בס"ד

ירחון

האוצר
סיון ה'תשע"ז

חוברת ד'

חברי המערכת
הרב משה בוטון
הרב רועי הכהן זק
הרב יוחנן ברנשטיין
הרב משה מרדכי אייכנשטיין
הרב רפאל קליין
הרב אריאל דוד
הרב מאיר אופנהיימר

עיצוב שער :י .אליהו 054-8479974

להרשמה לקבלת הירחון,
לשליחת מאמרים והערות ולכל ענייני המערכת
יש לפנות לכתובת הדוא"ל:

HaOtzar5777@gmail.com
לעת עתה הירחון מופץ רק בכתובת הדוא"ל הנ"ל

מפתח האוצר
בשער האוצר

א

אוצר הגנזים
מעשי למלך – סימנים קט-קיז

ז

הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ-תאומים ]האדר"ת[ זצ"ל

חידושי רמב"ם להגרא"מ שך – הלכות סנהדרין

יח

הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל

אוצר שבועות
קריאת מגילת רות בשבועות בלילה ואחר עלות השחר

כו

הרב משה מרדכי אייכנשטיין

בענין הברכה על קריאת מגילת רות בחג השבועות

לב

הרב בועז משה

תיקון ליל שבועות

מד

הרב שמואל ישמח

מנהג שטיחת עשבים בחג השבועות

ס

הרב משה בוטון

האם ניתן להביא ביכורים בחג השבועות?

סו

הרב אוריאל בנר

בירור האם מביאים ביכורים בעצרת עצמה ,ובדין ביכורים בשמיטה
הרב אפרים זאב אברמוביץ

פ

מפתח האוצר
שורש מצות הביכורים  -עבודת מקדש או מתנות כהונה ,והנפק"מ

צד

הרב משה יהודה לנדאו

אוצר אורח חיים
התפילין  -לזכרון לפני ה' תמיד

קל

הרב יצחק מאיר יעבץ

קנב

נשיקת ילד בעזרת נשים
הרב יעקב אהרן סקוצילס

בסוגית רץ בערב שבת והזיק ובחילוק בין בואי כלה לשבת מלכתא

קנט

הרב משה אהרן קושלבסקי

בדין חטא כדי שיזכה חברך

קסג

הרב שרגא בויאר

קעה

בסוגית הדר עם הנכרי
הרב רפאל הייזלר

אוצר יורה דעה
הערות בעניני חתיכה עצמה נעשית נבילה

קפו

הרב משה מאיר שיין

יסוד דינא דאין מורין הלכה בפני רבו

ריג

הרב נחום פרידמן

בדין תפירת סת"ם בגידין
הרב יחיאל הלוי נוביק

ריז

מפתח האוצר
רכב

עיון במצות ניחום אבלים
הרב דוד הירש

אוצר אבן העזר
רלה

גדרים בחיוב מזונות אשה
הרב יעקב דוד אילן

אוצר חושן משפט
שיטת בעל המאור בסוגיא ד"אחריך"

רנד

הרב ש .צ.

אוצר התולדות
סקירה היסטורית על חייו ופועלו של מהר"י מינץ

רעט

הרב חיים משה הכהן זורגר

הערות הקוראים לחוברת ג’

רצה

