מפתח האוצר
בשער האוצר

א

אוצר הגנזים
ו

מעשי למלך  -סימן קלט  -קמג
הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ-תאומים ]האדר"ת[ זצ"ל

יב

גלות וגאולת השכינה
הגאון רבי חיים פרידלנדר זצ"ל

יח

בגדר החובה וההידור בנר חנוכה
הגאון רבי שמואל הלוי קיבלביץ זצ"ל

אוצר הזמנים
]ראה עוד בגיליון י'[

והמהדרין מן המהדרין

כד

הרב חיים אשר ברמן

מיקום עמידת חנוכיית בית הכנסת

לח

הרב שמואל ישמח

סוף זמן הדלקת נר חנוכה

סה

הרב חיים גרינשפן

האיסור לעשות מנורה כמנורת המקדש ,כסיבה לתקנת היום השמיני של חנוכה

עח

הרב אוריאל בנר

חוקי רצונך

פט

הרב הלל דיויד

להודות ולהלל לשמך הגדול

צה

הרב עמיחי כנרתי

בעניין תענית עשרה בטבת
הרב ישראל טופיק

קב

מפתח האוצר
אוצר אורח חיים
מהות בין השמשות ובדין שבות בבין השמשות

קכב

הרב יוסף חיים ספייער

חוט צורת הפתח המתנדנד ברוח

קנא

הרב יואל שילה

האם יש לקבוע תענית בז' חשוון  -בשל מיעוט גשמים בגולן ובצפון הארץ

קנח

הרב יהושע ון דייק

קעא

בעניין הנ"ל
הרב אהרן אייזנטל

אוצר יורה דעה
טעם גזירת חז"ל באיסור עוף בחלב לדעת הרמב"ם

קצד

הרב משה מרדכי אייכנשטיין

רא

רבנן לא צריכי נטירותא
הרב יעקב דוד אילן

אוצר אבן העזר
בירור בענין קבלת תרומת ביצית מיהודיה ומנכרית

רי

הרב פנחס שפירא

' שויא אנפשיה' לדעת הרמב"ם

ריד

הרב יצחק שפירא

אוצר חושן משפט
שאל מטריה ונשברה ע"י הרוח
הרב אלקנה סגל

רכ

מפתח האוצר
אוצר זרעים
רכו

הפרשת תרומה מן המוקף – כיצד ,ובשיטת הרמב"ם
הרב משה יהודה לנדאו

אוצר חקר ועיון
רמו

השטרות החדשים של בנק ישראל
הרב גמליאל רבינוביץ

רנא

סימני גדלות
הרב איתמר לוי

רסד

קוציו של ארגמון
הרב יהושע ענבל

הערות הקוראים

שח
בדין תבנית המנורה ובמצות ההדלקה

שח

בגדר ההידור דמוסיף והולך

שי

מצוות מאה ברכות וחיוב ברכות השחר

שכ

התאמת זמני היום למציאות

שכ

האם מזכירים שם תואר בתפילה

שכו

יסודות ועקרונות פרשנות התלמוד

שכז

כתובת המחברים למשלוח הערות

שכט

