מפתח האוצר
בשער האוצר

א

אוצר הגנזים
ו

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

אוצר הזמנים
תשובת ה’תרומת הדשן’ בדין חובת קריאת פרשת זכור עם הערות וציונים

יא

הרב אהרון אמיואל

תענית אסתר

יח

הרב אוריאל בנר

מקרא מגילה בט"ו בבני ברק ובשכונת רמות

כט

הרב משה מרדכי אייכנשטיין

קריאת מגילה לנשים ע"י אשה

לז

הרב יהושע ון-דייק

הזיק בפורים מחמת שיכרות

נב

הרב משה פלדמן

איש לרעהו

נח

הרב עמיחי כנרתי

הגיגים ורעיונות על מגילת אסתר

עג

הרב יעקב דוד אילן

אונס ,הנאה ,ורצון  -במשתה אחשורוש ,בהשתחויה לצלם ,ובאסתר
הרב שמואל ישמח

פו

מפתח האוצר
"עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם"

צה

הרב יצחק טסלר

אוצר אורח חיים
אמירת קטעים שונים בתפילה עם הציבור

קכה

הרב איתיאל סופר

תיקון למי שלא כרע בתפילת שמונה עשרה

קלז

הרב מיכאל ספראי

קמב

ברכת הודאה על הולדת בת
הרב גד מכטה

בירור בענין זמן בין השמשות דר"ת

קנג

הרב יחיאל אומן

מעשה שבת בשימוש ברכבת הנוסעת על פסים שנבנו בשבת ע"י ישראל רח"ל קסה
הרב אברהם צבי הכהן

פסק הרמב"ם לגבי המפיס מורסא והצד נחש בשבת

קעט

הרב יצחק שפירא

אוצר יורה דעה
באיסור לא תחנם

קפד

הרב מתתיהו גבאי

באיסורי ע"ז וג"ע מדרבנן ,אי יהרג ואל יעבור

ר

הרב חיים מאיר שטינברג

בעניין שאלה והפרה בהקדש ,בנזירות ובתרומה  -גזבר כבעלים
הרב צבי כהן

ריב

מפתח האוצר
רכב

תמצית הטענות בסוגיית מכונות הגילוח
הרב יואל שילה

רלד

מחלוקת הראשונים בביאור ימי נדה וימי זיבה
הרב דניאל אדר

אוצר חושן משפט
רנז

קבלת שמירה על פי אומדנא
הרב אופיר שירה

רסו

אש מהי?
הרב משה אהרן קושלבסקי

אוצר קדשים
רעב

ברכת כהנים כראיה לכשרותם של כהני חזקה לעבודת המקדש
הרב הראל דביר

אוצר חקר ועיון
שא

בענין כללות ופרטות נאמרו בסיני
הרב משה בנימין גורטלר

הערות הקוראים

שטו
ברכה על יהודי חכם בחכמות העולם

שטו

חיוב עירוב חצרות בחדר מדרגות

שטז

כתובת המחברים למשלוח הערות

שיח

