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מפתח האוצר

 אהאוצר בשער

אוצר הגנזים

 הסימנים קכו-קלג  – מעשי למלך
 זצ"לאליהו דוד רבינוביץ-תאומים [האדר"ת]הגאון רבי 

אוצר הזמנים

 טו בענין תקיעות על סדר הברכות
משה מרדכי אייכנשטייןהרב

 כב סוגיית שופר של איל
שמואל ישמח הרב

 לד בענין ר"ה קדושה אחת היא בדעת הרמב"ם והראב"ד
חיים ינקלביץ ישראל הרב

אוצר אורח חיים

 מ קריאת שמע וברכותיה
יצחק מאיר יעבץ הרב

 נד בית המדרש גדול מבית הכנסת
משה פרץ הרב

 נח גרמא במלאכת שבת
משה קנובליךהרב 

 סו בישול ביו"ט הסמוך לשבת כשלא מצויים אורחים
אוריאל בנרהרב 

 עח האם יש חיוב על חצי בן אדם?
משה דוידזוןהרב 



מפתח האוצר

 פא ההידור לחזר אחרי המצוות שדומות לרשות
עמיחי כנרתיהרב 

אוצר יורה דעה

 פט בדין עירוי ממיחם לתוך קדירה בשרית
שלמה דוד קלייןהרב

 ק השתלת איברים וההיתר להסתכן במלחמה
יוסף חיים פרלהרב

אוצר חושן משפט

 קט סמיכת הדיינים ומינויים בזמן הזה
אופיר שירה הרב

 קטואונאת ממון ודברים
דוד שטרן הרב

אוצר הארץ

 קכז הגדרת עשירית בהפרשת תרומת מעשר ומעשרות, והמכשולות בזה
משה יהודה לנדאו הרב

 קנה בענין ארץ סיחון ועוג אם היא כארץ ישראל
משה גורטלר הרב

אוצר קדשים

 קעדמנין עולות המוספין לא מעכב
הלוי שטינברג. חיים מאיר יהרב



מפתח האוצר

אוצר הספרים

 קפז יסודות ועקרונות פרשנות התלמוד
אליהו מרגליתהרב 

 רלט סדר הדורות והשלכותיו על לימוד העיון
הראל דבירהרב 

רסא  הערות הקוראים

סא ר עשיית חפציו לפני התפילה

רסב  דין צביעה באוכלין

רסב  יסודות ועקרונות פרשנות התלמוד

רסג  (גיליון ה') בענין שצריך להקדים מאכל לבהמתו



א בשער האוצר

 האוצרבשער

בהגלות נגלות, יוצר אשר נתן לנו תורתו תורת אמתהיתהלל ובורא השתבח י

האוצר בתוכו חידושי תורה, ז"אלול התשע' - גיליון ז" האוצר"ירחון אור יקרות

התורה מקצועות  בכל  אומן,יקרים  בידי  המדרש"ע, שנתחברו  בית  חובשי  י 

.ותופשי התורה די בכל אתר ואתר

♦

,יסודם של ימי האלול הם באותם ארבעים יום שעלה משה לקבל לוחות שניות

'עוד בטור ריש הל' ועי, ו"משם סדר עולם פ (דברים ט' י"ח) י"וכמו שהביא רש

.א"בשם פרקי דר (ס' תקפא)ראש השנה 

ויש לעיין דבשלמא בלוחות ראשונות הוצרך משה רבינו לכאורה לארבעים יום

ושבע שבכתב כולה התורה כל לקבל לוחות,פ"כדי קבלת של יום ארבעים אולם

?שניות מה טיבן

(ד"ה ויהי משהאלא שיסוד הדבר מבואר בדברי הספורנו בסוף פרשת משפטים 

כימי, בכל פעם שעלה שם מכאן ואילך שהם ארבעים יום וארבעים לילה ":בהר)

ראויה לשמוע מפי הרב מה שלא ישיגהו, לקנות שם הויה נכבדת, יצירת הוולד

וקלקל זה, כי קרן עור פניו בדברו אתו (להלן ל"ד כ"ט)כמו שהעיד באמרו , זולתו

כאמרו לך רד כי, בעת שהיה ראוי להשיגו, חטאם בסוף ארבעים יום ראשונים

עמך מקרני ההוד, שחת  ליהנות  זכו  ולא  בכעס  כפי הקבלה שהיו  ,ובאמצעים 

אחרונים יום בארבעים זה המשכן,והושג על מלאכת נצטווה .ש"עיי'וכו"ובהם

חזינן שלא הוצרכו הארבעים יום ששהה משה בהר לא בראשונה ולא בשניה

אלא כדי לקנות המעלה הנכבדה של קירון זיו, ת"לעצם הלימוד והשינון של ד

הפנים שהם בהיותם הוויה חדשה הרי הם כיצירת הולד דבעי לארבעים יום ולא

,זכו בהם אלא בארבעים יום האחרונים שעשו תשובה וקבלו את התורה מחדש

.והלא הם המה ימי האלול הנפלאים

 גיליון ז'♦ האוצר



בשער האוצר ב

י"דומה כי בזמנינו אי אפשר להשיג קירון וזיו הפנים והוויה חדשה אלא ע

,חידושי תורה שהם כמעין המטהר במשהו מפני שיש בו מעלת החידוש והמקור

הרי הן כהוויה חדשה,וכן חידושי תורה היוצאים משיחם ושיגם של עמלי התורה

.י קירון זיו הפנים משמחת היצירה והחידוש"וע, באמת

אדם תולדות בספר לח:)וכתב דף מוואלזי'ן זלמן ר' הגאון או":(שבחי הכותב

ברוחו וימצא  בלבו  דופק  עליון  וכח  ההיא  בעת  אלקים  רוח  לובשתו  המחבר 

וזאת היא.וכן קרה לכל כתבי הקודש לכל אחד כפי מעלתו ומדרגתו… אמרים

".מדרגה גדולה קרובה לעניין הנבואה

♦

אשר, בפני כל תופשי התורה הנכבדים, נביע תודתנו העמוקה, בשער הגליון

.בלשון בהירה ומזוקקת, ג הכתב"והעלו הדברים ע, שלחו לנו מאשר נתחדש להם

.להגדיל תורה ולהאדירה, יזכו כולם להמשיך בלימוד התורה כשאיפתם הטהורה

אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל'יהי ה, ונסיים בתפילה

ולהיות במה לכל בר, באופן קבוע ומכובד, לזכות להמשיך בהוצאת הגליון, יטשנו

.לפרסם בה חידושיו, בי רב

 ♦♦ ♦

 גיליון ז'♦ האוצר


