רשימת המחברים בכרך נח [תשע”ח] א-ד,
גיליונות 223-226
שם המחבר

שם המאמר

אביעזר הרב ישי
אומן פרופ’ ישראל

שופר גדול וקול דממה דקה  -עיונים בעומק פיוט ‘ונתנה תוקף’ 223
‘מי שהיה נשוי שלוש נשים – ביאור שיטות רב האי גאון
225
והרי”ף [תגובה]
225
שיטת רב האי גאון בשלוש נשים ובשלושה שותפים
224
הקלף מסיני  -בירור זהות הקלף העדיף לסת”ם בימינו
224
[המכונית האוטונומית בשבת – תגובה]
224
המכונית האוטומטית  -חילול שבת מהתורה! [תגובה]
224
ט”ו בשבט כראש השנה לאילן במסורת הדורות
הוראתו של הגאון רבי שמואל סלנט זצ”ל בעניין סוף בין השמשות –
מתי יש למול תינוק שנולד ביום שישי לאחר שקיעת החמה? 223
עוד בעניין קניית החזֶ ֶרת לפסח עבור החזו”א
225
בשמיטת תש”ה [תגובה]
הרב דב ֶּבר אליעזרוב זצ”ל ותפקידו כרב מחנה המעצר בלטרון 223
הברכה על מאפה או תבשיל המכיל מיני דגן – מנהג והלכה 225
עוד על כשרות מוצרים שנוצרו מהנדסה גנטית
223
ועל כשרות העופות החדשים [תגובה]
226
על כוחם של חכמים ביצירת דינים דאורייתא
“ילדה חכמה וטובת שכל” ...על אסתר יעל קוק בתו של הראי”ה 224
בּפנים בשבת  –האמנם ‘פסיקה אנטי-ערכית’? 226
טיפול בחתך ָ
225
המרבה לספר משובח – ב’מגיד’ או ב’שולחן עורך’?
224
			
לזיהוי “ביניתא דבי כרבא”
פרקים בתולדות חייו של מרן החזון איש זצ”ל  –עובדות על דיוקן 223
בעניין ההיתר להתפלל בנוסח שונה ועל הפסיקה כאר”י ז”ל [תגובה]223
223
תגובה לתגובה [בעניין ‘מש”ה מוציא וכל”ב מכניס’]
226
דברי פרידה מהרב אלישיב קנוהל זצ”ל בשעת הקבורה
224
‘יבוא הנס מכל מקום’
225
‘יבוא הנס מכל מקום’ – שיטת מרן הרב קוק זצ”ל
226
ערך החקלאות והעבודה בארץ ישראל לפי החתם סופר
בעניין ההיתר להתפלל בנוסח שונה ועל הפסיקה כאר”י ז”ל [תגובה]223
עוד על יחס הנצי”ב ליישוב הארץ,
226
ועל רבנותו של החזו”א בעיירה סטויבץ
‘אכן חציר העם’  -על הביטוי ‘כחציר יבש וכציץ נובל’
223
בפיוט ‘ונתנה תוקף’
226
על רבינו ראש הישיבה הרב אביחי רונצקי זצ”ל
223
עוד על צום נשים מעוברות ביום הכיפורים
225
על הספר ‘אבוא ביתך’
226
עוד על שו”ת ‘אבוא ביתך’
223
תגובה למאמר על הכלל ‘מש”ה מוציא וכל”ב מכניס’
ליישוב מנהג ישראל בברכת ‘על המחיה’ בפת הבאה בכסנין 226
224
דברים לזכרה של דבורה לוריא ז”ל
נטילת רשות מהרב כאשר התלמיד מתכוון לצאת מן העיר –
223
ישוב השגות הגר”א על הרמ”א

אומן פרופ’ ישראל
אוריאל הרב בן ציון
אייזנברג מייקל
אריאל הרב יעקב
אריה הרב נתנאל
בורר הרב שמחה ג’
בן מאיר הרב יהושע
בנר הרב אוריאל
בק הרב אהרן
בראור ד”ר ישעיהו
גנץ הרב משה
גרשוני הרב שמריה
דביר הרב הראל
דביר הרב יצחק
הלל הרב משה
הנקין הרב איתם
ואזאנא יצחק
וולף משה
וייטמן הרב זאב
ורהפטיג הרב ד”ר א’
ורהפטיג הרב ד”ר א’
זיסברג הרב יעקב
חורי יצחק
יונה הרב יוסף
יסלזון שמואל (מולי)
כנרתי הרב עמיחי
כץ הרב אריה
כץ הרב אריה
כץ הרב אריה
לוי ד”ר דניאל
לוין הרב פרץ
מאיר הרב ישי
מצגר הרב דוד
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עמוד
13
30
33
51
100
99
9
5
97
65
45
75
3
75
49
4
43
90
84
83
88
27
70
15
84
76
16
83
43
97
107
82
78
98
25

‘הוא ותורתו חד הם’! דברי פרידה ממורנו
מרצבך הרב אהרן
הגר”י דז’ימיטרובסקי זצ”ל
מצות החרמת רכוש עמלק
מרקוביץ איתי
שיטות נוספות בהבנת הרמב”ם בעניין ה’כי’ היווני [הערה]
סייג הרב יעקב
למשמעות התיבה “עשוי” בספר משנה תורה
סבתו דוד
סולוביציק הרב אליהו ָמקֹום לַ ְּפ ַׁשט  -פשטה של סוגיה :ריש פרק חומר
בקודש במסכת חגיגה
ספירו הרב פרופ’ ש’ עוד בעניין ‘בדיבור אחד נאמרו’
עוד על שו”ת ‘אבוא ביתך’
סתיו הרב אברהם
עוד על ה’כי’ היווני לדעת הירושלמי והרמב”ם [תגובה]
עמנואל הרב מרדכי
הרב יצחק הלוי דז’ימיטרובסקי זצ”ל בישיבת שעלבים
עמנואל הרב מרדכי
על ספר ‘חוט שני’ הלכות טבילת כלים
ענבל הרב יהושע
הדס מורכב – בעיה הלכתית שאינה קיימת
עמר פרופ’ זהר
סירוס בעלי חיים לצורך פיטום
עמר פרופ’ זהר
‘הני כהני ,ברכה דידיה הווה ,או ברכה דשמיא?’
פינצ’וק הרב ד”ר מ’
נישואין עם גיורת
פישר הרב אורי ב’
שימוש בשבת במיכל אשפה חכם
פרינץ הרב אלחנן
עוד על צום נשים מעוברות ביום הכיפורים [תגובה]
צוריאל הרב משה
קופיאצקי הרב איתן הלכות מכוניות אוטונומיות
קופיאצקי הרב איתן [המכונית האוטונומית בשבת – תגובה]
‘מי בקיצו ומי לא בקיצו’[ ...דבר העורך]
קטן הרב יואל
המכתב האחרון [מאת הרב גלאנצר זצ”ל]
קטן הרב יואל
פולמוס תרנגולים חדש
קטן הרב יואל
נתקבלו במערכת
קטן הרב יואל
הלל והודאה וציפייה לישועה [דבר העורך]
קטן הרב יואל
				
נתקבלו במערכת
קטן הרב יואל
‘ונתתי לכם לב חדש’[.דבר העורך]
קטן הרב יואל
נתקבלו במערכת
קטן הרב יואל
‘במסילה נעלה’ [דבר העורך]
קטן הרב יואל
נתקבלו במערכת
קטן הרב יואל
על ספר ‘דרכי טהרה’
רדמן הרב אורי
‘עמוני ומואבי’  -מדוע לא הוקדם ‘מואבי’?
רוזנפלד יקותיאל
		
הרמב”ם על דימוע ועישורייתא דרבי והמספר  e
רויכמן פרופ’ יובל
‘יורקמו’ שר הברד
רון הרב צבי
אשה ששכחה להדליק נרות שבת בערב שבת חנוכה
רונס הרב זאב
עיון מחודש בעניין “האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה בני מתא”
רונס הרב יצחק א’
עוד בעניין קניית החזֶ ֶרת לפסח עבור החזו”א בשמיטת תש”ה
רייכמן הרב אליעזר
אגם שהיה למעיין נובע  -לזכרו של החכם המופלא
שטרן הרב רפאל
רבי אברהם מאיר הכהן גלאנצר ז”ל
תועלתנות ומוסר בתכנון מערכת אוטונומית
שפרונג הרב יוסף
מכתב ר”ש שקאפ זצ”ל לראי”ה זצ”ל
שקאפ רבי שמעון
‘מי שהיה נשוי שלוש נשים’ – ביאור שיטות רב האי גאון והרי”ף
שריקי הרב יוסף

224
224
223
224

93
19
78
40

226
223
226
223
224
226
223
225
226
223
226
223
223
224
223
223
223
223
224
224
225
225
226
226
225
226
226
223
224
224
225

29
85
107
81
95
91
19
60
39
51
70
43
34
100
2
63
87
102
2
102
2
108
2
116
75
81
10
31
3
70
67

223
226
223
225

56
54
4
13
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