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אוצר החכמה - רשימת ספרים - מאגרים - מכון אופק

שנתהרב המחברשם הספר
מקום הדפסההדפסה

ירושליםתשע"באוצר הגאונים החדשאוצר הגאונים החדש - בבא מציעא1.

אחד מתקיפי קמאי מתלמידי הרשב"א -אור הגנוז - 2 כרכים2.
ירושליםתשס"חרבינו ברוך ב"ר שמואל הספרדי

ירושליםתשס"זשושנה אברהםבין המסילות3.

ירושליםתשנ"חמאירי, מנחם בן שלמהבית הבחירה - אבות4.

ירושליםתשע"ואלמדארי, יהודהדפים מפירוש לרי"ף הלכות תפילין5.

ירושליםתשס"גשושנה אברהם בן זבולוןדרך בינה - ספר שופטים6.

ירושליםתשנ"דיוסף ב"ר צדיקזכר צדיק7.

ירושליםתשמ"דחידושי הר"אחידושי הר"א על מסכת נדה8.

ירושליםתשנ"זבונפיד, דוד בן ראובןחידושי רבינו דוד - פסחים9.

חידושים על התורה לרבינו תם ובית10.
ירושליםתשע"זיעקב בן מאיר (רבינו תם)מדרשו

ירושליםתש"סאבולעפיה, מאיר בן טודרוס הלוייד רמה - קידושין11.

ירושליםתשס"באבולעפיה, מאיר בן טודרוס הלוייד רמה ושיטות קדמונים - 2 כרכים12.

ירושליםתשנ"זאבולעפיה, מאיר בן טודרוס הלוייד רמה ושיטת הקדמונים <הקדמה>13.

ירושליםתשע"הקפשאלי, אליהו בן אלקנהמאה שערים14.

ירושליםתשע"בשושנה, זבולוןמטה זבולון - 2 כרכים15.

מסילת ישרים <מהדורת אופק> - 162.
ירושליםתשנ"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)כרכים

קליבלנדתש"עלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים (אנגלית) - 2 כרכים17.

מסילת ישרים השלם <עם ביאור בין18.
המסילות>

לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) -
ירושליםתשע"טשושנה אברהם

קליבלנדתשע"גקופלמאן, קלמן אליהו בן שמואל צבימקראי קודש (אנגלית)19.

משנה תורה להרמב"ם <כת"י20.
ירושלים-קליבלנדתשנ"זהבלין, שלמה זלמן (מבוא והערות)אוקספורד>

ויקליףתשנ"בהירשפלד, ברוך חיים בן משהמשנת ראשונים21.

ירושליםתשס"ומאירי, מנחם בן שלמהסדר הקבלה22.



/

ירושליםתש"סרש"י, רבינו תם, תלמיד רש"יספר איוב מבית מדרשו של רש"י23.

ספרא דבי רב <מהדורת אופק> - 243.
ירושלים-קליבלנדתשנ"אספרא. תשנ"אכרכים
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ירושליםחש"דחיון, יוסף בן אברהםפירוש לספר יונה26.

ירושליםתשס"וחיון, יוסף בן אברהםפירוש לספר יחזקאל - 2 כרכים27.

ירושליםתשס"וחיון, יוסף בן אברהםפירוש לספר עובדיה28.

ירושליםתשע"ואברהם דמונפשלייר מן ההרפירוש רבינו אברהם מן ההר - נזיר29.

ירושלים-קליבלנדתשנ"וחננאל בן שמואלפירוש רבינו חננאל בן שמואל - עירובין30.

פירוש רבינו יהודה אלמדארי <על31.
ירושליםתשע"ואלמדארי, יהודההרי"ף> - 5 כרכים

ירושליםתשנ"חפרחיה בן ניסיםפירוש רבינו פרחיה ב"ר נסים - שבת32.

ירושליםתשנ"ושושנה, זבולוןקודש הלולים33.

רבינו ברוך ב"ר שמואל הספרדי -34.
ירושליםתשנ"טברוך ב"ר שמואל הספרדיקידושין

ירושליםתשנ"טמחכמי פרובאנס, איטליה וספרדשיטה למסכת מגילה35.

שיטה מקובצת <מהדורת אופק> - 364.
ירושליםתשס"טאשכנזי, בצלאל בן אברהםכרכים

ירושליםאשר בן יעקב (הרא"ש)תוספות הרא"ש <מכון אופק> - חגיגה37.

תוספות הרא"ש <מכון אופק> - 382.
ירושליםתשע"חאשר בן יחיאל (רא"ש)כרכים

ירושליםתשס"בתוספות ישניםתוספות ישנים השלם - יבמות39.

ירושליםתשע"ויצחק בן שמואל הזקןתוספות ר"י הזקן ותלמידו - 3 כרכים40.

ירושליםתשס"בסגל, יצחק איצקתוספתא עם פירוש תולדות יצחק - מגילה41.

ירושליםתשע"ותורת כהניםתורת כהנים <מהדורת אופק> - 5 כרכים42.

ירושליםתשנ"זתלמידי רבינו יונה וחכמי קטלוניהתיקון חג הפסח43.

תיקון חג הפסח לתלמידי רבינו יונה,44.
הריטב"א וחכמי קטלוניה

תיקון חג הפסח לתלמידי רבינו יונה,
ירושליםתשע"חהריטב"א וחכמי קטלוניה

ירושליםתשע"טתשובות הגאונים החדשותתשובות הגאונים החדשות45.

ירושליםתשע"אנטרונאי גאוןתשובות רב נטרונאי גאון46.

ירושליםתשע"אנטרונאי גאוןתשובות רב נטרונאי גאון (מהדורא ג)47.


