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בעדכון  12.0ניתן לקנות את חב' ספרי מכון אופק .מחיר החב'  ₪ 590בלבד .לפניכם סקירה של המכון ופעלו.

מכון אופק לכתבי יד עבריים )ע"ר(
)עם הסמל(
מכון אופק נוסד במטרה לפעול למען גילויים של כתבי יד עבריים שלא נודעו או שלא זכו
להופיע ולהתפרסם ,על ידי חיפושם ואיתורם ,לההדירם ברמה התורנית וברמה המדעית
הגבוהות ביותר ,ולפרסמם במהדורות מדוייקות ומועילות .בעשרות השנים האחרונות נתרבו
מאוד ידיעותינו בתחום זה ,ואף נפתחו אוצרות ואוספים שהיו עלומים ונסתרים מעין כל,
ונתאפשרה הגישה אליהם .האמצעים המשוכללים העומדים לרשותינו כיום מאפשרים לעשות
גדולות בשטח זה ,ולהביא בפני הלומדים ושוחרי תושיה חיבורים בעלי חשיבות רבה .והדבר
תלוי במידת ההתמסרות למטרה נעלה זו בעקביות וללא התפשרות ,לעשות אוזניים לתורתם
של גאונים וראשונים שנשתכחה ,או שנשתבשה בגלגולי הדפוסים ,להחזירה לעטרת תפארתה,
ולשלבה מחדש במסורת לימוד התורה של כל הדורות.
וזו אחת ממטרותיו המוצהרות של מכון אופק לעשות למען תורת הראשונים ,לגלות את מה
שאבד לנו במרוצת הגלויות ,ולהעמיד ספרי מופת אלה במקומם הראוי להם בלימוד התורה
בימינו .ולפיכך מפרסם המכון מהדורות פרשניות של חיבורי הראשונים ואיננו מסתפק
בפירסום הטקסטים כמות שהם ,או בההדרה מינימלית.
תחום פעולתו העיקרי של מכון אופק הוא החיבורים של התקופה שלאחר התלמוד ,היינו תקופת
הגאונים ,הראשונים וגדולי האחרונים .ובמסגרת הפרשנות הזו עוסק מכון אופק גם בהעמדת
הגירסא של יצירות המופת של חז"ל ,כגון תורת כהנים והתוספתא .הספרים נמסרים לידי צוותי
תלמידי חכמים מובהקים שהתמחו בדרכי ההדרה ,והם בקיאים במיוחד במקצועות שהחיבורים
עוסקים בהם .חוקרים שמקצועם בכך מפענחים את כתבי היד ,מעתיקים ,ומגיהים את ההעתקות
כמה וכמה פעמים ,ותלמידי חכמים באים אחריהם ולומדים את החיבורים בעיון ומצרפים
הערות וציונים ואפשרויות פירוש ,הנמסרים למהדיר הראשי של מכון אופק ,מייסד המכון
ומטפחו ,הוא הגאון הרב אברהם שושנה שליט"א ,הקובע את הגירסא האחרונה של הההדרה;
בנוסף על חיבורים היוצאים לאור בההדרתו הבלעדית .הרב שושנה הוא מפרסמם של כמה
וכמה מחיבורי הראשונים שרבים נאותים לאורם ,שנתקבלו ונתפשטו ביותר.
עד עתה זכה המכון לפרסם ולהוציא לאור סידרה של חיבורים נכבדים ,שכולם מצטיינים
בההדרה מעולה ובלתי מתפשרת ,שנתקבלו בעולם התורה והחכמה בארץ ובחו"ל כספרי יסוד
בכל מקצועות התורה ,העולים על שולחן מלכים ,ומפארים כל ספריה ציבורית ופרטית בארץ
וברחבי העולם ,בישיבות ובכוללים ובבתי כנסיות בהם נשמע קול התורה .רוב ספרי המכון זכו
וזוכים למהדורות והדפסות חוזרות .כמה מהם זכו לפרסים ולמענקים יוקרתיים ביותר בארץ
ובארה"ב .וזאת מתוך הכרה בחשיבותם ותרומתם לכל מקצועות היהדות בימינו.
משנפלו החומות שסגרו על אוצרות הרוח היהודיים שבגוש המזרחי ,נפתחו בפני הרב שושנה –
שחלק רב לו בפריצת דרך זו – שערי ספריית המדינה הרוסית במוסקבה ,ולפי הסכם מיוחד
העמידו ראשיה לרשות מכון אופק מבחר מצילומי כתבי היד מאוסף הברון גינצבורג ,במנת
להוציאם לאור עולם; ולא בחינם ניתנה לו זכות זו .מכון אופק כבר הדפיס כמה מהאוצרות
האלה ,והוא ממשיך בהוצאתם לאור עולם .מבחר כתבי יד אלה הם מן המיטב שבספרי חכמי
ישראל שאבדו ,הולכים ומעשירים את יצירתנו הרוחנית בקנייני תורה וחכמה שציפינו להם
רבות בשנים.
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פירסומי המכון
יש לציין שכמה מספרי המכון כוללים בתוכם כמה וכמה חיבורים ,כגון כרכי 'מפעל התורת כהנים ומפרשיו',
אור הגנוז על מסכת קידושין ,ועוד ,כפי שיפורט להלן כל דבר במקומו.
בחבילה זו של ספרי מכון אופק אנו כוללים גם את הכרך הגדול' :משנה תורה להרמב"ם ,מדע ואהבה ,הספר
המוגה' ,המכיל מהדורה פקסימילית של כתב יד אוקספורד הונטינגטון  ,80וכל האוטוגראפים של משנה תורה
להרמב"ם הקיימים בספריות העולם ,והדפוס הראשון של 'משנה תורה' ,בצירוף מבוא רחב בתבנית ספר,
מעשה ידיו של הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין נר"ו .הכרך הגדול הזה הודפס במהדורה חד-פעמית בת עותקים
מצומצמים וממוספרים ,ומפאת יוקר תפוקתו הוא נרכש במחיר גבוה ע"י מוסדות וספריות ציבוריות .ומעתה
יהיה אוצר זה בהישג יד כל אדם ללימוד ולעיון.
בחבילה זו כלולים גם חיבורים נוספים שאינם מתחום פעולתו העיקרי של מכון אופק אלא שהמכון עמד
מאחורי הוצאתם.
במסגרת זו הודענו בעבר שיכללו בחבילת מכון אופק חיבורי הגאון רבי מרדכי גיפטר זצ"ל ,שבמשך כמה שנים
עמל מכון אופק על ההדרתם והוצאתם לאור .עתה החלטנו להעביר אסופה זו למאגר הכללי של 'אוצר החכמה',
שם ימצאנה מקומה בין קבוצת חיבורי ראשי הישיבות הכלולים במהדורה האחרונה המשודרגת של 'אוצר
החכמה' ,וזאת במטרה להגדיל תורת הגאון הגר"מ גיפטר זצ"ל ולהאדירה.
פירושים על המקרא
דרך בינה ,פירוש לספר שופטים
פירוש עשיר ומקיף לספר שופטים עם מבואות
מהדורה חדשה מתוקנת ומורחבת
ספר איוב מבית מדרשו של רש"י
כולל שלשה ספרים:
פירוש רש"י בנוסח חדש ,שלם ומתוקן
פירוש רבינו תם ,עפ"י מיטב כתבי יד
פירוש תלמיד רש"י )רבינו שמעיה( ,עפ"י כת"י גינצבורג
בצירוף ציונים והערות ומפתחות ומבואות רחבים
המבוא לפירוש רש"י לספר איוב הוא מחקר מדעי מקיף בן  54עמודים
פירוש לספר יחזקאל לרבינו יוסף חיון ,בשני כרכים
גדול פרשני המקרא בפורטוגל
רבם של ר"י אברבנאל והחסיד יעב"ץ
עם ציונים ,הערות וביאורים ,מבוא רחב על הרב ודרכו,
נספחים ומפתחות
פירוש ספר עובדיה לרבינו יוסף חיון
בנוסח מתוקן ומוער
תדפיס
פירוש ספר יונה לרבינו יוסף חיון
בנוסח מתוקן ומוער
תדפיס
קדש הלולים על התהלים
מאת הרב הגדול כמוהר"ר זבולון שושנה זלה"ה
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שהיה ריש מתיבתא ודרשן דמתא מראקש בדור שעבר
בדרך הדרש מבית מדרשו של מרן החיד"א זצ"ל
מטה זבולון על ספר משלי
מאת הרב הגדול כמוהר"ר זבולון שושנה זלה"ה
שהיה ריש מתיבתא ודרשן דמתא מראקש בדור שעבר
בדרך הדרש מבית מדרשו של מרן החיד"א זצ"ל
מדרשי הלכה
מפעל תורת כהנים ומפרשיו
כרך א :ברייתא דרבי ישמעאל
נוסח הברייתא עפ"י כת"י רומי ב
בצירוף 'מסורת הספרא' ו'הערות גירסא ולשון'
עם פירוש הראב"ד עפ"י כתבי יד חדשים
ופירושי :הרמ"ה ,יחוסי תנאים ואמוראים ,הראב"ן והרא"ש
עפ"י כתבי יד
עם הערות וביאורים רחבים ,מבוא ומפתחות
כרך ב )א( :ויקרא דיבורא דנדבה
נוסח הספרא עפ"י כת"י רומי ב
בצירוף 'מסורת הספרא' ו'הערות גירסא ולשון';
פירוש הראב"ד ,מתוקן ושלם עפ"י שלשה כתבי יד;
פירושי :רבינו שמואל החסיד עפ"י כת"י מינכן  .59צילום משוכלל של כתה"י הועלה לאחרונה לאתר הספריה
הממלכתית של מינכן ,ואפשר לעיין בו לפי הקישורhttp://daten.digitale- :
;sammlungen.de/~db/0008/bsb00084912/images/index.html
המיוחס לר"ש משנץ עפ"י כת"י אוקספורד;
'חבר הכהנים' לרבי חיים חבריא ,תלמידו של רב"א ,עפ"י כת"י הסמינר;
ספרי חיים לרבי חיים כפוסי ,עפ"י כת"י מוסקבה-גינצבורג;
דרך הקודש למוהר"ר וידאל הצרפתי עפ"י כת"י גינצבורג ;393
'הגהות הרב"ך' על סיפרא וקרבן אהרן לרבי בנימין הכהן;
הגהות הגאון מוהר"ר צבי הירש ב"ר עזריאל וואלק ,מחבר 'כתר כהונה' על הספרי ,מועתקים מעצם כי"ק;
פקסימיליה של דפוס ראשון של הספרא עם הגהות ופירושים להר"ר סולימאן ן' אוחנא.
החיבורים מלווים הערות וציונים ופרשנות רחבה ומפתחות מפורטים
כרך ג :ויקרא דיבורא דחובה
נוסח הספרא עפ"י כת"י רומי ב
בצירוף 'מסורת הספרא' ו'הערות גירסא ולשון';
פירוש הראב"ד ,מתוקן ושלם עפ"י שלשה כתבי יד;
פירושי :רבינו שמואל החסיד עפ"י כת"י מינכן  .59צילום משוכלל של כתה"י הועלה לאחרונה לאתר הספריה
הממלכתית של מינכן ,ואפשר לעיין בו לפי הקישורhttp://daten.digitale- :
;sammlungen.de/~db/0008/bsb00084912/images/index.html
המיוחס לר"ש משנץ עפ"י כת"י אוקספורד;
'חבר הכהנים' לרבי חיים חבריא ,תלמידו של רב"א ,עפ"י כת"י הסמינר;
ספרי חיים לרבי חיים כפוסי ,עפ"י כת"י מוסקבה-גינצבורג;
דרך הקודש למוהר"ר וידאל הצרפתי עפ"י כת"י גינצבורג ;393
'הגהות הרב"ך' על סיפרא וקרבן אהרן לרבי בנימין הכהן;
הגהות הגאון מוהר"ר צבי הירש ב"ר עזריאל וואלק ,מחבר 'כתר כהונה' על הספרי ,מועתקים מעצם כי"ק;
פקסימיליה של דפוס ראשון של הספרא עם הגהות ופירושים להר"ר סולימאן ן' אוחנא.
החיבורים מלווים הערות וציונים ופרשנות רחבה ומפתחות מפורטים
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תוספתא מאירת עינים עך פירוש תולדות יצחק על מסכת מגילה
התוספתא עפ"י דפוס ראשון ושינויי נוסחאות מכתבי יד
עם פירוש 'תולדות יצחק' לגאון החסיד מוה"ר יצחק איצק סג"ל מלעמגא
יו"ל לאור עפ"י כתב יד רוזנטליאנה
עם ציונים וביאורים ,תוכן-מפתח ,ומבוא רחב לתולדות המחבר ופירושו לתוספתא
גאונים
תשובות רב נטרונאי בר הילאי גאון
יוצאות לאור עפ"י כתבי יד ודפוסים ראשונים
עם מבוא ,שינויי נוסח ,מקורות וביאורים ,ומפתחות מפורטים
מהדורה חדשה מתוקנת ומעודכנת עם הוספות
תשובות הגאונים החדשות,
ועמן תשובות ופסקים מחכמי פרובאנס הקדמונים
יוצאות לאור מתוך כ"י גינצבורג
עם הערות וביאורים ,מבוא ומפתחות
בתוספת תיקונים
אוצר הגאונים החדש על מסכת בבא מציעא
כולל  600מקורות חדשים מדפוסים ומקטעי גניזה
ערוכים לפי סדר המסכת
בליווי הערות ומפתחות מפורטים
קטעים המופיעים בכתבי היד בערכית-יהודית תורגמו מחדש לעברית
כרך ראשון מסידרת כרכים של 'אוצר הגאונים החדש'
שיראו אור על כל מסכתות התלמוד
הכרך הבא על מסכת בבא בתרא יצא לאור בשנה הבאה בס"ד
מתשובותיו של הרז"ה בעל המאור
תדפיס מ'ספר הזכרון' לזכר הגאון רבי רפאל ברוך סורוצקין זצ"ל
סידרת חידושי ראשונים על התלמוד הבבלי
תוספות ר"י הזקן ותלמידו על מסכת שבת
וראשוני בעלי התוספות )ריב"א ,רבינו פורת ,ר"ת ,ועוד(
יו"ל עפ"י כת"י יחיד בעולם .תוספות ארוכות מחכמי התוספות הקדמונים.
בתוספות אלו השתמשו הראשונים ,והן היסוד לתוספות הרא"ש ולתוספות שבש"ס.
עם הערות ופרשנות רחבה ,מבואות ומפתחות מפורטים.
כרך א :פרקים א-ו 560 ,עמ' כפולי טורים.
תוספות ר"י הזקן ותלמידו על מסכת שבת
וראשוני בעלי התוספות )ריב"א ,רבינו פורת ,ר"ת ,ועוד(
יו"ל עפ"י כת"י יחיד בעולם .תוספות ארוכות מחכמי התוספות הקדמונים.
בתוספות אלו השתמשו הראשונים ,והן היסוד לתוספות הרא"ש ולתוספות שבש"ס.
עם הערות ופרשנות רחבה ,מבואות ומפתחות מפורטים.
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כרך ב :פרקים ז-טז 584 .עמ' כפולי טורים.
כרך ג ,הכרך המשלים ,יופיע בקרוב ,ויכלול 'פסקי מהרי"ח על מסכת שבת' מכת"י
פירוש רבינו פרחיה ב"ר נסים על מסכת שבת
יוצא לאור לראשונה על פי כתב יד אוקספורד
בצירוף שלשה נספחים מן הגניזה
עם ציוני מקורות וביאורים ,מבוא ומפתחות.
]הוצאתנו קדמה בזמן לכל הוצאה אחרת ,והיא מעולה על כל הוצאה אחרת שבאה אחריה בהעתקה דווקנית של
כתב היד ,ובצירוף הערות פרשניות המעגנות את תורתו של רבינו פרחיה בבית מדרשו של הרמב"ם והגאונים,
ובצירוף נספחים חשובים ומפתחות ומבוא ביקורתי[.
משנת ראשונים על הרמב"ם ,מדע ,אהבה וזמנים
ביאורים ומקורות למשנה תורה להרמב"ם
עפ"י ספרי הגאונים וחיבורי הראשונים שקדמו להרמב"ם
או שבאו אחריו והם מבית מדרשו.
חיבור זה הוא תרומה מתרומת הההדרה המעמיקה
שנעשתה על פירוש רבינו פרחיה על מסכת שבת,
והמחבר ,הרה"ג ברוך חיים הירשפלד שליט"א,
שהיה שותף לההדרת פירוש רבינו פרחיה,
הרחיב את היריעה בפיתוח שיטה זו והעלה פירושים נכוחים
וקרובים ביותר לכוונת רבינו הנשר הגדול.
פירוש רבינו חננאל בן שמואל על מסכת עירובין
רבינו חננאל של שמואל מחותנו של הרמב"ם וגדול רבני מצרים
בחיבורו זה שימר את המסורת הפרשנית וההלכתית של הרמב"ם על מסכת עירובין
עם ציוני מקורות וביאורים ,מבוא ומפתחות
בתוספת תיקונים רבים והערות חדשות
חידושי רבינו דוד בר ראובן בונפיד על מסכת פסחים
הספר המרכזי ביותר על מסכת פסחים שנתפרסם בעשרות הדפסות
הפך לספר היסוד בלימוד מסכת פסחים
תוספות הרא"ש על מסכת פסחים
יו"ל לראשונה עפ"י כת"י יחיד בעולם
בצירוף הערות וביאורים מורחבים ,מבוא ומפתחות
מהדורה מחודשת עם 'השלמות ותקונים' ,ושני נספחים חדשים
שיטה למסכת מגילה
מיסודם של רבותינו הראשונים
חכמי פרובאנס ,איטליה וספרד
עם מבוא וביאורים ומפתחות מפורטים
תוספות הרא"ש על מסכת חגיגה
יו"ל לראשונה עפ"י כת"י יחיד בעולם
עם פירוש מקיף בשם 'עטרת ראש'
ונספחים :הריב"ק ,ר"ש סיריליאו ,ועוד
עם מבוא על תוספות הרא"ש לתלמוד ומפתחות
תוספות ישנים השלם על מסכת יבמות
קובץ שלם של תוספות למסכת יבמות שקטעים ממנו
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הודפסו בש"ס וילנא-ראם בשיבוש
מתפרסם בשלימותו ובתקנתו עפ"י שני כתבי יד עם הערות וביאורים ,מבוא ומפתחות
חידושי הרמ"ה ושיטות קדמונים על מסכת גיטין ,בשני כרכים
שיטה מקובצת של תורת הראשונים ,עם חידושי הרמ"ה על מסכת גיטין הכלולים בכתב היד הראשי שעליו
מתבסס הספר ,ומצורף אליהם מדור משלים של תורת הרמ"ה מכתבי יד אחרים ומספרים עתיקים
מהדורה פרשנית עם שני מדורי הערות וביאורים מקיפים לתורת הרמ"ה
בסוף הכרך הראשון שיעורי הגאון רבי מרדכי גיפטר זצ"ל לפרק א דגיטין.
בסוף הכרך השני שני נספחים:
א( הלכות הגט להרמ"ה עפ"י כת"י וטיקן;
ב( חידושי הרמ"ה שנשתמרו בקטעי גניזה.
יד רמה על מסכת קידושין
חידושי הרמ"ה על מסכת קידושין עפ"י כתבי יד וראשונים
עם הערות וביאורים רחבים,
מהדורה חדשה עם 'תיקונים והשלמות' ו'השמטה לפרק עשרה יוחסין' מכת"י אוקספורד,
בצירוף מבוא ,ונספח למבוא ,ומפתחות
אור הגנוז על מסכת קידושין ,כרך א
כולל :א( 'חידושין לקידושין' לרבו של הר"ן
עליו מיוסדים חידושיו הר"ן למסכת קידושין
ב( פירוש רבינו ברוך ב"ר שמואל )מארץ יון( עפ"י כת"י מן הגניזה
עם ביאורים רחבים ,מבוא ,ומפתחות מפורטים
שיטה מקובצת על מסכת חולין לרבינו בצלאל אשכנזי
המהדורה המוערת ומבוארת ,בצירוף מבוא
חלק א כולל השיטה על פרק א
שיטה מקובצת על מסכת חולין לרבינו בצלאל אשכנזי
המהדורה המוערת ומבוארת
חלק ג כולל השיטה על פרק אלו טרפות ,פרק כסוי הדם,
וקטעים מפרק גיד הנשה ומפרק העור והרוטב
פסקי מהרי"ח על מסכת חולין
בצירוף מבוא ,הערות וביאורים
שיטה מקובצת על מסכת חולין לרבינו בצלאל אשכנזי
המהדורה המוערת בקצרה בשני כרכים
עם ציונים והפניות והערות קצרות ,ומפתחות מפורטים
חידושי הר"א על מסכת נדה
יו"ל עפ"י כת"י אוקספורד עם מבוא ,מקורות וביאורים.
המחבר הוא מתלמידי הרמב"ן שביאר את חידושיו למסכת נדה בביאור רחב ומעמיק.
נספח :הערות מהגר"מ גיפטר זצ"ל.
סדר הדורות ,הגות ומוסר
סדר הקבלה לרבינו מנחם המאירי
יו"ל עפ"י כת"י פטרסבורג
הערות הגאון רבי חיים פאלאג'י
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שערי ציון לר' יצחק די לאטיש
עם מבואות ,שינוי נוסחאות ,הערות וביאורים ,ומפתחות מפורטים
מהדורה חדשה עם הוספות
בית הבחירה לרבינו מנחם המאירי על מסכת אבות
יו"ל בשלמותו עפ"י כת"י פטרסבורג
עם מבוא רחב ומפורט ,שינויי נוסחאות ,הערות וביאורים ומפתחות מפורטים
הערות רבי חיים פאלאג'י
לקט מספר 'חיבור התשובה' ,השייכים למסכת אבות ,עפ"י כתבי יד
מאה שערים לרבינו אליהו ב"ר אלקנה קפשאלי ,בשני כרכים
יו"ל מכת"י יחיד בעולם
הספר דן בענייני כיבוד אב ואם ובהלכה ובאגדה ,ופרקים בחינוך הבנים
המחבר היה ראש רבני קנדיאה ,מגדולי הדור בזמן מרן הב"י.
עם הערות וביאורים ו'השלמות להערות'.
מצורף לו :חיבור מיוחד בן מאה עמודים על המחבר ר"א קפשאלי ,חייו ומפעלו הספרותי.
מפתח מקורות רב מימדים ומפתח עניינים גדול ומפורט ביותר
מסילת ישרים לרבי משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים א :סדר ויכוח
מסילת ישרים ב :סדר פרקים
ספר המוסר היסודי ,זוכה כאן למהדורה חדשה,
ובה שני חיבורי 'מסילת ישרים' שכתב רמח"ל
בצירוף ציונים והערות ,מבוא ומסה
בהם נתפרשו החידושים העולם מתוך כתב היד
מהדורת הרב יוסף אביב"י
מסילת ישרים לרבי משה חיים לוצאטו
מסילת ישרים א :סדר ויכוח
מסילת ישרים ב :סדר פרקים
מהדורה חדשה מנוקדת
בצירוף מראי מקומות והפניות
השוואות לספרי רמח"ל
הערות וביאורים ,ומפתח מקורות
מהדורת הרב אברהם שושנה
ירושלים תשע"ב
בין המסילות
עיון משווה בין 'מסילת ישרים סדר ויכוח'
ובין 'מסילת ישרים סדר פרקים'
מאת הרב אברהם שושנה
The Complete Mesillat Yesharim
Dialogue and Thematic Versions
Based on MS Guenzburg 1206, Russian State Library, Moscow
first edition, Amsterdam 1740
edited, translated and annotated
with introduction and indices
By Rabbi Avraham Shoshana and associates
מהדורה דו-לשונית ,המקור ותירגומו זה ליד זה.
התירגום לאנגלית מוכר כיום כתירגום החשוב ביותר.
התירגום המדוייק משמש גם כפירוש בהיר לבקיאים בשפה האנגלית.
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עם הערות וביאורים מעמיקים והשוואות לשאר ספרי רמח"ל,
מבוא ומפתחות.
יצירת מופת לספר המוסר הגדול.
The Complete Mesillat Yesharim
Dialogue and Thematic Versions
Based on MS Guenzburg 1206, Russian State Library, Moscow
first edition, Amsterdam 1740
Newly edited Hebrew texts
New English translation
A portable, lightly-annotated edition
with introduction and indices
By Rabbi Avraham Shoshana and associates
מהדורה דו-לשונית ,המקור ותירגומו עמוד מול עמוד.
התירגום לאנגלית מוכר כיום כתירגום החשוב ביותר,
התירגום המדוייק משמש גם כפירוש בהיר לבקיאים בשפה האנגלית.
מהדורת כיס ,מוערת בקצרה עם מבוא ומפתחות.
יצירת מופת לספר המוסר הגדול.
מקראי קודש
Illuminating the Festivals
From the sermons and expositions of
Rabbi Kalman Eliahu Koppelman z"l
)ממשפחת בית הלוי(
Translated and rendered from Brit Eliahu, part II
With notes and comments
Rabbi Avraham Shoshana, editor
סידורים והגדות
תיקון חג הפסח
לתלמידי רבינו יונה וחכמי קטלוניה
תפילות החג ופירושן ,ההגדה ופירושה ,הלכות ומנהגות
חלק מסידור שנכתב בשנת ק"כ בקטלוניה
עם הערות וביאורים ומבוא רחב
זכר צדיק :סדר חג הפסח
ההגדה ופירושה ,הלכות החג ומנהגיו,
תפילות ופיוטים לר' יוסף ב"ר צדיק מחכמי ספרד בדור שלפני הגירוש
עם מבואות רחבים ,הערות וביאורים

ספר קרנות המזבח
בענין הקרבת קרבנות בזמן הזה
להגאון הרב חיים יאקיל אברהם בן הרב יהושע אריה זצ"ל
המכונה הרב יאקיל סבא
שימש ברבנות בטוטשין ואח"כ בקאלק
הרב היה מיודד ומקורב ביותר למרן החפץ חיים זצ"ל
מרן החזון איש זצ"ל הכיר את המחבר והיה מעריצו כאחד מצדיקי הדור
בצירוף תולדות המחבר והערות
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Hebrew Manuscript: A Treasured Legacy
ספר יסוד )באנגלית( במקצוע הכרת כתבי היד העבריים
טיבם ומהותם ,התהוותם ,איסופם ושמירתם.
מהדורה אלבומית מהודרת ,עם צילומים רבים של כתבי
וקטעי כתבי יד מיוחדים ואופיניים ,מהם בצבעים מרהיבים.
הספר מכיל מידע רב אודות האוספים הגדולים של כתבי עבריים בעולם,
ומאמר מיוחד על 'גניזת קהיר'.
משנה תורה להרמב"ם מדע ואהבה ,הספר המוגה
מהדורה פקסימילית של כת"י אוקספורד הונטינגטון  ,80הידוע כ'הספר המוגה'.
וכל האוטוגראפים של 'משנה תורה' להרמב"ם הקיימים בספריות העולם,
והשלמת צילום מהדורת משה ן' שאלתיאל של הספרים מדע ,אהבה וזמנים.
עם מבוא גדול ומפורט בתבנית ספר ,לתולדות כתה"י ובירורים הלכתיים.
חשיבותו בכך שהוגה בבית הרמב"ם מטופסו הפרטי,
והרמב"ם אישר זאת בחתימתו.
'הספר המוגה' מובא בראשונים ,ונחשב כנוסח המוסמך ביותר של משנה תורה.
גודל הספר 34 :ס"מ גובהו 24 ,ס"מ רוחבו 4.8 ,ס"מ לעומק
_____

מכון אופק מכין ספריה דיגיטלית נוספת שתכלול את כל החיבורים שמכון אופק עוסק
בההדרתם ומכין אותם לדפוס זה עשרות שנים .הגענו להחלטה שגם החיבורים הנמצאים
בתהליך עיבוד מתמיד ,הם אוצרות חשובים מתורתם של גאונים וראשונים הספונים עדיין
בכתבי יד ,שניתן להפיק מהם תועלת רבה גם במצב ההדרתי שבו הם נמצאים כעת .בין
החיבורים האלו:
מפעל התוספתא טהרות במהדורה ביקורתית ופרשנית
עם מערכת שינויי נוסחאות ,מסורת התוספתא לכל ספרות חז"ל ולגאונים ולראשונים ואסופת
מקורות של ראשונים ,עם ציונים וביאורים
מפעל מרובה כרכים
החיבור האנציקלופדי הגדול
יחוסי תנאים ואמוראים
לרבינו יהודה ב"ר קלונימוס משפירא
עפ"י כת"י הסמינר בניו-יורק  ,Rab. 2348השלם והאמין ביותר
בצירוף מקורות והערות וביאורים
מפעל מרובה כרכים
ועוד עשרות כרכים של חיבורי קדמונים מן העידית שבתורת הראשונים שנשתמרה בכתבי יד.
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