מבוא לרשימת הספרים
ספרים רבים הבאים בעדכון זה ,הרי הם פרי מבוקשם של משתמשי האוצר שהאירו עינינו בדבר ספרים חסרים ,ואנו
השתדלנו להשלימם ככל שהשיגה ידינו .גם להבא נשמח לקבל הצעות ורעיונות לספרים הנעדרים עדיין באוצר ונשתדל
להשלימם במידת האפשר.
לפנינו מבחר מן הספרים הנוספים ל'אוצר' לענפיהם ולמקצועותיהם .כאמור אין הספרים הבאים כאן אלא מן המקצת הנפרט
ברשימה כולה .לרוב לא פירטנו אלא את המפורסמים והמוכרים שבהם .ועוד :רוב מכריע של הספרים הנרשמים כאן
מתווספים למאגר הכללי ,ורק מעטים מהם שייכים לחבילות המכונים והם מסומנים בכוכבית*.
תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות ומסורה וספרי חז״ל מהדורות חדשות ,ומהם מוערות ומפורשות :חמשה חומשי תורה מדוקדקים
עם עין הסופר לרוו"ה; חומש אוצר התרגומים ח"א כולל ד' תרגומי התורה מוגהים בתוספת עיונים; חומש המבואר ע"פ
שימה בפיהם פי' צח ובהיר ה"כ; מאורות המגילה תרגומי המגילות מוגהים ומבוארים; פי' על עזרא ונחמיה ותרגום ספר
איוב וביאורו לרס"ג ב"כ; פי' התהלים לרבינו יוסף חיון*; פירוש הרמב"ן עה"ת מהדו' הדרי קדוש מרי"ה מרגולין ד"כ;
כלי יקר לר"ש לאניידו בעל הכלים על תרי עשר לראשונה מכת"י; תורת אליהו על תנ"ך מהגר"א מהדו' מוה"ק* .ביאור
הגר"א וגאולת אברהם לר"א בנו ,על שה"ש ,ב"כ*; ספרי מסורה :המסורה הגדולה לתורה ,כתי"ל ,מפורשת בידי ר"מ
ברויאר ב"כ; מסורה גדולה של כתר אר"צ בההדרת ד"ש לווינגר .חשק שלמה לר"ש פפנהים בעל יריעות שלמה מכת"י;
השלמת סדרת חברותא לתלמוד בבלי ומשניות זרעים ו"כ; תלמוד ירושלמי ע"פ אור לישרים ד"כ נוספים; תלמוד ירושלמי
ע"פ ארץ הצבי ב"כ נוספים; תנא דבי אליהו מהדו' חדשה כוללת חילופי נוסחאות ציונים ופי' בהיר משנת אליהו; מסכת
אהלות עם כל המפרשים מוגהים מהדו' לימודי דעת ועוד.
תורת גאונים ראשונים ,מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים ,וספרים היו״ל לראשונה מכת"י בין היתר :אוצר
הגאונים החדש ב"ב מהדו' ברודי ועוד חכמים; חיבורים הלכתיים של רס"ג מהדו' ברודי יד הרב נסים; הל' פסוקות השלם
מהדו' מוה"ק ב"כ*; משפטי שבועות לרב האי גאון עם שמועת חיים לר"ח יוז'וק; פירוש ר"ח ובית מדרשו ,ב"ב מהדו'
ר"י כהן; פירוש ר"ח למכות מהדו' ר"י סולוויצ'יק; ספר הנר לר"ז אגמאתי )ממעתיקי שמועת ר"ח( מכת"י :שבת ,עירובין,
ב"מ ,לראשונה מכת"י ג"כ; ספר הערוך ע"ס ש"ס בבלי וירושלמי ,מהדו' ר"מ מייזליש כולל עיונים ואיורים ה"כ; שו"ת
הרמב"ם מהדו' מכון ירושלים ח"א*; מורה נבוכים מפורש ח"א; המכתם ,מהדו' מוערת ע"פ כ"י ביצה ,מגילה ,מו"ק,
תענית מהדו' אהבת שלום* ד"כ; בעל המאור ,מוגה מכ"י ע"פ רחב "נר למאור" ,ברכות ,פסחים ,נשים ג"כ; חידושי הר"י
מלוניל ,חגיגה ,ביצה ,מו"ק ,מהד' מוערת ע"פ כת"י מכון התלמוד הישראלי ג"כ; ארחות חיים לר"א מלוניל ח"א עם
תוספות רבות מכת"י מהדו' אור עציון; ספר העיקרים ע"פ טעם בעיקר לרמ"ד נויגרשל; הל' נדה לרמב"ן מהדו' מוערת
ע"פ כת"י; השגות הרמ"ך על הרמב"ם מהדו' אטלס; חי' הרשב"א כתובות מהדו' הרשלר עם שולי האדרת; מגן אבות
למאירי מהדו"ח ומוגהת; ספר הקבלה לראב"ד הראשון ,מהדו' גרשון כהן; תורת הבית לרשב"א עם מראה הבית ועמודי
הבית ה"כ; פסקי חלה לרשב"א מהדו"ח; שו"ת מן השמים מהדו"ח ע"פ כת"י; תוספות ר"י הזקן ותלמידו שבת ח"ג מהדו'
אופק*; תוספות הרא"ש יומא מהדו' מוה"ק*; תוספות הרא"ש נזיר מהדו' אופק ח"א*; תוספות גורניש יבמות; פירוש
הרשב"ץ לברכות ועוד )ספרי ראשונים נוספים מופיעים במדורים נוספים לפי סיווגם(.
תורת האחרונים ,ספרי אחרונים ,קדמוני האחרונים והבאים אחריהם ,מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה מכ"י
ביניהם :ספרים ע"ס שו"ע וספרי הלכה :שני כרכים נוספים בסדרת שלחן ערוך השלם מהדורת פרידמן) ,זמינים לכל !(
יו"ד ח"ט ואהע"ז ח"ה; אוצר ההלכה )חמש מאות ספרים ע"ס השו"ע!( כרך נוסף סי' רנא רסב; תקפו כהן לש"ך מהדורות
מוערות ב"כ; שאגת אריה מהדו"ח ומוערת ג"כ; סדר משנת הגט קובץ חיבורי קדמונים בסדר הגט במהדו"ח :סדר הגט
מלוקט מד' גדולי אחרונים ,גט מקושר לר"מ בולה ועוד; שבילי דוד לרד"י זלברשטיין מהדו"ח ב"כ; שתילי זיתים ע"פ
זית רענן ד"כ נוספים; גט מקושר וטיב גיטין ב"כ למהרא"ל צינץ מהדו"ח ב"כ; אות חיים ואות שלום לרח"א ממונקאטש
בעל מנח"א מהדו"ח ב"כ; ספרי שיטות וחידושים על משניות וש"ס ספרי מצוות וכללים :חידושים קדמונים לר"א אשכנזי בעל
מעשה ה' על קידושין; פרי האדמה על הרמב"ם מהדו"ח ב"כ; מעשה רוקח על הרמב"ם מהדו"ח ג"כ; טורי אבן מגילה
מהדו"ח ומושלמת; אילת אהבים עמ"ס כתובות ד"כ מהדו"ח; יד דוד ב"ב נדה לראשונה מכת"י*; חק נתן לר"נ בורג'יל
מהדו"ח ומפוארת; מגדנות נתן )בורג'יל( מהדו"ח; מהר"ם שיק על תרי"ג מצות מהדו"ח ומפוארת ב"כ; קול סופר לר"ח
סופר בעל מחנה חיים על המשניות מהדו"ח ג"כ מהדו"ח; מנ"ח עם בשולי המנחה ח"ד*; מראות הצובאות לרמ"ז מביאלסטוק
על הל' עגונות מהדו"ח; יד מלאכי מהדו' מכון ירושלים ב"כ*; כל החיים כללי הפוסקים לר"ח פלאג'י מהדורה מורחבת
ומוערת; שבט הלוי עמ"ס שבת ופסחים וס' הלקט על הרמב"ם ג"כ; שאלות ותשובות :שתי הלחם לר"מ חאגיז מהדו"ח;

משה ידבר לר"מ ישראל מהדו' מכון שלמה אומן; שו"ת מגידות לבעל פמ"ג ע"פ מגד יהודה מהדו"ח ב"כ ,חלקו הגדול
לראשונה מכת"י; זכר יהוסף לר"י שטרן משאוויל חיו"ד מהדו"ח ב"כ*; השיב משה לבעל ישמח משה מהדו"ח ה"כ; פני
יצחק לר"י אבואלעפיא מהדו"ח ח"א; אריה דבי עילאי מהדו"ח ד"כ; משנה שכיר יור"ד; שואל ומשיב מהדו"ח ח"א*; בית
שלמה לר"ש דרימר חאהע"ז ג"כ; צפנת פענח החדשות ח"ג; יורו משפטך ליעקב ב"כ מהדו' אביר יעקב ועוז והדר ב"כ;
שו"ת רבי עקיבא יוסף שלזינגר )בעל לב העברי( ד"כ מכת"י; שו"ת מעשי למלך מכת"י; תשובות ר"א לר"א גורדון מטלז
מהדו"ח עם תוספות רבות ב"כ; איש מצליח מהדו"ח ומוערת יור"ד א.
ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן ,ספרי שו"ת משפטי התורה הלכה ומנהג ,ספרי שימוש וספרי עזר ביניהם :שאלות
ותשובות :תשובות והנהגות מועדים לר"מ שטרנבוך ז"כ; בית נאמן לר"מ מאזוז )נאמ"ן(; דברי שלום לרש"י מזרחי ב"כ
נוספים; תפילה למשה לר"מ לוי בעל מנוחת אהבה שני חלקים נוספים; עמק התשובה ח"ט לר"י ראטה מקרלסבורג; שו"ת
וחידושי הלכות לר"מ אליהו ד"כ; מעשה חשב לרלוי"צ הלפרין ח"ט; עולת יצחק לר"י רצאבי ח"ג; וישב משה לר"מ זורגר
ח"ב; מגד יהודה לרי"מ פלאטשעק .ספרי הלכה עם מקורותיה :משנת הסופר לרי"מ שטרן על קסת הסופר לר"ש גאצפריד
)ושאר ספרי הרימ"ש(; פתחי חושן לר"י בלוי מהדו"ח ד"כ; מנוחת אהבה לר"מ לוי ח"ד; הל' יום ביום לרמ"מ קארפ חלק
נוסף; הלכה ברורה לר"ד יוסף )כעין אוצה"פ על או"ח( חי"ד; חלקת בנימין לר"ב כהן על הל' מקוואות; פתחי מגדים הל'
בו"ח ועוד; באר ישראל לרא"צ ישראלזון ה"כ )כולל פסקי זקנו ריש"א(; הל' שבת למעשה ופיה פתחה בחכמה לר"פ פאלק
בעל מחזה אליהו ב"כ; משפט הארץ על תרו"מ לר"י ראטה מקרלסבורג; הוראה ברורה על הל' בו"ח כמתכונת מ"ב; נאות
מרדכי קבצי הלכה בעניני מלאכות שבת ועוד מאת ר"מ גרוס י"ג קבצים; עיוני הלכות לרדי"צ רבינוביץ מביאלא ג"כ.
משפט התורה :חוקת משפט לר"ב רבינוביץ תאומים ,דיני ירושה עזבון ומכירה ב"כ; תחוקה לישראל ע"פ התורה לראי"ה
הרצוג ג"כ*; עיונים במשפט לרח"ש שאנן ח"ב; ערכאות בהלכה לרח"פ בניש ועוד.
ספרי פרשנות דרוש וחידושי אגדות מהדורות חדשות ומפוארות לספרי הדרוש המפורסמים לצד פרסומים חדשים מכת"י,
ביניהם :משמיע ישועה ונחלת אבות לר"י אברבנאל מהדו"ח ב"כ; ספרי מהר"ל במהדו' חדשות ומבוארות :באר הגולה ע"פ
רמ"ד נויגרשל ,באר ישראל מהדו' מבוארת ,הגדש"פ ע"פ גבורת ה' למהר"ל מהדו"ח ,גבורת ה' מהדו' מכון ירשלים –
הרטמן ח"ב )זמין לכל( ד"כ; נזר הקודש הפירוש המפורסם למדרש מהדורה חדשה ומפוארת ג"כ; חת"ס מאמרים חדשים
מכתי"ק ומרשימות תלמידים; ספרי רבי יעקב אבוחצירא בעל אביר יעקב מבוארים ומוערים בהוצאת מכון אביר יעקב
והוצאת עוז והדר )זמין לכל!( שבע עשרה כרכים; משך חכמה השלם מהדו' רש"ח דומב כרך נוסף; דברי חיים לר"ח שארין
מהדו"ח ה"כ; ספרי הרב"ך :אבות עולם ,אלון בכות גבול בנימין ,בסדר חדש ג"כ; תורת יחיאל לבעל לב העברי ה"ח;
ספרי הראי"ה קוק :טוב ראי ב"כ חדשים ,ביאורי הראי"ה ליהושע וקהלת ב"כ ,ספרי הראי"ה מבוארים ד"כ; אזני יהושע
לרי"ר בנבנשתי ב"כ מהדו"ח; יד הקטנה הל' תשובה ועוד מהדו"ח ב"כ; מלא העומר למהרא"ל צינץ מהדו"ח ג"כ; דמשק
אליעזר לרא"ז סופר מהדו"ח ב"כ; תורת בעל שבט הלוי :דרשות ושיחות שבט הלוי ,שבט הלוי בראשית ,שבט הלוי חנוכה
ה"כ; ויחי יוסף לר"י גרינוולד מח"ס ויען יוסף על מועדים; פירוש ההפטרות לר' מנדל ברש"ר הירש; אבני שהם לרמ"ל
שחור מהדו"ח ב"כ; עברא דדשא לר"ש אלתר ח"ב; עיוני רש"י ו"כ לרא"י ברזל; אבני ברקת לרא"י כלאב ד"כ ועוד .וכן
ספרי ליקוט ,מהם הנודעים בשם :משל האבות עמ"ס אבות ז"כ; טללי אורות סדרת שנים מקרא ב"כ ועוד.
קבלה :ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד ,מכללם :סדרת אור יקר לרמ"ק
על זוהר ותיקוני זוהר לראשונה מכת"י עשרים וששה וכרכים; עץ חיים והוא שמונה שערים מעריכת הרח"ו ,ארבעה
שערים חדשים :שער הגלגול ,שער ההקדמות ,שער רוה"ק ,שער המאמרים ,ד"כ ,לראשונה מכת"י מהדו' מכון אהבת
שלום*; אוצרות חיים לרח"ו מהדו' מושלמת ע"פ כת"י מהדו' אהב"ש*; אוצרות חיים ע"פ ר"מ שיינברגר ב"כ .מתורת
הגר"א :ספרא דצניעותא ע"פ הגר"א מהדו"ח; ספר יצירה ע"פ הגר"א מהדו"ח; אידרת אליהו אד"ז עם ביאור הגר"א מהדו'
מוה"ק* .אמת מאר"ץ חו"ר אר"ץ מהדו"ח*; ביאור דניאל עזרא ונחמיה לרמ"ד וואלי; האילן הקדוש לרמח"ל מהדו'
מבוארת; עטרת צבי על זוה"ק למהרצ"א מהדו"ח ומוערת ח"א; הגהות מהרצ"א השלם לזוה"ק עם הגהות הצבי והצדק;
ספר הזהר ע"פ זהר בהיר ב"כ נוספים; כינוס חכמים הגהות וחידושי ר"א מני לעץ חיים*; תורת חכם לר"ח די לה רוזה
מהדו"ח ועוד.

חסידות :מהדורות חדשות של ספרי יסוד וספרים חדשים ,ספרי מקור לצד ליקוטים ומפתחות ורישום אורחות צדיקים :אור
החכמה לר"פ מדובנקה מהדו"ח ב"כ מהד' בני משה; אגרות האוהב ישראל מאפטא מהדו' מכון שפתי צדיקים; בני יששכר
עם ביאור יודעי בינה ,שבת ור"ח; בני יששכר עם ביאור הצבי והצדק ח"ב; תנא דבי אליהו ע"פ רמתים צופים מהדו"ח;
שפת אמת מהדורת בני בינה תורה ומועדים עשרה כרכים; קול שמחה מתורת רש"ב פרשיסחא מהדו' חדשה; תורת כהן
לרא"ז הכהן מתלמידי רש"ב מפרשיסחא מהדו"ח ב"ח; פרי צדיק מהדו' אור עציון חלק שבת מהדו"ח; תורת שמעון לר"ש
מיערוסלב מהדו"ח; סוד ישרים לרח"ה מראדזין מהדו"ח; ואלה הדברים שנאמרו לדוד לרנ"ד מפארציווא; מלכות שלמה
לרבצח"ש מהורנוסטייפל; אמרי רצון לרש"ש מאמשינוב; אורה ושמחה לרא"ש הורביץ מבראנוב מהדו"ח; אמרי אלימלך
לר"א מראחוב .חב"ד* :תניא עם חסידות מבוארת ח"ד; ספר המאמרים לרש"ב ב"כ נוספים; ליקוטי שיחות שמונה כרכים
נוספים ,תורת מנחם שמונה כרכים נוספים ועוד ספרים רבים .קן צפור ע"ס תהלים לרי"א מסטרעטין; רמזא דחכמתא
מהדו"ח; שפע חיים דרשות חומש רש"י ודרשות רעוא דרעוין י"כ; אמרי מנחם לרא"מ מאלכסנדר דברים; אורות המאירים
ליקוטי יששכר; להבת דוד לרד"מ רבינוביץ מביאלא עה"ת ב"כ; גדולת מרדכי לרמ"ד כהנא מספינקא ב"כ; הגדות :הגדה
ש"פ עם חידושי הרי"מ; הגדש"פ ע"פ ברך משה; הגדש"פ בלאזוב; הגדש"פ קרעטישנוף סיגעט .ספרי משפיעים :בשערי
ישכר לרי"ד ענגלענדער ה"כ; ספרי רא"ד פרידמן ה"כ; ספרי ר"פ פרידמן ז"כ; ספרי רא"צ קלוגר י"ח ספרים ,ועוד.
אורחות ומנהגים ,שיחות ומאמרים ,עובדות ותולדות :שבחי הבעש"ט מהדו"ח מהדורת מעיינותך; בית שלמה וצבי תפארת על
בעל שם שלמה ודרכי תשובה ממונקאטש מהדו"ח; המאורות הגדולים לבית ביאלא; אוצר החיים מנהגי הדברי חיים מצאנז
לר"י וויסברג; כתבי חסידים ראשונים לבית רוז'ין; שיח חסידים ווארקי אמשינוב; יהי אור ,סיפורי צדיקים מרשימות ר"י
שוורצמן מסלונים; טובות זכרונות ,על צדיקי ויז'ניץ מהרי"ל קוסטינר; מלך יושב ,בין ויז'ניץ לבעלז; בהגיגי תבער אש
על אדמו"ר בעל חכמת אליעזר מסערט ויזניץ; ימות החמ"ה על אדמו"ר בעל אמ"ח מויז'ניץ; מאור הגולה ב"כ על
חיהרי"מ; הפני מנחם על אדמו"ר בעל פ"מ מגור ב"כ; אבירי הרועים על אדמור"י סוכטשוב מר"י ארליך; אהל יוסף בית
אמשינוב )מהדו"ח(; רשימת זכרונות מצדיקי אלכסנדר.
תורת הישיבות הק' ,ספרי ראשי הישיבות ,ספרים ע"ד הישיבות ,ספרי עיון וספרי מר"מ .ואלו מאשר נ"ע :חידושי ושיעורי
מרן הגרב"ב בעל ברכת שמואל ג"כ; קובץ שיעורים ב"ב לגרא"ו מהדורה מוערת; קול בריסק ,מחידושי בית הלוי והר"מ
סולוויציק מכת"י; שיעורי רבי שלמה היימן נשים נזיקין חולין ועוד; שיעורי רבי יוסף רוזובסקי ה"כ; פרי יעקב עמ"ס
ב"ק לר"י ניימן ר"י אור ישראל; נאות אריה לרא"ל לופיאן מהדו"ח; ספרי רבי יעקב אלדשטיין :בעקבי תודה ,בעקבי
תלמוד ,בעקבי נזיקין ג"כ; שיעורי רש"י בורנשטיין ה"כ; נחלת בנימין לרבי בנימין ציילברגר עניני זרעים; דברות משה
לרמ"פ ב"כ חדשים; רשימות שיעורים לרי"ד סולוויצ'יק מבוסטון ב"כ חדשים ,ושיעורים מרשימות הר"צ שכטר ב"כ;
שיעורי מים חיים כתבי תלמידים מתוך מו"מ עם ר"ח שמואלביץ ב"כ; מנחת יהודה לרמי"ל ליפקוביץ ב"כ חדשים; שיעורי
רבי דוד פוברסקי ג"כ חדשים; חי' ר"י קוליץ עמ"ס ברכות ושבת; שירת דוד לר"ד הקשר ב"כ; בני חיל לר"מ פינקל
עמ"ס קדושין; ברכת נתן לרנ"צ שולמן שבת וסת"ם; חמד שמחה לרא"ש שוסטאל; חק המלך לרח"ה קרילנשטיין ב"כ;
שיעורי ר"ב רוזנברג ט"ו כרכים; שיעורי הגרד"ש ,ר' בערל שוורצמן ב"כ נוספים; עולת יצחק שיעורי ר"י לנדא מר"י
חברון י"א כרכים ועוד .וכן רבים מאשר עמנו שליט"א :בד קודש לרב"ד פוברסקי ד"כ חדשים; אמרי שמחה לרמ"ש
בהרש"ז אויערבך ב"כ; חידו' רבי דב לנדו ,י"ט קבצים; לקט שיעורי ר"י סלבודקה )ר"מ שולמן ,ר"ב רוזנברג ,ר"ע זאקס,
ר"ד לנדו ועוד( כ' קבצים ויותר; עטרת שמואל לר"ש רוזנבוים ד"כ חדשים; קובץ על יד ושיעורי משא יד לרי"ד אילן;
משנת חיים לרח"מ שטיינברג ד"כ; שמועת חיים לר"ח יוז'וק על פרק ער"פ; אמרי יעקב לר"י סטנפסקי ד"כ; רווחא
דשמעתתא לר"י סולוויצ'יק ד"כ; שיעורי ברכת כהן על כריתות לר"ש דויטש; אמרי חן לרי"ה לוונברג ט"כ נוספים; נתיב
בינה ערכין לרי"ב שרייבר; שערי עיון לר"פ מונדשיין ב"כ נוספים; ספרי רא"י ברזל ו"כ; חונן דעה על יומא לר"נ
פרידלנדר; אבני המקום )קולדצקי( ביצה ח"ב; מורשת משה )שטיינהוז( ב"כ נוספים ועוד רבים לא יכילם הגליון .וכן,
אוצר קובץ מפרשים ע"ס הדף י"כ; אוצר קובץ מפרשים מוערים ,ג"כ .דעת חכמה ומוסר :מאמרי המשגיח רבינו ירוחם
הלוי אלול תשרי ח"ב; חידו' ר"ש היימן תורה ומועדים :מכתב מאליהו חנוכה ופורים וד' פרשיות; שערי יחזקאל לר"י
לוונשטיין על הסידור; מועדי קודש לרי"א ווינטרוב ד"כ ,מתורת רבינו להנ"ל; הר יראה לר"א פינקל ב"כ; לעבדך באמת
לר"ד יפה זצ"ל; שיחות לוי מהרי"י רודרמאן בעל עבודת לוי; חקרי לב לרא"ל היימן; משלחן רא"ב פינקל ב"כ; בעין
יהודית )סלומון( ה"כ.
לצד עדכון חבילת האנציקלופדיה התלמודית בכרך נוסף ,מתווספת כעת סדרת "מיקרופדיה תלמודית" ,והיא כוללת ערכים תלמודיים
והלכתיים בסגנון מקוצר ועדכני ,לע"ע שבעה כרכים המגיעים עד אמצע אות ט.
ספרי תפילה ,יקרי המציאות סידורי עדות ישראל ופירושי הראשונים ,בין היתר :מחזור על הראשונים ר"ה ,פירושי
הראשונים לתפילות ופיוטי ר"ה מכת"י; פי' ראשונים לקינות ת"ב מכת"י; כף נקי השלם לר"כ מלכא על נוסח התפילה
ודקדוקיה; מחזור אר"ץ ונציה רפ"ז מהדורת פקסימיליה מפוארת מאת יד הרב נסים ב"כ וכרך מבואות; סדרי תפילה
מחזורי ליוורנו )תפלת החדש וזכור לאברהם( במהדו"ח ומושלמת ג"כ; עבודת ישראל לר"י בער ההערות הנלוות לסידור,
מהדו' אוצרנו; מחזור מנהג אשכנז המובהק הוצאת מכון מורשת אשכנז; סדר רע"ג לימות החול חלק הנספחות; סידור
ערוגת הבשם לבעל עץ יוסף וענף יוסף למדרשים לראשונה מכת"י חלק ליל שבת וסדר יוכ"ק; סידור קרני הוד ,נוסח
ספרד מוגה לפי סידורי החסידים הראשונים ועוד.
תולדות ימי ישראל ,וקורות חכמי ישראל ,מסורות וזכרונות ,קבצי אגרות וספרי קהילות )ספרים נוספים במדור חסידות!(
מגילת ספר ליעב"ץ מהדורת רא"י בומבך ומהדורת א' ביק שאולי ב"כ; פזורות ישראל ,קהילות ועדות :בנתיבי אשכנז
קובץ מחקרים מר"ש אידלברג; קהילות ואישים בגליצייה מאת ר"מ וונדר; מיכאל ספר השנה לתולדות היהודים בתפוצות
י"ד כרכים; עלי זכרון ,רשימות בתולדות רבני ויהודי הונגריה י"ג חוברות; תולדות האנוסים מאת ססיל רות; מראקש

וחכמיה; אנציקלופדיה ליהודי כורדיסטן ג"כ; יהודי שאלוניקי מאת ד' בנבנשתי; ספר קהילת אילייה; תולדות יהודי
ביאלסטוק; האובדים בארץ אשור ,יהודי זאכו .ביוגרפיות וזכרונות :על הראשונים ועל האחרונים לר"י שילת ב"כ; נשמות
בישראל מאת א' ליטווין; זכרונות רא"ח צ'צ'יק; מגדולי ישראל מאת הר"מ מאזוז )נאמ"ן( ב"כ; רבי יצחק בר ששת
)ריב"ש( מאת ר"ד בר ששת; תולדות אליהו על רגולר מאת רא"ל פרומקין מהדו"ח; תנועת המוסר לר"ד כץ מהדו"ח
ה"כ; שכ"ם אחד תולדות ר"מ סופר בן הכת"ס; ליקוטי הראי"ה ב"כ לרמ"צ נריה; ההר הטוב הזה תולדות ר"ש מן ההר;
צדיק כתמר יפרח על ראי"ל שטיינמן; החובות והספרים של ר"ח קנייבסקי ב"כ; שלהבת יוסף חי ,המתמיד ,שר וגדול ג'
ספרים על ר"ע יוסף ב"כ; הפוסק על רש"ה וואזנר; הצדיק רי"ד רוטמאן מלומז'ה; איש כי יפליא על ר"ד הכהן הנזיר;
מעשה רוקח לתולדות רי"מ ארנברג בעל דברי יהושע; ילד שעשועים על הר"א סולוויצ'יק וממנו )אנגלית(; הסכמות
הראי"ה מהדורה מורחבת כוללת ביוגרפיה של המחברים; לבקר בהיכלו על רב"צ פריימן; כבה נר המערבי על בעל מנחת
יצחק; ר' יוסף קארו מאת רח"ד פרידברג; רבנן קדישי מאת הרי"ש תפלינסקי; תשעים שרים ר"י אלפסי ב"כ; שבעים
פנים ר"י ארליך; שני המאורות על ר"ה ל"ש ואחיו; כתר קדושה רבני וצדיקי משפחת פינטו; האיש על העדה רש"י כהן
מחיפה; אביהם של ישראל על ר"מ אליהו ה"כ; עולם התורה לרי"מ שטרן ב"כ; במסתרים ,תולדות ר"ש מזרחי; דרכי דוד
על רמ"ד לוין בעל דרכי דוד; רח"ע בן עטר ופירושו אוה"ח מאת ר"א טויטו; איש חי רב פעלים על ר"א אברומוביץ;
עובדות דרבי לוי על בעל מעדני השולחן .ועוד ספרים רבים המוקדשים לפרשיות היסטוריות ,בין היתר :להכות שורש,
הראי"ה קוק והקק"ל מאת ר"א וסרמן נ"י ור"א הנקין הי"ד; לתולדות פולמוס שמיטת תרמ"ט לר"א ארקין; שואה :אות
קין לר"מ גרילק מחדלי ההצלה של התנועות הלאומיות; בכף הקלע מאת ר"ג הרפנס ועוד; מתוך ההפיכה נפילת הרובע
היהודי בתש"ח ועוד רבים.
ספרי עזר ומחקר ,ביבליוגרפיה וקטלוגים ועיתונות תורנית בינהם :קטלוג ספריית בעל מנח"א ממונקאטש עותק יחיד; מחקרים
בביבליוגרפיה יהודית ובפיוטי יה"ב מאת מ' שמלצר; קטלוג אינקונבולים וספרים נדירים מאוסף יעקב לוי; אמרי ספר
לרי"ש תפלינסקי .קטלוגים של בתי מכירות פומביות ,רישום ותיאור ביבליוגרפי רב ערך :יודאיקה ירושלים ד"כ; ווינרס
קטלוג מכירה פומבית ט"כ; קטלוג מורשת ג"כ; קטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת קהיר באוסף א"נ אדלר; אמינות
חידו' רעק"א מהדו' רא"ב זילברברג; ברכת אלישע לרי"י וויס ב"כ; מחקרים מאת י' רוזנטל ב"כ ,מאמרי ר' טוביה פרשל
ח"ב .המבשר התורני  83קבצים; מוסף ש"ק של יתד נאמן  48קבצים; דער אידישע שטראל  226קבצים; החומה י"ד
כרכים .מאספים ,וקבצים תורניים ,השלמות לאלו המצויים באוצר ,מכללם :ישורון ב"כ; מן הגנזים מבית אהבת שלום ב"כ;
תבונות ב"כ; בית יצחק ז"כ; אור ישראל מאנסי ז"כ; אור תורה י"ד; אליבא דהלכתא ז"כ; אמונת עתיך ח"כ; אסיא ד"כ;
בית אהרן וישראל י"א קבצים; היכל הבשע"ט ג"כ; המאור  44קבצים; המעיין שע"י מכון שלמה אומן י"כ; העמק י"ב;
זרע יעקב סקווער ה"כ; שמעתין  36קבצים.
ועוד ספרים רבים ,מבוקשים ,מועילים ומובחרים ,לא יכילם הגליון ,והרי הרשימה המלאה לפניכם:

