
 

 

 מבוא לרשימת הספרים 

לשכללה,       העשרת הספרייה:אנו כמובן לא מפסיקים לשקוד על    הממשק החדש,  לצד המהפכה של  
שהספרייה גדלה בכמות ובאיכות, כך האתגר שלקחנו ע"ע, להוסיף    אולם ככל  ולגוונה.      להרחיבה

אנו עושים הכל כדי לעמוד   .  בכל שנה קומה של כמה אלפי ספרים, הולך ונעשה מורכב יותר ויותר
 בו, וחפץ ה' בידנו יצלח.  

ספרים רבים הבאים בעדכון זה, הרי הם פרי מבוקשם של משתמשי האוצר שהאירו כבכל שנה,  
דבר ספרים חסרים, ואנו השתדלנו להשלימם ככל שהשיגה ידינו. גם להבא נשמח לקבל  עינינו ב

 שלימם במידת האפשר. ואנו נהצעות ורעיונות לספרים הנעדרים עדיין באוצר 

אין הספרים הבאים כאן      לפנינו מבחר מן הספרים הנוספים ל'אוצר' לענפיהם ולמקצועותיהם.  
 ברשימה כולה. לרוב לא פירטנו אלא את המפורסמים והמוכרים שבהם.   המופיע  אלא מן המקצת  

ספרים חשובים ביותר שחיברו חכמי התורה שטרם  ועוד כיוצא בהם מצויים ברשימה הכוללת  ) 
אחד    או נושא   פקיע שמם, ומהם שהקיפו מסכת אחת עד שלא הניחו בה פינה שלא נשתטחו בה, 

ספרים אלה לא הוזכרו    .   בעיון גדול ובהיקף עצום ורב   שלא הניחו פרט וכלל שלא ביררוהו עד תומו, 
בין    אליהם ,  יתוודעו      כאן מפני ששמותם אינם אומרים דבר ללומדים, אך אין ספק כשכאשר  

וד: וע  ( היתר ע"י תכנת החיפוש, ימצאו בהם נחת, לעיתים יותר מן הספרים המפורסמים ודי בזה 
רוב מכריע של הספרים הנרשמים כאן מתווספים למאגר הכללי, מעטים מהם שייכים לחבילות 

  המכונים והם מסומנים בכוכבית*.

תורת כהנים   :מהדורות חדשות, ומהם מוערות ומפורשות   תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות וספרי חז״ל
סדר זרעים מוגהת ומפורשת ע"י ביהמ"ד להלכה  מהדורת אופק ד"כ מחודשים וחדשים*; תוספתא

ירושלמי מפורש שע"י ביהמ"ד  בהתיישבות; תוספתא עם הגהות הגר"א לכמה מסכתות; תלמוד 
מפורש ומנוקד במסורת   , ; מדרש איכה רבהג"כ  הגדות התלמוד מהדורת ירושלמיג"כ נוספים;    ,הנ"ל

דרש תנחומא עם ביאור חדש בראשית; מ  מדרש ע"פ תפארת ציון כרך נוסף להשלמת הסדרה;תימן;  
מדרשים   ומחודשיםילקוט  חדשים  פרשנות;  ב"כ  רצהבי;   :ספרי  מהדורת  לרס"ג  ישעיהו  תפסיר 

פירוש ראב"ע עם דעת עזרא  פירוש רלב"ג מהדו' מעליות דברים, השלמת הסדרה )ועוד כרך מבוא!(;  
אברנבאל עה"ת ה"כ וש  פירויכלדר ב"כ;    ר"ב  ה חדשה מאתצרור המור עה"ת מהדור שמות א*;  

אור ;  *תורת חיים כל פירושי הראשונים על תהלים ג"ככון יסודי;  רה חדשה ושלימה מאת ממהדו
 . ועוד "כה לרא"מ קורנגוט החיים עה"ת עם ביאור ישמח משה

מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים, וספרים היו״ל ,  וקדמונים   תורת גאונים ראשונים 
סידור רע"ג מהדורת ר"י סץ חלק נוסף; תשו' רב נטרונאי גאון מהדו'    לראשונה מכת"י בין היתר:

מהדו"ח* איסור   ;ברודי  אבוקה;  מכון  מהדורת  ב"כ  רש"י  ח"ד*; תשובות  פסוקות השלם  הלכות 
משנה ע"פ הרמב"ם מהדו'   ת מהדורת ר"ד דבליצקי;השו"  ספר הישר חלקוהיתר לרש"י מהדו"ח*;  

מעליות עמ"ס גיטין; פיה"מ לרמב"ם עמ"ס סוטה מהדו' בלזם; משנה תורה 'רמב"ם מדויק' מאת 
אור הגנוז על ר"י שילת ה"כ נוספים והשלמת הסדרה; משנה תורה ע"פ יד פשוטה ב"כ נוספים;  

חלק נוסף; ספר העיטור מכון   ,אור זרוע מכון אור עציון  קידושין, ב"כ ספרי ראשונים עמ"ס מכת"י*;
; השגות הראב"ד למשנה תורה עם בעל המאור דפו"ר  רי"ף ונציה שי"ב ח"א;    ,כנסת מוגה מכת"י

מהדורת   תוספות הרא"ש סוטהרא"ה ביצה מהדורת אהב"ש*;  חידושי המהדורת ר"ב נאור ח"א;  
מגנזי אירופה ח"א חידושי הר"ן מוה"ק ב"מ*;  מקואות;    מוערים עמ"ס  ילקוט הראשוניםר"א שכטר;  

; שער כבוד ה' לר"א אלנקווה  *שיטמ"ק מנחות מהדו"ח בעריכת ר"ש עמנואל;    ,מתורת הראשונים
נו בי ספרי ר  :ספרי מוסר לראשונים מהדורת מכון אורות חיים, בין היתרעם ביאור פתח השער;  

 . ועוד מעלות המדות וארחות צדיקים ועוד; ספרי ר"י האזובי ילקוט האזובי ואגודת אזוב יונה,

אור     ספרי אחרונים, מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה מכ"י ביניהם:    תורת האחרונים,
ים של   ספרי שיטות וחידושים על משניות וש"ס ספרי מצוות וכללים:  שמח מהדורה חדשה ד"כ;

גליון הש"ס לרעק"א מכת"י ג"כ; גידולי טהרה עמ"ס   שלמה למס' גיטין מהדו"ח מכון משנת ר"א;
לר"י  מליסא מהדו"ח;  גיטין  גיטין עמ"ס  מקואות לר"מ קרגוי מהדו"ח; ספרי מכון כנסת: תורת 

ת  עבודת ישראל לר"י קמחי מהדו"ח מוערתפארת יעקב עמ"ס גיטין מהדו"ח; טיב גיטין מהדו"ח;  
מנחת חינוך עם ספר נוסף הכולל מבחר ספרים בעניני עבודת יוה"כ מהדורת מכון משנת ר"א ב"כ;  

ילקוט מפרשים החדש ה"כ; רשב"ץ על כתובות; ;  ג"כ  מהדו"ח עם גליונות דרך אמונה לר"ח קנייבסקי



; ריח דודאים עמ"ס מגילה ים התלמוד לבעל אפיקי יהודה מכת"י; עטרת פז ע"ל הרא"ש מהדו"ח ד"כ
לבעל בני יששכר מהדו"ח; שותי עזר מכ"י ב"כ לרא"ז אויערבך תלמיד התומים; שכל טוב מהדו"ח; 
חידושי מהרש"ג עמ"ס שבועות מכת"י; הוד צבי ח"ב;  בית יוסף דירנפלד מהדו"ח ג"כ; מנחת סולת  

ה מראי"ה קוק; הערות הרי"ש  זעהמן מהדו"ח ג"כ*; חידושי בית אב לרא"א יודלביץ מכת"י; טוב ראי
 . ארים נסי לר"מ מאזוז ב"כ אור לציון לרב"צ אבא שאול עמ"ס קידושין ג"כ; ; אלישיב שבת ח"ב

ג ורסב נהושו"ע ד' י;  נוהג כצאן יוסף מהדו' מכון שלמה אומן  :ומנהג   ספרים ע"ס שו"ע וספרי הלכה 
פרדו לר"א  ; מנחת אהרן  ב"כ   "אשמלת אליהו וחכמת אליהו על ביאור הגר   רעק"א דפו"ר;   הגהות  עם

פתחא זוטא   משנה ברורה עם פסקי חזו"א וגליונות שונה הלכות מאת ר"ח קנייבסקי ו"כ;מהדו"ח;  
חקרי הלכות ר"י פיקערסקי    משפט ערוך על חו"מ לרז"נ גולדברג חלק נוסף;  תיקוני עירובין מהדו"ח;

   . ועוד מהדו"ח ג"כ

 ת מעיל צדקה מהדו"ח;"שו  מהדו"ח עם הוספות מכת"י ג"כ;  ץ"שאילת יעב  :שאלות ותשובות ספרות  
שו"ת שו"ת פרי האדמה ח"ג מהדו"ח;    פנים מאירות מהדו"ח ב"כ נוספים; שו"ת הרמ"א מהדו"ח*;

פני יצחק אבועלפיא מהדו"ח כרך נוסף; שו"ת מהרי"א יהודה יעלה חלק אהע"ז חו"מ מהדו' מכון  
שו"ת לחם שלמה לרש"ז ארנרייך ב"כ חדשים; הדו"ח ג"כ;  אבני צדק לרי"י טייטלבוים משלמה אומן;  

שו"ת   זוטא מהדו"ח;  אפתח  שו"תשו"ת צפנת פענח החדשות ח"ד;    אבני צדק ר"ע בסיס מהדו"ח;
אל שו  יודלביץ ב"כ כולל תשובות חדשות; מכתב מאליהו;לרא"א  ברכת יעקב מהדו"ח; בית אב  

תורת חסד מהדו"ח מכתב מאליהו חילופי שו"ת רי"ח מבבל ור"א מני*;  מהדו"ח כרך נוסף*;    ומשיב
 . ועוד  מהדו"ח לרב"ז שאפראן שו"ת הרב"ז ;ח"א*

  :מאת פוסקי וחכמי הזמן, ספרי שו"ת הלכה ומנהג, ספרי שימוש וספרי עזר ביניהם  ספרי הלכה
קנייבסקי ב"כ;  אגרות וכתבים דרך אמונה מאת ר"ח  הגדה של פסח אור לציון לרב"צ אבא שאול;  

)חל השנה!(  שובע שמחות;מספרי הר"ש דבליצקי במהדו"ח:   וכן הגדה של פסח   פורים משולש 
תורת היולדת לר"י זילברשטיין ור"מ רוטשילד מהדו"ח; פסקי תשובה ח"ה מהדורה   ;מחשבת בצלאל

הל' מזוזה; ספרי רב"צ   מחודשת; שמעתא דמשה פסקי ר"מ פינשטיין ג"כ; דעת נוטה ר"ח קנייבסקי
שוב כרך לר"ז  אוצר הלכות ט"ו כרכים חדשים ומחודשים; שערי זבולון  מוצפי ששה ספרים חדשים;  

מנהגי הראש"ל )ר"ע   אפרתי חלק חדש;לרי"י    יוסף    ישאשדה מרדכי לר"מ גרוס שביעית ח"א;    חדש;
; ספרי ר"מ ה"כ  ש המבורגרשרשי מנהגי אשכנז לרב"הלכה ברורה לר"ד יוסף כרך נוסף;    יוסף( ח"א;

ועוד;   בצבע  ב"כ  כהלכה  המזון  בדיקת  ר"מ ויא,  מאת  ובדיקה  שימוש  לקניה  דרך  מורה  סת"ם 
משפטיך ליעקב לרצ"י   סדר הדין בבית הדין הרבני לר"א שוחטמן;משפטי התורה:  .  מנדלוביץ בצבע
  משפטי התורה ר"י שפיץ כרך נוסף.בן יעקב חי"א; 

מהדורות חדשות ומפוארות לספרי הדרוש המפורסמים   ומחשבה  חידושי אגדות ספרי פרשנות דרוש  
ביניהם:   מכת"י,  חדשים  פרסומים  הרטמן;  לצד  מהדו'  ח"ד  למהר"ל  ה'  לר"נ גבורות  הגור  ספר 

ב"כ;   הגר"אטריוויש  תורת  מהדו"ח;  השני  לרשב"ץ  ספר  ומגלת  ישראל  הגר"א   תפארת   מתורת 
; כלי יקר מהדורת מכון אורות שמות  לדות אהרןחומש תו  לר"ד קמינצקי;  וסקירה על כל חיבוריו

ו   חיים; אליהו  מוסר מהדו"חאזור  לבעל שבט  האתמרי  מלאכת ב"כ  מדרש  לבעל  קודש  ; משחת 
ראשון לציון על אסתר לבעל אוה"ח מהדו' קורנגוט; פרדס החיד"א ג"כ   הקודש בראשית מכת"י;

לר"א פאלג'י מהדו"ח; גבעות עולם לר"י וישכם אברהם    ;ספרי חיד"אמ  החיד"א ועוד  נוספים; הגדת
אבן ישראל מר"י סלאנטר מהדו"ח; אמונה   רבי רפאל בן עטר מכת"י;חידושי    קובו עה"ת מהדו"ח;

 לרבותינו שבמרוקו ע"ס תהלים; שרביט הזהב ע"ס שמואל;   תהלותוהשגחה לר"ש מאלצן מהדו"ח;  
חכמת התורה ענתבי מהדו"ח;  לר"י  יושב אהלים    שערי חיים על נ"ך מר"ח סופר בעל מחנה חיים;

חשב האפוד עה"ת רא"ד פאל ד"כ; עדת אסופת גנזים לצריז"ס מהדו"ח;    ;*קלוגר ב"כ נוספים לר"ש  
ימין וקץ מגולה ועוד מעניני התקופה מרי"מ סורוצקין  ; קץ היעקב לר"י מונבומינסק ב"כ נוספים

 סקי ב"כ נוספים. מברעל ידי עבדיך הנביאים לר"מ לח"כ; 

מחודשות: ראש מלין מהדו"ח מבוארת בחלקה ע"י    מכת"י ומהדורות  תלמידיו קוק ו  אי"ה ספרי הר  
אגרות חמדה בעניני אר"י;   שני קבצים נוספים;   הראי"ה; פנקסי הראי"ה ב"כ נוספים; אגרות הראי"ה

ו"כ   לרי"מ חרל"פ,    מי מרוםעץ הדר השלם בעניני אתרוגי אר"י; שיחות הראי"ה מאת רמ"צ נריה;  
   חוג הראי"ה, שיעורי ר"ד כהן ח"ג. מחודשים וכרך אגרות חדש;

לספרקבלה  עינים  ומאירות  חדשות  מהדורות  לצד  מכת"י  לראשונה  הנדפסים  ספרים  יסוד,  :  י 
אוצר החיים לר' יצחק דמן עכו   זוהר ע"פ הסולם מהדורה חדשה ומנוקדת כ"א כרכים;מכללם:  

מכת"י   תפארת אדםרנו ליעקב ואור זרוע והגהות על פרע"ח,  ספרי ר"י צמח:  תלמיד רמב"ן מכת"י;  
מהדו' פרדס   וליקוטי הש"ס לאריז"ל  שערי מאמרי רז"לדרושי מהר"י צמח;  מהדו' אהב"ש*;  "כ  ג

מחכמי הקלויז בבראד:   "י הלויספינר; ספרי ר  ר"י  מהדו'  מכת"י  אדיר במרום ח"ב לרמח"ל   ;ב"כ  יצחק
עבודת יוה"כ להר"ש תאומים   ;(עו"העוד מחכם זה ראה בספרי  עצי עדן )  ,ארץ טוב  ,וחרב פיפיות



עץ חיים עם בית לחם   :זוהר ע"פ דמשק אליעזר ד"כ נוספים; ספרי הר"י פתיה במהדו"ח  מכת"י;
:  סדורי רש"ש חדשים סתר עליון לרמ"י לנדמן.   ;  דמשפטים עם ביאור מתוק לנפשד"כ, סבא    יהודה

סידור   "כ;דדרזי    שסדר כוונות הרש"ש בעריכת ר"י הלל ב"כ נוספים*; סדר כוונת הרש"ש בעריכת ר"
עם  ץ חיים  עהרב"ש:    מספרי בעל הסולם ובנו  .ג"כ    ר"ס מוצפימכתיבת  הרש"ש האלף לך שלמה,  

תלמוד עשר ספירות לבעל הסולם ו"כ; הסולם למועד ו"כ,   ;דו"חפנים מסבירות לבעל הסולם מה
 ספרי בנו הרב"ש ב"כ. 

, אור לשמים, רב ייבי  בין היתר:דפוסים ראשונים ומהדורות חדשות, עובדות והנהגות:  חסידות:  
 ליקוטי מוהר"ן עם ביאור רא"י כרמל   אוצרות מהרצ"א ב"כ;ישמח משה, ועוד מהדורות ראשונות.  

 מראה יחזקאל המבואר ועוד מספרי המחבר;  אמרי יהודה היילפרין מבראזן מהדו"ח מכת"י ד"כ;  ;ב"כ
אור    ח;"צדיק פוריסוב מהדועטרה לראש  ספרי רק"ק שפירא מפיאסנצנא במהדו"ח ומושלמות ה"כ;  

בהיכלא דמלכא מר"מ טייטלבוים בעל ברך משה ד"כ; לב אהרן    מרדכי, רשימות רמ"ש באומינגר;
ספרי רי"מ ארלנגר לר"א טייטלבוים מסאטמר ב"כ; ליקוטי אמונת עיתך לר"מ וולפסון ג"כ נוספים;

בותינו זכרון לראשונים מהדו"ח; מרא דעובדא מרמ"א פריינד ג"כ; אבותינו ורעובדות והנהגות:  .  ו"כ
אוצר הסיפורים   בית צאנז רש"ג אונגער )ועוד מספרי המחבר(; אהל שלמה ראדומסק מהדו"ח;  –

; סיפורי קדושים, מהדורת נגאל; רלו"י לר"צ מושקוביץ מהדו"ח; מגדיל ישועות מלכו מהדו"ח ועוד
 מברדיטשוב להנ"ל. 

יון וספרי מר"מ. ואלו מאשר ספרי ראשי הישיבות, ספרים ע"ד הישיבות, ספרי ע  תורת הישיבות הק', 
שיעורי רי"מ  נזר הקודש ר"מ ראזין מהדו"ח ד"כ;  שיעורי עבודת לוי לרי"י רודרמן עמ"ס ב"ק;  נ"ע:

ספרי משאת משה לר"מ חברוני מהדו"ח ב"כ*;    אגרות הגרי"ד הלוי )מבוסטון(;  פינשטיין יומא ח"א;
שיעורי   ;ד"כ  ר"י אדלשטיין רב רמת השרון חוסן יעקב ב"כ, בעקבי דעת מקואות וביכורים ועוד

מנחת ערב לרמי"ל ליפקוביץ עמ"ס תענית; עולת יצחק לר"י לנדא   ;עמ"ס נדרים  רש"י בורנשטיין
נדו חידושי ר"ד לנתיב מצותיך לרז"נ גולדברג; ואלה מהחיים עמנו לאוי"ט:  מחברון ב"כ נוספים;  

ספרי ר"ד כהן ר"י חברון: הוצאת מנחת אברהם לר"א גרבוז יומא ב"כ;  מסלבודקה ה"כ נוספים;  
; משא יד לרי"ד אילן חלק חדש;  ועוד  שבת, מאמר דוד, מדה מרובה, מילי דמיטב, תשלומי נדרים

חידושי רנ"ב משכנות יהודה לרא"י ליפקוביץ;    שיעורי רצ"י אדלשטיין ג"כ;בית יצחק ר"י ברטלר;  
פותח שער אמרי חן לרי"ה לעוונברג י"א כרכים;    ; יפה מראה לרי"ש לסיצין י"א כרכים;ב"כ  לבה

וספרי    דעת חכמה ומוסר         ., ועוד רבים לא יכילם הגליוןלרא"ב פינקל; איזהו מקומן ב"כ נוספים
פרקי תורה לר"מ גיפטר אני לדודי, עניני הימים הנוראים מאת ר"ש דבליצקי; נועם שי"ח  :דרשנים

. משכני מסילות חכמה ומוסר לר"א גינזבורג מפוניבז'  ליקוטי חכמה ומוסר מר"ר שמואלביץ;  ח"ב;
 , ועוד רבים. כרכים  רהששכטר ע מר' אריהאריה שאג עשרה כרכים;  ראובן אלבז מר' אחריך 

אסופה נדירה של כמאה וחמישים מאמרים     :ספרי קהילות ו   סורות וזכרונות תולדות חכמי ישראל, מ 
בניהו;   מאיר  פרופ'  והכולל  הגדול  החוקר  אנציקלופדיה   של  ויוון,  רבותינו שבשאלוניקי  תולדות 

ואננונו;   ר"ש  מאת  הארץ  סירקיס;  לחכמי  לר"פ  הב"ח  המהדותספר  אדם  המק ולדת  צרת ורה 
נט מאת ר"מ פלאטו; אסלעל ר"י  אור ישראל    ;מהדו"ח  הגר"א מווילנאעל    עליות אליהומהדו"ח;  

הרב הגדול ר"מ שפירא בוימל; מכלי ראשון תולדות המנחת חינוך;  רבי יצחק אלחנן ספקטור מהנ"ל;  
השקר  משיחי  וזמנו;  שיק  מהר"ם  ותלמידיו;  הסולם  תולדות  שלם  בלבב  גבירץ;  ר"מ  זכרונות 

ובחרת המבורגר;  לרב"ש  גמליאל   ומתנגדיהם  ר'  על  לוי  דר'  עובדות  קלפהולץ;  רח"י  על  בחיים 
רבינוביץ בעל מעדני השולחן; כאיל תערוג עובדות על חכמי ישראל מפי רא"ל שטיינמן; עולמות  

)לאוסף ספרי הקהילות החברות ממזרח אירופה   קהילות:שחרבו מר"י שיינברגר על בעל דברי יואל.  
ושבר תולדות יהודי מקדוניה; זוועהיל, על חורבן העיר בין שתי נוספו עוד ג"כ(; יהודי קווקז; גאות  

אסופת ספרים על שבט הפלשים שבאתיופיה: ספרי   בית העלמין של קהילת סארדאהלי;המלחמות;  
אתיופיה;  הגדת  ומורשתם,  אתיופיה  יהודי  לירושלים,  מאתיופיה  כוש,  לנהרי  מעבר  ולדמן:  ר"מ 

קטלוגים  מחקרים בתולדות יהודי אתיופיה מאת י' גרינפלד; סדר תפילת הפלשים מאת יוסף הלוי.  
היתר:  וביבליוגרפיה בין  דימטרובסקי:  היסטורי מאת רח"ז  ביבליוגרפי  בבלי מבוא  זת יגנ;  שרידי 

; עתיקים ונדירים מאת ר"מ רוזנפלד קטלוג הספריה הקיסרית בוינה ג"כ  ;ב"כ  ר"א הורביץמ קהיר  
 קבצים ועוד.  32קבצים; מוסף ש"ק י"נ   41ב"כ. עיתונות תורנית:  המבשר תורני 

ועל כל אלה, נוספים עוד ספרים רבים, מסיווגים שנים, קבצים תורניים, השלמות לאלו המצויים 
באוצר וקבצים חדשים. כמו: קובץ חצי גבורים י"א כרכים; ירושתנו ג"כ; תבונות ב"כ; אור תורה 

 –רבים. וכן אוסף גדול של למעלה ממאה ספרים הנדפסים בתוניס בין השנים ת"ר    קבצים ועוד  27
ת"ש. ספרי לימוד במהדורות נוחות אותם ביקשו המשתמשים, כמו חק לישראל בסדר חדש, משניות 

 ופרקי תלמוד מאוירים ע"י ר"י גרינשטיין, ועוד ספרים רבים ומגוונים לא יכילם הגליון.  


