
 

 

 20גרסה    מבוא לרשימת הספרים

אוצר     לא מפסיקים לשקוד על מה שבתוכו, על  כמובן  אנו  לצד המהפכה של התכנה, הקנקן, 
ובאיכות, עד שהיא  גדלה בכמות  ככל שהספרייה  ולגוונו.  להעשירו  להרחיבו,  הספרים, לשכללו, 
חובקת זרועות עולם, כך האתגר שלקחנו ע"ע, להוסיף בכל שנה קומה של כמה אלפי ספרים, הולך 

 יותר ויותר, אנו עושים הכל כדי לעמוד בו בטוב, וחפץ ה' בידנו יצלח. ונעשה מורכב 

כבכל שנה, 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  

 עדיין מן האוצר ונשתדל להשלימם במידת האפשר.  הצעות ורעיונות לספרים הנעדרים

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. 

ובים ביותר שחיברו חכמי התורה שטרם  )ועוד כיוצא בהם מצויים ברשימה הכוללת ספרים חש 
פקיע שמם, ומהם שהקיפו מסכת אחת עד שלא הניחו בה פינה שלא נשתטחו בה, או נושא אחד  
שלא הניחו פרט וכלל שלא ביררוהו עד תומו, בעיון גדול ובהיקף עצום ורב, ואת צנועים חכמה עד  

תרונה(  בחוץ  הכללי,   שחכמות  למאגר  מתווספים  כאן  הנרשמים  הספרים  של  מכריע  רוב  ועוד: 
 מעטים מהם שייכים לחבילות המכונים והם מסומנים בכוכבית*. 

אנו נמצאים עתה בעיצומה של שנת השבע שנת השמיטה, דבר הבא לידי ביטוי גם בעדכון שביעית:  
מהדורות חדשות של המסכת הנוכחי: למעלה מחמישים חיבורים עוסקים בעניני שביעית, מהם  

ספרים  ועד  לפרטיהם,  הדינים  מיסודות  הלכה,  עניני  ולרמב"ם,  למסכת  רצוף  פירוש  או  כולה, 
   היסטוריים המספרים את קיומה בפועל של השמיטה בארה"ק והמאבקים הציבורים שהתלוו לה.

פרשנות  ספרי  ופירושיו  חז״ל  ומסורה   תנ״ך  ו  וספרי  מוערות  ומהם  חדשות,   : מפורשות מהדורות 
חומש דרך הקדמונים, כולל תפסיר של רס"ג מתורגם ללשה"ק ופירוש ראב"ע לצד תרגום אונקלוס, 

התורה: תרגומי  על  ספרים  )עוד  ה"כ  מוערים,  כל   כשכולם  על  צרי'  'מעט  של  חדשה  מהדורה 
ספרי פרשנות:    אונקלוס המבואר שמות, פרשגן במדבר, המליץ בינותם ויקרא ועוד(;  החומשים,

ה קדמוני מפרשי הראב"ע, כולל הפירושים הקדמונים שנכתבו לפירוש הראב"ע, מכת"י; )רמב"ן חמש
ר"י  פירוש   ; באוצר(  היו  שכבר  לאלו  מהדו"ח  ירושלים,  מכון  ומהדורת  ירושלים  טוב  עם  עה"ת 

צרור המור לר"א סבע מהדורת אלנקווה ח"א; ספרי בעל ערמאה על רות מהדורה שלימה מכת"י;  
דו מהדו"ח בהוצאת מכון האוצר: כלי חמדה בראשית, כלי יקר יהושע, כלי יקר איילאנהכלים הר"ש  
ועוד. מסדרת תלמוד ירושלמי מוצל מאש נוספו עוד ג' מסכתות: יומא, סוכה ר"ה;   שופטים ג"כ

מסכת כלה רבתי מפורשת כולל שינו"ס; לחבילת מדרשי האגדה שבהוצאת זכרון אהרן התווספו  
, מהם: פסיקתא רבתי, תנא דבי אליהו ולצדו כל מפרשיו ג"כ, אוצר המדרשים *שבעה כרכים נוספים

: אוצר מפרשי המגילה *למגילות אסתר ורות, לסדרת אוצר מפרשי המקרא של מכון ירושלים, נוסף
מסורת התנ"ך המבוארת, כולל   ;ספרי מסורה: ספר תגי וספר תגין מכת"י מהדורת בסר  על אסתר.

 מפורשת. ועוד.   מסורה גדולה מדויקת ו 

מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים, וספרים היו״ל ,  וקדמונים   תורת גאונים ראשונים 
הלכות ראו עם הלכות פסוקות, זה לצד זה מהדורת אהב"ש ויד הרב   לראשונה מכת"י בין היתר:

שלימים את : למפעל רמב"ם המדויק )ר"י שילת( נוספו ג' כרכים והם מובנו  תורת הרמב"ם  נסים*;
פירוש מסכת סוטה   ;ר"ע קורח  חדש של  בתרגום  רוש המשניות: ג' מסכתות מסדר זרעיםפי  ;הסדרה

המספיק לעובדי ה' הל' ברכות מכון מרא"ה;  ספרי הלכה ומצוות: שיטה מקובצת  מהדורת בלזם*;
על נדה ועל טריפות, חמישה כרכים הכוללים את כל חיבורי הראשונים במקצועות אלו מוגהים 

יראים ספר  ומוערים;  חלק    )הקצר(  מכת"י  זרוע  אור  ח"א;  מהדו"ח  ליראיו  וסביב  חדש  שם  עם 
סדר הניקור לבעל   רים; קיצור פסקי הרא"ש שבת ועירובין מפורשים;המועדים עם בירורים וביאו

שיטות על הש"ס:    .שו"ת ר"ב אשכנזי מהדורת רמ"צ בוחבוט   העיטור ע"פ הר"ץ וביאור באר יצחק;
חידושי הרמב"ן על כתובות, מהדורה חדשה ומוערת; תוספות רמרוג ופירוש מיוחס לרש"י עמ"ס 

חידושי הר"ן עמ"ס חולין ושני כרכים נוספים במפעל שיטה   :*קידושין; בחבילת מוסד הרב קוק 
ספרי פרשנות:   נים;ימקובצת; אוצר קובץ מפרשים הכולל ראשונים מוערים לכמה מסכתות ועני



וחז"ל) מקרא  במדור  מוגהים  (ראו  הסידור  על  הראשונים  פירושי  כל  הכולל  חיים,  תורת  סידור   ,
 . ומוערים מכת"י, מוה"ק ג"כ*

האחרוני  מכ"י  ם, תורת  לראשונה  המופיעים  וספרים  חדשות  מהדורות  אחרונים,  שאלות   ,ספרי 
הנה  וכללים.  ואגדה, ספרי מצוות  דרוש  וספרי  ע"ס הש"ס  שו"ע, שיטות  ע"ס  וספרים  ותשובות 

 :  למקצועותיהםמבחר 

ד"כ; " שו–שו"ת    ספרות שאלות ותשובות: ומוערת מכון בני משה או"ח  ת מהר"ם שיק מהדו"ח 
בית קדושת יו"ט ויו"ט דרבנן להרי"ט אלגאזי מהדו"ח; פרח שושן מהדו' מכון ישמח לב מהדו"ח;  

ב"כ;   מהדו"ח  חו"מ  דרימר  לר"ש  ב"כ;  שלמה  מהדו"ח  )שור(  שי  מנחת  יור"ד שו"ת  שכיר  משנה 
;  מכון צופה פני דמשק: דברי אמת לר"י בכר דוד   ספרין קרן ראם ב"כ;  ואבהע"ז חו"מ, מהדו"ח מכ

וזאת   קול אריה מהדו"ח;שו"ת  מסלתון;  לר"י  פני יצחק לר"י אבולעפיא ב"כ נוספים; שארית יהודה  
זמנינו   .ועוד  ליהודה מהדו' מכון טוב מצרים : קובץ תשובות לרי"ש אלישיב ח"ו; זצ"ל   מאחרוני 

ממאקווא חו"מ; שלחן יוסף מאת ר"ע יוסף; שו"ת שרגא המאיר שו"ת עטרת משה רמנ"נ למברגר  
שו"ת מעדני   ;ב"כ נוספים ח"ז וח"ח; מקוה המים לר"מ מלכה ח"ו; שו"ת עבודת היום לר"ש ברנדר

בחבילות המכונים*:  שו"ת   ; אהל לאה לר"ש פישר ג"כ.מלכים לר"ל רבינוביץ בעל מעדני השולחן
נד; שו"ת יד אליהו לר"א מלובלין, מהדו"ח זכרון אהרן;  שמן מהר"ם די בוטון, שו"ת מהר"ם זיסקי

ם; קול מבשר -המור לר"מ רוביו מהדו"ח מכון אהבת שלום; תורת חסד לרש"ז פראדקין ח"ב מכון י
 מהדו"ח ב"כ מוה"ק. 

הלכה  וספרי  ע"ס שו"ע  ומהם   -  ספרים  כרכים מהם חדשים  י"ג  יור"ד  על  דעת תורה למהרש"ם 
חיים   חכמת אדם הל' נדה מהדו' מוערת;  ם פר"ח הל' ב"ח מהדו"ח ומוערת;מחודשים; פרי תאר ע

וברכה למשמרת שלום מהדו"ח ב"כ; שמלה חדשה שחיטה וטריפות הריאה מהדו"ח; אורים ותומים 
כתבי תפארת ישראל, לר"י  מהדו' זכרון אהרן השלמת הסדרה*; חוות דעת הל' נדה מהדו' מבוארת;  

חידושי מהרא"ל פסח מעובין לבעל כנה"ג מהדו"ח ומוערת;  , מכת"י;  ליפשיץ בעל תפא"י על המשנה
על שו"ע ריבית מהדו"ח; חסד לאלפים לר"א פאפו או"ח ויור"ד מהדו"ח ג"כ; חידושי מהרצ"א חנוכה 

קו' ער"פ אהבת חסד לבעל ח"ח מהדו"ח;  מהדו"ח; שערי קדושה הל' נדה לר"י עוזרי מחכמי התימן;  
מועדי צבי לרצ"ה גרודזנסקי ולש לרי"ח זוננפלד מהדורת קרן רא"ם;  שחל בשבת וקו' פורים המש

אבני מילואים בעל מקראי קודש על המועדים מכת"י; מכשירי מילה לר"א שמאע הלוי על הל' מילה;  
תפארת צבי על עניני  חזו"א עירובין ומחיצות עם עיונים וביאורים,  ב"כ עם גליונות רי"י פישר,  

 ועוד.  הלכה ואגדה שבספר הזוהר לר"מ שפילמן ז"כ, ועוד ספרו ציון לנפש צבי.  

שיטה עמ"ס סוטה לר"א ן'   ספרי מצוות וכללים:  ורמב"ם   ספרי שיטות וחידושים על משניות ש"ס 
חידושי מהרש"א גיטין קידושין עם עיון  חידושי מהר"י שפירא עמ"ס עירובין מכת"י; מוסה מכת"י; 
חידושי מהר"ם שיף כתובות עם מהרמ"ש המבואר; יד יוסף עמ"ס ב"מ מהדו"ח ב"כ; המהרש"א;   

מטה אהרן לר"א הלוי מב"ד של ריט"א ב"כ מהדו"ח; ; הדו' קרן רא"םדיסקין מ ל"תורת האהל להרי
כות שבת ב"כ נוספים; גזע ישי לרי"ש אשכנזי מהדו"ח; לימודי ה' נגאר מהדו"ח כלי חמדה על מלא

ם*; אוצר משנת חכמי תימן תשובות גדולי -מנחת עני לר"ד זינצהיים מכת"י ג"כ מכון י  ;מכון ז"א*
התימן, מועדים ב"כ; )שימו לב גם למ"ב עם אוצרות חכמי תימן וקצשו"ע עם לקט מסורת תימן(, 

בית פנחס נפלד תלמיד ר"מ מבנט ב"כ מכת"י;  י"מ שירדבר יושר לפאנזיל מהדו"ח;    לב מרפ"א לר"מ
דבר יהושע לר"י  עמ''ס סוטה לבעל פתחא זוטא מהדו"ח; הערות רי"ש אלישיב עמ"ס שבת ח"ג;  

אוצרות דברי יציב עירובין פסחים; עבודה ברורה ליקוט רחב מתורת ראשונים ארנברג על הש"ס;  
ים נוספים חדשים ומחודשים; דרכי שלום כללי הש"ס והפוסקים למהרש"ם  ואחרונים, עשרה כרכ

מהדו"ח; משיב דברים ע"ס החינוך ומנ"ח מאת רמ"א ליטש רוזנבוים ב"כ מכת"י; אתוון דאורייתא 
קנייבסקי גליונות ר"ח    , למפעל אוסף מפרשי הרמב"ם  מסודרים מחדש במהדו"ח    .מהדו"ח עם 

 נוספו עוד כ"ד חיבורים.  

 עוד מתורת האחרונים בדרוש באגדה בקבלה ובמוסר, ראו להלן.  

  :מאת פוסקי וחכמי הזמן, ספרי שו"ת הלכה ומנהג, ספרי שימוש וספרי עזר ביניהם  ספרי הלכה
הלכה ברורה אוצר הפוסקים עשו"ע או"ח, שני   משנה ברורה עם משנה אחרונה ג' כרכים חדשים;

ט"ז ספרים; אליבא דשמואל מתורת ר"ש    ספרי הר"מ אליהו, שו"ת ופסקי הלכות  ים;חלקים נוספ
ש רבינוביץ ו"כ מהדו"ח; אויערבך ג"כ; ספרי הרי"מ שטרן אמרי יעקב ב"כ נוספים; פסקי תשובות לר"

"כ; יסוד הטהרה הל' אילקוט יוסף לר"י יוסף מהדו"ח יתורת חיים נישואין וז"ב מר"ח קנייבסקי;  
לרמ"ש קליין; שלשה ספרים מתורת בעל דברי יציב, בעניני סת"ם ונדה; ספרי רב"צ מוצפי  יחוד  

ושיעורי   ח"כ חדשים; פסקי באר משה הל' נדה לר"מ שטרן; פסקי בשם, משמו של ר"מ ברנדסורפר
שערי תפילה ומנהג לרמ"ש אשכנזי ח"ב; ספרי ר"מ גרוס כשמונה ספרים   ;ב"כ  קנה בשם על פסח

ספרי רמ"מ קארפ חדשים ומחודשים ז"כ   הבית לר"ע יוסף הקצר מאת ר"ד יוסף;  טהרת  נוספים;



ספרי ר"נ ספרי ר"י טשזנר ב"כ נוספים;  נוספים; ספרי הרי"ד הרפנס חדשים ומחודשים י"ח כרכים;  
מקראי קדש לר"מ הררי ה"כ נוספים;   סוכה;  ,נדה  ,ות אמקו   ,חול המועד  ,מוסקוביץ ממליץ, חנוכה 

  ; יורו משפטיך לר"ג בן משה;פתח הבית )וויל( בב"ח ונדה ג"כנהרות איתן לרא"י רובין חלק נוסף;  
הרפואה כהלכה ו"כ    ספר פועה ושו"ת פוע"ה, פסקי הלכה ובירורים מרבני המכון, שמונה כרכים;

חקר משפט אסופת פס"ד י התורה:  משפט   מעשה הברכה ומעשה הטהרה ב"כ.  מאת ר"א שטיינברג.
פס"ד מביה"ד ירושלים    ג"כ;   גורטלר  רנ"ש  ארץ גשן  ונות )אריאל(;  פסקי בית הדין לדיני ממ  ב"כ;

בישראל לר"י  המשפט    "כ;ג  לר"א שיראזי  מהלכי משפט מסחר ועסקים כהלכה  לוין( חלק נוסף;ר"י  )
חול ושבת; אלא ד'   ,דבליצקי  "שהנהגות ר  ,דרך ישרה  :קהילות ואישים  ,מנהגים חקרי  . מונסיר ועוד

  ר"ח קנייבסקי בתמונות; הליכות אבן ישראל, לרי"י פישר מועדים ב"כ;   הנהגותאמות של הלכה,  
, מנהגי  מנהגי הראש"להליכות חיים לשבת מבעל שפע חיים; הליכות משה לר"מ הלברשטם שבת; 

יוסף המנהגים    ;ח"ב  ר"ע  ט"כלר"א  נתיבי  ח"ב דבורקס  המבורגר  לרב"ש  אשכנז  מנהגי  שורשי   .
)השלמת הסדרה(. אסופה על מנהגי המערב הפנימי לעריהם ולמדינותם: נוהג בחכמה לר"י ן' נעים 

שרשי הים ב"כ,  לרמ"א עבדלחק  מנהגי עלמ"א  הע"ז;  א )לבהר( חלק  מגן אבות    ;מנהגי דבדומהדו"ח;  
 .  ג'רבאמנהגי 

נהוראי, מאסף בימ"ד גבוה בליקווד,   ועדכונים לאלו המצויים באוצר:השלמות  קבצים תורניים:  
אור תורה כ"ט חוברות; בית ; אור ישראל )מונסי( ז"ח;   הסדרה(  תנוספים )השלמ  "כד  ,חורב ו"כ;  

;  אהרן וישראל,  ה"ח; מכלול י"ג חוברות; עץ חיים באבוב ז"ח; פעלים לתורה, ט"ח; המעיין ד"ח 
 ; אבקת רוכל ד"ח ועוד.  מוריה, ב"ח

פרשנות  אגדות   ומחשבה,   דרוש   , ספרי  התורה:  חידושי  ע"ס  הלכה  חדשות     וחידושי  מהדורות 
ן' סיד ומפוארות לספרי הדרוש המפורסמים לצד פרסומים חדשים מכת"י, ביניהם:   נר ה' לר"ש 

 ש רבה מדריפה תואר על  נתיב התשובה למהר"ל מהדורה מבוארת;  מכת"י מהדו' מכון האוצר;  
מגלה   :אסופה מספריו של ר"א האתמרי בעל שבט מוסר במהדו"ח  *;ד"כ  זכרון אהרן  ר"ח מכון  מהד 

ב"כ, תהלות ה' ספר רביעי,  ועוד ספרי ליקוטים על מס' אבות ועל הגדש"פ ג"כ; מדרש   צפונות
"ט שער בית אלוקים למביחכמי קשטיליא חידושי נ"ך ואגדות מכת"י;    אליהו להנ"ל מהדו' מבוארת;

תולדות שמשון לבעל זרע שמשון עמ"ס   שמשון מהדו"ח ומושלמת ב"כ;  זרע  התפילה עם רנת יצחק;
הגדש"פ מדרש בחידוש לרא"נ פואה   עץ אבות פי' היעב"ץ למס' אבות מהדו"ח;אבות מכון האוצר;  

לרי"ל טל אורות  עם תוספות מכת"י מכון הוד והדר; חיים עד העולם לר"ח ביז'ה מהדו"ח ב"כ;  
מהדו"ח;למרג ב"כ;  יות  גרוס  לר"מ  הזכרון  אור  עם  שטאטהאגן  לר"י  זכרון  מרדכי      דברי  תכלת 

כלי חמדה לרמ"ד פלאצקי מכון אבני שוהם ג"כ )השלמת   .ג"כ   למהרש"ם מהדו"ח תורה ומועדים
דרשות   י"ל לעווי מהדו"ח;רבית לאבות ל  מתורתו של רבינו בעל צפנת פענח על התורה;  הסדרה(;

באר שבע לר"ר אלבאז מהדו"ח )ועוד שלשה מספריו מכת"י(; חמישה   ;כרון אהרן*"ה ב"כ מהדו' זהרז 
ברכות שמים עמ"ס אבות   :נ"ח ומהחיים עמנו לאוי"ט מחכמי זמנינו    מספרי הר"ש תווינה מהדו"ח;

דרשות שבט הלוי ב"כ; הגדש"פ שבט הלוי ועוד שרגא המאיר מועדים ודרשות;    ;לר"ר בלום ב"כ
; ברוש רענן חידושי הלכה ודברי אגדה מרב"ש סלומון. מספריו ד"כ; דרשות אבן ישראל לרי"י פישר

אסופת ספרים מתורת הר"ח קנייבסקי בעריכת הרא"ש שטיינמן: שיח הנחמה, שיח הסוכות, שיח 
 חנוכה ופורים, שבענו מטובך ע"ס התורה, ד"כ.  

הר  ו   אי"ה ספרי  ופרשנות  מחודשות  ומהדורות מכת"י    תלמידיו קוק  עזר  ודברי   ,ספרי  היסטוריה 
שמונה קבצים מכת"י מהדורת מוה"ק*;   ;טוב ראי חידושי אגדה ע"ס הש"ס ב"כ נוספים  :הימים

 ; טוב ראי"ה הגהות ע"ס הש"ס  ;אורות התשובה מבואר בידי ר"י פילבר  (;גורביץ)אורות האמונה  
  ; ראי"ה חדשהים מאסף רבני התקופה בעריכת  עיטור סופרמאורות הראי"ה ירח האיתנים חדש;  

מילון הראי"ה לר"י קלנר ב"כ, כתלנו, קורא לדגל, הראי"ה ודגל ירושלים; הראי"ה והכותל המערבי;   
 נוספים ועוד.  לאמונת עתנו לר"צ טאו ד"כאור לנתיבתי; להלכות ציבור; 

 ומהדורות מבוארות   ומאירות עינים: ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות  קבלה 
אוצר הכבוד לר"ט אבולעפייא עם ביאור שבחי האוצר;   ראשונים וקדמונים:לספרי יסוד, מכללם:  

 מהדורת ישיבת מהרח"ו , וארבעת שערים עץ חייםי: כתבי האר" שערי אורה עם הקדמות ושערים.
לר"ח   ר חייםמקו;  "ב כרכיםהאיר מרדכי, כולל כל המפרשים באים על הגליון בהדפסה חדשה, י  –

ז  מהדו'  מאר"ץ  גהכהן  אהרן  דיעקב  "כ*;כרון  דצניעותא  לקט    מהדו"ח;   ,ספרא  לרמ"ז  שבלת של 
מהדו"ח ומוערות מכון ברית   : הגר"א   כתבי ; נהר שלום לרש"ש עם כל המפרשים מהדו"ח;  מכת"י

 ; תיקוני זוהר עם ביאור הגר"א )כולל הגהות רי"א חבר מכת"י(  ;אליהו: ספר יצירה עם ביאור הגר"א
ביאורי הגר"א על   ;הדרת קדש על זו"ח רות  ;יהל אור על זוה"ק  ;ליקוט ביאורי הגר"א על זוה"ק

: ממשנתו של רמח"ל, ימים נוראים, רמח"ל   . אדרות עם ליקוטי ביאור הגר"א  .הש"ס; ליקוטי הגר"א 
פסח ב"כ לר"נ פרידלנדר, ב"כ; ספרי רמח"ל מבוארים אדיר במרום, קל"ח פתחי חכמה, דרך תבונות 



וואלי.   רמ"ד  מתורת  חדשים  ב"כ  מהדו"ח;  תהלה  לישרים  מהדו"ח;  תניינא  זוהר  מצדיקי  ג"כ; 
י שבתי מראשקוב מהדו"ח כרך סידור רב  ;נה מהדו"חישרף פרי עץ חיים לר"מ שהם מדולהחסידות:  

  ; קה"י לר"י יאליש בעל מלא הרועים מהדו"ח ג"כ   ;עטרת צבי לרצ"ה מזידיטשוב מהדו"ח ח"ב    נוסף; 
תקוני הזוהר ע"פ אור הזוהר   ספרים נוספים:; ועוד.  אור עינים לרא"צ ספרין מקומרנא מהדו"ח ב"כ

יש שכר, שו"ע ע"פ  יה מהדו"ח ב"כ;יין הרקח על אדר"ז ואד"ר להר"י פתימלוקט מהגר"א והגרי"ח;  
"כ; ספרי הסולם ובנו גאור הלבנה ופרי עץ הגן לר"י קצין מהדו"ח  זוה"ק לרי"ב מקרמניץ מהדו"ח;  

הרב"ש מהדורות מחודשות, תלמוד עשר הספירות עם אור ברוך ואור שלום ה"כ, ברכה ושלום ו"כ, 
חשובה של ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י: אסופה    מכון אהבת שלום*:ה' שמעתי שמך ה"כ ועוד.  

פירוש הזוהר מר"י מארג'י ממקובלי המערב הקדמונים, לראשונה מכת"י ו"כ; תורת חכם להר"ח די 
ספרי   ;מכת"י  לה רוזה מהדורה מושלמת כולל גליונות חכמים רבים; פירוש ספר יצירה לר"ד חביליו

 . ר על הע"ח לר"ש חזן מכת"יהר"מ פופראש לראשונה מכת"י ב"כ; שלחן מלכים ביאו

ספרי יסוד בחסידות  דפוסים ראשונים ומהדורות חדשות, עובדות והנהגות: בין היתר:    חסידות:
ב"כ; קדושת לוי ג"כ; נועם אלימלך ב"כ;   עה"ת  בעש"ט  מהדו"ח ומוערות בהוצאת מכון הדרת חן:

מי השילוח   :ומהם מוערות   הדו"ח מ א ראדזין  ' ספרי האדמורים מאיזביצ זרע קודש ראפשיץ ד"כ;  
 ;שער האמונה ויסוד החסידות  ;; סוד ישרים ג"כג"כ  ית יעקב והגדש"פ מתוך ספר הזמניםבב"כ;  

תפארת   מהדו"ח;  או"ח עם עשר מילין דחסידותא, קובץ ספרי התכלת )עוד מספריו של רגח"ה:  
מונקטש   יוסף. אמת   ספרי  כוללות    בהוצאת  ומפוארות  חדשות  מ מהדורת    : בינהם  כת"יהוספות 

חמשה ;  חיים ושלום  ;דברי תורה ב"ח  ;אוסף תורת שם שלמה ב"כ;  דרכי אמונה מבעל דרכי תשובה
פארת ת  ;הגדש"פ שער יששכר  )ראו גם מסעות ירושלים מהדורה חדשה(;  מאמרות נוספות ועוד

ים הדפסת הפיוטכולל   ,מהדו"ח ומושלמת  ,. )ראו גם סידור שער יששכר צבי תפארתבנים מהדו"ח
דרכי צדק השלם, פרקי   ספרים שונים:  (.בשלימותם כולל:  נוסף מתורת חסידים הראשונים  כרך 

אור הגנוז לרי"ל מאניפולי מהדו"ח;    ;ב"כ  מהדו' מנדלוביץ  בת עין;  דרבי אלעזר, זכר צדיק לברכה
צדק מבשר  מהדו"ח;  מאלסק  לרח"ה  שמח  לב  מהדו'   סידור  עיני  בית  בעל  מזלאטשוב  לריד"ב 

  מהדו"ח;לריד"ב מוולברוז'    נא לרא"ל מלאנצוט מכת"י; עבודת יששכריחומת אריאל תני  ץ;מנדלובי
 וב מהדו"ח ג יל'קוזמ   לרא"צ פרומר  תורה ומועדים,לארץ צבי    ולוב;קו דברי דוד לר"ד הלברשטם מס

ליקוטי מוהר"ן מבואר עם פירוש חברותא ללימוד בעיון ה"כ; ביאור הליקוטים עם ביאור באר   ;ב"כ
)ר"א   : חב"ד .  אברהם  נוסף; שערי עבודה  כרך  לקוטי תורה המבואר  ח"ז;  תניא חסידות מבוארת 

)ליקוט(; ספר השיחות לריי"צ   מסטרשלא( מבואר; מאמרי הצ"צ )'הנחות'( ח"ב; דרך מצותיך המבואר
הכוללים לקט    חיבורים     כרך חדש; ילקוט לוי יצחק עה"ת כרך נוסף; תורת מנחם ו"כ נוספים ועוד.

  ;מקאלובי"א  רעל  באר יצחק    ילקוט דברי אהרן מצדיקי קרלין וסטולין;  תורות ועובדות מצדיקים:
וקדושו    ר"ש מרדומסק;על  יקר תפארת   ר"מ רמ"מ מווישווא; עטרת מרדכי  על  גאון ישראל  על 

: זמנינו   מצדיקים בני ועוד.    ר בעל חלקת יהושע;" אור עולם, פרקי עבודת אדמו,  זיסקינד מסטריא
 נוספים;  זוועיל שני כרכיםלר"מ מיקרא דמלכא    ווקא מהדו"ח;ירטאמרי קודש לר"י טברסקי מרחמס 

מסד"ג לר"י    עטרת ישראללרא"ח ראטה משומ"א;    חקי חיים  ;רך נוסףכקווא  א ממלרמ"נ  עטרת משה  
ו"כ מביאלא  רבינוביץ  רבש"ם  טוב  מבשר  לזכרו(  אתפאר,  בך  אשר  ספר:  ימי  ועוד.    )ועוד  דברי 

אור הצפון, קנקנן חדש מלא ישן בתורת ודברי הימים של חסידות בעלז :  החסידות, קהילות ואישים 
וחסידיה,   ותולד   ;גליונות  126צדיקיה  החסידות  למשנת  במה  קובץ  צבי  קבצים ותנחלת  י"א  יה 

 ; בית שאץ, ועוד.  בלבב שלם תולדות הסולם וצאצאיו; נוספים

ספרי ראשי הישיבות, ספרים ע"ד הישיבות, ספרי עיון וספרי מר"מ. ואלו מאשר   תורת הישיבות הק', 
אהלי חיים שע"י ישיבת ואלאז'ין כולל הרבה מרבותינו לבית בריסק;  שערי יושר המבואר ג"כ;    נ"ע:

; משנת ר"א קוטלר עמ"ס ב"ב מהדו"ח; שיח ערב חידושי ר"ג )בהרמ"מ( זאקס ברכות ומקואות ד"כ 
נדריםמר"ש   רי"ד   ;קוטלר עמ"ס  ד"כ עהש"ס; שיעורי  ליבוויטש  לראח"ה  דוד  וברכת  כהן  חלקת 

ברכת אברהם לר"א ארלנגר כריתות   ;  מבוסטון ציצית תפילין קרה"ת )ראו גם דרש דרש יוסף*(
 ברכת יצחק על הרמב"ם ח"א מר"ב פאלער;  איר נרי עמ"ס מכות מר"א גנחובסקי;ת  ערכין ב"כ;

ישועות אריה מרי"א   י נגעים מר"ל קרופני;ועשעש  ;קדשי יהושע לר"א גלדצהלר עמ"ס זבחים ג"כ
עולת יצחק גיטין ופסחים לר"י לנדא ב"כ; מאור הקודש לר"מ לב ע"ס קדשים ח"כ.      הרשלר ג"כ;

ג ר"וענפיה ארזי אל תורה ומועדים ג"כ;    ,ר"א גורביץ: ענפי ארז ג"כ  ואלה מהחיים עמנו לאוי"ט:
ז"כ ירחים  גרש  ממגד  שיעורים  ה"כ,  וביאורים  הערות  שביעית     ;אדלשטיין:  לנדו,  ר"ד  חידושי 

דבר יעקב לר"י שטיינהוז   גבורת יצחק ורנת יצחק מרא"י סורוצקין ש"ס ורמב"ם כ"ד חלקים;  וזרעים;
שיעורי חזקת בית יצחק לר"י ברטלר ג"כ נוספים,    ;קושלבסקי ב"כלר"צ  תורת צבי  ג"כ חדשים;  

שיעורי   כ;כ נוספים; ביאורים במועדים ר"י פרבשטיין ג""ה לר"מ פינקל בשברכת מ  ;הבתים לר"ד כהן
שיעורי הרב מרדכי )שטרנברג( ב"ק;   לרפלד ד"כ;לר"ד  בינת דניאל    מלאכת מבשל לר"מ שילוני ד"כ;

נ ב"כ  מירושת"ו  גורביץ  לר"א  ב"כ;וספים;  אור אברהם  לר"מ שטיינהוז  הזהב   מורשת משה  רבד 



הם עמ"ס יברכת יצחק לר"י ברכה ט"כ נוספים, פרדס יצחק לרי"י גורדון ט"כ, )בינלרב"ד דיסקין;  
 ועוד רבים לא יכילם הגליון.    דרך ים לר"מ צאהן יח"כ; שיעורים לר"י רוזן ג"כ נוספים.    ;כתובות ה"כ!(

מאמרים ושיחות מוסר מר' ירוחם ממיר ו' קונטרסים נדירים שהופיעו בשנגהי    : דעת חכמה ומוסר 
ערי יחזקאל עמ"ס אבות אוצרות רבינו יחזקאל : שמתורת ר"י לוונשטיין  לב אליהו לר"א לופיאן ג"כ;

מכתב מאליהו לרא"א דסלר ז"ל בעניני חינוך ב"כ; פחד יצחק לר"י הוטנר כרך    ;על תפילה ועוד
 ; דעת שלמה ג"כ, שיעורי חומש ג"כ, אגרות וכתבים ב"כ ועוד  ספרי הר"ש וולבה י"כ:נוסף ועוד;  

אוצר   .  לגינו של מלך ד"כ מגדולי התורה והמוסר בארה"ב;  "כ נוספים;  דב יטרוף לר"ז והברמן  אז
הבינה והברכה רר"ב   תהלה למשה ביאור אגדות חז"ל ר' משה שפירא ב"כ;  ;נסקייוקצחיים מרי"מ ט

ספרי רמ"מ   דרש יהודה לר"י מועלם ו"כ;  ;גרנזבוי מסילות חכמה ומוסר לר"א ג  ;מועדים  סורוצקין
 . קרלינשטיין ז"כ לר"ר יחי ראובן ;שפירא על מועדים וזמנים ז"כ

לאוסף ספרי הקהילות    :וקבוצות   קהילות   :ספרי קהילות ו   וזכרונות תולדות חכמי ישראל, מסורות  
תימן, כשמונה כרכים, מסורות וזכרונות ממחברים   ;י"א כרכיםות ממזרח אירופה נוספו עוד  ב החר

שונים;  ספר המעשים ג"כ מיהדות צפון תימן, ועוד חמשה ששה ספרים מסורות וזכרונות מבני  
קשאני אודות קהילות בפזורת ישראל, עשרים ושמונה קבצים; קדמת התימן. פרסומי מר ראובן  

וחכמיהם; הישיבות  על  בגדאד  ישיבות  כורדיסטאן;  יהדות  ויהודי    אשור  רבני  על  לחיים  המאיר 
תולדות החסידות בארץ ישראל מאת ר"מ הלחמי חומת אש, תולדות פירוד הקהילות;  סיה;  יתונ
ובכ"ס הגר"א, מכון קרן רא"ם; חצרות בירושלים מאת ; שערים, תולדות שכונת שערי חסד  ב"כ

מבוא והוספות לספרי מהרי"ל*; הר"מ אלמושיננו משאלוניקי מאת   :וספרים   אישים  יעקב אלעזר.
ר"ש רגב; הגאון, תולדות הגר"א מאת ר"ד אליאך ג"כ; יד שלמה תולדות הר"ש גנצפריד וספריו;  

ובנו רב"צ; אהרן בכהניו על ר"א וולקין;  גדול   שפירי ירושלים על רצ"מ  שפירא בעל ציץ הקודש
מרבן שמו על ר"מ מבויאן הי"ד; מדברנא דאומתיה על ר"י מטשורקוב וצאציו ב"כ; מלכים כבני  

  ע"ס התורה ב"כ;   פיינשטיין   מ" דרכי משה לקט עובדות הנהגות והשקפות מראדם על ראי"ה קוק;  
כאיל תערוג(;  אב בבית מסדרת  כרכים    לשהדיהודאי על הראי"ל שטיינמן )ונוספו עוד ש  אחכימ

המלך על רש"ב ורנר, עולמו של צדיק על רב"צ מוצפי מהדו"ח; הצדיק ר' מאירל )מאמשינוב(; אמת  
אדמור"י תנא דבי רבי אליעזר תורות ועובדות מר"א אביחצירא;  לדוד וזכור לדוד על ר"ד שלוש ב"כ;  

צ א"ש; מן ההר אל העם על הר"י נסים; תולדות גור מאת הר"י לווין; אנשי השם בארה"ב מאת רב"
מנחם על ר"מ מנשה מהדו"ח; עטרת מרדכי על ר"מ עטיה; אלפי שנאן ר"א ברסלר; רבי בנימין  

פרי : סשואה הצדיק, תולדות ומשנת ר"ב זילבר בעל אז נדברו; בסתר עליון על רמ"ז לוריא ועוד.  
רבקה וולבה;   הרבנית  הדסה לוין; ואמונתך בלילות  הרבניתבת עמי  זכרונות של שרידים, ביניהם:  

האמונה, שכירהרבנית    באש  המשנה  בת  הלברשטם,  וביבליוגרפיהועוד.    גיטל  מנחת :  קטלוגים 
  )ראו גם הדפס נדיר הכולל רשימת כת"י מעזבון אודות ספרי רנד"ב מסד"ג  שלמה לרד"ב וואכשטיין,  

   אשכול, אנציקלופדיה ישראלית ב"כ;; ועוד כעשרים קטלוגים מבתי המכירות. החכם הנז'(

היסוד, עיתונם של החוגים התורנים אסופה חשובה של עיתונות וכת"ע בין היתר:    עיתונות תורתית:
מוריה ירחון תורני של אגו"י בפפד"מ   תש"ח; הנאמן, ישיבת טלז בליטא, כ"ט חוברות;-בת"א תרצ"ג

חוברות;   69דאס אידישע ווראט, בטאון אגו"י בארה"ב  שערים, בטאונה של פא"י י"ט כרכים;     ח"כ;
גליונות;    63העדה,  חוברות; ההד י"ד חוברות נוספות;    12אונזער גיסט  חוברות;    17הדנו ישיבת רי"א  

גליונות;   137דורות המוסף התורני של העדה    גליונות;    197תור הזהב המוסף התורני של הדרך  
 . גליונות  57גליונות; קשר איתן בטאון ויזניץ    23גליונות; מוסף ש"ק של יתד נאמן    40המבשר תורני  

 .  נוספו שני כרכיםאנציקלופדיה תלמודית:  


