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מגדל עוז
רבינו יעקב עמדין ’היעב"ץ’

ספר מגדל עוז שהוא חלק שלישי 
לסידורו המפורסם הכולל תוכן 

מקיף לכל חיי האדם מבואו ועד 
צאתו הלכות מילה ופדיון הבן ועוד. 

במהדורה מחודשת בתוספות הרבה 
השלמות מכתי"ק. מלווה באלפי 

ציונים והערות ומ"מ מפתחות 
מקיפות.

מטה משה - מנהגי או"ח

רבי משה מת  
מגדולי תלמידי המהרש"ל,

ספר יסודי במנהגי ישראל בתוספת 
הערות וביאורים ופענוח מקורותיו 

כולל כותרות צד לכל הלכה,
ונוסף עליו הספרים הנדירים ”מנהגי 

מהרש"ל", ”סולת נקיה", ושיר על 
כל התרי"ג מצוות עם ביאור. 

שבלי הלקט ב’ כרכים      
רבינו צדקיה הרופא

שבלי הלקט השלם לרבינו צדקיה הרופא,  ספר יסודי בהלכות ומנהגי ישראל 
מגדולי רבותינו הראשונים. מהדורה חדשה מוגהת ומוערת עפ“י דפו“ר וכת“י,

בצירוף הספר הנדיר שבלי הלקט הקצר.  

שערי בינה
רבי יואב אב“ד סטאנוב

ביאור נפלא ויסודי על ספר המפורסם ”שערי שבועות“ לרבינו הרי“ף, מהדורה מחודשת 
ומוגהת היטב בכל המעלות עם תוספות ביאורים והערות בשם ”קנות בינה“ ומפתחות 

מפורטת ותולדות רבינו.

תורת החטאת     
לרבינו הרמ"א

מעובד מחדש עפ"י דפו"ר בתוס’ 
כל המקורות עם הפירושים מנחת 
יעקב ותורת האשם לבעל התוס' 

יו"ט מכת"י. ובתוס' הספרים 
ויכוח מים חיים. וספר דמשק 

אליעזר. וספר תורת השלמים עם 
אלפי ציונים והגהות וביאורים.

מהדורה חדשה ומתוקנת.

כנפי יונה- שו"ע יו"ד    
רבי יונה לאנסדופר

על שו"ע יו"ד  סימנים א’- קי"א’ 
מהגה"ק ר’ יונה לאנסדופר 

זצוק"ל בעל שו"ת המעיל צדקה.  
מהדורה חדשה בתוספת הערות, 

ומקורות, מפתחות, תולדות 
המחבר. 

מהדורה חדשה ומתוקנת. 

הגה"ק ר’ מרדכי יפה זצוקלל"ה
ספרי הלבושים מגדולי הפוסקים , מוהדרים 

מחדש בתוספת הפירושים: ”מלבושי יום טוב",
”אליה רבה" , ”אליה זוטא", 

הגהות הגה"ק ר’ אברהם אזולאי מכי"ק, 
הערות והארות מגדולי האחרונים מכת"י כר"ש 

ויטאל, 
מגדל דוד, האדר"ת ועוד.

ספרי הלבושספרי הלבוש

דובר שלוםברכי יוסף להחיד“א ד‘ כרכים

שו“ע עם פי‘ נחלת צבי ג‘ כרכיםהרוקח הגדול ב‘ כרכים

47
63

51
68

44
59

86
115

ביאורים והערות נפלאים על חלק משו“ע 
או“ח, עם ציונים והערות מכת“י חי‘ 

סוגיות ומפתחות תולדות משפחת פישל 
מחקר מקיף ונפלא מאוד לתולדות כל 

משפחת פישל לדורותיה.

רבי שלום בער פישל
 אב“ד ווערלפט

גיסו של מרן המהר“י שטייף

דו

ר

ג

רבי חיים יוסף דוד אזולאי-מרן החיד“א
ביאור והערות וציונים נפלאים על כל ארבע 

חלקי שו“ע, מהדורה מחודשת ומושלמת 
בתוספות אלפי מ“מ וציונים והערות, עם פנים 

השו“ע על הדף, ומפתחות. 

53
מחזיק ברכה השלם להחיד“א עם ביאורים והערות71

ישועות יעקב השלם על כל ארבע חלקי השו“ע עם שו“ת ישועות יעקב, וישועות יעקב על התורה.
מגן גיבורים על שו“ע אורח חיים.

בקרוב יופיעו בעז"ה במסגרת זו

ספר המפורסם ביותר במהדורה חדשה עם 
אלפי תיקונים מדפו"ר וכת"י והערות ציונים 
וביאורים בתוספות ספרים חדשים מכת"י. 
ספר מעשה רוקח ספר שערי טריפות. ספר 

יורה חטאים הגהות שמן רוקח מכת"י הגר"ש 
ליכטנשטיין הי"ד. 

מהדורה חדשה ומתוקנת.

שו“ע אורח חיים עם הפירושים הראשונים 
והקדומים מגדולי הפוסקים  ”עולת תמיד- 

עולת שבת“,  ”נחלת צבי – עטרת צבי“  והספר 
”חמישה ספרים נפתחים“ בו נדפסו חמישה 
ספרים על הלכות באו“ח מגדולי הקדמונים. 
”סדר ברכות“ ”זכרון משה“ ”לחם רב“ ”אור 

חדש“ ”אורחות חיים“ עם מבואות ותולדות.

לרבינו אלעזר רוקח.

85
114

149
199

64
85

75
100

ספרים על השולחן ערוך ומנהגים

270
360

199
375

מחירמחירחדשחדש
מיוחדמיוחד
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רבי יחיאל מיכל מגלוגא
הוא הפירוש הידוע היסודי 
והנפלא על כל מדרש רבה 
בראשית, מהדורה חדשה 
עם פנים המדרש מושלם 

ומנוקד מעובד בתוספת 
אלפי תיקונים ומ"מ מפתחות 

ומבוא נרחב.

מדרש שכל טובנזר הקודש ג’ כרכים

3,013
2,052

פרקי שירה      
עם שלשה פירושים קדמונים 

מכת"י.
פירוש רבינו שמואל קמחי והוא 

הפירוש הראשון שנתחבר על 
פרקי שירה.

פירוש רבינו בנימין הכהן (הרב"ך)
פירוש רבינו דוד אופנהיים, 

מהדורה מחודשת בשילוב כל 
הפירושים יחד.

ממעונות אריות  ב’ כרכים     
פורמט גדול בו נקבצו ובאו אוצר גדול 

מאוד של פיוטים שירים ותפלות וקינות 
וזמירות לזמני ומועדי השנה ומאורעות 
שונות נדירות ביותר, שנתחברו על ידי 

גאוני ומאורי הדורות אשר בפולין 
ואשכנז בשנות הש’ והת’ ובחלקם גדול 

עם פירושיהם.
מהדורה מפוארת ביותר בתוספות 
עיבוד מושלם ניקוד מלא מבואות 

ותולדות המחברים ומפתחות. 

ספר אורים ותומים על שו"ע חו"מ בתוספת חיבור משפט 
יהונתן.  מסודר מחדש בהגהה מדויקת בתוספת אלפי מ"מ 

ובו נקבצו ובאו הערות מכל גדולי הדורות שדנו ופלפלו 
בדבריו. הגהות ה"ברוך טעם" מכ"י, 

וביאור ”ברכת שמעון" עליו. 

בינה לעיתים  - בני אהובה
ספריו של המחבר על  הרמב"ם: סדר נשים ועל הלכות יו"ט  מוהדרים מחדש 

בתוספת הגהות והערות מקום בינה והגהות הגאון רבי אברהם טיקטין זצ"ל.
בשני כרכים מהדורה מפוארת.

225
340

55
73

אהבת דוד ויהונתן ביאור נפלא על התומים, מפתחות הענינים והמקורות.

כרתי ופלתי שלחן ערוך יורה דעה (כולל הלכות נדה)
בתוספת החיבור "דעת יונתן" הערות והארות מכל גדולי הדורות בתוספת הגהות 

”ברוך טעם" מכת"י עם הערות ברכת שמעון. ועליו נוספו החיבורים "מטה יהונתן" 
על שו"ע יו"ד סימנים א-קל"ז, בתוספת הרבה קטעים וסימנים חדשים מכת"י 

תלמידיו וכן ”ספר המדע" על הלכות רבית ועליו הספר ”הגהות מרדכי". 

כרתי ופלתי-בינה לעיתים-בני אהובה כרתי ופלתי-בינה לעיתים-בני אהובה ב’ כרכיםב’ כרכים 
מהדורה בינונית

בינה
ספ
בתו
בש

כרת
בתו
”בר
על

תלמ

אורים ותומים ב’ כרכיםאורים ותומים ב’ כרכים 
מהדורה בינונית

בקרוב יופיעו בעז"ה במסגרת זו

ספרי רבי  יהונתן איבישיץ

125
166

114
152

ספרי תפלות פיוטים ושירים

165
219

מפעל המדרשים זכרון אהרן

  מכילתא דרבי ישמעאל ג"כ
  אוצר מדרשי רות - איכה - אסתר

  אוצר מדרשי שיר השירים ב"כ
  אוצר מדרשי קהלת

  קרבן אהרן ב"כ
  פסיקתא דרב כהנא

  מדרש אגדה - אגדת בראשית - זוטא
  פרקי דרבי אליעזר 
  מדרש תהילים ב"כ

  מדרש שכל טוב כ"א
  מדרש לקח טוב ג"כ

  מדרש סדר עולם
  אוסף מדרשים ב"כ

  מדרש דניאל
  מכילתא דרשב"י

  מדרש בראשית רבתי
  ארחות חיים - צוואת רבי אליעזר הגדול

  מדרש פתרון תורה
  מדרש והזהיר
  אותיות דר"ע
  מדרש חדש

  מדרש שמואל
  מדרש בראשית זוטא

  מדרש תנחומא ד"כ
  מדרש יפה תואר ג“כ

סט מדרשים מ"ב כרכים במבצע:
רצונך להכיר 
את מי שאמר 
והיה העולם-
-למוד הגדה

מדרש יפה תואר ג‘ כרכים
רבינו שמואל יפה אשכנזי

אבי המפרשים על המדרש רבה שנדפס לראשונה בוינציאה שנ“ז
מהדורה מפוארת מאוד ומושלמת עם פנים המדרש מנוקד מעובד ומודגש כל 
הפסוקים והשלמתם. כל הפירוש בשלימות בהמון תוספות השמטות ותיקוני 

טעויות וציון אלפי מקורות מפתחות מפורטת ביותר.  ג‘ כרכים ראשונים על ספר 
בראשית. ובקרוב יופיעו כל הכרכים כולל במדבר ודברים מכת“י. 

רבינו מנחם ב"ר שלמה  
מדרש קדום על חומשים בראשית 

שמות בהלכה ובהגדה ע"פ סדר 
הפסוקים. יו"ל במהדורה חדשה 

ומפוארת מוגהת היטב , 
בהדגשת כל הפסוקים הוספת 

ציונים מ"מ וביאורים. 
מהדורה מחודשת ומתוקנת 

בכרך אחד

מדרש שכל ט
ר
מ
ש
ה
ו
ב

ר
ה
ו
ב
ע
ו

א
ו אזל

36
48



 machon-y.com | oraytabooks.com 3233 להזמנות: 03-6765382 | 02-6510627 

אוצר מדרשי איכה
מדרש איכה רבה עם כל 

המפרשים "יפה ענף", "ולא עוד 
אלא", "זכירה לחיים", "מדרש 

איכה" נוסח כת"י, "מדרש זוטא" 
"מדרש לקח טוב" מהדורה 

מחודשת בתוספת אלפי מ"מ 
והדגשות הפס’ הערות ופירושים.

אוצר מדרשי רות
בו באו  מדרש רבה השלם על רות 

בתוספת כל המפרשים ובראשם 
פירוש היפה ענף למהר"ש אשכנזי 
ועוד ארבע עשר מפרשים, כמו"כ 
נוסף פירוש משיב נפש על מגילת 

רות לרבינו הב"ח, וכן פירוש החת"ס. 

אוצר מדרשי אסתר
בו באו מדרש רבה השלם על אסתר 

בתוספת כל המפרשים ובראשם 
הפירוש "יפה ענף" ועוד עשרה 

מפרשים וכל המדרשים הקטנים 
שנדפסו על אסתר. ודרשות מהר"י 

שטייף מכת"י על ז’ אדר.

אוצר מדרשי קהלת
בו באו מדרש רבה השלם על קהלת 

מעובד בשלימות עם הדגשות כל 
הפסוקים, בתוספות כל המפרשים 
ובראשם פירוש ה“יפה ענף“ לרבינו 

שמואל יפה אשכנזי. שמופיע 
לראשונה לאור עולם מכתי“ק. ועוד 

ארבעה עשר מפרשים על הדף.
בתוספות ”מדרש קהלת זוטא“, 

”מדרש לקח טוב“ על קהלת.

ארחות חיים
צוואת רבי אליעזר הגדול

להתנא האלקי רבי אליעזר בן הורקנוס
בעל הפרקי דרבי אליעזר  מהדורה מחודשת מנוקדת עפ"י דפו"ר ובתוספת 

כל הפירושים. שירי מצוה. דמשק אליעזר. אשל חיים. טובי חיים. ארחות חיים 
להאדמו"ר מראדזין.

מדרש שמואל 
על ספר שמואל

עם כל המפרשים ובראשם יפה 
נוף לבעל היפה תואר מכת"י.  

מהר"י כץ. מהר"י מבראד. רד"ל. 
ולא עוד אלא. עץ יוסף.  ענף יוסף. 

יד יוסף. ביאורים ותיקונים לר"ש 
באבער.

על ספר שמות, מהדורה מחודשת מסודרת מחדש מנוקדת בהגהה 
מדוייקת מאוד עפ“י מהדורת הורוויץ.

בתוספות תשע עשרה פירושים ובחלקם חדשים מכת“י:
הגהות הגר“א. פירושי רבי סולימאן אוחנה. שבות יהודה. מרכבת המשנה. מדרש 

אליעזר. התורה והמצוה-מלבי“ם. בירורי ומצוי המדות. מדות  טובות. רבי חיים כפוסי. 
זה ינחמנו. באר אברהם. ולא עוד אלא. מי החסד. משמרות כהונה. הר אפרים. קו המדה. 

מסורת המכילתא.  
כולם מעובדים מחדש בתוספות מ“מ הדגשות פיסוק וקיטוע.

291
388

53
70

53
70

53
70

53
70

45
59

62
82

על ס
מדוי

בתוס
הגהו
אליע
זה ינ

מסור
כולם

מדרשי וביאורי דניאל. 
עזרא. נחמיה. איוב. 

דברי הימים 

מכת"י לרבינו שמואל מסנות
מרבותינו הראשונים

מהדורה מנוקדת ומעובדת 
עם מ"מ הערות וביאורים וציונים.

מדרש בראשית רבתי
על ספר בראשית

לרבינו משה הדרשן
שרש"י הק' מרבה להביאו

מהדורה חדשה מנוקד ומעובד 
עם ביאורים והערות ומבואות.

פרקי דרבי אליעזר
המדרש הקדמון והמפורסם 

מנוקד ומעובד בתוספת 
"פירוש הרד"ל" , "פירוש 
מהרז"ו", "ולא עוד  אלא",

השמטות מכתב יד ועוד שמונה 
פירושים. 

מכילתא  דרבי ישמעאל ג’ כרכים

49
65

49
66

46
61

אוצר מדרשים ו“כ

הכולל בתוכו:
אוצר מדרשי איכה

אוצר מדרשי אסתר
אוצר מדרשי קהלת

אוצר מדרשי רות
אוצר מדרשי שיר השירים ב"כ

אוצר מדרשיםאוצר מדרשים

294
420

אוצר מדרשי שיר 
השירים ב"כ

בו באו מדרש רבה השלם 
על שיה"ש בתוספות כל 

המפרשים ובראשם יפה קול 
למהר"ש אשכנזי. ’כנפי יונה’ 

ועוד ארבעה עשר מפרשים על 
הדף.’מדרש שיה"ש מכת"י'. 

מדרש זוטא. מדרש לקח טוב. 
מהדורה מחודשת עם כל 

המעלות.

105
140

פסיקתא דרב כהנא

מהדורה מחודשת 
מוגהת מחדש בהרבה תוספות 

ביאורים ופירושים ומסורת
הפסיקתא ותורה אור השלם.

56
74

36
49

מדרש זוטא
על חמש המגילות, 

יוצא לאור במהדורה מחודשת
מנוקד, מפוסק ומוער בהדגשת 

הפסוקים ובהוספת מראי 
מקומות .  

מדרש חדש
מדרש חדש ונפלא על כל התורה 

מפויע בשלימות מכת"י
במהדורה מושלמת מנוקדת 
בתוספת ביאורים ופירושים 

וציונים והשואות  וכן תורה אור 
השלם.

45
59 מדרש בראשית זוטא

רבי שמואל מסנות
מרבותינו הראשונים

בעל המדרש דניאל וכו’
מדרש נפלא מאוד עם ביאורים 
ופירושים על כל חומש בראשית

מהדורה מחודשת ומושלמת 
מנוקדת וציונים והערות. 41

55
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בקרוב יופיעו בעז"ה במסגרת זו

מדרש אגדת בראשית
מדרש קדום ביותר על בראשית, 
מהדורה חדשה מנוקדת ומוערת 

בתוספת שמונה הפירושים 
ובראשם מהר"ם די לוזנאו ור’ 

אברהם בן הגר"א ועוד.

תורת כהנים עם הפירוש הקדום והנפלא  "קרבן אהרן" לרבינו אהרן בן חיים 
זצוקלל"ה. מסודר מחדש בתוספת אלפי מ"מ, ציונים והדגשות הפסוקים 

בתוך התורת כהנים. 
ועליו חונה חיבור חדש מכתי"ק של הגה"ק רבינו בנימין הכהן מריווג’ו (הרב"ך) 

עם אלפי הערות ותיקונים. 
כמו"כ נוספו הספרים "ויקרא אברהם" לרבינו אברהם פאלאגי זצוק"ל, 

"משמרות כהונה" לרבינו אברהם  יצחקי זצוק"ל וחידושי הנצי"ב מוואלז’ין 
על התורת כהנים.   

מדרש תנחומא השלם והמבואר בו נכללו הן המדרש תנחומא הרגיל והן 
המדרש תנחומא הישן שהו"ל ר"ש באבער מכת"י. 

מנוקד ומפוסק בתוספת אלפי מראי מקומות, תיקונים וחילופי גירסאות 
ובתוספת תשעה פרושים:

ועץ יוסף - ענף יוסף ביאור האמרים - פירוש קדמון  אברהם אזכור - קול הרמ"ז
זכירה לחיים - ולא עוד אלא -נתיב הים כולם מעובדים מחדש עם מ"מ והערות.

מבוא נרחב לתנחומא של באבער.

מדרש אגדה 
על כל התורה,  

מדרש נפלא מאד שרש"י 
בפירושו מרבה להביאו.

יוצא לאור במהדורה מחודשת 
מנוקד ומוער בהדגשת הפסוקים.

אוסף מדרשים חלק ב’
הכוללים שמונה עשר מדרשים 

קטנים ובתוכם מדרש מעשה 
בראשית, מדרש ויסעו, דברי 

הימים למשה רבינו, מדרש 
אלה אזכרה, מדרש אל יתהלל, 
מגילת אנטיוכוס השלם, חיבור 

יפה מהישועה ועוד  מהדורה 
חדשה מנוקדת עם כל המפרשים 

וביאורים ופירושים ציונים 
והשואות ותורה אור השלם.

אוסף מדרשים חלק א'
מדרש תדשא. מדרש ויושע. 

מדרש עשרת הדברות.מדרש 
תמורה. מדרש כונן. מדרש הלל. 

מהדורה חדשה מעובדת 
ומנוקדת. 

עם כל המפרשים: אשל אברהם. 
אשל חיים. בית הגדול.כעת חיה. 

עיני כל חי. צרוף הכסף. בחון 
הזהב.

מדרש והזהיר
רבינו חפץ אלוף [מהגאונים]

מדרש קדום ונפלא מאוד
על סדר שמות ויקרא במדבר
עם פירוש יסודי  'ענפי יהודה'

להרה"ג ר' ישראל מאיר פריימן ז"ל 
אב"ד איסטרהא חתנו של בעל 

הערוך לנר.
מהדורה מחודשת מנוקדת ומוערת.

תורת כהנים תורת כהנים עם פי' קרבן אהרן ב"כעם פי' קרבן אהרן ב"כמדרש תנחומא מדרש תנחומא ד' כרכיםד' כרכים

רבינו טוביה ב“ר אליעזר 
מדרש מקיף על כל התורה וחמש המגילות. מסודר לפי סדר הפסוקים ונכללו בו כל 

הדרשות בהלכה ובאגדה והרבה מדרשים שהוא מקורם היחיד.
יו“ל בשלשה כרכים מהודרים בתוספת ביאורים ופירושים על: 

בראשית ושמות להר“ש באבער ועל ויקרא במדבר ודברים להרב אהרן מאיר 
פדאווה וספר ”שמו אברהם“ להג“ר אברהם פאלאג’י.

מדרש לקח טובמדרש לקח טוב ג’ כרכיםג’ כרכים

53
70

49
66

37
49

41
55

45
60

ספרי במדבר דברים עם על המפרשים כולל ’תולדות אדם’ ’כתר כהונה’.
ספרי זוטא עם כל המפרשים.

מדרש הגדול כל הכרכים עם מפרשים וביאורים.
ילקוט שמעוני השלם עם כל המפרשים.

ילקוט המכירי על נביאים ראשונים וכתובים.
מדרש משלי עם כל הפירושים כולל כל העבודה הענקית של הגרח"ז פינקל זצ"ל.

מדרשי התורה לרבי שלמה מאשתרוק.
מדרש רבה עם פירוש ’יפה תואר‘ כרכים שמות ויקרא במדבר דברים מכתי“ק. 

דרשות ’יפה עינים‘, תשובות ’יפה תואר‘.
אוסף מדרשים חלק ג.

מדרש סדר עולם רבה, 
עולם זוטא.מגילת תענית

מהדורה חדשה מנוקדת 
ומעובדת בתוספות כל הפירושים: 

עולם ברור מהיעב"ץ- ביאור הגר"א-
עץ יוסף-ענף יוסף- מסורת המדרש יד 

יוסף-מסך יהודה-תוספות חדשים- 
פירוש האשל-פירוש מהרא"ה-אברהם 

אזכור-תורה אור השלם.

165
220

127
170

114
152

53
71

מדרש תהילים ב"כ

המדרש הידוע ”שוחר טוב" על 
ספר תהלים. מהדורה חדשה 
בצירוף המפרשים פי’ מהר"י 

כץ, ביאור הרא"ם, חיים טובים, 
הערות ותיקונים ר"ש באבער, פי’ 

ר’ מתתי’ היצהרי לתמניא אפי. 
פי’ ר’ ידעיה הפניני למדרש.

80
106

מכילתא דרשב"י השלם
על ספר שמות
להתנא האלקי רשב“י

מהדורה מחודשת ומנוקדת עפ"י 
דפו"ר והשלמות מכת"י עם ביאורים 

ופירושים. בתוספת כל המ“מ, 
מבואות ומפתחות, תשובות והערות 

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א.

ם

ת

53
70

מדרש אותיות 
דרבי עקיבא השלם

להתנא האלהי רבי עקיבא
מהדורה מושלמת בתוספת חלק 
שלישי מכת"י שלא נדפס מעולם

מנוקדת ומלווה בביאורים 
ופירושים מגדולי רבותינו 

ופירושים קדמונים לראשונה 
מכת"י. ציונים והערות ומבואות 

על כל המדרש.
46

61

מדרש פתרון תורה
רבינו האי

מדרש חדש ונפלא על התורה 
יוצא לאור בתוספת חלקים 

חדשים מכת"י במהדורה 
מושלמת מנוקדת בתוספת 

ביאורים ופירושים וציונים 
ותשובות הגרח"ק שליט"א. וכן 

תורה אור השלם.

54
72
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שו"ת עבודת הגרשוני      
רבי גרשון אשכנזי  

מהדורה מפוארת עם 
ליקוטי הערות, מפתחות 

ובתוספת ספרו חידושי הגרשוני 
הערות על ד’ חלקי שו"ע 

ותולדות המחבר בהרחבה. 

שו"ת מהר"י לבית לוי             
רבי יעקב לבית הלוי  

מגדולי הפוסקים. מהדורה  חדשה 
מוגהת בתוספת הערות ומראי 

מקומות,  תולדות ומפתחות.

שו"ת תורת אמת       
רבי אהרן ששון   

מגדולי הפוסקים בשנות הש’. 
הסמ"ע והש"ך הרבו לציין ולפלפל 
בדבריו.מעובד ומוהדר מחדש עם 

הערות וציונים לכל גדולי האחרונים 
שדנו בדבריו, מפתחות הענינים, 

ש"ס וספרים ותולדות.
מהדורה חדשה ובינונית ומתוקנת

שו“ת מהרש“ל

רבינו שלמה לוריא
מהדורת מושלמת ומפוארת מוגה 

עפ”י דפו”ר, בתוספות תשובות 
חדשות ביאורים והערות והשואות 

מפתחות ותולדות רבינו.
הנהגות המהרש”ל, זמירות 

המהרש“ל, ספר מנורת זהב טהור 
עפ”י דפו”ר וכת”י עם ביאורים 

והערות.

 

שו"ת אבקת רוכל

מרן רבינו יוסף קארו 
בעל הבית יוסף

שו"ת בארבע חלקי השו"ע
מהדורה מחודשת עם כל המעלות

בתוספת כל המעלות ותשובות 
חדשות מפתחות ותולדות רבינו.

שו“ת מהר“י קצבי
- רב יוסף

רבי יוסף קצבי
שו“ת בארבע חלקי שו“ע 

מהדורה מפוארת ומושלמת עם 
כל המעלות בתוספות הערות 

וביאורים ומפתחות. דרשות אור 
החיים לרבי חיים אלפאנדרי 

מהודרה מחודשת כנ“ל.

שו“ת מהר“י בן לב ג“כ
רבינו יוסף בן לב

מהדורה מחודשת ומושלמת 
בתוספות כששים תשובות 

חדשות שנשמטו מכל 
הדפוסים. ביאורים והערות 

ציונים ומפתחות ומבוא נרחב. 
שלשה כרכים

  דרכי נועם - בינוני
  מעיל צדקה

  שו"ת אבן השוהם
  שו"ת אבקת רוכל

  שו"ת איתן האזרחי
  שו"ת בית יוסף

  שו"ת גאוני פאדווא ב"כ
  שו"ת גור אריה יהודה ב“כ
  שו"ת דברי ריבות - בינוני

  שו“ת הלכות קטנות
  שו"ת הב"ח א' ב' - מהדורה בינונית

  שו"ת הב"ח חלקים ג' ד' - בינוני
 שו“ת הראנ“ח מים עמוקים ב‘ כרכים - בינוני

  שו"ת חינוך בית יהודה
  שו"ת לחם רב

  שו"ת מהר"י לבית לוי - בינוני
  שו"ת מהר"ם אלשקר
  שו"ת מהר"ם גאלנטי

  שו"ת מהר"ש לבית לוי
  שו"ת מהרי"ט צהלון ב“כ

  שו"ת מהרש"ך ג' כרכים מהדורה בינונית
  שו"ת מהרשד"ם ד' כרכים - בינוני

  שו"ת משאת בנימין
  שו"ת משפטי שמואל
  שו"ת עבודת הגרשוני

  שו“ת שארית יוסף
  שו“ת תורת אמת

  תורת חיים ד“כ
  שו“ת מהרש“ל

  שו“ת מהר“י קצבי
  שו“ת המבי“ט ב“כ

  שו“ת הרד“ך - בינוני
  שו“ת מהר“י בן לב ג“כ

  שו“ת מהר“י בירב

סט שאלות ותשובות נ"א כרכים במבצע:

60
79

50
66

45
59

56
75

54
72

51
68

מפעל התשובות זכרון אהרן

3,510
2,232

שו"ת מהר"ש לבית לוי

רבי שלמה לבית הלוי
שו"ת בארבע חלקי השו"ע 

מהדורה מחודשת עם כל המעלות 
ציונים והערות מפתחות ותולדות 

רבינו.

שו"ת מהר"ם גלנטי
רבי משה גאלנטי

שו"ת בארבע חלקי השו"ע 
מהדורה מחודשת עם כל המעלות 
ציונים והערות מפתחות ותולדות 

רבינו.

ר 159
212

56
75

שו"ת בית יוסף

מרן רבינו יוסף קארו 
בעל הבית יוסף

שו"ת בארבע חלקי השו"ע
מהדורה מחודשת עם כל המעלות

בתוספת כל המעלות ותשובות 
חדשות מפתחות ותולדות רבינו. 56

75

50
67

46
61

שו"ת שארית יוסף 
רבי יוסף כץ  

שאלות ותשובות לרבי יוסף כץ גיסו 
של הרמ"א בעניני חו"מ וכן הערות 

על טור חו"מ ועל המרדכי על כל 
הש"ס בצירוף הערות, מפתחות 

ותולדות המחבר.

שו"ת הלכות קטנות 
רבי יעקב חאגיז ובנו המנ"ח  

מהדורה חדשה ומפוארת , מוגהת 
ומתוקנת בתוספת ביאור"הלכה 

רווחת" להגאון רבי בנציון אלקלעי 
וכן לקט מגדולי הדורות שדנו 

בדבריו.

שו"ת דברי ריבות    
רבי יצחק אדרבי  

שו"ת דברי ריבות להגה"ק ר’ יצחק 
אדרבי. מגדולי פוסקים. מהדורה 

חדשה מוגהת בתוספת הערות
ומ"מ תולדות ומפתחות.

שו"ת משאת בנימין
רבי בנימין אהרן מסלניק  

מהדורה מפוארת עם הערות
מפתחות ותולדות המחבר מהדורה 

מחודשת בצירוף סדר מצות 
הנשים מתורגם עמוד מול עמוד עם 

הערות, מבואות ומפתחות.

ר
מ
ל
ו

ה
ו

60
80

45
60

51
68
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שו"ת איתן האזרחי
רבי אברהם הכהן ראפפורט מלבוב

מהדורה מחודשת ומעובדת 
בתוספת מ"מ הערות ומפתחות. 

ספר ירח האיתנים מנכדו וספר 
הנדיר דרשות לבר מצוה, 

וקונטרס שמות גיטין.

שו"ת הראנ"ח ב’ כרכים
מים עמוקים

רבי אליהו בן חיים
הספר המפורסם מאחד מגדולי 

הפוסקים מעובד ומוגה מחדש עפ"י 
דפו"ר. בצירוף ספרו 

שו"ת מים עמוקים חלק שני.

שו"ת מהריט"ץ ב"כ
רבי יו“ט צהלון מגדולי חכמי צפת

מהדורה חדשה כולל תשובות 
הישנות בתוספת תשובות 

החדשות בשיתוף ’מכון ירושלים’. 
מעובד ומוגה עפ"י דפו"ר בתוספות 

ציונים והערות ומפתחות ותולדות 
המחבר.

שו“ת תורת חיים ד“כ
רבי חיים שבתי  

שו“ת לר’ חיים שבתי מהודר 
ומעובד מחדש 

בתוספת שו“ת ”תורת משה“ 
וקונטרס מודעה ואונס עם 
החיבור מודעא רבא וזוטא 
להגה“ק ר’ ירמיה ור’ יואב 

מסטאנוב וקונטרס עיגונא.   
מהדורה חדשה בגודל בינוני.

מגדולי הדור ההוא.

שו"ת גאוני פאדווה  ב“כ
מהר"י מינץ- מהר"ם פאדווה  

מהדורה חדשה בתוספת הרבה תשובות חדשות מכת"י והערות ומפתחות, שו"ת מהרשי"ק 
להגה"ק ר’ שמואל יהודה קצנלבוגן. נאסף מכת"י וספרים. ושו"ת נחלת יעקב להג"ר יעקב 

הילפרין מפאדווה. ובו הרבה תשובות מגדולי הדור ההוא, בתוספת מבואות, מפתחות 
ותולדות המחברים. חלק ב’ פולמוס המקוה בריווג’ו ובו נדפסו ונערכו מחדש כל הקונטרסים 

הנדירים ביותר בענין המקוה ובו יותר ממאתים תשובות מגדולי הדור ההוא.

שו"ת לחם רב
רבי אברהם די בוטון 

בעל "לחם משנה”
יוצא לאור מחדש בעריכה 

מחודשת מראי מקומות הערות
הארות מפתחות ותולדות המחבר.

שו"ת מהר"ם אלשקר
רבי משה ן’ אלאשקר

יוצא לאור במהדורה חדשה 
ומפוארת מוגהת ע”פ דפו”ר,

מראי מקומות, מפתח מקורות 
וענינים ותולדות רבינו.

שו"ת דרכי נועם      
רבי מרדכי הלוי 

מרבני מצרים ומגדולי הפוסקים  
אביו של בעל הגינת ורדים  

מהדורה מפוארת ומשובחת 
בתוספת תולדות המחבר.

54
72

157
209

41
55

56
75

שו"ת הרד"ך  
רבי דוד הכהן מקורפו  

שאלות ותשובות לרבי דוד 
הכהן, נערך מחדש , נוספו כל 
הסימנים שנשמטו מהצנזור, 

הערות, 
מפתחות ציונים ותולדות המחבר.

שו“ת מהר“י בירב
רבינו יעקב בירב

מהדורה מפוארת ומושלמת 
מוגהת מכת“י עם המון תיקונים 

והשלמות בתוספות כשלושים 
תשובות חדשות. ביאורים 
והערות מפתחות ותולדות 

רבינו.

45
59

שו"ת המבי"ט ב’ כרכים
רבי משה מטראני

הספר המפורסם מאחד מגדולי 
ומאורי הדורות מעובד ומוגה 

מחדש עפ"י דפו"ר בהגהה 
מדוייקת בתוספות אלפי ציונים 

והערות מדברי האחרונים .
והפוסקים שדנו בדבריו. 

שו"ת מהרש"ך ג“כ

רבי שלמה הכהן משאלוניקי 
הספר המפורסם מאחד מגדולי 

הפוסקים מהדורה חדשה מוגהת 
עפ"י כת"י ודפו"ר, מפוסקת 

ומקוטעת בתוספת מראי מקומות, 
ציונים, הערות ומפתחות הענינים, 

ש"ס וספרים.   
מהדורה חדשה ומתוקנת בפורמט 

בינוני

ר
ה
ה
ע
ו

צ
ש

ש
ר
יו

ומ
מ
וע

44
59

שו"ת משפטי שמואל

רבי שמואל קלעי 
מגדולי חכמי שאלוניקי

מהדורה חדשה מתוקנת 
ומעובדת עפ"י דפו"ר בתוספות 

ציונים והגהות והערות 
מפתחות ותולדות המחבר.

מעיל צדקה
רבי יונה לנסדופר
בעל ’הכנפי יונה’

שו"ת בארבע חלקי השו"ע
מהדורה מחודשת מוגהת מכת"י 

ציונים והערות מפתחות
ותולדות.

שו"ת גור אריה ב"כ
רבי יהודה אריה יהודה לייב 

תאומים מבראד
שו"ת בארבע חלקי השו"ע, 

בשני כרכים מהדורה מחודשת 
עם כל המעלות ציונים והערות 

מפתחות ותולדות רבינו.

שו"ת אבן השוהם  
רבי אליקום געץ

מגדולי הדורות בשנות הת’ מעובד 
מחדש בתוספות ציונים ומ"מ 

מפתחות ותולדות המחבר, ובצירוף 
ספרו הנדיר רפדוני בתפוחים על 

מאמרי רבה בר בר חנה.

שו"ת חינוך בית יהודה  
רבי חנוך אב"ד שנייטאך 

עם זקינו מגדולי הדורות בשנות 
הת’ מעובד מחדש בתוספות ציונים 

והערות ותשובות מכת"י מפתחות 
ותולדות המחבר, ובצירוף ספריו 

הנדירים דרשות ראשית ביכורים. 
ויכוח יוסף והשבטים. בי‘ מזמור פ"ג.

55
73

44
58

107
142

159
212

168
רבי שמואל די מדינה  224

הספר המפורסם מאחד מגדולי הפוסקים מהדורה חדשה מוגהת עפ"י כת"י 
ראשון, מפוסקת ומקוטעת בתוספת מראי מקומות ותשובות  נוספות מכת"י 

,אלפי ציונים והערות מדברי האחרונים שדנו בדבריו. 
חדש חלק חמישי הכולל בתוכו תשובות חדשות מרבינו המהרשד"ם.

ספרו הנדיר ’בן שמואל’ ובו שלשים דרשות בהרבה ענינים.
ספרי הפולמוס הנדירים בענין ’גט תמרי’ בתוספת תשובות מכת"י.

מפתחות הענינים והמקורות על כל תשובות מהרשד"ם.
מבוא נרחב לתולדותיו ושיטתו של המהרשד"ם מפרופ’ יעקב שמואל שפיגל.

במהדורה חדשה בפורמט בינוני - ארבעה כרכים הכוללים את חמשת הכרכים 
במהדורה הגדולה.

שו"ת מהרשד"ם ד’ כרכים

114
152

111
148

82
109

41
54

53
71

38
51

234
312
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תיווך ושידוך בהלכה
 

הרב אברהם רוזי’ן 
דומ"צ בבי"ד הגר"נ קרליץ שליט"א

הרב חנוך לופער
דומ"צ באלעד

מחברי כולל חו"מ אהל יונתן
אוצר בלום של פסקי דין ותשובות 
ובירורים בעניני מתווכים ושידוכים.

אבן שוהם חו"מ  
הרב משה אליהו ווינמאן 

תשובות ופסקים בעניני חושן 
המשפט להגאון רבי משה אליהו 

ווינמן שליט"א דומ"צ בבי"ד "הטוב 
והישר", מבכירי חברי המכון.   

בקרוב יופיעו בעז"ה במסגרת זו

93
124

42
56

63
84

רבי יואל סירקיש   
שני כרכים ראשונים  כוללים שו"ת הב"ח הישנות והחדשות, גאוני בתראי, 

ואסיפת גאונים.
 

כרכים ראשון ושני מהדורה חדשה בינונית ומתוקנת

כרך שלישי כולל  ”שו"ת מהר"י הלוי ” , שו"ת גבורות אנשים ” ועוד.
כרך רביעי כולל  ”אסיפת הגאונים החדש ” וקונטרסים, תשובות מגדולי הדור 

ומפתחות כלליים לכל ארבעת חלקי שו"ת הב"ח. 

כרכים שלישי ורביעי מהדורה חדשה בינונית ומתוקנת

מוהדרים מחדש באותיות מאירות עינים בתוספת תשובות חדשות מכת“י 
מוגהים עפ“י דפו“ר,  בתוספת אלפי מ“מ והערות מגדולי הדורות שדנו 

בדבריהם.

שו"ת הב"ח וגדולי דורו ד’ כרכים

שו"ת מהרי"ט ב"כ
שו"ת הרדב"ז השלם עם כת"י

שו"ת משפט צדק ג"כ
שו"ת מהר"ם מלובלין

שו"ת שב יעקב עם כת"י
שו"ת מהר"ם די בוטון

שו"ת זרע אמת
שו"ת נחלה ליהושע

שו"ת דבר שמואל
שו"ת שבות יעקב עם תשו’ חדשות

שו"ת חוט השני
שו"ת מהר"ם אלשיך

שו"ת בנימין זאב
שו"ת פרח מטה אהרן ג"כ

שו“ת בית יעקב

שו"ת פני משה ג"כ
שו"ת צמח צדק הקדמון

שו"ת מהר"ם זיסקינד
שו"ת כנסת יחזקאל

שו"ת מקור ברוך
שו"ת מוצל מאש

שו"ת בני אהרן
שו"ת בעי חיי

שו“ת יד אליהו מלובלין

כתבי הגה"ק רבינו אברהם שאג
חידושי רבי אברהם שאג  ג' כרכים

רבי אברהם שאג
חידושים על כל הש"ס רובם מכתי"ק. שאלות ותשובות, הערות והגהות על 

שו"ע יו"ד ואהע"ז- והגהות על קצות החושן ומחנה אפרים כולם מכתי"ק. 
מהדורה מפוארת בשלשה כרכים בתוספת תולדות רבינו.

דרשות הרא"ש ב' כרכים
רבי אברהם שאג  

למעלה משלוש מאות דרשות נפלאות מאד בגודל עמקותם ובהיקפם 
מסודרים לפי זמני ומועדי השנה ולפי מאורעות שונים .כולם נדפסו מכי"ק 

בתוספת ביאורים לבאר דבריו העמוקים ומפתחות מפורטים על סדר 
הנושאים בתוספת תולדות חייו הקדושים וחיי משפחתו וצילומי מסמכים 

נדירים. 

אלה המשפטים-חו"מ
הרב אברהם רוז’ין

מערכות ופסקים בהל’ דיינים 
להגאון ר’ אברהם רוז’ין שליט"א 

דומ"צ בבי"ד הגר"נ קרליץ שליט"א 
ומחברי כולל אהל יונתן.

"אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

ספר נפלא הכולל ומקיף מערכות ישיבתיות 
ועיונים על כל הלכות  הלואה 

שתי כרכים גדולים עם מפתחות.

ספר יסודי ושורשי ומקיף במיוחד במינו את כל 
הלכות רבית לאלפי פרטיהם ומקורותיהם, 

מסודר באופן נפלא. מפתחות מפורטות.
ב‘ כרכים 

הרב חנוך אדלשטיין
מחברי הכולל 

אהל יונתן 

הרב יהודה ויצמן

הרב שלום הלוי סגל
הספר היסודי והמקיף ביותר על הלכות נזקי שכנים שקנה 
שביתה בעולם התורה והרבנות, וכל הדיינים והבוררים לא 

זזו ידיהם מהספר הזה בנושאים אלו. 
כרך ראשון :הלכות נזקי שכנים.

כרך שני: תשובות ומערכות 
נפלאות בעניני אבן העזר וחושן משפט.

כרך שלישי: תשובות ומערכות בעניני חושן משפט. 

תקנת השבים  
הרב דניאל טרביס

ראש כולל תורת חיים בירושלים
ספר שו"ת בד’ חלקי שו"ע 
אוצר בלום ומקיף בענינים 

הנוגעים למעשה  בחיי היום יום 
לבעלי תשובה. 

כרך א'

כרך ג'

תורת חכמי כולל אהל יונתן וחברי המכון

משכן שלום ג’ כרכים

עיון המשפט ב’ כרכים הלכות ריבית ב’ כרכים

124
166

128
170

102
136

92
122

51
68

41
55

100
168

53
70

38
50

כרךכרך
נוסףנוסף
חדשחדש
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לקחת מוסר ג"כ

רבי ישראל זאב הורוויץ זצ“ל
אב“ד איהעל וטבריה כולו חדש מכתי“ק ביאורים חידושים 

ופירושים ודרושים על התורה והנ“ך והמועדים והמגילות 
ועוד, בצירוף ספריו ’ארץ חמדה‘ ’נחלה לישראל‘ עניני 

ארץ ישראל בצירוף תולדות מפתחות.

מאמר אסתר-
לקחת מוסר

רבי ישראל זאב הורוויץ 
אב"ד איהעל

ביאורים וחידושים נפלאים על 
מגילות אסתר-רות-איכה 

מכתי"ק עם התרגומים ופירש"י.

רבי יעקב חאגיז 
בעל שו“ת הלכות קטנות.

לרבינו רבי יוסף תאומים 
בעל ”הפרי מגדים“

ספר מתורגמן השלם
רבי אליהו בחור 

נדפס בשנת ש"א בו נתבארו באופן 
יסודי כל מלים הארמיות בתרגומים. 

עם מאות הגהות והערות מכי"ק 
היעב"ץ. וקובץ מפרשים מכל 

גדולי הדורות. ספר חביב על גדולי 
הדורות. מהדורה מחודשת באופן 
יסודי,מבואות תולדות ומפתחות.

והוא ספר נדיר ונפלא כדרך ההלכות קטנות, 
מסודר מחדש בתוספות ביאורים וציונים 

ומפתחות, ובצירוף ספריו הנדירים פתיל תכלת 
פירוש נפלא לאזהרות ר‘ שלמה אבן גבירול, 

זכרון לבני ישראל עם ביאור באר משה. אורח 
מישור מוסר והנהגות.

מהדורה חדשה ומתוקנת

והוא חיבורו הידוע והנפלא על התורה  עם 
קונטרס ”מתן שכרן של מצות“, מעובד ומהודר 

בתוספת שני פרושים יסודיים לבאר עומק 
דבריו הקצרים.

שני כרכים מפוארים בהסכמת גדולי הדור 
שליט“א בתוספת מפתחות ותלדות המחבר.   

ספרי רבינו 
בעל הרוקח מכת"י  

   
ספר סודי רזיא ב"ח- ספר השם-

פירוש ספר יצירה-ספר חכמת 
הנפש-שער הסוד היחוד והאמונה- 

סודי רזי סמוכים-פירוש איכה רבתי 
כולם מעובדים ומוגהים היטב מכת"י.

גלא עמיקתא      
להמקובל האלוקי מוהר"ר אפרים 

פאנצירי זצוק"ל מגדולי תלמידי 
מוהר"ח ויטאל זצוק"ל מכי"ק ובו  

הרבה חידושים וגילוים מתורתו של 
האר"י הקדוש שלא נדפסו מעולם . 

39
52

אור התורה ב’ כרכים      
רבי שלום תאומים זצוק"ל  
אחיינו של בעל הפרי מגדים

 אור חדש מכי"ק על כל התורה 
בדרך הדרוש החסידות והקבלה, עם 

ספרו אור השבת על עניני שב“ק. 

אלפא ביתא
רבי צבי מנדבורנא זצוק"ל

מוסר והדרכות לבעל צמח ד’ לצבי
מהדורה מפוארת 

מסודרת מחדש ומנוקדת.

ל

ז הורוויץ זאב ישראל ספר הנותן אמרי שפר  דרשות הראנ“ח.רבי
צפנת פענח דרשות המהרי“ט.

דברי שלום דרשות הדברי ריבות.
ספרי דרשות רבי שלמה אלגאזי.

ספרי לב אהרן לבעל הקרבן אהרן על הנ“ך.

ס
ר

נד
יס
ע
ה

גד
י.ה

דרשות היעב"ץ
הקשורים ליעקב

רבינו יעקב עמדין
מהדורה מחודשת ומושלמת

עם הוספות והשמטות מכתי"ק
הערות ומפתחות.

ספרי קבלה ומחשבה

סידור ר' חיים כהן  
רבי חיים כהן

מגדולי תלמידי מהר"ח ויטאל 
זצוק"ל סידור בעל ה"טור ברקת 

נדפס מכי"ק. זהו הסידור הראשון 
שסודר עפ"י כוונת רבינו האר"י, 

חלק ימות החול.

ספר תק"ן ליקוטים 
רבי מנחם עזריה מפאנו
כת"י חדש שלא נדפס 

מעולם ובו מאות ענינים חדשים 
בתורת הסוד מוגה ומתוקן היטב 

עם מפתחות .  

ספר אמונת חכמים
רבי אביעד שר שלום באזילה אב"ד מנטובה

בשבח חכמת הקבלה ובגנות הפילוספיה. 
הערות וביאורים מהיעב"ץ. מהדורה 
מחודשת באופן יסודי בתו' מבואות 

ותולדות ומפתחות.

ל

ספרי פרושים על התנ"ך ודרושים

קרבן מנחה

 סידור רבינו חיים כהן כרך שבת ומועדים
 ספרי רבי חיים כהן- טור ברקת, מגדול דוד על רות, מקור חיים על שו“ע ספריו מכת“י קדשו על נ“ך.

 כתבי מהר“י צמח כולל ספר רנו ליעקב, צמח צדיק, ערכי הכינויים, תפארת אדם.
 לימוד אצילות מכת“י.

ספר הבחור
רבי אליהו בחור

שבעה ספרים נפתחים
מהלך שבילי הדעת. ספר הבחור. 

ספר ההרכבה. פרקי אליהו. 
מסיורת המסורה. טוב טעם. 

נימוקי המכלול והשרשים. 
מעובד ומחודש עפ“י דפו“ר 

וכת“י בתוספות הערות וביאורים 
מגדולי הדורות. 

נחלת שמעון

רבי שמעון אשכנזי
פירושים וחידושים על התורה

להגה”ק רבי שמעון אשכנזי זצ”ל
מתלמידי ר’ אלימלך מליז’נסק

בתוספת ליקוטים מפתחות
ותולדות.

זר זהב

הגה“ק המקובל רבי יעקב צמח
מופיע לראשונה מכתי“ק

חיבור נפלא על שו“ע או“ח 
סי‘ א-רמ. ובו שני מדורים מתורת 

רבינו האריז“ל ומתורת הזוהר
בתוספות ביאורים ציונים והשואות.

ומפתחות, ותולדות רבינו.

בקרוב יופיעו בעז"ה במסגרת זו

בקרוב יופיעו בעז"ה במסגרת זו

תיבת גומא ב’ כרכים
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לכל הלומדים וההוגים בספרים שיוצאים לאור עולם ע"י מכון ’זכרון אהרן’, 
כי באם יש תחת ידם תיקונים מטעויות הדפוס או תוספות חדשות או ציונים והערות והוספות מכל סוג 

שהוא על הספרים שבהוצאתינו, וכמו כן על הספרים שפורטו לעיל שאנו עומדים
 באמצע עריכתם, נא עשו חסד גדול עם עולם התורה והמחברים ולשלחם אל הוצאתינו 
לפי הכתובת בדוא"ל     zichronaharon@gmail.com        או בת.ד.  5092 ירושלים 
למען נוכל לתקנם במהדורות הבאות הנדפסות מחדש, וזכות הרבים ותורתם תגן עליהם. 

ברכות ב’ כרכים
רבי יונתן שטייף

כרך ראשון ”חדשים גם ישנים" 
כרך שני ”שיטה מקובצת" 

מגדולי הראשונים והאחרונים.

שבת ב’ כרכים

רבי יונתן שטייף
ביאורים והערות על כל דף ודף,

כמאה וחמישים סוגיות 
ומערכות, כאלף שמונה מאות 
פסקי הלכות על כל המסכת. 

נדפס מכתי“ק.

פסחים

רבי יונתן שטייף
חידושיו של רבי יונתן שטייף 

על הש"ס כוללים בירורי 
הלכה עד לסיכום הלכה 

למעשה. 

מהר"י שטייף פורים
וד' פרשיות
רבי יונתן שטייף

חידושים אמרות דרושים
על סדר ארבע פרשיות ופורים

לימודי השם
ספר בראשית לך לך -ויחי

רבי יהונתן שטייף 
חדושים ביאורים, אמרות ודרשות נפלאות על התורה 

לרבי יונתן שטייף זצ"ל.
על חומש בראשית וחנוכה ב’ כרכים:

כרך ראשון : אמרות קצרות לפי סדר הפסוקים
כרך שני :דרשות ע"ס הפרשיות והזמן.

על חומש שמות ב’ כרכים:
כרך ראשון: שמות - יתרו

כרך שני: משפטים - פקודי. חומש ויקרא

מהר"י שטייף על התורה  מהר"י שטייף על התורה  ה' כרכיםה' כרכים

44ויקראשמות ב"כבראשית ב"כ
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44
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שו"ת מהר"י שטייף 
רבי יונתן שטייף

שאלות ותשובות מהר"י 
שטייף בד’ חלקי שולחן ערוך, 

פסקים הלכה למעשה 
וכן חידושיו על השו"ע. 

מצוות השם  
רבי יהונתן שטייף

ביאור נרחב על כל שבע מצוות בני 
נח פרטיהם בשלושה מדורים:

חלק  ראשון: על מצוות האמונה,
חלק שני: על מצוות שבנ"א 

למקום,ביאור גדול על מצוות בני 
נח.

מהר"י שטייף על הש“ס מהר"י שטייף על הש“ס  ה“כ ה“כ
חדשים גם ישניםחדשים גם ישנים

חידושים על הש"ס
חדושי וכללות הרז"ה  ב"כבאר שבע ב

דרך הקודש חזון נחום
רבי חיים אלפנדרי ורבי אלעזר 

נחום
ביאורים ופירושים בעניני צורת 

בית המקדש. 
בתוספת הערות וביאורים מכל 

גדולי האחרונים שדנו בדבריהם 
ומפתחות הענינים וש"ס.

כל המסכתות קטנות עם כל הפירושים
ספר לימודי ה’ לרבינו יהודה נאג’ר בהרבה הוספות.

כתבי הברוך טעם כל ספריו וכתביו מסודרים לפי סדר הש“ס והשו“ע, וכן כל תשובותיו וכן הגהותיו על 
עשרות ספרים, בתוספות דברים חדשים מכת“י, הערות והשואות ציונים ומפתחות

גדולה בקשה 

פרי חדש ב' כרכים
רבינו חזקיה די סילווא

ביאורים ופירושים נפלאים על 
כל הש"ס מלוקט מכל ספריו 

הגדולים
על הש"ס והשו"ע.

בתוספות הערות וציונים 
ומבואות, 

מגדולי חכמי קלויז בראד
חידושים וביאורים נפלאים על כל מס’ ברכות 

ושיעורי תורה ומצות. דיני חדש. 
הערות בד‘ חלקי שו“ע ועוד, רובו מכתי“ק. 

בתוספות ביאורים ומפתחות ותולדות המחבר.           

על כל המסכתות שאין בהם פרוש התוספות: 
הוריות תמיד, כריתות, סוטה, סנהדרין, חולין, 

עם תשובות  באר מים חיים. מסודר מחדש 
בתוספת מראי מקומות, הערות והגהות מגדולי 

הדורות.

רבי זאב וולף אולסקר רבי ישכר בער 
מאיילנבורג 

תלמיד בעל הלבושים

בקרוב יופיעו בעז"ה במסגרת זו

ספרי הגאון רבי  יהונתן שטייף
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