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| דבר המכון |
בס"ד.

תמוז תשס"ז

"מכון הכתב" הוקם לפני עשרים וחמש שנה ,ע"י הגאון רבי עזרא בצרי
שליט"א ,אב"ד ירושלים ,בעידודם של גדולי ישראל ,במטרה להוציא לאור את
תורתם של גדולי וחכמי הדורות בעולם כולו מתוך כתבי יד ודפוסים ישנים,
ולהגישם לצבור הלומדים והקוראים בני זמננו במתכונת נאה ומתוקנת.
ב"מכון הכתב" צוות רחב של תלמידי חכמים וחוקרים השוקדים בפענוח
כתבי היד ,עריכתם והגהתם ,סידורם והכנתם לדפוס ,עד להוצאתם לאור
בהדפסה חדשה ומהודרת.
במשך תקופה קצרה יחסית פרסם המכון למעלה ממאתים חבורים שונים
בכל מקצועות היהדות ובתחומים רבים ומגוונים.
ספרים בפשט רמז דרש וסוד ,בתורה שבעל פה ובתורה שבכתב ,ספרי
הלכה ,שאלות תשובות ,חידושים ומנהגים ,אגדה ומוסר ,פרשנות והגות ,ספורי
צדיקים ומעשיות מן הזהר והתלמוד ,שירה ופיוט ,עיון ומחקר ,סקירות הסטוריות
ועוד.
יצירותיהם של מאורי הדורות מתקופת הראשונים ועד לחכמי זמננו
מטופלות בנאמנות ובמסירות ע"י צוות המכון ,וההתפרשות חובקת זרועות
עולם :ארץ ישראל וספרד ,תימן ובבל ,טורקיה ובולגריה ,צרפת ,תוניס ואלג'יריה,
מרוקו ומצרים ,סוריה ומרכז אירופה ,אמריקה וארגנטינה.
רבים מהחיבורים אף תורגמו לשלש שפות :אנגלית ,ספרדית וצרפתית
במטרה להנחילם לצבור רחב ומגוון ככל האפשר הרוצה ומשתוקק ללמוד
ולהגות ,להוסיף חכמה ותבונה דעת ויראת ה' ,לדעת את הדרך ילכו בה ואת
המעשה אשר יעשון.
מחלקה מיוחדת להוצאת כתבי ידם וספריהם של רבני ארם צובה )חלב(
הוקמה בעידודם של חכמי ורבני העדה ,שחלקם כבר אינם אתנו) ,ראה "קול
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קורא" להלן( ,ובראשם הגר"י שחיבר זצ"ל ,הרב הראשי לעדת הספרדים
בבואינוס איירס ארגנטינה ,ובתמיכתם וסיועם של בני העדה ה' עליהם יחיו.
נטל כבד נטל המכון על שכמו בבצוע משימה גדולה וחשובה זו ,ועדיין ישנם
חבורים רבים המצפים ליד גואלת שתסייע להוציאן לאור עולם.
זכותם של כל אותם קדושים חסידי עליון אשר שפתותיהם דובבות בקבר
עומדת ותעמוד הלאה לימין העוסקים והמסייעים במלאכת שמים זו ,וברכת ה'
תחול על כל התורמים ברוח ובגשם להצלחת המפעל הקדוש הזה ,ויזכו לבני חיי
ומזוני בריוח ,בבריאות ,בנחת וכל טוב סלה.
ראוי לציין שבנין המכון ברחוב חיי אדם  24ירושלים שמעליו משכן ישיבת
"כתר שושנים" לדיינות נבנה לפני שנים רבות וכפי שמסותת באבן חזית נבנה
בשנת תרל"ו ,כלומר לפני  130שנים .טבעי הדבר שאחר שנים כה רבות התיישן
הבנין ,ובפרט שנבנה בעפר ואבנים בלבד ולא כנהוג היום בברזל ומלט ,אי לזאת
האדריכל מר חיים שחר שתכנן את בנין "ישיבת עמלי תורה" ברחוב הקבלן
בירושלים שהולך ונבנה ב"ה ,פנה לעיריה עם תוכנית לקבל רשיון להרוס את כל
המבנה הקיים על מנת לבנות במקומו בנין חדש ,אנו מקוים לקבל את רשיון
הבניה בקרוב ולהתחיל במלאכת הקודש בעזרת ה' ובעזרת התורמים העומדים
והעוזרים לנו בפעולתנו.
משאלתנו ותפלתנו שע"י מפעל כביר זה נוכל להחדיר את התודעה היהודית
בכל בית ישראל ,ולהגביר את הזיקה של דורנו והדורות הבאים אחריו למורשתו,
ולמסורתו לבל ינתק משרשיו ,וחפץ ה' בידינו יצלח להוסיף ולהעלות מנדבכי
העבר את אותם משכיות חמדה הצפונות וגנוזות ,להגדיל תורה ולהאדירה,
ולהרבות בכבוד התורה ולומדיה ,ולהרים על נס את דגל התורה בעוז ובגאון
ולהרבות בכבוד שמים .ונזכה להגיע לימים אשר נאמר בהם "ומלאה הארץ דעה
את ה' כמים לים מכסים".
בברכת התורה

הנהלת המכון
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| קול קורא |
מאת גדולי רבני ארם צובה בארץ ישראל
– פורסם בשנת תש"ם ,שנה לאחר שהוקם המכון –
אל אחינו כל בית ישראל ובני ארם צובה )חלב( בפרט ,הננו פונים לכל מי שיש
בכחו לבוא לעזרת ה' בגיבורים לעזרת "מכון הכתב" שהוקם בירושלים ע"י רבנים
חשובים ,ובתוכניתם להוציא לאור את כל ספרי רבני ארם – צובה וכתבי ידם.
וב"ה עשו והצליחו ויצאו לאור בהדפסה יפה ומפוארת כגון הספרים החשובים
כגון" :נכח השולחן" למורנו ר' חיים מרדכי לבטון זצ"ל" ,כלי חמדה" על בראשית
למורנו ר' שמואל לנייאדו זצ"ל" ,ארוכה ומרפא" לר' דוד הלל סתהון זצ"ל.
ובדפוס נמצאים עתה ספרים רבים שעומדים לצאת בקרוב ,וביניהם "בית דינו
של שלמה"" ,ישיר משה"" ,מלל לאברהם"" ,חכמה ומוסר"" ,מכשירי מילה" ועוד
ספרים רבים.
ראוי לכל אחד מבני עדתנו במיוחד להטות שכם בהוצאה ענקית זו ,בכדי
שימשיכו בהתאם ל"קטלוג" שנדפס ע"י המכון ובו סדר כת"י רבני אר"ץ להוציאם
ולהדפיסם בקרוב ,וחשיבותם ידועה ומפורסמת לתרבות הרוחנית של כל העם.
זכות רבנינו קדושי עליון יכולה להגן על כל העוזר ותורם להדפיס את הספרים
הקדושים ,בכדי שיהיו שפתותיהם דובבות בקבר והם יעמדו לזכותו של כל תורם
בשמים ויגנו עליו לשומרו מכל מיני גזירות רעות ,ויגזרו עליו בשמים גזירות טובות,
ויזכה לעושר ,אושר ,בנים וחיים ארוכים טובים ומתוקנים ,אמן.

החותמים:
הרב אברהם הררי רפול שליט"א
זקן רבני ארם צובה בא"י

הרב שלום מזרחי שליט"א
חבר בית הדין הגדול ירושלים

הרב יעקב עטייה שליט"א
רב לקהילות החלבים בת–ים
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הרב ד"ר יעקב ש .קצין שליט"א
הרב הראשי ומו"ץ דק"ק שערי ציון

ניו יורק

בין כסא לעשור ,ש' משא"ת

ב"ה.

ראיתי וישמח לבי על הספרים היקרים שהודפסו ע"י מכון הכתב .וכיום ישנה
תכנית עשירה להוה ולעתיד להדפיס כתבי יד של גדולי רבני אר"ץ שהיו
כמלאכים .וכ"כ להדפיס שנית ספרים שהודפסו בעבר ,וכעת נמצאים זעיר כאן
זעיר שם .ושמו להם מטרה להדפיס אלף מכל ספר ולהפיצם בין הרבנים וחובשי
בית המדרש שיינקו מהם שפע תורה וחכמה.
אפירון נמטייא להאי גברא רבא ידידי הרה"ג רבי יצחק שחיבר שליט"א ,הרב
הראשי לעדות הספרדים בבואנוס איירס ,לעצתו והדרכתו למכון הכתב .וכן
להרה"ג רבי עזרא בצרי שליט"א ,ראש ומנהל מכון הכתב ,המתמסר ומקדיש
עתיו וזמניו להוצאת ספרים אלו לאורה ,הוא וכל חבר הרבנים העוסקים במלאכת
קודש זו .איישר חילייהו .ואשרי כל הזוכים ותורמים למטרה קדושה זו ,שע"י
מקיימים מצוה האחרונה שבתורה של ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ,שלפי
דברי הרא"ש האידנא לא נאמרה רק על כתיבת ספר תורה ,אלא בעיקר על ספרי
התנ"ך ,התלמוד ונושאי כליהם ,כדי שיהגו וילמדו בהם וידעו פירושי התורה
והמצוות על בוריים.
ברכות התורה יחולו על כל העושים והמעשים שעליהם יאמר ברוך אשר
יקים את דברי התורה הזאת .ומחברי הספרים הקדושים אשר שפתותיהם יהיו
דובבות בקבר בודאי שיעתירו בעולם העליון בעד כל הזוכים ומזכים לכל מילי
דמיטב וזיע"א ,ובזכות זו נזכה כולנו לחזות בביג"צ ולבקו"ת בבי"א.

בברכת כוחט"ל בסשצו"ח ולחטו"ל

הרב ד"ר יעקב ש .קצין
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מספר קטלוג

|א|
 .1אוהל יעקב
שו"ת ,חדושים על השו"ע ומנהגי בגדאד מכת"י יחיד בעולם ,לכמוהר"ר
יעקב הרופא זלה"ה ראב"ד בבל ,תלמיד הגאון רבינו משה חיים זיע"א ,ורבו
של מורינו ח"ר עבדאלה סומך ,בעל ה"זבחי צדק" .תשמ"א.
5

 .2אהל ישרים
מוסר השכל במת"ק ודש"ן ,פותח שערים לישרים ,פעולת צדיק ,הרב
הגדול מעוז ומגדול ,כמהר"ר אברהם ענתיבי ר"מ ור"מ בעוב"י ארם צובה
)חאלב( .מחבר הספרים" :חכמה ומוסר"" ,יושב אהלים" ,שו"ת "מר
ואהלות" )ראה להלן( ,ועוד .תשמ"א.
4

 .3אהלי תם
שו"ת מתוך קובץ ֻתמת ישרים להרב הגדול כמה"ר תם בכמה"ר דוד ן'
יחייא זלה"ה ,מגדולי רבני קושטא לאחר גירוש ספרד ופורטוגל .הגיה,
ערך ,ציין ,העיר והוסיף מבוא הרה"ג יוסף שבח שליט"א .תשנ"ט.
11

 .4אוצר השירים החיבורים והדרשות של הרב יוסף חיים ז"ל
רשימת ביבליוגרפית של ספרי גאון עוזנו מוהרי"ח זיע"א וחקר הדרשות
וסיפורי המעשיות והמוסר שלו .מלווה בתמונות .מאת הסופר החוקר
ד"ר אברהם בן יעקב הי"ו .תשנ"ד.
4
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 .5אורחות צדיקים
ספר המוסר הנודע .מנוקד.
אזל

 .6אורחות צדיקים
הספר הנ"ל עברית עם תרגום לספרדית .תשס"ג.
4

 .7אמרות יוסף
על מנהגי התפלה בקהילות ישראל ,מאת הרה"ג יוסף שבח שליט"א.
חלק ראשון – אמרות וחקירות במנהגי תפלה ונוסחאותיהם ממה
שנתבארו בדברי הגאונים ,הראשונים והאחרונים וע"פ סידורי התפלה
ישנים גם חדשים .חלק שני – קובץ אמרות בכמה סוגיות) .שני החלקים
בכרך אחד( .מהדורה ראשונה – תשנ"ד .מהדורה שניה ומתוקנת עם
מילואים והשלמות בתוספת מפתחות .תשנ"ז.
אזל

 .8אמרי נעם
שו"ת בארבעה טורים לכמוהר"ר ישעיה דיין זלה"ה מדייניה המופלגים של
אר"צ ומחבר הספר "זה כתב ידי" )ראה בערכו( - ,תשס"ז.
4

 .9אמרי קהלת ודברי קהלת
שני פירושים סדורים על הדף ,עם תרגום ערבי חדש )שראח( למגילת
קהלת ,מאת כמוהר"ר עזרא ראובן דנגור ,הרב הראשי בק"ק בגדאד .יו"ל
לראשונה מעצם כתי"ק של הרב המחבר ,בעזרת נכדו ה"ה נעים דנגור הי"ו,
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מספר קטלוג

ע"י מוסד דריש גלותא בלונדון ,הגיה והוסיף פתח דבר ה"ר רפאל הלוי
איש לונדריש.
ערך וכתב מבוא הרב משה בצרי שליט"א.
מופיע בשני כריכות:

עור – 4
סקאי – 5

 .10ארוכה ומרפא
מאמרים במדות טובות ומוסרים ,בנויים על פי מאמרי רז"ל בתלמוד
ומדרשים ,עם ליקוטים מהרמב"ם ושאר ספרים ,נתחבר בטוב טעם ודעת
בעזר יוצר אורים ,ע"י החכם השלם והכולל ,עצום ורב ,כמהר"ר הלל דוד
סתהון בן כמוהר"ר מנשה סתהון זלה"ה .מסודר ע"פ א"ב ,בתוספת מבוא
לתולדות המחבר ,והסכמות כל גדולי רבני אר"ץ .מהדו' ראשונה – תש"ם,
מהדורה שניה – תדש"ם .מהדורה שלישית מפוארת ומנוקדת – תשס"ז.
4

 .11ארץ חיים
מנהגי ארץ ישראל .כולל ענינים הנוגעים לא"י בדינים מנהגים תקנות
והסכמות של הראשונים והאחרונים ,רבנן תקיפי וחסידי דארעא דישראל,
מאת כמוה"ר חיים סתהון בכמוהר"ר מנשה סתהון ,אב"ד צפת )ואחי
הגאון כמוהר"ר הלל דוד סתהון מח"ס "ארוכה ומרפא" המופיע לעיל(.
מסודר על ארבעת חלקי השו"ע ,וכללים .מספרי היסוד בהלכה .תש"ן.
5

|ב|
 .12בבל וחכמיה
תולדות חכמי ורבני בבל ,בתקופה האחרונה .מלווה בתמונות .מאת הרב
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קוד מחיר

אפרים חדאד שליט"א .תש"ן.
אזל

 .13בירך יצחק
דרשות וחדושים של פרשיות השבוע בחריפות ובבקיאות ,בפלפול ,מוסר,
דרש ואגדה )בלשון בן דורו הרב החיד"א "בשם הגדולים"" :דרושים
נחמדים"( .מעשי ידי חורז אומן ,הגאון המופלא וכבוד ה' מלא ,כמוה"ר
יצחק ברכה זלה"ה ,רבו של כמהר"ר אברהם סתהון בעל "מלל לאברהם"
)ראה לקמן( .נדפס לראשונה בוינציה ,עם הסכמות רבני ויניציה וארם
צובה ,ונסדר מחדש בצירוף מבוא .תשמ"א.
3

 .14בית דינו של שלמה – )למהרש"ל(
שאלות ותשובות על ארבעת חלקי השו"ע ,לסבא דמשפטים ,אשר שפט
את ישראל במשך חמשים וארבע שנים ,כמוה"ר רפאל שלמה לנייאדו
זלה"ה ,הרב הראשי וראש אבות בתי הדין בארם צובה )חלב( ,ומחבר
הספרים" :כסא שלמה" ו"לחם שלמה" )ראה להלן( .ספר עצום ורב
בהיקפו ובאיכותו ,מהחשובים ביותר בספרות השו"ת .מהדורה ראשונה –
תשמ"ב .מהדורה שניה מוגהת – תשמ"ו.
3

 .15בית דין
מחזור לראש השנה ,עם ביאורים ,פסקי דינים ,הלכות ומנהגים לגדול רבני
אר"צ בדורו ,כמוהר"ר אברהם חמוי זלה"ה ,שחיבר עשרות ספרים
חשובים .צילום מדפוס ליוורנו בתוספת מבוא .תשמ"ו.
5
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 .16בית הבחירה
מחזור לפסח ושבועות .עם הגדה של פסח .כנ"ל.
4

 .17בית הכפורת
מחזור ליום הכיפורים ,כנ"ל) .השלמת המחזור בצילום ממהדורת הרב
דנגור( .תשנ"ה .מהדורה שניה בסדר חדש .הגיה ערך והעיר הרב יוסף חיים
מזרחי שליט"א .תשס"ד.
4

 .18בית מאיר
חדושים על מסכת כתובות ,ומצורף אליו תורת מאיר – למסכת גיטין,
אמרי מאיר – לתורה שבכתב ,וילקוט מאיר – על ח"י מסכתות .מאת הרב
מאיר מרציאנו שליט"א .תשמ"ח.
להשיג אצל המחבר

 .19בן דוד
פרפראות וחידושים על התורה .ליקוט מרז"ל ומהמפרשים ערוכים לפי
פרשיות השבוע ועל הש"ס .מאת רבי משה ב"ר דוד דוויק הכהן מאר"צ.
נסדר מחדש על פי מהדורת ירושלים תרפ"ט ,בתוספת מבוא לתולדות
המחבר ,מאת הרה"ג משה בצרי שליט"א .תשנ"ח.
5

 .20בעי חיי
שאלות ותשובות על או"ח ח"ב ,לגאון האדיר המאסף הגדול ,כמוהר"ר
חיים בנבנשת זלה"ה ,בעל "כנסת הגדולה" ו"דינא דחיי" על הסמ"ג )ראה
להלן( .נדפס לראשונה בקושטנדינא ונסדר מחדש עם הערות ומראי
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מקומות ע"י הגר"ע בצרי שליט"א ,אב"ד ירושלים ,בצירוף תולדות
המחבר .תדש"ם.
4

|ג|
 .21גור אריה ופני אריה
על חולין ,וחידושי מהרא"ל צינץ על הלכות שחיטה וטריפות ,וחידושים
ופלפולים על הלכות בשר וחלב ,למו"ה אריה ליב צינץ זלה"ה אבד"ק
פלאצק ,ומנוחתו כבוד בורשה .מחבר עשרים ושמונה ספרים .מהדורת
צילום בתוספת מפתחות .תשמ"ז.
4

 .22גלגולי נשמות
תרגום לאנגלית של ספרו הנדפס בפרנקפורט תמ"ח ,ובו נפלאות מגלגולי
נשמות אשר נתגלגלו בתנאים ואמוראים ובהם יתבארו מעשים נוראים של
הרמ"ע מפאנו ,עם ביאור מאיר עין .באנגלית בלבד .תשס"א.
4

 .23גנזי חיים
שאלות ותשובות על אבן העזר ,חשן משפט ויורה דעה ,ודרושים יקרים,
לכמוה"ר חיים אשכנזי זלה"ה מגדולי דייני ארם צובה .תשמ"ה.
4
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|ד|
 .24דבר בעתו
חלק ראשון .ספר הדרכה לעבודת ה' ,משלים ופרקי מוסר בפרט ליום
ששי ושבת ,לאיש אלקים נורא כאחד מן הראשונים כמלאכים ,המקובל
האלקי ,כמוהר"ר ששון מרדכי משה )שנדוך( זלה"ה מבבל ,מחבר
הספרים" :קול ששון" )ראה לקמן(" ,מזמור לאסף"" ,תהלה לדוד" ועוד.
תשמ"ה) .ספר מחקר על המחבר ,תולדותיו חבוריו ושיריו ראה לקמן:
"הרב ששון ב"ר מרדכי שנדוך(.
4

 .25דבר יוסף
דרושים וחידושים על התורה והמועדים ועוד ,שו"ת בענין קדושין ותיקון
ס"ת ,דרושים לצדקה ולבר מצוה ,הספדים )ביניהם הספד על ג"ע הגרי"ח
זיע"א( ,מאת הרב הגדול ,מעוז ומגדול ,חסידא קדישא ,השד"ר כמוהר"ר
יוסף חיים שרים זלה"ה .מגדולי רבני ארם צובה אשר עלה להתיישב
בירושלים ,ויצא לכמה קהילות למען חיזוק הישוב בירושלים .רשכבה"ג
הגרי"ח קילסו מאד ,והיה ידוע כדרשן מופלג .י"ל מכת"י יחיד בעולם.
תשמ"ז.
אזל

 .26דבר שאול ומהר"ם בן חביב
שו"ת לגאון המפורסם בכל קצוי תבל ,עומד בפרץ וגודר גדר ,רבה של
בואינוס איירס ,ארגנטינה ,מורינו ורבינו הגאון רבי שאול דוד סתהון זלה"ה.
בסופו שו"ת לגאון המפורסם בספריו הקדושים :גט פשוט ,עזרת נשים,
יום תרועה ,כפות תמרים ,תוספת יום הכפורים ועוד ,כמוהר"ר משה בן
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חביב זלה"ה אשר היה בידי רבי חיים מרדכי לבטון זלה"ה ,ועבר לידי הגאון
רבי שלום הדאיה זצוק"ל ,ובו תשובות בעניני עגונה ,אישות ועדות .בראש
הספר מבוא נרחב לתולדות המחבר מאת ר' גיורא פוזילוב .תשנ"א.
4

 .27דבר שאול
השו"ת הנ"ל עם תרגום לספרדית .תשנ"ב.
3

 .28דגל מחנה אפרים
על ארבע חלקי השו"ע) ,והוא שארית הפליטה מכי"ק המחבר שהדפיס
הגר"ש הדאיה בשנת תרס"ב( ,מכבוד מורינו ורבינו הגאון האדיר רבי
אפרים לנייאדו זלה"ה ,בן לאותו צדיק הגאון בעל "בית דינו של שלמה"
ראה לעיל( ,אשר מלא מקום אביו לשמש בכתר הרבנות משנת התקמ"ז
ומעלה בחיי הגאון מר אביו .היה דרשן ופייט ,דיין ומורה ומקובל ,חסיד
קדוש ,גאון אמיתי ,מלאך מליץ טוב וסופר מהיר.
4

 .29דינא דחיי
פירוש יסודי ומקיף על הסמ"ג .ח"א – לאוין ,ח"ב – עשין .מאת מהר"ח
בנבנשת זלה"ה ,בעל "כנסת הגדולה" ו"בעי חיי" .ארבעה כרכים עם מבוא
לתולדות המחבר וספריו .מאת הרה"ג משה בצרי שליט"א .תשנ"ז.
כל כרך 4-

 .30דיני אבלות – DESPUES DE LA VIDA
הלכות וסדר עניני אבלות בספרדית .מאת הרב יוסף ביטון שליט"א.
תשנ"ח.
6
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 .31דיני ממונות
אוצר הדינים המעשיים הקשורים לממון מחשן משפט ,ויורה דעה הלכות
רבית .מאסף של כל ההלכות בלשון צח ושווה לכל נפש ,עם מקורות
וציונים וחידושי דינים ,ובסוף כל חלק פרקי מוסר על כל נושא .ספר היסוד
להלכות ממון אשר זכה בפרסים רבים ,מאת הגאון רבי עזרא בצרי
שליט"א ,אב"ד ירושלים ,ומחבר השו"ת "שערי עזרא" ,ב"ספר הצואות"
)ראה להלן( ,ועוד .עם הסכמות הראש"ל הגר"י נסים זצ"ל ,רש"י זוין זצ"ל
ועוד .בסופו לוח מונחים ,ביבליוגרפיה ,ומפתחות.
חלק ראשון – שנים עשר שערים :ההלואה והפירעון ,דיני משכון ושבועה,
גביית חוב ,הלכות ערב ,רבית ,שטרות ,הרשאה )עו"ד( ,תובע ונתבע,
שבועה בב"ד ,דיינים ,עדות ,ומעשר כספים.
חלק שני – שבעה שערים :הלכות מקח וממכר ודיני הקנינים ,אונאה ומקח
טעות ,שליחות במקח וממכר ,מתווך וסוכן ,שותפים ,שכנים ,חזקת
מטלטלין וחזקת קרקעות.
חלק שלישי – שבעה שערים :דיני עבודה ,מציאה והפקר ,פריקה וטעינה,
מתנה ומחילה ,מתנת חולה )שכיב מרע( ודיני צואות ,ירושות ואפוטרופוס,
פקדון ושכירות.
חלק רביעי – ארבעה שערים :הלכות גניבה וגזילה ,נזיקין ,כללי הקים לי,
והלכות צדקה .מפתח ענינים כולל לארבעת החלקים.
סט חדש בארבעה כרכים מהדורה שניה ,עם תיקונים והוספות .תש"ן.
כל כרך 4 -

 .32דיני ממונות
בכרכים בודדים מהמהדורה הראשונה :ח"א – תשל"ד .ח"ב – תשל"ו.
ח"ג – תש"ם .ח"ד – תשמ"ב.
כל כרך 4 -
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 .33דיני ממונות
הלכות ,הספרים הנ"ל בתרגום לאנגלית – סט ששה כרכים.
12

 .34דיני ממונות
הלכות ,הספרים הנ"ל בתרגום לספרדית – סט ארבעה כרכים.
כל כרך 3 -

 .35דיני ממונות
הלכות ,הספרים הנ"ל בתרגום לצרפתית – שלשה כרכים ,ושלשה כרכים
נוספים עברית עם צרפתית .תשנ"ו – תשנ"ז .סט שלם בששה כרכים.
12

 .36דרך אמונה
חלק ראשון ,דברי תוכחה ומשלי מוסר לכמוה"ר יעקב שאול דוויק הכהן
זלה"ה ,ראב"ד מקודש בעי"ת אר"ץ ,אשר דרש בין פסח לעצרת בימי
העומר ,ערוכים לפי א"ב .עם הסכמות הראש"ל רבי אברהם אשכנזי ,רבי
חזקיה שבתי ועוד .תשמ"ח.
4

 .37דרך אמונה
הספר הנ"ל עם תרגום לצרפתית .תש"ס
4

 .38דרך ה'
לכמוה"ר משה חיים לוצאטו זלה"ה – מנוקד עם תרגום לספרדית .תשנ"ז.
תשס"ג.
4
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 .39דרשות הרב סחייק
דרושים ,הספדים ומליצות נפלאות בענייני פטירת צדיקים] ,כגון על
ה"חפץ חיים" שנפטר בזמנו[ ובענינים שונים ,לח"ר ששון עזרא סחייק זצ"ל
מחכמי ורבני בבל בדור האחרון .יו"ל לראשונה מעצם כתב יד קודשו.
תשס"ז.
4

|ה|
 .40הגדה של פסח
כמנהג הספרדים ,מהדורת צילום של הגדה עתיקה שיצאה לאור בשנת
תקע"ג בלונדון ,ועתה נדפסה מחדש בהידור ע"י הוצאת "מכון הכתב"
תשס"ו .עם תרגום לספרדית.
4

 .41הלכות מעשר כספים
תדפיס של שער אחד מתוך הספר דיני ממונות ח"א בכריכה רכה כחולה או
לבנה ,עם תרגום לאנגלית .תשמ"ה.
8

 .42הלכות מעשר כספים
הנ"ל עם תרגום לספרדית .הוצ' ישיבת "עמלי תורה" ירושלים .התשל"ח.
8

 .43הלכות צדקה ומעשר כספים
תדפיס של שני שערים מתוך הספר דיני ממונות ח"א וח"ד )הנ"ל( ,עם
תרגום לספרדית .תשנ"ב.
8
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 .44הלכות רבית
תדפיס של שער אחד מתוך הספר דיני ממונות ח"א הנ"ל ,בתרגום
לאנגלית .תשמ"ז.
8

 .45המאסף
שמונה חוברות מלאות וגדושות בחדושים ומחקרים בכל מקצועות
היהדות ,מאת גדולי רבנינו וטובי חכמי זמנינו בארץ ובחו"ל .כולל :המאסף
הקודם שבעריכת הגאון רבי בן ציון קואינקה זצ"ל ראב"ד ירושלים,
והמאסף החדש בעריכת הגאון רבי עזרא בצרי שליט"א אב"ד ירושלים.
חוברת מס'  – 1מהדורה ראשונה – שבט תשל"ט.
מהדורה שניה אדר תשל"ט.

]אזל[

חוברת מס'  – 2תמוז תשל"ט.
חוברת מס'  – 3כסלו תש"ם.

]אזל[

חוברת מס'  – 4סיון תש"ם.

]אזל[

חוברת מס'  – 5אדר א' תשמ"א.
חוברת מס'  – 6טבת תשמ"ב.
חוברת מס'  – 7תמוז תשמ"ג.
חוברת מס'  – 8אב תשד"ם.
כל חוברת 6 -

 .46הנישואין משימה
מדריך לחיי הנישואין .פרקים באהבה ,הבנה ,יחסי סובלנות – פתיחות
ותקשורת ,תשומת לב ,כבוד הדדי ,הקשיים הכלכליים בחיי הזוג ,אושר,
רציפות של העברה – המשפחה ,הבית ,שלום בית ,טהרת המשפחה
והיקף השפעתה ,המקוה .בליווי מבוא ,מקורות וציטוטים .מאת הרבנית
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סימה בצרי תליט"א – יועצת נישואין מוסמכת ,ובעלת נסיון רב .ספרה
השני כהמשך לספר זה – "משימה בשנים") ,ראה לקמן( .בסוף הספר
מופיע קובץ מהלכות נדה ,חלה והדלקת הנר ,תורת הטהרה מאת הגאון רבי
עזרא בצרי שליט"א אב"ד ירושלים) ,צילום מהדורת תשמ"א – מהדורה
שלישית מתוקנת( .תשמ"ו ,תשנ"א.
4

הספר יצא לאור במהדורה רביעית מתוקנת – התשנ"ד ומתורגם לשלש שפות:

 .47הנישואין משימה  -אנגלית .מהדורה חמישית – תשנ"ב.
4

 .48הנישואין משימה  -ספרדית .תשמ"ו .תנש"א.
4

 .49הנישואין משימה  -צרפתית .מהדורה שלישית – תשנ"ד.
4

 .50הרב ששון ב"ר מרדכי שנדוך
תולדותיו חבוריו שיריו ופיוטיו .מחקר מקיף על חייו ופעליו של הרש"ם,
מלווה בצילומים ותמונות .מאת ד"ר אברהם בן יעקב הי"ו .תשנ"ד.
4

 .51הרמב"ם
רבי משה בן מימון – סיפור חייו .בליווי תמונות ,מאת הסופר יעקב אבן חן
ז"ל .ספר זה מופיע במלאת חמש מאת שנה לגירוש ספרד ובמרכזו
תולדות חייו של גדול חכמי ספרד ,הנשר הגדול בעל "היד החזקה" ו"מורה
נבוכים" ,אשר הליצו עליו ממשה עד משה לא קם כמשה .סיפור היסטורי
ברמה ספרותית גבוהה .דמותו של הרמב"ם על פני יריעה הסטורית רחבת
ממדים מהולדתו שבקורדובה דרך בריחתו לפס שבמרוקו ,עלייתו לא"י
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ונדודיו במצרים שם התגלה כמנהיג הדור ,גאון תלמודי ,פילוסוף ,רופא,
בלשן וסדרן .במוקד עלילות הספר :דרך הגותו ,אגרותיו ,צואתו ,קשריו עם
העולם ,והמחלוקת מסביב לספריו וחיי משפחתו של הרמב"ם .תשנ"ב.
4

 .52הרמב"ם
הנ"ל בתרגום לאנגלית ,תשנ"ד.
4

 .53הרמב"ם
הנ"ל בתרגום לצרפתית ,תשנ"ד.
4

 .54הרמב"ם
הנ"ל בתרגום לספרדית ,תשנ"ד.
4

|ו|
 .55ויחי יוסף
הלכות וכללים בשמות גטין וסדרי גטין וחליצה .מאת כמוהר"ר יוסף ידיד
הלוי זצוק"ל .אב"ד ירושלים ומו"צ דק"ק בוכרים ואר"ץ ומחה"ס תורת
חכם ,ימי יוסף ,ברכת יוסף ושארית יוסף .צילום מהדו' נ"י תשמ"ח ממהדו'
ירושלים תרפ"ט .בתוספת הקדמה .תשנ"ח.
4

 .56ויען אליהו
שאלות ותשובות על או"ח יו"ד ואבה"ע .ונוסף עליו עליו ספר מנחת אליהו
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מספר קטלוג

על דיני שחיטה וטריפות בחרוזים .חיברם רבי אליהו שמעון בן שושן זצ"ל,
רב ומו"ץ בעיר ליאון שבצרפת וי"ל מתוך כי"ק .סודרו ונערכו ע"י בנו הרב
מאיר יעקב .תש"ס.
4

 .57ויצבור יוסף
דרושים על חמשה חומשי תורה בדרך פרד"ס ,ח"א ,מאת כמוהר"ר דוד
ב"ר יוסף מלול שליט"א ,רבה של ירוחם ,ומחבר הספרים" :יד יהודה" ו"יד
יוסף" )ראה לקמן( .תש"ן.
להשיג אצל המחבר

|ז|
 .58זה כתב ידי
שאלות ותשובות ,ח"א – שו"ת בהלכה .ח"ב – חדושים על ארבעת חלקי
השו"ע .שני החלקים בכרך אחד .לכמוהר"ר ישעיה דיין זלה"ה ,דור פ"ד
לדוד המלך ע"ה ,מדייניה המופלגים של אר"ץ ,בן החכם השלם והכולל
כמוהר"ר מרדכי דיין זצ"ל .תשמ"ו.
4

 .59זכרון לנפש
מוסרים נאים מעשיות ודרושים ,מסודר ע"פ א"ב) .בסופו תשובה בענין
שכר של לימוד בשבת( .מאת הגאון המפורסם מגדולי חכמי ארם צובה
)חלב( ,כמוהר"ר אברהם ב"ר ישעיה הדיין זלה"ה ,דור פ"ד לדוד מלך
ישראל .מחבר הספרים" :טוב טעם" "שיר חדש" על תהלים )ראה לקמן(,
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ועוד .עם תוכן הספר ומבוא .נדפס לראשונה בליוורנו ,תר"ב .ונסדר
מחדש ,תשמ"ה.
5

 .60זכרון לנפש
הספר הנ"ל ,בתוספת תרגום לספרדית .תשנ"ב.
5

 .61זרע יצחק
חדושים על הש"ס .ח"א – על מסכתות ברכות ,סדר מועד ,יבמות
וכתובות .מאת ר"מ ור"מ עוב"י תוניס ,כמוהר"ר יצחק לומברוזו זלה"ה.
נסדר מחדש עם מבוא .תשנ"ז.
4

|ח|
 .62חדר מלכות
כרך א' .חכמת האמת ורזי תורה ,חדו"ת מכת"י עתיק שנמסר מהצדיק רבי
יצחק חי דרעי זיע"א ,ופירוש ל"ב נתיבות החכמה וחמישים שערי בינה,
מהמקובל המלוב"ן רבי דוד דרע הלוי זיע"א משנת ק"נ ,מבוא ופרפראות
הקבלה שלקט הרב חנניה דרעי ,רבה של יפו .תשמ"ט.
להשיג אצל צאצאי המחבר

ֹ .63חדש האביב
חדושים נפלאים על הגמרא ,בשני כרכים :מעשה ידי אמן ,נטע נאמן,
כמוהר"ר אליעזר פאפו זלה"ה ,בעל "פלא יועץ"" ,דן ידין ואלף המגן" ,חסד
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לאלפים"" ,יעלזו חסידים" ועוד .י"ל מכת"י יחיד בעולם ,מגנזי הראש"ל
מהר"י ניסים זצ"ל .ח"א – ברכות .תשמ"ג.
4

ֹ .64חדש האביב
הנ"ל ח"ב – שבת ועירובין .תשמ"ה .מהדורה חדשה ומתוקנת תשס"ב.
4

 .65חיי המשפחה היהודית
אסופת מאמרים נבחרים בנושא טהרת המשפחה וסגולת המקוה מההיבט
הרפואי והפסיכולוגי ,בספרדית תשנ"ה.
4

 .66חיים וחסד
שאלות ותשובות וענינים נפרדים ,פעולת צדיק ,הרב המובהק מאנשי
ירושלים עיה"ק תובב"א ,כמוהר"ר חיים יצחק מוסאפיא זלה"ה ,אב"ד
ור"מ בעיר אשפלאטרו .החלק שני י"ל מכת"י יחיד בעולם מגנזי הראש"ל
כמהר"י נסים זצ"ל .הגיה ,ערך והוסיף מקורות ,הרב בנימין בהרה"ג ששון
בצרי שליט"א ,ובתוספת מבוא מהג"ר עזרא בצרי שליט"א ,אב"ד ירושת"ו.
תשמ"ז.
5

 .67חיים וחסד
הנ"ל חלק ראשון – נדפס לראשונה בליוורנו תר"ד .מהדורת צילום
בתוספת מבוא .תשנ"ה.
5
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קוד מחיר

 .68חינא וחסדא
שיטה על מסכת כתובות באורך וברוחב בהיקף נפלא .מכמוהר"ר יהושע
שלמה ארדיט ר"מ במתא אזמיר .צילום המהדורה היחידה מאזמיר
תרכ"ד–לז בשלשה חלקים ,ובתוספת דברים אחדים ומפתח .תשנ"ו.
כל כרך 3 -

 .69חכמה ומוסר
כחת מגולה לאיש תועה מדרך השכל נתון בידי יצרו .פעולת מעשה ידי
אמן ,ר"מ ור"מ כמוהר"ר אברהם ענתבי זלה"ה .ראש על אר"ץ רבה ,נולד
תקכ"ה – נ"ע תרי"ח .מחבר הספרים" :אהל ישרים" )ראה לעיל(" ,יושב
אהלים" ,שו"ת "מר ואהלות" )ראה לקמן( ,ועוד.
ספר נפלא בדרכי עבודת הבורא :דרך אמת ואמונה ,דרך צדיקים ,דרך
ישרים ותמימים ,דרך החיים ,דרך הקדש ,דרך ארץ ,דרך הצניעות ,דרך
הקץ והגאולה ,דרך הטוב והנעים ,דרך חוקיך ,הלכות פסח ויו"ט וחוקי
הנשים .תשמ"א.
מהדורה חדשה בסדר חדש .תשס"א.
4

 .70חמד אלקים
סדר לימוד ותפילות לחג הסוכות שסודר ע"י רבנים מקובלים .מנוקד.
תש"ס.
4

 .71חמשה חומשי תורה
עם הפטרות והמגילות ופירושים ,בכרך אחד .מהדורת צילום של החומש
"תורה אור" ,ליוורנו תרפ"ו ,והוא חומש ותרגום ופירש"י ,ופרפראות בעל
הטורים ,ובסוף כל פרשה תוכחת מוסר מהגאון הרב של"ה ודבר גבורות,
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ועל כל מצוה טעמה לפי הפשט ועונשה ותיקונה כאשר שמענו כן ראינו
בעי"ר וקדיש להבין ולהורות ,עיר מקלט להרב המפורסם מהר"ר דוד לידא
ז"ל ,ואיתיא מביניא קצת הגהות יש מאי"ן חדשות מעתה ונצורות.
ועוד הן בה נחל קדומים מהחיד"א זלה"ה ליוורנו תרפ"ו .הוגה מחדש ונוסף
בו סדר העליות בצד כמנהג ארם צובה .תשמ"ח.
)ראה לקמן ערך :כלי חמדה ,חומשים בודדים אלו ביחד עם כלי חמדה(.
אזל

|ט|
 .72טוב טעם
על התורה ,כולל טעמי תורה ,מוסר ומעשיות ,פירושים וחדושים ,מכבוד
מוהר"ר אברהם ב"ר ישעיה דיין זלה"ה ,דור פ"ד לדוד המע"ה ,מחבר
הספרים "זכרון לנפש" )ראה לעיל( ,ו"שיר חדש" על תהלים )ראה להלן(,
ועוד .תדש"ם.
4

|י|
 .73יאיר מבין
חלק א' ,אנציקלופדיה הלכתית ,כולל כללים בתורת חז"ל ונושאי כליהם
ראשונים ואחרונים ,מערכות א–ח .לכמוהר"ר יוסף בן נון זלה"ה ,מרבני
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ירושלים הגדולים בדורו במאה הקודמת .י"ל מכתב יד יחיד בעולם.
תשמ"ז.
4

 .74יד יהודה
דרושים על כל חמשה חומשי תורה ע"ד הפרד"ס ,ודרושים במוסר השכל
מכה"ר דוד בן האדמו"ר יוסף מלול שליט"א ,רבה של ירוחם ,ומחבר
הספרים "ויצבור יוסף" )ראה לעיל( ,ו"יד יוסף" )ראה לקמן(.
ח"א – בראשית ,שמות ,ויקרא .תשמ"ז.
להשיג אצל המחבר

 .75יד יהודה
הספר הנ"ל ח"ב – במדבר ,דברים .תשמ"ז.
להשיג אצל המחבר

 .76יד יוסף
דרשות על פרשיות השבוע ,לקוטי דינים נחוצים ,מוסר ועוד .מאת
כמוהר"ר דוד ב"ר יוסף מלול שליט"א ,רבה של ירוחם ,ומחבר הספרים:
"ויצבור יוסף" ו"יד יהודה") .ראה לעיל( .תשמ"ד.
להשיג אצל המחבר

 .77יושב אהלים
פירוש נפלא בדרך פלפול בעומק ובחריפות ,מעשה ידי אומן ,זיו החכמה,
האש"ל הגדול אשר ברמה ,מני"ר כמוהר"ר אברהם ענתבי זלה"ה ,ראב"ד
ארם צובה ,מחבר הספרים "חכמה ומוסר"" ,אהל ישרים" )ראה לעיל(,
ושו"ת "מר ואהלות" )ראה לקמן( ,ועוד .נדפס לראשונה בליוורנו תקפ"ה
ובירושלים תשכ"ח .בשני כרכים.
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חלק ראשון – בראשית שמות ויקרא .תשמ"ז] .אזל[
חלק שני – במדבר דברים ודרושים .תשמ"ט.
5

 .78יושב אהלים
הספר הנ"ל על התורה ,שני החלקים בכרך אחד .תשנ"ב.
אזל

 .79יחוה דעת
חלק שלישי של שאלות ותשובות בעניני או"ח ואבן העזר ,תשובות
לשאלות מבתי דין מכל ארצות תבל ,פסקים שונים ,ערעורים שהוגשו
לביה"ד הגדול ירושלים .ואליו צורף חיבור בשם "חכמת יצחק" הכולל דיני
כתיבת השמות בגט ,סדור הגט ,נוסח ההרשאות ,קיצור דינים השייכים
לסדור הגט ,פירושו ודקדוק קריאתו .חובר על ידי כמוהר"ר יצחק חזן
זצוק"ל ,חבר ביה"ד הגדול בירושלים .תשנ"א.
להשיג אצל המחבר

 .80יכין ובועז
שו"ת לחד מקמאי ,כמוהר"ר צמח ב"ר שלמה דוראן זלה"ה) ,הרשב"ש( ,בן
רבינו הרשב"ץ רבה של אלג'יר – בעל התשב"ץ .ספר יסוד המשמש בסיס
לפסיקת ההלכה .נדפס לראשונה בליוורנו בהסכמת רבניה והרחיד"א,
ונסדר מחדש בשני כרכים.
חלק ראשון – עם הקדמות ומפתחות ,מפתחות חדשים ע"ס השו"ע,
ציונים ומראי מקומות ,תולדות חיי רבינו מהרה"ג רבי אבן כליפה מרבני
אלג'יריה ,מח"ס "דרכי דוד" .תשנ"ב.
4
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 .81יכין ובועז
השו"ת הנ"ל חלק שני – תשנ"ה.
4

 .82ישיר משה
פירוש על שיר השירים המסתעף לשלשה ראשים" :ישיר משה" – פירוש
על דרך דרש" ,פרקי משה" – פירוש על דרך הרמז ,ו"פירוש" – ביאור
המלים הקשות בעברית ובערבית .עם סדור לליל שבת ושירי הבקשות
לשבת ,למורנו הרב המיוחס ,דור פ"ה לדוד המלך ע"ה ,כמוהר"ר משה
ב"ר אברהם דיין זלה"ה ,בצירוף כתב היוחסין שלו .תשמ"א .מהדורה שניה
– תשס"ד.
4

|כ|
 .83כלי חמדה
סט חמשה חומשי תורה בחמשה כרכים.
מהדורת צילום של החומש תורה אור )ראה לעיל פירוט בערך :חמשה
חומשי תורה( ,עם הפירוש הנפלא כלי חמדה בהסבר דברי הראשונים
שקדמוהו ופירושו החדש אשר חדש בחכמתו ,ומובאות מפירושי רבני
צפת שקדמוהו כמהר"י בירב ,מרן הב"י ,האריז"ל ,הרמ"ק ,מהר"ם אלשיך
ועוד .דולה מים חיים ממעינות ותהומות ,אל כלי חמודות ,להחכם השלם
כמוהר"ר שמואל לנייאדו זלה"ה ,ראש על אר"ץ רבה בתקופת מרן הב"י,
דורש וחורז בצורה נפלאה בסגנון הדומה לבן דורו האלשיך ,ונודע בכינויו
 | 22קטלוג ספרי "מכון הכתב"

קוד מחיר

מספר קטלוג

בפי המפרשים "רבינו שמואל בעל הכלים" ע"ש ספריו" :כלי חמדה"
עה"ת" ,כלי יקר" על נביאים ראשונים )ראה להלן( ,ו"כלי פז" על ישעיה
)ראה להלן( ,ועוד.
)חיבר פירושים על כל הארבעה ועשרים כתבי הקדש" .מכון הכתב" נרתם
למשימה לחפש אחר כתבי ידיו והצליח להשיג רק את כתב היד על ספר
ירמיה ,יחזקאל ותרי עשר ,ומטפל עתה בהעתקה(.
נדפס לראשונה בוינציה שנ"ו .ועתה נסדר בסדר חדש ובתוספת מבוא
לתולדותיו ותולדות בני משפחתו ,מאת הרה"ג עזרא בצרי שליט"א אב"ד
ירושת"ו.
ח"א – בראשית ,תש"ם] .אזל[
ח"ב – שמות ,תשמ"א.
ח"ג – ויקרא ,תשמ"ב.

]אזל[

ח"ד – במדבר ,תשמ"ג.
ח"ה – דברים תדש"ם.
כל כרך 3 -

 .84כלי יקר
לכמוהר"ר שמואל לאניידו )הנזכר לעיל( ,ספר היסוד ללימוד נביאים
ראשונים .נדפס עם מקראות גדולות ,ונסדר על הדף.
ח"א – יהושע .תשמ"ה .מהדורה שניה ,תשנ"ט.
ח"ב – שופטים .תשמ"ו.
ח"ג – שמואל א ח"א .תשנ"ב.
ח"ד – שמואל א ח"ב .תשנ"ב.
ח"ה – שמואל ב ח"א .תשנ"ב.
ח"ו – שמואל ב ח"ב .תשנ"ב.
ח"ז – מלכים א ח"א .תשמ"ח.
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ח"ח – מלכים א ח"ב .תשמ"ח.
ח"ט – מלכים ב .תשנ"ד.
ח"י – תרי עשר א .תשס"א.
חי"א – תרי עשר ב .תשס"ב.
כל כרך 4 -

 .82כלי פז
פירוש על ספר ישעיה ,לכמוהר"ר שמואל לאניידו "בעל הכלים" )הנזכר
לעיל( .ערוך במתכונת ה"כלי יקר" הנזכר לעיל .פירוש נפלא ,יסודי ומקיף
על ספר ישעיה ,מכל המדרשים ומרוב גדולי המפרשים רש"י ,ראב"ע,
רד"ק ,רלב"ג ,ומהרי"א ,ומובאות מפירושי רבני צרפת בדורו ובדור הקודם
לו כמהר"י בירב ,הרמ"ק האריז"ל ,מהרח"ו ,מהר"ם אלשיך ועוד .ונוספו בו
פירושים מבנו ונכדו.
ח"א פרקים א – כא .תשנ"ו.
ח"ב פרקים כב – מ .תשנ"ז.
ח"ג פרקים מא – סו .תשנ"ז.
כל כרך 4 -

 .83כנסת הגדולה ושיירי כנסת הגדולה
האנציקלופדיה ההלכתית המקיפה של מרן החבי"ב .ספר יסוד בהלכה
המאסף לכל המחנות ,אשר קבץ וכנס שיטות כל גדולי המורים ואסף
בחפניו תורת כל הפוסקים ראשונים וגדולי האחרונים נ"ע ,ומבאר דבר
רבינו בעל הטורים ,ומפרש דברי מאורנו הב"י זלה"ה ,אשר נכתב עליו:
"ובלעדו לא ירים איש מורה הוראה ,הבקי בדרכי הוראה ,והוא מיראי
הוראה ,את ידו בשום הוראה ,עד שילך מהרה לבית הכנסת ויראה מה בפיו
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ומה ירמזון עיני חכמתו") .לשון הרחיד"א בשה"ג(.
פעולת התייר הגדול מרנא ורבנא ,חד בדריה ,כמוהר"ר חיים בנבנשת
זלה"ה .בתוספת מבוא על חייו וספריו מהרה"ג שלמה בן שמעון שליט"א.
י"ל בהידור רב ,ומוגה בדקדוק ע"פ המהדורות קודמות ,החל מליוורנו ת"ח
ועד ללבוב תרכ"א.
שיירי כנה"ג – תוספת מרובה על העיקר במהדורה אחרונה של הגאון
המחבר.

סט בעשרים וחמשה כרכים:
 .1אורח חיים סימנים א – תרצ"ו .על כל או"ח.
כולל פתח דבר מאת כבוד הראש"ל ונשיא מועצת חכמי התורה,
תשמ"ז.

הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א.

מהדורה חדשה ומתוקנת .תשס"ז.
 .2שיירי או"ח א סי' א– רמא .ה' ברכות השחר – צניעות .תשמ"ט.
מהדורה חדשה ומתוקנת .תשס"ז.
 .3שיירי או"ח ב סי' רמב–תקכט .ה' שבת – יו"ט.

תש"ן.

מהדורה חדשה ומתוקנת .תשס"ז.
 .4שיירי או"ח ג סי' תקלא–תרצז .ה' חוה"מ – מגילה.

תש"ן.

 .5יורה דעה א

סי' א–כז .ה' שחיטה.

תשנ"ו.

 .6יורה דעה ב

סי' כח–לו .ה' כסוי הדם וטריפות.

תשנ"ו.

 .7יורה דעה ג

סי' לז–נג .ה' טריפות.

תשנ"ו.

 .8יורה דעה ד

סי' נד–סח .ה' טריפות – חלב ודם.

תשנ"ו.

 .9יורה דעה ה

סי' סט–פו .ה' מליחה – ביצים.

תשנ"ז.

 .10יורה דעה ו סי' פז–קיא .ה' בשר וחלב ותערובות

תשנ"ז.

 .11יורה דעה ז סי' קיב–קעז .ה' מאכלי גויים – רבית.

תשנ"ז.

 .12שיירי יו"ד א–ב סי' קלט–קנח ,הלכות עכו"ם ,נדה ונדרים,
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קעח–רלה .ות' בה' רבית.
מהדורה חדשה ומתוקנת.

תשנ"ו.
תשס"ז.

 .13שיירי יו"ד ג סי' רלו–תג.

ה' שבועה – אבילות.

תשנ"ה.

 .14אבן העזר א סי' א–סה.

ה' פו"ר – קדושין .תשד"ם,

תשנ"ה.

מהדורה חדשה ומתוקנת.

תשס"ז.

 .15אבן העזר ב סי' סו–קעח.

ה' כתובות – סוטה.
מהדורה חדשה ומתוקנת.
ה' דיינים ועדות.

תשנ"ה.
תשס"ז.

 .16חשן משפט א

סי' א–לח.

 .17חשן משפט ב

סי' טל–פו .ה' שטרות – טוען ונטען.

תשנ"ד.

 .18חשן משפט ג

סי' פז–קנו .ה' שבועה – נזקי שכנים.

תשנ"ה.

 .19חשן משפט ד

סי' א–קנו ה' דיינים – שותפים בקרקע
מהדו"ב סי' קנז– קעה.

תשנ"ג.

תשנ"ט.

 .20חשן משפט ה

סי' קעה–קפח .ה' מצרנות ,שותפין ושלוחין .תש"ס.

 .21חשן משפט ו

סי' קפט–רכו .ה' מקח וממכר.

תשס"ב.

 .22חשן משפט ז

סי' רכז–רנח .ה' אונאה – מתנת שכ"מ.

תשס"ה.

 .23חשן משפט ח סימנים רנט–שמז .ה' אבדה – שואל.

תשס"ה.

 .24חשן משפט ט סימנים שמח–תכו .ה' גנבה – חובל.

תשס"ה.

 .25כללים ולשונות – כנה"ג ושיירי כנה"ג בכרך אחד .כולל
ציונים רבים למפרשים על התורה ,ש"ס ופוסקים.

תשנ"ח.

)ראה עוד לקמן :שערי כנסת הגדולה(
כל כרך 4 -

 .84כסא שלמה
שאלות ותשובות ,פעולת הגאון האדיר ראש על אר"ץ רבה )חלב( ,שדן
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את עמו במשך ד"ן שנה ,מחבר הספרים "בית דינו של שלמה" )ראה
לעיל(" ,לחם שלמה" )ראה להלן( ,כמוהר"ר רפאל שלמה לנייאדו זלה"ה,
אשר הוציא לאור מכתביו לאחר מאה וחמישים שנה מהר"ש הדאיה זצ"ל,
ועתה יצא לאור בסדר חדש ובתוספת מבוא) .מכיל תשע תשובות
מזוקקות ,מעט הכמות ורב האיכות( .תשד"ם.
5

|ל|
 .85לב רחב
חדושים על מסכתות :ברכות ,שבת ועירובין .מאת הגאון רבי רחמים
בוכריס זצ"ל מבני ברק .י"ל בעזרת "מכון הכתב" .תש"ם.
להשיג אצל משפחת המחבר

 .86לחם שלמה
חידושים על הש"ס ,רמב"ם ,טור וב"י ,ועל מפרשי החומש לאדם הגדול
בענקים )הנז"ל( ,ראש על אר"ץ רבה ,כמוהר"ר רפאל שלמה לנייאדו
זלה"ה ,מחבר השו"ת "בית דינו של שלמה" ו"כסא שלמה") .ראה לעיל(.
תשד"ם.
5

 .87לוח ספירת העומר
חוברת ובה מקראי החג ,סדר הברכה ,שיעור בהלכות ספירת העומר ,מאת
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הרשל"צ הגאון רבי מרדכי אליהו שליט"א ,סכום וקצור ההלכות.
9

 .88ליקוטי המליץ
ליקוטים מתורת הרב מאיר לאניאדו יליד צובה ובנו רבי רפאל שלמה
לאניאדו – ראש ישיבת "פורת יוסף" הראשון .חידושים על התנ"ך
והתלמוד וקובץ חרוזים עבור סופרים ,משוררים ודרשנים .י"ל לראשונה
מכי"ק ,בתוספת מבוא רחב לתולדות משפחת לניאדו מתקופת הגירוש
ועד ימינו בליווי תמונות .מאת הרב משה בצרי שליט"א .תשס"ה.
4

|מ|
 .89מגן אבות
פירוש נחמד ויקר על מסכת אבות לכמוהר"ר שמעון בר צמח דוראן
)הרשב"ץ – בעל שו"ת התשב"ץ( .נדפסו לראשונה בליוורנו תקכ"ג ויוצא
עתה לאור בעריכה והגהה חדשה ובליווי מקורות.
4

 .90מגן אבות
לרשב"ץ) ,רבי שלמה בן צמח דוראן( עניני אמונות ודעות ,מציאות ה',
נצחיות התורה ,פולמוס עם הגויים ,ביאת המשיח ותחיית המתים ,כולל
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את שלשת החלקים :חלק אלוה ממעל חלק שוסינו וחלק יעקב הבאים
לפני פירושו לפרקי אבות .יצא לאור פ"א ויחידה בליוורנו תקמ"ה ועתה
יוצא לאור בסדר חדש עם ציון מקורות והחזרת השמטות הצנזורה
שהובאו בספר קשת ומגן .ונוסף עליו קונטרס מלחמת מצוה מבן המחבר
רבי שלמה בן שמעון דוראן )הרשב"ש( – תשס"ז.
3

מגילת קהלת עם פירוש אמרי קהלת ודברי קהלת ראה :אמרי קהלת

 .90מדרש אגדה מארם צובה
על חמשה חומשי תורה .י"ל פעם ראשונה לאור עולם ע"פ כת"י ישן נושן
יחיד בעולם המובא מארם צובא ,מוגה ומתוקן ,גם עם סימני הפרשיות
והכתובים וציונים מהתנ"ך בגוף הספר ועם הערות ותיקונים ומראה
מקומות ובאור בהרבה מקומות להבנת הנדרש מהעורך שלמה באבער
מלבוב .ח"א – בראשית ,שמות .ח"ב – ויקרא ,במדבר ,דברים .צילום
מהדורת וויען תרנ"ד ,שני החלקים בכרך אחד .תשנ"ו.
4

 .91מדרש דוד
פירוש נפלא ומקורי ,יקר מפנינים ,על פרקי אבות בעברית וערבית לחד
מקמאי ,רבינו דוד הנגיד נכד הרמב"ם זיע"א .עם מפתחות ציונים והערות,
ומתורגם בידי ר' בן ציון קרינפיס ז"ל מערבית לעברית.
4

 .92מדרש דוד
הספר הנ"ל ,עם תרגום לצרפתית.
4
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 .93מדרש שמואל
אוצר פירושים על פרקי אבות .הספר המקיף ביותר הספר על מסכת
אבות ,ממורנו הגאון הגדול כמוהר"ר שמואל די אוזידה זלה"ה ,מח"ס
"אגרת שמואל" ו"לחם דמעה" ,ומתלמידיו הגדולים של האר"י הקדוש
שלמד עמו בצפת ת"ו .בראש הספר מבוא לתולדות המחבר ,מאת ר'
גיורא פוזילוב הי"ו .מהדורה שניה – תשמ"ט.
4

 .94מדרש שמואל
תרגום לאנגלית של תמצית של הספר הנ"ל על פרקי אבות .תשנ"ד.
4

 .95מהר"י באסן
שאלות ותשובות בכל ארבעה טורים ועניינים נפרדים להרב המובהק
מופת הדור החכם השלם כמוה"ר יחיאל בכמוה"ר חיים באסן זצוק"ל
מגדולי חכמי ודייני קושטא לפני כארבע מאות שנה .הגיה ציין והעיר הרב
יוסף שבח שליט"א יו"ל ממהדורא הראשונה קושטא תצ"ז בהשוואה
לכת"י .תשס"ז.
2

 .95מוסר חכמים
כולל פרקי מוסר והדרכה לעבודת ה' על סדר פרשיות השבוע )בראשית –
נשא( .חברו הרב המובהק ,המאיר כברק ,אחד ממלכי רבנן גדולי אר"ץ,
כמוהר"ר יצחק שרים זלה"ה ,מחבר הספרים :באר יצחק ,הדר עזר ,לקוטים
מפרדס ,פי הבאר ועוד .בתוספת מבוא ומפתח ענינים .תשמ"ז.
5
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 .96מחזור לראש השנה
סדר התפלה לראש השנה עם סליחות והתרת נדרים כמנהג הספרדים ובני
עדות המזרח ,כפי הסדר של ג"ע מורנו ורבנו יוסף חיים זי"ע .מהדורת
צילום של מהדו' ח"ר עזרא דנגור זצ"ל ,עם הוספות .תשנ"א.
6

 .97מחזור ליום הכפורים
סדר התפלה ליום הכפורים .מהדו' צילום של הספר "כפור תמים" .סדר
התפלה כמנהג ק"ק ספרדים ומנהגי בגדאד ואגפיה ,בגדאד תרצ"ה ,כפי
סדר ג"ע מורנו ח"ר יוסף חיים זי"ע ששבחו וקרא להתפלל בו .מהדו' ח"ר
עזרא דנגור זצ"ל .תשמ"ו.
6

ראה עוד :בית הכפרת

 .98מחזור לשלש רגלים
תפלות לשלש רגלים כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח ,כהסכמת
מוהרי"ח זיע"א ,בעריכה חדשה .תשנ"ח.
7

 .99מלאכת שלמה
שאלות ותשובות בד' חלקי השו"ע ,חידושים על כמה מסכתות ,ודרשות
לכמוה"ר שלמה ב"ר יוסף דוד קמחי זלה"ה מדייני קושטא .נדפס
בשאלוניקי בשנת תרכ"ב ,ועתה י"ל בהדפסה חדשה ומהודרת ,תשס"ז.
4
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 .99מלל לאברהם
על התורה .דרשות על פרשיות השבוע ,מועדים ,הספדים ועוד ,בדרך
חדושי דינים מאת כמוהר"ר אברהם סתהון זלה"ה ,מראשי רבני ארם
צובה .בתוספת מבוא וביוגרפיות על הרבנים שהספידם המחבר) ,גדולי
רבני אר"ץ שנפטרו בתקופתו ,וגדולי ישראל במקומות אחרים כהרחיד"א
ומהרי"ט אלגאזי( ,מפתחות ומראי מקומות .תשמ"א.
3

 .100מנחם משיב נפש
שאלות לחזרה ולעיון בספר במדבר .ספר הדרכה למורים והורים מאת
הרה"ג דוד בוסקילה שליט"א ,מפקח על מוסדות "אוצר התורה" בצרפת.
מלווה בהסכמות ובמבוא כללי לשיטת חינוך לימודית מיוחדת .ח"ד,
תשנ"ו.
להשיג אצל המחבר

 .101מנחם משיב נפש
שאלות לחזרה ולעיון בספר דברים .מאת הנז"ל .ח"ה ,תשנ"ח.
להשיג אצל המחבר

 .102מסילת ישרים
ספר המוסר הידוע לכל .מכיל עניני מוסר ויראת ה' לחכם הנעלה וכבוד ה'
מלא כמוהר"ר משה חיים לוצאטו זלה"ה ,מנוקד ומסודר והוגה מחדש
בתוספת מקורות על כל מאמרי חז"ל ,ונלוה אליו דרך חיים לרמח"ל ,אגרת
הרמב"ן ,אגרת הגר"א ,ואגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר זצ"ל.
אזל

 .103מסילת ישרים
הספר הנ"ל בפורמט כיס .תש"ן
אזל
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 .104מסילת ישרים
הספר הנ"ל עם תרגום לספרדית .תש"ן .תשס"ב.
4

 .105מעין גנים
שאלות ותשובות בשני כרכים .ח"א על או"ח ויו"ד ,ודרוש בתחילתו ,מאת
הגאון המופלא ,חסידא ופרישא ,המקובל האלקי כקש"ת מרדכי עבאדי
זצוק"ל ,מגדולי רבני ודייני אר"ץ .בסופו קונטרס "ארשות החיים" תשובות
ומילי דאגדה
לגאון המופלא כקש"ת חיים בר"י עטיה זלה"ה ,מגדולי רבני ודייני אר"ץ
נסדר מחדש בתוספת מבוא לתולדות המחבר ,ותכן התשובות .תשמ"ו.
4

.106מעין גנים
ח"ב על חשן משפט – תשנ"א .בסופו חדושים וביאורים בלשונות
הרמב"ם ,ב"י ושו"ע חו"מ וקצת הלכות פסוקות ע"ס א"ב שהעתיקם בנו
ח"ר שאול ז"ל ,ש' תר"ן.
4

 .107מענה אברהם
שאלות ותשובות באבן העזר וחשן משפט ,אשר שפט בצדק הרב
המובהק ,המאיר כברק ,המאור הגדול כמוהר"ר אברהם עמאר זלה"ה .גם
נלוו עמו מקצות שו"ת בחלק או"ח ,להרב המופלא ,וכבוד ה' מלא ,הדיין
המצויין כמוהר"ר שמואל עמאר זלה"ה ,בעל ספר "דבר שמואל" ,אחי
המחבר .יצא לאור בהשתדלות הרב מאיר עמאר שליט"א )שכתב בתחילת
הספר על חיי המחבר( ,ואחיו הרב אברהם עמאר שליט"א .הקדמה בראש
הספר מהרב הראשי וראב"ד ירושת"ו ,הגר"ש משאש זצוק"ל .תשמ"ט.
3
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 .108מעשה בראשית
ביאור נפלא על כל תרי"ג מצוות וז' מצוות דרבנן כמנין כת"ר ,ועוד מאה
אזהרות והנהגות יחד שבע מאות ועשרים ,וטעמיהם ודיניהם בקיצור,
ורמזים על מדות ומעשים טובים והנהגות ישרות וכו' ,ושבע מאות ועשרים
צירופים על תיבת "בראשית" ,התיבה שפתחה בה תוה"ק ראשונה ,וכל
צירוף ירמוז על מצוה אחת מתרי"ג מצוות וז' דרבנן .מאת הגאון הצדיק
המלומד בנסים ,רבם של כל בני הגולה ,כמוהר"ר יוסף נסים בן אדהאן זצ"ל
רבה של סיאוטה שבספרד הסמוכה למרוקו .נדפס לראשונה בסוסה ש'
תרפ"ה בשני חלקים ,ונסדר עתה מחדש .עם הסכמות רבי רפאל אנקווה,
רבי דוד הכהן סקלי ועוד ,שיר לכבוד המחבר ,ותמונת המחבר .בתחילת
ח"ב נוסף מבוא ,ותולדות חייו של רבינו המחבר זיע"ה מאת הרב שלמה
דיין שליט"א ,ראש ישיבת תולדות יצחק ,ירושלים .בתחילת החיבור
הוסיף הרב המחבר זיע"א הערה" :אשרי אדם אשר יקבע לו זמן בכל יום
ויום ללמוד בספר הזה ,כי המצוות שא"א לו לקיימם ע"י שילמוד בהם
נחשב לו כאלו עשאם בפועל .עוד בה כי יש לו שכר גדול בעסק התורה
שיבין פירוש המצוה ,דיניהם וטעמיהם ...והיכול לקרוא אותו מדי חדש
בחדשו ,או בשניים ושלשה חדשים ,מה טוב חלקו ומה נעים גורלו ,ודי בזה
למבין".
מופיע כסט בארבעה כרכים) .ניתן לרכוש גם חלקים בודדים(.
ח"א – מצוות א – קע"ו .תשמ"ה.
ח"ב – מצוות קע"ז – ת"כ .תשמ"ו.
ח"ג – מצוות תכ"א – תרכ"ד .תשמ"ו.
ח"ד מצוות תרכ"ה – תש"ך ,טעמים נפרדים ,דרושים וחדושי דינים,
ובסופו מפתחות .תשמ"ו.
כל כרך 4 -
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 .109מעשה חייא
חדושים על הש"ס ושו"ת .מאת הרב המובהק והמוסמך ,כמהר"ר חייא
רופא זצוק"ל .סדר חדש ממהדו' נ"י תשנ"א צילום ד' פירדא תפ"ז,
בתוספת תולדותיו וקורות משפחתו .תשנ"ז.
3

 .110מעשיות הזוהר
לקט מעשיות ומשלים מספר הזוהר הקדוש להתנא האלקי רבי שמעון בן
יוחאי זיע"א ועכי"א ,עם תרגום ללשון הקדש ומנוקד ,בשבעה כרכים .מאת
הצדיק המקובל ,ראש ישיבת "השלום" ,ח"ר דוד שלום בצרי שליט"א.
המעשיות מופיעות בלשון הזוהר בארמית ולצדן תרגומן בעברית.
הסט במלואו בשבעה כרכים:

א .ח"א  -בראשית .תשמ"ז.
ב .ח"ב  -שמות .תשמ"ח.
ג .ח"ג  -ויקרא .תשמ"ט.
ד .ח"ד  -במדבר .תשנ"ב.
ה .ח"ה  -דברים .תשנ"ב.
ו .זוהר חדש ח"א  -על התורה .תשנ"ג.
ז .זוהר חדש ח"ב  -על המגילות .תשנ"ג.
כל כרך 5 -

 .111מעשיות הזוהר
הסדרה הנ"ל מתורגמת לאנגלית .ח"א – בראשית .תשנ"ב.
4

 .112מעשיות הזוהר
הסדרה הנ"ל מתורגמת לצרפתית .ח"א – בראשית .תשנ"ג.
ח"ב – שמות תשנ"ד.
כל כרך 4 -
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 .113מעשיות הזוהר
הסדרה הנ"ל מתורגמת לספרדית .ח"א – בראשית .תשנ"ב.
4

 .114מעשיות התלמוד
אוצר כל המעשיות שבתלמוד בבלי ,ירושלמי ותוספתא ,ערוכים
ומבוארים בתוספת פרושים .סדרה מנוקדת ומבוארת בלשון צח השוה
לכל נפש .ערוך לפי סדר דפי הגמרא והלכות הירושלמי והתוספתא ,בלווי
"מקורות ביאורים והערות" הכולל :מקבילות ממאמרי חז"ל במדרשים
ובמסכתות אחרות תוך כדי ניתוח השואתי ביניהם ,לקט מפירושי
הראשונים ,שנויי נוסחאות ,ציונים רבים לעיון במפרשים המרחיבים
ברעיון הנושאים ,מפתח מפורט ומפתח שמות .מאת הרב משה בצרי
שליט"א ,ראש הכולל לדיינות "כתר שושנים".
יצאו עד עתה ארבעה כרכים:
חלק ראשון – ברכות )בבלי ירושלמי ותוספתא( תש"ן ,תשנ"ב.
חלק שני – ירושלמי זרעים )ותוספתא( .תשנ"ג.
חלק שלישי – שבת א' )שנים עשר פרקים ראשונים מן הבבלי( .תשנ"ד.
חלק רביעי – שבת ב' )שנים עשר פרקים אחרונים מן הבבלי( .תשס"ב.
כל כרך 3 -

 .115מעשיות התלמוד
הסדרה הנ"ל )ללא ה"מקורות ביאורים והערות"( בתרגום לאנגלית.
חלק ראשון – ברכות .תשנ"ד.
חלק שני – ירושלמי זרעים .תשנ"ה.
חלק שלישי – שבת  1תשנ"ז.
חלק רביעי – שבת  2תשס"ג.
כל כרך 3 -
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 .116מעשיות התלמוד
הסדרה הנ"ל בתרגום לספרדית.
חלק ראשון – ברכות .תשנ"ג.
חלק שני – ירושלמי זרעים .תשנ"ה.
חלק שלישי – שבת א' תשנ"ז.
חלק רביעי – שבת ב' תש"ס.
כל כרך 3 -

 .117מעשיות התלמוד
הסדרה הנ"ל בתרגום לצרפתית.
חלק ראשון – ברכות .תשנ"ה.
חלק שני – ירושלמי זרעים .תשנ"ז.
חלק שלישי – שבת א' תשס"ד.
חלק רביעי – שבת ב' תשס"ד.
כל כרך 3 -

 .118מקוה המים
שאלות ותשובות לרב הראשי וראב"ד פתח תקוה וחבר מועצת הרבנות
הראשית לישראל ,כה"ר משה מלכה זצ"ל .מח"ס נטפי המים )ראה לקמן(.
שלשה כרכים:
חלק רביעי – על או"ח יו"ד ואבהע"ז .תש"מ.
4

 .119מקוה המים
חלק חמישי – על כל ד' חלקי השו"ע ,ובסופו ספר גרסא דינקותא הכולל
דרושים .תדש"ם.
להשיג אצל משפחת המחבר
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 .120מקוה המים
חלק חמישי וששי – בכרך אחד .על כל ד' חלקי השו"ע וענינים שונים.
תדש"ם.

החלקים הקודמים יצאו בהוצאה אחרת.
להשיג אצל משפחת המחבר

 .121מרן – ר' יוסף קארו
סיפור חייו .צורה סיפורית של תולדות חייו של מרן רבי יוסף קארו מחבר
השו"ע – לרגל חמש מאות שנה להולדתו – החל מגרוש ספרד ועד בואו
לצפת .מאת הסופר יעקב אבן חן ז"ל .מהדורה שלישית ,תשמ"ח.
4

 .122מרן
תרגום של הספר הנ"ל לאנגלית – תשנ"ב.
4

 .123מר דרור
חדושים על מסכתות :ב"ק ,ב"מ ,סנהדרין ,מכות ,ע"ז ,חולין ,שבת ,מגילה,
גיטין ,כתובות ,קידוושין ,שבועות ,וליקוטים .מאת החכם השלם ,סיני ועוקר
הרים ,כמוה"ר מרדכי עטייא זצוק"ל ,ראש ישיבת מאראקש בדורו ואח"כ
באזמיר .מהדורת צילום מדפוס אזמיר ת"ץ )מהדורה יחידה( בתוספת
מבוא .תשנ"ו.
3

 .124מר ואהלות
שאלות ותשובות בארבעת חלקי השו"ע ,מראש על אר"ץ רבה ,כמוהר"ר
אברהם ענתיבי זלה"ה מחבר הספרים" :חכמה ומוסר"" ,אהל ישרים",
"יושב אהלים" )ראה לעיל( ,ועוד .ספר זה מחשובי ספרי השו"ת נצרך לכל
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מורה הוראה .נדפס במהדורת צילום מדפוס ליוורנו בתוספת תוכן
והקדמה .בתחילת הספר מופיעים שנים משיריו .תשד"ם.
3

 .125משימה בשניים
ניתוח בעיות בין בני זוג עם גישות אלטרנטיביות לפתרונן .בספר נידונים
בהרחבה הנושאים :הנישואין ,ערך עצמי ודימוי עצמי ,אהבה – במבט
הנכון ,תקשורת ,אמינות וכנות ,קונפליקטים ,קנאה ,ערעור האיזון הנפשי,
התנהגות בעת משבר ,עבודת האשה מחוץ לבית ,קרובי המשפחה ,האם
אפשר להציל נישואין כושלים? ,הקן המתרוקן ,ושלום בית .בסוף הספר
מאמרי חז"ל בשבח השלום ,לקט פתגמים מאמרים ,מקורות וציטוטים.
מאת הרבנית סימה בצרי תליט"א – יועצת נישואין מוסמכת ,ובעלת נסיון
רב .עם הסכמות הראשל"צ הגר"מ אליהו שליט"א והרבנים הראשים
לירושלים שליט"א .ספר פופולרי מאד .התקבל בכל החוגים ונדפס בכמה
מהדורות .הוצאה ראשונה – תשמ"ט.
4

 .126משימה בשניים
הספר הנ"ל מתורגם לאנגלית – תש"ן.
4

 .127משימה בשניים
הספר הנ"ל מתורגם לספרדית – תשנ"א.
4

 .128משימה בשניים
הספר הנ"ל מתורגם לצרפתית.
4
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 .129משמחי לב
פירוש לפשטי הכתובים בכל התנ"ך עם קצת ביאורים על רש"י והרא"ם.
)הוא מי מנוחות ח"ג( .חצובים ממקור החכמה והדעת ,מהמאור הגדול,
המקובל האלקי ,כמוהר"ר המלאך רפאל בירדוגו זצוקלה"ה .י"ל ע"י חוטר
מגזע המחבר הג"ר שלום משאש זצוק"ל ,הרב הראשי וראב"ד ירושלים.
תש"ן.
להשיג אצל משפחת המו"ל

|נ|
 .130נדיב לב
שאלות ותשובות לראש"ל כמה"ר חיים דוד בכמה"ר יוסף רפאל חזן
זלה"ה ,המכונה ח"ד בדרא .חלק אבן העזר .בעריכה ,הערות ותוספת מבוא
מאת הרב יוסף שבח שליט"א .נדפס לראשונה בירושלים תרכ"ו .ועתה
נסדר מחדש תשס"ג.
3

 .131נחלת עזרא
שאלות ותשובות ,חידושים ודרושים לכמוהר"ר עזרא הדאיה זצ"ל ,אב"ד
חיפה )בנו של הגאון המקובל רבי שלום הדאיה זלה"ה ,ואחי הג"ר עובדיה
הדאיה זצ"ל בעל שו"ת "ישכיל עבדי"( .הכל מעצם כתי"ק של המחבר .סט
בשלשה כרכים :חלק ראשון – שו"ת על שו"ע ,תשד"ם .חלק שני –
חדושים על הש"ס ,הרמב"ם ושו"ע .תשמ"א .חלק שלישי – לקט פירושים
על פרקי אבות ,דרושים וחדושים .תשמ"ח.
כל כרך 4 -
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 .132נכח השלחן
שאלות ותשובות בארבעת חלקי השו"ע .מאת אב"ד ור"מ ,ראש על אר"ץ
רבה ,סבא דמשפטים ,כמוהר"ר חיים מרדכי לבטון זלה"ה .בסופו חדושים
ע"פ סדר הסמנים בשו"ע חשן משפט .עם מבוא לתולדות המחבר )אשר
נדפסו גם בקטלוג לספרי רבני אר"ץ ,ראה לקמן( ,ומפתחות .תש"ם.
מהדורה חדשה ,תשס"א.
3

 .133נטפי המים
ספרי מחשבה ,דרשות ונאומים על התורה ,לשבתות ,מועדי השנה
ואירועים שונים ,מאת רבה הראשי וראב"ד פתח תקוה ,כה"ר משה מלכה
זצ"ל ,מחבר השו"ת מקוה המים )ראה לעיל(.
חלק ראשון ושני )בכרך אחד( – במהדורה חדשה עם הוספות .תשד"ם.
אזל

 .134נטפי המים
הספר הנ"ל ,חלק שלישי – תשמ"ט.
4

 .135נסי מלחמת המפרץ
כתבות ,ראיונות ,עדויות וצילומים ,על הנסים והנפלאות שהתרחשו בימי
מלחמת המפרץ ובשיגור הטילים מעירק לישראל.
כתבה וערכה :סימה )סילמן( שכטר ז"ל .תשנ"ה.
4
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|ס|
 .136סדור המפואר – תקרב רנתי
לחול ,שבת ומועד ,וסדר ברכות ולמודים נחוצים ,כהסכמת מו"ר ריש
גלותא דבבל ,ח"ר יוסף חיים זיע"א .בעריכת הרב עזרא בצרי שליט"א
אב"ד ירושלים ת"ו.
מהדורה ראשונה – תשנ"א .מהדורה שניה מתוקנת – תשנ"א .מהדורה
שלישית מתוקנת – תשנ"א .מהדורה רביעית מתוקנת – תשנ"ד.
בכריכת עור -

11

כריכה רגילה 6 -

 .137סדור המפואר – תקרב רנתי
הסידור הנ"ל עם תרגום לאנגלית .תשנ"ג.
5

 .138סדור המפואר  -תקרב רנתי
הסידור הנ"ל עם תרגום לספרדית .תשנ"א.
5

 .139סדור כיס
סדור תפלת ישראל .תשד"ם.
אזל

 .140סדור כיס
שחרית ומנחה .תשמ"ב.
10
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 .141סדור כיס
מנחה וערבית לחול ולשבת .תשמ"ב.
10

 .142סדור כיס
למנחה וערבית .תשנ"ט.
8

 .143סידור המפואר – משכן אהרן
סידור באותיות מאירות עינים המבוסס על הסידור "תקרב רינתי".
תשס"ו.
6

הסידור הנ"ל עם תרגום לאנגלית .תשס"ו.

4

הסידור הנ"ל עם תרגום לספרדית .תשס"ו.

5

 .144ספר הישר
כולל כמה סיפורים ומדרשי חז"ל על חמשה חומשי תורה ,וקצת ספר
יהושע ושופטים .בלשון צח וערב מושך לבות בני האדם להכיר נפלאות ה'
וחסדיו .צילום מהדורת ליוורנו תר"ל ,בתוספת מבוא והקדמת המדפיסים
הראשונים מכתב היד .בסופו מעשה בחסיד אחד .תשמ"ז.
6

 .144ספר הסגולות
לקוטי סגולות מספרי קדש ,על טהרת הקדש .אוסף סגולות הנחוצות לכל
אדם לענינים רבים מסודר לפי הא"ב .לוקט ע"י רבני ישיבת "כתר
שושנים" .תשנ"ד.
4
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 .145ספר הצוואות
הדינים הנצרכים לעריכת הצואות ונוסח הצואות הכשרות ,ועצות נכונות
למצוה וליורשיו .מאת כמוהר"ר עזרא בצרי שליט"א ,אב"ד ירושלים ת"ו,
ומחבר הספרים "דיני ממונות" )ראה לעיל( ,שו"ת "שערי עזרא" )ראה
להלן( ועוד .בספר שמונה עשר פרקים ונידונים בו בהרחבה גם הלכות
ירושה ואפוטרופוס ,ובסופו מוסר על המצוה לקיים דברי המת .הספר
בעברית ובאנגלית בכרך אחד .תשנ"ד.
4

|ע|
 .146עדות ביעקב
שאלות ותשובות על ארבעת חלקי השו"ע ,מאביר הרועים ,סבא
דמשפטים כמוהר"ר אביר יעקב בירדוגו זצ"ל נלקט ונסדר ,הועתק והוגה
ויצא לאור עולם בהשתדלות הגר"ש משאש זצ"ל ,הרב הראשי וראב"ד
ירושלים ,נין ונכד לגאון המחבר .תשנ"ו.
להשיג אצל משפחת הגר"ש משאש זצ"ל

|פ|
 .147פה אליהו
על התורה ,בשני כרכים.
שני חלקים של פירושים וחדושים ע"פ פרשיות התורה ,מוסר דרושים
ושו"ת לגאון הגדול ,סבא דמשפטים ,כמוהר"ר אליהו חמווי זצ"ל ,אב"ד
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דארם צובה.
חלק ראשון – בסופו מחברת כללי דקדוק וקריאה כמוהר"ר מנשה סיתהון
זצ"ל .תשמ"ג.
חלק שני – בסופו חדושי או"ח מכת"י המקובל האלוקי ח"ר נסים הררי
זלה"ה .תשמ"ה.
כל כרך 5 -

 .148פי יספר
ספורי מעשיות מאת הרב אפרים חדאד שליט"א .הספר מכיל ספורי
אהבת הבורא והנברא ,חלקם תורגמו מערבית לעברית ,בלווי הערות
והארות .תשמ"ז.
4

 .149פי יספר
הספר הנ"ל בספרדית – תשמ"ט.
4

 .150פרדס התורה
ח"א – פירוש על חמשה חומשי תורה .ח"ב – מועדי ישראל ,פרקי אבות,
תהלים משלי וקהלת ,דרושים לאירועים שונים ושו"ת .שני החלקים בכרך
אחד ,מעצם כתי"ק של כה"ר בן ציון נסים פרדס ,בן המקובל האלקי רבי
אליהו פארידיס זצ"ל ,עם הגהות לכמה פרשיות מאת בנו ,הג"ר אליהו
פרדס זצ"ל – רבה של ירושלים .כולל מבוא ותולדותיו .תשנ"ח.
4

 .151פרקי אבות מצוייר
אלבום מפואר ומצוייר בציורים צבעוניים מרהיבי עין ,מעשה ידי אמן,
יצחק בן אברהם ,לכבוד מר יעקב בן אליהו גנדי הכהן ,אשר הזמין להוקרת
זוגתו רחל תחיה .נעשה בשנת תשל"ט עקסלעבען ,צרפת .המשניות
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תורגמו לשפות :אנגלית ,ספרדית וצרפתית .בכרך אחד ,תשמ"ז) .ניתן להשיג
בארבעה צבעים :לבן ,כחול ,בורדו או חום(

א .בכריכת עור רגיל
ב .כריכת עור משוחזר

1
12

כריכת עור עתיק 0 -

 .152פרקי משה – על פרקי אבות
פירוש נפלא על מסכת אבות ,מאת כמוהר"ר משה אלמושנינו זלה"ה.
מחכמי שלוניקי בתקופה שלאחר גירוש ספרד ,ומחבר הספרים "ידי
משה" על חמש מגילות" ,תפלה למשה" ועוד .תשנ"ה.
4

פרקי אבות עם פירושים נוספים ראה :מגן אבות ,מדרש דוד ,ומדרש שמואל.

 .153פת לחם
הנהגת הסעודה ודקדוקי מצות ליראת ה' ולחושבי שמו .ה' סעודה ודיני
ברכות בקיצור ועניינים מלוקטים ,פעולת צדיק כמוה"ר יצחק הלוי זצוק"ל
מעיר ג'יבראלטאר .נדפס לראשונה בוויען תרמ"א ועתה נערך ונסדר –
בעזרת נכדו הרב אברהם די יצחק הלוי ,רב קהלות הספרדים בלונדון,
בתוספת מבוא לתולדות המחבר מאת הרב שלמה דיין שליט"א .הקדים
וערך הרב משה בצרי שליט"א.
מופיע בשני כריכות:

סקאי 7 -

בכריכת עור או 5 - P.U.

|ק|
 .154קב הישר
כולל מוסר ומעשיות ,עצות והדרכות לעבודת הבורא .חברו הגאון הגדול
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כמוהר"ר צבי הירש קאיידנוור זצ"ל ,אב"ד פרנקפורט וקראקא) .בנו של
בעל ה"פלפולא חריפתא" על הרא"ש" ,וברכת הזבח" על קדשים( .נסדר
מחדש עם מבוא ,תכן ומפתחות ,ומוגה בהגה מדויקת מחמש מהדורות
שונות קודמות ובהשלמת חסרונות הצנזורה .מהדורה שניה – תשמ"ב.
6

 .155קול ששון
מוסר מעיר בתוכחת מגולה במשל ושיר לעזוב דרך כסל וללכת בדרך
טובים לעשות הטוב וישר בעיני אלוקים ואדם .מאת הרב הגדול ,המקובל
האלוקי ,סובר הרזים ,חסידא כקש"ת ששון מרדכי משה )שנדוך( זצ"ל.
מחבר הספרים "דבר בעיתו" )ראה לעיל(" ,מזמור לאסף" ועוד .נדפס
בצירוף מבוא לתולדות המחבר .תשד"ם.
5

 .156קטלוג לרבני ארם צובה ותולדות הרב חיים מרדכי לבטון
קטלוג מקיף לכל ספר חכמי ורבני אר"ץ וכתבי ידם ,מאת הרב אפרים לוי
שליט"א ,עם תולדות מורינו רבי חיים מרדכי לבטון זצ"ל מחבר הספר "נכח
השלחן" )ראה לעיל( ,ועוד.
התולדות חיים של ר"ח לבטון מתורגמים בסוף החוברת לאנגלית או
ספרדית .תש"ם.
7

קנה המדה ראה -תהלים עם פירוש קנה המדה.

 .157קנין גוף וקנין פירות
מראה מקום לכל דין ודין ששייך לחושן משפט בשו"ע ובספרי הפוסקים.
מסודר באלפא ביתא .חברו הגאון כמוהר"ר נתן עמרם זצ"ל.
יצא לאור מחדש במהדורת צילום מדפוס ליוורנו תק"צ .חלק ראשון –
תשמ"ו.
4
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 .158קצור הלכות לחגים
סיכום הדינים לפסח ,שבועות ,ט' באב ,ימים נוראים ,סוכות ,חנוכה
ופורים .הדינים הנחוצים ביותר שעל כל יהודי לדעת מאת הגאון רבי יצחק
שחיבר זצ"ל ,רבה הראשי של ארגנטינה ,שיצא לאור בשנת תשמ"ו.
עברית ואנגלית בכריכה כחולה .תשנ"ו.

6

עברית וספרדית בכריכה ירוקה .תשנ"ו.

6

קצור שלחן ערוך – שלחן המלך ראה - :שלחן המלך

|ר|
 .159ריח שדה
כולל :א .קונטרס על זמן הגט .ב .שו"ת בארבעה טורים .ג .שיטה למסכת
עבודה זרה .ד .דרושים על ספר בראשית וליקוטי מאמרים בנושאים
שונים .חיברו הגאון הגדול כמוהר"ר שמעון דוויק הכהן עם אחיו כמוהר"ר
מנחם באר"צ .נדפס לראשונה בקושטא תצ"ח ,ועתה י"ל במהדורה חדשה
ומתוקנת בתוספת מבוא ומפתחות ,מאת הגאון רבי עזרא בצרי שליט"א,
אב"ד ירושת"ו .תשס"ד.
3

|ש|
 .160שארית יעקב  -ומשכנות יעקב
דרושים ומוסר לכמוה"ר יעקב שאול דוויק הכהן זלה"ה ,מחבר הספר "דרך
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אמונה" )ראה לעיל( ועוד .ראב"ד מקודש בעי"ת האר"ץ הטובה מהדורה
ראשונה אר"צ תרפ"ה וקונטרס משכנות יעקב מבנו ר' אברהם מתורגם
לצרפתית בלבד .תשס"ז.
4

 .161שו"ת פלא יועץ
שאלות ותשובות מכי"ק )היחיד בעולם מגינזי הראש"ל רבי יצחק נסים
זצ"ל( ,בארבעת חלקי השו"ע ,אשר חבר חד מבני עליה ,חסידא פרישא,
הרב הכולל ,ענוותן כהלל ,כמוהר"ר אליעזר פאפו זצוק"ל ,מחבר הספרים
הקדושים" :פלא יועץ"" ,דן ידין ואלף המגן"" ,חדש האביב" )ראה לעיל(,
"חסד לאלפים" ועוד .ובו גם תשובות רבותיו כמוהר"ר משה דאנון זצ"ל
וכמוהר"ר בנימין מנחם דאנון זצ"ל ,וחברו הגאון כמוהר"ר משה פירירה
זצ"ל .תשמ"ז.
4

 .161שו"ת רבי גבריאל אשכנזי
שאלות ותשובות בשני כרכים .כולל חדושים ופסקים אשר הועתקו
ונדפסו בפעם הראשונה מעצם כתב ידו של הגאון הגדול ,מגדולי הרבנים
והדיינים באר"ץ טובה ,רבנו גבריאל ב"ר רחמים אשכנזי ,אשר השיב
לשואליו בדבר הלכה ונשא ונתן עם גדולי רבני דורו.
חלק ראשון – תשמ"ה.
חלק שני – תשמ"ו.
כל כרך 4 -

 .162שביבי אגדה
הגיגים ,רעיונות וברקי מחשבה על אגדות חז"ל – מאת הרב ש .ירושלמי
)שטרנהל( .כולל הסכמות ומפתחות .זכה בפרס הרב בר שאול לספרות
תורנית לשנת תשמ"ה.
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מהדורה ראשונה – תשמ"ה.
מהדורה שניה מורחבת ומתוקנת – תשנ"ב.
5

 .163שיח שושנים
גנוזות מחקרים וחדושי תורה מרבני ישיבת "כתר שושנים".
חוברת א – תשובה מהגרי"ח בעל "בן איש חי" לגר"י סופר בעל "כף
החיים" .מאמר חשבונות הגאולה מכי"ק המקובל האלקי כמהר"י פתייה
זיע"א .קובץ חדושים בהלכות גנבה וגזלה ,ועוד .תשנ"ב.
חוברת ב – הספדו של הרה"ג עזרא דנגור על ג"ע הגאון רבי יוסף חיים
זלה"ה מכת"י ,דרושים להרה"ג יצחק ב"ר ישעיה דיין זצ"ל מכת"י ,ד"ת
שנאמרו בכנס לכבודה של תורה לרגל הוצאת הספר שו"ת שערי עזרא
ח"ב ,קובץ חידו"ת בהלכות חושן משפט ,מאמרי מחשבה ועוד .תשנ"ו.
חוברת ג – תשס"א.
חוברת ד – תשס"ה.
כל חוברת 8 -

 .164שיחות יצחק
מאמרים ,חדושים ודרושים על חמשה חומשי תורה ,מאת הרב יצחק זנו
זצ"ל מבאר שבע .תשנ"ב .מהדורא שניה ומחודשת .תשס"ז.
]להשיג אצל חתנו  050/5441070ר' אברהם לוק הי"ו[
אזל

שיירי כנסת הגדולה – ראה לעיל - :כנסת הגדולה.

 .165שיר ושבחה
שירי שבת ובקשות ,פתיחות משירים לפי מקאמים ,פיוטים למועדים
ולשמחות ,עם סדר סעודת שבת ,קידוש וברכת המזון ,ראשי חדשים
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וימים טובים ,סדר הדלקת נרות חנוכה ומקרא מגילה ,ברית מילה ,פדיון
הבן ,זבד הבת ,בר מצוה חופה וקידושין ,שירים חסידיים ,תפילות ובקשות
במעגל השנה ובמעגל החיים .מהדורה ראשונה התשס"ג .מהדורה שניה
מתוקנת תשס"ה.
גדול בכריכה רכה

6

גדול בכריכה קשה

4

קטן בכריכה רכה

7

 .166שלחן המלך
קצור שלחן ערוך בשלשה כרכים אשר אסף איש טהור מחכמי ורבני ארם
צובה לפני כמאתיים שנה ,הרב המופלא ,כמוהר"ר שמואל לנייאדו זלה"ה
)נין ונכד לרבינו שמואל לנייאדו "בעל הכלים"(.
בתוספת לקוטי דינים משו"ע וספרי גדולי האחרונים ,ונקראו בשם "על
השלחן" להגאון רבי עזרא בצרי שליט"א ,אב"ד ירושת"ו .הספר נדפס
לראשונה באר"צ ,תרפ"ג.
חלק ראשון – מהלכות אורח חיים .מהלכות הנהגת האדם בבקר ועוד
הלכות שבת .מהדורה ראשונה ,שניה ושלישית – תשמ"ה .מהדורה
רביעית .התשנ"ג.
חלק שני – הלכות שבת .תשמ"ח.
חלק שלישי – מהלכות ר"ח ועד סוף או"ח .וקיצור דינים "על השלחן"
מיו"ד ,אבן העזר וחשן משפט מהדברים הנחוצים .תש"ן.

]אזל[

מהדורה חמישית ,חדשה מפוארת ומנוקדת שלשת החלקים בשני כרכים.
תשס"ו.
כל כרך 4 -
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 .167שלחן המלך
הסדרה הנ"ל בתרגום לאנגלית – ח"א תשנ"ב ,ח"ב )עם העברית( תשנ"ב,
ח"ג – תשנ"ד ,ומהדורה חדשה עם עברית מנוקד .תשנ"ח.
3

 .168שלחן המלך
הסדרה הנ"ל בתרגום לספרדית – כל החלקים עם העברית.
ח"א – תשמ"ה ,מהדורה שלישית – תש"ן.
ח"ב – תשנ"א] .אזל[
ח"ג – תשנ"ב.
כל כרך 3 -

 .169שלחן המלך
הסדרה הנ"ל בתרגום לצרפתית – כל החלקים עם העברית.
ח"א – תשנ"א.
ח"ב – תשנ"א.
ח"ג – תשנ"ב.
מהדורה חדשה בעברית מנוקדת עם תרגום לצרפתית .תשנ"ז– תשנ"ח.
כל כרך 3 -

 .170שם ונשמה
השמות במקרא על פי משמעות אותיות ומספרים בפרד"ס התורה.
מאמרי התבוננות בשרשי וגלגולי נשמות על אישי התנ"ך והדורות הבאים
אחריהם ,ע"פ הוראת שמם ולאור אספקלריית חז"ל ,ייעודם ושילובם
בתהליך הכללי לקראת הגאולה ,תיקון ותכלית העולם .מאת הרב משה
בצרי שליט"א .תשס"ה.
2
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 .171שם חדש
כללים ושמות גיטין לכמוהר"ר מסעוד חי בן שמעון זלה"ה ,ראש על ארץ
מצרים ודייניה .בתוספת הערות ומראי מקומות לכללים ,מאת הרב גדעון
שריון שליט"א ,חבר ביה"ד האזורי באר שבע .בסוף הספר מזכרת הגיטין
לאבי המחבר ,נר המערבי ,הגאון צוף דב"ש זלה"ה .תשנ"א.
4

 .172שמחת התורה
סדר הקפות ופיוטים לשמחת תורה ,הכנסת ספר תורה ,סיום מסכת,
הנחת אבן פינה ,חנוכת בית הכנסת ,סדר חנוכת ארון קודש לרמח"ל לימוד
לחנוכת בית .מעלת וקדושת בית כנסת ,דרשה לכבוד בית הכנסת
מכמוהר"ר ח"ר יוסף חיים זיע"א .תשס"ו.
8

 .173שער אשר
שני כרכים גדולים של שאלות ותשובות ,פסקים וכתבים בארבעת חלקי
השו"ע ,ממופת הדור והדרו ,כמוהר"ר רפאל אשר קובו זלה"ה ,רבה של
עוב"י שאלוניקי .י"ל במהדורת צילום.
חלק ראשון – או"ח ,יו"ד ואבן העזר ,עם מפתחות ,הקדמה ומבוא על
משפחת קובו .תשמ"ט.
חלק שני – חו"מ ,כולל השלמה לס' מטה שמעון מסי' רנח ,ודרשות .על
הכל מסודר מפתחות .תש"ן.
כל כרך 3 -

 .173שערי כנסת הגדולה
מבוא ,מילואים והוספות לכנסת הגדולה .כולל הגהות רבי חיים מודעי ,ר'
יצחק פרנסיס ,ר' יצחק אבולעפיה ועוד מגדולי ישראל על כנה"ג ,חלקם י"ל
לראשונה מכת"י .תשובות וחידושים שנדפסו בעבר עם הכנה"ג ,ומבוא
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קוד מחיר

מספר קטלוג

הפותח שער לדופקים בדלתי "בית הכנסת" על מבנה הספר וכללים
למעיין בעריכת הרב משה בצרי שליט"א .תשס"ה.
4

 .174שערי עזרא
שאלות ותשובות ופסקי דין בארבעה חלקי השלחן ערוך ובעניני אמונות
ודעות ,שני כרכים גדולים ,מאת כמוהר"ר עזרא ב"ר יוסף בצרי שליט"א,
אב"ד ירושת"ו.
ח"א – הוצאת "סוכת דוד" .תשל"ח.
ח"ב – הוצאת "מכון הכתב" .תשנ"ג.
ח"ג – הוצאת "מכון הכתב" .תשס"ז.
כל כרך 3 -

|ת|
 .175תהלים עם פירוש קנה המדה
ספר תהלים מודפס באותיות גדולות ,עם קנה המדה – אוסף פירושים
מש"ס ,ומדרשים ,וזהר הקדוש והמפרשים זיע"א ,לכמוהר"ר משה דוד
דוויק הכהן זלה"ה ,מגדולי רבני ארם צובה בדורו .תשמ"ו.
מהדורה חדשה בסדר חדש ובתוספת מבוא .תשס"א.
4

 .176תהלים עם פירוש שיר חדש
ספר תהלים מודפס באותיות גדולות ,עם שיר חדש – פירושים ורמזים
נפלאים על ספר תהלים ופירוש מלים קשות בערבית וכו' ,לכמוהר"ר
אברהם ב"ר ישעיה דיין זצ"ל ,דור פ"ד לדוד המלך עליו השלום ,ומחבר
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קוד מחיר

מספר קטלוג

הספרים" :זכרון לנפש"" ,טוב טעם" )ראה לעיל( ועוד .נדפס עם יחוס בית
דוד של הרב המחבר ,הקדמה ,הסכמות ,פדיון נפש ותפלות שונות.
תשמ"ה.
אזל

 .177תהלים
תהלים המפואר – באותיות מאירות עינים .תשנ"ה.
א .בכריכה רגילה.
ב .בכריכת עור.

אזל
11

 .178תהלים
התהלים המפואר ,עם תרגום לספרדית .תשנ"ב.
6

 .179תורת הטהרה
חוברת ובה קובץ מהלכות נדה ,חלה והדלקת הנר .מאת הג"ר עזרא בצרי
שליט"א ,אב"ד ירושלים.
מהדורה שלישית מתוקנת .תשמ"א.
אזל במתכונת חוברת ,אך מופיע בסוף הספר "הנישואין משימה" )ראה לעיל(.
אזל

 .180תמונות ושונות
א .תדפיסים מתוך פרקי אבות במאה ציורים –
בגודל בינוני ,רבע גליון  34.5X50ס"מ.
 .1איזהו עשיר השמח בחלקו.
 .2והוי דן את כל האדם לכף זכות" .אשירה לה' בחיי ...אזמרה לאלקי בעודי".
 .3ארבעת המינים" .בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות".
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קוד מחיר

מספר קטלוג

 .4שלום – "ומעמידו על השלום".
כל ציור 8 -

ב .שויתי מפואר וצורת המנורה מצויירת וצבעונית
 .1ענק .בגודל גליון  94.5X68ס"מ.

][3

3

 .2גדול .בגודל חצי גליון  68X48.5ס"מ.

][5

5

 .3בינוני .בגודל רבע גליון  50X35ס"מ.

][7

7

 .4קטן .בגודל שמינית גליון  34X24.2ס"מ.

][8

8

 .5קטנטן .בגודל  1/10גליון  24.8X17.2ס"מ.

][9

9

 .6כיס .בגודל  1/32גליון  17/12ס"מ.

][10

10

ג .תמונת הגאון אליהו ב"ר יהושע עובדיה יצחק בצרי ,אב"ד בבל.
10

ד .לוח כיס לכל השנה.
10

ה .לוח קיר לכל השנה.
9

ו .סדר ברכת חמה .תשמ"א.
10

ז .סגולה לשמירה .באופן פלאי נמצא כתב יד של המקובל האלקי
ח"ר יהודה פתייא זיע"א ,וסגולתו להניח בזכוכית מול הפתח.
צילום צבעוני ללא מסגרת .תשס"ה.
5

ח .קלטות
 .1שירים ופזמונים מאת החזן ר' משה חבושה
בשירי קצב מזרחיים )קלטת מספר ( 3
אזל
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קוד מחיר

מספר קטלוג

 .2שירים ופזמונים מאת החזן ר' ציון יחזקאל
אזמר בשבחין )קלטת מספר (1
אזל

ט .תקליטור שיר השירים
קריאת שיר השירים וקבלת שבת בניגון ספרדי ירושלמי ,מאת החזן
הרב חגי יאיר בצרי שליט"א ,דיסק ראשון מסדרת "עת הזמיר".
תשס"ב.
3

הרצאות הרה"ג רבי יחזקאל בצרי שליט"א  -מו"צ בירושלים
בנושאים שונים ומגוונים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קלטת מס' " – 1חיים שלאחר החיים".
קלטת מס " – 2אחרית הימים".
קלטת מס' " – 3תורה שבעל פה".
קלטת מס' " – 4ישיבות וצבא".
קלטת מס' " – 5דרך ארץ".
קלטת מס' " – 6בן סורר ומורה ולקחו".
קלטת מס' " – 7מהות התשובה".
קלטת מס' " – 8שובו בנים".
קלטת מס' " – 9גדלות האדם".
קלטת מס' " – 10תכלית האדם".
קלטת מס' " – 11מעמד האשה".
קלטת מס' " – 12חורבן בית המקדש".
כל קלטת 10 -
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~ הוצאת ספרים "מכון הכתב" – טלפון להזמנות~ 02-6280735 :

| מפתח נושאים |
~ אגדה ,מוסר ומחשבת ישראל ~
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אהל ישרים
ארוכה ומרפא
דבר בעתו
דרך ה'
דרך אמונה
זכרון לנפש
חיי המשפחה היהודית
חכמה ומוסר
טוב טעם
מגן אבות על פרקי אבות
מגן אבות חלק אמונות ודעות
מדרש דוד
מדרש שמואל
מוסר חכמים
מסילת ישרים
מעשיות הזוהר
מעשיות התלמוד
נחלת עזרא
נטפי המים
ספר הישר
פרקי אבות
פרקי משה
קב הישר
קול ששון
שביבי אגדה
שם ונשמה

~ אנציקלופדיות הלכתיות ~
• יאיר מבין
• כנסת הגדולה
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~ הוצאת ספרים "מכון הכתב" – טלפון להזמנות~ 02-6280735 :
• קנין גוף וקנין פירות
• שם חדש

~ הלכות ומנהגים ~
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אמרות יוסף
ארץ חיים
דיני אבלות
דיני ממונות
ויחי יוסף
כנסת הגדולה
לוח ספירת העומר
ספר הצואות
פת לחם
קיצור הלכות לחגים
שלחן המלך
תורת הטהרה

~ חדושים ומערכות ~
על הש"ס ,רמב"ם ,טוב"י ושו"ע
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

אהל יעקב
בית מאיר
גור אריה ופני אריה
דינא דחיי
המאסף
זרע יצחק
חדש האביב
חינא וחסדא
כנסת הגדולה
לב רחב
לחם שלמה
מעשה בראשית
מעשה חייא
מר דרור
נחלת עזרא
ריח שדה
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~ הוצאת ספרים "מכון הכתב" – טלפון להזמנות~ 02-6280735 :
• שיח שושנים
• שם חדש

~ נ"ך  -דרשות ופירושים ~
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אמרי קהלת ודברי קהלת על קהלת
ישיר משה
כלי יקר
כלי פז
משמחי לב
תהלים
תהלים עם תרגום לספרדית
תהלים עם פירוש קנה המדה
תהלים עם פירוש שיר חדש

~ סדורים ומחזורים ,תפילות ובקשות ~
~ שירה ופיוט ~
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בית דין
בית הבחירה
בית הכפרת
מחזורים לר"ה ויוה"כ ושלש רגלים
סדור המפואר תקרב רנתי
סדור משכן אהרן
סדור כיס מנחה וערבית
חמד אלקים
אוצר השירים החיבורים והדרשות של הרב יוסף חיים ז"ל
שיר ושבחה
שמחת התורה

~ ספרי קריאה ,מחקר ,הסטוריה ~
ביוגרפיות ,סגולות ,סיפורים ומעשיות ,וספרי מחקר והדרכה
•
•
•
•

אוצר השירים החיבורים והדרשות של הרב יוסף חיים
בבל וחכמיה
הנישואין משימה
הרב ששון ב"ר מרדכי שנדוך
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~ הוצאת ספרים "מכון הכתב" – טלפון להזמנות~ 02-6280735 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הרמב"ם – סיפור חייו
חיי המשפחה היהודית
מרן – רבי יוסף קארו ,סיפור חייו
מעשיות הזוהר
מעשיות התלמוד
משימה בשניים
נסי מלחמת המפרץ
ספר הישר
ספר הסגולות
פי יספר

~ קבלה ~
• גלגולי נשמות )באנגלית(
• חדר מלכות
• מעשיות הזוהר

~ קלטות דיסקים ותמונות ~
• ראה :תמונות ושונות

~ שאלות ותשובות ~
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בית דינו של שלמה
בעי חיי
גנזי חיים
דבר שאול ומהר"ם בן חביב
דגל מחנה אפרים
זה כתב ידי
חיים וחסד
יחוה דעת
יכין ובועז
כסא שלמה
מעין גנים
מענה אברהם
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~ הוצאת ספרים "מכון הכתב" – טלפון להזמנות~ 02-6280735 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מקוה המים
מר ואהלות
נדיב לב
נחלת עזרא
נכח השלחן
עדות ביעקב
ריח שדה
שו"ת פלא יועץ
שו"ת רבי גבריאל אשכנזי
שו"ת מהר"י באסן
שער אשר
שערי עזרא

~ תורה  -דרשות ופירושים ~
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בירך יצחק
בן דוד
דברי יוסף
ויצבור יוסף
חמשה חומשי תורה
טוב טעם
יד יהודה
יד יוסף
יושב אהלים
כלי חמדה
כנה"ג – חלק הכללים ולשונות
לחם שלמה
ליקוטי המליץ
מדרש אגדה מארם צובה
מלל לאברהם
מנחם משיב נפש
משמחי לב
פה אליהו
פרדס התורה
שיחות יצחק
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~ הוצאת ספרים "מכון הכתב" – טלפון להזמנות~ 02-6280735 :

| רשימה לפי מחברים |
ע"פ א"ב השם הפרטי של הרב המחבר
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אברהם בן יעקב – אוצר השירים החיבורים והדרשות של הרב יוסף
חיים ז"ל ,הרב ששון ב"ר מרדכי שנדוך – תולדותיו חבוריו.
אברהם – ב"ר ישעיה הדיין – טוב טעם ,זכרון לנפש ,שיר חדש.
אברהם חמוי – בית דין ,בית הבחירה ,בית הכפורת.
אברהם סתהון – מלל לאברהם.
אברהם עמאר – מענה אברהם.
אברהם ענתיבי – אהל ישרים ,חכמה ומוסר ,יושב אהלים ,מר ואהלות.
אליהו חמווי – פה אליהו.
אליעזר פאפו – חדש האביב ,שו"ת פלא יועץ.
אריה ליב צינץ – גור אריה ופני אריה.
אפרים חדאד – בבל וחכמיה ,פי יספר.
אפרים לוי – קטלוג לרבני ארם צובה.
אפרים לנייאדו – דגל מחנה אפרים.
בן ציון נסים פרדס – פרדס התורה.
בן ציון קואינקה – המאסף.
גבריאל – ב"ר רחמים אשכנזי – שו"ת רבי גבריאל אשכנזי.
דוד בוסקילה – מנחם משיב נפש
דוד הנגיד )נכד הרמב"ם( – מדרש דוד.
דוד ב"ר יוסף מלול – יד יהודה ,יד יוסף ,ויצבור יוסף.
דוד שלום בצרי – מעשיות הזוהר.
הלל דוד סתהון – ארוכה ומרפא.
חייא הרופא – מעשה חייא
חיים אשכנזי – גנזי חיים.
חיים בנבנשת – בעי חיי ,דינא דחיי ,כנסת הגדולה ושיירי כנסת הגדולה.
חיים יוסף דוד אזולאי – נחל קדומים )ראה :חמשה חומשי תורה(.
חיים יצחק מוסאפיא – חיים וחסד.
חיים סתהון – ארץ חיים.
חיים מרדכי לבטון – נכח השלחן.
יהושע שלמה ארדיט – חינא וחסדא.
יוסף ביטון – דיני אבלות.
יוסף בן נון – יאיר מבין.
יוסף חיים שרים – דבר יוסף.
יוסף ידיד הלוי – ויחי יוסף.
יוסף נסים בן אדהאן – מעשה בראשית.
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~ הוצאת ספרים "מכון הכתב" – טלפון להזמנות~ 02-6280735 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

יוסף שבח – אמרות יוסף.
יחיאל באסן – שו"ת מהר"י באסן.
יעקב אבן חן – הרמב"ם ,מרן.
יעקב ברדוגו – עדות ביעקב.
יעקב הרופא – אהל יעקב.
יעקב שאול דוויק הכהן – דרך אמונה ,שארית יעקב.
יצחק ברכה – בירך יצחק.
יצחק זנו – שיחות יצחק.
יצחק חזן – יחוה דעת.
יצחק חי דרעי – חדר מלכות.
יצחק לומברוזו – זרע יצחק.
יצחק שרים – מוסר חכמים.
יצחק שחיבר – קצור הלכות לחגים.
ישעיה דיין – זה כתב ידי.
מאיר לניאדו – ליקוטי המליץ
מאיר מרציאנו – בית מאיר.
מנחם עזריה מפאנו – גלגולי נשמות.
מסעוד חי בן שמעון – שם חדש.
מרדכי אליהו – שיעור המופיע בלוח ספירת העומר.
מרדכי עבאדי – מעין גנים.
מרדכי עטייא – מר דרור.
משה אלמושנינו – פרקי משה.
משה בן חביב – שו"ת רבי משה בן חביב )ראה :דבר שאול(.
משה בצרי – מעשיות התלמוד ,שם ונשמה.
משה בן דוד דוויק הכהן – בן דוד ,תהלים עם פירוש קנה המדה.
משה – ב"ר אברהם דיין – ישיר משה.
משה חיים לוצאטו – דרך ה' ,מסילת ישרים.
משה מלכה – מקוה המים ,נטפי המים.
נתן עמרם – קנין גוף וקנין פירות.
סימה בצרי – הנישואין משימה ,משימה בשנים.
סימה )סילמן( שכטר – נסי מלחמת המפרץ.
עזרא בצרי – דיני ממונות ,ספר הצואות ,שו"ת שערי עזרא ,תורת הטהרה.
עזרא דנגור – מחזורים לראש השנה וליום הכפורים ,אמרי קהלת.
עזרא הדאיה – נחלת עזרא.
צבי הירש קאיידנוור – קב הישר.
צמח – ב"ר שלמה דוראן – יכין ובועז.
רחמים בוכריס – לב רחב.
רפאל בירדוגו – משמחי לב.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

רפאל אשר קובו – שער אשר.
רפאל שלמה לנייאדו – שו"ת בית דינו של שלמה ,כסא שלמה ,לחם שלמה.
שאול דוד סתהון – דבר שאול.
שמואל די אוזידה – מדרש שמואל.
שמחה ירושלמי )שטרנהל( – שביבי אגדה.
שמואל לנייאדו )הראשון( – כלי חמדה ,כלי יקר ,כלי פז.
שמואל לנייאדו )האחרון( – שלחן המלך.
שמעון ב"ר צמח דוראן – מגן אבות – פירוש על פרקי אבות,
מגן אבות – חלק אמונות ודעות.
שמעון דוויק – ריח שדה.
ששון ב"ר מרדכי שנדוך ב"ר מרדכי )שנדוך( – דבר בעתו ,קול ששון.

~ רשימת הספרים המתורגמים לשפות שונות ~
• אנגלית
 .1גלגולי נשמות – לרמ"ע מפאנו עם פירוש מאיר עין
 .2דיני ממונות –  6חלקים.
 .3הלכות מעשר כספים.
 .4הלכות רבית.
 .5הנישואין משימה.
 .6הרמב"ם.
 .7מדרש שמואל – על פרקי אבות.
 .8מעשיות הזהר – ח"א בראשית.
 .9מעשיות התלמוד– ח"א ברכות ,ח"ב ירושלמי זרעים ,ח"ג שבת  ,Iח"ד שבת II
 .10מרן.
 .11משימה בשניים.
 .12סידור המפואר – משכן אהרן.
 .13ספר הצוואות.
 .14פרקי אבות מצוייר.
 .15קצור הלכות לחגים.
 .16קצור שולחן ערוך – שלחן המלך ,סט ב –  3חלקים.

• ספרדית
 .1אורחות צדיקים.
 .2דבר שאול.
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 .3דיני ממונות – סט ב –  3חלקים.
 .4דיני אבלות.
 .5דרך ה'.
 .6הלכות צדקה ומעשר כספים.
 .7הנישואין משימה.
 .8הרמב"ם.
 .9זכרון לנפש.
 .10חיי המשפחה היהודית.
 .11מסילת ישרים.
 .12מעשיות הזהר – ח"א בראשית .ח"ב שמות.
 .13מעשיות התלמוד – ח"א ברכות ,ח"ב ירושלמי זרעים ,ח"ג שבת ,I
ח"ד שבת .II
 .14משימה בשניים.
 .15סדור המפואר– משכן אהרן.
 .16פי יספר.
 .17פרקי אבות מצוייר.
 .18קצור הלכות לחגים.
 .19שלחן המלך – סט ב –  3חלקים) .קצור שולחן ערוך(.
 .20תהלים.

• צרפתית
 .1דיני ממונות – סט ב –  3כרכים.
 .2דרך אמונה.
 .3הנישואין משימה.
 .4הרמב"ם.
 .5מדרש דוד.
 .6מעשיות הזהר – ח"א בראשית .וח"ב שמות.
 .7מעשיות התלמוד – ח"א ברכות ,ח"ב ירושלמי זרעים ,ח"ג שבת ,I
ח"ד שבת .II
 .8משימה בשניים.
 .9פרקי אבות מצוייר.
 .10שארית יעקב – משכנות יעקב.
 .11שלחן המלך – סט ב–  3חלקים.
 .12שולחן המלך – סט ב–  3חלקים מנוקד.
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~ ספרים הנמצאים בהכנה ויופיעו אי"ה בקרוב ~
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אגרת הטיול – טיול בפרד"ס התורה מכמוה"ר חיים בר בצלאל.
בבל וחכמיה – מהדורה חדשה ומתוקנת.
זרע יצחק – לרבי יצחק לומברוזו ,ח"ב.
דבר המשפט – לר' מנחם בכמוה"ר מרדכי שמעון .
חשק שלמה – על חו"מ ,כדוגמת הכנה"ג ,לר' שלמה בכ"ר מרדכי.
חכם יהודה פתייה – תולדות חייו ופעלו של המקובל האלקי זי"ע.
יאיר מבין – ח"ב וח"ג.
כלי יקר – ירמיה ,ויחזקאל.
כרך של רומי – שו"ת.
מאמר האחדות – חבור ראשון )מתוך שלושה( בשירי האמונה לחכם החסיד
יוסף יעבץ זצ"ל.
מהר"ם אלשיך – שו"ת.
מטה מנשה – תשובות וחידושים לכמוה"ר מנשה סתהון זצ"ל.
מטה שמעון – .על חושן משפט לר' מרדכי שמעון בן ר' שלמה.
מעשיות התלמוד – ח"ה ירושלמי שבת ועירובין ,לרב משה בצרי.
מרן החבי"ב – תולדות מהר"ח בנבנשת בעל כנה"ג וחכמי דורו.
משכן אהרן – מחזורים.
נדיב לב – שו"ת לרבי חיים דוד חזן ,חלקים נוספים.
ספר שמות – על שמות גיטין לרבי שמחה הכהן.
קיצור יד יוסף – קיצור ספרו של ר' יוסף צרפתי ,זלה"ה.
רעיונות לחמשה חומשי תורה ולמועדים.
שו"ת בעי חיי – למהר"ח בנבנשת על חו"מ ,יו"ד ואבהע"ז.
שיח שושנים ה – מחו"ר הכולל "כתר שושנים".
שם ונשמה – ח"ב.
שיר ושבחה – ח"ב.

~ בשפות שונות ~
אנגלית:
•
•
•
•

מנחת יהודה – רוחות מספרות – לח"ר יהודא פתייא.
מעשיות הזהר – ח"ב – ח"ז.
מעשיות התלמוד – שאר החלקים.
שם ונשמה.
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ספרדית:
•
•
•
•
•
•

כלי יקר – יהושע.
מעשה בראשית.
מעשיות הזהר – ח"ב – ח"ז.
מעשיות התלמוד – שאר החלקים.
ראשית דעת.
שם ונשמה.

צרפתית:
• מעשיות הזהר – ח"ב – ח"ז.
• מעשיות התלמוד – שאר החלקים.
• שם ונשמה.

הנצחה בספרים
"אדם כי יקריב" )ויקרא א ,א( ,ע"י שיעשה ספר ,שחשוב כאלו
הקריב קרבן ,כמ"ש על פסוק עולה וחטאה לא שאלת ,אז אמרתי
הנה באתי במגילת ספר" .ומכם קרבן לה'" מיניה ומינייכו יתקלס
עילאה ,ע"י שתסייעו להדפיסו ,וכמעשה דשמעון בן שטח עם
ינאי המלך באותם נזירים ,שאמר לו אתה בממונך ואני בחכמתי.
וגדולה צדקה שמקרבת הגאולה ,ותזכו שמן הבהמה מן הבקר וכו'
תקריבו את קרבנכם .כן יהי רצון במהרה בימינו אמן.

דן ידין דף קפ"ד

רצונך להנציח שמות קרובים או
מכרים בספר פנה ל"מכון הכתב"
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| טבלת המחירים |
~ לתאריך סיון תשס"ז ~
קוד מחיר
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ברוטו
$ 180
$ 170
₪ 98
₪ 72
₪ 64
₪ 52
₪ 40
₪ 32
₪ 26
₪ 18
₪ 12
$ 30
$ 80

נטו בהנחה ליחיד
$110
$ 100
₪ 75
₪ 45
₪ 40
₪ 37
₪ 33
₪ 25
₪ 18
₪ 14
₪8
$ 20
$ 60

• בקניה מרוכזת למוסדות וישיבות תינתן הנחה נוספת.
• לסיטונאי וסוחר ישנם תעריפים שונים )פרטים בטלפון(.
• סיטונאי נחשב הקונה לפחות  100ספרים מסוג אחד.
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בס"ד

טופס הזמנת ספרים
תאריך הזמנה_________________________ :

לכבוד

"מכון הכתב"  -ת.ד 6040 .ירושלים
הנני מבקש להזמין את הספרים להלן:
שם הספר

כמות

מחיר

דמי משלוח ואריזה

₪ 20

ס"ה לתשלום
•
•
•
•

שם ומשפחה:
כתובת למשלוח:
טלפון:
נייד:
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