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5 ’ויודע ִמספר כולכם בדין... ברוך מחיה המתים’ / דבר העורך  
7 על שלמה אומן ז”ל  
11 בירורים הלכתיים ויחסם למציאות / שלמה אומן ז”ל  
16 מכתב בעניין היחס לשירות בצה”ל / שלמה אומן ז”ל  

כל קבוע כמחצה על מחצה / הרב אופיר סעדון; תגובה: פרופ’ יונתן אומן, 
17 פרופ’ ישראל אומן, ֹשהם בריס    

איגרות גדולי ישראל
26 איגרות רידב”ז אל רש”י הילמן זצ”ל בעל ‘אור הישר’ / רבי יעקב דוד וילובסקי זצ”ל )רידב”ז( 
29 בעניין קנין בשבת / הרב שלמה זלמן אוירבך זצ”ל  

הלכה ואקטואליה
32 חיוב מזונות הילדים / הרב דוד ברוך לאו  

קימה לכבוד רבו בזמננו / שלום ניסים בוזגלו, ישי בורנשטיין
47 נספח: מכתב הרב יצחק יוסף    
54 האם מותרת ‘המתת חסד’ על ידי אמירה לגוי? / הרב יצחק רונס  

דינו של בשר מתורבת מביצת תרנגולת או מביצית מופרית של ָּפָרה / הרב פרופ’ ארי 
65 זיבוטפסקי והרב יואל קניגסברג; תגובה: הרב זאב וייטמן; תגובת המחברים    

האם יש מקום לשימוש במכשיר “אמזון ֵאקו” ודומיו בשבת? / הרב איתן קופיאצקי 
77 נספח: מכתב הרב דוב ליאור    

ענייני שמיטה
91 חשבונות השמיטה התמוהים בספר כפתור ופרח / שי ואלטר  

“בחריש ובקציר תשבות” – שיטת הרמב”ם: שיעור ודברים לזכרו של 
102 מו”ר הגאון המופלא רבי שלמה פישר זצ”ל / פרופ’ דוד הנשקה    

בירורים בעניין פירות שביעית בצה”ל / הרב מרדכי עמנואל; 
116 תוספת מאת הרב אליעזר רייכמן    

בירורי הלכה
 126 לבירור המושג התלמודי ‘גובהה של עיר' / פרופ’ יוסי כץ  
 135 'עשר בשביל שתתעשר’ רק בצדקה שֵמעבר למעשר / הרב מיכאל דושינסקי  

בתוכן:

המשך בעמוד הבא <<



מכון שלמה אומן שע”י ישיבת שעלבים
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עוד על שיטת הרב שאול ישראלי זצ”ל בפרשת 'האח והאחות' לאור ממצאים חדשים / 
140 הרב אורי רדמן    

לבוא חמת – ‘מעלני אנטוכייה’: האם ָסטו התרגומים הארצישראליים מפשוטו 
 150 של מקרא? / הרב ד”ר מרדכי הלפרין    

תפילה ולשון הקודש
 156 מיפוי נוסחי התפילה / הרב אהרן גבאי  

לשון הקודש או שפה שמית? תורה ומדע בשאלת מוצא הלשון העברית / 
185 הרב ד”ר יהונתן וורמסר    

תגובות והערות
עוד בעניין פירסום מכתבים אישיים ישנים / הרב עמיחי כנרתי; ‘מבורכת ה’ ארצו’ / 

196 הרב איציק אמתי; תגובה בעניין דרכי פסיקת הלכה / פרופ’ אביעזרי פרנקל    

זיכרון להולכים
200 הספד על הרב שלמה גורן זצ”ל / הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ”ל  

“ֵמה’ ִמְצֲעֵדי ָגֶבר ְוָאָדם ַמה ָּיִבין ַּדְרּכֹו”: דברים לזכר דודי פרופ’ יעקב שויקה ז”ל / 
204 הרב חיים סבתו    
208 משה עבד ה’: על סבא הרב פרופ’ משה דוד טנדלר זצ”ל / הרב שמואל רפפורט  

ארבעה כתרים: מחשבות וזיכרונות לזכרו של רבינו הרב שמחה הכהן קוק זצ”ל / 
212 הרב יהושע וייסינגר    

על ספרים וסופריהם
שרידים מפירוש למסכת אבות המיוחס לריטב”א או לתלמידו / פרופ’ יעקב שמואל שפיגל    218

אקדמות למהדורה מתוקנת של מורה נבוכים בתרגום רבי שמואל אבן תיבון / 
240 הרב יהודה זייבלד    
התרגום החדש לאנגלית של ספר ‘שומר אמונים’ לרבי יוסף אירגס / פרופ’ עודד ישראלי    255

ההגהות על הש”ס מאת הרא”מ הורוויץ מפינסק זצ”ל ו’ילקוט המפרשים החדש’ של 
259 מהדורת ‘עוז והדר’ / הרב יעקב טריביץ    

קווים לדרכי לימודו ולמדיניותו ההלכתית של מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל, 
264 ע”פ הקדמתו לשו”ת ‘יביע אומר’ / הרב נתן קוטלר    

274 נתקבלו במערכת  
309 רשימת הספרים שנסקרו במדור ‘נתקבלו במערכת’ בגיליונות ‘המעין’  
379 רשימת הספרים שנכתבו עליהם מאמרי סקירה וביקורת בגיליונות ‘המעין’  
388 רשימת המאמרים בכרך סב ]גיליונות 239-242[  
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המדור ‘נתקבלו במערכת’ היה קיים מאז ומתמיד בגיליונות ‘המעין’, אך הוא כלל 
)כמובן שמאמרי  וכד’  בעיקר רשימה של ספרים שיצאו לאור לאחרונה, בלי סקירה 
סקירת ספרים התפרסמו ב’המעין’ מדי פעם, אבל לא כחלק ממדור זה(. משנת תשס”ב 
התחלתי להרחיב את המדור ‘נתקבלו במערכת’ בסקירות קצרות וארוכות. כמה פעמים 
ביקשו קוראים שונים שתסודר רשימה של הספרים שנסקרו ב’המעין’, ובגיליון מורחב 
זה הוספנו רשימה של ספרים שנסקרו במאמרים ב’המעין’ מראשית היווסדו )להלן עמ' 

379(, וכן את רשימת הספרים שנסקרו במדור ‘נתקבלו במערכת’ כנ”ל.

כל  לאור  יוצאים  ‘המעין’  גיליונות  ארבעת  דלהלן:  ברשימה  להתמצאות  הוראות 
– בטבת,  ב  גיליון  – בתשרי,  א  גיליון  ובלי כפילויות(  )בלי חיסורים  שנה בקביעות 
גיליון ג – בניסן, וגיליון ד – בתמוז. לכן למשל קל לדעת שגיליון מה, ב יצא לאור 
טבת  כ’המעין  אלמוני  במאגר  או  פלוני  במקור  יסומן  שהוא  ויתכן  תשס”ה,  בטבת 
תשס”ה’, וכן להיפך – הפנייה לגיליון ניסן תשמ”ו למשל מכוונת לכרך כו גיליון ג, 
וכן על זו הדרך. מגיליון תשרי תשע”ב נוסף מספר סידורי לגיליונות מ-199 ואילך. 
לכן כרך נב כולל את הגיליונות 199-202, כרך נג את הגיליונות 203-206, וכן הלאה, 
ויש  וגיליונות,  אולם על פי עצת מומחים לא ביטלנו גם את הסימון הישן לכרכים 
שעדיין מציינים גם את גיליונות ‘המעין’ הממוספרים לפי חודש ושנה או לפי כרך 
כרך  לפי  סודרה  זו  רשימה  חלוקים.  המנהגים  השונים  המידע  במאגרי  גם  וגיליון. 
וגיליון עד כרך נא, ומכרך נב לפי מספר הגיליון בלבד מ-199 ועד 242. כדי להקל על 
המחפש הוספנו כאן טבלה שבה השוואת מספרי הגיליונות מול הכרכים+גיליונות 

לכל גיליונות הממוספרים שברשימה.

202 נב, ד201 נב, ג200 נב, ב199 נב, א
206 נג, ד205 נג, ג204 נג, ב203 נג, א
210 נד, ד209 נד, ג208 נד, ב207 נד, א
214 נה, ד213 נה, ג212 נה, ב211 נה, א
218 נו, ד217 נו, ג216 נו, ב215 נו, א
222 נז, ד221 נז, ג220 נז, ב219 נז, א
226 נח, ד225 נח, ג224 נח, ב223 נח, א
230 נט, ד229 נט, ג228 נט, ב227 נט, א
234 ס, ד233 ס, ג232 ס, ב231 ס, א

238 סא, ד237 סא, ג236 סא, ב235 סא, א
242 סב, ד241 סב, ג240 סב, ב239 סב, א
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עמודגיליוןפירוטשם הספר

236116הלכות תפילה בזמן מגיפה. יהודה פינק. קרית יערים, תש”פ. קעה עמ’.אבוא ביתך

צניעות וקרבה בין גברים לנשים. הרב דוד סתיו והרב אברהם סתיו. ירושלים, אבוא ביתך
237115ארגון רבני צהר והוצאת מגיד, תשפ”א. 464 עמ’.

על מסכת אבות פרקים א-ב. הרב ישראל מאיר לאו. ת”א, ידיעות אחרונות אבות לדור
211112וספרי חמד, תשע”ד. 471 עמ’.

אבות שלושה
ובו שלושה פירושים לרבותינו הראשונים על מסכת אבות. יוצאים לאור על פי 

כתבי יד עם מבוא מראי מקומות והערות. על ידי יעקב שמואל שפיגל. פתח 
תקוה, תשע”א. 263 עמ’.

201108

ִמסלע בתלמודים ובמדרשי חז”ל. מיכה קליין. חיפה, מכללת שאנן, תשפ”ב. אבן השתייה
118242272 עמ’.

פירוש על התורה. רבי שלמה קרליבך. ויקרא-במדבר. ירושלים, דברי שיר, אבן ְשֹׁלֹמה
241107תשפ”ב. 347 עמ’.

קובץ תורני בעניני אבן העזר וחושן משפט. בעריכת הרב מאיר ברקוביץ. גיל’ ב. אבני משפט
85מד, ארחובות, יד ברודרמן, תשס”ג. 225 עמ’.

קובץ תורני בעניני אבן העזר וחושן משפט. ג )טבת תשס”ד(. בעריכת הרב מאיר אבני משפט
96מד, גברקוביץ. רחובות, יד ברודרמן, תשס”ד. 203 עמ’.

קובץ תורני בעניני אבן העזר וחושן משפט. בעריכת הרב מאיר ברקוביץ. גל’ י, אבני משפט
103מט, גכסלו תשס”ט. יד ברודמן, רחובות. 294 עמ’.

אברהם. סיפורו 
215111יונתן גרוסמן. ת”א, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע”ד. 566 עמ’.של מסע

אברהם, סיפורו 
221110יונתן גרוסמן. ת”א, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע”ו. 566 עמ’.של מסע

אג’נדה צבאית 
)?(

כיצד תפיסת המגדר חודרת אל תוך צבא העם. הרב יגאל לוינשטיין. עורכים: 
226128אלימלך קליין ודוד וכטל. עלי, תשע”ח. 16 עמ’.

מקבץ נבחר של סעיפים מתוך ספר ‘קצות החושן’ עם שאלות בלימוד אגרא דשמעתא
231468למחשבה ולעיון. נתנאל שושן. שעלבים, ישיבת דרך חיים, תשע”ט. 83 עמ’.

אגרות הראיה. 
תרצ”א )א(

בעריכת הרב ארי יצחק שבט, הרב צוריאל חלמיש, והרב יוחנן פריד. ירושלים, 
233126בית הרב קוק ומכון הר ברכה, תש”פ. 15+קצא עמ’.

אגרות ותשובות 
מאת הגאון רבי 
מאיר אריק זצ”ל

אל תלמידו הגאון רבי ראובן מרגליות זצ”ל. מודיעין עילית, אהבת שלום, 
232119תשע”ט. עו עמ’.

תשובות שקיבלתי במשך למעלה משלושים שנה מפוסקי וחכמי הדור בהלכה אגרות מלכי רבנן
232119ובחכמת ישראל. מלך שפירא. סקרנטון, תשע”ט. שעד עמ’.

מכתבים מאת הרב יעקב משה חרל”פ זצ”ל. עורך: יאיר חרל”פ. בית אל, אגרות מרום
239114תשפ”א. 550 עמ’.

ֶאֶדר ַהְיָקר
רעיונות ורשמים לתולדותיו של רבי אליהו דוד רבינונביץ תאומים. הרב אברהם 

יצחק הכהן קוק זצ”ל. מבואר בידי חגי לונדין. שדרות, מכון שדרות התורה, 
דברי שיר, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע”ח. 292 עמ’.

227125

חוברת זיכרון לעילוי נשמת התינוק ישראל הלוי. עורכים: פינחס גינזבורג וגיל-אהבת ישראל
220119שלום הלוי. נחליאל, תשע”ז. 125 עמ’.

הלכות צדקה ומעשר כספים. מהדורה חדשה ומתוקנת עם הוספות. אברהם אהבת צדק
229131משה אבידן )זמל(. ירושלים, תשע”ט. 22+תשז עמ’.

אהבת צדקה
הלכות צדקה ומעשר כספים. הערות, עיונים ומילואים, עם מפתח מפורט. 

ובראשם ליקוטי הלכות צדקה מכתב יד קדשו של המהרי”ל דיסקין זצוק”ל. 
אברהם משה אבידן )זמל(. ירושלים, תשס”ח. 18+תקצג עמ’.

98מט, ב
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רשימת הספרים שנסקרו במדור ‘נתקבלו במערכת’ בגיליונות ‘המעין’

94מג, גיוסף דוב לובאן. ירושלים, תשס”ג. 90 עמ’.אהבת ציון ו

בנין האומה הישראלית. יהודה אייזנשטיין. ירושלים, ישיבת מיר, תשע”ח. אהל אבות
23224111+תקכו עמ’.

אהל רא”ם
רשימת כתבי-היד באוצר הספרים של רבי אברהם מרדכי אלתר האדמו”ר 

מגור. איזן חקר ותיקן משה הלל. ירושלים, קהילות ישראל, תשע”ח. יח+558 
עמ’.

230129

לימוד יסודי ומקיף בהלכות נדה. הרב נדיב תורגמן. עם קונטרס “חציצות בטבילה” אהל רחל
211103מאת הרב אברהם בורשטין. תלם, תשע”ד. 591 עמ’.

אוהב משפט
ביאור על ספר איוב עם הקדמה מקיפה בענייני שכר ועונש ועוד מאת רבנו 

שמעון בר צמח דוראן הרשב”ץ. מהדיר: הרב שמואל אברהם. שעלבים, מכון 
שלמה אומן, תשפ”א. 20+תמב עמ’.

238107

הגיגי מועד וחג. ‘ונס יגון ואנחה’ – בין המצרים וט’ באב, אגדות החורבן, אוהל מועד
227127המקדש. איציק אמתי. טנא, תשע”ח. שמא עמ’.

237116הגיגי מועד וחג. אייר. איציק אמתי. טנא עמרים, תשפ”א. שעז עמ’.אוהל מועד

הישיבה תבניתה ותולדותיה. מרדכי ברויאר. ירושלים, מרכז זלמן שזר, אוהלי תורה
93מד, בתשס”ד. טז+648 עמ’.

229117הרב יהושע פרידמן. ירושלים, מכון המקדש, תשע”ז. 156 עמ’.אוצר בית ה’

אוצר הגאונים 
החדש. מסכת 

בבא בתרא

עורכים: ירחמיאל ברודי, כרמיאל כהן, יהודה צבי שטמפפר. ירושלים, יד הרב 
225112נסים, תשע”ז. 744 עמ’.

אוצר הגאונים, 
221116בעריכת הרב אליהו רחמים זייני. חיפה, ישיבת אור וישועה, תשע”ו. י+339 עמ’.מסכת עבודה זרה

אוצר הגאונים. 
ליקוט מספרי 

הגאונים. מסכת 
חולין חלק ראשון

241108בעריכת הרב אליהו רחמים זייני. חיפה, אור וישועה, תשפ”א. 632 עמ’.

אוצר המנהגים 
והמסורות 
לקהילות 

תאפילאלת/
סג’למאסא

225125מאיר נזרי. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ח. 527 עמ’.

אוצר המספרים 
239115אוריאל אוסי. ראשון לציון, תשפ”א. 320 עמ’.והסימנין

הרב דוד קאהן. ירושלים, הועד האמריקאי של האנציקלופדיה התלמודית אוצר התפילה
203109והוצאת האנציקלופדיה התלמודית בע”מ, תשע”ב. 53+280 עמ’.

מאמרי השקפה והתבוננות בתכלית וייעוד החיים ותיקון המידות. רבי יחיאל אוצר חיים
239115מיכל טוקצינסקי זצ”ל. 36+שטו עמ’. ירושלים, מכון הגרימ”ט, תשפ”א.

אוצר ירושלים 
והמקדש

הלכות ומנהגים, ערוך ומעובד מתוך ערכי האנציקלופדיה התלמודית, 
עם השלמות והוספות, כולל מפות ואיורים. עורכים: הרב פרופ’ אברהם 

שטינברג, הרב שלמה רקובסקי ור’ אשר גרוסברג. ירושלים, יד הרב הרצוג – 
האנציקלופדיה התלמודית, תשע”ג. 345 עמ’ + מפות.

209114

אוצר כתבי-היד 
התלמודיים

The Frie -  עעקב זוסמן, בהשתתפות יואב רוזנטל ואהרן שויקה. ירושלים,
berg Genizah Project203104  ויד יצחק בן צבי, תשע”ב. שלושה כרכים.

יסודות בעבודת ה’. מהדורה שניה מורחבת. הרב יוסי ברינר. בית שמש, אוצר אוצר לדרך
240115התורה, תשפ”א. 30+תרחצ עמ’.

אוצר מפרשי 
223109ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ז. נה+608 עמ’.ההושענות
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אוצר מפרשי 
התורה. ספר 

שמות
230126ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ח-תשע”ט. שני כרכים.

אוצר מפרשי 
97מז, אמכון ירושלים, תשס”ו. תתשי עמודות.התלמוד. גיטין ד

אוצר מפרשי 
התלמוד. מסכת 

קידושין, פרק 
האשה נקנית

201108ירושלים, מפעל אוצר מפרשי התלמוד - מכון ירושלים, תשע”ב. תרמד עמ’.

אוצר מפרשי 
התנ”ך. ספר עזרא

יסודות בביאור הפשט בפסוקי המקרא, עם ביאור ‘ושננתם’ השלם במהדורה 
שנייה ומורחבת. ]מאת הרב יוסי ברינר[. ירושלים, אוצר התורה, תשע”ה. שעט 

עמ’.
215107

אוצר פרקי אבות
ביבליוגרפיה של פרושים למסכת אבות שנדפסו משנת רמ”ה עד שנת תשע”ה. 

עם הערות והארות מאת ד”ר יוסף שלמה )סטיבן( ווייס. לוס אנג’לס – 
ירושלים, תשע”ו. 535+13 עמ’.

222102

שביעית בזמן הזה. מאת רבי יוסף ענגיל. מאנסי, מכון אוהבי תורה, תשפ”ב. אוצרות יוסף
70241108+שצג עמ’.

צימוקים לשבת. ביאורים ופירושים, רמזים ודרושים, על חמשת החומשים. אור בקודש
212108נערך מכתביו של משה שרגא ז”ל. 255 עמ’.

פרקי האבות ברוח החסידות. משה רט ואליהו טייב, עם איורים מאת אלישע אור האבות
229122כץ. קרית גת, אלומות, תשע”ח. 208 עמ’.

ביאור ספר הכוזרי לרבנו יהודה הלוי. מאמר ראשון. חיים אביהוא שורץ. בית אור הכוזרי
239115אל, תשפ”א. 425 עמ’.

עורכים: הרב אלחנן אשר הכהן אדלר והרב נתנאל הלפגוט. ניו יורק, תשרי אור המזרח
96מד, גתשס”ד )מט, א-ב(. 151 עמ’.

העורכים: הרב אלחנן אשר הכהן אדלר והרב נתנאל הלפגוט. ניו יורק, ניסן אור המזרח
91מד, דתשס”ד )מט, ג-ד(. 226 עמ’.

רעיונות וסיפורים על פרשת השבוע. הרב יצחק דוד גרוסמן. עורך: הרב אברהם אור השבת
230122דוב גרינבוים. קרית גת, אלומות, תשע”ח. 492 עמ’.

לרבינו יצחק ב”ר משה מוינא. מכון תורני ישיבת אור עציון, מכון ירושלים. אור זרוע השלם
89מז, גחלק א: שבת ועירובין )תשס”ג(. ח”ב: הלכות מועדים וזרעים )תשס”ו(.

אור זרוע השלם
לרבנו יצחק ב”ר משה מוינא. הלכות נשים חלק א מהדורה חדשה. עורך ראשי: 
הרב שלום יהודה קליין. מרכז שפירא, אור עציון המכון התורני, תשע”ד. 20+רפ 

עמ’.
210110

אור זרוע לרבנו 
יצחק מווינה

עם פסקי מהר”ח לרבי חיים אור זרוע. יוצא לאור מחדש על פי כתבי יד. עורך 
אחראי: הרב יעקב פרבשטיין. מפעל תורת חכמי אשכנז. מכון ירושלים, תש”ע. 

3 כרכים.
108נ, ג

שערי תפילה. שערים ונתיבות לפתיחת רגשות הלב בעבודת התפילה. ידידיה אור חדש
236116מיכאלי. ירושלים, תש”פ. 185 עמ’.

קשרי הידידות בין הראי”ה קוק ורבי שלמה עליאשוב. כתיבה: משה נחמני. אור יקרות
210109רמת גן, אור האורות, תשע”ג. 105 עמ’.

פשט ועומק בפרשת בראשית. חלק ראשון. שלמה מונדשיין. ירושלים, תש”פ. אור עולם
400239116 עמ’.

61מג, איוסף דוב לובאן. ירושלים, תשס”ב. 17+רמב עמ’.אור ציון

הזמנה להתבוננות בשבע ברכות הנישואים. יועד כהן. ירושלים, דברי שיר, אור שבעת הימים
229126תשע”ח. 96 עמ’

בין גדולי עולם, הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל והגאון רבי שלמה אור שלמה
93מו, אזלמן אויערבך זצ”ל. ערך: עמיחי כנרתי. איתמר, תשס”ה. 45 עמ’.

רשימת הספרים שנסקרו במדור ‘נתקבלו במערכת’ בגיליונות ‘המעין’
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הרב שלמה ריסקין. ת”א, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשס”ח-תשע”ג. אור תורה
210105חמישה כרכים.

אורות האדם 
והנפש

משנתו הפסיכולוגית של הראי”ה קוק וכלים ליישומה. ברוך כהנא. ירושלים, 
236117ראובן מס, תשפ”א. 351 עמ’.

משווה בין השקפת הרמח”ל בספר מסילת ישרים להשקפת הרב קוק. מרדכי אורות המסילה
237116מור ברגמן. גוש עציון, תשפ”א. 526 עמ’.

מאמרים ופסקים בענייני אישות, ממונות, קהילה ורפואה. מאת יצחק צבי אורות המשפט
97מח, באושינסקי. ירושלים, תשס”ז. שע”ה עמ’.

אורות המשפט. 
225115פסקי דין ומאמרים. יצחק צבי אושינסקי. ירושלים, תשע”ח. שעח עמ’.חלק ד

אורות המשפט. 
חלק ה

שאלות ותשובות, פסקי דין ומאמרים. מאת יצחק צבי אושינסקי. ירושלים, 
235119תש”פ. רלג עמ’.

228121מאת מרן הראי”ה קוק זצ”ל. ליקוט ומקורות: דן סתר. ירושלים, תשע”ח. 127 עמ’.אורות הצדיק

אורות הקודש 
לראי”ה קוק

עם סיכום ופירוש ‘דיבור ומחשבה’ ועם הארות בשם ‘חוויות הקודש’. שער 
ראשון. מאת הרבנים שלמה ואהרן טולידאנו. ירושלים, ספריית בית אל, 

תשע”ד. שני כרכים.
213110

הרב אברהם יצחק הכהן קוק. פסקאות א-ד. עם ביאור והרחבה מאת נחום אורות התחיה
88מד, ברכל. עריכה ומקורות: ראובן ששון. מיגרון, ‘כרם’, תשס”ג. 336 עמ’.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק. פרקים א-יא. עם ביאור מאת זאב סולטנוביץ’. אורות התשובה
235119ט+353 עמ’.

דרושים נבחרים במעשי אבות. שניאור זלמן בורטון. ערך: מ”ד צ’צ’יק. ישראל, אורות יעקב
223103תשע”ז. ריג עמ’.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק. עם ביאורים מאת הרב זאב סולטנוביץ’. הר אורות מאופל
225115ברכה, תשע”ח. 508 עמ’

214100עיונים על מסכת אבות. מאת יצחק צבי אושינסקי. קרית יערים, תשע”ה. 228 עמ’.ֹאורֹות ִמן ָהָאבֹות

הגדה של פסח עם ביאורים ועיונים בהלכה ואגדה. יצחק צבי אושינסקי. אורות מן ההגדה
221113ירושלים, תשע”ז. 220 עמ’.

תולדות חייהם ומעשיהם של כמאה וחמישים מגדולי ישראל. דניאל משה אורח צדיקים
94מד, באלול. חלק א. ]בית שמש[, תשס”ג. 463 עמ’.

אורח צדיקים, 
חלק ב

אנציקלופדיה לתולדות חייהם ומעשיהם של כשבעים וחמישה מגדולי ישראל. 
93מו, אליקט, ערך וכתב בס”ד דניאל משה אלול. תשס”ה. יג+369 עמ’.

אורח צדיקים, 
חלק ג

אנציקלופדיה לתולדות חייהם ומעשיהם של כשבעים וחמישה מגדולי ישראל. 
98מח, אליקט, ערך וכתב בס”ד דניאל משה אלול. תשס”ז. ח+428 עמ’.

אורח צדיקים. 
חלק ד

אנציקלופדיה לתולדות חייהם ומעשיהם של כשישים וחמישה מגדולי ישראל. 
96מט, אליקט ערך וכתב בס”ד דניאל משה אלול. ]בית שמש[ תשס”ח. 414 עמ’.

מאמרים ופסקים. יצחק צבי אושינסקי. ירושלים. מוסד הרב קוק, תשס”ד. אורחות משפט
92מד, גתכא עמ’.

אורייתא יט – 
94מד, גהעורך: עמיהוד יצחק מאיר לוין. נתניה, תשס”ג. תעח עמ’.ארץ ישראל

כתב עת ליהדות, לחברה ולחינוך. כרך א. אלקנה, מכללת אורות ישראל, אֹוֶרֶׁשת
111נא, בתש”ע. 372 עמ’.

כתב עת ליהדות, לחברה ולחינוך. כרך ב, תשע”א. עורך: הרב משה רחימי. אֹוֶרֶׁשת
202101אלקנה-רחובות, מכללת אורות ישראל, תשע”א. 302 עמ’.

שבעת האושפיזין במשנת הראי”ה קוק. ליקוט, עריכה ותמצות: דביר ֵאטרה. אושפיזי הראי”ה
231443רמת גן, ישיבת ההסדר רמת גן, תשע”ט. 279 עמ’.

רשימת הספרים שנסקרו במדור ‘נתקבלו במערכת’ בגיליונות ‘המעין’
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דיני הכנה משבת לחול. קובץ תורני ‘נר ישראל יעקב’. כתיבה ועריכה: גיורא אות היא לעולם
205103ברנר. בית אל, בית מדרש גבעת אסף, תשע”ג. 47 עמ’.

226126דיני רפואה בשבת. הרב גיורא ברנר. רחובות, הלכתא, תשע”ח. 103 עמ’.אות היא לעולם

אוסף ספרים מאמרים מכתבים וחידושי תורה מאת רבי שלמה זאב קליין אז אמר שלמה
113נ, אאבד”ק קאלמאר. ברוקלין ניו יורק, תשס”ט. רפב עמ’.

הקשרי בין רבי אברהם יצחק הכהן קוק והגאון רבי איסר זלמן מלצר. עמיחי אז נדברו יראי ה’
94מד, גכנרתי. 51 עמ’ + צילומים.

אחידות ושוני 
223111אברהם נחשון )קופרמן(. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשע”ז. 169 עמ’.במלאכות שבת

227130אוריתא כב. עורך: עמיהוד יצחק מאיר לוין. נתניה, תשע”ז. תריח עמ’.אחרי השואה

סיפור חייו של בנימין מינץ. תרס”ג-תשכ”א. חיים שלם, בשיתוף שי מינץ. ִאי ֶׁשל ֶאְפָׁשר
20599ירושלים, כרמל, תשע”ג. 559 עמ’.

איתור מקום המקדש בימינו. מחקרים, עיונים ופולמוסים, מתוך כתב העת איה מקום כבודו
242273‘מעלין בקודש’. עריכה: בעז אופן. כרמי צור, בית הבחירה, תשפ”ב. 566 עמ’.

איוב. מקראות 
גדולות הכתר

מהדיר ועורך ראשי: מנחם כהן. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תש”פ. מד+329 
235120עמ’.

על מסכת כתובות. מאת רבי אריה ליב צינץ. עורך ראשי: הרב גרשון קרויזר. אילת אהבים
222114אשדוד, מכון מהרא”ל צינץ, תשע”ו. שני כרכים.

אילת השחר
דיואן לימי הסליחות. חוברו במרוקו ובצפון אפריקה מתקופת הראשונים ועד 
ימינו. מאת אלעד פורטל. עורך ראשי: ירון אטיאס. ירושלים, ‘הדסים’ – הבמה 

להתחדשות רוח יהדות ספרד, תשע”ד. 215 עמ’.
210112

224120עורך: הרב אברהם שמואל בוקיעט. כפר חב”ד, תשע”ו. 39 עמ’.איסור הלבנת פנים

איסור והיתר; ספר 
233125עורך: הרב יהודה שינדלר. ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ח. 19+שנה עמ’.האורה חלק שני

איש האמונה 
הבודד

הרב יוסף דב סולוביצ’יק. תרגום: קלמן נוימן. ראשון לציון, ידיעות אחרונות 
230124וספרי חמד, תשע”ח. 111 עמ’.

 איש ואשה - 
זכו שכינה 

ביניהם

פרקי הדרכה לחתן ולכלה. אלישיב קנוהל. עין צורים, ‘מכון שילובים’, ישיבת 
הקיבוץ הדתי, תשס”ג. 247 עמ’. ]בצירוף החוברת ‘עת דודים – הדרכה לחיי 

אישות מנקודת מבט תורנית’ מאת הרב קנוהל, 24 עמ’.[
87מד, ב

איש ואשה זכו 
שכינה ביניהם

פרקי הדרכה לחתן ולכלה. מאת הרב אלישיב קנוהל. מהדורה שניה מתוקנת 
ומורחבת. תשס”ה. 313 עמ’. ובמצורף: החוברת ‘עת דודים’, הדרכה לחיי 

אישות מנקודת מבט תורנית. 55 עמ’.
88מו, א

88מד, אחייו ודרכיו של הרב שמואל בנימין הרלינג הי”ד. תשס”ג. 450 עמ’.איש ימינך

הרב הנזיר. מסכת חייו של נזיר אלוקים הרב דוד כהן. הילה וולברשטין ושמחה איש כי יפליא
222106רז. ירושלים, ספרית בית אל ומכון נזר דוד ומוסדות אריאל, תשע”ז. 312 עמ’.

כשרות המזון ליחיד ולציבור. הרב משה ביגל. קרית ארבע – חברון, מכון לרבני אכול בשמחה
213114ישובים, תשע”ה. תיח עמ’.

סוגיות יסוד בהלכות ברכות. הרב יהונתן אמת. ירושלים, מוסד הרב קוק, אליבא דאמת
229132תשע”ח. 23+תקצב עמ’.

אליהו הנביא 
בתחנה המרכזית

סיפורים בני ימינו של גילוי אליהו. אליעזר שור. ירושלים, טהירו, תשפ”ב. 233 
241109עמ’.

פירוש על אגדות מסכת מגילה לר’ שמריה בן אליהו האקריטי. ההדיר אהרן אלף המגן
92מד, בארנד. ירושלים, מקיצי נרדמים, תשס”ג. 248 עמ’.

מבחר מאמרים ותגובות תלמידים. אביגדור שנאן. ת”א, ידיעות אחרונות וספרי אלפי שנאן
214101חמד, תשע”ה. 392 עמ’.
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השתקפויות מקראיות במגילת אסתר. הרב דוד סילבר. בשיתוף עם בן-ציון אם לעת כזאת
229122עובדיה. ירושלים, מגיד, תשע”ז. 219 עמ’.

בירור אורך האמה ההלכתית. מהדורה ראשונית. אלקנה ליאור. בית אל, תש”פ. ַאָּמה ֶׁשל קֹוֶדׁש
276234114 עמ’.

אוונגרד האמונה של רבי נחמן מברסלב. רוני בר לב. רמת גן, אוניברסיטת בר אמונה רדיקלית
224121אילן, תשע”ז. 272 עמ’.

בטאון מכון התורה והארץ. גיליון 55 )אב אלול תשס”ג(. כפר דרום. עורך: הרב אמונת עתיך
96מד, בדורון ותקין. 72 עמ’.

בטאון מכון התורה והארץ. העורך: הרב דורון ותקין. בהוצאת מכון התורה אמונת עתיך
94מו, אוהארץ, חוות כפר דרום, חבל עזה. גיליונות 60-64, כסלו-אב תשס”ה.

אמונת עתיך
כתב עת למאמרים המשלבים מחקר תורני ויישום הלכתי בארץ ישראל. עורך: 

הרב יואל פרידמן. גיל’ 103, ניסן תשע”ד. אשקלון, מכון התורה והארץ כפר 
דרום, תשע”ד. 183 עמ’.

210100

עורך: הרב יואל פרידמן. גיליון 114, טבת תשע”ז. שבי דרום, מכון התורה אמונת עתיך
221110והארץ, תשע”ז. 156 עמ’.

אמונת עתיך
במה למאמרים המשלבים מחקר תורני ויישום הלכתי בארץ ישראל. העורך: 

הרב יואל פרידמן. גיל’ 133, תשרי תשפ”ב. שבי דרום, מכון התורה והארץ, 
תשפ”ב. 158 עמ’.

240115

אמונת עתיך
102. כתב עת למאמרים המשלבים מחקר תורני ויישום הלכתי בארץ ישראל. 

העורך: הרב יואל פרידמן. אשקלון – כפר דרום, מכון התורה והארץ, שבט 
תשע”ד. 159 עמ’.

209110

107214105. עורך: הרב יואל פרידמן. שבי דרום, מכון התורה והארץ, תשע”ה. 159 עמ’.אמונת עתיך

118. שבט תשע”ח. העורך: הרב יואל פרידמן. שבי דרום, מכון התורה והארץ, אמונת עתיך
225114תשע”ח. 219 עמ’.

גליון מס’ 48, תמוז-אב תשס”ב. מכון התורה והארץ, כפר דרום, חבל עזה. אמונתך עתיך
63מג, אעורך: הרב דורון ותקין.

דרושים ‘יביע אומר’ והלכות ‘יחוה דעת’. הרב יהודה יודל רוזנברג. ירושלים, ֹאמר ודעת
234115מוסד הרב קוק, תש”פ. שני כרכים.

קובץ סיפורי מופת על אדמו”רי בית הוסיאטין זצ”ל. מאיר צבי גרוזמן. רמת גן, ִאמרו צדיק
92מז, גמכון ‘עקד ספרים’, תשס”ו. 352 עמ’.

מקורות ביאורים וחידושים ברמב”ם הלכות מלכים. מאת אברהם משה אבידן אמרות מלך
203108)זמל(. ירושלים, תשע”ב. תשסא+39 עמ’.

ליקוט המחלוקות העיקריות בין הירושלמי לבבלי. נלקט ונערך בס”ד ע”י אמרי במערבא
116נא, אאחיקם ָקָשת. ירושלים, תש”ע. 1013 עמ’.

אמרי שפר
ביאור פשטני לספר בראשית, וקונטרס ‘מגדל הלבנון - רב ותלמיד’ מכת”י, 

מאת הרב נפתלי הירץ וייזל. עם מבוא ומפתחות מקיפים. העורך: יהונתן 
סנדרס. ראשון לציון, ישיבת ההסדר וספרי המור, תש”פ. שני כרכים.

235120

שאלות ותשובות בענייני אמונות ודעות. חלק שני. אפרים חיימוביץ’. בית אל, אמת ואמונה
225113תשע”ז. 492 עמ’.

232120לבירור דרכו של מרן בספרו שולחן ערוך. איל בן דוד. באר שבע, תשע”ט. פד עמ’.אמת ושלום

אמת ליעקב על 
נביאים וכתובים

חלק ב. מאת רבי יעקב קמנצקי. ערך יוסף קמנצקי. ירושלים, תשע”ה. תצט 
228132עמ’.

מאמרים, תמציות וסקירות בענייני הלכה ורפואה. העורך: ד”ר מרדכי הלפרין. אסיא
93מד, דחוברת עג-עד, ניסן תשס”ד )כרך יט חוברת א-ב(. 205 עמ’.

אסיא
העורך: ד”ר מרדכי הלפרין. חוברת פג-פד, תשרי תשס”ט ]כא, ג-ד[. יו”ל ע”י 

המכון ע”ש ד”ר פלק שלזינגר ז”ל לחקר הרפואה ע”פ התורה ליד המרכז 
הרפואי שערי צדק, ירושלים. 238 עמ’.

100מט, ג
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אסיא
כתב עת לרפואה, אתיקה והלכה. חוברת צה-צו, תשרי תשע”ה. העורך: ד”ר 

מרדכי הלפרין. ירושלים, מכון שלזינגר ליד המרכז הרפואי שערי צדק, תשע”ה. 
238 עמ’.

213108

אסיא

כתב עת לרפואה, אתיקה והלכה. העורך: הרב ד”ר מרדכי הלפרין. חוברת 
צט-ק, מרחשון תשע”ו ]כרך כה חוברות ג-ד[. ירושלים, המכון ע”ש ד”ר 

פלק שלזינגר ז”ל לחקר הרפואה ע”פ התורה ליד המרכז הרפואי שערי צדק, 
תשע”ו. 220 עמ’.

217115

עורך: הרב ד”ר מרדכי הלפרין. חוברת קג-קד )כו ג-ד(, מרחשון תשע”ז. אסיא
220110ירושלים, מכון שלזינגר ליד שערי צדק, תשע”ז. 210 עמ’.

חוברת קה-קו, אייר תשע”ז ]כז א-ב[. העורך: ד”ר מרדכי הלפרין. ירושלים, אסיא
224106מכון שלזינגר ליד המרכז הרפואי שערי צדק, תשע”ז. 214 עמ’.

כתב עת לרפואה, אתיקה והלכה. חוברת קז-קח. העורך: ד”ר מרדכי הלפרין. אסיא
226128ירושלים, מכון שלזינגר ליד המרכז הרפואי שערי צדק, תשע”ח. 206 עמ’.

אסיא
כתב עת לרפואה, אתיקה והלכה. חוברת קט-קי, אייר תשע”ח ]כח א-ב[. 

העורך: ד”ר מרדכי הלפרין. ירושלים, מכון שלזינגר שע”י שערי צדק, תשע”ח. 
306 עמ’.

228129

אסיא
כתב עת לרפואה, אתיקה והלכה. גיל’ קטו-קטז, מרחשון תש”פ. העורך: הרב 

ד”ר מרדכי הלפרין. ירושלים, המכון ע”ש ד”ר פלק שזינגר ליד שערי צדק, 
תש”פ. 238 עמ’.

233121

כתב עת לרפואה, אתיקה והלכה. העורך: הרב ד”ר מרדכי הלפרין. חוברת קכא-אסיא
241110קכב, מרחשון תשפ”ב]לא א-ב[. ירושלים, מכון שלזינגר, תשפ”ב. 222 עמ’.

אסיא. קובץ 
הקורונה

גל שלישי. חיסונים ותיעדופים. חוברת קיט-קכ, אייר תשפ”א )ל, ג-ד(. העורך: 
239116הרב ד”ר מרדכי הלפרין. ירושלים, מכון שלזינגר, תשפ”א. 234 עמ’.

אסיף
שנתון איגוד ישיבות ההסדר. עורך אחראי תלמוד והלכה: אייל רזניקוביץ; 

עורך אחראי תנ”ך ומחשבה: שמואל מרצבך. גיליון ג. ירושלים, איגוד ישיבות 
ההסדר, תשע”ו. 2 כרכים )1179 עמ’ בס”ה!(.

217118

225118שנתון איגוד ישיבות ההסדר. ירושלים, איגוד ישיבות ההסדר, תשע”ח. שני כרכים.אסיף ה

232121אסופת מאמרים. ירושלים, איגוד ישיבות ההסדר, תשע”ט. 845 עמ’.אסיף ו

אסופת מאמרים. עורך: אייל רזניקוביץ. ירושלים, איגוד ישיבות ההסדר, אסיף ו
239117תשע”ט. 845 עמ’.

אוסף חידושי תורה, מחשבה, הגות ודרשות. הרב נתן קמנצקי. ירושלים, ֲאֻסּפֹות ִנְּתנּו
225119תשע”ז. תלב עמ’.

אפיקי תורה. 
מסכת פסחים

מערכות וחבורות על המסכת בישיבת “תורת חיים” אופקים. ונלווה אליו 
“הגדה של פסח” משובץ בפנינים יקרים מראשי הישיבה. אופקים, תשע”ז. 

תמח עמ’.
225116

ארבע מאות 
מכתבים

ילקוט מכתבים בנושאי עם ישראל בארץ ישראל. ישראל ציגלמן. ישראל, 
208105תשע”ג. 706 עמ’.

עיונים הלכתיים במבט היסטורי, בוטני, וארץ-ישראלי. זהר עמר. נווה-צוף, ארבעת המינים
115נ, אתש”ע. 101 עמ’.

ביאורים וחדשים למסכת כריתות. מאת הרב נתנאל חיים פאפע. העורך: הרב ֹארח מישרים
213116ישראל שחור. ירושלים, תשע”ה. יד+247 עמ’.

מאסף עיונים ובירורים בעניני אבן העזר. ירושלים, בית המדרש ארח משפט, ֹארח משפט
227132תשע”ח. 2 כרכים.

ארחות חיים – 
כתר ראש

הוראות והנהגות מאור הגולה רבי חיים מוולאזין. עורך: הרב משה גרודקה. 
224103ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ז. 2 כרכים.

ארחות חיים 
לרבנו אהרן הכהן

כרך ראשון. עורך ראשי: הרב שלום יהודה קליין. מרכז שפירא, המכון התורני 
224112אור עציון, תשע”ז.
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איש מדֵעי כדור הארץ קורא מקרא. מיכה קליין. קרית שמואל, מכללת שאנן, ארץ וימים
218110תשע”ו. 158 עמ’.

241111שיעורי שביעית. אהרן פרידמן. ישיבת כרם ביבנה, תשפ”ב. 241 עמ’.ארץ חיים

ארץ ישראל 
במשנתם של 

תנאים ואמוראים
96מד, גיעקב ח’ חרל”פ. ירושלים, ‘יד הרב נסים’, תשס”ד. 294 עמ’.

ארץ ישראל, 
המלחמה, ישראל 

ותחייתו

מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק. מבאר: הרב חגי לונדין. שדרות, מכון 
230124שדרות התורה עם דברי שיר וספרי חמד, תשע”ח. 265 עמ’.

שיעורים ומאמרים, בין אדם לחבירו, תפלה וברכה, ועניינים. אלחנן אשר הכהן אשר חנן
222113אדלר. נוא יארק, קרן שארף שע”י ישיבת רבנו יצחק אלחנן, תשע”ו. רלח עמ’.

את העולם נתן 
בלבו

מכתבי שלמה אומן. ערך: יחזקאל חובב. אלון שבות, הוצאת ‘נקודת חיבור’ 
95מח, אשליד ישיבת הר עציון ומכון שלמה אומן, תשס”ז. 255+139 עמ’.

אתחלתא היא. 
חלק שלישי

יחסם של גדולי ספרד ואשכנז לתחיה הלאומית ולהקמת המדינה. ליקט וערך: 
222105יצחק דדון. ירושלים, תשע”ז. תקסז עמ’.

רשימת מאמרים של בני הישיבות. /http://www.rambish.org.il. מרֵּכז אתר רמבי”ש
108נא, גהאתר: יעקב נוימן.

אתרוגי ארץ-
ישראל

בירור מסורת קדמותם של אתרוגי ארץ-ישראל בעת החדשה. ֹזהר עמר. נוה 
108נא, אצוף, תשע”א. 85 עמ’.

בא לכלל כעס בא 
לכלל טעות

כעס אצל אדון הנביאים ותוצאותיו. עיון בסוגיות בתורה על פי המקורות. 
96מט, גיהודה קופרמן. מכללה ירושלים, תשס”ח. רסג עמ’.

עיונים בסוגיות מן התלמוד מאת חיים סבתו. עורך: אייל פישלר. ת”א, מסורה באור פניך
93מה, דלעם, תשס”ה. 317 עמ’.

באור פניך יהלכון
מידות וערכים בעבודת ה’. שיחות מאת הרב אהרן ליכטנשטיין, מעובדות בידי 

הרב ראובן ציגלר. מאנגלית: הרב אליקים קרומביין. תל אביב, ידיעות אחרונות 
– ספרי חמד ומכללת הרצוג גוש עציון, תשע”ב. 295 עמ’.

204110

אמרות טהורות, פנינים יקרים ושיחות קודש מכבוד קדושת אדמו”ר רבי חיים באורו של חמה
211106מאיר מוויזניצא זצ”ל. אשדוד, תשע”ד. 16+תשב עמ’.

חלק ראשון בראשית-שמות. מאת רבי ישעיה מנחם בן רבי יצחק מקראקא. מהדיר: באורים כבדו ה’
228122הרב שלום יעקב דז’ייקוב. ליקווד, תשע”ח. רסט עמ’.

92מו, דעיונים בפרשות השבוע מאת יוסף חיים שפיגל. אדר תשס”ו. 210 עמ’.באלה דן אנוכי

קובץ הערות ומאמרים בעניני תפילות ומנהגים. עורך: אברהם בכרך. פתח באר אברהם
90מה, בתקוה, תש”ס. 511 עמ’.

שיעורים על מסכת בבא בתרא )פרקים א-ב(. הרב יהודה זולדן. מעלה באר יהודה
239117אדומים, מעליות, תשפ”א. 474 עמ’.

שיעורים על מסכת פסחים. הרב יהודה זולדן. מעלה אדומים, מעליות, תשפ”ב. באר יהודה
490242273 עמ’.

באר מרים. סדרה 
לחגים. פסח

עורך אחראי: הרב יעקב מדן. אלון שבות, ידיעות ספרים וישיבת הר עציון, 
210101תשע”ד. 336 עמ’.

עיו בפרשיות השבוע לאור תורת מרן הראי”ה קוק זצ”ל. הרב יהושע ון דייק. באר ֹראי
239117איתמר, תשפ”א. חמישה כרכים.

עיונים והארות בחומש במדבר. הרב חיים דרוקמן. מרכז שפירא, מכון תורני בארץ לא זרועה
234129אור עציון, תשע”ז. 428 עמ’.

מחקרים בנבואה, בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה נבואית. שמואל ורגון. רמת גן, בארצות המקרא
213115אוניברסיטת בר אילן, תשע”ה. 450 עמ’.

עיונים על התורה והמועדים. מאת יצחק צבי אושינסקי. קרית יערים, תשע”א. באשר הוא שם
106נא, ג335 עמ’.
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223114הלכות עירוב תבשילין. גיורא ברנר. גבעת אסף, תשע”ו. 122 עמ’.בגדי יום טוב

מאמרים ותשובות ובירורי הלכות בארבעת חלקי השלחן ערוך. חלק ראשון. בגדי שש
219116גיורא ברנר. בית אל, בית מדרש גבעת אסף, תשע”ו. 24+תקעז עמ’.

כתב עת לענייני תורה ומדע. חוברת 17, אלול תשס”ו; חוברת 18, ניסן תשס”ז. בדד
88מז, דעורך: עלי מרצבך. עורך יועץ: יחיאל דומב. הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.

כתב עת לענייני תורה ומדע. חוברת 20 – אייר תשס”ח. עורך: עלי מרצבך. בדד
99מט, גהוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן. 111+120 עמ’.

כתב-עת לענייני תורה ומדע. חוברת 22 )טבת תש”ע(. עורך: עלי מרצבך. בדד
111נ, גהוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. 108+95 עמ’.

כתב-עת לענייני תורה ומדע. חוברת 23 – תמוז תש”ע. עורך: עלי מרצבך. רמת בדד
106נא, בגן, אוניברסיטת בר-אילן, תש”ע. 167+65 עמ’.

כתב-עת לענייני תורה ומדע. חוברת 24, אדר א תשע”א. עורך: עלי מרצבך. בדד
107נא, דאוניברסיטת בר אילן, רמת גן. 148+94 עמ’.

כתב עת לענייני תורה ומדע. גיליון 28. העורך: פרופ’ עלי מרצבך. רמת גן, בדד
209111אוניברסיטת בר אילן, כסלו תשע”ד. 171+51 עמ’.

כתב עת לענייני תורה ומדע. גיליון 29. העורך: פרופ’ עלי מרצבך. רמת גן, בדד
213109אוניברסיטת בר אילן, כסלו תשע”ה. 171+51 עמ’.

כתב-עת לענייני תורה ומדע. חוב’ 31 – אב תשע”ו. עורך: עלי מרצבך. רמת גן, בדד
220114אוניברסיטת בר אילן, תשע”ו. 149+51 עמ’.

כתב עת לענייני תורה ומדע. חוב’ 33, אדר תשע”ח. עורך: עלי מרצבך. רמת גן, בדד
226125בר אילן, תשע”ח. 106-139 עמ’.

כתב עת לענייני תורה ומדע. חוברת 35, אלול תש”ף. עורך: עלי מרצבך. רמת בדד
236117גן, אוניברסיטת בר אילן, תש”פ. 133+61 עמ’.

כתב עת לענייני תורה ומדע. חוב’ 36, אדר ב תשפ”ב. עורך: עלי מרצבך. רמת בדד
242274גן, אוני’ בר אילן, תשפ”ב. 112+110 עמ’.

והוא ביאור על עשרת הפרקים של האילן הקדוש למרנא ורבנא הרמח”ל. יצחק בדי האילן
220112עמנואל גיא. ביתר עילית, תשע”ו. 2 כרכים.

בדמיך חיי

ליקוט הלכות בענייני תרומת דם, ועוד בירורים ופסקים בהלכות רפואה. 
נכתבו ע”י הרב אברהם יעקב גולדמינץ. עם פסקים והוראות מאת רבי משה 

הלברשטאם זצ”ל. מהדורה שניה מבוארת ומורחבת. ירושלים, ארגון לב מלכה, 
תשע”ב. רפב עמ’.

203106

עיונים במסכת אבות. הרב יהודה שביב. מכון ‘צומת’, אלון שבות, גוש עציון. בדרך אבות
91מז, ב278 עמ’.

בראשית-ויקרא. הרב יאיר וייץ. ברכה, מכון הר ברכה, תשע”ט-תשפ”א. בדרכה של תורה
239118שלושה כרכים.

תרומת כליה, הלכה - רפואה - מעשה. ישי שריג. ירושלים, ספריית בית אל, בוֵחן כליות ולב
227133תשע”ח. 287 עמ’.

213113הלכה, טכנולוגיה וחברה. הרב ישראל רוזן. אלון שבות, תשע”ה. 591 עמ’.בחצוצרות בית ה’

225113פתח לעולמה של התפילה. אלעד דוד וידר. פתח תקוה, תשע”ח. 5+90 עמ’.בחרבי ובקשתי

עיונים בסוגיות תורה ומלכות. יגאל קמינצקי. ניצן, מרכז תורה ומדינה ו’שיח בי מלכים ימלוכו
233124דקלים’, תשע”ט. 181 עמ’.

ביאורי סעיפי שו”ע, ראשונים ואחרונים, והרחבות ועיונים, בהלכות מקח ביאורי החושן
234128וממכר. כרך א. יוסף נגר הלוי. אלקנה, תשע”ז. כב+554 עמ’.

ביאורי הראי”ה 
לפרקי אבות

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל. בהוצאת המכון על שם הרצי”ה קוק זצ”ל. 
87מו, געריכה: בן ציון כהנא שפירא וזאב נוימן. עיה”ק ירושלים, אדר תשס”ו. תרלח עמ’.
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נביאים וכתובים מבוארים. מלכים א-ב. ביֵאר על פי המפרשים: משה קארפ. ביאורי משה
211109בני ברק, מכון אור מרדכי, תשע”ד. תמו עמ’.

מדריך לבניית אינטימיות זוגית בריאה. ד”ר חנה קטן. ירושלים, ספריית בית ביחד
218104אל, תשע”ו. 128 עמ’.

בין הכוזרי 
לרמב”ם

לימוד משווה. מאת יצחק שילת. ירושלים, הוצאת שילת – מעלה אדומים, 
201112תשע”א. רפו עמ’.

בין מדרש 
לפסיכולוגיה

מדרשים ופסיכולוגיה בספר בראשית. שאול סולברג. ראשון לציון, ידיעות 
229121אחרונות וספרי חמד, תשע”ו. 216 עמ’.

ערכי יסוד על פי חז”ל במבחן הזמן – פרקי עיון והגות. יצחק מאיר. ירושלים, בין ערביים
211107ספריית אלינר, תשע”ד. 336 עמ’.

231457מזכרת מאירוע ‘הירתמות’ תשע”ט. קרית ארבע, מעמק חברון, תשע”ט. 80 עמ’.בין פסח לעצרת

יחסו של הרב קוק למדע, לטכנולוגיה, לחינוך ולחברה. איתן קופמן. קרית בין קודש לחול
225128ארבע, מעמק חברון, תשע”ח. 351 עמ’.

בינה לעיתים
עיון בהיסטוריה ובזהות יהודית. זאב סולטנוביץ’. כרך ראשון: מבראשית ועד 

חתימת המשנה ומרד בר כוכבא. כרך שני: מתקופת התלמוד ועד גירוש ספרד. 
עורך: אבינח ברנר. הוצאת מכון הר ברכה, תשס”ב-תשס”ה.

94מז, א

סוגיות ההלכה מבוארות לשרשיהן וענפיהן. אסף קמינצקי. ת”א, הישיבה בינת שבת
211108הגבוהה ‘מעלה אליהו’, תשע”ג. 689 עמ’.

בירורי הלכה 
237117ירושלים, מכון הלכה ברורה ובירור הלכה, תשפ”א. פ עמ’.לפרק ערבי פסחים

בירורי יהדות 
לאור מחקרים 

גנטיים

עורכים: ישראל בארנבאום וזאב ליטקה. ירושלים, ביה”ד שע”י הרבנות 
הראשית לרוסיה ובית המדרש לבירורי הלכה טכנולוגיים שע”י מנחת אשר, 

תשע”ז. 245 עמ’.
223103

בטאון ישובי פועלי אגודת ישראל. גיליון 29 – אדר ב’ תשס”ג. העורך: שמואל בישובינו
95מג, געמנואל.

בטאון ישובי פועלי אגודת ישראל. גליון 31 – תשרי תשס”ד. העורך: שמואל בישובינו
94מד, בעמנואל. 32 עמ’.

בטאון ישובי פועלי אגודת ישראל. גליון 33 - תשרי תשס”ה. העורך: שמואל בישובינו
95מה, געמנואל. 28 עמ’.

90מד, בשנה יט גליון א )קט(, תשרי-חשון תשס”ד. קמו עמ’. )02-5370106(בית אהרן וישראל

בית אהרן 
וישראל

שנה יט גליון ה )קיג( וגליון ו )קיד(; שנה כ גליון א )קטו( וגליון ב )קטז( 
90מה, ג]סיון-תמוז ואב-אלול תשס”ד, ותשרי-חשון וכסלו-טבת תשס”ה[.

בית אהרן 
וישראל

מאסף מרכזי לתורה והלכה לחכמי ורבני הישיבות והכוללים של מוסדות סטאלין 
92מו, אקרלין בארץ ובתפוצות. קבצים ג-ה )קיז-קיט(, שבט-תמוז תשס”ה. ירושלים.

90מז, בירושלים, תשס”ו. ]שנה כא, גליונות א-ו )קכא-קכו(, תשרי-חשון - אב-אלול[.בית אהרן וישראל

96מח, דשנה כב-כג )תשס”ז-תשס”ח; גליונות קכז-קלח(.בית אהרן וישראל

בית אהרן 
וישראל

מכון בית אהרן וישראל, תשס”ט-תש”ע. גל’ קלט-קמה )שנה כד גל’ א – שנה 
106נ, בכה גל’ א(.

בית אהרן 
וישראל

מאסף מרכזי לתורה והלכה של מוסדות סטאלין קארלין. ירושלים, מכון בית 
114נא, באהרן וישראל, תש”ע-תשע”א )שנים כה-כו(.

214109שנה ל גיליון ד )קעח(. ירושלים, תשע”ה. קס עמ’.בית אהרן וישראל

221111שנה לב גליון ג ]קפט[, שבט-אדר תשע”ז. קצא עמ’.בית אהרן וישראל

בית אהרן 
וישראל

שנה לב גיל’ ה )קצא( סיון-תמוז תשע”ז. ירושלים, מכון בית אהרן וישראל 
223102שע”י מוסדות סטאלין קארלין, תשע”ז. קצב עמ’.

224102שנה לב גליון ו )קצב( אב-אלול תשע”ז. ירושלים, תשע”ז. קעט+ח עמ’.בית אהרן וישראל
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226123שנה לג גליון ד )קצו(, ניסן-אייר תשע”ח. ירושלים, תשע”ח. קעה עמ’.בית אהרן וישראל

בית אהרן 
וישראל

שנה לו, גליון ה )רטו(, סיון-תמוז תשפ”א. ירושלים, מכון בית אהרן וישראל, 
239118תשפ”א. קעו עמ’.

בית אהרן 
וישראל

גליון 200 מוגדל ]שנה לד גליון ב )ר(, כסלו-טבת תשע”ט[. ירושלים, מכון בית 
230119אהרן וישראל, תשע”ט. תתצג עמ’

בית אהרן 
וישראל

שנה לה גיל’ ב )רו( כסלו-טבת תש”פ. ירושלים, מכון בית אהרן וישראל, 
233123תש”פ. קעו עמ’.

בית דוד. חלק 
אורח חיים

מאת רבינו יוסף דוד משלוניקי. יו”ל בעריכה מחודשת ומתוקנת ומוערת, עם 
238107מבוא ומפתח. ירושלים, מכון ירושלים, תשפ”א. 40+תרכט עמ’.

בית הועד 
לעריכת כתבי 

רבותינו

קובץ מאמרים בסוגיות הספר התורני. בעריכת יואל קטן ואליהו סולוביצ’יק. 
ירושליםי, בית הועד לעריכת כתבי רבותינו, בשיתוף עם מכון שלמה אומן, 

תשס”ג. 272 עמ’.
96מג, ד

בית היין
על הלכות יין נסך, עם ביאור בשם קונדיטון. רבי צבי הירש גראדזענסקי 

מאומהה נברסקה, אמריקה. יוצא לאור לראשונה ע”י הרב שלום דזשייקאב. 
מאנסי ניו יורק, תשע”א. לו+שט עמ’.

201113

84מג, בהעורך: יגאל עזרא. שנה ג גיליון ג )יא(, אלול תשס”ב. קא עמ’.בית הלל

קובץ תורני לענייני הלכה ומנהג. גל’ יד. שנה ד גליון ב, סיון תשס”ג. עורך: הרב בית הלל
89מד, איגאל עזרא. ירושלים. עח עמ’.

שנה ד גליון ג )טו( מנחם אב תשס”ג, צד עמ’; שנה ד גליון ד )טז( אלול בית הלל
96מד, בתשס”ג, צג עמ’.

בית הלל
קובץ תורני לענייני הלכה ומנהג. עורך: יגאל עזרא. ביקורת: הרב ישראל מאיר 
יונה. ירושלים, שנה ה גליון א )יז( שבט תשס”ד, פט עמ’; שנה ה גליון ב )יח( 

אייר תשס”ד, קב עמ’.
96מה, א

קובץ תורני לענייני הלכה ומנהג. עורך: יגאל עזרא. ביקורת: הרב ישראל מאיר בית הלל
96מה, ביונה. ירושלים, שנה ה גל’ ג )יט( ]מנחם אב תשס”ד[ וגל’ ד )כ( ]אלול תשס”ד[.

קובץ תורני לענייני הלכה ומנהג. עורך: הרב יגאל עזרא. ביקורת: הרב ישראל בית הלל
90מז, גמאיר יונה. ירושלים, תשס”ו. ]שנה ז גל’ א - כסלו )כד-כה(, גל’ ב - תמוז )כו([.

עורך: הרב יגאל עזרא. ביקורת: הרב ישראל מאיר יונה. שנה ח )גליונות כז-בית הלל
100מח, דלב(. ירושלים, תשס”ז-תשס”ח.

ספר הזכרון למרן רשכבה”ג גאון הגאונים מרנא ורבנא רבי עובדיה יוסף. בית הלל
213112ירושלים, בית הלל, תשע”ד. תרעט עמ’.

בית הלל – 
שושנת העמקים

העורך: יגאל עזרא. ביקורת: הרב ישראל מאיר יונה. גליונות לה-מ )שנה ט גל’ 
106נ, גג – שנה י גל’ ד(. ירושלים, תשס”ט-תש”ע.

בית הלל – 
שושנת העמקים

העורך: יגאל עזרא. ביקורת: הרב ישראל מאיר יונה. גליונות מא-מו )שנה יא 
199112גל’ א – שנה יב גל’ ב(. ירושלים, תש”ע-תשע”א.

בית הלל – 
שושנת העמקים

עורך: הרב יגאל עזרא. ביקורת: הרב ישראל מאיר יונה. שנה יב גליון מח )ד(, 
207107סיון תשע”ג. ירושלים, תשע”ג. רכג עמ’.

בית הלל – 
שושנת העמקים

עורך: הרב יגאל עזרא. ביקורת: הרב ישראל מאיר יונה. שנה יג גליון נב )ד(, 
229124שבט תשע”ט. ירושלים, תשע”ט. קכח עמ’.

בכבשונו של 
פולמוס

פרקים בספרות הפולמוס בין רבנים למשכילים בליטא במאה התשע עשה. 
225125יהודה פרידלנדר. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ז. 332 עמ’.

111נא, אמרדכי בהר”ש עמנואל. ביתר, תש”ע. רמז+מח עמ’.בכור קדשים

יומן עדות ממחנות ההשמדה הגרמניים אושוויץ, גוזן, רידלטוי, מאוטהאוזן בכף הקלע
238108ואבנזה. יחזקאל הרפנס. מהד’ עשירית. ירושלים, תשפ”א. 531 עמ’.

בלבבי משכן 
אבנה

עיונים בקרבנות, בכהונה ובבתי המקדש. מאת משה אודס. ירושלים, תשס”ו. 
99מז, ג475 עמ’.
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חזון ליהודים וליהדות בתרבות הגלובלית. יונתן זקס. ירושלים, הוצאת מגיד, בלשון עתיד
238109תשפ”א. 269 עמ’.

במסילה העולה
באורים מסביב לדרשות הכתובים ומקורי ההלכות, מאת יצחק שילת. כרך 

ראשון: מסכת סנהדרין; כרך שני: מסכת מכות. הוצאת שילת – מעלה אדומים. 
ירושלים, תש”ע.

114נ, ד

דרשות על פרשיות השבוע. הרב דוב בערל וויין. ירושלים, ספרי מגיד, תשע”ד. במסילה נעלה
211102שני כרכים.

במעגלותיה של 
פרשה

שיחות על פרשות השבוע. ד”ר גרשון גרמן. מרכז שפירא, המכון התורני אור 
239119עציון, תשפ”א. שני כרכים.

במעלה המוריה
קובץ מאמרים מפרי רבני, בוגרי ותלמידי תלמוד תורה ‘מוריה’ רמת בית שמש. 

חוברת ג’, אדר תשע”ח. עורך: הרב יוסי ברינר. רמת בית שמש, ת”ת מוריה, 
תשע”ח. קעז+קכ עמ’.

227133

235121גדרי מעשה ותוצאה במצוות. איתי אפלבוים. ירושלים, תש”פ. 16+ת עמ’.במצותיו חפץ מאד

מצות הקהל – הלכה והגות. התקין: הרב יהודה שביב. ‘ישראל הצעיר’ העולמי במקהלות ברכו
105מט, אוהמכון לרבני ישובים, קרית ארבע חברון, תשס”ח. 187 עמ’.

בניי, היו קורין 
פרשה זו

עריכה ומשמעות בפסיקתא דרב כהנא. ארנון עצמון. ירושלים, מאגנס, תשפ”ב. 
242276יא+451 עמ’.

הדרך לחיי נישואין מוצלחים. אליהו האיתן. ירושלים, מכון פוע”ה, תשפ”ב. בִנייה עדי עד
163242275 עמ’.

תבנית הגוף בדברי חכמים ובפירושי הראשונים. מהדורה שלישית. גרשון חנוך בניינה של אשה
242276ולדנברג. מודיעין עילית, תשפ”ב. טו+169 עמ’.

בנין התורה 
לדורות

לקט מכתבי הראי”ה קוק ותלמידיו על חשיבות לימוד ש”ס ופוסקים יחדיו. 
ליקט: אמתי הכהן קמינצקי. ירושלים, חוסן ישועות שע”י ישיבת הר המור, 

תשע”ד. 18+צח עמ’.
213109

בנין שלמה על 
201111רבי נתן מז. ההדיר מרדכי עמנואל. ביתר עילית, תשע”א. רטז עמ’.מסכת קידושין

95מג, גסוגיות הלכתיות בתעשיית החלב. עורך: הרב זאב וייטמן. תנובה, תשס”ג. 112 עמ’.בנתיב החלב

סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב. בעריכת הרב זאב וייטמן, רב תנובה. גליון ג. בנתיב החלב
107נ, דרמת השרון, תש”ע. 115 עמ’.

קובץ תורני לעיון, העמקה ואקטואליה בהלכה. פורים. גליון 28, אדר תשע”ב. עורך: בנתיבות ההלכה
20295הרב נחום קסטנר. ירושלים, ‘והגית’ – ארגון עולמי לחיזוק ההלכה. 240 עמ’.

בנתיבי הספר 
העברי

מספר יצירה ועד לכתבי הרב יוסף דב סולובייצ’יק. עורכים: דב שוורץ וגילה 
224118פריבור. עלי ספר כו-כז. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ז. xiv+385 עמ’.

234128עיון באגדות חז”ל. חננאל שמואל אתרוג. חברון, תשע”ז. 383 עמ’.בסוד קדושים

מבחר משיעורי ‘עולמות’ בעניני מצות הישיבה בסוכה. הרב יעקב זילברליכט. בסוכות תשבו
221117בני ברק, עולמות, תשע”ו. פו עמ’.

היהדות האורתודוקסית בהונגריה נוכח השואה. אסתר פרבשטין. ירושלים, בסתר המדרגה
20693מוסד הרב קוק, תשע”ג. 939 עמ’.

בעל שם טוב 
וקבלת האר”י

כוונות ויחודים להמתקת הדינים שמסר מחולל החסידות לתלמידיו. רועי הורן. 
239119רמת גן, אוני’ בר אילן, תשפ”א. 294 עמ’.

קובץ תורני ‘נר ישראל יעקב’. יוצא לאור ע”י אברכי בית המדרש גבעת אסף. ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות
208112עורך: ינון קליין. קיץ תשע”ג. 146 עמ’.

קובץ תורני. קיץ תשע”ז. עורך: הרב ינון קליין. בית אל, בית המדרש גבעת ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות
224121אסף, תשע”ז. 152 עמ’.

236118קובץ תורני. חלק יא. רחובות, בית מדרש הלכתא, תש”פ. עז עמ’.ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות
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עיונים בסיפורי התנ”ך לפי לוח השנה. אברהם אייזקס. ירושלים, דברי שיר, בעצם היום הזה
237117תשפ”א. 328 עמ’.

עיוני הלכה בשולחן ערוך לרבנו יוסף קארו חלק אורח חיים. מאת שאול דוד בעקבות המחבר
105נא, דבוצ’קו. כוכב יעקב, תשע”א. 50+תעז עמ’.

בעקבות מסע 
95מד, גבחורף תרע”ד. הדסה לוין. נתניה, מכון אורייתא, תשס”ב. 32 עמ’.הרבנים

בעקבות רש”י. 
104מט, גביאור ועיון. מאת שאול דוד בוצ’קו. כוכב יעקב, תשס”ז. קעה עמ’.פרשת בא

בעקבות תולעת 
השני הארץ-

ישראלית
97מח, אזהר עמר. נוה צוף, תשס”ז. 105 עמ’.

דברים לחמישה חומשי תורה. ירחמיאל יעקב דושינסקי. ]מהדורה חדשה עם בעקבי פרשיות
210103תוספות. שוהם, תשע”ד[. 347 עמ’.

226121הרב בנימין ֵאלון. ירושלים, תשע”ח. 47 עמ’.בפי ישרים

בצל החכמה בצל 
הכסף

דיני שותפות יששכר וזבולון. הרב אמיר שמעון זוזוט. ירושלים, הוצאת ֵשם, 
225111תשע”ח. רעד עמ’.

226126מבואות וביאורים לברית המילה. ראובן ששון. רמת השרון, תשע”ח. נו עמ’.בריתי שלום

ספר הזכרון לזכרו של הרב חיים יצחק הלוי זצוק”ל, רב העיר הרצליה. עריכה: ברכת חיים
222112הרב שלום והרב בצלאל יצחק הלוי. ירושלים, ברכת חיים, תשע”ו. שצח עמ’.

ברכת פינחס. 
מסכת ברכות

ובו שני חלקים: ‘כמטמונים תחפשנה’ – חידושי דינים שהעלו רבותינו בעלי 
השו”ת והפסק בדרך ראיה ופלפול ממסכתא דידן, ו’תבקשנה ככסף’ – הערות 

על סדר הדף. מאת פינחס שטיגליץ. ירושלים, תשע”ב. 20+תמח עמ’.
203109

צוהר לתורתו ולמסעו המופלא של אליעזר נחום שקד ז”ל )לבית מנדלקורן( בשביֵלי אליעזר
238109בבקשֹו פני ד’. שילה, תש”פ. 176 עמ’.

83מג, בהעורך: פרופ’ יהודה איזנברג. שנה 45 גיליון 2-3, תשס”ב. 128 עמ’.בשדה חמד

בשובך לציון
שיחות ליום העצמאות וליום ירושלים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן 

ליכטנשטיין. עורך: קלמן נוימן. ראשון לציון, ידיעות אחרונות וספרי חמד, 
תשפ”ב. 424 עמ’.

242277

חידושים ורעיונות על פרשיות התורה וחלק אגדות התלמוד בשבילי הפרד”ס. ְּבֵשׁם מרדכי
211106מרדכי אמרוסי. פתח תקוה, תשע”ג. תרטו עמ’.

בתוך מערבולת 
הימים

משה פראגר – היסטוריון שואה חרדי. מלי איזנברג. שדה בוקר, מכון בן גוריון 
241112לחקר ישראל והציונות ויד ושם, תשפ”ב. 8+332 עמ’.

94מד, אקברי הכהנים בני אהרן. מאת יגאל אמיתי. יצהר, שכם אחד, תשס”ג. 71 עמ’.גבעת פינחס

110נא, גיעקב בנימין. ירושלים, תנועת מעייני הישועה, ]תשע”א[. 154 עמ’.גילוי אליהו

כשירות וכפייה. כפיית בעל חולה נפש )שוטה( לגירושין בהלכה. מאת אברהם גירושי שוֶטה
111נא, דפרי. ירושלים, מכון פוע”ה הוצאה לאור, תשע”א. 83 + 117 עמ’ באנגלית.

גלוסר המילים 
השאולות מן 
היוונית ומן 

הרומית במקורות 
היהודיים הבתר-

מקראיים

239120נורית שובל-דודאי. ירושלים, האקדמיה ללשון העברית, תשע”ט. 171 עמ’.

על הש”ס ובירורי הלכה ועניינים שונים. מאת גמליאל הכהן רבינוביץ. בני ברק, גם אני אודך
90מו, אתשס”ד. ר’ עמודים.

על עניינים שונים בש”ס ובהלכה. חלק שני. גמליאל הכהן רבינוביץ. בני ברק, גם אני אודך
114מט, דתשס”ו. קע עמ’.
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תשובות מהגאון רבי חיים שלום הלוי סגל. חלק חמישי. גמליאל הכהן גם אני אודך
242278רבינוביץ. בני ברק, תשפ”ב. תפב עמ’.

217114הנכרי בעיני הרמב”ם. מנחם קלנר. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ו. 249 עמ’.גם הם קרויים אדם

221114המקרא בעין הגאולוג. מיכה קליין. חיפה, מכללת שאנן, תשע”ז. 129 עמ’.גן בעדן

231458מהדיר: יעקב ישראל סטל. ירושלים, תשע”ח. שע עמ’.גנזי חג הסוכות

עיונים בהלכות גרות. כרכים ג-ד. אורי בצלאל פישר. ישיבת כרם ביבנה, גר המתגייר
233122תשע”ט. שני כרכים.

שאלות ותשובות חלק אבן העזר וחושן משפט. דוב ליאור. מכון לרבני ישובים, דבר חברון
90מו, גקרית ארבע, תשס”ה. 272 עמ’.

או”ח ח”ב, יו”ד ח”ג, זרעים דוב ליאור. עריכה: ראובן גרוס. חברון, תשע”ט. דבר חברון
336232121 עמ’.

דבר חברון. 
מועדים

הלכה, עיון ומחשבה על חגי ישראל ומועדיו. נערכו מתוך שיעוריו של הגאון 
210100הרב דוב ליאור שליט”א. קרית ארבע – חברון, תשע”ד. שצ עמ’.

דבר חברון. 
240116הרב דוב ליאור. ירושלים, דברי שיר, תשפ”ב. 303 עמ’.פרשיות השבוע

דבר תקווה
מחקרים בשירה ובפיוט, מוגשים לפרופ’ בנימין בר-תקוה. מסורת הפיוט 

ה-ו. בעריכת אפרים חזן ואבי שמידמן. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ז. 
441+35 עמ’.

224115

עיונים בנושאי ברכות ומועדים. נתנאל הלפגוט. ישיבת הר עציון, אלון שבות. דברי ברכה ומועד
96מג, דתשס”ב. 167 עמ’.

שאלות ותשובות קצרות בהלכות מצויות. דביר דוד יוסף אזולאי. ירושלים, דברי דוד יוסף
242279תשפ”ב. תרעג עמ’.

דברי שמריהו 
יצחק

תולדות ואגרות ודרושים והדרנים. הרב שמריה יצחק בלאך. מודיעין עילית, 
240116תשפ”א. שצט עמ’.

י”ג מאמרים בעניני תורה, עמלה, רום מעלתה, מידותיה והליכותיה, ומאמר י”ד דברים ככתבן
236118על מצות תפילין. דב גדליה דרקסלר. ירושלים, תש”פ. קז עמ’.

242280עיתונות הילדים של אגודת ישראל. יוסף פונד. ירושלים, כרמל, תשפ”א. 386 עמ’.דגל לקטנים

דגל מנשה
מאמרים בעניין ישוב ארץ ישראל ומקום המקדש ודירת מצרים בזמה”ז ועוד, 

מאת מנשה גראסבערג. עם הוספות רבות. בעריכת משה היבנר. ניו יורק, 
תשפ”ב. 15+קמה עמ’.

242280

ביאור על התורה מאת הרב נתנאל חיים פאפע איש בריסק וירושלים. ספר דובר ישרים
208112בראשית. יוצא לאור ע”י הרב ישראל שחור. ירושלים, תשע”ג. 433 עמ’.

לקט שיחות בענייני חנוכה הרב יעקב הורוביץ שליט”א ראש ישיבת אופקים. דולה ומשקה
91מו, געורך: תומר חיים בכר. ירושלים, פלדהיים, תשס”ה. 31+שמו עמ’.

דולה ומשקה
קובץ שיחות שנאמרו מפי הרב יעקב הורוביץ ראש ישיבת אופקים. נערך ונכתב 

ע”י תומר חיים בכר. ירושלים, פלדהיים, תשס”ט. כרך א: אלול ור”ה. כרך ב: 
עשי”ת ויוה”כ.

105נ, ב

לקט שיחות בענייני גלות וגאולה. הרב יעקב הורוביץ. אופקים, תשע”ט. דולה ומשקה
38231445+תשסד עמ’.

לקט שיחות בענייני פסח. הרב יעקב הורוביץ זצ”ל. נערך ונכתב ע”י תומר חיים דולה ומשקה
222111בכר. אופקים, תשע”ז. 34+תקפט עמ’.

לקט שיחות בענייני פורים שנאמרו מפי הרב יעקב הורוביץ. נערך ונכתב ע”י דולה ומשקה
225109תומר חיים בכר. אופקים, תשע”ח. 26+תרז עמ’.

דופקי תשובה
ונלוה אליו ספר חקר הלכות, על שו”ע אה”ע סי’ יז בענייני תקנת עגונות. 

מאת רבי אברהם פרענקל מב”ח. יצא לאור מחדש ע”י אליעזר וייס, ירושלים 
תשס”ח. 9+רנה עמ’.

106נ, א
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מבחר דרשות לכל דורש ולכל דרשן. מאת הרב יונה פודור. ירושלים, מוסד דורש טוב
231459הרב קוק, תשע”ט. 410+קו עמ’.

61מג, איוסף דוב לובאן. ירושלים, תשס”ב. קכ עמ’.דורש ציון

דיוקן של פרשן – 
רבי אברהם אבן 

עזרא
241112אוריאל סימון. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשפ”א. 290 עמ’.

דמיון אריה
פסק בענייני מסים ותקנות הקהילות וחומרת איסור סתם יינם ועוד, מאת רבי 
יהודה ליב פיסק מניקולשבורג. מהדורה חדשה עם תיקונים והערות. מאנסי, 

תשס”ו. לד+ס+כז עמ’.
99מט, ב

על התורה והמועדים. רבי אליעזר פאפו זיע”א, מחבר ‘פלא יועץ’. יוצא לאור דן ידין
212104לראשונה. ירושלים, מכון אורות פלא, תשע”ה. 22+תרנא עמ’.

כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה. כרך 85. העורכים: דב שוורץ, אבי אלקיים, דעת
227131חנוך בן פזי. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ח. 582+98 עמ’.

דעתן עלך
ביאור סוגיות במסכת בבא קמא מן התלמוד הבבלי המיוסד על ההדרן למסכת 

בבא קמא שאמר הוד כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זיע”א. אליהו מאיר אליטוב. 
ביתר עילית, תש”ע. קסד עמ’.

110נא, ב

דקדוק אליהו; 
דקדוק ופירוש על 

התורה

ספרי הלשון של רבינו הגר”א מוילנא. עם פירוש ‘דק עד דק’ מאת יובל שילוני. 
228133ירושלים, מוסד הרב קוק, תשע”ח. רסד עמ’.

דקדוק עברי 
באשכנז בראשית 

העת החדשה

תורת הלשון של ר’ זלמן הענא. יהונתן וורמסר. ירושלים, מוסד ביאליק, 
241113תשפ”ב. 389 עמ’.

דקדוקי סופרים 
השלם – מסכת 

גיטין כרך שלישי

)פרקים ה-ו(. סודרו ע”י חברי מכון התלמוד הישראלי השלם, בעריכת הרב 
111נא, דהלל פרוש. ירושלים, יד הרב הרצוג, תש”ע. 66+רמה+23 עמ’.

גיליון 2. כתב העת של המדרשה. עורך: הרב ד”ר יהודה זולדן. רמת גן, דרישה
224105אוניברסיטת בר-אילן, תשע”ז.

כתב העת של המדרשה. גיליון 3. העורך: הרב ד”ר יהודה זולדן. רמת גן, דרישה
228130אוניברסיטת בר אילן והמדרשה, תשע”ח. 175 עמ’.

מדריך רעיוני ומעשי לאתגרי הזמן. ליאור לביא ויחזקאל שטלצר. ירושלים, דרך אחרת
229117דברי שיר, תשע”ח. 168 עמ’.

דרך המלך
גזענות ואפליית גויים בהלכה. אלטרנטיבה הלכתית ומטא-הלכתית לספר 
‘תורת המלך’. אריאל פינקלשטיין. נתיבות, ישיבת ההסדר ‘אהבת ישראל’, 

תשע”א. 144 עמ’.
113נא, ג

הנהגות ודקדוקי הלכה של רבינו הגאון החסיד רבי שריה דבליצקי. אשר ברוך דרך ישרה
234118פורת. מודיעין עילית, תש”פ. תשו עמ’.

הכנת כלה לחופתה, מבט רפואי-הלכתי. ד”ר חנה קטן. ייעוץ הלכתי: הרב יואל דרך כלה
226127קטן. שעלבים, משעול, תשע”ח. 55 עמ’.

הכנת כלה לחופתה. מבט רפואי-הלכתי. מהד’ שנייה מורחבת. ד”ר חנה קטן. דרך כלה
235123שעלבים, ספריית משעול, תש”פ. 62 עמ’.

על ספר המצוות לרמב”ם והשגות הרמב”ן. כרך ב, שורש ד-ה. מאת משה אריה דרך נשר
209112לייב לאקס. ]ישראל, תשע”ג[. שמו עמ’.

דרך תבונות 
השלם

כולל בו דרכי התלמוד ויסודות הפלפול בדרך קצרה. רבנו משה חיים לוצאטו. 
222112מאת הרב יוחנן לדרמן. ירושלים, מכון רמח”ל, תשע”ז. 32+סא עמ’.

מחקרים במדעי היהדות לכבוד הרב פרופסור דניאל שפרבר. עורך: אדם דרכי דניאל
224110פרזיגר. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ז. 755+229 עמ’.

הרב זלמן נחמיה גולדברג. עורך: רפאל שטרן. גבעת שמואל, בית ועד לתורה, דרכי הפסק
93מה, אתשס”ד. מג עמ’.
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שורשיהם של חילוקים רבים בין הבבלי לירושלמי. אחיקם קָשת. ירושלים, דרכי התלמודים
238110מכון אורות הירושלמי, תשפ”א. 536 עמ’.

על ענין התשובה. עם קונטרס בקשות ווידויים כפי הזמן. מאת רבי אליעזר דרכי התשובה
209113נחמן פואה. ירושלים, מכון הוד והדר, תשע”ד. שפט עמ’.

דרכי קניין 
ומנהגי מסחר 
במשפט העברי

משפט ריאליה והיסטוריה. רון ש’ קליינמן. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן – 
20696פרסומי הפקולטה למשפטים, תשע”ג. XVI+476 עמ’

שיעורים ודרשות על פרשת השבוע מאת הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק. עורך: דֹרש דרש יוסף
233133אבישי דוד. ירושלים, מוסד הרב קוק וישיבת תורת שרגא, תש”פ. 341 עמ’.

רבי אלעזר מוורמייזא. ההדיר והוסיף מבוא והערות שמחה עמנואל. הוצאת דרשה לפסח
87מו, גמקיצי נרדמים, ירושלים תשס”ו. 152 עמ’. )02-9973486(

דרשות לברית 
241113הרב חנוך הכהן ארנטרוי. ערך: אברהם פרנקל. נוף אילון, תשפ”ב. 134 עמ’.מילה

דרשות לימי 
התשובה מבית 

מדרשם של 
חסידי אשכנז

211110מהדיר: יעקב ישראל סטל. ירושלים, תשע”ד. 11+עד עמ’.

דרשות ר’ זרחיה 
הלוי סלדין

ההדיר והוסיף מבוא והערות: ארי אקרמן. באר שבע, הוצאת הספרים של 
205105אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשע”ב. עז+186 עמ’.

דרשות תלמיד 
הרא”ש על התורה

מהדיר: יעקב שמואל שפיגל. ירושלים, מכון בית אהרן וישראל, תשפ”ב. 
242281עז+461 עמ’.

האדם ומידותיו 
במשנת המהר”ל

עיונית ב’נתיבות עולם’. הרב ראובן רז. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשע”ט. 171 
231448עמ’.

שיחות וממדי עומק בפרשיות השבוע ובמשמעותן לעבודת ה’ בזמננו. ספר האור כי טוב
115נ, בבראשית. ראובן ששון. רמת השרון, תש”ע. 334 עמ’.

פסקי הלכה מבית מדרשו של רש”י. העורך: הרב יהודה שינדלר. ירושלים, מכון האורה
238121ירושלים, תשפ”א. 25+שעח עמ’.

האר עינינו 
בתורתך

פרקי הדרכה ללימוד תורה ממשנתם של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק 
ובנו מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק. אמיתי הכהן קמינצקי. ירושלים, ‘הארה 

בתורה’, תשע”ח. 104+עג עמודים.
234127

פנימיות התורה ולימודה במשנת מרן הראי”ה. חגי אירם. ירושלים, דברי שיר, הבּו אֹור
230121תשע”ח. 179 עמ’.

מורה נבוכים לגיל הנעורים. אלי שיינפלד. ירושלים, ספריית בית אל, תשע”ה. הבן שלי מתבגר
175215106 עמ’.

קובץ תורני לחידושי תורה ובירורי הלכה. עורך: הרב ברוך רפאל עוזיאל חדד. הברכה
109נא, בא-ז )תמוז תשס”ט – תשרי תשע”א(. ירושלים.

הגדה של פסח על 
פי בעל ה”שרידי 

אש”

עם פירוש והרחבה “גחלי אש” ע”י הרב אברהם אבא וינגורט. ירושלים, הועד 
210102להוצאת כתבי הגאון הרב יחיאל יעקב ויינברג זצ”ל, תשע”ד. 73+רמג עמ’.

הגדה של פסח 
שיר מזמור 

לתודה

להעביר את ליל הסדר ברוח הדורות, וללמד אמירת תודה מלאה. נערך ע”י 
95מט, גישראל מאיר לוינגר. ירושלים תשס”ח. 144 עמ’.

הגדה של פסח 
שניים מי יודע

שני פירושים לרבותינו הראשונים יוצאים לאור לראשונה מכתב יד עם הערות 
ומבואות ע”י הרב יעקב ש’ שפיגל. ]לוד[, אורות יהודת המגרב, ]תשס”ה[. 

25+רכט עמ’.
96מו, ג

ראש השנה, ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה. אוריאל שלמוני. ברכה, הגהות הגר”א
223115מכון הר ברכה, תשע”ז. צו עמודים.
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ברכות, שבת, עירובין, פסחים, יומא, סוכה. עם פירוש אור אליהו. אוריאל הגהות הגר”א
230116שלמוני. הר ברכה, מכון הר ברכה, תשע”ט. ריח עמ’.

הגהות הגר”א
על תלמוד ירושלמי מסכת שקלים וחידושי הגר”א על המשניות מסכת שקלים. 

עם פירוש אור אליהו. בתוספת הארות והערות והשוואות ומראי מקומות. 
אוריאל שלמוני. ברכה, מכון הר ברכה, תשפ”א. קצה עמ’.

240117

נשים-טהרות. עם פירוש אור אליהו. אוריאל שלמוני. הר ברכה, מכון הר ברכה, הגהות הגר”א
237118תשפ”א. תרכא עמ’.

237118שלום צדיק. ירושלים, מאגנס, תשפ”א. 300 עמ’.הגות השמד

223111עיונים והערות במועדים. הרב נתן שמעון בר-חיים. ירושלים, תשע”ז. שפב עמ’.הגיון לבב

עיונים והערות בפרשת השבוע. מהדורה שניה. מאת הרב נתן שמעון בר-חיים. הגיון לבב
229125ירושלים, תשע”ח. שני כרכים.

הגיונות אל עמי. 
בראשית

הרב משה אביגדור עמיאל. עריכה מחודשת: שמואל רוזנצוויג. מרכז שפירא, 
211112המכון התורני אור עציון, תשע”ג. 431 עמ’.

94מג, גהרב משה בוצ’קו. עורך: יהודה עציון. ירושלים, תשס”ב. 522 עמ’.הגיוני משה

חידושים וביאורים. משה בוצ’קו. ישיבת ‘היכל אליהו’ כוכב יעקב, ירושלים הגיוני משה
94מז, אתשס”ו. שני כרכים.

112נ, בבענייני הלכה ומחשבה. חלק ראשון. מאת משה נקש. שעלבים, תש”ע. ריט עמ’.הגיוני תורה

הדגל
דרשת הרב זצ”ל בטקס הנחת דגל הגדוד-העברי למשמרת בחורבת רבי יהודה 

החסיד. הרב צבי טאו. פנימי – לא מוגה. ירושלים, עמותת שירת ישראל, 
תש”ע. ע”ד עמ’.

107נא, א

222107מאמרים על ספר במדבר. איתן שנדורפי. ירושלים, תשע”ז. 480 עמ’.הדר התורה

החיים וההיסטוריה במעגל החגים. יצחק גרינברג. ירושלים, ראובן מס, הדרך היהודית
20297תשע”א. 414 עמ’.

פירושים לפי סדר פרשיות התורה, והערות על פירוש “אור החיים” ועל ספר הון יקר
113נא, א“שפת אמת”. יעקב קאפל רייניץ. ירושלים, פלדהיים, תש”ע. רכג עמ’.

הורה גבר על 
מסכת הוריות

רבי בצלאל רנשבורג. מהדורה חדשה מתוקנת ומושלמת. המהדיר: הרב מרדכי 
92מג, גראובן יהודה גוטליב. קרית ספר, תשס”ג. 41+קסב+71 עמ’.

החומש המנוקד 
חורב החדש

החומש וההפטרות ומפרשיהם ערוכים מחדש בניקוד מלא ברוב פאר והדר, עם 
103נא, דביאורי האונקלוס, ‘נתינה לגר’ ו’אורך ימים’. 5 כרכים. ירושלים, חורב, תשע”א.

מסורות הזיהוי של בעלי החיים במקרא. חסרי חוליות. אלישבע דיין. אבני החי במקרא
230116חפץ, תשע”ט. 202+6 עמ’.

ר’ ישראל יצחק קיהן זצ”ל, אחרון חסידי האדמו”ר רבי קלונימוס קלמיש החסיד האחרון
225128שפירא מפיאסצ’נה הי”ד. ערך: שחר זאב קיהן. מודיעין, תשע”ז. 241 עמ’.

236119אסטרונומיה בהלכה. מהדורה שלישית. יואל שילה. רכסים, תשע”ט. 230 עמ’.היא חכמתכם

על דרך לימוד התנ”ך. עורך: הרב יהושע רייס. ירושלים, ספרי מגיד בשיתוף היא שיחתי
20694ישיבת הר עציון ומכללת הרצוג, תשע”ג. 264 עמ’.

קובץ מחקרים לכבודו של פרופ’ יונה פרנקל במלאות לו ע”ה שנים. ירושלים, היגיון ליונה
91מז, דמאגנס, תשס”ז. 583 עמ’.

על אהבת האדם והבורא. תורות וסיפורים מהראי”ה קוק. ירושלים, דבִרי שיר, היכל האהבה
241114תשפ”ב. 449 עמ’.

מדריך לציוני הצדיקים מאורי החסידות שבאוקראינה. מהד’ חמישית. זאביק היכלות של אור
225114הראל. יד בנימין, ישיבת תורת החיים, תשע”ח. 461 עמ’.

היתר המכירה 
בשנת השמיטה: 

הלכה, משפט 
וציונות

240117עורך: ד”ר חגי ויניצקי. ירושלים, מכון בגין למשפט וציונות, תשפ”א. 326 עמ’.
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241114תורות משדה הקרב. איציק אמתי. ירושלים, דברי שיר, תשפ”ב. 206 עמ’.הכוח לעשות חיל

הכוח שבך
שיחה ראשונה על אתגרי גיל ההתבגרות; דרך אחרת – מדריך רעיוני ומעשי 

לאתגרי הזמן. ליאור לביא ויחזקאל שטלצר. ירושלים, דברי שיר, תשע”ח-
תשע”ט. שני כרכים

232122

229117ליאור לביא ויחזקאל שטלצר. ירושלים, דברי שיר, תשע”ט. 68 עמ’.הכוח שבָך

קובץ מאמרים מפרי הלימוד בישיבה הגבוהה איתמר. עורך: הרב רועי זק. גל’ הכי אתמר
102מט, גג, אב ה’תשס”ח. 126 עמ’.

הכרמל
אוצר החכמה, בלול מתוכן כל ספרי המלבי”ם כלליהם ופרטיהם, ערוך על סדר 
אותיות א”ב. חיבר: הרב יוסף גרינבוים. ערך: הרב שמעון יהודה וייזר. בני ברק, 

מישור, תשס”ט. 2 כרכים.
115נ, א

נוסח אשכנז. מהדורת ביקורת המיועדת לקבלת תגובות הציבור. הרב משה הכרת התפילה
215103מרגלית. ירושלים, תשע”ה. 660 עמ’.

פרקי הדרכה והנחייה באמנות הכתיבה התורנית. חלק שני. עובדיה חן. בני הכתב והמכתב
241115ברק, מכון הרב מצליח, תשפ”א. רפד עמ’.

הלוח העברי 
238111תולדות ומבנה. עלי מרצבך וערן רביב. ירושלים, כרמל, תשפ”א. 261 עמ’.הקבוע

הלימוד היומי 
בהלכה

חוברת מס’ 6, שנה א ניסן-אייר. ברכות חלק ג. הראל הורוביץ. ראשון לציון, 
239120תשפ”א. 65 עמ’.

על הלכות אפיה ובישול בשבת והלכות מעשה שבת. לפי סדר השולחן ערוך, הלכה ברורה
218107סימן שיח. דוד יוסף. ירושלים, מכון יחוה דעת, תשע”ה. תקכג+קיג+מ+לו עמ’.

הלכה בתמורות 
הזמן במשנתו של 
הרב שלמה זלמן 

אוירבך

20697אמיר משיח. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ג.

על משנה תורה להרמב”ם מאת רבי חיים משה אמארילייו. הלכות נזקי ממון. הלכה למשה
98מט, אעם מפתחות. ירושלים, הוצאת ספרים פלדהיים, תשס”ח. תיא עמ’.

228130חלק שני. שאלות ותשובות וחקרי הלכות. יניב נסיר. ירושלים, תשע”ח. תרמא עמ’.הלכה למשה

הלכה ממקורה - 
הלכות שביעית

מקורות מוְנחים, תמונות מלמדות, ותרשימים מסכמים. הרב יוסף צבי רימון. 
91מח, בהוצאת ישיבת הר עציון, תשס”ז. 176 עמ’.

 הלכה ממקורה – 
צבא

לימוד הלכות צבא מן המקורות ועד להלכה למעשה. הרב יוסף צבי רימון. 
מרכז הלכה והוראה, בשיתוף ישיבת הר עציון וידיעות ספרים. ירושלים, תש”ע. 

שני כרכים.
109נא, ג

הלכה ממקורה - 
שבת. זורע-מבשל

הרב יוסף צבי רימון. עורך: הרב מתן גלידאי. אלון שבות, סולמות-מגיד, 
227128תשע”ח. 787 עמ’ בשני כרכים.

הלכה ממקורה – 
103מח, דהרב יוסף צבי רימון. ישיבת הר עציון בשיתוף ספרי מגיד, תשס”ח. 431 עמ’.שמיטה

הלכה ממקורה 
תפילין

הרב יוסף צבי רימון. עורך: הרב דניאל פליישמן. אלון שבות, סולמות ומגיד, 
231442תשע”ט. 445 עמ’.

הלכה פסוקה 
בפרשה

ליקוט מקורות הלכתיים על סדר פרשיות התורה. דביר דוד יוסף אזולאי. בית 
238112אל, תשפ”א.

מדריך מפורט, יצחק צבי אושינסקי. מהדורה שלישית, כולל הרחבות והוספות. הלכות אבלות
96מו, בירושלים, אוצר הפוסקים, תשס”ה.

הלכות גאולה 
232122הרב זכריה זרמתי. ירושלים, תש”פ. 211 עמ’.אחרונה

הלכות דעות 
להרמב”ם עם 

פירוש נפש ישרה
210106מאת אליהו טבגר. מוסקבה, תשע”ג. 248 עמ’.
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הלכות הבית 
83מג, באפרים משה הלוי קורנגוט. פתח תקוה, אור יחזקאל, תשס”א. 416 עמ’.המשותף

מדריך הלכתי לחובש הצלה, ע”פ פסקי מורינו הרה”ג רבי חיים יודא כהן שליט”א. הלכות הצלה
90מו, אעורך: הרב אברהם יעקב גולדמינץ. ירושלים, ‘הצלה ישראל’, תשס”ה. 159 עמ’.

94מח, בהרב מנשה יששכר. קרית ארבע, המכון לרבני יישובים, תשס”ז. 80 עמ’.הלכות מזוזה

היבטים חברתיים ומוסריים במשנת רבי משה מטראני )המבי”ט(. אילן וואיה. המבי”ט לדורו
239121ירושלים, ראובן מס, תשפ”א. יא+20 עמ’

93מד, איעקב משה ברגמן. מהדורה שניה. ירושלים, תשס”ג. 188 עמ’.המדינה היהודית

המהרש”ל וספרו 
241115מאיר רפלד. מרכז שפירא, תשפ”ב. 288 עמ’.‘ים של שלמה’

המלוכה 
והממשלה

על סמכות ומנהיגות בישראל. מבית מדרשה של ישיבת ההסדר בשעלבים. 
92מח, בעורך ראשי: הרב אריה הנדלר. שעלבים, תשס”ז. רא+311 עמ’.

ה’מסורת’ או 
‘תורה שבעל פה’

הרב אליהו בן אמוזג. עורך: הרב ד”ר אליהו רחמים זייני. חיפה, אור וישועה, 
241116תש”פ. 318 עמ’.

236120הרב אליעזר מלמד. הר ברכה, מכון הר ברכה, תש”פ. 440 עמ’.המסורת היהודית

92מג, געל פרשיות השבוע. יונה עמנואל זצ”ל. ירושלים, תשס”ג. שני כרכים.המעין המתגבר

המקדש אורו של 
עולם

משנת הראי”ה קוק זצ”ל, בניין המקדש בזמן הזה, מצוות העלייה להר הבית. 
223110הרב ישראל אריאל. ירושלים, מכון המקדש, תשע”ז. 338 עמ’.

עיונים וביאורים הערות וציונים על מסכת יבמות. מאת ראובן חיים קליין. ביתר ַהָמקֹום ֵמָרֹחק
211109עילית, תשע”ה. שלא עמ’.

המקרא בפרשנות 
חז”ל. יונה

אסופת דרשות חז”ל מתוך ספרות התלמוד והמדרש. מנחם בן ישר ויצחק ש’ 
241116פנקובר. רמת גן, אוני’ בר אילן, תשפ”א. 279 עמ’.

231447הרב חנניה רכל. רמת השרון, תשע”ט. 44 עמ’.הן עם כלביא יקום

עיונים חדשים בסיפור החסידי. אבישר הר שפי. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, הסיפור הפועל
242282תשפ”ב. 203 עמ’.

הסיפור של 
השבת

השבת הציבורית בישראל, מבט לעבר, להוה ולעתיד. דוד ארונובסקי וגדעון 
242282ספיר. ראשון לציון, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשפ”ב. 437 עמ’.

העקיבות 
התרגומית 

בתרגום אונקלוס
88מה, ארפאל בנימין פוזן. ירושלים, מאגנס, תשס”ד. טו+362 עמ’.

הגות יהודית במבחן ההווה. אבי שגיא. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, ומכון העת הזאת
224111שלום הרטמן ירושלים. 272 עמ’.

חשיבה יצירתית ומימוש פוטנציאל בדרך הסוד היהודי. יחיאל הררי. ראשון הפוך
232123לציון, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע”ט. 342 עמ’.

הלכות שמירה ופקדון. חלק ראשון, חושן משפט סימנים רצא-רצב. גדעון הלוי הפקדתי שומרים
98מח, דבנימין. ]שעלבים, תשס”ח[. תתסד עמ’.

בין פשט לדרש. עיונים בפרשות השבוע לאורם של מדרשי חז”ל. הרב אביחי ַהָּפָרָׁשה
213107קצין. ירושלים, תשע”א-תשע”ד. שני כרכים.

ארחות חיי הגאון הקדוש רבי יהודה זרחיה סגל. ]מאת הרב רפאל אברהם הצדיק פלא
215105שלום מועלם[. ירושלים, מכון ‘טורי זהב’, תשע”ה. שצג עמ’.

הקדשות בבתי 
הדין הרבניים 

בישראל
93מג, גהמשפט העברי וחוק המדינה. יוסף חיים כהן. באר שבע, תשנ”ז. 67 עמ’.

מסע בעקבות השמחה הרצויה בפורים. אביאל קוטלר. ירושלים, תשע”ח. 310 הקריאה לשמחה
227132עמ’.
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בירור הלכתי מקיף בנושא העליה להר הבית. אלישע וולפסון. ירושלים, דברי הר הבית כהלכה
229118שיר, תשע”ט. 415 עמ’.

הר הבית. הלכות 
עלייה לכוחות 

הביטחון
229118דביר אטרה. ירושלים, תשע”ח. 119 עמ’.

הראי”ה בפרשה
דרשות לפרשיות השבוע ברוחו של מרן הראיה קוק זצ”ל שנתפרסמו באתר 

‘בית הרב’ בשנים תשע”ב-תשפ”א. עורך: הרב יוחנן פריד. ירושלים, בית הרב 
קוק, תשפ”ב. שלושה כרכים.

242283

הראי”ה 
והאחיעזר

קשרי הידידות בין רבי אברהם יצחק הכהן קוק ורבי חיים עוזר גרודזנסקי. 
88מז, בליקט וערך: עמיחי כנרתי. ]איתמר[ תשס”ו. 62 עמ’.

הראי”ה וה’דבר 
אברהם’

בין רבי אברהם יצחק הכהן קוק ורבי אברהם דוב כהנא שפירא מקובנה. ליקט 
20293וערך: עמיחי כנרתי. איתמר, תשע”ב. 56 עמ’.

הרב מיכאל ַכהן – 
פולדה

תר”ט-תר”פ. חייו ופועלו. מאה שנה לפטירתו. הובא לדפוס ע”י צבי כהן. כפר 
233128פינס, תש”פ. 88 עמ’.

233129עדין אבן-ישראל )שטיינזלץ(. ירושלים, מגיד ומרכז שטיינזלץ, תשע”ט. 292 עמ’.הרבי שלי

הרופא ובעלי 
מקצועות 

רפואיים אחרים

 - BIBLISCH-TALMUDISCHE MEDIZIN פרק ראשון מתוך הספר
הרפואה במקרא ובתלמוד, מאת יצחק )יוליוס( פרויס. תרגם מגרמנית: אורי 

וירצבורגר. ירושלים התשס”ד. 72 עמ’.
89מה, א

224105שילוב של הגות ומעש. משה חלמיש. ת”א, אדרא, תשע”ז. 388 עמ’.הריטואל הקבלי

הרמ”א 
משאלוניקי

תולדותיו והגותו של רבי משה אלמושנינו. מאת שאול רגב. ירושלים, בית 
216112ההוצאה של יד הרב ניסים, תשע”ד. שכ עמ’.

הרפואה במקרא 
ובתלמוד

ד”ר יצחק )יוליוס( פרויס. תרגם מגרמנית: אורי וירצבורגר. ירושלים, מאגנס, 
212106תשע”ב. לב+990 עמ’.

הרצל – קריאה 
107נ, ביצחק וייס. ת”א, למשכל, תשס”ח. 253 עמ’.חדשה

240118מרדכי עמנואל. ביתר עילית, תשפ”ב. 336 עמ’.השבת בשעלבים

השטיבל 
והסטארט-אפ

שש שיחות על חסידות, פסיכולוגה יהודית, ואתגרי השעה. מרדכי רוטנברג 
227133וברוך כהנא. ראשון לציון, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע”ח. 221 עמ’.

אוצר פיוטי ברכות לפי מנהג קהילות אשכנז. משה יהודה רוזנווסר. ירושלים, השיר והשבח
219117מכון מורשת אשכנז, תשע”ו. תקמ עמ’.

השלשלת מאיש 
לספר

התגבשותה וכתיבתה של התורה המסּורה. אבישי יורב. ירושלים, תשע”א. שני 
20293כרכים.

עיוניים בשמותיהם של האנשים בפרשות השבוע. הרב אהרון ברונשטיין. השמות בתורה
232123חיפה, תשע”ט. 456 עמ’.

237119על סדר פרשיות התורה. הרב חיים שולביץ. ירושלים, תשפ”א. תקסה עמ’.התודה

214105מחוכמתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. ירושלים, אלומות, תשע”ה. 173 עמ’.התום והיושר

התורה והארץ. ח. 
100מט, אכפר דרום-אשקלון, מכון התורה והארץ, תשס”ח. 510 עמ’.שביעית

התפילה 
המתמדת

עיונים בהקדמה לסידור ‘עולת ראיה’. הרב יהושע מגנס. ירושלים, מים חיים, 
232124תשע”ט. 231 עמ’.

התפילין בראי 
הרמב”ם ומפרשי 

חז”ל
222104עתניאל מנצור. גן יבנה, תשע”ו. שנא עמ’.

התפילינות של 
בני תימן

התפילין הקדומות של אבותינו. זהר עמר. קרית אונו, מכון מש”ה, תשע”ט. 
55+6229116 עמ’.
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התקווה על 
הגבול

זיכרונות מארץ ישראל תרצ”ב, הרב מרדכי בורר; זיכרונות מגיילינגן )גרמניה( 
1933-1938, הרבנית בת שבע בורר. עורך: שמחה גרשון בורר. מודיעין עילית, 

תשע”ו. 237 עמ’.
221108

התרומה
רבי ברוך ב”ר יצחק מבעלי התוספות. כרך ראשון. בתוספת הגהות מרן בעל 

ה’קהילות יעקב’ זצ”ל. ועליו ‘זהב התרומה’, מאת הרב דוד אברהם. ירושלים, 
מכון ירושלים, תשפ”א. 32+שעג עמ’.

238122

מדריך להלכות כשרות. אלישיב קנוהל יחד עם שמואל אריאל. ירושלים, ואכלת ושבעת
106נא, דתשע”א. 382 עמ’.

ואל מעלת 
95מג, גלכבוד הרב יהודה וצפורה קופרמן. ירושלים, תשס”ג. רפה עמ’.אבותם ישובו

78מב, דאורי עמוס שרקי. ירושלים, ארז הוצאה לאור, תשס”ב. לב עמ’.ואמונתך בלילות

242283פרקי נדודים: להישין-סיביר-ירושלים. אריה אביב”י. ירושלים, תשפ”א. 289 עמ’.ואני בגולת סיביר

מעמדו של משפט התורה במדינת ישראל. העורך: הרב יואל פרידמן. ניצן, ואשיבה שופטייך
223107מרכז תורה ומדינה, תשע”ז. 132 עמ’.

ואשר תבאנה 
יגידו – נבואות 

והתגשמותן

ביאור עובדות העתיד שנאמרו על ידי הנביאים. שלמה קושלבסקי. ירושלים 
95מד, גתשס”ד. 336 עמ’.

ארגז הכלים שלך לבחור בטוב. איזון נפשי-פנימי ככלי להעצמה אישית. יוסף ובחרת בחיים
221106שריקי. בית אל, תשע”ז. 123 עמ’.

פסקי הלכה של רבני ורבניות בית הלל. עורך: הרב עמית קולא. ראשון לציון, ובית הלל אומרים
230118ידיעות ספרים, תשע”ח. 341 עמ’.

שנת השמיטה בהתיישבות החקלאית היהודית בארץ ישראל. בועז הוטרר. הר ובשנה השביעית
237120ברכה, מכון הר ברכה, תשע”ט-תשפ”א. שני כרכים.

מ”ב סוגיות בהלכה ובאגדה לעיון ולהעמקה. אביעד טרופ ואליעזר חיים טוקר. ודברת בם
92מג, דירושלים, תשס”ג. 120 עמ’.

לקסיקון לשיפור הניבים. אליהוא שנון. חולון, אוריון הוצאת ספרים, תשס”ט. ודברת בם
108נ, א384 עמ’.

אסופת מאמרים. עורך: אייל רזניקוביץ. ירושלים, איגוד ישיבות ההסדר, והאר עינינו
231461תשע”ט. 802 עמ’.

על ערך הצניעות והטהרה בישראל. ְלָּבנֹות. דרור אריה. ירושלים, דברי שיר, והיה מחניך קדוש
237121תשפ”א. 171 עמ’.

והנה רבקה 
יוצאת

עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן. מלבה”ד: איתמר דגן. ירושלים, 
224113תשע”ז. 293 עמ’.

והשב את 
העבודה

עיונים בעבודת הכהן הגדול ביום הכפורים. מאת משה אודס. ירושלים, 
94מח, בתשס”ז. 168 עמ’.

והשב את 
העבודה

עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. מהדורה שנייה חדשה ומורחבת. הרב משה 
235123אודס. צופים, תש”פ. 223 עמ’.

על כבוד תלמידי חכמים ובריחה ממחלוקת. הרב דוד אמיתי. בית אל, תשפ”ב. ויחן שם ישראל
26242284 עמ’.

מדריך הלכתי רפואי למצוות מילה. סודי אברהם שמואל נמיר. יד בנימין, וימל אברהם
233118תש”פ. לז+772 עמ’.

פולמוס על קריאת שמע בניגון בבית הכנסת. ההדיר: יעקב שמואל שפיגל. וישמע קולי
223105ירושלים, קהילות ישראל, תשע”ז. 385 עמ’.

ְוֵלך ְלָך אל ארץ 
המוריה

עיון בפרשת עקידת יצחק. הרב מיכאל הרשקוביץ. עריכה: מנחם נוביק. 
199112ירושלים, תשע”א. 17 עמ’.

הכוון חינוכי-רוחני להוראת סוגיות צניעות ובינו לבינה במסכת סנהדרין. עורך: ונקדשתי
214109יונה גודמן. בית מאיר, מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, תשע”ה. 140 עמ’.
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הערות ובירורים במשנתו ההלכתית של מרן הראי”ה קוק זצ”ל. ישראל, וראה בטוב
216113תשע”ו. 174 עמ’.

פרקי מבוא לספר ‘אורות התשובה’. עם מפתח עניינים ל’אורות התשובה’. הרב ְוַׁשְבָּת
235123חיים דרוקמן. מרכז שפירא, המכון התורני אור עציון, תש”פ. 135 עמ’.

תולדותיו וחזונו של הרב מרדכי פינחס טייץ. רבקה טייץ בלאו. ירושלים: אורים ושמחת בחייך
89מו, גהוצאה לאור, תשס”ו. 180 עמ’.

מפירות בית המדרש על שם ריבה קושיצקי ע”ה. אלקנה-רחובות, מכללת ושננתם לבנותיך
20687אורות ישראל, תשע”ג. 305 עמ’.

ותן חלקנו 
בתורתך

קובץ מאמרים של תלמידי שיעור ד’ בישיבת “דרך חיים”, מסכתות קידושין 
231465ושבועות. שעלבים, תשע”ט. 120 עמ’.

ותשחק ליום 
אחרון

היחס הראוי אל המוות. הרב צבי ישראל טאו. ירושלים, שירת ישראל, תש”פ. 
236121קיט עמ’.

קובץ מאמרים, יוצא לאור לכבוד הורינו היקרים הר”ר יעקב ומרת רות זבח משפחה
201105פלדהיים, לרגל מלאת חמישים שנה לנישואיהם. ירושלים, תש”ע. 384 עמ’.

זוגיות ממבט 
ראשון

איך לבנות זוגיות מאושרת. שלומי פּולמן. ירושלים, דברי שיר, תשפ”ב. 222 
242284עמ’.

זכור הנאקות 
ורעש הצעקות

קינות לתשעה באב לזכר השואה. ערך: מרדכי מאיר. הוצאת אורחות. ]ירושלים 
87מד, אתשס”ג[. 35+עז עמ’.

קובץ תורני. יו”ל ע”י בית מדרש ‘ישיבת אליהו’, חולון. העורך: הרב אביגדור זכור לאברהם
92מד, אברגר. תשס”ב-תשס”ג. שני כרכים.

זכרונות ה”שרידי 
230117בעריכת הרב אברהם אבא וינגורט. ירושלים, תשע”ט. קסו עמ’אש”

זכרונותיה 
של יהודיה 

אורתודוקסית

מאת ג’ולי ֶטֶדסקו טֶריויס. מהדורה חדשה ומוערת. דבי ליפשיץ. ירושלים, 
227126הוצאת עושים היסטוריה, תשע”ח. 254 עמ’.

מסות על חג הפסח ועל ההגדה. הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ’יק. ערכו: יואל ב’ זמן חירותנו
106מט, גוולוולסקי וראובן ציגלר. אלון שבות, עמותת תורת הרב, תשס”ז. 168 עמ’.

יסודות רעיוניים ראשוניים להתישבות החדשה בחולות חלוצה. אלי פיינסילבר. ִזְמַרת הארץ
199101יבול - בני נצרים, הקרן לפיתוח נצרים, תשע”א. עא עמ’.

דרשות חז”ל על פסוקים בספרי יחזקאל, ישעיה ותרי עשר, מתוך תלמוד בבלי זקנים לנביאים
201102וירושלמי, עם ליקוטים והערות. שלמה הלוי במברגר. ירושלים, תשע”א. קצא עמ’.

234116הגיור בעידן המודרני. אורי רדמן. פ”ת, תש”ף. 311 עמ’.זרע אמוניך

קובץ חידושי תורה. ישיבת הגאון מטשעבין - כוכב מיעקב. ירושלים, תשס”ב. זרע ברך
79מג, ב66+תתקסה עמ’.

על סדר פרשיות התורה. רבי יעקב גינצבורג מפראג. עורך: שלמה מתתיהו זרע יעקב
92מג, דלוונטהל. ירושלים, תשס”ג. טו+448 עמ’.

על המועדים והגדה של פסח ועוד. רבי יעקב גינצבורג מפרג. נערך ע”י שלמה זרע יעקב
95מד, במתתיהו לוונטהל. ירושלים, תשס”ג. 248 עמ’.

על התורה והמועדים וליקוטים. ממרן רבנו הקדוש רבי נפתלי צבי הורוויץ זרע קודש השלם
20686מראפשיץ. מהדורה חדשה. אשדוד, מכון הדרת חן, תשס”ט. 4 כרכים.

זרעונים. פירורים 
משולחן גבוה. 

גרגרים הגיוניים

מאת הראי”ה קוק. עם ביאור מאת הרב זאב סולטנוביץ. הר ברכה, מכון הר 
232125ברכה, תשע”ט. ד+260 עמ’.

235124ליקוטים מפרי עטו של הרב חנניה נעם רכל. רמת השרון, תש”פ. 216 עמ’.ח”ן הפרשה

מאמרים ותשובות בדיני תורה. מאת יעקב אפשטיין. עצמונה, ח”א תשס”ב, חבל נחלתו
90מד, אח”ב תשס”ג.
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מאמרים ותשובות בדיני תורה. חלק שלישי. מאת יעקב אפשטיין. עצמונה, חבל נחלתו
93מה, בתשס”ד. י+342 עמ’.

מאמרים ותשובות בדיני תורה. חלק רביעי. מאת יעקב אפשטיין. עצמונה חבל נחלתו
91מה, ג]תשס”ה[. 320 עמ’.

מאמרים ותשובות בדיני תורה. חלק חמישי. מאת יעקב אפשטיין. עיר האמונה, חבל נחלתו
88מו, גתשס”ו. 336 עמ’.

מאמרים ותשובות בדיני תורה. חלק שישי. שומריה תשס”ז. חלק שביעי. חבל נחלתו
95מח, דשומריה תשס”ח. יעקב אפשטיין.

מאמרים ותשובות בדיני תורה. יעקב אפשטיין, שומריה. חלק שמיני. תשס”ט. חבל נחלתו
103נ, דחלק תשיעי. תש”ע.

מאמרים ותשובות בדיני תורה. חלק שלושה עשר. מאת יעקב אפשטיין. חבל נחלתו
205108]שומריה, תשע”ג[. 327 עמ’.

מאמרים ותשובות בדיני תורה. חלק ארבעה עשר. מאת יעקב הלוי אפשטיין. חבל נחלתו
209106שומריה, תשע”ד.

מאמרים ותשובות בדיני תורה. חלק ששה עשר. יעקב אפשטיין. שבי דרום – חבל נחלתו
214110כפר דרום, מכון התורה והארץ, תשע”ה. 375 עמ’.

מאמרים ותשובות בדיני תורה. חלק שבעה עשר. מאת יעקב אפשטיין. חבל נחלתו
219116שומריה, תשע”ו. 302 עמ’.

224108יעקב אפשטיין. שומריה, תשע”ז. 317 עמ’.חבל נחלתו

מאמרים ותשובות בדיני תורה. חלק עשרים ואחד. מאת יעקב אפשטיין. חבל נחלתו
231463שומריה, תשע”ט. 292 עמ’.

מאמרים ותשובות בדיני תורה. חלק עשרים וארבעה. מאת יעקב אפשטיין. חבל נחלתו
238112שומריה, תשפ”א. 320 עמ’.

מאמרים ותשובות בדיני תורה. חלק עשרים וחמישה. יעקב הלוי אפשטיין. חבל נחלתו
241117שומריה, תשפ”ב. 308 עמ’.

236121כ”ג. מאמרים ותשובות בדיני תורה. מאת יעקב אפשטיין. שומריה, תש”פ. 320 עמ’.חבל נחלתו

חג מציון
אסופת מאמרים על חגי ישראל והימים הלאומיים מאת שליחי וידידי תורה 

מציון. עורך ראשי: עמנואל אלשטיין. ירושלים, ספריית בית אל ותורה מציון, 
תשפ”א. 176+192 עמ’.

241118

חגי יהודה 
וישראל

מצוות והלכות בארץ, במדינה ובמקדש. הרב יהודה זולדן. שבי דרום, מכון 
236122התורה והארץ, תש”פ. 579 עמ’.

חדושי מהר”ל 
מפראג על מסכת 

בבא מציעא

מהדיר: הרב יהושע חסידה. מפעל תורת חכמי פראג. מכון ירושלים, תשס”ו. 
88מז, ד21+שט עמ’.

בנתיבי משנתו ההלכתית-הגותית של הרב קוק. מאת נריה גוטל. ירושלים, חדשים גם ישנים
95מו, אמאגנס, תשס”ה. 296 עמ’.

116נ, גמאת מנשה נתנאל שוויי. ירושלים, תשס”ח. רסט עמ’.חובת שירטוט

חוג הראי”ה
שיעורי רבנו דוד כהן הרב הנזיר מכתי”ק על ספר אורות הקודש, חכמת הקודש 

סדרים ג-ד. עורך ראשי: הרב הראל כהן. ירושלים, אריאל ונזר דוד, תשע”ט. 
26+תקנ עמ’.

232124

חוג הראי”ה
שיעורי הרב הנזיר על אורות הקודש. חכמת הקודש חלק ראשון סדרים ה-ו. 

הרב דוד כהן. עורך ראשי: הרב הראל כהן. ירושלים, ‘אריאל’ ו’נזר דוד’, תש”פ. 
31+תרסד עמ’.

237121

מאמרים הגותיים לעשרת ימי תשובה. מהדורה מורחבת. דניאל טרופר. חודה של מחט
219110ירושלים, ספריית בית אל, תשע”ה. 336 עמ’.
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חומרי מרפא 
בספרות היהודית 
של ימי הביניים 

והעת החדשה

פרמקולוגיה היסטוריה והלכה. אברהם אופיר שמש. רמת גן, אוניברסיטת בר 
208109אילן, תשע”ג. 655 עמ’.

חומש תולדות 
אהרן לרבי 

אהרן מפיסארו. 
בראשית

223107לפי דפוס ראשון. אברהם יהודה וייס. ירושלים, תשע”ז. 23+שסא עמ’.

סוגיות, מאמרים וזכרונות לעילוי נשמת יהודה דימנטמן הי”ד. עורך: מנחם חֹומשי תורה
242285שילה. חֹומש, תשפ”ב. 143 עמ’.

חוקות הארץ
הלכות כלאים לרמב”ם, וביאורים וחידושים מאת הראי”ה קוק. בתוספת 

עיונים ע”י צוות מכון התורה והארץ. בהוצאת מכון התורה והארץ, כפר דרום - 
אשקלון, תשס”ו. כרך ראשון, פרקים א-ד. 321 עמ’.

95מז, א

חוקי ישראל על 
פי ההלכה

חוק המכר, חוק המתנה, חוק השכירות והשאלה. בעריכת שלום אטלי. 
219113ירושלים, המכון לחקיקה הלכתית, תשע”ו. יב+51+148 עמ’.

על טעמי המצוות. רבי שמשון רפאל הירש. עריכה: פרופ’ ר’ מרדכי בן מו”ה יצחק חורב
97מז, דברויאר. ירושלים-ניו יורק, הוצאת ספרים פלדהיים, תשס”ז. לא+550 עמ’.

חורבת רבי יהודה 
החסיד בנשיאות 
מרן הראי”ה קוק 

זצ”ל

112נ, דירושלים, ‘אור האורות’, תש”ע. קיט עמ’.

תעודות מזויפות מבית היוצר של האחים טולידאנו מטבריה. משה הלל. חזון טברימון
241118ירושלים, תשפ”ב. 696 עמ’.

מבוא לחוכמת התכונה. איתן צקוני. מהדורה חמישית מתוקנת. נתיבות, חזון שמים
230120תשע”ח. קמב+65 עמ’.

לרבי יצחק עראמה זצ”ל. יוצא לאור מחדש בתוספת הערות, הארות וציוני חזות קשה
212109מקורות מאת משה יחיאל גרוס. ירושלים, יד הרב נסים, תשע”ד. 38+קפג עמ’.

חזקוני על פירוש 
רש”י

מאת רבי יעקב בן שבתי זצ”ל. מהדיר: משה פיליפ. פתח תקוה, תשס”ט. 460 
109מט, דעמ’.

חיבורים הלכתיים 
של רב סעדיה 

גאון
215108ירחמיאל ברודי. ירושלים, יד הרב נסים, תשע”ה. לז+369 עמ’.

חידושי בית הלוי 
228122רבי יוסף דב הלוי סולוביצ’יק. ההדרה: עמיחי כנרתי. איתמר, תשע”ט. 21 עמ’.על סוגיית חנוכה

חידושי בעל 
‘שרידי אש’ על 

הש”ס

הרב יחיאל יעקב ויינברג. עם פירוש וביאור ‘גחלי אש’ ע”י אברהם אבא 
וינגורט. ירושלים, הוועד להוצאת כתבי הגאון הרב יחיאל יעקב ויינברג, 

תשס”ה. שני כרכים.
89מו, א

חידושי הגר”א 
על המשניות, עם 
פירוש אור אליהו

ובסופו קונטרס ‘פתח דבריך יאיר’, חידושי תורה ופרפראות ע”ש הרב יאיר 
202101אוריאל זצ”ל. מאת אוריאל שלמוני. מכון הר ברכה, תשע”ב. רעח+יד עמ’.

חידושי הרב 
ציטרוני רבה של 

פתח תקוה

שו”ת, חידושים, איגרות ותולדות חייו. בעריכת אורי רדמן. פתח תקוה, כולל 
106נא, א‘רצון יהודה’, תש”ע. 682 עמ’.

חידושי וביאורי 
הגר”א על הש”ס. 

ביאורי אגדות 
לגר”א. כמה אגדות

מהדיר: הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ. ירושלים, מוסד הרב קוק, תש”פ. 
29236122+שמב עמ’.

קטעים נבחרים בקורות חיי דוד המלך לפי סדר המאורעות, עם ביאורים חיי המלך
201105והערות. מאת יוסף הלוי שישא. בני ברק, מכון שם עולם, תש”ע. תקו עמ’.
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שאלות עכשוויות בשיח רפואי-הלכתי. ד”ר חנה קטן. ירושלים, ספריית בית חיי משפחה
208113אל, תשע”ג. 207 עמ’.

חידושים ולמדנות בפרשת  השבוע. חגי קורץ. פתח תקוה, תשע”ט-תש”פ. חלב חגי
242285שני כרכים.

חלוקת התורה 
לפרקים

השתלשלות היסטורית והצעות תיקון. הרב נתן דוד רבינוביץ. ניו יארק, תשע”ו. 
221116סב עמ’.

חמישה חומשי 
209107ספר דברים. אשר וסרטיל. ירושלים, תשע”ד. 17+תכז+כב+נב+67 עמ’.תורה ברכת אשר

חמישה חומשי 
תורה ‘דרך 
הקדמונים’

עם ביאור ‘פני משה’. משה פתיחי. ירושלים, מכון תורת משה, תשע”ח. 5 
233127כרכים.

חמישה חומשי 
תורה עם אוצר 
מפרשי התורה

221108ספר בראשית, כרך ראשון. ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ו. 705 עמ’.

חמישה חומשי 
תורה עם אוצר 
מפרשי התורה

224102ספר בראשית כרך שני. ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ז. 680 עמ’.

חמישה חומשי 
תורה עם ביאור 

רבינו לוי בן 
גרשום

ויקרא כרך א. בעריכת ברוך ברנר וכרמיאל כהן. מעלה אדומים, מעליות שעל 
92מג, גיד ישיבת ‘ברכת משה’, תשס”ג. 388 עמ’.

חמישה חומשי 
תורה עם ביאור 

רבינו לוי בן 
גרשום

ספר ויקרא חלק שני )תזריע-בחוקותי(. בעריכת ברוך ברנר וכרמיאל כהן. 
הוצאת ֵמעליות שעל יד ישיבת “ברכת משה” מעלה אדומים, התשס”ו. 526 

עמ’.
96מז, ג

חמישה חומשי 
תורה עם ברכת 

אשר

אשר וסרטיל. מהדורה משפחתית. העורך: רפאל וסרטיל. ספר בראשית. 
105נ, גירושלים תש”ע. 17+תקמח+38 עמ’.

חמישה חומשי 
תורה עם ברכת 

אשר

מאת ר’ אשר וסרטיל זצ”ל. מהדורה משפחתית. העורך: רפאל וסרטיל. ספר 
205102במדבר. ירושלים תשע”ג. 16+תנב+יג+55 עמ’.

חמישה חומשי 
תורה עם פירוש 

הגאון הרב 
שמשון בן הר”ר 
רפאל הירש זצ”ל

מהדורה חדשה ומתוקנת. ירושלים, מוסד יצחק ברויאר, תשע”ו. חמישה 
219111כרכים.

חמישה חומשי 
תורה עםעם 

ביאור רבינו לוי 
בן גרשום

ספר במדבר. בעריכת ברוך ברנר וכרמיאל כהן. הוצאת ֵמעליות שעל יד ישיבת 
109נ, ג“ברכת משה” מעלה אדומים, התשס”ט. 492 עמ’.

חמישה חומשי 
תורה. עם מעט 

צרי

ילקוט ביאורים והערות על תרגום אונקלוס. הרב יעקב זאב לב. ירושלים, 
240119תשע”ט. תתקב עמ’.

מסורות הזיהוי, היבטים היסטוריים, הלכתיים ורעיוניים, וענייני המקדש. ֹזהר חמשת מיני דגן
199104עמר. הר ברכה, בהוצאת מכון הר ברכה, תשע”א. 252 עמ’.

שיעורים ביסודות החינוך. משיחות הרב שמואל טל. יד בנימין, תלמוד תורה חנוך לנער
213111‘תורת החיים’ ובית הספר לבנות ‘טהר’, תשע”ד. 41 עמ’.

על סדר שולחן ערוך יורה דעה. רבי אליעזר פאפו. ירושלים, אורות פלא, חסד לאלפים
225109תשע”ח. 26+תתקעח עמ’.
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חסדי אבות
פירוש על מסכת אבות לרבי דוד פרווינצאלו. יוצא לאור לראשונה עם מבוא 
ומראי מקורות והערות. יעקב שמואל שפיגל. פתח תקוה, תשפ”ב. 58+תלד 

עמ’.
241120

יסודות בחסידות מהדף היומי. מסכת ברכות וסדר מועד. הרב אורי גמסון. חסידות על הדף
240119]אלון שבות[, פורטל הדף היומי, תשפ”ב. 192 עמ’.

פליטת סופרים. מאסף תורני. ז. אלול תשע”ד. ליקווד, מכון פליטת סופרים, ִחֵצי גבורים
212110תשע”ד. ו+תשטז עמ’.

חצי גבורים – 
פליטת סופרים

מאסף תורני. כרך י, ניסן תשע”ז. ראש המערכת: הרב משה ליב הברמן. 
224119לייקווד, מכון פליטת סופרים, תשע”ז. א’קכא עמ’.

חֵצי גבורים – 
פליטת סופרים

מאסף תורני. ט. עורך אחראי: הרב יעקב יצחק הכהן מילר. לייקווד, מכון 
218110פליטת סופרים, תשע”ו. תתקצ עמ’.

לחגים ולימי מועד. הרב אריה לייב היימן. עיבוד ועריכה הרב יוסף אליהו. חקרי לב
213107ירושלים, תשע”ד. שעו עמ’.

חרדים ואנשי 
מעשה. פועלי 
אגודת ישראל 

1933-1939

228132עדה ֶּגֶבל. ירושלים, יד יצחק בן צבי, תשע”ז. 233 עמ’.

מאת הרב מנדל ֵלִפין מסטאנוב. מהד’ שנייה עם הוספות. הרב מרדכי שמואל חשבון הנפש
235124אדלשטיין. ירושלים, מוסד הרב קוק, תש”פ. 23+רטז עמ’

חשק שלמה – 
שרשים

מילון עברי מעמיק מאת רבי שלמה פפנהיים מברסלאו. ע”י הרב משה צוריאל. 
225120שעלבים, מכון שלמה אומן, תשע”ח. 619 עמ’.

על טהרה וטבילה ומה שביניהן. היבט נשי ומשפחתי. ד”ר חנה קטן. שעלבים, טהורה את
241120משעול, תשפ”ב. 255 עמ’.

הלכות חציצה בטבילה. יוסף אברמובסקי. מהדורה מורחבת. ירושלים, תשע”ד. טהרה כהלכתה
210109ריט עמ’.

טהרת אבות
דיני טומאת שרץ ונבלה. מתוך הסדרה שיבת ציון, ביאורים חידושים ועיונים 

בהלכות העתידות לבוא בעניני טהרה ובית המקדש. יוסף דוב לובאן. ירושלים, 
תשע”ד. שנב עמ’.

211104

בירורי הלכה בסדר טהרות. כרך א. עזריה אריאל. ירושלים, מכון המקדש, טהרת ישראל
231466תשע”ט. כח+399 עמ’.

בירורי הלכה בסדר טהרות. כרך ב. עזריה אריאל. ירושלים, מכון המקדש, טהרת ישראל
240120תשפ”א. י+407 עמ’.

239121מאמרים במסכת בבא מציעא. שעלבים, ישיבת דרך חיים, תשפ”א. רנג עמ’.טוב טעם ודעת

טוב עין
מבחר שיעורים בתלמוד מפי הרב חיים סבתו לרגל מלאת לו שבעים שנה. 

העורך: ישראל מאיר סבתו. ראשון לציון, מסורה לעם והוצאת משכל וישיבת 
ברכת משה מעלה אדומים, תשפ”ב. 485 עמ’.

241121

ביאורי מרן הראי”ה קוק זצ”ל על סדר פסוקי ספר שמואל. הרב ברוך תאנה. טוב ֹראי
242286ירושלים, מכון טוב ראיה, תשפ”ב. 2 כרכים.

טֹוב ֹרִאי המבואר. 
225110עורך ראשי: הרב ברוך תאנה. ירושלים, מכון טוב ראיה, תשע”ז. רצד עמ’.זבחים

טוב ֹראי על 
מסכת גיטין

ביאורים וחידושים ועיונים מאת מרן הראי”ה קוק זצ”ל. בעריכת איתיאל 
235125עמיתי וברוך תאנה. ירושלים, מכון טוב ראיה, תש”פ. 463 עמ’.

על מסכת ברכות. מאיר בראלי. כולל ‘טל אורות’, כפר דרום תובב”א. בהוצאת טל ברכות
96מה, גמכון התורה והארץ, חוות כפר דרום, ]תשס”ה[. 228 עמ’.

טללי חיים
מבואות ושערים לפנימיות התורה סביב מועדי השנה שנאמרו על ידי הרב 

חיים כהן שליט”א )‘החלבן’(. סוכות. נכתב בשיתוף עם הרב ראובן ששון. רמת 
השרון, הוצאת ישיבת רמת השרון, תשע”ב. תרסח עמ’.

205112
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אסופת תקצירי מחקרים תשע”ב. אלקנה-רחובות, מכללת אורות ישראל, יאיר נתיב
205103תשע”ג. 78 עמ’.

יבין שמועה
על הלכות שחיטה ובדיקה וטריפות. מאת רבנו שמעון ב”ר צמח דוראן זצ”ל. 

מהודר ומתוקן ע”פ כתבי יד והדפוס הראשון. עורכים: הרב אברהם יעקב 
גולדמינץ והרב יואל קטן. שעלבים, מכון שלמה אומן, תשע”ו. 379 עמ’.

218113

יבין שמועה
על הלכות שחיטה ובדיקה וטריפות. מאת רבנו שמעון ב”ר צמח דוראן. 

עורכים: הרב אברהם יעקב גולדמינץ והרב יואל קטן. שעלבים, מכון שלמה 
אומן, תשע”ו. 379 עמ’.

220115

יד אליעזר
חידושים וביאורים על שו”ע יו”ד ]וקונטרס שמות גיטין[. מאת רבי אליעזר 
ניצבערג אב”ד האלינקא וקובל בליטא. מפעל חכמי ליטא, מכון ירושלים, 

תשס”ה. שני כרכים.
89מו, א

חידושים על מסכתות סנהדרין, שבועות, מכות והוריות. רבי יוסף דוד זינצהיים יד דוד
82מג, בזצ”ל. ירושלים, מכון ירושלים, תשס”ב. קצג+קפז עמ’.

יד יצחק
קובץ בנושאי תכונה יהודית לזכר ר’ יצחק תפוחי ז”ל. עורך: שמחה ולנר 

]בשיתוף שי ואלטר[. ישיבת כרם ביבנה, המכון ללימודי קידוש החודש ע”ש 
אברהם ורות דרייזין, תשס”ג. יד+422 עמ’.

87מד, א

חלק שלישי. תשובות ובירורים בהלכה בארבעה חלקי שולחן ערוך. מאת נתן יד נתן
204107יהודה אורטנר. לוד, תשע”א. תקנט עמ’.

ידות נדרים 
השלם

חלק ראשון – ביאור מספיק על כל ‘כלומר’ אשר בפירוש רש”י ובר”ן על מסכת 
נדרים. חלק שני – ביאורים ופלפולים על מסכתות שונות בש”ס. רבי יהודה 

יודל רוזנברג. ירושלים, המכון להלכה ומחקר שע”י ישיבת שבות ישראל, 
תשע”ה. רחצ עמ’.

218114

דרשות במחנה הסגר בצרפת בימי השואה. הרב משה קלנברג. עריכה: אסתר ידי משה
91מו, דפרבשטין. ירושלים, המרכז ללימוד השואה, תשס”ה. 285 עמ’.

238113סיפורו של שמואל ברין. ירושלים, תשפ”א. 209 עמ’.ָיְדָך ַּתְנֵחִני

יואל. בין משבר 
214106אליהו עסיס. ירושלים, מגיד-קורן, תשע”ה. י+349 עמ’.לתקווה

קובץ מאמרים לכבוד הרב יונה דברת בהגיעו לגבורות, וליובל שנות רבנות יובל בגבורות
230131במבוא חורון. עורך: הרב יואל קטן. מבוא חורון, משעול, תשע”ט. 332 עמ’.

יודעי בינה
מאסף תורני לענייני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית. יוצא 

לאור ע”י המכון ללימודי קידוש החודש ועיבור השנה ע”ש דרייזין בישיבת כרם 
ביבנה. עורך שי ואלטר. ח”א: תשס”א; ח”ב: תשס”ד; ח”ג: תשס”ו; ח”ד: תשס”ז.

87מז, ד

יום ולילה של 
תורה

על ענייני עלות השחר, הנץ החמה, שקיעת החמה וצאת הכוכבים. יעקב גרשון 
214104וייס. ירושלים, תשע”ה. 33+תרפב עמ’.

יום שאדם 
נולד בו

ימי הולדת במסורת ישראל. הרב יעקב וינברגר ומרדכי )מוטי( זפט. פתח 
94מה, גתקוה, כתר הזהב, התשס”ד. 156 עמ’.

יומן הרב הנזיר
עיקרי משנתו ותולדות חייו עם מבואות ופרקי זכרונות מאת בנו-יחידו הרב 

שאר-ישוב כהן. ערוך ע”י הראל כהן וידידיה הכהן. ירושלים, אריאל ודברי שיר, 
תשע”ט. 205 עמ’.

232125

241121הרב יעקב אריאל. רמת גן, תשפ”א. 450 עמ’.יומן ימית

והוא שני ספרים נפתחים, הראשון שלום ציון - במעלת השלום, השני אהבת יונתי תמתי
210105ציון - במצות אהבת ה’. יוסף דוב לובאן. ירושלים, תשע”ד. קפו עמ’.

יוסף אומץ
פסקים ומנהגים לכל ימות השנה, עם מנהגי ק”ק פרנקפורט וענייני מוסר 
ומידות. רבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן. העורכים: עמיחי כנרתי ויואל קטן. 

שעלבים, מכון שלמה אומן, תשע”ו. 59+תקמג עמ’.
218109

יוסף דעת
מחקרים בהיסטוריה יהודית מודרנית, מוגשים לפרופ’ יוסף שלמון לחג יובלו. 

עורך: יוסי גולדשטיין. באר שבע, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון 
בנגב, תש”ע. 427+36 עמ’.

107נא, ב
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יוסף ובני ישראל 
– הממצאים 

הארכיאולוגיים
96מז, ג]דניאל משה לוי[. ‘ערכים’, ירושלים תשס”ו. 100 עמ’.

קיצור, סיכום השיטות, חקרי הלכות. ]הרב יהושע ענבל[. מודיעין עילית, יורה דעה
20685תשע”ג. 2 כרכים.

ייעודה של 
אוניברסיטה דתית

עורכים: יעקב עירם, יהודה פרידלנדר, ושמעון אוחיון. רמת גן, אוניברסיטת בר 
209109אילן, תשע”ג. 160+152 עמ’.

לימוד יומי באמונה. הרב רן דוד כלילי. מעלה אדומים, מכון מעליות, תשפ”א. ְיַלֵּמד ֲעָנִוים ַּדְרּכֹו
239121שישה כרכים.

ילקוט בֵרכות 
בחשבון

והוא קובץ דברי חז”ל בענייני חכמת החשבון. שמעון בולג. ירושלים, תשע”ז. 
222110שני כרכים.

ילקוט המהר”ל 
מפראג

לקט דברי המהר”ל מפראג מתוך ספריו השונים, מסודרים וערוכים לפי 
231450נושאים. יעקב גרטנר. ירושלים, תשע”ט. תנט עמ’.

ילקוט ֵרעים 
חרדים

שירת משוררים אגודאיים צעירים בארץ-ישראל בשנות השלושים והארבעים 
97מט, גשל המאה העשרים. יוסף פונד. ירושלים, כרמל, תשס”ח. 240 עמ’.

קריאה חדשה ומקורית בפסוקי בראשית, החושפת את ההתאמה בין הנאמר ימי בראשית
231451בתורה לממצאי המדע. יצחק אורלן. בית אל, תשע”ט. 306 עמ’.

20688עיונים בענייני האחדות וההרמוניה בבריאה. יצחק אמיתי. טנא, תשע”ג. 51 עמ’.יסוד האחדות

יסודות דיני 
105נ, דשלום אלבק. הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תש”ע. 215 עמ’.הנישואין בתלמוד

יסודות ושורשים 
בשער היחוד 

והאמונה
224118ישראל נחום וילהלם. ישראל, תשע”ז. רנו עמ’.

יסודות הלכתיים, פרשניים ומחשבתיים במצוות הצדקה. מאת מנחם מן הכהן יסודי הצדקה
201104כשדן. ירושלים, תשס”ט. 633 עמ’.

שיחות עם הרב יעקב אריאל על השקפה, עבודת ה’ ופרקי חיים. ארלה הראל. יערב שיחי
226122ירושלים, דברי שיר, תשע”ח. 526 עמ’.

רשימות של הערות וביאורים בפירושי רמב”ן על התורה. מהדורה מחודשת. יקב אפרים
90מה, דמאת יעקב קאפיל שווארץ. ברוקלין ניו יורק, התשס”א. שני כרכים.(

מכתבי תורה. מאת יעקב קאפיל שווארץ. ברוקלין נוא-יורק. קובץ א תשסג; יקב אפרים
87מו, אקובץ ב תשס”ד.

יקב אפרים – 
205101קובץ ד. מאת יעקב קאפיל שווארץ. ניו יורק, תשע”ג. רסא עמ’.מכתבי תורה

יקב אפרים 
מועדים

כרך א חג הפסח וכרך ב חג השבועות; כרך ג ימים נוראים וכרך ד חג הסוכות; 
וכרך ה חנוכה – ט”ו בשבט – ארבע פרשיות – ימי הפורים. מאת הרב יעקב 

קאפיל שווארץ. ברוקלין ניו יורק, תשנ”ט-תש”ס. 3 כרכים.
86מו, ד

פירושים, חידושים והגיגים לפרשיות השבוע ולספר תהלים ומשלי, וקונטרס ָיָקר ַחְסֶדָך
207107בשולי ה”שפת אמת”. אמת יעקב קאפל רייניץ. נוה דניאל, תשע”ג. שכ עמ’.

פירושים, חידושים והגיגים לפרשיות השבוע, ספר תהלים וספר משלי. מאת יקר חרוץ
218115יעקב קאפל רייניץ. נוה דניאל, תשע”ה. שכו עמ’. )02-6426887(

פירושים, חידושים והגיגים לפרשיות השבוע ולנ”ך. יעקב קאפל רייניץ. נוה יקר תפארת
241122דניאל, תשפ”א. שצא עמ’.

ספר שנה לתורתם של חכמי אשכנז. ספר חמישי. בני ברק, מכון מורשת ירושתנו התשע”א
110נא, דאשכנז, תשע”א. תמח עמ’ + 47 עמ’ באנגלית.

כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשע”ב. בני ברק, מכון מורשת אשכנז, ירושתנו התשע”ב
203110תשע”ב. תלה+77 עמ’.

21497ספר שמיני. בני ברק, מכון מורשת אשכנז, תשע”ה. שפא עמ’.ירושתנו התשע”ה
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ירושתנו ספר 
235125בני ברק, מכון מורשת אשכנז, תש”פ. תמו עמ’.אחד עשר

ירושתנו ספר 
ראשון

עורכים: הרב שלמה יהודה ליב הופמן והרב יוסף שלמה מאיר. בני ברק, מכון 
96מז, דמורשת אשכנז, תשס”ז. שמז עמ’.

ירושתנו ספר 
רביעי

כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תש”ע. בני ברק, מכון מורשת אשכנז, 
110נ, דתש”ע. תיא עמ’.

ירושתנו ספר 
שלישי

כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשס”ט. עורכים: הרב שלמה יהודה ליב 
הופמן, הרב יוסף שלמה מאיר והרב משה דוד צ’צ’יק. בני ברק, מכון מורשת 

אשכנז, תשס”ט. תס עמ’.
98מט, א

ירושתנו. ספר 
שני

כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשס”ח. עורכים: הרב שלמה יהודה ליב 
96מט, אהופמן והרב יוסף שלמה מאיר. בני ברק, מכון מורשת אשכנז, תשס”ח. תסב עמ’.

124;226גיליון טו, אייר תשע”ח. שנו עמ’.ירחון האוצר

רשימות בחקרי הלכה ומנהג, פרשנות וטעמים במקרא, ותולדות חכמי תימן. יריעות אהרן
91מה, דמאת אהרן ב”ר חיים דוד קאפח. ירושלים התשס”ג. 287 עמ’.

על אמון האדם בעצמו ובחייו, מתוך כתביו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. יש לך כנפי רוח
20689ליקט, ביאר וערך: צבי דב הירש. ]רמת גן[, תשע”ב. תעה עמ’.

חידושים על פרשיות השבוע מאת שמעיה אריה שנרב ז”ל. פתח תקוה, ישא מדברתיך
110נ, אתשס”ט. תקכז עמ’.

ישועת דניאל
על שו”ע או”ח. הלכות בין המצרים, זכר לחורבן וראיית מקום המקדש; חנוכה 
ופורים. עיונים ופסקי הלכות לפי סדר שו”ע ומ”ב. דניאל יהושע גולדשמידט. 

מודיעין עילית, תשס”ח. 16+שעה עמ’.
102מט, ב

הלכות צדקה, מעשר כספים, יששכר זבולון. דניאל יהושע גולדשמידט. ישועת דניאל
112נ, אמודיעין עילית, תשס”ט. 20+שיט עמ’.

על שו”ע או”ח, הלכות בציעת הפת, דיני סעודה, ברכת המזון, דיני זימון, ברכת ישועת דניאל
205111הפירות. דניאל יהושע גולדשמידט. מודיעין עילית, תשע”ג. שני כרכים.

שביעית ושמיטת כספים. דניאל יהושע גולדשמידט. מודיעין עילית, תשפ”א. ישועת דניאל
28237122+תט עמ’.

241123הרב אליהו רחמים זייני. חיפה, אור וישועה, תשפ”א. 319 עמ’.ישועת ה’

מאסף תורני. כרך יד, ניסן התשס”ד. העורך: שלמה גאטעסמאן. יו”ל ע”י מכון ישורון
90מה, בישורון, ניו יורק - ירושלים. תתרס”ח עמ’.

95מו, אמאסף תורני. כרך טו, ניסן תשס”ה. תתצד עמ’.ישורון

88מד, איב. ניו יורק – ירושלים, ניסן תשס”ג. העורך: הרב שלמה גאטעסמאן. תתכט עמ’.ישורון

114נ, גמכון ישורון, ניו יורק ירושלים. כרך כא, ניסן ה’תשס”ט. תתקכה עמ’.ישורון

משא ומתן בהלכה, חידושי תורה ומחשבה, מגדולי דורנו וחובשי בית המדרש, ישורון
199114ומאוצרות חכמי ישראל לדורותיהם. ניו-יורק – ירושלים, מכון ‘ישורון’.

204104עורך: שלמה גאטעסמאן. ניו יורק – ירושלים, מכון ישורון, תשע”ב. תתקמב עמ’.ישורון

מאסף תורני. לד. עורך: שלמה גאטעסמאן. עורך אחראי בארץ ישראל: הרב ישורון
218108יחיאל שטרנברג. ניו יורק – ירושלים, תשע”ו. תתקמב עמ’.

231461ניו יורק – לייקווד – ירושלים, מכון ישורון, תשע”ט. אלף סח עמ’.ישורון כרך מ

עורכים: שלמה גוטסמן, הרב מאיר אריה רייז ואחרים. ניו-יורק ירושלים, ישורון כרך מא
233120תשע”ט. תתקצה עמ’.

עורך אחראי בא”י: הרב יחיאל שטרנברג. ניו יורק – ליקווד – ירושלים, מכון ישורון כרך מב
239122ישורון, תשפ”א. אלף רכו עמ’.

כ”ד שנות רבנות בק”ק כפר דרום. אברהם יעקב שרייבר. שבי דרום, תש”פ. כ”ד כפר דרום
782235126 עמ’.
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הארות לחומש ויקרא מתוך שיחות הרב אלישע וישליצקי זצ”ל. ירושלים, כדבר אלישע
240119ישיבת ירושלים לצעירים, תשפ”א. 140 עמ’.

הרפתקאות ספרית רימונים 3. יקהת רוזן. מרכז שפירא, המכון התורני אור כוזרי
229127עציון, תשע”ח. 141 עמ’.

236123בירורי הלכה בקצרה. דוד שטרן. שעלבים, תשפ”א. קנז עמ’.כוכב מיעקב

231445כללי טוען ונטען. יוסף אומן. בני ברק, תשע”ח. רמד עמ’.כח הטענה

231460אוטוביוגרפיה. רחמים מלמד כהן. ירושלים, תשע”ט. 207 עמ’.ָּכטוב בעיניך

כי בא השמש
שיטות רבותינו התנאים והאמוראים הראשונים והאחרונים ומרן השלחן ערוך 

בענייני קביעת זמני בין השמשות וצאת הכוכבים. דוד יוסף. ירושלים, מכון 
יחוה דעת, תשע”ז. קעו עמ’.

220108

כי עמנו אל
קורות משפחה יהודית בהולנד בעת השואה. על פי סיפורה של משפחת 

עמנואל בספרים ‘יסופר לדור’ ו’קמנו ונתעודד’. בני ברק, גנזך קידוש השם, 
תשס”ח. 116 עמ’.

114מט, ד

המלחמה בהגות ובהלכה היהודית. אברהם פרי. עריכה: הרב אריה כץ. כי תצא למלחמה
215105ירושלים, מכון פוע”ה, תשע”ה. 260 עמ’.

שיעורם שניתנו בימי זכרון של בננו מנחם ישראל ז”ל. משה גנץ. שעלבים, כי תשא
241123תשפ”ב. 70 עמ’.

כיפה סרוגה נשק 
בהצֵלב

סיפור גבורתם של 18 לוחמים חללי הציונות הדתית. אילן כפיר ודני דור. 
227129ראשון לציון, הוצאת ראם וידיעות אחרונות, תשע”ח. 254 עמ’.

כיצד לקרוא את 
224119אריאל רוט. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ז. 292 עמ’.ספרות חב”ד

על מבנה המשנה ודרך לימודה בעל פה. פינחס אליהו וורנר. עורך: הרב משה כיצד סדר משנה
241124שוחט. סילוור ספרינג, תשפ”א. קלג עמ’.

כך היא גאולתן 
של ישראל

הרב קוק והתחיה הלאומית, תהליכים, מקורות ופרשנות. יחזקאל קופלד. 
232126ירושלים, ספריית בית אל, תשע”ט. 379 עמ’.

כל התלמוד על 
233119אורי בריאלנט. חבל מודיעין, דביר, תש”פ. תפו עמ’.רגל אחת

קבלת והתרת נדרים ומנהגים. יצחק אליהו שטסמן. ירושלים, ‘פלדהיים’, כל נדרי
104מט, אתשס”ח. תתסב עמ’.

שיעורים כללים על עניני וסתות. גדליה אבערלאנדער ומשה אליעזר בלום. כללי טהרה
230129מאנסי ניו יארק, תשע”ה. 33+רלד עמ’.

ספר זיכרון לעילוי נשמת תלמידינו היקרים. ישיבת שעלבים, תשס”ו. קא+113 כנגד ארבעה בנים
96מו, געמודים.

עיונים בספרות הרבנית בימי הבינים. כרך ג: איטליה וביזנטיון. ישראל מ’ תא-כנסת מחקרים
89מו, גשמע. ירושלים: מוסד ביאליק, תשס”ו. ח+360 עמ’

בין אדם לכספו בעידן המודרני. אריאל בראלי. שדרות, משפט לעם, תשע”ט. כסף כשר
251231467 עמ’.

חידושים וביאורים על ספר טורי זהב. יורה דעה הלכות נדה. רפאל אברהם כף הזהב
211108שלום מועלם. ירושלים, מכון טורי זהב, תשע”ד. 58+רצא עמ’.

על נוסחי התפילה וענייניה, לרבי כליפא מלכא. ההדיר: משה עמאר. לוד, כף ונקי השלם
210111אורות יהדות המגרב, תשע”ד. 444+43 עמ’.

92מה, גמאת שאול בר אילן. בהוצאת ‘מנהיגות יהודית’. כפר דרום, תשס”ה. 31 עמ’.כפתור הפלא

תור הזהב של הישיבות הליטאיות במזרח אירופה. בן-ציון קליבנסקי. ירושלים, כצור חלמיש
211113מרכז זלמן שזר, תשע”ד. VIII+550 עמ’.

רב קהילה כיועץ משפחתי ואישי. מדריך שימושי. הרב ד”ר ישראל נחמן לויץ. ְּכרֹוֶעה ֶעְדרֹו
235127שעלבים, ספריית משעול, תש”פ. 375 עמ’.
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כשיהדות פוגשת 
מדינה

מאת ידידיה צ’ שטרן, בנימין בראון, קלמן נוימן, גדעון כ”ץ, ניר קידר. ת”א, 
215109ידיעות אחרונות וספרי חמד והמכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע”ה. 511 עמ’.

238114קובץ מאמרים בענייני כשרות. כרך ג. אלון מורה, כושרות, תשפ”א. 444 עמ’.כשרות כהלכה

כתאב אלשהאדאת 
ואלותאיק, והוא 

ספר העדויות 
והשטרות לרב 

סעדיה גאון

מהדורה ביקורתית בצירוף מבוא, תרגום, חילופי נוסח והערות. מאת מנחם 
בן-ששון וירחמיאל ברודי. ירושלים, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 

תשפ”א. 296 עמ’.
241124

כתב עברי – כתב 
אשורי

שיטת חז”ל על פי תורת המהר”ל ובית ומדרשו. מאת צבי אינפלד. ירושלים, 
103מח, דפלדהיים, תשס”ח. רמט עמ’. ]הסקירה מאת הרב יואל עמיטל[

כתבי הגאון רבי 
יחיאל יעקב 
וויינברג זצ”ל

מלך שפירא. חלק א בענייני תלמוד והלכה, סקרנטון תשנ”ח, רעט עמ’; חלק ב 
93מד, במאמרים, נאומים ודיבורים, סקרנטון תשס”ג, תנ עמ’.

כתבי הערוך 
השולחן

אור לישרים, שאלות ותשובות, ליקוטים ואגרות. בעריכת הרב יהודה אהרן 
הלוי הורוויץ והרב בנימין גרינגראס. ירושלים, מכון אהלי ספר, תשס”ז. 

20+קצז+ריט עמ’.
95מח, ב

כתבי מהר”ם 
ֵאיֶרָרה

תשובות ופסקי דין בארבעת חלקי השו”ע, דרשות וחידושים מכת”י. בצירוף 
קונטרס בענין חשמל ביו”ט מנכד המחבר הרב משה הררי. ירושלים, ה’תשס”ח. 

תלב עמ’.
99מט, ב

כתבי ר’ משה אבן 
תבון

ספר פיאה, מאמר התנינים, פירוש האזהרות לר’ שלמה אבן גבירול. ההדירו: 
חיים קרייסל, קולט סיראט, אברהם ישראל. באר שבע, הוצאת הספרים של 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תש”ע. 448 עמ’.
106נ, ד

כתבי רבינו 
יצחק דוב הלוי 

מווירצבורג. חלק ב

ערך: הרב אביגדור ברגר. יו”ל ע”י צבי הלוי באמבערגער. ישראל, תשס”ה. 
90מז, גתקעג עמ’.

כתבי-העת של 
ההשכלה במחצית 

המאה הי”ט

החלוץ: מלחמת הדת והתושיה. בכורים: חכמת ישראל. מפתחות מוערים 
לכתבי-העת העבריים של ההשכלה. משה פלאי. ירושלים, מאגנס, תשע”ה. 

XVI+483 עמ’.
215110

כתבים מימי 
השואה - תמורת 

עולם, שאלי שרופה
219113יצחק ברויאר. ירושלים, מוסד יצחק ברויאר, תשע”ו. 229 עמ’.

כתובות ותנאים 
לחג השבועות 

בקהילות ישראל
241125מאיר ֵנזרי. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשפ”א. 656 עמ’.

כתר כהונה
חידושי סוגיות ועניינים. מאת רבי צבי הירש הכהן וואלק מפינסק. בעריכת 

הרב יעקב יהושע בוקסבוים. מפעל תורת חכמי ליטא, מכון ירושלים תשס”ד. 
63+רעז עמ’.

90מד, ג

שו”ת חדושים וביאורים בעניינים שונים בש”ס ובפוסקים. חובר ע”י כתריאל כתר נהורא
89מה, גדוד קאפלין, ירושלים תשס”ד. 6+ריט+ו+לא+כח עמ’.

ליקוט דברי קדשו של רבי ישראל הבעל שם טוב. מפורש ומבואר. חלק ראשון. כתר שם טוב
222114ניו יורק, קהת, תשע”ז. 663 עמ’.

מגוש קטיף ועד עמונה: הסיפור מאחורי המאבק על ארץ ישראל. ענת רוט. לא בכל מחיר
209114ת”א, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע”ד. 631 עמ’.

לא ידענו מה 
היה לו

ספרות ומשמעות באגדה התלמודית. איתי מרינברג-מיליקובסקי. רמת גן, 
220107אוניברסיטת בר אילן, תשע”ו. 226 עמ’.

לא עוצמים 
עיניים

רוחניות ומדיטציה יהודית ככלי להתמודדות עם אתגרי עידן האינטרנט. ד”ר 
229122נפתלי פיש. ירושלים, דברי שיר, תשע”ז. 126 עמ’.

לאוקמי גירסא 
על מסכת ביצה

יכיל בקרבו תיקוני לשון בפירוש רש”י, וכן הוספת תיבות ודיבורים שלמים 
203106מכתבי יד. מאת ישראל אברהם גרינבוים. ירושלים, תשע”ב. לח עמ’.
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הארות רוחניות בעבודת ה’ לאור דברי ה’שם משמואל’ על פרשיות השבוע. 
  230125אלי שיינפלד. ירושלים, דברי שיר, תשע”ח. 244 עמ’.  

לאמונת עתנו. 
חלק עשירי – 
חסדך ליודעיך

שיעורים ב”עין איה” שבת בנושא משנתו של רשב”י, מפי הרב צבי ישראל טאו. 
203105ירושלים, חוסן ישועות, תשע”ב. רעא עמ’.

להאמין, לאהוב, 
241125אלי שיינפלד. ירושלים, ספריית בית אל, תשפ”ב. 155 עמ’.לחנך

ביאור עבודת הקרבן. משמעות עבודת הקרבנות על פי דרכו של רש”ר הירש. להבין
226120אהרן שווב. מהדורה שניה. פתח תקוה, תשע”ח. רלד עמ’.

פרשת שבוע יומית עם הרבי מלובביץ’. ת”א, ידיעות אחרונות וספרי חמד, להחיות את היום
211113תשע”ד. 494 עמ’.

הראי”ה קוק והקרן הקיימת לישראל. הרב אברהם וסרמן ואיתם הנקין. להכות שורש
204109ירושלים, תשע”ב. 198 עמ’.

מהדורה מורחבת. הרב צבי יהודה הכהן קוק. ירושלים, חוסן ישועות שע”י להלכות צבור
232126ישיבת הר המור, תשע”ט. תקסה עמ’.

ימי הקיץ ]תמוז-אלול[ ה’ תשס”ב. בעריכת הרב מרדכי גנוט. בני ברק, תשס”ב. לוח דבר בעתו
64מג, אתתקצג-א’רטז ]=224[ עמ’.

92מה, דה’ תשס”ה כרך שלישי. בני ברק, תשס”ה. כמאתיים עמ’.לוח דבר בעתו

לוח דבר בעתו 
110נא, אמאת הרב מרדכי גנוט. בני ברק, ]תשס”ט[. 1520 עמ’.ה’תש”ע

לוח דבר בעתו 
89מד, בהעורך: הרב מרדכי גנוט. בני ברק, תשס”ד. א’שעו עמ’.ה’תשס”ד

לוח דבר בעתו 
95מז, במאת הרב מרדכי גנוט. בני ברק, תשס”ז. 1338+150 עמ’.ה’תשס”ז

לוח דבר בעתו 
238114בעריכת הרב מרדכי גנוט. בני ברק, תש”פ. 1823 עמ’.ה’תשפ”א

לוח דבר בעתו. 
228124הרב מרדכי גנוט. בני ברק, תשע”ח. 1807 עמ’.התשע”ט

לוח ההלכות 
והמנהגים לבני 

אר”י לשנת 
ה’תשע”ח

224117אליהו אשר זלזניק. בית שמש, תשע”ח. 375 עמ’.

לוח ראשונים 
ואחרונים; לוח 

סדר הדורות; לוח 
ראשי ישיבות

210112המסדר: הרב יוסף אוחנה. ירושלים, ישיבת חיי אהרן.

למהותם של חודשי השנה. יהודה שביב. הוצאת צור-אות. ירושלים, תשס”ה. ָלֳחָדשיו יבכר
96מה, ג159 עמ’.

222103אורו של התלמוד הירושלמי. ישי ויצמן. מעלות, זהב הארץ, תשע”ז. 298 עמ’.לחזות בנעם

חיים של שגשוג, לאור חז”ל וחכמי אומות העולם. נילי סופר. ת”א, ידיעות לחיים טובים
214107ספרים, תשע”ה. 191 עמ’.

לחם משנה
פירוש המשניות מאת הרב משה ליפשיץ מקראקא. עורך: שלום יעקב 

דזשייקאב. חלק ראשון סדר זרעים, ברוקלין תשס”ב, חלק שני סדר קדשים, 
ברוקלין תשס”ג.

88מד, ד

פירוש המשניות על סדר מועד. הרב משה ליפשיץ מקראקא. עורך: שלום יעקב לחם משנה
91מה, אדזשייקאב. ברוקלין, תשס”ד. דש עמ’.
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לחם משנה על 
אבות

הרב משה ליפשיץ מפוזנא.  העורך: ר’ שלום דזשיקאב, מאנסי נ”י, תשס”ה. 
87מו, אקעב עמ’.

201102אליעזר יהודה בראדט. ירושלים, תש”ע. קיח עמ’.ליקוטי אליעזר

לכתך אחרי 
במדבר

ספר זיכרון לאלקנה גובי ז”ל, עם הגדה של פסח ‘מנחת אשר’ מאת הגאון ר’ 
94מג, דאשר וייס ועוד. נוה דקלים, תשס”ג. תח+196+127 עמ’.

223113בירורי הלכה. דניאל אלקלעי. חלק ראשון, מהד’ שנייה. נריה, תשע”ז. שצ עמ’.למדני חוקיך

242286בירורי הלכה. חלק שני. דניאל אלקלעי. ]ירושלים[ תשפ”ב. 432 עמ’.למדני חוקיך

למה מתכוונים 
כשאומרים 

אלהים?
233123אליסף ליבי. ירושלים, ניב, תשע”ט. 199 עמ’.

212105קידושין ונישואין. א. ירושלים, בית המדרש למען דעת, תשע”ד. רכב עמ’.למען דעת

קידושין ונישואין. ב. העורך: משה דוד צ’צ’יק. ירושלים, בית המדרש למען למען דעת
216113דעת, תשע”ה. רמט עמ’.

דרכי ניתוח להבנת עומקו של פירוש רש”י על התורה. מאת אביגדור בנש”ק. לעומקו של רש”י
20295ירושלים, הוצאת יפה נוף, תשע”ב. 271 עמ’.

רבי יחיאל יעקב וינברג זצ”ל. בעריכת הרב אברהם אבא וינגורט. ירושלים לפרקים
94מג, דתשס”ג. 71+תרנ עמ’.

הרב יחיאל יעקב ויינברג. מהדורה חדשה לרגל יום השנה ה-40 להסתלקותו. לפרקים
92מז, גירושלים תשס”ו. 62+תרפב עמ’.

לקֹרא כולם 
בשם ה’

על הגיור בזמננו. הרב חננאל עמי-ישראל זייני. חיפה, ישיבת אור וישועה, 
241125תשפ”ב. 101 עמ’.

דברים אל האוהבים דבריה של שבת קודש. ובסופו שביבי אור מחיי אאמו”ר לקראת כלה
92מו, אזצ”ל ]ר’ דוד ארנד ז”ל[. מאת הרב יצחק ארנד. ירושלים, תשס”ג. ריח עמ’.

עיונים בהלכות הנוגעות לחידוש עבודת המקדש והקרבנות. הראל דביר. נריה, לקראת מקדש
242287תשפ”ב. תקיד עמ’.

חלק ראשון. טיוטות שיעורים מסדרת ‘עקבי פרשת השבוע’. אברהם יעקב לקראת שבת
229116גולדמינץ. ירושלים, תשע”ט. 125 עמ’.

235128פרקי אמונה. חיים סבתו. ראשון לציון, ידיעות ספרים, תשע”ט. 191 עמ’.לקראתי מצאתיך

על הטוב המתגלה בדורעם סדר התפילה ליום העצמאות וליום ירושלים. רמת לראות בטוב ה’
227129השרון, מכון ‘מלאה הארץ דעה’, תשע”ח. 231 עמ’.

לשונה וסגנונה 
של מסכת אבות 

לדורותיה

שמעון שרביט. הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. באר שבע, 
92מז, בתשס”ו. 280 עמ’.

226116על האתיקה של המחלוקת. יובל שרלו. ירושלים, מגיד-קורן, תשע”ח. 26+236 עמ’.לשם שמים

לתורתם של 
תנאים

אסופת מחקרים מתודולוגיים ועיוניים. שמא יהודה פרידמן. ירושלים, מוסד 
210108ביאליק, תשע”ג. יז+534 עמ’.

עיוני סוגיות ובירורי הלכה. נתן שמעון בר חיים )הזנפרץ(. ירושלים, תשע”ה. מאורות נתן
214100תי עמודים.

עיונים במזמורי תהלים מאת ֶסֶגל ההוראה של מכללת אורות ישראל. עריכה: מאורות תהלים
199107הרב יעקב אפשטיין. אלקנה-רחובות, מכללת אורות ישראל, תשע”א. 414 עמ’.

89מד,דעל פרקי אבות. מאיר צבי גרוזמן. ת”א, תשס”ד. 343 עמ’.מאיר אבות

204107הרב מאיר ליברמן סג”ל. מהדיר: שלום דזשייקאב. מאנסי, תשע”ב. ]40[+קסב עמ’.מאיר השחר

העיון והמעשה בהליכות אדם לחברו. יצחק מיכל שקופ. שיקגו, תשע”ד. מאיש לרעהו
211112יט+409 עמ’.
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קובץ חידושי תורה שהתלבנו בחבורת הכולל הגבוה לעיון בישיבת הר-עציון. מאמר הפלאה
21499אלון שבות, ישיבת הר עציון, תשע”ה. 418 עמ’.

מאמר מרדכי – 
ושבתה הארץ

פסקי הלכה תשובות ומאמרים בענייני שביעית. הרב מרדכי אליהו. ירושלים, 
97מח, ד‘דרכי הוראה לרבנים’, תשס”ח. תשכג עמ’.

מאמר מרדכי. 
הלכות סת”ם

חלק ראשון. הרב מרדכי אליהו. עורך ראשי: הרב יוסף אליהו. ירושלים, מכון 
242288דרכי הוראה, תשפ”ב. תל עמ’.

מאמר על הדרשות 
ועל האגדות 

להחסיד הנגיד 
רבנו אברהם בן 

הרמב”ם

מהדיר: משה מיימון. מאנסי - ניו יארק, המכון לחקר תורת הקדמונים, תש”פ. 
236123צז+צ עמ’.

מאמר על 
ישמעאל לרבינו 

שלמה בן אברהם 
אבן אדרת

עם מבוא והערות; מצות ה’ ברה, בירור יסודות שבע מצוות בני נח. על ידי 
110נ, גבצלאל נאור. ניו יורק, אורות, התשס”ח. 178+220+7 עמ’.

הקדמה לספר הזוהר מאת הרב יהודה לייב אשלג זצ”ל. ידידה כהן. צפת, מארג לנשמה
224106נהורא, תשע”ז. 263 עמ’.

מאה יסודות מספר קצות החושן. רפאל קרויזר ויעקב זלושינסקי. ירושלים, ְמַאת ַאְדֵני ַהחֹוֶׁשן
234119תש”פ. 242 עמ’.

מבוא והוספות 
לספרי מהרי”ל

הרב ישראל מרדכי פלס והרב שלמה יהודה הכהן שפיצר. ירושלים, מכון 
220116ירושלים – מפעל תורת חכמי אשכנז, תשע”ו. 416+35+שכו עמ’.

מבוא ללימוד 
91מד, אמשה פינצ’וק. רמת בית שמש, מכון דורש ציון, תשס”ג. 103 עמ’.התלמוד הירושלמי

91מה, גיהודה קופרמן. ירושלים, מכללה ירושלים, תשס”ה. 148 עמ’.מבוא ללימוד תורה

201111ענת רייזל. אלון שבות, הוצאת תבונות – מכללת הרצוג, תשע”א. 455 עמ’.מבוא למדרשים

229126משה ריינס. עורך: אליעזר יהודה בראדט. רמת בית שמש, תשע”ח. לג+640 עמ’.מבחר כתבים

מבשן אשיב
שאלות ותשובות ובירורי דינים שנתבררו בקהילתנו ]רמת מגשימים[. חלק א. 

מאת יהושע שלמה ון דייק. כפר דרום – אשקלון, מכון התורה והארץ, תשע”ד. 
639 עמ’.

212109

מבשן אשיב. 
חלק שני

שאלות ותשובות. יהושע שלמה ון דייק. כפר דרום – שבי דרום, מכון התורה 
239123והארץ, תש”פ. תרלו עמ’.

94מז, גמתולדותיו של הרב משלם ראטה. ]בעריכת הרב יהושע האיתן.[ תשס”ו. 135 עמ’.מבֵשר ואומר

221112על הלכות מקוואות וטבילת כלים. חננאל שלוסברג. רבבה, תשע”ד. קצב עמ’.מגדל חננאל

מגילת אסתר 
עם פירוש תכלת 

מרדכי
88מז, במאת הרב אברהם קורמן ז”ל. ת”א תשס”ו. 58 עמ’

מגילת הגבורה 
במלחמת יום 

הכיפורים

סיפורה של חטיבה 679 )ממחנה “יפתח”(. ד”ר חִגי בן-ארצי. ירושלים, ספריית 
228127בית אל, תשע”ח. 96 עמ’.

פירוש על מסכת אבות מיוחס לרבי יצחק אבוהב. מהדיר: יעקב שמואל שפיגל. מגן אלהים
105נ, אפתח תקוה תשס”ז. 273 עמ’.

אסופת מאמרים. גיליון ה. בבא קמא ועיוני הלכה. מעלה אדומים, מעליות, ִמְדָּבָרה
235129תש”פ. 272 עמ’.

אסוּפת מאמרים על מסכת שבת מבית ישיבת ההסדר ‘ברכת משה’. מעלה ִמְדָּבָרה
242288אדומים, מעליות, תשפ”ב. 2 כרכים.

87מו, אמאיר ומרים שורץ. ירושלים, תשס”ה. 277 עמ’.מדור לדור
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כתב העת של. כרך 56 ]תשפ”ב[. עורכים: איתמר גרינוולד, יעקב דויטש. מדעי היהדות
241126ירושלים, האיגוד העולמי למדעי היהדות, תשפ”ב. 212+36 עמ’.

מדריך הלכתי 
ומעשי לקניית 
ארבעת המינים

89מה, ביוסף ברינר. ]ירושלים תשס”ד.[ 28 עמ’.

מדריך הלכתי 
242288עודד מילר. בית אל, קרית הישיבה, תשפ”א. 50 עמ’.ומעשי לקראת לידה

מדריך שימושי 
לתולדות גאונים 

ראשונים ואחרונים
237124הרב אברהם בראונר. ירושלים, תשפ”א. 91 עמ’.

מדריך שמיטה 
לצרכן תשע”ה

מהדורה מעודכנת לקראת שנת השמיטה תשע”ה. כפר דרום ת”ו – שבי דרום, 
211104מכון התורה והארץ, תשע”ד. 135 עמ’.

מדרך עץ החיים
קובץ מאמרים של רבני ותלמידי ישיבת “דרך חיים”, הישיבה הקטנה 

בשעלבים. קובץ רביעי, מסכתות קידושין ובבא בתרא. שעלבים, תשע”ד. 299 
עמ’.

209115

קובץ מאמרים של רבני ותלמידי ישיבת ‘דרך חיים’. קובץ שישי - סוכה וגיטין. מדרך עץ החיים
229125שעלבים, תשע”ט. 244 עמ’.

מדרש איכה רבה 
עם פירוש דורש 

ציון

מנוקד על פי מסורת יהודי תימן. פירוש: אליקים צדוק. ניקוד ועריכה: אדם בן 
214105נון. יד בנימין, בית הכנסת ובית המדרש ‘שערי ציון’, תשע”ה. 21+רמז עמ’.

דרשות חז”ל על הפסוקים בספרי יהושע שופטים ושמואל. העורך: שלמה הלוי מדרש נביאים
110נ, גבמברגר. ירושלים תשס”ט. צו עמ’.

241127החזרה אל יסודות חיינו. דוד ג’יאמי. ירושלים, מתוקים מדבש, תשפ”א. 123 עמ’.מה ד’ שואל מעמך

מה נאכל בשנה 
השביעית – היתר 

מכירה או אוצר 
בית דין

105מט, איהושע מ’ בן מאיר. ישיבת ‘שבות ישראל’, תשס”ח. 106 עמ’.

מהלכי משפט
מהלכים משפטיים בהלכה בנושאי אבן העזר וחושן משפט. נלווה אליו 

קונטרס ‘אביעזר’, ובו חומר עזר לנבחני הדיינות. אברהם שיראזי. נתניה, 
תשס”ט. ס’+643+44 עמ’.

97מט, ג

מהלכי משפט, 
כרך ב

מעמדם ההלכתי והמשפטי של נישואין אזרחיים, רפורמיים וקונסרבטיביים, של 
201106ידועים בציבור ושל פילגשות. אברהם שיראזי. ]נתניה[, תשע”א. לד+843 עמ’.

מהלכי משפט. 
כרך ד

מהלכים בסוגיות התלמוד, הכוללים חידושים, ביאורים וביאורי סוגיות. אברהם 
216112שיראזי. נתניה, תשע”ה. לו+782 עמ’.

סוגיות בתורה מבריאת העולם ועד מתן תורה. הרב יהודה הרצל הנקין. עורך: מהלכים במקרא
236124הרב איתם שמעון הנקין הי”ד. ירושלים, מגיד, תש”פ. 284 עמ’.

ראשיתו, מייסדיו, ראשיו, תרומתו. מאת חיים ֹזהר. בהוצאת הסתדרות המזרחי מוסד הרב קוק
87מז, ד– הפועל המזרחי, ירושלים תשס”ה. 72 עמ’.

מועדי צבי
חידושים וביאורים בענייני המועדים. חלק ראשון. ראש השנה, יום הכיפורים, 
סוכות, חנוכה. מאת רבי צבי הירש גראדזעסקי. המו”ל: רבי שלום דזשייקאב. 

מאנסי ניו יורק, תשע”ו. כט+רנח עמ’.
223113

231442קריאות חדשות בחגי ישראל. הרב יונתן זקס. ירושלים, מגיד, תשע”ט. 281 עמ’.מועדים לשיחה

מהדורה חדשה מונגשת של ספרו ההגותי של הרמב”ם. חלק ראשון. מבאר מורה הנבוכים
230115ועורך ראשי: יוחאי מקבילי. קדומים, מפעל משנה תורה, תשע”ח. נב+347 עמ’.

מורה הנבוכים. 
חלק שלישי

מהדורה חדשה מונגשת של ספרו ההגותי של הרמב”ם. מבאר ועורך ראשי: 
238115יוחאי מקבילי. קדומים, מפעל משנה תורה, תשפ”א. לה+507 עמ’.

מורה הנבּוכים. 
חלק שני

מהדורה חדשה. מבאר ועורך ראשי: יוחאי מקבילי. קדומים, מפעל משנה 
231452תורה, תשע”ט. כג+326 עמ’.
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81מג, בהעורך: הרב יוסף בוקסבוים. שנה כד גליון י-יב )אלול תשס”ב(. רח עמ’.מוריה

96מג, גשנה עשרים וחמש, אדר ראשון תשס”ג, גיליון ג-ה )רצא-רצג(.מוריה

86מד, אהעורך: הרב יוסף בוקסבוים. שנה כה, גל’ ט-י )רצז-רחצ(. מנ”א תשס”ג. קס עמ’.מוריה

שנה כו גל’ ז-י )שז-שי( ]אלול תשס”ד[. העורך: הרב יוסף בוקסבוים. ראש מוריה
95מה, בהמערכת: הרב שמחה חסידה. רמח עמ’.

קובץ תורני. שנה כז, גליונות א-ג )שיג-שטו(, ד-ו )שטז-שיח(. העורך: הרב מוריה
91מו, איוסף בוקסבוים. מכון ירושלים, תשס”ה.

שנה כז, חשון תשס”ו. גל’ ז-ח )שיט-שכ(. העורך: הרב יוסף בוקסבוים. ראש מוריה
91מו, בהמערכת: הרב שמחה חסידה. מכון ירושלים. קנב עמ’.

שנה עשרים ושמונה, גליונות א-ב )שכה-שכו; תמוז תשס”ו(, ג-ד )שכז-שכח; מוריה
99מז, גחשון תשס”ז(. העורך: הרב יוסף בוקסבוים. מכון ירושלים.

העורך: הרב אריה בוקסבוים; ראש המערכת: הרב שמחה חסידה. שנה כט גל’ מוריה
98מט, גא-ב; ג-ד; ה-ז )שלז-שמג( ]אדר שני תשס”ח – חשון תשס”ט[. מכון ירושלים.

קובץ תורני לחידושי תורה והלכה גנוזות ראשונים ואחרונים ופרקי עיון ומחקר. מוריה
20699שנה לב, ניסן תשע”ג )גליון ו-ח ]שעח-שפ[(. ירושלים, מכון ירושלים. דש עמ’.

שנה לב, תשרי תשע”ד )גליון ט-יב ]שפא-שפד[(. העורך: הרב אריה מוריה
209102בוקסבוים. בהוצאת מכון ירושלים. שג עמ’.

שנה שלושים ואחד. אלול תשע”ד. גליון ז-ט )שצא-שצג(. ירושלים, מכון מוריה
212107ירושלים, תשע”ד. רצו עמ’.

נה שלושים וחמש, תשרי תשע”ח, גליון י-יב ]תיח-תכ[. עורך: הרב אריה מוריה
224113בוקסבוים. ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ח. שעה עמ’.

שנה לז, שבט תשע”ח, גיליון א-ג )תכא-תכג(. עורך: הרב אריה בוקסבוים. מוריה
225108ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ח. שפד עמ’.

גיליון י-יב ]תל-תלב[, שנה לו, שבט תשע”ט. ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ט. מוריה
230119שנב עמ’.

קובץ תורני. שבט תש”פ )שנה לז גיל’ ז-ט ]תלט-תמא[(. עורכים: הרב אריה מוריה
233132בוקסבוים, הרב שמחה חסידה. ירושלים, מכון ירושלים, תש”פ. שפג עמ’.

שנה לח, שבט תשפ”א. גליון א-ג ]תמה-תמז[. ירושלים, מכון ירושלים, מוריה
238116תשפ”א. שצה עמ’.

קובץ תורני. שנה לח, תשרי תשפ”ב )גיל’ ד-ו ]תמח-תנ[(. ירושלים, מכון מוריה
240120ירושלים, תשפ”ב. שעג עמ’.

קובץ תורני. שנה לח אד”ר תשפ”ב גליון ז-ט )תנא-תנג(. העורך: הרב אריה מוריה
242289בוקסבוים. ירושלים, מכון ירושלים, תשפ”ב. ש עמ’.

שיחות ומאמרים מאת רבי אברהם אלקנה כהנא שפירא. בעריכת יהונתן אביב מורשה
92מו, בושמיר שיינטופ. המכון ע”ש הרצי”ה קוק זצ”ל. ירושלים, תשס”ה. רסו עמ’.

אסופת מאמרים על התורה, הגות והלכה מוסר ואגדה. מיכאל ברשינסקי מורשת ישראל
213110הכהן. חיפה, תשע”ד. 313 עמ’.

עבודת הנפש של עולם הקרבנות על פי פרשיות ספר ויקרא. צבי יהודה דרור. מזבח חדש
227128ירושלים, דברי שיר, תשע”ח. 215 עמ’.

מחברת צמחי 
המשנה של הרב 

יוסף קאפח
86מו, אמבוא וההדרה: זהר עמר. בהוצאת משפחת קאפח, תשס”ה. 78 עמ’.

אסופת מחקרים לכבוד מנחם חיים שמלצר. בעריכת שמואל גליק, א”מ כהן, מחווה למנחם
231447א”מ פיאטלי. ירושלים, מכון שוקן, תשע”ט. 383+374 עמ’.

רשימת הספרים שנסקרו במדור ‘נתקבלו במערכת’ בגיליונות ‘המעין’



346   |   המעין גיליון 242 • תמוז תשפ"ב ]סב, ד[

מחזור ליום 
הכיפורים מסודר 

ומבואר כמנהג 
אשכנז המובהק 

)פפד”מ ובנותיה(

219110העורך: אברהם אומן. בני ברק, מכון מורשת אשכנז, תשע”ו. 395 עמ’.

225127לימוד תורה יומי לחייל. שעלבים, הוצאת משעול, תשע”ח. כ-400 עמ’.מחיל אל חיל

238117לימוד תורה יומי לחייל, גיוס תשפ”א-תשפ”ב. שעלבים, משעול, תשפ”א. 429 עמ’.מחיל אל חיל

מחלוקת שסופה 
להתקיים

הויכוח סביב הפרישה מהקהילה )1877(. עורכים: מאיר סיידלר ושלמה שפיצר. 
91מו, גהפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. תשס”ה. 118 עמ’.

מחקרים בלשון 
חכמים. כרך ג

]אסופות טז[. משה בר-אשר. ירושלים, מוסד ביאליק והאקדמיה ללשון 
228123העברית, תשע”ח. כב+375 עמ’.

מחקרים בספרות 
234117שרגא אברמסון. ירושלים, מאגנס, תש”ף. 488 עמ’.הגאונים

מחקרים 
תלמודיים

בתלמוד הבבלי, בתשובות גדולי אלג’יר ובענייני ארץ ישראל. נח עמינח. 
237124הרצליה, ניב, תשע”ט. 830 עמ’.

110נא, דמראשית ועד אחרית. דב שוורץ. ר”ג, בר אילן, תשע”א. 426 עמ’.מחשבת חב”ד

פרקי הגות ומחשבה. אברהם יצחק גרינבוים. מבוא חורון, ישיבת נהורא, מטוב נהורך
209105תשע”ד. 302 עמ’.

מטמוני 
המפרשים

פנינים מתוך מדרש רבה, הזוהר ומפרשי התורה. פרשת וישב. אבנר מרדכי. 
241127מבוא חורון, תשפ”ב. 114 עמ’.

233130נשים בתורה על פי הקבלה והחסידות. ניר מנוסי. ירושלים, מגיד, תש”פ. 364 עמ’.מי זאת עולה

סיפור חייו של רבי שמשון רפאל הירש זצ”ל. חוה קרוסקל. ירושלים, פלדהיים, מי לה’ אלי!
199115תש”ע. 188 עמ’.

242290עם ביאור מאת הרב זאב סולטנוביץ’. ברכה, מכון הרב ברכה, תשפ”ב. ז+371 עמ’.מידות הראי”ה

תורות מדברי הרב צבי יהודה הכהן קוק. ישראל, ספריית חוה ודּבִרי שיר, מילה כסלע
239124תשפ”א. 220 עמ’.

בעניני מים ראשונים ושניים שבנטילת ידיים. מאת יעקב לורץ’. ירושלים, מילי דידים
210111תשע”ד. 9+קצג עמ’.

109נ, אביאורים והערות בפרק במה אשה. מאת יעקב לורץ’. ירושלים, תשס”ט. 19+תח עמ’.מילי דתכשיט

מילי דתכשיט, 
שבת

ביאורים והערות בפרק במה בהמה. מאת יעקב לורץ’. ירושלים, תש”ע. 6+קצז 
199113עמ’.

ביאורים על זמני המאורעות שבספר בראשית ]ובסופו מפתח מפורט[. חובר מים רבים
96מו, אע”י מרדכי פרנקל. באלטימאר, ]הוצאת מאזניים[, תשס”ד. רצד עמ’.

מיקרופדיה 
תלמודית

מבוססת על ערכי האנציקלופדיה התלמודית לענייני הלכה, מתומצתת עם 
תיקונים והשלמות ועדכונים. עורך ראשי: הרב פרופ’ אברהם שטינברג. ביקורת 
והערות: הרב זלמן נחמיה גולדברג. )‘א’ ]אות[ עד ‘ביאת מקדש’(. ירושלים, יד 

הרב הרצוג, תשע”ד. שני כרכים.

212111

מישן לחדש 
בספר העברי

ספר זיכרון ליהושע ברזילי. קובץ מיוחד של ‘עלי ספר’ כד-כה. עורכים: דב 
218114שוורץ וגילה פריבור. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ה. xii+363 עמ’.

232127כתב עת לתורה ולחוכמה. גיליון א, כסלו תש”פ. ירושלים, תש”פ. 364 עמ’.מכילתא

כתב עת לתורה וחכמה. גליון ב, כסלו תשפ”א. העורכים: עדיאל ברויאר, הרב מכילתא
238117יעקב ישראל סטל, משה דוד צ’צ’יק. ירושלים, תשפ”א. 323 עמ’.

ביקורת יהודית על הפירוק הפוסטמודרני. חיים נבון. ראשון לציון, ידיעות מכים שורשים
227124אחרונות וספרי חמד, תשע”ח. 192 עמ’.
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מכלול
מאת רבנו דוד קמחי זצ”ל, הרד”ק. הוא חלק הדקדוק. יו”ל ע”פ כתה”י 

והדפו”ר עם מבואות והערות והפניות וביאורים והשלמות ונספחים. הרב יהודה 
לנדמן. שעלבים, מכון שלמה אומן, תשפ”ב. 49+תתקלא עמ’.

241127

מכמני עזיאל
מכתבי מרן הראשון לציון הרה”ג בן ציון מאיר חי עזיאל זצ”ל. חלק ה – 

מהתמנותו לרבה של יפו ועד לפטירתו. בעריכת הרב שמואל כ”ץ ועזרא ברנע. 
ירושלים, הוועד להוצאת כתבי מרן זצ”ל, תשס”ז. תרנו עמ’.

89מז, ד

הלכות מדינה במשבר מגפת הקורונה. עורך ראשי: הרב פרופ’ נריה גוטל. ניצן, מכת מדינה
237125מרכז תורה ומדינה, תשפ”א. 413 עמ’.

מכתבי חזון איש. 
צורת אות צ’

עם לקט וביאור ‘פשר חזון’. ע”י ישראל רוטנברג ויהונתן מועלם. מודיעין 
217117עילית, תשע”ו. סד עמ’.

קובץ מאמרים בנושאי עריכה והתפתחות של הספרות התלמודית. בעריכת מלאכת מחשבת
109נא, דאהרן עמית ואהרן שמש. ר”ג, בר אילן, תשע”א. 144 עמ’ + 67 עמ’ באנגלית.

חידושים וביאורים. רבי נחמן שלמה גרינשפאן. עריכה מחודשת. ירושלים, מלאכת מחשבת
224120מכון ירושלים, תשע”ז. שני כרכים.

ריבונות לדורות בראי ההלכה, ומעמדם של חוקי הכנסת בעולמה של ההלכה. מלך ישראל
90מד, דמאת גרשון גרמן. בני ברק, ‘מורשת’, תשס”ג. כה+847 עמ’.

חמש עשרה דרשות מאת רבי יהודה ביג’ה. מהדיר: הרב שלום דזשייקאב. מלכי יהודה
105נא, אמאנסי ניו יורק, תש”ע. קפו עמ’.

עיונים בשו”ע ובהגהות הרמ”א. שאול בר אילן. ח”א: ישיבת ההסדר דימונה, מלכת שבא
94מה, בתשנ”ט; ח”ב: מכון התורה והארץ, כפר דרום תשס”ד.

דברי תורה על סדר פרשיות השבוע ומעגל השנה. הרב מתניה אריאל. ממדבר מתנה
231447שעלבים, תשע”ט. 150 עמ’.

ממון ודין
פסקי דין של בתי דין לממונות. גיליון מס’ 1. עורכים ד”ר יעקב חבה והרב 

אריאל בראלי. רמת גן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן, תשע”ה. 
18 עמ’.

213108

ממון ודין
פסקי דין של בתי דין לממונות. גיליון מס’ 2. עורכים ד”ר יעקב חבה והרב 

אריאל בראלי. רמת גן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן, אלול 
תשע”ה. 18 עמ’.

216114

ממון ודין
פסקי דין של בתי דין לממונות. זכויות יוצרים. גיליון 6, אלול תשע”ז. 

הקליניקה לסיוע משפטי על פי המשפט העברי. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, 
תשע”ז. 18 עמ’.

225110

ממשנתו של הרב אריה בינה זצ”ל. מאת נחום סטפנסקי. ירושלים, תשס”ג. ממיר נתיב מאיר
92מד, דשצח עמ’.

ממעיינות ספר 
אלימה לר’ 

משה קורדובירו 
ומחקרים בקבלתו

209103מאת ברכה זק. באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשע”ד. 262 עמ’.

80מג, באסופת מחקרים ומאמרים ]חלק שני[. שמואל הכהן. ירושלים תשס”ג. 277 עמ’.ממשה ועד עזרא

אחריות לאומית כשיקול פסיקה. נריה גוטל. ניצן, מרכז תורה ומדינה, תשפ”א. ממשפטי המלוכה
316240122 עמ’.

אסופת גנזים מתורתם של קדמונים מתוך כתבי יד. מודיעין עילית, מכון אהבת מן הגנזים
214102שלום, תשע”ד-תשע”ה. 5 כרכים )בינתיים(.

230121עורך ראשי: הרב שלום הלל. מודיעין עילית, אהבת שלום, תשע”ח. תכב עמ’.מן הגנזים

מן הגנזים, ספר 
223105עורך ראשי: הרב שלום הלל. מודיעין עילית, אהבת שלום, תשע”ז. תכא עמ’.תשיעי

מן הגנזים. ספר 
220106עורך ראשי: הרב שלום הלל. מודיעין עילית, אהבת שלום, תשע”ו. תכב עמ’.שביעי
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מן הגנזים. ספר 
שישי

אסופת גנזים מתורתם של קדמונים, מתוך כתבי יד. עורך ראשי: הרב שלום 
219115הלל. מודיעין עילית, אהבת שלום, תשע”ה. תטו עמ’. )02-5370970(

מן הגנזים. ספר 
221117עורך ראשי: הרב שלום הלל. מודיעין, אהבת שלום, תשע”ז. תכב עמ’.שמיני

יסודות הכשרות בפרי ובירק. יוצא לאור ע”י כשרות למהדרין - חקלאות על מן הֹשרש
99מז, גפי התורה, בראשות הגר”י אפרתי שליט”א. ערב ר”ה לאילנות תשס”ז. 120 עמ’.

מנוחת שלום. 
61מג, איעקב חיים סופר. ירושלים, תשס”ב. קצח עמ’.חלק רביעי

240123שורשי החנוכה בעין הנבואה. שלמה מונדשיין. ירושלים, תשפ”א. 93 עמ’.מנורת זהב

שיעורים בהלכות בשר וחלב והלכות תערובות. על פי שיעורי ראש הישיבה מנחה לברוך
215104הרב ברוך וידר שליט”א. ירושלים, תשע”ה. 614 עמ’.

מנחה ערוכה
דרשות, נאומים, מאמרים וכרוזים, מאת הגאון רבנו יעקב יוקב עטלינגר. נלקט 

ונערך על ידי יהודה אהרן הורוויץ. ירושלים, ישיבת דבר ירושלים, תשס”ח. 
שמג עמ’.

199115

אסופת מחקרים בהלכה ובמנהג בקרב יהדות תימן, על פי משנת הרמב”ם. מנחת אהרן
98מח, במאת אהרן ב”ר חיים דוד קאפח. ירושלים, תשס”ז. 463 עמ’.

הרב יהודה בן חנין. פירוש לספרים יהושע שופטים ושמואל. ההדיר: שלמה מנחת יהודה
221111מתתיהו לוונטהל. ירושלים, תשע”ו. 512 עמ’.

רבי נתן שטערינבורג מקרקאקא. מהדיר: הרב שלום יעקב דזשייקאב. מאנסי, מנחת נתן
224115תשע”ז. קו עמ’.

מנחת ספיר
אסופת מאמרים, מנחות ידידות והוקרה לכבוד יצחק ספיר. עורכים: ישראל 

רוזנסון ויוסי שפנייר. אלקנה-רחובות, הוצאת מכללת אורות ישראל, תשע”ג. 
669 עמ’.

20692

210104באורי ענינים באו”ח ויו”ד. ישראל רוטנברג. קרית ספר, תשע”ד. רלח עמ’.מנחת עיון

241128מאמרים. רפאל סויד. בני ברק, תשפ”ב. תסב עמ’.מנחת רפאל

מנעי עיַנִיך 
מדמעה

הסכמי קדם-נישואין למניעת סירוב גט. מאת רחל לבמור. בהוצאת אריאל 
– מפעלי תורה יהדות וחברה בישראל, בשיתוף מועצת רבני ישראל הצעיר 

בישראל. ירושלים תשס”ט. 274 עמ’.
106נ, א

הרעיונות והסיפורים הטובים ביותר על החגים ומעגלי החיים. בני דון-יחייא. מסביב לשנה
231466קרית גת, אלומות הוצאה לאור, תשע”ט. 262 עמ’.

מורשתו של הרב יוסף קאפח. עורך: יוסף פרחי. גליון ב. נתניה, הליכות עם מסורה ליוסף
90מד, בישראל, תשס”ד. 65 עמ’.

עיונים במורשתו של הגאון ר’ יוסף קאפח. הלכה ומחשבה. עורך: יוסף פרחי. ְמסֹוָרה ליוסף
95מט, בכרך ה. נתניה, מכון מש”ה, תשס”ח. 378 עמ’.

ָמסֹוָרה ְליֹוֵסף. 
כרך ח

כתב העת העוסק במורשתו של הגאון ר’ יוסף קאפח נע”ג. עורך: יוסף פרחי. 
210108נתניה, מכון מש”ה, תשע”ד. 597 עמ’.

94מד, גקובץ מאמרים מאת זהר עמר. נוה צוף, תשס”ד. 341 עמ’.מסורת העוף

מסורת ועקרונות 
במסכת האבות

ביאור מסכת אבות, רקעה, תקופתה ובעיותיה. הרב ברוך ישר )שליכטר(. 
103נ, דירושלים, תשס”ז. 203 עמ’.

כתב עת לאמונה, מידות ועבודת ה’. עורך: הרב מיכאל רוטנברג. ישיבת ההסדר מסילות
95מה, אקרני שומרון, תמוז תשס”ד. 189 עמ’.

מסילת ישרים

להחכם הנעלה כמוהר”ר משה חיים לוצאטו זלה”ה. מהדורה חדשה מנוקדת 
ומפוסקת, כוללת מסילת ישרים א - סדר ויכוח, ומסילת ישרים ב - סדר 

פרקים, על פי כתב ידו של המחבר ועל פי דפוס ראשון, בצירוף מראי מקומות 
והפניות הערות וביאורים. מאת אברהם שושנה. ירושלים, מכון אופק, תשס”ז. 

27+תט עמ’.

98מח, א
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מסילת ישרים 
השלם

סדר ויכוח וסדר פרקים. מהדורה מחודשת עם ביאור נרחב, בצירוף ‘בין 
232128המסילות’. מאת אברהם שושנה. ירושלים, מכון אופק, תשע”ט. 29+תקלג עמ’.

מסילת ישרים 
לרמח”ל

עם קיצור מסילת ישרים מאת הרב ר’ אברהם יצחק הכהן קוק, והערות 
וביאורים מאת הרב ר’ צבי יהודה הכהן קוק. עם ‘אורות במסילה’, עיונים 
ב’קיצור מסילת ישרים’, מאת נחום סטּפנסקי. ירושלים, תשס”ז. רצו עמ’.

91מח, ב

עיונים בפרשת השבוע. מאת הרב יהודה שביב. ירושלים, מוסד הרב קוק, מסיני בא
94מה, אתשס”ד. תס עמ’.

מסכת ברכות עם 
פירוש רבי משה 

בן מימון

עורך: דרור פיקסלר. הוצאת מעליות שע”י ישיבת ‘ברכת משה’ מעלה אדומים, 
94מו, בירושלים התשס”ד. 14+תסד עמ’.

מסכת יומא עם 
הלכה ברורה של 
מרן הראי”ה קוק 

זצ”ל בצירוף 
בירור הלכה

201109ירושלים, מכון הלכה ברורה ובירור הלכה, תשע”ב. כ-500 עמ’.

מסכת סוכה 
105נ, אהרב דוד ליבור. ישיבת שעלבים, תשס”ט. 279 עמ’.כהלכתה

מסכת פאה עם 
פירוש רבי משה 

בן מימון

מהדיר: דרור פיקסלר. ירושלים, הוצאת ‘מעליות’ שע”י ישיבת “ברכת משה” 
112נא, אמעלה אדומים, תש”ע. 10+תקב עמ’.

מסכת פסחים. 
עם ביאורים

מאת משה גרוס וגד מכטה ואיורים מאת חננאל תורגמן. ירושלים, קורן 
229120ומשנאות, תשע”ז. 224 עמ’.

מסכת קדושין עם 
שינויי נוסחאות 

מתוך כתבי-יד

דקדוקי סופרים השלם. קדושין כרך ראשון, על פרק א. בעריכת הרב בנימין 
הירשמן. ירושלים,  יד הרב הרצוג – מכון התלמוד הישראלי השלם, תשע”ב. 

XXIV+110+ש עמ’.
203104

מסכת שבועות 
עם ‘הלכה ברורה’ 

ו’בירור הלכה’
91מד, גירושלים, מכון הלכה ברורה ובירור הלכה, תשס”ד.

מסכת שביעית. 
עם אנציקלופדיה 

הלכתית-
חקלאית, ופירושי 

ברטנורא וקהתי

240123עורך: הרב דוד אייגנר. שבי דרום, מכון התורה והארץ, תשפ”א. 355 עמ’.

מסכת שבת עם 
פירוש רבנו משה 

בן מימון

העורך: יצחק שילת. הוצאת מעליות שעל יד ישיבת ‘ברכת משה’ מעלה 
95מו, באדומים, ירושלים התשס”ה. 9+רנה עמ’.

אל הזהות, ההיסטוריה והאנושות, על פי משנת מניטו. ספי גלדצהלר. מסע בראשית
230127ירושלים, דברי שיר, תשע”ח. 224 עמ’.

חזקל צבי קלצל, עורכת: יהודית דישון. ירושלים, מכון הברמן למחקרי ספרות, מסע בשאלוניקי
225124תשע”ז. 183 עמ’.

מסע התשובה 
והאהבה

סיפורים תעודות ומסמכים נדירים על מסע הרבנים למושבות השומרון והגליל 
בחורף תרע”ד. יוצא לאור במלאות מאה שנה למסע, תרע”ד-תשע”ד. משה 

נחמני. בת ים, אור האורות, תשע”ד. 91 עמ’.
208108

מאתיופיה לישראל. סיפור אישי של אדם אחד וקהילה שלמה. מאת אביב מעגלי החיים
218105ֶמֶלֶסה. ישראל, תשס”ט. 288 עמ’.

מעגלי צדק על 
מסכת קידושין

שיעורים על סדר המסכת כפי שנמסרו בישיבת “מאור טוביה” במצפה יריחו. 
210106נכתב ע”י צדוק אליאס. ירושלים, תשע”ד. רעו עמ’.

ספר הדרכה לאבלים לכלל עדות ישראל. גבריאל גולדמן. כפר אדומים, מעולם ועד עולם
93מח, דתשס”ו. 598 עמ’.
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מחקרים בתורת לעזי רש”י. אברהם מאיר הכהן גלאנצר. אנטוורפן, תשס”ג. מעייני אגם
84מד, ארפו עמ’.

230124יונתן קירש. ירושלים, דברי שיר, תשע”ט. 112 עמ’.מעלות המקוה

ביטאון ישיבת ‘ברכת משה’ מעלה אדומים. קובץ לציון שמונה מאות שנה מעליות כה
92מו, דלפטירת הרמב”ם. אלול ה’תשס”ה. 388 עמ’.

גליון ה – אב תשס”ב. כולל ‘בית הבחירה’ ע”ש רעננערט כרמי צור, והמרכז מעלין בקודש
64מג, אהתורני לענייני הקודש והמקדש.

96מג, גגיליון ו – שבט תשס”ג. כרמי צור, כולל ‘בית הבחירה’ ע”ש רעננערט, תשס”ג.מעלין בקודש

גיליון ח – אדר ה’תשס”ד. בעריכת הרב צבי שלוה, הרב יהודה שביב וד”ר יוסף מעלין בקודש
87מד, דעופר. כרמי צור, כולל בית הבחירה, תשס”ד. 202 עמ’.

90מה, גגיליון ט – מרחשוון ה’תשס”ה.מעלין בקודש

91מו, אגיליון י – תמוז ה’תשס”ה, ומפתח לגליונות א-י.מעלין בקודש

101מח, דגליונות יא-טו, אדר תשס”ו – אדר ב’ תשס”ח.מעלין בקודש

ביטאון לענייני המקדש וקודשיו. גיליון כ”ה – אדר ה’תשע”ג. כרמי צור, כולל מעלין בקודש
20695‘בית הבחירה’ ע”ש רעננערט. 190 עמ’.

208110גיל’ כ”ו, אלול תשע”ג. כרמי צור, כולל בית הבחירה ע”ש רעננערט. 191 עמ’.מעלין בקודש

גיליון כ”ח – אלול ה’תשע”ד. עורכים: בעז אופן ועמיחי אליאש. כרמי צור, כולל מעלין בקודש
212108‘בית הבחירה’ ע”ש רעננערט, תשע”ד. 156 עמ’.

ביטאון לענייני המקדש וקודשיו. גיליון כט. כרמי צור, כולל בית הבחירה ע”ש מעלין בקודש
214108רעננערט, תשע”ה. 175 עמ’.

ביטאון לענייני המקדש וקודשיו. גיליון לא. כרמי צור, כולל ‘בית הבחירה’, אדר מעלין בקודש
219112ב’ תשע”ו. 208 עמ’.

ביטאון לענייני המקדש וקודשיו. גיליון מא - אדר ה’תשפ”א. כרמי צור, בית מעלין בקודש
238118הבחירה, תשפ”א. 210 עמ’.

ביטאון לענייני המקדש וקודשיו. גיליון מב, אלול תשפ”א. כרמי צור, כולל ‘בית מעלין בקודש
240124הבחירה’, תשפ”א. 212 עמ’.

86מד, אז. אב התשס”ג. בהוצאת כולל ‘בית הבחירה’ ע”ש רעננערט כרמי צור. 188 עמ’.מעלין בקודש

242291בירור בעניין הקלף והדוכסוסטוס. מכון מעשה הקלף, תשפ”ב. 118 עמ’.מעשה הקלף

20698האינטרנט בהלכה. מאת ניר אביב. ירושלים, תשע”ג. 286 עמ’.מעשה רשת

מפירות ארץ 
הצבי

קובץ חבורות במסכת בבא קמא. עורך: הרב בועז אשל. בית אל, ישיבה קטנה 
226121תיכונית בני צבי, תשע”ח. 186 עמ’.

מפירות ארץ 
הצבי

קידושין וסוכה. קובץ ‘חבורות’. מערכת: הרב שי כפיר והרב בועז אשל. בית 
231456אל, ישיבה תיכונית בני צבי, תשע”ט. 170 עמ’.

קובץ דברי תורה מאת בוגרי ישיבת כרם ביבנה ורבניה ישיבת כרם ביבנה, מפירות הכרם
91מה, בתשס”ד. 736 עמ’.

90מה, דחוויות אישיות של מרצה בעבודתו. מאיר צבי גרוזמן. תל אביב, תשס”ה. 303 עמ’.מפנקסו של מרצה

227124הרב משה מרגלית. ירושלים, תשע”ח. 42+תקסה עמ’.מפענח תעלומות

מאמרים. הרב יהושע בן-מאיר. אפרת, המכון להלכה ומחקר שע”י ישיבת מפקודיך אתבונן
229123‘שבות ישראל’, תשע”ח. 460 עמ’.

ערכי בית המקדש כליו ובגדי כהונה מבוארים ומפורטים, על פי סדר א-ב. מפתח הבית
228131אברהם אשר ויספיש. מודיעין עילית, תשע”ח. 28+קסט עמ’.

מפתח לספר 
שפת אמת על 

התורה

מאת הרב ערן משה מרגלית. יוצא לאור ע”י המכון התורני, ישיבת אור-עציון, 
93מז, במרכז שפירא תשס”ו. 12+616 עמ’.
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הרב בנימין תבורי. עורך: הרב אמנון בזק. ירושלים, מגיד וישיבת הר עציון, מצווה בפרשה
232129תשע”ח. 228 עמ’.

דפים בפרשת שבוע. מאת צוריאל חיים קטן, רב ביה”ס גוש טלמונים-דולב. ִמּצּור ְּדַבׁש
109נ, בספר בראשית. נריה, תש”ע. 160 עמ’.

דפים בפרשת שבוע על חמישה חומשי תורה. פירושים, סיפורים וחידונים. צורי ִמּצּור ְּדַבׁש
20599קטן. נריה, תשע”ג. תשסד עמ’.

ממרה עד סיני. מאת אלחנן אשר הכהן אדלר, ראש ישיבה בישיבת רבנו יצחק מצות השבת
114נא, אאלחנן. פסייאק )ניו ג’רסי, ארה”ב(, תשס”ח. קס עמ’.

241129הרב יצחק שפירא. יצהר, ישיבת עוד יוסף חי, תשפ”א. 74 עמ’.מצות כיבוד הורים

מצות עליה לרגל 
223108יואל שווארץ. ירושלים, תשע”ז. רו עמ’.כהלכתה

מצות תפילין 
כמאמרה

שני מאמרים בעניין גדר חיוב תפילין. ]עריכה: הרב דני סתר[. ]בית אל[, 
20689תשע”ג. 92 עמ’.

מציאות ורפואה 
בסדר נשים

אסופת מאמרים. מהדורה שניה מורחבת. עורך: הרב ד”ר מרדכי הלפרין. 
ירושלים, המכון ע”ש ד”ר פלק שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה, תשע”א. 

463 עמ’.
201110

מציאֹות קטן
פנקס ביכורים של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל. עורך ראשי: הראל 

כהן. בית אל, הוצאת מאבני המקום והוצאת מגיד-קורן ירושלים, תשע”ח. 
66+9+תרמז עמ’.

225121

קובץ ו. מתורתה של ישיבת קדומים. חידושים ועיונים בפרק ‘איזהו נשך’, מקדמי ארץ
213117בצירוף הערות משיעורי הרב יצחק בן שחר. ישיבת קדומים, תשע”ד. 195 עמ’.

ח. מתורתה של ישיבת קדומים. עורך ראשי: הרב ברוך ספיר. קדומים, תש”פ. מקדמי ארץ
385233120 עמ’.

מתורתה של ישיבת קדומים. לע”נ הקדוש שלום )שולי( הר-מלך הי”ד. ִמַּקְדֵמי ָאֶרץ
93מה, בקדומים, אלול ה’תשס”ד. 239 עמ’.

מקדש מלך
מבואות ושערים לבית המקדש ואורו, לעבודת דורנו לחידושו. מתוך הסדרה 

טללי חיים - מבואות ושערים לפנימיות התורה ולעבודת ה’. ראובן ששון. רמת 
השרון, ‘כרם’, תשע”ז. שעה עמ’.

233122

ר’ ישראל נג’ארה. יוצא לאור לראשונה מכתב-יד עם מבוא, הערות ומפתחות מקוה ישראל
88מה, במאת שאול רגב. אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשס”ד. 675 עמ’.

מקום שנהגו
מנהגים דק”ק בעכהאפען, אשכנז, לאור מנהגי קהילות אשכנז ופולין. נערך 

עם הערות על ידי שלמה קאטאנקע הלוי. לונדון, מכון מורשת אשכנז, תשע”א. 
עד+463 +101 עמ’.

199109

חידושים וביאורים על סדר פרשיות התורה. חלק ג – שמות עד יתרו. אליהו מקרא העדה
229129גרינצייג. עורך: יעקב גרינצייג. ירושלים, תשע”ח. תלב עמ’.

מקרא 
וארכיאולוגיה

השוואת תגליות המחקר לנאמר בתנ”ך. עריכה: דניאל משה לוי ויוסף 
102מח, דרוטשטיין. ירושלים, ‘בני רחל’, תשס”ח. 304 עמ’.

מקראות גדולות 
הכתר, מהדורת 

יסוד חדשה. חמש 
מגילות

ההדרה מדעית על פי כתבי יד עתיקים, ונוסח המסורה המדויק עם ‘מסורה 
גדולה’ ו’מסורה קטנה’ על פי ‘כתר ארם צובה’ ועוד. מהדיר ועורך מדעי: מנחם 

כהן. רמת גן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשע”ב. לו+290 עמ’.
203107

מקראות גדולות 
הכתר. ספר דברי 

הימים

מהדורת יסוד חדשה. מהדיר ועורך מדעי: מנחם כהן. רמת גן, אוניברסיטת בר 
227126אילן, תשע”ח. כה+298 עמ’.

מקראי קודש 
225117הרב משה הררי. ירושלים, תשע”ח. 49 עמ’.הלכות ט”ו בשבט
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מקראי קודש, 
הלכות בין 

המצרים
86מד, אמהדורה שניה. ערך משה הררי, ירושלים, ישיבת מרכז הרב, תשס”ג. צ עמ’.

מקראי קודש. 
הלכות סוכות

הלכות בניית הסוכה והישיבה בה. בתוספת תשובות גדולי הדור לבעיות 
שהתעוררו בזמננו. לאשכנזים ולספרדים. ערך: משה הררי. ירושלים, אלול 

תש”ע. תרפח+טז עמ’.
199102

מקראי קודש. 
קיצור הלכות 

המועדים
236125חלק ראשון - לחודשי תשרי-אדר. משה הררי. ירושלים תש”פ. 331 עמ’.

מקראי קודש. 
קיצור הלכות ליל 

הסדר
226127משה הררי. ירושלים, תשע”ח. 49 עמ’.

מקראי קודש. 
קיצור הלכות 

ראש השנה, יום 
הכיפורים וסוכה

228126הרב משה הררי. ירושלים, תשע”ח. 128 עמ’.

225120ב וקהילה בתחום המושב. מרדכי זלקין. ירושלים, מאגנס, תשע”ז. 324 עמ’.מרא דאתרא?

הגדרות יסוד. חידושי תורה והלכה. מאיר דורפמן. ירושלים, תשע”ח. שלושה מרבדים
230123כרכים.

מרד ויצירה 
בהגות הציונית 

הדתית

משה אונא ומהפכת הקיבוץ הדתי. מיכאל בן אדמון. רמת גן, אוניברסיטת בר 
208106אילן, תשע”ג. 296 עמ’.

מרכבת המשנה 
על היד החזקה 

להרמב”ם

רבי שלמה מחעלמא. ספר זמנים. מהדורה חדשה. ירושלים, פלדהיים, תשס”ב. 
63מג, אשסז עמ’.

מרכבת המשנה 
על היד החזקה 

להרמב”ם

רבי שלמה מחעלמא. ספר עבודה וספר קרבנות. מהדורה חדשה. ירושלים, 
92מד, בפלדהיים, תשס”ד. רפז עמ’.

מרכבת המשנה 
על היד החזקה 

להרמב”ם

רבינו שלמה מחעלמא. מהדיר: הרב צבי יהושע לייטנר. 6 כרכים, תש”ס-
86מו, דתשס”ו. ירושלים, הוצאת ספרים פלדהיים.

חמשת מיני המרור שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח. זהר עמר. נוה צוף, מֹררים
95מט, גתשס”ח. 94 עמ’.

בירורים הלכתיים בנושאי צבא, בטחון וארץ ישראל. מאת הרב אברהם משה משא בהר
89מו, באבידן )זמל(. עריכה: הרב דניאל הרשנסון. ירושלים, תשס”ו. 461 עמ’.

משגב לִעתות 
בצרה

ביאור אמוני ומחקרי לפרקי הראי”ה קוק ב’ישראל ותחייתו’ בנושאי הנצרות 
221114והשואה. אליָשב אביחיל. ירושלים, ספריית בית אל, תשע”ו. 441 עמ’.

משה ידבר
שאלות ותשובות ופסקים וחידושי דינים כסדר הרמב”ם. רבי משה ישראל 

אב”ד ק”ק רודוס. עורכים: בועז מרדכי, חננאל קטן, יואל קטן. שעלבים, מכון 
שלמה אומן, תשע”ו. 53+תקלח עמ’.

220113

משטר ומדינה 
בישראל על פי 

התורה

נפתלי צבי יהודה בר-אילן. ירושלים, אריאל - מפעלי תורה יהדות וחברה 
97מח, אבישראל, תשס”ז. 4 כרכים.

קובץ דקדוקי תורה במסורת המקרא בספרי תורה נביאים וכתובים. נקבץ ע”י ֵמִׂשיַח כהלכה
20296אריאל למשפחת יצחק הלוי. ירושלים, תשע”ב. כ-600 עמודים במספורים שונים.

משלי עם רש”י 
וארבעה פירושים 
קדמונים ו’מראה 

רחל’

מאת ישראל איסר צבי הרצג ויוסף ב”ר נתן קמנצקי. זנוח, ישיבת יסודי התורה, 
216110תשע”ה. ריד עמ’.
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ספר משלי פרקים י-יא-יב. סיכומים משיעורי הרב יצחק בן-שחר, שנלמדו משלי קדם
207112בישיבת קדומים. כתיבה ועריכה: ברוך ספיר. קדומים, התשע”ג. 386 עמ’.

107נ, גסדר טהרות, מסכת כלים. הוצאת ‘חורב’, ירושלים תשס”ט. 204 עמ’.משנה בהירה חורב

משנה ברורה אור 
המזרח

כינוס שיטות גדולי הפוסקים גאוני ספרד אשר הוסיפו או חלקו על הלכות 
המשנה ברורה. עם ‘לרוץ אורח’, מפתח מפורט לדברי השו”ע וחלק מנושאי 

כליו. כרך ראשון, סימנים א-מה. ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ו. כשלוש 
מאות עמודים + 28 עמ’.

222114

ששה סדרי משנה עם ביאור משולב בלשון קלה. ירושלים, לשם, תשע”ט-משנה כפשוטה
234119תש”פ. תריסר כרכים.

משנה לחם
חידושים וביאורים על הש”ס והרמב”ם מאת רבי יחיאל מיכל בן ר’ פתחיה 

מיאברוב. מהדיר: הרב שלום דזשייקאב. על מסכת כריתות: מאנסי תשס”ז; על 
כמה מסכתות וספר היד החזקה: מאנסי תשס”ח.

100מט, ב

משנה שכיר על 
התורה

רבי ישכר שלמה טייכטאל. יו”ל מכתי”ק ע”י בן המחבר שליט”א. ירושלים, 
199105מכון קרן רא”ם, תשס”ט. כה+660 עמ’.

משנה תורה 
להרמב”ם

מוגה ומדויק על פי כתבי יד, בצירוף מפתחות. מהדורת מופת מנוקדת בכרך 
אחד. מהדיר ועורך ראשי: יוחאי מקבילי. עורכי משנה: יחיאל קארה והלל 

גרשוני. בהוצאת ישיבת ‘אור וישועה’ בשיתוף עם ישיבת ‘תורת החיים’. חיפה, 
תשס”ח. 1245+לט עמ’.

96מט, ב

משנה תורה 
להרמב”ם ספר 

נזקים. עם פירוש 
‘יד פשוטה’

מאת נחום אליעזר רבינוביץ. ירושלים, הוצאת מעליות שע”י ישיבת ברכת 
95מז, דמשה מעלה אדומים, תשס”ז. 3 כרכים.

משנה תורה 
להרמב”ם. ספר 
משפטים וספר 

שופטים

מהדורה מדויקת על פי כתבי יד, מנוקדת ומבוארת, בצירוף מפתחות. עורך 
ראשי: יוחאי מקבילי. עורכי משנה: יחיאל קארה וצוות “מכון משפטי ארץ”. 

מפעל משנה תורה לשחזור הנוסח המדויק ולביאורו. חיפה, ישיבת “אור 
וישועה” בשיתוף עם “מכון משפטי ארץ”, תש”ע. מהדורת כיס, 2 כרכים.

105נא, א

משנה תורה 
לרמב”ם. שולחן 

מלכים

מהדורה מדויקת מאת הרב עדין אבן-ישראל ]ורבנים נוספים[. ספר טהרה א, 
מהדורה שניה. ירושלים, המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים והוצאת קורן, 

תשע”ט. יט+352 עמ’.
231454

משנה תורה ספר 
משפטים עם 

פירוש ‘יד פשוטה’

נחום אליעזר רבינוביץ. כרך א – הלכות שכירות והלכות שאלה ופקדון; כרך 
ב – הלכות מלוה ולווה. ירושלים, ‘מעליות’ שע”י ישיבת ‘ברכת משה’ מעלה 

אדומים, תשס”ג.
92מד, ג

משנה תורה, 
מהדורת מופת 

מבוארת

מוגהת ומדויקת על פי כתבי יד, בצירוף מפתחות. כרך א: ספרי החיים ומעגלם, 
מדע, אהבה, זמנים. מהדיר ועורך ראשי: יוחאי מקבילי. חיפה, ישיבת ‘אור 

וישועה’ בשיתוף עם ישיבת ‘תורת החיים’, תשע”ב.
203111

משנה תורה. ספר 
עבודה

מהדורת מופת מבוארת, מגהת ומדויקת על פי כתבי יד, בצירוף מפתחות. 
מהדיר ועורך ראשי: יוחאי מקבילי. עורכי משנה: יוסף אלבז – מכון המקדש, 

יחיאל קארה ורועי דובקין. חיפה, ‘מפעל משנה תורה’ ו’מכון המקדש’ בשיתוף 
ישיבת “אור וישועה”, תשע”ג. שני כרכים בכריכה רכה.

207109

משֶנה תורת 
המלך

קובץ מאמרים בעקבות הספר “תורת המלך”, כולל תקציר הספר ונספחים. 
עורך: יוסף פלאי. יצהר, המכון התורני שע”י ישיבת עוד יוסף חי, בשיתוף 

תנועת דרך חיים, תשע”א. 48 עמ’.
113נא, ג

משנת ארץ ישראל 
עם פירוש ספראי. 

מסכת ברכות
108נא, דירושלים, הוצאת מכללת ליפשיץ, תשע”א. יב+431 עמ’.

משנת ארץ ישראל. 
מסכת חלה

שמואל ספראי וזאב ספראי, בהשתתפות חנה ספראי. רמת גן, אוניברסיטת בר 
224113אילן ומכללת ליפשיץ ירושלים, תשע”ו. 258 עמ’.

נחלק לשלושה שערים, שער ראשון סגירת מעגלים בהיסטוריה, שער שני כללי משנת הגלגולים
208107הגלגול, שער שלישי סיפורים ועובדות. בועז שלום. בני ברק ,תשע”ג. לה+775 עמ’.

רשימת הספרים שנסקרו במדור ‘נתקבלו במערכת’ בגיליונות ‘המעין’



354   |   המעין גיליון 242 • תמוז תשפ"ב ]סב, ד[

ערוך ע”י הראל כהן וידידיה הכהן. ירושלים, נזר דוד שעל יד ‘אריאל’ – מפעלי משנת הנזיר
93מו, גתורה, יהדות וחברה בישראל. תשס”ה. 36+קב עמ’.

דרושים נבחרים במועדי השנה. שניאור זלמן בורטון. עריכה: משה דוד צ’צ’יק. משנת יעקב
233131ישראל, תשע”ט. רמט עמ’.

משיעורי הגאון הגדול רז”נ גולדברג זצ”ל. אה”ע, חו”מ, או”ח. חלק ראשון. משנת נחמיה
241129ירושלים, תשפ”א. תסא עמ’.

משפט החושן 
בימינו

יסודות חושן המשפט בזמן הזה. כולל סוגיות ערוכות ללימוד עצמי. אריאל 
239124בראלי. שדרות, מכון שדרות התורה, תשפ”א. שני חלקים.

משפט והלכה 
88מו, אתקליטור ֵשמע של ‘מכון ארץ חמדה’. ‘מכלול’ מערכות תוכנה. תשס”ה.בישראל

משפטי ארץ. 
כרך ד

חוזים ודיניהם. עורכים: הרב ד”ר איתמר ורהפטיג, הרב עדו רכניץ, הרב הלל 
220119גפן. ייעוץ משפטי – עו”ד חייא גרינבוים. עפרה, תשע”ו. 456+21 עמ’.

מתגברים 
בקדושה

הדרכות מעצימות לנער המתבגר. יונתן לוי. בית אל, ספריית חוה, תשפ”א. 
103239125 עמ’.

עיתונות אגודת ישראל. יוסף פונד. הוצאת הקיבוץ המאוחד, המכון לחקר מתווי דרכים
107נא, גהעיתונות והתקשורת היהודית ע”ש ברונפמן באוניברסיטת ת”א, תש”ע. 311 עמ’

מתנחלים בארץ 
האבות

הרב משה והרבנית מרים לוינגר. חלק ראשון. נעם ושירה ונגרובר. איורים: 
241129שמולי לנדסמן. 57 עמ’. ירושלים, דברי שיר, תשפ”ב.

224103דרשות ליום הכיפורים. אהרן פרידמן. ישיבת כרם ביבנה, תשע”ז. 93 עמ’.נבואה שעריך

הגות ומחשבה, זמנים ואישים. הרב חיים ישעיהו הדרי. עורך: הרב אלעד ברנד. ָנבֹוָאה ְׁשָעֶריָך
236125ירושלים, פרי הדר, תשפ”א. שני כרכים.

מתורתה של ישיבת שעלבים. פנימי. העורך: הרב מרדכי ברקוביץ. שעלבים, ָנבֹוָאה ְׁשָעֶריָך
240125ישיבת ההסדר, תשפ”א. 438 עמ’.

נביאים ְסדורים. 
יהושע-שופטים-

שמואל-מלכים

סיכומים, עיונים, לוחות השנים, סדר עולם. יאיר הס. קדומים, תשע”ח. 448 
229129עמ’.

פסקים ומנהגים של קהילות אשכנז וק”ק פרנקפורט. רבי יוסף יוזפא סג”ל. נוהג כצאן יוסף
226119מהדיר: עמיחי כנרתי. שעלבים, מכון שלמה אומן, תשע”ח. 41+תנא עמ’.

עלי זכרונות מאחינו הצדיק אלחנן בן החבר ר’ מרדכי עמנואל ז”ל הי”ד. מאת נועם אלחנן
85מו, אשמואל עמנואל. שעלבים, תשס”ה. 53 עמ’.

נועם אלימלך 
השלם

מאת רבי אלימלך מליזנסק. מהודרה חדשה ומפוארת עם מראי מקומות, 
222113ציונים, השוואות ומפתחות וליקוטים. אשדוד, הדרת חן, תשע”ז. שני כרכים.

מצוות הנזירות בזמן הזה הלכה למעשה. הרב יהושוע פרידמן. ירושלים, מכון נזיר אלהים
238118המקדש, תש”פ. 351 עמ’.

נזר התניא
מאמרי הערכה על ספר התניא פרי יצירתם של סופרים ומחברים שונים. נלקט 
ונערך ע”י הרב אברהם שמואל בוקיעט. כפר חב”ד, איגוד השלוחים, תשס”ט. 

קו עמ’.
106נ, ד

יסודות החינוך למצוות התורה. הרב יצחק ברויאר )ברייער(. מהדורה חדשה נחליאל
222102מבוארת. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשע”ו. לו+507 עמ’.

אסופת גנזים מבית משפחת ששון. ]מלקט ועורך: הרב נתן סלימאן ששון[. נחלת אבות
89מז, דירושלים, הוצאת אהבת שלום, תשס”ז. כט+647 עמ’.

בירורים במצות ישיבת ארץ ישראל. מאת יעקב זיסברג. בהוצאת המכון התורני נחלת יעקב
92מו, בישיבת אור עציון, מרכז שפירא תשס”ה. שני כרכים.

אנלוגיות תנ”כיות על שבר ותיקון בחיי היחיד והמדינה. הרב אברהם וסרמן. נחש הנחושת
241130רמת גן, תשפ”א. 248 עמ’.

ביטאון לענייני תורה שבעל-פה. אלון שבות, תבונות, מכללת יעקב הרצוג ליד נטועים
91מד, בישיבת הר עציון, גיליון י – אלול תשס”ד. 116 עמ’.
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נטעי אד”ם
חלק ראשון – חידושי תורה ובירורי הלכה, חלק שני – ‘יש אם למקרא ויש אם 
למסורת’. רבי דוב מאיר אייזנשטיין. ירושלים, מכון הרב פראנק, תשע”ב. תכד 

עמ’.
20298

לפרשות השבוע. לקט מאמרים שנכתבו באתר קטיף.נט. צבי זאב שורץ. ניצן, ניצני צבי
242292תשפ”א. 310 עמ’.

עיון בפרקי אבות על פי כתבי מרן הראי”ה קוק זצ”ל. אבנר )לנגזם( שלו. נלכה עד הֹרא”ה
239125ירושלים, תשפ”א. 379 עמ’.

201113חובר ונערך ע”י אליעזר בן-פורת. ירושלים, כולל ‘למען דעת’, תש”ע. רד עמ’.נעם אליעזר

החיים על פי אורות התשובה. שלמה וילק. ראשון לציון, ידיעות אחרונות נעשה אדם
228128וספרי חמד ואור תורה סטון, תשע”ח. 488 עמ’.

נפש החיים
מאת רבי חיים מוואלוזין. עם ‘מעין חיים’, תיקונים ביאורים והערות, מראי 

מקומות והשוואות לכתבי גדולי הדורות. חיים מרקוביץ. מעלה אדומים, ֵשם, 
תשע”ט. 44+תקפד עמ’.

229126

בירורים בשלוש השבועות. יעקב זיסברג. עורך: הרב גלֵעד מנחם ברלין. נפש עדה
84מד, אתשס”ג. ח+151 עמ’.

נצח ישראל 
למהר”ל

עם ביאורים והערות מאת אברהם שלום טילמן. פרקים א-יז. ירושלים, 
233125תשע”ח. 574 עמ’.

לברר ולחזק שאסור לברך על נר של-יום-טוב מטעם ספק ברכות לבטלה. יצחק נר יום-טוב
105מט, ברצאבי. בני ברק, בית-מדרש ובית-הוראה פעולת צדיק, תשס”ח. קסח עמ’.

נר יוסף
לקט הלכות דינים ומנהגים ליום הכפורים שחל בשבת. הרב שמואל חיים 

דומב. מודיעין עילית, בית המדרש “חניכי הישיבות – הגבעה הדרומית”, 
תשע”ה. קכ+ה עמ’.

215112

נשים בזכות 
236126מרים סמואל. ירושלים, ספרית בית אל, תש”פ. 404 עמ’.עצמן

נשים נסתרות 
92מה, דחלק א - אמהות. מאת מרים סמואל, ]פתח תקוה[ תשס”ה. 314 עמ’.בתנ”ך

נשים נסתרות 
בתנ”ך. חלק 

ג – בנות
207110מרים סמואל. ]פתח תקוה[, תשע”ג. 431 עמ’.

נשים נסתרות 
בתנ”ך. חלק ד. 

אחיות
218115מרים סמואל. ירושלים, ספרית בית אל, תשע”ו. 288 עמ’.

הלכות חולים רופאים ורפואה, על ארבעת חלקי השולחן ערוך. מהדורה שנייה נשמת אברהם
98מח, במורחבת. מאת אברהם-סופר אברהם. ירושלים, תשס”ז. 4 כרכים.

נשמת אברהם 
כרך ה

הוספות ותיקונים למהדורה השנייה של ‘נשמת אברהם’. אברהם-סופר 
220118אברהם. ירושלים, תשע”ד. 30+רסב עמ’.

230122עוצמה וענווה בעידן של שפע. הרב דוב ברקוביץ. ירושלים, תשע”ח. 331 עמ’.נשמת הבריאה

רבי יעקב מליסא. חלק שלישי. עם ‘מלואי משפט’ מהרב יחיאל דזימיטרובסקי. נתיבות המשפט
62מג, אעורך: הרב דוב רוזמן. ירושלים, פלדהיים, תשס”ב. תצה+צד עמ’.

יסודות הלכות שבת בדרך שו”ת וסיפורים. אברהם יעקב גולדמינץ. ירושלים, נתיבות השבת
242292תשפ”ב. 191 עמ’.

ִמכתבי הקודש. מאת אדמו”ר רבי שלום נח ברזובסקי מסלונימא. ירושלים, נתיבות שלום
211111ישיבת בית אברהם סלונים, תשע”ד. שנט עמ’.

234129חברון לוי. בת ים, תשע”ח. 145 עמ’.נתיבי אברהם

204111אסופת מאמרים. מרכז שפירא, תשע”ג. ח+456 עמ’.נתיבי מאיר
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סדר הדורות
מאת רבי יחיאל היילפרין זצ”ל אב”ד מינסק. חלק שני: סדר תנאים ואמוראים. 

כרך ראשון: אות א, כרך שני: אותיות ב-ט. ההדרה חדשה. ישעיה אשר זליג 
מילר ויצחק האגר. מאנסי, תשפ”א. שני כרכים

238119

סדר יוצרות 
המבואר – כוונת 

הלב

ביאור קצר, משולב בין התיבות, בצורה המאפשרת תפילה רצופה עם הבנת כל 
213111תיבה. בעריכת הרב יעקב לויפר. בני ברק, מכון ‘תכין ליבם’, תשע”ה. 384 עמ’.

מהדורה מדעית, פירוש ומבוא. חיים מיליקובסקי. ירושלים, יד יצחק בן צבי, סדר עולם
212104תשע”ג. שני כרכים.

רבי אליהו דוד רבינוביץ’ תאומים האדר”ת. בעריכת הרב בנימין זלצמן והרב סדר פרשיות
87מד, בהראל כהן. כרך ראשון. ירושלים, תשס”ד. 16+שצט עמ’.

סוגות וסוגיות 
בפיוט הפרובנסלי 

והקטלוני

בנימין בר-תקוה. באר שבע, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 
109נ, בתשס”ט. 519 עמ’.

214101יואל פלורסהיים. ירושלים, תשע”ה. 178 עמ’.סוגיות במקרא

גוף ונפש באור התורה והמדע. מאת בנימין פיין. ירושלים, מוסד הרב קוק, סוד הנשמה
223102תשע”ג. 139 עמ’.

סוד מָשלשי 
קודש

הקדושתא מראשיתה ועד ימי רבי אלעזר בירבי קליר. שולמית אליצור. 
231457ירושלים, האיגוד העולמי למדעי היהדות, תשע”ט. טז+1006 עמ’.

סודו של המשפט 
העברי

צדק משפט יושר ורחמים. נחום רקובר. ירושלים, ספריית המשפט העברי, 
238120תשע”ט. 2 כרכים.

207105יחיאל הררי. תל אביב, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע”ג. 334 עמ’.סודו של הרבי

סודות השפה 
242292דן וינוקור. ישראל, תשפ”א. 825 עמ’.העברית

סוֵדי חומש 
ושא”ר ]שיה”ש, 

איוב, רות[

לתלמידי רבינו יהודה החסיד. פירושים, גימטריאות ופרפראות על התורה, שיר 
105נא, בהשירים, איוב ורות. מהדיר: יעקב ישראל סטל. ירושלים, תשס”ט. 5+רכח עמ’.

אלון בכות, פרקי זיכרון, הגות ואסופת שירים, לזכרו של רבינו – ראש הישיבה סולם יעקב
205104הרה”ג יעקב הורוביץ זצ”ל. שמואל סרויה. אופקים, תשע”ג. 175 עמ’.

סידור אזור אליהו
כמנהג אשכנז )פולין( הישן על פי דעת הגר”א. מהדירים: הרב יהושע כהן, 

ישעיהו וינוגרד. דוד כהן. מהדורה רביעית מתוקנת ומורחבת. ירושלים, כרם 
אליהו, ה’תשס”ה. 27+תרט עמ’.

93מה, ד

סידור אזור אליהו

כמנהג אשכנז )פולין( הישן על פי דעת הגר”א... בתוספת ספר מעשה 
רב דפו”ר. עורכים: הרב יהושע כהן, ישעיהו וינוגרד, דוד כהן. מהדורת 

הטורי. מהדורה ששית מתוקנת ומורחבת. ירושלים, כרם אליהו, ה’תשס”ח. 
29+תריב+67 עמ’.

102מט, א

סידור ארץ חמדה
סדר תפילה ליום העצמאות וליום ירושלים כמנהג הספרדים. מהדורה שנייה 

מחודש ומורחבת. עורכים: ירון אטיאס ואלעד פורטל. אשקלון, הדסים, 
תשע”ה. 253 עמ’.

214107

סידור ארץ 
225108עורך: יאיר שאקי. מהדורה שניה. ירושלים, תשע”ח. 297+48 עמ’.ישראל

סידור מהר”ל 
מפראג

עם פירושי המילים והעניינים על סדר התפילות מלוקטים מתוך ספריו וערוכים 
על סדר התפילה בלשונו. לחול ולשבת – התשס”ה; לשלש רגלים – התשס”ו. 

מכון ירושלים.
99מז, א

סידור על פי 
נוסח הגר”א

בעריכת הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשע”ט. 
12231464+תקע עמ’.

סידור קול תפילה 
199103לכל ימות השנה. אשכנז. ירושלים, הוצאת ספרים חורב, תשע”א. 579+58 עמ’.השלם
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סידור רינת ישראל. 
נוסח ספרד

ערוך ומסודר ומבואר בידי הרב שלמה טל ז”ל. מהדורה חדשה, ההדיר הרב 
215112יואל קטן. מהדורה ניסויית. ירושלים, מורשת, תשע”ה. 782 עמ’.

סידור רינת ישראל. 
נוסח ספרד

ערוך מסודר ומבואר בידי הרב שלמה טל ז”ל. מהדורה חדשה. ההדיר הרב 
220105יואל קטן. ירושלים, הוצאת מורשת, תשע”ז. 864 עמ’.

עם פירושי הראשונים. בעריכת הרב מרדכי פופוביץ. ירושלים, מוסד הרב קוק, סידור תורת חיים
236126תש”פ. שני כרכים.

סידור תפילת 
אליהו

עם הלכות ומנהגי הגר”א, נוסח הגר”א, וליקוטי הגר”א. בעריכת הרב יוסף 
210111אליהו הלוי מובשוביץ. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשע”ד. 20+תשח עמ’.

כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה. בעריכת דוד הנשקה. גליון כג. סידרא
113נ, גהוצאת אוני’ בר-אילן, רמת גן. תשס”ח. 7+205 עמ’.

סידרא
כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה. כרך כד-כה, מוקדש לכבודו של 
פרופ’ צבי אריה שטיינפלד. בעריכת דוד הנשקה. רמת גן, בר אילן, תש”ע. 

502+41 עמ’.
199108

כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה. גיליון לב. בעריכת דוד הנשקה. רמת סידרא
225117גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ז. 219+8 עמ’.

כתב עת לחקר ספרות התורה שבעל פה. גיל’ לג. בעריכת: יהודא גלינסקי, סידרא
239125חיים מיליקובסקי ובנימין קצוף. רמת גן, בר אילן, תשפ”א. X+207 עמ’.

מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות. שנת הע”ז, כרך קנב. בעריכת הרב סיני
232131יוסף אליהו הלוי מובשוביץ. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשע”ט. קמג עמ’.

שנת הע”ח, כרך קנג. העורך: הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ. ירושלים, מוסד סיני
236127הרב קוק, תש”פ. כ-115 עמ’.

96מז, אמאיר גולדמינץ. מדרשת התורה והארץ, כפר דרום ]תשס”ו[. 208 עמ’.סיפורו של שב”ח

סיפורי הרב יוסף 
חיים מבגדאד

היבטים פואטיים, אידאיים וחברתיים. רבקה קדוש. רמת גן, אוני’ בר אילן, 
241130תשפ”א. 274 עמ’.

סיפורי שולמית 
64מג, אירושלים תשס”ב, מהדורה משפחתית. 71 עמ’.קטן

226116אהרון בק. שדרות, תשע”ח. 240 עמ’.סיפורי תורה

239126פירוש על מסכת אבות. מאת רבי אליעזר כ”ץ. מאנסי, תש”פ. שיב עמ’.סמיכת כהן

ספירת העומר 
וברכת האילנות

הלכה ממקורה. יוסף צבי רימון. אלון שבות, מרכז להלכה והוראה, תשע”ו. 
144229119 עמ’.

ספר בראשית עם 
פירוש העמק דבר

ומצורף לזה עוד הרחב דבר, מאת נפתלי צבי יהודה ברלין מוולוז’ין. עורך: 
92מה, במרדכי יעקב בן הרב יהודה קופרמן. ירושלים, תשס”ה.

ספר האגרות - 
כתאב אלרסאיל

לרבנו מאיר אבו-אלעאפיה מטוליטולה ]הרמ”ה[. מהדיר: דוד צבי הילמן. 
בני ברק, תשס”ג. קיט עמ’. ]בתוך: ספר זכרון ‘בית אהרן’, בני ברק, תשס”ג. 

23+תפח עמ’.[
92מג, ד

ספר הגור. שמות
פירוש קדמון על דרך הפשט על פירוש רש”י לתורה, מאת רבי נפתלי הירץ 

טריוויש מפרנקפורט. מהדירים: הרב ישראל פלס והרב אהרן שפירא. פרדס 
כץ, מפעל ‘מתיבתא דרש”י’, תשע”ה. רכד עמ’.

215108

ספר ההדרכה אל 
חובות הלבבות, 
לרבנו בחיי אבן 

פקודה

תרגם חדש מערבית-יהודית לעברית: בנימין אברמוב. רמת גן, אוניברסיטת בר 
230130אילן, תשע”ט. 364 עמ’.

ספר החילוקים 
בין בני תימן לבין 

בני הצפון
222106אסופת מנהגי “זרם הבלדי” לגוניו. זהר עמר. נוה צוף, תשע”ז. 118 עמ’.
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ספר הישר 
לרבינו תם. חלק 

החידושים
232129מהדיר: דוד בר”ש דבליצקי. בני ברק, תש”פ. 22+א’טז עמ’.

ספר הכוזרי לר’ 
יהודה הלוי ז”ל

תרגום עברי מדויק בסגנון תקופת החיבור. מאת יצחק שילת. ירושלים, הוצאת 
106נא, בשילת מעלה אדומים, תש”ע. 9+קסה עמ’.

ספר המצוות 
)כתאב 

אלשראיע( לרב 
סעדיה גאון

מקור ותרגום מוער. נסים סבתו, חיים סבתו, אייל פישלר. ירושלים מכון בן 
232130צבי, תשע”ט. מג+XI+407 עמ’.

תוכן סוגיות התלמוד. ירושלמי. הרב יצחק בר-דע. דולב, עינב הפקות, תשע”ו. ספר הסוגיא
229132שני כרכים.

ספר הסמים 
וההישמרות 

מפני הסממנים 
הקטלניים לרבנו 

משה בן מימון

תרגום ומהדורה מוערת: זהר עמר וירון סרי. קרית אונו, מכון מש”ה, תשע”ט. 
182234129 עמ’.

ספר הרפואות של 
אסף הרופא

המאמר על תכונות המזונות. ֹזהר עמר. קרית אונו, מכון מש”ה, תשפ”ב. 356 
242293עמ’.

ספר התרומה 
לרבנו ברוך ב”ר 

יצחק. הלכות 
ארץ ישראל

מהדיר: הרב יואל פרידמן. אשקלון-כפר דרום, מכון התורה והארץ, תשס”ח. 
99מט, א96 עמ’.

ספר מצוות גדול

הסמ”ג השלם מהדורה בתרא ומהדורה קמא ע”פ כתבי יד קדומים עם פירושי 
ראשונים ואחרונים מכת”י ודפו”ר בתוספת מבוא ומקורות וביאורים וציונים. 

לא תעשה כרך ראשון א-קכו. שעלבים, מכון שלמה אומן ומכון ירושלים, 
תשפ”ב. 44+תתרנא עמ’.

241131

רבי משה מקוצי. מהדורת הסמ”ג השלם. עשה כרך ראשון. שעלבים, מכון ספר מצוות גדול
242293שלמה אומן, תשפ”ב. תתקצו עמ’.

ספר פוע”ה
מדריך הלכתי מעשי לחיי משפחה, פוריות ורפואת נשים, הריון ולידה. כרך ד. 

עורכים: גבריאל גולדמן ומנחם בורשטין. ירושלים, פוע”ה, תשפ”א. יח+460 
עמ’.

240125

ספר פוע”ה. 
מדריך הלכתי 

מעשי. כרך שלישי 
– הריון ולידה

231462גבריאל גולדמן ומנחם בורשטין. ירושלים, מכון פוע”ה, תשע”ט. יז+512 עמ’.

93מו, גמהדיר: דוד דבליצקי. ארבעה כרכים. בני ברק תשס”ה.ספר ראבי”ה

ספרא דבי רב
הוא ספר תורת כהנים. כרך ז: פרשת אחרי מות. נוסח כת”י רומי. מדרש 

חכמים ע”פ כת”י הסמינר. אברהם שושנה. ירושלים, מכון אופק, תשפ”א. 
41+קיז+קלח+13+98 עמ’.

238123

ספרא נוסח כ”י 
רומי, מדרש חכמים 

ע”פ כת”י הסמינר

בצירוף חילופי נוסחאות ופירוש הראב”ד עפ”י כתבי יד ומבוא ומפתחות 
מפורטים. מאת אברהם שושנה ונועם שושנה. 3 כרכים. ירושלים, מכון אופק, 

תשע”ו.
221105

סיפור השתלבות הציונות הדתית בצה”ל. יניב מגל. ת”א, ידיעות אחרונות סרוגים בקנה
218105וספרי חמד, תשע”ו. 390 עמ’.

דמותו של אליהו הנביא בספרות התנאים. עדיאל קדרי. ירושלים, מאגנס, עד שיבוא אליהו
241131תשפ”א. 201 עמ’.

110מט, דעיונים בפרקי מעבר בתנ”ך. מנחם שחור. ]קדומים, תשס”ח[. 119 עמ’.עד שיפוח היום

הגותו של הרב יוסף דוב סולוביצ’יק. ראובן ציגלר. ירושלים, מגיד, תשע”ח. עוז וענווה
229128כד+579 עמ’.
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סוגיות יסוד בנושאי מלחמה ומוסר. חיים מרקוביץ. ירושלים, הוצאת ‘שם’, עוז ושלח
212113תשע”ד. 320 עמ’.

עולם נסתר 
בממדי הזמן

תורת הגאולה של הגר”א מווילנה, מקורותיה והשפעתה לדורות. רפאל ב’ 
110מט, דשוח”ט. רמת גן, אוני’ בר אילן, תשס”ח. 370 עמ’.

עולת ראיה על 
סימני ליל הסדר

עם ביאור תורת העולה מאת הרב מאיר יהושע מגנס. ירושלים, מכון הרצי”ה, 
225117תשע”ח. קצב עמ’.

ליקוטים חקירות ובירורים בהלכות הנוגעות ליחסים בין עם ישראל לבני נח. ֻעְזָך בעמים
213112הרב עוזיאל כהן. קרית ארבע – חברון, מכון לרבני ישובים, תשע”ד. תיח עמ’.

פסקים וחידושים בעניני אבן העזר, חשן משפט וקצת עניני זרעים. רבי אליעזר עזר משפט
87מה, אגולדשמידט. מהדורה שניה. מכון ירושלים, תשס”ד. 22+תקי עמ’.

הלכות מקח וממכר, אונאה, מתנה, אבידה, נחלות, אפוטרופוס. אביעד תפוחי. עזר משפט
225111שדרות, תשע”ח. 571 עמ’.

231455ד”ר חנה קטן. ירושלים, ספרית בית אל, תשע”ט. 129 עמ’.עטופה ברחמים

בירורי הלכות וחקרי מנהגים אשר נהגו בהם בק”ק מרוקו. הרב משה חיים עטרת אבות
208113סויסה. ירושלים, מכון מורשת אבות, תשע”א. שלושה כרכים.

פסקי דין שהתבררו בבית הדין, בתוספת בירורי הלכה, בענייני אבן העזר וחושן עטרת דבורה
113נ, במשפט. הרב אוריאל לביא. קשת, תשס”ט. 2 כרכים.

פסקי דין שהתבררו בבית הדין בתוספת בירורי הלכה. בענייני אבן העזר וחושן עטרת דבורה
241132משפט. חלק ג. הרב אוריאל לביא. ירושלים, תשפ”א. 593 עמ’.

עיון מחודש בתולדותיהם של חכמים. שמחה עמנואל. ירושלם, מאגנס, עטרת זקנים
238124תשפ”א. 230 עמ’.

קשרי הידידות בין רבי אברהם יצחק הכהן קוק ורבי צבי פסח פראנק. ליקט עטרת צבי
88מז, בוערך: עמיחי כנרתי. ]איתמר[ תשס”ו. 45 עמ’.

223114הרב אליהו פרץ. פתח תקוה, תשע”ה. 274 עמ’.עיבוד עפצים

שיחות לראש השנה וליום הכיפורים. הרב אברהם ריבלין. ירושלים, תשע”ז. עיוני מועדים
396223109 עמ’.

עיוני מקרא 
ופרשנות. כרך יא.

מנחת ידידות והוקרה ליעקב כדורי. רמת גן, אוני’ בר אילן. תשפ”א. 277+40 
240126עמ’.

עיוני משה על 
חמישה חומשי 

תורה
109נ, גמשה בוצ’קו. עורך: יהודה עציון. ירושלים, תש”ע. 160 עמ’.

עיונים בלשון 
240126אהרן דותן. ירושלים, מוסד ביאליק, תשפ”א. 438 עמ’.המקרא ובמסורה

עיונים במניין 
המצוות של 

הרמב”ם

מצוות עשה – ניסוחן והגדרתן. דב פרידברג. מעלה אדומים, ‘מעליות’ שע”י 
218109ישיבת ברכת משה, תשע”ד. 289 עמ’.

עיונים בפרקי 
אורות התורה. 

פרקים א-ג
211103עורכים: חגי קורץ ושלמה ליפשיץ. 162 עמ’. ירושלים, מרכז הרב, תשע”ד.

63מג, אקטעים מתוך הספר. שמואל יהושע גולד. פתח תקוה, תשס”ב. לה עמ’.עיונים ברש”י

עיונים בתרבותם 
של יהודי צפון-

אפריקה

כתבים מוהדרים ומוערים. עורכים: משה בר-אשר וסטיבן פראד. כרך ד. 
215105ירושלים, מאגנס ואוניברסיטאות ייל והעברית, תשע”ה. 276 עמ’.

עיטורי ירושלים. 
הגיור במסורת 

הרבנית
208111גיליון מספר 82, תמוז תשע”ג. ישיבת עטרת ירושלים. 48 עמ’.

רשימת הספרים שנסקרו במדור ‘נתקבלו במערכת’ בגיליונות ‘המעין’
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ההיסטוריה היהודית בג’נין. אהרן אורבך, עמיחי מרחביה ואוריאל שרעבי. עין גנים
96מו, אירושלים התשס”ה. 264 עמ’.

שו”ת בארבעה חלקי השו”ע מאת רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה. ירושלים, עין יצחק
91מה, דמכון ירושלים וישיבת רבינו יצחק אלחנן, תשס”ד. שני כרכים.

213116על דרכי השגחה פרטית. אריה יעקב ליבוביץ. ירושלים, תשע”ד. 17+קיד עמ’.עיניך פקוחות

ארבעים שנות ביוגרפיה תורנית, תשכ”ז-תשס”ז. מאיר וונדר. ירושלים, המכון עיניך רואות
115נא, גלהנצחת יהדות גליציה, תשס”ט. 370 עמ’.

235130לוח שנה לשנת תשפ”א. העורך: הרב אהרן דוד סופר. ירושלים, תש”פ. 128 עמ’.עיתים לבינה

סיפורו של קבר רחל. מאת נדב שרגאי. הוצאת שערים לחקר ירושלים, על אם הדרך
85מו, אתשס”ה. 372 עמ’.

על גאולתנו ועל 
פדות נפשנו

דברים שנשא אבינו הרב מעלה גלינסקי זצ”ל על חגי ניסן אייר סיון. מהדורה 
210110ניסיונית. ירושלים, תשע”ד. 110 עמ’.

ספר עזר לתולדות האחרונים וחיבוריהם ההלכתיים. מאת יצחק שילת. על האחרונים
222109ירושלים, הוצאת שילת, תשע”ז. 280 עמ’.

על הנסים ועל 
213114עיון פילוסופי בספרות ההלכה. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ה. 334 עמ’.הטבע

על הסיבובים של 
כדורי השמים

גלגוליה של המהפכה הקופרניקאית. צבי מזא”ה. ירושלים, מאגנס, תשפ”א. 
223240127 עמ’.

על הערגה 
238125הרב חנניה רכל. רמת השרון, תשפ”א. 83 עמ’.לאל חי

230129יקותיאל רוזנפלד. בני ברק, תשע”ח. 730 עמ’.על פרשת השבוע

על קצה בהונות 
230125לעומק תורותיו של רבי נחמן. דן האוזר. ירושלים, דברי שיר, תשע”ח. 375 עמ’.ההוויה

93מד, גשלמה הלוי במברגר. ירושלים, תשס”ד. כג+עד+לח עמ’.על קרי וכתיב

מענה לספר ויואל משה. הרב שלמה אבינר. עריכה: הרב מרדכי ציון. בתוספת ָעֹלה ַנֲעֶלה
214101קונטרס ‘שלא יעלו בחומה’. מהדורה שניה. בית אל, ספרית חוה, תשע”ה. תיד עמ’.

עלון שבות - 
בוגרים

המערכת: איל אורבך ואביעד הכהן. ישיבת הר עציון, אלון שבות, גוש עציון. 
94מו, בגליונות כ-כא )אדר ב’ התשס”ה – תשרי התשס”ו(.

עלון שבות - 
בוגרים

לבוגרי ישיבת הר עציון. עורכים: איל אורבך, אביעד הכהן, יוסף קלמנוביץ’. 
106נא, גגליון כד, תשרי תשע”א. 159 עמ’.

עלון שבות – 
בוגרים

גל’ יז, תשרי תשס”ג. עורכים: איל אורבך ואביעד הכהן. אלון שבות, ישיבת הר 
83מג, בעציון, תשס”ג. 207 עמ’.

עלון שבות – 
בוגרים

עורכים: איל אורבך, אביעד הכהן. אלון שבות, ישיבת הר עציון, גל’ יט תשרי 
91מד, בתשס”ד. 119 עמ’.

ביטאון ישיבת קרית ארבע. גיליון 122, קיץ התשס”ט. עורכים: שמריהו גרשוני, עלוני ממרא
112נ, גאיתם הנקין. ישיבת ההסדר ‘ניר’, קרית ארבע. 208 עמ’.

עלי ספר
מחקרים בביבליוגרפיה ובתולדות הספר העברי המודפס והדיגיטלי. גיליון 

כב. בעריכת דב שוורץ וגילה פריבור. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ב. 
XIV+171 עמ’.

204105

עלי ספר
מחקרים ביבליוגרפיה ובתולדות הספר העברי המודפס והדיגיטלי. גיליון 

כג. בעריכת דב שוורץ וגילה פריבור. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ג. 
XIII+188 עמ’.

209103

כט. מחקרים בביבליוגרפיה ובתולדות הספר העברי המודפס והדיגיטלי. עורכים עלי ספר
235130דב שוורץ וגילה פריבור. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תש”פ. 223+30 עמ’.

111נ, אהגיגים ומחשבות מגוש קטיף התשס”ה. יצחק אמיתי. טנא, תשס”ו. 159 עמ’.עלי קטיף
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חייו ופועלו של השר ד”ר זרח ורהפטיג זצ”ל. איתמר ורהפטיג. מעלה אדומים, ָעַלִיְך ָזָרח
)itamar.warhaftig@gmail.com( .’231446תשע”ח. 645 עמ

האיגרת ששלח הגר”א לבני ביתו בדרכו לארץ הקודש. מהדורה חדשה מעובדת עלים לתרופה
79מג, בומתוקנת. בעריכת יואל קטן. שעלבים, אל”ה – ארגון לשמירת הלשון, תשס”ב.

מחקרים במסכת עבודה זרה. צבי אריה שטיינפלד. רמת גן, הוצאת עם לבדד
101מט, אאוניברסיטת בר אילן, תשס”ח. 338 עמ’.

עמדו”ת – עם, 
מדינה, תורה

כרך ג. תקשורת – יעדים ואתגרים. עורך: משה רחימי. אלקנה-רחובות, מכללת 
204108אורות ישראל, תשע”ב. XXII+226 עמ’.

המהרש”ל. ביאורים לספר מצוות גדול. מהדיר: הרב יוסף דוב לובאן. שעלבים, עמודי שלמה
234121מכון שלמה אומן שע”י ישיבת שעלבים ומכון ירושלים, תש”פ. כב+968 עמ’.

עמודים בתולדות 
הספר העברי - 
הגהות ומגיהים

מהדורה שנייה. יעקב שמואל שפיגל. הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. 
92מו, דתשס”ה. 689 עמ’.

עמודים בתולדות 
הספר העברי – 

הדר המחבר
226118יעקב שמואל שפיגל. ירושלים, תשע”ח. 521 עמ’.

עמודים בתולדות 
הספר העברי - 
כתיבה והעתקה

92מו, דיעקב שמואל שפיגל. הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן. תשס”ה. 653 עמ’.

עמודים בתולדות 
הספר העברי - 

תלמיד עורך
236129יעקב שמואל שפיגל. פתח תקוה, תש”פ. 596 עמ’.

שאלות ותשובות בהלכות ברכות וברכות הנהנין. עמנואל יוסף דוד. ירושלים, עמק ברכה
239126תשפ”א. שכג עמ’.

237126יוסף הכהן. ערך, ההדיר ופירש ראובן בונפיל. ירושלים, מאגנס, תש”פ. 206 עמ’.עמק הבכא

שאלות ותשובות. רבי יהושע בוימעל. ניו יארק, מכון גנזי דוד, תשס”ח. עמק הלכה השלם
115נ, ג22+קפד+קעו+23 עמ’.

דיני בל תשחית, קציצת אילנות וביזוי אוכלין. מהדורה חדשה ומתוקנת. יצחק עץ השדה
219109אליהו שטסמן. ירושלים, תשע”ז. תרה עמ’.

223113העורך: הרב נתן דוד רבינוביץ. ניו יורק, תשע”ז.עץ חיים

עקבי הימים 
223114טיוטות שיעורים. אברהם יעקב גולדמינץ. ירושלים, תשע”ח. 35 עמ’.הנוראים

עקבי פרשת 
225126טיוטות שיעורים. אברהם יעקב גולדמינץ. ירושלים, תשע”ח. 384 עמ’.השבוע

ערבות הדדית 
במבחן

הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה. קובץ תעודות בתוספת מבואות 
205105והערות. חוה אשכולי-וגמן. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ב. 561 עמ’.

עשה ירח 
למועדים שמ”ש 

ידע מבואו

והוא תמצית דברי הרה”ק רבינו שמואל בורנשטיין מסוכצ’וב זצוק”ל על חודשי 
השנה. נלקטו ונערכו מספרו ‘שם משמואל’ על התורה ע”י חנניה נעם רכל, 

ירושלים תשס”ט. סג עמ’.
106נ, א

הלכה ואקטואליה לבית היהודי. תשובות קצרות בהלכה מאת רבי משה מרדכי עשה לך רב
20687טוביאס. עורך: הרב חנוך טוביאס. קדימה-צורן, תשע”ג. רסח עמ’.

93מד, גהרב יחיאל פאוסט. מהדורה שניה. רחובות, תשס”ג. 31 עמ’.עת דודים

אמצעי מניעה במבט יהודי. ד”ר חנה קטן. יעוץ הלכתי: יואל קטן. שעלבים, עת ללדת
225122משעול, תשע”ח. 61 עמ’.

עת לעשות 
להצלת ישראל

אגודת ישראל בארץ ישראל לנוכח השואה 1942-1945. חיים שלם. שדה בוקר, 
92מז, דמכון בן גוריון לחקר ישראל, תשס”ז. טז+335 עמ’.

93מג, גדרשות לשמחות. יהודה שביב. ירושלים תשס”ג. 126 עמ’.עת לשמוח
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231459הלכות תפילין. הרב ינון קליין. גבעת אסף, הלכתא, תשע”ט. 101 עמ’.פארו עלי

פורטל פרידברג 
לכתבי יד יהודיים

אגודת פרידברג לכתבי היד היהודיים ]FJMS[. ‘גנזים’, בראשות פרופ’ יעקב 
218106שויקה.

פיזיקה במקורות 
88מה, אירושלים, מעלות, תשס”ד. י+261 עמ’.יהודיים

פילון 
242294ביוגרפיה אינטלקטואלית. מארן ניהוף. ירושלים, מאגנס, תשפ”ב. טו+373 עמ’.האלכסנדרוני

פירוש הטור על 
התורה

להר’ יעקב בן הרא”ש. עם ביאור שוהם יקר. מאת יעקב קאפל רייניץ. ירושלים, 
97מז, אפלדהיים, תשס”ו. 2 כרכים.

פירוש הנביאים 
לרבינו יצחק 

אברבנאל

מהדיר: יהודה שביב. כרך א: יהושע-שופטים. כרך ב: שמואל. ירושלים, 
113נ, ג“חורב”, תשס”ט-תש”ע.

פירוש הרגמ”ה 
על מסכת כריתות

יו”ל ע”פ כת”י בצירוף מבוא, ציונים, ומקורות ומפתחות. מאת הרב דורון 
89מו, אבלומנטל. מפעל תורת חכמי אשכנז, מכון ירושלים, תשס”ד. 11+רסא עמ’.

פירוש הרמב”ן 
על התורה

עם תיקונים ושינויי נוסחאות, עם הפירושים תכלת מרדכי, כור זהב וכסף 
מזוקק, ועם קונטרס הערות מאת רבי מאיר אריק. מהדורה חדשה. ירושלים, 

מכון ירושלים, תש”פ. שלושה כרכים.
237128

פירוש התורה 
להחסיד הנגיד 

רבינו אברהם בן 
הרמב”ם

בראשית. מהדיר: משה מיימון. מאנסי - ניו יארק, המכון לחקר תורת 
236130הקדמונים, תש”פ. תרעח עמ’.

פירוש התורה 
להחסיד הנגיד 

רבנו אברהם בן 
הרמב”ם

שמות. מהדורה מדוייקת. מהדיר: משה מיימון. מאנסי, מכון לחקר תורת 
238125הקדמונים, תשפ”א. תתלב עמ’.

פירוש התורה 
לרבינו יצחק 

אברבנאל

מהדיר: יהודה שביב. כרך א: בראשית. ירושלים, הוצאת ספרים חורב, תשס”ז. 
97מח, ביז+791 עמ’.

פירוש התורה 
לרבינו יצחק 

אברבנאל

מהדיר: יהודה שביב. כרך ד: במדבר. ירושלים, הוצאת ספרים חורב, תשס”ח. 
94מח, ד282 עמ’.

פירוש התורה 
לרבינו שמואל בן 

מאיר

עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות, הערות ומפתחות, מאת מאיר יצחק לוקשין. 
111מט, דהוצאת ספרים ‘חורב’, ירושלים תשס”ט. שני כרכים.

פירוש יפת בן 
עלי לספר צפניה

מהדורה ביקורתית מוערת. אליעזר שלוסברג ומאירה פוליאק. רמת גן, איני’ בר 
239127אילן, תש”פ. 256 עמ’.

פירוש למורה 
הנבוכים

ביאורו של ר’ מרדכי בן אליעזר כומטינו. מהדירים: דב שוורץ ואסתי אייזנמן. 
220105רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ז. 554 עמ’.

פירוש לספר 
יחזקאל לרבנו 

יוסף ב”ר אברהם 
חיון הנשיא

מהדיר: אברהם שושנה ומשה אהרן צפור. מכון אופק, ירושלים תשס”ו. שני 
90מז, בכרכים.

פירוש מסכת 
אבות לרבי 

מתתיה היצהרי

עורך: יעקב שמואל שפיגל. מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, 
100מז, אירושלים תשס”ו. 378 עמ’.

פירוש לתורה על דרך הפשט. בראשית ושמות. ראובן לב טוב. ירושלים, פירוש פשוט
239127תשפ”א. שני כרכים.



המעין גיליון 242 • תמוז תשפ"ב ]סב, ד[   |   363

רשימת הספרים שנסקרו במדור ‘נתקבלו במערכת’ בגיליונות ‘המעין’

פירוש קדמון 
על ספר יסוד 
מורא: ‘ביאור 

יסוד מורא’ לר’ 
מרדכי בן אליעזר 

כומטינו

יוצא לאור על פי כתבי-יד בלוויית מבוא והערות, מאת דב שוורץ. רמת גן, בר 
201101אילן, תש”ע. 214 עמ’.

פירוש קידושין 
לתלמיד הרא”ש

יוצא לאור לראשונה. סדרת אור הגנוז ספר שני. הרב אברהם שושנה והרב 
231450ישראל שניידר. ירושלים, מכון אופק, תשע”ט. 49+תה עמ’.

פירוש ר’ אברהם 
אבן עזרא לישעיהו 

פרקים מ-סו
239127מהדורה מדעית מבוארת. יאיר האס. רמת גן, אוני’ בר אילן, תש”פ. 358 עמ’.

פירוש ר’ אברהם 
בן שלמה התימני 

לספר ישעיהו

מהדורה מוערת. אליעזר שלוסברג. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשע”ה. 
540218103 עמ’.

פירוש ר’ יהודה 
אבן בלעם לספר 

ירמיהו
79מג, במערבי פרץ. רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, תשס”ב. 171 עמ’.

פירוש רש”י 
למסכת מגילה. 

מהדורה 
ביקורתית

ההדיר והוסיף מבוא והערות: אהרן ארנד. ירושלים, הוצאת מקיצי נרדמים, 
102מט, אתשס”ח. 368 עמ’.

פירוש רש”י 
למשלי

ההדירה והוסיפה מבוא והערות ליסה פרדמן. ירושלים, האיגוד העולמי למדעי 
231456היהדות, תשע”ט. י+308 עמ’.

פירוש רש”י 
על מגילת שיר 

השירים מפורש 
ומבואר

115נא, גמאתי בסייעתא דשמיא שמעון דיסלדורף. בני ברק, תשע”א.

פירושי הברכות 
והתפילות

רבינו דוד אבודרהם. מאת הרב אליהו גרינצייג. ירושלים, קרן רא”ם, תשע”ו. 
2221106 כרכים.

פירושי הרב דוד 
צבי הופמן - ספר 

שמות
199101ערך ותירגם אשר וסרטייל. ירושלים, מוסד הרב קוק, תש”ע. שעז עמ’.

פירושי וחיבורי 
תלמידי הרשב”א 
על קבלת הרמב”ן

עפ”י כת”י ודפו”ר עם הערות ומ”מ. עורך כללי יהושע שטרנבוך. ירושלים, 
238126מוסד הרב קוק, תשפ”א. 66+תשט עמ’.

פירושי רש”י 
ורשב”ם על פרק 

ערבי פסחים
221113מהדיר: עמיחי כנרתי. שעלבים, מכון שלמה אומן, תשע”ז. 18+רמ עמ’.

פירושים נבחרים 
242295משה זקס. קיבוץ שעלבים, תשפ”ב. שכ עמ’.לפרשיות התורה

פלפולא 
220107שערים לעולם הלמדנות. אחיקם קָשת. ירושלים, תשע”ז. 50 עמ’.דאורייתא

פנה זיוה פנה 
הדרה

הספדים שנאמרו בהלווייתו של הרב חיים ישעיהו הדרי זצ”ל. ירושלים, 
226122תשע”ח. 45 עמ’.

פני אברהם
חידושים על מסכתות פסחים, גיטין ובבא מציעא. מאת רבי אברהם אבלי 

זלנפרוינד אב”ד קהילת קאשוי )סלובקיה(. שעלבים, מכון שלמה אומן, 
תשפ”ב. 966 עמ’.

242296

שזירת ההלכה והאגדה בתלמוד הבבלי. יונתן פיינטוך. ירושלים, מגיד, תשע”ט. פנים אל פנים
231442יט+255 עמ’.
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פניני הלכה 
226117אליעזר מלמד. הר ברכה, תשע”ח. יא+298 עמ’.בענייני משפחה

פניני הלכה 
ברכות

אליעזר מלמד. הר ברכה, תשס”ט. יד+405 עמ’. הרחבות לפניני הלכה ברכות. 
112מט, דהר ברכה, תשס”ט. ה+303 עמ’.

פניני הלכה 
239128אליעזר מלמד. ברכה, מכון הר ברכה, תשפ”א. 250 עמ’.טהרת המשפחה

פניני הלכה 
234121המזון והמטבח. אליעזר מלמד. הר ברכה, מכון הר ברכה, תש”פ. יג+457 עמ’.כשרות ב

פניני הלכה 
מהדורה חמישית 

מוקטנת
230123הרב אליעזר מלמד. הר ברכה, מכון הר ברכה, תשע”ח. 16 כרכים.

199111בתוספת כרך הרחבות. אליעזר מלמד. מכון הר ברכה, תשע”א. שלושה כרכים.פניני הלכה שבת

גיליון בנושאים שונים בהלכה, אגדה, טעמים ומנהגים ועוד. עורך: הרב מרדכי פנינים
238126חיים. גיליון פה, שנה יג. ירושלים, גמ”ח מטוב החיים, תשפ”א. 12 עמ’.

237128עיונים בהלכות קרבן פסח. הראל דביר. יד בנימין, תשפ”א. תקפה עמ’.פסח לה’

פסיכולוגיה של 
מעלה

תורת הנפש של הרב קוק. פסקאות בביאור יובל פרויינד. ירושלים, ‘ראש 
114נא, איהודי’ – מרכזים למודעות עצמית, תשס”ט. 301 עמ’.

פסקי הגר”א 
השלם. הלכות 

שבת
234120יעקב טריביץ. ירושלים, מוסד הרב קוק, תש”פ. 20+תרכז עמ’.

פסקי הרי”ד 
והריא”ז למסכת 

עבודה זרה

יו”ל ע”פ כתבי יד עם הערות, מראי מקומות ומפתחות. ירושלים, יד הרב 
99מח, בהרצוג, מכון התלמוד הישראלי השלם, תשס”ו. רעו+רנח עמודות.

פסקי מרן 
הראי”ה קוק זצ”ל 

לחג הפסח
103מט, גליקט וערך: עמיחי כנרתי. איתמר, אדר תשס”ט. 50 עמ’.

מהדורה חדשה. ההדירו הרבנים יהונתן אמת, צבי ארנטל, בועז מרדכי ויואל פסקי רקנטי
232131קטן. שעלבים, מכון שלמה אומן, תשע”ט. 37+תנג עמ’.

פרויקט השו”ת. 
242296ֶהְחֵסן ַנָּיד )דיסק און קי(. רמת גן, אוני’ בר אילן, תשפ”ב.גירסה 30+

פרולטרים דתיים 
התאחדו!

פועלי אגודת ישראל – אידיאולוגיה ומדיניות. יוסף פונד. ירושלים, יד בן צבי, 
228121תשע”ח. 557 עמ’.

פרסומי ניסא
סיפורי נסי ונפלאות השי”ת ותיאור מאורעות השואה, ובסופו שאלות ותשובות 
בעניני השואה. מנשה הקטן מאונגוואר. מהדורה מחודשת ומורחבת. ירושלים, 

מכון משנה הלכות, תשע”א. רסג עמ’.
103נא, ד

פרק בהלכות 
צבור

בירור ההלכה ואמונת ישראל ביחס למדיניות החברתית בדורנו. מבואר ומוסבר 
עם הערות, מראי מקומות והרחבות. בנימין ָטָּבדי. רעננה, ‘לשמה’, תשפ”ב. 

149 עמ’.
242207

פרקי תורה 
ומדינה

עיונים במשנתו של הרב שאול ישראלי זצ”ל. בעריכת אברהם ישראל שריר. 
231455מרכז שפירא, המכון התורני אור עציון, תשע”ז. 263 עמ’.

212112הרב דוד סתיו. ירושלים, מגיד-קורן, תשע”ד. 7+257 עמ’.פרשה בקטנה

239129פרשה ונוף מן המעוף. יוסי מרצבך. אזור, ספרי צמרת, תשפ”א. 223 עמ’.פרשנֹוף

־ייונים ומחקרים בדברי חז”ל, מאת הגאון רבי יחיאל יעקב ויינברג זצ”ל. בעריפרשנות
225123כת שאול יונתן וינגורט. ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ז. 56+תשמ עמ’.

פרשנות המקרא 
והוראתו

אסופת מאמרים של פרופ’ משה ארנד. ]עורך: ד”ר אהרן ארנד.[ ירושלים, הוצאת 
93מז, גמאירים - המכללה האקדמית לחינוך ע”ש רא”מ ליפשיץ, תשס”ו. 290 עמ’.

238127אביגיל ראק. ירושלים, מגיד, תשפ”א. יט+420 עמ’.פרשני המקרא
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פרשנים ופוסקים 
אחרונים בפירושו 

של הרב ש”ר 
הירש על התורה

יונה עמנואל. מהדורה שניה – כסליו תשס”ה. 16 עמ’. ]בעריכת בנו מרדכי 
94מו, דעמנואל[.

עיונים בחקר ספרות חז”ל בעת החדשה. חנן גפני. ירושלים, ספריית ‘הילל בן פשוטה של משנה
201109חיים’ והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע”א. 398 עמ’.

על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה. השלמות פשוטו של מקרא
88מו, אומפתחות. מאת יהודה קופרמן. מכללה ירושלים, תשס”א. ]160 עמ’ )289-447([.

פתח השולחן
ביאורים למקורות השו”ע וטעמיו. דיני נזקי שכנים ושותפים )חו”מ סימנים 

קנה-קס(, בהוצאת כולל שמעון הצדיק, ירושלים. תשס”ה. ]העורך: הרב חננאל 
קטן[. 125 עמ’.

91מה, ב

ביאורים למקורות השו”ע וטעמיו. דיני השהיה החזרה ומוקצה. ]מאת הרב פתח השולחן
92מו, גחננאל קטן[. בהוצאת כולל שמעון הצדיק, ירושלים. תשס”ו. 120 עמ’.

פתח השולחן
שלחן ערוך – מקורות וביאורים. הלכות נזיקין ומבוא לדינא דגרמי; הלכות 

אבדה והלכות פריקה וטעינה; הלכות נזקי ממון. ירושלים, כולל שמעון הצדיק, 
תשס”ז-תשס”ט. 3 כרכים.

114נ, א

פתח השולחן
שלחן ערוך, מקורות וביאורים. חושן משפט הלכות שאלה, סימנים ש”מ-

שמ”ז. הרב חננאל קטן. עורך: הרב משה ברלין. ירושלים, כולל שמעון הצדיק, 
תשע”ד. 124 עמ’.

208110

פתח השולחן
שלחן ערוך, מקורות וביאורים. חושן משפט הלכות שאלה סימנים קלג-קלט. 
הלכות חזקת מטלטלין. הרב חננאל קטן וחברי הכולל. עורך ראשי: הרב דוד 

לנדאו. ירושלים, כולל שמעון הצדיק, תשע”ו. 156 עמ’.
216113

שיחות הרב שלמה קרליבך, שערי הזמן. ערכו: יחד ויט הכהן, ויהושע רן שריד. פתחו שערי הלב
234130מהדורה שניה מחודשת. ירושלים, דברי שיר, תשע”ט. 295 עמ’.

פתחי שערים בלימוד הלכות בישול, שהייה, חזרה והטמנה. מהדורה שלישית. פתחי דעת. שבת
242298משה אברהם פטרובר. ירושלים, כולל אמרי יושר, תשפ”ב. 61+תרח עמ’.

פתחי תפילה 
ומועד

אסופת מאמרים מאת יעקב שמואל שפיגל. מביא לדפוס: אהרן ארנד. הוצאת 
113נ, דמכללת אורות ישראל אלקנה-רחובות. תש”ע. 540 עמ’.

ביאורים והערות לפיוט אנעים זמירות. אלחנן אשר הכהן אדלר. ניו ג’רסי, צבי תפארת
228131תשע”ח. קמט עמ’.

מסיפורי ‘שיחת השבוע’. עורך: מנחם ברוד. כפר חב”ד, צעירי אגודת חב”ד, צדיקים למופת
210107תשע”ג. 318 עמ’.

צדקות יהודה 
וישראל

ארץ, מדינה ומשפט, צדקה וחברה, חינוך. הרב יהודה זולדן. שבי דרום, מכון 
227128התורה והארץ, תשע”ח. 560 עמ’.

64מג, אכתב עת תורני. גליון יא, קיץ תשס”ב.צהר

230117עורך: הרב ד”ר יוסף שרעבי. גיליון מג. לוד, צהר, תשע”ט. 307+14 עמ’.צהר

כתב עת תורני. עורך: הרב עזריאל אריאל. לוד, תשס”ו )גליונות כד ]חורף[, כה ֹצהר
93מז, ב]אביב[, כו ]קיץ[(.

21498גיליון לז. לוד, צהר, תשע”ה. XIII+217 עמ’.ֹצהר

יוצא לאור ע”י צהר – חלון בין עולמות, לוד. העורך: הרב עזריאל אריאל. ֹצהר
93מו, אגליונות כ-כב, טבת-תמוז תשס”ה.

103מט, בעורך: הרב עזריאל אריאל. גליונות ל-לד, אלול תשס”ז – תשרי תשס”ט.ֹצהר

227125אברהם ישעיה טרופ. ירושלים, יפה נוף, תשע”ח. 432 עמ’.צופן ימי עולם

בחכמת התכונה. לרבנו אברהם ב”ר חייא הנשיא. מהדיר: רפאל לסרי. צורת הארץ
112נ, בירושלים, התשס”ט. 205 עמ’.

208105נתוח סוגיות בכלים צורניים. אברהם ליפשיץ. אלון שבות, תשע”ג. 1185 עמ’.צורתא דשמעתא
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פרקי מחשבה על היחס שבין הקודש לטבע, והופעת הקודש כטבעיות החיים, צח ואדום
213110בכלל ובפרט. אברהם ואזאנא. באר שבע, תשע”ה. 386 עמ’.

ציונות דתית - 
היסטוריה, רעיון, 

חברה. כרך ה

מחקרים לזכרו של פרופ’ איתן אביצור. 289 עמ’. כרך ו. מחקרים לזכרו של 
239130הרב יונתן זקס. 257 עמ’. עורך: דב שוורץ. רמת גן, בר אילן, תשפ”א.

צער בעלי חיים 
95מג, דיצחק נחמן אשכולי. אופקים, תשס”ב. 688 עמ’.בהלכה ובאגדה

יומן אישי מדרשי. יונינה דיסון. מעלה אדומים, ספריית מעליותא, תשפ”א. צפונות הרמב”ם
242298ד+200 עמ’.

צרי הגוף

ר’ נתן בן יואל פלקירה. החלק הרביעי, במאכלים והסמנים ומזגם ומעלותם 
ופעולתם ותועלתם. ההדרה: ֹזהר עמר, יעל בוכמן. רמת גן, המדור לתולדות 

הרפואה בארץ ישראל, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, 
אוניברסיטת בר אילן, תשס”ד. 318 עמ’.

89מד, ד

קביעת רגע המות
אסופת מאמרים. מהדורה שניה מורחבת. עורך ראשי: מרדכי הלפרין. המכון 

ע”ש ד”ר פלק שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה. ירושלים, תשס”ח. 
XIV+390 עמ’.

111נ, א

228125יוסף אביב”י. ירושלים, יד יצחק בן צבי, תשע”ח. ארבעה כרכים, 1795 עמ’.קבלת הראי”ה

דברים שבכתב היוצאים לאור בפעם הראשונה. סדרה חדשה ספר כ )ל(. קבץ על יד
104נא, דירושלים, הוצאת מקיצי נרדמים, תשע”א. 385 עמ’.

דברים שבכתב היוצאים לאור בפעם הראשונה. סדרה חדשה, ספר כא )לא(. קבץ על יד
205107ירושלים, מקיצי נרדמים, תשע”ב. 353 עמ’.

דברים שבכתב היוצאים לאור בפעם הראשונה. כז )לז(. ירושלים, מקיצי ֹקבץ על יד
241133נרדמים, תשפ”א. 255 עמ’.

קדושים תהיו
מדריך לזוג הנשוי לחיי קדושה בתקופת הטהרה. ליקוט ועריכה: טויבא פ’ 

הענדל. הכוונה, ייעוץ ובדיקה: הרב ישראל יוסף הכהן הענדל. מגדל העמק, 
ארץ ישראל. מהדורה חדשה ומתוקנת עם הוספות, ה’תשס”ג. 288 עמ’.

91מז, ג

אוצר דינים ומנהגים בהלכות כלאי הכרם, כלאי זרעים וכלאי אילן. דוד טהרני. קדושת הארץ
221117ביתר עילית, תשע”ז. קפח עמ’.

קדושת החיבור 
והחיבור בקדושה

בעניין קדושת החיבור בעין יהודית. מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת. שאול 
224107אלעזר שנלר. כרם ביבנה, תשע”ז. 104 עמ’.

240128הלכות השמיטה. ערך משה הררי. ירושלים, תשפ”א. רמד עמ’.קדושת השביעית

242299הלכות שמיטה.. מהדורה שניה. משה הררי. ירושלים, תשפ”ב. תג עמ’.קדושת השביעית

קדושת פשוטו 
של מקרא

מאמרים על סדר פרשיות השבוע. מאת יהודה קופרמן. ירושלים, מוסד הרב 
112נ, אקוק, תשס”ט. 2 כרכים.

דברי מחשבה ומוסר בהלכות העתידות לבוא, טהרה ובית המקדש. יוסף דוב קדושת ציון
233124לובאן. ירושלים, תשע”ח. פה עמ’.

הקדמות לחיבור ‘העמק שאלה’ על שאילתות דרב אחאי גאון מאת רבי נפתלי קדמת העמק
231453צבי יהודה ברלין. מהדיר: אריה קופרמן. ירושלים, תשע”ח. 54+שנב עמ’.

קהילות 
תאפילאלת/
סג’למאסא

כרך ראשון: מעגל האדם. מאיר נזרי. רמת גן, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 
210107תשע”ג. 726+14 עמ’.

קהל ישראל
השלטון העצמי היהודי לדורותיו. כרך ב - ימי הביניים והעת החדשה 

המוקדמת. עורכים: אברהם גרוסמן ויוסף קפלן. ירושלים, מרכז זלמן שזר, 
תשס”ד. 402 עמ’.

92מה, א

פירוש על שו”ע אבן העזר. חלק ראשון – הלכות פריה ורביה ואישות. מאת קהל ישראל
208104ישראל רוטנברג. קרית ספר, תשע”ג.
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ביאורים וחידושים וציונים על שו”ע הל’ גיטין. ישראל רוטנברג. מודיעין עילית, קהל ישראל
233132תש”פ. שנז עמ’.

קובץ דקדוקי 
תורה

במסורת המקרא ובכללי דקדוק לשון הקודש. אריאל למשפחת יצחק הלוי. 
105מט, גירושלים, תשס”א. 14+קפג+74 עמ’ + פד דפים.

על ראש השנה ויום כפורים. בעריכת הרב יוסף בוקסבוים. ירושלים, מוריה, קובץ המועדים
81מג, בתשס”ב. 17+תתקא עמ’.

קובץ חידושי 
תורה

בית המדרש של מכון לב, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה ירושלים. כרך ד, קיץ 
96מד, בתשס”ג. העורך: הרב שלמה לוונטהל. 208 עמ’.

קובץ יסודות 
97מז, גאחיקם ָקָשת. ]נתניה[ ה’תשס”ז. 875 עמ’.וחקירות השלם

קובץ עץ חיים 
צאנז

גליון ו, טבת תשס”ג - גיליון מורחב בעניני בר מצוה ותפילין, לכבוד שמחת 
96מג, גהבר מצוה לבן כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א.

קובץ שנתי 
תשע”ג

מאמרים, ארועים, פעילויות. ת”א, המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון - חוג 
208111הנוער הדתי, תשע”ג. 95 עמ’.

קובץ תורני 
במסכת קידושין

המגמה התורנית. העורך: חגי הרשנסון. שעלבים, הישיבה התיכונית, תשע”ט. 
146231456 עמ’.

שיחות עומק ורוחב בתנ”ך. הרב חיים ישעיהו הדרי. עורך: יוחאי גרוסברג. קול בהדר
242300ירושלים, פרי הדר, תשפ”ב. 420 עמ’.

שאלות ותשובות מאת רבי משלם ראטה. מהדורה חדשה ומפוארת. ירושלים, קול מבשר
239130מוסד הרב קוק, תשפ”א. 2 כרכים.

96מג, גביטאון ישיבת ההסדר ‘היכל אליהו’. חוברת יא. כוכב יעקב, תשס”ב.קול מהיכל

אסופת מאמרים וקריאות בענין הר הבית בזמננו. בעריכת הרב יהודה שביב קומו ונעלה
95מג, דוהרב ישראל רוזן. אלון שבות, ‘צומת’, תשס”ג. 335 עמ’.

מזיגה ראשונה. לשאלת החרם על ספרד, ואסון הטיטאניק מנקודת מבט קונדיטון
20688יהודית. יחיאל גולדהבר. ירושלים, תשע”ג. רד עמ’.

קונטרס דוד ובת 
שבע

ביאור בפשט הפסוקים על פי דברי רבותינו. גבריאל אליהו אלקובי. תל ציון, 
226119תשע”ח. צא עמ’.

ממרן החזו”א זצ”ל, שנכתבו ע”י מרן הגרח”ק זצ”ל. יצחק אוהב ציון. ירושלים, קונטרס הזכרונות
242301מכון שערי ציון, תשפ”ב. קלב עמ’.

קונטרס הלכות 
הצלה

מהדורה ראשונית. עורך: אברהם יעקב גולדמינץ. ירושלים, ארגון ‘הצלה 
80מג, בירושלים’, תשס”ג. 32 עמ’.

קונטרס התשובות 
החדש

אוצר ביבליוגרפי לספרות השאלות והתשובות מראשית הדפוס ועד שנת 
95מט, אתש”ס. כרכים א-ב. שמואל גליק. ירושלים ורמת גן, תשס”ו-תשס”ז.

קונטרס התשובות 
החדש

אוצר ביבליוגרפי לספרות השאלות והתשובות מראשית הדפוס ועד שנת 
114נ, גתש”ס. כרך ג ]ר-ת[. שמואל גליק. ירושלים ורמת גן, תשס”ט.

קונטרס זכרון 
להגאון בעל 

ה’שרידי אש’ 
רבי יחיאל יעקב 

ויינברג זצ”ל

94מז, בלרגל יום השנה ה-40 לפטירתו. ירושלים, תשס”ו. נט עמ’.

קונטרס מילי 
דחסידותא

מבוא לכל החפצים להבין את ‘תורת החומרא’. ]הרב ליאור זילבר[. ירושלים, 
20299]תשע”א[. קמב עמ’.

קונטרס מכתבי 
רבנים בענין ביקור 

נשים אצל רופא

ועד הרבנים להאדרת קדושת ישראל, בנשיאות הגר”ש ואזנר והגר”נ קרליץ. 
94מג, ג]ב”ב תשס”ג[, 15 עמ’.

קונטרס ממשקה 
21499פרק קמא דהוריות. הרב יעקב הורוביץ. אשדוד, תשע”ה. 5+נד עמ’.ישראל
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קונטרס עליות 
219112מאת הרב מרדכי שלמה ברזל. מבוא חורון, תשע”ו. מג עמ’.וירידות

הלכות ומנהגים בענייני שמות וקריאתם. מישאל רובין. ישיבת שבי חברון, קוראי שמו
89מד, בתשס”ב. 361 עמ’.

קטיף שביעית
הלכות שביעית בגינה, בשדה ובמטבח. מהדורה מעודכנת לקראת שנת 

השמיטה תשס”ח. בהוצאת מכון התורה והארץ, אשקלון )כפר דרום תובב”א(, 
תשס”ז. 415 עמ’.

99מז, א

קינות לתשעה 
באב ‘מטמוני 

הקליר’

עם פירוש קדמון. מהדורה חדשה. עם פירוש ר’ יוסף אבן שם טוב על מגילת 
21497איכה. מיאמי ביץ’, ‘על הראשונים’, תשע”ד. רצד ]+20[ עמ’.

קיצור הלכות 
225123חיים מרדכי דבליצקי. בני ברק, תשע”ז. קצא עמ’.יחוד

קישוטי תורה
פירושים, חידושים והגיגים לפי סדר פרשיות השבוע. מהדורה רביעית עם 

הוספות מאת יעקב קאפל רייניץ. ערך נפתלי חיים רייניץ. ירושלים, פלדהיים, 
תשס”ה. תצב עמ’.

95מו, ג

סוגיות מקראיות במבט רב תחומי. משה פינצ’וק. ירושלים, אורים הוצאה קנקנים
115נ, בלאור, תשס”ט. 320 עמ’.

221109התבוננות עמוקה בקצות דרכי ה’. דוד יהודה בורשטין. ירושלים, תשע”ה. קפח עמ’.קצות דרכיו

93מח, בשיחות הגות על שנת השמיטה. מאיר צבי גרוזמן. ת”א, תשס”ז. 347 עמ’קרא שמיטה

קריאות חדשות 
301על פרשיות התורה חגים ומועדים. ברוך שמחה אפרתי. אפרת, תשפ”ב. 351 עמ’.בתורה

פירוש נפלא על מסכת אבות שחיבר רבי אלחנן חפץ מפוזנא. מהדיר: שלום קרית חנה
207113דזשייקאב. מאנסי, תשע”ג. קע עמ’.

ר’ משה בן 
נחמן. ביוגרפיה 
אינטלקטואלית

237129עודד ישראלי. ירושלים, מאגנס, תשפ”א. 440 עמ’.

ר’ שמעון כהן 
95מג, דשלמה דשן. ירושלים, תשס”ג. 92 עמ’.מפרנקפורט

על חירות ואחריות, זכות וראּויּות בזוגיות. עורך: הרב עזריאל אריאל. ניצן, ראויים לטוב
237130מרכז אחוה, תש”פ. 198 עמ’.

ראש דברך
עובדות, סיפורים והנהגות, לפי סדר פרשיות התורה. רבי אברהם אלקנה כהנא 

שפירא. בתוספת ‘מראש אמנה’, מקצת הנהגותיו. עורך: יצחק דדון. ירושלים, 
תש”ע. עת”ר עמודים.

109נ, ד

ראש יוסף על 
מסכת שבת

מאת רבי יוסף תאומים בעל פרי מגדים. מהדיר: אפרים בנימין שפירא. 
201103ירושלים, כרך ראשון תשס”ח – פרקים א-ד, כרך שני תשע”ב – פרקים ה-ז.

240129חידושים וביאורים במסכת סוכה. נעם ורשנר. עכו, תשפ”א. 314 עמ’.ראשית הנזר

78מב, דהרב יהודה זרחיה הלוי סגל. מהדורה שניה עם תוספות. ת”א תשס”א. רפב עמ’.ראשית העבודה

ֵרּב ַאייְזל ָחִריף, 
110נ, דאסתר רפאלי. ירושלים, תש”ע. 315 עמ’.חייו ואמרי פיו

רבי שלום שבזי: 
עיונים בקובץ 
חדש בכתב ידו

240129בצירוף פרקי מבוא. אהרן גימאני. רמת גן, בר אילן, תש”פ. xiii+473 עמ’.

פרקי-חיים, איגרות ומאמרים. מהדיר: ידידיה ונגרובר. מטולה, נזר דוד, רבי שם טוב גפן
229121תשע”ז. 389 עמ’.

קובץ מאמרים בענייני נישואין, חינוך, משפחה וקריירה. הרב אליעזר מלמד. רביבים
96מח, במכון הר ברכה, תשס”ז. יג+299 עמ’.
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קובץ מאמרים בענייני עם, ארץ וצבא הרב אליעזר מלמד. מכון הר ברכה, רביבים
97מט, בתשס”ח. יד+416 עמ’.

פרשנות, הלכה, פולמוס. אברהם )רמי( ריינר. רמת גן, אוני’ בר אילן, תשפ”א. רבנו תם
503239131 עמ’.

רבנות בסערת 
הימים

חייו משנתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג. שאול מייזליש. ראשון לציון, 
230126ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע”ח. 286 עמ’.

פרקי אמונה והתמודדות. הרב אופיר כהן. כפר דרום, הוצאת מדרשת התורה רגלי מבשר
95מד, בוהארץ, תשס”ג. 118 עמ’.

242302הרב יצחק עטייה. חלק א. חולון, תשפ”ב. שסז עמ’.רוב דגן. 

רווקּות מתמשכת 
בציונות הדתית

דתיות ואינדיבידואליזציה במודרנה המאוחרת. ארי אנגלברג. רמת גן, בר אילן, 
238128תש”פ. 232 עמ’.

תובנות חיים מתוך עיון בדמותו של דוד המלך. בנימין רוזנצויג. רמת השרון, רּוַח ַאֵּפינּו
234122‘מלאה הארץ דעה’, תש”פ. 368 עמ’.

לקט דברי אמונה ומוסר מהכתבים הרפואיים לרמב”ם. בתוספת פירוש מאת רופא הנפשות
213111הרב שלמה אבינר. עריכה: אוריה לוי. ירושלים, ספריית חוה, תשע”ה. 297 עמ’.

פרקי חייו של הרב חיים יוסף פישמאן מאפלה לאורה. ברברה מבורך רוץ, בני, רוץ
238129)פישמאן(. ירושלים, ראובן מס, תשפ”א.

113נ, אשמואל מנחם סרלואי. ירושלים, תשס”ז. שכה עמ’.רחש לבי

בשמים מהצומח ומהחי בספרות הברכות. תרבות חומרית, היסטוריה והלכה. ריח שדה
242302אברהם אופיר שמש. רמת גן, אוני’ בר אילן, תשפ”א. 356 עמ’.

על פסוקי דזמרה. אור ציון על פרק במה מדליקין. יוסף דוב לובאן. ירושלים, רינת ציון
108נ, דה’תש”ע. עד+עט עמ’.

231444עבודת הנפש לחודש התשובה. אייל ורד. ירושלים, מגיד, תשע”ט. 208 עמ’.רמזי אלול

רסיסי טל
חידושים ובירורים בעניינים שונים בהלכה מאת הרב יהודה עמיטל, ראש 

ישיבת הר עציון. ערך: הרב יואל עמיטל. ישיבת הר עציון, אלון שבות, גוש 
עציון. תשס”ה. שלז עמ’.

89מו, ב

סדרת שיעורים על י”ג עיקרי האמונה מאת הגאון רבי משה שפירא. עורך: ְרֵעה אמונה
111נ, במנחם ש”ז שלנגר. ירושלים, תשס”ט. 22+שצב עמ’.

ענייני רפואה והלכה אקטואליים לפי סדר פרשות השבוע. ד”ר חנה קטן. רפואה בפרשה
231466שעלבים, משעול, תשע”ט. 207 עמ’.

אסופת מאמרים, פרקי מחקר ועיון. פוריות, יוחסין, אישות. מהדורה שניה. צבי רץ כצבי
218112רייזמן. לוס אנג’לס, תשע”ו. תרעג עמ’.

רץ כצבי. 
233118בירורי הלכה. מאת צבי רייזמן. לוס אנג’לס, תש”פ. שני כרכים.אקטואליה בהלכה

רץ כצבי. ענייני 
223115בירורי הלכה. מאת צבי רייזמן. לוס אנג’לס, תשע”ז. תלג עמ’.אבלות

רץ כצבי. פוריות, 
יוחסין, אישות, 

חלק שני

אסופת מאמרים, פרקי מחקר ועיון. צבי רייזמן. לוס אנג’לס, תש”פ. 56+תרכז 
236129עמ’.

רץ כצבי. שבת, 
201103מאת צבי רייזמן. לוס אנג’לס, תשע”ב. תקמו עמ’.בירורי הלכה

המיתוס על מקור החכמות. אברהם מלמד. ירושלים, הוצאת הספרים של רקחות וטבחות
110נא, גאוניברסיטת חיפה והוצאת מאגנס של האוניברסיטה העברית, תש”ע. יד+535 עמ’.

רש”י והפולמוס 
239132אברהם גרוסמן. רמת גן, בר אילן, תשפ”א. 405 עמ’.היהודי-נוצרי
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רשימת תשובות 
92מז, דהרב נתן דוד רבינוביץ. ניו יורק, בית מדרש אהבת תורה, תשס”ז. קיט עמ’.רב שרירא גאון

תשובות, מאמרים ופסקי דין. מאת אריה כץ. חלק א. ירושלים, פועה, תש”פ. שאגת כהן
235130לח+407 עמ’.

שאלות מהלב 
שלי

שיחות עם ילדים על עצמם ועל החיים. יוני לביא. ירושלים, דבִרי שיר, תשפ”ב. 
153242303 עמ’.

95מז, באברהם יעקב גולדמינץ, ירושלים תשס”ז. 95 עמ’.שבילי דירחא

חידושי תורה, ביוגרפיות ומאמרים. מאת הרב ניסן וקסמן. ירושלים, מוסד הרב שבילי ניסן
207112קוק, תשע”ג. 269 עמ’.

שבילין לרב 
רוזנטל

שיעורים שהועברו לתלמידי ישיבת “נהר דעה” – נהריה על ידי הרב יעקב ניסן 
רוזנטל זצ”ל, בשנים תשנ”ו-תש”ע. כתב וערך: הרב אליעזר הולנדר. נהריה, 

תשע”ג. 216 עמ’.
207105

שיח חב”די. אסופת מאמרים מבית ‘שיח יצחק’. עורך: ישראל אורי מייטליס. שבעה רקיעים
209106ת”א, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע”ג. 251 עמ’.

שבעים פנים 
234123מאת משה ארנד. עורך: אהרן ארנד. ירושלים, תש”ף. 747 עמ’.לתורה

ספרים אבודים של בעלי התוספות. שמחה עמנואל. הוצאת ספרים ע”ש י”ל שברי לוחות
93מז, גמאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים. תשס”ז. יב+387 עמ’.

שבת ומועד 
211102פרקי עיון. חיים ישעיהו הדרי. ירושלים, ספריית אלינר, תשע”ד. שני כרכים.בשביעית

רכישת בתים וקרקעות בארץ ישראל. מאת אברהם פרי. עריכה: הרב אריה כץ. שדות בכסף יקנו
204111ירושלים, מכון פוע”ה הוצאה לאור, תשע”ב. 244+258 עמ’.

שאלות ותשובות שהזמן גרמן בארבעת חלקי שולחן ערוך. אלחנן נפתלי שו”ת אבני דרך
112נא, אפרינץ. ירושלים, תש”ע. שני חלקים.

שאלות ותשובות שהזמן גרמן בארבעת חלקי שולחן ערוך. חלק ט. אלחנן שו”ת אבני דרך
216110נפתלי פרינץ. ירושלים, תשע”ו. 542 עמ’.

שאלות ותשובות שהזמן גרמן בארבעת חלקי שולחן ערוך. חלק י. אלחנן שו”ת אבני דרך
218103נפתלי פרינץ. ירושלים, תשע”ו. 681 עמ’.

שאלות ותשובות שהזמן גרמן בארבעת חלקי שולחן ערוך. חלק יג. אלחנן שו”ת אבני דרך
230128נפתלי פרינץ. ירושלים, תשע”ט. 579 עמ’.

שאלות ותשובות שהזמן גרמן בארבעת חלקי שולחן ערוך. חלק יד. אלחנן שו”ת אבני דרך
231454נפתלי פרינץ. ירושלים, תשע”ט. 567 עמ’.

שאלות ותשובות שהזמן גרמן בארבעת חלקי שולחן ערוך. חלק טו. אלחנן שו”ת אבני דרך
234130נפתלי פרינץ. ירושלים תש”פ. 621 עמ’.

221107יא. אלחנן נפתלי פרינץ. ירושלים, תשע”ז. 520 עמ’.שו”ת אבני דרך

225124יב. אלחנן נפתלי פרינץ, ירושלים, תשע”ח. 536 עמ’.שו”ת אבני דרך

שאלות ותשובות שהזמן גרמן בארבעת חלקי השולחן ערוך. חלק טז. אלחנן שו"ת אבני דרך
239114נפתלי פרינץ. ירושלים, תשפ”א. 635 עמ’.

שאלות ותשובות שהזמן גרמן בארבעת חלקי שולחן ערוך. חלק יז. אלחנן שו"ת אבני דרך
241107נפתלי פרינץ. ירושלים, תשפ”ב. 581 עמ’.

שו”ת אורחותיך 
למדני

ד. יותר ממאה ושישים שאלות ותשובות בארבע חלקי שו”ע. ירושלים, תשע”ה. 
225129תקסד עמ’.

שו”ת ארחותיך 
218111חלק רביעי. תשע”ה. תקסד עמ’.למדני

שו”ת במדבר 
אלינה

קובץ בירורי הלכה בשאלות מעשיות מסודרים על פי סדר שו”ע או”ח ויו”ד. 
212106מאת אברהם דרעי. בית אל, תשע”ד. קלו עמ’.
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שו”ת בנין ציון 
השלם

תשובות הערוך לנר, רבי יעקב יוקב עטלינגר. עורך: יהודה אהרן הורוויץ. 
62מג, אירושלים, דבר ירושלים, תשס”ב. שני כרכים.

שאלות ותשובות בענייני הדף היומי. עריכה: הראל שפירא. אלון שבות, פורטל שו”ת הדף היומי
228125הדף היומי, תשע”ח. 151 עמ’.

הרב בצלאל זאב שאפראן. מהדורה רביעית. עריכה: יגאל בצלאל שפרן. שו”ת הרב”ז
236131ירושלים, ‘מרחבים’, תשפ”א. תתקנה עמ’

עורך אחראי: הרב יעקב פרבשטיין. כרך ראשון. ספר המצוות, המדע-טהרה. שו”ת הרמב”ם
220111ירושלים, מכון ירושלים וישיבת רבנו יצחק אלחנן, תשע”ו. 18+שסח עמ’.

עורך אחראי: הרב יעקב פרבשטיין. כרך שני. ירושלים, מכון ירושלים וישיבת שו”ת הרמב”ם
224104רבינו יצחק אלחנן, תשע”ז. שמח עמ’.

שו”ת הרשב”א
מכון אור המזרח - מכון ירושלים. חמישה כרכים: ח”א - תשנ”ז; ח”ב-ח”ג - תשנ”ז; 

ח”ד, ח”ה וח”ו – תשנ”ח; ח”ז )כולל מהדורות רומי ר”מ וקושטא רע”ו בשלמותן( 
וה’מיוחסות לרמב”ן’ – תשס”א; תשובות שבכתה”י שטרם נדפסו - תשס”ה.

94מו, ג

233127מאת הרב יצחק ב”ר בנימין זאב וייס. ירושלים, תשע”ט. קעז עמ’.שו”ת זיקי אור

שו”ת זכרון 
יהודה לרבנו 

יהודה בן הרא”ש

ההדיר אברהם יוסף חבצלת, ערכו א”י גולדמינץ ויואל קטן. מכון שלמה אומן 
96מז, בשע”י ישיבת שעלבים, מכון ירושלים תשס”ה. 54+רמז עמ’.

שו”ת חסד ואמת 
נפגשו

כבוד המת - הלכות ומנהגים. מאת הרב יעקב רוז’ה. עריכה: הרב מאיר אליהו 
229128אקער. מהדורה שניה. ירושלים, תשע”ט. ריג עמ’.

תשובות שהשיב הרב יוסף קאפח זצ”ל לרב שמואל טל. הרב הראל דביר שו”ת טל יוסף
224109ואלאור הכהן. יד בנימין, ישיבת תורת החיים ומכון מש”ה, תשע”ז. רנג עמ’.

95מח, ארבי ברוך קונשטט. ]עורך: הרב אריה קונשטט.[ ירושלים, תשס”ז. קצח עמ’.שו”ת יענה ברוך

שו”ת מהרי”א 
יהודה יעלה 
אה”ע-חו”מ

לרבי יהודה אסאד אב”ד סערדאהעלי. חלק אה”ע-חו”מ. מהדורה חדשה. 
עורכים: ש”ש גולדשמידט, בועז מרדכי ויואל קטן. שעלבים, מכון שלמה אומן 

שע”י ישיבת שעלבים, תשע”ח. 29+תקכ עמ’.
226129

שו”ת מהרי”א 
יהודה יעלה או”ח

מאת רבי יהודה אסאד. מהדורה חדשה. עורכים: ש”ש גולדשמידט, בועז מרדכי 
230115ויואל קטן. שעלבים, מכון שלמה אומן, תשע”ט. 50+תקסה עמ’.

שו”ת מהרי”א 
יהודה יעלה יו”ד

מאת רבי יהודה אסאד. מהדורה חדשה. חלק יורה דעה. עורכים: ש”ש 
גולדשמידט, בועז מרדכי ויואל קטן. שעלבים, מכון שלמה אומן, תשע”ז. 

29+תשסז עמ’.
222107

שו”ת נודע 
ביהודה השלם

יורה דעה חלק ראשון. מהדורה קמא ותניינא. רבי יחזקאל סג”ל הלוי לנדא 
94מה, אמפראג. מפעל נודע ביהודה, מכון ירושלים, תשס”ד. 19+תקס עמ’.

219114ג. יצחק רצאבי. בני ברק, פעולת צדיק, תשע”ו. עתר עמ’.שו”ת עולת יצחק

204106מניעת הריון. עורך: הרב אריה כץ. 141 עמ’.שו”ת פוע”ה

224115בעריכת הרב נהוראי יוסף אוחנה. ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ז. 44+רפג עמ’.שו”ת ר”י מיגאש

239132קורונה ומשפחה. עריכה: הרב אריה כץ. ירושלים, מכון פוע”ה, תשפ”א. 95 עמ’.שו”ת רבני פוע”ה

שו”ת שואל ומשיב 
מהדורא קמא

מאת רבי יוסף שאול נתנזון מלבוב. ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ז. שני 
224117כרכים ראשונים.

מאת הרב נחום אליעזר רבינוביץ, ראש ישיבת ‘ברכת משה’ מעלה אדומים. שו”ת שיח נחום
99מח, דערך: הרב אליעזר רייף. מעלה אדומים, מכון ‘מעליות’, תשס”ח. 417 עמ’.

שו”ת שרידי אש
הרב יחיאל יעקב ויינברג זצ”ל. מהדורה שלישית. העורכים: הרב אברהם אבא 

וינגורט, הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט, שאול יונתן וינגורט. ירושלים, הועד 
להוצאת כתבי הגאון הרב יחיאל יעקב וינברג זצ”ל, תשס”ג.

90מד, ג

פרקים נבחרים בפסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית. ד”ר מיכאל אבולעפיה. שובי נפשי
231449עלי, תשע”ט. 684 עמ’.
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שולחן השבת עם 
הרבי מלובביץ’

שיחות ורעיונות לפרשת שבוע ולמועדי ישראל. משה רט ואליהו טייב. 
229120ירושלים, אלומות, תשע”ז. 274 עמ’.

שולחן עצי 
שיטים

על הלכות שבת, יום טוב וחול המועד. מאת רבנו שלמה חלמא. יוצא לאור 
ע”פ דפו”ר עם הערות והארות ומקורות ונספחים. העורך: הרב בועז מרדכי. 

שעלבים, מכון שלמה אומן, תש”פ. 36+תתסז עמ’.
235131

דרשות, רעיונות, חידושים, סיפורים, על סדר פרשיות התורה. מאת שי שמח. שולחן שבת ערוך
211106אלעד, תשע”ד. שני כרכים.

שולחן שלמה, 
הלכות שביעית

אסופת פסקי דינים מתורתו של גאון הדור מרן רבינו שלמה זלמן אויערבאך 
212113זצ”ל. העורך: שמחה בונם לייזרזון. ירושלים, תשע”ד.

שולחן תמיד
לרבנו שלמה חלמא זצ”ל בעל ‘מרכבת המשנה’. על הלכות סדר היום והלכות 

המועדים. העורך: הרב יואל קטן. שעלבים, מכון שלמה אומן שע”י ישיבת 
שעלבים ומכון ירושלים, תש”פ. 56+תרפו עמ’.

234124

שורשי שירת 
232132יוסף יהלום. ירושלים, מאגנס, תשע”ט. יד+284 עמ’.הקודש

227131הדרכה בלימוד הגמרא. הרב משה יודלוב. בני ברק, תשע”ח.שותף לדף

מסע אל תוך החברה החרדית בישראל. חיים זיכרמן. ת”א, ידיעות אחרונות שחור כחול-לבן
210103וספרי חמד, תשע”ד. 360 עמ’.

באורים חדושים ועיונים בהלכות העתידות לבוא, טהרה ובית המקדש. הרב שיבת ציון
94מו, דיוסף דוב לובאן. 3 כרכים. ירושלים, תשס”ה-תשס”ו. )02-6250319(

שיבת ציון
ביאורים חידושים ועיונים בהלכות העתידות לבוא בעניני טהרה ובית המקדש. 

פרה אדומה. יו”ל בס”ד ע”י יוסף דוב לובאן. מהדורה שלישית מורחבת. 
ירושלים, תשס”ט. 2 כרכים.

101מט, ג

שיבת ציון
ביאורים חידושים ועיונים בהלכות העתידות לבוא בעניני טהרה ובית המקדש; 

טהרת הקודש, דיני טומאה וטהרה במקדש בתרומה ובקדשים. יוסף דוב 
לובאן. ירושלים, תשע”ג. תרמ עמ’.

205106

בהלכות העתידות לבוא, בענייני טהרה ובית המקדש. קובץ א. יוסף דוב לובאן. שיבת ציון
220108ירושלים, תשע”ו. פט עמ’.

242303בענין קטרת. יוסף דוב לובאן. ירושלים, תשפ”א. צד עמ’.שיבת ציון

93מד, גפרה אדומה. יוסף דוב לובאן. ירושלים, תשס”ד. 15+רפו עמ’.שיבת ציון

קריאות חדשות בפרשת השבוע. הרב יונתן זקס. ירושלים, מגיד, תשע”ז. שני שיג ושיח
229120כרכים.

233132הרב יחיאל פאוסט. מבוא חורון, תשע”ט. 96 עמ’.שיח דודים

שיח השדה. 
בראשית

עיונים, שאלות מנחות, מבט חינוכי. הרב שלום דב הלוי הורוביץ. עורך: הרב 
215110אליקים קרומביין. קרית ארבע, מכון לרבני היישובים, תשע”ה. טו+434 עמ’.

שיח שאול. 
למועדים

שיחותיו, מאמריו ומקצת עיוניו של מרן הגאון הרב שאולי ישראלי זצ”ל. עורך: 
236132אברהם ישראל שריר. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשפ”א. שח עמ’.

שיחות הרב זמיר 
20693בענייני האדם ועולמו. אוצר שיחות, דברי הגות ומחשבה.כהן

שיטה על מסכת 
בבא קמא לרבינו 

יעקב קאשטרו 
)מהריק”ש(

יוצא לאור לראשונה מכתב יד, עם מבוא, מראי מקומות והערות, על ידי יעקב 
95מט, אשמואל שפיגל. מכון אהבת שלום, ירושלים תשס”ח. שני כרכים.

השיטה לזכירת הש”ס. למסכת פסחים. הרב יהושע מרדכי שמידט וחבר שיטת הסימנים
207111עוזרים. שבי שומרון, תשע”ג. 97 עמ’.

ברכות, מועד וירושלמי שקלים. יהושע מרדכי שמידט. שבי שומרון, תשע”ה. שיטת הסימנים
28214107+תכב עמ’.
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שיעור כללי 
228128בעקבות ‘חצי הדרך לקהיר’. שלום וסרטייל. ירושלים, תשע”ח. 118 עמ’.לחיים

שיעורי מורנו הרב 
ר’ דוד כהן )‘הנזיר’( 
זצ”ל בספר ‘אורות 

הקודש’

20299נכתב ונערך ע”י אהרן מונדשיין. ירושלים, תשע”א. 251 עמ’.

שיעורי עיון. 
213115משיעורי הרב אליהו חיים בלומנצויג. ירוחם, ישיבת ההסדר, תשע”ה. 165 עמ’.שביעית

שיעורים על 
ליקוטי מוהר”ן

חלק ראשון. הרב שמעון גרשון רוזנברג – שג”ר. עורך: נתנאל לדרברג. אלון 
20690שבות, מכון כתבי הרב שד”ר, תשע”ג. 420 עמ’.

שיר השירים עם 
ביאורים מחכמי 

ווילנא בימי הגר”א

שיר חדש, ועבודת הגרשוני. ערך והתקין יעקב קאפל רייניץ. ירושלים, 
201101פלדהיים, תשע”א. קכז עמ’.

סיכום הלכות ר”ה, יוכ”פ, סוכות, חנוכה ופורים. מהגמרא ועד הפוסקים, שירת הים
236132בבהירות ובתמציתיות. הלל יעקב מרצבך. יד בנימין, תש”פ. 556 עמ’.

237131הלכות פסח, יו”ט וחוה”מ. הלל יעקב מרצבך. יד בנימין, תשפ”א. 640 עמ’.שירת הים

ספר זכרון. בענייני תפילה. לזכר מרת עלא מרים פטרפרוינד ע”ה. ירושלים, שירת מרים
211105תשע”ד. תרחצ עמ’.

פרקי הגות והלכה בענייני חינוך בת-ישראל. עורך: הרב יעקב ארזוני. מכון שירת עלמות
96מז, אלרבני ישובים, קרית ארבע. 584 עמ’.

על אמירת שיר של יום. פרץ שמואל הלוי מנטל. מצורף אליו ספר ‘שירי הלוים’ שירת שמואל
95מד, בלרבי יצחק אב”ד טרעבוולא. בני ברק, תשס”ג. שעא עמ’.

רשפי פרשיות. בראשית-שמות. ישי אביעזר. בית אל, ספריית חוה, תשפ”א. שלהבתיה
407240130 עמ’.

טהרת המשפחה הלכות והליכות. הרב אליקים לבנון. ירושלים, הוצאת ‘מגיד’ ָשׁלֹום ָאֳהֶלָך
237131וישיבת ‘ברכת יוסף’ אלון מורה, תשפ”א. כט+361 עמ’.

ֻשלחן הלוי
שאלות ותשובות ובירורי הלכה. רבי ישראל הלוי בעלסקי. חלק ראשון. עורך: 

הרב שלמה יהודה ליב הופמן. מודיעין עילית, מכון שמחת התורה, תשע”א. 
12+תמו עמ’.

199108

הלכות נשיאת כפיים, קידוש כהנים וטהרת כהנים הלכה למעשה. מאת ישראל שלחן כהנים
228124יוסף הכהן הנדל. מגדל העמק, תשע”ז. 14+קלט עמ’.

חידושים ביאורים ומקורות על שו”ע או”ח מאת רבי יעקב רקח. כרך ראשון שלחן לחם הפנים
233131חלק שני. רואה לאור לראשונה מכת”י המחבר. חריש, תשע”ט. רלד עמ’.

חידושים וביאורים ומקורות על שו”ע או”ח. רבי יעקב רקח. כרך ראשון, חלקים שלחן לחם הפנים
240130א-ב. רואה אור לראשונה מכת”י המחבר. ירושלים, תשע”ח-תשע”ט. שני כרכים.

שלחן ערוך אורח 
חיים מהדורת 

פריעדמאן כרך ד

סימנים רמב-ש. בהוצאת מפעל שלחן ערוך השלם, מכון ירושלים תשס”ד. 
92מד, ב26+תפא עמ’.

שלחן ערוך 
המקוצר

אבן העזר חלק ראשון, ובראשו הלכות נידה. עם הערות ‘עיני יצחק’. יצחק 
94מג, גרצאבי. בני ברק, תשס”ב. 16+שעא עמ’.

אורח חיים כרך ח ]סי’ תקפא-תרצז[, מהדורת פריעדמאן. ירושלים, מכון שלחן ערוך השלם
82מג, בירושלים, תשס”ב. 28+תשלא עמ’.

שלחן ערוך 
השלם. יורה דעה 

חלק ז

הוצאת מפעל שלחן ערוך השלם, מכון ירושלים התשס”ו. מהדורת פריעדמאן. 
98מז, א30+תשצו עמ’.

שלחן ערוך 
השלם. יורה דעה 

חלק ט

סימנים שלד-תג. מהדורת פריעדמאן. ירושלים, מכון ירושלים, תשע”ז. תקח 
224116עמ’.
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שלי ושלכם שלה 
הוא

נשות חכמי המשנה והתלמוד. ברוריה בן שחר. ירושלים, ספריית בית אל, 
237132תשפ”א. 406 עמ’.

רבי יוסף דוד זינצהיים . עורך: הרב שלמה זלמן בוקסבוים. מבוא מאת הרב נתן שלל דוד
94מה, גרפאל אויערבך. מכון ירושלים, תשס”ד. 51+שסח+24 עמ’.

ׂשלמת אליהו
ביאור הגר”א מפוסק ומסודר, וביאורים לביאורי הגר”א. הלכות נדה וטבילה 

)מהד’ שניה(; הלכות מליחה ועוד. נערך ע”י שלמה מתתיהו לוונטהל. ירושלים, 
תשס”ו.

100מז, ג

ביאורים לביאורי הגר”א. יורה דעה הלכות תערובות )סימנים צח-קה(. שלמה ׂשלמת אליהו
237133מתתיהו לוונטהל. ירושלים, תשפ”א. תכג עמ’.

שם לשמואל
מחקרים בתולדות הספר העברי לזכרו של ר’ שמואל אשכנזי. ]עלי ספר כרך 

ל-לא[. עורכים דב שוורץ וגילה פריבור. 253+12 עמ’. רמת גן, אוניברסיטת בר 
אילן, תשפ”א.

242303

חדושים ובאורים בדברי ר”ח הרי”ף והרמב”ם, כולל צלום כת”י קדמונים. מאת שם מרדכי
90מה, אמרדכי ש’ הוכמן. בהוצאת מכון ‘ארץ חמדה’, ירושלים, תשס”ד. 283 עמ’.

שמואל א – מלך 
בישראל

אמנון בזק. ירושלים, ספרי מגיד )הוצאת קורן( וישיבת הר עציון, תשע”ג. 496 
20691עמ’.

שמואל בקוראי 
שמו

מתורתו ומדרכיו של רבי שמואל הירש זצ”ל מהולנד. מהדורה מורחבת 
209102ומתוקנת. מודיעין עילית, תשע”ג. 88 עמ’.

סוחר, שודד ים ודיפלומט, בין מרקש לאמסטרדם. מ’ גרסיה-ארנל וח’ ויכרס. שמואל ָּפאָלאֶצ’ה
240131ירושלים, מאגנס, תשפ”א. כב+249 עמ’.

שמונה קבצים. 
הספר השלם

הרב ר’ אברהם יצחק הכהן קוק. ערוך בידי הרב משה צוריאל. ירושלים, מוסד 
233130הרב קוק, תש”פ. שני כרכים.

בענייני ניסוך המים ושמחת בית השואבה. יוסף דוב לובאן. ירושלים, תש”פ. שמחת ציון
236133קעא עמ’.

שמיטה – תדריך 
לימודי

ביבליוגרפיה, כיצד ומהיכן ללמוד וללמד עניני שמיטה; שמיטה – הלכה 
למעשה, פסקי הלכות שביעית. מהדורה חמישית מורחבת ומעודכנת. מנחם 

בורשטין. ירושלים, מכון שלמה, תשס”ח. 460 עמ’.
99מט, א

שמירת הנפש 
223112אברהם משה אבידן. ירושלים, תשע”ז. 7+שסב עמ’.כהלכתה

שמירת שבת 
כהלכתה

מהדורה מחודשת בתוספת פרקי מבוא להלכות שבת. חלק ראשון. מאת 
יהושע ישעיה נויבירט. מהדורה שלישית מתוקנת ומורחבת. ירושלים, 

פלדהיים, תש”ע. 90+תתלו עמ’.
112נא, ב

כתב עת לעיון ולהוראת מקצועות הקודש. גל’ 181 )אדר תשע”ב(. העורך: הרב שמעתין
202100מנחם מקובר. רחובות, מכללת אורות ישראל, תשע”ב. 176 עמ’.

שאלות משדרגות. שאלות עזר ללימוד הדף. מסכת ברכות. יחזקאל גבעון. שמש בגבעון
232132ירושלים, תשע”ט. 146 עמ’.

שני כהנים 
גדולים

מתורתם של שני רבי צדוק הכהן מלובלין והרב אברהם יצחק הכהן קוק. הרב 
231448חיים ישעיהו הדרי. עורך: אלעד ברנד. ירושלים, פרי הדר, תשע”ט. 416 עמ’.

שני פירושי ר’ 
אברהם אבן עזרא 

על מגילת אסתר

איילה משאלי ומשה צפור. עריכה: אוריאל סימון. רמת גן, אוניברסיטת בר 
231452אילן, תשע”ט. 270 עמ’.

שעות שוות 
בהלכה

בירור וליבון שיטת הסוברים שחישוב שעות היום בהלכה הוא לפי שעות שוות. 
204112יצחק זילבער. מאנסי ניו יורק, תשע”ב. שצ עמ’.

שעלי חולין
סוגיות אקטואליות בענייני מסכת חולין. ועמו ספר בכור קדשים חלק ב’, 

שאלות ובירורים בענייני בכור בהמה טהורה. מרדכי עמנואל. ביתר עילית, 
תשע”ט. 203+קעד עמ’.

234126

הלכות נידה. מאת שלמה לוי. עריכה: יצחק ברט. אלון שבות, ישיבת הר עציון, שערי אורה
92מד, בתשס”ג. 287 עמ’.
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96מח, אקונטרס בעניני בכי ודמעה. מאת הרב אלקנה סגל. ]ירושלים תשס”ז[. 68 עמ’.שערי דמעות

שערי הלכה
הלכות תפילה. פסקי מרן השלחן ערוך, בשילוב פסקיהם ומנהגיהם של 

רבותינו חכמי וגאוני מרוקו ראשונים ואחרונים להלכה ולמעשה. מאת משה 
חיים סויסה. ירושלים, מכון מורשת אבות, תשע”ד. 585 עמ’.

211101

מבוא להלכות טומאה וטהרה. מהדורה שניה. הרב עזריה אריאל. ירושלים, שערי טהרה
236133מכון המקדש, תש”פ. 136 עמ’.

ביאור על שולחן ערוך הלכות מקואות. יששכר חזן. מהדורה שניה מתוקנת. שערי מקואות
88מד, דירושלים, מכון נחלת אשר, תשס”ג. תכז עמ’.

235132עיוני הלכה – תפילה ושלוש רגלים. יוסף אברמסון. גבעת אסף, תש”פ. 149 עמ’.שערי רגלים

שערי שאול על 
מסכת נדרים

מאת מרן הגאון הרב שאול ישראלי. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשע”ד. קפא 
211107עמ’.

קובץ עלונים שבועיים שהתפרסמו בשנת תשס”א-תשס”ב. בעריכת ר’ דניאל שערי שלום
83מג, באלול.

על ארבעת חלקי השלחן ערוך. רבי בנימין וואלף לעוו. מפעל מורשת יהדות שערי תורה
87מד, בהונגריה, מכון ירושלים תשס”ד. 17+תקעא עמ’.

ארבעים ושלשה כללים בעניני חזקות. רבי בנימין וואלף לעוו. חלק שני, כרך א. שערי תורה
96מה, אירושלים, מפעל מורשת יהדות הונגריה, מכון ירושלים, תשס”ד. 33+תצג עמ’.

שערי תלמוד 
תורה

מאת יהודה ברי”א הלוי לוי. מהדורה ששית מורחבת ומשופרת. הוצאת יפה 
95מז, גנוף – י’ פוזן. ירושלים תשס”ו. שצג עמ’.

אסופת מאמרים. מנחה ליובל. מהדורה משפחתית. הרב יעקב ח’ חרל”פ. שערים בתורה
240132ירושלים, תשפ”א. 676 עמ’.

שערים ללוח 
העברי

מהדורה חדשה מתוקנת ומורחבת. כתב, ערך ושירטט רחמים בן שאול הכהן 
104נ, בשר-שלום. נתניה תשס”ט. 240 עמ’.

שערים למערכת 
הקניינים

פרקים ויסודות מרכזיים מתוך ‘מערכת הקניינים’ לרבי שמעון שקופ, מוסברים 
234123באופן ברור ושיטתי. הרב ראובן רז. ירושלים, מוסד הרב קוק, תש”פ. 152 עמ’.

זהרורי אורה מעולמם של רבי הירש מיכל שפירא ובנו רבי בן ציון אברהם שפירי ירושלים
212110שפירא זצ”ל. מאת הרב שלמה הופמן. ירושלים, תשע”ד. 375 עמ’.

דרשות “שפת אמת” מבוארות ומוערות לג”ן פרשיות השבוע. מאת אריה שפת הג”ן
96מו, בהנדלר. ישיבת שעלבים ]תשס”ה[. 270 עמ’.

שרידי תשובות 
מחכמי האימפריה 

העות’מאנית

שמואל גליק. ירושלים, בית המדרש לרבנים באמריקה והיחידה לחקר הגניזה 
209103ע”ש טיילור-שכטר אוניברסיטת קמברידג’, תשע”ג. שני כרכים.

שרידי תשובות 
מחכמי האימפריה 

העות’מאנית

מגניזת קהיר ומכתבי יד. כרך ג. ירושלים, בית המדרש לרבנים באמריקה 
והיחידה לחקר הגניזה באוניברסיטת קמברידג’, תשע”ד. כ-350 עמודים )עד 

עמ’ 1298(.
212111

שררה שהיא 
97מז, גסוגיות ברבנות הקהילה. מאת משה לוונטהל. ירושלים, תשס”ז. 760 עמ’.עבדות

שררה שהיא 
עבדות

סוגיות ברבנות הקהילה. חלק שני. משה לוונטהל. קרית-ארבע חברון, המכון 
229131לרבני ישובים, תשע”ט. 576 עמ’.

242304יהודה לינצ’נר. ירושלים, תשפ”ב. 334 עמ’.שרשי לשון הקודש

לקט עיונים בתלמוד הירושלמי מסכת ראש השנה. ראובן קמפניינו. ירושלים, תבואת ראשית
231465הוצאת הקיבוץ הדתי, תשע”ט. טו+318 עמ’.

234131תהלים עם פירוש. עמנואל בן ארצי. מעלה אדומים, תשע”ט. 310 עמ’.תהלה ליעקב

62מג, אשמואל מאיר ריאחי. ירושלים, פלדהיים, תשס”ב. ל+רכה עמ’.תהלים ‘סימנים’

הניגון בכתביו של רבני נחמן מברסלב – בין המטאפיסי לקיומי. עדיה הדר. תו הלב
240132רמת גן, אוני’ בר אילן, תשפ”א. 214 עמ’.
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ספר זכרון לזכרו של הקדוש הבה”ח שמואל אליהו מע”ט הי”ד. מסכת בבא תולדות האש
89מז, דמציעא. ]בעריכת הרב הלל מן[. ירושלים, תשס”ו. 16+תשע עמ’.

תולדות יעקב
תולדות חייהם דמותם ומורשתם של רבי יעקב פרידמן האדמו”ר השלישי 

לבית הוסיאטין ושל בנו רבי יצחק האדמו”ר הרביעי. מאיר צבי גרוזמן. פתח 
תקוה, מכון מורשת ישראל, תשע”ט. 444 עמ’.

234125

תוספות ר”י הזקן 
ותלמידו וראשוני 

בעלי התוספות 
על מסכת שבת

יוצא לאור לראשונה מאת אברהם שושנה ויהודה אמיתי שושנה. ירושלים, 
201106מכון אופק, כרך ראשון תשס”ז, כרך שני תשע”א.

תוספות ר”י הזקן 
ותלמידו וראשוני 

בעלי התוספות 
על מסכת שבת

כרך ראשון )עד דף סז(. מהדירים: הרב אברהם שושנה, ובנו הרב יהודה אמיתי 
94מז, דשושנה. ירושלים, מכון אופק, תשס”ז. 56+תתקנח עמ’.

חינוך והוראה בתלמוד. הרב יהודה שביב. קרית ארבע, המכון לרבני ישובים, תורה ותעודה
92מח, בתשס”ז. 324 עמ’.

שער א: סיכומי פרשיות התורה. שער ב: עיונים וטבלאות. נערך ונלקט ע”י יאיר תורה סדורה
199106הס. קדומים, תשע”א. 507 עמ’.

תורה שבעל פה 
235133כוחו של קוצו של יו”ד. יעקב זוסמן. ירושלים, מאגנס, תשע”ט. 228 עמ’.פשוטה כמשמעה

תורי זהב על שיר 
השירים ושקל 

הקודש על מגילת 
אסתר

רבי הירץ אברהם נפתלי שייער ממגנצא, עם רבית קודש על מילה מאת הרב 
93מג, דשמואל בונדי ועוד. ירושלים, פלדהיים, תשס”ג. 2+תפח עמ’.

תורת האדם לרבנו 
משה בן נחמן

ע”פ כת”י, עם מקורות, מקבילות והערות. אלכסנדר יוז’וק. ירושלים, תשפ”ב. 
29242305+תקעח עמ’.

תורת הבית 
הארוך והקצר 

לרבינו שלמה ב”ר 
אברהם אדרת

עם השגות “בדק הבית” לרבינו אהרן הלוי הרא”ה, ועם “משמרת הבית” 
לרשב”א. מהדיר: הרב משה הכהן ברון. כרך א-ג. ירושלים, מוסד הרב קוק, 

תשנ”ה-תש”ע.
110נא, ב

224108דוד קמנצקי. ירושלים, מכון פרקי אליעזר, תשע”ח. תשמא עמ’.תורת הגר”א

תורת החיים
עיונים בהלכות חול המועד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, שנלמדו 

בסייעתא דשמיא ובדיבוק חברים בישיבת תורת החיים. יד בנימין, תשע”ה. 
תקג עמ’

216111

חלק ראשון: דיני נפשות בין ישראל לעמים. יצחק שפירא ויוסף אליצור. יצהר, תורת המלך
116נ, בה’תש”ע. רכט עמ’.

חלק ראשון: דיני נפשות בין ישראל לעמים. יצחק שפירא ויוסף אליצור. תורת המלך
109נא, אהדפסה שניה עם תיקונים. יצהר, ה’תש”ע. רכט עמ’.

תורת חז”ל תורה 
מן השמים

מבוא לתורה שבעל פה. מאת חיים שימל. עם הערות רבי שמחה וסרמן, 
והקדמה מאת רבי צבי קושלבסקי. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשס”ד. כז+216 

עמ’.
92מה, ב

תורת חטאת לרבי 
משה איסרליש 

הרמ”א

יוצא לאור ע”פ כת”י ודפו”ר, עם השוואה לחיבוריו ‘דרכי משה’ ו’יד רמ”א’ ועם 
הערות ‘נגיד אליעזר’. הרב אליעזר גלינסקי. ירושלים, מוסד הרב קוק, תשע”ו. 

42+תמח עמ’.
217116

שאלות ותשובות מאת רבי שניאור זלמן פראדקין. חלק שלישי. ירושלים, מכון תורת חסד
238129ירושלים, תש”פ. ת עמ’.

239133יוסף מרדכי כנרתי. רחובות, תשפ”א. 132 עמ’.תורת חסד. ויקרא

35 שנות תורה והלכה של רבני גוש-קטיף בקהילותיהם. עורך: הרב יעקב תורת קטיף
20296אפשטיין. ניצן, ועד מתיישבי גוש קטיף, ]תשע”ב[. 664 עמ’.
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ביאורים וחידושים על מסכת תמורה. מאת אברהם משה אבידן )זמל(. תורת תמורה
213116ירושלים, ‘יד מיכל’, תשע”ה. 19+תצ עמ’.

תורה חברה ומדינה. קובץ הלכתי. כרך כה, תשס”ה. הוצאת צומ”ת, צוותי מדע תחומין
94מה, דותורה, אלון שבות, גוש עציון. 542 עמ’.

214102תורה חברה ומדינה. קובץ הלכתי. לה. אלון שבות, צומת, תשע”ה. 487 עמ’.תחומין

222104תורה חברה מדינה. קובץ הלכתי. לז. אלון שבות, צומת, תשע”ז. 507 עמ’.תחומין

תורה חברה ומדינה. קובץ הלכתי. כרך כג. עורך ראשי: הרב ישראל רוזן. אלון תחומין
90מד, אשבות, צמ”ת, תשס”ג. 544 עמ’.

תיקון קוראים 
חורב

בשיטת הרב מרדכי ברויאר, בתוספת הנחיות לקריאה נכונה, הדגשת שווא נע, 
112מט, דקמץ קטן ועוד. ירושלים, הוצאת חורב, ה’ תשס”ט. שפא עמ’.

תלמוד בבלי גמרא 
20695העורך: ישראל יצחק בן שלמה. יד בנימין, תשע”ב. רלג עמ’.סדורה. ברכות

תלמוד בבלי 
מסכת סנהדרין 

פרק שלישי

מהדורה, פירוש, ועיון משווה במקבילות. מרדכי סבתו. ירושלים, מוסד ביאליק, 
229123תשע”ח. שני כרכים.

תלמוד ירושלמי 
מסכת מעשרות

עם שינויי נוסחאות, איורים, טבלאות, פירוש וביאור מאת יהודה פליקס. 
93מו, בהוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשס”ה. 337 עמ’.

תלמוד ירושלמי 
מסכת פסחים 
‘רינת שושנים’

ונלווה אליו מדור “אעירה שחר”, הערות, הארות ומראי מקומות. עורך: חגי 
203112רוזנברג. פתח תקוה, תשע”ב. כ-650 עמ’.

106מט, אמאמרי שביעית. מאת שמואל זעפרני. ירושלים תשס”ז. שנד+לט עמ’.תלמי השדה

תרשימים למסכת יבמות. יצחק שוה. עריכה: הרב ברוך ברונר. מעלה אדומים, תלמי שי
95מז, דהוצאת מעליות שע”י ישיבת ברכת משה, תשס”ז. 291 עמ’.

כתבים מימי השואה. יצחק ברויאר. עריכה ומבוא: אסף ידידיה. ירושלים, תמורת עולם
208104המרכז ללימודי השואה שע”י מכללת ירושלים לבנות, תשע”ג. 254 עמ’.

תנ”ך שרואים 
240132משה אקשטיין. ירושלים, מס, תשפ”א. 229 עמ’.מכאן

מנהיגות אגודת ישראל לנוכח השואה. יוסף פונד. ירושלים, מס, תשס”ח. 330 תנועה בֳחרבות
115נא, אעמ’.

חייו, זמנו ומפעלו של הרי”מ עפשטיין בעל ערוך השלחן. הרב איתם שמעון ַּתֲעֹרְך ְלָפַני ֻשְׁלָחן
229130הנקין הי”ד. עורך: אליעזר יהודה בראדט. ירושלים, מגיד, תשע”ט. 413 עמ’.

209107יעל לוין. ירושלים, תשע”ד. 29 עמ’.תפילות לטבילה

240133עיונים על התפילה. יעקב חזן. חולון, תשפ”ב. 254 עמ’.תפילת יעקב

הפסיכולוגיה פוגשת ביהדות. מאת פרופ’ אליהו רוזנהיים. ת”א, ידיעות תצא נפשי עליך
94מג, דאחרונות וספרי חמד, תשס”ג. 318 עמ’.

תקליטור תחומין 
107מט, בתורה, חברה ומדינה. צמ”ת, צוותי מדע ותורה. ]תשס”ח[.3+

רבעון למדעי היהדות. שנה פח חוברת א. ירושלים, האוניברסיטה העברית, תרביץ
242306תשפ”ב. 134+9 עמ’.

תרגום אונקלוס 
המוגה והמדוייק

בתוספת ‘ילקוט ראשונים’ ומבוא. נערך והוגה ע”י הרב שמעון ויזר. בני ברק, 
98מז, אהוצאת מישור תשס”ו. מז+תכב עמ’.

סדר הפרשת תרומות ומעשרות אינטראקטיבי. תקליטור בהוצאת מדרשת תרומות ומעשרות
84מג, בהתורה והארץ, כפר דרום.

דת ומדע בכתיבה הרבנית במאה השמונה-עשרה. מעוז כהנא. ירושלים, מוסד תרנגולת בלי לב
238130ביאליק, תשפ”א. 430 עמ’.
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תשובות אביגֹדר 
הלוי

שאלות ותשובות בארבעת חלקי השולחן ערוך, תנ”ך ונושאים שונים, מאת 
הרב אביגדר נבנצל שליט”א. ליקט: ניצן בראונר. חלק ראשון – אורח חיים. 

תקטז עמ’.
20294

תשובות הגאונים 
גרש ירחים

ערוכים בסדר עניני עם מראי מקומות והערות ע”י הרב גרשום הרפנס. 
93מה, אירושלים, מוסד הרב קוק, תשס”ד. רצא עמ’.

תשובות חכמי 
מצרים האחרונים 

מגניזת קהיר

כרך א מתוך הסדרה חמודות מצרים. שמואל גליק. ירושלים, מכון שוקן 
228129למחקר היהדות בשיתוף JTS, תשע”ח. קג+494 עמ’.

תשובות ר’ יצחק בן 
שמואל מדמפייר 

)ר”י הזקן(

מהדירים: פנחס רוט ואברהם )רמי( ריינר. ירושלים, הוצאת מקיצי נרדמים 
234125וקרן רוזן, תש”ף. לט+331 עמ’.

תשובות רבי משה 
239133שמואל גליק. ירושלים, מכון שוקן, תשפ”א. שני כרכים.יהודה עבאס

תשובות רבינו 
אלעזר מוורמייזא 

ה’רוקח’

שיר מחורז בהנהגת התשובה ודרכיה. מהדיר: יעקב ישראל סטל. ירושלים, 
211110תשע”ד. 37+רח עמ’.

229127הרב אברהם סילברשטיין. נתניה, תשע”ז. שני כרכים.AJS על התלמוד

Changing 
The 
Immutable

How Orthodox Judaism Rewrites Its History. Marc B. Shapiro. 
Oxford – Portland, Oregon, The Littman Library, 2015. pp ix+347.215103

Daniel Ish 
Chamudot

A Parasha Companion in Ben Adam L`chavero. In Memory 
of Donny Morris z“l. Editor: Maury Rosenfeld. Sha`alvim, 
Yeshivat Sha`alvim, 2022. pp 26+405.

242306

Hidden In 
the Heights

Orthodox Jewry In Hungary During The Holocaust. Esther 
Farbstein. 213117 .ירושלים, מוסד הרב קוק, תשע”ד. שני כרכים

Meeting 
Elijah

True Tales of Eliyahu Hanavi. Eliezer Shore. Jerusalem, Tehiru, 
2020. pp X+237.238131

Mishna 
and Tosefta 
Studies

Robert Brody. ’213117ירושלים, מאגנס, תשע”ד. 11+169 עמ

Pninei 
Halakha –  
Laws of 
Pesah

Rabbi Eliezer Melamed. Jerusalem, Yeshivat Har Bracha & 
Magid Books, 2014. PP xx+313.209112

Saul 
Lieberman 
and the 
Orthodox

Marc B. Shapiro. Weinberg Judaic Studies Institute, University 
of Scranton. Chicago, 2006. 89מז, ב .54 עמ’ באנגלית, 44 בעברית

Studies in 
Maimonides 
and His 
Interpreters

Marc B. Shapiro. Scranton and London, Universitiy of Scranton 
Press, 2008. ’101מט, ב.173+33 עמ

TextusStudies of the Hebrew University Bible Project. Vol. XXVI. 
Jerusalem, 2016. pp 270.221115

The 
Synagogue 
Within. 
Antwerpen`s 
Eisenmann 
Schul

94מד, דבעריכת הגב’ אלס בנדהיים. ירושלים, תשס”ד. 131 עמ’.


