
  
  

. 

Introduction to the book list 

Preface to New Books in Version 14.0 

Every update that includes thousands of titles is yet another tier added to the most prestigious and 

functional digital library in the Jewish world: Otzar HaHochma. Version update 14.0 includes books from 

every field of Torah study and every period of Jewish history. There is not a single sector of Torah 

scholarship that has not been bolstered and propelled even further with the addition of these new books. 

Every user will surely find many useful books within his areas of study and research. In order to express a 

sampling of the incredible variety, we have decided to present a list of books from every sector and subject 

to serve as a small mirror that reflects the list as a whole. 

 Following is a sampling of the books that have been added to the Otzar, each in its area of scholarship 

and era. As stated before, the books presented here are but a small sample of the entire list. We have 

listed the most prominent and renowned of them. We have also not included in this list the books that 

are earlier editions that have now been added to books that are currently in the library. 

  

Tanach Commentaries: Elucidation and mesorah, new editions and first publications, including: 

; תנ"ך כת"י לנינגרד ג"כ; תנ"ך עם מסורה מהדורת גינצבורג חלק נוסף; תרגום אר"י לתורה כת"י תנ"ך המדויק מהדורת קורן
ם על התורה מהדו"ח ששה כרכים; תורת חיים נ"ך משלי "פירוש מלבי וט' (ניאופטי) ב"כ; פירושי ראב"ע עה"ת כת"י ואט';

  .ב"כ*; חומש עם תרגום אונקלוס מדויק בעריכת ר"מ פוזן ה"כ

Sifrei Chazal:  New editions, annotated with commentary, and edited against original manuscripts. They 

include: 

תוספתא ע"פ כת"י ווינה נזיקין ב מהדורת ר"ח פריימן; מסכתות פסחים; יומא; זבחים ב"כ מהדורת שער היכל כולל מבואות 
תלמוד בבלי מאוסף הגניזה הקהירית ומספרית לניגרד מאת רא"י כץ,  גנזי ;ת שלימות ותמונות משלימותנרחבים, מערכו

ינשטיין מכת"י; תלמוד ירושלמי ע"פ רחב "לב ירושלים" שלושים ואחד כרכים; יב"כ; תלמוד ירושלמי פאה עם ביאור ר"מ פ
רת רי"ע ברנשטיין: תלמוד ירושלמי עם ביאור אור לישרים ברכות; תלמוד ירושלמי כת"י וטי'; קבצי מדרשים מכת"י מהדו

עם ביאור רוחצות  עם ביאור שלום ואמת; מדרש זוטא על ארבע מגילות מדרש אבא גוריון מגילת תענית עם באור התענית;
קטעי גניזה של תלמוד  עם ביאור דרך הרבים; עם ביאור שלום ואמת; מסכת דרך ארץ רבה בחלב; מדרש שלום ואמת

שנה כת"י פארמה ג"כ; משניות שביעית עם דרך אמונה לרח"ק שתי מהדורות; סדר מ ומדרש; מדרש בראשית רבה כת"י וטי';
  ה וירושלמי פרקים א' ב'. נזרעים מהדורת י' פליקס: ירושלמי שביעית ב"כ; כלאים תוספתא מש

Toras Rishonim: New and annotated editions of works by Rishonim, newly released editions based on 

manuscripts and rare books, including: 

 מהדורת ר"א הורביץ מכת"י; ופסקיםהגאונים תשובות  ; תשובות(ר"י קלר) כת"ימפירוש ופסקי רב האי גאון עמ"ס שבת 
ת ות חדשרולמהרש"ל מהדויסור והיתר א; למהרא"י בעל תרוה"ד יםשערי דורא ב"כ מהדורת ר"ד דבליצקי כולל ל"ו שער

מהדורת מכת"י קצנלבויגן; מאמר על ישמעאל לרשב"א מכת"י מהדורת רמ"ל  מאמרי אמונה לרשב"א ב"כ;גהות ומוערות מו
וה"ק ח"ג*; השגות הראב"ד הדורת מנשים א; תשובות הרשב"א מ כרך נוסף: אור עציון)מהדורת נאור; אור זרוע ( ר"ב

ערת והמכתם מהדו"ח ומספר ב"כ;  רנשטייןמהדורת ב מכת"י על הרי"ף נאור; פירושי ר"י אלמדאריר"ב למשנ"ת מהדורת 
שיטה לבעל הצרורות תענית  הילמן);מהדורת רד"צ *; פירוש הרשב"ץ לברכות ((אהבת שלום): ברכות; פסחים; ראש השנה

חיטריק; תורי"ד קידושין מהדורת ר"ד מצגר  מכת"י מהדורת ר"א רי"ד קידושיןופסקי ים); תוס' ובר"ש גרינותוס' ר"פ ברכות (
 ;חולין מהדורת מכון התלמוד הישראלי: ריבלין; חידושי ר"י מלונילרי"י ת ורק* ספר השטרות לר"י הברצלוני מהדמוה"

על פסחים מאת ר"י  מכת"י ראשוניםאסופת  –פסקי מהרי"ח קידושין; קמחא דפסחא ; ר"ה (מהדורת ברנשטיין); קידושין
סנהדרי גדולה מהדורה חדשה ח"א מכון הרי פישל;  רושלים)*;ליפשיץ; שו"ת מהר"ם מרוטנבורג מהדורה חדשה ב"כ (מכון י



; ספר ות כת"י פאריזלמהדו"ח*; קובץ שיטות קמאי ח"כ נוספים; הלכות גדו מרוטנבורג ספר הפרנס מבית מדרשו של מהר"ם
א; שיטה על תשב"ץ דבי מהר"ם מרוטנבורג ע"פ כת"י מהדורת ר"ש שניאורסון; גנוזות קדמונים ואוצר הגנוז מאת ר"פ שפיר

שועים לר"י ספר שע לרנ"א ארן; מסכת קנים ע"פ הרא"ש וע"פ פתח הקןמו"ק לתלמיד ר"י מפריש מהדו"ח (מכון הרי פישל); 
מהדורת דישון. לחבילת ספרי אופק מתווספים ספרי ראשונים שטרם הופיעו על ידם בדפוס: פירוש ר"י אלמדארי  רהאן' זב

  "ה, הל' תפילין. פי' ר' אברהם מן ההר למס' נזיר. ביצה; יומא (פ"ח); פסחים; סוכה, ר

   

Toras HaAcharonim: Works of prominent Acharonim, in renewed editions; as well as new releases, 

Talmudic commentaries, works relating to Rambam, Tur Shulchan Aruch and collections of responsa. 

י יוסף לרי"ז הונטר מהדו"ח והוספות מכת"י; בית שמואל אחרון מהדו"ח; דברי רבינו משולם מהדו"ח; דברי בכור – שותי"ם 
אמת לרי"א ארנברג מהדו"ח; שות מהרא"ש (היילפרין) מהדו"ח; זכר יהוסף לרי"ז שטרן משאוול ב"כ מהדו"ח*; עמודי אש 

ספרי  :שיטות על הש"ס לר"א סתהון (אהב"ש) מכת"י*.לבית יוסף מהדו"ח; מטה מנשה לר"מ סתהון מכת"י; מלל לאברהם 
ההפלאה במהדורה חדשה ומתוקנת: המקנה עמ"ס קידושין; הפלאה עמ"ס כתובות; נתיבות לשבת; חומר בקודש. ראש יוסף 

צל"ח נזיקין מכת"י; יומא טבא לרבנן מר"ב רנגשבורג על ביצה מכת"י; חידושי מהר"ל  לפמ"ג חולין ב"כ מהדו"ח ומוערת;
פישלס לביצה מכת"י; מנחת קנאות לר"מ אריק עמ"ס סוטה מהדו"ח ומוערת; בית אברהם לר"א מטשכענוב ג"כ ע"ס הש"ס; 
מבחר צדק (פאנט) קידושין מהדו"ח; אורח ישרים על כריתות לר"נ פופה מכת"י; ידות נדרים לר"י רוזנברג מהדו"ח; קובץ 

סביב שו"ע וספרי אוצר מפרשי התלמוד קידושין ג*; מהדו"ח;  יבמות לחם אבירים מפרשים עמ"ס ר"ה (עבודה ברורה) ב"כ. 
שער המשפט מהדורה מפוארת ומוערת ב"כ מהדורת ר"ש אביטן; אמת ליעקב  שו"ע מהדורת פרידמן חלק יור"ד ט; –הלכה 

אור ברכת אליהו רי"א אלגאזי מהדו"ח; פרי תואר מהדו"ח ב"כ; פסקי חמודי דניאל או"ח מכת"י; ביאור הגר"א לחו"מ עם בי
לר"ב רקובר ב"כ; חלת לחם לרש"י רובינשטיין מהדו"ח; שבילי דוד לר"ד זילברשטיין ג"כ מהדו"ח; פתח הבית לר"ט מטיקטין 

ומשמרת להבית; קיצשו"ע עם מנחת שבת מהדו"ח; מכת"י; חידושי הרי"מ חו"מ מהדו"ח ג"כ; פאת השולחן עם בית רידב"ז 
לוח ארש ליעב"ץ מהדורת אוצרינו; שרשי הים  ב"כ מכון משנת ר"א; )אויערבך(דברי חיים  -ספרים כללים בעניינים שונים

מאיו ג"כ מהדו"ח; ארעא דרבנן עם החיבורים הנלווים אליו מהדו"ח; מנ"ח עם בשולי המנחה ח"ג* ספרי ר' יעקב רקח: ויגד 
שם ושארית להרי"ד  מכת"י י"א כרכים;ספרי ר"ח חויתה הכהן מטוניס יעקב, קשורים ליעקב, דרך ישר, אורח מישור; 

לר"א  יעזרמשנת רבי אל בידרמן חתן השפ"א; שם ושארית לרמ"ב אלתר אחי הא"א; כנסיה לשם שמים לר"מ סתהן מהדו"ח;
תרי"ג מצוות, ב"כ נוספים לסדרה המצויה כבר  עפשטיין מכת"י; ראשי בשמים מהדו"ח; ספרי רמ"א פריינד מעדה"ח ח"כ.

  ספו למנויים, שני כרכים מהמפעל הגדול אנציקלופדיה תלמודית.כמו"כ נו באוצר.

Toras HaYeshivos: Scholarship by the greatest Roshei Yeshiva and Yeshivah lecturers: 

ב"מ  לבוש מרדכישעורי רא"י בלוך הי"ד מטעלז ב"כ מכת"י;  חידושי אור שמח על הש"ס ברכות וזבחים עם ציונים והערות;
קובץ ביאורים ר"א ווסרמן; מלאכת יו"ט לר"מ סוקולובסקי (בעל אמרי משה) מהדו"ח; קדשי  פשטיין מהדו"ח*;לרמ"מ א

אגרות ורשימות קה"י ח"ה; דברות משה  חידושי ר' נחום פרצוביץ בבא מציעא; שעה לרחג"ה פישמן בעל מי הח"ג מהדו"ת;
ב"כ; ערכין; הגדש"פ שיח הגרי"ד (סולוויציק); שיעורי ר"ד  שיעורי הרי"מ פיינשטיין: נגעים לר"מ פינשטיין שבועות ע"ז;

 שוורצמן פסחים; פתי מנחה על מנ"ח לר"מ גיפטר; אור לישרים ר"א קלרמן ב"ב מכות; ברכת אברהם לר"א ארלנגר חולין;
אשי הישיבות י"א משא י"ד ושיעורי משא י"ד לרי"ד אילן ב"כ. תורת ר שיעורי ר"ג אדלשטיין ד"כ; שיעורי רב"ד פוברסקי ג"כ;

חולין; נתיב בינה לר"ב שרייבר,  כרכים, אסופת דברי ראשי הישיבות ע"ס המסכתות; הליכות יצחק לרי"א בורדיאנסקי
ץ ציונים והערות פלברבאום ו"כ שמעתתא דברכות כיצד מברכין לרש"מ בן שלמה; שיעורי ר"א גרבוז ז"כ; קוב מקוואות;

   שלמי יוסף הוריות; שיעורי ר"י שכטר ו"כ. ועוד. ם לרח"מ שטיננברג ד"כ;ספים; דרך ים צאהן ו"כ; משנת חיינו

Prayer, poems and liturgy: An extraordinary and broad collection of poetry from the earliest paytanim, 

rare and exclusive publications; new releases from manuscripts; studies and commentaries: 

לראשונה מכת"י כולל מבואות מקיפים; סידור  ג' כרכים מפרעמיסלא סידור רבי שבתי סופרספרי תפילה ממכון אוצרנו:  
שירת המאור, פיוטי הרז"ה בעל המאור, מאת ר"מ מייזליש מדפוס קמחא דאבישונא; סידור דרך שיחה (ר"ע ור"א מווילנא); 

תפילות לפי חודשי השנה ט"כ; לקסיכון הכינויים בלשון הפייטנים מאת יונה אשי ישראל  ;ומכת"י; אוצר מפרשי הושענות*
הוצאת  יה בעריכת רמ"ע הרטום ג"כ; פיוטי ר' יהודה בריבי בנימיןלדוד; מחזור מנהג איטליוני לפי כל מנהגי קהילות איט

  מהדו"ח מכת"י ב"כ.  תכלאל עץ חיים למהרי"ץ א מכת"י;ינכץ; חמס הזמן לר"ע ממוד 'מק"נ; בנות השיר הנאות ש

Halachic works by rabbinic authorities and sages: Responsa and collections, judicial rulings and halachic 

decisions, scholarly and practical works, ranging all four sections of the Shulchan Aruch,  as well as books 

of minhagim, including: 

רי"ש אלישיב מאת תלמידו רב"צ קוק: שיעורי מרן הגריש"א עמ"ס ברכות; פניני תפילה; פניני חנוכה. אור לציון לרב"צ אבא  
שאול ח"ד; ספרי ר"י בלוי חדשים ומהדו"ח לספרים קודמים: ברכת יעקב (ברכות); חובת הדר (מהדו"ח); פתחי חושן ד"כ 

שו"ת תמורת איל לראי"ל פעסין  ;ן השמשותאורות חיים ר"ח דרוק על בי' נדרים). (מהדו"ח); פתחי מקוואות; נדרי יעקב (הל
מרבני ארה"ב; משנה ברורה עם משנה אחרונה ח"ו, מיצוי דברי פוסקי זמננו ומו"מ ע"ס מ"ב; חוט שני, שני כרכים נוספים 

ר"ש פסקי הלכות לתפילת הדרך. לר"נ קרליץ; ר"ש דבליצקי: תשעה באב שחל בשבת מהדו"ח; קו' אגרתא חדתא; קו' הל' 
דרכי העיון; ספרי ר"מ מאזוז (נאמ"ן): אסף המזכיר; . ): חנוכה, נדה, פסח, שבת"מ פינשטייןראיידר (כוללים הרבה פסקי 



 *;בארץ משנת יוסף לר"י ליברמן חי"ב; ר"י הלל: לקדושים אשר קובץ מאמרים. פסקי תשובות לר"ש רבינוביץ חלק חדש ג;
 .נאות מרדכי ב"כ ;ספרי ר"מ גרוס: אדמת קודש. רפואה מהדו"בהל'  לר"א אברהם נשמת אברהם ישראל* ואלה שמות בני

ברכות נט"י וסעודה; משמרת השביעית שמיטת  - הלכות חג בחג שלשה כרכים חדשים; הלכות יום ביום  :ספרי רמ"מ קארפ

 המצוות הנוראים; שערי הימים הבן; שערי ןפדיושערי  ותפילין; מצוה בר בענייני הערות ספרי ר"י טשזנר: כספים.
שמיטה. ספרי רמ"ש קלין: ויקהל משה ח"ג; שאילת  נחמה; שערי החנוכה; שערי ימי שערי הסוכות; חג התמידיות; שערי

ספרי  ות חיים על צורת האותיות ע"פ סוד לרח"א ארלנגר זצ"ל;אוצר התפילה מבית האנצ"ת מאת ר"ד קאהן; אמשה ח"ג. 
 ה לרא"צ הכהן ו"כ;; הלכה ערוכר"מ ברנסדופרליכל הוראה ג"כ ה נתניה ביניהם: חמדה גנוזה ב"כ בני עמי ועוד;ר"ד שלוש מ

יוסף ב"כ  טהלכה ברורה לר"ד יוסף ב"כ נוספים; ילקו .לכות רבית; דבר השמיטההכ; ספרי ר"ר וובר: שיעורים בספר אסיא ד"
שו"ת שמע שלמה לר"ש עמאר ג"כ. בנין אב לר"א בקשי  ד"כ. מ לוינגרי"אנצי' לכשרות בצבע מלא ר ,לכשרות רמאו נוספים;

הלכה פסוקה מכון הרי פישל אונאה ומקח טעות; משפט ערוך  משפט התורה:דורון ב"כ. יצחק ירנן (ברדא) מהדו"ח ט"כ. 
ב"כ; הירושה והצוואה ומשנת הנחלות מאת רי"י ריבלין; משפטיך ליעקב לרצ"י בן יעקב ב"כ; עשו"ע חו"מ לרז"נ גולדברג 

ארחות רבינו הקה"י ה"כ מהדורה : , רישום ובירוריםספרי מנהגים פסקי דין בית יצחק; פסקי דין (ליטקה); כנס הדיינים ז"כ;
מנהג  ין ב"כ נוספים;'עפגר"י י בית אל מנהג רוקו ב"כ;מגן אבות מנהגי מ ;) ב"כ; מנהגי ספינקאארחות מרן (ר"ע יוסףחדשה; 

  ג"כ.  ר"ג אוברלנדר אבותינו בידנו

Kabbalah : Early editions of the earliest works of Kabbalah, alongside new works and updated editions, 

indexes and reference books, including: 

"א ת אהבת שלום מכתי"ק הרח"ו*; ביאור הגררח"ו מהדור חיים למוצאיהם; שער המצוותשער הרזים לר"ט אבועלפיא ע"פ  
ברית  ;ב"כ לרי"א חבר מכת"י אפיקי ים אגדות הש"ס ע"ד סוד זהב סגור חיד"א מכת"י; נאור);לספד"צ מכת"י (מהדורת ר"ב 

י סידור ר' אשר מהדו"ח (בני "ארכהונת עולם פורים מכון סוד ישרים; חומש ע"פ האריז"ל מכון שער השמים; סידור ה
 ת שלוםשלשים); שפת אמת לר"א משען מהדו"ח* חק חיים לר' וידאל קאוינקה ראש בית אל מכת"י; שמן ששון מהדו' אהב

עם ביאור מלאכת  והרת; תיקוני זורוא"פ יוצר המבהיר חי"א; ספר יצירה ע ע"פ זוהר *; הבן בחכמה לר"י הלל ב"כ*; זוהר"גח
  .האילן הקדוש ;ר"ש אולמן: קיצור קל"ח פתחי חכמה; מפתחות החכמהספרי  ;הסולם

Chassidus: A broad collection of the works of the Chassidic giants in new and accurate editions, some of 

them based on handwritten manuscripts, original stories, and anthologies: 

 יעקב תולדותב"כ;  פענח צפנת; פסים כתונת ב"כ; יוסף פורת בןות (מהדורת אייכן) במהדורות חדשות: כל ספרי בעל התולד
פרי הארץ לרמ"מ מוויטבסק מהדו"ח (מכון פרי הארץ) ב"כ; דרכי נועם לר"א מליז'ענסק (מהדורת מכון סוד  ג"כ; יוסף

ספרי רצ"ה  ור הגנוז לצדיקים (מכון סוד ישרים);ישרים); זהב המנורה לר"ז מאניפולי (מהדורת מכון שפתי צדיקים); א
 ישראל; סור בית מז'ידטשוב וספרי רצ"א מדינוב בעל בני יששכר מהדורת מכון בני שלשים, עריכה מחודש והוספות מכת"י:

 י; אגרא"מכת הוספות עם הלולים קודש פרי ח"ב; והצדק הצבי הגהות עם צבי ; עטרת א"מהרצ הוספות עם טוב ועשה מרע
מגילת בארות המים (מהדות מכון שפתי צדיקים); אגרות מהרצ"ה מזידיטשוב; תעלומה מעין גנים.  יששכר; מגיד דכלה; בני

אהרן לר"א מבויאן טשערנוביץ מכת"י;  אסתר ע"פ כתם אופיר מהדו"ח לרי"א סאפרין מקאמרנא (בעל היכל הברכה); תולדות
שפתי צדיקים); יגל יעקב (גוטליב) מהדו"ח ב"ח; ספרי רמ"י אפשטיין  עבודת יצחק לר"י מקאנטיקוזבה ב"כ מכת"י (מכון

מאוז'רוב: אש דת י"א כרכים; באר משה תורה ונ"ך י"ב כרכים; אגרות הסולם; ברך משה לר"מ טייטלבוים ב"כ; אוצר דברי 
ינה ליקוט מספרי חסידות ע"ס רבינו (בעל הישוע"מ מוויז'ניץ); אור צדיקים (רנ"צ קעניג); פניני החסידות עה"ת ה"כ; נחלי ב

משכנות הרועים חצה"ק בויאן ב"כ; די ח"כ; אור הגנוז (קרלין לעלוב)  קבצים במשנת החסידות ובתולדותיה:המועדים ז"כ; 
; ברסלב, חוברות 27חוברות; בחצרות החיים צאנז  17חוברות; תפארת ישראל רוז'ין  226ברכה אין שטוב קרלין סטולין 

  ועוד.  חוברות 16לב בטאון קהילות ברס

Homiletics, Jewish thought, and ethics: Drush, Machshava and Mussar from the earliest Rishonim 

through the Acharonim and Torah Sages of our times. Renewed editions of renowned works (some newly 

released manuscripts): 

מכון ירושלים  –ספרי מהר"ל מהדורת הרב הרטמן ; ח"ב מסכת אדר"נ ע"פ מהרי"ט צהלון מכת"י –קדמונים ואחרונים 
 ל"מהר פירושיישראל ג"כ.  ב"כ; תפארת עולם חיים ג"כ; נתיבות דרךה';  (נמצא בחבילה הכללית!): אור חדש ג"כ; ; גבורות

בית ישראל לר"י בנבשבתי  *;ב"כ ' אהב"ש)ר"מ אלמושיננו (מהדולמאמץ כח  ;ג"כ ברייאר "ממך מהדורת ר"לתנ מפראג
מהדו"ח ולראשונה מכת"י: בית  (בעל פלא יועץ)ר"א פאפו  ינים ג"כ. ספרים ביאור אור לעחומש אור החיים ע מהדו"ח;

עוודא; צפנת פענח חדש לר"י ליונה ושיר השירים מהדורת ר"ש ברפירושי הגר"א  חוט של חסד ועוד. תפילה, דן ידין;
  "כורה לר"ש קלוגר יתהחכמת ח; דרשות בית דוד ונחלת דוד לבעל הנחלת דוד*; "הדומפרעמסליא מ

חומש החיד"א ב"כ נוספים; זבד טוב לר"ז  .חדשים מכת"י*; ספרי רנ"ח פופה מירושלים מכת"י: דובר ישרים עה"ת ג"כ ועוד
למועד עולת חודש לר"א פעלקיש  ; חזוןזינצהיים עה"ת מכת"י מכון נצח יעקבלר"ד פופראש מהדו"ח מכון נצח יעקב; יד דוד 

בעל תשובה מאהבה מהדו"ח מכון נצח יעקב; בנין שלמה לר"נ מאז מכת"י; כל הכתוב לחיים לר"ח מוואלאזין (ר"ד אליאך); 
פה קדוש מר' איצלה מוואלאז'ין (מהדורת ר"ד אליאך); מרגניתא טבא לר"י וואלינר מהדורת ר"מ גרוס; שארית ישראל לר"מ 

מהדו"ח; מחזה עיניים גיא חזיון מהדו"ח; מראה יחזקאל פאנט מהדו"ח; תורת הח"ג חלק אגדה לרחג"ה פישמן ישראל 
מחשבה ומוסר מתורת . מכת"י; קול התור מהדורה חדשה; קבצים מכי"ק (ראי"ה קוק) ב"כ; עת לדרוש (ר"ש דבליצקי)

מהדו"ח ב"כ; שעורי דעת מרא"י בלוך הי"ד מהדו"ח; שעורי דעת ממהרי"ל בלוך  , ובכללם:הישיבות הק', ראשיהם ומנהליהם
נחלת יוסף  מבית אבא ר"א גרוסברד ב"כ; גדולי קלעצק;רי"ל ננדיק ר"י לוונשטיין ועוד מוסרי קלעצק בית קלם ח"ג וח"ד; 



; מילי דאגרות ח"ג לר"מ גיפטר; זאת ליעקב על שיר השירים לרש"י גיפטרלר"מ לר"י ליפוביץ תורה ב; פרקי מועד 
ילקוט יוסיף לקח . שי למורא ביאורי תפילה לימים נוראים לרש"י בורנשטיין בן מלך להרי"ל מינצברג ג"כ;בורנשטיין; 
  .ילקוט לקח טוב אשרינו ;)"טוב סדרת "לקחבראשית (מ

Collections, anthologies, and Torah journals of the Chareidi Newspapers, both old and new.    

עיתונות  הישיבות ודבר מכוני המחקר התורני, מהם: ימי ורה וחכמה, מן הגנזים ומתורת חכמי דורנו, דבריאוצר של ת
 50חוברות; דורות מבית עיתון "העדה"  343המבשר תורני, מוסף תורני שבועי של עיתון "המבשר" (בצבע מלא)  - תורנית

 מאספים וקבצים, חוברות נוספות. 58מוסף ש"ק של יתד נאמן גליונות;  67דגלנו, בטאון תנועת צא"י  ;חוברות (בצבע מלא)
 ישורון ב"כ ל; –קובץ על יד (מקיצי נרדמים) כגון:  ועדכון שאר הקבצים המצויים באוצר השלמותלצד  סדרות חדשות

"א חוברות; עד הרבנים בגרמניה יו עברי)–(גרמני  י"ז כרכים; אודים )מיר(אהלה של תורה כרך נוסף;  ; חצי גבוריםנוספים
תנובות שדה מכון המצוות  שמונה חוברות; משנת יוסף ט"ז חוברות;אור תורה ארבעים חוברות; אסיא ז"כ; קול סיני 

 חוברות; 8ח"כ מוריה ה"כ; בית אהרן וישראל  קבץ על יד ל; יתד המאירמוריה ד"כ; ת; המעיין ה"כ; וחובר 62לויות בארץ תה
מזרח  ;חוברות נוספות 7 רפואה והלכה ; אסיאחוברות 4עת לתולדות הספר העברי כתב  ,חוברות; קונטרס 40 אור תורה

ועוד רבים לא  מעלין בקודש י"כ; שנות חיים שנתון קהילת מקור חיים פ"ת ו"כ ;י"א כרכיםמאסף היסטורי ספרותי, ומערב 
   יכילם הגליון.

  

History of the Jewish People and its Sages, memoirs and histories of communities, travel journals, 

traditions, letters, research, bibliographies and catalogues: 

 לר"א דסלר ח"ד. ,; שנות דוד ודורשמונה כרכיםלר"ש רוטנברג  , תולדות ישראל באספקלריא של חז"ל,תולדות עם עולם
תולדות יהודי  יהודי בבל בתפוצות א' בן יעקב; א' בן יעקב;יהודי בבל באר"י  יהדות אתיופיה מ' קורדינאלי; קהילות:

- קוב; ליטע ח"ב קולטורטטרנסילבניה מ' כרמלי; לתולדות קהילת בולניה י' זנה; פרקים מתולדות היהודים בטשור
שומות ר י' חוברות,רון עלי זכ געזעלשאפט פון ליטווישע יידן; ספרי קהילות גלעד לקהילות אירופה שנכחדו ז"כ נוספים;

ארץ ישראל, רשומות  יה המזרחית מאת ר' מאיר וונדר ועוד.ילתולדות אישים וקהילות הונגריה; הוד והדר אלבום לגאליצ
על במתי ארץ הצבי  עליה והתיישבות באר"י במאה הט"ו מאת א' דוד;וזכרונות, משפחות ומוסדות, מחקרים ומקורות: 

שה חיים; זכרונותיה של בת ירושלים נחמה אדלבלום (הירשנזון); בקורת יומן מסע לארץ הקדש קא(פ)סוטו ממאת א' דוד; 
מינה רוזן; ספרי יעקב (בן הרב ח"ג) יהושע:  מאת ומסה ד' תמר; אשכולות ד' תמר; הקהילה היהודית בירושלים במאה הי"ז

מאת איטה ילין  ,לצאצאי ילדות בירושלים הישנה ו"כ; ירושלים תמול שלשום ב"כ; ספורו של הבית הספרדי ברובע היהודי.
סיפורי חצרות ובתים בין החומות  ;ה קרה באר"י מאת א"ב רבלין; פרקים בתולדות הישוב הישן מאת א"ר מלאכיז ח"ב;

משפחת אלישר בתוככי ירושלים.  נים לציון לר"א אלמליח; י"ז חוברות נוספות של ר"פ גרייבסקי;הראשו מאת זכריה שבתי.
"י והשואה מאת י' פונד; אנציקלופדיה שמע ישראל ח"ב; אנטאלאגיע פון רעליגיעזע לידער און : תנועה בחרבות, אגושואה

 'שמאת  גיאת 'רבינו יצחק ןביוגרפיות על חכמי ישראל וסופריהם:  .ה' שערים רא"א שיףדערציילונגען מאת ר"מ פראגר; 
א' בריק; בדרך עץ החיים ב"כ על רא"ז מלצר;  כץ; אבי הישיבות תולדות מהר"ח מוואלז'ין (ר"ד אליאך); ר' שלמה חעלמא

מיכאל  ר"י קמהלר מאת ר"י מונדשיין; הצופה לדורו על ;שמחה רזר'  ל ר"א לווין מאתצדיק יסוד עולם עו איש צדיק היה
; זהרי חמה תולדות ר' זונדל קרויזר, המאור הגדול על רש"ז אלישיב ש"ל ריע כותא ד"גלרישא ד באחת על ר"מ פראשלגר;

חסידות, תולדות התנועה,  ר"ד אליאך ב"כ.מאת שמך לא שכחנו זכרונות מישיבות ליטא, יוסף;  ע"על ר ,ויערבך, מרןא
הסבא קדישא מראדמזין בית רבי חב"ד מהדו"ח; שבחי הבעש"ט מהדורת א' רובינשטיין;  ביוגרפיות על צדיקים ושושלות:

 משה איש אלוקים על רמ"מ בידרמן מלעלוב ב"כ;ב חנצין ב"כ; ב"כ; בלבת אש לר' אהרן סורסקי על תולדות בית אוז'רו
משה רעיא מהימנא ב"כ על רמ"א פריינד; תולדות הרה"ק בעל פרי הארץ וממשיכי דרכו, מכון פרי הארץ; החסידים 

ביץ הראשונים בישוב אר"י מ' יזרעאלי; שוחרי השם בהרי הקרפטים; בית קוצק ח"ב; תולדות אהרן על ר"א מבויאן טשערנו
מחקרי  החסידות וארץ ישראל;(ר"ד רבינוביץ); שולשת ספינקא מאת ר' אהרן סורסקי; ספרים נוספים מר"י אלפסי: 

 וספרי ביבליוגרפיה: קטלוגים חסידות; מפרוזדור לטרקלין (סיפורי הסתלקות); ספר האדמורי"ם; הסבא הקדוש מראדושיץ.
ירושלים של זהב שלשה קטלוגים; קטלוג קדם חמש  בצבע מלא: הקטלוגים עשירים בתמונות ובממצאים ומהם המופיעים

המדפיס קורניילו  ; הגניזה והגניזות מאת א"מ הברמן;קטלוגיםעשרה קטלוגים; ישיבת אהבת תורה ברנוביץ עשרים ושתים 
  ובנו דניאל מאת א"מ הברמן ור"י יודלוב; מחקרי לשון וספרות נ' אלוני ג"כ.

Books of reference and research: 

החי במשנה; חקלאות בארץ ישראל בתקופת  ספרי ר' יהודה פליקס (חלקם בצבע מלא) ביניהם: הצומח והחי במשנה;
מאור למסכת חולין, תמונות  .המשנה והתלמוד; חי וצומח בתורה; טבע וארץ בתנ"ך; עצי בשמים יער ונוי; עצי פרי למינהם

  אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית ב"כ.  מאת ר' זוהר עמאר; המקראמבארות בצבע מלא מאת רי"מ לווינגר ב"כ. צמחי 

על כל ענף ולכל מחלקה, מתווספים עוד כהנה וכהנה ספרים מן הרשימה המלאה הבאה לקמן, ולא יצאו אלה אלא ללמד על 
 הכלל. 

  


