
 

Preface to New Books in Version 13.0 

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 13.0 includes books from every field of Torah study and Jewish history. There is not a 

single segment of Torah scholarship that has not been fortified and given momentum 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. 

Please note: we have not included in this list any of the prominent books that are sold 

separately, in order to give a clear and accurate picture of the books available even if one 

does not purchase those packages. 

Many of the books added in this update have been given by the following foundations: 

M’Kitzei Nirdamim, Machon B’nei Moshe, Machon Shemen Rokach (Belz), Machon Alei Ayin, 

Machon Otzreinu Toronto-Yerushalayim, Machon Kol Aryeh, Machon Maharsh”al 

Yerushalayim, Machon Meshech HaNach”al, Machon Nachlat Tzvi,  Sifrei haMachon 

l’Mitzvot haTluyot baAretz, Machon Keren R”am, and others. We take the liberty to express 

our gratitude to them, on behalf of all students and scholars who will benefit from these 

books. 

Below is a sampling of the books that have been added to the Otzar, each in its sector and 

domain. 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 

already part of the Otzar. 

The crowning achievement of this update is the inclusion of the impressive Talmudic 

Encyclopedia (sold as a separate package). See above for details regarding the Encyclopedia 

and its integration in Otzar HaHochma. We have added more archives to our Otzar that are 

worthy of mention as well: Otzar HaHalacha – a multi-dimensional project of Machon Ish 

Matzliach, compiled of around 500 books (!) on Shulchan Aruch Orach Chaim, presented in 

the margins of the Shulchan Aruch, annotated and accurate. Four new volumes have 

currently been added. Otzar HaShu”T – ten volumes of index, topical and wide-ranging on 

Shu”T Orach Chaim books, spanning from the Gaonim to today. Mifal Taryag Mitzvot which 

details the 613 mitzvos down to its smallest details, from the Ketuvim until the Acharonim. 

Currently three large volumes. 

We are currently in the midst of the seventh year of the agricultural cycle, the Shmitta year, 

which is apparent in this update as well. We have added to the 200 books currently in the 

Otzar, another 35 additional titles which discuss shmitta in all its aspects: Mishnaic exegesis 

such as י רייכנברג"ר לרש"מקיף דברי שי' מ ופי"ש ור"מסכת שביעית ר ; new editions of Halachic 

books, such as א"מהדורה מוערת של שערי צדק לבעל חכמ, מהדורה חדשה של פאת השולחן ; as well 

as titles from contemporary greats such as ח "שיח השמיטה להגר; ב זילבר"ברית עולם להגר



, י עדס"א וויס ושערי יהודה להגר"שיעורי מנחת אשר להגר; נ קרליץ"ח להגר"חוט השני מהדו; ייבסקיקנ

השמיטה באור החסידות: ועד . 

Tanach Commentaries- Interpretation and tradition, new editions and first publications, 

including: 
י הקדמונים ותרגום ירושלמי "כולל מפרשי רש, התורהכל תורת הראשונים על  - חומש אוצר הראשונים 

חומש כתר ; כ"ה) פוזן(פ המסורה עם תרגום אונקלוס מדויק "חומש מחולק ע; כ"י ה"מכת) 'ניאופיטי'ה(
ת בתוספת פירושים "י עה"לקט מפרשי רש, מלכה של תורה; כ"ק ה"יונתן עם תרגום המיוחס ליונתן בלשה

ח "מהדו    פענח רזא; כ"כתר תימן ו, תורת אבות, זאת התורה, ווקניםים חדשים וד'תאג; כ"מקוריים י
ש אלקבץ מהדורות "ספרי ר; כ"ח ה"עקידת יצחק מהדו; י"ט על מגילת איכה מכ"ש' י ן"פירוש ר; ומוערת

ש ואסתר "ש די אוזידא על שה"פירוש ר; שורש ישי, מנות הלוי, אילת אהבים: י"חדשות עם הוספות מכת
; כ"ך י"ספר המגיד על נ;  כ"ח ה"ת מהדו"י עה"פ רש"י אליינבורג בעל באר שבע ע"לדרך לרצדה ; כ"י ב"מכת

טעמי המקרא וטעמי ; מ פרלמן"המסורה לתורה מבוארת בידי ר; כ"פ וולף ה"חומש ומשלי עם דיוקים לר 
.מ פרלמן"כללים וחומר לימודי מאת ר, ת"אמ  

Contemporary compositions on Na”ch: 
.כ ועוד"ך ג"הנאמרים באמת על נ; כ"ך י"ות זהב על נסדרת משבצ  

Sifrei Chazal:  New editions, some of them annotated and with commentary, and 

proofread against original manuscripts. They include: 

י "ים נדירים מכתלקט מדרש, ילקוט מדרשים; שבת) מוצל מאש(תלמוד ירושלמי ; )ליברמן(תוספתא זרעים 
ל ועד אחרונים מהדורות "אוצר של כל ספרות ההלכה מחז, א"מכון משנת ר, ס פאה"משנת זרעים עמ; כ"ג

זבים כלים (מסכתות מסדר טהרות ; מכון התלמוד הישראלי, ס השלם גיטין ד"דק; מוגהות ומושלמות
ס המסכתות מוגהים "אשונים על ותורת הר"הכוללים כל דברי חז" מכון תלמוד טהרות", )אהלות מקוואות

פ "מסכת שקלים ע; כ"פ הראשונים ב"מסכת כלים מהדורת דעת אליהו משנה ותוספתא ע; י"פ כת"ע
; כ"פ מקיף אפיקי מגינים ח"משניות טהרות עם תוספתא ע; ס ופירוש חדש ומקיף"תרומת הלשכה שינו

תבנית ; )גולדברג(ס "אהלות עם שינומסכת ; כ"י  לחולין שקלים ב"ס מכ"שינו, ש טויסיק"מלאכת שלמה לר
  . כ"א ושאר מפרשים ג"פ הגר"תלמוד ירושלמי זרעים ע; כ"כלים ואהלות ב

Toras Rishonim Archives: New and annotated editions of works by Rishonim, works 

published for the first time from manuscripts and from rare books, including: 

סדר רב עמרם גאון מהדורת ; כ"תורתן של  גאונים ז; שרידים מפירושי הראשונים לשבת מהגניזה הקהירית
; י"י למסכת תענית מכ"פירוש רש; )נ"מק(י למסכת מגילה "פירוש רש; פ יוסף לקח"ג ע"אזהרות רס; ; ; ; כ"סץ ג

מגילה וגיטין יד , יבמות, י מלוניל שבת"חידושי הר; )נ"מק(י "א מגרמייזא בעל הרוקח מכת"דרשה לפסח לר
אלף ; מתתיהו' פסקי מסכת מגילה לר; כ"י ב"ש להלכות כתובות מכת"פירוש תלמיד הרא; כ"הרב הרצוג ב

קובץ חפש ; ת לרוקח"טעמי וסודות התפילה להושענות ופיוטי שמח; )נ"מק(ש האקריטי "המגן לר
מ "פ ר"י ע"ספר היראה לר; טהרה ת"גנזי פרקי משנ; י"ן מכת"פ מיוחס לראב"מסכת אבות ע; מטמונים

ש מגילה "הרא' תוס, ש שפירא"ש עם הגהות הגרמ"תוספי הרא; נ"מק' ג מהד"קיצור סמ; אוצרנו' נגרין מהד
חיבורים מחידושי     ;י"מ היצהרי מכת"ב לר"פירוש א; יסוד משנה תורה זמנים; מהדורה חדשה ומוערת

, , , , ך ומפרשיוך ומפרשיוך ומפרשיוך ומפרשיו""""תנתנתנתנ, , , , שירה ופיוטשירה ופיוטשירה ופיוטשירה ופיוט: : : : ים נוספים במדוריםים נוספים במדוריםים נוספים במדוריםים נוספים במדוריםספרי ראשונספרי ראשונספרי ראשונספרי ראשונ. כ"ת לגיטין וביצה מכון אוצרנו ב"בעה
....קבלהקבלהקבלהקבלה  

Toras HaAcharonim: Works of the greatest Acharonim, in complete editions; as well as 

works which are now available  for the first time, Talmudic commentaries, works relating 

to Rambam, Tur Shulchan Aruch and collections of responsa. 
ש "ויאמר שלום לר; כ"ח ג"ש מהדו"ם א"ת אמרי אש למהר"שו; כ"ת אבני נזר המפואר ד"שו    -  םםםם""""שותישותישותישותי

ת בית "שו; י"א משפחתו ורבותיו מכת"ת נחל אשכול לרב הצב"שו; י"י בן עטר מכת"ד של ר"אדרעי מבי
צ חריף בעל טיב "ת ר"שו; ח"א חבר מהדו"ם לרית בנין עול"שו; י"י מכת"ת פנ"שו; כ"ד ד"ח יו"שלמה מהדו

ת וישאל שאול "שו; ח"כ מהדו"ת משנה שכיר ב"שו; כ"י ב"ת צפנת פענח החדשות מכת"שו; י"גיטין מכת
טורי ; כ"ח ומוערת ב"ג על שבת מהדו"ראש יוסף לבעל הפמ – סססס""""שיטות על הששיטות על הששיטות על הששיטות על הש. כ"י ב"ש בראך מכת"לר

; כ"י ב"שיעורי וחידושי מחצית השקל מכת; ח"ק מהדו"ירים בלחם אב; ח עם ברכת הצבי"אבן חגיגה מהדו
ח "קרן אורה זבחים מהדו; ח"טהרת הקודש זבחים מהדו; י"ח עם הוספות מכת"ט שיף מהדו"לשון זהב לרד

אמרי ; ח"כ מהדו"פנים מאירות על הירושלמי ב; כ"ח ב"תפארת ירושלים לבעל הזית רענן מהדו; מוערת
מ "ח עם נתיה"קצוה - - - - ע וספרי הלכה ע וספרי הלכה ע וספרי הלכה ע וספרי הלכה """"סביב שוסביב שוסביב שוסביב שו. ח"גלות עליות מקוואות מהדו; י"ד מכת"יואב ממט' נועם ר



דעת קדושים צורת האותיות עם ; ח"אגלי טל מהדו; י"כ מכ"ד ב"מ יו"חידושי הרי; כ"י ג"והוספות מכת
חמודי דניאל על נדה ומזוזה ; כ"פ דרכי החכמה ו"חכמת אדם ושערי צדק מהדורה מוערת ע; ח"מ מהדו"מק
; מכון קול אריה' מטה אפרים עם אלף למטה וקצה המטה מהד; ח"פאת השולחן שמיטה מהדו; כ"בי "מכ

קסת הסופר עם דברי משנה ברורה ; כ"ח ג"פרי מגדים השלם עם משמרת שלום וליקוטי מגדים מהדו
ך "ס לש"כללי ס  -ספרים כללים בעניינים שוניםספרים כללים בעניינים שוניםספרים כללים בעניינים שוניםספרים כללים בעניינים שונים; פ תורת חסד"אהבת חסד ע; ח"וגליוני הסופר מהדו

אוסף כל החיבורים על כללי , כללי מיגו; פ כח התפיסה"ך ע"תקפו כהן לש; כ"דורות חדשות מוערות במה
אמרי שפר דאראג עם ; כ"ח ג"בית יצחק ובית נאמן מהדו, א חבר"ספרי הלכה של רי; ח"מיגו במהדו
המידות  ברורי; כ"ח ב"אתוון דאורייתא עם עסק אתוותא ושבעים פנים לתורה מהדו; כ"י ב"הוספות מכ

מ "ליקוט נפלא מראשונים ואחרונים מו, ם"אוצר מפרשי הרמב; כ"כלי חמדה לפי ספר המצוות ב; ח"מהדו
        . כ ועוד"ה, ם"בדברי הרמב

Yeshivah Torah: Volumes by the greatest Roshei Yeshiva and Yeshivah lecturers: 
דברי סופרים ; ג"ח ומוערת ח"יושר מהדשערי ; כ"י ד"ש שקופ מהדורה חדשה עם תוספות מכת"חידושי ר

מ "דברות משה ר; ח"בני ציון מיטובסקי מהדו; ט החדשים"שיעורי הגרנ; ח ומורחבת"ו מהדו"להגרא
ב "מ ברנשטיין חתן הגרב"דברי משה לר; י קמניצקי נשים"אמת ליעקב לר; כ"פיינשטיין ביצה וסנהדרין ב

פסחים , חולין, מ"ב, כ"ק ב"ב: ס"א על הש"ת שלמה לרשזמנח; ל לווין"חיל המלך ערכין וחרמים לרח; כ"ג
אגרא דשמעתתא ;  כ"מענדיל זאקס ב' חידושי וכתבי ר; ח"כ מהדו"מעדני ארץ תרומות ב; סוכה, כ"ב

ד הלוי "שיעורי הגרמ; ב"דוד פוברסקי ב' שיעורי ר; ש קוטלר קידושין"שיח ערב לר; כ"פ שיינברג ד"לגרח
הררי קדם שבת ; כ"א פויכטוונגר ג"אשר למלך לר; י קאץ"אהלי יצחק לר ;כ"בכורות ה, מעילה, מנחות

עיניים ; י רוזנטל"משנת יעקב קנין לר; כ"סנהדרין וגיטין ב) סולוויציק(שיעורי הרב ; ד סולוויציק"לרי
א "שערי ריבית לר; י שרייבר"משכיות כסף לר; חידושי רבי גרשון זאקס; ח"נדרים מהדו) אריאלי(למשפט 

שיעורי ; כ"א גרבוז ה"שיעורי ר; כ"א גרבוז ג"משנת טהרות לר; י בורנשטיין"זאת ליעקב גיטין לרש; דויטש
 23) דיסלדורף(צדק אברהם ; כ"י עדס ה"שערי יהודה לר; י ברטלר"בית יצחק גיטין ר; כ"י) אילן(משא יד 

ס אסופה רחבה "הש עבודה ברורה על; כ נוספים"חבצלת השרון ב; כ"ס שבת ב"איזהו מקומן עמ; כרכים
  . כ"ס המסכתות מכשבע מאות חיבורים ז"ע

Prayer, poems and liturgy – an extraordinary and broad collection of poetry from the 

earliest paytanim, rare and exclusive publications, first publications from manuscripts, 

studies and commentaries: 
שבעתות לשבתות נחמה , קדושה ושיר, )אליצור(פרשיות ' שבעתות לד, בתודה ושיר: יהודה הקליר 'ר
אסופות ; )ואוט(מראשוני הפייטנים , פיוטי יהודה; )אליצור, נ"מק(קדושתאות ליום מתן תורה , )אליצור(

פיוטי , ש"יחיאל בן הרא' שירי ר, גיאת' יצחק ן' שירי ר, פיוטי יוסף בנסולי, שירי אמיתי: יונה' בעריכת ד
; )נ"מק(יחיאל מרומא אבי הערוך ' פיוטי ר; ד למניינם"אוסף שירי קודש מהמאה הי, ר שמעיה"אליה ב

שירים , שירים גנוזים; )נ"מק(א אלעמני "שירי ר; ארי למועדים'ש סולמיאן אלסאנג"קדושתאותיו של ר
ביאורים ; )נ"מק(מזמור פיוטי דוד הנשיא לדוד ; חדשים מגניזת קהיר בעריכת נחמיה אלוני ויוסף טובי

סדר חיבור ; ל פרומקין לסידור"הקדמות רא; ברכת המזון ונוסחה; מ ברונזיק"ופירושים לפיוטי יניי לרנ
.ועוד רבים) אוצרנו(מ נגרין "ראש אשמורות לר; י"נוסח איטלקי ראשוני מהדורה שלימה מכת, ברכות  

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

and halachic decisions, theoretical and practical works, on all four sections of the Shulchan 

Aruch,  as well as books of customs, including: 
שלחן שלמה ; א"והנהגות ממרן החזודינים ; א הנקין"ת גבורות אליהו לרי"שו -ל "פוסקי וחכמי דורנו זצ

ספרי ; ח עם הוספות רבות"כ מהדו"א ב"מאורי אש לרשז; כ"מ ורפואה ח"ט חוה"שבת יו, ז אויערבך"לרש
הליכות ; כ"א פויפר ו"ד מאת הר"ע יו"קיצשו; באי מועד פסקי הציץ אליעזר; כ"א ד"כ חזו"י שפירא ר"ר

נ קרליץ מהדורות "חוט שני לר -א "חכמי זמנינו שליט פוסקי.  ד"מגדנות אליהו ח; ה פאדווא"חנוך לרח
החשמל בשבת ; ב"א וויס ח"ת מנחת אשר לר"שו; כ"ש קמניצקי ח"קובץ הלכות פסקי ר;  כ"חדשות ז

, הליכות בן אדם לחבירו, הכשרות: ספרי רבי יעקב יצחק פוקס; י הלפרין מכון טכנולוגי להלכה"לרלו
כ "הלכה ברורה ב; שלמי יהודה מוקצה; שי ישראל הלכות תפילהא; תפילה כהלכתה, הליכות בת ישראל

מקראי ; ש מחפוד בצבע מלא"ספר הניקור המעשי לר; כ"ית בב כהן ריב"חלקת בנימין לר; כ"ד יוסף ב"לר
אוצר הלכות ; כ"ג) בריסק(אוצר הזמנים . ;כ"שבת ג' מכון לשבתך הל; כ"חג בחג ז' מ הררי הל"קודש לר

; כ"ב) וויס(בנין שלום ; כ"ם ג"בישול ישראל ושלחן מלכים על בישולי עכו; אשי ישראל פויפר; כ"ה) פרידמן(
שורת הדין מאמרים ופסקים של דייני ; ג כרכים"כ, קי דין של בתי הדין הרבניים בישראלפס: משפט התורהמשפט התורהמשפט התורהמשפט התורה

אלו שכופין להוציא דיני ; כ"ב) אריאל(תורת המשפט אישות ומשפחה ודיני ממונות ; ז כרכים"ישראל י
נו בידנו מנהג אבותי; ח"נתיבי עם אבורביע מהדו: : : : ספרי מנהגיםספרי מנהגיםספרי מנהגיםספרי מנהגים; דיני בוררות אריאל; )גולדברג(כפיית גט 



;  מנהגי החסידים בצפת; ח"ספר התקנות ומנהגי ירושלים מהדו; סידור השולחן מנהגי עדן; כ"אוברלנדר ב
).הרטום(המנהג האיטלקי בירושלים ). וסרטיל(ילקוט מנהגים לעדות ישראל   

Kabbalah – early editions of the first works of Kabbalah, along with new works and 

updated editions, indexes and reference books, including: 

 

א "סתרי תורה וזאת ליהודה לר, חיי העולם הבא;  ח"סודי רזייא מהדו; כ"פ זהר בהיר ו"ספר הזהר ע
'; שערי צדק וסולם העליה למחברים משנות הק; כ"ח ב"ש לביא מהדו"כתם פז לר; י"אבועלפיא מכת

ו "שער היחודים לרח; י"א מכת"א כללים בקבלת הגר"קבלת הגר; י"מכת ו"י והרח"ליקוטים חדשים מהאר
י פיררה "אפר יצחק לר; ש ומעיל אליהו"ו עם הגהות שמן ששון הדב"שער המצוות לרח; פ הטוב והישר"ע

ברית כהונת ; ח"י פיררה מהדו"בגדי קודש אשר לאהרן לר; ח"ח מהדו"ש כהן על ע"שעת רצון לר; ח"מהדו
דעת קדושים ; י"כ סוכות עם הוספות מכ"ה יו"ברית כהונת עולם לר; מעון ושבחי כהונהעולם עם שער ש

יושר ,; כ"ה ויוה"ל לר"נימוקי רמח; ל"זוהר תניינא לרמח; ח"ש כהן מהדו"הוראת שעה לר, ח"ראזדיל מהדו
מעיל  ;י"ז על ספר הכוונות מכת"הרמ; ח"ישרש יעקב לבעל מלא הרועים מהדו; לבב מהדות מכון עלי עין

ספר ; י"ז מכת"ספר כוונות ישן עם הגהות הרמ; י"י צמח מכת"כוונות ר; ח"כ מהדו"קודש ובגדי ישע ב
ו עם הגהות "עץ חיים לרח; כ"ח ב"עמק המלך מהדו; פ דן ידין ופרשת אליעזר מהדורת בומבך"קרנים ע

; ח"ציוני מהדו; ח"רה מהדוי הברצלוני על ספר יצי"פירוש ר; כ"ח ב"הריקאנטי לתורה מהדו' פי; כ"ש ג"הרש
ד הקבלה וסידורי כוונות ד הקבלה וסידורי כוונות ד הקבלה וסידורי כוונות ד הקבלה וסידורי כוונות """"סידורים המיוסדים עסידורים המיוסדים עסידורים המיוסדים עסידורים המיוסדים ע. איש תבונה ידלנה כללים בתורת הקבלה בראי החסידות

סידור ; ח"ש מראשקוב מהדו"י לר"סידור האר; כ"ח ד"מהדו> קאפל' ר<י קול יעקב "סידור האר: : : : בין היתרבין היתרבין היתרבין היתר
  .י"ל מכת"מחזור רמח; כ"ד י פיררה"ש עם הגהות ר"סידור הרש; ט"ל לשבת ויו"הרמח

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: 
עמוד התורה ראדזיל ; כ"פ נעימות צבי ו"ן ע"ליקוטי מוהר; ח"א מפרעמיסלא מהדו"רזא מהימנא לרי

אותיות דרבי ; כ"י אוסטרובצא ב"בית מאיר אדמור; י"מאיר עיני חכמים אוסטרובצה תליתאי מכת; ח"מהדו
ד "אמרי דוד לרי;  ד מבעלזא"מהרי –י הילולי "אגרא דב; ג ווינטרוב"חיבורי רנ; יצחק מהדורה חדשה

באורה של חמה תורת האמרי ; י"צ פרומר מכת"מועדים לרא ארץ צבי; אמרי שאול מודזיץ; כ"מרדומסק ג
דברים ; ח"דברי שלום קודינוב מהדו; ח"ם מהדו"מ בר דן שה"דברי משה ר; ביאור הליקוטים ברסלב; חיים

כסא דוד זאבליטוב ; ח"יודעי בינה מהדו; ח"חיים ושלום מונקאטש מהדו; ג"ח פרידמן מסד"בעתם לרש
; ח"ט זידיטשוב מהדו"מלבוש לשבת ויו; כ"אמרי יוסף ספינקא ג; ח"הדוג מ"קדושת אהרן סד; ח"מהדו

ג "מורשת גד לר;  כ"א טב ג"לב אהרן למהר; תורת החסידים הראשונים; פ בניש"שערים אל הפנימיות לרח
, ד פרידמן"מפי ספרים וסופרים לרא; ל"אשר פריינד זצ' אמרי אשר קובץ מכתבים מר; כ"ל ב"אייזנר זצ

כ "ם ופרקי אבות ותורה ומועדי  

Customs of the Righteous: 
כוכבי אור ; ארחות רבותינו בעלזא; א"ר מתו"ב הנהגות אדמו"זכור לאברהם ח    ;כ"הליכות הישועת משה ב

ג "בישישים חכמה לרנ; כ"ה) ברסלב(שיח שרפי קודש ; טובו אהלך בעלזא; שלחן רבותינו בעלזא; )ברסלב(
.ווינטרוב  

Homiletics, Jewish thought, and ethics, from the earliest Rishonim through the Acharonim 

and Torah sages of our times -- renewed editions of renowned works (some printed for the 

first time from manuscripts): 
משלים את המצוי (ד "רמה חה מכון יד "של; י"ט צהלון מכת"פ מהרי"נ ע"מסכת אדר    ----    קדמונים ואחרונים

א "פ הגר"נ ע"מסכת אדר; ח"קול בוכים גלאנטי מהדו; כ"ח ב"פ יפה מראה מהדו"אגדות ירושלמי ע; )באוצר
פ סדר תורה מועדים "א ע"תורת המהרש, א"מאוצר מהרש; א המבואר"פ הגר"מסכת אבות ע; המבואר

א על "ליקוטי הגר; מכון שפתי צדיקים 'ספר החיים מהדו; ש אוסטרופלר"ניצוצי שמשון לר; כ"ותהלים ה
; י"ת עם הוספות מכת"ם שיק עה"ליקוטי מהר; כ"א ב"חומש החיד; ח"ילקוט דוד מהדו; כ"סדר המועדים ב

; ח"א קאליר מהדו"חות יאיר לר; י"יריעות שלמה דרושים חדשים מכת; ח"נ מהדו"מנחת עני לבעל הערלו
בתי אבות ; י"ץ והוספות מכת"פ עם מטיב נגן ליעב"דשהג; י"מ אושמינא מכת"הדרת מרדכי בראשית לר

ב "ארץ צבי לאבי ר; כ"ח ה"ש בראך  מהדו"ספרי ר; י"בית שמואל אחרון תנינא מכ; ח"לבעל בית דוד מהדו
קובץ ; ח"י ב"ח עם תוספות מכ"חשב סופר מהדו; כ"ח ב"באר יוסף סלנט מהדו; ח"מפרשסיחא מהדו

; כ"פ ה"שי לתורה בריסק תורה מועדים והגדש; כ"חומש המגידים ד -להגיד ; ת"א עה"הערות ממרן הגריש
מחשבה ומוסר מתורת מחשבה ומוסר מתורת מחשבה ומוסר מתורת מחשבה ומוסר מתורת . כ"ד סולוויציק מבוסטון ב"איש הלכה גלוי ונסתר לרי,  דברי הגות והערכה

י "יד יחזקאל לר;  פ אגרת הזאת"י מסלנט ע"אור ישראל לר: ובכללם, ראשיהם ומנהליהםראשיהם ומנהליהםראשיהם ומנהליהםראשיהם ומנהליהם', ', ', ', הישיבות הקהישיבות הקהישיבות הקהישיבות הק



זהב ; י סרנא"ארחות חיים עם עיונים להגר;  י סרנא"ערכי הכוזרי להגר; שנחאי לונשטיין שיחות מגולת
; י קמניצקי"ס אבות לר"אמת ליעקב עמ; כ"מ חדש ב"אור עולם מתורת ר; כ"ל ב"ש שפירא זצ"משבא לגרמ

בן ; כ"ח קמיל ב"ת  לר"אמרי חיים עה; א אזבנד מטלז"לקח דעת לר; כ"מ קטץ מטלז ב"באר מחוקק לרח
זאת ליעקב ; כ"א יפהן ב"המוסר והדעת לר; כ"א פאם ב"מורה צדק ומראה כהן לר;  כ"ל מינצברג ב"רמלך ל

, ד הלוי"שיעורי הרמ; י אלשין"חנוכה לר –ירח למועדים ; ל היימן"חיי לבב לרא; י בורנשטיין בראשית"לרש
  . כ ועוד"צ רוטברג ב"מודע לבינה לר; כ"תורה דרוש ואגדה ודברי השקפה ג

Collections, anthologies, and Torah publications of the Chareidi Newspapers, both old and 

new.  

חקר , דברי הישיבות ודבר מכוני המחקר התורני, מן הגנזים ומתורת חכמי דורנו, אוצר של תורה וחכמה
ודברי , היסטוריה, רמוסף תורני למחק –) 'משפחה'מבית (קולמוס : משנת החסידות וסיפור דברי ימיה מהם

 1500כ  - מוסף שבת קודש של עיתון יתד נאמן ; קבצים עד כה בצבע מלא 124ימי ישראל מנהג והלכה 
בנתיבות ההלכה מתורת ; כ"קובץ חצי גבורים פליטת סופרים ה; מוספים מראשית ימי העיתון ועד ימינו

גינת ורדים מאת חסידי סאטמאר ; כ"ב ד"כנסת ישראל יוצאי סלבודקא בארה; ב קבצים"ל, פוסקי דורנו
כל אלה לצד השלמת ועדכון ; יתד המאיר שבעים קבצים; כ"ל ח"י זצ"משנת יוסף בתורת הגרע; א כרכים"כ

' סיני מאת מוסד הרב קוק כ; כ"י מקיצי נרדמים ו"קובץ על יד שע:  כגון, שאר הקבצים המצויים באוצר
גלאט ; כ"גווילין ה; כ"אור הגנוז ט; כ"ברקאי ה; ים חוברותאור תורה שש; כ"ירושתנו ב; כ"ישורון ג; קבצים

עם התורה ; כ"נחלת אבות ג, העמק יא חוברות; המאור שלושים חוברות; כ"דברי חפץ ג; ז כרכים"י י"שא
.כז קבצים ועוד רבים  

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

and traditions, bibliographies and catalogues: 

 
; אוצרנו' יון מצולה מגילת עיפה מהדו; ל"אור עולם תולדות רמח; )מהדורת בומבך(ץ "מגילת ספר ליעב

ערכים מתומצתים של כל (!) עשרים אלף , אוצר הרבנים; כ"ש המבורגר ג"הישיבה הרמה בפיורדא לרב
הכהן הגדול מאחיו ,  עובדות והנהגות לבית בריסק; כ"הרב מבריסק ד: י מלר"ספרי הרב ש.  ועוד. י"חכמ
; כ"אהרן קוטלר ב' א סורסקי על ר"אש התורה לר; ז ברוידא"נסיך ממלכת התורה על רש, א כהן"על ר

נפלאות הרבי ;  כ"אלבומים בצבע מלא ד, גאוני משפחת אבוחצירא; כ"נ אנשין ה"סיפורים ירושלמים לר
באש ובמים ; נ מברסלב"צ קעניג על מוהר"נוה צדיקים לרנ; ; ; ; כ"רבינו הקדוש משינאווא ב ;ח"מהדו) החוזה(

מכתב ; כ"תולדות הקול אריה ב; כ"ש הורביץ ג"יחוס הגדולים וימי שמואל לר; ת מברסלב"תולדות מוהרנ
; ירפ ממ"חז' האבא מסלבודקא על ר; ש העליר מצפת"הרב המנהיג והרופא על ר; א קטינגער"מאליהו על ר

ארזים עלי ; כ"ש לורינץ ב"ת לר"במחיצתם של גדוה; ח עם הוספות"ם שיק מהדו"דרכי משה החדש על מהר
אבותינו ; כ"מ צוקרמן ב"יחיד ודורו על ר; י פינקל ומשפחתו"אורות ממיר על רא    ;ש שפירא"מים על רמ

תולדות , אדרת אליהו; בית העלמין של פרנקפורט, אבני זכרון; י"א באר"תלמידי הגר, בשערי ירושלים
בקודש חזיתך ; בית הכנסת שבבעלזא; ל שוורץ"בחוזק יד לר; ח זוננפלד"בדור תהפוכות על רי; ת"האדר

יהודי ; י רוזנהיים"זכרונות ר; זכרונות מעולם שאבד על דוקלא; מ שוורצבורד זכרונות מישיבות ליטא"לר
; לחקר משפחות הרכבי; ודית מונטפיוריי בכרך יהודית ספר מסע ליה"ספר המסע לארץ הקודש לר; עדן

א "פותח שערים זכרונות רש; תולדות משפחת גינזבורג; א"ק שליט"ל והגרח"מהגראי, מאחורי הפרגוד
ל "פ דברי חז"פרשיות מהכתובים ע, מ למברסקי"ספרי ר. דער סאנזר צדיק; )פליסיקין(ח "דער ח; פריימן

. על הפורקן ועוד, על ידי עבדיך הנביאים, על הגבורות, ניעל הר סי, על הנסים: מתוארים כיחידות שלימות
רבינו : : : : מחקרים ומקורותמחקרים ומקורותמחקרים ומקורותמחקרים ומקורות ....ש מאמסיצלוב ועוד"אגרות רא; אגרות הבית אפרים; ם שיק"אגרות מהר: : : : אגרותאגרותאגרותאגרות

מחקר ; ש שפיגל"עמודים בתולדות הספר העברי לרי; כ"מ ריינר ב"ת רבותיו ותלמידיו לר"ר, תם ובני דורו
מבנה ההנהגה ; י בן יעקב"יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים ועד ימינו ל; ע שבט"לר ף"מבוא במפרשי הרי

ל "ההנהגה של הקהילה היהודית במזרח הקרוב ל, מאנית'הרוחנית ובתי הדין היהודים באימפריה העות
יסור יסרני , אבוקה בודדה; פרעות יהודי רוסיה - מהם ספר הפרעות::::שואה ופרעותשואה ופרעותשואה ופרעותשואה ופרעות    . כ ועוד"בורנשטיין ב

הקטלוגים     :ביבליוגרפיה וקטלוגיםביבליוגרפיה וקטלוגיםביבליוגרפיה וקטלוגיםביבליוגרפיה וקטלוגים. אנציקלופדיה שמע ישראל'; אויף קידוש ה; ב"א גילברטר ח"ריל
אוצר ספרי ; יודאיקה ירושלים יח קטלוגים. עשירים בתמונות ובממצאים ומהם המופיעים בצבע מלא

  . רשימת סטפנסקי לספרי חסידות ועוד; י וינוגרד"א של ר"הגר

 


