בס"ד

Introduction to Book List
As with every year, many of the books presented in this update are the result of requests that
have come in from users of the Otzar, who have brought missing titles to our attention. As always,
we make every effort to accommodate these requests and obtain the missing books. We look
forward receiving ideas and suggestions for books that are still missing in the Otzar, so that we
can add them to the program to the best of our ability.
Here is a selected list of titles that have been added to the Otzar, sorted into topics and areas of
interest. What appears here is just a small taste of what you can find in the complete list, as for
the most part we’ve only listed the ones that are easily recognised.
(You will also find in the complete list extremely important books that were authored by Chachmei
Torah who are not yet well-known. Some of these deal with an entire Maseches in depth, without
leaving a corner unexplored, or who cover a topic in its entirety, clarifying everything related to
it down to its tiniest detail and exploring the breadth and depth of the issue at hand. We have no
doubt that once these books are discovered – probably due to our search function — you will
get great pleasure from learning them, often more than from books that have gained greater
recognition).
Moreover: The greater portion of books that appear here have been added to the general
database. Only a few belong to the institutional bundles —these are marked with an asterisk*.
Apart from the above, there are many other books from various categories, Torah files, and
supplementary sections to books that already exist in the database, as well as completely new files.
There is also a large collection of over 100 titles printed in Tunisia between 5600-5700 (mid19th mid 20th century). There are also books that have become available in convenient study formats,
in response to our users requests, as well as: a new edition of the Chok L’Ýisroel, illustrated
Mishnayos and Gemaras by R’ Y. Gerstein, and many other diverse titles that cannot be listed
here.

 תורת כה ים מהדורת: ומהם מוערות ומפורשות,ת ״ך ופירושיו ספרי פרש ות וספרי חז״ל מהדורות חדשות
;אופק ד"כ מחודשים וחדשים*; תוספתא סדר זרעים מוגהת ומפורשת ע"י ביהמ"ד להלכה בהתיישבות
 ג"כ וספים; הגדות,תוספתא עם הגהות הגר"א לכמה מסכתות; תלמוד ירושלמי מפורש שע"י ביהמ"ד ה "ל
 מפורש ומ וקד במסורת תימן; מדרש ע"פ תפארת ציון,התלמוד מהדורת ירושלמי ג"כ; מדרש איכה רבה
כרך וסף להשלמת הסדרה; מדרש ת חומא עם ביאור חדש בראשית; ילקוט מדרשים ב"כ חדשים
, תפסיר ישעיהו לרס"ג מהדורת רצהבי; פירוש רלב"ג מהדו' מעליות דברים:ומחודשים; ספרי פרש ות
השלמת הסדרה )ועוד כרך מבוא!(; פירוש ראב"ע עם דעת עזרא שמות א*; צרור המור עה"ת מהדורה
חדשה מאת ר"ב ויכלדר ב"כ; פירוש אבר באל עה"ת ה"כ מהדורה חדשה ושלימה מאת מכון יסודי; תורת
חיים כל פירושי הראשו ים על תהלים ג"כ*; אור החיים עה"ת עם ביאור ישמח משה לרא"מ קור גוט ה"כ
.ועוד

תורת גאו ים ראשו ים וקדמו ים ,מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשו ים ,וספרים היו״ל לראשו ה
מכת"י בין היתר :סידור רע"ג מהדורת ר"י סץ חלק וסף; תשו' רב טרו אי גאון מהדו' ברודי מהדו"ח*;
הלכות פסוקות השלם ח"ד*; תשובות רש"י ב"כ מהדורת מכון אבוקה; איסור והיתר לרש"י מהדו"ח*; ספר
הישר חלק השו"ת מהדורת ר"ד דבליצקי; מש ה ע"פ הרמב"ם מהדו' מעליות עמ"ס גיטין; פיה"מ לרמב"ם
עמ"ס סוטה מהדו' בלזם; מש ה תורה 'רמב"ם מדויק' מאת ר"י שילת ה"כ וספים והשלמת הסדרה; מש ה
תורה ע"פ יד פשוטה ב"כ וספים; אור הג וז על קידושין ,ב"כ ספרי ראשו ים עמ"ס מכת"י*; אור זרוע מכון
אור עציון ,חלק וסף; ספר העיטור מכון כ סת מוגה מכת"י ,ח"א; רי"ף ו ציה שי"ב עם בעל המאור דפו"ר;
השגות הראב"ד למש ה תורה מהדורת ר"ב אור ח"א; חידושי הרא"ה ביצה מהדורת אהב"ש*; תוספות
הרא"ש סוטה מהדורת ר"א שכטר; ילקוט הראשו ים מוערים עמ"ס מקואות; חידושי הר"ן מוה"ק ב"מ*;
מג זי אירופה ח"א מתורת הראשו ים ,בעריכת ר"ש עמ ואל; שיטמ"ק מ חות מהדו"ח*; שער כבוד ה' לר"א
אל קווה עם ביאור פתח השער; ספרי מוסר לראשו ים מהדורת מכון אורות חיים ,בין היתר :ספרי רבי ו
יו ה ,מעלות המדות וארחות צדיקים ועוד; ספרי ר"י האזובי ילקוט האזובי ואגודת אזוב ועוד.
תורת האחרו ים ,ספרי אחרו ים ,מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשו ה מכ"י בי יהם :אור שמח
מהדורה חדשה ד"כ; ספרי שיטות וחידושים על מש יות וש"ס ספרי מצוות וכללים :ים של שלמה למס'
גיטין מהדו"ח מכון מש ת ר"א; גליון הש"ס לרעק"א מכת"י ג"כ; גידולי טהרה עמ"ס מקואות לר"מ קרגוי
מהדו"ח; ספרי מכון כ סת :תורת גיטין עמ"ס גיטין לר"י מליסא מהדו"ח; תפארת יעקב עמ"ס גיטין מהדו"ח;
טיב גיטין מהדו"ח; עבודת ישראל לר"י קמחי מהדו"ח מוערת עם ספר וסף הכולל מבחר ספרים בע י י
עבודת יוה"כ מהדורת מכון מש ת ר"א ב"כ; מ חת חי וך מהדו"ח עם גליו ות דרך אמו ה לר"ח ק ייבסקי
ג"כ; ילקוט מפרשים החדש ה"כ; רשב"ץ על כתובות; ים התלמוד לבעל אפיקי יהודה מכת"י; עטרת פז ע"ל
הרא"ש מהדו"ח ד"כ; ריח דודאים עמ"ס מגילה לבעל ב י יששכר מהדו"ח; שותי עזר מכ"י ב"כ לרא"ז
אויערבך תלמיד התומים; שכל טוב מהדו"ח; חידושי מהרש"ג עמ"ס שבועות מכת"י; הוד צבי ח"ב; בית
יוסף דיר פלד מהדו"ח ג"כ; מ חת סולת זעהמן מהדו"ח ג"כ*; חידושי בית אב לרא"א יודלביץ מכת"י; טוב
ראיה מראי"ה קוק; הערות הרי"ש אלישיב שבת ח"ב; אור לציון לרב"צ אבא שאול עמ"ס קידושין ג"כ;
ארים סי לר"מ מאזוז ב"כ.
ספרים ע"ס שו"ע וספרי הלכה ומ הג :והג כצאן יוסף מהדו' מכון שלמה אומן; שו"ע ד' יוה סבורג עם
הגהות רעק"א דפו"ר; שמלת אליהו וחכמת אליהו על ביאור הגר"א ב"כ; מ חת אהרן לר"א פרדו מהדו"ח;
מש ה ברורה עם פסקי חזו"א וגליו ות שו ה הלכות מאת ר"ח ק ייבסקי ו"כ; פתחא זוטא תיקו י עירובין
מהדו"ח; משפט ערוך על חו"מ לרז" גולדברג חלק וסף; חקרי הלכות ר"י פיקערסקי מהדו"ח ג"כ ועוד.
ספרות שאלות ותשובות :שאילת יעב"ץ מהדו"ח עם הוספות מכת"י ג"כ; שו"ת מעיל צדקה מהדו"ח; פ ים
מאירות מהדו"ח ב"כ וספים; שו"ת הרמ"א מהדו"ח*; שו"ת פרי האדמה ח"ג מהדו"ח; שו"ת פ י יצחק
אבועלפיא מהדו"ח כרך וסף; שו"ת מהרי"א יהודה יעלה חלק אהע"ז חו"מ מהדו' מכון שלמה אומן; אב י
צדק לרי"י טייטלבוים מהדו"ח ג"כ; שו"ת לחם שלמה לרש"ז אר רייך ב"כ חדשים; אב י צדק ר"ע בסיס
מהדו"ח; שו"ת צפ ת פע ח החדשות ח"ד; שו"ת פתחא זוטא מהדו"ח; שו"ת ברכת יעקב מהדו"ח; בית אב
לרא"א יודלביץ ב"כ כולל תשובות חדשות; מכתב מאליהו; שואל ומשיב מהדו"ח כרך וסף*; מכתב מאליהו
חילופי שו"ת רי"ח מבבל ור"א מ י*; תורת חסד מהדו"ח ח"א*; שו"ת הרב"ז לרב"ז שאפראן מהדו"ח ועוד.
ספרי הלכה מאת פוסקי וחכמי הזמן ,ספרי שו"ת הלכה ומ הג ,ספרי שימוש וספרי עזר בי יהם :הגדה של
פסח אור לציון לרב"צ אבא שאול; אגרות וכתבים דרך אמו ה מאת ר"ח ק ייבסקי ב"כ; מספרי הר"ש
דבליצקי במהדו"ח :שובע שמחות; פורים משולש )חל הש ה!( וכן הגדה של פסח מחשבת בצלאל; תורת
היולדת לר"י זילברשטיין ור"מ רוטשילד מהדו"ח; פסקי תשובה ח"ה מהדורה מחודשת; שמעתא דמשה
פסקי ר"מ פי שטיין ג"כ; דעת וטה ר"ח ק ייבסקי הל' מזוזה; ספרי רב"צ מוצפי ששה ספרים חדשים; אוצר
הלכות ט"ו כרכים חדשים ומחודשים; שערי זבולון לר"ז שוב כרך חדש; שדה מרדכי לר"מ גרוס שביעית

ח"א; ישא יוסף לרי"י אפרתי חלק חדש; מ הגי הראש"ל )ר"ע יוסף( ח"א; הלכה ברורה לר"ד יוסף כרך
וסף; שרשי מ הגי אשכ ז לרב"ש המבורגר ה"כ; ספרי ר"מ ויא ,בדיקת המזון כהלכה ב"כ בצבע ועוד; סת"ם
מורה דרך לק יה שימוש ובדיקה מאת ר"מ מ דלוביץ בצבע .משפטי התורה :סדר הדין בבית הדין הרב י
לר"א שוחטמן; משפטיך ליעקב לרצ"י בן יעקב חי"א; משפטי התורה ר"י שפיץ כרך וסף.
ספרי פרש ות דרוש חידושי אגדות ומחשבה מהדורות חדשות ומפוארות לספרי הדרוש המפורסמים לצד
פרסומים חדשים מכת"י ,בי יהם :גבורות ה' למהר"ל ח"ד מהדו' הרטמן; ספר הגור לר" טריוויש ב"כ;
תפארת ישראל ומגלת ספר לרשב"ץ הש י מהדו"ח; תורת הגר"א מתורת הגר"א וסקירה על כל חיבוריו
לר"ד קמי צקי; חומש תולדות אהרן שמות; כלי יקר מהדורת מכון אורות חיים; אזור אליהו ומדרש האתמרי
לבעל שבט מוסר מהדו"ח ב"כ; משחת קודש לבעל מלאכת הקודש בראשית מכת"י; ראשון לציון על אסתר
לבעל אוה"ח מהדו' קור גוט; פרדס החיד"א ג"כ וספים; הגדת החיד"א ועוד מספרי חיד"א; וישכם אברהם
לר"א פאלג'י מהדו"ח; גבעות עולם לר"י קובו עה"ת מהדו"ח; חידושי רבי רפאל בן עטר מכת"י; אבן ישראל
מר"י סלא טר מהדו"ח; אמו ה והשגחה לר"ש מאלצן מהדו"ח; תהלות לרבותי ו שבמרוקו ע"ס תהלים;
שרביט הזהב ע"ס שמואל; שערי חיים על "ך מר"ח סופר בעל מח ה חיים; יושב אהלים לר"י ע תבי
מהדו"ח; חכמת התורה לר"ש קלוגר ב"כ וספים*; אסופת ג זים לצריז"ס מהדו"ח; חשב האפוד עה"ת רא"ד
פאל ד"כ; עדת יעקב לר"י מו בומי סק ב"כ וספים; קץ הימין וקץ מגולה ועוד מע י י התקופה מרי"מ
סורוצקין ח"כ; על ידי עבדיך ה ביאים לר"מ למברסקי ב"כ וספים.
ספרי הראי"ה קוק ותלמידיו מכת"י ומהדורות מחודשות :ראש מלין מהדו"ח מבוארת בחלקה ע"י הראי"ה;
פ קסי הראי"ה ב"כ וספים; אגרות הראי"ה ש י קבצים וספים; אגרות חמדה בע י י אר"י; עץ הדר השלם
בע י י אתרוגי אר"י; שיחות הראי"ה מאת רמ"צ ריה; מי מרום לרי"מ חרל"פ ,ו"כ מחודשים וכרך אגרות
חדש; חוג הראי"ה ,שיעורי ר"ד כהן ח"ג.
קבלה :ספרים ה דפסים לראשו ה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עי ים לספרי יסוד ,מכללם :זוהר
ע"פ הסולם מהדורה חדשה ומ וקדת כ"א כרכים; אוצר החיים לר' יצחק דמן עכו תלמיד רמב"ן מכת"י;
ספרי ר"י צמח :אור זרוע והגהות על פרע"ח ,ר ו ליעקב ותפארת אדם מכת"י ג"כ מהדו' אהב"ש*; דרושי
מהר"י צמח; שערי מאמרי רז"ל וליקוטי הש"ס לאריז"ל מהדו' פרדס יצחק ב"כ; אדיר במרום ח"ב לרמח"ל
מכת"י מהדו' ר"י ספי ר; ספרי ר"י הלוי מחכמי הקלויז בבראד :וחרב פיפיות ,ארץ טוב ,עצי עדן )עוד מחכם
זה ראה בספרי עו"ה(; עבודת יוה"כ להר"ש תאומים מכת"י; זוהר ע"פ דמשק אליעזר ד"כ וספים; ספרי
הר"י פתיה במהדו"ח :עץ חיים עם בית לחם יהודה ד"כ ,סבא דמשפטים עם ביאור מתוק ל פש; סתר עליון
לרמ"י ל דמן .סדורי רש"ש חדשים :סדר כוו ות הרש"ש בעריכת ר"י הלל ב"כ וספים*; סדר כוו ת הרש"ש
בעריכת ר"ש דרזי ד"כ; סידור הרש"ש האלף לך שלמה ,מכתיבת ר"ס מוצפי ג"כ  .מספרי בעל הסולם וב ו
הרב"ש :עץ חיים עם פ ים מסבירות לבעל הסולם מהדו"ח; תלמוד עשר ספירות לבעל הסולם ו"כ; הסולם
למועד ו"כ ,ספרי ב ו הרב"ש ב"כ.
חסידות :דפוסים ראשו ים ומהדורות חדשות ,עובדות וה הגות :בין היתר :אור לשמים ,רב ייבי ,ישמח
משה ,ועוד מהדורות ראשו ות .אוצרות מהרצ"א ב"כ; ליקוטי מוהר"ן עם ביאור רא"י כרמל ב"כ; אמרי
יהודה היילפרין מבראזן מהדו"ח מכת"י ד"כ; מראה יחזקאל המבואר ועוד מספרי המחבר; ספרי רק"ק
שפירא מפיאס צ א במהדו"ח ומושלמות ה"כ; עטרה לראש צדיק פוריסוב מהדו"ח; אור מרדכי ,רשימות
רמ"ש באומי גר; בהיכלא דמלכא מר"מ טייטלבוים בעל ברך משה ד"כ; לב אהרן לר"א טייטלבוים מסאטמר
ב"כ; ליקוטי אמו ת עיתך לר"מ וולפסון ג"כ וספים;ספרי רי"מ ארל גר ו"כ .עובדות וה הגות :זכרון
לראשו ים מהדו"ח; מרא דעובדא מרמ"א פריי ד ג"כ; אבותי ו ורבותי ו – בית צא ז רש"ג או גער )ועוד
מספרי המחבר(; אהל שלמה ראדומסק מהדו"ח; אוצר הסיפורים לר"צ מושקוביץ מהדו"ח; מגדיל ישועות
מלכו מהדו"ח ועוד; סיפורי קדושים ,מהדורת גאל; רלו"י מברדיטשוב לה "ל.

תורת הישיבות הק' ,ספרי ראשי הישיבות ,ספרים ע"ד הישיבות ,ספרי עיון וספרי מר"מ .ואלו מאשר "ע:
זר הקודש ר"מ ראזין מהדו"ח ד"כ; שיעורי עבודת לוי לרי"י רודרמן עמ"ס ב"ק; שיעורי רי"מ פי שטיין
יומא ח"א; אגרות הגרי"ד הלוי )מבוסטון(; משאת משה לר"מ חברו י מהדו"ח ב"כ*; ספרי ר"י אדלשטיין
רב רמת השרון חוסן יעקב ב"כ ,בעקבי דעת מקואות וביכורים ועוד ד"כ; שיעורי רש"י בור שטיין עמ"ס
דרים; מ חת ערב לרמי"ל ליפקוביץ עמ"ס תע ית; עולת יצחק לר"י ל דא מחברון ב"כ וספים; תיב מצותיך
לרז" גולדברג; ואלה מהחיים עמ ו לאוי"ט :חידושי ר"ד ל דו מסלבודקה ה"כ וספים; מ חת אברהם לר"א
גרבוז יומא ב"כ; ספרי ר"ד כהן ר"י חברון :הוצאת שבת ,מאמר דוד ,מדה מרובה ,מילי דמיטב ,תשלומי
דרים ועוד; משא יד לרי"ד אילן חלק חדש; בית יצחק ר"י ברטלר; שיעורי רצ"י אדלשטיין ג"כ; משכ ות
יהודה לרא"י ליפקוביץ; חידושי ר "ב לבה ב"כ; יפה מראה לרי"ש לסיצין י"א כרכים; אמרי חן לרי"ה
לעוו ברג י"א כרכים; פותח שער לרא"ב פי קל; איזהו מקומן ב"כ וספים ,ועוד רבים לא יכילם הגליון.
דעת חכמה ומוסר וספרי דרש ים :ועם שי"ח א י לדודי ,ע י י הימים ה וראים מאת ר"ש דבליצקי; פרקי
תורה לר"מ גיפטר ח"ב; ליקוטי חכמה ומוסר מר"ר שמואלביץ; מסילות חכמה ומוסר לר"א גי זבורג
מפו יבז' .משכ י אחריך מר' ראובן אלבז עשרה כרכים; אריה שאג מר' אריה שכטר עשרה כרכים ,ועוד
רבים.
תולדות חכמי ישראל ,מסורות וזכרו ות וספרי קהילות :אסופה דירה של כמאה וחמישים מאמרים של
החוקר הגדול והכולל פרופ' מאיר ב יהו; תולדות רבותי ו שבשאלו יקי ויוון ,א ציקלופדיה לחכמי הארץ
מאת ר"ש וא ו ו; ספר הב"ח לר"פ סירקיס; תולדת אדם המהדורה המקוצרת מהדו"ח; עליות אליהו על
הגר"א מוויל א מהדו"ח; אור ישראל על ר"י סלא ט מאת ר"מ פלאטו; רבי יצחק אלח ן ספקטור מה "ל;
תולדות המ חת חי וך; הרב הגדול ר"מ שפירא בוימל; מכלי ראשון זכרו ות ר"מ גבירץ; בלבב שלם תולדות
הסולם ותלמידיו; מהר"ם שיק וזמ ו; משיחי השקר ומת גדיהם לרב"ש המבורגר; ובחרת בחיים על רח"י
קלפהולץ; עובדות דר' לוי על ר' גמליאל רבי וביץ בעל מעד י השולחן; כאיל תערוג עובדות על חכמי ישראל
מפי רא"ל שטיי מן; עולמות שחרבו מר"י שיי ברגר על בעל דברי יואל .קהילות) :לאוסף ספרי הקהילות
החברות ממזרח אירופה וספו עוד ג"כ(; יהודי קווקז; גאות ושבר תולדות יהודי מקדו יה; זוועהיל ,על
חורבן העיר בין שתי המלחמות; בית העלמין של קהילת סארדאהלי; אסופת ספרים על שבט הפלשים
שבאתיופיה :ספרי ר"מ ולדמן :מעבר ל הרי כוש ,מאתיופיה לירושלים ,יהודי אתיופיה ומורשתם ,הגדת
אתיופיה; מחקרים בתולדות יהודי אתיופיה מאת י' גרי פלד; סדר תפילת הפלשים מאת יוסף הלוי .קטלוגים
וביבליוגרפיה :בין היתר :שרידי בבלי מבוא ביבליוגרפי היסטורי מאת רח"ז דימטרובסקי; ג יזת קהיר מר"א
הורביץ ב"כ; קטלוג הספריה הקיסרית בוי ה ג"כ; עתיקים ו דירים מאת ר"מ רוז פלד ב"כ .עיתו ות תור ית:
המבשר תור י  41קבצים; מוסף ש"ק י"  32קבצים ועוד.

