
  

   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 כהנים מהדורת  :מהדורות חדשות, ומהם מוערות ומפורשות תנ״ך ופירושיו ספרי פרשנות וספרי חז״ל

"כ מחודשים וחדשים*; תוספתא סדר זרעים מוגהת ומפורשת ע"י ביהמ"ד להלכה בהתיישבות; אופק ד

הגדות ג"כ נוספים;  ,תוספתא עם הגהות הגר"א לכמה מסכתות; תלמוד ירושלמי מפורש שע"י ביהמ"ד הנ"ל

ציון מדרש ע"פ תפארת מפורש ומנוקד במסורת תימן;  ,; מדרש איכה רבהג"כ התלמוד מהדורת ירושלמי

ב"כ חדשים ילקוט מדרשים מדרש תנחומא עם ביאור חדש בראשית;  כרך נוסף להשלמת הסדרה;

פירוש רלב"ג מהדו' מעליות דברים, תפסיר ישעיהו לרס"ג מהדורת רצהבי;  :ספרי פרשנות; ומחודשים

 הצרור המור עה"ת מהדורפירוש ראב"ע עם דעת עזרא שמות א*; השלמת הסדרה (ועוד כרך מבוא!); 

תורת כון יסודי; רה חדשה ושלימה מאת מאברנבאל עה"ת ה"כ מהדופירוש ויכלדר ב"כ;  ר"ב חדשה מאת

 "כה לרא"מ קורנגוט אור החיים עה"ת עם ביאור ישמח משה; *חיים כל פירושי הראשונים על תהלים ג"כ

  .ועוד



מהדורות חדשות ומוערות של ספרי ראשונים, וספרים היו״ל לראשונה , וקדמונים תורת גאונים ראשונים

 ;סידור רע"ג מהדורת ר"י סץ חלק נוסף; תשו' רב נטרונאי גאון מהדו' ברודי מהדו"ח* מכת"י בין היתר:

ספר הלכות פסוקות השלם ח"ד*; תשובות רש"י ב"כ מהדורת מכון אבוקה; איסור והיתר לרש"י מהדו"ח*; 

משנה ע"פ הרמב"ם מהדו' מעליות עמ"ס גיטין; פיה"מ לרמב"ם  ת מהדורת ר"ד דבליצקי;השו" הישר חלק

עמ"ס סוטה מהדו' בלזם; משנה תורה 'רמב"ם מדויק' מאת ר"י שילת ה"כ נוספים והשלמת הסדרה; משנה 

מכון אור זרוע  אור הגנוז על קידושין, ב"כ ספרי ראשונים עמ"ס מכת"י*;תורה ע"פ יד פשוטה ב"כ נוספים; 

; עם בעל המאור דפו"ר רי"ף ונציה שי"בח"א;  ,חלק נוסף; ספר העיטור מכון כנסת מוגה מכת"י ,אור עציון

תוספות רא"ה ביצה מהדורת אהב"ש*; חידושי ההשגות הראב"ד למשנה תורה מהדורת ר"ב נאור ח"א; 

הר"ן מוה"ק ב"מ*; חידושי מקואות;  מוערים עמ"ס ילקוט הראשוניםהרא"ש סוטה מהדורת ר"א שכטר; 

; שער כבוד ה' לר"א *שיטמ"ק מנחות מהדו"חבעריכת ר"ש עמנואל;  ,מגנזי אירופה ח"א מתורת הראשונים

בינו ספרי ר :ספרי מוסר לראשונים מהדורת מכון אורות חיים, בין היתראלנקווה עם ביאור פתח השער; 

  .ועוד וט האזובי ואגודת אזובמעלות המדות וארחות צדיקים ועוד; ספרי ר"י האזובי ילק יונה,

אור שמח   ספרי אחרונים, מהדורות חדשות וספרים המופיעים לראשונה מכ"י ביניהם:  תורת האחרונים,

ים של שלמה למס'  ספרי שיטות וחידושים על משניות וש"ס ספרי מצוות וכללים: מהדורה חדשה ד"כ;

ג"כ; גידולי טהרה עמ"ס מקואות לר"מ קרגוי  גליון הש"ס לרעק"א מכת"י גיטין מהדו"ח מכון משנת ר"א;

מהדו"ח; ספרי מכון כנסת: תורת גיטין עמ"ס גיטין לר"י  מליסא מהדו"ח; תפארת יעקב עמ"ס גיטין מהדו"ח; 

עבודת ישראל לר"י קמחי מהדו"ח מוערת עם ספר נוסף הכולל מבחר ספרים בעניני טיב גיטין מהדו"ח; 

 מנחת חינוך מהדו"ח עם גליונות דרך אמונה לר"ח קנייבסקי"א ב"כ; עבודת יוה"כ מהדורת מכון משנת ר

ילקוט מפרשים החדש ה"כ; רשב"ץ על כתובות; ים התלמוד לבעל אפיקי יהודה מכת"י; עטרת פז ע"ל ; ג"כ

הרא"ש מהדו"ח ד"כ; ריח דודאים עמ"ס מגילה לבעל בני יששכר מהדו"ח; שותי עזר מכ"י ב"כ לרא"ז 

מים; שכל טוב מהדו"ח; חידושי מהרש"ג עמ"ס שבועות מכת"י; הוד צבי ח"ב;  בית אויערבך תלמיד התו

יוסף דירנפלד מהדו"ח ג"כ; מנחת סולת זעהמן מהדו"ח ג"כ*; חידושי בית אב לרא"א יודלביץ מכת"י; טוב 

אור לציון לרב"צ אבא שאול עמ"ס קידושין ג"כ; ; ראיה מראי"ה קוק; הערות הרי"ש אלישיב שבת ח"ב

  . ם נסי לר"מ מאזוז ב"כארי

 ג עםורסבנהושו"ע ד' י; נוהג כצאן יוסף מהדו' מכון שלמה אומן :ומנהג ספרים ע"ס שו"ע וספרי הלכה

פרדו מהדו"ח; לר"א ; מנחת אהרן ב"כ שמלת אליהו וחכמת אליהו על ביאור הגר"א רעק"א דפו"ר; הגהות

פתחא זוטא תיקוני עירובין  שונה הלכות מאת ר"ח קנייבסקי ו"כ; משנה ברורה עם פסקי חזו"א וגליונות

   .ועוד חקרי הלכות ר"י פיקערסקי מהדו"ח ג"כ משפט ערוך על חו"מ לרז"נ גולדברג חלק נוסף; מהדו"ח;

פנים  ת מעיל צדקה מהדו"ח;"שו ץ מהדו"ח עם הוספות מכת"י ג"כ;"שאילת יעב :שאלות ותשובותספרות 

שו"ת פני יצחק שו"ת פרי האדמה ח"ג מהדו"ח;  מאירות מהדו"ח ב"כ נוספים; שו"ת הרמ"א מהדו"ח*;

אבני אבועלפיא מהדו"ח כרך נוסף; שו"ת מהרי"א יהודה יעלה חלק אהע"ז חו"מ מהדו' מכון שלמה אומן; 

ני צדק ר"ע בסיס שו"ת לחם שלמה לרש"ז ארנרייך ב"כ חדשים; אבצדק לרי"י טייטלבוים מהדו"ח ג"כ; 

שו"ת ברכת יעקב מהדו"ח; בית אב  זוטא מהדו"ח; אפתח שו"תשו"ת צפנת פענח החדשות ח"ד;  מהדו"ח;

מכתב מאליהו מהדו"ח כרך נוסף*;  אל ומשיבשו יודלביץ ב"כ כולל תשובות חדשות; מכתב מאליהו;לרא"א 

  .ועוד מהדו"ח לרב"ז שאפראן הרב"זשו"ת  ;תורת חסד מהדו"ח ח"א*חילופי שו"ת רי"ח מבבל ור"א מני*; 

הגדה של  :מאת פוסקי וחכמי הזמן, ספרי שו"ת הלכה ומנהג, ספרי שימוש וספרי עזר ביניהם ספרי הלכה

מספרי הר"ש אגרות וכתבים דרך אמונה מאת ר"ח קנייבסקי ב"כ; פסח אור לציון לרב"צ אבא שאול; 

תורת  ;וכן הגדה של פסח מחשבת בצלאל פורים משולש (חל השנה!) שובע שמחות;דבליצקי במהדו"ח: 

היולדת לר"י זילברשטיין ור"מ רוטשילד מהדו"ח; פסקי תשובה ח"ה מהדורה מחודשת; שמעתא דמשה 

אוצר פסקי ר"מ פינשטיין ג"כ; דעת נוטה ר"ח קנייבסקי הל' מזוזה; ספרי רב"צ מוצפי ששה ספרים חדשים; 

שדה מרדכי לר"מ גרוס שביעית  שוב כרך חדש;לר"ז ים ומחודשים; שערי זבולון הלכות ט"ו כרכים חדש



הלכה ברורה לר"ד יוסף כרך  מנהגי הראש"ל (ר"ע יוסף) ח"א; אפרתי חלק חדש;לרי"י  יוסף  ישאח"א; 

סת"ם ; ספרי ר"מ ויא, בדיקת המזון כהלכה ב"כ בצבע ועוד; ה"כ שרשי מנהגי אשכנז לרב"ש המבורגרנוסף; 

סדר הדין בבית הדין הרבני משפטי התורה: . רה דרך לקניה שימוש ובדיקה מאת ר"מ מנדלוביץ בצבעמו

   משפטי התורה ר"י שפיץ כרך נוסף.משפטיך ליעקב לרצ"י בן יעקב חי"א;  לר"א שוחטמן;

מהדורות חדשות ומפוארות לספרי הדרוש המפורסמים לצד  ומחשבה ספרי פרשנות דרוש חידושי אגדות

ספר הגור לר"נ טריוויש ב"כ; גבורות ה' למהר"ל ח"ד מהדו' הרטמן; פרסומים חדשים מכת"י, ביניהם: 

 מתורת הגר"א וסקירה על כל חיבוריו תפארת ישראל ומגלת ספר לרשב"ץ השני מהדו"ח; תורת הגר"א

מדרש האתמרי אזור אליהו ו ; כלי יקר מהדורת מכון אורות חיים;שמות לדות אהרןחומש תו לר"ד קמינצקי;

ראשון לציון על אסתר  ; משחת קודש לבעל מלאכת הקודש בראשית מכת"י;ב"כ לבעל שבט מוסר מהדו"ח

וישכם אברהם  ;ספרי חיד"אמ לבעל אוה"ח מהדו' קורנגוט; פרדס החיד"א ג"כ נוספים; הגדת החיד"א ועוד

אבן ישראל  רבי רפאל בן עטר מכת"י;חידושי  דו"ח; גבעות עולם לר"י קובו עה"ת מהדו"ח;לר"א פאלג'י מה

תהלות לרבותינו שבמרוקו ע"ס תהלים; מר"י סלאנטר מהדו"ח; אמונה והשגחה לר"ש מאלצן מהדו"ח; 

ענתבי לר"י יושב אהלים  שערי חיים על נ"ך מר"ח סופר בעל מחנה חיים; שרביט הזהב ע"ס שמואל;

חשב האפוד עה"ת רא"ד אסופת גנזים לצריז"ס מהדו"ח;  ;*קלוגר ב"כ נוספיםלר"ש חכמת התורה מהדו"ח; 

; קץ הימין וקץ מגולה ועוד מעניני התקופה מרי"מ פאל ד"כ; עדת יעקב לר"י מונבומינסק ב"כ נוספים

  סקי ב"כ נוספים.מברעל ידי עבדיך הנביאים לר"מ לסורוצקין ח"כ; 

מחודשות: ראש מלין מהדו"ח מבוארת בחלקה ע"י הראי"ה;  מכת"י ומהדורות תלמידיוקוק ו אי"הספרי הר 

אגרות חמדה בעניני אר"י; עץ הדר השלם  פנקסי הראי"ה ב"כ נוספים; אגרות הראי"ה שני קבצים נוספים;

וכרך אגרות  ו"כ מחודשים לרי"מ חרל"פ,  מי מרוםבעניני אתרוגי אר"י; שיחות הראי"ה מאת רמ"צ נריה; 

   חוג הראי"ה, שיעורי ר"ד כהן ח"ג. חדש;

זוהר : ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד, מכללם: קבלה

אוצר החיים לר' יצחק דמן עכו תלמיד רמב"ן מכת"י;  ע"פ הסולם מהדורה חדשה ומנוקדת כ"א כרכים;

דרושי מהדו' אהב"ש*; "כ גמכת"י  תפארת אדםרנו ליעקב ואור זרוע והגהות על פרע"ח, ספרי ר"י צמח: 

 אדיר במרום ח"ב לרמח"ל ;ב"כ מהדו' פרדס יצחק וליקוטי הש"ס לאריז"ל שערי מאמרי רז"למהר"י צמח; 

עוד מחכם עצי עדן ( ,ארץ טוב ,מחכמי הקלויז בבראד: וחרב פיפיות "י הלויספינר; ספרי ר ר"י מהדו' מכת"י

זוהר ע"פ דמשק אליעזר ד"כ נוספים; ספרי  עבודת יוה"כ להר"ש תאומים מכת"י; ;)עו"הזה ראה בספרי 

סתר עליון ; דמשפטים עם ביאור מתוק לנפשד"כ, סבא  עץ חיים עם בית לחם יהודה :הר"י פתיה במהדו"ח

בעריכת ר"י הלל ב"כ נוספים*; סדר כוונת הרש"ש  סדר כוונות הרש"ש: סדורי רש"ש חדשיםלרמ"י לנדמן.  

מספרי בעל הסולם ובנו  .ג"כ  ר"ס מוצפימכתיבת סידור הרש"ש האלף לך שלמה,  "כ;דדרזי  שבעריכת ר"

תלמוד עשר ספירות לבעל הסולם ו"כ; הסולם  ;דו"חעם פנים מסבירות לבעל הסולם מהץ חיים עהרב"ש: 

  למועד ו"כ, ספרי בנו הרב"ש ב"כ.

אור לשמים, רב ייבי, ישמח  בין היתר:דפוסים ראשונים ומהדורות חדשות, עובדות והנהגות: חסידות: 

אמרי  ;ב"כ ליקוטי מוהר"ן עם ביאור רא"י כרמל אוצרות מהרצ"א ב"כ;משה, ועוד מהדורות ראשונות. 

ספרי רק"ק  מראה יחזקאל המבואר ועוד מספרי המחבר; יהודה היילפרין מבראזן מהדו"ח מכת"י ד"כ;

אור מרדכי, רשימות  ח;"צדיק פוריסוב מהדועטרה לראש שפירא מפיאסנצנא במהדו"ח ומושלמות ה"כ; 

בהיכלא דמלכא מר"מ טייטלבוים בעל ברך משה ד"כ; לב אהרן לר"א טייטלבוים מסאטמר  רמ"ש באומינגר;

זכרון עובדות והנהגות: . ספרי רי"מ ארלנגר ו"כב"כ; ליקוטי אמונת עיתך לר"מ וולפסון ג"כ נוספים;

בית צאנז רש"ג אונגער (ועוד  –לראשונים מהדו"ח; מרא דעובדא מרמ"א פריינד ג"כ; אבותינו ורבותינו 

אוצר הסיפורים לר"צ מושקוביץ מהדו"ח; מגדיל ישועות  מספרי המחבר); אהל שלמה ראדומסק מהדו"ח;

  רדיטשוב להנ"ל. ; סיפורי קדושים, מהדורת נגאל; רלו"י מבמלכו מהדו"ח ועוד



 ספרי ראשי הישיבות, ספרים ע"ד הישיבות, ספרי עיון וספרי מר"מ. ואלו מאשר נ"ע: תורת הישיבות הק',

שיעורי רי"מ פינשטיין נזר הקודש ר"מ ראזין מהדו"ח ד"כ;  שיעורי עבודת לוי לרי"י רודרמן עמ"ס ב"ק; 

ספרי ר"י אדלשטיין משאת משה לר"מ חברוני מהדו"ח ב"כ*;  אגרות הגרי"ד הלוי (מבוסטון); יומא ח"א;

עמ"ס  שיעורי רש"י בורנשטיין ;ד"כ רב רמת השרון חוסן יעקב ב"כ, בעקבי דעת מקואות וביכורים ועוד

נתיב מצותיך מנחת ערב לרמי"ל ליפקוביץ עמ"ס תענית; עולת יצחק לר"י לנדא מחברון ב"כ נוספים;  ;נדרים

מנחת אברהם לר"א חידושי ר"ד לנדו מסלבודקה ה"כ נוספים; גולדברג; ואלה מהחיים עמנו לאוי"ט:  לרז"נ

ספרי ר"ד כהן ר"י חברון: הוצאת שבת, מאמר דוד, מדה מרובה, מילי דמיטב, תשלומי גרבוז יומא ב"כ; 

משכנות  ין ג"כ;שיעורי רצ"י אדלשטיבית יצחק ר"י ברטלר; ; משא יד לרי"ד אילן חלק חדש; ועוד נדרים

אמרי חן לרי"ה  ; יפה מראה לרי"ש לסיצין י"א כרכים;ב"כ יהודה לרא"י ליפקוביץ; חידושי רנ"ב לבה

    ., ועוד רבים לא יכילם הגליוןפותח שער לרא"ב פינקל; איזהו מקומן ב"כ נוספיםלעוונברג י"א כרכים; 

פרקי אני לדודי, עניני הימים הנוראים מאת ר"ש דבליצקי; נועם שי"ח  :וספרי דרשנים דעת חכמה ומוסר

מסילות חכמה ומוסר לר"א גינזבורג  ליקוטי חכמה ומוסר מר"ר שמואלביץ; תורה לר"מ גיפטר ח"ב;

, ועוד כרכים רהששכטר ע מר' אריהאריה שאג עשרה כרכים;  ראובן אלבז מר' . משכני אחריך מפוניבז'

  רבים. 

אסופה נדירה של כמאה וחמישים מאמרים של  : ספרי קהילותו סורות וזכרונותתולדות חכמי ישראל, מ

תולדות רבותינו שבשאלוניקי ויוון, אנציקלופדיה  לחכמי הארץ החוקר הגדול והכולל פרופ' מאיר בניהו; 

על  עליות אליהומהדו"ח; צרת ורה המקולדת אדם המהדותספר הב"ח לר"פ סירקיס; מאת ר"ש ואננונו; 

נט מאת ר"מ פלאטו; רבי יצחק אלחנן ספקטור מהנ"ל; אסלעל ר"י אור ישראל  ;מהדו"ח מווילנאהגר"א 

הרב הגדול ר"מ שפירא בוימל; מכלי ראשון זכרונות ר"מ גבירץ; בלבב שלם תולדות תולדות המנחת חינוך; 

על רח"י  הסולם ותלמידיו; מהר"ם שיק וזמנו; משיחי השקר ומתנגדיהם לרב"ש המבורגר; ובחרת בחיים

קלפהולץ; עובדות דר' לוי על ר' גמליאל רבינוביץ בעל מעדני השולחן; כאיל תערוג עובדות על חכמי ישראל 

(לאוסף ספרי הקהילות  קהילות:מפי רא"ל שטיינמן; עולמות שחרבו מר"י שיינברגר על בעל דברי יואל. 

החברות ממזרח אירופה נוספו עוד ג"כ); יהודי קווקז; גאות ושבר תולדות יהודי מקדוניה; זוועהיל, על 

אסופת ספרים על שבט הפלשים  בית העלמין של קהילת סארדאהלי;חורבן העיר בין שתי המלחמות; 

ים, יהודי אתיופיה ומורשתם, הגדת שבאתיופיה: ספרי ר"מ ולדמן: מעבר לנהרי כוש, מאתיופיה לירושל

קטלוגים מחקרים בתולדות יהודי אתיופיה מאת י' גרינפלד; סדר תפילת הפלשים מאת יוסף הלוי. אתיופיה; 

ר"א מזת קהיר יגנ; שרידי בבלי מבוא ביבליוגרפי היסטורי מאת רח"ז דימטרובסקי: בין היתר: וביבליוגרפיה

; עתיקים ונדירים מאת ר"מ רוזנפלד ב"כ. עיתונות תורנית:  וינה ג"כקטלוג הספריה הקיסרית ב ;ב"כ הורביץ

  קבצים ועוד. 32קבצים; מוסף ש"ק י"נ  41המבשר תורני 

     


