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אגרת רבינו חיים מוולאזין זצ"ל ירושליםתשע"בחיים בן יצחק מוולוז'ין259

אהבה בתענוגים ירושליםתשמ"ואזולאי, אברהם בן מרדכי260

אוצר מפרשי ההגדה ירושליםתשס"חמכון ירושלים261

אוצר מפרשי ההושענות ירושלים תשע"דמכון ירושלים262

אוצר מפרשי התורה - 3 כר' ירושלים תשע"זמכון ירושלים263

אוצר מפרשי התלמוד - 19 כר' ירושליםתשל"אמכון ירושלים264

אוצר מפרשי חנוכה ירושלים תשע"ומכון ירושלים265

אוצר שיטות - 2 כר' ירושליםתשל"טפירושים מרבני שאלוניקי וקהילות תורכיה266

אור גדול השלם ירושליםתשמ"זפרלמאן, ירוחם יהודה ליב בן שלמה זלמן267

אור זרוע <מכון ירושלים> - 3 כר' ירושליםתש"עיצחק בן משה מווינה268

אור זרוע השלם <מכון אור עציון> - 2 כר' ירושליםתשס"ויצחק בן משה מווינה269

אזהרות רבינו שלמה אבן גבירול עם פירוש נר מצוה ירושליםתש"עאבן-גבירול, שלמה בן יהודה - פיזאנטי, משה בן חיים - 270

אלפסי זוטא - 2 כר' ירושלים תשס"הפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיה271

אמרי בינה <דרשות> ירושליםתשמ"חאוירבאך, מאיר בן יצחק איציק272

אפיקי מים - 3 כר' ירושליםתשס"דקלמנסון, יחיאל מנחם מענדל בן יקותיאל דובער273

ארחות חיים <מכון ירושלים> - שבת ירושלים תשנ"ואהרן בן יעקב הכהן מלוניל274

ארחות חיים כתר ראש <מהד' מכון ירושלים> - 2  ירושליםתשע"זאשכנזי, אשר בן צבי הירש הכהן275

באר אברהם ירושליםתשס"גפאסוועלער, אברהם אבלי276

באר הגולה <מכון ירושלים> - 3 כר' ירושליםתשס"גיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראג277

באר יצחק - 2 כר' ירושליםתשס"אספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסר278

באר משה - 2 כר' ירושליםתשס"גירושלימסקי, משה נחום בן בנימין279

בארות המים - 6 כר' ירושיםתשנ"דשטגר, משה מרדכי בן עקיבא אפרים280

בה"ג - הלכות גדולות בתוספת פירושים והגהות  ירושליםתשנ"בקיירא, שמעון281

בזך לבונה <על התורה> - 2 כר' ירושליםתשע"וכהן, בנימין זאב בן שמואל282

בזך לבונה ירושליםתשס"זכהן, בנימין זאב בן שמואל283

ביאור לטור אורח חיים מהר"י אבוהב ירושליםתשס"גאבוהב, יצחק (השני)284

בית אברהם ירושליםתשמ"דאברהם בן חנניה285

בית אהרן - ביאורי הרמב"ם על פי המאירי ירושליםתשמ"דצוקרמן, דוב בעריש286

בית דוד השלם וינה - ירושליםתרצ"ב - תש"מלייטר, זאב וולף בן נתן נטע287

בית יוסף להבה ירושליםתשס"דדוכס, יוסף בן צבי288

בית יצחק - תורה ירושליםתשמ"ושמלקס, יצחק יהודה בן חיים שמואל שמלקה289

בית מנוחה ירושליםתשס"גהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלוי290

בית נדיב ירושליםתש"נלוין, נתן291

בנין אפריון ירושליםתשע"חהאליס, שלמה292

בעל שם ממיכלשטאט (מהד"ב) ירושליםתשע"הוורמסר, יצחק זקל אריה ליב בן מתתיהו293

בעל שם ממיכלשטאט ירושליםתשס"ווורמסר, יצחק זקל אריה ליב בן מתתיהו294
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ברך משה ירושליםתשנ"חאולבסקי, נתן נטע בן ישראל295

ברכות מהר"ם ירושליםתש"עמאיר בן ברוך מרוטנבורג296

ברכת משה <מכון ירושלים> - 2 כר' ירושליםתשס"טירושלימסקי, משה נחום בן בנימין297

גט פשוט ירושליםתש"מאבן-חביב, משה בן שלמה298

גידולי ציון ירושלים תשנ"בהורוויץ, יחיאל מיכל זאב בן אורי299

גינת וורדים <מכון ירושלים> ירושליםתשס"חתאומים, יוסף בן מאיר300

דברי יהושע <מכון ירושלים> ירושליםתשע"אקלעוואן, יהושע301

דברי ירמיהו - 2 כר' ירושליםתשנ"זלוו, ירמיהו בן בנימין וולף302

דרוש וחדוש רבי עקיבא איגר <מכתב יד> ירושליםתשנ"אאיגר, עקיבא בן משה303

דרך חיים <מכון ירושלים> - 4 כר' ירושליםתשס"זיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראג304

דרכי דוד <מהדורה חדשה> - 2 כר' ירושליםתשע"חלוי, מרדכי דוד בן ברוך305

דרכי משה השלם [הארוך] - 2 כר' ירושליםתשל"טאיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)306

דרשות מהר"ם בנעט ירושליםתשס"הבנט, מרדכי בן אברהם ביהא307

דרשות רבינו יוסף מסלוצק ירושליםתשנ"הפיימר, יוסף בן מאיר308

הגדה של פסח <גאל ישראל> ירושליםתשס"דהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלוי309

הלכות ומנהגי רבינו שלום מנוישטט ירושליםתשנ"זשלום בן יצחק מנוישטט310

הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה עם דרך הנשר ירושליםתשס"המשה בן מימון (רמב"ם) - רוט, נחמיה שמואל בן אליהו311

הראשון לשושלת בריסק ירושליםתשס"דקרלינסקי, חיים312

הרי בשמים <מכון ירושלים> - ה ירושליםתשמ"דהורוויץ, אריה ליבש בן יצחק הלוי313

השג יד ירושליםתשל"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה314

התשב"ץ <מכון ירושלים> - 5 כר' ירושליםתשנ"חדוראן, שמעון בן צמח315

ויקח אברהם אזמיר Izmirתרמ"בקורקידי, אברהם בן דוד316

זבחי צדק החדשות - ג ירושליםתשמ"אסומך, עבדאללה בן אברהם317

זכר יהוסף <מכון ירושלים> - 5 כר' ירושליםתשנ"דשטרן, יוסף זכריה בן נתן318

זכר יצחק השלם ירושלים תש"נרבינוביץ, יצחק יעקב בן שמואל ליב319

זכרון יהודה <מכון ירושלים> ירושליםתשס"היהודה בן אשר320

חומש גור אריה <מכון ירושלים> - 9 כר' ירושליםתשמ"טיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראג321

חידושי הגרז"ס - 2 כר' ירושליםתשנ"גכהנא-שפירא, שלמה זלמן סנדר322

חידושי הגרז"ר - 2 כר' ירושליםתשמ"דבנגיס, זליג ראובן בן צבי הירש323

חידושי המהר"ם שיק - 9 כר' ירושליםתשנ"חשיק, משה בן יוסף324

חידושי הר"א על מסכת נדה ירושליםתשמ"דחידושי הר"א325

חידושי הר"י בירב, תלמיד הרשב"א ירושליםתשמ"אבירב, יעקב בן משה326

חידושי ופירושי המהרי"ק ירושליםתשמ"דקולון, יוסף בן שלמה (מהרי"ק)327

חידושי חתם סופר ומהר"ם שיק - פסחים ירושליםתשנ"גשיק, משה בן יוסף - סופר, משה בן שמואל328

חידושי יעב"ץ - מסכת פסחים וחידושי סוגיות ירושליםתשס"טאלטנקונשטאט, יעקב קופל בן צבי הירש329

חידושי מהר"י שפירא - נדה ירושליםתשס"דשפירא, יוסף יאסקי בן אליהו330
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חידושי מהר"ל מפראג - 3 כר' ירושליםתשס"ויהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראג331

חידושי מהר"ם בנעט - 2 כר' ירושליםתשמ"חבנט, מרדכי בן אברהם ביהא332

חידושי רבי אליעזר שמחה - 2 כר' ירושליםתשנ"גרבינוביץ, אליעזר שמחה333

חידושי רבי בונים איגר זצ"ל - נשים ירושליםתשנ"זגינז-איגר, שמחה בונם334

חידושי רבי יהונתן - 2 כר' ירושליםתש"סאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטע335

חידושי רבי ישעיה - 3 כר' ירושליםתשס"טרייניגר, ישעיה336

חידושי רבי משה חריף - שבת, פסחים, ביצה ירושליםתשמ"זחריף, משה337

חידושי רבי עזריאל - 3 כר' ירושליםתש"סהילדסהיימר, עזריאל בן יהודה ליב338

חידושי רבינו אליהו גוטמכר זצ"ל - 4 כר' ירושליםתשל"טגוטמאכר, אליהו בן שלמה339

חידושי רבינו דוד - פסחים ירושליםתשנ"זבונפיד, דוד בן ראובן340

חידושי רבינו יעקב מלובלין ורבינו העשיל מקראקא ירושליםתשמ"טרבינו יעקב מלובלין ורבינו העשיל מקראקא341

חידושי רבינו יצחק ב"ר אברהם מנרבונא ירושליםתשמ"טיצחק בן אברהם מנארבונה342

חידושי רבינו משה קזיס - 3 כר' ירושליםתשמ"חקזיס, משה343

חיי עולם נטע ירושליםתשנ"האולבסקי, נתן נטע בן ישראל344

חכמי הונגריה והספרות התורנית בה ירושליםתשנ"זכהן, יצחק יוסף345

חכמי טראנסילוואניה ירושליםתשמ"טכהן, יצחק יוסף346

חמשה חומשי תורה עם פירושי רבינו יהונתן - 5  ירושליםתשס"טאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטע347

חשבונות של מצוה ירושליםתשס"הרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)348

טור שלחן ערוך השלם - 8 כר' ירושליםתשע"וטור שלחן ערוך השלם349

יד אלימלך ירושליםתשע"בשטורמלויפר, דוד אלימלך הכהן350

יד אליעזר <מכון ירושלים> - 2 כר' ירושליםתשס"דניצברג, אליעזר בן דוד יהודה351

יד דוד - 17 כר' ירושלים תשע"וזינצהיים, יוסף דוד בן אברהם יצחק352

יד המלך <מכון ירושלים> - 2 כר' ירושליםתש"סלאנדא, אלעזר בן ישראל הלוי353

יד מלאכי <מכון ירושלים> - 3 כר' בני ברקתשע"והכהן, מלאכי בן יעקב - אברהם, דוד בן אברהם354

כאיל תערוג - אפיקי מים ירושליםתשע"גבאקשט, ישעיהו מרדכי בן יצחק355

כי בא מועד ירושליםתשס"אבאקשט, ישעיהו מרדכי בן יצחק356

כתבי רבינו יצחק אבוהב (דה פונסקה) - 2 כר' ירושליםתשס"זאבוהב, יצחק (השלישי)357

כתר כהונה ירושליםתשס"דוולק, צבי הירש בן עזריאל הכהן358

לבוש מרדכי <מהדורה חדשה> - 5 כר' ירושליםתשע"דאפשטיין, משה מרדכי בן צבי חיים359

לקט יושר <מכון ירושלים> - 2 כר' ירושליםתש"עאיסרלין, ישראל בן פתחיה - יוסף יוזפא בן משה 360

מאורות הראשונים ירושליםתשס"בשטרן, שמואל אליעזר (עורך)361

מאורות נתן ירושליםתשנ"חאולבסקי, נתן נטע בן ישראל362

מאיר עיני ישראל ירושליםתשנ"טאולבסקי, נתן נטע בן ישראל363

מאמר מרדכי <מכון ירושלים> ירושליםתשס"הפונפדר, מרדכי בן יעקב364

מהר"ז בינגא ירושליםתשמ"האהרן בן נתן הלוי ציון365

מור וקציעה <מכון ירושלים> ירושליםתשנ"ועמדין, יעקב ישראל בן צבי366
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מי החג <מכון ירושלים> ירושלים תשנ"טפישמאן, גרשון חנוך בן משה יהודה ליב367

מי טל - 26 כר' ירושליםתשס"טקלמנסון, יחיאל מנחם מענדל בן יקותיאל דובער368

מלאכת מחשבת <מהדורה חדשה> - 2 כר' ירושלים תשע"זגרינשפאן, נחמן שלמה בן יעקב משה369

מנהגות וורמייזא ירושליםתשמ"זקירכום, יודא ליווא370

מנהגי אמשטרדם ירושליםתשס"בברילמן, יהודה בן יעקב371

מנהגי מצרים ירושלים תש"נישראל, יום-טוב בן אליהו שיריזלי372

מנהגים דק"ק וורמיישא - 2 כר' ירושליםתשמ"חשמש, יוזפא373

מנחת חינוך <מכון ירושלים> - 3 כר' ירושליםתשמ"חבאב"ד, יוסף374

מנחת חינוך עם בשולי המנחה - 6 כר' ירושליםתש"עבאב"ד, יוסף375

מנחת משה - 2 כר' ירושליםתשס"וירושלימסקי, משה נחום בן בנימין376

מנחת עני - 2 כר' ירושליםתשמ"דזינצהיים, יוסף דוד בן אברהם יצחק377

מעיני מים <מקוה מים> ירושליםתש"נפאנפדער, שמעון יהודה378

מערכות דברי אמת ירושליםתשל"זיצחק בן דוד מקושטא379

מפיו אנו חיים ירושלים תשע"דאברהם, דוד בן אברהם380

מפעל מורשת יהדות הונגריה - א ירושליםתשמ"ובוקסבוים, יוסף (עורך)381

מקור חיים - 2 כר' ירושליםתשמ"בבכרך, יאיר חיים בן משה שמשון382

מר קשישא ירושליםתשנ"גבכרך, יאיר חיים בן משה שמשון383

מרדכי השלם - 8 כר' ירושליםתשנ"במרדכי בן הלל384

משאת משה - קידושין ירושליםתשע"בחברוני, אברהם משה385

משיב כהלכה ירושליםתשנ"הפרנקל, אברהם זאב וולף בן בנימין386

משיבת נפש ירושליםתשנ"חלוריא, יוחנן387

משנה ברורה <אור המזרח> - 2 כר' ירושלים תשע"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - מכון ירושלים388

משנה שכיר - או"ח ירושליםתשמ"זטייכטאל, ישכר שלמה בן יצחק389

מתורתו של רבי פנחס - א ירושלים תשע"חאפשטיין, פינחס בן ישעיהו390

מתורתו של רבי פנחס - ב ירושלים תשע"חאפשטיין, פינחס בן ישעיהו391

מתורתן של ראשונים <מכון ירושלים> ירושליםתש"סלייטר, זאב וולף בן נתן נטע392

נאמנו מאד - 7 כר' ירושלים תשע"דאברהם, דוד בן אברהם393

נודע ביהודה השלם - 6 כר' ירושליםתשנ"דלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוי394

נחל יצחק <מכון ירושלים> - 4 כר' ירושליםתשע"בספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסר395

נחלי יהושע ירושליםתשס"אבוקסבוים, יהושע396

נחלת בנימין - 2 כר' ירושליםתשס"זלוו, בנימין וולף בן אלעזר בן אריה ליב397

נחלת יעקב - אמת ליעקב - דרשות מהר"י מליסא ירושליםתשע"גלורברבוים, יעקב בן יעקב משה398

נטעי שמואל ירושליםתשס"חקובץ זכרון399

נעים זמירות ירושליםתש"משלמה בן משה מחלמא400

נצח ישראל <מכון ירושלים> - 3 כר' ירושליםתשנ"זיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראג401

נר מצוה <מכון ירושלים> ירושליםתשס"ביהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראג402
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נתיב התשובה <מכון ירושלים> ירושליםתשנ"זיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראג403

סדר הגט <הארוך והקצר> ירושליםתשמ"גמרגלית, יעקב מרגנסבורג404

סדר הושענות המבואר ירושלים תשע"דליקוט מפרשים405

סדר חליצה <הארוך והקצר> ירושליםתשנ"חמרגלית, יעקב מרגנסבורג406

סדר פרשיות - 3 כר' ירושליםתשס"דרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)407

סוגיות בדיני ממונות ירושליםתשנ"זכהן, מרדכי דוד408

ספיקא דרבנן <מכון ירושלים> ירושלים תשנ"הפישמאן, גרשון חנוך בן משה יהודה ליב409

ספר החינוך <מכון ירושלים> - 2 כר' ירושליםתשנ"באהרן הלוי, מברצלונה (מיוחס לו)410

ספר המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר, לרבינו  ירושליםתשס"וקלויזנר, אברהם - חילדיק, אברהם411

ספר המנהגים ירושלים תש"סטירנא, יצחק אייזיק412

ספר הנייר ירושליםתשנ"דקדמונים -  אפפעל, גרשון עורך413

ספר הפרנס השלם <עם ביאור רמ"ב> ירושלים תשע"דמשה פרנס מרוטנבורג - לוריא, משה בצלאל414

ספר התרומה <מכון ירושלים> - ג-ד ירושליםתש"עברוך בן יצחק מצרפת - אברהם, דוד בן אברהם415

ספר התרומות עם גדולי תרומה - 2 כר' ירושליםתשמ"חשמואל בן יצחק הסרדי - פיגו, עזריה בן אפרים416

ספר מהרי"ל <מנהגים> ירושליםתשמ"טיעקב בן משה הלוי (מהרי"ל)417

ספר מצוות גדול השלם (סמ"ג) - 2 כר' ירושליםתשס"גמשה בן יעקב מקוצי418

ספר תשב"ץ (תשב"ץ קטן) <מהדורה חדשה> ירושליםתשע"אשמשון בן צדוק419

ספרי עם פירוש כתר כהונה ירושליםתשנ"גוואלק, צבי הירש הכהן420

עדות ושטרות ירושליםתשמ"טכהן, מרדכי דוד421

עדי זהב - 2 כר' ירושליםתשמ"זדנגור, עזרא ראובן422

עזר משפט ירושליםתשס"דגולדשמידט, אליעזר423

עין יצחק <מכון ירושלים> - 4 כר' ירושליםתשס"דספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסר424

עליות אריה ירושליםתשס"דברונפלד, אריה לייב425

עמודי שלמה <מכון ירושלים> - 3 כר' ירושליםתשנ"גלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)426

עץ חיים ירושליםתשס"אחיים ב"ר יצחק הצרפתי427

ערוגת הבושם - 2 כר' ירושליםתשמ"הבכרך, מיכאל בן שמואל זנוויל428

פאת השדה ירושליםתשנ"באקפלד, ברוך בן אהרן429

פיוט אלקי הרוחות לכל בשר ירושליםתשס"היוסף טוב עלם430

פירוש הרגמ"ה על מסכת כריתות ירושליםתשס"דגרשום בן יהודה (רגמ"ה)431

פירוש הרמב"ן על התורה <מכון ירושלים> - 5 כר' ירושליםתשס"חמשה בן נחמן (רמב"ן)432

פני לבנה ירושלים תשע"זלבוב, יהושע העשיל433

פני משה - ירושלמי זרעים ירושליםתשנ"דאבן-חביב, משה בן שלמה434

פני שלמה - 5 כר' ירושלים תשנ"טגאנצפריד, שלמה בן יוסף435

פנקסו של שמואל ירושליםתשע"אאברהם, דוד בן אברהם436

פסקי רבינו יחיאל מפאריש ירושליםתש"מיחיאל בן יוסף מפאריס437

פרדס רמונים <מהדורה חדשה> ירושלים תשע"האביגדור, משה יצחק בן שמואל438
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פרי מגדים <דיני מגדים> - בשר בחלב ותערובות ירושליםתשס"טתאומים, יוסף בן מאיר - שרייבר, דוד אריה ליב בן 439

פרי מגדים עם פירוש מגד שמים - 2 כר' ירושליםתשס"התאומים, יוסף בן מאיר - שטגר, משה מרדכי440

פרקי אבות עם פירוש הרמב"ם וקיצור אברבנאל ירושליםתשס"בהילפרין, יעקב בן אליקים (עורך)441

פרשנות ירושלים תשע"זוויינברג, יחיאל יעקב בן משה442

פתחי דין ירושליםתשנ"טיפה, יוסף443

צבא רב <מכון ירושלים> ירושליםתשס"בלווין, צבי הירש בן אריה ליב מברלין444

צדיק באמונתו ירושליםתשמ"זהרצברג, צבי אלימלך445

צל"ח - פסחים ירושלים תשל"ולאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוי446

קהילות אוסטריה ירושלים תשע"זשפיצר, שלמה447

קהילות הונגריה ירושליםתשס"טשפיצר, שלמה448

קובץ בעניני השמיטה ירושליםתשס"אבוקסבוים, יוסף449

קובץ המועדים - 4 כר' ירושליםתש"עקובץ450

קונטרס ואכלת ושבעת וברכת ירושליםתשע"אקובץ451

ראש יוסף <מכון ירושלים> - 2 כר' ירושליםתשס"ותאומים, יוסף בן מאיר452

שאלות ותשובות רבינו חיים כפוסי ירושליםתשע"אכפוסי, חיים בן יצחק453

שבילי השלחן - 2 כר' ירושליםתשע"ורוזדאל, יצחק שמחה454

שבילי חיים ירושליםתשנ"זפינקלשטיין, חיים455

שבלי הלקט - החלק השני ירושליםתשמ"חצדקיה בן אברהם הרופא456

שו"ת אור שמח - א-ב ירושליםתשנ"חכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס457

שו"ת באר מרדכי ירושליםתשנ"בפורהאנד, מרדכי בן משה458

שו"ת בית ישראל ירושליםתשנ"חהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלוי459

שו"ת בית מאיר ירושליםתשנ"הפוזנר, מאיר בן יהודה ליב460

שו"ת הר"י מיגאש <מהדורה חדשה> ירושלים תשע"זאבן-מיגאש, יוסף בן מאיר הלוי461

שו"ת הרא"ש <מכון ירושלים> ירושליםתשנ"דאשר בן יחיאל (רא"ש)462

שו"ת הרי"ף <מכון ירושלים> ירושליםתשס"חאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)463

שו"ת הריב"ש <מכון ירושלים> - 2 כר' ירושליםתשנ"גיצחק בן ששת ברפת (ריב"ש)464

שו"ת הרמב"ם <מהדורה חדשה> - 2 כר' ירושליםתשע"ומשה בן מימון (רמב"ם)465

שו"ת הרמב"ם <פאר הדור> ירושליםתשמ"דמשה בן מימון (רמב"ם)466

שו"ת הרשב"א <מכון ירושלים> - 8 כר' ירושליםתשנ"זבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)467

שו"ת הרשב"ש <מכון ירושלים> ירושליםתשנ"חדוראן, שלמה בן שמעון468

שו"ת וחידושי רבינו בצלאל רנשבורג ירושליםתש"מרנשבורג, בצלאל בן יואל469

שו"ת וחידושי רבינו מאיר פישלס ירושליםתשס"גפישלס, מאיר470

שו"ת ופסקי מהרי"ק החדשים ירושליםתשמ"דקולון, יוסף בן שלמה (מהרי"ק)471

שו"ת ופסקים לרבינו יהודה אבן עטר זצ"ל ירושליםתשמ"טבן עטר, יהודה472

שו"ת יפה נוף ירושליםתשמ"ומזיא, יצחק בן אליעזר473

שו"ת מגן שאול ירושליםתשמ"טקצנלבוגן, שאול474
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שו"ת מהר"י ווייל - <מכון ירושלים> ירושלים תשס"אווייל, יעקב בן יהודה475

שו"ת מהר"ם מינץ - 2 כר' ירושליםתשנ"אמינץ, משה בן יצחק הלוי476

שו"ת מהר"ם מרוטנבורג <מכון ירושלים> - 3 כר' ירושליםתשע"דמאיר בן ברוך מרוטנבורג477

שו"ת מהרי"ט צהלון החדשות - 2 כר' ירושליםתש"מצהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)478

שו"ת מהרי"ל החדשות ירושליםתשל"זיעקב בן משה הלוי (מהרי"ל)479

שו"ת מהרי"ל ירושליםתש"מיעקב בן משה הלוי (מהרי"ל)480

שו"ת משיב דבר ירושליםתשנ"בפליישמאן, יעקב חיים בן דוד481

שו"ת פאר אהרן ירושליםתשס"גפרסבורגר, אהרן482

שו"ת רבי נחום טרייביטש ירושליםתשמ"טטרייביטש, נחום483

שו"ת רבינו אליעזר בן ארחא זצ"ל ירושליםתשל"חארחא, אליעזר בן יצחק484

שו"ת רבינו יוסף מסלוצק ירושליםתש"ספיימר, יוסף בן מאיר485

שו"ת רבינו יצחק הגדול מפוזנא זצ"ל ירושליםתשמ"ביצחק בן אברהם מפוזנה486

שו"ת רבינו מאיר גאויזון זצ"ל - 2 כר' ירושליםתשמ"הגאויזון, מאיר487

שו"ת רבנו יצחק אלגאזי ירושליםתשמ"באלגאזי, יצחק488

שו"ת רבנו משה פרובינצאלו - 2 כר' ירושליםתשמ"טפרובנצאלו, משה489

שואל ומשיב <מהדורה חדשה> - 3 כר' ירושלים תשע"ונתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי490

שיח יצחק - 2 כר' ירושליםתשע"חווייס, יצחק בן ישעיהו יששכר בר491

שיח יצחק - 2 כר' ירושליםתשנ"הווייס, יצחק492

שלום ירושלים - ירושלמי זרעים ירושליםתש"מטרייביטש, נחום493

שלחן מלכים - 2 כר' ירושליםתשע"אבויאנו, יצחק494

שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> - 19 כר' ירושליםתשנ"וקארו, יוסף בן אפרים495

שלחן ערוך על שלחן ערוך אבן העזר - א ירושליםתשס"דשלמה בן משה מחלמא496

שלחן תמיד - 2 כר' ירושליםתש"סשלמה בן משה מחלמא497

שלטי הגבורים <מכון ירושלים> ירושליםתש"עשער-אריה, אברהם בן דוד498

שלל דוד ירושליםתשס"דזינצהיים, יוסף דוד בן אברהם יצחק499

שם משמעון השלם ירושליםתשנ"גפולאק, שמעון בן משה יהודה500

שמחת החג <מכון ירושלים> ירושליםתשנ"טפישמאן, גרשון חנוך בן משה יהודה ליב501

שנות חיים ירושליםתשמ"הקליין, ראובן חיים502

שער המלך <מכון ירושלים> - 2 כר' ירושליםתשנ"הנוניס-בילמונטי, יצחק בן משה503

שער יהושע - 2 כר' ירושליםתשמ"בבנבנישתי, יהושע רפאל בן ישראל504

שערי אפרים <מכון ירושלים> ירושליםתשס"במרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנוש505

שערי ישועה ירושליםתשמ"חזיין, ישועה בן אברהם שבאבו506

שערי תורה <מכון ירושלים> - 12 כר' ירושליםתשס"זלוו, בנימין וולף בן אלעזר בן אריה ליב507

תולדות יעקב <מכון ירושלים> לבוב Lvovתרכ"ביעקב אריה בן מרדכי508

תולדות רבינו יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל ירושליםתש"עשטרן, אליעזר509

תוספות חכמי אנגליה - 3 כר' ירושליםתש"מתוספות חכמי אנגליה510
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תוספות טוך - 2 כר' ירושליםתשמ"באליעזר בן שלמה מטוך511

תורת גיטין <מכון ירושלים> ירושליםתשס"גלורברבוים, יעקב בן יעקב משה512

תורת חיים <חידושי הגר"י וינוגרד> - קדשים ירושליםתשמ"הוינוגרד, יצחק513

תרומת הכרי ירושליםתשנ"זהלר, יהודה בן יוסף הכהן514

תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים ירושליםתשל"חטראני, יוסף בן משה (מהרי"ט)515

תשובות רבינו יצחק אלחנן ירושליםתש"עספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסר516


