
מקום הדפסהשנת הדפסהמחברשם הספר
ניו יורק New Yorkתרפ"זיודלביץ, אברהם אהרן בן בנימין בונםאב בחכמה

ירושלים Jeruasalemחש"דאבודרהם, דוד בן יוסף - אוחנה, נהוראי יוסףאבודרהם <שפתי דעת>
ירושליםתשס"חאבודרהם, דוד בן יוסףאבודרהם <הלכות מילה וברכותיה ופדיון הבן>

ירושלים Jeruasalemתשע"האבודרהם, דוד בן יוסףאבודרהם <מהדורת קרן רא"ם> - 3 כר'
ירושליםתשס"אאבודרהם, דוד בן יוסףאבודרהם <תהלה לדוד>

ירושלים Jerusalemתשכ"גאבודרהם, דוד בן יוסףאבודרהם השלם
קלוז' Clujתרפ"זאבודרהם, דוד בן יוסףאבודרהם עם באור

אשבונהר"נאבודרהם, דוד בן יוסףאבודרהם - 4 כר'
תל אביבתשל"הקורמן, אברהםאבולוציה ויהדות
ירושלים Jeruasalemתשע"דכהן, דבאבות אל בנים
אשדודתשע"חהכהן, אליהו בן אברהם שלמהאבות אליהו
אלטונה Altonaתפ"חנתן בן נחמיה מליסאאבות דר"ן

ניו יורק New Yorkתש"האבות דרבי נתןאבות דרבי נתן <ב' נוסחאות, עם הערות> - 2 כר'
ונציה Veniceש"ו-ש"זאבות דרבי נתןאבות דרבי נתן <דפו"ר>

בני ברקתשס"באבות דרבי נתןאבות דרבי נתן <מנוסח צרפת>
בני ברקתשס"באבות דרבי נתןאבות דרבי נתן <נוסח אחר>

וילנה Vilnaתקצ"גאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - יעקב בן אברהם אבות דרבי נתן <שני אליהו, בן אברהם>
זולקוה Zholkvaתפ"גאליעזר ליפמאן בן מנחם מנלי מזמושץ'אבות דרבי נתן <עם פירוש בעל לקח טוב> - 2 כר'

בני ברקתש"עצהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)אבות דרבי נתן <מגן אבות> - 2 כר'
ירושליםתשכ"וקרויזר, שמואל בן חיים יוסףאבות דרבי נתן <בפיסוק ובביאור קצר>

ירושלים - ניו יורקתשנ"זשפיגל, שלוםאבות הפיוט
שלוניקי Salonikaתרכ"בפאלאג'י, רחמים נסים יצחק בן חייםאבות הראש - 3 כר'

בני ברק Bene Berakתש"חגרשטנקורן, יצחק בן פתחיהאבות ובנים בכתבי הקודש
ירושליםחש"דשולם, ברוך - שולם, עמוסאבות ובנים על פרקי אבות

בני ברקתשנ"דהינמן, משה יוסףאבות ובנים
תל אביב,תשט"זלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןאבות ובנים
תל אביב Tel Avivתשכ"גלוי, אליעזר בן אליקיםאבות ומידות

חמ"דתש"עישראל, אברהםאבות ישראל - 2 כר'
חמ"דחש"דוויטאלי, בנימין בן אליעזר הכהןאבות עולם <מהדורה חדשה>

ונציהתע"טוויטאלי, בנימין בן אליעזר הכהןאבות עולם
ורשה Warsawתרפ"זליפשיץ, אריה יהודה ליב בן אברהם אבאאבות עטרה לבנים

סאיני Seiniתרפ"ובראך, שאול בן אלעזראבות על בנים
ירושליםתש"פזוהר, אוריאבות על בנים
ירושליםתשל"המאזוז, אלטר בן בנציוןאבות על בנים



כפר דרוםתשנ"דשוורץ, יואל בן אהרןאבות על בנים
בני ברקתשע"טקליין, משה יעקבאבות של זמננו - 4 כר'

פתח תקוהתשע"אשלשה פירושים לרבותינו הראשוניםאבות שלושה - מסכת אבות
ישראלתשע"דלזכרו של ר' עדיאל לויןאבותינו בשערי ירושלים

חמ"דתשע"הכהן, יועדאבותינו ולנו - 2 כר'
ניו יורקתשע"טאונגער, שלום גרשוןאבותינו ורבותינו

ירושליםתש"לרבי, משהאבותינו ספרו - 3 כר'
ירושליםתש"להרכבי, צביאבטוביבליאוגראפיה
ירושליםתש"פלוין, יהושע בן אברהם דבאבי אבי העבודת לוי

חמ"דחש"דלוי, אליעזר בן יצחק חייםאבי בעזרי - 3 כר'
בני ברקתשס"זרוט, אליעזר בן חיים דובאבי בעזרי

לייקוואדתשע"גפרידמאן, שלמה זלמןאבי הבן והסנדק
חיפה,.([תשי"ד]קרסל, גצל בן יחיאל מיכלאבי הישוב

ירושליםתשע"דאליאך, דב בן דוד צביאבי הישיבות
ירושליםחש"דאודסר, ישראל דבאבי הנחל - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"אאויערבך, אביעזרי זליג בן צבי בנימיןאבי הנחל
אלעדתשס"ואלמליח, אשר בן יצחקאבי הנחל

מודיעין עיליתתשע"חבן אריה, יהושע אפרים הכהןאבי הנחל - זבחים
בני ברקתשע"אנחום, אביחיאבי הנחל
ירושליםתשל"דספר זכרוןאבי הנחל
אזמיר Izmirתר"מפאלאג'י, חיים בן יעקבאבי הנחל
ירושלים Jerusalemתש"זפרחי, אברהם בן דניאלאבי הנחל
קניגסברג Koenigsbergתרי"דשפירא, יהושע אייזיק בן יחיאלאבי הנחל
ירושלים Jeruasalemתשמ"השמאי, שמואל בן משהאבי ידע

ברליןתרכ"בליפשיץ, גדליה בן ישראלאבי עזר - 2 כר'
בני ברקתשס"דשך, אלעזר מנחם מן בן עזריאלאבי עזרי <על הש"ס> - 5 כר'

בני ברקתשנ"השך, אלעזר מנחם מן בן עזריאלאבי עזרי (חיפוש בלבד) - 4 כר'
ירושליםתשס"דשך, אלעזר מנחם מן בן עזריאלאבי עזרי - ספר הגליונות <חיפוש בלבד>

טוניסתשכ"דהכהן, אברהם בן יעקבאביאסף - 2 כר'
ירושליםתש"פלוצקי, מיכאל - קליקשטין, משהאביב לה'
ירושלים Jeruasalemתשס"דקובץ ישיבת מרכז הרבאביבים

ירושליםתשס"הפנחסי, רחמים בן משהאבידה ומציאה
בני ברקתשע"גטובי, אליהואבידת אחיך

ירושלים Jeruasalemתשע"אאליהו, יוסף - ריגל, חנוךאביהם של ישראל (לילדים)
ירושלים Jeruasalemתשע"זאליהו, מרדכי בן סלמאןאביהם של ישראל - הגדה של פסח



ירושלים Jeruasalemתש"עאליהו, שמואל בן מרדכיאביהם של ישראל - 5 כר'
סאן פאולותשנ"דרייך, אפרים (עורך)אביהם של ישראל

ירושליםחש"דמוסד וינגרטןאביהן - תולדות רבי יחיאל פישל וינגרטן
ירושליםתשע"חשפירא, משה מנחם בן שלום צבי הכהןאביו של אדם כמלכו

ירושליםתשס"חבעילום שםאביטה נפלאות - מגילת אסתר
בני ברקתשע"ההבלין, שלמה זלמן - הבלין, חנוךאבילות הלכה ומנהג

ירושליםתשע"גפארדו, נתנאלאבינתן - 2 כר'
ליוורנו Livornoתרל"ט-תרמ"אחמוי, אברהם שלום חי בן רפאלאביעה חידות
תל אביבתשס"אעמרוצי, אדיר בן יצחקאביעה סגולות
תל אביבתשס"אעמרוצי, אדיר בן יצחקאביעה רפואות
תל אביבתשס"אעמרוצי, אדיר בן יצחקאביעה תפלות
ירושליםתשפ"אאקוקה, שמעון (עורך)אביעה - 3 כר'

ירושליםתשס"דבקנרוט, אריהאביר המלכות - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"המאמלוק, צבי יהודה בן מרדכי הלויאביר הרועים
לייקוואודתשס"חריינמאן, יעקב יוסף בן אריה ליבאביר יוסף

נהריהתשע"חאביחצירא, יעקב בן מסעודאביר יעקב <אוצרות המוסר והחסידות> - 9 כר'
ירושליםתשס"דפרידמן, אברהם יעקבאביר יעקב <סדיגורה - מהדורה חדשה>

ירושליםתשכ"דפרידמן, אברהם יעקבאביר יעקב <סדיגורה>
ניו יורק New Yorkתש"טאביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דובאביר יעקב

ליקוודתשע"וארלאף, יעקב חייםאביר יעקב - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקצ"חגירון, יעקב אברהם בן יקיר אסטרוקאביר יעקב
פיזה Pisaתקע"אסיניגאליה, יעקב שמשון שבתי בן רפאל יששכראביר יעקב
ירושליםתשע"חענתבי, יעקבאביר יעקב
חש"דקובץ מאמריםאביר יעקב

ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבאביר יעקב - שבועות
ירושליםתשע"דכהן, מאיראבירי בבל

תל אביב Tel Avivתשמ"הארליך, ישראל בן יהודהאבירי הרועים
בני ברקתשס"זחדאד, חי בן ישועהאבישוע
לבוב Lvovתרל"גשור, יצחק אייזיק בן מאיראבל אם

ירושלים Jeruasalemתשפ"אמשפחת סקוצ'ילסאבל באמת הוא מלאך
לבוב Lvovתרי"אתאומים, אברהם בן ישראלאבל גדול

כפר חב"דתשע"דצעירי אגודת חב"דאבל ונחמה - מדריך הלכתי
מודעין עליתהספדים על הגרמ"י ליפקוביץ זצ"לאבל יחיד עשי לך

ברלין Berlinתקל"ודובנא, שלמה בן יואלאבל יחיד
ורשה Warsawתקצ"דפלאם, אברהם דוב בן דודאבל יחיד



אורדיאה מרה Oradeaתרצ"ושווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןאבל ישראל
קטעי עיתונות על פטירת הבית ישראל מגוראבל כבד לישראל

,(טשערנאוויטץ)(תרמ"ג)אבל כבדאבל כבד
יוהניסבורג, פרוסיהתרי"גחנוך זונדל בן יוסףאבל כבד
ירושלים Jerusalemתש"טטביומי, טוביה יהודה בן אלכסנדר צביאבל כבד
לבוב Lvovתרי"אתאומים, אברהם בן ישראלאבל כבד

שקלאוו - ירושלים]תקס"ט - תשל"גליפשיץ, יהודה ליב בן יעקב - אברמסון, שרגא בןאבל כרמים
קהיר Cairoתרס"ח אחריכהן, אהרן מנחם מנדל בן נתןאבל מצרים - 2 כר'

ורשהתר"גקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןאבל משה
אופן ofenתר"משטיין, אליעזר ליפמן בן לויאבל משה
תל אביב Tel Avivתש"טנוימבורג, יעקב בן ברוךאבל רבתי

ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןאבלות החורבן
ירושליםתש"פבניזרי, שלמהאבלות וטעמיה

לייקוודתשע"וגולוב, מרדכי אוריאבלי ציון
לייקוואודתשע"ומכון אסיפת זקניםאבלי ציון
אבני חפץתש"עאבודרהם, אלירן בן נסיםאבן אודם
ירושליםתשע"ותורג'מן, אוהדאבן אחת

פרנקפורט דמין Frankfתר"והיילפרין, פינחס מנחם מנדלאבן בוחן - א ב
ירושליםתשס"הפרצוביץ, שמעוןאבן בוחן
קרוטושין Krotoszynתר"גקאלישר, צבי הירש בן שלמהאבן בוחן

ירושלים Jerusalemתר"סקלונימוס בן קלונימוסאבן בוחן - 5 כר'
ירושליםתשמ"ורוזנבוים, יעקב מאיראבן בוחן - 3 כר'

ירושליםתשל"טרוזנבוים, יעקב מאיראבן בוחן, מרגליות טובה
קרוטושין Krotoszynתר"גזאחן, נתן חיים בן חייםאבן בחן

ירושליםתשע"הטהרני, אבישי בן יצחקאבן בחן - שו"ת
נפולי Naplesרמ"טקלונימוס בן קלונימוסאבן בחן

ווילנאתקע"חברודא, אהרן בן ישראלאבן גדולה
ירושלים Jerusalemתרצ"ה - תשט"ומלצר, איסר זלמן בן ברוך פרץאבן האזל - 8 כר'

פודגורזה Podgorzeתר"נבריגל, משה יעקבאבן הבוחן <המזוייף>
ירושליםתשל"זרוזנבוים, יעקב מאיר בן צביאבן הבוחן <פנינים יקרים>

ורשה Warsawתרע"אבורשטיין, יעקב בן ישראל צביאבן הבוחן בחינת התלמידים
ורשה Warsawתרס"אבורשטיין, יעקב בן ישראל צביאבן הבוחן
בני ברקתשע"הדסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודהאבן הבוחן

בית שמשתשע"זששון, מנשה דוד בן אלישעאבן הבוחן - 7 כר'
תשע"חבלושטיין, בונםאבן הבונים - עשרה פתיתים



ירושלים Jeruasalemתשע"וגולדשטיין, אביגדור ראובן בן שלמהאבן הבנין
אלטונה Altonaתר"ננתנזון, חיים בן נתן נטעאבן הטועים

בני ברקתשנ"דמלר, אברהם זאב בן ישראל שלוםאבן הטוען - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרס"ז - תרס"טשטיין, מאיר בן פינחסאבן המאיר א-ג
ירושליםתשנ"במאסף תורניאבן המשפט

ירושליםתשס"אספרקה, קלמן שמאיאבן הספיר - 2 כר'
וילנה Vilnaתקע"חברודא, אהרן בן ישראלאבן העזר

ירושליםתשכ"אאהרן שמואל בן נפתלי הירץ, הכהןאבן הרא"ש
חמ"דחש"דיוספשווילי, מיכאלאבן הראשה
ורשה Warsawתרמ"זקלאצקין, אליהו בן נפתלי הירץאבן הראשה

ירושליםתשע"טצייח, יוסףאבן השהם <אבן למלאת>
דירנפורט Dyhernfurthתצ"גאליקים גץ בן מאיראבן השהם ומאירת עינים - א

ירושליםתשמ"ח - תש"נוויטאל, חיים בן יוסףאבן השהם - 8 כר'
ווארשא,,[תרל"ט]גרינוואלד, משה מאיראבן השעות
וינה Viennaתרל"גכהנא, דוד בן יצחקאבן התועים
חמ"דתשנ"אהלוי, אברהם בן נסיםאבן חן - א

ניו יורקתשע"באבראהאם, חיים שלמהאבן טובה - 2 כר'
ליקוודתשע"גאייזנשטיין, אברהם בן נחוםאבן טובה - יבמות
ירושליםתשע"זבצלאל, שמואל בן אברהםאבן טובה - 9 כר'

ירושליםתש"ןאיטח, יהודה בן אהרןאבן יהודה - אבני חושן
נתניהתשס"טבק, פנחס בן יקותיאל יהודהאבן יהודה
ירושליםתשכ"טוייס, יוסף מרדכי בן יהושעאבן יהושע
ורשה Warsawתרמ"חפריידין, יהושע בן תנחום יצחקאבן יהושע
ניו יורק New Yorkתש"יוויינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגאאבן יחזקאל
חמ"דחש"דלנדא, יחזקאל הלויאבן יחזקאל
לונדון Londonתרצ"טמט, ירחמיאל בן יהודה יחזקאלאבן יחזקאל
ירושליםתשכ"בולדנברג, אליעזר יהודה בן יעקב גדליהואבן יעקב

ניו יורק New Yorkתש"דמסקין, יעקב בן מרדכי הכהןאבן יעקב - 4 כר'
סלוצק SlutsKתר"עניימארק, אריה לייב בן ניסן יעקבאבן יעקב

ירושלים Jeruasalemתשע"בפרייזלר, אריה בן אברהםאבן יעקב - א (שכירות פועלים)
לבוב Lvovתרנ"ד - תרע"גווייס, בנימין אריה בן חיים צבי הכהןאבן יקרה - 3 כר'
בני ברקתשס"גפנחסי, ישראל הלוי בן אברהםאבן יקרה - 2 כר'

ניו יורקתשע"בפרידמן, יעקב שלמה הכהןאבן ישפ"ה
אבני חפץתשע"דאבודרהם, אלירן בן נסיםאבן ישפה
ירושליםתשע"גאיטח, יהודה בן אהרןאבן ישפה



בני ברקתשע"בטאובר, שמעון יוסף בן אהרן הלויאבן ישפה - שכירות פועלים
וילנה Vilnaתרס"חקאצנלנבוגן, בנימין ישראל איסר בן שאול הלויאבן ישפה

בני ברקתש"פליפקין, ישראל בן זאב וולףאבן ישראל <מהדורה חדשה> - קדוש ישראל
ירושליםתשנ"טפישר, ישראל יעקב בן אהרןאבן ישראל <חידושי אגדה> - 2 כר'

אורדיאה מרה Oradeaתרצ"ד - תרצ"חברוין, ישראל ברוך בן חיים מאיראבן ישראל - 2 כר'
חמ"דתש"פגוטפריד, ישראל בן אריהאבן ישראל - על התורה ומועדים

ניו יורק New Yorkתרע"דגוראנובסקי, אברהם אבוש בן ישראלאבן ישראל
ירושליםתש"סהגר, יוסף ירוחם פישלאבן ישראל

ירושליםתשע"בהראל, אוריאל יצחקאבן ישראל - 4 כר'
ירושליםתשע"בולנסקי, עודדאבן ישראל - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתש"הטלינגאטור, שלמהאבן ישראל
ירושלים Jerusalemתשי"דליפקין, ישראל בן זאב וולףאבן ישראל - 2 כר'

ישראלתשס"חנחמני, נסים ישראלאבן ישראל
אשדודתשס"דסרוסי, יוסף בן שמעוןאבן ישראל
ניו יורקתש"חפיקארסקי, ישראל יצחק בן מרדכי מנחםאבן ישראל

ירושליםתש"ספישר, ישראל יעקב בן אהרןאבן ישראל - 12 כר'
בני ברקתשע"בפנחסי, ישראל הלוי בן אברהםאבן ישראל - 2 כר'

בני ברקתשנ"אקובץ תורניאבן ישראל
וילנה Vilnaתר"סיפה, יהודה ליב בן אברהם עבראבן לב

פיוטרקוב Piotrkowתרס"טגורדון, אהרן בן מאיראבן מאיר
מודיעין עיליתתשע"וברון, יוסף חייםאבן מלוכה

ניו יורק New Yorkתשי"דבלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבאאבן מקיר תזעק
ירושלים Jerusalemתרע"דלונץ, אליהו משה בן כלב זאבאבן משה

ורשה Warsawתרמ"דפרלמוטר, אליעזר בן משהאבן משה - 2 כר'
אבני חפץתשס"טאבודרהם, אלירן בן נסיםאבן נופך
ווראנובתרפ"חשפירא, זכריהאבן נזר

אבני חפץתשע"האבודרהם, אלירן בן נסיםאבן ספיר
גבעתייםתשנ"ג - תשנ"דאדרי, אליאב בן פנחסאבן ספיר
ירושליםתשע"גאיטח, יהודה בן אהרןאבן ספיר
בני ברקתשנ"אאשלג, יהודה ליב הלויאבן ספיר
וילנה Vilnaתקע"חברודא, אהרן בן ישראלאבן ספיר
ליק Lyckתרכ"ו - תרמ"ספיר, יעקב בן נתן הלויאבן ספיר

יבנהתשס"גספיר, ליאוראבן ספיר - 4 כר'
בני ברקתשנ"גפנחסי, ישראל בן אברהם הלויאבן ספיר - 5 כר'

ירושליםתשע"טעוזר בן מאיר - שורצברג, מנחםאבן עוזר - עירובין <מהדורה חדשה>



זולקוה Zholkvaתק"לעוזר בן מאיראבן עוזר - 3 כר'
ורשה Warsawתר"מאבן-עזרא, אברהם בן מאיראבן עזרא <אבי עזר> - תורה, מגלות
ירושליםתשמ"גאבן-עזרא, אברהם בן מאיראבן עזרא <אוצר חיים> - בראשית
וינה Viennaתרפ"ואבן-עזרא, אברהם בן מאיראבן עזרא <משנה לעזרא> - שמות

אבני חפץתשע"זאבודרהם, אלירן בן נסיםאבן פטדה
לבוב Lvovתקס"דאריה ליב בן יהודה הלוי מסטריזוב - טייטלבוים, מאבן פינה - 2 כר'

בני ברקתש"עפורת, מרדכיאבן פינה
שקלוב Shklovתקנ"דאלטשולר, זאב וואלף בן דוב בראבן פנה

תל אביבתשנ"דנשר, בן ציון בן יצחקאבן פנה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתר"צקלאצקין, אליהו בן נפתלי הירץאבן פנה - 2 כר'

ורשה Warsawתרכ"ואפרתי, אליעזר בן בן-ציוןאבן ציון
ירושליםתשמ"זספר זכרוןאבן ציון

ירושליםתשע"אוינמן, משה אליהו בן צביאבן שהם - 3 כר'
ורשה Warsawתרע"במהרם, שלמה חנוך בן משה יהודהאבן שהם

לונדון Londonתקל"במשה בן יהודה ממינסקאבן שהם - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתר"עפרלמוטר, משה בן אליעזראבן שהם
אבני חפץתשע"ואבודרהם, אלירן בן נסיםאבן שוהם
ווילנאתרכ"ארובינשטיין, רפאל בן משהאבן שוהם

וילנה Vilnaתר"נמאלצאן, שמואל בן אברהם - אליהו בן שלמה זלמאבן שלמה <תוספאה>
ירושליםתשע"גמאלצאן, שמואל בן אברהם - אליהו בן שלמה זלמאבן שלמה <מהדורה חדשה>

ירושליםתשמ"זמאלצאן, שמואל בן אברהם - אליהו בן שלמה זלמאבן שלמה <מנוקד>
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"זאויערבאך, אברהם בן שלמהאבן שלמה

ירושליםתשכ"גארנרייך, שלמה זלמן בן יעקבאבן שלמה - 4 כר'
וילנאתרפ"דמאלצאן, שמואל - אלפס, בנציוןאבן שלמה

וילנה Vilnaתרל"גמאלצאן, שמואל בן אברהם - אליהו בן שלמה זלמאבן שלמה - 2 כר'
ירושליםתשמ"בנחמני, מכלוףאבן שלמה
ליקוודתשע"ושטיין, שלמה בן אהרן יהושעאבן שלמה
ניו יורקתשע"בשטרן, שלמה צבי בן משהאבן שלמה

בית שמשתשע"השיינברגר, שלמה זלמן בן משהאבן שלמה - 3 כר'
ירושלם,תרמ"זשיק, שלמה זלמן בן שמואל אריה ליבאבן שלמה
ירושלים Jerusalemתרל"אשלמה מטולוטשיןאבן שלמה

חמ"דתשע"זשפיצר, שלמה בן נפתלי ברוךאבן שלמה - רבית, איזהו נשך
ליוורנו Livornoתר"ליוסף חיים בן אליהואבן שלמה, אם המלך, קרן ישועה

וילנה Vilnaתרל"דפרומקין, אריה ליב בן שמואלאבן שמואל
ורשה Warsawתרמ"דשמואל פינחס בן ברוךאבן שמואל



ביאליסטוק Bialystokתרפ"טיעקובוביץ, אלחנן בן שמעוןאבן שמעון - 2 כר'
ירושליםתשנ"דכהנא, חיים בן יהודה מנחם - הגר, יוסף ירוחם פישאבן שתיה החדש - 2 כר'

בני ברקתשס"בגרבוז, בנימין בן אברהם נחאבן שתיה - 4 כר'
וילנה Vilnaתרנ"גדון יחיא, אליעזר בן שבתיאבן שתיה
ירושלים Jerusalemתרצ"בוולסון, ברוךאבן שתיה
מונקץ' Mukachevoתר"צכהנא, חיים בן יהודה מנחםאבן שתיה

ניו יורקתשנ"חמילשטיין, משהאבן שתיה - 3 כר'
ליקוודחש"דעיין, שמואל בנימין בן ברוך אברהםאבן שתיה

ירושליםתשנ"הרוטשטיין, נחום בן חיים אברהם יצחקאבן שתיה - 7 כר'
וילנה Vilnaתקע"חברודא, אהרן בן ישראלאבן תקומה
שקלוב Shklovתקע"בליכטשטיין, אברהם בן אליעזר ליפמאןאבן תקומה

ורשהתרמ"דטורש, דוב בר בן אלכסנדר זושאאבנט בד <הקדמה לספר אמונת חכמים>
ורשה Warsawתרל"זרבינוביץ, בנימין דודאבנט בד

בני ברקתש"סגרנדש, אהרן בן יעקב הלויאבני אהרן - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"חיצחקוב, אליהו בן יהודהאבני אליהו

מונקץ' Mukachevoתרמ"ט - תר"נפרנקל, אליהו בן מאיר יהודהאבני אליהו - 2 כר'
לונדוןתשע"ופרידמן, אליעזר דודאבני אפד - 2 כר'

בני ברקתשע"זשיש, צבי יהודה בן שמואל הלויאבני אפריון
וינה Viennaתרפ"בוואכשטיין, דוב בר בן משהאבני אש

בני ברקתשע"אזילברשטיין, אברהם יעקב בן יצחקאבני אש - 2 כר'
בני ברקתשס"ומילר, שמואל אהרן בן נפתליאבני אש
בני ברקתשס"גשפירא, אהרן בן יצחק אייזיקאבני אש

קרית ספרתשס"טשפירא, אריה בן משה שמואלאבני אש - 6 כר'
פקש Paksתר"סווייס, יצחק בן ישעיהו יששכר בראבני בית היוצר

תשס"חשוורץ, אברהם יונהאבני ברזל - 2 כר'
ירושליםתשס"גכלאב, אברהם יצחק בן יעקבאבני ברקת - 4 כר'

בוקרסט Bucharestתרכ"השפילמאן, יעקב מאיר בן אליהואבני גזית - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"חצופיוף, דוד הכהןאבני דוד

בני ברקתשפ"אברדה, נתנאלאבני דעה - שחיטה
ירושליםתשל"טאביחיל, אליהואבני דרך במשנת הרב קוק

ירושליםתשס"ופרינץ, אלחנן נפתליאבני דרך על התורה ומועדים
ירושליםתשע"גברנט, נחום אריהאבני דרך

ניו יורקתשע"חהעלפגוטט, יחיאל אליהו בן דודאבני דרך - 2 כר'
ירושליםחש"דטרכטינגוט, נחמיהאבני דרך - שו"ת בפרשת השבוע ומועדים

בני ברקתשס"היעקובוביץ, דניאל בן יצחק יחיאלאבני דרך - 11 כר'



כפר תבורתשע"דעובדיה, אבנראבני דרך - 2 כר'
ירושליםתש"עפרינץ, אלחנן נפתליאבני דרך - 17 כר'

חמ"דחש"דאורן (אורנשטיין), אלישיב בן יוסף חיים - אבן אוראבני האורים
סופיה Sofiaתרע"ג - תרפ"חפיפאנו, דוד בן אברהםאבני האפד - 2 כר'

בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהאבני האפוד - השמחה במעונו
בני ברקתשע"הבראך, בנימין בן מנחם יהושעאבני הדר

בילגורי Bilgorajתרצ"ברייזנר, שלמה בן אשר זליגאבני החושן
ירושלים Jerusalemתרפ"ובראוור, יהודה נח בן אברהם אלכסנדראבני הלבנון
ירושליםתשס"טדרשן, אלעד בן יוסףאבני הלכה

סט. לואיס St. Louisתש"אמגיד, אלטר בן-ציון בן יוסףאבני המחצב
ירושליםתשל"טארנרייך, שלמה זלמן בן יעקבאבני המקום
ירושלים Jerusalemתרפ"ווויינטרויב, יעקב דוד בן יצחק אייזיק יום טובאבני המקום

בני ברקתשע"דקולדצקי, אריה בן יצחקאבני המקום - 3 כר'
בני ברקתשס"טדריין, בנימין בן שלוםאבני המשפט - 2 כר'

בני ברקתשפ"אפוברסקי, חיים בן שלוםאבני הסוגיא - המזבח מקדש
בני ברקתשע"זמירון, חיים בן דניאל יהושעאבני הסוגיות - 14 כר'

בני ברקתשע"הגולדנטל, א.ב. בן יוסףאבני השדה - 5 כר'
ישראלתשכ"בבן ששון, שמואל בן יוסףאבני השהם
לבוב Lvovתר"מהורוויץ, יעקב יוקל בן משולם יששכר הלויאבני השוהם
נתיבותתשע"גבוניאל, אלעדאבני השלחן
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"דגראנאדשטיין, דוד בן א חאבני זהב

ירושליםתשנ"בהורוויץ, יעקב יצחק בן אברהם אליעזר הלויאבני זכרון (ליקוט)
לודתשס"דאיבגי, חביבאבני זכרון לקהילת מראקש

ירושליםתשנ"טאבני זכרוןאבני זכרון
לובלין Lublinתרצ"טאיגר, אלטר עזריאל מאיר בן אברהםאבני זכרון
אמשטרדםתרמ"אברימאנן, אהרן ישראלאבני זכרון

ירושלים Jerusalemתרפ"חגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביאבני זכרון - 5 כר'
אוהיותשע"טהונגער, שלמה בן יהודה צביאבני זכרון - מסכת שבת

פרנקפורטתרס"אהורביץ, מרדכי בן יוסף חיים הלויאבני זכרון - הכתב והמכתב
ירושליםתשס"טהורוויץ, יעקב יצחק בן אברהם אליעזר הלוי - הגראבני זכרון
פרג Pragueתר"אהעתקת כתובות מצבות עתיקותאבני זכרון
בני ברקתש"סזילברשטיין, אברהם יעקב בן יצחקאבני זכרון
ורשה Warsawתרנ"זלפידות, אלכסנדר משה בן צביאבני זכרון
ירושליםתשמ"המדרשת קול ברמהאבני זכרון
בני ברקתשנ"אספר זכרוןאבני זכרון



וילנה Vilnaתרל"בפירקוביץ', אברהם בן שמואלאבני זכרון
סיגט Sighetתרפ"ג - תרצ"טפפר, אלטר שאול בן ישראל אלימלךאבני זכרון - 3 כר'

לבוב Lvovתר"סראוויץ, יצחק בן אברהם הכהןאבני זכרון
ירושליםתשנ"ברוטשטיין, נחום בן חיים אברהם יצחקאבני זכרון - 3 כר'

תל אביב Tel Avivתש"חשפירא, יוסף בן יעקבאבני זכרון
בני ברקחש"דארנברג, אברהם ישראל בן אלימלך אלעזראבני זכרן

מאנסיתשנ"דניימאן, שמואל בן אברהם ניסןאבני חושן (כוס של ברכה)
ירושליםתשנ"ובית המדרש לבירורי הלכות מעשיותאבני חושן - א

מאנסיתשנ"וניימאן, שמואל בן אברהם ניסןאבני חושן - 3 כר'
קרית ספרתשע"אויזל, חיים יצחק בן משה שמואל הלויאבני חיים

ירושליםתשע"דאיטח, יהודה בן אהרןאבני חן - 3 כר'
תל אביבתש"נאשכנזי, שלמהאבני חן
בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהאבני חן
ירושלים Jerusalemתש"בוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודאבני חן

בני ברקתשס"הזילברשטיין, אברהם יעקב בן יצחקאבני חן - 2 כר'
ירושליםתשס"בעמנואל, אלחנן בן יונהאבני חן
ירושליםתשע"טצור, יוסף שלמהאבני חן

ניו יורק New Yorkתרצ"זשטיין, שכנא בן מרדכיאבני חן - בראשית
בני ברקתשע"דברודי, נפתלי צביאבני חפץ

ניו יורקתשמ"טגולדברגר, יונתן בנימין בן פנחס אשר זליגאבני חפץ - 4 כר'
בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהאבני חפץ

ירושליםתשס"דזילבר, אריה בן יוסףאבני חפץ - שבת
בני ברקתשע"חזילברשטיין, אברהם יעקב בן יצחקאבני חפץ
מינכן Munichתש"זלווין, אהרן בן נתןאבני חפץ

בני ברקתשנ"וזילברשטיין, אברהם יעקב בן יצחקאבני חשן - 3 כר'
פקש Paksתרע"אמילר, נתן בן חייםאבני חשן

ליקוודתשע"גדויטש, קלמן אברהם בן יצחקאבני טוהר - נגעים
ירושלים Jeruasalemתש"פצופיוף, דוד הכהןאבני טוהר
בני ברק Bene Berakתשע"וברדה, נתנאלאבני יהושע
ניו יורק New Yorkתר"כפאלק, יהושע בן מרדכי הכהןאבני יהושע
ורשה Warsawתרי"זשווארצברג, יהושע בן יוסףאבני יהושע
קנדהתשע"גפריד, אהרןאבני יוחנן
בני ברקתשס"אספר זכרוןאבני יחיאל
ירושליםתשס"חסלים, אברהםאבני יסוד
ירושלים Jerusalemתרצ"חטאייר, יעקב זאב בן יוסף הלויאבני יעקב



ניו יורקתשמ"גטרויבע, יעקב יחיאל בן בנימין צבי הכהןאבני יעקב - 2 כר'
שטראסבורגתש"עלילתי, אליהו בן יהונתןאבני יקר - 9 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"חדריין, בנימין בן שלוםאבני ישפה - בבא קמא
ירושליםתשס"אפיינהנדלר, ישראל פסח בן יוסףאבני ישפה - 9 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"וכץ, ישראלאבני ישראל - סנהדרין
ירושליםתשע"גוולף, פנחסאבני כיס

מודיעין עיליתתשס"חלוי, אלמוג בן ניסיםאבני לוי - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתר"ץ - תרצ"אגוטקינד, אברהם יצחק בן משה מאיר הלויאבני מהורמ"מ הלוי - ג

ירושליםתשע"חקפלן, אברהם - קפלן, נפתליאבני מחצב
בני ברקתש"סהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןאבני מילואים <עם הערות קה"י והגרי"פ> - 2 כר'

בית שמשתש"עפישר, ישראל יעקב בן אהרןאבני מילואים <אבן ישראל> - 2 כר'
בני ברקתשמ"גהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןאבני מלואים <חוסן יוסף, ברוך טעם, ברכת שמעון>

לבוב  - ז'ולקוואתקע"ו-תקפ"והלר, אריה ליב בן יוסף הכהןאבני מלואים <מהדורה ראשונה> - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"זהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןאבני מלואים (תשי"ז) - 2 כר'

שצ'צ'ין Szeczinתר"כהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןאבני מלואים - 3 כר'
בני ברקתשע"דגנס, שלמה אהרן בן ישראלאבני מסילה - סוטה
ירושלים Jeruasalemתשע"דכהן, אברהם בנימיןאבני מקום - 4 כר'

ירושליםתשל"חדייטש, משה בן אליעזר חיים - סופר, בנימין בן עקאבני משה
רחובותתשס"בכולל יד ברודמן - ברקוביץ, מאיר (עורך)אבני משפט - 23 כר'

פרמישלה Przemyslתרס"ברייזנר, שלמה בן אשר זליגאבני משפט - א (אה"ע)
ירושליםתשס"דרלב"ג, מרדכי בנימיןאבני משפט - אה"ע, חו"מ

אשדודתשס"באנסבכר, אבינעם בן יששכראבני נועם - 2 כר'
ירושליםתשס"ובורנשטיין, אברהם בן זאב נחוםאבני נזר המפואר - 4 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרע"ב - תרצ"דבורנשטיין, אברהם בן זאב נחוםאבני נזר - 8 כר'
ורשה Warsawתר"עמושקאט, חיים אליעזר בן בנימיןאבני נזר

ירושלים Jeruasalemתשע"זולדנברג, נתנאל בן אליהואבני נחום - מיאון
חצור הגליליתתשע"הליכטנשטיין, חיים נחוםאבני נחל - מועדים

בני ברקתשע"הבראך, בנימין בן מנחם יהושעאבני סוכות
בני ברקתש"עסופר, אהרן בן יוחנןאבני סופר

ירושליםתשנ"ודרעי, יהודה בן אליהואבני עזר - 2 כר'
בני ברקתשע"טדבש, יהונתן בן מיכאלאבני פז

ירושליםתשס"חפרנקיל תאומים, פנחס בן יהושעאבני פנה - 2 כר'
אשדודתשנ"בבסיס, ישועהאבני צדק <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ניו יורקתש"פטייטלבוים, יקותיאל יהודה בן אלעזר ניסןאבני צדק <מהדו"ח> - 3 כר'
וילהרמסדורף Wilhermתע"דצורף, יצחק בן יששכר בראבני צדק <משלי>



תוניס Tunisתרס"בבסיס, ישועהאבני צדק - 2 כר'
בני ברקתש"פברדה, נתנאל אהרן בן אברהםאבני צדק - 2 כר'
בני ברקתשס"חברדה, נתנאלאבני צדק - 5 כר'

לבוב Lvovתרמ"ה - תרמ"וטייטלבוים, יקותיאל יהודה בן אלעזר ניסןאבני צדק - או"ח, יו"ד, אה"ע
מונקץ' Mukachevoתרמ"ופאנט, מנחם מנדל בן יחזקאלאבני צדק - אה"ע

וילנה Vilnaתרל"זברקוביץ, בן-ציון יהודה בן אליהואבני ציון
ניו יורקתשמ"בהכהן, בן ציון בן אליהואבני ציון - 4 כר'

בית שמשתשע"החיימוב, ציוןאבני ציון - בשר בחלב
ירושליםתשס"הספר זכרוןאבני ציון

ירושליםתשנ"זמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכיאבני קדש <בית העלמין של ק"ק דבדו>
ירושליםתרצ"דאביטבול, שאול ישועהאבני קדש

ירושלים Jerusalemתשע"בלוי, נחום בן אברהם משאדיקאבני קודש <בית אבות> - 2 כר'
מודיעין עיליתתשפ"באלטשולר, זאב וואלף בן דוב בראבני קודש  - אבן פינה <מהדורה חדשה>

בני ברקתשס"חבראך, בנימין בן מנחם יהושעאבני קודש
ורשה Warsawתקע"טדמשק, אברהם אליעזר בן יוסףאבני קודש - 2 כר'
ירושליםתשס"הווייס, פנחס בן אברהםאבני קודש - מעילה
ירושליםתשס"הוויס, פנחס בן אברהםאבני קודש - 2 כר'

מודיעין עיליתתש"עלוי, אלמוג בן ניסיםאבני קודש
ירושלים Jerusalemתשל"אלוי, נחום בן אברהם משאדיקאבני קודש - 2 כר'

ירושליםתשנ"ושחור, משה ליב בן זאבאבני שהם <מהדו"ח> - 2 כר'
ניו יורק New Yorkחש"דבק, משה יעקב בן אברהםאבני שהם ומשבצות זהב

ליקוודתשפ"אאייזענשטיין, נחוםאבני שהם
בני ברקתש"עבן חמו, אהרן בן שלמהאבני שהם - 2 כר'

אונגור Uzhgorodתרצ"טגרינוואלד, אברהם יוסף בן משהאבני שהם
ירושליםתש"סהרצברג, ישראל יהושע בן משה שלמהאבני שהם - 2 כר'
ישראלתשנ"אזילברמן, שאול משה בן יצחק אייזיק אלימלךאבני שהם - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"ח - תשי"טטומאשוב, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעאבני שהם - 4 כר'
ירושליםתשמ"ולוריא, רפאל משה בן מרדכי יחיאלאבני שהם - 7 כר'
ירושליםתשע"דפנירי, משהאבני שהם - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתר"חפרץ, אברהם בן יעקבאבני שהם
לודז' Lodzתרפ"הצודקוביץ, מרדכי שמואל בן ישראל הלויאבני שהם
אונגור Uzhgorodתרכ"הקנובל, משה בן דוב בראבני שהם
ורשה Warsawתרס"ברובינשטיין, שמואל משה בן יצחקאבני שהם
בילגוריאתרצ"טרזניק, אברהם בן מאיר שאולאבני שהם

ירושליםתשכ"חשחור, משה ליב בן זאבאבני שהם - לתורה



ירושלים Jeruasalemתשע"זשטרנבוך, אפרים זלמן בן משה -  משה בן אשראבני שהם - תפילה
בני ברקתשס"זשטרנבוך, אפרים זלמןאבני שהם - בבא קמא

וילנה Vilnaתר"ממאנבי, מרדכי צבי בן בנימיןאבני שוהם
אשדודתש"ספינטו, שלמה אוריאלאבני שוהם

אנטורפןתשע"אשלומוביץ, ישעיהאבני שוהם - 5 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"וברדה, נתנאלאבני שופטים

לונדוןתש"עאלבוים, יצחק שלמה בן אריהאבני שי - 5 כר'
בודפסט Budapestתרצ"זשווארץ, שלמה יהודה בן מאיר אשראבני שי"ש

ירושליםתשס"אשטארק, שמואל ישכראבני שיש <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתר"צ - תרצ"דאביטבול, שאול ישועה בן יצחקאבני שיש - 4 כר'

ירושליםתשע"בפרץ, אלחנןאבני שיש - חקת המועדים
ניו יורק New Yorkתש"ורוזנברג, שרגא בן שלמה הכהןאבני שיש

ירושליםתש"לרוטמן, שלום יעקב שמחהאבני שיש - 2 כר'
מונקץ'  Mukachevoתרס"חשטארק, שמואל ישכראבני שיש
מונקץ' Mukachevoתרפ"חשטייגר, שמואל יהודה בן צבי הירשאבני שיש

קובנה Kaunasתרפ"ושיין, שלמה יעקב בן הלל גבריאלאבני שיש - 2 כר'
ירושליםתשנ"גספר זכרוןאבני שלמה [לוי]

ירושליםתשס"גבלוך, שלמה אהרן בן יוסף חייםאבני שלמה
ירושליםתשע"טבעילום שםאבני שלמה - 2 כר'
ירושליםתשס"ווולבה, שלמה (ממנו)אבני שלמה - 2 כר'

ירושליםתשע"חצור, יוסף שלמהאבני שלמה
ירושליםתשנ"גפרדס, שמואל אהרן הלויאבני שמואל - 2 כר'

בני ברקתשנ"הקובץ זכרוןאבני שמואל
ברסלאו Breslauתרכ"ומסינג, יוסף בן אהרןאבני שש

חמ"דחש"דשפירא, יעקב שמשון בן משהאבני שש - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"בגלוברמן, דניאל אהרןאבני תורה - א
ירושלים Jerusalemתרצ"החזן, אברהם בן נחמן ישראל הלויאבניה ברזל

יורשליםתש"להכהן, רפאל חייםאבנים בחומה
ירושליםתשע"דכהן, פנחסאבנים יקרות
ניו יורקתשפ"אשאיא, אברהם משהאבנים יקרות
ירושליםתשפ"אויינר, יהודה ליב בן דודאבנתא דליבא

תל אביב Tel Avivתש"ד - תש"ובראוור, אברהם יעקב בן מיכאל הכהןאבק דרכים - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקע"דקאלומיטי, ברוךאבק דרכים - א
אמשטרדם Amsterdamתס"דקונקי, אברהם בן לויאבק סופרים

ירושליםתשל"טלוריא, יצחק מתתיהו בן צבי הירשאבקות רוכלים



בני ברקתשע"באוחיון, יוסף בן מרדכיאבקת רוכל
לבוב Lvovתרמ"ג - תרמ"הליכטנשטיין, הילל בן ברוך בנדטאבקת רוכל

ונציה Veniceשכ"ו-שכ"זמכיר בן יצחק שר חסדאבקת רוכל - 5 כר'
ליפציג Leipzigתרי"טקארו, יוסף בן אפריםאבקת רוכל - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתש"ושר, חיים יצחק אייזיקאברהם אבינו
ירושליםתרפ"זרומאנו, אברהם בן יעקב המכונה מירקאדואברהם אברהם - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשכ"וסופר, אברהם - חדאד, אפריםאברהם אהבי - כי ישאלך בנך
אזמיר Izmirתרמ"טפאלאג'י, אברהם בן חייםאברהם אזכור

אזמיר Izmirתרמ"טפאלאג'י, אברהם בן חייםאברהם אנכי - 2 כר'
אזמיר Izmirתרמ"ופאלאג'י, אברהם בן חייםאברהם את ידו - 2 כר'

אזמיר Izmirתרמ"ופאלאג'י, אברהם בן חייםאברהם את עיניו
אשדודתשנ"אהמכון שע"י קרית פיטסבורגאברהם בחירו
ירושלים Jerusalemתרצ"הבן אמוזג, אברהם חי בן מרדכיאברהם בכל

אזמיר Izmirתרכ"טקריספין, יהושע אברהםאברהם במחזה
ירושליםתשל"חשדמי, אברהם בן אריה לייבאברהם במחזה

תל אביב Tel Avivתשי"בשאכנוביץ, זליג בן יצחקאברהם בן אברהם
בני ברקתשע"חראטה, אברהם חיים בן אהרןאברהם בעודנו חי

ניו יורקתש"סקאהן, דוד בן צבי משהאברהם יגל יצחק ירנן
ליוורנו Livornoתר"גאברהם הכהן, מתוניסאברהם יגל
ירושלים Jeruasalemתשנ"זאלקבץ, אברהם יצחקאברהם יגל
חמ"דתשס"טבן חיים, מרדכי בן אברהםאברהם יגל
בני ברקתשנ"טגליק, אברהם ישראלאברהם יגל

טבריהתשע"וסודרי, אברהם בן יעקבאברהם יגל - 2 כר'
ירושליםחש"דהויזמן, חייםאברהם ליב הויזמן הי"ד

בני ברקתש"עספר זכרוןאברהם עבד ה'
תל אביב,תרצ"טאידלשטיין, יהודה בן נחוםאברהם שפירא - 2 כר'

פתח תקוהתשט"וקרסל, גצל בן יחיאל מיכלאברהם שפירא
בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהאברך את ה'

'מונקץ Mukachevoתרנ"גפרידלנדר, אהרן מאיר בן זלמן ליבאברך
מודיעין עיליתחש"דישראל, חיים יהודהאברכך בחיי

תל אביב Tel Avivתש"כ - תשכ"אמייזלש, מאיראגדה ומחשבה ביהדות - 2 כר'
חיספיןתשע"אאריאל, יגאלאגדה של נחמה

ירושליםשפירא, משה מנחם בן שלום צבי הכהןאגדה של פסח - חקר תפילת טל
תל אביב,תרפ"זפישמן, זכריה בן אברהם אלימלך הכהןאגדות ארץ הקדושה
לונדון,תרפ"טווילנאי, זאב בן אברהםאגדות ארץ ישראל



תל אביב Tel Avivתשי"דכהנא, שמואל זאנוויל בן שלמה דודאגדות דאתחלתא
ורשהWarsawתרפ"ג-תרפ"דזוהר. ליקוטים. תרפ"ג. ורשהאגדות הזהר
תל אביב Tel Avivחש"דפרוש, מ.צ.אגדות הזוהר
תל אביב Tel Avivתשכ"וכהנא, שמואל זאנוויל בן שלמה דודאגדות הר ציון

ירושלים Jeruasalemתשע"גשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןאגדות הש"ס עם פירוש הביאור הדרש והעיון - נזיקין ב
יפו Jaffaתר"פ - תרפ"גבאכר, בנימין זאב בן שמעוןאגדות התנאים - 4 כר'

ניו יורק New Yorkתרפ"טהיגר, מיכאל בן דודאגדות התנאים
ירושליםתשמ"ווינשטוק, יאיר בן שלמה מנחםאגדות חז"ל מעובדות לנוער - 2 כר'

ורשה Warsawתרנ"טתלמוד ירושלמי. תרנ"ט. ורשהאגדות ירושלמי
מישקולץ Miskolcתרצ"חציטרון, זאב וולף בן אברהם אליעזראגדות מהרז"צ

ירושלים Jerusalemתש"זבלומנטאל, ישראל חיים בן אברהם יוחנןאגדות רות
אשדודתש"עאשכנזי-יפה, שמואל בן יצחק - חביב, יעקב בן שלאגדות תלמוד ירושלמי  ע"פ יפה מראה ועין יעקב - 2 כר

תל אביב Tel Avivתשי"דגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםאגדות תלמוד ירושלמי
ירושלים Jerusalemתרנ"טסופר, אפרים בן אלעזר - זלמן ליב בן יששכר דב אגדות תלמוד ירושלמי

תל אביב Tel Avivתרפ"חקום, יהודה בן חיים שלמהאגדות
ברלין Berlinתרמ"אהורוויץ, חיים מאיר בן יוסף הלויאגדת אגדות

אשדודתשנ"האליהו בן אברהם שלמה הכהןאגדת אליהו <מהדורה חדשה> - 3 כר'
אזמיר Izmirתקט"ו - תקפ"האליהו בן אברהם שלמה הכהןאגדת אליהו - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתרפ"ה - תרפ"זבאכר, בנימין זאב בן שמעוןאגדת אמוראי ארץ ישראל <המשך ג בגרמנית>
תל אביב Tel Avivתרפ"ה - תרפ"זבאכר, בנימין זאב בן שמעוןאגדת אמוראי ארץ ישראל - 7 כר'

קרקוב Cracowתרנ"זבובר, שלמהאגדת אסתר
ברלין Berlinתק"ןפאפנהיים, שלמה בן זליגמאןאגדת ארבע כוסות

ורשה Warsawתרל"ומדרש אגדת בראשית. תרל"ואגדת בראשית <עץ יוסף, ענף יוסף, יד יוסף>
קרקוב Cracowתרס"גבובר, שלמהאגדת בראשית

חמ"דתשע"אישראל, דודאגדת דוד
וינה Viennaתרפ"בכהנא, לוי יצחקאגדת ישראל וארץ ישראל

ירושלים Jerusalemתרפ"והכהן, שילם בן ישראלאגדת מהרש"כ
אמשטרדם Amsterdamתקכ"דהנא, מרדכי בן יוזפאאגדת מרדכי

ניו יורק New Yorkתרע"ו - תרפ"באבן-חביב, יעקב בן שלמהאגדת עין יעקב <עם תרגום באנגלית> - 5 כר'
ירושליםתשל"אלרנר, מירון ביאליקאגדת רות ומדרש רות רבה - 3 כר'

,Cambridge[תרנ"ו]מדרש זוטא. שיר השיריםאגדת שיר השירים <שכטר>
ונציה Veniceשל"ואריפול, שמואל בן יצחקאגדת שמואל
ורשה Warsawתרי"בלוריא, דוד בן יהודהאגדת שמואל

ראש העיןתש"סמשרקי, דוד בן שלמה - דחבש, חזקיהו בן ישראלאגדתא דפסח עם שתילי זתים <באר מרים>
ביתר עיליתתשס"גמעלם, יצחק בן יחיאאגדתא דפסחא <פרי הילולים>



ירושלים Jerusalemתשכ"זצובירי, יוסף בן יעקבאגדתא דפסחא <כתב יד> - קונטריס הערות
כתב ידכתב ידבשירי, יחיא - ונה, יצחק - קאפח, יוסף בן דוד - צאאגדתא דפסחא (כתב יד)

תימןתרע"גכתב ידאגדתא דפסחא ע"פ נוסח עתיק
ירושלים Jerusalemתשי"טבשירי, יחיא - ונה, יצחק - קאפח, יוסף בן דוד - צאאגדתא דפסחא

ישראלתשע"דעשרה פירושים מחכמי תימןאגדתא דפסחא - אוצרות תימן
בני ברקחש"דבני החבורות (אלכנסדר)אגודה אחת - 11 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרל"טוויינגוט, מיכאל דוב בן יששכראגודות אזוב מדברי

קרית ספרתשפ''אישיבת כנסת יצחק קרית ספראגודים בתורה
ברוקליןתשס"בפרנקל-תאומים, ברוך בן יהושע יחזקאל פייבל - מאגודת אז"ב

בני ברקתשס"טמרגליות, משה זאב בן אליעזראגודת אזוב <מהדורה חדשה>
תל אביב Tel Avivתשי"טבוימגולד, דוב בריש בן שמואל צביאגודת אזוב

ירושלים Jerusalemתשנ"דבורנשטיין, זאב נחום בן אהרןאגודת אזוב - 3 כר'
נתניהתש"פהאזובי, יצחק בן שלמהאגודת אזוב

זולקוה Zholkvaתקמ"ביעקב ישראל בן צבי הירש הלויאגודת אזוב - 2 כר'
ביאליסטוק Bialystokתקפ"ד - תקפ"המרגליות, משה זאב בן אליעזראגודת אזוב - 4 כר'

בני ברקתשס"חגלברט, אליהו בן אברהם יצחקאגודת אליהו - 2 כר'
ירושליםתשי"טספינקאאגודת חסידי ספינקא- חנוכה תשי"ט

עדת הבבליםאגודת יסודי התורה
ניו יורקתש"הרוטנברג,שלמה הכהןאגודת ישראל און ציוניזם או מזרחיזם

ניו יורקתשי"דאגודת ישראלאגודת ישראל קאנווענשאן בוך (31)
ביתר עיליתתשע"הזלוטניק, ישראל בן יצחק יעקבאגודת ישראל - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"גישראל ברוך בן יעקב שלמה זלמןאגודת ישראל - א (מטעמי ברוך)
חדרהתשמ"בלוינשטיין, יחזקאל הלויאגודת מאמרים - 2 כר'
ירושליםתשמ"חגולדברג, אהודאגודת מפרשים - יבמות

ברסלאו Breslauתרמ"חאבן-ג'אמע, שמואל בן יעקבאגור
מונטיריואלתשס"חניימאן, יעקב יצחק - הרצוג, יוחנן בן יוסף חייםאגורה באהלך עולמים - 4 כר'

בני ברקתשע"חאוירבך, אדיר אלעזראגורה באהלך
שלוניקי Salonikaתקמ"אגאטינייו, אליקים בן יצחקאגורה באהלך

בית שמשתשפ"אששון, מנשה דוד בן אלישעאגלאי מילתא - 8 כר'
חמ"דתשע"טשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסאגלי בכרה

ניו יורקתשס"טברקוביץ, שלום אליקים געצלאגלי דבש - א
ירושליםתש"יוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודאגלי חן

בני ברקתשנ"הבורנשטיין, אברהם בן זאב נחוםאגלי טל <מהדורה חדשה>
פיוטרקוב Piotrkowתרס"הבורנשטיין, אברהם בן זאב נחוםאגלי טל

ורשה Warsawתרנ"ט - תרס"אפרייל, יהושע יוסף בן אלחנןאגלי טל - 2 כר'



ניו יורקתשנ"הגלאנצר, אברהם מאיר הכהןאגם מים <מהדורה שניה>
ירושליםתשע"ןגודמן, אהרן מאיר בן גרשוןאגם מים - אהלות

ניו יורקתשל"הגלאנצר, אברהם מאיר הכהןאגם מים
סיגט Sighetתר"סגלאנצר, מאיר בן יעקב הכהןאגם מים

בני ברקתשע"גפיש, שמואל אהרן בן יעקב חזקיהואגן הסהר <אודות הגר"א גנחובסקי> - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתק"יחזן, דוד בן חייםאגן הסהר
ניו יורק New Yorkתשט"וצימרמאן, אהרן חיים בן יעקב משה הלויאגן הסהר
בני ברקתשס"גהלפרט, יעקבאגר נטר

חמ"דתשס"זרוקח, יששכר דב (מהרי"ד)אגרא דב"י הילולי
בני ברקתשע"והלפרט, בצלאל יאיראגרא דבי הילולי
אשדודתשנ"טהתאחדות חסידי פיטסבורגאגרא דבי הילולי
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אגרנאט, יצחק מאיר בן אברהם הלויאגרא דבי הלולי
חמ"דחש"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)  - ועודאגרא דבי הלולי
בני ברקתשע"בהספדים לזכרו של הגרמ"מ שולזינגר זצוק"לאגרא דהספדא
מונקץ' Mukachevoתרמ"וזלנפריינד, אברהם אבלי בן חיים מאיר זאב הכהןאגרא דהספידא

בני ברקתשס"ושפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובאגרא דכלה על התורה <הצבי והצדק> - 3 כר'
בני ברקשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובאגרא דכלה על התורה - 2 כר'

לונדוןתשמ"אאוסף אגרות קדשאגרא דכלה
פרמישלה Przemyslתר"ע - תרע"אשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובאגרא דכלה

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"זבית מדרש גבוה ליקוודאגרא דנטירותא - רבית איזהו נשך
חמ"דתשע"זאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןאגרא דפירקא - סוכות

ניו יורקתש"ןשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובאגרא דפרקא <אגרא דצבי> - 2 כר'
ירושליםתשל"גשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובאגרא דפרקא - 3 כר'

ירושליםתשס"חשיינברג, חיים פינחס בן יעקב יצחקאגרא דשמעתא - 4 כר'
בני ברקתש"עגרבוז, איתמר בן אברהם נחאגרא דשמעתתא
מונקץ' Mukachevoתרס"והכהן, משה אברהם אבלי בן יחיאל אלתראגרא דשמעתתא
ניו יורקתשע"אאבראהאם, נחוםאגרא דתעניתא
ירושליםחש"דצימרמאן, אהרן חיים בן יעקב משה הלויאגרא לישרים

ירושליםתשמ"ויוסף בן יהושע הכהןאגרונו של יוסף הכהן בעל עמק הבכא
תל אביב Tel Avivתש"גיערי, אברהם בן חיים יוסףאגרות ארץ ישראל
ירושליםתשנ"טמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושאגרות בית אפרים
תל אביבתשמ"גבוקסנבוים, יעקב (מהדיר)אגרות בית קרמי
תל אביבתשמ"חבוקסנבוים, יעקב (מהדיר)אגרות בית ריאטי

בני ברקתשע"האברהם שמחה בן יעקב נחמן מאמציסלאבאגרות בנין של שמחה
ירושלים Jerusalemתשי"גשניאור זלמן בן ברוך מלאדיאגרות בעל התניא ובני דורו



ירושליםתשנ"חקאהן, אברהם יצחק בן אהרן דוד הכהןאגרות דברי אמונה
ירושלים Jeruasalemתש"סאברהם יהושע השל בן שמואל מאפטהאגרות האוהב ישראל
ירושליםתשס"אסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלויאגרות הגרי"ד הלוי

ויקליףתשס"הגולדברג, אהרן דוד בן יצחק הלוי (מפרש)אגרות המוסר <בואו חשבון>
בני ברקתשס"גברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבאגרות הנצי"ב מוולאזין - א

בני ברקתשע"דאשלג, יהודה ליב הלויאגרות הסולם
ירושליםתשכ"האגרות הפקידים והאמרכליםאגרות הפקידים והאמרכלים (תקפ"ו - תקפ"ז) ב

ירושליםתשכ"הריבלין, יוסף יואל ובנימיןאגרות הפקידים והאמרכלים מאמשטרדם - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"טזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןאגרות הראי"ז

ירושלים Jeruasalemתש"פיוסף, יצחק בן עובדיהאגרות הראשון לציון - 3 כר'
בני ברקתשע"גאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהאגרות הרב חיד"א <מהדורת ועקנין>

ליוורנו Livornoתרכ"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהאגרות הרב חיד"א
ירושלים Jerusalemתשט"זניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןאגרות הרב ניסנבוים

ירושליםתשס"גרבינוביץ, דב בעראגרות הרה"ק מרוזין ובניו - 3 כר'
ירושליםתשנ"טזכות, משה בן מרדכיאגרות הרמ"ז <אלף אלפין - מהדורת החיים והשלום>
ירושליםתשכ"טזכות, משה בן מרדכיאגרות הרמ"ז <עם קובץ מכתבים מצדיקי מונקאטש>

ליוורנו Livornoתק"מזכות, משה בן מרדכיאגרות הרמ"ז
ירושלים Jeruasalemתשנ"המשה בן מימון (רמב"ם)אגרות הרמב"ם <מהדורת שילת>
ירושלים Jeruasalemתש"ומשה בן מימון (רמב"ם)אגרות הרמב"ם <מקיצי נרדמים>

ויניציאה,ש"המשה בן מימון (רמב"ם)אגרות הרמב"ם
בני ברקתשס"ואזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה - ועקאגרות והסכמות רבינו חיד"א <העלם דבר>

ירושליםתש"פוולבה, שלמהאגרות וכתבים - 2 כר'
בני ברקתשע"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - חלאגרות וכתבים - 2 כר'

ירושליםתש"לליפקין, ישראל בן זאב וולףאגרות ומכתבים <ר' ישראל סלנטר> - א
בני ברקתשע"בסופר, יוחנן בן משהאגרות ומכתבים אמרי סופר

בני ברקתשס"בקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ. ברזם, שאולאגרות ורשימות קה"י - 6 כר'
ורשה Warsawתרל"חמשה בן מימון (רמב"ם)אגרות ושו"ת

בני ברקתשע"אשפירא, יהודה מאיר בן יעקב שמשון - מנדלבוים,אגרות ותולדות רבינו מהר"ם שפירא מלובלין
ירושליםתשע"טקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - לנגזם, אגרות ותעודות חדשות מהראי"ה קוק ועוד אודות הכותל

בני ברקתשע"באבן-עטר, חיים בן משהאגרות ותשובות רבינו חיים בן עטר
ירושלים Jerusalemתשי"דמשה בן מימון (רמב"ם)אגרות ותשובות
ירושליםתשמ"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאגרות חמדה
בני ברקתשס"גקרלנשטיין, חנוך העניך בן דוב צביאגרות חנוך

ניו יורקתשנ"דארנרייך, שלמה זלמן בן יעקבאגרות לחם שלמה
ירושליםתש"ןשפירא, בן ציון <עורך>אגרות לראי"ה



חמ"דחש"דאויסטערליץ, מאיר בן בנימין וואלף הלויאגרות מאיר הלוי
ירושליםתשע"גלוריא, רפאל משה בן מרדכי יחיאלאגרות מבית גנזי

ירושליםתש"עשיק, משה בן יוסףאגרות מהר"ם שיק - א
ניו יורקתשס"וסופר, שמעון בן משהאגרות מכתב סופר

תל אביבתשמ"ובוקסנבוים, יעקב (מהדיר)אגרות מלמדים
בני ברקתשע"השטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביאגרות ממרן בעל אילת השחר

חיפהתשנ"זהגר, ברוך בן ישראלאגרות מקור ברוך
ירושליםתשפ"אפרץ, פנחס בן יעקבאגרות מרן הגאון רבי חים קניבסקי

ניו יורק New Yorkתשי"ט - תשל"גפיינשטיין, משה בן דודאגרות משה - 9 כר'
ניו יורקתשס"זתאומים, יוסף בן מאיראגרות פרי מגדים - א

ירושלים Jerusalemתש"טהירש, שמשון בן רפאלאגרות צפון - 4 כר'
ירושליםתשס"ויצחק בן שלום יוסף  מבהושאגרות קודש באהוש

בני ברקתשע"דאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקאגרות קודש מהרצ"ה מזידיטשוב
ירושלים Jerusalemתרצ"גדיסקין, יואל בן מנחם נחוםאגרות קודש

ליפסיאתרי"טמשה בן מימון (רמב"ם)אגרות קנאות <אגרות הרמב"ם>
ניו יורקתשס"אגרודזנסקי, חיים עוזר בן דוד שלמהאגרות ר' חיים עוזר - 3 כר'

וילנה Vilnaתשס"דספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסראגרות ר' יצחק אלחנן - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאגרות ראיה

ירושליםתשכ"והילדסהיימר, עזריאל בן יהודה ליבאגרות רבי עזריאל הילדסהיימר
ירושליםתשנ"דאיגר, עקיבא בן משהאגרות רבי עקיבא איגר

תל אביבתשמ"דמודינה, יהודה אריה בן יצחקאגרות ריא"ם
ירושליםתשס"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)אגרות רמח"ל ובני דורו
ירושליםתש"סרוט, אהרן בן שמואל יעקבאגרות שומרי אמונים

בזל Baselשס"גאגרות שלומיםאגרות שלומים
ירושליםתשנ"חאדמור"י מונקאטשאגרות שפירין
ליקוודתשע"חיפה, שמואל ישעיה בן יוסף ליבאגרות תורה
רמת גןתשל"ובר אילן, מאיר בן נפתלי צבי יהודהאגרות - א

בני ברקתשס"גגולדשטוף, יאיראגרות - 5 כר'
ירושליםתשע"ואגרות קודש עתיקים מגדולי תורהאגרי דבי הילולא תנינא

ניו יורקחש"דאגרות קודש עתיקים מגדולי תורהאגרי דבי הילולי
קושטא Istanbulשל"זעקריש, יצחק בן אברהםאגרת אוגרת עטרת תפארת עקרי האמונה <אל תהי כאב

ירושליםכתב ידפרופיט דוראן יצחק בן משה הלוי האפדיאגרת אל תהי כאבותיך <כתב יד>
חיפהתשל"האזולאי, אליהואגרת אליהו

פרג Pragueתקנ"גפאריצול, אברהם בן מרדכיאגרת ארחות עולם
חמ"דתשכ"גקרח, שלום בן יחיאאגרת בוכים



שונצינורמ"הידעיה בן אברהם בדרשיאגרת בחינת העולם
ירושליםתשכ"טרייפמאן, יעקב בן צבי הירשאגרת ביקורת

מנטובה Mantuaשי"זקלונימוס בן קלונימוסאגרת בעלי חיים <דפו"ר>
וילנה Vilnaתרל"דקלונימוס בן קלונימוסאגרת בעלי חיים - 3 כר'

גינובהתרט"זאגרתאגרת בענין אתרוגים
אלטונה Altonaתצ"ועמדין, יעקב ישראל בן צביאגרת בקורת - 2 כר'

ברטיסלבה Bratislavaתרי"גחיות, צבי הירש בן מאיראגרת בקרת
ונציה Veniceשנ"חעובדיה, יצחק בן יעקבאגרת דופי הזמן

ירושליםתשמ"גשרירא בן חנניה גאון - וויינשטוק, משה יאיר בן מראגרת דרבי שרירא גאון <ימות עולם>
לונדון Londonתרע"אשרירא בן חנניה גאוןאגרת דרבינו שרירא גאון

אנטורפן Antwerpתרפ"טאגרת רבן יוחנן בן זכאיאגרת דרבן יוחנן בן זכאי <באר יצחק>
ורשה Warsawתרצ"באגרת רבן יוחנן בן זכאי. אשכנזי, אליעזר - ברמן,אגרת דרבן יוחנן בן זכאי <ר"א אשכנזי - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoתרנ"האגרת רבן יוחנן בן זכאיאגרת דרבן יוחנן בן זכאי
ונציה Veniceשי"גטראני, משה בן יוסף (מבי"ט)אגרת דרך ה'
בני ברקתשע"הלוין, יצחק משה בן יעקב קופלאגרת האדם
בני ברקתשס"זברינגר, אריה בן נפתליאגרת הברכה

חיפהתש"מאזולאי, אליהואגרת הברכות (ברכת אליהו)
בני ברקתשס"בגולדשטוף, יאיראגרת הגר"א ע"פ פתיחת האגרת
ירושלים Jeruasalemתשע"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - גראוכר, ישעיהו יאגרת הגר"א עם ביאור דרך ישרים

ירושלים Jeruasalemתש"סאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)  - גולדשטיין, ישראאגרת הגר"א עם פירוש - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתר"צאיגרת ההלכות לשלשת ימי הפורים וטעמיהםאגרת ההלכות לשלשת ימי הפורים וטעמיהם

וינה Viennaתרל"האבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףאגרת הויכוח
ורשה Warsawתרע"אאלכסנדרובסקי, ישראל שלמה זלמן אהרן בן יצחקאגרת החיים - 2 כר'

בני ברקתשע"גחיים בן יצחק מוולוז'יןאגרת החיים
פילדלפיהתר"עאבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףאגרת החלום
ירושלים Jerusalemת"שקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאגרת הטהרה

ירושלים Jerusalemתשי"זחיים בן בצלאל מפרידברגאגרת הטיול <טיול בפרדס>
לבוב Lvovתרכ"דחיים בן בצלאל מפרידברגאגרת הטיול - 4 כר'

מנטובה Mantuaשמ"באהרן אברהם בן ברוך הלויאגרת הטעמים
חדרהתשע"הלוין, יצחק משה בן יעקב קופלאגרת הידיעה
רוסיה-פולין Russia-תק"עצפת. כולל אשכנזים פרושיםאגרת הכולל

קהיר Cairoתש"אטאנטאווי, יום-טוב בן אברהם הלויאגרת הליכות יום טוב
חיפהתשל"טאזולאי, אליהואגרת המדות

בית שמשתשע"ואבן-לחמיש, שלמהאגרת המוסר <מהדורה חדשה>
ירושליםתרצ"ואבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףאגרת המוסר לרבי שם טוב פלקירה



קרית ספרתשס"זאבן תבון, יהודה בן שאול - קורח, פנחסאגרת המוסר
קושטא Istanbulשל"ג - של"ח ביניהםאבן-לחמיש, שלמהאגרת המוסר - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשל"חאזולאי, אליהואגרת המוסר
בן דוד ויוסף, ראובןאגרת המוסר
קניגסברג Koenigsbergתרי"חליפקין, ישראל בן זאב וולףאגרת המוסר

חיפהתשל"ואזולאי, אליהואגרת המועדים
נובי דבור Nowy Dworתקנ"ומרגליות, יהודה ליב בן אשר זליגאגרת המליצה ומשפט לשה"ק

ירושליםתשע"הסאנגוניטי, אברהםאגרת המסע
חמ"דחש"דמימון בן יוסףאגרת הנחמה - 3 כר'

בני ברקתשס"דרבינו מיימון הדיין - משה בן מיימון (רמב"ם)אגרת הנחמה, אגרת תימן, אגרת השמד - תרגום חדש
בני ברקתשע"זלוין, יצחק משה בן יעקב קופלאגרת הערות

ירושליםתשל"וגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב בראגרת הפורים (השנית)
חברוןחש"דהורביץ, אליאגרת הפורים הזאת

בני ברקתשנ"הבעילום שםאגרת הפורים
ניו יורקתשנ"זווייסמאן, משה יצחקאגרת הפורים
סקולקיתשס"חלאער, אהרן שלמהאגרת הפורים
תפרחתשפ"אספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקאגרת הפורים
בני ברקתשע"געראקי, יוסף הכהן - בן נון, אדםאגרת הפורים
שלוניקי Salonikaתרי"גקושקאש,  דוד מאיסטריאגרת הפורים
מץ Metzתקע"זתפילות. סידור. תקע"ז. מץאגרת הפורים
ביאליסטוק Bialystokתקס"וליכטשטיין, אברהם בן אליעזר ליפמאןאגרת הצופה

חיפהתשמ"אאזולאי, אליהואגרת הקדושה והטהרה
ירושליםחש"דווייסבלום, אלעזר בן אלימלך מליזנסקאגרת הקדש <מהדורה חדשה>

לבוב Lvovתקמ"הווייסבלום, אלעזר בן אלימלך מליזנסקאגרת הקדש
בזל Baselש"םמשה בן נחמן (רמב"ן). מיוחס לואגרת הקדש - 2 כר'

מזירוב Mezhirovתקנ"דמנחם מנדל בן משה מוויטבסקאגרת הקודש <דפו"ר>
ירושליםתשס"הסטבסקי, דניאל הכהןאגרת הקודש לבעש"ט הקדוש <עם ביאור> - א

ירושלים Jerusalemתרצ"איידלש, גרשון בן אליעזר הלויאגרת הקודש
צ'רנוביץ Chernovtsyתר"ךשניאור זלמן בן ברוך מלאדיאגרת הקודש
ברלין Berlinתע"דחאגיז, משה בן ישראל יעקבאגרת הקנאות

חדרהתשע"הלוין, יצחק משה בן יעקב קופלאגרת הרב
Astrologia Rabbi Mosis שט"ומשה בן מימון (רמב"ם)אגרת הרמב"ם על תכונהCologne קלן

בני ברקתשע"אהכהן, אליהואגרת הרמב"ן <פתח אליהו>
אופקיםתשע"דטשזנר, יהודהאגרת הרמב"ן <עם ביאורים הערות ומילואים>

ירושליםתשס"זקורנגוט, אפרים משה בן יחזקאל שרגאאגרת הרמב"ן <ישמח משה>



חמ"דתשע"זמשה בן נחמן (רמב"ן)אגרת הרמב"ן עם באור נחם משה
בני ברקתשע"ווויספיש, יחזקאל בן משהאגרת הרמב"ן עם ביאור חמדת יחזקאל

חמ"דתשע"חקשתיאל, אליעזראגרת הרמב"ן עם ביאור
ירושליםתשס"טמשה בן נחמן (רמב"ן)אגרת הרמב"ן עם פירוש אגרת פתוחה
מודיעין עיליתתשע"דלובנשטיין, יצחקאגרת הרמב"ן עם פירוש פרשגן אגרתא
בני ברקתשס"בגולדשטוף, יאיראגרת הרמב"ן עם פירוש פתיחת האגרת

ירושליםתשע"גאבינר, שלמה חיים הכהןאגרת הרמב"ן עם פירוש
בני ברקתשס"הגולדשטוף, יאיראגרת הרמב"ן עם פירוש

ווין,,תרפ"ג][משה בן נחמן (רמב"ן)] - טייכנר, ישכר דבאגרת הרמב"ן עם פתשגן הכתב
ווארשאתר"סלווין, נח חיים בן משהאגרת השבת השניה

טורנטותרפ"בגרויבארט, יהודה ליב בן בנימיןאגרת השבת
ירושליםתש"סמשה בן מימון (רמב"ם)אגרת השמד <מהדורת י. סץ>

קושטא Istanbulר"עאבן-לחמיש, שלמהאגרת התוכחה והאמונה
בני ברקתשל"דבעילום שםאגרת התעוררות לזכר מרן המשגיח

פקש Paksתרע"בגירונדי, יונה בן אברהם - מילר, שמעוןאגרת התשובה <ראשון לציון>
פראג,,שנ"ו]גירונדי, יונה בן אברהםאגרת התשובה <דפו"ר>

ירושליםתשכ"בגירונדי, יונה בן אברהםאגרת התשובה השלם <דברי האגרת>
צ'רנוביץ Chernovtsyתרי"טגירונדי, יונה בן אברהםאגרת התשובה ויסוד התשובה

ניו יורקתשס"דגירונדי, יונה בן אברהם - קיירא, שמעון - קליין, מאגרת התשובה עם פתשגן הכתב <טקסט>
ניו יורקתשס"דגירונדי, יונה בן אברהם - קיירא, שמעון - קליין, מאגרת התשובה עם פתשגן הכתב <משנה הלכות>

תשס"גבצלאל, שמואלאגרת חיזוק
מודיעין עיליתתשס"דגרוסמן, חיים מאיר דוד בן אהרן יהודה הלויאגרת חמד - ליקוטי דינים והנהגות לחתן

לונדון Londonתרע"בג'נאצאנו, אליה חיים בן בנימיןאגרת חמודות
ורשה Warsawתרס"גאיגרת יוסף הצדיקאגרת יוסף הצדיק

פרנקפורט דאודרתקכ"בסופר, יוסףאגרת יוסף
פרג Pragueתנ"היצחק אייזיק בן אליהו הלוי ברזניראגרת יצחק
חדרהתשע"הלוין, יצחק משה בן יעקב קופלאגרת ישרים

אגרת לבן דורנו
ירושליםתשע"טיוסף, יצחק בן עובדיהאגרת לבן תורה (תשע"ט)

ירושליםתשנ"טיוסף, יצחק בן עובדיהאגרת לבן תורה - 2 כר'
חמ"דחש"דקיוואק, ניסן דודאגרת לבני

חיפהתשל"ואזולאי, אליהואגרת לבר מצוה
ירושליםתש"סלוגאסי, יעקב ישראלאגרת לבת ישראל

מודיעין עיליתאהרמן, אאגרת להורים
ירושליםחש"דגרינבוים, נפתליאגרת לחתן



ירושליםחש"דגרינבוים, נפתליאגרת לכלה
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןאגרת למבקרים בארץ הקודש

ירושלים Jerusalemתשי"חגרוס, יצחק יחיאל הכהןאגרת לנבוכים
פיוטרקוב Piotrkowתרס"הגולדצווייג, יעקב בן משהאגרת לקץ הימין - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתשמ"חשצ'רנסקי, בנימיןאגרת לתלמידים
חדרהתשע"הלוין, יצחק משה בן יעקב קופלאגרת מאמרים

לונדון Londonת"שאברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמןאגרת מבית דין צדק לונדון והמדינה
ירושליםתשל"באגרת מבני משהאגרת מבני משה

תשס"גשלנגר, משה חייםאגרת מהישיבה - א
ירושליםתרצ"וקלונימוס בן קלונימוסאגרת מוסר לקלונימוס בן קלונימוס

פרג Pragueתקמ"גאבן-לחמיש, שלמהאגרת מוסר - 3 כר'
Frankfort on the Maiתרי"דגייגר, שלמה זלמן בן אהרן יחיאל מיכלאגרת מלאכת מחשבת

קושטא Istanbulת"ינשי ירושליםאגרת מנשי ירושלים באשכנזי-יהודית
מנטובה Mantuaתל"ואיגרת מספרת יחסותא דצדיקי. תל"ואגרת מספרת יחסותא דצדיקי דארעא דישראל - 2 כר'

מונסיתש"עבלאך, יוסף זלמן בן אליהו מאיראגרת על הבטחון
בעילום שםאגרת פתוחה לחיזוק יד גבורי כח עמלי תורה

אונגור Uzhgorodתרכ"חליברמאן, נתן בן שמעוןאגרת פתוחה
אורדיאה Oradea Mareתרפ"זשווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןאגרת צפון
ירושלים Jerusalemתשכ"הליפשיץ-האלברשטאם, יחזקאל שרגא בן יששכר דאגרת קודש
בניברקחש"דברוקשטיין, ישראל נתן אלטר בן חיים יוסףאגרת קץ חי

קרית אתאתשס"טשרירא בן חנניה גאון - מאמו, רפאלאגרת רב שרירא גאון <עם פירוש יושב אהלים>
ירושליםתש"נשרירא בן חנניה גאון - מצגר דודאגרת רב שרירא גאון <עם תרגום עברי>

חיפה Haifaתרפ"אשרירא בן חנניה גאוןאגרת רב שרירא גאון
תל אביב,תש"יאבן-קורייש, יהודה בן יצחקאגרת רבי יהודה בן קוריש

הנובר Hanoverתקצ"בקרנר, משה בן אליעזר פייבושאגרת רשפי קשת
קהיר Cairoתרפ"דבן שמעון, מסעוד חי בן דודאגרת שבוקין
חיפהתשל"ואזולאי, אליהואגרת שבת
חמ"דחש"דגאלדמאן, מאיראגרת שבת

ליוורנותקנ"זאגרת שליחותאגרת שליחות - 10 כר'
ירושלים Jerusalemתש"כפרוכטר, שלמה בן שמואלאגרת שלמה

קושטאשנ"זדי אוזידא, שמואל בן יצחקאגרת שמואל <דפו"ר>
מונקץ' Mukachevoתרנ"הדי אוזידא, שמואל בן יצחקאגרת שמואל

מנטובה Mantuaשט"זידעיה בן אברהם בדרשיאגרת שמים לרום
ירושליםתש"פשרירא בן חנניה גאון - רבינוביץ, נתן דודאגרת שנית של רב שרירא גאון

ניו יורקתשע"במשה בן מימון (הרמב"ם) - שנבלג, אברהם שלוםאגרת תימן <אמונת אומן>



מינץ Mainzתרל"גספיר, יעקב בן נתן הלויאגרת תימן השנית
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אמשה בן מימון (רמב"ם)אגרת תימן - 5 כר'

ירושליםתשל"חאגרות חסידיםאגרת תק"ח
וינה Viennaתרמ"חפרידמאן, אהרן בן דוד יהודהאגרת תשובה

פרג Pragueתפ"ומשה בן מימון (רמב"ם)אגרת תשובת רמב"ם
בני ברק Bene Berakתשס"חגרוס, מרדכי בן צדוקאגרתא דחדוותא - 24 כר'

בני ברקתשמ"חדוידוביץ, אליעזראד יעלה
ירושליםתש"סספר זכרוןאד יעלה
ניו יורקתשע"חבדוש, מימוןאדבר בם

ירושליםתשע"טאזולאי, דוד בן אברהםאדברה בעדותיך
מודיעין עיליתחש"דקובץ תורניאדברה נא

ירושליםתש"פגולדבאום, מנחם צבי בן אפריםאדברה שלום
ירושליםתשס"טואנונו, שמעוןאדון הסליחות

ירושליםתשע"אפריצקי, אברהם יעקב בן חייםאדיר במלוכה - 2 כר'
שילהתש"פלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - מקובר,אדיר במרום <מבואר>

בני ברקתש"נדיין, נסים בן שלמהאדיר במרום
ורשה Warsawתרמ"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)אדיר במרום - 3 כר'

בני ברקתשס"דספר זכרון <ר' אברהם דוד יעקובזון>אדיר במרום
ברוקליןתשס"דרבינוביץ, דוד יצחק אייזק בן ברוך פינחסאדיר במרום
בית שמשתשע"ואדרי, יעישאדיר ישעך
תל אביבתשכ"אבורשטין, אביעזראדירי דעה

מירוןמזרחי, יחזקאלאדירים משברי ים - 3 כר'
בני ברקתשע"טהוניגסברג, גדליה בן מאיר יחיאל הלויאדם גדול הוא ושמח במצות

ירושלים Jerusalemתשי"זאגודה לתיקון המידות והמעשיםאדם דמות נפשו ומדותיו - א - ב
ורשה Warsawתרנ"דמושקאט, חיים אליעזר בן בנימיןאדם המעלה

ישראלתשנ"אקפשיאן, דודאדם הראשון - 2 כר'
לבוב Lvovתרמ"אאייכנשטיין, מנחם מנדל בן יצחק אייזיקאדם וחוה ותולדותיהם ומנחם צדק

אשדודתשס"טבנאיים, שמעון מאיר בן יעקבאדם וחוה
ירושליםתשס"דמלכה, שמעון בן נסיםאדם ומלואו

ירושליםתש"פספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדאדם ישר <מהדורה חדשה>
קרקוב  Cracowתרמ"הוויטאל, חיים בן יוסףאדם ישר
לבובתרט"וספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדאדם ישר

ישראלתשס"חבית המדרש עתניאלאדם מן האדמה
ירושליםתש"לקפלן, צבי (עורך)אדם נח

טינגן Thiengenש"כשמעון בן שמואלאדם שכלי



כפר חב"דתשנ"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןאדמה שמים ותהום
ניו יורק New Yorkתש"ושניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב בראדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה

תל אביבתשכ"אדון יחיא, שבתיאדמו"ר חלוץ
פריס Parisתשע"הבית ליובאוויטש פריזאדמו"רי חב"ד ויהדות צרפת

תל אביבתשל"בקלפהולץ, ישראל יעקבאדמור"י בעלז - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשל"זלוין, יהודה לייבאדמור"י גור - מתולדות חייהם ופעלם

תל אביבתשל"אקלפהולץ, ישראל יעקבאדמורי טשרנוביל
ליוורנותקפ"חטאנוג'י, יהודה בן אברהם הכהןאדמת יהודה
ירושלים Jerusalemתרע"גגולדהאר, יצחק בן אליהו פסחאדמת קדש

קושטא Istanbulתק"ב - תקט"זמזרחי, ניסים חיים משה בן יוסףאדמת קדש - 2 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"דגרוס, מרדכי בן צדוקאדמת קודש
חמ"דתשס"אלקוטי מאמרים בעניני בית החייםאדמת קודש
קרית ספרתשנ"חדוידזון, אוהד בן אבינועםאדני ארץ

חמ"דחש"דבעילום שםאדני דעת - נדרים
חמ"דחש"דפופר, אהרן דודאדני דעת - חולין

בני ברקתשע"הזכריש, אלעזראדני הבית - הלכות נדה לחתנים
ירושליםתשע"ופנירי, משהאדני הבית
ירושליםתשס"חקובץאדני הבית

ירושליםתש"לקראוס, אדוניהו הכהןאדני היד החזקה - 3 כר'
ירושליםתשע"אאזולאי, דוד בן אברהםאדני המשפט - 2 כר'

ירושליםתשע"זבן עבו, אליהו בן משהאדני זהב - 7 כר'
בני ברקתשע"ופלדמן, זאב בן משה הלויאדני זהב - 9 כר'
לונדון Londonתרע"א - תרע"באבן-כספי, יוסף בן אבא מאריאדני כסף - 2 כר'

בני ברקתשס"חבלום, אליעזר דב בן דודאדני כסף
ירושליםתשס"דוויזר, אפרים בן שמעון יהודהאדני כסף - איזהו נשך
ירושליםתשל"טווייל, ידידיה טיאה בן יעקב נתנאלאדני כסף - קידושין

ניו יורקתש"נשווארץ, יום טוב הלויאדני נחשת
לובליןתל"דמשה בן אהרן מנשהאדני נסי

פתח תקוהתשס"דאבידר, אלון בן חייםאדני פז - 4 כר'
בית שמשתש"עבלויא, פנחס זעליג בן יצחק יהודהאדני פז
בני ברקתשע"טדבש, יהונתןאדני פז
בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהאדני פז
אלטונה Altonaתק"גהקשר, אפרים בן שמואל זאנווילאדני פז
ורשה Warsawתרל"טמאיר בן משה מקרשובאדני פז
בני ברקתשע"טקנטור, אהרן דודאדני פז



ירושליםתשע"זמגנוז, שלמה בן אברהםאדני שלמה - 7 כר'
חמ"דתשע"טבלושטיין, בונםאדנים וקרסים

חש"דתשע"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - אבינר, אדר היקר עם ביאור
ירושלים Jerusalemתרס"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאדר היקר
ירושליםתשע"טוייספישאדר והוד

ירושליםתשמ"גשוורץ, יואל בן אהרןאדר ופורים
ווילנה,תרס"טגצוב, נחמן צבי בן אברהם יוסףאדר

ירושליםתשל"הוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודאדרא דמשכנא <נתיבות יאיר>
פתח תקוהתשנ"זברלב, יחיאל אברהם בן בנימין הלויאדרא זוטא <ידיד נפש> - ב
ירושליםתשל"דוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודאדרא זוטא <נתיבות יאיר>

ירושליםתשע"בזוהר. אידרא. תשע"באדרא זוטא <מנוקד>
ירושליםתשס"גספרין, אליעזר צבי בן יצחק אייזיק יהודה יחיאלאדרא זוטא <עם פירוש דמשק אליעזר>

בגדאד Baghdadתרס"טפתייה, יהודה בן משה ישועהאדרא זוטא <יין הרקח>
ורשה Warsawתרמ"ומנחם מנדל בן ברוך בנדט משקלובאדרא זוטא עם פירוש מים אדירים

ירושליםתשל"זהכהן, שלמהאדרא זוטא קדישא <יפה שעה - שערי האידרא>
חמ"דתשע"ביצחקי, אברהם מרדכיאדרא זוטא קדישא <עם תרגום המילים וביאור קל>

צפתתשפ"אמזרחי, יחזקאלאדרא זוטא קדישא <אור הזהר>
ירושליםתשל"במרגליות, ישעיה אשר זליגאדרא קדישא <אדר הזוהר - אדר הבעש"ט ותלמידיו>

מירוןתשל"גמרגליות, ישעיה אשר זליגאדרא קדישא <אדר הזוהר>
פתח תקוהתשנ"וברלב, יחיאל אברהם בן בנימין הלויאדרא רבא <ידיד נפש> - א
ירושליםתשל"דוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודאדרא רבא <נתיבות יאיר>

ירושלים Jerusalemתשע"בזוהר. אידרא. תשע"באדרא רבא <מנוקד>
בגדאד Baghdadתרס"טפתייה, יהודה בן משה ישועהאדרא רבא <יין הרקח>

בני ברקתשע"גהלוי, איתן יצחקאדרא רבא וזוטא עם פירוש בינת האידרא
ירושליםתשל"והכהן, שלמהאדרא רבא קדישא <יפה שעה - שערי האידרא>

ורשה-תל אביב Warsawתרמ"ז - חש"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)אדרת אליהו <באר אברהם, באר יצחק>
ירושליםתשנ"ארוזנטל, שבתי דובאדרת אליהו <ספר זכרון>

ירושליםתש"עריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםאדרת אליהו <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושלים,תרנ"אאדרת אליהואדרת אליהו
ירושליםתשס"גאלברט, שלמהאדרת אליהו

פרנקפורט דאודר Franתנ"דאליהו בן קלונימוס מלובליןאדרת אליהו - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשט"ואליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)אדרת אליהו - 4 כר'

לודתשע"אבן עזרא, אליהואדרת אליהו
ירושליםחש"דוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאלאדרת אליהו - 7 כר'

אשקלוןתשע"דחסדאי, אליהו (עמרם) הלוי, בן דודאדרת אליהו



אשקלוןתשע"החסדאי, אליהו בן דוד הלויאדרת אליהו - שביעית
ירושליםתשס"וטופיק, אליהואדרת אליהו - 4 כר'

ליוורנו Livornoתרכ"דיוסף חיים בן אליהואדרת אליהו
ליוורנו Livornoתקפ"חישראל, אליהו בן משהאדרת אליהו

ירושליםתשנ"חלואנץ, אליהו בן משהאדרת אליהו - 2 כר'
ירושליםתשנ"טלזכר רבי אליהו בנימין טננהויזאדרת אליהו

וילנה Vilnaתרמ"הניסים, שלמה בן אליהואדרת אליהו - 2 כר'
עכותשנ"בסויסה, אליהו בן אליעזראדרת אליהו

ירושליםתשל"דסלאטקי, אליהו דוד בן אהרן אברהםאדרת אליהו - אנציקלופדיה
פיטסבורג Pittsburghתרע"ז - תרצ"גקאצין, אליהו זאב בן אליעזראדרת אליהו - 3 כר'
אלעדתשע"וראש, אליהו בן משהאדרת אליהו - 6 כר'

ונציה Veniceשפ"ברבינו בן אליהואדרת אליהו
וילנה Vilnaתרכ"הרבינוביץ, אליהו חיים בן נחום - מרגליות, אפרים זאדרת אליהו
וילנה Vilnaתרנ"דרבינוביץ, אליהו חיים בן נחוםאדרת אליהו

ליוורנו Livornoתק"בריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםאדרת אליהו - 2 כר'
ירושליםתשל"וקלכהיים, עוזיאדרת אמונה

ירושליםתש"עבוקארה, אליהו דניאל בן אבנר - כולל אדרת אליהאדרת המלך - שיעורים א
ירושליםתשס"הבוקארה, אליהו דניאל בן אבנראדרת המלך

בני ברקתשס"היעקובזון, אברהם דודאדרת התפילה
ורשה Warsawתרנ"גריזב"ש, יהודה זאב בן שלמהאדרת יהודה - 2 כר'
בני ברקתשע"ובעילום שםאדרת יעקב - 7 כר'

ירושליםתשע"דסלאנט, שמואל בן צבי הירש - סילמן, נחוםאדרת שמואל
בני ברקתשע"הבן נון, יצחק בן משהאדרת שנער - 3 כר'

ירושליםתשנ"גדורי, אברהם בן אהרןאדרת תפארת - 7 כר'
ירושליםתשס"זטשיגל, יוסף צביאהב ימים - א

ורשה Warsawתרנ"ולווינזון, משה בן שלמה אלעזראהב מוסר
ג'רבה Djerbaתרפ"ח - תרצ"ועלוש, פ'ראג'י בן אליהואהב משפט - 4 כר'

לודז' Lodzתרצ"טשפירא, שלום בן אלימלךאהב שלום
ירושלים Jeruasalemתשע"דזייבלד, חיים בן שמעוןאהבה אחוה ושלום <פסקי הגרי"ש אלישיב>

כפר חב"דתשע"ושם טוב, אליעזראהבה בלתי אפשרית
ירושליםתשע"זאזולאי, אברהם בן מרדכיאהבה בתענוגים <מהדורת מכון ירושלים>

ירושליםתשל"זאזולאי, אברהם בן מרדכיאהבה בתענוגים - 2 כר'
בני ברק Bene Berakתשי"ח - תש"כגרשטנקורן, יצחק בן פתחיהאהבה בתענוגים - 4 כר'
ירושליםתשס"באיזנבלט, שמואל דב בן שלמה הכהןאהבה ואחוה בישראל

פיעטרקוב - ירושליםתרפ"ו - תשכ"טילין, שמואל חיים בן דבאהבה וברכה



אשדודתשע"ובעילום שםאהבה ודביקות למעשה
ירושליםתשס"ופיינהנדלר, ישראל פסחאהבה ורעות - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"אהבה ושלוםאהבה ושלום
אפרתתשס"דרוזנברג, שמעון גרשוןאהבוך עד מוות
אשדודתשס"גאלברט, אברהם מרדכי בן אריהאהבת אברהם
פיוטרקוב Piotrkowתר"עקולטונובסקי, אברהם בנימין בן יוסףאהבת אברהם
בואנוס איירס,תשפ"בברנט, איתןאהבת איתן
ניו יורקתשע"טלאקס, אברהם בן יעקב יצחקאהבת איתן
וילנהתרע"גקרעניץ, אברהם אבא בן בן ציוןאהבת איתן

ירושליםתש"ערוטנברג, אברהם בן אריה יוסףאהבת איתן - 3 כר'
ירושליםתשמ"טשלנגר, רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חייםאהבת איתן - 2 כר'

פרג Pragueתקפ"טקוידר, שמואל ליב בן דודאהבת אמת
פרג Pragueתקמ"ה - תק"ספלקלס, אלעזר בן דודאהבת דוד (מתוך עולת חודש)

ורשה Warsawתרמ"המייזלש, דוד דוב בן אהרן אריה יהודה יעקבאהבת דוד (קונטרס ראשון)
לבוב Lvovתקס"א - תקס"חדוד בן מנחם מנדל הכהןאהבת דוד ויהונתן - א

ירושליםתשכ"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהאהבת דוד
לייקוואדתשע"אבארקין, דוד בן קלמןאהבת דוד - יבמות פ"א

תשנ"בהכהן, דודאהבת דוד
פרמישלה Przemyslתרנ"ח - תרנ"טמייזלש, דוד דוב בן אהרן אריה יהודה יעקבאהבת דוד - 2 כר'

ליוורנו Livornoתקנ"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהאהבת דוד, שפה אחת
לבוב Lvovתקנ"גבנימין בן אהרן מזאלוזיץאהבת דודים - 2 כר'

ירושליםתשס"הבעילום שםאהבת ה' - 2 כר'
ליוורנו Livornoתרל"אסדבון, יוסף בן ישועהאהבת ה' - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"זפריינטי, יצחק בן אברהםאהבת ה'
ירושליםתשע"אזכאי, אהרןאהבת הבורא
בית שמשתשס"ארוט, אהרן בן שמואל יעקבאהבת הבורא

בילגורי Bilgorajתרצ"חקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןאהבת הקדמונים
ירושלים Jerusalemתרמ"טתפילות. סידור. תרמ"ט. ירושליםאהבת הקדמונים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"חאלפייה, יצחק בן יעקב חיים ישראל רפאלאהבת השם - 2 כר'
קרקוב Cracowת"אגוטליב, ידידיה בן אברהם ישראלאהבת השם
ירושלים Jerusalemתשט"זלדרברג, אליעזר יוסף בן יצחק הלויאהבת השם

ניו יורקתש"אמזאה, אליהו מרדכי הכהןאהבת התורה
אלעדתשע"טפררה, יוסף בן חייםאהבת התורה - 2 כר'
לבוב Lvovתרצ"בהולר, ישראל אהרן בן מתתיהואהבת וסגולת ישראל

ניו יורקתשס"טפינק, דוב הכהןאהבת חברים



ירושליםתשכ"אמנשה, מנחםאהבת חיים השלם - 2 כר'
סטו מרה Satu Mareתרצ"ח - ת"שדייטש, חיים יהודה בן יוסף הלויאהבת חיים - א (על התורה)

ירושלים Jerusalemתשי"טנחום, אהרן ששון בן אליהואהבת חיים
סטו מרה Satu Mareתרצ"ח - ת"שדייטש, חיים יהודה בן יוסף הלויאהבת חיים, רוח חיים - ב (על המועדים)

אשדודתש"סחביב, אלברטאהבת חינם
חולוןתש"סשעשוע, יוסף שלום בן חייםאהבת חינם

ירושליםתשע"דכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - גוטפרב, דוד בןאהבת חסד <תורת חסד> - 2 כר'
ירושליםתשס"דכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבאהבת חסד <מקור החסד>
ירושלים Jeruasalemתש"פכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבאהבת חסד <נתיב החסד>
אמשטרדם Amsterdamתקל"זוויטמונד, אברהםאהבת חסד - אבות דר' נתן

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"בכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבאהבת חסד - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"זלאנדא, אברהם בן רפאלאהבת חסד
גראיעווא,תרצ"א,קאגאן, יעקב בן שאולאהבת חסד
ג'רבה Djerbaתשי"טתפילות. חולים ומתיםאהבת חסד

ורשה Warsawתרל"האייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעאהבת יהונתן - 2 כר'
בילגורי Bilgorajתרצ"ב - תרצ"השמרלר, בנימין בן ישראלאהבת יהונתן - 3 כר'

גרבה,,תרע"ב]כהן, יעקב בן אברהם מג'רבהאהבת יעקב
תשע"דרבינוביץ, יעקב יצחק בן יחיאל יהושעאהבת יעקב - 3 כר'

ורשה Warsawתרמ"השפירא, ישראל אשר בן יהודה יודלאהבת ירושלים
ירושלים Jerusalemוורטמאן, משה בן חייםאהבת ישראל <מהדורה חדשה>
ירושליםחש"דכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבאהבת ישראל <מהדורה חדשה>

תל אביבתשל"ובקמייסטר, ישראל בן משה חייםאהבת ישראל
סט. לואיס St. Louisתש"בברגר, חיים יעקב ישראל בן משה צביאהבת ישראל
תל אביבתשכ"דגרייבר, מיכאלאהבת ישראל

אורדיאה מרה Oradea Mתש"גהאגר, ישראל בן ברוךאהבת ישראל - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרל"גוורטמאן, משה בן חייםאהבת ישראל

ירושליםתשכ"הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבאהבת ישראל - 2 כר'
ירושליםתשמ"בשוורץ, יואל בן אהרןאהבת ישראל

חמ"דתשע"חגפן, רפאלאהבת כלולתיך - פסח
ניו יורק New Yorkתשנ"הרוזנשטיין, משה בן חייםאהבת מישרים - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתרצ"ח - תשט"זסגל, נח בן פסח הלויאהבת נח - 2 כר'
ירושליםתשנ"הפרידמן, בנימין בן יוסףאהבת עולם אהבתיך <מהדורה חדשה>

מישקולץ Miskolcתרצ"חפרידמן, בנימין בן יוסףאהבת עולם אהבתיך
דירנפורט Dyhernfurthתנ"גאלגאזי, נסים שלמה בן אברהםאהבת עולם

חמ"דתשע"חגפן, רפאלאהבת עולם - יום מתן תורתינו



בני ברקתשפ"אדיין, נסיםאהבת עולם
בני ברקתש"פכודרי, דוד בן אליהו ציוןאהבת עולם - 9 כר'

ניו יורקתשס"הפולק, חיים יהודה הלויאהבת עולם
ירושלים Jerusalemתרס"גפרחי, דוד יוסףאהבת עולם
ירושליםתשנ"זפרץ, אבינועם בן יעקב - אזולאי, משה בן אליהואהבת עולם
חמ"דתשע"טקשתיאל, אליעזראהבת עולם
ירושלים Jeruasalemתשס"בהירש, חייםאהבת צדק

ירושליםתשס"חאבידן (זמל), אברהם משה בן מרדכי אריהאהבת צדקה
תל אביב,תש"זיפה, יוסף בן משהאהבת ציון וירושלים

וילנה Vilnaתרס"א - תרע"זראטנר, דוב בר בן אברהם בצלאלאהבת ציון וירושלים - 12 כר'
קראקא,תרנ"האהבת ציוןאהבת ציון
גרודנו Grodnoתק"נהאס, שמחה בן יהושעאהבת ציון

לובלין Lublinשצ"טהיילפרין, אברהם בן משהאהבת ציון - 2 כר'
ורשה Warsawתרפ"דלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוי - לאנדא, שמואל באהבת ציון - 2 כר'
לבוב Lvovתרס"אלאנדא, נפתלי הירץ בן יואל הלויאהבת ציון - איכה
תל אביבתשנ"וקובץ תורני על הירושלמיאהבת ציון - נשים

תל אביבתשנ"וקובץ תורניאהבת ציון
קרקוב Cracowתרנ"ב - תרצ"דקליין, יוסף בן שמואל עקיבאאהבת ציון - 4 כר'

בית שמשתשע"ואילובצקי כהן, אליהו שלום בן מנחםאהבת קדומים - 3 כר'
קדומיםחש"דברלין, מרדכיאהבת קדומים

ירושליםתשע"גשנברגר, פסח יהודהאהבת קדומים - קהלת
חמ"דחש"דבן עמארה, רחמיםאהבת רחמים
ניו-יורקתשל"טמכון תושיהאהבת רעים

ניו יורק New Yorkתרע"ה - תרע"חשוחט, שאול ידידיה בן אברהם חייםאהבת שאול - 3 כר'
ירושליםתשע"וכהן, אליהו יוסף שאר ישוב בן דודאהבת שי

ירושליםתשנ"חמנחם מנדל בן יעקב קופל מקוסובאהבת שלום <מהדורה חדשה>
לעמבערג,,תקצ"ג]מנחם מנדל בן יעקב קופל מקוסובאהבת שלום <מהדורה ראשונה>

צ'רנוביץ Chernovtsyתרמ"דמנחם מנדל בן יעקב קופל מקוסובאהבת שלום תנינא - 2 כר'
חמ"דתשנ"דדרעי, שלוםאהבת שלום
צ'רנוביץ Chernovtsyתרמ"גמנחם מנדל בן יעקב קופל מקוסובאהבת שלום
[תשס"ד]סופר, שלום בן ישראל אפרים פישלאהבת שלום
בני ברקתש"עפיק, שלמה זאב בן שמחה צביאהבת שלמה
פודגורזה Podgorzeתרס"ההורוויץ, פינחס זלמן בן יחיאל דודאהבת תורה

ירושלים Jeruasalemחש"דעדס, יעקב בן יהודהאהבת תורה - 2 כר'
בני ברקתשס"חפרידמן, פנחס שלום בן שלמהאהבת תורה



ירושליםתשמ"דקובץ ישיבת אהבת תורהאהבת תורה
ניו יורקתש"גרובין, יוסף דודאהבת תורה
ירושליםחש"דלוגאסי, יעקב ישראלאהבתי אתכם

גרץ, שמואל בן אהרןאהבתי תורתיך - בראשית, שמות
שעלביםתשע"ויעקבסון, יחזקאלאהבתי תורתך (אנגלית)

ירושליםתשע"הבן דוד, שילהאהבתי תורתך
בני ברקתש"סגולדברג, יצחק בן אברהם הללאהבתי תורתך
שעלביםתשע"ויעקבסון, יחזקאלאהבתי תורתך
חמ"דתשע"וכהן, יוסף ישראלאהבתי תורתך
ירושליםתשע"זמכון לדורותם נדבורנה ירושליםאהבתי תורתך

ירושליםתשע"זאייזנשטיין, יהודה בן נחוםאהל אבות
ירושליםתשס"דלדרמן, אברהם מרדכי בן ישכר דוב הלויאהל אבות - בבא קמא
ורשה Warsawתרפ"טפרייברג, יהודה אריהאהל אבות - חצר יהודא

ירושליםתשע"דבוקארה, אליהו דניאל בן אבנראהל אברהם - אהלות, זבים
מושב הודיהתשע"הבית מדרש אוהל אברהםאהל אברהם - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרע"טגורדון, אברהם ליב בן צבי הלויאהל אברהם
בני ברק Bene Berakתשע"הלובין, מנחם מנדלאהל אברהם - שמיטת כספים

פיוטרקוב Piotrkowתרע"אמיכלזון, אברהם חיים שמחה בונם בן צבי יחזקאלאהל אברהם
ירושליםתשס"אמן, הלל (עורך)אהל אברהם
ירושליםתש"סספר זכרוןאהל אברהם

ירושלים Jerusalemתרמ"וצוובנר, אברהם בן יהודה ליב שאגאהל אברהם - א
מונקץ' Mukachevoתרנ"טקארפלס, אברהם צבי בן אליעזר הכהן כ"ץאהל אברהם
בני ברקתשכ"זקובץ תורניאהל אברהם
נתניהתשס"גשטרן, אברהם אבא הכהןאהל אברהם
בני ברקתשע"בשיעורי הלכהאהל אברהם

ירושליםתשס"גחיים בן יצחק מוולוז'ין - סקולט, יהושעאהל אליהו - דרכה של תורה
פרמישלה Przemyslתר"עמיכלזון, אברהם חיים שמחה בונם בן צבי יחזקאלאהל אלימלך

ירושליםתשל"וקובץ חדושי תורהאהל אלימלך - כתובות, נדה
בני ברקתשס"הספר זכרוןאהל אריה ליב - קדושין

תל אביבתשט"זרבינר, בנימין בינוש בן צבי (הירש) ליפאאהל בנימין
ליקוואודתשס"זחבורת דרשו ה' ועוזו ליקוואודאהל בר"א - כתובות

ניו יורקתשס"דאייבשיץ, יהונתן בן יוסף יחיאל הלויאהל ברוך <מהדורה חדשה>
לודז' Lodzתרצ"גאייבשיץ, יהונתן בן יוסף יחיאל הלויאהל ברוך

חמ"דתשפ"אבעילום שםאהל ברוך - ימים נוראים וסוכות
ירושליםתשל"וגרינפלד, ברוך בן יעקב משהאהל ברוך



ירושליםתשד"מקצנלבוגן, אברהם יצחק בן ברוךאהל ברוך
ירושליםחש"דקצנלבוגן, אברהם יצחקאהל ברוך - 8 כר'

ירושליםתשנ"הגולדבלט, גרשון צביאהל גרשון
מונקץ'  Mukachevoתרס"אביק, אברהם בן יעקבאהל דוד - תהלים
וינה Viennaתקפ"הדייטש, דוד בן מנחם מנדלאהל דוד - 6 כר'

ליקוואודתש"עחבורת דרשו ה' ועוזו ליקוואודאהל דוד - עבודה זרה
ניו יורקתשמ"בקאהן, דוד בן צבי משהאהל דוד - 10 כר'
לונדון Londonתרצ"בששון, דוד בן סלימאןאהל דוד - 2 כר'

ליקוואודתשס"חחבורת דרשו ה' ועוזו ליקוואודאהל דניאל -  סנהדרין
ירושליםתשע"אטוקר, אליעזר חיים בן נפתלי הרץאהל המועד - 2 כר'
ירושליםתשע"אגולדבלט, אלימלך בן יעקבאהל המלך - אהלות

בני ברקתש"עחניכי הישיבותאהל המשפט - 2 כר'
בני ברקתשע"זוידר, חיים משולםאהל העדות

בני ברקתשע"בפאללאק, אהרן בן צבי הלויאהל העדות - 2 כר'
בני ברקתש"פשטיבל, מנחם פנחסאהל העדות

ירושליםחש"דכהן, עמנואל חיים יצחק בן יקותיאלאהל הראשונים - ערכין
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גוואלדן, משה מנחם מנדל בן אהרןאהל הרבי - 2 כר'

ירושליםתש"עקובץאהל זיכרון בית יוסף
ירושליםחש"דמערכת אהל זכרוןאהל זכרון פני חיים

חמ"דחש"דכולל אהל חוהאהל חוה - 5 כר'
ליקוודתשע"זבית מדרש גבוהאהל חיה שרה - מגילה, חגיגה, עירובין
בני ברקתשס"וספר זכרוןאהל חייא <לזכר הגרח"א צוובנר זצ"ל>

ניו יורקתשמ"חקרן מנשה רפאל ושרה להמןאהל חיים - 4 כר'
ליקוואודתשס"החבורת דרשו ה' ועוזו ליקוואודאהל חן - שבת

בני ברקתשע"וספר זכרוןאהל יהונתן
ירושליםתשל"חדיסקין, שמעון משה בן יהושע זליגאהל יהושע <משאת המלך> - תורה, עניני חנוכה ופורים

דרוהוביץ' Drogobychתרס"א - תרצ"בבומבאך, יהושע פינחס בן יוסףאהל יהושע - 2 כר'
בני ברקתשע"חהורביץ, יהושע בן חיים מנחם דודאהל יהושע - שמות
וילנה Vilnaתרמ"בהלר, יהושע בן אהרןאהל יהושע - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתש"סמזרחי, יהושע בן משה אהרןאהל יהושע
תלמיםתשע"המולכו, יוסף בן אברהםאהל יוסף <מהדורה חדשה>

בני ברקתשס"בקרן נצח יוסףאהל יוסף <מעשים שבכל יום> - ב
בני ברקחש"דויסברוד, דוד בן שמואלאהל יוסף בית אמישינוב <מהדורה חדשה>

ליקוואדתשע"בחבורת דרשו ד' ועוזו ליקוואדאהל יוסף מאיר - מנחות
ניו יורק New Yorkתש"ואהל יוסףאהל יוסף - 2 כר'



באר יעקבתשל"גאריה, אברהםאהל יוסף
וילנה Vilnaתרכ"האשכנזי, יוסף בן ישראלאהל יוסף

תוניס Tunisתרפ"זבן-הרוש, יוסף בן יחייאאהל יוסף - א
ירושליםתשמ"גהרצמן, אלחנן יוסףאהל יוסף

בני ברקחש"דויסברוד, דוד בן שמואלאהל יוסף - גלעד
אולקסניץ Oleksinetsתקכ"ז - תקכ"חיוסף יוסקא בן ישראלאהל יוסף

ירושליםתשע"אלב, מאיר אריה בן יוסףאהל יוסף - 3 כר'
בני ברקתשס"טלזכר רבי יוסף קורחאהל יוסף
ירושליםתשע"דלנדא, יוסף צבי הלויאהל יוסף
שלוניקי Salonikaתקט"זמולכו, יוסף בן אברהםאהל יוסף
ניו יורק New Yorkתרס"גפריד, יוסף אליהו בן יהודה ליבאהל יוסף

אלעדתשע"הזריהן, יעקב חי בן ברוךאהל יעקב <מהדורה חדשה>
ירושליםתשמ"איעקב בן יוסף הרופאאהל יעקב <מכון הכתב>

ירושליםתשע"אקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)אהל יעקב <מהדורה חדשה> - 5 כר'
ירושליםתשנ"גדרוק, יעקב בן זלמןאהל יעקב - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"אזריהן, יעקב חי בן ברוךאהל יעקב
קרקוב Cracowשנ"טיעקב קופלמאן בן שמואל בונםאהל יעקב
שלוניקי Salonikaתקצ"במנשה, רפאל יעקב בן אברהםאהל יעקב

ירושליםתשע"הסקוצילס, יעקב אהרן בן טליאהל יעקב - 19 כר'
ורשה Warsawתרס"גקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)אהל יעקב - 3 כר'

לבוב,,תרי"א]קראנץ, יעקב בן זאבאהל יעקב - בראשית
אמשטרדם Amsterdamתצ"זששפורטש, יעקב בן אהרןאהל יעקב

סטו מרה Satu Mareתרס"גאוהל יצחקאהל יצחק - 8 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"טבן חסון, יוסף בן אהרןאהל יצחק
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דוואלדן, משה מנחם מנדל בן אהרןאהל יצחק
חמ"דתשע"טוכסלר, יוסף שלמה בן יצחקאהל יצחק
שלוניקי Salonikaתקס"אחסיד, חיים יצחק בן יוסף הכהןאהל יצחק

ורשה Warsawתרכ"טיצחק בן אליעזר ממונקאץ'אהל יצחק - 3 כר'
ירושליםתשס"המן, הללאהל יצחק - גיטין
בני ברק Bene Berakתשע"וקובץ כולל אהל יצחקאהל יצחק - יד

תל אביב Tel Avivתש"טקליינבוים, יששכר בן צבי הלויאהל ישכר
ירושליםתשכ"בטורנהיים, יששכר דוב בן משה הכהןאהל ישכר, סדר הזמנים, אמרי נעם

ירושליםתשס"חמן, הללאהל ישעיהו - ב"ק
לייקוואדתשע"וקובץאהל ישראל אלחנן

ירושליםתשע"אזייבלד, חיים בן שמעוןאהל ישרים <חופה וז' ברכות>



ירושליםתשמ"אענתיבי, אברהם בן יצחקאהל ישרים <מכון הכתב>
חמ"דתשנ"גאדלר, אליאהל ישרים
ליוורנו Livornoתר"ובונאן, יצחקאהל ישרים

ליוורנו Livornoתר"גענתיבי, אברהם בן יצחקאהל ישרים - 2 כר'
ירושליםתש"נגאלדשטיין, יששכר דובאהל יששכר
פרג Pragueתקס"הליטואר, יששכר דוב בן מרדכיאהל יששכר
אלטונה Altonaתקפ"וליכטנשטיין, יששכר דוב בן אריה ליבאהל יששכר
וילהרמסדורף Wilhermת"לפרלהפטר, שמואל יששכר בן יהודה ליבאהל יששכר
פרמישלה Przemyslתרמ"זרייפמאן, יעקב בן צבי הירשאהל יששכר

ירושליםתשע"חפישר, שלמה יהונתן יהודהאהל לאה - 3 כר'
חמ"דחש"דקובץ זכרוןאהל לאה

חמ"דתשפ"אאהל מועדאהל מועד - גליון סוכות
קרקוב Cracowתרנ"ח - תרס"אאוהל מועדאהל מועד

ירושלים Jerusalemתרמ"ב - תרס"אביק, אברהם בן יעקבאהל מועד - 9 כר'
חמ"דתשס"ובעילום שםאהל מועד
רכסיםתשס"זילברשלג, דוד חיים בן ישעיהו שמחהאהל מועד

בני ברקתשל"זטאוב, פנחס חייםאהל מועד - 2 כר'
פרנקפורט דאודר Frankתקכ"זיוסף בן יחיאל מיכלאהל מועד - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרמ"וירונדי, שמואל בן משולםאהל מועד - 2 כר'
שיקגו Chicagoתרנ"זלסר, אברהם יעקב גרשון בן עזריאל מאיראהל מועד - 2 כר'

ורשה Warsawתרפ"ו - תרצ"הקובץאהל מועד
ונציה veniceש"חשלמה בן אברהם מאורבינואהל מועד - 2 כר'

אשדודתשל"טקובץ חידושי תורה מגדולי הדורותאהל מרדכי
חיפהתש"סקובץ תורניאהל משה <שאץ - 3 כר'

זאלקווא,,תקכ"ה]אהרן משה בן צבי הירשאהל משה - 3 כר'
אמשטרדם Amsterdamתקי"טאפשטיין, משה בן זכריה מנדל כהנאאהל משה

ירושליםתש"סבן עבו, משה בן מסעודאהל משה - 2 כר'
וילנה Vilnaתרל"וברלין, משה יעקב יהושע בן יהודה ליבאהל משה

ברדיוב Bardejovתרצ"ה - תרצ"חדונאט, משה אליעזר בן שמואלאהל משה - א
ירושלים Jerusalemתרצ"טדרצ'ינסקי,שמואל אביגדור בן משה הלויאהל משה

ורשה Warsawתרמ"טהורוויץ, אלעזר משה בן צבי הירש הלויאהל משה - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חוויינברג, משה בן דוב ברישאהל משה

שעלביםתשמ"חוייס, משה בן משהאהל משה - 2 כר'
סטו מרהתרפ"טטבנקין, משה אהרן בן יהודהאהל משה - 3 כר'

זלקוהתקי"דכ"ץ, משה בן ישעיה הכהןאהל משה



חמ"דתשל"טכהן, משהאהל משה
ירושלים Jerusalemתרע"בלובצקי, משה אהרן יצחק בן אליהו צמחאהל משה

וילנה Vilnaתרפ"ו - תרפ"חלווין, משה אהרן בן יוסף שמעון הלויאהל משה - 3 כר'
בני ברקתשנ"וסגל, משה מגלוגאאהל משה - 2 כר'

ניו יורקתשל"זפארהאנד, משה בן יוסף צביאהל משה - 10 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ט - תשכ"הצווייג, משה יונה בן מאיר הלויאהל משה - 3 כר'
ורשה Warsawתרל"חקאצנלנבוגן, משה בן אלעזר חייםאהל משה - 2 כר'

ירושליםתש"עקובץאהל משה - מעשרות
וילנה Vilnaתר"מקריינש, משה בן נחמןאהל משה
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חרויזמאן, חיים בן משה יעקבאהל משה
ירושלים Jerusalemתרצ"גשוחט, משה בן חיים נתןאהל משה
בני ברקתשס"גשחר, משה בן יוסףאהל משה

ניו יורקתשע"דשיינערמאן, משה יוסף בן אלחנןאהל משה - 11 כר'
לא ידועחש"דהורוויץ, נפתלי צבי בן מנחם מנדלאהל נפתלי
ירושליםתשנ"ומוסדות אהל נפתלי דז'יקוב ויז'ניץאהל נפתלי
לבוב Lvovתרע"אמיכלזון, אברהם חיים שמחה בונם בן צבי יחזקאלאהל נפתלי
ירושלים Jeruasalemתשע"ומלמוד, נפתלי שלמהאהל נפתלי
ירושליםתשכ"זקצבורג, אביגדור הכהןאהל עולמים
בני ברקתשס"טקנייבסקי, יצחק שאול בן שמריהו יוסף חייםאהל עראי

ליקוואודתשע"גחבורת דרשו ה' ועוזו ליקוואודאהל פנחס - יומא, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות
ליקוואודתשס"גחבורת דרשו ה' ועוזו ליקוואודאהל צבי - שבת

ירושלים Jerusalemתשמ"בקאנר, אברהם אביש בן יעקב שמשון הלויאהל קדושים
חמ"דתשנ"זלדמותה של מרת רבקה גודלבסקיאהל רבקה
שיקגותשל"טסנדר, יצחק בן משה אהרןאהל רבקה

ניו יורקתש"מליברמן, חייםאהל רח"ל - 3 כר'
ירושליםתשע"גאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןאהל רחל - 4 כר'

ירושליםתשנ"אבלעדי, יצחק הלויאהל רחל - משפחת גואלמן
בני ברקתשמ"ההרארי הכהן, חיים בן משהאהל רחל - פסחים, מכות, יומא

ניו יורק New Yorkתש"בירוחם, אהרן בן חיים יצחקאהל רחל
ירושלים Jerusalemתשי"דכ"ץ, רייכל בת אברהם יצחק משכיל לאיתןאהל רחל
מימון, מצליחאהל רחל
וינהתרפ"גסופר, שמחה בונם בן אברהם שמואל בנימיןאהל רחל
נתיבותתשס"וסעדון, אבנר בן וזיפהאהל רחל
שקלוב Shklovתק"נקארו, דוד בן יצחקאהל רחל

ליקוואודתשס"החבורת דרשו ה' ועוזו ליקוואודאהל רמ"א - 3 כר'



ליקוואודתשס"גחבורת דרשו ה' ועוזו ליקוואודאהל רמ"ח - בבא מציעא
בני ברקתשע"בבעילום שםאהל שולמית

ירושליםתשס"טבעילום שםאהל שיכן באדם
זכרון יעקבתשע"בדאהן, שלום (עליו)אהל שלום

ניו ג'רסיתשע"חגולדמן, שלמה בן מרדכיאהל שלמה - חנוכה
אורדיאה Oradea Mareתרפ"חזילברשטיין, שלמה בן אהרןאהל שלמה - 2 כר'

וילנה Vilnaתר"עברודנא, שלמה מרדכי בן אליהו יהודא ליבאהל שם
ליקוואודתשס"וחבורת דרשו ה' ועוזו ליקוואודאהל שמואל - עירובין

חמ"דחש"דשטרנפלד, שלמה בן מיכאלאהל שמואל
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןאהל שמחה

ירושליםתשנ"גוונדר, מאיראהל שמעון - 2 כר'
ירושליםתשנ"טקובץאהל שרה לאה

ניו יורק New Yorkתרפ"בהירשוביץ, אברהם עבר בן שמואלאהל שרה
חמ"דחש"דזאדה, אבנראהל שרה - הלכות ערובי תבשילין

ירושליםתשע"ונסיר, יניב בן משה חייםאהל שרה
בני ברקתשפ"אקאופמן, משהאהל שרה
חמ"דתשע"בקובץ זכרוןאהל שרה

בני ברקתשע"ברצאבי, משה בן יצחקאהל שרה - 2 כר'
ברנוביץ Baranovichiתרפ"ד - תרפ"הקובץאהל תורה <ברנוביץ> - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"ו - תרפ"זקובץאהל תורה <ירושלים>
קרקוב Cracowתרפ"ח - תרצ"בקובץאהל תורה <קראקא>

טבריהתש"עקוק, איסר דב בן נחום הכהןאהל תורה בסוגיות הש"ס - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"טבית המדרש אהל תורהאהל תורה

ירושליםתשס"אישיבת אור אלחנןאהל תורה - 4 כר'
ברוקליןתשמ"גלייפר, יששכר דובאהל תורה - בראשית, שמות

בני ברק Bene Berakתשי"טמורגנשטרן, מנחם מנדל בן יהודה ליבאהל תורה - 2 כר'
ירושליםתשנ"וסבוני, אברהם הללאהל תורה

טבריהתש"עקוק, איסר דב בן נחום הכהןאהל תורה - 2 כר'
בני ברקתשנ"בשכונת דון יוסף נשיא בני ברקאהל תורה - א

קרית גתתשל"ואהלה של תורהאהלה של תורה - 2 כר'
ישראלתשל"אבית תלמוד להוראה דחסידי גוראהלה של תורה - 5 כר'

רחובותתשע"הכולל אברכים אהל שרהאהלה של תורה
בני ברקתשע"זכולל יששכר באהליך - ב"באהלה של תורה - 8 כר'
רכסיםחש"דכולל יששכר באהליך - רכסיםאהלה של תורה - 5 כר'
בני ברקתשל"דקובץ בית תלמוד להוראה דחסידי גוראהלה של תורה - טז



בית שמשתשס"בקובץ כולל ישיבת מיר בית שמשאהלה של תורה - 2 כר'
ירושליםתשס"הקובץ כולל ישיבת מיר רמת שלמהאהלה של תורה - 19 כר'

ירושליםתשמ"טקובץ תורניאהלה של תורה - א
ירושליםתשע"גברקאי, אברהםאהלי אב - אהלות, זבים

בני ברקתשס"גקופמן, אברהם בן אליהואהלי אברהם
גריבו Grajevoתרס"ט - תרצ"ומילייקובסקי, אליהו אהרן בן מרדכי אוריהאהלי אהרן - 2 כר'

בני ברקתשע"גשושן, איתן בן אליהואהלי איש
בני ברקתשנ"Tכולל אהלי בנימיןאהלי בנימין <איזהו נשך והלכות ריבית>

ירושליםתשנ"אישיבת וולאז'יןאהלי חיים - 4 כר'
בני ברקתשס"חשולמן, יחיאל בן נתן צביאהלי חיים

ירושליםתש"נהאס, חיים בן אברהםאהלי טהר - 2 כר'
קרית ספרתשס"אברלין, ישראל אשר בן משהאהלי טהרה

חמ"דתש"פבעילום שםאהלי טהרות - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקפ"אאמאדו, יהושע יהודהאהלי יאודה

ירושלים Jerusalemתשפ"איהודה בן שלמה הכהןאהלי יהודה <מהדורה חדשה>
רמת גןתשמ"האושפיזאי, מנחם יהודה בן משה בן-ציון הלויאהלי יהודה - 2 כר'

יסניץ Jessnitzתע"טיהודה אריה בן צבי הירשאהלי יהודה
ירושלים Jerusalemתר"גיהודה בן שלמה הכהןאהלי יהודה
ליוורנו Livornoתקפ"גנג'אר, יהודה בן יעקבאהלי יהודה

ירושליםתשפ"אפרבשטיין, יעקב מאיר בן דניאלאהלי יעקב תניינא - 4 כר'
מונטריאולתשע"באונסדורפר, יעקב אליהואהלי יעקב - 3 כר'
אלעדחש"דאטינגר, יעקב משה בן ברוך מרדכיאהלי יעקב - 3 כר'
ירושליםתשס"ובעילום שםאהלי יעקב - 5 כר'
ירושליםתשס"חהכהן, יעקב בן ברוך ברכיהאהלי יעקב - 2 כר'

לבוב Lvovתר"חיוטס, יעקב יצחק בן מאיר ליבושאהלי יעקב
ירושליםתשע"גכהן, מנשה בן ציון שאולאהלי יעקב - 4 כר'
ירושליםתשע"דכהן, מנשהאהלי יעקב - שבת

שוול Shavlתרפ"-לוויטאן, בן-ציון יעקב בן ישראל מאיראהלי יעקב
בני ברקתשע"גפפנהיים, אברהם שמואלאהלי יעקב - אהלות.  עין המים - מקוואות

ירושליםתשס"טפרבשטיין, יעקב מאיר בן דניאלאהלי יעקב - 8 כר'
ירושליםתשס"ופרידמן, יעקב בן יצחק מהוסיאטיןאהלי יעקב - 3 כר'

ליוורנו Livornoתקמ"גקאסטרו, יעקב בן אברהםאהלי יעקב
בני ברקתשל"גקובץ כולל חלקת יעקבאהלי יעקב - 8 כר'

ירושליםתשע"אקנפו, יעקב בן דודאהלי יעקב - כתובות
ירושליםתשע"דשרבאני, יעקב חיים בן יצחקאהלי יעקב - 2 כר'



ליוורנו Livornoתקפ"אבונאן, יצחקאהלי יצחק
פתח תקוהתשמ"וקאץ, יצחק בן אליהו דבאהלי יצחק
בני ברקתשמ"זשולמן, אלישע בן דוד יואלאהלי ישע

ניו יורקתשל"חגרוס, שלום יהודהאהלי ישראל - דבר משה
פתח תקוהחש"דבית מדרש יששכר באהלךאהלי יששכר
בלטימורתשמ"ופראנד, יששכר דוב בן דוד צביאהלי יששכר

קרית ספרתשע"הברלין, ישראל אשראהלי מועד - בראשית
בני ברקתשס"גמנחם מענדיל מראוונאאהלי מנחם

באר יעקבתשע"השפירא, אהרן בן משה שמואלאהלי משה <מהדו"ב>
באר יעקבתשע"השפירא, אהרן בן משה שמואלאהלי משה

חמ"דתשע"זיעקובוביץ, אליהו צבי בן טוביהאהלי צבי - 8 כר'
פשמשילתר"ע לערךסיפורי צדיקיםאהלי צדיק

צ'רנוביץ Chernovtsyתרצ"ושפירא, אלטר אליקים שרגא בן חיים שמעוןאהלי צדיקים
אשדודתשע"זספר זכרוןאהלי צדק
לונדון-ירושלים,תרצ"ב,אשכנזי, טוביה ב' בן ראובןאהלי קדר

ג'רבה Djerbaתש"ימימון, שמעון בן כליפהאהלי ש"ם - 2 כר'
קרית ספרתשס"וברלין, ישראל אשר בן משהאהלי שבת

ירושליםתשמ"חקדר, שמואל אליקים בן מרדכיאהלי שלמה - א
ניו יורקתשע"זגאנצפריד, שלמה בן יוסףאהלי שם <מהדורה חדשה עם מסגרת השם>

מקסיקותשע"ופרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם <סליחות>
מקסיקותשע"זפרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם <עין יעקב> - 4 כר'

מקסיקותשע"ופרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם <פרק שירה>
מקסיקותשע"הפרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם <שו"ע> - 20 כר'

מקסיקותשע"ופרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם <שיר השירים>
מקסיקוחש"דפרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם אוצר הנביאים - 11 כר'

מקסיקותשע"בפרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם אוצר הפרשה - 5 כר'
ירושליםתשנ"אביטון, שמואל מיכאל בן שמעוןאהלי שם - בבא מציעא א

לבוב Lvovתרס"זגאנצפריד, שלמה בן יוסףאהלי שם
פינסק Pinskתרע"בגוטליב, שמואל נח בן דוב בראהלי שם

ירושליםתשל"בגינשטלינג, מנחם אליעזר בן לויאהלי שם - נטעי אשל
בני ברקתשס"טדרומי, שמעון בן ישראל אהרןאהלי שם - 5 כר'
חמ"דתש''פמלכא, שאולאהלי שם - 2 כר'

פשעמשילתר"פסיפורי צדיקיםאהלי שם
רכסיםתשס"טספר זכרון לבחור שמעון שכטראהלי שם
ורשה Warsawתרע"אפרנקל-תאומים, יהודה אריהאהלי שם



פרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם - 26 כר'
ירושליםתשכ"אקלינגברג, שםאהלי שם
ירושליםתשנ"חשבדרון, שלום מרדכי בן יצחק הכהןאהלי שם
ירושליםתש"פשטרית, מכלוף - אוחנה, אהליאבאהלי שם
בני ברקתשע"טשלום, מנחםאהלי שם

ירושליםתשס"טלוי, שמעון בן אברהםאהלי שמעון - 6 כר'
בני ברקתשכ"דלזכר הרב בנימין ברוך קרלינשטייןאהלי תורה

ירושליםתשנ"טבן יחייא, תם בן דודאהלי תם (תמת ישרים) <מכון הכתב>
בני ברקתשמ"טוידר, אברהם בן טוביהאהליך יעקב - 2 כר'
ירושליםתשמ"אכולל אהלי יעקבאהליך יעקב  - ה

ירושליםתש"עקצנלבויגן, יעקב גרשון בן רפאלאהלים ליעקב
ירושליםתשס"אדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןאהלים - 2 כר'
בונוס איירסתשע"חכולל ובית מדרש אהל יוסף משהאהלים - 2 כר'
ירושליםתשס"השטרן, בצלאל בן אברהםאהלך באמיתך

ירושליםתשע"דלוגאסי, יעקב ישראלאהלך יעקב
בת יםתשע"דבצלאל, ישעיהאהללה ה' בחיי אזמרה לאלקי בעודי

אומן, יחיאלאהללה ה' בחיי
מודיעין עיליתתשע"בפויכטונגר, יעקב אריה - מעוז, עידו יוסףאהללה

ורשהתרצ"דבטאונה של כנסת השומר הדתי בפוליןאהלנו - 3 כר'
קובץ זכרוןאהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו

תל אביבתשכ"וספר קהילהאוגוסטוב
ירושליםתשנ"גרקובסקי, אהוד בן אליהואוד המאיר - 2 כר'

ישראלתשל"ושפיגל, אברהם דוד  בן יצחקאוד מוצל
ירושליםתשס"טמן, מרדכיאודה את השם - ברכת המזון המבואר

ונציה Veniceתמ"בג'יראסי, דניאל בן דודאודה ה'
ירושלים Jeruasalemתשפ"אישי, אוהד שלוםאודה לשמו - 5 כר'

קובץ תשובותאודות קבורה במשטחים בקומות
ליקוודתשע"זמפעל אודים מאש - מכון משנת רבי אהרןאודים מאש - 3 כר'

גרמניהתשל"אועד הרבנים בגרמניהאודים - 11 כר'
קרקוב Cracowתרס"גדוקס, יחזקאלאוה למושב

בני ברקתשס"חכולל שע"י ישיבת יד אהרןאוהב בהמון - 2 כר'
וינה Viennaתק"צאוהב גראוהב גר

ירושליםתשס"המורגנשטרן, נעמיאוהב התורה
ירושליםתשס"חרז, שמחהאוהב ואהוב
נתניהתשס"אלייפער, דוד בן ישכר בעראוהב חסד



ירושליםתשנ"אהולס, שלמהאוהב ימים
ירושליםתשע"אאברהם יהושע השל בן שמואל מאפטהאוהב ישראל <מהדורת ספרי אוה"ח>

ירושליםתשנ"טאברהם יהושע השל בן שמואל מאפטהאוהב ישראל <מהדורת שפתי צדיקים>
תל אביבתשמ"טבארי, יהושע - קוק, אברהם יצחק הכהן בן שלמהאוהב ישראל בקדושה - 5 כר'

זיטומיר Zhitomirתרכ"גאברהם יהושע השל בן שמואל מאפטהאוהב ישראל - 2 כר'
בני ברקתש"סלווינזון, משה בן שלמה אלעזראוהב מוסר <מהדורה חדשה>

ונציה Veniceשמ"ט - ש"נדוראן, שמעון בן צמחאוהב משפט
ניו יורקתשע"טכ"ץ, משה בן יוסף דוב הכהןאוהב משפט - מצוה הבאה בעבירה

לבוב Lvovתרמ"חסיגט. קהל ספרדיםאוהב משפט
ירושליםתש"לפראג'י, עלושאוהב משפט - 4 כר'

ירושליםתשמ"זכתב עת לתולדות הדפוס העבריאוהב ספר
ירושליםתשע"ופוגל, אהרן בן שלוםאוהב שלום ורודף שלום

ירושליםתשל"דחבשוש, שלמה בן יוסף (עורך)אוהב שלום
ניו יורקתשס"ורוזנפלד, שלום הלויאוהב שלום
ניו יורקתשנ"בגרויז, יהושע שלמהאוהבי יש

חש"דקנובל, אהרן בן מרדכי יהושעאוהבי תורתך
בני ברקתשס"גשטוב, מרדכיאוהבן של ישראל

קרקוב Cracowתרס"דשנייטוך, יוסף בן מאיראוהל יוסף שנאטיך
לבוב Lvovתקנ"דיוסף יעקב בן אליעזר ליפאאוהל יעקב
פרנקפורט דאודר Frankתע"טכהנא-שפירא, יעקב בן דוד כ"ץאוהל יעקב

ורשה Warsawתרע"ביצחק בן אליעזר ממונקאץ'אוהל יצחק השלם
בית שאןתשע"הנקי, ברק בן אברהםאוהל ישרים - יחוד
חמ"דתשע"ואמתי, איציקאוהל מועד - 4 כר'

ירושליםתש"פארלנגר, יצחק משה בן יוסףאוהל משה
לבוב Lvovתרנ"טתאומים, משה בן אפריםאוהל משה
ירושליםתש"עאביב"י, יוסףאוהל ש"ם
ירושלים Jerusalemתש"ושיפמאן, יהודה ליבוש בן דודאוהל שם

ירושליםתשמ"טנויבירט, יהושע ישעיה בן אהרוןאוהל שרה - 2 כר'
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןאוהל תורה - 2 כר'

בני ברקתשס"חקובץ חידושי תורהאוהלי יוסף
ירושלים Jerusalemתרכ"חריבלין, אליהו יוסף בן אריה ליבאוהלי יוסף - 2 כר'
ליקוודתשס"ולוין, אליהו בן משה הלויאוהלי משה - 3 כר'

ירושלים-תל אביבתשי"טספר קהילהאוזיראן - אנציקלופדיה של גלויות
חש"דתשע"טקמיונסקי, אברהם צבי - פסין, אהרן יהושעאוזן עבדך
אמשטרדם Amsterdamתע"הדי אבילה, שמואל בן משהאוזן שמואל



קרית ספרתשע"דגולדשטיין, אליעזר גבריאלאוזר בגבורה - 4 כר'
נריהתש"פהירש, שיאוזר ישראל בגבורה

תש"עכהן, יעקבאוחילה לא-ל
תל אביבתשכ"חספר קהילהאוטבוצק קרצ'ב

וינהתרפ"זוכשטיין, ברנדראוטוגרפים עבריים <גרמנית>
בואנוס אירס Buenosתשכ"ההרבסט, מרדכיאויף אייגענע וועגן
ניו יורקתשי"בבריקס, ירחמיאלאויף קידוש השם

מקסיקותשכ"גאביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דובאויפזאצן און עסייען
ירושליםתש"מנאור, בצלאלאוירין

ניו יורקתשע''זיפה, יוסףאוכל נפש
ירושליםתשע"זסואד, יצחקאולטראסאונד לאור ההלכה

תל אביב1972ספר קהילהאוליקא - פנקס הקהילה אוליקא ספר יזכור
ירושליםתשכ"ובורשטיין, נחמן ישראל בן משהאולפן חד"ת - 3 כר'

תל אביבתשל"בספר קהילהאולקוש
תל אביבתשכ"בספר קהילהאולקניק - העיירה בלהבות

ירושלים Jeruasalemתשס"זפרבר, קלמןאולקניקי ראדין וילנא
ירושלים Jerusalemתש"יאום אני חומהאום אני חומה - 2 כר'
בני ברקתש"סגרוס, מרדכי בן צדוקאום אני חומה - 2 כר'

ניו יורקתש"סקליין, מנשה בן אליעזר זאבאום אני חומה
ירושליםתשע"גולנר, אלתראומה במאבקיה

פיטסבורג Pittsburghתשע"האפפל, אברהםאומנות אברהם - מקואות
תל אביבתשס"זשמעונוב, נהוראי בן יוסף הלויאומנות נהוראי

ברסלאו Breslauתרכ"זפדר, יוסף יהודה ליב בן אברהםאומץ יוסף
וילנאתרצ"ווסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושאומר אני מעשי למלך

בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהאומר ברקאי
קניגסברג Koenigsbergתר"כפיק, ישעיהו בן יהודה ליבאומר השכחה
ורשה Warsawתרצ"וברונרוט, חיים מרדכי בן נתן צביאומר ודברים
תל אביבחש"דהורנשטיין, מרדכי הכהןאומר ודברים

ג'רבה,ת"שכהן, בן-ציון בן יעקבאומר לציון - 2 כר'
ירושליםתשע"הכהן, מאוראומר לציון - דיני קריעה

אויהל Satoraljaujhelתרל"בפריד, אהרן בן אלימלךאומר לציון
ירושליםתשס"גרבין, בן ציון חי אהרן בן פנחס הכהןאומר לציון

ברנו Brnoתקנ"איהודה בן ליב מפרשבורגאומר מיהודא
ירושלים Jeruasalemחש"דבעילום שםאומרים שאתה מבקש
בואנוס אירס Buenosתש"זאונטרמן, יצחקאונדזערע ימים טובים



קנדהתש"ושוורצמן, מאיראונדזערע ימים טובים
לודז'תרפ"בהסתדרות צעירי אגודת ישראלאונזער בעוועגונג

זאמושטתרצ"בפירשטמן, ישראל דב הכהןאונזער גייסט - 12 כר'
טשערנאוויץ,תרכ"זהורוויץ-מייזלש, יצחק שמשון בן אביגדוראונס בגיטין

ירושלים Jeruasalemתשע"חאביטן, נסיםאונקלוס המבואר - 2 כר'
תל אביבחש"דספר קהילהאוסטילה - קהילת אוסטילה בבניה ובחורבנה

תל אביבתש"ךספר קהילהאוסטראה
תל אביבתש"ךספר קהילהאוסטרוב מזוביצק

תל אביבתשכ"גספר קהילהאוסטרולנקה
חמ"דתשס"טשכטר, יעקב מאיר בן דודאוסף אמרים - 2 כר'

תשע"זאוסף גליונותאוסף גליונות - 109 כר'
תל אביבתשל"חאיגר, עקיבא בן משהאוסף גנזים <רעק"א>

ירושליםתשנ"האוסף הפוסקיםאוסף הפוסקים - 2 כר'
ירושליםתשס"זסופר, דוד אהרן בן יעקב חייםאוסף חיבורים וכתבי יד על מסכת שביעית
ירושליםתשס"זליקוטים מספרי האחרוניםאוסף חיבורים על אגדות הירושלמי שביעית

ירושליםתשס"זליקוטים מספרי האחרוניםאוסף חיבורים על הרמב"ם הלכות שמיטה ויובל
ירושליםתשס"זליקוטים מספרי האחרוניםאוסף חיבורים על טוש"ע הלכות פרוזבול

ירושליםתשס"זליקוטים מספרי האחרוניםאוסף חיבורים על ירושלמי שביעית
ירושליםתשס"זליקוטים מספרי המפרשיםאוסף חיבורים על תוספתא שביעית

ירושליםתשמ"גקוטלר, אהרןאוסף חידושי תורה
ירושליםתשס"זליקוטים מספרי האחרוניםאוסף חידושים וביאורים למסכת שביעית

כת"יכת"י?NAME#אוסף כת"י בקבלה - נר אלהים
כת"יכת"י?NAME#אוסף כת"י בקבלה - ספר קרניים
כתב ידכתב יד?NAME#אוסף כת"י בקבלה - בגדי הקודש

כתב ידכתב יד?NAME#אוסף כת"י בקבלה - חסד לאברהם
כתב ידכתב יד?NAME#אוסף כת"י בקבלה - הקאנון
כתב ידכתב יד?NAME#אוסף כת"י בקבלה - 17 כר'

כת"יכת"י?NAME#אוסף כת"י בקבלה - שרשי השמות
כתב ידכתב יד?NAME#אוסף כת"י בקבלה - נגיד ומצוה

כתב ידכתב ידלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י) -אוסף כת"י בקבלה - 5 כר'
כתב ידכתב יד?NAME#אוסף כת"י בקבלה - 10 כר'
כת"יכת"ימאג'אר, דוד -אוסף כת"י בקבלה - 2 כר'

כת"יכת"ימאגא'ר, דוד -אוסף כת"י בקבלה - חסדי דוד
כת"יכת"ימראג'י, יעקב -אוסף כת"י בקבלה - אמת ליעקב, פירוש האדרות

כתב ידכתב יד?NAME#אוסף כת"י בקבלה - סידור הגדה ש"פ לבעל כף החיים



כתב ידכתב ידספר כונות לאר"י -אוסף כת"י בקבלה - ספר כוונות בעריכת רמ"ע מפאנו
כת"יכת"י?NAME#אוסף כת"י בקבלה - צפוני ציוני

כתב ידכתב יד?NAME#אוסף כת"י בקבלה - 56 כר'
כתב ידכתב ידיצחק בן שמואל דמן עכואוסף כת"י בקבלה - אוצר החיים

ניו יורקתשנ"חספרית מנדל גוטמן ישיבת רי"אאוסף כתבי היד הרבניים
ירושלים Jerusalemחש"דתלמוד בבליאוסף כתבי היד של התלמוד הבבלי בספרית הוטיקן ברומ

ירושלים Jeruasalemתשע"הזלוטניק, דבאוסף כתביו של דב זלוטניק
ירושליםתשל"בכהן, יוסף יצחקאוסף מהלמן

ניו יורקתשס"זאוסף הספדיםאוסף מילי דהספדיא על רבינו בעל המנחת אלעזר
אוגסבורג Augsburgתש"זאלטר, אברהם מרדכי בן יהודה אריה ליבאוסף מכתבים ודברים

ניו יורק New Yorkתשי"בבארישאנסקי, רפאל מרדכי בן יוסףאוסף מכתבים מחוטבים
ירושליםתשס"חאלטר, אברהם מרדכי בן יהודה אריה ליבאוסף מכתבים

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מקראי קדש
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - זכור לאברהם
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - ברכת אברהם
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - אברהם יגל

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - תהלה לדוד - שהם וישפה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - דברי שמואל

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - 2 כר'
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - 2 כר'

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - שער יאודה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - קדושת יום טוב

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - שם יוסף
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - בקע לגלגלת

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - שביתת יום טוב
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מרכבת המשנה

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - כרוב ממשח
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - אמר יוסף
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - עיני דוד

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - אהלי יאודה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מטה אפרים
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מרפא לשון
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - היכל מלך
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - אם הדרך

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מראה הנגה



ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - הר המריה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - בית המלך
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - סדר משנה
ירושליםתש"פבן זמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז) -אוסף מפרשי הרמב"ם - יקר תפארת
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - בית המלך

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - חזק יד
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - פרשת המלך
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - דרך המלך
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - חוקי חיים
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - יצחק ירנן

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - קרבן חגיגה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - ידי אליהו
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - פי אריה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - בד קדש

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - כבוד יום טוב
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - אמרי יוסף

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - פקודת המלך
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - תורת הנזיר
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מעשה נסים
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - קול בן לוי

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - שלמי ירוחם
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - חלקו של יוסף

ירושליםתש"פזמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז) -אוסף מפרשי הרמב"ם - 2 כר'
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מגדל חננאל

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מצא חן
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - צרור החיים

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - שמן המשחה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מלאכת שלמה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מכתם לדוד
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - אהל יצחק

ירושליםתש"פטאנוג'י, יהודה בן אברהם הכהן -אוסף מפרשי הרמב"ם - אדמת יהודה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - בית ידיד
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - זיו משנה

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - פתח הבית
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - ברכת שלמה



ירושליםתש"פטראני, משה בן יוסף (מבי"ט) -אוסף מפרשי הרמב"ם - קרית ספר
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - ישועות מלכו
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - אהלי יהודה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - זכר ישעיהו

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - 2 כר'
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - לחם אבירים
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - אשר לשלמה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - אור יקרות
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - עמק המלך
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - בית אברהם

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - זבחים שלמים
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מעשה רב
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מזל שעה

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - שמחת עולם
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - 3 כר'

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - זרע יצחק
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - תבואת שמש
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - צור תעודה

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - 2 כר'
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - גירסא דינקותא

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - בן הרמה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מים שאל
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - נוה צדק

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מלכי בקדש
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - נתיב מאיר
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - אם הבנים

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מאמר המלך
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מאמר מרדכי
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - משרת משה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - כתר המלך

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - בית אל
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - דברי חן

ירושליםתש"פסולובייצ'יק, מאיר בן בצלאל -אוסף מפרשי הרמב"ם - המאיר לארץ
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - 3 כר'

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - בני שמואל



ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - משרת משה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - לחם יהודה

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - בית אב
ירושליםתש"פפאלאג'י, חיים בן יעקב -אוסף מפרשי הרמב"ם - חיים ומלך
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - יד המלך
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - בני דוד

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - טהרת ישראל
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - הליכות אליהו

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - סוכת דוד
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - יד שלמה

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - ידיו של משה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - דברי תורה
ירושליםתש"פצ'רמון, מסעוד בן יהודה -אוסף מפרשי הרמב"ם - גור אריה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - זכרון מלך

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - עיני אברהם
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - 6 כר'

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - ויקח אברהם
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - ימי שלמה

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - עבודת המלך
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - גושפנקא דמלכא

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - הר המר
ירושליםתש"פרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת) -אוסף מפרשי הרמב"ם - תשובה מיראה

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - אוצר המלך
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - ברוך השם
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - דרך המלך
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מגן שאול
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - קול יעקב

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - דובר מישרים
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - תפארת מנחם

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - הד משה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - משנה כסף
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - באר יהודה
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מטה אשר
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - לב שלם
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - מלך שלם



ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - 2 כר'
ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - קרבן אש"ה

ירושליםתש"פ?NAME#אוסף מפרשי הרמב"ם - חסד לאברהם
ירושליםתשנ"האוסף מפרשי מגילת רותאוסף מפרשי מגילת רות <תפארת ישראל על מתן תורה

ניו יורקתשמ"טגרוס, שלום יהודהאוסף ספרים בעניני כשרות וחיזוק הדת
ירושליםתשס"זליקוטים מספרי האחרוניםאוסף על עניני שביעית ותשובות האחרונים
ירושליםתשס"זליקוטים מספרי הראשוניםאוסף על עניני שביעית ותשובות הראשונים

עפולהתש"פמכון מרי"ח ניחוחאוסף עלונים קול יעקב
עפולהתשע"זמכון מרי"ח ניחוחאוסף עלונים שמירת הלשון

ירושליםתשל"זכתב יד מוסקבהאוסף פיוטי ספרד
ירושליםתשל"גכתב יד פארמה די רוססי 1192אוסף פיוטים ספרדי לתעניות ושבתות מיוחדות

ירושליםתש"סגניש, אשר (עורך)אוסף פירושים על מגילת אסתר
ירושלים Jerusalemתש"יישראל. הרבנות הראשית. בית הדין הגדול לערעואוסף פסקי דין - 3 כר'

ניו יורק - בית שמשגרוס, שלום יהודהאוסף קונטרסים בעניני כשרות וחיזוק הדת
באר שבעתשמ"ח - תשנ"טכ"ץ, אליהו בן אברהם אהרןאוסף קונטרסים בענינים שונים
ירושליםתשל"דאוסף קטעי הגניזה של המשנהאוסף קטעי הגניזה של המשנה

בית חבורת מוסראוסף שיחות חיזוק
תל אביבתשמ"הדוד, יונה (עורך)אוסף שירי קודש
ירושליםאסף, שמחהאוסף תדפיסים

ירושליםתשע"אשפירא, שלמה בן אלעזראוסף תורת שם שלמה - 2 כר'
ירושליםחש"דשינפלד, יהודהאוסרי לגפן - 26 כר'

ישראלתשמ"טספר קהילהאופוצ'נה
ירושלים Jerusalemתר"נוובר, מרדכי אליעזר בן דודאופל ובחן
ירושלים Jeruasalemתשמ"אגרשוביץ, יונה בן ישראל יצחקאוצר אבות

ירושליםתשכ"חגוטמן, מנחםאוצר אגדות החסידים - 13 כר'
בני ברקחש"דקלפהולץ, ישראל יעקבאוצר אגדות התורה - 7 כר'

בני ברקתשמ"גקלפהולץ, ישראל יעקבאוצר אגדות חז"ל - ב
בני ברקחש"דקלפהולץ, ישראל יעקבאוצר אגדות נ"ך - 4 כר'

ברטיסלבה Bratislavaתרל"ז - תרס"אמילר, גבריאל בן חייםאוצר אגדות
ירושלים Jerusalemתשי"בלווין, אברהם חיים דוב הכהןאוצר אגרות קודש
אשדודתשע"דמרקסון, אברהם מרדכי יוסףאוצר אגרות קודש

ירושלים Jerusalemתשי"טלרינמאן, צבי בן יעקב מאיראוצר אמרי אבות - 5 כר'
בני ברקתשס"טשטיין, אפרים פישל בן חיים אריה לייבאוצר אפרים - 21 כר'

ירושלים Jeruasalemתש"עאריאל, ישראלאוצר ארץ ישראל - 6 כר'
וינה Viennaתרצ"גחיות, שאול בן יצחקאוצר בדויי השם



תשס"טגרין, יעקב יוסףאוצר ביאורים  - יבמות
צפתתשע"במכון תורת האדם לאדםאוצר בין אדם לחבירו - 22 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"חבית המדרש דעת ותבונהאוצר בית דין הנהוג כיום
ירושליםתשע"זפרידמן, יהושעאוצר בית ה'
לבוב Lvovתרע"גווייסהויז, אהרן צבי בן משה ניסןאוצר בלום
יפו,תר"ףטלר, ישראל בן יהודה הלויאוצר בלום
ירושלים Jerusalemתרפ"ט - הקד'מינצברג, פינחס מנחם ישעיהאוצר בלום

פרמישלה Przemyslתר"ססאס, ישכראוצר בלום - א - ב
בני ברקתשע"והכט, אפרים בן יעקב ישראלאוצר בר מצוה

אשדודתשע"דדרעי, אברהם בן יהודהאוצר ברית אברהם - 2 כר'
ירושליםתשמ"והברפלד, יוסף צבי הלויאוצר ברכות המצוות
ירושליםתשס"אפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר ברכת חתנים
ירושליםחש"דאוחנה, נהוראי יוסף בן שמעון מאיראוצר גט מעושה

ניו יורקתשס"טזילבר, מרדכי מנשהאוצר גליוני דברי תורה <סטוטשין>
ירושלים Jerusalemתש"כטולידאנו, יעקב משה בן יהודהאוצר גנזים

ניו יורקתשמ"אברנסדורפר, ידידיהאוצר דבי אליהו
לונדוןתשס"זוויס, שאול יחזקאלאוצר דברי הפוסקים - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתרצ"דהיימאן, אהרן בן מרדכיאוצר דברי חכמים ופתגמיהם - 2 כר'
קושטא Istanbulתרט"ושאופלר, וויליאם גוטליבאוצר דברי לשון הקדש <מילון לאדינו>

לונדוןתשע"ההגר, משה יהושע בן חיים מאיראוצר דברי רבינו
ירושליםתשס"אגרובר, דודאוצר דוד

מגדל העמקתשע"במשדי, יואל רועיאוצר דין רובו ככולו
ניו יורק New Yorkתרע"זאייזנשטיין, יהודה דוד בן זאב וולףאוצר דינים ומנהגים

בני ברקתשע"טמכון תורת הקרבנותאוצר דינים תורת הקרבנות - 20 כר'
בני ברקתשפ"אצאלער, אפריםאוצר דינים - תורת הקרבנות

ניו יורק New Yorkתרע"חאייזנשטיין, יהודה דוד בן זאב וולףאוצר דרושים נבחרים
ירושליםתש"עאלטר, פינחס מנחם בן אברהם מרדכיאוצר דרשות ומאמרים - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתרע"טאייזנשטיין, יהודה דוד בן זאב וולףאוצר דרשות
פרנקפורט דמין Frankfתרצ"זפייערווערגער, מאיר בן יעקב יהודהאוצר האגדה
ניו יורקתשמ"זאפשטיין, יוסף דוד הלויאוצר האגרת
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהאוצר האמונה
ירושליםתרפ"וליקוטאוצר הארץ

לונדון Londonתשי"בהכהן, פינחס יעקב בן ראובןאוצר הבאורים והפירושים
ניו יורק New Yorkתרצ"ח - תש"חהיגר, מיכאל בן דודאוצר הברייתות - 10 כר'

ירושליםתשנ"גויסברג, יוסף דוד בן משה דובאוצר הברית - 4 כר'



ירושליםתשס"אסאפרין, חיים יעקבאוצר הברכה - א
חמ"דחש"דקראוסאוצר הברכה

ירושליםתשע"חאוצר הגאונים החדשאוצר הגאונים החדש - 2 כר'
חיפהתשע"וזייני, אליהו רחמים בן מאיר (עורך)אוצר הגאונים - מסכת עבודה זרה

ירושליםתשכ"זטויבש, חיים צביאוצר הגאונים - יד (סנהדרין)
חיפה Haifaתרפ"ח - תש"דלווין, בנימין מנשה בן מאיראוצר הגאונים - 13 כר'
חיפהתשכ"ז - תש"להכהן, נפתלי יעקבאוצר הגדולים - 9 כר'

ניו יורקתשכ"זאהלבוים, יצחקאוצר הגיוני יצחק
עפולהתש"פאבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משהאוצר הגלגולים - מריח ניחוח

ביתר עליתתשע"דשפירא, פנחסאוצר הגנוז - א
ניו יורק New Yorkתרע"ח - תר"צרבינוביץ, שלוםאוצר הדרוש וההטפה - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"א-תשל"בסולובייצ'יק, דוד אהרן בן בינושאוצר הדרנים הדרת דוד - 2 כר'
ראש העיןתש"סיצהרי, מרדכי בן צדוקאוצר הדרשות - 2 כר'

ירושליםתשע"וברינר, יוסף יצחק חייםאוצר ההדר - ארבעת המינים
קרית אתאתשע"חטאוב, יהודהאוצר ההודיה לבת המצוה

בני ברקתשס"זאוסף חיבורים ע"ס שו"ע או"חאוצר ההלכה - 6 כר'
ירושליםתשל"טקרויזר, שמואל בן חיים יוסףאוצר ההלכות והמנהגים
ירושליםתשמ"דטאוב, יהודה אריה בן אפרים מנחםאוצר ההלכות - 13 כר'

מקסיקותשע"גפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר ההפטרה
מודיעין עיליתתשע"גגרוסמן, חיים מאיר דוד הלויאוצר ההרחקות

ניו יורקתשע"ואייכנשטיין, דוד בן שלמה יעקב זיידאאוצר הזהב - פרקי אבות א
ירושליםתשל"ו - תשל"זפריש, דניאל בן נפתלי הירצקאאוצר הזהר - 4 כר'

ניו יורקתשע"בבריסק, אהרן מרדכי בן אליהו יצחקאוצר הזמנים - 5 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתר"צברונרוט, חיים מרדכי בן נתן צביאוצר החיי"ם - 2 כר'

רחובותתשע"אספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדאוצר החיים <עם באר אליהו> - 4 כר'
דוה Devaתרפ"ה - תרצ"חאוצר החייםאוצר החיים - 12 כר'

ירושליםתשל"חוייסברג, יוסף דוד - שיינברגר, יוסףאוצר החיים
ירושליםתש"פיצחק בן שמואל דמן עכואוצר החיים - א

תרצ"הירחוןאוצר החיים
ירושליםתרי"חספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדאוצר החיים - א

ונציה Veniceתמ"גצהלון, יעקב בן יצחקאוצר החיים
ירושליםתשנ"דשיק, אליעזר שלמהאוצר החיים

תשע"דאוצר החינוך - 2 כר'
וילנאתרל"ורבינוביץ, צבי הירש בן מאיר הכהןאוצר החכמה והמדע

ירושליםתשס"וסופר, אברהם אליעזר בן יעקב חייםאוצר החכמה



ירושליםחש"דאנציקלופדיה תלמודיתאוצר החנוכה - מתוך אנציקלופדיה תלמודית
ירושלים Jerusalemת"שאוצר החסד קרן שמואל, ירושליםאוצר החסד קרן שמואל

ירושליםתשמ"זאנציקלופדיה תלמודיתאוצר החשמל - מתוך אנציקלופדיה תלמודית
ניו יורקתשנ"ואייזנברגר, גרשון מנדל בן מיכאלאוצר הידיעות אסיפת גרשון - 3 כר'

ירושליםתשע"אשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןאוצר הידיעות השלם - 2 כר'
חמ"דחש"דשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןאוצר הידיעות - 7 כר'

ניו-יורק,תרפ"גהורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלויאוצר היהדות לתלמידים
ירושליםתשע"דמויאל, אליהואוצר היהדות - 2 כר'
בני ברקתשכ"חאנגלשר, אברהם - הרשקוביץ, שמואל אהרןאוצר היהודי - 3 כר'

פתח תקוהתשע"גאדרי, דוד בן אליהואוצר היחוד
ירושליםתשל"חהרשברג, אברהם מרדכיאוצר הירושלמי - 2 כר'

ורשאתרל"טאבולעפיא, טודרוס בן יוסף הלוי - ארלנגר, חיים אאוצר הכבוד
ירושליםתש"פאבולעפיא, טודרוס בן יוסף הלויאוצר הכבוד - 2 כר'

נובי דבור Nowy Dworתקס"חאבולעפיה, טודרוס בן יוסף הלויאוצר הכבוד
ירושליםתשע"הוסרמן, אריה דודאוצר הכיפה - 2 כר'

חיפהתשמ"ודייטש, פרץ טוביה הלויאוצר הכסף - שמיטת כספים ופרוזבול
ירושלים Jerusalemתש"ואויערבאך, יצחק בן מנחם נתןאוצר הלכה

אשדודתשס"הוולף, יעקב יואלאוצר הלכות המועדים
אשדודחש"דוולף, יעקב יואלאוצר הלכות התלויות בממון

אשדודתשס"ווולף, יעקב יואלאוצר הלכות נדרים
אשדודחש"דוולף, יעקב יואלאוצר הלכות ששכרן אריכות ימים

ניו יורקתש"פפרידמן, אברהם צביאוצר הלכות - 17 כר'
אשדודתש"סווייס, אשר זאבאוצר המאמרים - 3 כר'

תרע"א - תרפ"הגבריאלוב, יוסף בן יהודה לימאאוצר המדות
ירושליםתשס"ב - תשס"גרינבוים, נפתליאוצר המדרשים - 15 כר'

תל אביבתשס"זמלקוב, עזראאוצר המוזיקה של יהודי בוכרה
ברלין Berlinתרפ"ו - תרצ"דקלאצקין, יעקב בן אליהואוצר המונחים הפלוסופיים ואנתולוגיה פלוסופית - 4 כר'

מקסיקותש"עפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר המוסר
צפתתשל"זפלר, משהאוצר המחברים - 2 כר'

ירושליםתשמ"ארבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןאוצר המחשבה של ר' צדוק הכהן מלובלין
ירושליםתשנ"דרוקח, שלוםאוצר המים

מונקץ' Mukachevoתרנ"טהוסיאטין. חברת דובבי שפתי ישניםאוצר המכתבים
ירושליםתשנ"אמשאש, יוסף בן חייםאוצר המכתבים - 3 כר'

לבובתר"משולבוים, משהאוצר המלים הכללי
לודז' Lodzתרצ"טרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןאוצר המלך



ברוקליןתשע"אציזנער, אלתר נפתלי (עורך)אוצר המלכות
ירושליםתשע"ברייכמן, זאב דודאוצר המנהגים - ביאלא

בלטימור Baltimoreתש"בזליגמאן, ישראל בן חיים דודאוצר המספרים
ירושליםתשמ"חגרינבוים, נפתליאוצר המעשיות - 2 כר'
ירושליםתשכ"טנענה, ראובן בן יעקבאוצר המעשיות - 6 כר'

ראש העיןתשס"חיצהרי, מרדכי בן צדוקאוצר המשלים והפתגמים התימנים - א-ב
ירושליםתשכ"טדוידזון, ישראל בן דוד זאבאוצר המשלים והפתגמים
ברלין Berlinתרפ"בטביוב, ישראל חייםאוצר המשלים והפתגמים

ניו יורק New Yorkתרצ"ה - תרצ"והורוויץ, שמריהו לייב בן דוב בר הלויאוצר המשנה - סדר ראשון פ"ב
ירושליםתשע"טבית הדין נתיבי חייםאוצר המשפט - 2 כר'

ירושליםתשע"אוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאלאוצר המשפט - 23 כר'
ירושליםתשע"איצחקוב, אליהו בן יהודהאוצר המשפט - 2 כר'
ירושליםתשל"ה - תשל"זרקובר, נחום בן חייםאוצר המשפט - 2 כר'

כפר חב"דתש"עגינזבורג, יצחק בן שמשוןאוצר הנפש - 3 כר'
ירושליםתשע"אפרסברגר, בן ציון נחמיה בן נתנאל אשראוצר הסגולות והכוונות

ירושליםתשנ"אבן יעקב, אברהםאוצר הסגולות
ליקוודתשע"דמילט, אריה משהאוצר הסגולות - 3 כר'

רחובותתשס"חמרחבי, אבישי בן שלמהאוצר הסימנים לקורא בתורה - 2 כר'
ירושליםתשע"האוחנה, יוסףאוצר הסימנים

ירושלים Jerusalemתשי"א - תשי"טמושקוביץ, צבי בן זאב מאיראוצר הסיפורים - 20 כר'
נס ציונה Nes Ziyyonaתש"כזעמבא, מנחם בן אלעזראוצר הספרא
וילנה Vilnaתרל"ז - תר"מבן יעקב, יצחק אייזיק בן יעקבאוצר הספרים

ירושליםתשכ"הזלאטקין, מנחם מענדלאוצר הספרים - ב
פתח תקוהתשע"זאדרי, דוד בן אליהואוצר העזר

בני ברקתשע"חארנון, ישראל נח בן משהאוצר העיון - 5 כר'
קרויזר, אברהם דוד בן שלמה זלמןאוצר העיון - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"דגרינפלד, שמעוןאוצר העיר - אוצר ב"ד
ירושליםתשס"הרפאלוב, יוסף בן נתנאלאוצר העירוב

ירושליםתשי"דאוצר הפוסקיםאוצר הפוסקים פרוספקט ב
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהאוצר הפורים

ירושליםתשס"בקובץ ראשונים ואחרוניםאוצר הפירושים על מסכת הוריות
ירושליםתשכ"דמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלאוצר הפירושים - 2 כר'

עפולהתשפ"אאבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משהאוצר הפלאות - מריח ניחוח
ירושליםחש"דמכון אוצר הפלאותאוצר הפלאות - 4 כר'

אופקיםתשס"בעזרן, ליאור בן יצחקאוצר הפנינים



ניו יורק New Yorkתשכ"ואשרי, אפרים בן דוב - איזראל, אברהם מאיראוצר הפסח
ירושליםתשס"וגרינבוים, נפתליאוצר הפרנסה

ירושליםתשע"בגרינבוים, נפתלי בן ישראל מרדכיאוצר הפרפראות - פורים
מקסיקותשע"בפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר הפרשה - 6 כר'

ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהאוצר הקדושה
עפולהתשע"האבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משהאוצר הקונטרסים מרי"ח ניחוח - 6 כר'

ירושליםתשנ"גשיק, אליעזר שלמהאוצר הקונטרסים - 29 כר'
בני ברקתשל"הפרידמן, נתן צביאוצר הרבנים

ניו יורק New Yorkתרצ"וחייט, דוב אריה בן ישראל איסראוצר הרעיון והמחשבה
ניו יורקתשכ"בווילליגער, מרדכיאוצר הש"ס - 5 כר'

פתח תקוהתשע"זאדרי, דוד בן אליהו - בן ארוש, שרון בן גבריאלאוצר השבת
ירושליםתשל"חכץ, אשר אנשיל בן יהושעאוצר השבת - 2 כר'

בני ברקתשס"ברפאלוב, יוסף בן נתנאלאוצר השבת
ירושליםתשנ"ומכון מהרש"לאוצר השו"ת - 10 כר'

חמ".דחש"דבעילום שםאוצר השולחן
ירושלים Jerusalemתרפ"וגולאק, יהודה ליב אשר בן שניאור זלמן הלואוצר השטרות

תל אביב Tel Avivתרפ"טטביוב, ישראל חייםאוצר השירה והמליצה - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"ה - תרצ"גדוידזון, ישראל בן דוד זאבאוצר השירה והפיוט - 5 כר'

ירושליםתשנ"דבן יעקב, אברהםאוצר השירים, החיבורים והדרשות של הרב יוסף חיים
אלעדתשע"דבחיי בן אשר אבן חלאוה - מה טוב, יאיר בן אברהאוצר השלחן <שלחן של ארבע - שלחן מלכים>

ניו יורקתשס"הפישמן, מרדכי ישראל בן חנוך הענאךאוצר השלחן
ירושליםתשכ"טקוסובסקי, בנימין בן חיים יהושע בן-ציוןאוצר השמות לתלמוד בבלי - 5 כר'

ירושליםתשכ"הקוסובסקי, בנימין בן חיים יהושע בן-ציוןאוצר השמות של מכילתא דרבי ישמעאל
ניו יורק New Yorkתרפ"גרוזנברג, אברהם חיים בן עוזיאלאוצר השמות - 5 כר'

וילנה Vilnaתרל"חשיסלוביץ, יהודה ליב בן מרדכיאוצר השמות
טבריהתשפ"אחמד, רועי בן אריהאוצר השמחות

ירושליםתשס"דבריסק, שמואל יהודה בן אליהו יצחקאוצר השמעתתא - בבא קמא
ניו יורקתשכ"חסטוצ'קוב, נחוםאוצר השפה העברית

שיקגו Chicagoתש"ז - תש"יכהן, אברהם יעקב בן בן-ציוןאוצר התהלים
ירושליםתשס"חהוצאת עוז והדראוצר התוספות ומובאות התוספות - מכות

ירושליםתשס"איאמניק, מרדכי אריה הלוי (עורך)אוצר התוספות - 2 כר'
ג'רבה Djerbaתרפ"ט - תר"צאוצר התורהאוצר התורה

ניו יורקתשי"גאלפס, בן ציון בן ירמיהו עקיבאאוצר התורה - בראשית
ניו יורק New Yorkתרפ"והורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלויאוצר התורה
סיגט Sighetתרס"זלאנדא, אפרים בן ישראלאוצר התורה



ירושליםתשע"גשלזינגר, אליהו בן אהרן צביאוצר התורה - 5 כר'
ניו יורק New Yorkתרס"חקאנוביץ, ישראל בן יצחק מאיראוצר התלמוד והמדרש

ניו יורק New Yorkתרס"טאייזנשטאט, בן-ציון בן משהאוצר התמונות
ירושלים Jeruasalemתשע"בקאהן, דודאוצר התפילה <אנציקלופדיה תלמודית>

ירושלים Jerusalemתרצ"ג-ת"שקוסובסקי, חיים יהושע בן-ציון בן אברהם אבליאוצר התרגום - 2 כר'
ירושליםתשע"וכולל שע"י אורחות התורהאוצר התרומה - 2 כר'

ישראלתש"סאביטן, דוד בן משהאוצר התשובות - 3 כר'
אשדודתשע"המכון מאור החושןאוצר התשובות - חו"מ שו-של

ניו יורק New Yorkתרפ"חאייזנשטיין, יהודה דוד בן זאב וולףאוצר וכוחים
תל אביבתשכ"הערמון, חיים טובאוצר זוטא

ניו יורק New Yorkתר"צאייזנשטיין, יהודה דוד בן זאב וולףאוצר זכרונותי
רכסיםחש"דהועד להוצאת דברי רבותינו - ישיבת כפר חסידיםאוצר חביב - 2 כר'

ניו יורקתשנ"טשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקאוצר חידושים בש"ס - סנהדרין א
ירושליםתשס"ואסופת ביאורים וחידושים מגאוני הדורותאוצר חידושים - 4 כר'

וילנה Vilnaתרנ"טברודא, חיים צבי הירש בן יהושעאוצר חיים
ניו יורקתשס"דגרליק, חיים עוזר בן ירוחםאוצר חיים
ירושלים Jerusalemתרס"חהלוי, ישועה בן יצחקאוצר חיים
ירושלים Jerusalemחש"דטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןאוצר חיים

תל אביבתשכ"וצוקרמן, חיים יעקב בן שמואל הלויאוצר חיים - 5 כר'
סיגט Sighetתרע"גקיצה, חיים בן יצחקאוצר חיים - 2 כר'
זמושץ' Zamoscתרצ"ז - תרצ"טשכטר, חייםאוצר חיים - 2 כר'

וינה Viennaתרט"זברש, יהודה בן מרדכיאוצר חכמה
בני ברקתשכ"ומיזליש, מאיראוצר חכמי התלמוד
ירושלים Jerusalemתש"בהחילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ-ישראלאוצר חלוף מנהגים
בני ברקתשס"טקוסובסקי שחור, דוד שלמה בן יצחק אברהםאוצר חמדת ימים
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהאוצר חנוך הילדים

אשדודתש"פשידלובסקי, יהודה אריהאוצר חקירות וסברות
לונדוןתשע"חקליין, שלמה דוד בן יוסףאוצר טהרה

ברלין Berlinתר"מדברים עתיקים מתוך כתבי יד מועתקיםאוצר טוב - 9 כר'
ניו יורקתרצ"טקלאניצקי-קליין, שלמה זלמן בן יעקבאוצר טעמי המלך

ניו יורק New Yorkתרצ"טקלוניצקי-קליין, שלמה זלמן בן יעקבאוצר טעמי חז"ל עה"ת
ניו יורקתשנ"הבאב"ד, ישכר דוב בן אברהםאוצר י"ד החיים <מהדורה חדשה>

לבוב Lvovתרצ"דבאב"ד, ישכר דוב בן אברהםאוצר י"ד החיים
בני ברקתשפ''אבעילום שםאוצר ידיעות כלליות

ירושלים Jerusalemתשי"טאוצר יהודי ספרדאוצר יהודי ספרד - 11 כר'



ירושליםתש"סזק"ש, יחיאלאוצר יחיאל
ירושליםתשס"זדיקמן, יהודה יעקב בן שמואלאוצר יסודי שביעית - א

רמת גן Ramat Ganתשי"טגדאנסקי, אברהם אליעזר בן צביאוצר יראת ה'
ירושלים Jerusalemתשע"זדיין, יוסף חיים בן טוביהאוצר יראת שמים

ירושליםתשע"גאנציקלופדיה תלמודיתאוצר ירושלים והמקדש
ירושליםתשס"גסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםאוצר ישעך

בית שמשתשס"ובלום, מרדכי הכהןאוצר ישראל השלם
ניו יורק New Yorkתרס"ז - תרע"גאוצר ישראלאוצר ישראל - 10 כר'

ירושליםתשמ"טקטלוג לתערוכת ספרים ומכירה פומביתאוצר ישראל
בני ברקתשנ"טתעסה, צוריאלאוצר כבוד אב ואם
מקסיקותשס"הפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר כוונת המצוות
וילנה Vilnaתרל"בליפשיץ, שמריהו יצחק בן אליעזראוצר כל כלי חמדה

סט. לואיס St. Louisתרע"זהירשוביץ, אברהם אליעזר בן יצחק אייזיקאוצר כל מנהגי ישרון - 2 כר'
לובלין Lublinתר"עפרלא, קלמן אביגדור בן ברוךאוצר כל

ניו יורקתש"מלווין, יצחקאוצר כתבי עת תורניים
ישראלתשס"טמנדלבוים, דוד אברהם (עורך)אוצר כתבים <הנמצא בבית גנזיו של רבי מנדל אשכנזי>

ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהאוצר ל"ג בעומר וימי הספירה
בני ברקתשנ"זסטל, יעקב ישראל בן שמואל דבאוצר לב

ירושליםתשמ"האוצר ליקוטיםאוצר ליקוטים - ספר יונה
ירושליםתשכ"ההופמן, יצחקאוצר ליקוטים - 2 כר'

ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהאוצר לנשים
ירושליםתש"סקטן, משהאוצר לעזי רש"י - 2 כר'

ירושלים Jerusalemת"שהורוויץ, אברהם מרדכי בן יהודה נחום הלוי אנגלאוצר לשון המדרש
מוסקבה Moscowתרפ"דגאברונסקי, אשר ברוך בנדט בן יששכר בראוצר לשון המקרא והתלמוד

ירושלים Jerusalemתשכ"חלוונשטאם, שמואל אפרים בן מארטין - בלאו, יהושאוצר לשון המקרא - ג
ירושלים Jerusalemתשט"זלוונשטאם, שמואל אפרים בן מארטין - בלאו, יהושאוצר לשון המקרא - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"ד-תרפ"זקוסובסקי, חיים יהושע בן-ציון בן אברהם אבליאוצר לשון המשנה - 2 כר'

ישראלתשל"חרצהבי, יהודהאוצר לשון הקודש שלבני תימן
חיפהתש"ךאסף, דודאוצר לשון הרמב"ם - 4 כר'

ירושלים,תרצ"ג-תשכ"אקוסובסקי, חיים יהושע בן-ציון בן אברהם אבליאוצר לשון התוספתא - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"ד - תשמ"טקוסובסקי, חיים יהושע בן-ציון בן אברהם אבליאוצר לשון התלמוד - 42 כר'

לייפציג.1876-1889לוי, יעקב בן יצחקאוצר לשון התלמודים והמדרשים <מהדורה ראשונה> - 4
ברלין-ווינא,תרפ"דלוי, יעקב בן יצחקאוצר לשון התלמודים והמדרשים - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשכ"הקוסובסקי, בנימין בן חיים יהושע בן ציוןאוצר לשון התנאים - 14 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"ופרלא, קלמן אביגדור בן ברוךאוצר לשון חכמים - 2 כר'



ירושלים Jerusalemתש"מקוסובסקי, חיים יהושע בן-ציון בן אברהם אבליאוצר לשון תלמוד ירושלמי - 7 כר'
ירושליםתשמ"הקוסובסקי, משה בן חיים יהושעאוצר לשון תלמוד ירושלמי - אוצר השמות

ירושלים - ניו יורקתש"עעסיס, משה בן שלמהאוצר לשונות ירושלמיים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"ט - תש"כחסידה, ישראל יצחק בן מנחם זאבאוצר מאמרי הלכה - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתש"זאייזנשטיין, יהודה דוד בן זאב וולףאוצר מאמרי חז"ל
ניו יורק New Yorkתרפ"האייזנשטיין, יהודה דוד בן זאב וולףאוצר מאמרי תנ"ך

בית שמשתשע"הוינגרטן, יעקב חנניהאוצר מאמרים בין השמשות
ירושלים Jeruasalemתש"ענולמן, ישראל לייבאוצר מאמרים לב ישראל

תל אביב Tel Avivתשכ"בלבי"א, אליעזר ליפמאן בן יצחק אהרןאוצר מאמרים - 2 כר'
בית שמשתשס"טרומפלער, אהרן צביאוצר מאמרים - 5 כר'

ירושליםחש"דגרינבוים, נפתליאוצר מדרשי הזהר (המבואר) - בראשית
ירושלים Jerusalemתרע"ג - תרע"דוורטהיימר, שלמה אהרן בן יעקבאוצר מדרשים כתבי יד - ב

ניו יורק New Yorkתרע"האייזנשטיין, יהודה דוד בן זאב וולףאוצר מדרשים - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"אאייזנשטיין, יהודה דוד בן זאב וולףאוצר מוסר ומדות
ירושליםתש"ןברזל, אהרן יוסףאוצר מוסרי חז"ל
ירושליםתשע"בגוטליב, נתן בן יוסףאוצר מחמדים

ירושליםתשס"זרבינוביץ, יחיאל יהושע בן ירחמיאל צביאוצר מכתבי קודש חלקת יהושע
ירושליםתשנ"זשיק, אליעזר שלמהאוצר מכתבים לאשה ולבת - 2 כר'

ירושליםתש"עאלטר, פינחס מנחם בן אברהם מרדכיאוצר מכתבים - 2 כר'
פרידמאן, דוב אריה בן טוביה מיכלאוצר מלים זרות

ירושליםתשנ"המונדשיין, יהושע בן מרדכי שמואלאוצר מנהגי חב"ד - 2 כר'
ירושליםתשס"ודבורקס, אליקום בן ישעיהו אריה לייבאוצר מנהגי נישואין

ניו יורק New Yorkתרפ"זאייזנשטיין, יהודה דוד בן זאב וולףאוצר מסעות
ירושליםחש"דמכון אוצר מפרשי הרמב"םאוצר מפרשי הרמב"ם - 5 כר'

ירושליםתשס"טבעילום שםאוצר מפרשי התורה - במדבר א
ירושליםתשע"הברינר, יוסף יצחק חייםאוצר מפרשי התנ"ך- עזרא

ירושליםתשס"אהאברפעלד, יוסף צבי בן יצחק אייזיק הלויאוצר מצוות תפילין
בני ברקתשס"חוייספיש, ישראל משה בן ברוךאוצר מקור ישראל - 3 כר'

ירושליםתשנ"במילר, פנחסאוצר מרגליות - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"ז - תשי"טזריצקי, דוד בן אשראוצר משלי חסידים - 4 כר'
בני ברקתשי"טזריצקי, דודאוצר משלי חסידים - חב"ד

מקסיקותש"עפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר משניות - 10 כר'
ירושליםתשע"חהלוי, שלום בן יצחקאוצר משנת חכמי תימן - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"ב - תרפ"חאידלסון, אברהם צבי בן יהודהאוצר נגינות ישראל - 4 כר'
אנטוורפןתשס"ומילר, בנימין זאב משה הכהןאוצר נחמד על שיר הכבוד



חמ''דחש''דבעילום שםאוצר נחמד
פרמישלה Przemyslתרל"וגרייזמאן, זאב וולף יעקב בן שמואלאוצר נחמד
ניו יורק New Yorkתש"בגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבאוצר נחמד
זכרון יעקבתשע"טגרנדש, אהרן בן יעקב הלויאוצר נחמד
בני ברקתש"מדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבאוצר נחמד
מונקץ' Mukachevoתרצ"בוויליגר, מרדכי בן משהאוצר נחמד
ניו יורקתשע"ג - תשע"דכולל דברי יואלאוצר נחמד
סט. לואיס St. Louisתרפ"וסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאיראוצר נחמד
ונציה Veniceתק"ךתיקונים. שוניםאוצר נחמד
ניו יורקסג"ל וואזנער, יצחק שמעוןאוצר נישואין

חמ"דחש"דסופר, משה בן שמואלאוצר סגולות החתם סופר
ירושליםתשמ"גקרויז, ישראל אשראוצר ספר תורה תפילין ומזוזות א

וילנה Vilnaתרע"ד - תרפ"הברוך, יצחק אריה ליב בן מאיראוצר ספרות ישראל
ירושליםתשס"גוינוגרד, ישעיהואוצר ספרי הגר"א
ירושליםחש"דאוצר ספרי מזוזהאוצר ספרי מזוזה

בני ברקתשס"ברוטנר, יהודה דובאוצר עדות באיסורין
ירושליםתש"סאבולעפיא, אברהםאוצר עדן גנוז

ישראלתשל"גוינברג, אברהם יהושע העשל בן יששכר ליבאוצר ערכי התורה באהלי יששכר - 7 כר'
ירושליםתשנ"דויסברג, יוסף דוד בן משה דובאוצר פדיון הבן - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשמ"האזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהאוצר פירושי הגדה של פסח
ניו יורקתש"יאוצר פירושיםאוצר פירושים על התורה

חמ"דתשל"דהגדה של פסחאוצר פירושים - הגדה של פסח
לונדוןתשע"גפרידמן, אליעזר דודאוצר פניני תורה וחסידות - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"טגרשוני, ברוךאוצר פנינים ועובדות - 2 כר'
מקסיקותשס"זפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר פסקי אבידה
מקסיקותשס"חפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר פסקי גרים

מקסיקותשנ"חפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר פסקי המועדים - 2 כר'
ברוקליןתשמ"הציננער, גבריאלאוצר פסקי הראשונים על הלכות פסח

מקסיקותשס"דפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר פסקי חלה
מקסיקותשס"טפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר פסקי מקואות
מקסיקותש"נפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר פסקי נדרים

מקסיקותשס"ופרץ, מיכאל בן יוסףאוצר פסקי נטילת ידים
מקסיקותשס"גפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר פסקי פורים

מקסיקותשס"אפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר פסקי שביעית
מקסיקותשס"דפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר פסקים - 2 כר'



ניו יורק New Yorkתר"פאייזנשטיין, יהודה דוד בן זאב וולףאוצר פרושים וציורים - הגדה של פסח
לוס אנג'לסתשע"וווייס, יוסף שלמהאוצר פרקי אבות

ירושליםתשל"גברנדסדורפר, יחזקאל שרגאאוצר פתגמים ושיחות - 2 כר'
לונדון Londonתרס"דברשטיין, משה חנוך בן אריה ליבאוצר פתגמים מחכמים

ישראלתשס"וכולל אברכים באבוב ביתר עליתאוצר קובץ מפרשים על סדר הדף - 10 כר'
חמ"דחש"דקובץ מפרשים מועריםאוצר קובץ מפרשים עם תוספת מר"מ - קידושין פרק הא

בני ברקחש"דפיינשטיין, רפאל בן חייםאוצר קובץ מפרשים - 19 כר'
תל אביבתשכ"הקסטנבאום (ערמון), חיים דבאוצר קטן

בני ברקתש"ספולק, רפאל דוד בן שמואל אברהםאוצר קידושין באגדה
ירושליםתשל"חאוצר ראשוניםאוצר ראשונים - מו"ק
ניו יורקתשס"ומדיני, חיים חזקיהו - גרינוואלד, ישעיהו מנחם מנדאוצר שדי חמד - שבת

ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהאוצר שובבים
בני ברקתשע"בשטרן, מרדכיאוצר שיעורים

ביתר עיליתתשע"דשפיאצקי, ברוך יחזקאלאוצר שיעורים - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"גבוטרשוילי, פנחסאוצר של יראת שמים

ירושליםתשנ"חשיק, אליעזר שלמהאוצר שלום בית
ניו יורקתשל"גווייס, שלום בן צבי הכהןאוצר שלום

בני ברקתשס"בשלום, זכריהאוצר שלום - ב
חמ"דתש"פסרוסי, אברהםאוצר שמות חיים

אופקיםתשע"גבן דוד, שמעוןאוצר שמעון
בני ברק Bene Berakתש"נלאופר, שמואל בן יעקב יהושעאוצר שנים מקרא ואחד תרגום

שצ'צ'ין Szeczinתרכ"אבוכסטורף, יוהאנס (הראשון)אוצר שרשי לשון הקדש - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשט"ז - תשכ"זסחרוב, ישראל מנחם מנדל בן ירוחם פישלאוצר תהלות ישראל - 14 כר'

ירושליםתשכ"וקרויזר, שמואל בן חיים יוסףאוצר תורה שבעל פה
ירושליםתשנ"גגרשונוביץ, יונה בן ישראל יצחקאוצר תורה

ירושליםחש"דגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביאוצר תמונות מילידי הארץ
לונדוןתשנ"הכהנא, נפתלי הערץ הכהןאוצר תפילות ישראל - ג

לונדוןתשע"אקליין, שלמה דוד בן יוסףאוצר תשובות לשאלות המצויות - 2 כר'
בני ברקתש"סצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות אדמו"ר ר' צדוק הכהן מלובלין

בני ברקתש"סצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות אמונה
בני ברקתשע"זצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות ארץ חמדה
ניו יורקתשע"טלאנדא, ישראל אברהם אלטר בן שלוםאוצרות בית ישראל

ירושליםתשע"חמינצברג, נתן יהודה לייב בן אלימלךאוצרות בן מלך - 3 כר'
ירושליםתשס"וצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות גדולי ישראל - 4 כר'

ירושליםתש"סבית הספרים הלאומיאוצרות גנוזים



ניו יורקתשע"בהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשאוצרות דברי יציב - 3 כר'
אשדודתש"עפינטו, דוד חנניה בן משה אהרןאוצרות דוד - 2 כר'

לונדוןתשס"בפלדמן, דוד צבי בן משה זאבאוצרות דעה רבית - 3 כר'
בני ברקתשע"גליקוט ראשונים ואחרוניםאוצרות דעת - אהלות א - ג
בני ברקתש"פכהן, ישראל בן צביאוצרות דרך ישרה - 13 כר'

ירושליםתשס"הזכאי, אהרןאוצרות האגדה - 20 כר'
ירושליםתשס"אסירקיש, יואל בן שמואלאוצרות הב"ח

ירושליםתשס"חירושלמי, שמעוןאוצרות הבית היהודי
בני ברקחש"דברזל, יוסף צביאוצרות הברכה - 2 כר'

בני ברקתש"סצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות הגר"א
ירושליםתשס"אזכאי, אהרןאוצרות ההלכה - 9 כר'
בני ברקתשס"וירחי, מאיר בן שמעוןאוצרות ההלכה - 3 כר'

לייקוואדחש"דמילט, אריה משה יוסףאוצרות הזמן - 3 כר'
ירושליםתשע"הוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודאוצרות החן

בני ברקתשס"זקוריץ, שמואלאוצרות הטהרה
תשע"חליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבאוצרות היחוד

בת יםתשע"א;ממו, יוסףאוצרות היכל יוסף
רחובותתשע"ואנסבכר, יצחק משהאוצרות הים

ליקוודתשע"בהורביץ, מתיתיהו ישראל בן שמואלאוצרות הים - ברכות
ירושליםתשס"חבל"ס, אברהם הכהןאוצרות הירושלמי

בני ברקתשס"הצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות הכתב והקבלה
ירושליםתשנ"חקופרמן, הלל בן יהודהאוצרות המדרש - 3 כר'
ירושליםתשס"גצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות המוסר - 2 כר'

בני ברקתש"סצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות המלבי"ם
בני ברקתשל"בלוריא, מאיר - כץ שרגא צביאוצרות המלך

ביתר עליתתשע"טקמיל, מרדכי בן אליעזר ליטמן הכהןאוצרות המלך - 12 כר'
בית שמשתשע"דקרביץ, משה בן יעקב מאיראוצרות המפרשים <יונה>

בית שמשתשע"דקרביץ, משה בן יעקב מאיראוצרות המפרשים <מגילת רות> - בית הממלכה
לונדוןתשס"חפלדמן, ד.צ. ברמ"ז הלויאוצרות המשפט - 6 כר'
לונדוןתשמ"חקובץאוצרות הסופר - 20 כר'

חיפהחש"דעובדיה, יעקב - בירדוגו, מאיראוצרות הפוסקים - שחיטה
חיפהתשנ"חעובדיה, יעקבאוצרות הפוסקים - אורח חיים

ראשון לציוןתשס"בצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות הראי"ה - 7 כר'
בני ברקתשע"בצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות הרב יצחק אברבנאל

בני ברקתשנ"וצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות הרב נצי"ב (אוצרות רש"ר הירש)



אשדודTunisתשס"זפינטו, יאשיהו בן יוסף (רי"ף)אוצרות הרי"ף - 2 כר'
בני ברקתשנ"אצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות הרמב"ם (אוצרות מהר"ל)

ירושלים Jerusalemתשי"גמושקוביץ, צבי בן זאב מאיראוצרות הש"ס - 3 כר'
ירושליםתשס"וקופרמן, הלל בן יהודהאוצרות הש"ס - 3 כר'

ירושליםתש"סאדלר, בנימין בן משהאוצרות השביעית
בני ברקתשנ"וקוריץ, שמואלאוצרות השבת

חיפהתשע"חהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלויאוצרות השל"ה - 2 כר'
בני ברקתשס"אלוי, מאיר ליאור בן יוסףאוצרות השמיטה לחכמי תימן

בני ברקתשס"וכהן, אליהו חייםאוצרות התורה <תורה> - 5 כר'
בני ברקתשס"הצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות התורה - 2 כר'
ירושליםתשס"דקובץאוצרות התורה - 2 כר'

בני ברקתשע"זצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות התפילה
ניו יורקתשס"וקליין, שמואל (עורך)אוצרות זרע קודש
לונדוןתשס"בפלדמן, דוד צבי בן משה זאבאוצרות חג הסוכות

ירושלים Jeruasalemתשפ"ארבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהן - אביחציראאוצרות חז"ל <ניצוצי אליעזר>
ירושלים Jeruasalemתשפ"ארבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהן - אביחציראאוצרות חז"ל <ניצוצי יונתן>

ירושלים Jeruasalemתשע"טרבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהןאוצרות חז"ל
ביסמוט, יהושעאוצרות חיים <אוצרות הישועה>

ניו יורקתשע"זוויטאל, חיים בן יוסף - גרויז, יהושע שלמהאוצרות חיים <בריש גלי>
ניו יורקתשס"דוויטאל, חיים בן יוסף - וויסברג חיים דבאוצרות חיים <ע"פ דברי חיים דב> - 2 כר'

בני ברקתשע"בויטאל, חיים בן יוסףאוצרות חיים <פתח לאוצר>
בני ברקתשנ"ויודייקין, שמואל יצחק גד הכהןאוצרות חיים <עם פירוש דעת קדושים>
חמ"דחש"דמכון יסוד החסידותאוצרות חיים עם ביאור אור החסידות

אור הגנוזתשע"זשיינברגר, מרדכי בן מנחם מאנישאוצרות חיים עם ביאור אור עולם - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"זוויטאל, חיים בן יוסףאוצרות חיים עם הגהות איפה שלמה, והגהות הרב יהודה

ירושליםתשס"זוויטאל, חיים בן יוסף - צרור, יצחק ברוךאוצרות חיים - 2 כר'
ירושליםתשס"טוויטאל, חיים בן יוסף - רבינוביץ, גמליאל בן לוי הכאוצרות חיים -  עם פירוש טיב החיים

ליוורנו Livornoתר"דוויטאל, חיים בן יוסףאוצרות חיים - 9 כר'
ירושליםתשמ"טחכמי ארם צובאאוצרות חכמי ארם צובא על הרמב"ם - מדע

ניו יורקתשס"דסופר, משה בן שמואל  - שלמיוק, משה בן דודאוצרות חתם סופר - בראשית ב
ניו יורקתשס"דסופר, משה בן שמואל -  שלמיוק, משה בן דודאוצרות חתם סופר - בראשית א

בני ברקתשס"דשאול, יהושע בן עזראאוצרות יהושע
אשדודתשס"גהלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלויאוצרות יום טוב

אשקלוןתשס"אילוז, יוסף חיים בן אליהו - ברדא, אריה (מהדיר)אוצרות יוסף <טוב רא"י - חכמי טבריה>
ירושליםתשנ"טיוסף, דוד בן עובדיהאוצרות יוסף



ליוורנו Livornoתקמ"גמיליו-מוסקאט, יוסף בן משהאוצרות יוסף
ורשה Warsawתרפ"טענגיל, יוסף בן יהודהאוצרות יוסף - 6 כר'
אשדודתשס"האביחצירא, יעקב בן מסעודאוצרות יעקב - 2 כר'

בני ברקתשס"גקליין, יעקב יצחק בן שלמה זלמן צביאוצרות יעקב - מנחת יעקב
ירושליםתשנ"טקובץאוצרות ירושלים (פרושים) - 19 כר'

ירושלים Jerusalemתשמ"חאוצרות ירושליםאוצרות ירושלים - 25 כר'
ירושלים -ניו יורקתשס"וממן, אהרןאוצרות לשון

ירושליםתשס"זבירנצויג, מאיר יוסף בן ירחמיאלאוצרות מגדים - שמות
בני ברקתשע"זצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות מהר"ל וסודותיו

בני ברקתש"סצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות מהר"ל
ניו יורקתש"פמכון דברי ר"שאוצרות מהר"ש חריף - 7 כר'

בני ברקתשע"השפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינוב -אוצרות מהרצ"א <עם הגהות הצבי והצדק> - 2 כר'
ירושליםתשס"ואידלש, שמואל אליעזראוצרות מהרש"א - 3 כר'

הוד השרוןתשס"ואלמגור, ישראל מאיר בן זכריהאוצרות מלאכים - שימושי שרים
ירושליםתשע"זפרוש, מנחםאוצרות מנחם

חמ"דתש"פקלצקין, משה הללאוצרות משה הלל
בני ברקתשס"גנידאם, משה בן מכלוףאוצרות משה - 21 כר'

ירושליםתשס"דקובץ ישיבת עטרת יצחקאוצרות עטרת יצחק - 2 כר'
בני ברקתשע"בצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות עניני פורים

בני ברקתשע"בצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות פסחים
בני ברקתשפ"ארבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןאוצרות פסקי אגרות משה - 3 כר'

ירושליםתשע"דפרלוב, אהרןאוצרות צדיקי וגאוני הדורות - 2 כר'
בני ברקתש"פצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות צוריאל

אלעדתש"פציון, מנחםאוצרות ציון
ירושליםתש"נחבר, יצחק איזיק בן יעקבאוצרות רבי אייזיק חבר

בני ברקתש"סצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות רבי שמשון רפאל הירש
ירושליםחש"דרוט, אהרן בן שמואל יעקבאוצרות רבינו השומר אמונים - 2 כר'

בני ברקתשע"דלוינשטיין, יחזקאל הלויאוצרות רבינו יחזקאל - תפילה
משגבתשע"טפור, אילן חייםאוצרות רבנו בחיי ב"ר אשר

בני ברקתשע"וצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות רד"ק
בני ברקתשע"דצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות רלב"ג
ירושליםתשס"וצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות רמ"ק
בני ברקתשע"וצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות רמב"ן
בני ברקתשמ"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)אוצרות רמח"ל
ישראלתשנ"גצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות רמח"ל



עפולהתש"פאבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משהאוצרות רשב"י - מרי"ח ניחוח
בני ברקתשע"וצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות רשב"ם

חמ''דתשע''זמלכא, שאולאוצרות שאול - משכן שילה
בני ברקתש"עאוחנה, חיים יוסף בן מאיראוצרות שבת

בני ברקתשע"בחסידה, שמחה בן אברהם ידידיהאוצרות של חינוך - 2 כר'
אשדודתשע"ברביבו, שלמהאוצרות שלמה
לבוב Lvovתרי"אריינר, שלמה זלמן בן משה מישילאוצרות שלמה
בני ברקתשמ"הכהן, איתמר חייםאוצרות תימן

ירושליםתש"פבית מכירות פומביותאוצרות - 1
ירושליםתשע"טיאקאב, יצחק אליעזראוצרות - אוצר אליעזר

ירושליםתשע"טמושקוביץ, צבי - למברגר, יקותיאל זלמןאוצרות - אוצר ר' צבי ואוצר ר' יקותיאל זלמן
ירושליםתשע"טמושקוביץ, צבי בן זאב מאיראוצרות - אוצר ר' צבי

ירושליםתשע"אפרלוב, אהרןאוצרותיהם של צדיקים - 6 כר'
ירושלים Jeruasalemתש"פגוטשטיין, יוסף בן אברהם שלמהאוצרי יוסף

הג Hague, Theתק"כאוקלידסאוקלידוס - 2 כר'
ירושליםתשס"הגורביץ, אברהם איתיאל בן משהאור אברהם <על התורה> - 5 כר'

ירושליםתשע"גגולדמן, אברהם בן מרדכי מזוועהילאור אברהם - 3 כר'
ירושליםתשפ"אגורביץ, אברהם איתיאל בן משהאור אברהם - 16 כר'

בני ברקתשמ"טכהן, אברהםאור אברהם - ב
קובץ חידושי תורהאור אברהם

בני ברקתשס"הפפויפר, אהרן בן יעקבאור אהרן - 4 כר'
ירושליםתשנ"אוסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושאור אלחנן <גנזים - בהקבץ>

ישראלתשל"חסורסקי, אהרןאור אלחנן - 2 כר'
חמ''דתשע''בבוצ'קו, אליהואור אליהו
בני ברקתשע"זטובי, אליהואור אליהו
ירושליםתשל"זסויסה, אליהו בן אליעזראור אליהו
ירושליםתשס"השונברג, אוריאל צבי בן מנחםאור אליהו

חמ"דתשע"הבנר, אוריאל - כנרתי, עמיחיאור אלימלך
ראשון לציוןתשס"גפקשר, אלטר אלישע הכהןאור אלימלך
ירושליםתשנ"בקאליש, אליעזר מאיראור אליעזר

פתח תקוהתשע"בשולביץ, אליעזראור אליעזר - 3 כר'
סיגט Sighetתרס"חגלזנר, משה שמואל בן אברהםאור בהיר - 2 כר'
ירושליםתשמ"טפישר, מאיר צבי בן אהרוןאור בהיר - 2 כר'

בית שמשתש"פביטון, שלומי בן אברהםאור בעינים
ונציה Veniceתק"אפיאמיטה, יוסף בן שלמהאור בקר



בני ברקתשס"באראובה, מיכל יוסף הכהןאור בשבילי הגמרא
ניו יורקתשכ"דטשארני, אהרן ראובןאור גאולת ישראל

וילנה Vilnaתרפ"דפרלמאן, ירוחם יהודה ליב בן שלמה זלמןאור גדול
ירושליםתשס"אשארר, גדליהואור גדליהו - 4 כר'

לונדוןתשס"זמוסקוביץ, שלום בן מרדכי משה יוסףאור גנוז - 4 כר'
בילגורי Bilgorajתרע"אמייזלש, דוד דוב בן אהרן אריה יהודה יעקבאור דוד עם קונטרס זר לזהב

אשדודתשס"דאזולאי, דוד בן מקסיםאור דוד - 2 כר'
ירושליםתשע"זדומב, יצחק דוד בן אשראור דוד - 4 כר'
גן יבנהתשע"גהכהן, דוד בן שלוםאור דוד - 5 כר'
ירושליםתשל"גיונגרייז, דוד הלויאור דוד - 3 כר'

סוסה Sousseתר"ףכהן, דוד בן כליפהאור דוד
בילגורי Bilgorajתרע"אמייזלש, דוד דוב בן אהרן אריה יהודה יעקבאור דוד

חולוןתשס"זדויד, אהרן בן חכםאור דויד - 2 כר'
בת יםתש"סאוחיון, דניאל בן דודאור דניאל - 7 כר'

ירושליםתשע"הדוידוביץ, אברהם מרדכיאור דעה
ניו יורקתשמ"אאפשטיין, יוסף דודאור דרכים - 2 כר'

וינה  Viennaתר"כאבן-קרשקש, חסדאי בן אברהםאור ה' - 4 כר'
ארה"בתשס"בהעלבראנץ, שלמהאור ה' - חלק ההקדמות

ניו יורק New Yorkתש"ב - תש"ולאנגנר, אורי בן אברהםאור האגדה - 3 כר'
מונסיתש"סגרוסמן, יוסף ישראלאור האורות
לודז' Lodzתרפ"חגורדון, אורי משה בן גבריאלאור האורים
ירושליםתשי"גנחמן בן שמחה מברסלבאור האמונה

ירושליםתשמ"אנחמן בן שמחה מברסלבאור האמת והאמונה
זיטומיר Zhitomirתרס"אדוב בער בן אברהם ממזריץ'אור האמת
פרנקפורט דמין Frankfתרס"חדייטש, שמעון צבי בן יהודהאור האמת
בני ברקתשנ"אאשלג, יהודה ליב הלויאור הבהיר
ירושליםחש"דאוחנה, אברהם בן יצחקאור הבטחון
ראשון לציוןתשס"גטנג'י, אופיר בן שלוםאור הבית

וץ Vacתרס"ד - תרס"חווייס, יקותיאל בן יצחקאור הבקר - 2 כר'
קקון, מימון בן שמעוןאור הבקר - שיר השירים

ירושליםתשנ"בוענונו, מאיראור הברכה
ביתר עיליתתש"עאבן-עטר, חיים בן משהאור הגאולה

ירושליםתשל"וגפנר, יעקב שלוםאור הגליל - ג (לא הופיעו חלקים נוספים)
זאלקווי,תק"סאהרן בן צבי הירש הכהן מאפטאאור הגנוז לצדיקים <מהדורה ראשונה>

ורשה Warsawתרמ"זאהרן בן צבי הירש הכהן מאפטאאור הגנוז לצדיקים - 3 כר'



פירט Fuerthתקכ"ואייזנשטאט, מאיר בן יצחקאור הגנוז - 2 כר'
ירושליםתשע"אחברת יגדיל תורה בעלזאאור הגנוז - חנוכה
ירושלים Jeruasalemתשמ"זחסידי קרלין לעלובאור הגנוז - 8 כר'
לבוב Lvovתרכ"ויהודה ליב הכהן מאניפוליאור הגנוז - 3 כר'
ירושליםתשל"גכהן, דודאור הגנוז - חנוכה

ניו יורקתשע"טליטוואק, הלל דוד בן שלוםאור הגנוז
בני ברקתשס"טמרילוס, אברהם שמעוןאור הגנוז

טבריהתשמ"זקובץ תורניאור הגנוז - 9 כר'
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןאור הגנוז

ירושליםחש"דרוזנר, אברהם בן צביאור הגנוז - יבמות, עסקי משפחות, דברי אברהם
ירושליםתשנ"חשריקי, מרדכי בן חייםאור הגנוז
ניו יורק New Yorkתשי"טלאנגנר, אורי בן אברהםאור הדעה

בני ברקתשס"חגרוס, מרדכי בן צדוקאור הדעת - 2 כר'
ירושליםתשס"בוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודאור הדעת

ירושליםתשע"זאבא שאול, בן ציון בן אליהואור ההלכה - 5 כר'
בית שמשתשס"דהכהן, דוד בן יהודהאור ההלכה - 3 כר'
בני ברקתשס"אלוי, מאיר ליאור בן יוסףאור ההלכה - 2 כר'

ירושליםתשע"במקייס, יצחק - מקייס, יעקבאור ההלכה
רכסיםתשס"חשילה, יואלאור ההלכה

ירושליםתשמ"ט-נקובץאור ההר - 4 כר'
בית שמשתש"עאור הזוהראור הזוהר
ניו יורק New Yorkתשט"ולאנגנר, אורי בן אברהםאור החגים

תל אביבתשס"טהעדני, מהלל <יעקב בן שלום מהלה>אור החוזר - 3 כר'
חמ"דחש"דגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלאור החושן - 3 כר'

ירושליםתשמ"באבן-עטר, חיים בן משה - וויס, ישעיהו בן יצחקאור החיים <לקט בהיר, אור בהיר> - 5 כר'
ירושליםתש"פאבן-עטר, חיים בן משה - קורנגוט, אפרים משה באור החיים <ביאור ישמח משה> - 5 כר'

ירושליםתשע"ויעבץ, יוסף בן חייםאור החיים <מהדורה חדשה>
ירושליםתשע"בעובדיה, יוסף בן עמרםאור החיים (ע"פ אלפא ביתא)

מקסיקותשע"בבעילום שםאור החיים הקדוש
ירושליםתשס"בהירש, ישראל חיים בן יוחנןאור החיים ונצח ישראל

בית שמשתשע"באבן עטר, חיים בן יהודה - עובדיה, יוסף בן עמרםאור החיים ע"ס אלפא ביתא <אורחות חיים>
ירושליםתשס"זאבן-עטר, חיים בן משהאור החיים על שבת קודש

בני ברקתשס"טאבן-עטר, חיים בן משה - הזנפרץ, יצחק מאיראור החיים עם ביאור אור יקר - 5 כר'
זולקוה Zholkvaתקנ"טאבן-עטר, חיים בן משהאור החיים - 8 כר'

וילנה Vilnaתרכ"חבנדר, חיים בן זאבאור החיים



לובלין Lublinתרע"ביעבץ, יוסף בן חייםאור החיים - 3 כר'
פרנקפורט דמין Frankfתרנ"אמיכל, חיים בן יוסףאור החיים
לונדון Londonתרמ"וצייטלין, דוב בר בן זאב וולף הכהןאור החיים
פראנקפורט am Main,תרכ"גשיץ, חיים בן יוזפאאור החיים

לשצ'וב Laszczowתקע"האורי פייבל בן אהרן מדובנקהאור החכמה <דפו"ר> - 2 כר'
ירושליםתשע"ואורי פייבל בן אהרן מדובנקהאור החכמה <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ירושליםתש"לאורי פייבל בן אהרן מדובנקהאור החכמה - 2 כר'
ירושליםתשע"הקלוגהויפט, שרגא פייוולאור החלה

ירושליםתש"עקרויזר, זונדלאור החמה  על משנה ברורה - 2 כר'
ירושליםתשל"דקרויזר, זונדלאור החמה <ספר תהלים>

ירושליםתשס"גקרויזר, זונדלאור החמה <על הש"ס> - 10 כר'
ירושליםתשס"גקרויזר, זונדלאור החמה <על התורה> - 5 כר'

ירושליםתשס"גקרויזר, זונדלאור החמה <על שלחן ערוך> - או"ח, ליקוטים מיו"ד
ירושליםתש"סקרויזר, זונדלאור החמה על מגילת אסתר

שלוניקי Salonikaתר"באזולאי, אברהם בן מרדכיאור החמה - 7 כר'
פרמישלה Przemyslתרפ"דהרצברג, מאיר דוד בן יוסףאור החמה

בני ברקתשנ"החורי, משה חורב בן ברוךאור החמה - 6 כר'
באר שבעתשל"בעשוש, צגייר בן בנימיןאור החמה

ירושליםתשמ"אקרויזר, זונדלאור החמה - רש"י על התורה
ירושליםתשמ"הכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלאור החסידות
בני ברקתשס"זישיבת חכמי לובליןאור הטהרה
ירושלים Jeruasalemתש"סבוצ'קו, ירחמיאל אליהו בן דוד יהודהאור היהדות

ווילנא,תרס"ו,גרינצווייג, אברהם מנדל בן יהודהאור היהדות - 2 כר'
וילנה Vilnaתרס"אליפקין, אריה ליב בן ידידיה ליפמאןאור היום
ירושלים Jerusalemתרפ"גשפיצר, חייא דוד בן יוסף הלויאור היום

בני ברקתש"עוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבאור היקוד הם יוקדים
בני ברקתשע"זעל הרב יצחק שלמה אונגראור היקוד

אשדודתשס"חפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןאור הישר ודרך סעודה <מהדורה חדשה>
אמשטרדם Amsterdamתקכ"טאהרן שמעון בן יעקב אברהם מקופנהאגןאור הישר - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"גהילמאן, שמואל יצחק בן אברהם חייםאור הישר - 20 כר'
וינה Viennaתרמ"גווינר, שרגא צבי בן יהודה ליבאור הישר
אמשטרדם Amsterdamתס"טפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןאור הישר

פיוטרקוב Piotrkowתרע"אוויינגורט, מנחם מנדל בן אלכסנדר סנדראור הישרים
ני יורקתשע"גקובץ כוללים דחסידי סקאליעאור הכולל - 3 כר'

תל אביבתשל"הליסמן, חיים מרדכיאור הכתוב



ירושלים Jerusalemתשפ"אקצין, יעקב בן שאולאור הלבנה <מכון מחקרי ארץ>
ירושליםתשע"אוינגורט, אורה רבקהאור הלבנה

לייקאוודתשס"טחילו, יהושע בן משהאור הלבנה - 2 כר'
תשפ"אכהן, יוסף חיים בן אפריםאור הלבנה - שביעית

בני ברקתרצ"ז -תרצ"חסעדון, מקיקץ דוד בן מרדכיאור הלבנה
ירושלים Jerusalemתרפ"הקצין, יעקב בן שאולאור הלבנה

באר שבעתשנ"האור תורהאור המאיר <מוסף אור תורה>
באר שבעתשס"זמרגליות, ראובן בן משהאור המאיר <מהדורה חדשה>
בני ברקתשע"זשפירא, יהודה מאיר בן יעקב שמשוןאור המאיר <מהדורה חדשה>
בני ברקתשס"טשפירא, יהודה מאיר בן יעקב שמשוןאור המאיר על הגדה של פסח

רמת גןתשמ"דאגודת תלמידי מהר"ם שפיראאור המאיר - שנה א
טירת צביתשמ"זאור (אורלייאן), מאיראור המאיר

ניו יורק New Yorkתש"חאור המאיראור המאיר - א ג
ירושליםתש"בבן עמי, קלמן בן ישראל יהודהאור המאיר
ירושליםתשס"גבעלום שםאור המאיר

בני ברקתשס"הברדיטשבסקי, מאיר דניאלאור המאיר - 8 כר'
ירושליםתשס"גהיילברון, אברהם מאיראור המאיר
בני ברקחש"דהרר"מ מקרעטשניףאור המאיר
ירושלים Jeruasalemתש"עהשל, יצחק מאיראור המאיר

ורשה Warsawתרמ"גזאב וולף מזיטומיראור המאיר - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"בסופר, שמואל בנימין בן אברהםאור המאיר
ירושלים Jerusalemתש"יעוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלאור המאיר
מונטריאולתשמ"דקובץ ויז'ניץאור המאיר

מודיעין עיליתתשע"זקובץ כולל אור המאיראור המאיר - 3 כר'
ירושליםחש"דקובץ קהל פרושים ירושליםאור המאיר - 2 כר'

לונדוןתשכ"דקובץ תורניאור המאיר - א
ישראלתשמ"הקובץאור המאיר - ב

ניו יורק New Yorkתש"ישפירא, יהודה מאיר בן יעקב שמשוןאור המאיר - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"חלאנגנר, אורי בן אברהםאור המדות
ירושליםתשע"הדוידוביץ, אברהם מרדכיאור המדרש

ורשה Warsawתרפ"ד - תרצ"חאור המוסראור המוסר - 9 כר'
בני ברקתשכ"החכמה ומוסראור המוסר - 2 כר'

לייקאוודתשע"טפאדואווער, אברהם בן אפרים אליעזראור המועד
ירושליםתשס"זגולדברג, זלמן נחמיה - קורן, יצחק אריהאור המועדים
ירושליםתשס"ההכהן, אברהם בן משהאור המועדים



ירושליםתשס"ופרוש, שלום חיים בן ליבר מרדכיאור המועדים - פסח
ניו יורק New Yorkתשי"דאור המזרחאור המזרח - 58 כר'

בית שמשתשע"זאור המנורה
ירושליםתשמ"חירחון תורני ולמורשת יהדות המערבאור המערב - 20 כר'

ברוקליןתשכ"ולאנגנר, אורי בן אברהםאור המצות - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"בלאנגנר, אורי בן אברהםאור המקרא

ירושלים Jeruasalemתשע"חכץ, דניאלאור המשפט - 2 כר'
ירושליםתש"ג - תש"האלטשולר, ירוחםאור הנעלם

ניו יורקתשע"הכהנא, אברהם אריה ליב בן שלום שכנאאור הנערב <מהדורה חדשה> - 2 כר'
אוסטרה Ostrogתקפ"דכהנא, אברהם אריה ליב בן שלום שכנאאור הנערב

ניו יורק New Yorkתשי"ח - תשי"טזייטשיק, חיים אפרים בן אשראור הנפש - 2 כר'
ירושליםתשל"גכהן, דודאור הנצח

בני ברקתשס"וישיבת חכמי לובליןאור הנר - פסחים
באלטימורתשל"גישיבת נר ישראלאור הנר - 11 כר'

קרית ספרתשס"אליברמן, דוד משהאור הנר
ליקוודתשע"זליברמן, ניסן אריה בן שמואלאור הנר - שמות

בני ברקחש"דסדר הדלקת נר חנוכה כמנהג נדבורנהאור הנר
ביתר עליתתשפ"אקרביץ, אאור הנר - 11 כר'

ירושליםתשנ"זראטה, נחמיהאור הנר
ירושליםתשס"ברבי, ניסן נסיםאור הנר
חמ"דתשס"הרביבו, נסים בן דודאור הנר
בני ברקתשל"טשטינברג, שרגא פיבל הלויאור הנר

ירושליםחש"דכהן, זמיראור הנשמה סוד השבת
פתח תקוהתשע"טליפסקי, אפרים יעקב בן מיכאלאור הנשמות

חמ"דחש"דאור העיןאור העין
ירושלים Jeruasalemתשמ"האייזענבאך, עקיבא יוסףאור הפורים
ניו יורק New Yorkתשי"אקאופמאן, נתנאלאור הפלאות
ירושליםתשל"ודויטש, ישראל חייםאור הפסח

ירושליםתשע"טחיון, דניאלאור הפרשה
לובלין Lublinתרל"הברל"ס, צבי הירש בן מרדכיאור הצבי

ירושליםתשנ"ודוידוביץ, אברהם מרדכיאור הציצית
ירושליםתשס"חמכון אור הצפון בעלזאאור הצפון - 126 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"טפינקל, נתן צבי בן משהאור הצפון - 3 כר'
בני ברקחתשכ,פינקל, נתן צבי בן משהאור הצפן - 5 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"דגרוס, מרדכי בן צדוקאור הקדושה - 2 כר'



ירושליםתשנ"טכהן, דודאור הרזים
ירושליםתשנ"גכהנא, מאיר דוד בן יחזקאל שרגאאור הרעיון
ירושליםתשנ"חבר שם, רפאלאור הרש"ש
ביתרתשע"טששון, חייםאור הרשב"י

ירושליםתשל"דאייזענבאך, עקיבא יוסףאור השבת - 2 כר'
מודיעין עיליתתשס"הליברמן, דוד משהאור השבת - 4 כר'

ניו יורקתשמ"דקובץאור השבת - 31 כר'
אשדודתש"עמרמורשטיין, ישראל בן אהרן צביאור השחר
ירושליםתשע"חעידאן, צביאור השחר

ירושליםתשנ"טאבולעפיא, אברהםאור השכל - 2 כר'
ונציה Veniceשכ"ז - שכ"חאברהם בן אשראור השכל - 3 כר'

בני ברקתשע"גשרון, נתןאור השלחן - א (בראשית, שמות)
בני ברק Bene Berakתשע"בגרוס, מרדכי בן צדוקאור השמחה - 2 כר'

בני ברקתש"פקובץ תורניאור השמחה
ירושליםתש"לגפנר, יעקב שלוםאור השמש
ניו יורק New Yorkתשי"טפולייב, משה אהרן בן ישראלאור השמש
ירושליםתשס"חשמעון שלמה בן אריה לייב מבענדראור השמש

ירושליםתשע"חאפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויאור השנים <מהדורה חדשה>
ירושליםתשנ"חאפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויאור השנים - 10 כר'
ירושליםתשע"גבן עמרם, יוסף בן דודאור התורה - 5 כר'
בני ברקתש"לישיבת אור התורהאור התורה - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתש"ילאנגנר, אורי בן אברהםאור התורה
ירושליםתשע"במן, שלמה בן אברהםאור התורה - 3 כר'

בני ברקתשמ"גצוריאל, משה בן יחזקאלאור התורה
ירושליםתשנ"טתאומים, שלום בן אהרןאור התורה - 2 כר'

ירושליםחש"דהל-אור, יום טוב ל.אור התחיה - א
ירושליםתשס"חקובץ ישיבת אור התלמודאור התלמוד - 2 כר'
חמ"דתשע"טבונקר, פינחס דודאור התענוג - 2 כר'

חמ"דתשפ"אשרון, נתןאור התפילה
ירושליםתשע"דדוידוביץ, אברהם מרדכיאור התפילין
עקשטיין, גמליאלאור התפילין

ירושלים Jerusalemתרצ"ה - תשס"דוורטהיימר, שלמה אהרן בן יעקבאור התרגום <קונטרס הנענועים>
תל אביבתשמ"הבן שושן, יצחק בן יוסףאור התשובה
בני ברקתשנ"במלמד, ראובן בן משה ליבאור התשובה

ירושליםתשס"זהירש, ישראל חיים בן יוחנןאור וחיים לישראל - 10 כר'



לודז' Lodzתרפ"ח - תרפ"טבורנשטיין, שמחה בן איסר חנוךאור זורח - ג ד
וילנה Vilnaתרנ"א - תרס"הווידרין, אליהו זלמן בן פסחאור זרוע <מגדל עוז> - ב (שבת)

ירושליםתשנ"זשלמון, דודאור זרוע בשבת
פתח תקוהתשע"זאור זרוע, חיים בן יצחק  - חפוטא, אברהםאור זרוע הקצר <זרע אברהם>

מודיעין עיליתתשע"זבעילום שםאור זרוע לצדיק - 2 כר'
ירושליםתשנ"וסופר, משה בן שמואלאור זרוע לצדיק
לובלין Lublinתרפ"טרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןאור זרוע לצדיק

תל אביב Tel Avivתרצ"טאבטיחי, אריה בן מנחםאור זרוע
תל אביבתשל"גבן זכאי, יאור זרוע

ירושליםתשס"טדוד בן יהודה החסידאור זרוע - 3 כר'
זיטומיר Zhitomirתרכ"ביצחק בן משה מווינהאור זרוע - 6 כר'

ירושליםתשע"דיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגאור חדש <מכון ירושלים> - 3 כר'
ירושליםתשל"אבן חיים, אברהם בן מרדכיאור חדש במבוכה
תל אביבתשכ"דזוננשין, אברהם אליהואור חדש בציון -  א
ירושליםתשכ"טאלפייה, יצחק בן יעקב חיים ישראל רפאלאור חדש וצמח צדיק
ניו יורק New Yorkתרע"חאייזנשטאט, בן-ציון בן משהאור חדש למטיפים
כפר הרואהתשנ"אנריה, משה צבי בן פתחיהאור חדש על ציון

ניו יורק New Yorkתש"וריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליאור חדש על ציון - 2 כר'
ירושליםתשל"האוחנה, שלמהאור חדש

אמשטרדם Amsterdamתל"א - תל"הבוכנר, חיים בן בנימין זאבאור חדש - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"זבלומנפלד, מאיר בן שלמהאור חדש

חמ''דתשפ''אדובדבני, חיים שמעון בן נחמןאור חדש - 2 כר'
ירושליםתשכ"חזייטשיק, חיים אפרים בן אשראור חדש - 4 כר'

קרית גתתשמ"טחדש, מאיר הלויאור חדש
ורשה Warsawתרל"דיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגאור חדש - 3 כר'

פרג Pragueש"סיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)אור חדש
לונדון Londonתרמ"אכהן-צדק, יוסף בן אהרןאור חדש
וילנה Vilnaתרס"הסלוצקי, אפרים זלמן בן נחום הלויאור חדש

ורשה Warsawתרמ"דקאליר, אלעזר בן אלעזראור חדש - 2 כר'
וילנה Vilnaתרפ"גקארליץ, משה בן שמריהו יוסףאור חדש
ירושלים Jeruasalemתשע"השומר, דוד חייםאור חדש

ירושלים Jeruasalemשלוש, דוד חייםאור חדש - 5 כר'
בני ברקתשס"חדויטש, חייםאור חיה - מועדים
ירושליםתש"עחרל"פ, חיים לייב בן אפרים אליעזראור חיים - 7 כר'

לונדוןתשע"חויינבערג, נתן דוד בן מרדכיאור חיינו



ירושליםתשס"חפרלוב, אהרןאור חיינו
גרודנו Grodnoתקנ"היעקב בן נחום מטישוויץאור חכמים <בחינת עולם>

פרנקפורט דאודר Franתקי"ב - תקי"גקאצנלנבוגן, בנימין ישראל איסר בן שאול הלויאור חכמים
ניו יורקתשס"דטיברג, יחיאל יוסףאור טהרה - מ"מ למסכת נדה

ניו יורקתשנ"טעהרמאן, יהודה מאיר בן יעקב מיכאל צביאור יהודה - 5 כר'
ירושליםתשמ"באברהם יהושע השל בן משולם זוסיאאור יהושע

ירושלים Jerusalemתשי"ד - תש"כחסמן, יהודה ליב בן רפאלאור יהל - 4 כר'
חמ"דתשע"בגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלאור יום טוב
ביתר עיליתתשע"בלוי, אסףאור יום טוב

בני ברקתש"פאביטבול, יוסףאור יוסף - חנוכה
ירושליםתשל"טהרצמן, אלחנן יוסףאור יוסף
וץ Vacתרס"טמילר, יוסף בן אברהם מאיר הלויאור יוסף

בני ברקתשל"ולוינשטיין, יחזקאל הלויאור יחזקאל - 7 כר'
פתח תקוהתשנ"דקורנגוט, אפרים משה בן יחזקאל שרגאאור יחזקאל

בני ברקתשע"דבצרי, שלמה בן דודאור ימי הפורים
בני ברקתשע"דבצרי, שלמה בן דודאור ימי הפסח

בני ברקתשע"דבצרי, שלמה בן דודאור ימי ספירת העומר וחג השבועות
ירושליםתשל"זזלזניק, אברהם יעקבאור יעקב - 5 כר'

וילנה Vilnaתר"נצוכטמאן, אורי יעקב בן נפתלי הרץאור יעקב
בני ברקתשנ"ולנדמן, אוריאור יצהר

בני ברקתשנ"זשפירא, אהרון בן יצחק אייזיקאור יצהר - 2 כר'
ניו יורקתשס"טיצחק מראדוילאור יצחק <מהדורה חדשה - ללא המפתחות>

ירושליםתשס"ה - תשס"זבעילום שםאור יצחק - נדרים, קדושין, יבמות, מכות, כתובות
ירושליםתשס"בהלר, יהושע בן יצחקאור יצחק - גניבה וגזילה

ירושלים Jeruasalemתשד"םיעקוביץ, יצחקאור יצחק - פעילות מבצעית בצה"ל ע"פ ההלכה
ירושליםתשנ"ויצחק מראדוילאור יצחק

ירושליםתשס"געבאדי, יצחקאור יצחק - 3 כר'
ורשה Warsawתר"נ - תר"סצ'רקס, יצחק נח בן מאיראור יצחק - א ב

צפתתשע"גכולל אור יקראור יקר - עניני חנוכה
ירושלים Jerusalemתשס"גלוריא, אשר בן יקותיאל זלמןאור יקרות <מהדורה חדשה> - א

ירושליםתשע"טואנונו, שמעוןאור יקרות הנביאים - ישעיהו, ירמיהו
ירושליםתשע"וגוטל, נריה משה בן שלמהאור יקרות

ירושלים Jeruasalemתשס"טגליקמן, נפתלי צביאור יקרות - א
בני ברקתשס"חגרבוז, צבי בן אברהם נחאור יקרות - 3 כר'

ירושליםתשס"חהכהן, משולם בן רחמיםאור יקרות



ניו יורק New Yorkתש"זטאקסין, מנחם צבי בן אריהאור יקרות
זולקוה Zholkvaתקט"זיוסף בנימין זאב וולף בן אריה יהודה ליבאור יקרות
קושטא Istanbulתקי"דיצחקי, מאיר בן עמנואלאור יקרות

ירושלים Jerusalemתרנ"טלוריא, אשר בן יקותיאל זלמןאור יקרות - א
ירושליםתשנ"בלוריא, רפאל משה בן מרדכי יחיאלאור יקרות - חנוכה
ירושליםתש"עמנדל, מלכיאלאור יקרות - 3 כר'
ירושליםתשנ"חפרוש, שלום חיים בן ליבר מרדכיאור יקרות - 4 כר'

ירושליםתש"עקובץ בעניני חנוכה ופוריםאור יקרות
חמ"דתשע"הקצנלבוגן, ישראל מאיר בן אברהם צבי הלויאור יקרות - 3 כר'
בית מאירתשנ"חקובץ ישיבת אור ירושליםאור ירושלים - ב

פיוטרקוב Piotrkowתרע"בליפשיץ, שניאור נתן בן ישראלאור ישן
נתניהתשס"הרובין, אשר ישעיה בן אליעזר ליפמןאור ישע השלם

פרמישלה Przemyslתרנ"טרובין, אשר ישעיה בן אליעזר ליפמאןאור ישע
ירושליםתשל"גרובין, אשר ישעיה בן אליעזר ליפמןאור ישע - 4 כר'

בני ברקתשמ"והרטמן, בנימין זאבאור ישר, אור חוזר, קרסי זהב
בני ברקתשל"טליפקין, ישראל בן זאב וולף - בלאזר, יצחק בן שלמאור ישראל <אגרת הזאת>

ניו יורקתשנ"וקובץאור ישראל <מאנסי> - 77 כר'
ירושליםתשע"חשווארץ, ישראלאור ישראל <שו"ת> - ד' חלקי שו"ע

סוסה Sousseתש"חהגדה של פסח. תש"ח. סוסהאור ישראל (הגדה של פסח)
ירושליםתשע"זכהן, אליהו יוסף שאר ישוב בן דודאור ישראל וקדושו <לקט מתוך ספר עתידי>

ירושליםתשע"חכהן, אליהו יוסף שאר ישוב בן דודאור ישראל וקדושו
פלאטו, מנחם מנדלאור ישראל מסלאנט
ירושליםתשס"וליפקין, ישראל בן זאב וולף - לויכטר, ראובןאור ישראל עם עיונים

ירושליםתשס"חדרדק, ישראל תנחום בן יעקב לוי שמואלאור ישראל
אורדיאה מרה Oradea Mתרצ"חהאגר, ישראל בן ברוךאור ישראל
צ'רנוביץ Chernovtsyתרכ"בהופשטיין, ישראל בן שבתיאור ישראל
ורשה Warsawתרפ"יאנובסקי, ישראל יצחק בן אליהואור ישראל
פרנקפורט דאודר Frankתס"ביפה, ישראל בן אהרןאור ישראל

אמשטרדם Amsterdamתי"זישראל בן יהונתןאור ישראל - 2 כר'
ווילנאתר"סליפקין, ישראל בן זאב וולף - בלאזר, יצחק בן שלמאור ישראל

קליוה Clevesתק"לליפשיץ, ישראל בן אליעזראור ישראל - 2 כר'
ירושליםתשמ"חמאלין, ישראל איסר יהודה בן נחמיהאור ישראל

אשקלוןתשע"אמכון מצמיח ישועהאור ישראל - 7 כר'
ירושליםתשס"דסרנא, יחזקאל בן יעקב חייםאור ישראל

בני ברקתשנ"חפנחסי, ישראל בן אברהם הלויאור ישראל - א (א-מה)



תל אביבתשנ"זפרידמן, ישראל בן אברהם יעקבאור ישראל - על התורה ומועדים
נתיבותתש"נקובץ אהלי יעקב ותפארת ישראלאור ישראל - 5 כר'

נתיבותתשמ"טקובץ מוסדות אהלי יעקב ותפארת ישראלאור ישראל
בני ברקתשמ"וקרן אור ישראלאור ישראל - 7 כר'

ורשה Warsawתרס"גרבינוביץ, ישראל בן שלמה יעקבאור ישראל
ירושליםתשס"זשווארץ, ישראלאור ישראל - 3 כר'
אשדודתשס"בקליינמאן, משה חיים בן אברהם יוסףאור ישרים - 2 כר'

חמ"דתשע"טרוטשילד יששכר (עליו)אור יששכר
ירושליםתשכ"חאשכנזי, אברהם גרשון (קיטווער)אור כי טוב
ורשה Warsawתרס"דגולדשטיין, זאב בן יעקב יואלאור לאמונה

לונדוןתשס"טברכת החמה מעוטר בדברי תורהאור לארבעה עשר - סדר ברכת החמה
בני ברקתשס"גגרוס, מרדכי בן צדוקאור לארבעה עשר
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליאור לארבעה עשר

חולוןתשע"בעובדיה, יאיר ליאוראור לגויים
קרלסרוה Karlsruheתקכ"האטהויזן, יצחק זקיל בן מנחםאור לו בציון

בני ברקתשע"אליבוביץ, יהודה זאבאור לוי זיו יהודה - 3 כר'
בני ברקחש"דליבוביץ, יהודה זאבאור לוי קול יהודה - 2 כר'

רכסיםחש''דאלול, יוחנןאור לחיים
ירושליםתשס"אטולידנו, רפאל ברוך בן אברהםאור לי - 6 כר'

אזמיר Izmirתרל"דמדיני, חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהואור לי
בני ברקתשפ"איעבץ, יצחק מאיר בן יהודה אריהאור ליהודה - 4 כר'

ניו יורקרפפורט, ח.זאור ליורה דעה
בני ברקתש"פלסקר, יחיאל יוסף בן שמואל יצחקאור ליחיאל
בני ברקתשל"דיעקב דוד בן יצחק אייזיק  יום טובאור ליעקב
אשדודתשס"חכהן, יעקבאור ליעקב

תל אביב Tel Avivתש"ופירון, ישראל בן מרדכי הלויאור לישראל
בני ברקתשנ"דקורדובירו, משה בן יעקב - יודייקין, שמואל יצחק גאור לישרים עם ביאור מאור משה - 2 כר'

בודפסט Budapestתש"באיידליץ, אברהם משה זרח בן מאיראור לישרים - 3 כר'
חמ"דתש"פבעילום שםאור לישרים

ירושלים Jerusalemתרמ"טגלבשטיין, הלל משה משל בן צבי הירשאור לישרים - 2 כר'
קרקוב Cracowתרס"חהאזנלויף, צבי הירש בן שרגא פייבלאור לישרים - ב

בני ברקתש"עויסברג, שמעון בן ברוך מאיראור לישרים
איזמיר Izmirתקכ"גזאבי, אברהם ישראל בן בנימיןאור לישרים
דירנפורט Dyhernfurthתקל"חיפה, רפאל בן יעקבאור לישרים

בני ברקתשנ"ויפרח, יאיר בן יוסף ח.אור לישרים - 4 כר'



ניו יורקתשע"גלאנגנר, אורי בן אברהםאור לישרים
ורשה Warsawתר"סלאנדא, שלמה זלמןאור לישרים

ישראלתשע"וקדוש, ציון בן דודאור לישרים - א
ירושליםתשע"גקובץ תורניאור לישרים - 3 כר'
חמ"דתשע"דקלרמן, אורי שרגא הלויאור לישרים - 5 כר'
ירושליםתש"ערייכמאנן, יחזקאל שרגאאור לישרים - 2 כר'

זיטומירתרכ"התפילות. סידור. תרכ"ה. זיטומיראור לישרים
פתח תקוה,תשט"ושפירא, מאיר יהודה בן דודאור למאיר - 2 כר'

ירושליםתשמ"דאוירבך, נאור אריהאור לנר - 2 כר'
בני ברקתשס"הדיין, נסים בן שלמהאור לנתיבתי

ירושליםתשס"הטננבוים, דב מאיר בן אשראור לנתיבתי - עירובין
תשס"גירחון לתורה וחסידות בנתיבי רבותינו הקדושים לבאור לנתיבתי - 19 כר'
ירושליםתש"סישיבת תורה אוראור לנתיבתי - 2 כר'
ירושליםתשס"וקובץ ישיבת אור התלמודאור לנתיבתי - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"וקובץ ישיבת נתיבות חכמהאור לנתיבתי - בבא בתרא
ירושליםתשמ"טקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןאור לנתיבתי
קרית ספרתש"עשוב, פנחס בן יעקבאור לנתיבתי
ירושליםתשמ"גשוורץ, יואל בן אהרןאור לעמים

ברדיוב Bardejovתרס"דצימטבוים, רפאל בן משה מרדכי הלויאור לפארו - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרע"ואייזנשטאט, בן-ציון בן משהאור לפני הדורשין
ירושליםתשנ"האבא שאול, בן ציוןאור לציון - 12 כר'

חש"דחמ"דכהן, ציון חנןאור לציון
ירושליםתשס"גרוטנברג, מאיר בן שמואל הלויאור לשמים <מהדורה חדשה>

,[לבוב]הסכ' תר"י)רוטנברג, מאיר בן שמואל הלויאור לשמים <מהדורה ראשונה>
ניו יורקתשנ"ורוטנברג, מאיר בן שמואל הלויאור לשמים <עין לשמים> - 2 כר'

לבוב Lvovתר"כרוטנברג, מאיר בן שמואל הלויאור לשמים <תר"ך>
לובלין Lublinתרע"דרוטנברג, מאיר בן שמואל הלויאור לשמים <תרע"ד>

ירושליםתשע"הגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלאור לשמינית
ירושליםתשל"חבריזל, אלעזראור לשמירת השבת

ניו יורק New Yorkתרנ"זדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןאור מאיר
חמ"דתשע"והררי, יעקב בן אליעזראור מאיר - 2 כר'
ירושליםתשס"אחדש, מאיר הלוי - מזרחי, עמיאור מאיר - 2 כר'
בני ברקתשנ"בכולל ישיבת חכמי לובליןאור מאיר - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשל"חמכון מאיראור מאיר
קרית ספרתש"ספוזנא, מאיר בן יוסף יצחקאור מאיר - 3 כר'



לונדוןתשל"גפוזנא, מאיראור מאיר
ירושליםתשכ"גפרקי משניות לימוד ליום האזכרהאור מאיר
ניו יורקתש"עגערמאן, יוסף שלמה בן נחום מאיראור מופלא
חמ"דתשס"בלעלובאור מופלא
צ'צ'יק, שמואל בן אברהם חייםאור מופלא
תל אביבתשל"ברבינר, זאב אריהאור מופלא

ירושליםתשע"חרז, אלעזר זאב בן בן ציוןאור מופלא - ל"ג בעומר
חמ"דתשע"וניסנוב, מיכאלאור מיכאל
ניו יורקתשמ"דרוטנברג, ישראל צבי בן יוסף הלויאור מלא

תל אביב Tel Avivתש"אמויאל, דוד בן יוסףאור ממזרח
ירושלים Jerusalemתש"בשאכנוביץ, זליג בן יצחקאור ממערב

ניו יורקתשע"אשטרן, מנחם מנדלאור מנחם על פרקי אבות
ניו יורקתשע"חטויב, מנחם שלמה בן משה מקאלובאור מנחם - בראשית

חמ"דתשע"אספר זכרוןאור מנחם
ניו יורקתשע"טשטרן, מנחם מנדלאור מנחם - דרושים

ירושליםתשמ"המלול, אליהו שמעון בן מנשהאור מנשה
בני ברקתשס"ולוריא, מאיראור מציון - גיטין

ירושליםתשס"דצדק, יצחקאור מציון
באומינגר, מרדכי שרגא בן יעקב יושע העשילאור מרדכי

בני ברקתש"פקובץאור מרדכי - 8 כר'
אשדודתשס"והרבנים לבית פינטואור משה מאיר ושירת רינה

בני ברקתשמ"חמנדלבום, בן ציון משה מאיר בן דודאור משה - 3 כר'
ירושליםתש"נסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםאור משה

וילנה Vilnaתרמ"ח - תרנ"ולמפרט, ישראל בנימין בן דודאור מתוק - 3 כר'
ונציה Veniceתי"חחמיץ, יוסף בן יהודהאור נוגה - 2 כר'

קרלסרוה Karlsruheתקכ"האטהויזן, יצחק זקיל בן מנחםאור נעלם
ונציה Veniceשמ"זקורדובירו, משה בן יעקבאור נערב <דפו"ר>

ירושלים Jeruasalemתשנ"וקורדובירו, משה בן יעקבאור נערב <מהדורה חדשה>
וילנה Vilnaתרנ"טקורדובירו, משה בן יעקבאור נערב - 2 כר'

ירושליםJerusalemתשל"טצציק, שמואל בן אברהם חייםאור נצח
ניו יורקתשס"טקווין, נתנאל הכהןאור נתנאל

בני ברקתשע"טכולל אור עובדיהאור עובדיה - ליל הסדר
ירושליםתשע"בוואלי, משה דודאור עולם <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ירושלים Jerusalemחש"דמרגליות, מאיר בן צבי הירשאור עולם <הדרך הטוב והישר> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"כמרגליות, מאיר בן צבי הירשאור עולם <מאיר נתיבים>



בני ברקתש"ןמרגליות, מאיר בן צבי הירשאור עולם <מהדורה חדשה>
סטו מרהSatu Mareתרצ"חמרגליות, מאיר בן צבי הירשאור עולם <סוד יכין ובועז> - 2 כר'

ירושליםתשע"דניסן, עזרא בן מרדכיאור עולם <שו"ת> - 2 כר'
אלטונה Altonaתקכ"חיהודה ליב בן משה מהמבורגאור עולם קטן

ניו יורקתשכ"טבלומנפלד, מאיר בן שלמהאור עולם - ע-ת
ירושליםתשס"אוואלי, משה דודאור עולם - 2 כר'

לונדוןתשפ"אויינבערג, נתן דוד בן מרדכיאור עולם
ירושליםתש"עחדש, מאיר הלויאור עולם - 2 כר'

ערדתשס"במילר, אביגדוראור עולם - 10 כר'
ורשה Warsawתרנ"גמרגליות, יהודה ליב בן אשר זליגאור עולם

פולנאה Polonnoyeתקנ"א - תקנ"במרגליות, מאיר בן צבי הירשאור עולם - <מאיר נתיבים>
ירושליםתשע"אניסן, עזרא בן מרדכיאור עולם - בשר בחלב

קושטא Istanbulש"ךפרובינצאל, יהודה נתןאור עולם
ירושליםתשל"בצ'צ'יק, שמואל בן אברהם חייםאור עולם

ירושליםתשט"זקובץ, חבר תלמידי ישיבת חיי עולםאור עולם - 7 כר'
ירושליםתשע"אשריקי, מרדכיאור עולם - תולדות  רמח"ל ומשנתו

ירושליםתש"פספרין, אליעזר צבי בן יצחק אייזיק יהודה יחיאלאור עינים <מהדורה חדשה> - 2 כר'
פרמישלה Przemyslתרמ"ב - תרמ"וספרין, אליעזר צבי בן יצחק אייזיק יהודה יחיאלאור עינים - 2 כר'

רג'יו Reggioתקפ"בפונטאנילה, אברהם מיכאל בן שמואל חייםאור עינים
ירושליםתשמ"גפניאל, שלמה בן אברהםאור עינים

ירושליםתשע"טקרביץ, אהרן בן נפתלי מנחםאור עירובין
בולוניה Bolognaרצ"זספורנו, עובדיה בן יעקבאור עמים

בני ברקתשס"זקובץאור עמרם - 2 כר'
בני ברקתשע"אכהן, חיים (החלבן)אור פני חיים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"יבוקסבוים, יהושע בן יוסףאור פני יהושע - 2 כר'
ירושליםתרצ"טפייגנבוים, ישראל איסר בן יצחקאור פני יצחק
ירושלים Jerusalemתש"וזק"ש, ניסן מאיר פייביל בן מרדכי יהודה ליבאור פני מלך
אשדודתשנ"דוינשטוק, חנוך חיים בן שלמה מנחםאור פני משה

פרנקפורט דמין Frankfתרפ"חזונטהיים, משה טוביה בן יחיאל מיכלאור פני משה - 2 כר'
חש"דתשד"מלמברגר, משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבובאור פני משה
בני ברקתשע"חמנדלבוים, דוד אברהם בן משהאור פני משה
אלטונה Altonaתקנ"במשה בן אברהם מפלונץ'אור פני משה

ברדיטשוב Berdichevתרס"דמשה בן יצחק הלוי מפשוורסקאור פני משה - 3 כר'
רחובותתשע"חקרעטישונוףאור פני משה - א (תשע"ז, תשע"ח)
רחובותתשע"טקרעטשניףאור פני משה - ב (תשע"ח, תשע"ט)



ירושלים Jeruasalemתרצ"הריכר, ישעיהואור פני משה
בני ברקתשע"וגומבו, צבי בן ראובןאור צבי - 10 כר'

לבוב Lvovתרל"הצבי הירש בן מ זאבאור צבי
ורשה Warsawתרמ"טפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןאור צדיקים ודרך סעודה - 2 כר'

קאלאמעא Kolomyeaתרמ"ואור צדיקיםאור צדיקים
ורשה Warsawתרס"בדי קוריאל, ישראל בן מאיראור צדיקים - 2 כר'

המבורג Hamburgת"נפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןאור צדיקים
בני ברקתשל"גקניג, נתן צביאור צדיקים
מגדיאלתשכ"אטורבוביץ, צבי הירשאור צהיר
ירושליםתשס"בלובאן, יוסף דובאור ציון
ירושליםתשנ"חשונברג, אוריאלאור צפון

ירושליםתשע"דשונברג, אריאל צביאור צפון - ביאור ההושענות ההקפות והנענועים
ניו יורקתשס"ביאללס, אורי בן אפרים צביאור קדוש
ונציה Veniceתס"גבן זמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)אור קדמון
איתמרחש"דכנרתי, עמיחיאור ראובן
בני ברקתשמ"הספר זכרוןאור רפאל

ירושלים Jerusalemתש"כ - תשכ"דזיו, שמחה זיסל בן ישראלאור רש"ז - 5 כר'
ירושליםתשע"גרז, אלעזר זאב בן בן ציוןאור שבעת הימים - 3 כר'

וילנה Vilnaתרנ"וריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליאור שבעת הימים
נתיבותתשס"גטויטו, אריה בן שמעוןאור שבעת הרועים

ירושליםתשפ"אקרביץ, אהרן מאיראור שבת
פתח תקוהתשמ"חברגר, שלום בן אליעזראור שלום

ירושליםתשע"טכולל אור שלמה ומשהאור שלמה ומשה - פרק כיצד הרגל
איתמרתשס"הכנרתי, עמיחיאור שלמה

סקוקיתשמ"ובית המדרש לתורהאור שמואל - 8 כר'
רמת גןתשמ"דריבלין, שמואל שלום בן שלמה זלמן (מלקט)אור שמואל
ניו יורקתשנ"גמאסקאוויטש, יוסף חיים בן יחיאל מיכלאור שמונה

בני ברקתשפ"אכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס - דסקל, יצחאור שמח <אור הבינה> - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"זכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוסאור שמח <מהדורה חדשה> - 4 כר'

תל אביבתש"עחירארי, שמעון יוסף חייםאור שמח חידושי מסכת פסחים
בני ברקתש"סכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס - טרנובסקיאור שמח - קונטרס זיקה

ירושליםתשכ"אכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוסאור שמח - 5 כר'
ירושליםתשע"הרז, אלעזר זאב בן בן ציוןאור שמח - חנוכה

ירושליםתשל"באפרתי, שמחה בן אפריםאור שמחה
ביאליסטאקתרפ"ומאלין, שאול שמחה בן יוסף שרגא פייבלאור שמחה



ניו יורקתש''פטוב, אליעזר שרגא בן חייםאור שרגא - בבא בתרא
ניו יורק New York -תשנ"וכולל זכרון חיים - באבובאור שרגא - קובץ חידושי תורה

תל אביב Tel Avivתשי"טפישמאן, שרגא פייש בן יחזקאל משהאור שרגא - 2 כר'
ירושליםתשס"חשרגא, שי יצחק בן ברוךאור שרגא - שבת

ירושליםתשנ"החי, יוסףאור שרה
הומבורג Homburgתצ"חדי לונזאנו, מנחם בן יהודהאור תורה <עם מכתב מאליהו>

ברליןתק"הדי לונזאנו, מנחם בן יהודהאור תורה <שתי ידות>
לונדון Londonתרצ"ד - תרצ"הקובץאור תורה <לונדון> - 3 כר'

בני ברק Bene Berakתשט"זדוב בער בן אברהם ממזריץ'אור תורה (רמזי תורה) - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"זבעילום שםאור תורה המאיר

תל אביב Tel Avivתשנ"זהולצשטוק, מאיר יחיאל בן אברהם יצחק הלויאור תורה השלם - משמרת כהונה
ירושליםתשכ"חקובץאור תורה ומוסר
שנגהאיתש"אמוקדש לתורה ומוסראור תורה ממזרח
קולומיה Kolomyyaתר"ץאור תורהאור תורה - 2 כר'

ניו יורקתשכ"בבלומנפלד, מאיר בן שלמהאור תורה
קורץ Koretsתקס"דדוב בער בן אברהם ממזריץ'אור תורה
ירושלים Jerusalemתשי"חהולצשטוק, מאיר יחיאל בן אברהם יצחק הלויאור תורה

ליפציג Leipzigתר"כ - תרכ"גזליגסברג, מרדכי חיים בן אשראור תורה - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתר"ע - תרע"אטאקסין, מנחם צבי בן אריהאור תורה - 5 כר'

ירושליםתש"פכהן, ישראל (עורך)אור תורה - 411 כר'
ירושליםתשכ"זמג'רי, פינחס בן זכריהאור תורה
שלוניקי Salonikaתר"יעמרם, נתן בן חייםאור תורה
ניו יורק New Yorkת"שפלקסר, יעקב בן אברהם הכהןאור תורה

מקסיקותשס"גקובץ תורניאור תורה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרנ"ז - תרס"אקובץאור תורה - 2 כר'
ניו יורקתשס"אקולמיר, אורי בן דודאור תורה - 2 כר'

קלינורד Kleinwardeinתרצ"ב - תרצ"דשווארץ, פינחס זעליג בן נפתלי הכהןאור תורה
בני ברקתשס"דשצ'יגל, מתתיהו זאב בן שמואל אריהאור תורה - 7 כר'
ליוורנו Livornoתר"ןתנ"ך. תר"ן. ליוורנואור תורה - 5 כר'
ליוורנו Livornoתר"נתנ"ך. תש"ח. ליוורנואור תורה - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"בבאיוק, יהודה משה בן יעקבאור תורת משה
לודז' Lodzתרצ"טגרנאט, יצחק מאיר בן אברהם הלויאור תיקון שבת

ירושלים Jeruasalemתשס"דאידל, שושנהאור
לודתשס"טאבודרהם, שלמהאורה וקדושה - 2 כר'

ניו יורקתשע"גהורוויץ, אברהם שמחהאורה ושמחה <מהדורה חדשה>



בני ברקתשס"זבורנשטיין, שמואל יעקב בן יששכר דבאורה ושמחה
ירושליםתשנ"דבן עמרם, שמואל בן שלמהאורה ושמחה

ירושליםתשס"ובראנדסדארפער, יוסף קדיש בן מאיראורה ושמחה - 7 כר'
ירושליםתשל"ההורוויץ, אברהם שמחהאורה ושמחה
ירושליםתשנ"ההמניק, יעקב דוד בן משהאורה ושמחה
תל אביבתשמ"טחירארי, שמעון בן אברהםאורה ושמחה
אנגליהתשל"חכהן, ישראל אליאורה ושמחה

בני ברקתשס"אלקטאורה ושמחה - חנוכה
ירושליםתשס"המן, שלמה בן אברהםאורה ושמחה
ליוורנו Livornoתקמ"ופייאצה, משה אהרן רחמיםאורה ושמחה
בני ברקתשס"אצדוק, דוד - אלמוג, שלמהאורה ושמחה
בני ברק Bene Berakתשנ"חקובץ ויז'ניץאורה ושמחה

ירושליםתשס"וקובץאורה ושמחה - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גרוזנפלד, שמחה יאיר בן פינחסאורה ושמחה
וילנה Vilnaתרנ"חריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליאורה ושמחה
נתניהתשנ"וגולדשטיין, חיים בן פנחסאורה וששון

אור עקיבאתשפ"אדמתי, מיכאלאורה זו תורה
בני ברקחש"דוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבאורה זו תורה - 57 כר'

ורשה Warsawתרס"בוויינגוט, אפרים שלמה זלמן בן מיכאל דובאורה לציון
מודיעין עיליתתשס"טקנר,יהודהאורה של הוראה

ירושליםתשע"דאלול, יוחנן שמעון בן יצחקאורה של ירושלים - רבי שלום משאש
ירושליםחש"דאפשטיין, זיידלאורה של תורה

ירושליםתשס"זכולל בית יחיאלאורה של תורה - 2 כר'
ישראלתשי"חספר קהילהאורהיוב - בבניינה ובחורבנה

אשדודתשע"חרוט, מנחם יהודהאורו של אברהם
ירושליםתשע"חשפירא, משה מנחם בן שלום צבי הכהןאורו של יום - שבת קודש

מודיעין עיליתתשע"זבעילום שםאורו של עולם - 2 כר'
חצור הגליליתיאמניק, מרדכי אריה הלוי בן אלחנן דבאורו של עולם

בני ברקתש"פעזרא, יאיראורו של עולם - בראשית, שמות
בית אלתש"עקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות <מהדורה חדשה>

חמ"דחש"דאבן-עטר, חיים בן משהאורות אור החיים
בני ברקתשע"ארוסתמי, אליהואורות אליהו - 5 כר'

אשדודתשס"הפאפו, אליעזר בן יצחקאורות אלים <מהדורה חדשה>
שלוניקי Salonikaתקפ"גפאפו, אליעזר בן יצחקאורות אלים - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoתרנ"טפרנקל, אליהו בן מאיר יהודהאורות אלים



בני ברקתשע"ג-תשע"דרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןאורות אמונים - 4 כר'
סט. לואיסתשי"באגוזי, עקיבאאורות באופל
בני ברקתשכ"דרימון, אפרים אליעזר בן יוסף צביאורות ביהדות

חמ"דתשע"הקובץאורות בין הזמנים - 2 כר'
ירושליםתשס"גאלשיך, משה בן חיים - ווייס, מנחם מנדלאורות האלשיך - 2 כר'

ירושליםתשנ"חקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות האמונה
בני ברקתשמ"ואליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)אורות הגר"א

שעלביםתשע"ובן שלמה, זכריהאורות ההלכה עם הלכות צבא
ירושלים Jeruasalemתשס"הכהן, שמעוןאורות ההלכה - 2 כר'

בני ברקתשמ"זהרטמן, בנימין זאבאורות הזוהר, ילקוט בנימין - 2 כר'
ירושליםתשע"בקורסיה, שמעון בן יעקבאורות החג - 5 כר'

מקסיקותשס"בפרץ, מיכאל בן יוסףאורות החומש
ביתר עיליתתש"פלייפער, מאיר בן יוסףאורות החיזוק - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"דזייטשיק, חיים אפרים בן אשראורות החיים
שעלביםתשע"גבן שלמה, זכריהאורות הטהרה

ירושליםתש"עבל"ס, אברהם הכהןאורות הירושלמי - 2 כר'
ניו יורקתשע"ואורות המאירים - ליקוטי ישכר

ירושליםתשס"בבן עמרם, יוסף בן דודאורות המוסר
ירושליםתשע"הג'קובס, יוסף בן יצחק הכהןאורות המוסר

חמ"דתש"פביהמ"ד בני יששכר דינובאורות המועדים - חנוכה
ישראלתשנ"אוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבאורות המועדים

ביתר עיליתתשע"טלייפער, מאיר בן יוסףאורות המועדים - חנוכה
ירושליםתשע"בצוקר, שמואל יצחק בן יחיאלאורות המועדים - 2 כר'

אמשטרדם Amsterdamתקי"גדיאש-בראנדון, בנימין רפאלאורות המצות
ירושליםתשס"זאושינסקי, יצחק צביאורות המשפט - 4 כר'

ניו יורק1990נאור, בצלאלאורות הנבואה
ירושליםתשס"חקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות הנבואה

ירושלים Jeruasalemתשס"חמרדכי, משה בן אברהםאורות הנפש - אבלות
בני ברקתשע"זוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבאורות הסופרים - 3 כר'

בני ברקתשנ"חבניש, חיים פנחסאורות הפורים
ירושלים Jerusalemחש"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - טולידאנאורות הקודש <דיבור ומחשבה - 2 כר'

הרב ברכהתשע"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - סולטנובאורות הקודש <חכמת הקודש>
ירושליםתשע"בהמגיד ממעזריטש וצאצאיו לבית רוז'יןאורות הש"ס <רוז'ין>
בני ברקתשס"זאינג'י, הללאורות השבת - 2 כר'

חמ"דתש"פביהמ"ד בני יששכר דינובאורות השובבי"ם



חמ"דתשע"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות השובבי"ם
חש"דתשע"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - אבינר, אורות התורה - עם פירוש

ירושלים Jerusalemתשל"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות התורה - 5 כר'
הר ברכהתשע"חקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - סולטנובאורות התחיה - א

פסגותתשס"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - רכל, נחאורות התחיה
ירושליםתשס"אינאי, מאיראורות התמצית
ירושליםתשס"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות התפילה
ירושליםתשמ"חקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות התפלה

חש"דתשע"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - אבינר, אורות התשובה - עם פירוש
תל אביב Tel Avivתשט"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - פילבר,אורות התשובה - 2 כר'

ירושליםתש"מקעפעטש, אליהו ברוךאורות וזמנים
בני ברקתשס"טאורות חיים - חנוכה, ימי השובבי"ם

ירושלים Jerusalemתש"לדרוק, חיים בן בנימיןאורות חיים - 3 כר'
ירושליםתשנ"והאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושאורות חיים - דברי חיים - חנוכה

ניו יורקתשס"אהלברשטאם, חיים יצחק אייזיקאורות חיים
תל אביבתשס"אולנר, אלתר בן חיים יצחקאורות חיים

רמת גןחש"דכהן, חיים (החלבן)אורות חיים - 3 כר'
ניו יורקתשנ"טסופר, משה בן שמואל - שטרסר, בן ציוןאורות חתם סופר - 2 כר'
ירושליםתש"עמרדכי, משה בן אברהםאורות טהרת המשפחה

ניו יורקתשע"גוויסבלום, יצחקאורות יהושע - חשון - אדר
ניו יורקתשנ"דוואהרמאן, שלמה הלויאורות ימי הרחמים - עבודה תמה

תשע"זבורטון, שניאור זלמןאורות יעקב
לודז' Lodzתרע"א-תרע"בדאנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל - טיברגאורות ישמח ישראל

ישראלתשס"חקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן - סולטנוביץ, זאאורות ישראל - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"בקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות ישראל
ירושליםתשס"ארבותינו מקוז'ניץ, מוגלינצא, גרדזיסק, פיאסצנאאורות ישראל
ירושלים Jerusalemתשל"גרבי ישראל מרוזין ובניואורות ישראל

ירושליםתשס"טאבינר, שלמה חיים הכהןאורות מאופל - על השואה
היילפרין, אלכסנדר שמואלאורות מאופל
ניו יורק New Yorkתשי"זלאנדוי, יעקב בן פינחסאורות מאופל
הר ברכהתשע"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - סולטנובאורות מאופל
בני ברקתשל"דסורסקי, אהרןאורות ממזרח
ירושליםתשנ"ופרוש, מרדכיאורות ממיר

קרית יעריםתשע"האושינסקי, יצחק צביאורות מן האבות
באר שבעתשנ"בגבאי, מנחםאורות מנחם - בראשית



צפתתשנ"הלייפער, מרדכי (עליו)אורות מרדכי
רחובותתשל"חאגודת חסידי  קרעטשינוףאורות משה - 9 כר'

רמת גןתשע"זרבפוגל, משה מאיראורות משה
עמנואלתשמ"ז-תשמ"טעלון שבועי מועצה דתית עמנואלאורות עמנואל

תשנ"גישיבת אור עציוןאורות עציון - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"דפאפו, אליעזר בן יצחקאורות פלא - 2 כר'

ירושליםתשנ"זמייזליש, אהרן מאיר בן מיכאל שלמה דודאורות צדיקים - חנוכה
ירושלים Jeruasalemתשל"חמויאל, אליהואורות - הרב חיים בן עטר

תשע"ומכון שלהבת טשארנאבילאורות - יב
ירושליםתרצ"טקובץאורות

בית אלתשע"אקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - אבינר, אורות - 10 כר'
ירושליםתשע"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות - 4 כר'
ירושליםתשע"ואויערבך, אביעזרי זליג בן צבי בנימיןאורח אביעזרי

נתניהתשס"חמכון דברי יציבאורח הדרך - הלכות מצויות להולכי דרכים
בני ברקתשס"זאצור, אלחנן בן מיכאלאורח הטהרה - 4 כר'

בני ברקתשס"דאצור, אלחנן בן מיכאלאורח השבת - א-ב (בישול, הטמנה, שהיה, החזרה)
ווארשאתרמ"חטאקסין, מנחם צבי בן אריהאורח חיים ובינה במקרא

ירושלים Jerusalemתרצ"האזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהאורח חיים
ג'רבה Djerbaתרפ"וחדאד, כ'מוסאורח חיים

ונציהשל"טנורצי, רפאל בן גבריאלאורח חיים - 2 כר'
ברלין Berlinתרל"ב - תרמ"אשווארץ, חיים בן מנחםאורח חיים - 3 כר'
ירושליםתשס"חהראל, אוריאל יצחקאורח יאה - 2 כר'

וילנה Vilnaתרס"דרבינוביץ, שמואל יעקב בן שמעון מאיראורח ישר
ירושליםתשמ"טגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןאורח ישראל
לייקוודתש"סטאפלין, ישראל בן זיסאאורח ישראל

ורשה Warsawתרנ"גטאקסין, מנחם צבי בן אריהאורח ישרים - 3 כר'
בני ברקתש"סמילר, אשראורח ישרים - הוריות
ירושלים Jerusalemתשע"הפאפע, נתנאל חיים בן משה נחמןאורח ישרים - כריתות

ירושליםתשס"טלונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרןאורח לחיים <מהדורה חדשה>
לבוב Lvovתקצ"חאברהם חיים בן גדליה מזלוטשובאורח לחיים - 3 כר'

לובלין Lublinתרצ"טזאוואדסקי, מיכאל זאב בן אהרן יחיאלאורח לחיים
ירושלים Jerusalemתרס"טחן-תמים, אברהם משה בן יהושע אליעזראורח לחיים

לובלין Lublinשנ"הלונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרןאורח לחיים - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"בלסין, יעקב משה בן שמואל ניסן הכהןאורח לחיים
וילנה Vilnaתרל"טסג"ל, חיים בן אברהם הלויאורח לחיים



ניו יורקתשס"דווייסבלום, אליעזר ליפא בן אלימלך - וויסבר חייםאורח לצדיק - בית אלימלך
ירושליםתשל"הווייסבלום, אליעזר ליפא בן אלימלךאורח לצדיק - 3 כר'

ורשה Warsawתרנ"דטאקסין, מנחם צבי בן אריהאורח לצדיק
חמ"דתש"עצברי, באורח לצדיק - מסורת תימן הקדומה

ירושלים Jeruasalemתש"פחאגיז, ישראל יעקב בן שמואלאורח מישור <מהדורה חדשה> - 2 כר'
חמ"דחש"דחאגיז, ישראל יעקב בן שמואלאורח מישור - 2 כר'

לבוב Lvovתרל"דחאגיז, ישראל יעקב בן שמואל, ומחברים נוספיםאורח מישור
ניו יורק New Yorkתש"טפולייב, משה אהרן בן ישראלאורח מישור

בני ברקתשס"הפלם, אליהו בן יהודהאורח מישור - 2 כר'
בני ברקתשס"זקורח, פנחס בן יוסףאורח מישור
ברלין Berlinתפ"גקרמניצר, יוחנן בן מאיראורח מישור
ליוורנו Livornoתרכ"גרקח, יעקב בן שלמהאורח מישור

ורשה Warsawתר"סחאגיז, ישראל יעקב בן שמואלאורח מישור, אלפא ביתא, תורת האדם, כתב יושר
ליקוואדחש"דפאלייעוו, משה אהרן בן ישראלאורח מישרים החדש - ב"ק

ניו יורקתש"לפאלייעוו, משה אהרן בן ישראלאורח מישרים - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חאנאליק, שמעון דוב בר בן אברהםאורח משפט
ירושליםתש"עוויינגארטן, צבי בן ישראלאורח משפט

ירושלים Jerusalemתרפ"ד - תרצ"אאוירבאך, מנחם נתן נטע בן שלמהאורח נאמן - 3 כר'
ירושליםמורה, אברהם בן דניאלאורח נדה

חמ"דתשס"ג - תשס"טאלול, דניאל משהאורח צדיקים - 5 כר'
ירושליםתשע"גמוצפי, סלמןאורח צדיקים
ירושליםתשע"גהראל, משה אליהואורח צדקה

לייקאוודתשע"ופרנקל, רפאל שלמה בן שלמהאורח שלמה - נדה
ירושליםתשס"טברלין, אברהםאורח תשובה

מודיעין עיליתתשע"הגרוסברד, לויאורחות אברהם - 2 כר'
ירושליםתשע"הסיאני, שלום מאיר בן ניסיםאורחות בן שלוש
מודיעין עיליתתשע"הגרוסברד, לוי בן אברהם אבאאורחות גאולה
בני ברקתשס"ברבינוביץ, דוד מתתיהו בן יחיאל יהושעאורחות דוד

ירושליםתשנ"השטרנבוך, משה בן אשראורחות הבית
טבריהתשע"השמעיה, משה חיים בן שלמה זלמןאורחות הלכה

סטו מרה Satu Mareתרצ"ט - תשכ"אכ"ץ, אברהם שלמה בן אליהו הכהןאורחות המשפטים - 3 כר'
ירושליםתשע"באלון, ג.אורחות הרב וראש הישיבה (הגר"פ שיינברג זצ"ל)

ליקוודתשס"האשר בן יחיאל (רא"ש) - קלמן חיים בן פנחס יוסףאורחות חיים <נתיב חיים>
ירושליםתשמ"זאשר בן יחיאל (רא"ש)אורחות חיים <עלי אורח - דרשת התוי"ט>

ירושלים Jerusalemתרצ"זלווינגר, יהודה אריה בן מרדכי הלויאורחות חיים <ליקוטי יצחק>



ניו יורקתש"עלווינגר, יהודה אריה בן מרדכי הלויאורחות חיים <מהדורה חדשה>
ירושליםתשנ"ושטרנבוך, משה בן אשראורחות חיים להרא"ש עם ביאור
לא ידועחש"דאשר בן יחיאל (רא"ש) - אורבך, כתריאל שלמה באורחות חיים מתורגם לאנגלית

לא ידועחש"דאשר בן יחיאל (רא"ש)אורחות חיים
וינה Viennaתרכ"הבאכריך, חיים בן עקיבאאורחות חיים
ירושליםתשנ"הישיבת שמחת יום טובאורחות חיים

ירושלים Jerusalemתרצ"זלווינגר, יהודה אריה בן מרדכי הלויאורחות חיים - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גסיאני, שלום מאיראורחות חנוכה

ירושליםתשס"הקובץ ישיבת שערי יום טובאורחות יום טוב - 4 כר'
תל אביבתשל"המולכו, יצחקאורחות יושר
מודיעין עיליתתש"עהסגל, חנניהאורחות ימים

ירושליםתשמ"בוגשל, שאול בן יהושע אהרןאורחות ישרים
בני ברקתשס"אגולד, דורון דוד בן שמואל יהושעאורחות מוסר
מודיעין עיליתתשס"גגרוסברד, לוי בן אברהם אבאאורחות מתנה

ירושליםחש"דסטינצקי, פרץ בן אלחנן אברהםאורחות פרץ - 2 כר'
כפר הרואהתשנ"ומנקין, פתחיה בן אריה ליבאורחות פתחיה
זולקוה Zholkvaתר"חאורחות צדיקים. תר"חאורחות צדיקים
ניו יארק,תש"ואורחות צדיקים. תש"ואורחות צדיקים

מודיעין עיליתתשס"זגרוסברד, לוי בן אברהם אבאאורחות ציונים - 2 כר'
חמ"דתשע"אצדיקים לבית בעלזאאורחות רבותינו ע"ס צעטיל קטן והנהגות האדם

בני ברקתשס"גטשערנובילאורחות רבותינו
בני ברקתשנ"בספר זכרוןאורחות שלמה
בני ברקתשס"גמכון להבת דודאורחות תפילין

אשדודתשס"חאביחצירא, יעקב בן מסעודאורי וישעי - אוצרות יעקב
לבוב Lvovתרכ"באברהם בן אליעזר הכהןאורי וישעי
גבעתייםתשנ"גאדרי, אליאב בן פנחסאורי וישעי
ירושליםתש"נאפשטיין, זיידלאורי וישעי

כרם ביבנהתשע"דבוכריס, ישיאורי וישעי - ימים נוראים
בני ברקתשע"דדבדה, אברהם בן יעישאורי וישעי - חודש אלול, ר"ה, עשי"ת ויוה"כ

בני ברקתשס"זהולנדר, יצחק מאיראורי וישעי - 2 כר'
לבוב Lvovתרמ"וטויבש, אורי שרגא פייבל בן שמואלאורי וישעי

ירושלים Jeruasalemתשע"זיונגרייז, אורי שרגא בן אהרן הלויאורי וישעי - 2 כר'
קרית מלאכיתשע"וישעיהו, נריהאורי וישעי - 3 כר'

ירושליםתשמ"טלוריא, רפאל משה בן מרדכי יחיאלאורי וישעי
בני ברקתשע"המוסדות אור תורת שלוםאורי וישעי



ירושליםתשנ"חפילץ, מאיר בן אביעזראורי וישעי - 10 כר'
בני ברקתשס"אקורח, פנחס בן יוסףאורי וישעי

ניו יורקתש"סרייז, מאיר אריה בן מרדכיאורי וישעי - 3 כר'
קרית ספרתש"עשחר, אורי - קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקבאורי וישעי - למכסה עתיק

ישראלתש"מליפשיץ, חיים אורי בן משהאורי חיים - 4 כר'
טבריהתשע"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןאוריאל - 2 כר'
רמת גןתשכ"דגלרנטר, משה בן מנחםאוריאן תליתאי
קרקוב Cracowתרנ"דאוריין תליתאיאוריין תליתאי
ירושלים Jerusalemתרע"גאפשטיין, פינחס בן ישעיהואוריין תליתאי
שלוניקי Salonikaתקי"חמודיליאנו, יוסף בן שמואלאוריין תליתאי
ורשה Warsawתרנ"ופיינגולד, אברהם אליהו בן דוד צביאוריין תליתאי
לבוב Lvovתר"מתאומים, משה בן אפריםאוריין תליתאי

ירושליםתשנ"גאיגוד בני תורהאורייתא <קובץ> - 5 כר'
ניו יורקתש"עישיבת דרכי תורהאורייתא <קובץ תורני> - 8 כר'

באר יעקבתשס"הישיבת באר יעקבאורייתא בחדוותא
ירושלים Jeruasalemתשע"וסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםאורייתא - 2 כר'

אזמיר Izmirתקי"חזאבי, אברהם ישראל בן בנימיןאורים גדולים - 2 כר'
וילנה Vilnaתרמ"זריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליאורים גדולים

אמשטרדם Amsterdamתי"גבכרך, אברהם אהרן בן מנחם מןאורים והתומים - 2 כר'
ירושליםתש"עאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעאורים ותומים <מהדורה חדשה> - 2 כר'

דירנפורט Dyhernfurtתפ"חאורים ותומים. תפ"חאורים ותומים
ורשה Warsawתרמ"באייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעאורים ותומים - 3 כר'

לונדון Londonתס"זהאמבורגר, אורי פייבוש (אהרן) בן נפתלי הירץאורים ותומים
ונציה Veniceשס"געראמה, מאיר בן יצחקאורים ותומים

ירושלים Jeruasalemתש"זתלמידי הישיבה המרכזיתאורים
נתניהתשנ"טלוין, עמיהוד יצחק מאיר (עורך)אוריתא - 15 כר'

ליקוודתשע"דכהנא, יששכר דוב הכהןאורך השולחן - הלכות אונאה
תל ציוןתש"פאילני, אמיתיאורך ואמתך

ירושליםתש"פבנבנישתי, שמואל בן יעקבאורך ימים <מהדורה חדשה> - 2 כר'
קושטא Istanbulש"ךבנבנישתי, שמואל בן יעקבאורך ימים
חמ"דתשע"טדיויד, יעקבאורך ימים

ירושליםתשע"טזביחי, פנחס בן רפאלאורך ימים - שילוח הקן
ירושליםתשע"ויונה, אברהם יאיר בן מנשהאורך ימים - שבת ומועדים

תל אביב Tel Avivתשי"חשצ'רנסקי, מאיר בן בנימיןאורך ימים
ירושליםתשס"ופרישמן, אברהם בן שלום משהאורן של חכמים



מודיעין עיליתתשע"אצדוק, אורן בן שמעוןאורן של חכמים - 3 כר'
תל אביבתשנ"גכתב, שלוםאורצל היונה

תל אביבתשכ"טספר קהילהאושמינה
ירושליםתשס"דבן זכרי, יצחק בן משהאושפיזא דיצחק
פתח תקוהתשע"אליפסקי, אפרים יעקב בן מיכאלאושפיזין קדישין

ירושליםתשל"זספר קהילהאושפיצין
ניו יורקתשי"חוולינץ, אהרן אשר בן אברהםאושר אהרן

ירושליםתשמ"בגלזרסון, מתתיהואושר הנישואין באותיות ומילים
ירושליםתשכ"בווארהפטיג, ירוחם אשר בן שלמה יעקבאושר ירוחם
שלוניקי Salonikaשכ"הבנבנישתי, מאיר בן שמואלאות אמת
בני ברקתשנ"המונסונייגו, אברהםאות אמת
שלוניקי Salonikaתקנ"טסיד, יהודה בן מנוחאות אמת

אמשטרדם Amsterdamתרי"ד - תרל"דפקידי ואמרכלי ערי הקודשאות אמת - א
ברדיטשוב Berdichevתר"סקראבצוב, לוי יצחק בן משהאות אמת

ליוורנו Livornoתרמ"דכנאפו, יוסף בן משהאות ברית קדש
ירושליםתשס"ופליגלמן, יצחק אהרןאות ברית קודש - סדר המילה והלכותיה

ירושליםתשע"גאורלנסקי, מרדכי ישעיהו בן יעקבאות ברית
בני ברקתשמ"זאלקיים, בנימין בן שלמהאות ברית - 2 כר'

ירושליםתשנ"חבעילום שםאות ברית
ירושליםחש"דגרינולד, זאבאות ברית
ירושלים Jerusalemתשי"טנחמן בן שמחה מברסלבאות ברית
ברטיסלבה Bratislavaתר"י - תרי"אסידון, שמעון בן יהודהאות ברית

אזמיר Izmirתרכ"ודי שיגורה, רפאל פינחס יהושע בן שמואלאות הברית
ביתר עיליתתשס"טטהרני, דוד בן יעקבאות הברית

אזמיר Izmirתרט"ז - תרכ"הדי שיגורה, רפאל פינחס יהושע בן שמואלאות היא לעולם - 2 כר'
וינה Viennaתרצ"בבוימינגר, משה אהרן דוב בן אביגדוראות התפלין
ליקוודתשע"גדויטש, קלמן אברהם בן יצחקאות ופלא

ווארשא,תרמ"ה,סלונימסקי, חיים זליג בן יעקבאות זכרון לאלכסנדר פאן הומבאלד
פרמישלה Przemyslתרנ"וקלוגר, אברהם בנימין בן שלמהאות זכרון

ירושליםתשע"זשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשאות חיים <מהדורה חדשה>
ברגסס Beregovoתרפ"אשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשאות חיים ושלום
בני ברקתשנ"זארלנגר, חיים אריה בן שמשון רפאלאות חיים - א

מלבורןתשע"דהיימליך, חיים בן מנחם יוסף הלויאות חיים
בני ברקתשס"זסלומון, דוד בן חיים שלמהאות חיים

בני ברקתשמ"הקרויס, חיים בן ישעיה - גריפלד, משה חייםאות חיים - תיקון בית רחל, חיים ברצונו, חיים וחסד השל



ביתר עיליתתש"פהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשאות יציב
בני ברק Bene Berakתשע"וחבזה, ישראלאות ישראל
בני ברקתשע"הקלרמן, אברהם מנחם בן שמואל הלויאות לזכרון

ירושליםתשס"זבצלאל, אברהם בן שמואלאות לטובה - נדה
בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמהאות לטובה

בני ברקתשמ"זיעקבזון, טוביהאות לטובה - 3 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרנ"הסטפאנסקי, אברהם בן ברוך הלויאות לטובה
קירי Chieriשפ"זקונציו, יוסף בן גרשוםאות לטובה
חמ"דתש"פמכון באר אליהואות ליעקב
אזמיר Izmirתרל"ודי שיגורה, רפאל פינחס יהושע בן שמואלאות לישועה
ירושליםתשס"במובשוביץ, ישראל בן שמואל דוד הלויאות לישראל

תל אביבתשנ"הרבותינו לבית רוז'יןאות מלך
ירושליםחש"דידעיה המכונה שן בוניט דלונילאות נפש
ירושלים Jerusalemתרס"דאות עולםאות עולם

ירושליםתשס"חבלום, בן ציון בן עמרםאות ציון <טקסט>
ניו יורקתשס"גבלום, בן ציון בן עמרםאות ציון

גרוס, מרדכי  בן צדוקאות קודש - מילה בשבת ויום טוב
חמ"דחש"דוזלמן, מ - גרילק, מנחםאות קין

ירושליםתשע"זשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשאות שלום <מהדורה חדשה>
לונדון Londonתרכ"זאבן-תיבון, שמואל בן יהודהאותות השמים
זיטומיר Zhitomirתקס"האריה ליב בן יהודה הלוי מסטריזובאותות השמים
ברדיוב Bardejovתרס"דאייזנבאך, יהושע בן יצחק אייזיקאותות ומועדים
ירושליםתשע"טג'קובס, יוסף בן יצחק הכהןאותות ומופתים

ירושליםתשמ"האליצור, שולמיתאותות שלשה - קדושתא קלירית לשבת חנוכה וראש חוד
ניו יורקתשע"גהכהן, אליהו בן אברהם שלמהאותיות אליהו

ירושליםתשכ"היצחק אייזיק בן יעקב הלויאותיות דר' יצחק <מהדורה חדשה> - 2 כר'
זיטומיר Zhitomirתרכ"היצחק אייזיק בן יעקב הלויאותיות דר' יצחק - 2 כר'

ונציה Veniceש"ואותיות דרבי עקיבאאותיות דרבי עקיבא <דפו"ר>
לונדוןתשל"טאיגר, עקיבא בן משהאותיות דרבי עקיבא איגר

אותיות דרבי עקיבאאותיות דרבי עקיבא השלם
ירושלים Jerusalemתרע"דאותיות דרבי עקיבאאותיות דרבי עקיבא
קרקוב Cracowש"ץאותיות דרבי עקיבא. ש"ץאותיות דרבי עקיבא
מארגהיטא,תש"זאותיות דרבי עקיבא. תש"זאותיות דרבי עקיבא
קושטאר"פמדרשאותיות דרבי עקיבא
ירושליםתשע"בשטרן, יחיאל מיכלאותיות האלף בית



קרית ספרחש"דליקוט מספר חפץ חייםאותיות החיים
ירושליםתשנ"אויינר, משה בן אברהם זלמןאותיות הרב

ביתר עיליתתשע"השטרנפלד, נחמן בן פסחאותיות ומופתים בגימטריא
ירושלים Jeruasalemתשל"ולויאן, משהאותיות ומשמעותם במקרא - 6 כר'

בני ברקתשס"חקובץ תורניאותיות למשה - 13 כר'
דירנפורט Dyhernfurthתקפ"אסעדיה בן יוסף גאוןאותיות לרבינו סעדיה
כפר חב"דתשס"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןאותיות לשון הקודש
עפולהתשע"דאבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משהאותיות מחכימות
פינסק Pinskתרע"גגולדין, יצחק דוב (איזיק בר)אותיות מחכימות

ירושלים Jerusalemתרס"וגפן, יעקב ברוך בן יוסף צביאותיות מחכימות - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"ז - תשי"חאבן-חיוג', יהודה בן דודאותיות נחות

ניו יורק New Yorkתשי"דזעמבא, מנחם בן אלעזראותיות פורחות
אלעדתש"פעמית, שגיב הלויאותיות פורחות

חש"דפיליפובסקי, חיים בנימיןאותיות קדמוניות
ונציה Veniceש"ואותיות דרבי עקיבא. ש"ואותיות של רבי עקיבא

בית שמשתשע"בקלוגר, אברהם צביאותך אבקש - 3 כר'
בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמהאותך קויתי

זולקוה Zholkvaתקי"באשר אנזיל בן יהודה ליבאותת למועדים
ניו יורקתשס"טקליין, שלמה זאבאז אמר שלמה

ירושליםתשס"חמורסיאנו, אליהו בן שלמהאז אמרתי
בני ברקתשס"האיצקוביץ, אברהם זאב בן צביאז ברית
בני ברקתשנ"זאיצקוביץ, אברהם זאב בן צביאז דרש

ניו יורקתשע"בגולדברגר, יצחק אהרןאז יאמרו - 2 כר'
בני ברק Bene Berakתש"עאיצקוביץ, אברהם זאב בן צביאז ירננו

בני ברק Bene Berakתשע"דאיצקוביץ, אברהם זאב בן צביאז ישוררו
קרית ספרתשס"זספר זכרון לרב רפאל משה גולדשמיטאז ישיר משה

ירושליםתשס"האדלמן, זלמןאז ישיר
בני ברקתש"ןאיצקוביץ, אברהם זאב בן צביאז ישיר

ירושליםתשס"טזילבר, אריה בן יוסףאז ישיר - 2 כר'
ירושליםתשס"זמלכא, יואל בן יוסףאז ישיר
ניו יורקתשנ"הקראהן, אברהם זעליג בן פסח יוסףאז ישיר

ניו יורקתשע"חשווערד, משה בן אריה זאבאז ישיר - שבועות
בני ברקתשס"האיצקוביץ, אברהם זאב בן צביאז כצבי

בני ברק Bene Berakתשס"טגרוס, מרדכי בן צדוקאז לשון שירה
לונדוןתשס"חבית אהרן בעלזאאז נדברו - 7 כר'



ניו יורקתשס"זזילבערשטיין, אהרןאז נדברו - בראשית
בני ברקתשכ"ט - תשמ"דזילבר, בנימין יהושע בן ברוךאז נדברו - 14 כר'
ניו יורקתש"עחבורות ליל שישי קרית יואלאז נדברו - 5 כר'

תשמ"ז - תשמ"חירחון ויז'ניץאז נדברו - 42 כר'
איתמרתשס"דכנרתי, עמיחיאז נדברו

פולק, שמואלאז נדברו - 7 כר'
בני ברק Bene Berakתש"עאיצקוביץ, אברהם זאב בן צביאז נצטוו

אשדודתש"ענסים, דבאז ראה ויספרה
בני ברקתשס"אאיצקוביץ, אברהם זאב בן צביאז שמח

ניו יורקתשס"וזילברשטיין, אהרן בן יוסף צביאז תשכיל - 2 כר'
ברונאחש"דגלייוויץ, יעקב בן שלמהאז תשמח
ירושליםתשפ''אבלייער, אברהם זאב בן יהושע שמואלאז תתענג

בית שמשתשע"גמן, שמעוןאזהרה לכהנים
לא ידועחש"דאזהרהאזהרה

ונציה Veniceתי"באבן-גבירול, שלמה בן יהודה - חאגיז, יעקב בן שמאזהרות <פתיל תכלת>
ליוורנו Livornoתט"ויצחק בן ראובן אלברג'לוניאזהרות <ישיר משה>

ירושלים Jeruasalemתשמ"אאלבז, שמואל בן יהודהאזהרות להרב שמואל אלבז
ורשה Warsawתר"סאליהו בן מנחם הזקןאזהרות לחג השבועות לרבינו אליהו זקן <הידור זקן>

ירושליםתשס"דדוראן, שמעון בן צמח - אברהם, דוד בן אברהםאזהרות לרבינו שלמה בן גבירול עם זוהר הרקיע <זיו הז
פתח תקווהתשס"חחפוטא, אברהם בן יאיראזהרות לשבועות <שמע אברהם>

בני ברקתשע"דסעדיה בן יוסף גאון - נידלמן גדליהאזהרות על סדר עשרת הדברות <אוסף לקח>
ירושליםתשל"בשפירא, ישראל איסר בן רפאלאזהרות רבינו אליהו הזקן עם ביאור מתק אזהרות

ונציה Veniceשל"באבן-גבירול, שלמה בן יהודהאזהרות
ליוורנו Livornoתר"ביצחק בן ראובן אלברג'לוניאזהרות
ירושליםתרנ"ומלמד, סימן טובאזהרות

ליוורנו Livornoתקל"זאבן-גבירול, שלמה בן יהודהאזהרת הקדש
פירט Fuerthת"ןאזהרת הקודש. ת"ןאזהרת הקודש
קרקוברצ"הכהן, דודאזהרת נשים

ירושליםחש"דמאלצאן, יצחק בן שמואלאזהרת שבת - 3 כר'
תל אביבתשכ"גהפטרמן, אברהםאזוי לעבן יידן

ירושלים Jerusalemתשס"טאליהו בן אברהם שלמה הכהןאזור אליהו <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרנ"דאליהו בן אברהם שלמה הכהןאזור אליהו - קרבן אליהו

לבוב Lvovתרמ"טהורשובסקי, אליהו בן אברהם יעקבאזור אליהו
ורשה Warsawתרמ"הלרמאן, אליהו בן אברהם יוזפאאזור אליהו

סיגט Sighetתרפ"ההאגר, משה בן יעקב שמשוןאזור האמונה



פיוטרקוב Piotrkowתרס"טילין, אברהם בן אריה זאבאזור הצבי
תל אביבתשכ"חחבר סופריםאזכרה מצוק

ירושלים Jerusalemתרצ"ז - תרצ"חקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאזכרה - 5 כר'
ירושליםתשס"גמרגליות, ישעיה אשר זליג - מרגליות שלמה אליעאזמ"ר בשבחין - תולדות ריא"ז מרגליות, שאל אביך

ירושליםחש"דאביחצירא, שמעון (עורך)אזמר בשבחין - נר יצחק
ירושליםתשס"טלוי, אהרן בן בנימין יוסףאזמר בשבחין - זמירות לשבת קודש מפורשות ומבוארות

בני ברקתשע"הדיין, נסים בן שלמהאזמרה שמך
ירושליםתשס"אמתורת רבי נחמן מברסלבאזמרה

ירושלים Jerusalemתשנ"חעזריאל, אהרן בן עזריאלאזן אהרן <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרמ"ועזריאל, אהרן בן עזריאלאזן אהרן

חמ"דחש"דבנבנישתי, יהושע רפאל בן ישראלאזני יהושע <מהדורה חדשה> - 4 כר'
קושטא Istanbulתל"זבנבנישתי, יהושע רפאל בן ישראלאזני יהושע
ירושליםתשל"במשה, יהושעאזני יהושע
ירושלים Jerusalemתרע"דסיגל, יהושע בן משה יוסףאזני יהושע

ירושלים Jeruasalemתשי"א - תש"כסורוצקין, זלמן בן בן ציוןאזנים לתורה - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ובן צור, צביאליאזעקת אמת
בני ברקחש"דנשרי, אברהם צביאזעקת אמת
ברטיסלבה Bratislavaתרכ"בטויבר, ישראל איסר בן זרחאזרח רענן

ירושליםתשמ"גפראגר משהאח ואחות - ב
סט. לואיס St. Louisתרצ"טגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבאח לצרה
חדרהתשל"האורנשטיין, יוסף חיים בן יעקב (עליו)אח"י אתה

ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךאחד אני יודע
אור עציוןחש"דבכרך, יהושעאחד היה אברהם
ירושליםתשע"זגרליץ, מנחם מנדלאחד היה אברהם
ירושליםתשפ"אעטייה, אברהם (לזכרו)אחד היה אברהם

בני ברקתשע"זרוט, שלמהאחד היה אברהם - א
ירושלים Jerusalemתשי"דמרגליות, רחל בת אליהו דוד נחמןאחד היה ישעיהו

ירושליםתשע"בכהן, אברהםאחד מל"ו
ירושליםתשס"זשריקי, מרדכי בן חייםאחד מלך העולם

משיח, אליהו בן שלמהאחד מרבבה
חיפה Haifaתרפ"חזלוטניק, יעקב בן שלמהאחדות ישעיהו

חמ"דתשע"ואסייג, נסיםאחדות ישראל - 2 כר'
תל אביבתשי"טבטאון תנועת אחדות ישראלאחדות ישראל - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"ג - תשי"דברנשטיין, משה בן אברהם אליהואחדות ישראל
ירושליםתשמ"הלקט מקורותאחדות ישראל



בני ברקחש"דרוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמראחדות ישראל
ליקוודתשס"ולוין, אליהו בן משה הלויאחוה דעי - 3 כר'
ירושליםתשנ"חמאור, מנחם זאבאחוה והשפעה

ירושליםתשע"דוזאן, חויתה חייםאחוה ושלום - 2 כר'
ירושליםתשס"דלופס, אליהו - עדס, משהאחוזת ארץ
בולטימורתש"מסיגל, שמואל דוד בן יוסף משהאחוזת שדה

אמשטרדם Amsterdamתקכ"בבעילום שםאחוית אחידן: או פתרון החידה חד גדיא
ירושלים Jerusalemתרצ"אפולישץ, יהודהאחות יהודה
סלוניקיתרי"גסדר ליל ראש השנהאחות קטנה
אלעדתשע"טרוטר, חיים בן אהרן ישעיהאחות קטנה
ירושליםתשס"זארבל, אברהם בן צביאחותי כלה

לייקוודחש"דקירש, חיים זאב בן צבי מנחם הלויאחזת הלויים
אמשטרדם Amsterdamתרל"טדה-לוו, יעקב בן חייםאחזת מרעים

בני ברקתשס"האלטמן, שמשון בן שרגא צביאחי וראש
אזמיר Izmirתרי"אחיים יהודה אברהם בן יהושע אברהם יהודהאחי וראש - 2 כר'

סצ'יז'וב Strzyzowתרפ"ט - תר"צאחיאסףאחיאסף - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתש"ןחדאד, אפריםאחיה ואספר

ירושליםתש"ענוסבוים, חיים אלחנן אליעזר (עליו)אחים בהספדא
ברוקליןתשע"הספר זכרוןאחים בהספידא

ירושליםתשס"חקובץאחים יחדיו - 2 כר'
בני ברקתשס"חהכהן, ניסים בן כמוסאחימלך הכהן

גרבהתש"חחורי, ברוך - עטיה, יהושעאחימע"ץ - 2 כר'
באר שבעתש"חעשוש, צגייר בן בנימיןאחימע"ץ
בני ברקתשנ"זחדאד, חי בן ישועהאחיסמך

ירושליםתשנ"בגרודזנסקי, חיים עוזר בן דוד שלמהאחיעזר <מהדורה חדשה> - 4 כר'
תל אביבתש"לגרודזנסקי, חיים עוזר בן דוד שלמהאחיעזר <קובץ אגרות> - 2 כר'

וילנה Vilnaתרפ"ב - תרצ"טגרודזנסקי, חיים עוזר בן דוד שלמהאחיעזר - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ורוטשטיין, שמואל יצחקאחיעזר - חייו ופעולותיו

ירושלים,תרצ"חאחיקר החכם. תרצ"חאחיקר החכם (עם הוספות)
ברלין Berlinתרפ"גאחיקר החכם. תרפ"גאחיקר החכם
ירושלים,תרצ"חאחיקר החכם. תרצ"חאחיקר החכם

ירושליםתשע"טלוי, שלמה בן יוסףאחכה לו
בני ברקתשס"גאברהם בן רםאחלמה

ירושליםתשע"טהורביץ, אלטר יהודה יחזקאל בן יעקב שרגא פייבאחלקם ביעקב
ירושלים Jeruasalemתש"עחדאד, אפריםאחסה בו



ירושליםתשל"אספר זכרוןאחר האסף [סרנא]
ירושליםתשס"בשוורץ, יואל בן אהרןאחר מיטתו

ירושליםתשע"טרבי יצחק ברבי יהודה - סטל יעקב ישראלאחר שלישים במועצות אשים
בני ברקתשנ"ופרץ, חנהאחרון הגאונים בתוניסיה - 2 כר'

ירושליםתשע"גרוט, אברהם משה בן אהרן יהודה הלויאחרי הקוצרים
יפו Jaffaתרפ"דמלכוב, יעקב ישראל בן אליעזראחרי מות קדושים
ניו יורקתשס"דרוזן, אהרן יוסף בן יצחק יחיאל מיכלאחרי ראי - 2 כר'

כוכב יעקבחש''דבוצ'קו, שאול דוד בן משהאחריות האדם - היתר אכילה לחולה ביום הכיפורים
באר שבעחש"דאלקבץ, אלעדאחריך בנימין

צפתתשע"חשוואב, רפאלאחריך נרוצה - ג
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןאחרית האדם בעולם הזה

ניו יורקתשכ"ומלוקט מספרי מוהר"ןאחרית הימים
ורשה Warsawתרנ"גרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)אחרית השנים - 2 כר'

ירושליםתש"עכהנא שפירא, דב בער בן אליהו דודאחרית ים
ירושליםתשס"גשפירא, אריה בן רפאלאחרית כראשית

בני ברקחש"דטובי, יהודה בן שלוםאחרית לאיש שלום <מסכת חייו של רבי שלום טובי>
ליוורנו Livornoתקפ"טבלעיש, אברהם בן שלוםאחרית לאיש שלום
ירושליםתשס"דספר זכרוןאחרית לאיש שלום

ירושליםתשע"ארבר, שמואלאחרית
מודיעין עיליתתשס"הנתנזדה, יגאל בן משהאחת ולתמיד
בני ברקתשפ"אבן נון, יצחק בן משהאחת שאלתי

קרית ספרתשע"טיוזעף, יצחק זאב בן אברהםאחת שאלתי - 5 כר'
בני ברקתשס"בקרליץ, חיים שאול בן מאיראחת שאלתי

בני ברקתשע"אלחובר, דוד בן משהאטה למשל - 3 כר'
בני ברקתשמ"ההלפרין, רפאל בן יעקבאטלס עץ חיים - 16 כר'

ברליןתרצ"ומונק, עזראאי אחינו ב"י רשאים לשנות ממבטא אשכנזי למבטא ספר
ישראלתש"נחלמיש, משהאי"ש בגבורות [אלכסנדר שפרן]

תשע"טשיין-אזולאי, ישראל שמעון (תולדותיו)אי"ש האשכולות
אשדודתשנ"אלייפער, אברהם אבא בן יוסףאיבא דאברהם

תל אביבתשכ"חספר קהילהאיביה - ספר זכרון לקהילת איביה
ירושליםתשנ"טגרינבוים, ברוך צבי בן ישראל מרדכיאיבעיא להו

תל אביבתשי"אצאנין, מאיבער שטיין און שטאק
ירושליםתש"מפרידמן, רייזלאיבערן בריק

ורשהתרמ"האיגרא, משולם בן שמשוןאיגרא רמה - 2 כר'
ירושליםתשי"באיגרות חכמי איטליה



וינה Viennaתרפ"חסופר, שלמה בן אברהם שמואל בנימיןאיגרות סופרים
ירושליםתשמ"טשרגאי, שלמה זלמןאיגרות שלמה זלמן שרגאי

ניו יורקתשנ"זפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןאיגרי דבי הילולי - 2 כר'
חמ"דתש"להמרכז להדרכהאיגרת לבן ישיבה - ה

ירושליםחש"דנאטאן, מרדכי רפאלאיגרת לבר מצוה
ירושליםתשנ"זאיגרת להוריםאיגרת להורים
תל אביב Tel Avivתשל"בחוג הצעירים של הסתדרות פא"יאיגרת לצעיר
בני ברקתשמ"ולוי, נתן - לוי, אברהם בן יצחקאיגרת פורים

ירושליםתשמ"גאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעאיגרת תנחומין
בני ברקתשע"בדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבאיגרתא חדא <מהדורה חדשה>

בני ברקתשס"חדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבאיגרתא חדא - 2 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםאידוותא דימא - 9 כר'

ניו יורק1917לפקוביץ, הנריאידישע און העברעאישע ליעדער
ניו יורקתש"אכהנא שפירא, נחוםאידישקייט

ניו יורק New Yorkתש"בתלמידי ישיבת רי"אאידנו - 2 כר'
ניו יורקחש"דזילברשטיין, ברוך יעקב הכהןאידעאל ארגאניזירונג

בואנוס אירס Buenosתשכ"זליפינר, אליהואידעאלאגיע פון יידישן אלף בית
ירושלים Jeruasalemתשע"גאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - שפירא, אריה בןאידרת אליהו - אדרא זוטא ע"פ הגר"א עם ביאור

ניו יורקתש"יאביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דובאיה סופר
קרקוב Cracowתרמ"דרובינשטיין, מרדכי בן דוד צביאיה סופר

ירושליםתשל"גסעדיה בן יוסף גאוןאיוב <רס"ג>
לבוב Lvovתקפ"דשמחה אריה בן אפרים פישל הלוי מהרובשובאיוב <עם באור נחמד>

קושטא Istanbulש"התנ"ך. ש"ה. קושטאאיוב <ע"פ יצחק ב"ר שלמה הכהן>
קושטא Istanbulש"התנ"ך. ש"ה. קושטאאיוב <ע"פ ר"י כהן>

תל אביב Tel Avivתשי"אויזר, אשראיוב (מפורש)
אשדודתשע"באזולאי, דוד בן מקסיםאיוב המבואר

ירושליםתשמ"אמרגליות, רחלאיוב כמו שהוא - 2 כר'
ירושליםתרנ"התנ"ך. תרנ"ה. ירושליםאיוב עם העתקה בלשון פארסי

קושטא Istanbulשל"זעונקיניירה, יצחק בן שמואלאיומה כנדגלות
בני ברקתשע"ופרידלס, יהודה אריה בן אברהם יצחקאיזהו מקומן - 10 כר'

ציריךתר"צפינס, שלמה זלמן בן דובאיזהו נשך
ניו יורקתשע"וווערכטער-ראבינאוויטש, צבי הירש בן פנחסאיזהו רשות הרבים - 2 כר'

תל אביבתשל"דארליך, ישראל בן יהודהאיטליה
ברמן, יעקב יצחקאיי הים - מזוזה
לייקאוודתשע"חדוד, אברהם ירמיהו בן יוחנן הכהןאיי הים - 2 כר'



ירושליםתשכ"טוייספיש, יעקב אשראיי הים
ירושליםתש"עכהנא שפירא, דב בער בן אליהו דודאיי הים

אוסטרה Ostrogתקצ"העדל, יהודה ליב בן משה הלויאיי הים - 2 כר'
ניו יורקתשע"חקאהן, דוד בן צבי משהאיידי דזוטר

לודתשנ"דשרף (מלאכי), מיכלאיילת חשקי כלילת יופי - תולדות רבי אהרן פרץ
ניו יורקתשמ"זרוזן, אהרן יוסף בן יצחק יחיאל מיכלאיים בים - 9 כר'

פרגתמ"וורטר, מאיר בן שמעוןאיין נייא שין ליד אוף עשרת הדברות
גרמניהת"ספן, טויבהאיין נייע ליד

פרגתמ"דבן שלום, חייםאיין שין ליד אויף שני קדושים
פרגת'פן, טויבהאיין שין ליד

חמ"דחש"דאיין שין מעשהאיין שין מעשה
גרמניהת"קאברהם בן אהרןאיין שין נייא תורה ליד

ניו יורקתש"חטווערסקי, אהרןאיך בין דער קרבן און דער עדות
ירושליםתשמ"הפרידמן, חיים שלמהאיך וועל זיי איבערלעבען

קרוטושין Krotoszynתר"הקרא, אברהם בן יצחק זליג - קרא, אריה יהודה ליאיל המלאים
טבריהתשע"אכהן, צבי בן אליהואיל וצבי
לבוב Lvovתק"פיצחק בן אברהם מפוזנהאיל יצחק

מודיעין עליתתשע"גמזרחי, רחמים בן יצחקאיל יצחק - תקיעת שופר
ורשה Warsawתרנ"הקוזאק, אברהם יהודה ליבאיל מלאים

בני ברקתשמ"גליבוביץ, אברהם יעקב בן אליהו אריה חייםאיל מלואים - 3 כר'
ירושליםתשס"האליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - קרליבך, אליעזראיל משולש <מבואר>

וילנה Vilnaתקצ"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)איל משולש - 2 כר'
גני תקוהתשמ"דשלזינגר, מנחם אריה בן חיים יוסףאיל משולש - 5 כר'
בני ברקתשע"והרבסט, יוסףאיל תערוג - 4 כר'

ירושליםתשנ"חוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאלאילה שלוחה <על התורה> - 3 כר'
ירושליםתש"עוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאלאילה שלוחה <על נביאים> - 4 כר'

פרמישלה Przemyslתרנ"ההאלברשטאם, נפתלי בן יחזקאל שרגאאילה שלוחה
בודפסט Budapestתש"גהורוויץ, נפתלי צבי בן מנחם מנדלאילה שלוחה - 2 כר'

ירושליםתשנ"אוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאלאילה שלוחה - 30 כר'
ירושליםתשס"אמארילוס, נפתלי בן שמעוןאילה שלוחה
ורשה Warsawתרמ"ונפתלי הרץ מריטובהאילה שלוחה

ירושליםתשס"גסעידיאן, אייל יהודהאילה שלוחה - בבא בתרא
ורשה Warsawתרנ"זקלאצקין, נפתלי הירץ בן נתןאילה שלוחה
גראססווארדייןתש"אשווארטץ, נפתלי הכהןאילה שלוחה

רמת גןתשנ"בתווינה, שלמה בן עאבד - יוסף חיים בן אליהואילה שלוחה - קרן ישועה



בגדאד Baghdadתרל"ותווינה, שלמה בן עאבדאילה שלוחה
תפרחתשנ"טפינקלשטיין, אברהם בן יחזקאלאילו של אברהם - 2 כר'

חמ"דתשע"טשמריהו, אייל בן שמעוןאילותי לעזרתי
ישראלתשכ"בספר קהילהאילייה - ספר אילייה

אמשטרדם Amsterdamשפ"ח - שפ"טדילמדיגו, יוסף שלמה בן אליהואילם - 8 כר'
ברודי Brodyתרמ"אקורדובירו, משה בן יעקבאילמה רבתי

ירושלים Jeruasalemתשע"ואוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכיאילן אילן במה אברכך
ורשה Warsawתרכ"הפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןאילן הגדול - 2 כר'

ביתר עיליתתשע"חיודלביץ, אריה ליב בן יהושע צביאילן המשפט
ירושליםתשמ"הבן דוד, ראובן בן שמעוןאילן הקדוש
ירושלים Jerusalemתשי"באריגור, יצחק אריה בן נתןאילן ונופו

ירושליםתשס"חבנדהיים, אלסאילן יוחסין למשפחת אליעזר ליפמן פיליפ פרינץ
ירושלים Jeruasalemתשס"ולוצאטו, משה חיים - צרור, יצחק ברוךאילן רמח"ל עם שורש האילן

חמ"דתשמ"וקובץ זכרוןאילנא דחיי שרה
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חמנחם מנדל בן יוסף מרימאנובאילנא דחיי - 2 כר'

ירושליםתשס"הקובץאילנא דחיי
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןאילנא דחיי

הלברשטט Halberstadtתר"כ - תרכ"הגרשון תנחום בן אליהו בנימין ממינסקאילנא דחייא <אילנא דחיי> - 3 כר'
רכסיםתשע"חבעילום שםאילנא רברבא
ירושליםתשס"הגולדיש, מרדכי יחזקאלאילנא רברבא

ירושליםתש"עמן, שלמה בן אברהםאילנות השדה - ט"ו בשבט
ישראלתשכ"זעץ הדר, אברהםאילנות

ירושליםתשס"חברנדווין, משולם זושאאילני דפלפלי
ונציה Veniceשי"באלקבץ, שלמה בן משה הלויאילת אהבים <דפו"ר>

ירושליםתש"סאלקבץ, שלמה בן משה הלויאילת אהבים <מהדורה חדשה> (הגדה של פסח - כתב א
ניו יורקטייכער, יוסף משה בן גרשוןאילת אהבים <מהדורה חדשה>

אמשטרדם,,תכ"ה]אוליוויירה, שלמה בן דוד דיאילת אהבים
ונציה Veniceשי"באלקבץ, שלמה בן משה הלויאילת אהבים - 3 כר'

ירושליםתשע"גברים, יחיאל אריה לייב בן משהאילת אהבים
וינה Viennaתקע"חדי אוליוויירה, שלמה בן דודאילת אהבים

בני ברקתשס"זישיבת כסא רחמים  זגדון, משה (עורך)אילת אהבים - קידושין
אשדודתשע"וצינץ, אריה ליב בן משהאילת אהבים - 6 כר'

חמ"דחש"דשהרבני, איילאילת אהבים - 11 כר'
זולקוה Zholkvaתקס"בתאומים, אריה יהודה ליב בן יוסףאילת אהבים
רמת גןתשע"הבעילום שםאילת השחר



ניו יורקתשס"טהוברמן, זאב בן שלמה הכהןאילת השחר - 3 כר'
לובלין Lublinתרפ"ההרצברג, מרדכי חיים הלויאילת השחר - א

ירושליםתשע"ווקסלשטיין, אהרןאילת השחר
ירושליםתשע"הטייב, שמואל בן אברהםאילת השחר - 2 כר'
ירושליםתשס"טטננבוים, זאב וולף בן צבי - טננבוים, מאיראילת השחר - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoתרל"וטננבוים, זאב וולף בן צביאילת השחר
ירושליםתשמ"טפילבר, יעקב הלויאילת השחר

ניו יורקתשל"ז - תשמ"ברבינוביץ, אשר בן ירמיהואילת השחר - 3 כר'
ורשה Warsawתרל"טרבינוביץ, בנימין דוד בן יצחקאילת השחר

ירושליםתשע"חשוורץ, יואל בן אהרןאילת השחר - כאיל תערוג
בני ברקתש"נ - תש"סשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביאילת השחר - 28 כר'

נתניהשלוש, דוד חייםאילת השחר
מנטובה Mantuaשע"בתפילות. סליחות. אשמורת הבוקר. שע"באילת השחר - 2 כר'
תל אביבתשי"גקיסטר, יצחקאימוץ ילדים בישראל
ירושליםחש"דפרנק, צבי פסחאימורים משלחן גבוה

ירושליםתשנ"ורבי אלעזר בירבי קליראימנתה תעל לנמהרים (תדפיס)
ניו יורקתש"לרויטנבערג, מרדכי טוביה בן משה אליעזראימרות טל - 2 כר'

ירושליםתשס"חאביכזר, אברהם בן אליהואימרות נעם - 2 כר'
חמ"דתש"פרוזנטל, מאיר בן יצחקאימרות על בבא קמא

חמ"דתשע"טרוזנטל, מאיר בן יצחקאימרות על סוטה
ליוורנו Livornoתרט"ובן אמוזג, אליהו בן אברהםאימת מפגיע - 2 כר'

ורשה Warsawתרמ"חמשה בן אפרים מברזיאימת מפגיע
כפר הרואהתשל"הנריה, משה צבי בן פתחיהאימתי קוראין את ההלל
ירושלים Jeruasalemתשע"דאבידן, משהאין אבדה כאבדת הזמן
ירושליםתשל"והערבסט, מרדכיאין אויסגעבענקטן לאנד

ירושליםתשע"אליפשיץ, נטע בן יעקבאין אסתר מגדת
בני ברקתש"פנשרי, אברהם צבי בן יצחק אייזיקאין גדולה כתורה

בואנוס אירס Buenosתשכ"טהרבסט, מרדכיאין גייסט פון דורות
ישראלתשל"חפוטולסקי, משהאין למדין מקודם מתן תורה

ירושליםתשע"בכהן, דניאל בן אליהואין לנו אלא הבן איש חי
יוהנסבורגחש"דגלזרסון, מתתיהואין מזל לישראל

בני ברקתשס"טדביר, ישי שאול בן אליעזראין עוד מלבדו - 3 כר'
בני ברקחש"דרוט, זאבאין עוד מלבדו
לונדון Londonתקפ"זמילדולה, רפאל בן חזקיהואין עת לחשות

לונדוןתש"ושווארץ, יעקבאין קאמף קעגן שטראם



תל אביב Tel Avivתשי"זפוליקוביץ, שמחהאין שאטן פון טרעבלינקע (חורבן סאקאלאוו (סוקלוב) פא
וילנה Vilnaתר"צלובצקי, יהודה בן יצחק עקיבאאין תנאי בנשואין

חמ"דחש"דגבאי, יצחקאין תקוה?
ניו יורקתש"חגעלמאן, אריה ליבאינ'ם קאמף פאר דער אידישער מדינה

אינדקס הכשרת כלים לפסח
בני ברקתשע"טליברמן, ישראל יצחק בן שמואל צבי הכהןאינו מתכוין

אוטבה1981הילל, ברוך סיניאינקונבולים וספרים נדירים - מתוך אוסף יעקב א לוי
ירושליםתשע"היוסף, יצחקאיסור אמירת ברכה מעין שבע בליל פסח

כפר חב"דתשע"ההלפרין, ישראלאיסור הליכה לערכאות
ירושלים Jeruasalemתשס"זיונה בן ישראל אשכנזיאיסור והיתר הארוך <מהדורה חדשה>

ורשהתרע"דיונה בן ישראל אשכנזיאיסור והיתר הארוך - 4 כר'
ליוורנו Livornoתרמ"בירוחם בן משולם. מיוחס לואיסור והיתר לרבינו ירוחם

ברלין Berlinתרצ"חשלמה בן יצחק (רש"י)איסור והיתר לרש"י - 2 כר'
פררה Ferraraשט"ויונה בן ישראל אשכנזיאיסור והיתר - 2 כר'

ניו יורקתשמ"טיעקב בן משה מבוניולשאיסור והיתר
ירושליםתשל"באברהם בן דודאיסור משהו להראב"ד עם פירוש שולי האדרת

כפר חב"דתשע"גגינזבורג, יצחק בן שמשוןאיסור נגיעה ותיקונו
ירושליםתשכ"וגולדברג, שמעון אשראיסור קליטה בשביעית ובתוס' שביעית

ירושלים Jeruasalemתשמ"חסליי, מנחםאיסורי העישון בהלכה
תונסתרע"בגנאסייא, יוסף בן דודאיסטוואר דליהוד

ירושליםתשס"הליפקוביץ, אברהם יצחק בן משה דודאיפה לאיל
ירושלים Jeruasalemתרצ"טשירמן, ח.איפה נולד ר' יהודה הלוי

ירושליםתש"עפרוש, אהרן יעקב בן שלמה זלמןאיפה שלמה
נהריהתשנ"דספר קהילהאיפוישאג - נר תמיד לזכר יהדות איפוישאג והסביבה

ירושליםתשס"טפיין, אברהם ישעיהו בן ראובןאיפת צדק - 5 כר'
בני ברק Bene Berakתש"טקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץאיפת צדק

ירושלים Jeruasalemתשנ"אקובץ חידושי תורהאיש אל אחיו
ירושלים Jerusalemתרמ"חאלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירוחםאיש אמונים

ירושליםתשל"הכהן, אליהו יוסף שאר ישוב בן דודאיש אשכולות
חמ"דתשע"הלנדא, יצחק בן קלמן הלוי (לזכרו)איש אשר רוח בו
מן, אליער יהודה בן מרדכי (לזכרו)איש אשר רוח בו

חיפהתשל"וספר זכרוןאיש האמונה והנאמנות
ירושליםתש"עהלברשטאם, משה יהודה נחמיהאיש האמת - עובדות וסיפורים ממרן רבינו הקדוש מסטר

חמ"דתשע"גוינברג, שלמה זלמינאאיש האשכולות -  על מרן האמרי אמת
ירושליםתשנ"בסולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלויאיש ההלכה גלוי ונסתר



ירושליםתש"ח?פרוש, מנחם בן משהאיש ההלכה והמעשה -תולדות רבי אליעזר סילבר
ראש העיןתשמ"היצהרי, שלמהאיש החסד מתימן

ביתר עליתתשס"וחמווי, אשר עזראאיש היה באר"ץ - תולדות רבי עזרא חמווי
וולפא, אברהם ישעיהו בן ברוך מרדכי הלויאיש הלוי - 2 כר'

בני ברקתשמ"זמילר, מנשהאיש הפלא
תל אביב,תשי"ח,שפירא, אברהםאיש הרוח

ירושלים Jerusalemתש"והמאירי, משה בן מאיר נחמןאיש התורה והמעשה
ירושלים Jeruasalemתשע"גרז, פנחס בן אלעזר זאבאיש ואשה שזכו - 2 כר'

כפר עציוןתשע"הקנוהל, אלישיבאיש ואשה
ירושליםתשס"טשרגא, איל בן ברוךאיש וביתו
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןאיש ורעהו
תל אביבאורן (אורנשטיין), אלישיב בן יוסף חייםאיש חברון

ירושלים Jeruasalemתשע"באברמוביץ, אברהם חנוך בן יהודה מאיראיש חי רב פעלים
לובליןתק"נאגרת בקשה עבור הכותבאיש חיל רב פעלים

קרקוב Cracowתרל"אאנגלטשיק, חיים יהודהאיש חיל
ניו יורקתשס"חוייסמנדל, אברהם חיים אליהואיש חמודות <תולדות רבינו חיים מיכאל דוב וויסמאנדל>

ליקוודתשע"זאדאמסקי, חיים דודאיש חמודות
בני ברקתשס"טמייזליש, יהושע שלמה בן יעקב שמואלאיש חמודות
ירושלים Jeruasalemתשע"דספר זכרוןאיש חמודות

ירושליםתשל"טוינגרטן, משה יעקבאיש חסד בירושלים
בני ברקתשע"אדסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודהאיש חסד היה

בני ברקתשס"זגרינצווייג, יהושע אליקים בן משה טוביהאיש חסיד
ירושליםתשנ"גפרידמן, בצלאלאיש חסידיך

ירושליםחש"דאוחנה, אברהםאיש יהודי היה
בני ברקתשע"זאבוהב, אלעזר אהרןאיש יהודי - פורים

ירושליםתשס"ושרגא, איל בן ברוךאיש יהודי
בני ברקתשע"אספר הזכרון לרבי יחיא יצחק הלוי - יצחק הלוי, אבאיש ימיני - 4 כר'

בני ברקתשמ"זהרלינג, שמואל בנימין (עליו)איש ימינך
ירושלים Jerusalemתרצ"זברודר, נחמן גדליהו בן משולם פלטיאלאיש ירושלים

חמ"דתשס"זרחמים, יוסף ששיאיש ישר
בני ברק Bene Berakתשע"הבניש, חיים פנחסאיש להבה
ירושליםתשנ"חרמר, אברהםאיש לשבטו

אזמיר Izmirתרמ"טארדיט, יהושע שלמה בן חיים ניסים יעקבאיש מבין - 2 כר'
תל אביבתש"נכץ, פנחס בן שמואל מנחם מנדלאיש מבית לוי - 2 כר'
בני ברקתשע"בדביר, ישי שאול בן אליעזראיש מבית לחם יהודה



בני ברקתשע"המאזוז, מצליח בן רפאלאיש מצליח <מהדורה חדשה> - יור"ד א
בני ברקתשס"חמאזוז, מצליח בן רפאלאיש מצליח - 5 כר'

ירושליםתשס"זוינשטוק, יאיר בן שלמה מנחםאיש סחו אחריו ה' הוא האלקים
קרית אונותשע"ואלאביץ, יחיאאיש על העדה - רמב"ם

ירושליםתשע"גברוננער, יהושע שמעוןאיש על העדה - 4 כר'
ברלין Berlinתקנ"גלווין, צבי הירש בן אריה ליבאיש עניו <על בשמים ראש>

ירושליםתשל"גרז, שמחהאיש צדיק היה - מסכת חייו של ר' אריה לוין
ירושלים Jerusalemתרל"דעוזיאל, יוסף רפאל בן יצחק חייםאיש צעיר

ירושליםתשע"דשפירא, דודאיש תבונה ידלה - א
ניו יורקתשע"הביסטריצר, מרדכי (עורך)איש תבונה - ספר הזכרון לרבי יואל קלוגמן

ירושליםתשע"בשטיינברגר, ישעיהואישי דעת
ירושליםתשנ"חשטיינברגר, ישעיהואישי יובל
מודיעין עיליתתשע"דבירנהק, אברהם ישעיהואישי מועד

בני ברקתשפ"אליכטמן, אברהם ישעיהו בן נתן משולםאישי מועד - א
ירושליםתשמ"דספר זכרוןאישי מועד

תל אביבחש"דריבלין, אברהם בנימן בן יוסף יהושעאישים בעיר הנצח
תל אביבחש"דקרונה, משה צבי בן מנשהאישים וניחוחים

ניו יורק New Yorkתש"בתרשיש, פרץ בן יצחקאישים וספרים ב"תוספות"
תל אביבתש"ןצינוביץ, משהאישים וקהילות
ירושליםתשפ''אבן עמי, אלוןאישים ושיטות
ירושליםתשס"זזווין, שלמה יוסף בן אהרן מרדכיאישים ושיטות
ירושליםתשל"זהכהן, מרדכי בן חנוך חייםאישים ותקופות

אוסטרה Ostrogתקנ"ורפאפורט, אברהם בן ישראל יחיאל הכהןאיתן האזרחי <ירח האיתנים>
סט. לואיס St. Louisתרצ"דפיין, שמואל מנחם בן צבי הלויאיתן שמואל

נתניהתשע"גשניצר, איתן אליעזר בן ישעיהו מנחםאיתני ים
חמ"דתשע"זכהן, אברהםאך טוב וחסד - 8 כר'

איתמרתשע"גכנרתי, עמיחיאך טוב וחסד
בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהאך טוב לישראל

נתניהתשס"טכחלון, אפריםאך טוב לישראל - 2 כר'
בני ברקתשנ"דמושקוביץ, ישראל משהאך טוב לישראל

ירושליםתשס"הקובץאך טוב - בבא קמא
מישקולץ Miskolcתרצ"הטאבוביץ', צבי דובאך פרי לצדיק

מונקץ' Mukachevoתרל"ה - תרל"ופרידמאן, צבי הירש בן אהרןאך פרי תבואה - 2 כר'
בני ברקתשע"זדיין, ניסים בן שלמהאכול ושבוע

ישראלתשע"טשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקאכילה בהלל - 3 כר'



ישראלתשע"טשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקאכילה בשירה - 2 כר'
מודיעין עיליתתש"עהיון, אליעזראכילת קדשים

כתב ידכתב ידאכלה ואכלהאכלה ואכלה - כתב יד פריס
הנובר Hanoverתרכ"דסגל, זלמן פרענסדארףאכלה ואכלה

וילנה Vilnaתרל"הזוסניץ, יוסף יהודה ליב בן יחיאל מיכלאכן יש ה'
לונדוןתשע"גאנגלנדר, ישכר דובאכסוף נועם שבת
נתניהתשס"חגליק, יעקבאכסוף נועם שבת
אלעדתשע"טגליון שבועי שע"י קהילות החסידים באלעדאכסוף - תשע"ט

ביאליסטוק Bialystokתרע"טירחון תלמודיאכסניא של תורה - א
לידא,תר"עשיפמאן, פינחס בן אלחנןאכסניא של תורה
ירושליםחש"דועד הישיבותאכסניה של תורה
אשדודתשע"וקובץאכסניה של תורה
ערדתשע"זתשובות ובירורי הלכהאכסניה של תורה

ירושליםתשכ"טאל גיל כעמיםאל גיל כעמים
ירושלים Jerusalemתש"הועד טהרת המשפחהאל האשה העבריה
ירושליםחש"דמחקלת ההסברה של העדה החרדיתאל הירא והחרד

ירושלים Jeruasalemתשכ"הגרינברג, יצחק (עורך)אל הישיבות
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"טוואלדשיין, יצחק אלחנן בן אברהם אהרןאל המבקש

בני ברק Bene Berakתשנ"אקובץ ליקוטי הערות והארותאל המבקש - 2 כר'
בני ברקתשל"ואל המקורותאל המקורות - 4 כר'

חמ"דחש"דאל הנער הזה התפללתיאל הנער הזה התפללתי
ירושלים Jerusalemתש"טטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןאל התלמיד

רכסיםתשע"גשילה, יואלאל יוציא
ירושליםתש"עישיבת הר המוראל מול פני המנורה - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemחש"דעטיה, מאיר אלעזראל מעין העדן
ירושליםתשנ"זהס, ישראלאל סף הפנימיות

פתח תקוהתשס"טשווב, אהרןאל עין המים - ב"מ
ירושלים Jerusalemתש"גחרל"פ, יעקב משה בן זבולוןאל עם ד'
ירושליםתש"סברונשטיין, צביאל תדום

לייקוואודתשע"בחנונו, אברהם בן דודאל תדיחנו
חמ"דתש"פבעילום שםאל תהי צדיק הרבה

ישיבת שערי יושראל תחטאו בילד
ירושליםתשנ"דזארגער, משה זאבאל תיראי אדמה

ורשה Warsawתרע"הקולסניקר, אליהו בן יעקב חייםאל תקרי הליכות אלא הלכות
ירושליםחש"דשצ'רנסקי, בנימיןאל תשלח ידך אל הנער



בני ברקחש"דמכון קול חוצבאלא ד' אמות - הנהגות הגר"ח קנייבסקי
ירושליםתשע"אקשאני, ראובןאלבום יהדות בוכרה

מילווקי Milwaukeeתש"טחפץ, חיים אליעזר בן משהאלבום לאומי
בן-טובים, נתןאלבום לובלין
מונקץ' Mukachevoתרע"דיולס, דוד אלימלך בן אליעזר ליפאאלביש ישע

ירושליםתשמ"חגמליאל, שלום בן סעדיא - דוד בן ישעאלגאמע - המאסף - דברי שלום
פאריז1939אלגעמיינע ענציקלאפעדיעאלגעמיינע ענציקלאפעדיע - יידן א

מנטובהרל"האלדד הדני. רל"האלדד הדני
לבוב,,תק"ץ]אלדד הדני. תקס"דאלדד הדני
ברטיסלבה Bratislavaתרכ"דאלדד הדני. תרכ"דאלדד הדני
ברטיסלבה Bratislavaתרנ"אאלדד הדני. תרנ"אאלדד הדני
ירושלם,,תשי"ב]אלדד הדני. תשי"באלדד הדני

ניו יורק New Yorkתשט"ז - תשכ"האלה אזכרהאלה אזכרה - 7 כר'
תל אביב Tel Avivתשט"זשפירא, משה בן אליעזר ליפאאלה גבולותיך ישראל

אלטונה Altonaתקע"טהאמבורג. בית-דין צדקאלה דברי הברית
ירושלים Jerusalemתרפ"ו - תרפ"חהירשנסון, חיים בן יעקב מרדכיאלה דברי הברית - 3 כר'

ישראלתשנ"טרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)אלה דברי הברית
ירושליםתשס"השלזינגר, אליהו בן אהרן צביאלה דברי הברית
אמשטרדם Amsterdamתי"בשאשפורטאש, יעקב בן אהרןאלה דברי החכם

ירושליםתשכ"טסגל, שמואל שמעלקא בן משהאלה דברי שמואל - 2 כר'
מנטובה Mantuaשכ"ואלה הדבריםאלה הדברים

פוליןתרצ"חברודנא, משה ליפמן בן ישראל יצחקאלה הדברים - א
מונסיתשפ"אגליק, מרדכי הכהןאלה הדברים
ירושלים Jeruasalemתשכ"געליאש, אלכסנדראלה הדברים

ירושליםתש"סשלזינגר, אליהו בן אהרן צביאלה הדברים - 2 כר'
המבורג Hamburgתנ"גפוחוביצר, יהודה ליב בן יוסףאלה הם דברי התעוררות

בני ברקתשע"בכהן, יעקב בן אברהם ישעיהאלה הם מועדי
ירושליםתשס"בשלזינגר, אליהו בן אהרן צביאלה הם מועדי - 6 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ואוטרמאן, חיים משולם קויפמאן בן שיימאן האלה המצות
פאקשתרע"בביליצר, יואב בן אורי הלויאלה המצות

אמשטרדם Amsterdamתע"גחאגיז, משה בן ישראל יעקבאלה המצות - 4 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"האוטרמאן, חיים משולם קויפמאן בן שיימאן הכהןאלה המשפטים

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"באוטרמאן, חיים משולם קויפמאן בן שיימאן הכהןאלה העדות
ירושליםתשנ"דבן דוד, אליעזראלה מועדי - א

ירושלים Jeruasalemתשע"אהלפרין, אברהם משה בן לוי יצחקאלה מועדי



ניו יורקתשע"זווייס, צבי הירשאלה מועדי
מבשרת ציוןתשס"אהורוויץ, יונתן בנימין הלויאלה מסעי <רשימת מסע הרבנים>

ניו יורקתשנ"דוויס, יעקב בן דוד יואלאלה מסעי
פרנקפורט ענ"מ,תרע"וועידה להרמת קרן הדת והיהדות בארץ-הקודשאלה מסעי

בני ברקתשל"זפראגר, משה בן שמואל יחזקאלאלה שלא נכנעו
ירושלים Jerusalemתרפ"חביבליוגרפיהאלה שמות

אודסהתרכ"האלה תולדות הרב משה ראססקס
ירושליםתשנ"הבידרמן, יעקב מאיר (עליו)אלה תולדות יעקב
חמ"דחש"דפרץ, אליהו בן יעקבאלה תולדות יעקב
ברטיסלבה Bratislavaתרל"ולאנדסברג, יהודה ליב בן ישראל יצחק אהרןאלה תולדות רבינו

ירושלים Jerusalemתרצ"טמייזל, יוסף בן יעקבאלה תולדות
בני ברק Bene Berakתש"עגבאי, נעים אברהםאלהא דמאיר ענני
ניו יורק New Yorkתרפ"טבאיוק, יהודה משה בן יעקבאלהות תורת משה

תל אביבתרצ"בפריצקר, אשר בן משהאלו מציאות (מפורש)
ירושליםתשע"גגולדברג, יוסף בן אברהם הללאלו שכופין להוציא

פרנקפורט דאודר Franתקל"אמירקש, שלמה זלמן בן יהודה ליבאלו שרשרת העבתת
ירושלים Jeruasalemתשע"חמן, שלמה בן אברהםאלול למעשה

ירושליםתשל"זזולטי, אהרן יוסףאלומות יוסף - 2 כר'
בני ברקתשע"היוסף, עופראלומות יוסף - תרומות ומעשרות, ערלה, נטע רבעי

אלון מורהתשע"דבית המדרש אלון מורהאלומות - תשרי תשע"ד
ירושליםתש"עמקבץ תורניאלומות

ירושליםחש"דכולל תפארת חנוןאלומים בשדה - איזהו נשך
ירושליםתשנ"זאורבך, יוסף דודאלומת יוסף - 4 כר'

ורשה Warsawתרע"אדמאנט, יוסף בן ציון בן באלי בנימיןאלומת יוסף - א
ירושלים Jerusalemתרס"טפריד, יוסף אליהו בן יהודה ליבאלומת יוסף

וילנה Vilnaתרמ"בספיר, יצחק יהודה בן שרגא עזריהאלומת עלומים
חמ"דחש"דוויטאלי, בנימין בן אליעזר הכהןאלון בכות <מהדורה חדשה>

ליוורנו Livornoתרע"טכהן, חיים בן שלמה מטריפוליאלון בכות חדש
ירושלים Jerusalemתרנ"טאורנשטיין, יעקב בן ישעיהאלון בכות
פטרבורג Peterburgתר"מדאנציג, יצחק בן מנחם מאנושאלון בכות
טשערנאוויץ,תרמ"ד]דייטשמאן, חיים אברהם בן יעקב מאיראלון בכות
בני ברקתשע"הדיין, נסים בן שלמהאלון בכות
פירט Fuerthתקפ"גהאמבורג, אברהם בנימין וולף בן אליעזר אהאלון בכות
בילגורי Bilgorajתרצ"טהארמאלין, לוי יצחק בן יהושע השלאלון בכות
ירושליםחש"דהספדיםאלון בכות



ונציה Veniceתע"בוויטאלי, בנימין בן אליעזר הכהןאלון בכות
לבוב Lvovתרכ"דווייסמאן-חיות, מרדכי בן יצחק יהודה ליבאלון בכות
תל אביבתשל"אחוברת זכרוןאלון בכות
סאיני Seiniתרצ"גפוסק, אליהו בן משה צביאלון בכות

בני ברקתשע"וקובץ הספרים על הרב שלוש זצ"לאלון בכות - הספדים
Pragתקפ"ושפיץ, יום-טוב בן יצחקאלון בכות

ורשה Warsawתקע"חיהודה ליב בן יצחק דוב בר סג"לאלופי יהודא
ירושליםתשמ"ופריינד, דוד יהודהאלופי יהודה - 2 כר'

בני ברקתשל"חטהרני, אליהו פורתאלופינו מסובלים - 3 כר'
בני ברקתשס"חשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויאלופינו מסובלים
תפרחתש"סמלכה, אליעזראלוקי אברהם
צפתתשנ"זמלכה, אליעזראלוקי יעקב

ניו יורקתשכ"דגארדאן, ניסןאלט און ניי אין ישראל
ניו יורקתשכ"דגורדון, ניסןאלט און ניי אין ישראל

זכרון מאירתשמ"חעזריאלי (קושלבסקי), יקותיאל בן עזריאל זליג נחאלי בעזרי
חמ"דחש"דאליהו יהודהאלי"ה תמימה

ברין,תקס"באליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)אלי' רבא
ורשה Warsawתרע"אפרידנברג, אלכסנדר סנדר בן ברוךאליאב בן אחיסמך
ירושליםתש"נגרינבוים, ישראל אברהם בן יוסף הלויאליבא דהלכתא

ירושלים Jeruasalemתשע"ודרעי, ברוך בן יהודהאליבא דהלכתא - 3 כר'
ירושליםתשס"זחברת אהבת שלוםאליבא דהלכתא - 108 כר'

ירושליםתש"פאויערבך, שמואל בן שלמה זלמןאליבא דשמואל - 3 כר'
ניו יורקתש"ימינקוב, נחום ברוךאליה בחור
בואנוס אירס Buenosתש"טשצקי , יעקבאליה בחור

מיהלוביץ Michalovceתרצ"חמזרחי, אליהו בן אברהםאליה מזרחי <הרא"ם - 3 כר'
פיורדא,,תקכ"ג]מזרחי, אליהו בן אברהםאליה מזרחי

זולצבך Sulzbachתקי"זשפירא, אליהו בן בנימין וולףאליה רבה - 3 כר'
בני ברקתשפ"אפלמן, אליהו יהודהאליה תמימה - 2 כר'
פודגורזה Podgorzeתרע"ארוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקאליהו הנביא - 3 כר'

ברדיטשוב Berdichevתר"עבאסובסקי, פינחס אליהו בן יצחק אשראליהו רבה
אור עציוןתשס"וקריגר, בן ציוןאליהו, נביא בעין הסערה

בני ברקתשנ"ויודייקין, שמואל יצחק גד הכהןאליך ה' נפשי אשא
ירושליםתשס"בפישר, אליעזר משה בן אהרןאליעזר משה - 5 כר'
בני ברקתשס"דכהן, דקל בן אליהואלישיב הכהן - 3 כר'

קליוולנדתשע"ומרכז מחשבת החסידותאלכסנדר האחים הקדושים



תל אביב Tel Avivחש"דספר קהילהאלכסנדר
תל אביבתשל"בספר קהילהאלכסנדריה

ירושלים Jerusalemתרצ"ולוין, בנימין מנשה (עורך)אלמה
כתב ידכתב ידאלמושנינו, שמואלאלמושנינו על רש"י

תל אביבתשכ"אתנחום בן יוסף הירושלמיאלמרשד אלכאפי <המדריך המספיק>
ניו יורקתרפ"האגדות התלמודאלע אגדות פון תלמוד - 2 כר'

ניו יורקתרפ"חקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)אלע משלים פון דובנער מגיד - 2 כר'
תל אביב,תרצ"ביערי-פולסקין, יעקב בן יעקבאלעזר רוקח
גרודנו Grodnoתקנ"הפרלמוטר, חיים בן זבולון יעקבאלף אומר
בני ברקתשנ"זסלימן, יחיא בן מוסאאלף בי

נהריהחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודאלף בינה <המבואר>
כתב ידכתב ידאביחצירא, יעקב בן מסעודאלף בינה <כת"י המחבר>

ירושליםתשכ"זאביחצירא, יעקב בן מסעודאלף בינה - 3 כר'
תל אביבתשע"אהורביץ, ירוחםאלף דור - 4 כר'

אשדודתשע"אפאפו, אליעזר בן יצחקאלף המגן <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"זרובינשטיין, משה נתן בן מרדכי מנחם מנדל הלויאלף המגן <שו"ת> - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"האלישביץ, אלכסנדר זושאאלף המגן - 2 כר'
ניו יורקתש"עגערמאן, נחום מאיר בן ישראל משהאלף המגן - 2 כר'

ירושליםתשס"גהאקריטי, שמריה בן אליהואלף המגן
ורשה Warsawתרס"וטריוואקס, משה חיים בן גבריאלאלף המגן

ורשה Warsawתרע"ביפה, מרדכי גימפל בן דוב בראלף המגן - הוריות
וילנה Vilnaתרנ"המריינא, אליהו פינחס בן זאב הכהןאלף המגן
שלוניקי Salonikaתקפ"חפאפו, אליעזר בן יצחקאלף המגן
ורשה Warsawתר"ספיינשטיין, אריה ליב בן בנימיןאלף המגן

מודיעין עיליתתש"פרפפורט, משהאלף המגן - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתצ"בשפירא, יצחק בן אליעזראלף המגן

ברגסס Beregovoתרפ"טגולדברגר, צבי זאב וולף בן שלמהאלף זעירא - 2 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"הדיין, נסים בן שלמהאלף כסף

ירושליםתשנ"גוונדר, מאיראלף מרגליות
לודתשמ"וזעפרני, חייםאלף שנות חיים יהודים במרוקו - ספר המקורות

ניו יורקתשס"וצבי הירש בן שלום זליג מנאדבורנהאלפא ביתא <מהדורה חדשה>
לוס אנג'לס Los Angelתש"גנכס, שלמה מיכאל בן יצחקאלפא ביתא דאבות

ורשהתרפ"זספרים חיצונים. בן סיראאלפא ביתא דבן סירא
רוסיה-פולין Russia-תקע"חצבי הירש בן שלום זליג מנאדבורנהאלפא ביתא - 5 כר'

פרנקפורט דמין Frankfתרט"ו - תרכ"וקאצנלנבוגן, משה בן נחוםאלפא ביתא



תקועתש"עישיבת תקועאלפא לחולין
תקועתשס"בישיבת תקועאלפא לשמן - 2 כר'

פריס Parisתש"ךרובינשטיין, שמואל יעקב בן ירמיה מנחםאלפא שמן לנר - 2 כר'
ליוורנו Livornoתקנ"דנג'אר, יהודה בן יעקבאלפי יהודה

ורשה Warsawתרס"חרוזנצווייג, צבי יהודה בן משה דודאלפי יהודה - 2 כר'
לבוב Lvovתר"מאוירבאך, ישראל מתתיהו בן נחמן זאבאלפי ישראל - 2 כר'

ורשה Warsawתרע"דחנוכוביץ', ישראל יעקב בן אברהםאלפי ישראל - א
בני ברקתשמ"דמחפוץ, ישראלאלפי ישראל - 2 כר'
בני ברקתשע"גפנחסי, ישראל הלוי בן אברהםאלפי ישראל - 2 כר'
פרמישלה Przemyslתרנ"האייכנשטיין, מנשה בן יששכר דובאלפי מנשה - 2 כר'
וילנה Vilnaתקפ"ב - תרס"הבן פורת, מנשה בן יוסף מאילייהאלפי מנשה - 3 כר'

אור עקיבאתש"עמלול, מנשה עזריאלאלפי מנשה
ירושליםתשנ"גמלכה, מנשהאלפי מנשה

חמ"דתשע"דשווב, מנשהאלפי מנשה - יסודות והערות
בני ברקתשנ"בברסלר, אברהםאלפי שנאן

קרית ספרתשס"באפללו, חנןאלקבץ - 2 כר'
בני ברקחש"דבן דב, אוריאלקטה באמרים - 14 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"טוארהאפטיג, אלעזראלקי אבי בעזרי - 2 כר'
תל אביבתשכ"הספר קהילהאלשאן - לעבן און אומקום

ירושליםתשס"גהלפרין, לוי יצחקאם אסק שמים
תל אביבתש"דאם אשכחך גולהאם אשכחך גולה

ירושליםתשע"דלמברסקי, מאיראם אשכחך ירושלים
איטליה Italyתל"וווירונה. בית המדרשאם אשכחך ירושלם תשכח ימיני

מודיעין עיליתתשע"חארלנגר, משה אהרןאם אשכחך
ירושליםתשע"ותיקון חצותאם אשכחך
ירושלים Jeruasalemתשע"דלוינגר, ישראל מאיראם בגבורות
ירושליםתשע"גאברהם, דוד בן אברהםאם בישראל

ירושליםתשע"חשוורצמן, קיילה רבקהאם בישראל - ספר זכרון
תל אביב Tel Avivתשט"ושנירר, שרה בת בצלאלאם בישראל - 4 כר'

ירושליםתשע"גטייכטאל, יששכר שלמה בן יצחקאם הבנים שמחה <מהדורה חדשה>
ירושליםתשמ"גטייכטאל, יששכר שלמה בן יצחקאם הבנים שמחה <מכון פרי הארץ>

בודפסט Budapestתש"גטייכטאל, יששכר שלמה בן יצחקאם הבנים שמחה
תלמיםתשמ"הטרבלסי, ניסיםאם הבנים שמחה
אזמיר Izmirתרל"ג - תרמ"במצליח, חיים משה בן יצחקאם הבנים - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתרס"אאשכנזי, מיכאלאם הדרך



ירושליםתשס"המאסףאם הדרך - על דמותה של הגב' שרה שנירר ע"ה
פירט Fuerthתפ"חשלום שכנא בן מנחם קוידאנובראם הילד וחינוך לקטן

פרג Pragueתס"בהיילפרין, יוסף בן אלחנןאם הילד
,(פתח-תקוה),(תשי"ג-תשי"ד)קרסל, גצל בן יחיאל מיכלאם המושבות פתח תקוה

,[פתח-תקוה],תשי"ט)קרסל, גצל בן יחיאל מיכלאם המושבות
ניו יורקתשנ"טסאקס, שמואל דודאם המלך

קרית ספרתשס"אלייטער, משה חיים  בן אבאאם המלכות - רות
חמ"דחש"דניקרוש, רחמיםאם העיגולים קדמו ליושר

פתח תקוהתשנ"חפתח תקוהאם ועיר - פתח תקוה
ורשה Warsawתרס"דיאקימובסקי, יעקב בנימין זאב בן בן-ציון הכהןאם יעקב

חולוןתשע"טמטרי, אלירןאם כל חי - 2 כר'
גבעת שמואלתשע"בשטרן, רפאלאם לא באתי

ניו יורקחש"דאייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאל - פאפיער, יחיאלאם לבינה - 2 כר'
תל אביבחש"דדרשר, יונהאם לבינה - ב

בני ברקתשע"אזכות, משה בן מרדכיאם לבינה
מושב איתןתשמ"חמאזוז, אלטר בן בנציוןאם לבינה

בני ברקתשע"טמימון, אריאל יוסף רפאל בן עוזיאם לבינה - קידושין
ירושליםתשע"במרציאנו, אבנר בן יהודהאם לבינה

לבוב Lvovתרס"טקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןאם לבינה - 3 כר'
וישאול-דה-סוס Viseuתרפ"ושיפמאן, אליעזר מאיר בן אברהם יהודה ליבאם לבינה
ורשה Warsawתרל"בשרייבר, בנימין בן משה אריהאם לבינה

ירושלים Jerusalemתרל"ואריה ליב חריףאם למסורות
רמת גןתשכ"בביאלובלוצקי, שמואלאם למסורת
מנטובה Mantuaתק"ח - תק"טוויטירבי, דוד חיים בן עזריאלאם למסורת
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןאם למסורת

ירושליםתשס"אבן סמחון, אהרון (פרץ, אליהו - מו"ל)אם למקרא ואם למסורת
ורשה Warsawתרנ"חליפיץ, יצחק בן מרדכיאם למקרא ולמסורת
אשדודתשע"זשרוני, ניסןאם למקרא ולמסרת

מץ Metzתקע"ובידינגן, משה בן ישראלאם למקרא
ירושליםתשס"טבן עמרם, יוסף בן דודאם למקרא - 2 כר'

מושב איתןתש"ןמאזוז, אלטר בן בנציוןאם למקרא
טבריהתש"סקוק, איסר דב בן נחום הכהןאם למקרא
בני ברקתשל"דרובין, שמואל אהרןאם למקרא
בני ברקתשע"אגוטמן, משהאם סגולה

ירושליםתשמ"חשוורץ, יואל בן אהרןאם על בנים



מודיעין עליתתשס"זכהן, חנוךאם על הבנים
חמ"דתש"סתובל, מרדכי אלימלךאמ"ת ואמונה - ב

בני ברקתשס"אזילברברג, טובהאמא בקשתך נתקבלה
מרכז שפירא (אור עציותש"סבכרך, יהושעאמה של מלכות

ניו יורק New Yorkתש"טאגושביץ, ראובן בן אליהואמונה און אפיקורסות
ירושליםתש"מקובץ מאמריםאמונה בשואה

ירושלים Jeruasalemתשע"בלוגאסי, יעקב ישראלאמונה ובטחון - 2 כר'
תפרחתשס"ומלכה, אליעזראמונה ובטחון
ורשה Warsawתרע"דטאקסין, מנחם צבי בן אריהאמונה ודעת
ירושלים,ת"שטברסקי, צבי אריה בן מרדכי יוסףאמונה ודעת
בני ברקחש"דרימון, אפרים אליעזר בן יוסף צביאמונה ודעת

ירושליםתשע"זמאלצאן, שמואל בן אברהםאמונה והשגחה <מהדורה חדשה>
קניגסברג Koenigsbergתרכ"דמאלצאן, שמואל בן אברהםאמונה והשגחה
תל אביבתשנ"זהופנר, נפתלי בן אליעזראמונה וישועה
כפר חב"דתשנ"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןאמונה ומודעות
ניו יורקתש"טרוט, אהרן בן שמואל יעקבאמונה ופרנסה
ירושליםתשל"ואמונה ושואהאמונה ושואה
בני ברקתשל"טשטרנבוך, משה בן אשראמונה ותורה
ניו יורקתרצ"גגולדבר, משה מאיר בן צביאמונה טהורה

קרוטושין Krotoszynתר"ג - תר"לקאלישר, צבי הירש בן שלמהאמונה ישרה - 2 כר'
ירושליםתש"נהס, ישראלאמונה לדור התהיה

ירושלים Jeruasalemתש"עלזכר הבה"ח יעקב יצחק בוקלראמונה עד בא השמש
ירושליםתשנ"הטייכטל, ישכר שלמהאמונה צרופה בכור השואה - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתש"הגוטסמאן, אברהם יוסף יוסקה בן מאיר הלויאמונה שלימה (יודיש)
ניו יורק New Yorkת"שגוטסמאן, אברהם יוסף יוסקה בן מאיר הלויאמונה שלימה

אלעדחש"דנקר, צביאמונה שלמה - 6 כר'
ירושליםחש"דפרג'ון, אריאלאמונה

ברלין Berlinתרפ"חסעדיה בן יוסף גאוןאמונות ודעות
ירושליםתשמ"טהס, ישראלאמונות - 2 כר'

בני ברקתשנ"טגרליץ, מרדכי בן יחיאל משהאמוני עם סגולה - 4 כר'
ישראלתש"כטבטאון אגוד רבני תימן בישראלאמונים - 6 כר'

אשדודתשע"חלייפער, אברהם אבא בן יוסףאמונת אברהם - 4 כר'
חמ"דחש"דקוך, אברהם עמרם הלויאמונת אברהם

אשדודתשנ"טאדמורי"ם לבית פיטסבורגאמונת אברהם, פתגמי אורייתא
אמשטרדם Amsterdamתקצ"חאונדרווייזר, אורי בן יוסף הכהןאמונת אומן



בני ברק Bene Berakתשע"השטראהלי, יחיאל מיכל בן משהאמונת אומן - 2 כר'
פתח תקוהתשס"זפולק, אברהם אלטראמונת איתן - 2 כר'

חמ"דחש"דרוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמראמונת איתן
ירושליםתשע"המרגליות, אליהו מנחם בן אליעזר צדוקאמונת אליעזר - 3 כר'
ניו יורקתשס"זשרבינטר, אליעזר אפרים בן אברהם צביאמונת אליעזר - 2 כר'

בני ברקתשע"זקניגסהפר, אריהאמונת אריה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"חחכמי תימןאמונת ה'

פרמישלה Przemyslתרל"אסופר, אברהם מפולטישןאמונת היחוד
ברדיטשוב Berdichevתרנ"דפוטשובסקי, משה נתנאל בן דניאלאמונת התחיה

בני ברקתשי"טמנדלזון, יהודה ליב בן אהרן מאיר - קלקשטייןאמונת זרעים שביעית - קונטרס הארות
ורשה Warsawתרפ"חמנדלזון, יהודה ליב בן אהרן מאיראמונת זרעים

ביתר עיליתתשע"אשיפמן, חיים הלויאמונת חיים - 5 כר'
ורשה Warsawתרמ"חבאזילה, אביעד שר שלום בן מנחם שמשוןאמונת חכמים - 5 כר'

וילנה Vilnaתרנ"בגינזבורג, דוב בר יהודה ליב בן נחמיהאמונת חכמים
ירושליםתשמ"זלקט מקורותאמונת חכמים

ניו יורק New Yorkתשי"טכהנא, יהודה ליב בן משהאמונת יהודה וישראל
ירושליםתשס"זגלדצהלר, אליהו יהושע בן מנחם שלוםאמונת יהושע - 6 כר'
בני ברקחש"דאומן, יוסףאמונת יוסף - פאה
תל אביבתשל"הבקמייסטר, ישראל בן משה חייםאמונת ישראל סבא

רוסיה-פולין Russia-Pתק"פטייקוס, גדליה בן אברהם מנחםאמונת ישראל - 4 כר'
לובליןתרפוקונטרסאמונת ישראל

ירושליםתש"סשוורץ, ישראלאמונת ישראל - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ח - תשכ"השפירא, ישראל בן חיים מאיר יחיאלאמונת ישראל - 2 כר'

בני ברקתשל"הקרלינסקי, יצחק מנחם בן משה נתןאמונת מנחם
בני ברקתשל"ודנציגר, יהודה משה מאלכסנדראמונת משה - 5 כר'

ירושליםתשע"טאויערבאך, עזריאלאמונת עז
ביתרתשס"זבית מדרש אהל יצחק ומריםאמונת עתיך - שביעית

ביתר עיליתתשע"זברויאר, אברהםאמונת עתיך
ירושליםתשס"דוולפסון, משהאמונת עתיך - 3 כר'

לוס אנג'לסתשע"במורגנשטרן, אברהם בן צבי יהודהאמונת עתיך
כפר דרוםתשנ"המכון התורה והארץאמונת עתיך - 70 כר'

ירושליםתשמ"זנאור, בצלאלאמונת עתיך
מודיעין עליתתשע"אסיידו, אברהםאמונת עתיך
ירושליםתשס"אהלפרין, לוי יצחקאמונת עתך

ירושלים Jerusalemתשכ"גיוסף חיים בן אליהואמונת עתך - 2 כר'



ירושליםתשע"חאונגער, צבי בן מנחם ישראלאמונת צבי - 2 כר'
ורשה Warsawתר"סיצחק דוב בר בן צבי הירשאמונת צדיקים
קרית אתאתשע"הבעילום שםאמונת שביעית

קוממיותתשס"חמנדלזון, מנחם מנדל בן בנימיןאמונת שביעית, וקונטרסים בעניני שביעית
בני ברקתשנ''טקוידאנובר, אהרן שמואל בן ישראלאמונת שמואל - 2 כר'

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהאמונתך בהם
מודיעין עיליתתשע"זצימרמן, ישראלאמונתך בלילות - 2 כר'

בית שמשתשע"ההכהן, אמיר דוד חי בן ברוךאמור להם
בני ברקתש"סמאצנער, ישראל משהאמינות חידושי רבי עקיבא איגר <מהדורת הרב אברהם

ניו יורקתש"לפעטעני, מרדכיאמירה דכיא
ירושליםתש"מגולדשטיין, אלימלךאמירה יפה - 2 כר'

ניו יורקתשע"טמילר, מאיר יחיאל בן שמואל הכהןאמירה כתיבה - כתובות
פפד"מתרמ"גבאמברגר, יצחק דוב בן שמחה הלויאמירה לבית יעקב <גרמנית> - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"הבאמברגר, יצחק דוב בן שמחה הלויאמירה לבית יעקב
בודפשטתרפ"דברגר, בנימיןאמירה לבת יעקב

ירושליםתשנ"טבעילום שםאמירה לנכרי
ירושליםתשנ"טדרברמדיקר, אברהם יהושע השעילאמירה לנכרי - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"זטלסניק, יצחק ליבאמירה לנכרי
בני ברקתשס"חסגל, שלמה דב בן יעקב ישראל הלויאמירה לנכרי

תל אביב Tel Avivתשט"ו - תשט"זהלוי, יוסף צבי בן אברהםאמירה נעימה תנינא - 2 כר'
בני ברקתשע"טאלטמן, רפאל הלוי בן אברהםאמירה נעימה - 2 כר'

ניו יורקתשנ"דבלוך, חיים גבריאל בן יוסףאמירה נעימה
ירושלים Jerusalemתש"חהלוי, יוסף צבי בן אברהםאמירה נעימה
ניו יורקתשע"ברבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאאמירה נעימה
חמ"דתשע"בצימרמן, מאיראמירות מאיר

תל אביב Tel Avivתש"כרבינוביץ, מרדכי בן רפאל אלחנןאמירת דבר בשם אומרו
רמת גןתשנ"השפיגל, יעקב שמואל בן יהודהאמירת חזק ויישר כח - תדפיס

בני ברקתשע"ארייך, בנימין זאב בן אברהם יחזקאלאמן והלל
ירושלים Jerusalemתרצ"טאמנהאמנה

ירושלים Jerusalemתשט"ו-תשי"זכתב עת לתרבות תורניתאמנה - א
ירושלים Jeruasalemתשל"חעלי ועליזה דייויסאמנות יהודית עממית במהלך הדורות

גייטסתשנ"חאבנסון, מרדכי בן משהאמר הטוב והמטיב
באר שבעתשנ"דכ"ץ, אליהו בן אברהם אהרןאמר ואמרת - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרפ"גבלום, שמואל בן ידידיה הלויאמר ודברים
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"דרוזנברג, יהודה יודלאמר ודעת



שלוניקי Salonikaתקס"וטאריקה, ידידיה שמואל בן יהודהאמר ידיד
שלוניקי Salonikaתקצ"אאלקלעי, יוסף בן דודאמר יוסף
אזמיר Izmirתרנ"גאלבעלי, יצחק מאזמיראמר יצחק
ירושלים Jerusalemתר"צרבינזון, מאיר בן יהושע צביאמר מר

רמת גןשפיגל, יעקב שמואל בן יהודהאמר רבא הלכתא, פסקי הלכה מאוחרים - תדפיס
קרית ספרתש"סבעילום שםאמר רבי אלעזר
גאנז, עקיבא צביאמר רבי עקיבא

שלוניקי Salonikaתרכ"דחאליליו, שלמה בן חייםאמר שלמה
שלוניקי Salonikaתרמ"ואבן-חביב, שמואלאמר שמואל
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גפלנר, יוסף בן אברהם ישעיהאמר"י ט"ל

זלישצ'יק Zaleshchikתרנ"דגלאז, חיים שמואל בן מאיר יהודה ליב הכהןאמר"י שב"ח
ירושלים Jeruasalemתשע"טכהן, אלעדאמרה ברורה
אמשטרדםתקפ"חמיקליש, יוסף בן יששכראמרה צרופה

תל אביבתשס"וגרוזמן, מאיר צביאמרו צדיק <ספורי מופת על אדמור"י בית הוסיאטין>
ירושליםתשס"גדניאל, אברהם בן פינחסאמרות אברהם - בראשית, שמות

ירושליםתשע"חזיסקינד, אברהם משה בן יצחקאמרות אברהם - 36 כר'
ירושליםתשע"אלוי, אליהואמרות אליהו - א

ירושליםתשס"הליטש-רוזנבוים, משה אריה ליב בן יהודה הלויאמרות ה' השלם - 5 כר'
אשדודביטון, יורםאמרות ה'

לבובLvovתרל"טליטש-רוזנבוים, משה אריה ליב בן יהודה הלויאמרות ה' - 2 כר'
טבריה,תרצ"טברנבלום, שלמהאמרות המשנה
חמ"דחש"דשיש, מנחם דב בן אברהם הלויאמרות והנהגות

תל אביב Tel Avivתשי"גגולדשמיד, ישראל משה בן אברהם אבאאמרות חז"ל
חש"דחש"דאלעזרי, חיים משה ראובןאמרות חיים
בני ברקתשנ"גגרינפלד, חיים ירחמיאל בן דוד יהודהאמרות חיים

ירושליםתשס"אאבני, נתנאלאמרות חכמה - 6 כר'
ניו יורקתשנ"דפלדמן, נח בן אברהם שמואלאמרות חן

פרנקפורט דמין Frankתנ"חפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהאמרות טהורות <עשרה מאמרות>
ירושליםתשס"ויהודה בן שמואל החסידאמרות טהורות חיצוניות ופנימיות

ירושליםתשע"טאברז'ל, נתנאל בן נפתליאמרות טהורות
אשקלוןחש"דאלנקווה, יוסףאמרות טהורות
לבוב Lvovתרנ"באשכנזי, ברוך בן יחיאל מיכל ממזיבוזאמרות טהורות
לובלין Lublinת"הבנימין וולף בן יצחק הלוי לייטמרץאמרות טהורות
ורשה Warsawתקצ"טהורוויץ, אליעזר בן יעקב הלויאמרות טהורות
סטו מרה Satu Mareתר"ץווארמאן, אברהם דוד בן אשראמרות טהורות



ירושליםתש"סוולפסון, דניאל קלמן בן אביעזר שמעון יוסף הלויאמרות טהורות - פסחים
ירושלים Jerusalemתרס"גחאיון, אברהם בן ניסיםאמרות טהורות
ג'רבה Djerbaתרפ"זחדאד, בנימין בן לויאמרות טהורות

ירושליםתשכ"טחרל"פ, יעקב משהאמרות טהורות - ב
ליוורנו Livornoתקמ"זישראל, חיים אברהם בן משהאמרות טהורות
לובלין Lublinתרנ"הלאנדוי, יעקב יצחק בן יקותיאל זלמן הלויאמרות טהורות
ירושליםתש"סליקוט על ענייני פסחאמרות טהורות

חמ"דתשע"אמדר, אליהואמרות טהורות - 4 כר'
ניו יורק1903מינדען, יוסף שלמה - קאהוט, אברהם זאב - רובינאמרות טהורות - אוצרות התורה

ירושליםתשס"המנדל, מלכיאלאמרות טהורות - כלים
אשדודתשס"הנידאם, יעקב בן דודאמרות טהורות - 5 כר'

לבוב Lvovתר"ינתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלויאמרות טהורות
צ'רנוביץ Chernovtsyתר"כפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהאמרות טהורות
ורשה Warsawתר"עפולייר, משה בן ישראל אליעזראמרות טהורות
ירושליםתשנ"זפרידמן, ישראל חיים מנשהאמרות טהורות
ירושליםתש"מקאליש, שמעון שלום בן מנחם מאמשינובאמרות טהורות
ירושליםתשנ"דרבותינו הקוה"ט לבית טשערנובילאמרות טהורות

ירושליםחש"דרוזנוולד, דוד יהושעאמרות טהורות - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"בשפירא, יהושע צבי מיכל בן יעקב קופל - שמואל באמרות טהורות - 2 כר'

פרג Pragueתרכ"חפריינד, שמואל בן יששכר בראמרות טהרות
ירושלים Jerusalemתש"ישולזינגר, יצחק בן אליהו דוד הלויאמרות יצחק - 2 כר'

ירושליםתשע"באבידן (זמל), אברהם משה בן מרדכי אריהאמרות מלך
בניברקתשע"חברזם, משה זכריה בן שאולאמרות משה - תורה
בני ברקתשס"טפולייר, משה בן ישראל אליעזראמרות משה - 3 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"חקלויזנר, משה מאיראמרות משה - גיטין

ירושליםתשנ"הפרלוב, אהרןאמרות צדיקים - 2 כר'
לבוב Lvovתרמ"דווילף, שלמה בן ישעיה יוסףאמרות שלמה - 2 כר'
בני ברקתשע"בלנדא, שלמה יוסףאמרות שלמה - 2 כר'

ירושליםתשנ"הזעפרני, שמעוןאמרות שם
ירושליםתשס"ברוזובסקי, שמואל בן ישכר צבי  הכהןאמרות שמואל

ירושליםתש"לקובץאמרות - א
בני ברקתשס"גפרוכטר, אריה בן אברהםאמרי אבא
סיגט Sighetתרפ"ורוזנברג, אברהם ברוך אלטר בן יהודה אברהם עבאמרי אבא
ביתר עיליתתשע"וצדיקי זידיטשובאמרי אבות
חמ"דחש"דראטה, אהרן בן שמואל יעקבאמרי אבות



שיקגותש"וריבאק, אפרים אליהואמרי אבות
ניו יורקתשמ"אציפרשטיין, אביגדוראמרי אביגדור - 2 כר'

בני ברקתשע"וסעדון, אבנר בן אוזיפהאמרי אבנר
ירושליםתשכ"דאויערבאך, אברהם דב בן חיים יהודה ליבאמרי אברהם - נדה
ניו יורק New Yorkתש"כאיזראל, אברהם מאיר בן יהודה ליבאמרי אברהם - א

בני ברקתשל"האנגלרד, אברהם בן מאיר צביאמרי אברהם - 7 כר'
ירושליםתשע"והררי רפול, אברהם בן עזראאמרי אברהם

ירושליםתש"עזנגר, אברהם בן יום טובאמרי אברהם - מוקצה
ירושליםתשע"דחזן, אברהם בן מאיראמרי אברהם - 4 כר'

לונדוןתשס"גלעווי, אברהם מרדכי בן יוסףאמרי אברהם
ניו יורק New Yorkתש"ופרייס, אברהם אהרן בן יוסףאמרי אברהם - 2 כר'

טירנוי Trnavaתרצ"דקליין, אברהם מאיר בן יחיאל מיכאל כ"ץאמרי אברהם
צרפתתשס"והכהן, אהרן בן מאיראמרי אהרן
ירושלים Jerusalemתש"בוויינטרויב, אהרן בן יעקב דודאמרי אהרן
ניו יורק New Yorkתשי"גוולינץ, אהרן אשר בן אברהםאמרי אהרן
ירושליםתשס"חרוט, אהרן בן שמואל יעקבאמרי אהרן

ראשל"צתש"סטנג'י, אופיר בן שלוםאמרי אופיר - א
בני ברקתשל"וביטון, רפאלאמרי איש
ירושליםתשס"גדדש, אברהם ישעיהו בן ישראמרי איש

בני ברקתשע"זהלוי, אליהואמרי אליהו <שו"ת>
מודיעין עיליתחש"דגולדשטיין, אליהואמרי אליהו - 3 כר'

בני ברקתשע"והלוי, אליהואמרי אליהו
בני ברקתשע"הטובי, אליהואמרי אליהו

בני ברקתש"סמויאל, אליהואמרי אליהו - 13 כר'
כרמיאלתשנ"זמלכא, אליהו בן אברהםאמרי אליהו - 2 כר'
תפרחתשס"דציטרנבוים, נח אליהו בן שמואל ברוךאמרי אליהו - 2 כר'

ירושליםתשס"חשלזינגר, אליהו בן אהרן צביאמרי אליהו
ניו יורקתשס"דרובינשטיין, אלימלך בן נחמן הכהןאמרי אלימלך
ורשה Warsawתרל"ושפירא, אלימלך בן חיים מאיר יחיאלאמרי אלימלך
ירושלים Jeruasalemתשמ"ועבנר, אליעזר בן משהאמרי אליעזר

ירושליםתשס"ופרייפעלד, אליעזראמרי אליעזר - 4 כר'
ניו יורקתשמ"בפרלוב, אליעזר זאב בן אהרןאמרי אליעזר - 2 כר'
חיפהתש"מדי לונזאנו, מנחם בן יהודהאמרי אמת <מכת"י>

לובלין Lublinתרס"ב - תרס"גאיגר, יהודה ליב בן שלמהאמרי אמת - 2 כר'
בני ברקתשמ"גאלטר, אברהם מרדכי בן יהודה אריה ליבאמרי אמת - 7 כר'



ברדיטשוב Berdichevתרנ"ואליקום גץ בן יעקב יוסף מאורזישטשבאמרי אמת
אזמיר Izmirתרמ"אאמאדו, יעקב בן דודאמרי אמת
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"אגולדשלאג, יחיאל מיכל בן אברהםאמרי אמת

בני ברקתשע"אוולך, אפרים בן יוסףאמרי אפרים
בני ברקתשס"גדייטש, דוד - א"ש, מאיר - א"ש, מנחם - שווארץ,אמרי אש חומת אש

ליקוודתשנ"גאביגס, אוריאל אליהו בן אברהםאמרי אש
בני ברקתשס"דאייזנשטטר (א"ש), מאיר בן יהודה ליבאמרי אש - 8 כר'

ירושליםתשס"אליפשיץ, אפרים שמואל בן משה חייםאמרי אש
ורשה Warsawתרצ"זפיליצר, אהרן שמחהאמרי אש

ניו יורקתשס"הצדיקי ספינקאאמרי אש - פורים, ארבע פרשיות
בני ברקתשס"זשגב, אורן בן חייםאמרי אש - 2 כר'

ניו יורקתשע"טשמילאוויטש, מאיר יצחקאמרי אש
ירושליםתשע"דפריינד, אשראמרי אשר

מודיעין עיליתתשס"חישיבת אמרי צביאמרי בי רב - 3 כר'
ליקוודתש"עאוירבאך, מאיר בן יצחק איציקאמרי בינה <מכון משנת ר"א> - 3 כר'

סיגט Sighetתרנ"זצבי אריה בן אליעזראמרי בינה <שיר השירים>
ירושליםתשס"בפרנקל, נפתלי הירצא - גולדשטיין, ישכר דובאמרי בינה (שו"ת), ליקוטי הערות על שו"ת חת"ס

פרמישלה Przemyslתרל"חאברהם בן דוד הלוי (הראב"ד הראשון). מיוחס לואמרי בינה
לבוב Lvovתר"מאוירבאך, ישראל מתתיהו בן נחמן זאבאמרי בינה - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרכ"ט - תרל"אאוירבאך, מאיר בן יצחק איציקאמרי בינה - 6 כר'
ירושליםתש"לאייזנשטטר (א"ש), מאיר בן יהודה ליבאמרי בינה - 2 כר'
נובי דבור Nowy Dworתקס"ואמרי בינהאמרי בינה - 3 כר'

אלטונה Altonaתקל"טאנגל, יהודה יידל בן ראובןאמרי בינה
קרקוב Cracowתרמ"בארמר, עקיבא בן צביאמרי בינה

בני ברקתשס"בבוגנים, נסים חיים בן ציון שמעוןאמרי בינה - 4 כר'
ירושליםתשמ"טגארמיזאן, שמואלאמרי בינה - 10 כר'

ירושליםתשכ"הוינשטין, יצחק בן אברהםאמרי בינה
ירושלים Jerusalemתרס"חיוסף חיים בן אליהואמרי בינה - 3 כר'
פרג Pragueשע"איששכר בר בן משה פתחיהאמרי בינה - 2 כר'

ווארשא,תר"ס,לחוביצקי, משה יהודה ליב בן יעקב קופילאמרי בינה
Varshavaתרל"חליפקין, ישראל בן זאב וולףאמרי בינה
ירושליםתשכ"הנחמני, יחיאאמרי בינה
ורשה Warsawתרנ"דפיינברג, גרשון אריה ליב בן רפאלאמרי בינה
וורשה,תרע"ג,פרידמאן, יצחק אייזיק בן יוסףאמרי בינה
ליוורנו Livornoתרמ"גצ'ינגולי, יצחק יוסף בן אברהם דודאמרי בינה



לבוב Lvovתרמ"דרוזנפלד, יחיאל בן נתן הלויאמרי בינה
ורשה Warsawתרס"חרימגל, משה צבי בן יוסף נתן נטעאמרי בינה
ירושלים Jerusalemתרצ"אשיפמאן, יהודה ליבוש בן דודאמרי בינה

ניו יורקתשס"טשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןאמרי בינה - 2 כר'
חמ"דתש"עקשת, אחיקםאמרי במערבא
טרנופול Tarnopolתקע"דבנימין בן מאיר הלוי מברודיאמרי בנימין
פלטישן Falticeniתרס"חרבינוביץ, בנימין בן משה שלום יוסףאמרי בנימין
לודז' Lodzתרפ"זבנימין בן מאיר הלוי מברודיאמרי בנימן

בני ברקתשנ"זיוז'וק, מאיר בנימן בן שמעון אריהאמרי בנימן - 10 כר'
ניו יורקתשמ"ואברהם ברוך בן שמואל זאנווילאמרי ברוך
ירושלים Jerusalemתרס"אאייזנשטאט, ברוך בן-ציון בן נח חייםאמרי ברוך

ורשה Warsawתרע"וברוך שרגא בן שמאיאמרי ברוך - א
לודז' Lodzתרצ"הגליקסמאן, ברוך בנדיט בן יעקבאמרי ברוך
בני ברקתשנ"הגרינבוים, ברוך צבי בן יוסףאמרי ברוך
קולומיה Kolomyyaתרע"בהאגר, ברוך בן מנחם מנדלאמרי ברוך
ירושליםתשס"חטולידאנו, ברוך אברהם בן אברהםאמרי ברוך
חיפה Haifaתר"צמארכוס, ברוך בן מאיר פאלקאמרי ברוך

ניו יורקתש"עסיימאן, ברוך חייםאמרי ברוך - 5 כר'
קרית טלזסטוןתשמ"דקובץ ישיבת אמרי ברוךאמרי ברוך - א

ירושליםתשע"גקובץ כולל אמרי ברוךאמרי ברוך - מנחות - סוגיות ציצית
ירושליםתשנ"גקובץאמרי ברוך

מונקץ' Mukachevoתרע"א - תרפ"גקליין, ברוך מאיראמרי ברוך - שמות ויקרא
וינה Viennaתרע"ורבינוביץ, ברוך פינחס בן אליעזר חייםאמרי ברוך
לבוב Lvovתרנ"חבראנדוויין, נחום בן אליעזראמרי ברכה

ירושליםתשס"ופינקל, גדליה בן אליהו מאיראמרי גדליה - 9 כר'
בני ברקתשנ"גהיימפלד, דבאמרי דב - 2 כר'

בני ברקתשס"אכולל תפארת אשראמרי דבי מדרשא - 3 כר'
לונדוןתשל"גסמיט, דוד בן צבי יהודהאמרי דבש - א

חמ"דתשע"טשטרנבוך, אלכסנדראמרי דבש - ביאור על נשמת
וץ Vacתרס"חשליסל, דוד בן משה יהודהאמרי דוד וכתר מצות

חמ"דתשע"זאלמליח, דוד בן אורי אהרןאמרי דוד - 2 כר'
בילגורי Bilgorajתרצ"דהורוויץ, דוד בן אלעזר הלויאמרי דוד
בני ברקתשע"חהורליק, דוד מרדכיאמרי דוד

בני ברקתשד"מוויינטרויב, יעקב דוד בן יצחק אייזיק יום טובאמרי דוד - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתשל"גמלינובסקי, דוד אלכסנדר בן שמריהואמרי דוד - 2 כר'



בני ברקתש"נמלינובסקי, דוד אלכסנדראמרי דוד - נשים, נזיקין
ירושלים Jeruasalemתשע"בעבו, דוד יעקב בן משה אהרןאמרי דוד

לבוב Lvovתרנ"ופדר, דוד מאיר בן ישראל משהאמרי דוד - 2 כר'
ירושליםתשנ"חפרנקל, דוד דניאלאמרי דוד

אלעדתשע"דקדושה, דוד אליהו בן נוריאל נורמןאמרי דוד - בראשית
זכרון יעקבחש"דרחמים, דוד בן נסיםאמרי דוד - שו"ע
ירושליםתשס"דשובקס, אלימלך ליפמן דוד בן יעקב ישראל שניאוראמרי דוד - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתשכ"דשיק, דוד בן יצחק אייזיקאמרי דוד - 3 כר'

בני ברקתשע"חדוסא ב"ר משה היווניאמרי דוסא - דברים - שופטים
ירושליםתשנ"טפלבני, דניאלאמרי דניאל - 4 כר'
חמ"דחש"דאדרי, משה יוסף בן פנחסאמרי דעה - 2 כר'

ניו יורקתשע"גביטמן, ירחמיאל משהאמרי דעה - שו"ע יו"ד בשר בחלב
בני ברקתשס"חלבין, חיים מאיר - פלדמן, יוסף מאיר הלויאמרי דעה - יו"ד פז-קיא

ירושליםתשס"ארוזנטל, אליהו יהודה בן יששכר דובאמרי דעה
קרקוב Cracowתרס"דוואלדברג, שמואל בן יואלאמרי דעת
ירושליםתשכ"ווינשטין, יצחק בן אברהםאמרי דעת
בני ברקתשס"בזכאי, ירון מרדכיאמרי דעת
וינה Viennaתרל"אזרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חןאמרי דעת
'מונקץ Mukachevoתרנ"בליברמאן, נתן בן שמעוןאמרי דעת

בני ברקתשע"בליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דודאמרי דעת - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"יסגל, מאיר אריה בן נתן דודאמרי דעת
ירושליםתשנ"וקונשטט, אלחנן משהאמרי דעת

בני ברקתשנ"חשפירא, יהודה מאיר בן יעקב שמשוןאמרי דעת - 2 כר'
ורשה Warsawתרפ"וניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןאמרי דרוש

בני ברקתשנ"טסטפנסקי, יעקב בן יששכר מאיראמרי הדף - 2 כר'
ירושליםתשס"ההלפרין, אברהם מיכאלאמרי הלכה ומנהג

מודיעין עיליתתשע"דגרינוולד, אילן בן משהאמרי הלכה
ירושליםתשע"ארפופורט, אמיראמרי הלכה - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתש"כשפירא, זלמן שמואלאמרי הלכה
ברוקליןתשכ"דגולדברגר, מאיר זאבאמרי המז"ג
בני ברקתשע"הכהן, מאיר בן אבנראמרי המצוה

לודז' Lodzתר"פבר, צבי מאיר בן יוסףאמרי הצבי - 5 כר'
בני ברקתשע"באלטר, יצחק מאיר בן ישראלאמרי הרי"ם - 6 כר'

ירושליםתשכ"חוינשטין, יצחק בן אברהםאמרי השכל
בילגורי Bilgorajתרס"טטאוושונסקי, יעקב בן שלמהאמרי השכל



בני ברקתשע"וכהן, מאיר בן אבנראמרי התורה
פיוטרקוב Piotrkowתרס"השטיינפלד, זאב בן יוסףאמרי זאב

לונדוןחש"דוועטטענשטיין, יוסף זאבאמרי זיו - 3 כר'
בני ברקתשמ"טבן סניור, חיים בן נתןאמרי ח"ן - 11 כר'

בני ברקתשנ"גקרויס, חיים בן ישעיהאמרי חב"ר - טהרת השבת כהלכתה ג, ברכות החיים תנ
בני ברקתשנ"גקרויס, חיים בן ישעיהואמרי חב"ר

בית שמשתש"פאלחדד, ישראל מאיר בן אהרןאמרי חושן - א
ירושליםתש"פפוגל, מאיר צבי בן יוסף זונדלאמרי חושן - שכנים

טבריהתשנ"אחדד, חזקיה בן מעתוקאמרי חזקיה
ליקוודתשע"גמלמד, חיים עוזראמרי חיים עוזר - פסחים

לבוב Lvovתרנ"גבראנדוויין, נחום בן אליעזראמרי חיים
בני ברקתשמ"טהגר, חיים מאיר בן ישראלאמרי חיים - 4 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרע"גזאמלונג, עזריאל חייםאמרי חיים
ירושליםתשע"חחזן, חיים בן מאיראמרי חיים
פתח תקוהתשכ"בכץ, חיים עוזר בן ראובןאמרי חיים

ירושלים Jerusalemתשל"בלרנר, חיים אריה בן יצחק מנחםאמרי חיים - תנינא
תל אביב Tel Avivתרפ"טמכבי, חיים זונדל בן שמחהאמרי חיים
ניו יורקתשנ"דמרקוביץ, חיים שמשון בן שלמה זלמן טוביהאמרי חיים

ירושליםתשס"הסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםאמרי חיים - 2 כר'
ורשה Warsawתרנ"טפינקלר, חיים מאיר בן יצחקאמרי חיים - 2 כר'
אופקיםתשס"וקמיל, חיים הכהןאמרי חיים - 3 כר'

ירושליםתש"לשיינברג, חיים פנחס בן יעקב יצחקאמרי חיים
ירושליםתשכ"טוינשטין, יצחק בן אברהםאמרי חכמה - על חלק זעיר מקהלת

ירושליםתשנ"טדנדרוביץ, משה חייםאמרי חמד - 6 כר'
וילנה Vilnaתרס"בליוון, מאיר בן טוביהאמרי חמד - 2 כר'

ירושליםתשנ"בוולנר, משה דוב בן צבי יהודהאמרי חמודות
רחובותתשס"דנשיא, דניאל בן יחזקאלאמרי חמודות - 2 כר'

לייקוואודתשס"דרייך, נפתליאמרי חן ושפר
ליקוואודתשמ"חלעווענבערג, יהודה העשיל בן צבי הלויאמרי חן על הרמב"ם - 4 כר'

ליקוואודתשנ"דלעווענבערג, יהודה העשיל בן צבי הלויאמרי חן על התורה - 4 כר'
ירושליםתשע"גהיילפרין, אלחנןאמרי חן - 2 כר'
ירושליםתשע"דויזגאן, חנניה בן משהאמרי חן - 3 כר'

ליקוואדתשמ"גלעווענבערג, יהודה העשיל בן צבי הלויאמרי חן - 39 כר'
רכסיםתשמ"ולוי, חנן בן נסיםאמרי חנן - 3 כר'

בני ברקתשמ"גבאב"ד, אברהם משהאמרי טבא



ירושלים Jeruasalemתשע"טבוסו, מאיר שלום בן משה אליהואמרי טהרה
בני ברקתשע"טעובדיה, דניאל שלמהאמרי טהרה
לבוב Lvovתרנ"אבראנדוויין, נחום בן אליעזראמרי טוב

וויס, אליעזר מרדכי בן שרגא הלויאמרי טל - 3 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"דטביומי, טוביה יהודה בן אלכסנדר צביאמרי טל

ורשה Warsawתרס"בזינגיל, מאיר בן שניאור זלמןאמרי טעם
ירושלים Jerusalemתרע"גגלרנטר, אברהם יוסף יעקב בן ישראל דובאמרי יא"י
ניו יורק New Yorkתרפ"גאייזנשטאט, בן-ציון בן משהאמרי יאי

ניו יורקתשנ"אוויזנער, יהודה ליב בן אלתר אברהם משהאמרי יהודא - ביצה
ניו יורקתשנ"טהיילפרין, אברהם זרח אריה יהודה ליבוש בן משולאמרי יהודה <מהדורה חדשה> - 4 כר'

ירושליםתשע"בדרעי, יהודה בן אליהואמרי יהודה - מאמרים
ירושליםתשס"אהיילפרין, אברהם זרח אריה יהודה ליבוש בן משולאמרי יהודה - 2 כר'

וילנה Vilnaתרנ"גוואהל, יהודה ליב בן אליעזראמרי יהודה
ירושליםתשע"גיאדלר, יהודה ליב רבינוביץאמרי יהודה - 3 כר'

בני ברק Bene Berakתש"סקובץ ישיבת קול יהודהאמרי יהודה - א (מכות)
קרקוב Cracowתרס"בקליין, מרדכי ליב בן קלונימוס קלמןאמרי יהודה

ארץ ישראלתשל"הרוזנר, יהודה סג"ל בן מאיר יששכר בר הלויאמרי יהודה - 7 כר'
לייקוואודתשס"טשטעמפלער, יהודה הערש בן פסח דייןאמרי יהודה - הלכות שחיטה

ניו יורקתשי"טרלב"ג, חיים יהוסףאמרי יהוסף (על הסמ"ק)
יהונסבורגתשמ"אברוק, יהושע העשילאמרי יהושע

בני ברקתשמ"הדומב, יהושע בן צביאמרי יהושע - 7 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ו - תרפ"טרבינוביץ, אורי יהושע אשר אלחנן בן יעקבאמרי יהושע - 3 כר'

בני ברקתשס"אמאטרסדורף, יואב בן ירמיהואמרי יואב <מהדורה חדשה>
לבוב Lvovתרנ"המאטרסדורף, יואב בן ירמיהואמרי יואב

לונדון Londonתרפ"א - תר"צהרצוג, יואל ליב בן נפתלי הרץ הלויאמרי יואל - 5 כר'
שיקגותשל"הלעף, יוסף אריה הלויאמרי יוסף הלוי - א
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ט - תש"כדוידובסקי, יוזפא צבי בן ראובןאמרי יוסף - 3 כר'
סיגט Sighetתר"ע - תרפ"זווייס, יוסף מאיר בן שמואל צביאמרי יוסף - 5 כר'
ירושליםתשס"טורטהימר, יוסף בן מאיראמרי יוסף - 2 כר'
פרמישלה Przemyslתרמ"טטייכר, יוסף משה בן גרשוןאמרי יוסף - 2 כר'

חש"דמדר, יוסף חייםאמרי יוסף
ירושליםתשע"זעדס, יוסף משהאמרי יוסף - 3 כר'

קרית ספרתשנ"זפנירי, יוסף בן יעקבאמרי יוסף
ירושליםתש"עקופלביץ, מאיר יוסףאמרי יוסף

ירושלים Jeruasalemתשנ"זאריק, מאיר בן אהרן יהודהאמרי יושר החדש - טל תורה החדש



אונגור Uzhgorodתרכ"דאייזנשטטר (א"ש), מאיר בן יהודה ליבאמרי יושר
מונקץ' Mukachevoתרע"ג - תרפ"האריק, מאיר בן אהרן יהודהאמרי יושר - 2 כר'

בני ברקתשס"זגריינימן, מאיר בן שמואלאמרי יושר - 21 כר'
וילנה Vilnaתרמ"זדייכס, ישראל חיים בן אריה ליב צבי הירשאמרי יושר
וינה Viennaתקנ"חנח מאיר בן נחמןאמרי יושר
סט. לואיס St. Louisתרפ"הסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאיראמרי יושר
אשקלוןתש"עשרביט, יוסף בן מכלוףאמרי יושר

סטו מרה Satu Mareתרצ"זגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםאמרי יחזקאל החדש
וילנה Vilnaתרס"גבניאש, יחזקאל שאול בן אריה ליבאמרי יחזקאל

רחובותתשמ"גהכהן, יחזקאלאמרי יחזקאל - ב
ירושליםתשס"ולוינשטיין, יחזקאל הלויאמרי יחזקאל

בני ברקתשס"גסעדיאן, יחזקאלאמרי יחזקאל - 6 כר'
הוסיטין Husiatynתרע"דפרנקל, יחזקאל בן אברהם אבושאמרי יחזקאל
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"בהופמאן, יעקב קופל בן מרדכי יוסףאמרי יעקב

ורשה Warsawתרע"גישורון, יעקב מאיר בן יצחקאמרי יעקב - חלק ראשון על התנך
פיוטרקוב Piotrkowתרס"וליברוט, יעקב מאיר בן אשר זליגאמרי יעקב - 2 כר'

ירושליםתשס"זסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםאמרי יעקב - על ספר חסידים
אלעדתשע"זסטפנסקי, יעקב בן יששכר מאיראמרי יעקב - 7 כר'
ירושליםתשס"אעמאר, יעקב בן מרדכיאמרי יעקב - 2 כר'

בילגורי Bilgorajתרע"אפרולגוור, יעקב בן יהודהאמרי יעקב - א בראשית, שמות
ארץ ישראלתשס"זצימרמן, יעקב הענך בן יצחק מאיראמרי יעקב - 3 כר'
בני ברקתשע"גשטרן, יעקב מאיראמרי יעקב - 6 כר'
ניו יורקתשע"טשפיטצר, יעקב מאיראמרי יעקב - 3 כר'
ירושליםתשס"חברכה, יצחק בן ציוןאמרי יצחק - 3 כר'

ברוקליןתשע"חהורוויץ, מאיר יצחק בן יעקבאמרי יצחק
ביתר עיליתתשע"אוייס, יצחק מאיר בן יהונתן בנימיןאמרי יצחק - 6 כר'

ירושליםתשס"חוייס, יצחק מאיראמרי יצחק -מועדים - פורים פסח
ירושליםתשנ"זפוס, יצחק חייםאמרי יצחק - נדה

ניו יורקתשמ"טרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסאמרי יצחק
ירושליםתשע"הרוקובסקי, יצחק בן מאיראמרי יצחק - 3 כר'
סטו מרה Satu Mareתר"צשווארץ, יצחק מאיר בן נפתלי הכהןאמרי יצחק - 3 כר'
קרית ספרתשע"טגולדשטוף, יצחק בן יאיראמרי יציב - 2 כר'

ניו יורקתשע"גהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשאמרי יציב
ירושליםתשס"אליברמן, יקותיאלאמרי יקותיאל
ליקוודתשפ"אגוטפריינד, מנחם מנדלאמרי יקרות



ירושלים Jerusalemתשי"אווארהפטיג, ירוחם אשר בן שלמה יעקבאמרי ירוחם
ירושליםתשס"טוינוגרד, ישעיהואמרי ישע - 2 כר'
דירנפורט Dyhernfurthתקע"הלורברבוים, יעקב בן יעקב משהאמרי ישר - 5 כר'

מודיעין עיליתתשע"דאפלבויםאמרי ישראל - 3 כר'
ירושליםתשס"טאשווגה, ישראל מאיר בן בנימין הלויאמרי ישראל - הוריות

סאספאלו Szaszfaluתרע"בברגר, מאיר בן יצחק שמחהאמרי ישראל
מונקאטשתרצ"טגליק, ישראל מאיר בן יצחקאמרי ישראל

ירושליםתשע"אהפטר, ישראל מאיר בן שתאמרי ישראל - תמורה
ירושליםתשע"היפרח, ישראלאמרי ישראל
סט. לואיס St. Louisתש"גלוויטאן, ישראל מאיר בן בן-ציון יעקב הלויאמרי ישראל

מודיעין עיליתתשע"טעמרני, ישראל מאיראמרי ישראל - 2 כר'
ירושליםתשע"אקרנו, ישראל מאיראמרי ישראל

אלעדתשע"הבעילום שםאמרי כהן - 4 כר'
ירושליםתשס"חהולנדר, יחיאל מיכל בן שלמה הכהןאמרי כהן - 2 כר'

ירושליםתשנ"דהלפרין, מאיר דוד הכהןאמרי כהן
ורשה Warsawתרצ"ב - תרצ"טווארשאוויאק, מאיר בן יעקב אליעזר הכהןאמרי כהן - 3 כר'
בני ברקתשס"גוילמן, מאיר בן שרגא הכהןאמרי כהן - 6 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"חכהן, אלעדאמרי כהן
בית שמשתשע"דכהן, יגאל בן סאסיאמרי כהן

מישקולץ Miskolcתרצ"הגרוס, מאיר בן יעקב יוסףאמרי לב - א
ראשון לציוןתשס"וגמליאלי, אליהו בן יחיאלאמרי לשון - מילתא בטעמא <כללי השיר לר"ת>

ירושליםתשנ"בטברסקי, משה יהודה ליב בן מנחם נחוםאמרי מ"י <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרצ"חטברסקי, משה יהודה ליב בן מנחם נחוםאמרי מ"י

ירושליםתשע"ובעילום שםאמרי מאיר
ירושליםתשע"זגרוס, מאיר - בנט, מרדכי מאיראמרי מאיר - מאמר מרדכי

ירושליםתשמ"אהורביץ, מאיר הלוי בן פנחסאמרי מאיר
טורנוב (צ'כוסלובקיה)תר"צטננבוים, מאיר בן יעקבאמרי מאיר - 2 כר'

אמסטרדםתשס"דיוסט, מאיראמרי מאיר
ירושליםתשנ"זכגן, מאיר געציל הכהןאמרי מאיר
מנצ'סטרתשס"ומאירי, מאיר בן יעקב יהודהאמרי מאיר
ניו יורק New Yorkתש"אמושקוביץ, מאיר בן יצחקאמרי מאיר

ירושליםתשס"הויצמן, מיכאל בן דודאמרי מגדים - עירובין
ירושלם,תרצ"גאבן-ספיר, זאב וולף בן יצחקאמרי מדע והגיון
ניו יורק New Yorkתש"גזילברברג, אברהם בנימין בן מיכאל משה יהודהאמרי מהרא"ב
אורדיאה מרה Oradea Mתרפ"חפרידלנדר, שלמה יהודה בן אהרן מאיראמרי מהרז"ל



ירוסלב Jaroslawתרס"חאייזנברג, יעקב נפתלי בן יצחקאמרי מהרי"ן
ניו יורקתשנ"השמחה בן אריה נפתלי מקשונזאמרי מהרש"ח

ניו יורקתשמ"ושיק, אליעזר שלמהאמרי מוהרא"ש - א
ירושליםתשע"זרפופורט, אמיראמרי מחשבה

אור עקיבאתשפ"אדמתי, מיכאלאמרי מיכאל - מגילה
ירושליםתשע"גפיירוורגר, מאיר נחוםאמרי מנחה - בראשית

בני ברקתשע"זדנציגר, אברהם מנחם בן יהודה משה מאלכסנדראמרי מנחם <המבואר> - 5 כר'
בני ברקתשס"חדנציגר, אברהם מנחם בן יהודה משה מאלכסנדראמרי מנחם - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"טפריעד, מנחם מאיראמרי מנחם
ניו יורקתשכ"טשפאלטער, מרדכי גרשוןאמרי מרדכי ועטרת מרדכי
ניו יורקתשע"בשפאלטר, מרדכי גרשוןאמרי מרדכי ועטרת מרדכי

ירושליםתשע"חגולדשטיין, מרדכי בן משהאמרי מרדכי - 3 כר'
אנטוורפןתשנ"זגראסס, מרדכי בן יהודה מאיר הלויאמרי מרדכי
בני ברקתשנ"טהופמן, מרדכיאמרי מרדכי
בני ברקתשמ"טמלכה, מרדכי בן יהודהאמרי מרדכי
ניו יורק New Yorkתשי"חמענטליק, מרדכי בן פנחסאמרי מרדכי
ירושלים Jeruasalemתשע"הפיש, מרדכי בן יעקב חזקיהואמרי מרדכי

ירושליםתשע"טרפאלי, מרדכי אליהואמרי מרדכי - 2 כר'
בני ברקתשמ"טשטרן, מרדכי בן מאיראמרי מרדכי

ירושליםתשס"ופודהוצר, אברהם יוסף משה בן יעקבאמרי משה <מהדורה חדשה>
טרנוב (גליציה) Tarnoתרס"גאפטר, משה יהודהאמרי משה

ירושליםתשנ"הבן עבו, משה בן מסעודאמרי משה - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשט"זגלאזר, משה בן יוסףאמרי משה

נתניהתשע"חדויטש, משה בן מאיראמרי משה - 2 כר'
ירושליםתש"עהולצברג, משה צביאמרי משה - 2 כר'

בני ברקתשנ"זזילברברג, אברהם משה בן יהודה לייבאמרי משה
תשע"חכהנא, צבי - קסטנבוים, משה מאיראמרי משה

ורשה Warsawתרפ"אסוקולובסקי, משה בן שמואלאמרי משה - 2 כר'
ניו יורקתשנ"הפודהוצר, אברהם יוסף משה בן יעקבאמרי משה

פתח תקוהתשס"דפינטו, משה בן מסעוד אשראמרי משה - 2 כר'
וילנה Vilnaתרפ"גקלוס, משה מאיר בן חיים יצחקאמרי משה
ורשה Warsawתרמ"טרפאפורט, משה בן אוריהאמרי משה

ירושליםתשס"חאלמליח, יצחקאמרי משפט - 2 כר'
בני ברקתשע"זגולדשמידט, מאיר בן יוסףאמרי נדה

ירושליםתשס"ודיין, ישעיה בן מרדכיאמרי נועם <מהדורה חדשה>



ירושליםתשכ"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)אמרי נועם וחידושי הגר"א
בני ברקתשס"ואליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)אמרי נועם על מסכת ברכות

נתיבותתשע"גאברג'ל, יורם מיכאלאמרי נועם - 2 כר'
ורשה Warsawתרנ"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)אמרי נועם
לבוב Lvovתרנ"האמרי נועםאמרי נועם
ווילנא,תרמ"חאשכנזי, אברהם מאיר בן שאול הלויאמרי נועם
אמשטרדם Amsterdamשפ"חגאלייגו, יוסף בן שלוםאמרי נועם
ארם צובה Aleppoתרנ"חדיין, ישעיה בן מרדכיאמרי נועם

ירושליםתש"לדיליישקאש, יעקבאמרי נועם - 6 כר'
קרקוב Cracowתרמ"ח - תרס"והורוויץ, מאיר בן אליעזראמרי נועם - 11 כר'

ירושליםתשע"גזהורי, נועם בן אבנראמרי נועם
ורשה Warsawתרס"הלווין, בנימין דוד בן שמשון רפאל הלויאמרי נועם
מונקץ' Mukachevoתרמ"המאטרסדורף, יואב בן ירמיהואמרי נועם
ירושליםתש"ענעמן, יורם בן מערביאמרי נועם

פקשתרס"זצובל, שלמה - שטרן, זוסמן כ"ץאמרי נועם - 2 כר'
פקשתרס"זצובל, שלמה - שטרן, זוסמןאמרי נועם - שמות, ויקרא

וינה Viennaתרמ"גקליין, מרדכי דוב בר בן שמואלאמרי נועם
ווילנא,תרפ"וריכטשרייבר, זיסקינד בן דוב אריהאמרי נועם
אול Oleksinets Novyתקכ"חרפאפורט, מרדכי בן שבתי הכהןאמרי נועם
ירושליםתשס"בשניאורסון, ברוך שמעוןאמרי נועם

בני ברקתשס"אהלברשטט, משה נחמיה בן יוסףאמרי נחמיה - מגילה
ווארשא,תרפ"חאבות. תרפ"ח. ורשהאמרי נעם
חמ"דחש"דארן, נעם אלימלך בן מאיר חייםאמרי נעם

מבשרת ציוןתשנ"זבית מדרש מר"ץאמרי נעם - 3 כר'
ירושליםתרצ"ודוידסון, שמואל זאב בן מנחםאמרי נעם
ירושליםתשכ"בזלוטניק, אליהו בן יחיאל מיכלאמרי נעם

בני ברקתשע"חמאזוז, אלטר בן בנציוןאמרי נעם - א (בראשית, שמות)
ירושליםתשע"במאטרסדורף, יואב בן ירמיהואמרי נעם
וילנה Vilnaתרל"ומאליסוב, הילל בן מאיר הלויאמרי נעם
בני ברקתש"ןמושקוביץ, צבי שמחה בן שמעוןאמרי נעם
בני ברקחש"דמכון מעיין החיים - גארליץ-צאנזאמרי נעם
ליוורנותר"טפרחי, יצחק בן שלמהאמרי נעם
ווארשא,תרנ"ז,רייזקין, מרדכי שמואל בן אליהו הכהןאמרי נעם

ירושליםתשנ"טשמרלר, נפתלי צביאמרי נפתלי - א
זכרון יעקבשטרן, נתנאלאמרי נתנאל - יבמות



ירושליםתשמ"גסופר, יוחנן בן משהאמרי סופר - 11 כר'
וץ Vacתרע"ברוזנברג, סיניאמרי סיני
קולומיה Kolomyyaתר"מזאבאמרי ספר
תפילנסקי, יעקב שלמהאמרי ספר

בית שמשתשע"היוסף, עובדיה בן יעקבאמרי עובדיה
מודיעין עליתתשס"טארג'ואן, אביעדאמרי פז

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"זאויערבך, מאיר בן דודאמרי פי - נדה
ירושליםתשס"האנסבכר, אפרים בן אהרןאמרי פי
בני ברקתשע"בבעילום שםאמרי פי
בני ברקתשע"הדיין, נסים בן שלמהאמרי פי
רחובותתשנ"אזלצברג, אמיראמרי פי
אשדודתשס"ביוסף בן מאיר הכהןאמרי פי

בני ברקתשנ"וכהן, מאיר - כהן, שושן דוד יום-טוב בן כלפון משהאמרי פי - פלאי הצדיקים
בני ברקתשע"זכהן, מאיראמרי פי

ירושליםתשכ"ולופס, אליהו בן יעקבאמרי פי - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתר"צפאז'נצ'בסקי, יצחק בן יהודהאמרי פי - א

חמ"דתשנ"ופינטו, יאשיהו יוסף בן חייםאמרי פי
חמ"דתש"ספנחסי, יוסף בן משהאמרי פי - 3 כר'
בני ברקתשס"זפרוכטר, אברהם יצחק בן אליעזראמרי פי - 2 כר'

ניו יורקתשס"זפרידמן, יונה בן משהאמרי פי - ה
בני ברקתשע"זפרנקל, יהודה בן מיכאל יעקבאמרי פי - 2 כר'
בית שמשתשע"הפרץ, יוסףאמרי פי - 3 כר'

ירושליםתשע"געובדיה, פנחס בן דודאמרי פנחס <מהדורה חדשה>
בני ברקתשס"גשפירא, פינחס בן אברהם אבאאמרי פנחס השלם - 2 כר'

טבריהתשס"ווואעקנין, פנחס בן מאיראמרי פנחס
ורשה Warsawתרס"החודי, פינחס בן ישראל דןאמרי פנחס
כפר חב"דתשע"אגרוזמן, מאיר צבי בן מרדכיאמרי צבי

בני ברקתשמ"דדומב, צבי בן יהושעאמרי צבי - 2 כר'
בני ברקתשנ"טהלפרין, צבי אלכסנדר בן אבאאמרי צבי - 8 כר'

ורשה Warsawתרפ"וטויב, ירחמיאל צבי בן אפריםאמרי צבי
וילנה Vilnaתרנ"ו - תרנ"חקאהאן, צבי הירש צלאל יכין בן משהאמרי צבי - 2 כר'

לבוב Lvovתרפ"איטינגא, אברהם בן יונה הלויאמרי צדיקים
ורשה Warsawתרנ"ובורנשטיין, מאיר בן מרדכי הלויאמרי צדיקים
זיטומיר Zhitomirתרס"אלבטוב, צביאמרי צדיקים

ירושלים Jerusalemתרס"זשילדקרויט, בן-ציון חיים בן אהרן משהאמרי ציון



ברלין Berlinתקט"זאברהם יחיאל פישל בן זאב וולףאמרי צרופה
תל אביבחש"דאורי בן פינחס מסטרליסקאמרי קדוש <השלם>

Lwow,תרפ"ח]אורי בן פינחס מסטרליסקאמרי קדוש השלם - 2 כר'
סוסה Sousseתשי"טאברהמי, יצחקאמרי קדוש

סקואני Sacueniתש"-אורי בן פינחס מסטרליסקאמרי קדוש - 2 כר'
ירושליםתשל"דפרידמן, שלמה חיים מסדיגוראאמרי קודש  מאדמו"ר מסדיגורא זי"ע - ב

בני ברקתשע"זדנציגר, ישראל צבי יאיראמרי קודש <אלכסנדר> - 5 כר'
ירושליםתשס"אבידרמן, אברהם שלמה בן משה מרדכיאמרי קודש
ירושליםתשפ"אטברסקי, יוחנן בן דודאמרי קודש

בני ברק Bene Berakתשי"טפרומקין, יואל בן אברהם שמריהאמרי קודש - 2 כר'
ירושליםתשע"הפרידמן, רפאל חייםאמרי קודש

ניו יורקתשס"בקאליש, יצחק בן יוסףאמרי קודש - 2 כר'
מודיעין עיליתתשנ"טכהן, ראובן נח בן יוסף לייבאמרי ראובן - 6 כר'
אשדודתשס"דסגל, שפטיה בן פרץ הלויאמרי רבי שפטיה

בני ברקתשע"טגולדשמידט, מאיר בן יוסףאמרי רבית
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"אשמלקס, גדליה בן מרדכיאמרי רג"ש

חמ"דתשע"טפישל, רפאל בנימיןאמרי רפאל - עירובין
לבוב Lvovתרס"טבראנדוויין, נחום בן אליעזראמרי רצון
ירושליםתשע"דקאליש, שמעון שלום בן מנחם מאמשינובאמרי רצון
וילנה Vilnaתר"סרבינוביץ, מרדכי אליהו בן חיים דובאמרי רצון

ורשה Warsawתרע"באנאליק, שמעון דוב בר בן אברהםאמרי רש"ד
תל אביבתש"ךטאוב, שאול ידידיה אלעזראמרי שאול
ירושליםתשנ"במילר, ירחמיאל רפאלאמרי שאול

בני ברקתשע"ולהב, אברהם בן יהודהאמרי שבת - 2 כר'
קרקוב Cracowתרמ"טפיינשטיין, חיים יעקב בן יהודה דוב הכהןאמרי שבת
בני ברקתש"פפלאטקא, אברהם מרדכיאמרי שבת
קולומיה Kolomyyaתר"משוהם, משה בן דן מדולינהאמרי שהם

ירושליםתשס"זיעקובוביץ, שמעון יחזקאלאמרי שי - כתובות
אלעדתשע"אסלומון, שמואל יהודהאמרי שי

בני ברק Bene Berakתשע"בישיבת אהבה ושלוםאמרי שלום - 4 כר'
ניו יורקתש"גצארני, מרדכי ליב בן צבי יקותיאלאמרי שלום

טורונטותשע"וגרטנהויז, שלמה בן צבי מנחםאמרי שלמה - 3 כר'
בני ברקתשס"טסוקולובסקי, שלמה בן בנימין צביאמרי שלמה
Frankfort on the Maiתרכ"ושג', שלמה זלמןאמרי שלמה

ירושליםתשע"ארפאלי, מרדכי אליהואמרי שם - 3 כר'



בני ברקתשס"חגינזבורג, שמאיאמרי שמאי <מהדורה חדשה> - 5 כר'
ירושליםתשל"גגינזבורג, שמאיאמרי שמאי - 8 כר'

לבוב Lvovתרנ"גאייזנבוד, שמואל קלמן קלונימוס בן אברהם ישראאמרי שמואל - 4 כר'
ניו יורקתשע"וברגר, שמואלאמרי שמואל - 4 כר'
ירושליםתשע"טעדס, שמואל בן מאיראמרי שמואל - 2 כר'
בני ברקתשס"דפאנעט, אברהם שמואל בן צבי אלימלךאמרי שמואל - 4 כר'
ירושליםתשפ"אנוקראי, שמעון בן מנחםאמרי שמועה - 2 כר'

ירושליםתשע"טקרליבך, יצחק (עורך)אמרי שמועות
ביתר עליתחש"דאוירבאך, מאיר שמחה, בן שלמה זלמןאמרי שמחה - 2 כר'
חמ"דתשע"זבעילום שםאמרי שמחה - 2 כר'
ניו יורקתשמ"טעלברג, שמחהאמרי שמחה - 2 כר'

ירושליםתשכ"חאגסי, שמעון אהרן בן אבאאמרי שמעון
ירושלים Jeruasalemתשס"חביטון, שמעון בן חייםאמרי שמעון - תהלים, שה"ש, מגילת אסתר

מונקץ' Mukachevoתרס"ופרידמאן, זקן שמעון בן מאיר חייםאמרי שמעון
ירושליםתשס"בפינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהםאמרי שמשון

חמ"דחש"דסגל, מאיר אריה בן נתן דודאמרי שפר <מהדורה חדשה> - א
בני ברקתשע"אפרנקל, שמואל בן שרגא פייבושאמרי שפר <מהדורה חדשה> - 2 כר'

לבוב Lvovתרנ"הקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןאמרי שפר <על התורה>
וילנה Vilnaתרל"דאפשטיין, שמואל נפתלי הירש בן מנחם אריה ליבאמרי שפר על שיר השירים

ירושליםתשנ"טאבולעפיא, אברהםאמרי שפר
לובלין Lublinשס"באלטשולר, נפתלי הירש בן אשראמרי שפר

פוריצק Poryckתקמ"ואליעזר בן זאבאמרי שפר - 2 כר'
ונציה Veniceשס"אאשכנזי, נפתלי בן יוסףאמרי שפר

ירושליםתשל"דבהרב, שרגא פייבלאמרי שפר - 3 כר'
ירושליםתשכ"גבוימעל, נפתלי הירץ בן נחוםאמרי שפר

ירושליםתשע"אבוסטוןאמרי שפר - 4 כר'
ברטיסלבה Bratislavaת"רבנט, נפתלי בן מרדכיאמרי שפר

מודיעין עיליתחש"דבעילום שםאמרי שפר - ברכות
פירט Fuerthתרי"בגוטמאן, ראובן בן משהאמרי שפר

ירושליםתשנ"חדייטש, שמעון בן אברהם אהרוןאמרי שפר - ברכות
ירושליםתשס"אהבלין, אברהם יצחק בן שלמה זלמןאמרי שפר - שביעית

לבוב Lvovתרמ"דהורוויץ, נפתלי צבי בן מנחם מנדלאמרי שפר
ירושליםתשמ"טהיילפרין, שרגא פייבוש בן לייבושאמרי שפר
ירושליםתשנ"גחלאווה, יהודה בן משהאמרי שפר
ורשה Warsawתרל"גיעקב חיים בן יוסף יצחקאמרי שפר



פיוטרקוב Piotrkowתרס"טיפה, שמעון פרץ הלויאמרי שפר
תל אביבתש"מישיבת תורה והוראהאמרי שפר - 2 כר'

לבוב Lvovתרמ"גלאנדא, נפתלי הירץ בן אביגדור מרגליותאמרי שפר
ירושליםתשנ"גלנדא, אפרים יששכראמרי שפר
רדלהים Roedelheimאחר תרכ"המזרחי, אבשלום בן משהאמרי שפר
ליוורנו Livornoתרכ"טמזרחי, יחיאאמרי שפר
ירושליםתשע''זנאטאן, מרדכי רפאל בן אברהםאמרי שפר
סיגט Sighetתר"ססאלומון, נפתלי בן מרדכיאמרי שפר

ירושליםתש"וסגל, מאיר אריה בן נתן דודאמרי שפר - 4 כר'
סוסה Sousseתרפ"דפארינטי, מאיר שלמהאמרי שפר
פתח תקוהתשס"גפינטו, משה בן מסעוד אשראמרי שפר

ירושליםתשנ"הפנחסי, שמואל בן משהאמרי שפר - 8 כר'
לבוב Lvovתרפ"אפרידמאן, דוד שלמה בן שמואלאמרי שפר
וילנה Vilnaתרפ"גפרידנשטיין, שמעון אליעזר בן יקותיאלאמרי שפר
קושטא Istanbulת"קפרימו, יאודה שמואלאמרי שפר
ורשה Warsawתרע"גפרימר, ירחמיאל בן יהודה ליבוש פסחאמרי שפר

מונקץ' Mukachevoתרמ"חפרנקל, שמואל בן שרגא פייבושאמרי שפר - 3 כר'
בני ברקתשס"דצארום, יהודהאמרי שפר - 5 כר'
מודיעין עיליתחש"דצדוק, יוסף בן שלמהאמרי שפר - ברכות

ורשה Warsawתרמ"דקיטייסקי, ברוך בן שלמה כהנאאמרי שפר
תל אביבתשי"בקיסילב, אהרן משה בן שמואל יוסףאמרי שפר
ורשה Warsawתרנ"וקלאצקין, אליהו בן נפתלי הירץאמרי שפר

ירושליםתשס"דקרביץ, נפתלי מנחם בן יוסףאמרי שפר - 5 כר'
ורשהWarsawתרמ"דרבינוביץ, יהושע יעקב בן משה צביאמרי שפר
וילנה Vilnaתרפ"טרבינוביץ, שרגא פייטל בן יוסף יצחקאמרי שפר
ירושליםתשס"הרוזנטל, אליהו יהודהאמרי שפר
ירושלים Jerusalemתרע"זשארלין, חיים מנדל בן אברהם שמואלאמרי שפר
מעלה אדומיםתשע"חשפירא, דוד שלמה בן זלמן שמואלאמרי שפר

תשע"טשפירא, חנניה בן ששוןאמרי שפר - 4 כר'
חמ"דתשע"חשפירא, מאיר יעקב בן שאול יחזקאלאמרי שפר

וילנה Vilnaתרס"גשפירא, מאיר שרגא בן אברהםאמרי שפר - על מגילת קהלת
חמ''דתש''פשפירא, נפתלי הרץ בן משהאמרי שפר

לובלין Lublinשנ"א - שנ"זשפירא, נתן בן שמשוןאמרי שפר - 2 כר'
ירושליםתשכ"גשנדוך, ששון בן מרדכיאמרי ששון
ירושליםתשע"בששון, מרדכי משהאמרי ששון



בר יוחאיתשנ"בסגרון, מאיר נסים בן כמוסאמרי תודה
ניו יורק New Yorkתרפ"בבאיוק, יהודה משה בן יעקבאמרי תורת משה
לידז Lodzתרס"חאיזביצקי, ישראל בן יהודה ליבאמרים משמחי לב

ברלין Berlinתרע"דאמרכלאמרכל
לבוב Lvovתרל"בצבי הירש בן פינחס מסוקולובאמרת הצרופה

רחובותתשע"טולר, אמיראמרתו ארץ
ירושליםתשס"זוינברג, מרדכי בן ישראל צביאמרתך חייתני - טאלנא

תל אביב Tel Avivתשט"זליפסון, מרדכי בן יום-טובאמשול לך משל
חמ"דתשע"השפילר, ישכר דבאמת בפיהו
בני ברקתשע"דקלרמן, אברהם מנחם בן שמואל הלויאמת הבנין

ירושלים Jerusalemתשס"המורגנשטרן, מנחם מנדל בן יהודה ליבאמת ואמונה <מהדורה חדשה>
בת יםתשע"אהכהן, דוד חיאמת ואמונה - א

בית אלתשע"החיימוביץ, טל אפרים בן משה דודאמת ואמונה - 2 כר'
ורשה Warsawתרע"אטורנובסקי, ישראל יצחק משה בן זאבאמת ואמונה - 2 כר'

ורשה Warsawתרע"אלווין, נח חיים בן משהאמת ואמונה
ירושלים Jerusalemת"שמורגנשטרן, מנחם מנדל בן יהודה ליבאמת ואמונה - 2 כר'

פטרבורג,תרס"המירקין, כתריאל צבי בן שלוםאמת ואמונה
ניו יורקתשס"טמכון למען שמךאמת ואמונה
ברדיטשוב Berdichevתרס"חפאלאנט, לוי בן ישעיה יוסףאמת ואמונה
ניו יורק New Yorkתרנ"הפרידרמאן, זלמן יעקב בן ברוך מרדכיאמת ואמונה
ירושליםתשס"בצובירי, יוסף בן יעקבאמת ואמונה

ירושליםתשע"גקופולוביץ, נתן צביאמת ואמונה - ירח האיתנים
ניו יורקתשס"טרבינוביץ, צביאמת ואמונה
אודסה Odessaתרס"דשאפוצ'ניק, יוסף בן יהודה ליבאמת וטוב
פרדס חנהחש"דלתודעה יהודיתאמת ויציב

ירושלים Jerusalemתרס"אירושלים. עדת האשכנזיםאמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם
חמ"דתשע"הונונו, בן נון אבישיאמת ומשפט שלום - 8 כר'

ראש העיןחש"דישיבת אמת ושלוםאמת ומשפט שלום - חו"מ, יו"ד
דרוהוביץ' Drogobychתרמ"גוורטהיימר, יוסף פוןאמת ומשפט
ראש העיןתשע"בישיבת אמת ושלוםאמת ומשפט
ווילנאתרע"דסלוצקי, אפרים זלמן הלויאמת ושלום
ירושליםתשמ"ורבינוביץ, משה יחיאל אלימלך בן נתן דודאמת ושלום
שלוניקי Salonikaתקס"ושרעבי, שלום בן יצחק מזרחיאמת ושלום
בני ברקתשנ"טגדסי, דודאמת לדוד
חמ"דתשע"זשלוש, יוסף יצחק בן דוד חייםאמת לדוד



בית שאןתשע"דנקי, ברק בן אברהםאמת להשיב - א
ניו יורקתש"נאלטר, יהודה אריה בן פנחס מנחםאמת ליהודה
פתח תקוהתשס"בצובירי, יוסף (לזכרו)אמת ליוסף

ירושליםתשע"באלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובאמת ליעקב <מהדורה חדשה>
פיוטרקוב Piotrkowתרע"בלורברבוים, יעקב בן יעקב משהאמת ליעקב <על אגדות הש"ס> - 2 כר'

אלעדחש"דניניו, יעקב שאלתיאל בן יהודהאמת ליעקב <מהדורה חדשה>, שפת אמת, חסדי דוד
ירושלים Jeruasalemחש"דמרזל, ברוך בן אברהם יעקבאמת ליעקב חסד לאברהם - 2 כר'

ניו יורקתשס"זקמנצקי, יעקבאמת ליעקב על התורה
קושטא Istanbulתקכ"דאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובאמת ליעקב - 2 כר'

ירושליםתש"פברויאר, יעקבאמת ליעקב
חמ"דחש"דגוטמן, יעקבאמת ליעקב - קבלת התורה

ורשה Warsawתרמ"בגולדשלאג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכלאמת ליעקב
לבוב Lvovתרמ"דיולס, יעקב צבי בן נפתליאמת ליעקב
ירושליםתשס"ויעקב מאיר אב"ד שטראסבורג עלזאסאמת ליעקב

ג'רבה Djerbaתש"ה הק'כהן, מאיר בן שאולאמת ליעקב - 2 כר'
ירושליםתשס"חמראג'י, יעקבאמת ליעקב - על אדרא רבא ואדרא זוטא

ליוורנו Livornoתר"ג - תר"דניניו, יעקב שאלתיאל בן יהודהאמת ליעקב
ירושליםתשע"בעבאדי, יעקב מאיראמת ליעקב - 2 כר'

ירושליםתשפ"אפנירי, יעקב בן משהאמת ליעקב - אורח חיים
מונקץ' Mukachevoתר"צפקטה, יעקב בן משה יחיאלאמת ליעקב
ירושלים Jeruasalemתש"נפרידמן, אברהם יעקב בן ישראלאמת ליעקב
ברלין Berlinתרצ"זפריימאן, יעקב בן אברהם חייםאמת ליעקב

ירושליםתשנ"הפרץ, יעקב בן יוסףאמת ליעקב - 5 כר'
רחובותתשנ"דקובץאמת ליעקב - 3 כר'

בני ברקתשס"חקופל, יעקב עמנואלאמת ליעקב
לייקוואדתשע"טקמנצקי, יעקבאמת ליעקב - 4 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"חרבינוביץ, יעקב יוסף בן אברהם ישכר הכהןאמת ליעקב
אודסה Odessaתרנ"גרבינוביץ, שאול אליעזר בן יעקבאמת ליעקב

ירושליםתשס"דשפירא, יעקב יצחק בן חיים מאיר יחיאלאמת ליעקב - 2 כר'
ירושליםתשע"טשרביט, שלמה בן יעקבאמת ליעקב

כפר חב"דתשע"גגינזבורג, יצחק בן שמשוןאמת למד פיך
ניו יורקתשע"בבעילום שםאמת מארץ תצמח
בני ברקתשע"גדוד, סימן טוב בן דודאמת מארץ תצמח
ירושליםתשמ"חשוורץ, יואל בן אהרןאמת מארץ תצמח

ירושלים Jerusalemתר"עדוויך, שאול עזרא הכהןאמת מארץ



תל אביבתשכ"אמורגנשטרן, מנחם מנדל בן יהודה ליבאמת מקאצק תצמח
בני ברקתשס"חויסברגר, מאיראמת על תילה
אשדודתש"פדהרי, יניבאמת צרופה
ורשה Warsawתר"עאמת קנהאמת קנה
בני ברקחש"דחב"ראמת קנה
ירושליםתשע"הטהרני, אבישי בן יצחקאמת קנה
חמ"דתשפ"אכהן, אברהםאמת קנה
חמ"דחש"דעזיז, יניבאמת קנה
מקסיקותשנ"חפרץ, מיכאל בן יוסףאמת קנה

ניו יורק1949רוסאף, אאמת
מינקוביץ Minkovtsyתקנ"ובנימין בן אהרן מזאלוזיץאמתחת בנימין

ורשה Warsawתרמ"דחשין, בנימין בן שמעוןאמתחת בנימין - 3 כר'
תל אביבחש"דטרכטמן, בנימין יצחק בן משהאמתחת בנימין
בני ברקתשע"בכהן, בנימיןאמתחת בנימין
פירט Fuerthתר"חליכטנשטטר, בנימין זאב וולף בן נתן נטעאמתחת בנימין
ניו יורק New Yorkתרצ"במרגליות, בנימין בן יצחק יהושעאמתחת בנימין
ירושליםתשנ"העלינגען, נתן נטעאמתחת בנימין
אלטונה Altonaתק"לפרידבורג, בנימין וולף בן יוסףאמתחת בנימין
נויארק,תרע"זקאהן, בנימין בן חיים יחיאלאמתחת בנימין

ווילהרמרש דארף,,תע"ו]בנימין בינש בן יהודה ליב הכהןאמתחת בנימן - 2 כר'
וץ Vacתר"עאמריך, בנימין וולףאמתחת הקטן
בילוגרדותרכ"בפארדו, אברהםאמתחת הקטן
ניו יורקתש"גרוזמרין, אהרןאן ענטפער
פאלאג'י, רחמים נסים יצחק בן חייםאנ"ך יפה

ירושליםתשע"טכדורי, חיים בועזאנא בכוח - ב
בני ברקתשנ"דוולך, שלום מאיר הכהןאנא עבדא

חמ"דתש"פנגר, רוני בן משהאנא רחם - יהושע, שופטים
ירושליםתשכ"גשושן, אריהאנו ובעלי חיים

ירושלים,תרצ"חרובינשטיין, אברהם חיים בן ישראל דודאנו לגאולת הארץ
ירושלים Jeruasalemתשס"ווייס, שבתי שעפטיל בן משה יעקבאנו עמלים ומקבלים שכר

חמ"דחש"דבעילום שםאנוכי אערבנו
ישראלתשע"טקדוש, ציון בן דודאנחנו חייבים להודות לך

ניו יורקתשט"ופראגר, משהאנטאלאגיע פון רעליגיעזע לידער און דערציילונגען
ירושליםתשס"גקרמר, חיים - סיטון, אברהםאנטומיה של הנשמה

תל אביבתשל"בספר קהילהאנטופול - אנטיפאליע, ספר יזכור



תל אביבתשכ"טקצבורג, נתנאלאנטישמיות בהונגריה
חמ"דחש"דבעלום שםאני אל מול עצמי

ירושליםחש"דישיבת בנין אב לצעיריםאני ארגתיה
ירושליםתשע"זזכאי, אהרןאני ה' רופאך

בני ברקתשע"הבוקוולד, אפרים אריאל בן יהושעאני ה' שוכן בתוכה
חמ"דתשע"הכהן, שלום אביחיאני הרוח והנפש שבי

בני ברקחש''דחדאד,יורםאני והנער
ירושליםתשס"ואדרי, אליהו אריאלאני חומה
בילגורי Bilgorajתרע"אמרמינסקי, יהושע משה בן שמעון יוסףאני חומה

ג'רבה Djerbaתשל"געלוש, חומאני בן שלוםאני חומה - 2 כר'
אשקלוןחש"דבן יעקב, מימוןאני חי

ירושליםתשמ"טמאיר, שמחהאני לא סטשק
בני ברקתשמ"זלוית, יצחקאני לאחי

כפר חב"דתשס"בגינזבורג, יצחק בן שמשוןאני לדודי ודודי לי
ירושליםתשע"דלמברסקי, מאיראני לדודי ודודי לי
כזבלנכה Casablancaתש"דאדהאן, יחייא בן מכלוףאני לדודי - 2 כר'

בני ברקתש"פדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבאני לדודי
ירושלים Jerusalemתשי"חהומינר, שמואל בן מרדכי זאבאני לדודי
ביתר עיליתתשס"חהייזלר, יעקב בן יוסףאני לדודי
בני ברקתש"נהכהן, דוד דידואני לדודי
מונסיתשפ"אווקסלר, דוד יצחק בן בנימין אברהםאני לדודי
ירושלים Jeruasalemתשע"גלופיאנסקי, אריה ליב הלויאני לדודי

ניו יורקתשס"טקובץאני לדודי - 2 כר'
ברלין Berlinתרל"ותרגום שני. תרל"ואני לדודי

בני ברקתשל"ונוף, גרשוןאני מאמין באמונה שלימה
ירושליםתשע"טארלנגר, יצחק משה בן יוסףאני מאמין - 5 כר'

לונדוןתשע"והירשלר, שמעוןאני מאמין
ירושליםתשל"אוייספיש, יעקב אשראני מאמין
חש"דחש"מאני מאמין
מודיעין עיליתתשע"זלובנשטיין, יצחקאני מאמין
תל אביב Tel Avivתש"-שניאורסון, יהושע פישל בן שניאור זלמןאני מאמין

ירושליםתשע"דשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויאני תפילה (יידיש)
ניו יורקתשע"השישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויאני תפילה

פירט Fuerthתקכ"ורוטשילד, בועז רפאל בן שלמה זלמןאניה בלב ים - 2 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרכ"ד - תרכ"טליטש-רוזנבוים, משה אריה ליב בן יהודה הלויאניה דיונה וספר מאיל המילואים <אמרות טהורות>



ירושליםתשע"אפרישמן, אברהםאניות סוחר - זבחים
ווילנא - ארה"בתחינותאנייע ש"ס תחנה

בילגוריאתר"צשיף, אברהםאנית סוחר - בבא קמא
אזמיר Izmirתרנ"גפאלאג'י, רחמים נסים יצחק בן חייםאנך יפה

תל אביבבית הספר התיכון העירוני הדתי תל אביבאנך
בני ברקתשס"טכהן, זלמןאנכי אנכי הוא מנחמכם - זכרונות ניצול שואה

תל אביבתשכ"טכהן, לאלו בן יצחקאנכי אערבנו
רחובותתשנ"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןאנכי והילדים

רושצקי, אברהם מרדכיאנכי מצוך היום - מצות היום
בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהאנעים זמירות
ירושליםתשס"זהופשטיין, ישראל בן שבתיאנפהא נהירין

ירושלים Jeruasalemתשנ"גקליין, יעקבאנציקילופדיה כ"ו שערים בקדושה וטהרת ישראל
ורשה Warsawתרצ"אבלומנפלד, יחיאל מאיר בן שמואל יעקבאנציקלופדיא כל המצוה

ירושליםתשל"בסלאטקי, אליהו דוד בן אהרן אברהםאנציקלופדיה הלכתית חסדי דוד
ירושליםתשס"ושטיינברג, אברהםאנציקלופדיה הלכתית רפואית - 7 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דאמסלם, אברהםאנציקלופדיה לאגדות הש"ס - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"באבן-חביב, יעקב בן שלמהאנציקלופדיה לאגדות התלמוד - א
תל אביבחש"דקמחי, דבאנציקלופדיה לאישים בתנ"ך - א-ב
בני ברקתש"עהלפרין, רפאל בן יעקבאנציקלופדיה לבית ישראל - 20 כר'

תל אביב Tel Avivתשל"גפרנקל, קלמן אליעזר בן אברהם אבאאנציקלופדיה לבר מצוה
תל אביבתשל"בנאמן, פנחסאנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית - 2 כר'

ירושליםתשע"חואנונו, שמעוןאנציקלופדיה לחכמי איטליה
ירושליםתשל"ח - תשנ"זוונדר, מאיראנציקלופדיה לחכמי גליציה - 6 כר'

ירושליםתשס"וואנונו, שמעוןאנציקלופדיה לחכמי טורקיה
ירושליםתשס"גגברא, משהאנציקלופדיה לחכמי תימן - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"ז-תשל"א - הקד'תדהר, דוד בן משה בצלאלאנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו - 19 כר'
ירושליםתשע"באדרעי, עמרם בן אליהואנציקלופדיה לכשרות המזון - 4 כר'

ירושליםתשכ"ח - תשל"דשפר, שאולאנציקלופדיה לעניני המשכן והמקדש - 7 כר'
חמ"דתשע"גבעילום שםאנציקלופדיה לערכים תורניים - הון יוסף

ירושליםתשס"הגברא, משהאנציקלופדיה לקהילות היהודיות בתימן - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"ח - תשכ"דאורנשטיין, אברהם ניסן בן אהרן דודאנציקלופדיה לתארי כבוד בישראל - 4 כר'

ירושליםתשל"ה -תשל"חגליס, יעקבאנציקלופדיה לתולדות חכמי ארץ - 3 כר'
תל אביבתשנ"וקליגר, איסר בן שמעון צביאנציקלופדיה מורחבת לחכמי התלמוד

בני ברקתשנ"בביאלסטוצקי, צבי פרץ בן שמואלאנציקלופדיה רינה וישועה - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"גיונה, מרדכיאנציקלופדיה של יהודי כורדיסתאן - 3 כר'



בני ברקתשנ"זמכון שמע ישראל קאליבאנציקלופדיה שמע ישראל - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"טיד הרב הרצוגאנציקלופדיה תלמודית - 45 כר'

בת יםתשע"חמפעל הזוהר העולמיאנציקלופדית המצוות - 4 כר'
ירושלים1970פבזנר, יעקבאנצקילופדיה יהודית
פראגתקפ"דתפילותאנקת בני תמותה

ורשה Warsawתרע"דגראמף, יעקב בן אלטר יצחקאנקת יעקב
ירושליםתשע"אמכון פניני דודאנשי אמונה

סט. לואיס,תרצ"גאייזנשטאט, בן-ציון בן משהאנשי השם בארצות הברית - א
סטו מרה Satu Mareתרצ"גלוו, ירמיהו בן בנימין וולףאנשי השם
תשמ"במאזוז, שושן בן כמייס כמוסאנשי השם
בית שמשתשע"טדיויד, יעקבאנשי חיל

ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןאנשי כנסת הגדולה
תל אביב Tel Avivתרפ"ז - תרצ"דליפסון, מרדכי בן יום-טובאנשי מדות
ירושליםתשל"בכשר, משה שלמה - בלכרוביץ, יהודהאנשי מופת
ירושליםתש"לכשר, משה שלמה - בלכרוביץ, יעקב יהושעאנשי מעלה

ירושליםתשל"דהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלאנשי ספר ואנשי מעשה
לונדוןתשע"גלבל, שמואלאנשי עצתי
קרקוב Cracowתרנ"הבובר, שלמה בן ישעיה אברהם הלויאנשי שם
ורשה Warsawתרנ"בבראוורמאן, חיים בן אליהו פינחסאנשי שם

ירושלים Jerusalemת"שז'ארסקי, שמואל זיינוול בן משהאנשי שם - א
סט. לואיס St. Louisתרצ"ופיין, שמואל מנחם בן צבי הלויאנשי שם
ירושלים Jeruasalemתשנ"זקאהן, אבינועםאנשי שם

תל אביבתשכ"זדון יחיא, שבתי בן בן ציוןאנשי תורה ומלכות
מרחביה,[תשי"ז]גוטמאן, ישראל בן בנימיןאנשים ואפר

חש"דתשנ"ומלצר, ידעאל בן צבי יהודהאנשים מארצות החיים
ירושליםתש"זמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןאנשים של צורה - קובץ מאמרים

סיניסטיתשמ"ווינברגר, יהודה ליבאנתולוגיה של פיוטי יוון אנאטוליה והבלקנים
בני ברקתשע"אראנד, ישראל בן יחזקאלאסדר לסעודתא

חש"מחש"דספר זכרוןאסוך השמן
ניו יורקתשמ"דווינער, שלמה אהרןאסוך שמן

ירושליםתשע"ושוורץ, יואל בן אהרןאסופה בעניני עם וארצו
ירושליםתשס"חקוקיס, אוריאל בן מרדכיאסופות חג - ביצה

ירושליםתשע"זקמינצקי, נתן בן יעקבאסופות נתנו
ירושליםתשמ"זבניהו, מאיר (עורך)אסופות - 15 כר'
ירושליםתשס"ט - תש"עירחון מאסף לתורה והלכה הגות מחקר וספרותאסופות - 9 כר'



ירושליםתשע"חיוסף זונדל בן בנימין ביינוש מסלנטאסופת גנזים
מודיעין עיליתתשס"ופינקל, אריה ליב בן חיים זאבאסופת ועדים - הר יראה

בני ברקתשס"חכהן, אמציה יהודה בן יקותיאלאסופת זרעים - 2 כר'
בני ברקתשע"ההגר, משה יהושע בן חיים מאיראסופת חידושי ישועות משה - פסחים א

מודיעין עיליתתשע"וקהילת לומדי תורה ברכפלדאסופת חידושי תורה ומאמרים
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןאסופת מאמרים בענייני חברה
ירושליםתשע"בטבגר, אליהואסופת מאמרים בענייני תכלת
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןאסופת מאמרים בעניני חברה

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןאסופת מאמרים והלכות בעניין שמירת איכות הסביבה וא
חמ"דתשס"וטננהויז, פנחסאסופת מאמרים וסיפורים

קרית ספרתשע"אקורח, פנחסאסופת מאמרים
ירושליםתשע"ושוורץ, יואל בן אהרןאסופת מאמרים

חמ"דחש"דגולדויכט, חיים יעקבאסופת מערכות - 11 כר'
ירושליםתשס"אשלזינגר, יחיאלאסופת שביעית

גבעת זאבתשע"זהופמן, ישראל יהודה בן מנחם צביאסוקי שמעתא - מקוואות
ירושליםתשע"חעג'מי, בנימיןאסוקי שמעתא

תפרחתשס"אחברי הכולל בתפרחאסוקי שמעתתא - ברכות
בני ברקתשע"חליברמן, יוסף בן יצחק צביאסוקי שמעתתא - 2 כר'
בית שמשתשפ"אפרסטר, אברהם יוסף בן אהרןאסוקי שמעתתא - 2 כר'
ירושליםתשס"בשבדרון, יוחנן - רוזנבוים, פנחסאסוקי שמעתתא - 3 כר'

אונגור Uzhgorodתרצ"טשווארץ, משה אריה בן אברהם דודאסוקי שמעתתא
בני ברק Bene Berakתשע"הדיין, נסים בן שלמהאסור ברהטים

ירושליםתשס"ודבורקס, אליקום בן ישעיהו אריה לייבאסותא
צפתתשע"הלנדסמן, נעםאסטרוליבא לב הכוכבים

ירושלים Jerusalemתרפ"ט הק'פלאמאריון, ניקולה קאמילאסטרונומיה לכל
ירושליםתש"למאמרים בעניני הלכה ורפואהאסיא - 74 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"טנריה, משה צבי בן פתחיהאסיף לחג הסוכות - 2 כר'
ירושליםתשנ"טברויאר, מרדכיאסיף
ירושליםתש"נטלזנר, דודאסיף
ירושליםתשע"זשטרן, אריהאסיף

חמ"דתשע"דשנתון איגוד ישיבות ההסדראסיף - 9 כר'
לובלין Lublinתרנ"האסיפת גאוניםאסיפת גאונים - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גליבסקינד, בנימין זאב בן א יאסיפת גאונים - א-ב

קרקוב Cracowתרפ"זאסיפת גדוליםאסיפת גדולים
ירושליםלנץ, חיים ירוחם בן שמשון משולם פייבושאסיפת דברי חכמים



קרית ספרתשע''בדיין, משהאסיפת דינים הנוהגים כשכבה הגנרטור בשבת
ברדיוב Bardejovתרס"ומשה בן אהרן צבי הירש הכהןאסיפת הכהן

בני ברקתשנ"ושפירא, אליעזר דוד בן יוסףאסיפת השיעורים - 2 כר'
ירושליםתשל"באסיפת זקנים החדשאסיפת זקנים החדש - 36 כר'

ירושליםתש"נפומרנץ, ישראל יצחק (עורך)אסיפת זקנים על מסכת נדה - 4 כר'
ליוורנו Livornoתקל"דאשכנזי, בצלאל בן אברהםאסיפת זקנים - 3 כר'
מץ Metzתקכ"דאשכנזי, בצלאל בן אברהם. מיוחס לואסיפת זקנים - ביצה

ורשה Warsawתרס"ב - תרפ"הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבאסיפת זקנים - קדשים
ניו יורק New Yorkתשט"זפסס, נתן צבי הירש בן יצחק יעקבאסיפת זקנים - 3 כר'

פרנקפורט דמין Frankתפ"הישראל איסרל בן יצחק סג"לאסיפת חכמים וליקוטי שושנים
לובלין Lublinתרצ"דאסיפת חכמיםאסיפת חכמים
מונקץ'תר"עירחון רבניאסיפת חכמים
ניו יורקתשי"בירחון תורניאסיפת חכמים
אופנבך Offenbachתפ"בישראל איסרל בן יצחק סג"לאסיפת חכמים

ביתר עיליתתשס"במערכת אסיפת חכמיםאסיפת חכמים - 14 כר'
לבוב Lvovתרמ"בשטורך, הילל בן מנחם סג"לאסיפת חכמים
פרנקפורט דאודר Frankתקכ"גיוסף יהודה ליב בן ישראל איסרל הלויאסיפת יהודא

בני ברקתשע"דסופר, עקיבא מנחם בן יוחנן (עורך)אסיפת מכתבים מגדולי ישראל אל בעל אמרי סופר - 2 כ
ירושליםתשמ"גקאהן, אברהם יצחק בן אהרן דוד הכהןאסיפת מכתבים

חמ"ד1972קובץ ראשוניםאסיפת ראשונים גיטין - א
ישראלתשנ"טמילר, מאיר יחיאל בן שמואל הכהןאסיפת ראשונים על מסכת שבת עם ביאור שפע ימים

בית שמשתשס"זאייזנשטיין, אברהם חייםאסיפת שיעורים - 4 כר'
ירושליםתשנ"דלוריא, רפאל משה בן מרדכי יחיאלאסיפת שיעורים - 7 כר'
בני ברקתשס"ואדלשטין, ירחמיאל גרשון בן צבי יהודהאסיפת שמועות - 4 כר'

בני ברקתשמ"אכהן, שלמהאסיר המלך
נייאוויטתק"יהירש, אליעזר בן צביאסירי התקוה
ליוורנו Livornoתקל"אפינסו, יוסף בן יצחקאסירי התקוה

ירושלים Jerusalemת"שפתייה, יהודה בן משה ישועהאסירי התקוה - 2 כר'
וינה Viennaתרע"גווייסמאן-חיות, מרדכי בן יצחק יהודה ליבאסם בשם
ברסלאו Breslauתרפ"דגוטמאן, יחיאל מיכל בן אלכסנדר הכהןאסמכתא

ירושליםתשע"דמאזוז, מאיר בן מצליחאסף המזכיר
ונציה Veniceתל"הפורטו, זכריהאסף המזכיר
ירושליםתשע"באוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכיאסף חיים

בואנוס אירס Buenos Aתשי"גלרינמאן, צבי בן יעקב מאיראספי צבי - 2 כר'
אקלאנד,תרפ"הטובנקין, משה אהרן בן יהודהאספי קיץ



קרית גתחמ"דקלאר, ישראל אברהם (עורך)אספקלריא <ברית מילה>
מודיעין עיליתחש"דשב"חאספקלריא דנהרא

פירט Fuerthתקל"והורוויץ, צבי הירש בן יהושע משה אהרן הלויאספקלריא המאירה - 2 כר'
ורשה Warsawתרע"גסליווקין, חיים שלום בן יעקב מרדכיאספקלריא המאירה
ירושליםתשנ"באדלר, שמואל אברהםאספקלריא - 29 כר'

חיפהתשע"זמילר, מנשה (עורך)אספקלריא
קרית גתתשע"זקלאר, ישראל אברהם (עורך)אספקלריא - 174 כר'
מודעין עליתחמ"דבעילום שםאספקלריה דנהרא

בני ברקתשנ"זגרליץ, מרדכי בן יחיאל משהאספקלריה המאירה - 2 כר'
ירושליםתשס"חמשי זהב, הערשלאספקלריה המאירה - ב

ורשה Warsawתרנ"ז - תרס"דסליווקין, חיים שלום בן יעקב מרדכיאספקלריה המאירה - 2 כר'
ירושליםתשמ"במכון מדעי טכנולוגי להלכהאספקלריה

ירושליםתשל"דדבורקס, אליקום בן ישעיהו אריה לייבאספקלרית הצדקה
בני ברקתש"ןגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהאספרה כבודך

מודיעין עיליתחש"דמשי זהב, ישראל יצחק בן אברהםאספרה שמך לאחי - 4 כר'
דראהאביטש,תרס"ג,שפירא, שמואל הכהןאספת הרבנים בקראקא

ירושליםתשל"באספת מחקרים תורנייםאספת מחקרים תורניים - 3 כר'
ירושליםתשס"ומרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכיאסרו חג הפסח בקהילות ישראל

בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהאסרי לגפן
בני ברקתשס"הקלרמן, אברהם מנחם בן שמואל הלויאסרי לגפן

מודיעין עיליתתשע"אגודמן, אברהם ברוךאסתכל באורייתא
ניו יורקתשס"גקאהן, דוד בן צבי משהאסתר המלכה
בני ברק Bene Berakתשע"זדיין, נסיםאעירה פניך
ירושליםתשס"אזעפרני, שמואלאעירה שחר

חמ"דתשע"גקובץ כולל בית אהרןאעירה שחר - 2 כר'
חמ"דחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןאעירה שחר
חמ"דחש"דקליין, חיים יעקבאעירה שחר
ירושליםתשס"ארוזנטל, חיים שלמה בן שבתי דבאעירה שחר

באר שבעתשמ"גשושנה, חיים רפאלאעירה שחר - ב
בני ברקחש"דשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביאעלה בתמר (קונטרס הזכרון) - 3 כר'

ירושליםתשמ"באוסף מקורותאעלה בתמר - עלית יהודי תימן
בני ברקתשס"האעלה בתמראעלה בתמר

חמ"דתשע"ובן הרוש, תומר בן אברהםאעלה בתמר - 3 כר'
צפתתשע"בגבאי, מסעוד בן ישראלאעלה בתמר
ירושלים Jeruasalemתשס"ודואר, יצחקאעלה בתמר



פנמהתשע"אספר זכרוןאעלה בתמר - מתורת רבני מראכש
ירושליםתש"נפרץ, מיכאל בן יוסףאעלה בתמר

בני ברקתשנ"דשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביאעלה בתמר - מתורת בית בריסק
בני ברקתשע"אטבריה, אופיראערוך שולחן

ירושליםתשע"דלוי, אהרן בן בנימין יוסףאערוך שועי - הושענות מפורשות ומבוארות
רמת גןחש"דשפיגל, יעקב שמואל בן יהודהאף על פי בלשון חז"ל והגאונים

אזמיר Izmirתרמ"דפראנסיה, דוד בן אליהאפד בד
חמ"דתשע"טגרין, אריאל בן יקותיאל זלמןאפוד בד - תורה

מונקץ' Mukachevoתרע"בהארמלין, ברוך דוד בן יוסף אריהאפוד בד
רחובותתשע"גמרקביץ, דבאפוד בד - 7 כר'

תל אביבתשכ"וספר קהילהאפט - אופאטוב, ספר זכרון
ונציה Veniceתקנ"זפארדו, יעקב בן דודאפי זוטרי
שלוניקי Salonikaתקנ"חפינסו, אברהם בן ישראלאפי זוטרי
ליוורנו Livornoתקפ"חישראל, משהאפי משה
וילנה Vilnaתקע"טקארו, יוסף בן אפריםאפי רברבי

ירושליםתשמ"גגרוס, שלום יהודהאפיית המצות השלם
בני ברקתשפ"אבן-שימול, משהאפיית מצות למעשה

כפר הרואהתש"ננריה, אברהם יצחקאפיק בנגב
יבנהתשע"באלקיים, אליהו יוחאיאפיקי אליהו - 2 כר'
שדרותחש"דישיבת שדרותאפיקי דעה - 5 כר'

חמ"דתש"פבעילום שםאפיקי דעת - א
ביתר עיליתתשע"חאלקיים, אליהו יוחאיאפיקי המועדים

בני ברקתשנ"ובנאי, חיים בן זכריהאפיקי חיים - בבא מציעא
ירושליםתשנ"טעדל, יהודה ליב בן משה הלויאפיקי יהודה <מהדורה חדשה> - 2 כר'

לעמבורג,,תקס"ג]אדל, יהודה ליב בן משה הלויאפיקי יהודה
בני ברקתשע"אאטינגר, יהודה ליב בן ברוך מרדכיאפיקי יהודה - 2 כר'

ירושליםתשס"הספר זכרוןאפיקי יהודה
זולקוה Zholkvaתקע"טעדל, יהודה ליב בן משה הלויאפיקי יהודה - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"דחבר, יצחק איזיק בן יעקבאפיקי ים - 2 כר'
וילנה Vilnaתרס"ה - תרצ"הרבינוביץ, יחיאל מיכל בן מרדכי יונהאפיקי ים - א ב
מונטריאולחש"דשלאגער, יחיאל מיכל בן אברהםאפיקי ים - א

ירושליםתשנ"טבלאט, אברהם בער בן זאב וולףאפיקי מגינים - 11 כר'
וילנה Vilnaתרס"טפיינברג, שבתי בן מרדכי - פיינברג, דניאל בן מרדאפיקי מגינים - 2 כר'

ירושליםתשס"ופפויפר, יהודה אריה בן אהרןאפיקי מגנים
ירושליםתשל"חפתייה, יהודה בן משה ישועהאפיקי מים <כת"י>



חמ"דתשע"טבעילום שםאפיקי מים - 4 כר'
בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהאפיקי מים

בני ברקתשע"וזית, מאיר בן אברהםאפיקי מים - 5 כר'
ירושליםתשפ"אמילר, מנשה יוסף בן שלמה הלויאפיקי מים - 3 כר'
ירושליםתשמ"חמלכה, אברהם בן חייםאפיקי מים - 2 כר'
ירושליםתשע"אפנירי, משהאפיקי מים - 4 כר'
ירושליםתשמ"וקלמנסון, יחיאל מנחם מענדל בן יקותיאל דובעראפיקי מים - 4 כר'
בני ברקתשס"זשטיינר, יוסף מאיר משה בן פנחס הכהןאפיקי מים - 2 כר'
ירושליםתשע"דשפירא, משה - שמלצר, מרדכי ראובן (עורך)אפיקי מים - 9 כר'

חמ"דתשע"טבעילום שםאפיקי נחל
נחליםתשכ"חקובץ ישיבת נחליםאפיקי נחלים - 6 כר'
בני ברקתשמ"גכולל אברכים שע"י ישיבת אופקיםאפיקי תורה - 6 כר'
חמ"דתשמ"טמייזליש, יעקבאפיקי תורה - 2 כר'
ניו יורקתשס"וקובץ תורניאפיקי תורה - 2 כר'

לודתשע"טמלאכי, יצחק בן צביאפיקי תלמוד
ירושליםתשס"ועדס, אברהם חיים בן דניאלאפית מצות למהדרין
בני ברקתשפ"אבן-שימול, משהאפית מצות למעשה

ליקוואודתשס"הריבנר, גרשון בן שלמהאפיתחא דבבא - 3 כר'
ניו יורקתשע"אאייזנברגר, בנימין א.אפיתחא דמערתא

ליקוואודתשע"הריבנר, גרשון בן שלמהאפיתחא דשמעתתא - 2 כר'
כ"ץ, משה דודאפס בלתך גואלנו
מונקץ' Mukachevoתר"ס - תרע"בסופר, ישראל אפרים פישל בן צביאפסי ארץ - 3 כר'
ירושליםתשל"טאלפאנדארי, שלמה אליעזר בן יעקבאפקעתא דמלכא

ניו יורקתשנ"אאויש, יצחק - אויש, דוד - אויש, יחיאל מאכלאפר יצחק - שמועות דוד - תורת יחיאל
צפתתשס"חפירירה, אהרן רפאל חיים משה בן יצחקאפר יצחק

ניו יורקתשל"אברמן, אפריםאפר קדשים
ירושליםתשנ"הגאנצפריד, שלמה בן יוסףאפריון  <מהדורה חדשה>
אשדודתשע"בבטאון לתורה ולחסידותאפריון <בטאון טולנא> - ד
בודפסט Budapestתרפ"ד - תרפ"חקובץאפריון <בודפשט> - 5 כר'

איטקונן Chernyshevskתרל"גאפריון, אורי דוד בן יוסףאפריון דוד
ירושליםתשע"דטהרני, אבישי בן יצחקאפריון חתנים

ירושליםתשס"בסופר, יוחנן בן משהאפריון חתנים - 2 כר'
מודיעין עיליתתשנ"זלב, יעקבאפריון יוסף - 2 כר'

ירושליםתשע"גרבינוביץ תאומים, יעקב בן בנימין צבי יהודהאפריון יעקב
ירושליםתשנ"הווייס, מנחם מנדלאפריון ישראל



ליקוודתשע"הבית מדרש גבוה לייקוודאפריון לשלמה
בני ברקתשע"דדינר, יהודה אריהאפריון לשלמה

ביתר עיליתתשע"חלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)אפריון לשלמה - חידושי וביאורי מהרש"ל לטור - אהע"ז
ירושלים Jeruasalemתשע"גוינברגר, צביאפריון צבי - 2 כר'

בני ברקתש"עבומבך, שלמה בן מרדכי זוסיא רוןאפריון שלמה - חולין
ניו יורקתשס"דהלברשטאם, שלמהאפריון שלמה
ירושליםתשס"זפינקל, אליהו ברוך בן משהאפריון שלמה
ורשה Warsawתרל"ורום, שלמה זלמן בן זאב ליבאפריון שלמה
וילהרמסדורף Wilhermת"צשלמה בן ישראל מזולקוואאפריון שלמה

ונציה Veniceשס"חששון, אברהםאפריון שלמה - 2 כר'
אונגור Uzhgorodתרל"חגאנצפריד, שלמה בן יוסףאפריון - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"הטולידאנו, יעקב משה בן יהודהאפריון
בני ברקתשכ"זקובץאפריון - 10 כר'

יוהנסבורגתרס"דפרודיהאפריקאנער הגדה
סטו מרה Satu Mareת"ששפרבר, דוד בן ברוך קלונימוסאפרקסתא דעניא - 5 כר'

אמשטרדםת"ק בערךאריה יהודה ליב בן מנחםאפתח במשל פי ואביע חידה <כתב חידה>
ירושליםתש"סכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב (ליקוטים)אפתחה במשל פי (ליקוטי חפץ חיים)

אזמיר Izmirתרל"ומנחם בן שמעון מרדכיאצבע קטנה
חמ"דתשע"ופרחי, אלוןאצבעותיי למלחמה
ניו יורק New Yorkתרפ"טבאיוק, יהודה משה בן יעקבאצילות תורת משה

אמשטרדםAmsterdamתקל"גמאימרן, אברהם בן יצחקאצילי בני ישראל <קריאה לתרום ספרים לביהמ"ד של מ
חמ"דחש"דבר דע, יצחקאצלנו בחינוך היהודי
אזמיר Izmirתר"אאהרן צבי בן משה יהודה אשכנזיאצר בינה ואבני צהר

ניו יורק New Yorkתש"ארבל, אליעזר צבי בן דובאצר הסוטה
לבוב Lvovתר"צמאנדר, שואלאקדמות לפורים

וילנה Vilnaתרס"בשובין, שניאור זלמן משהאקדמות עם פירוש שני המאורות
פיוטרקובתרפ"ומאיר בן יצחק ש"ץאקדמות - 4 כר'

ירושליםתשנ"גגלזרסון, מתתיהואקטואליה באותיות ומילים - 3 כר'
בגדאד Baghdadתר"עיצחק בן אברהם שלמהאקים את יצחק
וילנה Vilnaתרע"גספיר, יצחק יהודה בן שרגא עזריהאקלידא דרחמי
ירושליםתשע"טאקשיבה - א

בני ברקתש"עאהרונוב, אריאל אפריםאר"ש חמדה -אודות חמדת ימים
ירושלים Jeruasalemתשע"זרבינוביץ, גדליהואראה בנחמה
ירושליםתשנ"במייזליש, שאולאראנו נפלאות

ירושליםתשמ"בקרישבסקי, משהארבע אבות המבואר בתרגום אידיש



חמ''דתש''פאבדו, אסףארבע אמות כשרות - 2 כר'
ירושליםתשס"הפוטאש, מרדכיארבע אמות של תפלה

חמ''דתשע''זאבדו, אסףארבע אמות - 6 כר'
חמ"דחש"דעבדו, אסףארבע אמות - 4 כר'

פרנקפורט דאודר Frankתמ - תמ"איוסף יששכר בר בן אלחנןארבע חרשים
אמשטרדם Amsterdamתקמ"גאהרן שאול בן יצחק הלוי מהאגארבע יסודות

פולין Polandתרפ"הריינהולד, אברהם אביש בן חנוך הניךארבע כנפים ופתח הגן
ירושליםתשכ"התערוכת יובלארבע מאות שנה שלחן ערוך

קרקוב Cracowתרמ"ווויטאל, חיים בן יוסףארבע מאות שקל כסף - 3 כר'
ורנקנורט ע"נ מויןתרנ"זתפילות. סליחות. שונותארבע צומות
הומבורג Homburgתק"זיחיאל מיכל סגלארבע שערים

ירושליםתשע"גקובץארבע תעניות ובין המצרים  בהלכה ובאגדה
בני ברק Bene Berakתשי"אגרשטנקורן, יצחק בן פתחיהארבע תקופות
בני ברקחש"דארבעה ארזיםארבעה ארזים
ירושליםתשל"ובן דוד, ראובן בן שמעוןארבעה במסרה
ליוורנו Livornoתרצ"אתיקונים. תרצ"ה. ליוורנוארבעה גביעים

מנטובה Mantuaתק"ב - תק"דנורצי, ידידיה שלמה רפאל בן אברהםארבעה ועשרים <מנחת שי> - 6 כר'
ליוורנותקצ"דתנ"ך. תקצ"ד. ליוורנוארבעה ועשרים - ג (נביאים אחרונים)

,[לבוב],תר"ט]אריה ליב בן ברוך מלאנצוטארבעה חרשים
ירושליםתשמ"טחכמי מרוקוארבעה טורי אבן
פיוטרקוב Piotrkowתר"ער"ז אברהם אלעזר בן י חארבעה טורי אבן

לבוב Lvovתקמ"טרוקח, אלעזר בן שמואל שמלקהארבעה טורי אבן - 2 כר'
פרמישלה Przemyslתרמ"ואייזן, אליעזר בן נחמיהארבעה טורים אבן

כרם ביבנהחש"דגולדויכט, חיים יעקבארבעה מאמרים באגדה
לייקאוודתשע"ואבראהאם, נחוםארבעה מאמרים

פיוטרקוב Piotrkowתר"עארבעה מטיבי לכתארבעה מטיבי לכת
בני ברקתשל"חדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבארבעה ספרים נפתחים

וינהתרי"ח.הופמאן, יוסף יהודה ליב הכהןארבעה עמודי הבית
ורשהתרכ"במזרחי, גור אריה, לבוש, שפתי חכמיםארבעה פירושים (על רש"י על התורה) - 5 כר'

ירושלם,,תש"ג]שניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב ברארבעה קול הקורא
ניו יורקתשנ"זיהודה בן שלמה קנפנטוןארבעה קנינים
פס Fezתש"באלבאז, רפאל משה בן שמואלארבעה שומרים
חמ''דתש''פאבדו, אסףארבעים סאה
ירושליםתשנ"דכהנא, מאיר דוד בן יחזקאל שרגאארבעים שנה

ביתר עיליתתשע"טחו"ר ביהמ"ד משנת דוד קרלין סטוליןארבעת המינים המהודרים



חמ"דתשע"טברוך, מרדכי אברהם בן שמעוןארבעת המינים כהלכתם
בני ברקתש"עינאי, יאיר יששכר בן יהודא אריהארבעת המינים כהלכתם

ירושליםתשס"זעדס, אברהם חיים בן דניאלארבעת המינים למהדרין (צבעוני)
ירושליםתשס"געדס, אברהם חיים בן דניאלארבעת המינים למהדרין

ירושליםתשנ"דויינר, משה בן אברהם זלמןארבעת המינים - 2 כר'
אלון שבותתשע"ברימון, יוסף צביארבעת המינים

ירושלים Jeruasalemתש"באוסטרובסקי, משה בן מאיר נחמןארגון הישוב היהודי בארץ ישראל
חמ"דתשנ"הקובץארגון מרביצי תורה ספרדים באה"ק

ורשה Warsawתרס"דשנקל, אלעזר בן יעקבארובות השמים
ירושלים Jerusalemתש"טז'רננסקי, משה אליהו בן דודארוגות

שלוניקי Salonikaתקט"ז הק'מודיליאנו, שמואל בן יצחקארוחת תמיד
ירושליםתשס"זסתהון, הלל דוד בן מנשהארוכה  ומרפא

פתח תקוהתש"סשטרנברג, שמואלארוכה הדרך לציון
ליוורנו Livornoתקס"הליוורנו. קהילהארוכה ומרפא

ירושליםתשל"ורקובסקי, יעקבארוכת בת עמי - 6 כר'
ירושליםתשס"זמנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהארוממך אלוקי המלך - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהארוממך ה'
ירושליםתשע''חבארי (אהרון), רבקהארוממך
ירושלים Jeruasalemתשע"חבארי, רבקהארוממך

ירושליםתשס"ועלון תורניארוממך - 10 כר'
חמ"דתשע"האלימלך, אליהוארון הברית - 3 כר'
ירושליםתשע"חוולקן, אהרן חיים בן אפרים פישלארון חיים - חנוכה

ברסלאו Breslauתרל"המסינג, יוסף בן אהרןארונו של יוסף
פרנקפורט דמין Frankתרנ"זארונסון, אליעזר הלל בן יצחקארז בלבנון
ירושליםתשע"וארלנגר, יצחקארז בלבנון
לונדוןתרפ"בטאננבוים, זאב וולף בן שמעוןארז הלבנון
זיטומיר Zhitomirתרע"גרזניק, יצחק ישעיהו בן נחמן יהודה ליבארז ישעיהו

ירושליםתשס"דגורביץ, אריה זאבארזא דבי רב - 5 כר'
ניו יורקתשנ"הטננבוים, בצלאלארזי בצלאל

ירושליםתשס"וואנונו, שמעון בן יעישארזי הלבנון - 4 כר'
תל אביב Tel Avivתשט"וויסברוד, דוד בן שמואלארזי הלבנון
וילנה Vilnaתרצ"וקראקובסקי, מנחם בן צבי הירשארזי הלבנון
פקשתרע"ארייניץ, שמואל בן מאירארזי הלבנון

ארזי התורה - תשס"ו
לייקוואדתשע"חפרידמן, אברהם משה בן מרדכי הכהןארזי יעקב



בני ברקתשס"דאיתן, משה זאבארזי לבנון - 2 כר'
ונציה Veniceשס"אארזי לבנוןארזי לבנון
ירושליםתשכ"זארנברג, אלימלך אלעזרארזי לבנון
בני ברקתש"ןזולטי, אריה יוסף בן יצחק מיכלארזי לבנון
יהודתש"ססנואני, חיים בן זכריהארזי לבנון

ירושליםתשס"ושפירא, משה שמואל בן אריה - דויטש, אברהם יחארזים עלי מים
חיפהתשע"דזייני, אליהו רחמים בן מאירארזים - א

ירושליםתשע"אגולדברג, ישראל - סילמן, נחוםארח דוד - רבי דוד בהר"ן
ירושליםתשס"וסגל, אברהם חיים בן יוסףארח דעה - תערובות

בני ברקתשס"חרבני ישיבת ארחות תורהארח המועדים
בני ברקתשע"טרבני ישיבת ארחות תורהארח התורה

בני ברקתשע"ואדלר, יצחק בן עמנואל נחוםארח יצחק - 4 כר'
ירושליםחמ"דשטראוס, אריה חיים בן יששכרארח ישר - 10 כר'

תל אביב Tel Avivתש"בגרינברג, שמואל בן דוד הכהןארח לחיים
ליוורנו Livornoתק"מרודריגס , אברהם חייםארח לצדיק
לודז' Lodzתרצ"גיודקביץ', אלכסנדר דן בן יעקב דודארח מישור

מינץ Mainzתרל"חטריווש, מנחם בן אברהםארח מישרים - 2 כר'
ירושליםתשע"חבית מדרש לדיינותארח משפט - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתרי"חחזן, רחמים אליהו בן רפאל יוסףארח משפט
ירושליםתשע"גסגל, אברהם חיים בן יוסףארח משפט - שבועות
בני ברקתשס"זישיבת ארחות התורהארח שבועה - שבועות

ביריהתשע"חביטון, אליהו בן יצחקארחות אבות - מנהגי יהודי תימן
בני ברק Bene Berakתשנ"חברנשטין, משה בנימין (אודותיו)ארחות אבינו
טלז סטוןתש"פמלכיה, יצחק אליה בן ישראלארחות אדם

ירושליםתשע"דרוזנפלד, אהרן בן יצחק מנשה הכהן (מפינסק קרלארחות אהרן - 3 כר'
ירושליםתש"נקרליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסףארחות איש - 2 כר'

מודיעין עיליתחש"דאייכנבום, אהרןארחות אמת - 5 כר'
בני ברקתשע"טשפירא, שילה פנחס בן אהודארחות דעת - ריבית

ירושלים Jeruasalemתשס"זרוזן, משהארחות האשה
ירושליםתשע"זספר זכרוןארחות ותולדות רבי מרדכי אליהו סלושץ

מרכז שפיראתשע"זאהרן בן יעקב הכהן מלונילארחות חיים <מכון אור עציון> - 2 כר'
ונציה Veniceשפ"גאורחות חייםארחות חיים <עם שושנת יעקב>

ניו יורקתשנ"טאשר בן יחיאל (רא"ש) - קליין, מנשה בן אליעזר זארחות חיים <דרך ישרה, משנה הלכות>
אי ג'רבה,,תרע"ד]רבני ג'רבהארחות חיים <משלי>

ירושליםתשע"באשכנזי, אשר בן צבי הירש הכהןארחות חיים כתר ראש <מהד' חדשה>



לא ידועחש"דאשכנזי, אשר בן צבי הירש הכהןארחות חיים כתר ראש - 2 כר'
ויקליףתשע"זגולדברג, אהרן דוד בן יצחק הלויארחות חיים להרא"ש עם ביאור משיבת נפש

בני ברקתשע"וליינר, גרשון חנוך בן יעקבארחות חיים עם עשר מילין דחסידותא
ירושליםתשע"חהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשארחות חיים של תורה

ירושלים Jerusalemתשט"זאהרן בן יעקב הכהן מלונילארחות חיים - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"זאשר בן יחיאל (רא"ש)ארחות חיים - 2 כר'

אשדודתשס"איוסף בן מאיר הכהןארחות חיים
סיגט Sighetתרנ"ח - תרנ"טכהנא, נחמן בן חיים אריה הכהןארחות חיים - 3 כר'

וילנה Vilnaתרי"זליפשיץ, גדליה בן ישראלארחות חיים
ירושליםחש"דעטיה, ישועה בן גמילהארחות חיים
ירושלים Jerusalemתש"טקצין, שלמה בן שאולארחות חיים

ירושליםתשע"טליברמן, שמואל ב"ר צבי חיים הכהןארחות חכמים
חמ"דתשע"אשיטות גדולי הפוסקיםארחות חנוכה לבן ישיבה

ירושלים Jeruasalemתשע"הכהנא, יצחק אייזיקארחות טהרה
ירושליםתשס"זעטיה, יוסף בן אברהםארחות טהרה

מודעין עליתתשע"איצחקי, יהודהארחות טוהר - וסתות
אלעדתשע"זהופנר, דוד יצחק בן יוסף ברוךארחות יהודה - 2 כר'
ירושליםתשע"אניימן, יהודה אריה בן שלמהארחות יהודה - 3 כר'

בני ברקתשע"וקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - מכארחות יושר <ביאורים ועיונים>
בני ברקתשנ"זקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלארחות יושר
ירושליםתשע"חזינגר, משה יהושעארחות ימים

ברוקליןתשנ"טשנעעבאלג, אברהם זאב בן חייםארחות ימים - 3 כר'
לונדוןתשנ"אראקאוו, יום טוב ליפמאן - ראקאוו, בן ציוןארחות ישרים - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"ויוסף, דוד בן עובדיהארחות מרן - 3 כר'
בני ברקתשנ"זלזכר רבי חנוך העניך אירנשטייןארחות צדיק

שלוניקי Salonikaתקנ"אארחות צדיקיםארחות צדיקים <אורחות יושר>
פראגשנ"אארחות צדיקיםארחות צדיקים <מהדורה ראשונה>
ירושליםתשמ"וארחות צדיקיםארחות צדיקים <מכון אורות חיים>

בני ברקתשס"אארחות צדיקיםארחות צדיקים <מעשה רב>
בני ברקתשע"המכון ארחות יושרארחות צדיקים <ביאורים ועיונים> - 2 כר'

בני ברקתשנ"זרוט, אליהוארחות צדיקים <עלי אורח>
ירושליםתשמ"גליפקין, חיים יצחקארחות צדיקים עם ביאור דרך טובים

סלויטה Slavutaתקנ"גארחות צדיקיםארחות צדיקים - 4 כר'
שלוניקי Salonikaתקכ"טארחות צדיקים. תקכ"טארחות צדיקים
חמ"דתשע"טבבור, אליעזר בן דניאלארחות צדקה



ירושליםתשפ"אמוצפי, בן ציון בן סלמןארחות ציון - 3 כר'
בני ברקתשע"דהורביץ, אברהם הלויארחות רבינו הקהלות יעקב <מהדורה חדשה> - 5 כר'

בני ברקתשנ"אהורביץ, אברהם הלויארחות רבינו הקהלות יעקב - 5 כר'
ירושליםתשע"זסיטון, דניאל הכהןארחות רבית

ירושליםתשס"גגלבר, שלום יוסף - רובין, יצחק מרדכיארחות שבת - 3 כר'
בני ברקתשס"דקובץ חידושי תורהארחות שלום
ירושליםתשמ"דמכון שלום לשבטי ישורוןארחות תימן

חיפהתשכ"ה  - תשל"דבטאון המועצה הדתית חיפהארחות - 23 כר'
ירושליםתשס"גבעילום שםארחותיך למדני - 7 כר'

ירושליםתשס"וקובץ "אור חנניה"ארחין דאורייתא - א
מקסיקותשע"אפרץ, שמואל בן מיכאלארחץ בנקיון כפי - 5 כר'

וארשאתרצ"אצעירי אגודת ישראל בפוליןארטאדאקסישע יוגענד בלעטער - 9 כר'
ירושליםתש"נאלטר, יהודה אריה בן פנחס מנחםארי במסתרים
ארלנגר ישראלארי במסתרים
ניו יורקתרפ"גגולדברג, יוסף אריה בן שמחה זאבארי במסתרים
בני ברקתשל"ודבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבארי במסתרים
ירושליםתשע"דקיסר, ארי גד בן מיכאלארי במסתרים
ביתר עיליתחש"דרבינוביץ, אריה מרדכיארי במסתרים

ירושלים Jerusalemתרפ"טמודינה, יהודה אריה בן יצחקארי נוהם
ירושליםתשמ"ונעימי, אהרן שלום בן יצחקארי עלה מבבל - רבי יעקב מוצפי

ניו יורקתשמ"טלזכר רבי יהודה אריה אלתר זצ"לארי שבחבורה
ניו יורקתשס"אליפשיץ, אריה ליבוש בן חייםארי שבחבורה - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"א-תרס"בצייטלין, יהודה ליב בן יוסףארי' שאג - 2 כר'
נתניהתשע"בארביב, אלוןאריג פז

ירושליםתשנ"חהרמן, מנחםאריה בגבורתו - תולדות רבי מרדכי מן
ניו יורקתשע"אליפשיץ, אריה ליבוש בן חייםאריה דבי עילאי <מהדורה חדשה> - 6 כר'

פרמישלה Przemyslתרל"דליפשיץ, אריה ליבוש בן חייםאריה דבי עילאי <שו"ת>
פרמישלה Przemyslתר"מליפשיץ, אריה ליבוש בן חייםאריה דבי עילאי
ירושליםתשפ"אשכטר, יהודה אריה (לזכרו)אריה דבי עילאי

ירושליםתשע"זגליק, יצחק בן יהודהאריה ישאג - 5 כר'
ירושליםתש"עאיפרגן, ישראל יצחקאריה ליש

בני ברקתשנ"טהלברשטאם, אריה ליבש בן סיניאריה שאג <על התורה> - 3 כר'
בני ברקתשס"דדיין, נסים בן שלמהאריה שאג

בני ברקתשנ"ההלברשטאם, אריה ליבש בן סיניאריה שאג - 9 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"גידיד, אליעזר רחמים בן יום טוב הלויאריה שאג



ירושליםתשע"טקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - כהאריה שאג
בני ברקתשע"טשכטר, אריהאריה שאג - 10 כר'
ירושליםתשס"אעמנואל, יוסף חייםאריח על גבי לבינה

חמ''דחש''דשפירא, שלום בן אריהאריחי שש
ניו יורקחש"דצייטלין, הלל בן אהרן אליעזראריינפיר אין חסידות און דער וועג פון חב"ד

ירושליםתשע"גזכאי, אהרןאריכות ימים
קאונאסת"שליפשיץ, נטע בן יעקבאריכת ימים
בני ברק Bene Berakתשע"זדיין, נסים בן שלמהארים נסי

בני ברקתשע"טמאזוז, מאירארים נסי - 4 כר'
תשנ"חשנקר, אברהם צבי בן מרדכיאריתי מורי

ירושליםתשמ"וילין, אברהם בן אריה זאבארך אפים - 2 כר'
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהארך אפים

ירושלים Jeruasalemתשע"וכהן, זמירארכיאולוגיה תנכי"ת
ברליןתרנ"אארכת בת עמיארכת בת עמי
סט. לואיס St. Louisתר"ףדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןארכת בת-עמי

ירושליםתשס"הארמוני, משה חייםארמון על מכונו (מהד"א)
ירושליםתשע"בארמוני, משה חייםארמון על מכונו (מהד"ב)

ירושליםחש"דויצמן, יחיאלארמונות הזמן
ישראלתשס"טקסטנבוים, יחזקאל אביגדור בן ברוך משהארמנות ציון

ורשה Warsawתרע"ו - תרפ"ברבינוביץ, שרגא יאיר בן נתן דודארן עדת - 3 כר'
מודיעין עיליתתשס"אישראל, אליהו בן משהארעא דישראל - 2 כר'

מודיעין עליתתשע"האלגאזי, ישראל יעקב בן יום טוב - רבין, רפאלארעא דרבנן <עפרא דארעא - ארעא דישראל - ארעא קט
ירושליםתשכ"גאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טוב -ויינפלד, אברהםארעא דרבנן <עפרא דארעא>

חיספיןתשע"אאריאל, יגאלארפא משובתם
בני ברקתשע"טקונשטט, דוד בן אלחנן משהארפא משובתם - 2 כר'

בני ברקתשס"אכהן, אפרים רחמים בן מצליחארץ אפרים - א
ירושליםתשל"חסופר, בנימין בן עקיבא שלמהארץ בנימין

רחובותתשפ"אגורטלר, נחום שמואל בן זאבארץ גשן - 3 כר'
ירושליםתשס"חבעילום שםארץ דשא - 2 כר'

ירושליםתשנ"ווינר, יוסף צביארץ הבחירה - 10 כר'
נצרת עליתתשמ"חמילר, פנחסארץ הגליל
ירושלים Jerusalemתש"וקליין, שמואל בן אברהם צביארץ הגליל

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"אאברהם חיים בן שמואל פייבוש הכהןארץ החיים <על תהלים> - 4 כר'
וינה Viennaתרצ"גאבן-עטר, חיים בן משהארץ החיים

צ'רנוביץ Chernovtsyתרכ"אחיים בן שלמה מצ'רנוביץארץ החיים - 2 כר'



פרמישלה Przemyslתרפ"זליברזון, חיים בן ישעיהארץ החיים - 2 כר'
טבריהתשס"בקוק, איסר דב בן נחום הכהןארץ החיים

אשדודתשע"גפולק, דב צביארץ הצבי על התורה
וינה Viennaתרמ"גאיילבוים, מנחם מנדל בן י צארץ הצבי
ירושליםתשנ"ובלייכר, פנחס מאיר בן מיכאל שמואלארץ הצבי
תל אביבתשנ"בגוטמן, צבי בן אריהארץ הצבי

ירושליםתשע"אפליגלמן, צבי אריהארץ הצבי - 5 כר'
בית אלתשס"גקוק צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןארץ הצבי
טבריהתשס"אקוק, איסר דב בן נחום הכהןארץ הצבי
בני ברקתשנ"ושוויגר, שלמה צביארץ הצבי
ירושליםתשס"בשכטר, צבי בן אלימלךארץ הצבי
ארץ הקדש

ירושליםתש"פבית המדרש להלכה בהתיישבותארץ והלכותיה
ירושלים Jerusalemתשי"גמירסקי, שמואל קלמן בן משה צביארץ וימים

ישראל ?תשמ"טשטיין, מ. ב. - ארליך ישראל, בן יהודהארץ ושמים (ערד און הימל)
ירושליםתשנ"אפילבר, יעקב הלויארץ ושמים

ירושליםתשס"דבעילום שםארץ זבת חלב ודבש
בני ברקתשס"וקובץארץ זבת חלב

ירושלים Jerusalemתש"נסתהון, חיים בן מנשהארץ חיים <מכון הכתב>
מעלותויצמן, יהושעארץ חיים

ירושליםתשע"בסלומון, חיים בן יהושעארץ חיים - 10 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"חסתהון, חיים בן מנשהארץ חיים - 2 כר'

ירושליםתש"פציון, מרדכי צבי הלויארץ חיים
ירושליםתשנ"דצוריאל, משה בן יחזקאלארץ חמדה טובה ורחבה

בני ברקחש"דגרוס, דוד מאיר הכהןארץ חמדה - 14 כר'
לבוב - ירושלים Lvovתרי"ז - תשכ"זהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלויארץ חמדה - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"זישראלי, שאול בן בנימיןארץ חמדה - 3 כר'
בני ברקתש"נמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלארץ חמדה - 2 כר'

ירושליםתשע"חנריה, חנוך העניך דוב, בן יחיאל אברהם יצחקארץ חמדה - ברכות, ביצה
בני ברקתשנ"בצוריאל, משה בן יחזקאלארץ חמדה
בני ברקתש"עקוקה, אברהםארץ חמדה
צפתתרס"טרייכמאן, משה אהרן בן אפריםארץ חמדה
ירושליםתשס"טשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןארץ חמדה

חיפהתשע"גזייני, אליהו רחמים בן מאירארץ חמדתנו
ירושליםתר"ץקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןארץ חפץ <מהדורה שניה ומתוקנת>



וילנה Vilnaתרס"טגארבר, הירשארץ חפץ
ירושלים Jerusalemתרמ"דכהנוב, משה נחמיה בן משולם פייבושארץ חפץ

חמ"דתשמ"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - שפירא,ארץ חפץ - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתר"צקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןארץ חפץ

ירושליםתשס"בהלוי, ישעיה יעקב בן יהודה ליבארץ טוב - עצי עדן
ירושלים Jerusalemתש"זטביומי, טוביה יהודה בן אלכסנדר צביארץ טובה
ליוורנו Livornoתקנ"זטאנוג'י, יהודה בן אברהם הכהןארץ יהודה

נובתשל"טאריאל, יגאלארץ ירדן וחרמונים
ירושליםתשי"אפרס, ישעיהוארץ ישראל אנציקלופדיה טופוגרפית היסטורית - 4 כר'

ירושליםתשנ"בסופר, משה בן שמואלארץ ישראל במשנת החתם סופר
ירושלים Jeruasalemתרצ"טמדן, מאירארץ ישראל במשנתו של הרב קוק

ירושליםתשס"דחרל"פ , יעקב ח'ארץ ישראל במשנתם של תנאים ואמוראים
ירושלים Jeruasalemתרפ"במחלקת המסחר והתעשיהארץ ישראל בתור ארץ התירים

61וילנאי, זאבארץ ישראל בתמונות ובמפות עתיקות
בני ברקתש"נהרמן, שמואל צביארץ ישראל ובעיותיה
ירושליםחש"דיד הרב נסיםארץ ישראל וירושלים

ירושלים Jerusalemתרפ"ח - תרפ"טאלמאליח, אברהם רפאל בן-ציון בן יוסףארץ ישראל וסוריה בימי מלחמת העולם - א
ירושליםתרפ"אפרס, ישעיהוארץ ישראל וסוריה הדרומית - ספר המסעות

וינה Viennaתרפ"גהורוביץ, ישראל זאב בן פנחס הלויארץ ישראל ושכנותיה
,(תל-אביב)תש"גקרסל, גצל בן יחיאל מיכלארץ ישראל ותולדותיה

ירושליםתשס"גמילר, מנשה יוסף בן שלמה הלויארץ ישראל כיבושה וקדושתה
בני ברקתשכ"טאברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמןארץ ישראל נחלת עם ישראל

ירושליםתשכ"גוקסמן, חיים משה בן ישראלארץ ישראל עם ביאור בן ישראל
תל אביבתשמ"הגרנטשטין, יחיאלארץ ישראל של מעלה

לונדון Londonתש"האברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמןארץ ישראל
תל אביב,תרצ"חבונה, אברהם בן נתןארץ ישראל
ירושלים Jerusalemתשט"וטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןארץ ישראל

ירושלים Jerusalemתש"אנחמן בן שמחה מברסלבארץ ישראל - 2 כר'
ירושלים,תשי"אייבין, שמואל בן ניסןארץ כנרות

ירושליםתשמ"חברילמן, יהודה (עורך)ארץ מגורי אביו
כפר הרואהתשנ"דנריה, משה צבי בן פתחיהארץ מורשה
ירושליםתשכ"חהכהן, אברהם בן יעקבארץ נושבת
ירושליםתשל"זשביב, יהודהארץ נחלה

תל אביבתשמ"אהכהן, חייםארץ נחלי מים - מים חיים
תל אביבתשמ"אהכהן, חייםארץ נחלי מים, מקור חיים



ירושליםתשמ"זדיקמן, יהודה יעקב בן שמואלארץ נפתלי
בני ברקתשע"טפרומר, אריה צבי בן חנוך הנדלארץ צבי <מהדורה מחודשת> - 2 כר'

ירושליםתשפ"אפרומר, אריה צבי בן חנוך הנדלארץ צבי <מועדים - מהדורה חדשה> - ב
ירושליםתשס"זפרומר, אריה צבי בן חנוך הנדלארץ צבי <מועדים>

תל אביבתש"מפרומר, אריה צבי בן חנוך הנדלארץ צבי <על התורה>
ירושליםתשפ"אפרומר, אריה צבי בן חנוך הנדלארץ צבי <תורה - מהדורה חדשה> - א

ניו יורקתשנ"וצבי הירש בן יהודה ליב מוואידיסלאבארץ צבי <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ניו יורקתשס"הברודא, צבי הירש בן יעקב דודארץ צבי ותאומי צביה - 2 כר'

וילנה Vilnaתרס"האיישישקי, צבי אידל בן שבתי מאירארץ צבי
טבריהתשל"אדידי, צביארץ צבי
ניו יורקתשכ"ההירש, יוסףארץ צבי

ניו יורקתשע"וווערכטער-ראבינאוויטש, צבי הירש בן פנחסארץ צבי - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרמ"זלוו, צבי הירש הלויארץ צבי
ורשאתרצ"חלוריא, צבי אריה ליב בן משה בצלאלארץ צבי

לובלין Lublinתרצ"טפרומר, אריה צבי בן חנוך הנדלארץ צבי - 2 כר'
רדלהים Roedelheimתקי"גצבי הירש בן אברהם אליעזר ליפמאןארץ צבי

פרג Pragueתקמ"וצבי הירש בן יהודה ליב מוואידיסלאבארץ צבי - 3 כר'
ישראלתשמ"טקובץ מאמרים בענייני ארץ ישראלארץ צבי
וילנה Vilnaתרל"הרום, צבי הירש בן אברהם יצחקארץ צבי

ירושליםתשנ"בשטיינר, חיים - קלונסקי, איסרארץ צבי- ב
לבוב Lvovתר"מתאומים, צבי הירש בן אפריםארץ צבי

תל אביבתשס"בטבריה, חייםארץ צלצל כנפים
וילנה Vilnaתקצ"טלוויזון, שלמה בן יהודה ליבארץ קדומים

ברסלאו Breslauתקצ"זמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלארצות החיים - 5 כר'
מכסיקו סיטי Mexicoתשי"בעטיה, מרדכי בן ישועהארצות החיים
ירושלים Jerusalemתרל"בפאלאג'י, חיים בן יעקבארצות החיים
ג'רבהת"שתפילות. חולים ומתיםארצות החיים
ירושליםתשס"בוייס, שלום בן צבי הכהןארצות השלום

בני ברקתשנ"המלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלארצות השלום - 4 כר'
וילנה Vilnaתרמ"זדבורץ, יהודה ליב בן שלוםארצות יהודה

ירושליםתשמ"בבהרב, יהודה (מלקט)ארצי - א
ירושליםתשמ"גבהרב, יהודה (עורך)ארצי - 2 כר'

יפו Jaffaתרפ"אאנכי, זלמן יצחק בן אברהם הכהןארצנו
ירושלים Jeruasalemתר"ףזוטא, חיים אריה ליב בן שבתי דובארצנו
ניו יורק New Yorkתרע"חמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןארצנו



ירושלים Jerusalemתש"דארשתארשת (ספר שנה של אגוד סופרים דתיים)
ראשון לציוןתשל"זהמרכז הקהילתי דתי ראשל"צארשת לפרשת השבוע - 2 כר'

מודיעין עיליתתשס"טטוקצ'ינסקי, צבי בן שמואלארשת צבי - ב
ירושליםתשס"גמרקוביץ, צבי בן שמואלארשת צבי - 2 כר'

מונסיתשע"טכ"ץ, ירחמיאל אליהו הכהןארשת שפתי
ירושליםתשע"וכולל דרכי דודארשת שפתיים - 8 כר'

אמשטרדםתרצ"זתפילות. סידור. תרצ"ז. אמשטרדםארשת שפתים
ארשת שפתינו

סט. לואיס St. Louisתש"ב - תשי"טפלדמאן, יעקב משה בן יששכרארשת שפתינו - 4 כר'
ירושליםתשנ"חשלזינגר, אליהו בן אהרן צביארשת שפתינו - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"ט - תשמ"אארשתארשת - 6 כר'
ירושליםתש"מלתרבות התפילה ובית הכנסתארשת - 4 כר'

מודיעין עיליתתשע"בפיירסטון, דוד יהודהאש דוד - 2 כר'
ניו יורק New York -תש"י - תשכ"גאפשטיין, משה יחיאל בן אברהם שלמה הלויאש דת - 11 כר'

בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמהאש דת
פיוטרקוב Piotrkowתרס"דמנחם מנדל בן זאב וולףאש דת
לונדון Londonתע"הניטו, דוד בן פינחסאש דת

תל אביבתשל"גרובינשטיין, משה יהושע בן צבי הלויאש דת - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"טוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודאש המזבח
בני ברקתשל"ולזכר שמעון אלושאש המערכה
ירושליםתשע"גשליו, אהרן בן מנחםאש המערכה

בני ברקתשע"גסורסקי, אהרןאש התורה - 2 כר'
ירושליםתשס"חשטיגליץ, זאב אריה בן חיים אפרים נתןאש התורה - בראשית

ירושליםתשע"זשיטרית, אליהואש התורה
חמ"דתשפ"אגולדנטל, שמואלאש יוסף - ב"מ, נדרים

חמ"דחש"דקובוס, ארנהאש יוקדת ביריחו
ירושליםתש"סשטרן, שמואלאש למו

יבניאלתשנ"חרוזנברג, דודאש קדש - א
ירושלים Jerusalemתשס"חשפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךאש קודש <מהדורה חדשה>

בני ברקתשס"האהרמן, אברהם יוסף בן משה חייםאש קודש - מעילה
ירושליםתשע"השטרנבוך, משה בן אשראש קודש
ירושלים Jerusalemתש"כשפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךאש קודש

רמת גןתשמ"גזלצר, יקותיאל זאבאש תמיד תוקד
בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהאש תמיד
ירושלים Jeruasalemתשע"והנקין, איתם בן יהודה הרצלאש תמיד



בני ברקתשס"חמהרי, אברהם בן קללאואש תמיד
ירושליםתשמ"טספר זכרוןאש תמיד

ניו יורקתשס"טפרידמן, חיים יוסף הלויאש תמיד - מנהגי ספינקא
ניו יורקתשס"חצינמון, אהרן שלמה בן שמחה בונםאש תמיד - 2 כר'

ירושליםתשמ"טקובץ זכרוןאש תמיד
בני ברקתשכ"בשורצמן, מאיר בן ישראל משהאש תמיד

ירושליםתשע"בשליו, אהרן בן מנחםאש תמיד - מסכת תמיד
ישראלתשכ"זיעקובזון, בנימין זאב בן שלמהאשא דעי למרחוק
בני ברקתשע"האויערבך, אהרן יוסף בן אברהם דבאשא דעי - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתש"פכץ, חיים משה בן חנוך הכהןאשא כפי
ירושלים Jerusalemתש"גסעדיה בן יוסף גאוןאשא משלי

ניו יורקתשל"אשרייבר (סופר), אברהם שמואל בנימין בן משהאשא עיני אל ההרים
תל אביבתשס"האלברג, אהרן שלמהאשא עיני
רחובותתשנ"חגינזבורג, יצחק בן שמשוןאשא עיני
בני ברקתשס"בזוסמן - סופר, שמעון אליעזראשא עיני

פאסייק ניו ג'רזיתשס"טלנגסנר, יעקב מאיר בן דוד שבתיאשא עיני - 2 כר'
חמ"דחש"דקונטרס זכרון למשפחת בוקסבויםאשא עיני

טבריהתשס"בחדאד, אביאלאשבח בתהלתך
ג'רבהתש"וחדאד, מקיקץ ישראל בן סומאניאשביע לחם - א

ניו יורקתרצ"בפוזנר, שלמה דוד בן יצחקאשד הנהר
ליוורנו Livornoתקפ"אאייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאלאשד הנחלים

ירושליםתשס"דאייזנשטיין, דוד בן ישראלאשד הנחלים - 5 כר'
לישע, שלום - סעדון, מקיקץ דודאשד הנחלים - נחלת שלום - נחלת דוד

שלוניקי Salonikaתקמ"גנחמולי, יוסף בן נחמןאשד הנחלים
תל אביבתשמ"הפרדס, חיים מאניס בן אברהם יששכר הלויאשד הנחלים

תל אביבתשמ"ופרדס, חיים מאניס בן אברהם יששכר הלויאשדות הפסגה
ניו יורקתשכ"המלצר, שמואל אברהם בן משהאשדת הפסגה - א (ברכות,שבת,עירובין)

שלוניקי Salonikaתק"ננחמולי, יוסף בן נחמןאשדת הפסגה
חמ"דתשס"זספר זכרוןאשה גדולה

ירושליםתשע"איניב, ברכה (עורכת)אשה חכמת לב - לזכרה של שרה פרנקל
בואנוס איירעסתש"יפרידמן, פיליפאשוויענטשים

ירושליםתשע"גגיברלטר, אברהם ישעיהו בן אריה משהאשי אברהם - שבת
ניו יורק New Yorkתשנ"זרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסאשי דוד
זיטומיר Zhitomirתרכ"דאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)אשי ה'
בני ברקתשס"זחדוק, אביה שמריה בן ישראלאשי ה'



ליוורנו Livornoתקנ"המשה בן נחמן רמב"ן - יום טוב בן אברהם אשביליאשי ה'
בלטימורתשע"בשכטר, יוסף אריהאשי המטבע
ירושליםתשנ"חיצחק, שמעון בן יצחקאשי יצחק
ירושליםתשמ"חנבנצל, בניה בן אביגדר יחזקאלאשי יצחק

חמ"דחש"דאודסר, ישראל דבאשי ישראל
וילנה Vilnaתרכ"דאיסרלין, ישראל איסר בן מרדכיאשי ישראל

מיהלוביץ Michalovceתרפ"ט - תרצ"וברודא, ישראל בן שמואלאשי ישראל - 2 כר'
בני ברקתש"פדיין, נסיםאשי ישראל

ניו יורקחש"דטאוב, ישראל דוד בן יהושע יחזקאלאשי ישראל - במדבר, דברים
ירושליםתשס"חפפויפר, אברהם ישעיהאשי ישראל

בני ברקתש"סתפילות ותחנותאשי ישראל - 10 כר'
מודיעין עיליתתשע"וועקנין, מאיראשי מאיר - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"חכ"ץ, משה בן אברהם יהושעאשי משה
בני ברקתשנ"טפאנעט, אברהם שמואל בן צבי אלימלךאשיב אברהם
תל אביבתשל"בפנט, אברהם שמואל בן יעקבאשיב אברהם

באר שבעתש''פגבע, אושר שלמהאשיב ידי
רמת גן Ramat Ganתשס"דשפירא, יהושע נריה בן משהאשיב ממצולות
בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהאשיח בפקודיך
תל אביבתשע"זהלוי, מיכהאשיח בפקודיך

בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צביאשיחה בחוקיך - 5 כר'
באר שבעתשע"זנזרית, אורן בן דודאשיחה בחקיך <בהלכה> - 8 כר'
באר שבעתש"פנזרית, אורן בן דודאשיחה בחקיך <חוברות> - 4 כר'

ירושליםתשס"זוולפסון, דניאל קלמן בן אביעזר שמעון יוסף הלויאשיחה בחקיך
ירושליםתשנ"דחסיד, ירחמיאל שמואל בן מרדכי הלויאשיחה בחקיך - 9 כר'
באר שבעתשע"חנזרית, אורן בן דודאשיחה בחקיך - 8 כר'

ירושליםתרצ"טאוירבוך, נחום בן ברוך הלויאשיחה בנפלאותיו - 2 כר'
שעלביםתשע"איעקבסון, יחזקאל - הנדלר, אריהאשיחה

ירושליםתשע"בשטיגליץ, זאב אריה בן חיים אפרים נתןאשיחה - 2 כר'
בני ברקתש"פדיין, נסיםאשיר עזך
שפילר, ישכר דבאשיר עזך

ירושלים Jeruasalemתשע"טגולדשטיין, שמואל ירוחםאשירה לה' בחיי
תל אביב Tel Avivתשס"דספר זכרון לרבנית מירל מחלה שצ'רנסקיאשירה לה' בחיי

ירושלים Jerusalemתרנ"הגבאי, שלום בן רפאלאשירה לה'
חמ"דתשע"והורביץ, ראובןאשירה לה' - קונטרס בעניני הלל

חיפהתש"עזייני, חננאל בן אליהו רחמיםאשירה לה'



ירושלים Jeruasalemתשע"גטננבוים, אשראשירה לה'
ירושליםתשע"אגצל, זאבאשירה

ירושליםתשע"ופנט, חיים אלתר בן אברהם שמואלאשישות חיים - 2 כר'
ישראלתשנ"אליפשיץ, חיים אורי בן משהאשכבתא דצדיקיא - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"גריבקין, משה דובער בן בן ציוןאשכבתא דרבי
ירושליםתש"פמינצברג, נתן יהודה לייב בן אלימלךאשכבתיה דבן מלך
ירושלים Jeruasalemתשע"המכון מעדני השלחןאשכבתיה דרבי לוי

ירושליםתש"עדברי זכרון והספדאשכבתיה דרבי מאיר
בני ברקתשמ"ודברי הספד על מרן הקהילות יעקבאשכבתיה דרבי - 2 כר'
ברכיהתשס"בהכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאאשכבתיה דרבי - 2 כר'

ישראלתשע"זקדוש, ציון בן דודאשכבתיה דרבי
בני ברקתש"פאברהמס, אריה ליב בן אברהם (עליו)אשכבתיה דרבינו

דרוהוביץ' Drogobychתרס"דסבע, אברהם בן יעקבאשכול הכופר - 2 כר'
ירושליםתשל"הסופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלאשכול הסופר

ירושליםתשע"חסימן טוב, יוסף חיאשכול יוסף - 5 כר'
ורשה Warsawתקצ"בכ"ץ, שאול בן יחזקאל הכהןאשכול ענבים

ניו יורקתרצ"אסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאיראשכול ענבים - תענית
ברלין-ירושליםאשכולאשכול - 2 כר'

קדימהתש''פמלכא, שאולאשכולות המלכא
ירושליםתשס"בתמר, דודאשכולות תמר

ניו יורקתשכ"דריך, שמואל יצחקאשכל הכפר - 2 כר'
ירושליםתשנ"דהגר, יקותיאל זלמןאשכלות הגפן
פרמישלה Przemyslתר"ע הק'לאנדמאן, מנחם מנדל בן צבי הירשאשכלות הגפן

ירושליםתשמ"אווארמאן, אברהם דוד בן אשראשל אברהם <ברכת אברהם>
ניו יורקתשס"בפריעדמאן, שלמה מאיראשל אברהם עם ליקוטי צבי - 4 כר'

דש Dejתר"ץאויסשפיץ, אברהם יצחק בן אשר אנשלאשל אברהם
פירט Fuerthתס"אאשכנזי, מרדכי בן יהודה ליבאשל אברהם
יבנהחש"דבליקשטיין, יונהאשל אברהם
ליוורנו Livornoתקמ"גבן חנין, יהודהאשל אברהם
פרנקפורט דמין Frankfתק"זברודא, אברהם בן שאולאשל אברהם
בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהאשל אברהם

לבוב Lvovתרנ"גווארמאן, אברהם דוד בן אשראשל אברהם - 3 כר'
ליוורנו Livornoתקע"טחיות, אפרים בן אברהםאשל אברהם

פתח תקווהתש"סחפוטא, אברהם בן יאיראשל אברהם - 33 כר'
מונקץ' Mukachevoתר"עלאם, אברהם שמואל אלתר בן יוסףאשל אברהם - 3 כר'



רכסיםתשע"גליפשיץ, אברהם שמעון בן גרשון יוסףאשל אברהם - 10 כר'
ירושליםלנדא, אברהם אביגדור נחום בן יעקב יצחק דןאשל אברהם - שבת קודש

תל אביב Tel Avivתש"כניימארק, אברהם יעקב בן אליהו יהושעאשל אברהם - 10 כר'
ירושליםתש"עספר זכרון לרבי אברהם שפיראאשל אברהם

בני ברקתשע"זסילבר, שמואל אברהם בן יצחק אייזיקאשל ברמה - 2 כר'
ורשה Warsawתרנ"זסמולינסקי, אפרים בן צבי הירש הלויאשל ברמה

ניו יורקתשי"חגארטינהויז, אלעזר אליעזר ליפא בן צביאשל הגדולים
טורנוב (צ'כוסלובקיה)תרצ"הבאלאיטי, חיים אפרים בן אברהםאשל חיים

זולקוה Zholkvaתקס"חליכטשטיין, אברהם בן אליעזר ליפמאןאשל מגדנות
אלון שבותתשמ"חקובץ מאמריםאשל נתן

בני ברקתשס"טוזאן, יוסףאשלם תודות לך - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתרי"ביהודה בן שלמה הכהןאשמורת הבקר
מנטובה Mantuaשפ"דתפילות. סליחות. אשמורת הבוקר. שפ"דאשמורת הבקר

טבריהתשס"חגתי, יזהראשמורת הלילה - ברכות
תל אביבחש"דחירארי, שמעון בן אברהםאשמח בהשם
ירושליםתש"עביטון, עמרםאשמח בציון

ירושליםתשע"האשכנזי, מרדכי בן אברהםאשמרה חוקיך
ירושליםתשע"באשכנזי, מרדכי בן אברהםאשמרה לפי - 2 כר'

ירושליםתשס"באשכנזי, מרדכי בן אברהםאשמרה שבת - 2 כר'
תשע"טלייפניקר, דוד יחיאלאשמרה שבת - 2 כר'

ירושליםתשע"באויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןאשמרנה בכל לב
ירושליםתש"סאורטנר, נתן יהודה בן אלטר משה שמואלאשנב ליהדות

ירושליםתשע"בגליק, שמואלאשנב לספרות השו"ת
ירושליםתשע"דביטון, ישועהאשעך קוינו

ירושליםתשס"זשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץ (על פיו)אשפוך את לבי
בני ברקתשע"וכרמל, אברהם יצחק הלויאשפוך לפניו שיחי

ירושליםתש"למכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכהאשפרת בטון בשבת
צפתתשע"והכהן, ירמיהאשקך מיין - 3 כר'

נתניהתשע"ואזולאי, אשראשר בדברו - 2 כר'
תשע"זפורת, אשר ברוךאשר בדברו

תפרחתשע"בגוטמן, ה, ד.אשר בחר בנו
בני ברקתשפ"אמכון כנסת מרדכיאשר בך אתפאר - אדמו"ר עטרת ישראל מסד"ג

ירושליםתשנ"אשיק, אליעזר שלמהאשר בנחל - 117 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"חשינפלד, יהודהאשר החזקתי בימינו
ירושליםתשס"זפטרפרוינד, מרדכי הלויאשר החלו לעשות



ניו יורקתשע"ואדלר, אלחנן אשר הכהןאשר חנן
חולוןתשס"דאפללו, חנןאשר חנן - 7 כר'

תשע"זפולד, אלחנן מנשה בן אברהם הלויאשר חנן - גיטין קידושין
צפתתשע"טעטון, אשראשר יאמר
מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכלאשר יבחר
ירושליםתשמ"ו?טעפ, אלטר דוד משהאשר יצוה

ירושליםתשע"גקייזר, ארז שלמהאשר יצוה - חינוך
אזמיר Izmirתרמ"זפונטרימולי, אברהם בן חיים בנימיןאשר לאברהם

באר שבעתשע"בביטון, דוד איתמראשר לדוד
ליוורנו Livornoתרל"ומועטי, דוד בן שמואלאשר לדוד

בני ברקתשע"דשטרסברג, אשראשר ליהודה
ירושליםתשמ"טפויכטוונגר, אשראשר למלך - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"ואבן-דאנאן, שלמה בן משהאשר לשלמה
בני ברקתשע"אברמן, מרדכי שלמהאשר לשלמה - 16 כר'

באר שבעתשפ''אגבע, אושר שלמהאשר לשלמה
ניו יורקתשס"חהוברמן, זאב בן שלמה הכהןאשר לשלמה - שיר השירים, משלי, קהלת

ביאליסטוק Bialystokתרצ"וזשימני, חיים שלמה בן שאול זאבאשר לשלמה
בני ברקתשמ"הילוז, שלמה בן דודאשר לשלמה
אזמיר Izmirתרל"ויפה, שלמה בן יעקבאשר לשלמה
ירושליםתשע"הנוקריאן, שלמה בן שאולאשר לשלמה

ירושליםתשס"טסויסה, אוריאלאשר לשלמה - חולין
חמ"דתשפ"אסויסה, שלמהאשר לשלמה - נדה

חמ"דתשע"זלינצר, שמואל אשראשר לשמואל
בני ברקתשס"וגרוזמן, אשר בן מאיר צביאשר על הפרשה - 5 כר'

בית שמשתשע"חעמית, שגיבאשר צפנת
ירושליםתשס"הלקטאשר קדשנו במצותיו

מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכלאשר קדשנו
ירושליםתשע"הפנחסי, יוסף בן משהאשרי האיש א
ירושליםתשע"ופנחסי, יוסף בן משהאשרי האיש ב
ירושליםתשע"חאבידן, משהאשרי האיש

ירושליםתשע"ואזולאי, אושריאשרי האיש - 4 כר'
ירושליםתשע"אארקוביץ, יעקב אשראשרי האיש
ירושליםתשע"ווינגורט, שאול יונתן ואורה רבקהאשרי האיש
ירושלים Jerusalemתרפ"זמרגליות, ישעיה אשר זליגאשרי האיש

חמ"דתש"פזאגורי, ישראל בן מרדכיאשרי המחכה



ירושליםתש"פישיבת אדרת אליהואשרי העם יודעי תרועה
ניו יורקתשס"טברגר, אשר לעמילאשרי לב

בני ברקתשס"חשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויאשרי מי שגדל בתורה - 2 כר'
בני ברקתשמ"טשושן, שמואלאשרי מי שעמלו בתורה - צדיק מושל ביראת אלוקים

יפותשע"ביצחקוב, אסיאשרי משכיל - 3 כר'
באר שבעתשע''טגבע, אושר שלמהאשרי תמימי דרך
חמ"דחש"דעובדיה, אברהם בן יצחק הלוי (אודותיו)אשרי תמימי דרך

ירושליםתשע"חאלול, ישראל בן דניאלאשריך ישראל - או"ח
בני ברקתשע"דפלמן, יום טוב ליפמןאשריך ישראל

לייקוואדתש"פאלון, אליעזראשריך כלים ח"א
לייקוואדתשפ"אאלון, אליעזראשריך כלים ח"ב

בני ברק Bene Berakתש"פגרוס, מרדכי בן צדוקאשריכם ישראל - רבי עקיבא
ניו יורקתשע"ויפה, יוסף בן פישל דבאשריכם ישראל
בני ברקחש"דצאנז בני ברקאשריכם ישראל

בני ברקתשע"הכתב, שלוםאשת חיל מי
בני ברקתשנ"גאבושכילא, אליהואשת חיל
ירושליםתש"סאבינר, שלמה חיים הכהןאשת חיל
ונציה Veniceשס"ואברהם יגל בן חנניה ממונסליצ'האשת חיל
רכסיםדוידוביץ, תמראשת חיל
בני ברקתשע"זלזכר הרבנית מאלכסנדראשת חיל
חמ"דתש"עמינקוביץ, מינהאשת חיל
ירושלים Jeruasalemתשנ"זמנדלסון, שרהאשת חיל
בני ברקתשמ"געטיה, יצחק בן ישעיהאשת חיל
חמ"דתש"ספולק, עזראאשת חיל
לונדון Londonתרצ"דפרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליבאשת חיל

ירושליםתשנ"טשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןאשת חיל - 3 כר'
ירושליםתשע"טברניג, אביעזר בן שמשוןאשת לפידות

ורשה Warsawתרנ"ו - תרנ"זבכרך, יעקב בן משהאשתדלות עם שד"ל
בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהאת אברהם אזכר - דן אנכי - האור כי טוב

בני ברקתשכ"ווויינברג, יחיאל יעקב בן משהאת אחי אנכי מבקש
תשע"גפלק, יעקב יהודה  (לזכרו)את האלוקים אני ירא

ניו יורקתשנ"הקנאפפלער, יצחק נפתליאת הנרות - א
בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמהאת השמים
ירושליםתשע''טלוגאסי, יעקב ישראלאת עמלינו

קרני שומרוןתשס"חהבר, שמואל יעקב הלויאת צנועים חכמה - 5 כר'



ירושליםתשכ"טפדווא, חנוך דובאתא בקר וגם לילה
כרם ביבנהתשע"אגרינברג, מרדכיאתה בחרתו

ירושליםתשע"ווילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבאתה בחרתנו - 4 כר'
בני ברקתשע"ובן פורת, אליעזר בן יוסף צבי הכהןאתה יצרת - 2 כר'

בני ברקתש"פדיין, נסיםאתה מחסי
ליקוודתש"עגינזבורג, חיים ירוחם בן אפרים מרדכיאתה נגלית
ירושלים Jeruasalemתשפ"אבעילום שםאתה עמדי

בני ברקתשנ"חלייכטונג, דוד בן מנחם (אודותיו)אתהלך לפני ה'
ירושליםתשע"הענגיל, יוסף בן יהודהאתוון דאורייתא <עסק אתוותא - יוסף אומץ>

לבוב Lvovתרנ"אענגיל, יוסף בן יהודהאתוון דאורייתא - 4 כר'
ירושליםתשל"אלויטס, חיים מנחםאתחלתא דגאולה
ירושליםתשס"אקלנר, יוסףאתי מלבנון כלה

חמ"דחש"דבעילום שםאתם עדי
אזמיר Izmirתרנ"גאלבעלי, יהודה בן חייםאתם קשות
אתני שבתא

ירושליםתשס"בפלשניצקי, אריה בן יוסף הכהןאתקינו סעודתא - 7 כר'
תל אביב Tel Avivתשנ"דארליך, ישראל בן יהודהאתר ואתר

בני ברקתשס"טרושנרוז, ליאוראתרא קדישא
ישראלתשע"זשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקאתרוג למינו - 2 כר'

אלון שבותתשס"הרוזן, ישראל בן דבאתרי סגולה
ירושליםתשס"אוייס, שרגאאתרים קדושים בארץ ישראל
פתח תקוהתשס"בקראל, אברהם - בא-גד, יוסףבא גד לפניני הגרא"ק - 2 כר'

אלעדחש"דמימון, גדבא גד - א
ישעיה בן צבי הירש סג"לבא ישועה ונחמה

ירושליםתשס"חקופרמן, יהודה בן אברהם שמחהבא לכלל כעס בא לכלל טעות
בני ברקתשע"דמאסף שיעוריםבא"ר התורה

תל אביבתשכ"זספר קהילהבאברויסק - 2 כר'
בני ברקתשס"השולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויבאהבתה תשגה תמיד

ירושליםתשע"דפקשר, משה הכהןבאהל יצחק
ירושליםתשכ"חכפיר, אלקנה (עורך)באהל - 3 כר'

כפר דרוםתשנ"חאריאל, יעקבבאהלה של תורה - 6 כר'
ניו יורקתשס"חגרינוואלד, יוסף בן יעקב יחזקיהובאהלי יוסף - הלכות שבת

ירושלים Jerusalemתש"גאסף, שמחה בן יהודה זאבבאהלי יעקב
ירושלים Jerusalemתרצ"טיערי, אברהם בן חיים יוסףבאהלי ספר

נהריהתשנ"דזרי, משה הלל בן דודבאהלי צדיקים - 4 כר'



מוסדות דושינסקיבאהלי צדיקים
חמ"דתשס"חמוסדות נדבורנהבאהלי צדיקים
תל אביב Tel Avivתשכ"זפרנקל, קלמן אליעזר בן אברהם אבאבאהלי צדיקים
חיפהתשנ"טקובץבאהלי צדיקים
כפר דרוםתש"סאריאל, יעקבבאהלי שדה
חמ"דתשע"זאמיתי, אביגדורבאהלי שם
ירושלים Jerusalemתשי"ביפת, חיים בן אליהובאהלי שם
ירושליםתשמ"ברוזן, דבבאהלי שם
ירושליםתשכ"גריינס, חיים זאב בן אברהם דבבאהלי שם

ירושלים Jerusalemתש"דאיגוד סופרים דתייםבאהלי תורה בימי המלחמה
ירושליםJerusalemתרצ"חדון-יחיא, שבתי בן בן-ציוןבאהלי תורה ועבודה
בני ברקתשנ"טקובץ תורניבאהלי תורה - 2 כר'

ישראלתשמ"אצדוק, חיים בן עזריבאהלי תימן
בית שמשחש"דמכון אם בישראלבאופן מיוחד

נתניהתש"עבחצרות החיים - צאנזבאוצר חיים - 9 כר'
ירושליםתשנ"דחש"מבאור אש

ירושליםתש"סשרעבי, אלישעבאור אש - 2 כר'
בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהבאור ה'

נתניהתשע"אבדש, אורבאור ההיכל
ירושליםתשס"הערלאנגאר, חיים אריה בן שמשון רפאלבאור החיים
ירושליםחש"דאוחנה, אברהם בן יצחקבאור השם

ירושליםתשמ"בבטאוןבאור התורה - 8 כר'
,[ירושלים]תרצ"גוולפא, אליעזר בן חייםבאור והסברה בענין העקדה

לודז' Lodzתר"ץ - תרצ"אגליקסמאן, ברוך בנדיט בן יעקבבאור ומדרש תורה - ב
לונדון Londonתקפ"ה - תקפ"ושניצלר, יוסף בן עזריאל הלויבאור חדש על תשע פרשיות האחרונות מספר יחזקאל

וינה Viennaתרי"במשה בן יהושע נארבוניבאור לספר מורה נבוכים
קרית אונותשנ"זמשה בן מימון (רמב"ם)באור מלאכת ההגיון

פרג Pragueתקע"אמשה בן מימון (רמב"ם)באור מלות ההגיון - 2 כר'
ונציה Veniceשל"חגאליקו, אלישע בן גבריאלבאור ספר קהלת - 2 כר'

ניו ג'רסיחש"דדורון, פנחסבאור סתומות ברש"י - 6 כר'
פרג Pragueת"ראבן-עזרא, אברהם בן מאירבאור על ספר שמות <ראב"ע>

פרג Pragueשע"היוסף בן משה מקרמניץבאור על רש"י <ספר נחמד ובאור יפה>
ביתר עיליתתשע"הלוי, אסףבאור פני מלך

ירושליםתשפ"אגולדברג, ישראל בן ניסןבאור פניך - 12 כר'
ירושליםתשע"גוויינפלד, יחזקאל שרגא בן אברהםבאור פניך



ירושלים Jeruasalemתשע"וויינפלד, יחזקאל שרגא בן אברהםבאור פניך - ירח האיתנים
תל אביבתשס"הסבתו, חייםבאור פניך

ירושליםתשכ"גקזיס, משה - אשכנזי, מלכיאלבאור ר"מ קזיס על מסכת מדות <חנוכת הבית>
ניו יורק New Yorkתשי"גוורטהיימר, שלמה אהרן בן יעקבבאור שמות הנרדפים שבתנ"ך

בני ברקחש"דארגון בני אמוניםבאורה של תפילה
אשדודתשע"דהגר, חיים מאיר בן ישראלבאורו של חמה

ירושליםתשמ"וחמיאל, חייםבאורו
ירושליםתשע"חאויערבאך, צבי בן שמחה בונםבאורח משפט

תשע"חחומת יהדות אירופהבאורח צדיקים - גלות וגאולה
ירושליםתשס"ופיינהנדלר, יחזקאל בן ישראל פסחבאורח צדקה

רמת השרוןתשס"זשוורץ, שמעון אריאל בן אפרים שרגא הכהןבאורי אש
אלעדתשע"בשלזינגר, אליהובאורי המינים

ירושלים Jeruasalemתשע"זבויאר, משה חייםבאורי ענינים בהלכות ד' מינים
בני ברקתשע"גבויאר, משה חיים בן יואל יהודהבאורי ענינים - 21 כר'
בני ברקחש"דכולל נועם התורהבאורי ענינים - שבת

בני ברקתשל"אמטלין, גיטה בת שמעון משהבאורי תפלה
ניו יורקתשכ"המתיבתא רבינו חיים ברליןבאורים והערות למסכת סנהדרין

ניו יורקתשע"חישעיה מנחם מנדל בן יצחקבאורים כבדו ה' <מהדורה חדשה> - א
קרקוב Cracowשס"דישעיה מנחם מנדל בן יצחקבאורים כבדו ה'
רכסיםתשע"וקובץבאורים כבדו ה'

כפר חסידיםחש"דביהמ"ד הגדול מאורותבאורים כבדו השם
ירושליםתשע"דדיין, נסים בן שלמהבאורך נראה אור
תשס"דמשפחת פרץבאורך נראה אור

חמ''דתש''פראטקין, חיים שמואל זאב בן אריה לייבבאורך נראה אור - 2 כר'
ישראלתשע"ושאליתאל, רבאורך נראה אור

ירושלים Jeruasalemתשע"גמלול, יצחקבאורך נראה
ירושליםתשע"וגולדבאום, מנחם צבי בן אפריםבאז ישיר

בריטניה Great Britaתש"בטסלר, יעקב בן אלימלך שמשוןבאחרית הימים
תשע"דלזכרו של הרב שמואל אורלןבאי באש

ירושליםתשע"אולדנברג, אליעזר יהודה בן יעקב גדליהובאי מועד - פסקי הציץ אליעזר <פסח- בין המצרים>
ירושליםתשכ"הרבינוביץ, מרדכי בן רפאל אלחנןבאימה וביראה - 2 כר'

ירושליםתשכ"טמונק, שמואל דוד בן רפאל שלום שאול הכהןבאין חזון - 2 כר'
ירושליםתשס"גוישליצקי, אלישעבאמונה ננצח

מונסיתשע"בבלאך, יוסף זלמן בן אליהו מאירבאמונה שלימה
באמונתו יחיה



ירושליםתשס"אלוגאסי, יעקב ישראלבאמונתו יחיה - 25 כר'
מודיעין עיליתתשע"אקסלר, מאיר בן שמחהבאמונתו יחיה
ירושליםתשל"טשוורץ, יואל בן אהרןבאמונתו יחיה
ירושליםתשע"ושטרנברג, מרדכיבאמונתו יחיה

ביתר עיליתתשע"זהגר, ישכר דבבאמת ובאמונה לעבדך - ב
חמ"דחש"דספר קהילהבאנפי הוניאד

ירושליםזהב משתשל"המונק, משהבאספקלריה של תורה
קנדהתשכ"גשמן, נחמןבאציאונג צו ארבעט און ארבעטער - 2 כר'

בואנוס אירס Buenosתשכ"טשמן, נחמןבאציאונג צו דער פרוי - ב
ירושליםתש"סוויינברג, אברהם בן יצחק מתתיהובאר אברהם <מהדורה תנינא>
פתח תקווהתשנ"טחפוטא, אברהם בן יאירבאר אברהם <עה"ת> - 2 כר'

ירושליםתשס"זמשכיל-לאיתן, אברהם בן יהודה ליבבאר אברהם <מכון חת"ס> - 2 כר'
לבוב Lvovתרכ"טאברהם אבלי מדרוהוביץ'באר אברהם
שקלוב Shklovתקמ"גאברהם דוב בר בן שלמהבאר אברהם
ניו יורקתשס"דאנגלנדר, אברהם בן שלום צביבאר אברהם
פתח תקוהתש"סבכרך, אברהם בן שמואלבאר אברהם

בני ברקתשס"טבנדיקט, אברהם בן אליהובאר אברהם - 4 כר'
זולצבך Sulzbachתס"חגראטי, אברהםבאר אברהם

ורשה Warsawתרפ"ז - תרפ"חוויינברג, אברהם בן יצחק מתתיהובאר אברהם - 2 כר'
ירושליםתשס"טכהן, אברהם בן צאלחבאר אברהם - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"גלוי וור, אברהםבאר אברהם
ירושליםתשע"חמלריך, אברהם בן משהבאר אברהם - עירובין

וילנה Vilnaתר"דמשכיל-לאיתן, אברהם בן יהודה ליבבאר אברהם
ניו יורקתשנ"אסאוויץ, אברהם ישעיהבאר אברהם

ניו יורקתש"פענגלנדר, אברהם בן שלום צביבאר אברהם - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"טפולייב, משה אהרן בן ישראלבאר אברהם

ירושלים Jeruasalemתשל"הקובץ חידושי תורהבאר אברהם - א
חמ"דתשנ"זקמחי, אברהםבאר אברהם - 3 כר'

ירושליםתשמ"ורפאפורט, אברהםבאר אברהם
בני ברקתשע"טכולל הלפריןבאר אהרן - 4 כר'

ירושליםתשנ"זקונשטט, אלחנן משהבאר אלחנן
ירושליםתשס"חעובדיה, אליהו בן נפתליבאר אליהו על כוונות השבוע
ירושליםתשס"זעובדיה, אליהו בן נפתליבאר אליהו על תורה לשמה

ירושליםתש"עהילדסהיימר, אליהו בן נפתלי צביבאר אליהו - 10 כר'
באר שבעתשנ"חכ"ץ, אליהו בן אברהם אהרןבאר אליהו - 3 כר'



ירושליםתשס"העובדיה, אליהו בן נפתליבאר אליהו - 5 כר'
שימלוי Simleul Silvaתרס"הנויזאץ, אליעזר ליפמאן בן מיכאלבאר אליעזר
ורשה Warsawתרל"בסופר, אליעזר בן גרונםבאר אליעזר
חיפהתשע"ואברדם, יאירבאר בדרך

מודיעין עיליתתשע"האזואלוס, בצלאל בן רפאלבאר בצלאל - 9 כר'
ירושלים Jerusalemתר"ודאנון, מאיר בנימין מנחם בן רפאלבאר בשדה

ירושליםתש"עכדורי, בועזבאר בשדה - 5 כר'
ירושליםתשע"אמובשוביץ, שמואל דוד הלויבאר בשדה

ירושלים Jeruasalemתשע"גפראנק, ברוך מרדכי בן חיים יהודה ליבבאר בשדה - 3 כר'
ניו יורקתשנ"הפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןבאר בשדה
ורשה Warsawתרל"ופרידנברג, אלכסנדר סנדר בן ברוךבאר בשדה
בני ברקתשע"זקבלן, רפאל משהבאר בשדה

ירושליםתשס"חפרנקל, דוד שלמה בן משולם פייש מדעברעצןבאר דוד <טקסט>
ניו יורקחש''דבלומינג, אברהם דוד בן ראובן יצחקבאר דוד - יבמות
בני ברקתשנ"דפרוש, דוד בן אברהםבאר דוד - 7 כר'

ניו יורקתש"ספרנקל, דוד שלמה בן משולם פייש מדעברעצןבאר דוד
ניו יורק New Yorkתש"דפרנקל תאומים, מנחם מרדכיבאר האבות

פרג Pragueשנ"חיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)באר הגולה <דפו"ר>
מינץ Mainzתרל"זבאר הגולהבאר הגולה

ירושליםתשס"גיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראג - נויגרשל,באר הגולה - בארה של מרים
פיוטרקוב Piotrkowתר"עיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגבאר הגולה - 2 כר'

לייקוודתקס"דיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)באר הגולה
רחובותחש"דישיבת חכמה ודעתבאר הדעת - מן הבאר ההיא

ירושליםתשע"גטביוביץ, אהרן משה בן יהודה יוסףבאר ההגדה
ירושליםתשס"וקובץ ישיבת באר התלמודבאר החושן - 6 כר'

בית שמשתשע"גאופמן, אברהם חיים בן חנוך העניךבאר החיים
ירושליםתשע"דבידרמן, אברהם אלימלך בן אלתר אלעזר מנחםבאר החיים - 5 כר'
ירושליםתש"עזילברברג, יצחק יוסף בן רפאל צבי מאירבאר החיים - 2 כר'
מודעין עליתתשע"גראז, חיים בן אהרן - לנדו, יעקב בן שריהבאר החיים - 2 כר'
מודעין עליתתשע"גראז, חיים בן אהרןבאר החיים - 3 כר'
646315תשפ"אראז, חייםבאר החיים - ישעיהו

תל אביב Tel Avivתשי"א - תשכ"בשטיינמן, אליעזר בן נתןבאר החסידות - 6 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"דוויס, אליעזר שמחה בן שלמהבאר הטהרה
וילנה Vilnaתרכ"זרבינוביץ (הומינר), אריה בן יעקבבאר היטב

אופן Ofenתקע"זאוישפיץ, יעקבבאר הלוחות



תש"פסבאג, אלדד בן ציון אהרןבאר הלכה
בני ברקתשנ"זבנדיקט, אברהם בן אליהובאר המועדים - 2 כר'

בני ברקתשע"דקויתי, אריאלבאר המועדים - אדר ופורים
שלוניקי Salonikaתקצ"ומנשה, רפאל יעקב בן אברהםבאר המים - 2 כר'
חמ"דתשע"טשגב, אליאב בן רפאלבאר המים - ב"ק

ירושלים Jerusalemתש"ז - תשל"זרוזנטאל, אברהם דוד בן חיים שלמהבאר המלך - 7 כר'
בני ברקתשס"בשק, יוסףבאר המשנה - ביצה
חמ"דחש"דבידרמן, אברהם אלימלךבאר הפרשה - 2 כר'

תל אביבתשנ"ורייזמן, אלכסנדר יהושע השלבאר הפרשה
ניו יורקתשע"בקאהן, צבי הערשל הכהןבאר הצבי

בני ברקתשע"וגולדשטיין, שלמהבאר הריבית
ירושליםתשס"בקובץ צאנזבאר השמחה <הבאר>

ירושליםתשס"הבן עמרם, יוסף בן דודבאר התורה - 6 כר'
תל אביבתשמ"דדויטש, דוד מאירבאר התורה
ירושליםתשס"דקובץ ישיבת באר התורהבאר התורה
ירושלים Jerusalemתשנ"דשולמן, שמואל ברוך בן מנחם ישראלבאר התורה

ירושליםתשס"אחליוה, אברהם בן מרדכיבאר התלמוד - כתובות, בן סורר ומורה
תל אביבתשכ"גשטיינמאן, אליעזר בן נתןבאר התלמוד - 4 כר'

חיפהתשע"בסבג, אלדד בן ציון אהרןבאר זכות
קלוז' Clujתרפ"ד - תרצ"ורולר, חיים מרדכי בן יצחק יהודה אייזיק ליבבאר חיים מרדכי - 5 כר'

ניו יורקתשמ"בברקוביץ, חיים בן אלחנןבאר חיים
בני ברקתשע"בוידר, חיים משולםבאר חיים - 5 כר'

בני ברקתשמ"חכהנא, חיים אריהבאר חיים
וילנה Vilnaתרמ"זמליניק, חיים טוביה בן אלכסנדר סנדרבאר חיים

ירושליםתשס"דעדס, אברהם חיים בן יהודהבאר חיים - 5 כר'
ניו יורקתשכ"זראזין, חיים בן משהבאר חיים

ירושליםתשע"זרויטמן, חיים יחיאלבאר חיים - שו"ת
ירושלים Jerusalemתש"בוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודבאר חן

חיפהתשס"חפיעטרקובסקי, אברהם חנוך העניךבאר חנוך - 6 כר'
טבריהתשנ"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןבאר חפרוה שרים

אלטונה Altonaתצ"זדוב בר בן אורי שרגא פייבלבאר טוב
ורשה Warsawתרמ"ה - תרס"השלוזאוור, אברהם בן יהודהבאר יהודה - 2 כר'

ירושליםתשס"זקובץ חסידותבאר יוחנן - על עניני ברכת הנהנין
ירושליםתשס"טסלנט, יוסף צבי בן יעקב יהודהבאר יוסף <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ירושליםתשנ"דקובץבאר יוסף צבי - 2 כר'



ירושליםתשס"חכולל באר יוסףבאר יוסף - קובץ
ירושליםתשס"טסלנט, יוסף צבי בן יעקב יהודהבאר יוסף - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"הקובץ חידושי תורה, כולל להוראה באר יוסףבאר יוסף
ירושליםתשנ"אאריאלי, חיים יעקב בן יצחקבאר יעקב - 2 כר'
פירט Fuerthתקכ"זברלין, יעקב (יאקב) בן אברהםבאר יעקב - 2 כר'

וילנה Vilnaתר"מווילנציק, יעקב בן דודבאר יעקב
בני ברקתשע"היעקב, יעקב בן יצחקבאר יעקב - 2 כר'

ירושליםתשס"טמנשה, יעקב בן מנשהבאר יעקב
תל אביב Tel Avivתשי"ט - תשכ"בקאנטור, יעקב דוב בן ברוך שרגאבאר יעקב - א

וילנה Vilnaתרס"דרבינוביץ, שמואל יעקב בן יששכר בערבאר יעקב
שלוניקי Salonikaתצ"האבן שאנג'י, יצחק בן אליהובאר יצחק
ליוורנו Livornoתרכ"דאבן-עזרא, אברהם בן מאירבאר יצחק
ירושלים Jerusalemתרע"אאייזנבאך, שלום ליב בן אברהםבאר יצחק
ירושלים Jerusalemתרנ"גאליאסשטאם, יצחק בן מרדכיבאר יצחק

בית שמשתש"פאמסלם, יצחק בן אברהםבאר יצחק - 2 כר'
ירושליםתשנ"חבאקשט, ישעיהו (עורך)באר יצחק - ביצה
פקש Paksתרנ"חביליצר, יצחק אייזיק בן פינחס הלויבאר יצחק - 2 כר'
מודיעין עיליתתשס"זבן שושן, יצחק בן יוסףבאר יצחק - 2 כר'
בני ברקתשס"זברנר, יצחק בן משה חייםבאר יצחק - 3 כר'
ירושליםתשע"דגולדשמיד, יצחק בן ירחמיאל הכהןבאר יצחק - 4 כר'
טולצ'וה Tolcsvaתרס"ט - תר"עגליק, אברהם יצחק בן שמאיבאר יצחק - 3 כר'
ירושליםתשכ"זהורוויץ, יצחק יעקב בן חיים אריהבאר יצחק - 2 כר'

ירושליםתש"פטויב, יצחק אייזיק בן יחזקאל (מקאלוב)באר יצחק
ניו יורק New Yorkתרע"טטיקטינסקי, יצחק יעקב בן משה מנחםבאר יצחק
וינה Viennaתרנ"דיצחק בן אברהם מפוזנהבאר יצחק

ורשה Warsawתרמ"ד - תרמ"היצחק מאליקבאר יצחק - 5 כר'
ניו יורקתשע"גמאטצען, ישראל משה בן יצחקבאר יצחק - קרבן פסח

בני ברקתשנ"גמאסף לתורה וחסידותבאר יצחק - 2 כר'
ירושליםתשס"טמיג'אן, יוחנן יצחק בן שמעוןבאר יצחק - גיטין

אופנבך Offenbachתפ"טמיס, יצחק אייזקבאר יצחק
חמ"דחש"דמלק, יצחקבאר יצחק - 3 כר'
צרפתתשע"אסבאג, יצחק בן ראובןבאר יצחק - 2 כר'

ירושליםתשס"גסופר, ראובן ניסים בן יצחק שלוםבאר יצחק
ניו יורק New Yorkתש"הספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסרבאר יצחק - 3 כר'
ירושליםתשנ"בקובץ - כולל באר יצחקבאר יצחק - 3 כר'



קלוז' Clujתרפ"הרולר, יצחק יהודה אייזיק ליב בן שמשוןבאר יצחק
ירושליםתשכ"גשווארץ, יצחק אייזיקבאר יצחק

בני ברק - ניו יורקתשס"השטרנבוך, אברהםבאר יצחק - 2 כר'
ירושליםתש"עאליאך, ישראל יצחק בן פנחס יחיאלבאר ישראל - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"בישראלזון, אברהם צביבאר ישראל - 5 כר'

בילגורי Bilgorajתרצ"זפראנקפורטר, ישראל בן דודבאר ישראל
Torinoתקפ"ובלעיש, אברהם בן שלוםבאר לחי ראי - 2 כר'
ירושליםתשס"זסרנא, יעקב חיים בן יחזקאלבאר לחי ראי - 6 כר'

בני ברקתשס"אעמר, יוחאי בן שלמהבאר לחי רואי
בלטימור Baltimoreתרע"חאשרי, חיים יחיאל בן יצחק מרדכיבאר לחי

רכסיםתשפ"אחיימי, יצחק בן אוריאלבאר לחי - א
ברוקליןתשע"טמוסקוביץ, יוסף חיים בן יחיאל מיכלבאר לחי

ליוורנו - ישראלתרמ"ח - תשס"ומימון, חי בן יעקבבאר לחי - 2 כר'
קרית אתאתשנ"במלכה, מימוןבאר לחי
טבריהתשס"אקוק, איסר דב בן נחום הכהןבאר לחי

בית אלתשנ"הקלכהיים, עוזיבאר מגד ירחים
חמ"דתשע"הקטץ, חיים מרדכיבאר מחוקק - 2 כר'

ברלין Berlinתרכ"זזקש, יחיאל מיכל בן נפתלי יהודהבאר מיכל
חיפהתשע"דדי אבילה, אליעזר בן שמואלבאר מים חיים <מהדורה חדשה>
ניו יורקתשע"געובדיה, חיים בן יעקבבאר מים חיים <מהדורה חדשה>

לבוב Lvovתקמ"דאשכנזי, יעקב מרדכי בן זכריהובאר מים חיים
בני ברקתשס"זברגיג, חייםבאר מים חיים
חמ"דתשס"וגלפרין, שלמה בן חנוך הנדלבאר מים חיים
ליוורנו Livornoתקס"ודי אבילה, אליעזר בן שמואלבאר מים חיים
שלוניקי Salonikaתקמ"והלוי, יצחק בן יעקבבאר מים חיים
ישראלתשכ"וויטאל, שמואלבאר מים חיים

ברטיסלבה Bratislavaתרכ"זזיס, חייםבאר מים חיים - בראשית
לונדוןתשכ"דחיים בן בצלאל מפרידברגבאר מים חיים - 3 כר'
זיטאמיר,תרכ"אחיים בן שלמה מצ'רנוביץבאר מים חיים - 9 כר'
לבוב Lvovתקפ"אחיים עוזר בן משה הכהןבאר מים חיים - 2 כר'

פרגתט"וטלר, יששכרבאר מים חיים
חמ"דחש"דמדר, אליהובאר מים חיים - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקנ"דמוצירי, חיים ניסים רפאלבאר מים חיים - 2 כר'

וילנה Vilnaתרס"אנוסינסון, חיים בן דודבאר מים חיים
שלוניקי Salonikaש"ועובדיה, חיים בן יעקבבאר מים חיים - 2 כר'



כרם ביבנהתשנ"טעורך: יהודה שביבבאר מים חיים
ירושליםתשע"הרז, אלעזר זאב בן בן ציוןבאר מים חיים - טבילת כלים

בני ברק Bene Berakתשע"השיחות חיזוק מהגר"ח אונגרבאר מים חיים
קרקוב Cracowשע"ושפירא, יעקב בן יצחק הכהןבאר מים חיים - 2 כר'

לונדון Londonתרע"זאברהמסון, יצחק מנחם בן אברהםבאר מים
ירושליםתשע"חאלקיכן, יוסף מאיר בן אפרים הלויבאר מים - מקוואות

פיוטרקוב Piotrkowתרס"טבריזמן, דוב אהרן בן משה יוסףבאר מים - 4 כר'
שקלוב Shklovתקמ"המרדכי בן חיים מטיקטיןבאר מים
ירושליםתשל"חפסחוביץ, אברהם יוסף פסחבאר מים
ברלין,תרפ"השטופל, מיכל דוד בן יוחנןבאר מים

לבוב Lvovתרל"טשפירא, יוסף משה בן אלקנהבאר מים - 3 כר'
חיפהתשע"הסבג, אלדד בן ציון אהרןבאר מלך - 5 כר'

נירג'הזה Nyiregyhazתרצ"טברודי, מנחם בן אברהםבאר מנחם - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"ובארג, מרדכי גימפל בן אברהםבאר מרדכי
גלנטה Galantaתרפ"זפארהאנד, מרדכי בן משהבאר מרדכי
חמ"דחש"דבנר, אוריאלבאר מרים

מודיעין עיליתתשע"חהלר, משה אליעזרבאר מרים - זרעים, טהרות
פתח תקוהחש"דהרשקו, מרדכיבאר מרים
בני ברקתשנ"ווויס, צבי בן דודבאר מרים

כפר חסידיםתשמ"אמן, דוד יצחק בן מרדכי ליבבאר מרים - 3 כר'
ירושליםתש"סספר זכרוןבאר מרים
ירושליםתש"עעובדיה, משה אליהו בן דודבאר מרים
אשדודתשע"וקונטרס זכרוןבאר מרים

טבריהתשע"גקוק, איסר דב בן נחום הכהןבאר מרים - בפסוקי התורה
ניו יורקתש"פשטרן, משה בן אברהםבאר משה (שו"ת מכתב יד), באר יחזקאל

ניו יורקתשמ"בשטיין, משה בן אברהםבאר משה א - ב
ניו יורקתשע"זאפל, משה זאב סג"לבאר משה

בני ברקתשנ"באפשטיין, משה יחיאל בן אברהם שלמה הלויבאר משה - 13 כר'
מיהלוביץ Michalovceתרצ"וגרינברגר, משה בן שמחה חייםבאר משה

וילנה Vilnaתרס"הדאנושבסקי, משה בן אברהםבאר משה - 3 כר'
לייקוודתשע"דדרילמן, משה בן יעקבבאר משה - מקוואות

יוזפוב Jozefowתרמ"גהופשטיין, משה אליקים בריעה בן ישראלבאר משה
בני ברקתשכ"וזילברברג, שמואל משה יהודה בן אפרים שרגאבאר משה

ירושליםתשס"זטופיק, משהבאר משה - קידושין
ורשה Warsawתרס"אירושלימסקי, משה נחום בן בנימיןבאר משה - 3 כר'



ירושליםחש"דכהן,באר משה - ריבית
ליוורנו Livornoתרי"בכרייף, משהבאר משה
לודתשנ"דמלכה, משה בן יחיאלבאר משה

דסאו Dessauתקס"ט אחריפרנקל, משה בן אברהםבאר משה - 2 כר'
סיגט Sighetתרס"בשטיין, משה בן אברהםבאר משה

ניו יורקתשכ"גשטרן, משה בן אברהםבאר משה - 11 כר'
פרג Pragueשס"השרטל, משה בן יששכר הלויבאר משה - 2 כר'

ניו יורקתשע"דשטיינמץ, נחמן יחיאל מיכלבאר נבונים - 3 כר'
מודיעין עיליתתש"פאביב, נסיםבאר נסים - עירובין

ירושליםתשע"דכולל משכן הלויםבאר נפתלי
ונציה Veniceתל"דבאר, שבתיבאר עשק
ורשה Warsawתרס"דדוד בן אריה ליב מלידאבאר עשק

ירושליםתשל"אקינסטליכער, צביבאר צבי - 2 כר'
בני ברקתשע"הקריזר, צבי בן אברהם אהרןבאר צבי - 3 כר'
בני ברקחש"דדרבקין, צבי בן אליעזר דןבאר צדק - 4 כר'
ירושליםתשס"הסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםבאר ציון - 5 כר'

ירושליםתשס"דפאנט, יחזקאל בן יוסףבאר ציון
ירושליםתשנ"זקצנלנבוגן, רפאל אליהו יצחק הלויבאר ראי - 3 כר'

ניו יורקתשס"טרוזן, אהרן יוסף בן יצחק יחיאל מיכלבאר ראי
זולצבך Sulzbachת"ץאויערבאך, יצחק אייזיק בן ישעיהבאר רחובות - 2 כר'

לבוב Lvovתרל"דפאשקוס, אהרן אלעזר בן בנימיןבאר רחובות
ירושליםתשע"חאלבאז, רפאל משה בן שמואלבאר שבע <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתשע"גאשכנזי, משה דוד בן אשר אנשילבאר שבע <מהדו"ח>
פרנקפורט דמין Frankfתס"טאיילינבורג, יששכר בער בן ישראל ליזר פרנסבאר שבע - 2 כר'

ירושליםתשמ"גאלבאז, רפאל משה בן שמואלבאר שבע
ירושלים Jerusalemתשל"חאשכנזי, משה דוד בן אשר אנשילבאר שבע - 2 כר'

בני ברקתשע"בהוניגסברג, גדליה בן מאיר יחיאל הלויבאר שבע - הרבנית קנייבסקי
פרג Pragueתקע"הנייגרשל, מתתיהו בן מתתיהובאר שבע

מודיעין עיליתתשס"חבארי, שלמה בן אליהובאר שלמה
ניו יורקתשע"חבכרך, רפאל אלחנןבאר שלמה

ברגסס Beregovoתרפ"זצוקר, שלמה בן אליעזרבאר שלמה - 3 כר'
ירושליםתשל"הרוזנברג, שמואל בן ישראל יונה צביבאר שמואל <סוגיות הש"ס> - ב

ירושליםתשל"גרוזנברג, שמואל בן ישראל יונה צביבאר שמואל <תורה ומועדים> - 3 כר'
מודיעין עיליתתשע"זאולמן, אברהם שמואל בנימיןבאר שמואל - 2 כר'
חמ"דחש"דישועה, שמואלבאר שמואל - 2 כר'



ירושליםתשל"חלשמו ולזכרו של מרן החשב סופרבאר שמואל
לייקאוודתשע"ומילר, שמואל הכהןבאר שמואל - בבא קמא
בני ברקתשס"אקרלבך, שמואל בן נפתליבאר שמואל - מועדים

קרקוב Cracowתרפ"גרוזנברג, שמואל בן ישראל יונה צביבאר שמואל
ירושליםתשע"טנויפלד, שמחה בונם בן אהרןבאר שמחה

ני ו יורקתשע"ושרייבר, שמעון מנואלבאר שמעון - 7 כר'
ירושליםתשע"גיפה שלזינגר, אברהם בן מרדכיבאר שרים <מהדורה חדשה> - 5 כר'

ירושליםתשס"ויפה שלזינגר, אברהם בן מרדכיבאר שרים <מועדי השנה> - 2 כר'
ירושליםתשע"גיפה שלזינגר, אברהם בן מרדכיבאר שרים <על התורה> - 2 כר'

ז'נוהתשס''גיפה שלזינגר, אברהם בן מרדכיבאר שרים <שו"ת> - 7 כר'
לייקוואודתש"עליפשיץ, אהרן בן רן הלויבאר שרים <על הרמב"ם> - 4 כר'

לייקוואדתשע"חליפשיץ, אהרן בן רן הלויבאר שרים - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"ז הס'פורילה, ישראל בן אלימלךבאר שרים
ניו יורק New Yorkתשי"אשולמאן, שמריה בן פינחס אליהובאר שרים

ספר קהילהבארדיוב - באבדן מולדתי
באר שבעתשס"ולנדאו, ישראל יעקבבארה שבע

בני ברקתשס"זשיק, אשרבארה של מרים א-ב
רמת גןתשנ"דאושפיזאי, מנחם יהודה בן משה בן-ציון הלויבארה של מרים - 2 כר'

בני ברקתשפ"אהלל, דודבארה של מרים
ירושליםתשנ"זספר זכרון  - וינגרוט, אברהם אבאבארה של מרים
בני ברקתשס"בשטיגל, מאיר בן מתתיהו זאבבארה של מרים

פתח תקוהתשס"בשטרית, אברהם פנחסבארו של אברהם - 4 כר'
ירושליםתשנ"טבלום, מרדכי הכהןבארו של יצחק, אוצר ישראל, מאמר זכר צדיק לברכה

טירנוי Trnavaתרפ"חקליין, אברהם צבי בן יוסףבארות אברהם - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקט"ואבן-שאנג'י, יצחק בן אליהובארות המים

אנטוורפןתשע"ודרנגר, ישראל משהבארות המים - 2 כר'
ירושליםתשנ"חיצחק בן שמעון שלמה אבד"ק בענדרבארות המים

חש"דתשע"חבידני, אהרן גבריאלבארות יצחק וברכה
בני ברקתשל"וגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהבארות יצחק

לונדוןתשמ"חגרינבוים, יצחק בן נפתליבארות יצחק - 5 כר'
בני ברקתשס"ההכהן, יצחק בן יוסףבארות יצחק
יהוניסבורגתשע"הואעקנין, יצחקבארות יצחק
ירושליםחש"דעראמה, יצחקבארות יצחק

ראשון לציוןתשנ"השלינקה, יעקב יצחקבארות יצחק - 2 כר'
בני ברקתשע"השפיצר, צבי יצחק יהודה בן שרגאבארות יצחק - 3 כר'



מודעין עליתתשע"דדרדק, יעקב לוי שמואלבארות מים - גיטין
ניו יורקתשס"זטיברג, יחיאל יוסףבארות מים - שו"ע יו"ד הלכות מקוואות

מודיעין עיליתתשע"ומישקובסקי, יהושע מאירבארות מים - 6 כר'
בני ברקתש"מרבינוביץ, נתן דודבארות נתן

צלמון, נתנאלבארות נתנאל
בני ברקתשס"טצדוק, שלמה בן אברהםבארות שלמה - 4 כר'

בני ברקחש"דקצין, שלמה שאולבארחות החיים
ירושליםתשכ"דספר קהילהבארנוב - ספר יזכור בארנוב

וילנה Vilnaתר"עהרשברג, אברהם שמואל בן ישראלבארץ המזרח
תל אביב Tel Avivתש"ךספר קהילהבארשטשיוו

ירושלים Jeruasalemתשס"טצבי הירש בן יהודה ליב הכהן מרימנובבארת המים <מהדורת שפתי צדיקים>
סטו מרה Satu Mareתש"בצבי הירש בן יהודה ליב הכהן מרימנובבארת המים - 2 כר'

בני ברקהלברשטאם, גיטל בת ישכר שלמהבאש האמונה
בני ברקתשמ"חאתרוג, צ.באש ובמים

ירושליםקרמר, חיים מנחםבאש ובמים - תולדות מוהרנ"ת
ירושליםתשע"בהירשלר, יוסף נחמיהבאשמורות אהגה
ירושליםתש"ספלדמן, נחום בן מנחם מנדלבאשמורת הבוקר
טלז סטוןתשע"אאושינסקי, יצחק צביבאשר הוא שם

ירושליםחש"דקציר, מ.באשר תלך - קורות חייה של הרבנית מרגלית יוסף ע"ה
ירושליםתש"סארמוני, משה חייםבאתי לארמוני - 6 כר'

ירושליםתשע"אארבל, אברהם בן צביבאתי לגני
בני ברקתשמ"דהספדיםבבא מאיר - מילי דהספידא

ירושליםחש"דאלפסי, אליהובבא סאלי
חמ"דחש"דקראוס, רפאל שמעוןבביאור דין פילוש רשות הרבים

בני ברקתשע"טברדה, נתנאלבביאור מצות אהבת ה'
בני ברקתשע"טברדה, נתנאלבביאור מצות יראת ה'

ירושליםתש"עמנג'ד שאול בן עזראבבינת הלב
בני ברקתש"עאויערבך, אהרן יוסף בן אברהם דבבבית גנזי

ירושלם,תרפ"?ריבלין, יוסף יואל בן ראובןבבית המדרש הישן
שלוניקי Salonikaתרצ"ב - תרצ"גמולכו, מיכאל בן שלמהבבית העלמין של יהודי שאלוניקי - ב

בית אלוינברגר, אלחנןבביתי ובחומותי
ירושלים Jeruasalemתש"נחדאד, אפריםבבל וחכמיה

ירושליםתשל"גירדן, דבבבליוגרפיה לאבן גבירול
ניו יורקתשפ"אטלר, שמואל שלמהבבנותינו נלך - 2 כר'

בני ברקתשע"זהלוי, אבירן יצחקבבת עינינו - 5 כר'



חמ"דחש"דאלטמן, גבריאל ישעיהו בן אברהםבגבורות ישע - עירובין
ירושלים Jeruasalemתשנ"דקובץבגבורות שמונים
בני ברקתשס"ודיין, נסים בן שלמהבגבורת שמנים

בני ברקתשנ"זראבין, שמואל אהרןבגד אהרן
לבוב Lvovתרל"זזיידמאן, מרדכי בן יהודה דובבגד ללבוש

בני ברקתשמ"זטנוג'י, דוד חיים יצחק הכהןבגד תכלת - תורת המלך
נתיבותתשס"דפרץ, אהרן בן אברהםבגדי אהרן <מהדורה חדשה>

נתניהתשמ"הבוכריס, אהרן סעדאהבגדי אהרן
ליוורנו Livornoתקס"ופרץ, אהרן בן אברהםבגדי אהרן

פרנקפורט דמין Frankתע"אתאומים, אהרן בן משהבגדי אהרן - 3 כר'
ירושליםתשע"ושטרוכליץ, יצחקבגדי איש
ירושליםתשע"זתורג'מן, אוהדבגדי הבד

לבוב Lvovתקס"ורפאפורט, יוסף משה שמחה בן צבי הירש הכהןבגדי הקדש
נהריהחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודבגדי השרד על הגדה של פסח <המבואר>

ירושליםחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודבגדי השרד - 4 כר'
לבוב Lvovתרנ"אקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןבגדי יום טוב

אזמיר Izmirתרל"ד - תרמ"זקריספין, יום טוב בן יהושע אברהםבגדי יום טוב - 2 כר'
ירושליםתשס"ועטיה, ישעיה בן חייםבגדי ישע <מהדורה חדשה>
בני ברקתשע"טצדוק רופא הכהןבגדי ישע <מהדורה חדשה>

ירושליםתשס"ובן סמחון, אהרןבגדי ישע
אמשטרדם Amsterdamתקי"זהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלויבגדי ישע

פרג Pragueתקל"ד - תקל"וווינר, ישעיהו בן שמחהבגדי ישע - 4 כר'
גבעת זאבתשע"חזרגרי, ישי עמוס בן מתתיהובגדי ישע
ירושליםתש"נמשאש, יוסף בן חייםבגדי ישע
ליוורנותרי"געטיה, ישעיה בן חייםבגדי ישע
ירושלים Jerusalemתרמ"חצדוק רופא הכהןבגדי ישע
וילנה Vilnaתר"דשמואל בן יוסף הלוי מביאליסטוקבגדי ישע

ניו יורקחש"דבלומנטל, ישראל חייםבגדי כהונה
שלוניקי Salonikaתקי"גפרחיה, אהרן בן חיים אברהם הכהןבגדי כהונה
ירושליםתשל"אשחור, משה ליב בן זאבבגדי כהונה
ירושליםתשכ"דשער אריה, אברהם בן דודבגדי כהונה

חמ"דחש"דעמאר, אברהםבגדי כהן גדול
ירושליםתשס"איפה-שלזינגר, מרדכי יפהבגדי מרדכי - 2 כר'

ונציה Veniceתק"חאהרן ברכיה בן משה ממודינאבגדי קדש
צפתתשס"חפירירה, אהרן רפאל חיים משה בן יצחקבגדי קודש אשר לאהרן - 2 כר'



ירושליםתשס"טדרור, שמעון בן אליהובגדי קודש - 6 כר'
עמנואלחש"דברנד, יצחק בן וולף זאבבגדי שלום ואמת
פרמישלה Przemyslתרל"ואייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאלבגדי שרד - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרצ"ח לפנירוזנברג, שרגא בן שלמה הכהןבגדי שרד
ליוורנו Livornoתרנ"טבוכריץ, רחמים בן משהבגדי שש
ירושליםתשמ"חגבאי, יוסף בן שלוםבגדי שש
ירושליםתשל"גמונק, רפאל שלום שאול בן מאיר הכהןבגדי שש
ליוורנו Livornoתרכ"ושמאמה, שלמה בן שמואלבגדי שש

ביתר עליתעסיס, יניב בן יהושעבגדי תפארתך
ירושליםתשע"דקלנר, יוסףבגדי תפארתך - רז השבת

אלעדתשע"חפרחי, אלוןבגובה העיניים
תל אביב,תש"אכורך, אשר בן יצחקבגולה ובמולדת

ירושליםתשס"גאדלר, סיני יצחק בן שמעון הלויבגיא צלמות
ירושליםתשמ"חפינגולד, יהודה אריהבגיא צלמות - ב

פרג Pragueשס"טמתתיהבגידת הזמן
לונדוןתשי"אשפטמן, יהושעבגילופין

תל אביב Tel Avivתשי"טכהנא, שמואל זאנוויל בן שלמה דודבגלגולי השנה
ורשה Warsawתרמ"זראבינאוויטש, אלעזר בן שמחהבגלל אבות
ירושליםתשפ"אבגן המבוכהבגן המבוכה
( Warszawaתרצ"חלינוביץ, זאבבגני רזים
צפת Safedתרפ"באדרעי, דוד חיבד דוד

בני ברקתשס"הפוברסקי, ברוך דוב בן דודבד קודש (מועדים)
בני ברקחש"דפוברסקי, ברוך דוב בן דודבד קודש (תורה) - 2 כר'
בני ברקתשס"בפוברסקי, ברוך דוב בן דודבד קודש (תנ"ך) - 2 כר'

בני ברקתשמ"גפוברסקי, ברוך דוב בן דודבד קודש - 14 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"ו - תרפ"חרובין, ברוך דוד בן יצחק אייזיקבד קודש

ניו יורקתשכ"דרייטפארט, יצחק בן חייםבדבר מלך - 4 כר'
ירושליםתשע"גבירדוגו, דודבדבר משפט - א אבן העזר

ירושליםתשע"באסייג, יהודהבדד ינחנו - מעלת ההתבודדות
ירושליםתש"פמימון, אברהם בן נתןבדד ישב

בני ברקחש"דאגודת חכמי סלוויטאבדד
ירושלים Jerusalemתרצ"ההעדה הספרדית בירושליםבדור יורד

ירושליםתשנ"דזוננפלד, שלמה זלמןבדור תהפוכות
חש"דקנובל, אהרן בן מרדכי יהושעבדי אהרן - ביצה

ביתרתשע"וגיא, יצחק עמנואל בן דודבדי האילן - 2 כר'



ירושלים Jeruasalemתשל"חשם טוב בן אברהם גאוןבדי הארון ומגדל חננאל
אלעדתשע"אאטינגר, יעקב משה בן ברוך מרדכיבדי הארון

ירושליםתשע"טדייטש, אהרן בן עמרם יוסףבדי הארון - חולין
אור עציוןתשנ"גהכהן, רא"םבדי הארון

ירושליםתשע"זזלזניק, דב אהרן בן אברהם יעקבבדי הארון - 3 כר'
ניו יורקתשע"חפראנד, יהודא לייבושבדי הארון - בראשית

מודיעין עיליתקנובל, אהרן בן מרדכי יהושעבדי הארון - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"גקסלר, אהרן בן מאירבדי הארון - 3 כר'

בני ברקתשמ"חבן דוד, יהודה לביא בן דרורבדי השלחן
ירושליםתשע"דווילגער, משה בן דוד יהודה לייבלבדי משה - 3 כר'
ירושליםתש''פווילליגער, משה בן דוד יהודהבדי משה - 2 כר'

נתניהתשל"הישיבת צאנז נתניהבדיבוק חברים - 5 כר'
ניו יורקתשע"ופרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןבדידי הוי עובדא

רמת גןתשל"האושפיזאי, משה בן ציון הלויבדין עונש מות למחבלים
בני ברקתשע"דבן שלמה, צבי בן מיכאלבדיני כלי שמלאכתו לאיסור

נתניהתשל"זבדיני קדישבדיני קדיש
תשע"הוייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסבדיני תולעים

תשע"הוייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסבדיני תקיעת שופר
ירושליםתשס"הויא, משהבדיקת המזון כהלכה - 2 כר'

ירושליםתשס"הלינדר, חיים מיכל בן משה אוריבדיקת חמץ וביעורו
ירושלים Jerusalemתרצ"זגולדברג, ראובן בן פסח חייםבדם ואש

תל אביבתשנ"בפרדס, חיים מאניס בן אברהם יששכר הלויבדמייך חיי
ירושליםתשע"בגולדמינץ, אברהם יעקבבדמיך חיי
בני ברקתשנ"חגרוס, מרדכי בן צדוקבדמיך חיי
מודיעין עיליתתשע"טרוט, אלימלךבדמיך חיי

קרקוב Cracowש"עקארו, יוסף בן אפריםבדק הבית - 2 כר'
חמ"דחש"דסלומון, אברהםבדקדוק חברים - 21 כר'

רחובותתשמ"טקובץ ישיבת מאור התלמודבדקדוק חברים
פריס Parisתרנ"ולובצקי, יהודה בן יצחק עקיבאבדקי בתים

אור יהודהתשע"גבן שלום, שמעוןבדרך אל האושר
תש"ןישיבת תורה ואמונהבדרך אל האמת - א
תל אביב Tel Avivתשכ"גפרייהן, זאבבדרך אל היהדות

דירנפורט Dyhernfurtתפ"זאברהם בן ברוך מזאמושץבדרך אלשוך
בני ברקתש"סגולדשטוף, יאירבדרך החיים על מסכת אבות - מתורת מהר"ל

ירושליםחש"דשץ, יהודה ליב בן יעקבבדרך החכמה - בדרך החיים



חמ"דחש"דארגון נפשנובדרך המלך נלך
בני ברקתשס"דפקטר, אהרן לפידות בן אפריםבדרך המלך
ירושליםתשמ"בשפיגל, ישראלבדרך המלך
תל אביבתשנ"וולנר, אלתר בן חיים יצחקבדרך חיים
חמ"דחש"דחש"מבדרך לימוד

ירושליםתש"ערימר, בנימין בן מרדכיבדרך עדותיך
ירושליםתשס"ומלצר, ידעאל בן צבי יהודהבדרך עץ החיים - 2 כר'
אשדודחש"דבדרכי אבות קדושיםבדרכי אבות קדושים
ירושליםתשע"בפסין, אהרן יהושעבדרכי אבות - 3 כר'

ירושליםתשע"דשהרבני, אוריבדרכי אבות
ירושליםתשמ"בגרליץ, מנחם מנדלבדרכי אבותינו - 7 כר'

מנצ'סטרתשע"דנויפלד, יעקב יחיאל בן אליהו אברהםבדרכי האבות - בראשית א
רכסיםתשנ"זלוי, חנן בן נסיםבדרכי האמונה

ירושליםתשס"גקובץבדרכי החכמה - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"חעובדיה, מרדכיבדרכי המצוות
בני ברקתשע"חכתב, אליהו אליהבדרכי השם

תל אביבתשס"אאלטר, אברהם מרדכיבדרכי ווארשא האבלות
ירושלים Jerusalemתשכ"טגלמן, אריה ליב בן יוסףבדרכי נועם

תל אביבתשמ"זאלטר, אברהם מרדכיבדרכי פולין האבלות - 2 כר'
ונציה Veniceש"חקיירא, שמעוןבה"ג - 9 כר'

ירושלים,תש"דמולכו, יצחק בן רפאלבהאיר המזרח
חיפהתשע"זליבוביץ, אברהם יעקב בן יצחקבהגיגי תבער אש

ירושליםתשס"ברובין, ישעיה בן שמואל צביבהדין עירובא
רחובותתשפ"אמייטליס, אבישי נתן (עורך)בהדרת קודש - בדיני קרבן הפסח

ירושליםתשס"זרוסוף, דודבהדרת קודש
בני ברקתשס"אבראך, שאול בן אלעזרבהיות הבוקר <מהדורה חדשה>

אור עציוןתש"סספר זכרוןבהיותו קרוב
ברוקליןתשס"טמעש, דב בן אהרן משהבהיכל המהר"ל

חמ"דחש"דטייטלבוים, משה בן חיים צביבהיכלא דמלכא - 5 כר'
בני ברקתשס"חישיבת בית מאירבהיכלו - ספר היובל

חמ"דתש"פבעילום שםבהירות הדף - עירובין א
ירושליםתשע"השווב, מנשהבהירות - 5 כר'

ורנוב נד טופלו Vranoתרצ"בבראך, שאול בן אלעזרבהית הבקר - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"כקפלן, צבי בן אברהם אליהובהלכה ובאגדה
תל אביבתשכ"גנריה, משה צבי בן פתחיהבהלכות תשובה



בית שמשתשס"חמאסף לדברי תורה אברכי חסידי ביאלאבהם נהגה - 4 כר'
בני ברקתשס"ואמיגה, מיכאלבהמון רחמיך
חמ"דחש"דרוטלוי, אברהםבהעלות אהרן

ירושליםתשע"בורנר, חיים שלמה בן אשר זאבבהעלות הנרות - 5 כר'
ניו יורקתשס"חמכון אמרות טהורות פאפאבהעלותך את הנרות

ירושליםתשנ"טחבורת ישיבת "אור אלחנן"בהקבץ - 2 כר'
ירושלםתשנ"אקובץבהקבץ

כרם ביבנהתשס"טפרידמן, אהרןבהר ה' יראה - ראש השנה
ירושליםתשס"דברגמן, אליעזר בן יוסף בנימיןבהר יראה

ברוקלין, ניו יורקתשע"טשמילאוויטש, מאיר יצחקבהר יראה - תורה ומועדים
תל אביבתש"סמרגליות, רחלבהר מתוך האש

בני ברקתשע"זדיין, ניסים בן משהבהר סיני
תל אביבתשס"החירארי, שמעון בן אברהםבהשם שמחה, ישמח בו, ישמח האדם

ירושליםתשע"חכהן, ישראל בן משה & עמלי התורהבהתאסף - 17 כר'
ירושליםתשע"זמערכת כרמנובהתאסף

תל אביבתשס"זחירארי, שמעון בן אברהםבו ישמח - 2 כר'
ניו יורקתשע"הזיידה, יעקבבו תשיב - א
בני ברקתשל"הבואו חשבוןבואו חשבון

ירושליםתשפ"אכהן, יהושעבואו שעריו בתודה
ירושליםתשס"טוויינפלד, יחזקאל שרגא בן אברהםבואי כלה
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךבואי כלה
ירושלים Jeruasalemתשס"טרביע, אליהובואי כלה
תל אביבתשכ"זמחקרים ותעודות בתרבות יהודי תימןבואי תימן

ישראל ארה"בחש"דספר קהילהבוברקא ובנותיה
חיפהתשכ"חספר קהילהבודזאנוב

תל אביב Tel Avivתשט"זספר קהילהבוטשאטש - ספר בוטשאטש
ירושליםתשכ"זספר קהילהבולגריה - יהדות בולגריה

חיפהתשי"זספר קהילהבוליחוב - ספר הזכרון לקדושי בוליחוב
וילנה Vilnaתרנ"טכהן, חיים אורי בן בצלאל מווילנאבונה ירושלים
ירושלים Jerusalemתרפ"ושניאור זלמן בן ברוך מלאדי. מיוחס לובונה ירושלם
ירושליםתשל"ווינשטוק, יצחק בן משה יאירבוני ירושלים
,(ירושלים),תשי"ח]שאל, צביבוני ישראל

מאסף תורניבונייך - 3 כר'
ירושליםחש"דיעקובוביץ, יצחקבוננת שבת

ספר קהילהבוסק - ספר בוסק



תל אביב Tel Avivתשי"דלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןבוסתנאי - עבד כי ימלוך
ירושליםתשס"זאשכנזי, ברוך בן יחיאל מיכל ממזיבוזבוצינא דנהורא <תורת הרבי ר' ברוך> - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"יאשכנזי, ברוך בן יחיאל מיכל ממזיבוזבוצינא דנהורא - 4 כר'
חמ"דתשכ"חזוארץ, אברהםבוצינא לשב"א
ירושליםתשע"דאוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכיבוצינא קדישא
פיוטרקוב Piotrkowתרע"בדונר, נתן נטע בן צבי הכהןבוצינא קדישא
בני ברקתשס"וליקוטי עובדות ממהר"א מבעלז זצוק"לבוצינא קדישא
ירושליםחש"דמהודר, אברהם בן יעקב הלויבוצינא קדישא

גייטסהדתשס"אצאהן, משולם זושא בן משה אלעזרבור הגולה
ירושליםתשע"טעדס, אברהם חיים בן דניאלבורא מיני בשמים
ירושלים Jeruasalemתשל"ורוזן, דבבורא מיני בשמים

ירושליםתשע"בטהרני, אבישי בן יצחקבורא נפשות
נתניהתש"פמלמד, עובדיהבורא רפואות

תל אביבתש"ךספר קהילהבורשטין
ניו יורקתשע"גפסין, אהרן יהושעבזאת יבא אהרן
גבעת שמואלתשע"דפרטוש, אהרןבזאת יבא אהרן

ירושלים Jeruasalemתשע"זבעילום שםבזאת תבחנו
בני ברקתשע"חשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביבזאת תבחנו

ניו יורק - ישראלתשכ"אספר קהילהבזזין <בזשעזין> - יזכור בוך
ירושליםתשס"ופוליאקוב, אפריםבזיך הלבנה - על ל"ט מלאכות השבת

ירושלים Jeruasalemחש"דפוליאקוב, אפריםבזיכי הלבונה
ירושליםתש"ספיינהנדלר, אהרןבזכות ונשמרתם

ירושליםתשע"אאבידן, משהבזכות נשים צדקניות
ירושליםתשס"דשוורץ, יואל בן אהרןבזכות נשים צדקניות
חמ"דתשע"באבינר, שלמה חיים הכהןבזכות נשים שמחות
בני ברקתשס"בכהן, אהרן בן משה ישעיהובזכותא דבר יוחאי

ירושליםתש''עכהן, אוריבזכרנו את ציון
ירושליםחש"דאקר, משהבזמן הזה - 4 כר'

וינה Viennaתרצ"זגוטמן, יחיאל מיכל הכהןבזת מצרים
ירושליםתשע"הויזגאן, יהושע בן חנניהבחגוי הסלע - 2 כר'
ירושליםחש"דפרשל, חגי בן טוביהבחגוי הסלע - 9 כר'

ישראלתשפ"אשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקבחדשה ימצאנה
ירושליםחש"דמכון דעת תורהבחוזק יד - רבי דוד לייב שווארץ

בית שמשתשס"טאייזנבך, אברהםבחוקותיך אשתעשע
בני ברק Bene Berakתשע"זסבאג, אוריבחוקותיך אשתעשע



חמ"דתשס"טגוטליב, פתחיה אוריאלבחזק יד
ברלין Berlinתרפ"זידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <באור המלות>

שונצינו Soncinoרמ"הידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <דפו"ר>
ברטיסלבה Bratislavaתרמ"וידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <ויפרש משה>

אושפיצין Oswiecimתרס"בידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <חוק עולם>
ורשה Warsawתרכ"דידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <כור הבחינה>

ווילנא,תקע"חידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <מגדנות  אלעזר - המליץ - המזכיר>
לא ידועחש"דידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <מגדנות אליעזר> - 2 כר'

פרמישלה Przemyslתרל"בידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <עין בוחן>
פררה Ferraraשי"בידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <עם פי' ר' משה ן' חביב ור' יוסף פרנסיש>

ורשהתרמ"וידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <עם ציוני זהב ופי' רבינו בעל התוי"ט>
שקלוב Shklovתקנ"בידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <פירוש חביב>

וינה1852ידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <תרגום לגרמנית>
וילנה Vilnaתרל"טידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם - 3 כר'

וינה Viennaתקצ"גדילמדיגו, אליהו בן משה אבא - ריגייו, יצחק שמואבחינת הדת <עם פירוש>
תל אביבתשמ"דדילמדיגו, אליהו בן משה אבאבחינת הדת

ירושלים Jerusalemתרצ"ז-תרצ"חסטריזובר, יהודה בן צביבחינת החכמה - 2 כר'
ברסלאו Breslauתרפ"חגוטמאן, יחיאל מיכל בן אלכסנדר הכהןבחינת המצוות
גוריציה Goriziaתרי"במודינה, יהודה אריה בן יצחקבחינת הקבלה
לבובתרט"זידעיה בן אברהם בדרשיבחינת עולם

תל אביב Tel Avivת"שוולפארט, חיים בן צבי אברהםבחיר חיים - 2 כר'
וילנה Vilnaתרל"א-תרל"בביקס, אברהם בן ישראלבחירת אברהם
ניו יורקתשע"גגרינברג, ישראל העשיל בן מאירבחירת המלך
ירושליםתשע"בחש"מבחירת יוסף

תל אביב Tel Avivתש"אאושפיזאי, מנחם יהודה בן משה בן-ציון הלויבחירת ציון - 2 כר'
פתח תקוהתש"עישראלי, אריהבחכמה אמרתי
בני ברקתשפ"אבן נון, יצחק בן משהבחכמה ובדעת

ירושליםתשע"האבידן, משהבחכמה יבנה בית
חמ"דתשע"אאינגבר, דוד ישראלבחכמה יבנה בית

מעלותתשס"אוינר, דוד הללבחסד יבנה
(Warszawa)תר"ץ,מאזורק, מנחם מנליבחסד עליון
שלוניקי Salonikaתרל"אסיד (סרוי), אברהם בן משהבחפזון פסח

אלון שבותתשע"דרוזן, ישראל בן דבבחצוצרות בית ה'
ניו יורקתשס"זמערכת בחצר הקודשבחצר הקודש <סקווירא> - 4 כר'

תל אביבתשנ"באבן, יצחקבחצר פנימה -ב



ירושליםתשס"זמוסדות רחמסטריווקאבחצרות בית ה' בתוככי ירושלים
נתניהתשנ"זבטאון ארגון החבורות דחסידי צאנזבחצרות החיים - 58 כר'

בני ברקתשס"זאויערבך, אהרן יוסף בן אברהם דבבחצרות קדשי - זבחים, מנחות
אשדודתש"ןמוסדות פיטסבורגבחצרות קדשינו - 11

ישראלתשע"חתלמידי חוג חתם סופרבחצרות - א
בני ברקתשס"גדיין, נסים בן שלמהבחקתיך אשתעשע
ירושלים Jeruasalemתשע"דספר זכרוןבחקתיך אשתעשע

אשדודתשנ"זרוזנבוים, דוד משהבחר בציון - ירושלמי ברכות
בעילום שםבחר ה' בציון

חמ"דתשע"זשווארץ, קלמןבחשק משה - 6 כר'
תל אביב Tel Avivתשס"טהרבנות הצבאית הראשיתבט"ש בשבת ובמועד
בני ברקתשע"בישיבת חזון נחוםבטאון אבני הישיבה

ירושליםתשנ"חמוסדות קאפיטשניץבטאון אוהב ישראל - 4 כר'
בני ברקתשל"דאגרון תלמידי ישיבת פרשבורג שבט סופרבטאון הארגון - 2 כר'

ירושליםתשמ"טמוסדות בעלזאבטאון היובל
בלטימורתשל"ה-תש"מישיבת נר ישראלבטאון חניכי ישיבת נר ישראל

בני ברקתשס"גאגודת צעירי ויזניץבטאון צעירי ויז'ניץ - 40 כר'
חיפהתשס"חמוסדות שאץ ויזניץבטאון תפארת משה - 4 כר'

ישראלחש"דבן דוד, אליעזרבטבעת המלך על מגילת אסתר
ירושליםתשע"טזביחי, פנחס בן רפאלבטוב ירושלים - תפילות וקינות לתשעה באב

בני ברקתשכ"זיאדלר, בן ציוןבטוב ירושלים
ירושליםתשס"גספינקאבטוב צדיקים
ירושליםתשס"גקובץבטוב צדיקים
ירושליםתשס"בגולדברג, אברהם בן שלמה חייםבטחון איש

ירושליםתשע"גוינרוט, אברהם בן משה אהרוןבטחון והשתדלות (בתרגום אנגלית)
ירושליםתשס"ווינרוט, אברהם בן משה אהרןבטחון והשתדלות
ירושליםתשע"חפרידמן, נחיאל דבטחון והשתדלות

ירושליםתשנ"חוגשל, שאול בן יהושע אהרןבטחון חי
ירושליםתשע"טלוגאסי, יעקב ישראלבטחון למעשה

בני ברקתשע"חבוגנים, מיכאלבטחוני בצורי הוא אוצרי
חמ"דתש"פגוטסמן, שמעוןבטחתי ונושעתי - 2 כר'
ירושליםתשמ"דסליי, מנחם בן אברהםבטיחות הבניה בהלכה
ירושליםתשפ"אכהן, יהושעבי דינא דאסרו חיסונא

ניו יורקתשס"חהורוויץ, אלישע חייםבי חייא - 2 כר'
ניצןתשע"טקמינצקי, יגאלבי מלכים ימלוכו



בני ברקתש"עדיין, נסים בן שלמהבי מלכים - דרך אמונה
קניגסברג Koenigsberתרט"ז הס'אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ביאור אגדות בבא קמא

בני ברקתשס"בגולדשטוף, דניאל בן יעקב יוסףביאור אגדות חז"ל - 4 כר'
ירושליםתשכ"דכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץביאור דין טמא מת קודם טהרתו

ירושליםתש"עוואלי, משה דודביאור דניאל, עזרא ונחמיה
ירושליםתשס"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - פודור, יונהביאור הגר"א <ברכת יוסף> - הלכות חובל בחבירו

ירושליםתשמ"אאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - פודור, יונהביאור הגר"א <נחפה בכסף> - הלכות אבידה ומציאה
ירושליםתשמ"אאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - פודור, יונהביאור הגר"א <עדות ביהוסף> - הלכות עדות

ירושליםתשס"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - רקובר, ברוך (מפביאור הגר"א <ברכת אליהו> - 29 כר'
חמ"דחש"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ביאור הגר"א השלם - יו"ד סי' קצ"ח

ניו יורקתשנ"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ביאור הגר"א לספרא דצניעותא <ע"פ כת"י>
בני ברקתשנ"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ביאור הגר"א על תוספתא מסכת פרה

רכסיםתשס"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - אנסבכר, איתמרביאור הגר"א - הלכות סוכה
רכסיםתשפ"אאליהו בן שלמה זלמן - אנסבכר, איתמרביאור הגר"א - 2 כר'

בני ברקתשע"גויסברג, שמעון בן ברוך מאירביאור ההגדה - מלך שהשלום שלו
ירושלים Jerusalemתרצ"החזן, אברהם בן נחמן ישראל הלויביאור הליקוטים - 2 כר'

בני ברקתשכ"חזילבר, יחיאל אברהם בן בנימין יהושעביאור הלכה - ג ד ה
ירושליםתשע"גשרמן, אברהם חייםביאור הלכתי בתקפו של הגיור ההמוני

ניו יורקתשס"אאייכענשטיין, יוסף מרדכיביאור הסוגיות להלכות טריפות
פררה Ferraraרל"זלוי בן גרשון (רלב"ג)ביאור הרלב"ג לספר איוב

ירושליםתש"במרגליות, ישעיה אשר זליגביאור השיר בר יוחאי
קרית אתאתשע"חבקיש, אליהו בן הללביאור השלחן ערוך בסגנון המשנה ברורה (בצרפתית)

ירושלים Jeruasalemתשס"גיאמניק, חיים אברהם בן אלחנן דב הלויביאור השלחן - 2 כר'
חמ"דתשע"במשהביאור התורה ודבר ה'

חמ"דחש"דבעלום שםביאור וליקוט בענין קץ אחרית הימים
לודז' Lodzתר"צ - תרצ"אגליקסמאן, ברוך בנדיט בן יעקבביאור ומדרש תורה

מנטובה Mantuaשכ"ופרובינצאלו, משהביאור זה יצא ראשונה
וילנה Vilnaתרנ"טשטרן, יוסף זכריה בן נתןביאור זכר יהוסף

וילנה Vilnaתרל"ה - תרל"ושטרן, יוסף זכריה בן נתןביאור חדש מהריז"ש - 3 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"ולורבר, יהודה בן חייםביאור חי - ביאור ברכת המזון

ירושליםתשע"טוואלי, משה דודביאור חמש מגילות - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"זגינצבורג, יוסף בן משה אהרןביאור לוח הכללי

ורשה Warsawתרל"האבן-סהולה, מאיר בן שלמהביאור לפירוש הרמב"ן ז"ל על התורה
ירושליםתש"פוואלי, משה דודביאור מגילת אסתר תליתאה

ירושליםתשס"גמרציאנו, יצחק בן דודביאור מגילת אסתר



ירושליםתש"פוואלי, משה דודביאור מגילת רות תליתאה
ירושליםתש"פאוואלי, משה דודביאור מגילת שיר השירים תליתאה

ירושלים Jerusalemתרנ"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ביאור מהגר"א על חבקוק
ניו יורקתשל"גקורקוס, יוסףביאור מהר"י קורקוס - קרבנות

חזן, אליעזר בן יעקבביאור מהרא"ח - 3 כר'
קרית אתאתשפ"אטאוב, יהודהביאור מזמור לתודה

לא ידועחש"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ביאור מילים נרדפות להגר"א
יוזפוב Jozefowתרמ"ואהרונסון, משה מנחם מנדל בן ניסןביאור מנחם
וינה Viennaתקס"הבנט, מרדכיביאור מרדכי

עמנואלתש"עמשהביאור משה את התורה - 2 כר'
ירושליםתשמ"טוואלי, משה דודביאור משנה תורה

ירושליםתשע"גקינד, דניאלביאור נושאי הכלים על השו"ע - מילה וגירות
מודיעין עיליתתשע"גמנדלוביץ, שלמה אהרןביאור סוגית רבי חנינא סגן הכהנים

ירושליםתש"עוואלי, משה דודביאור ספר משלי
ירושליםתשס"חוואלי, משה דודביאור ספר תהלים - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשי"זאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ביאור על אגדות של רבה בר בר חנה וסבי דבי אתונא
קושטא Istanbulרע"האבן-גבירול, שלמה בן יהודה - יוסף הלועזביאור על האזהרות
ירושליםתש"לבעילום שםביאור על העצמאות

קניגסברג Koenigsbergתרי"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ביאור על הרעיא מהימנא
ויניצייה,,ש"ד]בחיי בן אשר אבן חלאוהביאור על התורה לרבינו בחיי

ונציה Veniceשס"היוסף בן משה מקרמניץביאור על ספר מצות גדול
פראג,שס"טיוסף בן משה מקרמניץביאור על ספר שערי דורא

ירושלים Jerusalemתרמ"טוובר, מרדכי אליעזר בן דודביאור על פרק שירה <זמרת הארץ ושמים>
פרג Pragueשע"היוסף בן משה מקרמניץביאור על רש"י

חמ"דחש"דחנון, חייםביאור עניני הנבואות וביאור המקראות בספר ירמיהו
חמ"דחש"דחנון, חייםביאור עניני הנבואות וביאור המקראות בספר תרי עשר

ירושליםתשנ"זעזריאל מגירונהביאור עשר ספירות
קושטא Istanbulרפ"האבוהב, יצחק (השני)ביאור פירוש הרמב"ן ז"ל מהתורה - 2 כר'

בני ברקתשס"חשטיבל, מנחם פנחסביאור קצר על שלושים מצוות בני נח
ניו יורק New Yorkתשט"ואגושביץ, ראובן בן אליהוביאור ראובן

ירושליםתשנ"גדי אוזידא, שמואל בן יצחקביאור רבי שמואל די אוזידא על מגילת אסתר
מנטובה Mantuaרל"ולוי בן גרשון (רלב"ג)ביאור רלב"ג על התורה <דפו"ר>

ויניציאה,ש"המשה בן נחמן (רמב"ן)ביאור רמב"ן על התורה
חמ"דתשע"בבצלאל, שמעון בן דודביאור שבע ברכות

בני ברקתשנ"גרוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבביאור שטרות הרשאה למכירת חמץ



ירושליםתש"עוואלי, משה דודביאור שיר השירים, רות, קהלת, אסתר
ברליןתרפ"גמשה בן מימון (רמב"ם)ביאור שמות קדש וחול

ירושליםתשס"טוואלי, משה דודביאור תרי עשר
ירושלים Jerusalemתרצ"אסעדיה בן יוסף גאוןביאור תשעים מלות בודדות בתנ"כ

פרג Pragueשל"ח-של"טיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)ביאור
Cambridge, Massachusתשי"חאבן-רשד, אבו אל-וליד מחמד אבן-אחמד אבן-מחביאורי אבן רשד על ספר ההויה וההפסד לאריסטוטלס -

ירושליםתשס"טקונאק, אברהם יצחק בן יוסף אריהביאורי אברהם - 3 כר'
מודיעין עיליתתשע"ולובנשטיין, יצחקביאורי אגדות מהגר"א - מגילה

ורשה Warsawתרמ"ואליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ביאורי אגדות
מינכן Munichתרמ"חשפטל, שמשון ברוך בן אלכסנדר סנדרביאורי אונקלוס

מודיעין עליתתש"פגליס, יהודהביאורי איזהו נשך
בית שמשתשס"חפשוזמן, חיים דובביאורי דעת - 2 כר'

ירושליםתשנ"טסירקיש, יואל בן שמואל - קורדובירו, משה בן יעקביאורי הב"ח לפרדס רימונים
חמ"דתשע"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ביאורי הגר"א <ברית אליהו> - ברכות, שבת, סוכה, תענ

ירושלים Jeruasalemתשע"גאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - אברהם בן אליהוביאורי הגר"א על אגדות מסכת ברכות עם ביאורים
בני ברקתשס"ההוניגסברג, שמואל בן מאיר יחיאל הלויביאורי הדף - 17 כר'

קאפוסט,,תקע"ו]שניאור זלמן בן ברוך מלאדיביאורי הזהר <מהדורה ראשונה>
ניו יורקתשע"הדוב בר בן שניאור זלמן מלאדיביאורי הזהר - 2 כר'

ירושליםתשמ"החסידה, ישראל יצחק בן מנחם זאבביאורי המקובלים בנגלה - 2 כר'
ירושליםתשנ"גקרמרמן, אליהו בן אבא מנחםביאורי המשפט - זכרון אליהו ב

ירושלים Jeruasalemתשע"וקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןביאורי הרצי"ה לפרקי אבות
ירושליםתשס"חניהוז, רון בן יעקבביאורי השבת - 4 כר'

תש"סטייכטל, יוסף יצחק מאירביאורי השיטות - 2 כר'
ירושליםתשע"זמנדלסון, יהודה בן מאירביאורי השיטות - 3 כר'

ניו יורקתשע"ויהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראג - מעש, דבביאורי ופירושי רבינו מהר"ל מפראג על התורה - 5 כר'
בני ברקחש"דאלחרר, ברוך יצחקביאורי טהרה

ירושליםתשכ"וקורקוס, יוסףביאורי מהר"י קורקוס והרדב"ז - 2 כר'
ירושליםתשע"ביהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)ביאורי מהר"ל על מסכת ברכות

מרגיטה Marghitaתרצ"זאיסרלין, ישראל בן פתחיה - לוריא, שלמה (מהרשביאורי מהרא"י <יריעות שלמה>
צ'רנוביץ Chernovtsyתרט"זאיסרלין, ישראל בן פתחיהביאורי מהרא"י איסרלן - 3 כר'

אשדודחש"דאיסרלין, ישראל בן פתחיהביאורי מהרא"י
בני ברקתשע"טבארי, זאב בן מיכאלביאורי מעילה
ירושליםתש"סברנד, שמואל בן חייםביאורי מרובה

ירושליםתשע"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןביאורי מרן הראי"ה על מגילת קהלת
ירושליםתשס"ובוסקילה, גד בן אברהםביאורי משנה ברורה - 3 כר'



מודיעין עיליתתשפ"אעלעפנט, יצחק מנחם בן דב ראובןביאורי משפט - 3 כר'
ירושליםתשס"זקובץביאורי סוגיות אהל דוד - פסחים

חמ"דתשע"חכוללי דורשי ציוןביאורי סוגיות בירושלמי
ירושליםתשס"חמנדל, מלכיאלביאורי סוגיות בעניני שעבודים
ירושליםתש"פפרנק, עקיבא בן יעקב הלויביאורי סוגיות והערות - חולין

חמ"דתשע"חקראוס, רפאל שמעוןביאורי סוגיות על מסכת ברכות
חמ"דחש"דבעילום שםביאורי סוגיות - 2 כר'

בני ברקתשע"אהוניגסברג, שמואל בן מאיר יחיאל הלויביאורי סוגיות - 43 כר'
מודיעין עיליתתשע"טמנדלקורן, שמואל זאבביאורי סוגיות - ב"ק

ירושליםתשנ"טברנד, שמואל בן חייםביאורי עדות
קרית ספרתשע"זליסיצין, יצחקביאורי על הניסים לחנוכה

בני ברקתשע"זבויאר, משה חייםביאורי ענינים - 2 כר'
תשפ"אבעילום שםביאורי ענינים - מקואות

ליקוודתשפ"אסאנעס, אברהם יוסף בן שרגא פיוולביאורי פסחים
ירושליםתשמ"וחיים בן יצחק מוולוז'יןביאורי רבינו חיים מוולאזין

רכסיםחש"דיוסף חיים בן אליהוביאורי רבנו בן איש חי - משלי
בני ברקתש"פשיש, צבי יהודה בן שמואל הלויביאורי ריבית

קרקוב Cracowתרמ"חלוי בן גרשון (רלב"ג)ביאורי רלב"ג על עזרא נחמיה ודברי הימים
בני ברקחש"דאלחרר, ברוך יצחקביאורי שבת

בני ברקתשס"ופניאל, ישראל מאיר בן יעקבביאורי שמעתתות
בני ברקתשע"טבארי, זאב בן מיכאלביאורי תמורה

בני ברק Bene Berakתשע"ויודייקין, שמואל יצחק גד הכהןביאורים באגדות הש"ס
חמ"דחש"דשינה,ביאורים באוצרות חיים שער עתיק

ירושליםתש"סרוטלוי, אליעזר שלום הכהןביאורים בהגדה של פסח ועניני החג
ליקוודתשע"ולוין, אליהו בן משה הלויביאורים בחלק שני דכתובות

ירושליםתש"פפרבשטיין, יוסףביאורים במועדים - 9 כר'
בית שמשתשס"הפשווזמן, חיים דובביאורים במוקצה - 2 כר'
ירושליםתש"עדיסין, פרץ (עורך)ביאורים בסוגיא דהוצאה

ירושליםתש"ערביץ, יוסף אהרון בן מיכאלביאורים בסוגיות בין המצרים
חמ"דתשע"ובעילום שםביאורים בסוגיות - 19 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"זטאוב, יהודה בן יחזקאל צביביאורים בסוגיית טעם כעיקר
לייקוודתשפ"אשושנה, יהודהביאורים בפרשיות תזריע מצורע - נגעים

מונטריאולחש"דגוראריה, יצחק מאירביאורים הערות ועיונים על שער היחוד והאמונה - 2 כר'
אלעדחש"דרחום, ברוך בן פנחסביאורים ובירורים בתהלים - פירוש לשיר השירים

בני ברקתשנ"דליברמן, יוסף בן יצחק צביביאורים ובירורים עמ"ס עירובין



בית שמשחש"דגלינסקי, אריה בן בצלאלביאורים ובירורים - 10 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםביאורים והערות במסכת נדרים

ירושליםתשס"אשינפלד, יהודהביאורים והערות בסה"ק ליקוטי מוהר"ן - 3 כר'
בני ברקתשע"אבעילום שםביאורים והערות בעניינים שונים

חמ"דתשע"דבעילום שםביאורים והערות בפרק ערבי פסחים
בני ברקתשס"חפאנעט, אברהם שמואל בן צבי אלימלךביאורים והערות למסכת כתובות
מודיעין עיליתתשע"אקהן, דוד בן יהושע בנימיןביאורים והערות על הלכות זימון
חמ"דתשע"ובן שמעון,  נסים יחיאלביאורים והערות - חזקת הבתים

ירושלים Jeruasalemתשע"היצחקי, הראל בן יצחקביאורים והערות - הלכות בשר בחלב
ורשה Warsawתרס"דליפשיץ, טוביהביאורים והערות

ירושליםתש"סקנובלוביץ, יצחק מאירביאורים והערות - 8 כר'
ירושליםתשפ"אבלוי, יצחק מנחם בן בן ציוןביאורים וחידושים בסוגיות בין המצרים
ירושליםתשפ"אבלוי, יצחק מנחם בן בן ציוןביאורים וחידושים בענייני חודש אלול
וילנה Vilnaתרכ"זהיילפרין, אליעזר לויביאורים וחידושים - ביאורי מוהרא"ל

בני ברקתשע"טחג'ג', חנניהביאורים וחידושים - חולין
בני ברקתשע"חקנובלוביץ, אברהם ברוך בן יצחק מאירביאורים וליקוטים - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"אבעילום שםביאורים ומראי מקומות - יבמות
בני ברקתשע"זדניאל, ראםביאורים ומראי מקומות - בסוגיות דס"ת ומזוזה

ירושליםתשע"דאלישיב, יוסף שלום בן אברהםביאורים ועיונים במסכת ביצה
ירושלים Jeruasalemתשע"באילן, מרדכי בן יעקב דודביאורים ועיונים במסכת שבת

ירושליםתש"עלובאן, בנימין פנחס בן חיים מנדלביאורים ועיונים - 7 כר'
בני ברקתשס"טפלמן, משה בן שלום בן ציוןביאורים ועיונים

חדרהתשס"גמינצר, חיים דוד בן יצחק זאבביאורים וציונים - 3 כר'
ניו יורקתשכ"חמיסקי, צבי יוסףביאורים ורעיונות במזמורי תהלים

בני ברקתשס"דפיינשטיין, חיים בן יחיאל מיכלביאורים ושיחות - 8 כר'
בני ברקתשנ"בדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבביאורים לכתבי הרש"ש

חיפהתשנ"טבן צבי, אריהביאורים לספר איוב
בני ברקתשס"היודייקין, שמואל יצחק גד הכהןביאורים מהרמ"ק על התורה
בני ברקתשס"הקורדובירו, משה בן יעקבביאורים מהרמ"ק על התורה

קרקוב Cracowתרנ"אידעיה בן אברהם בדרשיביאורים על מאמרי חז"ל במדרש תהלים
רוזנבלט, אליהוביאורים על מסכת כתובות
צרפתחש"דלוגסי, יהודהביאורים על פירוש רש"י

ונציה Veniceשנ"גשפירא, נתן בן שמשוןביאורים על רש"י על התורה <מוהר"נ שפירא> - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ושטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןביאורים קצרים בפירוש ההגדה

ונציה Veniceרע"טאיסרלין, ישראל בן פתחיהביאורים



בני ברקתשס"חטאוב, יהודה בן יחזקאל צביביאורים - 22 כר'
ישראלתשכ"אספר קהילהביאלה-פודאלאסקה

תל אביבתשנ"אספר קהילהביאלובז'יג
ניו יורקתש"טספר קהילהביאליסטאק - 2 כר'
ניו יורק1951ספר קהילהביאליסטוק - 2 כר'

שוומר, שמואלביבליאטעק אידישע וויסענשאפט
ירושליםתש"לשטיינברגר, נפתליביבליוגרפיה למורי התלמוד
ירושליםתשכ"איערי, אברהם בן חיים יוסףביבליוגרפיה של הגדות פסח

חמ"דתשע"זקארי, איתמר מאיר בן בנימיןביד איתמר - 4 כר'
ירושליםתש"סדדון, יצחקביד דוד

מודיעין עליתתשע"וירום, נתן צביביד הלשון - במחיצת החפץ חיים
ירושליםתשס"זקסטנר, נחוםביד הלשון - 2 כר'

ירושליםתשע"טדיקמן, אברהם בן ברוךביד הראשונים - 2 כר'
ירושליםתשע"אגבאי, משה בן בן בציוןביד משה - נשים

ג'רבה Djerbaתרע"המאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקביד משה
בני ברקתשס"זבענייני הפטרות ונביאיםביד נביאיך
אשדודתשע"טראנד, מיכאל אריהביד נביאך

בני ברקתשע"הרפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןביד עבדו - יונה
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךביד עוסקי תורתך
קרית גתתשע"זוידיסלבסקי, ברוךביד רמ"א - 2 כר'

בני ברקתשע"הדיין, נסים בן שלמהביד רמה, בדרכי ה'
בני ברקתשע"דשווארץ, יחזקאל אהרןבידך עיתותי

ירושליםתשס"דהופמן, דוד צביביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד
עמנואלתשע"טברנד, יצחק בן וולף זאבביום הראשון תשביתו

עמנואלתשנ"גוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבביום השמיני
ירושליםתשנ"אישמח, יוחנן מנחםביום חילך

בני ברקתשס"בגרוס, מרדכי בן צדוקביום חתונתו
בני ברקתשס"טלקטביום חתונתו - ספירת העומר וחג השבועות

ישראלתשמ"חשטיין, אפרים פישלביום חתונתו
מעלה אדומיםתשפ"אדויטש, אברהם יחיאל בן שמעוןביום טהרתו

בני ברקתשע"באויערבך, אהרן יוסף בן אברהם דבביום קדשי - 2 כר'
בני ברקתשנ"אשטיין, אפרים פישל בן חיים אריה לייבביום שמחת לבו

ירושלים Jerusalemתרכ"העקיבא בן אליעזרביזת מצרים
תל אביב Tel Avivתשכ"טספר קהילהביחאוה - זכרון לקהילת ביחאוה

מונטריאולחש"דמייזעלס, אברהםביטוי השגור



ירושלים Jeruasalemתשנ"חנולדמן, ישראל לייבביטויים ביידיש בעולם התורה
ירושליםתש"עיעקבי, שמעוןביטול גיור עקב חוסר כוונת בקב'

ורשה Warsawתרמ"חבוכהאלטר, יוסף אליעזר בן יהושע דודביטול הראשון למאמר
לבוב Lvovתרי"טנתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלויביטול מודעה

קרני נ. ג'. Kearny Nתרס"דאבן-קרשקש, חסדאי בן אברהםביטול עקרי הנוצרים
ישראלתש"ךספר קהילהבייטש - ספר זכרון לקדושי עיירתנו בייטש

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"וגוטרמאן, יעקב אריה בן שלמהביכורי אבי"ב - 3 כר'
ניו יורקתשע"בבריסק, אליהו יצחקביכורי אביב - 2 כר'

תשע"חהרש, אברהם חיים בן מנחם מנדלביכורי אברהם - 2 כר'
פתח תקווהתשס"דחפוטא, אברהם בן יאירביכורי אברהם

ירושליםתש"נכהן, אברהם בן צאלחביכורי אברהם - 2 כר'
חמ"דחש"דירחי, אלחנן בן יצחקביכורי אלחנן

תשס"טיעקובוביץ, אליהו צבי בן טוביהביכורי אליהו - כתובות
בני ברקתשס"הרוט, אליהוביכורי אליהו

מונסיתשע"זבאדנער, אלעזר בן צבי דודביכורי אליעזר - ביכורים
מונסיתש"פבאדנער, אלעזרביכורי אלעזר - עירובין

ירושליםתשס"אמזרחי, אריהביכורי אריה
אופקיםתשמ"טראשי ישיבות הנגב ותלמידהוןביכורי ארץ הנגב

ירושליםתשכ"זטוקר, אברהם יצחק בן אליעזר חייםביכורי ארץ - 10 כר'
ירושליםתשנ"גאלחדד, מסעוד בן דודביכורי אשר - 2 כר'

בני ברקתשע"חטולידאנו, רפאל ברוך בן גבריאלביכורי ברוך
ירושלים Jeruasalemתשס"אפרידמן, דוד בן יוסףביכורי דוד - 2 כר'

כפר דרוםתשס"גמכון התורה והארץביכורי הארץ
ירושליםתשס"הישיבה גדולה רמת שלמהביכורי הכרם - כתובות

ירושליםתשל"וקובץ תורניביכורי הרים
ירושלים Jeruasalemתשע"האורן, משהביכורי זרעים

אנטווורפןתשנ"חפיליפ, חיים אביגדור בן ירחמיאלביכורי חיים - שנים מקרא ואחד תרגום
ניו יורק New Yorkתשי"גראזין, חיים בן משהביכורי חיים - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גתנעמי, יהונתן בן אהרן אליהוביכורי יהונתן - ב"ק
ירושליםתשס"ובן עמרם, יוסף בן דודביכורי יוסף - 4 כר'
בני ברק Bene Berakתשי"טוינר, יוסף צבי בן ישעיהו טוביהביכורי יוסף - 2 כר'
חמ"דתשע"דרוז, ישראל מאיר בן אליעזרביכורי ים - שבת

בני ברקתשע"געטיה, יעקב בן שלמהביכורי יעקב - 8 כר'
ירושליםתשנ"טפרץ, יצחק מאיר בן דודביכורי יצחק - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"וגוטליב, ישראל אריה בן נפתליביכורי ישראל - סוכה, ב"ב, קידושין



ניו יורקתשע"בגרינברג, ישראל העשיל בן מאירביכורי ישראל
ירושליםתשע"במכון לנדרביכורי לנדר
בני ברקתש"פזכריהו, מנחם בן שלוםביכורי מנחם
וילנה Vilnaתרצ"אסאוויצקי, מרדכי בן יוסףביכורי מרדכי

ווארשאתרנ"דטריוואקס, משה חייםביכורי משה חיים - ב
לייקוואודתש"פאונגרישר, משה בן נחמןביכורי משה

בני ברקתשע"דגבאי, משה בן בנימיןביכורי משה - נדה
ירושלים Jeruasalemתשע"וטננבוים, משה דוד בן יצחק יעקבביכורי משה - נשים, נזיקין

ליקוודתשס"חמיולר, משה בן יעקבביכורי משה
עמנואלתשנ"דקובץביכורי נחלת יעקב

וילנה Vilnaתרע"טיפה, אברהם ניסן בן רפאל דובביכורי ניסן
קרית ספרתשנ"וקובץביכורי ספר - א

אשדודתשע"טבן שושן, עזרא בן משהביכורי עזרא - 2 כר'
ירושליםתש"פגרינוולד, יצחק אייזק בן בנימיןביכורי עצי היער - ביכורים

חמ"דתשע"חברדוגו, בן ציון בן שלמה יוסףביכורי ציון - ביכורים
ירושליםתשנ"גמנשה, ראובן בן יעקבביכורי ראובן - 2 כר'
ניו יורקתשנ"זשיפנסקי, ראובן בן ישראל שבתיביכורי ראובן - 6 כר'

בית עוזיאלתשנ"זרווח, שניאור זלמן בן ישראלביכורי שדה
ירושליםחש"דכהן, דוד שמואל ישיביכורי שדי - 2 כר'
ירושליםלנדא, יצחק שבתי בן חיים דבביכורי שי - 2 כר'

ירושליםתשע"גקבסה, שי שלוםביכורי שי
ירושליםתשע"זזלזניק, שלמה זלמן בן זליג ראובןביכורי שלמה
ירושלים Jeruasalemתשנ"דהניג, שמואלביכורי שמואל
צרפתחש"דבוכינגר, שמחה בונםביכורי שמחה

בני ברקתשע"זכהן, שמעוןביכורי שמעון - 2 כר'
ירושליםתשמ"טמאסף תורני נזר התורהביכורים <נזר התורה>
כרם ביבנהתשנ"וקובץביכורים בכרם - 2 כר'

ירושליםתשנ"חמאסף תורניביכורים - 2 כר'
ירושליםתשט"וספר קהילהבילגגאריי - יזכרוך בוך

ישראלתשל"גספר קהילהביליץ ביאלא
ישראל1975ספר קהילהבילסק פודלסקי
תל אביבתשנ"חספר קהילהבילקה - 2 כר'

ירושליםתשס"זילבר, יחיאל מיכלבים דרך - 5 כר'
ירושליםתשס"הלוגאסי, יעקב ישראלבים דרך - 10 כר'

ירושליםתשד"םנאור, בצלאלבים דרך



בני ברקתש"פבעילום שםבים דרכך - 2 כר'
ירושליםתשי"אאלפסי, יצחק בן ישראלבימי דין

תל אביבחש"דקרונה, משה צבי בן מנשהבימי מבחן
ירושליםתשע"ורוטנברג, מרדכיבימי מר והדס
קרית ארבעתשע"דאדלר, אליבימי מרדכי

ירושליםתשע"ארוטנברג, חיים בן יהונתןבימי מתתיהו בן יוחנן
ישראלתשס"זקאופמן, אליהובימים הנוראים מתעוררים האנשים הנוראים

ירושליםתשנ"חמאור, זאבבין אדם לאדם
תפרחתשע"בגלעד, שמואל צבי דב בן יונה הלויבין אדם לחבירו

צפתתשס"גמכון תורת האדם לאדםבין אדם לחבירו - לא תקום ולא תטור
ישראלתשמ"אקובר, נפתלי רפאלבין אדם לקונו
בית אלתש"סאבינר, שלמה חיים הכהןבין אור לחושך
בני ברקתשע"אשכטר, זאבבין אור לחושך
ירושלים Jerusalemתש"חזאקס, יהושע פישלבין איש לאשתו

בני ברקתשל"השנפלד, משהבין ארץ ישראל למדינת ישראל
בני ברקתש"עשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויבין ההדסים
בני ברקתשס"זבעילום שםבין הזמנים
בני ברקתשס"זפלמן, בן ציוןבין הזמנים
בני ברק Bene Berakתש"עשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביבין הזמנים

ירושליםתשס"הכהן, דודבין הינתקות להתחברות
ירושלים Jeruasalemתשע"אשילת, יצחקבין הכוזרי לרמב"ם

תל אביב Tel Avivתש"באלינר, אליעזר בן שרגא פייבלבין המצרים
בני ברק Bene Berakתשל"דדבליצקי, שריה בן בצלאל - ויזנפלד, שמעון יוסף הבין המצרים
אודסה Odessaתרכ"זצדרבוים, אלכסנדר בן יוסף הלויבין המצרים

בני ברקתשמ"הפיין, ראובן בן שבתיבין המשפתים - 15 כר'
תפרחתשנ"חצור, חגיבין המשפתים

ירושליםתשס"זקובץ מפרשיםבין המשפתים - שמעתא דתגרי לוד
ירושליםתשס"אשביב, יהודהבין הפטרה לפרשה - 2 כר'

טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןבין הפרקים
ירושליםתשכ"טישר, ברוך בן דודבין השיטין של תורה

ירושלים,ת"שז'רננסקי, משה אליהו בן דודבין השלבים
חיפהתשע"גזייני, אליהו רחמים בן מאירבין השמשות דר"ת וזמן הדלקת נרות חנוכה

לעמבערגתרס"זוואלף, זאבבין השמשות
בית שמשתשע"חוינגרטן, יעקב חנניה בן יוחנן שלמהבין השמשות - מאמרים ומכתבים

ירושלים Jerusalemתרפ"טטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןבין השמשות



אלון שבותעמיטל, יהודהבין התחברות למחויבות
תל אביב Tel Avivתשנ"דרבא, יואלבין זיכרון להכחשה
ירושליםתש"מגרליץ, מנחם מנדלבין ירושלים והגולה

ירושליםתשע"בגולדברג, חיים בנימין בן ברוךבין ישראל לנכרי - 4 כר'
נתניהתשס"חיהודי, ייגאלבין ישראל לעמים הבדלת

ירושליםתשס"אאמסלם, אברהם בן יצחקבין ישראל לעמים
ירושלים Jerusalemתשי"דהלוי, חיים דוד בן משהבין ישראל לעמים

ניו יורקתרע"זהעכט, מאירבין ישראל לעמים - א ב
ירושליםתשס"דטהרני, דוד בן יעקבבין ישראל לעמים
ירושלים Jerusalemתרפ"חשווארצמאן, בנימין מנחם בן זבולוןבין ישראל לעמים

בני ברקתשס"אקובץ ישיבת אלכסנדרבין כתלי בית המדרש - 5 כר'
תל אביב Tel Avivתש"זהעדני, מהלל <יעקב בן שלום מהלה>בין עדן ותימן - 2 כר'
נצריםחש"דאוסף מאמריםבין עם ישראל לארצו

בני ברקתשס"גדסלר, אליהו אליעזר בן שמחה זיסלבין פסח לעצרת
פרדסיהתשע"זיצחקי, איתן יוסףבין קודש לחו"ל

כפר הרואהתשמ"ונריה, משה צבי בן פתחיהבין שני הכהנים הגדולים
אלעדתשע"הקמפינסקי, מנחםבין שני כהנים גדולים
ירושלים Jerusalemתשי"אמירסקי, שמואל קלמן בן משה צביבין שקיעה לזריחה

בני ברקתשע"אטופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלויבין תכלת לארגמן - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשל"זעוזיאלי, ישראל יוסף הלוי בן משהבינה במקראות ובמפרשים - בראשית

ניו יורקתשס"בפלדמן, דניאל צביבינה בספרים - 2 כר'
רכסיםתש"פשילה, יואלבינה הגיגי

ירושליםתשנ"זאדלר, מנחםבינה ודעת - 3 כר'
ירושליםתשמ"זפרלמן, יחזקאל הלויבינה ולב

בני ברקתשע"הענבל, דוד שמואל בן צביבינה להשכיל
בני ברקתשע"אהכהן, שאול בן משה - מאזוז, מאיר נסים, בן מצלבינה לעתים <מהדורה חדשה>

ורשה Warsawתר"נטריוואקס, משה חיים בן גבריאלבינה לעתים החדש
תל אביבתשט"זאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעבינה לעתים - 3 כר'

אמשטרדם Amsterdamתר"אאנקאווא, אברהם בן מרדכיבינה לעתים
ברליןתקנ"א,בינה לעתיםבינה לעתים

ונציה Veniceת"ח - לפ"גפיגו, עזריה בן אפריםבינה לעתים - 5 כר'
בני ברקתשנ"חפרייס, משה בן יששכר הלויבינה לעתים - 4 כר'

ירושליםתשל"זקעפעטש, אליהו ברוךבינה לעתים
ירושליםתשמ"ורבינוביץ, נתן דודבינו שנות דוד ודור
בני ברקתשס"ודבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבבינו שנות דור ודור



ירושליםתשמ"דשוורץ, יואל בן אהרןבינו שנות דור ודור
רעננהתשס"חמאסף תורניבינות

מודיעין עיליתתשע"גיעקבזון, בנימין זאבביני ובין בני ישראל - 2 כר'
חמ"דחש"דקלצקין, משה בן בן ציוןביני לבני - 2 כר'

בני ברקתש"סהתאחדות תלמידי ישיבת בית מאירביני עמודי - 2 כר'
ראש העיןתשע"אישיבת בית הלויביני עמודי - שבועות
חמ"דחש"דעטיה, מרדכי בן חייםביני עמודי - עירובין

בית שמשתשס"וקובץ חניכי הישיבות בית שמשביני עמודי - א
ניו יורקתשס"ולייכטאג, אברהם ישכר דב בן אליהובינת אברהם - 2 כר'

לובלין Lublinתרס"ארובינשטיין, אלימלך בן נחמן הכהןבינת אלימלך
ירושליםתשע"אמזרחי, יצחק עזרא בן אברהםבינת אמת - 2 כר'

תל אביבתשכ"חרוזנבוים, אשר בן אברהםבינת אשר ותפארת מנחם
ניו יורקתשס"חאיכארן, גרשון חנוך הכהןבינת דבר - סנהדרין פ' כה"ג ופ' בן סורר

ירושליםתשל"חלרפלד, דניאל בן יהודה ליבבינת דניאל - 16 כר'
ירושליםתשע"אתאומים, נפתלי הירץ בן יונהבינת הלב <מהדורה חדשה>

בילגורי Bilgorajתרצ"חתאומים, נפתלי הירץ בן יונהבינת הלב
ירושליםתשס"הבינת המדותבינת המדות

בני ברקתשע"גדסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודהבינת המשפט - 9 כר'
ירושליםתשס"חמשפחות פרייל ושווארץבינת זקנים

נשרשכטר, רועיבינת חוסן - נשים
בני ברקתשע"דישראל, אוריאלבינת חיים - 2 כר'

בני ברקתשס"הקמיל, חיים הכהןבינת חיים - בבא קמא
תל אביבתשע"זקמינצקי, אסףבינת טהרה
ירושליםתש"עלוי, בנימין יוסף בן יחזקאל שרגאבינת יוסף

ורשה Warsawתרצ"חשפירא, ישראל בן חיים מאיר יחיאלבינת ישראל
מיהלוביץ Michalovceתרפ"חבלוך, יששכר בר בן שמשוןבינת יששכר - 2 כר'
סאיני Seiniתרפ"דקאהן, יששכר דוב בן יעקבבינת יששכר - 2 כר'

גרודנו Grodnoתקע"חבן פורת, מנשה בן יוסף מאילייהבינת מקרא
ישראלתשל"בהופשטיין, משה אליקים בריעה בן ישראלבינת משה - 2 כר'

קרית ספרתשנ"טפלג, אשר בן מרדכיבינת משפט
ישראלתשע"ברבינוביץ, ברוך יהושע ירחמיאל בן נתן דודבינת נבונים
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"זמרכל, ניסן בן יעקבבינת נבנים

ירושליםתשע"טשרייבער, אליעזר צבי הלוי בן שרגא פייוולבינת עתים - 2 כר'
ירושליםתשע"בשוב, צבי בנימין בן זבולוןבינת צבי - 3 כר'

שיקגותשכ"הרוזנטל, בן ציוןבינת ציון



ירושליםתשס"בטרופ, ראובן בן נפתליבינת ראובן - 3 כר'
תל אביבתשע"גקמינצקי, אסףבינת שבת
ירושליםתשע"וועקנין, שלמה בן יצחקבינת שלמה

בני ברקתשס"זבינדער, עמרם יעקב בן פנחס הכהןבינת שמועה - 2 כר'
ירושליםתשס"הולדנברג, שמחה בונם בן אליעזר יהודהבינת שמחה - 2 כר'

פלס, ? בן יחזקאלבינת תבונות
ירושליםתשל"אספר קהילהביסאראביה - יהדות ביסארביה

חמ"דתש"פבעילום שםביעור החמץ - הכעס
תל אביבתשט"זספר קהילהביעז'ון - ספר הזכרון לקדושי ביעז'ון

ירושליםתשע"אנבנצל, אביגדר יחזקאל הלויביצחק יקרא
חמ"דתשע"בקובץ זכרוןביצחק יקרא

מודעין עליתתשס"חמורסקי, אשר זליגביקור חולים בהלכה ובאגדה
חמ"דחש"דלוי, משהביקור חולים - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתש"דשניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב ברביקור שיקאגא - 2 כר'
הר עציוןתשס"בשפיגל, יעקב שמואל בן יהודהבירור בדברי הפייטן ותשובה ותפילה וצדקה -  תדפיס

לא ידועתשנ"חבעילום שםבירור בדין השימוש בחשמל המיוצר בחילול שבת, רח"ל
בני ברקתשס"זזכריש, אלעזרבירור בטומאת כהנים

ירושליםחש"דהאברפעלד, יוסף צבי בן יצחק אייזיק הלויבירור בענין קשר תפילין של ראש
ניו יורקתשס"אמילר, אליעזר ליפא הלויבירור בענין שיתוף ועירוב

חמ"דתשע"ובעילום שםבירור בעניני שטרות
בעילום שםבירור בתנאי רשות הרבים לשבת

בני ברקבירור דברים
ירושלים Jerusalemתשכ"ובריזל, אלעזר בן דוד אריהבירור דברים
ירושליםתשנ"וגרינבוים, שמעיהבירור דברים

ירושליםתשע"במורגנשטרן, ישראל מאירבירור דין הפילטרים
ניו יורקתש"דכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץבירור דין מצות יבום בזמן הזה

מודיעין עיליתתשע"בביטון, אברהםבירור הטהרה
ירושליםתשכ"זרוזנטל, משה אהרןבירור הלכה בענין עדי קדושין

ירושליםתש"אורנר, שמואל ברוךבירור הלכה - ביצה פרק ג'
בני ברקתשל"ו - תשס"וזילבר, יחיאל אברהם בן בנימין יהושעבירור הלכה - 15 כר'

ירושליםתש"אזק"ש, מרדכי יהודה ליבבירור הלכה - ביצה פרק ב'
ירושליםתשפ''אכימיגרוף, אליהו משה בן אברהםבירור הלכה - 2 כר'

לונדון Londonתרצ"זפרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליבבירור הלכה
וויליאמסבורגתשכ"בקרויז, אשר אנשילבירור הלכה

בני ברקתשמ"בבעילום שםבירור הלכות בעניני תרומות ומעשרות



בני ברקתשע"חבעילום שםבירור הלכות ברכת הריח
בני ברקתשע"חבעילום שםבירור הלכות הסיבה
בני ברקתשע"טבעילום שםבירור הלכות חנוכה

בני ברקתשע"טבעילום שםבירור הלכות שמן המשחה
מודיעין עיליתתשע"ביעקבזון, יעקב בן אברהםבירור הסוגיות - גיטין פ"א

בני ברקתשע"טרבינוביץ, שלמה צדוקבירור השיטות בענין מראה אדמדם
בני ברקתשע"וביר, יעקב בן מאירבירור זמנים

ירושליםתשנ"זבריזל, אלעזרבירור להלכות יחוד ולאימוץ ילדים
בית שמשתש"עבעילום שםבירור לענין צאה"כ ולילה בארץ ישראל

בית שמשחש"דחש"מבירור מכח המציאות הנראית
חמ"דחש"דששון, משהבירור מקיף בענין חובת עירוב במקומות ציבוריים

חמ''דתש''פבעילום שםבירור סוגית ביאת אליהו ומלך המשיח
ניו יורקתשנ"חרובין, ישראל בן משהבירור שיטות הב"י הגר"א ובעל התניא בענין ברכות התור

בני ברקתשפ"אוייס, יהודהבירור שיעור טלית קטן
בני ברקתשפ"איוחאי, מירוןבירור שיעורי כזית ואצבע

ירושליםתשע"במאסף תורני ישיבת מירבירורי ברכות
ירושליםתשע"גלסרבירורי דברים
בני ברקתשע"טקופמן, יוסף שלמה בן מיכאלבירורי החזקה

חמ"דחש"דבעילום שםבירורי הלכה במצות תכלת שבציצית
חמ"דתשס"דבעילום שםבירורי הלכה בענינים ביו"ד

אשכנזי, חיים בן משהבירורי הלכה בשאלות מצויות בין לחש לחזרה
רמלהתשס"ובית מדרש אור אבנרבירורי הלכה ומנהג

חמ"דתשע"חאייזנשטיין, אברהם חייםבירורי הלכה - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתש"ןבית מדרש לבירורי הלכות מעשיותבירורי הלכה - 3 כר'

ירושליםתשע"וווייס, שמשון מאירבירורי הלכה
ירושלים Jeruasalemתשע"ושטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןבירורי הלכה - ברכות

ירושלים Jerusalemתשנ"בבריזל, אלעזר בן דוד אריהבירורי הלכות
ניו יורקתשע"בפלאטקין, אברהם אליהובירורי הלכות
ירושליםתשע"ארובין, ישראלבירורי הלכות
ירושלים Jerusalemתרפ"גמהריל, אהרן שלמה בן כתריאלבירורי המדות
יוזפוב Jozefowתרל"בקיטובר, ישראל בן יצחק דודבירורי המדות

חמ"דתשע"טבעילום שםבירורי הסוגיות בסוגיא דפתח פתוח
פרידמן, מרדכי בן אלעזר דודבירורי השיטות - מלאכת יום טוב

בני ברקתשמ"השטיינר, בנימין חייםבירורי השיטות - 4 כר'
בני ברקתשס"דסגל, חיים שלום הלויבירורי חיים - 9 כר'



חמ"דתשע"זבארנבבאום, ישראל - ליטקה, זאבבירורי יהדות לאור מחקרים גנטיים
אלעדתשע"איזדי, אלעד בן יוסףבירורי כיצד מברכין

ירושליםתש"סזקס שטראוס, אביעד בן אריה יהושועבירורי מועד
צפתתש"עפרידמן, שבתי יונהבירורי מנהגים - 2 כר'

ירושליםתשנ"חאריאלי, זאב בן שמריהובירורי סוגיות - שנים אוחזין
ירושלים Jeruasalemתש"עביטאן, אליהו בן שלוםבירורי סוגיות - 9 כר'

ירושלים Jeruasalemחש"דבעילום שםבירורי סוגיות
חמ"דחש"דגרוסברדבירורי סוגיות - 2 כר'
בית שמשחש"דוקסשטוק, יהודה לייבבירורי סוגיות - 6 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"וטופיק, ישראל בן משהבירורי סוגיות - 2 כר'
בני ברקתשס"הרוזמרין, אהרן בן משהבירורי סוגיות - 2 כר'
בני ברקתשנ"גשפירא, אליעזר דוד בן יוסףבירורי סוגיות - 5 כר'

מודיעין עיליתתשע"וברס, יעקב ישראלבירורי ענינים במסכת שבת
חמ"דחש"דבעילום שםבירורים והלכות בדיני מוקצה
חמ"דתשל"ודבליצקי, שריה בן בצלאל יעקב - סקס, אליעזר מבירורים ופסקים בדיני חנוכה

תל אביב Tel Avivתשי"גישר, ברוך בן דודבירורים
ירושלים Jeruasalemתשס"הלבנון, דוד דב בן ישראל חייםבירח האתנים

שלוניקי Salonikaתרכ"בפריסקו, אברהםבירך את אברהם
ונציה Veniceתקכ"גברכה, יצחק בן יעקבבירך יצחק - 2 כר'

בני ברקתשע"זעמדין, יעקב ישראל בן צביבירת מגדל עוז <מהדורה חדשה>
אלטונא,תק"חאמדן, יעקב ישראל בן צביבירת מגדל עז

לבוב Lvovתר"ךעמדין, יעקב ישראל בן צביבירת מגדל עז - 3 כר'
בטאון ישובי פועלי אגודת ישראלבישובינו

ירושליםתשל"במכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכהבישול במערכת קיטור
ירושלים Jeruasalemתשמ"חרוזנברג, אהודבישול בשבת - מדריך הלכתי מאוייר

יוהנסבורגתשס"דגולדשמידט, טוביה יוסףבישול ישראל
חמ"דתשע"חפיליפס, מרדכי יעקב בן בנימין יצחקבישול עכו"ם ב
ירושליםתשנ"המייזליש, יעקב יצחק אלעזר בן יהושע זאבבישורון מלך

ירושלים Jerusalemתשנ"דוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודבישישים חכמה
סטו מרה Satu Mareתרפ"טיודלביץ, אברהם אהרן בן בנימין בונםבית א"ב קמא

ורשה Warsawתרנ"ו - תר"פיודלביץ, אברהם אהרן בן בנימין בונםבית א"ב - 5 כר'
ניו יורק - ירושלים2016יודלביץ, אברהם אהרן בן בנימין בונםבית אב <כולל כל החלקים ותשובות חדשות> - 2 כר'

ברוקליןתשע"זרפפורט, אברהםבית אב"א - 4 כר'
מודיעין עיליתתשע"בברכה, אלחנןבית אב - 2 כר'

חש"דליעבעס, יצחק אייזיקבית אב"י - 5 כר'



לונדוןתשמ"ושלזינגר, אליקים בן דודבית אב - 6 כר'
לבוב Lvovתרצ"וגוטווירט, אליהו יהודה בן אליעזר הכהןבית אבא
קרקוב Cracowתרפ"ב - תרפ"דוואקס, אבא בן שאולבית אבא

בני ברקתשנ"חספר זכרוןבית אבא - 3 כר'
ירושליםתשל"טשוורץ, יואל בן אהרןבית אבא
תל-אביבתשט"ו,תורן, חיים בן אהרןבית אבא

בני ברקתש"עיזדי, יוסף אריה בן אבא יהודהבית אבא, ברכת שרה
בילגוריאתרע"אאבות. תרע"א. בילגוריאבית אבות
ניו יורקתשס"בבית אבותבית אבות
ברלין Berlinתרמ"טהרשמן, שלמה זלמןבית אבות
וילהרמסדורף Wilhermתע"במשה בן ישראל מווירצבורגבית אבות
ירושליםתשל"דספרין, חיים יעקבבית אבות
שלוניקי Salonikaתקפ"אפאלאג'י, חיים בן יעקבבית אבות
תל אביבתשמ"גחירארי, שמעון בן אברהםבית אבי
חמ"דתש"סקובץ זכרוןבית אבי

לונדון Londonתרס"הוויגודר, חיים יהושע זליג בן יהודה ליבבית אביגדר
ירושלים Jeruasalemתשע"השטיינהויז, יהודה בן אהרןבית אבן יהודה

סדילקוב Sudilkovתקצ"זאברהם אבלי בן נפתלי מקיובבית אברהם <חסר>
בני ברקתשע"בדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלבית אברהם <מהדורה חדשה>

ירושליםתשנ"אישיבת אבני נזר סוכטשובבית אברהם <לחידושים ועיונים בספר אבנ"ז ואג"ט> - 2
חולוןתשס"זאברהם בן נחמן הכהןבית אברהם לחיים

בית שמשתשע"הקובץ תורניבית אברהם משה - 2 כר'
וילנה Vilnaתרי"אאברהם בן אליהו ראכלציקבית אברהם

ברלין Berlinתקי"גאברהם בן יצחק הכהןבית אברהם - 2 כר'
קושטא Istanbulתק"באברהם בן ראובן מקושטאבית אברהם
גריבו Grajevoתרע"גאברהם בן שלום טוביהבית אברהם

קניגסבר Koenigsbergתרי"גאברהמס, אברהם זוסמאן בן יוסףבית אברהם - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרס"טאולמאן, אברהם בן שלוםבית אברהם
ורשה Warsawתרצ"דבית אברהםבית אברהם

ורשה Warsawתרס"גגפנר, יששכר אברהם בן יבית אברהם - ויקרא
וילנה Vilnaתקפ"אדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלבית אברהם - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"גהירשוביץ, אברהם עבר בן שמואלבית אברהם - 2 כר'
ירושליםתשל"והכהן, אברהם מגוץ בן כלפון משהבית אברהם - 2 כר'

ורשה Warsawתרנ"זהלוי, אברהם בן שמואל זאנווילבית אברהם
ירושלים Jerusalemתש"י - תשי"גוויינברג, אברהם בן שמואלבית אברהם - 3 כר'



ירושליםתשל"זישיבת סוכטשוב ירושליםבית אברהם - 5 כר'
ליוורנו Livornoתקמ"וישראל, חיים אברהם בן משהבית אברהם - 2 כר'
קנדהתשע"הלאנדא, אברהם בן רפאל מצ'כנובבית אברהם - 3 כר'
ורשה Warsawתרנ"טלאנדא, אברהם בן רפאלבית אברהם - 2 כר'

בני ברקתשס"וספר זכרוןבית אברהם
ירושליםתשנ"גפופר, אברהם יהודהבית אברהם
ורשה Warsawתרמ"זפיינברג, אברהם בן זכריה מנדלבית אברהם
ניו יורקתש"עפלאצקער, יוסף מאיר בן אברהםבית אברהם

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ז - תרע"גרובינשטיין, אברהם מאיר בן יעקב ראובןבית אברהם - 3 כר'
ניו יורקתר"עשטיין, ברוךבית אברהם
ברדיוב Bardejovתרס"טשרמאן, אברהם יוסף בן יעקבבית אברהם

ניו יורקתשס"ואהרן בן שמואלבית אהרן <חלק החידושים>
ברודי Brodyתרל"הפרלוב, אהרן בן אשר מקארליןבית אהרן <מהדורה ראשונה>

וילנה Vilnaתרמ"אלאווט, אברהם דוד בן יהודה ליבבית אהרן והוספת
ירושליםתשמ"וקובץבית אהרן וישראל - 214 כר'

בית שמשחש"דפרלוב, אהרן בן אשר מקארליןבית אהרן עם ניצוצי אור - 10 כר'
בני ברקתשס"גאבולעפיא, מאיר בן טודרוס הלוי - ספר זכרוןבית אהרן - אגרות הרמ"ה <כתאב אלרסאייל>

זולצבך Sulzbachתקמ"ואהרן בן איצקבית אהרן - 2 כר'
פרנקפורט דאודר Frankת"נ - תנ"אאהרן בן שמואלבית אהרן
זולקוה Zholkvaתקכ"חאהרן זליג בן יהודה ליווא איש צביבית אהרן
רמת גן Ramat Ganתשי"דאייזנשטיין, אהרן בן דובבית אהרן
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"אאנגלמאן, אהרן בן גרשוןבית אהרן
ניו יורקתשנ"ההורביץ, שלמה זלמןבית אהרן

פיוטרקוב Piotrkowתרס"הוואלקין, אהרן בן יעקב צביבית אהרן - 5 כר'
וילנה Vilnaתר"גיצחק אהרן בן יהודה ליבבית אהרן

ירושלים Jerusalemתש"כ - תשכ"בכהן, אהרן בן אברהם מרדכיבית אהרן - 10 כר'
ניו יורקתשכ"במגיד, אהרן בן צבי חייםבית אהרן - 11 כר'
ברלין Berlinתק"צמירלש, אהרן בן צבי הירשבית אהרן - א ב

וילנה Vilnaתרפ"טסוויאדושץ, אהרן משה בן יעקבבית אהרן
פרנקפורט דמין Frankfתר"נפולד, אהרן בן משהבית אהרן
וילנה Vilnaתרס"דפייבושביץ, אהרן זליג בן אליהובית אהרן
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דפרלוב, אהרן בן אשר מקארליןבית אהרן

ירושליםתשל"דצוקרמן, דוב בעריש בן אהרןבית אהרן - הוריות
קושטא Istanbulתל"ח - תל"טצורוגון, אהרןבית אהרן
ורשה Warsawתרמ"וקלפפיש, אהרן שלמה זלמן בן יעקב זאבבית אהרן



אזמיר Izmirתרכ"גקריספין, אהרן בן יהושע אברהםבית אהרן
בני ברקתשנ"הראבין, שמואל אהרןבית אהרן - 2 כר'

לבוב Lvovתרל"ורובין, שמואל אהרן בן צבי אלעזרבית אהרן
אונגור Uzhgorodתרכ"הרייזמאן, אהרן בן יהושעבית אהרן

ניו יורק New Yorkתשי"ג - תשי"טאברהם, צבי יעקב בן אברהםבית אולפנא - 5 כר'
ירושליםתשמ"אאייזען, אביש הלויבית אוצר הארות

ירוסלב Jaroslawתרמ"ז - תרנ"ואוצר הספרותבית אוצר הספרות - 4 כר'
בני ברקתשע"חקופמן, מיכאל בן אליהובית אוצר השיעורים - 5 כר'

פרנקפורט דמין Frankתרמ"אהלדנשטיין, אורי פייבש בן יצחק איצקבית אורי
ירושליםתשע"חפלבני, מאיר אהרן בן אברהםבית אחיו

בני ברקתש"עחמווי, אברהם שלום חי בן רפאלבית אל וזמן בית דין
ליוורנו Livornoתרל"חחמוי, אברהם שלום חי בן רפאלבית אל

לבוב Lvovתרל"הנתנזון, אריה ליבוש בן יצחק הלויבית אל - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"דבן עטר, יעקב בן יהודהבית אלהי יעקב

שיקגותשס"חטראני, משה בן יוסף (מבי"ט) - רוברטס, משה יצחבית אלהים <בית משה> - 2 כר'
ונציה Veniceשל"וטראני, משה בן יוסף (מבי"ט)בית אלהים <דפו"ר>

אמשטרדם Amsterdamתט"ואירירה, אברהם בן דוד הכהןבית אלהים
ורשה Warsawתרל"בטראני, משה בן יוסף (מבי"ט)בית אלהים - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"ומזאה, אליהו מרדכי הכהןבית אליהו מרדכי

ניו יורקתשמ"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)בית אליהו
בני ברקתשע"חזילבר, אליהובית אליהו - 2 כר'

בני ברקתשס"הליברמן, אליהו בן יצחק צביבית אליהו - 11 כר'
אלעדתש"פפישר, אליהו בן יחיאל מיכלבית אליהו - 3 כר'

ירושליםתשל"ושטרנברג, חיים אליהו בן אברהםבית אליהו
ורשה Warsawתרמ"ופודראביניק, אליקום גציל מאיר בן יצחקבית אליקום - 2 כר'

בני ברקתשע"האלנדאף, יונתןבית אלנדאף
בני ברקתשס"ודיין, נסים בן שלמהבית אלקים

ירושליםתשפ"אטראני, משה בן יוסף (מבי"ט) - סורוצקין, אברהםבית אלקים - שער התפילה <רנת יצחק>
לא ידועחש"דלקט מרבותינו אדמור"י גורבית אמת

ברודי Brodyתרכ"ומרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושבית אפרים <החדשות>
ירושליםתשס"חהרשקוביץ, אפריםבית אפרים על התורה

לבוב Lvovתקע"חמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושבית אפרים - 15 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרל"בסופר, נפתלי בן מרדכי אפרים פישלבית אפרים

ירושליםתשע"בקליין, דוד בן שמואל צביבית ארזים <מהדורה חדשה> - 8 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרנ"זפרידמאן, אליעזר אליהו בן בנימיןבית ארזים



ניו יורק New Yorkתשט"ו - תשל"זקליין, דוד בן שמואל צביבית ארזים - 8 כר'
חמ"דתשע"גספר זכרוןבית אריה יהודה

זולקוה Zholkvaתקצ"דהורוויץ, אריה ליבוש בן מאיר הלויבית אריה
מונקאטשתרצ"זגרינצויג, אשר זליג בן שלוםבית אשר - 2 כר'

קלינורדין Kleinwardתרפ"זשווארץ, אשר זליג בן יעקב צביבית אשר
חש"דחש"דשרייבר, ישראל בונם בן פנחסבית בינה

שדרותתשנ"טגמליאל, אריה בן יחיאבית גמליאל - א
ירושליםתשס"אלוריא, רפאל משה בן מרדכי יחיאלבית גנזי <על התורה> - ח (במדבר ב)

ירושליםתשס"בלוריא, רפאל משה בן מרדכי יחיאלבית גנזי <פתחי תפלה> - 4 כר'
ירושליםתשל"טבן הלחמי, מאירבית גנזי

ירושליםתשס"גקאמין, דוד בן חיים צבי - ואקנין, שאולבית דוד <בית שאול> א-ב
ירושליםתשס"בקאמין, דוד בן חיים צביבית דוד <מהדורה חדשה> - 3 כר'

ירוחםתשנ"במלול, דוד בן יוסףבית דוד ושלמה
פרג Pragueתמ"טשלמה בן צבי הירש מדובנהבית דוד ושלמה

וילהרמסדורף Wilhermתצ"דאשכנזי, דוד טבל בן יעקבבית דוד
פיוטרקובPiotrkowתרס"ובוכנר, דוד יצחק בן גרשוןבית דוד

וץ Vacתרע"א - תרע"בביסטריץ, דוד בן קלמן הכהןבית דוד - 2 כר'
חולוןתש"נבית דוד - עלון שבועיבית דוד - עלון שבועי - תש"נ

פיוטרקוב Piotrkowתרס"וברומברג, דוד יצחק בן ראובןבית דוד
חמ"דחש"דגרסון, דודבית דוד - 2 כר'

ווארשאתר"ץגרף, משה בן מנחםבית דוד
שלוניקי Salonikaת"ק - תק"ודוד, יוסף בן דוד משאלוניקיבית דוד - 2 כר'
וינה Viennaתרצ"בלייטר, זאב וולף בן נתן נטעבית דוד - 2 כר'

ניו יורקתשל"המאווסאס, יהודה ליבבית דוד
ניו יורקתשס"דמארגארטן, יצחק צבי בן דודבית דוד - 2 כר'
ירושליםתשע"הסיטבון, דודבית דוד - 2 כר'
ורשה Warsawתרפ"דקאמין, דוד בן חיים צביבית דוד - 3 כר'
חולוןתש"סקובץ בית מדרש בית דודבית דוד - 4 כר'
בני ברקתשל"דקובץ כולל בית דודבית דוד - נדה

ניו יורקתשס"הקובץ תורניבית דוד - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתצ"ח - תצ"טקורינאלדי, דוד חיים בן יהודה משהבית דוד - 2 כר'
ורשה Warsawתרי"דרובין, דוד טבל בן משהבית דוד - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ושאול, דוד צבי בן חיים שלוםבית דוד - 2 כר'
מונקץ'תש"אשליסל, דוד בן משה יהודהבית דוד - 2 כר'
לובלין Lublinשס"ומקשן, שמואל בן פינחס הכהןבית דין שמואל



ליוורנותרי"חחמוי, אברהם שלום חי בן רפאלבית דין
ירושליםתשמ"בלאניאדו, רפאל שלמה בן שמואלבית דינו של שלמה <מכון הכתב>

קושטא Istanbulתקל"הלאניאדו, רפאל שלמה בן שמואלבית דינו של שלמה
אלעדתשס"גדינר, רפאל בן מרדכי הלויבית דניאל
ישראלתשס"חבן דוד, אהרןבית האבן
זולקוה Zholkvaתקע"אאליהו צבי בן יעקבבית האוצר

ירושלים Jerusalemתרפ"ז - תרפ"טגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביבית האוצר - 2 כר'
קזבלנקהתש"ח?ועד אוצר התורה בקזבלנקהבית האוצר - א

אודסה Odessaתר"נ - תרנ"אחלפן, אברהם מתתיהו בן רפאלבית האוצר
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ג - תרס"חענגיל, יוסף בן יהודהבית האוצר - 2 כר'

בני ברקתש"עקופמן, מיכאל בן אליהובית האוצר - 25 כר'
ירושלים Jerusalemתש"וווייס, משהבית הבחירה
ליוורנו Livornoתרל"החמוי, אברהם שלום חי בן רפאלבית הבחירה
פרמישלה Przemyslתרס"ולוו, אפריםבית הבחירה

חמ"דתשע"טקשתיאל, אליעזרבית הבחירה - ביאור לשבע ברכות
ירושלים Jerusalemתרצ"טגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביבית הדפוס העברי הראשון בירושלם

אשדודתש"עבית ועד לרבניםבית הועד - בשר בחלב, שבת
ירושליםתשס"גקובץבית הועד

בני ברקתשע"דאדיר, אליהובית הוראה (קיצור)
בני ברקתשע"זאדיר, אליהובית הוראה

ירושליםתשע"זמאיר, אריאלבית הוראה - א
בני ברקתשנ"חבשארי, עמנואל - רצאבי, יצחקבית החיים
פיוטרקוב Piotrkowתר"צ - תרצ"אוואלדן, משה מנחם מנדל בן אהרןבית החיים
באר שבעתשנ"גחורי, שושן בן ינוןבית החיים
מונקץ' Mukachevoתרנ"ו - תרס"ברוט, יואל צבי בן שמעוןבית היוצ"ר

חמ"דחש"דאלקובי, יעקב ישראל בן אריהבית היין - 2 כר'
ירושליםתש"פבראון, אלחנןבית היין
ניו יורק New Yorkתשע"אגרודזנסקי, צבי הירש בן מאירבית היין
בני ברקתשס"דדיין, נסים בן שלמהבית היין
בני ברק Bene Berakתשע"זוילהלם, נחמן יוסףבית היין

ליקוודתשס"וזיסו, אהרן בן יצחק דודבית היין - מוקצה
מודיעין עיליתתשע"היונגרמן, יעקב ישראלבית היין
אזמיר Izmirתרמ"גישראל, רפאל יצחק בן דודבית היין
בני ברקתשס"הליברמן, משה בן יצחק צביבית היין

פרמישלה Przemyslתרנ"חלנגרמן, מאיר יהודה ליבושבית היין - 3 כר'



ברוקליןתשע"אשיינערמאן, משה יוסף בן אלחנןבית היין
ירושליםחש"דשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסבית היין - 2 כר'
טירנוי Trnavaתש"אהלר, צבי הירש בן משה הכהןבית הילל השלם

פרנקפורט דאודר Franתק"דהילל בן מרדכי מטיסמניץבית הילל
דירנפורט Dyhernfurthתנ"אהילל בן נפתלי הירץבית הילל - 2 כר'

ירושליםתשע"אשמואלי, מאיר דוד בן שלוםבית הכנסת כהלכה
ניו יורקתשס"חמכון שמן רוקחבית הכנסת שבבעלזא

תל אביב Tel Avivתש"ה - תש"חבית הכנסתבית הכנסת - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"והכהן, מרדכי בן חנוך חייםבית הכנסת
ירושליםתשס"דחמוי, אברהם שלום חי בן רפאלבית הכפרת
נתיבותתשע"טכהן, יוסף חיים בן מרדכיבית הלבנון

בני ברקתשס"זסולובייצ'יק, יוסף דוב בן יצחק זאב הלויבית הלוי <מהדורה חדשה> - 4 כר'
שקלוב Shklovתקס"ט הס'זנוויל, משה אלעזר בן שמואל הלויבית הלוי ותורת הבית

ונציה Veniceתכ"והורוויץ, ישעיה בן יעקב הלויבית הלוי
לבוב Lvovתר"עירוחם חיים בן יוסף הלויבית הלוי - 2 כר'

קרית מלאכיתשס"הסגל, ירוחם חיים בן יוסףבית הלוי
איתמרתשפ"אסולובייצ'יק, יוסף דוב בן יצחק זאב הלוי - כנרתי, עבית הלוי - סוגיות חנוכה

וילנה Vilnaתרכ"ג - תרל"דסולובייצ'יק, יוסף דוב בן יצחק זאב הלויבית הלוי - 8 כר'
ירושליםתשנ"אדייטש סג"ל, יהושעבית הלחמי  ביאור דרכי הלימוד

ירושליםתשמ"הדייטש סג"ל, יהושעבית הלחמי - 6 כר'
קרית ספרתשע"והלל בן רפאלבית הלל <מהדורה חדשה>

ירושליםתשס"חאונסדופר, אהרן בן הללבית הלל - רבי הלל אונסדופר
חמ"דחש"דגולן, יבית הלל - רבי הלל ליברמן

ורשה Warsawתרע"אהלל בן רפאלבית הלל - א
בני ברקתשנ"אכגן, חיים יעקב בן הללבית הלל
ורשה Warsawתר"נליבשיץ, הילל אריה בן דוב זאבבית הלל
פיוטרקוב Piotrkowתרס"זליוואנט, משה אליהו בן הלל הלויבית הלל
ירושלים Jeruasalemתשנ"זספר זכרוןבית הלל
תל אביב Tel Avivתשי"אפוסק, הילל בן אליהובית הלל

ירושליםתשנ"טקובץבית הלל - 51 כר'
טירנוי Trnavaתש"אפראנקל, יוסף אהרן בן משהבית המדות

קלוז' Clujתרפ"גאפפלבוים, שמריהו בן מרדכיבית המדרש של שם ועבר
ירושליםתשכ"השכטר, נחום שמריהובית המדרש שם ועבר

ליפציג Leipzigתרי"ג - תרל"חבית המדרשבית המדרש - 6 כר'
ירושליםתשל"הברגמן, מאיר צבי בן משהבית המדרש - 3 כר'



ירושלים Jerusalemתרפ"גוויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבבית המדרש
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"חמאנבי, מרדכי צבי בן בנימיןבית המדרש
בני ברקחש"דקובץבית המדרש
פאדגורזע - קראקאתרס"חראבבינאוויץ, חיים בן אברהםבית המדרש
לובלין Lublinתרצ"הבוים, יוסף אריה ליב בן נחוםבית המלך
שלוניקי Salonikaתקס"דבן חסון, יוסף בן אהרןבית המלך

קרקוב Cracowתרנ"בהלוי, ישעיה יעקב בן יהודה ליבבית המלכות
ברוקליןתשס"דמערכת בית צדיקים (באבוב)בית המלכות
אשדודתשס"דשווימר, מנחם מנדל בן יונתן בנימין ביינישבית הסופר

וינה Viennaתר"טבן זאב, יהודה ליב בן בנימין זאבבית הספר - ב (למודי המישרים)
ונציה Veniceשס"דעוזיאל, יהודהבית העוזיאלי

ירושליםתשל"המולכו, מיכאל בן שלמהבית העלמין של יהודי שאלוניקי
ישראלתשס"באנגל, אברהם יששכרבית העלמין של קהילת דונאסרדאהלי

תל אביב Tel Avivת"שקרול, צבי בן מרדכיבית הקברות הישן בתל-אביב
שלוניקי Salonikaתקי"חפלורנטין, שמואל בן דודבית הראה

ירושליםתשס"האשכנזי, יהודה שמואלבית השואבה <מהדורת אור ודרך>
ליוורנו Livornoתר"טאשכנזי, יהודה שמואל בן יעקבבית השואבה - בית מועד

ישראלתשנ"גאשכנזי, יהודה שמואלבית השואבה
ירושליםתשנ"בגרינפלד, שמואלבית השואבה - קונטרסי עיר על תלה

פתח תקוהמשפחת לקריץבית השואבה
ניו יורק New Yorkתשס"חשוואב, שמעון בן יהודה ליבבית השואבה - 2 כר'

ירושליםתשס"טשטרן יחיאל מיכל בן משה אהרןבית השם <מסכת מדות מבוארת בתוספת תמונות>
אלעדתשס"חמלכה, נסיםבית השם - 8 כר'

ירושליםתשל"דכולל אברכים בית התלמוד - נוה יהושעבית התלמוד - (ח) סוכה ושביעית
ירושליםתש"סקובץ כולל ישיבת בית התלמודבית התלמוד - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"דשוורצמן, דבבית התלמוד - שיעורי רבי דב שוורצמן בעניני מלאכת הו
ירושליםתשע"גקובץ אמרי מחשבה ומוסרבית וועד

ירושליםתשנ"טשטרן, משה אהרןבית ומנוחה
עתניאלתשס"האריאל, שמואלבית ועד הר חברון - תכלת

קרקוב Cracowתרמ"דיולס, יעקב צבי בן נפתליבית ועד לחכמים <כנוס סופרים>
בני ברקתש"עמאסף חידושי תורהבית ועד לחכמים <נאראל> - 2 כר'

ניו יורקתרס"גאברמוביץ, דובער (עורך)בית ועד לחכמים - 6 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הבית ועד לחכמים רמת שלמהבית ועד לחכמים - 11 כר'
ניו יורק New Yorkתרס"גבית ועד לחכמיםבית ועד לחכמים - 16 כר'
ירושליםחש"דבית מדרש בית ישראל עזרת תורהבית ועד לחכמים - 9 כר'



לונדון Londonתרס"ב-תרס"דדייכעס, ישראל חיים (עורך)בית ועד לחכמים - 8 כר'
לונדון Londonתרס"בהיימאן, אהרן בן מרדכיבית ועד לחכמים
סאיני Seiniתרפ"חוואכסמאן, אברהם בן פינחסבית ועד לחכמים

ירושליםתשס"זסאמעט, אשר זעליגבית ועד לחכמים - 2 כר'
תשע"זקובץבית ועד לחכמים - 5 כר'

מונקץ' Mukachevoתרמ"זרוטשטיין, מרדכי בן יעקב זאבבית ועד לחכמים
יס Jassyתרס"טשוומר, שמואל בן דוד ליבבית ועד לחכמים

גבעת שמואלחש"דשטרן, רפאלבית ועד לתורה - 3 כר'
וילנה Vilnaתקצ"בברודא, אברהם אהרן בן שלוםבית ועד

ירושליםתשנ"חקובץ בני הישיבותבית ועד - 2 כר'
ירושליםתשנ"טקובץ שיחות ומאמרי מוסרבית ועד - 14 כר'

נתניהתשס"דשלנגר, רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חייםבית ועד - משלי א-ו
ירושלים Jerusalemתש"ב - תשכ"בחרל"פ, יעקב משה בן זבולוןבית זבול - 7 כר'

ירושליםתשנ"דבן יעקב, אברהםבית זבידה
ירושליםתרפ"חגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביבית זקנים וזקנות הכללי

קורץ Koretsתקמ"הסירקיש, יואל בן שמואלבית חדש החדשות
מץ Metzתקכ"זהגדה של פסח. תקכ"ז. מץבית חורין - 2 כר'
בני ברקתשס"באסופה מוסריתבית חיינו - 6 כר'

ירושליםתשס"חגל-עזר, יוסף בן יגאלבית חיינו - קובץ בעיניני ירושלים והמקדש
בני ברקתשמ"הישיבת חכמי לובליןבית חיינו - 2 כר'

בני ברקתשע"הפררה, חיים בן יוסףבית חיינו
פודגורזה Podgorzeתרנ"חהלוי, ישעיה יעקב בן יהודה ליבבית חכמה

ירושליםתשע"אפנירי, משהבית חתנים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"במאירי, מנחם בן שלמהבית יד

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ד - תרס"זשוחט, שאול ידידיה בן אברהם חייםבית ידידיה - 2 כר'
לבוב Lvovתרכ"זלוו, ישראל בן אריה יהודהבית יהודא וישראל
ירושלים Jerusalemתר"ע - תרע"דוויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבבית יהודא - 7 כר'

ירושליםתשמ"חיהודה בן ניסן מקאלישבית יהודה (חידושי מהריב"ן) - 3 כר'
וילנה Vilnaתר"מאויזרמאן, יהודה אשר בן אליהובית יהודה

בני ברקתשע"ובוגץ, יצחק בן יהודה ליבבית יהודה - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתר"סגלבארד, יהודה צבי הירש בן משה יצחקבית יהודה

סטו מרהתרפ"זטבנקין, משה אהרן בן יהודהבית יהודה - א
דסאו Dessauתנ"חיהודה בן ניסן מקאלישבית יהודה - 2 כר'

אופקיםתשס"זימיני, ישי בן אבנרבית יהודה
בני ברקתשל"טכולל לאקענבךבית יהודה



לבוב Lvovתקצ"אלאנדא, יהודה בן יוסףבית יהודה - א,ב,ג
ונציה Veniceשצ"ה-שצ"ומודינה, יהודה אריה בן יצחקבית יהודה - 2 כר'

ליוורנו Livornoתק"ועייאש, יהודה בן יצחקבית יהודה
בילגורי Bilgorajתר"עפלוצקי, אלעזר יהודה ליב בן מאיר דן רפאלבית יהודה
ורשה Warsawתרנ"זפרנקל, יהודה בן יצחק הלויבית יהודה

צ'רנוביץ Chernovtsyתרצ"ד - תרצ"השפירא, אלתר אליקים שרגא בן חיים שמעוןבית יהודה - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרע"דתפילות. סידור. תרע"ד. ניו יורקבית יהודה

ורשה Warsawתרס"בשווארצברג, יהושע בן יוסףבית יהושע - 2 כר'
ירושליםחש"דדירנפלד, אברהם בן ישראלבית יוסף <מהדורה חדשה> - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרל"ה - תרמ"אשלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלבית יוסף חדש
ירושלים Jerusalemתשנ"גדושינסקי, יוסף צבי בן ישראל (אודותיו)בית יוסף להבה - תולדות מהרי"ץ א

ביתר עיליתחש"דהייזלר, יעקבבית יוסף להבה
בני ברקתש"סוויס, חייםבית יוסף להבה

ברלין Berlinתר"ע - תרע"וקארליבאך, שלמה בן יוסף צביבית יוסף צבי - 3 כר'
מישקולץ Miskolcתרצ"ח - תרצ"טדירנפלד, אברהם בן ישראלבית יוסף - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"דמיכלזון, צבי יחזקאל בן אברהם חייםבית יחזקאל
ירושליםתשנ"הסרנא, יחזקאל בן יעקב חייםבית יחזקאל - 5 כר'
בני ברקתש"לצוריאל, משה יחיאל הלויבית יחזקאל - 2 כר'
ירושליםתשס"גפרידמן, חנוך - כולל בית יחיאלבית יחיאל - 20 כר'

ניו יורקתשס"דגרינוואלד, יעקב בן יוסףבית יעקב <מהדורה חדשה> - תולדות הצדיקים
ני יורקתשע"דיאנובסקי, יעקב אהרן בן משהבית יעקב <מהדורה חדשה>

הרובישוב Hrubieszowתקפ"גלורברבוים, יעקב בן יעקב משהבית יעקב <דפו"ר>
בני ברקחש"דליינר, יעקב בן מרדכי יוסףבית יעקב <מהדורה חדשה> - 2 כר'

פרנקפורט דאודר Franתקכ"היעקב אור שרגא פייבל בן מנחם נחוםבית יעקב אש <ביאור איוב>
ניו יורק New Yorkתשי"טגרינברג, שלום בן יעקבבית יעקב מחצית השקל

זאלקוואתקל"זיעקב בן יצחק, מינובבית יעקב שנקרא מליץ ישר
תל אביבתש"טבטאוןבית יעקב
תל אביבתשט"זבירב, יעקב בן משהבית יעקב
ירושלים Jerusalemתש"ובית יעקבבית יעקב
תוניס Tunisתרנ"חבן בארון, שלמה חי בן יוסף ן' הלל חיבית יעקב
ירושלים Jerusalemתרמ"דברודא, ברוך בן יעקבבית יעקב
לבוב Lvovתק"נגרונדשטיין, יעקב הלויבית יעקב

סוליבה Svalavaתרס"טגרינוואלד, יעקב בן יוסףבית יעקב - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתר"מדה-לוו, יעקב בן חייםבית יעקב

וילנה Vilnaתרכ"דהורוויץ, יעקב בן אברהם הלוי מווילנאבית יעקב - א



קרקוב Cracowתרע"ג - תרצ"בהיבשר, יעקב בן שניאור זלמןבית יעקב
ירושלים Jerusalemתרצ"חהלפרין, שמעון בן יעקב ישראלבית יעקב - 2 כר'

זולקוה Zholkvaתק"צוויילר, יעקב בן יוסףבית יעקב
ג'רבה Djerbaתש"אחדאד, יעקב בן מעתוק עזיזיבית יעקב
ורשה Warsawתרע"בטאוושונסקי, יעקב בן שלמהבית יעקב

ירושלים Jeruasalemתשל"בטראב-מסלתון, יעקב הכהןבית יעקב  - ב
פיוטרקוב Piotrkowתר"סיאנובסקי, יעקב אהרן בן משהבית יעקב

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ז אחרייאקימובסקי, יעקב בנימין זאב בן בן-ציון הכהןבית יעקב - 2 כר'
דירנפורט Dyhernfurthתנ"ויעקב בן שמואל מצויזמירבית יעקב
ברלין Berlinתר"ויעקב זאב וולף בן צבי הירשבית יעקב

ירושליםתשי"טירחון לעניני חינוך ספרות ומחשבהבית יעקב - 166 כר'
ליוורנו Livornoתקנ"בכ"ץ, אברהם בן יחיאל מיכל מלאסקבית יעקב
בני ברקתשס"חלהב, יעקב בן זכריהבית יעקב
ירושליםתשס"דלוגאסי, יעקב ישראלבית יעקב
ירושלים Jerusalemתשי"זלורברבוים, יעקב בן יעקב משהבית יעקב

ורשה Warsawתר"נ - תרצ"זליינר, יעקב בן מרדכי יוסףבית יעקב - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתר"צמסקין, יעקב בן מרדכי הכהןבית יעקב
בני ברקתשס"גספרין, חיים יעקב בן אברהם מרדכיבית יעקב

ניו יורק New Yorkתש"ט - תשכ"אפלאנצגראבן, יעקבבית יעקב - 3 כר'
צ'רנוביץ Chernovtsyתרמ"חפלדבוי, יעקב מרדכיבית יעקב

ווילנא,,[תרפ"ח]קראנץ, יעקב בן זאבבית יעקב - וזאת ליהודה
ורשה Warsawתרנ"ברבינוביץ, יהושע יעקב בן משה צביבית יעקב

ווילנאתרע"ברודרמאן, יעקב בן אריה ליבבית יעקב - 2 כר'
מיהלוביץ Michalovceתרפ"טרובין, עזריאל יחיאל בן שמואלבית יער

ירושליםתשנ"אכולל בית יצחק הלויבית יצחק הלוי - 3 כר'
ירושליםתשס"וברטלר, יצחק אייזיק בן מנחם אשרבית יצחק - 15 כר'
וילנה Vilnaתרכ"ודאנציג, יצחק בן מנחם מאנושבית יצחק - 3 כר'
מונקץ' Mukachevoתרנ"זווייס, יצחק אייזיק בן אברהםבית יצחק - 3 כר'
ניו יורקתשס"טוינברגר, אלתר יצחק אייזיקבית יצחק - 2 כר'
סדילקוב Sudilkovתקצ"וחבר, יצחק איזיק בן יעקבבית יצחק - 4 כר'
אופן Ofenתקפ"זיצחק בן אליעזר ממונקאץ'בית יצחק - 4 כר'

ירושליםתשל"היצחק בן שמשון מווארקיבית יצחק
ניו יורקתשי"בישיבת רבנו יצחק אלחנןבית יצחק - 51 כר'

ברוקליןתשמ"גמושקוביץ, יצחק אייזיקבית יצחק
מכון בית יצחק - אוצר הפוסקיםבית יצחק



סט. לואיס St. Louisתרפ"דפינקלשטיין, שמעון יצחק בן יהודה צבי הלויבית יצחק
חמ"דחש"דפרידמן, נפתלי הירצקאבית יצחק

ירושלים Jerusalemתר"ערייטבורד, יצחק בן ניסןבית יצחק - על התורה
פרמישלה Przemyslתרל"ה - תרס"חשמלקס, יצחק יהודה בן חיים שמואל שמלקהבית יצחק - 9 כר'

ביתר עיליתתש"עהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשבית יציב
ירושלים Jerusalemתש"חווארהפטיג, ירוחם אשר בן שלמה יעקבבית ירוחם

ירושליםתשס"גאלטוסקי, ישראל בן חיים דבבית ישורון - ב"מ
ירושלים Jeruasalemתשע"וגאטינייו, יצחק בן אליקיםבית ישחק <מהדורה חדשה>

שלוניקי Salonikaתקנ"בגאטינייו, יצחק בן אליקיםבית ישחק
אדםתשע"חגבאי, ישיבית ישי - חלק פירות האילן

ירושליםתשס"דפישר, שלמה יהונתן יהודהבית ישי - 2 כר'
ונציה Veniceתצ"ח - ת"קאבן-חביב, יעקב בן שלמהבית ישראל <עין יעקב> - ב

ירושליםתשע"האייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקבית ישראל <מהדורת הצבי והצדק>
חמ"דחש"דבנבנישתי, ישראל בן אליעזרבית ישראל <מהדורה חדשה> א

חמ"דחש"דבנבנישתי, ישראל בן אליעזרבית ישראל <מהדורה חדשה> ב, ג
ירושליםתשס"הדירנפלד, אברהם בן ישראלבית ישראל <מהדורה חדשה> - ברכות

ירושליםתש"לדייוויס, משהבית ישראל באמריקה
ירושלים Jerusalemתש"ח-תשי"דהיילפרין, ישראל בן שלמהבית ישראל בפולין - 2 כר'

בני ברק - ניו יורקתשמ"ארוטנברג, יחזקאלבית ישראל המשפחה היהודית - 2 כר'
ירושליםתש"עטויסיג, ישראל - טויסיג, ישראל, בן בונםבית ישראל השלם - ו (ליקוטי נביאים וכתובים) - פניני יש

ירושליםתשל"בטויסיג, ישראלבית ישראל השלם - 7 כר'
חמ"דתשע"הוינברג, שלמה זלמינאבית ישראל להבה - ממרן הבית ישראל

ירושליםתשכ"בטויסיג, ישראלבית ישראל קמא - א
ירושליםתשכ"זטויסיג, ישראלבית ישראל תליתאה - 3 כר'

ירושליםתשכ"דטויסיג, ישראלבית ישראל תנינא - 2 כר'
לבוב Lvovתקצ"דאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקבית ישראל - 2 כר'
קובנה Kaunasתרפ"בבית ישראלבית ישראל - 2 כר'

קושטא Istanbulתל"חבנבנישתי, ישראל בן אליעזרבית ישראל
חמ"דחש"דבעילום שםבית ישראל

סטו מרה Satu Mareתרס"הברוין, ישראל חיים בן פייבלבית ישראל - 7 כר'
יס Jassyתרס"חגוטמאן, ישראל בן אריה ליבבית ישראל
תל אביב Tel Avivתשי"דגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםבית ישראל
לבוב Lvovתרל"אדוידסון, ישראל בן יצחקבית ישראל

מישקולץ Miskolcתרצ"זדירנפלד, אברהם בן ישראלבית ישראל - ברכות
ורשה Warsawתרל"והופשטיין, ישראל בן שבתיבית ישראל - 4 כר'



ירושליםתשע"טהורוויץ, ישראל זאב בן דוד יהודהבית ישראל - פסחים, יומא, ר"ה, מגילה, מו"ק, מנחות
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גז"ק, ראובן בן צבי דודבית ישראל
לידז Lodzתרע"גטורצקי, צבי בן שלמהבית ישראל
ירושלים,,תרצ"ח]יצחק יהושע בן ישראל מקארליץבית ישראל

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבבית ישראל - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתר"ל הס'כהנא, ישראל בן מרדכי הכהןבית ישראל
בני ברקתשכ"גלאו, משה חיים בן צבי יהודהבית ישראל

בואנוס אירס Buenosתשי"דלאנדא, ישראל אברהם אלטר בן שלוםבית ישראל - 2 כר'
ליברפול Liverpoolתרס"גלווין, אריה ליב בן נתןבית ישראל

ורשה Warsawתרע"בלרנר, ישראל אברהם בן שבח זאבבית ישראל - 2 כר'
בני ברקתשס"אקובץ תורניבית ישראל - הלכות יום טוב

וילנה Vilnaתרס"חקטן, משה בן פסחבית ישראל
וילנה Vilnaתרפ"ושלומוביץ, ישראל זלמן בן משה משילבית ישראל - 2 כר'
ירושליםתשס"השפירא, אלתר אליקים שרגא בן חיים שמעוןבית ישראל - 2 כר'

ברלין Berlinתפ"ושפירא, ישראל בן נתןבית ישראל
חמ"דתשפ"אפרנקל, יששכר דוב בן יצחקבית יששכר - 7 כר'
ירושליםתשס"דרבני ואברכי בית מדרש מכון הרמח"לבית כנסת כהלכה

ניו יורקתשע"טלוי, יעקב יהודה ליב בן אברהםבית לאבות <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרל"בלוי, יעקב יהודה ליב בן אברהםבית לאבות - 2 כר'

ורשה Warsawתרמ"גביננשטוק, לוי בן דוד יצחקבית לוי
פרמישלה Przemyslתרל"חגולדברג, נפתלי צבי בן חיים הלויבית לוי - 2 כר'

זולקוה Zholkvaתצ"בלוי בן שלמהבית לוי
חמ"דתשס"ולוי, יעקב ישראלבית לוי
ווילנאתרמ"אקאפשטיין, יעקב בן מרדכי סנדרבית לוי
ירושליםתש"לשפירא, לוי בן אריה ליבבית לוי

פולנאה Polonnoyeתקס"דצבי הירש בן עזריאלבית לחם יהודא
וילנה Vilnaתרס"דאויזרמאן, יהודה אשר בן אליהובית לחם יהודה

ירושליםתש"סדביר, יהודה מאיר בן אליעזרבית לחם יהודה - 9 כר'
ונציה Veniceשפ"המודינה, יהודה אריה בן יצחקבית לחם יהודה

ירושלים Jerusalemתרצ"ו - תרצ"טפתייה, יהודה בן משה ישועהבית לחם יהודה - 2 כר'
קלינורדין Kleinwardתרצ"דרטק, יהודה ליב יחיאל מיכל בן אברהםבית לחם יהודי

ירושלים,תש"זווייס, מרדכי ישראל בן יהודה אהרןבית ליליינטהאל בירושלם
לוצרןחש"דישיבת לוצרןבית לשמי

לודז' Lodzתרצ"אבית מאירבית מאיר - א
ירושליםתש"עהולצשטוק, מאיר יחיאל בן אברהם יצחק הלויבית מאיר - 2 כר'



תשל"זהכהן, אליעזר בן משהבית מאיר
יונה, מאירבית מאיר
אשדודתשס"אכהן, יוסף בן מאירבית מאיר

ניו יורק New Yorkתרע"וסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירבית מאיר - 3 כר'
לבוב Lvovתקצ"ופוזנר, מאיר בן יהודה ליבבית מאיר - 9 כר'

סלוצק SlutsKתרע"בקאצנלסון, זאב וולף בן מאיר הכהןבית מאיר - א
ליק Lyckתרכ"במרגליות, יהודה ליב בן אשר זליגבית מדות - 2 כר'

קושטא Istanbulרע"בעניו, יחיאל בן יקותיאלבית מדות
וילנה Vilnaתרכ"אריבלין, משה בן היללבית מדרש <עם בית בנימין>

ביתר עיליתקובץ גליונותבית מדרש גבוה לכהנים - א - יב
בני ברקתשכ"טאוסף שיעוריםבית מדרש לגבוה להוראה בית יהושע

ירושלים Jerusalemתרס"ההירשוביץ, אברהם עבר בן שמואלבית מדרש שמואל
תל אביב Tel Avivתש"אמאסףבית מדרש

ירושליםתשכ"גדימטורבסקי, חיים זלמןבית מדרשו של רבי יעקב בירב בצפת
ניו יארק,תרס"דאליעזר יואל בן חיים שלמה זלמן הלויבית מהרא"י

ירשליםתשס"טגאטינייו, יצחק בן אליקיםבית מועד <מהדורה חדשה>
שלוניקי Salonikaתקצ"טגאטינייו, יצחק בן אליקיםבית מועד
ירושלים Jeruasalemתשע"אוויטאל, חיים בן יוסףבית מועד

ירושליםחש"דזלזניק, אברהם יעקבבית מועד - שער התורה
בני ברקתש"סקורח, פנחס בן יוסףבית מועד - 2 כר'

ונציה Veniceשס"הרבא, מנחם בן משהבית מועד
וילנה Vilnaתרע"זרבינוביץ, משה יעקב בן יצחקבית מועד - 2 כר'
בית שמשתשע"ולוי, משה ליב בן דודבית מלא - 3 כר'

ליוורנו Livornoתרל"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהבית מנוחה
ליוורנו Livornoתרמ"חאשכנזי, יהודה שמואל בן יעקבבית מנוחה
קרוטושין Krotoszynתקצ"דיפה, מרדכי מיכאל בן מנחם מנדלבית מנחם

תל אביב Tel Avivקטלוגבית מסחר ספרים זוהר - קטלוג
ניו יורקתש"חמוזז, אהרן בן צבי הירשבית מקדש וקרבנות

ביתר עליתתשע"דזלוטניק, ישראלבית מקדש מעט
חמ"דתשע"דברמן, מרדכיבית מרדכי
קידן Kedainiaiתרצ"בגרודזנסקי, מרדכי בן צביבית מרדכי
ירושלים Jerusalemתש"כהריס, מרדכי בן אשר לעמילבית מרדכי

ירושליםתשס"זישיבת בית מרדכי זוועהילבית מרדכי - פסחים
ורשה Warsawתרמ"אליבשיץ, ברוך מרדכי בן יעקבבית מרדכי
ירושליםתשל"אמאי, מרדכי בן אהרון יהודהבית מרדכי



בני ברקתשס"ומילר, מרדכי בן יהודה יוסףבית מרדכי
ירושליםתשכ"ומילר, מרדכיבית מרדכי - 2 כר'
בוסטון Bostonתש"ד - תש"זסאוויצקי, מרדכי בן יוסףבית מרדכי - 2 כר'

סאיני Seiniתרצ"הפרנקל, מרדכי בן שמואלבית מרדכי
בני ברקתשמ"ושטיין, מרדכי בן משה דבבית מרדכי

חמ"דתש"פעלוני בית מרןבית מרן - 2 כר'
ורשה Warsawתרנ"ז - תרנ"חטריוואקס, משה חיים בן גבריאלבית משה חיים - א, ב

זולקוה Zholkvaתרט"ואפשטיין, משה בן שלמה הלויבית משה
ירושלים Jeruasalemתשע"זקרויס, משהבית משה

פיוטרקוב Piotrkowתרס"האשכנזי, משולם זלמן בן משולם זלמןבית משולם
כפר חב"דבית משיחבית משיח - 2 כר'

ירושליםתשע"דגבאי, מתתיהובית מתתיהו - 4 כר'
ירושליםתשע"אהירשמן, מתתיהו בן שמואלבית מתתיהו - 8 כר'

ירושליםתשע"אחבר, יצחק איזיק בן יעקבבית נאמן <מהדורה חדשה>
בילגורי Bilgorajתרפ"דאלברג, אברהם נתן בן יחיאל איכלבית נאמן
ונציה Veniceשפ"אביגה, יצחק בן משהבית נאמן
לא ידועחש"דבעילום שםבית נאמן

ירושליםתשל"גהרצמן, אלחנן יוסף בן שמואלבית נאמן - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"אחבר, יצחק איזיק בן יעקבבית נאמן

בני ברקתשע"המאזוז, מאירבית נאמן - א
סיגט Sighetתרס"זפרלס, יצחק משה בן יעקבבית נאמן

ירושליםתשכ"חבית נחום בית מרדכיבית נחום, בית מרדכי
חמ"דתשס"טהלוי, נחמיה בן יחיאבית נחם יה

פרנקפורט דמין Frankfתרמ"בהורוויץ, חיים מאיר בן יוסף הלויבית נכות ההלכות (תורתן של ראשונים) א-ב
פקש Paksתרנ"טשווארץ, נפתלי בן אברהם יהודה הכהןבית נפתלי - 2 כר'

וינה Viennaתרי"דקורונל, נחמן נתן בן דודבית נתן
ירושליםתש"סבטאון אברכי ערלויבית סופריהם - 25 כר'

ירושליםתשנ"הקובץ תורני  של אברכי ערלויבית סופרים - 7 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"טלווין, יהודה אריה ליב בן יצחק מאיר הכהןבית ספינקה

אלכסנדריה Alexandriaתרצ"גלוי, מרדכי בן שלמה דניאלבית ספר יהודי
בני ברקתשע"אכהן, בנציון בן שמעוןבית עבר - 2 כר'

ירושליםתשע"אאשכנזי, יהודה שמואל בן יעקב - עסיס, אברהם מבית עובד - הלכות תפילין <הערות ומקורות>
ליוורנו Livornoתרפ"באשכנזי, יהודה שמואל בן יעקבבית עובד
ליוורנו Livornoתרכ"בתפילות. סידור. תרכ"ב. ליוורנובית עובד

ורשה Warsawתרמ"טחבר, יצחק איזיק בן יעקבבית עולמים



פרנקפורט דמין Frankfתרמ"א - תרמ"בהורוויץ, חיים מאיר בן יוסף הלויבית עקד האגדות
צפתתשל"זפלר, משהבית עקד ספרים החדש - 5 כר'

תל אביב Tel Avivתשי"א - תשט"זפרידברג, חיים דוב בריש בן אברהם מאיר הלויבית עקד ספרים - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"דזיוויטץ, משה שמעון בן יחזקאלבית פגא

לונדוןתשכ"בהורוויץ, פינחס חיים בן אברהם זאב הלויבית פינחס <תורה> - א
מונקץ' Mukachevoתרע"ה - תרצ"גגרהר, פינחסבית פינחס - 2 כר'
לונדוןתשכ"בהורוויץ, פינחס חיים בן אברהם זאב הלויבית פינחס - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"חביהמ"ד גבוה לתורה ולהלכהבית פנחס
פיוטרקוב Piotrkowתרס"טהורוויץ, פינחס בן ישראל הלויבית פנחס
פתח תקוהתשכ"טוולף, פנחסבית פנחס
בילגורי Bilgorajתרפ"ורבינוביץ, פינחס בן משהבית פנחס
זולקוה Zholkvaתקי"טפרץ בן משהבית פרץ

ירושליםתשס"בשלשה חכמיםבית פרץ - בני משה - שם משה
ברליןתפ"ושפירא, יששכר בער בן נתןבית פרץ
ווארשא - ניו יורקתרפ"ז - תשי"דסיפורי צדיקיםבית צדיק

ניו יורקתשס"אמערכת בית צדיקים (באבוב)בית צדיקים (באבוב)
ניו יורקתשס"דמערכת בית צדיקים (באבוב)בית צדיקים יעמוד - 3 כר'

ברטיסלבה Bratislavaתרע"חלאנגרמאן, מאיר יהודה בן שלמהבית צדיקים
חמ"דחש"דדיעי, בן ציוןבית ציון

ברדיטשוב Berdichevתרנ"ט - תרס"טקאזאקוב, חיים יחזקאל זאב בן ישראלבית ציון - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"אקארפ, אלחנן בן-ציון בן יחיאל ליב הלויבית ציון - 2 כר'

קרית ספרתשס"גרובינשטיין, יוסף בן אשר זעליג הכהןבית קדשנו ותפארתנו - 2 כר'
ירושליםתשכ"הישר, ברוך בן דודבית קומרנא

ירושלים Jerusalemתשי"טלווין, יהודה אריה ליב בן יצחק מאיר הכהןבית קוצק - 4 כר'
חמ"דתשע"זקטן, גבריאל בן יוסףבית קטן - 2 כר'
בני ברקתשס"בבית קלםבית קלם - 4 כר'

בני ברקתשע"חמערכת שפתי חכמיםבית קעלם - 2 כר'
תל אביבתשמ"אישראלי (קולא), יעקבבית קרלין סטולין

חמ"דחש"דבית קרעטשניףבית קרעטשניף - 2 כר'
חמ"דתש"פטאוב, יהודהבית ראובן

ירושליםתשס"דללוש, ראובןבית ראובן - 3 כר'
ירושליםתשע"דהיילמאן, חיים מאיר בן אברהם שמואלבית רבי <מהדורה חדשה>

ברדיטשוב Berdichevתרס"בהיילמאן, חיים מאיר בן אברהם שמואלבית רבי
תשמ"חידיעון מוסדות מחזיקי הדת דחסידי בעלזא בארה"בית רבן
בני ברקתשמ"זקלפהולץ, ישראל יעקבבית רוז'ין



ניו יורקתשנ"בקליין, מנשה בן אליעזר זאבבית רחל (משנה הלכות) <טקסט>
ניו יורקתשנ"בקליין, מנשה בן אליעזר זאבבית רחל (משנה הלכות)

ירושליםתשע"גחדוק, אביה שמריה בן ישראלבית רחמים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"חרידב"ז, רפאל יעקב דוד בן זאבבית רידב"ז
ורשה Warsawתרנ"זפלדמאן, שאול בן יוסף מאירבית שאול
בני ברקתשפ"אמכון שיח אבות קוידינובבית שאץ

מודיעין עיליתתשע"אקסלר, מאיר בן שמחהבית של עושר וכבוד
ירושלים Jeruasalemתשע"דמשפחת שראבניבית של תורה

ירושלים Jerusalemתש"חלווינגר, יצחק אייזיק שלום בן יהודה אריהבית שלום
ניו יורקתשכ"גמהרם, שלום מנחם מענדיל בן אהרןבית שלום
לונדוןתשס"חמוסקוביץ, שלום בן מרדכי יוסף משהבית שלום

ניו יורקתשס"הגלב, דוד כהנאבית שלמה <שושלת מונקאטש>
ירושליםתשע"זדרימר, שלמה בן יעקבבית שלמה <מהדורה חדשה> - 12 כר'

וילנה Vilnaתרנ"גאבל, שלמה זלמן בן קלמן דודבית שלמה
זולקוה Zholkvaתק"סאליעזר ליפמאן בן יהודה ליב סג"לבית שלמה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"ובוכנר, שלמה בן בנימין וולףבית שלמה - 2 כר'

שלוניקי Salonikaת"פבן חסון, שלמה בן אהרןבית שלמה
אורשובה Orsovaתרפ"חגלב, דוד כהנאבית שלמה - 3 כר'
ירושליםתשס"טדרימר, שלמה בן יעקבבית שלמה - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתרנ"טפרידמאן, שלמה מאיר אלתר בן יצחקבית שלמה - 4 כר'

סט. לואיס St. Louisתרפ"זקוטלר, שלמה נתן בן יצחק אהרןבית שלמה
חמ"דתשע"דשטנצל, שלמה בן חיים דובבית שלמה

ירושליםתשכ"בשרייבר, שלמהבית שלמה - 2 כר'
ירושליםתשס"במשאש, שלום בן מימוןבית שמ"ש
קרקוב Cracowתר"צפרידמאן, שמאי בן בן-ציון הכהןבית שמאי

בני ברקתשמ"גצאהן, שמאי בן משולם זושאבית שמאי - 2 כר'
לונדוןתשע"בפאלקנפלד, שמואל בן משה פינחסבית שמואל אחרון תניינא
פיעטרקוב,תרע"ד,פאלקנפלד, שמואל בן משה פינחסבית שמואל אחרון - 6 כר'
ישראלתש"עמועד, שמואלבית שמואל הקטן - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"ווויינפלד, שמואל צבי בן יוסף חיים הלויבית שמואל ודוד
בני ברקחש"דקובץבית שמואל יצחק

ורשאתרצ"ז - תרצ"חבית שמואלבית שמואל
ברוקליןתשס"אזשרקובסקי, צבי הכהן בן שמואלבית שמואל - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"בקאהן, יהושע העשיל צבי בן שמואלבית שמואל - 2 כר'

ברדיטשוב Berdichevתר"סקארטופיל, שמואל זאנוויל בן צבי הירשבית שמואל



דירנפורט Dyhernfurthתמ"טשמואל בן אורי שרגא פייבוש מוודיסלאבבית שמואל - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתצ"טשמואל בן ישראל מקראקוביץבית שמואל
חיפהתשל"זשמואל מקמינקאבית שמואל
ירושליםתשכ"אחמוי, אברהםבית שמחה

ניו יורקתשס"ושנייבלג, חיים מאירבית שמחה - 2 כר'
דירנפורט Dyhernfurtתצ"בניגרין, שמעון שלמה בן שמואלבית שמעון שלמה

לונדוןתשל"באשלג, יהודה ליב הלויבית שער הכונות <אור פשוט> - 2 כר'
ירושליםתשפ"אעוזיאל, שמעון נחמן בן זבולוןבית שער - 2 כר'

ירושליםתשס"חבלום, עמרם בן יצחק יעקבבית שערים <טקסט>
מונקץ' Mukachevoתרס"טבלום, עמרם בן יצחק יעקבבית שערים - 4 כר'
בית חלקיהתשע"אישיבת שערי שמועותבית שערים - 3 כר'
ירושליםתשע"גברומברג, חיים שמואל בן יונה הלויבית שרגא - 11 כר'

ניו יורקתשכ"הסנדר, יצחק בן משה אהרןבית שרגא
ירושליםתרצ"בבית תלמודבית תלמוד
ירושליםתשנ"דלזכרו של רבי יהודה ליב מנדלקורןבית תלמוד
וילנה Vilnaתרע"הקארליץ, שמריהו יוסף בן שמשוןבית תלמוד

ירושלים Jeruasalemתשע"ופאפו, אליעזר בן יצחקבית תפילה <מהדורה חדשה>
רמת גןתשנ"באלחראזי, שלמה בן סעדיה בירב מימוןבית תפילה

ירושליםתשס"גמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושבית תפלה <מהדורה חדשה>
ירושליםתשמ"גפאפו, אליעזר בן יצחקבית תפלה <מהדורה חדשה>

וינה Viennaתרל"ותפילות. סידור. תרל"ו. וינהבית תפלה יקרא
בילגורי Bilgorajתרפ"חרוזנפלד, משה בן נתן הלויבית תפלה למשה

שלוניקי Salonikaשמ"גבן ארויו, יצחק בן משהבית תפלה
לודז' Lodzתרפ"ח - תרצ"גגליקסמאן, ברוך בנדיט בן יעקבבית תפלה
ירושלים Jerusalemתרס"במרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושבית תפלה

בלגרד Belgradeתר"כפאפו, אליעזר בן יצחקבית תפלה - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתע"ב-תע"גתפילות. סידור. תע"ב. אמשטרדםבית תפלה

קושטא Istanbulתצ"התפילות. סידור. תצ"ה. קושטאבית תפלה - 3 כר'
חמ"דתשע"זמכון פירותיך מתוקיםביתה יוסף - 2 כר'

פתח תקוהתשס"זפאללאק, אהרן בן אברהם אלטרביתו נאוה קודש (זכרונות והנהגות של הרה"ק מהר"א מב
פתח תקוהתשס"בפאללאק, אהרן בן אברהם אלטרביתו נאוה קודש - דער רב זכרונו לברכה

רכסיםתשע"טאשכול, יוחאיביתך ושעריך - מזוזה
צפתתשס"טעייש, מרדכיביתך שלום
ירושליםתשע"זבן יוסף, אפריםביתנו השלם
ירושלים1993טאובר, עזריאל בן אהרןבך אתפאר



אלעדתשע"זישיבת תורה בתפארתהבך אתפאר
אשדודTunisתשע"הצוקר, יחיאל מאירבך אתפאר

ירושלים Jeruasalemתשע"וזייבלד, חיים בן שמעוןבך יברך ישראל <פסקי הגרי"ש אלישיב>
פרמישלה Przemyslתרס"המאנזון, לוי יצחק בן יוסףבך יברך ישראל <מהדורת שפתי צדיקים>

פרמישלה Przemyslתרס"המאנזון, לוי יצחק בן יוסףבך יברך ישראל
ירושליםתשנ"הקריספין, יעיש בן משהבך יברך ישראל

חמ"דחש"דקלופט, חיים בן יואלבכה תבכה בלילה
לונדון Londonתרס"זקאמשוויץ, אברהם בן משהבכור אדם
ירושלים Jerusalemתרמ"טוובר, מרדכי אליעזר בן דודבכור דל

ירושלים Jerusalemתש"וקרונז'ק, חנוך בן יוסףבכור המציאות
ירושלים Jeruasalemתשל"דכהן יעקב בן יצחקבכור יעקב

ג'רבה Djerbaתרע"בכהן, יעקב בן אברהם מג'רבהבכור יעקב - 2 כר'
ביתר עיליתתש"עעמנואל, מרדכי בן שמואלבכור קדשים - 2 כר'

בני ברקתשפ"אקוסובסקי-שחור, יצחק אברהם בן שאולבכור שאול - 5 כר'
ירושליםתשנ"זשור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמןבכור שור על הש"ס

לבוב Lvovתרל"גשור, ברוך בן חיים משהבכור שור
ניו יורקתשל"טברונשפיגל, אבאבכורי אבא
פסגותתשע"אאביב, נירבכורי אביב
לבוב Lvovתרל"גביק, אברהם בן יעקבבכורי אביב
סט. לואיס St. Louisתש"ברוטנברג, משה בן יעקב יוסףבכורי אביב

ירושלים Jerusalemתשע"זאלישוב, אברהם בן משהבכורי אברהם <מהדו"ח>
ורשה Warsawתרנ"זאלישוב, אברהם בן משהבכורי אברהם - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"זקובץ  מאמרים - ישיבת מרכז הרבבכורי אדמתך
ישראלתשכ"בדרבקין, אליהובכורי אליהו
בני ברקתשנ"ווסרמן, אשר בן אברהם בצלאלבכורי אשר

רחובותתשס"אגורטלר, נחום שמואל בן זאבבכורי גשן - 5 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"הארזי, דודבכורי דוד

ורשה Warsawתרכ"גלוונשטיין, ברוך שלמה בן אברהםבכורי הלמודיות
וינהתקפ"דשטרן, מנדל בן יצחקבכורי העתים

ירושליםתשנ"גלוי, חיים יעקב בן שמואל יצחקבכורי חיל - כתובות
בני ברקתשס"חהייזלר, יהושע אשר בן יוסףבכורי יאה

ירושליםתשס"חדון יחיא, יהודה ליב בן חייםבכורי יהודה <טקסט>
לוצין Ludzaתר"צ - תרצ"טדון יחיא, יהודה ליב בן חייםבכורי יהודה - 2 כר'
ניו יורקחש"דלייכטאג, יהודה מאיר יעקבבכורי יהודה - 4 כר'

מודיעין עיליתתשע"ההוטנר, יוסף זונדל בן חייםבכורי יוסף <מהדורה חדשה>



וילנה Vilnaתרל"אהוטנר, יוסף זונדל בן חייםבכורי יוסף
ירושליםתשנ"זמאמרי תורה והלכהבכורי יוסף - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"ו - תשנ"בזריהן, יעקב חי בן ברוךבכורי יעקב (מהדורה חדשה עם תוספות)
ירושליםתשנ"חאטלינגר, יעקב יוקב בן אהרןבכורי יעקב
ירושלים Jerusalemתרס"וזריהן, יעקב חי בן ברוךבכורי יעקב
לונדון Londonתרנ"טרבינוביץ, יעקב בן אליעזר שמחהבכורי יעקב
ביתר עיליתתשנ"גמעלם, יצחק בן יחיאבכורי יצחק

וילנה Vilnaתרנ"דקילמיסקי, ישראל בן צבי הכהןבכורי ישראל
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חזאמלונג, אברהם נפתליבכורי נפתלי
בני ברקתשנ"טקליינמן, מרדכיבכורי סופרים
שיקאגא,,תרנ"ט]פינקלשטיין, שמעון יצחק בן יהודה צבי הלויבכורי ענבים
בני ברקתשע"זאבוהב, אלעזר אהרןבכורי עצרת

קובנה Kaunasתרפ"חזאקס, יהודה בן ציון בן משה לויבכורי ציון וענבי ציון
ירושלים Jerusalemתרס"גהלוי, יוסף צבי בן אברהםבכורי ציון
ירושלים Jerusalemתש"דקובץבכורי ציון

ניו יורקתשמ"חשיפנסקי, ראובן בן ישראל שבתיבכורי ראובן - בבא בתרא
וילנה Vilnaתרכ"טרבינוביץ, שלמה ראובן בן דודבכורי ראש

שימלוי Simleul Silvaתרפ"ואויסלאנדר, יעקב שמואלבכורי ראשית
בית שמשתשע"וגרינגרס, בנימין אברהם בן שמואל שמחה הלויבכורי ראשית

תל אביבתשל"אצוקרמן, רפאל שמחה הכהןבכורי רש
ורשה Warsawתרצ"זרוזנבלום, שמואל חיים בן דודבכורי שחר
גבעתייםתש"נאדרי, אליאב בן פנחסבכורי שי

בני ברקתש"עאדלר, קלמן בן יוסףבכורי שלום
בני ברקתשמ"חליסיצין, שלמה בן טוביהבכורי שלמה - בכורות

פיוטרקוב Piotrkowתרנ"ד - תרצ"ארזכטה, שלמה אברהם בן דניאל זאבבכורי שלמה - 2 כר'
בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהבכורים לה'

וינה Viennaתרכ"ד - תרכ"הביכוריםבכורים - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"ךישיבת הרמב"םבכורים - 12 כר'

ורשה-קראקוי,תרס"זסלושץ, נחום בן דוד שלמהבכורים - מסע במצרים
חמ"דתשע"וקובץ זכרוןבכושרות

בני ברקתשע"גויספיש, קלמןבכחך עשה
ורשה Warsawתרכ"בקסטין, דוב בר בן יעקבבכי מסתרים
אמשטרדם Amsterdamתקמ"דאהרן שמעון בן יעקב אברהם מקופנהאגןבכי נהרות

ירושליםתשנ"הבלומנטל, אלחנןבכל דרכיך דעהו
לודז' Lodzתרפ"דפרנקל, ברוך בנדיט בן יצחק זאבבכל דרכיך דעהו



בני ברקתשע"ואויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןבכל יום יהיו בעינך כחדשים
מעלה אדומיםתשפ"אפריס, יהודהבכל מאדך - עבודת היסורים

מודיעין עיליתתשע"האריוביץ, ישראל יעקבבכל מלאכת עור
חמ"דחש"דבעילום שםבכל נפשך
ירושליםתשס"דוינברג, יצחק אייזיקבכל נפשך

רוזנטל, חיים שלמהבכל נפשך - תולדות רבי נתן צבי פינקל
עמנואלתשע"גברנד, יצחק בן וולף זאבבכנף איש יהודי - ב

ישראלתשנ"גהרפנס, יחזקאלבכף הקלע
ירושליםתשס"השמסיוב (שמשי), רפאלבכרי ישראל - 4 כר'

בני ברקתש"עשפירא, יהודהבכרמי יהודא
מודיעין עיליתתש"פשורקין, יעקב משה בן מיכלבכתב אמת

ירושליםתשס"ועדס, יעקב בן יהודהבכתבי האר"י
נתניהתשע"בארביב, אלוןבכתם פז
ירושלים Jeruasalemתשס"טסיאני, שלום מאירבל תקיף
בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהבלב ימים

ירושליםתשמ"גברטורא, אברהםבלב קשוב - תולדות רבי אליעזר ברגמן
ירושליםתשע"חגוטליב, אברהם מרדכיבלבב שלם

ירושליםתשס"דבעילום שםבלבבי משכן אבנה - 46 כר'
מודיעין עיליתתש"עאורבך, אליעזר בן שמעון גרשוןבלבנון ישגה

ירושליםתשע"וטייטלבוים, אריה לייבבלבנת הספיר
בני ברקתשע"טנובוגרוצקי, מנחםבלבת אש - 2 כר'
תל אביבתשמ"הסורסקי, אהרןבלבת אש - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתשי"בגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםבלז
ישראלתשל"דספר קהילהבלז - ספר זכרון

ונציה Veniceשפ"דמודינה, יהודה אריה בן יצחקבליל חמיץ
ירושליםתשס"במנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהבלילה ההוא

ברוקליןתשס"הרבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאבלילה שירה עמי
תל אביבתשכ"חספר קהילהבליצה - פנקס בעליצע
ישיבת כרם ביבנהתש"סקובץבלכתך בדרך - 42 כר'

ורשה1955בלעטטר פאר געשיכטע - 2 כר'
ברוקלין Brooklynתרצ"דאייזנשטאט, בן-ציון בן משהבלשוני מלה
בני ברקתשס"גדיין, נסים בן שלמהבם חייתני

בני ברקתש"ספלמן, משה בן שלום בן ציוןבם חייתני - נדה
מודיעין עיליתתשע"גשוורצבורד, ברוך מרדכי בן מאירבם חייתני - 7 כר'

ירושליםתשכ"זכהנא, קלמן בן בנימין זאבבמאבק נגד ניתוחי מתים



ירושליםתשס"ופריינד, זאבבמאזני צדק
לזכר הרבנית גריינימןבמאי זכיין

ישראלתשע"דדרעי, אברהםבמדבר אלינה
בני ברקתשס"חוורטהיימר, אברהם יהודה בן הללבמדבר יהודה
חמ"דחש"דדידי, צביבמה אברכך

ניו יורק New Yorkתרצ"זחודורוב, מנחם מנדל דוד בן מרדכיבמועדו
תל אביבתשס"חשמעונוב, נהוראי בן יוסף הלויבמותר לו

אלעדתשע"בכהן, יעקב רועי - בגריש, ערןבמחוקק משענתם - 2 כר'
בני ברקתשנ"אהלפרין, רפאל בן יעקבבמחיצת החזון איש - 2 כר'

ירושליםתשע"חסופר, יוחנן בן משה (עליו) - סופר, משהבמחיצת זקני
ליקוואדתשפ"אטאפלין, ישראלבמחיצת חכמי ישראל - 2 כר'

ירושליםתשס"דג'יקובס, משה צביבמחיצת רבינו <רבי יעקב קמינצקי>
ירושלים Jerusalemתשי"חמארק, יעקב בן יהודהבמחיצתם של גדולי הדור

ירושליםתשס"זלורינץ, שלמה זלמןבמחיצתם של גדולי התורה - 2 כר'
חמ''דחש''דיפרח, דודבמחיצתם של גדולי ישראל

בני ברק Bene Berakתשע"זבעילום שםבמחשבה שניה
תשס"חש. יוסףבמחשבה תחילה  - חשיבה חיובית ברוח היהדות

בני ברקתש"עבודנהיימר, מיכאל יחיאל בן יהודהבמי התורה - 2 כר'
ירושליםתשס"הלוגאסי, יעקב ישראלבמים עזים נתיבה

תל אביב Tel Avivתש"בבמיצרבמיצר
ירושליםתש"אשבועון מזרחיבמישור - 4 כר'
תל אביבתשמ"דליסמן, חיים מרדכיבמלוא האור

ירושלים Jerusalemתשי"ט - תשכ"דחן, אברהם יהודה בן חיים דוד צביבמלכות היהדות - 3 כר'
בני ברקתשנ"הרוט, אליהובמסילה העולה

ירושליםתשפ"אשילת, יצחקבמסילה העולה - 10 כר'
חמ"דתשע"חגינזבורג, אליעזרבמסילה נעלה

ירושלים Jeruasalemתשע"דווין, דב בערלבמסילה נעלה - 2 כר'
שחףתשע"זמימון, עמוסבמסילה נעלה - 3 כר'

ירושליםתשס"המנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהבמסילה נעלה
מגדל העמקתשע"ומשדי, יואל רועיבמסילה נעלה

ביתר עיליתתשע"דרביע, חיים שמעון בן אליהובמסילות החיים - 3 כר'
חמדתשפ"אבעילום שםבמסכת מקוואות - פירוש מסכת מקוואות וידים ודיני חציצ

ירולשיםתשל"חאוריין, מאירבמעגלות החסידות
ירושליםתשע"חגוטליב, אברהם מרדכיבמעגלות השנה - 2 כר'

בני ברקתשע"ורבינוביץ, קופל בן דב הלויבמעגלי החיים



בני ברקתשע"ורבינוביץ, קופל בן דב הלויבמעגלי השנה
ירושלים,תש"החוג הראי"הבמעגלי חוג הראי"ה

אבני חפץתש"ססלימאן, אהודבמעגלי יושר - בראשית
ירושליםתשע"חרוטשילד, יששכר שלמהבמעגלי ישר - 2 כר'

בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהבמעגלי צדק
בני ברקתש"פזכריהו, מיכאל בן נתנאלבמעגלי צדק
ניו יורקתשס"דחלקיהו, אשרבמעגלי צדק
גבעת זאבתשע"דצדק, יהודהבמעגלי צדק

בני ברקתשכ"והירש, שמשון בן רפאלבמעגלי שנה - 4 כר'
ירושליםתש"עישיבת בנין אבבמעונות אריות - כתובות

תל אביב Tel Avivתשמ"הארליך, ישראל בן יהודהבמעלות גבורים
חמ"דחש"דבעילום שםבמעלות היראה
תל אביבתשל"בכהנא, אלכנסדרבמעלות התפילה
בת יםתשס"אהכהן, דוד חיבמעמד השחר

תשס"במכון רוביןבמערבא אמרי- קידושין, בבא מציעא
חמ"דתשפ"אבעדש, אורבמעשה ידך ארנן - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"דכולל ערב ללימוד ח"ח ואהבת חסד בעיוןבמצוותיו חפץ מאוד
חמ"דחש"דלובנשטיין, יצחקבמצוותיו חפץ מאוד
בית שמשתשע"הטעפפער, חיים יונתןבמצות שבת גרוסה

ניו יורקתשס"זמתיבתא דשיכון סקוויראבמצות שבת גרוסה - ה
ניו יורקתשע"חפרידמן, אברהם צביבמצות שבת

ירושליםתשפ"אאפלבוים, איתיבמצותיו חפץ מאד
ירושליםתשנ"ברוזנר, שלמהבמצותיו חפץ מאד

ירושליםתשס"ולקטבמקהלות ברכו - בעניני ברכות
בני ברקתשפ"אעיריית בני ברקבמקהלות

ירושליםתשכ"גהכהן, מרדכיבמקום קרבנות בזמן הזה
ירושליםתש"סמכון התורה והמדינה, ארץ חמדהבמראה הבזק - 10 כר'

תל אביבתשמ"זנריה, אברהם יצחק בן משה צבי (עליו)במרומי מירון
ירושליםתשע"גאבינר, שלמה חיים הכהןבמרחקים יזכרוני
תל אביב Tel Avivתשט"זכהנא, שמואל זאנוויל בן שלמה דודבמרצפת המזלות

בני ברקתשע"גשפירא, ברוך מרדכיבמשמרת הפסח - 4 כר'
בני ברקתשס"טשפירא, ברוך מרדכיבמשמרת הקודש

ירושלים Jeruasalemתשנ"והערות וחידושים במשנת הגאון רבי מנחם זעמבאבמשנת הגאון
תשע"השיינברגר, יעקב שלמה (עורך)במשנת הפרשה - 2 כר'

אלעדתשע"דשיינברגר, יעקב שלמהבמשנת רש"י



חמ"דחש"דבריקמן, יוסף בן אברהם מרדכיבמשנתו של רע"א - חנוכה
ישיבת כרם ביבנהבמשעול הכרם - דרכי לימוד וקנין תורה

בני ברקתשע"זהרשקוביץ, דוד משהבמשעול הכרמים - 2 כר'
בני ברקתשע"חדיין, נסים בן שלמהבמשפט האורים

אלטונה Altonaתקכ"בקליף, יעקב בן יששכר ברבמת יחיד
ירושליםתשע"גקובץבמת ציבור

תשע"חשטרוך, יוסף מאיר בן נחום צבי הכהןבמתי ים - 2 כר'
ניו יורקתשע"אמייזיס, אברהם אליהו בן בן-ציון ניסן בנימיןבן אברהם <בית מוסר - שער משיח>

ירושליםתשכ"במייזיס, אברהם אליהו בן בן-ציון ניסן בנימיןבן אברהם על התורה
ליוורנו Livornoתרמ"באבוקארא, אברהם בן משהבן אברהם - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתקפ"ואישטרושה, חיים אברהם בן דודבן אברהם
ניו יורקתשע"דמייזיס, אברהם אליהו בן בן-ציון ניסן בנימיןבן אברהם - 5 כר'

אזמיר Izmirתרל"וקריספין, יום טוב בן יהושע אברהםבן אברהם
אולקסניץ Oleksinetsתקכ"ז - תקכ"טאליהו בן אהרן סג"לבן אהרן
בני ברקתשמ"טלוי, מרדכי בן אהרןבן אהרן
זולקוה Zholkvaתקי"אבנימין זאב בן דוד אשכנזיבן אוני
וילנה Vilnaתרנ"ולודז'מאן, בנימין בישקא בן שלמה זלמןבן אוני
זולקוה Zholkvaתפ"טאורי בן יהודה ליב הלוי מדרויבן אורי
וינה Viennaתרכ"אמילר, אורי בן מרדכיבן אורי

ירושליםתשל"וסרוסי, חואתיבן אחיסמך
ירושליםתשע"חיוסף חיים בן אליהו - בן חיים, אשרבן איש חי <אבן חי - 5 כר'

ירושליםתשמ"היוסף חיים בן אליהובן איש חי <מאורות יוסף, אמרות חיים> - 2 כר'
חמ"דחש"דפטאל, מרדכיבן איש חי הלכות פורים ע"פ תכלת מרדכי

ירושליםתשס"ויוסף חיים בן אליהובן איש חי המקוצר - 2 כר'
בני ברקתשס"היוסף חיים בן אליהובן איש חי המשולב עם עוד יוסף חי - 3 כר'

מודיעין עיליתתש"פיצחקוב, גבריאל בן יוסף אילןבן איש חי וקיים - מועדים
ירושליםתשל"ביוסף חיים בן אליהובן איש חי - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"א - תר"עיוסף חיים בן אליהובן איש חיל - 3 כר'
תפרחתשנ"חגולדברג, גדליה בן מרדכיבן איש ימיני
פירט Fuerthתקמ"האשר אנשיל בן משה ברבן אמונים

בני ברקתשע"דרפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןבן אמתך - מגילת רות
ורשה Warsawתרנ"ה - תרנ"טשפר, אריה ליבוש בן אהרן יוסףבן אסף המזכיר

אלטונה Altonaתקס"חיעקב בן אנשלבן אשר
ביתר עיליתתשע"הקליין, זעליג לייב בן אשר אהרןבן אשר - 4 כר'
ליוורנו Livornoתרנ"גהלוי, אליהו בן רפאל שלמהבן בגימט' אליהו



וילנה Vilnaתרנ"אראטנר, יחזקאל בן שלוםבן בזי
פרמישלה Przemyslתר"סספרין, אליעזר צבי בן יצחק  איזייקיהודה יחיאלבן ביתי - א

פרמישלה Przemyslתר"סספרין, אליעזר צבי בן יצחק אייזיק יהודה יחיאלבן ביתי - 2 כר'
ניו יורקתשל"חספרין, אליעזר צבי בן יצחק אייזיקיהודה יחיאלבן ביתי - ב מכת"י

חמ"דתש"עדייטש, יוסף ישראל בן אהרן דודבן גרני <מהדורה חדשה> - 2 כר'
טו Turna nad Bodvouתרצ"אדייטש, יוסף ישראל בן אהרן דודבן גרני
אמשטרדם Amsterdamתרי"אפולאק, גבריאל בן יצחק איזקבן גרני

ירושליםתשנ"חדוויך, משה בן דוד הכהןבן דוד <מכון הכתב>
נתיבותתשנ"אאמסלם, דודבן דוד
ירושלים Jerusalemתרפ"טדוויך, משה בן דוד הכהןבן דוד
אמשטרדם Amsterdamתפ"טנפתלי בן דוד מאמשטרדםבן דוד
האנוואה,שע"ואקסלרוד בנדט בן יוסף הלויבן דעת

ליוורנו Livornoתקפ"ארפאפורט, דוד בן אהרן הכהןבן הא הא
ורשה Warsawתרנ"טאיידלמאן, ברוך נחמן בן חיים דובבן הימין

בית שמשתשע"חאבן-חסדאי, אברהם בן שמואל הלויבן המלך והנזיר <מהדורה חדשה>
ראשון לציוןתשע"דאבן-חסדאי, אברהם בן שמואל הלויבן המלך והנזיר <מהדורה מעובדת>

מנטובה,שי"זאבן-חסדאי, אברהם בן שמואל הלויבן המלך והנזיר - 4 כר'
ירושלים,תשד"מסוקולוב, מיכאל בר בן רפאל וולףבן הנפח
ירושלים Jeruasalemתשמ"וקוליץ, חיים עמנואל בן דוד נחמןבן העליה
אזמיר Izmirתרל"המזרחי, חיים מאיר בן יצחקבן הרמה
ברטיסלבה Bratislavaתרס"דמיזש, יהושע צבי בן בנימיןבן ז"ק
פקש Paksתרס"חשפיץ, יוחנן בן בנימין זאב סג"לבן זכאי

ליוורנו Livornoתקנ"גאבולאפיו, חזקיה דוד בן מרדכיבן זקונים
דרוהוביץ' Drogobychתרמ"טבריל, יעקב בן מיכלבן זקנים

בני ברקתשנ"טמרקסון, פנחס בן יחיאל יצחקבן חיל - בבא מציעא
ירושליםתשע"טהופמן, דוד אהרן בן מנחם צביבן חכם - הלכות כבוד אב ואם

פרמישלה Przemyslתר"סקנולר, חייםבן חלד
ניו יורקתשס"חגולדשטיין, לויבן חמש למקרא - נח

ירושלים Jerusalemתרפ"ולבטון, חיים מרדכי בן חלפוןבן יאיר - 2 כר'
אזמיר Izmirתרל"זמזרחי, חיים מאיר בן יצחקבן יאיר
שלוניקי Salonikaתקס"וטאריקה, ידידיה שמואל בן יהודהבן ידיד

ברטיסלבה Bratislavaתרל"אליטש-רוזנבוים, אברהם בן יהודה הלויבן יהודה
ירושלים Jerusalemתרצ"גפולישץ, יהודהבן יהודה

ירושלים Jerusalemתרנ"ח - תרס"דיוסף חיים בן אליהובן יהוידע - 5 כר'
וינה Viennaתקע"הקוניץ, משה בן מנחם מנדלבן יוחאי



ירושליםתשס"באליצור, שולמיתבן יוסף ליוסף - לזהות מחברו של יוצר קדום (תדפיס)
קלוז' Clujתרפ"ושווארץ, יוסף צבי בן חיים יהודה הלויבן יוסף

ירושלים Jerusalemתש"חיאדלר, בן-ציון בן יצחק זאבבן יכבד אב
פיוטרקוב Piotrkowתרס"אניימאן, יונה איזיק בן יואל דובבן יכבד אב - א - ב
בני ברקתשס"הרוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבבן יכבד אב - 2 כר'

ירושליםתש"משוורץ, יואל בן אהרןבן יכבד אב
מודיעין עיליתתשנ"זישראל, רחמים חיים יהודה בן מיכאל יעקבבן ימין - 2 כר'

וינה Viennaתקפ"דפררוי, בנימין זאב בן שלמהבן ימיני
וינה Viennaתקפ"זינייסי, יהודה שלוםבן ישי

ירושליםתשמ"הוויינברגר, אליהו בן שבתיבן ישכר - 9 כר'
בני ברקתשס"אהוברמן, יצחק הכהןבן לאשרי ברכה משולשת - 3 כר'

בני ברקתשנ"טלוין, יהושע בן אברהם דבבן לוי
ירושלים Jerusalemתר"י - תרי"אמשה בן מרדכי גימפל סג"לבן לוי

ירושלים Jerusalemתרע"ג - תרפ"הקורקוס, מאיר בן אברהםבן מאיר
ירושליםתשל"חבכרך, יהושעבן מי זה העלם
ירושליםתרס"ואלחדאד, מסעוד בן דוד הכהןבן מכבד אב

ירושליםתשע"דמינצברג, נתן יהודה לייב בן אלימלךבן מלך תורה - 8 כר'
ירושליםתשע"דמינצברג, נתן יהודה לייב בן אלימלךבן מלך - 21 כר'

ורשה Warsawתרל"ושפערלינג, משה שמואלבן מלך
ניו יורקתשמ"טלוינגר, יהודה ליבבן משכיל
שלוניקי Salonikaתקס"בקאמונדו, שלמה בן אברהםבן משק

תל אביבתשכ"בנריה, משה צביבן נח שרצח באונס וברצון
חמ"דחש"דהיימליך, מנחם יוסף הלויבן נחום - שבת

ירושלים Jerusalemתרצ"גספרים חיצוניים. תרצ"גבן סירא  <העברי>
קושטא Istanbulרע"טספרים חיצוניים. רע"טבן סירא עם מעשיות שבתלמוד

ברלין Berlinתרפ"זספרים חיצוניים. תרפ"זבן סירא
ברוקליןתשמ"המייזלס, עוזיאל בן יוסףבן עוזיאל - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתקמ"ומארזוק, מנצורבן פדהצור
ירושלים Jeruasalemתשע"איעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהבן פורת יוסף <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ירושליםתשע"הקובו, יוסף בן יהודה - קשאני, יצחקבן פורת יוסף <תולדות יצחק> - 3 כר'
ג'רבה Djerbaתרפ"ד - תרצ"בברבי, יוסףבן פורת יוסף - 2 כר'
קורץ Koretsתקמ"איעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהבן פורת יוסף - 5 כר'

חש"דחש"דספר זכרוןבן פורת יוסף
שלוניקי Salonikaתקנ"זקובו, יוסף בן יהודהבן פורת יוסף
בני ברקתשנ"ורוט, נתן אליהובן פורת יוסף



ירושליםתשמ"בשטוקהמר, שמואל אבישי בן יהושע משהבן פורת יוסף
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ז - תרע"גענגיל, יוסף בן יהודהבן פורת - 2 כר'

פירט Fuerthתקנ"והס, יוסףבן פרת יוסף
סאטמאר- Izbica,(תרפ"ז)-תרפ"טטובנקין, משה אהרן בן יהודהבן פרת יוסף - 2 כר'

ירושליםתשל"טהיילפרין-האלפערט, יוסף צביבן ציון
אמשטרדם Amsterdamת"ניוסף בן אלימלךבן ציון

ירושליםתשפ"אכהן, שמואל בן יהודהבן ציצית הכסת
ירושליםתשנ"טהלטובסקי, רפאל חייםבן ראם

אלכסנדריהתר"סחזן, שלמה בן יוסףבן שלמה
ירושליםתשנ"ולנדוי, בצלאל בן לוי יצחקבן שלש עשרה למצוות

מנטובה Mantuaשפ"בדי מדינה, שמואל בן משהבן שמואל
ירושליםתש"דבצרי, דוד שלוםבן שמונה עשרה לחופה

ניו יורקחש"דספר יובל - איגוד הרבנים דאמריקהבן שמונים לגבורות
ירושליםתשל"חשוורץ, יואל בן אהרןבן תורה וישיבה

בני ברק Bene Berakתש"סבעלום שםבן תורה מהותו והשקפתו
זיטומיר Zhitomirתרי"זאדהאן, שלמה בן מסעודבנאות דשא - 2 כר'

חמ''דחש''דאדיר, ישראלבנאות דשא
בני ברקתשנ"בבעילום שםבנאות דשא

חמ"דחש"דגרינפלד, דוד שאול בן יצחק משהבנאות דשא - 4 כר'
חמ"דחש"דצדיקי לעלובבנאות דשא
ישראלתשע"זמונסוניגו, רפאל אהרן בן ידידיה משהבנאות מדבר
נתניהתשנ"אשטרן, שאולבנבכי התורה

תל אביב Tel Avivתשי"טספר קהילהבנדין - פנקס בנדין
בית שמשתשס"דעמית, שגיבבנה ביתך כבתחילה
ירושליםתשנ"חבלוך, מיכה שלמה ישראלבנה ביתך כהלכה

ניו יורקתשע"זשעהר, אשר אנשילבנה ביתך
באר שבעתשס"זקרוצ'י, מאירבנו של אברהם - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemחש"דמכון נתיב הברכהבנוהג שבעולם
מודעין עליתתשע"השרייבר, יוסף מאירבנוי לתלפיות

לבוב Lvovתקס"אגלאנטי, שמואל בן מרדכי הלויבנוית ברמה - 3 כר'
לודתשמ"גמלאכי, צביבנועם שיח

ירושלים Jeruasalemתשנ"אכ"ץ, שרהבנות השיר הנאות
ירושליםתשע"זלוגאסי, יעקב ישראלבנות עליה

ירושלים Jerusalemתרצ"בגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביבנות ציון המצוינות - ט
ירושלים Jerusalemתרפ"ט-תרצ"בגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביבנות ציון וירושלם - 4 כר'



לייקוודתשע"ואייברמסאן, מנחם מענדלבני אברהם א
לייקוודתש"פאייברמסאן, מנחם מענדלבני אברהם ב

לייקוודתש"פאייברמסאן, מנחם מענדלבני אברהם - הלכות הכנה משבת לחול
ירושלים Jerusalemתרס"הכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהבני אברהם
קושטא Istanbulתקל"גמיוחס, אברהם בן יהודהבני אברהם
קרקוב Cracowתרע"טמרקר, יהודה בן אברהםבני אברהם
בני ברקתש"ערביבו, בני בן אברהםבני אברהם
פרג Pragueתקע"טאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעבני אהובה

בגדאד Baghdadתרס"חאגסי, שמעון אהרן בן אבאבני אהרן עם הגהות הרב יהודה פתייא ז"ל
בגדאד Baghdadתרס"חאגסי, שמעון אהרן בן אבאבני אהרן
וילנה Vilnaתרס"בחזן, אהרן יואל בן יצחק הכהןבני אהרן
אזמיר Izmirתל"דלאפאפא, אהרן בן יצחקבני אהרן
תל אביב Tel Avivתש"זפיינגלוז, אהרן בן ישראל דודבני אהרן
בני ברקתשע"זפנחסי, ישראל הלוי בן אברהםבני איש

בני ברקתשע"חארגון בני אמוניםבני אמונים
בני ברקחש"דבני אמוניםבני אמונים - א

יפו Jaffaתרפ"דגולדמאן, יעקב בן אשרבני אשר
ירושליםתשס"חפרידמן, פנחס בן יהושעבני אתה - בר מצוה

בני ברקתשע''אחדאד, יורםבני בבת עיני
אשדודתש"נלייפער, מרדכי ישכר בער בן אברהם אבאבני בינה - סדר הדלקת נרות חנוכה בנוסח רבוה"ק לבית

ירושליםתשל"ברבינוביץ, חיים ראובןבני בינה
ניו יורקתשנ"טהרשקוביץ, יצחק בן אפרים פישלבני בכורי ישראל
בני ברקתשס"חוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבבני בכורי ישראל
ניו יורקתשע"חנוסבוים, נחמיה יצחקבני בכורי ישראל

בית שמשחש"דקלוגער, אברהם צביבני בכורי ישראל - 2 כר'
בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צביבני בכורי ישראל - 2 כר'
ניו יורקתשע"אגליק, חנניה דב בן יהונתן בנימיןבני בנימין - ערבי פסחים

יבניאלתשס"בהכהן, בנימין בן חנןבני בנימין
ירושליםתשנ"וליפקין, בנימיןבני בנימין

חמ"דתשס"דנבול, בנימיןבני בנימין - פרקי אבות
פרמישלה Przemyslתרנ"גרייך, יוסף בנימין בן שמעון ישעיהובני בנימין
ירושליםתשכ"ו,רפאפורט, משה בן בנימין הכהןבני בנימין

ירושלים Jerusalemתרל"ונבון, בנימין מרדכי בן אפריםבני בנימן וקרב אי"ש
בני ברק - ניו יורקתש"כעיריית בני ברקבני ברק ארבע שנות יצירה

תל אביב Tel Avivתש"יבני ברק. עירייהבני ברק בת כ"ה



בני ברק Bene Berakתשע"זדיין, נסים בן שלמהבני ברק
בני ברקתש"דעירית בני ברקבני ברק - עיר ואם בישראל

ווילנא,תרנ"ט,ליפשיץ, גרשון בן זאבבני גרשון - 2 כר'
קושטא Istanbulתצ"חפאלקון, דודבני דוד

ירושליםתשנ"גמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכיבני האומה - קהילות פורטוגל והאיים
תל ציוןחש"דבית מדרש היכל תורהבני היכלא - 2 כר'

ברוקליןתשפ"אישיבת היכל שמואלבני היכלא - עירובין
חמ"דתשע"הישיבת מאור התלמודבני היכלא - 2 כר'

ירושליםתשמ"טנריה, משה צבי בן פתחיהבני הישיבות וגיוסם
ניו יורקתשס"זסופר, משה בן שמואלבני הנעורים

ירושליםתשס"דפיינהנדלר, ישראל פסח בן יוסףבני חביבי - 2 כר'
תל אביבתשנ"במלמד,יוסף בן ציון בן דבבני חורין

ג'רבאתשכ"ובוחניך, חי מנחםבני חי <הוצאה חדשה>
ג'רבאתשכ"ובוחניך, חי מנחםבני חי - 2 כר'

קושטא Istanbulתע"באלגאזי, חיים בן מנחםבני חיי
ירושליםתשס"זקובץ דינים ומכתבים מתוך כת"י ששון - דנגור, עזבני חיי - מנחה בלולה

בני ברקתשע"גגולד, דורון דוד בן שמואל יהושעבני חיל - 3 כר'
ירושליםתשס"ופינקל, משה בן חיים זאבבני חיל - 5 כר'

מודיעין עיליתתשע"טקובץבני חיל
ליוורנו Livornoתקי"חעייאש, יהודה בן יצחקבני יהודה (לחם יהודה - בית יהודה)

מודיעין עיליתתשס"טכהן, יהודה אריה בן מרדכי זאבבני יהודה - 19 כר'
ירושליםתשס"הליטש-רוזנבויםבני יהודה - 4 כר'

ירושליםתשע"דמשפחת הרבנים ליטש-רוזנבויםבני יהודה - חמדת אריה
ליוורנו Livornoתקי"חעייאש, יהודה בן יצחקבני יהודה - (חלק ממנו)

עמנואלתשע"ובאסה אליהו,יונתןבני יהוידע
ירושליםתשס"הלאנדסופר, יונה בן אליהו - פראנק, שלום יוסף בןבני יונה <מהדורה חדשה> - יובל שי

פרג Pragueתקס"גלאנדסופר, יונה בן אליהובני יונה
ליוורנו Livornoתקנ"גטאנוג'י, יוסף בן שלום הכהןבני יוסף
שלוניקי Salonikaת"פיוסף בן שלמה בן יחיאלבני יוסף
ליפציג Leipzigתרל"בפיילבוגן, בנימין בן יוסףבני יוסף
ירושליםתר"נקאריו, יוסף יאושעבני יוסף

פרמישלה Przemyslתרנ"ברייך, יוסף בנימין בן שמעון ישעיהובני יוסף - 2 כר'
ג'רבה Djerbaתרצ"דחורי, יעקבבני יעקב - א

ירושליםתש"סשכנזי, יעקב בן מרדכיבני יעקב - 4 כר'
קושטא Istanbulתע"דששון, יעקב בן ישראלבני יעקב



שלוניקי Salonikaתקי"זחנין, יצחק משאלוניקיבני יצחק
ירושלים Jerusalemתרמ"דאקשוטי, יצחק בן חייםבני ישחק

אלקנהתשמ"חאסופת מאמריםבני ישראל ובני נח
ירושליםתשכ"בהרבנות הראשיתבני ישראל - 2 כר'

ניו יורקתש"ןקאראלי, ישראל אשרבני ישראל
ירושליםתשכ"בקובץ פסקי הלכה ומקורותבני ישראל -

ירושליםתשס"זשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובבני יששכר <מהדורה חדשה מנוקדת> - 2 כר'
בני ברקתשס"חשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובבני יששכר <מהדורת מכון בני שלשים> - 2 כר'

בני ברקתשס"השפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובבני יששכר <עם ביאור הצבי והצדק> - 5 כר'
לונדוןתשע"דשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובבני יששכר <עם ביאור יודעי בינה> - 6 כר'
זולקוה Zholkvaתר"ישפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובבני יששכר מאמר שבתות ד' ור"ח <דפו"ר>

ניו יורקתש"ושפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובבני יששכר - 3 כר'
תוניס Tunisתרס"דאסולין, לוי בן יוסףבני לוי
וילנה Vilnaתרל"טלווין, ירוחם בן חיים זלמן הלויבני לוי

פרנקפורט דמין Frankfתרס"הפרידברג, חיים דוב בריש בן אברהם מאיר הלויבני לנדא למשפחותם
ירושלים Jerusalemתרע"דפאפו, דוד בן שלמהבני מאיר

חמ"דחש"דשפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךבני מחשבה טובה <מהדורה חדשה>
תל אביבתשל"גשפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךבני מחשבה טובה

ירושליםתשמ"טמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכיבני מלכים <הספר העברי במרוקו>
ירושליםתשס"זיוסף, יצחק בן עובדיהבני מרוקו והלכותיהם

ירושליםתשע"גמאג'אר, משה בן יעקבבני משה <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרס"דהכהן, משהבני משה
ירושליםתש"ןולנשטיין, משה נחוםבני משה
ליוורנו Livornoתקס"דמאג'אר, משה בן יעקבבני משה
קושטא Istanbulתע"גשלטון, משה בן יעקבבני משה
ברטיסלבה Bratislavaתרכ"טסופר, נפתלי בן מרדכי אפרים פישלבני נפתלי

לונדוןתשע"זשישא, יוסף בן אברהם הלויבני סופרי המלך
ליוורנו Livornoתרי"ביצחקי, יהודה בן יצחק חי הכהןבני סמיכי
אלעדתשנ"טקובץבני עד - א

ירושליםתשע"אסוגיות בנושא חובת שמירת הגוף והנפשבני עליה חפצים בחיים
ירושליםתשע"זלוגאסי, יעקב ישראלבני עליה
ירושליםתשכ"טשלוש, דוד חייםבני עמי

בני ברקתשנ"זלזרזון, משה  בן ישראל צביבני פרזים ומוקפים - 2 כר'
תל אביבתשס"דמיטאבסקי, בן ציוןבני ציון <מהדורה חדשה>

ניו יורק New Yorkתשי"באייזנשטאט, בן-ציון בן משהבני ציון



ירושליםתשנ"ובמה לבני ישיבות העוסקים בתורת אר"יבני ציון
ירושליםתש"ולכטמאן, בן-ציון בן אברהם הלויבני ציון - 6 כר'

וילנה Vilnaתרס"חמיטאבסקי, בן ציוןבני ציון
בני ברק Bene Berakתשע"הפרץ, בן ציון בן כמסוניבני ציון

ירושליםתשנ"הקובץבני ציון - א
ירושלים Jerusalemתרצ"ח - תשט"זשפירא, דוד בן מנחם בן-ציוןבני ציון - 3 כר'

בני ברקחש"דגנחובסקי, אברהם בן אליהו משהבני ראם <מחידושי הגר"א גנחובסקי>
פיוטרקוב Piotrkowתר"ספילווארג, יונה בן שלמהבני רשף - א-ב

תשנ"המאזוז, שושן בן כמוסבני שושן
באר שבעתשס"אאמסלם, שלמהבני שלמה - 3 כר'

בני ברקתשס"גדיין, נסים בן שלמהבני שלמה
בית שמשתשס"גהערש, מאיר יצחקבני שלמה - משלי

סוליבה Svalavaתרע"גרוטנברג, יוסף בן צבי הלויבני שלשים - 3 כר'
ירושליםתשל"אשלי, שאול מקיקץ בן מעתוקבני שלשים

ירושליםתשנ"בחאיון, שמואל בן יצחקבני שמואל - 3 כר'
זולקוה Zholkvaתפ"זמשה שמואל בן מרדכיבני שמואל
ליוורנו Livornoתקי"טעדאווי, משה בן שמואלבני שמואל

ירושליםתשס"זיוסף, יצחק בן עובדיהבני תימן והלכותיהם
מונקץ' Mukachevoתרמ"זגרוספלד, יחזקאל בן נפתליבני"ן אה"ל מועד
ירושלים Jerusalemתרע"אדוויך, חיים שאול בן אליהו הכהןבניהו בן יהוידע

ירושלים Jerusalemתרנ"ח - תרס"דיוסף חיים בן אליהובניהו - 2 כר'
ירושליםתשס"ובעילום שםבניך כשתילי זיתים

ירושליםתשס"חכהן, ינון יחזקאל בן אבנרבניך לימודי ה'
בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהבניך למודי ה'
ליקוואודתשס"דינאי, אליהו הלויבנים חביבים
ברוקליןתשס"ברבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאבנים למקום

ניו יורקתשע"השנעעבאלג, אברהם זאב בן חייםבנים על אבות - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשמ"הרוזן, מינהבנימין אבנדאנה נדודיו והרפתקאותיו באיטליה ובליבאנט

חמ"דתשע"דבצרי, יוסף חיים בן בנימיןבנימין הצדיק - רבי בנימין בצרי
ונציה Veniceרצ"טבנימין בן מתתיהבנימין זאב <דפו"ר> - 2 כר'

פרמישלה Przemyslתרנ"ט - תר"סווילר, בנימין זאב בן חיים שמחהבנימין זאב אחרון - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"טבנימין בן מתתיהבנימין זאב - 3 כר'

תל אביב Tel Avivתשל"חעטון, כדיר שלמהבנימין צעיר
ירושליםתשס"בבקשי דורון, אליהובנין אב <שיחות ומאמרים> - 3 כר'

ירושליםתשס"בבקשי דורון, אליהובנין אב <תשובות ומחקרים> - 7 כר'



ירושליםתש"פבית המדרש גבוה להוראה בנין אבבנין אב - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"דבקשי דורון, אליהובנין אב - שבת

בני ברקתשס"טויסברג, שמעון בן ברוך מאירבנין אב
ניו יורקתשמ"השולמן, אליהו ברוך בן ניסן אלחנןבנין אב
ירושליםתש"פבקשי דורון, יצחק בצלאלבנין אבי
ירושליםתשס"במילצקי, אריה דב בן שמעון אליעזרבנין אדם

ירושליםחש"דוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאלבנין אליהו - 12 כר'
חברוןתחש"דבלייכר, משהבנין אמונה

ירושליםתשנ"אבורודיאנסקי, אפרים נחום בן בן ציוןבנין אפרים - א
בני ברקתשנ"טשטיין, אפרים פישלבנין אפרים
ירושליםתשמ"זאביב"י, יוסף בן אריהבנין אריאל

חמ"דתש"פגוזי, אריאל יעקב בן אברהםבנין אריאל - 3 כר'
ירושליםתשס"הגולדברג, זלמן נחמיה בן אברהםבנין אריאל
ירושליםתשל"זגנוט, מרדכי בן יואלבנין אריאל
בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהבנין אריאל
ירושליםתשע"חהכהן, אריאל בן משהבנין אריאל
וינה Viennaתרמ"גכלבו, יהושע יוסף בן יעקב מנחםבנין אריאל

קרקוב Cracowתרס"הלוונשטאם, שאול בן אריה ליבבנין אריאל - 6 כר'
נתיבותתשס"טלזכר אריאל טובי ע"הבנין אריאל

ירושליםתשע"אמייק, אריאלבנין אריאל - 2 כר'
אלעדתשע"אמילר, אריאל שמעוןבנין אריאל - 2 כר'

ירושליםחש"דקרויזר, יהודהבנין בית המקדש בזמן הזה
ירושליםתשס"הסילבר, יצחק אייזיק בן מנחם מנליבנין בית נאמן

ניו יורקתשס"טמייזלש, דוד דוב בן מרדכי זאבבנין דוד  <תורה - סוגיות הש"ס>
בני ברקתשס"בטאוב, דוד דוב בר בן בנימין זאבבנין דוד <דרשות>

וילנה Vilnaתרמ"טאלפרט, מרדכי דוד בן חיים שבתיבנין דוד
בני ברקתשנ"וטאוב, דוד דוב בר בן בנימין זאבבנין דוד - 4 כר'

בני ברקתשע"אטוויל, דוד בן שלמהבנין דוד
ורשה Warsawתרע"גמייזלש, דוד דוב בן אהרן אריה יהודה יעקבבנין דוד - מגילת איכה ומדרשי חז"ל

אויהל Satoraljaujhelתש"במייזלש, דוד דוב בן מרדכי זאבבנין דוד - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"גזילברברג, בנימין בן יצחק נחוםבנין דעת - 2 כר'

תל אביבתרצ"טפינס, יחיאל מיכל בן נחבנין הארץ - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתקל"האלטשולר, יחיאל הילל בן דודבנין הבית
ירושליםתשס"וארלנגר, עקיבא בן אברהםבנין הבית
ירושלים,תרצ"דוויינטרויב, יעקב דוד בן יצחק אייזיק יום טובבנין הדביר



ניו יורקתש"בצימרמאן, אהרן חיים בן יעקב משה הלויבנין הלכה
מצפה יריחותשפ"ארטבי, ישועהבנין המשפט - 3 כר'

תל אביב Tel Avivתרצ"חהלר, יצחק אייזיק הלויבנין הריא"ל
ירושליםתשס"בפפר, יהושע בן מאיר הלויבנין השטר

ירושליםתשע"דקמינצקי, אמתי הכהןבנין התורה לדורות
ירושליםתשע"הקורסיה, שמעון בן יעקבבנין ותיקון - בין המצרים

ורשה Warsawתר"סלייבמאן, אברהם יצחק בן אריה ליבבנין זקנים - א
ירושליםתשע"טדומב, שמואל חייםבנין חיים - 3 כר'

ורשה Warsawתרנ"זווילדמאן, יהושע אלטר בן אלימלךבנין יהושע
דירנפורט Dyhernfurtתקמ"חיהושע פאלק בן יצחק איזקבנין יהושע
לונדוןתשע"טמייזליש, יהושע בן חייםבנין יהושע
ירושליםתשכ"חיוסף בן שלמה, מפוזןבנין יוסף
פיוטרקוב Piotrkowתר"עיוסף בן שמעוןבנין יוסף

ורשה Warsawתרכ"אסירקין, יחזקאל בן משהבנין יחזקאל - 2 כר'
בילגורי Bilgorajתרפ"חראיובסקי, יחזקאל אברהם בן ישראל נתן נטעבנין יחזקאל - 2 כר'

ירושליםתשע"גורקר, יחיאל אריאלבנין יחיאל - בבא קמא
בית שמשתשס"הרבינוביץ, יעקב עקיבא בן גמליאל הכהןבנין יעקב - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"טארבה, עמיאלבנין ירושלים
ירושליםתשע"גקצבורג, אוריאל צבי בן ישראל חיים הכהןבנין ירושלים
ורשה Warsawתרכ"דתלמוד ירושלמי. תרכ"ד. ורשהבנין ירושלים
לובלין Lublinתרצ"גגלרנטר, צבי הירש בן גדליהבנין מנחם

בני ברקתשס"ברוזנברג, מרדכי בנימין בן יצחק יעקבבנין מרדכי - 11 כר'
לונדוןתשס"חמייזליש, משהבנין משה - 2 כר'

ירושליםתשע"זפרצוביץ, נחום - שולביץ, מאיר (עורך)בנין נחום
בני ברקתשל"טזאיד, יחיאל בן חייםבנין עדי עד - 3 כר'

אלעדתשע"בנסיר, יניב בן משה חייםבנין עדי עד
תל אביבתשס"ארייס, משהבנין עדי עד
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןבנין עדי עד

ירושליםתשס"טחבר, יצחק איזיק בן יעקבבנין עולם <מהדורה חדשה> - או"ח, יו"ד
ירושליםתשל"גאברהמי, דודבנין עולם - 2 כר'
ורשה Warsawתרי"א - תרס"דחבר, יצחק איזיק בן יעקבבנין עולם - 3 כר'

מישקולץMiskolcתרפ"דפרידמן, בנימין בן יוסףבנין עולמים
וץ Vacתרצ"ט - תשט"זמייזלש, צבי הירש בן דוד דובבנין צבי - 3 כר'
ירושליםתשס"ד-תשס"חבטאון קהילת בנין ציוןבנין ציון - 1-21

ירושליםתש"סדפן, בנציון בן שלמהבנין ציון



ירושליםתשס"אסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםבנין ציון
ביאליסטוק Bialystokתר"צשמושקוביץ, ניסן בן-ציון בן מנחם מאירבנין ציון - 2 כר'

אלטונה - וילנהתרכ"ח - תרל"חאטלינגר, יעקב יוקב בן אהרןבנין ציון, ובנין ציון החדשות
ירושליםתשס"ההלוי, שאולבנין שאול

ירושליםתשס"חכהן, חנן בן יעקבבנין שבת - א - ב
וילנה Vilnaתרכ"טאברהם שמחה בן יעקב נחמן מאמציסלאבבנין של שמחה
ירושליםתשנ"ואויערבך, שמחה בונים בן אברהם דבבנין של שמחה
ירושליםתשס"דקובץבנין של שמחה

וילנה Vilnaתרנ"בדירקטור, צבי הירש בן שלוםבנין שלום
ניו יורקתש"עוייס, שלום נח סג"לבנין שלום - 8 כר'

ירושליםתשס"האהרוני, דוד בן יוסףבנין שלם
ירושליםתשע"וכהנא, אפריםבנין שלם - 7 כר'
בני ברקתשנ"גסלר, שלום בן יוסףבנין שלם - נזיר

ביתר עיליתתשס"בעמאש, אפרים אריאל בן יוסף הכהןבנין שלם - 4 כר'
חמ"דתשע"אקרויזר, שלמה זלמןבנין שלם - יבמות

ירושליםתשנ"בכהן, שלמה בן ישראל משה מווילנאבנין שלמה <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושליםתשע"חכהן, שלמה בן ישראל משה מווילנאבנין שלמה <מהדורה מחודשת> - ב

ירושליםתשס"השטרן, ברוך בן שלמהבנין שלמה ואהל רחל
מודיעין עיליתחש''דאביב, נסיםבנין שלמה
תל אביב Tel Avivתש"יגור-אריה, שלמה בן אליעזרבנין שלמה
גריבו Grajevoתרס"חגורדון, שלמה בן יעקבבנין שלמה
פרנקפורט דמין Frankתס"חהאנאו, שלמה זלמן בן יהודה ליב הכהןבנין שלמה

וילנה Vilnaתרמ"טכהן, שלמה בן ישראל משה מווילנאבנין שלמה - 2 כר'
פרמישלה Przemyslתרנ"בלאנגרמאן, מאיר יהודה בן שלמהבנין שלמה - 2 כר'
ירושליםתש"נמאז, נתן בן שלמהבנין שלמה - 6 כר'

חמ"דתשע"המז, נתןבנין שלמה
ביאליסטוק Bialystokתרצ"ורבינוביץ, שלמה אביגדור בן מאירבנין שלמה
ירושליםתשס"השטרן, ברוך בן שלמהבנין שלמה
שקלוב Shklovתקמ"טשלמה בן אברהם אבריל מליסאבנין שלמה
איטקונן Chernyshevskתרל"גשלמה דוד בן שמואל מלאהיסקבנין שלמה

ירושליםתש"פכהן, שמואל בן יהודהבנין שמואל - אהע"ז
פרמישלה Przemyslתרס"ולאנדא, שמואל בן קלונימוס סג"לבנין שמואל

רטבי, ישועהבנין, המשפט - ד
שדרותתשע"בחורי, צבי בן שמעוןבנינו כנטיעים - 2 כר'

ירושליםתשס"חאברהמי אברמסקי, ישראל בן דוד הלויבנינו של עולם



ירושליםתש"עאלטרמן, אלישע בן יקותיאלבנינו של עולם
ירושלים Jeruasalemתשע"וגאופטמן, אברהם צביבנית בית כנסת כהלכה

פתח תקוהתשע"בזנד, יהושע זאב בן נפתלי יוסףבנית הבית
ירושליםתשנ"זאלטר, פנחס מנחם בן אברהם מרדכיבנסוע הארון

ירושלים Jerusalemתשי"זוורנר, אשר זאב בן שמחה בונםבנערינו ובזקנינו
פולטבה Poltavaתרס"טשלז, צבי בן בן-ציוןבנפלאותיך אשיחה

חמ"דתשע"בקשתיאל, אליעזרבנפש האגדה
חמ"דתשע"חקשתיאל, אליעזרבנפש השבת

עליתשע"דקשתיאל, אליעזרבנפש התורה - 3 כר'
חמ"דתשע"זקשתיאל, אליעזרבנפש התשובה - 2 כר'

תל אביבתשנ"גאסופת מאמריםבנפתולי הזמן
בנדט, מאירבנפתולי החיים
ירושליםתשמ"זוולף, אביעזריבנפתולי הימים

תשפ"אאליעזר, אוריאלבנר מצווה ותורה אוריאל
ירושלים Jeruasalemתש"מאדרי, יהודהבנתיב האמוראים

חולוןתשס"גקובץ (עורך: וייטמן, זאב)בנתיב החלב - 6 כר'
חיפהתשמ"טספר זכרוןבנתיב החסד

ירושליםתשל"ומונק, משהבנתיב הערכים
בני ברקתשס"חשוקרון, אבנר ישראלבנתיבות האיש - 2 כר'

בני ברקתשע"חמרקוביץ, צבי בן שמואלבנתיבות האמונה <מהדורה חדשה>
חמ"דתשס"טמרקוביץ, צבי בן שמואלבנתיבות האמונה - 2 כר'

בני ברקתשס"טבית המדרש בנתיבות ההוראהבנתיבות ההוראה - 13 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"גשרשבסקי, יהודה אבנתיבות ההלכה  <כשרות> - ב  ג'לטין

ירושלים Jeruasalemתשנ"גמכון באהלי תורה  שע"י ישיבת אמרי יושר - שרשבנתיבות ההלכה <כשרות> - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"המכון באהלי תורה  שע"י ישיבת אמרי יושר - שרשבנתיבות ההלכה <שבת> - א  יין קידוש

ירושליםתשס"חקסטנר, נחום (עורך)בנתיבות ההלכה - 49 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"זגירשט, יהודה ליב בן מנחם מנדלבנתיבות הזמן והנצח

ירושליםתשע"טכהן, משה מרדכיבנתיבות הטהרה
ירושליםתשמ"דקופרמן, הלל בן יהודהבנתיבות המדרש
ירושלים Jeruasalemתשע"הקסטנר, נחוםבנתיבות המועדים
בני ברקתשס"ולומדי בית המדרש "נתיבות המשפט"בנתיבות המשפט

ירושליםתשס"הקובץ חסידי בעלזאבנתיבות העיון - 10 כר'
בני ברקחש"דישיבת רבינו חיים עוזרבנתיבות התלמוד - ב

ירושלים Jerusalemתשי"זפדרבוש, שמעון בן צבי הרשבנתיבות התלמוד
פוריהתש"סשושן, עמוסבנתיבות התלמוד - 2 כר'



ניו יורקתשס"גאוברלנדר, גדליה בן יחיאלבנתיבות התפילה
ירושלים Jerusalemתש"טסולה, משה זאב בן שלמהבנתיבות התרבות

ירושלים Jeruasalemתשע"במייזלס, מנחם דן בן יהודה אריהבנתיבות חכמה - סוכה פ"א
פתח תקוהתשל"אקובץ תורניבנתיבות ים - 18 כר'

מלול, יוסף - מלול, דוד (עליהם)בנתיבות ירוחם
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןבנתיבות רחוקים

בני ברקתשל"טאל המקורותבנתיבות שבים - אל המקורות
בני ברקתשס"דכתב, שלוםבנתיבות שלום
חמ"דחש"דקנובלביץ, מרדכי פסחבנתיבותיך פולין

בני ברקתשס"דגולדשטוף, יאירבנתיבי אבות על מסכת אבות
ניו יורקתשס"אאיילדברג, שלמהבנתיבי אשכנז

נתיבותירחון להפצת מסורת הצדיק באבא סאליבנתיבי בבא סאלי - 4
באר שבעתשע"אדביר, שמואל - ביטון, יוסףבנתיבי המהר"ל - ביאור ע"ס תפארת ישראל

תל אביבתשל"חספר השנה של חברה קדישא ת"אבנתיבי חסד ואמת - 5 כר'
ירושליםתשל"בשרגאי, שלמה זלמןבנתיבי חסידות איזביצא -ראדזין

בני ברקתשל"דברסלר, אברהםבנתיבי חסידות פולין
חמ"דחש"דבעילום שםבנתיבי מלכות - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"זהרכבי, צבי הירש גרשון בן יהודה ליבבסוד אושר הנישואין

ירושליםתשע"גגלזרסון, מתתיהובסוד הזמן - 2 כר'
ירושליםתשל"וסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלויבסוד היחיד והיחד
בני ברקתשכ"טפישר שיין, זאבבסוד ישרים ועדה
בני ברקתשנ"זתולדות ישיבות בסוד ישריםבסוד ישרים ועדה

ירושליםחש"Sאלעזר, שלמהבסוד ישרים
בני ברקתשנ"הוינטרויב, ישראל אליהובסוד ישרים - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"בנויגרשל, צבי אלימלך בן ישראלבסוד ישרים
ירושליםתשע"בגוטפרב, יוסףבסוד נביאך - יונה

בני ברקתשנ"אגרליץ, מרדכי בן יחיאל משהבסוד עבדיך - 10 כר'
שילהתש"פמקובר, מנחםבסוד פרדס הרימונים

ירושלים Jeruasalemויס, ישכר דבבסוד שיח התורה
מעלה עמוסתשנ"חפאק, יוסף מרדכיבסוכת תשבו - הלכות ישיבה בסוכה

בני ברקתש"מסורסקי, אהרןבסופה ובסערה
בני ברקתשס"חהאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושבספר חיים - אלול תשרי

,[ניו-יורק].([תשט"ו]להמאן, מאיר בן אשר למל אהרןבסתנאי
נוה צוףתשע"ובלס, יהונתן שמחהבסתר ההר

ירושליםתשמ"טברנט, יוסף אהרןבסתר המדרגה



בני ברקתשע"גזרצקי, אלכסנדר זיסקינד  (לזכרו)בסתר המדרגה
בני ברקתש"עיחזקאל, משהבסתר המדרגה

חמ"דתשפ"אבסתר עליון
ירושליםתשס"אליקוטים מהרמב"ן ומאמרים בביאור דבריובעבודתו ינחלוה

חמ"דתשנ"גסלומון, יחזקאלבעול המצוות
תל אביבתשל"ודניאל, שבעול העשיה

ירושליםתשמ"חפוס, יואלבעולמם של חז"ל
חמ"דתש"פעלון שבועיבעזרת השם - 001-025

ירושליםתשמ"דבנבנישת, חיים בן ישראלבעי חיי - 5 כר'
ירושליםתשל"גורהפטיג, זרחבעיות דת ומדינה

בני ברקתשל"בגרוזובסקי, רפאל ראובןבעיות הזמן
ירושליםתשכ"טשטרנבוך, משה בן אשרבעיות הזמן - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"ךאורליאן, יהודה ליבבעיות החינוך
מח"דחש"דבעין טובהבעין טובה

חמ"דחש"דמלמד, זלמן ברוךבעין טובה - 10 כר'
בני ברקתשנ"גסלומון, יוחנן דודבעין יהודית - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשל"חהכהן, מרדכי בן חנוך חייםבעיני חז"ל
ירושליםתשל"והלפרין, לוי יצחקבעית הכהנים בבתי חולים
ירושליםתשמ"הקמלמן, יהושעבעית הנשירה לאור ההלכה
בני ברקתשכ"דמכאלי יעקבבעית כפיית הדת בישראל

בני ברקתשמ"גרוט, נתן אליהובעל דמשק אליעזר
ירושליםתשנ"ויעקב בן אשר (בעל הטורים) - רבינוביץ תאומים, אבעל הטורים <עטרות אד"ר> - 2 כר'

פרג Pragueתקע"אאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)בעל הנפש - 2 כר'
נתניהתשנ"אבר-לב, מיכאלבעל הקריאה
ניו יורק New Yorkתרצ"זרוזוף, בנימין זאב וולף בן אריהבעל השדה

תל אביב,תש"חארמאן, נפתלי הירץבעל השם ממיכלשטדט
תל אביב Tel Avivחש"דרוזן, דוב בן אברהם יהודהבעל התניא

נוה יעקב Neve Ya'akתש"א- תש"ולוי, יצחק בן אברהם אליעזרבעל פה - 3 כר'
ירושליםתשנ"טוודניק, שמעון מנחם בן י צבעל שם טוב  <מהדורה חדשה> - 2 כר'

אשדודתשע"הישראל בן אליעזר (בעש"ט)בעל שם טוב <מכון הדרת חן> - 2 כר'
לודז' Lodzתרצ"חוודניק, שמעון מנחם בן י צבעל שם טוב - 2 כר'

קליבלנד Clevelandתש"ח-תש"יוודניק, שמעון מנחם מנדל בן י צבעל שם טוב
ירושליםתשכ"חחרל"פ, שמואל (מלקט)בעל שם טוב  - נ"ך ואגדות הש"ס

ירושליםתשכ"בישראל בן אליעזר (בעש"ט)בעל שם טוב - 2 כר'
חמ"דתשל"אדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבבעל תפארת ישראל וצואתו



תל אביבתרצ"אאריגור, יצחקבעל תשובה
בני ברקחש"דוורמברנד, מנחםבעלות המנחה <ע"ס מנחת חינוך> - 6 כר'

בלגיהתשנ"טאלגזי, בן ציון משהבעלות המנחה
גנזי רבותינו לבית בעלזאבעלזא בתפארתה

ישראלתשי"בספר קהילהבעלזען
חמ"דתש"עבית המדרש גבעת אסףבעלי אסופות - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"טישיבת מרכז הרבבעלי אסופות - סנהדרין
ירושליםתשנ"הקובץ תלמידי ישיבת מאור עיניםבעלי אסופות

וילנה Vilnaתרל"דאזולאי, אברהם בן מרדכיבעלי ברית אברם
פיעטרקוב,תרפ"ז)אברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)בעלי הנפש <השגות הרז"ה>

בני ברקתשע"אאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)בעלי הנפש <מהדורת הרב בוקוולד>
ירושליםחש"דאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)בעלי הנפש - 3 כר'

ניו יורקחש"דבעלי התוספותבעלי התוספות - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"חמיארה, מאירבעלי התוספות - א

רחובותתשל"אשושן, אריהבעלי חיים בספרות ישראל
ירושליםתשנ"גזרי, משה הלל בן דודבעלי שם

ירושליםתשכ"טכשר, שמואל יצחקבעלי תשובה
בני ברקתשס"טליטש-רוזנבוים, משה אריה ליב בן יהודה הלויבעליל לארץ

בואנוס איירסתשי"אספר קהילהבעלכאטאוו - יזכור בוך
בני ברקתשע"דאויערבך, אהרן יוסף בן אברהם דבבעמק סוכות - עמ"ס סוכה, נזיר

בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסבענייני מצוה הבאה בעבירה
חמ"דחש"דעדס, יעקב בן יהודהבענין האיסור לעלות להר הבית בזמן הזה

ירושליםתש"מיוסף, עובדיה בן יעקבבענין היתר מכירת קרקעות בשביעית
ירושליםתשע"אאהרמן, דוד אברהם בן יצחק יונהבענין המתארח אצל מי שכליו בלועים מאיסור

חמ"דתשנ"באיגוד תורת אמתבענין הרדיו
בני ברקתשנ"טקאופמן, משהבענין זהירות מלשה"ר בעתון

ישראלחש"דפרידמן, אריה ליבבענין ספר תורה של הגר"א ז"ל
חמ"דתש"עבעילום שםבענין עבודתינו ביום ראש השנה

קליין, מנחםבענין קדושת בית הכנסת
ירושליםתשכ"ופרנק, חיים שרגא פייביל בן זאב וולףבענין קשר תפילין של ראש בצורת דל"ת

חמ"דתשע"טגריינמן, יוסףבעניני גרים
ירושליםתשע"דבעילום שםבעניני הפרשה - בראשית

חמ"דתשע"טגריינמן, יוסףבעניני כתמים
חמ"דחש"דגריינמן, יוסףבעניני מוקצה

ירושליםתשס"גדונט, מרדכיבעניני קינוי סתירה והשקה



מנדל, צביבעניני תפיסה ומוחזקות
מודיעין עיליתתשע"גבוצ'קובסקי, יעקב צביבעצתך תנחני - 2 כר'

ירושליםתשנ"זהררי, שמשון - זיו שמחה זיסלבעקבות בית אבא - ב <מכתבי הגרש"ז>
ירושליםתשנ"חהררי, שמשוןבעקבות בית אבא - ה

ירושליםתשס"אקוק, בן ציוןבעקבות דרך ה'
כוכב יעקבתש''פבוצ'קו שאול דודבעקבות המחבר - ב

כוכב יעקבתשע"אבוצ'קו, שאול דוד בן משהבעקבות המחבר
ירושליםתש"ןשפיצר, שלמה בן דודבעקבות המנורה

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןבעקבות הסתלקות זקן המקובלים רבי יצחק כדורי
ניו יורק New Yorkתרפ"טטריווש, קלמן בן הילל דוד הכהןבעקבות הפסגה - א

ירושליםתשס"בקוק, בן ציוןבעקבות מועדי ה'
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןבעקבות מרן - 10 כר'
בני ברקתשמ"חטיקוצ'נסקי, משה עקיבאבעקבות משה - 2 כר'

ירושליםתשמ"גגרליץ, מנחם מנדלבעקבות רבותינו - 4 כר'
כוכב יעקבחש"דבוצ'קו, שאול דוד בן משהבעקבות רש"י - 14 כר'

בני ברקתשס"טנגר, יהודה יובלבעקבות שלום
כוכב יעקבתשע''טבוצ'קו, שאול דוד בן משהבעקבות תפילת הקדיש

תשע"בבעלום שםבעקבי אליעזר
ירושליםתשע"טאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהבעקבי דעת - מקואות - בעקבי אמונה - ביכורים

רמת השרוןתשע"האדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהבעקבי הכתובים - איוב
בני ברקחש"דאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהבעקבי המגילות - רות

בני ברקתשע"טאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהבעקבי המועדים
בני ברקתשע"באיזקוב, יעקב - גניזי, יעקבבעקבי המועדים
בני ברקתשע"דפרידמן, אברהם יעקב בן מרדכי שלום יוסף (עליו)בעקבי המלך

חמ"דתשנ"גגליק, יעקבבעקבי הצאן <חד גדיא המבואר>
לייקוודתשע"גווייס, גרשון יעקב - חייט, אליעזר חיים (עורך)בעקבי הצאן - 2 כר'

בני ברקתשע"אשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויבעקבי הצאן
ירושליםתשנ"זשכטר, צבי בן אלימלךבעקבי הצאן

ניו יורקתשמ"בדושינסקי, יעקב ירחמיאלבעקבי חגים ומועדים
ירושליםתשע"במרזיוב, יוסף בן יעקבבעקבי יוסף
ירושליםתשס"הוייזר, חיים מרדכי בן יהושעבעקבי יעקב

בני ברקתשס"האדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהבעקבי מנחת חינוך - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ואדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהבעקבי נזיקין

ניו יורקתשל"זדושינסקי, יעקב ירחמיאלבעקבי פרשיות
רמת השרוןתשע"ואדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהבעקבי תודה - 3 כר'



רמת השרוןתשע"דאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהבעקבי תלמוד
לונדון Londonתשי"במאירי, מאיר בן יעקב יהודהבעקבתא דמשיחא

בני ברקתשנ"דגריינימן, מאיר בן שמואלבערתי הקדש
רחובותתשס"גגינזבורג, יצחק בן שמשוןבעתה אחישנה
חמ"דחש"דגוטמן, משהבפאתי הבית
אשדודתשס"דבלוך, אפרים זאבבפי ישרים

ירושליםתשמ"ובן שושן, יצחק בן יוסףבפי ישרים - הגדה של פסח
ירושליםתשע"הבצלאל, שמואל בן אברהםבפי ישרים
ניו יורקתשע"גפישהוף, יחיאל בן ציוןבפי ישרים

לונדוןתשמ"חשישא, יוסף בן אברהם הלויבפי רבים אהללה
נתניהתשנ"זישיבת צאנזבפלפול התלמידים
ירושליםתשנ"גהס, ישראלבפקודה אלוקית

ניו יורקתשס"דטויבנפעלד, משה מנחםבפקודיך אשיחה - 3 כר'
ירושליםתשל"חקרול, אברהם בן מרדכי ניסןבפקודיך אשיחה

צייטלין, הלל בן אהרן אליעזרבפרדס החסידות והקבלה
ירושלים Jerusalemתש"גאביעד, ישעיהו בן דודבפרוזדור

חמ"דחש"דגריינמן, יוסףבפרק המקבל
ירושליםתשס"דרוטנברג,שלמה הכהןבפתחי עולם
חש"דחש"דהמחלקה למצוות התלויות בארץבצאת השנה
קדומיםתשנ"אבן-שחר, אברהם יצחק בן אפרים מרדכיבצאת שנה

חמ"דתש"פזוננא, עובדיה בן סימוןבצאתי מירושלים
חמ"דתש"פשלזינגר, משה מאירבצאתי מירושלם
ניו יורק New Yorkתש"כשולוואס, משה אביגדור בן מאירבצבת הדורות
בני ברקתש"סוידר, יחיאל בן יצחקבצדק ובמשפט
ציריךתש"עאשכנזי, צדוקבצדק תשפוט

כזבלנכה Casablancaתרס"דטבריה. עדת הספרדיםבצדקה תכונני רחקי מעשק
נתיבותתשס"טאברג'ל, יורם מיכאלבצור ירום - 9 כר'

חש"דתשע"ובעילום שםבצידי המסילה
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסבצילם חימדתי

תל אביבתשל"ואיש-שלום, מיכאלבצילן של מלכויות
אלון שבותתש"נשביב, יהודהבציר אביעזר
ברטיסלבה Bratislavaתרכ"טנויזאץ, אליעזר ליפמאן בן מיכאלבציר אליעזר

בני ברקתשס"ורוזנטל, יצחק בן ציון בן נפתלי צביבציר יצחק - 2 כר'
תל אביבתשט"ולהמן, מאירבצל האינקויזיציה

אפרתתשע"ארוזנברג, שמעון גרשוןבצל האמונה - דרשות ומאמרים לחג הסוכות



לייקוואדתש"פאיירנס, שמואל אהרןבצל האשל
בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהבצל החכמה

ירושלים Jerusalemתש"נשטרן, בצלאל בן אברהםבצל החכמה - 6 כר'
רמת גןחש"דפרל, חיים ישראלבצל העצים בצל הלהבות

ירושליםתשס"זראקאוו, בצלאל בן יום טוב ליפמאןבצל הקודש
ירושליםתש"עאוירבך, אליעזר ישראל בן יחזקאלבצל חמדה - 2 כר'

בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהבצל כנפיך
הרצליהחש"דבית אולפנא כולל הרצליהבצל מקדש - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"זרייכנברג, יוסף בן יצחק צבי שאול הלויבצל משכיות הכסף - ברכות
בני ברקתשפ"ארייכנברג, יוסף בן יצחק צבי שאולבצל משכיות הכסף

ירושליםתשס"בליקוטיםבצל צדיקים
חמ"דחש"דזריצקי, דודבצל צח <מהדורה מחודשת>

בני ברק - ניו יורקישיבת מהרי"ט דסאטמרבצל תומר - ב
קורנפלד, אלעזר שמעון הכהןבצל-אל

אור עקיבאתש"פדמתי, מיכאלבצלו חימדתי, אשירה לה'
תשע"דבעילום שםבצלו חמדתי וישבתי - מצוות סוכה וכוונתה

בלוך, צבי יהודה ליבבצלו חמדתי
בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהבצלו חמדתי
בני ברקתשע''טקהילת חניכי ארחות תורה בני ברקבצלו חמדתי

ירושליםתש"סרבינוביץ, יהודה ליב בן חיים מאיר דודבצלו חמדתי - על הגאון מטשעבין
חדרהתשס"זקסלר, בצלאל בן שמחהבצלצלי שמע - זבחים

בני ברקחש"דבבצ'יק, בן ציוןבצר במדבר
ירושליםתשמ"חהספדיםבצרור החיים

נחלת הר חב"דתשס"הפרידלנד, אברהם מנדלבצרור החיים - 45 כר'
קרית אתאתשל"חאייבשיץ, יהושעבקדושה ובגבורה - 2 כר'

ירושליםתשס"זפרלוב, אהרןבקדושתו של אהרן - 2 כר'
ירושליםתשע"ורבינוביץ, דב בערבקודש חזיתיך - 3 כר'

בני ברקתשנ"ושורצבורד, משה אליעזרבקודש חזיתך
קובץ שירים ופיוטיםבקול רנה השלם

ירושליםתשס"דאביטן, מנחם בן נסיםבקול שופר
תל אביבתשס"חחירארי, שמעון בן אברהםבקול שמחה - פסחים

ירושלים Jerusalemתשי"זסירקיס, דניאל בן שלמהבקומה זקופה
בערליןתרכ"זלאנדסהוט, אליעזר ליזר בן מאירבקור חולים מעבר יבק וספר החיים

קרית ספרחש"דחורוז'ינסקי, שמואל בן חיים בצלאלבקוראי שמו - סת"ם
קרית ספרתש"עספר זכרוןבקוראי שמו



ירושלים Jerusalemתרצ"הגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביבקורי נסיכי אנגליה בירושלם
וינה Viennaתרכ"גהלוי, יעקב יחזקאלבקורת התלמוד

ירושליםתשל"גתמר, דודבקורת ומסה - אישים וספרים
ווילנאתרכ"דגוטלובר, אברהם בערבקורת לתולודות הקראים

ניו יורקתשי"גשפירא כהנא, נחוםבקורת תהיה
חמ"דתשס"גראם, שלמה מנחם בן חיים יהודהבקיאות התורה

ירושליםתשפ"אכהן-זדה, שמואל בן עזראבקיאות כהלכה - 13 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"וקובץבקנה אחד - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתרע"אאלמאליח, אליהו בן יעקבבקע לגלגלת
לונדון Londonתר"אמילדולה, יעקב חי בן דודבקר יזרח - 3 כר'

בני ברקתשע"טאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןבקראי שמו - 2 כר'
ירושליםתשס"חברנבאום, רפאל שמואלבקראי שמו - 2 כר'

ירושליםתשמ"טבורשטין, אביעזרבקרב חסידים
רמת גן Ramat Ganרמת גןשפירא, יהושע נריה בן משהבקרבך קדוש - 2 כר'

ירושליםתשס"האייבשיץ, יהושעבקרובי אקדש
לייקאוודתשע"דפנדל, זלמן הלל בן זכריהבקרובי אקדש
חמ"דחש"דקובץ זכרוןבקרובי אקדש
ירושליםתשס"זהרטמן, יהושע דודבקרן היובל

ירושליםתשס"המילר, ירחמיאל רפאל שאול בן יוסף צביבקש שלום ורדפהו
ירושלים Jeruasalemתשנ"דאברהם, אברהםבקש שלום - הלכות אבלות

ירושליםתשס"דועד שמירת הלשוןבקש שלום
כזבלנכה Casablancaתר"צאבן-דאנאן, שלמה בן משהבקש שלמה

אמשטרדםתע"זמשה ירמיהו בן אלעזר הכהןבקשה <גזירות פולין, רייסין, אוקריינא>
ירושלים Jerusalemתשי"איוסף חיים בן אליהובקשה לאומרה על קבר אדונינו דוד המלך ע"ה

מץ Metzתקכ"דמשה ירמיהו בן אלעזר הכהןבקשה
חמ"דתש"פבעילום שםבקשו פני - ירח האיתנים

רמת גן Ramat Ganחש"דשפירא, יהושע נריה בן משהבקשו פני
אופקיםתשס"הפישר, יעקב זאב בן דוד אפריםבקשות בשבת

ונציה Veniceת"טפואה, אליעזר נחמןבקשות ווידויים כפי הזמן
בירות Beirutתרע"גתפילות. פיוטיםבקשות של שבת

ירושלם,,תרע"ג]נאג'ארה, ישראל בן משהבקשות
קיידןתרצ"זבדרשי, אברהם בן יצחקבקשת הלמדין

בני ברקתשס"אקנייבסקי, יצחק שאול בן שמריהו יוסף חייםבר גיבול
ירושלים Jerusalemתרס"אאפרים בן עבדאללה יוסףבר ולחם

בני ברקחש"דשפירא, אהרןבר יוחאי המפורש



בני ברקתשפ''איוסף בן סעידבר יוחאי עם פירוש קדמון
ירושליםתשע"הבוגרד, יוסףבר יוסף
ירושליםתשנ"הבר לבבבר לבב

מונקץ' Mukachevoתרס"טהורוויץ, משולם יששכר בן אריה ליבש הלויבר ליואי <מהדורא תנינא>
לבוב Lvovתרכ"א - תרל"בהורוויץ, משולם יששכר בן אריה ליבש הלויבר ליואי - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרס"ורחלין, חיים יצחק יעקב בן צביבר ליואי
ניו יורק1921בר מצוה דרשות

ניו יורק New Yorkתרפ"טווייטמאן, קלמןבר מצוה
טבריהתשע"וקוק, איסר דב בן נחום הכהןבר נפחא - בפסוקי התורה

ניו יורקתשנ"חתאומים, נתן בן פנחס יוסףבר פחתי
ירושלים Jerusalemתרע"אגוריון, יהודה ליב בן מרדכי דובברא מזכה אבא
תל אביב Tel Avivתש"ימיכלין, חיים מיכל בן שרגא פייבושבראי הדורות
בני ברקתשס"אגרוס, מרדכי בן צדוקבראשית ברא

נוף אילוןתשע"וחלפון, אליהו בן חייםבראשית - תרי"ג
טבריהתשע"אעובדיה, דודברב יועץ

ירושלים,תש"טלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןברגע האחרון
ירושליםתש"סבריםברה כחמה

ירושליםתשע"ושרגא, ברוךברוך אומר - 5 כר'
חש"דתשע"הפסין, אהרן יהושעברוך אשר נתן

מודיעין עליתתשע"המורסקי, אשר זעליגברוך אתה
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךברוך ה' יום יום

אשקלוןתשע"בפורטל, אלעדברוך הוא וברוך שמו
בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהברוך המקום

בני ברקתשמ"אכהן, ברוךברוך השלחן - 3 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרע"ארוטמאן, משה בן יעקב יוסףברוך השם - א-ב

ירושליםתשע"בגרייזמאן, יעקב בן אברהם דודברוך ומקודש
ירושליםתשע"בפרנקל-תאומים, ברוך בן יהושע יחזקאל פייבלברוך טעם <מהדורה חדשה> - 3 כר'

קרקוב Cracowתרנ"הפרנקל-תאומים, ברוך בן יהושע יחזקאל פייבלברוך טעם
זולקוה Zholkvaתק"טאשר אנזיל בן יהודה ליבברוך מבנים אשר
ירושליםתשמ"חספר זכרוןברוך מבנים אשר

בית שאןחש"דתורז'מן, איתיברוך מבנים אשר - ג
וילנה Vilnaתרכ"ואברהמס, אברהם זוסמאן בן יוסףברוך מבנים
ירושלים Jerusalemתר"סירושלמי, ברוך בן רפאל דודברוך מבנים
אזמיר Izmirתרכ"חמזרחי, בכור ניסים יעקבברוך מבנים

לבוב Lvovתרל"ה - תרס"ופריד, מרדכי בן מאירברוך מרדכי - 2 כר'



בני ברקחש"דפריינד, ברוך מרדכי הלויברוך מרדכי - 5 כר'
ירושליםתש"ערוזנפלד, מרדכי אהרןברוך מרדכי

בני ברקתשע''דכהן, גד (סעייד) בן חמניברוך מרחיב גד
סאיני Seiniתרצ"הקראלי. קהל יראים. חסידי הרב הורביץברוך מתיר אסורים

ניו יורקתשל"בבלומנקרץ, שלמה בן חיים מנחם בן ציוןברוך צורי - 3 כר'
שקלוב Shklovתקס"דאברהם בן משה מזונשהייםברוך שאמר - 2 כר'
תל אביבתשכ"האפשטיין, ברוך בן יחיאל מיכל הלויברוך שאמר - 3 כר'

חמ"דחש,דבעילום שםברוך שאמר
ירושליםתש"למשי זהב, מנחם מנדל (מהדיר)ברוך שאמר - תקון תפלין - כתרי אותיות תפלין - אלפא ב

לייקוואודתשע"טסאקס, ברוך בן דודברוך שאמר - 2 כר'
ירושליםתשכ"ופרנקל-תאומים, ברוך בן יהושע יחזקאל פייבברוך שאמר - 2 כר'
ירושליםתשמ"חשרגא, ברוךברוך שאמר - 2 כר'
בני ברקתשע"אגרוזמן, אשר בן מאיר צביברוך שנתן תורה
ניו יורקתשע"ווויינר, אריה ליבברוך שנתן תורה
מודיעין עיליתתשע"אבעילום שםברומו של אדם
בני ברקתשס"בגולד, דורון דוד בן שמואל יהושעברומו של עולם
אדעססא,תרנ"ד,וויחניאנסקי, זלמן יעקבברומו של עולם
ירושליםתש"עלוגאסי, יעקב ישראלברומו של עולם
ירושליםתשס"הפוטאש, מרדכיברומו של עולם
חש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהן - אליהו שמעוןברומו של עולם

תל אביב Tel Avivתר"צ - תרצ"איערי-פולסקין, יעקב בן יעקבברון אדמונד רוטשילד
ברכיהתשע"טברון, חיים בן יונהברון חיים - 2 כר'

ירושליםתשל"בעדס, יהודה בן יעקבברור הלכה בענין חולי המצוי בזמנינו בריאות של עוף
חמ"דתשע"טניר, נתנאלברור מללו - שיעורים בהלכות בורר

כולל זכרון אברהם שמואלברורי הלכה - בורר
נתניהתשס"ואייזנברגר, מרדכי שבתיברורי הלכות - 2 כר'

תשפ"אבן-דוד, שילהברורי הלכות
ניו יורקתשס"זלוויט, טוביה בן מאיר ליב הלויברורי המדות <מהדורה חדשה>
אויהל Satoraljaujheתרפ"הקליין, מאיר בן שמואל הלויברורי המדות והשיעורין - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"ט - תרצ"אהירשנסון, חיים בן יעקב מרדכיברורי המדות - 3 כר'
פרג Pragueתקס"זלוויט, טוביה בן מאיר ליב הלויברורי המדות
מודיעין עיליתתשס"השקלאר, אברהם בן מנחםברורי משנה

מודיעין עיליתתשע"ונוימן, רפאל בן יוסף אשרברורי שמעתתא - 4 כר'
חמ"דחש"דסג"ל, יהודה זרחיה בן שפטיה הלויברורים בגדרי מנהגי העדות השונות

ירושליםתשנ"בקובץ מאמריםברורים בהלכות הראי"ה



ירושלים Jerusalemתש"גברמאן, בן ציון בן ישראל יוסף הלויברורים ברמב"ם
בני ברקחש"דפרידמן, שלוםברורים והערות בדבר השימוש בשפה העברית

פתח תקוהתשע"טסלומון, ברוך שמעון בן דודברוש רענן
ישראל1984ספר קהילהברזיב (בז'וזוב)

תל אביבתשי"דספר קהילהברזנה - עיירתי ברזנה - מיין שטעטעלע בערעזנע
כפר חב"דתשמ"בטרופ, משה מרדכי בן ראובןבריאה מוצא החיים

חמ"דחש"דגרין, חנןבריאות ומרפא
ירושליםתשס"טשטרן, שמואלבריאות ורפואה

מודיעין עיליתתשע"ורייזנר, אהרןבריאטריה בהלכה
ירושלים Jeruasalemתשכ"בברט, אהרןבריאת העולם באור המדע החדיש

מודיעין עיליתתשע"טברון, יוסף חייםבריח התיכון - 3 כר'
לודתשס"גבריח, נסיםבריח התיכון - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"ובריסק, אשר ליב בן דודבריח התיכון
ירושליםתשע"טברמן, יחזקאל בן חייםבריח התיכון - 4 כר'

ירושליםתשכ"אנריה, משה צבי בן פתחיהבריחה ממחנה השמדה
פיוטרקוב Piotrkowתרס"טגליקסמאן, ברוך בנדיט בן יעקבבריחי זהב

רמת גן Ramat Ganחש"דוסרמן, אברהםבריחי שעריך
תל אביב Tel Avivתשכ"דספר קהילהבריטשאן
ישראל1970ספר קהילהבריטשיבה

בני ברקתשנ"טקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלברייתא דמלאכת המשכן <טעם ודעת>
ירושליםתשי"דברייתא דמלאכת המשכןברייתא דמלאכת המשכן - 2 כר'

חמ"דחש"דברייתא דמסכת אצילות - שב"חברייתא דמסכת אצילות <ליקוטים יקרים>
וילנה Vilnaתרפ"הברייתא דרבי ישמעאלברייתא דשלש עשרה מידות

וילנה Vilnaתרפ"הברייתא דל"ב מידותברייתא דשלשים ושתים מדות
ירושלים Jerusalemתרצ"בליפקין, אריה ליב בן ידידיה ליפמאן - אלבינגר, צבברייתא דשמואל הקטן <שבילי המאורות, תפארת צבי>

פיוטרקוב Piotrkowתרס"בליפקין, אריה ליב בן ידידיה ליפמאןברייתא דשמואל הקטן <שבילי המאורות>
פרנקפורט דמין Frankתרכ"גברייתא דשמואל הקטןברייתא דשמואל הקטן

וילנה Vilnaתרפ"הברייתא דשמואל הקטןברייתא דשמואל ירחינאה
ורשה Warsawתרמ"המעשה תורהברייתא מעשה תורה - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"זלובנשטיין, יצחקבריך שמיה
ניו יורקתשמ"באליעזרי, ישראלבריכות המעיין
ניו יורקתשל"אסאוויצקי, מרדכי בן יוסףבריכת המלך

ניו יורק New Yorkתש"כסאוויצקי, מרדכי בן יוסףבריכת ירושלים
ירושליםתשט"וספר קהילהבריסק דליטא - אנציקלופדיה של גלויות

אשדודתשע"אקורייאט, אברהם בן יהודהברית אבות <מהדורה חדשה> - חלק הדרושים



ירושליםתשס"דריבלין, יוסף בן אברהם בנימין - ריבלין, יוסף יהושברית אבות בסערת אליהו
מודיעין עיליתתשע"דבן שושן, יצחק בן יוסףברית אבות על פרקי אבות

בני ברקתשנ"הבן שושן, יצחק בן יוסףברית אבות
בני ברקתש"סגדולי הונגריהברית אבות
ליוורנו Livornoתרכ"בקורייאט, אברהם בן יהודהברית אבות
קניגסברג Koenigsberתר"ךקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)ברית אבות
ורשה Warsawתרכ"חקרנץ, יעקב - פלם, בערוש, דב אברהםברית אבות

ניו יורקתשס"זקאהן, אברהם בן יום טוב הכהןברית אברהם הכהן על מגדל עז לרבינו היעב"ץ - 2 כר'
ורשה Warsawתר"מאברהם שמחה בן אליהוברית אברהם
פרנקפורט דמין Frankתר"מאוירבאך, צבי בנימין בן אברהםברית אברהם
ורשה Warsawתרמ"חאיגלברג, שמואל דוב בן אברהם אליהוברית אברהם
שלוניקי Salonikaתקנ"ואמארילייו, אברהםברית אברהם
ורשה Warsawתרמ"דאשכנזי, אברהם בן מאירברית אברהם
ליוורנו Livornoתקנ"אבושערה, אברהם בן רפאל יעקבברית אברהם

ירושליםתשנ"גדניאל, אברהם בן פינחסברית אברהם - 5 כר'
לבוב Lvovתר"כהורוויץ, אברהם בן שבתי הלויברית אברהם - 3 כר'

ג'רבהתשי"אהכהן, אברהם מגוץ בן כלפון משהברית אברהם - א
אשדודתשס"המיימון, אברהםברית אברהם
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"טמרגליות, אברהם בן יחיאל מיכלברית אברהם
פרגשס"טנידרלנדר, אברהם בן אפריםברית אברהם
ירושליםתשנ"גספר זכרון לבחור אברהם פרנס ז"לברית אברהם

דירנפורט Dyhernfurthתקע"טפצנובסקי, אברהם צבי הירש בן אלעזרברית אברהם - 3 כר'
ירושליםתשע"טשבתאי (שני), יוסףברית אברהם - נחל חכמה

אמשטרדם Amsterdamתקמ"טשלזינגר, אברהם בן פרץברית אברהם
ניו יורקתשס"גשפירא, יוסף משה בן אלקנהברית אברם <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ברודי Brodyתרל"השפירא, יוסף משה בן אלקנהברית אברם - 2 כר'
ירושליםתשס"הגלנץ, צבי בן מנחםברית איתנים - הוצאה

נתניהתשס"ברבני משפחת בריסקברית איתנים
ירושליםתשפ"אאליהו, מרדכי בן סלמאןברית אליהו
ביריהתשמ"בביטון, אליהו בן יצחקברית אליהו
בני ברקתשע"וברנדייס, אליהוברית אליהו
וילנה Vilnaתרפ"זקופלמאן, קלמן אליהו בן שמואל צביברית אליהו
בני ברקחש"דבית גורברית אמת

בני ברקתשס"גהכט, אפרים בן יעקב ישראלברית אפרים
בני ברקתשס"גשווב, אליעזר בן מנשהברית אש



ירושליםתשס"וחותה, בנימין בן אליהו רחמיםברית בנימין
ירושליםתשמ"ברייך, אברהם בן דוד אריהברית דוד

ירושליםתשנ"זגראייבסקי, יעקב אשר בן משולם פייבל הלויברית הלוי השלם <שבט הלוי>
לובלין Lublinת"האטינגן, אליהו בן אברהם הלויברית הלוי
לבוב Lvovתרכ"גאלקבץ, שלמה בן משה הלויברית הלוי

ראשון לציוןתש"פאנגלמן, מרדכי אורי בן יעקב מיכל הלויברית הלוי - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"ג - תרע"אגראייבסקי, יעקב אשר בן משולם פייבל הלויברית הלוי - א

ירושליםתשע"אהלוי, טוב יצחקברית הלוי
ירושליםתש"עישה"עברית הלוי - 2 כר'
אשדודתשס"זמחפוד, איתמר בן אהרןברית הלוי - 2 כר'
ירושליםתש"סנחמני, לוי סעדיה בן יעקבברית הלוי - קהלת

ירושליםתשנ"הגינזבורג, יצחק בן שמשוןברית הנישואין
ירושליםתש"דברית השבתברית השבת

בני ברקתשע"אאבא שאול, יהושע בן אליהוברית ותורה - 2 כר'
ירושליםתשס"זזאדה, דניאל י.ברית ותורה
ירושליםתשנ"חפרץ, מיכאל בן יוסףברית ותורה

בני ברקתשס"טגרוס, מרדכי בן צדוקברית זו תורה
ירושלים Jeruasalemתשע"הסדר ברית מילה - אברהם, דוד בן אברהםברית חיים

ירושליםתשל"טבלויא, יעקב ישעיהברית יהודה - 2 כר'
ירושליםתש"סקארניאל, יהושע בן יצחקברית יהושע
ירושליםחש"דכהן, יוסף בן אליהוברית יוסף
בילגורי Bilgorajתר"צריינרמאן, יוסף בן מאירברית יוסף

ורשה Warsawתרל"ו - תרל"זליבשיץ, ברוך מרדכי בן יעקבברית יעקב - 2 כר'
בית שמשתשע"הנידם, יעקב בן מסעודברית יעקב - בבא מציעא

ירושליםתשמ"הסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםברית יעקב
ליוורנו Livornoתק"ספייתוסי, יעקב בן אברהםברית יעקב

וילנה Vilnaתרע"ובוקאטמאן, יצחק בן יעקב אברהםברית יצחק בן אברהם
וילנה Vilnaתרס"באיזאקסון, יצחק בן-ציון בן שמעוןברית יצחק
ג'רבה Djerbaתרצ"זדידי, בנימין מקיקץ בן יצחקברית יצחק
בני ברקתשע"הדיין, נסים בן שלמהברית יצחק

בני ברקתשנ"זויצמן, יוסף בן יצחקברית יצחק - 2 כר'
ורשהתרמ"חחבר, יצחק איזיק בן יעקבברית יצחק
ירושליםתשס"טסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםברית יצחק
ניו יורק New Yorkתרנ"ז - תרנ"חקאדושין, יצחק יהודה ליבברית יצחק
אמשטרדם Amsterdamתר"דתיקונים. ליל שמיני קודם המילה. תר"ד. אמשטרדברית יצחק



אמשטרדם Amsterdamתרי"בתיקונים. ליל שמיני קודם המילה. תרי"ב. אמשטרדברית יצחק
וינה Viennaתרכ"התיקונים. ליל שמיני קודם המילה. תרכ"ה.ברית יצחק

בני ברקתש"נכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהברית כהונה השלם - 2 כר'
ג'רבה Djerbaתש"א - תשי"אכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהברית כהונה - 5 כר'

ירושליםתשס"זכ"ץ, יצחק איזיק בן יואל הכהן - אנגלנדר, שמעון -ברית כהנת עולם <שער שמעון - שבחי כהונה>
לבוב Lvovתקנ"וכ"ץ, יצחק איזיק בן יואל הכהןברית כהנת עולם - 4 כר'
ניו יורקתשנ"אגולדברגר, יונתן בנימיןברית כרותה לשפתים
ירושליםתשע"זכהן, דגניברית כרותה לשפתים

בני ברקתשכ"דהרצברג, ישראל יהושע בן משה שלמהברית כרותה
ירושליםתשל"זשטיינברג, אברהםברית מילה - היבטים הלכתיים ורפואיים

ירושליםתשס"טבנט, נפתלי בן מרדכיברית מלח <מהדורה חדשה>
חמ"דתשע"טבעילום שםברית מלח עולם

פרג Pragueתקע"ובנט, נפתלי בן מרדכיברית מלח
לונדון Londonתשי"טהלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלויברית מלח - 2 כר'

אלעדחש"דקובץ תורניברית מלח
וילנה Vilnaתרס"זרוזנברג, שבתי בן דובברית מלח

חמ"דתשפ"אברית מנוחה <ברית אליהו> - דרך השניה
ירושלים Jerusalemתשנ"טאברהם בן יצחק מרמון הספרדיברית מנוחה - 4 כר'

ניו יורקתשע"זוויינברג, מרדכי יצחק בן ישעיהברית מרדכי
נתיבותתשל"טכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהברית משה

ישראלתשס"אוינדבוים, נפתלי הירץ הלויברית עולם <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרנ"ווולר, איזיק יעקב בן אליעזר שלמהברית עולם (שו"ת)
ירושלים Jerusalemתרנ"חשלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלברית עולם האחרון

ירושליםתשכ"חברית עולם השלםברית עולם השלם - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתר"נשלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלברית עולם קמא

ירושליםתשכ"חאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהברית עולם
ניו יורק New Yorkתש"יבלום, חיים יעקב בן אברהם משהברית עולם

וילנה Vilnaתק"פ - תרצ"זברית עולםברית עולם - 2 כר'
ירושליםתשפ"אוואלי, משה דודברית עולם - 2 כר'
בני ברקתשל"דזילבר, בנימין יהושע בן ברוךברית עולם - 4 כר'

חמ"דחש"דחש"מברית עולם
מודיעין עיליתתשע"הרייזנר, אהרןברית קודש
ירושליםתשע"וריין, ידידיה אברהםברית קודש

תל אביבתשל"דנריה, משה צבי בן פתחיהברית ראשונים
ורשה Warsawתרפ"ט - תר"צוואכמאן, שלום בן אפריםברית שלום



ירושליםתשס"וטולידאנו, פנחס בן ברוך אברהםברית שלום - 3 כר'
אשדודתשס"גכהן, שלום בן משהברית שלום
ג'רבה Djerbaתרצ"הכהן, שלום דניאל יהודה בן משהברית שלום

ברדיוב Bardejovתרפ"הפינחס בן פילטאברית שלום - 4 כר'
ירושליםתשע"דקובץ תורניברית שלום

לייקוודתשע"חדאוויד, יעקב יהודהברית שלש עשרה
חמ"דתשס"חהאס, יוסףברית תורה

ניו יורקתשע"דביטון, דוד אליהובריתו של אברהם - 2 כר'
חמ"דתשע"חקשתיאל, אליעזרבריתי היתה אתו

בני ברקתשכ"חדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבבריתי יעקב
בני ברקתשס"זשטיינר, יעקב בן פנחס הכהןבריתי יעקב - 2 כר'

בני ברקתשע"טברנד, יצחק בן וולף זאבבריתי יצחק - 10 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הגליק, אלעזר דוד בן ישראלבריתי שלום
ניו יורקתשע''וראטהשילד, יוסף בן אשר זאבבריתי שלום

בני ברקתשע"אשטיינר, פינחס בן יעקב הכהןבריתי שלום - 2 כר'
ביתר עליתתשע"זשפירא, פנחסבריתי שלום - 4 כר'

חמ"דתשע"אטהרני, אליהו פורתבריתך ינצורו
וארשאברך אברהם

חמ"דחש"דרייזפלדברך אברהם - יסודות הלכות ברכות
שלוניקי Salonikaתרי"זפאלאג'י, אברהם בן חייםברך את אברהם
ירושליםתשע"ארוזנר, אברהם בן צביברך את אברהם

לונדוןתשמ"באוסף אגרות קודשברך ה' חילו
שלוניקי Salonikaתקס"גדי פאס, יצחק בן משהברך יצחק

בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהברך לקחתי
שלוניקי Salonikaתקס"בבן אדרת, משהברך משה
ליוורנו Livornoתקס"טגאלאנטי, משה בן מרדכי מדמשקברך משה

ניו יורקתשס"זטייטלבוים, משה בן חיים צביברך משה - 10 כר'
בני ברקתשע"בקמפה, ברוך מרדכי בן אורי דודברך משה
בני ברקתשנ"גשטעגר, משה מרדכיברך משה

ירושליםתשנ"טאייזנשטיין, יוסף שאול בן שמואלברכה אחרונה
בני ברקתשט"זאיש שלום, שלוםברכה אחרונה

לבוב Lvovתרי"אאביעזר בן יצחק מטיקטיןברכה המשולשת - <מקור הברכה>
לבוב Lvovתר"םניימאן, חיים יוסף בן יהודה ליבברכה והצלחה
וינאתרפ"אתפילות. ברכותברכה וישועה

ירושליםתשע"דאשלג, ברוך שלום בן יהודה ליב הלויברכה ושלום - 6 כר'



ג'רבה Djerbaתרפ"זכהן, שלום דניאל יהודה בן משהברכה ושלום - 2 כר'
בני ברקתש"סקליקשטיין, אליהו בן חייםברכה כהלכה - 2 כר'

אשדודתשע"הפולק, מנחם מרדכי בן יצחק אליהו הלויברכה כהלכתה
ירושליםתשס"חאסופת מאמריםברכה לאברהם
ירושלים Jerusalemתשי"דברוין, חנניה יום טוב ליפא בן ישראל ברוךברכה לחיים

חמ"דתשע"טבלודשטארק, ישראלברכה לישראל - 2 כר'
ריגה Rigaתרצ"בהכהן, שמעון בן יצחקברכה לישראל
סט. לואיס St. Louisתשט"ואייכנשטיין, מנחם צבי בן יהושע השלברכה למנחם
ורשה Warsawתרכ"ואשר בן יחיאל (רא"ש) - ברכיה בן יצחק הכהןברכה לראש

קולומיה Kolomyyaתרצ"ווובר, יצחק בן אליעזר הלויברכה מעין שלש
זיטומיר Zhitomirתרס"ברפאפורט, ברוך בן ציון בן אלתר שמחה הכהןברכה מציון - 2 כר'

בני ברקתשפ"אשפירא, אליעזר דוד ב"ר יוסףברכה מרובה
בילגורי Bilgorajתרצ"הארליך, שלמה מגריבובברכה משולשת
ברטיסלבה Bratislavaתר"נביק, אברהם בן יעקבברכה משולשת
לונדון Londonתשי"טגד, חיים יוסף איסר בן יצחק אריה הלויברכה משולשת
חמ"דתשע"טהוברמן, יצחק הכהן - אדרי, עוזיאל בן רפאלברכה משולשת
מרגיטה Marghitaתרצ"טמושקוביץ, צבי בן זאב מאירברכה משולשת
ברדיטשוב Berdichevתרס"חשפירא, יוסף בן יעקבברכה משולשת
פרמישלה Przemyslתרנ"זשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובברכה משולשת

ירושליםתשמ"זברכה משולשתברכה משלשת על מסכת ברכות <סדר חדש>
ורשה Warsawתרכ"גברכה משולשתברכה משלשת על מסכת ברכות

אורדיאה מרה Oradeaתרצ"גפרידמאן, שלמה זלמן בן משה דודברכה משלשת
בני ברקתשנ"חבלוי, משה בן שלוםברכה נאמנה - ביאורים על נוסח "אני מאמין"

נתיבותתשע"דנאמן, יאירברכה נאמנה
קרקוב Cracowתרפ"חוואקס, אבא בן שאולברכה שלמה
ירושליםתשע"בסוסבסקי, משה חיים בן שלמה מאירברכה שלמה
מודיעין עיליתתשע"ופרלמוטר, יצחק אייזיק בן חיים אלעזרברכו שמו
ירושליםתשנ"הכהנא, מרדכי דוד בן יוסף מאירברכות אבי

ירושליםתשע"וכהן, אברהם בן רחמיםברכות אברך
ירושליםתשע"ופרוש, יהודה אלתר בן חיים - הילדסהיימר, שמואברכות איש - ברכות

ירושליםתשע"זבולג, שמעוןברכות בחשבון - 2 כר'
אופקיםתשס"גפינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהםברכות בחשבון

ירושלים Jerusalemתשי"ט הס'גינצבורג, ירחמיאל בן חייםברכות ברכה אחרונה על המחיה
נויבירט, אהרן אלחנןברכות הורי - ברכות

בני ברקתשל"טקרויס, חיים בן ישעיהברכות החיים



ירושליםתש"מקרויס, חיים בן ישעיהוברכות החיים
אשדודתשנ"בשווימר, מנחם מנדל בן יונתן בנימין ביינישברכות המצוות כתיקונן

ניו יורקתשס"גוייס, משה יעקבברכות הפסח
מודיעין עיליתתשע"גפודולסקי, דוד בן נחוםברכות השבת

בני ברקתשס"זנתנזון, צביברכות התפילה
וינה Viennaתרצ"וטויבש, נתן נטע יעקב בן חיים צביברכות התפילין
בני ברקתשס"והאס, ברוך בן יצחק דבברכות והודאות
ניו יורקתשס"טווייס, יוסף מאיר בן שמואל צביברכות והודאות
ווארשא,תרמ"א,יאחינסון, שמעון צבי בן יחיאל מיכלברכות והודאות

ירושליםתשל"חברגר, חייםברכות חיים - 2 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרנ"חכהנא, חיים ברוך בן אפרים יוסף הכהןברכות חיים
ירושליםתשס"טזביחי, פנחס בן רפאלברכות טוב

חמ"דחש"דעטיה, מרדכי בן חייםברכות יעטה
ירושליםתשנ"הברנשטיין, מנחם עמנואלברכות יצחק - ברכות

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ב - תרפ"גיאנובסקי, ישראל יצחק בן אליהוברכות ישראל
ירושליםתש"סרוזין, שמואלברכות ישרון
ורשהתר"עפולייר, נח נפתלי בן ישראל יעקבברכות לעד

בני ברקתש"נדבליצקי, דוד בן שריהברכות לראש צדיק
ריוה דטרנטו Rivaשי"טמאיר בן ברוך מרוטנבורגברכות מהר"ם - 2 כר'

תלמיםתשע"המיוחס, משה מרדכי יוסף בן רפאל מיוחסברכות מים <מהדורה חדשה>
שלוניקי Salonikaתקמ"טמיוחס, משה מרדכי יוסף בן רפאל מיוחסברכות מים

וילנה Vilnaתרכ"ושפירא, גרשון מנחם מנדל בן יהודה ליב הלויברכות מנחם
חמ"דחש"דהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלברכות מעין שלוש ומעין ארבע

מודיעין עיליתתשס"גיוז'וק, משה בן מאיר בנימיןברכות משה - 2 כר'
ירושליםתשכ"דפייבלסון, ברוך משה בן שמואל אביגדורברכות משה - 3 כר'
בני ברקתשנ"זרובין, שאול בן שמואל אהרןברכות ראש - 2 כר'

ירושליםתשמ"אשניצלער, שרגא שמואלברכות שמואל
ירושלים Jerusalemתשי"גתפילות. ברכותברכות שמים מעל

ניו יורקתשע"גבלום, רפאל בן שמואלברכות שמים - 11 כר'
בגדאד Baghdadתרצ"אתפילות. ברכותברכות שמים - 3 כר'

באר שבעתש"פהכהן, אברהםברכי אברהם
חמ"דתש"פמגורי, ישעיה בן חיים הכהןברכי חיים - עירובין
וינה Viennaתר"כאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהברכי יוסף - 13 כר'
ירושליםתשנ"אסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםברכי נפשי - א ב

קלוז' Clujתרפ"חרולר, חיים מרדכי בן יצחק יהודה אייזיק ליבברכי נפשי



מודיעין עיליתתשע"בגודמן, אברהם ברוךברכת אב - 5 כר'
מנאלאפןתשע"הגרינברג, יקותיאל יהודהברכת אב - כיצד מברכין

בני ברקתשנ"טפיקסלר, אברהם ברוך בן מתתיהוברכת אב
ירושליםתשס"חספר זכרוןברכת אבא יעקב

ליוורנו Livornoתרכ"האבות. תרכ"ה. ליוורנוברכת אבות
ירושליםתש"נרקובסקי, ברוך בן יונה דודברכת אבות
ירושלים Jerusalemתרפ"טתפילות. סידור. תרפ"ט. ירושליםברכת אבות

מודיעין עיליתתשע"זברזל, אברהם יצחקברכת אבי - 7 כר'
ירושליםתשס"הברינקמן, אברהם יהודה בן אהרןברכת אביב - 2 כר'

ירושליםתשנ"ונבנצל, בניה בן אביגדר יחזקאלברכת אביגדר
אשדודתש"עאלברט, אברהם מרדכי בן אריהברכת אברהם <עה"ת> - 5 כר'

ירושליםתשס"אארלנגר, אברהם בן שמשון רפאלברכת אברהם <מאמרים והדרכות> - 3 כר'
ירושליםתשס"אהרשקוביץ, אברהם בן דודברכת אברהם <מהדורת הררי קדם>

בני ברקתשס"הוייס, אברהם צבי - קליינמאן ישעיהברכת אברהם <קרן ישעי>
גמזותשל"טרוזנברגר, אברהם ברוךברכת אברהם ב

פרג Pragueשנ"אהיילפרין, אברהם בן משהברכת אברהם וקריאותיו <דרוש נחמד>
שיקגו Chicagoתרצ"אסיגל, אברהם יצחק בן אליהו שלמהברכת אברהם יצחק

ברכת אברהם כתב יד
בית שמשתש"סאביבי, דניאלברכת אברהם
פרנקפורט דמין Frankfתרמ"דאבן-עזרא, אברהם בן מאירברכת אברהם
ורשה Warsawתר"לאברהם אלחנן בן יהודהברכת אברהם
זולקוה Zholkvaתקי"אאברהם בן דוד זבארזירברכת אברהם
ליק Lyckתר"כאברהם בן משה בן מימוןברכת אברהם

אשדודתשס"זאלברט, אברהם מרדכי בן אריהברכת אברהם - 8 כר'
ירושליםתשמ"זארלנגר, אברהם בן שמשון רפאלברכת אברהם - 23 כר'

אודסה Odessaתרל"ב - תרנ"ואשכנזי, אברהם בן מאירברכת אברהם
ירושלים Jerusalemתרס"בבארג, אברהם בן אליהוברכת אברהם
ונציה Veniceתנ"וברודו, אברהם בן אליהוברכת אברהם

וילנה Vilnaתרנ"ט - תרע"גברודנא, אברהם צבי בן משהברכת אברהם - 3 כר'
ירושליםתש"פברוכמן, אברהםברכת אברהם - 15 כר'

ירושליםתשס"ברכת אברהםברכת אברהם
ברלין Berlinתרס"גברלינר, אברהם בן צבי הירשברכת אברהם
חמ"דתשע"טדהאן, אברהםברכת אברהם
ירושלים Jerusalemתש"ידוכובני, אברהם יהודה בן מאירברכת אברהם

ג'רבה Djerbaתרצ"גהכהן, אברהם מגוץ בן כלפון משהברכת אברהם - 4 כר'



מונקץ' Mukachevoתרס"אהרשקוביץ, אברהם בן דודברכת אברהם
קולומיה Kolomyyaתרמ"חווארמאן, אברהם דוד בן אשרברכת אברהם

בני ברקתשמ"גוייס, אברהם צבי בן מנחםברכת אברהם - א
ונציה Veniceשי"בטריוויש, אברהם בן שלמהברכת אברהם - 4 כר'

לבוב Lvovתר"לינר, אברהם נפתלי הירץ בן מרדכי צבי הירשברכת אברהם
ירושליםתשכ"חמהודר, אברהם בן יעקב הלויברכת אברהם
לומז'התרצ"אמלינארציק, אברהם חיים דבברכת אברהם

ורשה Warsawתרמ"אפילד, אברהם אבוש בן צבי הירשברכת אברהם - 5 כר'
ורשה Warsawתקע"הקאצנלנבוגן, אברהם אבוש בן צבי הירשברכת אברהם
טורנוב (צ'כוסלובקיה)תרצ"וקליין, יצחק בן אברהם צביברכת אברהם

ליקוודתשס"זקפלן, אברהם בן ברוךברכת אברהם - הוריות, נדה, זבים
ורשה Warsawתרנ"ורויזן, אברהם אבלי בן גרשוןברכת אברהם
ורנוב נד טופלו Vranoתרצ"ושפירא, אברהם בן דובברכת אברהם
ירושליםתשס"אבוארון, אהרן בן ציוןברכת אהרן - א

ביתר עיליתתשע"דבעילום שםברכת אהרן
ירושליםתש"להויזמאן, אהרן בן אשרברכת אהרן - פרח מטה אהרן

ניו יורקתשמ"ווואלקין, אהרן בן משה יואלברכת אהרן - קידושין
רכסיםחש"דוולברשטין, אהרן בן אריהברכת אהרן - 4 כר'

דרוהוביץ' Drogobychתרע"גלווין, אהרן בן נתןברכת אהרן
פאסייק ניו ג'רזיתס"טלנגסנר, יעקב מאיר בן דוד שבתיברכת אהרן - 2 כר'
ירושליםתשס"דמיאסניק, אהרן בן אשרברכת אהרן - 6 כר'
בני ברקתשע"דשמואלי, יריבברכת אהרן - סוכה

נחליאלתשע"זחוברה, אוריאל בן ישעיהוברכת אוריאל
ירושליםתשנ"טסופר, אוריאל בן שלמהברכת אוריאל
קרית ספרתש"פקמפה, אברהם ישעיה בן אורי דודברכת איש
בני ברקתשנ"גשוורץ, אברהם יוסף בן מנשה דבברכת איש

בני ברקתשע"השושן, איתן בן אליהוברכת איש - ברכת הלבנה
ניו יורקתשע"בשיין, אברהם יצחק בן נחברכת איש - 2 כר'
בני ברקתשס"זשושן, איתן בן אליהוברכת איתן - 3 כר'

רחובותחש"דסטניצקי, נתן בן פרץברכת אלחנן - ברכות
ירושלים Jeruasalemתשע"דבן הרוש, אליהו בן אברהםברכת אליהו <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ונדסבק Wandsbeckתפ"חאליהו בן יעקב מאוליינובברכת אליהו
ג'רבה Djerbaתרצ"טבן הרוש, אליהו בן אברהםברכת אליהו
ליוורנו Livornoתקנ"גדוויך, אליהו בן נסים הכהןברכת אליהו

ירושליםכהן, אליהוברכת אליהו - 2 כר'



עפולה Afulahתשי"במימון, משה בן אליהוברכת אליהו
ירושליםתשכ"ומני, אליהו בן סלימאן.ברכת אליהו

אשקלוןמרציאנו, אליהוברכת אליהו - 2 כר'
ירושליםתשס"זעמאר, שלמה משה בן אליהוברכת אליהו - 3 כר'

ניו יורקתשס"דפישר, אליהו בן שלמה זלמן הלויברכת אליהו
ירושלים Jeruasalemתש"ספרץ, אליהו בן יעקבברכת אליהו

אלעדתש"עשני, אליהו דרורברכת אליהו - 3 כר'
ירושליםתשע"זוינבאך, אליעזר ליפאברכת אליעזר

בני ברקתשע"וווייס, יצחק ישעיהברכת אלישע - 5 כר'
ניו יורקתשע"טבאלד, אלעזר ברוךברכת אלעזר - 4 כר'
ירושליםתשע"טמוזס, אלעזר בן ברוךברכת אלעזר - ברכות

ישראלתשמ"הגליקמן, יצחק בן יוסףברכת אמונה
ירושליםתר"ץקאניטאפסקי, אפרים בן שמעוןברכת אפרים (על שו"ע הלכות נדה)

ירושליםתשנ"זבן פורת, אפריםברכת אפרים - א
ירושליםתש"סבקר, אפרים בן נחמיהברכת אפרים - ברכות

לונדוןתש"מסג"ל, אפרים בן דב בערברכת אפרים
ירושלים Jeruasalemתשע"זרוזמן, אברהם בן דבברכת ארי

אלעדתשע"דמלאכי, אריאל בן ציוןברכת אריאל
חמ''דתש''פסיבוני, אריאלברכת אריאל

ירושלים Jerusalemתשי"ז - תש"לפריז, אריה ליב בן דובברכת אריאל - 2 כר'
אלעדתשע"בקובץ תורניברכת אריה

ירושליםתש"פוסרטייל, אשר בן שלוםברכת אשר <על החומש> - א (בראשית)
ירושליםתש"עוסרטיל, אשר בן שלוםברכת אשר <על החומש> - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"גהכהן, משולם בן רחמיםברכת אשר
ניו יורקתשמ"היונגרייז, אשר אנשיל הלויברכת אשר
ירושליםתשנ"דזנד, יהושע זאב בן נפתלי יוסףברכת בנים

בית שמשתשס"דיעקבס, בנימין חייםברכת בנימין - ברכות
אשדודתשנ"זיעקבזון, בצלאל ברוך בן יצחק משהברכת בצלאל - ב

ירושליםתש"עכולל דרכי דוד (פנחסי)ברכת ברוך
ליקוואדתשס"וווייסבלום, יוסף יונה גבריאלברכת גבריאל
ניו יורקחש"דוויסבלום, יוסף יונה גבריאלברכת גבריאל
בני ברקתשס"בגליקסברג, דב אליהו בן שאולברכת דבש

ירושליםתשע"טאוחיון, דניאלברכת דוד - 5 כר'
לבוב Lvovתר"הווארמאן, אברהם דוד בן אשרברכת דוד

מודיעין עיליתתשס"וחרר, דוד בן דניאלברכת דוד - 5 כר'



זיטומיר Zhitomirתרכ"בטברסקי, דוד בן מרדכיברכת דוד
ניו יורקתשפ"אלייבאוויטש, אלתר חנוך הענאך הכהןברכת דוד - 2 כר'
ניו יורקתשס"בלייבוביץ, אלתר חנוך הענאך הכהןברכת דוד - 2 כר'
בני ברקתשנ"חמנדלבוים, דוד אברהםברכת דוד - 4 כר'

כרם ביבנהתשע"הקב, דודברכת דוד
ירושליםתשנ"דקובץברכת דוד
פרמישלה Przemyslתרמ"ורובין, מתתיהוברכת דוד

ירושליםתשע"דישגר, דניאל אברהםברכת דניאל
בני ברקתשנ"דדיין, נסים בן שלמהברכת ה'
כזבלאנכהתשי"דועקנין, כליפאברכת ה'

ירושלים Jerusalemתרס"הכהן-יהונתן, סאסי מעתוק מג'רבהברכת ה' - 4 כר'
בני ברקתש"סלוי, משה בן יוסףברכת ה' - 5 כר'

מודעין עיליתתשע"זיצחקי, יהודהברכת האהל - בדיני רבית
מודעין עיליתתשע"זקובץברכת האהל - בדיני ברכות

בני ברקתשנ"טשפיצר, נפתלי ברוך בן שלוםברכת האהל - אהלות
בני ברקתשס"גקהן, מרדכי בן שרגאברכת האורח
ירושליםתשס"בקצבורג, אוריאל צבי בן ישראל חיים הכהןברכת האורים
תשע"ולונדיסקי, שמחה בוניםברכת האילנות
תוניס Tunisתר"צתפילות. ברכותברכת האילנות
ירושלים Jerusalemתרס"דכהנא, ברוך דוד בן לוי יצחק הכהןברכת הארץ

ירושליםתשס"טמאשבוים, יהודה ליב בן משהברכת הארץ - 2 כר'
ירושליםתשנ"געמנואל, יונה בן מרדכיברכת הארץ

תל אביבתשנ"האיינהורן, אברהם חיים בן יחיאל צביברכת הבית <מהדורה חדשה> - 2 כר'
סיגט Sighetתרנ"גאיינהורן, אברהם חיים בן יחיאל צביברכת הבית - 2 כר'
ניו יורקתשנ"חטויבער, עזיראל יוחנןברכת הבית - חלה

בני ברקתשנ"חדיין, נסים בן שלמהברכת הורי
ברלין Berlinתצ"טקוידאנובר, אהרן שמואל בן ישראלברכת הזבח <עומר מן - 2 כר'

אמשטרדם Amsterdamתכ"ט-ת"לקוידאנובר, אהרן שמואל בן ישראלברכת הזבח
בני ברקתשע"המינצר, יוסףברכת הזמן - 2 כר'

ירושליםתש"עשילוני, מיכאל מנחם בן יצחקברכת הזמן
רדלהים Roedelheimתקי"בפרידברג, שמואל בן זליגמאןברכת החדש
בית שמשתשס"זפשווזמן, חיים דובברכת החיים

בית שמשתשס"זפשוזמן, חיים דובברכת החיים - 2 כר'
ירושליםתשמ"אברכת החמהברכת החמה <ספינקא>

ירושליםתשס"טמוסדות קאמרנאברכת החמה <ע"פ נוסח ופסקי הגה"ק רי"א מקאמרנא>



ירושליםתשס"טמוסדות קאמרנאברכת החמה <ע"פ נוסח ופסקי הגה"ק רי"א מקאמרנא>
ירושליםתשס"טקובץברכת החמה בהלכה ובאגדה

ניו יורקתש"עפרל, אהרן הכהןברכת החמה בתקופתה
בני ברקחש"דברכת החמה והלכותיהברכת החמה והלכותיה
ירושליםתשס"טיוסף, עובדיהברכת החמה והלכותיה
ביתר עיליתתשס"טנאה, אליהוברכת החמה והלכותיה

ירושליםתש"עגרליץ, מנחם מנדלברכת החמה כהלכתה <מהדורה חדשה>
ירושליםתשמ"אגרליץ, מנחם מנדלברכת החמה כהלכתה

ורצלי Vercelliתרנ"זתפילות. ברכת החמה. תרנ"זברכת החמה כמנהג וירציללי
ירושליםתשס"טוייס, מאיר בן יוסף מרדכיברכת החמה נוסחתה ומנהגיה

ירושליםתשס"טבית הוראה קהילות יעקבברכת החמה
ברדיוב Bardejovתרפ"דכהנא, מרדכיברכת החמה

ניו יורקתשס"טפרידמן, חיים יוסף הלויברכת החמה - אור החמה
חמ"דתקע"גתפילות. ברכת החמה. תקע"גברכת החמה
ג'רבה Djerbaתשי"בתפילות. ברכת החמה. תשי"בברכת החמה

ירושלים Jerusalemתשי"גתפילות. ברכת החמה. תשי"גברכת החמה - 4 כר'
בני ברקתשמ"אשטרנבוך, משה בן אשרברכת החמה, ערב פסח שחל בשבת, פורים שחל בשבת

ירושליםתשע"הפנחסי, אליהו חיים בן שמואלברכת הטוב - ברכת הטוב והמטיב
בני ברקתשס"הדיין, נסים בן שלמהברכת הטנא

חמ''דתשע''חביסמוט, יהושעברכת הישועה
ירושליםתשע"באדלר, יוסף צבי בן בנימיןברכת הלבנה
זכרון יעקבתשס"זגלעד, שמואל צבי דב בן יונה הלויברכת הלוי

ניו יורק New York -תשע"חגראוס, יקותיאל זלמןברכת הלחם
אשדודתשנ"חוינשטוק, חנוך חיים בן שלמה מנחםברכת הלל - 2 כר'

ירושליםתש"פמזוז, אפרים זאב בן שמואלברכת המאה - מאה ברכות
מודיעין עיליתתשס"גדיין, דניאל בן מסעודברכת המדבר - ברכות

בני ברקתשס"טקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - יברברכת המזון  <ביאורי הגר"ח קנייבסקי> - 2 כר'
אשדודתש"עצינץ, אריה ליב בן משהברכת המזון <פניני מהרא"ל>

מודיעין עיליתתשע"דירום, נתן צביברכת המזון במחיצת החפץ חיים
אלעדתשע"גישראל, מאיר בן חייםברכת המזון המבואר

פרגרע"הברכת המזון וזמירות. פראג. רע"הברכת המזון וזמירות (צילום פראג רע"ה)
קרקוב Cracowשנ"זתפילות. ברכת המזון. שנ"ז. קרקובברכת המזון וזמירות ופירושיהם

פרגשע"התפילות. ברכת המזון. שנ"ז. קרקובברכת המזון וזמירות
ירושליםתשנ"גברונזניק, נחום מאירברכת המזון ונוסחה

בני ברקתש"מ -הלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש - גולדשברכת המזון ושבע ברכות <שפע ברכה>



ירושליםתש"סמרן החתם סופר וצאצאיוברכת המזון ושבע ברכות עם לקט פירושים
ווילהרמרשדארף - תל אתמ"ז - תשנ"בברכת המזון ושבע ברכותברכת המזון ושבע ברכות

באר שבעחש"דמרגליות, ראובן בן משהברכת המזון עם ביאור ופירוש
בית שמשתשע"דשטיצברג, שמואל יוסףברכת המזון עם מדריך הברכות

חמ"דחש"דריקאנאטי, מנחם בן בנימיןברכת המזון עם פירוש הריקאנאטי
לובליןשנ"טשפירא, נתן בן שמשוןברכת המזון עם פירוש - 3 כר'

נתיבותתשע"טכהן, בנציון בן שמעוןברכת המזון
אמשטרדם Amsterdamתפ"בתפילות. ברכת המזון. תפ"ב. אמשטרדםברכת המזון
וינה Viennaתרכ"בטיימר, יחיאל מיכל בן יוסףברכת המים
ירושליםתשע"ברקובר, ברוךברכת המלך

ירושליםתשס"חקליין, מנשה בן אליעזר זאבברכת המשנה <טקסט>
ניו יורקתשנ"וקליין, מנשה בן אליעזר זאבברכת המשנה
ירושליםתשמ"טשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןברכת הנהנין

ירושליםתשס"טמן, שלמהברכת הנישואין
ניו יורקתרצ"טמזאה, אליהו מרדכי הכהןברכת הנפשות
בית שמשתשס"ופשווזמן, חיים דובברכת הפירות

ירושליםתשס"באביטן, שמואל בן משהברכת הפסח <שדה שמואל> - פסחים, ר"ה
לונדון Londonתש"ךהורוויץ, פינחס חיים בן אברהם זאב הלויברכת הפסח

צפתתשס"בעייש, מרדכיברכת הפרנסה
בני ברקתשס"זשפיצר, נפתלי ברוך בן שלוםברכת הקודש - תמורה

בני ברקתשס"דבעילום שםברכת הריח
ירושליםתשס"טרקובר, ברוך מרדכי בן חייםברכת השבח

ירושליםתשס"ומרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכיברכת השבטים
בני ברקתשפ"אדרעי, יגאלברכת השביעית
בת יםתשע"וברידס, אברהם בן עזראברכת השבת - ד

ירושליםתשס"טטולידאנו, רפאל ברוך בן אברהםברכת השבת - 3 כר'
ניו יורקתשס"זפישר, אליהו  בן שלמה זלמן הלויברכת השבת
ירושליםתשס"זשחר, עמנואל בן ישעיהוברכת השחר

אשדודתשס"גצינץ, אריה ליב בן משהברכת השיר (על הגדה של פסח)
קרית ספרתשנ"זלוי, אברהם בן יצחקברכת השיר והשבח - 2 כר'

בני ברקתשע"ארושנרוז, ליאורברכת השלחן
ירושליםתשנ"אוענונו, מאירברכת השם

ירושליםתשס"בפארהאנד, משה יצחקברכת השם - ברכות
ירושלם,,תרצ"ו]אמדורסקי, ירחמיאל בן יוסףברכת השנים
חמ"דתשס"חקובץברכת השנים



בני ברקתש"סאדוין, שמואל בן אברהם קרפלברכת התורה - 3 כר'
פריס Parisתשס"אברכת התורהברכת התורה
ירושליםתשס"חוינברג, יצחק אייזיקברכת התורה

ירושליםתשע"גטג'ר, נסיםברכת התורה - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"גסלומון, דוד בן יהושעברכת התורה
בני ברקתשנ"גגפנר, ברוךברכת התפילין

מודיעין עיליתתש"פרבינוביץ, זאבברכת זאב
לובלין Lublinתרנ"אהאלברסברג, חיים ישעיה הכהןברכת חיים <עם ליקוטי שושנים>

לובלין Lublinתרנ"וחיים ברוך בן יחיאל צביברכת חיים <שו"ת>
ורשה Warsawתרע"גאפשטיין, חיים יהודה ליב הלויברכת חיים

לובלין Lublinתרנ"אהאלברסברג, חיים ישעיה הכהןברכת חיים - 2 כר'
ניו יורקתשס"טיפה, חייםברכת חיים

ניו יורק New Yorkתשט"זירוחם, חיים יצחק בן שרגא זאבברכת חיים - 2 כר'
חמ"דתשס"המגורי, חיים הכהןברכת חיים
ורשה Warsawתרמ"דמרנלנדר, חיים ברוך ישראל בן נחוםברכת חיים
חש"דתשע"דסמוטני, גבריאל בן חיים יצחקברכת חיים

ירושליםתשס"גפיין, חיים אליעזרברכת חיים - סוכה
תל אביבתש"לצוקרמן, חיים יעקב בן שמואל הלויברכת חיים - 2 כר'

בני ברקתשפ"אקאופמן, משהברכת חיים
ירושלים Jeruasalemתשע"וקצבורג, יהונתן בן ישראל חיים הכהןברכת חיים - 32 כר'

בני ברקתשע"טדרעי, יגאלברכת חלה
חמ"דתשע"זרענן, ישראל יעקב הלויברכת חלקי
ליוורנו Livornoתקמ"המילדולה, יעקב חי בן דודברכת חמה
רג'יו Reggioתקע"גתפילות. ברכת החמה. תקע"גברכת חמה
ירושלים Jerusalemתש"יוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודברכת חן

ניו יורקתשע"טפינק, דוב הכהןברכת חן - 4 כר'
לייקוואדתשנ"בפרל, חנוך העניך אהרןברכת חנוך - 4 כר'
בת יםתשע"הברידס, אברהם בן עזראברכת חתניך - ג

מודיעין עיליתתשע"ביעקבזון, יעקב בן אברהםברכת חתנים
בני ברקתשנ"זלוי, משה בן יוסףברכת חתנים
ירושליםתשע"אמינצברג, מאיר בן משה צביברכת חתנים

בני ברקתשע"בצדיקי לובליןברכת חתנים - חמשה קולות
בני ברקתשס"דצדיקי קוצק, פילוב, סוקלוב, לובליןברכת חתנים - ברכה משולשת

ירושליםתשע"וקפלן, ניסן שלמה בן נפתלי הכהןברכת חתנים
בילגורי Bilgorajתרצ"חאפשטיין, אריה יהודה ליב בן יחיאל חיים הלויברכת טוב



ירושליםתשפ''אבידרמן, ברוך טוביה בן אברהם אלתרברכת טוב
ונציה Veniceתע"אמשה ירמיהו בן אלעזר הכהןברכת טוב

בני ברקתשס"הוידר, אברהם בן טוביהברכת טוביה
חיפהתשנ"טדנא, יוסף יהודהברכת יד"י

ירושליםתשס"הברכה, יהודהברכת יהודה <שו"ת> - 7 כר'
ניו יורקתשע"הגאנץ, יהודה בן אפרים פישלברכת יהודה - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"זמאיר, יצחק זאב בן אפרים שמואלברכת יהודה
אשדודתשס"ושטארק, זלמן לייב בן חיים אהרןברכת יהודה - 13 כר'

ורשה Warsawתרס"באייבשיץ, יהונתן בן נתן נטע - גולדשלאג, יעקב חיברכת יהונתן
ורשה Warsawתרס"באייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעברכת יהונתן

קלוז' Clujתש"בוויינשטיין, יהושע צבי בן יצחק אהרןברכת יהושע - א
ירושליםתשל"חווייל, ידידיה טיאה בן יעקב נתנאלברכת יו"ט

בני ברקתש"נראקאוו, בצלאל בן יום טוב ליפמאןברכת יום טוב
זולקוה Zholkvaתק"זתאומים, מאיר בן יוסףברכת יוסף ואליהו רבא
אשקלוןתשס"טדוד, יוסףברכת יוסף על התורה
שלוניקי Salonikaתקצ"אאיידלש, יוסף בן זאב - מוסאפיה, יהושע שלומיאלברכת יוסף - לב יאושע

שלוניקי Salonikaתקצ"אאיידלש, יוסף בן זאבברכת יוסף
ברכיהתשס"חבוכריץ, יוסף בן אברהםברכת יוסף - 3 כר'
מודעין עליתתשע"גבלום, אליעזר דב - כולל ברכת יוסףברכת יוסף - 2 כר'

דירנפורט Dyhernfurtתקמ"גדובנא, שלמה בן יואלברכת יוסף
ירושליםחש"דהאברפעלד, יוסף צבי בן יצחק אייזיק הלויברכת יוסף - 3 כר'

ורשה Warsawתרנ"ההלוי, יוסף צבי בן אליהוברכת יוסף
ירושליםתשנ"טווידערקעהר, ישראל יוסףברכת יוסף - סוכה
ירושליםתשס"טוייס, אליעזר בן אהרן יהושעברכת יוסף - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרע"טז"ק, ברוך יוסף בן ישראלברכת יוסף
ירושלים Jerusalemתרפ"ה - תרפ"זידיד, יוסף בן מרדכי הלויברכת יוסף - 3 כר'
מודיעין עיליתתש"פכולל ברכת יוסףברכת יוסף - שבת

לבוב Lvovתרכ"טלאנדא, יוסף בן מנחם מנדלברכת יוסף
ירושליםתשנ"אלב, שמעון יהודהברכת יוסף

ירושליםתשע"חליברמן, אהרן יהודה בן יוסף חייםברכת יוסף - 4 כר'
בת יםתשס"המיכאל, יוסףברכת יוסף - 2 כר'

ליקוודתשפ"אסילווערשטיין, יוסף ברוךברכת יוסף - מעילה, בבא בתרא
בני ברקתשמ"גפייבלזון, ברוך יוסףברכת יוסף
לונדון Londonשאפוצ'ניק, יוסף בן יהודה ליבברכת יוסף
אשדודתשס"דשושנה, יוסף בן זבולוןברכת יוסף



ירושליםתשס"חשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןברכת ים
ניו יורקתשמ"זקאהן, דוד בן צבי משהברכת יעבץ - 4 כר'

ניו יורקתשע"דהיילפרין, יעקב יעקבקא בן יהודה אריה ליבושברכת יעקב <מהדורה חדשה>
בני ברקתשפ"אמאיר, יעקב בן מנחם מרדכיברכת יעקב בהלכות סת"ם

בני ברקתשס"האביטן, יעקב בן נסיםברכת יעקב
ירושלים Jeruasalemתשע"הבלויא, יעקב ישעיהברכת יעקב
ירושליםתשס"דבן ברוך, יעקבברכת יעקב

ניו יורקתש"פגשטטנר, ברוך יעקבברכת יעקב - 6 כר'
בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהברכת יעקב

ברוקליןתש"פהירש, יעקב יוקיל בן מרדכי זאב וולףברכת יעקב - 2 כר'
לבוב Lvovתקמ"דיעקב בן ברוך מטיטשיןברכת יעקב - חשן משפט

חמ"דתשע"חכהן, יעקב דוד בן מאירברכת יעקב - ברכות
ירושליםתשנ"טליבוביץ, זלמן נטע בן יעקב משהברכת יעקב - יבמות, כתובות, קדושין, בבא קמא

בני ברקתשע"חמאיר, יעקב בן מנחם מרדכיברכת יעקב - 2 כר'
ירושליםתשנ"אסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםברכת יעקב

שיקאגאChicagoתשל"דפסטר, יעקבברכת יעקב - 2 כר'
בני ברקתשס"דקרויס, יעקב קאפלברכת יעקב - עטרת יעקב

לובלין Lublinתרצ"ב - תרצ"דרוזנבוים, ישראל יעקב אלתר בן דודברכת יעקב
אשדודתשס"גאברג'ל, יצחק בן יעקבברכת יצחק - 3 כר'

וילנה Vilnaתרנ"באיזאקסון, יצחק בן-ציון בן שמעוןברכת יצחק
ירושליםתשנ"טבן זכרי, יצחק בן משהברכת יצחק
ירושליםתשנ"ובן שושן, יצחק בן יוסףברכת יצחק

ירושליםחש"דברכה, יצחק בן ציוןברכת יצחק - 29 כר'
חמ"דתשל"גגנק (גנחובסקי), מנחם דוב בן חיים יצחקברכת יצחק - 2 כר'
ניו יורקתשכ"וגרומן, יעקב בן יצחקברכת יצחק - 8 כר'

ניו יורק New Yorkתשט"זהורוויץ, יצחק בן נפתליברכת יצחק - ב
וינה Viennaתרפ"גירוחם, חיים יצחק בן שרגא זאבברכת יצחק

ירושלים Jerusalemתש"ולוונטאל, ברוך יצחק יששכר בן אפרים שרגאברכת יצחק - 2 כר'
בני ברקתשל"אלוין, יצחק בן חיים שרגא הלויברכת יצחק - 17 כר'
ירושליםתשע"זמרציאנו, גבריאל יצחק בן אהרןברכת יצחק - 3 כר'

חמ''דתשע''חפאלער, בנימיןברכת יצחק
בני ברקתשמ"הפרקש, יצחק בן אהרןברכת יצחק - 5 כר'

ירושליםתשנ"הקובץ תורני ישיבת בית יוסף צביברכת יצחק
ירושלים Jerusalemתש"ירבינוביץ, יוסף יצחק בן חיים דובברכת יצחק
גלנטה Galantaתרפ"דשווייגר, יצחק בן משה שמואלברכת יצחק



ניו יורקתשנ"דשפיץ, יצחק זקל בן יששכר ברמאן הלויברכת יצחק
ניו יורקתשמ"טרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסברכת ישורון - ויכתב דוד

קולומיה Kolomyyaתרנ"זאוירבאך, ישראל מתתיהו בן נחמן זאבברכת ישראל
בני ברקתשס"גיוסף יצחק ואברהםברכת ישראל

חמ"דתשפ"איפרח, ישראלברכת ישראל - תורה א בראשית
בני ברקתשע"הכהן, ישראל בן נפתליברכת ישראל
ורשה Warsawתרמ"אמרנלנדר, ישראל ברוךברכת ישראל
אלעדתשע"אקובץ תורניברכת ישראל

ירושליםתשס"זקובץברכת ישראל - 3 כר'
רכסיםתשע"דשלום, ישראל בן יצחקברכת ישראל
חמ"דחש"דוואהרמאן, יהודהברכת כבוד

גבעת זאבחש"דברקאי, יהודה יעקבברכת כהן באהבה - 2 כר'
ירושליםתשע"בדויטש, ברוך שמואל בן בנימין זאב הכהןברכת כהן - 8 כר'

ירושליםתשנ"חדויטש, שמואל ברוך בן בנימין זאב הכהןברכת כהן - על מלאכות שבת
לייקוודתשע"טמאנדעל, חיים בן אברהם ביינוש הכהןברכת כהן
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חרפאפורט, טוביה גוטמאן בן דוד הכהןברכת כהן

ירושליםתשע"ושפירא, משה מנחם בן שלום צבי הכהןברכת כהנים באהבה
אמשטרדם Amsterdamתקפ"חברוך הכהןברכת כהנים
ירושליםתשנ"אגפנר, ברוךברכת כהנים
ריגהRigaתרצ"טלוריא, מנחם מאנדל בן ברוך בנדטברכת כהנים

ישראלתשס"גמדן, ברוך בן מאירברכת מאיר <מוסר> - 2 כר'
ישראלתשס"גמדן, ברוך בן מאירברכת מאיר <שיחות מוסר> - וידעת והשבות

ירושליםתשע"דליכטזון, (חיים) מאירברכת מאיר - 2 כר'
בני ברקתשע"ומדן, ברוך בן מאירברכת מאיר - יבמות

ירושליםתשס"וסגל, משה מאיר שלום בן יוסףברכת מאיר
ירושליםתש"ןפדידה, מאיר בן דודברכת מאיר

מודיעין עיליתחש"דפרץ, מאיר משהברכת מאיר - ברכות הנהנין
אזמיר Izmirתרכ"ח - תרל"אפאלאג'י, חיים בן יעקבברכת מועדיך לחיים - 2 כר'

בני ברקתשע"חשבתאי, חיים בן גדעון יצחקברכת מועדיך לחיים
בני ברקתשס"בדיין, נסים בן שלמהברכת מועדיך

כהן, רפאל בנימיןברכת מועדיך - 3 כר'
ירושליםתשס"גמרגולין, הדר יהודהברכת מועדיך - 3 כר'
ירושליםתשס"בשמעיה, שלמה זלמן בן צביברכת מועדיך - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתש"זקינאסט, חיים בן שמואל יעקבברכת מועדים
קליוולנדתשס"זספר זכרוןברכת מנחם - ברכות



בני ברקתשנ"בקניגסברג, מנחם שמואל בן נתןברכת מנחם - 2 כר'
בת יםחש"דברידס, אברהם בן עזראברכת מצותיך - ג

ירושליםתשנ"טאזרחי, ברוך מרדכי בן ישראלברכת מרדכי <מוסר> - 5 כר'
ירושליםתשס"ואזרחי, ברוך מרדכי בן ישראלברכת מרדכי השלם <עה"ת> - 5 כר'

ירושליםתשס"גאזרחי, ברוך מרדכי בן ישראלברכת מרדכי - 14 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דטרייסטמאן, ברוך מרדכי בן דודברכת מרדכי

בני ברקתשע"בשפירא, ברוך מרדכיברכת מרדכי - 5 כר'
קרית אונותשס"זאשואל, אביעד בן שלוםברכת משה
בני ברקתשע"חבידרמן, משה מרדכי בן שמעון נתן נטע (מלעלוב)ברכת משה

ירושליםחש"דבעילום שםברכת משה - 2 כר'
ירושליםתשס"דדרוק, משה בן מרדכיברכת משה - 2 כר'

חיפהתשס"גהגר, משה בן ברוךברכת משה
וילנה Vilnaתרס"דזאטורנסקי, משה שלמה זלמן בן אליהו דוד הלויברכת משה

ירושליםתשנ"וחדאד, משה (מוסה)ברכת משה - 2 כר'
לבוב Lvovתרמ"וירושלימסקי, משה נחום בן בנימיןברכת משה

פתח תקוהתשס"זישיבת פאר משהברכת משה - גיטין
ירושליםתשמ"ומשה יהודה ליב מפאשקאןברכת משה

חולוןתשע"זנדב, טל בן רמיברכת משה - 2 כר'
ירושליםתשס"דפולאק, משה בן יצחק זקל הלוי - פולאק, זקל הלוברכת משה
פקש Paksתרע"אפולאק, משה בן יצחק זקל הלויברכת משה

ירושליםתשע"זפינקל, משה בן אליעזר דודברכת משה - 7 כר'
בני ברקתשס"הקופשיץ, נפתלי בן משה פנחס הכהןברכת משה
ברלין Berlinתקצ"דקרנר, משה בן אליעזר פייבושברכת משה

ירושליםתשכ"ושאצקס, משה בן אברהם אהרןברכת משה - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"טשפירא, משה בן יהושע אייזיקברכת משה

בית שמשתש"פרוזן, נחמן יהודה בן יהושעברכת נחמן - 3 כר'
ירושליםתש"עסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםברכת נישואין
בני ברקתשנ"דששון, ניסיםברכת נסים

ירושליםתשנ"ביונה, נפתלי בן יוסףברכת נפתלי - א
בני ברקתשע"חשולמן, נתן צבי בן מרדכיברכת נתן - שבת א, פרק יוה"כ, מזוזה

חולוןתשפ"אברכה, ינון עובדיהברכת עובדיה
בני ברקתשע''היונה, עובדיה בן שמריהוברכת עובדיה
עמנואלחש"דכולל אברכים דחסידי סלונים עמנואלברכת עמנואל

ירושליםתשס"הלבהר, מרדכיברכת ערב
ירושליםתשע"בשטיגליץ, פינחס בן חיים אפרים נתןברכת פינחס



ירושליםתשנ"דפרץ, פנחס שמעון בן יעקבברכת פנחס
ירושליםתשס"דקוקיס, פסח בן זאבברכת פסח - 2 כר'

בני ברקתש"נקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץברכת פרץ
אשדודתשס"טזילברברג, משה שמעון חיים בן רפאל צבי מאירברכת צבי מאיר - 2 כר'

ירושליםתשע"בדויטש, דוד נתן בן אברהם צביברכת צבי
בני ברקתשע"וליפקוביץ, צבי הירש בן אברהם יצחקברכת צבי - 11 כר'

ירושליםתשע"דרבינוביץ, ירחמיאל צבי יהודה בן יחיאל יהושעברכת צבי - בראשית, שמות
ירושליםתשע"באבא שאול, בן ציון בן אליהוברכת ציון - 12 כר'

חמ"דחש"דחרז, שלמה יוסףברכת ציון
Frankfort on the Maiתרפ"התפילות. ברכת החמה. תרפ"הברכת קדוש החמה
לונדוןתשי"גהרצברג, מאיר דודברכת קידוש החמה
בית שמשתשנ"טשפירא, רפאל בן צביברכת ר"ש - 2 כר'

ירושליםתשמ"טשלזינגר, ראובן שלמה בן שמעון הללברכת ראובן שלמה <דרשות על התורה> - 6 כר'
ירושליםתשס"גשלזינגר, ראובן שלמה בן שמעון הללברכת ראובן שלמה <חידושים ובאורים> - 13 כר'

ירושליםתשס"השלזינגר, ראובן שלמה בן שמעון הללברכת ראובן שלמה <שו"ת> - 11 כר'
ליקוודתשע''חמאקאווסקי, אברהם אשר בן ראובן יוסףברכת ראובן

ליקוודתשע"אמאקאווסקי, אברהם אשרברכת ראובן - מוקצה
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"אאשכנזי, אשר בן צבי הירש הכהןברכת ראש - 2 כר'

בני ברקתשס"במור יוסף, אורי אהרן בן כליפאברכת רחל
ירושליםתשס"דחזן, מאיר בן מיכאלברכת רם אמרי דעת

ירושליםתשמ"חחזן, מאיר בן מיכאלברכת רם - 5 כר'
חמ"דתשע"אוויטלער, יהודה לייב בן רפאלברכת רפאל
לייקוואדתשע"בספר זכרוןברכת רפאל

ירושליםתשמ"דרובינשטיין, רפאל בן זאבברכת רפאל - 5 כר'
לבוב Lvovתרמ"טאורנשטיין, צבי הירש בן מרדכי זאבברכת רצ"ה
ניו יורקחש"דהורוויץ, ברוך אברהם צביברכת רצה
סט. לואיס St. Louisתרע"טשוחט, שאול ידידיה בן אברהם חייםברכת שאול

בני ברקתשע"הברמן, שמריהו יוסףברכת שי - 15 כר'
ירושליםתשנ"חאשלג, ברוך שלום בן יהודה ליב הלויברכת שלום <מאמרים> - 4 כר'

בני ברקתשס"זאשלג, ברוך שלום בן יהודה ליב הלויברכת שלום <על התורה>
בני ברקתשע"טאשלג, ברוך שלום בן יהודה ליב הלויברכת שלום <שמעתי>

ירושליםתש"עהירשפרונג, שלום יוסף בן שמואל ישכרברכת שלום <על התורה> - בראשית
בני ברקתשע"זאשלג, ברוך שלום בן יהודה ליב הלויברכת שלום - מכתבים

ורשה Warsawתרמ"טגולדבוים, שלום צבי בן אהרן מרדכיברכת שלום
ירושליםתשנ"זהירשפרונג, שלום יוסף בן שמואל ישכרברכת שלום - 7 כר'



לונדון Londonתשי"חוולף, זאב בן שלום יוסףברכת שלום
ויינברגר, שלום משולםברכת שלום
אנטורפן Antwerpתר"צשטרנברג, שלום יצחק בן ישעיה קלונימוס הכהןברכת שלום

אגודת נוצרי לשוןברכת שלמה אורחות לשון
ניו יורקתש"סאבראהאם, חיים שלמהברכת שלמה
מודיעין עיליתתשע"טאומן, שלמה חייםברכת שלמה
ירושליםתשס"טבינעטה, שלמה בן טוביהברכת שלמה

ירושליםתשע"דבלוך, שלמה אהרן בן יוסף חייםברכת שלמה - ב
מודיעין עיליתתשע"אבעילום שםברכת שלמה - ברכות
בני ברקתשמ"בטנא, שלמה בן אליעזרברכת שלמה - 6 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרע"אכהן, שלמה יהונתן בן ראובן יוסףברכת שלמה
ניו יורקתשע"בקובץ כולל ברכת שלמהברכת שלמה - גיטין
מודיעין עיליתתשע"טקליינרמן, שלמה בן גבריאלברכת שלמה - 4 כר'

ניו יורקתשל"חרבינוביץ, שלמה חנוך בן יחזקאל הכהןברכת שלמה - כתר תורה
ירושליםתשנ"וריבלין, בנימין בן אליעזרברכת שלמה - מפתח לתורה תמימה

ירושליםתשס"אמזרחי, שאולברכת שם - הל' זימון
חמ"דתשע"חבכרך, שמואל בן אברהםברכת שמואל - על התורה

ירושליםתשע"אדרזי, שמואל בן יצחקברכת שמואל - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"דזכאי, שמואל בן אהרןברכת שמואל
פרנקפורט דמין Frankfתמ"ב - תמ"גקוידאנובר, אהרן שמואל בן ישראלברכת שמואל

בני ברקתשס"בהיין, אורי בן שמחהברכת שמחה - 3 כר'
ירושליםתשמ"טוייס, ברוך בן חיים זאבברכת שמים
חיפהתש''פאסולין, שמעוןברכת שמעון
קרית ספרתשע"ההיימן, שמעון בן חייםברכת שמעון

עפולהתשע"דיחיא, שמעון בן דודברכת שמעון - שו"ת
בני ברקתשנ"וממן, שמעון בן שלמהברכת שמעון - 4 כר'
ירושליםתשמ"בשניאורסון, ברוך שמעון בן יוסף משהברכת שמעון - 7 כר'

בני ברקתשנ"זהיימן, שרגא בן אליעזרברכת שרגא
מודיעין עיליתתשע"חחינסקי, שרגא פייבל בן ישראל יוסףברכת שרגא - עירובין

לונדוןתשמ"בלזכר הרב אליהו מונקברכתא דאליהו
לורנסתשע"דשטרן, מרדכיברכתא דשירתא
ירושליםתשע"בשאף, אלחנן צבי פייבל בן אליהו מרדכיברכתא ושירתא

ירושלים Jerusalemתש"ההברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלברן יחד
תל אביבתשי"דספר  קהילהברנוביץ - ספר זכרון

פרגש"עאלטשולר, משה בן חנוךברנט שפיגל



ספר קהילהברסלב (ברעסלעוו) והסביבה - אמש שואה
ירושליםתשס"דאנגל, יצחקברסלב מאחורי הפרגוד

ירושלים Jeruasalemתש"סבטאון חסידי ברסלבברסלב - 17 כר'
וילנה Vilnaתרכ"גאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ברק השחר

ישראלתשמ"גבטאון רבני מרכזיברקאי - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"זספר קהילה - הוברמאן, נחמן בן מרדכיברשאד

ניו יורק New Yorkתרצ"גרוזוף, בנימין זאב וולף בן אריהברתא דמלכא
ליקוודתשע"ומנדל, יצחק יוסףבשביל ישראל

חמ"דתש"עליפסקי, אפרים יעקבבשביל שתתעשר
בני ברקתשנ"זברינקמן, אהרןבשבילי אהרן

צפתתשנ"חליברמן, שמחה בונם בן ברכיהבשבילי אורייתא - 30 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ךייבין, יהושע השל בן ישראלבשבילי אמונת ישראל

ניו יורקתשנ"באזדאבא, אברהםבשבילי הבבלי והירושלמי
ירושלים Jerusalemתש"זשפירא, יוסף בן גדליהובשבילי הגאולה - 2 כר'

ירושליםתשנ"ודבורקס, אליקום בן ישעיהו אריה לייבבשבילי ההלכה
ירושליםתשנ"גשוורץ, יואל בן אהרןבשבילי החינוך וההוראה

ירושלים Jerusalemתשכ"זגלמן, אריה ליב בן יוסףבשבילי היהדות
חמ"דתשע"אשוורץ, יואל בן יעקבבשבילי הלכה - 4 כר'

תל אביב Tel Avivתשט"ואונא, משה בן יצחקבשבילי המחשבה והמעשה
ירושליםתשנ"זדבורקס, אליקום בן ישעיהו אריה לייבבשבילי המנהג - 5 כר'
תל אביבתשס"אטרופר, מרדכיבשבילי המקרא והחינוך
בני ברקתשע"ואברהם, דוד בן יחיאל צביבשבילי המשפט - 4 כר'

חולוןתשכ"טגליקמן, יצחק בן יוסףבשבילי הנצח - 3 כר'
ירושליםתשס"בדבורקס, אליקום בן ישעיהו אריה ליבבשבילי הפרשה

באר שבעתש"עדביר, שמואלבשבילי הפרשה - 3 כר'
גבעת זאבתשפ"אדבורקס, אליקום בן ישעיהו אריהבשבילי הרפואה

נתניהתשל"טקובץבשבילי הרפואה - 9 כר'
צפתתשס"גליברמן, שמחה בונם בן ברכיהבשבילי השמחה

תל אביבחש"דסולה, משה זאבבשבילי התודעה היהודית
תל אביב Tel Avivת"שבר-אילן, מאיר בן נפתלי צבי יהודהבשבילי התחיה

תל אביבתש"מטרופר, מרדכיבשבילי מקרא וחז"ל - 2 כר'
חמ"דתשע"חבעילום שםבשבילי נברא העולם
ניו יורקחש"דברזיל, שמואל בן צבי אביגדורבשבילי נברא העולם

ירושליםתשד"מפייגנבוים, משהבשבילי פולין
בני ברקתשס"אפלאטו, מנחם מנדלבשבילי ראדין



תל אביבתש"ןצברי, יחיא בן שלמהבשבילי תימן
ניר גליםתשס"טלנדאו, דב בן שמחהבשבילים נעלמים בדרך למולדת

חמ"דתש"פארגון "שבילים"בשבילך בני - 2 כר'
חמ"דתשע"טארגון לב לאחיםבשבעים נפש
ליקוודתשע"גברונשפיגל, רפאלבשדה אליהו
בני ברקתשנ"זגולדשטוף, יאירבשדה אפרים

בני ברקתשמ"זסקירה מקיפה לספרים תורנייםבשדה הספר התורני - 3 כר'
תל אביבתשמ"זנריה, משה צבי בן פתחיהבשדה הראי"ה
ירושלים Jeruasalemתשע"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן - נריה, משה צבבשדה הראי"ה

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןבשוב ה' ציון היינו כחולמים
מגנס, יהושעבשוב ה' ציון

ירושליםתשע"טציון, מרדכי צבי הלויבשובי לירושלים
ירושלים Jerusalemתש"המילצקי, ראובן בן משהבשובי לירושלם

נתיבותתשע"גכהן, בנציון בן שמעוןבשובך לציון - 3 כר'
חמ"דחש"דנריה, משה צבי בן פתחיהבשובנו לירושלים

ירושליםתשכ"זלייטר, משהבשולי גליוני
בילגורי Bilgorajתרפ"זמלר, דבשורות טובות
קרקוב Cracowתרנ"טאליהו בן אברהם שלמה הכהןבשורת אליהו

ירושליםתשס"טקפלן, צבי בן אברהם אליהובשיפולי גלימתו
ירושליםתשס"חקרפמן, מרדכי משה הכהןבשכבך ובקומך
ביתר עיליתתשע"הרובין, מרדכי בן נפתליבשכבך ובקומך

ירושליםתשנ"טכהן, כרמיאלבשלום ובמישור - מידות ודעות בפירוש התורה של רבי א
ירושליםתשמ"זמורגנשטרן, אריהבשליחות ירושלים

ירושליםתשע"זבשליטתם ותרבותם
ירושליםתשע"דכהן, דוד בן יוסףבשלם סוכו
קרית ספרתשע"ולנג, יהושע יהודהבשלם סוכו
ירושליםתשס"דסוסבסקי, משה חיים בן שלמה מאירבשלם סוכו

ירושליםתשס"גפרץ, אליהו בן יעקבבשלשלת הכהנים
חמ"דתשע"השריר, שלמהבשם אומרם - 4 כר'

ישראלחש"דבשם אמרובשם אמרו לקט - 12 כר'
ירושליםתשס"גבשם אמרובשם אמרו - אבות
ירושליםתשס"ומכון אוצר התורהבשם אמרו - 3 כר'

ירושליםתש"ססולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלויבשם אמרם
חמ"דחש"דבצלאל בן אריה יהודה ליב הלויבשם בצלאל <מהדורה חדשה>

פרנקפורט דאודר Frankתקל"אבצלאל בן אריה יהודה ליב הלויבשם בצלאל



תל אביבתשל"אווייצמאן, משה דודבשם בצלאל
פתח תקווהתשע"גאמרוסי, מרדכיבשם מרדכי
ירושליםתשס"ההורוויץ, מרדכי אריה בן אברהם יעקב הלויבשם מרדכי
ונציה Veniceשנ"זפרובנצאלו, משה בן אברהםבשם קדמון

ירושליםתשע"וזילברמן, יצחק שלמהבשם קדשו בטחנו
ירושליםתשס"ועדס, יעקב בן יהודהבשמות הקודש

ירושליםתשנ"זמרגולין, הדר יהודה בן מיכאל משהבשמחה ובטוב לבב א
ירושליםתש"עמרגולין, הדר יהודה בן מיכאל משהבשמחה ובטוב לבב - ב
תל אביבתשס"דחירארי, שמעון בן אברהםבשמחה תצאו - במדבר
תל אביבתשס"בחירארי, שמעון בן אברהםבשמחת לבו - שמות

בני ברקתשל"חקניגסופר, מנחם אריה בן יעקב יהודהבשמים ממעל
ברלין -ירושליםתקנ"ג -תשד"מאשר בן יחיאל (רא"ש). מיוחס לו ואינו לו - עמאר,בשמים ראש <ריח בשמים>

ברלין Berlinתקנ"גאשר בן יחיאל (רא"ש). מיוחס לו ואינו לובשמים ראש <עם הגהות רא"ב קלוגר ורצ"ה חיות בכת"
ברלין Berlinתקנ"גאשר בן יחיאל (רא"ש). מיוחס לו ואינו לובשמים ראש
בני ברקתש"פדיין, נסיםבשמים ראש
לבוב Lvovתרל"ההורוויץ, שאול בן משולם יששכר הלויבשמים ראש
חמ"דתשנ"דיאנה, מכלוף בן נסיםבשמים ראש

ירושליםתש"נספר זכרון לרבי שלום נתן רענןבשמן רענן - 2 כר'
מודיעין עיליתתש"פגולדשטיין, יוסףבשמעתא דשבת - הוצאה, מוקצה, מלאכות, מלאכת מח

קרמר, שלמה בן זאבבשמעתתא דרוב וקרוב
תל אביב Tel Avivתשי"דלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןבשני עולמות, גלגולו של שקל

ניו יורקתשע"זשניאורסון, שלום דוב בר בן שמואלבשעה שהקדימו <מהדורה חדשה> - 4 כר'
חמ"דחש"דעדס, יעקב בן יהודהבשער הכוונות - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"בקליין, מנשה בן אליעזר זאבבשער המלך
תל אביב Tel Avivתש"כקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלבשער המלך

ניו יורקתשנ"זברזיל, שמואל בן צבי אביגדורבשערי המועדים - אלול
בני ברקתשע"אמויאל, אליהובשערי המלך - 3 כר'

ירושליםתשס"זלמברסקי, מאירבשערי התשובה
ירושליםתשכ"טשווארץ, יהוסף בן מנחםבשערי ירושלים

ירושליםתשע"דאנגלנדר, ישכר דובבשערי ישכר - 7 כר'
תל אביב,תש"טעמינוח, נחמיה בן נחבשערי עזה

ירושליםתשל"בקובץ ישיבת איתריבשערי תורה (ללימוד ועיון עצמי) - 3 כר'
ירושליםחש"דקובץ ישיבת איתריבשערי תורה - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"זגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביבשעריך ירושלים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתש"טווייס, יהודה אהרן בן נפתלי הרץ הלויבשעריך ירושלם



ירושלים Jerusalemתשט"זשאג - צוובנר, יצחק דודבשעריך ירושלם
ירושלים Jeruasalemתשכ"טבטאון המועצה הדתית ירושליםבשעריך - 9 כר'

ליכטנשטיין, חיים שרגאבשפתי רחש
ירושליםתשע"בבוקובזה, אברהםבשר בחלב - עיקרי הדינים

ירושלים Jeruasalemתשמ"חרוזנברג, אהודבשר בחלב - מדריך הלכתי מאוייר
גרמניהתרע"אביבי גאוןבשר על גבי גחלים

ברלין Berlinתק"זאיילינבורג, יעקב בן חייםבשרתי צדק
אמשטרדם Amsterdamתמ"ומוראפטשיק, משה בן אליעזרבשרתי צדק

ירושליםתש"מליבזר, נפתלי הירץבשתי חזיתות
ורשה Warsawתרע"דאיידלמאן, ברוך נחמן בן חיים דובבת דינא

תל אביב Tel Avivתשי"דלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןבת הש"ך - במועד הנכון
ירושלים Jerusalemתרצ"דירושלים. בתי דיןבת ישראל הכשרה

ירושליםתשמ"חשוורץ, יואל בן אהרןבת ישראל
ירושליםתשע"גאליאך, שלמה בן ישראלבת כהן

ונציה Veniceתע"באביוב, שמעון בן דודבת מלך - 2 כר'
ירושליםתשע"גאבינר, שלמה חיים הכהןבת מלך
תשס"זאבינר, שלמהבת מצוה

ירושלים Jerusalemתרע"זבן שמעון, רפאל אהרן בן דודבת נעות המרדות - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשס"אאברהם דוב בן דוד מאבריטשבת עין <מהדורה חדשה>

ניו יורקתשס"האברהם דוב בן דוד מאבריטשבת עין <מהדורת מנדלוביץ> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"טאברהם דוב בן דוד מאבריטשבת עין - 2 כר'

פולטבה Poltavaתרע"גריינין, אברהם דב בן שמעוןבת עין
לבוב Lvovתרל"טיששכר דוב בר בן אריה יהודה ליבוש מגזע צביבת עיני - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"זטולידאנו, יעקב משה בן יהודהבת עמי
בני ברקתשנ"ולוין, הדסהבת עמי

ירושלים Jeruasalemתשנ"אישיבת חורבבת קול - 2 כר'
ג'רבה Djerbaתשט"ובן סמחון, רפאל יעקב בן מכלוףבת רבים

ירושליםתשע"טלמברסקי, מאירבת של מצוה - בת מצוה
ירושליםתשנ"ארבי אלעזר בירבי קליר - אליצור, שולמיתבתודה ושיר
חמ"דתשע"וארגון הכתרבתוך ביתה
בודפסט Budapestתרע"חמישל, אליעזר בן דוב הלויבתוך הגולה

ניו יורקתשע"דקפלון, אלישיב הכהןבתוך הגולה - קהילת רוסטוב
ירושלים Jerusalemתש"ז - תש"חפרוש, מנחם מנדל בן גרשוןבתוך החומות
דימונהתשל"זאלמאליח, אברהםבתוך עמי - א

ישראלחש"דקובץבתוככי ירושלים



פרג Pragueת"ריהודה בן שמואל הלויבתולת בת יהודה
בני ברקתשס"בשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויבתורת ד' חפצו

ירושליםתשנ"ז-תשע"ופלק, דוד בן יעקב יהודהבתורתו יהגה - 6 כר'
ירושליםחש"דביהמ"ד לדיינות ברכת אברהםבתורתו - חנוכה

ירושליםתשע"הפאליי, שלמהבתחבולות תעשה לך מלחמה
ברוקליןתשס"אדוד, יוסף בן דוד משאלוניקיבתי אבות <מהדורה חדשה>

שלוניקי Salonikaתקפ"הדוד, יוסף בן דוד משאלוניקיבתי אבות
ירושליםתשכ"הפרידלנדר, משה יוסףבתי אבות

ירושלים Jerusalemתרפ"דאסף, שמחה בן יהודה זאבבתי הדין וסדריהם
ירושליםתשע"גקשאני, ראובןבתי הכנסת באפגינסטאן

ירושליםתשנ"חגמליאל, שלום בן סעדיהבתי הכנסת בצנעא בירת תימן
תל אביב Tel Avivתש"יאבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףבתי הנהגת גוף הבריא
ליקוודתשס"הרפאפורט, יצחק בן יהודה ליב הכהןבתי כהונה <רמב"ם>
ירושליםתשע"גאדלר, מנחםבתי כהונה - חנוכה

וילנה Vilnaתרל"אפרסקי, יואל דוב בר בן מאיר הכהןבתי כהונה
אזמיר Izmirתצ"ו - תקי"דרפאפורט, יצחק בן יהודה ליב הכהןבתי כהונה - 4 כר'
אור יהודהתשס"אמרכז מורשת יהדות בבלבתי כנסיות בבבל
שלוניקי Salonikaתקס"ובן עזרא, אברהם בן חיים ידידיהבתי כנסיות - א

רנתניהתש"סנחשון, יחיאלבתי כנסת בצנעא
ירושליםחש"דקשאני, ראובןבתי כנסת כלי קודש וכתבי יד נדירים
הרצליהתש"ןורבין, משהבתי כנסת מעץ בפולין במאות י"ז י"ח

ירושליםתשי"בוורטהיימר, שלמה אהרן - וורטהימר, אברהם יוסףבתי מדרשות - 2 כר'
ירושליםתשמ"הזכריה, שבתיבתי מלון ומלונאים ותיקים של ירושלים

זכרון יעקבתשע"טטויב, משה ב"ר אברהםבתי משה - ברכות
זכרון יעקבתשע"טטויב, משה בן אברהםבתי משה - במלאכות שבת

חמ"דתשע"והכהן, שלמה בן משולםבתי נפש - 2 כר'
וינה Viennaתקע"הקוטנפלאן, יוסף בן מאירבתי נפש

ירושלים Jeruasalemתשמ"הזכריה, שבתיבתים ומוסדות יהודיים ברובע המוסלמי
בני ברקתשס"אהלוי, יצחק איזיק בן אליהובתים לבדים

בני ברקתשע"זמאסקאוויטש, יעקב בן יחיאל מיכל משאץבתים לבדים - 2 כר'
שקלוב Shklovתקס"בשבתי בן אהרן יהושע מצ'אשניקבתים לבריחים

ירושליםתש"לחבארה, יוסף בן שלוםבתלאות תימן וירושלים
ירושליםתשנ"אבן נתן, רפאלבתנועה אחת

ירושלים Jeruasalemתשע"דאפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויבתעצומות עוזך - אור השנים (קטעים)
ירושליםתשכ"אהטל, אברהםבתפוצות הגולה



תל אביבתשמ"טקארפי, דניאלבתרבות הרנסאנס ובין חומות הגיטו
ירושליםתשנ"זליקוטג"ל פנינים

ירושליםחש"דחדאד, בועז בן דניג'רבה יהודית
וורשה,תרפ"אקאמנצקי, אברהם שלוםגאוגרפיה מצוירת של ארץ ישראל
קובנה Kaunasתרפ"בצ'ארנו, שלום יונהגאוגרפיה קצרה של ארץ ישראל

ירושליםתשנ"זמורגנשטרן, אריהגאולה בדרך הטבע
ירושליםתשע"טקלוגר, בנימיןגאולה ושכנותיה

ליוורנו Livornoתרכ"ד - תרכ"הלביא, אליהו בן מרדכיגאולת ה'
ורשה Warsawתרס"דאשכנזי, מרדכי בן יצחק אייזיקגאולת הארץ
פרג Pragueשע"חרוטנברג, אליקיםגאולת הגר

ירושליםתשמ"בלרר, ירחמיאל יגאל בן יהושעגאולת הצבי - 2 כר'
לונדוןתשכ"גגד, חיים יוסף איסר בן יצחק אריה הלויגאולת וישועת ישראל

ירושליםתשס"טבן זכרי, יצחק בן משהגאולת יצחק - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גיהושע אברהם בן ישראלגאולת ישראל השלם
לונדון Londonתש"יאדלר, שמריה מנשה בן צבי יהודה הכהןגאולת ישראל - 4 כר'

לונדון,תרצ"טגולד, זבולון חיים יואל בן דודגאולת ישראל
ברסלאו Breslauתקצ"גהגדה של פסח. תקצ"ג. ברסלאוגאולת ישראל
תל אביב Tel Avivתש"כהגדה של פסח. תש"ך. תל אביבגאולת ישראל
ירושליםתש"להופשטיין, ישראל בן שבתיגאולת ישראל
ורשה Warsawתרס"חיהושע אברהם בן ישראלגאולת ישראל

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חילין, אברהם בן אריה זאבגאולת ישראל - 2 כר'
ירושליםתשמ"טלוריא, רפאל משה בן מרדכי יחיאלגאולת מצרים
גרודנו Grodnoתקפ"בליכטשטיין, אברהם בן אליעזר ליפמןגאולת עולם
בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהגאולת ציון

אודסה Odessaתרכ"דאברהם בן שאולגאון אברהם
ירושליםתשנ"טפרקים לדרכו ודמותו של מרן הגאון הרב שאול ישגאון בתורה ובמדות

ירושליםתשנ"טשריר, אברהם ישראלגאון בתורה ובמידות <ישראלי שאול>
ירושלים Jerusalemתרפ"הוורטהיימר, שלמה אהרן בן יעקבגאון הגאונים

ירושליםחש"דהייזלר, יעקבגאון התורה - פרקים בתולדות רבי אליהו חזן
תל אביבתשכ"חווייסבלט, מנחם נחום - ווייסבלט, מרדכי דובגאון יעקב

תל אביבתשכ"אכהנא, יעקב בן אברהםגאון יעקב - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"גשפירא, יעקב בן רפאלגאון יעקב
וילנאתרע"בליפשיץ, יעקב הלויגאון יצחק

מונסיתשע"זהגר, מנחם מנדל מווישוואגאון ישראל וקדושו - 5 כר'
פרג Pragueתצ"ז - תצ"חהורוויץ, צבי הירש בן יהושע משה אהרן הלוגאון צבי



פרמישלה Przemyslתרע"גהלר, משה צבי בן יוסף הלויגאון צבי - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"גצבי הירש בן יהודה מרישאגאון צבי - 4 כר'

ניו יורקחש"דגאנץ, יהודהגאון, יעקב, גדול ביהודה, חזון ישעיהו
אלעדתשע"דמיארה, שלמה זלמןגאוני משפחת אביחצירא - 4 כר'

בני ברקתשמ"גסורסקי, אהרןגאוני פולין האחרונים
ברלין1914פוזננסקי, שמואל אברהםגאונים בבליים שאחר זמן הגאונים <גרמנית>

ניו יורק New Yorkתרס"טגינצבורג, לוי בן יצחקגאוניקה <GEONICA> - 2 כר'
ירושליםתשמ"זלבל, גניגאות ושבר - יהודי מקדוניה

ברליןתרפ"אבירנבוים, נתן בן מנחםגאטס פאלק
ירושליםתשפ"אטולידאנו, גבריאל בן שלמהגאל ישראל - 2 כר'

בת יםתשע"חלוטינגר, גיא אלקנהגאל ישראל
ניו יורקתרע"הקראנץ, פיליפגאנץ אמעריקא

ניו -יורק -תל אביבתש"ךספר קהילהגאסטינין - פנקס גאסטינין
תל אביבתשל"בספר קהילהגארוולין

ירושליםתשע"בטהרני, אבישי בן יצחקגבול אלמנה - סדר תיקון אלמנה
מונקץ' Mukachevoתרל"וסופר, נפתלי בן מרדכי אפרים פישלגבול בני נפתלי

חמ"דחש"דוויטאלי, בנימין בן אליעזר הכהןגבול בנימין <מהדורה חדשה> - 3 כר'
ליקוואדתשע"דגורליק, חיים צבי בן ברוך שמואל הכהן דויטשגבול בנימין
אמשטרדם Amsterdamתפ"זוויטאלי, בנימין בן אליעזר הכהןגבול בנימין
כזבלנכה Casablancaתשט"זלכרייף, בנימין בן יחייאגבול בנימין

שלוניקי Salonikaתקפ"אאשכנזי, יהודה בן יוסףגבול יאודה - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"וצירלסון, יהודה ליב בן משה חייםגבול יהודה - 2 כר'

ניו יורקתשמ"וקאהן, דודגבול יעבץ - קונטרסים וסוגיות
פרנקפורט דמין Frankfתרנ"טגרוסברג, מנשה בן יחזקאל יונהגבול מנשה

בני ברקתשע"בבן פורת, אליעזר בן יוסף צבי הכהןגבול עולם - עירובין
ירושלים Jerusalemתרס"גירושלים. ועד הכללי כנסת ישראלגבול עולם
גבעת שמואלתשס"ושטרן, רפאלגבול עולם

לייקוואדתשע"ביעקובוביץ, יוסף חנניה בן שלמהגבול ראשונים
ירושלים Jerusalemתש"כלווין, נחום בן אברהם הכהןגבול ראשונים
בני ברקתשע"חהול, אליעזרגבולות הארץ
בית עוזיאלתשע"דרווח, שניאור זלמן בן ישראלגבולות השדה

וילנה Vilnaתרנ"טמאצקביץ, שבתי בן יעקבגבולי ציון
ניו יורקתשע"דרפאפורט, בנימין בן שמחה הכהןגבולת בנימין <מהדורה חדשה>

לבוב Lvovתקמ"טרפאפורט, בנימין בן שמחה הכהןגבולת בנימין
ניו יורק New Yorkתשע"גהנקין, יוסף אליהו בן אליעזר קלונימוסגבורות אליהו



ירושליםתשס"וגינצבורג, אריה ליב בן אשרגבורות ארי <מהדורה חדשה> - 3 כר'
פיוטרקוב - ניו יורקתרס"ז - תשט"זגינצבורג, אריה ליב בן אשרגבורות ארי <עם באר משה> - תענית

פיוטרקוב Piotrkowתרס"זגינצבורג, אריה ליב בן אשרגבורות ארי - 2 כר'
לבוב Lvovתר"לאריה ליב בן ברוך מלאנצוטגבורות אריה

קרקוב Cracowשמ"ביהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)גבורות ה' <דפו"ר>
לובלין Lublinתרל"ויהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגגבורות ה' - 6 כר'

וילנה Vilnaתר"לאפשטיין, אפרים מרדכי בן שלמה זלמן הלויגבורות הארי - 2 כר'
בני ברקתשס"זיוזשעף, יעקב הלויגבורות הארי

ירושליםתשע"הסורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךגבורות יצחק על הרמב"ם - 3 כר'
ירושליםחש"דספר זכרון לרבי יצחק יואל ברנשטיין זצ"לגבורות יצחק

ירושליםתשנ"ארוזנברג, יצחקגבורות יצחק - 3 כר'
ירושליםתשע"זלכבודו של ר' ישעיהו וינוגרדגבורות ישעיהו
ירושלים Jeruasalemתשנ"זשנברגר, רפאל בן פסח יהודהגבורות משה

ירושליםתשס"גלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)גבורות רמח"ל
ירושלים Jeruasalemתשע"וקובץגבורות שלושים
לבוב Lvovתרס"בקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןגבורות שלמה
ניו יורקתשס"גכמה חכמיםגבורות שמונים

בני ברקתשי"טענגיל, יוסף בן יהודהגבורות שמונים - 2 כר'
ירושליםתשע"בקובץגבורות שמונים - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"ךצורבא, ישראל בן יהושעגבורות
בני ברקתש"עמנדלבוים, דוד אברהםגבורי החי"ל - 2 כר'

פרמישלה Przemyslתרמ"טניימאן, ישראל יהודה בן יוסףגבורי ישראל
קרית יעריםתשנ"דגבורי כח עושי דברוגבורי כח עושי דברו

חולוןתשע"המזלומיאן, ישיגבורי כח
ורשה Warsawתרמ"בכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןגבורת אנשים - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"זענבל, יהושע בן צביגבורת אנשים
בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהגבורת ארי
לבוב Lvovתר"צמרגליות, ראובן בן משהגבורת ארי

קרית ספרתש"פחכם צדק, אריאל בן יונתןגבורת אריאל - זבחים
סטו מרה Satu Mareתרצ"בפרנקל, יעקב יהודה אריה ליב בן יום-טוב צביגבורת אריה - 3 כר'

ירושליםתשס"טשטרית, גבריאל בן יוסףגבורת גבריאל
ירושליםתשס"וגרודזינסקי, אריה בן יצחקגבורת התורה - 4 כר'
בני ברקתש"עשפירא, יהודהגבורת יהודה - 2 כר'

ורשה Warsawתר"סאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעגבורת יהונתן
בני ברקתשס"דכולל נחלת משהגבורת יעקב <קובץ>



ירושליםתשנ"המזרחי, אריהגבורת יעקב
ירושליםתשנ"חסורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךגבורת יצחק <על התורה> - 2 כר'

תשע"טגברא, ישראל בן עובדיהגבורת יצחק -רבי יצחק גברא
פתח תקוהתשנ"דגרוסמן, ראובןגבורת יצחק

ירושליםתשע"טסורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךגבורת יצחק - 42 כר'
בני ברקתשס"גברנבוים, אריה לייב בן רפאל שמואלגבורת לב

לונדון Londonתש"ךקוטשינסקי, משה אהרן בן בנימין צביגבורת משה אהרן
לייקוואודתש"עגץ, גבריאל משה בן אריה יוסףגבורת משה - 3 כר'

ירושלים,תש"וחריזמאן, אברהם מרדכי בן יוסף שמואלגבורת ראשונים
ירושליםתשל"גפישר, שמשון בן גבריאלגבורת שמשון - 2 כר'

ניו יורקתשע"זזילבר, יוסף בן משהגביע הכסף - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"אסילבר, משה בן ישראלגביע הכסף

ירושליםתשנ"טעטייה, גדעוןגביע הכסף - 7 כר'
סוסה,,תרפ"ז]בן-הרוש, יוסף בן יחייאגביע יוסף

בני ברקתשע"הריבלין, בנימין בן שלמה זלמןגביעי גביע הכסף <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרנ"חריבלין, בנימין בן שלמה זלמןגביעי גביע הכסף

ירושליםתשנ"טהוזנפלד, יוסף יצחק בן ישעיה נפתלי משהגביעי זהב
ירושליםתשנ"גצורף, אפריםגביעי זהב

ירושליםתשס"חקובו, יוסף בן שמעיהגבעות עולם <מהדורה חדשה> - תורה
וילנה Vilnaתרנ"חגינצבורג, מנשה יוסף בן משה שלמהגבעות עולם

בני ברקתשפ"אטולידאנו, יצחק אביעד בן מרדכיגבעות עולם - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקמ"דקובו, יוסף בן שמעיהגבעות עולם - 2 כר'
בני ברקחש"דשמואליאן, יוסף בן משהגבעות עולם - 5 כר'

לובלין Lublinשע"זבנימין בן יחיאל הלויגבעת בנימין
ברדיטשוב Berdichevתרנ"ודאנציג, יצחק בן מנחם מאנושגבעת בנימין
נתיבותתשע"השמעיה, בנימיןגבעת בנימין
לובלין Lublinתרצ"טבומבאך, נפתלי הירץ בן יוסףגבעת הלבונה

בני ברק Bene Berakתשע"ווינוגרד, אברהם ישעיהו בן משהגבעת הלבונה - סוטה
פרג Pragueשע"ביוסף בן יצחק הלוי מפראגגבעת המורה - 2 כר'

ירושליםתשע"הלנדא, יוסף צבי הלוי (רוז'אני)גבעת יוסף
וויען,תרל"אוויזנר, יונה אליהוגבעת ירושלים

סאיני Seiniתרפ"הביליצר, פינחס בן עמרם ישי הלויגבעת פינחס - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ופינקלטויב, פינחס אליעזר בן מאירגבעת פינחס
סאיניתרפ"דפרידמן, ישכר דובגבעת פינחס
מונקץ' Mukachevoתרצ"האנגלנדר, פינחס אלטיר בן צבי מנחםגבעת פנחס



ירושליםתשכ"אארבייטמן, פנחסגבעת פנחס
ירושלים Jeruasalemתשס"טביהמ"ד נר גבריאל בישיבת מירגבעת פנחס - נדה

כתב ידכתב ידביליצר, פינחס בן עמרם ישי הלויגבעת פנחס - 8 כר'
קרקוב  Cracowתרפ"הדמביצר, פינחס אליהו בן משה יעקבגבעת פנחס

Lembergתקצ"חהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויגבעת פנחס - 2 כר'
וילנה Vilnaתרע"דפוריא, פינחס בן אריהגבעת פנחס - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"אפרל, פינחס אברהם בן ישראלגבעת פנחס - 3 כר'

קלינורדין Kleinwardתרפ"ושווארץ, פינחס זליג בן נפתלי הכהן - יצחק בן אליגבעת פנחס
ניו יורקתשע"גארנפלד, שאול בן דוד צביגבעת שאול - 2 כר'

ורנוב נד טופלו Vranתרצ"דבראך, שאול בן אלעזרגבעת שאול
וינה Viennaתרנ"גהורנשטיין, שאול בן פינחסגבעת שאול
ירושליםתשס"גוגשל, שאול בן יהושע אהרןגבעת שאול
שיקגו Chicagoתרצ"וזילבר, שאול בן אהרן מיכאלגבעת שאול
אמשטרדם Amsterdamתקמ"וטרקהיים, יצחק איצק בן ישראלגבעת שאול
ורשה Warsawתרס"במורטירה, שאול בן יוסף הלויגבעת שאול
טאנכירתרס"הנחמיאש, שאול בן דודגבעת שאול
ורשה Warsawתרנ"בקארליץ, שמריהו יוסף בן שמשוןגבעת שאול
לבוב Lvovתרל"הרובינשטיין, מרדכי בן דוד צביגבעת שאול

זולקוה Zholkvaתקל"דשאול בן משה מלומאז'גבעת שאול - 2 כר'
וינה Viennaתרפ"גשאול בן עבדאללה יוסףגבעת שאול
ירושלם,תרפ"זרוזנקרנץ, משה בן יוסףגד החוזה

ירושליםתש"עהניג, שמואלגדול בישראל - 2 כר'
פיוטרקובתרנ"חלוין, יש. בערגדול בנים

ירושליםתשנ"זוינשטוק, יאיר בן שלמה מנחםגדול המצווה ועושה - בר מצוה
חמ"דתשע"הסויסה, אליהו אילןגדול המצווה
ירושליםתשע"חזכאי, אהרןגדול השלום

ירושליםתשנ"טרקובר, נחום בן חייםגדול כבוד הבריות
ירושליםתשס"הבקנרוט, אריהגדול מרבן שמו
טורונטותשע"וטאוב, ברוך אלתרגדולה התשובה
ירושליםתשמ"טשוורץ, יואל בן אהרןגדולה מלאכה

ירושליםתשנ"דסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםגדולה תשובה - א
ירושליםתשל"האלפאנדארי, שלמה אליעזר בן יעקבגדולי ארץ ישראל

תל אביב Tel Avivתש"ךבורשטיין, אביעזר בן אלתר משה מרדכיגדולי דעה
בני ברקתשנ"דהמבורגר, בנימין שלמהגדולי הדורות על משמר מנהג אשכנז

ירושליםתשנ"ושטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןגדולי הדורות - 3 כר'



ירושליםתשמ"חגראס, אברהם יוסף בן משהגדולי הראשונים - סוכה
ורשה Warsawתר"פניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןגדולי הרבנים חובבי ציון

בני ברקתשל"דקלפהולץ, ישראל יעקבגדולי חסידי בעלז - 2 כר'
ניו יורקתשס"והוצאת חנוך לנערגדולי חסידי מונקאטש
בית שמשתשע"ובעילום שםגדולי ישראל בביתם

בני ברקתשכ"וקלפהולץ, ישראל יעקבגדולי ישראל בילדותם - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשל"האריגור, יצחקגדולי ישראל בשחרותם

בני ברקתדש"םכהן, משהגדולי ישראל בתימן
בית שמשתש"עמכון הזוהרגדולי ישראל והזוהר

תל אביבתש"לרבינר, זאב אריהגדולי ישראל מקדשי שביעי
יהדות התורה אגודת ישראלגדולי ישראל קוראים לך

נובי דבור Nowy Dworתקס"דצבי הירש בן חיים הלוי מפלונסקגדולי צבי רבא
ירושליםתשכ"טבריזל, אלעזר בן דוד אריהגדולי קש בשביעית

ירושליםתשמ"ומסינג, יהודהגדולי רבני טונסיה ולוב
ירושליםתשמ"אעמאר, משה מסינג יהודהגדולי רבני מארוקו ואלגיריה
ירושליםתשנ"הפוזיילוב, גיוראגדולי רבני סוריה והלבנון

ירושליםתשמ"טקאפח, אהרן בן חיים דודגדולי רבני תימן
תל אביב Tel Avivתרצ"ועמנואל, יצחק שמואלגדולי שלוניקי לדורותם - א

ורשה Warsawתרע"דפרחי, יוסף שבתיגדולים מעשה ה
ירושלים Jerusalemתש"ומרגליות, יעקב בן משולם נתןגדולים מעשה צדיקים

ירושליםחש"דכהן, רחמים (עליו)גדולים מעשי חייא
ניו יורקתרפ"זמארק, יעקב בן יהודהגדולים פון אונזער צייט

סטרי Stryjתרצ"במאיר, יצחק בן אהרן אריהגדולים צדיקים
ירושליםתשמ"במניר, סעדיהגדולים צדיקים
בילגורי Bilgorajתרפ"זאברהם אב"ד ז'וביץגדולת אברהם
לונדוןתשע"חגליק, יצחק יהודהגדולת גדליהו

וארשאתרי"בחש"מגדולת דוד ומלוכת שאול
ורשאתר"צבעילום שםגדולת החתם סופר
ירושליםתשכ"חהרשנזון, פנחסגדולת הנשר הצעיר

בני ברקתשנ"חסטאשבסקי, גרשון עמנואל בן משה יחיאל הלויגדולת הצדיקים
פיוטרקוב Piotrkowתר"צ - תרצ"דצינץ, דוד בן אריה ליב בן שמריהוגדולת יהונתן - 2 כר'

ירושליםחש"דבעלום שםגדולת יהושע
ניו יורקתשמ"ולעוו, משה אריהגדולת יהושע
וילנהתרע"בפאוויר, אליעזרגדולת יוסף

סיגט Sighetתרנ"ה - תשמ"טקליין, ברוך מאיר בן שלמה (עורך)גדולת מרדכי <קדושת ישראל>



ירושליםתשנ"אברוך בן דוד מגניזןגדולת מרדכי ואגודת אזוב - 3 כר'
ורשה Warsawתרצ"ד - תרצ"וסטאשבסקי, גרשון עמנואל בן משה יחיאל הלויגדולת מרדכי וגדולת הצדיקים - א-ב

ירושליםכהנא, מרדכי דוד בן יוסף מאירגדולת מרדכי מדרש אבי - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"באליהו, מרדכי בן סלמאן (עליו)גדולת מרדכי - הספדים

בני ברקתשס"באמייס, מרדכי בן יצחק הכהן - כהן, ברוך צגייר בןגדולת מרדכי - ג - זרע ברוך
ירושליםתשל"ואמייס, מרדכי בן יצחק הכהןגדולת מרדכי - 3 כר'

חמ"דחש"דזמל, אשר בן מרדכיגדולת מרדכי
ורשאתרצ"חטברסקי, מרדכי בן ניסן יהודה ליבגדולת מרדכי - 2 כר'

ניו יורקתשס"גמאסקאוויטש, יוסף חיים בן יחיאל מיכלגדולת מרדכי
ברוקליןתשפ"אמוסקוביץ, יוסף חיים בן יחיאל מיכלגדולת מרדכי

ירושליםתשל"אסגרון, מרדכיגדולת מרדכי - דרושים
בני ברקתש"עספר זכרוןגדולת מרדכי
בני ברקתשל"חקורקוס, מרדכי בן אברהםגדולת מרדכי
וילנה Vilnaתרל"חראבינר, מרדכי בן אברהםגדולת מרדכי
שיקגו Chicagoתרס"דרבקינד, משה מרדכי ישראל בן גדליהוגדולת מרדכי

שלוניקי Salonikaתרט"וגדולת משהגדולת משה - 2 כר'
ניו יורקתשנ"טהירשפרונג, פנחס (עליו)גדולת פנחס - א

ירושלים Jerusalemתשי"טברנאט, אברהם נתן בן ישראלגדולת רבינו ישראל בעל שם טוב
לונדון Londonתרי"דאדלמאן, צבי הירש בן מרדכיגדולת שאול - 2 כר'

ירושליםתשס"וקורקוס, יוסףגדולתך אספר
אלטונה Altonaתק"למשה אברהם בן יעקבגדי מקולס

ורשה Warsawתרט"וגרוסגליק, אברהם בן ישראל איסרגדל יקרת המלכות
ירושליםתשנ"חויינפלד, יחזקאל שרגא בן אברהםגדלו לה' אתי

שנגחאיתש"ההרצמן, אלחנן יוסף בן שמואלגדלות האדם <מהדורת מיר - שנגחאי>
ניו יורקתשנ"אהרצמן, אלחנן יוסף בן שמואלגדלות האדם

ירושליםתשנ"חשוורץ, יואל בן אהרןגדלות האדם - 2 כר'
בני ברקתשע"זגולד, דורון דוד בן שמואל יהושעגדלות הקדמונים

ירושליםתשע"טלוגאסי, יעקב ישראלגדלות ויעוד האדם
ירושליםתש"עבעילום שםגדלות - 2 כר'

ורשה Warsawתרמ"הלאנדא, מרדכי בן יוסף דודגדלת מרדכי - 5 כר'
ירושלם,תשרי תשי"חכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבגדר עולם - 5 כר'

ישראלתשס"זיאקאב, מנחםגדרות מים
ירושלים Jeruasalemתש"סהרשקוביץ, שמחה בונם בן אברהם דודגדרי המועדים

בני ברקתשע''גלוי, שבתי בן יוסףגדרי המועדים - 2 כר'
יבנאלתשע"טסולומון, גדגדרי המועדים - 7 כר'



בני ברקתשע"חלוי, שבתיגדרי המוקצה
ירושלים Jeruasalemתשס"אהרשקוביץ, שמחה בונם בן דוד אברהםגדרי השבת

בני ברקתשע''גלוי, שבתי בן יוסףגדרי השבת - 2 כר'
תל אביבתשי"טטכורש, כתריאל פישלגדרי חצי שיעור

יבנאלתש"פסולומון, גדגדרי טהרה הקצר
יבנאלתש"פסולומון, גדגדרי טהרה
ירושלים Jeruasalemתשע"חמושיאב, רחמיםגדרי יחוד

פתח תקוהתשס"דגרוזמן, דוד בן מאיר צביגדרי משפט
ג'רבה Djerbaתרפ"וחדאד, יעקבגואלי חי

ירושליםתשנ"וגוטפרב, מנחם בן ציוןגואלנו ה'
תל אביב Tel Avivתשכ"וספר קהילהגובורובה - ספר זכרון

ישראלחש"דזאהן, שלום שכנא בן חיים יצחק יעקבגודל חיוב לימוד ספרי יראה
ירושלים Jerusalemתרס"גתיקונים. ל"ג בעומר. תרס"ג. ירושליםגודל תלפיות
כרם ביבנהתשנ"זגרינברג, מרדכיגוי אחד בארץ
בני ברקתשמ"השטיין, אפרים פישל בן חיים אריהגוילי אפרים

ירושליםתשל"גגדולי וקדושי ישיבות נובהרדוקגוילי אש
ירושלים Jerusalemתש"זבן מנחם, נפתלי בן מנחםגוילי ספרים
ירושליםתשע"דהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש - קליין,גוילי קודש

תל אביב Tel Avivתש"בהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלגוילים
בני ברקתשנ"השניידמן, יעקב בן שמואלגוילין ניצולין
ירושליםתשמ"גגרשוני, בן ציוןגוילין נשרפין
תל אביבתש"נמעלה" המרכז לציונות דתית"גוילין - 2 כר'

תל אביבתשי"חירחוןגוילין - 14 כר'
Krakauתר"םרובינשטיין, מרדכי בן דוד צביגויעת ארי

ברטיסלבה Bratislavaתרט"זמייזליס, שמואל בן משהגויעת שמואל
מגדיאל,,תש"ה]זקיף, שמואל בן צבי הירש הכהןגולה ומולדת

רמלהתשכ"טתווינה, אברהםגולים וגאולים - 8 כר'
אזמיר Izmirתצ"זביקייאם, מאיר בן חליפהגולל אור
ורשה Warsawתרס"וזיו, כלב מאיר בן שמואל יחיאלגולת כלב

דירנפורט Dyhernfurthתקס"היפה, רפאל בן יעקבגולת תחתיות
תל אביבתש"ךספר קהילהגוניונדז

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןגוף ונשמה
כפר חב"דתשס"זגינזבורג, יצחק בן שמשוןגוף נפש ונשמה

תל אביבתשל"אבורשטיין, דובגופו של גט - 2 כר'
ירושליםתשס"ואלגאזי, שלמה בן אברהםגופי הלכות <מהדורה חדשה>



אזמיר Izmirתל"האלגאזי, שלמה בן אברהםגופי הלכות
נייו יורקתש"מולהנדלר, יהושע העשלגופי הלכות - 2 כר'

ורשה Warsawתקפ"ביעקב בן פינחסגופי הלכות
חמ"דתשע"טכהן, רחמים בן מרדכיגופי הלכות - קנים

לודז' Lodzתרע"אפצנובסקי, אברהם צבי הירש בן אלעזרגופי הלכות
וילנה Vilnaתרנ"בקראמר, כתריאל צבי הירש בן שלמהגופי הלכות
תשע"טרוזנר, משהגופי טהרה

ישראלתש"מיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגגור אריה  <עה"ת> - 5 כר'
זולקוה Zholkvaתקפ"זתאומים, אריה יהודה ליב בן יוסףגור אריה יהודא - 2 כר'

היימן, משהגור אריה יהודה
ורשה Warsawתרפ"חזמבא, משה יהודה אריה ליב בן מנחםגור אריה יהודה - 3 כר'

נתניהתש"מלוין, דוד (עורך)גור אריה ללימודי היהדות - טו - לקראת הימים הנוראים
אמשטרדם Amsterdamתצ"גיהודה אריה ליב בן דוד מקאלישגור אריה

ישראלתשל"דיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגגור אריה  - שבת, עירובין, פסחים
ליוורנו Livornoתר"וצ'רמון, מסעוד בן יהודהגור אריה

קליבלנד Clevelandתש"גצינץ, אריה ליב בן משהגור אריה - 2 כר'
ניו יורקתשל"וצינץ, אריה ליב בן משה - שולמאן, שמריהו בן פנחגור אריה, משמרת הקודש - קידושין

תל אביב 1978Tel Avivאלפסי, יצחק בן ישראלגור - 2 כר'
ישראלתשנ"בספר קהילהגורה הומורה - עיירה בדרום בובקינה

ניו יורק New Yorkתרע"דקאבצקי, יחיאל גדליהו בן יעקב יהודהגורל גדליהו
ירושליםחש"דגרינולד, זאבגורל הגר"א

קלוז'תרצ"זצמח בן אחאי (גאון). שם בדויגורל העשיריות
זולקוה Zholkvaתקי"גיהושע פאלק בן יהודה ליבגורל יהושע

ורשה Warsawתרס"גאלקלעי, יהודה בן שלמה חיגורל לה'
ירושליםתשכ"הגורלות אחיתופל. ת"שגורלות אחיתופל

תל אביבתשכ"בספר קהילהגורליצה - גורליץ, ספר יזכור
ירושליםתשס"גמאור, מנחם זאבגורמי היסורים

ורשה Warsawתקצ"זלאנדא, אברהם יוסף שמואל בן ישראל יונה הגורן אטד
פקש Paksתרמ"הדייטש, אהרן דוד בן אברהם אהרןגורן דוד - 2 כר'

בני ברקתשע"גאלטמן, שמשוןגורן האטד - <אודות הגר"א גנחובסקי>
ריוה דטרנטו Rivaשכ"באבן-גבירול, שלמה בן יהודהגורן נכון - 2 כר'

ירושלים,תשי"דגוש עציון במלחמתוגוש עציון במלחמתו
ליוורנו Livornoתרכ"אקארסינטי, פארוזגושפנקא דמלכא

ירושליםתשס"דרוזנר, משה מנחם בן ישעיהוגז צאנך - מתנת חלקו
ירושלים Jerusalemתש"והאברמאן, אברהם מאיר בן אורי פייבלגזירות אשכנז וצרפת



ווארשאתרצ"ובעילום שםגזירות ת"ח ות"ט
ישראלתש"פשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקגזירת אורייתא

קרקוב Cracowשמ"בגזירה ממדינת אוסטרייךגזירת איסטרייך וק"ק ווינה
ירושליםתשפ"באשכנזי, יהודה שמואל בן יעקבגזע ישי <מהדורה חדשה>

ירושליםחש"דאשכנזי, יהודה שמואל בן יעקבגזע ישי
וילנה Vilnaתר"הקרינסקי, חיים בן אליהוגזע ישישים
תל אביב Tel Avivתשי"אגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםגזע קודש

לבוב Lvovתרס"השוורדשארף, משה יעקב בן דוד טבלגזע תרשישים
ירושלים Jerusalemתש"יהנדל, מיכאלגזרות ת"ח-ת"ט
ורשה Warsawתרס"חוואלפיש, ירוחם יהודה ליב בן אהרןגחלי אש - א ב

ירושליםתשמ"דטייטלבוים, יואלגחלי אש - 2 כר'
מרגיטה Marghitaתרצ"זלאזאר, משהגחלי אש
סט. לואיס St. Louisתרפ"חסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירגחלי אש
בני ברקתשע"ושמן, אבישלוםגחלי אש
פתח תקוהתש"עשרף, אריהגחלי אש

ירושליםתשס"באבולעפיא, אברהםגט השמות
כפר חב"דתש"לפרלוב, חיים מרדכי בן דוד הכהןגט למעשה
בילגורי Bilgorajתרצ"במינץ, אלעזר בן אריה ליבגט מסודר

ניו יורקתשנ"דקליין, מנשה בן אליעזר זאבגט מעושה בערכאות <משנה הלכות>
ירושליםתשס"גגולדברג, יוסף בן אברהם הללגט מעושה

ירושליםתשנ"חאלגאזי, יום טוב בן ישראל יעקבגט מקושר <מהדורה חדשה>
ירושלים Jeruasalemתשע"ובולה, רפאל משה בן יוסףגט מקושר <מהדורת משנת הגט>

אשדודתשע"דצינץ, אריה ליב בן משהגט מקושר וטיב גיטין <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ורשה Warsawתרצ"בצינץ, אריה ליב בן משהגט מקושר וטיב גיטין

קושטא Istanbulתקכ"זבולה, רפאל משה בן יוסףגט מקושר
ליוורנו Livornoתקמ"הנבון, יונה בן חנוןגט מקושר

זולקוה Zholkvaתקצ"האבן-חביב, משה בן שלמהגט פשוט - 3 כר'
אלכסנדריה Alexandriתר"מאברהם יגל בן חנניה ממונסליצ'הגיא חזיון

ירושלים Jerusalemתרצ"חגראייבסקי, יעקב אשר בן משולם פייבל הלויגיא חזיון - 2 כר'
סאיני Seiniתרפ"ח - תר"צוואכסמאן, אברהם בן פינחסגיא חזיון - 2 כר'

מישקולץ Miskolcתרצ"זמושקוביץ, חיים שלמה בן צבי הירשגיא חזיון - בראשית
פתח תקוה Petah Tikvaתרפ"טספיר, יצחק יהודה בן שרגא עזריהגיא חזיון
תל אביבתשכ"בפנדלר, בן-ציון הכהןגיא חזיון

בני ברקתשע"ואילוביץ, גבריאל יהודהגיא ינשא - 2 כר'
בני ברקתשמ"זאריאל, משה בן פרץגיא מלח



ירושליםתשע"גקינד, דניאל בן צבי אברהםגיבור חיל - 4 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםגיבור כארי

תל אביבתשל"אאשכנזי, שלמהגיבורות בישראל
אור יהודהתשע"וישיבת ברכת יצחקגיבורי כח

בני ברקתשכ"חהופמן, אהרן גדליה בן משה צביגידולי אהרן
ירושליםתשל"ושטרנברג, חיים אליהו בן אברהםגידולי אליהו

רכסיםתשפ"אשכטר, שמשון בן אליהו גדליהגידולי אליהו - 2 כר'
בני ברקתשמ"הרבינוביץ, גדליה בן משה אליעזרגידולי הקדש - 2 כר'

בני ברקתשנ"טשטרן, שמואל אליעזרגידולי חדש
בני ברקתש"סקארגויא, מנחם מענדלגידולי טהרה <מהדורה חדשה>

פירט Fuerthתר"הקארגויא, מנחם מענדלגידולי טהרה
ירושליםתשע"האייזמן, גדליה, נויבריט, יהושע ישעיה -אויערבך, שגידולי יהושע - תפילה

מודיעין עיליתחש"דבלוי, גדליהגידולי מציעא
פתח תקוהתשע"אגלינסקי, גדליה משהגידולי משה

בני ברקתשנ"אמרצבך, שלוםגידולי שלום - יבמות
ירושליםתשנ"טניימן, שמואל גדליה בן יוסףגידולי שמואל <מהדורה חדשה> - 6 כר'

בני ברקתש"מזיכל, מאירגיוס בנות ושרות לאומי
חמ"דחש"דנריה, משה צבי בן פתחיהגיור של נייר

ירושליםתשל"בועדה ציבורית להגנת כבוד האדםגיזת הזהב של מחקר הגויות
מקסיקותשכ"זהרשברג, אברהם מרדכיגייסטיקע שטראלן

ניו יורקתש"סאוסף דרשות לבר מצוהגיל אהרן <נקי כפים ובר מצוה>
טבריהתשל"החדאד, אפרים (עורך)גילה ורנה

בני ברקתשמ"חרוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרגילו ברעדה
ירושליםתשפ''אפלונצ'ק, יעקב בן צביגילובי דביר
ירושליםחש"דבעילום שםגילוי אליהו

חמ"דחש"דכלפון, יהודהגילוי האור הגנוז לישראל - ה
תל אביבתש"יכץ, בן ציוןגילוי סוד המגילות הגנוזות במערת יריחו

ירושליםתשס"גשוורץ, יואל בן אהרןגילויי רזי התקופה בתורה
ירושליםתש"פגרדנויץ, ברוך ישראל מאירגיליוני החומש
בילגורי Bilgorajתרצ"אשוטלאנד, חיים צבי הירש בן יהודהגילת הזהב
רחובותתשמ"דקובנר, אליהו מאיר בן יוסף שמעוןגילת מאיר
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"זהוכמאן, אברהם שלום בן משה יצחקגילת שלום

ירושלים Jerusalemתשט"וזאלב, צבי חיים בן יצחק דודגימטריא ונוטריקון
ירושליםתש"מאורבך, יעקב - וכסלר, טוביהגימטריא

בני ברקתשע"בצוריאל, משה בן יחזקאלגימטריאות הדר התורה



ירושלים Jerusalemתש"אשווארץ, מאיר בן אהרןגימטריאות פרפראות לחכמה
ניו יורקתשנ"ושלמה בן יהודה לייבוש מלובליןגימטריאות

בני ברקתש"פאלטמן, שמשון בן שרגא צביגינת אגוז - 7 כר'
אשדודתשס"דלוי, חגי בן חנניהגינת אגוז - 2 כר'

בני ברקתשע"גפויפר, שמואל בן אליהוגינת אגוז
ניו יורקתשס"זשכטר, צבי בן אלימלךגינת אגוז

ניו יורקתשפ"אאונגער, שלום גרשון בן יעקב יצחקגינת המסורה
פרנקפורט דאודר Frankתקכ"זתאומים, יוסף בן מאירגינת וורדים

ירושליםתשס"חאברהם בן מרדכי הלויגינת ורדים - 4 כר'
ניו יורקתשס"זתלמידי וחסידי סאטמארגינת ורדים - 22 כר'

בני ברקתשע"הג'אן, ג'ינו בן משהגינת נוי
ישראלתשע"ושוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקגינת ראובן - 34 כר'

ירושליםתשע"טפריד, אליקים גצילגיצי אורה
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןגירוש יהודים מבתיהם בארץ ישראל

נחליםתשנ"בשינובר, צבי - גולדברג, יצחקגירוש ספרד קורות ומקורות
ירושליםתשנ"דבוארון, זבולוןגירושי סו"ף
ירושליםחש"דפרי, אברהםגירושי שוטה

בני ברקתשס"דשטרן, שמואל אליעזרגירות כהלכתה
ירושליםתש"עישיבת מרכז הרבגירי דיליה - ב"ב

פיוטרקוב Piotrkowתרס"חאלימלך בן יעקב יהודה ליבגירסא דינוקא אלימלך
רמת גןתשנ"גבית הספר בן איש חילגירסא דינקותא
'מונקץ Mukachevoת"ששליסל, נתן נטע שלמה בן דודגירסא דינקותא

תש"פסיימון, דניאל זאב בן שמואל אריה ליבגישמאק
ברסלאו Breslauתרכ"ומסינג, יוסף בן אהרןגל נעול
פרג Pragueתרט"זליבן, קלמןגל עד
בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהגל עיני

בני ברקתשע"גדניאל, יוסף בן אברהםגל עיני - נדה
בית שמשתש"עתשובה, אברהםגל עיני - 2 כר'
קושטא Istanbulשנ"גאגוזי, מנחם בן משהגל של אגוזים

בני ברקתשמ"טשארית ישראלגלאט - 26 כר'
ירושליםתשע"ביחזקאל, אליהו - טהרני, אבישי בן יצחקגלגולי הנשמות - גלגל צדק
ירושליםתשנ"הגרטנר, יעקב בן אליעזר צדוקגלגולי מנהג בעולם ההלכה

בית שמשתשע"חפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהגלגולי נשמות <מהדורה חדשה>
שדרותתשע"וחורי, צבי בן שמעוןגלגולי נשמות

לובלין Lublinתרס"חפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהגלגולי נשמות - 3 כר'



תשע"דמזרחי, מרדכיגלגל המזלות
בני ברקתשע"בנהרי, עמרם בן אריה הלויגלגל העין - שמירת העיניים
ירושליםחש"דאייזנברג, מנחם מנדלגלגל קבוע ומזלות חוזרין

ירושליםתשנ"היאירוף, יהודהגלגלי המרכבה
ירושליםתשס"העל פטירת אדמו"ר מרחמיסטריווקאגלה כבוד מישראל
בית שמשתשס"דעל פטירת הגרי"י פישרגלה כבוד מישראל
בני ברקתשס"זשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויגלה כבוד מישראל

בני ברקתש"עבצרי, שלמה בן דוד שלוםגלויות ישראל
ירושליםתשמ"וקניג, מנשה בן חייםגלויות סנהדרין

חמ"דתש"פבעילום שםגלות בבל
בני ברקתשס"איודייקין, שמואל יצחק גד הכהןגלות השכינה

לודתשמ"חמנור, דןגלות וגאולה בהגות חכמי מרוקו
ירושליםתשמ"טבן יעקב, אברהםגלות וגאולה במשנת המהר"ל מפראג

נויורק,תשי"ב,וואכסמאן, מאיר בן מרדכיגלות וגאולה בספרות ישראל
ירושליםתשמ"טבן יעקב, אברהםגלות וגאולה
ירושלים Jeruasalemתרפ"גהורוויץ, אברהם בן פינחס הלויגלות וגאולה
ירושליםתשע"טלוגאסי, יעקב ישראלגלות וגאולה
פאדואהתמודינה, יהודה אריה בן יצחקגלות יהודה

חמ"דתש"פבעילום שםגלות יון
חמ"דתשע"זלימן, דניאל חנן בן שלמהגלות ישמעאל וגאולת ישראל

חמ"דחש"דויצמן, יחיאלגלות ישמעאל
ירשליםחש"דנויגרשל, מרדכי דודגלות ישמעאל

ירושליםתשע"בליפשיץ, דב בער בן שמעוןגלות עליות <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרמ"זליפשיץ, דב בער בן שמעוןגלות עליות

ירושליםתשי"טקובץגלות - לבירור משמעות הגלות במקרא ובספרות הדורות
נתיבותתשפ''אאלמקייס, יאיר בן מרדכיגלותא דאורייתא
ירושליםתשס"גבעלום שםגלי הים - קידושין
ירושליםתשס"אמאיה, יצחק בן משהגלי הים - 38 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גשמידט, יהודה נפתליגלי הים - תורה
יצהרי, מרדכיגלי ים - דברים

פיוטרקוב Piotrkowתרע"ברבינוביץ, יחיאל מיכל בן ישעיהגלי ים
ירושליםתש"עארמוני, משה חייםגלי עמיקתא

וילנה Vilnaתר"הדוד בן משה מנובהרדוקגליא מסכת - 2 כר'
מוהילב על נהר דנייסטתקע"בגליא רזאגליא רזא - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"חמרמושטיין, אלטר אליהוגליון אוצר הלכות - ראש השנה



ירושלים Jeruasalemתשע"זאוצר הפוסקיםגליון אוצר הפוסקים - 1-13
תשפ"אמערכת השקפה ברורהגליון אמונה ודעת - כב

בני ברקתשס"העדס, אברהם בן עזראגליון אר"ץ זבת חל'ב - 9-14
ליקוואודתשס"גרלב"ג, אריה ליבגליון ארי

בני ברקתשע"ומכון תורת הקרבנותגליון ביאור פרשת התמיד
חמ"דתש"פעלון שבועי לילדי בני התורהגליון בני בינה - 49-81

ירושליםתשכ"זבריזל, אלעזר בן דוד אריהגליון בעניני הלכות עירובין ואימוץ ילדים
חמ"דתשע"ב - תשע"גחברת הוגי תורה ישכר באהלך דחסידי בעלזא מכגליון הוגי תורה - 2 כר'

לונדוןתשמ"אאיגר, עקיבא בן משהגליון הירושלמי מהגאון רעק"א
בני ברקתשע"זדינר, יהודה אריהגליון הלכות מים חיים

ניו יורקתשנ"טאיגר, עקיבא בן משהגליון הש"ס <מכת"י> - 3 כר'
בית שמשתשס"זפלברבוים, נחמן אפרים מנשה בן אברהם מרדכיגליון הש"ס המבואר - ברכות

ניו יורקתשל"טגליון התוספותגליון התוספות - שבת
ירושליםתש"ג - תשי"אבטאון הנוער האגודתיגליון לנוער - 19 כר'

ורשה Warsawתרנ"געליון, יקותיאל ליב בן יעקבגליון מהרי"ל
ירושליםתשמ"גאיגר, שלמהגליון מהרש"א - 2 כר'

ירושליםתשס"אישראל בן חיים מברונאגליון רבינו ישראל מברונא
בני ברקתשע"ומכון תורת הקרבנותגליון רגלי מבשר

באר שבעתש"פנזרית, אורן בן דודגליון שו"ת יגדיל תורה - 2 כר'
ניו יורקתשל"זאליעזר בן שלמה מטוךגליון תוספות טוך - 3 כר'

בני ברקתשע"במכון תורת הקרבנותגליון תורת הקרבנות - 63 כר'
ירושליםתשנ"הבורנשטיין, אברהם בן זאב נחוםגליונות אבני נזר על הרמב"ם

מכון תורת הטהרהגליונות אמור ואמרת - הלכות טהרת כהנים
ירושליםתשס"גפרנקל-תאומים, ברוך בן יהושע יחזקאל פייבלגליונות ברוך טעם - 2 כר'

ירושליםתשס"ד - תש"עאיגוד בני תורהגליונות דרך ה' - 2 כר'
חמ"דתשע"חנחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלגליונות זרע שמשון

גליונות חיים טובים - 2 כר'
ירושליםתשמ"חאלישוב, שלמה בן חיים חייקלגליונות לשם שבו ואחלמה
בני ברקוויל, ישראל מאירגליונות מאיר דרך - 3 כר'

ירושליםתשנ"חשוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןגליונות מהרש"ם
חמ"דתשע"חבעילום שםגליונות מסכת פורים

ירושלים Jeruasalemתשע"ו-תשע"חאוצר הפוסקיםגליונות מרכז ההוראה - א-יב
תשע"במשמרת איתמר נדבורנהגליונות משמרת איתמר - 2 כר'

בני ברקתשפ''בגולדברג, ניסן זלמן בן דב אריהגליונות נזר המלך
חמ"דתשע"דנחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלגליונות נפלאות שמשון - 2 כר'



חמ"דתשע"חגליונותגליונות נפש החיים - 2 כר'
חמ"דתש"פקובץגליונות עומק הפשט - 6 כר'

ירושליםתשנ"גלוי, יצחק בן יעקבגליונות עזר לשיעורים בנביא - ירמיהו
ירושליםתשנ"גלוי, יצחקגליונות עזר לשיעורים בנביא - 3 כר'

לסר, נועםגליונות צוף התורה - 2 כר'
בני ברקתשנ"אקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץגליונות קהלות יעקב על הש"ס

ירושליםתשס"גאיגר, עקיבא בן משהגליונות רבי עקיבא איגר על אליה רבא
ירושליםתשע"חגליונות שמעתא עמיקתאגליונות שמעתא עמיקתא

פתח תקוהתשע"אליפסקי, אפרים יעקב בן מיכאלגליוני אפרים - 2 כר'
בני ברקתשס"חשולזינגר, שמואל בן יצחק הלויגליוני הגר"ש - 2 כר'
ניו יורקתש"עמכון הוראה כהלכהגליוני הוראה כהלכה

ירושליםתשמ"טפרנקל תאומים, ברוךגליוני הפלתי
וינה Viennaתרפ"דענגיל, יוסף בן יהודהגליוני הש"ס - 2 כר'

ירושליםתש"להרצוג, יואל ליב בן נפתלי הרץ הלויגליוני יואל
טורונטו Torontoתשמ"טפלדר, גדליה בן צביגליוני ישרון

לונדוןתשנ"אהורוויץ, יהודהגליוני מהר"י על חתם סופר עה"ת
ירושליםתשס"אהורוויץ, יהודהגליוני מהר"י - 3 כר'
ירושליםתשנ"אהורוויץ, יהודהגליוני מוהר"י - ס"ת

לונדוןתשנ"באהלבוים, נח אייזיקגליוני מנחת חן - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתרס"טאביגדור, משה יצחק בן שמואלגליוני קדש

צרפתתשס"זטייכטל, יוסף יצחק מאירגליוני שיעורים - 2 כר'
ארצות הבריתתשי"דועד החינוך הארצי של המזרחיגליוננו - שנה שמינית חוברת ב

ירושלים Jerusalemתש"יוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודגלילות חן
בני ברקתשס"אדיין, נסים בן שלמהגלילי זהב
זולקוה Zholkvaתקי"גמאיר בן משה מקרשובגלילי זהב

סטו מרה Satu Mareתרצ"המושקוביץ, דוד בן אברהם יצחקגלילי זהב - 2 כר'
וילנה Vilnaתר"כגרייבר, יוסף בן צבי הירשגלילי כסף

ירושלים,תש"יספר קהילהגלינא - קהילת גלינא 1943-1473
ניו יורקתשי"בהאמל, גליקל בת ליב פינקרלהגליקל האמעל
תל אביבתשל"גמאסף לתולדות יהודי פוליןגלעד - 3 כר'

יפותשכ"ואשל, מגלריה - דמויות של ראשי יהדות בוכארא
ירושלים Jerusalemתש"דוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודגלת חן

ירושליםתשס"ברובינשטיין, אהרון בן משהגלת מים
עתניאלחש"דבית ועד לתורה הר חברוןגלת - 3 כר'

פטרבורג Peterburgתרפ"חקאצנלנבוגן, דוד טביל בן נפתלי הירץגם אלה דברי דוד



בני ברקתשס"ארבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןגם אני אודך - 129 כר'
נתיבותתשע''חאבוחצירא, ניסן בן דניאלגם אתה יכול לסיים ש''ס

מודיעין עיליתתשע"דמוסקוב, ירחמיאל עמנואל הכהןגם זו לטובה
ירושליםתשס"גמרגולין, הדר יהודהגם זו לטובה
בני ברקתשס"גפלדמן, בן ציון בן מאירגם זו לטובה

ירושליםחש"דרבי, משהגם זו לטובה - כבוד חכמים
אמשטרדם Amsterdamתק"לפראנקו-מנדס, דוד בן אברהםגמול עתליה
ירושליםתש"פבעילום שםגמולו בראשו

חמ"דחש"דבעילום שםגמרא בקלות - 18 כר'
אשדודתשנ"טקדוש, אוריאל בן סלומוןגמרא ברורה - פרק השואל

בני ברקחש"דאליה, אשרגמרא טיקא - 2 כר'
וילנה Vilnaתרס"דגולדמאן, יעקב בן מרדכיגמרא למתחילים

פתח תקוהחש"דהולנדר, ישעיהו בן נפתליגמרא נוחה - 37 כר'
הר חברוןתשע"דויינט, דניאל ברקגמרא סדורה <ירושלמי> - שקלים
ירושלים Jerusalemתש"כ - תשמ"ונאה, ברוך בן אברהם חייםגמרא שלמה מסכת פסחים - 2 כר'

ירושליםתש"ערענן, אריהגן אריה
ירושלים Jeruasalemתשס"חאטיאס, אליהו בן מכלוףגן ברכות - ברכות

פיוטרקוב Piotrkowתרס"איאנובסקי, שלמה בן חיים חייקלגן בשמים <על שיר השירים>
חיפהחש"דמלכה, ישראל שרלי בן מימוןגן בשמים

מונקץ' Mukachevoת"ששליסל, דוד בן משה יהודהגן דוד
לובליןתרפ"טגימאן, אלעזר דוב בן אהרןגן הדסים
בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהגן הדסים
ברדיטשוב Berdichevתר"עפוטשובסקי, משה נתנאל בן דניאלגן הדסים

רמת גןישיבת רמת גןגן ההלכה - א
תל אביב Tel Avivתשי"זשטיינמן, אליעזר בן נתןגן החסידות

טבריהתשס"אאברהם בן מרדכי הלוי - ברדא, דוד בן ישראלגן המלך <שער הגן>
ירושליםתשס"חאברהם בן מרדכי הלויגן המלך <מהדורת ישמח לב>

ירושלים Jerusalemתרצ"ב-תרצ"זאבולעפיה, טודרוס בן יהודה הלויגן המשלים והחידות - 3 כר'
ירושליםתשס"וגרינבוים, אברהםגן הנשמות

ירושלים Jerusalemתשי"דנתנאל בן פיומיגן השכלים <בסתאן אלעקול> - 2 כר'
ניו יורקתשנ"הקובץגן ורדים
ורשה Warsawתרע"דהילף, משה שמואל בן היללגן חיים
לודז' Lodzתרצ"א - תרצ"בקליין, משה ברוך בן אפרים מאירגן חיים
ברסלאו Breslauתקצ"אחיים מווידזגן יה

ורשה Warsawתרנ"אפראגר, יוסף חיים בן אברהם יהודה ליבגן יוסף עדן דוד



בני ברקתשע"אפאצאנובסקי, יוסף בן משה יהודהגן יוסף - פרי יוסף - לקט יוסף
ירושליםתש"סגדישא, יעקב הכהןגן יעקב
גרבה,,תרע"ב]כהן, יעקב בן אברהם מג'רבהגן יעקב
ניו יורקתשע"אגרויז, מנחם נחום יצחקגן יצחק

ירושלים Jerusalemתרפ"חבאדהב, יצחק בן מיכאלגן ירושלים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרנ"טברודר, נחמן גדליהו בן משולם פלטיאלגן ירושלם - 2 כר'

תל אביבתשל"הבקמייסטר, ישראל בן משה חייםגן ישראל
בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהגן מלכים
ירושליםעזרן, נסים דודגן מעדן

אשדודתשס"דשטרן, אלעזר בן מאיר זאבגן נאה - 2 כר'
פראגתנ"ה או תס"האיגר, נתן נטע בן אברהםגן נטע

ירושליםתשע"באבינר, שלמה חיים הכהןגן נעול פרקי צניעות
ירושליםתש"סאבולעפיא, אברהםגן נעול

חמ"דתשס"טווען, חיים מנחם בן יהודה ליבגן נעול - 4 כר'
שלוניקי Salonikaתרכ"זחסיד, יצחק בן חננאל הכהןגן נעול
וילנה Vilnaתרל"דלווינסון, אשר ניסן בן יהודה ליבגן נעול

תל אביבתשע"זלוי, יעקב בן יוסףגן נעול - 4 כר'
ירושליםתשס"דשוורץ, יואל בן אהרןגן עדן וגיהנום

וילנה Vilnaתרל"אחפץ, נפתלי צבי בן ישראלגן צבי
בילגורי Bilgorajתרע"אאדימאשיק, יהודה ליבוש בן משה הכהןגן רוה
לודז' Lodzתרפ"זערזאהן, חנוך העניךגן רוה

ירושליםתשנ"בגנק (גניחובסקי), מנחם דוב בן חיים יצחקגן שושנים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתש"כניימאן, שמואל גדליה בן יוסףגן שמואל

ניו יורק New Yorkתש"השטראוס, שמואל אליעזר בן יהודה ליבגן שמואל - 2 כר'
ירושליםתשס"הברנדווין, משולם זושאגנא דפלפלי

ירושליםתשס"טדבורקס, אליקים בן ישעיהו אריה לייבגנוזות הפרשה
תשע"החכמי תימןגנוזות ותשובות מחכמי תימן

ירושליםתשל"ומהלמן, ישראלגנוזות ספרים
ביתר עליתתשע"דשפירא, פנחסגנוזות קדמונים - 2 כר'

ירושליםתשמ"דהרשלר, משהגנוזות - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"ד - תרצ"זמוינשטר, משה אברהם בן מנחםגנון והציל - 2 כר'

ירושליםתשס"וטרונק, ישראל יהושע, וואקס, חיים אלעזרגנזי אבות - ישועות מלכו, נפש חיה
ירושליםתשס"טפרנקל, אברהם חייםגנזי אברהם

ניו יורקתשע"הלאנגנר, אורי בן אברהםגנזי אור
לובלין Lublinתרס"זרובינשטיין, אלימלך בן נחמן הכהןגנזי אלימלך



לונדון Londonתר"י-תרי"אאדלמאן, צבי הירש בן מרדכיגנזי אקספרד
ירושליםתשס"בארמוני, משה חייםגנזי ארמוני
צרפתתשנ"בבוכבזה, יצחק חיגנזי ברכה
בית שמשתשע"טכהן, מאיר בן משהגנזי ברכה
בית שמשתשע"זכהן, מאירגנזי ברכה
ירושליםתשס"ארז, פנחס בן אלעזר זאבגנזי ברכה

ירושליםחש"דפרבר, שמעון בן מנחם מנדלגנזי בשמים - 2 כר'
ניו יורקתרצ"גכהן, צבי הירשגנזי דרשות ורעיונות - ב

ירושליםתשנ"הכהן, יקותיאל בן דב (עורך)גנזי הגאונים - 2 כר'
ירושליםתשכ"זגנזי החסידותגנזי החסידות
ירושליםתשע"ואבולעפיא, ידידיה רפאל חיגנזי היר"א - א

נהריהחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודגנזי המלך <המבואר>
ירושלים Jerusalemתשכ"אאביחצירא, יעקב בן מסעודגנזי המלך - 4 כר'

ירושליםתשל"זווייל, ידידיה טיאה בן יעקב נתנאלגנזי המלך
ורשה Warsawתרנ"וטורש, דוב בר בן אלכסנדר זושאגנזי המלך
אשדודתשע"ולסרי, שמעוןגנזי המלך
ירושליםתש"חזולטי, יעקב בצלאלגנזי הספרי
ירושליםתשס"בפיינהנדלר, יחזקאל בן ישראל פסחגנזי הקודש

ירושליםקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןגנזי הראי"ה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"ופירירה, אהרן רפאל חיים משה בן יצחקגנזי הרב פירירה - א

ניו יורק New Yorkתש"באשכנזי, חיים בן דודגנזי חיים - 2 כר'
אזמיר Izmirתרל"אפאלאג'י, חיים בן יעקבגנזי חיים

ירושליםתש"נרייזנר, שלמה בן אשר זליגגנזי חיים - 2 כר'
ליפציג Leipzigתרי"גילינק, אהרן בן יצחק יהודהגנזי חכמת הקבלה
ניו יורקתשע"גזעלצער, יואלגנזי יבמות, נדרים

ניו יורקתשנ"זקאסוויץ, יהודה ליבגנזי יהודה
מונקץ' Mukachevoתרנ"האפשטיין, יוסף אלטר בן מרדכי - תאומים, יוסף בןגנזי יוסף <על פתיחה כוללת לפמ"ג>

בילגורי Bilgorajתרצ"אאפשטיין, יוסף אלטר בן מרדכיגנזי יוסף
לבוב Lvovתקנ"בבלוך, יוסף בן אברהםגנזי יוסף - 3 כר'

דוה Devaתר"צשווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןגנזי יוסף
ירושליםתשמ"בשיינברגר, יוסףגנזי יוסף - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"ו - תרס"בוורטהיימר, שלמה אהרן בן יעקבגנזי ירושלים <מהדורה ישנה>
ירושליםתשנ"בוורטהיימר, שלמה אהרן - וורטהיימר, אברהם יוסףגנזי ירושלים - 2 כר'

ליק Lyckתרכ"ו - תרכ"חגורלאנד, חיים יונה בן יצחק אליהוגנזי ישראל בס"ט פיטורבורג - 2 כר'
ירושליםתשמ"היודלוב, יצחק בן זאב דודגנזי ישראל



ניו יורקתשכ"הרבי ישראל מטשורטקובגנזי ישראל - 7 כר'
ירושליםתשכ"גגנזי כתביםגנזי כתבים
תל אביבתשל"זרבינוביץ, צבי מאירגנזי מדרש

ירושליםתשמ"וגנזי מועדיםגנזי מועדים <זכרון לר' אלכסנדר דינקל>
אוקספורד Oxfordתרנ"זיוסף בן יהודה ראש הסדרגנזי מצרים

ניו יורק New Yorkתרפ"אמרגליות, גבריאל זאב בן יחיאל יצחקגנזי מרגליות
ירושלים Jerusalemתרפ"דביחובסקי, חיים אליעזר בן דוב הכהןגנזי נסתרות
במברג Bambergתרכ"ח - תרל"טגנזי נסתרותגנזי נסתרות
בני ברקתשע"טזומר, משהגנזי נסתרות

פתח תקוה?תשמ"ב הקדמהליס, יוסף בן אריה לייב (עורך)גנזי פרקי משנה תורה טהרה
ירושליםתשס"במכון סוד ישריםגנזי צדיקים

חיפה Haifaתרפ"ב - תש"דגנזי קדםגנזי קדם - 6 כר'
ירושליםתשס"השנתון לחקר הגניזהגנזי קדם - 5 כר'

אשדודתש"סקובץגנזי קודש מוהרנ"ג - א
בודפסט Budapestתש"טקויפמאן, דוד בן יהודה ליבגנזי קויפמן - א

ירושליםחש"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןגנזי ראי"ה - 2 כר'
ירושלים וניו יורקתש"סשיירי כת"י של מסכת ר"ה מהגניזהגנזי ראש השנה

ירושליםתשכ"זגנזי ראשוניםגנזי ראשונים - 3 כר'
ירושליםתשע"דפרידמן, נחוםגנזי רבי נחום

ירושליםתשכ"ואיגר, עקיבא בן משהגנזי רבי עקיבא איגר
בני ברקתשמ"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)גנזי רמח"ל
ירושליםתשס"אקובץגנזי שביעית

ירושליםתשס"טקליין, פתחיה בן אביגדורגנזי שבת - מתנה טובה
ניו יורק New Yorkתרצ"גמארכוס, יוסף בן ראובןגנזי שירה ופיוט

ניו יורק New Yorkתרפ"ח - תרפ"טגנזי שכטרגנזי שכטר - 3 כר'
נתיבותתשע"טזנדני, סלאם (שלום)גנזי שלום
תוניס Tunisתרע"ושמעוני, שלום בן אליהוגנזי שלום

בני ברקתשס"גבמברגר, בן ציון הלויגנזי שערי ציון
ירושליםתשס"מן, הלל (עורך)גנזי תורת רבותינו - מעילה

ירושליםתשל"וכץ, אברהם יצחק בן ראובןגנזי תלמוד בבלי - 2 כר'
ירושליםתשס"זקשאני, ראובןגנזים מפרס בוכרה ואפגינסטאן

ניו יורקתשע"דשטינמץ, אשרגניבה וגזילה
תל אביבתשל"אספר קהילהגניוושוב - ספר גניוושוב

בני ברקתשפ"אקוסובסקי-שחור, יצחק אברהם בן שאולגניזת קודש
ירושלים Jeruasalemתשנ"זחבר רבניםגניקולוגיה פוריות ילודים לאור ההלכה



ניו יורקתשע"בפינחס בן דוד מסטאניסלאבגנת אגוז <מהדורה חדשה>
ירושלים Jeruasalemתשע"האטיאס, אליהו בן מכלוףגנת אגוז

הנאו Hanauשע"הג'יקאטיליה, יוסף בן אברהםגנת אגוז - 4 כר'
ברלין Berlinתרמ"זגראייבסקי, אליעזר זלמן בן מרדכי יוסףגנת אגוז

ירושלים Jerusalemתרצ"ברובינשטיין, אלימלך בן נחמן הכהןגנת אלימלך - ב
ורשה Warsawתרנ"חבילצקי, תנחום גרשון בן נתן נטע ליבגנת ביתן
לודתשנ"חהכהן, יצחק בן אברהםגנת ביתן

לונדוןתש"דפאטאק, יהודה הלויגנת הביתן
פיוטרקוב Piotrkowתרמ"דתאומים, יוסף בן מאירגנת וורדים

קושטא Istanbulתע"ו - תע"זאברהם בן מרדכי הלויגנת ורדים - 2 כר'
בילגורי Bilgorajתרע"דבילצקי, תנחום גרשון בן נתן נטע ליבגנת חמד

ירושליםחש"דגולדברג, ישראל בן שמעון מנחםגנת ישראל - 2 כר'
ניו יורקתרע"אהרכבי, אלכסנדרגעאגראפיע

ניו יורקתשט"ורוזמרין, אהרןגעדאנק און חכמה
בואנוס איירס1964צוקר, נחמיהגעדענקבוך גאליציע

ניו יורקתשט"ושנירר, שרהגעזאמעלטע שריפטן פון שרה שענירער
ני ו יורקתש"גדובובסקי, בנימיןגעזונד אויף די עלטערע יאהרען

האמבורגתצ"גגעלד אונט קיין געלדגעלד אונט קיין געלד
ניו יורקחש"דמארקוס, ישראלגעקליבענע פערל - 2 כר'

שיקגותשי"אזילבר, שאולגעקליבענע שריפטן
בואנוס אירס Buenosתש"זמארקוס, ישראלגעקליבענע שריפטן
בואנוס איירסתשל"הספר קהילהגער - מגילת גער

ניו יורקתשל"חלוין, יצחקגעשטאלטן און געשעענישען
ורשהתרס"חניסנבוים, שלמה ברוךגעשיכטע דער יודען אין פוילען

ניו יורק1947ניסנבוים, שלמה ברוךגעשיכטע פון יידן אין ווארשע - 3 כר'
וילנהתרע"בסמיטלין, יעקבגעשלעכטליכע רייניגונג (טבילה)

גלנטה Galantaתרפ"ד - תרצ"אשטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריהגפי אש - 4 כר'
ירושליםתשע"אגרינוולד, יצחק אייזיקגפן בעצי היער

יסניץ Jessnitzת"פזאב וולף בן יהודה ליבגפן יחידית
תל אביבתשל"הבקמייסטר, ישראל בן משה חייםגפן ישראל
בני ברקתשע"טזובר, יעקב ישראלגפן ישראל
ורשה Warsawתרנ"דאלשאניצקי, משה זליג בן שרגאגפן ממצרים
ירושלים Jerusalemתרס"דבן זקן, שמואל בן שלמהגפן פוריה
חמ"דחש"דבעילום שםגפן פוריה

כרם ביבנהחש"דפישר, בצלאל אוריגר המתגייר - 4 כר'



אשדודתש"עברסלואר, חיים אהרן בן יוסף שמואלגראמען לפורים
תל אביבתשל"הספר קהילהגרבוביץ

חיפהתש"םמונק, שמואל דוד בן רפאל שלום שאול הכהןגרגרים בראש אמיר
ירושליםתשל"גספר קהילהגרודנה - אנציקלופדיה של גלויות

ירושליםתשס"חאביגל, זכריהגרות וגרים בהלכה ובהגות
חולוןתשע"געובדיה, יאיר ליאורגרי הצדק
ירושליםתשכ"השטינברג, משה בן יצחק הלויגרי הצדק

ירושלים Jeruasalemחש"דבניזרי, שלמהגרים גרורים
תל אביב,.[תשט"ו]ספר קהילהגריצה  - מגילת גריצע
לבוב Lvovתרע"דקנביל, שבח בן אליעזר ליפמאןגרם המעלות - 2 כר'

ירושליםתשכ"טמכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכהגרם מלאכה בשבת באמצעות אור ורוח
עמנואלחש"דברנד, יצחק בן וולף זאבגרמא כמעשה

ניו יורק New Yorkתרע"במארכוס, שלמה צבי בן שמעיהגרן שלמה
סיגט Sighetתר"סשטרן, נפתלי צבי בן מרדכיגרסא דינקתא
ירושלים Jerusalemתשע"גאלפייה, יצחק בן יעקב חיים ישראל רפאל - אלפייגרסה נפשי

ירושלים Jeruasalemתשע"ומשאש, יוסף בן חייםגרש ירחים <מהדורת משנת הגט>
אשדודתש"עצינץ, אריה ליב בן משהגרש ירחים <מהדורה חדשה> - 3 כר'

ירושליםתשמ"טמשאש, יוסף בן חייםגרש ירחים
ורשה Warsawתר"לצינץ, אריה ליב בן משהגרש ירחים - 2 כר'

נתיבותחש"דהכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאגרש כרמל - שמחת כהן
ירושלים Jeruasalemתש"עאלפרט, פנחסגשם ורוח

קרקובתר"צאפשטיין, ברוך בן יחיאל מיכל הלויגשמי ברכה
ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןגשמיות ורוחניות

ירושליםתש""ךטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןגשר החיים - 3 כר'
בני ברקתשנ"גקול, שמואל בן יהושע קויטגשר יהושע

חמ"דחש"דזריצקי, דודגשר צר <מהדורה מחודשת>
בני ברקתשכ"טזריצקי, דודגשר צר - 2 כר'

הסתדרות תלמידי ישיבת ר' יצחק אלחנןגשר - כרך ג מס' א
ירושליםתשכ"טספר זכרוןד"ר פלק שלזינגר זצ"ל - קובץ הערכות

רמת גן Ramat Ganתש"כגלרנטר, משה בן מנחם מנדלד"ת משה וישראל
בני ברקוינטרוב, משה צבי בן יעקב דודד' אמות של רבי

ירושלים Jerusalemתרצ"אווילדמאן, יהושע אלטר בן אלימלךדא גזירת אורייתא
ירושליםתשל"והייט, אוריאלדאהר אלעמר

ניו יורק New Yorkתשי"דחודש זשורנאלדאס אידישע ווארט - 141 כר'
ניו יורקתשכ"אפרידמן, ליפאדאס אידישע יאר



שבועוןדאס אידישע ליכט (תש"מ) - 6 כר'
ירושלים Jeruasalemתשכ"דשבועוןדאס אידישע ליכט - 54 כר'

ניו יורק1929רודאי, פנחסדאס אידישע קינד
לודז'תש"זמארק, בדאס בוך פון גבורה

ווארשאתר"סכלבו, יהושע יוסףדאס בית המקדש מצב ירושלים
ניו יורק1933שויס, חייםדאס יום טוב בוך

ניו יורקתש"זישר, משה מאירדאס לעבען און שאפען פון חפץ חיים - 4 כר'
ישראלתשל"גניסנזאהן, ש.דאס מלכות'דיגע חסידות - ריזשינער גזע

ניו יורקחש"דשטרן, משה אריהדאס קול פון בלוט
ניו יורקתשכ"גצימר, אוריאלדאס תורה אידענטום או די מדינה

ברלין Berlinתרצ"אאשכנזי, טוביה ב' בן ראובןדאר קיסריה וודי-חורת
ירושלים Jeruasalemתשס"חטולדנו, שלמה בן חביבדבור ומחשבה <הכוזרי>

ירושלים Jeruasalemתשע"בטולדנו, שלמה בן חביבדבור ומחשבה <העיקרים> - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"דטולדנו, שלמה בן חביבדבור ומחשבה <חובות הלבבות>

ירושלים Jeruasalemחש"דטולדנו, שלמה בן חביבדבור ומחשבה <מורה נבוכים> - 2 כר'
ברדיוב Bardejovתרצ"אדונאט, משה אליעזר בן שמואלדבורי אמת

ירושליםתשע"גשיק, אליעזר שלמהדבורי מוהרא"ש - 2 כר'
וילנה Vilnaתר"דהלוי, אליעזרדביר <אגרות אליעזר הלוי>

בני ברקתש"סווינטרוב, אהרן בן יעקב דודדביר אהרן - 2 כר'
בודפסט Budapestתרצ"אמינץ, משה בן יהודהדביר הבית
ירושלים,תשי"ג-תשי"דוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודדביר הגן

ירושליםתשס"בדביר המוצנעדביר המוצנע - הגרש"ב שניאורסון זצ"ל
בני ברקתשע"זזוכובסקי, נתן צבי בן חיים דבדביר הקודש - 10 כר'

ירושליםתשע"דגולדברג, יעקב בן דב אריהדביר קדשו - 8 כר'
ירושליםתשע"ואלטוסקי, יהודה דניאלדביר קודש

ורשה Warsawתרע"דאושנבורג, שמעון בן יצחק הלוידבק טוב - 2 כר'
ירושליםתשס"ושטרנבוך, משה בן אשרדבק טוב - דינים והנהגות בענין נישואין

ליוורנו Livornoתרל"דחמוי, אברהם שלום חי בן רפאלדבק מא"ח
ברלין Berlinתקמ"זריז, אורי פייבל בן יצחק איצק הלוידבק מאח

ירושליםתש"פזהבי כדורי, אליהו (עליו)דבקה נפשי אחריך
בני ברקתשע"זלוז, עקיבאדבקה נפשי אחריך - 2 כר'

ירושליםתשנ"חבעילום שםדבקנו במצוותיך
בית שאןתשע"ואסולין, אברהםדבר אברהם - ברית מילה
וילנה Vilnaתרס"גזלמנסקי, אברהם בן זאב יצחקדבר אברהם - בראשית

ורשה Warsawתרס"ו - תש"וכהנא-שפירא, אברהם דוב בן שלמה זלמן סנדרדבר אברהם - 6 כר'



בני ברקתשנ"ורייך, אהרן בן דודדבר אהרן - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"זהתלמי, יהושע בן ישראלדבר אל החרדים

ירושלים Jerusalemתר"צהיילפרין, שמעון בן יעקב ישראלדבר אל העם
וילנה Vilnaתרל"האליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)דבר אליהו
ורשה Warsawתרמ"דלרמאן, אליהו בן אברהם יוזפאדבר אליהו

תל אביב Tel Avivתר"צ - תש"ומילייקובסקי, אליהו אהרן בן מרדכי אוריהדבר אליהו - 3 כר'
לובלין Lublinתרע"הקלאצקין, אליהו בן נפתלי הירץדבר אליהו

ירושלים Jerusalemתש"נוואלדינברג, אליעזר יהודה בן יעקב גדליהודבר אליעזר - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתר"עידיד, אליעזר רחמים בן יום טוב הלוידבר אליעזר
ניו יורק New York -תשנ"חמייזלש, אלעזר בן דוד דובדבר אלעזר
בני ברקתש"פבן נון, יצחק בן משהדבר אמת
חמ"דתשנ"חלזכרו של רבי דב בער אליעזרובדבר אמת
פס Fezתשי"במונסונייגו, ידידיה בן רפאל אהרןדבר אמת
שלוניקי Salonikaתר"גמנחם בן שמעון מרדכידבר אמת

ירושליםתשנ"דקובץ תורנידבר אמת - 5 כר'
פולטבה Poltavaתרע"גרבינוביץ, דוב בר בן יחיאל מיכל יפהדבר אמת
ורשה Warsawתרמ"אכהנא, דוד בן יצחקדבר אסתר
ירושלים Jerusalemתרע"הסלוצקי, אפרים זלמן בן נחום הלוידבר אפרים

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןדבר בעתו אבלות החורבן
פררה Ferraraשי"ושלמה חזן מאנקונהדבר בעתו מה טוב

ירושלים Jerusalemתרמ"טאורנשטיין, יעקב בן ישעיהדבר בעתו
ירושלים Jerusalemתרצ"חאשכנזי, יעקב בן אפרים זלמןדבר בעתו

וילנה Vilnaתרל"גבוגין, אברהם צדוק בן מנחם נחוםדבר בעתו - א,ב
ניו יורק New Yorkתרפ"הגאלאנט, אברהם נפתלי בן ישראל יצחקדבר בעתו
סט. לואיס St. Louisתרפ"גהויזדורף, חיים אליעזר בן עזריאל זליגדבר בעתו

אוסטרוב מזובתרצ"טחן, אברהם דוד בן אליעזר יהודהדבר בעתו - א
ארצות הברית Unitedתרע"יאבלונסקי, ניסן בן עזריאל זליגדבר בעתו
ורשה Warsawתרנ"הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבדבר בעתו
וילנה Vilnaתרל"חלווין, יהושע השל בן אליהו זאב הלוידבר בעתו
ניו יורק New Yorkתש"זלווינזון, יעקב בן יהודהדבר בעתו
ניו יורק New Yorkתשי"זלוסטיג, יהושע יונתן בן משה שמואלדבר בעתו
אור יהודהתשס"אמוכאמל, יצחק צאלחדבר בעתו
לבוב Lvovתרמ"טפורילה, זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינדדבר בעתו
ניו יורקתשד"מפינקלשטיין, ברוךדבר בעתו
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"טפלוטקין, יצחק אלחנן הנדל הכהןדבר בעתו



תל אביבתשנ"דקובץ ישיבת נזר ישראלדבר בעתו - גיטין
ירושלים Jerusalemתשכ"ושווארצמאן, בנימין מנחם בן זבולוןדבר בעתו - 2 כר'
ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןדבר בעתו - 8 כר'
ליוורנו Livornoתרכ"ב - תרכ"דשנדוך, ששון בן מרדכידבר בעתו - 3 כר'

ירושליםתש"עמכון משה מורשהדבר ה זו הלכה - תפילין ובר מצוה
ירושלים Jerusalemתרל"גפירירה, אהרן רפאל חיים משה בן יצחקדבר ה' מירושלים

בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהדבר ה' - זר זהב סביב
נתיבותתשס"טנסיר, יהודהדבר ה'

ירושליםתשע"אבעילום שםדבר ההלכה
ניו יורקתשל"טתלמידי ישיבת בית יוסף צבי דושינסקידבר ההתאחדות - 50 כר'

ירושליםתשס"והיילברון, חיים מנחם בן אברהם מאירדבר היחוד
ירושלים Jeruasalemתשע"הובר, רפאל צבידבר היחוד
בית שמשתשע"זרבינוביץ (ראפפורט), דב הכהן בן גמליאלדבר הכהן
בית שמשתשע"דרבינוביץ, דוב בן גמליאל הכהןדבר הכהן
נתיבותתשע''טהלוי בן-דוד רענן בן ברוךדבר הלוי
נתיבותתשע"טרענן, בן דוד בן ברוךדבר הלוי
לבוב Lvovתרכ"גהורוויץ, אלעזר בן משולם יששכר הלוידבר הלכה
ניו יורק New Yorkתרצ"גהורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלוידבר הלכה

ניו יורקתשל"טווילליגער, דוד יהודהדבר הלכה - הלכות נדה סימן קפג
ברדיטשוב Berdichevתרנ"זטלשבסקי, לוי יצחק בן אהרן אליקוםדבר הלכה

לובלין Lublinתרפ"אקלאצקין, אליהו בן נפתלי הירץדבר הלכה - 2 כר'
ורנוב נד טופלו Vranoתרצ"הבראך, שאול בן אלעזרדבר המלוכה - 2 כר'

ליוורנו Livornoתקס"ה - תקס"חאברהם בן יוסף ישראל מברודידבר המלך - 2 כר'
בני ברקתשע"אויסברג, שמעון בן ברוך מאירדבר המלך - מגילת אסתר
חמ"דחש"דמנקין, פתחיה בן אריה ליבדבר המלך - עטרת תפארת

ירושליםתשכ"בקרויזר, דוב מאיר בן אליהו צבידבר המלך - 5 כר'
ירושליםתשס"השפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובדבר המלך - אסתר

בודפסט Budapestתרצ"אווייס, יקותיאל בן יצחקדבר המלכה
תל אביבתשכ"ההלוי, חיים דוד בן משהדבר המשפט - 3 כר'

ג'רבה Djerbaתרפ"חכהן, חיים בן שלמה מטריפולידבר המשפט
אזמיר Izmirתרל"ד - תרל"המנחם בן שמעון מרדכידבר המשפט
בני ברקתשס"ועידן, מנחם בן צמח דניאלדבר הנשמע

ירושליםתשע"בברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבדבר העמק <מהדורה חדשה>
ירושליםתשמ"חברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבדבר העמק
ג'רבה Djerbaתשי"חואעקנין, שמעון בן דודדבר השוה



חמ"דתשפ"ארייך, משה אליעזר בן דודדבר השם - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרמ"טוואלנשטיין, אליעזר אליהו בן משה נחוםדבר השמטה
ירושלים Jerusalemתרצ"חנריה, משה צבי בן פתחיהדבר השמטה

אשדודתשס"אסירוביץ, מאירדבר השמיטה <מהדורה חדשה>
ירושליםתשמ"בבד"ץ העדה החרדית ירושליםדבר השמיטה - 2 כר'

בני ברקתשע"הבד"ץ חניכי הישיבותדבר השמיטה
ירושלים Jerusalemתרמ"חהירשנסון, יצחק בן יעקב מרדכידבר השמיטה
ירשליםתשי"ח-תש"ךהעדה החרדיתדבר השמיטה
ירושליםתשע"הובר, רפאל צבידבר השמיטה
ירושלים Jerusalemתשי"אזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןדבר השמיטה
ניו יורקתשע"דטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפא - פילאף ,דבר השמיטה
קדומיםתשפ"אכהן, נתנאלדבר השמיטה
בני ברקתשמ"זלוי, משה בן יוסףדבר השמיטה
כפר דרוםתשס"אנריה, משה צבי בן פתחיהדבר השמיטה
ירושליםחש"דסירוביץ, מאירדבר השמיטה
חמ"דתשכ"בהאלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשדבר התורה
נתניהתשכ"בהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשדבר התורה
כרמיאלתשנ"דמרגלית, אברהם צבידבר התורה
כרמיאלתשנ"גמרגלית, אברהם צבידבר התפילה
ירושליםתשנ"גמרגלית, אברהם צבידבר התשובה

בני ברקתשע"בליפקוביץ, מיכל יהודהדבר זה רבינו הגדול אמרו
בני ברקתשס"טחיים מרדכי בן איתמר מנדבורנהדבר חיים - 2 כר'

קניגסברג Koenigsberתרי"זיולוביץ, חיים בן אברהם צבידבר חיים
ניו יורקתשכ"גנובל, חיים הרצלדבר חיים

בני ברקתשע"וסלומון, דוד בן חיים שלמהדבר חיים -יומא
ירושלים Jeruasalemתשע"דדינקל, משה טוביה בן אכסנדרדבר חריף
פרג Pragueתקמ"גאביגדור בן שמחה הלוי מגלוגאדבר טוב
ניו יורקתשע"אאייכנשטיין, דוד בן שלמה יעקב זיידאדבר טוב
ירושלים Jerusalemתרע"דטאראב, יעקב בן יוסף הכהןדבר טוב

ירושליםתשס"ארוזנברג, דב בערישדבר טוב - הפך בה
בני ברקתשע"ואשכנזי, יהודה אריה לייבדבר יהודה
ירושלים Jeruasalemתשע"הזאדה, יוסף יהודהדבר יהודה

ירושלים Jeruasalemתשע"ורובין, בנימן דוד בן יהונתן יצחקדבר יהונתן - סוטה ערכין
ירושליםתש"לאהרנברג, יהושע מנחם מנדלדבר יהושע - 9 כר'

ניו יורקתשכ"ההיידנהיים, וולף בן שמשוןדבר יום ביומו



בני ברק Bene Berakתשס"והלפרין, יוסףדבר יום ביומו
פרמישלה Przemyslתרס"ז - תר"עקנולר, חיים בן דודדבר יום ביומו - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתר"הדאנון, יוסףדבר יוסף
ניו יורקתשמ"במאסקאוויטש, יוסף חיים בן יחיאל מיכלדבר יוסף
ירושליםתשע"טפיינשטיין, יוסף דב בן חייםדבר יוסף
ירושליםתשמ"זשרים, יוסף חייםדבר יוסף

דטרויטתרפ"אאישישקין, יחזקאלדבר יחזקאל
רחובותתשפ"אכהן, ישראל מאיר בן אברהם ישעיהודבר ים - כלים

ירושליםתשע"אשטיינהויז, יעקב בן דוב זאבדבר יעקב - 15 כר'
ירושלים Jeruasalemתשל"בועד העיר לקהלת האשכנזים ירושליםדבר ירושלם
אלעדחש"דשפירא, ישראל דבדבר ישראל

תל אביב Tel Avivתשי"טזילבר-מרגליות, חיים דוד בן נפתלי צבידבר ישרים - 4 כר'
חמ"דתשע"דשגיב, עמיתדבר כי שומע עבדך

פדואלתשנ"ואלבוים, אבישי - אלבוים, אריהדבר לדור - קובץ הספדים על הגראי"ה קוק זצ"ל
ירושליםתשס"הישראלי, שאול בן בנימיןדבר לדור

ירושלים Jerusalemתש"טהמזרחי. המשמרת הצעירהדבר לועידת המזרחי
סט. לואיס St. Louisתרפ"הפלקסר, יעקב בן אברהם הכהןדבר ליעקב

ירושלים Jeruasalemחש"דאביטן, שמואלדבר למועד - הל' פסח וספה"ע
אלעדתשע"זגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבידבר למועד

בני ברקתשמ"זרוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבדבר למשפט - מכירה
קרקוב Cracowתר"עראק, מאיר בן יצחק אייזיקדבר מאיר

ירושליםתשכ"בדבר מירושליםדבר מירושלים
ירושליםתש"פקירשנבוים, דוד אריהדבר מלך - מכות

ורשה Warsawתרמ"דעין, ברוך בן אליהודבר מצוה
ירושליםתש"סברנשטיין, מנחם עמנואל הלוידבר מקרא
ירושליםתשס"טעמאר, מרדכי בן אברהםדבר מרדכי

שלוניקי Salonikaתק"ב - תק"יאמארילייו, חיים משה בן שלמהדבר משה - 3 כר'
ירושליםתשמ"טרוזמרין, משה בן אהרןדבר משה - 19 כר'
לבוב Lvovתרכ"דתאומים, משה בן אפריםדבר משה - 2 כר'

בני ברקתשס"חמשולמי, משולם בן חייםדבר משולם - 3 כר'
ירושליםתשע"טמלצר, ישעיהו נתן בן שמריהודבר משנה
ירושליםתשנ"דלוי, רפאלדבר מתוקן

מונטריאולתשפ"אמייזלעס, אברהםדבר נאה ומתקבל
מונטריאולתשע"טמייזעלס, אברהםדבר נאה ומתקבל
ברוקליןתשס"ארבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאדבר נאה ומתקבל



ירושליםתרס"ואליקים, ניסיםדבר נאה
בודאפעסט,תר"ץווייס, אהרן בן כתריאל שלוםדבר נאה

ירושליםתשכ"ואדלר, סיני יצחק - שיפר, סינידבר סיני - 2 כר'
ירושליםתשס"זאדלר, סיני יצחק בן שמעון הלוידבר סיני - 5 כר'
ניו יורקתשס"חמייזלש, צבי הירש בן דוד דובדבר צבי - 2 כר'

ירושליםתשס"דאליעזרוב, דוב בער בן אברהםדבר ציון
ירושליםתשס"דכהן, רפאל יעקב אשרדבר רפאל

ירושלים Jerusalemתשנ"אסתהון, שאול בן דוד - אבן חביב, משה בן שלמהדבר שאול <מכון הכתב>
בני ברקתשע"הקוסובסקי-שחור, שאול בן דוד שלמהדבר שאול - 5 כר'

תל אביבתשכ"בנריה, משה צבי בן פתחיהדבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו
אלעדתשע"טוינברג, משהדבר שבמנין

ירושליםתשמ"גקושלבסקי, אליהו בן משה אהרןדבר שבמנין - 2 כר'
סיגט Sighetתרצ"זכ"ץ, אברהם ראובן בן יהושע האשקי הכהןדבר שבקדושה - 3 כר'

ירושליםתשס"דהורוביץ, דב בן שלום הלוידבר שלום - 14 כר'
ארצות הברית United Sתרפ"דסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירדבר שלום
תל אביב Tel Avivתרצ"בבצראוי, שלמה בן אברהםדבר שלמה

ירושליםתשס"בברנד, שלמה זלמן בן חייםדבר שלמה - 2 כר'
בני ברקתשע"בגוטסגנדה, שלמה דב בן נתן נטעדבר שלמה - 2 כר'

בני ברקתשנ"זממן, שמעון בן שלמהדבר שלמה
ונציה Veniceתס"באבוהב, שמואל בן אברהםדבר שמואל

ירושליםתשס"גאליעזרוב, שמואל ברוך בן דוב בערדבר שמואל - 4 כר'
סט. לואיס St. Louisתרע"זאלקין, שמואל אליהו בן חיים יעקבדבר שמואל

חמ"דתש"פבעילום שםדבר שמואל - 2 כר'
ביאליסטוק Bialystokתקע"דגרשוני, שמואל מרדכי בן אליהודבר שמואל
ונציה Veniceשנ"וחאגיז, שמואל בן יעקבדבר שמואל
ניו יורק New Yorkחש"דכ"ץ, שמואל חיים בן שלום זאב הכהןדבר שמואל
ורשה Warsawתרע"גמייזיל, שמואל בן יששכרדבר שמואל
קרוטושין Krotoszynתרט"ומנדלסון, שמואל בן מנחם הלוידבר שמואל

בני ברקתשס"חנבנצהל, נחום צבי רפאלדבר שמואל - 2 כר'
כזבלנכה Casablancaת"שעמאר, שמואל בן אהרןדבר שמואל
חש"דתשע"חעקשטיין, שמואל אריהדבר שמואל
בני ברק Bene Berakתש"כוויינטרויב, ליפא דוב בן שמואלדבר שמועה

ירושליםתשע"ארז, אלעזר זאב בן בן ציוןדבר תורה לשלחן שבת - תשע"א
ירושליםתש"עזכאי, אהרןדבר תורה על השלחן

ניו יורקתשס"ואבראהאם, חיים שלמהדבר תורה - 2 כר'



תל אביבתשע"וטורנר, דודדברו על לב ירושלים
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךדברו על לב ירושלים

ניו יורק New Yorkתרפ"זאייזנשטאט, בן-ציון בן משהדברו על לב
ירושליםתשס"טדניאל, אברהם בן פנחסדברות אברהם - 2 כר'
בני ברקתשס"אלוי, אברהם אבישידברות אברהם - 2 כר'
בני ברקתשמ"בלוי, אברהם בן יצחקדברות אברהם - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"וכהן, אהרן בן דודדברות אהרן - סוכה

ירושליםתש"לאבירזל, אליהו בן יוסףדברות אליהו - 11 כר'
ירושליםתשע"אוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאלדברות אליהו - 3 כר'
ירושליםתש"ספנחסי, אליהודברות אליהו - 2 כר'

בני ברקתשע"בגינסברגר, אליעזר בן חזקיהו שרגאדברות אליעזר
בני ברקתש"סוינברג, ברוך משה אריאל בן נח רפאלדברות אריאל - 6 כר'
חמ"דתשע"ואנגל, שמואל בן שרגאדברות אש - נדרים
בני ברקתשס"בבנישו, אליהו שמואל בן גבריאלדברות אש - 2 כר'
בני ברקתשע"זשפירא, אהוד בן ישראלדברות אש - 4 כר'

ירושליםתש"נהורוויץ, אליעזר עמנואלדברות חיים - 2 כר'
אופקיםתשע"זכולל תפארת שמשון אהל לאהדברות חיים - עירובין

טבריהתשנ"הפרץ,  חיים ראובן בן דודדברות חיים - 2 כר'
ירושליםתשע"הרבי ישעיה מפשעדבורזדברות חיים - בית שמחת עולם

מודיעין עיליתתשע"הפרלמוטר, סיני בן חיים אלעזרדברות טהרה - 4 כר'
ירושליםתשס"חלוי, יוסף יצחקדברות יוסף - 3 כר'
בני ברקתשע"בדהאן, יעקב בן דודדברות יעקב - 7 כר'
ירושליםתשע"דפוקס, מנחם מנדל בן שבתי זאבדברות מנחם - 3 כר'
מודיעין עיליתתשע"דשפירא, מרדכי דב בן בן ציון הכהןדברות מרדכי - 3 כר'
בני ברקתשס"טבובליל, משה בן עמוסדברות משה - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשנ"דפיינשטיין, משה בן דודדברות משה - 23 כר'
ירושליםתשס"בוייספיש, צבי בן שמואלדברות צבי - 26 כר'

חמ"דתש"פישיבת תורה בתפארתהדברות רבותינו
תל אביב Tel Avivתרצ"המשה בן מימון (רמב"ם)דברות רבנו משה בן מימון
קימבריג' Cambridgeתרל"זאבות. תרל"ז. קמברידג'דברי אבות העולם - 2 כר'

בני ברקתשס"דגוטרמאן, יעקב אריה בן שלמהדברי אבי"ב <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרפ"דגוטרמאן, יעקב אריה בן שלמהדברי אבי"ב

בני ברקתשנ"חארנשטיין, חיים אברהם בן מרדכידברי אברהם <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ברדיוב Bardejovתרס"זארנשטיין, חיים אברהםדברי אברהם

פרמישלה Przemyslתרמ"ו - תרנ"דווארמאן, אברהם דוד בן אשרדברי אברהם - 2 כר'



פיטסבורגתשכ"אזילברברג, אברהם בנימין בן מיכאל משה יהודהדברי אברהם
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ג - תרפ"זטכורק, אברהם בן אהרן יוסףדברי אברהם - 5 כר'

ורשה Warsawתרע"גמנדלזון, אברהם דוב בריש בן יקירדברי אברהם
ירושליםתשכ"גשדמי, אברהם בן אריה לייבדברי אברהם - 4 כר'

טורנוב (צ'כוסלובקיה)תש"א - הקד'שפירא, אברהם בן דובדברי אברהם
חמ"דתש"עסופר, ציוןדברי אגדה ומוסר

ירושליםתשס"האלישיב, יוסף שלום בן אברהםדברי אגדה
ירושלים Jerusalemתרע"בשטיינר, חיים בן דוד יהודהדברי אגדה
רדלהים Roedelheimתקע"בשטיינהארט, מנחם מנדל בן שמעוןדברי אגרת
ירושליםתשמ"אגולדמן, אהרן בן יחיאל מיכל הלוידברי אהרן
ירושלים Jerusalemתש"חפולונסקי, שמשון אהרן בן אברהם יצחקדברי אהרן

מנשסתרתשע"זגולדברג, שמחהדברי אור - פרק איזהו נשך
ירושליםתשס"אהרשקוביץ, יצחק בן אפרים פישלדברי אור - 4 כר'

ירושליםתשנ"גדולגין, אברהם ישעיהודברי אי"ש - 2 כר'
ירושליםתש"פשניאור, איתמר בן בנימיןדברי איש - נדרים

חיפהתשל"חפלבניק, יעקב אריהדברי אל עמי
ניו יורקתשכ"החזן, אליהו שמחה הלוידברי אליהו <על הרמב"ם> - 5 כר'

ניו יורק New Yorkתש"טמזאה, אליהו מרדכי הכהןדברי אליהו מרדכי
וילנה Vilnaתרפ"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)דברי אליהו

קרית אתאחש"דבלייער, אליהודברי אליהו - 2 כר'
טבריהתשע"הברדא, ישראל שלום אליהו בן דודדברי אליהו

וילנה Vilnaתרע"אגורדון, אליהו בן דוד זאבדברי אליהו - 2 כר'
ירושליםתשס"וחזן, אליהו שמחה הלוידברי אליהו - 7 כר'

ליקוואדתש"סטערקלטויב, אליהו אריהדברי אליהו
ירושליםתשע"וכולל אברכים דברי אליהודברי אליהו - ו
קרקוב Cracowתרמ"בניימינץ, משה אליהו בן יוסףדברי אליהו

נתניהתשע"אשמרלר, אליהו שמואלדברי אליהו - 14 כר'
ורשה Warsawתר"נ - תרנ"אשפירא, אלימלך בן חיים מאיר יחיאלדברי אלימלך - א ב

וינהתשע"זווייזער, אברהם יהודה צבידברי אליעזר - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתרע"אווייסבלום, אליעזר ליפא בן ישראל חייםדברי אליעזר

ירושליםתשמ"אולדמן, אליעזרדברי אליעזר - א
וילנה Vilnaתרס"גניצברג, אליעזר בן דוד יהודהדברי אליעזר - 2 כר'
ירושליםתשכ"דפינקל, אליעזר יהודה בן נתן צבידברי אליעזר - 2 כר'
בילגוריתרפ"ד - תרצ"טפרבר, אליעזר ליפמאן בן שמעון יהודה ליבדברי אליעזר - 2 כר'

בני ברקתשס"טהגר, משה יהושע בן חיים מאירדברי אלקים חיים - 13 כר'



ברסלאותקפ"אראשקאוו, שניאור זיסקינדדברי אמונה אמן
ניו יורקחש"דקאהן, אברהם יצחק בן אהרן דוד הכהןדברי אמונה השלם - 2 כר'

פיעטרקוב,תרס"ח,אפלבוים, יוסף בן צבי יהודה הלוידברי אמונה
ירושליםתשע"דוולף, יאיר משה בן דוד זאבדברי אמונה - 4 כר'
ירושליםתשכ"זקאהן, אברהם יצחק בן אהרן דוד הכהןדברי אמונה - 6 כר'

לונדוןתשע"הארנברג, יוסף אשר בן יעקב מנחם - שלאף, אברהדברי אמת <מהדורה חדשה> - ילקוט דברי אמת
ירושלנםחש"דיצחק בן דוד מקושטאדברי אמת <מכון צופה פני דמשק>

אלטונה Altonaתקל"ועמדין, יעקב ישראל בן צבידברי אמת ומשפט שלום
פילדלפיהתרע"גהכהן, טוביה יחיאלדברי אמת וצדק

שיקגו Chicagoתרס"ד - תרע"באלבום, צבי שמעון בן נפתלי הירץדברי אמת - 2 כר'
פרמישלה Przemyslתרע"אארנברג, יוסף אשר בן יעקב מנחםדברי אמת

בני ברקתשע"טדיין, נסיםדברי אמת - מבקש ה' -להבות אש-מקדש ה'
לבוב Lvovתרכ"דהורוויץ, יעקב יצחק בן אברהם אליעזר הלוידברי אמת - 4 כר'

ירושליםתשע"טווסרמן, דב איתמר בן עמוסדברי אמת
הלברשטט Halberstadtתרכ"איצחק בן דוד מקושטאדברי אמת - 2 כר'
ירושליםחש"דלפידות, אלכסנדר משה בן צבידברי אמת - 2 כר'

ירושליםתשס"אפיירשטיין, אלכסנדר סנדר הלוידברי אסף
זולקוה Zholkvaתרכ"גאריה ליב בן ברוך מלאנצוטדברי אסתר

בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהדברי אסתר - פינחס - מטות
קירי Chieriשפ"ח-שפ"טקונציו, יוסף בן גרשוםדברי אסתר

ניו יורקתשמ"גיאלעס, אפרים אליעזר הכהןדברי אפרים אליעזר
ניו יורק New Yorkתש"טאשרי, אפרים בן דובדברי אפרים

בני ברק Bene Berakתשע"וטאוב, אפרים מנחםדברי אפרים - 3 כר'
בני ברקתש"עסנדרוביץ, אפרים פישלדברי אפרים

וילנה Vilnaתרל"גאייזנשטאט, אריה ליב בן חיים חייקלדברי אריה - 2 כר'
תל אביבתשל"המתיבתא לאברכים דביר אריהדברי אריה
ורשה Warsawתר"עפרידמאן, אריה ליב אברהם בן ישראל אהרןדברי אריה
ירושליםתשנ"הכ"ץ, אברהם שלמה בן אליהו הכהןדברי אש
,(תל אביב)תשי"טרוזנבוים, אשר בן אברהםדברי אשר

יפו Jaffaתשי"טמהודר, אברהם בן יעקב הלוידברי בוצינא קדישא ועמידא דנהורא
תל אביבתש"לבליאכר, דוד בן ישראלדברי בינה ומוסר

ורשה Warsawתרמ"חברודא, דוב בריש בן חייםדברי בינה - 2 כר'
לובלין Lublinתרצ"ארבינוביץ, יצחק יעקב בן נתן דודדברי בינה - 5 כר'

ניו יורקתשס"זוינברגר, הללדברי בית הלל
בני ברקתש"עגעשטעטנר, נתן בן עמרםדברי בן עמרם - 2 כר'



ירושלים Jerusalemתשי"זיעקובזון, בנימין זאב בן שלמהדברי בן שלמה - 2 כר'
ירושליםתשנ"הדיין, בניהו בן יששכר ידידיהדברי בניהו - 31 כר'

בני ברקתשס"ורוזנברג, ברוך בן גרשון חנוךדברי ברוך על הש"ס - א
לבוב Lvovתרע"ארבינוביץ, ברוך פינחס בן אליעזר חייםדברי ברוך

בני ברקחש"דרוזנברג, ברוך בן גרשון חנוךדברי ברוך - 2 כר'
בני ברקתשס"חרוזנברג, ברוךדברי ברוך - הוצאה
חמ"דחש"דהלפגוט, נתנאל בן שלמהדברי ברכה ומועד

ליקוודתשס"דגשטטנר, כלב רפאל בן שלמהדברי ברכה - 2 כר'
תשע"טכהן, ברק בן יוסףדברי ברק

ירושלים,תשט"ו-תשט"זדברי גאולהדברי גאולה - 3
סיגט Sighetתרע"אכהנא, חיים אריה ליב בן יחיאל צבידברי גאונים
פודגורזה Podgorzeתר"סשנקל, אלעזר בן יעקבדברי גאונים

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"גמיכלזון, צבי יחזקאל בן אברהם חייםדברי גדולים <שביל הישר, מילי דאבות, חמדה טובה>
ירושלם,תרע"הפרידמאן, יצחק בן גדליהדברי גדלי'

ירושליםתשכ"בשטסל, יוסףדברי גר ותושב
לונדון Londonתרס"אשפיירס, דוב בר בן שלמהדברי דבש

ניו יורקתשס"טזאלצר, דוד הכהןדברי דוד <מהדורה חדשה> - 2 כר'
פרנקפורט דמין Frankת"רגינצבורג, דוד בן מאירדברי דוד האחרונים

לונדון Londonתש"חרבינוביץ, נתן דוד בן ירחמיאל צבידברי דוד צוואה
מודיעין עיליתתשס"גבוצ'קובסקי, ישעיהו דוד בן משה יוסףדברי דוד

ירושליםתשנ"בגולן, דודדברי דוד - 6 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"אגרינגלאס, חנוך דוד בן יחזקאלדברי דוד - 5 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתר"עדוד בן אריה ליב מלידאדברי דוד - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"בדוד בן שמואל הלוידברי דוד - 5 כר'

ניו יורקתשע"ההלברשטאם, דוד בן משהדברי דוד
ליקוודתשע"חהלר, דוד בן יוסף הלוידברי דוד - 2 כר'
בני ברקתש"סזאלצר, דוד הכהןדברי דוד - 3 כר'
ביתר עיליתתשנ"חטהרני, דוד בן יעקבדברי דוד - 5 כר'

מישקולץ Miskolcתש"גטייטלבוים, דוד בן אברהם אהרןדברי דוד
ורשהתרל"גלידא, דוד בן אריה ליבדברי דוד
אמשטרדם Amsterdamתקי"גמילדולה, דוד בן רפאלדברי דוד
פרג Pragueתקנ"הנוחליש, דוד בן משה ליבדברי דוד

בני ברקתשע"זסבאג, דוד בן יצחקדברי דוד - 8 כר'
ירושליםתשמ"טפרידמאן, דוד משה בן ישראלדברי דוד - 4 כר'

ג'רבה Djerbaתשי"אצפ'ג', דוד בן ישועהדברי דוד



ניו יורקתשכ"בקראנגלאס, דוד בן עזראדברי דוד
וילנה Vilnaתרמ"ורובין, דוד טבל בן משהדברי דוד - 4 כר'

הוראדנא,תרפ"גשחור, דוד בן יהושע השילדברי דוד
ליוורנו Livornoתקפ"חבן זמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז) - זאמירו, יוסדברי דוד, הון יוסף

וילנה Vilnaתרס"באלפרט, מרדכי דוד בן חיים שבתידברי דודים
לבוב Lvovתרנ"ולווין, שאול בן שלמה הלוי - פרידלאנד, חנוך בן משדברי דודים
ברטיסלבה Bratislavaתרנ"השטיינשניידר, דניאל בן ישראל איסרלדברי דניאל

ירושליםתשס"ווולף, יאיר משה בן דוד זאבדברי דעת - 11 כר'
ניו יורקתשס"ורעטעק, אברהם יהושע - ארלנגר, חיים אריהדברי האגרת על אגרת הרמב"ן

קראקאתרנ"ויואל בן יהודה זלקי הלוידברי האגרת
ירושלים Jerusalemתרצ"בשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשדברי האגרת

חיפהחש"דדברי האדמורי"םדברי האדמורי"ם לבית ויז'ניץ
זולקוה Zholkvaתפ"טאברהם צבי הירש בן מאירדברי הברית
קניגסברג Koenigsberתר"טחנוך זונדל בן יוסףדברי הברית

ג'רבה Djerbaתרע"געלוש, אברהם בן פינחסדברי הברית - 2 כר'
ורשה Warsawתרפ"היאנובסקי, ישראל יצחק בן אליהודברי הגאונים - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חליבסקינד, בנימין זאב בן א ידברי הגאונים
ירושלים1982סולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלוידברי הגות והערכה

ירושליםתשמ"אכץ, דבדברי הגות וראות - 2 כר'
סאיני Seiniתרפ"ו - תרצ"הפוסק, הילל בן אליהודברי הילל - 3 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרע"דרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקדברי הימים אשר לשלמה המלך
פרנקפורט דמין Frankתר"יכרמולי, אליקים בן דודדברי הימים לבני יחייא

לעמברג -ירושליםתרי"ט - ?יוסף בן יהושע הכהןדברי הימים למלכי צרפת ומלכי בית אוטומאן התוגר
וילנה Vilnaתר"סיעבץ, זאב בן זוסמאןדברי הימים לעם בני ישראל

ווילנאתקס"ודברי הימים. תרגום.דברי הימים עם תרגום רב יוסף
פריס Parisשפ"ח - שפ"טדברי הימים של משה רבינו. שפ"חדברי הימים של משה רבינו
קרקוב Cracowתרנ"זדברי הימים של משה רבינו. תרנ"זדברי הימים של משה רבינו

תל אביבתשנ"גבניהו, מאיר בן יצחק נסים (מהדיר)דברי הימים של פאס
אמשטרדם Amsterdamתצ"גיוסף בן יהושע הכהןדברי הימים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"הרבינוביץ, מנחם מנדל מנכין עמנואל בן אברהם ארדברי הלכה ומשנת מנחם
מודיעין עיליתתשע"דגרינוולד, אילן בן משהדברי הלכה
ירושליםחש"דובר, רפאל צבידברי הלכה

ירושליםתש"פנדב, יהודה אהרן בן ציוןדברי הלכה - 6 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"ה - תרסבטרייזון, הלל בן אליהודברי הלל - 2 כר'

חמ"דתשע"ושטיינברג, יעקב בן ישכר דבדברי המצוות



בני ברקתשע"וברינגר, אריה בן נפתלידברי הנסים
חמ"דתש"פגולדשמיד, יהושע ישראל (עליו)דברי הספד וזכרון

סופיה Sofiaתרצ"הראבינר, צמח בן דוברדברי הספד ותנחומי אבלים
ירושליםתשע"דשלזינגר, אליהו בן אהרן צבידברי הפורים האלה

פרנקפורט דאודר Franתקנ"דאהרן בן מרדכי מטריבטשדברי הפורים
נתיבותתשע"ההכהן, כאלפון משהדברי הפורים

ירושלים Jerusalemתשע"דליפשיץ-האלברשטאם, יחזקאל שרגא בן יששכר דדברי הפורים - דברי יחזקאל שרגא
ניו יורקתשנ"גראטה, יחזקאל בן יצחק אייזיקדברי הפורים

ירושלים Jeruasalemתשפ"אפרץ, עובדיה בן פנחסדברי הרב ודברי התלמיד
בני ברקתשס"אכהנמן, יוסף שלמהדברי הרב - 4 כר'

ירושליםתשע"גסולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלוי - שכטר, צבי בדברי הרב
תרס"טלננטר, יונתן מרדכי בן אברהם אבאדברי הרי"ם - א

ניו יורק New Yorkתרס"חזרחיה בן יצחק הלוי גירונדי (רז"ה)דברי הריבות - 2 כר'
בני ברקהלברשטאם, סינידברי הש"ס - ברכות
אמשטרדםת"חהלן, אלחנן בן אברהםדברי השירה הזאת

ורשה Warsawתרל"דוויסטינצקי, יצחק בן אברהם אבא הכהןדברי השכל
ורשה Warsawתרמ"אאוירבאך, צבי הירש בן מנחםדברי התורה
ירושליםתשס"טפלדהיים, צבי מרדכי בן יעקבדברי התנאים

תשע"טיעקובוביץ, יצחק יחיאלדברי התעוררות - ימים נוראים
פרג Pragueתקנ"הרייכלש, בנימין זאב וולף בן יואלדברי התענוגים

וץ Vacתרע"ג - תש"הביידנוביץ, זאב בן יששכרדברי זאב - 17 כר'
ווארשאתרס"דפרגר, דב בער בן חיים יוסף אריהדברי זבח
ירושלים Jerusalemתר"צוינוגרד, ישעיה זאב בן פנחס מרדכידברי זי"ו

בני ברקתש"פשטאטהאגן, יוסף בן שמשון - גרוס, מרדכי בן צדודברי זכרון <אור הזכרון> - 2 כר'
פרמישלה Przemyslתרצ"גכהנא, אברהם בן ישראל חייםדברי זכרון
אמשטרדם Amsterdamתס"השטאטהאגן, יוסף בן שמשוןדברי זכרון

ירושלים Jerusalemתרצ"היהושע, חזקיה בן שבתידברי חזקיהו - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"אבלוך, חיים יצחק בן חנוך זונדל הכהןדברי חי"בה

חמ"דתש"פשטרנבוך, משהדברי חיזוק והדרכה ללימוד התורה
חמ"דתשע"האויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןדברי חיזוק והתעוררות שנאמרו במעמדי ממלכת התורה

ירושליםתשס"האויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןדברי חיזוק והתעוררות
מודיעין עיליתתשע"אזיידה, נחמיהדברי חיזוק והתעוררות
חמ"דתשפ"אקלויז תפארת מנחם - ביאאןדברי חיזוק והתעוררות
ירושליםתשל"דמונק, שמואל דוד בן רפאל שלום שאול הכהןדברי חיזוק לבני תורה

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"ושארין, חיים בן אברהם יואלדברי חיים  <מהדורה חדשה> - 5 כר'



ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"האויערבאך, יצחק איצק בן חייםדברי חיים <מהדורת מכון משנת ר"א> - 2 כר'
נתניהחש"דהאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושדברי חיים <עם פירוש נצרף לחיים> - בבא מציעא

ניו יורק New Yorkתש"ההאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושדברי חיים <שו"ת> - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשס"בהאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושדברי חיים (שו"ת) <מהדורה חדשה> - 3 כר'

בני ברקתשע"והאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושדברי חיים (שו"ת) <עם הערות והוספות> - 3 כר'
ניו יורקתשמ"הוויסברג, חיים דבדברי חיים דוב - 6 כר'

בני ברקתשס"זהאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושדברי חיים השלם <מתוך מהדורה עתידית>
ניו יורקתשנ"טלייטר, נתן נטע בן דוד דובדברי חיים ואמת

קרוטושין Krotoszynתרי"א - תרי"באויערבאך, יצחק איצק בן חייםדברי חיים
וילנה Vilnaתרנ"חאילה, אהרן חיים בן נפתלי הרץדברי חיים
ירושליםחש"דאלישוב, אברהם בן משהדברי חיים
ורשה Warsawתרס"גברקוביץ, חיים בן ישראל דודדברי חיים

ניו יורק New Yorkתש"ההאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושדברי חיים - 7 כר'
קליבלנדתשכ"בזקש, חיים אריה ליב בן יהודהדברי חיים
טשרנוביץ'תרפ"גחיים בן שלמה ממאהלובדברי חיים
איטקונן Chernyshevskתרל"ב - תרל"גירושלם, חיים זאב וולף בן יצחקדברי חיים
וילנה Vilnaתרמ"טכהן, חיים אורי בן בצלאל מווילנאדברי חיים
מונקץ' Mukachevoתרס"ולנץ, חיים ירוחם בן שמשון משולם פייבושדברי חיים
לבוב Lvovתר"סמודלינגר, חיים דוב הלוידברי חיים
פיוטרקוב Piotrkowתרס"גמליניק, חיים טוביה בן אלכסנדר סנדרדברי חיים
ירושליםתשנ"וקופטשאן, חייםדברי חיים

וילנה Vilnaתרל"זשארין, חיים בן אברהם יואלדברי חיים - 5 כר'
פרנקפורט דמין Frankfתרי"טשיץ, חיים בן יוזפאדברי חיים
ריגה Rigaתרצ"ושרל, חיים זלמן צבי בן מנחם מנדלדברי חיים
ירושליםתשס"ארוטנברג, חנינא ישראל בן אליעזר שרגאדברי חיל

ירושליםתשס"ארינהולד, יוסף צבי - פוברסקי, דוד - קרליץ, אברהדברי חכמים <ישועת דוד>
בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צבידברי חכמים בנחת - 2 כר'

ורשה Warsawת"רהקשר, אפרים בן שמואל זאנווילדברי חכמים וחידותם  (ועלים לתרופה לרמב"ן)
לובלין Lublinתרמ"גהקשר, אפרים בן שמואל זאנווילדברי חכמים וחידותם - 4 כר'
וינה Viennaתרנ"בווייסמאן-חיות, מרדכי בן יצחק יהודה ליבדברי חכמים וחידותם - 3 כר'

יסניץ Jessnitzתפ"וישראל בן אברהםדברי חכמים וחידותם
אופנבך Offenbachתקס"בשפיץ, צבי הירש בן יצחק ליב הלוידברי חכמים וחידותם
בילגורי Bilgorajתרע"בפוסק, אליהו בן משה צבידברי חכמים וחידתם

חמ"דתשע"חבעילום שםדברי חכמים כמסמרות נטועים
מץ Metzתר"טאשכנזי, אליעזר, מתוניסדברי חכמים



חמ"דחש"דבוימל, יוסףדברי חכמים - ל"ג בעומר
זולקוה Zholkvaת"צגאלינה, משה בן אליהודברי חכמים
ירושליםתשל"בהלוי, שלום יצחקדברי חכמים
וינה Viennaתרכ"דהרצקו, מרדכידברי חכמים
ירושלים Jerusalemתרע"טוויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבדברי חכמים
ורשה Warsawתרל"וווייסמאן, מרדכי צבי בן יוסף זליג הלוידברי חכמים
ירושלים Jeruasalemתשע"אזיידה, נחמיהדברי חכמים
זולקוה Zholkvaתקי"זיהודה ליב בן יקותיאלדברי חכמים
קראקא,תרס"חמישל, זאב וולף בן צבי אלימלךדברי חכמים

ירושליםתשל"ופוחוביצר, יהודה ליב בן יוסףדברי חכמים - 2 כר'
תל אביבתש"מפיש, בן ציוןדברי חכמים - 2 כר'

ירושליםתשנ"טפרץ, שלמה בן אהרןדברי חכמים
ירושליםתשס"הציינווירט, דוד אריהדברי חכמים - 3 כר'
ביתרתשס"טצינוירט, דוד אריהדברי חכמים - ציצית

זיטומיר Zhitomirתרנ"ארוזנברג, משה בן יצחקדברי חכמים
קליבלנד Clevelandתר"פרוקר, יהושע בן אפרים פישלדברי חכמים
ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןדברי חלומות

ירושלים Jerusalemתש"הוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודדברי חן
פיוטרקוב Piotrkowתרס"דנתנזון, חיים בן אברהםדברי חן
ארצות הברית United Sתרפ"דסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירדברי חן
ווארשא,תרס"אשוחט, חיים נתן בן משהדברי חן

אנטווורפןתש"ןהאלברשטאם, חנה בן מנחם מנדל ווגשל, יוסף נפדברי חנה השלם
ניו יורק New Yorkתשי"בהאלברשטאם, חנה בן מנחם מנדלדברי חנה

לבוב Lvovתרמ"דפרידלאנד, חנוך בן משה מרדכידברי חנוך ושאול בן הלוי
ירושליםתשנ"ברוטנברג, חנינא ישראל בן אליעזר שרגאדברי חנינא - 5 כר'

וילנה Vilnaתרכ"דכהן, יעקב בן אברהם מווידזדברי חפץ <קהלת>
לונדון Londonתרי"גאדלמאן, צבי הירש בן מרדכידברי חפץ
שלוניקי Salonikaתקנ"חדי טולידו, אהרןדברי חפץ

ורשה Warsawתרנ"וחרל"פ, משה אריה בן זאבדברי חפץ - א-ב
גייטסהעדתשס"חישיבת בית יוסףדברי חפץ - זמן מתן תורתנו

חמ"דתשס"זלדרר, מנחםדברי חפץ
ירושליםתשע"דפנט, חיים צבי בן יעקבדברי חפץ - ראש השנה

ירושליםתשי"דפסחוביץ, חייםדברי חפץ
ביתר עיליתתשע"ופרץ, חנניה בן אברהםדברי חפץ - א

בני ברקתשע"דקובץ תורני לחידושי תורה הלכה ומסורתדברי חפץ - 16 כר'



תל אביבתשי"דרוזנטל, דב בן אברהם אליהודברי חפץ
ווילנא,תרנ"א,שולמאן, קלמן בן ירוחם פישלדברי חפץ
ניו יורק New Yorkתרס"חברודסקי, חיים שרגא בן נחדברי חשב
ירושלים Jeruasalemתשע"וכהנא, צבי הירשדברי טביא

בני ברקתשע"זטאוב, אברהם בן יחזקאל צבידברי טובה <שער הפסוקים> - בראשית
בני ברקתש"פטאוב, אברהם בן יחזקאל צבידברי טובה - 20 כר'

ורשה Warsawתרס"דהאפט, אריה ליב בן אליעזר יעקבדברי טעם
ברלין Berlinתרמ"א - תר"נרולר, יצחק אייזיק בן משולם אליעזרדברי יא"ר - 2 כר'

ירושליםתשנ"זוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודדברי יאיר
דירנפורט Dyhernfurtתצ"טציון, יאיר בן משהדברי יאיר

אשדודתשע"אפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםדברי יאשיהו לבב ימים - בין פסח לעצרת
בני ברקתשע"אפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםדברי יאשיהו - טוב עין

בני ברקתשס"אליפמן, אריה לייב בן ידידיהדברי ידידיה - בראשית, שיר השירים
זולקוה Zholkvaתק"איהודה בן משה מלובליןדברי יהודא

ירושליםתשל"זקראוס, יהודה הכהןדברי יהודה וקול יהודה - 2 כר'
ורשה Warsawתרס"דגורדין, יהודה ליב בן מאיר אברהם אבאדברי יהודה

ניו יורק New Yorkתר"עלאזארוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיקדברי יהודה - 3 כר'
בני ברקתשע"דלורבר, יהודה בן חייםדברי יהודה - 4 כר'

וינה Viennaתרכ"חראקאנשטיין, יהודה ליב בן קלונימוס כ"ץדברי יהודה
ירושליםתשל"זקראוס, יהודה הכהןדברי יהודה, קול יהודה

ירושליםתש"ךאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעדברי יהונתן - 3 כר'
חמ"דתשע"זעטיה, יהונתן יעקבדברי יהונתן - 3 כר'

מיהלוביץ Michalovceת"שרובין, יהושע בן עזריאל יחיאלדברי יהושיע
ירושליםתשנ"ורוזנפלד, יהושע דוד בן שמואל אהרןדברי יהושע דוד - מנחות

בני ברקתשכ"ההלר, יהושע בן אהרןדברי יהושע - 4 כר'
ירושליםתשס"חליברמן, יהושעדברי יהושע - 2 כר'

ניו יורקתשכ"וקלעוואן, יהושעדברי יהושע
ברדיטשוב Berdichevתרנ"ט - תרס"זרבינוביץ, יהושע השל בן יצחק יואלדברי יהושע
ורשה Warsawתרס"בשווארצברג, יהושע בן יוסףדברי יהושע

בני ברקתשס"דשקלאר, יהושע בן דודדברי יהושע - 6 כר'
חמ"דתשע"השרבני, יהושע אריהדברי יהושע - 3 כר'

ברוקליןתשס"וטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאדברי יואל <תורה - 5 כר'
ברוקליןתשס"הטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאדברי יואל <תורה> - 9 כר'

קרית יואלתשמ"הטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאדברי יואל - 21 כר'
ניו יורקתשס"בפארסט, יונה הלוידברי יונה - 2 כר'



ירושלים Jeruasalemתשע"זגוונט, אשר בן יהושע אורי הלוידברי יונתן - קהלת
ליוורנו Livornoתק"באירגאס, יוסף בן עמנואלדברי יוסף
ירושלים Jerusalemתשכ"חבירדוגו, יוסף בן יהודהדברי יוסף
ירושליםתש"ןברייער, יוסףדברי יוסף

ירושליםתשנ"דדויטש, יוסף אריה בן יהודהדברי יוסף - 2 כר'
ניו יורקתשט"זהירש, יוסףדברי יוסף
ירושליםתשמ"טהכהן, יוסף תילה (תהילה)דברי יוסף
ניו יורקתשס"דהלוי, יוסף בן בנימיןדברי יוסף
ונציה Veniceתע"היוסף בן מרדכי הכהןדברי יוסף
ירושליםתשס"איוסף, עובדיה בן יצחקדברי יוסף
בני ברקתשמ"זכ"ץ, יוסף אריה הכהןדברי יוסף

ירושליםתשנ"חכהן, יוסף בן שמואל דודדברי יוסף - 4 כר'
תל אביבתשל"אכהן, יוסף דוב בערדברי יוסף
בית שמשחש"דכהן, יוסףדברי יוסף

פתח תקוהתש"ןפטרובר, יוסף אריה בן שמואלדברי יוסף - בראשית שמות
ברוקליןתשנ"זפיש, יוסף אריה בן צבי אלימלךדברי יוסף - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"ז - תש"חקאנוויץ, יוסף בן אליה חייםדברי יוסף - 4 כר'
לבוב Lvovתרצ"גקליין, יוסף בן שמואל עקיבאדברי יוסף - 2 כר'
קולומיה Kolomyyaתרמ"ה - תרנ"ורוזנבורג, יוסף יוזפא בן מנחם צבידברי יוסף - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתר"ג - תרכ"בשווארץ, יהוסף בן מנחםדברי יוסף - 3 כר'
ירושליםתש"עשלוש, יוסף יצחק בן דודדברי יוסף - 2 כר'

ירושליםתשכ"אמנדלקורן, יוסףדברי יוסף, ויצבור יוסף, יד יוסף
ירושליםתשנ"גשנפלד, מרדכי בן ליבדברי יושר על הש"ס
ירושליםתשנ"אשנפלד, מרדכי בן ליבדברי יושר על התורה

ירושליםתשל"גבן שושן, יצחק בן יוסףדברי יושר - 2 כר'
ירושליםתשל"ורוזנטל, דוב בן אברהם אליהודברי יושר - 3 כר'

בני ברקתשע"גברשטיין, יחזקאל בן צבי הירש הלוידברי יחזקאל <מהדורה חדשה -קונטרס אחרון>
ירושלים Jerusalemתשכ"וליפשיץ-האלברשטאם, יחזקאל שרגא בן יששכר דדברי יחזקאל שרגא <הלכות שמיטה>

ירושלים Jerusalemתשט"זליפשיץ-האלברשטאם, יחזקאל שרגא בן יששכר דדברי יחזקאל שרגא <הלכות תרומות ומעשרות>
ירושלים Jerusalemתשט"זליפשיץ-האלברשטאם, יחזקאל שרגא בן יששכר דדברי יחזקאל שרגא - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתשס"הליפשיץ-האלברשטאם, יחזקאל שרגא בן יששכר דדברי יחזקאל שרגא, תליתא <תורה מועדים>
קידן Kedainiaiתרצ"הברשטיין, יחזקאל בן צבי הירש הלוידברי יחזקאל - 3 כר'

קלוז' Clujתרפ"דגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםדברי יחזקאל
קרקוב Cracowתרפ"בהאלברשטאם, יחזקאל שרגא בן חייםדברי יחזקאל - 2 כר'

ווילנא,תרס"א,זינגר, יחזקאל בן משהדברי יחזקאל



ירושליםתשמ"ופרנקל-תאומים, יחזקאל שרגא בן יהושע השלדברי יחזקאל
ירושליםתשע"דזק"ש, יחיאלדברי יחיאל

וילנה Vilnaתרע"גברלינר, אברהם בן צבי הירשדברי ימי היהודים ברומה - 2 כר'
ירושלם,תרצ"גרוזנבלאט, משולם זישא בן שמואל נחדברי ימי ישראל החדש לארץ-ישראל

ירושלם,,תרפ"ט]רוזנבלאט, משולם זישא בן שמואל נחדברי ימי ישראל החדש
ניו יורקתשי"זאיגוס, אברהם יצחקדברי ימי ישראל - א

ירושלים Jeruasalemתשע"וסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםדברי יעקב חיים - 2 כר'
חמ"דתשע"הדברי יעקב - שביעית

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"אהופמאן, יעקב קופל בן מרדכי יוסףדברי יעקב
גרבה,,תרע"ב]כהן, יעקב בן אברהם מג'רבהדברי יעקב - אמר משה - תולדות משה - הליכות יעקב -

מודיעין עיליתתשס"חלב, יעקב בן יוסףדברי יעקב - 2 כר'
ניו יורקתשל"גספסל, יעקב דב בן רפאלדברי יעקב - 3 כר'

ירושליםחש"דעדס, יעקב בן יהודהדברי יעקב - 46 כר'
דוינסק Daugavpilsתרצ"בקלאצקין, יעקב קופילדברי יעקב

קולומיה Kolomyyaתרמ"אשור, יעקב בן אלישע יצחקדברי יעקב - 2 כר'
ירושליםחש"דפינפר, יצחק בן חיים הכהןדברי יצחק <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרצ"אבונין, יצחק בן צבי הירשדברי יצחק - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרס"וווייס, יצחק אייזיק בן אברהםדברי יצחק
אורדיאה מרה Oradea Mתש"גווייס, יצחק יעקב בן יוסף יהודהדברי יצחק
ירושליםתשל"הווינגרטן, יצחקדברי יצחק
וילנה Vilnaתרכ"חוויסטינצקי, יצחק בן אברהם אבא הכהןדברי יצחק
ירושליםתשס"חכדורי, יצחקדברי יצחק

ירושליםתשע"ומורסיא, יצחקדברי יצחק - על התורה
בודפסט Budapestתרפ"גפינפר, יצחק בן חיים הכהןדברי יצחק - 3 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתר"ערבינוביץ, יצחק אייזיק בן אהרןדברי יצחק
נתניהתשנ"והלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשדברי יציב - 7 כר'

ירושליםתשע"דבירדוגו, חיים יקותיאלדברי יקותיאל
בילגורי Bilgorajתרצ"אווארהפטיג, ירוחם אשר בן שלמה יעקבדברי ירוחם

וילנה Vilnaתרס"ט - תרפ"זפלנסברג, חיים ירמיהו בן אברהםדברי ירמיהו על התורה - 2 כר'
סטו מרה Satu Mareתרצ"דלוו, ירמיהו בן בנימין וולףדברי ירמיהו - 6 כר'

וילנה Vilnaתרס"ט - תרפ"זפלנסברג, חיים ירמיהו בן אברהםדברי ירמיהו - דרושים
ישראלתשנ"טפינטר, אלעזר יהודה ליב בן פנחסדברי ישועה ונחמה

ירושליםתשכ"דליפשיץ-האלברשטאם, יששכר דובדברי ישכר דוב
קרקוב Cracowתרפ"דבראנדס, יששכר דוב בן שלמה דודדברי ישכר

רעננהתשס"ברוזנבוים, ישכר בר בן איתמרדברי ישכר - 2 כר'



פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ואלגאזי, ישעיה בן אריה ליבדברי ישעיה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"זחשין, ישעיהו בן יצחקדברי ישעיהו
ירושליםתשכ"זמינצברג, ירחמיאל ישעיהו בן אברהם אליעזרדברי ישעיהו

ישראלתש"מוועלץ, ישראלדברי ישראל - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"אטויב, ישראל בן שמואל אליהודברי ישראל - 4 כר'

ניו יורקתשי"חסתם, ישראלדברי ישראל
לבוב Lvovתרנ"האהרנפרייז, יששכר ברישדברי יששכר
פיוטרקוב Piotrkowתר"עגרויבארט, יששכר דוב בן בנימיןדברי יששכר
בני ברקתשע"טאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןדברי כאש

אשדודחש"דאזכרי, אלעזר - מרקסון, אברהם מרדכידברי כבושין <מתוך חרדים> - אור צדיקים -אגרות קודש
לבוב Lvovתקנ"ואזכרי, אלעזר בן משהדברי כבושין

וילנה Vilnaתרפ"בספרים חיצוניים. תרפ"בדברי כתובים אחרונים
ירושלים Jerusalemתש"חלוין, ברוך יצחק בן דב זאבדברי לוי - 3 כר'

מונטריאול Montrealתרצ"גרבינוביץ, יצחק שניאור בן חיים הלוידברי לוי
ניו יורקתש"פזאלצער, מאיר זאב הכהןדברי מאיר

ברדיוב Bardejovתרס"טמאיר בן אהרן אריה ליב מפרמישלאןדברי מאיר - 3 כר'
ירושליםתשמ"במנדלסון, מאירדברי מאיר - 2 כר'

ירושליםתשע"אסנדר, מאירדברי מאיר
רכסיםתשמ"טפדידה, מאיר בן דודדברי מאיר - א
תל אביבתשכ"זקפלן, מאיר הכהן בן יהושע הכהןדברי מאיר - א

פרג Pragueתק"עשלזינגר, מאיר בן יחזקאל הלוי גלוגאדברי מאיר
וינה Viennaתרפ"זבורר, זלמן בן יחיאלדברי מהר"ז

סבינוב Sabinovתרצ"אאסאד, יהודה בן ישראלדברי מהרי"א - 2 כר'
בני ברקתש"סבן אבו, דודדברי מוסר - 3 כר'
בני ברקחש"דהגר, משה יהושע בן חיים מאירדברי מוסר - 2 כר'
כפר חסידיםתשס"טיפה, דבדברי מוסר - 3 כר'
ירושליםתש"סגולדשטוף, דוד נחום בן יעקב יוסףדברי מועד - 3 כר'

בני ברקתשמ"דשטיינברג, קלונימוס קלמן בן דב הלוידברי מחוקק - 7 כר'
מתתיהותשס"טשהם, מיכאלדברי מיכאל - 4 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"זדוד יעקב בן יצחקדברי מיעקב
וילנה Vilnaתרנ"אטננבוים, מלכיאל צבי בן יונה הלוידברי מלכיאל - 8 כר'

ריגה Rigaתרצ"הארליך, מנחם מנדל בן משה בנדטדברי מנחם
ירושליםתשנ"חדמשק, מנחם מנדל בן יוסףדברי מנחם - וקורות רבני משפחת דמשק

ירושלים Jerusalemתשי"זהאלברשטאם, מנחם מנדל בן אברהם שלוםדברי מנחם
טורנטותשס"זווייסברג, איסר זלמןדברי מנחם



ירושליםתשל"זכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץדברי מנחם - 4 כר'
שלוניקי Salonikaתרכ"ו - תרכ"טמנחם בן שמעון מרדכידברי מנחם - 2 כר'
ניו יורקתשמ"המנחם מנדל בן יוסף מרימאנובדברי מנחם - 2 כר'

קרקוב Cracowתרע"גפרידמן, מנחם נחום בן אברהם יהושע השילדברי מנחם
מקוב מז.תרצ"ורגנשברג, דוב מנחם בן דודדברי מנחם
גריבו Grajevoתרע"אריזיקוב, מנחם מנדל בן צבי יוסף הכהןדברי מנחם
אופנבך Offenbachתקס"דשטיינהארט, מנחם מנדל בן שמעוןדברי מנחם

ישראלתש"עסגרון, מרדכי בן כמוסדברי מרדכי <מהדורה חדשה>
ירושליםתש"עאליהו, מרדכי בן סלמאןדברי מרדכי - 8 כר'

מכנס Meknesתש"זבירדוגו, מרדכי בן יוסףדברי מרדכי
ברוך, מרדכי אברהם בן שמעוןדברי מרדכי - ברכות

ליוורנו Livornoתר"כגאלאנטי, מרדכי בן משהדברי מרדכי - גדולת מרדכי
ירושליםתשכ"זגולדמן, מרדכידברי מרדכי
ירושלים Jerusalemתרמ"טדיסקין, מרדכי בן יצחקדברי מרדכי
ירושליםתשכ"גהריס, מרדכי בן אשר לעמילדברי מרדכי

ניו יורקתשנ"ווייס, מרדכי אריה ליבדברי מרדכי - 2 כר'
וינה Viennaתרל"הזילברר, מרדכי בן אהרןדברי מרדכי

ירושליםתשע"טכהן, דן מרדכידברי מרדכי - 2 כר'
ליוורנו Livornoתקמ"זכרמי, מרדכי בן אברהםדברי מרדכי
מונקץ' Mukachevoתרנ"ולוריא, מרדכי בן משהדברי מרדכי
בני ברקתשס"ומילר, מרדכי בן יהודה יוסףדברי מרדכי
ירושלים Jerusalemתשי"דמן, מרדכי אריה בן משהדברי מרדכי

בני ברקתשנ"המן, מרדכי לייב בן משהדברי מרדכי - 6 כר'
ג'רבה Djerbaתש"א - תש"הסגרון, מרדכי בן כמוסדברי מרדכי - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרע"חסטראל, מרדכי יהודה בן טודרוסדברי מרדכי - 2 כר'

ישראלתשס"אפארהאנד, מרדכי בן משהדברי מרדכי - ב מועדים ודרשות
ורשה Warsawתרכ"זפרידבורג, מרדכי בן אריה ליבדברי מרדכי
ניו יורק New Yorkתשי"דקארפנשפרונג, מרדכי בן יונהדברי מרדכי
שלוניקי Salonikaתקצ"וקריספין, מרדכי בן יצחקדברי מרדכי

בני ברקתשס"חשוהם, משה בן דן מדולינהדברי משה <גליוני מהר"י - שופריה דמשה>
בני ברקשוהם, משה בן דן מדולינהדברי משה <שופריה דמשה>

דברי משה
לבוב Lvovתרל"ובהרב, משה אריה ליב אלתר בן יונהדברי משה
ורשה Warsawתרע"בבידרמאן, משה שלמה יחיאל בן דוד יוסףדברי משה
מכנס Meknesתש"זבירדוגו, משה בן אברהםדברי משה



אזמיר Izmirתרנ"בבן אדרת, משהדברי משה
ירושלים,תשי"דברנשטיין, משה בן אברהם אליהודברי משה - 4 כר'

ירושליםתשנ"גהלברשטאם, משה בן יעקבדברי משה
וילנה Vilnaתרל"חזאקס, משה לוי בן דוב יעקבדברי משה
ורשה Warsawתרצ"בטויב, משה יהודה בן ירחמיאל צבידברי משה
ירושליםתשס"גמזרחי, משה עזראדברי משה
ורשה Warsawתרמ"ומשה בן מימון (רמב"ם)דברי משה
וילנה Vilnaתרנ"זמשה שלמה זלמן בן אליהו דוד הלוידברי משה
וילנה Vilnaתרס"ונאמיוט, דוב משה בן יחיאל מיכלדברי משה
בילגורי Bilgorajתרצ"בספקטור, משה בן צבידברי משה
ליוורנו Livornoתר"דסתהון, משה בן יוסףדברי משה
מונקץ' Mukachevoתר"ספלדמאן, משה בן מנחם אליעזר אלטרדברי משה

ורשה Warsawתר"ע - תרע"דפפרברג, משה דוב בן מאיר יהודה ליבדברי משה - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתש"הפריצקר, משה בן אשרדברי משה
ורשה Warsawתרע"זקאנאל, משה אהרן בן ראובןדברי משה
ירושליםתשע"חקרויזר, משהדברי משה
ניו יורק New Yorkתרע"הרוטמאן, משה בן יואל יעקבדברי משה
זולקוה Zholkvaתרכ"ושוהם, משה בן דן מדולינהדברי משה

מודיעין עיליתתשע"חזלצמן, יחיאל מאיר בן שמעון יוסףדברי משיב - 2 כר'
פרנקפורט דמין Frankתרפ"ובר, משולם פישל בן אליהודברי משלם

ליקוודתשע"גאויערבאך, חיים בן יצחק איצקדברי משפט <מהדורת מכון משנת ר"א> - 2 כר'
קרוטושין Krotoszynתקצ"האויערבאך, חיים בן יצחק איצקדברי משפט
ירושלים Jerusalemתר"לכולל אוסטריה - גאליציהדברי משפט

תל אביבחש"דקרלין, אריהדברי משפט - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"חאשכנזי, מתתיהו בן יהודה אריה ליב דייטשדברי מתתיהו ובית דוד

אמשטרדם Amsterdamתמ"חדושנס, נחמיה פייבל בן אברהם הלוידברי נב"א
פתח תקוהחש"דרבינוביץ, ברוך יהושע ירחמיאל בן נתן דודדברי נבונים - 3 כר'
ורשה Warsawתרנ"ג - תרס"אקרולוויצקי, דוד מאיר בן יעקבדברי נגידים - 2 כר'

ורשה Warsawתרנ"בדברי נועםדברי נועם - 2 כר'
ירושליםתשע"חזהורי, נועם בן אבנרדברי נועם - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתש"ךמלאכי, דוב בן מרדכי שמריהו הלוידברי נועם
נשלסק Nasielkתרפ"הקובץדברי נועם

ירושליםתשע"הווייס, נחוםדברי נחום - 2 כר'
ירושליםתש"ספראנק, נחום יצחק ש.דברי נחום

וילנה Vilnaתרכ"ו - תרמ"זגינזבורג, נחמיה בן אברהם בירך הלוידברי נחמיה - 3 כר'



חמ"דתשס"ההלוי, נחמיה בן יחיאדברי נחמיה - 2 כר'
וילנה Vilnaתרצ"אלמפרט, נחמיהדברי נחמיה
חמ"דחש"דמזרחי, נחמיה עזראדברי נעם

ישראלתשכ"חברוינפלד, נפתלידברי נפתלי
לומזה Lomzaתרצ"בגארבארסקי, נפתלי בן מאיר צבי הכהןדברי נפתלי

ירושליםתשנ"ההלברשטאם, נפתלידברי נפתלי - 3 כר'
ירושלם,תרס"טניימאן, נפתלי בן מנחם מנדלדברי נפתלי
ניו יורקתשל"זזובער, נתן נטעדברי נתן
ירושליםתשכ"וקפלן, נתןדברי נתן

הר ברכהתשס"גרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןדברי סופרים וספר הזכרונות <מהדורת הר ברכה>
ירושליםתשל"דהרבנים למשפחת סופרדברי סופרים
ג'רבהתש"זחדאד, משה בן שלמהדברי סופרים

ירושליםתשס"איברוב, נחום בן משה יצחק אהרןדברי סופרים - 14 כר'
ירושליםתשמ"בסופר, שמואל בנימין בן אליעזר זוסמןדברי סופרים

ירושלים Jerusalemתשט"ז - תשכ"אסופר, שמואל בנימין בן זוסמאן אליעזרדברי סופרים - 3 כר'
ביתר עיליתתשע"דציינווירט, דוד אריהדברי סופרים - 2 כר'
בני ברקתשנ"דקובץ תורנידברי סופרים - 3 כר'

בני ברק Bene Berakתשט"זרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןדברי סופרים
וילנה Vilnaתרע"ברוזין, משה בן יהודה ליבדברי סופרים
תל אביב Tel Avivתשי"בקארלין, אריה בן ישראל אליעזר הלוידברי ספר

בני ברקחש''דיונה, עובדיה בן שמריהודברי עובדיה
ירושליםתשע"בהמילטון, בועז נחמיהדברי עז - 2 כר'

בית שמשתשס"טעבדלחק, משה אליעזר בן אברהםדברי עלמ"א - 2 כר'
אשדודתשמ"בכהן, עמוסדברי עמוס
אופקיםתשנ"ופרץ, עמוס בן מאירדברי עמוס
ירושלים Jeruasalemתשע"אאזולאי, דביר דוד יוסףדברי עני

ירושליםתשס"טמייערס, פינחס אברהםדברי פינחס - 3 כר'
ורשה Warsawתר"צגרויסלייט, פינחס מיכאל בן יצחק אייזיקדברי פנחס

ירושליםתשס"גדאוויד, פנחס מנחם בן מאירדברי פנחס - 4 כר'
ווייטצעןתרע"בצימעטבוים, פנחס סגלדברי פנחס

וינה Viennaתרי"טפרידן, פינחס ליב בן משהדברי פני אריה
ניו יורקתשנ"הלאם, פתחיה בן דב בערדברי פתחיה
ירושליםתשל"גטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאדברי פתיחה

פיעטרקובתרצ"בקלוגמאן, יצחק צבידברי צבי
ניו יורקתשע"ארוזנפלד, דוד צבידברי צבי - עירובין



וילנה Vilnaתר"נשניידמיל, צבי הירש בן אהרןדברי צבי
סיגט Sighetתרל"ד - תרל"וכהנא, יוסף מרדכי בן יחיאל צבי הכהןדברי צדיקים

ניו יורקתשס"דכמה צדיקיםדברי צדיקים - אמרי קודש - שלשה עדרי צאן
זולקוה Zholkvaתר"הפרומר, דוב בריש בן משהדברי צדיקים - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"בויכוח רבהדברי צדק
ירושלים Jerusalemתש"יקרויז, צדוק בן יוסף משהדברי צדק

גבעת עדהתשנ"ושינפלד, יהודהדברי ציון ויהודה - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"בכ"ץ, בן-ציון בן מאירדברי ציון

ירושלים Jerusalemתרס"ה - תרס"טבריסק, אשר ליב בן דודדברי קהלת - 2 כר'
פרנקפורט דמין Frankfתרכ"בגייגר, שלמה זלמן בן אהרן יחיאל מיכלדברי קהלת
נובי דבור Nowy Dworתקמ"הליכטשטיין, שלמה בן אברהם יקותיאל זלמןדברי קהלת
ירושלים Jerusalemתרצ"ג - תרצ"זשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשדברי קודש
וינה Viennaתקפ"ואולמאן, שלום בן ישראל איסרדברי ר"ש
ירושליםתשס"וספר זכרוןדברי ראובן

קורץ Koretsתקמ"גאשכנזי, אברהם משולם זלמן בן צבידברי רב משלם
ניו יורקחש"דגרוזובסקי, רפאל ראובן - הוטנר, יצחקדברי רבותינו
ירושליםתשנ"בתהילה, חי בן יוסףדברי רבי חי

ניו יורקתשנ"דאשכנזי, אברהם משולם זלמן בן צבידברי רבינו משולם
אשדודתשנ"חסגל, שפטיה בן פרץ הלוידברי רבינו שפטיה - דברי יהודה זרחיה

ורשה Warsawתרנ"טכ"ץ, יהושע זאב בן יהודה ליבדברי רבית
ניו יורקתשי"טשוארץ, גדליה דובדברי רגש
ורשה Warsawתרפ"זבורשטין, ראובן דוד בן יהושע הכהןדברי רד"ך

ניו ג'רזיתשל"חעבוד, רחמים בן שמואלדברי רחמים - 8 כר'
הוסיטין Husiatynתרס"ביהודה בן יחיאל מסיר ליאוןדברי ריבות בשערים

ונציה Veniceשמ"זאדרבי, יצחק בן שמואלדברי ריבות
ברוקליןתשמ"דכהנא, נתן נטע בן משה מרדכידברי רננה
ירושלים Jeruasalemתשס"גבוסקילה, רפאל בן שלוםדברי רפאל

לבוב Lvovתרל"חנתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוידברי שאול <עדות ביוסף> - 2 כר'
לבוב Lvovתרל"הנתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוידברי שאול <עה"ת> - 4 כר'

חמ"דחש"דטולידנו, שאול בן שמואלדברי שאול
ניו יורק New Yorkתשי"גנתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוידברי שאול - 7 כר'
קרקוב Cracowתרס"השאול מלויטנבאךדברי שאול - 2 כר'

חמ"דחש"דכהן, שמעוןדברי שב"ח - 12 כר'
גבעת זאבתשע"ההרטמן, חנוך דב בן יהושע דודדברי שבח - ברכת הגומל

אשדודתשע"טשושנה, יוסףדברי שבת



בני ברקתשמ"חזילברשלג, דוד חיים בן ישעיהו שמחהדברי שי
בני ברקתשע"דקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלדברי שי"ח - 7 כר'
קלינורדין Kleinwardתרפ"דרוט, שמואל יעקב בן משה שמעוןדברי שי"ר - 2 כר'
פתח תקוהתשנ"וברוק, יצחק בן שמואלדברי שיר - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"אדדש, רפאל יוסף בן ישרדברי שיר - 2 כר'

,Padova[תקצ"א]טיוולי, יוסף יעקב חידברי שיר
לונדון Londonתשי"טרבינוב, שמואל יוסף בן יהודה צבידברי שיר

חמ"דתשע"הרעטעק, שמואל ישעיה בן אברהם יהושעדברי שיר - תהילים
ליקוודתשמ"חלוין, אליהו בן משה הלוידברי שירה - 8 כר'

שלוניקי Salonikaש"מאדרבי, יצחק בן שמואלדברי שלום <דפו"ר> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"גהלברשטאם, אברהם שלום בן יחזקאל שרגאדברי שלום <מהדורה חדשה>
ניו יורקתשע"דפרלוב, שלום בן ברוך מרדכידברי שלום <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתשע"השרעבי, רפאל אברהם שלום בן חזקיהו יצחק מדברי שלום <מהדורה חדשה> - 2 כר'
חמ"דתשס"ואלטר, יהודה אריה ליב - אלטר, אברהם מרדכידברי שלום ואמת - מגילת אסתר

ירושליםתשע"וארלנגר, עקיבא בן אברהםדברי שלום ואמת - פורים
לונדוןתקל"ובוזאגלו, שלום בן משהדברי שלום ואמת
ישראלתשס"אגילקרוב, גדעון מאירדברי שלום ואמת

ירושלים Jeruasalemתשס"גטולידאנו, שלמה בן חביבדברי שלום ואמת - 4 כר'
בודפשטתרפ"הלויתן, שלום יצחק בן דוד בן ציוןדברי שלום ואמת
ורשה Warsawתרמ"דליפשיץ, יעקב בן אליעזר ליפמאן הלוידברי שלום ואמת
ירושליםתשע"ועמאר, שלמה משה בן אליהודברי שלום ואמת
תשע"טפרידליין, יחיאל בנימיןדברי שלום ואמת
ישראלתשע"אקליין, שמעוןדברי שלום ואמת
פרנקפורט דמין Frankתרפ"בקריגר, ישראל אברהם אבא בן חיים זאבדברי שלום ואמת
וילנה Vilnaתרל"גרבינוביץ, שלום בן יהושעדברי שלום ואמת
ירושליםתשנ"גספר זכרוןדברי שלום חכמים

ירושליםתשל"האביחצירא, שלוםדברי שלום
שלוניקי Salonikaש"ם - לפ"גאדרבי, יצחק בן שמואלדברי שלום - 3 כר'

סט. לואיס St. Louisתר"פאיזראלסון, שלום בן אשרדברי שלום
חמ"דתשנ"אאלרייבי, שלום בן יחיאדברי שלום
בני ברקתשס"טבעילום שםדברי שלום

סטו מרה Satu Mareתרצ"וגולדנברג, שלוםדברי שלום - בראשית שמות
ירושלים Jerusalemתשט"והלברשטאם, אברהם שלום בן יחזקאל שרגאדברי שלום

לונדון Londonתשי"ב - תשט"וזינובר, יהודה ליב שלום בן מאיר זלמןדברי שלום - 2 כר'
חזקיה, שלום רפאלדברי שלום - דברי הימים



בני ברקתשמ"חיודייקין, שמואל יצחק גד הכהןדברי שלום - 9 כר'
בודפסט Budapestתרפ"דלוויטאן, שלום יצחק בן דוד בן-ציוןדברי שלום

ירושליםתשנ"גמזרחי, שלום יצחק בן משה עזראדברי שלום - 12 כר'
מכנס Meknesתש"המשאש, שלום בן זכרידברי שלום

ירושליםתש"פסרבניק, שלום בן יהודה אריה לייבדברי שלום - כלים
ראש העיןתשנ"טעפג'ין, אבנר בן שלוםדברי שלום - 19 כר'

ורשה Warsawתרמ"טפרידנברג, אלכסנדר סנדר בן ברוךדברי שלום
וילנה Vilnaתרמ"בפרלוב, שלום בן ברוך מרדכידברי שלום

ניו יורקתשכ"דקרויז, שלום בן שמואל דודדברי שלום - 7 כר'
ג'רבהתש"ושמעוני, שלום בן אליהודברי שלום
ירושלים Jerusalemתרמ"גשרעבי, רפאל אברהם שלום בן חזקיהו יצחק מדברי שלום

ירושליםחש"דזאדה, דניאל יוסףדברי שלום, חמרא חיי
ניו יורקתשנ"ואבראהאם, חיים שלמהדברי שלמה

מודיעין עיליתתשס"זאצרף, שלמה יצחקידברי שלמה - א
ניו יורקתשמ"חבלומנקרץ, אברהם שלמהדברי שלמה - 4 כר'
בני ברקתשע"חבן שמעון, שלמה בן מנצורדברי שלמה - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתש"חברויאר, שלמה זלמן בן מרדכידברי שלמה
ירושליםתש"ןברייער, שלמה זלמןדברי שלמה
ירושליםתשנ"הגוטמן, שלמה צבי בן משה דודדברי שלמה
ונציה Veniceשנ"והלוי, שלמה בן יצחק הזקןדברי שלמה
ירושליםתשס"אלוי, שלמה בן שמעוןדברי שלמה

ניו יורק New Yorkתרע"אמאירוביץ, שלמה בן שלום דודדברי שלמה - 2 כר'
סיגט Sighetתרס"ו - תרס"זמעהר, שלמה בן מנחםדברי שלמה - 2 כר'

וילנה Vilnaתרצ"וסלאווין, שלמה בן מיכל שאול דוב הלוידברי שלמה
ירושליםתשכ"אפרידמן, שלמה בן נחום מרדכי מטשורטקובדברי שלמה - מועדים

ורשה Warsawתרס"חקום, חיים שלמה בן שמעון זימלדברי שלמה
ורשה Warsawתרל"גקירשבוים, יוחנן בן שלמהדברי שלמה

ירושלים Jerusalemתש"ט - תשט"וקצין, שלמה בן שאולדברי שלמה - 2 כר'
בני ברקתשנ"הקרליץ, שלמה שמשון בן מאירדברי שלמה

ורשה Warsawתרכ"ח - תר"מריבלין, שלמה זלמן בן היללדברי שלמה - 2 כר'
פרנקפורט דאודר Frankתקי"ג - תקי"דשלם, שלמה בן יחיאלדברי שלמה

ניו יורקתש"סשניידער, שלמה בן משהדברי שלמה - 4 כר'
לודתשנ"זצרפתי, שמואל בן אברהםדברי שמואל <מהדורה חדשה>

מנטובה Mantuaשכ"וווינטורוצו, שמואל בן משהדברי שמואל הקטן
תל אביב Tel Avivתש"אאידלזאק, שמואל בן אבאדברי שמואל



שלוניקי Salonikaתרנ"אארדיטי, רפאל שמואל בן יעקבדברי שמואל
לבוב Lvovתרכ"טהורוויץ, שמואל שמלקה בן צבי הירש הלוידברי שמואל - 2 כר'

ג'רבה,,תרע"ו]הכהן, שמואל כמוס בן שלוםדברי שמואל
קרקוב Cracowתרמ"טוואלדברג, שמואל בן יואלדברי שמואל

ירושליםתשס"וכהן, שמואל בן יהודהדברי שמואל - 4 כר'
לודז' Lodzתרפ"ז הס'ליפשיץ, נח שמואל בן יהודה ליבדברי שמואל
לבוב Lvovתר"סמודלינגר, שמואל בן חיים דוב הלוידברי שמואל

פרימן, שמואל מלאכידברי שמואל - ברכת התורה
ירושליםתשע"גצ'אהרי, שמואל בן אברהםדברי שמואל
אמשטרדם Amsterdamתנ"ט - ת"סצרפתי, שמואל בן אברהםדברי שמואל

ירושליםתשנ"בראטה, שמואל זאב הלוידברי שמואל - 5 כר'
וילנה Vilnaתרפ"חרובין, שמואל בן יחזקאלדברי שמואל
ירושלים Jeruasalemשמאי, שמואל בן משהדברי שמואל
אמשטרדם Amsterdamתל"חשמואל זאנוול בן חנוךדברי שמואל
ניו יורק New Yorkתש"כהאלברשטאם, שמחה יששכר דוב בן יחזקאל שרגדברי שמחה

תל אביבחש"דחירארי, שמעון בן אברהםדברי שמחה - דברים
תל אביבחש"דכהנא, אברהםדברי שמעון בן סירא

טירנויתרצ"גדייטש, שמעיהדברי שמעיה
תשע"וקליין, משה בן דוד אריה הכהןדברי שמריהו יצחק

ניו יורקתשמ"הסופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלדברי שערי חיים <מכת"י> - 4 כר'
מונקץ' Mukachevoתרמ"זסופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלדברי שערי חיים

בני ברקחש"דשרייבר, פנחס בן ישראל בונםדברי שפר - ריבית
בני ברקתשס"ורוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבדברי שר - 3 כר'

ירושליםתשס"בגולדשטוף, דוד נחום בן יעקב יוסףדברי תורה <פרקי הגר וישמעאל> - בראשית
ירושליםתש"פשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשדברי תורה <מהדורה חדשה> - 2 כר'

,[ניו-יורק]תשי"אהוטנר, יצחק בן חייםדברי תורה בעניני הלכות דעות וחובות הלבבות
חמ"דתש"פלורבר, בן ציוןדברי תורה בשעת הדחק - מגיפת הקורונה

גרמניהתש"זהאלברסברג, חיים ישעיה הכהןדברי תורה והוא קיצור שולחן ערוך בלשון אשכנז
תש"פפינק, דוב הכהןדברי תורה והתחזקות

בית שמשתשס"גטאוב, יהודה לייב בן פנחס משהדברי תורה וסיפורי נפלאות מהסבא קדישא מקאזמיר
סיגט Sighetתרצ"זגלאזר, נתן צבידברי תורה ושיחת חולין

בני ברקתשנ"זרוטנברג, פנחס אליהו (ר' פינטשע)דברי תורה ותולדות
ירושליםתשנ"זרבינוביץ, מיכלא איטאדברי תורה מהרבנית מיכלא איטא רבינוביץ

ירושליםתשס"אספרין, נתנאלדברי תורה מכ"ק אדמו"ר מקאמרנא
ירושליםתשנ"זסופר, יוחנן בן משהדברי תורה מכ"ק אדמו"ר שליט"א



תשע"טקליין, אברהם יהודה בן שרגא פייבלדברי תורה רחשין ליבאי
בית שמשתשס"חגרוס, שלום יהודהדברי תורה - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"אהוטנר, יצחק בן חיים יואלדברי תורה
לבוב Lvovתר"לוורטמאן, משה בן חייםדברי תורה - 3 כר'

ירושליםתשס"דספראי, יוסףדברי תורה - מקואות
ירושליםתשנ"דעדס, יעקב בן יהודהדברי תורה - חולין

לבוב Lvovתקצ"גפרנקל-תאומים, יהונתן שמעון בן יעקבדברי תורה
חמ"דחש"דצוקר, דב בן יחיאל מאירדברי תורה
בני ברקתשע"זקורח, שלמה בן יחיאדברי תורה

ברטיסלבה Bratislavaתרפ"ב - תרצ"ושפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשדברי תורה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"ח - תש"לקפלן, אברהם אליהו בן אברהם אליהודברי תלמוד - 2 כר'

ירושליםתשל"ובן דוד, ראובן בן שמעוןדברי תפלה
ירושלים Jeruasalemתש"כברוק, חיים אליעזר בן-ציון בן בנימיןדבריהם זכרונם
ירושליםתשל"טדבריהם זכרונםדבריהם זכרונם

חמ"דחש"דבעילום שםדבריהם כגחלי אש
ירושליםתשפ"אגוסטמן, ישראל זאבדבריו הם זכרונו

ירושליםתשנ"וחדאד, יאירדבריך יאיר - 6 כר'
ליוורנו Livornoתקמ"חאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהדברים אחדים <אחורי תרעא>

פטרבורג Peterburgתרס"גחזנוביץ, יוסף בן אהרןדברים אחדים בדבר בית הספרים שבירושלים
ליוורנותקמ"חאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהדברים אחדים - 3 כר'

לידן Leidenתרי"גדה לוו, יעקב בן חייםדברים אחדים
אנטוורפןתשע"אדים, חיים אברהםדברים אחדים - ברייתא דמלאכת המשכן, קינים

ירושלים Jerusalemתרפ"ט - תרצ"אקלאצקין, אליהו בן נפתלי הירץדברים אחדים
חמ"דחש"דבוימל, יוסףדברים בעתם - 3 כר'

תל אביבמרגליות, ראובן בן משהדברים בעתם
ירושליםתשמ"גפרידמן, שלמה חיים בן ישראלדברים בעתם

חמ"דחש"דבעלום שםדברים המועילים לעילוי נשמת הנפטרים
ניו יורקתשכ"בשפירא, זלמן שמואלדברים ואמרים

ירושליםתשנ"והכמן שמחה בן משהדברים חדים - בבא קמא
ונציה Veniceשס"אאלשיך, משה בן חייםדברים טובים - פירוש מגילת קהלת

פיוטרקוב Piotrkowתרס"הליבסקינד, בנימין זאב בן א ידברים יקרים
בני ברקתשמ"הקבוצת אברכיםדברים כהוויתן
ברלין,תרס"באיש מבית לוידברים ככתבם
סט. לואיס St. Louisתרצ"בגרויבארט, יהודה ליב בן בנימיןדברים ככתבם
ירושליםתש"פדרקסלר, דב גדליהדברים ככתבם



בני ברקתשע"חגבאי, חזקיהודברים כסדרם
ירושליםתשכ"ושכטר, יעקב בן אברהםדברים לדור

חמ"דחש"דבעילום שםדברים לזכרו של מוהר"ר יצחק כדורי זצוק"ל
שטרן, משה - כהן, חיים גבריאל - ווינגוט, אברהם אבאדברים לזכרו של מורנו ורבנו הגאון הרב ד"ר יחיאל יעקב

הוסיטין Husiatynתרס"בדברים נחמדיםדברים נחמדים
צ'רנוביץ Chernovtsyתרי"טשפירא, פינחס בן אברהם אבאדברים נחמדים

פרמישלה Przemyslתרמ"זשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובדברים נחמדים - 2 כר'
ירושליםתשס"דליטש סג"ל רוזנבוים, גרשון בן משה אריה לייבדברים נכוחים - 2 כר'

ורשה Warsawתר"ןלווינסון, מנחם חיים בן צבי הירש הלוידברים נעימים
ירושליםתשס"חחש"מדברים נפלאים על שבת קדשנו

לבוב Lvovתרנ"טגרשטל, זאב וולף בן שמואלדברים נפלאים
מונקץ' Mukachevoתרס"ג - תרס"הארמאן, דוב בר בן משה שמואלדברים ערבים - א ב

חמ"דתשע"זוינברג, שלמה זלמינאדברים ערבים - 4 כר'
ליפציג Leipzigתר"ד - תר"ודברים עתיקיםדברים עתיקים - 2 כר'
אלון שבותתשס"האוסף מאמריםדברים שיש להם שיעור

חמ"דתשע"חארגון הכתרדברים של טעם
חמ"דחש"דשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסדברים שנאמרו על מסכת בבא קמא

ירושליםתשע"דקדוש, יצחקדברים שנאמרו - 5 כר'
חיפהתשכ"השכטר, יוסף בן שואל צבידברים ששמעתי מאבי

לונג ביטשתשכ"דסולובייצ'יק, יוסף דוב בן יצחק זאב הלוידברים
ניו יורקתשכ"דסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלוי - רפאל, יצחקדברים

בני ברקתשע"הברזל, פינחס ירוחםדברך נצב בשמים
תל אביבחש"דספר קהילהדברצן - מאה שנה ליהודי דברצן

ירושליםתשס"הקונסטלר, רפאל הכהןדברת שבועה - 2 כר'
בית שמשתשע"אשלמה בן אברהם מלוצקדברת שלמה <הוצאה חדשה>

ירושליםתשט"ושלמה בן אברהם מלוצקדברת שלמה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"זדינר, אליעזר בן אברהם משה הלוידברתי דברי
בילגורי Bilgorajתרס"טבריל, דוב ברדבש השדה
בואנוס אירס Buenos Aתש"אווייס, יקותיאל בן יצחקדבש וחלב
ביתר עיליתתשע"החזן, יששכר בן בן ציוןדבש וחלב
בני ברקתשס"וציגלמן, דניאלדבש וחלב
קרקוב Cracowתרע"אקרנגיל, מנחם מאנדל בן יוסף פינחסדבש וחלב

נתיבותתשנ"ושטרית, שמעון בן יחיאלדבש וחלב - 3 כר'
ירושליםתשכ"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהדבש לפי - 3 כר'

ניו יורקתשס"והרשקוביץ, דוד בן שלמהדבש לפי



ליוורנו Livornoתקס"אאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהדבש לפי, פה אחד
ניו יורקתש"נאונגאר, שמואל דוד בן שלום משה הלוידבש מסלע - 3 כר'

ברדיטשוב Berdichevתרנ"הברוידא, שלמה מאיר בן דודדבש מסלע
בני ברקתש"עשיף, דבדבש מסלע - 3 כר'

ניו יורקתשע"חווייס, חיים צבי בן יעקבדבש צבי
ורשה Warsawתרנ"זטייטלבוים, דוד בן שלמהדבש תמר

ניו יורקתשנ"הישיבת תורה ויראה ובית רחל דרבינו יואלדבש תמרים
ירושלים Jeruasalemתשע"ושיעורים מישיבת משנה תורהדבש תמרים - 2 כר'

חמ"דתשע"ולוי, קובידג חי או דג נט
וילנה Vilnaתרע"אגרוסמאן, דוב בן יחיאל מיכלדגול מרבבה על שיר השירים

קושטא Istanbulתק"גטריוויש, רפאל בן ברוךדגול מרבבה
פרג Pragueתקנ"דלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוידגול מרבבה - 2 כר'

ונציה Veniceשי"אארקיוולטי, שמואל בן אלחנן יעקבדגל אהבה
ירושליםתש"עפלדמאן, אפרים פישל בן משה ישראלדגל אפרים - 2 כר'

ירושליםתשס"דליבמן, גרשוןדגל המוסר
וארשאתרפ"המאסף תורנידגל הצעירים - 4 כר'
וורשהתרפ"וקובץ רבני תלמודידגל הרבנים - 4 כר'

וישוואתרפ"במכתב חודשידגל התורה <וישווא> - 18 כר'
ורשהתרפ"א - תרפ"במאסף רבני תלמודי - כשר, מנחם מנדל (עורך)דגל התורה תרפ"א - תרפ"ב

ירושליםתשס"טמאסף רבני תלמודי - כשר, מנחם מנדל (עורך)דגל התורה
ירושלים Jerusalemתש"זביאלוסטוצקי, מאיר יהודהדגל יהודה
ניו יורק New Yorkתרע"דלאזארוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיקדגל יהודה
תל אביבתשכ"דלוקץ, יהודה ליבדגל יהודה
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"חקאמינר, יהודה בן מאיר יחיאל הלוידגל יהודה
דבלין Dublinתש"טאלוני, זלמן יוסף בן יצחקדגל יוסף

ירושליםתשנ"גקובץדגל ירושלים - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתר"ףטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןדגל ישראל

ניויורקתש"עאשכנזי, משה חיים אפרים בן יחיאל מיכלדגל מחנה אפרים <מהדורה חדשה>
ירושליםתשע"אאשכנזי, משה חיים אפרים בן יחיאל מיכלדגל מחנה אפרים <מהדורת ספרי אוה"ח>

ירושלים Jerusalemתשד"מלאניאדו, אפרים בן רפאל שלמהדגל מחנה אפרים <מכון הכתב>
פיוטרקוב Piotrkowתרע"באשכנזי, משה חיים אפרים בן יחיאל מיכלדגל מחנה אפרים - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"בלאניאדו, אפרים בן רפאל שלמהדגל מחנה אפרים
ניו יורקתשכ"זשטיינברג, אפרים מרדכידגל מחנה אפרים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשע"בבראנדוויין, אליעזר בן יוסףדגל מחנה יהודה <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתשי"זבראנדוויין, אליעזר בן יוסףדגל מחנה יהודה



לונדון Londonתרפ"הפרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליבדגל מחנה יהודה
צ'רנוביץ Chernovtsyתרמ"דלאנדא, ראובן בן יצחק הלוידגל מחנה ראובן
בני ברקתשע"בספר הזכרון לרבי ראובן אליצורדגל מחנה ראובן
ציריךתשס"הקארנאווסקי, ראובן זליג (לזכרו)דגל מחנה ראובן

ברלין Berlinתרנ"בגרוסברג, מנשה בן יחזקאל יונהדגל מנשה
לונדון Londonתש"דליברמאן, מנשהדגל מנשה - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"חליבוביץ, נפתלי זאב הכהןדגל נפתלי
ורשה Warsawתרפ"ג - תש"טכ"ץ, ראובן בן שמעון הכהןדגל ראובן - 4 כר'

ירושליםתשנ"ברז, שמעון צבידגל שמעון
אלעדתשע"אקובץדגלה של תורה - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתש"דיערי, אברהם בן חיים יוסףדגלי המדפיסים העבריים
ורשה Warsawתרס"דגורדין, יהודה ליב בן מאיר אברהם אבאדגלי יהודה

מכון טורי זהבדגלי תורה - רבי משה טוויל מעלי הכהן
תל אביבתשל"ובטאון תנועת צא"ידגלנו - 104 כר'

וורשאתרפ"אקובץ ספרותי חרדידגלנו - 9 כר'
ג'רבהתשע"זחאדוק, חתאתו דוד בן זקןדגן בחורים <מהודרה חדשה>

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ד - תרפ"חדזובאס, אברהם יצחק בן דוד מאירדגן בחורים
ג'רבה,תרצ"ח]חאדוק, חתאתו דוד בן זקןדגן בחורים
פיוטרקוב Piotrkowתרס"אמיכלזון, צבי יחזקאל בן אברהם חייםדגן שמים
בני ברקתשע"הפאלי, אליהו בן נחדגן שמים
ירושליםתשנ"גשוורץ, יואל בן אהרןדגת הים

ניו יורקתשמ"חגולבסקי, חיים דובערדו יובלין, שבת שבתון, פרח שושנה אדומה
חמ"דחש"דכהן, שמעוןדו שיח

ירושליםתשנ"וברזון דוב אריהדובב מישרים
ירושלים Jerusalemתשע"אוויידנפלד, דוב בריש בן יעקבדובב מישרים - 5 כר'

ירושליםחש"דספר זכרוןדובב שפתי ישנים [אטינגר]
ירושלים Jerusalemתרפ"זאתרוג, נחום בן דובדובב שפתי ישנים

ניו יורק New Yorkתשי"ט - תשכ"אבלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבאדובב שפתי ישנים - 3 כר'
אזמיר Izmirתל"אבנבנישתי, משה די שיגוביאדובב שפתי ישנים
מיכאלוביץתרפ"טברודא, שמעון יהודה בן ישראלדובב שפתי ישנים

ירושלים Jerusalemתר"סטובר, דוב בר בן עזריאל זאבדובב שפתי ישנים - חלק ג
חמ"דחש"דמהדאר, מניני (בנימין)דובב שפתי ישנים - 2 כר'

מטרסדורף Mattersdorfתרס"טפישר, דובדובב שפתי ישנים
ירושליםתשנ"טצנעני, איתןדובב שפתי ישנים - רבן גמליאל דיבנה

ורשה Warsawתר"לרבינוביץ, בנימין דוד בן יצחקדובב שפתי ישנים



ירושלים Jerusalemתשי"זשכטר, אברהם בן יהודה ליבדובב שפתי ישנים
ניו יורקתש"מאייזנבערג דב בן אברהם, פוזן יעקב בן פנחס פרץדובבות יעקב - סנהדרין

ירושליםתשמ"זמשינסקי, יואל נחוםדובבות יעקב - 2 כר'
ניו יורקתשד"משפירא, חיים צבי בן יוסףדובבות יעקב - קדושין

ישראלתשכ"וספר קהילהדובוסרי
תל אביבתשכ"טספר קהילהדובז'ין - גולוב - ספר זכרון

ורשה Warsawתר"עמרגליות, חיים זאבדובנא רבתי
תל אביבתשכ"וספר קהילהדובנא

ירושליםתשנ"טוייס, דובדובר ישרים - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"גפאפע, נתנאל חיים בן משה נחמןדובר ישרים - 3 כר'

בני ברקתשס"ובעילום שםדובר מישרים
קידן Kedainiaiתרצ"דברגמן, דוב בר בן יוסף זאבדובר מישרים
ירושלים Jerusalemתשט"זגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברדובר מישרים
שלוניקי Salonikaתקפ"חשאול, רפאל מרדכי יהושע בן חיים אברהםדובר מישרים

ירושליםתשס"טאליעזרוב, דוב בער בן אברהםדובר מציון - 2 כר'
לבוב Lvovתקצ"איולס, זכריה ישעיהו בן מרדכי צבי הכהןדובר משרים

הר ברכהתשס"חרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןדובר צדק  <מהדורת הר ברכה>
פיוטרקוב Piotrkowתרע"ארבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןדובר צדק

בני ברקתשל"גטובים, שלמה בן שלוםדובר שלום - 3 כר'
ירושליםתשס"טטייכטאל, יששכר שלמה בן יצחקדובר שלום
ורשה Warsawתרכ"גלאנדא, יצחק אליהו בן שמואלדובר שלום

פרמישלה Przemyslתר"עמיכלזון, אברהם חיים שמחה בונם בן צבי יחזקאלדובר שלום - 2 כר'
ירושליםתש"ממשי זהב, אברהם - אייזנבלט, שמואל דב בן שלמדובר שלום
בני ברקתשל"הפרידמן, שלוםדובר שלום
פיוטרקוב Piotrkowתר"עשטאם, שלום אליהו בן זוסמאןדובר שלום

ניו יורקתשס"חשלום, מנשהדובר שלום - תלמוד תורה
ישראלתשל"בספר קהילה - רוסק, שמואלדוברזין - יזכור בלעלטלעך

בני ברקתשס"הקובץדובשנה של תורה
,[ישראל],תשי"ח)פולאק, אברהם נ בן נחוםדוד אלרואי
שלוניקי Salonikaתק"חשלוניקי.תק"חדוד במצודה
ירושלים Jeruasalemתשנ"זסבג, שמעוןדוד המלך

ניו יורקתש"אמארק, יודלדוד הראובני און שלמה מולכו
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןדוד מלך ישראל חי וקיים

קרית ספרתשס"באוחנה, אליהו דוד בן יוסףדודאי אליהו - 2 כר'
חשמונאיםתש"עאלגבי, אשרדודאי אשר - 6 כר'



ירושליםתשע"בשפירא, דודדודאי דעת - אונאה
סאיני Seiniתרפ"טדייטש, אליעזר חיים בן אברהםדודאי השדה
ניו יורקתשנ"זהקשר, דוד בן שמעוןדודאי השדה
אוק פארק מישיגןתש"עריביאט, אדם בן יעקבדודאי יעקב

ניו יורקתשס"גהרפנס, ישראל דודדודאי ישראל
קרוטושין Krotoszynתר"זאטינגר, יצחק יוסףדודאי מהרא"י

בני ברקתשמ"הטרופ, נפתלי - דרייען, משה דודדודאי משה - שעורי הגרנ"ט החדשים
נתיבותתש"פוובשת, ראובןדודאי ראובן - א

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חכ"ץ, ראובן בן שמעון הכהןדודאי ראובן - 2 כר'
חולוןתשכ"חנדאף, ראובן בן יהודהדודאי ראובן - 2 כר'

ורשה Warsawתרמ"טנלקן, ראובן בן שמואלדודאי ראובן
בני ברקתשס"טסעדון, ראובן בן אליהודודאי ראובן

בני ברקתשס"חוולפא, שמואל דוד בן ברוך מרדכי הלוידודאי שמואל - 4 כר'
ירושליםתשס"ודוידוביץ, שמואל בן משה אברהם יוסףדודאים בשדה
קרקוב Cracowתרנ"זהורוויץ, ראובן בן יעקב חיים הלוידודאים בשדה

ירושליםחש"דקרדש, דוד אברהם בן דניאלדודאים
ירושלים Jeruasalemתשס"חאסופת מאמרים - ישיבת מרכז הרבדודי ירד לגנו - בבא קמא

ירושליםתשס"המכתביםדודי לצבי
ירושלים Jerusalemתרפ"טרוטנשטרייך, צבי טוביה בן אליהו קלונימוס הכהןדודי לצבי
ישראלתשל"דספר קהילהדווארט

ירושליםתשע"המורגנשטרן, אריהדוחקי הקץ
ירושליםתש"ך - תשל"במאסף למוסיקה יהודית דתיתדוכן - 14 כר'
בני ברקתשס"אדיין, נסים בן שלמהדולה ומשקה

אופקיםתשס"טהורביץ, יעקבדולה ומשקה - עשי"ת ויום הכיפורים
אופקיםתשס"טהורוביץ, יעקבדולה ומשקה - 11 כר'

וואודרידזשתשס"חלעבאוויטש, יצחקדולה ומשקה
ירושליםתשע"ומודזגברישווילי, גבריאל מנחםדולה ומשקה
ירושליםחש"דצישנסקי, אהרן דודדולה ומשקה

בני ברקתשע"דקורמן, אליעזר בן נתנאל אלימלך מנחםדולה ומשקה - 5 כר'
מודיעין עיליתתשס"זשציגל, אברהם חייםדולה ומשקה
ירושלים Jeruasalemתשל"דספר קהילהדומברובאן

תל אביבתשל"אספר קהילהדומברובה גורניצ'ה - קהילת יהודי דומברובה גורניצה וח
יפותרע"דקלוזנר, יוסףדון יוסף הנשיא

ניו יורק New Yorkתרע"טלאנדא, יהודה ליב בן משה יששכרדון יצחק אברבנאל
ישראלתשל"הספר קהילהדונאסרדאהלי



בני ברקתשס"גשטינברג, יואל בן חיים מאיר יחיאל הלוידופני הסוכה
סטו מרה Satu Mareתש"בפרנקל, אברהם בן זאב וולףדופקי תשובה - 2 כר'

ירושליםתשמ"חבניהו, מאיר בן יצחק ניסיםדור אחד בארץ
מילווקי Milwaukeeתרפ"גחפץ, חיים אליעזר בן משהדור דור וגדוליו

תל אביבתשס"חאליאסי, אלקנהדור דור ודורשיו - 2 כר'
בני ברקתש"פאדלר, דורוןדור דור וחכמיו
תל אביבחש"דאשכנזי, שלמהדור דור ומנהגיו
ירושלים Jerusalemתש"וווילהלם, יעקב דודדור דור ועוליו

קלוז' Clujתרצ"דגלאזנר, עקיבא בן משה שמואלדור דורים - 2 כר'
ירושליםתשע"דירושלמי, שמעוןדור דעה

בילגורי Bilgorajתרצ"ג - תרצ"הקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןדור דעה - 3 כר'
ירושליםחש"דשטילרמן, יוסף בן נחוםדור המלקטים - 13 כר'

תל אביב Tel Avivתש"טלוונשטיין, יוסף בן אברהם אבוש - רובינשטיין, יהודור ודור ודורשיו - בינו שנות דור ודור
וילנה Vilnaתרמ"טאפרתי, אליעזר בן בן-ציוןדור ודורשיו
ניו יורק New Yorkתש"וגורדון, יעקב דוד בן יהודהדור ודורשיו
ירוסלב Jaroslawתר"נריינס, משה בן יצחק יעקבדור וחכמיו
בילגורי Bilgorajתרפ"הליינר, חיים שמחה בן אברהם יהושע השלדור ישרים

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ח - תר"עליפשיץ, יהודה בן אליעזר ליפמאן הלוידור ישרים - 2 כר'
קרית שמואלתש"נספר יובלדור לדור

באזלתשס"גלוינגר, ישראל מאירדור רביעי לרבנות באזעל
ירושליםתשס"דגלזנר, משה שמואל בן אברהםדור רביעי - <מהדורה חדשה>

וארשהתרנ"ה - תרס"האייזנשטאט, בן-ציון בן משהדור רבניו וסופריו - 6 כר'
בני ברקתשס"גלופט, אפריםדור שבן דוד בא
ירושלים Jerusalemתרצ"גואעקנין, שמעון בן דודדור"ש סמוכים

קרית ביאליקתשנ"בספר קהילהדורהוי
ירושליםתשנ"גוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבדורון דרשה

תל אביב Tel Avivתשט"ואברמוביץ, חיים יצחק בן גדליהדורון לבר-מצוה
תל אביבתשל"האשכנזי, שלמהדורות בישראל
ניו יורקתשי"דליפשיץ, ידורות דערציילן

ניו יורק New Yorkתרצ"ז - תש"אאייזנשטאט, בן-ציון בן משהדורות האחרונים - 5 כר'
ברלין Berlinתר"פ - תרפ"בהלוי, יצחק איזיק בן אליהודורות הראשונים - 7 כר'

בני ברקתשע"בפריינד, יעקב שלום בן ישראלדורות ישרים - 2 כר'
תל אביבתשכ"דאלעי, מרדכידורות

ירושלים Jeruasalemתש"עהגליון השבועי של בטאון העדהדורות - 197 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"דבארט, אהרן בן יעקבדורנו מול שאלות הנצח



ירושלים Jerusalemתרע"געבודי יחיא משהדורש בעדי
ירושלים Jeruasalemתש"סשביב, יהודה (עורך)דורש בציון

נהריהחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודדורש טוב <המבואר>
ירושליםתשנ"גפרידמן, נחום מרדכי מטשורטקובדורש טוב <החדש> - תורה ומועדים

נתיבותתשמ"טהכהן, מרדכי אמייסדורש טוב לעמו - וערך הכהן
חמ"דחש"דוינשטוק, חנוך חייםדורש טוב לעמו - רבי מרדכי לסקר

ירושלים Jeruasalemתשס"זזעפרני, שמואלדורש טוב לעמו
ניו יורקתרע"הלעוווין, אלכסנדר זיסקינד בן שמואל יוסףדורש טוב לעמו - א (בראשית)

באר שבעתשל"ועשוש, צגייר בן בנימיןדורש טוב לעמו
לונדון Londonתרע"ז - תרע"טשווארץ, מרדכי צבי בן רפאלדורש טוב לעמו - 2 כר'

ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבדורש טוב לעמו
אשדודתשנ"גאביחצירא, יעקב בן מסעודדורש טוב - 4 כר'

סט. לואיס St. Louisתרפ"אאייזנשטאט, בן-ציון בן משהדורש טוב
פיוטרקוב Piotrkowתר"עזאוואדסקי, מיכאל זאב בן אהרן יחיאלדורש טוב - 2 כר'

נוף אילוןתשס"וחלפון, אליהו בן חייםדורש טוב - ברית מילה
ירושלים Jerusalemתש"זכאלפון, יעקב בן יוסףדורש טוב

נתניהתשע"דכחלון, אפריםדורש טוב - 2 כר'
ורשה Warsawתרע"דלאנדא, מרדכי בן זאבדורש טוב - 2 כר'

סט. לואיס St. Louisתרפ"גסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירדורש טוב
ירושליםתשכ"דפרידמן, נחום מרדכי מטשורטקובדורש טוב - מועדים

ניו יורקתשע"הקלאר, יצחק אלחנןדורש טוב - 4 כר'
בוקרסט,,אחר תרצ"ח]רולר, בן-ציון בן יצחק יהודה אייזיק ליבדורש לציון בעתו

וינה Viennaתרכ"דבריל, יעקב בן מיכלדורש לציון
ירושליםתשמ"הגוטרמאן, אהרן מנחם בן שלמה יהושע דוד - פרידדורש לציון  - זכרון שלמה

ירושלים Jerusalemתרע"גדמאנט, יוסף בן ציון בן באלי בנימיןדורש לציון
ירושליםתש"סדרשות מייסדי הישוב בארה"קדורש לציון
ירושלים 1987Jeruasalemחבר רבניםדורש לציון

פראג,תקפ"זלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוידורש לציון - 3 כר'
ורשה Warsawתרנ"אקרמר, חיים יעקב בן צבידורש לציון

ניו יורק New Yorkתר"עאייזנשטאט, בן-ציון בן משהדורש לשבח
ירושליםתשנ"גקובץ חידושי תורהדורש מציון

בני ברקתשנ"זויצמן, מאיר יוסף בן אברהם יצחקדורש משפט - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתט"ופלורנטין, שלמה בן שמואלדורש משפט

ניו יורק New Yorkתרנ"גליבוביץ, נחמיה שמואל בן יצחקדורש רשומות האגדה - 2 כר'
בני ברקתשע"טדורשי ה'



תל אביבתשס"גסגל, יהודה זרחיה בן שפטיה הלוידורשי ה'
שמש, אברהםדורשי יחודך
נהריהתשפ"אמייטליס, אבישי נתןדורשי עונג

ירושליםתשס"ואלפסי, יצחקדורשי ציון בפועל
מונטריאולתשס"המייזלעס, אברהםדורשי רשומות

ירושליםתשס"זיוסף, עובדיהדורשי תורה - 2 כר'
תל אביב 1973Tel Avivספר קהילהדזיאלושיץ והסביבה

כפר חסידיםתש"נמן, דוד יצחק בן מרדכי ליבדי באר - 8 כר'
קנדהתש"טשמן,  נ.די ביאגראפיע פון א ווארשעווער רב [מיכלסון, צבי יחזקא

ניו יורקתרפ"דלאזארוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיקדי בימה - 16 כר'
ירושלים Jeruasalemבית ברכה מרכז מפעלי חינוך לבנות סטולין קרליןדי ברכה אין שטוב - 240 כר'

בני ברקתשי"הרשקוביץ, שמעון אהרןדי גנבה אין בריטישען מוזעאון פון מהר"ל מפראג
ניו יורק1925בייליס, מנדלדי געשיכטע פון מיינע ליידען

ווארשאדי געשיכטע פון נפלאות מהר"ל
ירושליםתשמ"ומנחם מנדלדי גרויסע בעלייכטער - אר"י הקדוש

ניו יורקתשמ"טמורגנשטרן, יעקבדי דריי ברידער (מעשה פליאה מג' אחים)
ניו יורקתשס"ושפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשדי הייליגע צוואה

וילנאתרפ"טריבקינד, יצחקדי היסטארישע אלעגאריע
כזבלנכה Casablancaתש"יבירדוגו, שלמה בן דניאלדי השב ואם למסורת

ליוורנו Livornoתרי"זבונאן, דוד בן יצחקדי השב
ורשהתרע"אלהמאן, מאירדי וואונדערליכע געשיכטע פון רבינו גרשום מאור הגולה

ניו יורקתרפ"חליפסאן, מ.די וועלט דערציילט - 2 כר'
ניו יורקתרצ"חפיין, שמואל מנחם הלוידי זיכערע וועג

ניו יורק1955אונגר, מנשהדי חסידישע וועלט
ניו יורק1941רייכמאן, אבאדי טראגעדיע פון עסטרייכישען יודענטום
1959מקסיקובלאשטיין, משה מרדכידי יידישע טאגשול און די ישיבה קטנה

ניו יורקתש"טהערץ, י. ש.די יידן אין אוקראינע
בואנוס איירסתש"זבלבן, מאיר שמואל - שוסהים, אריה ליבדי יידן שטאט לובלין
לודזתרצ"ושנירר, שרה בת בצלאלדי מאמאיס צוואה

ירושליםחש"דמרכז בית יעקב הישןדי מלכים פון יהודה און די נביאים
ניו יורקתש"אדרוק, דוקדי מפרשים פון דער תורה - דייטשלאנד, פולין, ליטע

ניו יורק New Yorkתש"אדרוק, דודדי מפרשים פון דעת תורה
ניו יורקתשכ"בקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)די משלים פון דובנער מגיד
בואנוס איירסתשכ"בפומרנץ, אלכסנדרדי סאוועטישע הרוגי מלכות

ניו יורקתש"זזליג, ה, לדי סדרה און הפטרה - 2 כר'



ני ו יורקתשכ"הזיידמן, הללדי סדרה פון דער וואך - 2 כר'
ירושליםתש"זקמינר, משולםדי ערשטע מלכים ביי יודען

ניו יורקתרצ"דזעצער, שמואל צבידי צוואה פון בעל שם
ניו יורק1919שפירא, מרדכי זלמןדי צווי וועגען

ירושליםתשכ"חעזריה בן יוסף אבן אבן אבא מארי המכונה בונפושדי קונסולאסיאוני פילוספיא
ירושליםתשמ"דמשי זהב, מנחם מנדלדי רייזע קיין ירושלים

לונדוןתשכ"אמייטליס, יעקבדי שבחים פון רבי שמואל און רבי יודא חסיד
ניו יורקתרצב - תרצגגליון. תרצ"ב. תרצ"ג.די שוחטים שטימע <השומר> - תרצב - תרצג

ניו יורקת"שליברמן, חייםדי שטימע פון טאל
ניו יורקתשכ"והוצאת מעשיות טוביםדי שיין פון די ליכט

ברוקליןתשנ"טסופר, אליעזר פנחסדי שיינע פארגאנגענהייט פון מארמאראש
שאמלויתרפ"חהמו"ל: שלמה הלוי היימליךדיא געזונדהייט"ס לעהרע (היגיענע) פיר אללע

קונסנטמיקלוש Kunszenתרצ"גלבלוויטש, דוב בן ירמיהודיבובי חן
ירושליםתשנ"המן, שלמה בן אברהםדיבור בנחת

בית שמשתשע"טדוידוביץ, שמואל הילמןדיבור כהלכתו
אנגליהתשל"איהודה בן שמואל הלוידיואן <רבי יהודה הלוי - 7 כר'

ברלין Berlinתרנ"טיהודה בן שמואל הלוידיואן <ריה"ל - 2 כר'
בני ברקתשנ"טהכהן עראקי, יוסף בן שמעוןדיואן אפתחה שיר
ירושלם,תרצ"ז)דרעי, משה בן אברהםדיואן משה דרעי

בני ברקתשנ"חרצאבי, משה בן יצחקדיואן נעימות שיר מפורש ומתורגם
ליק Lyckתרכ"דיהודה בן שמואל הלוידיואן ר' יהודה הלוי
קרית אונותשנ"גמבחר שירי תימןדיואן שבח אל חי

ירושליםתשמ"חשמואל בן יוסף הלוי (הנגיד)דיואן שמואל הנגיד <מהדורת ירדן> - 3 כר'
לונדון Londonתרצ"דשמואל בן יוסף הלוי (הנגיד)דיואן שמואל הנגיד - 2 כר'

ברלין Berlinתרמ"ואבן-עזרא, אברהם בן מאירדיואן
ניו יורקתשמ"גאל-ביג, יחזקאל חי בן עזראדיואן

ירושלים Jerusalemתרצ"האלעזר בן יעקב הבבלידיואן - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"גדאפיירה, שלמה בן משולםדיואן

תל אביב Tel Avivתרצ"בפראנסיס, עמנואל בן דודדיואן - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"דבעילום שםדיון לכף זכות

ניו יורקתשפ"אווינער, משה ניסןדיונים בדין מכונות גילוח
ירושליםתשכ"זוייס, אברהםדיונים ובירורים בב"ק
חמ"דחש"דמכון "משנת חכמים"דיוק בקריאת שמע

רחובותתש"סקליין, דוד אריה בן שמחה בנימין הכהןדיוקי רש"י
בני ברקתשע"אהלפרין, רפאל בן יעקבדיוקים בתורה - בראשית



קלןתרצ"אוולף, פנחסדיוקים על התורה <גרמנית> - שמות ב
ירושליםתשי"זוולף, פנחסדיוקים על התורה - 5 כר'

לודתשמ"זוולף, פנחסדיוקים על ספר משלי
ירושליםתשנ"אבלאט, אברהםדיוקן וקתדרה - 2 כר'

חמ"דחש"דיגל, טילה  (עליה)דיוקן לדמותה של הרבנית יגל
ירושליםתשמ"טדיין, שלוםדיוקנא קדישא

רנתניהתשנ"דנחשון, יחיאלדיוקנאות בהנהגה היהודית בתימן
ירושליםתשכ"זרבינוביץ, חיים ראובןדיוקנאות של דרשנים

ירושלים Jerusalemתש"ומימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןדיוקנאות של מעלה - 2 כר'
ירושליםתשכ"באביעד, ישעיהו בן דודדיוקנאות

רמת גןתשס"חנחשון, יחיאלדיוקנה של בת תימן
לונדון Londonתרפ"חלווין, יהודה ליב בן אברהם הלוידיוקנו של יעקב

ירושליםחש"דאלעזר, יעקבדיור וקליטה בישוב הישן
בת יםתשע"דלוטינגר, גיא אלקנהדיין האמת

ירושליםתש"סשמואל בן מאיר (רשב"ם)דייקות מרבנו שמואל
ירושליםתשס"וגלזרסון, מתתיהודילוגים אקטואלים בפרשת האזינו
ירושליםתשס"דכהן, עדידילמות רפואיות ופתרונן ההלכתי

שלוניקי Salonikaתקס"גנבון, יצחק בן יהודהדין אמת
ליקוואודתשס"זנבון, יצחק בן יהודה - נבון, אפרים בן יהודהדין אמת, בית מושב
בני ברקתשס"זבן שלמה, שמעון משהדין ברכת הסופגניות

בני ברקתשפ"אאדלהיט, יעקב ישראל בן חיים מרדכידין הברכה
באר שבעתשע"בשטינברג, דוב זאב הלוידין הפורים בבאר שבע

ירושלים Jerusalemתש"דמלמד, יעקב בן רחמים ראובן הכהןדין וחשבון כספי ומעשי של הוועד הכללי לעדת הבבלים -
ירושליםתשכ"דמחלקת ההסברה של הסתדרות אגודת ישראל העדין וחשבון מוגש לצירי הכנסיה הגדולה העולמית החמיש
ווארשאתרצ"זכנסת השומר הדתידין וחשבון מפעולות ההנהגה הראשית לכנסת השומר הד

תל אביבתרצ"טהפועל המזרחי בא"ידין וחשבון מפעולות המועצה
ירושליםתרצ"הישיבת פורת יוסףדין וחשבון על פעולות ישיבת פורת יוסף

ירושליםתשי"אקרן התורהדין וחשבון על פעולות קרן התורה
ווארשאתרצ"זכנסת השומר הדתידין וחשבון של הכנסיה הארצית השלישית לכנסת השומר

תל אביב Tel Avivתרצ"ואחוד" אגודה לאומית דתית"דין וחשבון שנתי
תל אביב Tel Avivתרצ"חהכנוס הארצי הראשון של הפועל המזרחידין וחשבון
ירושלם,תרפ"ו-תשט"והמזרחי. המרכז העולמידין וחשבון
אשדודתשע"זכהן, שמעון בן יחיאלדין וחשבון

ניו-יורקתש"דכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץדין מצות יבום בזמן הזה
אלטמן, שרגא צבי בן שמשוןדין תורה דגאלאנטה



ירושליםתש"פזכאי, עובדיהדינא דבור
ירושליםתשע"חזכאי, עובדיהדינא דגזלן

ליקוודתשע"אמשה בן נחמן (רמב"ן) - אינגבר, יוסףדינא דגרמי <מילי דגרמי>
ירושליםתשנ"דמשה בן נחמן (רמב"ן) - שמואלביץ, מרדכי שמואלדינא דגרמי עם אמרי מרדכי

בני ברקתשנ"ומשה בן נחמן (רמב"ן) - ברזל, אברהם ישעיהודינא דגרמי עם פירוש ביאור המשפט
קרית ספרתשס"המשה בן נחמן (רמב"ן) - יעקובזון, זאב - שיר, אבידינא דגרמי
בני ברקתשע"ומשה בן נחמן (רמב"ן) - קמפה, ברוך מרדכי בן אודינא דגרמי
קושטא Istanbulרע"ה-ר"ףמשה בן נחמן (רמב"ן)דינא דגרמי

קושטא Istanbulתק"בבנבנישת, חיים בן ישראלדינא דחיי - 6 כר'
ברליןביברפלד, פנחס בן חייםדינא דמלכותא דינא (גרמנית)

ישראלתשל"טליבוביץ בן ציון בן אלתר יצחקדינא דמלכותא דינא
ירושליםתשל"השילה, שמואלדינא דמלכותא דינא

ירושליםתשע"זשור, דוד שלמהדינא דמלכותא
ירושליםתשע"חמזרחי, שלום יצחק בן יעקבדינא דספיקא
בני ברקתשס"וכהן, רפאל בן חייםדינא רפיא
לודתשס"זאורטנר, נתן יהודה בן אלטר משה שמואלדיני אבלות
ירושלים Jeruasalemתשע"באהרמן, דוד אברהם בן יצחק יונהדיני איטר יד
ירושליםתשמ"טבעילום שםדיני איטר
רחובותתשע"חנחמנסון, יהודה ליב ויואל יאיר.דיני איטר

ירושלים Jeruasalemתשע"גבצרי, עזרא בן יוסףדיני אישות - 2 כר'
בני ברקתשע"בדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבדיני ארבע תעניות ציבור הקבועים
בית עיליתתשע"טרובין, מרדכידיני ארבעת המינים הלכה למעשה

ירושליםתשס"באריאל, יועזרדיני בוררות
ירושליםתשמ"דשוורץ, יואל בן אהרןדיני ביעור מעשרות ומצות וידוי מעשר

ניו יורקתש"נפרץ, מיכאל בן יוסףדיני בישולי נכרים
אלעדתשע"טפררה, יוסף בן חייםדיני בציעת הפת

חמ"דתשנ"ופרץ, מיכאל בן יוסףדיני ברכות
ורונה Veronaת"חחאגיז, ישראל יעקב בן שמואלדיני ברכת השחר

תשס"ודיני ברכת כהנים הנוגעים לישראל
בני ברקתשע"טגולדשמידט, גדליהודיני בשר בחלב

ירושליםתשס"טשרמן, דניאל אברהם צבידיני דניאל
ירושליםתשס"טעדס, אברהם חיים בן דניאלדיני דרבנן בשבת (צבעוני)

יד בנימיןתשמ"זגולדשטוף, דודדיני הביעור בשביעית ובשמינית
ירושליםתש"סקורנגוט, אפרים משה בן יחזקאל שרגאדיני הבית המשותף

תל אביבתש"סהופנר, נפתלי בן אליעזרדיני הגיור והגר



ירושלים Jerusalemתשי"חבריזל, אלעזר בן דוד אריהדיני הדלקת הנרות
בני ברקתשס"ודינר, יהודה אריהדיני הדלקת נרות חנוכה

ירושליםתשנ"האברהם סופר, אברהםדיני החולה בשבת, ביו"ט וביוה"כ
עפולהתשס"אדוד, שמואלדיני הכנת אוכל בשבת
חמ"דתשפ"אבעילום שםדיני המחוסר חוש הריח

אשדודחש"דוולף, יעקב יואלדיני המטבח היהודי
תשכ"השפטלוביץ, אלחנן ארויןדיני המשפחה ושיפוטם ליהודי ישראל

ירושליםתשנ"טמרצ'נט, חיים ליבדיני הניעור כל הלילה
ירושליםתשע"חסיטבון, אברהםדיני הקדיש

בני ברקתשע"טמכון תורת הקורבנותדיני הקרבת המנחה - מראי מקומות
ירושליםתשנ"האברהם סופר, אברהםדיני הרופא בשבת וביום טוב

ירושלים Jeruasalemשמש, ליאור חייםדיני הרחקות
ירושליםתשס"אשטרנבוך, משה בן אשרדיני ומנהגי פורים משולש וערב פסח שחל בשבת

ירושלים Jeruasalemתשמ"העייאש, יהודה בן יצחקדיני ומנהגי ק"ק ארגי"ל
בני ברקתשנ"אהלפרין, יצחק אייזיק הכהןדיני וסדר ליל פסח

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןדיני חג הסוכות
מודיעין עיליתתשע"טזיכרמן, ישראל שמעוןדיני חג השבועות שחל ביום א'

ירושליםתשל"דורהפטיג, שילםדיני חוזים במשפט העברי
בני ברקתשס"גפריימן, חיים בן ישראל מאירדיני חלת ארץ ישראל

ירושליםתשנ"זבית המדרש דרכי הוראה לרבניםדיני חנוכה - ע"פ פסקי רבי מרדכי אליהו
מודיעין עליתתשנ"ובעילום שםדיני חנוכה
ירושליםתשנ"והוצאת דגל ההלכהדיני חנוכה

חמ"דחש"דבעילום שםדיני חנוכה, תענית אסתר, ופורים במקדש
מודיעין עיליתתשע"חזיכרמן, ישראל שמעוןדיני יום הכיפורים שחל בשבת

ירושליםתשנ"חקרן התרבות דגל ירושליםדיני ימים נוראים
ניו יורק New Yorkתרפ"דהורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלוידיני ישראל ומנהגיו

ירושליםתש"סגריינימן, מאיר בן שמואלדיני ליל הסדר
ירושליםתש"מורהפטיג, שילםדיני מטבע במשפט העברי

לונדון,תרצ"טאברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמןדיני ממונות
ירושליםתש"נבצרי, עזרא בן יוסףדיני ממונות - 4 כר'

תל אביבתשכ"חרבינוביץ, אברהם צבי הלוידיני ממונות, פרק ראשון של מסכת סנהדרין מבואר ומפו
ירושליםתש"ןורהפטיג, שילםדיני מסחר במשפט העברי

ירושליםתשע"העדס, אברהם חיים בן דניאלדיני משחקים בשבת
ירושליםתשמ"וורהפטיג, שילםדיני מתווך במשפט העברי

חמ"דחש"דכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהן - שמש, שמואל בן יעקבדיני ספק ספיקא לש"ך <דפו"ר> עם ביאור שפתי ספק



ירושלים Jeruasalemשטיינר, יצחק - גולדשטיין, יצחקדיני ספר תורה שנמצאה בו טעות
ירושליםתשמ"בורהפטיג, שילםדיני עבודה במשפט העברי - 2 כר'

,חיפה)תש"בבר-אדון, שמואל בנימין בן זאב יהודהדיני עבודה
אשדודתשע"גקלמנוביץ, חייםדיני עירוב שבת בערי ובישובי ישראל

ירושליםתשנ"דזארגער, משה זאבדיני ערב פסח שחל בשבת
מודיעין עיליתתשס"חזיכרמן, ישראל שמעוןדיני ערב פסח שחל בשבת

ירושליםתש"יוולץ, ישראל בן צבידיני ערב פסח שחל להיות בשבת (באידיש)
ירושליםתשס"ודיני עריכת שמחות בשבת
ירושליםתשע"וקרן התרבות דגל ירושליםדיני פורים וארבע פרשיות

ירושליםתשנ"ההוצאת דגל ההלכהדיני פסח ושבועות
קרית ספרתשס"וגרפל, מנחם יצחק בן משהדיני פרוז ומוקף בן יומו

ירושלים Jeruasalemתשס"חרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחק - בן מאיר, מדיני פרוזבול <מהדורה חדשה>
ירושלים Jeruasalemתשל"גמן ההר, שלמה זלמן בן חיים יהודהדיני צבא ומלחמה

ירושליםתשע"טעדס, אברהם חיים בן דניאלדיני ציצית
בני ברקתשע"גוויל, ישראל מאיר בן אברהם צבידיני צרירות בעופות המצויים בבית

ירושליםחש"דפפויפר, יהודה - שומן משולםדיני קטניות בפסח
אלעדתשע"זפררה, יוסף בן חייםדיני קידוש, ממצא חפצך

חש"דתשע"בפרל, יצחק מאיר - פרל, אברהם מרדכידיני קרבן פסח והזאת מי חטאת
מודיעין עיליתתשפ"אזיכרמן, ישראל שמעוןדיני ראש השנה שחל בשבת

ירושליםתשנ"ופרץ, מיכאל בן יוסףדיני רבית
ירושליםחש"דשטיינוביץ, יצחק בן שרגאדיני רשות הרבים בזמנינו

ירושלים Jerusalemתרס"גדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןדיני שביעית
ירושליםחש"דועד הרבנים של בד"ץ אגו"ידיני שביעית

ירושליםתשנ"גקרן התרבות דגל ירושליםדיני שביעית - 2 כר'
בני ברקתשע"אמונק, אליהו בן מאירדיני שכירות מלמד

ירושליםתשע"העדס, אברהם חיים בן דניאלדיני שלג
ירושליםתשס"אשפירא, משה נחום בן דודדיני שמיטת כספים ופרוזבול - דבר השמיטה

ירושליםתשס"טעדס, אברהם חיים בן דניאלדיני שעטנז (צבעוני)
בני ברקתשנ"דמשה בן נחמן (רמב"ן) - ברזל, אברהם ישעיהודיני תפיסה להרמב"ן ז"ל עם פירוש ביאור המשפט

סאיני Seiniתרפ"-הלוי, משה מסיאטיןדיני תפלה
מודיעין עיליתחש"דאפללו, מאיר בן ברוךדיני תשלום שכר שכיר בזמנו

בני ברק Bene Berakתשע"חדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבדיני תשעה באב שחל ביום א ודיני שבת שלפניו
מודיעין עיליתתשפ"אזיכרמן, ישראל שמעוןדיני תשעה באב שחל ביום ראשון

מודיעין עיליתתשע"חזיכרמן, ישראל שמעוןדיני תשעה באב שחל בשבת
דינים וביאורים - סוכה



בני ברקתשע"אגריינימן, מאיר בן שמואלדינים והנהגות ממרן החזון איש
תל אביבתש"ימרכז לגמילות חסדים בארץ-ישראלדינים וחשבונות של הקופות לגמילות חסדים בארץ - 2 כ

בני ברקתשנ"זטשזנר, יהודהדינים ומנהגים בעניני חתן וכלה
ירושליםתשנ"וטשזנר, יהודהדינים ומנהגים בעניני שבע ברכות

ירושליםתשס"טפנחסי, מאיר בן שמואלדינים ומנהגים לבית האבל
ירושליםתש"עשהרבני, אורידינים ומנהגים לבית האבל

תל אביבתשי"זשצ'רנסקי, מאירדינים לנוער ולעם
מודיעין עיליתחש"דבעילום שםדינים מחודשים ממשנה ברורה

מודיעין עיליתחש"דטעפדינים מחודשים ממשנה ברורה - ב
חש"דברונפמן, פנחסדינים מצויים בהלכות ריבית

ירושליםתשנ"דפרנק, יצחק בן אברהם שניאורדיקא נמי
קרית ספרתשס"וטנצמן, ישראל בן אברהם מנחםדירת ישראל - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"אגלנץ, צבי בן מנחםדירת עראי
יונהיסבורגתשס"זואעקנין, יצחקדל באלפ"י
מודיעין עיליתתש"עכולל ערב ללימוד ח"ח ואהבת חסד בעיוןדלא ידע

ירושלים,תרצ"אמשה בן מימון (רמב"ם)דלאלה אלחאירין <מורה נבוכים>
ניו יורק New Yorkתרפ"הרזניק, אברהםדלותי ולי יהושיע

ירושלים Jeruasalemתשע"ומצגר, דוד בן יהושע מנחםדליות דוד - 2 כר'
ירושליםתשע"דמצגר, דוד בן יהושע מנחםדליות דוד, דליות המלך

ירושליםתשל"הסרנא, יחזקאל בן יעקב חייםדליות יחזקאל - 6 כר'
ירושליםחש"דקורדובה, אברהםדליות ראובן - 3 כר'
בני ברקתשס"זגפן, יצחק אליהו בן אברהם שמעוןדליית הכרם - 3 כר'

אנטוורפןתשנ"חדנציגר, שניאור זלמן בן מנחםדלית אמות
ירושליםתשע"דליינר, גרשון חנוך בן יעקבדלתות שער העיר <מהדורה חדשה>

ירושליםתשכ"גליינר, גרשון חנוך בן יעקבדלתות שער העיר - 2 כר'
וילנה Vilnaתר"נ - תרנ"הווילנציק, יעקב בן דודדלתי תשובה - 2 כר'

בני ברקתש"עשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוידלתיך דפקנו
וינה Viennaתרט"ופישר, גוטליב בן גבריאלדלתים ובריח

בני ברקתשס"אגרליץ, מרדכי בן יחיאל משהדלתים פתוחות
לונדון Londonתרס"אטרטיס, אלכסנדר בן בנימין דובדם ברית
פיוטרקוב Piotrkowתר"צבאטוס, שלמה זלמן טוביה בן יצחק משהדם זבחים
בני ברקתשס"דבני משפחת משולמידם עבדיו

ירושליםתשע"הוינברג, דוב משה בן חיים מאירדם ענבים - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"ךספר קהילהדמביץ - ספר דמביץ
ירושליםתש"סגויטיין, אליהו מנחם בן צבידמויות בתנ"ך - א



ישראלתשל"דשטאל, אברהםדמויות בתרבות ישראל בימי הבינים
תל אביב,תש"ה,שצ'אראנסקי, מאיר בן בנימיןדמויות גדולי החסידות

בני ברקתשע"טרוזנר, אברהם זאבדמויות האסורות
בני ברק Bene Berakתשע"בדאבדא, יוסף חייםדמויות הוד מאיזור וארזאזאת

בני ברקחש"דסורסקי, אהרןדמויות הוד - 3 כר'
אורן, ברוךדמויות מתקופת ראשיתה של אם המושבות

תל אביבתשל"חבן עזרא, עקיבא בן עזראדמויות
ירושליםתשכ"אבר סוקולובדמויות

אלעדתשע"הפררה, יוסף בן חייםדמות הגוף
בני ברקתשנ"וספר זכרוןדמות הכסא <ר' מצליח מאזוז> - 2 כר'

טירת צביתשנ"טיעיר, אפריםדמות וקומה
אלעדתשע"הוויס, בנימיןדמות צורות
ירושליםתשע"גגוטשטיין, יוסף בן אברהם שלמהדמי יוסף

ניו יורקתשס"ופיסק, יהודה ליב בן דודדמיון אריה <מהדורה חדשה>
פרג Pragueשע"ופיסק, יהודה ליב בן דודדמיון אריה
אופן Ofenת"רנחום בן שלמה מטרנשיןדמע עיני

ירושלים Jerusalemתרצ"טרבינוביץ, מנחם מנדל מנכין עמנואל בן אברהם ארדמעות ונחמות מנחם וסדר הגאולה
סטו מרה Satu Mareתרס"דהורניק, ישראל בן אפרים פישלדמעות ישראל
לבוב Lvovתרנ"טמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושדמעת אפרים

קרית ספרתשס"גלייטער, משה חיים  בן אבאדמעת המלך - איכה
וילנה Vilnaתרס"זגורדון, אליהו בן דוד זאבדמעת העשוקים
תשמ"חתפילותדמעת ישראל

ניו יורקחש"דסופר, זוסמאן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלדמשק אליעזר <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"זפאפו, אליעזר בן שם טובדמשק אליעזר <נהרות דמשק>

נויביד Neuwiedתק"מליפשיץ, אליעזר בן שלמה זלמןדמשק אליעזר (ח"ב של השיב ר"א ושיח השדה)
פוריצק Poryckתק"נאליעזר בן זאבדמשק אליעזר

יסניץ Jessnitzתפ"גאליעזר בן יהודהדמשק אליעזר - 3 כר'
לובלין Lublinת"ואליעזר בן שמואל (איש צבי) מאפטהדמשק אליעזר - 4 כר'
ירושליםתרצ"טהאגר, אליעזר בן ישראל מויז'ניץדמשק אליעזר - 2 כר'

ניו יורקתשס"בהורוויץ, אליעזר בן נפתלי צבידמשק אליעזר
ירושליםתשנ"טחדש, נפתלי מנחם הלוידמשק אליעזר - 3 כר'
וילנה Vilnaתרכ"חלאנדא, אליעזר בן שמואלדמשק אליעזר - 2 כר'

נויביד Neuwiedתק"טליפשיץ, אליעזר בן שלמה זלמןדמשק אליעזר
ניו יורקתשס"חמאסף תורנידמשק אליעזר - א

וילנה Vilnaתר"נ - תרנ"זניצברג, אליעזר בן דוד יהודהדמשק אליעזר - ש"ע חושן משפט - א-ב



ברטיסלבה Bratislavaתר"מ - תרמ"וסופר, זוסמאן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלדמשק אליעזר - 5 כר'
פרמישלה Przemyslתרס"ב - תרפ"טספרין, אליעזר צבי בן יצחק אייזיק יהודה יחיאלדמשק אליעזר - 3 כר'
פרמישלה Przemyslתרס"ב - תרפ"טספרין, אליעזר צבי בן יצחק אייזיקיהודה יחיאלדמשק אליעזר - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתרנ"בפאפו, אליעזר בן שם טובדמשק אליעזר - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"הפרלמוטר, אברהם צבי בן אליעזרדמשק אליעזר
ברגסס Beregovoתרצ"בצוקר, אליעזר בן שלום דובדמשק אליעזר - א (שו"ת)

וילנה Vilnaתרס"זקאפלאן, דוד בן אליעזר הכהןדמשק אליעזר
ירושליםתשנ"אקובץ תורנידמשק אליעזר - ג

ירושליםתשס"זקונשטט, אליעזר יחיאלדמשק אליעזר - 6 כר'
ליקוודתש"ערלב"ג, אליעזר דן בן אריה ליבדמשק אליעזר

וילהרמסדורף Wilhermsתע"חשברשין, אליעזר בן יהושעדמשק אליעזר - 3 כר'
ניו יורקתשס"דקובץדמתה לתמר - 9 כר'

בני ברקתשנ"אדיין, נסים בן שלמהדן אנכי - הגדה של פסח
ירושליםתשע"חאבידן, דןדן באהל - דיני עשיית אהל בשבת
ירושליםתשע"חאבידן, דןדן בפתח - פתיחת אריזות בשבת

ראש העיןתשע"גדודיאן, דןדן ידין עמו - 2 כר'
בני ברקתשמ"חדיין, נסים בן שלמהדן ידין - 7 כר'

ירושלים Jerusalemתשע"הפאפו, אליעזר בן יצחקדן ידין
בני ברקתש"עדיין, נסים בן שלמהדן ידין, ולדן אמר - סוכה

בני ברקתש"עכליפה, דניאל בן יצחק הכהןדן מדניאל - 2 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרמ"א-תרמ"השטיינשניידר, דניאל בן ישראל איסרלדן מדניאל
שלוניקי Salonikaתקנ"ואליהו בן אברהם שלמה הכהןדנא פשרא

ורשה Warsawתר"עפלא"ידניאל בגוב האריות
פתח תקוה Petah Tikvתש"התנ"ך. תש"ה. פתח תקוהדניאל עזרא ונחמיה

ירושליםתשמ"אסעדיה בן יוסף גאוןדניאל עם תרגום ופירוש רבינו סעדיה בן יוסף פיומי
בני ברקתשנ"היודייקין, שמואל יצחק גד הכהןדע את אלקי אביך

ירושליםתשנ"דחסידה, שמואל - גרילק, משהדע את יהדותך
חש"דתשע"טזולברג, מוטידע לך בני

חמ"דתשע"ואמיתי, אביגדורדע מאין באו
חמ"דחש"דטיירשטיין, יהונתןדע מה שתשיב (לגביר לעשיר לקמצן)

וץ Vacתרס"חגרוס, משה דוד בן שמואלדע מה שתשיב
ירושליםתשנ"זשטרנבוך, משה בן אשרדע מה שתשיב

ירושליםתשע"אטרופ, אברהם ישעיהודעה את ה'
ביתר עיליתתשס"טדויטש, אהרן בן זרחדעה ברורה - 2 כר'
ירושליםתשל"טהדאיה, עובדיה בן שלוםדעה והשכל - 2 כר'



ירושליםתשע"זמורגנשטרן, יצחק מאיר בן יעקב מנחםדעה חכמה לנפשך - 7 כר'
ירושליםתש"פכדורי, חיים בעזדעה חכמה
בני ברקתשע"חאלטמן, אביגדורדעה ערוכה

ירושליםתשע"זפז, יהונתןדעות גדולי הפוסקים על שבועות הגלות
ירושליםתשע"זפז, יהונתןדעות הפוסקים על שבועות הגלות

ירושליםתרפ"גמוהילבר, יוסףדעותיו והשקפותיו של ר' שמואל מוהילבר
קראקארצ"הדען מוסר אונ הנהגה: ווי זיך איין מענש הלטן זול

ניו יורקתש"יסטוטשקאוו, נחוםדער אוצר פון דער יידישער שפראך
מונטריאולתשס"חמייזעלס, אברהםדער אוצר פון שידוכים און שדכנות

מונטריאולתשס"חמייזעלס, אברהםדער אוצר פון שמחת נישואין און הנהגת הבית
ברליןתר"פחאזאנאוויטש, ל.דער אידישער חורבן אין אוקריינע

ניו יורקתרפ"זלאזארוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיקדער אידישער רעדנער
ירושליםתשל"גדער אידישער שטראלדער אידישער שטראל - 469 כר'

ניו יורק1940מילר, ישראלדער אמת פון אמריקנער רבנות פעלד
שיקגותש"אמילר, ישראלדער אמת -2

ירושליםתשכ"ברוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקדער גריידיציער צדיק
ירושליםדער גריידיצער צדיק

פיוטרקוב Piotrkowחש"דרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקדער גריידיצער
בני ברקתשי"זקובץדער היילגער קוואל - 5 כר'

ניו יורקתשע"דטלר, שמואל שלמהדער היילגער שימאניער רב - רבי שבי שעפטיל וויס
בני ברקחש"דהרשקוביץ, שמואל אהרןדער הייליגער שבת

מקסיקותשכ"טרוזנבוים, מאיר בן איתמרדער היינט אין תורה - 2 כר'
לודז'תרע"בהלפרין, אליהו דבדער הספד נאך דער לאדזער רב

ורשאתר"ץגינצבורג, פנחס נטע בן יעקבדער ווינשטאק
בואנוס אירס Buenosתשכ"דגליוןדער וועג

ירושליםחש"דגרליץ, מנחם מנדלדער זייל פון די אידישע וועלט אין די לעצעטע דורות
וארשהתרצ"ופליסקין, שמואלדער חפץ חיים - א - ג

ווארשאתרע"טארגאן פון אגודת שלומי אמוני ישראלדער יוד (שבועון) - אלול
ניו יורקתרצ"זאנגלשר, אברהםדער יודישער אוצר - 2 כר'

ורשה Warsawתרצ"הטשרנטשפקי, חנוך הניךדער יודישער גארטען
פייטרקובתרצ"וטשרנטשפקי, חנוך הניךדער יודישער ערציהער

בואנוס אירס Buenosתשט"זהירש, שמשון בן רפאלדער ייד און זיין צייט די יידשע צערעמאניאל געזעצן
חמ"דתשע"הדער יידישער וועקערדער יידישער וועקער
קנדהתשי"חשווארצמאן, מאיר בן ישראל משהדער יידישער פלאם
פריזתשכ"ושרגאי, שלמה זלמן בן משהדער יידישער שבת



ווארשאתרפ"והיילפרין, אליהו דוב בן ישראל דודדער ליבער שבת
ירושליםתשס"המשי זהב, הערשלדער ליכטיגער שיין - 3 כר'
לאנדמאן, משה יהושע בן יחיאל מיכלדער נס פון קריעת ים סוף

ניו יורקתשכ"זרוזמרין, אהרןדער סאטמארער רבי
ישראלתרפ"זראקר, יהושעדער סאנזער צדיק

ניו יורקתרפ"זבובליק, גדליהדער סך הכל
ברוקליןתשע"המערכת בית צדיקים (באבוב)דער ערשטער רב פון באבוב

פיעטרקוב Podgorzeתרס"דקריווינסקי, מרדכי אביגדור?דער פוטטערנער אייווען
ירושלים Jerusalemתשל"זשיינברגר, יוסף בן דודדער פייערדיגער זייל

ניו יורקתשס"טפוקס, חדער פינפטלינג צוזאמעטרעף
ורשה Warsawתרס"וחודש בלאטדער פלאקער - 3 כר'

דער פערבארגינער אוצר
אשדודTunisתשס"חקארו, יעקב יצחק - ראנד, מיכאל אריהדער קאצקער קוויטל
פיעטרקובתרצ"חגליקסמן, פנחס זליגדער קאצקער רבי

ברוקליןתשע"גמערכת בית צדיקים (באבוב)דער קדושת ציון פון באבוב
ניו יורקתשמ"זבאקון, חיים דודדער שינאווער רב

חמ"דתש"חפרידמאן, אלכסנדר זושא בן אהרן יהושעדער תורה קוואל - 5 כר'
פריזתשכ"דמלכי, דודדער תלמוד און זיינע פערזענלעכקייטן - 2 כר'

גרמניהת"סדעש קדוש פון הענא זיין לידדעש קדוש פון הענא זיין ליד
ירושליםתשע"ואויערבך, אביעזרי זליג בן צבי בנימיןדעת אביעזרי

ירושליםתשנ"גקובץדעת אברהם - 2 כר'
רמת גןחש"דרבפוגל, משה מאירדעת אורות

בני ברקתשע"הנאה, חגי אלישיבדעת אורח - 2 כר'
ירושליםתש"עמשניות ע"פ ראשונים ואחרוניםדעת אליהו - זבים

תל אביבתשס"דשרים, אליהודעת אליהו
ניו יורקפורטיגול, אליעזר זוסיא בן ישראל אברהםדעת אליעזר

ניו יורקתשע"בשרבינטר, אליעזר אפרים בן אברהם צבידעת אליעזר - מכשירין, זבים, טבול יום, ידים, עוקצין
בני ברקתשל"גאולמן, שלום (עורך)דעת אלקים
ירושליםתשע"האולמן, שלוםדעת אלקים
ירושליםתשס"גוינר, יוסף צבידעת אמונה

ירושליםתשס"ורקובסקי, אהוד בן אליהודעת אמונה - 3 כר'
בני ברקתשע"אאליה, אשרדעת אשר

בני ברק Bene Berakתשע"וכהן סקאלי, אברהם אביהוא בן אהרןדעת בחכמה
בני ברקתש"פוולמן, בנימין זאב בן אריה צבידעת בנימין - בבא מציעא

בני ברקתשע"וליפשיץ, שלמה - ברנהולץ, דודדעת ברכה - 2 כר'



חמ"דתש"פבעילום שםדעת גדולים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"טמישל, זאב וולף בן צבי אלימלךדעת דברי חכמים

חמ"דתשס"חבר לב, ירוןדעת דרכיו - מבוא לתורת האר"י
ירושליםתשס"דאוחנה, אברהם בן יצחקדעת ה'

בני ברקתשס"הינאי, יאיר יששכר בן יהודא אריהדעת החזון איש
חמ"דתשס"גבעילום שםדעת החיים

תל אביב Tel Avivתשכ"ארבינר, זאב אריה בן בנימין בינושדעת החיים - אהל שרה
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"ה - תרצ"טפוקס, ישראל אליהו בן חנוך ישעיהדעת הישראלי - 2 כר'

ירושליםתשס"טאייזנשטיין, יוסף שאולדעת הלכה - 3 כר'
ירושליםתש"פשלוסברג, ראובן בן אברהם יצחקדעת המועדים
בני ברקתשפ''אכולל דעת שמואלדעת המוקצה
ירושליםתשפ"אשלוסברג, ראובן בן אברהם יצחקדעת הנישואין

חמ"דחש"דגרין, אלחנןדעת הפוסקים האמיתית בענין שאלת המטוטלת
ירושליםתשכ"טמשה בן נחמן (רמב"ן) - מרגליות, ישעיה אשר זעדעת הקדושה
ורשה Warsawתר"פכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץדעת הרבנים
ורשה Warsawתרס"בשטיינברג, אברהם ברוךדעת הרבנים
אלעדחש"דדייןדעת הרי"ד
ירושליםתשע"טשלוסברג, ראובן בן אברהם יצחקדעת השבת

ירושליםתשע"זבעילום שםדעת השם - 2 כר'
ירושליםתש"פשלוסברג, ראובן בן אברהם יצחקדעת התפילה
לבוב Lvovתרס"בלורברבוים, משולם זלמן בן מרדכי יהודהדעת ומזימה

בני ברקתש"משטרנבוך, משה בן אשרדעת ומחשבה - רמב"ם הל' דעות והל' ע"ז
ירושלים Jeruasalemתשע"הוינברגר, יהושע בן משה דודדעת וסתות
ירושלים Jerusalemתרע"איוסף חיים בן אליהודעת ותבונה

ירושליםתשע"בסנדומירסקי, אליהודעת ותבונה - מכשירין
פתח תקוהתש"עכהן, נסים בן ציוןדעת ותורה

סנוק Sanokתרע"אאיטינגא, אברהם בן יונה הלוידעת זקנים - שיחת חולין של תלמידי חכמים
אופן Ofenתקצ"ד-תר"יבעלי התוספותדעת זקנים - 2 כר'
בני ברקתשע"אנאה, חגי אלישיבדעת זקנים - 2 כר'

בני ברקתשע"זסגל, שלמה דב בן יעקב ישראלדעת זקנים
ירושליםתשע"חישיבת נתיב הדעתדעת חדרים - 2 כר'

ירושליםתשנ"זוואלקין, חיים בן שמואל דודדעת חיים - 2 כר'
טבריהתשנ"חפרץ, ראובן בן דודדעת חיים
תל אביב Tel Avivתשי"טצימרמאן, חיים ישראל בן פנחס יעקבדעת חיים

חיפהתשס"גשפלר, חיים ישראלדעת חיים - ב



ניו יורקתשכ"זליבוביץ, ירוחם הלוידעת חכמה ומוסר - 3 כר'
חמ"דתשע"גאלבוים, יוסף חיים בן ירמיהודעת חכמה - 4 כר'
ירוחםתשס"בישיבת ירוחם ותפרחדעת חכמה - 3 כר'
תל אביבתשל"חוינשטין, יוסף ברוך בן אברהם יצחקדעת חכמים - 7 כר'

לונדוןתשס"חשינפלד, נחמיה בן משה חייםדעת חן
ירושלים Jeruasalemתשע"וכולל נחלת ברוךדעת טהרה - הלכות נדה

בני ברקתשע"ורפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןדעת טהרה
חמ"דתשע"הוינברגר, יצחק בן אפרים הלוידעת טהרות - א

בני ברקתשע"בשפירא, יהודהדעת יהודה
ורשה Warsawתרס"באייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעדעת יהונתן

חיפהתשנ"אקלופט, יואלדעת יואל - 2 כר'
בני ברקתשל"גדינקלס, חיים יוסף בן בנציון הלוידעת יוסף - 14 כר'

ניו יורק New Yorkתרצ"חלרמאן, יוסף משה בן מרדכידעת יוסף
אשדודתשנ"גקובץ תורנידעת יוסף - בבא מציעא

בני ברקתשע"ומינקוביץ, יוסף שלמה בן שמואל אליעזרדעת יושר - וסתות וכתמים
ירושליםתשע"וכהן, יחזקאלדעת יחזקאל - 2 כר'
מודעין עליתתשע"גלהמן, ישראל בן יוסףדעת ישראל - 2 כר'
ירושליםתש"פשוורץ, ישראלדעת ישראל - 7 כר'

אופן Ofenתקפ"זליטואר, יששכר דוב בן מרדכידעת יששכר
ירושליםתשס"חוויס, אפרים בן שמואל ישראל הכהןדעת כהן - פסח
ניו יורקתשכ"זכהן, שרגא פייבל בן אליעזרדעת כהן - א

בני ברקתשנ"הכהנא, נחמן בן צבי הירשדעת כהן - 2 כר'
בני ברקתשס"אדעת כשרותדעת כשרות - 11 כר'

מונקץ' Mukachevoתרנ"טשוורדשארף, משה יעקב בן דוד טבלדעת לנבונים
ירושליםתשנ"דשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסדעת מזמות - מכות
ירושלים Jeruasalemתשמ"טשכטר, שמואל הלוידעת מקרא - 2 כר'
קידן Kedainiaiתרצ"ט - תשי"טרבינוביץ, מרדכי יצחק אייזיק בן דוב ברדעת מרדכי - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"זאביטל, משה בן ניסיםדעת משה - מועדים

לבוב Lvovתרל"טהופשטיין, משה אליקים בריעה בן ישראלדעת משה
ירושליםתשמ"דפרידמאן, משה בן שלום יוסףדעת משה - 2 כר'
ירושליםתשל"הקובץ תורני סדיגורהדעת משה - 6 כר'

בני ברקתש"עריסנר, יעקב בן אברהםדעת משפט - 5 כר'
ירוסלב Jaroslawתרס"חכהנא-שפירא, יחיאל מיכל בן משהדעת נבונים

בני ברקתשס"טקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלדעת נוטה - 5 כר'
מיהלוביץ Michalovceתרפ"חגרינברג, אהרן בן שמחהדעת סופר - 3 כר'



ירושליםתשכ"גסופר, עקיבא בן שמחה בונםדעת סופר - 4 כר'
ירושליםתשמ"הרבינוביץ, חיים דב בן שרגא פייטלדעת סופרים - הפטרות ב

ירושליםתשס"דרוטשטיין, נחום בן חיים אברהם יצחקדעת עתים - 4 כר'
תל אביבתשס"אשינמן, פנחס בן צבידעת פנחס

ירושליםאייכנשטיין, יהודה צבי הירש בן משהדעת קדושים <שבחי הדעת>
לבוב Lvovתרנ"וווארמאן, אברהם דוד בן אשרדעת קדושים <מקדש מעט - 3 כר'

בני ברקתש"נכ"ץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהןדעת קדושים <מהדורה חדשה>
פטרבורג Peterburgתרנ"ז - תרנ"חאייזנשטאט, ישראל טוביה בן יהודה צבידעת קדושים

לבוב Lvovתר"טאייכנשטיין, יהודה צבי הירש בן משהדעת קדושים - 2 כר'
לבוב Lvovתרע"בווארמאן, אברהם דוד בן אשרדעת קדושים - 4 כר'

בני ברקתשע"בטובי, אליהודעת קדושים
וילנה Vilnaתרל"טכ"ץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהןדעת קדושים
ליוורנו Livornoתקס"טרפאפורט, דוד בן אהרן הכהןדעת קדושים

ירושליםתשס"חדעת רבותינו בענין מכונות גילוחדעת רבותינו בענין מכונות גילוח <תפארת אדם>
בני ברקתשס"זגרינוולד, יעקבדעת רבית - ב

אשדודתשס"בשטרנשוס, יעקב שמעון בן ישראלדעת ריבית
בני ברקתשנ"דשרים, דביר בן אליהודעת רפאל
תל אביב Tel Avivתש"במנקין, פתחיה בן אריה ליבדעת רש"י

חמ"דתשע"ושכטר, שמשון בן אליהו גדליהדעת שביעית
רחובותכולל אברכים אהל שרהדעת שבת
ירושליםתשנ"חרקובסקי, אהוד בן אליהודעת שבת
ניו יורקתשנ"המוסקוביץ, שלום בן מרדכי יוסף משהדעת שלום

ניו יורקתשמ"טמוסקוביץ, שלום בן מרדכי משה יוסףדעת שלום - 5 כר'
מישקולץ Miskolcתש"דבייטום, שלמה זלמן בן יעקבדעת שלמה
מושב הודיהתש"פגבאי, שלמהדעת שלמה

ירושליםתש"עוולבה, שלמהדעת שלמה - 3 כר'
ירושליםתשנ"חפלדמן, שלמה בן אהרןדעת שלמה - זבים
ירושליםתשס"וקובץ כולל דעת שלמהדעת שלמה - גיטין

ירושליםתשע"חאביטן, שמואל בן משהדעת שמואל - תערובות
חמ"דתשע"חקובץדעת שמחה

ירושליםתש"עוינר, יוסף צבידעת שפתי - לב אמרי
חמ"דתשע"חחפי, דודדעת שפתי

בניברקתשס"דגרוסברד, צבי שרגא בן אהרן זאבדעת שרגא - 5 כר'
בני ברקתש"עבן פורת, אליעזר בן יוסף צבי הכהןדעת תבונה - נדה

ירושליםתשס"אלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)דעת תבונות <עם פירוש>



ירושליםתשס"בלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)דעת תבונות <עם תרגום צרפתית>
בני ברקתשע"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)דעת תבונות <רב לתלמיד>

ירושליםתשע"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - ספינר,דעת תבונות וספר מר ינוקא ומר קשישא
ירושלים Jerusalemתש"חלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)דעת תבונות - 4 כר'
בני ברקתשע"טמערכת זקניך ויאמרו לךדעת תורה והשקפה

ירושליםחש"דדעת תורה לקט פסקי דין על גיוס בנות לשרות לאומי
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"ב - תרצ"דגיפשטיין, יהושע בן בצלאל זאבדעת תורה - 2 כר'

ניו יורקתשמ"בדירקטור, ישעיהו טוביה הלוידעת תורה
ירושליםתשנ"הדעת תורהדעת תורה - בענין כתב יד בן אשר

ארה"בחש"דהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשדעת תורה
ירושליםתשס"אליבוביץ, ירוחם הלוידעת תורה - 8 כר'

ניו יורקתשמ"בשוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןדעת תורה - 23 כר'
ירושליםחש"דשטרנבוך, משה בן אשרדעת תורה

ירושליםתשס"הוינר, יוסף צבידעת תושיה עה"ת - 2 כר'
ירושליםתשנ"גרקובסקי, אהוד בן אליהודעת תפלה
בני ברקתשס"ובן פורת, אליעזר בן יוסף צבי הכהןדעת תרבית

ירושלים Jerusalemתשס"זחרל"פ, יעקב משה בן זבולון (עליו וממנו)דף לתרבות יהודית
ירושליםתשס"הקליין, אברהם נח - מנדלבוים, דוד אברהם - לפקודף על הדף - 26 כר'
חמ"דתשנ"הקנובלוביץ, חייםדף של ספינה - 5 כר'

בני ברקתשע"גשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוידף של ספינה
ירושליםתש"ויערי, אברהם בן חיים יוסףדפוסים קדומים

שעלביםתשל"גקובץדפי הלכה להתישבות החקלאית - 2 כר'
בר יוסף, מרדכידפי עזר לביאורי תפילה

בני ברקתשע"גארנון, ישראל נח בן משהדפי עיון - 14 כר'
ירושלים,תש"ךאגודת ישראלדפים ועובדות

ירושלים Jerusalemתשט"והכהן, מרדכי בן חנוך חייםדפים לחג הסוכות
ירושלים Jerusalemתשי"גהכהן, מרדכי בן חנוך חייםדפים לחג השבועות

ירושליםתשי"טהמכון הישראלי למוסיקה דתיתדפים ללימוד טעמי המקרא
ירושליםחש"דפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבדפים ללימוד טעמי המקרא - 7 כר'

ישראלתשט"זהסתדרות צעירי אגודת ישראלדפים למדריך - 2 כר'
איזנא,ש"באליהו בן אשר הלוי אשכנזידקדוק אליהו

ווילנא והוראדנא,תקצ"ג,אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)דקדוק אליהו - 2 כר'
ניו יורקתשמ"ולויאס, קספרדקדוק הארמית הגלילית לשפת התלמוד הירושלמי והמד

באר שבעתש"ןקימרון, אלישעדקדוק הארמית המקראית
ירושליםתשנ"זכריף, משה בן חייםדקדוק ההלכה - 2 כר'



ירושלם,תש"ב]). תשכ"ג]ילין, דוד בן יהושעדקדוק הלשון העברית
ניו יארק,תרפ"וקאפלאן, חיים אהרןדקדוק הלשון ושמושה
תל אביבתשמ"זוולנר, רחלדקדוק לשון הקודש

פרמישלה Przemyslתרמ"התפילות. חולים ומתיםדקדוקה של נפש  - בקורים
בני ברקתשנ"אאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - רובינשטיין, אברהדקדוקי הגר"א - 6 כר'

ליפציג Leipzigתרל"טבן אשר, אהרן בן משהדקדוקי הטעמים
ירושליםתשס"זמיראנדה, חיים אברהם בן שמואלדקדוקי חברים <מהדורה חדשה> - תענית

שלוניקי Salonikaתקס"גמיראנדה, חיים אברהם בן שמואלדקדוקי חברים
ירושליםתשמ"גחברי מכון התלמוד הישראלי השלםדקדוקי סופרים השלם - 19 כר'
ניו יורקתשמ"זדקדוקי סופרים לפירש"ידקדוקי סופרים לפירש"י - שבת

ירושלים Jerusalemתש"גזק"ש, מרדכי יהודה ליב בן שניאור זלמן זאבדקדוקי סופרים לתלמוד ירושלמי - ברכות
ניו יורקתשכ"ופלדבלום, מאיר שמחה הכהןדקדוקי סופרים - גיטין

מינכן Munichתרכ"ח - תרנ"זרבינוביץ, רפאל נתן נטע בן שלמה זאלקינדדקדוקי סופרים - 13 כר'
בני ברקתשמ"חדבליצקי, דוד בן שריהדקדוקי ספרים

בני ברקתש"סאויערבאך, יצחק אייזיק בן ישעיהדקדוקי רש"י - 2 כר'
ריוה דטרנטו Rivaש"כדקדוקי רש"ידקדוקי רש"י
בני ברקתשע"זאסולין, שלמה בן מאירדקדוקי תורה
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"גרובינשטיין, זלמן מנשה בן אברהם אבאדקדוקי תורה
בני ברק Bene Berakתש"מרייניץ, יעקב קאפלדקדוקי תורה

ונציה Veniceש"ודקדוקיםדקדוקים
בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהדר וסחרת
שיקגותשי"חספר קהילהדראהיטשין
פירט Fuerthתקמ"הכ"ץ, משה בן פייסדרבוני זהב

קרית ארבעכוכב, ברוךדרגה - 2 כר'
תל אביבתשי"טספר קהילהדרוהוביץ בוריסלב והסביבה

תל אביבתשכ"טספר קהילהדרוהיטשין - ספר דרוהיטשין ספר יזכור
ישראלתשל"גספר קהילהדרויה, מיור, דרויסק, ליאונפול
ירושליםתשמ"ז - תשנ"הסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםדרופתקי דאורייתא - א ב ג

בת יםתשע"ויוניוב, דרורדרור יקרא - 2 כר'
בני ברקתשס"זספר זכרוןדרור יקרא
ירושלים Jerusalemתשכ"אבן נאים, רפאל חיים משה בן ישעיהדרוש א"י

קעמפנאתקצ"טלנדסברג, יחזקאל אליעזרדרוש אשר דרש ברבים לכבוד הח"ק וגמ"ח
קושטא Istanbulרפ"דאבן-בולאט, יהודה בן יוסףדרוש בהלכות פסח

בני ברקתשמ"ודבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבדרוש דרש - ב
פרג Pragueשנ"גיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)דרוש דרש



חמ''דחש''דראטה, אהרןדרוש האמונה
ירושליםתשס"אסרוג, ישראלדרוש המלבוש והצמצום

פרג Pragueתקנ"בלאנדא, שמואל בן יחזקאל הלוידרוש הספד - על פטירת הקיסר לעאפאלד השני
בני ברקתשס"אלאנדא, אברהם בן רפאל מצ'כנובדרוש הצדקה מתוך הספר זכותא דאברהם

מודעין עליתתש"פאלבז, מרדכי בן יעקבדרוש הקיווי לתלמיד הרמח"ל - מבואר
ווארשא,תקצ"טאיגר, עקיבא בן משהדרוש וחדוש <מהדורה ראשונה>

ניו יורק New Yorkתש"גאיגר, עקיבא בן משהדרוש וחדוש רבי עקיבא איגר - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשט"זאיגר, עקיבא בן משהדרוש וחדוש תנינא

ברלין Berlinתרל"טפלסנר, אליהו בן שלמהדרוש וחדוש
ירושלים Jerusalemתרפ"טפרנקל-תאומים, מנחם מרדכי בן אלטר יששכרדרוש וחדוש

ירושליםתשע"אאיגר, עקיבא בן משהדרוש וחידוש <מהדורת ספרי אור החיים>
קאלאמיאתרמ"אכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןדרוש יקר מבעל השפתי כהן
ניו יורקתשס"חכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןדרוש יקר מבעל שפתי כהן

ירושלים Jerusalemתרנ"ולמפרט, ישראל בנימין בן דודדרוש כבוד התורה
וייסדרוש לראש השנה
ניו יורקתשנ"זשמשוני, אברהם הלוידרוש לשבת הגדול

זולקוה Zholkvaתק"אכ"ץ, משה בן ישעיה הכהןדרוש משה
פרגשס"גיעקב בן אברהם שלמה שיננאדרוש נאה ויפה לזקנים ונערים לחופתם

פרג Pragueשמ"טיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)דרוש נאה - 3 כר'
וילהרמסדורף Wilhermתמ"דצבי בן יעקב מאוסטרהאדרוש נאה
ירושלים Jeruasalemרייך, יעקב קאפלדרוש נאה
פרג Pragueשנ"אהיילפרין, אברהם בן משהדרוש נחמד

ירושליםחש"דיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגדרוש על התורה והמצות
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ויהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגדרוש על התורה ועל המצות

פודגורזה Podgorzeתר"סעמדין, יעקב ישראל בן צבידרוש פסח גדול - 2 כר'
אלטונה Altonaתקל"ועמדין, יעקב ישראל בן צבידרוש שערי עזרה

ירושלים Jerusalemתרע"גקאם, חיים שמואל בן יוסף אריה הכהןדרוש תמר
פודגורזה Podgorzeתרע"אעמדין, יעקב ישראל בן צבידרוש תפלת ישרים - 2 כר'

ישראלתשע"טאביחצירא, יעקבדרושי אביר יעקב - 4 כר'
כפר חב"דתשכ"גפרנקל-תאומים, ברוך בן יהושע יחזקאל פייבלדרושי ברוך טעם

מודיעין עליתתש"פאלבז, מרדכי בן יעקבדרושי המועדים - 8 כר'
ביתר עיליתתשס"בלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוידרושי הצל"ח <מהדורה חדשה>

ורשה Warsawתרמ"דלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוידרושי הצל"ח - 2 כר'
סאיני Seiniתש"גדייטש, משה בן אהרן דודדרושי וחידושי הרמבא"ד

ירושליםתשס"טאיגר, עקיבא בן משהדרושי וחידושי רבי עקיבא איגר על התורה



ירושלים Jerusalemתרצ"המירוויש, משה חיים בן יוסף זאבדרושי ושו"ת הרמ"ח
ס"ט לואיס St. Louisת"ששווארץ, מרדכי צבי בן רפאלדרושי חכמה ודעת

ריגה Rigaתרפ"טשניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב ברדרושי חתונה
פרמישלה Przemyslתרס"אלאנדמאן, מנחם מנדל בן צבי הירשדרושי יום יום
ווילנא,תרס"ג,זינגר, יחזקאל בן משהדרושי יחזקאל

ניו יורקתשע"אבריסק, יהושע בן אהרן צבידרושי מהר"י בריסק
ניו יורקתש"עבריסק, מרדכי בן יהושעדרושי מהר"ם בריסק - תורה

ניו יורקתשס"חבריסק, אהרן צבי בן מרדכידרושי מהרא"ץ בריסק - 2 כר'
ירושליםתשמ"טסירירו, שמואל שאולדרושי מהרש"ש סירירו - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרפ"אמארגולין, ישעיהו יוסף בן נחדרושי מהרשי"ם
פרמישלה Przemyslתרמ"זוויטמאיר, מאיר צבי בן גבריאלדרושי רמ"ץ
ירושליםתשע"זפיש, יעקב חזקיהו בן אהרון צבי אביגדורדרושי שמחה

לבוב Lvovתרנ"אשטורך, הילל בן מנחם סג"לדרושים הלולים
מודיעין עליתתשע"טשצ'קלה, זיודרושים וחידושים בענייני בר מצוה

וילנה Vilnaתר"עניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןדרושים וחמר לדרש
ירושליםתשל"זאנג'יל, נחמן בן וידאלדרושים ופירושים
מכנס Meknesתשכ"אמשאש, יוסף בן חייםדרושים לבר מצוה

ארצות הברית Unitedתרצ"אסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירדרושים להגיד
חמ"דתשל"זוולנר, משה דוב בן צבי יהודהדרושים לחפציהם - 3 כר'

ירושליםתשע"גטהרני, אבישי בן יצחקדרושים לכל חפציהם - 2 כר'
וילנה Vilnaתרל"א-תרל"ולאנדא, יצחק אליהו בן שמואלדרושים לכל חפציהם
ירושליםתשע"דפיש, יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדורדרושים לכל חפציהם
שטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריהדרושים לכל חפציהם
קרקוב Cracowשס"טתאומים, נתן פייטל בן שמואל פייבושדרושים לכל חפציהם

אשדודחש"דהכהן, אליהו בן אברהם שלמהדרושים לתשובה
ניו יורקתשי"גיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)דרושים נאים

מודיעין עיליתתשס"טשיף, מאיר בן יעקב יוקב כהןדרושים נחמדים ממהר"ם שי"ף - 2 כר'
ירושליםחש"דשכטר, יעקב מאיר בן ישראלדרושים ע"ד הפשט - 5 כר'

קראטאשיןתקצ"טרפיש, יעקב שמחה בן משהדרושים
תל אביבתשי"גספר קהילהדרושקוביץ

ניו יורקתרפ"זבאדער, גרשםדרייסיג דורות אידען אין פוילען
מודיעין עיליתתשע"טלינטופ, יהושע (עורך)דרישה וחקירה - 7 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"טפרידמאן, מרדכי יוסף בן נחום יואלדרישה וחקירה
חמ"דחש"דכץ, יהושע בן דבדרישה ופרישה - 3 כר'

אזמיר Izmirתרמ"חמודעי, ניסים חיים משה בן אברהםדרישה מחיים



פיוטרקוב Piotrkowתרס"הבורנשטיין, אברהם יהושע השיל בן אפרים פידרישות שבת
יס Jassyתרס"חישראל איסר בן זאב וולףדרישת הארי
ברלין Berlinת"קזאב וולף בן יוסף בן אהרן מברליןדרישת הזאב
מאהילובתקע"וזאב וולף ממוהילובדרישת הזאב
לבוב Lvovתרנ"הפורילה, זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינדדרישת הזאב

חמ"דתשע"וטסלר, יצחקדרישת המקדש
בני ברקתשמ"הסעדון, בוגיד חנינאדרישת הרחמים

חמ''דתשפ''ארודמן, יצחקדרישת מועד
אמשטרדם Amsterdamתקכ"והענא, מרדכי בן יוסף יוזפאדרישת מרדכי

ירושליםתשנ"דקונסטלר, רפאל הכהןדרישת פקודיך - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"אגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברדרישת צבי

בת יםתשנ"זלוריא, מאירדרישת ציון - בבא קמא
בני ברקתשס"וצוריאל, משה בן יחזקאלדרישת ציון

ירושלים Jerusalemתרע"טקאלישר, צבי הירש בן שלמהדרישת ציון - 2 כר'
תשע"אאבודרהם, שלמהדרך אבות - 2 כר'
פילדלפיה Philadelphiתרנ"השיק, אליהו בן בנימיןדרך אבות - 4 כר'

פתח תקוהתשס"גסלומון, אברהם יצחק בן דודדרך אבי - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"ב אחריסוכן, אברהם בן ש י ל הלוידרך אברהם
וורשהתרכ"אדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלדרך אדם
ירושלים Jeruasalemתשע"דטיגר, אורידרך איש

ניו יורק New Yorkתשי"חיפהן, אברהם בן אשר צבידרך איתן - 2 כר'
פתח תקוהתשע"ההופמן, ברוךדרך אכילה
ירושליםתשס"בסילבר, אליעזר צבי בן יעקב דודדרך אליעזר

ירושליםתשע"וספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדדרך אמונה <מהדורה חדשה>
מגנס, יהושעדרך אמונה בחרתי

ירושליםתשמ"גשיינברג, חיים פינחס בן יעקב יצחקדרך אמונה ובטחון - 2 כר'
ניו יורקתשמ"חאבן גבאי, מאיר בן יחזקאלדרך אמונה - 3 כר'
פדובה Paduaשכ"גאבן-גבאי, מאיר בן יחזקאלדרך אמונה - 2 כר'
ירושליםתשל"טאליאך, דוד צבידרך אמונה - 2 כר'
קושטא Istanbulרפ"בביבאגי, אברהם בן שם טובדרך אמונה - 2 כר'

ירושליםתשמ"חביבאס, שמואל בן אברהםדרך אמונה - 10 כר'
ישראלתשכ"זבן אמוזג, אליהו בן אברהםדרך אמונה

ארם צובה Aleppoתרע"דדוויך, יעקב בן שאול הכהןדרך אמונה - 2 כר'
ירושליםתשמ"חהס, ישראלדרך אמונה
ניו יורקתשי"זהרסון, חיים צבידרך אמונה



ורשה Warsawתרנ"הליפשיץ, יהודה בן אליעזר ליפמאן הלוידרך אמונה
לבוב Lvovתר"יספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדדרך אמונה
לבוב Lvovתרמ"זפורילה, זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינדדרך אמונה
ירושליםתשנ"גקאהן, אברהם יצחק בן אהרן דוד הכהןדרך אמונה

בני ברקתשמ"דקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלדרך אמונה - 6 כר'
רוסיה-פולין Russia-תק"פרפאל בן נתן נטעדרך אמונה
צ'רנוביץ Chernovtsyתרט"ז - תר"כשטרן, מנחם מנדל בן שמואלדרך אמונה
ניו יורק New Yorkתשט"ושניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנאדרך אמונה

ירושלים Jerusalemתש"יהלר, משולם פייבוש בן אהרן משה הלוידרך אמת - 6 כר'
ונציהתי"חחמיץ, יוסף בן יהודהדרך אמת
ורשה Warsawתרנ"המאלקוב, אביגדור בן מרדכידרך אמת
ירושליםתשס"טוידר, יעקב מאירדרך אניה
פירט Fuerthתקנ"חשיף, מאיר בן זלמן הכהןדרך אניה

בני ברקתש"נעדס, אברהם בן עזראדרך אר"ץ - או"ח
ירושלים Jeruasalemתשע"והנדלר, מעיין בת יהושע נריהדרך ארוכה וקצרה

ירושליםתשל"אישר, ברוך בן דודדרך ארץ ונימוסים - ספר הצוואות
וילנה Vilnaתר"ללנדא, יצחק אליהו בן שמואלדרך ארץ זוטא

ירושליםתש"סבעילום שםדרך ארץ קדמה לתורה - פגישות משודכים
אלון מורהתשס"זהר נוי, יוסף מאירדרך ארץ קדמה לתורה

חולוןתשע"גאדמון, מישאלדרך ארץ
דרך בלב איש

ירושלים Jeruasalemחש"דלביא, חיים יוסףדרך בני חיל - 8 כר'
בני ברקתשנ"זוסרמן, אשר בן אברהם בצלאלדרך ברורה - 2 כר'

קרית מלאכיתשס"זעמר, יוחאי בן סלימאן משהדרך בת עמי - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"דהיילפרין, שמעון בן יעקב ישראלדרך גאולה

ירושליםתשנ"חספר זכרוןדרך דוד [הקשר]
קרית ספרתש"עמרגליות, דוד מרדכידרך דוד

בני ברקתשע"הדונט, מרדכידרך דעה - 5 כר'
ירושליםתש"עלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שריקי,דרך ה'  <דרך היחוד>

ירושליםתשס"חלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)דרך ה' <דרך לחיים מראה דרך>
ירושליםתשס"אלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)דרך ה' <עם תרגום צרפתית>

בית שמשתשע"חלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - גולגר, ידרך ה' (בלשון קצרה)
חולוןתשע"בבן אדמון, שלמהדרך ה' לרמח"ל עם ביאור דרך שלמה - א

וויקליףתשע"זלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - גולדברדרך ה' עם ביאור נתיבות עולם
ירושליםתשס"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - ספינר,דרך ה' עם הערות וביאורים



ירושלים Jerusalemתש"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)דרך ה' - 2 כר'
ירושליםתש"פפרץ, פנחס שמעון בן יעקבדרך ה' - א-ב
וילנה Vilnaתרע"בסוננזון, יצחק יחיאל בן אליעזר נפתלידרך האדם

ורשה Warsawתרנ"חדונר, יעקב שלום בן נתן נטע הכהןדרך האמונה ומעשה רב
ירושליםתשע"חמימון, אברהם בן נתןדרך האתרים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"זהיילפרין, שמעון בן יעקב ישראלדרך הגאולה
תל אביב Tel Avivתרפ"זקוטניק, אליהו צבידרך הגאולה

חמ"דתשפ"אכמיל, ראובןדרך הדרום - א
אשדודתשס"האלנקוה, אליהודרך החיים
רומניהתרצ"טחיים בן יצחק גרשוןדרך החיים
ישראלתש"מיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגדרך החיים

פרמישלה Przemyslתרנ"אלורברבוים, יעקב בן יעקב משהדרך החיים - 4 כר'
סט. לואיס St. Louisתרפ"זמקלר, חיים יהודה בן יוסף בנימיןדרך החיים
לונדוןתשמ"וסמיט, דוד בן צבי יהודהדרך החיים

בני ברקתשנ"חתלמידי ישיבת ויז'ניץדרך החיים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ילוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)דרך החכמה
ביאליסטוק Bialystokתר"עיוסלוביץ, אליהו בן מ שכנאדרך החנוך

בני ברקתשע"טדנציגר, אליעזר יצחקדרך החסידות - 2 כר'
ירושליםתשמ"גכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלדרך החסידות
ירושליםתש"עגרינברג, שמואל יוסףדרך הטהרה
מונקאטש,,[תרס"א]צוקר, יהודה אריה בן ישראל דודדרך הטוב

ירושליםתשס"אקליין, שלום יוסף בן אברהם שמחהדרך הטובה והישרה - 2 כר'
קרקוב Cracowת"ויעקב נפתלי בן יהודה ליבדרך הישר

ירושליםתשנ"חמאנבי, מרדכי צבי בן בנימיןדרך הישרים - ספר הזכרון
ירושליםתש"עניסים, אוריאלדרך הלכה - שערי מאיר

בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהדרך המדבר
ירושליםתשע"הרפפורט, דובריש בן שמואל הכהןדרך המלך <מהדורה חדשה> - פירוש הארוך

ירושליםתשע"אשפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךדרך המלך <מהדורה חדשה>
ליוורנו Livornoתקמ"ובן רבי, רפאל יוסף בן יהודהדרך המלך
בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהדרך המלך
קידן Kedainiaiתרפ"טחוויידאנסקי, חיים יעקב בן שבתי שפטלדרך המלך
שקלוב Shklovתקנ"חיחיאל מיכל בן יהודה ליב מקאלוואריהדרך המלך

בני ברקתשנ"גמלכה, מרדכי בן יהודהדרך המלך - 5 כר'
זולקוה Zholkvaתרי"דמנחם מענדיל בן יוסףדרך המלך

חמ"דחש"דפוקסברומרדרך המלך - 3 כר'



נתיבותתשע"אפינקלשטיין, אריאלדרך המלך
פרג Pragueתקפ"דקיש, מאירדרך המלך
דירנפורט Dyhernfurtתקי"דריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםדרך המלך

לבוב Lvovתרנ"ב - תרנ"דרפפורט, דובריש בן שמואל הכהןדרך המלך - פירוש הארוך והקצר
ירושליםתשע"דשימל, יוסף חיים בן אברהםדרך המלך

ירושליםתשנ"השפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךדרך המלך - 2 כר'
ירושליםתשע"ולרפלד, חיים צבידרך המקראות

שלוניקי Salonikaתקנ"זגבאי, ניסיםדרך הנגב
סטו מרה Satu Mareתרפ"חשווארץ, אברהם יהודה בן נפתלי הכהןדרך הנשר ותורת אמת - 2 כר'

ירושליםתשל"גנשר, בן ציון בן יצחקדרך הנשר
ירושליםתש"נריכטר, דב בעריש בן חייםדרך הנשר

ירושליםתשמ"טהס, ישראלדרך העבודה
ארה"בתשס"בהעלבראנץ, שלמהדרך הצלה
קושטנדיטאת"עאלפנדארי, חיים (השני) בן יצחק רפאלדרך הקודש
ירושליםתשנ"טמשקלאב, מנחם מענדילדרך הקודש

בני ברקתשע"טולדר, יעקב צבידרך הקוצרים - 7 כר'
בני ברקתשע"דאנגלרד, אורי שרגאדרך הרמב"ם
חיפהתשע"אינקלביץ, אשר חנוךדרך השלחן
מודיעין עיליתתש"סקובץ - ישיבה לצעירים דרך התורהדרך התורה

בני ברקחש"דאנגלרד, משה בן אריהדרך התחומין - ג
ירושלים Jeruasalemתשע"העמאר, יעקב בן מרדכידרך התלמוד
ירושליםתשנ"גמאיר, חנוך הניך דוב בן שמואלדרך התפלה
ירושליםתשע"דכהן, מאירדרך חדשה
ניו יורקתשס"טוולדמן, אברהם שמואל בנימין בן יוסף מרדכידרך חוקיך

בני ברקתש"סיצחקי, ברוך בן יעקב יצחקדרך חוקיך - 5 כר'
בני ברקתשע"דפדלון, חןדרך חוקיך - אבות

אלטונה Altona - קריתתקס"ג - תשכ"גדרך חיים. תקס"גדרך חיים <כולל מבוא>
תל אביבתשס"דיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגדרך חיים <מהדורת פרדס>

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"בלאזנובסקי, ברוך בן חייםדרך חיים <שעשועי רעיונים>
קופיסט Kopysתקע"ט ותקנ"ט הוא ט"סשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןדרך חיים ותוכחת מוסר השכל - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"ג-תשי"חחנון, מנחם נחום יצחק אייזיק בן ישעיהו מיכלדרך חיים להשמחה והאמת
ורשה Warsawתרל"זאבות. תרל"ז. ורשהדרך חיים
בני ברקחש"דאורטנר, דוב בערישדרך חיים

בני ברקתשע"גאזבנד, חיים מרדכי בן אייזיקדרך חיים - 2 כר'
ניו יורקחש"דארנפלד, שמואל בן דוד צבידרך חיים



אלטונה - קרית גתתשכ"גגלונאו, שמעון כהןדרך חיים
לבוב Lvovתרצ"אדי לונזאנו, מנחם בן יהודהדרך חיים - 2 כר'

אלטונה Altonaתקס"גדרך חיים. תקס"גדרך חיים
ברדיוב Bardejovתרס"דדרך חיים. תרס"דדרך חיים
ניו יורקתשנ"זהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשדרך חיים

ירושלים,,תרצ"ח]וויטאל, חיים בן יוסףדרך חיים - 2 כר'
ניו יורקטורנר, שמואל זנוויל חייםדרך חיים - שארית יהודה, תוכחות מוסר

קרקובשמ"טיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגדרך חיים - 2 כר'
דסאו Dessauתקע"בלוונשטאם, חיים בן אריה ליבדרך חיים

זולצבך Sulzbachתס"גליפשיץ, חיים בן משהדרך חיים - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"זלסין, יעקב משה בן שמואל ניסן הכהןדרך חיים

חולוןתשע"זצהלון, חיים יצחקדרך חיים - 2 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתקצ"זציפר, יחיאל מיכל בן אברהם מאירדרך חיים
ניו יורקתשל"ושניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןדרך חיים
ורשה Warsawתרנ"דכ"ץ, דוב בריש בן יצחק אברהם אבלידרך חכמה

Warszawaתרי"ט,לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)דרך חכמה - 4 כר'
בני ברקתשס"חקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלדרך חכמה

ירושליםתשנ"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שריקי,דרך חכמת האמת לרמח"ל
ירושליםתשכ"בגולדשטיין, נחמן בן צבי אריהדרך חסידים - 2 כר'

דרוהוביץ' Drogobychתרמ"זהארטמאן, מנחם מנדל בן יואלדרך חקיך
ירושליםתשס"טקורח, חננאל בן פנחסדרך חקיך

חמ"דחש"דבעילום שםדרך טהרה - נגעים
צ'רנוביץ Chernovtsyתרט"זדוד שלמה בן בירךדרך טוב

לונדון Londonתרי"באדלמאן, צבי הירש בן מרדכידרך טובים
מודיעין עליתתשע"חכולל ערב ללימוד ח"ח בעיוןדרך טובים - 2 כר'

ורשהתרל"דצבי הירש בן משה חנוך זונדלדרך טובים
מונקץ' Mukachevoתרנ"גפאנט, חיים בצלאל בן יחזקאלדרך יבחר
בודאפעסט,תרצ"דלווינגר, יהושע יהודה בן מרדכי הלוידרך יהושע

אנטוורפןתשנ"זמאסקאוויטש, יחיאל מיכל בן שלוםדרך ים
ירושליםתשס"טצאהן, מרדכי צבי בן משולם זושאדרך ים - 22 כר'

מונקץ' Mukachevoתר"סשטיגליץ, מרדכי נחמן בן יצחק זכריהדרך ים
תשס"דפרידלנדר, יעקב מאיר צבי בן דובדרך ימה <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ורנוב נד טופלו Vranתרצ"ופרידלנדר, יעקב מאיר צבי בן דוב - בראך, שאול בדרך ימה, הבה תמים
ירושליםתש"עבן נאים, יעקבדרך יעקב - תש"ע

ונציה Veniceשצ"גניצה, ישעיה בן אליעזר חייםדרך ישר



ליוורנו Livornoתרכ"דרקח, יעקב בן שלמהדרך ישר
ירושליםתש"למרגלית, דודדרך ישראל ברפואה
בני ברקתשע"בטופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלוידרך ישראל - 16 כר'

ירושליםתשמ"דאברהם, דוד בן אברהםדרך ישרה
מודיעין עיליתתש"פדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבדרך ישרה - חול ושבת

בני ברקתשס"טויינגולד, ישראלדרך ישרה - 28 כר'
פירט Fuerthתנ"זחוטש, צבי הירש בן ירחמיאלדרך ישרה
בני ברקתשע"דכהן, ישראל בן צבידרך ישרה

ורשה Warsawתרנ"ולרנר, משה יהודה בן שמשון אליעזרדרך ישרה - 2 כר'
ירושליםתשס"ופפיס, דוד יוסף בן מרדכי בנימיןדרך ישרה - 3 כר'
תל אביבתשמ"אפרנקל, יצחק ידידיהדרך ישרה - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"וקלצקין, אליהודרך ישרה
ליוורנו Livornoתקמ"חראובן בן אברהם מירושליםדרך ישרה - 2 כר'

האג,תקל"ט]שיק, ברוך בן יעקבדרך ישרה
תוניסתשכ"גשמעוני, יוסףדרך ישרה

ירושליםתשס"וכוכבי, יעקב (עורך)דרך כוכב מיעקב
ירושליםתשמ"חקובץדרך כוכב מיעקב - 7 כר'

ירושלים  - ג'רבהתש"ס - חש"דהכהן, כדיר בן יעקב הכהן - הכהן,יעקב בן שלום (דרך כוכב - זרע השלום - זרע יעקב
בני ברקתשנ"הפפויפר, אהרן בן יעקב (עליו)דרך כוכב
נוף איילוןתש"פכלפון, אליהו בן חייםדרך כל חי
חמ"דחש"דקטן, חנהדרך כלה

בני ברקתשע"אפריימן, אריה בן יעקבדרך למלאכת הבורר
בני ברקתשס"טפריימן, אריה בן יעקבדרך למלאכת הלש

ניו יורק New Yorkתש"גליפערהאנט, יחזקאל בן יוסף הכהןדרך לתלמוד - 2 כר'
ירושליםתשפ"אארלנגר, יצחק - ארונובסקי, מרדכי נחמןדרך מבוא השמש החדש

ירושליםתשס"גורשנר, יעקב ירוחם בן יהושע יחזקאלדרך מיעקב - ע"ז
תשע"חיגודיוב, משה בן יצחקדרך מצותיך
סוסה,תר"ףיצחק בן ראובן אלברג'לונידרך מצותיך
ירושלים Jeruasalemתשע"אנוסבכר, אליעזרדרך מצותיך

מודיעין עיליתתשע"חפזריני, דודדרך מצותיך - תדיר וקדימה במצוות
ורשה Warsawתר"לרוזאניס, יהודה בן שמואלדרך מצותיך

ניו יורקתש"לשניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנאדרך מצותיך - 3 כר'
חמ"דתשס"זבעילום שםדרך משפט

בני ברקחש"דדונט, מרדכידרך משפט - 3 כר'
בוסיירתשס"הלקט שיחות מוסרדרך נובהרדוק



סאיני Seiniתרפ"טהלר, שמואל בן ישראלדרך נשר
ירושליםתשע"הלאקס, משה אריה לייבדרך נשר - 2 כר'

קלינורדין Kleinwardתרצ"דשליסל, נתן נטע שלמה בן דודדרך נשר
פרילוקי Prilukiתרס"בצירלסון, יהודה ליב בן משה חייםדרך סלולה
ירושליםחש"דקאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתו"א)דרך עדותיך

בני ברקתשע"והוניגסברג, שמואל בן מאיר יחיאל הלוידרך עליה - אגדה ומוסר
ויקליףתשס"אלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - גולדברדרך עץ החיים <ודברת בם>

ירושלים Jeruasalemתשע"חלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)דרך עץ החיים והקדמת ללימוד החכמה ממהרח"ו
לודתשנ"זאלאשקר, יוסףדרך עץ החיים
שלוניקי Salonikaתקס"דאלגאזי, חיים יצחק בן יהודהדרך עץ החיים

חמ"דתשע"גלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - אבינר,דרך עץ החיים - עם פירוש
ורשה,תרפ"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)דרך עץ החיים

מונקץ' Mukachevoחש"דשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינוב - רייזמן, יואלדרך פקודיך - הקדמה עם מ"מ והשוואות
ירושלים Jerusalemתשט"זשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובדרך פקודיך - 4 כר'

בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהדרך צדיקים
פיוטרקוב Piotrkowתרע"בילין, אברהם בן אריה זאבדרך צדיקים
ווארשא,.([תרס"ג]לווין, נח חיים בן משהדרך צדיקים

חמ"דתשס"זדיעי, בן ציוןדרך ציון
ירושליםתשע"גמוצפי, בן ציון בן סלמןדרך קדושים

פרנקפורט דמין Frankתנ"גאופנהיים, יהודה ליווא בן שמואל זנווילדרך שיח
בני ברקתשס"דיברוב, צבי בן משה יצחק אהרן (עורך)דרך שיחה - 2 כר'

סט. לואיס St. Louisתרפ"ואיזראלסון, שלום בן אשרדרך שלום
עתניאלתשע"דהכהן, רא"םדרך שער העליון - 3 כר'

ורשה Warsawתר"עכ"ץ, דוב בריש בן יצחק אברהם אבלידרך תבונה
ירושלים Jerusalemתשע"זלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - לדרמן,דרך תבונות <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתש"פלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - סיטרוקדרך תבונות <מבואר>
ירושלים Jerusalemתשי"אלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)דרך תבונות - 4 כר'

ירושליםתשע"גלרפלד, חיים צבידרך תורה
ירושליםתשע"זדונט, מרדכי -פלדמן, שמחהדרך תחומין
ברדיטשוב Berdichevתרנ"הסטפאנסקי, אברהם בן ברוך הלוי - טברסקי, אברדרך תמים

ירושליםתשע"דרייזר, דניאלדרך תשובה הורית - א
חמ"דתשע"חבעילום שםדרך תשובה - לנשים ונערות

ירושליםתשס"טזילבר, בנימין יהושעדרך תשובה
פתח תקוהתשס"האחרק, שאולדרכה של אש

חמ"דתשס"חבעילום שםדרכה של תורה - 3 כר'



ירושלים Jerusalemתר"פדרכה של תורה. תר"ףדרכה של תורה
ווילנהתרס"בדרכה של תורה. תרס"בדרכה של תורה
ירושלים Jerusalemתרפ"זדרכה של תורה. תרפ"זדרכה של תורה
ירושלים Jerusalemתרנ"אוורטהיימר, שלמה אהרן בן יעקבדרכה של תורה
ירושלים Jeruasalemתשע"גטיגר, אורידרכה של תורה
ירושליםתשס"המאור, מנחם זאבדרכה של תורה
בני ברקחש"דקובץ תורנידרכה של תורה
מעלה אדומיםתשנ"טרבינוביץ, נחום אליעזר בן איתמרדרכה של תורה
ירושליםתשמ"אשוורץ, יואל בן אהרןדרכה של תורה

ניו יורקתשע"האבראהאם, נחוםדרכי אבות
ליקוודתש"פגלבוקס, יהושע דבדרכי אבות - 2 כר'
ליקוואדתש"פגעלבוואקס, יהושע דב בן משה שמואל מרדכידרכי אבות - 2 כר'
ירושליםתש"עוינגרטן, משה יעקבדרכי אבות - 7 כר'

חמ"דתשס"חכהן, מיכאלדרכי אבות
בני ברקתשע"ארוזנברג, חיים חנוךדרכי אבות

ירושליםתש"זווינשטיין, אהרן בן מנחם מנדילדרכי אהרן - 6 כר'
ירושליםגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלדרכי אור - 2 כר'

ירושליםתשנ"טהייזלר, מרדכי שרגא בן יוסףדרכי אורה
ירושלים Jerusalemתרל"הארוואץ, ניסים שמואל יהודהדרכי איש
בני ברקתש"פדיין, נסיםדרכי איש
בני ברקתשע"גכהן, רפאל בן יצחקדרכי איש

ירושליםתשס"טמלכה, אריה יהודה בן מסעוד דניאלדרכי איש - 2 כר'
בני ברקתשנ"זהכהן, אליהו יהודה בן יצחק משהדרכי אליהו

ירושליםתשע"השפירא, צבי הירש בן שלמהדרכי אמונה <מהדורה חדשה>
בני ברקתשנ"בדרכי אמונה והשגחהדרכי אמונה והשגחה

מונקץ' Mukachevoתרע"דשפירא, צבי הירש בן שלמהדרכי אמונה
ירושליםתשנ"גמאזוז, אלטר בן בנציוןדרכי אמת - 2 כר'
ניו יורקתשע"וקאהן, צבי הערשל הכהןדרכי ארץ הצבי

סט. לואיס St. Louisתרפ"בסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירדרכי בקדש
בני ברקתשס"גקמפה, ברוך מרדכי בן אורי דודדרכי ברוך - 22 כר'

ניו יורקתשע"האבראהאם, נחוםדרכי ברכות
ירושליםתשע"זבני משפחת לויןדרכי דוד - לזכרו של רבי מרדכי דוד לוין

ירושליםתשע"טכולל דרכי דוד (פנחסי)דרכי דוד - שבת
ירושלים Jeruasalemתשע"בכולל דרכי דודדרכי דוד - אבה"ז

ירושליםתשנ"וכליפה, דוד בן מכלוףדרכי דוד



ירושלים Jerusalemתשי"אלווין, מרדכי דוד בן ברוךדרכי דוד - 4 כר'
חמ"דתשס"ולוריא, דוד מרדכידרכי דוד

אמשטרדם Amsterdamתקנ"ג - תקנ"המילדולה, דוד בן רפאלדרכי דוד - 5 כר'
ירושליםתש"ןקסל, דוד בן מיכאלדרכי דוד - 3 כר'

ירושליםתשע"הסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםדרכי דעת - 2 כר'
חמ"דתשע"דבעילום שםדרכי ה'

יס Jassyתרי"זיוסף דוד בן אפרים הכהןדרכי האמונה
בני ברקתשמ"דרובינשטיין, מרדכי אריה בן אליעזרדרכי האריה

פתח תקוה Petah Tikvaתשט"וקאנפאנטון, יצחק בן יעקבדרכי הגמרא - 4 כר'
מודיעין עיליתחש''דדיין, משהדרכי ההוראה כפי שקבלנו מרבותינו מעתיקי השמועה

וילנה Vilnaתרמ"דאליאשברג, יהונתן בן מרדכידרכי הוראה
זולקוה Zholkvaתר"גחיות, צבי הירש בן מאירדרכי הוראה

ירושליםתשס"הקובץדרכי הוראה - 15 כר'
בני ברקתשס"וליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דודדרכי החיים - 2 כר'

בילגורי Bilgorajתרצ"זמארבר, גרשון אפרים בן משה נתןדרכי החיים
פיוטרקוב Piotrkowתרמ"דקוטקובסקי, יוסף בן זאב הלוידרכי החיים
חמ"דחש"דכהן, נתנאלדרכי היחוד
שלוניקי Salonikaתקע"גמאייו, רפאל יצחק בן אהרן-נוניס, יצחקדרכי הים

בני ברקתשס"זפישהוף, מרדכי בן תנחוםדרכי הים - 2 כר'
'מונקץ Mukachevoתר"עגולדברגר, זאב וולף בן יוסףדרכי הישר והטוב

ירושליםתשס"דטיקוצינסקי, שלמהדרכי הלימוד בישיבות ליטא במאה התשע עשרה
ירושליםחש"דרוטנברג, מנחם עמידרכי הלכה - 2 כר'

ירושליםתשנ"בשמרלר, חיים בן אליהו שמואלדרכי הלכה - 12 כר'
ניו יורקתשע"האבראהאם, נחוםדרכי המגילה
מודיעין עיליתתשע"האלטוסקי, ישראל ראובןדרכי המלוכה

ניו יורק New Yorkתשי"דגרוסמאן, זאב וולף בן אברהםדרכי המליצה בספר תהלים
בני ברקתשס"דמנהיים, אהרןדרכי המשפט
אמשטרדם Amsterdamתרמ"בוויינקופ, יצחק יוסף בן-ציוןדרכי הנסיגה

הנובר Hanoverתר"זמשה בן יום-טוב מלונדוןדרכי הנקוד והנגינות - 2 כר'
בני ברקתשס"אשיף, ירחמיאל בן אביגדור יחזקאלדרכי העבודה - 3 כר'

בני ברקתשמ"ואמסלם, חייםדרכי העיון
ירושליםתשע"במאזוז, מאיר בן מצליחדרכי העיון
גבעת שמואלתשס"חגולדברג, זלמן נחמיה בן אברהםדרכי הפסק
בני ברקתשע"אהלפרין, רפאל בן יעקבדרכי הקב"ה

אשקלוןחש"דזעפרני, רועי ישראלדרכי הקנינים במכירת חמץ



ירושליםתשס"השינדלר, מרדכי בן לוי יצחקדרכי הקנינים
בני ברקתשע"גכהן, אליעזרדרכי הריבית
לבוב Lvovתר"לוואלדברג, שמואל בן יואלדרכי השינויים
ירושליםתשע"דשינדלר, מרדכי בן לוי יצחקדרכי השכירות

ירושליםתשע''זרבינוביץ (ראפפורט) ישראל דוד הכהן בו יעקב עקדרכי השלחן - 2 כר'
ירושליםתשע"הפיש, מרדכי הלוידרכי השלימות
ירושליםתשמ"אקאנפאנטון, יצחק בן יעקבדרכי התלמוד

ירושליםתשע"טקאנפאנטון, יצחק בן יעקב - אריאל, ישראלדרכי התלמוד, תרגילנו בתורתך
חמ"דתשפ"אקשת, אחיקםדרכי התלמודים
ירושליםתשע"דפואה, אליעזר נחמןדרכי התשובה

ירושליםחש"דדרכי וכללי הגמראדרכי וכללי הגמרא
ניו יורקתשס"הליברמן, יוסף דב כהנאדרכי זקנים

בני ברקתשס"בסילמן, יהודה משה בן טוביהדרכי חושן - 6 כר'
ניו יורק New Yorkתשמ"זגולד, יחיאל מיכל בן משה חיים הלוידרכי חיים ושלום - 2 כר'

ראשון לציוןתש"לאדלר, חיים מרדכי בן גדליהדרכי חיים - 6 כר'
ירושליםתש"פאיפרגן, אשר חייםדרכי חיים
ירושליםתשכ"חאלעזרי, חיים משה ראובןדרכי חיים
לובלין Lublinתרמ"והאלברסברג, חיים ישעיה הכהןדרכי חיים
ירושלים Jerusalemתרפ"בהלוי, חיים אבתר זגולדרכי חיים
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"אזילברברג, חיים יעקב נפתלי בן אברהם בנימיןדרכי חיים
ורשה Warsawתרס"חליינר, חיים שמחה בן אברהם יהושע השלדרכי חיים
ניו יורק New Yorkתש"חניימאן, אפרים פישל בן מרדכידרכי חיים
בני ברקתשס"זפישהוף, מרדכי בן תנחוםדרכי חיים

סאטו - מארע,ת"שצימטבוים, רפאל הלוידרכי חיים - 2 כר'
אלעדתשע"גאורשלימי, אפריםדרכי חינוך להורים ומחנכים

תפרחתשע"וגנצרסקי, בצלאל שלמה הלוידרכי חכמה - עירובין
ירושליםתשע"טבעילום שםדרכי חכמת האר"י

ירושלים Jerusalemתש"יוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודדרכי חן
ניו יורקתשע"האבראהאם, נחוםדרכי חנוכה
ירושליםתשנ"זאבידן (זמל), אברהם משה בן מרדכי אריהדרכי חסד
ניו יורקתשל"האושפאל, יצחק דובערדרכי חסד

ירושליםתשע"הקארפ, צבי משה בן אביגדור שלמהדרכי חשבון הראיה - 2 כר'
ירושליםתשע"אאליהו, מרדכי בן סלמאןדרכי טהרה השלם

ירושליםתשמ"ואליהו, מרדכי בן סלמאןדרכי טהרה
חיפהתשע"אינקלביץ, אשר חנוךדרכי טוהר



ניו יורקתשע"דאבראהאם, נחוםדרכי יום טוב
בני ברקתש"עדינר, יהודה אריהדרכי יוסף צבי
בני ברקתש"עדינר, יוסף צבי הלוידרכי יוסף צבי

יוהניסבורג, פרוסיהתרי"טאדל, יוסף אליעזר ליבר בן יהודה ליב הלוידרכי יוסף - 2 כר'
בית שמשתשס"חאוחנה, יוסף חייםדרכי יוסף - 2 כר'
בני ברקתשס"אליברמן, יוסף בן יצחק צבידרכי יוסף - 5 כר'

ניו יורקשארף, משה יעקב בן אפריםדרכי יושר <מהדורה חדשה> - ב
קראקא,תרס"בשארף, משה יעקב בן אפריםדרכי יושר - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"טשטראוס, יהודה שלמהדרכי יושר - פסח

בני ברקתשמ"וגינצלר, יוסף מרדכי בן יצחק אייזיקדרכי ים סוף
תשס"חדרכי יעקב - הנהגות מרן הקהילות יעקב

ירושליםתשע"גארנטרוי, יעקב מרדכי בן יונה יוסף הכהןדרכי יעקב - קידושין
ניו יורק New Yorkתשס"וגרוסמאן, יעקב אריה בן ישראל גדליה הלוידרכי יעקב - 2 כר'

בני ברקתשע"טפוגלבלט, יעקב בן שמואל יוסףדרכי יעקב - 15 כר'
בני ברקתשע"טדרעי, יצחק בן שלוםדרכי יצחק - ריבית

ירושלים Jerusalemתשט"זווארהפטיג, ירוחם אשר בן שלמה יעקבדרכי ירוחם
ירושליםתשנ"גגרוסמן, יעקב אריה הלוידרכי ישראל

ירושליםתשע"ומנחם מנדל בן אליעזר מפרמישלאןדרכי ישרים <מהדורה חדשה>
בני ברקתשע"הכולל יששכר באהלךדרכי ישרים - פרק איזהו נשך

לבוב Lvovתרכ"המנחם מנדל בן אליעזר מפרמישלאןדרכי ישרים - 7 כר'
בני ברקתשע"דשניידר, מרדכידרכי ישרים

ירושלים Jeruasalemתשס"טפלבני, יוסףדרכי לימוד העיון
בני ברק Bene Berakתשע"דויזל, ישראל בן אלתר יעקב הלוידרכי לימוד - קידושין

פריס Parisר"פקמחי, משה בן יוסףדרכי לשון הקודש
ירושלים Jeruasalemתשע"אקובץ זכרוןדרכי מבשר

פתח תקוהתשמ"חניימן, יעקב אריהדרכי מוסר - 2 כר'
ירושליםתשמ"אספר זכרוןדרכי מנחם
וילנה Vilnaתרמ"זבהרי"ף, מרדכי בן ידידיה פסחדרכי מרדכי
חמ"דתשע"דכהן, מרדכידרכי מרדכי
חמ"דתשע"חתורג'מן, מאור מאירדרכי מרדכי

זולצבך Sulzbachתנ"באיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)דרכי משה <אורח מישור> - יו"ד
ירושליםתשע"בברוין, חנניה יום טוב ליפא בן ישראל ברוךדרכי משה החדש <מהדורה חדשה>

מרגיטה Marghitaתש"בברוין, חנניה יום טוב ליפא בן ישראל ברוךדרכי משה החדש
פירט Fuerthתק"כאיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)דרכי משה - או"ח

חמ"דתרצ"זברנט, משה הלוידרכי משה



ג'רבה Djerbaתרצ"הכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהדרכי משה
ירושליםתשנ"טעמיאל, משה אביגדורדרכי משה - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתש"פפיינשטיין, משה בן דוד - שיינר, שכנא מנדלדרכי משה - 2 כר'

ירושליםתשנ"זכהן, חנוך בן יהודהדרכי משפט - 2 כר'
בני ברקתשס"טנידאם, אלעזר בן מכלוףדרכי משפט - 3 כר'

בני ברקתשע"גשטורך, נחום צבי בן שמואלדרכי נוחם
בני ברקתשנ"וקרויס, חיים בן ישעיהדרכי נועם החיים - 2 כר'

חמ"דתשע"בארליך, אלחנן בן אליהו איילדרכי נועם על התורה - 2 כר'
בלוגראדו,תקצ"טאלקלעי, יהודה בן שלמה חידרכי נועם

ירושליםחש"דביהמ"ד מאירת עינים ברסלבדרכי נועם - 8 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםדרכי נועם - מצות מילה

בני תורה ירושליםחש"דדי אוליוויירה, שלמה בן דודדרכי נועם - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשט"והורוויץ, חיים שלמה בן אלטר אליעזרדרכי נועם - 2 כר'

ורשה Warsawתרל"והרינזון, שלום דוב בר בן שמעוןדרכי נועם
ירושלים Jeruasalemתשנ"בוגשל, שאול בן יהושע אהרןדרכי נועם
ניו יורקתשנ"חווייסבלום, אלימלך בן אליעזר ליפמאןדרכי נועם
מונקץ' Mukachevoתרע"דיולס, דוד אלימלך בן אליעזר ליפאדרכי נועם
חמ"דתש"עסתר, דןדרכי נועם

טבריהתשע"גקוק, איסר דב בן נחום הכהןדרכי נועם - בסוגיות הש"ס
קניגסברג Koenigsbergתקכ"דשמואל בן אליעזרדרכי נועם

הנובר Hanoverתרנ"ו - תרנ"חגוטליב, מנחם בן אליעזרדרכי נעם (שלחן ערוך קטן ח"ב)
רדלהים Roedelheimתקס"ואבן-חביב, משה בן שם-טובדרכי נעם

ישראלתשפ"אברזובסקי, שמואל בן שלום נחדרכי נעם - קונטרס הרוב
בני ברקתשמ"ומונק, מאיר בן אליהו הכהןדרכי נעם
ונציה Veniceתנ"זמרדכי בן יהודה הלוי ממצריםדרכי נעם
ניו יורק New Yorkתש"ך-תשכ"הפרלמוטר, יעקבדרכי נעם

Przemysl(תרנ"ג)לאזר, שמעון מנחםדרכי ספר הושע ובאורו
ירושליםתשע"טלוגאסי, יעקב ישראלדרכי עבודת ה' - 2 כר'

וילנאתרכ"זוורטמאן, משה בן חייםדרכי עולם
חיפהתשע"דינקלביץ, אשר חנוךדרכי עונג - 2 כר'
ליקוואדתשע"אלעבאוויטש, מרדכי אליעזר בן אפרים דודדרכי עזרי - 4 כר'

ירושליםתשע"אשינדלר, מרדכי בן לוי יצחקדרכי עירובין
ירושליםתש"סלנדמן, צבי בן נתן נטעדרכי פועלים

ביריהתשס"בביטון, אליהו בן יצחקדרכי פלא - טלפון ופלאפון
חמ"דחש"דלרנר, צבי יוסףדרכי צבי - 6 כר'



תפרחתשס"בגנצרסקי, בצלאל שלמה הלוידרכי צדק
ניו יורקתשס"חזילבר, מנחם זכריהדרכי צדק

לבוב Lvovתרכ"הזכריה מנדל בן משה יהושע מיארוסלאבדרכי צדק - 3 כר'
ניו יורקתשס"גהיילפרין, דוד בן ישראל - היילפרין  ישכר בעריש בדרכי ציון - ליקוטי אמרים

ברטיסלבה Bratislavaתרפ"בחיים יחיאל בן יוסףדרכי ציון
קולומיה Kolomyyaתרמ"וירא, עובדיה בן אברהם מברטנורהדרכי ציון - 3 כר'

פרנקפורט דמייןת"יפורגס, משה בן ישראל נפתלי הירשדרכי ציון
ניו יורקתשע"וקליין, בן ציון בן אליעזר זאבדרכי ציון
ירושליםתשע"זשלזינגר, אליהו בן אהרן צבידרכי ציון

ירושליםתשנ"אהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלוידרכי קנין תורה
ירושליםתשע"זשוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןדרכי שלום <מהדורה חדשה>

ירושליםתשל"אכהן, שלום בן יעקבדרכי שלום
וינה Viennaתרצ"ב - תרצ"גלייטר, יחיאל מיכל בן שלוםדרכי שלום - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתקע"אמארגונאטו, ניסים חיים שלום יעקבדרכי שלום
ירושלים Jeruasalemתש"סמייארא, אריאל שלום בן גבריאלדרכי שלום - 2 כר'

ריגה Rigaתר"צסטול, משה שלום בן שלמה איסרדרכי שלום
חמ"דתשנ"טספר זכרוןדרכי שלום - הרה"ג רפאל שלום שאול הכהן מונק זצ"ל

ירושליםתשמ"טפוטאש, מרדכידרכי שלום - 2 כר'
בילגורי Bilgorajתרפ"טשוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןדרכי שלום

מודיעין עיליתתשס"דזכאי, שלמה בן אהרןדרכי שלמה - בבא קמא
ירושליםתשע"גספר זכרוןדרכי שלמה

ירושליםתשנ"אאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןדרכי שמואל - 5 כר'
ניו יורקתשל"זשפירא, משה שמואלדרכי שמואל
ני ו יורקתשל"ורוזנברג, שמחה בן נחמןדרכי שמחה
חמ''דחש''דצדוק, גלעדדרכי תימן

ליקוודתשע"בשפירא, צבי הירש בן שלמה - שפירא, חיים אלעזדרכי תשובה <מהדורה חדשה> - 2 כר'
אופקיםתשע"חשפירא, צבי הירש בן שלמה - הורליק, אליהו בן חדרכי תשובה המבואר - 2 כר'

עכותשע"טאזולאי, יהודהדרכי תשובה - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרס"טרבינוביץ, יצחק יהודה ליב בן שמריהודרכי תשובה

וילנה Vilnaתרנ"ג - תרצ"דשפירא, צבי הירש בן שלמה - שפירא, חיים אלעזדרכי תשובה - 7 כר'
ירושליםתשמ"חברויאר, יצחק בן שלמה זלמןדרכי

טבריהתשס"טקוק, איסר דב בן נחום הכהןדרכיה דרכי נועם - 2 כר'
ביתר עיליתתשע"וסופר, יוחנן בן משה (הנהגותיו)דרכיו ראיתי

מודיעין עיליתתשע"טבן ישי, ישראל בן דוד הכהןדרכים ושיטות לזכירת הלימוד
תל אביב Tel Avivתש"ךעמרמי, משה מרדכי בן נח הכהןדרכים למשה



ירושליםתשס"זרקובסקי, יצחק בן אליהודרכים של אש - 4 כר'
בני ברקתשס"זקרלבך, שמואל בן נפתלידרכנו בחנוך

חולוןתשע"הגוראריה, אליהו יוחנןדרעזדען - תולדות הקהילה היהודית
תל אביבתשמ"דספר קהילהדרצקה - ספר זיכרון ליהודי דרצ'קה וגלילותיה

ירושליםתשנ"זארליך, מיכאל בן אברהםדרש <מו"מ בענייני הילפותות> - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"א - תרפ"היודלביץ, אברהם אהרן בן בנימין בונםדרש אב - 5 כר'

שלוניקי Salonikaתר"א - תרי"באשכנזי, ניסים אברהם בן רפאלדרש אברהם - 2 כר'
ירושליםתש"פשראבני, ראובן שלוםדרש בחכמה

ירושליםתשל"טדושינסקיא, ישראל משה בן יוסף צבידרש דרש משה
ניו יורק New Yorkתשי"אלייטר, משה בן יחיאל מיכלדרש דרש משה

בני ברקתשע"גרייסנר, שמואל דוד בן מתתיהודרש וחקר - 2 כר'
בני ברקתשע"דדויטש, חייםדרש חיה
בילגורי  ilgorajתרפ"חמנלה, שמעון זאב בן דוד עזריאל זליגדרש טוב

ירושליםתשע"דמועלם, יהודה בן יצחקדרש יהודה - 6 כר'
אלעדתשע"טלוי, יוסףדרש יוסף
ירושליםתש"עפיש, יעקב חזקיהו בן אהרון צבי אביגדורדרש יעקב

נתניהתשמ"ומשה בן שמואל מחליש מקראקאדרש משה <מהדורה חדשה>
וילנה Vilnaתרס"גאיטלמאן, משה בן שבתי שפטלדרש משה
ונציה Veniceשס"גאלבילדה, משה בן יעקבדרש משה

טבריהתשל"דהכהן, משה בן שמעון דריהםדרש משה - 2 כר'
הכהן, משהדרש משה
לודתשנ"דמלכה, משה בן יחיאלדרש משה
קרקוב Cracowשמ"טמשה בן יצחק מפיזנץדרש משה
לבוב Lvovתרל"במשה בן שמואל מחליש מקראקאדרש משה

בני ברקתשמ"חפיינשטיין, משה בן דודדרש משה - 2 כר'
פתח תקוהתשס"טפינטו, משה בן מסעוד אשרדרש משה - 2 כר'

בילגורי Bilgorajתרצ"הקאלנברג, משה בן אברהם יהודה ליבשדרש משה
ווארשא,תרע"ה,קליינבוים, יעקב משה בן יוסף הלוידרש משה
ברדיטשוב Berdichevתרס"גרובינשטיין, משה נתן בן מרדכי מנחם מנדל הלוידרש משה

תל אביבתשנ"קליגר, איסר בן שמעון צבידרש עולא רבה
ריגה Rigaתרצ"-הנקין, יהושע בן אליעזר קלונימוסדרשה לבר מצוה

ניו יורק New Yorkתשי"דשטייף, יונתן בן צבידרשה לחינוך בית הכנסת לעדת יראים
חמ"דתשס"זישראל, אברהםדרשה לישראל - ב

ירושליםתשס"ואלעזר בן יהודה מגרמיזאדרשה לפסח
,[?קראקא][?שנ"ז]ישעיה בן מאיר סופרדרשה לפרשת במדבר



לונדון Londonתשט"ואברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)דרשה לראש השנה
תל אביבתש"ניהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגדרשה לשבת הגדול (שמ"ט) <מהדורת פרדס>

חיפהתשל"גמונק, שמואל דוד בן רפאל שלום שאול הכהןדרשה לתשובה
בני ברק Bene Berakחש"דהגר, משה יהושע בן חים מאירדרשה מאדמו"ר בעל ישועות משה זצ"ל

פיוטרקוב Piotrkowתרע"ברוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקדרשה צמר ופשתים
ירושליםתשכ"באגסי, שמעון אהרן בן אבאדרשה
הנובר Hanoverתקפ"טאיגר, פרץ זאבל בן יהודה ליבדרשה
ניו יורקתשכ"בסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלוידרשה
ורשאתרצ"ושפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךדרשה

בני ברקתש"עדיין, נסים בן שלמהדרשו ה' בהמצאו
ירושלים Jeruasalemתש"עקובץדרשו ה' בהמצאו

ורשה Warsawתרנ"אפרידנברג, אלכסנדר סנדר בן ברוךדרשו משפט
אלעדתשע"אספר זכרון למרן הנודע ביהודהדרשו ציון

ירושליםתשע"אפישר, ישראל יעקב בן אהרןדרשות אבן ישראל
ירושליםתשע"אהורוויץ, אריה ליבש בן יצחק הלוידרשות אגרות ותולדות בעל שו"ת הרי בשמים

מילוואקי1939קורנפלד, משהדרשות אין אידיש - שמות
ורשה Warsawתרפ"ג - תרפ"טעמיאל, משה אביגדור בן יעקב יוסףדרשות אל עמי - 3 כר'

קידן Kedainiaiתרפ"טשפירא, אליעזר יהושע זליג בן יעקבדרשות אליעזר
מישקולץ Miskolcתרצ"ח - הקד' תש"ארוט, יואל צבי בן שמעוןדרשות בית היוצר

פרנקפורט דאודר Frankתקפ"וכהן, גבריאל בן יעקבדרשות גבר"י - 2 כר'
ניו יורקתשס"וטייטלבוים, יואלדרשות הושענא רבא

פירט Fuerthתקנ"דברצפלד, בנימין וולף בן יהודה לימאדרשות הזאב
ירושליםתשנ"גברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבדרשות הנצי"ב

ירושליםתשס"גלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוידרשות הצל"ח השלם
אלעדתשס"בלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוי - לנדאו, יחזקאל בדרשות הצל"ח - שבת שובה, הספדים

קושטא Istanbulרצ"גנסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)דרשות הר"ן - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"דצוובנר, אברהם בן יהודה ליב שאגדרשות הרא"ש
וילנה Vilnaתרע"גלווין, בנימין בן יעקבדרשות הרבי"ל

וילנה Vilnaתר"עהורוויץ, משה בן אהרן יהודהדרשות הרמ"ה - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"טגרויסלייט, פינחס מיכאל בן יצחק אייזיקדרשות הרפ"ם

(שאלוניק),רפ"ה]אבן-שם טוב, שם טוב בן יוסףדרשות התורה - 2 כר'
בני ברקתש"פעובד, אפריםדרשות התורה - בראשית

ירושליםתשנ"בחיים בן יצחק מוולוז'יןדרשות וביאורים לרבינו חיים מוואלאזין זלה"ה
וץ Vacתרצ"בגולדברגר, מיכאל בן מנשהדרשות וחידושי רמ"ג

ירושליםתשנ"ואשכנזי, בצלאל בן אברהםדרשות ומאמרים לרבינו בצלאל אשכנזי



ירושליםתשנ"בדי קוריאל, ישראל בן מאירדרשות ומאמרים
ניו יורק New Yorkתרפ"בדוקטור, מרדכי בן צבי הירשדרשות ונאומים - 2 כר'

ירושליםתש"מגירונדי, יונה בן אברהםדרשות ופירושי רבנו יונה גירונדי
בני ברקחש"דואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלוידרשות ושיחות שבט הלוי - 3 כר'

ליקוודתשע"זפולאק, מנחם בן אברהם הלוידרשות חלק לוי - 2 כר'
ניו יורקתשע"דסופר, יוסף ליב בן זוסמאן אליעזרדרשות ילקוט סופר
ניו יורקתרע"טסאדין, יצחק בן קלמןדרשות יצחק סאדין
ווארשא,תרע"ב,בילקין, מרדכי צבי בן אברהם הלוידרשות לבר מצוה
חמ"דחש"דבעילום שםדרשות לבר מצוה
ניו יורק New Yorkתרפ"חזלמנוביץ, מנחם מנדל בן אברהם אבלידרשות לבר מצוה
ירושליםתשל"ומונק, שמואל דוד בן רפאל שלום שאול הכהןדרשות לבר מצוה

ירושליםתשע"גמנדלבוים, דוד אברהםדרשות לבר מצוה - 2 כר'
ניו יורקתשל"וארנרייך, שלמה זלמן בן יעקבדרשות לחם שלמה
ירושליםתשנ"זישראלי, שאול בן בנימין איזראעליטדרשות לימי הפסח

ירושליםתשנ"וישראלי, שאול בן בנימין איזראעליטדרשות לימים הנוראים
טירנוי Trnavaתר"פרייך, ישראל בן יעקב קופלדרשות לימים נוראים ולמועדים

ורשה Warsawתרפ"גניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןדרשות לכל שבתות השנה והמועדים
ריגה Rigaתרצ"דאלישביץ, אלכסנדר זושאדרשות לעמנו ולדתנו
ירושליםתשע"בשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןדרשות לפרשת שבוע

בני ברקתשנ"זקאצנלנבוגן, שמואל יהודה בן מאירדרשות מהר"י מינץ - 2 כר'
תל אביבתשנ"ויהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגדרשות מהר"ל מפראג <מהדורת פרדס>

ירושלים Jerusalemתשי"טיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגדרשות מהר"ל מפראג - 2 כר'
ניו יורקתשע"גבריסק, מרדכי בן יהושעדרשות מהר"ם בריסק - 2 כר'

ירושליםתשכ"חפארהאנד, משה בן יוסף צבידרשות מהר"ם פארהאנד
קלוז' Clujתרצ"זשיק, משה בן יוסףדרשות מהר"ם שיק - 3 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתר"סשפירא, משה בן יהושע אייזיקדרשות מהר"ם
סט. לואיס St. Louisתרפ"אהורוויץ, שמריהו בן ניסן הלוידרשות מהר"ש

ניו יורקתשי"זצינץ, אריה ליב בן משהדרשות מהרא"ל - 4 כר'
לידז Lodzתר"פדייכס, ישראל חיים בן אריה ליב צבי הירשדרשות מהרי"ח
וילנה Vilnaתרפ"דקריקשטאנסקי, ישראל חיים בן יהודהדרשות מהרי"ח

ירושלים Jerusalemתש"סדושינסקי, יוסף צבי בן ישראלדרשות מהרי"ץ - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"באורליאנסקי, צבי הירש בן יצחקדרשות מהרצה"א - 2 כר'
ירושליםתשנ"בשיק, אליעזר שלמהדרשות מוהרא"ש - 3 כר'

קעמעטשעתרצ"אלאנאראוויטש, מרדכי בן משהדרשות מרדכי
מודיעין עיליתתשע"אשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוידרשות משמר הלוי - 2 כר'



ירושליםתשנ"אעוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלדרשות עזיאל - מסכת אבות
אנטווורפןפינברג, יהושע יוסף בן נחום דבדרשות עזרת כהנים
קרקוב Cracowשל"ג - של"האבן-שועיב, יהושעדרשות על התורה

ירושליםתשע"דשטרן, פנחס אליעזרדרשות על שמות הפרשיות
ניו יורק New Yorkתרפ"חזלמנוביץ, מנחם מנדל בן אברהם אבלידרשות פאר אלע

ווארשאתר"פזלוטניק, יהודה ליבדרשות פון הרב יהודה ליב זלוטניק לכבוד חנוכה
באר שבעתשע"בסלדין, זרחיה הלוי - אקרמן, ארידרשות ר' זרחיה הלוי סלדין

וילנה Vilnaתרע"בליפקין, ישראל בן זאב וולףדרשות ר' ישראל סלנטר
קרקוב - ירושליםשל"ג - של"ה - תשכ"טאבן-שועיב, יהושעדרשות רבי יהושע אבן שועיב
ירושליםתשנ"אדי אוזידא, שמואל בן יצחקדרשות רבי שמואל די אוזידא
חמ"דחש"דחריף, אברהםדרשות רבינו אברהם חריף
בני  ברקתשמ"זקורניצר, יוסף נחמיהדרשות רבנו יוסף נחמיה

בני ברקתשס"גואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלוידרשות שבט הלוי - 2 כר'
קושטא Istanbulתע"באליהו בן אברהם שלמה הכהןדרשות שבט מוסר

ניו יורק New Yorkתרצ"חלווין, חנוך זונדל בן שלום הלוידרשות שלמות - 2 כר'
ירושליםתשמ"הסופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלדרשות תורת חסד

מונסיתש"עהגר, מרדכי בן חיים מאירדרשות - 4 כר'
בני ברקתשנ"בזנגר, יום טוב בן יעקבדרשות - 9 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"גאבל, משה אליהודרשותיו של מגיד
פתח תקוהתשמ"אהיילפרין, יעקב מאיר שמחהדרשת הבר מצוה של הבחור יעקב מאיר שמחה היילפרי

פתח תקוהתשמ"בהיילפרין, נפתלי צבידרשת הבר מצוה של הבחור נפתלי צבי היילפרין נ"י
ירושליםתשמ"זפראג, בנימין זאב הלוי (עורך)דרשת הראב"ד - דרשת הרמב"ן - חידושי הרשב"ץ

בני ברקתש"ממשה בן נחמן (רמב"ן) - שטרנבוך, משהדרשת הרמב"ן לראש השנה - התקיעות כהלכה ובהידור
ירושליםתשע"אמשה בן נחמן (רמב"ן) - ספרקה, יואל יעקבדרשת הרמב"ן - קהלת עם פירוש חזון יואל
מודיעין עיליתתשע"זחיים בן יצחק מוולוז'ין - לובנשטיין, יצחקדרשת מהר"ח <כתבנו לחיים-יראת חיים>

ירושליםתשכ"אחיים בן יצחק מוולוז'יןדרשת מהר"ח - 3 כר'
קרקוב Cracowשנ"זישעיה בן מאיר סופרדרשת רי"ש סופר מקראקא
ביתר עיליתתשע"דעדס, יהודהדרשת שבת הגדול - 2 כר'

אשדודתשע"ויגר, אברהםדשן ביתך - זבחים
ירושליםתשכ"טברגמן, שמעון בן נחוםדשני

ירושליםתשנ"חאבן-דנאן, יצחק בן שמואלדשנת בשמן
ירושליםתשנ"בחלפן, אורי שרגא פייבש בן אליעזרדת אש <מהדורה חדשה>

ברלין Berlinתק"גחלפן, אורי שרגא פייבש בן אליעזרדת אש
ירושליםתשנ"הניגרין, משהדת הנשים

קושטא Istanbulתפ"ואבן-שאנג'י, אליעזר בן ניסיםדת ודין



ניו יורקתרפ"דבער, צבידת ודעת - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשכ"גסולה, משה זאב בן שלמהדת ודעת
ירושליםתש"לשטרנבוך, משה בן אשרדת והלכה

ירושלים Jeruasalemתשל"דורהפטיג, זרח - חפץ, חיים - גלס, דודדת ומדינה בחקיקה
תל אביבתשכ"טהלוי, חיים דוד בן משהדת ומדינה
ירושלים Jerusalemתש"גרמבני, חייםדת ומדינה

ירושלים Jeruasalemתשנ"חרבינוביץ, אהרןדת ופסיכולוגיה
ארגיל,תרט"ולארידו, אברהםדת יהודית בלערבי
ירושליםתשל"גועד משמרת הצניעותדת יהודית כהלכתה
ליקוודתשע"טמנדלוביץ, ראובן בן רפאל יעקבדת יהודית - חלה

ירושליםתש"עקרליבך, אליעזר יהודה בן בנימיןדת יומים
זולקוה Zholkvaתנ"ויקותיאל זיסקינד בן שלמה זלמן הלוידת יקותיאל

ניו יורק New Yorkתשי"אהסתדרות ציונית. המחלקה לחינוך ותרבות בגולהדת ישראל ומדינת ישראל
ניו-יורק,תשי"בפרידלנדר, יואל בן מאירדת ישראל ומנהגיו (עם תרגום אנגלית)

ניו יורק New Yorkתרנ"ז - תרס"באברמוביץ, דוב בר בן אברהם מנחםדת ישראל - 2 כר'
ניו יורקחש"דאולמן, משה נפתלידת שבת

ירושליםתשס"דוינברג, מרדכי בן ישראל צבידתשרי על עמיה - טאלנא
ירושליםתשכ"זברטוב (רודניצקי), ראובןה"למד-וו"

לודז,תרע"ח,ריבקינד, יצחק בן ברוך דניאלה"מזרחי" ותקופותיו
מלאכי, צביה"עבודה" ליום הכיפורים אופיה תולדותיה והתפתחותה 

טבריהתשס"דמכון נצח דוד דחסידי טאלנאה' אדר בעיה"ק טבריא תובב"א
בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהה' אור לי

בני ברקתשנ"טדיין, נסים בן שלמהה' אורי וישעי
חמ''דחש''דבעילום שםה' בקול שופר

בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהה' נסי
בני ברקתשע"ומאזוז, מאיר בן מצליחה' נסי

קרית ספרתשס"וגליברסון, אריהה' עזרי - 24 כר'
ירושליםתשס"זאשלג, ברוך שלום בן יהודה ליב הלויה' שמעתי שמעך - 4 כר'

בני ברקתשע"אשיף, אברהם אליקים געצלה' שערים
תשע"ושקלים, עזראהא לחמא עניא

ירושליםחש"דפינקל, רמההאבא מסלבודקה - הגה"צ רבי חיים זאב פינקל
תל אביבתשמ"אקורמן, אברהםהאבות והשבטים

ירושליםתשע"זנקי, דוד שלוםהאבלות בהלכה ובאגדה
תל אביב Tel Avivתשי"זישר, ברוך בן דודהאבלות והנחומים
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חליינר, חיים אשר בן משה צביהאבן הראשה - א



ירושליםתשע"גסעדה, יגאלהאבן והעזר - 3 כר'
אשדודתשס"דלוי, מאירהאגדה שבהלכה
נפולי Naplesר"נלאנדא, יעקב ברוך בן יהודההאגור <דפו"ר>
ירושלים Jerusalemתש"כלאנדא, יעקב ברוך בן יהודההאגור השלם
פיוטרקוב Piotrkowתרמ"דלאנדא, יעקב ברוך בן יהודההאגור - 2 כר'
בני ברקתשנ"זדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבהאגרת הזאת

ירושליםתשנ"בשוורץ, יואל בן אהרןהאדום האדום הזה
ירושליםתשנ"טוולבה, שלמההאדם ביקר

ירושליםתשס"דקרלינסקי, שלמה בן יעקבהאדם בעולמו
בני ברקתשנ"אקניגסהפר, מנחם אריה בן יעקב יהודההאדם בעולמותיו
מילווקי Milwaukeeתרצ"אשיינפלד, שלמה יצחק בן אהרןהאדם המעלה
תל אביבתשמ"וקורמן, אברהםהאדם וטבעו
ירושלים Jerusalemתש"לאריגור, יצחק אריה בן נתןהאדם לבדו

ירושליםתשס"במאור, מנחם זאבהאדם נברא לעזור ולשמח לאחרים
ניו יורקחש"דכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץהאדם על הירח

חמ''דאיטח, יעקבהאדם עץ השדה - 3 כר'
תל אביב Tel Avivתש"יגליצנשטיין, שמעון בן יצחקהאדמו"ר האמצעי רבי דובער שניאורי

תל אביבתש"לבורשטיין, אביעזרהאדמו"ר הרופא
ישראלתש"מפוקס, אברהםהאדמו"ר מסאטמר

ירושליםתשכ"טלוין, יהודה ליבהאדמו"ר רבי חנוך העניך הכהן
בני ברקחש"דלוין, יהודה לייבהאדמורים מאיזביצה

ירושליםתשס"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)האדרות עם לקט ביאורי הגר"א
סט. לואיס St. Louisתר"פלווין, יהודה ליב בן נחום פינחסהאדרת והאמונה - 3 כר'

ורשה Warsawתרס"בשמר, משה בן אליעזרהאדרת והאמונה
פרנקפורט דמין Frankfתע"דלרן, עקיבא בן יהודה ליבהאהל עולם

ירושלים Jerusalemתשט"וקובץהאהל - 23 כר'
ורשהתרצ"ותלמידי בית הספר יבנההאהלה - 8 כר'

ירושלים Jeruasalemיונה, מרדכיהאובדים בארץ אשור
ניו יורקתשס"וקריגר, מרדכי אהרון בן זאבהאוהבים דבריה גדולה בחרו

ירושליםתשנ"חאליצור, שולמיתהאופן האבוד ממערכת היוצר הקלירית לשבועות (תדפיס
ירושליםתש"עשיינברג, חיים פנחס - הלטן, מיכאל שלמההאוצר האמיתי

ורשה Warsawתרצ"זהאוצר מסיפורי צדיקיםהאוצר מספורי צדיקים
ורשה Warsawתרפ"אפין, שמואל יוסף בן יצחק איזיקהאוצר - 4 כר'

חולוןתשל"ודבירי, יעקבהאור במאמרים ובפתגמי חכמים
בני ברקתשס"זמנדלבוים, דוד אברהם בן משה מאירהאור המאיר - מסכת חייו של ר"מ שפירא מלובלין



ירושליםתשנ"גאריה, שלמה בן חיים יצחקהאור
שלוניקי Salonikaתקנ"הייטלש, ברוך בן יונההאורב
דש Dejתרפ"ט - תר"צהאורההאורה

ירושליםתש"נגרינבוים, נפתליהאושר שבאמונה
ירושליםתש"נגרינבוים, נפתליהאושר שבבטחון
בני ברקתשס"געובד, אפריםהאושר שבבית

אשדודתשנ"בכהן, מאירהאושר שבחיי נישואין
ירושליםחש"דואנונו, שמעוןהאושר שבטהרה

בני ברקתשס"בעובד, אפריםהאושר שבנישואין - 2 כר'
ירושליםתשמ"זגרינבוים, נפתליהאושר שבתפילה
עפולהתשע"דאבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משההאותיות הקדושות

חמ"דחש"דע"פ ספר ריש מיליןהאותיות התגין והנקודות
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ו - תרפ"ופוסק, אליהו בן משה צביהאזלא גרש - 2 כר'

אזמיר Izmirתר"לחמווי, אברהם שלום חי בן רפאלהאח נפשנו
כפר חב"דתשע"דהרשקוביץ, מנחם מנדלהאח שלי

ירושלים Jerusalemתשי"דקובץהאחוד - 8 כר'
ירושליםתשמ"חוינגרטן, רהאחים הקדושים

ירושליםתשמ"וקרסל, גצל בן יחיאל מיכלהאחים שולזינגר - הדפוס וההוצאה
חמ"דתשפ"אוואהל, אריה בן אפרים משההאי"ר הנר

בת יםתשנ"אהאיגוד - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"חקובץ תורניהאידרא - א

חמ"דתש"עקובץהאיחוד בחידוד - 8 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"הבטאון איחוד הבחורים דחסידי סטריקובהאיחוד - 5 כר'
חמ"דתשמ"זבטאון התאחדות בני הישיבות דאירופההאיחוד - 4 כר'
ירושליםתשע"חבן דוד, יהודההאייפון בהלכה
לא ידועחש"דפאפרש, מאיר כ"ץהאילן הגדול

ירושלים Jeruasalemתשע"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שפירא,האילן הקדוש עם ביאור
בני ברקתשע"במאסף תורניהאילן

ליכטנשטיין, דוד בן שמואל צביהאינטרנט בהלכה
ירושליםתשנ"דשוורץ, יואל בן אהרןהאינתיפאדה ולקחיה

ירושליםתש"עבעילום שםהאיסור החמור
ניו יורק New Yorkתשי"בברגמן, יששכר דוב בן שלמההאיסור של השתמשות במיקרופון בשבת וביום טוב

ירושלים Jeruasalemתשע"ופישר, אליעזר בן ראובן חיים הכהןהאיצטגנינות באספקלריה של תורה - 2 כר'
ירושליםתשס"זגילקרוב, גדעון מאירהאיר המזרח

ירושליםתשע"האברהם, דוד בן אברהםהאיר ממזרח - 17 כר'



ירושליםתשע"חאברהם, דודהאיר ממזרח - 2 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"זדיין, נסים בן שלמההאירה עיני

בני ברקתשע"גשוורץ, יחזקאל אהרן בן חיים יעקב מנחםהאירוסין והנישואין השלם - 2 כר'
בני ברקתשס"בליבוביץ, יחיאל צבי (עליו)האיש הדומה למלאך ה'

ירושליםתשמ"דחיגר, משההאיש והאשה בדיני ישראל
תל אביבתשכ"דכהנא, קלמן בן בנימין זאבהאיש וחזונו
ירושליםתשל"בלוין, יצחק מאיר הכהן (עליו)האיש ופעלו
בני ברקתשע"חקריסטל, דוד שלוםהאיש מקדש
בני ברקחש"דויספיש, מרדכי מנחם (עליו)האיש מרדכי

ירושליםתשכ"בהכהן, שמואל אבידור בן מרדכיהאיש נגד הזרם
ירושליםתשס"וזוננפלד, שלמה זלמןהאיש על החומה - 3 כר'
ירושליםתשס"טמשי זהב, מנחם מנדל - צביהאיש על העדה - 3 כר'

חיפהתשע"גפריש, יחיאל - הכהן, ידידיההאיש על העדה - תולדות הרב שאר ישוב כהן
ירושליםתשס"השוורץ, יואל בן אהרןהאיש שהיה למגדלור

בני ברקתשמ"בטננבוים, אברהםהאיש שלא נרתע
מודיעין עיליתתשע"דדרדק, ישראל תנחוםהאלולים קודש לה'

ירושליםתשמ"זשוורצפוקס, שמעון (עורך)האליאנס בקהילות אגן הים התיכון בסוף המאה הי"ט והש
גבעת אולגהתשכ"חספר קהילההאלמין טורץ

ירוסלב Jaroslawתר"עחריף, יצחק בן יוסף משההאלף לך שלמה
ניו יורק New Yorkתש"יקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןהאלף לך שלמה - 4 כר'

באר שבעתשס"אבודנהימר, אריההאלף לשלמה - על פירוש רש"י לשיר השירים
תל אביב Tel Avivתש"יבכר, יקיר בן יוסףהאם ככל הגויים?

ישראלחש"דפוקס, יעקבהאם כתב רבי משה מלונדון תוספות על הרי"ף?
ירושליםתשל"ושפיגל, יעקב שמואל בן יהודההאם לפנינו קטע חדש מאגרת הקודש?- תדפיס

חמ"דחש"דבעילום שםהאם נמצאה התכלת
ברוקליןתשע"בקאהן, דוד בן צבי משההאמונה הנאמנה

ישראלתשע"טאברהם בן דוד הלוי (הראב"ד הראשון)האמונה הרמה <האמונה המבוארת>
Frankfort on the Maiתרי"גאברהם בן דוד הלוי (הראב"ד הראשון)האמונה הרמה

זולקוה Zholkvaתר"חיעקב בן ששת - משה בן נחמן (רמב"ן, מיוחס לו)האמונה והבטחון - 3 כר'
ירושלים,תשט"ויעקב בן ששתהאמונה והבטחון
ברסלאו Breslauתרי"גקוטנר, יהושע השל בן אהרןהאמונה והבטחון
תל אביבתשכ"הרביד, דודהאמונה והדעה

ירושלים Jerusalemתרס"אמאלצאן, שמואל בן אברהםהאמונה וההשגחה
ברסלאו Breslauתר"זקוטנר, יהושע השל בן אהרןהאמונה והחקירה

ירושליםתשס"ההוכמן, אברהם מנחם בן שלום יהודההאמונה וי"ג עיקריה



חמ"דחש"דקוך, אברהם עמרם הלויהאמונה מה למעשה
ירושלים Jeruasalemתשל"ז - תשל"חקובץ קנאי ירושליםהאמונה - ג

ירושלים Jeruasalemתשע"בסעדיה בן יוסף גאון - כהן, דודהאמונות והדעות <עם דרך אמונה> - 4 כר'
ישראלתש"לסעדיה בן יוסף גאוןהאמונות והדעות <מהדורת הרב קאפח>

יוזפוב Jozefowתרמ"וסעדיה בן יוסף גאוןהאמונות והדעות - 4 כר'
חמ"דתש"פבעילום שםהאמינו... ותאמנו האמינו... והצליחו

ישראלתשכ"חפלאוט, זאב משההאמנם עם נבחר
ירושלים,תשי"באשכולי, אהרן זאב בן חיים מאירהאמנסיפציה היהודית

תל אביבתשס"חאייזנבאך, ארתורהאמנציפציה של היהודים בשטחי פולין
ירושליםתשס"ושוורץ, יואל בן אהרןהאמנת בני נח

רכסיםתשע"דטולידאנו, משה בן יוסףהאמנתי ואדברה - 2 כר'
רכסיםתשע"חטולידאנו, משה בן יוסףהאמנתי ואזמרה
רכסיםתשע"וטולידאנו, משה בן יוסףהאמנתי ואספרה

רכסיםחש"דטולידאנו, משה בן יוסףהאמנתי כי אדבר - 2 כר'
חמ"דחש"דהאמרי מנחם מאלכסנדר

חולוןתשנ"זשעשוע, יוסף שלום בן חייםהאמת היחידה - 2 כר'
חמ"דתשע"טבעילום שםהאמת הנוקבת

ירושליםתשע"האבידן, משההאמת והשלום אהבו
חמ"דחש"דגורודיסקי, שגיאהאמת והשלום אהבו
בני ברקתשס"גהאמת והשלום אהבוהאמת והשלום אהבו
קליין, שלמה זאבהאמת והשלום אהבו

ניו יורקתשס"גקובץ חידו"תהאמת והשלום
בני ברקתשל"טשוורצבט, אברהםהאמת והשקר

ירושליםתשנ"ומחלקת ההסברה שע"י היהדות החרדיתהאמת לאמיתו בענין איסור הבחירות
ירושליםתשנ"והעדה החרדיתהאמת לאמיתו

ירושליםחש"דכהן, שמעוןהאמת מאחורי המסך
חמ"דחש"דבעילום שםהאמת תורה דרכה

לונדון Londonתש"א - תש"בספר האסופותהאסופות <חוברת א>
לונדון Londonתש"א - תש"בספר האסופותהאסופות <חוברת ב>

ירושליםתשע"טעדס, אברהם חיים בן דניאלהאסור והמותר בתספורת הראש והזקן
ירושלים Jeruasalemתשכ"דסעדיה בן יוסף גאוןהאסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון

ישראלתשס"חמעטוף, שלום בן יפתהאסם
ירושליםתש"פבחבוט, אליהו בן יהודההאספו ואגידה

ירושליםתשנ"זשריקי, מרדכיהאספקלריה המאירה
זולצבך Sulzbachתקכ"דפרנקל, משולם זלמן בן אהרןהאף אמנם שכבר דפסתי (סכסוך המדפיסים)



ירושלים Jeruasalemתשמ"אבן דוד, שלמההאציל מטרויינבורג
קוטלר, דודהאקלוגיה האנושית בעולם העתיק

חמ"דתשע"בחדאד, אליאורהאר עיני - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"חקוק, אברהם יצחק הכהן - קוק, צבי יהודה הכהןהאר עינינו בתורתך - א

בני ברקתש"ערוט, אליהוהאר עינינו - 5 כר'
ירושליםתשע"ההלוי, עזראהאר"י שבחבורה
לונדוןתש"עפדווא, עקיבא אשרהאר"י שבחבורה

ירושליםתשי"זכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןהארוך מש"ך - 4 כר'
בני ברקתשע"הקוסובסקי-שחור, יצחק אברהם בן שאולהארות בדב"ש - 3 כר'

ירושליםתש"ספוגל, ישראל יהושעהארות בעבודת ה' - 2 כר'
אודסהתרמ"טשפירא, משה מישל שמואל בן יוסףהארות השמש

בני ברקתש"פאיינהורן, חיים צביהארות חיים - 3 כר'
טבריהתש"סקוק, איסר דב בן נחום הכהןהארות

ירושלים Jerusalemתשי"זזק"ש, ניסן מאיר פייביל בן מרדכי יהודה ליבהארז מוילנא
ניו יורקתש"עלזכר הבחור מנחם מנדל פייפערהארז שנגדע

ירושליםתשס"בכהן, ינון יחזקאל בן אבנרהארי במסתרים - תולדות רבי ששון מזרחי
חמ"דחש"דסטריקובסקי, אריההארי הקדוש

ניו יורקתש"וכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץהארץ או השמש מרכז העולם
ירושלים Jeruasalemתשמ"דהכהן, מרדכי בן חנוך חייםהארץ הטובה

ירושליםתשנ"בגולדברג, אברהם הלל בן יצחקהארץ ומצוותיה השלם
ירושליםתש"לטוקצ'נסקי, ניסן אהרן בן יחיאל מיכלהארץ לגבולותיה

ירושליםתש"נמרקוביץ, נעכאהארץ סטרונעס - 2 כר'
ירושלם,תרנ"איעבץ, זאב בן זוסמאןהארץ - 4 כר'

בני ברקתשע"ושימל, דוד שלמה בן יוסףהארת זבחים - ב
חש"דתשע"בהרדט, ירוחם פישל בן משה אהרוןהארת ירוחם - 3 כר'
ירושליםחש"דילין, ע. - שפיגלר, א.הארת סוגיות - 6 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"גברקאי, יהודה יעקבהארת פנים
חמ"דחש"דזריצקי, דודהאש המתלקחת <מהדורה מחודשת>

תל אביבתש"מאשכנזי, שלמההאשה באספקלרית היהדות - 3 כר'
תל אביבתשמ"חגליקסברג, אילההאשה ביהדות שווה יותר

ירושליםתשמ"זאייבשיץ, יהושעהאשה בשואה - 5 כר'
בני ברקהירש, שמשון בן רפאלהאשה היהודית
הרצליהתש"מרוזנפלד, בן ציוןהאשה וחינוכה

ירושליםתשמ"חטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןהאשה על פי תורת ישראל
תל אביב Tel Avivתשי"חספר קהילההאשטש



ניו יורק New Yorkתרצ"בחיניץ, אשר זליגהאשכול מא"ז
ורשה Warsawתרמ"חהאשכולהאשכול - ב

ורשה Warsawתרע"בהירשוביץ, יוסף ליב בן יהושעהאשכול
ירושליםתשס"וקובץ תורניהאשכול - 13 כר'

ניו יורקתשס"ולויפער, אברהםהאשל ברמה קצירת חטים - 5 כר'
ניו יורקתש"עלויפער, אברהםהאשל ברמה - 2 כר'

באר שבעתש"לכ"ץ, אליהוהאשל - 74 כר'
דברצן Debrecenתש"חליפשיץ, שבתי בן יעקב יצחקהאשל
ניו יורקתשנ"גקלמנקס, אשר יעקב אברהם בן אריה ליבהאשל
ירושליםחש"דשטרן, אליהו בן נפתליהאשנב

ירושליםתשע"גגרוס, בנימיןהאתגרים של הקיום היהודי
בני ברקתש"סרצאבי, יצחק בן ניסיםהאתרוג התימני

בני ברקתשס"הצמח יצחק בן יוסף יצחק הלויהאתרוג שעליו דברה התורה
דסאו Dessauתקס"טפרנקל, משה בן אברהםהבאורים דדברי קהלת

באר יעקבתש"יישיבת באר יעקבהבאר <באר יעקב> - 17 כר'
ברוקליןתש"פשמילאוויטש, מאיר יצחקהבאר מים

זאמושטץתרפ"ג - תרצ"גקובץ תורני - פרידלינג, צבי הירש (עורך)הבאר - 8 כר'
בני ברקתשע"זכ"ץ, אברהם שלמה בן אליהוהבדלת מרא"ש

ירושליםתשכ"חלוין, יצחק מאיר הכהןהבה נחזור למקור מחצבתנו
ניו יורקתשמ"הפרידלנדר, חיים בן משההבה נראה את יד השי"ת

ניו יורק New York -תשס"הבינעטה, משה שמעוןהבו גודל
פתח תקווהתשס"חחפוטא, אברהם בן יאירהבוחר בשמיטה - שביעית

ירושליםתש"עפלק, דוד בן יעקב יהודההבוטח
חמ"דחש"דהבונההבונה

ירושלים Jerusalemתרפ"דמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןהבונים הראשונים
ירושליםתשע"הוינגורט, אורה רבקההבוקר אור

דוה Devaתרפ"ח - תרפ"טהבחורהבחור
ירושליםתשנ"זלאנג, יצחק בן זאבהבט לברית

ירושליםחש"דלדרמן, ישכר דבהביאי בניך מרחוק
אלעדתש"פרוטר, חיים בן אהרן ישעיההביאני המלך חדריו - אחות קטנה

גמליאל, שמעיה בן אברהםהבין שמועה - 2 כר'
אלעדתש"עואזנר, יוסף בנימין בן חיים מאיר הלויהבינה והברכה
הונגריה Hungaryתר"סחן-תמים, אברהם משה בן יהושע אליעזרהבינה והברכה

וויקליףתשס"חסורוצקין, רפאל ברוך בן זלמןהבינה והברכה - 3 כר'
בני ברקתשס"טוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבהביננו תורתך - 4 כר'



טבריהתשע"הגתי, יזהרהביננו
בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צביהבינני ואחיה - 2 כר'

תשע"טאנגלנדר, יעקב בן שלמה הכהןהבינני ואשיחה - 2 כר'
ירושליםחש"דזרגרי, מתתיהוהבינני ואשיחה

חמ"דתש"פשפיצער, שמעוןהבינני - שער הבטחון ח"א
בני ברקתשע"וישיבת ברכת אפרים איגוד הבוגריםהבית הגדול

חמ"דחש"דטאוב, יהודההבית היהודי בתורת רשב"י - 2 כר'
ירושליםתשמ"וזכאי, אהרןהבית היהודי - 10 כר'

ירושליםתשל"חהכהן, מרדכיהבית והעליה
ירושלים Jerusalemתרל"טשיפמאן, דוד מטבריההבכורים והראיון

ירושליםתש"האלוני, נחמיההבלשנות העברית בטבריה
ירושליםתשס"חגלבמאן, שלמה זלמן יחזקאלהבן יקיר לי אפרים

ירושליםתשס"גקליין, אפרים חיים הלויהבן יקיר לי אפרים - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"דבר ששת, אברהם חנן בן אליהוהבן יקיר לי
באזלתשפ"אזילביגר, אברהם אוריאל הכהןהבן יקיר לי
ירושלים Jerusalemתשכ"היעקובזון, חיים יהודה בן אברהם דודהבן שואל

ירושלים Jerusalemתרס"טירושלים. תלמוד תורה וישיבת עץ חייםהבניה והתכנית
לייקוואדתשע"גויינברגר, אלעזר דוד בן שלמה אברהםהבנים תקח לך
ירושליםתשס"המרגליות, שמעוןהבנים תקח לך

חמ"דחש"דאודסר, ישראל בערהבעטליר השביעי
תל אביב Tel Avivתרצ"זעמיאל, משה אביגדור בן יעקב יוסףהבעיות הרוחניות שבציונות
תל אביב Tel Avivתשמ"ואידלבוים, מאירהבעל שם טוב האיש ותורתו

תל אביב Tel Avivתש"ךצורף, אפרים בן יצחק מרדכיהבעל שם טוב
בני ברקתשכ"אלנדוי, בצלאל בן לוי יצחקהבעש"ט ובני היכלו

בני ברקתש"פדיין, נסיםהבקר אור
ירושליםתשנ"חמן, שלמה בן אברהםהבר מצוה

ירושלים Jeruasalemתשנ"הבן דוד, שלמההברון רוטשילד
ניו יורקתשל"זגראוס, יקותיאל זאבהברי והשמא - 4 כר'

תל אביבתש"מקורמן, אברהםהבריאה והמבול
ירושלים Jeruasalemתשנ"חאריאלי, אמנוןהבריאה על פי פרד"ס

ירושלים Jerusalemתרמ"אאגודת מיסדי הישובהברית והזכרון לחברת "אגודת מיסדי הישוב"
ירושליםתש"לצורישדי, יעקבהברית - 2 כר'

ירושליםתשנ"גפקשר, מנחם מנדל בן דוד הכהןהברכה המשולשת - 2 כר'
ירושליםתשע"אפטרפרוינד, מרדכי הלויהברכה והמצוה
אשדודתשס"אשושנה, יוסף בן זבולוןהברכה והשבח



ניו יורקתש"עטווערסקי, אברהם יהושע העשיל בן מנחם נחוםהברכה ומקומה - 2 כר'
ירושליםתשס"טקובץ תורניהברכה - 8 כר'

ציריךתש"עגולדמן, ישראל יעקבהברכות כסידורם
ורשה Warsawתרנ"בהלוי, יהושע טרייטיל בן יחיאל פישלהברכי יהושע

ירושלים Jerusalemתשט"וגינצבורג, ירחמיאל בן חייםהברת האותיות כתיקונם
ניו יורקתש"עגרינוואלד, משה בן עמרםהבשם והשמן

רמת גןתש"ערבפוגל, משה מאירהבשם - שו"ת בעניני תשובה, אמונה ודעת
קרקוב Cracowתרנ"אקאמנצקי, אברהםהגאולה

לייקוואודתשע"הפלטו, מנחםהגאון בחסד - 2 כר'
ירושליםתשל"חלנדוי, בצלאל בן לוי יצחקהגאון החסיד מוילנא

ירושליםתשע"אגינזבורג, שמאי (עליו)הגאון החסיד
נתניהתשע"הבוים, יחיאלהגאון הקדוש מגוטא

בני ברקתשס"טרוט, נתן אליהוהגאון הקדוש מוישווא - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"חכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלהגאון הרוגאצ'ובי ותלמודו

ירושליםתשכ"זלנדוי, בצלאל בן לוי יצחקהגאון מטשעבין
ירושליםתש"מישר, משה מאירהגאון מלבים - 2 כר'

הגאון מפרובוז'נא
תל אביבתשכ"חרבינר, זאב אריההגאון רבי אליעזר גורדון זצ"ל
תל אביב Tel Avivתש"חסליפוי, מרדכיהגאון רבי יהודה ליב צירלסון

וקסלשטיין, אהרןהגאון רבי יחיאל יעקב וינברג זצ"ל בעל השרידי אש
ירושלים Jerusalemתש"דדבורץ, ישראל זיסל כלב בן בצלאלהגאון רבי משה מרדכי אפשטין - 3 כר'

ירושליםתשמ"בניימאן, דוד צביהגאון שנשכח
ירושליםתשס"ואליאך, דב בן דוד צביהגאון - 3 כר'

ירושליםתשע"השווארץ, בנימין זאבהגבול הדרומי והערבה
ירושליםתשנ"דקארפ, משה מרדכיהגבול הדרומי ושטח הערבה

ירושליםתשמ"טגרנטשטין, יחיאלהגבורה האחרת
בני ברקתש"פמנדלבוים, דוד אברהםהגבורה היהודית

ברוקליןתשנ"גמינקוביץ, חנןהגדה ברורה
בני ברקתשע"הדורי, שלמה בן דודהגדה חביבה

קניגסברג Koenigsberתרי"זהלר, יחיאל בן אהרןהגדה לליל שמורים עם פירוש אור ישרים
לובלין Lublinתרנ"טקאנטור, בנימין אליהו בן יעקב זאבהגדה לליל שמורים עם פירוש תוספות בנימין

אמסטרדםתר"ץהגדה של פסחהגדה ללילי פסח
תל אביבתרצ"זלנדא, אליהוהגדה לפסח נוסח הרמב"ם

פירט Fuerthתק"אהגדה של פסח. תק"א. פיורדההגדה סדר של פסח <פיורדא>
זולצבך Sulzbachתקט"והגדה של פסח. תקט"ו. זולצבךהגדה סדר של פסח <זולצבאך> עם פירוש אברבנאל



פירט Fuerthתצ"אהגדה של פסח. תצ"א. פיורדההגדה סדר של פסח - עם פירוש אברבנאל
זולצבך Sulzbachתקט"והגדה של פסח. תקט"ו. זולצבךהגדה סדר של פסח - עם פירוש אברבנאל
פירט Fuerthתקכ"ההגדה של פסח. תקכ"ה. פיורדההגדה סדר של פסח - עם פירוש אברבנאל

פירטתק"אהגדה של פסחהגדה של פסח  <פקסמיליות של הגדות ישנות> - 10 כר
ירושלים Jeruasalemתשמ"ואלפייה, שבתי בן מאירהגדה של פסח  בשפה כורדית זאכויית

ירושלים Jeruasalemתשס"זגנזל, אברהם (עורך)הגדה של פסח  המבוארת
חמ"דתשע"חהגדה של פסח <הגדת הכוללים>

אלעדתשע"חהגדה של פסח <תורי זהב - סדר מערבי>
פודגורזה Podgorzeתרס"זא"ש, מאירהגדה של פסח <אמרי אש> - 2 כר'

אשדודתש"סאבוטבול, שמעון (מלקט)הגדה של פסח <והגדת לבנך>
מינץ Mainzתרמ"זאבוש, אברהםהגדה של פסח <ברכת אברהם>

חמ"דתש"פאביטבול, יוסף בן חיים בנימיןהגדה של פסח <שערי יוסף>
חש"דתש"פאביטבול, יוסףהגדה של פסח <יד יוסף>

ירושליםתשע"דאבינר, שלמה חיים הכהןהגדה של פסח <עם פירוש>
חמ"דחש"דאברבנאל, יצחק בן יהודההגדה של פסח <סיפור יציאת מצרים>

אלטונה Altonaתקל"חאברהם בן חנוך הנוךהגדה של פסח <ענבים במדבר>
ירושליםתש"לאברהם דוד וואהרמאןהגדה של פסח <אשל אברהם, יד רמה>

ניו יורקתשס"אאהלבוים, נח אייזיקהגדה של פסח <מנחת חן>
לא ידועחש"דאהרן בן יחיאל מיכל הלוי - סלנט, יוסף צביהגדה של פסח <מטה לוי, מעשה אורג, באר יוסף>

וילנה Vilnaתקצ"ואהרן בן יחיאל מיכל הלויהגדה של פסח <מטה לוי, מעשה ארג>
ירושליםתשע"זאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןהגדה של פסח <רשפי אש>

חמ"דתש"פאומן, יוסף בן אורי מנחםהגדה של פסח <להבין בהגדה>
ניו יורקתש"יאונגאר, שמואל דוד בן יוסף משה הלויהגדה של פסח <נאות דשא>
בני ברקתשפ"אאונגר, יצחק שלמההגדה של פסח <תורת איש>
מונטריאולתשע"אאונסדורפר, יעקב אליהוהגדה של פסח <אהלי יעקב>

בית שמשתשע"ואופמן, אברהם חיים בן חנוך העניךהגדה של פסח <ועשה פסח לה'>
חוליןתשע"אאזולאי, חיים יוסף דוד בן יצחק זרחיה (חיד"א)הגדה של פסח <הגדת מרן החיד"א>

ורשה Warsawתרמ"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיההגדה של פסח <חיד"א>
ירושליםתשל"גאטלינגר, יעקב יוקב בן אהרןהגדה של פסח <מנחת עני>

ורשה Warsawתרע"גאיגרא, משולם - הורוויץ, משולם יששכר הלויהגדה של פסח <הלכות קבועות, שבחי דמרא>
לונדון Londonתרל"זאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעהגדה של פסח <גנזי כנסת ישראל>

חיפהתש"עאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובהגדה של פסח <מגיד דבריו ליעקב> - 2 כר'
מרכז שפיראתשס"טאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי - מרגליהגדה של פסח <שפת אמת>

אלטר, יצחק מאיר בן ישראלהגדה של פסח <הגדת הרי"מ>
מודיעין עיליתתשע"טאלטשולר, זאב וואלף בן דוב ברהגדה של פסח <שפת הים - מהדורה חדשה>



קליוולנדתשנ"דאליהו בן שלמה זלמן [הגר"א]הגדה של פסח <פירוש הגר"א - ליקוטי דודאים>
בני ברקתשמ"האליעזר בן נתן (ראב"ן)הגדה של פסח <ראב"ן>

חמ"דחש"דאלישוב, שלמה בן חיים חייקלהגדה של פסח <ליקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה>
באר שבעתשס"באמסלם, שלמההגדה של פסח <בני שלמה>

ירושליםתשנ"ואפשטיין, יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלויהגדה של פסח <ליל שמורים -מהדורה חדשה>
וילנה Vilnaתרפ"חאפשטיין, יחיאל מיכל הלויהגדה של פסח <ליל שמורים>

ירושליםתשע"בארגון נפש יהודיהגדה של פסח <נפש יהודי>
ירושליםתשע"זארז, אליהוהגדה של פסח <מועדי ה'>

ירושלים Jeruasalemתשע"ואריאלי, שלמה בן יעקבהגדה של פסח <היד החזקה>
ירושליםתשע"אארלנגר, אברהם בן עקיבאהגדה של פסח <פה סח>

ירושליםתשנ"הארנפלד, שמואל בן דוד צביהגדה של פסח <חתן סופר>
ירושליםתשכ"טארנרייך, שלמה זלמן בן יעקבהגדה של פסח <אפיקומן, מצה שלמה>

ירושליםתשע"ואשכנזי, אליעזר בן אליה הרופאהגדה של פסח <מעשי ה' החדש>
ירושליםתשכ"חבארי, ישראל הלויהגדה של פסח <כבודה של תורה, זהב במלאתם>

ווארשאתרמ"גבארנאצקי, מאיר יונה בן שמואל זלמןהגדה של פסח <ליל שמורים>
ירושליםתשנ"חבורשטין, נחמן ישראל בן משה - בורשטין אברהםהגדה של פסח <נחלי מגדים>

ירושלים Jerusalemתרפ"זבזשיליאנסקי, משה יהושע בן אשר זליגהגדה של פסח <אור זורח> - 2 כר'
תשע"חביבלקינד, מרדכי בן נחמיההגדה של פסח <מר דרור - מהדורה חדשה>

ורשה Warsawתר"כביבלקינד, מרדכי בן נחמיההגדה של פסח <מר דרור>
לודתשנ"בבירדוגו, רפאלהגדה של פסח <שלל ר"ב>

בני ברקתשכ"טבלוי, משה בן שלוםהגדה של פסח <משנת משה>
בודפסט Budapestתרפ"זבלום, עמרם בן יצחק יעקבהגדה של פסח <ערבי פסחים>

בודפסט Budapestתרפ"זבלום, עמרם בן יצחק יעקבהגדה של פסח <ערבי פסחים> עם תוספות
ירושליםתשס"ובן הרוש, אליהו - בן שושן, שמואלהגדה של פסח <כוס אליהו - 2 כר'

ג'רבה Djerbaתרצ"חבן הרוש, אליהו בן אברהםהגדה של פסח <כוס אליהו>
ירושליםתש"נבן עבו, משה בן מסעודהגדה של פסח <ואמרת לבנך>

בני ברקתשס"אבנאי, חיים בן זכריההגדה של פסח <הגדת שבח ושירה>
מונקץ' Mukachevoתר"צבנימין בן אהרון, מזלוזיץהגדה של פסח <חלקת בנימין>
ניו יורקתשע"גבעלסקי, חיים ישראל הלוי - הופמן, יצחקהגדה של פסח <בצאת ישראל>
רמת גן Ramat Ganתשמ"חבר דע, יצחקהגדה של פסח <הגדת הכסף>

ירושליםתשמ"זבריזל, אליעזר בן דוד אריההגדה של פסח <דברים נחמדים>
ניו יורקתשס"טבריסק, מרדכי בן יהושעהגדה של פסח <מהר"ם בריסק>

לובלין Lublinתרע"דבריעה, משה אליקיםהגדה של פסח <קהלת משה>
פתח תקוהתשס"טברלב, יחיאל אברהם בן בנימין הלויהגדה של פסח <ידיד נפש>

תל אביב Tel Avivתש"כברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקב-ברלין, חיים בן נהגדה של פסח <אמרי שפר, אמרי חיים>



ירושליםתשע"גברנשטיין, אהרןהגדה של פסח <פרי אהרן>
הורודנאתקנ"טג'יקאטיליה, יוסף בן אברהם - אליהו בן שלמה זלמהגדה של פסח <ר"י ג'יקאטליה - הגר"א>

ורשה Warsawתר"צגוטרמן, אהרון מנחם מנדל בן שלמה יהושע דודהגדה של פסח <צמח מנחם>
ירושלים Jerusalemתרס"דגיטלסון, בנימיןהגדה של פסח <נגיד ונפיק>

ליקוודתשע"אגינזבורג, חיים ירוחם בן אפרים מרדכיהגדה של פסח <אמונת חנה>
ירושליםתש"סגינצבורג, נפתלי הירץ בן שמעון - חכמי ישראלהגדה של פסח <נפתלי שבע רצון ודרושים יקרים>

ברלין Berlinתרפ"חגיסמר, נתןהגדה של פסח <תרגום גרמנית>
ארה"בתשע"דגיפטר, מרדכיהגדה של פסח <פרקי מועד>

מודיעין עיליתתשע"בגירונדי, יונה בן אברהם - בן שושן, יצחקהגדה של פסח <דעת ותבונה>
מודיעין עיליתתשס"אגלער, אבישי בן בן ציוןהגדה של פסח <שיח שדה>

פיוטרקוב Piotrkowתרע"גגפנר, יששכר אברהם בן יהגדה של פסח <מטה יששכר>
בני ברקתשע"אגרוזמן, אשר בן מאיר צביהגדה של פסח <הגדת מפרשי המקרא>

פתח תקוהתש"עגרוזמן, מאיר צביהגדה של פסח <שיח מאיר>
ירושליםתשע"דגרוס, אברהם חיים אלימלךהגדה של פסח <שפת חיים>

בני ברקתשס"הגרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרםהגדה של פסח <חסדי דוד - קרן לדוד>
סטו מרה Satu Mareתרצ"אגרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרםהגדה של פסח <חסדי דוד>
ניו יורקתשע"הגרינוואלד, יוסף בן יעקב יחזקיהוהגדה של פסח <ויחי יוסף>

סטו מרה Satu Mareתש"בגרינוואלד, יעקב יחזקיהו בן משההגדה של פסח <אגודת אזוב> - 2 כר'
ברגסס Beregovoתרפ"בגרינוואלד, משה בן עמרםהגדה של פסח <הלל נרצה>

ירושליםתשל"דגרליץ, מנחם מנדלהגדה של פסח <לאבות ולבנים> - 3 כר'
ורשה Warsawתר"לדאנציג, יצחק בן מנחם מאנוש - שמואל בן אהרן מהגדה של פסח <באר יצחק>

בני ברקתשנ"ודאנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאלהגדה של פסח <ישמח ישראל> - 2 כר'
פיטרקובתרצ"זדאנציגר, שמואל צבי בן יחיאלהגדה של פסח <תפארת שמואל>

ירושליםתשע"אדויטש, דוד יהודה בן אליהו הכהןהגדה של פסח <יד כהן>
ירושלים Jerusalemתשנ"ודושינסקי, יוסף צבי בן ישראלהגדה של פסח <הגדת מהרי"ץ>

סטו מרה Satu Mareתרצ"חדייטש, חיים יהודה בן יוסף הלויהגדה של פסח <קול יהודה>
חולוןתשע"הדיין, משה בן יצחקהגדה של פסח <וידבר משה>

וילנה Vilnaתרל"זדנציג, אברהם בן יחיאל מיכל - לנדא, יצחק אליהוהגדה של פסח <תולדות אדם, אחרית לשלום, מנחת כה
בני ברקתשע"הדרוק, ישראל חיים בן זלמןהגדה של פסח <מנחת ישראל>
באר שבעתשע"בדרעי, יהודה בן אליהוהגדה של פסח <אמרי יהודה>

בילגורי Bilgorajתרצ"גהאלברשטאם, חיים - האלברשטאם, יחזקאל שרגהגדה של פסח <דברי חיים>
מודיעין עיליתתשע"דהגדה של פסח מבוארתהגדה של פסח <והגדת>

בני ברקתשכ"בהגדה של פסחהגדה של פסח <אברבנאל, שבלי הלקט, גר"א, יעב"ץ>
ירושליםתשע"והגדה של פסחהגדה של פסח <מיר>

ליוורנותרנ"אהגדה של פסחהגדה של פסח <נוסח תונס הישן>



ברדיטשובתרנ"דהגדה של פסחהגדה של פסח <עם פירושים נפלאים מגאוני וחסידי עולם
בולניאשהגדה של פסחהגדה של פסח <פקסמיליות של הגדות ישנות> - הגדה 

פראגרפ"זהגדה של פסחהגדה של פסח <פראג רפ"ז>
ניו יורקתשכ"ההגדה של פסחהגדה של פסח <צילום כתב יד משנת ר"ל>

הגדה של פסחהגדה של פסח <רל"ח פירושים>
ליוורנו Livornoתרכ"דהגדה של פסח. ליוורנו . תרכ"דהגדה של פסח <עם פתרון בלשון ספרדי>

אמשטרדם Amsterdamתכ"בהגדה של פסח. תכ"ב. אמשטרדםהגדה של פסח <אמשטרדם>
אמשטרדם Amsterdamתנ"ההגדה של פסח. תנ"ה. אמשטרדםהגדה של פסח <עם פירוש אברבנאל>
אמשטרדם Amsterdamתע"בהגדה של פסח. תע"ב. אמשטרדםהגדה של פסח <עם פירוש אברבנאל>

קרלסרוה Karlsruheתקנ"אהגדה של פסח. תקנ"א. קרלסרוההגדה של פסח <המרבה לספר>
בומבי Bombayתר"והגדה של פסח. תר"ו. בומביהגדה של פסח <עם פירוש בלשון קוצי'ן>

וילנה Vilnaתר"להגדה של פסח. תר"ל. וילנההגדה של פסח <תהלה לדוד>
וילנה Vilnaתר"מהגדה של פסח. תר"ם. וילנההגדה של פסח <עשרה באורים>

ורשה Warsawתרכ"דהגדה של פסח. תרכ"ד. ורשההגדה של פסח <ענפי תאנה>
ורשה Warsawתרל"טהגדה של פסח. תרל"ט. ורשההגדה של פסח <נאוה תהלה>

ורשה Warsawתרמ"דהגדה של פסח. תרמ"ד. ורשההגדה של פסח <שער השמים>
ורשה Warsawתרנ"ההגדה של פסח. תרנ"ה. ורשההגדה של פסח <פני משה>

לבוב Lvovתרס"חהגדה של פסח. תרס"ח. למברגהגדה של פסח <שלחן הטהור>
ורשה Warsawתרפ"גהגדה של פסח. תרפ"ג. ורשההגדה של פסח <מטע לשם אבי>

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חהגדה של פסח. תרפ"ח. פיטרקובהגדה של פסח <שם משמואל>
ורשה Warsawתרצ"גהגדה של פסח. תרצ"ג. ורשההגדה של פסח <תפארת איש>

ירושליםתש"זהגדה של פסח. תש"ז. ירושליםהגדה של פסח <תהלת ישרים> (תרגום ערבי)
ירושלים Jerusalemתשט"זהגדה של פסח. תשט"ז. ירושליםהגדה של פסח <שירת הגאולה>

ירושלים Jerusalemתשי"דהגדה של פסח. תשי"ד. ירושליםהגדה של פסח <חמשה עשר פירושים יקרים>
ישראל Israelתשי"זהגדה של פסח. תשי"ז. ישראלהגדה של פסח <מאתים שלשים ושמונה פירושים>

ירושלים Jerusalemתשי"טהגדה של פסח. תשי"ט. ירושליםהגדה של פסח <עם ליקוטים נחמדים מתלמידי הבעש"ט
ירושלים Jeruasalemתשי"טהגדה. חסידות.הגדה של פסח <לקוטים נחמדים מתלמידי הבעש"ט>

בני ברקתשס"זהגר, משה יהושע בן חיים מאירהגדה של פסח <ישועות משה>
תל אביבחש"דהופשטיין, ישראל בן שבתי - הופשטיין, משה אליקהגדה של פסח <גבורות ישראל, מטה משה, תפארת של

לבוב Lvovתרנ"חהופשטיין, ישראל בן שבתי - הופשטיין, משה אליקהגדה של פסח <גבורות ישראל, מטה משה> - 2 כר'
ניו יורקתשס"בהופשטיין, משה אליקים בריעה - וויסבלום, יצחקהגדה של פסח <מטה משה> - אורות יהושע - ניסן

בילגורי Bilgorajתרפ"טהורוויץ, יצחק איזיק - שרגא, יעקבהגדה של פסח <מטעמי יצחק, הגדת יעקב>
ירושליםתשמ"טהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלוי - הורוויץ, שמואלהגדה של פסח <דברי הלוים>

לבובתרכ"אהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויהגדה של פסח <ע"פ מבעל הפלאה>
לבוב Lvovתרכ"אהורוויץ, פנחס הלויהגדה של פסח <עם פירוש מבעל הפלאה>



ונציה Veniceשס"טהזפרוני, ישראלהגדה של פסח <עם תרגום איטליאנו>
ירושליםתשס"גהיילפרין, אלחנןהגדה של פסח <אמרי החן>

ירושליםתשל"זהיינה, יהודה אריה ליבהגדה של פסח <ליקוטי יהודה>
וילנה Vilnaתר"כהירש, צבי בן תנחוםהגדה של פסח <זרע גד>

ירושלים Jeruasalemתשכ"אהירש, שמשון בן רפאלהגדה של פסח <נחלת השר>
בני ברקתשע"חהכהן, אליהוהגדה של פסח <פתח אליהו>

ורשה Warsawתר"מהכהן, אלעזר בן זאב וואלףהגדה של פסח <זכרון נפלאות> - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"גהכהן, דוד דניאלהגדה של פסח <קול דודי>

אשדודתשס"בהכהן, יוסף בן מאירהגדה של פסח <ביד רמה, והגדת לבנך>
נתיבותחש"דהכהן, כאלפון משההגדה של פסח <ויגד משה>

ניו יורק New Yorkתשי"אהכהן, משה בן נתןהגדה של פסח <מעשי למלך>
אשדודתשע"דהכהן, שמעוןהגדה של פסח <פניני שמעון>
ירושליםחש"דהכט,הגדה של פסח <עבדי השם>

נתניהתש"עהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש - קלוגרהגדה של פסח <הליכות חיים>
ירושליםתרצ"דהלוי, יחזקאל עזרא בן יהושע.הגדה של פסח <שמחת יום טוב>

מיאמיתשע"דהמניק, יעקב דודהגדה של פסח <מרבה לספר> - באנגלית
בני ברקתשע"טהרבסט, יוסףהגדה של פסח <איל תערוג>

בני ברקתשד"מהרצל, אברהם אבא בן יהושעהגדה של פסח <ויגד אברהם>
חמ"דתשע"טהרשטיק, אליעזר זעיראהגדה של פסח <רגלי מבשר>
ירושליםתשע"ווויינברג, יחיאל יעקב בן משההגדה של פסח <שרידי אש>

אשדודתשס"גוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודהגדה של פסח <נאוה תהלה>
ניו יורקתשע"הוויינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגאהגדה של פסח <לב אברהם>

ירושליםתשל"דוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודהגדה של פסח <עם שיטמ"ק מהגאונים והמקובלים>
ירושליםתשכ"דווייס, יעקב אליעזר (עורך)הגדה של פסח <ספינקא>

מונסיתשפ"אווייס, יעקבהגדה של פסח <תגיד ליעקב>
לונדוןתש"עוויס, שאול יחזקאלהגדה של פסח <אוצר דברי המפרשים>

בני ברקתשס"הוולפסון, ידידה בן אביעזרהגדה של פסח <מוציא אסירים>
חמ"דתשע"הוולפסון, משה - פינק, דב הכהןהגדה של פסח <ייתי ויפסח>

ליקוודתשנ"גוועהל, יעקב בן אהרןהגדה של פסח <הגדת כי ישאלך בנך - עקבי אהרן ופשר
ירושליםתשס"ווורטהיימר, הללהגדה של פסח <הלל נרצה>

ירושליםתשס"בוורנר, חיים שלמההגדה של פסח <הליכות חיים>
ירושליםתשמ"דוייספיש, יעקב אשרהגדה של פסח <איי הים>

ירושליםתשנ"דוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבהגדה של פסח <שערי שפת אמת>
ירושליםתשע"חוינגורט, שאול יונתןהגדה של פסח <פני המנורה>

חמ"דחש"דוינרוט, יואלהגדה של פסח <שבעים פנים להגדה>



ווילנאתרל"וזאטורנסקי, משה שלמה זלמן בן אליהו דוד הלויהגדה של פסח <דברי אגדה, מדרש אגדה, חידושי אגדה
ניו יורקתשס"חזאקס, אברהם גרשון בן מנחם מענדלהגדה של פסח <הגדת הגרשוני>

ניו יורקתשס"הזינגר, ירחמיאל משה חיים (עורך)הגדה של פסח <ישמח ישראל - תפארת שמואל>
ישראלתשס"וזכריה הרופא - חכם נעלםהגדה של פסח <נמוקי הרז"ה - עזר שלמה>

בני ברקתשע"הזכריהו, שלום בן נתנאלהגדה של פסח <מגיד שלום>
בני ברקתשע"זזכריש, אלעזרהגדה של פסח <נתיבי ההגדה>

ורשה Warsawתר"החבר, יוסף בן יצחק איזיקהגדה של פסח <זרוע נטויה> - 2 כר'
ורשה Warsawתר"בחבר, יצחק איזיק בן יעקב - חבר, יוסף בן יצחק אהגדה של פסח <יד מצרים> - 2 כר'

חמ"דחש"דחדד, ישועה בן אליהוהגדה של פסח <משמיע ישועה>
שדרותתשע"וחורי, צבי בן שמעוןהגדה של פסח <דומה דודי לצבי>

צפתתשע"טחזקיהו, נתנאל יהונתןהגדה של פסח <כי ישאלך>
מונסיתש"נחיים בן שלמה מצ'רנוביץהגדה של פסח <באר מים חיים>

וילנהVilnaתרל"דחיים יצחק אהרן מוילקומירהגדה של פסח <מנחת אהרן, שירי מנחה>
בני ברקתשנ"טחכמי משפחת יפההגדה של פסח <הגדה יפה>

פתח תקווהתשס"אחפוטא, אברהם בן יאירהגדה של פסח <לאבות ובנים>
בני ברקתשס"טחפוטא, חיים בן יאירהגדה של פסח <שערי הגדה>

ירושלים Jerusalemתשע"גחרל"פ, יעקב משה בן זבולוןהגדה של פסח <מי מרום>
פיוטרקוב Piotrkowתרס"טטאקסין, מנחם צבי בן אריההגדה של פסח <נחלת צבי, ילקוט מנחם>

בני ברקתש"עטואשי, עובדיה הלוי בן מרדכיהגדה של פסח <עבודת ה'> - 2 כר'
ירושליםתש"לטויסיג, ישראלהגדה של פסח <בית ישראל>

ירושליםתשס"חטולידאנו, ברוך בן אברהםהגדה של פסח <אור הטוב>
ורשה Warsawתרל"זטונקלאנג, ישראל מרדכי בן זאב יוסףהגדה של פסח <מים אדירים>

ירושליםתשע"טטופיק, אליהוהגדה של פסח <יציאת מצרים>
ניו יורקתשס"וטייטלבוים, משה בן חיים צביהגדה של פסח <ר"ש מאוסטרופלי - ברך משה>

ירושליםתשד"מטל, שלמההגדה של פסח <רינת ישראל>
ירושליםתשנ"זטמסטית, עמרםהגדה של פסח <תולדות אהרן>

בלטימורתשמ"חטריויש, יוחנן בן יוסףהגדה של פסח <קמחא דאבשונא>
ניו יורקתש"זיאושזון, ב (מלקט)הגדה של פסח <פון אונזער אלטען אוצר>

ירושליםתשע"הידלר -רבינוביץ, יהודה לייבהגדה של פסח <אמרי יהודה>
אופנבך Offenbachתפ"איהודה ליב בן שמעוןהגדה של פסח <זרע יהודה>

ישראלתש"מיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגהגדה של פסח <מהר"ל>
ירושליםתשמ"היונה, מאירהגדה של פסח <מי ומי>

קאפוסטתקצ"היעקב בן משה מאמסטיסלאבהגדה של פסח <פדות יעקב>
ירושליםתשע"איפה שלזינגר, אברהם בן מרדכיהגדה של פסח <מילי דאבות - באר שרים>

לודתשס"ביצחק בן ישראל - חדידה, אברהם - נתן בן יוסף מהגדה של פסח <פסח אחד>



זיטאמירתר"טישראל זאב בן שמשון מזאלשיןהגדה של פסח <גאולת ישראל>
מגדל העמקתשע"וישראל, אלקנה בן אליהוהגדה של פסח <אבא בם>

באר שבעחש"דכהן, אברהםהגדה של פסח <חודש האביב - נעלה ארצנו>
ירושלים Jeruasalemתשע"וכהן, זמירהגדה של פסח <אבני נזר>

לונדוןתשל"זכהן, ישראל אליהגדה של פסח <גן רב>
בני ברקתשפ"אכהן, משה שמעון עקיבא בן כתריאל יהודההגדה של פסח <מעשה כהן>
רמת גןתשס"אכהן, שלמה בן עובדיההגדה של פסח <ישמרו דעת>

ירושליםתשע"זכהן, שמעון אשרהגדה של פסח <לרבינו דוד אבודרהם>
ירושליםתשע"הכהנא שפירא, אברהם אלקנההגדה של פסח <היושבת בגנים>

ירושליםתשס"חכהנא, מרדכי דוד בן יוסף מאירהגדה של פסח <ספינקא>  מועדי אבי
ורשה Warsawתר"ככהנוב, משה מנחם בן משולם פיבושהגדה של פסח <נופת צופים>

מודיעין עיליתתשע"גכולל זכרון יעקב יוסףהגדה של פסח <אשירה עוזך>
ורשהתר"לכץ, שבתי - דנציג, יצחקהגדה של פסח <ש"ך, באור חדש, באר יצחק>

ניו יורקתש"יכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץהגדה של פסח <הגדת פסח ארצישראלית>
ירושלים Jerusalemתרס"גלאנדא, אליהו בן אלעזרהגדה של פסח <מגיד צדק>

אלעדתשע"דלב, יהודה בן מאיר אריההגדה של פסח <לב המועדים>
וילנאתר"גלבנזון, אברהם בן יהודההגדה של פסח <ראש אמנה>
בני ברקתש"מלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןהגדה של פסח <מאיר נתיב>

ירושליםתשע"הלוי, אהרן בן בנימין יוסףהגדה של פסח <המבואר ברכת אהרן וילקוט המדרשים>
ירושלים Jeruasalemתשע"חלוי, משההגדה של פסח <תקופת השנה>

ירושלים Jeruasalemחש"דלויכטר, ראובןהגדה של פסח <טעם הפסח>
ירושלים Jeruasalemתשס"ולוינגר, ישראל מאירהגדה של פסח <מזמור לתודה> - 2 כר'

ירושליםתרפ"טלונץ, אליהו משהוהגדה של פסח <מלחמת ה'>
ירושליםתשע"חלופיאנסקי, אריה ליב הלויהגדה של פסח <שירת הלויים>

ירושליםתשע"אלורברבוים, יעקב בן יעקב משה - גולדברג, יהושעהגדה של פסח <מעשה נסים - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתקס"זלורברבוים, יעקב בן יעקב משההגדה של פסח <מעשה נסים> - 2 כר'
ניו יורקתשט"זליינר, יעקב בן מרדכי יוסףהגדה של פסח <ספר הזמנים> - 2 כר'

בילגורי Bilgorajתרצ"הליכטשטיין, אברהםהגדה של פסח <אשל ברמה>
ווארשאתרס"טליפמאן, אליעזר בן יצחקהגדה של פסח <אמרי אליעזר>

ירושלים Jerusalemתשט"זליפשיץ, אריה ליבוש בן חייםהגדה של פסח <אריה דבי עילאי>
ירושליםתשכ"גליפשיץ-האלברשטאם, יחזקאל שרגא בן יששכר דהגדה של פסח <דברי יחזקאל שרגא>

לודז'תרצ"טלנדא, אברהם - לנדא , מנחם מנדלהגדה של פסח <ברכת אברהם - ויעש אברהם>
לודז' Lodzתרצ"טלנדא, אברהם - לנדא, מנחם מנדילהגדה של פסח <חסד לאברהם, עטרת זקנים>

ורשה Warsawתרכ"בלקט מפרשיםהגדה של פסח <שפתי רננות>
סטניסלב Stanislavתרס"דמאיר, חנוך הניך דוב בן שמואל - לורברבוים, יעקבהגדה של פסח <לב שמח>



ירושליםתשכ"ומאירי, מנחם בן שלמההגדה של פסח <פירוש המאירי, לחמא עניא והלילא דפס
ירושליםחש"דמונדשיין, שלמההגדה של פסח <חירות עולם>
ירושליםתשע"חמוצפי, בן ציון בן סלמןהגדה של פסח <לספר בציון>

בני ברקתשס"טמושקוביץ, אריה בן יונההגדה של פסח <למען תלמד ליראה>
ניו יורק New Yorkתש"זמילר, ישראל דוד בן י מהגדה של פסח <מגדל עדר החדש>

וילנה Vilnaתרנ"גמילר, ישראל דוד בן י מהגדה של פסח <מגדל עדר>
בני ברקתש"עמכון אור לנתיבתיהגדה של פסח <בעלזא>

פתח תקוהתשס"ומכון דרך אליעזרהגדה של פסח <שואל כענין>
ירולשיםתשע"במכון על הראשוניםהגדה של פסח <אוצר הראשונים>

ליקוודתשע"המכון עלה זיתהגדה של פסח <עלה זית>
ישראלתש"עמכון שארית כהןהגדה של פסח <תפארת שלמה השלם>

ירושלים Jerusalemתרס"טמלצן, יצחק בן שמואלהגדה של פסח <שיח יצחק>
וילנה Vilnaתרס"גמרגליות, גבריאל זאב בן יחיאל יצחקהגדה של פסח <אגדת אזוב>

תל אביב Tel Avivתרצ"זמרגליות, ראובן בן משההגדה של פסח <באר מרים, קהלת משה> - 3 כר'
ירושליםתשנ"דמרגלית, נתןהגדה של פסח <והגדת לבנך ביום ההוא>

ירושליםתשס"גמשפחת הסופריםהגדה של פסח <ממעינות הסופרים>
ירושליםתשנ"טנחמן בן שמחה מברסלבהגדה של פסח <ע"פ מתורתו של ר"נ מברסלב>

ערדתשע"ונחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלהגדה של פסח <זרע שמשון>
קרקוב Cracowתרפ"זניימאן, שמעון בצלאל בן מאיר צביהגדה של פסח <ילקוט שמעוני>

ירושליםתשס"גנשר, בן ציון בן יצחקהגדה של פסח <שיר ציון>
ירושליםתש"פסג"ל, גדליה, - חשין אלימלך- חשין, בנימיןהגדה של פסח <פרדס ההגדה>

ירושליםתשנ"הסולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלויהגדה של פסח <שיח הגרי"ד>
בני ברק Bene Berakתשל"אסומך, עבדאללה בן אברהםהגדה של פסח <קבוץ חכמים>

ירושלים Jeruasalemתשנ"אסופר, אברהם שמואל בנימין בן משההגדה של פסח <כתב סופר>
ניו יורק New Yorkתשי"אסופר, אברהם שמואל בנימין בן משההגדה של פסח <מסך הפסח>

וינה Viennaתרמ"דסופר, משה - ארנפלד, שמואל בן דוד צביהגדה של פסח <חת"ם סופר, חתן סופר>
ירושליםתשס"דסופר, משה בן שמואלהגדה של פסח <חתם סופר>

בני ברקתשנ"הסופר, שמעון בן משההגדה של פסח <מכתב סופר>
ירושלים Jeruasalemתשנ"הסורוצקין, שלום בער בן בנימין (עורך)הגדה של פסח <גדולי טעלז>

ושינגטון Washingtonתר"עסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירהגדה של פסח <קרבן פסח> - 2 כר'
ורשהתרמ"טסיניגאליה, יעקב שמשון שבתי בן רפאל יששכר, בהגדה של פסח <פסח מעובין, מכשירי פסחא, אמרי שפר

ירושליםתשע"וספרין, ישראל יצחק (עורך)הגדה של פסח <קאמרנא>
ירושליםתשנ"זעדל, יהודה ליב בן משה הלויהגדה של פסח <מי מגידו>

ורשה Warsawתקצ"בעזריאל בן אליהוהגדה של פסח <יראה לעינים - יראה ללבב>
ורשה Warsawתרכ"חעטילזאהן, ברוך בן יונההגדה של פסח <תקות ישראל>



בית עוזיאלתשע"אעמאר, שלמה משה בן אליהוהגדה של פסח <מימים ימימה>
ירושליםתשכ"טעמדין, יעקב ישראל בן צבי - גולדנבום זהבי, יוסףהגדה של פסח <מטיב נגן - צפנת פענח>

מודיעין עיליתתשע"דעמדין, יעקב ישראל בן צביהגדה של פסח <מטיב נגן>
ירושלים Jeruasalemתש"עענתבי, מרדכיהגדה של פסח <מדרכי ה' בגאולה>

ורשהתרמ"הפאדווא, יעקב מאיר בן חייםהגדה של פסח <נטפי מים>
חש"דתש"עפאם, אברהם יעקב הכהןהגדה של פסח <מראה כהן>

פרמישלה Przemyslתרנ"דפאנט, יחזקאל בן יוסף - טייטלבוים, משה בן צבי הגדה של פסח <מראה יחזקאל>
ירושלים Jerusalemתשע"דפאפו, אליעזר בן יצחקהגדה של פסח <אורות פלא>

בני ברקתשכ"זפואה, אליעזר נחמןהגדה של פסח <מדרש בחידוש, אמרי קודש>
ירושליםתשל"הפואה, אליעזר נחמןהגדה של פסח <מדרש בחידוש>

לודתשנ"חפיזאנטי, משה בן חיים - ברוך, שלמההגדה של פסח <חקת הפסח>
בילגוריאתרס"הפילד, אברהם אבוש בן צבי הירשהגדה של פסח <מחזה אברהם> - 3 כר'

ירושליםתשע"דפינטו, דוד חנניההגדה של פסח <שמחת דוד>
אשדודתשס"גפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםהגדה של פסח <פרי תבואה> - 2 כר'

פתח תקוהתשע"דפינטו, משה בן מסעוד אשרהגדה של פסח <משפחת הרבנים פינטו- ויגד משה>
וילנה Vilnaתקצ"הפיעסקין, יעקב דוד בן מנחםהגדה של פסח <יד החזקה>

ירושליםתשע"טפישמן, אלחנן מאיר הלויהגדה של פסח <ויגד שמואל - דעת ותבונה>
ירושליםתשע"בפישר, ישראל יעקב בן אהרןהגדה של פסח <אבן ישראל>

בני ברקתשע"דפלס, משה מאיר בן חייםהגדה של פסח <בית אבא-ויגד משה>
תל אביבתש"מפנט, חיים אלתרהגדה של פסח <תפוחי חיים>

ירושלים Jerusalemתר"עפרג, אברהם אהרן הלויהגדה של פסח <תבלין למצוה> - 2 כר'
ירושליםתשל"גפרידלנדר, משה יוסףהגדה של פסח <פירוש מאמרי שבחי הא-ל>

ירושליםתשנ"אפרידמאן, צבי הירש בן אהרן - שטיינברג, יהודה אהגדה של פסח <אך פרי תבואה>
ירושליםתשע"אפרלוב, אהרןהגדה של פסח <אוצרותיהם של צדיקים>

בני ברק Bene Berakתשע"ופרלמוטר, יצחק אייזיק בן דודהגדה של פסח <מעין חתום>
בני ברק Bene Berakתשע"זפרלמוטר, יצחק אייזיקהגדה של פסח <באזני בנך>

בני ברקתשל"זצאלח, יחיא בן יוסף - רצאבי, יצחקהגדה של פסח <פרי עץ חיים> - 2 כר'
אלעדתשע"אצברי, יוסףהגדה של פסח <טעם זקנים - מאוצרות חכמי תימן>

ירושליםחש"דצדיקי בית בלאזוב דינאבהגדה של פסח <הגדת בית בלאזוב>
בני ברקתשס"זצדיקי ווארקא אמשינובהגדה של פסח <זרע יצחק>
תשנ"וצדיקי קוידינוב לכוביץהגדה של פסח <שיח אבות>

ירשליםתשע"וצדיקי קרעטשינוףהגדה של פסח <אמרי חיים ואמונה - קרטשניף - סיגעט>
תל אביבתשמ"הצובירי, יוסף בן יעקבהגדה של פסח <מגיד מראשית>

חמ"דתשע"זציון, מרדכי צבי הלויהגדה של פסח <לשנה הזאת בירושלים>
ירושלים Jerusalemתר"עצינץ, אריה ליב בן משה - קרנץ, יעקב בן יעקב משהגדה של פסח <ברכת השיר, מעשה נסים>



ירושליםתשמ"זצינץ, אריה ליב בן משההגדה של פסח <ברכת השיר> - 2 כר'
ירושליםתשס"אקארפ, משה מרדכיהגדה של פסח <הלכות חג בחג>

מודיעין עיליתתשע"בקופלמן, יצחק דובהגדה של פסח <לחזות בנועם>
ירושלים Jerusalemתשי"טקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןהגדה של פסח <עולת ראיה>

ירושליםתשנ"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןהגדה של פסח <פירושי הראי"ה>
חמ"דתש"פקטשה, עזרא אריאלהגדה של פסח <הפוך בה>

ביתר עיליתתשע"אקייזר, אברהםהגדה של פסח <הסדר הבהיר>
בית שמשקלוגר, אברהם צביהגדה של פסח <בני בכורי ישראל>

ניו יורקתשע"הקליין, אברהם נח הלויהגדה של פסח <לוית חן>
ביתר עיליתתשע"אקליין, זעליג לייב בן אשר אהרןהגדה של פסח <בן אשר>

ניו יורקתשנ"טקליין, מנשה בן אליעזר זאבהגדה של פסח <מגיד משנה משנה הלכות>
ורשה Warsawתרפ"דקליינמאן, משה חייםהגדה של פסח <צוף אמרים>

ורשה Warsawתרכ"דקלישר, צבי הירשהגדה של פסח <יציאת מצרים>
ניו יורקתשע"זקניג, חיים ישעיהוהגדה של פסח <חקי חיים>

בני ברקתשע"חקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - חלהגדה של פסח <דרך אמונה>
בני ברקתשמ"הקנר, יששכר בן אברהם שמחההגדה של פסח <אשי ישראל>

ירושליםתשל"וקרוזר, זונדלהגדה של פסח <אור החמה> - 3 כר'
ירושליםתשס"חראשי ישיבת פוניבז'הגדה של פסח <פוניבז'> - ב

ניו יורקתשמ"הרבותינו לבית מודז'יץ וקוזמירהגדה של פסח <אשי ישראל>
בני ברקתש"ערבותינו מאיזביצא וראדזיןהגדה של פסח <איזביצא ראדזין>

ניו יורק New Yorkתש"טרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסהגדה של פסח <לבנת הספיר> - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"הרבינוביץ, יהושע השל בן יצחק יואלהגדה של פסח <תודת יהושע>
לונדון Londonתרס"זרבינוביץ, יעקבהגדה של פסח <שבחי יעקב>

ירושליםתשמ"גרבינוביץ, יצחק יעקב בן נתן דוד - יהושע בן שלמההגדה של פסח <דברי בינה, תולדות אדם>
וילנה Vilnaתרל"ברבינוביץ, שלמה ראובן בן דודהגדה של פסח <לקט יוסף, דודאי ראובן>

בני ברקתשס"טרבני משפחת סופרהגדה של פסח <שבט סופרים>
קרקוב Cracowתרמ"ארובינשטיין, מרדכי בן דוד צביהגדה של פסח <מר דרור>

צפתתשס"זרוז'ין סאדיגוראהגדה של פסח <שלשלת הזהב>
וילנה Vilnaתרי"טרוזאנוס, אברהם אבלי בן צבי הירשהגדה של פסח <זכרון אברהם>

בני ברקתשס"חרוזין, יוסף בן אפרים פישלהגדה של פסח <צפנת פענח>
בני ברקתשס"גרוזן, משה (עורך)הגדה של פסח <חכמי ספרד>

ירושליםתשכ"טרולר, חיים מרדכי בן יצחק יהודה אייזיק ליבהגדה של פסח <באר חיים מרדכי>
טבריה - בני ברקתשס"חשבח, שיהגדה של פסח <יובילו שי>

שקלוב Shklovתקע"טשבתי בן אהרן יהושע מצ'אשניקהגדה של פסח <תשבי מבשר>
רמת גןתשמ"השהרבני, מנשה בן סלמןהגדה של פסח <אגדה מקובצת>



ניו יורקתשמ"זשווארץ, אברהם יהודה אריה ליב בן פינחס זהגדה של פסח <קול אריה>
ירושליםתשס"בשוורץ, יואל בן אהרןהגדה של פסח <דבר ירושלים> - 2 כר'

ניו יורקתשנ"בשטעסיל, ישראל חייםהגדה של פסח <רשב"ץ, יעב"ץ, כוס ישועות>
ירושליםתשס"דשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןהגדה של פסח <הגדה כפשוטה>

בני ברקתש"עשטרן, שמואל אליעזרהגדה של פסח <מאורות הראשונים - שביבי אש>
לבובתר"סשיק, משה בן יוסףהגדה של פסח <מהר"ם שיק>
ירושליםתשס"בשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויהגדה של פסח <מגיד נפלא>

ירושליםתשנ"טשלזינגר, יחיאל מיכלהגדה של פסח <שאל אביך ויגדך>
וילנה Vilnaתרנ"גשמואל בן מאיר - אברבנאל, יצחק בן יהודה, שלמהגדה של פסח <חמשה עשר באורים>

וילנה Vilnaתרמ"זשמחה מויטרי -צדקה בן אברהםהגדה של פסח <מחזור ויטרי, שבלי הלקט>
ניו יורקתשע"דשמילאוויטש, מאיר יצחקהגדה של פסח <מילי דשמי"א>
לודחש"דשני פירושים לרבותינו הראשוניםהגדה של פסח <שניים מי יודע>

ברונאתקמ"טשפיץ, יחיאל מיכל בן יצחק זקלהגדה של פסח <באור יצחק>
ירושלים Jeruasalemתשל"השפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשהגדה של פסח <מונקאטש>

מונקץ' Mukachevoתרצ"חשפירא, חיים אלעזרהגדה של פסח <מאמר אגדתא דפסחא>
ירושליםתשס"חשפירא, חיים אלעזרהגדה של פסח <שער יששכר>

באר יעקבתשס"חשפירא, משה שמואל בן אריההגדה של פסח <באר יעקב>
באר יעקבתשע"דשפירא, משה שמואל בן אריההגדה של פסח <תבואות שמש>

בני ברקתשס"בשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובהגדה של פסח <בני יששכר> - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרע"דשפירא, צבי הירשהגדה של פסח <תפארת בנים>
חמ"דתשע"טשפניר, אבידן משה בן בנימין זאבהגדה של פסח <משא המועד>
ניו יורקתש"עשפרבר, דוד בן ברוך קלונימוסהגדה של פסח <תהלה לדוד>
ניו יורק New Yorkתרס"גשרהזון, אליהוהגדה של פסח <אגדת אליהו>

כלכתה Calcuttaתרמ"התווינה, שלמה בן עאבדהגדה של פסח <מצודת דוד וציון>
ורשהתרנ"אתוספאה, שמואל אביגדור בן אברהםהגדה של פסח <מהרש"א>

ירושליםתשנ"גהגדה של פסחהגדה של פסח (סקווירא)
ברסלאו Breslauתרכ"זמסינג, יוסף בן אהרןהגדה של פסח אגדות ריב"א
ירושליםתשס"ואברהם יהושע השל בן שמואל מאפטה וצאצאיו (מהגדה של פסח אוהב ישראל

ירושליםתש"נמוסקוביץ, שלום בן מרדכי משה יוסףהגדה של פסח אור גנוז
ירושליםתשע"האבא שאול, בן ציוןהגדה של פסח אור לציון
ירושליםתשנ"אכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוסהגדה של פסח אור שמח

ירושליםתשס"חזילבר, דוד מרדכיהגדה של פסח אותו הלילה
תל אביבתשל"ואפשטיין, משה יחיאל בן אברהם שלמה הלויהגדה של פסח אשדת

ירושליםתשס"אבעש"ט ותלמידיוהגדה של פסח באר החסידות
ירושלים Jerusalemתשמ"חרוזנטאל, אברהם דוד בן חיים שלמההגדה של פסח באר המלך



ניו יורקתשפ"אטויסיג, ישראלהגדה של פסח בית ישראל <מהדורה חדשה>
ירושליםתשע"חמנחם מנדל בן יוסף מרימאנובהגדה של פסח בית רימונוב - תפארת מנחם

מודיעין עיליתתשע"גירום, נתן צביהגדה של פסח במחיצת החפץ חיים
בני ברקתשס"טדסלר, אליהו אליעזרהגדה של פסח במשנתו של הרב דסלר

ירושלים Jerusalemתרס"ההגדה של פסח. תרס"ה. ירושליםהגדה של פסח בעברי וערבי עם העתקה אנגלית
ניו יורקתשע"גאברהם דוב בן דוד מאבריטשהגדה של פסח בת עין

ניו יורק New York -חש"דהגדה של פסח בתרגום אנגליתהגדה של פסח בתרגום אנגלית
תל אביבחש"ד (מהדורה רביעית)שטיין, ישראל אברהם בן שלמה אהרן הכהןהגדה של פסח גדולי ישראל

ירושליםתשנ"הוינד, אליהו שמואלהגדה של פסח הלכות ומנהגים
בני ברקתשס"ויפרח, יאיר בן יוסף ח.הגדה של פסח המאור הגדול
בני ברקתשע"המכון כתר חייםהגדה של פסח המבוארת - א

ונציה Veniceשנ"טהגדה של פסח. שנ"ט. ונציההגדה של פסח ובדיקה וביעור חמץ
ירושליםתש"סראשי ישיבת וואלאז'יןהגדה של פסח וואלאז'ין

ירושליםתשמ"דאלעזר בן יהודה מגרמיזאהגדה של פסח ושיר השירים <עם פירוש הרוקח>
בני ברקתשע"אמנלה, יונההגדה של פסח זכרון יהודה

ירושליםתשנ"חראשי ישיבת חברוןהגדה של פסח חברון כנסת ישראל
ירושליםתשס"אשטרנבוך, משה בן אשרהגדה של פסח טעם ודעת
ירושליםתשס"בלאו, ישראל מאיר בן משה חייםהגדה של פסח יחל ישראל

ירושליםתשכ"חבקר, חיים ש.הגדה של פסח ילקוט למועדים
אלעדתשע"אלוי, אברהם בן יצחקהגדה של פסח כהלכה

ויניציאהתקנ"בהגדה של פסח. ונציה. תקנ"ב.הגדה של פסח כמנהג ק"ק איטאליאני
הגדה קראיתהגדה של פסח כפי מנהג היהודים הקראים

תל אביבתשס"חגרוזמן, מאיר צביהגדה של פסח לאדמור"י בית הוסיאטין
דובליןתשל"ודובאוו, זלמן יוסף בן יצחקהגדה של פסח לאור ההלכה

בית שמשתש"עהמרכז לביהמ"ק והמשכןהגדה של פסח לזמן בית המקדש
ישראלתשכ"בהגדה של פסחהגדה של פסח לחיילי צבא הגנה לישראל

ירושליםתשמ"גגרליץ, משה שמעון בן מנחם מענדיל  (עורך)הגדה של פסח מבית לוי <בריסק> - קובץ הוספות
ירושליםתשמ"גגרליץ, מנחם מנדלהגדה של פסח מבית לוי

ניו יורקתשכ"טטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאהגדה של פסח מהר"י ט"ב
בני ברקתש"פדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבהגדה של פסח מחשבת בצלאל

ירושליםתשמ"היונה, מאירהגדה של פסח מי ומי
ניו יורקחרצ"הגדה של פסח מיט זעכציג פירושים אין עברי טייטהגדה של פסח מיט זעכציג פירושים אין עברי טייטש

ירושליםתשנ"טראשי ישיבת מירהגדה של פסח מיר
ירושליםחש"דלוי, אהרן בן בנימין יוסףהגדה של פסח מפורשת ומבוארת <שבחו אהובים>

ירושליםתשמ"גכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוסהגדה של פסח משך חכמה



ירושליםתשס"זורנר, שלמה חנוךהגדה של פסח משלחנם של גדולי ירושלים - 2 כר'
תל אביבתש"ההגדה של פסח נוסח הרמב"םהגדה של פסח נוסח הרמב"ם

רמת השרוןתשס"דע"פ כתב יד משפחת זכריההגדה של פסח נוסח יהודי תימן
ירושליםתשע"וטולידאנו, יהודה בן מאירהגדה של פסח נורא תהילות
ירושליםתשס"דגרוזמן, חיים בן מאיר צביהגדה של פסח נשמת כל חי

ירושליםתשס"בראשי ישיבת עץ חייםהגדה של פסח סלוצק קלצק לייקווד
אודסה Odessaתרע"אירוחם בן שבתי הכהןהגדה של פסח ע"פ בריש גלי
ניו יורקתשע"זטייטלבוים, משה בן חיים צביהגדה של פסח ע"פ ברך משה
בית אלתשס"וקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהן - אבינר, שהגדה של פסח ע"פ הרצי"ה
בני ברקתש"ךבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) - מיוחס לוהגדה של פסח ע"פ הרשב"א
ירושלים Jeruasalemתשנ"ברבני משפחת ערנפלדהגדה של פסח ע"פ וביאורים
בני ברקתשע"חליבוביץ, יהודה זאבהגדה של פסח ע"פ זיו יהודה

ניו יורקתשע"וביק, מאיר מנחם בן שאול יששכרהגדה של פסח ע"פ מגדים חדשים <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתש"יביק, מאיר מנחם בן שאול יששכרהגדה של פסח ע"פ מגדים חדשים

ניו יורקתשע"דגיטלסון, בנימיןהגדה של פסח ע"פ נגיד ונפיק <מהדורה חדשה>
בני ברקתשנ"הגינוואלד, יהודההגדה של פסח ע"פ עוללות יהודה

ניו יורקתשס"טגיג',  יוסף בן דודהגדה של פסח ע"פ פי המדבר <מהדורה חדשה>
ירושלים Jeruasalemתשע"אאוחנה, נתנאל ישראלהגדה של פסח ע"פ שיח מצרים
ירושליםתשנ"זנוסח ומנהגי בית בוסטוןהגדה של פסח עזרת אבותינו

חמ"דתרכ"בלנדא, יצחק אליהוהגדה של פסח עם באור דובר שלום
ירושליםתרצ"חשפירא, יוסף משה בן אלקנההגדה של פסח עם באר מים

ניו יורקתשמ"דמושקוביץ, ברוך צבי בן דוד הכהןהגדה של פסח עם ביאור מהולל בתשבחות
ירושליםתשס"זשטרנבוך, משה בן אשרהגדה של פסח עם ביאור מועדים וזמנים

ירושליםתשס"האנציקלופדיה תלמודיתהגדה של פסח עם ביאורים מתוך האנציקלופדיה תלמודי
ירושליםתשס"דפרלוב, אהרן בן אשר מקארליןהגדה של פסח עם בית אהרן

קעטשקעמעטתרצ"זאבראהאם, מרדכי בן ישראלהגדה של פסח עם העתקות ופירושים בלשון הונגרית
זיטומירתרכ"דהגדה של פסחהגדה של פסח עם ליקוטי שושנים

ניו יורק New Yorkתש"חקנעביל, שבחהגדה של פסח עם מבוא גדול והערות שונות
בני ברקתשס"הבניש, חיים פנחסהגדה של פסח עם עיוני ההגדה

בני ברקתשס"גקורח, שלמה בן יחיאהגדה של פסח עם עריכת שלחן וילקוט חיים
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמההגדה של פסח עם פירוש אור זרוע

ירושליםתשע"אברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבהגדה של פסח עם פירוש אמרי שפר
יבורז'נו Jaworznoתרצ"חטברסקי, מנחם נחום בן צביהגדה של פסח עם פירוש ארבעה אופני הקודש

ליקוודתשפ"אשפיץ, יחיאל מיכל בן יצחק זקלהגדה של פסח עם פירוש באור יצחק <מהדורה חדשה>
ניו יורקחש"דהגדה של פסח עם פירוש אנגליתהגדה של פסח עם פירוש באנגלית



מונקץ' Mukachevoתרצ"ארוזנברג, שמואל בן ישראל יונה צביהגדה של פסח עם פירוש באר שמואל
ורשה Warsawתרע"דיוונין, נתן נטע בן אברהם יונההגדה של פסח עם פירוש בנין ירושלים
ניו יורקתשס"דרפאפורט, בנימין בן שמחה הכהןהגדה של פסח עם פירוש גבולות בנימין
קולומיה Kolomyyaתרמ"גשווערדשארף, אליעזרהגדה של פסח עם פירוש דמשק אליעזר
ירושליםתשנ"גאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)הגדה של פסח עם פירוש הגר"א השלם
ירושליםתשל"טקרישבסקי, נתנאל בן ראובןהגדה של פסח עם פירוש המהרש"א

ירושליםתשס"חסורוצקין, זלמן בן בן ציוןהגדה של פסח עם פירוש השיר והשבח
ניו יורקתשנ"טמאסקאוויטש, יוסף חיים בן יחיאל מיכלהגדה של פסח עם פירוש התקדש חג
בני ברקתשס"טמויאל, אליהו בן אברהםהגדה של פסח עם פירוש והגדת לבנך
ירושליםתשנ"טרבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהןהגדה של פסח עם פירוש וללוי אמר
בני ברקתשס"טעידאן, משההגדה של פסח עם פירוש חג הפסח

בואנוס אירס Buenosתש"חקליין, זאב צבי בן זכריה הכהןהגדה של פסח עם פירוש חכמה עם נחלה
אלכסנדריהAlexandriתרנ"וברהנץ, מבורךהגדה של פסח עם פירוש ליל שימורים
ירושליםתשע"בשפירא, רפאל בן ישראל איסרהגדה של פסח עם פירוש מים עמוקים
לונדוןתרפ"זקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)הגדה של פסח עם פירוש משלי יעקב
סיגט Sighetתרפ"היהונתן בנימין בן משה אריה הכהןהגדה של פסח עם פירוש נפש יהונתן
אופנבך Offenbachתפ"ביהודה ליב בן אליהוהגדה של פסח עם פירוש עבודת הגפן
ירושליםתשס"חעטיה, גדעון בן ישועההגדה של פסח עם פירוש עוללות הגפן
בני ברקתשל"חדנציגר, יצחק מנחם מאלכסנדרהגדה של פסח עם פירוש עקידת יצחק
ורשה Warsawתר"מקירשבוים, שלמההגדה של פסח עם פירוש פדיון שבוים

קרית ספרתשס"הבחיי בן אשר אבן חלאוה - בן שושן, יצחק בן יוסףהגדה של פסח עם פירוש רבינו בחיי ז"ל
סטו מרה Satu Mareתרצ"חפלדמן, משה ישראל בן אפרים פישלהגדה של פסח עם פירוש שם ישראל

ירושליםתשס"גכהן, שאול נחוםהגדה של פסח עם פירוש שמחת יום טוב
וילנה Vilnaתרכ"גרובינשטיין, רפאל בן משההגדה של פסח עם פירושי אבני נזר

ירושליםתשע"ווקסלשטיין, אהרןהגדה של פסח עם פירושי הראשונים
סדליקובתקס"ז תק"ץ לערךר' יוסף גקטליא והגר"אהגדה של פסח עם פירושי ר"י גקטליא היעב"ץ והגר"א

גרודנו Grodnoתקס"הר' יוסף גקטליא והגר"אהגדה של פסח עם פירושי ר"י גקטליא והגר"א
וילנה Vilnaתרל"זפירושים מרבני גאוני ק"ק ווילנאהגדה של פסח עם פירושים מגאוני וילנא
בני ברקחש"דקליקשטיין, אליהו בן חייםהגדה של פסח עם פסקי משנ"ב ובאורים

בני ברקתשס"בחלופסקי, יעקב בן יצחק נתןהגדה של פסח עם קיצור דיני פסח
דיקמן, אוריהגדה של פסח עם קיצור פירוש המלבי"ם

בני ברקתשס"אשיטה מקובצתהגדה של פסח עם שיטה מקובצת
ירושליםתשכ"דשפרבר, דוד בן ברוך קלונימוסהגדה של פסח עם תהלה לדוד

ירושליםתשכ"דרוטר, יעקב חיים בן יחזקאלהגדה של פסח עם תמונות וסיפורים חסידיים מהבעש"ט
ניו יורקתשל"דשוורץ, אשר לעמלהגדה של פסח עם תרגום אידיש ולקט מדרשי חז"ל



ניו יורקתשט"ופארסט, אשרהגדה של פסח עם תרגום אנגלי
ירושליםתש"סאלאחדב, יצחק בן שלמההגדה של פסח פסח דורות
ירושליםתשס"דראשי ישיבת פרעשבורגהגדה של פסח פרעשבורג
בני ברקתשמ"טפרידמן, נתן צביהגדה של פסח פרפראות

ירושליםתשס"זרבותינו שבקעלםהגדה של פסח קעלם
בני ברקתשל"דאוצר מפרשים על ההגדההגדה של פסח רבת פנינים
ירושליםתשע"חסורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךהגדה של פסח רנת יצחק
בני ברקתשע"וואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלויהגדה של פסח שבט הלוי

ירושליםתש"סמלר, שמעון יוסף בן אלימלךהגדה של פסח שי לתורה - בריסק
ירושלים Jeruasalemתשס"חלוינגר, ישראל מאירהגדה של פסח שיר מזמור לתודה

בני ברקתש"פמשפחת דינרהגדה של פסח שמע בני
ירושליםחש"דאלטר, אברהם יהודה ליב בן אברהם מרדכי - שלמהגדה של פסח שפת אמת ותפארת שלמה

ירושליםתשס"חשפירא, צבי הירשהגדה של פסח תפארת בנים - מהדורה חדשה
ירושליםתשס"דפינקוס, שמשון דודהגדה של פסח תפארת שמשון

פרנקפורט דמין Frankfתרט"זאבן-ג'נאח, יונההגדה של פסח
לונדוןתשפ"אאברהם אביש אב"ד פרנקפורטהגדה של פסח - מחזה אברהם
קרית ארבעחש"דאדלר, אליהגדה של פסח - והגדת לבנך
בני ברקתשע"האזואלוס, רפאל בן שמואלהגדה של פסח - מאמר רפאל

בני ברקתשע"גאלשיך, משה בן חיים - אוחיון, מרדכי שמעון בן דהגדה של פסח - ע"פ האלשיך הקדוש
חמ"דתשע"טארגון "שבילים"הגדה של פסח - שבילי ההגדה

פרנקפורט דמין Frankתרנ"חבונדי, דוד טעבעלה בן משה יונההגדה של פסח
בני ברקתשנ"ובידרמן, משה מרדכי בן שמעון נתן נטע (מלעלוב)הגדה של פסח - ברכת משה
לודתשנ"ובן נאיים, יוסף בן יצחקהגדה של פסח - מגיד לאדם

חמ"דחש"דבעילום שםהגדה של פסח - עם פירוש ישועת דניאל
קלינורדין Kleinwardתרע"טבריסק, נתן צבי בן יהושעהגדה של פסח - 2 כר'

ירושליםתש"סדיסקין, שמעון משה בן יהושע זליגהגדה של פסח - משאת המלך
כזבלנכה Casablancaת"שהגדה של פסח. ת"ש. כזבלנכההגדה של פסח

אמשטרדם Amsterdamתקכ"ההגדה של פסח. תקכ"ה. אמשטרדםהגדה של פסח - עם ההלכות באידיש
מץ Metzתקכ"ההגדה של פסח. תקכ"ה. מץהגדה של פסח

לונדון Londonתקצ"גהגדה של פסח. תקצ"ג. לונדוןהגדה של פסח - מתורגמת ללשון אנגליה
ליוורנו Livornoתקצ"טהגדה של פסח. תקצ"ט. ליוורנוהגדה של פסח - מתורגמת ללאדינו
ליוורנו Livornoתר"גהגדה של פסח. תר"ג. ליוורנוהגדה של פסח - מתורגמת ללאדינו

קהיר Cairoתרפ"בהגדה של פסח. תרפ"ב. קהירהגדה של פסח
ברלין Berlinתרפ"דהגדה של פסח. תרפ"ד. ברליןהגדה של פסח
בומבי Bombayתרצ"ההגדה של פסח. תרצ"ה. בומביהגדה של פסח



תל אביבתשכ"בהחת"ם סופר וצאצאיוהגדה של פסח - הגדת סופרים
אשדודתשע"דהכהן, אליהו בן אברהם שלמההגדה של פסח - הגדת אליהו
בני ברקתשס"גהלברשטאם, אריה ליבש בן סיניהגדה של פסח - אריה שאג
חמ"דתשע"טהרשטיק, אליעזר זעירא בן מנחם שמואלהגדה של פסח - רגלי מבשר

חמ"דתש"עואקנין, שאול בן שלמההגדה של פסח - אב אני
ירושליםתשנ"חזנדר, משה פנחס בן מאיר נחוםהגדה של פסח - מגיד כהלכה

אודסהתשע"חחב"ד אודסההגדה של פסח - ההגדה לעורך הסדר
ירושליםתשע"דטאוב, מנחם מנדל בן יצחק איזיק מקאליבהגדה של פסח - קול מנחם

ליוורנו Livornoתקצ"חטולידאנו, חביב בן אליעזר - קדמוניםהגדה של פסח - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"זיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגהגדה של פסח - גבורות ה' <מכון עליות אליהו>

ירושליםתשע"טכהנא שפירא, אברהם אלקנההגדה של פסח - היושבת בגנים
ירושליםתשנ"טלוגאסי, יעקב ישראלהגדה של פסח - למען תספר

צפתתשס"וליברמן, שמחה בונם בן ברכיההגדה של פסח - בשבילי ההגדה
לודתשנ"חמאימראן, יצחק גבריאלהגדה של פסח - שפת הים
חמ"דחש"דמאסקאוויטש, נפתלי אשר ישעיההגדה של פסח - מודה אני
מודיעין עליתתשע"דמורסקי, אשר זעליגהגדה של פסח - והגדת

בני ברקתשע"גמכון שער בנימיןהגדה של פסח - שער בנימין
ברוקליןתשס"גמערכת בית צדיקים (באבוב)הגדה של פסח - בית צדיקים
כתב ידכתב ידמשאש, יוסף בן חייםהגדה של פסח - ויצבור יוסף

משכיל לאיתן, נפתלי בן אברהםהגדה של פסח - 2 כר'
חש"דתשע"חסויסה, אליהו בן אליעזרהגדה של פסח - בית אליעזר

מונקץ' Mukachevoתרס"וסופר, אברהם שמואל בנימיןהגדה של פסח - <ליל התקדש חג>
בני ברקתשס"דעובד, אפריםהגדה של פסח

ירושליםתשע"טפואה, אליעזר נחמןהגדה של פסח - מדרש בחידוש <מהדורה חדשה>
ירושליםתש"נפלבני, דניאלהגדה של פסח

נייו יורקתשע"ופלקלס, אלעזר בן דודהגדה של פסח - מעשה ברבי אלעזר
לודתשנ"חצדקיה בן אברהם הרופאהגדה של פסח - שבלי הלקט

לבוב Lvovתרמ"וקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןהגדה של פסח - 2 כר'
ירושליםתשנ"וראשי ישיבת פוניבז'הגדה של פסח-  <פוניבז'> -א

ירושליםתשס"טרבני ישיבת כנסת ישראל חברוןהגדה של פסח - כנסת ישראל סלבודקה, חברון
אשדודריינר, יוחנןהגדה של פסח - וטהר לבנו

ירושלים Jerusalemתשט"וכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץהגדה שלמה - 2 כר'
ירושלם,תרפ"דנוימארק, אהגדה

ירושלים Jeruasalemתשנ"חקאהן, אבינועםהגדול בדורו
ירושליםתשנ"דהיילפרין, מאירהגדול ממינסק



ניו יורקחש"דשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקהגדולה והגאולה
ירושליםחש"דגולדבאום, מנחם צבי בן אפריםהגדולה והענוה

ירושליםתש"מהגדות התלמודהגדות התלמוד <מהדורת ירושלמי> - 3 כר'
קושטא Istanbulרע"אהגדות התלמודהגדות התלמוד

ואדי אלחגארה Guadalר"מהגדה של פסח. ר"ם. ואדי אלחגארההגדות של פסח <ההגדה הראשונה שנדפסה>
ואדי אלחגארה Guadalר"מהגדה של פסח. ר"ם. ואדי אלחגארההגדות של פסח <ואדי אלחגארה>

חמ"דחש"דצוברי, אליהוהגדת אליהו
ירושלים2010ולדמן, מנחם בן זאב הכהןהגדת אתיופיה

רחובותתש"פכץ, יוסף יצחקהגדת האכילנו מפסחך
ירושליםתשנ"זכהן, יקותיאל בן דבהגדת הגאונים והרמב"ם

תל אביבתשנ"דשרים, אליהוהגדת הישיבה
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דהגדה של פסח. תרע"ד. פיטרקובהגדת המבאר

ירושליםתשנ"ורוזנטל, שבתי דוב (עורך)הגדת חכמי ירושלים
ניו יורקתשע"אחכמי צפת - אוזידא שמואלהגדת חכמי צפת הקדמונים - שיר השירים ע"פ מהר"ש א

לונדוןתשמ"בגרינבוים, יצחק בן נפתליהגדת לחם עני לליל פסח
ירושליםתשמ"ובארער, זלמן (מפרש)הגדת מהר"ז

ירושלים Jerusalemתש"ביצחק יהושע בן ישראל מקארליץ - גימפל-יפה, מרהגדת מרדכי - בית ישראל
ירושליםתשנ"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיההגדת מרן החיד"א

תל אביבתשמ"טיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגהגדת פראג (רפ"ז) <מהדורת פרדס>
ירושליםתשע"זגולדברג, יהושע יוסף בן חיים ישראלהגדת פראג

תל אביב Tel Avivתש"חבריזמן, אלטר יעקב מאיר בן דב אהרןהגדת רב סבא
בני ברקתשנ"באשכנזי, אליעזר בן אליה הרופאהגדת רבי אליעזר אשכנזי

ירושליםתשל"דבן שם, מאיר דודהגדת רש"י - 2 כר'
ניו יורקתשנ"הצדקיה בן אברהם הרופאהגדת שבלי הלקט

ירושליםתשע"טרולניק, שמואל אליעזר בן צבי הירשהגדת שמואל
בני ברקתשפ"אארלנגר, אברהם בן עקיבאהגדתי היום - אלול ותשרי

ירושליםתשע"דפקשר, משה הכהןהגדתי היום
דרוהוביץ' Drogobychתרס"דהורוויץ, אריה ליבש בן יצחק הלויהגה אריה

פיוטרקוב Piotrkowתרס"בארלוזורוב, אליעזר בן שאולהגהות אליעזר
ורשה Warsawתקפ"דסירקיש, יואל בן שמואלהגהות הב"ח

הר ברכהתשע"ואליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - שלמוני, אוריאלהגהות הגר"א <אור אליהו> - 3 כר'
ניו יורקתשמ"אשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשהגהות הירושלמי - 2 כר'

ירושליםתש"למשה הכהן מלונילהגהות הרמ"ך
בני ברקתשע"ההורוויץ, שמעון צבי בן מאיר ליבהגהות וביאורים לסידור הרש"ש

ירושליםתשס"גאיינהורן, זאב וואלף בן ישראל איסרהגהות וביאורים על פרקי דרבי אליעזר למהרז"ו



בני ברקתשמ"המאזוז, מאיר בן  מצליחהגהות והערות בסדר התפילה
ירושלים Jerusalemתרכ"השניאורסון, שניאור זלמן בן נחום יוסףהגהות והערות

ירושליםתשט"ווואלף, זאב בן אריההגהות וחידושים בן אריה - שו"ע
הלה Halleת"עדוד בן שמואל הלויהגהות וחידושים מבעל המחבר טורי זהב

ירושליםחש"דשליטא, משההגהות ותיקונים לקונטרס עגונות
ניו יורק New Yorkתשי"טסופר, משה בן שמואלהגהות חתם סופר
קניגסברג Koenigsberתרי"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)הגהות ירושלמי

חמ"דחש"דלייטר, זאב וולף בן נתן נטע <מתוך רמב"ם מה' שהגהות כבוד מלכים <לרמב"ם הל' מלכים>
אויערבך, צבי בנימין - אויערבך, אביעזרי בן צבי בנימיןהגהות לספר נחל אשכול

ירושליםתשט"זחיים בן מנחם מצאנזהגהות מהגאון ר' חיים צאנזר
פרמישלה Przemyslחש"דשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובהגהות מהרצ"א השלם - הצבי והצדק

פרמישלה Przemyslתרנ"טשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובהגהות מהרצ"א
סטו מרה Satu Mareתרצ"בשוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןהגהות מהרש"ם

בני ברקתשכ"אקרט, ישראלהגהות מוהר"י קרט
ברדיטשוב Berdichevתרס"חוולש, יהודההגהות מיימוניות
בני ברקתשס"זמימון, עוזי בן מנחםהגהות מימוני

אמשטרדם Amsterdamתרפ"טדינר, יוסף צבי בן אליעזר הלויהגהות על משנה תורה
ירושליםתשמ"גבמברגר, יצחק דב בן שמחה הלויהגהות על משניות

חש"דהרמ"ז והרנ"שהגהות על עץ חיים ומ"ש - מהרמ"ז ומהרנ"ש
סדילקוב Sudilkovתק"צאברהם אבלי בן נפתלי מקיובהגהות על ש"ע הרב הלכות פסח

ירושליםתשט"זהירשוביץ, שניאור זלמןהגהות על שו"ע אורח חיים
בני ברקתשכ"טאיגר, עקיבא בן משההגהות רבי עקיבא איגר לספר שער המלך

ניו יורקתשל"דאשכנזי, בצלאל בן אברהםהגהות רבינו בצלאל אשכנזי - 2 כר'
ברלין Berlinתרכ"באיגר, עקיבא בן משההגהות רבינו עקיבא איגר על שלחן ערוך אורח חיים

טורון Torunתרכ"טאיגר, עקיבא בן משההגהות רבינו עקיבא איגר על שלחן ערוך חו"מ ואהע"ז
ירושליםתשי"זאיגר, עקיבא בן משההגהות רבינו עקיבא איגר - חו"מ

ירושליםתשע"וסץ, יצחק עקיבאהגהות שבסידורי פראג הראשונים
בני ברקתשנ"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלהגהות שי"ח השדה על ספר אוצר המדרשים

פרנקפורט דמיןתרנ"ו - תרפ"בדינר, יוסף צבי בן אליעזר הלויהגהות - 6 כר'
ירושליםתשע"גנבו, יהושפטהגות בחסידות
לייקאוודתשפ"אקוטלר, אריה מלכיאל - שנורמאן, אשר בן גבריאלהגות במקרא

בני ברקתשמ"אנחשוני, יהודה בן חיים יהושעהגות בפרשיות התורה - 2 כר'
ירושליםתש"לביק-שאולי, אברהםהגות בראי"ה

פתח תקוהתשמ"חצולמן, נתןהגות והשקפה ביהדות
ורשה Warsawתרפ"הניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןהגות לב



בני ברקתשס"חנידאם, משה בן מכלוףהגות לבי תבונות
ביאליסטוק Bialystokתר"עיאוורקובסקי, יצחקהגות לבי

ירושליםתש"ממאסף למחשבה יהודיתהגות - 3 כר'
קראקא,תרנ"חשווארץ, אריה בן יעקב חייםהגזרה השוה

ירושליםתשכ"גהורוויץ, אברהם מרדכי בן יהודה נחום הלוי אנגלהגט מתל אביב
ירושליםתשנ"ומונק, יונההגי יונה

ירושליםתשל"טסגל, בן ציוןהגיאוגרפיה במשנה
ירושליםתשנ"בלנציצקי, אברהם יצחק בן משההגיגי אבני ר"מ

תל אביבתשכ"ברוזנבוים, אשר בן אברהםהגיגי אשר
ירושליםתשד"מחגיז, יוסף לוי בן יצחקהגיגים ועיונים

בני ברקתשנ"וסעדון, בוגיד חנינאהגיד לעמו - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתר"האסיאו, מרדכיהגיד מרדכי
ירושליםתשל"טהכהן, מרדכיהגיד מרדכי
בני ברקתש"נסעדון, בוגיד חנינאהגיד מרדכי

מייזליש, שאולהגיון בסערת הימים - חייו ומשנתו של הרב יצחק אייזיק
ירושלים Jeruasalemתשס"טמרצבך, עליהגיון הגורל
ליפציג Leipzigתר"כאברהם בן חייא הנשיאהגיון הנפש

ירושלים Jerusalemתרצ"וגרבר, אפרים מיכאל בן משה יהושעהגיון התלמוד
קיידאן,תרצ"ב,יפה, משולם זלמן בן אליהו יששכר ברהגיון התלמוד
אטאווא,[תש"ג]אפשטיין, רפאל צבי בן מרדכי יוסף הלויהגיון וצחות
מקסיקותשכ"באביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דובהגיון יעקב
קידן Kedainiaiתרפ"זפרידמאן, יצחק אייזיק בן יוסףהגיון יצחק
ירושליםתשנ"טקרלינסקי, ישעיהו בן אברהם דובהגיון ישעיה

ירושלים Jerusalemתרס"גטלר, ישראל בן יהודה הלויהגיון לב - 2 כר'
ניו יורקתרפ"הניסנבוים, מרדכי אריה בן משה הלויהגיון לב
קישינוב Kishinevתרפ"טצירלסון, יהודה ליב בן משה חייםהגיון לב

בני ברקתשס"גשרפהרץ, יצחק - שרפהרץ, מאירהגיון לב - אור המאיר
ירושלים Jeruasalemתשע"הבר חיים, נתן שמעון בן חייםהגיון לבב
ירושליםתש"להאגר, משה בן יעקב שמשון מקאסובהגיון לבבי

מודיעין עיליתתשע"דבאש, לוי בן יונההגיון לבי - מוקצה
ירושליםתשע"טבוגץ', יהודה ליב בן יעקבהגיון לבי

בני ברק Bene Berakתשע"זברזל, יוסף צביהגיון לבי - 7 כר'
ירושליםתשע"אברנדסדורפר, יעקבהגיון לבי - 4 כר'

בני ברקתשע"דגולד, דורון דוד בן שמואל יהושעהגיון לבי
בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמההגיון לבי



ניוארק Newarkתשט"זלאנדא, יהושע ברוך בן בנימין זאבהגיון לבי
ריגה Rigaתרע"אליכטנשטיין, צבי בן אליעזר ליפמאןהגיון לבי

ירושליםתשע"געמר, אברהםהגיון לבי - 7 כר'
וילנה Vilnaתרס"חטאקסין, מנחם צבי בן אריההגיון לבר-מצוה
ירושלים Jerusalemתרצ"ח - תרצ"טמכון הרב דוד מילרהגיון לדוד - ב

תש"נמינקוביץ, מאירהגיון מאיר
וילנה Vilnaתרע"הרבינוביץ, משה יעקבהגיון משה
מינץ Mainzתרל"חבאמברגר, שלמה בן יצחק דוב הלויהגיון שלמה

ירושליםתשפ"אלנדמן, משה בן צביהגיון שעשועות
ירושליםתשמ"טמרצבך, עלי - קופל, משההגיון - 4 כר'

אנטורפן Antwerpתרצ"ג - תרצ"ועמיאל, משה אביגדור בן יעקב יוסףהגיונות אל עמי - 4 כר'
תל אביבתשנ"אבעילום שםהגיונות דברי חכמים

ירושליםתשל"טקאנטראוויץ, יעקבהגיונות הגר"י
ירושליםתשכ"וכצמאן, גרשון בן יעקב יוסף הכהןהגיונות הגרשוני
ורשה Warsawתר"צהורוויץ, משה בן אהרן יהודההגיונות הרמ"ה

ניו יורק New Yorkתרפ"דרזניק, אברהם בן מאיר שאולהגיונות והשתפכות הנפש
ניו יורק New Yorkתשי"גבונין, יצחק בן צבי הירשהגיונות יצחק
תשע"ווינרייך, מאיר שמעון הכהןהגיונות תורה
ירושלים Jerusalemתשי"ג - תשי"דברנשטיין, משה בן אברהם אליהוהגיונות - א ב

ניו יורק New Yorkתשט"וכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלהגיונות
ורשה Warsawתרנ"טגולדנסון, אברהם דוב בר בן מנחם מנדלהגיוני א"ב - א

לונדוןתשי"דפרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליבהגיוני אבות - 2 כר'
ירושליםתשמ"אוינר, אהרן בן נתנאלהגיוני אהרן
בית שמשתשע"בינאי, שאלתיאלהגיוני הגיה

ירושליםתשע"הוסרמן, אריה דודהגיוני הפרשה - 5 כר'
ניו יורק New Yorkתר"צדאכוביץ, צבי הירש בן שלמה זלמןהגיוני ושרעפי - א
ניו יורק New Yorkתש"דטייבלום, חיים אלתר בן יצחקהגיוני חיים - א

ניו יורק New Yorkתרצ"ה - תשי"טאלטוסקי, יהודה בן חיים דובהגיוני יהודי - 5 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"בגרינבלאט, יצחקהגיוני יצחק
לומזה Lomzaתרצ"זצכאנוביץ, ירוחם זאב בן יעקב שרגאהגיוני ירוחם

ירושלים Jerusalemתרפ"זראשגולין, זלמן דוב בן אברהם צביהגיוני לב
לונדוןתשד"מהירשלר, שמעוןהגיוני מוהרש"ה

ניו יורק New Yorkתש"ז - תש"יברוק, חיים אליעזר בן-ציון בן בנימיןהגיוני מוסר - 3 כר'
ירושליםתשס"ובוצ'קו, משה בן ירחמיאל אליהוהגיוני משה - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתשנ"געוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלהגיוני עזיאל - 4 כר'



לונדון Londonתשי"בפרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליבהגיוני צבי
ירושלים Jerusalemתשט"ובארי, ישראל בן שמואל זאב הלויהגיוני קדם

סט. לואיס St. Louisתרצ"דמהרש"ק, שמואל דוב בן שמעון יצחקהגיוני שמואל
שעלביםתש"ענקש, משההגיוני תורה - 2 כר'

חמ"דתשע"בגיורי אמתהגיור האזרחי והצהל"י
ירושלים Jeruasalemתשנ"אקליין, יעקבהגיינת הגוף והנפש
חמ"דחש"דשלום צור, יוסףהגיע הזמן להתעורר
מעלותתשע"גכהן, מאורהגיע זמן גאולתכם
ניו יורקתש"פסורוצקין, ישראל משה בן אברהם יצחקהגיע זמן גאולתכם

ירושליםתשע"דעבוד, ישראל אליהו בן מאירהגיע זמן
גבעת שמואלתשע"אשטרן, רפאלהגישו עצמותיכם

ירושלם,תר"ףדראכמאן, דוב בן בנימיןהגלות בתוך הגאולה
תל אביב Tel Avivתשט"ומאנצורה, סעדיה בן יהודההגלות והגאולה
ונציה Veniceשצ"דמאסאראן, אברהם בן יצחקהגלות והפדות
ירושליםתשס"דאבן-דאנאן, שאול בן שלמההגם שאול א-ב

פס Fezתשי"טאבן-דאנאן, שאול בן שלמההגם שאול - 2 כר'
ירושליםתשנ"חקובץ מחקריםהגניזה האיטלקית
ירושלים 1971Jerusalemהאברמאן, אברהם מאיר בן אורי פייבלהגניזה והגניזות

אפרתתשע"דבן מאיר, יהושעהגעלת כלים והכשרת המטבח לפסח - שיעור כזית מצה
ירושלים,תש"חבארג, מרדכי גימפל בן אברהםהגר"א מווילנא

ירושליםתשמ"חאליפנדרי, חיים בן יצחק רפאלהגר"ח אליפנדרי <אש דת>
ירושלים Jerusalemתרצ"בגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביהגרים - 2 כר'

,(שיקאגו)(תרצ"ט)הגשרהגשר
ירושליםתשע"גגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלהגשת המנחה

לונדוןתשכ"בקובץהד אליהו - 13 כר'
פתח תקוהתשל"חבטאון המועצה הדתית פתח תקוההד אם המושבות - א

ניו יורק New Yorkתש"בגורדון, יעקב דוב בן אליהוהד הזמן
ירושלם,תרע"ב)חרל"פ, יעקב משה בן זבולוןהד החיים הישראליים

תל אביב Tel Avivתש"כהד הישיבותהד הישיבות
ירושליםתש"באלמליח, אברהם ועודהד המזרח - 72 כר'

ירושלים Jerusalemתשנ"זחרל"פ, יעקב משה בן זבולוןהד הרים <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתשי"גחרל"פ, יעקב משה בן זבולוןהד הרים

קרקובתרצ"גכנסת השומר הדתיהד השומר הדתי - שנה ב גליון א
ניו יורק New Yorkתרפ"ג - תרפ"דשוחט, משה בן חיים נתןהד משה

תל אביבתשל"השכטר, צבי בן חיים מרדכיהד צבי - 4 כר'



יפו Jaffaתרע"דבלומברג-הררי, יונה דוב בן יהודההדבור העברי
ירושלים Jerusalemתשי"אקובץ זכרוןהדביר

ירושלים Jerusalemתרע"טקובץ לתורה וחכמת ישראלהדביר - 5 כר'
ירושליםתשל"אאברמוביץ, חיים יצחקהדברה החמישית

ניו יורקתשנ"הליטוואק, הלל דוד בן שלוםהדברה העשירית - לא תחמוד, לא תתאווה
ירושלים Jerusalemתש"גגוטמאן, טוביה בן אלימלךהדוקומנטים
ניו יורקתש"סגולדברגר, אלטר משה מנחםהדור האחרון

ירושליםתשע"הרוטנברג, הללהדור השביעי - מינצברג
לונדוןתשס"בשלזינגר, אליקים בן דודהדור והתקופה

חמ"דתשע"חבעילום שםהדור קבלוה מאהבה
חברוןתשנ"ובלייכר, משההדור -משברים ותקומה

ניו יורק New Yorkתשי"טזילבר, אברהםהדורות מראש
ישראלתש"סהדיבוק היה או לא היה

ירושליםתשס"אפישר, ישראלהדיבוק מדימונה
ירושליםתשנ"ביצהרי, מרדכי בן צדוקהדיואן המפורש

ירושליםתשס"וגלזרסון, מתתיהוהדילוגים והאור הגנוז
ניו-יורק,תש"חדמשק, שלמה בן גרשון זאב הכהןהדים

חמ"דתשי"חילקוט ידיעות של חבר הפעיליםהדים - ז
ליקוואודתשע"בכהנא, יששכר דוב הכהןהדין ונימוקו

אלעדתשע"טבעילום שםהדלקת נר חנוכה לבחורי ישיבות
לונדון Londonתשס"דוויס, יצחק יעקב בן יוסף יהודההדלקת נר חנוכה

ירושלים Jeruasalemתשע"השילוני, מיכאלהדלקת נרות חנוכה לבחורי ישיבות
תשמ"זשטראוס, שמואלהדלקת נרות שבת

ירושלים Jerusalemתשי"זגלאצר, דוב מרדכי בן דודהדם הקדוש
ניו יורק New Yorkתרצ"הניו יורק. ישיבת ר' יצחק אלחנןהדנו <רבעון> - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרצ"וניו יורק. ישיבת ר' יצחק אלחנןהדנו ספר היובל
ניו-יורק,תרפ"וניו יורק. ישיבת ר' יצחק אלחנןהדנו - 17 כר'

בני ברקתשע"באבא שאול, יהושע בן אליהוהדסה היא אסתר
ירושלים Jeruasalemחש"דפוגל, אהרן בן שלוםהדעה והבירור

ירושליםתשע"חסורוצקין, זלמן בן בן ציוןהדעה והדבור <מהדורה חדשה> - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"אהלוי, אברהם זאב בן גרשון יצחקהדעה והדבור

לונדון Londonתש"ז - תשכ"בסורוצקין, זלמן בן בן ציוןהדעה והדבור - 3 כר'
מיהלוביץ Michalovceתרפ"חרובין, שמואל בן עזריאל יחיאלהדעה והדבור - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"האדמו"ר מפוריסובהדעה והדיבור
ירושליםתשע"וקאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתו"א)הדעה והדיבור - 381 כר'



ורשה Warsawתרכ"הלוי בן גרשון (רלב"ג)הדעות והמדות
חמ"דחש"דבעילום שםהדף היומי למסקנא - נדרים פרקים א-ב

ירושליםתש"סזביחי, פנחס בן רפאלהדף היומי
בני ברקתשעבמנדלבוים, דוד אברהםהדף היומי - 2 כר'

ירושליםתרצ"זיערי, אברהם בן חיים יוסףהדפוס העברי בארצות  המזרח
ירושליםתש"זיערי, אברהם בן חיים יוסףהדפוס העברי במאהלוב ע"נ דנייסטר

ירושליםתשכ"זיערי, אברהם בן חיים יוסףהדפוס העברי בקושטא
ירושליםתש"ויערי, אברהם בן חיים יוסףהדפוס העברי בשקלאוו

ירושליםתש"זיערי, אברהם בן חיים יוסףהדפוס העברי הראשון בזיטאמיר
ירושלים Jerusalemתש"אהלוי, שושנה בת יעקב יהושעהדפוס הראשון בירושלים

ירושלים Jerusalemתרפ"חשכטר, יעקב מאיר בן ישראלהדקדוק המקורי
וילנה Vilnaתקצ"גמשה אריה בן זאבהדקדוק קטן

ירושליםתשמ"בכהן, דודהדר דוד
קרית יעריםתשס"דהדר דינאהדר דינא

וילנה Vilnaתרס"ט - תרצ"בלווין, שלמה לימא בן חיים נחמן יהודההדר הכרמל - 2 כר'
לונדוןתשל"אלרנר, מאיר בן מרדכיהדר הכרמל - 5 כר'

בני ברקתשע"וירדני, משההדר המינים
ירושליםתשנ"חשנדרופי, איתןהדר העולם

בית שמשתשס"דסאמעט, פינחס בן בנימיןהדר השלחן - 2 כר'
ירושליםתשע"דשנדרופי, איתןהדר התורה - שמות

פיעטרקוב,תרצ"בבעלי התוספותהדר זקנים <תוספות הרא"ש בראשית בלבד>
ירושליםחש"דבעלי התוספותהדר זקנים - 3 כר'

חמ"דתש"ןעבודי, יחיא משה בן יצחקהדר זקנים
ירושליםתשמ"ושוורץ, יואל בן אהרןהדר זקנים
אשדודתשנ"חשיינין, יוסף בן מנחםהדר יוסף

ירושליםתשס"הסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםהדר יעקב - 6 כר'
ירושלים Jerusalemת"שווידלר, יצחק בן נתן נטעהדר יצחק
ירושליםתשס"הסופר, אברהם אליעזרהדר כבוד
בית שמשתשע"וסאמט, פינחס בן בנימיןהדר כבודו
בני ברקתשנ"אטולידאנו, פנחס בן רפאלהדר מזוזה
ירושלים Jeruasalemתשעוצרכי, ניר בן אריההדר מצוה

תל אביבתשס"גשרים, יצחק בן יוסףהדר עזר <מהדורה חדשה>
אזמיר Izmirתרכ"השרים, יצחק בן יוסףהדר עזר

ירושלים Jeruasalemתשנ"דויינפלד, יחזקאל שרגא בן אברהםהדר קבלוה
בני ברקתשמ"חטולידאנו, פנחס בן רפאלהדר תפילין



אשדודתשנ"טקדוש, אילןהדרה של תורה - 2 כר'
ניו יורקתשי"זהסתדרות הרבנים דאמריקאהדרום - 69 כר'

תל אביבתשכ"ואורנשטיין, אברהםהדרוש והנאום - 5 כר'
ירושליםתשע"גבעלום שםהדריכני באמתך

חמ"דחש"דבעילום שםהדריכני בנתיב מצוותיך
ירושלים Jeruasalemתשס"גפרצוביץ, שמעון מרדכיהדרך אל האושר
ירושליםתשע"ובצון, שלמההדרך אל התכלית

ניו יורקתשל"דקוטלר, אהרןהדרך הנכונה בהוראת התנ"ך
נתניהחש"דהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשהדרך ילכו בה - 2 כר'

ירושליםתשי"חישעיהו מיכלהדרך להשמחה והאמת
אשדודתשע"גלאו, משה חיים בן צבי יהודההדרך לקידוש השם <מהדורה שניה>

תל אביבתשכ"גלאו, משה חיים בן צבי יהודההדרך לקידוש השם
ירושליםחש"דשטרנבוך, משה בן אשרהדרך לתשובה <רמב"ם-הלכות תשובה>

נתניהתשמ"והלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשהדרך נלך בה
חמ"דתשע"ועובדיה, אליהוהדרך פנימה בפרשה - בראשית

חמ"דחש"דעובדיה, אליהוהדרך פנימה - 2 כר'
וינהתרפ"גלשכת המרכז של אגודת ישראלהדרך - 4 כר'

בודפסט Budapestתש"דרוקח, מרדכי בן יששכר דובהדרך
חמ"דחש"דרבינוביץ, חיים דב בן שרגא פייטלהדרכה בלימוד תולדות ישראל - מנחמיה ועד עתה א

מורשת אבותהדרכה לאורח חיים יהודי
באר יעקבתשע"הבן פורת, יוסףהדרכה לבני תורה

פתח תקוהתשי"חוולף, פנחסהדרכה להפרשת תרומות ומעשרות
ירושליםתש"עקייזר, ארז שלמההדרכה ללמוד מוסר

בית שמשתשנ"טבלום, מרדכי הכהןהדרכה למלמדים וחינוך הבנים
חמ"דחש"דבעילום שםהדרכה מעשית לתקיעת שופר

ירושליםתשס"הקופרמן, אברהםהדרכה קצרצרה לבחורים
ירושליםתשע"חיוסטמאן, פינחס מנחם אלעזר בן בנימין אליעזרהדרכות וצוואות שפתי צדיק

ניו יורקתשס"זטברסקי, דוד בן יעקב יוסףהדרכות ישרות - ענינים
ירושליםתשפ"אברטמן, שלום אברהםהדרכת הפרשה - 2 כר'

חש"דחמ"דחש"מהדרן בענין דבר הבטל ע"י עצמו
ירושלים Jeruasalemתשע"ביוסף, עובדיההדרן עלך בהלכה ובאגדה

אור עקיבאתש"פדמתי, מיכאלהדרן עלך
ירושליםתשנ"חמרגולין, הדר יהודההדרן עלך
בני ברקתשע"זעידן, מנחם בן צמח דניאלהדרן עלך
ורנוב Vranov Nad Topתרצ"ושטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריההדרן עלך



תל אביב Tel Avivתשכ"דרוזנבוים, אשר בן אברהםהדרני אשר
ירושלים Jeruasalemחש"דברקאי, יהודה יעקבהדרנים לש"ס
ניו-יורק,תש"ילווינזון, יעקב בן יהודההדרש וההלכה
בני ברקתשס"גפרנס, בצלאלהדרש והמדרש

בילגורי Bilgorajתרפ"ח - תרצ"טלווין, אהרן בן נתןהדרש והעיון - 6 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"בברגמן, יששכר דוב בן שלמההדרש והרעיון

תל אביב Tel Avivת"שגליקסברג, שמעון יעקב בן מאיר דוב הלויהדרשה בישראל
ירושלים Jeruasalemתש"ערגב, שאולהדרשה המסורה והכתובה

ירושליםתשס"הקוטנא, אהרן בן יוסףהדרת אהרן
חיפהתשכ"גשטרנברג, חיים אליהו בן אברהםהדרת אליהו - 2 כר'

תל אביבתש"לטכורש, כתריאל פישלהדרת אפרים - 2 כר'
ורשה Warsawתר"צרומיגולסקי, בנימין אליהוהדרת בנימין
ירושליםתשס"זפרנק, צבי פסחהדרת הארץ

ירושליןתשע"בכהן, אליהו בן ראובןהדרת המלך - 2 כר'
בני ברקתש"עדיין, נסים בן שלמההדרת זקנים
ליוורנו,,תרכ"ז]זוהר. אידרא. תרכ"זהדרת זקנים
ירושלם,תרע"גזוהר. אידרא. תרע"גהדרת זקנים

רכסיםתש"סיונגרייז, אשר אנשיל בן יצחק הלויהדרת זקנים - 3 כר'
ורשה Warsawתר"מספרים חיצוניים. תר"םהדרת זקנים
דוברובנה Dubrovnoתקס"בצבי הירש בן שמעוןהדרת זקנים
ליוורנו Livornoתרצ"ותיקונים. תרצ"ט. ליוורנוהדרת זקנים
ביתרתשע"דחבורת פלפול חבריםהדרת חולין

ירושלים Jerusalemתרצ"טווילשטיין, חיים בן זלמןהדרת חיים <צרור החיים>
ירושלים Jerusalemתש"יוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודהדרת חן

חמ"דחש"דהלוי, יוסף צבי בן אברהםהדרת יוסף צבי
ניו יורק New Yorkתש"בגפן, טוביה בן יוסףהדרת יוסף

בני ברקתשס"חמוריאל, יוסף בן אברהםהדרת יוסף - נזיר
ניו יורקתשכ"חקפלן, יוסף לייבהדרת יוסף

ירושלים Jeruasalemתשע"חוייסמן, ישראל אריה בן זידא יוסףהדרת ישראל - 3 כר'
ורשה Warsawתרע"זיאנובסקי, ישראל יצחק בן אליהוהדרת ישראל
בני ברקתשל"זלנדא, ישראל פגעיאל בן מאיר הלוי (סגל)הדרת ישראל

אמשטרדם Amsterdamתקכ"ו - תקל"גבוזאגלו, שלום בן משההדרת מלך - 2 כר'
בני ברקתשנ"ודיין, נסים בן שלמההדרת מלך

ניו יורק New Yorkתש"הזילברברג, אברהם בנימין בן מיכאל משה יהודההדרת מלך - א
ירושליםתשמ"במילר, מנשה יוסף בן שלמה הלויהדרת מלך - א



עמנואלתשמ"וקובץ (עמנואל)הדרת מלך
ברוקליןתשס"הרבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאהדרת מלך - ראש השנה

וילנה Vilnaתרנ"טווייצל, מרדכי בן אברהם מנחםהדרת מרדכי - 2 כר'
ניו יורק New Yorkת"שמסקין, יעקב בן מרדכי הכהןהדרת מרדכי

וילנה Vilnaתרפ"טקופלוביץ, מרדכי בן יואלהדרת מרדכי - א
ירושליםתשנ"ווינברג, דב משה בן חיים מאירהדרת פנחס

לונדרישתקל"גבוזאגלו, שלום בן משההדרת פני מלך
ניו יורקתשפ"אווינער, משההדרת פנים זקן - 6 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרע"דאובצינסקי, לוי בן דובר יונההדרת צבי
חמ"דתשע"דטורק, צבי הלויהדרת צבי
סיגט Sighetתרס"טשוורדשארף, משה יעקב בן דוד טבלהדרת צבי

צ'רנוביץ Chernovtsyתרי"חשמעון בן שמואלהדרת קדש <אדם שכלי>
ירושליםתשמ"חמילר, מנשה יוסף בן שלמה הלויהדרת קדש - 6 כר'

זולקוה Zholkvaתקס"השמעון בן שמואלהדרת קדש
ירושליםחש"דפריינד, אברהם יהושע בן משה אריההדרת קודש <עם הערות הגרמ"א פריינד>

פיוטרקוב Piotrkowתרס"דגרודנצ'יק, קים קדש יהושע בן יחיאל יוסףהדרת קודש
מונקץ' Mukachevoתר"סהיבנר, יחיאל מיכל בן ישראל משההדרת קודש

ירושליםתשע"בכולל הדרת קודשהדרת קודש - ה
בני ברקתשס"הלרנר, אליהו חיים בן צבי אלימלך הלויהדרת קודש - 3 כר'

רחובותתשס"טסילמן, נחום (עורך)הדרת קודש
ירושלים Jerusalemתש"ךפרידמאן, אפרים בן אברהםהדרת קודש - 2 כר'

ירושליםתש"ךפריינד, אברהם יהושע בן משה אריההדרת קודש
ירושליםתשס"בפרנק, צבי פסחהדרת קודש - 2 כר'

אורדיאה מרה Oradea Mתרצ"א הק'שווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןהדרת קודש
ורשה Warsawתר"עשמעון בן שמואלהדרת קודש
ניו יורק New Yorkתשט"זמושקין, אלעזר ראובן בן טוביההדת והחיים
ניו יורק New Yorkתרפ"זהורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלויהדת והחנוך

ווארשא,תר"ס,רבינוביץ, שמואל יעקב בן שמעון מאירהדת והלאומיות
תל אביבתשכ"דרוטנברג, מתתיהו (עורך)הדת והמדינה

ורשה Warsawתר"פניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןהדת והתחיה הלאומית
בני ברקתשס"גהגדה של פסח. בני ברק. תשס"ג.ההגדה המדוייקת איש מצליח

צפתתשכ"גהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלההגדה המצוירת - כתבי יד וספרי דפוס
דנציג Danzigתר"האדלמן, צבי הירשההגדה לליל שמורים
רדלהים Roedelheimתקפ"בדוראן, שמעון בן צמחההגדה לליל שמורים

ישראלתשפ"אבר לב, יחיאלההגיון שבתלמוד



ירושלים Jerusalemתרצ"באפשטיין, משה בן בצלאל יעקבההגיינה והבריאות של האשה העבריה
ירושליםתשס"ורקובר, נחום בן חייםההגנה על צנעת הפרט

ירושליםתרצ"וההד. ירושליםההד - שנה יא - יא
ירושליםתרפ"וההד. ירושלים.ההד - 57 כר'

ירושליםתשנ"האושפיזאי, מנחם יהודה הלויההדרנים על הש"ס
ירושלים Jeruasalemתשע"האדמו"ר מפוריסובההוד וההדר

ירושלים Jeruasalemתשמ"בגורקה, יוסףההווה בצל העבר
תל אביב,תרצ"האפשטיין, משה בן בצלאל יעקבההיגיאנה והבריאות של האשה העבריה על פי מסקנות ה

וארשאתרע"אהרשברג, אברהם שמואלההלבשה העברית הקדומה
בני ברקתשמ"אשטרנבוך, משה בן אשרההלכה במשפחה
בני ברקתשע"הראש, יעקב אברהםההלכה שבפרשה
בני ברקתשנ"טשוורץ, אברהם יוסףההלכה שבפרשה

ירושליםתש"סבריסק, הללההלל בהקרבת קרבן פסח
בני ברקתשע"גשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויההנהגה בעת הזאת ע"פ השקפת התורה

בני ברקתשס"חרווח, גבריאל בן דודההנהגה בפירות שביעית
רמת גןתשנ"חנחשון, יחיאלההנהגה היהודית בתימן

רכסיםתשע"זכהן, עמרםההנהגה הראויה בחזרת הש"צ
רמת גןתשל"חבורנשטיין - מקובצקי, לאהההנהגה של הקהילה היהודית במזרח הקרוב משלהי המ

לודתשע"דבשן, אליעזרההנקה והמניקה בהלכה ובמנהגי ישראל
מודיעין עיליתתשפ"אפודולסקי, דוד בן נחוםההפטרה המבוארת

ירושליםתש"לוינגרטן, שמואל הכהןההפטרות של פרשת אחרי ופרשת קדושים - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"יליינר, גרשון חנוך בן יעקבההקדמה והפתיחה

ירושליםתשל"חאשלג, יהודה ליב בן שמחה הלויההקדמות
חמ"דתשמ"באריאל, ישראלההר הטוב הזה והלבנון

ירושליםתשס"חשטיינר, פועה בת שלמהההר הטוב הזה - תולדות רבי שלמה מן ההר
תל אביב,תשי"א,רז, שאולההר הקדוש

ורשהתרס"הפינקל, אלעזר דודההרגשה מרחוק
ירושלים Jeruasalemתשע"אגליון בענייני השגחה וכשרותההשגחה - 8 כר'

ירושליםתשנ"ומאור, מנחם זאבההשגחה
ירושליםתשע"טבעילום שםההשכלה והדקדוק קשר הדוק

ברוקליןתשע"בקאהן, דוד בן צבי משהההשקפה הנכונה
גולדשטיין, נחמן בן צבי אריהההשתטחות
ירושליםתשס"אורהפטיג, איתמרההתחייבות

ירושליםתשכ"הלבבי, יעקבההתיישבות היהודית בבירוביג'אן
תל אביבתשל"גקרן, יחזקאלההתישבות החקלאית היהודית בחצי האי קרים



תל אביב,תרפ"חרופין, שמעון בן יצחקההתישבות החקלאית של היהודים ברוסיה
ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןההתנהגות עם מי שאינם שומרי תורה

ירושליםתש"פנסיר, יניב בן משהההתקנים בהלכה
חיפה Haifaתר"ץעמיקם, ישראל בן חיים שלמהההתקפה

בוקרסט,תרצ"ורולר, בן-ציון בן יצחק יהודה אייזיק ליבההתראה האחרונה
לזכר רבי שלום הלל שטרןהוא היה אומר
ירושליםתשע"בקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןהוא היה אומר
בית שמשתשס"חנמני, יגאלהוא יגאל אותנו

בני ברקתשס"זלנדאו, נחמן בן קלונימוס יצחקהוא תהלתך - אוצרות ההלל
ניו יורקתשס"ותאומים, משה בן אפרים - אשכנזי, אלימלךהואיל משה החדש - איש נעמי

קראקאתרנ"באשכנזי, משה יצחק בן שמואלהואיל משה - 3 כר'
ניו יורקתרנ"הויינברגר, משה בן ישכר בערישהואיל משה

ניו יורקתשס"חמאטצען, יצחקהואיל משה - ד (במדבר)
פרג Pragueשע"במת, משה בן אברהםהואיל משה

בני ברקתשס"דקופל, אליהו משה הלויהואיל משה - א
ונציה Veniceשנ"זאלפלס, משההואיל משה, בא גד

ליקוואדתשע"ואדלער, יוסף משה בן אריה אברהםהוגי שעשועות - 3 כר'
ירושליםחש"דליפשיץ, חייםהוגים וחוזים

ירושליםתשס"הקלנר, יוסףהוד הקרח הנורא
ירושליםתשמ"זגרנטשטין, יחיאלהוד וגבורה - רבי יצחק שמואל פינקלר מראדושיץ

בני ברקתשנ"וארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחקהוד והדר לבשת
חמ"דתשע"טבעילום שםהוד והדר - שיעורים בעניני סוכות

ירושלים Jeruasalemתשס"הוונדר, מאיר - לוקין, בנימין - חיימוביץ, ברוךהוד והדר - גליציה המזרחית
בית שמשתשס"חסאמעט, פינחס בן בנימיןהוד והדר - 5 כר'

ניו יורקתשע"בשולמאן, חיים בן  שמריהוהוד והדר
ירושליםתשכ"וספר זכרוןהוד יוסף [שלוש]

ירושלים Jerusalemתרס"הארוואץ, יוסף בן משההוד יוסף
ירושלים Jeruasalemתשע"ווייס, חיים בן רפאל שלוםהוד מלכות - 2 כר'

ווארשא,,[!תרל"ג]טורש, דוב בר בן אלכסנדר זושאהוד מלכות
בני ברקתשמ"זאדלשטיין, צבי יהודה בן ירחמיאל גרשוןהוד צבי - 2 כר'

בני ברקתשס"חמוסדות נאראל בארה"קהוד קדומים <הגה"ק מנאראל זצוק"ל>
חמ"דתשע"בביטון רפאל (אודותיו)הוד רפאל

תל אביב Tel Avivתרצ"הכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץהוד שבקדושה
קרית אתאתשמ"גקליינמן, שמואל זאבהוד שמואל

תשע"וקניגסהופר, שמואלהוד שמואל - א



ורשה Warsawתרנ"טחרל"פ, אפרים אליעזר צבי הירש בן זאבהוד תהלה
ירושלים Jerusalemתשמ"חרוט, אהרן בן שמואל יעקבהודאה לבורא עולם

ירושליםתשע"גזכאי, אהרןהודאה לה'
Frankfort on the Maiתרכ"ודוד נשיאהודאת בעל דין
כפר דרוםתשס"המכון התורה והארץהודאת הארץ

בני ברקתשע"גהרט, משולם בן נתן נטע - קנייבסקי, שמריהו יוסףהודאת על הנסים ופיוטי חנוכה
חמ"דתש"פאדלשטיין, צבי יהודה בן יעקבהודאת צבי - בבא קמא, גיטין

חמ"דתש"פראובן, יהושע שיהודו לה' כי טוב
שקל, חיים שלוםהודו לו

ירושליםתשע"וכהן, ינון יחזקאל בן אבנרהוורט שבפרשה
חמ"דחש"דהוי אריאל אריאל

ניו יורקתש"מאיזראל, אברהם מאיר בן יהודה ליבהוי אריאל
וילנה Vilnaתרצ"חחנוך זונדל בן יוסףהוי אריאל
נאווי דוואהר,תקס"היחיאל מיכל בן יהודה ליב מקאלוואריההוי שודד

בני ברקתשס"השולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויהוי שקוד ללמוד תורה
ירושליםתשע"גשפירא, יוסף בן יצחק אלעזרהויות דאביי

ירושליםתשנ"טארלנגר, גדהויכוח
ירושליםתשנ"אשוורץ, יואל בן אהרןהוכח תוכיח
ורשה Warsawתרמ"במאיר צבי בן יעקב יצחקהוכשר הזבח

פרנקפורט דאודר Franת"םיפה, משה בן יששכרהולך בדרך תמים
ירושליםחש"דגזבר, יאירהולך ואור

ירושליםתשל"טדיין, אברהם בן ישעיההולך תמים ופועל צדק - 2 כר'
קרקוב Cracowשצ"דחיות, אברהם בן יצחקהולך תמים

ישראלתשס"גלוי, אביביתהולך תמים - תולדות ר"י קאפח
חמ"דתשע"דרבי, יוסףהולך תמים - תולדות ר"ש גבאי

תש"עעובדיה, יצחקהולכי נתיבות - 2 כר'
ירושליםתש"ערייניץ, יעקב קאפלהון יקר

ירושליםתשס"טריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםהון עשיר <מהדורה חדשה> - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתצ"אריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםהון עשיר - 2 כר'
ירושליםתש"פליינר, יצחק בן יוסף חייםהון רב - ריבית
שלוניקי Salonikaתקל"ז - תקמ"דנחמיאש, רפאל אלעזרהון רב - 2 כר'

ירושליםתשי"בגריינימן, שמואלהונדערט מעשיות און משלים פון חפץ חיים
ברלין Berlinתרצ"ואליעזר בן יואל הלוי (ראבי"ה)הוספות ותקונים לספר ראבי"ה

ירושליםחש"דהוספות ליד החזקההוספות למשנה תורה להרמב"ם - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתקצ"וחיות, צבי הירש בן מאירהוספות לספרי



ירושלים Jerusalemתרצ"חברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבהוספות לפירוש העמק דבר והרחב דבר
פיטסבורגתשכ"אפריהאף, זלמןהוספות לקונטרס התשובות

פיוטרקוב Piotrkovתרע"דמאסף שו"תהועד - א
ירושליםתרפ"חהמזרחי. ארץ ישראלהועידה השלישית של הסתדרות המזרחי בארץ ישראל

ליקוודתשל"זבן פורת, אליעזר בן משההוצאה זוטא
פתח תקווהחש"דסלומון, ישי בן יוחנן דודהוצאות משפט
מודיעין עיליתתשע"טאפללו, מאיר בן ברוךהוצאות שבת

לונדוןתשל"אגרוסנס, אריה ליבהוצאת בין דין צדק לונדון והמדינה - כ
לונדוןתש"ל?NAME#הוצאת בית דין צדק לונדון והמדינה - 7 כר'
לונדוןתשי"ח?NAME#הוצאת בית דין צדק לונדון והמדינה - 3 כר'
לונדוןתשט"ו?NAME#הוצאת בית דין צדק לונדון והמדינה - 6 כר'

לונדוןתשט"ז?NAME#הוצאת בית דין צדק לונדון והמדינה - ה
לונדוןתשכ"ז?NAME#הוצאת בית דין צדק לונדון והמדינה - כג

ורשהתרע"זהוצאת יסודי התורההוצאת יסודי התורה
ירושלים Jeruasalemתשל"אהוצאת ספרים ציוןהוצאת ספרים ציון - רשימת ספרים במדעי היהדות

ירושליםתשע"חכהן, דוד בן יוסףהוצאת שבת
חמ''דתשפ''אבן עמי, אלוןהוצק חן
ירושלים Jerusalemתש"זוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודהוצק חן
אופקיםתש"פריחניאן, חן בן אברהםהוצק חן

ירושליםתשפ"אגולדיש, יצחק זאב בן אברהם נחהוקש כבודם
בני ברקתשע"ומכון הרב מצליחהוראה ברורה <יורה דעה> - 2 כר'
ירושליםתשס"דפארדו, משה בן רפאלהוראה דבית דין <מהדורה חדשה>

אזמיר Izmirתרל"בפארדו, משה בן רפאלהוראה דבית דין
רחובותתשע"טגליון בית המדרשהוראה ומשפט <ליובאוויטש> - 13 כר'

ניו יורקתש"עקובץ תורניהוראה כהלכתה
בני ברקתשכ"הקורח, שלמה עמרםהוראות ומנהגים - פסח

ירושלים Jerusalemתרס"טהלוי, יוסף צבי בן אברהםהוראות שעה
ירושליםתשע"באברהמיאן, אוריאלהוראת אוריאל

תל אביב,תשי"זאוקס, דוד בן משה אשר (אנזלם)הוראת הדינים בבתי-הספר הממלכתיים-הדתיים
תל אביב,תשי"דעציון, יצחק רפאל בן שרגא פייבל הלויהוראת התורה

ג'רבה Djerbaתרע"ומאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקהוראת זקן - 2 כר'
צפתחש"דהכהן, שלמה בן יהודההוראת שעה <מהדורת עלי עין>

ירושלים Jeruasalemתשע"דבר שלום, עזראהוראת שעה
סאיני Seiniתרס"וגווירץ, שמואל בן משההוראת שעה
שלוניקי Salonikaתקע"חכהן, שלמה בן יהודההוראת שעה



לובלין Lublinתרע"דשלמה בן שמואל מגרידץהוראת שעה - 3 כר'
תל אביב Tel Avivתש"ויוסף בן מתתיהו הכהןהורדוס וביתו

מודיעין עיליתתשס"גרנשבורג, בצלאל בן יואלהורה גבר <מהדורה חדשה>
פרג Pragueחש"דרנשבורג, בצלאל בן יואלהורה גבר
ישראלתשכ"דספר קהילההורודוק
תל אביב,תש"ךספר קהילההורודלה
תל אביבתשכ"וספר קהילההורוכוב

בת יםתשע"ולוטינגר, גיא אלקנההורים ומורים
ירושלים Jeruasalemתשנ"בלוי, מריםהורים כהלכה

ירושליםתשנ"אבריטקופף, נעמיהורים כמחנכים - אולי אפשר אחרת
ירושליםתשע"זקליין, גדליהוהורת גבר
ירושלים Jerusalemתש"זקואינקה, בן-ציון שמואל וידאל רפאל בן אברהםהושיע ציון

בני ברקתשע"דמכון מורשת עדןהושענות המבואר <נוסח עדן>
פררה Ferraraשי"גדוראן, שמעון בן צמח - אלחכים, יצחק בן שמואלהושענות לסכות עם פירוש

חמ"דחש"דבעילום שםהזדמנות לברכת השבת ובנים גדולי ישראל
תל אביבתשמ"טטיברג, משה חייםהזהר בנגלה

חמ"דחש"דזהר.הזהר הקדוש עם תרגום לה"ק - 14 כר'
בני ברקתשמ"אטובולסקי, אברהם בן שמואל משההזהרו בממון חבריכם

רחובותתשע"חחן ציון, מרדכיהזוהר בפי העם
בני ברק Bene Berakתש"עהורביץ, יוסף שלמה (אודותיו)הזוהר של הצדיק
קובץ זכרוןהזורעים בדמעה

מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכלהזיו לך
מאנסיתשפ"אווייס, יעקבהזיווג יעלה יפה

רעננהתשס"חלרנר, שפרההזיידע - רבי אפרים שמואל פפרמן
ירושלים Jerusalemתרצ"חקואינקה, בן-ציון שמואל וידאל רפאל בן אברהםהזכרונות והתולדות

ירושליםתשנ"ושוורץ, יואל בן אהרןהזמן והעת
בני ברקתשנ"ובניש, חיים פנחסהזמנים בהלכה - 2 כר'

ירושליםתשל"באביחיל, אליהוהזמנים המקודשים
בני ברקתשע"חשפירא, אברהם ישעיה בן חיים ישראלהזמנים להלכה ולמעשה

ניו יורק New Yorkתשכ"טהירש, שמשון בן רפאלהזמנים
ירושליםתשמ"דקובץהזקנה ביהדות - א

קרית ספרתשע"חבלוך, דניאל יהודה בן אברהםהזריז מקדים
בני ברקתשנ"טמרכז פראגרהזריחה בפאתי קדם - 3 כר'

קושטא Istanbulרס"טאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)החבור הגדול מההלכות הנהוגות <הלכות רב אלפס> - 6
קושטא Istanbulרס"טאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)החבור הגדול מההלכות הנהוגות <רי"ף קושטא> - 4 כר



חמ"דתשי"גבטאוןהחבר התורתי - א
ישראלחש"דבטאון חבר המועצות הדתיותהחבר - ח י

ירושליםתש"נבהר"ן, אברהם  בן נחוםהחברה והשפעתה
ירושליםתשע"דליזמי, משההחברותא

,(ברוקלין)תש"ג,שארפשטיין, צבי בן דובהחדר בחיי עמנו
ירושליםתשס"דויינפלד, יחזקאל שרגא בן אברהםהחדש אשר נהפך

ירושלים Jerusalemתרצ"הגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביהחובב הבונה מר משה קנטרוביץ
בני ברקתשע"והוניגסברג, גדליה בן מאיר יחיאל הלויהחובות של רבינו הגר"ח קנייבסקי
ירושליםתשע"דאוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכיהחודש אשר בו ישועות מקיפות

מונטריאולתשס"טגוראריה, יצחק מאירהחודש השביעי
בני ברקתשמ"הקלפהולץ, ישראל יעקבהחוזה מלובלין

בני ברקתשמ"בקלפהולץ, ישראל יעקבהחוזרים בתשובה
ירושליםתשס"זטאובר, עזריאל בן אהרןהחוט המשולש
ירושליםתשכ"טיעקובזון, בנימין זאב בן שלמההחוט המשולש

חמ''דתשפ''אקובץהחוט המשולש - 11 כר'
רמת גןחש"דרבפוגל, משה מאירהחוט המשולש
מודיעין עיליתתשע"זרוט, אלימלךהחוט המשולש
ירושליםחש"דשטיינברג, אברהםהחולה הסופני

לבוב Lvovתרי"בהארמלין, משה אריה ליב בן מאירהחולץ
ירושלים Jerusalemתרצ"זגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביהחומה ושעריה

ירושלים Jeruasalemתש"ד - תש"טילקוט מאמרים מאנשי נטורי קרתאהחומה - 17 כר'
ירושליםתשל"גפוקס, אברהםהחומר ההיסטורי בשאלות ותשובות ר' ישראל ברונא

בני ברקתשס"חישיבת כסא רחמיםהחומש המדוייק <ביאור איש מצליח> - 5 כר'
בני ברקתשס"בישיבת כסא רחמיםהחומש המדוייק - 5 כר'

ירושליםתשנ"חזכאי, אהרןהחופה והנישואין - 2 כר'
ירושליםתשע"הסעדה, יגאלהחושן והמשפט - 5 כר'

חמ"דחש"דשוקרון, יהודה (מיוחס לו)החותמת והפתילים - ברכת אליהו
בני ברקתשמ"דסורסקי, אהרןהחזון איש בדורותיו

בילגורי Bilgorajתרצ"גברייש, מרדכי יעקב בן חייםהחזיון והתיקון
ירושליםתשע"האבידן, משההחזק במוסר אל תרף

בני ברקתשע"אגולד, דורוןהחזק במוסר
ניו יורקתשס"ומאיער, משההחזק במוסר
ירושליםתשס"בשוורץ, יואל בן אהרןהחזק במוסר

לייקוודתשפ"אליברמאן, ניסן אריה בן שמואלהחזק מגן
ירושלים Jerusalemתרצ"ודידובסקי, רפאל יעקב בן עקיבאהחזקת התורה



לודתשמ"זיצחקי, מאשההחי גפן והמות בוצר - עיונים בפיוטי תוכחה מספרד
ירושלים Jerusalemתשי"זבניהו, מאיר בן יצחק ניסיםהחיד"א

ירושליםתש"עוינרוט, אברהם בן משה אהרןהחיים בהלכה
ירושליםתשנ"זקטן, משההחיים בימי רש"י

ניו יורק New Yorkת"שדאנובסקי, יוסף בן אברהם אהרןהחיים והמות
ניו יורקתרפ"גאשרי, חיים יחיאל בן יצחק מרדכיהחיים והשלום

ירושלים Jeruasalemתרפ"ו-תרצ"זהדאיה, שלום בן משה חייםהחיים והשלום - א
ירושליםתשמ"דכסאר, חיים בן שמואלהחיים והשלום
ירושליםתשנ"טטיקוצקי, חיים אייזיק בן אליהוהחיים כגשר
ירושליםתש"סזוהר, אוריהחיים תפקיד

מונקץ' Mukachevoתרפ"גמאסף תורניהחיים
ירושלים Jeruasalemתשע"האדמו"ר מפוריסובהחיל והחסן
אור עציוןתשמ"טהגר לאו, יהושעהחיל והחסן

ירושלים Jerusalemתרצ"חמרגליות, מרדכיהחילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ ישראל
חמ"דתשס"טהלוי, אברהם בן נסיםהחינוך באותיותיו - 2 כר'

ירושליםתשע"טפאליי, שלמההחינוך בדורנו
תל אביבתשכ"חשצ'רנסקי, מאירהחינוך בישראל לפי המקורות

ירושליםתשמ"אאילני, צבי - זיכל, מאירהחינוך בקהילות המזרח
ירושליםתשנ"הקוק, אברהם יצחק הכהן בן שלמה זלמן - מאמו, רהחינוך בראי"ה

ירושלים Jerusalemתש"חעציון, יצחק רפאל בן שרגא פייבל הלויהחינוך הדתי כחובת ההורים והמורים
תל אביבתשכ"דדיוני כינוס המרכז לחינוך הדתי בישראלהחינוך הדתי של הבת

ירושליםתשנ"טשצ'רנסקי, בנימיןהחינוך החרדי - מורשת סיני בדורנו
בית אלתשנ"באבינר, שלמההחינוך הטבעי

ירושליםתשכ"אאליאב, מרדכיהחינוך היהודי בגרמניה בימי ההשכלה והאמנציפציה
ירושליםתשנ"ושוורץ, יואל בן אהרןהחינוך המיוחד בראי היהדות

ירושלים Jeruasalemחש"דשפייצקי יצחק בן ירוחם משההחינוך וההוראה
ניו יורקתשע"חחדקוב, חיים מרדכי אייזיקהחינוך והמחנך
ירושליםתשכ"גבן שבת, שמואלהחינוך מדורות

ירושליםתשנ"טאטינגר, דבהחינוך ציפור נפשינו
ירושלם,תרצ"זבן-ישראל, יצחק בן ישראלהחכם בחכמתו

תל אביבתשמ"האלפסי, יצחקהחכם המופלא - הרב שלמה הכהן אהרנסון
ירושלים Jeruasalemתשנ"גשרשבסקי, עזראהחכם מלייפציג - ר"ש הלוי הורביץ

ברסלאו Breslauתר"ג - תר"ופרידנטאל, מרדכי דוב בן נפתלי ישראלהחכמה התבונה והדת
בני ברקתשנ"וליפשיץ, יוסף בן מרדכי גימפלהחכמה מאי"ן

ירושליםתשס"ועזרא, יגאלהחלאקה



חמ"דתשמ"טמסורי, אליעזר בן סעדיההחלוץ מתימן
ירושליםתשכ"טרוטשילד, מאיר מנחםהחלוקה

ירושלים Jeruasalemתרע"טטיקוצינסקי, שלמה חיים בן דוד הכהןהחנוך הישראלי
ניו-יורק,תשי"ז,שארפשטיין, צבי בן דובהחנוך והתרבות העברית באירופה

תל אביב Tel Avivתשי"דוולף, יוסף אברהםהחנוך לאור התקופה
אלעדחש"דרחום, ברוך בן פנחסהחסד והרחמים בגנזי המלך

קרקוב Cracowתרנ"וגלבארט, ישראל בן מרדכיהחסיד והמשכיל
ירושליםתשנ"חשלעזינגער, אליקים געטשליקהחסיד מהמבורג ומשפחתו
ירושליםתשמ"טאייזנשטיין, דודהחסידות במשנת ראשונים

תל אביבתשל"גאלפסי, יצחקהחסידות ברומניה
ירושלים Jeruasalemתש"עאלפסי, יצחקהחסידות וארץ ישראל
ירושלים,ת"שרפאל, יצחק בן שמואל צביהחסידות וארץ-ישראל

ירושליםתשנ"האלפסי, יצחקהחסידות מדור לדור - 2 כר'
תל אביבתשכ"טאלפסי, יצחקהחסידות
תל אביב Tel Avivתשי"דמארכוס, אהרן בן מאירהחסידות

ירושלים Jeruasalemתשנ"היזרעאלי, מאירהחסידים הראשונים בישוב ארץ ישראל
אלעדתשע"חאורטה, מנחם מנדלהחפץ בחיים

ירושליםתשל"גכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבהחפץ חיים בנתיבות התפילה
תל אביב Tel Avivתשי"ח - תשכ"אישר, משה מאיר בן דודהחפץ חיים חייו ופעלו - 3 כר'

ירושליםתשס"אכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבהחפץ חיים על אגדות הש"ס (באנגלית)
ירושליםתשל"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - זריצקי, דודהחפץ חיים על הסידור

ירושליםתשל"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - זריצקי, דודהחפץ חיים על שבת ומועדים
אזמיר Izmirתר"מפאלאג'י, חיים בן יעקבהחפץ חיים

ירושליםתש"יבית המדרש למשפט התורההחקיקה על פי משפט התורה
ירושלים Jerusalemתר"ץגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביהחרש והמסגר בירושלים

ירושליםתשל"חמכון מדעי טכנולוגי להלכההחשמל בהלכה - 2 כר'
ירושליםתשע"גהלפרין, לוי יצחקהחשמל בשבת
ירושלים Jeruasalemתשע"חמורגנשטרן, ישראל מאיר בן דוד אריההחשמל בשבת

ירושלים Jerusalemתשי"דיודלביץ, שמואל אהרן בן שבתיהחשמל לאור ההלכה
ירושלים - ניו יורקתשע"הפונט, אברהם שמואל בן צבי אלימלךהחשן הבהיר - חושן משפט שלא - שלט

בני ברקתשנ"בשטרן, שמואל אליעזרהחתם סופר ובית מדרשו
בני ברקתשנ"גקינסטליכער, משה אלכסנדר זושאהחתם סופר ובני דורו
ירושלים Jerusalemתש"הוינגרטן, שמואל בן אהרן מרדכי הכהןהחתם סופר ותלמידיו

ניו יורקתשע"אקאהן, דוד בן צבי משההט"ז הידוע
בני ברקתשע"זעוברני, ישראלהטבע במקרא



כפר חב"דתשס"הגינזבורג, יצחק בן שמשוןהטבע היהודי
ירושלים Jerusalemתש"טזאקס, יהושע פישלהטהרה בישראל

ברוקליןתשע"אהורביץ, צבי הירש בן חיים שלמההטוב והישר
וינה Viennaתרצ"גטברסקי, צבי אריה בן מרדכי יוסףהטוב והתכלית

ירושליםתשע"חמכון טור ובית יוסף המבוארהטור המבואר - 2 כר'
פס Fezתר"ץאדרעי, רפאל בן מכלוףהטיבו נגן

בני ברקתשס"הפריימן, חיים בן ישראל מאירהטיפול בתינוק בשבת ויום טוב
בני ברקתשע"הויטמן, פנחס דניאל בן יעקבהטיפול בתינוקות

חמ"דחש"דבעילום שםהטלטול
ירושלים Jeruasalemתשע"וכהן, ינון יחזקאל בן אבנרהטעמים שבמקרא

ירושליםתשמ"והופמן, אברהם יצחקהטעמת המילים הקדושות כהלכתן וכמשפטן
ירושליםתש"כייבין, ישראלהטעמת תורה שבעל פה בטעמים

וילנה Vilnaתר"עפייאסטון, גרשון בן שלוםהטפות לטטפת
חמ"דחש"דגולגר, ישעיהוהטפת דם ברית - א
ירושליםתשל"גלוינגר, ישראל מאירהטריפות בישראל

קושטא Istanbulתקצ"באלימלך, יצחק בן רפאל מאירהי"א שיחתי
ירושליםתשע"טמונסה, יעקב בן יוסףהי"ם הגדול

לא ידועתשס"אהיא שיחתיהיא שיחתי - 2 כר'
ירושליםתשע"זישיבות נדבורנה ירושליםהיא שיחתי

בני ברקתשנ"הא. אברהםהיא תתהלל - 2 כר'
ירושליםתשע"דארגון נפשנוהיא תתהלל
ירושליםתשע"הזיאת, אברהםהיא תתהלל
ירושליםתשל"האוצר כל בו ליום היארצייטהיארצייט

ירושליםתש"עוסלי, יעקבהיגיון השבת
ברסלאו Breslauתק"פקאלישר, יהודה ליב בן משההיד החזקה
ירושליםתש"עכהן, אליהו בן יצחקהידור מצוה
וילנה Vilnaתרל"זמאן, מאיר בן יוסףהידור מצוה

נחליאלתשס"זחוברה, אוריאל בן ישעיהוהידור עטיפת הציצית
בני ברקתש"סדינר, רפאל בן מרדכי הלויהידור פנים

ירושליםתשס"המרגולין, הדר יהודההידורי הלכה - הלכות סוכה
ירושליםתשע"ומרגולין, הדר יהודההידורי המידות
ירושליםתשע"דאהרמן, דוד אברהם בן יצחק יונההידורי לולב

ירושליםתשע''המרגולין, הדר יהודההידורי תורה - 2 כר'
בני ברקתשע"בדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבהידורי תפילין
ירושליםתשס"אקירשנבוים, אפרים בן אהרוןהידות אהרן



תל אביב Tel Avivתש"ךשווארץ, מאירהידרופוניקס (גדולי חצץ)
אשדודTunisתשע"וכהן, יעקבהיה נותן בהם סימנים

חמ"דתשע"חארגון לראות טובהיה עם פיפיות
ירושלים Jeruasalemתשנ"אשרגאי, שלמה זלמןהיהדות ההיסטורית
ורשה Warsawתרפ"הניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןהיהדות הלאומית

פלוצקתרפ"זאשכנזי, יצחק יעקבהיהדות וארץ ישראל
אודיסה,הק' תרס"ה)תמרת, אהרן שמואל בן משה יעקבהיהדות והחרות

ירושליםתשכ"טלוינטל, ישראל חייםהיהדות והעולם המודרני
תל אביבתש"םקליגר, איסר בן שמעון צביהיהדות וחכמיה

ירושליםתשס"גשוורץ, יואל בן אהרןהיהדות מול בנותיה הסוררות
לעמבערג,תרכ"והיהודי הנצחיהיהודי הנצחי

ירושליםתש"עיעקב יצחק בן אשר מפשיסחאהיהודי הקדוש על התורה ומועדים
ניו יורק New Yorkתרצ"ו - תרצ"חהיהודיהיהודי - 3 כר'

וץ Vacתרע"גגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבהיהודים באונגאריא
ירושליםקשאני, ראובןהיהודים באסיה התיכונה

ירושליםחש"דקשאני, ראובןהיהודים בג'ילברטר
יפו Jaffaתרע"באלמאליח, אברהם רפאל בן-ציון בן יוסףהיהודים בדמשק
ירושלים Jerusalemתש"כפישל, וואלטר יוסףהיהודים בהודו
וילנה Vilnaתרס"אאדלר, מרדכי בן נתן הכהןהיהודים בכינא
ירושלים Jerusalemתשי"זלוריא, בן-ציון בן יצחקהיהודים בסוריה

ירושלים Jerusalemתש"חשולוואס, משה אביגדור בן מאירהיהודים בספרד משנת קנ"א עד הגירוש
ירושלם,.([תשי"ז]בן-זאב, ישראל בן מנחםהיהודים בערב

ירושליםתשס"וקשאני, ראובןהיהודים בפינלנד
ירושליםתשכ"זקאסוטו, משה דודהיהודים בפירינצי בתקופת הרניסאנס

קראקא,תרנ"ז,שפירא, דודהיהודים בצרפת ודברי ימיהם
ירושליםתשמ"וגמליאל, שלום בן סעדיההיהודים והמלך בתימן - 2 כר'

ווילנא,תרכ"ז,הרכבי, אברהם אליהו בן יעקבהיהודים ושפת הסלאווים
לודתש"סורבין, משההיהודים עם נשק בידיהם

חמ"דחש"דארגון נפשנוהיהלום שבסתר
ירושליםתשס"הבעילום שםהיו מספרים - 2 כר'

חש"מתש"עליקוטיםהיום לעשותם
כפר חסידיםתשע"הספר זכרוןהיום פנה

ירושלים Jerusalemתש"גטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןהיומם בכדור הארץ
בית שמשתשע"אהיופי הגנוזהיופי הגנוז

פרמישלה Przemyslתרצ"זניסטמפובר, מאיר זאבהיוצר ויצירתו



ירושליםתשע"דסעדה, יגאלהיורה והדעה - 2 כר'
ניו יורקתש''פבית מדרש גבוההיושבת בגנים - 2 כר'

חמ"דתשס"זטוויל, יוסף הכהן - סיט, יצחק הכהןהיחוד והצניעות
ירושליםתשנ"גשוורץ, יואל בן אהרןהיחיד והחברה
ירושליםתשע"ההורוויץ, שרגא שמואל הלויהיחיד והלכותיו

חמ"דתשמ"דחוברת זכרוןהיחיד
כוכב יעקבתשע''חבוצ'קו, שאול דוד בן משההיחס הראוי ליהודי שאינו שומר מצוות - צירוף חילוני למ

לובלין Lublinתרצ"בטברסקי, אהרן דוד בן משה מרדכיהיחס מטשרנוביל ורוזין
חמ"דתשע"ואמיתי, אביגדורהיחס שבין היקף המעגל לרוחבו

תל אביבתש"מבניהו, מאיר בן יצחק נסיםהיחסים שבין יהודי יוון ליהודי איטליה
בת יםתשע"דבר שלום, אליהוהיטיבו נגן
חדרהתשע"וקסלר, בצלאל בן שמחההיטיבו נגן

תל אביבחש"דחירארי, שמעון בן אברהםהיינו שמחים, ישמח ישראל
תל אביבתשל"חפינקלשטיין, חייםהיינט - א צייטונג ביי יידן

חיפהתשס"השנפ, אברהםהייתי שם
חמ"דתש"פחזן, יעקבהיכון לקראת אלוקיך יעקב

ניו יורקתשמ"טשפירא, דוד נחוםהיכל אלימלך
אלעדתשס"בקפשיאן, דודהיכל אריאל
בת יםתשמ"וסורסקי, אהרןהיכל באבוב

ונציה Veniceשס"אלוריא, יחיאל בן ישראלהיכל ה' - 2 כר'
ניו יורקתשס"גמאסף למשנת החסידותהיכל הבעש"ט - 36 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"טבראנדסדארפער, משה בן מאירהיכל הוראה - 5 כר'
בני ברקתשס"ורבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןהיכל הנגינה
חמ"דחש"דבעניני נר מצוההיכל הנר

אלעדתשס"דקפשיאן, דוד יהונתן בן יצחקהיכל הצדיק
ליפציג Leipzigתרנ"ומאנדלקרן, שלמה בן שמחה דובהיכל הקדש <קונקורדנציה>

אמשטרדם Amsterdamתי"גאלבאז, משה בן מימוןהיכל הקודש - 2 כר'
חמ"דתש"עבעילום שםהיכל הקודש

ירושליםתשס"חישראל בן אליעזר (בעש"ט) - מורגנשטרן, יצחק מהיכל הריב"ש <ים החכמה>
ירושליםתשס"זספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדהיכל השביעית

ירושלים Jerusalemתשי"טוולפוביץ, רפאל בן צדוק הלויהיכל השבת והמועדים
מירתרצ"ההיכל התורההיכל התורה - 2 כר'

גייטסהדתשל"חכולל הרבנים גייטסהעדהיכל התורה
ירוחםתשס"גקנדל, עהיכל התורה

ירושלים Jeruasalemתש"אבית מדרש גבוה לתלמודהיכל התלמוד - א



תל אביבתשל"חקובץ חידושי תורההיכל התלמוד - 3 כר'
בני ברקתשע"אוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבהיכל התפילה
בני ברקתשכ"אאברמוביץ, חיים יצחקהיכל התשובה
ירושליםתשע"טורטהיימר, הלל בן אברהם יהודההיכל ושערים

בית שמשתשע"ואופמן, אברהם חיים בן חנוך העניךהיכל ידיד
ירושלים Jerusalemתש"כהרצוג, יצחק אייזיק בן יואל ליב הלויהיכל יצחק - 3 כר'

ירושליםתשכ"חפראנקפורטר, ישראלהיכל ישראל
לבוב Lvovתר"צדאם, אשר בן נתןהיכל כאורה

ניו יורק New Yorkתש"חבלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבאהיכל לדברי חז"ל ופתגמיהם
שלוניקי Salonikaתקע"דאריה, רפאל אברהם בן דודהיכל מלך

ישראלחש"דשאקי, אברהם שלוםהיכל עבודת השם - 4 כר'
גרודנו Grodnoתקנ"חהורוויץ, יהודה בן מרדכי הלויהיכל עונג

נתניהתשע"הווייס, צבי בן יעקבהיכל צבי - 2 כר'
ירושליםתשל"דהאפענברג, צמחהיכל צמח

ירושליםתשל"ווולפביץ, רפאל בן צדוק הלויהיכל רחל - נוה רחל
ירושליםתש"מאבינרי, יצחק בן משההיכל רש"י - 4 כר'

בני ברקתשס"חקובץהיכל שמואל
ניו יורקתשל"טרוזנברג, שמחה בן נחמןהיכל שמחה

בני ברקתשע"טמרכז התורה - רשת הכוללים דחסידי מכנובקא בעהיכלא דאורייתא
ירושליםתשע"אקהילת בני תורה הר נוףהיכלא - 7 כר'

תל אביב Tel Avivתש"חרגנסברג, אפרים בן מאיר הלויהיכלות דרבי מאיר הלוי
,[קניגסברג])תרי"זאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)היכלות הזוהר עם ביאור הגר"א

ירושליםתשנ"גכהן, דוד בן יצחקהיכלי דוד - א - ב - ג
ירושליםתשע"גדגגה, דודהיכלי דעה - 2 כר'

ירושליםתשע"דלב, יהונתן בן יעקבהיכלי מרום
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ההרינזון, שלום דוב בר בן שמעוןהיכלי שן תליתאי
ורשה Warsawתרמ"ההרינזון, שלום דוב בר בן שמעוןהיכלי שן תניינא
לבוב Lvovתרמ"ט - תר"נגאסנבויאר, שמואל נחום בן קהת הלויהיכלי שן - תורה

ורשה Warsawתרכ"טהרינזון, שלום דוב בר בן שמעוןהיכלי שן - א
ירושליםתשס"בזייד, שושנההילד איננו - פרשת ילדי תימן

ירושליםתשנ"זמלמד כהן, רחמיםהילד החריג והחינוך המיוחד ע"פ מקורות ביהדות
ביתר עיליתתשע"זקובץ ישיבת קול יעקב לצעיריםהילולא דבי רב

חמ"דחש"דגולדשטיין, יצחקהילולא דצדיקיא אב תשע"ז
חמ"דחש"דגולדשטיין, יצחקהילולא דצדיקיא כסלו תשע"ו

חמ"דתש"פמערכת השקפה ברורההילולא דצדיקיא - 3 כר'



ירושליםתשנ"חפרלוב, אהרןהילולא דצדיקיא
לודתשס"דעמאר, משה בן שלמההילולא דרבי יוסי בן זמרא

חמ"דתשע"בשיף, מנשה יצחק מאירהילולא קדישא - 4 כר'
ירושליםתש"עוויינפלד, יחזקאל שרגא בן אברהםהילולים לה'
ירושליםתשע"חזכאי, יצחק דוד בן אהרןהילולים לה'

רמת גןתשע"הרבפוגל, משה מאירהילכו שניהם יחדו
ורשה Warsawתקס"דהילל בן זאב וולףהילל בן שחר

בני ברקתשע"דבוקוולד, אפרים אריאל בן יהושעהימים האלה נזכרים
ירושליםתשע"גקובץהימים הנוראים בהלכה ובאגדה

מודיעין עליתתשע"גירום, נתן צביהימים הנוראים במחיצת החפץ חיים
ניו יורקתשע"זמאנדל, שלמההימנותא דשלמה

וילנה Vilnaתקנ"טליכטשטיין, אברהם בן אליעזר ליפמאןהין צדק ותיקון המדות
מונקץ' Mukachevoתרע"גשפירא, מנחם מנדל בן משה ישעיהוהין צדק

,[ווארשא],אחר תרע"ח]שיפמאן, פינחס בן אלחנןהיסוד הדתי בחנוך
ירושלים Jeruasalemתשס"גקאהן, אבינועםהיסוד - 2 כר'

תל אביבתרצ"גשבועון חרדיהיסוד - 17 כר'
ורשה Warsawתרצ"דעמיאל, משה אביגדור בן יעקב יוסףהיסודות האידיאלוגיים של המזרחי

ירושליםתשנ"באביב"י, יוסף בן אריההיסטוריה צורך גבוה [מאמר]
בני ברקחש"דקוברניק, אברהם דודהיפוך אותיות

כוכב יעקבתשע''טבוצ'קו, יחזקאל אלישמעהיציאה השבועית
ירושליםתשי"גווייס, אברהם בן דוב ברהיצירה של הסבוראים

ירושליםתשנ"גמילר, אביגדורהיקום מעיד
רכסיםתשע"גשילה, יואלהיקף השבת
ציריך Zurichתרע"ט - תרפ"והירדןהירדן - א

ריישאתר"צמאסף וקובץ רבני תורניהירדן - א-א
רמת גן Ramat Ganתשנ"טריבלין, יוסף יהושע בן שמואלהירושה והצוואה במשפט העברי

רחובותתשע"גחן ציון, מרדכיהירושלמי בפי העם
ירושליםתשנ"אשטינברג, משה בן יצחק הלויהירושלמי המבואר - מגילה

ירושלים Jerusalemתשס"חליברמן, שאול בן משההירושלמי כפשוטו <מהדורה מתוקנת>
ירושלים Jerusalemתרנ"ובלומנטאל, אהרן שמחה בן יעקבהירח

ג'רבהתש"ח - תש"יצבאן (כדיר), רפאל כצ'ירהירח - 4 כר'
ג'רבהתרל"אקובץ חדשיהירח - 2 כר'

ברזילתשכ"במרכז החנוך החרדי סן פאולו - בראזילהישגי הלמוד והחנוך בסמינר למורות וגננות
ירושלים Jerusalemתשי"זנריה, משה צבי בן פתחיההישגים והשגות - 2 כר'

ירושליםתשכ"גגת, בן ציוןהישוב היהודי בארץ ישראל



ירושליםתשס"דדבר מרבנן ורבנן בכנס הבוגרים הראשוןהישיבה הגדולה "מאור התורה"
ירושלים Jerusalemתשי"דישיבת פורת יוסףהישיבה הגדולה מדרש פורת יוסף

בני ברקתש"עהמבורגר, בנימין שלמההישיבה הרמה בפיורדא - 3 כר'
סטו מרה Satu Mareתרפ"טהישיבההישיבה

ירושליםתשל"זוינגרטן, שמואל הכהןהישיבות בהונגריה דברי ימיהן ובעיותיהן
בני ברקתש"נוויינטרויב, יעקב דוד בן יצחק אייזיק יום טובהישמח ישראל מאלכסנדר

מונקץ' Mukachevoתר"מ - תרמ"טפרידמאן, צבי הירש בן אהרןהישר והטוב - 2 כר'
ירושליםתשס"וקובץ בית הוראה הישר והטובהישר והטוב - 25 כר'

ירושלים Jerusalemתש"ארוטנשטרייך, צבי טוביה בן אליהו קלונימוס הכהןהישר והטוב
נחליםתשל"גקורן, זלמן מנחםהיתר המכירה בשביעית לאחר קום המדינה

פיוטרקוב Piotrkowתר"עתמרת, אהרן שמואל בן משה יעקבהיתר חדר"ג באשה נשתטית
ירושלים Jerusalemתש"דמינצברג, ישראל זאב בן משה צביהיתר עגונה

בית שמשתשע"טכרמל, אברהם מרדכיהיתר עיסקא החדש - 2 כר'
ירושליםתשס"גמכון כלכלה ע"פ ההלכההיתר עיסקא
תל אביב Tel Avivתשמ"ושטרנברג, שלמההיתר תרמ"ט
מודיעין עיליתתשע"טפרידמן, נפתליהכאב האמיתי

ריגה Rigaתר"צסאמונוב, אפרים בן גרשון מנדלהכה"ג [הכהן גדול] והסגן
ירושליםתש"סמלר, שמעון יוסף בן אלימלךהכהן הגדול מאחיו

ירושלים Jerusalemתרפ"דסלושץ, נחום בן דוד שלמההכהנים אשר בג'רבה
תל אביב Tel Avivתשי"אברויאר, יצחק בן שלמה זלמןהכוזרי החדש

בני ברקתשע"טקליין, משה יעקבהכוזרי של זמננו - 2 כר'
ניו יורקתשי"בשטרנהל, יצחק בן דוד (עורך)הכוכב (ארה"ב) - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoתרצ"ה - תרצ"זשטרנהל, יצחק בן דוד (עורך)הכוכב (מונקאטש) - שנה א-ג
יוהנסבורגתשכ"חכתב עת הלכתיהכולל - א

חמ''דתש''פחזן, יעקבהכון לקראת אלוקיך יעקב
ירושליםתשס"זפוטאש, מרדכיהכון לקראת אלקיך ישראל

אופקיםתשנ"זאדלר, יצחק אליהו הכהןהכותב והמוחק
ירושליםתשכ"זהכהן, מרדכיהכותל המערבי
ירושליםתשע"ארבינוביץ, שמואל בן ציון בן חיים יהודה - ברונשטיהכותל המערבי
בני ברקתשכ"זמורשת אבותהכותל ואתה

מודיעין עיליתטעפ, איתמרהכי איתמר - 9 כר'
איתמרתשס"זישיבת איתמרהכי אתמר - 6 כר'
ניו יורקתשס"וזילבר, אריה בן משההכי גרסינן - 2 כר'

ניו יורקתשס"זזילבר, אריההכי גרסינן - א
ניו יורקתשע"בזילבר, אריה בן משההכי קאמר



ביתר עיליתתשע"טהררי-רפול, עזראהכין עזרא
ירושלים Jeruasalemתשע"וטייטלבוים, יואלהכיסופין

חמ"דתשע"טבעילום שםהכל בגזירת עליון
חמ"דחש"דציון, מרדכי צבי הלויהכל בסדר
בני ברקתשס"בגרוס, מרדכי בן צדוקהכל יודוך

בני ברקתשס"בגרוס, מרדכי בן צדוקהכל ירוממוך
בני ברקתשס"אגרוס, מרדכי בן צדוקהכל ישבחוך - 2 כר'

ירושליםתשס"גשיין, רוחמההכל לאדון הכל
ירושליםתשע"טלבנון, יעקב יהודההכל מעלין לארץ ישראל

מודיעין עיליתתש"עחטיבי, אופירהכל נשמע
ניו יורקתשס"טגרינוואלד, משה בן עמרםהכנה דרבה <מהדורה חדשה> - 2 כר'

וינה Viennaתרפ"גרינוואלד, משה בן עמרםהכנה דרבה - 2 כר'
בני ברקתשס"ודסלר, אליהו אליעזר בן שמחה זיסלהכנה לחג המצות
מונקץ' Mukachevoתרפ"הפרידמאן, משה צבי בן יצחק איזיקהכנה ליום טוב

ירושליםתשמ"גלקט מאמריםהכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש
בני ברקתשע"בהרצמן, אלחנן יוסף (אודותיו)הכנור של רבי אלחנן יוסף
וינה Viennaתרפ"טאגודת ישראלהכנסיה הגדולה השניה

ירושליםתש"מדרוק, משה עקיבא (עורך)הכנסיה הגדולה
ניו יורקתשל"אמרכז צעירי אגודת ישראל באמריקההכנסיה

ירושליםתשע"הישיבת שערי יושרהכנסת ספר תורה - הלכה ומעשה
בילגורי Bilgorajתרפ"ז - תרצ"בוויינשלבוים, שלמה אריה ליב בן זאב וולףהכנת לב לתפלה

ירושליםתש"סמייקוף, משההכסא הריק
חש"דחש"דחש"מהכעס וסבלנות
ירושליםתשנ"ומאור, מנחם זאבהכעס ותוצאותיו

,ירושלים),תרצ"ט]הכפר העבריהכפר העברי נוה יעקב
רכסיםתש"פשילה, יואלהכצעקתה

ווארשא,תרמ"ח,אטלס, אליעזרהכרם
ורשה Warsawתרפ"זהכרםהכרם - 4 כר'
וארשאתרצ"אקבוץ המוסמכים להוראה מישיבה הגדולה דעת מהכרם - 5 כר'
בני ברקתש"עקהילת בית שמעיההכרם - 2 כר'

סיגט Sighetתר"סגרינבוים, יוסף בן מרדכיהכרמל - 2 כר'
תל ציוןתש"פהיימן, דניאלהכרת הטוב כהלכה

ירושליםתש"פואנונו, שמעוןהכרת הטוב
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןהכרת הטוב

ירושליםתשס"באדרעי, עמרם בן אליהוהכשר כלים - 2 כר'



ירושליםתשס"אאדרעי, עמרם בן אליהוהכשרות כהלכה - 2 כר'
ירושליםחש"דפנחסי, אליהו חיים בן שמואלהכשרות למעשה

חמ"דתשס"בפוקס, יצחק יעקבהכשרות
ירושליםתשכ"ושפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךהכשרת האברכים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשס"חשפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךהכשרת האברכים, מבוא השערים, צו וזרוז
ירושלים Jeruasalemתשע"זשימל, מנחםהכשרת המטבח וכליו
ירושליםתשע"געדס, אברהם חיים בן דניאלהכשרת המטבח לפסח

ירושלים Jerusalemתרצ"ההיילפרין, שמעון בן יעקב ישראלהכשרת התורה
עפולהחש"דדוד, שמואלהכשרת כלים לפסח

ירושליםתשד"מליפסקר, זאבהכתב האבוד
ירושליםתשנ"זבורשטין, אברהם דוב בן אבא שלוםהכתב והמכתב
ירושליםתשס"דשוורץ, יואל בן אהרןהכתב והמכתב

נירנברג Nuernbergתרפ"דמקלנבורג, יעקב צבי בן גמליאלהכתב והקבלה (בראשית-דברים)
פראנקפורט אם מיין,[תר"ם]מקלנבורג, יעקב צבי בן גמליאלהכתב והקבלה - ב
ירושלים Jerusalemתש"זקאלישר, צבי הירש בן שלמההכתבים הציונים
ציריךתשע"בבלוך, דניאל יהודההכתוב והכונה

וינה Viennaתרפ"אגלרנטר, חיים בן יוסף שמואלהכתוב לחיים - א
ירושליםחש"דפאלאג'י, חיים בן יעקבהכתוב לחיים

חמ"דחש"דדוידוביץ, דודהכתובה בעיטורים
ירושלים Jeruasalemתרע"גרפאלי (רפאלוביץ), שמואלהכתובות בא"י ובארצות הסמוכות לה

ירושליםתשכ"חיהודה, יצחק יחזקאלהכתל המערבי
ירושליםתשס"זהרבסט, חיים בן שלום אליעזרהכתר והכבוד - לחי עולמים א

ירושליםתש"פשטארק, חיים דובהכתר והכבוד
ירושלים Jeruasalemתשנ"אמקראות גדולותהכתר מקראות גדולות - 2 כר'

בני ברקתשע"במקובר, מנחם אבינועםהלבוש היהודי באירופה במהלך הדורות
ירושליםחש"דבעילום שםהלבוש כהלכתו
ורשה Warsawתרע"באלבינגר, יהודה מרדכיהלבנון - 2 כר'
ורשהתרפ"חהלבנוןהלבנון - א-א

סיגט Sighetתרפ"ו - תרפ"חווייסבלום, אליעזר ליפא בן ישראל חייםהלבנון - 2 כר'
ירושליםתשנ"חברקאי, הללהלגימה במגילה
ירושליםתש"עמרגלית, משההלואה מאוזנת
ניו-יורק,תש"דלאדיגר, אליעזר בן משההלוח העברי
ירושליםתשנ"טשפיצר, דודהלוח העברי

גלברד, אליעזרהלוך להרגיעו ישראל
בני ברקתשס"איששכר בן יהושע יהודה מפודקאמיןהלולא דפסחא <מהדורה חדשה>



לבוב Lvovתקס"דיששכר בן יהושע יהודה מפודקאמיןהלולא דפסחא
לבוב Lvovתרפ"טמרגליות, ראובן בן משההלולא דצדקיא

ג'רבה Djerbaתרפ"המאיר בת עיןהלולא דרבי מאיר
קולומיה Kolomyyaתר"נהיבנר, יחיאל מיכל בן ישראל משההלולא דרבי
ליוורנו Livornoתקע"טתיקונים. ל"ג בעומר. תקע"ט. ליוורנוהלולא רבא
ליוורנו Livornoתר"זתיקונים. ל"ג בעומר. תר"ז. ליוורנוהלולא רבא
ליוורנו Livornoתרל"גתיקונים. ל"ג בעומר. תרל"ג. ליוורנוהלולא רבא
ליוורנו Livornoתרמ"אתיקונים. ל"ג בעומר. תרמ"א. ליוורנוהלולא רבא
ג'רבהתרפ"טתיקונים. ל"ג בעומר. תרפ"ט. ג'רבההלולא רבא
ירושלים Jerusalemתשט"ותיקונים. ל"ג בעומר. תשט"ו. ירושליםהלולא רבא
ירושלים Jerusalemתרנ"אתפילות. מקומות קדושים וקברי צדיקיםהלולא רבא

ירושליםתשל"חוייספיש, אליהו בן שלמה זלמןהלולב הקנרי
ירושליםתשע"היעקבוביץ, צבי בן חיים יוסףהלולי צבי - 3 כר'

חמ"דתשס"אחברת המזכיםהליכה בדרכי אבות
תל אביבתשנ"ובטאון המועצה הדתית תל אביב יפוהליכות <סדרה חדשה> - 3
ירושליםתשע"גפישר, ישראל יעקב בן אהרןהליכות אבן ישראל - 3 כר'

ירושליםתשס"טשולם, אסףהליכות אדם - 2 כר'
אזמיר Izmirתי"חאלגאזי, שלמה בן אברהםהליכות אלי

וילנה Vilnaתרצ"בפיינשטיין, אליהו בן אהרן הלויהליכות אליהו
ורשה Warsawתרס"גקולסניקר, אליהו בן יעקב חייםהליכות אליהו
רחובותתשס"טגדסי, אמיתי בן אבנרהליכות אמת

חמ"דתשס"חפוקס, יצחק יעקבהליכות בין אדם לחברו
מודיעין עיליתתשע"זטוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריההליכות בין המצרים

ירושליםתשמ"גאויערבאך, דוד בן אברהם דבהליכות ביתה
ירושליםתשכ"גקרליבך, דודהליכות בקודש

חמ"דתשד"מפוקס, יצחק יעקבהליכות בת ישראל
לונדוןתשפ"אדוידוביץ, שמואל בן משה אברהם יוסףהליכות דעה

ירושלים Jeruasalemחש"דרקוב, יוסףהליכות הוריות
אשדודתשע"בגייגר, יחזקאלהליכות החיים

אשדודתשע"גגייגר, יחזקאלהליכות הישועות משה - 3 כר'
לונדוןתש"פדוידוביץ, שמואל בן משה אברהם יוסףהליכות העזר

ירושליםתשע"זרינגל, שלמה יעקבהליכות הצדיקים בעלזא - שבת קודש ג
ירושלים Jerusalemתשס"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןהליכות הראי"ה - 4 כר'

ניו יורקתשע"אגורדון, אברהם יוסףהליכות השבת
ירושלים Jeruasalemתשע"וסמג'ה, ארי אברהםהליכות השולחן ערוך החמישי - 2 כר'



נתניהחש"דשוורץ, חיים יעקבהליכות והלכות לבית החולים
בית שמשתשע"בלוי, משה ליב בן דודהליכות והלכות - ירח האיתנים

בני ברקתשע"דנאה, חגי אלישיבהליכות והלכות - 7 כר'
ירושליםתשע"זסופר, יוחנן בן משה - פולק, אברהם שמעוןהליכות והנהגות אמרי סופר - 2 כר'

בני ברקאריאל, משה בן פרץהליכות והנהגות ממרן בעל קהילות יעקב זיע"א
בני ברקתשפ"ארקוב, יוסףהליכות זבחים - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemרקוב, יוסףהליכות חולין - 2 כר'

חמ"דתשע"דבעילום שםהליכות חייו והנהגותיו של ר' ראובן קרלנשטיין
תל אביבתשכ"וברנשטיין, חיים אריה בן ראובןהליכות חיים - 2 כר'

ניו יורקתשע"וגרונר, דוד יהודה - גלדצלר, דודהליכות חיים - רבינו הקדוש מריבניץ
נתניהתשס"גהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש - קלוגרהליכות חיים - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"אוידאל, חייםהליכות חיים - מצות ישיבה בסוכה
בני ברקתשע"חויטמן, שרגא יהודההליכות חיים

ירושליםתשנ"טורנר, חיים שלמה בן אשר זאבהליכות חיים - 2 כר'
ליקוואודתשס"טפייער, שמואל זלמן בן אברהם חייםהליכות חיים - 2 כר'

חמ"דתשפ"אקלוגר, אהרן יהושעהליכות חיים
בני ברקתשע"ארוט, אליעזר בן חיים דובהליכות חיים - 2 כר'

ניו יורקתשע"בפדווא, חנוך דוב - שוורץ, אברהם יונההליכות חנוך
ירושלים Jeruasalemתש"פטוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריההליכות טהרה

ניו יורקתשכ"הקגן, יהודה ליב הכהןהליכות יהודה - 4 כר'
חמ"דחש"דמייזליש, יהושע - ליברמן, מאירהליכות יהושע - על הרב יהושע יגל זצ"ל

חמ''דתשפ''אבן זקן, שלמה מאירהליכות יוסף
חמ"דתשע"חיוניוב, יוסף בן אביגדורהליכות יוסף
בני ברקתשע"הליסיצין, צבי יעקב בן טוביההליכות יעקב

ירושליםתש"פבורודיאנסקי, יצחק ירוחם בן אפרים נחוםהליכות יצחק - 6 כר'
ניו יורקתשל"טקרלינסקי, חייםהליכות יצחק

ליקוואודתשס"דגוסטמאן, ישראל זאב בן אברהם צביהליכות ישראל - 2 כר'
ירושליםתשל"זגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןהליכות ישראל

ירושליםתשס"הזכאי, מ.ש.הליכות לבת מצוה
תל ציוןתשע"דשרפר, יחזקאלהליכות מועדי השנה
מכבים - רעותתש"סצ'יקוטאי, יעקבהליכות מלכי בקודש

ירושלים Jeruasalemחש"דרקוב, יוסףהליכות מנחות (מזוזה ותפילין)
ירושלים Jeruasalemחש"דרקוב, יוסףהליכות מנחות (ציצית)

ירושלים Jeruasalemחש"דרקוב, יוסףהליכות מעילה
בני ברקתשע"אחברוני, שמואל חיים בן מרדכיהליכות מרדכי - 4 כר'



חמ"דתשפ"אהלברשטאם, משההליכות משה - 2 כר'
תל אביבתשי"חאריגור, יצחקהליכות עולם <פרקי דינים> - 4 כר'

ירושליםתשנ"חישועה בן יוסף הלויהליכות עולם <מהדורה חדשה>
אמשטרדם Amsterdamתקי"דישועה בן יוסף הלויהליכות עולם ומבא הגמרא

לונדון Londonתשי"טקאראסיק, דוב בר בן יצחק אייזיקהליכות עולם קטן
ירושליםתשנ"זאבא שאול, בן ציוןהליכות עולם
בני ברקתשנ"ואהרמן, אברהם יוסף בן משה חייםהליכות עולם
בודפשטתרמ"אברודא, אברהם בן שלמה זלמןהליכות עולם
לבוב Lvovתרס"חיצחק אייזיק בן יעקב הלויהליכות עולם

קושטא Istanbulר"עישועה בן יוסף הלויהליכות עולם - 6 כר'
ניו יורקתשס"טכולל נחלת שפרההליכות עולם

ירושלים Jeruasalemתשנ"טסלונים, זאב דבהליכות עולם - 3 כר'
מודיעין עיליתתשע"דקובץהליכות עולם - א
ישראלתשל"ההירשוביץ, יצחק אייזיק אליעזרהליכות עם עולם

מודיעין עיליתתשע"חטוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריההליכות פסח
ירושליםתשע"הגלדצלר, אהרן יחיאל יהושעהליכות קדוש <שומרי אמונים> - 4 כר'

אמשטרדם Amsterdamתר"זפולאק, גבריאל בן יצחק איזקהליכות קדם
חמ"דחש"דמכון מאירת עיניםהליכות קודש
תל אביבתשל"באוחיון, שמעון ברוך בן אברהםהליכות שבא

קושטא Istanbulר"פאלמולי, שלמה בן יעקבהליכות שבא - 2 כר'
חמ"דתשע"זרקוב, יוסףהליכות שבועות

ירושליםתשע"אלינדר, יחזקאל בן משה אוריהליכות שבת - 2 כר'
תפרחתשע"וקובץ חבורות ישיבת תושיה תפרחהליכות שבת - מסכת שבת

ירושליםתש"מהמכון לחקר החקלאות ע"פ התורההליכות שדה - 178 כר'
ירושליםתשס"זאוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליבהליכות שלמה - 3 כר'
ירושליםתשס"הרפאלי, שמואלהליכות שמואל - 2 כר'

בני ברקתשע"הברנשטיין, אברהם - קרליץ, שמריהו יוסף ניסים בהליכות שני
ירושליםתש"כחובב, מאיר (עורך)הליכות תו שין כף

בני ברק Bene Berakתשנ"זקליין, שמואל יודא בן משההליכות תלמוד - 2 כר'
חמ"דתשפ"ארקוב, יוסףהליכות תמורה - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתשי"טהליכותהליכות - 67 כר'
תל אביב Tel Avivתרצ"חלקט מאמרים במשנת תורה ועבודההליכות

ירושליםתשנ"זכהן, יקותיאל בן דבהלילה הזה - ענייני ההגדה בדברי הגאונים והרמב"ם
ירושליםתשס"דמנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחההלילה הזה

פילבר, יעקבהלימוד



זולקוה Zholkvaתצ"טישראל בן יעקב מלוקאטשהלכה אדם מישראל
קניגסברג Koenigsbergתקי"טאפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויהלכה אחרונה וקונטרס הראיות

ירושליםתש"מסאפרין, אברהם מרדכי בן שלוםהלכה אחרונה
ביתר עליתתש"עקייזר, אברהםהלכה בהירה לתלמידים

חמ''דתשפ''אחן, יצחק בן יוסףהלכה בהירה - הלכות מזוזה
אשקלוןתשע"אריאל, יעקבהלכה בימינו

חמ"דחש"דישראלי, רןהלכה בפרשה - 6 כר'
וילהרמסדורף Wilhermsתע"זאוירבאך, פינחס בן שמעון וולףהלכה ברורה

ירושליםחש"דוילהלם, אברהם בן נחמן יוסףהלכה ברורה - 3 כר'
ירושליםתשנ"טיוסף, דוד בן עובדיההלכה ברורה - 22 כר'
אשדודתשס"טמכון מאור החושןהלכה ברורה - 2 כר'
בני ברקחש"דמכון עיון הלכה - חושן משפטהלכה ברורה - 4 כר'

אמשטרדם Amsterdamתרמ"אפרידלאנד, יחיאל מיכל בן נתןהלכה ברורה
ביתר עיליתתשע"זרבינוביץ, אריה מרדכיהלכה ברורה - 2 כר'

מץ Metzתקנ"גשלזינגר, אורי פייבוש בן אלעזר ליברמאן הכהןהלכה ברורה
ירושליםתשס"טטולידאנו, ברוך אברהםהלכה ברינה
ירושליםתשס"טטולידאנו, ברוך בן אברהםהלכה ברינה

ירושלים Jeruasalemתשע"וקינד, דניאלהלכה בת זמננו
תל אביבתשכ"הרבינוביץ, צבי מאירהלכה ואגדה בפיוטי יניי

תל אביבתשכ"וזקש, חיים אריה ליב בן יהודההלכה ואגדה
ירושליםתשמ"וקובץהלכה וכספים

ירושליםתשס"דמפעל הלכה למעשההלכה ולמעשה - 4 כר'
בני ברקתשס"אשוורץ, אברהם יוסף בן מנשה דבהלכה ומנהג - (אב)

בני ברקתשנ"דדרוק, ישראל חיים בן זלמןהלכה ומעשה
ירושלים Jeruasalemתשל"דמכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכההלכה ומעשה - 2 כר'

חולוןחש"דעובדיה, יאיר ליאורהלכה ומציאות בזמן הזה
ירושלים Jeruasalemתשע"וקובץ מכון הלכה ומשפטהלכה ומשפט

ניו יורקתשס"ואהלבוים, נח אייזיקהלכה ורפואה בפוריות
ירושליםתש"מ - תשמ"ההרשלר, משההלכה ורפואה - 5 כר'

חמ"דחש"דבר דע, ליאורהלכה יומית - ב
ניו יורקתשס"הגרינברג, שלום פסחהלכה יומית

תל אביבתשל"טפרדס, חיים מאניס בן אברהם יששכר הלויהלכה כפשוטה
אמשטרדם Amsterdamתקפ"חלוונשטאם, שאול בן אריה ליבהלכה למעשה רב

חמ"דחש"דברקלי, אלעזר - ייגר, יצחקהלכה למעשה - שאלות ותשובות בדיני אבלות
דש Dejתרצ"גהלכה למעשההלכה למעשה - א



ליוורנו Livornoתקל"אמרגלית, משה בן שמעוןהלכה למעשה
ירושלים Jerusalemתשס"טאלבאז, רפאל משה בן שמואלהלכה למשה <מהדורה חדשה>

וינה Viennaתרפ"ג - תרצ"הניימאן, משה בן דודהלכה למשה <שו"ת> - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתקכ"דאהרן משה בן צבי הירשהלכה למשה ושירה חדשה

ירושלים Jerusalemתרס"אאלבאז, רפאל משה בן שמואלהלכה למשה
שלוניקי Salonikaתקי"ב - תקט"זאמארילייו, חיים משה בן שלמההלכה למשה - 4 כר'

קלויזנבורגתרע"בגלזנר, משה שמואלהלכה למשה
ניו יורקתרס"בוויינברגר, משה בן יששכר דובהלכה למשה

בני ברקתשד"מכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודה - הכהן, אהלכה למשה - ברית אברהם
ג'רבה Djerbaתשי"אכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודההלכה למשה
ירושלים Jerusalemתשי"חמימון, משה בן אליהוהלכה למשה

בני ברקתשמ"אניימאן, משה בן דוד - ניימאן, דודהלכה למשה - ניר לדוד
וינה Viennaתרפ"ג - תרצ"הניימאן, משה בן דודהלכה למשה - א

פרמישלה Przemyslתרל"דניימינץ, משה אליהו בן יוסףהלכה למשה
אלעדתשע"גנסיר, יניב בן משה חייםהלכה למשה - 3 כר'

ורשה Warsawתרנ"טקליג, משה בן שמחה בונם הלויהלכה למשה
ירושליםתשס"טרוטנברג, אברהם בן אריה יוסףהלכה למשה

ירושליםתשע"הרום, אהרן יוסף ולומדי כולל ישראל דודהלכה למשה - 4 כר'
ירושליםתשס"הרום, אהרן יוסףהלכה למשה - עבודה זרה

בני ברקתשנ"חשווארץ, משה ישעיהו בן שמואלהלכה למשה
תל אביב Tel Avivתשכ"טברמאן, יעקב בן יחזקאל מאירהלכה לעם - 2 כר'

ירושליםתשנ"טסופר, מנחם בן ישראל מרדכי אפריםהלכה מאגדתא - ברכות
ורשה Warsawתרנ"הרוזנטאל, טוביה בן מרדכי אברהםהלכה מבוררת

לודתשע"טמלאכי, יצחק בן צביהלכה מנהג ומסורת
ירושליםתשס"אטוויל, יצחק הכהןהלכה מפורשת

ירושליםתשע"בבוארון, אהרן בן ציוןהלכה סדורה - הלכות יום טוב
בני ברקתשע"גבן חמו, אברהם ישעיהו בן משההלכה סדורה - 2 כר'

ירושליםתשנ"טגרוס, גלעדהלכה סדורה - הלכות אבלות
אלעדתשע"וצברי, יוסף בן דודהלכה סדורה - מילה וגירות

ירושליםתש"נרבינוביץ, בן ציון - בנימיןהלכה סדורה - 4 כר'
חמ"דחש"דדקה, גדעוןהלכה ערוכה <פורים>

נתניהתשע'''גאהרן, אברהםהלכה ערוכה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הבעילום שםהלכה ערוכה - אבלות
בני ברקתשע"בהכהן, אברהם צביהלכה ערוכה - 10 כר'

טורקה Turkaתקכ"הטודרוס בן צבי הירש מרובנההלכה פסוקה



וילנה Vilnaתרל"ט - תרס"טליפשיץ, צבי הירש פינחס בן יששכר ברהלכה פסוקה - 2 כר'
ירושליםתשכ"במכון הרי פישלהלכה פסוקה - 9 כר'

ירושליםתשע"הנסיר, יניבהלכה פסוקה
ירושליםתשכ"הקרוך, יעקב יהודה ליב בן שמעיהוהלכה רבה - 3 כר'

לייקוואודתשע"חסודרי, שלמההלכה שלימה - 4 כר'
אלעדתשע"טבכר, דוד בן משההלכה תמימה
ירושליםתשס"טאושינסקי, יצחק צביהלכות אבלות
חמ"דחש"דבר דע, יצחקהלכות אבלות

ירושלים Jeruasalemתשע"אווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסהלכות איסור והיתר
ירושליםתשע"אוויל, אברהם צבי - גולדבלט, טודרוס חייםהלכות איסור והיתר

בני ברקתשנ"טשטרן, שמואל אליעזרהלכות אירוסין ונשואין השלם
ירושלים Jerusalemתרצ"דילוז, אליהו בן אברהםהלכות אישות

סיגט Sighetתרנ"חפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיההלכות אלפסי זוטא
ירושליםתשל"דמרגליות, מרדכיהלכות ארץ ישראל מן הגניזה

ירושליםתשל"חיעקב בן אשר (בעל הטורים). מיוחס לוהלכות ארץ ישראל - 2 כר'
וויעןתרל"אגירונדי, יונה בן אברהםהלכות בדיקת הסכין ובדיקת הריאה לרבנו יונה

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"אשטרן, משה בן אברהם - פרידמן, שלמה זלמןהלכות בדיקת חמץ
בני ברקתשפ"אשרייבר, דוד בן פנחסהלכות בין הזמנים
מודיעין עיליתתשע"הרייזנר, אהרןהלכות בין המצרים
ירושלים Jeruasalemתשע"זרוזנר, אברהם זאבהלכות ביקור חולים

ניו יורקתשנ"אקעלער, יוסף יצחקהלכות בית הבחירה להרמב"ם עם פירוש עץ יוסף
אלעדתשע"חפררה, יוסף בן חייםהלכות בית הכנסת

וילנאתרע"דשפירא, ישראל אידל בן משה יהודההלכות בית כנסת ובית המדרש
איידענסון, דוד אליהוהלכות בית נאמן

ניו יורקתשל"טשוורץ, אשר לעמלהלכות ברכות (אידיש)
ירושלם,תרע"דיום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)הלכות ברכות

ירושליםחש"דאליהו, מרדכי בן סלמאןהלכות ברכת כהנים ודיני טומאה וטהרה לכהנים
מודיעין עיליתתשס"בוינגרטן, יוסף דוד בן יהושע שמעוןהלכות בשר בחלב
חמ''דחש''דפרידלנדר, דודהלכות בשר בחלב

ניו יורקתשנ"גקיירא, שמעון - קליין, מנשה בן אליעזר זאבהלכות גדולות <משנה הלכות> - 5 כר'
כת"יכת"יקיירא, שמעוןהלכות גדולות <כת"י פריז>

ונציה Veniceש"חקיירא, שמעוןהלכות גדולות <עם הגהות רא"ש טרויב בכ"י>
וילנה Vilnaתרנ"דקיירא, שמעוןהלכות גדולות <עם פירוש שפת אמת>

ורשה Warsawתרל"הקיירא, שמעוןהלכות גדולות
חמ"דתשע"ואמינוף, בכור צביהלכות גזל זמן



אשקלוןתשע"באייגנר, דודהלכות גידול צאן
אור עציוןאביאור, יוסףהלכות גרים בנישואי תערובת

תל אביב Tel Avivתרצ"במשה בן מימון (רמב"ם) - הורביץ, שמריהו ליבהלכות דעות <עם ביאור מדות ודעות>
ירושליםתשכ"המשה בן מימון (רמב"ם)הלכות דעות להרמב"ם <עלים לתרופה>

מוסקבהתשע"גטבגר, אליהוהלכות דעות לרמב"ם <נפש ישרה>
ירושליםחש"דפטרוף, יעקב זאבהלכות דעות לרמב"ם ע"פ דעת יעקב

ניו יורק New Yorkתרנ"טסופר, שבתי בן יעקב חייםהלכות דעות עם ספר שערי דעה
ניו יורקתש"נפראנקפורטר, ישראל בן דודהלכות דעות עם פירוש דעת ישראל - 2 כר'

קרקוב Cracowשנ"המשה בן מימון (רמב"ם)הלכות דעות - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"זאפשטיין, יעקב נחום בן חיים הלויהלכות דרב אבא

שבי דרוםתשע"זפרידמן, יואל וחבר רבני מכון התורה והארץהלכות הארץ
ירושליםתש"סקורנגוט, אפרים משה בן יחזקאל שרגא הלויהלכות הבית המשותף
ירושליםתשנ"חשטרנבוך, משה בן אשרהלכות הגר"א ומנהגיו

ירושליםתשע"ברוזנבלט, העניך יצחק בן אברהם זאבהלכות הונאה <הרי הלכות>
לא ידועחש"דפישמן, גרשון חנוךהלכות החג

טירנוי Trnavaתרצ"א - תרצ"בהלכות החודשהלכות החדש
ירושליםתש"פאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיההלכות החיד"א - א
ירושליםתשס"וגרוסמן, אברהם משה בן יעקב אריה הלויהלכות היזק ראיה

ניו יורקתש"חמשה בן מימון (רמב"ם) - ליברמן, שאול בן משההלכות הירושלמי לרמב"ם
אלעדתשנ"טגרוסמן, שלמה זלמןהלכות המועדים - דיני יום טוב

נתניהתשע"וסרי, חננאל בן משה הלויהלכות המועדים
חמ"דתש"פנאומבורג, משההלכות המצויות במקומות נופש

ירושליםתשכ"בשמואל בן יוסף הלוי (הנגיד)הלכות הנגיד
אופקיםחש''דהלר, אברהם יחיאל הכהןהלכות העירוב - 2 כר'
ירושליםתשס"הכהן, עדיהלכות הצלה השלם

ירושלים Jeruasalemתשס"גכהן, חיים יודאהלכות הצלה - ב
ירושלים Jeruasalemתש"נאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)הלכות הרי"ף - פסחים א <מהדורה מוערת עם שינו"ס>

ירושליםחש"דרוזנבלט, העניך יצחק בן אברהם זאבהלכות השבת אבדה <הרי הלכות>
ניו יורק New Yorkתרצ"גהיגר, מיכאל בן דודהלכות ואגדות

ירושליםתש"סאליהו, מרדכי בן סלמאןהלכות והגדה לפסח
ירושליםתשל"דאדלר, בנימין בן משההלכות והליכות ביהדות - בר מצוה

ירושליםתשע"חקורח, שלמה - צדוק, אוריאלהלכות והליכות הימים הנוראים
בני ברקתשפ"אקורח, שלמה בן יחיאהלכות והליכות המועדים

רחובותתשנ"ולוונטל, חייםהלכות והליכות ומנהגי ארץ ישראל
ירושליםתשע"טקורח, שלמה - צדוק, אוריאלהלכות והליכות חג הסוכות



חמ"דתשע"טקורח, שלמה - צדוק, אוריאלהלכות והליכות חג השבועות
ירושליםתשל"ההכהן, מרדכי בן חנוך חייםהלכות והליכות
ירושליםתשל"ורלב"ג, ירמיהוהלכות והליכות

ירושלים Jeruasalemתשפ"באנגל, מ. אליהוהלכות והנהגות לשנת השבע
ירושליםתשס"טקארפ, משה מרדכיהלכות ומנהגי ברכת החמה

ירושלים Jerusalemתרמ"גהויזדורף, חיים אליעזר בן עזריאל זליגהלכות ומנהגי ערב פסח שחל להיות בשבת
מודיעין עיליתתשע"טזיכרמן, ישראל שמעוןהלכות ומנהגים לחג השבועות שחל להיות ביום א

בני ברקתשל"דבית דין צדק ובית הוראה זכרון מאירהלכות ומנהגים לערב פסח שחל להיות בשבת
ירושליםתשל"זגעשטעטנר, נתן בן עמרםהלכות ומנהגים לערב פסח שחל להיות בשבת

ירושליםתשע"וקארפ, משה מרדכיהלכות חג בחג - 14 כר'
ירושליםתשס"גאליהו, מרדכי בן סלמאןהלכות חגים

בני ברקתשע"ומשה בן נחמן (רמב"ן) - חיון, צורי בן יהודההלכות חול המועד לרמב"ן עם ביאור חצר המועד
ירושלים Jerusalemתרפ"טמודובסקי, ישראל בן יעקבהלכות חלה והלכות אבר מן החי

ליקוודתשמ"אאיידר, שמעון דודהלכות חנוכה
ירושלים,תש"חוויינגארטן, אהרן מרדכי הכהןהלכות חנוכה

בעילום שםהלכות טבילת כלים
ירושליםתשנ"אשמואלי, עזריההלכות טהרות

בני ברקתשל"טבוצ'קובסקי, משה יוסף בן ישעיהו דודהלכות טומאת אוכלין - מכשירין
נריהתש"פציון, מרדכי צבי הלויהלכות טיש

קושטא Istanbulרע"ה-רע"חאבן-יחיא, דוד בן שלמההלכות טרפות
ירושליםתשע"השטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןהלכות יובל

מודעין עליתתשע"הקארפ, משה מרדכיהלכות יום ביום - 7 כר'
ירושליםתשל"גרקובר, נחום (עורך)הלכות יום העצמאות ויום ירושלים

ניו יורקתשל"אשוורץ, אשר לעמלהלכות יום טוב (אידיש)
ונציהת"לקארו, יוסף בן אפרים - סאראוואל, שלמה חי בן נחהלכות יום טוב
בני ברקתשמ"ובוגרד, זאב בן אליעזרהלכות יחוד
מודיעין עיליתתשע"בבן ישי, ישראל בן דוד הכהןהלכות יחוד

ירושלים Jerusalemתשע"המשה בן מימון (רמב"ם) - אבינר, שלמה חיים הכההלכות יסודי התורה לרמב"ם - שיעורים על הספר
ירושלים Jerusalemת"שכהנא, קלמן בן בנימין זאב הכהןהלכות כלאים וערלה
בני ברקתשע"ושטיינהרטר, רפאל בן ישכרהלכות כלי ראשון ושני

ישראלתשל"דמשה בן מימון (רמב"ם) - כהן, אליעזר בן משההלכות כלים לרמב"ם <דעת משה>
ירושליםחש"דמשה בן מימון (רמב"ם) - ראז, חיים - לנדו, יעקבהלכות כלים לרמב"ם <באר החיים>

רחובותחש"דלוונטל, חייםהלכות כשרות המזון
ירושלים Jeruasalemחש"דאליהו, מרדכי בן סלמאןהלכות לט"ו בשבט

ירושליםתשע"אקרן התרבות דגל ירושליםהלכות לשון הרע ורכילות



חולוןתשס"גשעשוע, יוסף שלום בן חייםהלכות מבוארות לתלמידים
חמ"דתשע"זציון, מרדכי צבי הלויהלכות מדי צה"ל

ירושלים Jerusalemתשי"ב - תשט"ווואלדינברג, אליעזר יהודה בן יעקב גדליהוהלכות מדינה - 3 כר'
ירושליםתשכ"דבזק, יעקבהלכות מיסים במקורות העבריים

ברדיטשוב Berdichevתרנ"אווייסבלאט, מנחם נחום בן יעקבהלכות מליחה
ירושלים Jeruasalemתשע"זרוזנר, אברהם זאב בן אליעזרהלכות מלמדים

ירושליםתשע"גישיבת הכהנים ללימודי קדשיםהלכות מצוות הקרבנות
אונגור Uzhgorodתרכ"חרוזנבליה, זאב וולף בן יואל הלויהלכות מקואות <חידושי הרז"ה>

ירושלים Jerusalemתשס"גמשה בן מימון (רמב"ם) - אבינר, שלמה חיים הכההלכות משיח לרמב"ם, שלא יעלו בחומה
ניו יורקתשס"טקאהן, חיים בן יחיאל מיכלהלכות משפט - א
ירושליםתשס"זגולדברג, יוסף בן אברהם הללהלכות מתווכים

ביתר עיליתתשע"חפלבני, משההלכות מתנות כהונה זרוע לחיים וקיבה
ירושליםתשמ"ומשה בן נחמן (רמב"ן)הלכות נדה להרמב"ן <עטרת הרמב"ן>
בני ברקתשמ"זמשה בן נחמן (רמב"ן) - רבינו יונה גירונדיהלכות נדה להרמב"ן - פסקי רבינו יונה
בני ברקתשמ"זמשה בן נחמן (רמב"ן) - רוזנבליה, זאב וולף בן יואהלכות נדה להרמב"ן - חידושי הרז"ה

ירושליםתשכ"זאהרן בן יוסף הלוי מבארצלונההלכות נדה לרא"ה
ירושלים Jeruasalemתשס"האשר בן יחיאל (רא"ש) - גליק, אלעזר דוד בן ישראהלכות נדה לרא"ש עם ביאור זר דוד

ליקוודתשמ"באיידר, שמעון דודהלכות נדה - 2 כר'
קופיסט Kopysתקע"דשניאור זלמן בן ברוך מלאדיהלכות נדה
מודיעין עיליתתשע"בגרוסברג, אהרן חייםהלכות נזיקין

הלכות נזיר, הלכות סוטה
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אשניאור זלמן בן ברוך מלאדיהלכות נטילת ידים לסעודה והלכות ברכות הנהנין

חמ"דתש"פציון, מרדכי צבי הלויהלכות ניטל נאכט
ירושליםתשכ"טכפיר, אלקנההלכות ניתוחי חולים ומתים

ירושליםתשמ"גשטינברג, משה הלויהלכות נשים
ירושליםתשס"טקובץהלכות סעודה
זולצבך Sulzbachתקט"זמייזלש, מאיר בן משההלכות עולם
זיטומיר Zhitomirתרכ"חקאראסיק, דוב בר בן יצחק אייזיקהלכות עולם

בני ברקחש"דקוסובר, שלמה עובדיההלכות עיטוף בטלית
בני ברקתשס"דאריאל, נירהלכות עירובי תבשילין

ירושליםתשל"גלנגה, אלימלךהלכות עירובין
ניו יורקתשל"דוייסמאן, שמחה יהושעהלכות ערב פסח שחל בשבת (אידיש)

ניו יורקתשל"זוייסמאן, שמחה יהושעהלכות ערב פסח שחל בשבת (עברית) - 2 כר'
אופקיםחש"דהלר, אברהם יחיאל הכהןהלכות עשיית עירוב חצרות ובדיקת המחיצות - 2 כר'

ירושליםתשמ"זבדיחי, אהרןהלכות פורים מיוסד על פסקי הרמב"ם ומנהג יהודי תימן



קרקוב Cracowתרנ"גתשובות הגאונים (רע"ו)הלכות פסוקות מן הגאונים
ירושלים Jerusalemתשי"איהודאי בן נחמן גאוןהלכות פסוקות - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"חיעקב בצלאל בן פינחסהלכות פסוקות
ניו יורקתשל"אשוורץ, אשר לעמלהלכות פסח (אידיש)
ירושליםתשנ"וטננבוים, יעקבהלכות פסח לחולה

ישראלחש"דשלנגר, אליקים בן אברהם יצחקהלכות פסח קיצור שלחן ערוך <לקט בני איש>
ליקוודתשמ"האיידר, שמעון דודהלכות פסח - 2 כר'

ברלין Berlinתרכ"דאבן-גיאת, יצחק בן יהודההלכות פסחים
שעלביםתשמ"חבן שלמה, זכריההלכות צבא
ירושליםתשס"טבעילום שםהלכות צדקה
נריהתשפ"אציון, מרדכי צבי הלויהלכות קוויטל

ירושלים Jerusalemתרנ"החאגיז, ישראל יעקב בן שמואלהלכות קטנות <הלכה רווחת>
פרנקפורט דמין Frankfת"פאשר בן יחיאלהלכות קטנות להרא"ש - מש"ס פפד"מ

ונציה Veniceתס"דחאגיז, ישראל יעקב בן שמואלהלכות קטנות - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ביהודאי בן נחמן גאון. מיוחס לוהלכות קצובות

חולוןתשע"השעשוע, יוסף שלום בן חייםהלכות קריאת ספר תורה
חמ"דחש"דבעילום שםהלכות קריעה על המקדש

ירושליםתשע"ובן חיים, אברהם בן דודהלכות קריעה
נתיבותתשע"גכהן, בנציון בן שמעוןהלכות ראש חודש ותעניות

ירושליםתש"עאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף) - שישקס, שאולהלכות רב אלפס  עם ביאור שביל הישר - 16 כר'
אמשטרדם Amsterdamת"גאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)הלכות רב אלפס <אמ"ד> - 2 כר'
אלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)הלכות רב אלפס <רי"ף> - 3 כר'
וילנה Vilnaתקצ"טאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)הלכות רב אלפס <שביל הישר>
סביונטה Sabbionetaשי"ד-שט"ואלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)הלכות רב אלפס (חלקי) - 2 כר'

אמשטרדם Amsterdamת"ףאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)הלכות רב אלפס - 19 כר'
בני ברקתשל"זיאקאב, יהודה בן יהושעהלכות רבית עם לקט הלכה

בני ברקתשל"טיאקאב, יהודה בן יהושעהלכות רבית - ביאור הגר"א עם מקורי הביאור
אלעדתשע"טפררה, יוסף בן חייםהלכות רבית

ירושליםתשכ"חזילבר, בנימין יהושע בן ברוךהלכות שביעית
ירושלים Jerusalemתר"עטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןהלכות שביעית
ירושליםתש"מרוזנטל, יצחקהלכות שביעית

מודיעין עיליתתשע"ובוסקילה, שאול בן יוסףהלכות שבע ברכות
ירושלים Jeruasalemתשע"זווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסהלכות שבע ברכות

ניו יורקתשל"גשוורץ, אשר לעמלהלכות שבת (אידיש)
קרית ספרתשע"גאוחיון, שלמה בן מאירהלכות שבת בשבת - 2 כר'



ירושליםתשפ"אקארפ, משה מרדכיהלכות שבת בשבת - 5 כר'
ליקווד נ. ג' Lakewooתש"פדיקמן, אברהם שלמההלכות שבת בשבתו
ירושלים Jeruasalemתשע"הפלק, פסח אליהו בן אברהם צבי - גורדון, אברהםהלכות שבת למעשה
בני ברקתשנ"חעובד, אפריםהלכות שבת מנוקד

ליקוודתשל"גאיידר, שמעון דודהלכות שבת - 2 כר'
הר ברכהתשע"חדהן, אסףהלכות שבת - סיכום סימני הבקיאות

חמ"דתשע"גדרבקין, מנחםהלכות שבת
ירושליםתש"לשמש, יעקבהלכות שבת

סביונטה Sabbionetaשי"דמאירי, מאיר בן יעקב אבן יאירהלכות שחיטה ובדיקה
ונציה Veniceש"ימרדכי בן הללהלכות שחיטה ובדיקה

בני ברקתשס"טכרמי, יצחקהלכות שטענז
נריהתשע"טציון, מרדכי צבי הלויהלכות שטריימל

בני ברקתשע"טשרייבר, דוד אריה לייב בן פינחסהלכות שכיחות לנופשים
ירושליםתשנ"הרפאל, שאולהלכות שליח צבור

ליוורנו Livornoתקע"ט - תקפ"חמאיר בן ברוך מרוטנבורג - הלוי, יהודה בן נתןהלכות שמחות <מחנה לויה>
ירושליםתשל"ומאיר בן ברוך מרוטנבורגהלכות שמחות <השלם>

ירושלים Jerusalemתשי"חכהנא, קלמן בן בנימין זאב הכהןהלכות שמיטה והלכות תרומות ומעשרות
תל אביבתשי"חמשה בן מימון (הרמב"ם)הלכות שמיטה ויובל

ירושליםתשמ"זשוורץ, יואל בן אהרןהלכות שמיטת כספים
ירושלים Jerusalemתש"דכהנא, קלמן בן בנימין זאב הכהןהלכות שמיטת קרקעות - 2 כר'

ירושליםתשס"הבעילום שםהלכות שמירת הדיבור
בני ברק Bene Berakתשס"דבעילום שםהלכות תולעים
כפר דרוםתשנ"גשוורץ, יואל בן אהרןהלכות תולעים

ירושליםתשע"האגודת מטמוני ארץהלכות תחומי ארץ ישראל מזמן חז"ל
ירושלים Jeruasalemתשע"הנאטאן, מרדכי רפאל בן אברהםהלכות תלמוד תורה להרמב"ם <מאורי התורה>

בני ברקתש"עבן דוד, בנימיןהלכות תלמוד תורה לרמב"ם <תורת בנימין>
ירושליםתשס"ויוסף, עובדיההלכות תלמוד תורה

ליקוודתשד"מאיידר, שמעון דודהלכות תפילין
קרית ספרתשע"ומוסקוב, ירחמיאל עמנואל הכהןהלכות תפילת הדרך

ברסלאו Breslauתקצ"ב-תקצ"גקופנהאגן, חיים מיכאל בן אליעזרהלכות תפלין
ירושליםת"שכהנא, קלמן בן בנימין זאבהלכות תרומות ומעשרות

קרית ספרתשס"גמשה בן מימון (רמב"ם) - בן שושן, יצחק בן יוסףהלכות תשובה ושמונה פרקים להרמב"ם ז"ל
ירושלים Jeruasalemתשס"חנאטאן, מרדכי רפאל בן אברהםהלכות תשובה להרמב"ם <מאורי התשובה>

ירושליםתשע"אקופרמן, הלל בן יהודההלכות תשובה לרמב"ם <שובי נפשי>
ורשה Warsawתרנ"אחפץ, אריה ליב זאב וולף בן משה יעקבהלכתא בטעמא



ניו יורקחש"דשוורץ, אהרן בן בנימין יצחקהלכתא דמלכתא - עמק הפתח
ירושלים Jeruasalemתש"פליקוט בענין דופן עקומההלכתא דסוכה

ורשה Warsawתר"עבאלזאק, בנימין בן דוד הלויהלכתא למשיחא
אמשטרדם Amsterdamתר"דבירדוגו, יעקב בן יקותיאלהלכתא למשיחא
ירוסלב Jaroslawתרס"חהייזלברג, יצחק בן יוסף משההלכתא למשיחא

בני ברקתשע"גמכון תורת הקרבנותהלכתא למשיחא - 2 כר'
ירושליםתשע"הכהן, בנימין ישראלהלכתא מאורייתא - 3 כר'
בני ברקתשס"ובד"צ ובית הוראה - בני ברק בראשות הגר"נ קרלהלכתא מבי דינא - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתר"עברנשטיין, יהודה דוד בן נתןהלכתא רבתא לשבתא
בני ברקתשל"בווייס, שבתי שעפטלהלכתא רבתא לשבתא

בני ברקתשס"בגולדשטוף, יאירהלכתא רבתא - דיני ערב שבת
ורשה Warsawתרע"אקולסניקר, אליהו בן יעקב חייםהלכתא רבתי לשחיטה

ירושליםתשנ"בספר זכרון לרב הלל מרדכי שחורהלל אומר
תל אביב Tel Avivתשט"זפוסק, הילל בן אליהוהלל אומר
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןהלל הזקן

ארה"בתשס"חגולדברג, הלל בן מתתיה הכהןהלל הכהן - ביאור הגר"א מקוואות
ירושלים Jeruasalemתשע"ומכון שתי הלכות ביוםהלל השלם מבואר

ירושליםתשס"וטופיק, אליהוהלל וזמרה
ניו יורקתשכ"הפולק, פנחס שלום משה חייםהלל וזמרה - על הגדת פסח
בני ברקתשע"זגולד, דורון דוד בן שמואל יהושעהלל ושמחה - חנוכה ופורים

ירושליםתשע"זהכהן, דוד דניאלהללי נפשי
בני ברקתשע"ברוזנר, אברהם זאב בן אליעזרהלנת שכר

בני ברקתשל"טקובץהלפיד - 2 כר'
ביתר עליתתשע"ורפאפורט, אברהם בן ישראל יחיאל הכהןהלקח והלבוב
ירושלים Jeruasalemתשע"ואדמו"ר מפוריסובהלקח והליבוב

ברלין-תל אביבתרצ"ג - תרצ"והמאורהמאור  [ברלין - 3 כר'
תל אביבתרצ"ההמאורהמאור <תל אביב> - 5 כר'

ניו יורקתשס"זמאיר בן יעקב ישראל עמדןהמאור הגדול - 2 כר'
בני ברקחש"דמכון המאורותהמאור הגדול - ספר הזכרון למרן רבי עמרם קורח

בני ברקתשנ"אשוורצמן, מאירהמאור הגדול
ירושליםתשנ"השטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןהמאור הגדול - תולדות רש"ז אויערבך

ניו יורק New Yorkתרע"זהורוויץ, יעקב בן שלמה זלמןהמאור שבאגדה
ירושלים Jeruasalemתשע"זישיבת מאור התורההמאור שבסוכה
ניו יורק New Yorkתרע"זהורוויץ, יעקב בן שלמה זלמןהמאור שבתורה

ניו יורק New Yorkתשט"ז - תש"כלסין, יעקב משה בן שמואל ניסן הכהןהמאור שבתורה - 5 כר'



ירושלים Jeruasalemחש"דמוסדות אור החייםהמאור שבתורה - 5 כר'
בני ברקתשנ"ושפירא, שלום צבי בן בנציון הכהןהמאור שבתורה - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"גירחון התאחדות תלמידי אדמו"ר הגרי"צ דושינסקיהמאור - 2 כר'
ניו יורקתש"יירחון תורני , אמסעל, מאיר (עורך)המאור - 459 כר'

ירושליםתשמ"חישיבת מאור התורההמאור
ירושליםישיבת מאור עיניםהמאור

ירושלים Jerusalemתרפ"טפרייל, אלעזר מאיר בן אלחנןהמאור - 3 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"ורוטנברג, אברהם בן אהרןהמאורות הגדולים לבית ביאלא

ירושליםתשכ"טזייטשיק, חיים אפרים בן אשרהמאורות הגדולים
ירושליםתשנ"אספר זכרוןהמאיר <ספר זכרון הגר"מ חדש זצ"ל> - 2 כר'

ניו יורקחש"דבראך, שלום יוסף (עורך)המאיר לארץ
ירושליםתשס"דגפן, ישראל צבי בן שמואלהמאיר לארץ - 8 כר'

ירושליםתשע"טזביחי, פנחס בן רפאלהמאיר לארץ - נץ החמה
אלעדתשע"בטוויג, רחמים בן מאירהמאיר לארץ
אשדודתשס"גכהן, יוסף בן מאירהמאיר לארץ

ירושלים Jeruasalemתשנ"הלזכר הרב יצחק מאיר האיתןהמאיר לארץ - 2 כר'
סלוצק SlutsKתרע"אסולובייצ'יק, מאיר בן בצלאלהמאיר לארץ

באר שבעתשע"אקרוצ'י, מאירהמאיר לארץ - 2 כר'
תל אביבתשע"אשמעונוב, נהוראי בן יוסף הלויהמאיר לארץ - 2 כר'
תוניסתשס"הביתאן, חייםהמאיר לחיים - 8 כר'

בני ברקתשנ"באפען, מנחם משההמאיר לישראל
בני ברקתש"עוויס, חיים מאיר בן יוסףהמאיר למשפט
ניו יורקתשע"בגאטעסמאן, שלמה (עורך)המאיר לעולם

וילנה Vilnaתרס"גרבינוביץ, מאיר מיכל בן שלוםהמאיר לעולם - 3 כר'
חמ"דתשע"טחאג'יאן, מיכאל בן מרדכיהמאיר לפרשה

ניו יורקתשס"דקובץ ישיבת בית מאיר ניו יורקהמאיר - א (קידושין)
בני ברקתשכ"בקובץ ישיבת בית מאירהמאיר - 9 כר'

ירושליםתשנ"דמאור, מנחם זאבהמאמין והמשתדל
ירושליםתשע"גאשכנזי, יהודה ליאון בן דודהמאמין והפילסוף

קושטא Istanbulרע"ה - ר"פאברהם בן יצחק הלוי תמךהמאמר בנשים הליליות
ירושליםתשל"טמכון הכתבהמאסף <מכון הכתב> - 8 כר'

ברדיטשוב - Odessaתרנ"ב - (תרנ"ד)דוידסון, שמואל זאב בן מנחםהמאסף והמזכיר
ירושליםתשע"גאריאלי, זאב בן שמריהוהמאסף - 7 כר'

ורשה Warsawתר"מטרצק, יוסף אריההמאסף
ירושליםתרנ"וקואינקה, בן ציון אברהם (עורך)המאסף - 20 כר'



ירושליםתשס"טקובץ תורניהמאסף
חמ''דתש''פבעילום שםהמארי לדורות

ביאליסטוק Bialystokתרע"גהרצמאן, חיים בן שלום הלויהמבאר
ווארשא,תרל"א,כרצונעליון, יהודה משה בן שרגא פייבושהמבאר

,ירושלים)תשי"טמרכז החינוך העצמאי בישראלהמבחן הארצי בגמרא
ירושלים Jeruasalemתשמ"אאלקבץ, אברהם יצחקהמביא ברכה

ירושלים Jerusalemתש"חגוטמאן, טוביה בן אלימלךהמבנה הרוחני של עמנו היהודי
ירושליםJerusalemתשי"ח-תשי"טהמבצרהמבצר - 2 כר'
ירושליםתשס"ושכטר, יעקב מאיר בן דודהמברך יתברך

ירושלים Jeruasalemתשס"טהמוסף התורני של עתון המבשרהמבשר תורני - 620 כר'
חיספיןתשע"ואריאל, יגאלהמבשר - 2 כר'

צפתתשל"אקובץ תורניהמבשר - א
תל אביב,תרפ"טעוזיאל, יוסף בן פינחסהמגדל הלבן

סאטמרתרפ"חקליין, יצחק - לויתן שלום יצחקהמגיד (מגד ירחים) - 7 כר'
ירושליםתש"כריבלין, שלמה זלמןהמגיד דורש ציון
בני ברקתשל"בקלפהולץ, יעקב ישראלהמגיד ממזריטש
תל אביב Tel Avivתש"זרבינוביץ, צבי מאיר בן יצחק מרדכי הכהןהמגיד מקוזניץ
סאטמרתרפ"חקליין, יצחק - לויתן שלום יצחקהמגיד - 2 כר'

ירושליםתשע"הבן דוד, שילההמגילה המחכימה - אסתר
לוגאסי, יאודההמדות והמטבעות של תורה

ירושליםתשל"בעמיאל, משה אביגדור בן יעקב יוסףהמדות לחקר ההלכה - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"דהמאירי, משה בן מאיר נחמןהמדות שהתורה נדרשת בהן

תל אביב Tel Avivתשי"זנריה, משה צבי בן פתחיההמדינה בהלכה
ירושלים Jeruasalemתשס"גברגמן, יעקב משההמדינה היהודית

ירושלים Jeruasalemתרפ"האפשטיין, יעקב נחום בן חיים הלויהמדע התלמודי וצרכיו
חמ"דתש"זעציון, יצחק רפאל בן שרגא פייבל הלויהמדע והדת
ניו יורק New Yorkתשי"בזייטשיק, חיים אפרים בן אשרהמדע והחיים

בעיות בדרך הלימודתשכ"חלוי, יהודההמדע שבתורה - 2 כר'
ירושליםתשמ"זלנגרמן, יצחק צביהמדעים המדויקים בקרב יהודי תימן

ירושלים Jeruasalemתש"מהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבל - יודלוב, יצחהמדפיס  קורנילייו אדיל קינד ובנו דניאל
לודתשמ"בהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבל - יודלוב, יצחהמדפיס זואן די גארה

ירושליםתשי"חהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלהמדפיסים בני חיים העליץ
וינה Viennaתרצ"גהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלהמדפיסים בני שונצינו

ירושליםחש"דימי עיוןהמדריך האישי שלך - הורים ומחנכים
ירושליםתשע"זכהן, זמירהמדריך המלא לנישואין מאושרים - 2 כר'



ירושליםתשנ"טלוונטל חיים - ויא, משההמדריך התורני לארץ ישראל
ניו יורקתשע"ומכון המדריך להוראההמדריך להוראה - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"בקאהן, אבינועםהמדריך להקניית הקריאה בשלבים
רכסיםתשע"הבוכריס, אשרהמדריך ליולדת לאבי הבן המוהל

תל אביב,תשי"ח,גן-צבי, ישראל ליב בן יחיאל שלמההמדריך לישראל הדתית
בני ברקתשס"גשניאור זלמן בן ברוך מלאדיהמדריך לעבודת ה' - תניא הקצר

ניו יורק New Yorkתרצ"טגולדין, חיים אליהוהמדריך
ברטיסלבה Bratislavaתרס"בתלמוד בבלי. תרס"ב. פרסבורגהמדריך

רחובותתשע"אחן ציון, מרדכיהמדרש בפי העם
ניו יורק New Yorkתרצ"בברמאן, אפרים בן אברהם דודהמדרש וההגיון

פיוטרקוב Piotrkowתרס"וליבשיץ, יחזקאל בן הילל אריה ליבהמדרש והמעשה <עמק הלכה> - 5 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גליבשיץ, יחזקאל בן הילל אריה ליבהמדרש והמעשה - 5 כר'
בני ברקתשל"במוסדות צאנז בני ברקהמדרש והמעשה - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתרצ"בגאלאנט, אברהם נפתלי בן ישראל יצחקהמדרש והמשנה
,(נס-ציונה)תש"ךבארי, ישראל בן שמואל זאב הלויהמדרש כהלכה - 2 כר'

ברוקליןתשע"חגרינפלד, דוד ליבהמהפך העולמי - להחזרת עטרת סת"ם ליושנה
ירושלים Jeruasalemתשס"וכהן, זמירהמהפך - 4 כר'

מרכז שפיראתשע"ביהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראג - שילה, אהמהר"ל המבואר - 2 כר'
ירושליםתשל"בגרינוולד, יקותיאל יהודההמהר"ם שיק וזמנו

רפלד, מאירהמהרש"ל והים של שלמה
ירושלים Jerusalemתרס"בניימאן, יצחק פסח בן שלמה טוביההמודד

פולטובהתר"עעתון אורתודוכסיהמודיע - 12 כר'
ליוורנו Livornoתקנ"דחאבילייו, אלישע מירקאדו בן שלמההמון חוגג

ניו יורק New Yorkתשי"ז - תשל"גיפהן, אברהם בן אשר צביהמוסר והדעת - 5 כר'
ירושליםתשנ"חיהונתן משה דוב בן אפרים הלויהמוסר והיראה - מרגניתא טבא

ניו יורק New Yorkתש"דפדרבוש, שמעון בן צבי הרשהמוסר והמשפט בישראל
חמ"דתשע"חנייוונר, ישראל דודהמוסר והנועם - 4 כר'

ליק Lyckתרל"אאבן אפרים ממודינההמוסר
פילבר, יעקבהמוסר

ירושליםתש"עזווין, שלמה יוסף בן אהרן מרדכיהמועדים בהלכה <מהדורה חדשה> - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשט"זזווין, שלמה יוסף בן אהרן מרדכיהמועדים בהלכה
בני ברקתשע"חוויל, ישראל מאיר בן אברהם צביהמועדים כהלכתם

בני ברק Bene Berakתשע"היודייקין, שמואל יצחק גד הכהןהמופלא והמיוחד - א
אלעדחש"דחסידים, אמציההמוציא יין

ירושלים Jerusalemתשט"זאוריין, מאיר בן שלמההמורה לדורות



ירושליםתשע"והופמן, יהודה בן צבי יוסףהמורה לצדקה
ירושלים Jerusalemתשט"זבעריכת צבי קפלן ומאיר חובבהמורה - רבינו משה בן מימון

פתח תקוהתשמ"הלב, יעקב בן יוסףהמזבח מקדש
ניו יורק New Yorkתרפ"ההורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלויהמזוזה עם אור המצות

וילנה Vilnaתר"סרבינוביץ, שמואל יעקב בן יששכר ברהמזכיר
ירושליםתשנ"הארלנגר, גדהמזלות

ירושליםחש"דשטיינהויז, דוד בן שרגאהמזמור אשרי תהלה לדוד
בילגורי Bilgorajתרס"טכלבו, אברהם בן משה יחיאלהמחדד

חמ"דתשע"טראובן, אהרןהמחדש בטובו
ירושליםתשמ"זסגל, גדליההמחזור המבואר השלם <ספרד> - 2 כר'

בני ברקתש"סתפילות. מחזור. בני ברקהמחזור המדוייק איש מצליח - 5 כר'
אוגסבורג Augsburgרצ"ותפילות. מחזור. רצ"ו. אוגסבורגהמחזור כסדר האשכנזים

זולצבך Sulzbachתקס"וזעקל בן אהרוןהמחזור
בני ברקתשס"טבוגנים, ציון שמעוןהמחזיר שכינתו לציון

ירושליםתשע"זהירש, שי (מלקט)המחזיר שכינתו לציון - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גלקט מאמריםהמחזיר שכינתו לציון

ברדיטשוב Berdichevתרס"ואפשטיין, אברהם בן ישראלהמחלוקת בין בן מאיר וישיבות בבל
ירושלים Jeruasalemתשמ"הקהל מחזיקי הדתהמחנה החרדי - 289 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"אקאפלאן, ניסן בן שלמההמחשבה הנבואית
ירושליםתשפ"אגולדמינץ, אברהם יעקבהמחשות בענייני עירובין

ירושלים,,תרצ"ז][בן-שמאי, מאיר הלל]המטאטא
בני ברקתשנ"גהיימן, משההמטבח בשמיטה
ירושליםתשס"האדרעי, עמרם בן אליהוהמטבח הכשר

תשל"חאדרי, יהודההמטבח והלכותיו
ווילנא,תר"עפייאסטון, גרשון בן שלוםהמטיף (ביידיש)

וילנה Vilnaתרס"דפייאסטון, גרשון בן שלוםהמטיף
ירושליםתשפ"אמימון, אברהם בן נתןהמטמון שבפרשה - 2 כר'

ירושליםתש"פמימון, אברהם בן נתןהמטמון שבקטמון - 11 כר'
אשדודתשס"טעמאר, רבקההמטמון

ירושלים Jerusalemתשע"דהמאירי, משה בן מאיר נחמןהמידות שהתורה נדרשת בהן
ישראלתשמ"טויצטום, דורוןהמימד הנוסף
ירושליםתשכ"גמונק, מתתיהו בן יחאל אריההמימד הנוסף

מודיעין עיליתתשע"דמרמורשטיין, אלטר אליהו בן אהרן צביהמינים המהודרים
ירושליםתשכ"דבן זאב, ישראלהמיסיון בישראל

ירושליםתשל"טמכון מדעי טכנולגי לבעיות הלכההמכון - 3 כר'



ירושליםתשס"בקשאני, יצחקהמכונית והלכותיה - 2 כר'
לבוב Lvovתרל"הדיקמאן, יעקב קופל צבי בן גבריאלהמכלולים להרקב"ג
בני ברקתש"פקליין, משה יעקבהמכשיל את חברו

ניו יורקתשנ"זדוד בן לוי מנארבונההמכתם - 7 כר'
חמ"דחש"דאלנקווה, יוסף בן חיים - אנקאווא, רפאל בן מרדכיהמלאך רפאל
בני ברק Bene Berakתשנ"זחורי, שושן בן ינוןהמלאך רפאל

ורשה Warsawתרנ"דפילון האלכסנדרוניהמלאכות אל קאיוס קאליגולאה
לודתש"סגלר, יעקבהמלבי"ם

ורשה Warsawתרכ"טשיינהאק, יוסף בן בנימין דובהמלואים או משביר החדש
ג'רבה Djerbaתרצ"במימון, משה בן יצחקהמלואים למשה

ירושלים Jeruasalemתשע"דאדמו"ר מפוריסובהמלוכה והממשלה
ירושליםתשכ"טאבן חן, יעקבהמלחמה בהרים

בני ברקתשע"גבן צור, צביאליהמלחמה האחרונה
אמסטרדם,תרל"חרולר, יצחק אייזיק בן משולם אליעזרהמלחמה והמצור
בית אלתשס"ההאס, ראובן יוסףהמליכו ולא ממני

שיקגו Chicagoתרע"החונס, יצחק דוב בר בן גדליהוהמלים
בני ברקתשס"ביודייקין, שמואל יצחק גד הכהןהמלך הקדוש
חמ"דתש"פמילר, שלמה בן שרגאהמלכת המלך
צפתתשע"בחדאד, כמוסהמלמד ידי

ירושלים Jerusalemתרפ"אמריינא, אליהו פינחס בן זאב הכהןהמלמד
ניו יורקתשע"גגורדון, אברהם יוסףהממהרים לבוא
ישראל2016ולדמן, מנחם בן זאב הכהןהממתינים לציון
קרית ארבעחש"דהורביץ, דינההמן הסלע הזה
תל אביב,תש"זסדן, דוב בן חיים צבי הכהןהמנגן המופלא

ירושליםתשל"והרטום, מנחםהמנהג האיטלקי בירושלים עיה"ק - 2 כר'
ירושליםתשס"אמכון תורת חסדהמנהג עולמו בחסד
ווילנא,תרנ"טבלושטיין, עוזר בן אליעזרהמנהל בדרך סלולה

חמ"דחש"דמדר, יצחקהמנורה הטהורה - 3 כר'
פרנקפורט דמייןתרמ"ההירשנסון, חיים בן יעקב מרדכיהמסדרונה - שנה שניה
בית שמשתשע"גטובולסקי, אליהו בן אברהםהמסולאים בפז - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"בשמואל בן יעקב - ברויאר, מרדכי (מהדיר)המסורה הגדולה לתורה <כתב יד ל> - 2 כר'
שטראסבורגתרנ"ולנדויאר, ס.המסורה לאונקלוס

תל אביבתשל"טפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבהמסורה לחומש מקראות גדולות - 3 כר'
מודיעין עיליתתש"פגליברסון, אריההמסורה

לונדון Londonתר"מ- תרס"המסורההמסורה - 6 כר'



ניו-יארק,תש"ברבל, אליעזר צבי בן דובהמסורת בספרי הרמב"ם
יצהרתשס"גשפירא, נעם - פלאי, יוסףהמסורת על מקום המקדש - תדפיס

לונדוןתש"זועד הרבנים דפדריישן לונדוןהמסילה <לונדון> - א
ירושלים Jerusalemתשי"זבטאון בני הישיבות יוצאי תימןהמסילה - 7 כר'

ניו יורקתרצ"וועד הרבנים דניו יארק רבתיהמסילה - 12 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"וכולל חכמי ירושליםהמסילה

ירושליםתשע"הקאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתו"א)המסירות נפש של כלל ישראל
וילנה Vilnaתרל"האדלמאן, שמחה ראובן בן חיים יהודה ליבהמסלות

אשדודפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםהמסע אל האושר
חמ"דחש"דאיתן, מנחםהמסע לאדמור"י פולין

רמת גןתשע"הקרליבך, יוסףהמסע של קרן התורה אל אתרי התרבות היהודית במזרח
ירושליםחש"דאשכנזי, יהודה ליאון בן דודהמספד למשיח?

ירושלים - ניו יורקתש"לאברהם בן משה בן מימוןהמספיק לעובדי ה' <מקור ערבי ותרגום אנגלי> - ב
ירושליםתשס"חאברהם בן משה בן מימוןהמספיק לעובדי ה' <תרגום חדש>

ירושליםתשל"גאברהם בן משה בן מימוןהמספיק לעובדי ה' - 2 כר'
ירושליםתשע"ושוורץ, יואל בן אהרןהמסר במאורעות תשע"ו

ירושליםתשע"ושוורץ, יואל בן אהרןהמסר שיש ללמוד ממהומות הר הבית
,רוסין)תרפ"חקאפלאן, זאב בן שרגא פייבל הכהןהמסרת והמקרא

תל אביב,תשכ"אהורודצקי, שמואל אבא בן יוסף משההמסתורין בישראל - 2 כר'
ירושליםתשס"הגלזרסון, מתתיהוהמסתורין במועדים

ירושליםתשמ"חגלזרסון, מתתיהוהמסתורין שבגימטריה וסוד השמחה
ירושליםחש"דגלזרסון, מתתיהוהמסתורין שבלשון הקודש

ירושליםתשנ"השוהם, הללהמעטפה
ירושליםתשנ"באסטרייכר, צבי בן משההמעיין הנצחי

תל אביבתשי"זפריצקר, אשרהמעילה
פעסטתש"זהמעיןהמעין <סדרה ישנה> - 5 כר'
ירושליםתשי"דירחון תורני - ישיבת פרשבורגהמעין <פרשבורג> - 20 כר'

ירושליםתשס"הישיבת פרשבורגהמעין <פרשבורג חדש> - 2 כר'
ירושליםתש"הקובץהמעין <שבט סופר> - ג

ירושלים Jeruasalemתש"דשיינברגר, יוסף עורךהמעין <פרשבורג>
ירושליםתשס"געמנואל, יונה בן מרדכיהמעין המתגבר - 2 כר'

ירושליםתשנ"חגולדשטיין, ישכר דב (עליו)המעין הנובע - תולדות הגרי"ד גולדשטיין
ירושליםתשנ"והרץ, יוסף (מלקט)המעין הנובע - 5 כר'

בני ברקתשי"טקובץהמעין הקדוש - 2 כר'
ירושליםתשי"גהמעיןהמעין - 152 כר'



שיקגותר"צהסתדרות התלמידים של בית מדרש לתורההמעין - 3 כר'
טורונטו Torontoתשס"זקובץ - כולל אברכים דטורונטוהמעין - ח

ירושליםתשנ"בקרלינסקי, יעקב בן משה נתןהמעיר בבוקר - 2 כר'
בני ברקתשע"חהבא"רהמעלות לדוד - חג השבועות
קרית אונותשס"אלא נודע שם מחברוהמעלות לדרגות ימות המשיח

ירושלים Jerusalemתרצ"ווורטהיימר, שלמה אהרן בן יעקבהמעלות לשלמה
אלכסנדריה Alexandriaתרנ"דחזן, שלמה בן יוסףהמעלות לשלמה - 2 כר'

תל אביבחש"דספר זכרוןהמעלות לשלמה
ירושלים Jeruasalemתשל"דעמיטל, יהודההמעלות ממעמקים

ירושלים Jeruasalemתשמ"דקורינאלדי, מיכאלהמעמד האישי של הקראים
ירושלים Jerusalemתרס"ה - תר"פלונץ, אברהם משה בן צביהמעמר - 3 כר'
ירושליםחש"דבייפוס, יוסף שלמה בן יעקב ישראל הכהןהמעריב ערבים

תל אביבחש"דדי לונזאנו, מנחם בן יהודההמעריך
ירושליםתשל"גהועד להצלת הרבנותהמערכה על הצלת הרבנות בישראל

ירושלים Jerusalemתרצ"זמארגולין, ישעיהו יוסף בן נחהמעשה והמדרש
ירושלים,תרצ"ט - תש"ב.גרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברהמעשר והתרומה <מהדורה ישנה>

ירושלים Jerusalemתשי"חגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברהמעשר והתרומה
קראקאחש"דראק, מאיר (עורך)המפלפל

ירושלים Jeruasalemתש"סהירש, חייםהמפתח השלם לספרי רבי צדוק הכהן מלובלין - 5 כר'
ניו יורקתשנ"הווכטר, חיים מרדכיהמפתח לעולם החינוך - 3 כר'
וינה Viennaתר"זנסים בן יעקב מקירואןהמפתח של מנעולי התלמוד

כפר חב"דתשע"גהלוי, עומרהמפתח
ירושלים Jerusalemתשט"ו-תשי"זרגק, נתן בן חייםהמפתח

אמשטרדםתקנ"גפיזא, משה בן יהודההמצאה חדשה
ירושלים Jerusalemתרצ"הבר-אילן, מאיר בן נפתלי צבי יהודההמצב הדתי בישוב ובציונות
ירושלים Jeruasalemחש"דאטלס, אברהם (עורך)המצוה המבוארת - 17 כר'

ירושליםתשמ"חרבינוביץ, אברהם צבי בן ראובן הלויהמצוה והמקרא
חמ''דתשפ''אאטאל, תומרהמצוות המבוארות - 3 כר'

ירושליםתשע"גוולבה, שלמההמצוות השקולות
ניו יורק New Yorkתר"ע - תרע"אהמצפההמצפה - 6 כר'
ניו יורקתשנ"המכון באר התורההמקבץ - 3 כר'
ירושלים,תש"ופאליר, אמההמקדש הנעלם
ירושליםתשכ"דשפר, שאולהמקדש השלישי

קרית ספרתשס"דראז, חיים בן אהרןהמקדש וקדשיו - 2 כר'
אלירז, מהמקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין



בני ברקתשס"געובד, אפריםהמקדש שמו ברבים
זכרון יעקבתשע"דבר יוסף, דודהמקובל רבי אברהם אבולעפיה - 2 כר'

ירושליםחש"דקשאני, ראובןהמקובלים
חמ"דתשע"חאברמוביץ, פנחס בן מאירהמקום אשר בחר ה'

ביתר עיליתתשע"הקליין, ראובן חייםהמקום מרחק - יבמות
ירושליםתשל"אהכהן, מרדכי בן חנוך חייםהמקומות הקדושים בארץ ישראל

תל אביבתשכ"זהלוי, חיים דוד בן משההמקומות הקדושים מהותם והלכותיהם
ירושליםתשס"דשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןהמקומות הקדושים
חמ"דתשע"טגליונותהמקורבים - תשע"ט

חמ"דתשע"ווידר, חיים משולםהמקח והמישור
בני ברקתשנ"דהאיי בן שרירא גאון - ליפקוביץ מיכל יהודה בן משהמקח והממכר <זר זהב - עמק השער>

ירושלים Jerusalemתש"טהאיי בן שרירא גאוןהמקח והממכר <זר זהב> - 2 כר'
וינה Viennaתק"סהאיי בן שרירא גאוןהמקח והממכר - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"בהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויהמקנה <מהדורה חדשה>
ניו יורקתשע"טסימקאוויטש, יצחק מאיר בן שמואל אברהםהמקצוע - 3 כר'

תל אביב Tel Avivתשי"ב-תשי"דנאור, מנחםהמקרא והארץ - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"אחמיאל, חייםהמקרא ותרגומיו - 11 כר'

ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךהמרבה לספר
בני ברקתשכ"אהרשקוביץ, שמעון אהרןהמרגליות

תל אביב Tel Avivתש"ךדון-יחיא, שבתי בן בן-ציוןהמרד הקדוש
ירושליםתש"מרבינוביץ, חיים דב בן שרגא פייטלהמרד של מארדי

תל אביב Tel Avivתשע"גאיחוד שיבת ציוןהמרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון - תשע"ג
ירושלים Jeruasalemתרס"ומאיר, יעקב בן כלבהמשא

ניו יורקתשע"הקובץ תורניהמשביר - 3 כר'
ורשה Warsawתרי"ז - תרי"חשיינהאק, יוסף בן בנימין דובהמשביר

ירושליםתשנ"חשטרן, יחיאל מיכלהמשגיח דקמניץ
ירושליםתשס"גאזרחי, שולמיתהמשגיח ר' מאיר

חמ"דחש"דזריצקי, דודהמשורר בין ההרים <מהדורה מחודשתת>
ירושליםתשכ"זספיבק, יצחקהמשיח מאיזמיר שבתי צבי

ירושליםתשנ"במאמאן, משה בן מרדכיהמשכילים יזהירו
בית שמשלוגאסי, יהודה יוסףהמשכן הקדוש

בית שמשלוגאסי, יהודה יוסףהמשכן וכליו ובגדי כהונה
ירושליםתשל"הבלומנטל, ישראל חייםהמשכן וכליו

ירושלים Jerusalemתש"טגוטמאן, טוביה בן אלימלךהמשל בתקופת התנאים
'קימבריג Cambridgeתרמ"גולים הנרי, לוהמשנה אשר עליה נוסד התלמוד הירושלמי



ירושלים Jerusalemתשי"טשכטר, אלימלךהמשנה בבבלי ובירושלמי
ברלין Berlinתרע"דהופמאן, דוד צבי בן משההמשנה הראשונה ופלוגתא דתנאי

חיפה Haifaתרצ"טזאלקינד, יעקב מאיר בן מרדכי יהודה הלויהמשנה והתוספתא
ירושליםתשע"אקנובל, מרדכי יהושעהמשניות המבוארות מי באר - 12 כר'

תל אביבתשט"זנויבירט, אהרןהמשפחה בישראל ויעודה
ירושליםחש"דהמרכז לטהרת המשפחההמשפחה בישראל
בני ברקחש"דקובץ מאמריםהמשפחה בישראל

בני ברקתשמ"אאנטולגיה ספרותית מסורתיתהמשפחה היהודית - 2 כר'
ירושליםתשמ"טרקובר, נחום בן חייםהמשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל

ירושליםחש"דמכון תולדותהמשפט העברי בקהילות מרוקו - התקנות
פתח תקוהתשס"חמוניסר, יגאלהמשפט וישראל
בני ברקתשמ"וחש"מהמשפטים האלה

ירושליםתשמ"בהבלין, שלמה זלמן בן שלוםהמשפיע
ניו יורקתש"גמתיבתא תורה ודעתהמתיבתא - 33 כר'

חיפה Haifaתר"צכשדאי, צבי בן דוד חייםהמתיהדים
ירושלים Jeruasalemתשע"וכהן, ינון יחזקאל בן אבנרהמתמיד - על רבי עובדיה יוסף

חמ"דתשע"ובעילום שםהמתמידים
ניו יורקתשל"גדייטש, שמואל חייםהן גאלתי

ירושליםתשל"דהרצוג, יעקב בן יצחק אייזק הלויהן עם לבדד ישכון
אמשטרדם Amsterdamתע"בזכות, משה בן מרדכיהן קול חדש

ביתר עליתתשס"חבקנרוט, אריההנאדר בקדושים
תל אביבתש"לאורנשטיין, אברהםהנאום והדרוש - 3 כר'

תל אביב Tel Avivתש"כזילברשטיין, דוד צבי בן אביגדורהנאום והמאמר
טלזתרפ"הירחון חרדיהנאמן <טלז ליטא> - 29 כר'

תל אביבתש"הקובץהנאמן - 81 כר'
ירושליםתשס"בגודמן, יואל יצחקהנאמרים באמת - 3 כר'

חמ"דתשע"אאינגבר, דוד ישראלהנביא יחזקאל
ליריה Liriaרנ"דלוי בן גרשון (רלב"ג) - קמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)הנביאים ראשונים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"הבר-דרומא, חיים זאב בן קים קדישהנגב
ירושליםJerusalemתרפ"גמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןהנגידות בישראל

כפר חב"דתשנ"הישראלי, יואבהנדר מסיביר למירון
אשדודתשע"דברנדוויין, יצחק לייבהנה אני

ירושליםתשס"השמש, חננאל הכהןהנה באוהל - סוכה
ירושלים1992טאובר, עזריאל בן אהרןהנה ימים באים

ניו יורקתש"זחוברת השירים של משפחת קרמרהנה מה טוב ומה נעים



חמ"דתשע"טמערכת בית צאנזהנה מלכך בא
בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמההנה מלכך יבוא לך
מודיעין עיליתחש''דצוקרמן, רפאל שמחה הכהןהנה נדרש - 3 כר'

ניו יורקתש"עוולף, אליהוהנהגה ברורה
בני ברקתשע"בשטיבל, מנחם פנחסהנהגה כהלכה

פיוטרקוב Piotrkovתרמ"זליפשיץ, יהודה ליב בן יצחקהנהגות אדם - 2 כר'
ירושליםתשמ"אבלום, צבי אלימלך בן מרדכי דודהנהגות החינוך

ירושליםתשס"דגרינברג, שמואל בן שלמההנהגות ואורחות חיים
ירושלים Jerusalemתשט"ופרלוב, אהרן בן יעקבהנהגות וסדר היום מצדיקי קרלין

ווארשא,תרנ"בסימנר, זכריה בן יעקבהנהגות טובות
חולוןתשס"הרבי, חייםהנהגות יום יום - א

פרנקפורט דמין Frankתע"בישראל בן מאיר ירלהנהגות ישראל
ירושליםתשע"ברושגולד, ברוך בנימיןהנהגות כשרות וסדרי שחיטת עוף והודו

חולוןתשס"גרבי, חייםהנהגות לשבת קדש - א
קרקובשע"חמרדכי בן שבתיהנהגות מכל השנה

Sudilkov סדילקוב]תקצ"ההנהגות מלמדים עם התלמידיםהנהגות מלמדים עם התלמידים
סאטו-מארע,תרצ"זמאליק, חיים יצחק בן משה יעקבהנהגות צדיקים
ירושלים Jerusalemתשי"גמושקוביץ, צבי בן זאב מאירהנהגות צדיקים

ירושליםתשמ"חרוטנברג, חיים שלמה הלוי (עורך)הנהגות צדיקים - 8 כר'
ירושליםחש"דחלמיש, משההנהגות קבליות בשבת
ירושליםתשנ"דשיק, אליעזר שלמההנהגות ראש השנה

חולוןתש'פרבי, חייםהנהגות תפילה
חולוןתשע"חרבי, חייםהנהגות - 6 כר'

אמשטרדם Amsterdamתקע"האמשטרדאם. קהילת האשכנזיםהנהגת בית הכנסת
ירושלים Jerusalemתשי"ז - תשכ"טמשה בן מימון (רמב"ם)הנהגת הבריאות <כתבים רפואיים>

קושטא Istanbulר"עדי טאראנטא, וואלסקוסהנהגת הדבר לפילוניו
רמת גןתשס"בנחשון, יחיאלהנהגת הקהילה היהודית בתימן

חמ"דתשס"ושכטר, דןהנהגת ליל הסדר
ירושליםתשכ"אמת, משה בן אברהם מפרמישלההנהגת מהרש"ל
ירושליםתשע"אמלוקט מספרי מוהר"ן מברסלבהנהר המטהר

ירושלים Jerusalemתש"לגלמן, אריה ליב בן יוסףהנודע ביהודה ומשנתו
ירושליםתר"ץהיילפרין, מאיר בן ישראלהנוטריקון הסימנים והכנויים

פיוטרקובתרע"בניימן, יונה אייזיקהנוי הצלחה <תשועת ישראל> - פירוש על אקדמות
ירושלים Jeruasalemתשע"דאדמו"ר מפוריסובהנוי והנצח

ברלין Berlinתרפ"דהלר, חיים בן ישראלהנוסח השמרוני של התורה



ירושליםתשנ"זנורצי, ידידיה שלמה רפאל בן אברהם - בצר, צביהנוספות למנחת שי
ירושליםתשכ"ולוין, יצחק מאירהנוער והחנוך

פרנקפורט דמין Frankfתע"גאבן-חיים, אליהו בן ברוך (ראנ"ח)הנותן אמרי שפר
ירושליםתשע"גמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןהנותן בים דרך <מהדורה חדשה>

מודיעין עליתחש"דגרוסברג, אהרן חייםהנותן בים דרך
בודפסט Budapestתרצ"ז - תרצ"טוואכסמאן, אברהם בן פינחסהנותן בים דרך
ברדיטשוב Berdichevתרס"גמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןהנותן בים דרך
חמ"דחש"דבני הישיבותהנותן ליעף כח

חולוןתשס"אמזלומיאן, ישיהנותן שלג
ירושליםתשל"הבית החולים שערי צדקהנחית הלכתיות לצוות הסיעודי - 2 כר'

בני ברקתש"עצייטלין, יצחק צביהנחלות בארץ ישראל
מודעין עליתתשע"זהופמן, יוסף בן שלמה צדוקהנחמדים מזהב - 5 כר'
ירושליםתשע"גזביחי, פנחס בן רפאלהנחמדים מזהב - 2 כר'

ירושליםתשע"טקנובליך, שלמה זלמן בן חיים אלתרהנחמדים מזהב
ירושליםתשס"וזביחי, פנחס בן רפאלהנחמדים מפז

ירושליםתשנ"וגמליאל, שלום בן סעדיההנחשונים על כנפי נשרים מתימן
תל אביב,תשט"ו -גשורי, מאיר שמעון בן אליעזרהניגון והריקוד בחסידות - א

חמ"דחש"דמינץ, גיא צביהניגון של הצדיק
ירושליםתש"עגוביץ, יוסף צביהנידון לחיים

מודיעין עיליתתשס"ומרצ'נט, חיים ליבהניעור כל הלילה
ירושלים Jerusalemתרס"טהנירהניר

ירושליםתשע"חנקי, דוד שלוםהנישואין בהלכה ובאגדה
בני ברקתש"עשוורץ, מהנסיונות

חמ"דחש"דרוטנברג, שמואל בן הללהנפילים היו בארץ
תל אביבתשס"אהעדני, מהלל <יעקב בן שלום מהלה>הנפש החיה - חכמת הקודש

בזל Baselשס"חמשה בן שם טוב די-ליאוןהנפש החכמה - 2 כר'
ירושליםתשס"זאליסון, אבנרהנצו הרימונים
בני ברקתש"עדיין, נסים בן שלמההנצו הרמונים
לבובתרפ"זהנצחהנצח - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"אתל אביב. ישיבת הישוב החדשהנצנים
בני ברקחש"דוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבהנקודה הפנימית שבת

צפתתשס"הויינברגר, צבי - חפץ, ברוךהנקמה והנחמה
ירושלים Jerusalemתש"גטייטלבוים, שמואל צבי בן יששכר ברהנשאר בציון

ירושליםתשנ"דבצרי, סימההנשואין - משימה
וינהתרפ"הטויבש, חיים צבי בן זכריההנשיא בסנהדרין הגדולה



תל אביב Tel Avivתשט"זאורנשטיין, אברהם ניסן בן אהרן דודהנשיאות בישראל
ירושליםתשנ"זכהן, אהרן מנחם מנדל בן נתןהנשמה והקדיש

ירושליםתשכ"חפתייה, יהודה בן משה ישועההנשמות מספרות <רוחות מספרות>
ירושליםתשס"אמתורת רבי נחמן מברסלבהנשק העדין

ירושליםתשס"הדוד, אברהם (עורך)הנשר הגדול בבית הספרים
לבוב Lvovתרכ"גיוסף כהן צדקהנשר - 138 כר'
טירנויתרצ"ג - תש"דשורץ, אברהם יהודה (עורך)הנשר - 13 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"חסגלשטיין, מרדכיהנתן אמרי שפר - 9 כר'
פרמישלה Przemyslתרמ"ח - תר"נשפירא, ישעיהו נפתלי הירץ בן דודהנתן אמרי שפר

בני ברקחש"דק. בן ציוןהס כל בשר מפני ה'
בני ברקתשס"הדיין, נסים בן שלמההס מפני ה'
ורשה Warsawתרפ"דטורש, דוב בר בן אלכסנדר זושאהס קטגור
יפו Jaffaתשי"זמהודר, אברהם בן יעקב הלויהס קטגור

תל אביב Tel Avivתשי"זאלפסי, יצחק בן ישראלהסבא הקדוש מראדושיץ
ברוקליןתשמ"וויינברגר, דוד נתנאלהסבא מסלבודקה

נתיבותתשמ"האביחצירא, ברוך בן ישראלהסבא קדישא אדמור סידנא בבא סאלי - 2 כר'
מכון כרמנו אכסנדרהסבא קדישא מווארקא

חמ"דתשע"בקלוגמן, בן ציוןהסבא קדישא מראדזימין - 2 כר'
ירושליםתשס"דסביבה, ישראלהסביבה בהלכה ובמחשבה - 4 כר'

ורשה Warsawתר"נהרצוג, יואל ליב בן נפתלי הרץ הלויהסבלני
וילנה Vilnaתרס"ווולינסקי, יהודה בן אליעזר אבאהסברה ישרה - 2 כר'

חמ"דחש"דבעילום שםהסגולה - במעלת תוספת שבת
ירושליםתרצ"ה - תש"זחסידה, מנחם זאבהסגולה - 70 כר'

ירושליםתשנ"אוינגרטן, משה יעקב בן יחיאל פישלהסדר הערוך - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"אשלמה בן יצחק (רש"י)הסדרים לרש"י

חמ"דתשע"טבלודשטראק, ישראלהסוגיא להלכה - הלכות לולב
לודתשמ"ולוין, ישראלהסוד והיסוד

חמ"דתשע"חברוך, מרדכי אברהם בן שמעוןהסוכה כהלכתה
אשלג, יהודה ליב הלוי - אשלג, ברוך שלום בן יהודה ליב הלויהסולם למועד - 6 כר'

ירושליםתשנ"זגוטליב, אברהם מרדכיהסולם
ניו יורקתשמ"גקובץ תורני ישיבת חתן סופרהסופר - 9 כר'

ירושלים,תרצ"זגשורי, מאיר שמעון בן אליעזרהסוציולוגיה בישראל
בודפסטתרצ"גהסוקרהסוקר - 2 כר'

ירושליםתשמ"הטל, שלמה בן חייםהסידור בהשתלשלותו
בני ברקתשס"ותפילות. סידור. תשס"ו. בני ברקהסידור המדוייק איש מצליח



ניו יורקתשס"גאוברלנדר, גדליה (עורך)הסידור
לונדון Londonתשי"גהכהן, פינחס יעקב בן ראובןהסימנים השלם

ורשה Warsawתר"נאיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)הסימנים מתורת חטאת
חמ"דחש"דלוי, קוביהסינון הסופי

תל אביבתשנ"טאלפסי, יצחקהסיפור והמעשה החסידי
ירושלים Jerusalemתשט"זוואלדינברג, אליעזר יהודה בן יעקב גדליהוהסירו מכשול מדרך עמי

ירושליםתשנ"וגולדברג, יוסף בן אברהם הללהסכם ממון - ניסוח הסכמי ממון ע"פ ההלכה
ירושלים Jerusalemתשע"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןהסכמות הראי"ה

ירושליםתקמ"גהסכמה. ירושלים. תרמ"ג.הסכמת בעלי הועד בענין ישוב הארץ
ירושליםתשס"ופנחסי, יעקב בן שמואלהסכת ושמע - 2 כר'

ירושליםתשע"אמאיר, אליהוהסלולרי מזוית יהודית
פרג Pragueשל"טתפילות. סליחות. של"ט. פרגהסליחות כסדר וכמנהג פיהם פולן, מערהרן אויסטריך וש

רדלהים Roedelheimתרנ"התפילות. סליחות. תרנ"ה. רדלהיםהסליחות לכל השנה לפי מנהג האשכנזים
ירושליםתשס"חיצחק בן יוסף מקורבילהסמ"ק מצוריך - 3 כר'

בני ברקחש"דקיבל, זאבהסנה איננו אכל - 2 כר'
ירושליםתשנ"בשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןהסעודה וברכותיה

בני ברקתשמ"ההספד הגרא"מ שך זצ"להספד הגרא"מ שך זצ"ל על רבינו בעל הקהלות יעקב זצ"
פרג Pragueתרי"זלאנגפלדר, זאב וולףהספד מר

בני ברקתשע"חגוטנטג, נחוםהספד על הגאון רבי נתן צבי שולמן
פרג Pragueשנ"חיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)הספד על פטירת חכם

ניו יורקתשמ"בצינץ, אריה ליב בן משההספדא
קובץ הספדים לזכרו של רבי יחזקאל ברטלרהספדו של חכם

לודז,תרפ"בהירש, שמשון בן רפאלהספירה
ירושלים,.([תרצ"ח]פאטאי, רפאל בן יוסףהספנות העברית
חולוןתשס"גגוראריה, אליהו יוחנן בן נתןהספר בהלכה

לבוב Lvovתר"ישפירא, משה בן יצחק הלויהספר הזכרון <תורת השם, מלחמות השם, מוסר השם>
בני ברקתשכ"טבעילום שםהספר הלבן

תל אביב Tel Avivתש"והברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלהספר העברי בהתפתחותו
חמ"דחש"דמלכה, י.הספר לבת המצוה

ירושלים Jerusalemתשי"ד - תשכ"אכתב עת לביבליוגרפיההספר - 5 כר'
ירושליםתשע"דמאיר, אליהוהספרות והתקשורת מזווית יהודית

ירושליםתש"לכהנא, אברהםהספרים החיצונים - 2 כר'
בני ברקתשע"חהוניגסברג, גדליה בן מאיר יחיאל הלויהספרים של רבינו הגר"ח קנייבסקי

ירושליםתשע"אאבידן, משההסר כעס מלבך ואיסור חנופה
בני ברקתשל"חטובולסקי, אברהםהסר כעס מליבך



ירושליםתשס"ופוטאש, מרדכיהסתכלות בהלכה
ניו יורק New Yorkתרצ"טהורוויץ, משה בן אהרן יהודההסתכלות הרמ"ה באמריקה

ירושליםתשס"וריבלין, אברהם בן הללהסתרים באסתר
ירושלים Jeruasalemתשמ"האסף, מנחםהעבודה במקורות

ירושלים Jerusalemתרצ"ה - תרצ"וקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןהעבודה ואשי ישראל
ירושליםתשמ"חליקוטיםהעבודה שבלב

תל אביבתשל"אשצ'רנסקי, מאירהעבר הישראלי - 8 כר'
תל אביבתשי"גרבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיההעבר - 21 כר'
ירושלם,תרצ"וסמיט, נחהעגלה הערופה
נחליםתשס"טשינובר, צביהעגלה השלישית

ירושליםתשנ"בהעדה הספרדית בתקופת הישוב
ירושליםתשל"זבטאון העדה החרדיתהעדה - 354 כר'
ירושלים,תשי"זטהון, חנה בת אברהם כהןהעדות בישראל

ירושליםתשנ"גהגר לאו, יהושעהעוז והענוה
וינה Viennaתקנ"וקוניץ, משה בן מנחם מנדלהעוין

ירושליםתשכ"דסליפוי, מרדכיהעולה הגדול - ד"ר נתן בירנבוים
ברסלאותרס"גאבן-צדיק, יוסף בן יעקבהעולם הקטן

ירושלים Jerusalemתרפ"באסף, שמחה בן יהודה זאבהעונשין אחרי חתימת התלמוד
בילגורי Bilgorajתרע"גקרלינשטיין, יהושע בן עזריאל זליגהעז ביד

ירושליםתשמ"טבויארין, דניאלהעיון הספרדי
ירושלים Jeruasalemתשע"זרון, צביהעיקר חסר

ירושליםתשע"טאברהם, דודהעיר ממזרח - 3 כר'
ניו ג'רזיתשנ"טתשובות ופסקיםהעירוב בדיל

העירוב המהודר בלונדון
ירושליםתשע"והעירוב המהודר רמותהעירוב שלנו

ורשה Warsawתרפ"אפרנק, עזריאל נתןהעירונים והיהודים בפולין
חמ"דתשע"בלוי, קוביהעיתונאי - 2 כר'

בני ברקתשע"הגברא, משההעליה הגדולה מתימן - 2 כר'
ירושליםתשנ"בשוורץ, יואל בן אהרןהעליה לארץ ישראל באספקלריה תורנית

ירושליםתשס"הקובץהעליה - 6 כר'
בני ברקתשס"ואזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה - סעהעלם דבר <חקור דבר>

חפוטא, אברהםהעלם דבר <פשר דבר> - אגרת רב שרירא גאון <באר א
ירושליםחש"דהכהן, רא"םהעלם וגילוי
ביתרתש"פלוי, אברהם אלחנןהעם הנבחר

חמ"דתשע"טהררי, דורוןהעמדת להררי עז - א



חמ''דתשפ''אהררי, דורוןהעמדתה להררי עז - ב
לודתשס"גגלר, יעקבהעמידה הרוחנית של יהודי רומניה בתקופת השואה

קרית ספרתשנ"חמאסף תורניהעמק - א
ירושליםתשל"אקובץ תורניהעמק - 75 כר'
ניו יורקתש"מקובץ, ישיבת עמק הלכההעמק - 2 כר'

אלעדתשס"ועוזרי, יחיאל בן יוסףהעץ להשכיל - 3 כר'
לובלין Lublinתרצ"גהעץהעץ

ירושליםתשנ"זמאור, מנחם זאבהעצלות ותוצאותיה
כרמיאלחש"דהר כסף, אברהםהעקדה

ביאליסטוק Bialystokתרע"גאדלמאן, מרדכי יצחק בן שמחה ראובןהעקוב למישור
ירושליםתשס"חמן, שמעוןהעקוב למישור
ירושליםתשנ"גקאהן, דוד בן צבי משההעקוב למישור

חמ"דחש"דוינד, ישעיהו בן אליעזרהערב נא
לונדון Londonתשכ"דשטינברגר, שלמה מרדכיהערה אודות המנהג לאכול דבש בעשי"ת

חמ"דתשפ"אבעילום שםהערה בענין צורת מצות ההסבה
תל אביב Tel Avivתש"א - תשי"טנתן בן יחיאל מרומא - הלוי, יוסף בן נפתלי הירץהערוך <יקר הערך> - 3 כר'

רומה Romeר"לנתן בן יחיאל מרומאהערוך <דפו"ר>
תל אביב Tel Avivחש"דנתן בן יחיאל מרומאהערוך <מהדורת שלזינגר>

ורשה Warsawתרע"הנתן בן יחיאל מרומאהערוך <עם שלחן הערוך> חלק א
פרג Pragueתס"זנתן בן יחיאל מרומאהערוך הקצר - 2 כר'

וינה Viennaתרצ"זנתן בן יחיאל מרומא - קרויס, שמואל שמשון ליב בהערוך השלם - תוספות הערוך השלם
וינה Viennaתרל"ח - תרנ"בנתן בן יחיאל מרומאהערוך השלם - 8 כר'

בני ברקתשנ"דנתן בן יחיאל מרומא - מייזליש, מאירהערוך על הירושלמי <מהדורת מייזליש> - 2 כר'
בני ברקתשנ"בנתן בן יחיאל מרומא - מייזליש, מאירהערוך על הש"ס <מהדורת מייזליש> - 3 כר'

ירושליםתשס"חנתן בן יחיאל מרומאהערוך על הש"ס <מהדורת עוז והדר>
ונציה Veniceרצ"א - רצ"בנתן בן יחיאל מרומאהערוך - 9 כר'

ירושליםתשנ"ואפשטיין, זיידלהערות אברהם יעקב יצחקי - א
ירושליםתשס"האפשטיין, זיידלהערות אפיקי איל

חמ"דתשפ"אווייל, אברהם צביהערות בדיני ליל הסדר - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשפ"אווייל, אברהם צביהערות בדיני פורים שחל בשבת

ירושלים Jeruasalemתשע"טווייל, אברהם צביהערות בדיני תווך שדכנות ושכירות פועלים
ירושליםתשפ"אווייל, אברהם צביהערות בדיני תפילה וברכות - ר"ה, יוה"כ וסוכות

ירושלים Jeruasalemתש"עווייל, אברהם צביהערות בדיני תפילה
ירושלים Jeruasalemתשע"טווייל, אברהם צביהערות בדיני תפילה, חזרת הש"ץ וקדיש

חמ"דחש"דגרודזיצקי, יהושע דבהערות בהלכות התלויות בארץ ובענינים שונים



חמ"דתשפ"אווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסהערות בהלכות יחוד
בני ברקתשס"בברמן, ישראלהערות בירורים וביאורים - 3 כר'

בני ברקתשס"גהנדין, מתניה בן ישראלהערות במסכת בבא קמא
בני ברקתשס"גהנדין, מתניה בן ישראלהערות במסכת מכות וסוכה

טבריהתשע"בקוק, איסר דב בן נחום הכהןהערות בסוגיות הש"ס
אופקיםתש"סטשזנר, יהודההערות בענייני בר מצוה ותפילין

בני ברקתשס"ונבנצאל, נחום בן נפתליהערות בעניני הפסח
בני ברקתשס"גנבנצאל, נחום בן נפתליהערות בעניני חג הסוכות

בני ברקתשס"זנבנצאל, נחום בן נפתליהערות בעניני חנוכה ועוד עניינים
בני ברקתשס"טנבנצאל, נחום בן נפתליהערות בעניני מילה ושאר ענינים

בני ברקתשס"גנבנצאל, נחום בן נפתליהערות בעניני תחומין
בני ברקתשמ"ארוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרהערות בצניעות

חמ"דתשע"חבעילום שםהערות וביאורים בהל' תשובה לרמב"ם
הערות וביאורים במסכת ביצה

בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסהערות וביאורים בספר מוצל מאש
בני ברקתשע"אאדלשטיין, ירחמיאל גרשון בן צבי יהודההערות וביאורים בעניני טהרות
בני ברקתשס"דנבנצאל, נחום בן נפתליהערות וביאורים בעניני עירובין
בני ברקתשס"גנבנצאל, נחום בן נפתליהערות וביאורים בעניני ריבית

ירושליםתשע"דמנדלוביץ, ישראלהערות וביאורים בפרק איזהו נשך
בני ברקתשס"ההערות וביאוריםהערות וביאורים על מסכת נדה

חמ"דחש"דהלפרין, מנחם מנדלהערות וביאורים על סדר המשנה ברורה
בני ברקתשפ"אאדלשטין, ירחמיאל גרשון בן צבי יהודההערות וביאורים - 6 כר'
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"גחבורות זכרון אליהו משההערות וביאורים - סוטה

מודיעין עיליתתש"פחסידים, ברוך - מאור, אברהם נריההערות וביאורים - שבועות פרקים ה-ו
מודיעין עליתחש"דטוינה, שאולהערות וביאורים - שנים אוחזין

גייטסהעדתש"נכולל בית התלמוד דגייטסהעדהערות וביאורים - 5 כר'
ירושליםתשע"טמנדלוביץ, ישראלהערות וביאורים - נדה

חמ"דחש"דגרינהויז, בן ציון רפאלהערות והארות בהלכות חול המועד
בני ברקתש"עשטראוס, אפרים בן מרדכיהערות והארות בסדר עבודת יום הכיפורים

בית שמשתשע"טגרינהויז, בן ציון רפאלהערות והארות בעניני אפית מצות
בודאפעסטתרפ"גמאהרשען, יצחקהערות והארות בפירוש הרמב"ן על התורה

בני ברק Bene Berakתשע"ההקשר, שמואל יעקב בן ישראלהערות והארות
בני ברקתשס"חרוט, יהושע בן צביהערות והארות - מנחות

בני ברקתשס"בשטיבל, מנחם פנחסהערות וחידושים במסכת ב"ק
בני ברקתשס"בשטיבל, מנחם פנחסהערות וחידושים במסכת גיטין



ירושלים Jeruasalemתשע"זהלפרט, אלעזר מנחםהערות וחידושים בעניני קדשים
אופקיםתשנ"בהברמן, יוסף חיים בן יהושע לייבהערות וחידושים - נדרים פ"ק

בני ברקתשנ"טטויב, ישראל בן יחזקאל צביהערות וחידושים - 9 כר'
חמ"דתש"פלורבר, בן ציוןהערות וחידושים - ברכות

ירושליםתשכ"הכהן, דניאל יהערות ומלואים למחקרו של א' יערי על תפלות מי שברך
ירושליםתשס"טאייזנבך, חנניה יוסףהערות וציונים לספר תניא קדישא

בני ברקתשע"חאוסטרן, א.הערות וציונים - 25 כר'
ירושליםחש"דאפשטיין, יוסף צביהערות וציונים - 5 כר'

ליק Lyckתרכ"והערות ותיקוניםהערות ותקונים <תשובות הגאונים והדיואן>
ישראלחש"דאליהו בן יעקב רוגולר - אלישוב, שלמה בן חיים חהערות לבאור הגר"א על ספרא דצניעותא

ירושליםתשע"הפרישמן, אברהםהערות לחנוכה
ירושלים Jerusalemתשי"ב - תשי"גנאה, אברהם חיים בן מנחם מנדלהערות למעשה (בעניני שביעית)

ווייס, אברהם בן דב ברהערות לסוגיות הש"ס בבלי וירושלמי
רמת גןחש"דוייס, אברהםהערות לסוגיות הש"ס הבבלי והירושלמי
ירושליםתשע"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיההערות לשו"ע חו"מ מאת מרן החיד"א

בני ברקתשע"גחבורת עיון כולל נחלת משההערות מבני החבורה - 2 כר'
בני ברקתשע"אכולל נחלת משההערות מבני החבורה - בבא מציעא

ישיבת שערי שמחההערות מסכת קידושין
לא ידועחש"דאורבך, כתריאל שלמה בן שמואל ברוך הכהןהערות על אורחות חיים

ניו יורקתשי"גליינר, ירוחםהערות על הזהר
ירושליםתשע"טברטמן, אברהם שלום בן שמעון מנחם מנדלהערות על הקהילות יעקב - ברכות

ניו יורקתש"טכשר, מנחם מהערות על ספר בית הבחירה להמאירי
תל אביבתש"מוייזר, אשרהערות על פירוש רש"י לתורה

בני ברקחש"דחנסוב, דן בן ראובןהערות על קונטרס אחרון של שו"ע הרב - הלכות תלמוד
בני ברקחש"דרפמן, אי"שהערות על קונטרס תכלא דחלזון

בית שמשתשפ"אהמבורגר, משה בן פנחס נחוםהערות קצרות - 11 כר'
ירושליםתשע"דאלישיב, יוסף שלום בן אברהםהערות רבינו הגרי"ש אלישיב - 24 כר'

ירושליםתשכ"אברנשטיין, יצחק אליהוהערות - 5 כר'
בני ברקתש"מרייסנר, אברהםהערות

חמ"דחש"דבעילום שםהערות, הארות ובירורים על ספר שער המועדים - חול ה
חמ"דתשע"גטאובר, עזריאל בן אהרןהערכה והגשמה עצמית

ניו יורק New Yorkתשי"גלפקוביץ', יצחק דוב בן אברהםהערכת בקורת של המכונה החדשה "גאמקע קלעמף"
אדלמאן, מרדכי יצחק בן שמחה ראובןהעשר והעני

תל אביב Tel Avivתש"והעתידהעתיד
פרנקפורט דאודר Franתמ"אצורף, שמואל בן יוסף הלויהעתק וקיצר ומראה מקום



ירושליםתשכ"דאבן-עזרא, אברהם בן מאירהעתק פירוש הראב"ע על התורה - שטה אחרת ע"פ כ"י
בני ברקתשע"גאיינהורן, חיים צבי בן יצחק נתןהפאה והביכורים
קרית ספרתשע"אמנצורה, שלום בן יהודההפדות והישועה
ירושלים Jeruasalemתשע"ואדמו"ר מפוריסובהפדות והפאר

מרכז שפיראתשס"טהגר לאו, יהושעהפדות והפאר - פדיון שבויים
אלטונה Altonaתקכ"טסעדיה בן יוסף גאון - עמדין יעקב ישראל בן צביהפדות והפורקן

מודיעין עיליתתשע"אכולל ערב ללימוד ח"ח ואהבת חסד בעיוןהפה נברא להודות
ביתר עיליתתשע"חבוים, דוד יהודה ליב בן יחיאלהפוך בה והפוך בה

תל אביבת"ש - תש"אפוסק, הילל בן אליהוהפוסק - 14 כר'
בני ברקחש"דרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןהפוסק

ניו יורק New Yorkתרצ"הריינס, חיים זאב בן אברהם דובהפועל במקרא ותלמוד
ניו יורק New Yorkתרנ"חגיטלסון, בנימין בן יהודה ליבהפותח והחותם
תל אביב Tel Avivחמ"דלוי, אליעזר בן אליקיםהפטרה מפורשת
תל אביבחש"דלוי, אליעזרהפטרה מפורשת
ישראלתשע"באלחיל, זכריה (עורך)הפטרה ערוכה

ירושליםתשכ"חפריד, נתןהפטרות אלטרנטיביות בפיוטי ייני
ירושליםתשנ"ובן עבו, משה בן מסעודהפטרות השלם

אמשטרדםתמ"בתנ"ך. תמ"ב. אמשטרדםהפטרות מכל השנה
דירנפורט Dyhernfurtתקל"חתנ"ך. תקל"ח. דירנפורטהפטרות מכל השנה

גרמניהחש"ד;הפטרות עם תרגום בגרמניתהפטרות עם תרגום בגרמנית
פרנקפורט דאודרתפ"חתנ"ך. תרע"ו. פרנקפורט דאודרהפטרת מכל השנה

בית אלתשע"טחיימוביץ, טל אפרים בן משה דודהפיוט בר יוחאי
תל אביב Tel Avivתש"והאברמאן, אברהם מאיר בן אורי פייבלהפיוט

פפד"מתרע"טברויאר, יוסףהפיוטים לראש השנה
ירושליםתשל"אשבייד, אליעזרהפילוסופיה הדתית של ר' חסדאי קרשקש

ירושליםתשל"חמירסקי, אהרןהפיסוק של הסגנון העברי
ירושלים Jerusalemתרצ"ז - תרצ"חגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביהפירמאנים המלכותים - 2 כר'

לונדון,תש"נישיבת רבי חיים עוזר לונדוןהפך בה דכולה בה - 2 כר'
משגבתשע"דפור, אילן חייםהפכים במקרא ובלשון חכמים

בני ברקתשס"חשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויהפכת מספדי למחול לי
ירושלים Jeruasalemתשנ"בהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויהפלאה עמ"ס כתובות <מהדורה חדשה>

תל אביב Tel Avivחש"דפיק, ישעיהו בן יהודה ליבהפלאה שבערכין השלם
ליפציג Leipzigתרי"טפיק, ישעיהו בן יהודה ליבהפלאה שבערכין
וילנה Vilnaתרס"הרבינוביץ, חיים בן יצחק אייזיקהפלאה שבערכין

וילנה Vilnaתר"סהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויהפלאה - 6 כר'



ירושליםתשנ"וקצבורג, אוריאל צבי בן ישראל חיים הכהןהפלאות האורים
ירושליםתשע"גיוסף בן יעקב הלויהפלאות נדרים <מהדורה חדשה>

ורשה Warsawתרכ"היוסף בן יעקב הלויהפלאות נדרים
קרית גתתשמ"גבית מדרש להפצת התורה קרית גתהפלאת נדרים

בילגורי Bilgorajתרצ"ופרנקל-תאומים, אלימלך בן יהושע השלהפלאת נדרים - א
קרית גתתשל"זבית מדרש להפצת התורה קרית גתהפלאת נזירות
קרית גתתשנ"גרייכמן, אליהו דוד הכהןהפלאת ערכין

קרית גתתשמ"ארייכמן, אליהו דוד הכהןהפלאת שבועות - 2 כר'
תל אביב,תרצ"זמיוחס, יוסף בן רחמים נתןהפלחים

חמ"דתשנ"דבטאון לעניני מחשבה ספרות ובעיות הזמןהפלס - 01
ברליןתרס"אקובץ תורניהפלס - 5 כר'

תל אביב Tel Avivתשל"אשבועון יהדות התורההפלס - 10 כר'
ירושליםתשל"וקשאני, ראובןהפלשים

ירושליםתשע"המכון פני מנחםהפני מנחם - 2 כר'
וילנה Vilnaתרנ"ה - תרס"דקובץהפסגה - 10 כר'
תל ציוןתשע"זאליהו, ישראל בן משההפסח במועדו
ירושליםתשע"זמזרחי, יעקב בן בנימיןהפסק בתפילה

רומה Romeש"זאבן-צור, יצחק ליאון בן אליעזרהפסק
פרץ, מיכאל בן יוסףהפסקים

ביתר עיליתחש"דפינקל, בנימיןהפעלה מחדש
תל אביב Tel Avivתשי"ז - תשי"חאבן-חיוג', יהודה בן דודהפעלים הכפולים

ווילנאתרע"גאחון, מאיר בן יצחקהפעמון
חמ"דתשע"טבעילום שםהפצות וחיזוקים - 2 כר'

ניו יורקתש"וכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץהפצצה האטומית
ירושלים Jerusalemתרפ"זבאדהב, יצחק בן מיכאלהפרדס <ילקוט המכירי>
בנדין bedzinתרע"טהפרדסהפרדס <פולין> - 28 כר'

בילגורי Bilgorajתרצ"א - תרצ"טמאסף רבניהפרדס <צאנז>
ורשה Warsawתרצ"אאוקנו, זלמן בן אשרהפרדס

ירושלים Jerusalemתרפ"חבאדהב, יצחק בן מיכאלהפרדס - זכור ליצחק
ניו יורקתרפ"ז - תשנ"דהפרדסהפרדס - 107 כר'

ירושליםחש"דאנציקלופדיה תלמודיתהפרשה בהלכה - מתוך אנציקלופדיה תלמודית
ירושליםתשע"חבן דוד, שילה בן דרורהפרשה המחכימה - 4 כר'

ירושליםתשע"חכהן, ינוןהפרשה ולקחה
ביתרתשס"זברויאר, אברהםהפרשת חלה כהלכתה
חמ"דתש"פנקי, יעקב ישראל בן שמואלהפרשת חלה למעשה



מודיעין עיליתתש"עבוקובזה, אברהםהפרשת חלה - עיקרי הדינים
כפר דרוםתשנ"באריאל, עזריאלהפרשת תרומת ומעשרות במערכת הציבורית

מודיעין עיליתתש"פפזריני, דודהפרת נדרים
בני ברקתשס"בעטרי, יוסף בן יחיאלהפשט בסוגיא - 3 כר'

בני ברקתש"סלזרזון, משה בן ישראל צביהפשתים והצמר
בני ברקתשס"טאבוהב, אלעזר אהרן בן יצחקהפתגם השנון

חמ"דחש"דקמחי, יעקבהפתעה
ירושליםתשנ"בקופמן, יצחק בן יוסףהצבא כהלכה
גבעתייםתשע"חדאכאוויטץ, צבי הירשהצבי והצדק

בני ברקתשע"הפאנט, צבי אלימלך בן חיים אלתרהצבי והצדק - א
בני ברקתש"פפאנעט, צבי אלימלך בן חיים אלתרהצבי והצדק - 2 כר'

ירושליםתשמ"גגלאט, צבי מנחם (לזכרו)הצבי ישראל על במותיך חלל
ירשליםתשע"האורנשטיין, שמואל אליעזרהצבי ישראל
בני ברקתשע"גלדמותו של הבה"ח צבי אריה הורביץהצבי ישראל
בני ברקתשס"דלזכרו של רבי נפתלי צבי שפרייהצבי ישראל
ירושליםתשס"חמרגלית, צביהצבי ישראל
ירושליםתשל"אספר זכרון לזכרו של הגרצ"פ פראנקהצבי ישראל

באר שבעתשנ"דחורי, שושן בן ינוןהצדיק במשנתו של רבי נחמן מברסלב
ירושליםתשע"בתולדות רבי שלום זאב אייזנבךהצדיק המתמיד מירושלים

בני ברקתשכ"הבנארי, נטעהצדיק השותק
נוה צוףתשע"ובלס, יהונתן שמחההצדיק והלוויתן

חמ"דחש"דאלעסרי, מכלוף בן חיים (עליו)הצדיק מבית שאן
תל אביבתשל"הסילאג' ווינדט, טוביההצדיק מקאלוב וקהילתו

גוטמן, ציפורההצדיק מקליינוורדין
ירושליםחש"דאדרעי, מסעוד בן מאיר (אודותיו)הצדיק מראש פינה

ירושלים Jerusalemתרפ"זריבלין, אליעזר בן בנימיןהצדיק ר' יוסף זונדל מסלאנט ורבותיו
ליקווד נ. ג' Lakewooתש"עקלר, שמואל ישעיהו בן חיים דב הלויהצדיק רבי יצחק דוד רוטמן מלומז'ה

חמ"דתשפ"אוינברג, שלמה זלמינאהצדיק רבי מאיר'ל
ירושליםתשנ"גבלוך, שלמה זלמן (עליו)הצדיק רבי שלמה - אור תורה

שדרותחש"דחורי, צבי בן שמעוןהצדיקים חיים
תל אביב Tel Avivתרצ"ועמיאל, משה אביגדור בן יעקב יוסףהצדק הסוציאלי והצדק המשפטי והמוסרי שלנו

ירושלים Jerusalemתש"דברגמאן, יהודה בן דוד נפתלי הרשהצדקה בישראל
תל אביבתשי"חנריה, משה צבי בן פתחיההצדקה של ישראל וגויים

כפר דרוםתשע"העמר, זהרהצומח והחי במשנת הרמב"ם
ירושליםתשס"הגלזרסון, מתתיהוהצונמי בדילוגים



ירושלים Jerusalemתרצ"דקרומר, יוסף משה בן ברוך מרדכיהצופה לבית ישראל - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"זמונדשיין, יהושע בן מרדכי שמואלהצופה לדורו

בודפסטתרע"א - תרצ"אקובץהצופה לחכמת ישראל - 16 כר'
בלגרד Belgradeתרל"דמשה בן יצחק הלויהציבי לך ציונים

בני ברקתשס"גישיבת בית מאירהציבי ציונים - 23 כר'
לידז Lodzתרס"דמנדלסון, יעקב בן-ציון בן מנחם הכהןהציד

אופקיםתשס"ואדלר, יצחק אליהו בן יהושע הכהןהצידה בשבת
חמ"דתשע"המכון לעובדא ולמעשההציון הקדוש במשנת ברסלב

פסגותתשס"ונריה, משה צבי בן פתחיההציונות הדתית במבוכת הנאמנות לתורה ולמדינה
ירושליםתשל"חקובץ מאמריםהציונות הדתית והמדינה

ירושלים Jerusalemתרצ"זמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןהציונות הדתית והתפתחותה
ירושליםתשל"דקובץ מאמריםהציונות הדתית קובץ מאמרים

וילנה Vilnaתרס"גדון יחיא, יהודה ליב בן חייםהציוניות
ירושליםתשנ"המאור, מנחם זאבהציעור ותוצאותיו
ירושליםתשנ"גבעילום שםהציצית בזמננו

ניו יורקתש"פסימקאוויטש, יצחק מאיר בן שמואל אברהםהציצית
ניו יורקתש"פגורדון, אברהם יוסףהצלה בהלכה
ירושליםתשנ"טכהן, עדיהצלה כהלכה
לובלין Lublinתרנ"הלווין, יעקב בן נח חייםהצלחת הנפש

חמ"דתש"פהועד להצלת בית החיים של רביז"להצלת בית החיים של רביז"ל
ירושליםתש"ךיחזקאלי (פראגר), משההצלת הרבי מבלז מגיא ההריגה בפולין

בני ברקתשנ"ושטרן, שמואל אליעזרהצלת נפשות
מודיעין עיליתתשע"חרוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרהצניעות והישועה - 2 כר'

בני ברקתשמ"טלרנר, שמשוןהצניעות
ניו יורקתשכ"דבלוך, אליהו משה בן אברהם דודהצנע לכת
חמ"דחש"דבעילום שםהצנע לכת

ניו יורק New Yorkתר"צאפשטיין, יהודה ליב בן עזריאלהצעה למען תקנת עגונות
ונציה Veniceשכ"והצעה על אודות הגטהצעה על אודות הגט

תל-אביב,תרצ"ח[גאלינסקי, אריה]הצעה על ישוב יהודי בעבר הירדן
ירושליםתשל"במכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכההצעות לקבלת מידע רפואי בשבת

תל אביבתש"כבטאון תורני - צפון תל אביב שכונת סומלהצפון - 3 כר'
נפולי Naplesרנ"באבן-סינא, אבו עלי אל-חסין אבן-עבד אללההקאנון הגדול <ספר רפואה>

חמ"דתשכ"בהוצאת הקיבוץ הדתיהקבוצה הדתית
ירושליםתשס"אגלזרסון, מתתיהוהקבלה שבשפות

תל אביב Tel Avivתש"דמארכוס, אהרן בן מאירהקבלה



ירושליםתשע"הקובץ גליונותהקבצו - 5 כר'
בני ברקתשמ"וטננבוים, אברהםהקברניט הנאמן
תל אביבתשכ"טרוטשטיין, שמואלהקדוש מטירנא

ירושליםתשמ"ומשי זהב, צבי - משי זהב יהודההקדוש רבי יעקב ישראל דה האן
בני ברקחש"דשטרן, מאיר יוסף בן דוד חייםהקדושה והתשובה

חיפה Haifaתשס"חאסף, דוד בן אפרים אליעזרהקדיש
ניו יורק New Yorkתרפ"והורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלויהקדיש

ירושליםתש"פספינר, יוסף משה (מהדיר)הקדמה בעניין חכמת הקבלה - ויכוח מר ינוקא עם מר קש
פרנקפורט דמין Frankfתרס"טשבתי בן יצחק סופר מפרמישלההקדמה הכללית לסידור ר' שבתי (בן יצחק) הסופר

ירושליםחש"דפריצקי, אברהם יעקב בן חייםהקדמה לחכמת האמת
סאיני Seiniתרפ"ובראך, שאול בן אלעזרהקדמה לספר אבות על בנים

אשלג, יהודה ליב בן יחזקאל יוסףהקדמה לספר הזהר
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןהקדמה לספר ויואל משה החדש

וינה Viennaתרל"ונורצי, ידידיה שלמה רפאל בן אברהםהקדמה לספר מנחת שי
בית אלתשנ"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןהקדמה לשבת הארץ

ירושליםתשל"זהבלין, שלמה זלמןהקדמה לשו"ת הרשב"א רומא ר"ל
טורונטותש"עפרומקין, אריה ליב - סץ, יצחק עקיבאהקדמות הגאון הרב אריה ליב פרומקין לסידורים

ירושלים Jeruasalemתשנ"ומשה בן מימון (רמב"ם)הקדמות הרמב"ם למשנה <מהדורת שילת>
ירושלים Jeruasalemתשנ"ומשה בן מימון <רמב"ם>הקדמות הרמב"ם למשנה <מהדורת שילת> <ללא המקו

בני ברקתשכ"ומשה בן מיימון (רמב"ם) - אלברט, אריה (עורך)הקדמות הרמב"ם
קרית יעריםתשס"חאשלג, יהודה ליב הלוי - אשלג, ברוך שלום הלויהקדמות לחכמת האמת <אור ברוך - אור שלום>

קרית יעריםתש"פאשלג, יהודה ליב הלוי - אשלג, ברוך שלום הלויהקדמות לחכמת האמת <אור ברוך, אור שלום, הערות וב
ירושלים Jeruasalemתשפ"אפדרמן, אריההקדמות לסוגיות

טורונטותש"עפרומקין, אריה ליב בן שמואלהקדמות רבי אריה ליב פרומקין לסידור
בני ברקמכון מפיקים נגההקדמת הזהר עם שינוי נוסחאות

בני ברקחש"דאסחייק, יחזקאלהקדמת הספר חפץ חיים
ירושליםתשס"טאלעזר בן יהודה מגרמיזאהקדמת הרוקח

ירושליםמשה בן מימון (רמב"ם)הקדמת הרמב"ם למסכת אבות - שמונה פרקים <מהדור
ירושלים Jerusalemתשע"גמשה בן מימון (רמב"ם) - אבינר, שלמה חיים הכההקדמת הרמב"ם למשנה עם פירוש

בית אלתשע"אאבינר, שלמה חיים הכהןהקדמת הרמב"ם למשנה
בני ברקתשע"דמשה בן מימון (הרמב"ם) - זכריש, אלעזרהקדמת הרמב"ם לסדר טהרות <נתיבי דעת> - א

ירושליםתשס"במשה בן מימון (רמב"ם) - פלדמן, שלמה בן אהרןהקדמת הרמב"ם לסדר טהרות <דעת שלמה>
בית אלתשע"גמשה בן מימון (רמב"ם) - אבינר, שלמה חיים הכההקדמת הרמב"ם לפרק חלק - אגרת תחית המתים - עם

אמשטרדם Amsterdamתנ"חהורוויץ, שבתי בן ישעיה הלויהקדמת ווי העמודים
ניו יורקתשס"אווייס, יצחק אייזיק בן יוסף מאירהקדמת חקל יצחק



חמ"דחש"דביסמוט, יהושעהקדמת מהרח"ו לשער ההקדמות
פירט Fuerthתס"אאשכנזי, מרדכי בן יהודה ליבהקדמת ספר אשל אברהם
נירנברגת"קהורוויץ, שבתי בן ישעיה הלויהקדמת ספר ווי העמודים

אלעדחש"דצברי, יוסף בן דודהקדמת ספר מסילת ישרים ע"פ סלו המסילה
תל אביב Tel Avivתשמ"הרוזן, מינההקהילה היהודית בירושלים במאה הי"ז

ירושליםתשס"בהדרי, חיים ישעיהוהקהל
ירושליםחש"דכהנא שפירא, אברהם אלקנה - כהנא, שלמה דודהקהל
ניו יורק New Yorkתשי"גמירסקי, שמואל קלמן בן משה צביהקהל

חיפהתשס"אישיבת אור וישועההקודש והכל
ניו יורקתשס"זארנרייך, יואל זיסמאן - ארנרייך, נפתליהקול אריה - 2 כר'

ירושליםתשע"חטאוב, יהודההקול החמישי
ירושליםחש"דשטרן, שמואלהקול המשקה את הגן

ירושליםתש"מהקול קול יעקבהקול קול יעקב
מונסיתש"פווייס, יעקבהקול קול יעקב
חמ"דתשע"טליפשיץ, יעקבהקול קול יעקב

ירושלים Jerusalemתרפ"חאלפייה, יצחק בן יעקב חיים ישראל רפאלהקונטריס היחיאלי
ירושליםתשס"דרקובסקי, ברוך בן יונה דודהקטן והלכותיו - 2 כר'
שעלביםתשמ"דמבחר מאמריםהקיבוץ בהלכה - 2 כר'

דובליןתש"כאלוני (דובאוו), זלמן יוסףהקידושין בישראל
חמ"דתשס"בסימן טוב, אהרןהקידושין והבאר - ב

קרקוב Cracowשמ"האשר בן יוסףהקינות
ירושליםתש"למנזלי, יעקב מעדןהקיצו ורננו

ירושליםתשנ"טבזק, יעקבהקישוט המספרי בתהלים
רחובותתשנ"זבן דוד, אהרן בן דודהקישור במורשת יהודי צפון תימן

בני ברקתשס"דארן, נועם אלימלך בן חייםהקלין שבדמאי
בני ברקתשע"בגרוס, מרדכי בן צדוקהקללה לברכה

רמלהתש"מגמליאלי, נסים בנימיןהקמיע
ירושלים Jeruasalemחש"דמנדלביץ, יוסףהקנטוניסטים

ליוורנו Livornoתרכ"דתפילות. הקפות. תרכ"ד. ליוורנוהקפות לשמחת תורה
ירושליםקשאני, ראובןהקראים

ירושליםתשס"טמלר, עקיבאהקריאה בתורה והלכותיה
חמ"דחש"דבעילום שםהקריאה והקדושה

ירושליםתשס"זקלנר, יוסףהקריטריון לאמת הקריטריון למוסר
ירושליםתשס"אעמדין, יעקב ישראל בן צביהקשורים ליעקב

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןהקשר שבין עם ישראל למצרים



לבוב Lvovתקפ"האופנהיים, אברהם חיים בן שמעוןהר אבל
בני ברקתשס"חזוהר. זוהר חדש לרות. תשס"חהר אדני <ע"פ הר יראה>

פולנאה Polonnoyeתקנ"אזוהר. זוהר חדש. תקנ"אהר אדני
ירושליםת"שגרבוז, אפרים זאב בן צבי אריההר אפרים - הוריות

ירושליםתשע"חבידרמן, שמעון נתן נטעהר בשן <מבשן אשיב>
ירושליםתשל"גבידרמן, שמעון נתן נטעהר בשן

בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמההר ה'
חמ"דתשע"דוולפסון, אלישעהר הבית כהלכה

ירושליםתשכ"טשפר, שאולהר הבית נזר תפארתנו
ירושליםתשל"הגליס, יעקבהר הבית

ירושליםתשכ"במשרד הדתותהר הזיתים במקורות ובמסורת ישראל
ירושליםתשכ"טכהן, אליהו יוסף שאר ישוב בן דודהר הזיתים - קדושתו וטהרתו

פרג Pragueתקע"באופנהיים, שמעון בן דודהר הכרמל
פרנקפורט דאודר Frankתקמ"באליהו בן יחזקאל מבילגורייהר הכרמל
וינה Viennaתרכ"בבנט, מרדכי בן אברהם ביהאהר המור

ירושליםתשמ"בפראנק, יהודה ליב - רוזנטל, שבתי דובהר המור - 11 כר'
לבוב Lvovתרל"גראשקובר, משההר המור

אופן Ofenתקפ"גאופנהיים, שמעון בן דודהר המוריה
שלוניקי Salonikaתקצ"הרבי, רחמים נסים משה בן יצחקהר המר

ורשה Warsawתרמ"ט - תר"נבארנאצקי, מאיר יונההר המריה - 2 כר'
אופן Ofenתקפ"גאופנהיים, שמעון בן דודהר הקדם
ירושליםתשנ"בשפירא, משה נחום בן דודהר הקודש

ניו יורקתשנ"חמערץ, יואל זיסמן בן דוד צביהר יראה - תפארת יחזקאל
מודיעין עיליתתשע"זפינקל, אריה ליב בן חיים זאבהר יראה - 4 כר'

פרמישלה Przemyslתרמ"גשטיינר, סיניהר סיני
פרלמן, נחמיההר עיבל הר השמחה

ירושליםתשס"גפרנק, צבי פסחהר צבי <על הש"ס> - 5 כר'
ירושליםתשנ"טפרנק, צבי פסחהר צבי <שו"ת> - 8 כר'

ירושליםתשמ"בפרנק, צבי פסחהר צבי - 5 כר'
ניו יורקתש"פרייכמאן, צבי בן אליהוהר צבי - 2 כר'

ורשהWarsawתרמ"וברנשטיין, נפתלי הירץ בן חיים צביהר ציון <אבל משה>
ירושליםתשע"טבעילום שםהר ציון - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"הבניזרי, שלמההר קדשי
ברדיוב Bardejovתרפ"ג הק'פירר, שמואל בן אשר זליגהר שפר - 3 כר'

ברטיסלבה Bratislavaתרכ"איפה, ישראל דוד בן מרדכיהר תבור



ירושלים Jerusalemתשט"ומימון, יהודה ליב הכהן (עורך)הר"מ במז"ל
תל אביבתשכ"אאלשטיין, יואב - כהן, חסידההרא"ה - תולדות הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

בני ברקתשע"אוינשטוק, יאיר בן שלמה מנחםהראה לעניו - הרב מנדל זצוק"ל
ירושלים Jerusalemתשי"דגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבהראו מסדרי הבבלי את הירושלמי?

איתמרתשס"וכנרתי, עמיחיהראי"ה והאחיעזר
איתמרתשע"בכנרתי, עמיחיהראי"ה והדבר אברהם

איתמרתשע"זכנרתי, עמיחיהראי"ה קוק והרב חזקיהו יוסף מישקובסקי
ירושלים Jerusalemתשמ"חשולמן, שמואל ברוך בן מנחם ישראלהראי"ה קוק זצוק"ל

ירושלים Jerusalemתרצ"השולמן, שמואל ברוך בן מנחם ישראלהראין
תל אביבתשכ"בהראלהראל

לייקאוודתשע"החנונו, אברהם בן דודהראנו בבנינו
חמ"דחש"דאור עיני. הדר זקנים. המאורות הגדולים. גידולי ההראשון לציון רבי יצחק קובו

ירושליםתשנ"הששון, ברוךהראשונים כבני מרום
ירושלים Jeruasalemתש"לאלמליח, אברהםהראשונים לציון למשפחת אלישר

ירושלים Jeruasalemתש"לאלמליח, אברהםהראשונים לציון
חמ"דתשמ"בישיבת בני עקיבא באר שבעהרב אברהם סילברט

ישראלתשכ"זכנס רבניםהרב בחברה
ירושלים Jerusalemתשט"ודון-יחיא, שבתי בן בן-ציוןהרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל
ירושלים,תש"דאביעד, ישעיהו בן דודהרב ד"ר נחמיה צבי נובל

חולוןתשל"אעמנואל, יצחק משההרב ד"ר נסים יוסף עובדיה
ירושלים Jeruasalemתשנ"המשפחת שטיינהוזהרב דוב זאב שטיינהוז - פרקי חיים

תל אביב Tel Avivת"ש - הקד'פראטו, דוד בן אהרן יהונתןהרב דוד פראטו
ירושליםתשנ"אבוימל, יהושעהרב הגדול - רבי מאיר שפירא מלובלין
ירושליםתשנ"הברסלר, חנוך שמחה בן אברהםהרב הדומה למלאך <על השפת אמת>

אמשטרדם,,תקכ"ט]מאירי, מנחם בן שלמההרב המאירי - עמ"ס מגילה
ירושליםתשמ"טהלר, אברהם זיידאהרב המנהיג והרופא

ישראלתשע"זוולברשטיין, הילה -כהן, הראל - רז, שמחההרב הנזיר - איש כי יפליא
ירושליםתשכ"זלנדוי, בצלאל בן לוי יצחק - אורטנר, נתן יהודה בןהרב הקדוש מבעלזא

ירושליםתשנ"המכון אל ההריםהרב הקדוש רבי שלמה מזוועהיל
ירושלים Jerusalemתש"ךשפרן, חנוך בן בצלאל זאבהרב חנוך שפרן - קטעים מיצירתו

תל אביב Tel Avivתרפ"טאריגור, יצחק אריה בן נתןהרב י. ח. אלקלעי ז"ל
קליוולנדת"שעווער, יצחק צביהרב י.ה. לעווענבערג
ניו יורקתשכ"גקוסובר, מרדכיהרב יהודה אבידע ז"ל

ירושלים Jerusalemתשי"זמולכו, יצחק בן רפאלהרב יהודה בן שמואל ביבאס
ירושלם,תרפ"ואריגור, יצחק אריה בן נתןהרב יהודה ליב קובלסקי ז"ל



בני ברקתשס"דהמבורגר, בנימין שלמההרב יונה מרצבך פרקי חיים, דרכו ופעליו
ירושלים Jerusalemתש"טאלנדב, יוסף בן מאירהרב יוסף אלנדב הי"ד
ירושלים Jerusalemתש"גרבינר, זאב אריה בן בנימין בינושהרב יוסף זכריה שטרן

אור יהודהתשמ"דבן יעקב, אברהםהרב יוסף חיים מבגדד - 2 כר'
אור יהודהתשס"אמרכז מורשת יהדות בבלהרב יוסף חיים
ירושלים Jerusalemתש"גוויינגארטן, שמואל בן אהרן מרדכי הכהןהרב יוסף נטונק

ירושלים Jerusalemתרפ"ו-תר"ץגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביהרב יוסף רבלין ז"ל
ירושליםתשנ"זאלעזר, יעקבהרב יעקב מאיר הראשון לציון

תל אביבתשי"חרבינר, זאב אריההרב יעקב מזא"ה
ירושליםתשל"באטלינגר, יעקב יוקב בן אהרןהרב יעקב עטלינגר ז"ל

ירושליםתשל"טקובץ מאמריםהרב יצחק דב הלוי במברגר ז"ל
ירושליםתשכ"אריבלין, בנימיןהרב יצחק צבי ריבלין זצ"ל
קרית טבעוןתשנ"האלקיס, ישעיה איסרהרב ישעיה איסר אליקס
ירושליםתשל"זפאור, יוסף הלויהרב ישראל משה חזן

חמ"דחש"דסופר, ר, ל, - חדד, רהרב כדורי
ירושלים Jeruasalemחש"דדברי הספד ומתולדות חייוהרב לינצ'נר זצ"ל
ירושלים Jerusalemתשי"דקרונה, משה צבי בן מנשההרב מאיר בר אילן
חמ"דחש"דקובץ זכרוןהרב מאיר חי זאב

ירושליםתשמ"אאלפסי, יצחקהרב מאפטא
ירושליםתשס"דמלר, שמעון יוסף בן אלימלךהרב מבריסק - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"זיפה, בנימין בן אריה ליבהרב מיהוד מרדכי גימפל יפה
תל אביב Tel Avivתשי"דארמאן, נפתלי הירץהרב מלאדי

בני ברקתשנ"טסורסקי, אהרןהרב מפוניבז - 3 כר'
ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןהרב מפוניבז'

ירושליםתרצ"זגנחובסקי, אליהו משה בן שלמההרב מרדכי אלישברג - 2 כר'
חמ"דחש"דקובץ מאמריםהרב משה פרוש

ירושליםתשל"ארבלין, בנימיןהרב משה רבקש זצ"ל
בני ברקתשע"חגברא, משההרב משורר חייו ותורתו
ירושליםתשס"טזוהר, צבי (עורך)הרב עוזיאל ובני זמנו
תל אביבתשס"חבית ההוראה שע"י המועצה הדתית לת"א-יפוהרב על הקו - 2 כר'

חדש18תשס"חבית ההוראה תל אביבהרב על הקו
ירושליםתשמ"טספר זכרוןהרב פנחס קהתי זצ"ל

ירושלם,תרפ"חאריגור, יצחק אריה בן נתןהרב צבי הירש קלישר ז"ל
בת יםחש"דקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןהרב צבי יהודה, חייו ופועלו

ירושלים Jeruasalemתשע"ורז, ראובןהרב קוק בין חסידים ומתנגדים



ירושליםתש"מהדני, יעקבהרב קוק וההתישבות החילונית מסעות ומגעים
אנטוורפןתרצ"גפרלמוטר, משההרב ר' אברהם צבי פערעלמוטער

ניו יורק New Yorkתשי"דגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבהרב ר' יהונתן אייבשיץ
ניו יורק New Yorkתשי"דגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבהרב ר' יוסף קארו וזמנו
,[ווארשה],-"תרפ]מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןהרב ר' יצחק יעקב ריינס

ירושליםתשמ"חהמבורגר, חיים - ריבלין, בנימיןהרב ר' משה סגל נאוועמעסטע המבורגר
תל אביבתשל"גרבינר, זאב אריההרב רבי יהודא לייב פיין זצוק"ל

ירושלים Jerusalemתרצ"ודון-יחיא, שבתי בן בן-ציוןהרב רבי יעקב משה חרל"פ
רמת גןתש"ןשפיגל, יעקב שמואל בן יהודההרב רבי יעקב קשטרו וחיבוריו - תדפיס

ירושלם,תש"הגליצנשטיין, שמעון בן יצחקהרב רבי שניאור זלמן זצ"ל
ירושליםתשס"חגולדברג, יצחקהרב שבתי שמואלי

שמש, דודהרב שמואל מוהילבר
מזכרת בתיהתשע"חארקין, אחיעזרהרב שמואל מוהליבר ומזכרת בתיה

מזכרת בתיהתשע"טארקין, אחיעזרהרב שמואל מוהליבר
ירושלים Jerusalemתרפ"גמוהליבר, שמואל בן יהודה ליבהרב שמואל מוהליבר
נתן, שמואלהרב שמואל נתן ז"ל

ירושליםתשכ"בעמנואל, יונה בן מרדכי (עורך)הרב שמשון רפאל הירש משנתו ושיטתו
ירושליםתשמ"טרפאלי, יונההרב שרעבי

ירושליםתשנ"דבן יעקב, אברהםהרב ששון ב"ר מרדכי שנדוך
ירושליםתשכ"חחובב, מאירהרב - 2 כר'
ניו יורקתשע"חקהאן, אהרןהרבה דרכים

ויכלדר, חיים יהושעהרבי (מסטריקוב)
רחובותתשל"אמוסדות קרעטשניף (מו"ל)הרבי בישראל

ירושליםתשס"ברוזן, דודהרבי הקדוש <רבי אהרן ראטה זצוק"ל>
ניו יורקתשס"זוויס, אברהם צבי - קאליש, רפאל שלמההרבי הקדוש מאוטוואצק
אשדודתשס"דמכון יד איתמרהרבי הקדוש מפיטסבורג

תל אביב Tel Avivתשי"טרוטנברג, יחזקאל - שנפלד, משההרבי מקוצק - 2 כר'
ירושליםחש"דלנדוי, בצלאל בן לוי יצחקהרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע

בני ברקתשס"האורטנר, נתן יהודה בן אלטר משה שמואלהרבי ר' צבי אלימלך מדינוב - 3 כר'
בני ברקתשנ"זבוים, מנחם יהודה בן אברהם משההרבי רבי בונם מפשיסחא - 2 כר'

ירושליםתשע"אבעילום שםהרבי של כלל ישראל
ירושליםחש"דמורגנשטרן, אריההרבנות הראשית לארץ ישראל

ישראלתשכ"דאבן חן, יעקבהרבנות הראשית לישראל
ירושלים Jeruasalemתשס"בורהפטיג, איתמר - כ"ץ - שמואלהרבנות הראשית לישראל - 3 כר'

ירושליםתשע"הישראלי, שאול בן בנימין איזראעליטהרבנות והמדינה <מהדורה מורחבת>



ירושליםתשס"אישראלי, שאול בן בנימין איזראעליטהרבנות והמדינה
ירושליםתשס"באילתי, נפתליהרבנות והקהילות בצרפת ובצפון אפריקה הצרפתית

בני ברקתשע"בחלופסקי, יעקבהרבנית
חמ"דתשע"זרבינוביץ, צבי מרדכיהרה"ח רבי לייביש בוים

בני ברקתשפ"אאסחייק, דניאלהרהורי דברים - 6 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"חהורוויץ, שמואל בן אברהם שמעוןהרהורי לב רגש
פתח תקוהתשל"המונק, משההרהורי מועד
ישראלתשע"בבמברגר, שלמה הלויהרהורי שלמה
ברסלאו Breslauתרמ"ז - תרנ"גבלוך, חיים בן צביהרהורי תורה
ניו יורקתשע"טרובין, ישראל אליעזרהרהורי תורה

בני ברקתשע"גגולד, דורון דוד בן שמואל יהושעהרהורי תשובה
ירושלים Jerusalemתשי"חאביעד, ישעיהו בן דודהרהורים בפילוסופיה של ההיסטוריה

ירושליםתשכ"אקאוואר, אליעזר הילל בן שלמההרהורים בתורה
תל אביבתשכ"ושרנסקי, מאירהרהורים וליקוטים לחודש אלול

מודיעין עיליתתש"פפרידמן, נפתליהרהורים לימי הדין
לבוב Lvovתקצ"ח - תקצ"טהרואההרואה ומבקר ספרי חכמי זמננו

תל אביבתשכ"בספר קהילההרובישוב <רובישוב> - פנקס הרובישוב
ירושליםתשל"האלעזר, יעקבהרובע היהודי בירושלים העתיקה

נאור, מרדכיהרובע היהודי בעיר העתיקה ירושלים
ירושליםחש"דביר, אהרןהרובע היהודי

תל אביב Tel Avivתרצ"וחרמוני, אהרן בן חנוךהרוטשילדים - 2 כר'
טבריהתשע"בחמד, רועי בן אריההרועה בשושנים - 2 כר'

אשדודתש"פמערכת עיתון אשדודהרועה הנאמן
בני ברקתש"נברודא, צבי הירש בן יעקב דודהרועים בשושנים

ירושליםתשע"חאבן-זבארה, יוסף בן מאיר - דישון, יהודיתהרופא והשד -מהדורה מדעית של ספר שעשועים
ירושליםתשס"בגבריאל, דודהרוצה בתשובה
ניו יורקתש"פשורבה מעלי הכהן, יוסףהרוצה בתשובה

ירושליםתשכ"זאלעזר בן יהודה מגרמיזאהרוקח הגדול <מהד' הגרב"ש שניאורסון>
זולקוה Zholkvaתקס"ואלעזר בן יהודה מגרמיזאהרוקח הגדול
ורשה Warsawתרל"טאלעזר בן יהודה מגרמיזאהרוקח קטן

ירושליםתשע"חהורביץ, אליהוהרחב דעת - 15 כר'
עפרהתשע"הכץ, דניאלהרחבות למסכת סנהדרין

ניו יורקתשס"בקאהן, דוד בן צבי משההרחבת גבול יעבץ - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הטאו, צבי ישראלהרחבת הגשמיות

חיפהתשע"דזייני, אליהו רחמים בן מאירהרחיבי מקום אהלך - 5 כר'



לייקוואדתשע"בקרון, ישראל קלמןהרחק מעליה דרכך
רכסיםתש"סאשכול, יוחאיהרחקת נזיקין

ירושליםתשנ"גאלירם, שלמההרי את מקודשת
שלוניקי Salonikaתקנ"גבדרשי, יצחקהרי בשמים וערוגת הבושם

בודפסט Budapestתרפ"ז-תרצ"אגינז, יעקב יוסף בן שמעוןהרי בשמים - 2 כר'
בני ברקתשמ"בדיין, נסים בן שלמההרי בשמים

לבוב Lvovתרמ"ג - תשי"חהורוויץ, אריה ליבש בן יצחק הלויהרי בשמים - 3 כר'
פתח תקוהתשס"טסלומון, ברוך שמעון בן דודהרי בשמים

ברדיטשוב Berdichevתרנ"ז - תש"טשכנא צבי מנמירובהרי בשמים - 2 כר'
ירושליםתשס"דיוסף, משה יהודההרי יהודה - 3 כר'

ירושליםתשע"אבר אושר, אבישיהרי"ח הטוב
ירושליםתשכ"זשפר, שאולהרי"ף ומשנתו <סדרת הראשונים ומשנתם>

ירושלים Jerusalemתש"כאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)הרי"ף למסכת חולין
ירושליםתשנ"גזכאי, ירון מרדכיהריח הטוב

חמ"דתשע"גבעילום שםהרימו מכשול מדרך עמי
ירושליםתשפ"אטאו, צבי ישראלהרימו מכשול מדרך עמי
יגלניק, אלכסנדר זושא בן שמעוןהרימו מכשול - לפני עיור

ניו יורקתשע"זטלר, שמואל שלמההרימותי בחור מעם
מודיעין עיליתתשפ"אבוצ'קובסקי, יעקב צביהרימותי בחור

ירושלים Jeruasalemתשע"ופריווער, שמעון דבהריני מקבל עלי
תל אביבתשמ"דיהודה בן קורישהריסאלה של יהודה בן קוריש

ווילנא,תרמ"דשולמאן, קלמן בן ירוחם פישלהריסות ביתר
יס Jassyתר"גטויבש, אהרן משה בן יעקבהריסת משמרת
אלטונה Altonaתקע"ה-תקע"ושפירא, יהודה ליב בן צבי הירשהרכסים לבקעה

ירושלים Jeruasalemחש"דרגב, שאולהרמ"א משאלוניקי
בטחהתשע"בזכות, משה בן מרדכיהרמ"ז על ספר עץ חיים

תשפ"אפוגל, ישראלהרמ"ק בספרי תלמידיו ובני דורו
רמלהתשע"אוולפא, שלום דובער הלוי (עורך)הרמב"ם השלם - 8 כר'

ירושליםתשכ"זחבצלת, מאירהרמב"ם והגאונים
ירושליםתשמ"הרקובר, נחום בן חייםהרמב"ם והחוק במדינת ישראל

ירושליםתש"מכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץהרמב"ם והמכילתא דרשב"י <מהדורה שניה>
ניו יורק New Yorkתש"גכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץהרמב"ם והמכילתא דרשב"י

ירושליםתשמ"הקראוס, אדוניהו הכהןהרמב"ם ותורתו - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"זנויבואר, יקותיאל בן צביהרמב"ם על דברי סופרים
תל אביב,תרצ"בבאכר, בנימין זאב בן שמעוןהרמב"ם פרשן המקרא



ירושליםתשנ"באבן חן, יעקבהרמב"ם
תל אביב,תש"ךטובנהויז, אפרים בן מאירהרמב"ם
ירושליםתשמ"וקשאני, ראובןהרמב"ם

ניו יורק New Yorkתשט"זפדרבוש, שמעוןהרמב"ם, תורתו ואישיותו
ירושליםתשל"דמיארה, מאירהרמב"ן בחוג גרונה

ירושליםתשכ"חקטלוג תערוכההרמב"ן ויצירתו
ירושלים Jerusalemתרצ"טגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביהרמב"ן וירושלם - 2 כר'
ירושליםתשמ"בחנוך, חייםהרמב"ן כחוקר ומקובל

ירושלים Jeruasalemתשל"ואבן חן, יעקבהרמב"ן
בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמההרמנים ארבע מאות

בני ברקתש"סדיין, נסים בן שלמההרעה בשושנים
מעלה אדומיםתשס"הלזכר יהודה בן יוסףהרעה בשושנים - עיונים במגילת שיר השירים

ירושליםתשנ"אאברמוביץ, יהודה מאירהרעיון הגדול ומגוון הפעולות
ירושליםחש"דקורן, אליהוהרעיון וההגשמה

ירושליםתשנ"אארגון רפע"ההרפואה באספקלרית חז"ל
תשע"דקובץהרפואה בהלכה ובאגדה

ירושליםתשע"טשור, דוד שלמההרפואה האלטרנטיבית בהלכה
ירושליםתשפ"בשטיינברג, אברהםהרפואה כהלכה - 6 כר'

ירושליםתשמ"דהמכון לחקר הרפואה בהלכההרפואה לאור ההלכה - 5 כר'
ירושלים,תרצ"חאשר ישעיהו בן משה יצחק הלויהרפתקאותיו של אשר הלוי

ניו יורק New Yorkתשכ"במירסקי, שמואל קלמן בן משה צביהרצאות על ההווי במדינת ישראל
ירושלים Jerusalemתרס"ט-תרע"אירושלים. מעון לבנות ישראלהרצאת דברים על דבר המעון לבנות ישראל יתומות ועזו

ירושלים Jerusalemתרפ"אקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןהרצאת הרב
חמ"דחש"דזריצקי, דודהרקידה לפני המשיח <מהדורה מחודשת>

ירושליםתשס"זמייקוף, משההרקיע השביעי - שבת עם ר"נ מברסלב
בני ברקתשס"דדיין, נסים בן שלמההררי נמרים

ירושליםתש"ססולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלויהררי קדם - 3 כר'
קרית ספרתשנ"זהבלין, מנחם בן אליהו דודהררי שבת
אלון שבותתש"סשפירא, הראלהררי שבת

ביתר עיליתתשע"חבוים, דוד יהודה ליב בן יחיאלהררים בשערה
מעלה אדומיםתשס"גשילת, יצחקהררים התלויים

פיטרקובתרפ"טגרינבלאט, יצחק בן יעקב אליעזרהררים התלוים בשערה
חמ"דתשע"חטיירי, יוסףהררים התלוים בשערה - הוצאה

ירושליםתשס"זחברת יגדיל תורה בעלזאהרת עולם - ראש השנה
ירושלים Jerusalemתשי"חגליס, יעקב בן אברהם ישראלהש"ך ומשפחת רפפורט



וויען,תר"ץליבוביץ, נחמיה שמואל בן יצחקהשארת הנפש על ידי הספרים
ניו יורק New Yorkתרצ"ארוזוף, בנימין זאב וולף בן אריההשארת הנפש
ירושליםתש"פכהן, אליהו בן דודהשב תשיבם

ונגרובר, נעםהשבה משדי מואב
לכישתשע"חשבתאי, שלו בן אפריםהשבח לאל

בני ברקתשכ"זארטין, ישראל יעקב - פרלמוטר, אברהם צבי - יעקהשבט ליהודה
ישראלתשמ"וגרנטשטין, יחיאלהשביל והדרך

ירושליםתשס"זיוסף, יצחק בן עובדיההשביעית והלכותיה
ירושליםתשל"ווינגרטן, שמואל הכהןהשבעתי אתכם
רוזנברג, אהרןהשבעתי אתכם
קניגסברג Koenigsberתרי"חמאנדלבאום, אליעזר משה בן מנחםהשבת אבדה

ירושליםתשנ"טפיינהנדלר, יחזקאל בן ישראל פסחהשבת אבידה כהלכה
ירושליםתשע"דקובץהשבת בהלכה ובאגדה

ניו יורקתשמ"בגרוס, שלום יהודההשבת בישראל כהלכתה
מודיעין עיליתתשע"זגולדשטיין, יצחק מאירהשבת בכל מושבותיכם

מודיעין עליתתשע"גירום, נתן צביהשבת במחיצת החפץ חיים
ירושליםתשע"דעדס, אברהם חיים בן דניאלהשבת בתפארתה

ירושליםתשע"זאביחצירא, יצחק בן יעקב - איטח, יהודההשבת הגדול
תל אביב Tel Avivתש"חרבינר, זאב אריה בן בנימין בינושהשבת העם והארץ

תל אביב Tel Avivתש"וגוטפריד, מרדכי בן עזריאלהשבת והאמונה
ניו יורק New Yorkתש"טפלדהורן, ישראל שמעוןהשבת והארץ
חמ"דתשס"בסימן טוב, אהרןהשבת והחזון

ירושליםתש"פזכאי, אהרןהשבת והלכותיה
ירושליםתש"נזכאי, אהרןהשבת וזמירותיה

ירושליםתשמ"אהירש, שמשון בן רפאלהשבת וישראל - ענג שבת
ניו יורקתשי"דכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץהשבת ומזרח העולם

ניו יורק New Yorkתש"בדושוביץ, ישראל בן שמעון יהודה ליבהשבת לקדשו
תל אביבתשכ"דהירש, שמשון בן רפאלהשבת
רמת גןתשמ"חועקנין, יעקבהשבת

בני ברקתשל"חגריינמן, יצחק דוד בן חייםהשג יד - קידושין
מודיעין עיליתתשנ"הלב, יעקבהשג יד - 2 כר'

ירושליםתשמ"האברהם בן דוד (הראב"ד השלישי) - נאור, בצלאלהשגות הראב"ד למשנה תורה - מדע, אהבה
ירושליםתשמ"דנאור, בצלאלהשגות הראב"ד למשנה תורה

ניו יורק1956משה הכהן מלונילהשגות הרמ"ך על הרמב"ם <מהדורת אטלס> - 4 כר'
השגות הרמב"ן על ספר המצות - כת"י



ניו יורק New Yorkתשט"ומבשר בן נסי הלויהשגות על רב סעדיה גאון
קושטא Istanbulר"עמשה בן נחמן (רמב"ן)השגות של הרמב"ן ז"ל

פררה Ferraraשי"זאלאשקאר, משה בן יצחקהשגות
פיוטרקוב Piotrkowתער"גאורדמאן, משולם שאול בן שרגאהשגחה והמעשה
בני ברקתשס"הפלדמן, בן ציון בן מאירהשגחה פרטית

קובץ גליונותהשגחה פרטית - 2 כר'
לובליןתרע"בהשגחת הבורא
בני ברקתש"פבעילום שםהשגת העירוב

ירושליםתשס"זגלזרסון, מתתיהוהשואה בדילוגים
ירושליםתשנ"הפוקס, אברהםהשואה במקורות רבניים

ירושליםתשכ"זביבליוגראפיההשואה והגבורה באספקלריה של העיתונות העברית - 2
חמ"דחש"דפרידמן, משה  לוין, אברהםהשואה והקמת המדינה

ירושליםתשמ"זשוארץ, יואל - גולדשטיין, יצחקהשואה
ניו יורק New Yorkתשט"וגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבהשוחט והשחיטה בספרות הרבנות

חיפהתשנ"בפרקש,יצחק שלמה - רוזנברג, ברוךהשולח סבלונות
ריגה Rigaתרצ"חליפשיץ, אברהם דוד בן הללהשולחן הטהור

חמ"דחש"דבעילום שםהשולחן הערוך למסקנא - 2 כר'
בני ברקוויל, ישראל מאיר בן אברהם צביהשולחן כהלכתו

ורשה Warsawתרל"דהלוי, משה שלמה זלמןהשולמית
תל אביבתשל"באדאדי, אברהם חיים בן נתןהשומר אמת <מהדורה חדשה>

ליוורנו Livornoתר"טאדאדי, אברהם חיים בן נתןהשומר אמת
קראקא,תר"ץהשומר הדתיהשומר הדתי
ורשה,תרפ"טהשומר הדתי. פוליןהשומר הדתי

ירושליםתשמ"הבזק, יעקבהשופט בדין העברי
ירושליםתשס"ועוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלהשופט והמשפט
תל אביב Tel Avivתרצ"טאפרתי, משה אפרים בן אברהם אבאהשופר הגדול

ירושלים Jeruasalemתשע"בשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןהשופר והלכותיו
ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןהשופר סמל לתשובה ולאחרית הימים

בני ברקתשנ"המלכה, שלמה בן דודהשורשים אור ליהדות
בני ברקתשנ"טואזאנא, אליהו בן שלמההשושלת לבית ואזאנא
חמ"דחש"דמיכלסון, אהודהשושלת לבית פינטו

,[ג'רבה]תשי"ד-תשט"וירחון רבני תורניהשושנה - 3 כר'
ליקוודתשע"השרים, שאולהשחיטה בהגרמה

ירושליםתשס"דלוינגר, ישראל מאירהשחיטה וצער בעלי חיים
לבוב Lvovתרנ"טאבות. תרנ"ט. למברגהשיב לב אבות



ניו יורקתשע"הטייטלבוים, משה בן צבי הירשהשיב משה <מהדורה חדשה> - 5 כר'
לבוב Lvovתרכ"וטייטלבוים, משה בן צבי הירשהשיב משה

נויביד Neuwiedתק"טליפשיץ, אליעזר בן שלמה זלמןהשיב ר' אליעזר ושיח השדה
ירושליםתשס"זמורגנשטרן, אריההשיבה לירושלים

חמ"דתש"פבעילום שםהשיבה שופטינו כבראשונה
ירושליםתשס"זכהן, יקותיאל בן דבהשידוכים בדרך חז"ל

ניו יורקתשע"חבידרמן, דוד צבי שלמה נפתלי בן אלתר אלעזר מנהשיחות לדופקי תשובה מתוך שמחה - בראשית
חמ"דתשע"הברוורמן, אליהו - רביבו, מנחםהשימוש בחשמל בשבת
חמ"דתשע"גברוורמן, אליהוהשימוש בחשמל בשבת

חמ"דתשע"ונאומברג, משההשימוש במטבח ובכליו במקומות נופש
קרקוב Cracowשנ"זקיצינגן, יעקב בן יוסףהשיר הזה

גבעת שמואלחש"דמשפחת טויטו (עורכים)השיר והפיוט
ירושליםתש''פנתניאן, יוסף בן משההשיר והשבח לחי עולמים

ירושלים Jeruasalemתשע"דאדמו"ר מפוריסובהשיר והשבח
בני ברקתש"ללקט שירים באידישהשיר והשבח

בני ברקתשע"אפרדס, שניאור זלמן בן חיים מאניס הלויהשיר והשבח - 2 כר'
ירושליםתשע"הרוזנווסר, משה יהודה בן צבי דבהשיר והשבח

ירושליםתשכ"השפר, שאול בן יעקבהשיר שבמקדש <שלטי הגבורים>
מודיעין עליתחש"דגרוסברג, אהרן חייםהשירה הזאת

ירושליםתשס"חחזן, ששוןהשירה הזאת - 2 כר'
חמ"דתשס"אקליין, אליעזרהשירה הזאת

לודתשס"טחזן, אפריםהשירה העברית באלג'יריה
תל אביבתשט"זבן אור, אהרןהשירה העברית בימי הבינים

ירושליםתשנ"דשטרית, יוסףהשירה הערבית יהודית בצפון אפריקה
ירושליםתשס"ושטרן, שמואלהשירה וניגון בעבודת ה'
אנטוורפןחש"דשיינברגר, דודהשכיר והקבלן בשבת

ירושליםתשע"זבעילום שםהשכל וידוע אותי
ירושליםתשמ"טזייטשיק, חיים אפרים בן אשרהשכל וידוע אותי

מקסיקותשכ"באביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דובהשכל וידוע - 2 כר'
בני ברקתשע"ארוזנבוים, יעקב ישכר בער בן חיים מרדכיהשכל וידוע
בני ברקתשע"טבן נון, יצחק בן משההשכל וידע

ירושליםתשנ"הירחון לדברי תורה ומוסרהשכל - 13 כר'
לונדוןתשל"גניומאן, אברהם יעקבהשל"ה הקדוש (אנגלית)

בני ברקתשע"גבני משפחת כהןהשלהבת בקיפאון הסקנדינבי - 2 כר'
ירושליםתשנ"בשוורץ, יואל בן אהרןהשלום באספקלריה תורנית



דורהוביץתרע"דשפירא, חיים מאיר יחיאלהשלום והאחדות
ירושליםתשע"דשפירא, חיים מאיר יחיאל - שפירא, אברהם יעקבהשלום והאחדות, נתיבות שלום <מהדורה חדשה>

חמ"דתשע"חתורג'מן, מאור מאירהשלחן הבהיר
תל אביב Tel Avivתרצ"זכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץהשלחן הטהור

ירושליםתשע"טפסין, אהרן יהושעהשלחן הערוך לרב
ביתר עיליתתשע"זאוחנה, אלעזר בן משה חייםהשלחן השלם - 2 כר'

ירושליםתשס"חגרוס, אברהם חיים בן עוזר זלמן הכהןהשלחן והכלים
ירושליםתשנ"השוורץ, יואל בן אהרןהשלחן ערוך ונושאי כליו

ירושליםתשנ"חשרים, נוריאל - בן יעקב, אברהםהשליח הנודד - 2 כר'
ירושליםתשל"ברקובר, נחום בן חייםהשליחות וההרשאה במשפט העברי

וילנה Vilnaתרפ"חהשלמה לירושלמיהשלמה לירושלמי
ירושליםחש"דדויטש, ברוך שמואל הכהןהשלמה לסדר הדורות <כתב יד>

ורשה Warsawתרל"טשניאור זלמן בן ברוך מלאדיהשלמה מן שלחן ערוך רז"ל
אפרתתשע"זמכון להלכה ולמחקר שע"השלמות והוספות לערכים באנצ"ת - א -כ

ירושליםתשנ"דהילמן, דוד צבי בן אשרהשלמת החסר בפירוש במה מדליקין לה"ד אבודרהם
קידן Kedainiaiתרפ"הפיינזילבר, שלמה בן אהרן יוסף הלויהשלמת המדות
איתמרתשע"טכנרתי, עמיחיהשם אורחותיו
בילגורי Bilgorajתרצ"גפראנק, משה קלונימוס מצאנזהשם אקרא
בני ברקתשנ"זבעילום שםהשם לנגדי

מודיעין עיליתתשע"הבוטרשוילי, פנחסהשם ממית ומחיה
בני ברקתשנ"גכתב, אבליןהשם רועי

ירושליםתש"פלביא, רועיהשם רועי - א
מצפה רמוןתשע"הספז, אוריאלהשם רועי

ירושליםתשע"וגברא, משההשמות הפרטיים בקרב יהודי תימן
בני ברקתשע"חטוטיאן, משההשמח בחלקו

ירושליםתשמ"טשוורץ, יואל בן אהרןהשמחה באספקלרית היהדות
חמ"דתשע"טקרישבסקי, שלמההשמחה בתפארתה
בני ברקתש"עבובליל, משההשמחה האמיתית

קרית אתאתשע"וטאוב, יהודההשמחה ההודיה והשירה
ירושליםתשל"דאג'ייני, רחמים יוסףהשמטות הרמב"ם

ירושליםתשל"חגרליץ, יוסף שלמה בן אריה לייבהשמיטה באור החסידות
מודיעין עליתתשע"דירום, נתן צביהשמיטה במחיצת גדולי הדורות

ירושליםתשנ"דעוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלהשמיטה היובל ומצות הקהל
ירושליםתשע"דגוטליב, נתן בן יוסףהשמיטה והלכותיה
ירושליםתשס"זשטרנבוך, משה בן אשרהשמיטה כהלכתה



נחליםתשמ"זשינובר, צביהשמיטה לאור המקורות
ירושליםתשס"חארגון אילת השחרהשמיטה

ירושליםתשע"גטולידאנו, משה בן דניאלהשמים החדשים <מהדורה חדשה>
חמ"דחש"דעייש, דוד חייםהשמים מספרים כבוד א"ל

ירושליםתשע"גבניזרי, שלמההשמים מספרים
ירושליםתשס"חגמליאל, משה בן שלוםהשמים מספרים
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבהשמים מספרים

טבריהתש"עקוק, איסר דב בן נחום הכהןהשמיעני את קולך - 2 כר'
ישראלתשע"זשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקהשמעת כלאים - 2 כר'

תל אביב,תרפ"חבלקינד, ישראל בן מאירהשמרונים
ירושלים Jeruasalemתשע"הארלננגר, יצחק בן אהרן - ארונובסקי, מרדכי נחמןהשמש בגבורתו
ברוקליןתשע"דמערכת בית צדיקים (באבוב)השמש בגבורתו
ניו יורק New Yorkת"שפרידמאן, מנשה שמחה בן יחיאלהשמש בגבורתו
ירושליםתשמ"בקובץ תורני בטאון ברית בני תורההשמש - 5 כר'

ירושליםתשע"אקלוגר, בנימיןהשמש
צפתתשס"הווינברגר, צבי - חפץ, ברוךהשנאה והחינם

ישראלחש"דקראוס, נפתליהשנתון הדתי האנציקלופדי
ירושלים,תשי"גלווין, יהודה אריה ליב בן יצחק מאיר הכהןהשנתון החרדי

בני ברקתשס"חכהן, אלחנן בן צדקיהוהשעטנז להלכה ולמעשה
תל אביבתשנ"חהופנר, נפתלי בן אליעזרהשער לשמים

בני ברק Bene Berakתש"חהשערהשער
פראג,תקצ"ב,בונדי, אליהו בן זליגהשערים

בני ברקתשנ"חזילברברג, יעקב יהודההשפה האלוקית
ירושליםתשע"חשוורץ, יואל בן אהרןהשפעת זכות רחל אמנו

(Warszawa,תרצ"ה]סאמט, חיים שלמההשפעת ספרותנו העתיקה על פתגמי העם
ירושליםתשע"הלוצקין, אברהם אליהוהשקדן הצנוע - רבי חיים בנימין הלוי לוצקין

ירושלים Jeruasalemתשע"אסג"ל, יהשקדן - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתר"צהלוי, יוסף צבי בן אברהםהשקפה לברכה <מקורות הברכה>

ירושלים Jerusalemתרפ"חקום, חיים שלמה בן שמעון זימלהשקפה על מגילת אסתר
ניו יורק New Yorkתרצ"דהורוויץ, משה בן אהרן יהודההשקפות הרמ"ה

ביאליסטוק Bialystokתרע"באדלמאן, מרדכי יצחק בן שמחה ראובןהשקפות התלמוד בהעולם
רחובותתשס"דפולצ'ק, שלמההשקפת המקרא

ירושליםתשד"םמערכת המחנה החרדיהשקפת הנצח לשאלות הזמן
נתניהתשכ"טירחון ישראל סבאהשקפת ישראל סבא

בני ברקתשמ"הזלצר, זאבהשקפת עולמה של היהדות על פי משנת מהר"ל מפראג



בני ברקתש"מאוסף מאמרים ומכתביםהשקפתינו - 3 כר'
תל אביבתש"מדון יחיא, שבתי דניאלהשר חיים משה שפירא

תל אביב Tel Avivתשי"דלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןהשר מקוצי - האנוסים מוילנה
תל אביב Tel Avivתשי"דפנקס, דוד צבי בן יעקב יהודההשר רבי דוד צבי פנקס ז"ל

ישראלתשס"זבן דוד, אליעזרהשתא הכא עבדי
ירושליםתש"סמאור, מנחם זאבהשתדלות המאמין
ירושליםתש"סמאור, מנחם זאבהשתדלות רוחנית

יסודותתשע"השוורץ, עזריאל מרדכיהשתדלות
ורשה Warsawתרנ"חליפקינד, יהודה ליב בן ישראלהשתיה כדת

חולוןתשע"ואפללו, חנןהשתלה כהלכה
ירושלם,תש"טמארמורשטיין, משה אליהוהשתלשלות העולמות

ירושליםתשנ"הגוטל, נריה משה בן שלמההשתנות הטבעים בהלכה
אמשטרדם Amsterdamתצ"זלונדון, יעקב בן משה יהודההשתערות מלך הנגב עם מלך הצפון

מונקץ' Mukachevoתרצ"בבזשיליאנסקי, משה יהושע בן אשר זליגהשתפכות הנפש - 6 כר'
ירושלם,,תרס"ז]מקלנבורג, יעקב צבי בן גמליאלהשתפכות הנפש

תל אביבתשכ"אנריה, משה צבי בן פתחיההתאבדות אנשי מצדה בהלכה
ירושלים 2003Jeruasalemקמלמן, יהושעהתאבדות רוחנית ולאומית

לבוב Lvovתרל"זעמדין, יעקב ישראל בן צביהתאבקות
קרית נטפיםתשע"הדורי, זכריההתאחדות התימנים בארץ ישראל

ירושליםתשנ"התלמידי ישיבת בית יוסף צבי דושינסקיהתאחדות - 2 כר'
ירושליםמערכת דבר ההתאחדותהתאחדותינו - 2 כר'

טבריהתשע"אקוק, איסר דב בן נחום הכהןהתאנה חנטה פגיה - 2 כר'
סיימנוס, חייםהתאריך של פורים בקרית ארבע

ניו יורקתש"זקובץ לתורה ומוסרהתבונה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"טכהן,  ישעיהו בן שמעון אשרהתבוננות אחר האסף

ניו יורקתשמ"זקויפמן, צבי בן נתן נטעהתבוננות הנפש
חמ"דתשס"טמירניק, משה שמעוןהתבוננות ומעשה - 2 כר'

חמ"דחש"דבעילום שםהתבוננות נוספת אחרי ירח האתנים
ירושליםתשכ"דאבן עקנין, יוסף בן יהודה בן יעקבהתגלות הסודות והופעת המאורות

ורשה Warsawתרס"ארוזנטאל, שלמה גבריאל בן מרדכי זאבהתגלות הצדיקים - 2 כר'
ירושליםתשכ"ווויטאל, חיים בן יוסףהתגלות קברי צדיקים

ירושליםתשס"גלובצקי, בן ציון חיים בן משה יצחקהתדמות הלשון - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתש"גווייס, אברהם בן דוב ברהתהוות התלמוד בשלמותו

חמ"דתשע"ולוי, קוביהתהום
ירושליםתשע"חסגל, גדליה בן משה אהרן הלוי (מפרש)התהלים המבואר <מהדורה חדשה>



ירושליםתשל"גסגל, גדליה בן משה אהרן הלוי (מפרש)התהלים המבואר
ירושליםתשע"זסוקר, יוסף דודהתודה

ירושלים Jeruasalemתשע"טשולביץ, חייםהתודה - 2 כר'
ניו יורקתש"למשה בן יום טוב מלונדרישהתוספות שעל האלפס - יבמות כתובות גיטין קדושין

קרלסרוה Karlsruheתרמ"ב - תרצ"גתוספתא. תרמ"בהתוספתא לפי סדר המשניות - 4 כר'
וילנה Vilnaתקנ"טתוספתא. תקנ"טהתוספתא סדר זרעים <ר' יונה מווילנא>

ירושליםתשס"אלוונטל, חייםהתוקע בשופר והמקריא בתקיעות
ירושליםתרפ"טשבועון מזרחיהתור - 35 כר'

תל אביבתש"לרוזנבוים, מאיר בן איתמרהתורה  לאור התקופה
ירושלים Jeruasalemתשע"דקובץ חידושי תורההתורה הזאת

תל אביב Tel Avivתשי"גכהנא, קלמן בן בנימין זאב הכהןהתורה המסורה לשיטת הרמב"ם
ירושליםתש"עשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןהתורה התמימה - 7 כר'
נוה דקליםתשמ"טמכון התורה והארץהתורה והארץ - 10 כר'
ווארשאתרנ"ז - תרנ"טגידמן, משה בן יוסףהתורה והחיים - 3 כר'

וילנה Vilnaתרע"גיולס, זכריה ישעיהו בן מרדכי צבי הכהןהתורה והחכמה - 2 כר'
קרית אונותשס"אערוסי, רצון בן יוסף הלויהתורה והליכות עמנו - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"ט - תשכ"בהתורה והמדינההתורה והמדינה - 8 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"בלווינזון, יעקב בן יהודההתורה והמדע

ירושלים Jerusalemתרפ"חזאקהיים, אברהם בן משה נתןהתורה והמלאכה
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבהתורה והמסורה

ירושלים Jerusalemתשס"טכהנא-שפירא, צבי הירש אשר בן שמואל יהודה הכהתורה והמצוה <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתשי"זמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלהתורה והמצוה <מלבי"ם> - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרע"גכהנא-שפירא, צבי הירש אשר בן שמואל יהודה הכהתורה והמצוה לריצב"א
בני ברקתשס"טבית המדרש זכור ליעקבהתורה והמצוה - איסור והיתר

ניו יורק New Yorkתרפ"חהורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלויהתורה והמצוה - א
ירושלים Jeruasalemתשע"בטהבש, שמעיה אליהוהתורה והמצוה
לונדון Londonתרמ"דכהן-צדק, יוסף בן אהרןהתורה והמצוה
בני ברקתשכ"חליפקין, חיים יצחק בן אריה ליבהתורה והמצוה
שצ'צ'ין Szeczinתרכ"הקאצנלנבוגן, משה בן נחוםהתורה והמצוה

ירושליםתשנ"חשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןהתורה והמצוה - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ח!סטודיניצקי, יוסף חיים יצחק בן אברהם ירחמיאלהתורה והעבודה

ניו יורק New Yorkתשט"ז - תשי"חטלושקין, ניסן בן משה יצחקהתורה והעולם - 3 כר'
תל אביב,תש"יוולף, יוסף אברהם בן פינחסהתורה והעם

ברלין Berlinתרפ"ד - תרצ"בגולומב, דוד בן יהודה ליבהתורה והתלמוד - 2 כר'
קרית אונותשנ"זערוסי, רצון בן יוסף הלויהתורה וחזון הדורות



ניו יורקתשע"חקאהן, דוד בן צבי משההתורה וחכמות חיצוניות
תל אביבתשס"גקורמן, אברהםהתורה וכתבה

ירושליםתשע"במערכת במשנתםהתורה וקבלתה במשנתם של רבותינו
ישראל1965קשב, שבתי טוביההתורה מיטב הסחורה (הישיבות בישראל)

תל אביב Tel Avivתשי"גגרשוני, אהרן אליהו בן ישראל גרשוןהתורה, המדינה והיהדות הדתית
איתמרתש"פכנרתי, עמיחיהתחדשות

ירושליםתשנ"ויאדלר, משה מאיר בן נתנאלהתחזקות בתפילה לה' - 2 כר'
ברלין Berlinתר"י-תרי"זזקש, שניאור בן צמח (מו"ל)התחיה א -ב

רמת גןתשס"הרבפוגל, משה מאירהתחיה הלאומית והדתית בציון
תשל"אהלאור, יום טובהתחיה הרוחנית מוסרית של עם ישראל

בית שמשתשע"הסעדיה בן יוסף גאוןהתחיה והפדות <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרל"גסעדיה בן יוסף גאוןהתחיה והפדות

ירושליםתשמ"גגויטיין, שלמה דבהתימנים
ירושליםחש''דהלוי, אברהם מימוןהתינוק
ורשה Warsawתרנ"א - תרס"אאדלמאן, שמחה ראובן בן חיים יהודה ליבהתירוש

בני ברקתשע"דנחום, חיים בן שלום - בן נון, אדםהתכלאל המבואר
בני ברקתשע"בגברא, משההתכלאל המדעי המהודר

בני ברקתשע"ומכון יוסף שלוםהתכלאל המפורש <תפילה בכוונה> - 6 כר'
חמ"דתש"פבעילום שםהתכלית

חמ"דחש"דאריאל, שמואלהתכלת וחידושה
ורשה1937ווייס, אברהם בן דוב ברהתלמו הבבלי בהתהוותו הספרותית

רחובותתשס"טחן ציון, מרדכיהתלמוד בפי העם
ירושליםתשל"זבן הרוש, שמואלהתלמוד בתנ"ך

התלמוד הירושלמי
ירושלים Jeruasalemוכטפוגל, משה אליעזר בן יהושע בצלאל (ביאור)התלמוד הקצר (על הרי"ף) - 3 כר'

ברלין Berlinתרפ"חקאצנלסון, יהודה ליב בנימין בן ישראלהתלמוד וחכמת הרפואה
תל אביבתשל"ונפתל, אברהם משההתלמוד ויוצריו - 2 כר'
לבוב Lvovתרפ"חקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןהתלמוד ומדעי התבל

ירושליםתשס"ופרומן, יהודההתלמוד כהווייתו
תל אביב Tel Avivתש"לגאלון, צמח בן משה צביהתלמוד על התנ"ך - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"דלוי, ימיןהתמודדות עם אובדן תינוק

ורשה Warsawתרצ"ה - תרצ"חקובץ תורניהתמים - 2 כר'
רחובותתשס"חחן ציון, מרדכיהתנ"ך בפי העם
תשל"גשילו, שבתיהתנ"ך והמציאות

תל אביבתש"ןשפיגל, יהודה בן משה יוסףהתנ"ך כערש למשפט העמים



ירושליםתשע"ארזניק, לייבלהתנ"ך מן השטח - א
ירושליםתשע"דתנ"ך ע"פ סדרי המסורההתנ"ך ערוך לפי סדריו ע"פ המסורה

בני ברקתש"פכהן, אליהוהתנא האלוקי
ירושליםתשכ"זפוקס, אברהםהתנאים המדיניים של יהודי פולין במאה הי"ח

תל אביב Tel Avivתשי"ארוזנשטיין, אברהם משההתנאים ומשנתם - 4 כר'
מודיעין עיליתתשס"חחש"מהתנאים לאיסור מלאכה בשבת

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"זווילף, שלמה בן ישעיה יוסףהתנהגות הדרך - 2 כר'
תל אביבתשט"זהסתדרות פועלי אגודת ישראלהתנועה ופעולותיה

ירושליםתשמ"טכהן, דודהתנוצצות אורו של משיח
תל אביבחש"דגיל, משההתסתרים

פיוטרקוב Piotrkowתרע"אדוד שלמה בן שמואלהתעוררות התפלה
ניו יורקחש"דאשכנזי, קלונימוס קלמן יהושעהתעוררות לחתן

בני ברקתשנ"דריסנר, מרדכי יעקב בן מנחם מנדלהתעוררות ללימוד התורה
בית המדרש סאמבורהתעוררות לעבודת השי"ת - 2 כר'

בודפסט Budapestתרפ"ג - תרצ"דסופר, שמעון בן אברהם שמואל בנימיןהתעוררות תשובה - 7 כר'
ירושליםתשס"זמנשה, ראובן בן יעקבהתענג על ה' - 3 כר'

פרנקפורט דאודר Frankתנ"גאריסטו. מיוחס לוהתפוח
מודיעין עליתתשע"בירום, נתן צביהתפילה במחיצת החפץ חיים

ירושליםתשל"חפוקס, יעקב יצחקהתפילה בציבור
כהן, גבריאל חייםהתפילה היהודית המשך וחידוש
עמנואלחש"דמאזוז, מרדכיהתפילה והדקדוק קשר הדוק

אשדודתש"עשושנה, יוסף בן זבולוןהתפילה וההודאה
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןהתפילה ומשמעות הזמן ביהדות

בני ברקתשס"וכודרי, יוסף בן אליהו ציוןהתפילה כקרבן - 2 כר'
ירושליםתשל"חרבינוביץ, חיים דב בן שרגא פייטלהתפילין של נפתלי

תל אביב Tel Avivתשט"זפרנקל, איסר בן יצחק ידידיההתפילין
קרית מלאכיתשס"חריטרמן, זאבהתפילין

תל אביב-יפו,תשי"גברקוביץ, חיים בן יצחק גרשוןהתפתחות האנושות לפי מושגי התנ"ך
פרידמן, אהרןהתפתחות תעשיית העופות

ירולשיםתש"לשזר, שניאור זלמןהתקוה לשנת הת"ק
מודיעין עיליתתש"פבורר, שמחה גרשוןהתקוה על הגבול

אזמיר Izmirתרי"חזוהר. תיקוני זוהר. תרי"ח. אזמירהתקונים
ירושליםתשנ"אשוורץ, יואל בן אהרןהתקופה באספקלריה תורנית

חמ"דתשס"זוינטרויב, ישראל אליהוהתקופה בסערת אליהו
ירושליםתשס"אכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץהתקופה הגדולה - 2 כר'



בני ברקתשמ"בוולף, יוסף אברהםהתקופה ובעיותיה - 4 כר'
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןהתקופה ומשמעותה

ירושליםתשס"דויצמן, יחיאלהתקופה
בני ברקתשס"גשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויהתקן עצמך ללמוד תורה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרמ"טירושלים. מאה שעריםהתקנות למאה שערים
ירושליםחש"דעדס, יעקב בן יהודההתקרבות להשם

אשדודתשנ"הקובץהתקשרות בתפילין
יפו,תרע"גלוין, מנשה בנימין (עורך)התרבות הישראלית

תל אביבתשל"טויס, רפאלהתרגום הארמי לספר איוב
בודפסט Budapestתר"צנייהויזן, חיים שמעון בן משה יהושעהתרגום למגילת רות

ירושלים Jerusalemתש"טשפירא, יהושע צבי מיכל בן יעקב קופלהתרגשות הלב
בני ברקתש"סבעילום שםהתרת נדרים המבואר

ירושלים Jeruasalemתשע"דשטרנבוך, משה בן אשרהתרת נדרים עם ביאור מילתא דשכיחא
איתמרתשס"בכנרתי, עמיחיהתרת נדרים

אמשטרדם Amsterdamתצ"ח - תצ"טדוראן, שמעון בן צמחהתשב"ץ <דפו"ר>
לבוב Lvovתרנ"אדוראן, שמעון בן צמחהתשב"ץ - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתשט"והדרי, ישעיה ח בן דודהתשובה במשנתו של הראי"ה קוק - 2 כר'
פתח תקוהתשנ"הוילמן, פנחס הכהןהתשובה בספרות השו"ת
חמ"דחש"דבעילום שםהתשובה הלכה למעשה

תל אביב Tel Avivתשי"טעציון, יצחק רפאל בן שרגא פייבל הלויהתשובה - 2 כר'
ירושליםתשס"זספר זכרוןואביו שמר - 2 כר'
ישראלתשנ"ופרץ, מיכאלואביטה ארחותיך

באר שבעתשמ"וחורי, חייםואברהם זקן
אזמיר Izmirתרנ"טפאלאג'י, אברהם בן חייםואברהם זקן

ירושליםתש"עלזכרו של הרב אברהם רביץואברהם שב למקומו
ירושליםתש"סארליך, דב בן משהואד יעלה

חולוןתשס"בדויד, אהרן בן חכםואד יעלה - 9 כר'
חש"דדרגולי, איתמר בן שמואלואד יעלה

טורנטוחש"דכולל בית אברהם דודואד יעלה - 3 כר'
בית שמשתשע"דאברהמי, שמואל יעקב בן אליהוואדעה עדותיך

ראש העיןתשע"במונייצר, אבישלום בן ניסיםואהבת לרעך כהלכה
ירושלים Jerusalemתש"י-תשי"אכהן, חיים בן שלוםואהבת לרעך כמוך

ירושליםתשמ"הניומן, יעקב ישראלואהבת לרעך
ניו יורקתשס"טפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןואהבת לרעך

ירושלים Jerusalemת"ששלזינגר, מרדכי בן שמואלואוד מצל מאש



אלון שבותתשע"ארוזן, ישראל בן דבואוהב גר
חמ"דחש"דיעקובוביץ, אברהם אליהו בן יהודהואוריתה קשוט

ירושליםתשע"אקינד, דניאל בן צבי אברהםואזמרה
בני ברקתשע"טדינר, מיכאל שלום בן יהודה אריה הלויואחד תרגום

ירושליםתשע"ויאקאב,יצחק אליעזרואטהר ואתקדש
חמ''דחש''דסגיב, רוןואין ברוחו רמיה

בת יםתשס"גישראל, אברהםואין למו מכשול - 21 כר'
זכרון מאירתשס"זשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויואיש שומע לנצח ידבר

ישראלתשע"דקנוהל, אלישיב - אריאל, שמואלואכלת ושבעת
ירושליםתשס"גקובץואל מעלת אבותם ישובו

ירושלים Jeruasalemחש"דמאזוז, מאיר בן מצליח - יב"א הלויואל תטש תורת אמך
חמ"דתשע"ברבינוביץ, נתן דוד בן יצחק יעקבואלה הדברים שנאמרו לדוד - 2 כר'

תל אביבתשמ"בארזי, אברהםואלה שמות בני ישראל
בני ברקתשל"דזילבר, יחיאל אברהם בן בנימין יהושעואלה שמות
ניו יורקתשע"וליטוואק, הלל דוד בן שלוםואלה שמות

ירושלים Jerusalemתשי"חשווארצמאן, מאיר בן ישראל משהואלה תולדות הרבי הראשון מגור
ברלין Berlinתרצ"טביברפלד, חיים בן אברהםואלו ההלכות
ירושליםתשל"דקובץואם בגבורות

ירושליםתשכ"טקאהן, דוד בן צבי משהואם תאמר - 8 כר'
ניו יארק,הק' תש"ך)קאהן, דודואם תאמר

לונדוןתשס"ודאנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאלואמונתך בלילות
ירושליםתשנ"זולבה, רבקה בת אברהםואמונתך בלילות

ירושלים Jerusalemתרפ"ז - תרפ"טווילדמאן, יהושע אלטר בן אלימלךואמרו אמן - 3 כר'
ביתר עיליתחש"דכוללי דורשי ציוןואמרתם זבח פסח
ירושליםתשע"גסיגל, פסח גרשוןואמרתם זבח פסח
ירושליםתשס"ורוסוף, דודואמרתם כה לחי

אשדודTunisתשס"חסמינר בית יעקב החדש אשדודואנוהו - לקט שיחות בין אדם לחבירו
בני ברקתשפ"בסולומונס, שלמה רפאלואנחנו נברך

מעלה עמוסתשנ"הפאק, יוסף מרדכיואני אברכם - הלכות נשיאת כפים
ירושליםתשנ"באביב"י, אריהואני בגולת סיביר
ירושליםתש"עשאף, אלחנן צבי פייבל בן אליהו מרדכיואני בה' אצפה

בני ברקתשע"חכהן, יגאלואני בחסדך בטחתי
ביתר עיליתתשס"זוולפסון, משהואני תפילה

יאקב, שושנה בת אריהואני תפילה - אמונה
בני ברקתש"עלוגאסי, יעקב ישראלואני תפילה



בני ברקתשס"טנס, חיואני תפילה
ירושליםחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןואני תפילה
חמ"דחש"דתיקונים. שובבי"םואני תפילה

אלון שבותתשס"טבית הכנסת הספרדי אלון שבותואני תפילתי  ב
ירושליםתשע"דאבידן, משהואני תפילתי לך ה'

ירושליםחש"דשץ, יהודה ליב בן יעקבואני תפילתי לך - עת רצון
ירושלים Jerusalemתשס"טיוסף חיים בן אליהו  (ליקוט)ואני תפילתי

ירושליםתשל"אזייטשיק, חיים אפרים בן אשרואני תפלה - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"ולוי וור, אברהםואני תפלה - 2 כר'

בית שמשתשס"ארוט, אהרן בן שמואל יעקבואני תפלה
בני ברקתשנ"אגולדשטוף, דניאל בן יעקב יוסףואני תפלתי - א
ראשון לציוןתשס"דטנג'י, אופיר בן שלוםואני תפלתי - א
תל אביבתשי"גספר קהילהוארשה - 3 כר'

ירושליםתשע"טמוזסון, יעקב שלמהואשיבה דברי - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתרצ"חמאקובסקי, צבי בן בנימיןואשיבה שופטיך
ניצןתשע"זפרידמן, יואל (עורך)ואשיבה שופטיך

ירושליםתשס"זישיבת אהל שמעון ערלויואשיחה בחוקיך - 2 כר'
חש"דקובץ חידושי תורהואשיחה בחוקיך
לייקוואדתשע"בגינזבורג, חיים ירוחם בן אפרים מרדכיואשפוך נפשי

ירושליםתשס"דקושלבסקי, שלמהואשר תבאנה יגידו
ירושלים Jeruasalemתשס"אמבחר מאמריםואת ארצי חלקו

ירושלים Jeruasalemתש"עיפה, הושעיה יהודה יעקב בן ארנוןואת הבנים תקח לך
פתח תקוהתשע"אגולדוסר, עמיקםואת החסר

בני ברקחש"דשמואל, אליהוואת הנחלים ארנון - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"המסינג, גלעדואת עלית על כולנה - נשים בתנ"ך

בית שמשתשע"במכון אם בישראלואת צנועים חכמה
ירושליםחש""דסרבניק, יהודהואת רוחי אתן בקרבכם
ירושלים Jerusalemתש"הועד להפצת רעיון הקדושה בישראלואתה את בריתי תשמור
ירושליםתשמ"אהועד לחיזוק טהרת ישראלואתה את בריתי תשמר
ירושלים,תשט"זועד להפצת רעיון הקדושה בישראלואתה את בריתי תשמר

ניו יורקתשנ"בגינזבורג, אליעזר בן אפרים מרדכיואתה ברחמיך הרבים - 2 כר'
בני ברקתשנ"הרוט, אליהוואתה קדוש

ירושליםתש"סאלבום, אביגדורואתה תחזה - 4 כר'
חמ"דתשפ"אבעילום שםואתם הדבקים

ירושליםתשנ"השוורץ, יואל בן אהרןואתם עדי



אשדודתש"עפולק, מנחם מרדכי בן יצחק אליהו הלויואתפלל כדת
ליקווד נ. ג' Lakewooכהן, אברהם משהובא הכהן - נדה
בני ברקתשס"השוק, מנחם הלוי בן צבי הירשובא הלוי - 2 כר'

ניו יורקתשס"וטומבק, חיים אהרן לפידות בן אריה ליבובא השמש
חמ"דתש"ןעמר, נחום בן משה דוד הלויובא לציון גואל
קרית ספרתשס"טרובנשטיין, יוסף בן אשר זליג הכהןובא לציון גואל
ירושליםתשע''חזכאי, אהרןובאו ציון ברינה

אשדודתשע"זנחמני, יגאלובהם נהגה יום ולילה
ירושליםתשס"א - תשס"באיחוד אברכי ערלויובהם נהגה

בני ברקתשע"חועד אהבת תורה סאדיגורהובהם נהגה - 2 כר'
חמ"דתשע"גבעילום שםובו תדבק

ניו יורקתשס"חרוזמן, יונתן הלויובחקתיהם לא תלכו
קלפוהלץ, שמעון - קלפוהלץ, פסחובחרת בחיי"ם - תולדות רבי חיים יעקב קלפהולץ

חמ"דתשע"טפאלאג'י, חיים בן יעקבובחרת בחיים <מהדורה חדשה>
מונסיתשע"זבלאך, יוסף זלמן בן אליהו מאירובחרת בחיים
חש"דתשע"טבעילום שםובחרת בחיים
אנטווורפןתשס"טווייס, חיים יוסף דודובחרת בחיים
ירושליםתשמ"גזהר, אוריובחרת בחיים
סאטמאר,,תר"ף]מאליק, חיים יצחק בן משה יעקבובחרת בחיים
ירושליםתשנ"טמארכעוועקע, שלום אלטרובחרת בחיים
משה בן מימון (הרמב"ם)- מיוחס לוובחרת בחיים

צפתתשע''זסופר, יפתחובחרת בחיים - 4 כר'
אזמיר Izmirתרל"דפאלאג'י, חיים בן יעקבובחרת בחיים
וינה Viennaתרצ"דקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןובחרת בחיים
ניו יורקתשע"הרבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאובחרת בחיים
בני ברקתשע"וווייל, ישראל מאיר בן אברהם צביוביום השבת
רמת גןתשע"גמכון ניר דודוביום השבת

ירושליםתשס"טוויינפלד, יחזקאל שרגא בן אברהםוביום שמחתכם
ירושליםתשס"זספר זכרוןובכל נפשך
בני ברקתשס"טדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבובכן צדיקים

תשפ"אחמ"דדיויד, יעקבובלכתך בדרך
תשע"בדינר, יהודה אריהובלכתך בדרך
ירושליםתשס"אזילבר, נטע שלמה אהרןובלכתך בדרך
פאססעיקתשע"חהירט, צבי ליפאובמשה עבדו
חלוצהתשע"בכולל מדבר שורובמשפטי ילכו



ירושליםתשנ"גמארק, מנחם מנדלובנחה יאמר - ד
לונדוןתשס"חראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןובני ציון יגילו במלכם - 4 כר'

תל אביבתשע"האליאסי, שלוםובקש חכמה - קהלת
בני ברקתשע"הכהן, אהרן בן משה ישעיהוובראשי חדשיכם
ירושליםתשס"טכהן, משהובריתו להודיעם

ירושליםתשס"דבורשטין, אברהם דוב בן אבא שלוםוברכת
ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןוברכת

בני ברקתשס"אגרוס, מרדכי בן צדוקובשנה החמישית - א ב
בני ברקתש"סגרוס, מרדכי בן צדוקובשנה הרביעית - 2 כר'

קרית ספרתשנ"חרובינשטיין, מרדכי הכהןובשנה הרביעית
הר ברכהתשע"חהוטרר, בועזובשנה השביעית - 2 כר'

בני ברקתשע"הקוסובסקי שחור, דוד שלמה בן יצחק אברהםוגבורתיך יגידו
ירושליםתשס"טאבינר, שלמה חיים הכהןוגבר ישראל
בני ברקתשס"אוגילו צדיקיםוגילו צדיקים

ירושליםחש"דאבידן, דןוגם את הגוי - דן
ליקוואדתשס"הספר זכרוןוגר זאב

חמ"דתשס"בפינק, דוב הכהןודבר דבר
ירושליםתשס"זפנחסי, שמואל בן משהודבר דבר
ירושלים Jerusalemתרפ"דהדאיה, שלום בן משה חייםודבר שלום
ירושליםתשמ"חסנדומירסקי, בנימין מרדכיודברת ב"ם

ישראלתשס"אאוחיון, נסים בן אליהוודברת בם - 3 כר'
אופקיםתשס"בגאולה, בועז בן יהודהודברת בם - 8 כר'

תל אביבתשע"בדניאלי, בועז מרדכיודברת בם
ירושליםתשס"זטרופ, אביעד - זילברליכט, יעקב יהודהודברת בם - ד

ירושליםתשס''וטרופ, אביעד - טוקר, אליעזר חייםודברת בם - 2 כר'
חמ"דתשע"ומוסקוביץ, ברוךודברת בם - ב

חברוןתשע"זמרזל, ברוךודברת בם
ירושליםתשנ"טפלדמן, פנחס אליהוודברת בם - 2 כר'

בני ברקתשע"אפלק, יעקב יהודה בן מאירודברת בם
תל אביבתשנ"הקורט, חיים משה בן יששכרודברת בם

ירושליםתשס"א - תשס"דשאלות תמיהות וקושיות לימי בין הזמניםודברת בם - 3 כר'
תל אביב Tel Avivתשכ"זספר קהילהודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא

ירושלים Jerusalemתשי"טאוחנה, נסים בנימין בן מסעודודע מה שתשיב לאפיקורוס
ירושלים Jerusalemתרצ"אאלפס, בן ציון בן ירמיהו עקיבאודע מה שתשיב
ניו יורק New Yorkתש"גבלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבאודע מה שתשיב



נהריהתשס"טמייטליס, אבישי נתןודרשת בחגך - 5 כר'
ירושליםתשע"חגרוסמן, אהרן יהודה בן אברהם משה הלויודרשת וחקרת - 12 כר'

בני ברקתשנ"חרביבו, חיים בן יוסףוהאיש מרדכי - 4 כר'
ירושליםתשנ"חויזגאן, חנניה בן משהוהאיש משה
ירושליםתשס"בנעם, שולמיתוהאיש משה

קרית ספרתשס"אסולובייצ'יק, משה הלויוהאיש משה - 2 כר'
חמ"דחש"דפינטו, משה אהרוןוהאיש משה
חמ"דתשע"וצאלח, משה יחזקאלוהאיש משה

חמ"דתשע"אחן, עובדיה (כתיבה)והאר עינינו בתורתך - רבי משה לוי
קרית ספרתשע"הגולדשמיט, יוסף שלמה בן פסח מאירוהאר עינינו

ירושליםתשס"החברת יגדיל תורה בעלזאוהאר עינינו - סיום מסכתות ולמוד תורה
ירושליםתשע"בפיש, יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדור - סופר, יוהארכת ימים - ויחי יעקב

ירושליםתש"ספיש, יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדורוהארכת ימים
ירושליםתשס"טשפיגל, ישראלוהארץ אזכור

ירושליםתשע"ברוזנר, שלמהוהארץ לעולם עומדת
בני ברקהרשקוביץ, משה  בן יונה זאבוהב בסופה - 2 כר'

ירושליםתשנ"טאבידעוהגדת לבנך
עצמונהתשס"גאדלר, אליוהגדת לבנך

באר שבעתשנ"ו - תשנ"טבטאון המועצה הדתית באר שבעוהגדת לבנך - א-ז
בית אלחש"דמלמד, זלמן ברוךוהגדת לבנך
מודיעין עיליתתש"ענבון, אליהווהגדת לבנך
ירושליםתשס"וסעדון, אלטרוהגדת לבנך

ירושליםתשל"דאזרחי, ברוך מרדכי בן ישראלוהגית <ספר הדרכה לעיון והעמקה> - ב
בני ברקחש"דרבינוביץ, מרדכי בן רפאל אלחנןוהגית בו
ירושליםתשנ"האזרחי, ברוך מרדכי בן ישראלוהגית

בני ברקתשנ"זשלזינגר, יצחקוהדרת פני זקן
חמ"דתש"פספר זכרוןוהוא פלאי

ניו יורקתש"עבינעט, משה שמעוןוהודעתם לבנך
תוניס Tunisתרע"בחאלימי, אברהם בן בנימיןוהוכח אברהם
ליפציג Leipzigתרל"ג - תר"מוהזהירוהזהיר - 2 כר'
ירושליםתשע"גאמסלם, אברהםוהחי יתן אל לבו
יבנהתשפ''אבן שושן, יוסף מאירוהחי יתן אל לבו

תל אביבחש"דרוז'ה, יעקב (עורך)והחי יתן אל לבו - סדר ז' באדר לאנשי החברה קדישא
ירושליםתשנ "טשוורץ, יואל בן אהרןוהחי יתן אל לבו
ראשל"צתשע"דטנג'י, אופיר בן שלוםוהחי יתן אל ליבו



בני ברקתש"סאוסף מאמרים על הרבי מטאלנא זצ"לוהחשכתי לארץ ביום אור
קרית מלאכיתשע"גפרידלנד, אברהם מנדלוהיה ברכה - א

ירושליםחש"דשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובוהיה ברכה - 3 כר'
ירושליםתשס"גשרגא, ברוךוהיה העולם - 3 כר'
חמ"דחש"דפרנק, עקיבא בן יעקב הלויוהיה העקב למישור

ירושליםתשס"זאגודת פתיל תכלתוהיה לכם לציצית - 12 כר'
בני ברקתשע"באינדיג, משה בן יצחקוהיה לשון שמחה
בני ברקתשנ"גגרוס, מרדכי בן צדוקוהיה מחניך קדוש
ירושליםתשמ"חהופמן, אברהם יצחקוהיה מחניך קדוש
ירושליםתשנ"השוורץ, יואל בן אהרןוהיה מחניך קדוש
ירושליםתשס"דשוורץ, יואל בן אהרןוהיה מחנך קדוש
ירושליםתשס"האבידן, משה בן ציוןוהיה עקב תשמעון
בני ברקתשע"הלזכר מרת לאה צ'ולקוהיו הדברים האלה

ירושלים1991טאובר, עזריאל בן אהרןוהיו לאחד
ירושלים Jeruasalemתשע"ושוורץ, יוסף בן יעקבוהיו לאחדים בעיניך

ירושליםתש"סישיבת נזר התורהוהיו לאחדים - א
רמת השרוןתשע"וזכריהו, שלום בן צדוקוהיו לכבוד ולתפארת
ירושליםתשע"בכולל פנמהוהיו למאורות - חולין

ירושליםתשנ"זמנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהוהיית אך שמח
חמ"דתשע"וראובן, יהושע שיוהיית אך שמח

בני ברקתש"פשושן, איתן בן אליהווהיית לאיש
מונטריאולתשס"טמייזעלס, אברהםוהייתם לי סגולה - 2 כר'

לייקוודתשע"חגרינבוים, נתןוהייתם קדושים (הלכות תולעים)
ירושליםתשס"דהורוויץ, לוי יצחק הלויוהייתם קדושים
ירושליםתש"נקלצקי, חיים בנימין צבי בן יעקב ליבוהייתם קדושים
בני ברק Bene Berakתשע"הבעלום שםוהכן לבבם אליך
Frankfort on the Maiתרי"זקאצנלנבוגן, משה בן נחוםוהכנעני אז בארץ

ירושליםתשע"חבטיסט שמואלוהלא קצץ
ביתר עיליתתשע"ורבינוביץ, אריה מרדכיוהלך לפניך צדקך

ירושליםתשס"טאבינר, שלמה חיים הכהןוהלכת בדרכיו
ירושליםתשע"הג'קובס, יוסף בן יצחק הכהןוהלכת בדרכיו

ירושליםתשס"חנדזווירז, אברהם יצחק הלויוהלכתא כנחמני
בני ברקתשנ"זר' נחמן מהורודענקאוהלכתא כנחמני
תשע"חאסופת מאמריםוהמה בכתובים
ירושליםתשס"ארומפלער, אהרן צביוהמשכילים יבינו



ירושליםתשע"זדגן, איתמר (עורך)והנה רבקה יוצאת
מונסיתשע"זכהן, יואל בן חיים צביוהניף הכהן

מקסיקו סיטיתש"פכהן,יוסףוהניף הכהן - 2 כר'
בני ברקתשע"ופלצינסקי, נתן צביוהנער נער

ירושלים Jeruasalemתשנ"גרוזן, דוד משהוהסנה איננו אוכל
מודיעין עיליתחש"דטעפ, איתמרוהערב נא
ירושליםתשס"טשווארץ, שמואל בן דוב חייםוהערב נא

בני ברקתש"עצדוק, יוסף בן חייםוהצדיקו את הצדיק
ירושליםתשס"אבוגרד, זאב בן אליעזרוהצנע לכת
בני ברקתשס"ודברי התעוררותוהצנע לכת
תשע"דגרוזמן, דוד בן מאיר צביוהקימותי

ירושליםתשע"זלוין, יהושע בן אברהם דבוהרבה להשיב - רביעאה
ירושליםתשמ"אכהן, ירמיהו מנחם בן דודוהרים הכהן - 5 כר'

בני ברקתש"פמכון תורת הקרבנותוהשב את העבודה - דיני קרבן פסח
ירושליםתשמ"זכהן, יואלוהשב כהנים
ירושליםתשכ"חהכהן, משה בן שמעון דריהםוהשיב משה
לודתשנ"דמלכה, משה בן יחיאלוהשיב משה

בני ברקתשע"גבר, ישראל חנוךוהתענג על ד'
ניו יורקתרפ"טנחמן בן שמחה מברסלבוואונדער מעשיות פון רבי נחמן בראסלאווער

,(תל-אביב)1970ספר קהילהוואיסלאוויץ (וויסלוויצה)
ניו יורקתש"ךליברמן, חייםוואכף אויף, וואכט אויף! דאס אידישע הויז ברענט

ניו יורקתש"טספר קהילהוואלקאוויסקער - ספר יזכור
ווארשאתרצ"האורבאך, שמחה בונם בן חיים ברוך הכהןוואס איז און וויל הבונה
ניו יורקתרע"טמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןוואס איז דער מזרחי?
ניו יורקתרח"צמנטל, יחיאלווארט און צייט - 2 כר'

קולדצקי, שלמהווארטים ופרפראות לפרשת השבוע - תשע"ט-תש"פ
ראשון לציוןתשל"אדוידזון, בנימיןווארשע של מטה

ליוורנו Livornoתרי"חטייב, יצחק בן בנימיןווי העמודים <על ספר יראים>
חולוןתשע"דזילברשטיין, יצחק בן דוד יוסףווי העמודים וחשוקיהם - 63 כר'

אוריאל בן עקיבאווי העמודים
ירושליםתשע"דטהרני, אבישי בן יצחקווי העמודים - א

בני ברקתשס"הדיין, נסים בן שלמהווי עמודים
תל אביב Tel Avivתשי"זספר קהילהוויטבסק

ישראלתשל"אספר קהילהווייסליץ - ספר וויסליץ
בלקני Balkanyתרפ"חויכוח רבהוויכוח רבה



ירושלים Jeruasalemתש"נקאדאניר, יעקבוויכוחא רבה - 3 כר'
ווילנאתרע"זשאבאד, צווילנער זאמעלבוך - א

פתח תקוהחש"דאפרתי, יעקב אליהוווים לעמודים <תורה> - 2 כר'
פתח תקוהחש"דאפרתי, יעקב אליהוווים לעמודים - 3 כר'

ירושליםתשע"הקטלוג מכירה פומביתווינרס <יודאיקה ירושלים> - 9 כר'
תל אביב Tel Avivתשל"אספר קהילהוויסליץ - ספר עדות וזכרון

תל אביבתש"לספר קהילהוולוז'ין - ספרה של העיר ושל ישיבת עץ חיים
תל אביבתשל"אספר קהילהוולומין

ניו יורקתש"טספר קהילהוולקוביסק - 2 כר'
לבוב Lvovתרל"א - תרל"בשור, אלישע יצחק בן מאירוועד חכמים <מאיר עיני חכמים>

לובלין Lublinתרמ"אמלר, מאיר בן זאב הלויוועד לחכמים - 2 כר'
לאדז'תר"פטננבוים, אברהםוועלט קריג וועלט פרידען און משיח'ס צייט

ארגנטינהתשי"דגרינעס, מיכלווען דאס לעבן האט געבליט
ניו יורקתש"חליברמן, חייםווען די וועלט האט געברענט - 2 כר'

תל אביבתשל"אספר קהילהוורונובה - סולצניק גדולה
בני ברקתשכ"טעלברג, שמחה בן אהרן שמעוןוורשה של מעלה

ירושלים Jeruasalemתשע"וחדד, ברוך רפאל עוזיאלוזאת הברכה - 2 כר'
ירושליםתשע"זמנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהוזאת הברכה

טבריהתשע"בקוק, איסר דב בן נחום הכהןוזאת הברכה - בפסוקי התורה
ירושליםתשנ"זבן דוד, אליעזרוזאת המנוחה
ירושלים Jeruasalemתשע"זטלבי, חייםוזאת התורה

חמ"דתשע"הירחוןוזאת התורה - 2 כר'
ביתר עיליתתשע"וכולל בית מתתיהו ורבקהוזאת התורה
ניו יורקתש"ספרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןוזאת התורה
ירושליםתשס"ושעיו, משה רחמים בן אדמוןוזאת התורה
פירט Fuerthתנ"טליפשיץ, יהודה ליב בן יצחקוזאת ליהודא

בני ברקתשס"אסגל, יהודה זאב הלויוזאת ליהודא - ב
וילנאתרצ"אקופשטיין, יהודה בן יעקב הלויוזאת ליהודא

ירושליםתש"עמסלתון, יהודה חיים בן עזרא הכהןוזאת ליהודה <מכון טוב מצרים>
כת"יכת"יפלטרוביץ', יהודה ליב בן חיים נחוםוזאת ליהודה (כתב יד) - 3 כר'

ירושליםתשס"גווידיסלאבסקי, יהודה אריה ליב בן יעקב יצוזאת ליהודה (מאמר הנפש - תולדות רבינו מנחם עזריה)
ירושליםתשל"זספר זכרוןוזאת ליהודה [גרוס]

ירושליםתשס"טאבן דאנאן, יהודה בן אליהווזאת ליהודה
רמת גןחש"דאושפיזאי, מנחם יהודה בן משה בן-ציון הלוי (עליווזאת ליהודה - להקים שם

וינה,תרפ"ובלוי, יהודה אריה בן משהוזאת ליהודה



ניו יורקתשס"הברוידא, ישראל צבי בן משה אהרוןוזאת ליהודה
ירושליםתש"עגלעדי, יהודה בן ששוןוזאת ליהודה
ירושליםתשפ"אויינר, יהודה בן דודוזאת ליהודה
ירושליםתשע"זויסנשטרן, יהודה אריהוזאת ליהודה

בני ברקתשפ''אזילברברג, יהודה בן יוסף אפריםוזאת ליהודה - בראשית
בני ברק Bene Berakתשי"טזלצר, יהודה ליב בן יצחקוזאת ליהודה
ירושלים Jerusalemתש"וזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןוזאת ליהודה
ירושליםתשס"חטולידאנו, יהודהוזאת ליהודה

תל-אביב,תרצ"זלאנדא, יהודה ליב בן משה יששכרוזאת ליהודה - 2 כר'
בני ברקתשס"גליבוביץ, יהודה זאב בן יחיאל צביוזאת ליהודה - 2 כר'

בני ברקתשס"וליבוביץ, יהודה זאבוזאת ליהודה - ב
קהיר Cairoתרצ"זמסלתון, יהודה חיים בן עזרא הכהןוזאת ליהודה
ירושליםתשנ"דסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםוזאת ליהודה

זולצבך Sulzbachתקל"ועייאש, יהודה בן יצחקוזאת ליהודה - 3 כר'
מעלה אדומיםתשס"גפיינטוך, אברהם אלטר בן יהודה אריהוזאת ליהודה
ורשה Warsawתרצ"טצוקר, יהודה אריה בן בן-ציוןוזאת ליהודה
חיפהחש"דקסוס, יהודהוזאת ליהודה

ירושליםתש"נרוזנר, יהודה סג"ל בן מאיר יששכר בר הלויוזאת ליהודה - ימים נוראים
Krakauתרמ"ח.שטרוק, שלמה מיכאל בן אליעזרוזאת ליהודה

בני ברקתשנ"ושרייבר, שמעון שמואל בן יהודהוזאת ליהודה - 11 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"טשווארץ, זלמן יצחק בן צבי הלויוזאת ליצחק

לבוב Lvovתר"סבר"ג, ישראל זאב בן משהוזאת לפנים בישראל
בני ברקתשמ"טאגודת זבחוזבחת כאשר ציויתך
בני ברקתשע"חרושגולד, ברוך בנימין בן משה יצחקוזבחת כאשר ציויתך

ירושלים Jerusalemתשי"חבר-דרומא, חיים זאב בן קים קדישוזה גבול הארץ
ירושליםתשל"גבעלום שםוזה דבר השמיטה

פתח תקוהתשנ"הטייך, נפתליוזה לך האות
ירושליםתשע"הליינר, יעקב בן יוסף מנחםוזה לשונו - 18 כר'
תולדות רבי זרח ברוורמןוזרח בחושך אורך

חמ"דחש"דהתאחדות אברכי ובחורי ראדזיןוזרח השמש ובא השמש - ב
ניו יורקחש"דבירנבוים, דוד בן דניאל יצחק הלויוזרח השמש

קרית ספרתש"סבן שושן, יצחק בן יוסףוזרח השמש - 2 כר'
בני ברקתשס"חדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבוזרח השמש
בני ברקתש"נייסודה ומשנתה של "דגל התורה"וזרח השמש
ירושלים Jerusalemתרנ"חמלכא, שלוםוזרח השמש



ניו יורקתשס"טאדלר, יעקב יוסף בן בנציון ברוךוזרעו לברכה
תל אביבחש"דרוז'ה, יעקבוזרקתי עליכם מים טהורים - מנהגי טהרה

חמ"דתשע"חארגון חותםוחי אחיך עמך
בני ברקתשס"טבעילום שםוחי אחיך עמך
מונסיתשמ"וזילברברג, משה שמעון חיים בן רפאל צבי מאירוחי אחיך עמך
קרית ספרחש"דסיגל, דוד בן משה זאבוחי אחיך עמך

רכסיםתשע"גאשכול, יוחאיוחי אחיך
פתח תקוהתשע"טברוק, דב בן דודוחי אחיך
ירושלים Jerusalemתשי"זאברמוביץ, חיים יצחק בן גדליהוחי בהם
רחובותתשע"דאדלר, אליעזר ישראלוחי בהם
חמ"דתשס"גאוסף מאמריםוחי בהם
ירושליםתשנ"ואקרמן, מרדכי דודוחי בהם
ירושליםתשס"בבן שלמה, אליעזרוחי בהם

בני ברקתשע"זבעילום שםוחי בהם - 3 כר'
חמ"דחש"דהורביץ, בניהווחי בהם
ירושליםתשל"אווייס, חיים יהודאוחי בהם
טוטיאן, משה חיים בן יוסףוחי בהם
בני ברקתשע"בקאופמן, משה בן שלוםוחי בהם
בני ברקתשע"גקאופמן, משהוחי בהם
ירושליםתשס"זקובץ תורניוחי בהם
ירושליםתשנ"הקפלן, צבי בן אברהם אליהווחי בהם
ירושליםחש"דרבי, משהוחי בהם

בני ברקתשס"גרוט, אליעזר בן חיים דובוחיי אחיך עמך
ירושליםתשס"גמשאש, שלום בן מימוןוחם השמש - 2 כר'

לבוב Lvovתקמ"זהלוי, ישעיה יעקב בן יהודה ליבוחרב פיפיות <כתם פז, גלילי זהב>
חמ"דחש"דהלוי, ישעיה יעקב בן יהודה ליבוחרב פיפיות <מהדורה חדשה>

פירט Fuerthתקמ"דכ"ץ, אברהם בן יחיאל מיכל מלאסקוחשב לו הכהן
בני ברקחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןוטהר הכהן - 2 כר'

בני ברקתשנ"חבעילום שםוטהר לבנו
קרית ספרתשע"וגולדשמיט, יוסף שלמה בן פסח מאירוטהר לבנו
רכסיםתשע"היפה, דבוטהר לבנו

ריינר, יוחנןוטהר לבנו - 2 כר'
ירושליםתשע"וסץ, יצחק עקיבאוי"ו של למשומדים ושל ולירושלים

ירושליםתשנ"האליצור, שולמיתויאהב אומן - קרובה קלירית לפורים בעיצוב מורחב (תדפ
בני ברקתשנ"טהרשלר, יהודה אריה בן שלמהויאהל שלמה - אהלות



ירושליםתשנ"חעדס, אברהם חיים בן דניאלויאמר אברהם - 16 כר'
בני ברקתשס"זשקלאר, אברהם בן מנחםויאמר אברהם - על התורה

ירושליםתשע"געטייה, אליהו בן מרדכיויאמר אליהו
ירושליםתשע"בקבלן, אליהו בן רחמיםויאמר אליהו

ג'רבה Djerbaתשנ"זחדאד, בועז בן דניויאמר בועז - 4 כר'
חמ"דחש"דפלאס, גבריאל סליםויאמר גבריאל - 2 כר'
לייקאוודתשפ"אאלון, אליעזר בן שמחה דודויאמר דוד - הל' שבת

ירושלם,תרס"חזאלר, דוד בן משה מנחםויאמר דוד
ירושליםתשע"חלוי, דודויאמר דוד - 2 כר'

קהיר Cairoתרצ"חטאראב, יהודה חיים בן עזרא הכהןויאמר יהודה
קרית יעריםתשס"גקבסה, יהודה בן שלוםויאמר יהודה - 4 כר'

ניו יורקתשמ"וכץ, יהושע בן אשר אנשילויאמר יהושע
ירושליםתשס"ההלפרין, יעקב מאיר שמחהויאמר יעקב
לונדון Londonתרע"חזאלקינד, יעקב מאיר בן מרדכי יהודה הלויויאמר יעקב
ביתר עליתתשס"זתאומים, יעקבויאמר יעקב
ג'רבהתשכ"הבוחניך, יצחק רחמים חיויאמר יצחק
בני ברקתש"פברכה, יצחקויאמר יצחק
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"טגרינבלאט, יצחק בן יעקב אליעזרויאמר יצחק

ליוורנו Livornoתרל"ווואליד, יצחק בן שם-טוב אבןויאמר יצחק - 2 כר'
ורשה Warsawתרס"אספירשטיין, יצחק בן זאב וולףויאמר יצחק

טבריהתשמ"גחדד, ישעיה בן מעתוקויאמר ישעיהו - א
ירושליםתשכ"זזאלדאן, ישראל יוסףויאמר ישראל

ירושליםתשע"גאלקובי, מאיר יוחנןויאמר מאיר - 3 כר'
טבריה Tiberiasתרצ"ט - תשכ"חואעקנין, מאיר בן דודויאמר מאיר - א

טבריה Tiberiasתשנ"הוואעקנין, מאיר בן דודויאמר מאיר
ירושליםתש"עאליהו, מרדכי בן סלמאןויאמר מרדכי

רמת גןתשע"זשנדוך, משה בן שמעון  - ששון, משה בן מרדכיויאמר משה ושערי צדק - ד דברים, אבות
רמת גןתשמ"טשנדוך, משה בן שמעוןויאמר משה ושערי צדק - א (בראשית)

ירושלים Jeruasalemתשל"טאבירמאט, משהויאמר משה
בני ברקתשע"גירדני, משהויאמר משה - 3 כר'

חמ"דתשע"וטאראב, עזרא בן אליהו הכהןויאמר עזרא <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרע"דטאראב, עזרא בן אליהו הכהןויאמר עזרא

אשדודתשמ"הכהן, עמוסויאמר עמוס - א
תונס,תרצ"אנחמיאש, שאול בן דודויאמר שאול

לודתשע"גנחמיאש, שאולויאמר שאול - 2 כר'



ישראלתשע"גאדרעי, שלוםויאמר שלום
כזבלנכה Casablancaתרפ"טאלבאז, שמואל בן יצחקויאמר שמואל
תל אביבתשמ"חבן הרוש, שמואלויאמר שמואל
אלעדתשס"חגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צביויאמר שמואל
ג'רבהתשכ"בעלוש, שמואלויאמר שמואל
בני ברקתש"עעקשטין, שמואל אריהויאמר שמואל

ירושלים Jerusalemתרנ"טקצין, דוד בן בכור יהודהויאסוף דוד (ליקוטי אברהם)
אופקיםתש"עמרוזביץ, דוד בן אברהםויאסוף דוד
ירושלים- בני ברקתרנ"ט - תשל"וקצין, דוד בן בכור יהודהויאסוף דוד

בני ברקתשע"זרפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןויאר לנו - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"זבעילום שםויבא יהודה
ירושליםתשנ"בדאבילה, יוסףויבא יוסף

ירושליםתשס"ושווראץ, משה אהרון אליהו בן ישראל מרדכי יצחקויבוא יעקב שלם
מודיעין עיליתתשס"טקלופט, חיים בן יואלויבוא מלך הכבוד

בגדאד,,תר"ץ]חרירי, משה בן אברהםויבחר משה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ובעילום שםויבינו במקרא

ירושלים Jeruasalemתשס"ופייבלזון, אליהו מאיר בן שמואל אביגדורויבינו במקרא - 2 כר'
ירושליםתשע"אקארפ, משה מרדכיויבינו במקרא - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתשנ"בפרידמן, אריה ליב בן מרדכי זאבויבך יוסף
נתניהתשס"גלאו, משה חיים בן ישראל מאירויבן משה

ברדיטשוב Berdichevתרנ"טקום, חיים שלמה בן שמעון זימלויבן שלמה - קונטרס ההתמנות
אשדודתשע"דהילדסהיים, דוד אריה בן יעקבויברך דוד

ניו יורקתשמ"טהרפנס, ישראל דודויברך דוד - 8 כר'
ירושליםתש"ןטברסקי, ברוך דוד בן מרדכי דבויברך דוד
ורשה Warsawתרצ"וטמקין, מנחם דוד בן מיכאלויברך דוד

מודיעין עיליתחש"דכולל שערי אריהויברך דוד - הלכות זימון וענייני ברכות
קרית ספרתשס"ומוסקוב, דוד משה בן אפריםויברך דוד - 9 כר'
ירושליםתשנ"אמימוני, דודויברך דוד- ברכות
טבריהתשע"בקוק, איסר דב בן נחום הכהןויברך דוד - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דקובץ תורניויברך יהודה - 8 כר'
ירושליםתשמ"בשתיאת, עזראויברך עזרא

בני ברקתשע"חקובץויברכהו יהושע - א
כרמיאלתשע"והר כסף, אברהםויברכהו

ביתר עיליתתשס"גבצון, אליהו דוד בן אברהםויגבה לבו
בני ברקתשע"בויספיש, קלמןויגבה לבו



ירושלים Jeruasalemתשע"ואוחנה, נהוראי יוסף בן שמעון מאירויגבה ליבו
לונדוןתש"נשישא,יוסף בן אברהם הלויויגד יוסף

ניו יורק New Yorkתשס"חגרינוואלד, יעקב יחזקיהו בן משהויגד יעקב  <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"כ - תשכ"חגרינוואלד, יעקב יחזקיהו בן משהויגד יעקב - 5 כר'

חמ"דתשע"ברקח, יעקב בן שלמהויגד יעקב
ליוורנו Livornoתרכ"בחאלימי, אברהם בן בנימיןויגד לאברהם
תוניס Tunisתרס"טנחמיאש, שאול בן דודויגד לשאול
רעננהתשס"ואדלר, משה מישל הלויויגד משה
ירושליםתשמ"חויזגאן, משה בן חנניהויגד משה

ניו יורקתשע"גכ"ץ, משה יהודהויגד משה - 2 כר'
חמ"דתשע"טמוזס, יצחק צבי משה בן אביגדורויגד משה
ירושליםתשע"זקבלן, אליהו בן רחמיםויגש אליהו

ירושלים Jerusalemתשס"טואעקנין, דוד בן יעקבוידבר דוד <מהדורה חדשה>
ירושליםתשל"גאמסלם, דודוידבר דוד
ירושלים Jerusalemתרפ"זואעקנין, דוד בן יעקבוידבר דוד

ניו יורקתשנ"בשטיינוורצל, משה דודוידבר דוד - מועדים לשמחה
שעדלעץ,תרפ"ז,אפלבוים, יוסף בן צבי יהודה הלויוידבר יוסף
בית שמשתשע"חוהבה, יוסף בן דודוידבר יוסף
ירושלים Jeruasalemתשע"דחבה, יוסףוידבר יוסף

ירושליםתשנ"דפולאק, משה בן יצחק זקל הלויוידבר משה <כללים> - 2 כר'
חולוןתשע"זדיין, משה בן יצחקוידבר משה - 2 כר'

יונגרייז, משה נתןוידבר משה - ירח האיתנים
ברטיסלבה Bratislavaתרנ"ד - תרנ"ופולאק, משה בן יצחק זקל הלויוידבר משה - 6 כר'

בני ברקתשע"דפלס, משה מאיר בן חייםוידבר משה
ורשה Warsawתרפ"ז-תרפ"חרבינוביץ, משה יחיאל אלימלך בן נתן דודוידבר משה - מועדים א

בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהוידגו לרוב
ירושלים Jerusalemתרע"דאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהוידוי גדול

חמ"דתשע"גברסלבוידוי דברים
בודפסטתרצ"דאורמן, גוסטבוידוי של יום כיפור (בגרמנית)

ירושליםתשס"זא. ר.וידעת את ה'
ירושלים Jeruasalemתשנ"טהעדה החרדיתוידעת היום

פתח תקוהתשע"דדהאן, רפאל בן יעקבויהודה עד רד - 2 כר'
אשדודתש"עאזולאי, דוד בן מקסיםויהי אור

ירושליםתשנ"דקובץויהי בישורון מלך - 2 כר'
פטרבורג Peterburgתרמ"דמושקאט, חיים אליעזר בן בנימיןויהי בישרון מלך



ירושליםתשס"חשפירא, אברהם אלקנה (עליו)ויהי בנסוע הארון
ניו יורקחמ"דגרינפלד, משה חנוךויהי בנסוע
אנטורפןתש"עסופר, משה בן עקיבא מנחםויהי בנסוע

ירושלים Jeruasalemתשע"אקובץ ישיבת תורת רפאלויהי בשלם סוכו
ירושליםתשפ"אלייפער, דוד אלימלך (עליו)ויהי דוד לכל דבריו משכיל

תשע"זמכון מאד נעלהויהי ידיו אמונה
חמ"דתשע"טסדן, אליויהי ידיו אמונה

ירושליםתשע"גאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןויהיו חיים לנפשך
מוסף בית נאמן על הרבנית קנייבסקי ע"הויהללוה

קופרמן, יצחק יואל בן אברהם שמחהויואל יצחק - במדבר
אנטוורפןתשע"אטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפא - וויינברגרויואל משה עם ביאור אור כי טוב

אנטוורפןתשע"זטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפא - וויינבערגויואל משה עם ביאור כי טוב
ניו יורק New Yorkתש"כטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאויואל משה
תע"וזליג, אברהם משהויוכח אמש

חולוןתשנ"זדיין, אברהם בן ישעיהויוסף אברהם <מהדורה חדשה>
לונדון Londonתר"יאבן-עזרא, אברהם בן מאירויוסף אברהם
ליוורנו Livornoתרכ"דדיין, אברהם בן ישעיהויוסף אברהם
אזמיר Izmirתרמ"אפאלאג'י, אברהם בן חייםויוסף אברהם

בני ברקתשע"חשושן, איתן בן אליהוויוסף איש - 2 כר'
בני ברקתשע"דעמאר, שלמה משה בן אליהוויוסף הוא המשביר לכל הארץ

ירושליםתשנ"אזולדן, ישראל יוסף בן משה יעקבויוסף ישראל
ירושליםתשע"אסופר, משהויוסף משה

ירושלים Jeruasalemתשע"זבטיש, יוסף הלויויוסף עוד דוד
ירושליםתש"עלוי, דודויוסף עוד דוד
ירושלים Jerusalemתש"באלישר, יוסף שאול בן חיים משהויוסף שאול
פיוטרקוב Piotrkowתר"עפלדמאן, שאול בן יוסף מאירויוסף שאול

בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צביויושט המלך - ביאור מגילת אסתר
בני ברקתשס"הבטאון התאחדות תלמידי וחסידי ויז'ניץויז'ניץ - 24 כר'

בת יםתשע"דלוטינגר, גיא אלקנהויזבח אלקנה - 5 כר'
ירושליםתשנ"אמוסדות ויזניץויזניץ בתפארתה

ירושליםתשע"זווילגער, משה בן דוד יהודה לייבלויזרח אור
תוניס Tunisתרצ"באלמאליח, יצחק בן אליהוויזרע יצחק
נתניהתשס"וביתאן, יצחקויזרע יצחק

קרית ספרתשס"בבן שושן, יצחק בן יוסףויזרע יצחק - על המגילות
חמ"דחש"דבעילום שםויזרע יצחק



בצרי, יצחק בן דודויזרע יצחק - 2 כר'
הר ברכהתשס"דדלויה, רפאל משה בן חנניהויזרע יצחק
יהוניסבורגתשס"טואעקנין, יצחקויזרע יצחק
בני ברקתשס"אזיאת, יצחק בן שמעוןויזרע יצחק

ירושליםתשס"בזעפראני, שלמה בן יצחקויזרע יצחק - 3 כר'
ג'רבה Djerbaתש"אטייב, יצחק בן בנימיןויזרע יצחק - 2 כר'

בני ברקתשס"חכהן, יגאל (עורך)ויזרע יצחק
ארם צובה Aleppoתרפ"חלאניאדו, יצחק בן אליהוויזרע יצחק
כזבלנכה Casablancaתשי"אסויסא, יצחק בן משהויזרע יצחק

בני ברקתשס"גפינחס, יצחקויזרע יצחק - א
קרקוב Cracowת'פרלס, יצחק בן אלעזרויזרע יצחק
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןויזרע יצחק

חמ"דתשע"גחן, עובדיה (כתיבה)ויחד לבבנו באמונתך - רבי משה לוי
קרית ספרתשס"טגולדשמיט, יוסף שלמה בן פסח מאירויחד לבבנו

ניו יורקתשס"טבוראק, יהושעויחזק יהושע
ליוורנותר"גוויטירבו, יחיאל חיים בן מרדכי רפאל שמשון צמחויחי ויתן

ניו יורקתשס"הגרינוואלד, יוסף בן יעקב יחזקיהוויחי יוסף <על התורה> - 5 כר'
ניו יורקתש"נגרינוואלד, יוסף בן יעקב יחזקיהוויחי יוסף - 4 כר'

מאנסיתש"מוויס, חיים יוסף דודויחי יוסף
ירושלים Jerusalemתרפ"טידיד, יוסף בן מרדכי הלויויחי יוסף
ירושליםתשס"ושרגא, יוסף בן חייםויחי יוסף
ורשה Warsawתרס"טגולדשלאג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכלויחי יעקב

ישראלתשמ"חהכהן, יעקבויחי יעקב - 3 כר'
אזמיר Izmirתרל"חחאביף, יעקב בן נסים אברהםויחי יעקב

נתיבותתשע"טחדאד, יעקבויחי יעקב - 2 כר'
ירושליםתשנ"דסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםויחי יעקב - א, וקונטרס הוספות

בני ברקתשס"בספר זכרוןויחי יעקב - שבת
בני ברקתש"ספוטולסקי, יעקב בן אפריםויחי יעקב
ליוורנותקע"דוויטירבו, יחיאל חיים בן מרדכי רפאל שמשון צמחויחי עוד

בני ברקתשס"וחורי, בנציון כמייסויחכם שלמה
כזבלנכה Casablancaתרצ"טנחמיאש, שאול בן דודויחכם שלמה
לבוב Lvovתרל"בהופשטיין, משה אליקים בריעה בן ישראלויחל משה
נאווי דוואהר,תקע"המשה בן חיים יונה הלויויחל משה

בת יםתשע"געסיס, משה חי בן מיכאלויחל משה - 2 כר'
וינה Viennaתקע"דפיג'וטו, חי משה בן חיים הללויחל משה



פרנקפורט דאודר Franתנ"אאלטשולר, יהודה אהרן משה בן אברהם חנוךויחל משה, תורת האשם - 3 כר'
כזבלנכה Casablancaתרפ"טכהן, שלמה בן יוסף מדובדוויחל שלמה, ויאסוף שלמה

בני ברקתשס"הוויינברגר, משה יוחנןויחן משה
מודיעין עיליתתשס"טשמעיה, ש. משהויחנו בסכת

בני ברקתשס"היוז'וק, שאולויטע אשל - 4 כר'
ראשון לציוןתשע"דליאור, אברהם שמואלויטע אשל - 2 כר'

בני ברקתש"נספר זכרוןויטע אשל
בני ברקתשע"בקובץויין ישמח - 2 כר'

ירושליםתש"לאזאגורי, שלמה בן יצחק סקלי הכהןוייקץ שלמה
דרוהוביץ' Drogobychתרנ"דגלבארד, יהודה צבי הירש בן משה יצחקויכוח הדת והאמונה

דראהאביטש,[תרנ"ה]ויכוח החסידותויכוח החסידות
,אמשטרדם),ת"י]חנוך בן אברהםויכוח יוסף והשבטים - 2 כר'

ירושליםתשנ"טידעיה בן אברהם בדרשי -ויכוח מדעי פילוסופי במאה הי''ד; המאמר בהפכי המהלך
פיוטרקובתרס"גחיים בן בצלאל מפרידברגויכוח מים חיים - 3 כר'

ירושליםתשל"חגורדון, יקותיאל מווילנאויכוח מר ינוקא ומר קשישא
ליק Lyckתרל"אאברבנאל, יהודה בן יצחקויכוח על האהבה

,Livorno[תרל"ו]אלאטינו, עזריאל פתחיה בן משהויכוח על נצחיות התורה
לבוב Lvovתרפ"חיחיאל בן יוסף מפאריסויכוח רבינו יחיאל מפאריז

ווארשא,,[תרמ"ו]גליקמאן, משה אהרן בן ליבלויכוחא רבה
מונקץ' Mukachevoתרנ"דקאדאניר, יעקבויכוחא רבה
ישראלחש"דכהן, יוסף חיים בן יהודהויכלכל יוסף

מעלה אדומיםתשס"טפריס, יהודהויכר יהודה - דין יכיר
ירושליםתשע"בבן בארון, דוד בן אליהוויכתב דוד
ניו יורקתשמ"טרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסויכתב דוד

קרית יואלתש"פזאלצר, מרדכי בן דוד הכהןויכתב מרדכי <מהדורה חדשה>
'מונקץ Mukachevoתרצ"ו - תרצ"חזאלצר, מרדכי בן דוד הכהןויכתב מרדכי - 2 כר'

ירושליםתשע"הפנירי, דודויכתוב דוד
נתיבותתשס"טאלמקייס, מרדכיויכתוב מרדכי - א

ניו יורקתשע"ושווימער, מרדכי בן ישראלויכתוב מרדכי - 2 כר'
ירושליםתשל"בגורדון, משה הכהןויכתוב משה
ג'רבה Djerbaתרע"ומאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקויכתוב משה
פודגורזה Podgorzeתר"סמשה בן שמעיהויכתוב משה

חמ"דתשפ"במכון הישכם אוהבים את ה'וילאו למצוא הפתח
ירושליםתשס"ווילהלם, אהרון אליהו בן יחזקאלוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל
תל אביבתשל"א;ספר קהילהוילון - ספר זכרון לקהילת וילון



תל אביבחש"דספר קהילהוילייקה - קהילת וילייקה פלך וילנה
חמ"דתשפ"אבעילום שםוילן בעמק

בני ברקתשע"דמונק, אליהו בן מאירוילן בעמק - 5 כר'
קלויזנר, ישראל בן חיים שבתיוילנא בתקופת הגאון

תל אביב,ת"ש,ברוידס, יצחק בן מנחם מאירוילנה הציונית ועסקניה
ניו יורקחש"דאלמאליח, יוסף בן אהרןוילקט יוסף
בני ברקתשל"זאשלג, יהודה ליב הלוי - וויינשטוק, יוסףוילקט יוסף

באר שבעתשס"חברבי, יוסףוילקט יוסף - בן פורת יוסף
ירושליםתש"פהברפלד, יוסף צבי הלויוילקט יוסף - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשט"ומאנדלקרן, יוסף בן יצחק מאירוילקט יוסף
ארם צובה Aleppoתרע"הסתהון, יוסף בן אברהםוילקט יוסף
בלגרד Belgradeתר"בפינצי, יוסף בן יצחקוילקט יוסף

מונקץ'  Mukachevoתרנ"טשווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןוילקט יוסף - 20 כר'
אזמיר Izmirתרמ"דפאלאג'י, אברהם בן חייםוימהר אברהם
חמ"דתשע"זפוזן, רפאל בנימיןוימצא כתוב

בני ברקתש"פמכון תורת השניוימת עבד ה' - הספדים על הגר"נ קרליץ
ווארשא,תרנ"חהובשה, יחיאל מיכל בן ראובן צביוימת שמואל

תל אביב Tel Avivתש"ואונגרפלד, משה בן יצחקוינה
חולוןתשס"בפרזיס, משהוינטלם וינשאם
ירושליםתשס"זרוזנר, שלמהוינטלם וינשאם

רחובותתשכ"דספר קהילהויסוצק - עיירתנו ויסוצק
ישראלתשל"הספר קהילהויסוקה מזובביצק

וץ Vacתרס"חווכסלר, משה בן ישראלויספר משה
ירושליםתשע"הקובץ תורניויעודם - 24 כר'

חמ"דתשע"הטאראב, אליהו יעקב הכהןויעל אליהו <מהדורה חדשה>
בני ברקתש"עוינטרויב, ישראל אליהו (אודותיו)ויעל אליהו בסערה

חמ"דתש"עזכרוןויעל אליהו
קהיר Cairoתרפ"טטאראב, אליהו יעקב הכהןויעל אליהו
לונדוןתשנ"אספר זכרוןויעל אליהו
ירושליםתשע"וקינרייך, אליהוויעל אליהו

תל אביבתשס"בשרים, דביר בן אליהוויעל אליהו - תולדות רבי אליהו שרים
תוניס Tunisתרע"זחדאד, פינחס רחמים בן מעתוקויעמד פינחס
ירושליםתשנ"זמוסבי, פינחסויעמוד פינחס
ירושליםתשנ"גאביטבול, פנחסויעמוד פנחס
מיתרתשס"טביטון, פנחסויעמוד פנחס



ירושלים Jerusalemתש"זכאלפון, יעקב בן יוסףויעמידה ליעקב
ניו יורקתשמ"ואיזראל, אברהם מאיר בן יהודה ליבויען אברהם
אזמיר Izmirתרמ"ופאלאג'י, אברהם בן חייםויען אברהם
ג'רבה Djerbaתש"יריווח, אברהם דודויען אברהם

ירושליםתש"סבן שושן, אליהו שמעוןויען אליהו (מנחת אליהו)
בני ברקתשס"טשמואל, אליהוויען אליהו

ירושליםתשנ"גוויס, חיים יוסף דוד בן פנחסויען דוד - 7 כר'
תשע"גהכהן, אדירויען הכהן - 2 כר'
ניו יורקתשנ"הגרינוואלד, יוסף בן יעקב יחזקיהוויען יוסף - 6 כר'

לודז' Lodzתרע"זזילברברג, יצחק יוסף בן מיכאל משה יהודהויען יוסף
תש"פיוניוב, יוסףויען יוסף
ירושליםתשל"במנדלקרן, יוסף בן יצחק מאירויען יוסף
אלעדתשס"זצברי, יוסף בן דודויען יוסף

קרית ספרתשע"זבן שושן, יצחק בן יוסףויען יצחק - 2 כר'
אשדודתש"סכהן, עמוסויען עמוס א-ב

נתיבותתשע"חוובשת, ראובןויען ראובן - 2 כר'
ירושליםתשס"הואקנין, שאול חנן-יהויען שאול - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתשע"טמארצייאנו, שמואל בן משהויען שמואל - 2 כר'
בני ברקתשס"גספר זכרוןויען שמואל - 21 כר'
כפר חב"דתשע"וועד חיילי בית דודויעקב הלך לדרכו

וילנה Vilnaתרל"אאברהמס, אברהם זוסמאן בן יוסףויעש אברהם
ליוורנו Livornoתר"נדידי, אברהם בן עטייהויעש אברהם
לודז' Lodzתרצ"ולנדא, אברהם בן רפאלויעש אברהם

קרית ספרתשס"זגוטליב, מרדכי ר. י. בן יהושעויעש העץ
קרית ארבע חברוןתשע"אמנצור, אלחנן בן עוזיאלויעשו כולם אגודה אחת

בית שמשתשע"אאמסלם, יצחק בן אברהםויעתר יצחק - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתר"נבאדהב, יצחק בן מיכאלויעתר יצחק
ורשה Warsawתרס"בהלר, יצחק בן נחמןויעתר יצחק
ברלין Berlinתקמ"דלוי, יצחקויעתר יצחק
ניו יורקתשע"אליברמן,יצחק אייזיקויעתר יצחק
דרוהוביץ' Drogobychתרנ"ומאיר, יצחק בן אהרן אריהויעתר יצחק
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןויפגע במקום
בני ברקתשס"אפרידמן, פנחס שלום בן שלמהויפלל פנחס

ירושליםתשל"אסוסו, יוסף בן שאולויפתח יוסף - שאגת אריה
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןויצא יצחק לשוח



סטו מרה Satu Mareת"שריינמאן, אברהם חיים בן אלעזרויצא פרח
בני ברקתשנ"ההכהן, אברהם צביויצב אברהם - 3 כר'

ירושליםתשנ"טצובירי, יוסף בן יעקבויצבור יוסף בר - 4 כר'
בת יםתשס"אבר שלום, יוסף בן בן ציון חיויצבור יוסף - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתרע"טענתיבי, יוסף בן דוד יצחקויצבור יוסף
ירושליםתשכ"דערב, יוסף סימן טובויצבור יוסף

חולוןתשנ"בשעשוע, יוסף שלום בן חייםויצבור יוסף - 3 כר'
לונדוןתשס"בשווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןויצבר יוסף <עם הערות שירת משה>

חמ"דתשס"זקובץויצבר יוסף בר
לייקוואודתשס"חצמח, יוסף בן ראובןויצבר יוסף - 6 כר'

מונקאטש,תרע"הרוטנברג, יוסף בן צבי הלויויצבר יוסף
אורדיאה מרה Oradeaתרצ"ושווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןויצבר יוסף
תל אביבתשע"ואלנתנוב, יוסף בן אליהוויקבוץ יוסף
ונציה Veniceשנ"זאלפלס, משהויקהל משה
תל אביבתשמ"אברנשטיין, משה בן יצחק צביויקהל משה

ניו יורק New Yorkתשט"זגורדון, משה בן ישראל הכהןויקהל משה - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתק"אגראף, משה בן מנחםויקהל משה - 3 כר'

ירושליםתשמ"הווייס, משהויקהל משה
בני ברקתשל"זויסבלום, שלום בן משה שלמהויקהל משה
ג'רבה,,תרע"ו]מאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקויקהל משה

בני ברקתשע"אקליין, משה שאולויקהל משה - 5 כר'
אורדיאה מרה Oradeaתרצ"דקליין, משהויקהל משה
קלינורדין Kleinwardרצ"ורובין, משה אהרן בן יהודה הכהןויקהל משה
פיוטרקוב Piotrkowתרס"טרפאפורט, שלמה זלמן בן יצחקויקהל שלמה

קרקוב Cracowתרנ"ביפה, דוד טבל בן יעקבויקונן דוד
פרמישלה Przemyslתרנ"זארי, דוד בן פינחס אריהויקונן דויד

ירושליםתשע"גקרעי, יעקבויקח יעקב אבן <על התורה> - 6 כר'
ירושליםחש"דקרעי, יעקבויקח יעקב אבן - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoתרס"זהאגר, משה בן יוסף אלטרויקח משה
ירושליםתש"מהדאיה, עובדיה בן שלוםויקח עבדיהו - ג,ד,ה

ירושליםתשכ"ואצבאן, עמרם בן פרץויקח עמרם
ירושליםתשס"גכהן, שמואלויקטר אהרן - זכרון אהרן

פרג Pragueשנ"דפולאק, יעקב בן יצחק הלויויקם עדות ביעקב
אמשטרדם Amsterdamתל"בששפורטש, יעקב בן אהרןויקם עדות ביעקב
באר יעקבתשנ"זעטיה, עזרא בן פנחסויקם עזרא - 2 כר'



ליוורנו Livornoתרי"בבורג'ל, יוסף בן אליהו חיויקן יוסף
ליוורנו Livornoתרכ"האדאדי, אברהם חיים בן נתןויקרא אברהם
ירושליםתשס"בהכהן, אברהם מגוץ בן כלפון משהויקרא אברהם
אזמיר Izmirתרמ"דפאלאג'י, אברהם בן חייםויקרא אברהם

תשע"טאנגלנדר, יעקב בן שלמה הכהןויקרא בהם שמי - יבמות, חנוכה
שלוניקי Salonikaתרמ"בפרחיה, יהושע בן אהרן הכהןויקרא יהושע
אזמיר Izmirתרל"זאלפאנדארי, יוסףויקרא יוסף
ירושליםתשס"באבן צור, יעקב בן ראובןויקרא יעבץ
ניו יורקתשע"דהיילפרין, יעקב יעקבקא בן יהודה אריה ליבושויקרא יעקב
ליוורנו Livornoתר"מסוכרי, יעקב בן שלמהויקרא יעקב

ליוורנו Livornoתקפ"ועטיה, יצחק בן ישעיהויקרא יצחק דורש טוב עקב ענוה
אזמיר Izmirתרס"ה - תרס"ופאלאג'י, רחמים נסים יצחק בן חייםויקרא יצחק - 2 כר'
ירושליםתשל"דאופנהיימר, יוסף הכהןויקרא שמו בישראל
מודיעין עיליתתשע"הלוי, אברהםויקרא שמו בישראל

בני ברקתשע"טפלק, יעקב יהודה בן מאירוירא יעקב - 4 כר'
ירושליםחש"דבעילום שםוירא מנוחה כי טוב
אשקלוןתשע"גקובץ מאמריםוירא מנוחה כי טוב

חמ"דחש"דסופר, אריה לייב בן אהרן דודוירא מנוחה
ירושליםתשס"גשינפלד, יהודהוירא מנוחה - 3 כר'
ירושליםתשנ"השלומון, משה בן שלמה יהודהוירא משה - 5 כר'

ניו יורקתשע"גווכטר רבינוביץ, פנחס בן משהוירא פינחס
מודיעין עיליתתשע"חבוטרשוילי, פנחסוירא פנחס - 2 כר'
ניו יורקתשנ"גווכטר רבינוביץ, פנחס בן משהוירא פנחס - 2 כר'

תל אביבתש"לספר קהילהוירושוב - ספר יזכור
תל אביבתשל"גספר קהילהוירזבניק סטרכוביץ

ירושליםתשע"גורנר, חיים שלמה בן אשר זאבויש תקוה - ימי הפורים
ירשוליםתשט"זאלמליח, יעקב שמואלויש"א יעקב

ירושלים Jeruasalemתשס"טטראב, אהרן בן גמליאלוישא אהרן - 2 כר'
מושב בטחהתשע"זיצחק, מיכאלוישאהו במוט - חנוכה

ישראלתשנ"דבראך, שאול בן אלעזרוישאל שאול - 2 כר'
ישראלתשמ"טהכהן, אברהם מגוץ בן כלפון משהוישב אברהם
אזמיר Izmirתרנ"גקריספין, יהושע אברהםוישב אברהם

ירושליםתשנ"דהלל, יעקב בן משהוישב הים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"הבורלא, יוסף נסים בן חיים יעקבוישב יוסף
אשדודתשס"ההכהן, יוסף בן מאירוישב יוסף



ניו יורקתשע"חסופר, אלטר יוסף צביוישב יוסף - 2 כר'
בית שמשתשפ"אבראנדסדארפער, יצחק בן מאירוישב יצחק - כשרות המטבח

תוניס Tunisתרנ"ז - תרס"זאסרוסי, משה בן ראובןוישב משה - 3 כר'
ירושליםתשמ"וזארגער, משה זאבוישב משה - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoתרס"דפרשיל, יוחנן בן משהוישב משה
בני ברקתש"סשיינפלד, יהוסף חייםוישבר יוסף - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתשל"אספר קהילהוישוגרוד - ספר זכרון לקדושי וישוגרוד
דבליצקיתשס"חפאלאג'י, אברהם בן חייםוישכם אברהם <מהדורה חדשה>

ירושליםתשע"טלוין, דניאל בן מרדכי ליב הכהןוישם דניאל - 2 כר'
חמ"דתשע"הבעילום שםוישם לך שלום

ירושליםתשע"דספר זכרון לרב אבשלום עדןוישם מדברה כעדן
בני ברקתשע"הפישהוף, מרדכי בן תנחוםוישמור משמרתי

חמ"דתש"סארבל, משהוישמע משה
ירושליםתשכ"טגורדון, משה בן ישראל הכהןוישמע משה
ישראלתשס"אסלאם, משה בן יצחקוישמע משה

ירושלים Jeruasalemחש"דפריד, משה בן עמרםוישמע משה - 5 כר'
תוניס Tunisתרס"טנחמיאש, שאול בן דודוישמע שאול

תל אביבחש"דספר קהילהוישניבה
ישראלחש"דספר  קהילהוישניביץ - ספר זכרון לקדושי וישניביץ

מודיעין עיליתתשס"וקובץ ישיבת כנסת יצחקוישרים יעלוזו
ירושלים Jeruasalemתש"עישיבת מרכז הרבויתבוננו חסדי ה'

בני ברקתשס"דפרידמן, שלמה זלמןויתילדו על משפחותם
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךויתנו לך כתר מלוכה

קרית ספרתשע"וגולדשמיט, יוסף שלמה בן פסח מאירויתענגו מטובך - שיר השירים המבואר
לבוב Lvovתרפ"טמשה בן נחמן (רמב"ן)וכוח הרמב"ן - תולדות הרמב"ן

מגנס, יהושעוכונן מקדשך
ברוקליןתשס"טרפפורט, אברהםוכיצד אין מערבין - 3 כר'

כפר הרואהתשדמנריה, משה צבי בן פתחיהוכך היה מתפלל
ירושליםתשע"בסילם, שאולוכל מצותיך אמת

כפר חב"דתשס"חגינזבורג, יצחק בן שמשוןוכמטמונים תחפשנה - 2 כר'
ירושליםתשס"זלוי, אהרן בן בנימין יוסףוכפר בקודש - פיוטי עבודת יוה"כ מפורש ומבואר

אשדודתשע"זמוסקוביץ, דודוכשר הדבר
לוצקי, משהוכתב משה

ירושליםתשס"ווכתבתםוכתבתם - 9 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"זכולל גבורות יעקבוכתבתם - א



וץ Vacתר"סזילברשטיין, ישעיהווכתורה הזאת
חמ"דחש"דואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלוי (עליו) - גרוסברד,ולא בעל שבט הלוי בלבד
חמ"דתשנ"וכתב, שלוםולא טלית חנוך ותרבות

ירושליםתשע"בזוהר, צביולא ידח ממנו נדח
ירושליםתש"סברמסון, יוסףולא לעזבה ביד זולתנו

ירושליםתשמ"זשיין, חייםולא נעזבנה
אזמיר Izmirתרי"גאליהו בן אברהם שלמה הכהןולא עוד אלא
בעילום שםולא תתורו

תל אביב Tel Avivחש"דספר קהילהולאדמירץ - ספר ואלדימרץ
ניו יורקתשמ"אכץ, אשר אנשילולאשר אמר - שו"ת

ירושליםתשנ"בפולק, אשר בן משה הלויולאשר אמר
ניו יורקתשע"דכץ, אשר אנשיל - כץ, משה יהודהולאשר אמר, ויגד משה - 3 כר'

בית יתירתשע"ורבני המכינה בית יתירולאשר ביתיר
ירושליםתשע"האוירבך, נאור אריהולבבו יבין
אזמיר Izmirתרמ"טחמצי, חיים יהושע אלעזר בן יוסף הכהןולבש הכהן
ג'רבה Djerbaתרפ"זכהן, אברהם בן סעיד מג'רבהולבש הכהן

בני ברקתשס"טכהן, אהרן בן משה ישעיהולגשמים בעיתם
תל אביבתשל"דספר קהילהולדואבה סוביבור והסביבה

ירושליםתשס"גזילבר, יצחק בן בן ציוןולהבה לא תבער בך
תל אביבתשכ"זספר קהילהולוצלבק והסביבה

ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןולחם לבב אנוש יסעד
באר שבעתשנ"חהכהן, מיכאלוליוסף אמר

ירושליםתשס"זואעקנין, יוסף בן אברהםוליוסף אמר - 2 כר'
בני ברקתשפ"אויינברג, יוסףוליוסף אמר - בבא קמא

באר שבעתשנ"טכהן, מיכאלוליוסף אמר - ב
נתניהתשס"הביתאן, יוסף - ביתאן, יצחקוליוסף אמר, יצחק בנו

ניו יורקתשע"ואסופת חידושי תורה ומאמריםולישרי לב - 12 כר'
ירושליםתשע"גהורביץ, לוי יצחק הלוי (מבוסטון)וללוי אמר

בני ברקתש"נלוי, שבתי בן יוסףוללוי אמר - 2 כר'
ירושליםתשע"ותורג'מן, אוהדולעלובת נפש תושיע - א

חמ"דחש"דבעילום שםולערב עירובו <מהדורת ביקורת> - עירובי חצירות
בני ברקתשע"אזומר, אלעזר הכהןולקח אלעזר

ירושליםתשע"טישיבת אדרת אליהוולקחתי אתכם לי לעם
ירושליםתשנ"ארז, אלעזר זאב בן בן ציוןולקחתם לכם - 3 כר'

ירושליםתשע"אורנר, חיים שלמה בן אשר זאבולתתך עליון



חמ"דחש"דברסלבומאזין תרועה
ירושליםתש"סאבינר, שלמה חיים הכהןומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה

ירושליםתשע"אבן ארויה, רפאל בן יעקבומדותי פעולתם
חמ"דחש"דשוורץ, זהבה - צ'ולק, הדסהומחדרים אימה

אשדודחש"דקובץומיכאל היה
ירושלים Jeruasalemתש"לבלוי, עמרם בן שלמה יצחקומלכות תהפך למינות

בני ברקתשנ"זבית המדרש דחסידי אמשינוב בני ברקוממדבר מתנה
כפר חב"דתשס"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןוממנה יוושע

ירושלים Jerusalemתש"זוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודומצא חן
בני ברקתשפ"אברנשטיין, אברהםומצדיקי הרבים - הלכות מלמדים

ירושלים Jerusalemתרע"בבן שמעון, רפאל אהרן בן דודומצור דבש
חמ"דתשע"זמכון מורא מקדשומקדשי תיראו - 6 כר'

ניו יורקתשע"אזקוטינסקי, חיים אברהםומקרב בימין - 2 כר'
ירושליםתש"פשפירא, אברהם בן ישראל אהרןומקרבן לתורה - 2 כר'

חמ"דחש"דאליהו, מרדכיומרדכי יושב בשער המלך
בני ברקתשנ"הזליכה, יוסףומרדכי יצא

בני ברק - ניו יורקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהומרפא לעצם
ניו יורקתשס"זמיטלמן, יצחק - טלר, שמואל שלמהומשה היה רועה - 6 כר'

חמ"דתשע"חאדרי, בניהוומשה עבד ה'
אלעדתשע"וחבשוש, איתמר בן אברהםומשחרי ימצאוני - 2 כר'

טבריהתשע"הקוק, איסר דב בן נחום הכהןומשם עתידין להיגאל - בפסוקי התורה
בני ברקתשע"טדויטש, אברהם ישעיהו בן יעקב פרץומתוקים מדבש

ניו יורקתשע"הישיבת תורה ויראה ובית רחל דרבינו יואלונבנתה עיר
תל אביבתשכ"אספר קהילהונגרוב - קהילת ונגרוב

וילנה Vilnaתרמ"בטריווש, הילל דוד בן עוזר הכהןונגש הכהן
ביתר עיליתחש"דבעילום שםונהר יוצא מעדן - הקדמת רחובות הנהר

בני ברקתשע"דשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויונהרות לא ישטפוה
ירושליםתשנ"חיעיר, אפריםונטעתים על אדמתם
תש"פויג, חייםונכתב בספר - אסתר

חמ"דתשע"זכוללי דורשי ציוןונכתב בספר
ירושליםתשנ"חשכטר, יעקב מאיר בן דודונכתב בספר - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"אוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודונמצא חן
ירושליםתשמ"אהבלין, דודונצדק קדש
ירושלים Jerusalemתש"הזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןונצדק קדש

לייקוודמכון לדביר ביתךונקריב לפניך באהבה



חמ"דתשע"טונשמע פתגם - פורים
ירושליםתשע"האבידן, משהונשמרתם מאד לנפשותיכם
ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןונשמרתם מאד לנפשותיכם

חמ"דחש"דונשמרתםונשמרתם
חמ"דתשס"חכהנא, נתן הכהן בן אפריםונתן הכהן - 8 כר'

ירושליםתשל"גגעשטעטנר, נתן בן עמרםונתן לכהן
בני ברקתשנ"גשרים, דבירונתת לעבדך
סיגט Sighetתרנ"ההורוויץ, יהונתן בנימין בן משה יהודה הלויונתתי שלום

בני ברקתש"עסגרון, כמוסוסמך ידו - 2 כר'
בני ברקתש"סכהן, דקלוספרתם לכם
ליקוודתשע"חזילבר, יצחק בן שמואל ליבוסתות בהלכה

מונקץ' Mukachevoתר"עהורוויץ, יחיאל בן אברהם זאב וולף הלויועבד הלוי
חמ"דתשע"טפירסאן, חיים בן ציוןועבדי דוד - תדפיס
ירושלים Jeruasalemתשע"ודרברמדיקר, אברהם יהושע העשילועד הבית בהלכה

,(תל-אביב)תש"ט]יפו-תל-אביב. חברת משמרת-שבתועד היוזם להרחבת משמרת שבת
רכסיםתשע"דולדמן, מיכאלועד הכנה לראש השנה

ורשה Warsawתר"סגדליהו בן חיים צביועד חכמים
ירושלים Jerusalemתרפ"ג - תרפ"דועד חכמיםועד חכמים - א-ב

יזלוביץ Pomortsyתרנ"דציטראן, צבי דוב (עורך)ועד חכמים
ירושליםתש"דמכתבי המלצותועד חסדי דוד לעדת הבבלים - מכתבי המלצות

ליוורנו Livornoתקנ"ואזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהועד לחכמים - 2 כר'
בני ברקתשנ"הועד לחכמיםועד לחכמים - 7 כר'

בני ברקתשס"טבעילום שםועדי חנוכה
חמ"דתשס"ונוביק, טוביהועדים בספר חובת הלבבות שער הבטחון

ירושלים Jeruasalemתשע"ההופמן, שלמה - שטיין, מאיר שמחהועדים מהרב שלמה הופמן זצ"ל
ירושלים Jeruasalemתשס"חלויכטר, ראובןועדים על התפילה

תל אביב,תש"וועדת החקירה האנגלו-אמריקאנית לענייני ארץ-ישועדת החקירה האנגלו-אמריקנית לעניני ארץ-ישראל - ב
בני ברקתשע"זקהל יראים חוג חתם סופרועידת אשרינו - ב

ירושליםחש''דנאטאן, מרדכי רפאלועל גרי הצדק
ראשון לציוןתשס"דספר זכרון לרבי אברהם ישעיהו ברמןועלה האיש

חמ"דחש"דמצגר, יעקב - מלאכי, חייםועלהו לתרופה
בית אלתשנ"בשפירא, ישעיהו בן אלימלךועלינו המלאכה לגמור

בני ברקתשנ"דקורדובירו, משה בן יעקבועמך כולם צדיקים
בני ברקתשע"גקורח, שלמה בן יחיאועמך כולם צדיקים

ירושליםתשע"טגורביץ, אברהם בן אריה זאבוענפיה ארזי אל <מועדים> - שבת ומועדים



ירושליםתש"פגורביץ, אברהם בן אריה זאבוענפיה ארזי אל <עה"ת> - 2 כר'
ורשה Warsawתר"סרבינוביץ, אליהו עקיבא בן דוב ברוענתה בי צדקתי

ישראלחש"דנחמני, לוי סעדיה בן יעקבוענתה השירה הזאת
ג'רבה Djerbaתרפ"חכהן, חיים בן שלמה מטריפוליוערך הכהן

ירושליםתשע"אשטרן יחיאל מיכל בן משה אהרןועשו לי מקדש - המשכן וכליו ובגדי כהונה
בני ברקתשס"ארוזנר, אברהם זאב בן אליעזרועשית מעקה

חולוןתשע"חבעילום שםועתה כתבו לכם - הלכות שבת ויום טוב
בני ברקתשס"גברגר, אביגדור (עורך)ועתה כתבו לכם

בני ברקתשנ"חגולדשטוף, יאירועתה כתבו
ביתר עליתתשס"טחזן, יששכר בן בן ציוןועתה כתבו - כתיבת ספר תורה

בני ברק Bene Berakתשע"וגרוס, מרדכי בן צדוקועתה לשון תשובה
ירושלים Jeruasalemתשס"ביששכר, מנשהופדויי ה' ישובון

קלמנוביץ, שרהופסח ה' על הפתח - רבי אביעזר ציצוביץ
חמ"דתש"עפינק, דוב הכהןופקדת נוך

עפולהתש"סדוד, שמואלופרוס עליה סוכת שלומך
ירושליםתש"עעידאן, צביוצבי עדיו

ניו יורקתשנ"זקליין, מנשה בן אליעזר זאבוצדיק באמונתו יחיה
ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןוצדקתו עומדת לעד

שדה לבן Belaya Tserkתקפ"ג - תקפ"דכ"ץ, אהרן שמואל בן נפתלי הירץ הכהןוצוה הכהן - 2 כר'
ירושליםתשע"חישראל, רחמים אהרן בן אוריוקדשתו

ירושליםתש"פפלדמן, אהרן בן שמואל הלויוקווי ה' יחליפו כח
קרית אתאתשפ"אקרן, גבריאלוקולי בא בדממה - אורח חיים, יורה דעה

ירושלים Jeruasalemתשע"ורייניץ, יצחק מאירוקמו נדריה
ירושליםחש"דקובץ לבירור עניני ארץ ישראלוקמת ועלית - ב

ירושלים Jerusalemתש"דרוטשטיין, שמואל יצחקוקמת ועלית
חולוןתשס"וכהן, יגאלוקנה לך חבר
תשע"זפרץ, יוסףוקנה לך חבר

חולוןתשס"הקובץוקנה לך חבר - שנה ה
ירושלים Jeruasalemתשע"ויחזקאל, יאירוקראת לשבת עונג

בני ברקחש"דרוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבוקראת לשבת עונג - 2 כר'
בני ברקתש"פכולל ארחות תורהוקראת לשבת - עניני קידוש

אסופת מאמריםוקראת עונג
ירושליםתשע"הבעלום שםוקרבה שנת השבע

באר שבעתש"פבוחניק, נתנאל סנדרו - בן שושן, שגיאוקרבנו מלכנו - 2 כר'
ירושליםתשס"דרוסוף, דודוקשרתם לאות



חמ"דתשע"ובעילום שםוראה בטוב
ירושליםתשנ"גבעילום שםוראיתם אותו

חמ"דתש"עאינגבר, דוד ישראלורוח על פני המים
ירושליםתשע"חקובץורוממתנו

ירושליםתדש"משוורץ, יואל בן אהרןורחמיו על כל מעשיו
פתח תקוהתשע"דפינטו, משה בן מסעוד אשרורעה אמונה

ירושליםתשמ"ספר זכרוןורפא ירפא [לוי]
ירושליםתשפ"אדייויס, רפאל דודורפא ירפא
בני ברקחש"דרוט, זאבורפא ירפא
חמ"דחש"דטעפ, איתמרורצית שבח

בואנוס איירסתשט"וספר קהילהורשא - פנקס ווארשע
בני ברקתשמ"חכ"ץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהןושב הכהן <מהדורה חדשה>

אלטונה Altonaתקנ"בכ"ץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהןושב הכהן <שו"ת>
ליוורנו Livornoתקמ"חכ"ץ, אברהם בן יחיאל מיכל מלאסקושב הכהן
ורשה Warsawתרל"טכהנא, יעקב יהודה בן צבי הירש הכהןושב הכהן

חמ''דתשע''הבעילום שםושב ורפא לו
חמ"דתשע"זזר, רפאלושב ורפא לו
ירוחםתשנ"דטיקוצינסקי, רפאל יונה בן ישראל מאירושב ורפא לו

ירושליםתשמ"חאייפרס, רפאל בן יוחנןושב ורפא - 8 כר'
ליוורנו Livornoתקפ"הנטף, יצחקושבועתו ליצחק
באר שבעתשס"טקובץושבועתו ליצחק

תל אביבתשס"אשצ'רנסקי, בנימיןושבתה הארץ שבת לה' - דבר השמיטה
חמ"דחש"דזקס, משהושבתה הארץ
ראש העיןחש"דישיבת אמת ושלוםושבתה הארץ

ישראלתשע"חמנדלזון, מנחם מנדל בן בנימיןושבתה הארץ - 2 כר'
ירושליםתשס"ארוזנבך, אברהם יחיאל בן אליעזר דבושבתה הארץ

בני ברקתשס"דשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויושומר תורה אשרהו
ניו יורקתשפ''אפנדל, זלמן הללושחטתם בז''ה
ירושלים Jerusalemתרצ"בביג'אג'ו, אברהם בן אהרןושחטתם בזה
ירושליםתשנ"גבן דוד, אליעזרושכנתי בתוכם
בני ברקתש"פבעילום שםושכנתי בתוכם
בזלתש"פזילביגר, אברהם אוריאל הכהןושכנתי בתוכם

ישראלתשע"וקדוש, ציון בן דודושכנתי בתוכם - 9 כר'
ירושליםתשכ"חקובץ מוקדש לבעיות יסוד בארכיטקטורה של בתיושכנתי בתוכם
ניו יורקתש"ערבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאושכנתי בתוכם



רמלהחש"דספר זכרון על הרבנית רוחמה אבוחציראושם אשה גדולה
בני ברקתשס"דפרקים מחייה של הרבנית צפורה רוזנברגושם אשה גדולה

ירושליםתשע"ורבי, יגאלושמו אחד
ירושלים Jeruasalemחש"דשמאי, שמואלושמואל בקוראי שמו
בני ברקחש"דארלנגר, שושמואל בקראי שמו

ושמח את אשתו
תל אביבחש"דחירארי, שמעון בן אברהםושמח בלבו

בני ברקתשע"האבוהב, אלעזר אהרןושמח
מכון מסורת שע"י ישיבת חיי משהושמחת בחגך
ירושליםתשנ"אמנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהושמחת בחגך
ישראלתשס"הטייץ, רבקה (בלאו)ושמחת בחייך
חמ"דתשע"חראובן, יהושע שיושמחת בחייך

ירושליםתשע"ווויינערב, משה בן יעקבושמחת בכל הטוב
ירושליםתשס"ומאור, מנחם זאבושמחת בכל הטוב
חמ"דחש"דשיינברג, יעקב שלמהושמחת בכל הטוב

בני ברקתשס"טשטרן, מאיר יוסף בן דוד חייםושמרו לעשות
בני ברקתשע"טסלושץ, מרדכי אליהו בן חיים משה אהרןושמרו - 2 כר'

בני ברקתשע"זסלושץ, מרדכי אליהוושמרתם
חמ"דתשס"טחש"מושמת בטנא

נתניהתשע"וגולדשטיין, חיים בן פנחסושננתם לבניך
ביתר עיליתתשע"בליקוטושננתם לבניך

ירושליםתשמ"הקדרי, יהודהושננתם לבניך - 3 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםושננתם

בני ברקתשפ"אבן נון, יצחקושפני טמוני חול
ירושלים Jerusalemתש"י - תשי"חהלוי, יוסף צבי בן אברהםותאמר ציון - 2 כר'
ירושליםתשע"דאבידן, משהותומכיה מאושר
ביתר עיליתתשע"טרענן, יעקב בן יואל הלויותחי רוח יעקב
שטיינר, חייםותטענו בגבולנו

בני ברקתש"סותימרון חידושאותימרון חידושא - מודז'יץ
בני ברקתשס"ושולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויותלמוד תורה כנגד כולם

בני ברקתשס"חאנגלנדר, שלמהותלמודו בידו - 2 כר'
חמ"דתשס"הבעילום שםותלמודו בידו

פתח תקוהתשסדישיבת נחלת דודותלמודו בידו - סנהדרין
בני ברקתשס"הקובץ ישיבת בית שמעיהותלמודו בידו - 2 כר'

תשע"חקובץותלמודו בידו



בני ברקתשס"חקראם, ירחמיאלותלמודו בידו - 8 כר'
ירושליםתשמ"חכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבותמכיה מאשר

ירושליםתש"הבמברגר, יוסף אהרן בן משה אריה הלויותן חלקנו בתורתך
ירושליםתשע"במוסבי, פינחסותעצר המגפה

ירושליםתשס"לוי, שלמהותקננו בחבר טוב
ירושליםתשכ"זזריצקי, דוד בן אשרותקעתם בחצוצרות
חמ"דתשע"חמשנת הגר"אותרא אותו כי טוב

בני ברקתשע"אבעילום שםותרגז הארץ
ירושליםתשע"הסבתו, שבתיותשאני רוח - א בראשית

לזכר מרת יהודית ציפה בשותשחק ליום אחרון
רכסיםתשע"דשילה, יואלותשקט הארץ
ירושליםתשע"גאסוס, אליהוותתפלל חנה
ירושלים Jerusalemתרמ"ט - תר"ניהודה, פאראג' חיים בן שלמהותתפלל חנה
ניו יורקתשע"הפרידמן, יעקב יצחקותתפלל חנה

תל אביבתש"ךספר קהילהז'ארקי - קהילת זארקי בחייה ובכליונה
תל אביב Tel Avivתשכ"טספר קהילהז'ולקיב - ספר קהילה
תל אביב Tel Avivתשי"חספר קהילהז'טל - פנקס זשעטל

תל אביבחש"דספר קהילהז'לדוק ואורלובה
ישראלתש"לספר קהילהז'לוצק

פרנקפורט דאודר Franתקנ"גזאב וולף בן שלמה זלמן מלאנדסברגזאב יטרוף
ניו יורקתש"סהוברמן, זאב בן שלמה הכהןזאב יטרף - 23 כר'

תל אביבתש"נקפשאלי, אליהו בן אלקנהזאבים טורפים את בנימין <נועם וחובלים>
בואנוס אירס Buenosתשכ"אספר קהילהזאבלודאווע (זבלודוב)

זאגט א גוט ווארט
תל אביבתשל"גספר קהילהזאגלעמביע -פנקס זאגלעמביע

חמ"דחש"דספר קהילהזאדניע
תל אביבתשכ"דספר קהילהזאמברוב - זכרון לקהילת הקודש שהושמדה

בואנוס איירסתשי"זספר קהילהזאמושץ - פנקס זאמאשטש
בני ברקתשנ"בקורח, שלמה בן יחיאזאת אמונתי

ירושליםחש"דחוברת זכרוןזאת אשיב אל לבי
ירושליםתשע"גבעלום שםזאת בריתי
ירושליםחש"דשרעבי, יוסףזאת בריתי

אמשטרדםתקכ"דפרנקל, משולם זלמן בן אהרן (אודות)זאת הדף העתקתי אות באות
ברוליןתשע"דתלמידי וחסידי באבובזאת התורה והמציאות לא תהיה מוחלפת

ירושליםתשנ"במן, שלמה בן אברהםזאת התורה



ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהזאת התורה
ירושליםתשס"ושלזינגר, אליהו בן אהרן צביזאת התורה - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemחש"דמשיח, שלמהזאת התפלה
בני ברקתשע"דגולדשמיט, פינחס בן פסח מאירזאת התרומה

ורשה Warsawתרמ"גהורוויץ, יעקב יצחק בן אברהם אליעזר הלויזאת זכרון
בני ברקרצאבי, שאול בן יצחקזאת חוקת הפסח - ערב פסח שחל בשבת

זולקוה Zholkvaתר"כחזקוני, אברהם בן יחזקיה פייבלזאת חוקת התורה - 2 כר'
בני ברקתשל"ובעילום שםזאת חנוכה
חמ"דתשע"זגולוב, מרדכי אוריזאת חנוכה
ירושליםתשנ"המן, שלמה בן אברהםזאת חנוכה

ירושלים Jerusalemתר"פמינצברג, ישראל זאב בן משה צביזאת חקת התורה
קרקוב Cracowתרנ"הוואכסנר, יהודה ליב בן אברהםזאת ליהודה

ירושליםתשע"דבורנשטיין, שמואל יעקב בן יששכר דבזאת ליעקב <על התורה> - 4 כר'
ירושליםתשע"אבורנשטיין, שמואל יעקב בן יששכר דבזאת ליעקב - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"חאלטשולר, משה יוסף בן שמאי היללזאת מנוחתי
ורשה Warsawתרפ"גיאנובסקי, שלמה בן חיים חייקלזאת נחמתי
ירושלים Jeruasalemחש"דלוגאסי, יעקב ישראלזאת נחמתי
חמ"דתשע"הספר זכרוןזאת נחמתי
ירושלים Jeruasalemתשס"דזהבי, יעלזאת נעמי

,ירושלים),תשי"א]גינסברג, גרשון בן חיים יונהזאת עשו וחיו
סדילקוב Sudilkovתקע"טאהרן בן יהודה ליב הלוי מאולקסיניץזאת תורת האדם
ירושלים Jerusalemתרפ"טתלמוד תורה וישיבת חיי עולםזאת תורת הבית
ירושליםתשע"חסעד, יונתן אלכסנדרזאת תורת הזבח

קרלסרוה Karlsruheתקמ"גגריסהאבר, בנימין וולף בן ראובן זליגמאן הלויזבד בנימין
ורשה Warsawתקע"דאלטשול, זאב וולף בן דוב ברזבד טוב - 2 כר'

בני ברקתשנ"וזאקס, זלמן בן דבזבד טוב
ירושלים Jerusalemתשי"חזוכובסקי, חיים דוב בן אלתר משה יוסףזבד טוב
לבוב Lvovתרע"אלייכטר, זאב וולף בן נתנאל מנחםזבד טוב
ירושלים Jeruasalemתשס"חספר זכרון - עורך: זץ, ארי שלמהזבד טוב

פרמישלה Przemyslתרנ"טפופרש, זאב בן דובזבד טוב - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"במייקל, זנוויל בן יהודהזבול יהודה

חמ"דחש"דשוב, ניסן יהודה ליב בן זבולוןזבול יהודה - 3 כר'
ירושליםתשע"זשוב, ניסן יהודה ליבזבול יהודה - 4 כר'

בואנוס איירסתשי"חספר קהילהזבורוב - ספר זכרון לקהילת זבורוב והסביבה
בני ברקתשע"זאבוהב, אלעזר אהרןזבח הפסח



אמשטרדם Amsterdamתס"חגאלאנטי, משה בן יהונתןזבח השלמים - 3 כר'
ביתר עיליתתשע"ובן דוד, טוביה פנחס בן יוסףזבח טוב - זבחים

פרגשפ"וליברמן, שוחט בן יוסףזבח טוב
ניו יורקתשע"זוויסבלום, יוסף יונה גבריאלזבח יוסף - 5 כר'
ירושליםתשס"אליברמן, יעקב בן אברהםזבח יעקב - 2 כר'

ירושליםתשע"ההולנדר, חיים צביזבח משפחה - 3 כר'
ירושליםתש"מזבח משפחהזבח משפחה - ב

ירושליםתש"עלכבוד רבי יעקב ורות פלדהייםזבח משפחה
לבוב Lvovתרל"באברבנאל, יצחק בן יהודהזבח פסח

ניו יורקתשל"טגרוס, שלום יהודהזבח פסח - אכילת התרנגולים כהלכתה
זולקוה Zholkvaתפ"ביעקב פסח בן יצחק מזולקוואזבח פסח
ליוורנו Livornoתרל"התיקונים. ימי ניסן. תרל"הזבח פסח
ירושליםתשנ"ולב, שמעון יהודה בן יוסףזבח ש"י

ירושליםתשנ"ולב, שמעון יהודהזבח שי - 3 כר'
ירושליםתשע"זבוחבוט, אייל שלוםזבח שלום - א

מודיעין עיליתתשע"בבעילום שםזבח שלמה - זבחים
טבריהתשכ"גגולינסקי, שלמה זאבזבח שלמה - 4 כר'
דירנפורט Dyhernfurtתקפ"בווייל, יעקב בן יהודהזבח שמואל - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"גשמואל בן משה מליסאזבח שמואל
ירושלים Jerusalemתר"עאויערבאך, יעקב בן אהרן יהודה ליבזבח תודה
בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמהזבח תודה
ליוורנו,תקפ"טהלוי, מתתיהו בן משה זכותזבח תודה
תלמסאןתרפ"טמשאש, יוסף בן חייםזבח תודה
פרג Pragueשע"הפרלס, אלעזר בן אברהם חנוךזבח תודה

ירושלים Jerusalemתרס"ה - תש"מצאלח, יחיא בן יוסף - ווינטורה, משה בן יוסףזבח תודה - ימין משה <כת"י>
ירושלים Jerusalemתרס"הצאלח, יחיא בן יוסףזבח תודה - 2 כר'

ירושליםתשע"ורביץ, יוסף בן מיכאלזבח תודה - ברכת הנס
ניו יורקתשל"חגרוס, שלום יהודהזבחו זבחי צדק

בני ברקתשע"טשפירא, אליהו ירוחםזבחי איש
תוניס Tunisתרס"דאסולין, לוי בן יוסףזבחי אלקים
ורשה Warsawתרפ"לאפ, אפרים דוב בן אלחנן צבי הכהןזבחי אפרים
ירושליםתשע"גאלבאז, אבאזבחי הזבח
אמשטרדם Amsterdamתמ"גווייל, יעקב בן יהודהזבחי טוביה

ירושליםתש"עטולדאנו, ישראל נתן בן יצחקזבחי יצחק - יומא
בני ברקחש"דעוברני, ישראלזבחי ישראל



ליוורנו Livornoתקצ"בכהן, יצחק בן מאיר מליוורנוזבחי כהן
ירושליםתשס"גדיסקין, יצחק זאב בן שמעון משהזבחי צדק תנינא

ירושליםתשע"גאלבאז, רפאל משה בן שמואלזבחי צדק
רדלהים Roedelheimתרל"ובר, יצחק זליגמאן בן אריה יוסףזבחי צדק

ירושליםתש"סדיסקין, יצחק זאב בן שמעון משהזבחי צדק - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ט - תרצ"גזאוואדסקי, מיכאל זאב בן אהרן יחיאלזבחי צדק - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"וזשוראוועל, יעקב יהושע בן שמואל זאבזבחי צדק - זבחים
בגדאד Baghdadתרנ"טסומך, עבדאללה בן אברהםזבחי צדק - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"ורבינוביץ, מנחם מנדל מנכין עמנואל בן אברהם ארזבחי צדק
ירושליםתשל"גרכס, אברהם יוסףזבחי צדק

בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהזבחי קדשים
ירושליםתש"נשטרנבוך, משה בן אשרזבחי קודש

מרוקוחש"דאבן צור, שלמה בן רפאלזבחי רצון  על הלכות שחיטה וטריפות (כת"י)
לייקאוודתשע"והירש, יהודה מאירזבחי רצון

קרוטושין Krotoszynתרכ"אפרנקל, שרגא פייבש בן מתתיהו הלויזבחי רצון - 3 כר'
בני ברקתשד"מפרידמן, שלמה זלמןזבחי שלמה

כתב ידכתב ידדיוואן, יהודה בן עמרםזבחי שלמים (כתב יד)
פרנקפורט דמין Frankfתרנ"טבק, יעקב בן חנוךזבחי שלמים
קושטא Istanbulתפ"חדיוואן, יהודה בן עמרםזבחי שלמים

לובלין Lublinשע"גקורדובירו, משה בן יעקבזבחי שלמים - 2 כר'
פינסק Pinskתרפ"טוולר, שמואל יוסף בן יצחק אייזיק יעקבזבחי שמואל

לונדוןתשכ"חפרבר, צבי הירשזבחי תודה בן שמעון יהודה ליב
לבוב Lvovתר"טהוכגלרנטר, זאב וולף בן אליעזרזבחי תודה

בני ברקתש"עהנדין, מתניה בן ישראלזבחי תודה - 8 כר'
וילנה Vilnaתרכ"זדייכס, אריה ליב צבי הירש בן דודזבחי תרועה
ירושליםתשנ"בוויל, יעקב בן יצחקזבחי תרועה
ליוורנו Livornoתרכ"זזרקא, שלמה בן שלוםזבחי תרועה

ליוורנו Livornoתרי"חכאלאץ, יהודה בן שלמה (השני)זבחים שלמים
תל אביבתשי"חספר קהילהזבירצה

תל אביבתשל"הספר קהילהזגירז - 2 כר'
תל אביבתשכ"טספר קהילהזדונסקה וולה

ניו יורקתשע"חווייספעלד, יששכר זאבזה דודי
בני ברק;תש"פכהן, חייםזה דודי

קעניגסברגתקכ"טמירקש, שלמה זלמן בן יהודה ליבזה דרוש ההספד
לייקאוודתש"פפנדל, זלמן הלל בן זכריהזה האות - דרשות לבר מצוה



בני ברקתשע"אשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויזה הדרך לכו בו
ירושלים Jeruasalemתשל"דמדן, מאירזה היום, אנא ה'
ירושליםתשל"גבריזמן, אלטר יעקב מאיר בן דב אהרןזה הים - 3 כר'

ירושליםתשע"חקובץ תורניזה הפיס הראשון
ירושליםתשנ"דאברהם, אברהםזה השלחן - 4 כר'
ירושליםתשס"הבן עבו, משה בן מסעודזה השלחן - 5 כר'

אלג'יר Algiersתרמ"ח-תרנ"הגיג', אליהו חי בן יוסףזה השלחן - חסד ואמת
בני ברק Bene Berakתשי"חדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבזה השלחן - 3 כר'

ירושלים,,לפ"ג, ת"ש]חכם, אברהם בן עזריה יצחקזה השלחן
בני ברקתשס"גלקט פנינים מתורתם של רבותינוזה השלחן - א

ירושליםתשע"דלוי, אברהםזה השער לה' - הלכות מזוזה
בני ברקתשס"דאברמוביץ, זיידא צביזה השער - 3 כר'

בני ברקתשפ"אכולל ארחות תורהזה השער - שבת, מלאכות
ירושליםתשס"הקובץ תורניזה השער - 2 כר'

שלוניקי Salonikaרפ"גביבאגי, אברהם בן שם טובזה ינחמנו
אמשטרדם Amsterdamתע"במכילתא. תע"בזה ינחמנו - 2 כר'

ירושליםתש"משלנגר, רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חייםזה ינחמנו
תשע"הקורן, זלמן מנחםזה כותלנו

ירושליםתשמ"ודיין, ישעיה בן מרדכיזה כתב ידי <מכון הכתב>
ארם צובה Aleppoתרל"בדיין, ישעיה בן מרדכיזה כתב ידי

חמ"דתשפ"אזה מבני עליה
ירושליםתשל"בברכות, זכריהזה מצאתי - 2 כר'

בני ברקתשכ"הזה ספר סיפורים חדשים
אמשטרדםחש"דגאלינה, משה בן אליהוזה ספר תולדות אדם
ירושליםתשס"דקירשנבוים, ישראל שמעון (עליו)זה ספר תולדות אדם
ירושלים Jeruasalemתשנ"גריבלין, אברהם בנימן בן יוסף יהושעזה קרה בארץ ישראל

חמ"דתשע"במילר, יוסף שמעון הלויזה שמי - 2 כר'
אור עציוןתשס"בהמרכז התורני אור עציוןזהב במשכיות כסף

חמ"דחש"דבל"ס, אברהם הכהןזהב הארץ
ירושלים Jeruasalemתשמ"בגולד, זאבזהב הארץ
בני ברקתשנ"גוינגורט, יחיאל מאירזהב הארץ
מעלותתש"עויצמן, יהושע טוביה בן אברהם יעקבזהב הארץ

ירושלם,תרס"טזהב הארץזהב הארץ - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ד - תש"כמלאכי, דוב בן מרדכי שמריהו הלויזהב הארץ - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"גווייסבלום, משולם זוסיא בן אליעזר ליפמאןזהב המנורה



בני ברקתשע"באיתן, משה זאבזהב הקודש - 3 כר'
בני ברקתשס"חאיתן, משה זאבזהב התרומה - 5 כר'

ירושליםתשע"טענבל, יעקב בן צביזהב ולבונה - 5 כר'
לייקאוודתשע"בפנדל, זלמן הלל בן זכריהזהב זכריה

בני ברקתשע"גאיתן, משה זאבזהב טהור - 4 כר'
זולקוה Zholkvaתקל"הברוך בן אריה ליב מזאמושץזהב טהור
בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהזהב טהור
בני ברקתשנ"דדיין, נסים בן שלמהזהב טוב
בני ברקתשס"חשעשוע, שאול בן חייםזהב יצוק

ירושליםתשע"דאוחנה, נהוראי יוסף בן שמעון מאירזהב לבושה
אלעדתשע"בברדה, אופיר חיזהב מכתם אופיר

ירושליםתשס"גאליפנט, מרדכיזהב מרדכי - 3 כר'
ירושליםתשס"טשפירא, משה שמואל בן אריהזהב משבא - 2 כר'
וינה Viennaתר"כאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהזהב סגור - לב דוד

פיוטרקוב Piotrkowתר"מלווין, ישראל דוב בן אברהם הלויזהב פרוים
תל אביב Tel Avivתשי"טגרוס, דוד בן אהרן אלעזרזהב שב"א
ירושליםתשכ"חאביחצירא, שלוםזהב שבא
ורנוב נד טופלו Vranoתרצ"גגרינפלד, שמעון בן יהודהזהב שבא
ירושליםתשל"זדיין, שמעון בן אליהוזהב שבא
ברלין,תרע"ושוחט, שבתי חיים בן י לזהב שחוט

פירט Fuerthתנ"באלגאזי, נסים שלמה בן אברהםזהב שיבה - 2 כר'
ירושליםתשנ"זטייטלבוים, משה בן צבי הירשזהב שמואל

שלוניקי,תצ"חזוהר. חמש מגילות. תצ"חזהורי חמה - חמש מגילות
Lembergתרמ"ה !זוהר. תרכ"ה. למברגזהורי חמה - על מגילת אסתר

ירושליםתש"נטולידנו, אברהם בן שמואלזהורי שמואל - 4 כר'
אשדודתש"עפינטו, יעקב ישועה בן משה אהרוןזהות

בני ברקתשס"זרוט, יצחק אייזיקזהירות כאן בונים - 3 כר'
ניו יורקתשנ"טאייכנשטיין, יצחק אייזיק מנחם בן שלמה יעקבזהר <פירוש זהר בהיר> - 15 כר'

בני ברקתשס"ואשלג, יהודה ליב הלוי (מלוקט מתוך פירושו) - אשזהר <פירוש הסולם> - 6 כר'
בני ברקתש"עאשלג, יהודה ליב הלוי (מלוקט מתוך פירושו)זהר <פירוש הסולם> - 4 כר'
ירושליםתשע"זאשלג, יהודה ליב הלויזהר <פירוש הסולם - 22 כר'

ירושלים Jerusalemתש"ה - תשי"חאשלג, יהודה ליב הלויזהר <פירוש הסולם> - 21 כר'
אמסטרדםתע"הזהר. אמסטרדם. תע"ה.זהר <אמ"ד תע"ה> - 4 כר'

מנטובה Mantuaשי"ח - ש"כזוהר. שי"ח. מנטובהזהר <מנטובה> - 3 כר'
קושטאתצ"וזוהר. שי"ח. מנטובהזהר <קושטא> - 2 כר'



קרמונה Cremonaשי"ט - ש"כזוהר. שי"ט. קרמונהזהר <קרימונה שי"ט>
קרמונה Cremonaשי"ט - ש"כזוהר. שי"ט. קרמונהזהר <קרימונה> - 3 כר'

פרמישלה Przemyslתר"מזוהר. תר"ם. פרמישלהזהר <מקדש מלך, קהלת יעקב> - 4 כר'
אזמירתרכ"בזוהר. תרכ"ב. אזמירזהר <אזמיר> - 4 כר'

ליוורנותרל"בזוהר. תרל"ב. ליוורנוזהר <ליוורנו> - א (בראשית)
ליוורנו Livornoתרי"ח - תרי"טזכות, משה בן מרדכיזהר <הרמ"ז, מקדש מלך והדרת מלך> - 5 כר'

ירושליםתשע"גסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםזהר הרמב"ם
וילנה Vilnaתרל"טדוראן, שמעון בן צמחזהר הרקיע
ירושליםתשס"בספר זכרוןזהר הרקיע
פתח תקוה Petah Tikvתש"וזוהר. תש"ו. פתח תקוהזהר השלם

ונציה Veniceתי"חזוהר. זוהר חדש. תי"חזהר חדש ומדרש נעלם - 2 כר'
בני ברקתש"סזהר חדשזהר חדש - 2 כר'

שלוניקי Salonikaשנ"זזוהר. זוהר חדש. שנ"זזהר חדש
קרקוב Cracowשס"גזוהר. זוהר חדש. שס"גזהר חדש

קושטא Istanbulת"קזוהר. זוהר חדש. ת"קזהר חדש - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתס"אזוהר. זוהר חדש. תס"אזהר חדש
ורשה Warsawתר"לזוהר. זוהר חדש. תר"לזהר חדש
ורשה Warsawתרמ"הזוהר. זוהר חדש. תרמ"הזהר חדש
מונקץ' Mukachevoתרע"אזוהר. זוהר חדש. תרע"אזהר חדש
ירושלים Jerusalemתשי"גזוהר. זוהר חדש. תשי"גזהר חדש

לבוב Lvovתרל"ה - תרמ"אספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדזהר חי - 3 כר'
ג'רבהת"ש - תש"חזוהר. ת"ש. ג'רבהזהר על התורה - 5 כר'
ליוורנותרל"ז-תרמ"חזוהר. תרל"ז. ליוורנוזהר על התורה - 6 כר'

ירושליםתשס"חספרין, אליעזר צבי בן יצחק אייזיק יהודה יחיאלזהר עם פירוש דמשק אליעזר <מהדורה חדשה> - 10 כ
חמ"דחש"דאותיות דרבי עקיבאזהר רות, מדרש אותיות דרבי עקיבא

מונטריאול Montrealתרפ"ד - תר"צרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקזהר תורה <עם זיו הזהר> - 7 כר'
צפתתשע"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)זהר תניינא לרמח"ל <עם תרגום ללשה"ק> - 2 כר'

ירושליםתשע"בלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)זהר תניינא לרמח"ל - 3 כר'
קושטא Istanbulתצ"ו - תצ"זזוהר. תצ"ו. קושטאזהר - 2 כר'
צ'רנוביץ Chernovtsyתרי"א - תרי"בזוהר. תרי"א. צ'רנוביץזהר - שמות
זיטומיר Zhitomirתרכ"גזוהר. תרכ"ג. זיטומירזהר - 3 כר'
וילנהתרנ"הזוהר. תרנ"ה. וילנהזהר - 3 כר'

לונדוןתשל"חאינדעך, יהודה לייבזהרי הש"ס - 2 כר'
סט. לואיס St. Louisתרפ"טנייהויזן, חיים שמעון בן משה יהושעזהרי זהר

מונקץ' Mukachevoתרמ"א - תרמ"באזולאי, אברהם בן מרדכיזהרי חמה - 2 כר'



לייקאוודתשע"דפנדל, זלמן הלל בן זכריהזהרי חמה
קרקוב Cracowתרנ"וצינגר, יצחק בן נחמן צביזהרי חמה - 2 כר'

ירושליםתש"סקעפעטש, אליהו ברוךזהרי חמה
מגדל העמקתשמ"טקקון, דוד בן יוסףזהרי חמה
ירושליםתשמ"בשטוקהמר, שמואל אבישיזהרי חמה

ירושליםתשע"דשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןזהרי חמה - תולדות רבי זונדל קרויזר
ניו יורקתש"פשניידער, משה חיים הכהןזהרי חמה
ירושלים Jerusalemתשי"אוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודזהרי חן

ירושליםתשל"ועמדין, יעקב ישראל בן צביזהרי יעבץ
ירושליםתשס"הקרמר, חיים מנחםזו ארצי

לובלין Lublinת"ימרדכי בן נפתלי הירשזו הקינה על מאה ועשרים אלפים קדושים במדינות רוסיא
קושטא Istanbulתצ"גאצבאן, מרדכי בן יצחקזובח תודה
שלוניקיתק"אמולכו, יוסף בן אברהםזובח תודה

חיפה Haifaתרפ"ולווין, בנימין מנשה בן מאירזוג המלים בתנ"ך
חמ"דתשנ"חקימן, זאב הלויזוג מקודש
ירושליםחש"דשטרן, שמואלזוג משמים

מנטובה Mantuaשפ"וקאזיס, לוליאני שלום בן שמואלזוהי דרך ישרה
מיהלוביץ Michalovceתר"צרובין, שמואל בן עזריאל יחיאלזוהר דעת

ביתר עיליתתשע"הזהר (ליקוטים)זוהר הגאולה
צ'רנוביץ Chernovtsyתרל"דפרנקל, דוד יחזקאלזוהר הלבנה

תל אביבחש"דדהן, שמעוןזוהר הרקיע - 2 כר'
קושטא Istanbulרע"הדוראן, שמעון בן צמחזוהר הרקיע - 3 כר'

תשע"חהכהן, אדירזוהר הרקיע
סיגט Sighetתרל"הצמח, יעקב בן חייםזוהר הרקיע - 2 כר'

ירושליםתשל"טמונק, שמואל דוד בן רפאל שלום שאול הכהןזוהר השמש
ירושלים Jerusalemתרצ"טפתייה, יהודה בן משה ישועהזוהר סבא דמשפטים עם פירוש מתוק לנפש

ירושלים Jeruasalemתשע"בדרור, שמעון בן אליהוזוהר על התהלים - 2 כר'
ירושליםתשנ"זלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)זוהר רמח"ל
ירושלים Jerusalemתרצ"חשיפמאן, יהודה ליבוש בן דודזוהר תורה

נוף איילוןתשפ"אלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - חלפון, זוהר תניינא לרמח"ל - רזין גניזין
ניו יורק New Yorkתשכ"טאבלס, שמחה בן משה יהודהזוהרי תורה

אורדיאה מרה Oradeaתרצ"ושווארץ, משה בן עזריאלזוודין לאורחא ותיקון הנפש
תל אביבתשכ"הספר קהילהזווהיל

וינה Viennaתרצ"בלייטר, משה בן יחיאל מיכלזוטו של ים
ירושליםתשמ"וסורסקי, אהרןזוטו של נהר



ישראלתש"עדלויה, רפאל משה בן חנניהזוכר ברית אבות - מנהגי אבותינו שבמרוקו
אונגור Uzhgorodתרצ"אגרינוואלד, אשר אנשיל בן מאירזוכר הברית
אשדודתש"ספינטו, יאשיהו יוסף בן חייםזוכר הברית

תשע"חטברסקי, יעקב יוסף (עליו)זוכרי קדושתיך
טנהאוזן Thannhausenשנ"דתפילות. פיוטיםזולתות בין פסח לשבועת

חמ"דחש"דספר קהילהזורומין
בית שמשתשס"דהכהן, דוד בן יהודהזורע צדקות

ירושליםתשס"חליפשיץ, זאב חיים בן אליעזר זיידלזחלתי ואירא - 5 כר'
ברוקליןתרצ"זתאומים, נחום צבי (זיידה) בן אברהםזי"ת רענן

ירושלים Jerusalemתש"כברגמן, משה בן אליעזרזיבולא בתרייתא - 2 כר'
בני ברקתשע"אוויס, פנחס זליג בן זאב יהודהזיו אבות - 2 כר'

ניו יורקתשע"זווייספעלד, יששכר זאבזיו החכמה
בני ברקתשס"ודייטש, משה יצחק בן יהושע זאבזיו הים <המעיר> - 3 כר'

בני ברקתש"ןדייטש, משה יצחק בן יהושע זאבזיו הים - בבא קמא
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"אנוסנבוים, זאב וולף בן דודזיו הלבנון

לונדוןחש"דוועטטענשטיין, יוסף זאבזיו המועדים - 10 כר'
ירושליםתשל"אזינגר, יהודה דובזיו המנהגים
ירושליםתשל"הזינגר, יהודה דובזיו המצוות
ירושליםתשל"הזינגר, יהודה דובזיו המצות
ירושליםתשל"דזינגר, יהודה דובזיו השבת
סיגט Sighetתר"עטנין, שמשון בן משהזיו השמש

בני ברקתשס"דישיבת כסא רחמיםזיו התורה - 2 כר'
ורשה Warsawתרס"דטורבוביץ, זאב וולף בן אהרן יהושעזיו משנה - 2 כר'

בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהזיו ציון
ביתר עיליתהגר, זאב וולףזיו קידושין

ירושליםתש"פדייויס, פסח יום טובזיוא דאורייתא
חמ"דחש"דבעילום שםזיווג הגון

בני ברקתשס"בוקסברגר, בנימיןזיווג משמים
ירושלים Jeruasalemתשע"גיהודה ליב בן אהרן שמואלזיז שדי <מהדורה חדשה>

לובלין Lublinשצ"דיהודה ליב בן אהרן שמואלזיז שדי
תל אביבתשל"דספר קהילהזיחלין

אשדודתש"עקדוש, אילןזיכוי הרבים - 6 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"אסף, ידידיה - כהן, נתן - פרבשטין, אסתרזיכרון בספר
חמ"דחש"דהאיתן, יהושע בן יצחק מאיר (לזכרו)זיכרון יהושע
ביתר עיליתתשע"חרובין, מרדכי בן נפתליזימון כהלכה



לובלין Lublinתרנ"זתנא דבי אליהו. תרנ"זזיקוקין דנורא וביעורין דאשא - 2 כר'
ירושליםתשע"טוייס, יצחק בן בנימין זאבזיקי אור - 2 כר'
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןזיקנה ובחרות

ניו יורק New Yorkתשי"גטרכטמן, בנימין יצחק בן משהזיר זהב
וילנה Vilnaתרל"ויוסף זונדל בן יצחקזיר יצחק

ונציה Veniceתק"גאברהם אבלי בן חיים הלוי גומבינרזית רענן - 2 כר'
ירושליםתשס"אזילברברג, משה יהודה ליב יהושע בן בנימיןזית רענן - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"זזיתון, ישראלזית רענן
ירושלים Jeruasalemתשנ"גלזכר הבחור רענן יצחק יומטוב ז"לזית רענן

פתח תקוהתשס"חסלומון, ברוך שמעון בן דודזית רענן - ענייני חנוכה
ירושליםתשס"הועד רבני זק"אזך ונקי - ב

עפולהתש"פליפשיץ, אברהם הלויזך יאיר - 3 כר'
ירושליםתשס"וכהן, דודזכו שכינה ביניהם
ירושליםחש"דשטיינהויז, דוד בן שרגאזכו שכינה ביניהם

בני ברקתשס"טדיאמנט, נחוםזכו
ישראלתשס"דלזכרו של איל יהושע יברבויםזכויות כרימון - סימני ראש השנה

ניו יורקתשע"זטלר, שמואל שלמהזכור אהבת קדומים
בני ברקתשנ"זספר זכרוןזכור אהבת קדומים

חמ"דתשע"חבעילום שםזכור את בוראך
ירושליםתשנ"טכהן, שאול נ.זכור את היום אשר יצאתם ממצרים

בני ברקתשע"ופרלמוטר, יצחק אייזיק בן דודזכור ברית אברהם
ירושלים Jeruasalemתש"פקסטנר, מאירזכור ברית אברהם

ירושליםתשע"ארוזנווסר, משה יהודה בן צבי דבזכור ברית
ירושליםתשמ"בלחמי, עזרא בן שלוםזכור דבר לעבדך

רכסיםתשע"וחיימי, יצחק בן אוריאלזכור דבר
גבעת שמואלחש"דמאיר, מרדכיזכור הנאקות ורעש הצעקות

ירושלים Jerusalemתשי"זטסלר, ירמיה בן חיים אלטרזכור ואל תשכח
בני ברקתשס"ווילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבזכור ושמור (זמירות שבת)

בודפסט Budapestתרצ"חיונגרייז, אשר אנשל בן משה נתן נטע הלויזכור ושמור - 2 כר'
ירושליםתשל"אספר זכרוןזכור זאת ליעקב [כהן]

ירושליםתשס"טאבן חן, יעקבזכור זאת ליעקב
ירושליםתשכ"הלזכר יעקב יובלזכור זאת ליעקב
תל אביבחייט, אהרןזכור ימות עולם

בני ברקתשמ"זיעקובוביץ, בן ציון בן משולם שרגאזכור ימות עולם - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתשנ"באלנדאף, אברהם בן חייםזכור לאברהם <אוצר שרידי תימן>



בני ברקתשנ"חזכור לאברהםזכור לאברהם <לר' אברהם צבי ווייס>
בני ברקתשס"זמחפוד, שגיב בן אבנר (עורך)זכור לאברהם <תכלאל שאמי> - 7 כר'
ירושליםתשל"בספר זכרוןזכור לאברהם <לר' אברהם אלמאליח>

ירושליםתשל"בספר זכרוןזכור לאברהם <לר' אברהם יפהן>
ירושליםתשפ"אאביכזיר, אברהם בן משהזכור לאברהם
קושטא Istanbulתקפ"זאברהם בן אביגדורזכור לאברהם
Lembergתר"ךאברהמס, אברהם זוסמאן בן יוסףזכור לאברהם

מונקץ' Mukachevoתרנ"האלקלעי, אברהם בן שמואלזכור לאברהם - 8 כר'
ליוורנו Livornoתקצ"טאנקאווא, אברהם בן מרדכיזכור לאברהם

לונדוןתשפ"אבוקסבוים, יהושעזכור לאברהם - עטרת יהושע
בית שמשתשס"טדהן, יוסף בן מרדכיזכור לאברהם - 2 כר'

ירושליםווייס, אברהם אביש בן יעקב יוסףזכור לאברהם
ירושליםתשנ"טוילהלם, אברהם בן נחמן יוסףזכור לאברהם

מודיעיןתשע"דונונו, תומר אברהםזכור לאברהם - 5 כר'
ירושליםתשס"גורטהיימר, אברהם יוסף בן משה (לזכרו)זכור לאברהם
לבוב Lvovתר"כזוסמאן, אברהם בן יוסףזכור לאברהם

ירושליםתשס"דלבנון, אברהם צביזכור לאברהם - 2 כר'
בני ברקחש"דלזכרו של רבי אברהם טרגרזכור לאברהם
תל אביב Tel Avivתשי"דמהודר, אברהם בן יעקב הלויזכור לאברהם
ירושליםתשל"בסופר, אברהם שמואל בנימין בן עקיבאזכור לאברהם
בני ברקתשנ"גספר זכרוןזכור לאברהם
בני ברקתשל"גקובץ זכרון תורניזכור לאברהם

חולוןתשס"גקובץ תורניזכור לאברהם - 15 כר'
סטו מרה Satu Mareתר"צקורלנדר, אברהםזכור לאברהם

ירושליםתשע"טרוזנפלד, שמשוןזכור לאברהם - 4 כר'
חדרהתשע"טשניאור, יעקב בן אברהםזכור לאברהם - 2 כר'
ליוורנו Livornoתשט"ותפילות. מחזור. ליוורנוזכור לאברהם - 3 כר'

ליוורנו Livornoתרפ"ותפילות. מחזור. תרפ"ו. ליוורנוזכור לאברהם
אלעדתשס"חבצלאל, משה אריאלזכור לדוד - תורה ומועדים

ירושליםתשע"דולס, זכריה דוד בן יהושע הלויזכור לדוד - 4 כר'
בני ברקתשמ"דמלינובסקי, דוד אלכסנדרזכור לדוד - הוריות

נתניהתשע"טשלוש, דוד חיים (עליו) - אדרי יהודהזכור לדוד
ירושלים Jerusalemתרפ"חבאדהב, יצחק בן מיכאלזכור ליצחק - ד

ליוורנו Livornoתקע"חהררי, יצחק בן משהזכור ליצחק
חמ"דתשפ"איעקבוביץ, יצחק יחיאלזכור ליצחק



בני ברקתשס"האייזנבך, חנניה יוסףזכור למרים
ישראלתשכ"זכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבזכור למרים - 3 כר'

ניו יורקתשע"טלאבין, אברהם יהודה יקותיאל בן אהרן מאירזכור לקדשו
בני ברקתשמ"אאגודת זכור בישראלזכור - 13 כר'

תל אביב,תש"האונגר, אליעזר בן ישראל יוסףזכור
ירושליםתש"סורדיגר, חיהזכור
בני ברקחש"דפורטמן (בן פורת), משה בן נחמיהזכור
ירושליםתשנ"גשוורץ, יואל בן אהרןזכור

חמ"דחש"דסעדון, אבנר בן אוזיפהזכות אבו"ת - מהדורא קמא
ירושלים Jeruasalemעטייה, יצחק בן ישעיהזכות אבות <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתרנ"דאוירבאך, מנחם נתן נטע בן שלמהזכות אבות
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ב - תר"צברודר, חיים יצחק מאיר בן דודזכות אבות - א

ורשה Warsawתרל"וגיביאנסקי, יוסף בן יעקבזכות אבות
ירושליםתשס"הדורי, אברהם בן אהרןזכות אבות - 3 כר'

ניו יורקתש"טהאגר, גרשוןזכות אבות
בני ברקתשס"גמוסדות ס. פאולאזכות אבות - 9 כר'

ניו יורקתשע"אמערכת זכרון צדיקיםזכות אבות - חודש ניסן
ליוורנו Livornoתקפ"אעטייה, יצחק בן ישעיהזכות אבות
בלגרד Belgradeתרל"חפינצי, יעקבזכות אבות
ירושליםתשס"גפרץ, אליהו בן יעקבזכות אבות
פיזה Pisaתקע"בקורייאט, אברהם רפאל בן יהודהזכות אבות
בני ברקחש"דקלירס, משה בן מאירזכות אבות
חמ''דתש''פרוטמן, שלוםזכות אבות
אשדודתשע"ושימון, יצחק אהרןזכות אבות
תל אביבתשנ"השרים, דביר בן אליהוזכות אליהו
אשדודתשע"וששון, ישראל בן נסיםזכות הדן

קושטא Istanbulתקפ"טפרחי, יצחק בן שלמהזכות הרבים <כף זכות>
תל אביבתשכ"דדודזון, מנחם מנדלזכות וזכר

חמ"דתשע"דחן, יהונתן - זרד, יצחקזכות יהונתן - על ספר אוצרות חיים
ירושליםתשל"זבוכריץ, יוסף - בוכריץ, כמוס - חדאד, רפאל - כהןזכות יוסף

ג'רבה Djerbaתרפ"ח-תשכ"דכהן-יהונתן, סאסי מעתוק מג'רבהזכות יצחק - 4 כר'
ירושליםתשנ"בסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםזכות יצחק - 2 כר'

ירושליםתשס"אברגר, ישראל בן יצחק שמחהזכות ישראל <מהדורה חדשה> - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתר"עברגר, ישראל בן יצחק שמחהזכות ישראל <עשר עטרות>

פיוטרקוב Piotrkowתרס"טברגר, ישראל בן יצחק שמחהזכות ישראל <עשר צחצחות>



ירושלים Jerusalemתש"יברגר, ישראל בן יצחק שמחהזכות ישראל <עשר קדושות>
סאיני Seiniתרפ"הברגר, ישראל בן יצחק שמחהזכות ישראל מהדורא תנינא

לזכר רבי אהרן ועקניןזכות לאהרן
חמ"דתשס"בבולה, רפאל משה בן יוסףזכות משה <מהדורה חדשה>

שלוניקי Salonikaתקע"חבולה, רפאל משה בן יוסףזכות משה
תל אביב Tel Avivתש"טורדיגר, יעקב בן ישראל חנוךזכותא דאברהם

ורשה Warsawתרנ"הלאנדא, אברהם בן רפאל מצ'כנובזכותא דאברהם - 2 כר'
ישראלתשכ"גמהודר, אברהם בן יעקב הלויזכותא דאברהם

ירושלים Jerusalemתש"ערבינוביץ, אריה מרדכי בן יעקב אהרןזכותא דאברהם - 2 כר'
בני ברקתשע"זאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהזכותא דיעקב

ניו יורקתשע"זמייזליש, צבי הירשזכותא דמנחם - זכרון יעקב
אזמיר Izmirתר"נפאלאג'י, אברהם בן חייםזכותיה דאברהם

ירושלים Jerusalemתרצ"גגפני, ראובן בן ישעיהו מאירזכותנו ההיסטורית-המשפטית על ארץ ישראל
חמ''דחש''דהלוי, אברהם מיימוןזכיה בגט
ראשון לציוןתשל"וזלטופלר, יוסף ראובן הכהןזכיות יוסף

לבובחש"דסימנר, זכריה בן יעקבזכירה ועניני סגולה
אזמיר Izmirתרל"ט - תרמ"הפאלאג'י, חיים בן יעקבזכירה לחיים - 2 כר'

ירושליםתשס"וסטניצקי, יואל בן פרץזכירת השבת ושמירתה
בני ברקתשנ"בלזכר ברוך אברהם לאבזכר אב

תל אביבתשנ"גספר זכרוןזכר אבות
ירושליםחש"דזעלמאנאוויטש, אברהם יצחקזכר אברהם יצחק

סט. לואיסתרפאיילבירט, אברהם משהזכר אברהם
אנטורפן Antwerpתרצ"אבארמאט, אברהם בן אשר הנזילזכר אברהם

ירושליםתשל"בברקוביץ, אברהם דוב בערזכר אברהם - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"א - הסכ'קאצנלסון, אברהם בן יואלזכר אברהם

חמ"דחש"דשפיץ, אריה ליב בן שלום הכהן - שפיץ, שלום יוסףזכר אריה - עטרת אריה
ירושליםתש"עבית מדרש אהל יוסףזכר בן ציון - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"דרוטברג, בנימין זאב בן חנינא ליפאזכר בנימין
שלוניקי Salonikaתרכ"גבנבנישתי, יהודה בן כלבזכר דבר
בני ברקתשנ"חבעער, דודזכר דוד
ניו יורקתר"סגלאט,  דוד בן ישראל יוסףזכר דוד

ליוורנו Livornoתקצ"זמודינה, דוד זכות בן מזל טובזכר דוד - 2 כר'
לבוב Lvovתרכ"ורפאפורט, חיים בן שמחה הכהןזכר החיים

ירושלים Jerusalemתרצ"דמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןזכר זאת ליעקב
לונדוןתשנ"הראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןזכר זאת ליעקב - 3 כר'



תל אביבתשמ"דהגר, חיים יהודה מאיר מויז'ניץזכר חיים - 2 כר'
ירושליםתשמ"ורפפורט, יצחק מאירזכר חיים

ורשה Warsawתרנ"השוחט, חיים נתן בן משהזכר חיים - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"גולר, חנוךזכר חנוך

ברדיטשוב Berdichevתרמ"טזאלקינד, יהודה ליב בן שלמהזכר יהודה <שו"ת מהרי"ל בטלן> - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"וגולדשטיין, זכריה יהודה בן יוסףזכר יהודה
תל אביבתש"לקובץ תורניזכר יהודה

ורשה Warsawתרנ"ט - תרס"בשטרן, יוסף זכריה בן נתןזכר יהוסף - 5 כר'
תל אביבתשל"וזילברמן, יהושע בן שאול משהזכר יהושע

חמ"דתשנ"טקובץזכר יוסף - 2 כר'
ירושלים Jerusalemת"שקריביצקי, יוסף בן מרדכיזכר יוסף
סיגט Sighetתרס"אגפן, יעקב ברוךזכר יעקב

בני ברקתש"מכולל אהל יעקבזכר יעקב - 3 כר'
בני ברקתשע"חלוי, יעקבזכר יעקב

ירושליםתשס"גספר זכרוןזכר יצחק <הוכברגר>
בני ברקתשע"ואוירבך, אדיר אלעזרזכר יצחק - נדרים ושבועות

בני ברקתשנ"ופרקש, יצחק בן אהרןזכר יצחק
ירושלים Jerusalemתש"טרבינוביץ, יצחק יעקב בן שמואל ליב -זכר יצחק

וילנה Vilnaתרמ"ביולס, זכריה ישעיהו בן מרדכי צבי הכהןזכר ישעיהו - א ב
ניו יורק New Yorkתשי"גווג, אברהם אליעזר בן חייםזכר לאברהם אליעזר

בלטימורתשל"הקובץ תורניזכר לאברהם - 15 כר'
בני ברקתשס"זזכריש, ישראל מאיר בן אברהםזכר לב אברהם

ירושליםתשל"הקלמנוביץ, יעקבזכר לדוד
ירושליםתשע"וריינהולד, חיים משה בן מרדכי צביזכר לחגיגה <מהדורת מכון משנת רבי אהרן>

לבוב Lvovתר"נריינהולד, חיים משה בן מרדכי צביזכר לחגיגה
ירושלםתשכ"אכהנא, יצחק מרדכי בן ברוך ישעיהזכר לחיים - 10 כר'

בני ברקתש"נסויסה, מיכאל בן יחיאלזכר לחיים - ב
ירושליםתשכ"טפרידמאן, יעקב אריה בן שמואלזכר ליעקב על הש"ס

ירושלים Jerusalemתשי"גהכהן, מרדכי בן חנוך חייםזכר למצות הקהל
בני ברקתשס"דרובינסון, גרשוןזכר למקדש כהלל

ורשה Warsawתרמ"טרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)זכר למקדש - 2 כר'
ניו יורקתשע"חטלר, שמואל שלמהזכר מלמדים לברכה

ניו יורקתשס"חגעללעי, זכריהזכר מנחם
ירושליםתשנ"טפיינשטיין, מרדכי - קנטרוביץ, יעקב - פיינשטין, משזכר מרדכי  - תשובות הגר"י

תל אביבתשנ"הקדרי, מנחם צבי (עורך)זכר מרדכי



קרית ספרתשס"גיעקבזון, יעקב בן אברהםזכר משה
חמ"דחש"דגולדשטוף, יאירזכר נחמיה - פירוש ברכת המזון

בני ברקתשל"גטפלי, נפתלי בן ישעיהו יהודהזכר נפתלי
וינה Viennaתרל"בקורונל, נחמן נתן בן דודזכר נתן
בני ברקתשס"חשפיגלגלאס, נתןזכר נתן

חמ"דתשנ"ולקט דברי הספדזכר עשה ליראה
ירושליםתשס"זאוהב ציון, אברהם יקותיאל בן מרדכיזכר עשה - יזכור לעולם

ירושליםתשס"גבן מיימון, שרון משהזכר עשה
ירושליםתשכ"גארגואיטי, יעקבזכר עשות

ירושליםתשנ"בבלייכר, מיכאל שמואלזכר צבי - תחום שבת ומדידתו
בני ברקתש"נכ"ץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהן - ציילברגר, זכר צדיק <מהדורה חדשה> קונטרס תורת חסד

חמ"דחש"דמאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקזכר צדיק <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרכ"וכהן, אלעזר בן זאב וולףזכר צדיק יסוד עולם
בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהזכר צדיק לברכה
בני ברקתשע"אויסברג, שמעון בן ברוך מאירזכר צדיק לברכה
כפר חב"דתשע"זחנונו, משה חייםזכר צדיק לברכה
ירושלים Jerusalemתשי"טמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןזכר צדיק לברכה
קפלינסקי, בועז דוב הכהן (לזכרו)זכר צדיק לברכה
שטמר, שלוםזכר צדיק לברכה
ירושליםתש"נתלמידי רבינו מדז'יקובזכר צדיק לברכה

ירושליםתשס"והספדים ודברי זכרוןזכר צדיק
פיוטרקוב Piotrkowתרס"היהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגזכר צדיק

אלטונא,תקס"הכ"ץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהןזכר צדיק - 2 כר'
ג'רבה Djerbaתרע"המאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקזכר צדיק
וילנה Vilnaתרס"הפרלוב, אהרן בן ברוך מרדכיזכר צדיק
ירושלים Jeruasalemתשכ"זרדאעי, שלוםזכר צדיק

ורשה Warsawתר"פסולטאנסקי, מרדכי בן יוסףזכר צדיקים
בני ברקתשע"חדיסלדורף, חיים בן צדוק אברהםזכר צדק
מודיעין עיליתתשע"בלזכרו של רבי ראובן נדלזכר ראובן

קושטאתקצ"אמוסאפיה, בנימין בן עמנואלזכר רב - 3 כר'
בני ברקתש"נספר זכרוןזכר רב

בני ברקתשס"בזינגרביץ, שלמה חנוךזכר שלמה
ירושליםתשמ"גספר זכרון לרבי שלמה זלמן גולדשטוףזכר שלמה

בני ברקתשס"גריינימן, שמואל בן מאירזכר שמואל - 7 כר'
פרנקפורט דמין Frankfתרפ"הבאמברגר, שמחה בן יצחק דוב הלויזכר שמחה



ירושליםתש"עלוריא, שמעון משולם זושאזכר שמעון
ירושליםחשדכולל בית ישראל - גורזכרהו על היין

בני ברקתשל"גאסקל, ברוך בן יהודהזכרו ברוך
ירושליםתשע"ולזכר רבי ברוך ווייס זצ"לזכרו ברוך

ירושליםתשס"זשוורץ, יואל בן אהרןזכרו לעולם בריתו - 3 כר'
בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהזכרו נפלאותיו

ורשה Warsawתרס"טדאנציג, אברהם בן יחיאל - מיכלזאטורנסקי, משהזכרו תורת משה <עם משאת שבת>
ירושליםשנ"גדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלזכרו תורת משה <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתשי"זדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלזכרו תורת משה <עם קהלת יום טוב> - 2 כר'
זיטומיר Zhitomirתר"חדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלזכרו תורת משה <קיצור ספר חרדים בסופו>

ירושליםתשמ"דקובץ תורניזכרו תורת משה <קובץ תורני> - א
ירושליםתשמ"דקובץ תורניזכרו תורת משה עבדי
בני ברקתשס"ושולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויזכרו תורת משה עבדי

ווילנא,,[תר"ד]דאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלזכרו תורת משה - 8 כר'
בני ברקתשס"דמרכז מוסדות לעלובזכרו תורת משה - 6 כר'

בני ברקתשס"חספר זכרוןזכרו תורת משה
תל אביבחתשערייס, משה (עליו)זכרו תורת משה

מודיעין עיליתתש"פשורקין, יעקב משה בן מיכלזכרו
ברדיטשוב Berdichevתרס"אשלז, צבי בן בן-ציוןזכרון אב ואם

אונגור Uzhgorodתרצ"דגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן משהזכרון אב
ישראלתשל"אגויטין, ברוך בענדיטזכרון אבות
ניו יורקתשע"בסג"ל לעפפלערזכרון אבות
ירושליםתשנ"וספר זכרוןזכרון אבות
מודיעין עיליתתשפ"אישיבת מיר מודיעין עיליתזכרון אבי
וילנה Vilnaתרע"ארבינוביץ, אריה בן יצחקזכרון אביר

ירושליםתשס"דקובץזכרון אברהם אבא
ירושליםתשל"זאפרתי, אברהם דב בן זאבזכרון אברהם דוב

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"דדזובאס, אברהם יצחק בן דוד מאירזכרון אברהם השלם
ירושלים Jerusalemתש"הדינר, אליעזר בן אברהם משה הלויזכרון אברהם משה

לבוב Lvovתקצ"זאברהם הלוי מארלעזכרון אברהם
ברטיסלבה Bratislavaתרנ"בבינג, אברהם בן אנוש הלויזכרון אברהם
ניו יורקתשס"אברוידא, ישראל צבי בן משה אהרוןזכרון אברהם
פיטסבורג Pittsburghתשט"וזילברברג, אברהם בנימין בן מיכאל משה יהודהזכרון אברהם
לבוב Lvovתר"ככהן, אברהם אבלי בן מאירזכרון אברהם

בני ברקתשל"אלאיוש וויס, אברהםזכרון אברהם - סוכה



ישראלמהודר, אברהם בן יעקב הלויזכרון אברהם
ניו יורק New Yorkתרפ"דפייאר, אברהם בן שלמה מאירזכרון אברהם
לובלין Lublinתרצ"זפרידמאן, אברהם יהושע בן שמואלזכרון אברהם
בני ברקתשנ"זהורליק, ירמיהו בן חנאזכרון אהרן

ניו יורקתשס"זכהן, אהרן בן צביזכרון אהרן - 2 כר'
לבוב Lvovתקצ"דלוו, אלעזר בן אריה ליבזכרון אהרן
ירושליםתשל"טסידערסקי, אהרן בן יהושעזכרון אהרן
ירושליםתשס"זספר זכרוןזכרון אהרן
פרנקפורט דאודר Franתנ"ופוריש, אהרן בן בנימיןזכרון אהרן
לייקוואדתשע"זרוגוב, אהרןזכרון אהרן
בני ברקתשנ"המנדלבוים, דוד אברהםזכרון אי"ש
חמ"דתשס"וספר זכרון לר' אברהם יוסף שפיראזכרון איש
ישראלתש"מספר זכרון לר' אריה יוסף שינפלדזכרון איש
ירושליםתשנ"גשויבר, אברהם יחזקאלזכרון איש

לונדון Londonתר"ף-תרפ"אאדלר, שמריה מנשה בן צבי יהודה הכהןזכרון אלחנן
טורנטותשע"אקובץ זכרון ע"ש ר' אליהו משה גראסזכרון אליהו משה

סט.לואיסתרפ"באברמסקי, אליהוזכרון אליהו
לבוב Lvovתר"מאייכנשטיין, אליהו בן יצחק איזיקזכרון אליהו
בני ברקתשנ"אאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) (עליו)זכרון אליהו
בני ברקתשמ"גבלוך, אליהו מאירזכרון אליהו
טבריהתשס"זדיין, אליהו בן נסיםזכרון אליהו
ניו יורק New Yorkתרצ"בטויבס, אליהו יצחק בן נפתליזכרון אליהו

בני ברקתשע"הכולל אמרי ברוךזכרון אליהו - מלאכות
ניו יורקתשע"הכולל זכרון אליהוזכרון אליהו - 3 כר'

ביתר עיליתתשע''טכולל קול אליהוזכרון אליהו
בני ברקתשע"טמגורי-כהן, אליהו בן מרדכיזכרון אליהו
ירושליםתשס"וקובץזכרון אליהו
ירושליםתשמ"וקרמרמן, אליהו בן אבא מנחםזכרון אליהו
ירושליםתשל"ושטרנברג, חיים אליהו בן אברהםזכרון אליהו

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ח - תרצ"טזינגר, יצחק אלימלך בן משה חיים הכהןזכרון אלימלך - כל הקונטרסים
בני ברקתשס"גצלר, יוסףזכרון אלימלך - בבא מציעא פ"ב

פתח תקוהתשס"בברגר, אליעזר בן מרדכיזכרון אליעזר
ניו יורקתשמ"ווואלף, אליעזר אברהם בן משהזכרון אליעזר
בני ברקתשל"טישיבת בית התלמודזכרון אליעזר
תשע"בישיבת בין הזמנים פקודת אלעזרזכרון אלעזר



ברודי Brodyתרס"ולאנדא, אלעזר בן יהודה הלויזכרון אלעזר
מישקולץ Miskolcתרצ"זלעוו, אלעזרזכרון אלעזר
לבוב Lvovתר"צרובין, אלעזר בן יעקב יוסףזכרון אלעזר
פרג Pragueתקפ"זשפיץ, יום-טוב בן יצחקזכרון אלעזר

ירושליםתשע"בברונר, אלחנןזכרון אפרים - ערכין
נתיבותחש"דגרינבלט, אפרים בן אברהם ברוך - אלמקייס, מרדזכרון אפרים - רבבות אפרים

חיפהתשנ"זלזכר רבי אפרים סטרולזכרון אפרים
פקש Paksתרנ"הסופר, ישראל מרדכי אפרים פישל בן זוסמאן אליעזכרון אפרים
לובלין Lublinתרס"חקוניטופסקי, אפרים בן שמעוןזכרון אפרים
ירושליםחש"דקובץ תורניזכרון ארבע
ירושלים Jeruasalemחש"דהספדים על הר"ר אשר טננבוים זצ"לזכרון אשר
תל אביבתשס"זקורט, חיים משה בן יששכרזכרון אשר
בני ברקתשנ"בריוח, מסעודזכרון אשר

קושטא Istanbulתק"גפולייאשטרו, יהודהזכרון בירושלים
ירושליםתשנ"טמאלין, נחמיה בן איסר יהודהזכרון בית יהודה

חמ"דתש"פבעילום שםזכרון בן ציון
ירושליםתשס"זוויינגרטן, צבי בן ישראלזכרון בנימין זאב - 3 כר'

מודיעין עיליתתשס"חלזכר הרב בנימין זאב שטרןזכרון בנימין זאב
מודיעין עיליתתשס"וספר זכרוןזכרון בנימין
בני ברקחש"דפרידמן, דוד בן בנימיןזכרון בנימין

בני ברקתשס"זקובץ זכרוןזכרון בנימין - 6 כר'
אורדיאה מרה Oradeaתרצ"ושווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןזכרון בנימין
ירושליםתשע"חשרעבי, דוד בן בנימיןזכרון בנימין

ברדיטשוב Berdichevתרנ"חספירשטיין, יוסף בן מרדכיזכרון בספר ואבן ספיר
ניו יורק New Yorkתרפ"בניו יורק. עזרת תורהזכרון בספר מהמוסד עזרת תורה

לודז' Lodzתרצ"א - תרצ"בגינצבורג, משה ראובן בן יעקב משולםזכרון בספר
אטלנטה Atlantaת"שגפן, טוביה בן יוסףזכרון בספר

וילנה Vilnaתרס"זווישניאק, אליעזר אלימלך בן ישראלזכרון בספר - 2 כר'
בני ברקתשס"גחבורת בני מחשבה טובה ב"בזכרון בספר
ירושליםתשמ"טסופר, שמחה בונם דודזכרון בספר
וילנה Vilnaתר"ססינגר, יהושע השל בן חנוך זונדלזכרון בספר
ירושליםתש"ןספר זכרון לר' יוסף פינסקיזכרון בספר
ירושליםתשכ"דספר זכרוןזכרון בספר
וינוגרדוב Vinogradoתרצ"זקוידר, שמואל ליב בן דודזכרון בספר
פרנקפורט דאודר Franתקנ"ושלזינגר, מורי בן משה הכהןזכרון בספר



בני ברקתשס"טדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבזכרון בצלאל - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשט"וכהנוב, אלעזר בן אורי מאיר הכהןזכרון בצלאל - 2 כר'

ירושליםתשס"דספר זכרוןזכרון ברוך
טורנטוחש"דקובץ חידושי תורה לזכר הרב ברוך נוסבויםזכרון ברוך

חמ"דתשס"בקובץ זכרוןזכרון ברוריה
ברלין Berlinתרנ"ביעקב הגוזרזכרון ברית לראשונים - 2 כר'

ירושליםתשע"חרובין-גליקמן,יוסף ברוך (עליו)זכרון ברכת יוסף
זכרון יעקבתשס"גזכרון גבריאלזכרון גבריאל [ריקליס]

מודיעין עיליתתשס"דכולל זכרון גבריאלזכרון גבריאל  - הלכות נדה וטבילה
בני ברקתשע"ואהרמן, אברהם יוסףזכרון גרשון

פרג Pragueשנ"חשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)זכרון דברים למקומות העיון
פרמישלה Przemyslתרל"טאייכנשטיין, אלכסנדר בן יצחק איזיקזכרון דברים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"דגלברג, מנחם בנימין בן יצחק דודזכרון דברים
ירושליםתשפ"אכהן, דן מרדכיזכרון דברים
ירושלים Jerusalemתרנ"ונימינסקי, פינחס אהרן בן יעקב יוסףזכרון דברים
ירושליםתשכ"זסאפרין, אלכסנדר סנדר מקומרנאזכרון דברים
שלוניקי Salonikaתקי"גפרחיה, אהרן בן חיים אברהם הכהןזכרון דברים
חש"דשאהן, יעקב ישעיהזכרון דברים

חמ"דתש"פנשר, בניהוזכרון דוד - 3 כר'
כפר חסידיםתשע"גקובץזכרון דוד
ניו יורקתשנ"אקרויז, שמואל דודזכרון דוד
ירושליםתשמ"ורעבהון, פסח דודזכרון דוד
וורטהימר, הלל בן מרדכיזכרון הלל
ניו יורקישיבת רבינו יצחק אלחנןזכרון הרב

רכסיםתש"ןספר זכרוןזכרון השלשה
ירושליםתשע"טאילן, מרדכי בן יעקב דודזכרון זאב - א

בני ברקתשס"דספר זכרוןזכרון זאב
מונקץ' Mukachevoתש"בהורוויץ, יעקב יצחק בן אברהם אליעזר הלויזכרון זאת - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתרע"ורוזנפלד, זכריה יוסף בן משה גבריאלזכרון זכריה
ישראלתשל"גשפיגל, יהושע פנחס בן אברהם דודזכרון זמר
בני ברקתשמ"טיברוב, צבי בן משהזכרון חי

ירושליםתשנ"טספר זכרון, ישיבת תורת משהזכרון חיים שמואל - בבא בתרא
וילנה Vilnaתרמ"טבכרך, חיים בן דוב ברזכרון חיים
כרם ביבנהחש"דהספדיםזכרון חיים
ורשה Warsawתרמ"גחיים מקאמינסק - וולברוםזכרון חיים



מודיעין עיליתתש"פמלין, משה שמואל בן חיים שרגאזכרון חיים
ירושליםתש"נספר זכרוןזכרון חיים

ירושליםתשנ"גשכטר, יצחק שמואל בן יעקב יוסף חיים - אלגאזי,זכרון חיים - בני חיי
ירושליםתשמ"השרייבר, חייםזכרון חיים
ירושלים Jerusalemתש"זוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודזכרון חן

בית שמשתשס"וכולל ערב רמת בית שמשזכרון חנה פערל
פרנקפורט דמין Frankfתרפ"בפייזט, חנוך בן יהושע שוואבאך סג"לזכרון חנוך

ירושלים Jerusalemתש"פרוזא, משה בן ראובןזכרון טוב <מהדורה חדשה>
קדימהתשע"הביגל, אביחי יצחק בן משהזכרון טוב לפניך

ירושליםתשע"טלאנדא, יצחק בן ליבזכרון טוב - 2 כר'
לבוב Lvovתרל"ד - תרמ"אצורף, עזרא בן יוסףזכרון טוב
ירושלים Jerusalemתרס"ארוזא, משה בן ראובןזכרון טוב
ברדיטשוב Berdichevתרס"אשלז, צבי בן בן-ציוןזכרון טוב

בגדאד,,תרס"ז]תפילות. מחזור. תרס"ז. בגדדזכרון טוב - מחזור לראש השנה כמנהג בגדאד
מודיעין עיליתתשס"חקובץזכרון טוביה
חמ"דחש"דאוסף חידו"ת מגאוני הדורותזכרון יא"ה

ניו יורק New Yorkתרצ"טהלוי, יוסף טוביה בן יצחקזכרון יהודא ויוסף
פרמישלה Przemyslתרל"ופריינדל, יהודה זינדל מרדכי בן נחמיה אריהזכרון יהודא

ירושליםתשנ"זאייזנשטטר (א"ש), מנחם בן מאירזכרון יהודה <מהדורה חדשה>
וילנה Vilnaתר"ךאבלסון, יהודה בן יצחקזכרון יהודה (הוחק לזכר)

וילנה Vilnaתרי"אאבלסון, יהודה בן יצחקזכרון יהודה - 4 כר'
אונגור Uzhgorodתרכ"זאייזנשטטר (א"ש), מנחם בן מאירזכרון יהודה - 2 כר'

לבוב Lvovתרנ"הברודא, יהודה בן נפתלי הירץזכרון יהודה
בודפסט Budapestתרפ"ג - תרפ"חגרינוואלד, יהודה בן יהושע פאלקזכרון יהודה - 2 כר'

ברלין Berlinתר"ויהודה בן אשרזכרון יהודה
לבוב Lvovתר"עלאש, משה מנחם מנדיל בן נחמן יהודהזכרון יהודה

ירושליםתשנ"הספר זכרוןזכרון יהודה - 2 כר'
ירושליםתשס"גקאהן, שמואל יעקב בן אברהם יצחקזכרון יהודה - על רבי יהודה מדזיקוב

פתח תקוהתשמ"חשיף, יהודה גרשוןזכרון יהודה
בני ברקתשס"וארלנגר, יהודית בת אברהם יהושעזכרון יהודית

וילנה Vilnaתרס"האבלמאן, יהונתן בן אברהם אבא יצחקזכרון יהונתן - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הישיבת חברון כנסת ישראלזכרון יהונתן - שבת

ירושליםתשנ"ולזכר רבי יהושע העשיל ווייסבויםזכרון יהושיע - 3 כר'
ירושליםתשנ"דספר זכרוןזכרון יהושע [ויסברוד]

ירושליםתשנ"הבריסק, הללזכרון יהושע



לודז' Lodzתר"צ - תרצ"זהלוי, יהושע פאליק מנחם בן אברהםזכרון יהושע - 8 כר'
פרמישלה Przemyslתרל"בניסבום, יהושעזכרון יהושע
זיטומיר Zhitomirתר"ספיינברג, יהושע בן אברהם יצחקזכרון יהושע
בילגורי Bilgorajתרפ"דפריד, יהושע השיל בן גדליה הכהןזכרון יהושע
מלבורןתשי"חקרויס, אהרן מאירזכרון יהושע

זכרון יעקבתשע"דגלעד, שמואל צבי דב בן יונה הלויזכרון יונה - 2 כר'
גראכוותרכ"בהלוי, יוסף צבי בן אליהוזכרון יוסף (כת"י)
תל אביב - כפר הרא"התשמ"גספר זכרוןזכרון יוסף [אונא]
ירושליםחש"דהלוי, יוסף בן שלמהזכרון יוסף הלוי

נויארק,.[תר"ע]קויפמאן, יוסף זאבזכרון יוסף זאב - 2 כר'
ברלין Berlinתרצ"גדינר, אליעזר בן אברהם משה הלויזכרון יוסף צבי

ירושליםתשע"וכולל נחלת צביזכרון יוסף שמואל
יבנהתשס"באביחצירא, יוסף בן מכלוף (לזכרו)זכרון יוסף

ירושלים Jerusalemתרפ"דטאראן, יוסף אהרן בן אשר יעקבזכרון יוסף - א-ב
ירושליםתשס"זטולידנו, שמואל בן גבריאלזכרון יוסף

ירושליםתש"מיונה, נפתלי בן יוסףזכרון יוסף - 2 כר'
תל אביבתשמ"ביוסקוביץ, יוסף  בן יצחקזכרון יוסף
וילנה Vilnaתרפ"דכהן, אהרן בן יוסףזכרון יוסף

ירושליםתשס"גכולל אור יוסףזכרון יוסף - קובץ
קרית ספרתשנ"טכולל זכרון יוסףזכרון יוסף - זרעים

ירושליםתשנ"טמאלין, יוסף שרגא בן איסר יהודהזכרון יוסף - דיני ק"ש תפילה וברכות
לייקוודתשפ"אפאק, חנוך בן אלקנה - דיקמן, אברהם שלמה (עורזכרון יוסף - קנה וקנמון

ברדיוב Bardejovתרפ"טפאק, חנוך בן אלקנהזכרון יוסף
ירושלים Jerusalemתש"חפרחי, יוסף בן דודזכרון יוסף
פירט Fuerthתקל"ג - תקל"דשטיינהארט, יוסף בן מנחםזכרון יוסף

ירושלים Jeruasalemתשע"גלזכר ר' יחזקאל ואשתו שמחה חבהזכרון יחזקאל ושמחה
חמ"דחש"דלוינשטיין, יחזקאל הלויזכרון יחזקאל
אויהל Satoraljaujhelתרצ"המייזלש, יחזקאל שרגא בן דוד דובזכרון יחזקאל
ירושליםתשס"וספר זכרוןזכרון יחזקאל
ורשה Warsawתרע"ברבינוביץ, משה אברהם שמואל בן יחזקאלזכרון יחזקאל
קלוז' - בניברק Clujת"ש - תשמ"ברוטר, יחזקאל בן עזריאלזכרון יחזקאל

ספר הזכרון לרבי יחיאל אברהם זילברזכרון יחיאל אברהם - 2 כר'
ירושליםתש"סברלין, יעקב (יאקב) בן אברהםזכרון יעקב <מהדורה חדשה>
בני ברקתשס"טפאנט, יעקב אלימלך בן יחזקאלזכרון יעקב <מהדורה חדשה>

מונקץ' Mukachevoתרפ"חיולס, יעקב צבי בן נפתליזכרון יעקב ויהודה



ירושלים Jerusalemתר"צרובינשטיין, יהושע יונתן בן צביזכרון יעקב יוסף
ירושליםתשס"בספר זכרוןזכרון יעקב יצחק - ה

בלטימורתשס"אקובץ ישיבת נר ישראלזכרון יעקב משה - בבא מציעא
ביתר עיליתתשס"חכולל זכרון אברהםזכרון יעקב צבי - 2 כר'

וילנה Vilnaתרל"הבנדיטמאן, יעקב בן יהודהזכרון יעקב
פירט Fuerthתק"לברלין, יעקב (יאקב) בן אברהםזכרון יעקב
ניו יורק New Yorkתשי"אגורדון, יעקב דוד בן יהודהזכרון יעקב
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חגינצבורג, יעקב בן שבתיזכרון יעקב

ג'רבהתשי"גנאסיא, יוסף בן דודזכרון יעקב - ב
וילנה Vilnaתרע"גגפן, יעקב בן שאולזכרון יעקב
ירושליםתשל"זגרדין, אהרן יעקב בן יוסףזכרון יעקב

ניו יורקתשע"טוויילר, יעקב בן יוסףזכרון יעקב - 2 כר'
ירושליםתשס"חכולל אברכים זכרון יעקבזכרון יעקב

פרנקפורט דמין Frankתרפ"ד - תר"צליפשיץ, יעקב בן אליעזר ליפמאן הלויזכרון יעקב - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"דמירוויש, משה חיים בן יוסף זאבזכרון יעקב

גייטסהעדתשס"המרל, שמואל גרשון בן נחום יצחקזכרון יעקב - 7 כר'
זכרון יעקב,,תש"ג)סאמסונוב, אריה בן שניאור זלמןזכרון יעקב

ניו יורקתשל"חפאנט, יעקב אלימלך בן יחזקאלזכרון יעקב - 2 כר'
זכרון יעקבתשמ"דקובץזכרון יעקב - 4 כר'
בני ברקתשס"חריינר, יעקב בן חיים משה דודזכרון יעקב - 3 כר'

סלוצק SlutsKתרע"גשפירא, יצחק בן-ציון בן משה משולםזכרון יעקב
ירושליםחש"דששון, אלישע בן מרדכיזכרון יעקב

חמ"דחש"דספר זכרוןזכרון יצחק (איזבי)
ירושליםתשל"טספר זכרוןזכרון יצחק (גולדשמיד)

ירושליםתשנ"זספר זכרוןזכרון יצחק (טרוזמן)
ירושליםתשנ"טספר זכרוןזכרון יצחק (ניימן)

פתח תקוהתש"עגאוני ישיבת לומז'אזכרון יצחק
בני ברקתשע"ודרחי, זכריה דוד בן יעקבזכרון יצחק - 5 כר'

לבוב Lvovתקפ"בהוכגלרנטר, יצחק בן יוסףזכרון יצחק
וויס, יצחק בן בנימן זאבזכרון יצחק
ירושלים Jerusalemתרס"בזק"ש, יצחק דוב בן אליעזרזכרון יצחק
ביתר עיליתתש"סטהרני, דוד בן יעקבזכרון יצחק
לונדוןתשס"בטרכטנברג, יצחקזכרון יצחק
בני ברקתשע"אספר זכרוןזכרון יצחק
ברטיסלבה Bratislavaתרנ"ופריידיגר, יצחק איזיק בן פינחס ליבזכרון יצחק



קידן Kedainiaiתרצ"ולוויטאס, יקותיאל זלמן בן צבי הירש הלויזכרון יקותיאל
זכרון יעקבתשנ"הספר זכרון לרבי יקותיאל עזריאלי (קושלבסקי)זכרון יקותיאל - 2 כר'

ורשה Warsawתרע"בהורוויץ, אליקים גציל בן יצחק הלויזכרון ירושלים
תונסתרס"דחמווי, מנשה בן עזראזכרון ירושלים
ליוורנו Livornoתרל"דחזן, אליהו בכור בן יוסף רפאלזכרון ירושלם

אשדודתשס"טקובץזכרון יריב משה
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"ג - תשנ"דלוונטאל, ברוך יצחק יששכר בן אפרים שרגא הלויזכרון ישכר - 2 כר'

ווילנאתער"באבוביץ, מאיר בן ישעיהוזכרון ישעיה
ירושליםתשנ"החנון, ישעיה  (אודותיו)זכרון ישעיה
ירושלים Jerusalemתרע"גגרוסבארג, ישעיהו חיים בן צבי הירשזכרון ישעיהו
ניו יורקתשנ"טשמענוביץ, ישעיהו בן דב מאירזכרון ישעיהו

תל אביב Tel Avivתש"נקרנביסר, ישראל משהזכרון ישראל משה
'קלוז Clujתרצ"זהורוויץ, מרדכי אריה בן אברהם יעקב הלויזכרון ישראל
לבוב Lvovתרפ"הקסלר, ישראל בן דוד צביזכרון ישראל
ירושליםחש"דשפירא, ישראלזכרון ישראל
לבוב Lvovתרכ"גכ"ץ, יצחק איזיק בן יואל הכהןזכרון כהונה
ירושליםתשע"הרבינוביץ, דוד משהזכרון כהן

פטרבורג Peterburgתרס"טהרכבי, אברהם אליהו בן יעקבזכרון לאברהם אליהו - 2 כר'
כתב ידכתב ידמזרחי, אברהם בן ברוךזכרון לבני ישראל (כתב יד)

ורשה Warsawתר"עחאגיז, ישראל יעקב בן שמואלזכרון לבני ישראל - 2 כר'
כלכתהתר"דמזרחי, אברהם בן ברוךזכרון לבני ישראל

חולוןתשל"אספר זכרוןזכרון לדוד [וין]
ירושלים Jerusalemתש"יסופר, שלמה בן יעקב עקיבאזכרון לדוד
ישראלתשל"גספר זכרוןזכרון לוי

ירושלים Jerusalemתרפ"ז - תרפ"טגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביזכרון לחובבים הראשונים - 20 כר'
ניו יורק New Yorkתש"בסולטאן, אליעזר בן אליהו אבאזכרון לחיים
ורשה Warsawתרמ"טכהן, טוביה בן דודזכרון לטוביה
חמ"דחש"דבעילום שםזכרון לידיה

ירושליםתשס"טישגר (יאזגער), דניאל אברהם בן אפרים זאבזכרון ליהודה
לא ידועתשמ"חספר זכרוןזכרון לירחמיאל [דושינסקי]

סאטמרתרע"בקליין, יצחק בן ישראלזכרון לישראל
ירושלים Jerusalemתרמ"טניימאן, אהרן ליב בן אשר אנשילזכרון למעשה בראשית

רמת גןתשנ"דלזכר רבי משה בן ציון הלוי אושפיזאיזכרון למשה בן ציון
בני ברק Bene Berakתשי"זברגילבסקי, משה בן שלמה הכהןזכרון למשה
קרית ספרתשס"דספר זכרון לרבי משה ברקוביץ זצ"לזכרון למשה



ירושליםתשמ"הספר זכרוןזכרון למשה
אודסה Odessaתרל"גראסקס, משה בן נחמןזכרון למשה

(Brooklyn)[תשט"ז]שווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןזכרון למשה - 2 כר'
ירושליםתשמ"הדיין, אברהם בן ישעיהזכרון לנפש <מכון הכתב>

בני ברקתשנ"חוויספיש, יחזקאל בן משהזכרון לנפש מלכה
תל אביבתש"לספר זכרוןזכרון לקדושי בטלאן

Peterburgתרל"ט - תרס"גהרכבי, אברהם אליהו בן יעקבזכרון לראשונים וגם לאחרונים - 2 כר'
יפו Jaffaתרע"דאיזראליט, אלימלך בן אברהם יצחקזכרון לראשונים
סטו מרה Satu Mareתרס"טגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבזכרון לראשונים

פיוטרקוב Piotrkowתרע"בקליינמאן, משה חיים בן אברהם יוסףזכרון לראשונים - 3 כר'
קולומיה Kolomyyaתרע"דתאומים, חיים צבי הירש בן יעקבזכרון לראשונים
ברלין Berlinתרס"טמסינג, יוסף בן אהרןזכרון לריב"א
ירושליםתשס"גשטרית, יוסף משהזכרון לשמ"י
מודיעין עיליתתשע"דבן שושן, יצחקזכרון מאיר

ירושליםתשל"חועקנין, מאירזכרון מאיר - 3 כר'
חמ"דחש"דטמסטית, שמעוןזכרון מאיר
בני ברקחש"דכהן, מאירזכרון מאיר
טורונטותשמ"הלוין, אהרן בן מאירזכרון מאיר

ניו יורקתשע"דלזכר הרב מאיר וייסמאןזכרון מאיר - ספר זכרון
בני ברקתשס"אלזכר הרב מאיר צבי שנקרזכרון מאיר - ספר זכרון

ירושליםתשנ"חלזכרו של רבי מאיר מאליןזכרון מאיר
ירושלים Jerusalemתרצ"ומאיר, יעקב בן כלבזכרון מאיר

בני ברקתשע"אפלק, יעקב יהודה בן מאירזכרון מאיר - ב
אופקיםחש"דקובץ זכרוןזכרון מאיר

חיפהתשמ"ורובמן, דב מאירזכרון מאיר - 4 כר'
ציריךתשנ"דרוזנבוים, מאיר הלויזכרון מאיר
ניו יורק New Yorkתשי"דשפירא, יהודה מאיר בן יעקב שמשוןזכרון מאיר

ירושליםתשס"גשפירא, מאיר - שפירא יהושע - שפירא, יוסףזכרון מאיר - קרן ישועה - זכרון יוסף
ירושליםתשע"דשפירא, מאיר בן ישועהזכרון מאיר - מועדים ב
ירושליםתש"פשפירא, מאירזכרון מאיר - מועדים א

תל אביבתשל"הוידמן, יחזקאלזכרון מהרי"ו
חמ"דתשע"זקובץזכרון מיכאל יוסף

זכרון יעקבחש"דקובץזכרון מיכאל - 22 כר'
ניו יורקתשכ"בצינץ, אריה ליב בן משהזכרון מלך - א

חמ"דחכהן, מ.זכרון מנחם מאיר (ב)



לבוב Lvovתרל"הבודק, מנחם מנדל בן ראובן שרגאזכרון מנחם
ירושליםחש"דווינגרטן, יצחקזכרון מנחם
ניו יורקתשל"אזובער, נתן נטעזכרון מנחם
ורשה Warsawתרפ"דזלאטולוב, שלמה בן מנחם מנדלזכרון מנחם
ישראלתשס"דמיארה, שלמה זלמןזכרון מנחם
ורשה Warsawתרצ"גמנחם מנדל בן יחיאלזכרון מנחם
דירנפורט Dyhernfurthתקל"ומנחם נחום בן יעקב אור שרגא פייבלזכרון מנחם
ורשה Warsawתרל"הסטולפר, מנחם מנדל בן ברוךזכרון מנחם

ירושליםתשמ"טקובץ תורניזכרון מנחם - 3 כר'
מונקץ' Mukachevoתרע"גרוזנבורג, מנחם צבי בן חיים אהרןזכרון מנחם - 2 כר'

ירושליםתש"סכהן, שמואל בן רחמיםזכרון מנשה
אמשטרדם Amsterdamתקכ"חאורי פייבוש בן אהרן הלויזכרון מעשה רב
בני ברקתש"פזכרון לרבנית מרגלית אלחרר ע"הזכרון מרגלית

בני ברקתשנ"טאברכי כולל חזון אישזכרון מרדכי <לזכר רבי אביגדור מרדכי קרטמן>
ישראלחש"דלזכר מרדכי מנחם קמפינסקיזכרון מרדכי מנחם

מונטיריאולתשנ"גוינברג, מרדכי בן חייםזכרון מרדכי
חמ"דחש"דלזכר הבחור מרדכי רוזנטלזכרון מרדכי
בלטימורתשכ"גקובץזכרון מרדכי

בני ברקתש"פאפשטיין, יעקב בן יוסף שמעוןזכרון מרים - מועד קטן
ירושלים Jerusalemתש"גמגן, משה אליהו בן דוד יצחקזכרון משה אליהו

ורשה Warsawתרנ"המאירוביץ, שלום דוד בן מאירזכרון משה ומספד מר
חמ"דתשע"הלזכר הבחור משה חיים שהרזכרון משה חיים
ירושליםתשמ"בלנטשיצקי, משה מאירזכרון משה מאיר

ירושליםתשמ"זאזולאי, משה בן רפאל ישעיהזכרון משה - 2 כר'
ניו יורקתשמ"האייכנשטיין, משה בן ישכר בערישזכרון משה
בני ברקתשע"זבית מדרש זכרון משהזכרון משה
בודפסטתרפ"דבראק, משה בן נפתלי הירשזכרון משה
הוסיטין Husiatynתרס"וברומר, משה בן יחיאל מיכל הלויזכרון משה
בני ברקחש"דדוויק, משה הכהן (עליו)זכרון משה
אמשטרדם Amsterdamתקכ"הדסוי, משה בן מיכאלזכרון משה
קרקוב Cracowתרמ"והורוויץ, חיים אריה ליבש בן שאול הלויזכרון משה
ירושלים Jeruasalemתשע"אוויינגארטען, צבי בן ישראלזכרון משה
ניו יורקתשל"אטאראשצאנסקי, משהזכרון משה

ניו יורקתשמ"ביאקאבאוויטש, משה יהודהזכרון משה - 2 כר'
בני ברקתשס"היברוב, צבי בן משה יצחק אהרןזכרון משה



לונדוןחש"דליטש-רוזנבוים, עזריאל הלויזכרון משה
ירושליםתשס"טלייזר, חיים יעקב בן משהזכרון משה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"חמאמאן, משה בן מרדכיזכרון משה
חמ"דתשנ"טמונדרי, יוסף חיים צבי בן ישעיהזכרון משה - מרבה חיים א

חיפהתש"סמילר, מנשהזכרון משה
ירושליםתשס"זסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםזכרון משה - 2 כר'

מנצ'סטרManchesterתרנ"חסיני, ראובן בן אהרן הכהןזכרון משה
ירושליםתשנ"הספר זכרון לרבי משה אלמליחזכרון משה
אשדודתשס"טספר זכרוןזכרון משה
אמשטרדם Amsterdamתרי"אפולאק, גבריאל בן יצחק אייזיקזכרון משה
לונדון Londonתרצ"דפינסקר, משה בן יצחקזכרון משה
בית שמשחש"דפרץ, נדבזכרון משה
ירושליםתשנ"טקלמנוביץ, שרגא משה בן אברהםזכרון משה
ירושליםתש"משוואב, משהזכרון משה
קרית ספרתשנ"טשרייבר, יצחק יהודה בן דודזכרון משה

ניו יורקחש"דליטוואק, הלל דוד בן שלוםזכרון משה, דברי הלל, שערי אונאה, שערי דמעות
בילגורי Bilgorajתרפ"זריינהולד, אברהם אביש בן חנוך הניךזכרון משיח
ירושליםתשנ"טספר זכרוןזכרון נחום

מודיעין עיליתחש"דקובץזכרון נחום - ג
ירושליםתשס"דספר זכרוןזכרון ניסן - על שם ר' ניסן גדניאן זצ"ל

ניו יורקתש"מהלוי, נפתלי הירצקאזכרון נפתלי
ירושליםתשע"גלייזר, חיים יעקב בן משהזכרון נפתלי
לייקוואודתשנ"וספר זכרוןזכרון נתן צבי

ירושליםתש"סבר ששת, אברהם חנן בן אליהוזכרון נתן
טורנטותשס"זקובץ זכרון ע"ש הבח' נתנאל לויןזכרון נתנאל

ניו יורקתשמ"טסופר, אליעזר ישראל מרדכי בן אברהם יעקבזכרון סופרים - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתש"זשטרן, רפאל בן אשר ישעיהזכרון עולמים

ישראלחש"דוינברג, עזריאל זעליג בן אברהםזכרון עז - 2 כר'
ירושליםחש"דדורי, אברהםזכרון עזרא

ניו יורקתש"עווייס, משה שמואלזכרון עמרם צבי
ירושליםתשנ"חבריזל, אלעזר בן דוד אריהזכרון עקידת יצחק - 2 כר'

ירושליםתשנ"ווינטרוב, גרשון יהודהזכרון פנחס
בית שמשתשע"אקובץ כולל זכרון פנחסזכרון פנחס - 3 כר'

בני ברקתשע"גריין, יוסף ישי בן נתן (לזכרו)זכרון פני יוסף
ירושליםתשנ"זורנר, חיים שלמה בן אשר זאבזכרון צבי הירש - 4 כר'



אשדודתשס"הזילברברג, משה שמעון חיים בן רפאל צבי מאירזכרון צבי מאיר - 5 כר'
ניו יורקתש"למאסףזכרון צבי מאיר - א

פרמישלה Przemyslתרל"גמייזלש, צבי מנחם בן יצחקזכרון צבי מנחם
ירושליםתשנ"הדישון, משה שניאור זלמןזכרון צבי - 4 כר'
תל אביבתשע"גכולל זכרון צבי שע"י ישיבת שערי תורהזכרון צבי - 6 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"הדזובאס, אברהם יצחק בן דוד מאירזכרון צדיקים
'קלוז Clujתרצ"ושווארץ, פינחס זליג בן יצחק מאיר הכהןזכרון צדיקים
מונקץ' Mukachevoתרס"השפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשזכרון צדיקים

פרגת"מיחיאל מיכל בן אברם בירךזכרון ציון
ירושליםחש"דבערגער, אשל לעמלזכרון קדוש
קאליש, יעקב דודזכרון קדוש

ירושליםתשכ"ב - תשכ"דמושקוביץ, נתן אהרן בן מנחם גרשוןזכרון קדושים - 3 כר'
ירושליםתשנ"דספר זכרוןזכרון קודש לבעל אש קודש

חמ"דתשס"ומיארה, שלמה זלמןזכרון ראובן יוסף
ירושלים Jerusalemתר"צ - תרצ"במלמד, רחמים ראובן בן חיים הכהןזכרון רחמים - ב

חולוןתשס"גקובץ כולל "תורת רחמים"זכרון רחמים - 2 כר'
ירושליםתשל"טקובץ כנסת בית אהרןזכרון רפאל מאיר

בני ברקתשמ"חמאסף תורניזכרון רפאל
ירושליםתשס"דספר זכרוןזכרון רפאל
שימלוי Simleul Silvaתרפ"גקליין, משה בן אליהוזכרון ש"י

בני ברקתשכ"וברזם, שאולזכרון שאול - 7 כר'
וילנה Vilnaתרפ"טזאראחוביץ, אברהם בן שאולזכרון שאול

ירושליםתשע"טכולל בית שאולזכרון שאול - ביצה
קולומיה Kolomyyaתרמ"ביוסף בן משה פינחס מפוזנאזכרון שארית יוסף

ירושלים Jeruasalemתשע"זקובץ תורניזכרון שבתי ואריה - 3 כר'
ירושליםתשכ"גבלוי, משה בן שלוםזכרון שלום
מודיעין עיליתתש"סכולל מרכזי בית שלוםזכרון שלום

ירושליםתשנ"דמנדלבוים, דוד אברהם (עורך)זכרון שלמה <לזכר ר' שלמה קאליש>
בני ברקתשס"גספר זכרוןזכרון שלמה <לזכר ר' שלמה אלחרר>

ירושליםתשל"בספר זכרוןזכרון שלמה <ר' שלמה זאב ורנר>
בני ברקחש"דקרליץ, אברהם ישעיהו (עורך)זכרון שלמה <ספר הזכרון>
ירושליםתשנ"חספר זכרוןזכרון שלמה ויעקב [שפיצר]

באר שבעחש"דקליין, שלמה זלמן בן אלעזר - קליין, אלעזר בן שלזכרון שלמה וכיבוד אב
ירושלים Jeruasalemתשע"ווויינגארטען, צבי בן ישראלזכרון שלמה חיים - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"טאנסבכר, שלמהזכרון שלמה



בני ברקתש"מבלוי, משה בן שלוםזכרון שלמה
ירושליםתשס"טדויטש, דוד נתן בן אברהם צביזכרון שלמה

בני ברקתשע"גמתיבתא להוראהזכרון שלמה - ב
פתח תקוהתש"סקובץ תורניזכרון שלמה

ירושליםתשמ"גקובץזכרון שלמה - א
ירושלים Jerusalemתשע"אקליין, שלמה זלמן בן אלעזר - קליין, אלעזר בן שלזכרון שלמה - כיבוד אב

ירושלים Jerusalemתשט"וקליין, שלמה זלמן בן אלעזרזכרון שלמה
קלינורדין Kleinwardeתרצ"חשטיינברגר, שלמה בן ישראל משהזכרון שלמה

ירושלים Jerusalemתשס"דקליין, שלמה זלמן בן אלעזר - לנדאו, ישראל יעקבזכרון שלמה, אבני זכרון
ניו יורקתשנ"טבראך, שמואלזכרון שמואל

ברדיוב Bardejovתרפ"ההיינה, שמואל שמריהו בן יעקבזכרון שמואל - 4 כר'
בני ברקתשנ"גהלר, שמואל זאנוויל בן אריה ליבזכרון שמואל
תל אביבתשע"טזכריס, שמואל מאירזכרון שמואל

מונסיתשס"אטויבענפלד, שמואל ישכר דבזכרון שמואל - 2 כר'
וילנה Vilnaתרמ"הלווינסון, שמואל בן ישראל הלויזכרון שמואל

ירושליםתשנ"אלוריא, שמואלזכרון שמואל - תולדות משפחת לוריא
לזכר הבחור שמואל מאיר הלוי זיסקינדזכרון שמואל
זולקוה Zholkvaתרכ"זמודרן, יהודה בן ישעיהוזכרון שמואל
ירושליםתשס"בספר זכרון לע"נ ר' שמואל מלולזכרון שמואל
תל אביבחש"דספר זכרוןזכרון שמואל

סט. לואיס St. Louisתרצ"א - תרצ"בפיין, שמואל מנחם בן צבי הלויזכרון שמואל - 2 כר'
בני ברקתשמ"הרוזובסקי, שמואל בן מיכל דודזכרון שמואל
ירושליםתשל"זוויס, שמעון עוזרזכרון שמעון
גייטסהעדתשע"אכולל הרבנים גייטסהעדזכרון שמעון
וילנה Vilnaתרל"טרודנסקי, שמשוןזכרון שמשון
בני ברקתש"סשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויזכרון שרה

ירושליםתשס"גוינברגר, משה בן אפרים פישלזכרון תורת משה
קושטא Istanbulשי"דפיגו, משה בן יוסףזכרון תורת משה
ירושליםתשס"הקופשיץ, משה פנחס בן צבי הירשזכרון תורת משה

בני ברקתשס"וצדוק, גלעדזכרון תימן
חמ"דתשע"דהלפרט, ירחמיאל צבי בן אפרים פישלזכרון תפארת צבי

פרנקפורט דמין Frankתקי"גבראנדס, מרדכי בן אליעזרזכרון תרועה
אמשטרדם Amsterdamתקנ"איצחק אייזיק בן פראדמןזכרון תרועה
ירושליםתשמ"ושוורץ, יואל בן אהרןזכרון תרועה
ירושלים Jeruasalemתשנ"דשילת, יצחקזכרון תרועה



ורשה Warsawתרמ"ולרנר, משה יהודה בן שמשון אליעזרזכרון - מליחה בשר בחלב תערובת
לודז'תרפ"זמייזל, אליהו חייםזכרונות (רבנו אליהו חיים מייזעל זצ"ל)

ירושליםתשכ"וברור, מיכאל הכהן, ובנו אברהם יעקבזכרונות אב ובנו
חמ"דתשס"טדהאן, אברהםזכרונות אברהם

רמת גןתשנ"חמני, אליהו בן סלימאןזכרונות אליהו - 4 כר'
תל אביב Tel Avivתרפ"טהאמל, גליקל בת ליב פינקרלהזכרונות גליקל

ירושליםתשמ"באויערבך, משהזכרונות הרב משה אויערבך
חמ"דחש"דצ'צ'יק, אברהם חיים בן זאב דבזכרונות הרב ר' אברהם צ'צ'יק

בני ברקתשע"דהמבורגר, בנימין שלמהזכרונות ומסורות על החתם סופר
ירושליםחש"דהרבסט, מרדכיזכרונות חיי

ירושליםתרע"טגאליבוף, רפאל (מתרגם)זכרונות לבית דוד (פרסית) - חלק ראשון חוברת ג
ירושלים,תרצ"ז - תשל"גשוב, משה דוד בן חיים יעקבזכרונות לבית דויד

ירושלים Jerusalemתרפ"דילין, יהושע בן דודזכרונות לבן-ירושלם
,(ניו יורק)תש"ך,לוי, זלמן ליב בן שמואל יעקבזכרונות מבית אבא

ירושלים-תל-אביב,תש"ךהורוויץ, אריה ליב בן ברוךזכרונות מחנך עברי - 3 כר'
לונדון Londonתש"דדזובאס, אברהם יצחק בן דוד מאירזכרונות מנעורי ועד הנה

פתח תקוהתשנ"ושטרנברג, שמואלזכרונות מעולם שאבד וקורות חיי - 2 כר'
בני ברקתש"סהירש, שמואלזכרונות מקהילת מטרסדורף

ורשה Warsawתרע"גיפה, מרדכי גימפל בן דוב ברזכרונות מרדכי
ניו יורקתשד"ממיסקי, צבי יוסףזכרונות פון סקולענער רבי

ניו יורקתרצ"ההורביץ, אלכסנדר זיסקינדזכרונות פון צווי דורות
ברלין Berlinתרפ"בבירקנטאל, דוב בר בן יהודה מבוליחובזכרונות ר' דוב מבוליחוב

ירושלים Jerusalemתרפ"טבארנט, זרח בן נחוםזכרונות ר' זרח ברנט
ירושליםתשכ"גפרוש, אליהו בן גרשוןזכרונות ראשונים

ירושלים Jeruasalemחש"דקניג, מנשה בן חייםזכרונות רמב"ח - בית רבי
ניו יורקתשנ"האיגוד יוצאי ברעזנאזכרונות
ירושלים Jerusalemתשי"גיעקובזון, בנימין זאב בן שלמהזכרונות
חמ"דחש"דלונדין, צבי יצחקזכרונות

תל אביב Tel Avivתרצ"ומזא"ה, יעקב בן ישעיהו הכהןזכרונות - 4 כר'
תל אביב,תשט"וקופמאן, שמואל בן פרץזכרונות
יוהנסבורג, אפריקה הדתרצ"וראדוס, יהושע ליבזכרונות

תל אביב Tel Avivתשט"זרוזנהיים, יעקב בן אליהוזכרונות - 2 כר'
בילגוריאשמשי, צביזכרונות
ירושלים Jerusalemתש"גשריון, יצחק בן יחזקאלזכרונות

ירושלים Jerusalemתש"ב - תש"וגרשטנקורן, יצחק בן פתחיהזכרונותי על בני ברק - 2 כר'



ירושלים Jeruasalemתשס"חאדלרבלום, נחמה (נימה)זכרונותיה של בת ירושלים
ירושליםתש"עפרלוב, אהרןזכרונם לברכה - 2 כר'

ירושליםתשכ"ההכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאזכרי כהונה - 2 כר'
ג'רבה Djerbaתש"חכהן, דוד בן כליפהזכרי כהונה

פרנקפורט דאודר Franתקנ"אזכריה מנדל בן אריה ליב מבוצ'אץ'זכריה המבין - 2 כר'
פרנקפורט דאודר Frankתקל"ט - תק"מזכריה מנדל בן אריה ליב מבוצ'אץ'זכריה משלם
חמ"דחש"דזריצקי, דודזכרם לברכה
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"גביגלאייזן, שלמה בן יוסף חייםזכרן שלמה

חמ"דחש"דמירקין, אליעזרזכרנו בזכרון טוב
ירושלים Jeruasalemתשנ"גכהן, חיים בן שלמה מטריפולי - חדאד, אפריםזכרנו לחיים <מהדורה חדשה> - אספרה לאחי

'מונקץ Mukachevoתרצ"חארמאן, דוב בר בן משה שמואלזכרנו לחיים
יבנהתשפ''אבן שושן, יוסף מאירזכרנו לחיים
ליוורנו Livornoתרל"הכהן, חיים בן שלמה מטריפוליזכרנו לחיים
ברוקליןתשס"טמערכת בית צדיקים (באבוב)זכרנו לחיים

שלוניקי Salonikaתרכ"ז - תרל"בפרץ, רפאל חיים בנימין בן אברהםזכרנו לחיים - 2 כר'
חמ"דתשע"דהניג, שמואלזכרתי ימים מקדם

ישראל1976ספר קהילהזלוב
תל אביבתשמ"הספר קהילהזלווה

תל אביב Tel Avivתשי"גספר קהילהזמושץ - זמושץ' בגאונה ובשברה
בני ברקתשס"חשפירא, אהרון בן יצחק אייזיקזמירות אור אש
ירושליםתשע"דסינגר, בנימין קלמן ב"ר פסחזמירות בנימין
חמ"דתשע"אאינגבר, דוד ישראלזמירות דוד
ניו יורק New Yorkתרע"חמאירוביץ, שלום דוד בן מאירזמירות דוד

פריזתרצ"חשלומוף, חיים אליעזר בן יהושע יוסףזמירות החקים - א
ירושליםתש"סגרוס, שלום יהודה (פירושים ממנו)זמירות המבוארות לשבת
ירושליםתשס"חשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויזמירות המבוארות לשבת

בית שמשתשע"גמבעל שומר אמונים ועוד צדיקים - בלום, מרדכי הזמירות וסדר האושפיזין וסדר הקפות
ירושליםתשע"טבעילום שםזמירות ישראל
בני ברקתשל"אהוצאת קול רנהזמירות ישראל
ירושליםתשע"ומכון מאור ישראלזמירות ישראל

ונציה Veniceשנ"ט - ש"סנאג'ארה, ישראל בן משהזמירות ישראל - 3 כר'
ורשה Warsawתרע"ארוזנברג, ישראל איסר בן מרדכיזמירות ישראל
ירושלים Jerusalemתרפ"טתפילות. פיוטיםזמירות ישראל

,.Frankfurt a. M,[תרע"ד]תפילות. פיוטיםזמירות לבני ישראל
בני ברקמוסדות בני שלשים דקוסוןזמירות לסעודה שלישית נוסח קאסאן



בניברקתשס"זליבוביץ, יהודה זאבזמירות לשבת <מנחת יהודה>
לונדוןתשע"המכון בית סופריםזמירות לשבת <בית סופרים - פרעשבורג>

חיפהחשפ"ארוטנר, מאירזמירות לשבת <דרך חיים>
ירושלים Jeruasalemתשע"הגנזל, אברהם (עורך)זמירות לשבת המבואר

ירושליםתשנ"גואקנין, שאול בן שלמהזמירות לשבת המבוארות
בני ברקתשע"דמנהגים הלכות עובדות והליכותזמירות לשבת ויו"ט - חמדת ימים

נתניהתשע"טדויטש, משה בן מאירזמירות לשבת ויום טוב <אמרי משה>
ירושליםתשס"בספרין, אליעזר צבי בן יצחק אייזיק יהודה יחיאלזמירות לשבת עם ביאור אור עינים <קאמרנא>

ניו יורקתשנ"זבאמבערגער, משה הלויזמירות לשבת עם הערות וליקוטים
ישראלחש"דלקט חיבוריםזמירות לשבת עם ילקוט עיר התמרים

בני ברקתשע"זוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבזמירות לשבת קודש <ישמחו במלכותך>
ניו יורקחש"דמורשה להנחילזמירות לשבת קודש <נועם הנשמות>

חמ"דתשע"טרבינוביץ, נתן דוד בן יצחק יעקבזמירות לשבת קודש <עם ביאורי הרה"ק רנ"ד מפארציווא
ניו יורקתשע"דשווארץ, אברהם יהודה אריה ליב בן פינחס ויו"חזמירות לשבת קודש <קול אריה>

בני ברקתשס"חהגר, משה יהושע בן חיים מאירזמירות לשבת קודש ויום טוב, נוסח ויז'ניץ
ירושליםתשנ"המכון אל ההריםזמירות לשבת קודש זוועהיל

ירושליםתשס"דמנדלבוים, דוד אברהםזמירות לשבת קודש זכרון אבות
ירושלים Jerusalemתשס"גבית בוהושזמירות לשבת קודש כמנהג בוהוש

ביתר עליתתשע"השטרן, חיים שרגא הכהןזמירות לשבת קודש ראפשיץ
בני ברקתשס"זאונגר, יצחק שלמהזמירות לשבת קודש - ליקוטי תורת איש

בני ברקתשע"טזלצמן, שלמהזמירות לשבת קודש - קאברין
בני ברקתשנ"חמכון להוצאת ספרים שע"י חסידי אלכסנדרזמירות לשבת קודש

נתניהתשס"זצאנזזמירות לשבת קודש - טועמיה חיים זכו
ירושליםתשע"גכהן, חייםזמירות לשבת רב פנינים

ביתר עיליתתש"עמכון תפארת ישראל סטאניסלבזמירות לשבת תפארת ישראל
קרית טאהשתשמ"טזמירות שבתזמירות לשבת - שלשה ספרים נפתחים. ענף עץ אבות

בני ברקתשנ"במוסדות חסד לאברהםזמירות לשבת - רבותינו מסקולען
ניו יורקתש"עמכון דמשק אליעזרזמירות לשבת - תהלות אליעזר

ירושליםתשס"דמכון שפתי צדיקיםזמירות לשבת - אפטא קאפיטשניץ
תשנ"הפורטוגל, אליעזר זוסיאזמירות לשבת - אדמו"ר מסקולען

בני ברקתשנ"זקולדצקי, יצחק בן שכנאזמירות לשבת - קונטרס שלחן גבוה
ירושליםתשע"הפינקל, משה בן נתן צביזמירות מגורי - בבא מציעא
ניו יורקתשס"דפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןזמירות מזמור לדוד - 2 כר'

ירושליםתשס"ובריזל, אלעזר בן דוד אריהזמירות נועם שבת
בני ברקתשנ"דביהמ"ד בני שלשים דקוסוןזמירות עם עטרת בני שלשים



גרמניה Germanyתר"ספופרט, שמואל זאנוויל בן מרדכיזמירות פורים
ירושלים Jeruasalemחש"דקושלבסקי, צביזמירות צבי

אשדודתשנ"חוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודזמירות קודש
אשדודתשס"זצינץ, אריה ליב בן משהזמירות שבת <פניני מהרא"ל>
ירושליםתש"סוייס, שלום הכהןזמירות שבת עם שבת שלום

ירושלים Jeruasalemתשסברדזינר, נתנאלזמירות שבת קודש עם לקט מנהגים ודברי תורה מצדיקי
ירושליםתשס"גמכון דברי יחזקאל שרגאזמירות שבת שלום ומבורך
חמ"דתשע"טטייכטהאל, ישכר שלמהזמירות שבת - משנה שכיר

אשדודחש"דפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםזמירות שובה ישראל
ירושלים Jerusalemתש"טבן מנחם, נפתליזמירות של שבת
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"גלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)זמירות של שבת

ירושליםחש"דחמווי, אברהם שלום חי בן רפאלזמן בית דין
חמ"דתשע"ואמיתי, אביגדורזמן המולד הממוצע ומקורותיו במשך הדורות

בני ברקתשס"טאהרנברג, יהושע מנחם מנדלזמן הקרבת הפסח במשנת הדבר יהושע
ירושלים Jeruasalemתשס"טבצרי, מנחםזמן חיינו

חמ"דתשע"דקובץזמן חירותינו - 3 כר'
חמ"דתשע"במכון אסיפת זקניםזמן חירותנו
בני ברקתשע"דמערכת משמרת איתמר נדבורנהזמן חרותנו

חמ"דתשע"זמכון אסיפת זקניםזמן מתן תורתנו
ניו יורקתשע"דקאהן, דוד בן צבי משהזמן נקט

ירושליםתש"עכהן, דוד בן יוסףזמן שמחתינו
ירושליםתשנ"חספרין, יעקב אשרזמן שמחתנו
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךזמן שמחתנו

בני ברקתשע"דכהן, חיים עוזר בן אהרןזמן תפילת נעילה
ירושליםתשמ"גמנת, ידידיהזמני ההלכה למעשה <מהדורה ישנה>

ירושליםתשס"המנת, ידידיהזמני ההלכה למעשה
בני ברקתשס"הדנציגר, יחיאל יהודה משה בן ישראל צבי יאירזמני הפורים
קרית ספרתשנ"וקארפ, משה מרדכיזמני הפורים

כפר דרוםתשע"הזולדן, יהודהזמני יהודה וישראל
לייקוודתשע"דטאפלין, ישראל בן זיסאזמני ישראל

ניו יורקתשע"דשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקזמני ראובן - 2 כר'
שיקגו Chicagoתשע"חצימנט, עזריאלזמני ששון - 7 כר'

ירושליםתשפ"אבן דוד, שילה בן דרורזמנים ומועדים - כסלו עד אב
ירושליםתש"סלוי, יהודהזמנים כהלכה

ירושליםתשפ"אבורשטיין, דוד יהודה בן שלמהזמנים כהלכתם - 2 כר'



לייקוואדתשפ"אגרינס, חיים דוב יוסףזמנים לששון
ירושלים Jerusalemתשי"אזק"ש, מרדכי יהודה ליב בן שניאור זלמן זאזמנים

ירושליםתשנ"דוויינער, ברוך יצחקזמר ארזים
לובלין Lublinת"נמשה בן נפתלי הכהןזמר נאה ומשובח

ניו יורקתשס"טקרוכמאל, מנחם מנדל בן אברהםזמר נאה לכבוד התורה <מהדורה חדשה>
אמשטרדם Amsterdamתל"הקרוכמאל, מנחם מנדל בן אברהםזמר נאה לכבוד התורה

פרג Pragueת"ךאליעזר ליברמן בן יהודה ליבזמר נאה
ירושליםרוטנברג, ישעיהו משולם פייש הלויזמרו לשמו
תוניס Tunisתר"פגנאסייה, יוסף בן דודזמרת אליהו

ירושלים Jerusalemתרמ"טוובר, מרדכי אליעזר בן דודזמרת הארץ ושמים
בית עוזיאלתשנ"חאדרי, יהודהזמרת הארץ

ירושליםתשל"בבירב, יעקב בן חייםזמרת הארץ - 5 כר'
ירושליםתשל"וגולדשטיין, נחמן בן צבי אריהזמרת הארץ

ירושליםתשס"בוויל, אברהם צביזמרת הארץ - 7 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"ונחמן בן שמחה מבראסלאבזמרת הארץ
ירושלים Jerusalemתרצ"בעזריאל, אביגדורזמרת הארץ
ירושלים,,תש"א]פוגל, משה צבי בן אברהםזמרת הארץ
ירושליםתשמ"טרבינוביץ, יחיאל מיכלזמרת הארץ
בני ברקתש"עשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויזמרת הלוי
ניו יורקתשע"חשטרן, יצחקזמרת יצחק

ירושליםתש"לשכטר, יעקב מאיר בן ישראלזמרת ישע - 4 כר'
יבניאלחש"דטרבלסי, עוזי שלום בן דודזמרת מרדכי

ירושלים Jerusalemאחר תרס"ההויזדורף, חיים אליעזר בן עזריאל זליגזעליג הויזדארף
עמנואלחש"דברנד, יצחק בן וולף זאבזעקת השביעית
ירושליםתשמ"גסלומון, יעקב ר.זעקת ישני עפר
ירושליםתשל"אסגרון, מרדכיזעקת מרדכי

חמ"דתשס"טשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשזעקת שפירין - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשל"זסירקיס, פנחס בן  דניאלזקוף הקומה
בני ברקתשס"דדיין, נסים בן שלמהזקוקי נורא

פרג Pragueתל"ותנא דבי אליהו. תל"וזקוקין דנורא ובעורין דאשא
תשע"חקליין, אשר לעמלזקינך ויאמרו לך

ורשה Warsawתרע"גדאנציגרקרון, אברהם חיים בן ישראל פינחסזקן אברהם
ניו יורקתשס"טפריד, אהרן בן אלימלךזקן אהרן <מהדורה חדשה>

לודתשנ"בבן סמחון, אהרןזקן אהרן
קושטא Istanbulתצ"דהלוי, אליהו בן בנימיןזקן אהרן



ניו יורק New Yorkתשי"א - תשי"חוואלקין, אהרן בן יעקב צביזקן אהרן - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרס"דפריד, אהרן בן אלימלךזקן אהרן
מונקץ' Mukachevoתרמ"חפריד, אהרן בן אפרים פישלזקן אהרן
קרקוב Cracowתר"צקורץ, אהרן יוסף בן מרדכי דודזקן אהרן

ירושלים Jerusalemתרנ"ארפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודה ליבזקן אהרן -ג
ניו יורקתשנ"אספרין, אליעזר צבי בן יצחק אייזיק יהודה יחיאלזקן ביתו - 2 כר'

רוזנברג, חייםזקן גרשון
אזמיר Izmirתקט"זשמואל דניאלזקן שמואל
ירושלים Jerusalemתשט"זמודינה, יהודה אריה בן יצחקזקני יהודה

ורשה Warsawתרצ"טבלכרוביץ, יהודה אריה ליב בן יצחקזקני מחנה יהודה
יפו Jaffaתשט"זרוזנפלד, אהרן בן שלמהזקני שארית הפליטה - 2 כר'

ניו יורקחש"דרוזנפלד, אהרן בן שלמהזקני שארית ישראל
ניו יורקתשס"טטלר, שמואל שלמהזקניך ויאמרו לך - 10 כר'

בני ברקתשמ"טקארפ, משה מרדכיזר אהרן
בני ברקתשמ"זרייכנברג, זאב בן יצחק צביזר הצבי - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"זזר השולחןזר השלחן א-ג

ירושליםתשנ"אטרויבע, חנוך משה אליהו בן אפריםזר השלחן - 3 כר'
ירושליםתשכ"דגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב בערזר התורה

ורשה Warsawתרס"אלאנדא, זאב וולף בן אברהםזר זהב כתר תורה
קרקוב Cracowתי"זברוך בן דוד מפורבישטשזר זהב
ירושליםתשמ"חזלזניק, זליג ראובן בן שמעון דובזר זהב
תל אביב Tel Avivתשט"ולאנדא, זאב וולף בן אברהםזר זהב
ביתר עיליתתש"פליפשיץ, ישראל מאיר בן משהזר זהב
ירושליםתשס"טלעוי, שלמה זלמן בן נחום בהר"ןזר זהב
ניו יורקתש"נמייזלש, צבי הירש בן דוד דובזר זהב
ירושליםתשס"חפראג, בנימין זאב הלויזר זהב
בילגורי Bilgorajתרצ"גציטרוננבוים, דוד בן זישאזר זהב
ירושלים Jeruasalemתשע"גצמח, יעקב בן חייםזר זהב
בני ברק Bene Berakתשי"טזילבר, יחיאל אברהם בן בנימין יהושעזר כסף

בני ברקתשמ"הראשי אבות שושלת איגר-סופרזר סופרים
פרעסבורג,תרל"ח)קאצבורג, דוד צבי בן משולם זלמן הכהןזר צדק

ירושלים Jerusalemתשי"טקובץ בית מדרש עטרת שלמהזר תורה - 2 כר'
ניו יורקתשכ"גאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהזרוע ימין

חמ"דתשע"זזר, רפאלזרועות עולם
תל אביב Tel Avivתש"גחורגין, יעקבזרח ברנט



לודתשנ"דמזרחי, יעקבזרח יעקב
ירושליםתש"ןשוורץ, יואל בן אהרןזריז נשכר

ירושליםחש"דהלר, אברהם נוח בן משה אהרן הלויזריזותא דאברהם <מהדורה חדשה>
ניו יורק New Yorkתשי"בהלר, אברהם נוח בן משה אהרן הלויזריזותא דאברהם

ירושליםתשל"ג - תשס"אורהפטיג, זרחזריחת השני - 9 כר'
פרג Pragueשע"השיק, יצחק איזיק בן דודזריעת יצחק

תל אביבתשכ"זקורמן, אברהםזרמים וכתות ביהדות
ניו יורקתשכ"דגולדפארב, שמואל דודזרמים ורמזים - ב
בית שמשתשס"חבעילום שםזרע אברהם אוהבי

בני ברקתשע"ואסבן, אברהם בן אליהוזרע אברהם
וילנה Vilnaתרמ"חאשכנזי, אברהם בן מאירזרע אברהם
פרג Pragueתקס"חבונדי, אברהם בן יום טובזרע אברהם
ליקוואדתשס"אדאוועק, ראובן חיים בן יהודה זאבזרע אברהם
ניו יורק New Yorkתרפ"זהירשל, אברהם זאב צבי בן אלטר מאירזרע אברהם
ירושליםתשנ"דזלזניק, שלמה זלמן בן מנחם יעקבזרע אברהם

קושטא Istanbulתצ"ב - תצ"גיצחקי, אברהם בן דודזרע אברהם - 2 כר'
המבורג Hamburgתקנ"טכהן, אברהם ישראל בן דודזרע אברהם
ליוורנו Livornoתקפ"אכטורזא, אברהםזרע אברהם

בני ברקתשס"ולופטביר, אברהם בן ליב - זמבא, מנחם בן אליעזרזרע אברהם - 2 כר'
ישראל Israelתר"פלופטביר, אברהם בן ליבזרע אברהם - חידושים וביאורים

זולצבך Sulzbachתמ"הליפשיץ, אברהם בן בנימין זאבזרע אברהם
אשדודתשס"דמיימון, אברהםזרע אברהם
ירושליםתשנ"טצאצאי רבי אברהם פרושזרע אברהם
קרקוב Cracowתרנ"אראצקר , צבי זאב בן אברהם ישכרזרע אברהם
מנטובה Mantuaתצ"טשמו, אברהם בן ראובןזרע אברהם
פרג Pragueתקנ"זייטלש, אהרן בן דוב?זרע אהרן
זולקוה Zholkvaתקי"זעזריאל בן אהרןזרע אהרן
ישראלתשמ"טגורדון, אליעזרזרע איתן

ירושליםתש"סמאלין, ישראל איסר יהודה בן נחמיהזרע אמונים
ירושליםתשע"הזגביב, מסעודזרע אמת <מהדורה חדשה>

בני ברקתשע"הדיין, ניסים בן שלמהזרע אמת
ליוורנותר"וזגביב, מסעודזרע אמת

ליוורנו Livornoתקמ"ו - תקפ"גכהן, ישמעאל בן אברהם יצחקזרע אמת - 4 כר'
בני ברקתשע"גקלרמן, אברהם מנחם בן שמואל הלויזרע אמת

מונקץ' Mukachevoתרס"בזרע אנשיםזרע אנשים



לבוב Lvovתרי"גמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושזרע אפרים <על פסיקתא רבתי>
ורשה Warsawתרל"זברוך בן יעקב יוסףזרע ברוך
בני ברקתשס"בכהן, ברוך צגייר בן משהזרע ברוך

ונדסבק Wandsbeckת"צמנחם מנלי בן ברוך הלוי מלבובזרע ברוך - 2 כר'
ארצות הברית Unitedתשי"טרבינוביץ, ברוך פינחס בן אליעזר חייםזרע ברוך

פרנקפורט דאודר Franאחר שנת תצ"הברכיה ברך בן אליקים גצלזרע ברך שלישי - 2 כר'
ירושליםתשס"בקובץזרע ברך

קרקוב Cracowת"ושפירא, ברכיה ברך בן יצחק אייזיקזרע ברך - 4 כר'
בית שאןתשע"טדוידי, גבריאלזרע גד
תל אביבתשס"זאליאסי, שלוםזרע דוד
יבניאלחש"דטרבלסי, עוזי שלום בן דודזרע דוד

חמ"דתשע"טכהן-יהונתן, סאסי מעתוק מג'רבהזרע דוד - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתש"אהלוי, יוסף צבי בן אברהםזרע הארץ

בני ברקתשע"זסלושץ, מרדכי אליהו בן משה אהרןזרע הארץ - הלכות דמאי
חמ"דחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןזרע הארץ - 2 כר'

בני ברקתשס"דדויטש, אשר הכהן בן בנימין זאבזרע הילולים - 4 כר'
ג'רבהחש"דהכהן,יעקב בן שלום (גאתו)זרע השלום
פיוטרקוב Piotrkowתרס"זברודא, חיים בן בנימיןזרע חיים

טבריהתשס"אכהן, יצחק בן דודזרע חיים - כתית למאור
ירושליםתשמ"חסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםזרע חיים

ליקוודתשע"דגולדברג, חיים יחיאל מיכלזרע יהודה - 2 כר'
סטו מרהחש"דטבנקין, משה אהרן בן יהודהזרע יהודה - א
בני ברקתשפ"אבונדי, פנחסזרע ים - 6 כר'

אלעדחש"דניניו, יעקב שאלתיאל בן יהודהזרע יעקב <מהדורה חדשה>
ירושליםתשס"טאורלנסקי, מרדכי ישעיהו בן יעקבזרע יעקב - פאה

ליוורנו Livornoתקמ"דבן נאים, יעקב חיים בן שמואלזרע יעקב
פרג Pragueתקע"דגינצבורג, יעקב בן יצחק דודזרע יעקב - 3 כר'

ג'רבהתרצ"חהכהן,יעקב בן שלום (גאתו)זרע יעקב
ירושלים Jerusalemתשט"וזאלאזניק, שלמה זלמן בן מנחם יעקבזרע יעקב - 2 כר'
נובי דבור Nowy Dworתקס"גיעקב בן חיים פייבוש הכהןזרע יעקב - 3 כר'

ירושליםתשנ"וכהן, בן ציון בן אלישרזרע יעקב
ניו יורקתשמ"דמרכז הכוללים דשיכון סקוויראזרע יעקב - 38 כר'

ירושלים Jerusalemתרע"בניניו, יעקב שאלתיאל בן יהודהזרע יעקב
ג'רבה Djerbaתשט"זצבאן, רפאל כ'צ'יר בן יעקבזרע יעקב - 2 כר'

פירט Fuerthתקכ"הקוניץ, יעקב בן פסחזרע יעקב



זולקוה Zholkvaתרל"חאייזנברג, אברהם בן יצחקזרע יצחק
בני ברקתשע"באיינהורן, חיים צבי בן יצחק נתןזרע יצחק
ירושליםתשע"אאשכנזי, ר.מ.זרע יצחק
ירושלים Jerusalemתרצ"בגוטבלאט, יעקב בן פינחס אריהזרע יצחק

פודגורזה Podgorzeתרנ"זגראנבום, אהרן משה יצחק בן אברהםזרע יצחק - 2 כר'
ניו יורקתשנ"הזמירות שבת נוסח אמישנאווזרע יצחק - ב

ניו יורק New Yorkתש"כחיות, יצחק בן יעקבזרע יצחק - 3 כר'
תוניס Tunisתקכ"חלומברוזו, יצחק בן יעקבזרע יצחק - 2 כר'
ירושליםתשס"דלינטופ, יעקב יוסף בן דב יצחקזרע יצחק - 9 כר'
ירושליםחש"דמלחי, דוד חייםזרע יצחק - 7 כר'

ליוורנו Livornoתקנ"ג - תקנ"דעטיה, יצחק בן ישעיהזרע יצחק
ורשה Warsawתרנ"חקאצנלנבוגן, יואל יצחק בן מרדכיזרע יצחק
קידן Kedainiaiת"שרבינוביץ, יצחק אייזיק בן אהרןזרע יצחק
קידן Kedainiaiתרצ"דשילמאן, חיים יצחק בן משה יחיאל מיכלזרע יצחק

בני ברקתשע''הבעילום שםזרע ישראל
אמשטרדם Amsterdamתצ"ויעקב בן יוסףזרע ישראל - 2 כר'

ברוקליןתשמ"דשווארץ, מרדכיזרע מרדכי
ירושליםתשע"דסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםזרע ציון - 4 כר'

ירושליםתשנ"דקארפ, משה מרדכיזרע ציון
ירושליםתולדות משפחת הומינרזרע קדש מצבתה

אשדודתשס"טהורוויץ, נפתלי צבי בן מנחם מנדלזרע קודש <השלם - 4 כר'
פירט Fuerthתנ"וגראף, משה בן מנחםזרע קודש מצבתה - 4 כר'

ירושליםתשל"גרובין, אשר ישעיהזרע קודש מצבתה
ירושלים Jerusalemתשי"דהורוויץ, נפתלי צבי בן מנחם מנדלזרע קודש - 3 כר'

פרג Pragueתקפ"זפריינד, שמואל בן יששכר ברזרע קודש
ברלין Berlinתקנ"חקרנר, משה בן אליעזר פייבושזרע קודש
זולקוה Zholkvaתק"השמואל בן חיים הלויזרע קודש

ליוורנו Livornoתקמ"במסעוד בן גנוןזרע רב <יכין ובעז>
ירושלים Jeruasalemתשע"גכהן, יגאל רחמיםזרע רחמים
וינה Viennaתקנ"וברוך בן שמואל זאנוויל סג"לזרע שמואל

ערדתשע"הנחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלזרע שמשון <מהדורה חדשה> - אשת חיל
חמ"דתשפ"אנחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלזרע שמשון <מהדורה שלימה> - 2 כר'

ערדתש"פנחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלזרע שמשון <פרי שמשון> - 3 כר'
חמ"דתשפ"אנחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלזרע שמשון המבואר - לקט דרושים נבחרים

מנטובה Mantuaתקל"חנחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלזרע שמשון - 4 כר'



ליוורנו Livornoתר"טבורג'ל, יוסף בן אליהו חיזרעא דיוסף
בני ברקתשע"טמנלה, אפרים הלויזרעא דיוסף

ניו יורקתשע"ופרידמן, חיים יוסף הלויזרעא חיא - מועדים
מודיעין עיליתחש"דבעילום שםזרעא חייא וקיימא

ניו יורקתשס"זהורוויץ, אלימלךזרעא קדישא
ירושליםתשס"זזיסקינד, אברהם משה בן יצחקזרעא קיימא

ירושלים Jerusalemתשנ"דזאלאזניק, שלמה זלמן בן מנחם יעקבזרעה של רחל - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"דחג'אג', אברהםזרעו של אברהם <מהדורה חדשה> - א

ירושלים Jerusalemתרמ"ד - תרפ"חחג'אג', אברהםזרעו של אברהם - 2 כר'
תוניס Tunisתרנ"וצדיקא, יצחק בן יהודהזרעו של יצחק
בואנוס איירס1961ספר קהילהזשירארדאוו

ג'רבאתשי"אשלי, שאול מקיקץחאלת אליהוד פי פרנקפורט
ונציה Veniceשנ"טחיבור המעשיות והמדרשות וההגדותחבור המעשיות והמדרשות וההגדות

ברלין Berlinתרע"ג - תרע"דאברהם בן חייא הנשיאחבור המשיחה והתשבורת
ירושליםתשל"ומאירי, מנחם בן שלמהחבור התשובה

ירושליםתשע"בכולל בוני ירושליםחבורות במסכת ברכות
ירושליםתשס"וברקלי, ע.חבורות על מסכת ב"ק

ירושליםתשס"חשוויכה, יעקב בן שמואלחבורות על מסכת כתובות
בני ברקתשנ"חדויטש, אשרחבורות שנאמרו ע"י מו"ר הגר"א דויטש שליט"א

ירושלים Jerusalemתש"טבן חורין, אורי בן אלחנןחבורי אברהם יערי
בני ברקתשס"בסלושץ, מרדכי אליהו בן חיים משה אהרןחבורי טהרה - חולין (פרק העור והרוטב)

ונציה Veniceתע"המרגליות, אביעזרי זליג בן יצחק איזקחבורי לקוטים
מודיעין עליתתשע"ולב, חיים בן יעקבחבורת הפסח

מודיעין עיליתתשע"זדרכי חינוך העולמיחבורת כלי חמדה - 3 כר'
בני ברקחשס"דהגר, משה יהושע בן חיים מאירחבורתא קדישתא

ירושליםתשנ"ושוורץ, יואל בן אהרןחביב אדם
בני ברקתשע"חויספיש, קלמןחביב האדם

בני ברקתשנ"חקורדובירו, משה בן יעקבחביבא אורייתא קמי דקב"ה
חמ"דחש"דבעילום שםחביבות הצניעות
צפתתשס"זעייש, מרדכיחביבות התורה
מודיעין עליתתשע"טמרזל, צבי חיים בן אריה ליבחביבי עירובין
ירושליםתשנ"בבעילום שםחביבים יסורים

ירושליםתשס"חפוקס, עקיבא דב בן דוד זלמןחביבין דבקבעתא
ירושליםתש"סאייזנבלט, שמואל דב בן שלמה הכהןחביבין יסורים

ניו יורקתשע"ושולגסר, חנוך ח בן ישראל אריהחביבין ישראל - 6 כר'



ירושליםתש"מוינברג, עזריאל זליג בן חיים יוסף דודחביון עוז - 2 כר'
רמלהגמליאלי, נסים בנימיןחביון תימן

ניו יורקתשע''חראטהשילד, יוסף בן אשר זאבחבילות יוסף
מנטובה Mantuaתנ"ד - תנ"החביליו, שמעון בן יהודהחבל בני יהודה

יוהנסבורג, אפריקה הדתרצ"דליפקין, חיים בנימין בן ישראל מתתיהוחבל בנימין
ניו יורק New Yorkתרצ"זאלנבוגן, יצחק מאיר בן חיים שלמהחבל הכסף
וילנה Vilnaתק"סיהודה בן ישראל מקאלוואריהחבל יהודה

ורשה Warsawתר"מ - תרפ"בהוטנר, יוסף זונדל בן חייםחבל יוסף - 4 כר'
וילנה Vilnaתרפ"גברוכוב, אבא יעקב בן יחיאל מיכל הכהןחבל יעקב - 4 כר'

אלטונה Altonaתקס"גגלוגוי, משה בן צבי הירשחבל להחיות
ורשה Warsawתרמ"גיעקב בן רפאל הלויחבל נביאים

וץ Vacתר"ע - תרע"בפרידמאן, נחמיה בן ישראלחבל נחלה - 2 כר'
עצמונהחש"דאפשטיין, יעקב בן חייםחבל נחלתו - 24 כר'
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"אבלכר, יעקב צביחבל נחלתו - 2 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"וליברמן, חיים ברכיהחבל נחלתו - 5 כר'

ירושליםתשע"ברוזנטל, חיים עוזר בן יהושע מאירחבלי חיים
בני ברקתשל"דסורסקי, אהרןחבלי יוצר
פסגותתשס"הנריה, משה צבי בן פתחיהחבלי ימית

ירושליםתשמ"אאיזנברג, רפאל הלויחבלי משיח בזמננו
ירושליםתשע"בקנריק, ישראל אליעזרחבלי משיח וביאור לספר מסילת ישרים

ניו יורקתשע"חקנריק, ישראל אליעזרחבלי משיח - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"א - תרצ"טגרויבארט, יהודה ליב בן בנימיןחבלים בנעימים - 5 כר'

ירושליםתשס"חבשירי, יחיאחבצלת השרון לרבי יחיא בשירי
ויניציאה,,שנ"ב]אלשיך, משה בן חייםחבצלת השרון

בילגורי Bilgorajתרצ"אבאב"ד, דוד מנחם מוניש בן יהושע השלחבצלת השרון - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"הווידרין, אליהו זלמן בן פסחחבצלת השרון

ירושליםתשס"זקרליבך, מרדכי בן משהחבצלת השרון - 11 כר'
פזרו Pesaroרע"גלוי בן גרשון (רלב"ג). מיוחס לו - קלונימוס בן קלונחבקבוק הנביא - 2 כר'

ירושליםתשס"וקובץחבר אמרים - 5 כר'
ירושליםתשנ"דברוידא, שמחה זיסלחבר מאמרי התורה

בני ברקתשמ"גרוטברג, זלמן בן טוביהחבר שעורים - יבמות
מזכרת בתיהתשמ"בזלמנוביץ, אפרים בן יוסףחברה והלכה - 2 כר'

מזכרת בתיהתשמ"בזלמנוביץ, יאפרים בן יוסףחברה והלכה - שתיה ושכרות בהלכה
ירושליםתשנ"אקובץ מחקריםחברה וקהילה

ירושליםתשנ"זקובץ מחקריםחברה ותרבות - יהודי ספרד לאחר הגירוש



ירושלים וניו יורקתשע"ודוד, אברהםחברה יהודית ים תיכונית בשלהי ימי הביניים לאור גניזת
ירושלים Jerusalemתשט"ושלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלחברה מחזירי עטרה ליושנה

אזמיר Izmirתר"נבאסאן, חזקיה מרדכי בן שמואל חייםחברה קדושה של ביקור חולים
ירושליםתשנ"דשוורץ, יואל בן אהרןחברון - מפרעות תרפ"ט עד מאורעות תשנ"ד

ירושליםחש"דשולביץ, יעקבחברותא - 71 כר'
באלטימורתשע"דקובץ כולל עבודת לויחברי דעה

תל אביב,תש"חבן-ישעיהו, אברהם בן ישעיהוחברים כל ישראל
רחובותתש"ןקובץ ישיבת מאור התלמודחברים מקשיבים

ירושליםתשע"זקובץ תורניחברים מקשיבים - תורת זאב - דמאי
ורשה,תרפ"זשניאורסון, יהושע פישל בן שניאור זלמןחברת אדם

ירושלים Jerusalemתרנ"אכולל ווילנאחברת בית אברהם - תקנות
ירושליםתשכ"דחברת מקיצי נרדמיםחברת מקיצי נרדמים

ירושלים,תרצ"ואשכולי, אהרן זאב בן חיים מאירחבש
תשפ"אליטוואק, אליהוחבת אליהו
ורשה Warsawתרנ"טעליון, יקותיאל ליב בן יעקבחבת הקדש
ירושלים Jerusalemתרצ"זסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירחבת הקודש
ירושליםתשכ"דהורוויץ, חיים בן דוב הלויחבת ירושלים
ורשה Warsawתרמ"אשרהזון, אליהו בן יצחק אייזיקחבת ירושלים

ירושלים Jerusalemתרס"ההורוויץ, חיים בן דוב הלויחבת ירושלם - 3 כר'
תל אביבתשכ"דקנופלעך, אריה לייבחבת ציון (מהרש"א מראי מקומות)

ירושליםחש"דלובאן, יוסף דובחבת ציון
קידן Kedainiaiתרצ"א - תרצ"הרודניא, שמואל בן גרשוןחבת שמואל
ירושליםתשע"חאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןחג האסיף
בלגרד Belgradeתר"יאלמולי, משה יצחק קונורטיחג האסיף
ירושליםתש"סוייספיש, אליהו בן שלמה זלמןחג האסיף

בני ברקתשנ"גליברמן, יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונםחג האסיף - 2 כר'
ג'רבהתש"ותיקונים. שבעה ימי סוכות. תש"ו. ג'רבהחג האסיף

ברוקליןתשכ"בקובץחג הגאולה - י"ט כסלו
ירושלים Jeruasalemתשלדשער, יוסףחג החנוכה בקהילות ישראל

ירושליםתשנ"במרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכיחג המימונה
ירושלים Jeruasalemתשע"השושנה, אליהוחג המימונה - פנים לגאולה

בני ברקתשס"גליברמן, יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונםחג המצות - 2 כר'
ישראל ?תשע"דקובץחג הסוכות בהלכה ובאגדה

ירושליםתשנ"זשוורץ, יואל בן אהרןחג הסוכות ומצוותיו
ירושליםתשע"זכהנא שפירא, אברהם אלקנהחג הסוכות - שיח איש



ירושליםתשע"דקובץחג הפסח בהלכה ובאגדה
ירושלם,תש"וברקאן, לאהחג הפסח בעיירתנו

ניו יורקתרצ"גהורוויץ, שמריהו ליבחג הפסח
ירושליםחש"דישיבת חיי משהחג הפסח
ירושלים Jerusalemתרס"געידאן, דוד בן משהחג הפסח
לונדוןתשי"דשפטמן, יהושעחג הפסח

ירושליםתש"עקובץחג השבועות בהלכה ובאגדה
לודז,תרפ"גהירש, שמשון בן רפאלחג השבועות
בני ברקתשנ"זליברמן, יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונםחג השבועות
ירושליםתשכ"דסידרת זמניםחג השבועות
בני ברקתש"עשכטר, ישעיהו בן ישראל אברהםחג השבועות

בני ברקתשע"האלקריף, רפאלחג ומועד
אלעדתשע"דלוי, אברהם בן יצחקחג שבועות כהלכה

חמ"דתשס"חרולניק, שמואל אליעזר בן צבי הירשחג שמואל
בני ברקתשל"זהורוביץ, יוסף יונה צבי הלויחגוי הסלע

קרית ספרתשע"זטאובה, יונה בן שמואל ברוך בענדיטחגוי הסלע - 7 כר'
סופיה Sofiaתרפ"הפיפאנו, דוד בן אברהםחגור האפד

פרנקפורט דאודר Frankתקל"בשמואל בן עזריאל מלאנצבורגחגורת שמואל
חמ"דתשע"אאינגבר, דוד ישראלחגי דוד

בני ברקתשנ"וסעדון, מקיקץ דודחגי דוד - 2 כר'
פיזה Pisaתקע"ונג'אר, יהודה בן יעקבחגי יהודה

ירושליםתשע"חכהן, ערן שלמה בן משהחגיגת ארבעה עשר
ירושלים Jerusalemתרפ"הירושלים. האוניברסיטה העבריתחגיגת הפתיחה

שלוניקי Salonikaתרי"געמרם, נתן בן חייםחגיגת הרגל
פתח תקוהתשכ"חמילר, שלמה בן דוד אלימלךחגיגת שלמה
מונקץ' Mukachevoתרצ"חאייכנשטיין, יצחק אייזיק בן אליהוחגים וזמנים
תשי"אפאריסבוצ'קו, ירחמיאל אליהו בן דוד יהודהחגים וזמנים

באר שבעתשס"דדרעי, יהודה בן אליהוחגים וזמנים - 2 כר'
ירושליםתשנ"הרז, יצחק עקיבא אריהחגים וזמנים - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתש"ימימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןחגים ומועדים
ירושליםתשס"הצוריאל, אברהם בן מאירחגים ומועדים

חמ''דחש''דרחמים, שמשחד גדיא
וילנה Vilnaתרמ"ב - תרע"אאסמאן, ברוך בן יעקב יוסףחד וחלק - 3 כר'
פרוש, משה צביחד וחלק - 4 כר'
בני ברקתשנ"הדרעי, חנניה בן יעישחד"ר בריו"ח - ב



ירושלם,תרע"אאליקים, ניסיםחד"ר נא"ה
ירושליםתשנ"חזכאי, אהרןחדוות החיים - 10 כר'

חמ"דתשפ"אבלאס, מנחם יוסף בן ישעיהוחדוות העמלות
ירושליםתשע"דברנד, יוסף בן חייםחדוות יוסף - 2 כר'
ביתר עליתתשע"התופיק, יעקבחדוות יעקב - 4 כר'

ירושליםתשס"ואפוליון, מרדכיחדוות מרדכי - 4 כר'
בני ברקתשע"אישיבת חכמי לובליןחדוותא דבי מדרשא - 2 כר'

ניו יורקתשע"חכולל חמדת ישראלחדוותא דשמעתתא זכרון שמואל - עירובין
בני ברקתשע"האמסלם, אשרחדוותא דשמעתתא

ירושליםתש"פבעילום שםחדוותא דשמעתתא - 2 כר'
ירושליםתשנ"טישיבת מירחדוותא דשמעתתא
נתניהתש"עישיבת צאנזחדוותא דשמעתתא
ביתרתש"פכולל אהבת תורה - כולל נועם התורהחדוותא דשמעתתא

רחובותתשס"זקובץ ישיבת מאור התלמודחדוותא דשמעתתא - גיטין
ניו יורקתשע"הקובץ כולל חמדת ישראלחדוותא דשמעתתא - נדה

בני ברקתשע"בגרוס, מרדכי בן צדוקחדוותא תליתאי
אמשטרדם,,תע"ה]משה בן נחמן (רמב"ן)חדושי בבא בתרא <רמב"ן>
מזירוב Mezhirovתקס"גאבן רובי, יצחק דודחדושי דינים מהלכות פסח

ירושליםתשל"אהורוויץ, אלעזר משה בן צבי הירש הלויחדושי הגאון רבי אלעזר משה
קושטאנדינה,,תע"א]ניסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)חדושי הרב רבנו נסים (חידושי הר"ן לגיטין)

Lembergתר"ך,בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חדושי הרשב"א חמש שיטות
Lemberg,[תר"ך]בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חדושי הרשב"א על שבע שיטות

וילנה Vilnaתרצ"ב-תרצ"זליבשיץ, יחיאל אידל בן דוב זאבחדושי יחיאל
ניו יארק,תרס"דאליעזר יואל בן חיים שלמה זלמן הלויחדושי מהרא"י

ירושליםתשל"ומייזלש, דוב בעריש בן יצחקחדושי מהרד"ם על ספר המצות לרמב"ם
חמ"דתשע"טמור, מיכאל בן בנימין שלמהחדושי מזוזה
מיץתקלובן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חדושי נדה
תל אביבתשכ"גהלוי, מרדכי בן שלמה דניאלחדושי תורה

ישראלתשע"גחדושי תלמיד הרשב"א והרא"שחדושי תלמיד הרשב"א והרא"ש - ב"ק
פרג Pragueשס"בשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)חדושים ממסכת נדה

חמ"דחש"דחש"מחדושים על התורה מתלמידי מרן החזו"א
בעילום שםחדושים על ש"ס ושלחן ערוך

ירושליםתשמ"החדאד, אליהו בן אברהםחדות אליהו
ביתר עיליתתשע"והררי רפול, יוסף בן שלמהחדות המועדים - 2 כר'

ביתר עליתתשע"גהררי רפול, יוסף בן שלמהחדות השבת



ירושליםתשע"גחבורת אברכים בישיבת מירחדות השבת - מוקצה
ירושיםתשע"דקובץחדות השבת - ב

ניו יורקתשע"דגרינברגר, שמואל בן יצחק אייזיקחדות השם - 6 כר'
ורשה Warsawתרנ"דהלוי, יהושע טרייטיל בן יחיאל פישלחדות יהושע

בני ברקתשנ"ואריאל, יעקב אריה בן משהחדות יו"ט - ביצה
ירושלים Jerusalemתשנ"ורוזנבלט, יצחק בן יהושעחדות יוצר - 2 כר'

רדלהים Roedelheimתקי"אזאמשט, יעקבחדות יעקב - 2 כר'
זיטאמיר,תרל"ג,יעקב בן יהודה יידלחדות יעקב - 2 כר'

מרגיטה Marghitaתרצ"-יעקב זאב בן אריהחדות יעקב
בני ברקתשס"טישיבת גאון יעקבחדות יעקב - בבא מציעא

פיוטרקוב Piotrkowתר"פמייזלש, צבי אריה יהודה יעקב בן דוד דובחדות יעקב - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתש"סעדס, יעקב בן אברהם חייםחדות יעקב - 2 כר'

ברוקליןתשע"זקובץחדות יעקב
מנדל, צביחדות צבי

ורשה Warsawתר"צשמחה בונם בן צבי הירש מפרשיסחהחדות שמחה
ברוקליןתשס"ומערכת בית צדיקים (באבוב)חדותא דמלכה

ירושליםתשמ"זישינסקי, ירחמיאל צבי בן שמחה מאיר הלויחדותא דשמעתתא
לבוב Lvovתרע"ב - תרע"גקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןחדותא דשמעתתא

ירושלים Jeruasalemתשע"אעמאש, יעקב דניאל בן יוסף אברהם הכהןחדי בחידה
ירושליםתשע"ואלתר, מרדכי בן אברהםחדר הורתי
תל אביבתשכ"טגנחובסקי, אברהם בן אליהו משהחדר הורתי

ירושליםתשע"גמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןחדר הורתי - 2 כר'
,(תל-אביב)תשי"אעבר הדניחדרה

ירושליםתש"נאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהחדרי בטן
ירושליםתשע"ושרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסחדרי בית
חמ"דחש"דרוזנבלום, דוד דב בן יצחק אליעזרחדרי דעה

ירושלים Jeruasalemתשע"טארבה, עמיאלחדרי דעת - הלכות מקוואות
גבעת זאבתשע"דהרטמן, חנוך דב בן יהושע דודחדרי דעת - 4 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"ברייך, יוסף חיים דודחדרי מצות
ירושליםתשע"ואלתר, מרדכי בן אברהםחדרי סוכה
ירושליםתשס"ודעי, חגי בן יוסףחדרי תורה
לונדוןתשמ"חליברמן, יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונםחדש בחדשו

חמ"דתשע"זקובץחדש בקרבי - 5 כר'
אשקלוןתשס"גהלוי, אליהו בן דוד הלוי חסדאיחדש בשנה
ג'רבה Djerbaתרע"וחורי, אבי שלוםחדש האביב



ירושליםתשמ"גפאפו, אליעזר בן יצחקחדש האביב - 2 כר'
ירושליםתשע"דבן נון, אורי - אכמון, אריקחדש מקנקן ישן

חמ"דתשד"מגינזבורג, יצחק בן שמשוןחדשי השנה - סיון
ירושליםתשל"ההברמן, אברהם מאירחדשים גם ישנים
ירושליםתש"להרכבי, אברהם אליהו בן יעקבחדשים גם ישנים

ניו יורקתשנ"זירחון תורניחדשים גם ישנים - ב
ניו יורק New Yorkתשי"ט - תש"כשטייף, יונתן בן צביחדשים גם ישנים - 5 כר'
ירושליםתשמ"אפולק, יהושעחדשים לבקרים - 2 כר'

מנטובה Mantuaשפ"בתפילות. סליחות. אשמורת הבוקר. שפ"בחדשים לבקרים
ורשה Warsawתרל"טטננבוים, אהרן בן אריהחדשים לקטרת
פטרבורג Peterburgתרמ"ארייפמאן, יעקב בן צבי הירשחובות האב לבנו
חמ"דחש"דבעילום שםחובות הבטחון

ירושליםתשע"טאבן-פקודה, בחיי בן יוסף - זלמנוביץ, יהונתןחובות הלבבות <עומק הלב> - שער עבודת האלקים
ירושלים Jeruasalemתשס"ואבן-פקודה, בחיי בן יוסף - ליברמן, פנחס יהודה בחובות הלבבות <לב טוב הקצר>

ירושליםתשכ"חאבן-פקודה, בחיי בן יוסף - ליברמן, פנחס יהודה בחובות הלבבות <לב טוב, מנוח הלבבות, הרי"א מווילנא>
ירושליםתשכ"חאבן-פקודה, בחיי בן יוסף - ליברמן, פנחס יהודה בחובות הלבבות <לב טוב> - ב

ירושליםתשע"גאבן-פקודה, בחיי בן יוסף - ליברמן, פנחס יהודה בחובות הלבבות <לב טוב> מהדורה מנוקדת - 2 כר'
נפולי Naplesר"נאבן-פקודה, בחיי בן יוסףחובות הלבבות <דפוס ראשון>

ירושליםתשל"חאבן-פקודה, בחיי בן יוסףחובות הלבבות <מהדורת ירושלמי>
אמשטרדם Amsterdamתצ"חאבן-פקודה, בחיי בן יוסףחובות הלבבות <מנוח הלבבות>

ניו יורק New Yorkתרפ"ה - תש"זאבן-פקודה, בחיי בן יוסףחובות הלבבות <עם תרגום אנגלית> - ב
ירושליםתשל"גאבן-פקודה, בחיי בן יוסףחובות הלבבות <קאפח>

פרנקפורט דאודר Franתקל"דאבן-פקודה, בחיי בן יוסףחובות הלבבות <שער היחוד> עם דרך הקודש, פחד יצח
ירושליםתשע"העמרמי, איילחובות הלבבות <כאיל תערוג> - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"דמאור, אבישיחובות הלבבות הקצר
בני ברקתש"פאבן-פקודה, בחיי בן יוסף - כהן, יגאלחובות הלבבות שער הבטחון <המבואר>
ניו יורקתשע"אאבן-פקודה, בחיי בן יוסף - פישר, ברוך אריה הלוחובות הלבבות שער הבטחון <לב הארי>

חמ"דתשס"חאבן-פקודה, בחיי בן יוסף - לובנשטיין, יצחקחובות הלבבות שער התשובה <נאדר בקודש>
אבן-פקודה, בחיי בן יוסףחובות הלבבות שער חשבון הנפש <הבנת החשבון, בינת

תל אביב Tel Avivתש"טאבן-פקודה, בחיי בן יוסףחובות הלבבות - 8 כר'
לונדוןתשנ"זתלמידי ישיבת חיי עולםחוברת אהבת תורה - 2 כר'

בני ברקתש"לרומנוב, מריםחוברת ביבליוגרפית לקורות מאבקיה של היהדות הנאמנ
ביתר עיליתתשפ"אהייזלר, יעקבחוברת בית יוסף להבה

בני ברקתשפ"אעובד, אפריםחוברת הדרכה לתלמידות
בני ברקתשל"אקובץ תורניחוברת המשכן



חפוטא, שלמה פנחס (עליו)חוברת זכרון ודברי הספד
ירושלים Jerusalemתש"יבלוי, משה בן יצחק שלמהחוברת זכרון להרב משה בלוי

ירושליםתשכ"ובית הספרים הלאומיחוברת זכרון לקהילת פרנקפורט ע"נ מיין
פתח תקוהתש"מקובץחוברת יד יוסף

ירושליםתשמ"אהמתיבתא שע"י ישיבת פורת יוסףחוברת לבית הזמנים
חמ"דחש"דכהן, חיים דודחוברת לימוד טעמו וראו

תל אביב Tel Avivתרצ"גריבלין, יוסף יואלחוברת ללימוד הקריאה הערבית
ירושלים Jerusalemתשי"דכהן, אפרים מנשהחוברת למוסר

חמ"דתשע"טערבתםחוברת מבוא להלכות תחום שבת
ירושלים Jerusalemתרצ"איונגרייז, דוד הלויחוברת מוסר - 2 כר'

ירושליםתש"וווישנאצקי, אלתר דוב בן אריה ליבחוברת מפתח למפעלי רבי יוסף ריבלין
ירושליםתש"סלובן, ישראלחוברת נפלאים מעשיך

בני ברקתשע"גסלובס, משה דב בן אברהם יהודהחוברת עזר ללימוד פרשות קדושים אמור
בני ברקתשנ"טסלובס, משה דב בן אברהם יהודהחוברת עזר ללימוד פרשות - 4 כר'

וינה,תרפ"האגודת ישראל. קרן התורהחוברת של קרן התורה
חמ"דחש"דבעילום שםחוברת שמירת העיניים
ירושליםחש"דמרצינו, שמעוןחוברת שמעון ולוי אחים

ירושלים Jerusalemתרפ"חאלנדאף, אברהם בן חייםחוברת שרידי תימן
מנסשסתרתשס"הבית המדרש 'החדש' מנשסתרחוברת תורת חיים

ורשה Warsawתרס"גלמדן, אהרן בן ברוך יעקבחובת אדם
בני ברק Bene Berakתשי"גהלוי, יוסף צבי בן אברהםחובת גידולי הארץ

חמ"דתשע"דבעילום שםחובת האדם בעולמו - לפי הסכמת זקני גדולי ישראל
חמ"דחש"דחובת האדם בעולמוחובת האדם בעולמו - סוגיות במוסר ובמידות לפי סדר פ

בית עוזיאלתשע"גכצ'ורי, נסים עזראחובת הארץ <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתשי"דכצ'ורי, נסים עזראחובת הארץ
קידן Kedainiaiתרצ"טקראוויץ, משה בן ירוחם פישלחובת הארץ

חמ"דחש"דבעילום שםחובת הבחירה
ירושליםתשע"בשרים, עזרא בן משהחובת הבטחון וההשתדלות

ירושלים Jeruasalemתשע"הבלויא, יעקב ישעיהחובת הדר <מהדורה חדשה>
ירושליםתשל"ובלויא, יעקב ישעיהחובת הדר

ירושליםתשנ"בורנר, חיים שלמה בן אשר זאבחובת היהודי בעולמו
מודיעין עיליתתשפ"אאיליביצקי, יחיאל הכהןחובת הלבבות ע"פ מאור הלבבות - שער ז

ירושליםתשכ"הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחובת השמירה - 2 כר'
בית שמששפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךחובת התלמידים <מהדורה חדשה>

ישראלתש"ןשפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךחובת התלמידים <מהדורת אורייתא>



ישראלתשל"אשפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךחובת התלמידים - 2 כר'
לונדון Londonתרע"ופרידלנדר, יואל בן מאירחובת נשים <מדת ודין> - ד

ירושליםתשס"חשוויי, מנשה נתנאלחובת שירטוט
בני ברקתשמ"בחובתינו בשעה זוחובתינו בשעה זו
ירושליםתשמ"חשלמה בן משה מחלמאחוג הארץ השלם
ירושלים Jerusalemתר"עאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובחוג הארץ - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"חקוק, אברהם יצחק הכהן - כהן, דודחוג הראי"ה - 3 כר'
תל אביבתשל"גפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבחוג לטעמי המקרא - 6 כר'

בני ברקתש"סקינסטליכער, משה אלכסנדר זושאחודש בחדשו - 14 כר'
ירושליםתש"פמוצפי, בן ציון בן סלמןחודש בציון

רמת גן Ramat Ganתשע"ובטאון המועצה הדתית רמת גןחודש האביב
כרם ביבנהחש"דגרינברג, מרדכי -אלגאזי, בן ציוןחודש האיתנים
ירושליםתשל"גשביב, יהודהחודש וחנוכה

ירושליםתשע"השוורץ, יואל בן אהרןחודש ניסן פסח ויציאת מצרים
ירושליםתשנ"בישראלי, שאול בן בנימין איזראעליטחוות בנימין - 3 כר'

בני ברקתשע"טלורברבוים, יעקב בן יעקב משהחוות דעת (איזהו נשך)
בני ברקתש"פלורברבוים, יעקב בן יעקב משה - טובי, אליהוחוות דעת המבואר - נדה

חמ"דחש"דחוות דעת רבני ישראלחוות דעת - על בעיית ניתוחי המתים בישראל
לבוב Lvovתקנ"טלורברבוים, יעקב בן יעקב משהחוות דעת - 3 כר'

אמשטרדם Amsterdamתפ"דחזן, דוד בן חייםחוזה דוד
בית שמשתשע"חעמית, שגיבחוזה לך ברח - עמוס

ירושלים Jerusalemתרצ"דלוביאניקר, אברהם יוסף בן זיסאחוט המשולש ברכי יוסף - 2 כר'
ניו יורקתשס"דאשר למל בן יהודה זלקי הלויחוט המשולש בשערים <יד יואל> - 2 כר'
ירושליםתשנ"חאשר למל בן יהודה זלקי הלויחוט המשולש בשערים <מהדורה חדשה>

מונקץ' Mukachevoתרצ"אאשר למל בן יהודה זלקי הלויחוט המשולש בשערים
תל אביבתשכ"גסופר, שלמה בן אברהם שמואל בנימיןחוט המשולש החדש - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתש"בביידנוביץ, זאב בן יששכרחוט המשולש השני
ניו יורק New Yorkת"שביידנוביץ, זאב בן יששכרחוט המשולש - 2 כר'

ורשה Warsawתרמ"זבריסקין, יהושע בן חיים ישראלחוט המשולש
טורנוב (צ'כוסלובקיה)תר"צגינז, אלעזר שמחה בונים בן שמואלחוט המשולש
קושטא Istanbulתצ"טדיוואן, יהודה בן עמרםחוט המשולש
ג'רבה Djerbaתשי"זהכהן, שאול בן משהחוט המשולש
וילנה Vilnaתרמ"בחיים בן יצחק מוולוז'יןחוט המשולש
חמ"דתש"עטייכהאלץ, אריה משה בן יוסף צביחוט המשולש
ירושלים Jerusalemתרס"דליפקין, ישראל בן זאב וולףחוט המשולש



ליקוודתשע"חפפר, צבי פרץ שבתי בן שמעון יצחקחוט המשולש
חמ"דתשע"חקובץ תשובותחוט המשולש - ח

ירושליםחש"דקובץחוט המשולש - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"ברום, משה בן יוחנן הכהןחוט המשולש
פראג,תרי"טרייפמאן, יעקב בן צבי הירשחוט המשלש

,[פראנקפורט דמיין],תל"ט]בכרך, יאיר חיים בן משה שמשון, בכרך - אברהםחוט השני <דפו"ר>
מונקאטש,תרנ"ובכרך, יאיר חיים בן משה שמשון, בכרך - אברהםחוט השני - 2 כר'

רעננהחש"דואז דיאס, יעקבחוט השני - תולדות משפחה
ירושלים Jerusalemתשע"האליהו בן אברהם שלמה הכהןחוט של חסד <מהדורה חדשה>

אזמיר Izmirתרכ"האליהו בן אברהם שלמה הכהןחוט של חסד
תש"עקובץ גליונותחוט של חסד - 9 כר'

טבריהתש"סקוק, איסר דב בן נחום הכהןחוט של חסד
בני ברקתשס"וקרליץ, שמריהו יוסף ניסים בן נחום מאירחוט שני - 16 כר'

עמנואלחש"דברנד, יצחק בן וולף זאבחוט תכלת
מונטריאול Montrealתשי"דשטרן, אברהם בן יששכרחוטים המשולשים

תל אביבתשל"דספר קהילהחוטין
מצפה רמוןתשע"חהורביץ, יוסףחוכי ישועות

ירושליםתשס"טפרקש, יקותיאלחול המועד כהלכתו
ירושלים Jeruasalemתשכ"הרבינוביץ, מיכלחול ומועד

ירושליםתשמ"חשוורץ, יואל בן אהרןחולו של מועד
ברוקליןתשס"דאונגער, מרדכי דודחולין בטהרה
ג'רבה Djerbaתרצ"ההכהן, צמח בן סעיידחולת אהבה

פרנקפורט דאודר Frankתקס"זקליינרמאן, דוד בן יעקבחומות ירושלים
ירושלים Jeruasalemתשמ"טקעפעטש, אליהו ברוךחומות ירושלים
בני ברקתשע"חנשרי, אברהם צבי בן יצחק אייזיקחומות מבצר

ירושלים Jeruasalemתשנ"בהורוויץ, צבי הירש בן פינחס הלויחומר בקודש <מהדורה חדשה>
קרית ספרתשס"זבית מדרש "כולל קדשים"חומר בקודש
זולקוה Zholkvaתרל"והורוויץ, צבי הירש בן פינחס הלויחומר בקודש

ביתרחש"דליפשיץ, ישראל בן גדליה - בית מדרש גבוה לכהנחומר בקודש - עם מראי מקומות
ירושלים Jerusalemתרע"טפרוש-גליקמאן, אליהו נחום בן שלמה זלמןחומר החקלאות בתלמוד

תל אביב Tel Avivתש"וגוטפריד, מרדכי בן עזריאלחומר ורוח
ירושליםתשכ"גקאהלר, נפתליחומר לדרוש

ניו-יורק,תש"חלווין, יצחק בן אהרןחומר לשאלת התכוננות וסידור המדינה היהודית
חולוןחש"דעובדיה, יאיר ליאורחומרות וקולות
ברלין Berlinתקמ"דליפשיץ, גדליה בן ישראלחומרי מתניתא



ירושליםתשע"בקריספין, יעקב (עורך)חומש <משפטי ה' אמת צדקו יחדיו> - 2 כר'
ירושליםתשנ"ואביחצירא, יעקב בן מסעודחומש אביר יעקב - 5 כר'

דוברונהתקס"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - אור שרגא פייבושחומש אדרת אליהו <מנורת שלמה - 2 כר'
ישראלתשע"באסיא, יוסף דב (עורך)חומש אוצר הראשונים - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"חמכון בי מדרשאחומש אוצר התרגומים - א
ירושליםתשע"דהלחמי, שמואל נחוםחומש אור החיים עם ביאור אור לעינים - 7 כר'
חמ"דתשס"זכליל, איילחומש בינו שנות דור ודור - אלפיים שנות תורה

ירושלים Jeruasalemתשע"דמערכת עוז והדרחומש בית הכנסת
ניו יורקתשי"דתנ"ך. תשי"ד. ניו יורקחומש בית יהודא - 5 כר'

בני ברקתשנ"טפוזן, מיכאל (עורך התרגום)חומש בכתב אשורי עם תרגום אונקלוס מדויק - 5 כר'
בודפסט Budapestתרפ"זשטייף, יונתן בן צביחומש בראשית עם למודי השם

<THE TITTLED BIBLE> לונדוןתרפ"טגסטר, משהחומש גסטר
מודיעין עיליתתשע"אבן שושן, יצחקחומש דעת ותבונה ע"פ רבינו יונה - 5 כר'

ירושליםתשנ"וראבין, שמואל אהרןחומש הגבורים
בני ברקתשע"דאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה - מנדחומש החיד"א - 10 כר'

חמ"דתשע"זסג"ל, פנחס שמען הלויחומש המבואר <שימה בפיהם> - 5 כר'
ירושליםתשס"הברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבחומש העמק דבר <חדש> - 5 כר'

וילנה Vilnaתרל"ט - תר"מברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבחומש העמק דבר - 5 כר'
פתח תקוהתשנ"דמזרחי, אליהו בן אברהםחומש הרא"ם <המזרחי> - 6 כר'

בני ברקחש"דאדלר, שמואל אברהםחומש ילקוט שמואל - 10 כר'
ירושליםתשנ"זוורטהיימר, יעקב מנחםחומש כתר יונתן - 5 כר'

רדלהים Roedelheimתקע"ח - תקפ"אתנ"ך. תקע"ח. רדלהיםחומש מאור עינים <עם עין הקורא> - 4 כר'
חומש מור דרור

ירושליםתש"עטולידאנו, משה בן דניאלחומש מלאכת הקדש - 5 כר'
וילנה Vilnaתרפ"גתנ"ך. תרפ"ג. וילנהחומש מנחת שי - במדבר

ניו יורקחש"דטאמבאר, מנחם מנדלחומש משיבת נפש - 5 כר'
לונדוןתשע"בפוזן, משה אליעזר - פוזן, מיכאלחומש ע"פ המסורה עם תרגום אונקלוס מדויק - 5 כר'

ירושליםתשנ"חגולדשמידט, שמואל חייםחומש עטרת רש"י - 5 כר'
חומש עין הסופר

ירושלים Jeruasalemתשע"חיצחקוב, יוסף אילןחומש עם הפסקי עליות בדבר טוב
ירושלים Jeruasalemתשמ"חלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)חומש עם פירוש האריז"ל - 5 כר'

שיקגותשס"טפישביין, צבי בן מתתיהוחומש עם פירוש המליץ בינותם - 4 כר'
ניו יורקתש"נגרינבוים, שמעיהחומש עם פירוש סייעתא דשמיא - שמות

ירושליםתשמ"טאגודת פניני החסידותחומש פניני החסידות - 5 כר'
ניו  יורקתשע"זרבינוביץ, דוד יצחק אייזק בן ברוך פינחסחומש פרדס הקודש - בראשית



ניו יורקחש"דתנ"ך. ניו יורקחומש ק"כ פירושים <עברי טייטש> - 4 כר'
מודיעין עליתתשע"גמורסקי, אשר זעליגחומש רש"י - 2 כר'

חמ"דתשע"זאריאל, בצלאלחומש שיבה לבצרון לפי החלוקה היהודית לסדרים
ירושליםתשע"ואהרן מפיסארוחומש תולדות אהרן - 2 כר'
ניו יורקתשע"דבאב"ד, משה יהודה לייבושחומש תורה ברורה - 5 כר'
רמת גן Ramat Ganתשנ"זבר דע, יצחקחומש תורה לאורה - 4 כר'
לונדון Londonתשי"ח - תשכ"דמאירי, מאיר בן יעקב יהודהחומש תורה מאירה - 3 כר'

לעמבערג,תר"ןפורילה, זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינדחומת אנ"ך
ירושלים Jerusalemתש"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהחומת אנך (תורה, חמש מגילות)

ירושלים Jerusalemתשמ"ואזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהחומת אנך - 6 כר'
ניו יורקתשע"ואריה ליב בן ברוך מלאנצוטחומת אריאל תניינא

לבוב Lvovתרכ"זאריה ליב בן ברוך מלאנצוטחומת אריאל
סט לואיסתרפ"זחומה, ברוך בן אברהם אבאחומת אש דת - הקבלה והמסורת

ווארשה,תרפ"דשמלצשטיין, אברהם בן ישראל יצחק הלויחומת אש לציון
פקש Paksתרס"ואייזנשטטר (א"ש), מנחם בן מאירחומת אש - 2 כר'

מושב מתתיהותשע"חג'סל עקיבא עוזיאל בן שלמה זלמןחומת אש
ניו יורקתשע"זגעלב, יהודה צבי הכהןחומת אש
מודיעין עיליתתשס"חהוכמן, שמואל אריהחומת אש

ברסלאו Breslauתקנ"טליסר, אלעזר בן שלמה זלמןחומת אש - 2 כר'
בני ברקתשס"טשילה, אהרן בן דודחומת אש - 10 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"בהיילפרין, שלמה הלויחומת הדת והאמונה - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחומת הדת

מיהלוביץ Michalovceתרפ"טרובין, שמואל בן עזריאל יחיאלחומת הדת - 2 כר'
ירושליםתשס"דבד"ץ חומת הכשרותחומת הכשרות - 2 כר'

ורשה Warsawתרל"זשווארצברג, יהושע בן יוסףחומת יהושע
ירושליםתש"מקובץ חידושי תורה על הירושלמיחומת ירושלים - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתש"גברומברג, אברהם יצחק בן נתןחומת ירושלם
ירושלים Jeruasalemתשמ"וכולל חושן משפט שע"י שומרי החומותחומת משפט - א

ירושלים Jeruasalemתשי"בקובץ מאמרים מאנשי נטורי קרתאחומתינו (החומה) - 3 כר'
בני ברקתשמ"חפרידלנדר, נחמיה בן חייםחונן דעה - יומא

גבעת שמואלתש"עשטרן, רפאלחונן ומלוה
בני ברקתש"ספרידמן, מריםחוסן האישיות בצוק העתים

ירושליםתשנ"חהלר, יהושע בן אהרןחוסן יהושע המבואר
ירושלים Jerusalemתרס"בהלר, יהושע בן אהרןחוסן יהושע - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתש"הענגיל, יוסף בן יהודהחוסן יוסף



בני ברקתשע"טאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהחוסן יעקב - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרל"טגלבשטיין, הלל משה משל בן צבי הירשחוסן ישועות
פרנקפורט דמין Frankfתרס"וזולצבאך, אברהם בן יצחקחוסן ישועות
ירושליםתשל"טזילברמן, אברהםחוסן ישועות

נובי דבור Nowy Dworתקס"ח - תרכ"חמייזלש, יצחק בן חייםחוסן ישועות - 4 כר'
שקלוב Shklovתקע"בעזרא בן יקותיאל זוסמאןחוסן ישועות

לבוב Lvovתרמ"טפורילה, זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינדחוסן רב
ניו יורק New Yorkתשי"ז - תשכ"אחרל"פ, יחיאל מיכל בן יעקב משהחוף ימים - 5 כר'

רבינוביץ, רפאל אלחנןחופה וקידושין כהלכתה, שמעתתא כהלכה, לקראת שבת
ירושליםתשע"זדודיאן, דניאלחופה וקידושין למעשה

ירושליםתשע"טמזוז, אפרים זאב בן שמואלחופה וקידושין
חולוןתשנ"דשעשוע, יוסף שלום בן חייםחופה כהלכה

ירושליםתשנ"גמאימראן, ישראלחופש הבחירה בהגותו של רבי אברהם אזולאי
ירושלים Jeruasalemתשע"גרביע, אליהו בן אפריםחופת אליהו

ליוורנו Livornoתקנ"זמילדולה, רפאל בן חזקיהוחופת חתנים - 4 כר'
ליוורנו Livornoתרס"אתפילות. פיוטיםחופת חתנים - 2 כר'

ירושליםתשע"חמוצפי, בן ציון בן סלמןחופת ציון
בני ברקתשע"ושוב, שלמה בן נסיםחופת שלמה - בית שלמה
ירושלים,תש"חפלדמאן, שמחה בונם בן ישראלחוק העבודה הקדום בעולם

הר ברכהתשס"טפיין, בנימיןחוק והשגחה
ירושליםתשמ"טגולדברג, יצחקחוק ומשפט בראי היהדות

ירושליםתש"ע?NAME#חוק לישראל - נאמנות בנכסים
ירושליםתשע"ב?NAME#חוק לישראל - פגמים בחוזה

ירושליםתשנ"ב?NAME#חוק לישראל - עשיית עושר ולא במשפט
ירושליםתשנ"ב?NAME#חוק לישראל - 3 כר'
ירושליםתשנ"ב?NAME#חוק לישראל - 3 כר'

ירושליםתשס"ט?NAME#חוק לישראל - שיתוף נכסים
ירושליםתשנ"ב?NAME#חוק לישראל - נזיקין

ירושליםתשכ"המשרד הדתותחוק מנוחת השבת ומועדי ישראל
ירושליםתשס"ומכון התורה והארץחוקות הארץ - 2 כר'

ירושליםתש"לטזרטי, אברהם בן שלמהחוקות הדיינים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרמ"וכהנוב, משה נחמיה בן משולם פייבושחוקות עולם
ירושלים Jerusalemתש"כגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברחוקות שדה

ירושליםתש"סשרים, עזרא בן משהחוקותי תשמורו
ירושליםתשנ"זפרץ, אלחנן בן יעקבחוקי דעה



מונקץ' Mukachevoתרס"גלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלויחוקי האישות על פי דת משה והתלמוד
אזמיר Izmirתרנ"אפאלאג'י, חיים בן יעקבחוקי החיים
ירושליםתשע"אפרץ, אלחנן בן יעקבחוקי הכסף

ירושלים Jerusalemתשי"טשאפר, שאול בן יעקבחוקי הקרבנות - 2 כר'
ניו יורקתשס"חועד רבני ליובאוויטשחוקי ומנהגי הבית דין

ירושליםתשס"דבלייר, חיים אהרן בן יהושע שמואלחוקי חיים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתר"גגאגין, חיים אברהם בן משהחוקי חיים

בית אלתשס"גווין, דב בערלחוקי חיים - 3 כר'
ירושליםתשנ"חורנר, חיים שלמה בן אשר זאבחוקי חיים - 4 כר'
בני ברקתשע"בפרידמן, חיים בן הללחוקי חיים - 5 כר'

ירושליםתשנ"חפרץ, אלחנן בן יעקבחוקי חיים
ירושליםתשע"השלזינגר, אליהו בן אהרן צביחוקי חיים

ירושליםחש"דהמכון לחקיקה הלכתיתחוקי ישראל - 2 כר'
ירושליםתשנ"וסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםחוקי רצונך - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"בלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)חוקר ומקבל
שקלוב Shklovתקמ"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)חוקר ומקובל ומלחמת משה

שקלוב Shklovתקמ"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)חוקר ומקובל - 4 כר'
ירושליםתשל"אשטינברג, משה בן יצחק הלויחוקת הגר

ירושליםתשפ"אאהלבוים, נח אייזיק - סקוצילס, יעקב אהרןחוקת הטהרה
ראשון לציוןתשמ"זבן שושן, יצחק בן יוסףחוקת הטהרה

בני ברקתשמ"טבראנדר, שלום בן דוד הכהןחוקת היום - 3 כר'
ירושליםתש"פאקוקה, שמעוןחוקת המועד
ירושליםתשע"אפרץ, אלחנןחוקת הפורים

ירושלים Jerusalemתש"וגרשוני, יהודה בן גרשון יצחקחוקת הפסח <מהדורה ראשונה>
מודעין עליתתשע"דבוסקילה, שאול בן יוסףחוקת הפסח

ניו יורק New Yorkתשט"וגרשוני, יהודה בן גרשון יצחקחוקת הפסח - א-ב
בני ברקחש"דישיבת בית מדרש עליוןחוקת הפסח
ירושליםתשס"הפרץ, אלחנן - מימון, דוד בן נתןחוקת הפסח
ירושליםתשס"בקובץחוקת הפסח
ירושליםתשנ"גרוזנר, משה מנחם בן ישעיהוחוקת הפרה

ליקוודתשס"זלפקוביץ, שלמה דבחוקת הפתח - מזוזה
תל אביבתשמ"זנריה, משה צבי בן פתחיהחוקת התורה ומשפטי המדינה

בני ברקחש"דישיבת בית מדרש עליוןחוקת התורה - 2 כר'
ירושליםתשע"טאקוקה, שמעוןחוקת טהרה

ירושלים Jerusalemתשי"ג - תש"כבריזל, אלעזר בן דוד אריהחוקת ישראל - 3 כר'



ירושלים,תשל"ורבינוביץ-תאומים, בנימין צבי יהודה בן יעקבחוקת משפט - 2 כר'
ירושליםתשע"בגיאת, מנחםחוקת עולם
בני ברקתשל"הדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבחוקת עולם
ירושלים Jeruasalemתשנ"הוייל, מאיר דניאל בן יצחקחוקת עולם

ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבחוקת עולם - 2 כר'
ירושליםתשס"זהירש, שמשון בן רפאלחורב <תרגום חדש>

וילנה Vilnaתרנ"ג - תרנ"ההירש, שמשון בן רפאלחורב - 2 כר'
ניו יורקתרצ"דחורבחורב - 15 כר'

תל אביבתש"חניישטאדט, מלךחורבן און אופשטאנד פון די אידן אין ווארשע - 2 כר'
ניו יורקתש"חלוין, יצחקחורבן אירופה <אידיש>

ניו יורקתש"ימאריץ, דודחורבן דינאוו סאניק-דיבעצק
לייקוואודתש"עפרידמאן, שלמה זלמןחורבן הבית ושבעה דנחמתא - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתרצ"ואנ-סקי, ש.חורבן היהודים בפולין, גליציה ובוקובינה - 4 כר'
תל אביב,תש"ו,וולקוביסקחורבן וולקוביסק

תל אביב,תש"ז,נוי, מלך בן פינחסחורבן ומרד של יהודי וארשה
ניו יורקתשי"גסורוצקין, אליעזרחורבן ישיבת טלז

ניו יורק New Yorkתשי"באשרי, אפרים בן דובחורבן ליטע
תל אביב1968ספר קהילהחורוסטקוב

תל אביבתשכ"זספר קהילהחורז'ל (כאזשעל)
ירושליםתש"עריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםחושב מחשבות <מהדורה חדשה>

וילנה Vilnaתרס"דקרופמאן, מאיר יהושע בן יעקבחושב מחשבות - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתפ"זריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםחושב מחשבות - 2 כר'

ירושליםתשס"טבעילום שםחושבי שמו - 2 כר'
מודיעין עיליתתשס"זמיטלמן, אהרןחושן אהרן
שלוניקי Salonikaתרנ"א - תרע"הפיפאנו, דוד בן אברהםחושן האפד

ירושלים Jeruasalemתשע"ועמאר, שלמהחושן שלמה - חו"מ ע"ה-צ"ו
ירושלים Jerusalemתשי"חקלר, אליעזר בן יעקב יונהחות אליעזר
פקש Paksתרס"טרוזנפלד, יוסף אלעזר בן צבי הירשחות יא"ר

פרנקפורט דמין Frankfתנ"טבכרך, יאיר חיים בן משה שמשוןחות יאיר <דפו"ר>
בני ברקתש"סבכרך, יאיר חיים בן משה שמשוןחות יאיר <מהדורה חדשה>

ירושליםתשס"דקאליר, אלעזר בן אלעזרחות יאיר חדש <מהדורה חדשה>
פרג Pragueתקנ"בקאליר, אלעזר בן אלעזרחות יאיר חדש - 2 כר'

לבוב Lvovתרנ"ובכרך, יאיר חיים בן משה שמשוןחות יאיר
בני ברקתש"סכהן, יאירחות יאיר
ונציה Veniceשפ"חפורטו, אברהם בן יחיאל הכהןחות יאיר



ורשה Warsawתרע"בקאליר, אלעזר בן אלעזרחות יאיר
חמ"דתשע"הכהן, שמואל נתןחותם אמת
ירושלים,תש"זשווארץ, מאיר בן אהרןחותם אמת

פרנקפורט דאודר Franתק"גיוסף בן אריה ליב מלובליןחותם ה'
ברוקליןתשע"דבעילום שםחותם האבות - 4 כר'

ירושליםתש"פסופר, משה בן שמואל - פינק, דב הכהן (עורך)חותם המלך - אסתר ועניני אדר ופורים מתורת החתם ס
אשדודתשנ"זקאהן, משה אהרן בן חייםחותם כהן - 2 כר'

ניצןחש"דפורום חותם ומרכז לתורה ומדינהחותם למשפט
קרקוב Cracowתרנ"בלווין, יעקב מסאדיגורהחותם קדש

בני ברקתשע"בהורביץ, בנימין זאב בן דב הלויחותם של זהב
וינהתקנ"ואביגדור בן שמחה הלויחותם תכנית

ירושליםתרצ"דריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליחותם תכנית - 2 כר'
ירושליםתשס"טבלום, אהרןחותמו של כהן גדול - 3 כר'

בני ברקתשס"דכץ, שרגא צביחותמו של כהן
ירושליםתשע"ואייזנברג, מנחם מנדלחז"ל באסטרונומיה המודרנית

ליוורנו Livornoתקנ"ב - תקנ"הברושילייש, משה בן משהחזה התנופה
ירושליםתשע"גריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםחזה ציון <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ליוורנו Livornoתק"ב - תק"גריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםחזה ציון <תהלים>
בני ברקתש"עכולל חזון אברהם יצחקחזון אבי - 2 כר'

בני ברקתש"עעלזאס, נפתליחזון אבי
בני ברקתשע"זמגיד, אברהם בן מאיר מנחםחזון איש <עיונים וביאורים> - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"דקרליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסףחזון איש <אמונה ובטחון>
ירושלים Jerusalemתש"גקרליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסףחזון איש <קונטרס ח"י שעות>

ירושליםתשע"בכהן, פנחס לייב בן אשר ירחמיאלחזון איש חלה והלכותיה עם ביאורים
קרית ספרתשס"חקרליץ, אברהם ישעיהו - רוטנברג, ישראל בן מרדחזון איש עירובין מחיצות עם פירוש פשר חזון
קרית ספרתשע"בקרליץ, אברהם ישעיהו - רוטנברג, ישראל בן מרדחזון איש שמונה עשרה שעות ע"פ פשר חזון

תל אביבתשי"דגרשטנקורן, יצחק בן פתחיהחזון איש
בני ברקתשל"דקרליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסףחזון איש - 9 כר'
ירושליםתשס"דאביטן, אליהו חיחזון אליהו - א

בני ברקתשל"בדרבקין, אליהו בן צביחזון אליהו
ירושליםתשע"גטולידאנו, יעקב בן ברוךחזון ברוך
קרית ספרתש"עקובץ כולל זכרון משהחזון דוד

ירושליםתשנ"זקרליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסףחזון האיש
ירושליםתרנ"טגורדון, אריה ליבחזון האמונה וההשגחה

ירושלים Jerusalemתש"אקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןחזון הגאולה



ירושלים Jerusalemתרצ"השבילי, חיים בן ירמיהוחזון החיים <דניאל>
חמ"דחש"דחנון, חייםחזון הנביאים

ירושליםתשכ"טכהן, דודחזון הצמחונות והשלום מבחינה תורנית
ירושליםתשס"דקלמנוביץ, אברהם בן אהרן אריהחזון הקולמוס

ירושלים Jerusalemתרצ"ויעבץ, זאב בן זוסמאןחזון השיר
ניו יורק New Yorkתרצ"זביק, אברהם יהושע בן שאול ישכרחזון התקופה
ירושליםתשמ"ושוורץ, יואל בן אהרןחזון התשובה

בני ברקתש"נמנדלברג, ראובןחזון ודרך
ירושליםתשע"דדוידוביץ, חיים צביחזון חיים - יו"ד סי' קצו

אשדודתשע"בפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםחזון יאשיהו - 9 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"וגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביחזון יהודה וירושלם

ירושליםתשס"ולרר, יהושע בן יוסף ליבחזון יהושע
ניו יורק New Yorkתשי"זסגל, יוסף בן חיים נתן הלויחזון יוסף - 2 כר'

ירושליםתשס"ואברמסקי, יחזקאלחזון יחזקאל <תוספתא> - 10 כר'
ירושליםתשס"ואברמסקי, יחזקאלחזון יחזקאל - 3 כר'

סאיני Seiniתרפ"ד - תרצ"איונגרייז, ישעיה בן אברהם הלויחזון ישעי' - 3 כר'
מודיעין עיליתתשס"חאברכי כולל בית שלוםחזון ישעיה
ירושליםתשע"בבביוף, ישעיהחזון ישעיה
טורנובתרפ"טגינצלר, יוסף מרדכי בן יצחק אייזיקחזון ישעיה
ירושליםתשנ"חדיין, ישעיהחזון ישעיה

ירושליםתשנ"גדבורקס, אליקום בן ישעיהו אריה לייבחזון ישעיהו <ספר זכרון>
ירושלים Jerusalemתש"להורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי - גרוסברג, חנוך זחזון ישעיהו (יד השל"ה)

ניו יורקתרצ"חגלזר, ישעיהו בן אברהם אליהוחזון ישעיהו
לבוב Lvovתרכ"זווילף, ישעיה יוסףחזון ישעיהו
ניו יורקתשמ"ופירסט, ישעיהוחזון ישעיהו
מונקץ' Mukachevoתרס"ז! צ"ל: תרס"טרוטפלד, ישעיהו בן שמריהו שמרילחזון ישעיהו
ירושליםתשנ"הליפשיץ, חייםחזון ישראל

ירושליםתשס"איפה, ישראל דוד בן מרדכיחזון למועד <מהדורה חדשה>
ביאליסטוק Bialystokתרפ"גאיידלברג, מרדכי דוב בן יצחקחזון למועד

ירושליםתשל"הגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב בערחזון למועד - הלכות שמחות
ונציה Veniceשמ"ווואליריאו, שמואל בן יהודהחזון למועד

צפתתשע"חידעי, איתןחזון למועד - ימים נוראים
ברטיסלבה Bratislavaתר"גיפה, ישראל דוד בן מרדכיחזון למועד
ניו יורקתשס"חלעדערער, מנחםחזון למועד
רמת גןתשמ"טסומך, עבדאללה בן אברהםחזון למועד



פרג Pragueתקפ"דפלקלס, אלעזר בן דודחזון למועד
ירושליםתשס"זשפירא, אריה ליב הכהןחזון למועד - 6 כר'

ברוקליןתשע"דפלקלס, אלעזר בן דודחזון למועד, עולת חודש - א <מהדורה חדשה>
פרנקפורטתרנ"בברילל, נחוםחזון נחום

ניו יורק New Yorkתשי"אוויידנפלד, נחום בן יעקבחזון נחום - 2 כר'
בני ברקתשל"גחזון נחוםחזון נחום - שביעית תרומות

ירושליםתש"סנחום, אליעזר בן יעקבחזון נחום - 5 כר'
טבריהתשע"אקוק, איסר דב בן נחום הכהןחזון נחום - 3 כר'

ירושלם,תרצ"ה)ראגוזניצקי, נחום בן יצחק שמעוןחזון נחום
בני ברקתשנ"חשלזינגר, נחום בן כלב פייבלחזון נחום

ורשה Warsawתרמ"טטרופר, עובדיה יהודה בן שניאור זלמןחזון עובדי'
ירושלים Jerusalemתרצ"חגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביחזון עובדיה - רבנו עובדיה ירא מברטנורא

שלוניקי Salonikaתקל"הוארשאנו, עובדיהחזון עובדיה
ליוורנו Livornoתקמ"זעובדיה בן אברהם הלויחזון עובדיה

ליוורנו Livornoתקצ"ג-תקצ"ועובדיה, מצליח יחיאל בן משה דודחזון עובדיה - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"ז - תשי"אריבלין, חיים היללחזון ציון

ירושלים Jeruasalemתשס"אגולדברג, זלמן נחמיה בן אברהםחזון קדומים
ירושלים Jeruasalemתשע"אלזכר רבי רפאל קוקחזון רפאל

ניו יורק New Yorkתש"אסולניצה, שמואל בן ישעיהוחזון שמואל - 2 כר'
אשדודתשס"געזריאל, שמואל בן שלמהחזון שמואל
ישראלתשנ"אציקינובסקי (ציקוני), איתן בן יצחקחזון שמים

תל אביב,תרצ"וספרים חיצוניים. תרצ"וחזונות אסר שאלתיאל בן יכניה מלך יהודה
Breslau.[תרל"ג]יצחק בן אברהם מטרוקיחזוק אמונה <עברית וגרמנית>

זאהרויאתרכ"היצחק בן אברהם מטרוקיחזוק אמונה <עם תרגום גרמנית>
בריסק דליטע,תרפ"וטאקסין, מנחם צבי בן אריהחזוק אמונה

ליפציג Leipzigתרי"זיצחק בן אברהם מטרוקיחזוק אמונה - 2 כר'
חמ"דתשע"חעראמה, יצחק בן משהחזות קשה <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושליםתשע"דעראמה, יצחק בן משהחזות קשה <מהדורת יד הרב נסים>

בית שמשתשע"העראמה, יצחק בן משהחזות קשה - 2 כר'
פריס Parisתר"וצייטלין, ברוך ליבחזות קשה
ורשה Warsawתרל"והאלטרכט, יששכר דוב בן נחחזות קשות
ירושלים Jerusalemתרצ"גזאקהיים, אברהם בן משה נתןחזיון העולם

ווארשא,תרס"בווייסברם, ישראל בן בנימין זרחחזיון על הציונים ומתנגדיהם
ניו יורק New Yorkתרפ"בגאלאנט, אברהם נפתלי בן ישראל יצחקחזיונות אברהם
וילנה Vilnaתרע"גהורוויץ, משה בן אהרן יהודהחזיונות הרמ"ה



ניו יורק New Yorkתשי"דקסלר, יוסף אביגדור בן יום-טוב ליפמאןחזיונות יוסף
פיוטרקוב Piotrkowתרע"בחרש, חיים זאב בן אשר שמואלחזן אש

ירושליםתשע"בויזר, נוריתחזן נעים זמירות - תולדות רבצ"מ חזן
ניו יורק1937אגודת החזנים דארצות הברית וקנדהחזנות

מונטריאלתשל"אסובר, אריה ליב (עורך)חזנים וחזנות במונטריאל
בית שמשתשפ''אפאלק, יום טוב ליפמאן בן פסח אליהוחזק ואמץ

בני ברקתשנ"אקונטרס ליקוטי מאמריםחזק ויאמץ לבך
ניו יורקתשע"ארוטה, משה בן יחזקאלחזק ונתחזק - חזקת הבתים

אודסה Odessaתרכ"ובן מובחר, שלמה בן שמואלחזק יד
מודיעין עיליתתשפ"אענבל, יהושע בן צביחזקה בתרייתא

ליפציג Leipzigתרפ"ז - תשכ"גקרוך, יעקב יהודה ליב בן שמעיהוחזקה רבה - 12 כר'
קרמונה Cremonaשי"טחזקיה בן מנוחחזקוני - 4 כר'
נתיבותתשנ"אחורי, נסים חיים חזקיהחזקת אבות
אשדודתשס"טחשין, אהרן זאבחזקת אהרן

ירושליםתשפ"אכהן, דוד בן יוסףחזקת הבתים
לייקאוודתשע"ושטיינצעטץ, אשר א.חזקת הבתים - בבא בתרא פ"ג

ירושליםתשס"הסגל, יעקב שאול בן נתן דודחזקת המטלטלין
בני ברקתשע"זמועלם, יהושע אריה בן שמעוןחזקת השילוש

ירושליםתשע"גבראנדסדארפער, יוסף קדיש בן מאירחזקת טהרה - 2 כר'
ניו יורקתש"מראטה, יחזקאל בן יצחק אייזיקחזקת טהרה
ירושליםתשכ"דראטה, יחזקאלחזקת טהרה
חמ"דתשע"בצימרמן, בנימיןחזקתו בדוק

ברוקליןתשע"הזליקוביץ, אהרןחזרה ברורה - 3 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"דקלויזנר, משה מאיר - עמרם, אריהחזרת רבית

בני ברקתשנ"גחורי, חויתוחח ונזם - 5 כר'
ירושליםתשע"דחלואה, חנניה בן דודחח ונזם

כוכב יעקבתשע''טבוצ'קו, שאול דוד בן משהחטאים של אנשים גדולים
ירושלים Jerusalemתרצ"ההוניג, אליהו בן עקיבה ליפשיץחטיבה להעסקן הירושלמי

ירושלים Jerusalemתרצ"טצורבא, ישראל בן יהושעחטיבה לר' ישראל בהרב ר' יהושע צרבינסקי
אלעדתשס"זחן, יהונתןחי אלף עולמות

חמ"דתשע"טמלכה, מימוןחי אני - ג
ירושליםתשע"דלוגאסי, יעקב ישראלחי באמונה
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי בבטחון
ירושליםתשע"ולוגאסי, יעקב ישראלחי בגאולה
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי בגבורה



ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי בחסד
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי ביושר

ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי ביציבות
אמשטרדםתצ"גאבן-עזרא, אברהם בן מאירחי בן מקיץ
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי בנצח
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי בנצחון
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי בסגולה
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי בעונג
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי ברוגע
באר שבעתשס"דהכהן, מיכאלחי ברכות
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי בשלום
ירושליםתשע"ולוגאסי, יעקב ישראלחי בשמחה
ירושליםתשע"ולוגאסי, יעקב ישראלחי בשמירה
ירושליםתשע"ולוגאסי, יעקב ישראלחי בתודה
ירושליםתשע"ולוגאסי, יעקב ישראלחי בתורה
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי בתפילה
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי בתשובה

ירושלים Jeruasalemתשנ"דהירש, חייםחי גואלי - 2 כר'
ניו יורקתשס"ופרידמן, חיים יוסף הלויחי וקיים

כרמיאלתש"פהר כסף, אברהםחי נכספתי
ירושלים Jerusalemתשט"ז - תשכ"גזלמנוביץ, ישראל אריה בן שמואל נטע פישרחי נפש - 2 כר'

בני ברקתשע"דחדאד, ינוןחי עולם
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחי עם התקופה
ירושלים Jerusalemתרס"זמזרחי, חיים אלעזר בן חנינאחיאת אל איאם

סוסהת"שחיאת שלמה המלךחיאת שלמה המלך
ניו יורקחש"דשטרנליכט, שלמהחיבור בענין זמן של ד' מילין לעה"ש וצאה"כ כפי דעת ר"

ניו יורק New Yorkתש"ימאירי, מנחם בן שלמהחיבור התשובה
לעמבערג,תקס"טניסים בן יעקב מקירואןחיבור יפה מהישועה

לובלין Lublinשע"א - שע"באברהם בן יהודה מקרמניץחיבורי לקט
ירושליםתשע"הסעדיה בן יוסף גאון - ברודי, ירחמיאל (עורך)חיבורים הלכתיים של רב סעדיה גאון

ניו יורקתשס"וטברסקי, מרדכי דוב בן משולם זושא יצחקחיבר לטהרה <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרנ"חטברסקי, מרדכי דוב בן משולם זושא יצחקחיבר לטהרה

צפתתשנ"וכהנא, ברוך דוד בן לוי יצחק הכהןחיבת הארץ וברכת הארץ <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרנ"זכהנא, ברוך דוד בן לוי יצחק הכהןחיבת הארץ
ירושלים Jerusalemתרפ"ו - תרפ"זקלאצקין, אליהו בן נפתלי הירץחיבת הקדש



לבוב Lvovתר"טיצחק אייזיק בן יחיאל מיכלחיבת הקודש
וילנה Vilnaתרמ"חלאנג, יהושע בן משהחיבת הקודש

חמ"דתש"עסלומון, אהרןחיבת הקודש - זבחים
ירושלים Jeruasalemתשע"אטאו, צבי ישראלחיבת ישוב ארץ ישראל

רחובותתשע"גמרקביץ, דבחיבת קודש - 3 כר'
בני ברקתש"פכולל אברכים - חומש רש"יחיד"ת רש"י - בראשית

לובליןתמ"אאבן-עזרא, אברהם בן מאירחידה יפה להחכם אבן עזרא
בילגורי Bilgorajתר"צהלר, אריה בן פינחס משהחידוד הלכה

ירושליםתש"סוויזל, עזרא בן נפתלי הערץחידוד התלמידים
בני ברקתשע"זגריינמן, חייםחידוד וחיזוק
חמ"דתש"פקולדצקי, דודחידודי דוד

תל אביבתשמ"וניימן, אליעזר צבי בן שמואל גדליהחידודי תורה - 2 כר'
ירושליםתשמ"זגרינבוים, נפתליחידון התנ"ך
ירושלים Jeruasalemחש"דשער, יוסףחידוני תנ"ך

קרית יםתשמ"אדהן, מיכאלחידונים לפרשיות השבוע
ניו יורקתשס"טהרשקוביץ, יצחק בן אפרים פישלחידוש אור החמה

קנדהתשס"הוויליגער, פנחס יהודה שרגאחידוש היומי - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"אמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןחידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת

ירושלים Jerusalemתשי"זמימון, אברהם בן אליהו אהרןחידוש הסנהדרין
ירושליםתשל"זהכהן, מרדכי בן חנוך חייםחידוש וחקר
שיקגו Chicagoתרס"דאניקסטר, יהודה אליעזר בן יצחק אייזיקחידושי אב"י
ירושלים Jeruasalemתש"עזילברמן, יצחק אייזיקחידושי אבי"ר

ירושליםתשנ"טבורנשטיין, אברהם בן זאב נחוםחידושי אבני נזר - 5 כר'
אנטורפן Antwerpתרפ"גריינהולד, אברהם אביש בן חנוך הניךחידושי אבר"ח - 4 כר'

וילהרמרסדורףת"צישראל בן בנימין מהרימלובחידושי אגדות <זרע ישראל>
ישראלתש"מיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגחידושי אגדות מהר"ל מפראג - 4 כר'

ירושליםתש"נשיק, משה בן יוסףחידושי אגדות מהר"ם שיק עמ"ס אבות
פקש Paksתר"נשיק, משה בן יוסףחידושי אגדות מהר"ם שיק

ירושלים Jerusalemתרס"וליפקין, אריה ליב בן ידידיה ליפמאןחידושי אגדות מהרא"ל
חמ"דתשס"טשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)חידושי אגדות מהרש"א השלם <לב אגדות> - 4 כר'

פרנקפורט דמין Frankfתמ"בשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)חידושי אגדות - 2 כר'
ירושלם,תרע"דחלדי, זאב וולף בן ישראל הלויחידושי אהל ישראל

מודיעין עליתתשע"בכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוסחידושי אור שמח על הש"ס - 2 כר'
ורשה Warsawתרצ"ד - הס' תרצ"הלרמאן, אברהם יוזפא בן אליהוחידושי איבר"א
ירושלים Jerusalemתרפ"זרובינשטיין, אלימלך בן נחמן הכהןחידושי אלימלך



בני ברקקב, משה זעליג בן שלום גרשון דבחידושי אמרי משה
ליפציג Leipzigתר"כקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןחידושי אנשי שם

פרנקפורט דאודר Franתקמ"ויצחק בנימין זאב וולף בן אליעזר ליפמאן אשכנזיחידושי ב"מ
ונציה Veniceרפ"גמשה בן נחמן (רמב"ן)חידושי בבא בתרא <רמב"ן>

ונציה Veniceרפ"גמשה בן נחמן (רמב"ן)חידושי בבא בתרא <רמב"ן> <עם הגהות מכת"י>
ניו יורק 2012New Yorkיודלביץ, אברהם אהרן בן בנימין בונםחידושי בית אב - טוב לכל על הלכות תפילין שבכל בו, מנ

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ב - תרפ"טקארו, יוסף בן אפריםחידושי בית יוסף - כתובות
פיוטרקוב Piotrkowתר"עאדלשטיין, ירחמיאל גרשון בן יצחק אריהחידושי בן אריה - 2 כר'

ליקוודתשפ"אפיינצייג, חנוך הענך יהודהחידושי בן דוד
צ'רנוביץ Chernovtsyתר"סרולר, חיים מרדכי בן יצחק יהודה אייזיק ליבחידושי בן יאיר

מונקץ' Mukachevoתרס"זאליעזר בן אהרן משוואבאךחידושי בני אהרן
ניו יורק New Yorkתשי"אשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובחידושי בני יששכר
ניו יורקתשמ"אמייזלש, צבי הירש בן דוד דובחידושי בנין צבי

ירושליםתשע"ווויינברג, יחיאל יעקב בן משהחידושי בעל שרידי אש - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דהורוויץ, דוב נחמןחידושי בר נחמני
ונציה Veniceרפ"גבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חידושי ברכות

ירושליםתשמ"חאלטוסקי, חיים דבחידושי בתרא - 45 כר'
אופנבך Offenbachתפ"הברודא, אברהם בן שאולחידושי גאונים
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חליבסקינד, בנימין זאב בן א יחידושי גאונים

לבוב Lvovתרכ"גיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגחידושי גור אריה
זלצבךתקכ"במשה בן נחמן רמב"ןחידושי גיטין להרמב"ן (חמש שיטות)

ונציה Veniceרפ"גבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חידושי גיטין מהרשבא ז"ל
וילהרמסדורף Wilhermsתע"וגאלאנטי, ידידיה בן משהחידושי גלאנטי - 2 כר'

ניו יורקתש"ךרוט, שמואל יעקב בן משה שמעוןחידושי דברי שיר - נזר שיר
ירושליםתשמ"חאליאך, דוד צבי בן אברהם אשרחידושי דוד

ירושליםתשמ"זיוסף, יצחק בן עובדיהחידושי דינים בעניני איסור והיתר
ירושלים Jerusalemתרע"דירושלים. חכמים ורבניםחידושי דינים לרבני ירושלם הקדמונים

ורשה Warsawתר"נאבן-רובי, יצחק דודחידושי דינים מהלכות פסח
סדילקוב Sudilkovתקצ"האבן-רובי, יצחק דודחידושי דינים מירושלים
ניו יורקתשס"גרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)חידושי הגאון האדר"ת
ירושלים - בני ברקתשל"גכהנמן, יוסף שלמהחידושי הגאון מפוניבז'

ירושליםתשס"זמלצר, איסר זלמן בן ברוך פרץחידושי הגאון רבי איסר זלמן - זרעים
ירושליםתשל"באורנשטיין, יעקב בן ישעיהחידושי הגאון רבי יעקב אורנשטיין

ירושלים Jerusalemתשע"וקוליץ, יצחק בן אברהם אליהו דוד נחמןחידושי הגאון רבי יצחק קוליץ - ברכות, שבת
בני ברקחבר גאוניםחידושי הגאונים



פיוטרקוב Piotrkowתרע"אפרלמוטר, משה בן אליעזרחידושי הגהות
ירושליםתשנ"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - סופר דוד אהרן בחידושי הגר"א <מהדורת סופר> - 2 כר'

ירושליםתשע"באליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - שלמוני, אוריאלחידושי הגר"א <אור אליהו> - 5 כר'
ישראלחש"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)חידושי הגר"א <ליקוטי תורה>

ירושליםתשמ"חשובקס, ליפמן דודחידושי הגר"ד - 3 כר'
בני ברקתשס"חסולובייצ'יק, חיים בן יוסף דוב הלויחידושי הגר"ח <מהדורת מישור>
חמ"דחש"דסולובייצ'יק, חיים בן יוסף דוב הלויחידושי הגר"ח השלם <סטנסיל>

ישראלחש"דסולובייצ'יק, חיים בן יוסף דוב הלויחידושי הגר"ח השלם - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתש"חקאנטורוביץ, יעקב בן זאב חייםחידושי הגר"י - 3 כר'

אנטוורפןתשס"זאריק, מאיר בן אהרן יהודהחידושי הגר"מ אריק - מקואות
ירושליםתשע"בסולובייצ'יק, משה בן חייםחידושי הגר"מ הלוי

ירושליםתשס"הדסלר, אליהו אליעזרחידושי הגרא"א דסלר על הש"ס
בני ברקתשפ"ארייכמן, אליהו דוד הכהןחידושי הגרא"ד

ירושלים Jerusalemתשי"בסולובייצ'יק, חיים בן יוסף דוב הלויחידושי הגרח"ס ז"ל
ליקוודתשנ"ופוזנא, יקותיאל זלמןחידושי הגרי"ז פוזנא

ירושליםתשנ"בסנקביץ, יעקב חנוך בן משה יהודהחידושי הגרי"ח
ירושלים Jerusalemתשי"ברבינוביץ, יצחק יעקב בן שמואל ליבחידושי הגריי"ר

בני ברקתש"עזעמבא, מנחם בן אלעזרחידושי הגרמ"ז - 3 כר'
בני ברקתשע"ולבה, נחום בצלאלחידושי הגרנ"ב - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשי"זטרופ, נפתליחידושי הגרנ"ט - 4 כר'

ירושליםתשל"טוובר, שניאור זלמןחידושי הגרש"ז
פרנקפורט דמין Frankfת"עאשכנזי, גרשון בן יצחקחידושי הגרשוני
קולומיה Kolomyyaתרנ"אפיקהולץ, יהודה גרשון בן ישראל יואלחידושי הגרשוני

ירושליםתשע"חהורוויץ, יעקב יצחק בן אברהם אליעזר הלויחידושי החוזה מלובלין על הש"ס
בני ברקתשנ"גליינר, גרשון חנוך בן יעקבחידושי החנוכי - 2 כר'

בילגורי Bilgorajתרצ"זיעקב יצחק בן אשר מפשיסחהחידושי היהודי
ירושליםתשס"טלייבאוויטש, אלתר חנוך הענאך בן דודחידושי הלב - 6 כר'

לונדון Londonתשי"זהלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלויחידושי הלבנה - 3 כר'
וילהרמסדורף Wilhermת"פבן לב, יוסף בן דודחידושי הלכות <מהר"י בן לב, מהרש"ך>

ברנו Brnoתקנ"חשיף, מאיר בן יעקב יוקב הכהןחידושי הלכות <מהר"ם שיף> - 3 כר'
זולקוה Zholkvaתנ"בשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)חידושי הלכות <דרך ים התלמוד>

ירושליםתשכ"גשיף, מאיר בן יעקב יוקב הכהןחידושי הלכות המהר"ם שי"ף <עם הערות> - גיטין
פרנקפורט דאודר Frankתקל"אשפירא, יהושע בן צבי הירשחידושי הלכות ושו"ת פנים מסבירות

בית שמשתשע"בפרידמן, נתןחידושי הלכות למהרש"א <פתח להיכל>
בני ברקתשס"השפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובחידושי הלכות מבעל הבני יששכר



פרג Pragueתנ"בשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)חידושי הלכות מהדורי בתרא - 3 כר'
ורשה Warsawתרמ"הברבי, מאיר בן שאולחידושי הלכות מהר"ם ברבי א - ב

דירנפורט Dyhernfurthתקמ"ו - תקנ"גברבי, מאיר בן שאולחידושי הלכות מהר"ם ברבי - 2 כר'
ניו יורקתשפ"אשיף, מאיר בן יעקב יוקב הכהןחידושי הלכות מהר"ם שיף <מהר"ם שיף המבואר> - כת

קרלסרוה Karlsruheתקל"גאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעחידושי הלכות נדה
ורשה Warsawתרנ"אתוספאה, שמואל אביגדור בן אברהםחידושי הלכות על הלכות פסח

זלישצ'יק Zaleshchikתרס"טיעקב משה בן נתן אשכנזיחידושי הלכות על מסכת כריתות
ברוקליןBrooklynתשס"אדלאקרוט, יוסף בן מתתיהו - הלוי, אברהם צביחידושי הלכות על מסכת עירובין
ירושלים Jerusalemתשי"זאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)חידושי הלכות על מסכת שבת
פירט Fuerthתקל"טרפאפורט, שמחה בונם בן צבי הירש כהנאחידושי הלכות רשב"ץ - 3 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרע"אאברהם יהושע השל בן יעקבחידושי הלכות - ב"ק, ב"מ, ב"ב
זולצבך Sulzbachתפ"טאייזנשטאט, מאיר בן יצחקחידושי הלכות - ב"ק
ונדסבק Wandsbeckתצ"אברודא, אברהם בן שאולחידושי הלכות - גיטין

לובלין Lublinש"עדלאקרוט, יוסף בן מתתיהוחידושי הלכות
אלטונה Altonaתצ"ויואל בן משה גדחידושי הלכות
נויביד Neuwiedתצ"ויצחק בן שמואל הלויחידושי הלכות

אמשטרדם Amsterdamתקט"ושמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)חידושי הלכות - 4 כר'
ורשה Warsawתרנ"אתוספאה, שמואל אביגדור בן אברהםחידושי הלכות - פסח

ורשה Warsawתרע"במאירי, מנחם בן שלמהחידושי המאירי - 8 כר'
ליקוודתשע"גדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןחידושי המהריל"ד - 2 כר'

ירושליםתשכ"ומלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלחידושי המלבי"ם על הש"ס -
ירושליםתש"לברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבחידושי הנצי"ב על התורת כהנים

חש"דתש"סלורברבוים, יעקב - ישיבות לצעירים צאנזחידושי הנתיבות, בפלפול התלמידים
חיפהתשמ"טפוליאצ'יק, שלמה בן יוסףחידושי העלוי ממייצ'יט - 3 כר'

מונקץ' Mukachevoתרנ"ההורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויחידושי הפלא"ה
ירושליםתשנ"דהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויחידושי הפלאה <מכת"י> - 2 כר'

ירושליםתשל"זאבן-מיגאש, יוסף בן מאיר הלוי - זק"ש, יחיאלחידושי הר"י מיגאש ע"מ שבועות עם פי' אמרי יחיאל
לא ידועחש"דאבן-מיגאש, יוסף בן מאיר הלויחידושי הר"י מיגאש - 6 כר'

בני ברקתשנ"גנסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)חידושי הר"ן <הוצאת פרדס> - 15 כר'
ירושלים Jerusalemתש"כנסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)חידושי הר"ן - 19 כר'

פרג Pragueתפ"באהרן בן יוסף הלוי מבארצלונהחידושי הרא"ה - 9 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"חאהרן בן יוסף הלוי מבארצלונה, תלמיד הרשב"א,חידושי הרא"ה, תלמיד הרשב"א, רבינו יעקב בירב - קיד

בני ברקחש"דאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)חידושי הראב"ד על מסכת קידושין
לונדון Londonת"שאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)חידושי הראב"ד - בבא קמא

ירושליםתשמ"חצימערמאן, אברהם יצחק בן מאיר הלויחידושי הראי"ה - 2 כר'



ירושלים Jerusalemתש"כאבן-חיים, אליהו בן ברוך (ראנ"ח)חידושי הראנ"ח
ירושלים Jerusalemתשע"בשור, אברהם לייב בן ישראלחידושי הרב אברהם לייב שור
פתח תקוהתש"עציטרון, ישראל אבא בן גרשוןחידושי הרב ציטרון - קטרוני

שלוניקי Salonikaתע"זאנג'יל, ברוךחידושי הרב
ירושליםתשמ"זזינגר, בנימין זאבחידושי הרב"ז זינגר

ניו יורקתשע"המייזלש, דוד דוב בן אהרן אריה יהודה יעקבחידושי הרד"ד <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתר"נמייזלש, דוד דוב בן אהרן אריה יהודה יעקבחידושי הרד"ד
ירושלים Jerusalemתרמ"הזאב וולף בן שמואל הלויחידושי הרז"ה

ירושלים Jerusalemתרע"ד - תרפ"והירשנסון, חיים בן יעקב מרדכיחידושי הרח"ה - 3 כר'
בית שמשתש"עאלטר, יצחק מאיר בן ישראלחידושי הרי"מ <ליקוטי הרי"מ> - 2 כר'

בית שמשתשע"טאלטר, יצחק מאיר בן ישראלחידושי הרי"מ <מהדורה חדשה> - אה"ע
בילגורי Bilgorajתרע"גאלטר, יצחק מאיר בן ישראלחידושי הרי"מ וגור אריה - על התורה ומסכת אבות
בית שמשתשס"זאלטר, יצחק מאיר בן ישראלחידושי הרי"מ על הש"ס <מהדורה חדשה> - 5 כר'

ירושליםתשכ"האלטר, יצחק מאיר בן ישראלחידושי הרי"מ על התורה
בית שמשתשע"האלטר, יצחק מאיר בן ישראלחידושי הרי"מ על שו"ע <מהדורה חדשה> - 3 כר'

ורשה Warsawתרמ"אאלטר, יצחק מאיר בן ישראלחידושי הרי"מ - 20 כר'
ניו יורק New Yorkתש"המיטניק, יצחק אלחנן בן אבא ליבחידושי הריא"ם - א

פרמישלה Przemyslתרל"חהורוויץ, צבי יהושע בן שמואל הלויחידושי הריב"ש
ירושליםתשס"ביום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)חידושי הריטב"א <אור החכמה> - 8 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"ה - תרצ"טיום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)חידושי הריטב"א <דברי חיבה> - 3 כר'
אפען,,[תקפ"ד]יום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)חידושי הריטב"א על מסכת עבודה זרה

זלצבךתקכ"ביום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)חידושי הריטב"א - 20 כר'
ורשה Warsawתרנ"האבולעפיא, מאיר בן טודרוס הלויחידושי הרמ"ה <יד רמה> - סנהדרין

ניו יורקתש"נמשה יהודה ליב בן יעקב מסאסובחידושי הרמ"ל <עם הגהות ר"נ שפירא>
ניו יורקתשי"חמשה יהודה ליב בן יעקב מסאסובחידושי הרמ"ל - 2 כר'

קולומיה Kolomyyaתר"נשטיין, מנחם מנדל ליפא בן דודחידושי הרמ"ל
ירושליםתשכ"גמשה בן מימון (רמב"ם)חידושי הרמב"ם לתלמוד

זכרון יעקבתשנ"דמשה בן נחמן (הרמב"ן)חידושי הרמב"ן <זכרון יעקב> - 4 כר'
ירושליםתשל"גמשה בן נחמן (רמב"ן)חידושי הרמב"ן <הרשלר> - 9 כר'

ירושליםתשע"גמשה בן נחמן (רמב"ן)חידושי הרמב"ן <מהדורה חדשה> - כתובות
ירושליםתשס"חמשה בן נחמן (רמב"ן)חידושי הרמב"ן על הש"ס <טקסט>

,[?ברעסלויא],תרי"ט]משה בן נחמן (רמב"ן)חידושי הרמב"ן על מסכת בבא בתרא
ירושלים Jerusalemתרפ"זמשה בן נחמן (רמב"ן)חידושי הרמב"ן - 5 כר'

בני ברקתשע"אכריף, שלוםחידושי הרש"כ
זכרון יעקבתש"עבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חידושי הרשב"א  <זכרון יעקב> - 5 כר'



ירושליםתשמ"בבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חידושי הרשב"א <עם אמרי יחיאל> - ברכות
פיעטרקוב,תרנ"טבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חידושי הרשב"א על מסכת יבמות <קונטרס אחרון>

ירושליםתשכ"גבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חידושי הרשב"א - 16 כר'
ורשה Warsawתרכ"אטראני, ישעיה בן מאלי (מיוחס לו)חידושי הרשב"א - מנחות

בילגורי Bilgorajתר"צריזנמאן, שרגא פייבל בן אהרןחידושי הרשב"א
ליוורנו Livornoתק"הדוראן, שמעון בן צמחחידושי הרשב"ץ - 3 כר'

ניו יורקתשכ"ורוזנברג, שלמה כ"ץ הכהןחידושי הרשב"ש - ב
יוהנסבורגתרכ"אפיק, ישעיהו בן יהודה ליבחידושי הש"ס

קרקוב Cracowתרס"דגינצבורג, יוסף בן מרדכיחידושי התורה - 2 כר'
ירושליםתשל"אאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)חידושי ובאורי רבינו הגר"א - 2 כר'

בני ברקתשמ"והלפרין, יצחק אייזיק הכהןחידושי וביאורי הפוסקים - אלו מציאות, המפקיד
ירושלים Jeruasalemתשע"דבריקמן, נחוםחידושי וביאורי סוגיות - ב"מ ונדרים
קידן Kedainiaiת"שאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)חידושי וביאורי רבינו הגר"א - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרמ"הזאב וולף בן שמואל הלויחידושי וכללות הרז"ה
תשכ"טהורביץ, יעקב יוסף בן שמואל אריהחידושי וכתבי הר"י הורביץ
נתניה?תשמ"ב?רוזובסקי, שמואל זלמן בן נחום רייזחידושי ומקורי התפילות

ירושליםתשל"אקולון, יוסף בן שלמה (מהרי"ק)חידושי ופירושי המהרי"ק - 2 כר'
ירושליםתשנ"בהלר, צבי הירש בן אריה ליבחידושי ושו"ת הר"צ חריף

'מונקץ Mukachevoתרס"חברודא, מרדכי בן נתן נטעחידושי ושו"ת מהר"מ ברודא
ליקווודחש"דליבוביץ, ברוך דב בן שמואל דוד,חידושי ושיעורי מרן רבי ברוך בער - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתרע"וכהן, ליבר בן בנימיןחידושי חביבא
פראגתצ"היום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)חידושי חולין להריטב"א <דפו"ר>

ניו יורק New Yorkתשט"זליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחקחידושי חמדת שלמה - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתש"זסופר, משה בן שמואל - סופר, אברהם שמואל בנחידושי חתם סופר - כתב סופר - ביצה

ירושלים Jerusalemתש"זסופר, משה בן שמואלחידושי חתם סופר - 12 כר'
ירושליםתשפ"אהלר, צבי הירש בן אריה ליבחידושי טיב גיטין <מהדורת מכון כנסת>

פרמישלה Przemyslתרל"והלר, צבי הירש בן אריה ליבחידושי טיב גיטין
ירושליםתשכ"הזילברמן, ידידיה בן יעקב הלויחידושי ידידיה הלוי - 4 כר'

ירושליםתשע"דזק"ש, יחיאלחידושי יחיאל - 3 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתקצ"זאלטנקונשטאט, יעקב קופל בן צבי הירשחידושי יעב"ץ - 2 כר'

וילנה Vilnaתרנ"הטיראספולסקי, יעקב בן צבי הירשחידושי יעב"ץ
ניו יורקתשמ"זגאלדוואסער, יעקב הלויחידושי יעקב
לובלין Lublinתרצ"ההופמאן, יעקב קופל בן מרדכי יוסףחידושי יעקב

ירושליםתשס"גלוינסון, יוסף פנחס הלויחידושי יפה לב - ברכות
ירושלים Jerusalemתש"הווארהפטיג, ירוחם אשר בן שלמה יעקבחידושי ירוחם



ירושליםחש"דכהן, עמיחידושי כהונה
חמ"דתשע"טי. א.חידושי כריתות

ירושליםתש"מסופר, אברהם שמואל בנימין בן משהחידושי כתב סופר - זבחים מנחות חולין ערכין נדה
חמ"דתשמ"הליטש-רוזנבוים, משה חיים סג"לחידושי לחם רב - סוגיות הש"ס

בני ברקתשע"אכסאר, חייםחידושי מארי חיים כסאר
ניו יורק New Yorkתש"ייצחק בן אברהם מנארבונהחידושי מגילה מכ"י לרבינו נסים זצ"ל

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"האויערבאך, אליעזר בן חייםחידושי מהר"א
לבוב Lvovתרכ"והיילפרין, אריה ליב מאפטא-סוכאטשובחידושי מהר"א

ירושליםתשס"דבן לב, יוסף בן דודחידושי מהר"י בן לב - 3 כר'
לבוב Lvovתרל"הרפאפורט, ישראל בן אברהם אבלי הכהןחידושי מהר"י הכהן
ירושלים Jerusalemתשי"טכ"ץ, יהושע בן יהודה הכהןחידושי מהר"י כ"ץ

תל אביבתש"סשפירא, יוסף יאסקי בן אליהוחידושי מהר"י שפירא - 6 כר'
גרודנו Grodnoתקנ"גיעקב בן לויחידושי מהר"י

זולצבך Sulzbachתקל"היהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגחידושי מהר"ל מפראג <ע"ט י"ד>
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ויהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגחידושי מהר"ל מפראג - 4 כר'

ירושליםתשס"החלאווה, משה - ציננער, גבריאלחידושי מהר"ם חלאווה - פסחים <נטעי גבריאל> - הלכות
ירושלים Jerusalemתרל"גחלאווה, משהחידושי מהר"ם חלאווה - 2 כר'

ווארשא,תרנ"א,וויינגארטן, משה צבי בן יעקבחידושי מהר"ם צבי
לבוב Lvovתרמ"טגוטליב, פסח בן מאירחידושי מהר"פ
קרקוב Cracowתרמ"בהאזנלויף, צבי הירש בן שרגא פייבלחידושי מהר"ץ
פיוטרקוב Piotrkowתרע"ארייזפדר, צבי בן שמעון דוד הלויחידושי מהר"ץ
ירושליםתשכ"הענגיל, שמואל בן זאבחידושי מהר"ש

ורשה Warsawתרנ"ח - תרע"גכהן, אלעזר בן זאב וולףחידושי מהרא"ך - 2 כר'
אשדודתשס"טצינץ, אריה ליב בן משהחידושי מהרא"ל <מהדורה חדשה> - 2 כר'

בני ברקחש"דצינץ, אריה ליב בן משהחידושי מהרא"ל צינץ - 3 כר'
ורשה Warsawתרי"טצינץ, אריה ליב בן משהחידושי מהרא"ל - 4 כר'

בני ברקתש"עאסאד, אהרן שמואל בן יהודהחידושי מהרא"ש אסאד - כתובות
טורנוב (צ'כוסלובקיה)תרצ"אאסאד, יהודה בן ישראלחידושי מהרי"א <יהודה יעלה>

לונדוןתשס"דאסאד, יהודה בן ישראלחידושי מהרי"א <מהדורה חדשה>
לונדוןתשמ"באסאד, יהודה בן ישראלחידושי מהרי"א על מסכת אבות

תל אביב Tel Avivתר"צציטרון, ישראל אבא בן גרשוןחידושי מהרי"א ציטרון
וואיצען,תרע"באסאד, יהודה בן ישראלחידושי מהרי"א
בילגורי Bilgorajתרצ"וווידרקר, יהושע בן יעקבחידושי מהרי"ו

ונציה Veniceת"הטראני, יוסף בן משה (מהרי"ט)חידושי מהרי"ט - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתשמ"הדושינסקי, יוסף צבי בן ישראלחידושי מהרי"ץ - 2 כר'



מונקץ' Mukachevoתרנ"טקולון, יוסף בן שלמה (מהרי"ק)חידושי מהרי"ק
בודפסט Budapestתרצ"חגינסברגר, יצחק שלמה זלמן בן משה חייםחידושי מהרי"ש - ישמח לב

ניו יורקתשל"ולאנדא, ישראל אברהם אלטרחידושי מהריא"א
אוסטרה Ostrogתקע"חמרגליות, יחיאל בן צבי הירשחידושי מהריב"ץ

בני ברקתשנ"בצהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)חידושי מהריט"ץ ע"פ איזהו נשך והשוכר את האומנין
ורשה Warsawתרנ"גגרודנצ'יק, משה יחזקאל בן דניאלחידושי מהרמ"י

ירושליםתשס"ושפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובחידושי מהרצ"א על הלכות חנוכה <מהדורה חדשה>
בני ברקתשס"בשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובחידושי מהרצ"א על הלכות חנוכה - עם הגהות הצבי והצ

פרמישלה Przemyslתרמ"בשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובחידושי מהרצ"א
ניו יורקתשע"גשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א) - ווייס, נחידושי מהרש"א <עם ביאורים> - מגילה

בני ברקתשפ"אשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)חידושי מהרש"א <עיון מהרש"א> - גיטין, קידושין
ירושליםתשכ"טשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)חידושי מהרש"א על התורה

פירט Fuerthתקכ"דשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)חידושי מהרש"א על פירוש רש"י
טירנוי Trnavaתרצ"טגרויז, שמואל בן משהחידושי מהרש"ג

חש"דתש"עגרינפלד, שמעון בן יהודהחידושי מהרש"ג - שבועות
מודיעין עיליתחש''דצוקרמן, רפאל שמחה הכהןחידושי מהרש"ך - 15 כר'

ווילהרמרשדארףת"עשלמה בן אברהם הכהן (מהרש"ך)חידושי מהרש"ך
ירושלים Jerusalemתרע"בכהנא, שמעון אריה בן שאולחידושי מהרשא"ך

וילנה Vilnaתרל"ז - תרמ"במרגליות, דוד שלמה בן יצחקחידושי מהרשד"ם - 2 כר'
ירושליםתשס"גמרגליות, משה זאב בן אליעזרחידושי מוהרמ"ז - 2 כר'

ונציה Veniceרפ"גבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חידושי מסכת חולין מהרשב"א ז"ל
ירושליםתשע"וטולידאנו, יהודה בן מאירחידושי מסכת פסחים - ערבי פסחים

קושטא Istanbulתקי"אשיטה לא נודע למי על מסכת קידושיןחידושי מסכת קדושין לאחד מן הרבנים <שיטה לא נודע
פרנקפורט דאודר Franתצ"אלבוב, משה בן אהרןחידושי מסכת ראש השנה

וילנה Vilnaתרכ"זשמואל בן יוסף מאמדורחידושי מר שמואל
וויקליףתשנ"הסורוצקין, רפאל ברוךחידושי מרן הגר"ב סורוצקין - 3 כר'
ירושליםתשע"וקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - אוחידושי מרן הגר"ח קניבסקי - 5 כר'

בני ברק Bene Berakחש"דלסמן, נחוםחידושי מרן הגר"נ לסמן זצ"ל
ניו יורקתשע"הזאקס, אברהם גרשון בן מנחם מענדיל יוסףחידושי מרן הגרא"ג - בכורות

ירושליםתשס"טפיינשטיין, יחיאל מיכלחידושי מרן הגרי"מ
ירושליםתשס"חקליין, מנשה בן אליעזר זאבחידושי משנה <טקסט> - קידושין

ניו יורקתשס"חקליין, מנשה בן אליעזר זאבחידושי משנה <משנה הלכות> - 3 כר'
זלצבךתקכ"במשה בן נחמן רמב"ןחידושי נדה להרמב"ן (חמש שיטות)

לבוב Lvovתרס"במייזלש, עקיבא בן יוסף חנניה ליפאחידושי נחלת בן יוסף
לעמבערג,תרמ"זצבי הירש בן דוד מגלינהחידושי נשמת צבי - 2 כר'



ניו יורקתשכ"זטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאחידושי סוגיות - 5 כר'
טבריהחש"דמשולם, אברהםחידושי סליחות

ירושליםתשס"חעוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלחידושי עזיאל - 3 כר'
אולקסניץ Oleksinetsתקל"השור, ישראל בן יעקבחידושי עיני ישראל

בני ברקתשי"חזילבר, יחיאל אברהם בן בנימין יהושעחידושי ענ"ד
ירושלים Jerusalemתרע"אדימאנט, עקיבא בן נחום הכהןחידושי עקיבא הכהן דיאמנט זצ"ל

ירושליםתש"לחידושי פוסקיםחידושי פוסקים
ורשה Warsawתר"מ - תרנ"אצינץ, אריה ליב בן משהחידושי פני אריה

ניו יורקתשל"חבויארין, דניאל (מהדיר)חידושי פרק הזהב שבספר מהררי נמרים
בני ברקתשע"חסגרון, מיכאלחידושי פרק כירה

כפר חב"דתש"פשניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנאחידושי צמח צדק על הש"ס - 2 כר'
בני ברקתשמ"חלוי יצחק בן מאיר מברדיטשובחידושי קדושת לוי

ירושליםתשמ"טישמעאל בן חכמוןחידושי ר"י בן חכמון - 2 כר'
אופקיםתשנ"הבטאן, יעקבחידושי ר' יעקב בטאן
ירושלים Jerusalemתרמ"זליברמאן, יעקב מאיר בן אליעזר הכהןחידושי ר' יעקב מאיר

ניו יורק New Yorkתש"במזאה, אליהו מרדכי הכהןחידושי רא"ם
ירושלים Jerusalemתשכ"זקרפל, אברהם מרדכי בן יעקבחידושי רא"מ

ברוקליןתשמ"האסאד, אהרן שמואל בן יהודהחידושי ראשבי"ד אש דת
ירושליםתשמ"גהמבורגר, אברהם משהחידושי רבי אברהם משה - 3 כר'
ניו יורקתשל"טגינזבורג, אפרים מרדכי בן אליעזרחידושי רבי אפרים מרדכי - 4 כר'

בני ברקתשכ"במאלין, אריה לייב בן אברהם משהחידושי רבי אריה לייב - 2 כר'
ירושליםתש"עגינז-איגר, שמחה בונםחידושי רבי בונים איגר זצ"ל - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דפריימן, בן ציון בן שלמה אליהוחידושי רבי בן ציון
ניו יורקחש"דזאקס, אברהם גרשון בן מנחם מענדיל יוסףחידושי רבי גרשון - 6 כר'

בני ברקתש"פלנדו, דבחידושי רבי דב לנדו - 28 כר'
זולקוה Zholkvaתקל"אזאב וולף בן שמואל הלויחידושי רבי זאב הלוי

ירושלים Jerusalemתש"ךאיידליץ, אברהם משה זרח בן מאירחידושי רבי זרח איידליץ
חמ"דחש"דטרייטל, חיים יוסףחידושי רבי חיים יוסף - נגעים

לייקוואדתש"ערבינוביץ, חייםחידושי רבי חיים מטעלז - 3 כר'
חמ"דתש"פבן עטר, חיים רפאלחידושי רבי חיים רפאל בן עטר

לייקוואודתש"עפישמן, חנוך הענאךחידושי רבי חנוך הענאך - 2 כר'
אשדודתש"עסגל, יהודה זרחיה בן שפטיה הלויחידושי רבי יהודה זרחיה - 2 כר'

ירושליםתשנ"ואייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעחידושי רבי יהונתן אייבשיץ
בני ברקתשמ"טברנפלד, יונה צביחידושי רבי יונה צבי - 3 כר'

ניו יורקתשנ"דנתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלויחידושי רבי יוסף שאול - שבת



חמ"דתשע"הבן עלון, יעקב בן מימוןחידושי רבי יעקב בן עלון
ניו יורקתשע"אבוברובסקי, יעקב בן אברהםחידושי רבי יעקב מקמניץ

ירושליםתשנ"בעדס, יעקב בן יהודהחידושי רבי יעקב עדס - 5 כר'
באלטימורתשע"גקולפסקי, יעקב משהחידושי רבי יעקב קולפסקי - 4 כר'

ניו יורקתשע"גזאקס, מנחם מענדיל יוסףחידושי רבי מענדיל
ירושליםתשמ"אמרדכי בן מרוך מגרידץחידושי רבי מרדכי מגרידץ - ב"מ

ירושליםתשמ"בשימנוביץ, נחחידושי רבי נח - 2 כר'
ירושליםתש"ספרצוביץ, נחוםחידושי רבי נחום - 5 כר'

ירושליםתשמ"גאלטר, נחמיהחידושי רבי נחמיה
ירושליםתשע"זפינקל, נתן צביחידושי רבי נתן צבי - 5 כר'

ישראלתשמ"גאיגר, עקיבא בן משהחידושי רבי עקיבא איגר <זכרון יעקב> - 4 כר'
ליקוואודתשס"ואיגר, עקיבא בן משה - כהן, אברהם ישעיהוחידושי רבי עקיבא איגר השלם עם משנת כהן - 2 כר'

ירושליםתשכ"חאיגר, עקיבא בן משהחידושי רבי עקיבא איגר על הרמב"ם
ניו יורק New Yorkתשי"זאיגר, עקיבא בן משהחידושי רבי עקיבא איגר - 2 כר'

ירושליםתשנ"טגרוזובסקי, רפאל ראובןחידושי רבי ראובן - 4 כר'
תל אביבתש"לזילברמן, שאול משה בן יצחק אייזיק אלימלךחידושי רבי שאול משה

ירושליםתשע"הבוזאגלו, שלום בן משהחידושי רבי שלום בוזאגלו - ע"ז
תל אביבתשכ"והיימן, שלמהחידושי רבי שלמה - 4 כר'
בני ברקתשנ"ארוזובסקי, שמואל בן מיכל דודחידושי רבי שמואל - 7 כר'

חמ"דחש"דגולדברג, שמעון אשרחידושי רבי שמעון אשר גולדברג - סוכה
ירושליםתשע"אשקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהןחידושי רבי שמעון יהודא הכהן <מהדורה חדשה> - 4 כר

ניו יורק New Yorkתש"ז - תשט"זשקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהןחידושי רבי שמעון יהודא הכהן - 4 כר'
אשדודתשס"דסגל, שפטיה בן פרץ הלויחידושי רבי שפטיה

מודיעין עיליתתשס"גחריף, אברהםחידושי רבינו אברהם חריף - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"טרבינו אפרים מרגנשבורגחידושי רבינו אפרים - נדה

בני ברקתשכ"בטאוב, דוד דוב בר בן בנימין זאבחידושי רבינו דוד דוב - 2 כר'
ירושליםתשל"בסולובייצ'יק, יצחק זאב בן חיים הלויחידושי רבינו הגרי"ז הלוי <סטנסיל> - 3 כר'

ירושליםחש"דסולובייצ'יק, יצחק זאב בן חיים הלויחידושי רבינו הגרי"ז סאלאווייציק <סטנסיל> - תורה
בני ברקתשס"טפיינשטיין, יחיאל מיכלחידושי רבינו הגרי"מ - 4 כר'

בני ברקתשס"חסולובייצ'יק, חיים בן יוסף דוב הלויחידושי רבינו חיים הלוי בסוגיא דכוורת
ירושליםתש"עזלזניק, ישכר איסר בן דב אהרןחידושי רבינו חיים הלוי על הרמב"ם ע"פ תיבת גמא

ירושליםתשי"גסולובייצ'יק, חיים בן יוסף דוב הלויחידושי רבינו חיים הלוי
בלטימורתשי"טסולובייצ'יק, חיים בן יוסף דוב הלויחידושי רבינו חיים זצ"ל (מפי השמועה)

ירושליםתשס"גאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעחידושי רבינו יהונתן אייבשיץ
ירושליםתשע"ויהונתן בן דוד הכהן מלונילחידושי רבינו יהונתן מלוניל <התלמוד הישראלי> - 8 כר'



מודיעין עיליתתשע"הגירונדי, יונה בן אברהם - בן שושן, יצחקחידושי רבינו יונה החסיד מגירונדי ותלמידיו - כתובות
בני ברקתשמ"הגירונדי, יונה בן אברהםחידושי רבינו יונה סדר ליל פסח <שביבי אש>

ירושליםתשס"זגירונדי, יונה בן אברהםחידושי רבינו יונה - 3 כר'
ירושליםתשס"גאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעחידושי רבינו יונתן אייבשיץ (או"ח)

ירושליםתש"סרבי יוסף מפוזנאחידושי רבינו יוסף מפוזנא
ניו יורקתשמ"טנתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלויחידושי רבינו יוסף שאול הלוי

ניו יורקתשמ"היצחק בן גיאתחידושי רבינו יצחק אבן גיאת - בבא מציעא
חמ"דתשל"ושור, ישעיהו בן משהחידושי רבינו ישעיה שור

ירושליםתשכ"זכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוסחידושי רבינו מאיר שמחה - 3 כר'
ירושליםתש"לפרחיה בן ניסיםחידושי רבינו פרחיה ב"ר ניסים - 2 כר'

ניו יורקתשל"בפרץ בן יצחק הכהן מברצלונהחידושי רבינו פרץ - נזיר
ניו יורקתשכ"אבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חידושי רבינו שלמה בן אדרת - ר"ה
לונדון Londonתש"כפרנקל-תאומים, ברוך בן יהושע יחזקאל פייבלחידושי רבנו ברוך טעם על הש"ס

מודיעין עיליתחש"דסולובייצ'יק, חיים בן יוסף דוב הלויחידושי רבנו חיים הלוי - 2 כר'
בני ברקתשמ"זקורניצר, יוסף נחמיהחידושי רבנו יוסף נחמיה

ניו יורקתשנ"וענגיל, יוסף בן יהודהחידושי רבנו יוסף ענגיל עה"ת
ירושליםתשכ"חנחמן בן משהחידושי רבנו נחמן בן הרמב"ן - 2 כר'

ירושליםתשמ"גוידאל, קרשקשחידושי רבנו קרשקש - כתובות
ירושליםתשכ"טלוי, שמעון בן יהושעחידושי רבנו שמעון הלוי

וילנה Vilnaתר"נ - תרנ"חאפשטיין, יהושע חיים בן מרדכי צבי הלויחידושי רי"ח - 2 כר'
וילנה Vilnaתרס"זראטנר, יחזקאל בן שלוםחידושי ריב"ש
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חריזב"ש, יהודה זאב בן שלמהחידושי ריזב"ש
בילגורי Bilgorajתרצ"אמזוזה, משה זאב בן ישראל יחיאל מיכלחידושי רמ"ז
ברלין Berlinתרל"זשלזינגר, רפאל בן צבי הירשחידושי רפאל

ירושליםתשמ"חאייזנער, צבי דב בן אליקים געצל געצילחידושי רצד"א - צנא דספרא
ירושלים Jerusalemתשט"זלאנדא, שמואל יצחק בן יחיאל איכלחידושי ש"י

מהודר, אברהם בן יעקב הלויחידושי ש"ס ופוסקים
מינסק Minskתקע"המאיר ברוך בן ישראלחידושי ש"ס

בני ברקתשע"הואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלויחידושי שבט הלוי - 2 כר'
ירושליםתש"נתלמידי ישיבות "כולל שומרי החומות"חידושי שומרי החומות

ניו יורקתשל"זשיטה לא נודע למיחידושי שיטה לא נודע למי - ביצה
ירושליםתשט"זשטראשון, שמואל מווילנא (רש"ש)חידושי שלחן ערוך <רש"ש>

אונגור Uzhgorodתרצ"אדונאט, שמואל בן מנחםחידושי שמואל הרמש"י
ירושלים Jerusalemתרס"ו - תרס"זשניאור פייבוש בן מנחם מניש מבולחובחידושי שני המאורות

ירושליםתשס"ונוניס-בילמונטי, יצחק בן משה - סנדרוסי, שמעוןחידושי שער המלך <עם פתח השער> - 2 כר'



ירושליםתשנ"זשמשון בן אברהם משאנץחידושי תוספות שאנץ
ירושליםתשל"הקפלן, נתןחידושי תורה בדף היומי העולמי בתלמוד - חולין

ישראלתש"סבעילום שםחידושי תורה בענייני תחומין
ירושליםתשע"חבראנדסדארפער, יוסף קדיש בן מאירחידושי תורה בענין מצות כתיבת ספר תורה

בני ברקתשס"בענגיל, יוסף בן יהודהחידושי תורה הלכה ואגדה - 3 כר'
קלינורדין Kleinwardeת"ששפיצר, דוב בער בן יואל זוסמאןחידושי תורה ותולדות קול אריה

ירושליםתש"עזאקס, מנחם מנדל - זאקס, אברהם גרשוןחידושי תורה מאת הגאון רבי מנחם מנדל זאקס - חידוש
ניו יורקתש"סטייטלבוים, אהרן בן משהחידושי תורה מהר"א ט"ב - 21 כר'

חמ"דחש"דשורקין, יעקב משה בן מיכל זלמןחידושי תורה על מס' קידושין
פאריזתשס"דישיבת אבי עזריחידושי תורה על מסכת בבא בתרא
תשס"בבית המדרש תורת חיים יעקבחידושי תורה על מסכת סוכה - ב

לידז Lodzתשע"הכולל ליעדזחידושי תורה על מסכת סוכה
ירושליםתשי"חטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאחידושי תורה שנשמעו מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מסאט

ברדיטשוב Berdichevתר"עאיטינגא, יקותיאל זלמן בן נחחידושי תורה
ניו יורקתשכ"גטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאחידושי תורה - 6 כר'
מודיעין עיליתחש"דלרר, יחיאלחידושי תורה - 6 כר'

לבוב Lvovתקס"דפרנקל-תאומים, יהונתן שמעון בן יעקבחידושי תורה
ירושלים Jeruasalemתשס"בקובץ כולל משך חכמה אור יהושעחידושי תורה - 4 כר'

ניו יורקתשי"זקפלן, נתןחידושי תורה - בהלכות גניבה ובאגדות חז"ל
ירושליםתש"חרבינוביץ, יצחק יעקב בן נתן דודחידושי תורה - קידושין, ב"מ

תל אביבתש"לשייר, יהודה אריה לייבחידושי תורה
ניו יורקתשט"זטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאחידושי תורות

ניו יורקתשל"התלמיד הרמב"ןחידושי תלמיד הרמב"ן - סוכה
ישראלתשמ"הקרנז, ח. הרץ (עורך)חידושי תלמיד הרשב"א והרא"ש - ב"ק

זכרון יעקבתשמ"חיונגרמן, שלום מאירחידושי תלמיד הרשב"א -  כלאים, ביצה, מו"ק, יומא
זכרון יעקבתשמ"ותלמיד הרשב"א - יונגרמן, שלום מאירחידושי תלמיד הרשב"א - עירובין

ניו יורקתשמ"התלמיד הרשב"אחידושי תלמיד הרשב"א - בבא מציעא
בני ברקתשמ"בבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חידושי תלמיד הרשב"א, רבינו יהונתן מלוניל - פסחים

ניו יורק New Yorkתשט"זגירונדי, יונה בן אברהםחידושי תלמידי רבינו יונה - עבודה זרה
ירושלים Jeruasalemתשס"טמכון פוע"החידושים ברפואת נשים

ירושלים Jerusalemתשט"וגינס-שלזינגר, יוסף שמואל בנימין בן עקיבאחידושים בש"ס
ירושלים Jerusalemתשי"בפינס, אברהם בן דובחידושים ובאורים על הלכות ממרים, עכו"ם וחוקותיהם ל

ירושלים Jerusalemתשי"דפינס, אברהם בן דובחידושים ובאורים על הלכות סנהדרין לרמב"ם
טרוביץ, מרדכי דודחידושים וביאורים במסכת כתובות
חמ"דתשע"זסבתו, אלחנןחידושים וביאורים במצות תפילין



ניו יורקתשס"חכולל עטרת יהושעחידושים וביאורים בעניני מקואות
קרית ספרתשס"באושינסקי, יהושע בן מרדכי זלמן הלויחידושים וביאורים בענינים שונים

בני ברקתשס"דעזיז, יאיר בן דניאלחידושים וביאורים בפרק קמא דעירובין
ירושליםתשס"טכהן, אהרן בן דוד (עורך)חידושים וביאורים ורעיונות על התורה

ניו יורקתשע"גגרינברג, ישראל העשיל בן מאירחידושים וביאורים למסכת ברכות
בני ברקתשמ"הקובץחידושים וביאורים על מסכת מועד קטן

ליקוודתשע"ורובינשטיין, אריה ליב בן משהחידושים וביאורים על פרק שבועות שתיים
ירושליםחש"דאביטבול, שלמה בן מיימוןחידושים וביאורים
חמ"דתשמ"חפלדשטיין, יהושע דבחידושים וביאורים

חמ"דתשע"זבעילום שםחידושים והערות במסכת בבא מציעא
באלטימורתשס"טקולפסקי, יעקב משהחידושים ומאמרים - 4 כר'

ורשה Warsawתר"הצינץ, אריה ליב בן משהחידושים ופלפולים
חמ"דחש"דבעילום שםחידושים לפרשת השבוע מלוקט מספר זרע שמשון

בזל Baselש"סשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)חידושים ממסכת י"ט
אופנבך Offenbachתפ"ב-תצ"אקירכהאן, אלחנן הנלה בן בנימין וולףחידושים מספר אלחנן - ב

ברלין Berlinתקנ"טאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעחידושים על הלכות י"ט להרמב"ם
וינהתרי"אגואיטה, יצחק בן פריגהחידושים על התורה

ניו יורקתשע"אוואלף, שמואל בן יהודהחידושים על מסכת ברכות
ירושליםתשמ"זנאור, בצלאלחידושים על מסכת פאה

ורשה Warsawתרכ"דאבן-מיגאש, יוסף בן מאיר הלויחידושים על מסכת שבועות - 2 כר'
מודיעין עיליתחש"דצוקרמן, רפאל שמחה הכהןחידושים על מסכתות הש"ס - 25 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"האשכנזי, אליעזר בן אליה הרופאחידושים קדמונים לרבינו אליעזר אשכנזי למסכת קידושי
ירושלים Jerusalemתר"עחידות חכמהחידות חכמה
אמשטרדםתקכ"הגורדון, יקותיאל בן יהודה ליבחידות מגילה

ברלין Berlinתרע"גדוידוביץ, דוד דוב בן מרדכיחידות מני קדם
ורשהתרצ"הכ"ץ, יצחקחידות מני קדם

שיקאגותשע"וקעללער, חיים דוב בן יעקב קאפל הלויחידקל א - 2 כר'
שיקאגותש"פקעללער, חיים דוב בן יעקב קאפל הלויחידקל ב - 2 כר'

ירושליםחש"דאריכא, רוני רפאלחידת החיים
פירט Fuerthתקמ"האשר אנשיל בן משה ברחידת שמשון
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלחיה באמונה
חמ"דחש"דכהן, יהודה צבי בן יעקבחיובי אישות

ירושליםתשנ"גגרינשפן, יהודהחיוכה של תורה
חש"דחמ"דשוגרמן, יצחק צבי בן אברהם זרחחיותא דשבתא

ניו יורקתשס"חהרצמן, אלחנן יוסףחיזוק און מוסר - א



מודיעין עיליתתשע"זלובנשטיין, יצחקחיזוק בתורה מפרשת המרגלים
ירושליםתשס"דפראנק, צבי פסח בן זאבחיזוק האמונה

ירושלים Jeruasalemתשע"טעבוד, אליהוחיזוק והדרכה בעניני השעה - 4 כר'
ירושלים - ניו יורקתשע"בפוזן, יעקב יחזקאל בן יוסף יצחקחיזוק למשכני יעקב - תפלה כהלכתה

ניו יורק New Yorkתרס"בדייטש, מיכאל בן אליהוחיזוק מדת הבטחון
ירושליםתשס"אקובץחיזוק - 8 כר'

אלעדתשס"גחן, יהונתןחיי אבות
אזראד, אברהםחיי אברהם - 2 כר'

אשדודתש"סאלטמן, אברהם בן חיים הלויחיי אברהם
ניו יורק New Yorkתרצ"חוולמאן, אברהם חיים בן יוסף מרדכי ווילימובסקיחיי אברהם
ירושליםתשס"טזנגר, אברהם בן יום טובחיי אברהם
ליוורנו Livornoתקפ"וטייב, אברהםחיי אברהם

ליוורנו Livornoתרי"זכאלפון, אברהם בן רפאלחיי אברהם - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקס"דקובו, רפאל חיים אברהם בכור בן שמואלחיי אברהם
בני ברקתשמ"בשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויחיי אברהם

בני ברקתשכ"גדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחיי אדם <בית ברוך> - 3 כר'
וילנה Vilnaתקס"ט-תק"עדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחיי אדם <דפוס ראשון>

Varshavaתרמ"חדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחיי אדם <תוספות חיים>
ירושליםתשע"אדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחיי אדם השלם עם נשמת אדם - 2 כר'

ניו יורקתש"ידאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחיי אדם וחכמת אדם אין אידיש
ירושליםתשס"חדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחיי אדם ונשמת אדם המפואר - 2 כר'

בני ברקתשס"גדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחיי אדם עם נשמת אדם <חיי אריכי> - 2 כר'
ירושליםתשע"הבן עמרם, שמואל בן שלמהחיי אדם

לא ידועחש"דגאנצפריד, שלמה בן יוסףחיי אדם - עברי טייטש
וילנה Vilnaתרפ"דדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחיי אדם - 8 כר'

ורשה Warsawתרצ"הפרוז'אנסקי, אברהםחיי אדם
ירושליםתשע"זפריינד, חיים אוריחיי אורה - 3 כר'
בני ברקתשע"וטאוב, חיים בן יחזקאל צביחיי איסר - 3 כר'

אשדודתשס"טאלטמן, אליהוחיי אליהו - ב"ק, ב"מ
ניו יורק New Yorkתשי"געברון, אליהו בן חיים יצחקחיי אליהו
ירושליםתשס"זקרופניק, אליהו חיים בן שמעוןחיי אליהו
ירושלים Jeruasalemתשע"גקרופניק, אליהו חיים בן שמשוןחיי אליהו

בני ברקתשע"בטאוב, חיים בן יחזקאל צביחיי אפרים - 5 כר'
וילנה Vilnaתרס"זהורוויץ, אריה ליב בן ישראלחיי אריה

קרקוב Cracowתר"נהורוויץ, חיים אריה ליבש בן שאול הלויחיי אריה - 2 כר'



ישראלתשמ"טכהן, חיים בן שלמה מטריפוליחיי אריכי
בני ברקתשנ"אמילר, אשר אנשיל יהודה בן חייםחיי אשר

בני ברקתשע"הטאוב, חיים בן יחזקאל צביחיי בנימין - 8 כר'
ישראלתשס"זפוזן, בנימין יחיאלחיי בנימין - 2 כר'

בני ברקתש"פטאוב, חיים בן יחזקאל צביחיי ברוך - עבודה זרה
חדרהתשס"טמינצר, חיים דוד בן יצחק זאבחיי דוד על התורה

בני ברקתשע"בטאוב, חיים בן יחזקאל צביחיי דוד - 2 כר'
חדרהתש"סמינצר, חיים דוד בן יצחק זאבחיי דוד - 14 כר'

ירושליםתשנ"טוינר, יוסף צביחיי הבחירה - 5 כר'
ורשה,תרצ"חבלום, שאולחיי הגאון רבנו רבי עקיבא איגר

ירושלים Jerusalemתרצ"המילצקי, ראובן בן משהחיי הגוף והנפש
ניו יורק New Yorkת"שקאנוביץ, ישראל בן יצחק מאירחיי היהודי על פי השלחן ערוך

ירושלים Jeruasalemתשע"דסובאלסקי, יצחק בן שמשון - מדר שמעון - הכהן,חיי היהודי על פי התלמוד  עם אור החיים - חיים ושלום
ורשה Warsawתרנ"חסובאלסקי, יצחק בן שמשוןחיי היהודי על פי התלמוד

ניו יורק New Yorkתשט"ושולוואס, משה אביגדור בן מאירחיי היהודים באיטליה בתקופת הריניסאנס
ורשה Warsawתר"סברלינר, אברהם בן צבי הירשחיי היהודים באשכנז בימי הבינים
ירושלים Jerusalemתרצ"טיודילוביץ, מרדכי דוב בן שלמהחיי היהודים בזמן התלמוד - 2 כר'

ירושליםתשע"וגברא, משהחיי היהודים בתימן בדור האחרון - 3 כר'
ורשה Warsawתרל"חיוסף בן יואל הכהןחיי הכהן

ירושליםתש"סואזנר, יוחנן בן מאיר יהודהחיי הלוי - 11 כר'
חמ"דחש"דאג'אג'אן, ישמעאלחיי המאיר

אוסטרובצה Ostrowiecתרצ"וחיי המוסרחיי המוסר - 3 כר'
ניו יורקתשנ"אבלוך, יוסף זלמן בן אליהו מאירחיי המלך

ירושלים Jerusalemתרפ"חווילשטיין, חיים בן זלמןחיי המשנה
ירושליםתשע"טהורוויץ, יהודה בן מרדכי הלויחיי הנפש ונצחיותה <מהדורה חדשה>

פוריצק Poryckתקמ"זהורוויץ, יהודה בן מרדכי הלויחיי הנפש ונצחיותה
ירושליםתשס"אאבולעפיא, אברהםחיי הנפש - מצרף לכסף וכור לזהב

אשדודתשס"ואלנקוה, אליהו בן אפריםחיי הנפש
ירושליםתש"עאבולעפיא, אברהםחיי העולם הבא - וזאת ליהודה

ווארשא,תרמ"ט,וובר, מיכל בן יצחקחיי העולם הבא
שדרותתשע"חחורי, צבי בן שמעוןחיי הקיבוץ
תל אביבתשמ"גנריה, משה צבי בן פתחיהחיי הראי"ה
ירושלים Jeruasalemתשע"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן - נריה, משה צבחיי הראי"ה
ירושלים Jerusalemתש"חצורף, אפרים בן יצחק מרדכיחיי הרב קוק
ירושלים Jerusalemתשכ"טמושקוביץ, צבי בן זאב מאירחיי הרש"ש



ורשה Warsawתרפ"דהרשברג, אברהם שמואל בן ישראלחיי התרבות בישראל
אזמיר Izmirתרכ"הפאלאג'י, חיים בן יעקבחיי וחמרא

בני ברקתשע"חהוניסברג, ישראלחיי ורפואת ישראל בשבת
באר שבעתשס"בחורי, שושן בן ינוןחיי חיים - תולדות רבי חיים חורי

ירושליםתשע"זגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברחיי חנוך <מהדורה חדשה>
ירושליםתשל"בגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברחיי חנוך
תל אביבתשמ"המודינה, יהודה אריה בן יצחקחיי יהודה

בואנוס אירס Buenosתש"ברבינוביץ, צבי יהודה בן אליהו עקיבאחיי יהודי שלם
תל אביבתשל"גאביצור, שמואלחיי יום יום בארץ ישראל במאה הי"ט

תל אביבתרצ"טיוסף בן מתתיהו הכהןחיי יוסף
חמ"דתשס"הספר זכרוןחיי יוסף
חמ"דתשמ"זעצטה, יוסףחיי יוסף

תשפ"אקרמר, שלמה - מינקוביץ מאירחיי יוסף - יומא
ירושליםחש"דרוזן, משה בן עמוסחיי יוסף - 7 כר'

בני ברקתשס"טטאוב, חיים בן יחזקאל צביחיי יחיאל - 3 כר'
חמ"דתשע"זאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהחיי יעקב
וילנה Vilnaתרע"גלאנדא, חיים יעקב בן שמואלחיי יעקב

ירושליםחש"דרוזן, משה בן עמוסחיי יעקב - מזוזה
ורשה Warsawתרע"ב - תרפ"חיוסטמאן, חיים יצחק איזיק בן יעקב אריהחיי יצחק

חיי ירושליםחיי ירושלים
ריגה Rigaתרע"אאברמוביץ, מיכל ליבחיי ישראל
Memel[תרמ"ב]אלק, יואל בן בנימין אהרןחיי כרמיה

ירושליםתשע"גהיימן, אריה לייבחיי לבב - 2 כר'
ירושליםתשנ"השטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץחיי מוהר"ן <המנוקד>
ירושליםתשס"חשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץחיי מוהר"ן <טקסט>

ירושליםתשס"חשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץחיי מוהר"ן <מהדורת משך הנחל>
לובלין Lublinתרפ"אשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץחיי מוהר"ן - 3 כר'

ירושליםתש"פשיק, אליעזר שלמהחיי מוהרא"ש
ברוקליןתש"עביק, משה צבי אריהחיי משה - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"גברודנא, אברהם צבי בן משהחיי משה
חמ''דחש''דהוניגסברג, משה זלמן בן שמואלחיי משה - 3 כר'

בני ברקתש"עיעיש, משהחיי משה
ירושליםתשל"במאיימראן, משהחיי משה
ירושליםתשמ"זפארהאנד, משה בן יוסף צביחיי משה
פרג Pragueתקצ"חפילון האלכסנדרוניחיי משה



בני ברקתשפ"אשקלארש, משה מנדל בן זלמן אריהחיי משה - 6 כר'
חמ"דתשע"טטאוב, נועם חייםחיי נועם - 5 כר'

ביתרתש"פכולל אוהל שרהחיי נפ"ש
ירושליםתשמ"בזלמנוביץ, ישראל אריה בן שמואל נטעחיי נפש - 10 כר'
צפתתשע"וקניג, גדליהו אהרן בן אלעזר מרדכיחיי נפש - 2 כר'

ETERNAL LIFE (באנגלית) חיי נצח
ירושליםתשס"חאודסר, ישראל בערחיי סבא ישראל

בני ברקתשל"וקצבורג, דוד צביחיי עד
בני ברקתשע"ובעילום שםחיי עולם <עץ חיים> א
בני ברקתש"פבעילום שםחיי עולם <עץ חיים> ב
בני ברקתש"פבעילום שםחיי עולם <עץ חיים> ג
בני ברקתש"פבעילום שםחיי עולם <עץ חיים> ד

בני ברקתש"פבעילום שםחיי עולם <שער הכוונות, מועדים> ה
בני ברקתשפ"אבעילום שםחיי עולם <שער הכונות> א
פריס Parisתרל"טחיי עולםחיי עולם <מכתב מאליהו>

ניו יורקתשע"הטויבש, שמואל שמלקא בן אהרן משהחיי עולם <מהדורה חדשה> - א
בני ברקתשס"וקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץחיי עולם <עם הרחב דבר>
בני ברקזיסהולץ, ישראל יעקבחיי עולם הדרך לשלמות

וילנה Vilnaתרצ"אאולבסקי, נתן נטע בן ישראלחיי עולם נטע - 2 כר'
בית אלתשע"דאבינר, שלמה חיים הכהןחיי עולם

פאריסתרל"טאדלמן, מרדכי בן צבי (עורך)חיי עולם - א
קושטא Istanbulתקי"בבולה, רפאל משה בן יוסףחיי עולם

בני ברקתש"עבעילום שםחיי עולם - א
ורשה Warsawתרמ"אגוטליב, דוב בריש בן יעקבחיי עולם - 4 כר'

ניו יורקתשכ"בגליק, גדליה בן חנוךחיי עולם
בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהחיי עולם
ירושליםתש"פזכאי, אהרןחיי עולם
יס Jassyתרט"זטויבש, שמואל שמלקא בן אהרן משהחיי עולם

לונדוןתשס"וטולידאנו, פנחס בן ברוך אברהםחיי עולם - 2 כר'
לונדוןתשל"הלרנר, מאיר בן מרדכיחיי עולם - 2 כר'

קרקוב Cracowתר"מפרנקל, שרגא פייבש בן מתתיהו הלויחיי עולם
וינה Viennaתק"צציפר, יחיאל מיכל בן אברהם מאירחיי עולם

טבריהתשע"גקוק, איסר דב בן נחום הכהןחיי עולם - בפסוקי התורה
בני ברקתשכ"זקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץחיי עולם

ירושליםתשס"טאלבאז, עמרם בן יהודהחיי עמרם <מהדורה חדשה>



מכנס Meknesתש"טאלבאז, עמרם בן יהודהחיי עמרם
קרית יערים טלז סטוןחש"דקובץ זכרוןחיי פנחס
ירושליםתשס"זקליין, פנחס חייםחיי פנחס

בני ברקתשס"גטאוב, חיים בן יחזקאל צביחיי ראובן - 3 כר'
מרכז שפיראתשס"טחמודות, דודחיי רוחי - סוכה, קידושין, בבא מציעא

ירושלים Jerusalemתרפ"טמלמד, רחמים ראובן בן חיים הכהןחיי רחמים
ניו יורקתשנ"גהכהן, יחיא בן שלוםחיי שלום
בני ברקתש"פבעילום שםחיי שלמה
ירושליםתשס"ופרידמן, שלמה חייםחיי שלמה
ירושלים Jerusalemתרפ"טקום, חיים שלמה בן שמעון זימלחיי שלמה
קובנה Kaunasתרצ"בשייטלמאן, שמואל בן משהחיי שמואל
תל אביבחש"דחירארי, שמעון בן אברהםחיי שמחה
ירושליםתשס"חאסייג, יהודהחיי שע"ה
ירושליםתשנ"אספר זכרון לרבנית שרה קאהןחיי שרה
בית שמשתשע"חאופמן, אברהם חיים בן חנוך העניךחיי תמיד

ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןחייל בצבא ה'
ניו יורקתשס"טשמלצר, ראובן מרדכיחיים באמונותם
באר שבעתשל"דהכהן, יוסף סוסו בן שאולחיים ביד - א

אזמיר Izmirתרל"גפאלאג'י, חיים בן יעקבחיים ביד
בני ברקתשע"דאסחייק, יחזקאלחיים בריאים כהלכה - 2 כר'

בני ברקתשנ"חגרינפלד, משה חייםחיים ברצונו - זבחים, סוגיות, הגהות הש"ס
ירושליםתשמ"בגרינפעלד, משה חייםחיים ברצונו

שאלוניקי,,תר"ה]פאלאג'י, חיים בן יעקבחיים דרכיו דרכיו למשה
בילגורי Bilgorajתרפ"חפרידלינג, צבי הירש בן דובחיים הנצחיים

דבליצקיתשע"זצ'רניאק, שלום שכנא בן מרדכי יהודהחיים וברכה למשמרת שלום - 2 כר'
ורשה Warsawתרס"גצ'רניאק, שלום שכנא בן מרדכי יהודהחיים וברכה - 2 כר'

ליוורנו Livornoתרכ"ה-תרל"גאלחאייך, עוזיאלחיים וחסד
תל אביבתשס"גהכהן, חייםחיים וחסד - 2 כר'

נתיבותתשמ"וחורי, חיים נסים חזקיהחיים וחסד
ורשה Warsawתרנ"אחיים חייקא בן שמואל מאמדורחיים וחסד - 2 כר'

בני ברקתשנ"וחש"מחיים וחסד
אזמיר Izmirתצ"זיצחק נסים בן ג'אמילחיים וחסד - חנן אלהים

ליוורנו Livornoתר"דמוסאפיה, חיים יצחקחיים וחסד - 3 כר'
ירושליםתשס"אפנחסי, שמואל בן משהחיים וחסד
אזמירתרכ"ח - תרל"חפאלאג'י, חיים בן יעקבחיים ומזון



אזמיר Izmirתרל"דפאלאג'י, חיים בן יעקבחיים ומלך
ג'רבה Djerbaתש"יכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהחיים ועשר

ירושלים Jeruasalemתשע"ופאלאג'י, חיים בן יעקב - אברהם, דוד בן אברהםחיים ושבע - ברכת המזון
ירושליםתשע"חשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשחיים ושלום <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ברוקליןתשע"הדאבח, חיים ויקטורחיים ושלום - שו"ת
אשקלוןתשס"הכהן, שלום דניאל יהודה בן משהחיים ושלום

אזמיר Izmirתרי"ז - תרל"בפאלאג'י, חיים בן יעקבחיים ושלום - 2 כר'
ניו יורקתשי"טשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשחיים ושלום
ירושלם,,תרס"ז]שרעבי, שלום בן יצחק מזרחיחיים ושלום

ירושלים Jerusalemתש"זוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודחיים חן
נתניהתשס"דבן עמרם, סימיחיים טובים
צפתתשע"בלוי, יחיים טובים
אזמיר Izmirתרמ"אפאלאג'י, חיים בן יעקבחיים טובים

בני ברקתשע"בשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויחיים כולכם היום
אזמיר Izmirתרל"דפאלאג'י, חיים בן יעקבחיים לגופא

ניו יורקתשפ"אגוטמן, חיים קלמןחיים לחג - 4 כר'
תוניס Tunisתרס"טגיג', חיים דוד בן יוסףחיים לישראל - 3 כר'
אלעדתשע"דגרינברג, ישראלחיים לישראל - 2 כר'

ברוקליןתשנ"זרינגל, יששכר צביחיים לכל חי
ירושליםחש"דארוש, שלוםחיים ללא חובות

ירושליםתשע"וזכאי, אהרןחיים ללא לשון הרע
בני ברקתשע"אאסחייק, יחזקאלחיים ללא עישון
בני ברקתשנ"הדיין, נסים בן שלמהחיים למצאיהם

אזמיר Izmirתרל"ט - תרמ"המודעי, חיים בן אליהוחיים לעולם - 2 כר'
אזמיר Izmirתרי"בפאלאג'י, חיים בן יעקבחיים לראש
שלוניקי Salonikaתקע"חדי טולידו, בכור חיים בן יום-טובחיים מדבר

ירושלים Jerusalemתרמ"בגאגין, חיים אברהם בן משהחיים מירושלם
ירושליםתשפ"אביז'ה, חייםחיים עד העולם <מהדורה חדשה> - 2 כר'

פתח תקוהתשס"חביז'ה, חייםחיים עד העולם - 2 כר'
ביתר עליתתשס"וכולל רב פעליםחיים עד העולם
ירושלים Jerusalemתרפ"אסופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהוחיים עד העולם

תל-אביב,תש"ושמרלינג, חיים שמואל בן משהחיים ש. שמרלינג
קרית יעריםתשע"ולנדי, יהודהחיים שאל ממך
לונדוןתשס"טמנשה, חיים שלוםחיים שאל ממך

לבוב Lvovתרמ"ואזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהחיים שאל - 5 כר'



וילנה Vilnaתרס"טמוסאפיה, אברהם חי בן חיים יצחקחיים שאל
ישראלתשע"טקדוש, חיים בן דודחיים שאל

בני ברקתשע"אשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויחיים שאל - 2 כר'
ירושליםתשע"גגראס, יצחק שרגא בן משה חייםחיים שיש בהם - 8 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"הזכרון לרב חיים סופר זצ"לחיים שיש בהם
תשע"הקליגר, חיים בן עזראחיים שיש בהם - 2 כר'

בני ברקתשע"זישראלי, יאירחיים של ברכה
ניו יורקתשנ"בפרידמן, חיים יוסף הלויחיים של ברכה

חמ"דתשפ"אשטיין, שמואל ליבחיים של ברכה - 4 כר'
ישראלתשמ"טגליק, חיים צבי בן יצחק הכהןחיים של טובה

ירושליםתשס"גבורשטין, אברהם דוב בן אבא שלוםחיים של פרנסה
ירושליםתשע"בזכאי, אהרןחיים של קידוש ה'

ירושלים Jeruasalemתש"עאייזנבלאט, שמואל דוב בן שלמה הכהןחיים של שלום
לבוב Lvovתרנ"ד - תרס"גטויבש, חיים בן שלוםחיים של שלום - 2 כר'

ליקוודתשע"בגרוסקין, שלמה חייםחיים של שלמה - 2 כר'
ירושליםתשע"אדוידוביץ, חיים יעקב בן גבריאל צביחיים של תורה - גיטין, נדרים
חמ"דתש"פהירשמן, חייםחיים של תורה - נדה, מכשירין

נתניהתשס"וכולל תורת חייםחיים של תורה
בני ברקתשס"דלוונשטיין, שלמהחיים של תורה - 2 כר'

תשס"חספר הזכרון לרבי חיים אלימלך קורנברגחיים של תורה
ירושליםתש"סויטאל, שמואל בן חייםחיים שנים ישלם

אזמיר Izmirתרכ"אטארסה, חיים שלמהחיים שנים
יד בנימיןתש"פקובץחיים שתהא בנו אהבת תורה

שלוניקי Salonikaתר"הפאלאג'י, חיים בן יעקבחיים תחילה דרכיו למשה
ירושליםתשמ"טפאלאג'י, חיים בן יעקבחיים תחילה - 2 כר'

ירושלם,תרפ"דבר-אילן, מאיר בן נפתלי צבי יהודהחיינו בארצנו
סלבקובתרצ"דירחון מוקדש לחיים הקיבוציים בתנועת תורה ועבוחיינו - 2 כר'

בני ברקתשנ"זזאדה, אבנר בן אהרןחיכו ממתקים - 5 כר'
בית שמשחש"דפיירמן, דודחיכיתי לך
ירושלים Jerusalemתרס"גקריינר, אליעזר בן אהרן זליגחיל דמשק
ירושליםתשנ"זליוש, חנניה יום טוב ליפא בן חייםחיל הארץ
ירושליםתש"עבעילום שםחיל המלך

ג'רזי סיטי Jersey Cתשי"גלווין, חיים יעקב בן אריהחיל המלך - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"זלווין, חיים יעקב בן אריהחיל המקדש - קדשים א

ירושליםתשע"זאוירבאך, צבי בנימין בן אברהםחיל הצבא



בילגורי Bilgorajתרפ"טזילברמינץ, חיים יהודה ליב בן מאיר הלויחיל וחוסן
בני ברקתשע"אליפקביץ, יחזקאל בן משה דודחיל יהודה - א

בית שמשתשפ"אגולובנציץ, יחיאל בן שלמהחיל שלמה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"גהורוביץ, ישראל זאב בן פנחס הלוי - סיגל, יהושעחילופי מכתבים

בני ברקתשס"בישיבת באר אברהם סלאניםחילך לאורייתא - ג
נתניהתשנ"גכולל יד משהחילך לאורייתא
לונדוןתשע"בלעוו, שמעיהחילך לאורייתא

ירושליםתשל"דהלפרין, לוי יצחקחימום מים בשבת
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חקריגר, ישראל אברהם אבא בן חיים זאבחינא דחיי

אזמיר Izmirתרכ"ד - תרל"זארדיט, יהושע שלמה בן חיים ניסים יעקבחינא וחסדא - 3 כר'
בית אלתשס"האבינר, שלמה חיים הכהןחינוך באהבה - 2 כר'

קנדהחש"דווכטר, מוטלחינוך בדקה - א
פרנקפורט דמין Frankfתס"חיהודה ליב בן חנוך מפפרשהחינוך בית יהודא
ורשה Warsawתרכ"טיולס, יעקב צבי בן נפתליחינוך בית יהודה

פקש Paksתר"ןגליק, יצחק בן משה אהרןחינוך בית יצחק - 2 כר'
ירושלם,תרמ"אקאנטורוביץ, יהושע בצלאל בן יעקב קופילחינוך בצלאל
ניו יורקתשל"טהרצמן, אלחנן יוסף בן שמואלחינוך הבית

ניו יורקתשע"הווגדער, שבתי שלמהחינוך הבנים והבנות
בית שמשתשע"גרבינוביץ, אליעזר בן אלחנן יעקב דוד הכהןחינוך הבנים כהלכתו - 3 כר'
ירושליםנויבירט, יהושע ישעיה בן אהרןחינוך הבנים למצות ודיני קטן

ירושליםתשס"דגוטרמאן, אהרן מנחם בן שלמה יהושע דודחינוך הבנים - ברכת אהרן - ליקוטי רא"ם
ירושליםתשנ"גזכאי, אהרןחינוך הבנים
תל אביבתש"מחינוך הבתחינוך הבת

תל אביבתש"מגיליס,  מריםחינוך ואמונה - משנתו החינוכית של הרב יוסף צבי קרליב
תל אביבתשד"משוורץ, חיים שלוםחינוך ילדים - 2 כר'

ירושליםתשנ"השכנזי, יעקב בן מרדכיחינוך ילדים
ניו יורקתשס"זהרפנס, ישראל דודחינוך ישראל - 2 כר'
אשדודחש"דפלדמן, שלמה יהודהחינוך כיתה בהנאה

בני ברקתשס"דהומינר, מרדכי בן ברוךחינוך מלכותי - 2 כר'
ירושליםתשנ"חלוגאסי, יעקב ישראל - שמואלי, אלדדחינוך מן השמים
בת יםתשע"חסבן, מיכאלחינוך עם חיוך

כוכב יעקבתש''פבוצ'קו, שאול דוד בן משהחינוך
בני ברקתשס"הקלמרסקי, משה - מלמן, יעקבחיסכון והגיון
אזורתשע"במושקוביץ, חנניה צבי בן יונהחיצי גבור

ירושליםתשל"בממן, רחמים יוסףחירגא דיומ"א



מודיעין עיליתתשע"דבוצ'קובסקי, יעקב צביחישבתי דרכי - 2 כר'
מודיעין עיליתתשס"טכליפא, שמואל בן יואלחישוב ראיית הירח

אמשטרדם Amsterdamת"כרוטנבורג, אברהם בן יוסף יוזפאחית קנה
ירושליםתשמ"חסליי, מנחם בן אברהםחיתו ארץ
ירושליםתשנ"דשוורץ, יואל בן אהרןחיתו ארץ

סוסהתש"גחכאית זמררד אלג'אריהחכאית זמררד אלג'אריה
בני ברקתשנ"הכהן, חייםחכו ממתקים
ניו יורקתשע"הפיין, צבי יעקבחכו ממתקים

ברוקליןתשנ"הרבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאחכימא ברמיזא
ורשה Warsawתרס"בגולדשמיד, עזריאל יצחק בן אהרןחכימא דיהודאי

בני ברקתשפ"אמכון קול חוצבחכימא דיהודאי - הגראי"ל שטינמן זצ"ל
ישראלתשע"דזילבר, יוסף בן יצחקחכם הרזים כהלכתו

תל אביב Tel Avivתשי"דשפירא, פינחס בן אברהם אבאחכם הרזים
חיפהתשס"חדנה, יוסף בן יהודהחכם יוסף דנה מדמשק

בני ברקתשס"ארוט, אליעזר בן חיים דובחכם לב יקח מצוות
ירושלים Jerusalemתרפ"זאויערבאך, חיים יהודא ליב בן אברהם דובערחכם לב
ליוורנו Livornoתרמ"זחדאד, כמוסחכם לב

פירט Fuerthתנ"גיהודה ליב בן הילל משוורזנץחכם לב - 2 כר'
ירושליםחש"דליברמן, דוד בן חייםחכם לב - תולדות רבי פנחס ליברמן

ירושליםתשע"האשכנזי, צבי בן יעקבחכם צבי <מכון דובב מישרים> - 2 כר'
ורשה Warsawתרל"ואשכנזי, צבי בן יעקבחכם צבי - 3 כר'

ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןחכם ר' בן ציון אבא שאול
וויןתרפ"זויזן, משה אהרןחכמה און חריפות

חמ"דתשע"חברוידא, אברהם יהודהחכמה בדעת - 8 כר'
רחובותתשס"דקובץ ישיבת חכמה ודעתחכמה ודעת - 3 כר'
ירושליםתשס"דשטרנבוך, משה בן אשרחכמה ודעת - 2 כר'

ג'רבה Djerbaתש"גהכהן, משהחכמה ומדע
ירושליםתשס"אענתיבי, אברהם בן יצחקחכמה ומוסר <מכון הכתב>

מודיעין עליתתשע"המורסקי, אשר זעליגחכמה ומוסר לרלב"ג
בוטושן Botosaniתרצ"בבורשטיין, דוב בער בן יחיאל מיכלחכמה ומוסר

פראנקפורט-ציילסהיים,תש"טזיו, שמחה זיסל בן ישראלחכמה ומוסר - 3 כר'
נתניהתשנ"וחמדי, אהרן בן יהודהחכמה ומוסר - קיצור חובת הלבבות - יורה חטאים

מודעין עליתתשע"הלוי בן גרשון (רלב"ג) (מלוקט מכתביו)חכמה ומוסר
ליוורנו,,תר"י]ענתיבי, אברהם בן יצחקחכמה ומוסר - 2 כר'

ירושליםתשכ"אענתיבי, אברהם בן יצחקחכמה ומוסר, אהל ישרים



ירושלים Jerusalemתשל"בחזן, אברהם בן נחמן ישראל הלויחכמה ותבונה
אזמיר Izmirתרמ"באלגראנאטי, נסים יצחקחכמה מאין

ברלין Berlinתרפ"ה - תש"ב בערךקליין, זאב צבי בן זכריה הכהןחכמה עם נחלה - 3 כר'
ירושליםתשס"דבעלום שםחכמה קדומה
ירושליםתשנ"וקארו, יום טובחכמה שבה

לאדז'תרצ"ב - תרצ"היפה, י.חכמה
תל אביבתשמ"בועד קהילת לוב בישראלחכמות נשים
בני ברקתש"פרוטמן, נתןחכמות נשים

המבורג Hamburgתרס"חדוקס, יחזקאלחכמי א'ה'ו' - ח"ב מאוה למושב
חש"דגשטטנר, יחיאל מיכלחכמי הטבע עפ"י מדרשי חז"ל - א

ירושליםתשמ"וגמליאל, שלום בן סעדיהחכמי היהודים בתימן
ירושליםתשמ"בוייס, שרגאחכמי המזרח

ירושליםתשנ"בדיין, שלמהחכמי המערב בירושלים
תל אביבתשל"הוייס, שרגאחכמי הספרדים בארץ ישראל

ירושלם,תרפ"בבן-חורים, נחום משהחכמי התלמוד - רבן יוחנן בן זכאי
ירושליםתש"עואנונו, שמעוןחכמי וגאוני מרוקו - 2 כר'

ירושליםתשנ"חפוזיילוב, גיוראחכמי יהודי מצרים
ירושליםתשל"וגאון, משה דודחכמי ירושלים

ירושליםתשמ"בחדאד, בועז בן דניחכמי ישראל בג'רבא ובתוניס
ירושליםתשנ"וזכאי, אהרןחכמי ישראל בילדותם
ניו יורק New Yorkתרפ"דחכמי ישראל בעש"טחכמי ישראל בעש"ט

בני ברקתשע"גגברא, משהחכמי ישראל שבתימן - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"ןהלחמי, דוד בן שמואלחכמי ישראל - 2 כר'

ירושליםתשנ"דישיבת לב אברהםחכמי לב - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"טבן מנחם, נפתלי בן מנחםחכמי ליטא
קלוריה Kalvarijaתרצ"הירחון תורניחכמי ליטא
ירושליםתשס"טגרינבוים, ישראל אברהם בן יוסף הלויחכמי פולין

ירושליםתשע"זקובץ חכמיםחכמי קשטיליא
רמת גןתשס"זבן גדליה, מתניה יוסףחכמי שפייר בימי גזרות תתנ"ו ואחריהם

ירושליםתש"ספוזיילוב, גיוראחכמיהם של ארבע ערי הקודש - 2 כר'
ירושליםתשס"דפוזיילוב, גיוראחכמיהם של יהודי ספרד והמזרח

ירושליםתשנ"ופוזיילוב, גיוראחכמיהם של יהודי פרס ואפגניסטאן
בני ברקתשנ"וגברא, משהחכמים וסופרים בתימן במאה הי"ח

ירושליםתשנ"זרוקח, אפרים חייםחכמים ותורתם
ניו יורקתש"עדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכל - שפיצר, אברהםחכמת אדם <חיי אברהם> - 2 כר'



תפרחתשס"הדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחכמת אדם <דרכי החכמה - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתשנ"ודאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחכמת אדם <מהדורה חדשה> - 3 כר'

ווילנא,תקע"ה-תקע"ודאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחכמת אדם <מהדורה ראשונה>
ניו יורקתש"ודאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחכמת אדם <תוספות חכמה>

ניו יורקחש"דשולמאן, שמריהו בן פנחס אליהוחכמת אדם <ביאורים והערות> - צדקה, מילה, פדיון הב
ירושליםתש"לדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחכמת אדם ובינת אדם

ירושלים Jerusalemתשכ"זדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכל - גרודזיצקי, יהושעחכמת אדם ושערי צדק <הערות בעניינים שונים>
ירושלים Jerusalemתשי"חדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחכמת אדם ושערי צדק

ורשה Warsawתרע"דדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחכמת אדם עם בינת אדם וחכמת ישראל
וילנה Vilnaתקפ"חדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחכמת אדם - 5 כר'

ירושליםתשל"חדבורץ, בצלאל בן זלמןחכמת אליהו <ביאור הגר"א חושן משפט> - 2 כר'
ירושליםתשנ"הדבורץ, בצלאל בן זלמןחכמת אליהו <ביאור הגר"א יורה דעה> - נדה

ירושליםתשנ"זגרשוני, יהודה בן גרשון יצחקחכמת גרשון
ירושלים Jeruasalemתשע"באילון אזולאי, תדהרחכמת האין סוף

ירושליםתשע"גבעילום שםחכמת ההתמודדות
ירושליםתשס"חזילברמן, א. ליפאחכמת החינוך

,[רוסיה-פולין],תק"ס]גאלינה, משה בן אליהוחכמת היד - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"דרוזנר, מאירחכמת הלב - עירובי חצירות

ירושליםחש"דגרודזינסקי, אברהםחכמת המוסר
בני ברקתשנ"טאבגי, משה בן ישראלחכמת המצפון - 15 כר'

מנטובה Mantuaתל"וריקיטי, יוסף בן אליעזר שליטחכמת המשכן
בני ברקתשס"גאלעזר בן יהודה מגרמיזא - קורח, שלמה בן יחיאחכמת הנפש <זכות משה>

לבוב Lvovתרל"ואלעזר בן יהודה מגרמיזאחכמת הנפש - 2 כר'
חמ"דחש"דגולדברג, ישראל בן שמעון מנחםחכמת הנפש
ירושליםתשע"טבעילום שםחכמת הצפון

ניו יורקתשי"גקפלן, נחחכמת וקדושת תהלים - א
ניו יורקתשע"חפופקו, אלחנןחכמת חינוך

סט. לואיס St. Louisתרפ"ג - תרפ"דשוחט, שאול ידידיה בן אברהם חייםחכמת ידידיה - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"זספרים חיצוניים. תרמ"זחכמת יהושע בן סירא
ירושליםתשכ"הקובץחכמת ישראל באירופה

בני ברקתשס"דסולומונס, יהושע הרשל אברהם בן נחחכמת לב - 2 כר'
ירושליםתשס"דספר זכרוןחכמת לב

בני ברקתשע"טקיי, מאירחכמת מאיר - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אטורש, דוב בר בן אלכסנדר זושאחכמת מהר"ל מפראג - 2 כר'

פראג,,שע"ב]מנוח הנדל בן שמריהחכמת מנוח



בית אלחש"דאבינר, שלמה חיים הכהן (עורך)חכמת נשים- דברי אמונה ומוסר מתוך זכרונות גליק מהמ
חמ"דתשע"זהס, מרדכי זאבחכמת נשים

לא ידועחש"דרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקחכמת שלמה המלך
פיוטרקוב Piotrkowתרס"אספרים חיצוניים. תרס"אחכמת שלמה עם פירוש ע"ט

ירושליםתשע"בטביב, שלמה בן יוסףחכמת שלמה
וינה Viennaתקע"בלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)חכמת שלמה - 8 כר'

ורשה Warsawתרפ"דספרים חיצוניים. תרפ"דחכמת שלמה - עם פירוש רוח חן
ניו יורקתשס"הפיגא, שלמהחכמת שלמה - 2 כר'

ירושליםתשס"בפרץ, סלימאן שלמהחכמת שלמה
לבוב Lvovתרס"זגרשטל, זאב וולף בן שמואלחכמת תקופות ומזלות

ליקוודתשע"אגינזבורג, חיים ירוחם  בן אפרים מרדכיחלב חגי - יבמות
קרית ספרתשס"דחוברה, חגי בן מרדכיחלב חגי - 2 כר'

מודיעין עיליתתשס"אליוש, חנניה יו"ט  ליפא בן חייםחלב חטה - שביעית, תרומות, מעשרות
בני ברקתשס"גטייב, יצחק חיחלב חטים <המבואר> - 2 כר'

ירושליםתשע"בטייב, יצחק חיחלב חטים <מהדורה חדשה> - 3 כר'
תוניס Tunisתרנ"וטייב, יצחק חיחלב חטים

בני ברקתשס"זבראך, שמעון יואלחלה כהלכתה
חמ"דתשע"חממרות, יעקב בנימיןחלה מלחם

ווארשא,תר"ס,טפליצקי, שלמה בן יהודהחלום הירצל ופתרונו
תל אביב,תרצ"טווייצל, מרדכי בן אברהם מנחםחלום נפלא

ירושליםתש"עחפץ, נח בן ישראלחלון התבה על התורה - 2 כר'
ירושליםתשע"בחפץ, נח בן ישראלחלון התבה - מועדים וזמנים

וינה Viennaתרל"חהחילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ-ישראלחלוף מנהגים
ירושליםתשע"דנחמני, משה יהודה בן מרדכיחלוצים לציון

חמ"דתשע"זהגדה של פסחחלוקא דרבנן <מהדורה חדשה>
לבוב Lvovתרנ"דהגדה של פסח. תרנ"ד. למברגחלוקא דרבנן
בני ברקתשמ"ביוסף משה מדריגיטשיןחלוקא דרבנן
פרמישלה Przemyslתרס"בפוקס, אברהם עזרא בן יעקב פינחסחלוקא דרבנן
בני ברק - ניו יורקתשפ"אליכטנשטיין, אברהם ישעי'חלות תודה

חמ"דתשע"זלבנון, ישראל אריהחלזון הפורפורא
ליקוודתשע"חליפשיץ, אהרן הלויחלזון התכלת במשנת הראשונים

וילנה Vilnaתרל"דברקוביץ, בן-ציון יהודה בן אליהוחליפות שמלות
בני ברקתשס"טשווארץ, יחזקאל אהרןחליצה כהלכתה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"טגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביחללי בת עמי
יוהנסבורגתשי"דספר קהילהחלם - 2 כר'



פקש Paksתרנ"ו - תרס"אסופר, בנימין זאב בן דוד צביחלפות שמלת בנימין - 3 כר'
ונציה Veniceתנ"ה - תנ"וחאבילייו, שמעון בן יהודהחלק בני יהודה

לובלין Lublinתרנ"טקאנטור, בנימין אליהו בן יעקב זאבחלק בנימין
ירושליםתשמ"חיחיא בן יוסף בן צאלחחלק הדקדוק <דברי שלום>

בת יםתשנ"חלוי, חגי - לוי, חברוןחלק הלוי - נשיאת כפיים
בני ברקתש"סשיף, מנחם בן חיים שאול הלויחלק הלוי - 4 כר'

ברוקליןתשס"זכ"ץ, יהונתן בנימיןחלק יהונתן
אלעדתשע"דזריהן, יעקב חי בן ברוךחלק יעקב <מהדורה חדשה>

ניו יורק New Yorkתרפ"ט - תש"יאביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דובחלק יעקב - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקפ"זאלבעלי, יעקב בן יצחקחלק יעקב
ניו יורק New Yorkתרע"ו אחריבנדזאמין, יעקב ליב בן כתריאלחלק יעקב
סאו פאולו Sao Pauloתרצ"חבראוורמאן, יעקב בן אלכסנדר זוסא יהודהחלק יעקב
סאיני Seiniתרפ"גגרינוואלד, יעקב בן נפתליחלק יעקב
וילנה Vilnaתרס"הוורונובסקי, יצחק יעקב בן אהרן דובחלק יעקב
ירושלים Jerusalemתרס"בזריהן, יעקב חי בן ברוךחלק יעקב
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דקאנטור, בנימין אליהו בן יעקב זאבחלק יעקב
אזמיר Izmirתרמ"חפאלאג'י, רחמים נסים יצחק בן חייםחלק יפה

ניו יורקתשע"ופולאק, מנחם בן אברהם הלויחלק לוי <מהדורה חדשה>
ניו יורקתשס"גפולאק, מנחם בן אברהם הלויחלק לוי - 3 כר'
ורנוב נד טופלו Vranoתרצ"חבראך, שאול בן אלעזרחלק לעולם הבא

בני ברקתשנ"זהרשטיין, ראובןחלק ראובן
בני ברקתשנ"טיעקובזון, שמואל מנחםחלק שמואל - 9 כר'
פראגתמ"זשמעון בן אפרים יהודהחלק שמעון - 2 כר'

בני ברקחש''דאלמשעלי, ידידיה בן אלחנןחלקו של ידיד - 4 כר'
שלוניקי Salonikaתקס"הטאריקה, ידידיה שמואל בן יהודהחלקו של ידיד
קידן Kedainiaiתרפ"וזוסמאנוביץ, יוסף בן אשר דובחלקו של יוסף

בית שמשתשע"בבלומנטל, יעקבחלקו של יעקב - 5 כר'
פודגורזה Podgorzeתרנ"חדוד בן אריה ליב מלידאחלקי אבנים - 2 כר'
בני ברקתשע"חאליאב, חיים בן יצחקחלקי בארץ החיים

ירושליםתשנ"אשטרן, ברוך בן שלמהחלקינו בתורתך - 5 כר'
אזמיר Izmirתרל"דפאלאג'י, חיים בן יעקבחלקם בחיים

תל אביבתשל"ושפיגל, יעקב שמואלחלקם של רבנן סבוראי בתלמוד הבבלי
מודיעין עיליתתש"פברויער, אברהם בן דבחלקנו בתורתך
רחובותתש"פמוסדות קרעטשניףחלקנו בתורתך

ניו יורק New Yorkתשי"אפרידמאן, צבי הירש בן מנשה שמחהחלקנו בתורתך - 2 כר'



ירושלים Jeruasalemתשע"דחזני, עמיחיחלקנו עמהם
ישראלתשע"זשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקחלקנו עמהם

ביתר עיליתתשע"גתפילינסקי, אברהםחלקת אברהם - 3 כר'
מונטוידאו Montevideתש"כמילבסקי, אהרן בן משה אריהחלקת אהרן

ביתר עיליתתשע"טאלקיים, אליהו יוחאיחלקת אליהו - 6 כר'
ניו יורקתשע"גרוזן, אפריםחלקת אפרים - 2 כר'
ניו יורקתשמ"חאדלר, אריה אברהם בן ישעיהו חנוךחלקת אריה - 2 כר'

כפר חב"דתשנ"בכהן, אשר למיל בן אברהם צביחלקת אשר
סט. לואיס St. Louisתש"בכהן, בועז בן משה אליהוחלקת בועז - ה
לבוב Lvovתקנ"דהגדה של פסח. תקנ"ד. למברגחלקת בנימין

ניו יורקתשע"הכהן, בנימין בן שרגא פיוולחלקת בנימין - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גקורינמאן, בנימין בן מרדכי צביחלקת בנימין

בני ברקתשע"הלהמן, בנימין בן יוסףחלקת בנימין, ליקוטי ציונים - שביעית
בני ברקתשע"חבלידשטיין, בצלאל יצחקחלקת בצלאל

בני ברקתש"ןאריאל, יעקב אריה בן משהחלקת השדה - פאה
פודגורזה Podgorzeתרמ"ז - תר"סדייטש, אליעזר חיים בן אברהםחלקת השדה

בית עוזיאלתשנ"טרווח, שניאור זלמן בן ישראלחלקת השדה - 4 כר'
חמ''דתשע''זבעילום שםחלקת חיים

קרית ספרתשס"זרבינוביץ, חיים מנחם בן אלטר יהודה אריהחלקת חיים - 2 כר'
ירושליםתש"מפרידמן, חנוך אריה בן יוסףחלקת חנוך - 8 כר'

בלטימורתשס"חקובץ ישיבת נר ישראלחלקת ידיד - בבא מציעא
בני ברקתשנ"הרבינוביץ, יחיאל יהושע בן ירחמיאל צביחלקת יהושע על התורה - 5 כר'

ניו יורקתשע"זברסלר, יהושע בן חייםחלקת יהושע - 7 כר'
ניו יורקתש"עוויכברויט, יהושע אלימלךחלקת יהושע

בני ברקתשס"ורבינוביץ, יחיאל יהושע בן ירחמיאל צביחלקת יהושע - תקנות והנהגות
בני ברקתשס"דוויינגארטן, יואב יהושע בן נתן נטעחלקת יואב על כללי הש"ס - 2 כר'

פיעטרקובתרס"גוויינגארטן, יואב יהושע בן נתן נטעחלקת יואב - 3 כר'
בני ברקתשי"טברקוביץ, יוסף בן קלונימוס קלמןחלקת יוסף <הוצאה ב>
בני ברקתשי"טברקוביץ, יוסף בן קלונימוס קלמןחלקת יוסף <הוצאה ג>

ניו יורקתשכ"בהורוויץ, יוסף משה בן נפתלי הלויחלקת יוסף משה
ירושליםתשל"אארליך, יוסף בן יחזקאלחלקת יוסף
חמ"דתשע"טברנט, יוסף בן שלמה חייםחלקת יוסף

בני ברקתשנ"טוויס, יוסף בן עבירחלקת יוסף - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"א - תשכ"וברייש, מרדכי יעקב בן חייםחלקת יעקב - 7 כר'
ירושליםתשנ"זזייבלד, חיים יצחקחלקת יצחק - 3 כר'



חמ"דתשע"איפה, ישראלחלקת ישראל
ליקוודתשפ"אלייבאוויטש, אלתר חנוך הענאך הכהןחלקת כהן - 2 כר'

רעננהתשל"אשיף, מנחם בן חיים שאול הלויחלקת לוי - סוכה, בכורות
ניו יורקתשכ"דכהן, מאיר בן שמואלחלקת מאיר - 2 כר'

יסניץ Jessnitzתפ"באלשיך, משה בן חייםחלקת מחוקק - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"אבריסק, אשר ליב בן דודחלקת מחוקק
תל אביבתש"זהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלחלקת מחוקק
דסאו Dessauתק"עמשה בן מימון (רמב"ם)חלקת מחוקק
פרג Pragueשס"ומשה שדיל בן אברהםחלקת מחוקק

בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהחלקת מחקק - מטר השמים
ירושליםתשס"חאיזבי, אברהם מרדכי הכהןחלקת מרדכי - 2 כר'
ניו יורקתשל"אגורן, משה חיים בן יוסףחלקת משה - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתש"סגורא, צבי בן משה חייםחלקת צבי
בני ברקתשמ"טיגר, צבי בן יוסף מאירחלקת צבי - גיטין
מודיעין עיליתתשע"וכהן, צביחלקת צבי - ב"מ

ורשהתרע"זרינקוביץ, צביחלקת צבי
וילנה Vilnaתרס"זמאירוביץ, נחמן ראובן בן אליהוחלקת ראובן
ליקוואודתשס"חכהן, שלמה בן אבאחלקת שלמה
קרית ספרתשע"הפרייליך, שמואל בן אברהם יוסףחלקת שמואל

בני ברקחש"דחילקו, יעקב בן שמחהחלקת שמחה - 2 כר'
ניו יורקתשע"ופריד, אהרן בן אלימלךחלת אהרן

ירושליםתשס"וקוסובסקי-שחור, שאול בן יצחק אברהםחלת דבש - 8 כר'
חמ"דתשס"בגנס, יחיאל יעקבחלת יעקב

ניו יורקתשנ"חרובינשטיין, שמחה יואל בן ישעיהו הכהןחלת לחם <מהדורה חדשה>
ניו יורקתשנ"חיהושע העשיל בן אברהם הכהןחלת לחם
לבוב Lvovתרי"גרובינשטיין, שמחה יואל בן ישעיהו הכהןחלת לחם
ירושליםתש"עלזכרו של רבי מסעוד חי חביבחם השמש

ליוורנו Livornoתרמ"אאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהחם לבי
בני ברקתשס"גדיין, נסים בן שלמהחם לבי

בני ברקתשי"חתיקונים. שבעה ימי סוכות.חמד אלהים
ירושליםתש"סתיקונים. שבעה ימי סוכות. תש"ס. ירושליםחמד אלוקים <מכון הכתב>

ליוורנו Livornoתרפ"זתיקונים. שבעה ימי סוכות. תרפ"ז. ליוורנוחמד אלוקים
בני ברקתשע"בתיקונים. שבעה ימי סוכות.חמד אלוקים
וילנה Vilnaתרס"באלפרט, מרדכי דוד בן חיים שבתיחמד מרדכי

ירושלים Jerusalemתר"צגדליה משה בן צבי הירש הלויחמד משה <מהדורה חדשה> - 2 כר'



ירושלים Jerusalemתר"צגדליה משה בן צבי הירש הלויחמד משה - 3 כר'
פירט Fuerthתקנ"חדוד צבי בן יחזקאלחמד צבי

ניו יורקתש"ספרידמן, שלמה זלמןחמד שלמה - 2 כר'
ניו יורקתשע"זשוסטאל, אליהו שמחה בן טוביה ירוחם פישלחמד שמחה - 3 כר'

ירושליםתשנ"גרבינוביץ, חיים מאיר דודחמדה גנוזה זכר מרדכי - 2 כר'
קאניגסבערג,[תרט"ז]אדלמאן, צבי הירש בן מרדכיחמדה גנוזה
ירושליםתשס"דאמסלם, אברהם בן יצחקחמדה גנוזה
וינה Viennaתרפ"אביגלאייזן, יוסף חיים בן משה יהודהחמדה גנוזה
ירושליםתשנ"זבעילום שםחמדה גנוזה

בני ברקתשל"בדייטש, יעקב מנחם מנדלחמדה גנוזה - 3 כר'
לייקוואודתשע"חהלפרין, חיים דוב משה בן שלוםחמדה גנוזה
ירושליםתשנ"דזכאי, שמואלחמדה גנוזה
לבוב Lvovתרל"המייזלש, משה צבי הירש בן שמשוןחמדה גנוזה
פודגורזה Podgorzeתרס"גרוזנפלד, אליעזר בן זאב וולף סג"לחמדה גנוזה

ירושליםתשל"ושלוש, דוד חייםחמדה גנוזה - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרכ"גתשובות הגאונים (תרכ"ג)חמדה גנוזה
לייקוואודתשע"חהלפרין, חיים דוב משה בן שלוםחמדה טובה

בני ברקתשע"גגינזבורג, דניאל בן ראובן יהושעחמדה יקרה - 4 כר'
פתח תקוהתשס"בקאופמן, דניאלחמדות התורה

ירושליםתשנ"זדיין, אברהם בן משהחמדת אברהם - 4 כר'
ירושליםתשל"ורפופורט, אברהם זלמן הכהןחמדת אברהם

בני ברקתשס"וקוגמן, אהרן בן סבריחמדת אהרן - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשכ"גלוונטאל, אפרים שרגא הלויחמדת אפרים - שו"ת
ירושליםתשמ"זרוטנברג, אריה יוסף בן אליעזר שרגאחמדת אריה - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"גזילברברג, אברהם בנימין בן מיכאל משה יהודהחמדת בנימין - מכות

בילגורי Bilgorajתר"צטויב, דוד צבי בן יחזקאלחמדת דוד
אופקיםתשנ"חואקנין, דניאל בן דודחמדת דניאל

ירושלים Jerusalemתרצ"ב - ת"שזקש, דניאל זליג בן חיים פסחחמדת דניאל - 2 כר'
ירושליםתשס"גלרפלד, דניאל בן יהודה ליבחמדת דניאל - 3 כר'
ירושליםתשס"דפרבשטיין, דניאל בן אברהם יהודהחמדת דניאל - 3 כר'
ירושליםתשס"אמכון התורה והמדינה, ארץ חמדהחמדת הארץ - 6 כר'
ירושליםתשנ"אזכאי, שמואלחמדת המוסר - ב

ורשה Warsawתרנ"זפרלמוטר, משה בן אליעזרחמדת הנפש
בני ברקתשע"דשיש, מנחם דב בן אברהם הלויחמדת השבת

טבריהתשע"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןחמדת התורה - בפסוקי התורה



ירושליםתשפ"אבעילום שםחמדת התמיד
פולין Polandתרס"טמייטקס, קלמן חיים בן פנחס יוסףחמדת חיים - 2 כר'

סט. לואיס St. Louisתרצ"גזאמברובסקי, יהושע בן ישראל יצחק הלויחמדת יהושע
נתיבותתשפ"אאלמקייס, יואלחמדת יואל - א

ירושליםתשס"דמזרחי, יוסף חייםחמדת יוסף
לובלין,תרפ"א-תרפ"גסרברולוב, יוסףחמדת יוסף - ב

ירושליםתשמ"טפלבני, יוסףחמדת יוסף - 8 כר'
בני ברקתשס"הוויספיש, יחזקאל בן משהחמדת יחזקאל - 5 כר'

בני ברקתשע"אחמדת ימיםחמדת ימים <מהדורה חדשה> - 3 כר'
ירושליםתשנ"טהולס, שלמהחמדת ימים

אזמיר Izmirתצ"א - תצ"בחמדת ימים. תצ"אחמדת ימים - 3 כר'
ליוורנו Livornoתקכ"ב - תקכ"דחמדת ימים. תקכ"בחמדת ימים - 4 כר'
ונציה Veniceתקכ"גחמדת ימים. תקכ"גחמדת ימים - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"בפילבר, יעקבחמדת ימים
בני ברקתשס"גפרצוביץ, ישראל מאיר בן יחזקאל אהרןחמדת ימים - שבת, פסחים, יומא, סוכה, ב"ק

ירושלים Jerusalemתשט"זשבזי, שלם בן יוסףחמדת ימים - 3 כר'
ביתר עיליתתשע''ואיטח, יעקבחמדת יעקב - 3 כר'

לוס אנג'לס Los Angeתש"בבוימאן, יעקב בן שמעוןחמדת יעקב
ירושליםתשע"הלוי, חיים יעקבחמדת יעקב - 2 כר'
בני ברקתש"מאביטבול, יצחק בן משהחמדת יצחק - ברכות
ירושלים Jeruasalemתשע"חבעילום שםחמדת יצחק - 2 כר'

בני ברקתשע"דממן, שמעון בן שלמהחמדת ירושלים - ירושלמי ברכות
ירושלים Jerusalemתרס"טאלקלעי, בן ציון בן משהחמדת ירושלם
ירבתשס"חדגני, ירוחם בן ישראלחמדת ישראל

ווארשאתרע"דהיילפרין, אליהו דוב בן ישראל דודחמדת ישראל - 2 כר'
זלוצ'וב Zolochevתר"צ - תרצ"בזילברשיץ, חיים משה בן שמואלחמדת ישראל

ירושליםתשע"חישיבת חיי משהחמדת ישראל - קידושין
ירושלים Jerusalemתש"ומדיני, חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהוחמדת ישראל

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"זפלוצקי, מאיר דן רפאל בן חיים יצחקחמדת ישראל - 2 כר'
תשע"טירושליםאטלי, מאירחמדת מאיר
בני ברקתשע"האפשטיין, מרדכי לייבחמדת מרדכי
ניו יורק New Yorkתשי"טבק, משה יעקב בן אברהםחמדת משה
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"בגולונבק, משה אהרן בן חיים ראובןחמדת משה

חולוןתשס"טספר זכרון לזכר דיין, משהחמדת משה - 2 כר'
ורשה Warsawתרנ"ופרלמוטר, משה בן אליעזרחמדת משה



ירושליםתשע"זקגן, משה אהרן הכהןחמדת משה
פתח תקוהתשס"גרוזנצוויג, משהחמדת משה

קליינווארדיין,תרצ"חווייס, אהרן בן כתריאל שלוםחמדת צאן קדשים
ירושלים Jerusalemתש"וגלאזר, צבי דוד בן יוסףחמדת צבי ושפתי צדיקים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"אגלאזר, צבי דוד בן יוסףחמדת צבי - 2 כר'
לבוב Lvovתרל"והורוויץ, צבי הירש בן יעקב יהושע הלויחמדת צבי
מוהילב על נהר דנייפרתקפ"הליברמאן, צבי הירש בן שלמה זלמןחמדת צבי

ורשה Warsawתרנ"טקוויאט, צבי הירש בן יצחקחמדת צבי - 2 כר'
ניו יורקתשי"במזאה, אליהו מרדכי הכהןחמדת ראם

ירושליםתשכ"טרוזנברג, שאול בן מרדכיחמדת שאול - 2 כר'
אודסה Odessaתרס"גשפירא, שאול בן דובחמדת שאול
טבריה - בני ברקתשע"טסבח, שיחמדת שי

ירושליםתשע"חליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחקחמדת שלמה <מהדורת מכון משנת ר"א> - 3 כר'
בת יםתשס"טלוי, שלמה (עורך)חמדת שלמה - 2 כר'
ורשה Warsawתר"נליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחקחמדת שלמה - 4 כר'

בני ברקתשמ"ודייטש, יעקב מנחם מנדלחמודה גנוזה
ירושליםתשל"ושטרנברג, חיים אליהו בן אברהםחמודות אליהו

בני ברקתשס"ווולמרק, יעקב ישראל הכהןחמודות צפונות - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתר"צרובינשטיין, אלימלך בן נחמן הכהןחמודי אלימלך
גלנטה Galantaתרפ"הבאלאיטי, חיים אפרים בן אברהםחמודי אפרים

וילנה Vilnaתשס"הדניאל בן יעקב מהורודנהחמודי דניאל <מהדורה חדשה>
אשדודתשס"זסויסה, דניאל - קדוש, עמירם יוסף (עורכים)חמודי דניאל (עם תמונות בצבעים)

וילנה Vilnaתרל"זדניאל בן יעקב מהורודנהחמודי דניאל - 2 כר'
אשדודתשס"וסויסה, דניאל - קדוש, עמירם יוסף (עורכים)חמודי דניאל

ירושליםתש"ספהלבני, דניאל בן משהחמודי דניאל - א
ירושליםתשע"בדניאל בן יעקב מהורודנא - עטייה, בניהו מן ברדכחמודי דניאל, מעין בינה

ניו יורקתשל"גיאיר, צבי הירש בן חיים יהודהחמודי צבי - 5 כר'
ווילנאתרנ"וליפשיץ, צבי הירש בן אליהוחמודי צבי
ראשון לציוןתשס"ווולפא, בן ציון בן יהודה דוד הלויחמודי ציון
ירושלים Jerusalemתרצ"דכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץחמי טבריא

ירושליםתשע"דוינברג, יצחק מנחםחמין במוצאי שבת - תנא דבי אליהו
רמת גןתשע"טתווינה, שלמה בן עאבדחמישה ואלף

בני ברקתשע"חחממה, אברהםחמישה חומשי תורה - אוצר הראשונים - א בראשית
באר שבעתשע"זקרייסל, חיים (עורך)חמישה קדמוני מפרשי רבי אברהם אבן עזרא

בני ברקתשע"בדויטש, חיים בן נתן יהודהחמישה שיעורים - 5 כר'



בית אלתש"ןפיצ'ניק, אהרוןחמישים צדיקים בתוך העיר
ירושליםתשנ"חאלפסי, יצחקחמישים צדיקים

ירושליםתשע"טגרינולד, שמואלחמישים שנה של תורה בישיבת איתרי
ירושליםתשל"החסידה, ישראל יצחק בן מנחם זאבחמישים שערי חסידות

ירושלים Jeruasalemתש"עעזריה בן אפרים ממודינה - ברגמן, דבורה (מהדירחמס הזמן
ליוורנותר"טשבתי שעפטל בן עקיבא הלוי הורוויץ - אנקאווא, אחמר חדת ועתיק

חמ"דתשע"טפרקוביץ, משה בן אברהםחמר משה
ליוורנו Livornoתקס"בבנבנישתי, חיים בן ישראלחמרא וחיי - 2 כר'

ניו יורקתשס"גהורוויץ, אברהם שמחהחמרא טבא - 2 כר'
ניו יורקתשס"זרטנר, חיים מאירחמרא טבא
ירושליםתשל"דסולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלויחמש דרשות
ירושליםתשס"דזילבר, דוד מרדכי בן שמואל יצחקחמש היריעות
תל אביבתרצ"גהירש, שמשון בן רפאלחמש חנוכות

תל אביבתשל"הלאדזמאן, בנימין בישקאחמש ידות - שער בנימין
וילנה Vilnaתרס"דלווין, בנימין בן יעקבחמש ידות - 2 כר'

ירושליםתשנ"בקשאני, ראובןחמש מאות שנה לגירוש היהודים בספרד
ורשה Warsawתרכ"באלשיך, משה בן חייםחמש מגילות <אלשיך> - 3 כר'

ירושליםתש"לחמש מגילות - מקרא, תרגום, תפסירחמש מגילות <אורח לחיים, מנחת יהודה, החיים והשלום
חמ"דחש"דחמש מגילותחמש מגילות <מוגה ומנוקד ע"פ מסורת תימן>

ישראלחש"דלקט חיבוריםחמש מגילות <עיר התמרים> - 5 כר'
חמ"דתשע"זסג"ל, פנחס שמען הלויחמש מגילות <שימה בפיהם> - 5 כר'
ירושליםתשכ"בקאפח, יוסף בן דודחמש מגילות <עם פירושים עתיקים>

ירושליםתשכ"אתנ"ך. תשכ"א. ירושליםחמש מגילות <תפסיר רס"ג>
ירושליםתש"נאלשיך, משה בן חייםחמש מגילות עם פירוש אלשיך <מהד' וגשל> - 2 כר'

ירושליםתשנ"באורנשטיין, אביאל בן שלוםחמש מגילות עם פירוש נר לרגלי
ירושליםתשנ"אלורברבוים, יעקב בן יעקב משהחמש מגילות עם פירושים

וילנה Vilnaתרכ"טלאנדא, יצחק אליהו בן שמואלחמש מגלות <כפלים לתושיה, משל ומליצה, מפורש, דבר
וילנה Vilnaתר"התנ"ך. תר"ה. וילנהחמש מגלות <מנחת שי, באר שבע>

פרג Pragueתרכ"ותנ"ך. תרכ"ו. פרגחמש מגלות <עם תרגום סורי פשיטא>
ירושלים Jerusalemתשי"בתנ"ך. תשי"ב. ירושליםחמש מגלות <עם י"ב פרושים>

תפרחתשע"בסגל, נחמיה שלום בן יעקב משה הלויחמש פרוטות הן
בגדאד Baghdadתרנ"בתפילות. סליחות. תעניות. תרנ"ב. בגדדחמש תעניות
ליוורנו Livornoתשי"זתפילות. סליחות. תעניות. תשי"ז. ליוורנוחמש תעניות
וילנה Vilnaתרע"דאפרון, אהרן אליעזר בן שאולחמשה אלפין
ירושלים Jerusalemתרמ"זתווינה, שלמה בן עאבדחמשה ואלף



ירושליםתשס"ולוי, יעקב לייבחמשה חומשי תורה  <באר יעקב> - 2 כר'
וינה Viennaתקנ"דבוסקוביץ, חיים בן יעקב - אובורניק, מאיר בן שמעחמשה חומשי תורה <תקון סופרים> - 5 כר'
פירט Fuerthתר"אהיידנהיים, בנימין וולף בן שמשון - צירנדורפר, דודחמשה חומשי תורה <דרך מסילה> - 5 כר'

פרנקפורט דמיןתרע"אהירש שמשון, בן רפאלחמשה חומשי תורה <רש"ר הירש> בגרמנית - ד (במדב
ניו יורקתשע"בהירש, שמשון בן רפאלחמשה חומשי תורה <רש"ר הירש> - 10 כר'

גייטסהעדתשל"גהירש, שמשון בן רפאלחמשה חומשי תורה <רש"ר הירש> (באנגלית) - 6 כר'
פרנקפורט דמיןתרכ"טהירש, שמשון בן רפאלחמשה חומשי תורה <רש"ר הירש> בגרמנית - 2 כר'
ירושליםתש"בהערץ, יוסף צבי (מפרש)חמשה חומשי תורה <ע"פ רי"ץ הערץ> - בראשית

ירושליםתשל"דחמשה חומשי תורהחמשה חומשי תורה <כתב יד הללי> - 2 כר'
ירושליםתשפ"אלב, יעקב זאבחמשה חומשי תורה <פירוש מעט צרי - 6 כר'

רדלהיים - ירושליםתר"ך -תש?לוונשטין, ליפמן הירש -  היידנהיים, בנימין וולף בןחמשה חומשי תורה <עם תרגום אונקלוס מדויק ע"פ כ"י>
ישראלחש"דלקט חיבוריםחמשה חומשי תורה <עיר התמרים> - 10 כר'

ורשה Warsawתר"מ - תרמ"אמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלחמשה חומשי תורה <מלבי"ם> - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתר"ע - תרפ"ומרגליות, גבריאל זאב בן יחיאל יצחקחמשה חומשי תורה <תורת גבריאל> - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"ו - תש"אסילבר, משה בן ישראלחמשה חומשי תורה <חשוקי כסף> - 2 כר'
דוברובנה Dubrovnoתקס"דספורנו, עובדיה - נורצי, ידידיה שלמה רפאל - אליחמשה חומשי תורה <ספורנו, אדרת אליהו, מנורת שלמה

לונדון - ישראלתשמ"זפוזן, משה אליעזרחמשה חומשי תורה <החלוקה על פי מסורת חז"ל>
ורשה Warsawתרל"ג - תרל"הקאלישר, צבי הירש בן שלמה - אהרן מפיסארוחמשה חומשי תורה <ספר הברית> - 5 כר'

וילנה Vilnaתרפ"חקרינסקי, יהודה ליב בן יצחק - אבן-עזרא, אברהםחמשה חומשי תורה <מחוקקי יהודה> - 5 כר'
ישראלתשנ"גקריספין, יעיש בן משהחמשה חומשי תורה <פרח שושנה> - 5 כר'
ירושליםתש"סשטרן יחיאל מיכל בן משה אהרןחמשה חומשי תורה <מדרש הלכה> - 5 כר'

לעמברגתרל"דתורה. לעמברג. תרל"דחמשה חומשי תורה <אור החיים - 5 כר'
אמשטרדם Amsterdamת"םתנ"ך. ת"ם. אמשטרדםחמשה חומשי תורה <שפתי חכמים>

המבורגHamburgתקמ"זתנ"ך. תקמ"ז. המבורגחמשה חומשי תורה <תקון סופרים - 2 כר'
לבוב Lvovתרכ"ד - תרל"דתנ"ך. תרכ"ד. לבובחמשה חומשי תורה <משכיל לדוד, היכל הברכה, מנורת
ורשה Warsawתרס"גתנ"ך. תרס"ג. ורשהחמשה חומשי תורה <פנים יפות, מלא העומר, קומץ המנ

Frankfort on the Maiתרפ"זתנ"ך. תרפ"ז. פרנקפורט דמיןחמשה חומשי תורה <עם מגילות>
חולוןחש"דישורון, חיים (מתרגם)חמשה חומשי תורה בתרגום לארמית כורדית

ירושליםתשע"חפתיחי, משה בן יוסף (עורך)חמשה חומשי תורה דרך הקדמונים - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"טשעשוע, יוסף שלום בן חייםחמשה חומשי תורה ע"פ תורתך שעשועי - 5 כר'

סביונטה Sabbionetaשי"ז - שי"חתנ"ך. שי"ז. סביונטהחמשה חומשי תורה עם התרגום
נאפולירנ"בתנ"ך. רנ"ב. נאפוליחמשה חומשי תורה עם פירוש רש"י

אמשטרדם Amsterdamת"מתנ"ך. ת"ם. אמשטרדםחמשה חומשי תורה עם פירש"י ושפתי חכמים
ירושליםתשנ"אהוצאת החומש המנוקדחמשה חומשי תורה עם פרש"י מנוקד - ויקרא

ונציה Veniceרפ"דתנ"ך. רפ"ד. ונציהחמשה חומשי תורה עם רש"י וחזקוני <ונציה רפ"ד>



ניו יורקחמשה חומשי תורה עם רש"י מתורגם לאנגלית - דברים
בני ברקתשס"חתורהחמשה חומשי תורה
אישרר"נתנ"ך. ר"נ אישרחמשה חומשי תורה
נאפולירנ"אתנ"ך. רנ"א. נאפוליחמשה חומשי תורה
ונציה Veniceרפ"דתנ"ך. רפ"ד. ונציהחמשה חומשי תורה
קושטא Istanbulש"זתנ"ך. ש"ז. קושטאחמשה חומשי תורה

ברלין Berlinתס"ג-תס"חתנ"ך. תס"ג. ברליןחמשה חומשי תורה - א בראשית
וויןתקצ"אתנ"ך. תקצ"א. וויןחמשה חומשי תורה
,Vienna[תרפ"ז]תנ"ך. תרפ"ז. וינהחמשה חומשי תורה
ברליןתרצ"דתנ"ך. תרצ"ד. ברליןחמשה חומשי תורה
איחררמ"ו - רמ"טתנ"ך.חמשה חומשי תורה
שקלוב Shklovתקנ"דאלטשולר, זאב וואלף בן דוב ברחמשה חלוקי אבנים

יוהנסבורג, אפריקה הדתשי"גגד, חיים יוסף איסר בן יצחק אריה הלויחמשה מאורות הגדולים
ירושליםתשס"טשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשחמשה מאמרות <מהדורה חדשה>

ירושליםתשע"בשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשחמשה מאמרות <נוספות>
ברגסס Beregovoתרפ"בשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשחמשה מאמרות

ירושלים Jerusalemתרנ"א - תרנ"בישעיהו בן יוסף הלוי מתבריזחמשה מאמרים מספר חיי הנפש <סוד עץ הדעת>
ירושליםתשע"דפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןחמשה ספרים נפתחים על מצות כתיבת ספר תורה

ניו יורקתשמ"חגרוס, שלום יהודהחמשה ספרים נפתחים
ירושליםתשנ"חדמשק, יוסף - דמשק, מנחם מנדלחמשה ספרים נפתחים

זלישצ'יק Zaleshchikתרס"זלורברבוים, יעקב בן יעקב משהחמשה ספרים נפתחים - פירוש חמש מגילות
ירושליםתשל"גכהן, דודחמשה עשר בשבט

בני ברקתשע"אוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבחמשה קולות
וינה Viennaתרכ"דחמישה קונטרסיםחמשה קונטרסים

זולצבך Sulzbachתקכ"במשה בן נחמן (רמב"ן)חמשה שיטות - ר"ן סנהדרין, ריטב"א מכות, רמב"ן גיטין
זולצבך Sulzbachתקכ"במשה בן נחמן (רמב"ן)חמשה שיטות, ר"ן סנהדרין, ריטב"א מכות, רמב"ן גיטין,

אמשטרדםת"המורטירא, שאול בן יוסף הלויחמשים דרושים יקרים
ניו יורק New Yorkתש"טלווינזון, יעקב בן יהודהחמשים הספדים
ירושלים Jerusalemתשי"זפלאי, פינחס בן מרדכי הכהןחמשים סיפורים

ירושלם,תרע"ט-תרפ"בלוון, נרסיסחמשים שנות הסטוריה - 2 כר'
חמ"דתשע"ובעילום שםחמשת החושים - מבנה יסודי בצורת האדם

חמ"דגינצבורג, מרדכי אהרןחמת דמשק
יס Jassyתר"ערבינוביץ, גדליהו אהרן בן יצחק יואלחן אהרן

צפתתש''פבעילום שםחן בשפתותיך
צפתתשע"חחזקיהו, יהונתן נתנאלחן בשפתותיך - 3 כר'



מודיעין עיליתתשס"חשנברגר, נחמיהחן המגילה
בני ברקחש"דדויטש, אליעזר יששכרחן המקום
מודיעין עיליתתשס"טשנברגר, נחמיהחן העירוב
נתיבותתש"נחורי, נסים חיים חזקיהחן וחסד
ירושלים Jerusalemתרמ"דניניו, רחמים שאלתיאל יעקב בן חיים מאירחן וכבוד
אופקיםתשע"חעזרן, ליאור בן יצחקחן וכבוד

חמ"דתשס"חבדיחי, יחיא בן שכרחן טוב <מהדורה חדשה>
ניו יורקתשס"הטוביה בן אברהם הלויחן טוב <מהדורה חדשה> - 5 כר'

זולקוה Zholkvaתקס"ומאטרסדורף, יואב בן ירמיהו - פרנקל, יצחק בן אוחן טוב זבד טוב
ג'רבה Djerbaתש"וחדאד, נסים בן חנאניחן טוב למרי נפש - 2 כר'

ירושליםתש"לבדיחי, יחיא בן שכרחן טוב
קורץ Koretsתק"מהילל בן אהרן מקופוסטחן טוב
ונציה Veniceשס"הטוביה בן אברהם הלויחן טוב
אמשטרדם Amsterdamתקט"זטייקוס, גדליה בן אברהם מנחםחן טוב

אשדודתשס"אכהן, יוסף בן מאירחן יוסף - 2 כר'
לודתשנ"חמלאכי, מיכלחן יוסף - רבי יוסף המערבי מתונסיה

בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהחן מלכים - דברי חכמים
הנדלר, אריהחן מקום

ירושלים Jerusalemתרפ"זעבאדי, מרדכי בן יעקבחן מרדכי (דרכי חן)
ירושליםתשס"בגולדמינץ, אברהם יעקבחן משה

ירושליםתשע"וגרליץ, שמואל נח בן משולם זושאחן שמואל
ברדיטשוב Berdichevתרע"באפשטיין, יצחק אייזיק בן מרדכי הלויחנה אריאל - 4 כר'

ירושליםתשל"בבערקאוויץ, דודחנה דוד
ניו יורק New Yorkתשי"גמגיד, אלחנן דוד בן יעקבחנה דוד
וילנה Vilnaתרל"ורידב"ז, רפאל יעקב דוד בן זאבחנה דוד

ירושליםתשע"זירמיהו, מנחם נחום בן לויחנה ושבעת בניה
ירושלים Jerusalemתש"דשנירר, שרה בת בצלאלחנה ושבעת בניה

ירושליםתשס"בזילביגר, אוריאל הכהןחנה של חנה
בקליאן Becleanתרצ"ז - תרצ"חליכטנשטיין, אברהם דוב בן שמעוןחנוך בית יהודה

וילנה Vilnaתרס"ולפידות, אליעזר יוסף בן אהרןחנוך הבנים - 2 כר'
לונדון Londonתרע"זשאפוצ'ניק, יוסף בן יהודה ליבחנוך ילדים - אנגלית

ירושלים Jerusalemתש"בבארט, אהרן בן יעקבחנוך לאמונה
ירושלים,תש"גאלינר, אליעזרחנוך ללמוד תורה ולקיום מצוות

ירושליםתשע"חצוקרמן, אברהם יהושעחנוך לנער על פי דרכו
ברוקליןתש"פבלוט, אלימלךחנוך לנער



ירושליםתש"מבלויא, יעקב ישעיהחנוך לנער
ירושליםתשמ"טוגשל, שאולחנוך לנער
כלכתה Calcuttaתר"ןחנוך לנערחנוך לנער
לזכר רבי חנוך סגלחנוך לנער
ווארשא,תרע"בנאה, אברהם חיים בן מנחם מנדלחנוך לנער

ירושליםתשנ"זסירירו, שמואל שאולחנוך לנער - משלי
אזמיר Izmirתרכ"ב-תרל"בפונטרימולי, אברהם בן חיים בנימיןחנוך לנער

בני ברקתשכ"דמוסדות חנוך צאנזחנוך צאנז - 8 כר'
ירושליםתשע"חמוצפי, בן ציון בן סלמןחנוכה בציון
חמ"דחש"דחנונו, אברהם בן דודחנוכה דיליה
אלעדתשע"אלוי, אברהם בן יצחקחנוכה כהלכה

ירושליםתש"עסטארט, יהושעחנוכה עם ר"נ מברסלב
ירושליםתשכ"גחברת קובעי עיתים לתורהחנוכה
חמ"דחש"דילקוט הרבנית הצבאיתחנוכה
צפתחש"דלוי, יהושע בן יום טובחנוכה

ירושליםתשע"טשוורץ, יואל בן אהרןחנוכה, צום עשרה בטבת, ט"ו בשבט
ירושליםתש"עלזכר רבי אברהם רביץחנוכת אברהם
ירושליםתשע"זכהן, אברהם בן רחמיםחנוכת אברך

ירושלים Jeruasalemתשנ"גמרק, עידו בן יוסף יצחקחנוכת בית כנסת והכנסת ספר תורה
ירושלים Jerusalemתשס"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)חנוכת הארון - 2 כר'

בני ברקתשנ"בשאול בן דוד - לוריא שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)חנוכת הבית <מנורת זהב טהור>
ירושליםתשע"בארמוני, משה חייםחנוכת הבית לדוד
מודיעין עיליתחש"דכולל שירת דודחנוכת הבית לדוד

כלכתה Calcuttaתרמ"התווינה, שלמה בן עאבדחנוכת הבית לדוד - 3 כר'
אלעדתשע"בגנוט, שמואל ברוךחנוכת הבית
ונציה Veniceתנ"וחפץ, משה בן גרשוםחנוכת הבית
נתיבותתשע"דכהן, בנציון בן שמעוןחנוכת הבית

יפו Jaffaתשע"זליקוטים משיחות אדמו"ר מביטשקובחנוכת הבית - נישואין וימי החנוכה
ירושליםתש"נמרק, עידוחנוכת הבית

בני ברקתשל"דקוטינר, אברהם חנוך בן יחיאל פנחסחנוכת הבית - 2 כר'
לונדוןתשמ"בשאול בן דודחנוכת הבית, סדר תפילת הדרך

בני ברקתשע"טישיבת פוניבז' לצעיריםחנוכת המזבח
פיוטרקוב Piotrkowתר"סאברהם יהושע השל בן יעקבחנוכת התורה

בני ברקתשס"זברמן, חנוךחנוכת שלמה - 2 כר'
חמ"דתשס"חרולניק, שמואל אליעזר בן צבי הירשחנוכת שמואל



ווילנא,תרצ"דמילייקובסקי, בנימין בן אברהםחנינת בנימין
רמלהתשע"גתימסית, יוחנןחנינת דוד

בני ברקתשס"זאביעד (וולנסקי), מנחם ישראלחנינת ישראל - 4 כר'
אמשטרדם Amsterdamתרל"התיקונים. שוניםחנכת הבית

בני ברק Bene Berakתשע"זברזל, אברהם ישעיהוחנן דעה
ירושלים Jeruasalemתשע"זגרוסברד, אברהם אליקיםחנני אלוקים בזה

ירושליםתשנ"זאהרמן, אלחנן בן יצחק יונהחנני אלוקים
חמ''דתש''פקורח, שלמהחס ושלום

תל אביבתשי"דגלנאטי, אברהם מנחם בן יצחק יעקבחסד אברהם מנחם
ליוורנו Livornoתקפ"ואלמושנינו, חסדאיחסד אל
ירושליםתרצ"טאלמאליח, יוסף בן עיושחסד ה'

ניו יורקתשע"זפאללמאן, אהרון נפתליחסד השם - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"ודי אבילה, אליעזר בן שמואלחסד ואמת <מעי"ן רבי אליעזר>

ירושליםתשנ"טתפילות. חולים ומתיםחסד ואמת השלם
חמ"דתשע"חקשתיאל, אליעזרחסד ואמת נפגשו - סדר אושפיזין

ג'רבה Djerbaתרע"וחורי, חיים בן אברהם זקןחסד ואמת
בני ברקתשל"זעידאן, מכלוף בן משהחסד ואמת
שומרוןתשע"זפרויליך, שמעון בן שמואלחסד ואמת
שלוניקי Salonikaתקע"גצבע, יצחק בן יהודהחסד ואמת

ג'רבה[תרצ"ח]תפילות. חולים ומתיםחסד ואמת - 2 כר'
ירושליםתשע"זטאו, צבי ישראלחסד ומשפט אשירה
ליקוודתשס"הלוין, אליהו בן משה הלויחסד ומשפט אשירה

עפולהחש"דדוד, שמואלחסד ונתינה
ירושליםתשל"חדמרי, משה אברהםחסד ורחמים
נתניהתשס"דיאנה מכלוף - יאנה, גדחסד ורחמים
ירושליםתשכ"ופינקל, חיים זאב בן אליעזר יהודהחסד חיים

ניו יורק New Yorkתש"ח - תשכ"טגרינוואלד, יהושע בן אברהם יוסףחסד יהושע - 3 כר'
תל אביבתשל"חנשר, יצחק בן אברהםחסד יצחק

ורשה Warsawתרנ"טאברהם מפודולסקחסד לאברהם <על התורה>
בני ברקתשמ"ואזולאי, אברהם בן מרדכי - שבתאי, אברהם בן מחסד לאברהם <מגן לאברהם>

ירושליםתשנ"ואזולאי, אברהם בן מרדכיחסד לאברהם <מהדורה חדשה>
ירושליםתשד"מוויינברג, אברהם בן יצחק מתתיהוחסד לאברהם <לך - ויחי>

ירושליםתשס"הוויינברג, אברהם בן יצחק מתתיהוחסד לאברהם <עשרה מאמרות  - מהדורה חדשה>
יוזפוב Jozefowתרמ"הוויינברג, אברהם בן יצחק מתתיהוחסד לאברהם <עשרה מאמרות>

ירושליםתשד"ווויינברג, אברהם בן יצחק מתתיהוחסד לאברהם <שמות - בא>



דרוהוביץ' Drogobychתרמ"השור, אברהם יוסף בן אלעזרחסד לאברהם <על מסכת אבות>
ורשה Warsawתרמ"גאברהם בן דוב בר ממזריץ' (רבי אברהם המלאך)חסד לאברהם - 4 כר'

צ'רנוביץ Chernovtsyתרמ"דאברהם בן יחיאלחסד לאברהם
אמשטרדם Amsterdamתמ"האזולאי, אברהם בן מרדכיחסד לאברהם - 3 כר'
שלוניקי Salonikaתקע"ג - תקע"דאלקלעי, אברהם בן שמואלחסד לאברהם - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"ח - תרצ"גברודנא, אברהם צבי בן משהחסד לאברהם - 4 כר'

מונטריאולחש"דדרייזין, אהרןחסד לאברהם - בראשית
ברסלאו Breslauתר"וטרוימאן, אברהם בן טוביהחסד לאברהם
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"הילין, אברהם בן אריה זאבחסד לאברהם

דימונהתשס"חיצחקי, אוריחסד לאברהם - 12 כר'
ג'רבהתש"בכהן, אברהם בן כלפון משה מג'רבהחסד לאברהם
ירושלים Jerusalemתרפ"ח הס'כהן, אהרן בן יוסףחסד לאברהם
ירושליםחש"דלנשמת אברהם דב רייןחסד לאברהם
אשדודתשס"חמיימון, אברהםחסד לאברהם

ירושליםתשע"בסומפולינסקי, אברהם זאב בן דוד בונםחסד לאברהם - 4 כר'
בני ברקתשע"אספר זכרון לרבי אברהם טייטלבויםחסד לאברהם
בני ברקתשמ"טספר זכרוןחסד לאברהם
ניו יורק New Yorkתשע"אפולאק, מנחם בן אברהם הלויחסד לאברהם

רכסיםתשע"וקוך, אברהם עמרם הלויחסד לאברהם - שמירת הלשון
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"ג - תרנ"זרבינוביץ, אברהם יששכר בר בן שלמה הכהןחסד לאברהם - 2 כר'

ורנוב נד טופלו Vranoתרצ"חשפירא, אברהם בן דובחסד לאברהם
לבוב?תרי"זתאומים, אברהם בן צבי הירשחסד לאברהם - 3 כר'
מנטובה Mantuaתקמ"גתפילות. סידור. תקמ"ג. מנטובהחסד לאברהם - סידור

ליוורנו Livornoתר"התפילות. סידור. תר"ה. ליוורנוחסד לאברהם
חיפהחש"דזייני, אליהו רחמים בן מאירחסד לאומים חטאת

ירושלם,תרע"ב)מריינא, אליהו פינחס בן זאב הכהןחסד לאלפים - 2 כר'
אשדודתשס"זפאפו, אליעזר בן יצחקחסד לאלפים - 7 כר'

נתיבותתשס"בחדאד, סאסי נסיםחסד למשיחו
ירושליםתשס"זקלנר, יוסףחסד למשיחו

בית שמשתש"עסטל, שמואל דב בן יעקב משהחסד לשמואל - א
אמשטרדם Amsterdamתנ"טאוירבאך, שמואל בן דודחסד שמו אל

ירושלים Jerusalemתש"כאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהחסדי אבות וראשי אבות
ירושלים Jerusalemתשט"זיוסף חיים בן אליהוחסדי אבות על פרקי אבות

וילנה Vilnaתרנ"גאבות. תרנ"ג. וילנהחסדי אבות
זולקוה Zholkvaתקכ"האהרן בן יהודה ליב הלוי מאולקסיניץחסדי אבות



ברדיוב Bardejovתרפ"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהחסדי אבות
סאיני Seiniתרפ"הגרינוואלד, יהודה בן יהושע פאלקחסדי אבות - 2 כר'

ירושליםתשס"חוייס, שלמה צביחסדי אבות
קושטא Istanbulשמ"גיעבץ, יצחק בן שלמהחסדי אבות
וילנה Vilnaתרס"טליון, מאיר בן טוביהחסדי אבות
לבוב Lvovתרמ"אפישלר, יחיאל מיכל בן חיים צביחסדי אבות

ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךחסדי אבות - 4 כר'
חמ"דתשע"וסורוצקין, אליעזר בן זלמןחסדי אליעזר

ליוורנו Livornoתקל"ו - תר"נפארדו, דוד בן יעקבחסדי דוד <תוספתא> - 13 כר'
כפר חב"דתשס"ח - תשע"חגינזבורג, יצחק בן שמשוןחסדי דוד הנאמנים - 12 כר'

דבליצקיתשע"ובר חן, אליהו חיים בן ישיחסדי דוד - 3 כר'
ג'רבה Djerbaת"שכהן, דוד בן אבאתוחסדי דוד
אשדודתשנ"טכהן, יוסף בן מאירחסדי דוד

ירושליםתשע"טמג'אר, דוד - מכון באר אליהוחסדי דוד - לדוד מזמור
ירושלים,תשכ"ופתייא, יהודה בן משה ישועהחסדי דוד
בילגורייאתרצ"חצימטבוים, דוד סג"לחסדי דוד
נתיבותתשנ"טחדאד, סאסי נסיםחסדי ה'
ירושלים Jerusalemתרצ"דיעבץ, יוסף בן חייםחסדי ה'

קרקוב Cracowשמ"טמרגליות, משה מרדכי בן שמואלחסדי ה' - 3 כר'
ניו יורקתש"עקריגר, מרדכי אהרן בן זאבחסדי השם על התורה - 5 כר'

ניו יורקתשע"דקריגר, מרדכי אהרן בן זאבחסדי השם על עין יעקב - 17 כר'
ניו יורקתשס"גקריגר, מרדכי אהרן בן זאבחסדי השם - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"אוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודחסדי חן
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"זאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעחסדי יהונתן

ניו יורק New Yorkתרצ"דיעבץ, יוסף בן חייםחסדי יי
ניו יורקתשע"ומוסקוביץ, יוסף חיים בן יחיאל מיכלחסדך מחיים

חמ"דתשע"ומלכיאלי, אריקחסידות בגובה העיניים
ירושליםתשס"ואלפסי, יצחקחסידות בכל דור ודור

רמת גןחש"דרבפוגל, משה מאירחסידות וקוממיות
ניו יורקחש"דצייטלין, הלל בן אהרן אליעזרחסידות חב"ד

ברוקליןתשע"זמכון יסוד החסידותחסידות מפורשת - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"חאגודת חסידי ספינקאחסידות ספינקא ואדמוריה

ירושליםחש"דארלנגר, יצחק משה בן יוסףחסידות - 25 כר'
רמת גןתשע"זרבפוגל, משה מאירחסידילנד

בני ברקתשע"דמכון מראה יחזקאלחסידים דערציילן - א



וץ Vacתרע"זקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןחסידים הראשונים
ירושלים Jerusalemתשט"ז - תשי"חלווין, יהודה אריה ליב בן יצחק מאיר הכהןחסידים מספרים - 3 כר'

תל אביבתש"כשטערין, אברהם בן ישכרחסידישע מעשיות
תל אביבתש"כשטרן, אברהם בן יששכרחסידישע מעשיות

שלוניקי Salonikaתי"בחסן, שבתי בן עמנואלחסן ישועות
ירושלים Jeruasalemתשל"זיאקבס, אברהם בן מאירחסר ומלא בתנ"ך
קרקוב Cracowתרנ"דחסרונות הש"ס. תרנ"דחסרונות הש"ס
מקסיקותשע"הפרץ, שמואל בן מיכאלחפיפה כהלכתה
דוה Devaתרפ"חאבן-עטר, חיים בן משהחפץ ה' - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתשע"דכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - הרבנים לבית קוחפץ חיים <עם הארות>
ירושלים Jerusalemתשע"אכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - קאופן, משהחפץ חיים <עם נתיבות חיים>

כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - רוזלאר, יהונתן בנימין הלויחפץ חיים <עם הערות>
ירושליםתשע"טכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחפץ חיים <מהדורת אגודת נוצרי לשון>

חמ"דתשע"טכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחפץ חיים <עקבי חיים>
ירושלים Jerusalemתשע"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחפץ חיים <שיח התמר>

תל אביבתרצ"בקורח, יחיא בן שלוםחפץ חיים <משכיל על נגינות, משכיל שיר ידידות>
ירושליםתשע"ארוזנר, שלמהחפץ חיים <באר חפרוה>

תשע"זאורטנר, דב בעריש בן נתן יהודהחפץ חיים המבואר <לימוד יומי>
ניו יורקתשס"גכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - קויפמאן, צבי בןחפץ חיים ושמירת הלשון <אידיש>
ירושליםתשנ"זכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחפץ חיים על אגדות הש"ס - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשי"זכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחפץ חיים על התורה
ירושליםתשכ"בכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחפץ חיים על מסכת אבות

ירושלים Jerusalemתשי"טכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחפץ חיים על נביאים וכתובים
ירושלים Jeruasalemתשע"חכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - הופמן, יהודה ארחפץ חיים עם ביאור דעת חיים
ירושלים Jeruasalemתשע"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - היימן, עופר שמאחפץ חיים עם ביאור שיח התמר

ירושליםתשס"הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - רוזנר, שלמהחפץ חיים עם עלי באר ומקור הבאר
לבוב Lvovתרנ"איוזפסברג, חיים יצחקחפץ חיים

ירושליםתש"עכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחפץ חיים - 5 כר'
מקנסתש"במאיימראן, חיים בן משהחפץ חיים

ירושליםתשנ"גשבזי, שלם בן יוסףחפץ חיים - שירי רבי שלם שבזי
ירושליםתשנ"אפנט, חיים צבי בן יעקבחפץ יהונתן
ג'רבה,,תרע"ח]כהן, שלום דניאל יהודה בן משהחפץ יקר

חמ"דתשס"בקובץ זכרוןחפצי בה'
ברלין Berlinתר"החופש מטמוניםחפש מטמונים

ירושליםתשנ"זאולמאן, חיים צביחץ תשועה



ערדחש"דברנד, יצחק בן וולף זאבחצוצרות מלחמה
בני ברקתשס"דסיטיון, אליהוחצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך

כזבלנכה Casablancaתרצ"בתיקונים. חצות. תרצ"בחצות לילה אקום
ירושליםתשס"ואולמן, חיים צבי יוסףחצי גבור
לונדון Londonתרס"אגרוסברג, מנשה בן יחזקאל יונהחצי מנשה

בני ברקתשע"ולחובר, דוד בן משהחציו לה' וחציו לכם
ירושליםחש"דבורשטין, אברהם בן מנחםחציצות בטבילה כתוצאה מתכשירים רפואיים

חמ"דחש"דעייש, דוד חייםחצר אהל מועד
תש"פחסידות שומרי אמוניםחצר אמונים - 3 כר'
בני ברקתש"פרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןחצר אמונים - 3 כר'

ירושליםתשע"ואלבאז, רפאל משה בן שמואלחצר המשכן
ירושליםתשס"וזילבר, ליאורחצר חורבת רבי יהודה החסיד

ירושליםתש"סזכריה, שבתיחצר כולל גליציה וחצר הירשנזון בירושלים שבין החומות
ישראלחש"דאלעזר, יעקבחצרות בירושלים העתיקה

ירושליםתשל"זקורן (וינקלר), זלמן מנחם בן שמעוןחצרות בית ה' <עם הגהות המחבר>
ירושליםתשע"טהלברשטט, ישעיה בן יוסףחצרות ישע
יערהתשס"וקטן, חגי בן גבריאלחק הטהרה

בני ברקתשל"זהרשקוביץ, שמעון אהרןחק המוסר - 2 כר'
ירושליםתשמ"זקרלנשטיין, חנוך העניך בן דוב צביחק המלך - 4 כר'
ירושליםתשס"דקובץחק הקדש - זבחים

ירושלם,,תרפ"ד]בנין בן מנחם משהחק וזכרון
מודיעין עיליתתשס"בבלייך, אברהם יהושע העשיל בן ראובןחק וזמן - נדה וטבילה

בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהחק וזמן
ירושליםתש"פגבאי, שאול בן מרדכיחק ומשפט - אורח חיים

ירושליםתשמ"וגרשוני, יהודה בן גרשון יצחקחק ומשפט
פס Fezתרצ"אטולידאנו, חיים בן משהחק ומשפט
ניו יורקתשע"וכץ, משה בן יוסף דוב הכהןחק ומשפט
ירושלים Jeruasalemתשע"גקואינקה, וידאלחק חיים

בני ברקתשמ"בדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבחק יהו"א ומבטליו  -  דרש דרש א
אמשטרדם Amsterdamת"צברסלוי, יוסף משה בן דודחק יוסף

דסאו Dessauתנ"וריישר, יעקב בן יוסףחק יעקב - 3 כר'
בני ברקחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןחק יריכות

בודפסט Budapestתרפ"ז - תר"צוולץ, ישראל בן צביחק ישראל - 2 כר'
לבוב Lvovתרס"וחיימוביץ, חיים יהודה בן סעדיה הלויחק לחדש

מצרים,ת"קחוק לישראל. ת"קחק לישראל <דפוס ראשון> - 2 כר'



בני ברקתשס"טחק לישראל. בני ברק. תשס"טחק לישראל <הדפסה חדשה> - 5 כר'
פרג Pragueתקנ"חמשה בן מימון (רמב"ם)חק לישראל <ספר המצות לרמב"ם>
בני ברק Bene Berakתשס"אאשלג, יהודה ליב הלויחק לישראל זהר עם פירוש הסולם

ניו יורקתש"יחק לישראל. ניו יורק תש"יחק לישראל עם מ"ב פירושים - 10 כר'
ירושליםתש"יוולץ, ישראל בן צביחק לישראל - 3 כר'

ליוורנו Livornoחש"דחוק לישראלחק לישראל - ד דברים
סלויטה Slavutaתקצ"בחוק לישראל. תקצ"בחק לישראל - 5 כר'
וילנה Vilnaתר"פחוק לישראל. תר"פחק לישראל - 5 כר'
לבוב Lvovתרנ"דחוק לישראל. תרנ"דחק לישראל - 3 כר'
ליוורנותרנ"זחוק לישראל. תרנ"זחק לישראל - 5 כר'

ליוורנו Livornoת"קקאזיס, חנניה בן מנחםחק לישראל
ורשה Warsawתרפ"זברמאן, משה יהודה ליב בן דוד הלויחק משה - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"זבורג'ל, נתן בן אברהםחק נתן <מהדורה חדשה>
בת  יםתשס"חעמרם, נתן בן חיים - אבן לחמיש, שלמה - הלוי, מחק נתן <עלוי נשמות> - אגרת התוכחה והאמונה - בית 

ליוורנו Livornoתקל"ובורג'ל, נתן בן אברהםחק נתן
Berdichevתרס"ההויכמאן, משה בן יצחק אהרןחק עולם
ירושלים Jerusalemתרנ"בכולל ווליןחק עולם
ברטיסלבה Bratislavaתר"נביק, אברהם בן יעקבחקור דבר
מונקץ' Mukachevoתרס"אגלזנר, משה שמואל בן אברהםחקור דבר

אזמיר Izmirתרל"גפאלאג'י, חיים בן יעקבחקות החיים
ווארשאתרל"אז'שבסקי, שמואל חיים בן אחקי דעת - 2 כר'

סדילקוב Sudilkovתקצ"הקופמן, משה יקותיאל בן אביגדור הכהןחקי דעת
מילווקי Milwaukeeתרצ"גרשבסקי, שמואל חייםחקי דעת - א

דיהרן פארט,,תק"ז]משה יקותיאל קופמאן בן אביגדור הכהןחקי דרך
סדילקוב Sudilkovתקצ"דקופמן, משה יקותיאל בן אביגדור הכהןחקי דרך

וארשאתרנ"זבעילום שםחקי התורה (מתוך התורה והחיים)
תל אביבתש"טאפשטין, משהחקי התורה והבריאות

ניו יורקתש"עקניג, חיים ישעיהוחקי חיים על התורה - 2 כר'
ברלין Berlinתקנ"ויעקב חיים בן יהושע הכהןחקי חיים
ורשה Warsawתר"סכהן, שמעון בן יעקבחקי חיים
סאיני Seiniתרפ"המרמלשטיין, יהודה ישכר בן צבי סג"לחקי חיים
ירושלים Jerusalemתרע"אסופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהוחקי חיים

ניו יורקתשמ"טקניג, חיים ישעיהוחקי חיים - 7 כר'
סדילקוב Sudilkovתקצ"השפירא, נתן נטע בן שלמה - קופמן, משה יקותיאלחקי משפט

תל אביבתשכ"חאלון, מנחםחקיקה דתית



מודיעין עיליתתשנ"טהלטן, מיכאל שלמה בן נתנאל הכהןחקירות במסכת ברכות
הרצליהחש"דפישמן, גרשון חנוךחקירות והארות
ירושליםתש"ערולניק, שמואל אליעזר בן צביחקירות שמואל

בני ברקתשע"אראם, אברהםחקירות
ליק Lyckתרל"בכהנא-שפירא, ישעיהו מאיר בן יוסף בירךחקירת ראשית

חמ"דתשע"חשטייגר, חיים מענדילחקל חיים - 2 כר'
ניו יורקתשס"גווייס, יצחק אייזיק בן יוסף מאירחקל יצחק <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ניו יורקתשי"בווייס, יצחק אייזיק בן יוסף מאירחקל יצחק <עה"ת> - א
ליקוודתשפ"אבהרי"ף, מרדכי בן ידידיה פסחחקל תפוחים <מהדורה חדשה>

ורשה Warsawתרע"ב ותרנ"ו הוא ט"סבהרי"ף, מרדכי בן ידידיה פסחחקל תפוחים
ניו יורקתש"לטויב, מנחם שלמה בן משה מקאלובחקל תפוחין

ראש העיןתשל"גמשמר, יעקב נגרחקל תפוחין, סמא דחיי
שלוניקי Salonikaת"ר - תר"טפאלאג'י, חיים בן יעקבחקקי לב - 3 כר'

חמ"דתש"יקיסטאהל, חיים מאירחקר דבר
ירושלים Jerusalemתרנ"ח - תרס"בזיוויטץ, משה שמעון בן יחזקאלחקר דעת - 2 כר'

ליקוודתשס"אלאנדא, נפתלי הירץ בן יואל משה הלויחקר הלכה <מהדורה חדשה> - 2 כר'
מינכן Munichתרס"דארנטרוי, חנוך בן יונה הכהןחקר הלכה

ירושליםתשט"וגרוסברג, ירוחם פישלחקר הלכה - במעשר פרי הבננות
לבוב Lvovתרמ"חלאנדא, נפתלי הירץ בן יואל משה הלויחקר הלכה

ניו יורקתשמ"דמאנדיל, יצחק הלויחקר הלכה - הלכות ריבית
ניו יורקתרנ"אספיבק-ספקטור, אהרן בן יעקבחקר הלכה
מונקץ' Mukachevoתרנ"חקאליר, אלעזר בן אלעזרחקר הלכה

ירושליםתשס"ברוזין, קלונימוס קלמן בן אליהו חייםחקר המנחה
ירושליםשירמן, חייםחקר השירה והפיוט

תל אביב Tel Avivתש"ככהנא, קלמן בן בנימין זאב הכהןחקר ועיון - 5 כר'
חמ"דתשפ"אפרוש, חיים יצחקחקר ועיון - 30 כר'
ירושליםתשל"ורצהבי, יהודהחקר יהדות תימן

קידן Kedainiaiתרפ"טפרידמאן, יצחק אייזיק בן יוסףחקר יצחק
ירושליםתשפ"אאוצר הפוסקיםחקר משפט - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתרצ"דגיפשטיין, יהושע בן בצלאל זאבחקר קהלת
ביאליסטוק Bialystokתרפ"חליאצקי, שמואל בן דובחקר שמואל
בני ברקתשע"החזן, יעקב בן לויחקרי אור

ירושליםתשס"ואלפסי, יצחקחקרי ארץ ישראל
פתח תקוהתשע"אקפנר, דוד יוסף חיים בן דובחקרי דוד - 4 כר'

תל אביב Tel Avivתרצ"טוולמאן, מנחם מנדל בן אליהוחקרי הארץ



ירושלים Jerusalemתש"דמוהליבר, שמואל בן יהודה ליבחקרי הלכה ושו"ת
מודיעין עיליתתשע"אהבלין, מנחם בן אליהו דודחקרי הלכה - 2 כר'

ירושליםתשנ"גכהן, אליהו יוסף שאר ישוב בן דודחקרי הלכה
ירושליםתש"פמאזוז, יצחק בן מצליח חיחקרי הלכה

ניו יורק New Yorkתשע"ופיקארסקי, ישראל יצחק בן מרדכי מנחםחקרי הלכות <מהדורה חדשה> - 3 כר'
כפר חב"דתשע"טגוראריה, אליהו יוחנן בן נתןחקרי הלכות - 2 כר'

וילנה Vilnaתרל"המשכיל-לאיתן, משה ניסן בן אברהםחקרי הלכות
ניו יורק New Yorkתשי"ז - תש"לפיקארסקי, ישראל יצחק בן מרדכי מנחםחקרי הלכות - 8 כר'
לונדון Londonתש"דשווימר, יחיאל נתן בן יוסףחקרי הלכות - 2 כר'

בני ברקתשע"זנאה, חגי אלישיבחקרי טל
ירושליםתשכ"ופדרבוש, שמעון בן צבי הרשחקרי יהדות - 2 כר'

ירושליםתשס"דהיימן, אריה לייבחקרי לב - 3 כר'
שלוניקי Salonikaתקמ"ז - תרל"החזן, רפאל יוסף בן חייםחקרי לב - 14 כר'

ירופשליםתשמ"חישיבת הגרז"ר בענגיסחקרי לב - א
לונדון Londonתר"עלווין, אריה ליב בן נתןחקרי לב
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גלווינבוק, ראובן בן יצחק נחחקרי לב

בני ברקתשנ"דמלמד, ראובן בן משה ליבחקרי לב - חובת הלבבות
מודעין עליתתשע"דקלופט, חיים בן יואלחקרי לב
ניו יורק New Yorkתש"זראשגולין, זלמן דוב בן אברהם צביחקרי לב

ירושלים Jerusalemתשמ"וזיידל, משה בן יהושעחקרי לשון - 2 כר'
באר שבעתשע"בחלמיש, משהחקרי קבלה ותפילה
ברלין Berlinתרפ"טגולומב, דוד בן יהודה ליבחקרי קדמוניות - א

ירושליםתשס"זקובץחקרי תורה - א
ירושלים Jerusalemתרצ"חפדרבוש, שמעון בן צבי הרשחקרי תלמוד

ירושליםתשל"הישר, ברוך בן דודחקרים
ירושליםתשכ"דחכם, שמעוןחקת הפסח <תפסיר פרסי>

בודפסטתש"דגאסנבויאר, בן ציון בן שמואל נחום הלויחקת הפסח הקצר
בני ברקתשע"וחקת הפסח - איגרת מהרי"ץ - זבח פסח

נתניהתש"פארביב, אלוןחקת הפסח - 2 כר'
יבנהתשפ''אבן שושן, יוסף מאירחקת הפסח
כלכתה Calcuttaתר"דהגדה של פסח. תר"ד. כלכתהחקת הפסח
ליוורנו Livornoתרי"גטייב, יצחק בן בנימיןחקת הפסח
שלוניקי Salonikaשכ"טפיזאנטי, משה בן חייםחקת הפסח
אשדודתש"עפרץ, אלחנן בן יעקבחקת הפסח
וינה Viennaתרכ"גתיקונים. ימי ניסן. תרכ"גחקת הפסח



ליוורנו Livornoתרל"התיקונים. ימי ניסן. תרל"החקת הפסח
בני ברקתש"פדיין, נסיםחקת התורה
וילנה Vilnaתרכ"ורוזנפלד, שמואל בן בנימין וולףחקת התורה

ירושלים Jeruasalemתשס"זטלסניק, יצחק ליבחקת משפט - 3 כר'
ירושליםתש"עפרץ, אלחנן בן יעקבחקת משפט - לא תגזול

ירושלם,תרנ"ג-תרנ"התפילות. מחזור. תרנ"ג. ירושליםחקת עולם - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתרנ"ג - תרנ"התפלות. מחזור. ירושלים. תרנ"גחקת עולם - ו

ירושליםחש"דשטרן, שמואלחרב  מעץ - מעשה מבטחון
קארני,תרס"דלבל, ישראל בן יהודה ליבחרב חדה

St. Louisתרפ"גדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןחרב לד' ולישראל
בני ברקתש"פגרוס, מרדכי בן צדוקחרב פיפיות
ירושלים Jerusalemתשי"חיאיר בן שבתי מקוריוחרב פיפיות
בני ברקתש"פמקסימוב, אוריאלחרב פיפיות

תל אביבתשמ"ארוזן, מינה (מהדירה)חרבות ירושלם <מהדורה מוערת>
ירושלים Jerusalemתרפ"חחורבות ירושליםחרבות ירושלם - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"זרוטמן, נתןחרבות צורים
ירושליםתשס"גאזכרי, אלעזר בן משהחרדים - על התורה

אמשטרדםת"ייהודה יצחק בן יעקב מחנצ'יןחרוז נאה על דרך הלצה לשמוח בפורים
ירושלים Jerusalemתרע"במרגליות, גבריאל זאב בן יחיאל יצחקחרוזי מרגליות - 2 כר'

קרקוב Cracowתרנ"זאורנשטיין, יצחק ראובן הכהןחרוזי פנינים
אור עציוןתשע"בבאוואר, יצחקחרוזי תורה

כרם ביבנהחש"דפרידמן, אהרןחרות על הלוחות
ירושליםתשנ"ורבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהןחרותה ליום השביעי

ניו יורקתשכ"בפולק, פנחס שלוםחרמש בקמה על מסכת אבות
מרגיטה Marghitaתרצ"ב-תרצ"טטויב, משה בן מנחם אלטרחרש אבן

פיוטרקוב Piotrkowתרע"אקרופמאן, מאיר יהושע בן יעקבחרש וחשב
בני ברקמושקוביץ, יחזקאל בן בנימין הלויחש"ש ללא חשש

ירושליםחש"דפאל, אליעזר דודחשב האפד - 11 כר'
לבוב Lvovתרכ"בפינחס אריה בן צביחשב האפד
מודיעין עיליתתשס"חפרידמן, אברהם בן נפתלי צביחשב האפד

חדרהתשע"זביטון, שמעון חנניהחשב האפוד - 2 כר'
חמ"דתש"פפאל, אליעזר דודחשב האפוד - ה (דברים)

ירושליםתשכ"גפדווא, חנוך דובחשב האפוד - 3 כר'
חיפהתשע"אויסבלום, ברוך בן שלוםחשב ההלכה - בשר בחלב

ירושליםתשנ"דגובנער, שמעון זאבחשב משה - מנחת שמעון - פרי זאב



ירושליםתשע"זרבינוביץ, ברוך יהושע ירחמיאל בן נתן דודחשב נבונים
ירושליםתש"עסופר, אברהם שמואל בנימין בן עקיבאחשב סופר <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ירושליםתשכ"זסופר, אברהם שמואל בנימין בן עקיבאחשב סופר - 2 כר'
ירושליםתשנ"חהבלין, שלמה זלמןחשב שלמה - א

ירושליםתשע"אלווין, חנוך הניך בן פינחס הכהןחשבה לטובה <מהדורה חדשה>
בני ברק Bene Berakתשע"זדיין, נסים בן שלמהחשבה לטובה
פיוטרקובתרצ"גדנציגר, יהודה משה בן יחיאל יוסףחשבה לטובה
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"טלווין, חנוך הניך בן פינחס הכהןחשבה לטובה
בית שמשתשע"ובעילום שםחשבון בית כור

בודפסט Budapestתרצ"ו - הקד'כולל שומרי החומותחשבון ההכנסות והוצאות
ירושלם,תרפ"ז-תרצ"הירושלים. בית חינוך עוורים לבני ישראלחשבון המגבית של חנוכה שנת תרצ"א

ירושליםתשל"אכהן, יעקב מרדכי בן מיכל יוסףחשבון הנפש
וילנה Vilnaתרס"חבלוך, אברהם דוד בן מרדכי יעקבחשבון העולם
ניו יורק New Yorkתשי"בפוטאשניק, יהודה אריה בן משה מנחםחשבון העולם

ירושלם,תרנ"אירושלים. עדת המערביםחשבון חברת חסד ואמת
ברצלונה Barcelonaתש"כאברהם בן חייא הנשיאחשבון מהלכות הכוכבים

ירושלים Jerusalemתרס"דגולדמאן, צבי אריה בן חיים שלום שכנאחשבון פרטי המצות
ירושליםתשס"בזילבר, יצחק בן בן ציוןחשבון שבעים שנות שמיטה ויובל שלא נשתמרו

ורשה Warsawתרפ"זבורנשטיין, חיים יחיאל בן שמואל הלויחשבון תקופות ומולדות
ירושליםחש"דבעילום שםחשבונו של עולם
בני ברקתשכ"גזילבר, בנימין יהושע בן ברוךחשבונו של עולם
ירושלים Jerusalemתשכ"טשבילי, חיים בן ירמיהוחשבונות הגאולה
בני ברקחש"דויסברגר, מאירחשבונות רבים
תל אביבחש"דפולק, יהושע בן משה יהודהחשבי מחשבות

בני ברקתשס"טזילברשטיין, יצחק בן דוד יוסףחשוקי חמד - 26 כר'
חמ"דתשע"ופיינשטיין, ברוך אברהם בן חייםחשוקי כסף

חולוןתשל"אנחום, יהודה לויחשיפת גנוזים מתימן
ירושליםתשס"גאדלר, מנחםחשמונאי ובניו

בני ברקתש"פטאוב, יוסףחשמל בשבת - כתבים ואגרות
ירושליםתשל"ההמכון המדעי הטכנולוגיחשמל ושבת

ורשה Warsawתרפ"ז - תר"צוואלקין, אהרן בן יעקב צביחשן אהרן - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"ארוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקחשן המשפט של הכהן הגדול

ברדיוב Bardejovתרע"גאמסל, יצחק צבי בן פרץחשן ואפוד
וילנה Vilnaתרמ"גזאטורנסקי, משה שלמה זלמן בן אליהו דוד הלויחשק שלמה <שיר השירים>

ירושלים Jeruasalemתשע"אחיים ניסים שלמה בן מרדכיחשק שלמה <מהדורת מכון הכתב>



שעלביםתשע"חפאפנהיים, שלמה בן זליגמאןחשק שלמה שרשים <מכון שלמה אומן>
ונציה Veniceשפ"גדוראן, שלמה בן צמח (התשב"ץ)חשק שלמה

שלוניקי Salonikaש"סהלוי, שלמה בן יצחק הזקן - יצחק בן שלמה הלויחשק שלמה - 2 כר'
ג'רבה Djerbaתש"בחורי, שלמה בן אליהוחשק שלמה
קושטא Istanbulתקכ"חחיים ניסים שלמה בן מרדכיחשק שלמה
ורשה Warsawתרמ"חלווינסון, משה שלמה בן יהודהחשק שלמה

נתיבותתש"סמאזוז, שלמהחשק שלמה - 2 כר'
וונציהשע"זקורדובירו, גדליה בן משהחשק שלמה

בני ברקתשע"בשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויחשקת התורה
ליקוודתשע"בהערשאפט, יצחק בן שלמהחשקת שלמה - 3 כר'

ירושליםתשע"אקרלינסקי, שלמה בן יעקבחשקת שלמה
ניו יורקתשס"חגלר, שלום דוד בן שמעוןחשרת מים
פיוטרקוב Piotrkowתרס"דכהן, יחיאל מיכל בן אברהם הכהןחשרת מים
מודיעין עיליתתשע"אהסגל, משה בן אברהםחת"ם משה

ירושלים Jeruasalemתשע"הנחמן בן שמחה מברסלבחתונה ונישואין
ירושליםתשע"חבן שלום, אברהם צבי בן ישראל זאבחתונת התורה

קלוז' Clujתרפ"ט - תשל"דסופר, משה בן שמואלחתם סופר <דרשות> - 4 כר'
ירושליםתשמ"חסופר, משה בן שמואלחתם סופר <על הש"ס> - 18 כר'
ירושליםתשס"זסופר, משה בן שמואלחתם סופר <על התורה> - 7 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרנ"וסופר, משה בן שמואלחתם סופר <ש"ס> - 8 כר'
ירושליםסופר, משה בן שמואלחתם סופר <שו"ת. מהדורה חדשה> - 8 כר'

ישראלתש"לסופר, משה בן שמואלחתם סופר <שו"ת> - 8 כר'
עפולהתשע"וסופר, משה בן שמואלחתם סופר <שיר השירים>

ירושליםתש"ססופר, משה בן שמואלחתם סופר החדש על התורה
ירושליםתשע"זסופר, משה בן שמואלחתם סופר מאמרים חדשים

מיהלוביץ Michalovceתרצ"טסופר, משה בן שמואלחתם סופר על התורה - 7 כר'
לא ידועחש"דסופר, משה בן שמואלחתם סופר על מסכת אבות

ירושליםתשס"גדויטש, דוד יהודה בן אליהו הכהן (עורך)חתם סופר - מילה
ישראלתשכ"וסופר, משה בן שמואלחתם סופר - 10 כר'

בני ברקתשע"טדיין, נסים בן שלמהחתם קדש לה'
פרג Pragueשס"ורונקיל, זלמןחתן דמים
ירושליםתש"פכהן, שמואל בן יהודהחתן ותורה
ניו יורקתשכ"ולאנדא, ישראל אברהם אלטרחתן ישעי'

אלעדתשס"חלוי, אברהם בן יצחקחתן כהלכה
ירושליםתשע"דמינצברג, מאיר בן משה צביחתן מצוה



אונגור Uzhgorodתרל"דארנפלד, שמואל בן דוד צביחתן סופר - 11 כר'
כפר חב"דתשס"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןחתן עם הכלה

בני ברקתשס"בכהן, אהרן בן משה ישעיהוט"ו בשבט בהלכה
ירושליםתש"עעל פי ספרי הרב משה ויאט"ו בשבט ללא תולעים

בני ברקתשס"דשטיין, אפרים פישלט"ו בשבט לענין תחנון ונפילת אפים
בני ברקתש"נקורצוויל, אהרןט"ו בשבט ראש השנה לאילנות

ירושלים Jeruasalemתשנ"זבית מדרש גבוה להלכה בהתישבותט"ו בשבט - הלכות ומנהגים
צפתחש"דלוי, יהושע בן יום טובט"ו בשבט

תל אביב Tel Avivתשכ"וחודרוב, מנחם דודט"ו מאמרים
ירושלים Jerusalemתשי"אמונק, יחיאל אריה בן מתתיהו הכהןט"ו מעלות יחיאל
ירושליםתש"עשהרבני, אוריט"ל מלאכות שבת

ניו יורקתש"פגוטמן, חיים קלמןט"ל מלאכות - 3 כר'
ניו יורקחש"דספר קהילהטאמשוב דלובלין - טאמאשאווער יזכור בוך

ירושליםתשל"דפוקס, אברהםטאשנד
ירושלים Jerusalemתשכ"הקלירס, משה בן מאירטבור הארץ - 2 כר'

פתח תקוהתשנ"זקרא, יוסף חיים בן יצחק זליגטבח והכן <מהדורה חדשה>
מיהלוביץ Michalovceתרצ"ופאק, חנוך בן אלקנהטבח והכן

לייפציג,,תרי"ט]קרא, יוסף חיים בן יצחק זליגטבח והכן - 2 כר'
ישראלתשנ"הזאבי, רחבעםטבח חברון תרפ"ט

וילנה Vilnaתרנ"גדמבו, יצחק בן אהרןטביחת הבהמה
אפרתתשע"זבן מאיר, יהושעטבילת כלים חדשים
חמ"דתשע"טפיליפס, מרדכי יעקב בן בנימין יצחקטבילת כלים כהלכתה

ירושלים Jeruasalemתשע"זווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסטבילת כלים
כפר חסידיםתשע"הבעילום שםטבלאות חזרה על הש"ס

ירושליםתשע"געל פי פסקי רבי עובדיה יוסףטבלת הכשרת כלים לפסח
חמ"דחש"דטבלת סדר הדורות והקבלהטבלת סדר הדורות והקבלה

ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןטבע הבריאה והתשובה
ירושליםתשע"דבניאל, לוי יצחק - בר און, אריאל שלמהטבעות השולחן - תולעים

ירושליםתשס"ושפירא, משה אריה ליבטבעות זהב <מהדורה חדשה> א-ב
ירושליםתשט"זשפירא, משה אריה ליבטבעות זהב - 2 כר'

ירושליםתשכ"טשיינברג, חיים פינחס בן יעקב יצחקטבעת החושן - 5 כר'
בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהטבעת המלך

ירושליםתשע"המס, אליהו בן עזריאלטבעת המלך - קידושין
ירושלים Jeruasalemסימן טוב, יוסף חיטבעת יוסף

ירושלים Jerusalemתש"ייודילוביץ, מרדכי דוב בן שלמהטבריה



ירושלים Jerusalemתש"ושפירא, יצחקטבריה
וילנה Vilnaחש"דלעוונער, ג. ח.טהויער פון גיהנם

ורשה Warsawתרנ"ויום-טוב נטיל בן מנחםטהור רעיונים - 2 כר'
בית אלתשע"גאבינר, שלמה חיים הכהןטהור שפתים

ניו יורקתשס"טרוזמן, יונתן הלויטהר לבנו
ראש העיןתשס"זמונייצר, אבישלום בן ניסיםטהרה הריון ולידה כהלכה

בני ברקתשע"וינאי, יאיר יששכר  בו יהודה אריהטהרה כהלכה
ירושליםתשנ"חפרקש, יקותיאלטהרה כהלכה - 2 כר'

אמשטרדם Amsterdamתצ"גטהרות הקודש. תצ"גטהרות הקודש
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבטהרות הקודש - טהרות

אור עקיבאתש"פדמתי, מיכאלטהרנו נורא
ירושליםתשע"זלבנון ויספיש, אליהו אליעזרטהרת אליהו - 2 כר'

ירושליםתשל"ושטרנברג, חיים אליהו בן אברהםטהרת אליהו
ברוקליןתשס"אגלדצלר, אליעזרטהרת אליעזר

ירושליםחש"דספקטור, דוד אברהםטהרת ארץ ישראל
ירושלים Jerusalemתרצ"הקצין, שלמה בן שאולטהרת בנות ישראל

חמ"דתשע"דמושקוביץ, ברוך צבי בן דוד הכהןטהרת ברוך
תל אביב Tel Avivתשי"דכהנא, קלמן בן בנימין זאב הכהןטהרת בת ישראל - 3 כר'

ניו יורקתשי"טראבינאוויטץ, מרדכיטהרת בת ישראל
בני ברקתשע"ביוז'וק, חיים בן שמעון אריהטהרת דוד

ניו יורקתשע"דסופר, לוי יצחקטהרת האתרוגים
ירושליםתשע"טיוסף, דוד בן עובדיהטהרת הבית הקצר
אבני חפץתשע"דעמיאל, משהטהרת הגוף והנפש

בית שמשתשס"בגרוס, משה הכהן בן יששכר דבטהרת הכהנים כהלכתה
ירושליםתשס"במונק, דוד הכהן - לומברד, יוחנן אלכסנדרטהרת הכהנים

ירושליםתשע"דבעדני, דוד ישעיהו בן שמעוןטהרת הכלים - 5 כר'
ליוורנו Livornoתר"כאנקאווא, אברהם בן מרדכיטהרת הכסף
חמ"דחש"דגרינולד, זאבטהרת הלשון
שלוניקי Salonikaתרל"טאברהם בן נחמן הכהןטהרת המים

ירושלים Jerusalemתשי"טהכהן, מרדכי בן חנוך חייםטהרת המשפחה בישראל
ירושליםתשכ"טאונטרמן, איסר יהודה בן אליהוטהרת המשפחה והיקף השפעתה

יפו Jaffaתרצ"טלכטמאן, בן-ציון בן אברהם הלויטהרת המשפחה
אלעדתשע"המלאכי, ינון בן יצחקטהרת המשפחה
ניויורקתרפ"גקפלן, מרדכי אהרןטהרת המשפחה
חולוןתשס"דשעשוע, יוסף שלום בן חייםטהרת המשפחה



צ'רנוביץ Chernovtsyתרל"דאוירבאך, שלמה אהרן בן נחמן זאבטהרת הנפש
בני ברקתשע"ובעילום שםטהרת הנפש
בני ברקתשע"זאבוהב, אלעזר אהרןטהרת העין

ליקוודתשמ"ואשכנזי, יצחק בן צביטהרת הקדש <מהדורה חדשה> - זבחים
לבוב Lvovתקנ"ב - תקנ"גאשכנזי, יצחק בן צביטהרת הקדש - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתר"צלווין, שמואל דוד בן אברהם אליעזר הלויטהרת הקדש
ירושליםתשנ"חרוט, אהרן בן שמואל יעקבטהרת הקודש <המנוקד> - 3 כר'

זולקוה Zholkvaתקס"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)טהרת הקודש - 2 כר'
לונדוןתרפ"חדייכס, ישראל חיים בן אריה ליב צבי הירשטהרת הקודש - א

בני ברקתש"סרוט, אהרן בן שמואל יעקבטהרת הקודש - א-ב
בני ברקתשמ"זקרויס, חיים בן ישעיהטהרת השבת כהלכתה - 2 כר'

ניו יורקתשס"והכהן, אברהם בן יעקבטהרת השולחן
תל אביבתשכ"חטובים, שלמה בן שלוםטהרת השלחן
בית שמשתשנ"חרוט, אהרן בן שמואל יעקבטהרת השלחן

בני ברקתשס"הארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחקטהרת התורה - 2 כר'
בני ברקתשע"באריאל, משה בן פרץטהרת התפלה - 2 כר'

רכסיםתשע"הגרינשפן, דב בן מרדכי מנחםטהרת זאב - נדה
בני ברקתשמ"האלעזרי, חיים משה ראובןטהרת חיים - כלים

קרית ספרתשס"זסיגל, דוד בן משה זאבטהרת יד
בני ברקתשנ"דלזרזון, משה  בן ישראל צביטהרת ידים
ירושליםתשנ"גשוורץ, יואל בן אהרןטהרת ידים

בני ברקתשל"גקורמן, יוסף בן משהטהרת יוסף - כלים
ירושליםתשמ"טשכנזי, יעקב בן מרדכיטהרת יעקב
ירושליםתשס"ובן זכרי, יצחק בן משהטהרת יצחק

ימודיעין עיליתתש"פאיבגי, ישראל מאיר בן עמרםטהרת ישראל
ירושלים Jeruasalemתשע"טאריאל, עזריה בן ישראלטהרת ישראל - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"וטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןטהרת ישראל
ניו יורק New Yorkתשי"ביאנובסקי, ישראל יצחק בן אליהוטהרת ישראל - 4 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"דכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבטהרת ישראל
לוגאסי, יאודהטהרת ישראל
שנגהי,תש"ופייגנבוים, ישראל בן גמליאלטהרת ישראל

ירושליםתשע"גכהן, יניבטהרת כהן
בני ברקתשנ"בחבורת אברכים בכולל פוניבז'טהרת כלים - 2 כר'

חולוןתשס"בפרזיס, משהטהרת כלים
טהרת לשון הקודש



ירושלים Jeruasalemתשע"ומימון, דודטהרת מים חיים - הבלנית בהלכה
בני ברקתש"עקובץ מאמריםטהרת מירון - הר המערות

נתניהתשע"הערוסי, צפניה בן רצוןטהרת מש"ה
ירושליםתשס"טווילליגער, משה בן דוד יהודהטהרת משה <מקוואות> - 2 כר'
ירושליםתשס"זנחלת משה - מאקאוואטהרת משה <קובץ> - מקוואות

ירושלים Jeruasalemתשע"דגלין, משה בן ראובן הכהןטהרת משה - פרה
ניו יורקתשמ"וועד טהרת המשפחהטהרת משפחה

ניו יורקתשס"וטלושקין, ניסןטהרת ניסן
ירושליםתשנ"ווינברג, דוב משה בן חיים מאירטהרת פנחס - נדה

ירושליםתשס"בהלפרין, לוי יצחקטהרת פתחים
ירושליםתש"עכולל בית אברהם ואליס הרריטהרת רפאל - 2 כר'

קרית ספרתשס"חאוחיון, שלמה בן מאירטהרת שלמה
בני ברקתש"עוויסנשטרן, שלמה זלמןטהרת שלמה - אהלות, מקואות, ידים

ירושליםתשע"חוייס, אהרןטהרת שלמה - 2 כר'
תל אביבתשע"החירארי, שמעון בן אברהםטהרת שמחה

מונקץ' Mukachevoת"שבראך, שאול בן אלעזרטוב דברך - 2 כר'
ירושלם,,תר"ס]קריינר, אליעזר בן אהרן זליגטוב דמשק
בני ברקתש"פעמקיה, טוביה בן משהטוב דעת

בני ברקתשס"ארוטברג, זלמן בן טוביהטוב דעת - 6 כר'
תפרחתשס"בספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקטוב הארץ - 2 כר'
בני ברקתשע"אשולזינגר, טוביה בן שמואלטוב הארץ - 2 כר'

בני ברקתשס"דשולזינגר, טוביה בן שמואל- רוזנברג, ברוךטוב הארץ - הערות הגר"ב רוזנברג
ירושלים Jeruasalemתשס"ושפירא, נתן בן ראובן דוד טבל - זכות, משה בן מרטוב הארץ - סוד מצות מילה- קדושת הארץ - דרושי הרמ

ונציה Veniceתט"ושפירא, נתן בן ראובן דוד טבלטוב הארץ - 2 כר'
בני ברקתשע"חטאוב, חיים בן יחזקאל צביטוב החיים - 14 כר'

וילנה Vilnaתרל"גטור, חיים בן דובטוב החיים
ירושליםתשע"טרוטנברג, הללטוב הלל
חמ"דתש"פדיויד, יעקבטוב העץ

ירושליםתשס"חליברמן, פנחס יהודה בן טוביהטוב הפנינים - 2 כר'
מודעין עליתתשע"גישיבת מיר מודיעין עליתטוב הצפון - גיטין

פרנקפורט דאודר Franתק"למרגליות, יהודה ליב בן אשר זליגטוב ויפה
ירושליםתשנ"דספר זכרוןטוב וישר

ירושלים Jeruasalemתשמ"ג(שרייבר) גרינפלד, חיה מלכהטוב ומטיב אתה
ירושלים Jerusalemתש"חוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודטוב חן

ירושליםתשמ"דדיין, אברהם בן ישעיהטוב טעם <מכון הכתב>



לבוב Lvovתרי"ב - תר"סקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןטוב טעם ודעת - 4 כר'
דירנפורט Dyhernfurtתק"גאליהו בן אשר הלוי אשכנזיטוב טעם
ליוורנו Livornoתרכ"דדיין, אברהם בן ישעיהטוב טעם

Frankfort on the Maiתרס"חווינקלר, מיכאל שלוםטוב טעם - 2 כר'
גבעת זאבתשע"טכץ, מנחם בן יצחקטוב טעם - כריתות

ורשה Warsawתרנ"השפירא, ישראל אשר בן יהודה יודלטוב טעם
ברדיוב Bardejovתרפ"וטייכטאל, יששכר שלמה בן יצחקטוב יגאל

חמ"דתש"ספרלמן, יהונתן ישעיה טוביה בן יוסףטוב ימים - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הבית המדרש פשעוורסקטוב ירושלים
ברגסס Beregovoתרצ"דגרינוואלד, אשר אנשיל בן מאירטוב ירושלים
ירושליםתשע"זשטרנברג, עמיאלטוב ירושלים

סקולקיתשע"הלאער, אהרן שלמהטוב לב על מגילת אסתר
ביתר עיליתתשע"חהרבנד, יואלטוב להודות לה'
חמ"דתשע"חראובן, יהושע שיטוב להודות לה'

חמ"דחש"דהרבסט, חיים בן שלום אליעזרטוב להודות - על מזמור לתודה
ירושליםתשע"דמן, שלמהטוב להודות
ירושליםתשע"חסאמעט, יהודה טרייטלטוב להודות

ירושליםתשנ"הסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםטוב להודות - 3 כר'
וילנה Vilnaתרנ"וקלאס, מרדכי זאב בן בנימיןטוב לזכרון

ירושליםתרכ"טסמאון, ש. ן' (מיוחס לו) - חיון , אליהו בן יצחקטוב לישראל
אמשטרדם Amsterdamתק"ופראנקפורט, משה בן שמעוןטוב לכת
תשנ"ובוכינגער, יונתן בנימיןטוב לקח
ירושלים Jerusalemתרמ"טחיים בריש בן יעקב הכהןטוב מאד

ירושלים Jerusalemתרס"חבן שמעון, רפאל אהרן בן דודטוב מצרים - 3 כר'
בני ברקתשס"חספר זכרון - אייזנשטיין, משה טוביהטוב משה
ירושליםתש"סאוירבך, נאור אריהטוב נהורך

מנשסתרתשס"זקרויס, גבריאלטוב סחרה - 2 כר'
גבעת שמואלתשס"בשטרן, רפאלטוב סחרה

ירושליםתשס"בשוורץ, יואל בן אהרןטוב עין הוא יבורך
ירושליםתשכ"אאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהטוב עין - 2 כר'

חמ"דחש"דבעילום שםטוב עין
קרקוב Cracowתרצ"ההורוויץ, אלעזר משה בן חיים אריה הלויטוב עין

חולוןתשע"הכהן, טלטוב עין - 3 כר'
בילגורי Bilgorajתרצ"זניימאן, אלתר יחיאל בן מרדכי מנחםטוב עין
בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהטוב ציון



ירושליםתש"פקוק, אברהם בן יצחק בן שלמה זלמן הכהןטוב ראי - גיטין
ירושליםתשע"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןטוב ראי - 14 כר'
ירושליםתשמ"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןטוב ראיה - 2 כר'

פרנקפורט דמין Frankfתס"בגרינהוט, דוד בן נתןטוב רואי
ליוורנו Livornoתרנ"טכנאפו, יוסף בן משהטוב רואי
טבריהתשנ"בקובץ חידושי תורהטוב רואי

ונציה Veniceשס"ואליקים בן נפתליטוב שם - 2 כר'
בני ברקתשע"ורוטברג, זלמן בן טוביהטוב תורה - פסח

בני ברק Bene Berakתשע"בגרוס, מרדכי בן צדוקטוב
ירושליםתשע"גהדאיה, אריאלטובה חכמה
ירושליםתשל"דישיבת קדש הלוליםטובה ראייתה

טבריהתשע"בקוק, איסר דב בן נחום הכהןטובה ראייתה - בפסוקי התורה
סנדברג, יצחק מתתיהו - וינשטוק, יאיר (עורך)טובה ראייתו -מסלונים עד טבריה

ירושליםתשל"גבוכבזה - אבי לחם, יצחק חי (גאגו) בן עמרםטובה תוכחת - משלי
חמ"דתשע"במכון שמן רוקחטובו אהליך

ירושליםתשי"אכוכב לב, אברהםטובות זכרונות
חיפהתשע"וקוסטינר, יהודה ליב - האס, יוסף מאירטובות זכרונות

ורשה Warsawתרע"אמליניק, חיים טוביה בן אלכסנדר סנדרטובי החיים
ירושליםתש"סגולדברג, יוסף בן אברהם הללטובי העיר - הלכות נבחרי ציבור, תקנות ציבור, יחיד וציב

ברלין Berlinתרפ"דלווינסון, אברהם בן יהודהטוביה הרופא
ירושליםתשל"טוועג, יהושעטובים השנים
בני ברקתשע"זפלג, אשר יהונתן - לנדא, משה יחיאלטובים השנים

בני ברקתשע"בקובץטובים השנים - 8 כר'
חמ''דתש''פהירש, יהודה מאירטובים מאורות - שמיני עצרת

ירושלים Jerusalemתר"פחרל"פ, יעקב משה בן זבולוןטובים מאורות
בני ברקתשס"השטינמן, מאירטובים מאורות
ירושלים Jerusalemתרנ"זאוחנא, רפאל בן חייםטובת מראה
ירושליםתשס"חרוטשילד, שמואלטוהר הלשון

ירוחםתשע"דקנדל, עטוהר המעשים
ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןטוטפת ותפילין

תל אביבתשכ"חספר קהילהטוטשין - קריפה - ספר זכרון
קולומבוסתש"הגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבטויזנט יאר אידיש לעבן אין אונגארן

תל אביבתשל"בספר קהילהטומשוב לוב - ספר זכרון
חמ"דתשע"חבעילום שםטועמיה חיים זכו

ירושלים Jerusalemתרפ"ד - תרפ"זמהריל, אהרן שלמה בן כתריאלטועמיה חיים זכו - 3 כר'



ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןטועמיה חיים זכו
תל אביבתשל"אאלחדיף, חייםטועמיה חיים
אשדודתשע"גהכהן, חיים (אודותיו)טועמיה חיים
בני ברקתשנ"הרצאבי, יצחק בן ניסיםטופס כתובות

ליקוואדתשס"הגורליק, חיים צבי בן ברוך שמואל הכהן דויטשטופסי גיטין - צמידי זהב
ירושליםתשע"הצורף, עזראטופסי גיטין - כתובות, גיטין

חמ"דתשע"טואזנר, מרדכי הלויטור <מפתח הבית, אוצר הבית> - נדה
ורשה Warsawתרכ"א - תרכ"חיעקב בן אשר (בעל הטורים)טור <הרגיל> - 7 כר'

ירושליםתשס"טיעקב בן אשר (בעל הטורים)טור <מכון שירת דבורה> - 22 כר'
ירושליםתשי"חקובץ מפרשיםטור <אל המקורות - 7 כר'

פוריצק Poryckתקע"חאויערבאך, אליעזר בן ניסןטור האבן
ירושליםתשנ"ויהושע פאלק בן אלכסנדר הכהןטור חושן משפט - בית ישראל <פרישה ודרישה>

חמ"דחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןטור יהלם
לובליןשצ"היהושע פאלק בן אלכסנדר הכהןטור יורה דעה - 2 כר'

מזיבוז Medzibezhתקע"ח - תקפ"ביעקב בן אשר (בעל הטורים)טור - 28 כר'
תל אביבתשכ"חספר קהילהטורבין - קהילת טורבין ספר יזכור
בולטימורתשע"דגינצבורג, אריה ליב בן אשר - איינשטטר, צביטורי אבן <ברכת צבי> - חגיגה

ליקוודתשע"טגינצבורג, אריה ליב בן אשרטורי אבן <מהדורה חדשה> - ראש השנה
ירושליםתש"סגינצבורג, אריה ליב בן אשרטורי אבן <מלואת אבן> - 3 כר'

ורשה Warsawתר"כגינצבורג, אריה ליב בן אשרטורי אבן - 2 כר'
ירחון בהוצאת הסתדרות ישרון בירושליםטורי ישרון - 2 כר'

ישראלתשל"חספר קהילהטורץ - יערמיץ - ספר זכרון
תל אביבתשל"אספר קהילהטורק - ספר זכרון לקהילת טורק והסביבה

חיפהתשכ"וספר קהילהטורקה ע"נ סטרי - ספר יזכור
וילנה Vilnaתר"טמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושטיב גטין

ניו יורקתשכ"גגוטליב, חיים יוסף בן יהודה אריהטיב גיטין וקידושין <חלקי>
אונגור Uzhgorodתרכ"טגוטליב, חיים יוסף בן יהודה אריהטיב גיטין וקידושין

ירושלים Jerusalemתשס"חמודעי, חיים בן אליהוטיב גיטין
לבוב Lvovתרי"טמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושטיב גיטין

ירושליםתשס"חרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב האמונה - 2 כר'
בני ברקחש"דאביטן, מיכאל בן נסיםטיב הברכה - 2 כר'

ירושליםתשס"טרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב ההגדה על הגדה של פסח
בני ברקחש"דאביטן, מיכאל בן נסיםטיב ההגדה - ג

ירושליםתשע"ארבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב ההלכה - או"ח
ירושליםתש"ערבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב החסד



ירושליםתשע"ארבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב הכונות - 5 כר'
ירושליםתשע"דרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב הליקוטים

ירושליםתשע"גרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב המועדים - 3 כר'
בני ברקתשס"חרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב הנחמה
בני ברקחש"דרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב הנסתר
ירושליםתשס"טרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב הנרות

ירושליםתשס"זרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב העבודה
ירושליםתשס"חרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב הפורים

בני ברקחש"דאביטן, מיכאל בן נסיםטיב הפרשה - 5 כר'
ירושליםתשע"חרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב הקהילה - 3 כר'

בני ברקתשע"זמכון הטיבטיב הרש"י - 5 כר'
בני ברקחש"דאביטן, מיכאל בן נסיםטיב השבוע - מאמרים

ירושליםתשס"חרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב השידוכים
בית שמשחש"דרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב השיחות - פרשת זכור

בני ברקתשע"ברבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב התהילות
ירושליםתשס"דרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב התורה - 6 כר'
ירושליםתשע"טרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב התחזקות - ב

בני ברקתשע"זאביטן, מיכאל בן נסיםטיב התפילה - 2 כר'
ירושליםתשס"ורבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב התפילה
ירושליםתשנ"חרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב התשובה

ניו יורק New Yorkתשי"זצינץ, אריה ליב בן משהטיב חליצה - 2 כר'
בני ברק Bene Berakתשמ"הזילברברג, יעקב יהודהטיב לשון הקודש

ירושליםתשס"חרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב מירון
אשדודתשע"אצינץ, אריה ליב בן משהטיב קדושין <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ורשה Warsawתר"נצינץ, אריה ליב בן משהטיב קדושין - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"בהלוי, יוסף צבי בן אברהםטיב קידושין

וילנה Vilnaתרל"גשמואל בן אורי שרגא פייבוש מוודיסלאבטיב שמות גיטין
פיוטרקוב Piotrkowתרס"השנור, נתנאל בן גרשון יצחקטיול בגן

ירושליםתשמ"טקליגר, איסרטיול בפרד"ס בפרק אין דורשין
שימלוי Simleul Silvתרצ"ט - תש"בארנרייך, שלמה זלמן בן יעקבטיול בפרדס - 2 כר'
ירושליםתשע"אשטרן, שמואלטיול בשבילי החיים

זולקוה Zholkvaתרכ"בשלמה בן בצלאלטיול הגן
קרקובתרמ"זשמואל פייבוש בן נתן פייטלטיט היון - 2 כר'

ירושליםתשע"חקלוגר, בנימיןטיסה נעימה
תל אביבתשל"דספר קהילהטיסמעניץ - ספר יזכור



מודיעין עיליתחש"דשטרנבוך, בנימיןטיפה מן הדבש - 2 כר'
תל אביב Tel Avivחש"דבורגר, טוביה אברהם בן שמואלטיפה מן הים - 6 כר'
ירושליםתשנ"הפרל, ב.טיפול בפצע בשבת

תל אביבתשי"טספר קהילהטיקטין - 2 כר'
חמ''דחש''דיוסף חיים בן אליהו - סופר, נוריאל בן חייםטירת הכסף - בן איש חי

חמ''דתשפ''אסופר, נוריאל בן חייםטירת הכסף - 2 כר'
תשפ"אסופר, נוריאלטירת הכסף

טירת הכרמלתשל"ובית מדרש גבוה להוראהטירת כסף - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתצ"וגאטינייו, חיים אברהם בן חיים בנבנישתיטירת כסף
וץ Vacתרפ"אכ"ץ, יואל בן מאירטירת כסף
זיטומיר Zhitomirתרס"גפרידמאן, משה בן יהושעטירת כסף
קרקוב Cracowתרנ"זקרנגיל, מנחם מנדל בן יוסף פינחסטירת כסף
ירושליםתשס"דשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסטירת כסף

תל אביבתשל"אספר קהילהטישיוויץ - פנקס טישיוויץ
ירושליםתשמ"זבן ג'וייא, יוסףטל אורות <מהדורת אור ודרך> - 2 כר'

ירושליםתשפ"אמרגליות, יהודה ליב בן אשר זליגטל אורות <מהדורה חדשה>
ירושליםתשנ"ושאול בן דודטל אורות <הקדמון> - 2 כר'
בני ברקתשמ"זשניאור, דוד בן משה (עורך)טל אורות <קובץ> - 10 כר'

ירושליםתשע"השפילמאן, יעקב מאיר בן אליהוטל אורות <מהדורה חדשה>
וינה Viennaתקנ"באליעזר ליפמאן בן יהודה ליב סג"לטל אורות
שלוניקי Salonikaתקנ"הבן ג'וייא, יוסףטל אורות

ירושליםתשס"הבעילום שםטל אורות - החזקת תורה
טבריהתשס"דברדא, דוד בן ישראלטל אורות

תל אביב Tel Avivתש"ח - תשי"גטביומי, טוביה יהודה בן אלכסנדר צביטל אורות - 3 כר'
ירושליםתשנ"אטובול, יחייאטל אורות

ירושלים Jerusalemתשט"ו - תשי"חטירנויאר, זאב וולף הלויטל אורות - 2 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתר"גמרגליות, יהודה ליב בן אשר זליגטל אורות - 2 כר'

ורשה Warsawתרע"אפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןטל אורות
למבערגתרע"גרבינוביץ, ברוך פינחס בן אליעזר חייםטל אורות
פרמישלה Przemyslתרמ"אשירים קדמונייםטל אורות

לבוב Lvovתרל"ה - תרמ"גשפילמאן, יעקב מאיר בן אליהוטל אורות - 4 כר'
ירושליםתש"עברניג, אביעזר בן שמשוןטל אמרתי

בני ברקתשס"בגולדשטוף, יאירטל אמרתי - חורש
ירושליםתשס"טדואר, טל בן יאירטל אמרתי
בני ברקתשס"בדיין, נסים בן שלמהטל אמרתי



כרם ביבנהתשס"וטובי, זכריהטל אמרתי
כפר דרוםתשס"דבראלי, מאיר בן מרדכי אליהוטל ברכות

בית שמשתשע"השפיגל, יואל דודטל דוד - 2 כר'
נתניהתש"סשפירא, אליעזר דודטל דשא - 2 כר'

בני ברקתשנ"גנריה, משה צבי בן פתחיהטל הראי"ה
ניו יורק New Yorkתשי"חבלום, רפאל בן שמואלטל השמים
לונדון,,תרפ"ט]בראט, ישעיה בן שמואל הלויטל השמים
לונדון Londonתרפ"טברוט, ישעיה בן שמואל הלויטל השמים

חמ"דתשע"גטל, שמואלטל חיים <באנגלית>
חמ"דתשס"טפרידלנדר, חיים בן משהטל חיים <מהדורה חדשה>

פרמישלה Przemyslתרנ"חפרידלנדר, חיים בן משהטל חיים והברכה
ישראלתשס"טהרשלר, חיים טודרוס בן אברהם ישראלטל חיים - תמורה

בני ברקתשס"טחפוטא, חיים בן יאירטל חיים - מלאכות שבת
אנטורפןתשע"אטירנויער, חיים הלויטל חיים - סנהדרין
יד בנימיןתשס"זטל, שמואלטל חיים - 12 כר'

בני ברקתשכ"זסגל, חיים בן דב בערטל חיים
ירושליםתשנ"דסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםטל חיים

בקליאן Becleanתרס"טפרידלנדר, חיים בן משהטל חיים - א
בני ברקתשנ"חקובץ כולל שארית דודטל חיים - א

לבוב Lvovתרכ"וריינהולד, חיים משה בן מרדכי צביטל חיים
בית אלתשע"אאבינר, שלמה חיים הכהןטל חרמון - 2 כר'

צפתחש"דבעלום שםטל חרמון
ניו יורקתשכ"בפולק, פנחס שלוםטל חרמון
ירושליםתשמ"וסיאני, דוד בן שמעוןטל ילדות
אלעדתשע"אסילברמן, יוסף יצחקטל ילדותך
ירושליםחש"דהורנשטיין, יהודא לייבטל ירושלים

ירושליםתשנ"טברכיהו, רחמים רמיטל לברכה - 2 כר'
בני ברקתש"סביטון, ישראל מאיר בן שמעון חנניהטל לישראל - א

ירושליםתשס"וגנס, ישראלטל לישראל
ניו יורקתשד"מגרבר, ישראל בן אליהו בן ציוןטל לישראל - 8 כר'
ירושליםתשס"וטביומי, טוביה יהודה בן אלכסנדר צביטל לישראל - 2 כר'

אור עציוןתשס"הספר זכרוןטל לישראל - פרקי חינוך לבת
בני ברקתשס"זגעשטעטנר, נתן בן עמרםטל נתן

ירושלים Jerusalemתש"ווויינטרויב, נח גד בן יעקב דודטל שבת
סט. לואיס St. Louisתש"אקורב, חיים יצחק בן שאולטל שחקים



סלוצק SlutsKתר"עאולשוואנג, דוד יעקב בן יחיאל מיכלטל של תחיה - ב (זכרון דוד)
ניו יורק New Yorkתשס"האריק, מאיר בן אהרן יהודהטל תורה <מהדורה חדשה>

ניו יורק New Yorkתש"זאריק, מאיר בן אהרן יהודהטל תורה - 2 כר'
בני ברקתשס"דפרלמן, אליהו ברוךטל תורה

טבריהתשע"וקוק, איסר דב בן נחום הכהןטל תורה - בסוגיות הש"ס
מודיעין עיליתתשס"אישראל, חיים יהודהטל תחיה
לבוב Lvovתרפ"במרגליות, ראובן בן משהטל תחיה
סט. לואיס St. Louisתרפ"בפרידמאן, יצחק אייזיק בן יוסףטל תחיה

חמ"דחש"דכהן, נתנאלטלא דבדולחא
תפרחתשע"אשמואלי, עודדטלה חלב

ישראלתשל"וספר קהילהטלומץ - ספר עדות וזכרון
ישראלתשל"אספר קהילהטלושטש

תל אביב Tel Avivתשמ"דספר קהילהטלז - ספר טלז ליטא
ליקווד נ. ג' Lakewooתשמ"אבודנר, ישראל פנחסטלטולי שבת
וינה Viennaתרצ"דפרידמאן, נחמיה בן ישראלטלי נחמיה
ויניציאה,תקצ"טרוקיס, עמנואל בן דוד אליהוטלית קטן

בני ברקתשע"דקלר, משה אורי בן שלוםטללי אורות <מהדורה חדשה>
בני ברקתשס"גרובין, יששכר דוב בן שאולטללי אורות <ביאורי תפילה> - 4 כר'

בני ברקתשנ"דרובין, יששכר דוב בן שאולטללי אורות <על מועדי השנה> - 7 כר'
בני ברקתשנ"גרובין, יששכר דוב בן שאולטללי אורות <על פרשיות התורה> - 10 כר'

בני ברקתשס"חרובין, יששכר דוב בן שאולטללי אורות <שנים מקרא> - 5 כר'
דוה Devaתרצ"ארזניק, אברהם בן מאיר שאולטללי אורות על תהלים

לובלין Lublinתרצ"וקלר, משה אורי בן שלוםטללי אורות
תל אביב Tel Avivתשט"וריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליטללי אורות
מודיעיןתשע"זונונו, תומר אברהםטללי ברכה

בני ברקתש"עישיבה דחסידי בעלזא מכנובקאטללי ברכה - ברכת אירוסין ושבע ברכות
חמ"דתש"פקובץטללי דעת
בני ברקתש"ערובין, יששכר דוב בן שאולטללי חכמה

ירושליםתשע"זדואר, טל בן יאירטללי טהר - נדה
אור עציוןתשע"בדוראס-כהן, שלמהטללי מדרש
קדימהתשע''טמלכא, שאולטללי מלכות

ראשון לציוןתשס"גטולידאנו, שמואל בן אברהםטללי שמואל - דיני המורדת
ורנוב Vranov Nad Topתר"צשפירא, נתן בן זכריהטללי שנה

חמ"דתשע"בוינברג, שלמה זלמינאטנא דקשייתא
בני ברקתשע"טשטיינמץ, זאבטנא פירות העמל - 14 כר'



גוטמכר, שרגאטנא
ליטאת"שאגודת הרבנים ליטאטעטיקייס באריכט פון אגודת הרבנים

באר שבעתשנ"הספר קהילהטעטש - 2 כר'
פילדלפיהתשע"הלייזרובסקי, ברוך בן שרגא הלויטעם ברוך <מהדורה חדשה>

לודז' Lodzתרפ"חגליקסמאן, ברוך בנדיט בן יעקבטעם ברוך
פילדלפיהתשל"טלייזרובסקי, ברוך בן שרגא הלויטעם ברוך

ירושליםתש"פלסר, נעם בן דוד יעקבטעם בתפילה
בית שמשתשפ"אביטון, שלומי בן אברהםטעם הגמרא
בית שמשתשע"זביטון, שלומי בן אברהםטעם ההלכה

בית שמשתשע"דביטון, שלומי בן אברהםטעם החיים - 2 כר'
בני ברקתש"ןאברמוביץ, צבי יצחק בן יהודה מאירטעם הצבי - 8 כר'
מודיעין עיליתחש"דבעילום שםטעם הצבי - 4 כר'

בית שמשתש"פביטון, שלומי בן אברהםטעם השמחה
סוסה Sousseתרע"ז-תרע"חג'אנם, אליהו בן סעדיהטעם ודעת
ירושלים Jeruasalemתשע"ולבל, אהרן חייםטעם ודעת
ירושליםתשע"דמנדל, מלכיאלטעם ודעת

ירושליםתשס"גפישהוף, יחיאל בן שמואלטעם ודעת - 2 כר'
חמ"דחש"דשטרנבוך, משה בן אשרטעם ודעת - 3 כר'

ירושלים,תש"יוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודטעם וריח
Frankfort on the Maiתרט"ואשכנזי, אליעזר, מתוניסטעם זקנים
ירושלים Jerusalemתשט"ווורנר, אשר זאב בן שמחה בונםטעם זקנים

ירושלים Jerusalemתשי"אוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודטעם חן
ציריךתשנ"זאשכנזי, צדוקטעם כעיקר

ונציה Veniceשס"דיוסף בן אברהם הכהןטעם למוסף תקנת שבת
תל אביבתשל"אאדלר, צבי יצחק הכהן בן גבריאלטעם לעיקר
ליוורנו Livornoתרכ"גבן אמוזג, אליהו בן אברהםטעם לש"ד
ירושליםתשס"ווולפא, מנחם מנדל בן אליעזר הלויטעם לשבח

בית שמשתשע"דטולידאנו, שאול בן שמואלטעם לשבח - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"בספיר, משהטעם לשבח - ברכת האילנות

ירושליםתשמ"טשרייבר, יששכר דבטעם ריבית
בני ברקתדנ"דהרמן, פנחס צבי בן שמואל דודטעמא דהלכתא

בני ברקתשע"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלטעמא דקרא - 2 כר'
חיספיןתשמ"זאריאל, יגאלטעמא דשביעתא
קרית ארבעתשנ"דקובץטעמה של הגדה

אשדודתשס"גבן סימון, אהרןטעמו וראו - 2 כר'



בני ברקתשנ"בבעילום שם - שלז, צבי בן בן-ציוןטעמו וראו - 4 כר'
בני ברקתשס"אהולס, בנימיןטעמו וראו

בית שמשתשס"אחזן, דוד בן אברהםטעמו וראו - איסור והיתר
ירושליםתשפ"אלסר, נעם בן דוד יעקבטעמו וראו - סוכה

מודיעין עליתתשע"המורסקי, אשר זעליגטעמו וראו
ירושלים Jerusalemתרפ"-יצחק בן יעקב הכהןטעמי הטעמים

לבובתרס"טשפרלינג, אברהם יצחקטעמי המנהגים <אידיש> - 2 כר'
לבוב Lvovתרפ"חשפרלינג, אברהם יצחקטעמי המנהגים - א

אמשטרדם Amsterdamתי"איעקב בן יצחק מצויזמירטעמי המסורה
ירושלים Jerusalemתשי"ד-תשט"זהיינמאן, יצחק בן היינריךטעמי המצוות בספרות ישראל - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"זראפל, דוב בן מנחםטעמי המצוות
קליולנדתשס"חעזרא מגירונה (משה בן נחמן (רמב"ן) מיוחס בטעטעמי המצות <ליקוטי דודאים>

פאריזתשמ"ד - תשמ"זאביכזר, שלמהטעמי המצות - 3 כר'
ירושליםתשל"גיוסף, בנימיןטעמי המצות
ירושלים Jerusalemתש"חלאנדא, יהודה בן חייםטעמי המצות

קושטא Istanbulש"דריקאנאטי, מנחם בן בנימיןטעמי המצות - 4 כר'
בני ברקתשס"זשנפלד, אברהם  - הבלין שלמהטעמי המצות

חמ"דתשע"אפישר, זלמןטעמי המקרא בהלכה ובאגדה - 6 כר'
פריס Parisשכ"ואבו אלפראג' הרוןטעמי המקרא
חיפהתשל"זבן עטר, מימוןטעמי המקרא

קרית ספרתשע"גקרמר, ניסן ברוך בן משה אליעזרטעמי המשניות - 5 כר'
ירושליםתשנ"דאלעסרי, מכלוףטעמי השחיטה

ניו יורקתשע"האבראהאם, נחוםטעמי התורה - בראשית
ניו יורקתשס"באלעזר בן יהודה מגרמיזאטעמי וסודות התפילות להושענות ופיוטי שמח"ת

ירושלים Jerusalemתרס"ובריזל, משה בן ישראל זאבטעמי זבחים
ירושליםתשמ"איהודה בן שמואל החסידטעמי מסורת המקרא

אמשטרדם Amsterdamתפ"חמייזל, יהודה ליב בן שמחה בונםטעמי מסורת
פרמישלה Przemyslתרמ"חמנחם בן משה הבבליטעמי מצות - 3 כר'

פודגורזה Podgorzeתרס"בהאנובר, נתן נטע בן משהטעמי סוכה
ירושליםתשע"ושונמאכר, דודטעמי ספר החינוך

וילנה Vilnaתקפ"בברד"ח, ישראל יצחק בן חיים משהטעמי תורה
זולקוה Zholkvaתקכ"הכהנא, אליעזר בן ראובןטעמי תורה

ירושלים Jeruasalemתשל"חלויאן, משהטעמים ומשמעותם במקרא - א
תל אביבתשכ"טוינברג, אברהםטעמים וניקוד
ירושלים,תש"ך,קוסובסקי, בנימין בן חיים יהושע בן-ציוןטפה מן הים



ניו יורקתרצ"אמאן, יעקב בן ניסןטקסטים ומחקרים - גאונים ראשונים
פתח תקוהתשע"דבטאון תורני למורשת יהודת לובטראבלס של מעלה - 65 כר'

סיגטתרצ"העיתוןטראנסילווארניער יודישע צייטונג - 3 כר'
חיפהתשכ"זספר קהילהטרוביץ - ספר טרוביץ

תל אביבתשל"הספר קהילהטריסק
ישראלתשכ"חספר קהילהטרנוב - 2 כר'

תל אביבתשל"גספר קהילהטרנובז'ג - דזיקוב - ספר זכרון ועדות
תל אביבתשל"חספר קהילהטרנובקה - עיירתנו טרנובקה

ירושלים - תל אביבתשט"וספר קהילהטרנופול - אנציקלופדיה של גלויות
תל אביב Tel Avivתשי"אספר קהילה - רוזנבלום, יהושע מרדכי בן משה אבטשעכנאווצי- עירי טשעכנאווצי

תל אביבתשכ"זספר קהילהטשענגר, פורצלמה וסביבתה - ספר יזכור
קרוטושין Krotoszynתרכ"אמסינג, יוסף בן אהרןי"ב דרשות לריב"א
חמ"דחש"דבעילום שםי"ב מערכות - נדרים
מונסיתשס"דלייזער, יעקבי"ג אורות לבית צאנז

בני ברקתשל"זדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבי"ג מאמרות
בני ברקתשע"בלנדאו, משה דוד יחזקאלי"ג מידות של רחמים

לייקוואדתשס"וספרקה, יואל יעקבי"ג עיקרי האמונה עם פירוש חזון יואל
ירושליםתשס"טאפשטיין, בן ציון בן שלמהי"ג עיקרים להרמב"ם עם ביאור הקדמות ושערים

כפר הרואהתשנ"בנריה, אברהם יצחקי"ג עיקרים
ירושליםתשל"גהכהן, מסעודי"ג שרשי היהדות
ירושליםתשכ"זספר קהילהיאדוב - ספר יאדוב

חמ"דתשע"טמכון ויאר לנויאה למספד
שלוניקי Salonikaתרנ"גקובו, יהודה בן אברהםיאודה יעלה

ורשה Warsawתרנ"במלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכליאיר אור - 2 כר'
בני ברקתשס"הפרנקל, יאיר בן ישעיהויאיר אור

ירושלים Jeruasalemתשע"חגולדשטוף, יאיריאיר דעת - 2 כר'
בני ברקתשנ"חבלוך, יאיר יעקביאיר דרך - פרק ארבעה אבות

בני ברקחש"דגולדשטוף, יאיריאיר הבוקר - ביאור תפילת נשמת
בית אלתשע"דוסרטיל, יאיריאיר השולחן - 2 כר'

אשדודתש"ערוקח, יאיר חיים ישראליאיר חיים
ירושלים Jerusalemתרס"ג - תרס"דבן נון, יוסף רפאל בן יעקביאיר מבין - 2 כר'

חמ"דחש"דכהן, נתנאליאיר מבין
ירושליםתשס"זבן מנחם, יאיר יהודה בן דודיאיר משפט - 2 כר'

בני ברקתשפ''בגולדברג, ניסן זלמן בן דב אריהיאיר נזרו - 2 כר'
חמ"דתשע"גברונר, יאיריאיר נרו



בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהיאיר נרי
בני ברקתשע"דוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דביאיר נרי

ורשה Warsawתרל"טאברהם בן מרדכי הלוייאיר נתיב <דברי מרדכי>
ירושליםתשס"חאברהם בן מרדכי הלוייאיר נתיב <מהדורת ישמח לב>

ורשה Warsawתרל"זאברהם בן מרדכי הלוייאיר נתיב
ירושלים Jerusalemתרצ"טאלפייה, יצחק בן יעקב חיים ישראל רפאליאיר נתיב
מודיעין עיליתתש"פברטלר, יאיריאיר נתיב

חמ"דתשע"טגדליהו, יאיריאיר נתיב - שו"ת
ירושליםתשע"חחזן, יאיריאיר נתיב - א

אשדודחש"דמכון שלהבת - טשערנוביליאיר נתיב
בני ברקתשס"גגולדשטוף, יאיריאיר נתיבות - 3 כר'
ירושליםתשנ"טרוטשטיין, נחום בן חיים אברהם יצחקיאיר נתיבות - 2 כר'

בני ברקתשנ"האהרנסון, ישראל יהודה בן יהושע משהיאיר נתיבים
בני ברקתשס"דגולדשטוף, יאיריאיר שיח - ביאורי תפילה

פתח תקווהתשנ"טחפוטא, אברהם בן יאיריאיר שמשי - 2 כר'
ביתר עיליתתשע"בהרבנד, יואליאירו שבעת הנרות

מעוןתשע"וכהן, משהיאכלו ענוים וישבעו - 2 כר'
תל אביבחש"דספר קהילהיאמפאלא - עיירה בלהבות

בני ברקתשע"אזייבלד, משהיאמר בספר - בכורות
תשנ"זקנייבסקי, יעקב ישראל - טברסקי אברהם יהושע יאמר ליעקב ולישראל

אלעדתשע"גמיארה, שלמה זלמןיאמרו גאולי ה' - 3 כר'
מודיעין עיליתתשע"גגלר, יצחק דודיאמרו המושלים - 8 כר'

בני ברקתשס"בעמיר, יצחק דודיאמרו המושלים
תל אביב,תשי"ג,ספר קהילהיאסלו - תולדות יהודי יאסלו

תל אביבתשט"זלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןיאקובינה
מודיעין עיליתתשע"דרותן, יהודה אריה בן זאביאר ה'

ירושליםתשמ"בשפירא, ישראל איסר בן רפאליאר הפסיק - לבאר הפסיקים שבתורה
חמ"דתשע"טניסן, יעקב ישראל בן אמנוןיאר יעקב

בני ברקתשע"חלוי, יצחק נתןיאר יצחק - 2 כר'
בני ברקתשע"חרוט, יחיאל אהרן בן צבי אביגדוריאר פנים - עבודה זרה

בוענאס איירעסתשי"דהקהילה היהודית בבוענאס איירעסיארבוך -תשי"ד
קושטא Istanbulתרכ"ביוסף בן אליהו הלוייבא הלוי

וץ Vacתרע"ז - תרע"חגרינוואלד, יהודה בן חייםיבא חיים - 2 כר'
ירושליםתשס"חבורנשטיין, ישעיהויבא טל

ירושליםתשע"דזעפרני, שלמה ידידיה - בן יהוידע, יצחק מאידיבא ידיד - א



ירושליםתשע"חזעפרני, שלמה ידידיה - בן יהוידע, יצחק מאיריבא ידיד - ב
סט. לואיס St. Louisתרפ"והורוויץ, ישעיה בן אשר יחזקאל הלוייבא שילה

מודיעין עיליתתשע"אפינקל, אריה ליב בן חיים זאביבא שילה - שבת קודש
תל אביבתשל"חשרעבי, זכריה יחיאל בן אביגדיבא שילה - 2 כר'

ניו יורקתשמ"וישיבת רי"איבול היובלות
בית עוזיאלתשס"ארווח, שניאור זלמן - אביטן, דודיבולי השדה - א

ירושלים Jeruasalemתשס"חשרון, רון נחמן בן שלמהיבולי רון
תוניס Tunisתרנ"הברהנץ, מבורך בן משהיבורך גבר

תשנ"ודיין, יונתן בן חברוןיבחר וידבש
חמ"דתשע"דהכהן, ישראל יצחקיבין דעה

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"בטרונק, ישראל יהושע בן דוד - טרונק, יצחק יהודהיבין דעת <חסדי אבות - גרם המעלות>
אלעדתשע"דנסיר, יניביבין דעת

ירושליםתשס"טדוראן, שמעון בן צמחיבין שמועה <מהדורה חדשה>
שעלביםתשע"ודוראן, שמעון בן צמחיבין שמועה <מכון שלמה אומן>

אשדודתשע"אביין, מרדכי יהודה בן קלמןיבין שמועה - יורה דעה
ירושליםתשס"הבירדוגו, יוסף בן אלישעיבין שמועה - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"וברינגר, נתן בן יהודהיבין שמועה
ליוורנו Livornoתק"דדוראן, שמעון בן צמחיבין שמועה

ליוורנו,,תקנ"ב]ישועה בן יוסף הלוייבין שמועה - 3 כר'
פרג Pragueתקע"דלוו, אלעזר בן אריה ליביבין שמועה - 2 כר'

חולוןתשע"אנתן, יובליבין שמועה - פסקי הלכות
קרית יעריםתשנ"זשרייבר, שמעון בן אברהם שמואל בנימיןיבין שמועה
ירושלים Jerusalemתרפ"דגולדשטיין, משה דוד בן יהודה ליב הכהןיביע אומר
לודז' Lodzתרצ"וגרויבארט, יהודה ליב בן בנימיןיביע אומר

עליתשע"גמורבסקי, אילןיבמה כאשת איש
ירושליםתשע"הבעילום שםיבנה המקדש
ניו יורקתש"סברעוודה, שלמהיבנה המקדש
כרם ביבנהתשס"דסיפורה של אם ישיבות ההסדריבנה וחכמיה
ירושלים Jerusalemתרצ"טיבנהיבנה - 4 כר'

פביאניץ Pabianiceתרפ"דקובץיבנה
ירושליםתש"סקויפמן, יצחק בן שמעוןיבקש תורה - 9 כר'

מודיעין עיליתתשע"טלדעת" - לימוד הלכה למעשה. באיאן"יבקשו דעת
ירושליםתשע"האביטן, שמואל בן משהיבקשו דעת - מקואות
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךיבקשו תורה מפיהו

חמ"דחש"דכהן, נתנאליברך את עמו בשלום



ירושליםתשנ"זבינשטוק, אברהם יונהיברך ישראל - 27 כר'
אשקלוןתשמ"בכהן, ישראליברך ישראל - 6 כר'

ירושליםתשע"ארוטלוי, אליעזר שלום בן ירוחם הכהןיברכך ה' - 4 כר'
וילנה Vilnaתרכ"חראטנר, יחזקאל בן שלוםיבשר טוב

ירושלים Jeruasalemתשע"דביק, עזרא בן ישעיהויג מדות של רחמים
אודסה Odessaתרל"ט - תרמ"היגדיל תורהיגדיל תורה <אודסה> - 4 כר'

סלוצק SlutsKתרפ"חיגדיל תורהיגדיל תורה <הרב אבמרסקי> - 2 כר'
סלוצק SlutsKתרס"ט -יגדיל תורהיגדיל תורה <סלוצק> - 7 כר'

ירושליםתשמ"בעורך: הלפרין, אלחנןיגדיל תורה <לונדון> - 36 כר'
פיעטרקובתרפ"זקובץ רבני תלמודי פלפולייגדיל תורה <ורשא> - 5 כר'

קרקוב Cracowתרס"באקרמאן, ישראל חייםיגדיל תורה
ניו יורקתרע"ו - תרע"זיגדיל תורהיגדיל תורה - 6 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גלודמיר, משה מנחםיגדיל תורה - 2 כר'

ורשה Warsawתרפ"טמונק, יהודה ליבוש בן יהושע גרשוןיגדיל תורה - זכרון יהודה
ירושליםתשנ"הסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםיגדיל תורה

חמ"דתשע"טחשין, אליעזריגיה שביב - 1
אור עציוןתשע"גהגר לאו, יהושעיגיע כפיך

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ז - תרצ"דגארפיל, מרדכי בן צבי הירשיגיעות מרדכי - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתש"יקוסובסקי, מרדכי בן שאוליגיעת מרדכי
פרג Pragueתקס"זאופנהיים, שמואל בן יהודה ליביגיעת שמואל

ירושלים - תל אביבתשכ"הכ"ץ, אברהם יצחק (עורך)יגל חזון
ירושליםתשנ"האביחצירא, יעקב בן מסעוד - חפוטא, אברהםיגל יעקב <אברהם יגל>

נהריהחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודיגל יעקב <המבואר>
ברוקליןתשע"דגוטליב, חיים מרדכי יעקב בן אברהםיגל יעקב <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ברוקליןתשנ"גגוטליב, חיים מרדכי יעקב בן אברהםיגל יעקב <על התורה> - 2 כר'
נהריהתשע"ואביחצירא, יעקב בן מסעודיגל יעקב - 2 כר'
בית שמשתשס"האופמן, יעקב צבי בן אברהם חייםיגל יעקב - 2 כר'

ירושליםתשע"אאקער, יעקב ישראל בן יוסףיגל יעקב
ירושלים Jerusalemתרמ"הבורלא, יעקב חי בן יהודהיגל יעקב
ליוורנו Livornoתרמ"אבן-שבת, יעקב בן יחיא הלוייגל יעקב

ברוקליןתשמ"טגוטליב, חיים מרדכי יעקב בן אברהםיגל יעקב - 3 כר'
ירושליםתשס"ודרדק, ישראל תנחום בן יעקב לוי שמואליגל יעקב
שלוניקי Salonikaתקכ"הווארשאנו, חיים יעקב בן יוסףיגל יעקב
ירושלים Jerusalemתרס"ו הס'סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהויגל יעקב
בני ברקתשל"בתפלינסקי, יעקב גדליה בן נתנאליגל יעקב



ירושליםתשע"אברנדסדורפר, יעקביגל לבי - 3 כר'
ירושליםתשנ"טאלון, יגאל בן אליעזריגל לבנו

בני ברקתשע"וכהן, יגאליגל ליבי בישועתך
אלעדתשס"טגז, יוסףיגן ה'

ירושליםתשמ"גשוורץ, יואל בן אהרןיגעת ומצאת
חמ"דתשע"טבעילום שםיגעתי ומצאתי
ירושליםתשס"אבלוך, דניאל בן אברהםיד אב - 2 כר'
ציריךתשס"אבלוך, דניאל יהודה בן אברהםיד אב - תורה
אופנבך Offenbachת"פיוסף שלום בן דודיד אבי שלום
ליוורנו Livornoתקפ"טבלעיש, אברהם בן שלוםיד אבישלום
אמשטרדם Amsterdamתקי"חגבאי-איזידרו, אברהםיד אברהם
ירושליםתשס"הגולדשטיין, אברהםיד אברהם

ירושליםתשס"בטנזר, יחיאל דוב בן אברהם חייםיד אברהם - 7 כר'
חמ"דתשע"הטויבר, אהרן בן יחיאל הלוייד אהרן <מהדורה חדשה> דרוש שבת הגדול

חמ"דתשע"דטויבר, אהרן בן יחיאל הלוייד אהרן <מהדורה חדשה> ראש השנה, שבת שובה, כפ
חמ"דתשע"הטויבר, אהרן בן יחיאל הלוייד אהרן <מהדורה חדשה> שבת הגדול, פירוש חד גדיא

ירושליםתשנ"זספר זכרוןיד אהרן <לר' אהרן ברנשטיין>
שלוניקי Salonikaתקצ"טאהרן צבי בן משה יהודה אשכנזייד אהרן

אזמיר Izmirתצ"ה - תקכ"ואלפאנדארי, אהרן בן משהיד אהרן - 6 כר'
חדרהחש"דדרילמן, אהרן בן יוסף דודיד אהרן
חמ"דתקמ"טטויבלש, אהרן בן שמעוןיד אהרן

ברטיסלבה Bratislavaתרכ"טטויבר, אהרן בן יחיאל הלוייד אהרן - 2 כר'
לבוב Lvovתר"סלייפר, אהרן אריה ליב בן יששכר דוביד אהרן
פיוטרקוב Piotrkowתרס"טסטאשבסקי, אהרן בן מאיריד אהרן
ירושליםתשכ"גספר זכרוןיד אהרן
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"גתמרת, אהרן שמואל בן משה יעקביד אהרן

ניו יורקתשל"חקרלבך, אליהו חייםיד אור החיים הקדוש ותולדותיו
ורשה - ירושליםתר"ס - תשל"אאליהו בן יעקב רוגולריד אליהו - 2 כר'

וילנאתרס"האליהו בן ישראל יחיאליד אליהו
אמשטרדם Amsterdamתע"באליהו בן שמואל מלובליןיד אליהו

ירושליםחש"דוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאליד אליהו - 4 כר'
ירושליםתשכ"גסלוטקי, אליהו בן אהרן אברהםיד אליהו
מונטריאל,תש"י,פלאקסמאן, אליהו בן שמואל יצחקיד אליהו
וילנה Vilnaתרמ"טפרסקי, אליהו יונה בן יהושע סג"ליד אליהו
ניו יורק New Yorkתש"חרוסוף, אליהו בן ישעיהו הלוייד אליהו



ירושליםתשל"ושטרנברג, חיים אליהו בן אברהםיד אליהו
ורשה Warsawתרנ"דרובינשטיין, אלימלך בן נחמן הכהןיד אלימלך

מודעין עליתתשס"וכולל מיר מודיעין עיליתיד אליעזר - קידושין
ורשה Warsawתרצ"אניצברג, אליעזר בן דוד יהודהיד אליעזר - 2 כר'

ירושליםתשל"הקובץיד אליעזר - 11 כר'
וינה Viennaתר"להורוויץ, אלעזר בן דוד יהושע השל הלוייד אלעזר

לונדוןתשל"גישיבת חיי עולםיד אלעזר - א
חמ"דחש"דאדלשטיין, יוסף דודיד אמונה - 2 כר'

בני ברקתשמ"חביבי, אפרים יצחקיד אפרים על ספר בן איש חי - א
כתב ידכתב ידביליצר, אפרים הלוייד אפרים - 15 כר'

תל אביבתשל"ווינברגר, אפרים פישליד אפרים
חמ"דחש"דוגנאר, אריה בן אהרןיד אריה - לוח זמני היום

מאנסיתשנ"וגליק, יצחק דוב בן אשר הכהןיד אשר - 2 כר'
בני ברקתשנ"זפלדשטיין, יהושע דוב בן פסחיד בבין המצרים
ירושליםתשס"אאלישיב, בנימין דוד בן יוסף שלוםיד בנימין - 9 כר'

טבריהתש"לדידי, בנימין מקיקץ בן יצחקיד בנימין
ירושליםתש"ססינקובסקי, בנימין אהרן דוביד בנימין

בני ברקתשס"גפלדשטיין, יהושע דוב בן פסחיד בספירת העומר ובשבועות
בני ברקתשנ"חפלדשטיין, יהושע דוב בן פסחיד בפורים

בני ברקתשס"בפלדשטיין, יהושע דוב בן פסחיד בקריאת התורה
בני ברקתשע"דשמעוני, יואב דן בן לוי חייד בתורה - בראשית

בני ברקתשע"חדהן, יוסף בן נסיםיד בתשובה - א
ג'רבה Djerbaתש"יכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהיד בתשובה
ברטיסלבה Bratislavaתקצ"טדסויאר, גבריאל בן נתן הלוייד גבריאל

ירושליםתשפ"ארייס, גדליהיד גד - זבחים א
בני ברקתש"עפרידמן, ישראל גדליהיד גדליה

לבוב Lvovתר"מאפרתי, דוד טבלי בן אברהםיד דוד טעבלי
ניו יורקתשע"האופנהיים, דוד בן אברהםיד דוד - על התורה

שלוניקי Salonikaתרי"טדי בוטון, דוד בן יהודהיד דוד
מונקץ' Mukachevoתרס"הזילברשטיין, דוד יהודאיד דוד

אופנבך Offenbachתקנ"טזינצהיים, יוסף דוד בן אברהם יצחקיד דוד - 20 כר'
בני ברקתשנ"חקאליש, יעקב דוד - קאליש, ירמיהויד דוד - דברי ירמיהו

ניו יורק New Yorkתשע"ביודלביץ, אברהם אהרן בן בנימין בונםיד ה' על מגילת אסתר <מהדורה חדשה>
ניו יורקתרפ"גיודלביץ, אברהם אהרן בן בנימין בונםיד ה'

לבוב Lvovתרמ"טדיקמאן, יעקב קופל צבי בן גבריאליד החזקה



בילגורי Bilgorajתרפ"ושטיצברג, ירחמיאל מנחם בן יוסף דוביד הים
ירושליםתשכ"הבמברגר, יצחק דב בן שמחה הלוייד הלוי - 4 כר'
בני ברקתשע"דדהאן, יצחקיד הלוי - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתש"טלווין, יוסף דוב בן אבא נתן הלוייד הלוי
פיוטרקוב Piotrkowתרס"זפוטישמאן, ישכר דוב בן יחזקאל הלוייד הלוי

ירושליםתשנ"טשכטר, יצחק דב בן שלום הלוייד הלוי - 7 כר'
מונקץ' Mukachevoתרס"וקורץ, אהרן יוסף בן מרדכי דודיד המאיר

גוש עציוןתשע"הקלופמאן, יוסף דודיד המאיר - 2 כר'
ורשה Warsawתרל"דקריסטיאנפולר, מאיר בן צבי הירשיד המאיר
ונציה Veniceשמ"ווואליריאו, שמואל בן יהודהיד המלך

לבוב Lvovתק"ע - תקפ"ולאנדא, אלעזר בן ישראל הלוייד המלך - 3 כר'
שלוניקי Salonikaתקס"דפאלומבו, אליהויד המלך

בני ברקתשס"השוורץ, דוד נתנאל בן חיים יעקב מנחםיד המשפט
אזמירתרי"דנהר, דניאל בן יהושע אברהם הכהןיד הנהר

ירושלים Jeruasalemתשס"טגוטליב, דוב בריש בן יעקביד הקטנה <מהדורה חדשה> - 2 כר'
,[קעניגסבערג]תרט"ז - תרי"טגוטליב, דוב בריש בן יעקביד הקטנה - 4 כר'

בני ברקחש"דקובץיד הרש"ז - ב (סוכה)
קליולנדתשל"גהילדסהיים, משהיד השולחן

תל אביב Tel Avivתש"ךבן טובים, ישראל זבולון בן יצחק מאיריד ושם לנשמת ר' ישראל זבולון בן-טובים ז"ל
ניו יורק New Yorkתש"טפייגנבוים, ישראל בן גמליאליד ושם - 5 כר'

חמ"דתשס"חבעילום שםיד חזקה
עדעליןתרמ"חאנגלנדר, חיים בן יהודהיד חיים
ירושליםתשמ"אדוהן, חיים יואל בן מאיר צבייד חיים
ניו יורקתש"סמאייער, חנוך העניך מסאסוביד חנוך

ונציה Veniceת"קחפץ, גרשום בן משהיד חרוזים
ונציה Veniceשנ"הצהלון, אברהם בן יצחקיד חרוצים
ורשה Warsawתרל"טשפירא, אליעזר יצחק בן משהיד חרוצים

ירושליםתשע"חלאנדא, יהודה ליבוש בן יונהיד יהודה <מהדורה חדשה> - 4 כר'
שלוניקי Salonikaתקע"ואשכנזי, יהודה בן יוסףיד יהודה

טשרנוויץתרנ"בלאנדא, יהודה ליבוש בן יונהיד יהודה - 6 כר'
לבוב Lvovתרל"בלווין, דוד יהודה בן אברהםיד יהודה
ירושלים Jeruasalemתשמ"המלול, דוד בן יוסףיד יהודה

מעלה אדומיםתשס"ופריס, יהודהיד יהודה - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתרנ"זרבינוביץ, נתן יהודה ליב בן אברהם אבאיד יהודה

ארה"בתש"פשטרן, יוסף יוזפא בן שמואל הלוייד יוסף <מהדורה חדשה> - 2 כר'



ברטיסלבה Bratislavaתרכ"ג - תר"לרוזנבורג, יוסף יוזפא בן מנחם צבייד יוסף ורביד הזהב - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"חאברמוביץ, יוסף טוביה בן שמשוןיד יוסף
לייקוואודתשנ"ואפפעל, יוסף יהושעיד יוסף
לובלין Lublinתרע"אדזיאלובסקי, יוסף בן משה פינחסיד יוסף
סיגט Sighetתרל"הדייטש, יוסף יואליד יוסף
ירושלים Jeruasalemחראר, יוסףיד יוסף

קלוז' Clujתרפ"ומארילוס, יוסף אהרן בן אליעזר זאביד יוסף - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"דמלול, דוד בן יוסףיד יוסף

ונציה Veniceשע"ו - שע"זצרפתי, יוסף בן חייםיד יוסף - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרנ"ח - תרס"גשטראסברג, יוסף יהודה בן דוב הלוייד יוסף - 2 כר'
אנטוורפןתשס"חשטרן, יוסף יוזפא בן שמואל הלוייד יוסף - 4 כר'

בני ברקתשמ"ורוזנברג, יוסף יוזפע - רוזנברג, מנחם צבייד יוסף, אבני מנחם
לונדון Londonתש"ז - תשי"אבורנשטיין, יחזקאל בן קלונימוס פרץ הלוייד יחזקאל - 2 כר'

חמ"דתשנ"גלוינשטיין, יחזקאל הלוייד יחזקאל
אזמיר Izmirתרי"טישראל, מיכאל יעקב בן חיים יהודהיד ימין

תשנ"ההכהן, יעקביד יעקב - קדשים
וילנה Vilnaתרנ"חארונובסקי, יצחק צבי בן יעקב קופל הכהןיד יצחק - על הש"ס

וליה-לוי-מיהאי Valeתרס"ב - תרס"טגליק, אברהם יצחק בן שמאייד יצחק - 4 כר'
חולוןתשס"זדיין, יצחק בן אברהםיד יצחק - 2 כר'

ישראלתשס"גולנר, שמחהיד יצחק
בני ברקתשמ"טזלזניק, יצחק דוד בן אברהם יעקביד יצחק

קרקוב Cracowתרע"בדמביצר, יקותיאל זלמן בן משה יעקביד יקותיאל
בני ברקתשפ"אדייטל, ישראליד ישראל - יורה דעה

אויהל Satoraljaujhelתרפ"והיימליך, ישראליד ישראל
וילנה Vilnaתרמ"חזליגמן, ישראל בן חיים דודיד ישראל

חמ"דתש"פקניג, יעקב ישראליד ישראל - ערכין
ירושליםתשע"בזופניק, יהודה דוב בן דוד הכהןיד כהן באמצע
ירושליםתשמ"דדויטש, דוד יהודה בן אליהו הכהןיד כהן - 9 כר'

תשמ"חהכהן, יוסף - הכהן, דנייד כהן
ירושליםתשס"הכהן, דודיד כהן - 5 כר'
ירושליםתש"עכהן, יוסף דוד בן משה חייםיד כהן - 2 כר'
ירושליםתשע"הכהן, ניסן בן יששכריד כהן - 3 כר'

ליקוודתש"עפאדאווער, יחיאל דב הכהןיד כהן - שבת, כריתות
ירושליםתשס"דשקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהן - רזניקיד כהן

פרנקפורט דמין Frankתפ"זדוד בן אריה ליב מלידאיד כל בו - 2 כר'



תל אביבתשכ"אחבר פעילי המחנה התורתייד לאחים - 5 כר'
ישראלתשמ"דספר זכרוןיד להימן
ירושליםאביטןיד להשם
ליקוודתשע"דמוזס, צבי יהודה בן חייםיד למיגו

חש"דסטניצקי, נתן בן פרץיד לנתיבתי
בני ברקתשכ"זפלדמן, אהרן בן יוסףיד לפאה

תל אביבתש"חשונמי, שלמהיד לקורא - שנה א
ליקוודתשע"ומוזס, צבי יהודה בן חייםיד לשומרים

ניו יורקתשל"זקרלבך, אליהו חייםיד מאור ושמש ותולדותיו
צפת Safedתרע"גפריימאן, מאיר בן זאב וולףיד מאיר
לבוב Lvovתרמ"אפריש, דוד מאיר בן יהושעיד מאיר

חמ"דתשע"דפולגר, יחזקאליד מהרש"א - 44 כר'
ירושליםתשס"גכולל ישיבת הכותליד מיכאל

בני ברקתשס"אהכהן, מלאכי בן יעקביד מלאכי <הוצאת מישור>
ליוורנו Livornoתקכ"זהכהן, מלאכי בן יעקביד מלאכי - 3 כר'

כפר חסידיםתש"נמן, דוד יצחק בן מרדכי ליביד מלך - 3 כר'
בני ברקתשס"וזויברמן, דודיד מלכים

ירושליםתשנ"האלימלך, מרדכייד מרדכי - סוכה
וילנה Vilnaתרמ"גאלפרט, מרדכי דוד בן חיים שבתייד מרדכי - א

ירושלים Jerusalemתשט"והריס, מרדכי בן אשר לעמיליד מרדכי
לייקוואדתשמ"גרוטנברג, מרדכי בן נפתלייד מרדכי
אמשטרדם Amsterdamתקס"טאדרעי, משה בן יצחקיד משה
שלוניקי Salonikaתקי"אאמארילייו, חיים משה בן שלמהיד משה

חמ"דחש"דגפן, משהיד משה - 8 כר'
בני ברקתשס"וישיבת חזון נחוםיד משה - בבא בתרא

ג'רבה Djerbaתש"יכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהיד משה - א
חמ''דתשע''טמשה, דוד שבתייד משה
ירושלים Jeruasalemתשנ"חספר הזכרון לרבי משה זאב פלדמןיד משה
ורשה Warsawתרמ"בפרלמוטר, משה בן אליעזריד משה
רמת השרוןתשס"הקובץ תורנייד משה
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גשמואלביץ, משה דוד בן שמואל צבייד משה
שלוניקי Salonikaתקס"דמיראנדה, חיים אברהם בן שמואליד נאמ"ן

בני ברקתשנ"טבעילום שםיד נחמיה <מנהגי ליל הסדר דק"ק תימן>
בני ברקתשכ"זאורטנר, נתן יהודה בן אלטר משה שמואליד נתן - 3 כר'
ביתר עיליתגלר, דוד נתן בן שמואליד נתן - נדה



ירושלם,תרפ"זנתן דוד בן ישראליד נתן
ירושליםתשמ"זסופר, משה בן שמעוןיד סופר <תשובות> - א ב

בודפסט Budapestתש"טסופר, משה בן שמעוןיד סופר - 2 כר'
בני ברקתשס"טהכהן, סאסייד על כס

יד עם קודש
בני ברקתשע"אבעילום שםיד עני - הוצאה

לונדון Londonתרפ"טגרבר, פינחס שמואל יעקב בן יהודהיד פינחס
ניו יורקתשע"דפריינד, פלטיאל בן דוד ישעיהויד פלטיאל - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"ככהן, אהרן מנחם מנדל בן נתןיד רא"ם <סמיכת חכמים, ספר תירוכין>
ירושליםתשל"הספר זכרוןיד רא"ם [ליפשיץ]

לבוב Lvovתרכ"ואיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)יד רמ"א
בילגורי Bilgorajתרפ"גסולוביי, רפאל מרדכי בן דוד הלוייד רמ"ה

ירושליםתשס"ואבולעפיא, מאיר בן טודרוס הלוייד רמה <מהדורה חדשה> - סנהדרין
ורשה Warsawתרמ"זאבולעפיא, מאיר בן טודרוס הלוייד רמה - 6 כר'

אורדיאה מרה Oradea Mת"שפוקס, משה צבי בן בנימין זאב וולףיד רמה
גבעת זאבתשע"וכץ, מנחם בן יצחקיד רפאל - יומא

בני ברקתשס"טהכהן, שאול - הכהן, שלוםיד שאול ונהר שלום
ירושלים Jerusalemתרצ"הביק, שאול ישכר בן יצחקיד שאול
תל אביב Tel Avivתשי"גוויינגורט, שאול בן אברהםיד שאול

לבוב Lvovתרי"אנתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוייד שאול - 2 כר'
ג'רבה Djerbaתרע"והכהן, שאול בן משה - הכהן, שלוםיד שאול, נהר שלום

ורשה Warsawתרכ"טכהנא, שלמה בן יצחק בן שלמה הכהןיד של שלמה
וילנהתרע"גלווין, בנימין בן יעקביד שלוחה

טולצ'וה Tolcsvaתרע"אאונגר, שלום דוד בן יעקב יצחקיד שלום - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתר"עלוקיאנובסקי, שלום בן אברהםיד שלום

ירושליםתשע"זפוגל, אהרן בן שלוםיד שלום - 2 כר'
ניו יורקתש"פפרידמן, ישכר דביד שלום - 7 כר'

ניו יורקתשמ"זספר זכרוןיד שלמה [נוסבאום]
שלוניקי Salonikaתקפ"ובן עזרא, חיים שלמה בן אברהםיד שלמה
ירושליםתשס"אדרויש, יצחק בן שלמהיד שלמה

ניו יורקתשע"אדרילמן, יעקביד שלמה - יבמות
ורשה Warsawתרס"גכהן, אבא מרקיל שלמה בן יצחק איזיקיד שלמה
בני ברקתשע"במחפוד, שלמה יוסףיד שלמה
ירושליםתשכ"אפראטשינסקי, גבריאל שלמהיד שלמה
ורשה Warsawתרל"זפריידר, שלמה הלל בן ישראל מאיריד שלמה



תשפ"אשטראה, יצחק נחוםיד שלמה - תולדות מהר"ש גאנצפריד
רמת גןחש"דגורביץ, שמואליד שמואל

ירושלים Jeruasalemתשע"אביטון, שמעון בן חייםיד שמעון - מגילת רות, איכה, קהלת פרקי אבות
אלעדתשפ''אדרוטמן, יחזקאל בן אריהידבר לעת מצא

חמ"דתשס"זפנחסי, יוסף בן משהידבר פי - ב
אזמיר Izmirתרכ"זאליהו בן אברהם שלמה הכהןידו בכל

ירושליםתשע"בבעילום שםידון משה
ירושליםתשע"הקופלוביץ, משה יהודה ליבידון משה - 12 כר'

קלינורדין Kleinwardeתרע"זפאנט, יעקב בן יצחק משהידות אפרים <שארית יעקב>
ירושליםתשס"טפלדמאן, אפרים פישל בן משה ישראלידות אפרים - 2 כר'

לונדוןתשע"דואזנר, יוסף בנימין בן חיים מאיר הלויידות דרכים
לונדוןתשע"וואזנר, יוסף בנימין בן חיים מאיר הלויידות החיים - א

לונדוןתשע"זואזנר, יוסף בנימין בן חיים מאיר הלויידות הלוי
ביאליסטוקתר"עאדלמן, מרדכי יצחקידות המדות

ירושליםתשס"זגליס, יהודה דניאלידות המשנה - 2 כר'
תשפ"אנויבירט, יצחק דב בן אהרן מיכאלידות השבת
בני ברקתשס"חגריובר, יהודה זאב בן מאירידות כלים

ירושליםתשס"אקורח, חננאל בן פנחסידות לטהרה
ירושליםתשע"הרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקידות נדרים <מהדורה חדשה>

ורשה Warsawתרס"גרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקידות נדרים - 2 כר'
ביתר עיליתחש"דאהרוני, דודידי אהרן - 5 כר'

קושטא Istanbulתפ"חגאליפאפה, אליהו בן דודידי אליהו
בני ברקתשע"והלוי, אליהוידי אליהו

ירושלים Jerusalemתר"ץחזן, אליהו יצחקידי אליהו - 2 כר'
ירושליםתש"עקובץ תורניידי אמן - בבא מציעא

ירושליםתשס"חכרמל, אריה בן אברהם חייםידי אריאל
אלג'יר Algiersתרי"גמועטי, דוד בן שמואלידי דוד
שלוניקי Salonikaתרכ"זקאראסו, רפאל דוד בן יהודה הלויידי דוד
ניו יורקתשע"ויונגרייז, יוסף דוב הלויידי הלוי

ביתר עיליתתשע"טאושרי, ידידיהידי השלחן
ירושליםתשס"זדיין, יצחק בן ישעיהידי יצחק

ביתר עיליתתשע"טכהן, יוסף דוד בן משה חייםידי כהן - 33 כר'
בני ברקתש"סלווינזון, משה בן שלמה אלעזרידי משה ותורה אור <מהדורה חדשה>

ורשה Warsawתרנ"זלווינזון, משה בן שלמה אלעזרידי משה ותורה אור
ונציה Veniceשנ"זאלמושנינו, משה בן ברוךידי משה - 6 כר'



בני ברקתשנ"ובוצ'קובסקי, משה יוסף בן ישעיהו דודידי משה - 4 כר'
בני ברקתשע"חבעילום שםידי משה - ידים

פקש Paksתרס"הגויטיין, צבי בן ברוך בנדטידי משה
ירושליםתשנ"בהולס, אהרןידי משה - עבד עברי

וילנאתרנ"אהורוויץ, משה שמואלידי משה
חמ"דתשס"והכהן, משה בן שמעון דריהםידי משה - 3 כר'

צפת Safedתרע"הטולידאנו, יעקב משה בן יהודהידי משה
ירושליםתקכ"טמשה ירושלמיידי משה

גרבהתשט"וסלאם, משה בן יצחקידי משה - 2 כר'
סט. לואיסתרפ"חקום, משה בן חיים דובידי משה - 3 כר'
בני ברקתשע"אשכטר, משה אליהו בן סנדר ליפאידי משה - הוריות

דברצן Debrecenתרצ"חלוסטיג, יהודה צבי בן חיים זאבידי סופר
ניו יורקתשע''חראטהשילד, יוסף בן אשר זאבידי עבדיך - 2 כר'
בית שמשתשע"אעבדלחק, משה אליעזר בן אברהםידי עלמ"א - 3 כר'

ירושליםתשנ"וצינווירט, דוד אריה בן יוסףידי קידוש
קרית יעריםתשס"טבנימין, בנימין בן מאירידיד ה' - א
נתניהתש"פאלפסי, יצחק בן שמואלידיד יצחק

פתח תקוהתשס"הברלב, יחיאל אברהם בן בנימין הלויידיד נפש על תלמוד בבלי - 10 כר'
פתח תקוהתשס"הברלב, יחיאל אברהם בן בנימין הלויידיד נפש על תלמוד ירושלמי - 38 כר'

פתח תקוהתשמ"זברלב, יחיאל אברהם בן בנימין הלויידיד נפש - 9 כר'
בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמהידיד נפש - ימים נוראים

ירושליםתשע"הקריאף, יעקב דבידיד נפש
באזלתשע"אקופלמאן, יצחק דבידידות משכנותיך

ירוחםתשנ"זמאסף תורניידידות
ירושליםתשל"טברוקמן, יצחק דבידיו אמונה
בית שמשתשע"זספירשטיין, חיים דודידיו אמונה

עפולהתשע"טרוזן, שמואל אהרןידיו אמונה - 3 כר'
ורשה Warsawתר"משלז, צבי בן בן-ציוןידיו אמונה

שלוניקי Salonikaתקע"בפריסקו, משהידיו של משה - א-ב
תל אביבתשל"גספר קהילהידיניץ - יד לידיניץ

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןידיעון בענין חרקים במזון
ירושליםתשס"חקובץידיעון הסנהדרין - א

ווארשא,תרס"ג,טאקסין, מנחם צבי בן אריהידיעות הטבע שבתלמוד - 2 כר'
ברלין-תל אביבתרצ"ג - תשי"חירושלים. מכון לחקר השירה והפיוטידיעות המכון לחקר השירה העברית - 7 כר'

ירושליםתרפ"הקובץידיעות המכון למדעי היהדות - א



ירושליםתשכ"טמכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכהידיעות המכון - תשכ"ט
בני ברקתשס"וקסלר, מאיר בן יוסףידיעות השבת

ורשה Warsawתרכ"הליכטנפלד, גבריאל יהודה בן אברהםידיעות השיעורים
רמת גן Ramat Ganתשל"ותא שמע, ישראלידיעות חדשות על תוספות גורניש ועניינן

בני ברקתשס"דקליין, משה שאול - (ורטהיימר, הלל - מו"ל)ידיעת הטהרה
ירושלים Jeruasalemתשע"היודאיקין, גדעון לוי הכהןידיעת הספק - ספק דאורייתא

אשדודתשע"ובלומנטל, דורוןידיעת הש"ס - 6 כר'
חמ"דתשס"חלפקוביץ, יואלידך המלאה

תל אביבתשל"גבובה, מנדלידן אין לעטלאנד
ירושליםתשס"זבעילום שםידעו דורותיכם - 3 כר'

ירושליםתשס"וקושלבסקי, אברהם בן אליהוידעת ומצאת
בני ברקתשע"הסורוצקין, יואל בן בן ציוןידרוש לציון
ירושליםתש"ןסלומונס, דוד יצחק בן נחידרך ענוים

טבריהתשע"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןיהא שלמא רבה - בפסוקי התורה
כרם ביבנהתשס"חגרינברג, מרדכייהא שמיה רבא מבורך

חמ"דחש"דפומרנצ'יק, אריה בן זאביהגה האריה
מודיעין עיליתתשס"חדרשן, אריאל בן אליהו הכהןיהגה חכמה - 2 כר'
לייקוודתשע"חפייגעלשטאק, יוסף יצחקיהגה חכמה - 2 כר'

וילנה Vilnaתקצ"ושטיינאייזן, דוב בן קים קדשיהגה חכמה
ניו יורקחש"דזאלער, יצחקיהדות <אידיש>

תל אביבתשנ"דשפיגל, יהודה בן משה יוסףיהדות אונגוואר - אוזהורוד
באר שבעתשל"דאויערבך, שמואל בן משהיהדות איטליה דור החוזרים בתשובה

ירושליםתשע"גקשאני, ראובןיהדות אפיגנסטן ועשרת השבטים
תשל"חבן-ששון, חיים הלליהדות אשכנז

ירושלים Jeruasalemתשס"הקרוינאלדי, מיכאליהדות אתיופיה
בני ברקתשל"והרפנס, גרשוםיהדות בבל

ירושליםתשס"חפוזיילוב, גיוראיהדות בוכארה, גדוליה ומנהגיה
אנקורי, צבייהדות ויוונות נוצרית

חמ"דתש"פביבי, אסףיהדות ומיסטיקה
חמ"דתשע"טבעילום שםיהדות ומיסטיקה

ירושליםתשע"אקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק - אבינר, שלמה חיהדות ונצרות
ירושליםחש"דוינרוט, אברהםיהדות ועל טבעיות

תל אביבתשמ"זמעטוף, סעדיה בן יצחקיהדות חבאן בדורות האחרונים
תל אביב Tel Avivתש"ךספר קהילהיהדות לוב

תל אביב Tel Avivתשי"גספר קהילהיהדות לטביה



תל אביב Tel Avivתש"ךספר קהילהיהדות ליטא - 5 כר'
ירושליםתשמ"הזקס, יהושע פישליהדות מהי

רמת גןתשל"חלייטמן, מיכאליהדות מצרים במאות ט"ז -י"ז
תשל"חאשתור, אליהויהדות מצרים
לודתשנ"דבן שמחון, רפאליהדות מרוקו
ירושליםתשל"ויששכר בן עמייהדות מרוקו
תשל"חפולק, אב' ניהדות ספרד

חולוןתשל"זרז, שמחה בן חייםיהדות על רגל אחת
בני ברקחש"דהינמן, חיים אהרןיהדות פיורדא

ירושליםתשע"אקשאני, ראובןיהדות פרס ואנוסי משהד
ירושליםתש"עהטל, אברהםיהדות צפון אפריקה (ביביליוגרפיה)

תשל"חהירשברג, ח"זיהדות צפון אפריקה
תל אביבתשמ"אקרן, יחזקאליהדות קרים מקדמותה ועד השואה

תל אביבתשמ"אהחברה ההיסטורית של יהודי רומניהיהדות רומניה - 1
חמ"דתשל"גשער יוסףיהדות תימן ויצירותיה

תשל"חרצהבי, יהודהיהדות תימן
נתניהתשל"אבטאון היהדות הנאמנהיהדות - 11 כר'

ירושלים,תש"ז-תש"חבטאון לענייני היהדות ומאור שבתורהיהדות - ד
ניו יורקחש"דזאלער, יצחקיהדות - 2 כר'

ניו יורקתש"טלוינטל, ישראל חייםיהדות
בני ברק Bene Berakתש"זגרשטנקורן, יצחק בן פתחיהיהודה וישראל
ירושלים Jeruasalemתש"סחדאד, יששכר בן נסיםיהודה יעלה

ירושלים Jerusalemתרפ"ה - תרפ"וכהן, יהודה בן חייםיהודה יעלה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתר"נסיני, יהודה מקוליניאהיהודה יעלה

קרית ספרתשס"טאסופת מערכותיהודה לקדשו
ירושלים Jeruasalemתשע"חגרינבוים, יקותיאל יהודהיהודה לקדשו - זבחים, מנחות, מעילה

ירושליםתשנ"ואלטר, יהודה אריה בן פנחס מנחםיהודה מחוקקי
תל אביב,תשי"זלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןיהודי או רוזן

ירושליםתשמ"הגרבר, חיים- ברנאי, יעקביהודי איזמיר במאה התשע עשרה
תל אביבחש"דטאס, לוצ'אנויהודי איטליה
ירושליםתשכ"גאנסקי, מיכאל -אלמאליח, אברהםיהודי אלג'יריה

ישראלתשע"טולדמן, מנחם בן זאב הכהןיהודי אתיופיה ומורשתם - חקרי הלכה
ירושליםתש"מבן יעקב, אברהםיהודי בבל בארץ ישראל

ירושליםתשמ"הבן יעקב, אברהםיהודי בבל בתפוצות
ירושליםתש"נבן יעקב, אברהםיהודי בבל בתקופות האחרונות



ירושליםתשל"טבן יעקב, אברהםיהודי בבל מסוף תקופת הגאונים עד ימינו
תל אביב,תשט"וגראנאטשטיין, יחיאליהודי ביער

ירושליםתשס"דגלזרסון, מתתיהויהודי בסוד ויכלו
תל אביבתש"מהאגודה לחקר תולדות יהודי הונגריהיהודי הונגריה

ירושלים Jerusalemתרפ"ח - תרצ"חגאון, משה דודיהודי המזרח בארץ ישראל - 2 כר'
ירושלים,תש"אגורביץ, דוד בן שלמה נחיהודי ירושלים

ירושלים Jerusalemתש"חבראוור, אריךיהודי כורדיסתאן
טירת כרמלתשמ"אלניאדו, עזראיהודי מוצל

תל אביבתשל"וקורמן, אברהםיהודי מיהו ומהו
ישראל1974בת יאוריהודי מצרים

תל אביב Tel Avivתשמ"זוילק, רומןיהודי סוריה הסלווקית
ירושליםתשנ"גקשאני, ראובןיהודי סין והונג קונג

תל אביבתשכ"חעמנואל, יצחק משהיהודי ספרד בארץ ישראל
תל אביבתשס"זאהרוני, ראובןיהודי עדן
תל אביב,,תשי"ט)מזרחי, חנינא בן חיים אלעזריהודי פרס

ישראלתשע"ביעבץ, עובדיהיהודי צעדה וסביבותיה
תל-אביב,תש"יקורן, יצחק בן אברהםיהודי קישינוב
ירושלים Jeruasalemתשל"גבבנשתי, דודיהודי שאלוניקי

תל אביבתשל"וטובי, יוסףיהודי תימן במאה הי"ט
ירושלים Jeruasalemתרצ"הגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צבייהודי תימן בתל אביב
ירושלים,תרס"טאידלסון, אברהם צבי בן יהודהיהודי תימן וזמירותיהם
ירושליםחש"דשפיצר, שלמה בן דודיהודים אל יאוש - 2 כר'
ירושליםתשנ"אלוקר, צבייהודים באיזור הקאריבי

תל אביב1978רנצו דה פליצ'היהודים בארץ ערבית
תל אביבתשמ"דיעקבסון, חנהיהודים בדרכי השיירות ובמכרות הכסף של מקדוניה

נצריםתשנ"גהוברמן, חגייהודים בעזה
ירושליםתש"לגרשוני, אהרן אליהו בן ישראל גרשוןיהודים ויהדות בברית המועצות
תל אביבתשמ"אכהנא, דודיהודים ויהדות בספרות הפולנית

לונדון Londonתרל"טמונטיפיורי, יהודית בת לוי בארנטיהודית <חלקי>
לונדון Londonת"ש-תש"גגאגין, שם טוב בן יצחק רפאל יחזקיהו (עורך)יהודית - 3 כר'
בני ברקתשכ"דירחון מוקדש לחינוך הבנות ברוח היהדות הנאמנהיהודית - 7 כר'

לונדון Londonתרל"טמונטיפיורי, יהודית בת לוי בארנטיהודית
בני ברקתשכ"דקובץיהודית - א

תל-אביב,תש"אצורף, אפרים בן יצחק מרדכייהושע - מפורש
נתניהתשל"גהאלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשיהי אור



ירשליםתשע"דכהן, יצחקיהי אור - קידושין
ירושלים Jeruasalemתשנ"חשוורצמן, יאיריהי אור

חמ"דחש"דבעילום שםיהי שלום בחילך - לנשים
אלטונה Altonaתקס"ואבן-חביב, יעקב בן שלמהיהי שמו לעולם

תל אביבתשס"וחירארי, שמעון בן אברהםיהי שמו - ברכות. שימו יהושע - שו"ת
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חיהודה ליב בן יוסף הלוייהל אור (מתוך מנחת יהודה)

וילנה Vilnaתרמ"באליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)יהל אור
חמ"דתשע"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)יהל אור, הדרת קודש <ברית אליהו>

פרנקפורט דמין Frankתרע"ח-תרע"טלאנדא, יוסף בן דוד דוביהל לנר ברוך - ב
ירושלים Jerusalemתשט"זקובץ ישיבת לעלוביהל

ישראלתש"פשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקיהפכם לששון
טבריה - בני ברקתשע"אסבח, שייובילו שי על התורה - א

טבריה - בני ברקתשס"טסבח, שייובילו שי - 8 כר'
ירושליםאוסף מאמריםיובל אורות
חמ"דחש"דמשפחת שולביץיובל היא

וויקלףתשל"הישיבת טלזיובל המאה של ישיבת טלז
ירושלים Jerusalemתשי"בהמזרחייובל המזרחי

פתח תקוהתש"זישיבת פתח תקוהיובל העשרים של הישיבה הגדולה ישיבת פתח תקוה
ירושליםתשע"אקצנלבוגן, יחיאל צבי הלוייובלי צבי

ירושליםתשל"טמשי זהב, מנחם מנדליוגנד יאהרן פון גדולי ישראל
ורשהתרפ"ורביץ, ש.יוגענד קרעפטען

ירושליםתשנ"וקטלוג מכירה פומביתיודאיקה ירושלים - 80 כר'
אלון שבותתשס"דשביב, יהודהיודוך אחיך

נתניהתשע"דאזולאי, אשריודוך רעיוני - 3 כר'
ניו יורק1916הורביץ, שמואל - [ליטווין, א']יודישע נשמות - 4 כר'

הנוואהתי"גמאופהוזן, שלמה זלמן צבייודישר טירייאק
אמסטרדםתרל"הרוזנטל, אליעזריודע ספר

חמ"דתשע"דשפירא, אלעזר בן צבי אלימלך - שפירא, משה בןיודעי בינה <הבינה והברכה>
ישראלתשס"אואלטר, שי (עורך)יודעי בינה - 5 כר'

בטחהתש"עזכות, משה בן מרדכי - חמיץ יוסףיודעי בינה
ירושליםתשע"וישראלי, יצחקיודעי בינה
פרמישלה Przemyslתרע"אשפירא, אלעזר בן צבי אלימלךיודעי בינה

גייטסהעדתשע"חקובץיודעי העתים - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"בוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודיודעי חן

ירושליםתשע"דאבינר, שלמה חיים הכהןיודעי צדק



בני ברקתשע"זטורנר, אהרןיודעי שמך - דרך הרמח"ל בתכנית הבריאה
בני ברקתשפ"אפרנקנהויז, אברהם שמואל בנימיןיודעי תרועה - תקיעות על סדר הברכות

ירושליםתשמ"בשפרבר, דניאליוונית ולטינית בספרות התנאים והאמוראים
ירושליםתש"עסלאכטער, שלמהיום בבית המקדש

ירושליםתשע"השוורץ, יואל בן אהרןיום הבר מצוה
חברוןחש"דהורביץ, אלייום הדין - שיחה לראש השנה

מודיעין עיליתתשע"גבניאל, לוי יצחקיום ההולדת ומשמעותו
צפתחש"דלוי, יהושע בן יום טוביום הכיפורים

ירושליםתשנ"גלקט כרוזיםיום הכרזת האיסור הראשון
ירושלים Jeruasalemתש"עמן, שלמה בן אברהםיום הנשואין

כוכב יעקבתשע''חבוצ'קו, שאול דוד בן משהיום העצמאות
ניו יורקתשס"טקאהן, דוד בן צבי משהיום הקדוש - 3 כר'

ירושלים,תשט"זישראל. הרבנות הראשיתיום הקדיש
בני ברקתשע''גרצאבי, משה בן יצחקיום השביעי

ירושליםתשע"הוייס, יעקב גרשון בן חייםיום ולילה של תורה
בני ברקתשע"גינאי, יאיר יששכר בן יהודה אריהיום טוב וחול המועד כהלכתם

חמ"דתשע"הליברמן, משה אפרים - גראזינגר, שמעוןיום טוב כהלכתו
ליוורנו Livornoתקע"טחיות, אפרים בן אברהםיום טוב מקרא קדש הזה

ירושליםתשס"חפריד, ירחמיאל דוד בן נחמן צבייום טוב שני כהלכתו
ביתר עיליתתש"פכהן, אליעזריום טוב שני של גלויות כהלכתו
בני ברקתשס"זדרוק, ישראל חיים בן זלמןיום טוב שני של גלויות להלכה

ירושליםתשמ"זבניהו, מאיר בן יצחק ניסיםיום טוב שני של גלויות
קליוולנדתש"זעווער, יצחק צבייום טובדיגע סימבאלן

ירושליםתשנ"ההס, ישראליום יום חג
תל אביבתשי"חנריה, משה צבי בן פתחיהיום לישראל
ג'רבה Djerbaתש"חתפילות. מחזור. תש"ח. ג'רבהיום סליחה

ירושלים Jeruasalemתשע"וזקס, יונתן אבנריום צום תעניתנו
ירושליםתשס"זשלזינגר, אליהו בן אהרן צבייום שבתון - 2 כר'
ירושליםתשע"אמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכייום שמחת כהן
ירושלים Jeruasalemתשס"דהרשלר, יהודה אריה בן שלמהיום שמחת לבו

אלטונה Altonaתק"הכ"ץ, יהודה בן יחזקאל הכהןיום תוכחה
ניו יורקתש"ככשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץיום תרועה יום יבבא

ג'רבה Djerbaתש"התפילות. מחזור. תש"ה. ג'רבהיום תרועה
נתניהתשס"במכון שפע חייםיומא דאורייתא - חג השבועות

ירושליםתשע"דאוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכייומא דעצרתא



מודיעין עיליתתשס"דדינין, משה - גולדברג, חיים בנימיןיומא טבא לרבנן
ניו יורקתשד"םרנשבורג, בצלאל בן יואל- פישלס, יהודה ליביומא טבא לרבנן - חידושי מהר"ל פישלס

ירושליםכולל שבראשות רבי אליעזר סטפןיומא טובא לרבנן - ביצה
חמ"דתשע"במכון אסיפת זקניםיומא רבה
רכסיםתשע"דיפה, דביומי דפגרי

ירושליםתשס"גסופר, יוחנן בן משהיומין דחנוכה - 2 כר'
ירושליםתשמ"חזילברמן, יצחקיומן אומאן - עיר הגעגועים

תל אביב,תש"וזיידמאן, הילל בן אברהםיומן גיטו ווארשה - 2 כר'
כתב ידואענונו, דודיומן הבריתות והנדוניות (כתב יד)

ירושליםתשכ"חאורנשטיין, יצחק אביגדוריומן הכותל המערבי
ירושליםתשע"טכהן, דודיומן הרב הנזיר

תל אביבתשכ"חטרכטמן, בנימין יצחק בן משהיומן חולה
תל אביבתשנ"בוולנר, רחליומן כתה - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשמ"גקאפוסטו, משה חייםיומן מסע לארץ הקודש
ירושליםתרפ"טגליצנשטיין, שמעוןיומן רשמי בקורי כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש

ירושליםתשמ"אמ. בנטוביומנו של בן ישיבה
תל אביבתשל"טלסמן, שבתי מאיריומנו של מר שבתי לסמן על פעולותיו

ירושליםתשנ"דאזכרי, אלעזר בן משה - פכטר, מרדכייומנו של רבי אלעזר אזכרי
טורונטותשנ"אהאנובר, נתן נטע בן משה - רפאפורט, שבתי בן איון מצולה - מגילת עיפה <מהדורת סץ>

קראקאתרנ"והאנובר, נתן נטע בן משהיון מצולה - 4 כר'
אור עציוןתשנ"דבכרך, יהושע בן חיים אריהיונה בן אמתי ואליהו

ניוארק Newarkתרצ"ופליישר, בנימין בן יעקב שלמה הכהןיונה הומיה
בית שמשתשס"העמית, שגיביונה מצא מנוח

ירושליםתשס"וריבלין, אברהם בן הלליונה נבואה ותוכחה
דרוהוביץ' Drogobychתרמ"חהארטמאן, מנחם מנדל בן יואליונה תמה

פיוטרקוב Piotrkowתרע"באליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)יונה - <הגר"א>
לבוב Lvovתרי"טפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהיונת אלם
פתח תקוה Petah Tikvaתש"יקארפילוב, יונה בן יחזקאליונת אלם

מודעין עליתוולק, צבי בן אברהם הלוייונת צבי - 2 כר'
ירושליםתשמ"זזכרוןיונתי בחגוי הסלע

ירושליםתשע"דלובאן, יוסף דוביונתי תמתי
בני ברקתשע"וסער, יונתן אלכסנדריונתי תמתי

תל אביבתשל"זהאן, יוסף יוזפא בן פינחס זליגמאןיוסיף אומץ <פרקי חינוך>
בני ברקתשמ"במגן, יוסף מאיר בן דוד יצחקיוסיף אור
ליוורנו Livornoתרט"זמועטי, דוד בן שמואליוסיף דוד



ירושלים Jerusalemתשנ"וווגל, יונהיוסיף דעת - לקט פירושים על ברכת המזון
בני ברקתשע"וישיבת בית מאיריוסיף דעת - גליונות תשע"ד-תשע"ה

ורשה Warsawתרנ"טהורן, חיים ליפא בן אליהויוסיף חיים
ירושליםתש"סמאדאוויטש, יוסף חייםיוסיף חיים

ירושלים Jerusalemתשט"זהכהן, יוסף בן גוריוןיוסיפון - 3 כר'
ליוורנותקנ"דיוסיפון. תקנ"דיוסיפון

תל אביבתשכ"ארוזנבלט, שמואל בן יוסףיוסלה רוזנבלט
ירושליםתשס"במרכוס, יוסף בן אברהםיוסף  לקח - שבת

שלוניקי Salonikaתרי"בשאלתיאל, יוסף בן אברהםיוסף אברהם - 5 כר'
שעלביםתשע"והאן, יוסף יוזפא בן פינחס זליגמאןיוסף אומץ <מכון שלמה אומן>

ליוורנו Livornoתקנ"חאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהיוסף אומץ - 3 כר'
זיטומיר Zhitomirתר"להאן, יוסף יוזפא בן פינחס זליגמאןיוסף אומץ - 3 כר'

אמשטרדם Amsterdamתקכ"ויוסף בן שלמה מליסאיוסף אומץ
ורשה Warsawתרמ"הפדר, יוסף יהודה ליב בן אברהםיוסף אומץ

חמ"דתשס"הפאלאג'י, יוסף בן חייםיוסף את אחיו <מהדורה חדשה>
אזמיר Izmirתרנ"ופאלאג'י, יוסף בן חייםיוסף את אחיו

וילנה Vilnaתרמ"איפה, יוסף בן משהיוסף באור
ירושליםתשנ"אבניהו, מאיר בן יצחק ניסיםיוסף בחירי
ליוורנו Livornoתר"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהיוסף בסד"ר

ירושליםתשנ"ד - תשס"דבן ארזה, יוסף (עורך)יוסף דעת - 42 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"ודיבון, יוסףיוסף דעת

בני ברקתשנ"ביזדי, יוסף אריה בן אבא יהודהיוסף דעת - 4 כר'
בני ברקתשנ"בלוי, משה בן יוסףיוסף דעת
בני ברקתשנ"טליס, יוסףיוסף דעת

פרג Pragueשס"טמיקליש, יוסף בן יששכריוסף דעת - 2 כר'
ירושליםתשנ"טביטון, יוסף שלום בן שמעון חנניהיוסף דעת, דובר שלום

טבריהתשע"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןיוסף ה' עליכם - בפסוקי התורה
אלעדתשפ"אפררה, יוסף בן חייםיוסף ה'

ברוקליןתשמ"זברכפלד, מנחם מנדליוסף הלל - 2 כר'
ירושליםתש"לאופיציאל, יוסף בן נתןיוסף המקנא

חמ"דתשנ"אעמית, ירוןיוסף הצדיק - על שמירת הברית ותיקונו
ג'רבה Djerbaתש"הדמרי, אליהו חואתי בן פראג'ייוסף חי

יבניאלתשע"דטרבלסי, עוזי שלום בן דודיוסף חיים
ירושליםתשנ"גמזרחי, יוסף חייםיוסף חיים
תל אביבתשנ"חקובץ שו"תיוסף חיים



ירושלים Jerusalemתש"חוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודיוסף חן
תונס,,תרע"ה]נחמיאש, יוסף בן דודיוסף חן - 2 כר'

ורשה Warsawתרל"ח-תרמ"אפרידלאנד, נתן בן יוסףיוסף חן
ליוורנו Livornoתקפ"הקורקוס, יוסףיוסף חן

אשדודתשע"ארובין, יוסף - רקח, יעקב בן שלמה - זוארץ, אליהויוסף חן - מיני מרקחת - חכמי לוב
טריפוליתרפ"חרובין, יוסף בן שמואליוסף חן
אשדודתשע"ארובין, יוסףיוסף חן

ירושליםתשנ"בכהן, שמואל בן רחמיםיוסף לחק, לקחת מוסר
אזמיר Izmirת"צ - תצ"באבולעפיא, חיים בן יעקביוסף לקח - 3 כר'
זולקוה Zholkvaתקנ"זאשכנזי, אליעזר בן אליה הרופאיוסף לקח - 2 כר'
ג'רבהתשט"זבוכריץ, יוסף בן אברהםיוסף לקח - 2 כר'

הלוי, אבירן יצחקיוסף לקח
אלעדתשע"גמלאכי, ינון בן יצחקיוסף לקח - 2 כר'
בני ברקתש"עפרץ, יוסףיוסף לקח - 7 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ז - תש"לראפ, יוסף בן אריה ליביוסף לקח - 2 כר'
ירושליםתשס"גרינהולד, יוסף צבי בן מרדכייוסף לקח - 4 כר'
Amsterdam(הק' תרנ"ט)תנ"ך. תרנ"ט. אמשטרדםיוסף לקח - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"חצימנט, אבנריוסף מוקיר שבת - הסיפור המלא
שלוניקיתק"חמונטקיו, יוסף בן יצחק משהיוסף עליו

תל אביב,תרפ"וצפרוני, אברהם בן יהושע השיל גדליהויוסף פלויוס
ירושליםתש"סקרישבסקי, אהרן אשריוסף קדישא  - תולדות רבי יוסף קדיש קרישבסקי

ירושלים Jeruasalemתשע"דשרשבסקי, יוסף שאוליוסף שאלה - סוכה
ירושליםתשע"זאקער, יוסף אליעזר בן חיים ישעיהויוסף שיח - הוצאה

תל אביבתשי"אפרידמן, ד.א.יוסף שלמה דילמדיגו
ירושליםתשנ"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהיוסף תהלות - 3 כר'

בני ברקתשס"גמשדי, יוסף תומריוסף תואר
תשע"טקרסניניסקי, אברהםיוסף תודה

בני ברקתש"פרוטמן, נתןיוצא מחופתו
בית אלתשע"גאבינר, שלמה חיים הכהןיוצר אור - 2 כר'
חמ"דחש"דרוט, יואל צבי בן שמעוןיוצר אור - 2 כר'
עפולהתשע"טאבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משהיוצר בראשית

ירושליםתשמ"זשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלוייוצרות המבואורת
קרקוב Cracowשמ"טאשר בן יוסףיוצרות כמנהג פולן ופיהם ומערהרן

פרג Pragueרפ"ותפילות. פיוטיםיוצרות מכל השנה
בית חג"יתשס"טכולל אור יוסףיוצרות - 3 כר'



בית חגיתש"עקובץ כולל אור יוסףיוצרות - (תש"ע)
שלוניקי Salonikaתרמ"אאברהם בן נחמן הכהןיוקח נא - 2 כר'

ירושליםתשנ"אספר קהילהיורבורג - ספר הזכרון לקהילת יורבורג  ליטא
מודיעין עיליתענבל, יהושע בן צבייורה דעה - א

סאיני Seiniתרפ"הרוזנטאל, אליהו בן רפאליורה דרך
וילנה Vilnaתרנ"דקרא, יוסף חיים בן יצחק זליגיורה ומלקוש

פירט Fuerthתנ"אעליס, יצחק בן משהיורה חטאים - 4 כר'
ניו יורקתשע"אמייזיס, אברהם אליהו בן בן-ציון ניסן בנימיןיורה חכימא <מהדורה חדשה>

פריס Parisתש"חמייזיס, אברהם אליהו בן בן-ציון ניסן בנימיןיורה חכימא
נהריהחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודיורו משפטיך ליעקב <המבואר> - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"עאביחצירא, יעקב בן מסעודיורו משפטיך ליעקב <מהדורת מכון באר יעקב> - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"וסוכרי, יעקב בן שלמהיורו משפטיך ליעקב <מהדורה חדשה>

ירושליםתשמ"טאביחצירא, יעקב בן מסעודיורו משפטיך ליעקב - 5 כר'
כלכתה Calcuttaתרמ"בסוכרי, יעקב בן שלמהיורו משפטיך ליעקב

זכרון יעקבתש"סקובץ תורנייורו משפטיך ליעקב - 5 כר'
ירושליםתשע"דבן משה, גדעוןיורו משפטך - א

חולוןתשע"הענתיבי, אברהם בן יצחקיושב אהלים <מהדורה חדשה>
ירושליםתשע"דענתיבי, אברהם בן יצחקיושב אהלים <מהדורת מכון גנזי המלך>

רמת גן Ramat Ganחש"דאריאל, יעקביושב אהלים - כתובות,  קידושין
ירושלים Jeruasalemתשנ"טמנטרוז, יעקב בן דודיושב אהלים

ירושליםתשכ"חענתיבי, אברהם בן יצחקיושב אהלים - 4 כר'
חמ"דתשע"טשוב, יצחק אליעזריושב אהלים

מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכליושב כרובים - 7 כר'
ניו יורקתשס"טשטיינמץ, יוסף יוזפאיושבי אהל

בני ברקתשס"טקובץ איגוד בני החבורות - ויזניץיושבי אהלים
בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהיושבי ביתך
אופנבך Offenbachתקמ"טדרנבורג, צבי הירש בן יעקביושבי תבל

ליקוודתשנ"זעגערט, זאב וולף - סטארטש, אברהם יצחקיושבת בגנים - 2 כר'
ג'רבה Djerbaתש"ז-תש"חהכהן, ציון בן אבאתויושיע ציון

ירושליםתשע"והלר, משולם פייבוש בן אהרן משה הלוייושר דברי אמת <מהדורה חדשה>
מונקץ' Mukachevoתרס"ההלר, משולם פייבוש בן אהרן משה הלוייושר דברי אמת - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"ולב, ישראל בן יעקביושר הורי
בני ברקתשע"ארפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןיושר הורי

ג'רבהתרע"ד-ת"שכהן, דוד בן אבאתויושר לבב - ב
מודיעין עיליתתשע"זלב, ישראל בן יעקביושר לבב



קרקוב Cracowתר"נריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםיושר לבב - 4 כר'
תל-אביבתש"טיזכור לכפר עציוןיזכור לכפר עציון

ירושלים Jerusalemתר"ץברזין, אבא צבייזכר
בני ברקתשס"טליבוביץ, יהודה זאביזל מים מדליו - תורה

בני ברקתשנ"חמאיער, יצחק זאביזל מים
ניו יורקתשס"ואליעזר בן יצחק אייזקיזמרך כבוד <מהדורה חדשה>

זולקוה Zholkvaתק"באליעזר בן יצחק אייזיקיזמרך כבוד
ניו יורק New Yorkתשס"טשווארץ, פינחס זליג בן נפתלי הכהןיזרח אור <מהדורה חדשה>

ניו יורק New Yorkתשי"בשווארץ, פינחס זליג בן נפתלי הכהןיזרח אור - 2 כר'
ירושליםתשכ"החכם, אברהם בן עזריהיזרעאלי

חיפהתשנ"דאזולאי, אליהו בן מסעודיחד הרים ירננו
ירושלים Jeruasalemתשע"השפירא, אריה בן רפאליחוד ברכה וקדושה - שבת קודש

בית שמשתשע"חקלוגר, אברהם צבייחוד ההתבודדות (אנגלית)
בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צבייחוד ההתבודדות

בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צבייחוד השבת - 2 כר'
יחוד

ירושלים Jeruasalemתשל"גטרופר, ליביחוד - הלכותיו בקצרה
חמ"דתשע"דכולל דעת קדושים ספינקאיחודים ועליות כמוך - פורים

בני ברקחש"דכולל דעת קדושים ספינקאיחודים ועליות כמותך - סוכות
חמ"דתשע"חכולל דעת קדושים ספינקאיחודים כמותך - חנוכה

ירושליםתשס"חחזן, יצחקיחוה דעת - 3 כר'
ירושליםתש"ןלורברבוים, יעקב בן יעקב משה - אביגדור, משה יחוה דעת  - פרדס רמונים - <קפט>

ירושלים Jerusalemתרצ"המאקובסקי, צבי בן בנימיןיחוה דעת
ירושליםתשנ"בהורביץ, שמואל בן ישעיהיחוס הגדולים
מנטובה,שכ"איחוס הצדיקים. שכ"איחוס הצדיקים
ירושלים Jerusalemתשל"חיחוס הצדיקים. תרנ"ויחוס הצדיקים

חמ"דחש"דבעילום שםיחוס משפחת עלעפאנט -אייזנבערגער
ליק Lyckתרל"דיהודה בן קלונימוס משפיראיחוסי תנאים ואמוראים

שלוניקי Salonikaשל"בתנ"ך. של"ב. שלוניקייחזקאל איוב ודניאל - מתורגמים ללאדינו
ירושליםתשנ"אסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםיחי יוסף
בני ברקתשנ"גשרים, דביר בן אליהויחי עזרא

ירושליםתשנ"ספר זכרוןיחי ראובן <לר' ראובן פיין>
ישראלתשס"דשרעבי, ראובןיחי ראובן ואל ימות

ירושלים,תשט"ו[גבאי, ראובן בן ישראל]יחי ראובן
ירושליםתשע"זבעילום שםיחי ראובן



מונקץ' Mukachevoתרצ"ו - תרצ"זוויינברגר, ראובן חיים בן יצחק צבייחי ראובן - א
ורשה Warsawתרצ"זזמאן, ראובן בן צבי מנחם הלוייחי ראובן
ירושלים Jerusalemתש"כזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןיחי ראובן

ירושליםתשע"גכובה, ראובן בן נתןיחי ראובן - א
ירושליםתשנ"גספר זכרוןיחי ראובן

חמ"דתשע"וקרלנשטיין, ראובן אליצור בן יצחק מאיריחי ראובן - 7 כר'
ירושליםתשע"זשראבני, ראובן שלום (לזכרו)יחי ראובן - 3 כר'

בני ברקקופר, יחיאל שלמה בן מרדכי הכהןיחי שלמה
ישראלתשע"החורב, אורייחיד בדורו
ירושלים Jeruasalemתשפ"אשלזינגר, משה מאיר - אודותיויחיד היה

ירושליםתשע"אוגשל, אהרן - הופמן, שלמהיחיד ודורו - 2 כר'
ניו-יורק,תש"אריינס, חיים זאב בן אברהם דוביחיד וצבור ביהדות

ירושליםתשמ"הנאור, בצלאליחידה שבנפש
תל אביב Tel Avivתש"ךפרנקל, איסר בן יצחק ידידיהיחידי סגולה

ליוורנו Livornoתק"צ - תר"גוויטירבו, יחיאל חיים בן מרדכי רפאל שמשויחיו דגן
אשדודתשע"דלוי, חגייחיל מדבר - 2 כר'

ירושליםתשס"הלאו, ישראל מאיר בן משה חייםיחל ישראל <אבות> - 6 כר'
ירושליםתשס"גלאו, ישראל מאיר בן משה חייםיחל ישראל <שו"ת> - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"הטאובה, ישראליחל ישראל
ירושליםחש"דמערכת תלמודו בידויחלק שלל - 7 כר'
ירושליםתשס"ורבינוביץ-תאומים, בנימין בן יעקביחלק שלל - 2 כר'
לייקוודתשפ"ברייז, זאב וואלףיחלק שלל - סוכות

מקסיקו סיטיתשפ"אשאואט, משה בן יוחנןיחנך בני
ירושליםתשנ"זמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכייחס דבדו החדש

וינא,תרפ"טהירשברג, חיים זאב בן יעקב הלוייחס האגדה להלכה
ניו יורקתשס"דקאהן, דוד בן צבי משהיידיש השפה הקדושה - 4 כר'

בונאס איירסתשי"דזונשיין, משהיידיש ווארשע
לונדוןאורליאן, יהודה ליביידיש לעבן

ניו יורק New Yorkתש"ךריבקינד, יצחק בן ברוך דניאליידישע געלט
ניו יורקתשי"חקוסובר, מרדכייידישע מאכלים

ניו יורקתש"טפיעטרושקא , שמחהיידישע פאלקס - 2 כר'
בוקרסט1977טמבור, וולוףיידישע פרעסע אין רומעניע

ניו יורק1961חבר סופריםיידישער ארטאגראפישער וועגווייזער
יוהנסבורגתשט"ופלדמן, לייבליידן אין יאהאנעסבורג
ירושליםתשל"אשפרבר, שמואלייחודה של ירושלים



רמת גןתשע"דשולמן, שבחייחודו של רבינו פרץ בן אליהו כבעל תוספות ופוסק
אזמיר Izmirתרכ"חחזן, חיים דוד בן רפאל יוסףייטב לב

סיגט Sighetתרל"הטייטלבוים, יקותיאל יהודה בן אלעזר ניסןייטב לב - 3 כר'
לבוב Lvovתרמ"ב - תרמ"גטייטלבוים, יקותיאל יהודה בן אלעזר ניסןייטב פנים - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתשס"וניסים, יצחק בן רחמיםיין הטוב <מהדורה חדשה>
רחובותתשל"ווין, אלתר טוביהיין הטוב - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתש"זניסים, יצחק בן רחמיםיין הטוב - א
תשנ"הוינשטוק, חנוך חיים בן שלמה מנחםיין המלך - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoתרס"בשפירא, נתן בן ראובן דוד טבליין המשומר - 3 כר'
ורשה Warsawתרמ"חצינץ, אריה ליב בן משהיין המשמח - 2 כר'

לובלין Lublinשס"חאלעזר בן יהודה מגרמיזאיין הרוקח
ירושליםתשס"בפתייה, יהודה בן משה ישועהיין הרקח <אדרא זוטא>
ירושליםתשס"בפתייה, יהודה בן משה ישועהיין הרקח <אדרא רבא>

דירנפורט Dyhernfurtתקע"אמשה בן מיינסטריין הרקח
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןיין הרקח

אשדודתשע"באסיפת חיבורים מגדולי האחרוניםיין ישן בקנקן חדש - 4 כר'
חמ"דתשע"דגליון שבועייין ישן - 5 כר'
ניו יורקתשמ"דוולדמן, אברהם שמואל בנימין בן יוסף מרדכייין ישן - 2 כר'

פריס Parisתרכ"וברי"ל, יחיאל בן יהודה ליביין לבנון
ביתר עיליתתשנ"וטהרני, דוד בן יעקביין לנסך
בני ברקחש"דננקנסקי, יהושעיין לשבת
בני ברקתשס"אפוגל, יהושע בן יעקב שמעוןיין מלכות

כפר חב"דתשס"ד-תשע"אגינזבורג, יצחק בן שמשוןיין משמח - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemסימן טוב, יוסף חייינא דיוסף

ירושליםתשמ"גאדלר, בנימין בן משהיינה של תורה - 7 כר'
בני ברקתשע"ורושנרוז, ליאוריינה של תורה - ב

תל אביב,תשט"זברנשטיין, ישעיהו בן יהושע אליהוייעוד ודרך
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"גוואלדן, משה מנחם מנדל בן אהרןיכבד אב

ניו יורקתשנ"חפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןיכהן פאר <על זמירות שבת קודש> - 2 כר'
ורשה Warsawתרצ"ולווין, חנוך צבי בן פינחס יעקב הכהןיכהן פאר - 2 כר'

חמ"דתשפ"אאיצקוביץ, דוד בן יעקביכולה שבת שתרפא
ירושליםתשס"אכדורי, בועזיכין ובועז - הוריות

ליוורנו Livornoתקמ"בדוראן, צמח בן שלמהיכין ובעז - 4 כר'
ירושליםחש"דסולובייציק, אהרן בן משה הלויילד שעשועים
בני ברקחש"דרוטמן, נתןילד שעשועים



ירושלים 1979Jeruasalemיהושע, יעקב בן חנניה גבריאלילדות בירושלים הישנה - 6 כר'
ירושלים,תש"ו-תשט"זילדותנוילדותנו - 5 כר'

פרג Pragueתקמ"וידעיה בן אברהם בדרשיילדי הזמן
בני ברקתשל"אשנפלד, משהילדי טהרן מאשימים
ירושלים,תש"גאגודת ישראלילדי טיהרן מאשימים

ירושליםתשס"חברבי, יוסףילדי יוסף - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשט"זטויב, יוסף יהושע בן שמואל דודילדי קודש

ראש העיןתשס"גמונייצר, אבישלום בן ניסיםילדים כהלכה
ניו יורקתשמ"דהאלצער, ישעיהו בנימיןילמד דעת

חמ"דחש"דגאלד, חייםילמדנו רבינו
ורשה Warsawתרנ"הלינטופ, פינחס בן יהודה ליב הכהןילקוט אבני אמונת ישראל

ירושלים Jeruasalemתשס"גפרלמאן, צבי הירש בן ברוךילקוט אבנים <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרנ"ופרלמאן, צבי הירש בן ברוךילקוט אבנים - 2 כר'

בני ברקתשע"ווינר, אברהם בן יוסף בנימיןילקוט אברהם - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרצ"אליפשיץ, אברהם בן שבתיילקוט אברהם

לודתשע"בכהן, אברהם בן רחמיםילקוט אברך - 15 כר'
ירושליםתשנ"טכריף, משה בן חייםילקוט אהבת ישראל - 2 כר'

תל אביבתשל"בצופר, שלמה צדוקילקוט אהבת שלום
ירושלים Jeruasalemתשע"באייזנשטיין, יהודהילקוט אהל מועד - מגילת אסתר

דטרויטתשע"הקליין, יוסף שמחה בן שמואלילקוט אהל רבקה
ירושליםתשנ"חאברהם יהושע השל בן שמואל מאפטהילקוט אוהב ישראל

ירושליםתשס"גבן חיים, אברהם בן דודילקוט אור החיים <ניצוצי אור> - 2 כר'
ירושליםתשס"בלוגאסי, יעקב ישראלילקוט אור החיים הקדוש
בני ברקתשע"בצלר, שמואלילקוט אור השנה - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"חליקוט מכתבי קודשילקוט אורה ושמחה
בני ברקתש"סגוטמן, אברהם דודילקוט אורות רבותינו

תל אביבחש"דמרגליות, ישראל אריה יצחקילקוט איים רבים - 2 כר'
ירושליםתשנ"זרבותינו לבית רוז'יןילקוט אילנא דחיי

פקש Paksתר"נסופר, זוסמאן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלילקוט אליעזר <תהלים>
פרעסבורג,תרכ"ד-תרל"אסופר, זוסמאן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלילקוט אליעזר - 4 כר'
קובנה Kaunasתרע"ארונין, אליעזר בן שמואלילקוט אליעזר - 2 כר'
ירושליםתשס"אכריף, משה בן חייםילקוט אמונה ובטחון

חמ"דתשס"חראם, ישראל נועם בן שמואל אהרןילקוט אמרי נועם
חמ"דתשע"גהתאחדות החבורות דצעירי סאדיגורהילקוט אמרי קודש
חמ"דתשע"טפרידמן, ישראל משה בן אברהם יעקבילקוט אמרי קודש



ברוקליןתשס"דקובץילקוט אמרי שפר <באבוב>
ירושליםתשס"גטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאילקוט אמרים
מונקץ' Mukachevoתרס"הפרידמאן, אפרים בן מרדכיילקוט אפרים
ירושלים Jerusalemתרל"זקוקיא, אפרים בן יעקב הלויילקוט אפרים
ירושלים Jerusalemתרע"דשיקוואי-שווילי, אפרים בן שלוםילקוט אפרים

ירושליםתשנ"חרבותינו לבית רוז'יןילקוט ארבעה ערכים
ווארשא,תרנ"ד-תרנ"ה,גולדמאן, יעקב בן מרדכיילקוט ארץ ישראל השלם

וילנה Vilnaתר"נציזלינג, יהודה אידל בן יוסףילקוט ארץ ישראל
חיפהתשנ"וצימר, אברהםילקוט באר מרים - במדבר

ניו יורקתשע"דהיילפרין, יהודה ליבש בן שבחילקוט בגלל אבות - קול יהודה
ירושליםתשס"דכריף, משה בן חייםילקוט בחסד ובאמת

ירושליםתשע"הכרמי, יובלילקוט ביאור מילות רות
ניו יורקתשנ"גבעילום שםילקוט ביאורים בית משה אליהו - גיטין

תל אביבתשל"אהלוי, דודילקוט ביקור חולים
תל אביבתשל"זחצרוני, אברהםילקוט בית הכנסת הגדול

ירושליםתשנ"ורבותינו לבית רוז'יןילקוט בני בינה
פיעטרקוב,תרפ"ז-תרפ"טאלכסנדרוב, בצלאל בן אברהםילקוט בצלאל
ירושלים Jeruasalemתשנ"בבראשי, זכריה בן אליהוילקוט בראשי

לונדון Londonתשי"אליכטנשטיין, ברוך דוב בן יעקבילקוט ברוך דוב
ירושליםתשס"זכריף, משה בן חייםילקוט גאולת ישראל

ירושליםתשע"היזדי, גבריאלילקוט גבריאל - 3 כר'
חיפהחש"דהגר, אליעזר בן ברוךילקוט דברות קודש - בראשית

ירושליםתשכ"בהויזמאן, אהרן בן אשרילקוט דברי אהרן
ירושליםתשס"אפיירשטיין, אלכסנדר סנדר הלויילקוט דברי אסף
בית שמשתשס"הביטון, דניאלילקוט דברי חיים

ירושלים Jerusalemתש"חאגודת תקנת נר"ןילקוט דברי חכמים - 6 כר'
ניו יורקתשע"בפוזנר, דוד בן נפתלי הירץילקוט דוד <מהדורה חדשה>

קרקוב Cracowתרנ"ויפה, דוד טבל בן יעקבילקוט דוד
ורשה Warsawתרל"טפוזנר, דוד בן נפתלי הירץילקוט דוד - 2 כר'

ברטיסלבה Bratislavaתרע"גשטיינשניידר, דניאל בן ישראל איסרלילקוט דניאל
לונדוןתשכ"הישיבה הרמה לונדוןילקוט דפי החידושים - קידושין

חיפה Haifaתשס"זאסף, דוד בן אפרים אליעזרילקוט דת ודין <מהדורה חדשה>
חיפה Haifaתש"האסף, דוד בן אפרים אליעזרילקוט דת ודין

בני ברקתשע"וקלר, משה אורי בן שלוםילקוט האורים <מהדורה חדשה>
ישראלתשכ"דקלר, משה אורי בן שלוםילקוט האורים



נתניהתש"פהאזובי, יצחק בן שלמהילקוט האזובי
סיגט Sighetתרפ"ב - תרפ"זשטרן, גרשון בן משהילקוט הגרשוני <אגדות הש"ס> - 3 כר'

פקש Paksתרנ"ד - תרנ"ושטרן, גרשון בן משהילקוט הגרשוני <כללים> - 5 כר'
מונקץ' Mukachevoתרס"א - תרס"חשטרן, גרשון בן משהילקוט הגרשוני <שו"ע> - 3 כר'
פקש Paksתרנ"ט - תר"סשטרן, גרשון בן משהילקוט הגרשוני <תנ"ך> - 2 כר'
פקש Paksתרס"ושטרן, גרשון בן משהילקוט הגרשוני על מסכת אבות

בני ברקתשס"השטרן, גרשון בן משהילקוט הגרשוני - יור"ד, עגונות, חולין, שביעית
ירושלים,תש"ורות, חיים יהודה בן יוסףילקוט הדעות והמדות
ניו יורק New Yorkתר"פ - תרפ"זווייסבלום, אליעזר ליפא בן ישראל חיים - לויטן, שילקוט הדרוש - 3 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרע"באייזנשמיד, ישעיה מנחם מנדל בן אברהם אליילקוט הזהר
תל אביב Tel Avivתשט"וחברה קדישא. תל אביבילקוט החברה קדישא
ירושלים Jerusalemתש"זשיפמאן, אלתר חיים בן משה יהודה ליב הלויילקוט החיים - 2 כר'
ירושליםתשס"גכריף, משה בן חייםילקוט הכרת הטוב

ליוורנו Livornoתקל"והלוי, רפאל בן אהרן ידידיהילקוט הלוי
ירושליםתשמ"גכובשי, סעדיהילקוט הלוי

ירושליםתשנ"טפרידמאן, ישראל בן דוד משהילקוט הליכות עולם
בית שמשתשע"וגרין, אהרן מרדכיילקוט הליכות - 3 כר'

ירושליםתש"עגאנצפריד, שלמה בן יוסףילקוט הלכות לתלמידים מספר קיצור שלחן ערוך השלם 
ניו יורקתשל"חאיזראל, אברהם מאיר בן יהודה ליבילקוט המאירי - 2 כר'

ירושליםתשל"ט?NAME#ילקוט המוסר ואבני השהם - א
ירושליםתשל"ט?NAME#ילקוט המוסר ואבני השהם - 2 כר'

בואנוס אירס Buenosתש"גרבינוביץ, צבי יהודה בן אליהו עקיבאילקוט המועדים - ב
ירושליםחש"דרייזמן, אהרןילקוט המחדש בטובו
ירושליםתשכ"חמכיר בן אבא מריילקוט המכירי - 6 כר'

ירושליםחש"דילקוט הנהגות ותקנותילקוט הנהגות ותקנות - א
בני ברקתשכ"וטרכטמן, בנימין יצחק בן משהילקוט הנפלאות
ירושלים Jerusalemתשי"חמירסקי, אהרן בן יהושע יצחקילקוט הפיוטים

,(תל-אביב)תש"ך,הולנדר, עקיבא בן יצחק משולםילקוט הפירושים
בילגורייתרצ"חפוטרניק, חיים בן ישכר בערישילקוט הפלאות
ירושלים Jeruasalemתשס"הארזי, אברהםילקוט הפתגמים
ירושלים Jerusalemתש"הטכורש, אלכסנדר סנדר גדליהו בן אברהם יצחקילקוט הצמחים
באר שבעחש"דמימון, מצליח בן משהילקוט הקדיש

חמ"דתשע"חברסלויער, יעקב בן דודילקוט הראשונים - מקואות
ירושליםתשכ"הברכנשטיין, יילקוט הרואה
ורשה Warsawתרמ"ההרצוג, נפתלי הרץ בן מ' סנדרילקוט הרועים



אודסה Odessaתר"לזליקוביץ, משהילקוט הרועים
פרמישלה Przemyslתרנ"א - תרנ"זניימאן, שמעון בצלאל בן מאיר צביילקוט הרועים - 2 כר'

ירושליםתשע"החזן, יצחקילקוט הריח - 2 כר'
ירושליםתשע"ונייגר, אביעדילקוט השבעתי אתכם - 8 כר'

תל אביבתשכ"דהרדוף, דוד מנדלילקוט השמות הפרטיים שבתנ"ך ומדרשיהם
כפר חב"דתש"דטייכטל, חיים מנחםילקוט השמיטה

תל אביב Tel Avivתש"ה-תשי"גילקוט ווהליןילקוט ווהלין - 9 כר'
ניו יורקתרפ"חילקוט ויכוחיםילקוט ויכוחים

ביתר עליתתשס"בקולא, יעקב צבי - ועודילקוט ומקדשי תראו
בני ברקתשס"גיפה, שמואל בן אשר יצחקילקוט ופירושים דברי תורה
ירושליםתשס"ההרשברג, אברהם מרדכי (עליו)ילקוט זכרון מחשבת הקודש

לודתשמ"זחדד, בועזילקוט זכרונות
חמ"דתשע"טנחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלילקוט זרע שמשון - חנוכה

ירושלים,תרצ"זלבנון, אליהו יהושע בן אברהם דובילקוט חברון
כתב ידכתב ידילקוט חדשילקוט חדש <כתב יד>

ברטיסלבה Bratislavaתרי"טישראל בן בנימין מבלזיץילקוט חדש - 8 כר'
ניו יורקתשט"זלייטר, שמעון בן יהודה לייבילקוט חדש

ירושלים Jerusalemתשי"חקובץילקוט חידושים - 3 כר'
ירושליםתשס"טכריף, משה בן חייםילקוט חמישאי - 6 כר'

ורשה Warsawתרס"בליינר, חיים אשר בן משה צביילקוט טוב
ירושליםתשנ"זזרובבלי, דוד בן חזקיהילקוט יד חזקיה - 2 כר'

תל אביבתשכ"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)ילקוט ידיעות האמת - 2 כר'
דוינסק Daugavpilsתרצ"א - תרצ"הגינזבורג, יהודה ליב בן דוב ברילקוט יהודה - 5 כר'
ניו יורקתרצ"דלאזעראוו, יהודה ליבילקוט יהודה - 7 כר'

מילווקי Milwaukeeתרצ"גרבינוביץ, יהושע השל בן יצחק יואלילקוט יהושע
רכסיםתשע"גבייפוס, יעקב ישראל הכהןילקוט יוסיף לקח - 2 כר'

ירושליםתש"פיוסף, יצחק בן עובדיהילקוט יוסף <מהדורה חדשה> - 12 כר'
תל אביבתשנ"דבובר, יוסף צבי בן אברהם הלויילקוט יוסף
מגדל העמקתשנ"זגרוסמן, יוסףילקוט יוסף

ירושליםתשמ"היוסף, יצחק בן עובדיהילקוט יוסף - 51 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"דילוז, יוסף חיים בן אליהוילקוט יוסף

לונדוןתש"בלעוו, ישראל יוסףילקוט יוסף - 2 כר'
סונדרלנד, אנגליהתשע"גכהן, יחזקאל בן טוביהילקוט יחזקאל
בני ברקתשע"ויעקב בן יעקב יוסףילקוט יעקב
ורשה Warsawתרצ"זברמאן, יחיאל יצחק בן אפרים פישלילקוט יצחק



ורשה Warsawתרנ"ה - תר"סזאלר, יצחק בן משה מנחם מנדלילקוט יצחק - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"גשמחוביץ, יצחק בן ישראלילקוט יצחק

בואנוס איירסתשכ"וקוניק, יצחק אייזיק בן אברהם הכהןילקוט יצחקי - פני יצחק
ורשה Warsawתרמ"גגולדשלאג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכלילקוט ירח למועדים
ירושליםתשע"חרבי אלימלך מנחם מנדל מסטריקובילקוט ישמח מלך

ירושליםתשס"חוינד, ישעיהו בן ברוךילקוט ישעיהו - 5 כר'
ירושליםתשכ"חרוקח, ישעיה שלום בן אפרים זלמן - רוקח, משהילקוט ישר - ילקוט משה

בילגורי Bilgorajתרצ"חרוקח, ישעיה שלום בן אפרים זלמןילקוט ישר
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חברגר, ישראל בן יצחק שמחהילקוט ישראל
תל אביב Tel Avivתש"כמשורר, ישראל בן חיים אריהילקוט ישראל

ישראלתש"ןקלפהולץ, ישראל יעקבילקוט ישראל - 3 כר'
תל אביבתש"ןחברה קדישא תל אביב יפוילקוט כבוד המת

בני ברקתש"עהכהן, אדיר בן שמעון (עורך)ילקוט כהונה - 3 כר'
ירושליםתשכ"אכתבי קודשילקוט כתבי קודש

בני ברקתשמ"זאלקריף, רפאלילקוט כתרי אותיות - 2 כר'
ניו יורק,תשי"טסגל, יוסף בן חיים נתן הלויילקוט לוים

ירושליםתשל"הבקר, חיים ש.ילקוט למועדים - 6 כר'
ישראלתשס"חפינק, דוב הכהןילקוט לפורים המשולש

רכסיםתש"סבייפוס, יעקב ישראל הכהןילקוט לקח טוב <חיים של תורה> - 3 כר'
רכסיםתשנ"טבייפוס, יעקב ישראל הכהןילקוט לקח טוב <על מועדי השנה> - 2 כר'

רכסיםתשמ"טבייפוס, יעקב ישראל הכהןילקוט לקח טוב <על פרשיות השבוע> - 6 כר'
רכסיםתשע"אבייפוס, יעקב ישראל הכהןילקוט לקח טוב - 4 כר'

שיקגותש"פשקופ, יצחק מיכלילקוט מאיש לרעהו - 5 כר'
בני ברקחש"דשקלאר, יהושעילקוט מאמרים לחיזוק אהבת תורה ושקידתה - 2 כר'

ניו יורקתשס"הגערמאן, נחום מאירילקוט מגן אבות
תל אביבתשי"זגליוןילקוט מגן - 3 כר'

ליקוודתשכ"אבלאך, אליהו משהילקוט מדה כנגד מדה - א
ירושליםתשנ"גחכם תימני בלתי נודעילקוט מדרשי תימן - 2 כר'

צפתתשס"טדשא, עידן (עורך)ילקוט מדרשים - 8 כר'
לונדון Londonתר"צדייכס, ישראל חיים בן אריה ליב צבי הירשילקוט מהרי"ח

בני ברקתשנ"גכהן, מיכאלילקוט מועדי ישראל - 2 כר'
ירושליםתשס"הכריף, משה בן חייםילקוט מועדי ישראל - פסח, שבועות, סוכות

ניו יורקתשס"והתאחדות אברכים דקהל יט"ל סאטמארילקוט מועדי קדשיך - חג הפסח
בני ברקתשמ"התשובות גדולי הדורותילקוט מחיר כסף
ביאליסטוק Bialystokתר"ץליפסקי, ישראל בן צבי הכהןילקוט מילואים



בן יעקב, אברהםילקוט מנהגים
ירושליםתשל"זוסרטיל, אשרילקוט מנהגים - 3 כר'

ירושליםתשס"דיונגרייז, אשר אנשל בן שמואל הלוי - יונגרייז, משילקוט מנוחת אשר - מנוחת משה - פסח
הל Hullתרפ"הברוד, שמואל מנחם בן נחום דובילקוט מנחם
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דמנחם מנדל בן יאראילקוט מנחם

ירושליםתשכ"ח?NAME#ילקוט מעם לועז - 2 כר'
ירושליםתשכ"ח?NAME#ילקוט מעם לועז - 2 כר'
ירושליםתשכ"ז?NAME#ילקוט מעם לועז - 5 כר'
ירושליםתשכ"ט?NAME#ילקוט מעם לועז - 2 כר'

ירושליםתשכ"ח?NAME#ילקוט מעם לועז - יב (יהושע)
ירושליםתשכ"ח?NAME#ילקוט מעם לועז - 20 כר'

חמ"דחש"דילקוט מפרשים. מכון כנסת.ילקוט מפרשים החדש <מכון כנסת> - 5 כר'
ירושליםתשס"בילקוט מפרשיםילקוט מפרשים על מסכת כלים

ירושליםתשע"חקובץ ספרי אחרוניםילקוט מפרשים - מעילה
לבוב Lvovתרפ"זמרגליות, ראובן בן משהילקוט מרגליות
ירושליםתשע"ובעילום שםילקוט משה - א

תל אביבחש"דגורדון, משה הכהןילקוט משה
מונקץ' Mukachevoתרנ"דדבש, משה בן ישראל בנימיןילקוט משה

נתניהתשע"חכהן, איתמרילקוט משה - הלכות תפילה
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דלבקוביץ, משה בן מאירילקוט משה

ניו יורקתשס"חקליין, יוסף שמחהילקוט משיב נפש
ישראלתשמ"אשיינפלד, שבתי - שיינפלד משהילקוט משלי החפץ חיים - סגולת התורה

תל אביב Tel Avivתשי"חשטיינמן, אליעזר בן נתןילקוט משלים סיפורים אמרי חכמה
ירושלים Jeruasalemתש"עחברת יגדיל תורהילקוט מתן תורתנו - שבועות

ניו יורקתשי"אקפלן, נחילקוט נח - 2 כר'
ורשה Warsawתרצ"זבריינר, נחום בן נפתליילקוט נחמני - 2 כר'

ירושליםתשע"בשמשון, יוסף שלמהילקוט סוד
ניו יורקתשע"דסופר, יוסף ליב בן זוסמאן אליעזרילקוט סופר החדש - 2 כר'

פקש Paksתרנ"ד - תרס"גסופר, יוסף ליב בן זוסמאן אליעזרילקוט סופר - 3 כר'
ירושליםתשכ"דקובץילקוט סיני

ורשה Warsawתרפ"גגרינוואלד, זאב וולף בן משה אהרןילקוט ספורים ומדרשים - 2 כר'
ורשה Warsawתרנ"טגרינוואלד, זאב וולף בן משה אהרןילקוט ספורים - 2 כר'

בני ברקתשס"חאשלג, יחזקאל יוסף הלויילקוט ספר הזהר על ברית מילה
מודיעין עיליתתשס"אגלוברמן, דניאל אהרןילקוט ספר החינוך

ברלין-שרלוטנבורג,תרפ"טפרובסט, מנחםילקוט ספרים



חמ"דחש"דמכון מלאכת שמיםילקוט סת"ם
ניו יורקתשס"דהופשטיין, ישראל בן שבתי - בלומנברג, משה יחזילקוט עבודת ישראל
ירושליםתשע"אהופשטיין, ישראל בן שבתיילקוט עבודת ישראל

ניו יורק New Yorkתרצ"טעברי, ישראל יצחק בן דודילקוט עברי
וילהרמסדורף Wilhermתמ"אכ"ץ, אברהם ראובן בן יהושע האשקי הכהןילקוט על התורה <ילקוט ראובני>

ירושליםתשמ"וגרינבום, נפתלי (עורך)ילקוט על התפלה
ורשה Warsawתרל"דחנוך זונדל בן יוסףילקוט על פטירת אהרן ומשה

ירושליםתשנ"חכריף, משה בן חייםילקוט עמוד התפילה
ניו יורקתשס"גפערל, אהרן הכהןילקוט עמודי שש על מגילת אסתר

תל אביב Tel Avivתש"ימוזס, זאב בן יהודהילקוט עני
בני ברקתשפ"אקוסובסקי-שחור, יצחק אברהם בן שאולילקוט עניני הלכה

חמ"דתשס"אכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבילקוט עצות והדרכות מספרי החפץ חיים
ירושלים Jerusalemתשט"זבלומנטאל, אברהם יוחנן בן יעקבילקוט ערבות הילדים

ירושליםתשס"אמוסדות אור יעקב לעלובילקוט עריכת נר
ביתר עיליתתשע"בילקוט עת דודיםילקוט עת דודים

ירושליםתשס"באדלר, שמואל אברהםילקוט פירושים <משלי> - 2 כר'
ירושליםתשס"דאדלר, שמואל אברהםילקוט פירושים <פרקי אבות> - 2 כר'

ירושליםתשס"גאדלר, שמואל אברהםילקוט פירושים <תהילים> - 4 כר'
ירושלים 1971Jeruasalemעציון, יצחק רפאל הלויילקוט פירושים לתורה

ירושליםתשכ"טגד, חיים יוסף איסר בן יצחק אריה הלויילקוט פירושים על התורה
תל אביבתשכ"טכ"ץ, ישראל בן אברהם דבילקוט פירושים - 7 כר'

בני ברקתש"עשקלאר, יהושע בן דודילקוט פירושים - 40 כר'
בני ברקתשנ"בפריד, נתנאל בן יחיאל מיכל הכהןילקוט פני מבין
ניו יורק New Yorkתש"זטאקסין, מנחם צבי בן אריהילקוט פנינים
לבוב Lvovתרפ"טמרגליות, ראובן בן משהילקוט פנינים

פיעטרקוב,תרנ"טבראוור, יהודה נח בן אברהם אלכסנדרילקוט פרי עץ הדר
,לונדון)תשי"גגרטלר, צבי הירש בן משה יהודהילקוט צבי

ירושליםתשס"דכריף, משה בן חייםילקוט צדקה וחסד
ניו יורקתשמ"גגרינפלד, דוד לייב - גרנטשטיין, שמואל אליהוילקוט צורת האותיות

בני ברקתשכ"חרובין, שאול בן שמואל אהרןילקוט ציוני דרך - 9 כר'
בני ברקתשע"דאיצקוביץ, יואלילקוט ציצים ופרחים
ירושליםתשכ"חגליקזאהן, מרדכי חייםילקוט קרית ארבע
ירושלם,,תרע"ב]גליקזון, מרדכי חיים בן צבי הירשילקוט קרית ארבע

אמשטרדם Amsterdamת"סכ"ץ, אברהם ראובן בן יהושע האשקי הכהןילקוט ראובני - 6 כר'
ירושליםתשמ"דילקוט ראשוניםילקוט ראשונים - יבמות <עם הגהות>



ירושליםתשס"טכהן, רועי בן הללילקוט רבה
נתניהתש"סצאנזילקוט רני ושמחי

קנזס סיטי Kansas Citתש"בשלמה בן יצחק (רש"י)ילקוט רש"י
בואנוס אירס Buenosתרצ"גגוטליב, שמעוןילקוט ש"י על פרקי אבות

ירושליםתשע"דישראל דוב בר בן יוסף מווילדניק - קאהן, מנחם נחילקוט שארית ישראל
חברוןתשמ"זבן עמרם, שמואל בן שלמהילקוט שבע - 17 כר'
ירושליםתשנ"בישיבת בית יוסף צביילקוט שבת אחים
ירושליםתשס"דכריף, משה בן חייםילקוט שבת קודש

ניו סקווערתש"עגרין, יעקב יוסףילקוט שו"ת בעניני הלכה ומנהג - 3 כר'
לונדוןתשמ"הראקאוו, בן ציון בן יום טוב ליפמאןילקוט שיחות מוסר

בני ברקתשע"זבן נאים, אשרילקוט שיחות
ירושליםתשנ"גאלטר, שאול בן פנחס מנחםילקוט שיעורים - 3 כר'
ירושליםתשנ"דוינגרטן, יעקבילקוט שיעורים - פסחים

חמ"דתשס"טטולידאנו, יצחק בן יוסףילקוט שיעורים
נוסבוים, נפתליילקוט שיעורים - אבן העזר

לונדוןתשל"חראקאוו, בן ציון בן יום טוב ליפמאןילקוט שיעורים - 6 כר'
ירושליםתשע"זבצון, שלמהילקוט שלמה
ניו יורק New Yorkתרצ"חדריליך, שלמה בן בצלאלילקוט שלמה
סט. לואיס St. Louisתרצ"הפיין, שמואל מנחם בן צבי הלויילקוט שמואל
ניו יורקחש"דקובץ ספרים על מסכת אבותילקוט שמואל

ירושליםתשע"ברולניק, שמואל אליעזר בן צביילקוט שמואל - 2 כר'
ניו יורקתש"עקלויזנר, ישראל בן חיים זאבילקוט שמחת ירושלים

אשדודתש"סלסרי, שמעוןילקוט שמעון
שלוניקי Salonikaרפ"א - רפ"זשמעון הדרשן מפראנקפורטילקוט שמעוני <דפו"ר> - ב

שלוניקי Salonikaרפ"א - רפ"זשמעון הדרשן מפראנקפורטילקוט שמעוני <דפוס ראשון> - 5 כר'
וילנה Vilnaתרכ"דשמעון הדרשן מפראנקפורטילקוט שמעוני <שמן רענן והיכל רענן> - 4 כר'

ירושליםתשנ"טשמעון הדרשן - לוין, רפאל בן משה ברוךילקוט שמעוני המנוקד והמבואר - 10 כר'
ירושליםתשס"גשמעון הדרשן מפראנקפורטילקוט שמעוני השלם  <מהדורת וגשל> - 5 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"זאבות. תשי"ז. ניו יורקילקוט שמעוני - פרקי אבות
וילנה Vilnaתרס"טשמעון הדרשן מפראנקפורטילקוט שמעוני - 3 כר'

ירושלים Jerusalemת"שגירונדי, יונה בן אברהםילקוט שערים לרבנו יונה
בני ברקתשע"דאיצקוביץ, יואלילקוט ששון ושמחה
חמ"דתשנ"ההיינריך, יונהילקוט שתי המילים

ירושליםתש"ערבינוביץ, מרדכי שלמה (עורך)ילקוט תורתך שעשעי - טשורקוב
ירושליםתש"מ - תשמ"היעקב הסקיליילקוט תלמוד תורה - 8 כר'



ירושליםתשנ"חכריף, משה בן חייםילקוט תלמוד תורה
ירושליםחש"דכריף, משה בן חייםילקוט תשובת ישראל

ירושלים Jerusalemתרצ"אעמינח, נחמיה צבי הכהןילקוט - 2 כר'
ירושליםתש"נדנינו, אליהו בן דודילקוטי אליהו - 2 כר'

בואנוס אירס Buenosתש"ולאבסקי, אברהם בן חיים יוסףילקוטי
קהיר Cairoתרצ"אטולידאנו, יעקב משה בן יהודהים הגדול

חמ"דתש"פמדר, יעקבים ההלכה - 2 כר'
ירושליםתשנ"ומדרש חייםים ההלכה - 2 כר'
ירושליםתשע"חעזרא, משה בצלאל בן עבודיים החיים - קהלת

ירושליםתשס"טמורגנשטרן, יצחק מאיר בן יעקב מנחםים החכמה - 14 כר'
אוסטרה Ostrogתקפ"גשפירא, שמשון יואל בן יצחק הלויים החכמה

ירושלים Jeruasalemתשס"טסיבוני, יוסף מרדכיים המוסר - 2 כר'
ורשה Warsawתרע"וקסטינברג, יצחק מאיר בן משה הלויים הפלפול

ניו יורקתשל"אפנט, חיים בצלאל בן יחזקאלים הרחב - 2 כר'
ירושליםתשע"חגולדשטיין, יוסף בן מרדכיים התורה
בת יםתשנ"וקובץ מאמרים תורנייםים התורה

ורשה Warsawתרנ"באורנשטיין, משה יהושע השל בן מרדכי זאבים התלמוד <מפרשי הים> - 2 כר'
ירושליםתשע"טאדל, יהודה ליב בן משה הלויים התלמוד
מודיעין עיליתתשס"חטוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריהים התלמוד
זולקוה Zholkvaתקט"ויצחק זלקא בן זאב וולףים התלמוד
מץ Metzתקכ"טיששכר בר בן יהודה לימאים יששכר

וץ Vacתרפ"ואלטמאן, יהודה בן יצחקים של יהודה
ליקוודתש"פלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)ים של שלמה <מכון משנת רבי אהרן> ב"ק א
ליקוודתש"פלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)ים של שלמה <מכון משנת רבי אהרן> ב"ק ב
ליקוודתשפ"אלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)ים של שלמה <מכון משנת רבי אהרן> גיטין

שטעטטיןתרכ"א[לוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)]ים של שלמה - 4 כר'
קראקא,,שצ"ג-שצ"ה]לוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)ים של שלמה - 7 כר'

ישראלתשמ"חקרמר, יעקב משהים של שמואל
ניו יורקתשס"זפריעד, ישראל משה בן יוסף חייםים שמחה - 4 כר'

בני ברקתשנ"חמכון להוצאת ספרים שע"י חסידי אלכסנדרימ"י שמחה
רמת גןתש"ןהלוי, יחזקאל בן משהימה וקדמה

ימות החמ"ה - על בעל האמרי חיים מויז'ניץ
מונקץ' Mukachevoתרצ"זגרוס, יעקב בן חיים יששכר דובימות המשיח
ירושליםתש"לשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשימות המשיח

כפר הרואהתש"ננריה, אברהם יצחקימות המשיח, תחיית המתים והעולם הבא



ירושליםתשל"אברמסון, יוסףימות עולם - 5 כר'
ירושליםתש"משוורץ, יואל בן אהרןימות עולם

ירושליםתשנ"גחאלימי, אברהם בן בנימיןימי אברהם <מהדורה חדשה>
ג'רבהתרצ"טחאלימי, אברהם בן בנימיןימי אברהם

ירושליםתשנ"טארלנגר, עקיבא בן אברהםימי בין המצרים
קרית ספרתשס"זרוטשילד, יחיאל מיכאל בן יששכרימי ברכה

ברוקליןתשס"זדוד, יוסף בן דוד משאלוניקיימי דוד <מהדורה חדשה>
שלוניקי Salonikaתר"ודוד, יוסף בן דוד משאלוניקיימי דוד

ירושליםתשע"בכהנא שפירא, אברהם אלקנהימי האורים
ירושליםתשס"בקצבורג, אוריאל צבי בן ישראל חיים הכהןימי האורים

ירושליםתשכ"דרבינוביץ, חיים דבימי הבית השני
קרית ספרתשס"טרוטשילד, יחיאל מיכאל בן יששכרימי החג - ב

ירושליםתשע"אקובץימי החנוכה בהלכה ובאגדה - 2 כר'
בני ברקתשנ"חליברמן, יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונםימי החנוכה
ירושליםתשס"דמרציאנו, יצחק בן דודימי החנוכה
ירושליםתשמ"טשוורץ, יואל בן אהרןימי החנוכה

בני ברקתשס"טשכטר, ישעיהו בן ישראל אברהםימי החנוכה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"בלבנון, אברהםימי היהודים בספרד

מעלה עמוסתשס"גפאק, יוסף מרדכיימי הלל והודאה
ירושליםחש"דהכהן, דוד דניאלימי הנסים

ירושליםתשע"גקובץימי הפורים בהלכה ובאגדה
ירושליםתשע"במערכת במשנתםימי הפורים במשנתם של רבותינו

בני ברקתש"ןכהן, אליעזרימי הפורים האלה
אשדודתשס"הויין, אברהם בן דובימי הפורים
ירושליםתשע"הזהורי, נועם בן אבנרימי הפורים
ירושלים Jeruasalemתשע"גכהן, דוד בן יוסףימי הפורים
ירושליםתשע"זכהנא שפירא, אברהם אלקנהימי הפורים
בני ברקתשנ"זליברמן, יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונםימי הפורים
ירושלים Jeruasalemתש"ופרנק, צבי פסחימי הפורים
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןימי הפורים
בני ברקתשנ"אשכטר, ישעיהו בן ישראל אברהםימי הפורים
בני ברקתש"עשכטר, ישעיהו בן ישראל אברהםימי הפסח

בני ברקתשנ"ואדמו"ר מויז'ניץ שליט"אימי הרחמים והסליחות
ירושליםתשמ"טשוורץ, יואל בן אהרןימי הרחמים והסליחות

תפרחתש"פספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקימי הרחמים



בני ברקתש"עשכטר, ישעיה בן ישראל אברהםימי הרצון (ר"ה, יו"כ)
בני ברקתשנ"אשכטר, ישעיהו בן ישראל אברהםימי השביעית
בני ברקתשע"דמערכת משמרת איתמר נדבורנהימי השובבי"ם
חמ"דתשע"זפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםימי השובבי"ם
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךימי השובבים
ירושליםתשס"ההכהן, דוד דניאלימי התשובה

בני ברקתש"ןשפירא, אהרן בן יצחק אייזיקימי זכרון - 11 כר'
מונקץ' Mukachevoתרע"ארוזנבוים, יהודה ליבוש בן ישראל משהימי חייך הימים

ירושליםתשע"הכהן, דוד בן יוסףימי חנוכה
ירושליםתש"פאפללו, ישראל מאירימי טוהר

ירושליםתשס"ויונה, ינון בן מרדכיימי טוהר - א-ב
ירושלים Jerusalemתרע"גידיד, יוסף בן מרדכי הלויימי יוסף - 2 כר'

בת יםתש"עמיכאל, יוסףימי יוסף
פרמפול Frampolתרע"טשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץימי מהרנ"ת

ירושלם,תרס"דשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץימי מוהרנ"ת - 2 כר'
בני ברקתשע"חבינדער, עמרם יעקב בן פנחסימי מועד - הלכות חול המועד

לייקאוודתשע"ובני החבורה ביהמ"ד הגבוה לייקוואדימי מועד - ביצה
בני ברקחש"דטאוב, נועם חייםימי משתה ושמחה

ירושליםתשס"ופאק, יוסף מרדכיימי משתה ושמחה - הלכות פורים
ניו יורקתשע"האבראהאם, נחוםימי נחמה - שערי נחמה

ירושליםתשמ"גקעפעטש, אליהו ברוךימי נחמיה
בני ברקתשמ"אברנפלד, יצחק צבי (עליו)ימי סופר המלך א

ניו יורקתשע"זאבראהאם, נחוםימי רצון
תשס"טאברהם, דוד בן אברהםימי רצון
ירושליםתשנ"גברעוודה, שלמהימי רצון

ירושליםתשע"ארז, אלעזר זאב בן בן ציוןימי רצון - אלול וסליחות
ישראלתשפ"בשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקימי שובבי"ם
אזמיר Izmirתרל"דקמחי, שלמה בן נסים יוסף דודימי שלמה

ירושליםתשנ"בהורביץ, שמואל בן ישעיהימי שמואל - 3 כר'
בני ברקתשע"טאבוהב, אלעזר אהרןימי שמונה
מגנס, יהושעימי שמונה

בני ברקתשס"טרבותינו מדעעשימי שמונה - חנוכה
חמ"דתשע"ווינברג, שלמה זלמינאימי שמחה
בני ברקתשע"דרייכמן, דוד מנחםימי שמחה
ניו יורקתשס"אקליין, מנשה בן אליעזר זאבימי שמנה



חיפהחש"דראזינג, אברהם אפרים בן יעקב דודימי שנותי או מטבע של אברהם
ונציה Veniceתקי"גנוויירה, מנחם בן יצחקימי תמימים
בית אלתשס"ואבינר, שלמה חיים הכהןימי תשובה
תל אביב,תש"אקרניאל, שלום בן שמעוןימי תשובה
ירושליםתשס"בקובץ זכרוןימיך אמלא
ליוורנו Livornoתק"נאזוביב, יוסף בן נהוראיימים אחדים
תל אביבתשס"חלקט סיפוריםימים בהירים
תל אביבתרצ"טבני-עקיבאימים בשנה

לודזתרצ"ושנירר, שרה בת בצלאלימים טובים בוך
ורשהתר"צזלונטניק, ישעיהימים טובים פאלקלאר

ניו יורקתשע"גיאקאב, אברהם יעקבימים ידברו
ירושליםתשנ"טרוטנברג, אליעזר שרגאימים כי יסערו
ירושלים Jeruasalemתשס"דאידל, שושנהימים כנוריים

ורשה Warsawתרמ"חפרידלנדר, משהימים מקדם או אפיון
בעילום שםימים מקדם
ירושלים Jerusalemתרס"חהירשנסון, חיים בן יעקב מרדכיימים מקדם
ברוקליןתשנ"דרזמוביץ, יצחק דודימים מקדם

ניו יורק New York -תשכ"אפרידנזון, יוסףימים נוראים אלמאנאך
נתיבותתשע"הכהן, בנציון בן שמעוןימים נוראים

אלעדתשע"הדוד, ימיןימין דוד - 3 כר'
אלעדתשע"הימין, דודימין דוד - סוכה וברכת חתנים

תש"פגוטליב, אברהם מרדכיימין ה' עושה חיל
טבריהתשע"אקוק, איסר דב בן נחום הכהןימין ה' רוממה - 2 כר'

בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהימין ה'
ניו יורקתשל"אסורוצקין, בנימין בן ברוךימין המלך
לודז' Lodzתר"צגרויבארט, יהודה ליב בן בנימיןימין ושמאל
ירושלים Jerusalemתשי"זשמעונוביץ, יוסף בנימין בן יהודה צביימין יוסף
ניו יורקתשס"דרבינוביץ, יעקב משה בן ישראל נתןימין יעקב

חמ"דחש"דתפלות ותיקוניםימין לארמוני
הג Hague, Theתקל"ז-תקל"חווינטורה, משה בן יוסףימין משה <באר מיים חיים>

כתב ידכתב ידווינטורה, משה בן יוסףימין משה (כתב יד)
חמ"דתשע"זבוחבוט, משה צביימין משה

לבוב Lvovתר"ךווינטורה, משה בן יוסףימין משה - 2 כר'
מודיעין עיליתתשס"טטביב, משה בן יהודהימין משה
ברסלאו Breslauתקפ"דקרוניק, משה בן עקיבאימין משה



לובלין Lublinתרצ"אזוגלוואקס, שמואל צבי בן דוב ברישימין שמואל
מודיעין עיליתתשס"גשמואלביץ, מרדכי שמואל בן מאיר הלויימין שמואל

בני ברקתשנ"גדיין, נסים בן שלמהימינו תחבקני
בני ברקתשע"דשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביימלא פי תהלתך - 7 כר'

כלכתה Calcuttaתרמ"דחמוי, אברהם שלום חי בן רפאלימלט נפשו - 2 כר'
אזמיר Izmirתרכ"גפאלאג'י, חיים בן יעקבימצא חיים
בני ברקתשנ"בגוטמן, נפתלי חייםימצא חן

ירושליםתשכ"אלוריא, בן ציוןינאי המלך
תל אביבתשכ"הספר קהילהינדזיוב <ספר הזכרון ליהודי ינדזיוב>

בני ברקתשס"באוחנה, שמעון בן גבריאלינון ואליה - בראשית
ורשה Warsawתר"ס - תרס"אאייזנברג, יוחנן בן יוחנןינחנו

ראש העיןתשע''דיעקב, יניביניב חכמה - 5 כר'
ירושליםתשע"אשחר, יניב בן עזראיניב שפתיים - מגילת אסתר

אזמיר Izmirתרכ"ו - הסכ'סיד, יהודה בן יעקביסד המלך
ירושליםתשע"חכפיר, עוז דוד בן אילןיסדת עוז
מודיעין עיליתתשס"טקובץ חידושי תורהיסדת עז

לבוב Lvovתרל"וביק, אברהם בן יעקביסוד אוהל מועד
ורשה Warsawתקפ"אכהן, חנוך בן טוביהיסוד אמונה ומדה ענוה

ירושליםתשנ"דמצגר, דוד בן יהושע מנחםיסוד אמונה
חמ"דתשע"זרוזנטל, נחום בן יואביסוד האחדות

ניו יורקתשע"גברוך בן אברהם מקוסוביסוד האמונה <מהדורה חדשה>
פאקש - חמ"ד,תרמ"ט-תרס"גקאן, שמואל בן דודיסוד האמונה ושרש הבטחון - 2 כר'

יוזפוב Jozefowתרמ"דברוך בן אברהם מקוסוביסוד האמונה - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"איעבץ, יוסף בן חייםיסוד האמונה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"גנחמן בן שמחה מברסלביסוד האמונה
ירושלים Jerusalemתשע"אקצין, יעקב בן שאוליסוד האמונה
בני ברקתשמ"טרבפוגל, משה מאיר בן שאוליסוד הבנין

ירושליםתשס"הפריצקי, אברהם יעקב בן חייםיסוד הבריאה - 2 כר'
אשדודתשמ"בבעילום שםיסוד הגאולה
ורשה Warsawתרע"באורנשטיין, אלעזר דוד סופר בן אברהם יהושע השיסוד הדעת

ברסלאו Breslauתקפ"ב - תקפ"דפרידנטאל, מרדכי דוב בן נפתלי ישראליסוד הדת ג [ב]
ברסלאו Breslauתקפ"ב - תקפ"דפרידנטאל, מרדכי דוב בן נפתלי ישראליסוד הדת - 2 כר'

בני ברקתשנ"זיודייקין, שמואל יצחק גד הכהןיסוד החכמה <שרשי חכמת הקבלה>
בני ברקתשס"זקליין, משה שאול - ורטהיימר, הלליסוד הטהרה (באנגלית)

בני ברקתשס"גקליין, משה שאול - ורטהיימר, הלליסוד הטהרה - 2 כר'



תל אביב Tel Avivתש"דבר-אילן, מאיר בן נפתלי צבי יהודהיסוד היסודות של הציונות המדינית
בני ברקחש"דוויינגארטן, יהודהיסוד המועדים - 2 כר'

ירושליםתשס"זפריצקי, אברהם יעקב בן חייםיסוד המועדים
בני ברקתשמ"בסורסקי, אהרןיסוד המעלה - 2 כר'

ירושליםתשמ"ושביב, יהודהיסוד המעלה
אמשטרדם Amsterdamת"צהאנאו, שלמה זלמן בן יהודה ליב הכהןיסוד הניקוד

ירושליםתשס"זוויינברג, אברהם בן יצחק מתתיהויסוד העבודה <טקסט>
ורשה Warsawתר"נבורוכוביץ, ישעיהויסוד העבודה
ורשה Warsawתרנ"בוויינברג, אברהם בן יצחק מתתיהויסוד העבודה
תשס"זאנושי, נתנאל בן אברהםיסוד השאיפה
ניו יורק New Yorkתש"דיעקובסון, יוסף מאיר בן ישעיהו יעקביסוד השבת
ירושלים Jerusalemתר"צסוננזון, יצחק יחיאל בן אליעזר נפתלייסוד התורה

וויקליףתשס"טגירונדי, יונה בן אברהם - גולדברג, אהרן דוד בן יציסוד התשובה <משיבת נפש>
ויקליףתשע"אגירונדי, יונה בן אברהםיסוד התשובה <משיבת נפש>
מונסיתש"פגירונדי, יונה בן אברהם - באדנער, אלעזריסוד התשובה - ביכורי אלעזר

מונקץ' Mukachevoתרנ"זהכהן, אהרון יוסף בן נפתלי הירץיסוד התשובה
ירושלים Jerusalemתרפ"זבן-אהרן, בן-ציון בן אהרןיסוד וסמכות בתי הדין הדתיים בא"י בכלל ו"משרד הרבנ

אלעדתשע"וטוויג, רחמים בן מאיריסוד ושורש המוקצה
בני ברקתשמ"זאלכסנדר זיסקינד בן משה מהורודנהיסוד ושורש העבודה <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ורשה Warsawתר"נאלכסנדר זיסקינד בן משה מהורודנהיסוד ושורש העבודה - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשפ"אלוצקי, מיכאל יצחק - קוק, אברהם יצחק בן שלמהיסוד חיי עולם

ירושליםתשע"השווארץ, בנימין זאביסוד טעות המתירים
קשוי Kosiceתש"ח - תשכ"ביוסף בן שלמה מפוזנא - דייטש, חנניה יום טוב ליפיסוד יוסף <טהרת יום טוב> - 20 כר'

אשדודיוסף יוסקא בן יהודה יודל מדובנאיסוד יוסף <המבואר> - נעימה קדושה - יראי חן
אשדודתשע"חיוסף יוסקא בן יהודה יודל מדובנאיסוד יוסף <המבואר>, נעימה קדושה, יראי חן

פרנקפורט דאודר Franתל"טיוסף בן שלמה מפוזנאיסוד יוסף - 4 כר'
זיטומיר Zhitomirתרכ"זיוסף יוסקא בן יהודה יודל מדובנאיסוד יוסף
מינקוביץ Minkovtsyתקס"גיוסף יוסקא בן יצחק הלוייסוד יוסף
קרקוב Cracowשצ"חכ"ץ, יוסף בן אליהויסוד יוסף

תשע"זמשדי, יוסףיסוד יוסף - יחוד
פרמישלה Przemyslתר"עיצחק אייזיק בן יעקב הלוייסוד יצחק
ירושלים Jerusalemתרפ"הליפשיץ, אריה ליבוש בן יוסף זכריה מנחםיסוד לקרא

ירושלים Jerusalemתשס"דליפשיץ, אריה ליבוש בן יוסף זכריה מנחםיסוד לקרא, אהל רחל אמנו
ירושלים Jerusalemתרצ"אאבן-עזרא, אברהם בן מאיריסוד מורא וסוד תורה - 2 כר'

קושטא - ירושליםר"צ - תש"לאבן-עזרא, אברהם בן מאיריסוד מורא - 4 כר'



תל אביבתשנ"ואוחנא, רפאל בן חייםיסוד מערבי - 2 כר'
חיפהתשס"גאלבוטיני, יהודה בן משהיסוד משנה תורה - 7 כר'

שלוניקי Salonikaתקט"זאלגאבה, משה בן אהרןיסוד עולם
ברלין Berlinתקל"זבן ישראל, יצחק בן יוסףיסוד עולם - 3 כר'
ליוורנו,תרל"דזכות, משה בן מרדכייסוד עולם - 3 כר'

נתניהתשפ''אלביא, דוד נחמןיסוד עולם
קרית ארבעתשמ"ושריקי, מרדכי בן חייםיסוד עולם - רמח"ל

ירושליםתשע"אגולדמן, שלמה בן מרדכי מזוועהיליסוד צדיק
בני ברקחש"דהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשיסוד צדיק - סילוקן של צדיקים

ירושלים Jerusalemתשי"חנחמן בן שמחה מברסלביסוד צדיק
ירושליםתשע"חמוצפי, בן ציון בן סלמןיסוד ציון

ישראלתשס"אקדוש, ציון בן דודיסוד ציון - ג - ד
קרקוב Cracowשנ"גזוהר. זוהר חדש. שנ"גיסוד שירים
תל אביבתשס"טאליאסי, שלוםיסוד שלום

וניציאהתע"חעליס, יצחק בן משהיסוד תשובה
ירושליםתשס"גכהן, דודיסודות אמונת ישראל ע"פ ספר הכוזרי

ירושליםתשע"בכהן,יוסף בן אליהויסודות בהלכות שבת
בני ברקתשע"ארייסנר, מתתיהו בן אברהםיסודות בחושן משפט - 4 כר'
אזמיר Izmirתרי"בבעילום שםיסודות דקדוק לשון הקדש
ראש העיןתשמ"חאלמעלם, חטר בן שלמהיסודות האמונה וביאורם

חמ"דתשע"חכהנוב, נחוםיסודות הבית היהודי - מספר החינוך
ירושליםתשס"חבעילום שםיסודות הבית וקדושתו

ירושליםתשע"טעמאר, שלמה משה בן אליהויסודות הבית
תל אביב Tel Avivתשי"גלוי, אליעזר בן אליקיםיסודות ההלכה

תל אביב Tel Avivתשי"חהירש, שמשון בן רפאליסודות החינוך - 2 כר'
ירושליםתשע"גלייפניקר, דוד יחיאליסודות החתם סופר - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"ךליסמאן, חיים מרדכי בן שלמה אליהויסודות היהדות
ביתר עיליתתשע"טלייפניקר, דוד יחיאליסודות הכתב סופר - 3 כר'

חיפהתש"טבן שחר, זאביסודות הלוח העברי
אופקיםתשע"טלוי, רפאל חיים בן נסיםיסודות הלימוד וההוראה - שער דרכי הלימוד

ירושליםתשמ"ושלנגר, משה חייםיסודות הלכות שבת
ירושליםחש"דפרטיג, אהרן יהודהיסודות הלכות תערובות

ירושליםליברמן, ישראל יצחק בן שמואל צבי הכהןיסודות המוקצה
בני ברקתשל"גטביומי, טוביה יהודהיסודות המשפחה היהודית

ירושליםתשנ"חשינפלד, יהודהיסודות הערבי נחל



בית שמשתשע"זאמסלם, יצחק בן אברהםיסודות הריבית
ירושליםתשס"חמדר, שמעוןיסודות השבת - מלאכת הזורע

ירושליםתשע"חסגל, יעקב שאול בן נתן דודיסודות השיעבודים
בני ברקתשע"באדלשטיין, גרשוןיסודות השמועה
תל אביבTel Avivתשי"חלוי, אליעזר בן אליקיםיסודות התפלה

ירושליםתשע"דאריאלי, זאב בן שמריהויסודות וכללי קים ליה בדרבי מיניה
חיפהתשס"ואוסטרי, מנחם הכהןיסודות ועקרים בהלכות שבת

בני ברקתשס"אמונק, מאיר בן אליהו הכהןיסודות ושרשים במשמעת - הדרכה בחינוך לשמירת הלש
ריגה Rigaתרצ"זוולגמוט, יהודה אריה בן יוסףיסודות חנוך הדת לדור

בני ברקתשס"טעקשטין, שמואל אריהיסודות לחינוך
בני ברקתשנ"דליקוטים מדברי גדולי הדורותיסודות נאמנים - 2 כר'

אלעדתשע"ובוהדנה, שקד בן אהרןיסודות קודש - בפרדס התשובה
ורשה Warsawתרצ"ה - תרצ"חרוזנשטיין, משה בן חייםיסודי הדעת

ניו יורק New Yorkתרצ"ושפירא, דוד שלמה בן זלמן שמואליסודי הדת האוניברסלית
ירושלים,תרע"ודאנציג, יצחק בן מנחם מאנושיסודי הדת

ירושליםתשפ''אפאליי, שלמהיסודי הדת - הנהגות החיים
ניו יורק New Yorkתרפ"זהורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלוייסודי היהדות

באר שבעתשס"ודביר, שמואליסודי הלכה - 8 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"זפלדהורן, ישראל שמעוןיסודי המדות

זיטומיר Zhitomirתר"עהיילפרין, אהרן בן יחיאליסודי המקרא והתלמוד
ברליןתרפ"בגולאק, יהודה ליב אשר בן שניאור זלמן הלוייסודי המשפט העברי - 2 כר'

ירושליםתש"פרוזנברג, יוחנןיסודי הסוגיא וההלכה - הלכות שבת
ורשה Warsawתרמ"טסלונימסקי, חיים זליג בן יעקביסודי העבור

ורשה Warsawתרמ"ח - תרס"דדאנציג, יצחק בן מנחם מאנושיסודי העקרים - 2 כר'
ירושליםתשס"טכשדן, מנחם מן בן שמשון דב הכהןיסודי הצדקה

ירושלים Jerusalemתשע"בלופיאנסקי, אהרן שרגא הלוייסודי התורה - 2 כר'
תל אביבתשכ"הקובץ תורנייסודי התורה - 2 כר'
ירושליםתשע"חחדד, יששכר בן דודיסודי חיים - מגילה
ורשה Warsawתר"סמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכליסודי חכמת ההגיון

רכסיםתשע"וזעפרני, דניאל בן דודיסודי טהרה
טורונטו Torontoתשי"ד - תש"לפלדר, גדליה בן צבייסודי ישרון - 11 כר'

ירושליםתשע"הלוי, יעקב שמואליסודי עולם - 2 כר'
ביתר עיליתחש"דשפירא, יעקב שמשון בן משהיסודי שבת
ירושליםתשנ"דעמנואל, יונה בן מרדכייסופר לדור

בני ברקתשס"זגיברלטר, יצחק אלחנןיסור יסרני - 3 כר'



לונדוןתשכ"דוילנסקי, משה בן יואל גרשוןיסורים
ירושליםתשע"טלוגאסי, יעקב ישראליסורים

ירושליםתשע"חפאליי, שלמהיסרתני ואוסר
ירושליםתשס"הטראב, יעקב ברוך הכהןיעטה מורה - 4 כר'

בילגורי Bilgorajתרצ"האזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה - ליפיעיר אזן <עין זוכר> עם תוספות יעקב - א
ירושליםתשכ"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהיעיר אזן <עין זוכר> - 2 כר'

ליוורנו Livornoתקנ"גאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהיעיר אזן - 2 כר'
חמ"דתש"עקפלושניק, יצחק - קנופף, ראובןיעיר לי אוזן - 2 כר'

וילנה Vilnaתרכ"בגינשטלינג, מנחם אליעזר בן לוייעיר קנו
ישראלתשל"דסתהון דבח, דוד משהיעלה הד"ס

ירושליםתשס"חדרמר, צבי פסחיעלה הדס - מגילת אסתר
בני ברקחש"דקובץיעלה הדס - 3 כר'
ירושליםתש"פטולדינו, אברהם יחיאל בן גבריאליעלו אבר - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרמ"גפאפו, אליעזר בן יצחקיעלזו חסידים
תל אביב יפותשס"הנחמן בן שמחה מברסלביעלת חן <מהדורה חדשה>

ירושליםתשס"טאוהב ציון, אברהם יקותיאל בן מרדכייעלת חן - א
בני ברקתשס"דדיין, נסים בן שלמהיעלת חן
ירושלים Jerusalemתשי"ד - תשכ"חנחמן בן שמחה מברסלביעלת חן

ורשה Warsawתרנ"בצינץ, אריה ליב בן משהיעלת חן - 2 כר'
ליקוואדתש"סתאומים, אריה יהודה ליב בן יוסףיעלת חן - 3 כר'

ליוורנו Livornoתרס"ובן אמוזג, אליהו בן אברהםיענה באש
ירושליםתשס"זקונשטט, ברוךיענה ברוך
בני ברקתשס"בדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקביעננו בקול

בני ברקתשנ"בכהן, יעקב בן מגאצייעקב איש וביתו - 2 כר'
אזמיר Izmirתרל"ויפה, יעקביעקב בעזרו

חמ"דחש"דקובץ זכרוןיעקב דסקל הי"ד
שלוניקי Salonikaתקל"בווארשאנו, חיים יעקב בן יוסףיעקב חבל
ניו יורקתשע"דהיילפרין, יעקב יעקבקא בן יהודה אריה ליבושיעקב לחק
ליוורנותקס"וסיניגאליה, יעקב שמשון שבתי בן רפאל יששכריעקב לחק
אזמיר Izmirתר"מיפה, יעקביעקב סלה
בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמהיער הלבנון
חמ"דתשע"זרוזנבלט, יעקב בן יצחקיער הלבנון

ירושליםתשע"ביפה, שמואל יצחקיערב שיחי - 3 כר'
ירושליםתשע"באייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעיערות דבש <מנוקד> - 2 כר'

זולצבאך,,תקנ"ט]אייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעיערות דבש - 7 כר'



חמ"דחש"דכהן, נתנאליערות האושר
בני ברקתשמ"בדיין, נסים בן שלמהיערי ודבשי

ירושליםתשנ"זגולד, דורון דוד בן שמואל יהושעיערי עם דבשי
בומבי Bombayתר"ןרחמים, יחזקאל בן יעקביערת הדבש
ווארשא,תרמ"א,יאחינסון, שמעון צבי בן יחיאל מיכליפאר ענוים

פתח תקוהתשנ"חשטראוס, יפה מריםיפה בנעימים
חמ"דתשס"זפנחסי, יוסף בן משהיפה בעיתו
ירושליםתשמ"טפיגנבוים, יצחק הכהןיפה דעת
בואנוס איירסתרצ"וווייס, יקותיאליפה וברה

גוש עציוןתשס"הלזכרה של מרת יפה שורשיפה ירושתנו
חמ"דתשע"זלוינסון, יוסף פנחס הלוייפה לב

ירושלים Jerusalemת"שיפה, אבא בן אשר צבייפה לבשמים - 2 כר'
אזמיר Izmirתרל"ב - תרס"ופאלאג'י, רחמים נסים יצחק בן חייםיפה ללב - 9 כר'

ברלין Berlinתפ"ה - תפ"ואשכנזי-יפה, שמואל בן יצחקיפה מראה - 2 כר'
בני ברקתשע"דיוניאן, חיים נתנאל בן משהיפה מראה

בני ברקתש"עליסיצין, יוסף שלמה בן צבי יעקביפה מראה - 23 כר'
חמ"דתש"ספנחסי, יוסף בן משהיפה מראה
ונציה Veniceש"נתלמוד ירושלמי. ש"ן. ונציהיפה מראה

ניו יורקתשע"ופרידמן, יונה בן משהיפה נדרשת - 12 כר'
ירושליםתש"סאשכנזי-יפה, שמואל בן יצחקיפה נוף
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חהלר, אברהם בן יחיאליפה נוף

ונציה Veniceשל"ב אחרייפה נוףיפה נוף - 2 כר'
חמ"דתש"ספנחסי, יוסף בן משהיפה נוף
לבוב Lvovתרנ"אפרנס, ישראל בן מרדכי שלמהיפה נוף

ירושליםתשע"האשכנזי-יפה, שמואל בן יצחקיפה עינים <מהדורה חדשה> - ב
לונדוןתשע"בדוד בן מרדכי מברודייפה עינים <הוצאה חדשה>

ונציה Veniceשצ"אאשכנזי-יפה, שמואל בן יצחקיפה עינים
ירושליםתשס"זבעילום שםיפה עינים
לבוב Lvovתקנ"טדוד בן מרדכי מברודייפה עינים

ליוורנו Livornoתר"סכנאפו, יוסף בן משהיפה עינים, בדרכי שמים
פרנקפורט דאודר Frankתנ"ואשכנזי-יפה, שמואל בן יצחקיפה ענף - רות אסתר ואיכה

אזמיר Izmirתרל"זפאלומבו, ניסיםיפה ענף
אזמיר Izmirתצ"טאשכנזי-יפה, שמואל בן יצחקיפה קול - שיר השירים

ניו יורקחש"דהיילפרין, אלחנןיפה שיחתן
ירושליםתשע"חסבאג, אלעזריפה שעה אחת



ירושליםתשל"אאביחצירא, מכלוף בן אליהויפה שעה - 2 כר'
ירושליםתרס"בכהן, שלמה בן יהודהיפה שעה - 3 כר'

חמ"דתש"ספנחסי, יוסף בן משהיפה תאר
ונציה Veniceשנ"ז-תי"זאשכנזי-יפה, שמואל בן יצחקיפה תואר - 2 כר'

אזמיר Izmirתרל"ח - תר"נפאלאג'י, רחמים נסים יצחק בן חייםיפה תלמוד - 3 כר'
תל אביב,תשי"ז,אריכא, יוסף בן יהושעיפו

ירושליםתשנ"חגוטמן, מנחםיפוצו מעינותיך ישראל
ברטיסלבה Bratislavaתרכ"ב - תרמ"חיפה, ישראל דוד בן מרדכייפח לקץ

אור עציוןתשנ"גבכרך, יהושעיפיות מלכות וזמירות
וילנה Vilnaתרנ"ח-תר"סוולקוביץ, יהודה צבי בן יוסףיפיח אמונה - 2 כר'

מודעין עליתתשע"דעורכים: גינזבורג בנימין - סטרוץ, יהודהיפיק תבונה
פתח תקוהתש"נקובץ תורני נחלת דודיפיק תבונה - 8 כר'

קושטא Istanbulשנ"גיעבץ, יצחק בן שלמהיפק רצון
בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהיפרוש כנפיו

ירושליםתשל"ואייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקיפרח בימיו צדיק
ירושליםחש"דמאדאר, נסים חיים בן מסיעדיפרח כשושנה

טבריהתשע"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןיפרח כשושנה - 4 כר'
מונסיתשס"בניימאן, שמואל בן אברהם ניסןיצא אדם לפעלו
אשדודתש"סקונטרסיצאת לישע עמך

חמ"דתשע"דגינצלר, אברהם צבייצב אברהם - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"דאלחאדיף, חיים בן אהרן בכוריצב גבולות

תל אביבתשנ"חאלפסי, יצחקיצחק אלפסי כתבים עריכה מאמרים
ניו יורקתשל"טיצחק בן אברהם אבן עזרא - שמלצר, מנחם חייםיצחק בן אברהם אבן עזרא - שירים

אשקלוןתשע"בברדא, יצחק בן ישראליצחק ירנן - 20 כר'
שלוניקי Salonikaתקמ"וגאטינייו, אליקים בן יצחקיצחק ירנן
בני ברקתשפ''בגולדברג, ניסן זלמן בן דב אריהיצחק ירנן
ווילנא,יצחק בן נחמן הכהןיצחק ירנן
בני ברקחש"דלזכרו של רבי יצחק לוונשטייןיצחק ירנן
ירושליםתש"פקרימן, יצחק בן משה יעקביצחק ירנן
לבוב Lvovתרנ"הראוויץ, יצחק בן אברהם הכהןיצחק ירנן
אשדודתשע"ארואש, יצחקיצחק ירנן
חמ''דתשע''טשטערן, יעקב יצחק בן יוסף מרדכייצחק ירנן
בני ברקתש"סתולדות רבי חיים יצחק שבקסיצחק ירנן

ניו יורקתשמ"אגרוס, שלום יהודהיצחק לשוח
ניו יורקתשס"גווייסמאן, משה יצחק בן שמחה יהושעיציאות השבת



ירושליםתשע"דקובץ חידושי תורה כולל "יוסף לקח"יציאות השבת - פרק יציאות השבת ופרק הזורק
ירושלים Jerusalemתשי"ז-תשי"טשכטר, יעקב מאיר בן ישראליציאת מצרים והזמן הזה
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןיציאת מצרים וחודש ניסן

ירושליםתשל"דשיינברגר, ישעיה בן יוסף חייםיציאת מצרים - 2 כר'
נתניהתשע"זהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשיציב פתגם - 10 כר'
אלטונה Altonaת"קעמדין, יעקב ישראל בן צבייציב פתגם - 2 כר'

ניו יורקתשע"טשפירא, צבי יהודה מבלאזוביציבא בארעא - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"חפריד, משה בן עמרםיציץ נזרו

ירושליםתשנ"דקובץ מחקריםיצירה ותולדות
ירושליםחש"דגולדברג, ישראל בן שמעון מנחםיצירת אדם

בני ברקתשכ"והרשקוביץ, יצחק יעקביצירת הפלא ישיבת המתמידים
בני ברקתשמ"דגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהיצפן לישרים תושיה

בני ברקתשנ"טגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהיצפנני בסכה
בני ברק - ניו יורקתשפ"אקראוס, יונה צבי הכהןיצק שמן - 3 כר'

תל אביבתשל"גספר קהילהיקאטרינוסלאב דנפרופטרובסק
בני ברקתשנ"זדבורץ, אליעזר זאב  בן ישראל זיסל כלביקב אליעזר

ניו יורקתשמ"השווארץ, יעקב קאפיליקב אפרים - 10 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"אפרידמאן, שבתי זאב בן אברהם אליהויקב זאב

אזמיר Izmirתרכ"הקמחי, שלמה בן נסים יוסף דודיקהיל שלמה
ליוורנו Livornoתקמ"ובוכנר, שלמה בן בנימין וולףיקהל שלמה

ניו יורקתשמ"בבוכנר, שלמה בן בנימין וולף - רבינוביץ, שלמה בןיקהל שלמה, בית שלמה, עטרת תפארת
מודיעין עיליתתשע"אטאובה, יונהיקהת עמים

בואנוס אירס Buenos Aתרצ"הווייס, יקותיאל בן יצחקיקו לאור - 2 כר'
ליוורנו Livornoתרל"טאביטבול, יחיאיקובל האמת

ירושלים Jeruasalemחש"דבעילום שםיקוו המים - 2 כר'
רכסיםתשע''המאמו, יונתן בן מאיר רחמיםיקוו המים
אשדודחש"דבן משה, יוסףיקום דבר
תש"פהכהן, נתן בן עזראיקום דבר

חמ"דתשע"וסובל, שמואליקום דבר - מכות
בני ברקתש"עארצי, יהודה בן עזראיקח מצוות - 5 כר'
פתח תקוהתשמ"אקרלינסקי, ישעיהו בן אשריקח מצוות - 2 כר'

ירושליםתשס"חארדיט, יצחק בן שלמהיקר הערך <מהדורה חדשה>
שלוניקי Salonikaתקפ"גארדיט, יצחק בן שלמהיקר הערך
עין צוריםתשס"דהלוי, יוסף בן נפתלי הירץיקר הערך
ג'רבה Djerbaת"שכהן, מעתוק (עתוגי) בן עמרםיקר הערך



בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהיקר וגדולה
בני ברקחש"דנשרי, אברהם צבי בן יצחק אייזיקיקר חכמים

אשדודתשס"חאייזנבאך, חיים בן שלמה זלמןיקר טוטפתא
ניו יורקתשס"דהופשטיין, ישראל בן שבתייקר מפז - 3 כר'

ורשה Warsawתרצ"בכהנא, אלכסנדר זיסקינד בן אברהם הכהןיקר מפז
טשערנאוויץ,תרמ"הדייטשמאן, חיים אברהם בן יעקב מאיריקר משה

חמ"דחש"דלזכר הגאון רבי עקיבא קיסטר זצ"ליקר תפארת גדולתו
ירושליםתשע"זישיבת תפארת ישראליקר תפארת - יבמות
ירושליםתשע"הקיסטר, עקיבאיקר תפארת - 7 כר'

מודיעין עיליתחש"דישיבת כנסת יצחק קרית ספריקרא דאורייתא - גיטין
ירושליםתשס"אסופר, אברהם אליעזר בן יעקב חייםיקרא דאורייתא

בני ברקתשס"זציק, יחיאל בן אברהם אליעזריקרא דאורייתא - 9 כר'
לבוב Lvovתרנ"זשטארק, שמואל יששכר בן יחיאל אברהםיקרא דאורייתא
ירושליםתשנ"גשטיין, אפרים פישל בן חיים אריה לייביקרא דאורייתא

לבוב Lvovתר"סאיטינגא, אברהם בן יונה הלוייקרא דחי'
מודיעין עיליתתשע"ולובנשטיין, יצחקיקרא דחיי ודשכבי
בני ברקתשס"זברנשטיין, חיים בן אביגדוריקרא דחיי - 2 כר'
אופנבך Offenbachתקפ"גדמשק, אברהם אליעזר בן יוסףיקרא דחיי - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"טטביומי, טוביה יהודה בן אלכסנדר צבייקרא דחיי
סאיני Seiniתרפ"טלאנדא, אפרים בן ישראליקרא דחיי

שימלוי Simleul Silvaתרצ"זארנרייך, שלמה זלמן בן יעקביקרא דחיי"ם
ירושליםתש"סרבי, נסים - רבי, חיים - כהן, אלוןיקרא דחיי - ביקור חולים, אבילות

שלוניקי Salonikaתקע"גדרוהוביטשר, ישראל נחמן בן יוסףיקרא דחיים
ניו יורקתשנ"וספר זכרון לכבוד הגרח"י גולדויכטיקרא דחיים

ירושליםתשנ"וגולדמן, מרדכי בן גדליה משה מזוועהיליקרא דמלכא - 7 כר'
רחובותתשע"טאמסלם, שמעון בן אליהויקרא דצבורא

מודיעין עיליתתשע"גאסנפי, שי בן אברהםיקרא דשבתא - 2 כר'
ירושליםתשל"דגולדשטיין, נחמן בן צבי אריהיקרא דשבתא - קדושת שבת

שלוניקי Salonikaתקל"דדוד, יוסף בן דוד משאלוניקייקרא דשכבי
ירושלים Jeruasalemתשס"בלזכר הבחור פנחס כהןיקרא דשכביה
חמ"דחש"דנשרי, אברהם צבי בן יצחק אייזיקיקראני ואענהו
ברונאחש"דגלייוויץ, יעקב בן שלמהיקרה דחיה

קרית אתאתשע"חדבי, נתנאליקרה היא מפנינים
לייקוואדתשנ"חבארקין, אליהו מאיר בן דודיקרה מפנינים

בני ברקתשס"בביטון, חנוך בן חביביקרה מפנינים - 3 כר'



אשדודתשס"ועלוש, שמעון אליהויקרה מפנינים
ירושליםתשס"זפנחסי, אליהו חיים בן שמואליקרה מפנינים - 4 כר'

תש"פשפירא, אריה ליב בן רפאליקרת השמחה
חמ"דתשס"דשטלברג, מרדכי צבי (עליו)ירא ושלם

בני ברקתש"פאונגרישר, ירחמיאליראו וישמחו - 4 כר'
ירושליםתשע"בקארפ, יעקב בן משה מרדכייראו עינינו
פאסייק ניו ג'רזיתשע"ולנגסנר, יעקב מאיר בן דוד שבתייראו עיננו

ירושליםתשע"אמכון ים החכמהיראוך עם שמ"ש
,[קניגסברג],תר"ך]חיים בן יצחק מוולוז'יןיראת ה' לחיים
בני ברקתשע"דניסן, ראובן יששכריראת ההוראה

חמ"דתשע"חהס, מרדכי זאביראת השם היא אוצרו
ירושליםתשנ"דעמבר, משהיראת השם
דסאו Dessauתק"פפירדא, מאיר בן אברהם אלחנןיראת שמים

בני ברקתשע"הביתאן, ירוןירון ושמח - תוכחה וחינוך קטן
קרית גתחש"דמלכא, נסיםירון ישראל
ירושליםחש"דאברהם, אברהםירוץ דברו

רחובותתשע"טולר, אמירירוץ דברו - א
בני ברקחש"דלוין, יהושע בן אברהם דבירושה וחזקה בשררה

ירושליםתשל"זבן יעקב, אברהם - מיוחס, רפאל מיוחס בן שמואלירושלים בין החומות <מגילת יוחסין>
ירושלים1960וילנאי, זאבירושלים בירת ישראל - 3 כר'

ירושליםתשס"זנבנצל, אביגדר יחזקאל הלויירושלים במועדיה - 8 כר'
ירושליםתשכ"דהורוביץ, ישראל זאב בן פנחס הלויירושלים בספרותנו

ירושליםתש"לבר טורא, אברהםירושלים בעיני רואיה
ירושליםתשל"המשי זהב, מנחם מנדלירושלים בתפארתה

דרוהוביץ' Drogobychתר"עכ"ץ, בן-ציון בן יעקב קופל הכהןירושלים דדהבא
,(תל-אביב)תשי"א,דבורז'צקי, מאיר (מארק) בן דובירושלים דליטא במרי ובשואה

ניו יורקתשל"דראן, לייזרירושלים דליטא מאויר ומתועד - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתר"צלבני, דוד בן יצחקירושלים דליטא - א

ירושליםתשנ"חזכריה, שבתיירושלים הבלתי נודעת
ניו יורק New Yorkתרפ"דאשרי, חיים יחיאל בן יצחק מרדכיירושלים הבנויה
ירושלים Jerusalemתרס"ובובר, שלמה בן ישעיה אברהם הלויירושלים הבנויה
קרקוב Cracowתר"מדושאק, מרדכיירושלים הבנויה
זולקוה Zholkvaתר"הירושלים הבנויהירושלים הבנויה
ירושלים Jerusalemתש"ופירסט, אהרןירושלים החדשה

ירושליםתשע"ומוצפי, יחזקאל בן בן ציוןירושלים העיר שחוברה



ירושלים Jerusalemתשי"חרימון, יעקב בן אפרים אליעזרירושלים העתיקה
בני ברקתשמ"ז - תשמ"טדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבירושלים הרים סביב לה
ירושליםחש"דביר, אהרןירושלים חומות העיר
תל אביבתשכ"חגשורי, מאיר שמעון בן אליעזרירושלים עיר המוסיקה

ירושליםתשל"זקובץירושלים עיר הקודש והמקדש - 2 כר'
ירושליםתשנ"זשוורץ, יואל בן אהרןירושלים עיר הקודש והנצח

בית אלתשס"ובן ארצי, שמואלירושלים עירך
ירושליםתשל"טקלוגר, בנימיןירושלים שכונות סביב לה
ירושלים Jeruasalemתשע"הקטלוג יודאיקהירושלים של זהב - 9 כר'

ירושליםתשס"גזכריה, שבתיירושלים של מטה
ירושליםתשמ"גגרליץ, מנחם מנדלירושלים של מעלה - 5 כר'

חמ"דחש"דרוזן, ישראל בן דבירושלים של מעלה
ישראלתשס"טקירשנבום, יחיאל פישל בן אלתר חיים יוסףירושלים שלי

ירושליםחש"דביר, אהרןירושלים תולדות העיר
ירושלים 1979Jeruasalemיהושע, יעקב בן חנניה גבריאלירושלים תמול שלשום - 2 כר'

ירושליםתשכ"זברושי, עזריאלירושלים - אתרים קדומים
ירושלים Jerusalemתש"ח - תשט"וירושליםירושלים - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"ט - תר"צכנסת הרבנים המזרחיים בפוליןירושלים
וינה Viennaתרמ"ב - תרע"טלונץ, אברהם משהירושלים - 12 כר'

יפו,תרע"גקובץ ספרותי מדעיירושלים
תל אביבתשכ"וריבלין, אברהם בנימן בן יוסף יהושעירושלים

ירושלים Jerusalemתש"השפירא, יצחקירושלים - 2 כר'
ירושליםתרפ"חקובץ לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיהירושלם

חמ"דתשע"חפרלמוטר, מלאכיירושת הארץ
גבעת שמואלתש"עשטרן, רפאלירושת משפט

בודפסט Budapestתש"וירושת פליטה. קובץירושת פליטה - 2 כר'
בני ברקתשע"חירחון איגוד היראיםירושתנו - 2 כר'

בני ברקתשס"זמכון מורשת אשכנזירושתנו - 10 כר'
בית שמשתשע"דקרביץ, משה בן יעקב מאירירח האיתנים במשנת הספורנו

תל אביבתשכ"דאריאלי, יצחק בן אביגדורירח האיתנים
ירושלים Jerusalemתשי"אגולדשטיין, נחמן בן צבי אריהירח האיתנים
ניו יורק New Yorkתשי"בהוטנר, יצחק בן חיים יואלירח האיתנים
חברת מחזיקי תורה דחסידי בעלזאירח האיתנים
ירושליםתשס"אצאצאי משפחות אייגר וסופרירח האיתנים
ירושלים Jerusalemתש"ברפאל, יצחק בן שמואל צביירח האיתנים



ליקוואדתשע"דאלשין, ירוחםירח למועדים - חנוכה
פרנקפוט דמייןתפומנחם מנדל בן יוזלירח למועדים

ניו יורקחסידי ברסלב ניו יורקירחון אור הצדיק - 2 כר'
ירושליםתשס"אקובץ צאנזירחון אור תורה - 21 כר'

חמ"דתש"פ - תשפ"אירחון בית רוז'יןירחון בית רוז'ין - 3 כר'
חמ"דתשע"זכתב עתירחון האוצר - 57 כר'
מונטריאלתש"בתלמידי ישיבת מרכז התורה במונטריאלירחון מרכז התורה - ב

תל אביבחש"דטכורש, כתריאל פישל בן אלכסנדר סנדר גדליהירחי דכלה
לונדוןתשנ"בקובץירחי כלה אירופה - 2 כר'
גייטסהדתשכ"גירחי כלה גיטסהדירחי כלה גיטסהד - 2 כר'

ישיבת פוניבז'ירחי כלה שעל ידי ישיבת פוניבז - 3 כר'
בני ברקתשנ"טקובץירחי כלה - 5 כר'

ירושליםתשע"בשפירא, משה מנחם בן שלום צבי הכהןירחי קדם
ניו יורקתשפ''אפענפיל, ברוך בן יצחק אהרןירחים מבורכים

בני ברקתשנ"דבעילום שםירידת הדורות לאור התפתחות המדע
ירושליםתשע"ואזאגורי, משה - בוחבוט, אייל שלוםירים משה <מנחת שלום>

ירושליםתש"סאזאגורי, משהירים משה - 3 כר'
פירט Fuerthתקכ"דאלשיך, משה בן חייםירים משה

ירושליםתשע"וובר, משהירים משה - 4 כר'
ירושליםתשכ"בלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)ירים משה
שלוניקי Salonikaתר"נקאסטרו, משה בן אברהםירים משה

ורשה Warsawתרכ"באלשיך, משה בן חיים - אזולאי, חיים יוסף דודירים משה, חסדי אבות - 2 כר'
ירושליםתשכ"זשלם, רפאל אברהםירים ראש - תכנית בית הבחירה

קרוטושין Krotoszynתרל"חסג"ל, בנימין זבולון בן יעקביריעות האהל
ירושליםתשס"חאיטח, יהודה בן אהרןיריעות החושן - 2 כר'
בני ברקתשל"וקובץ חידושי תורהיריעות המשכן - 2 כר'

ונציה Veniceשנ"זשמשון בן שמואל מירושליםיריעות עזים
בית שמשתשע"אבעילום שםיריעות שלמה <על ביאור הגר"א> - הלכות רבית

בני ברקתשע"ופאפנהיים, שלמה בן זליגמאןיריעות שלמה <מהדורה חדשה>
בני ברקתשע"דקובץ כולל חלקת יעקביריעות שלמה אהלי יעקב - יוחסין

מונקץ' Mukachevoתרע"גאולמאן, שלמה זלמן בן שלוםיריעות שלמה - 8 כר'
ורשה Warsawתרנ"ובובר, שלמה בן ישעיה אברהם הלוייריעות שלמה
תוניס Tunisתרנ"אווזאן, שלמה בן יהודהיריעות שלמה

ירושליםתשע"טירחי, שלמה בן יצחקיריעות שלמה - בבא מציעא
בני ברקתשמ"דלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)יריעות שלמה



ירושליםתשע"גלינצ'נר, שלמהיריעות שלמה - 3 כר'
ירושליםתשכ"חלעוויטאן, שלמה יהודה ליב בן בן ציון הלוייריעות שלמה

דירנפורט Dyhernfurthתקמ"דפאפנהיים, שלמה בן זליגמאןיריעות שלמה - 3 כר'
קידן Kedainiaiתרצ"דפיינזילבר, שלמה בן אהרן יוסףיריעות שלמה
ירושלים Jeruasalemתשד"מפיש, שלמהיריעות שלמה

ירושליםתשנ"טקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןיריעות שלמה - על סדר התפילה
פרנקפורט דאודר Franת"ץשלמה בן משולם מפינטשוביריעות שלמה
מזירוב Mezhirovתקנ"דרובינשטיין, אריה ליב בן שמואליריעת האהל

שלוניקי Salonikaתקע"האישטרושה, חיים אברהם בן דודירך אברהם א -ב
קושטא Istanbulת"שארגואיטי, יעקב בן אברהםירך יעקב - א ב

בית שמשתשע"וסויסה, יעקב בן רפאלירך יעקב
ליוורנו Livornoתר"בפייתוסי, יעקב בן אברהםירך יעקב

ניו יורקתשס"גבלוך, משה בן אברהם יחזקאלירכתי צפון - 2 כר'
ירושליםתשע"וכהן, יחיאלירכתי צפון - יבמות
בני ברקתשנ"זקליקשטין, אליהו בן חייםירכתי צפון - ברכות

ירושלם,תרפ"ורימון, יוסף צבי בן אפרים אליעזרירמיהו
שלוניקי Salonikaשכ"טתנ"ך. שכ"ט. שלוניקיירמיהו - מתורגם ללאדינו

ירושלים Jeruasalemתשפ"אסורוצקין, אליעזר מיכאליש אם למקרא
ירושליםתשפ"אאבן יולי, אסייש בורא לעולם
בני ברקתשנ"הקורח, שלמה בן יחיאיש בורא עולם

נתניהתשס"גילוז, אליהו בן אברהםיש מאין <מהדורה חדשה> - א
ירושליםתשס"חויזנפלד, שמעון יוסף הכהןיש מאין

ירושלים Jerusalemתרס"ט - תרצ"בילוז, אליהו בן אברהםיש מאין - 2 כר'
הר ברכהחש"דפיין, בנימיןיש מאין

ירושלים Jerusalemתשל"חשניאור, יחייאיש מאין - א
ירושליםתשמ"וקצנלנבוגן, פנחסיש מנחילין

לבוב Lvovתר"טהורוויץ, אברהם בן שבתי הלוייש נוחלין - 3 כר'
ירושליםתשנ"גהורוויץ, אברהם בן שבתי הלוייש נוחלין, ברית אברהם <מהדורה חדשה>

ישראלתשס"טלזכר הילד יעקב שלמה יודלביץיש קונה עולמו
בית אלתשע"דמלמד, זלמן ברוךיש שואלים

ירושליםתשנ"גיששכר בר בן משה פתחיהיש שכר <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתשי"בבן-צבי, יששכר זאב בן צבייש שכר

ורשה Warsawתרמ"ביששכר בר בן משה פתחיהיש שכר - 4 כר'
ביתר עיליתתשע"הוויינמאן, בנימין זאביש תקוה

טבריהתש"עברדא, ישראל שלום אליהו בן דודיש"א ברכה



ירושלים Jerusalemתרנ"ואלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירוחםישא איש
רכסיםחש"דאלול, יוחנן שמעון בן יצחקישא ברכה
יבנהתשפ''אבן שושן, יוסף מאירישא ברכה
בני ברקתש"פדיין, נסיםישא ברכה

לונדוןתשס"דהאלפערן, ישראל מאיר הלויישא ברכה - 3 כר'
ניו יורקתש"נטויב, שאול ידידיה אלעזר בן ישראלישא ברכה - 5 כר'

ליוורנו Livornoתקפ"בירוחם בן משולם - אשכנזי, יהודה שמואלישא ברכה
בני ברקתשפ"אקליין, יצחק אהרןישא ברכה
וילנה Vilnaתרע"גשמר, משה בן אליעזרישא ברכה

ירושליםתרע"טהלוי, ישועה בן יצחקישא ה'
ירושליםתשע"זאפרתי, יוסף יקותיאלישא יוסף - 6 כר'

בני ברקחש"דאדלשטיין, ישראלישא מדברותיך - 2 כר'
בני ברקתשס"חאדלשטין, ישראל בן ירחמיאל גרשוןישא מדברותיך

ירושליםתשע"ואפלבוים, דוב בערישא מדברותיך - 10 כר'
בני ברקתשס"טשנרב, שמעיה אריהישא מדברתיך

מודיעין עליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכלישא פניו
ירושליםחש"דברגמן, אליעזר בן יוסף בנימין - (ועוד)ישאו הרים שלום

פדובה Paduaתקס"הפינצי, יצחק רפאלישאו נהרות מדהרות דהרות אסירים
ירושליםתשע"אקובץישב אהלים
וץ Vacתר"סווינקלר, מרדכי יהודה ליב בן נפתלי הרץישב מצרף
ירושלים Jerusalemתרצ"אמרגליות, ישעיה אשר זליגישב רוחו

ירושליםתשל"וסופר, יעקב שלום בן חייםישבב סופר - סנהדרין
ירושלים Jeruasalemתשע"זהולס, צבי בן בנימיןישבו בסוכות
בני ברקתשנ"חבוגנים, ציון שמעוןישבת ציון
ירושלים Jerusalemתש"ובלוי, יצחק שלמה בן עמרםישבת ציון

ירושליםתשע"חאוחנה, שגיאישגא בקודש
בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהישגיב בכוחו

בית שמשתשע"ועמית, שגיבישגיב בכוחו - איוב
ירושליםתש"פבעילום שםישוב ארץ ישראל בזמן הזה
ירושליםתשכ"גהופמן, יצחקישוב ארץ ישראל בזמן הזה

ירושלים Jerusalemתר"צמינצברג, ישראל זאב בן משה צביישוב ארץ ישראל
ניו יורקתשמ"גמרגליות, משה ליב יוסף בן מרדכיישוב ארץ ישראל - קונטרס מציצה

ירושלים Jerusalemתרע"גדיסקין, מרדכי בן יצחקישוב הארץ
ירושליםתשע"טלוגאסי, יעקב ישראלישוב הדעת - נכנעתי ונצחתי - יהלומים

בני ברקתשל"זקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלישוב הדעת



קלוז' Clujתרפ"בקלוז'. הקהילה האורתודוכסיתישוב משפט
חמ"דחש"דלקט מאמריםישום ההלכה בחיים המודרנים

בני ברקתשע"זיהונתן בן יוסףישועה בישראל <מהדורה חדשה>
פרנקפורט דמין Frankfת"פיהונתן בן יוסףישועה בישראל - 2 כר'

שקלוב Shklovתקמ"חיהושע השל בן מאירישועה בראש
בלפסט Belfastתרס"דסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירישועה גדולה

ירושליםתש"עזכאי, אהרןישועה והצלחה
Budapest,תרצ"ח]שלזינגר, חיים יהודה בן יצחק דובישועה ונחמה

תל אביבתשמ"זחטאב, רחמיםישועה ורחמים - הגדה של פסח עם פירוש כוס ישועות
ירושלים Jerusalemתרע"במלמד, רחמים בן חייםישועה ורחמים

ג'רבהתשכ"בסופר, ישועה חויתהישועה ורחמים - 3 כר'
בני ברקתשס"דווסטהיים, אהרןישועות אהרן

ניו יורקתשס"טמכון דמשק אליעזרישועות אליעזר - סדר הושענות <כובע ישועה>
בני ברקתשע"גהרשלר, יהודה אריה בן שלמהישועות אריה - 4 כר'

ירושליםתשע"גאנקאווה, אפרים שלוםישועות אשא
אמשטרדםת"טויל, יעקב בן משלםישועות ונחמות
ורשה Warsawתרמ"ההאלברסברג, חיים ישעיה הכהןישועות חיים

ירושליםתשנ"טסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםישועות חיים - 2 כר'
לובלין Lublinתרס"אהאלברסברג, חיים ישעיה הכהןישועות חכמה
וילנה Vilnaתרמ"חריינס, יהושע השל בן אריה ליב הכהןישועות יהושע

ורשה Warsawתרס"אבורשטיין, יעקב בן ישראל צביישועות יעקב אחרון
ירושלים Jeruasalemחש"דאורנשטיין, יעקב משולם בן מרדכי זאבישועות יעקב - 6 כר'

ליוורנו Livornoתר"זאנהורי, יעקב בן יוסףישועות יעקב
ליוורנו Livornoתקמ"דבן נאים, יעקב חיים בן שמואלישועות יעקב

ירושלים Jerusalemתשט"ובעילום שםישועות ישראל
פרמישלה Przemyslתרמ"זגולדרייך, יהושע אלכסנדר בן שאולישועות ישראל

ורשה Warsawתר"לטרונק, ישראל יהושע בן דודישועות ישראל - 2 כר'
פודגורזה Podgorzeתרס"דראט, יוסףישועות ישראל

בני ברקתשע"האדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהןישועות כהן - 31 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"זטרונק, ישראל יהושע בן דודישועות מלכו <קרית ארבע>

ניו יורק New Yorkתשי"חטרונק, ישראל יהושע בן דודישועות מלכו
ירושליםתשל"דיחיאל מיכל, המגיד מזלאטשובישועות מלכו
חמ"דחש"דליבמן, מנחםישועות מנחם

בני ברקתשע"ההגר, משה יהושע בן חיים מאירישועות משה - 8 כר'
אשקלוןתשע"זאברבנאל, יצחק בן יהודהישועות משיחו <מהדורה חדשה>



קארלסרואתקפ"חאברבנאל, יצחק בן יהודהישועות משיחו - 2 כר'
ירושליםתשנ"וספר הזכרון לרבי עוזי קלכהייםישועות עוזו

ירושלים Jeruasalemתשע"חוינשטוק, ישעיהו שלום בן אריהישועות שלום - סוכה
וילנה Vilnaתרצ"ג - תרצ"וש"ס, ישעיהו שמשון בן משה אליהוישועות שמשון - 2 כר'

בני ברקתש"נזילבר, בנימין יהושע בן ברוךישועת בנימן
ביתר עיליתתשע"טמועלם, ברוך ישעיהו בן יצחקישועת ברוך - 2 כר'
אשדודתשס"זפורטנוי, ברוך יוסף בן אברהם לייבישועת ברוך - 3 כר'
בני ברק Bene Berakתשכ"בפוברסקי, יהושע דוד בן שלוםישועת דוד - 7 כר'

מודיעין עיליתתשס"חגולדשמידט, דניאל יהושעישועת דניאל - 4 כר'
בת יםתשע"הבצלאל, ישעיהישועת ה' כהרף עין
חולוןתשס"חדיין, ישועה בן אברהםישועת השם - 5 כר'

Breslauתרי"ד 5614יעקב זאב וולף בן צבי הירשישועת יעקב
זיטומירתרס"זסולובייצ'יק, יעקב בן בצלאלישועת יעקב - 2 כר'

פתח תקוהתש"נאייכנשטיין, ישכר בעריש בן יהושעישועת ישכר
ורשה Warsawתרס"גרבינוביץ, ישראל בן שלמה יעקבישועת ישראל

תל אביבתשכ"ח - תשל"אאהרונסון, יהושע משה בן מיכאל אליהוישועת משה - 4 כר'
ירושליםתשמ"בלאנדא, משה יהושע בן לוי יצחקישועת משה

ברליןתרע"דכתב עתישורון <גרמנית> - 130 כר'
ירושליםתשנ"ומאסף תורניישורון - 43 כר'

ירושליםתשנ"השכטר, יצחק שמואל בן יעקב יוסף חייםישיב יצחק <שו"ע> - 13 כר'
ירושליםתש"סשכטר, יצחק שמואל בן יעקב יוסף חייםישיב יצחק <שו"ת> - 47 כר'

ג'רבה Djerbaתרפ"ד - תרצ"בשתרוג, משהישיב משה - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"אקובץישיבה - מהותה יחודה וחשיבותה

ירושליםתשע"ושבת, משה שישיבות בגדאד
ירושליםתשל"טפוקס, אברהםישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן - 2 כר'

ניו יורקקטלוג ישיבת אהבת תורהישיבת אהבת תורה ברנוביץ - 22 כר'
בני ברקתשע"אקובץ חידו"ת ומוסרישיבת בינת חיים

בני ברקתשנ"ההלחמי, דוד בן שמואלישיבת חכמי לובלין ומחוללו
בני ברקתשנ"דמנדלבוים, דוד אברהםישיבת חכמי לובלין - 2 כר'

כפר חסידיםתשנ"טיובל לישיבהישיבת כנסת חזקיהו
ירושליםתשס"זקובץ ישיבת נחלת ישראלישיבת נחלת ישראל - נדרים

תל אביב Tel Avivתרצ"היודילוביץ, מרדכי דוב בן שלמהישיבת פומבדיתא בימי האמוראים
תל אביב Tel Avivתש"כאיגוד תלמידי ישיבת קישינובישיבת קישינוב

ירושליםתשמ"דקובץישיבת ראמיילעס נצח ישראל 160 שנה של תורה
חמ"דחש"דישיבת תורת חסד בראנוביץ



ירושליםתשס"דדיין, משה בן אברהםישיר משה <מכון הכתב>
וילנה Vilnaתר"ןזאטורנסקי, משה שלמה זלמן בן אליהו דוד הלויישיר משה <פרק שירה>

ליוורנו Livornoתרל"טדיין, משה בן אברהםישיר משה - 2 כר'
ליוורנו Livornoתקל"זמועטי, משהישיר משה
ירושליםתשל"ומימון, משה בן יצחקישיר משה
מנטובה Mantuaשע"במשה בן זכריה הכהןישיר משה
ליוורנו Livornoתקנ"וסיינה. בית הכנסתישיר משה
שלוניקי Salonikaתקס"זפאלקון, רפאל משהישיר משה

ירושלים Jerusalemתרצ"א - תש"מהדאיה, עובדיה בן שלוםישכיל עבדי - 9 כר'
אלעדתשס"וכולל אור דודישכן אור

בת יםתשע"זלוי, חגיישלח דברו - א
חמ"דתשפ"אהלוי, חיים אריאל נפתלי בן אברהם שאולישמח אב

תל אביבתשל"החירארי, שמעון בן אברהםישמח אב - 3 כר'
ניו יורקתשע"בשולמן, אליהו ברוך בן ניסן אלחנןישמח אב - 14 כר'

הכהן, אהרן בן יעקבישמח אביך - ב
תל אביבתש"סחירארי, שמעון בן אברהםישמח השם - שמחת לבו

ירושלים Jerusalemתרפ"זאלפרשטיין, בנימין חיים בן יוסףישמח חיים
אזמיר Izmirתרל"דפאלאג'י, חיים בן יעקבישמח חיים

ליקוואדתשנ"חיאקאבאוויץ, יצחק יהודהישמח יהודה - 5 כר'
ליקוואדתשס"חיאקובוביץ, יצחק יהודהישמח יהודה - 9 כר'

תל אביבחש"דחירארי, שמעון בן אברהםישמח יעקב
ניו יורקתשכ"טעווער, יצחק צביישמח יצחק
ירושליםתשע"בחדאד, מאירישמח יצירך

ניו יורקתשע"ורבינוביץ, ישראל בן ברוך פנחסישמח ישראל <מהדורה חדשה>
קרקוב Cracowשפ"וקליפארה, ישראל שמואל בן שלמה רופאישמח ישראל בעושיו
ירושליםתש"פרומפלער, אהרן צביישמח ישראל בעושיו
מכנס Meknesתרצ"אתפילות. פיוטיםישמח ישראל בעושיו

חש"דמכון ישמח ישראלישמח ישראל המבואר - 6 כר'
ירושליםתש"עאברמסון, ישראל שמחהישמח ישראל
ירושלים Jerusalemתרל"הבורלא, יעקב חי בן יהודהישמח ישראל

בני ברקתשס"זדאנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאלישמח ישראל - 4 כר'
ירושליםתשס"דדרדק, ישראל תנחום בן יעקב לוי שמואלישמח ישראל
ירושליםתשע"ולוגאסי, יעקב ישראלישמח ישראל
לונדון Londonתשי"חליטווין, יוסף בן ישראלישמח ישראל

ירושליםתשמ"טסופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהוישמח ישראל - 2 כר'



וינה Viennaתרצ"גפרידמאן, ישראל בן דוד משהישמח ישראל - 2 כר'
וינה Viennaתרכ"הקליפארה, ישראל שמואל בן שלמה רופאישמח ישראל
פלורידהתשכ"ורבינוביץ, ישראל בן ברוך פנחסישמח ישראל
ורשה Warsawתרס"טרבינוביץ, ישראל בן שלמה יעקבישמח ישראל

אלעדתשע"זרווח, שניאור זלמן בן ישראלישמח ישראל - א
ירושליםתשס"טישיבת לב אברהםישמח לב <קובץ> - 5 כר'

אזמיר Izmirתרכ"ח - תרל"חפראנג'י, רפאל חיים מנחם בן ניסים שלמהישמח לב א-ב
ירושלים Jerusalemתרל"חגאגין, שלום משה חי בן חיים אברהםישמח לב

בודפסט Budapestתרצ"גינסברגר, יצחק שלמה זלמן בן משה חייםישמח לב - 5 כר'
מונטריאולתשמ"גהלוי, משה שמעון בן יהודהישמח לב - 4 כר'

תל אביבתשל"חחירארי, שמעון בן אברהםישמח לב - א
ברדיוב Bardejovתרס"זטברסקי, מנחם נחום בן צביישמח לב - 3 כר'

ירושליםתשע"זטמפלר, משה יצחקישמח לב
בני ברקתשע"טכולל תפארת חיים שמואלישמח לב - ריבית

אלעדתשע"זלב, יהודה בן מאיר אריהישמח לב - ברית מילה
ירושליםתשנ"בלובינסקי, יוסף ניסן בן פנחס יהודאישמח לב

ליקוואודתשס"דסאוויץ, מנחם בן ראובןישמח לב - 4 כר'
תל אביבתשנ"חחירארי, שמעון בן אברהםישמח לבב <שו"ת>
ירושליםתשנ"דעובדיה, ישועה שמעון חיים בן מסעודישמח לבב - 2 כר'
תל אביבתשנ"זחירארי, שמעון בן אברהםישמח לבי - משלי

תל אביבתשנ"גחירארי, שמעון בן אברהםישמח לבנו <שו"ת>
תל אביבתשע"חחירארי, שמעון בן אברהםישמח מלך - שמות, ויקרא

תל אביבתשנ"חרוז'ין סאדיגוראישמח מלך
ניו יורקתשע"גטייטלבוים, משה בן צבי הירשישמח משה  <איכה> - תהלה למשה

ירושליםתשע"זחיות, שמואל חיים בן משה דודישמח משה <שיעורים> - 3 כר'
ניו יורקתשע"זטייטלבוים, משה בן צבי הירשישמח משה <ליקוטים> - 3 כר'

ניו יורקתשנ"חטייטלבוים, משה בן צבי הירשישמח משה <מהדורה חדשה> - 2 כר'
לעמברגתר"ט-תרכ"א,טייטלבוים, משה בן צבי הירשישמח משה <מהדורה ראשונה> - 6 כר'

בני ברקתשע"זגפן, ישראל חיים בן משהישמח משה על התורה
ביתר עיליתתשע"חאומן, משהישמח משה
ירושליםתשנ"חבלאך, משה משטראסבורגישמח משה
ירושליםתשכ"אבן חיים, משהישמח משה
אזמיר Izmirתרכ"חגאליפוליטי, שבתי בן חיים משהישמח משה
ליוורנו Livornoתרכ"גגיג', משה בן יעקבישמח משה

בני ברקתשע"וגפן, ישראל חיים בן משהישמח משה - 3 כר'



טבריהתשס"הדוויק, משה בן אליהו חיישמח משה
אזמיר Izmirתל"הדי בושאל, משה בן שלמהישמח משה
ירושליםהלוי, משה חיים מיתאישמח משה

ירושליםתשע"וחדד, משהישמח משה - שו"ת א
ירושליםתשע"זחיות, שמואל חיים בן משה דודישמח משה - 9 כר'
ניו יורק New Yorkתש"ז! צ"ל: תש"בטייטלבוים, משה בן צבי הירשישמח משה - 6 כר'
טורונטותשע"בלבהר, מרדכי עקיבא אריהישמח משה - נדה

לידן Leidenתקל"אמשה בן יואל מניקלשבורגישמח משה
אלעדתשע"בשרון, משהישמח משה - 2 כר'

פתח תקוהתשכ"חאילויצקי משה הכהן - מילר, שלמה - דבליצקי, שרישמח משה, מלאכת שלמה, בריתי יעקב
ירושליםתשע"בליפשיץ, אריה ליבוש בן יוסף זכריה מנחםישמח צדיק <מהדורה חדשה>

פיוטרקוב Piotrkowתרע"אליפשיץ, אריה ליבוש בן יוסף זכריה מנחםישמח צדיק
ירושליםחש"Sאנקאווא, רפאל בן מרדכיישמח רפאל

תל אביבתשס"טחירארי, שמעון בן אברהםישמחו בך - מסכת אבות
ברוקליןתשס"המערכת בית צדיקים (באבוב)ישמחו במלכותך

חולוןתשע"חכהן, טלישמע בזיונו - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemחשדיאשה, שאמעישמע דברו

ירושלים Jeruasalemתשע"אכהן, ינון יחזקאל בן אבנרישמע מהיכלו קולי
חמ"דחש"דביהמ"ד ברכת יוסףישמרו דעת

לבוב Lvovתקצ"הפרנקל, יונתן שמעון בן יעקבישע אלהים <הגדה של פסח>
שלוניקי Salonikaשכ"טפיזאנטי, משה בן חייםישע אלהים - 3 כר'
קראקאתרנ"חצהלון, אברהם בן יצחקישע אלהים - 3 כר'

ירושליםתשס"גפרנקל, יונתן שמעוןישע אלוקים
בית שמשתשע"זמלכיאל, ישעיה דודישע דוד
ונציה Veniceשצ"זניצה, ישעיה בן אליעזר חייםישע יה

הרמן, שמעוןישע ימינו - לילה כיום יאיר
תש"ןקובץ תורניישע ימינו - 2 כר'

ירושליםתשע"זארוואץ, שלמה בן ישעיה משהישע שלמה - דיינים ועדות
תל אביב Tel Avivתש"זויזר, אשרישעיהו (מפורש)
מודיעין עליתתשע"גמורסקי, אשר זעליגישעיהו כפשוטו

ליסבון Lisbonרנ"בקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)ישעיהו - עם רד"ק
ירושליםתשע"דגורדון, בנימין גרשוןישפה

קרית מלאכיתשע''העמר, יוחאי בן סלימאןישקו העדרים
בני ברקתשמ"גיוז'וק, מאיר בנימן בן שמעון אריהישר הורי

פיוטרקוב Piotrkowתרס"וכהן, ישראל טוביהישר וטוב - 2 כר'



ניו יורק1953איידלבסרג, דודישראל און אירע גלות'ן
ורשה Warsawתרע"גגוטמאן, אברהם יוסף בן משהישראל באדם

כרם ביבנהתשס"טגרינברג, מרדכיישראל באומות כלב באברים <אנגלית>
כרם ביבנהתשע"אגרינברג, מרדכיישראל באומות כלב באברים

בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צביישראל בחירי - 2 כר'
שיינר, ישראל הלויישראל בטח בה'
סיגט Sighetתר"פארנרייך, חיים יהודה בן קלמן קלונימוסישראל בין העמים

ניו יורקתשס"הפלדמן, שמעון ישראל בן מרדכי זלמןישראל במעמדם - 2 כר'
וילנה Vilnaתרע"דגורדון, אליהו בן דוד זאבישראל בעמים
ירושלים Jeruasalemתשכ"חליפשיץ, חייםישראל בתווך

תל אביב,תרצ"זשחראי, אלתר יעקב בן זאב יצחקישראל בתפיסתו של הרב קוק
תל אביבתשי"דישראל הדתיתישראל הדתית - א

חמ"דתשמ"טהירש, יצחקישראל הסוד והתכלית
ניו יורקתשס"ההרפנס, ישראל דודישראל ואורייתא
קובץישראל ואורייתא

לייקאוודתשע"זקראהן, ישראל קלמןישראל ואורייתא - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתש"נשרגאי, שלמה זלמןישראל ואמונתו
ירושליםתשל"הקיל, יהודהישראל וגאולתו

בית אלתשע"ואבינר, שלמה חיים הכהןישראל והזמנים - 5 כר'
ירושליםתשמ"אהכהן, מרדכי בן חנוך חייםישראל והזמנים - 2 כר'
ניו יורקתשס"בהרפנס, ישראל דודישראל והזמנים - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"הוינגרטן, ישראל מנחםישראל והזמנים
ירושליםתשס"טרוסוף, דודישראל והזמנים - 3 כר'

פשעמשיל - ניו יורקתר"צ בערך - תשי"גסיפורי צדיקיםישראל וקדושתו
ירושליםתשכ"דנויבירט, אהרןישראל ושבתו

ורשה Warsawתר"עפרידמאן, יצחק אייזיק בן יוסףישראל ותורתו - 2 כר'
ירושליםתשס"וגלזרסון, מתתיהוישראל ישמעאל בדילוגי אותיות בתורה

תל אביב Tel Avivתשי"חדמיאל, יצחק בן צבי אריהישראל ליחודו
בני ברקתשע"החבזה, ישראלישראל לסגולתו - סוכות

ירושליםתשע"הטהרני, אבישי בן יצחקישראל לסגולתו - הגדה של פסח
ירושליםתשס"חלוגאסי, יעקב ישראלישראל לסגולתו
ירושליםתשפ"ארובין, ישראלישראל לסגולתו
ירושליםחש"דבעילום שםישראל מצוינים

ברוקליןתשי"גירחון ישראל סבאישראל סבא <ארה"ב> - 4 כר'
ירושליםחש"דאודסר, ישראל בערישראל סבא



נתניהתשכ"ב - תשכ"גקובץישראל סבא - 78 כר'
ירושליםתשל"הספר יובל לכבוד ר' ישראל זופניקישראל עושה חיל
נחליםתשנ"חשינובר, צבי - גולדברג, יצחקישראל עם וארץ
ניו יורקתשס"ההרפנס, ישראל דודישראל ערבים

הר ברכהתש"סרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןישראל קדושים <מהדורת הר ברכה>
ניו יורקתשס"זהרפנס, ישראל דודישראל קדושים
לובלין Lublinתרפ"חרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןישראל קדושים

ירושלים Jeruasalemתשי"גאשכולי, אהרן זאבישראל
ניו יורקתרע"אבעילום שםישראל
ניו יורקתש"יהסתדרות בני ארץ ישראל באמריקהישראל

ירושליםתשנ"ששון, דודישרו בערבה מסילה
ברליןתרפ"אירחון לתורה ולעניני היהדותישרון - שנה שניה חוברת ג

קובק, יוסף יצחקישרון - 3 כר'
ירושליםתשע"זגזבר, יאירישרי לב
אזמיר Izmirתר"לחזן, חיים דוד בן רפאל יוסףישרי לב
בני ברק Bene Berakתש"ניעקב בן אפרים אברהם החסידישרי לב

קרית ספרתשס"הקובץישרי לב - שבת
ירושליםתש"פקלמנוביץ, אברהם בן אהרן אריהישרי לב - בעניני מ"ע שהזמן גרמא ומצוות צריכות כוונה

בני ברקתשכ"דרבינוביץ, יצחק יעקב בן נתן דוד - זילבר, בנימן יהישרי לב
לובלין Lublinתרס"ורבינוביץ, יצחק יעקב בן נתן דודישרי לב

ניו יורקתשע"גשוורץ, יחזקאל שרגאישרי לב - 2 כר'
מודיעין עיליתתש"עשיין, יוחנן בן זאב יהודהישרי לב - 2 כר'

ירושליםתש"עדרימר, שלמה בן יעקבישרש יעקב <מהדורה חדשה> - 2 כר'
בני ברקתש"עטננבוים, יעקב יהודה בן נתן נטעישרש יעקב <מהדורה חדשה>
ירושליםיולס, יעקב צבי בן נפתליישרש יעקב <מהדורה חדשה>

אזמיר Izmirתפ"טאבולעפיא, חיים בן יעקבישרש יעקב
אלטונה Altonaתקכ"חבאבאני, יעקב (מיוחס לו)ישרש יעקב

קרית ספרתשס"הבאבאני, יעקב - אספינוזא, בנימיןישרש יעקב - יסוד הקיום
לבוב Lvovתרכ"גדרימר, שלמה בן יעקבישרש יעקב
ורשה Warsawתר"צטננבוים, יעקב יהודה בן נתן נטעישרש יעקב
ניו יורקתש"כיולס, יעקב צבי בן נפתליישרש יעקב
ברלין,תרפ"הרבינוביץ, שמואל יעקב בן שמעון מאירישרש יעקב
ניו יורקתשס"גרוזנר, חיים יעקב הלויישרש יעקב

ירושליםתשס"אשיק, יעקב בן דודישרש יעקב - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"זבייטנר, אברהם אבנר בן טוביה צביישרת התורה



ירושליםתשע"גכולל בעלזא לונדוןיששכר באהליך
ירושליםתשל"טכולל מכון להוראהיששכר באהליך
ירושלם,תרע"גטוויל, אהרן בן אליהו עילי הכהןיששכר וזבולון
חמ"דתשע"טכהן, ניסן קדושיששכר וזבולון

בני ברקתשנ"חשטרנבוך, אפרים זלמן בן משהיששכר וזבולון - 2 כר'
ירושליםתש"עבעלום שםיתגבר כארי <מהדורה מנוקדת>

ירושליםתשס"זבעלום שםיתגבר כארי
חמ"דתשע"דבעילום שםיתגדל ויתקדש שמיה רבא
כרם ביבנהתשע"אגרינברג, מרדכייתגדל ויתקדש שמיה רבה

תל אביבתשמ"בקובץ לזכרו של גדליה שפיראיתגדל
צפתתשס"דירחון תורנייתד המאיר - 136 כר'

בני ברקתשס"ביתד נאמןיתד נאמן - 3 כר'
ברלין Berlinתקמ"חאש, יואל בן מאיריתדות אוהלים
לייקוודתש"עכהן, אברהם משה בן אליהויתדות החצר

ירושליםתשע"חאבידן, משהיתום ואלמנה יעודד
ישראלתש"סהכהן, בן ציוןיתן מציון - ב

אשקלוןתש"מכהן, בן-ציון יהונתן בן יעקביתן מציון - ברכות, ביצה
ליוורנו Livornoתקמ"זג'ארמון, נהוראי בן יצחקיתר הבז - 2 כר'

בני ברקתשע"גטורנר, אהרןיתרון האור - דרך הרמח"ל בשרשי הבריאה
לבוב Lvovתרל"דשור, ברוך בן חיים משהיתרון לחכמה

תל אביבתשס"זמאסף לעניינים הקשורים לחברא קדישאכ"ה לחי - 2 כר'
ירושליםתשע"דכהן, יוסףכ"פ אחת

בני ברקתשל"חגרליץ, מרדכי בן יחיאל משהכ"ק מרן אדמו"ר מנדבורנה זצוקללה"ה
קטעי עיתונותכ"ק מרן האדמו"ר מגור זצוקלל"ה

פתח תקוהשיף, משה מנחם בן חיים ישעיה אשרכאבי נצח
ירושליםתשנ"בפקשר, מנחם מנדל הכהןכאור החמה מזהיר
ירושלים Jeruasalemתש"פרבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהןכאור החמה מזהיר

בני ברקתשנ"זכהן, ב.כאור נגה
ברסלאו Breslauתקע"וקרנר, משה בן אליעזר פייבושכאור נגה

ירושליםתשע"אוינגורט, אורה רבקהכאור שבעת הימים
חמ"דחש"דבעילום שםכאי"ל תערג - ב

טבריהתשס"אקוק, איסר דב בן נחום הכהןכאייל תערוג
תפרחתש"סביטר, צבי בן שלמהכאיל תערג
ירושלים Jeruasalemתשע"הספר זכרוןכאיל תערג
בני ברקתשס"ופפנהיים, אברהם שמואלכאיל תערג



בני ברקתשע"דשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביכאיל תערוג <עלון שבועי> - 5 כר'
תשע"דהלוי, יעקב ישראלכאיל תערוג
מגדל העמקתשע"גישראל, אלקנה בן אליהוכאיל תערוג

בני ברקתשס"דליפקוביץ, אברהם יצחק בן מיכל יהודהכאיל תערוג - 4 כר'
ירושליםתשע''טעמרמי, איילכאיל תערוג - 2 כר'

בני ברקתש"פשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביכאיל תערוג - 13 כר'
חמ"דתשפ"אבעילום שםכאיש אחד בלב אחד

ירושליםתשע"הטאו, חנהכאיש אשר אמו תנחמנו - 3 כר'
חמ''דתש''פאבדו, אסףכאן גרים בכיף

ירושליםתש"עדויטש, אברהם יחיאל בן שמעוןכארז בלבנון ישגה
ירושליםתשע"דדיין, נסים בן שלמהכארי יתנשא

ירושליםתש"עפלקסר, נחום בן אלעזרכארי יתנשא - רבי יצחק פלקסר
ירושליםתשנ"דקלנר, יוסףכארי יתנשא
חמ"דתשפ"אוואהל, אריה בן אפרים משהכאריה בסכה

ירושליםתשע"וגרפינקל, דניאל אליעזר בן אברהם משהכאשר צוה השם
בני ברקתשל"טהספדים על ר' שמואל רוזובסקי זצ"לכבא השמש

ירושלים Jeruasalemתש"ןהספדים על מרן המנחת יצחק זצ"לכבה נר המערבי
ירושליםתשס"דדושינסקי, ישראל משה בן יוסף צבי (עליו)כבה נר ישראל - 2 כר'

ישראלתשע"גבעילום שםכבוד אב ואם בהלכה ובאגדה
ירושליםחש"דגרינבוים, נפתליכבוד אב ואם לגיל הרך

ניו יורקחש"דליטוואק, הלל דוד בן שלוםכבוד אב ואם
ירושליםתש"מפלדמן, יעקב פנחסכבוד אב ואם
ג'רבא.(תר"ץ)תפילות. הושענות והקפות. תר"ץ. ג'רבהכבוד אב ואם
וילנהתרס"דפרייסקל, אפרים יצחק בן ברוךכבוד אכסניא

ירושליםתשל"זאבן-מיגאש, אברהם בן יצחק הלויכבוד אלוהים - 2 כר'
פררה Ferraraשט"זאבן-שם טוב, יוסף בן שם טובכבוד אלוהים

ירושליםתשע"הזכאי, אהרןכבוד בית הכנסת
ירושליםתשע"גגלעדי, ששון בן דודכבוד דוד

בני ברקתשע"ויעקבזון, בנימין זאב בן מרדכי עמרםכבוד ה' לעולם
המבורג Hamburgתס"זשמעון וולף בן יעקב מפינטשובכבוד הבית

ביתרתשס"גברויאר, אברהםכבוד הורים כהלכתו
ירושליםתשע"גפנירי, משהכבוד הורים
ירושלם,תשי"טשלומי אמוני ישראל, ירושליםכבוד החיים
בני ברקתשס"החש"מכבוד הכהן
מונקץ'תרס"גבלייער, מנחם בן מיכאלכבוד הלבנון



דרוהוביץ' Drogobychתרס"הנוסנבוים, זאב וולף בן דודכבוד הלבנון
ירושליםתשע"טוויטריאל, נחמן יהוסףכבוד המת
ירושליםתשכ"וקלפהולץ, ישראל יעקבכבוד המת

ירושליםתשס"חטוויל, יצחק חיים בן משה הכהןכבוד הספרים
ירושליםתשס"השוורץ, יואל בן אהרןכבוד העצמי החדש, הכבוד האמיתי

חולוןתשע"חבן אסולין, אברהםכבוד הרב
ניו יורקתשמ"דשרמן, משהכבוד הרב

ירושליםתש"סויינגרטן, יוסף דוד בן יהושע שמעוןכבוד השבת
בילגורי Bilgorajתרפ"ומזל, יוסף שלמה בן מנחם זינדלכבוד התורה בארגאנטינא

בני ברקתשס"אבעילום שםכבוד התורה - 3 כר'
לבוב Lvovתרל"גלרנוביץ, שמואל בן זוסיאכבוד התורה
בני ברק Bene Berakתשע"גגרוס, מרדכי בן צדוקכבוד והדר

בית שמשתשע"אסאמט, פינחס בן בנימיןכבוד והדר - 2 כר'
אופקיםתשנ"דאדלר, יצחק אליהו הכהןכבוד והידור

בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהכבוד ועז
Frankfort on the Maiתרמ"חהורוויץ, חיים מאיר בן יוסף הלויכבוד חופה
קרית ספרתשס"ובוש, מיכאל דוד בן יהודה משהכבוד חכמים
ברלין Berlinתרנ"טדוד בן יהודה מסיר ליאוןכבוד חכמים
וילנה Vilnaתרס"בהורוויץ, אליקים גציל בן יצחק הלויכבוד חכמים

ירושלים Jerusalemתרס"בהיילפרין, מנחם מנכין בן שלוםכבוד חכמים - 2 כר'
לבוב,תרס"חלאנדא, יעקב בן אלעזר הלויכבוד חכמים - 2 כר'

פילדלפיה Philadelphiתרצ"הלוונטאל, דוב אריה בן אברהם הכהןכבוד חכמים
ונציה Veniceת"ס דפוס אחרפוחוביצר, יהודה ליב בן יוסףכבוד חכמים - 2 כר'

בני ברקתש"לקאליש, צבי אלימלך בן חייםכבוד חכמים
פרמישלה Przemyslתרנ"ח - תרע"קנולר, חיים בן דודכבוד חכמים
ברדיטשוב Berdichevתרנ"זרובינשטיין, משה נתן בן מרדכי מנחם מנדלכבוד חכמים
המבורג Hamburgתס"גשמעון וולף בן יעקב מפינטשובכבוד חכמים

ירושלים Jerusalemתשס"חקובץ זכרוןכבוד יום טוב <ידיד הלוי>
שלוניקי Salonikaתר"ודאנון, יום טובכבוד יום טוב
וילנה Vilnaתקע"זיום-טוב ליפמאן בן משה שלמה מאיישישוקכבוד יום טוב
אזמיר Izmirתרנ"בפאלאג'י, אברהם בן חייםכבוד יעקב

ירושלים Jerusalemתר"צהורוויץ, אברהם מרדכי בן יהודה נחום הלוי אנגלכבוד ירושלים
ורשה Warsawתרמ"גסלושץ, דוד שלמה בן יצחקכבוד ישראל
ירושליםתר"עאלישר, חיים משה בן יעקב שאולכבוד לאיש
בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהכבוד מלכים



ירושלים Jerusalemתרל"דהלר, שמואל בן ישראלכבוד מלכים - 2 כר'
קלינורדין Kleinwardeתרצ"דלאנדא, משה צבי בן שלוםכבוד מלכים
ניו יורק- ירושליםתשע"ומרגליות, ראובן בן משהכבוד מלכים
חמ"דתשפ"אספר זכרוןכבוד סיני

ירושליםתשמ"אכבוד צדיקיםכבוד צדיקים
ירושלים Jerusalemתש"וחכם, דוד בן אליהוכבוד שבת
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"הקולטונובסקי, אברהם בנימין בן יוסףכבוד שבת
חולוןתשע"הרבי, חייםכבוד שבת
סיגט Sighetתרפ"השורץ, יצחק מאיר הכהןכבוד שבת

בית שמשתשע"אפרץ, נדבכבוד שלם - תשובה שלימה
ירושליםתש"עכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבכבוד שמים - 2 כר'

גלנטה Galantaתרפ"זשטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריהכבוד שמים
ירושליםתשל"אזאהן, שלום שכנא בן חיים יצחק יעקבכבוד תורה

ניו יורקתשע"הווינער, משה ניסןכבודה בת מלך
ניו יורקתשמ"אווינער, משהכבודה בת מלך

ירושליםתשכ"חבארי, ישראל הלויכבודה של תורה - 4 כר'
ורשה Warsawתר"צגרינגלאס, חנוך דוד בן יחזקאלכבודה של תורה
ירושלים Jeruasalemתשע"וקובץ ישיבת אש התלמודכבודה של תורה

תל אביבתשמ"גקובץכבודה של תורה - 6 כר'
בני ברקתשע"אשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויכבודה של תורה - אגרות המשמר

ניו יורקתשס"טבעילום שםכבודו מלא עולם
אופקים;תשס"גפרץ, נדבכבולעו כך פולטו - מליחה

אשדודחש"דשטרן, אלעזר בן מאיר זאבכבני מירון
ירושליםתשכ"גהוצאת מסורתכברת הדרך
בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהכבש לעולה

קרית אונוחש"דתנעמי זכריהכבשונה של תקופתנו ודרך הקודש
תל אביב,תש"יהורודצקי, שמואל אבא בן יוסף משהכבשונו של עולם
ירושלים Jeruasalemתשמ"זכי טוב, אליהוכבשי דרחמנא

ירושלים Jerusalemתרס"טזוהר. תיקוני זוהר. תרס"ט. ירושליםכג"ן הירק
ירושליםתשנ"חארמוני, משה חייםכגבר יאזור חלציו

ירושליםתשע"גקובץ תורניכגונא - 2 כר'
ירושליםתשס"אגיג', כלפה בן אליהוכגן עדנים
ירושליםתשס"חארמוני, משה חייםכגן רוה
ירושליםתשנ"בגיג', כלפה בן אליהוכגן רוה

ירושליםתשע"בקרביץ, אהרן בן נפתלי מנחםכגנות עלי נהר



ירושליםתשע"גאלתר, מרדכי בן אברהםכגר כאזרח
בני ברקתשנ"חדיין, נסים בן שלמהכד המים
פרמישלה Przemyslתרנ"טאייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאלכד הקמח

ורשה Warsawתרל"בבחיי בן אשר אבן חלאוהכד הקמח - 7 כר'
ירושליםתשע"דפרידמן, פנחס בן יהושעכדאי הוא רבי שמעון
ניו יורקתשע"בברוידא, ישראל צבי בן משה אהרוןכדבר אליהו - אהלות

ניו יורקתשע"וברוידא, ישראל צבי בן משה אהרןכדבר משה - מסכת פרה
מקסיקותשע"בפרץ, שמואל בן מיכאלכדי גאולתו

ליקוודתשע"הקובץכדרבנות וכמסמרות - 3 כר'
ירושליםתשע"באביטןכדת היום
ירושליםתשנ"זלבנון ויספיש, אליהו אליעזרכדת וכדין

ירושליםתשס"חשכטר, יעקב מאיר בן דודכדת נפש משיבת
ראשון לציוןתשע"גאנגלמן, מרדכי אורי הלויכה לחי - 2 כר'

ירושליםתשמ"וחזן, יצחק בן מאירכה לחי - הגדה של פסח
ג'רבה Djerbaתרע"טכהן, חיכה לחי
ברלין,תרנ"חכהן, שלמה בן אברהם יצחקכה לחי
ברסלאו Breslauתרנ"זפלסנר, שלמה בן ליבכה לחי

ניו יורקתשמ"גהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשכה תאמר לבית יעקב
ווייס, מרדכי הלויכה תאמר לבית יעקב

ירושליםתש"פפרקובסקי, דינה בת יהושעכה תאמר
ניו יורקתשס"דשנבלג, מנחם מנדלכה תאמר - שפתי עני

ירושליםתשס"חהורוויץ, לוי יצחק הלויכה תברכו
שלוניקי Salonikaתרמ"אחמצי, חיים יהושע אלעזר בן יוסף הכהןכה תברכו - 3 כר'

לובלין Lublinתר"סרובינשטיין, אלימלך בן נחמן הכהןכהונת אלימלך
קושטא Istanbulת"קמשה הכהן מקושטאכהונת עולם

ירושליםתשס"אקוק, רפאל הכהןכהונת רפאל - 3 כר'
חמ"דתשמ"גבראך, שאול בן אלעזרכהיום תמצאון
ירושלים Jeruasalemמייזלס, מנחם דן בן יהודה אריהכהלכות הפסח
אשדודתשע"אראנד, מיכאל אריהכהלכות הפסח
בני ברקתשס"בגרליץ, מרדכי בן יחיאל משהכהן גדול משרת

בני ברקתשס"וצוקר, יוסף בן אהרן יהושעכהן הגדול ביום הכיפורים
ברלין Berlinתרצ"חקליין, זאב צבי בן זכריה הכהןכהנא מסייע כהנא

ויניציאה,,תע"ט]אברהם בן שבתי הכהן מזאנטהכהנת אברהם
ניו יורקתשס"טשוטן, שמעון בן משה יחיאל הכהןכהנת עולם <מהדורה חדשה>

חמ"דחש"דטוויל, אלחנן בן דוד שמעון כהןכהנת עולם



ורנוב Vranov Nad Topתרפ"ושוטן, שמעון בן משה יחיאל הכהןכהנת עולם
ורשה Warsawתרמ"חלוריא, משה בצלאל בן שרגא פייבושכובע ישועה
אמשטרדם Amsterdamת"ייהודה יצחק בן יעקב מחנצ'יןכוונות ישרות

לא ידועכוונות שבת קודש
חמ''דחש''דבעילום שםכוונות שונות
ניו יורקתרפ"זמילהויזן, יום טוב ליפמאן בן שלמהכוונת התפלה

חמ"דתשפ"אשהרבני, א.כוונת נענועי הלולב וההקפות
תש"פשהרבני, אכוונת ספירת העומר
ירושלים Jerusalemתרע"דשרעבי, שלום בן יצחק מזרחיכוונת ספירת העומר

הומבורג Homburgתפ"דשימוש תהלים. תפ"דכוונת תהלים
ווארשא,תרמ"ט,הורוויץ, דוד בן שלום שכנא הלויכוורת דבש"ש

ירושליםתשע"זבעילום שםכוח המחשבה ביהדות
ירושלים Jeruasalemתשנ"הנולמן, ישראל לייבכוחה של מלה

ירושליםתשנ"זמאור, מנחם זאבכוחה של צניעות
ירושלים Jeruasalemתשע"גחש"מכוחה של שבת - 2 כר'

ירושליםחש"דאוחנה, אברהם בן יצחקכוחה של תורה לשמה בתיקון היסוד
ירושליםתשנ"ומאור, מנחם זאבכוחה של תפילה
מודיעין עיליתחש"דמילר, שלמהכוחה של תפילה

בני ברקתש"פרוטנברג, מרדכי בן שמואלכוחות הנפש
ירושליםתשע"בקעפעטש, אליהו ברוךכוכב השחר
סעאיני,תר"ץרבינוביץ, חיים בן שלוםכוכב השחר
ירושליםתשס"גרז, שמחהכוכב השחר
ג'רבהתש"בכהן, יעקב בן אברהם מג'רבהכוכב יעקב

ירושליםתשע"דגרינברג, יעקב סנדר בן אברהםכוכב מיעקב <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרצ"חגרינברג, יעקב סנדר בן אברהםכוכב מיעקב
ירושליםתשכ"דהיילברון, יעקבכוכב מיעקב

בילגורי Bilgorajתרצ"גוויידנפלד, יעקב בן אליעזרכוכב מיעקב - 3 כר'
שלוניקיתרע"הקובו, יעקב חנניהכוכב מיעקב

ורשה Warsawתר"מקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)כוכב מיעקב - 3 כר'
חמ"דתשפ"אשטרן יעקבכוכב מיעקב
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבכוכב מיעקב

ירושלים Jerusalemתשס"החזן, אברהם בן נחמן ישראל הלויכוכבי אור השלם <מהדורת משך הנחל>
וילנה Vilnaתרפ"חאבוביץ, מאיר בן ישעיהוכוכבי אור
ירושליםתשל"דבלאזר, יצחק בן שלמהכוכבי אור
ירושלים Jerusalemתשל"בחזן, אברהם בן נחמן ישראל הלויכוכבי אור



וילנה Vilnaתרל"זכהנא, חיים יצחק בן נחמןכוכבי אור
חמ"דתשנ"דליקוטכוכבי אור - ביאלא
בני ברקתשס"גמנדלבוים, דוד אברהם (עורך)כוכבי אור - 2 כר'
לונדוןתש"ךרוזנפלד, אלישע הלויכוכבי אור - 2 כר'

ברוקליןתש"פשמילאוויטש, מאיר יצחקכוכבי אור
ירושליםתשס"התולדות מרנן הדובב מישרים והברכת שמעוןכוכבי אור
תל אביב Tel Avivתשכ"הרוזנבוים, אשר בן אברהםכוכבי אשר
ירושליםתשמ"העדס, יוסףכוכבי בוקר

ניו יורקתשע"טשטרן, מנחם מנדלכוכבי בוקר - 2 כר'
ברוקליןתשל"בשטרנהל, יצחק בן דודכוכבי יצחק - 5 כר'

בני ברקתש"סזאדה, אבנר בן אהרןכולו מחמדים
בני ברקתשס"גכהן, חייםכולו מחמדים

ירושליםתשל"טסאלם, אברהם בן נתןכולל פורת יוסף  - ב"ק
סיגט Sighetתרס"ואריה ליב בן נחמיהכולם אהובים
לבוב Lvov?תקנ"זבר, אריה לייב בן נחמיהכולם אהובים

ירושליםתשע"ואבידן, משהכולם בחכמה עשית
חמ"דתש"פוולף, זושאכולנו כאחד

אמשטרדםתס"טלוצאטו, יעקב בן יצחקכונות האגדות <כפתר ופרח>
בסיליאהשמ"אלוצאטו, יעקב בן יצחקכונות האגדות - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"זהומינר, שמואל בן מרדכי זאבכונות נפלאות
ירושלים Jerusalemתרע"אשרעבי, שלום בן יצחק מזרחיכונות פרטיות
ורשה Warsawתרנ"זפרידנברג, אלכסנדר סנדר בן ברוךכונן הדעת
ברוקליןתשנ"טרבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאכוננת מאז
רחובותתשפ"ארבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןכוננת מאז

ירושליםתש"ססילברמן, יוסף יצחקכוננת מישרים
ניו יורק New Yorkתשט"וליכטנשטיין, הילל בן ברוך בנדט מברוקליןכונת הלב - 2 כר'

קלינורדין Kleinwardתרצ"ג-תרצ"חפרלמאן, שמעון זאב בן שמואל צביכונת המצות - קונטרס ב
ונציה Veniceת"לרוקה, שלמהכונת שלמה - 2 כר'

ניו יורקתשס"אגוטטער, שלמהכוס היגונים
פודגורזה Podgorzeתרס"דשוטן, שמואל בן יוסף הכהן (מהרשש"ך)כוס הישועות
ניו יורק New Yorkתש"יכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץכוס חמישי

ברסלאו Breslauתרי"טפרידלאנד, נתן בן יוסףכוס ישועה ונחמה
ורשה Warsawתר"עאשכנזי, צבי הירש בן נפתלי הירץכוס ישועות - 2 כר'

בני ברקתשע"טבורודיאנסקי, יהושע בן יצחק ירוחםכוס ישועות
ג'רבהתש"זכהן, דודכוס ישועות



אמשטרדם Amsterdamתרי"טפרידלאנד, נתן בן יוסףכוס ישועות
ירושליםתש"פרוטשטיין, משה צבי בן אברהם יעקבכוס של אליהו - טבילת כלים

פרנקפורטתרכ"זזליגסברג, מרדכי חיים בן אשרכוס תנחומים
ירושלים Jerusalemתשי"חאבידע, יהודה בן אברהם יצחקכוסו של אליהו הנביא

אפרתתשס"חוינברג, שלמה זלמינא - לוי, יהודהכוסי רויה - 3 כר'
ורשה Warsawתרע"אאלבק, שלום בן יחזקאלכופר האשכול

ברסלאו Breslauתקצ"זלאנדא, אברהם יוסף שמואל בן ישראל יונה הלויכור הבחינה משו"ת ודרשות משכן שיל"ה
ירושליםתשע"גרבי זעליג ברוורמןכור הברזל

ירושליםתשע"חבוק, יהושע בן משהכור ההלכה - 11 כר'
ירושליםתשע"דדיין, נסים בן שלמהכור הזהב

ירושליםתשנ"ברוזנברג, מאיר יהושע בן יהודה יודלכור המבחן <מהדורה חדשה> - 2 כר'
בני ברקתשמ"טטיקוצינסקי, רפאל יונהכור המבחן - סנהדרין

ירוחםתשמ"חישיבת ירוחםכור המבחן - 3 כר'
ירושליםתשכ"חרוזנברג, מאיר יהושע בן יהודה יודלכור המבחן - 4 כר'
ירושליםתשע"גמפעל ההלכה הארציכור המשנה - 7 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"ושטיינהארט, אריה ליב בן מרדכיכור זהב
ירושלים Jerusalemתרמ"האבן-גבירול, שלמה בן יהודהכור לזהב - 2 כר'

פרנקפורט דאודר Franתמ"אצורף, שמואל בן יוסף הלויכור לזהב
מץ Metzתר"זלופס, יצחקכור מצרף האמונות ומראה האמת

לבוב Lvovתרנ"גפוסק, אליהו בן משה צביכורת הברית
ראשון לציוןתשע"ואנגלמן, מרדכי אורי בן יעקב מיכל הלויכורתי בריתי עלי זבח

ירושליםתשכ"זמושקוביץ, צבי בן זאב מאירכותל מערבי
ירושליםתשס"טקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןכותלנו

ישראלחש"דעציון, יהודהכזה ראה וחדש
לייקאוודתשע"בפנדל, זלמן הלל בן זכריהכזה ראה וקדש
אזורתשע"טזבורוב, זוהרכזוהר הרקיע
ירושליםתשע"וכהן, זמירכזית בזמננו
ירושליםתשנ"בברייטשטיין, אברהם מרדכי בן שלמה זלמןכח בי"ד יפה

לונדוןתשס"בדיכרון, יוחנןכח בית דין לעתיד
חמ"דתשע"חאומן, יוסף בן אורי מנחםכח הטענה

חדרהתשע"הלוין, יצחק משה בן יעקב קופלכח המוסר בדין
ירושליםתשע"הקורקוס, מרדכי בן אברהם - טנזי, יצחק מאירכח המעש

ירושליםתשס"גמכון צפית לישועהכח הפה היהודי
ניו יורק New Yorkתרפ"דפרידמן, צבי הירש בן מנשה שמחהכח התורה

ירושליםתשמ"גשחור, משה ליב בן זאבכח התשובה



בני ברקתשנ"טפרייס, יוסף עקיבא בן אריה ליבשכח ליעף - ביצה
ירושלים Jeruasalemתש"ספרידנר, אריה יהודה בן יקותיאלכח מחיצות

ניו יורק New Yorkתרפ"ופרידמאן, מנשה שמחה בן יחיאלכח מכתבי קודש
ירושלים Jerusalemתרס"ואלחדאד, מסעוד בן דוד הכהןכח מעשיו הגיד לעמו

ירושלים Jeruasalemתשנ"החדאד, כדורהכח מעשיו
נתניהתשע"חכחלון, חייםכח מעשיו
קולומיה Kolomyyaתרמ"חשור, יצחק בן אברהםכח שור
פרגתקפ"זשטיינהארט, יוסף בן מנחםכח שור

ניו יורק New Yorkתרפ"בגולדברג, יהושע יהודה אליקים בן יעקבכחא דהיתרא
מודיעין עיליתתשע"חמילר, שלמהכחה של תפילה
בית שמשתשס"חרומפלער, אהרן צביכחה של תפילה

לא ידועחש"דמרגליות, ישעיה אשר זליגכחו דרבי אלעזר ברשב"י
ירושלים Jerusalemתש"חמרגליות, ישעיה אשר זליגכחו דרשב"י

פתח תקוהתשע"הגרוזמן, מאיר צביכחותם על לבי - על אדמו"ר מסד"ג
פתח תקווהתשפ"ארוזנגרטןכחם היום

בני ברקתשע"בהלפרין, ירחמיאל ישראל יצחקכחתן יכהן פאר
ירושליםתשע"בפליגלמן, יצחק אהרןכחתן יכהן פאר - סדר החופה וברכותיה

ביתר עיליתתשע"הרביע, חיים שמעון בן אליהוכחתן יכהן פאר
רוזנבוים, יעקב בן חיים מרדכיכחתן יכהן פאר
בני ברקתשע"ווידר, יחיאל בן יצחקכטל אמרתי - ב
בני ברקתשנ"טקרלבך, שמואל בן נפתליכי אליך אתפלל
ירושליםתשס"הברונר, חיים בן שלמה אריהכי אם ברוחי

ניו יורק New Yorkחש"דפרנקל תאומים, מנחם מרדכיכי אם לבינה תקרא
פתח תקוהתשמ"גגרוסמן, ראובןכי אם - לדמותו של הגאון רבי מרדכי שולמן

ירושלים Jeruasalemתשע"איאמניק, חיים אברהם בן אלחנן דב הלויכי אתה עמדי - 11 כר'
ירושליםתשע"הוינגורט, אורה רבקהכי בא אורך

סטעטן איינלדתשע"גווייס, דודכי בא מועד - מו"ק
ירושליםתש"עחותה, בנימין בן אליהו רחמיםכי בא מועד - <מהדורה ישנה> ד' תעניות ובין המצרים

ירושלים Jerusalemתרפ"ח - תרפ"טבאדהב, יצחק בן מיכאלכי ביצחק - 2 כר'
ניו יורקתשע"אגרינברג, ישראל העשיל בן מאירכי בם חייתני

בני ברקתשע"גגברא, משהכי במקלי
סאיני Seiniתרצ"ז - תרצ"טפוסק, אליהו בן משה צבי - פוסק, הילל בן אליהוכי האדם עץ השדה

ירושליםתשס"ורוזנר, שלמהכי היא חכמתכם
ראשון לציוןתשס"חישיבת נזר ישראלכי הם חיינו - 2 כר'

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןכי הם חיינו



גבעת שמואלתשע"השטרנברג, מרדכיכי הם חיינו - 2 כר'
ירושליםתשכ"גכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץכי יונית כ"ף יונית

תל השומרתשל"והרבנות הצבאיתכי ישאלך
בני ברקתשע"גקופרברג, צביכי ישאלך

טבריהתשע''דבעילום שםכי לא בחיל
ירושליםחש"דאפרתי (קרסיינסקי), משהכי לא ישוב הצל אחרונית

טבריהתשע"חקוק, איסר דב בן נחום הכהןכי לעולם חסדו - בסוגיות הש"ס
בני ברקתשע"הבוגנים, ציון שמעוןכי מציון תצא תורה

תשע"וגולד, מנחםכי מתאמצת
טבריהטבריהחסין, ליאורכי נפלתי קמתי
ירושליםתשס"דקובץ שיחותכי עין בעין יראו
ירושליםתשנ"גרחמני, שחרכי עין בעין יראו
חמ"דתשע"זהס, מרדכי זאבכי עץ נשא פריו

ירושליםתשמ"חספר זכרון למנחם ישראל גנץכי שרית
ירושלים Jeruasalemתשנ"זספר זכרון לשריאל בירנבויםכי שרית

תל אביבתשל"אנריה, משה צבי בן פתחיהכי ששת ימים עשה ד'
ירושלים Jerusalemתרצ"וגנחובסקי, אליהו משה בן שלמה יוסףכי תבואו אל הארץ
אשדודבעילום שםכי תצא למלחמה
ירושליםתשע"דפרי, אברהםכי תצא למלחמה
ירושלים,תש"חקרונז'ק, חנוך בן יוסףכי תצא למלחמה

בני ברקתשס"געובד, אפריםכיבוד אב ואם ומוראם
בני ברקתשס"ומקובר, זאב וולף וצבי דודכיבוד אב ואם - זכר יצחק

בני ברקתשע"זרוט, זאבכיבוד הורים בהלכה ובאגדה
ירושליםתשמ"ואדלר, יצחק אליהו הכהןכיבוד ומורא

ירושליםתשע''טהלוי, אברהם מיימוןכיבוס בחול המועד במכונת כביסה
קרית ספרתשס"אלייטער, משה חיים  בן אבא - לייטער, זאב וואלףכיד המלך - אסתר - ציונים עמ"ס מגילה

ליוורנו Livornoתרכ"דלווינזון, יחיאל יהודה בן יוסף משהכיום יאיר - 2 כר'
בית שמשתשס"חסירוטה, מאירכיום יאיר - 4 כר'
ירושליםתש"עדדון, יצחקכיונה מארץ אשור

בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהכיין לבנון
ישראלתשכ"אכינוס רבני ישראלכינוס רבני ישראל

ירושליםתשס"דוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודכינור בן דוד
ניו יורקחש"דשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקכיסו וכוסו

ירושליםתשס"ברייכמן, אליהו דוד הכהןכיסוי הראש כהלכה וכיפה כהלכה
ירושליםתשמ"אקשאני, ראובןכיסופים לציון



ירושליםתשע"גבורשטין, חוהכיסופים - 2 כר'
ירושלם,תש"זשלזינגר, יחיאל משהכיצד אטפל בילדי בשבת ובחג - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"זלווינסקי, יום-טוב בן ישראל מרדכיכיצד הכו את המן בתפוצות ישראל
ירושליםתשע"טבורשטין, אברהם בן מנחםכיצד יעלו לרגל לבית המקדש
ירושליםתשע"טבורשטין, אברהם בן מנחםכיצד ישירו וינגנו בבית המקדש

תל אביבתש"טתלפימון, שיכיצד לבחור שם עברי
ירושליםתשמ"דשוורץ, יואל בן אהרןכיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים

ירושליםתשנ"טמאור, מנחם זאבכיצד להנות ולשמוח
בית עיליתתשס"זשני, גיאכיצד להתמודד ולהשפיע

בני ברקתשס"בהכהן, אברהם צביכיצד מברכים
לונדוןתש"סבלייער, מרדכי יהודהכיצד מזמנין - 2 כר'

חמ"דחש"דטאוב, יהודהכיצד מנקים לפסח בשמחה ובקלות
מקסיקותש"פטואשי, יוסף - איסון, שלמהכיצד מערבין
מודעין עליתתשע"גיצחקי, יהודהכיצד מערבין
ניו יורקתשס"דפרידמן, חיים יוסף הלויכיצד מרקדין

ירושליםתשס"וברכה, יהודהכיצד מתמודדים - א
בית שמשחש"דפיירמן, דודכיצד נחנך לתפילה בבית הכנסת

ירושליםתש"פסיטבון, אברהםכיצד נינצל מהכעס
Lublin לובלין]שצ"המוראפטשיק, משה בן אהרןכיצד סדר משנה
ירושלים Jeruasalemתשפ"ארובינסון, הערשלכיצד סדר משנה

ירושליםתשס"אשטרנבוך, משה בן אשרכיצד תשובה
ירושליםתשע"בקינד, דניאל בן צבי אברהםכיתרון האור

ראש העיןתשמ"חיצהרי, צדוקכך ברחתי מתימן
ירושליםתשל"חאבינרי, יצחק בן משהכך בתנ"ך

יס Jassyתרכ"ד - תרכ"חוואלדברג, משה בן יואלכך היא דרכה של תורה - 2 כר'
ירושליםתש"סקובץכך היא דרכה של תורה

אלון שבותתשמ"טהרץ, אברהםכך נולד כפר הנוער הדתי
ירושליםתשמ"אגרליץ, מנחם מנדלכך נפרצו החומות
בני ברקתש"פכהן, דן (עורך)כך שמעתי מפיו

נתניהתשס"זיעקב בן אריה ליבככב יעקב <מהדורה חדשה>
זולקוה Zholkvaתקל"דיעקב בן אריה ליבככב יעקב

שלוניקי Salonikaתקנ"טווינטורה, אליהו בן אברהםככבא דשביט
ורשה Warsawתרי"זסלונימסקי, חיים זליג בן יעקבככבא דשביט

ירושליםתשע"דפוזן, אביגדורככל אשר שאלת - 2 כר'
ג'רבה Djerbaתשי"בהכהן, כ'ליפה בן משה מג'רבהככר זהב



ירושליםתש"נאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהככר לאדן - 3 כר'
משקאלץ,תרצ"ה תרצ"וקליין, זאב וולףככרות של בעל הבית

בני ברק Bene Berakתשע"הדיין, נסים בן שלמהככרי זהב
ירושלים Jerusalemלבנר, ישראל בנימין בן משהכל אגדות ישראל - 2 כר'
ירושליםתשמ"ולקט מאמריםכל ארצנו אדמת קודש

ירושליםתשס"טכל בו - אברהם, דוד בן אברהם (הערות וביאורים)כל בו <עם הגהות וביאורים> - 8 כר'
איטליה Italyר"נכל בו. ר"ןכל בו <דפו"ר>

ונציה Veniceש"זכל בו. ש"זכל בו <ונציה ש"ז>
ניו יורק New York -תשל"דרבינוביץ, ישראל בן מנחם מנדלכל בו החדש

לוין, אהרן בן מאירכל בו ליארצייט - 2 כר'
לבוב Lvovתרט"ומור, אברהם מנחם מנדלכל בו לפורים ומסכת פורים

ירושליםתשמ"חאייזנבך, עקיבא יוסף בן שלום ליבכל בו לפורים
ניו יורק New Yorkתש"ז - תשי"בגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבכל בו על אבלות - 3 כר'

ניו יורקתשמ"דגרוס, יקותיאל זאבכל בו - עירובין
ונציה Veniceשכ"זכל בו. שכ"וכל בו
פירט Fuerthתקמ"בכל בו. תקמ"בכל בו
לבוב Lvovתר"ככל בו. תר"ךכל בו

בודפסט Budapestתרצ"ב - תש"אגרוס, אהרן צבי בן יעקב יוסףכל דאמר רחמנא - 3 כר'
ירושליםתשכ"אשרגאי, שלמה זלמןכל הדר בחוץ לארץ

אזמיר Izmirתרל"דפאלאג'י, חיים בן יעקבכל החיים
ירושליםתשע"זפאלאג'י, חיים בן יעקב - איפרגן, אשר חיים בן רפכל החיים, באר החיים, יודוך סלה

ירושליםתשכ"בצימטבוים, רפאל הלויכל הכתוב לחיים <דרכי חיים>
ירושליםתשס"טחיים בן יצחק מוולוז'יןכל הכתוב לחיים
ירושליםתשד"מספר זכרון לרבי חיים טוביאסכל הכתוב לחיים
ירושלים Jerusalemתרנ"האורנשטיין, יעקב בן ישעיהכל המצוה - א

ירושליםתשע"גפאק, יוסף מרדכיכל המתאבל עליה - הלכות בין המצרים ות"ב
ירושליםתשל"ומרגליות, ישעיה אשר זליגכל הנקרא בשמי

רכסיםתשע"השילה, יואלכל השביעין
חמ''דחש''דעמותת אור שלוםכל השונה הלכות

ירושליםתשע"באויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןכל חפציך לא ישוו בה
סט. לואיס St. Louisתש"דברגר, חיים יעקב ישראל בן משה צביכל ישראל חברים - א

ניו יורקתשס"זהבר, שמואל בן ישראל צביכל ישראל - 2 כר'
ירושליםתשע"געמית, חיהכל ישראל

ירושליםתשמ"גשורש, מאירכל כבודה בת מלך פנימה
ליקוודתשע"טברוכין, יעקב - מרגליות, אפרים זלמןכל כתבי המשכנות יעקב והבית אפרים בענין אתו רבים ו



ירושלים Jeruasalemתר"טספיר, יעקב בן נתן הלויכל כתבי רבי יעקב ספיר ז"ל
ירושלים Jeruasalemתשע"וראק, יהודהכל מלאכה

ריוה דטרנטו Rivaש"כאבן-רשד, אבו אל-וליד מחמד אבן-אחמד אבן-מחכל מלאכת הגיון לארסטוטלוס
ירושלים Jeruasalemתשע"דפייבלזון, אליהו מאיר בן שמואל אביגדורכל מצותיך אמונה
ירושליםתשע"דשלזינגר, אליהו בן אהרן צביכל מקדש שביעית

בני ברקתשע"חקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלכל משאלותיך
ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלכל משבריך

ירושליםתשע"השטסמן, יצחק אליהו בן משהכל נדרי - על הלכות נדרים
בני ברקתשל"זקלפהולץ, ישראל יעקבכל סיפורי בעל שם טוב - 3 כר'
תל אביבחש"דחיות, צבי הירשכל ספרי מוהר"ץ חיות - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"בברקאי, יהודה יעקבכל פניות לימין
ניו יורקתשנ"חשטינמץ, צבי מאירכל שירי צבי יאיר - 3 כר'
ורשה Warsawתר"עשמואל בן יוסף הלוי (הנגיד)כל שירי ר' שמואל הנגיד

לבוב Lvovתרמ"טהאיי בן שרירא גאוןכל שירי רב האי גאון
תל אביבתשכ"דיהודה בן שמואל הלויכל שירי רבי יהודה הלוי <יוצרות רשיות>

תל אביב Tel Avivתשכ"דיהודה בן שמואל הלויכל שירי רבי יהודה הלוי <קרובות וסליחות>
תל אביבתשכ"דיהודה בן שמואל הלויכל שירי רבי יהודה הלוי <שירי חול>

תל אביבתשכ"דיהודה בן שמואל הלויכל שירי רבי יהודה הלוי <שירי ידידות>
תל אביבתשכ"דיהודה בן שמואל הלויכל שירי רבי יהודה הלוי <שירי ציון, שירי דודים, שבחים
תל אביבתשכ"דיהודה בן שמואל הלויכל שירי רבי יהודה הלוי <שירי קינה והספד, מכתמים וח

תל אביב,תשט"ויהודה בן שמואל הלויכל שירי רבי יהודה הלוי
תל אביב,תש"ז-תשי"גשמואל בן יוסף הלוי (הנגיד)כל שירי רבי שמואל הנגיד - 4 כר'

בני ברקתשע"טדיין, נסים בן שלמהכלביא שכן
אור עציוןתשס"גספר זכרוןכלביא שכן

ירושלים Jeruasalemחש"דקרול, שלמה נח בן מרדכי שמואלכלביא שכן - 2 כר'
ניו יורקתשע"חסורוצקין, ישראל משה בן אברהם יצחקכלו כל הקיצין

ירושליםתשע"הברנדווין, אברהםכלולות אברהם
ירושליםתשס"אארלנגר, יצחק משה בן יוסףכלולות אפריון - 2 כר'

בני ברקתשס"חגרוס, מרדכי בן צדוקכלולות חתנים
ירושליםתש"נגאבעל, שמעוןכלי גולה וסופרי שמעון - 4 כר'

ירושליםתשע"גגאבעל, שמעוןכלי גולה - על התורה ומנחת חינוך
ניו יורקתשנ"ולמברגר, משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבובכלי גולה - זכור לאברהם

בני ברקתשנ"בפריד, נתנאל בן יחיאל מיכל הכהןכלי גמא
ניו יורק New Yorkתש"גאופנהיים, דוד בן אברהםכלי הרואים
פרמישלה Przemyslתרמ"גשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובכלי הרואים



אופקיםתשע"דפרץ, עמוס בן מאירכלי השלחן <בשר בחלב> - 2 כר'
אופקיםתשע"בפרץ, עמוס בן מאירכלי השלחן <שבת> - 3 כר'

אופקיםתשע"בפרץ, עמוס בן מאירכלי השלחן <תערובות> - 2 כר'
אופקיםתש"פפרץ, עמוס בן מאירכלי השלחן - 2 כר'

ירושליםתשע"ולאנייאדו, שמואל בן אברהםכלי חמדה <מכון האוצר> - בראשית
פלוצקי, מאיר דן רפאל בן חיים יצחקכלי חמדה <מהדורת מכון אבני שהם> - 5 כר'

בני ברקתשס"אפלוצקי, מאיר דן רפאל בן חיים יצחקכלי חמדה <מועדי השנה> - 4 כר'
פרמישלה Przemyslתרמ"ההורוויץ, משולם יששכר בן אריה ליבש הלויכלי חמדה

ונציה Veniceשנ"ד - שנ"ולאנייאדו, שמואל בן אברהםכלי חמדה - 6 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ו - תרצ"חפלוצקי, מאיר דן רפאל בן חיים יצחקכלי חמדה - 12 כר'
בני ברקתשס"זקנייבסקי, ישראל בן שלמהכלי טהור - כלים א

ירושליםתשע"זלאנייאדו, שמואל בן אברהםכלי יקר <מכון האוצר> - 2 כר'
לובלין,שס"בלונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרןכלי יקר <דפו"ר>

ירושליםתשס"אלונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרןכלי יקר השלם <מכון אורות חיים> - 2 כר'
בני ברקתשמ"הלונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרןכלי יקר השלם - 2 כר'
ירושליםתשס"גכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב (ליקוטים)כלי יקר שפתי דעת

ירושליםתשמ"הלאנייאדו, שמואל בן אברהםכלי יקר - 11 כר'
ונציה Veniceשס"ג - שס"דלניאדו, שמואלכלי יקר - נביאים ראשונים

ירושליםתשל"גאביחצירא, שלוםכלי כסף - 2 כר'
ירושליםתשנ"טנאג'ארה, ישראל בן משהכלי מחזיק ברכה <מהד"ח>

ונציה Veniceשע"הנאג'ארה, ישראל בן משהכלי מחזיק ברכה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemת"ש-תשי"זהלוי, מרדכי בן שלמה דניאלכלי מלחמה - 3 כר'
קניגסברג Koenigsbergתר"האבן-עזרא, אברהם בן מאירכלי נחושת - 2 כר'

ונציה Veniceתי"זלאנייאדו, שמואל בן אברהםכלי פז - 5 כר'
נתניה Netanyahתשי"זרזניק, אברהם אבא בן משהכלי שרת - 2 כר'

ירושליםתשס"ארביץכליות יועצות
ניו-יורק,תש"ךריבקינד, יצחק בן ברוך דניאלכליזמרים

זולקוה Zholkvaתקצ"הפריזנהויזן, דוד בן מאיר הכהןכליל החשבון - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"חוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודכליל חן

ירושליםתשנ"גטבגר, אליהוכליל תכלת
ירושליםתשס"ושור, ישעיהו בן משהכליל תפארת <מהדורה חדשה>

קניגסברג Koenigsberתרל"טקלינגר, ישעיה ראובן בן אהרןכליל תפארת משה
ירושלים Jeruasalemתשע"טאברהם, אברהםכליל תפארת - 2 כר'

מודיעין עיליתתשס"טישיבת כנסת יצחק קרית ספרכליל תפארת
ירושליםתש"עישיבת משכן ישראלכליל תפארת



ירושליםתשס"זישיבת תפארת ישראלכליל תפארת
כולל תפארת התורהכליל תפארת - 4 כר'
ביתר עיליתתשע"דפעסין, משה יהושע בן אהרן יוסףכליל תפארת - 2 כר'

ברסלאו Breslauתק"פצבי הירש בן מאירכליל תפארת
ירושלים Jerusalemתרנ"הרפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודה ליבכליל תפארת

זולקוה Zholkvaתרכ"ה - תרכ"חשור, ישעיהו בן משהכליל תפארת - 2 כר'
תלמידי תפארת ירושליםכליל תפארת

ברדיטשוב Berdichevתרנ"ברובינשטיין, משה נתן בן מרדכי מנחם מנדלכלילת המנורה
ירושלים Jerusalemתש"חוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודכלילת חן

קהיר Cairoתר"עכהן, אהרן מנחם מנדל בן נתןכלילת חתנים
נובי דבור Nowy Dworתקמ"גאליעזר בן זאבכלילת יופי

קרקוב Cracowתרמ"ח - תרנ"גדמביצר, חיים נתן בן יקותיאל זלמןכלילת יופי - 2 כר'
ירושליםתשל"חכלילת יופיכלילת יופי
רדלהים Roedelheimתקע"גלונטשיץ, אברהם יצחק בן יעקב שמואלכלילת יופי

וילנה Vilnaתרל"טהורוויץ, שאול חיים בן אברהם הלויכלילת שאול
בני ברקתש"לגאולדמאן, יחיאל מיכלכלים של שלמה

ירושליםכתב ידפרופיט דוראן יצחק בן משה הלוי האפדיכלימת הגויים ואגרת אל תהי כאבותיך
ירושליםתשס"הצוריאלי, יוסףכלכלה וחינוך מודרני בתימן בעת החדשה

ירחמ"דתשנ"טשינפלד, יהודהכלכלת שבת
כפר חב"דתשנ"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןכלל גדול בתורה

קושטא Istanbulתכ"הבלוך, מתתיהו בן בנימין זאבכלל קטן
ירושלים Jerusalemתרצ"ואבן-בולאט, יהודה בן יוסףכלל קצר

בני ברקתשנ"טמונסונייגו, אברהםכללא דאבדתא
רכסיםתשע"דאיתן, אהרן בן יצחק אייזיקכללא דרביתא
בני ברקתשל"גאנגלנדר, שלמה בן יעקבכללא דריביתא

לבוב Lvovתקמ"חשבתי מראשקובכללות תיקון ועליות העולמות
בני ברק Bene Berakתש"ספפא, מתתיהו מאיר יהודה בן יוסף הלויכללי אמירה לנכרי

ניו יורקחש"דשטרן, משה בן אברהם - שוורץ, שאול יחזקאלכללי באר משה - זכויות האבות וההורים
בני ברקתשע"בטרנובסקי, יעקב בן משהכללי דברים שבלב

ירושליםתשע"חרוזנר, אברהם בן צביכללי דיחוי
ארם צובהתרע"דסתהון, מנשה בן מטלובכללי דקדוק הקריאה

חמ"דחש"דיוסף, יצחק בן עובדיהכללי הגיור
מנטובה,,תפ"ד]בריאל, יהודה בן אליעזרכללי הדקדוק
לבוב Lvovתרנ"ואוירבאך, ישראל מתתיהו בן נחמן זאבכללי הוראה

ירושליםתשס"טוויל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסכללי הוראת איסור והיתר



תל אביבתשמ"הפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבכללי הטעמים של ספרי אמ"ת - 4 כר'
חמ"דחש"דלוי, שמואל שאולכללי הלכות שבת

ירושליםתשס"זיוסף, יצחק בן עובדיהכללי המנהגים
חולוןתש"פעובדיה, ליאור יאירכללי המנהגים
ניו יורקתשנ"בג'יקאטיליה, יוסף בן אברהםכללי המצוות
צפתתשנ"בג'יקאטיליה, יוסף בן אברהםכללי המצות

ירושלים Jeruasalemתשל"חלויאן, משהכללי המקרא בתורת הפרשנות - א
אלעדתשפ"איזדי, אברהם בן יוסףכללי הסוכה

לונדון Londonתרפ"גחייקין, משה אביגדור בן ישראל שרגאכללי הפוסקים
ירושליםתשס"חיוסף, יצחק בן עובדיהכללי הפוסקים - אחרונים

ורשה Warsawתרנ"גליפקין, אריה ליב בן ידידיה ליפמאןכללי התחלת החכמה
ברלין Berlinתרע"דאשכנזי, בצלאל בן אברהםכללי התלמוד

שלוניקי Salonikaשנ"חקארו, יוסף בן אפריםכללי התלמוד - 2 כר'
בני ברקתשנ"זמילר, חיים זאב בן אלכסנדרכללי חיים - 6 כר'
ורשהתרמ"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)כללי חכמת האמת

ירושליםתשע"גבראנדסדארפער, מאירכללי טהרה קנה בשם
מודיעין עיליתתשע"חשטרוכליץ, שלמה בן אלתר מנחםכללי טעמא דקרא
ניו יורקתשנ"חגוטמן, יהודה אריהכללי טעמי המקרא

ירושליםתשנ"הגויטיין, ברוך בנדטכללי כסף נבחר - 4 כר'
ירושליםתשע"באוסף חיבורים - רוזמן, דב (עורך)כללי מיגו

בני ברקתשס"טקטן, חגי בן גבריאלכללי ספק ספיקא המבואר
ליקוודתשע"הכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהן -ריישר, יעקב - שטיינפלכללי ספק ספיקא לש"ך - קונטרס הספיקות <בירורי הספ

ירושלים Jeruasalemתשע"זצופיוף, דוד הכהןכללי ספק ספיקא מספרי מרן יביע אומר
ירושליםתשפ"אווייל, אברהם צביכללי ספק ספיקא

ירושליםתשע"דאריאלי, זאב בן שמריהוכללי קלב"מ
ירושליםתשס"זשילוני, מיכאל מנחם בן יצחקכללי קלב"מ

ירושלים Jerusalemתר"ע-תרע"דזמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)כללי קצור ספר הפליאה
ביתר עיליתתשע"דבן יצחק, נתן שמואלכללי רש"י ותוספות

ירושליםתשל"באבן-סיד, שמואלכללי שמואל
תל אביב Tel Avivתש"גשפירא, יוסף בן יעקבכללי תורה - 2 כר'
בית שמשתשע"ובעילום שםכללים בדין פלגינן

ירושליםחש"דכהן, יוסף בן אליהוכללים בהלכה - שבת א
בני ברקתשע"דפלדברגר, יחזקאלכללים בהלכות שבת - 8 כר'

ביתר עיליתתשע"זכולל להוראה דחסידי ראחיסטריווקאכללים הערות וביאורים בענין תליה במכה
ברלין,תר"ספופלואר, משה בן יהודה ליבכמבוא התלמוד



חמ"דתשע"טבעילום שםכמה בירורים בסוגיית שטרות
בית שמשתשפ''אאייזנשטיין, דודכמה סוגיות בענייני יורה דעה
בני ברקתשע"גמס, עקיבאכמה ענינים בסוגיות הש"ס

ירושליםתש"עלאנדא, נתן נטע בן משה דוד הלוי - אינטרטר, צבכמו השחר <מהדורה חדשה> - צפית לישועה, ים התלמ
פודגורזה Podgorzeתרס"דלאנדא, נתן נטע בן משה דוד הלויכמו השחר

נתיבותתשנ"חכהן, וצייף יתרוכמוס עמדי - ב
נתניהתש"נעגיב, כמוסכמוס עמדי - ב

ירושליםחש"דבעילום שםכמות ואיכות בעבודת השי"ת
ירושליםתשע"דספר זכרוןכמטר לקחי - 2 כר'

טבריהתשע"טחש"מכמיסת הצער הנחמה
טבריהתשע''טבעילום שםכמיסת הצער - הנחמה

בני ברקתש"פרוטמן, נתןכמעט רגע
ירושלים Jeruasalemתשע"וארז, אברהםכמעיין המתגבר

חמ"דחש"דבעילום שםכן ירבה
ירושלים Jerusalemתרצ"ג - תרצ"דירושלים. עדת הספרדיםכנגה צדקה - 2 כר'
ניו יורקתש"עכנגן המנגןכנגן המנגן - 2 כר'

ירושליםתשע"דפלק, דוד בן יעקב יהודה;כנור דוד
בוצקו, דוד יהודהכנור לדוד

לונדוןתשכ"וסמיט, צבי יהודהכנור של דוד - 2 כר'
ירושליםתשע"דהנהלת בתי הדין הרבניים - ירושליםכנס הדיינים - 10 כר'
תל אביבתשל"הכנס לביא - תשל"ה

ירושלים Jerusalemתשס"זסתהון, מנשה בן מטלובכנסיה לשם שמים <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרל"דסתהון, מנשה בן מטלובכנסיה לשם שמים

ירושליםתשס"ופרבשטיין, אברהם יהודהכנסת אברהם - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גרפאלי, אהרן בן יונהכנסת אהרן

ירושליםתשס"חקובץ זכרוןכנסת אליהו אהרן
אשקלוןתשע"וחסדאי, אליהו בן דוד הלויכנסת אליהו - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"אמזרחי, אליהו בן אברהםכנסת אליהו
ירושלים Jerusalemתשי"דכנסת בית יצחקכנסת בית יצחק

ירושליםתר"סזאלר, דוד בן משהכנסת דוד
ירושליםתשס"הטברסקי, דוד בן מרדכיכנסת דוד

ירושליםתשמ"זבנבנישת, חיים בן ישראלכנסת הגדולה <מכון הכתב> - 29 כר'
ליוורנו Livornoתקנ"בבנבנישת, חיים בן ישראלכנסת הגדולה <שיירי כנה"ג> - 5 כר'

לבוב Lvovתרכ"אבנבנישת, חיים בן ישראלכנסת הגדולה - 14 כר'
אלכסנדריהAlexandriתרס"ג-תרס"דכהן, אהרן מנחם מנדל בן נתןכנסת הגדולה - 2 כר'



ורשה Warsawתר"נ - תרנ"אסובאלסקי, יצחק בן שמשוןכנסת הגדולה - 4 כר'
ירושליםתש"עהתאחדות בוגרי ישיבת כנסת ישראלכנסת המוסר

בני ברקתשס"באילן, יעקב דוד בן מרדכיכנסת הראשונים - 3 כר'
בני ברקתשס"גאילן, מרדכי בן אריהכנסת הראשונים - 2 כר'

ניו יורקתרפ"אכנסת הרבנים האורתוסאקסים באמעריקאכנסת הרבנים האורתודאקסים באמעריקא
ירושליםתשנ"גסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםכנסת חיים

אודסה Odessaתרנ"ג - תרנ"זאבעלסאן, אברהם יואלכנסת חכמי ישראל <קובץ> - 15 כר'
סאיניתרס"הכנסת חכמיםכנסת חכמים
ירושליםתשכ"ארלדר-פלדמן, יהושע 'ר' בנימין'כנסת חכמים

וילנהVilnaתרנ"אמארגולין, ישעיהו זאב בן אברהם דובכנסת חקקי ישרון
ירושליםתש"נכולל תוספות יום טובכנסת יהודה <קובץ> - 2 כר'

ירושליםתשל"חישיבת כנסת יהודהכנסת יהודה - א
ירושליםתשכ"טלרנר, יהושעכנסת יהושע - בבא מציעא

תל אביבתשל"אכנסת יחזקאלכנסת יחזקאל <ספר זכרון לר' יחזקאל סרנא>
ניו יורקפאנט, יחזקאל בן משהכנסת יחזקאל <מהדורה חדשה> - 2 כר'

אלעדתשס"ואסופת מערכותכנסת יחזקאל - 2 כר'
ירושליםתשס"טגרובנער, יחזקאל בן שמעון זימל הלויכנסת יחזקאל - 3 כר'

קלוז' Clujתרצ"אפאנט, יחזקאל בן משהכנסת יחזקאל
סדילקוב Sudilkovתקצ"דקאצנלנבוגן, יחזקאל בן אברהםכנסת יחזקאל - 2 כר'

בנדין Bedzinתרע"גרבינוביץ, יחזקאל בן אברהם ישכר הכהןכנסת יחזקאל
ירושליםתשמ"טסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםכנסת יעקב

ניו יורקתש"גהסתדרות תלמידי סלובודקה דבאה"ב וקנדהכנסת ישראל <ארה"ב> - 5 כר'
ירושליםתשנ"הישיבת חברון ירושליםכנסת ישראל <ישיבת חברון כנסת ישראל> - 2 כר'

קובץ תורניכנסת ישראל <חברון ירושלים סדרה חדשה> - יבמות
וילנאתר"צ - תרצ"הכנסת ישראלכנסת ישראל (וילנא)

ורשה Warsawתרמ"ו - תרמ"חכנסת ישראלכנסת ישראל (ורשה) - 3 כר'
ירושליםתשל"גירחוןכנסת ישראל (סלבודקה בני ברק) - 4 כר'

בני ברקתשס"הקובץ זכרון לזכרו של רבי ברוך רוזנברגכנסת ישראל (סלבודקה בני ברק) - קובץ זכרון
בני ברקתשע"דקובץ זכרון לזכרו של רבי עמרם זקסכנסת ישראל (סלבודקה בני ברק) - קובץ זכרון

בני ברקתשנ"חקובץכנסת ישראל (סלבודקה בני ברק) - 5 כר'
ירושליםתש"א - תש"בירחוןכנסת ישראל (סלבודקה ירושלים) - 6 כר'

סלבודקהת"שירחוןכנסת ישראל (סלבודקה) - 11 כר'
ורשה,תר"ףתמרת, אהרן שמואל בן משה יעקבכנסת ישראל ומלחמות הגוים
ירושליםתשכ"חקובץכנסת ישראל ירושלים - 4 כר'

בקליאן Becleanתרס"חברוין, ישראל ברוך בן חיים מאירכנסת ישראל - 2 כר'



סאיני Seiniתרפ"ד - תר"צגולדמן, ישראל בן אהרן יצחקכנסת ישראל - 6 כר'
ירושליםתשס"גגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןכנסת ישראל
Poltava[תרע"ב]דבורץ, ישראל זיסל כלב בן בצלאלכנסת ישראל
ירושליםתשנ"דוויינברגר, אשר יונהכנסת ישראל

בני ברק Bene Berakתשי"טז"ק, ראובן בן צבי דודכנסת ישראל - 2 כר'
מנצ'סטר Manchesterתר"עיפה, ישראל יעקב בן אברהם הכהןכנסת ישראל
ניו יורק New Yorkתרצ"בירחון אייר תרצ"בכנסת ישראל

ורשה Warsawתרמ"ו - תרמ"חכנסת ישראלכנסת ישראל - ג
ברסלאו Breslauתקע"חליפשיץ, גדליה בן ישראלכנסת ישראל
ורשה Warsawתרמ"ופולאק, ישראל בן יצחקכנסת ישראל
ורשה Warsawתרמ"ז - תר"נפין, שמואל יוסף בן יצחק איזיקכנסת ישראל

בני ברקתשמ"גקובץ זכרוןכנסת ישראל - 3 כר'
ירושליםתשס"זקובץכנסת ישראל - זכרון מרדכי

ליוורנו Livornoתרט"זששון, ישראל בן יוסףכנסת ישראל
ירושלים Jeruasalemתשפ"אזילברפרב, מנחםכנסת מנחם

בית שמשתשע''חכולל כנסת מרדכיכנסת מרדכי - 2 כר'
פרמישלה Przemyslתרצ"חכנסת מרדכיכנסת מרדכי

תל  אביבתשנ"ופרידמן, מרדכי שלום יוסף בן אהרןכנסת מרדכי - 4 כר'
ניו יורקתשס"חאסופת גנזיםכנסת סופרים - פרעשבורג

ירושליםחש"דשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץכנסת קהל צבאות <ליקוטי עצות המשולש>
קרקובתרצ"גכנסת השומר הדתיכנסתנו

בני ברקתשנ"טאריאל, משה בן פרץכנף איש יהודי
בני ברקתשס"אאולך, יעקב דודכנף הבגד

פרמישלה Przemyslתרמ"ו - תרנ"טלאנדא, נתן נטע בן משה דוד הלויכנף רננה - 2 כר'
ליוורנותרל"אחדאד, יעקבכנף רננים על תהלים

ירושליםתשנ"באזולאי, אברהם בן מרדכיכנף רננים - 2 כר'
לודתשע"ובירדוגו, משה בן אברהםכנף רננים - 3 כר'
ווילנא,תר"ס,לוריא, חנוך זונדל בן ישעיהכנף רננים - 5 כר'

ליוורנו Livornoתרל"אנורצי, ידידיה שלמה רפאל בן אברהםכנף רננים
ונציה Veniceשפ"זקרמי, יוסף ידידיה בן בנימין יקותיאלכנף רננים - 2 כר'

ניו יורקתשע"בשולמאן, שמריהו בן פנחס אליהוכנפי הנשר
ירושליםתשס"זונונו, תומר אברהםכנפי יונה נחפה בכסף

בני ברקתשנ"האלבאז, רפאל משה בן שמואלכנפי יונה
לונדוןתשכ"גאנסבאכער, יונהכנפי יונה - 3 כר'

חש"דאתרוג, חננאלכנפי יונה - עיון בספר יונה



ירושליםתשס"בגולדמינץ, אברהם יעקבכנפי יונה
זכרון יעקבתשע"הגלעד, שמואל צבי דב בן יונה הלויכנפי יונה - הלכות שמחות

בני ברקתשנ"טולר, יונה בן חנוךכנפי יונה - 4 כר'
טורונטו - נתניהתש''פטאוב, ברוךכנפי יונה
פרג Pragueתקע"בלאנדסופר, יונה בן אליהוכנפי יונה
בני ברקתשנ"המאמו, יונה דניאל בן יעקבכנפי יונה

ירושליםתשע"אמצגר, יונהכנפי יונה - 2 כר'
ירושליםתשס"טספר זכרוןכנפי יונה

קורץ Koretsתקמ"ופאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהכנפי יונה - 4 כר'
וילנה Vilnaתרל"ופרסקי, אליהו יונה בן יהושע סג"לכנפי יונה
ירושליםתשע"דקובץ זכרון בענייני המועדיםכנפי יונה
ניו יורקתשע"חריס, יונה יצחק יעקב בן צבי הכהןכנפי יונה

ירושלים Jeruasalemתשע"גתנעמי, יהונתן בן אהרן אליהוכנפי יונה - כתובות
אופן Ofenתרכ"אאקשטיין, ליבכנפי נשרים
וילנה Vilnaתרע"גליכטשטיין, אברהם בן אליעזר ליפמאןכנפי נשרים
ירושליםתשל"אנשר (אדלר), אברהם בן אליהו חייםכנפי נשרים

לייקוודתשע"גאייזנשטאט, שלום דוב בר בן נח חייםכנפי שחר <מהדורה חדשה>
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"האייזנשטאט, שלום דוב בר בן נח חייםכנפי שחר
ניו יורק New Yorkתרצ"חרוזנברג, שרגא בן שלמה הכהןכנפי שחר

חמ"דתש"פהתאחדות תלמידי הישיבות בארה"קכנתינתן מסיני - א
ירושליםתש"סישראל, אליהו בן משהכסא אליהו - 2 כר'

ג'רבה Djerbaתש"אכהן, אליהו גנוש בן פינחסכסא אליהו
חמ"דתשע"טמאזוז, רחמים בן מצליחכסא אליהו - א

ירושלים Jerusalemתרכ"המני, אליהו בן סלימאן. מיוחס לוכסא אליהו
ניו יורק New Yorkתשט"ורוסוף, אליהו בן ישעיהו הלויכסא אליהו

ירושליםתשנ"זרבי דוד מזאבליטובכסא דוד השלם <צמח דוד, רצון מנחם>
ירושליםתש"נאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהכסא דוד - 2 כר'

ליוורנו Livornoתקנ"דאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהכסא דוד, גאולת עולם - 2 כר'
חמ"דתשס"טהספדיםכסא דנחמתא

ירושליםתשע"בברנדווין, משולם זושאכסא דפלפלי - מגילת אסתר
ירושליםתשב"בהכהן, סוסו יוסף בן שאולכסא דפסחא

אמשטרדם Amsterdamתקכ"טבוזאגלו, שלום בן משהכסא מלך
מונסיתשע"דטויבר, יחיאל בן אהרן הלויכסא משפט
ירושליםתשנ"חוואלי, משה דודכסא נכון

ליוורנו Livornoתקס"גאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהכסא רחמים - 4 כר'



ירושליםתשל"בחורי, רחמים בן יעקבכסא רחמים - 5 כר'
נתיבותתשמ"החורי, רחמים בן יצחקכסא רחמים - 2 כר'

ירושליםתשל"החכמי משפחת חוריכסא רחמים
ירושלים Jerusalemתר"עמאזוז, רחמים בן מנחםכסא רחמים
ירושלים Jerusalemתרע"אמלמד, רחמים ראובן בן חיים הכהןכסא רחמים

ירושלים Jerusalemתשמ"דלאניאדו, רפאל שלמה בן שמואלכסא שלמה <מכון הכתב>
ליוורנו Livornoתקצ"וזרקא, שלמה מתוניסכסא שלמה
שלוניקי Salonikaתר"זחכים, שלמה בן שמואלכסא שלמה
ירושלים Jerusalemתר"סלאניאדו, רפאל שלמה בן שמואלכסא שלמה
נתיבותתשמ"זמאזוז, שלמהכסא שלמה

ורונה Veronaת"ט - תי"אטוב, יהודה עשהאל בן אליעזר דודכסאות לבית דוד
אנטוורפןתשס"בשמאהל, יעקב דוד בן חיים שאולכסאות לבית דוד - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"גאלקלעי, בן ציון בן משהכסאות למשפט
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבכסאות למשפט - סנהדרין

ירושלים Jerusalemתרנ"בעזריאל, אביגדורכסף הכפורים
ירושליםתשפ"אפרץ, יהודהכסף המשנה עם כסף צרוף - 2 כר'

לייקוואדתשע"דוורמאן, מרדכיכסף הקדשים
ירושליםתשנ"זשנפלד, יוסף בן יצחק הכהן כ"ץכסף ישיב - 2 כר'

ירושליםתשע"טבראלי, אריאלכסף כשר
ירושלים Jeruasalemתשנ"דתמרי, מאירכסף כשר

ונציה Veniceשפ"חפינטו, יאשיהו בן יוסף (רי"ף)כסף מזוקק
לבוב Lvovתרנ"חליבליין, אברהםכסף מזקק
ורשה Warsawתרפ"גפרידמאן, אלכסנדר זושא בן אהרן יהושעכסף מזקק

ניו יורקתשס"גמרגליות, אבי עזרי זליג בן יצחק איזקכסף נבחר <מהדורה חדשה> - 2 כר'
לבוב Lvovתרמ"דקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןכסף נבחר לשון צדיק - 2 כר'

בני ברקתש''פאלמשעלי, ידידיה בן אלחנןכסף נבחר - 8 כר'
לבוב Lvovתרנ"הגויטיין, ברוך בנדטכסף נבחר

אמשטרדם Amsterdamתע"במרגליות, אבי עזרי זליג בן יצחק איזקכסף נבחר - 2 כר'
ושינגטון Washingtonתרע"ט - תרפ"בסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירכסף נבחר - 3 כר'

ונציה Veniceשפ"אפינטו, יאשיהו בן יוסף (רי"ף)כסף נבחר
ירושליםתשל"ורוטשטיין, נחום בן חיים אברהם יצחקכסף נבחר - א

ירושלים Jerusalemתרצ"אצפירה, סעדיה בן יוסףכסף צרוף <שמן זית זך>
בעילום שםכסף צרוף
ירושליםתשפ"אוינברג, אשרכסף צרוף
ירושלים Jerusalemתרפ"ויוסף בן יוסףכסף צרוף



ירושלים Jeruasalemתשע"ולבל, אהרן חייםכסף צרוף
ירושליםתש"נמרק, עידוכסף צרוף
אמשטרדם Amsterdamתפ"טפינטו, יאשיהו בן יוסף (רי"ף)כסף צרוף

ירושלים Jerusalemתרנ"וצפירה, סעדיה בן יוסףכסף צרוף - בראשית
בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהכספא דכיא

ירושלים Jeruasalemתשע"דקובץ שיעורים - ישיבת מרכז הרבכספו לא נתן בנשך
רכסיםתש"פשילה, יואלכעין תער

ניו יורקתרפ"טבן מרדכיכעלמער נאראנים
ניו יורקתשס"והופמן, יששכר דובכעמיר גורנה

בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהכענבים במדבר
ירושליםחש"דאריכא, רוני רפאלכעס ועצבים אפשר לצאת מזה

לונדוןתשע"הכולל להוראה דחסידי בעלזאכעץ שתול - 2 כר'
חמ"דתשע"טנחמני, שלמהכעץ שתול - 2 כר'
ירושליםתשנ"טאייבשיץ, יהושעכערער בערבה

בני ברקתשס"בדויטש, חייםכעת חיה
אלעדתשס"וחן, יהונתןכעת חיה - ברכות, שבת

רכסיםתשנ"גחייקין, ישראל אריה מרדכי בן חיים יצחקכעת יאמר - 2 כר'
ירושליםתשכ"חאביחצירא, שלוםכף אחת
ליוורנותר"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהכף אחת
בית שמשתשס"הלובצקי, יחיאל מיכל בן אליהו יהודהכף הדן

ירושליםתשע"דמועלם, רפאל אברהם שלוםכף הזהב - נדה
ירושלים Jerusalemתשע"דסופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהוכף החיים <מהדורה חדשה> - 10 כר'

בני ברקתשע"דפאלאג'י, חיים בן יעקבכף החיים <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרס"הסופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהוכף החיים - 11 כר'

שלוניקי Salonikaתרי"טפאלאג'י, חיים בן יעקבכף החיים
ליוורנו Livornoתרכ"היצחקי, אברהם בן יצחק חי הכהןכף הכהן

ורשה Warsawתרנ"זגבריאלוב, אלכסנדר זיסקינד בן מרדכיכף המאזנים
מודיעיןתשע"דונונו, תומר אברהםכף התומר
ירושליםתשנ"גקוג'ה, דודכף זכות
ירושלים Jerusalemתשי"בוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודכף חן

בני ברקתשע"טדיין, נסיםכף נחת
אלטונה Altonaתשס"והיילבוט, אברהם בן לייבכף נחת - 2 כר'
לודתשע"חבן מלכה, כליפהכף נקי השלם

לודתשע"בבן מלכה, כליפהכף נקי
ג'רבה Djerbaת"שתפילות. ערב ראש חודש. ת"ש. ג'רבהכפור קטן



בגדאד Baghdadתרצ"התפילות. מחזור. תרצ"ה. בגדדכפור תמים - ב
חמ"דחש"דבעילום שםכפות המנעול - שעבודים

בני ברקתשפ"בפרנקנהויז, אברהם שמואל בנימיןכפות המנעול  - תפילת נעילה
וילנה Vilnaתקצ"וכ"ץ, יוסף בן אשר הכהןכפות זהב

באר שבעתשל"דעשוש, צגייר בן בנימיןכפות תמרים - ב
ירושליםתשע"גגרוסמן, אברהם משה בן יעקב אריה הלויכפטיש יפוצץ

ירושלים Jerusalemתשכ"חזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןכפי אהרן תליתאה
ירושלים Jerusalemתשכ"גזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןכפי אהרן תנינא

מונקץ' Mukachevoתרצ"גאפשטיין, אהרן הלויכפי אהרן
ירושלים Jerusalemתשט"וזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןכפי אהרן

ירושלים Jerusalemתרל"ד - תרמ"ועזריאל, אהרן בן עזריאלכפי אהרן - 2 כר'
ירושליםתשס"אבעילום שםכפי חיים - כף איש

מנצ'סטרתשנ"גרפופורט, חיים בן שניאור זלמןכפי חיים
ירושליםתשנ"זבעלום שםכפי תהיה
בני ברק Bene Berakתשע"האסולין, שלמהכפל לשון

ברדיטשוב Berdichevתרנ"השלז, צבי בן בן-ציוןכפלים לתושיה
ורשה Warsawתרל"גחבר, יוסף בן יצחק איזיקכפלים לתשיה

כפר חבדתש"סשבועון כפר חב"דכפר חב"ד - 0001-0012
אזמיר Izmirתרכ"חפאלאג'י, חיים בן יעקבכפר לחיים
חמ"דתשע"זאבירז'ל, יצחקכפר ליצחק

בני ברקתשע"ופאלי, אליהו בן נחכפרת מלקות
מודיעיןתשע"דניסני, דודכפשוטו

וינה Viennaתקע"חבוימגארטן, אברהם בן מנחם מנדלכפת המנעול
ירושליםתשס"דאשתורי בן משה הפרחיכפתור ופרח <הוצאת ביהמ"ד להלכה בהתישבות> - 3 כ

ירושליםתשנ"דווינר, משה ידידהכפתור ופרח <שביעית> - עיוני שמועה
ניו יורק New Yorkתשי"חאשתורי בן משה הפרחיכפתור ופרח - 5 כר'

לבוב Lvovתרנ"אלוצאטו, יעקב בן יצחקכפתור ופרח
ירושליםתש"ךקנופלעך, אריה לייבכפתור ופרח
ירושלים Jerusalemתרצ"ז - תרצ"חרוזנשטיין, יצחק איזיק בן אברהם דובכפתור ופרח

תל אביבחש"דשטיין, ישראל אברהם בן שלמה אהרן הכהןכפתור ופרח - בראשית, שמות
ירושליםתש"נפרנקל, ידידיה הלוי (עורך)כצאן יוסף

ירושליםתשע"דבעילום שםכצאת השמש - 3 כר'
חולוןתשס"הדיין, יצחק בן משהכצאת השמש
ירושליםתשנ"חשוורץ, שמואל מרדכיכצאת השמש
חמ"דתשס"חפרידמן, שמחהכצרף הכסף



לונדוןתשנ"האיגר, עקיבא בן משה - איגר, שמחה בונם בן משהכרביבים עלי עשב
ירושליםתשס"אחזן, שלמה בן יוסףכרוב ממשח <מהדורה חדשה>

ליוורנו Livornoתרי"טאלפסי, שלמה בן מסעוד רפאלכרוב ממשח
אלכסנדריה Alexandriaתרנ"החזן, שלמה בן יוסףכרוב ממשח

ג'רבהתש"חחדד, מכלוף בן כמוסכרחם אב - 3 כר'
כרטיסי אשראי, הגמ"ח המרכזי, פריטת שיק במט"ח

ירושליםתשע"וגרינבלט, נטע צבי בן יצחקכריח שדה
בני ברקתשס"טכהן, אליעזרכרך של ירושלים

ליוורנו Livornoתרל"וחזן, ישראל משה בן אליעזרכרך של רומי
ירושליםתשכ"בבריזל, אלעזר בן דוד אריהכרכים המוקפים חומה

ירושליםתשע"ומועלם, שמעון בן יעקב רחמיםכרכים ומוקפים
ירושליםתשנ"ובריזל, אלעזר בן דוד אריהכרכין המוקפים חומה

ירושליםתשמ"דגולדשמידט, אברהםכרם אברהם
ארה"בתשמ"הסנדרס, אברהםכרם אברהם
ורשה Warsawתרצ"אוולאנוב, אהרן בן אברהם נחוםכרם אהרן
ירושלים Jeruasalemתשע"גרביע, אליהו בן אפריםכרם אליהו

בית שמשתשע"הרבינוביץ, אליעזר בן אלחנן יעקב דוד הכהןכרם אליעזר - 6 כר'
קרית ספרתשס"חכהן, אלעזר בן אהרןכרם אלעזר - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתש"סלנדא, אפרים יששכרכרם אפרים
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"זשטיגליץ, אלתר משה אליהו בן אפרים נתןכרם אפרים
בני ברק Bene Berakתשס"חמרק, אריאלכרם אריאל
ירושליםתשס"זמזרחי, אריהכרם אריה

ניו יורקתש"סקובץ חידושי תורהכרם ביבנה - 4 כר'
בני ברקתשל"חהירשוביץ, יצחק אייזיק אליעזרכרם בית ישראל

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"ב - תרצ"גוויינאכט, חיים ישראל יצחק (עורך)כרם בית שמואל <שנה א> - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"ב - תרצ"גוויינאכט, חיים ישראל יצחק (עורך)כרם בית שמואל <שנה ב> - 4 כר'

בני ברקתשנ"גקובץ ישיבת אלכסנדרכרם בית שמואל - 4 כר'
וילנה Vilnaתרמ"המגיד, בנימין מאיר בן אלחנןכרם בנימין - 3 כר'
בני ברקתשס"חקרעי, בנימין בן עמוסכרם בנימין  - שבת

תל אביב Tel Avivתשל"אלוי, דניאל בן שלמהכרם ד"ל - 2 כר'
ירושליםתשס"טפינטו, דוד חנניה בן משה אהרוןכרם דוד (באנגלית)

ירושליםתשס"טפינטו, דוד חנניה בן משה אהרוןכרם דוד (בצרפתית)
ירושליםתשס"טפינטו, דוד חנניה בן משה אהרוןכרם דוד

ירושלים Jerusalemתש"גהלוי, יוסף צבי בן אברהםכרם הארץ
כרמיאלתשד"ממרגלית, אברהם צביכרם הגיגים - 3 כר'



בני ברקתשמ"אזילברשלג, דוד (עורך)כרם החסידות - 5 כר'
ירושליםתשנ"בכהן, ידידיה בן אלכסנדרכרם היה לידידי

וינה Viennaתר"ף-תרצ"חפרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליבכרם הצבי - 7 כר'
ניויורק NewYorkתשע"זזינגר, יחיאל מנחם (ליקוט מצדיקי פרשיסחא וורקכרם התורה

ניו יורקתשס"ואליעזר בן יצחק אייזקכרם חמד <מהדורה חדשה>
דירנפורט Dyhernfurtת"פאליעזר בן יצחק אייזקכרם חמד

ירושלים Jerusalemתרס"גהורוויץ, יואל בן שאול סג"לכרם חמד - 2 כר'
וילנה Vilnaתרע"אהלפאנד, אברהם משה בן אהרןכרם חמד
ירושליםתשט"זליפמאן, יוסף בן אליעזרכרם חמד

בני ברקתש"סמשיח, חיים דניאלכרם חמד - 2 כר'
וילנה Vilnaתרכ"זפריידש, שלמה בן יוסף אליעזרכרם חמד - 3 כר'
ירושליםתשס"ברבינוביץ, יהודה ליב בן חיים מאיר דודכרם חמד - 4 כר'

ג'רבה Djerbaתרע"ה - תרע"והכהן, רחמים בן מרדכיכרם חמדה
ביתר עיליתתש"פכהן, מנחם רפאל בן שמואלכרם חמדה
ליוורנו Livornoתקנ"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהכרם חמר

ליוורנו Livornoתרכ"ט - תרל"אאנקאווא, אברהם בן מרדכיכרם חמר - 2 כר'
ירושליםתשע"חרוטנברג, מרדכי בן שמואלכרם חמר - 3 כר'

בני ברקתשס"הליסיצין, טוביה בן צבי יעקבכרם טוביה
ניו יורקתשע"בקובץ תורניכרם יבנה

לבוב Lvovתרנ"טוואלרשטיין, יהושע השל בן יצחק חייםכרם יהושע
וילנה Vilnaתרל"ולאנג, יהושע בן משהכרם יהושע

ירושליםתשע"דסימן טוב, יוסף חיכרם יוסף - 7 כר'
ירושליםתשמ"טסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםכרם יעקב
מודיעין עיליתתשע"וספר זכרוןכרם יצחק

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"טבורנשטיין, ישראל בן מנחם יוסף הלויכרם ישראל
לובלין Lublinתר"צז"ק, ראובן בן צבי דודכרם ישראל

ירושליםתש"ןקובץ לתורה וחסידותכרם ישראל - ב
ירושליםתש"עכהן, ראובן בן ברוךכרם כהונה

קראקאתרנ"הלאנדא, נתן נטע בן משה דוד הלויכרם נטע - סוטה
קניגסברג Koenigsberתקכ"דהורוויץ, יהודה בן מרדכי הלויכרם עין גדי - 2 כר'
ישראלתשס"חמנקין, פתחיה בן אריה ליבכרם פתחיה - 4 כר'

בוקרסט Bucharestת"שגוטמאן, צבי בן אריהכרם צבי
ניו יורק New Yorkתרפ"אגולדברג, צבי זאב בן ישראל אלעזרכרם צבי
ניו יורקתשל"גטוירק, שמואל אלימלךכרם צבי

ירושליםתשכ"הרוזנטל, יצחקכרם ציון השלם - 6 כר'



ירושלים Jerusalemתרצ"ה - תשכ"גכרם ציוןכרם ציון - 14 כר'
בת יםתשמ"הקובץכרם ציון

ירושליםתשמ"גרוזנטל, יצחקכרם ציון - 3 כר'
ירושליםתשע"אכהן, ראובן בן ברוךכרם ראובן
ירושליםתשס"חמוסדות אור התורהכרם רבנן

ירושליםתש"עסימן טוב, יוסף חיכרם רבנן - חכמה ומוסר
באר שבעתשס"חבן דוד, אילכרם שביעית

מונקץ' Mukachevoתרס"והאס, שלמה בן יקותיאל קויפמאןכרם שלמה <שו"ת>
זולקוה Zholkvaתרכ"טהורוויץ, צבי הירש בן יעקב יהושע הלויכרם שלמה וגדולי צבי
בני ברקתשמ"חאהרמן, אברהם יוסף בן משה חייםכרם שלמה - יבמות

שלוניקי Salonikaתע"טאמארילייו, שלמה בן יוסףכרם שלמה
ירושליםתשנ"אגוטליב, שלמהכרם שלמה - ו
הומבורג Homburgתצ"חגייגר, שלמה זלמן בן אברהםכרם שלמה
בני ברקתש"מגרוס, מרדכי בן צדוקכרם שלמה

ברטיסלבה Bratislavaת"ר - תר"ההאס, שלמה בן יקותיאל קויפמאןכרם שלמה - 2 כר'
דרוהוביץ' Drogobychתרנ"זהורודצקי, שמואל אבא בן יוסף משהכרם שלמה
ליוורנותקס"וטובייאנה, שלמה בן דודכרם שלמה
פרמישלה Przemyslתרס"אכהן, שלמה בן אברהם יצחקכרם שלמה

חמ"דתשמ"גמאזוז, שלמהכרם שלמה - ריבית
וילנה Vilnaתרל"זסגלוביץ, שלמה זלמן בן משה הלויכרם שלמה

בית עוזיאלתשנ"טעמאר, שלמה משה בן אליהוכרם שלמה - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"וקוטלר, שלמה נתן בן יצחק אהרןכרם שלמה - 2 כר'

טבריהתש"סקוק, איסר דב בן נחום הכהןכרם שלמה
פרמישלה Przemyslתרפ"גקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןכרם שלמה
ירושלים Jerusalemתרצ"ח-תש"בקצין, שלמה בן שאולכרם שלמה
קרקוב Cracowתרמ"חרוזנצווייג, שלמה יוסף בן בצלאל חייםכרם שלמה
ורשה Warsawתר"אשלמה אהרן זליג בן יואלכרם שלמה
בוסטון Bostonתרע"בשפרינץ, שלמה דוב בן גדליהו הכהןכרם שלמה
ישראלתשנ"והכרמי, זלמן שמואל בן עקיבאכרם שמואל

ירושליםתשע"אוקנין, שמעון חיים בן ברוךכרם שמעון חיים
ברדיטשוב,תרנ"גברודובסקי, חיים בן צביכרם שעשועים
ניו יורק New Yorkתשי"א-תשי"חצימערמאן, אהרן חיים הלוי (עורך)כרם - 13 כר'
בני ברקתשע"הפרידמן, מרדכי אברהםכרמי אברהם
ירושליםתש"נחסידה, ישראל יצחק בן מנחם זאבכרמי ישראל

ירושליםתשמ"זחסידה, ישראל יצחק בן מנחם זאבכרמי ישראל, הגפן והיין, פרט ועוללות



פרנקפורט דמין Frankfתרי"אקירכהיים, רפאל ליב בן שמעוןכרמי שומרון
ירושליםתשל"גשלי, שאול מקיקץ בן מעתוקכרמי שלי - 3 כר'

בני ברקתשל"טבטאון מרכז מוסדות חסידי אלכסנדרכרמנו - 51 כר'
בני ברקתשמ"אישיבת אלכסנדרכרמנו - מכות
ירושלים Jerusalemתרס"וסתהון, חביב חיים דוד בן דודכרסייא דאליהו

ירושליםתשנ"ובן דוד, יהודה לביא בן דרורכרע רבץ
לונדוןתשס"ושלזינגר, ישעיהו יחיאל בן אליקיםכרעיה דאבוה

אלטונה Altonaתקכ"גאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעכרתי ופלתי <דפו"ר>
ירושליםתשס"גאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטע - קליין, משה בן מנשהכרתי ופלתי המבואר - 2 כר'

ירושליםתש"עאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטע - ביסטריצקי, יצחקכרתי ופלתי - הלכות נדה <ליקוטי הערות>
ורשה Warsawתרל"חאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעכרתי ופלתי - 2 כר'

חמ"דחש"דספר קהילהכשאנוב
בני ברקתשנ"גכתב, אבליןכשהנשמה באפינו
חמ"דתשס"טלזכר מרת נעמי קדמוןכשהנשמה מאירה
תש"פישיבת כתר תורהכשחר אורך - נדה

בני ברקתשע"זניב, אהרן י.כשחר אורך
ירושליםתשס"גואעקנין, יוסף בן אברהםכשלג ילבינו
פסגותתשע"טכהן, דן יעקבכשר או חלק
מונסיאינדיג, שמעון אברהםכשר הדבר

ירושליםתשנ"בשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןכשרות ארבעת המינים (צבעוני)
ירושליםתשנ"בשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןכשרות ארבעת המינים

ירושליםתשמ"הוגשל, שאול בן יהושע אהרןכשרות בבית
ירושליםתשס"דאדרעי, עמרם בן אליהוכשרות בפסח

תשנ"זויטמן, זאבכשרות החלב ומוצריו
ביתר עליתתשע"וחזן, יששכר בן בן ציוןכשרות הכלים

ביתר עליתתשע"גחזן, יששכר בן בן ציוןכשרות המאכלים
אשדודתשנ"גכהן, מאירכשרות המזון כהלכה

ירושליםתשע"טויא, משהכשרות המזון - תרומות ומעשרות
ירושליםתשמ"טשוורץ, יואל בן אהרןכשרות המזון - 4 כר'

ישראלתשע"בבעילום שםכשרות המטבח בהלכה ובאגדה
חמ"דחש"דסופר, יחזקאלכשרות המטבח - מושגים וערכים

ירושליםתשס"וקובץכשרות המטבח
ירושליםתשס"חאדרעי, עמרם בן אליהוכשרות המשקאות

ירושליםתשל"טאדלר, בנימין בן משהכשרות וטרפות בעוף
ירושליםתשל"טהלפרין, לוי יצחקכשרות ושבת במטבח המודרני



אלון מורהתשע"טרבני כושרותכשרות כהלכה - א
רחובותתשע"ורבינוביץ, יואלכשרות להלכה ולמעשה
בני ברקתשע"ודרעי, אליהוכשרות מכונות הגילוח

צפתתשס"המכון לחקר והגברת מודעות בנושאי כשרות המזוןכשרות
ג'רבהתרצ"חחדאד, בועזכתאב אלטב

ניו יורקתשל"זאלוני, נחמיהכתאב אלכאמל
תל אביבתשס"אחיוג', יהודהכתאב אלנתף

פריס Parisתרל"אאבולעפיא, מאיר בן טודרוס הלויכתאב אלרסאייל (ספר האיגרות)
ירושליםתשע"דשטיינהויז, אריהכתב איש - 4 כר'

ברוקליןתשע"דהיילפרין, משולם שרגא פייבוש בן נפתלי הירץכתב אמת
בני ברקתשס"וכהן, רפאל בן יצחקכתב אמת - 3 כר'
סאיני Seiniתרפ"זרייכר, ישעיה בן ראובןכתב בית ישראל

ניו יורק New Yorkתר"סאברמוביץ, דוב בר בן אברהם מנחםכתב הדת
ויניציהתקל"הכתב המלצהכתב המלצה - <חכמי איטליה, קושטא, יוון>

ירושליםתש"סלובצקי, בן ציון חיים בן משה יצחקכתב הנשתון - 5 כר'
בית שמשתשע"חרוזנברג, נפתלי דב - גליקסברג, ישראלכתב הסופר - צורת האותיות

בני ברקתשע"וקריסטל, דוד שלוםכתב הקדש - כתובות
לובלין Lublinשל"דדוד בן מנשה מקראקאכתב התנצלות לדרשנים

ניו יורקתשמ"טסופר, משה בן שמואל - סופר, אברהם שמואל בנכתב וחתם סופר
ירושליםתשל"וסופר-שרייבער, אברהם שמואל בנימיןכתב זאת זכרון
ירושליםתשע"ורפאלי, יעקב בן אברהםכתב זאת זכרון

ורשה Warsawתרמ"ודמשק, יוסף בן אברהם אליעזרכתב י"ד - 2 כר'
ירושליםתש"נכתב יד וספרכתב יד וספר

רמת גןתשל"חתא שמע, ישראלכתב יד פרמא 933 (תוספות חכמי אנגליה) וערכו
ירושליםתשס"דזופניק, יהודה דוב בן דוד הכהןכתב יד

לייקוואודתשע"היפה, שמואל ישעיהו בן יוסף ליבכתב יוחסין
ליוורנו Livornoתקנ"באריה, רפאל אברהם בן דודכתב יושר לשליח <בשבטי ישראל מודעת>

רוסיה-פולין Russia-תק"ץאוסטרר, שמואל בן שלוםכתב יושר
ברלין Berlinתקנ"דלווין, שאול בן צבי הירשכתב יושר

ירושליםתשמ"זפלדמן, יעקב אשר בן משהכתב משה - 2 כר'
פרג Pragueתס"הכ"ץ, משה בן יעקב קופלכתב נבחר <עט סופר>

ירושליםתשמ"חסופר, אברהם שמואל בנימין בן משהכתב סופר <דרשות> - 3 כר'
ירושליםתשנ"חסופר, אברהם שמואל בנימין בן משהכתב סופר <על הש"ס> - 8 כר'

ברטיסלבה Bratislavaתרל"ג - תרנ"דסופר, אברהם שמואל בנימין בן משהכתב סופר <על התורה> - 2 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרל"ג - תרנ"דסופר, אברהם שמואל בנימין בן משהכתב סופר <שו"ת> - 4 כר'



ירושליםתשמ"טסופר, אברהם שמואל בנימין בן משהכתב סופר החדש על התורה
ירושליםתשמ"טסופר, אברהם שמואל בנימין בן משהכתב סופר החדשות

ירושליםתשל"דסופר, אברהם שמואל בנימין בן משהכתב סופר - 3 כר'
ירושליםתש"לרוזן, ישראל בן דבכתב סתר בשבת

פתח תקוהתשס"גישיבת אור ישראלכתבו לכם
בני ברק Bene Berakתש"עכתבו לכםכתבו לכם
חמ"דחש"דמנדלקורן, יצחקכתבו לכם

ירושליםתשע"גאלישיב, יוסף שלום בן אברהםכתבוני לדורות
אור עציוןתש"סבכרך, יהושעכתבוני לדורות
ירושליםתשס"דלוי יצחק בן מאיר מברדיטשובכתבוני לדורות
בני ברקתשע"בקאופמן, משהכתבוני לדורות
ירושלים Jerusalemתרצ"גגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביכתבות עתיקות

ניו יורקתשמ"בוואלקין, שמואל דוד בן אהרןכתבי אבא מרי - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ועמנואל, יונהכתבי אבינו הר"ר יונה עמנואל ז"ל
ירושלם,תרצ"דראגוזניצקי, ברוך מרדכי בן נחוםכתבי אחים - א (בהלכה ובאגדה)

גלנטה Galantaתרצ"אשטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריהכתבי אש
ברדיטשוב Berdichevתרע"באפפלבוים, שמריהו בן מרדכיכתבי בית המדרש

ברלין Berlinתרפ"ג - תרצ"אשר, חיים יצחק איזיקכתבי בית ישראל <מהדורה חדשה>
ברלין Berlinתרפ"ג - תרצ"אשר, חיים יצחק איזיקכתבי בית ישראל - 3 כר'

לודתשמ"וקרסל, גצל בן יחיאל מיכלכתבי ג. קרסל -ביבליוגרפיה
ירושליםתשל"חילין, דוד בן יהושעכתבי דוד ילין - 4 כר'

ניו יורקתשמ"אהנקין, יוסף אליהו בן אליעזר קלונימוסכתבי הגאון רבי יוסף אליהו הענקין זצ"ל - 2 כר'
ניו יורקתשנ"חוויינברג, יחיאל יעקב בן משהכתבי הגאון רבי יחיאל יעקב ויינברג - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חהורוויץ, צבי הירש בן חיים אריה הלויכתבי הגאונים
סולוביציק, חיים בן יוסף דב הלוי - סולוויציק, יצחק זאב בן חיים הלויכתבי הגר"ח והגרי"ז

ירושליםתשס"חרבי יצחק מלעטשובכתבי הגר"י
ירושלים Jerusalemתרצ"חורפל, יצחק בן שמואל צביכתבי הגרא"י קוק זצ"ל

ירושליםתשע"גאלישיב, יוסף שלום בן אברהםכתבי הגרי"ש - 2 כר'
ירושליםתשס"אמנחם מנדל בן ברוך בנדט משקלובכתבי הגרמ"מ ז"ל - 2 כר'

ירושליםתשנ"וווארמאן, אברהם דוד בן אשרכתבי הדעת קדושים
ירושליםתשמ"דגליס, משהכתבי החפץ חיים

ירושליםתשמ"בטובי, יוסףכתבי היד התימניים במכון בן צבי
ירושליםתשנ"גאביב"י, יוסף בן אריהכתבי היד של יהודי המגרב במכון בן צבי
ירושליםתשמ"ונצר, אמנוןכתבי היד של יהודי פרס במכון בן צבי

תל אביב Tel Avivתשי"ב - תשי"גקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)כתבי המגיד מדובנה - 2 כר'



בני ברקתשנ"בזיו, שמחה זיסל בן ישראלכתבי הסבא מקלם - 6 כר'
תל אביב Tel Avivתרצ"זפילון האלכסנדרוניכתבי הסטוריה

ישראלתשכ"גקפלן, אברהם אליהו בן משה מרדכיכתבי העלוי מראקוב
ירושליםתשל"טבניהו, מאירכתבי הקבלה שלרמח"ל

בני ברקתש"נאריה ליב בן יוסףכתבי הקדוש
לידן Leidenתשי"ט - תשל"גשפרבר, אלכסנדר בן ישראלכתבי הקדש בארמית - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתר"ץזליגר, יוסף בן שמואל הלויכתבי הרב ד"ר יוסף זליגר

ירושליםתש"חהירש, שמשון בן רפאלכתבי הרב הירש - טבת שבט אדר
ירושלים Jerusalemתש"ובן-מנחם, נפתלי בן מנחםכתבי הרב י. ל. הכהן פישמן

ירושלים,תשל"האלקלעי, יהודה בן שלמה חיכתבי הרב יהודה אלקלעי - 4 כר'
בודפסט Budapestתרס"ומודינה, יהודה אריה בן יצחקכתבי הרב יהודה אריה ממודינא

ניו-יורק,תשט"זיום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)כתבי הריטב"א
ירושליםחש"דאביב"י, יוסף בן אריהכתבי הרמ"ע מפאנו בחכמת הקבלה
בני ברקתשנ"אשור, יעקבכתבי וחידושי הגאון רבי יעקב שור

ירושליםתש"עגייאן, נתן - קצבי, חייםכתבי וחכמי תלמסאן
ניו יורקתשע"זפרידמן, חייםכתבי חיים - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"גלקט אמרותכתבי חסידים ראשונים לבית רוזין
ירושלים,תרצ"הטאקיטוס, קורנליוסכתבי טקיטוס

מונטריאולתשס"הקליין, יוסף דודכתבי י"ד
ירושלים Jerusalemתר"ץשלום, גרשום בן ארתורכתבי יד בקבלה

ירושליםתשמ"הבית הספרים הלאומיכתבי יד ודפוסים נבחרים מאוצרות בית הספרים הלאומי
ירושליםתשמ"הבית הספרים הלאומיכתבי יד עבריים מאוצרות ספריית הפאלאטינה בפארמא

כתב ידכתב ידמשה בן מימון (רמב"ם)כתבי יד של הרמב"ם - 6 כר'
ירושליםתשל"דמבחר צילומיםכתבי יד של התלמוד הבבלי

ניו יורקתש"פדשף, יוחנןכתבי יד - עירובין
ברלין Berlinתרכ"א - תר"לפינר, אפרים משה בן אלכסנדר זיסקינדכתבי יד

יפו,תרע"גברזילי, יהושע בן מאיר משהכתבי יהושע ברזילי <איזנשטט>
ירושלים Jerusalemתרצ"דיפה, יצחק בן מרדכיכתבי יצחק יפה

ירושליםתשע"טהורוויץ, מרדכי אריה בן אברהם יעקב הלויכתבי מא"ה
ניו יורק New Yorkתרפ"טמאסליאנסקי, צבי הירש בן חייםכתבי מאסליאנסקי - 3 כר'

ירושליםתשס"חאיררה, משהכתבי מהר"ם איררה
וץ Vacתרע"אקאצבורג, ישראל חיים בן יהושע דוד צבי הכהןכתבי מהרי"ח

ירושליםתשס"גדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןכתבי מהרי"ל דיסקין (או"ח)
וץ Vacתרס"גגרויז, שמואל בן משהכתבי מהרש"ג

ירושלים Jerusalemתרצ"זירושלים. מכון הרי פישל לדרישת התלמודכתבי מכון הערי פישעל <ראשונים למו"ק>



ירושלים Jerusalemתרפ"ח-תרצ"גמבש"ן, מנחם בן חיים צביכתבי מנחם מבש"ן
מקסיקותשע"טמשען, מרדכי בן שלמהכתבי מרדכי - 4 כר'

ניו יורקתש"ספרידמן, משהכתבי משה
ירושלם,תר"ץהרצברג, זאב בן ראובןכתבי משפחה עבריים

ירושליםתש"פגורביץ, אברהם בן אריה זאבכתבי ענפי ארז - קדשים
ירושליםתשס"גגולדברג, אברהם יהושעכתבי פז

ירושליםתרצ"אפילון האלכסנדרוניכתבי פילון האלכסנדרוני -על בריאת העולם
ניו-יורק,תשי"גטורברג, פינחס בן יעקב אלכסנדר סנדר הכהןכתבי פינחס טורברג

ירושליםתשס"זהלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלויכתבי קבלה לבעל התוספות יו"ט
ורשה Warsawתר"ך-תרכ"בתנ"ך. תר"ך. ורשהכתבי קדש עשרים וארבעה - ב

בני ברקתשנ"חקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץכתבי קהלות יעקב החדשים - 5 כר'
אמשטרדם,,תק"ך]גלדר, שמעון בן אליעזר דיכתבי קודש ומליצות

לבוב Lvovתרכ"בכתבי קודש. תרכ"בכתבי קודש מחכמי אמת
ורשה Warsawתרמ"דכתבי קודש. תרמ"דכתבי קודש מחכמי אמת
לובלין Lublinתרפ"חכתבי קודש. תרפ"חכתבי קודש מחכמי אמת

ורשה Warsawתרפ"ויעקב יצחק בן אשר מפשיסחהכתבי קודש
מונקץ' Mukachevoתרפ"חמונקאץ'. קהילהכתבי קודש

ירושליםחש"דכתבי ר' יאשע שו"בכתבי ר' יאשע שו"ב
ירושלים Jeruasalemחש"דריבלין, יוסף בן אברהם בנימיןכתבי ר' יוסף ריבלין

באר שבעתש"עאבן-תיבון, משה בן שמואלכתבי ר' משה אבן תיבון - ספר פיאה, מאמר התנינים, פי
בני ברקתשנ"חהירש, אבא חייאכתבי רבי אח"ה - 2 כר'
בני ברקתשס"בגוטווירטה, יחיאלכתבי רבי יחיאל - 2 כר'

ירושליםחש"דרפאל, יצחקכתבי רבי יעקב עמדין ביבליוגראפיה
ניו יורקתשע"גזאקס, מנחם מענדיל יוסףכתבי רבי מענדיל

ירושלים Jerusalemתשמ"גבלוי, משה בן יצחק שלמהכתבי רבי משה בלוי
ירושלים Jerusalemתשי"אבן מנחם, נפתלי בן מנחםכתבי רבי משה חיים לוצאטו

תל אביבמתשי"אשטיינמאן, אליעזר בן נתןכתבי רבי נחמן
ביתר עיליתתשס"גאדוני ברזאני, שמואלכתבי רבי שמואל אדוני - 3 כר'

ירושליםתשנ"החיים בן אברהם הכהן מארם צובהכתבי רבינו חיים הכהן מארם צובה - 3 כר'
ישראלתשנ"בבמברגר, יצחק דב בן שמחה הלויכתבי רבינו יצחק דב הלוי מווירצבורג - 2 כר'

ורשה,תרצ"הלאנדוי, שמואל חיים בן משה מאירכתבי ש. ח. לנדוי
בני ברקתשע"ורוזובסקי, שמואל בן מיכל דודכתבי שיעורי הגאון רבי שמואל רוזובסקי - נדרים

קרקוב Cracowתרס"זוואלדברג, שמואל בן יואלכתבי שמואל
ירושליםתשפ"אליפשיץ, ישראל בן גדליהכתבי תפארת ישראל

פילדלפיה Philadelphתרס"במלאכובסקי, הילל בן זאבכתבים בספר



תל אביב Tel Avivתש"זבוים, בראנדיל בת צבי מרדכיכתבים לבת ישראל
אודיסה - תל-אביב,תרע"ט-תרצ"בדרויאנוב, אלתר אשר אברהם אבא בן פסח אליקיכתבים לתולדות חבת-ציון וישוב ארץ-ישראל - א ב

סינסנטי1937-8מאן, יעקבכתבים מהגניזה
ירושלים Jeruasalemתשע"וברויאר, יצחקכתבים מימי השואה

ירושלים Jerusalemתש"גבירנבוים, נתן בן מנחםכתבים נבחרים
תל אביב Tel Avivתשט"וברויאר, יצחק בן שלמה זלמןכתבים נבחרים

ירושלים Jerusalemתש"ה - תש"טברלינר, אברהם בן צבי הירשכתבים נבחרים - 2 כר'
ירושליםתשכ"אגינצבורג, יקותיאלכתבים נבחרים

ירושלים,תרצ"ו-תרצ"טילין, דוד בן יהושעכתבים נבחרים - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרע"זכ"ץ, ישראל יצחק בן ברוך בנדיטכתבים נבחרים
ירושלים,תש"חניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןכתבים נבחרים

ירושלים Jerusalemתש"ב - תש"דעובדיה, אברהם בן גבריאל הכהןכתבים נבחרים - 2 כר'
ירושליםתשמ"דפרידמן, אלכסנדר זושאכתבים נבחרים
ניו יורק New Yorkתרפ"דפרייל, יהושע יוסף בן אלחנןכתבים נבחרים

וורשה,תר"ףצייטלין, הלל בן אהרן אליעזרכתבים נבחרים - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"דארמאן, נפתלי הירץכתבים

ורשה,תרצ"ובונין, חיים יצחק בן אברהםכתבים - מתרמיל האביון
ירושליםתשכ"דזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןכתבים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ז - תשי"זליפשיץ, אליעזר מאיר בן יום-טוב ליפאכתבים - 3 כר'
ירושליםתשמ"טקאפח, יוסף בן דודכתבים - 3 כר'
בני ברקתש"לרוזנהיים, יעקב בן אליהוכתבים - 2 כר'

בני ברקקובץ חידושי תורהכתבם על לוח ליבך
בני ברקתשע"אשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויכתבם על לוח

קרקוב Cracowתרמ"ובורנשטיין, מרדכי שרגא פייבל בן יעקב קופלכתוב זאת זכרון בספר
וינוגרדו Vinogradovתרצ"החוסט. קהל עדת יראים שומרי הדתכתוב זאת זכרון בספר
ירושליםתשע"טשמש, ינון בן יעקבכתוב זאת - כתובות

קרקוב Cracowתרס"בברכר, יעקב זאב בן צבי הכהןכתוב ישר דברי אמת ומשיב מלחמות שערה - 2 כר'
חמ"דתשע"טהלוי, יצחקכתוב לאמר
וילנה Vilnaתרי"חאברהם חיים בן יצחק יעקבכתוב לחיים

בני ברקתשס"גאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)כתוב שם <מהדורת פריימן>
ירושליםתשכ"טאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)כתוב שם השלם
ירושלים Jerusalemתשי"זאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)כתוב שם - 2 כר'
בני ברקתשנ"ושטרן, שמואל אליעזרכתובה כהלכתה
בני ברקחש"דכתובה נוסח תימןכתובה נוסח תימן

קשאני, ראובןכתובות מעוטרות מפרס בוכרה ואפגינסטאן



תל אביב Tel Avivחש"דכתובים אחרוניםכתובים אחרונים - 3 כר'
ורשה Warsawתרנ"דספרים חיצוניים. תרנ"דכתובים אחרונים
ברלין Berlinתרפ"זספרים חיצוניים. תרפ"זכתובים אחרונים
ירושליםתשכ"וספרים חיצוניים. תשכ"וכתובים אחרונים
פתח תקווהתשע"זסגרה, אביעד יהושע בן דודכתובים במשפט

נפולי Naplesרמ"חתנ"ך. רמ"ח. נפוליכתובים עם פירוש רש"י ורלב"ג
כת"יכת"יסעדיה בן יוסף גאוןכתובים עם תרגום ופירוש רס"ג <כת"י בלשון ערב>

לונדוןתש"טתנ"ך. תש"ט. לונדוןכתובים
צפת Safedתרפ"ב - תש"גבירדוגו, יוסף בן יהודהכתונת יוסף - 5 כר'

אשדודTunisתשס"חגבאי, יוסף בן שלוםכתונת יוסף
שלוניקי Salonikaתקכ"גמונטיקיו, יוסף בן יצחק משהכתונת יוסף
ניו יורקתשס"אספר זכרוןכתונת יוסף

חמ"דחש"דבעילום שםכתונת יוסף, וליוסף אמר
ירושלים Jeruasalemתשע"איעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהכתונת פסים <מהדורה חדשה>

לונדוןתרפ"טבלאך, יוחנןכתונת פסים
לובלין Lublinשע"דיוסף בן יצחק הלוי מפראגכתונת פסים
לובלין Lublinתנ"איוסף בן משה מפרמישלהכתונת פסים
לבוב Lvovתרכ"ויעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהכתונת פסים
קניגסברג Koenigsbergתרי"חפאדווא, יעקב מאיר בן חייםכתונת פסים

ירושליםתשס"דראם, שמואל אלעזר בן שמחהכתועפות ראם
פרגתקצ"חפילון האלכסנדרוניכתות מני קדם

קרית ספרתשע"אבעילום שםכתיבה ברורה - כתיבת ספר תורה
חיפהתשס"וקליין, יעקב בן יוסף יחיאל מיכלכתיבה כהלכתה
ניו יורקתשנ"וגרוס, חיים ישכר דובכתיבה לחיים
בני ברקחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןכתיבה תמה

אשדודחש"דכהן, אליהו בן שמעוןכתיבת סת"ם בקולמוס נירוסטה
ירושליםתשס"זבלוך, שלמה אהרן בן יוסף חייםכתיבת תורה
בני ברקתשס"גדיין, נסים בן שלמהכתית למאור

קרית ספרתשע"וזוסמן, מאירכתית למאור - 3 כר'
ירושליםתשע"וענבל, יעקב בן צביכתית למאור - 9 כר'

וינה Viennaתקנ"בשפיץ, מאיר בן יוחנןכתית למאור
ירושליםתשס"בישיבת שערי יושרכתלי בית המדרש - 7 כר'
כתלי היכל - בבא בתרא

ירושליםתשע"זקובץ ישיבת הכותלכתלנו - ספר היובל
ירושליםתשס"דקובץ ישיבת הכתלכתלנו - 16 כר'



ירושליםתשס"זעובדיה, אליהו בן נפתליכתם אופיר על מגילת אסתר
ראשל"צתשס"אטנג'י, אופיר בן שלוםכתם אופיר - 3 כר'
ירושליםתשע"בספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדכתם אופיר - 2 כר'

ירושליםתשע"דלביא, שמעוןכתם פז <מהדורה חדשה> - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"וצבי הירש בן יצחק מסמוטריץ'כתם פז <מהדורה חדשה>

ליוורנו Livornoתקנ"הלביא, שמעוןכתם פז - 4 כר'
צ'רנוביץ Chernovtsyתרל"גצבי הירש בן יצחק מסמוטריץ'כתם פז - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהכתמר יפרח
ירושליםתשע"גווארזיר, מאיר בן יצחקכתנות אור <מהדורה חדשה>

אמשטרדם Amsterdamתמ"דאבן-חביב, יעקב בן שלמהכתנות אור
פרנקפורט דאודר Franתקי"דווארזיר, מאיר בן יצחקכתנות אור

פיוטרקוב Piotrkowתר"עמרגליות, מאיר בן צבי הירשכתנות אור - 2 כר'
ירושליםתש"נפרוש, גרשוןכתנות אור

טבריהתש"סקוק, איסר דב בן נחום הכהןכתנות אור - 2 כר'
דבלין Dublinתשט"זאלוני, זלמן יוסף בן יצחקכתנות עור
דבלין Dublinתשי"טאלוני, זלמן יוסף בן יצחקכתנת יוסף

דבלין Dublinתשכ"דאלוני, זלמן יוסף בן יצחקכתנת כהונה
ירושליםתשס"גטהרני, אבישי בן יצחקכתפוח בעצי היער <מדרש קדמון>

ירושליםתשס"אטהרני, אבישי בן יצחקכתפוח בעצי היער
פרמישלה Przemyslתרנ"הפינחס אריה בן צביכתפת האפד

ירושליםתשנ"טישיבת נזר התורהכתר אורייתא - קובץ
ירושליםתשס"חהכהן, רפאלכתר אליהו - סמוכים לעד

תל אביבתשכ"זטכורש, כתריאל פישלכתר אפרים
לונדוןתשמ"גקאפלין, כתריאל דוד בן נחכתר דוד תנינא - תולדות נח

שעלביםתשס"אחלפון, אליהו בן חייםכתר דוד
מקסיקותשע"הספר זכרוןכתר דוד

ירושליםתשכ"חקאפלין, כתריאל דוד בן נחכתר דוד - 2 כר'
ירושליםתשע"גבעילום שםכתר הדעת - חוקת-מסעי

ירושלים Jerusalemתרפ"טרבינוביץ, אריה מרדכי בן יעקב אהרןכתר היהודי
אשדודתשס"דלסרי, שמעוןכתר המלך (הלכות סת"ם)

ורשה Warsawתרנ"ונתן, כתריאל אהרן בן הללכתר המלך
סט. לואיס St. Louisתש"אגינזבורג, יהודה ליב בן דוב ברכתר השבת
ירושליםתשנ"חאליעזרוב, כתריאל חייםכתר חיים

תפרחתשע"וגלעד, שמואל צבי דב בן יונה הלויכתר טוב - מצוות
ברלין Berlinתנ"ט - ת"סאשכנזי, יוסף בן משה (מתוך סידור כתר יוסף)כתר יוסף, כתר כהונה - על תהלים ומעמדות



חמ"דתקי"חדיין, משה בן אלעזרכתר ישועה
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גלוריא, משה בצלאל בן שרגא פייבושכתר ישועה

בני ברקתשמ"טכ"ץ, יצחק אברהם בן דוב ברישכתר כהונה <מהדורה חדשה> - 2 כר'
המבורג Hamburgתכ"טדי לארה, דוד בן יצחק הכהןכתר כהונה

ירושליםתשל"והכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאכתר כהונה - 2 כר'
תוניס Tunisתרס"דיצחקי, אברהם בן יצחק חי הכהןכתר כהונה

זולקוה Zholkvaתקס"הכ"ץ, יצחק אברהם בן דוב ברישכתר כהונה - א
חמ"דחש"דפולצ'ק, הלל בן שלמהכתר כהונה
ניו יורקתשמ"דקובץכתר כהונה

ברלין Berlinתרל"וריפמאן, דוב בר דוד בן פרץכתר כהונה - 3 כר'
דרוהוביץ' Drogobychתרנ"חפרידברג, חיים דוב בריש בן אברהם מאיר הלויכתר כהנה
לבוב Lvovתרע"ג - תרע"דהיילפרין, ברוך בן צבי הירשכתר לתורה

ירושליםתשמ"בששון,  יחיאל בן יוסף יצחק הלויכתר מבטא לשון הקודש הצח של עם ישראל
בני ברקתשע"אאיגוד בוגרי ישיבת כסא רחמיםכתר מלוכה - 25 כר'

טבריהתשע"גזלוף, צבי בן יעקבכתר מלוכה
נוף אילוןתשע"וחלפון, אליהו בן חייםכתר מלוכה - באור מגילת רות

אופקיםתשס"חכברה, ערן בן אברהםכתר מלוכה - 3 כר'
ירושליםחש"דקסטנר, נחוםכתר מלוכה - ענייני עניית אמן

ירושליםתשס"זשפירא, אריה ליב הכהןכתר מלוכה - מערכי לב
חמ"דחש"דאבן-גבירול, שלמה בן יהודהכתר מלכות <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתרנ"האבן-גבירול, שלמה בן יהודהכתר מלכות (עם העתקה בלשון פארסי)
תל אביב Tel Avivתש"האבן-גבירול, שלמה בן יהודהכתר מלכות - 2 כר'

בני ברקתש"עבן זמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)כתר מלכות
ירושלם,,תר"ס]יוסף חיים בן אליהו מבגדאדכתר מלכות
בני ברקתשנ"ורוט, נתן אליהוכתר מלכות
ירושליםתש"עשרגא, שי יצחק בן ברוךכתר מלכות
תל אביב Tel Avivתשי"דמהודר, אברהם בן יעקב הלויכתר מלכים
אשדודתשנ"אאסולין, מרדכי בן חנניה (עורך)כתר מרדכי

ניו יורקתשע"אאהרן בן צבי הירש הכהן מאפטאכתר נהורא <פירוש התפילה מתוך סידור תפילה ישרה>
ירושליםתשס"דקאפלין, כתריאל דוד בן נחכתר נהורא

ירושלים Jeruasalemתשע"וקובץ כולל כתר נחום שלמה, קארליןכתר נחום שלמה
ליקוודחש"דבעילום שםכתר עמרם ישעיהו

ירושלים Jerusalemתרס"ופלטרוביץ, שמחה בן צביכתר צבי
ירושלים Jerusalemתשמ"טפתייה, יהודה בן משה ישועהכתר צדיק - שמות, ויקרא

אשדודTunisתשע"אתולדות חכמי משפחת פינטוכתר קדושה



ירושליםתשנ"אירחון תורניכתר שלום - ב
נוף איילוןתש"פחלפון, אליהו בן חייםכתר שלמה - 3 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"בקרון, שלמה אברהםכתר שלמה
ישראלתשפ"אשהרבני, שלמהכתר שלמה - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"וישראל בן אליעזר (בעש"ט)כתר שם טוב מפורש ומבואר - 2 כר'
דזיאלושינסקי, אברהם יהודהכתר שם טוב

ירושליםתש"סטהרני, אבישי בן יצחקכתר שם טוב - 2 כר'
פודגורזה Podgorzeתרנ"חישראל בן אליעזר (בעש"ט)כתר שם טוב - 4 כר'

קליבלנדתשס"בליבוביץ, אהרן דודכתר שם טוב
ונציה Veniceשנ"ומלמד, שם טוב בן יעקבכתר שם טוב - 3 כר'

ניו יורקתשע"במאיר בן לוי יצחקכתר תורה <מהדורה חדשה>
בני ברקתשס"בקובץכתר תורה <רדומסק> - 7 כר'

לובליןתרצ"טמייזליש, דוד דובכתר תורה (ירחון) - א
ניו יורקחש"דכתר תורהכתר תורה (קונטרס)

ירושלים Jerusalemתרצ"וירושלים. הסתדרות "עדת ירושלם"כתר תורה וסדר הכתרת הרבנות
ירושלים Jerusalemתר"סאלישובסקי, אבנר נתן נטע בן יהושע זליגכתר תורה לדוד

ירושליםתש"סתנ"ך. תש"ס. ירושליםכתר תורה תאג' <חמשים מפרשים> - 5 כר'
ירושליםתרנ"ד - תשכ"חתנ"ך. תרנ"ד. ירושליםכתר תורה תאג' - 7 כר'
קוטלר, אהרןכתר תורה תורת חסד

ירושליםתשע"גארלנגר, עקיבא בן אברהםכתר תורה
אמשטרדם Amsterdamתפ"הדי אבילה, שמואל בן משהכתר תורה
אמשטרדםתקט"ודיאש-בראנדון, בנימין רפאלכתר תורה
לובלין Lublinתרס"אהאלברסברג, חיים ישעיה הכהןכתר תורה
ירושלים Jerusalemתש"זהיילפרין, שמעון בן יעקב ישראלכתר תורה
ניו יורקתשס"ההרמן, עזריאל למילכתר תורה

קושטא Istanbulרצ"ווויטאל, דוד בן שלמהכתר תורה - תרי"ג מצות
בני ברקתשס"זחורב, משה בן ברוךכתר תורה - כללי התלמוד מרבותינו בעלי התוספות

בני ברקתשס"זחורי, משה בן ברוךכתר תורה
ג'רבהתרצ"חירחון תורניכתר תורה - 2 כר'

פיטרקובתר"צ - תרצ"טירחון תלמודי פלפוליכתר תורה
ורשה Warsawתרס"ומאיר בן לוי יצחקכתר תורה

תל אביבתשע"זמכון אבני שוהםכתר תורה - שבועות ומסכת אבות
ירושלים Jerusalemתרנ"ופינחס בן יהודה מפולוצקכתר תורה

וילנה Vilnaתרל"אפרסקי, דוב אריה בן זליג פינחסכתר תורה - 3 כר'
אטלנטה Atlantaתשע"וקובץ תורני כולל נר המזרחכתר תורה



בני ברקתשנ"אקובץ תורניכתר תורה - 4 כר'
וילנה Vilnaתר"לרפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודה ליבכתר תורה
הוסיטין Husiatynתרס"זשארפבערג, ישעיה בן אברהםכתר תורה
וינהתרכ"דשטרן, מנדל בן יצחקכתר תורה

ישראלתשנ"ומחקרים בכלכלה ובמשפט ע"פ התורהכתר - 8 כר'
בית חלקיהתש"עקובץ תורני ע"פ משנתם של רבה"ק מביאלאכתרא דמלכא - ב

חדרהתשנ"וקובץכתרה של תורה <כנסת שלמה>
לייקוואודתשע"דבירנבוים, רפאל שמואל (אודות)כתרה של תורה

ירושליםתשס"טטוקצ'ינסקי, עזרא גמולכתרי אותיות
בני ברקתש"פמרקוביץ, שמואל - קופמן, מיכאלכתרי אותיות - בית האוצר

ניו יורקתשס"הקובץ תורניכתרי אלעזר - 2 כר'
ירושליםתשנ"ול"ג בעמרל"ג בעמר

בני ברקתשל"זקלפהולץ, ישראל יעקבל"ו צדיקים נסתרים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemת"שאיסרלין, ישראל בן פתחיהל"ו שערים
ניו יורק New Yorkתש"אאלעזר בן יהודה מגרמיזאל"ו שערים

ירושליםתשע"דעדס, אברהם חיים בן דניאלל"ט מלאכות שבת - לתלמידים
ג'רבה Djerbaתש"כחלימי, פרג בן אברהםלא אמות כי אחיה
אנטווורפןתשמ"זפרידמן, חיים שלמהלא אמות כי אחיה
בני ברקתשנ"טמאיר, יצחקלא בחיל ולא בכח

ירושלים Jerusalemחש"דפרידמן, אריה ליב בן מרדכי זאבלא גבה לבי - אני קהלת - אתה לבדך ידעת - בכה ר"ע
ירושלים Jeruasalemתשמ"ארפאל, יצחקלא זכיתי באור מן ההפקר

ירושליםתשנ"העקשטיין, אהרן יהודהלא יסור שבט מיהודה
קרית ספרתשס"אלוי, אברהם בן יצחקלא כל הזכויות שמורות

לא כצאן לטבח
ירושליםתשע"דישיבת יד אהרןלא מעבר לים
קלויזנבורגתש"אלא נודע למילא נודע שמו

בני ברקתשע"הארן, נועם אלימלך בן מאיר חייםלא נחש ביעקב
ירושליםתשנ"דזוהר, אורילא נתנו צאנס
חמ"דתשע"העמית, שגיבלא סתם ליקוט

ירושליםתשע"זישיבת מירלא פסקה ישיבה
ניו יורקחש"דטויב, יעקב יוסףלא קסם בישראל
בני ברקתשע"אויספיש, קלמןלא רחוקה היא

תל אביבתשנ"גכתב, שלוםלא רק במרעה זהר
חמ"דחש"דכתב, שלוםלא רש מאד
בני ברקתשנ"חרוזנר, אברהם זאב בן אליעזרלא תחנם



ירושליםתשע"דאבידן, משהלא תסור ימין ושמאל
ירושליםתשנ"זשמואלי, אלדדלא תעמוד על דם רעך

ברטיסלבה Bratislavaתרע"ומאיר, זאב דוב אלטר בן ישראל הלוילא תענה על רב
חולוןתשע"טכהן, טללא תקיפו
בני ברקתש"פכהן, דוד בן מרדכילא תקרבו
בני ברקתשס"המאזוז, מאיר בן מצליח - הלוי, משהלא תשיך
חמ"דתש"טירוחם, אהרןלא תשכח
חיפהתשנ"העובדיה, יעקבלא תשכח

בני ברק Bene Berakתשע"גרוזנר, אברהם זאבלא תשנא את אחיך
בני ברקתשע"טכהן, אהרן בן משה ישעיהולא תתגודדו בהלכה ואגדה

ג'רבה Djerbaתש"יריווח, אברהם דודלאברהם למקנה (מתוך ויען אברהם)
שלוניקי Salonikaתרל"אשיראנו, אברהםלאברהם למקנה
ישראלתשל"בפוקס, חיים לייבלאדזש של מעלה
בעילום שםלאהבה וליראה
כפר חב"דתשס"חריבקין, יצחקלאהוב ולחנך
תל אביב Tel Avivתשכ"טליסמן, מ (עורך)לאו"ם - 8 כר'

ירושליםתשע"בגרינבוים, ישראל אברהם בן יוסף הלוילאוקמי גירסא - 2 כר'
ירושליםתש"נדיסקין, אלאוקמי גירסא

בני ברקתש"פליפקוביץ, צדוק בן יחזקאללאור באור החיים - בראשית
ישראלתשע"אשיינברגר, יעקב שלמה (עורך)לאור באור החיים - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשט"ודמשק, גרשון זאב בן אברהם נפתלי הכהןלאור האגדה
ניו יורק New Yorkתשי"חפראגר, משה בן שמואל יחזקאללאור האמונה

תל אביב Tel Avivתשל"דרמון, יעקבלאור הבהוב הנר
ירושליםתש"סהמועצה הדתית ירושליםלאור ההלכה - ב

ירושליםתשס"דזווין, שלמה יוסף בן אהרן מרדכילאור ההלכה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשפ"אוינרוט, אברהםלאור החיים

ירושליםתש"פוינרוט, אברהםלאור המהר"ל
ניו יורקתשכ"בפראגר, משהלאור הנצח

תל אביבתשכ"ברטנר, ישראל שבתי בן אליעזרלאור הקבלה
ניו יורקתשכ"אדמשק, והודה הכהןלאור התורה

ירושלים Jeruasalemתשע"טוינרוט, אברהם בן משה אהרןלאור קדושת לוי
ירושליםתשפ"אוינרוט, אברהם בן משה אהרןלאור רבי צדוק מלובלין

כוכב יעקבתשע"טספז, אוריאללאורה של תורה
חולוןתשס"גשעשוע, יוסף שלום בן חייםלאורו נלך

ירושליםתשס"טאייבשיץ, יהושעלאורך ימים ושנים



ירושליםתשמ"ואברמוביץ, יהודה מאירלאורם של גדולי ישראל וראשי עם
בני ברקתש"עדיין, נסים בן שלמהלאות ולזכרון
ניו יורק New Yorkתש"בריבקינד, יצחק בן ברוך דניאללאות ולזכרון

תל אביבתשל"גפראגר, משהלאות ולעד - פנקס זכרון לבתי עלמין שנהרסו וחוללו
ירושליםתשנ"ושוורץ, יואל בן אהרןלאחדות האומה

תל אביבתשי"זטכורש, כתריאל פישללאחדות התורה ולאחדות האומה
תל אביב Tel Avivתש"טספר קהילהלאחוביץ

ירושליםתשנ"זספר זכרוןלאחוז בכוכבים [גורא]
אשדודתשע"דגוזל, אילן בן מכלוףלאילן ריח - 5 כר'

מודעין עליתתשע"חהירשמן, צבי יעקב שלוםלאיש שלום - 5 כר'
כפר חב"דתשע"דצעירי אגודת חב"דלאכול כשר - יסודות הכשרות

מנטובה Mantuaתק"נמאנטובה. קהילהלאלהי מעוזים רני תודות
ירושליםתשס"וטאו, צבי ישראללאמונת עתנו - 16 כר'

ארה"בתשע"וקובץלאמיר דערציילן - 3 כר'
ירושליםתשל"דאגרת לבן ישיבהלאן <אגרת לבן ישיבה> - ט

ישראלתש"סמילר, אביגדורלאן
תל אביב Tel Avivתשכ"אהתאחדות עולי פולין בישראללאנדסמאנשאפטן אין ישראל

בני ברקתשנ"חמלמד, ראובן בן משה ליבלאנוש בינה
ישראלתשכ"דספר קהילהלאנצוט - חייה וחורבנה  של קהילה יהודית

קרית ספרתשס"טבית מדרש לאסוקי שמעתתאלאסוקי שמעתתא - 12 כר'
ירושליםתשס"ודנינו, נתנאל יצחק בן יוסףלאסור איסר

פתח תקוהתשכ"זספר קהילהלאסק - 2 כר'
ספר קהילהלאסקאזשעוו און סאבאלעוו

בני ברקתשע"אקארפ, משה מרדכילאפרושי מאיסורא - תולעים בדגים
ירושליםתשכ"גספר קהילהלאקענבך - קהלה קדושה לאקענבך

תל אביבתשכ"גספר קהילהלאשיץ - לזכר קהילה שהושמדה
מכון צומתלב אבות על בנים
בני ברקתשנ"וקאופמן, משה בן שלוםלב אבות על בנים

שלוניקי Salonikaשכ"ההלוי, שלמה בן יצחקלב אבות
ירושליםתשס"זהעבר, יעקבלב אבות - בנים על אבותם - א

ירושליםתש"לעדי, יוסף בן אברהם חילב אבות
ניו יורקתשמ"הקובץלב אבות

ירושליםתשס"גמילר, אביגדור הכהןלב אביגדור
ניו יורקתשל"זוויינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגאלב אברהם <שו"ת> - א

ניו יורקתשע"חוויינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגאלב אברהם על התורה והמועדים



ירושליםתשל"חאברהם, אברהם סופרלב אברהם - 2 כר'
ניו יורקתשע"ווויינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגאלב אברהם - פרקי אבות

נתניהתש"פסילברשטיין, אברהםלב אברהם - 6 כר'
נתניהתשפ''אסילברשטין, אברהם יעקב בן צבילב אברהם

ונציה Veniceשס"טאבן-חיים, אהרן בן אברהםלב אהרן - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"ואנגל, אהרן בן נפתלי הירץלב אהרן
ירושלים Jerusalemתשמ"בבאקשט, אהרן יוסףלב אהרן

ירושליםתשס"זבוארון, אהרן בן ציוןלב אהרן - 2 כר'
חמ"דתשנ"בבן דוד, אהרן בן דודלב אהרן
חמ"דתשע"זבעילום שםלב אהרן

ניו יורקתשע"אטייטלבוים, אהרן בן משהלב אהרן - 7 כר'
ירושליםתשל"וסורוצקין, יוסף יהודה לייב בן אליעזרלב אהרן
ירושלים Jerusalemתש"בקלמנוביץ, אהרן אריה ליב בן אשרלב אהרן

לייקוואודתשס"אריינמן, אריה לייבלב איש - 2 כר'
ורשה Warsawתרס"טאטיגינא, אליהו ליב בן זוסמאן הלוילב אליהו

ירושליםתשס"הלופיאן, אליהו בן יעקבלב אליהו - 3 כר'
ירושליםתשמ"הרביץ, אריה לייבלב ארי

ירושליםתשנ"הספר זכרוןלב אריה <לר' אריה לייב קאליש>
ירושלים Jerusalemתרצ"גפרלוב, יהודה אריה בן יעקבלב אריה החדש - 2 כר'

יוזפוב Jozefowתרל"חאריה יהודה ליב בן עקיבא הלוילב אריה - 2 כר'
לונדון Londonתשי"חגרוסנס, אריה ליב בן מרדכי הלוילב אריה - 2 כר'

בני ברקתשס"דהורביץ, אריה ליב בן ישראל מנחםלב אריה
ניו יורקתשנ"איהודה אריה ליב בן יהושע האשקילב אריה - 2 כר'
מודעין עליתתשע"הכהן קובלסקי, אריה ליב בן חיים בנימיןלב אריה - פסחים

תל אביב Tel Avivתרצ"חקארלין, אריה בן ישראל אליעזר הלוילב אריה
לבוב Lvovתר"צ - תרצ"וקליג, דוב אריה בן שמעון הלוילב אריה
ירושלים Jerusalemתש"הקלמנוביץ, אהרן אריה ליב בן אשרלב אריה

ירושליםתשנ"הבלעדי, יצחק הלוילב בנים - בן סורר ומורה
בלטימורתשס"זקובץ ישיבת נר ישראללב בנימין - קידושין

אשדודתשנ"טפליסקין, משה מרדכילב בצלאל
בני ברקתשע"גחורי, שושן בן ינוןלב בשר

בני ברקתשס"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהלב דוד <מהדורת מישור>
ורשה Warsawתרל"ואזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהלב דוד - 7 כר'

אופקיםתשס"ובן לולו, דודלב דוד
כתב ידכתב ידוויטאל, חיים בן יוסףלב דוד



לונדוןתש"ספלדמן, דודלב דוד
בני ברקתשנ"אקדוש, דוד בן יוסףלב דוד - 2 כר'
ישראלתשס"בקדוש, ציון בן דודלב דוד - 2 כר'
שולץ, דודלב דוד - 3 כר'
ירושליםתשנ"אאדלמן, משה בן רפאללב האדם לאדם

בני ברקתשס"אגולדשטיין, פסחלב האר"י
קרית ספרתשע"זגולדשטוף, אריה לייבלב הארי - 5 כר'
ירושליםתש"נמקובצקי, אריה ליב בן יצחק שמחהלב הארי - 3 כר'

ארצות הבריתתשנ"בנקריץ, יהודה לייב בן צבי הירשלב הארי
ריגה Rigaתרפ"טמאירוביץ, אהרן אריה ליב בן יוסףלב האריה

וילנה Vilnaתרמ"ומודינה, יהודה אריה בן יצחקלב האריה - 2 כר'
אשדודתשע"דעמאר, רבקהלב הטהרה

אלעדתשע"דלב, יהודה בן מאיר אריהלב המועדים - 11 כר'
ניו יורקתש"עשטינמץ, אשרלב המלך - 4 כר'

חדרהתשע"במייזלס, אליהו חייםלב הסוגיא - 4 כר'
ירושלם,,תרפ"ד]סופר, משה בן שמואל - שלזינגר, עקיבה יהוסף בלב העיברי - א
ירושלם,,תרפ"ד]סופר, משה בן שמואל - שלזינגר, עקיבה יוסף בןלב העיברי - ב

לבוב Lvovתרל"ג - תרל"דשלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאללב העיברי - 2 כר'
רחובותתשס"זנחמנסון, יהודה לייבלב השבת
לא ידועתשכ"טגולדפארב, שלמה דודלב ולשון
ירושליםתשנ"בביטון, חייםלב חיים
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"דמליניק, חיים טוביה בן אלכסנדר סנדרלב חיים

שלוניקי Salonikaתקפ"ג - תר"נפאלאג'י, חיים בן יעקבלב חיים - 3 כר'
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןלב חכם לימינו

ירושליםתשע"זתורג'מן, אוהדלב חכם על ספר תורת חכם - 4 כר'
קושטא Istanbulשמ"ואריפול, שמואל בן יצחקלב חכם - 2 כר'

ברדיוב Bardejovתר"עקאצנלנבוגן, בנימין ישראל איסר בן שאול הלוילב חכמים
ירושלים Jeruasalemתשנ"טמימון, אברהם בן חנוןלב חנון - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"ןהומינר, שמואל בן מרדכי זאבלב טהור - 3 כר'
ירושליםתשנ"בוייס, משה בן משהלב טהור
לובלין,,[תר"ס]פינצוק, אליהו בן פייבללב טהור

ירושליםתשס"חפרנס, אביגדור בן שמשוןלב טהור - 2 כר'
ניו יורקתשע"גאייכנשטיין, דוד בן שלמה יעקב זיידאלב טוב
לובלין - ירושליםתרס"ד - תשל"הבעילום שםלב טוב
קרית אתאתשל"ומימון, משהלב טוב



שלוניקי Salonikaתקפ"טמוסאפיה, יהושע שלומיאל עובדיה ידידיה בן חייםלב יאושע
וינה Viennaתרס"חאבלס, יום טוב יהודה בן אברהם צבילב יהודה

קישינוב Kishinevתרצ"וצירלסון, יהודה ליב בן משה חייםלב יהודה - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"חארנסט, חיים יוסף ליב בן צבי הירשלב יוסף
סט. לואיס St. Louisתרפ"דגפן, טוביה בן יוסףלב יוסף
וילנה Vilnaתרנ"חברקמאן, יחיאל מיכל בן יצחקלב ים

ירושליםתשנ"דזילבר, יחיאל מיכללב ים - 5 כר'
ירושליםתשס"אכולל זכרון יעקב מנחםלב ים - 2 כר'

טורנטותשס"הרבינוביץ, יצחק מרדכילב ים
ירושליםתשל"גבוכבזה, יצחקלב ימים - בית הלחמי

בני ברקתשס"ובלאו, יצחק ליב בן ברוךלב יצחק - ביאור לתרגום יוב"ע - יהושע, שופטים
דטרויטתשנ"חוויינהויז, יצחק בן אהרוןלב יצחק

ירושליםתשס"חגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןלב ישראל
כפר חב"דתשס"הגינזבורג, יצחק בן שמשוןלב לדעת - 2 כר'
רכסיםתשע"זולדמן, מיכאללב לדעת - 5 כר'
בני ברקתשע"גזוין, אהרן מרדכילב לדעת - 5 כר'
מכנס Meknesתש"אבירדוגו, מימון בן רפאללב מבין - פני מבין

שלוניקי Salonikaתקע"זנאבארו, בכור יצחק בן יעקבלב מבין
אשקלוןתשע"טסאלם, יוסףלב מבין

חמ"דתשע"חחדאד, אוהדלב מלכים
ניו יורקתשע"גהורוויץ, אברהם מנחם בן יעקב שרגאלב מנחם

בני ברקתשע"ורייכמן, אליהו דוד הכהןלב מפרשי התלמוד - 2 כר'
קליבלנדתשנ"הלוריא, מרדכי בן שמואל בערלב מרדכי
ירושליםתשס"הצוקרמן, מרדכי לייבלב מרדכי

בני ברקתשפ"אפאניז'יל, רפאל מאיר בן יהודהלב מרפ"א <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרמ"זפאניז'יל, רפאל מאיר בן יהודהלב מרפ"א
בני ברק Bene Berakתשע"גברנשטיין, משה בנימין בן נחמן לייבלב משה
ירושלים Jeruasalemתשל"טגולדשמידט, אברהםלב משה
בני ברקתשנ"טזילבר, משה מנחם בן יחיאל אברהםלב משה

ברוקליןתשס"ופרידמן, אברהם משה הכהןלב משה - 2 כר'
ירושליםתשס"זנדלר, אברהם מנדללב נאמן
אזמיר Izmirתרל"חאבולעפיא, יצחק בן משהלב נשבר
ירושליםתשע"זטוויל, דניאל בן יוסף מעלי הכהןלב צדיק
ירושליםתשנ"טלפיינסקי, אריה ליב הלוילב ציון
ניו יורק New Yorkתרפ"בהורוויץ, שמואל בן אברהם שמעוןלב רגש



ירושליםתש"מבוכריס, רחמים בן משהלב רחב <על הש"ס> - 3 כר'
בני ברקתשל"חבוכריס, רחמים בן משהלב רחב <על התורה> - 2 כר'

ירושליםתשס"אבוכריס, רחמים בן משהלב רחב - 6 כר'
אשקלוןתשנ"הכהן, חיים בן שלמה מטריפולילב שומע <מהדורה חדשה>

בני ברקתשע"דדיכובסקי, שלמה בן שמעיהלב שומע לשלמה - 2 כר'
ליוורנו Livornoתרמ"הכהן, חיים בן שלמה מטריפולילב שומע

לונדוןתשע"בלעוו, שמעיהלב שומע - 8 כר'
ירושליםתשע"בכהן, שלום בן אפריםלב שלום
אמשטרדם Amsterdamתקל"גשלם, שלמה בן יחיאללב שלם

שלוניקי Salonikaתקס"חהלוי, שלמה בן בנימיןלב שלמה
באר שבעחש"דקליין, שלמה זלמן צבילב שלמה

אורדיאה מרה Oradea Mתרצ"ומאיר, חנוך הניך דוב בן שמואללב שמח החדש - 2 כר'
בני ברקתשע"השולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוילב שמח ייטיב פנים
שלוניקי Salonikaתקנ"גאליגרי, אברהם בן שלמה - קורונה, יעקב אשכנזילב שמח - רוח יעקב

קושטא Istanbulתי"באליגרי, אברהם בן שלמהלב שמח
פרמישלה Przemyslתרנ"המאיר, חנוך הניך דוב בן שמואללב שמח

ירושליםתשע"דרז, אלעזר זאב בן בן ציוןלב שמח - פורים
לבוב Lvovתרכ"ב הק'תפילות. סידור. תרכ"ב. לבובלב שמח

תל אביבתשס"אחירארי, שמעון בן אברהםלב שמח, ראש שמחתי
תל אביבתשנ"וחירארי, שמעון בן אברהםלב שמחה <שו"ת>

זולקוה Zholkvaתקי"זהאס, שמחה בן יהושעלב שמחה
מודעין עליתתשע"זכהן קובלסקי, אריה ליב בן חיים בנימיןלבאר שבע - שבע מצות בני נח

ליוורנו Livornoתר"ךמועטי, דוד בן שמואללבב דוד
בני ברקתשס"טקסטרו, דוד בן קלמנטלבב דוד - 4 כר'

ניו יורקתשע"טוויס, ברוךלבב חכמה <על התורה> - 2 כר'
ניו יורקתשס"דוויס, ברוךלבב חכמה
ירושליםתשס"אטננבוים, יצחק מתתיהולבב ימים
ירושליםתשל"אספר זכרוןלבב שלם

חמ"דתשפ"ארוזנפלד, שמחה הכהןלבב שמחה - שמות
וולפסון, אברהםלבבו נאמן

אשדודחש"דבן יוסף, איתילבדו
כפר חב"דתשע"גמרטון, מנחם - דיקשטיין, אביגדורלבוא בצבא

ירושליםתשט"זספר קהילהלבוב - אנציקלופדיה של גלויות
ירושליםתשנ"אגרוסברג, ירוחם פישללבון הלכה - 2 כר'

נהריהחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודלבונה זכה <המבואר>



אשדודתשנ"גאביחצירא, יעקב בן מסעודלבונה זכה - 2 כר'
בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהלבונה זכה

ירושליםתש"נאברמוביץ, יהודה זאב בן פנחסלבונת המנחה <על מנחת חינוך> - 5 כר'
חמ"דתשע"ההלמן, מאיר הלוילבוש הארון

ירושליםתשס"גישר, יוסףלבוש יוסף <מועדים> - 2 כר'
ירושליםתשע"אישר, יוסףלבוש יוסף <על השמחות> - 4 כר'

ירושליםתשס"גישר, יוסףלבוש יוסף <על התורה> - 5 כר'
ירושליםחש"דזכאי, יוסף בן אברהםלבוש יוסף

תשע"ומשדי, יוסףלבוש יוסף - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"דאפשטיין, ישעיהו בן אברהםלבוש ישע <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemת"שאפשטיין, ישעיהו בן אברהםלבוש ישע
מודיעין עיליתתשס"חמאיר, רפאל בן אשרלבוש מחלצות

ונציה Veniceש"פ - שפ"איפה, מרדכי בן אברהםלבוש מלכות <ונציה ש"פ> - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"גבנבנישתי, יהושע רפאל בן ישראללבוש מלכות
לודז' Lodzתרע"בברנשטיין, מרדכי בן טוביהלבוש מלכות
ירושליםתש"עגיאת, מנחםלבוש מלכות

ניו יורקתשכ"היפה, מרדכי בן אברהםלבוש מלכות - 6 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"דאפשטיין, משה מרדכי בן צבי חייםלבוש מרדכי - 8 כר'
בני ברקתשע"טהומינר, יעקב שמואללבוש מרדכי - 2 כר'

ירושליםתשס"ויצחק גבריאל בן שלמה הכהןלבוש צדק
ירושליםתשס"זפלק, פסח אליהו בן אברהם צבילבושה של תורה - 2 כר'

ניו יורקתשע"זטייטלבוים, אהרן בן חנניא יו"ט ליפאלבושי אהרן - 4 כר'
לבוב Lvovתר"מ - תרמ"איפה, מרדכי בן אברהםלבושי אור יקרות (ריקאנטי) - 2 כר'

לובלין,(שנ"ה)ריקאנאטי, מנחם בן בנימיןלבושי אור יקרות (ריקאנטי)
ירושליםתשמ"חווייל, ידידיה טיאה בן יעקב נתנאללבושי בדים

בני ברקתשנ"חחש"מלבושי האריה
ירושליםתשס"חאסחייק, מאיר בן דניאללבושי חושן - 4 כר'

בני ברקתשע"טמקובר,יהודה ליבלבושי יהודה - בראשית
ניו יורקתש"לטייטלבוים, חנניא יום טוב ליפאלבושי יום טוב - 4 כר'

בני ברקתשנ"גסטפנסקי, יוסף שלמהלבושי יוסף - על הלכות כלאי בגדים להרא"ש
מונקץ' Mukachevoתרס"ההיבנר, יחיאל מיכל בן ישראל משהלבושי מכלול

ניו יורקתשע"אווינקלר, מרדכי יהודה ליב בן נפתלי הרץלבושי מרדכי <מהדורה חדשה> - 4 כר'
טולצ'וה Tolcsvaתרע"ב - תרע"גווינקלר, מרדכי יהודה ליב בן נפתלי הרץלבושי מרדכי - 7 כר'

לובלין Lublinתרפ"טרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןלבושי צדקה
לבוב Lvovתרמ"דאייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאל - שור, אלכסנדרלבושי שרד - תבואות שור



סדילקוב Sudilkovתקצ"גאייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאללבושי שרד - 7 כר'
תל אביב Tel Avivתש"ותל-אביב. הרבנות הראשיתלבחירת הרב הראשי לתל-אביב ויפו

ירושליםתשל"טרבינוביץ, חיים דב בן שרגא פייטללבטים
הונג קונגתשע"באברהם, דוד בן אברהם (עורך)לבי במזרח

בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהלבי ובשרי ירננו
בני ברקתשע"הדיין, נסים בן שלמהלבי ער
ירושליםתשנ"חעמאר, ראובןלבי ער

תל אביבתשנ"טחירארי, שמעון בן אברהםלבי שמח
1940זנה, ישעיהולביקורת הטכסט של פירוש רש"י על התורה

ירושלים Jerusalemתש"וברונרוט, חיים מרדכי בן נתן צבילבירור שאלת חליבה בשבת
וילנה Vilnaתרע"ביוסף, יעקב בן דוב ברלבית יעקב - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"זתפילות. שונותלבית ישראל
נתניהתשס"דבוארון, זבולוןלבלוב הדובדבן

ירושליםתש"מוגשל, שאול בן יהושע אהרןלבן הישיבה
מודיעין עיליתתשע"חשוב, אהרן בן צבי דודלבנה בחידושה

תל אביבתשס"גחירארי, שמעון בן אברהםלבנו ישמח - ויקרא
לונדוןתשע"דלאנדא, נתן נטע בן משה דוד הלוילבנון נטע <מהדורה חדשה>

פודגורזה Podgorzeתרס"אלאנדא, נתן נטע בן משה דוד הלוילבנון נטע
חמ"דתשע"דיונגרמן, מרדכי בן שלום מאירלבנות בית נאמן

ירושליםחש"דדיסקין, ישראל אברהם שמואל בן בנימיןלבני בנימן <דברי יעקב>
ורשה Warsawתר"לדיסקין, ישראל אברהם שמואל בן בנימיןלבני בנימן

בני ברקתשנ"גפייבלזון, ישראל בנימין בנדט בן ברוךלבני ישראל <מכת"י>
גריבו Grajevoתרס"חפייבלזון, ישראל בנימין בנדט בן ברוךלבני ישראל

בני ברקתשס"חשטול, ישראל בן אשר אנטשללבני ישראל - 2 כר'
פרנקפורט דמין Frankתרנ"טגרוסברג, מנשה בן יחזקאל יונהלבני מנשה  (מתוך גבול מנשה)

בני ברקתש"סצדוק, גלעד בן סימןלבניכם ספרו
פקש Paksתרס"הבוסקוביץ, בנימין זאב וולף בן שמואל הלוילבנימין אמר
ירושלים Jeruasalemתשע"דגליאן, בנימיןלבנימין אמר
בית שמשתשע"דגרינגרס, בנימין אברהםלבנימין אמר
חמ"דתשנ"דחדאד, בנימיןלבנימין אמר

ירושליםתשס"דנדב, בנימין עזריאללבנימין אמר - 4 כר'
נתיבותתשפ"אשמעיה, בנימיןלבנימין אמר
חמ"דתשע"זטננבוים, בצלאל אריה ליב עזריאל בן אהרן מרדכילבנת הסיפור
ירושלים Jerusalemתרע"גאנג'לינו, יוסףלבנת הספיר
טבריהתשס"בקוק, איסר דב בן נחום הכהןלבנת הספיר



ירושליםתשע"בטיגרמן, עמרםלבסומי בפוריא
בני ברקתשע"טמכון להוצאת ספרים שע"י חסידי אלכסנדרלבסומי בפוריא - מגילת אסתר

ירושלים Jerusalemתשי"זהתאחדות קהילות הספרדיםלבעיות העדה הספרדית
ירושלים Jerusalemתרצ"חהאירגון למען התחיה הרוחנית הישראלית בארץ-ילבעיות התחיה הרוחנית של עם ישראל
מעלה אדומיםתשע"דפלהיימר, מיכללבקר בהיכלו - על הרב בן ציון פריימן

ניו יורקתשס"טקובץ לימודלבקר בהיכלו - 2 כר'
מודיעין עליתחש"דברנשטיין, משה מאירלבקר רינה - 3 כר'

חמ"דתשס"זיהלום, רחללבריאות - מדע התזונה בראי המקורות
ניו יורקתשנ"הגינזבורג, אליעזר בן אפרים מרדכילברית הבט
בני ברק - ניו יורקתשפ"אכהן, ישראל מאירלברך בשמו

תל אביבתשכ"וישר, ברוך בן דודלבת ישראל - 2 כר'
ניו יורקתשע''חמערכת חיינולגיונו של מלך - 4 כר'

כפר חב"דתשס"וברוד, מנחםלגלות את האור הפנימי
ירושליםתשס"גקיל, יהודה - חכם,עמוסלגמרו של מפעל - צורות הפיוט במקרא

פיוטרקוב Piotrkowתרס"אקרמר, יהודה משה בן אברהםלדובר מישרים
ירושלים Jerusalemתשס"גאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהלדוד אמת - 4 כר'

ירושליםתשנ"חאזוג, דוד בן ברוך הכהןלדוד ברוך
בני ברקתשס"הסופר, שמואל יעקב בן ישעיהו אברהם הלוילדוד ה' אורי וישעי

חמ"דתשע"חבעילום שםלדוד ולזרעו
טבריהתשע"וכהן, יצחק בן דודלדוד ולזרעו - 3 כר'

טבריהתשפ"אכהן, יצחקלדוד ולזרעו
בני ברקחש"דקובץלדוד ולזרעו
מנשסטרתשע"דשנבלג, דוד צבילדוד ולזרעו

ירושליםתשס"טדוד בן יחזקיהו ראש הגולהלדוד מזמור - פיוטי דוד הנשיא
ירושליםחש"דוילמובסקי, דודלדוד מזמור - נשים

ירושליםתשכ"טספר זכרוןלדוד עד עולם [לנדאו]
ברלין Berlinתרע"דהופמאן, דוד צבי בן משהלדוד צבי <ספר היובל לרד"צ הופמן> - 3 כר'

בני ברקתשנ"טאלבז, אשר בן דודלדוד שיר
ירושלים Jeruasalemתשע"וטיגר, אורי הכהןלדופקי בתשובה

ירושליםתש"עמערכת לדופקי בתשובהלדופקי בתשובה - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"זאגודת הרבנים בארצות הברית וקנדהלדור אחרון

ירושלים Jerusalemתשע"גניסים, יצחק בן רחמיםלדור ולדורות - 2 כר'
ירושליםתשע"דקהל עדת חסידי נדבורנה ירושליםלדורותם - 5 כר'

בני ברקחש"דסלובס, משה דב בן אברהם יהודהלדורשי האמת - פאה נכרית
חמ"דחש"דגאנץ, יהודהלדמותו של חסיד



ניו יורקתשי"טווקסמן, נסיםלדמותו של ר' שמחה זיסל זיוו-ברודא
ירושליםתשנ"וגרינולד, יהודהלדעת בארץ דרכך
נס ציונהחש"דבן יוסף, סעדיהלדעת חכמה ומוסר
חמ"דחש"דעובדיה, דודלדעת חכמה ומוסר

ירושליםתשנ"טעטייה, ניסים יעקב בן ישועהלדעת חכמה ומוסר - 2 כר'
ירושליםתשע"חחיטובסקי, ירוחםלדעת לכתוב
ירושליםתשע"גגרינבוים, ברוך צבי בן ישראל מרדכילדעת ללמוד

רמת גןתשמ"זשפיגל, יעקב שמואל בן יהודהלדרך הציון וההפניה בשמות מסכתות ופרקים אצל הראש
ליוורנו Livornoתרל"טחמווי, אברהם שלום חי בן רפאללדרש אלהים - 3 כר'

בני ברקתשס"חאריאל, משה בן פרץלה' הארץ ומלואה - 3 כר'
שטיינוביץ, ישראל דודלהאיר את הדרך

ירושליםכולל בני תורה צאנזלהאיר באור החיים - 2 כר'
חמ"דתשע"גקובץלהאיר באור החיים - 5 כר'

ירושליםתשנ"טגוטמן, יוסףלהאיר מתוך חשכה
תשע"ובעילום שםלהאיר

בני ברקתש"פדומב, יונתן שרגאלהאיר - חנוכה
חמ"דחש"דצוקר, יחיאל מאירלהאיר - 2 כר'

ירושליםתשס"חזיכלינסקי, אפרים מאיר גד בן חנוך סעדיהלהב אש - 2 כר'
ירושליםחש"דטיטלבוים, שלמהלהבדיל בין תכלת לארגמן
בני ברקתשס"ההלברשטאם, משה יהודה נחמיהלהבות אש - אלול תשרי

ירושליםתשע"חמכון דברי יחזקאל שרגאלהבות אש - תשע"ח
ירושליםתשס"בשוורץ, יואל בן אהרןלהבות באמריקה

ירושלים Jerusalemתש"ממורגנשטרן, מנחם מנדל בן יהודה ליבלהבות קודש
בני ברקחש"דאומן, יוסף בן אורי מנחםלהבין במקרא - פרשיות, מגילות

בני ברקחש"דאומן, יוסף בן אורי מנחםלהבין בתפילה - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"דכולל פתחי שעריםלהבין ולהשכיל - 4 כר'
ירושליםתשס"הקובץ בית מדרש נר ישראללהבין ולהשכיל - 4 כר'

ירושליםתשנ"גרייס, משהלהבין ולהשכיל
ראשון לציוןתשע"וטולידאנו, שמואללהבין משל ומליצה - 4 כר'

ירושליםתש"פגבאי, מאירלהבין משל
בני ברקחש"דשאול, שלמה בן יהושעלהבין צורתא דשמעתתא - 2 כר'

ירושליםתשס"זוולפסון, דניאל קלמן בן אביעזר שמעון יוסף הלוילהבין שמועות - 5 כר'
ירושליםתשנ"דטורצין, חזקיה אברהם ישעיה בן יהושע חנןלהבין שמועות - 2 כר'
ירושליםתשע"ומעש, יהודה ליב בן דבלהבין שמועות - 6 כר'

פתח תקוהתשע"בשווב, אהרן בן מנשהלהבין - ליל הסדר, הגדה של פסח



ירושליםתשע"בשטרן, אהרןלהבת אש - שבועות
בני ברקתשס"זרבינוביץ, דוד מתתיהו בן יחיאל יהושעלהבת דוד - 6 כר'
ישראלתשס"ואייזנטל, נפתלי הרצללהגות באמרי שפר
חמ"דחש"דצאצאי משפחת אברמסלהגיד בבוקר חסדך

ירושליםתשס"ואריאל, יעקב אריה בן משה  (עורך)להגיד - 4 כר'
בני ברקתשע"וניסן, ראובן יששכרלהדליק ולברך
לונדוןתשס"זגרינבלט, חיים יצחקלהוגה דעות

בני ברקחש"דלנדאו, מלהודות ולבקש
ניו יורקתשס"חברעוודה, שלמהלהודות ולהלל - חנוכה

בני ברקתשס"הוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבלהודות ולהלל - אוצר ההלכה והדרוש על הלל
ניו יורקתשע"אוינברגר, נחום עזריאל אלימלךלהודות ולהלל - 3 כר'

ירושליםתשנ"ולנדוי, בצלאל בן לוי יצחקלהודות ולהלל
ביתר עיליתתש"פפיינברג, עקביא דבלהודות ולהלל
ליקוודתשנ"גפרידמאן, שלמה זלמןלהודות ולהלל
ירושליםתשס"ארוזנווסר, משה יהודה בן צבי דבלהודות ולהלל

ירושליםחש"דמן, רפאל משה בן מרדכי ליבלהודות ולשבח - 2 כר'
בני ברקתשע"טדיין, נסיםלהודות לה'

בני ברקתשנ"ארובין, שאול בן שמואל אהרןלהודיע שכל קוויך לא יבושו
מודיעין עיליתתשע"וקסלר, אהרן בן מאירלהוסיף לקח ופלפול

ירושליםתשע"טכהן, תמיר שלמה בן ציוןלהורות חכמה ומשפט
ליקוודתשע"גמרגנשטרן, יהודה חייםלהורות לפניו - נגעים

בני ברקתשמ"גגעשטעטנר, נתן בן עמרםלהורות נתן <מועדים> - 5 כר'
בני ברקתשע"גגעשטעטנר, נתן בן עמרםלהורות נתן <תורה> - 5 כר'

בני ברקתשל"גגעשטעטנר, נתן בן עמרםלהורות נתן - 21 כר'
פיעטרקוב,תרע"א,הובשה, יחיאל מיכל בן ראובן צבילהחזקת היהדות

ירושליםתשמ"דהופמן, אברהם יצחקלהחזרת עטרה ליושנה בעשית הגבהת ס"ת כהלכתה
ליקוודתש"פרונטברג, משהלהחיות עם רב
מודיעין עיליתתשע"אלובנשטיין, יצחקלהחיות רוח ולב

ניו יורקתשל"וגולבסקי, חיים דובערלהט החרב המתהפכת
קרקוב Cracowתק"פרייניץ, מ ללהט החרב המתהפכת
פתח תקוהתש"סשואשי, נס-חילהט החרב המתהפכת

וילנה Vilnaתרכ"זפדר, טוביה בן צבי הירשלהט החרב
חמ"דחש"דבעילום שםלהיות אצלי

חמ"דתשע"זראובן, יהושע שילהיות בשמחה תמיד
ירושלים Jeruasalemתשע"בוסרמן, אברהם - הנקין, איתםלהכות שורש



תל אביב Tel Avivתשי"גנריה, משה צבי בן פתחיהלהלכות מדינה
ירושליםתשע"טקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןלהלכות צבור - 2 כר'

ירושליםתשע"הטרביס, דניאל יעקב בן פסחלהמשיך לחיות
ירושליםתשס"הטוויל, יעקב שמואל בן משה הכהןלהנחיל אוהבי יש - 3 כר'

פתח תקוהתשנ"דפרקי הכנה למסעות בני הנוער לפוליןלהנחיל לדורות
ירושלים Jeruasalemתשע"וברוק, יהונתן יהושע בן יוסףלהניח ברכה - עמ"ס חלה

חמ"דתשמ"טכהן, מיכאללהניח ברכה
ירושלים Jerusalemתש"ינטורי קרתאלהסיר המסוה

בני ברקתשס"אדומב, יונתן שרגא בן יוסףלהעיר להורות ולהשכיל - 4 כר'
בני ברקתש"פדיין, נסיםלהעלות נר תמיד

ירושליםתשנ"בהבלין, דודלהצדיק קודש
חש"דחפץ, מנחםלהצליח להשתדך ברוגע

בני ברקתשנ"ההנדין, מתניה בן ישראללהקים לאחיו שם
חיפה Haifaתרפ"חאפשטיין, יעקב נחום בן חיים הלוילהקים שם
חיפה Haifaתר"ץכשדאי, צבי בן דוד חייםלהר סיני

ירושליםתשס"חזילבר, יצחקלהשאר יהודי
ירושליםתרמ"גועד העוסקים בישוב הארץלהשיב לשואלנו

בני ברקתשפ"אגלרלהשכיל באמתך - 2 כר'
תש''פטבריהסגרון, מיכאל גבריאללהשכיל להיטיב

בני ברקתשס"בבעלום שםלהתגבר - מכתבי נחמיה לנחום (להפיג יגון מלב)
ירושליםתשע"טשמיר אסולין, משה בן יוסףלהתהלך באור החיים - 2 כר'

ירושליםתש"פהולצמן, אורילהתהלך
חיפהתשס"חגינצבורג, זאבלהתעלות - 2 כר'

ירושליםתשע"זמנשה, יעקב בן מנשהלהתענג על ה'
חמ"דתשע"חבעילום שםלהתענג - 3 כר'
מגדל העמקתשע"זישראל, אלקנה בן אליהולהתענג - 2 כר'
ירושליםתשע"דצימרוט, יהודהלהתענג - 6 כר'

כפר חב"דתש"עמכון טעם ודעתלהתפרנס
תל אביב Tel Avivתשס"באידל, שושנהלו בנגינות
תל אביבחש"דספר קהילהלובומול

ירושלים Jerusalemתשי"זספר קהילהלובלין - 2 כר'
טורונטו Torontoתשי"אשמן, נחמןלובלין

ישראלתשל"אספר קהילהלובץ' ודלטיץ' - ספר זכרון
תל אביבתשכ"הספר קהילהלודביפול (סלישט גדול) - ספר זכרון

בואנוס איירס,תשי"זספר קהילהלודז' - 2 כר'



תל אביבתשכ"בספר קהילהלודמיר - פנקס לודמיר (ולדמיר-וולינסק)
בני ברקתשע"וסילמן, אברהם יונהלווית חן

ירושליםתשמ"אלזכרו של יעקב אילוזלוז לאילוז
ורשה Warsawתרנ"חקארטוזינסקי, אהרן אליעזרלוח אוצר החכמה ועשר עולמים

וינה Viennaתרע"הקונשטאט, יצחק בן אליעזר ליפמאןלוח ארז החדש
אזמיר Izmirתרמ"אפאלאג'י, חיים בן יעקבלוח ארז - 2 כר'
קרקוב Cracowתרמ"ו - תר"נקונשטאט, יצחק בן אליעזר ליפמאןלוח ארז - 2 כר'

ירושליםתרנ"הלונץ, אברהם משה בן צבילוח ארץ ישראל <מבחר מאמרים> - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"אברנשטיין, אברהם חייםלוח ארץ ישראל על מאה וחמשים שנה

ירושליםתרנ"הלונץ, אברהם משה בן צבילוח ארץ ישראל - 16 כר'
טורנטו - ירושליםתשס"אעמדין, יעקב ישראל בן צבילוח ארש <מהדורת אוצרנו>

אלטונה Altonaתקכ"טעמדין, יעקב ישראל בן צבילוח ארש
ירושליםתש"סקלר, חיים - בן דוד, דרורלוח בכורי יוסף - 2 כר'

ירושליםתשפ"אזכאי, אהרןלוח ברכות
ירושליםתשס"חמנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהלוח ברכות

בני ברקתש"נגנוט, מרדכילוח דבר בעתו - 38 כר'
חמ"דחש"דעזראלוח דברי הימים

זרוק, רפאללוח דינים ומנהגים לק"ק יוצאי לוב - תשע"ה
בני ברקתשל"ההוצאת נצחלוח דף היומי - 2 כר'

בית שמשתש"עזלזניק, אליהו אשרלוח ההלכות והמנהגים - 13 כר'
ירושליםחש"דעידאן, צבילוח הזמנים כהלכתם - תש"פ

ניו יורק New Yorkתרצ"וניו יורק. עזרת תורהלוח היובל של עזרת תורה
תל אביב Tel Avivתש"זזדאק, יעקבלוח הלוחות של המאה העשרים
ניו יורקועד רבני ליובאוויטשלוח הלכות ומנהגים לחודש תשרי

תל אביבתש"מאבוזגלו, עמרםלוח הלכות ומנהגים - 2 כר'
ירושליםתשד"מוינד, אליהו שמואללוח הלכות ומנהגים - 2 כר'
ונציה Veniceשמ"דוויזינו, עזרא בן יוסףלוח המועדים וראשי חדשים

ירושליםתשס"בבן צור, יהונתן בן שלוםלוח המוקצה
כתב ידתרע"בתפילנסקי, נתנאל - סופר, דוד אהרן בן יעקב חייםלוח הנץ ושקיעת החמה לרבי נתנאל סופר - ובסופו טבלה

קזבלנקהתש"אנחמייאס, שלמהלוח העיבור של שארית העולם
לודז,תרפ"גיאנקילבסקי, אלוח הפעלים המשכלל
ירושלים Jerusalemתש"לברקלי, שאול אהרן בן מרדכילוח הפעלים השלם

פירט Fuerthתקכ"חמיכאל בן צבי יהונתןלוח הפעלים
ניו יורקתשל"דשציפאנסקי, ישראל שבתי בן אלחנןלוח השואה של יהדות פולין

ירושליםתשכ"אלוח התקון של ט"ס שבספר משנה ברורהלוח התקון של ט"ס שבספר משנה ברורה



ישראלתש"פשפונד, ישראל בן שלמה זלמןלוח זמן כהלכתו <רוז'ין סאדיגורה> - 4 כר'
פרנקפורט דמין Frankfתרפ"הלוח חרמוןלוח חרמון - תרפ"ה

ירושלים Jerusalemת"שאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)לוח חשבון השנים של השופטים ומלכי ישראל ויהודה - 2
לוח יומי הלכה למעשה  תשפ"א ג

תל אביבליפקין, חיים יצחקלוח יומי למוסר ומידות
ירושליםתש"אברינקר, דב נתןלוח ירושלים - 11 כר'
ירושלים Jerusalemתר"עירושלים. ישיבת זקני תלמידי חכמים הכלליתלוח ירושלמי - 2 כר'

לוגאסי, יאודהלוח ישראל
וינה1885סלומון ויללהם פרוינדלוח ל216 שנים תקמ"ה- תש"ס

קרית ספרתשס"טקובץ כולל לבו חפץלוח לבך - א
ירושליםתש"לברנשטיין, אברהם חייםלוח למאה ועשרים שנה

ירושליםתשכ"דברנשטיין, אברהם חייםלוח למאה שנה
ירושלים Jerusalemתרנ"דמוסאיוב, שלמהלוח לקביעות השנים

ירושליםתש"והצדקות המאוחדות בירושליםלוח לשנת תש"ז
ירושליםתש"זהצדקות המאוחדות בירושליםלוח לשנת תש"ח
ירושליםתש"מהצדקות המאוחדות בירושליםלוח לשנת תשמ"א
ירושליםתשמ"בהצדקות המאוחדות בירושליםלוח לשנת תשמ"ג
ניו יורק New Yorkתרצ"ההירשנסון, חיים בן יעקב מרדכילוח מועדי ישראל

ניו יורקתש"ממרגולין, משה א - הנקין, יוסף אליהולוח מנהגי בית הכנסת ע"פ פסקי הגרי"א הנקין זצ"ל והג
ניו יורקתשס"גאונגר, יששכר יואללוח מעגל השנה <סקווירא> - 8 כר'

קהל עדת ירושליםלוח מתמידים - תשע"ז תשע"ח
ירושלים Jerusalemת"שצלניקר, נחום אריה בן יצחק צבילוח נחוץ לארבע מאות שנה
בית שמשתשע"דלוח עבודת היוםלוח עבודת היום - תשע"ד
ניו יורקתר"ץלוח עברי טייטש - תר"ץ

נווילנאתרע"זnewלוח עברי טייטש - תרע"ח
ישראלחש"דקימלמן, אריהלוח עזר לפירושים מתקופת הגאונים

ירושלים Jerusalemתרנ"זאופלאטקה, רחמים יוסף חיים בן יצחקלוח על כח שנה
ירושליםתרצ"בלוח עץ חייםלוח עץ חיים - תרצ"ב

ניו יורקתשע"ושקו, יעקבלוח עקבי היום - 10 כר'
בני ברקתשע"בלוחות ללימוד יומילוח עתים לתורה

ירושליםתש"פסופר, דוד אהרן בן יעקב חייםלוח שנה עיתים לבינה - 578 כר'
ברקורנ"ולוח קירלוח שנת רנ"ג

מנדלוביץ, נפתלי הירץלוח שנתי לתכנית לימוד השולחן ערוך
ירושליםתש"חמדרש בני ציוןלוח תורת הארץ - תש"ח

בני ברקתשפ''אפרידמן, אלחנן בן מאירלוחות אבן - 3 כר'



תשס"הפרידמן, אלחנןלוחות אבן - 2 כר'
כפר הרא"התשע"אצוקרמן, אברהםלוחות אבן - 2 כר'

לוחות אבנים
לבוב Lvovתרכ"הצוזמיר, עוזר בן אברהםלוחות העדות - 2 כר'
לידן Leidenתקט"ז - תקי"זהלוי, רפאל בן יעקב יוסףלוחות העיבור - 2 כר'

קדומיםתשפ"אמתלון, יעקב מאיר בן כדורילוחות ושברי לוחות - על הלוח העברי
בני ברקתשנ"אקלוגמן, בן ציון (עורך)לוחות ושברי לוחות

פרנקפורט דמין Frankfתרס"דפרידברג, חיים דוב בריש בן אברהם מאיר הלוילוחות זכרון
חמ"דתשע"האוסף לוחותלוחות זמנים שביעית תשע"ה

ורשה Warsawתרמ"האייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעלוחות עדות
ונציהת"רלוח שנה. ונציהלוחות שנה ישנים - 49 כר'
זולצבאךתק"מלוח שנה. זולצבאךלוחות שנה ישנים - 9 כר'
בולגריהתרצ"גלוח שנה. לאדינולוחות שנה ישנים - 5 כר'

שאלוניקיתר"כלוח שנה. לאדינו.לוחות שנה ישנים - 68 כר'
מונטוידאותרצ"זלוח שנה. ספרדית.לוחות שנה ישנים - 7 כר'
פיורדאתקמ"אלוח שנה. פיורדאלוחות שנה ישנים - 2 כר'

אלטונה Altonaתקט"ואייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעלוחת עדות - 2 כר'
ונציה Veniceתק"באריה יהודה ליב בן שמואל גרשוןלוית חן ואור יקרות

חמ"דתשס"חבעילום שםלוית חן לראשך
מנטובה Mantuaשי"זבנוונטו, עמנואל בן יקותיאללוית חן - 2 כר'

אלטונה Altonaתצ"ב - תצ"גהקשר, אפרים בן שמואל זאנוויללוית חן
ירושלים Jerusalemתש"חוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודלוית חן

מודיעין עיליתתשס"דכהן, ראובן נח בן יוסף לייבלוית חן - 3 כר'
באר שבעתשס"זלוי בן אברהםלוית חן - 2 כר'
בני ברקתשס"אליטש-רוזנבוים, משה חיים סג"ללוית חן - משלי

ניו-יארק,תש"זסינגר, חנוך הניך בן אהרן אליהולוית חן
ירושליםתשע"הפלס, מיכאל ישורון בן משה מאירלוית חן - מעשרות

ירושליםתש"סקובץ ישיבת לוית חןלוית חן
ני יורקתשס"וקוסובסקי, חינה בת בן ציוןלוית חן
חמ"דחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןלוית חן

ירושליםתשמ"ורודנסקי, יוחנן בן אברהםלוית חן - סוכה
ירושלים Jeruasalemתשס"חקובץ חבורות ישיבת מרכז הרבלולא תורתך
ירושליםתש"סטייטלבוים, שלמה יעקבלולאות תכלת

תל אביב Tel Avivתשי"גספר קהילהלומזה - ספר זיכרון לקהילת לומזה
תל אביב Tel Avivתשי"בספר קהילהלוניניץ - קוזנהורודוק



תל אביבתשכ"חספר קהילהלוקאוו (לוקוב)
ירושליםתשמ"בגרידי, שמעוןלזכר הר"ר שלום קלזאן

וילנה Vilnaתקצ"דיחיאל מיכל בן צבי הירש ממינסקלזכר לישראל
בני ברקתשע"דמלול, שלמהלזכר עולם

ירושלים Jerusalemתש"דוואגנברג, שושנה בת מרדכילזכר שושנה וגנברג ע"ה
תל אביב Tel Avivתש"גתל-אביב. הרבנות הראשיתלזכר תשעים ושלש מאחיותינו בפולין

גבעתייםתשכ"חדורף, משה אשר הכהןלזכרו של הרב משה אשר דורף
פתח תקוהתשנ"דספר זכרוןלזכרו של חיים הלל בקשט
מרקוס, יוסף  בן אברהם ישראללזכרו של ר' יוסף מרקוס

חמ"דחש"דשראל, חיים צבי הכהןלזכרון לפני ה' תמיד
ניו יורקחש"דגרשטיין, יעקבלזכרון עולם

ירושליםתשכ"חזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןלזכרון
בית אלתשע"דמלמד, זלמן ברוךלזמן הזה - 2 כר'

בית אלתשס"דמלמד, זלמן ברוךלזמן ולשעה
חמ"דתשע"זהס, מרדכי זאבלזמן חרותנו
תל אביבתשכ"חאלפסי, יצחק בן ישראללחג החרות

מודיעין עיליתתשס"חקובץלחדשיו יבכר - ב
ירושליםתשס"השביב, יהודהלחדשיו יבכר
חמ"דתשע"ושטיינהויז, יעקב ישראל בן יוסף חייםלחדשיו יבכר

תל אביבתשי"זספר קהילהלחווא
בני ברקתשע"היעקבזון, מרדכי עמרםלחושבי שמו

בני ברקתשנ"הקובץלחושבי שמו - 4 כר'
פרנקפורטתרמ"א-תרצ"הברלינר, אברהם בן צבי הירשלחות אבנים

חמ"דתשס"זכהן, שלחזור בתשובה ע"פ המגילה
ירושליםתשע"גגרינבוים, ברוך צבי בן ישראל מרדכילחזור בתשובה
מודיעין עיליתחש"דרוט, אלימלךלחזות בנועם ה'

בני ברקתשס"ובעילום שםלחזות בנועם - 4 כר'
בני ברקתשע"זהתאחדות החבורות צעירי סאדיגורהלחזות בנועם - 8 כר'

בני ברקתשע"גלאם, אברהם שמואל אלתר בן יוסףלחזות בנועם - תמורה
מודיעין עיליתתשע"אנויפלד, משה עזריאל אליהו אברהםלחזות בנועם - לבדד ישכון

לחזות בנעם ה'
מעלותתשע"זויצמן, ישי בן יהושעלחזות בנעם - אורו של התלמוד הירושלמי

מודיעין עיליתתשע"אנויפלד, משה עזריאל בן אליהו אברהםלחזות בנעם - 5 כר'
ירושליםתשכ"אספר זכרון  לאברהם יצחק רענן קוקלחי ראי
ניו יורקתשע"חרוזן, אהרן יוסףלחי ראי



מודיעין עיליתתשע"גרובי, אברהם יוסף בן מרדכילחי רואי
ירושליםחש"דורנר, דודלחיות אל סף האושר

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןלחיות אמונה
חמ"דתשס"טכהן, שלחיות באמת

כפר חב"דתשס"זגינזבורג, יצחק בן שמשוןלחיות במרחב אלוקי
בני ברקתש"פבעילום שםלחיות כהלכה

כפר חב"דתש"ע - תשע"בגינזבורג, יצחק בן שמשוןלחיות עם הזמן - 5 כר'
ירושליםתשמ"אאלישר, אליהו בן יצחק שמעיהלחיות עם יהודים
ירושלים Jeruasalemתשס"התאנה, ברוךלחיים בירושלים
אזמיר Izmirתרל"חפאלאג'י, חיים בן יעקבלחיים בירושלם

הנאו Hanauתפ"וחאגיז, משה בן ישראל יעקבלחישת שרף <למען דעת כל עמי הארץ>
ירושליםתש"נבורגיל, אברהם בן עזוזלחם אבירים <מהדורה חדשה> - 3 כר'

ונציה Veniceשס"הבורגיל, אברהם בן עזוזלחם אבירים
בני ברקתש"עחדאד, אוהדלחם אבירים
ורשה Warsawתרנ"ויעקב משה בן אברהםלחם אבירים
חמ"דתשע"אמגן, יעקב בן אברהםלחם אבירים
ירושליםתשמ"המועלם, דוד חי שאול משה סלימאןלחם אבירים
ירושליםתשנ"הפישמאן, אלימלך בן ישראללחם אבירים

בני ברקתשע"ושושן, איתן בן אליהולחם איש - לחם משנה
ירושליםתשנ"דוינגוט, שמואל יהודה - וינגוט, אפרים שרגאלחם אשי <מהדורה חדשה> - 2 כר'

צפתתשכ"אוינגוט, שמואל יהודה - וינגוט, אפרים שרגאלחם אשי - בראשית
קרית אתאתשמ"ומילר, אשר אנשיל יהודה בן חייםלחם אשר - 2 כר'

שטול, אשר אלחם אשר - בבא מציעא
ירושליםתשס"חקורזון, דוד גדעון בן פנחסלחם בכורים
ורשהתרכ"טדי אוזידא, שמואל בן יצחקלחם דמעה
ירושלים Jerusalemתש"יהלוי, יוסף צבי בן אברהםלחם הארץ

בני ברקתשמ"אהכהן, שאול בן משהלחם הבכורים - 2 כר'
ברוקליןתשס"זדוד, יוסף בן דוד משאלוניקילחם הפנים <מהדורה חדשה>

שלוניקי Salonikaתצ"טדוד, יוסף בן דוד משאלוניקילחם הפנים
בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהלחם הפנים

פירט Fuerthתצ"חמשה יקותיאל קופמאן בן אביגדור הכהןלחם הפנים - 4 כר'
ירושליםתשל"א - תשל"בנחמן בן שמחה מברסלבלחם הפנים
ירושלים Jeruasalemתשע"גקימן, זאב הלוילחם הפנים

ירושליםתשס"גהאזענפעלד, יוסף יצחקלחם התמיד גביעי זהב
בני ברקתשס"וגאנצפריד, שלמה בן יוסףלחם ושמלה <מהדורה חדשה>



וילנה Vilnaתר"י - תרט"וברקוביץ, בן-ציון יהודה בן אליהולחם ושמלה
לבוב,.[תרכ"א]גאנצפריד, שלמה בן יוסףלחם ושמלה - 2 כר'

ניו יורקתשס"טבלוך, משה בן אברהם יחזקאללחם חקי
בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהלחם חקי

ניו יורקתשמ"ההוברמן, זאב בן שלמה הכהןלחם חקי - 2 כר'
סביונטה Sabbionetaשי"ד - שט"ולירמה, יהודה בן שמואללחם יהודה <ר' יהודה לירמה>

ירושליםתשל"אזארקו, יהודה בן אברהםלחם יהודה - 2 כר'
ליוורנו Livornoתק"העייאש, יהודה בן יצחקלחם יהודה - 2 כר'

אלעדתשע"טלוי, יהודהלחם יומם
ג'רבה Djerbaת"שבוכבזא, יצחק חי בן גבריאל כמוסלחם לפי הטף - 2 כר'

ירושליםתש"נאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהלחם מן השמים
ליוורנו Livornoתר"ה - תר"חאזולאי, משה בן רפאל ישעיהלחם מן השמים - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoתרס"הצמח, יעקב בן חייםלחם מן השמים
לובלין Lublinת"בליפשיץ, משה בן נח יצחקלחם משנה על מסכת אבות

אמשטרדם Amsterdamתס"ג - תע"דדי בוטון, אברהם בן משהלחם משנה - 2 כר'
קרקוב Cracowשצ"זליפשיץ, משה בן נח יצחקלחם משנה - 5 כר'

סטרזבור Strasbourgתקל"זאלגאזי, נסים שלמה בן אברהםלחם סתרים - 3 כר'
ירושליםתש"סטאיטאצאק, יוסף בן שלמהלחם סתרים - 3 כר'

לונדון Londonתקמ"דחסאן, רפאללחם עוני
ברדיטשוב Berdichevתרס"חפאלאנט, לוי בן ישעיה יוסףלחם עוני
בני ברקחש"דפרייס, משה בן ישכר הלוילחם עוני

ירושליםחש"דאינטראטר, שלמה יהודהלחם עני - דברי שלמה יהודה
ירושליםתשס"גגייזלר, זאב חיים בן נתן יהודהלחם עני

וילנה Vilnaתרנ"ט - תרע"גברודנא, אברהם צבי בן משהלחם ערב (מתוך ברכת אברהם)
אלעדתשע"טשנייבלג, לוי יהושע בן פנחסלחם פנים - הלכות שבת

ירושליםתשל"דליטש-רוזנבוים, משה חיים סג"ללחם רב השלם
קרקוב Cracowתרמ"הדי בוטון, אברהם בן משהלחם רב

קליינווארדייןתרפ"אליטש-רוזנבוים, משה בן גרשון הלוילחם רב - 2 כר'
ירושליםתש"סליטש-רוזנבוים, משה חיים סג"ללחם רב - 3 כר'

פרג Pragueשס"חשמואל בן יוסף יוסקה מלובליןלחם רב
ירושליםתשנ"אארנרייך, שלמה זלמן בן יעקבלחם שלמה <מהדורה תניינא>

ירושליםתשמ"דלאניאדו, רפאל שלמה בן שמואללחם שלמה <מכון הכתב>
ירושליםתשל"זארנרייך, שלמה זלמן בן יעקבלחם שלמה - 6 כר'

שלוניקי Salonikaתקנ"הבולה, שלמה בן רפאל משהלחם שלמה
ונציה Veniceשנ"זהלוי, שלמה בן יצחק הזקןלחם שלמה



קוזניץ Kozieniceתרע"ברפאפורט, שלמה זלמן בן יצחקלחם שלמה
ונדסבק Wandsbeckתצ"ג - תקכ"חעמדין, יעקב ישראל בן צבילחם שמים - 6 כר'

בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהלחם שמן
ניו יורקתשכ"ברובין, מנשה בן אשר ישעיהלחם שמנה
ירושלים Jerusalemתרס"חבורנשטיין, יחיאל מיכל בן זרחלחם שערים
בעילום שםלחם שערים
הוראדנא,תקמ"חשאול בן משה מקיידאןלחם שערים
מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכללחם תנופה
פירט Fuerthתקמ"אקרגלושקר, אהרן בן ישעיהולחם תרומה

ניו יורקתשע"דקובץ חידושי תורהלחמה של תורה
באר שבעתשע"אקליין, מרדכי בצלאל בן אלעזרלחמי אבירים - הלכות נדה

ניו יורקתשע"גזילברשטיין, אהרן בן יוסף צבילחמי ברכה - 2 כר'
ירושליםתשנ"חלחמי פסחיםלחמי פסחים
ונציהתק"אבאסאן, ישעיהו בן ישראל חזקיהלחמי תודה

אופנבך Offenbachתקע"והורוויץ, צבי הירש בן פינחס הלוילחמי תודה - 2 כר'
בני ברקתשס"גקליין, משה שאוללחמניות מזונות

מודיעיןתשע"חקיהן, שחרלחן ולכבוד
ג'רבהתר"צלחניםלחנים

ירושלים Jerusalemתרצ"וגשורי, מאיר שמעון בן אליעזרלחסידים מזמור
תל אביב Tel Avivתשי"זכהנא, קלמן בן בנימין זאב הכהןלחקר ביאורי הגר"א

בודפסטתרצ"חקליין, שמואללחקר הכנויים והתוארים
ניו יורקתש"הווייס, אברהם בן דב בערלחקר המשנה והתלמוד

ניו יורק New Yorkתשט"וווייס, אברהם בן דוב ברלחקר התלמוד
ירושלים Jerusalemתשי"גהרכבי, צבי הירש גרשון בן יהודה ליבלחקר משפחות - 2 כר'
קובנה Kaunasתרצ"ברובינשטיין, שמואל משה בן יצחקלחקר סדור התלמוד

חיפה Haifaתרפ"טלווין, בנימין מנשה בן מאירלחקר שאילתות רב אחאי גאון
ירושלים Jerusalemתש"כמרגליות, ראובן בן משהלחקר שמות וכינויים בתלמוד
ירושלים Jerusalemתרפ"טגולאק, יהודה ליב אשר בן שניאור זלמן הלוילחקר תולדות המשפט העברי

ברלין Berlinתרפ"ד - תרצ"בהלר, חיים בן ישראללחקרי הלכות - 2 כר'
תל אביבתשל"ויצחקי, יצחק (עורך)לחש וקמע

ירושלים Jerusalemתשי"גזאקס, יהושע פישללחשבון עולמה של היהדות הנאמנה
גענף - שוויץתשס"בבאללאג, משה עזריאל בן יעקבלחשוב מחשבות
מרכז שפיראתשע"אאסופת מאמרים על השבתלטועמיה חיים

ירושלים,תשי"זזאריצקי, דוד בן אשרלי השיר
ניו יורק New Yorkתשי"זלוסטיג, יהושע יונתן בן משה שמואללי יהושיע, דבר בעתו



פקש Paksתרס"הבראך, שאול בן אלעזרליבא בעי
תשע"גדיקמן, אוריליבאי באורייתא - בר מצוה בהלכה ובאגדה

ירושליםתשע"זמנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהליבון הברכה
ירושליםתשס"אשיינברגר, צבי הירשליבון הלכות - 2 כר'

בני ברקתשע"דשץ, שמואלליבון הלכתא - הגעלת כלים
בני ברקתשע"טבן דב, יהושע בן יוסף חייםליגמר איניש - כלים א

תל אביבתש"נהכהן, מרדכי בן חנוך חייםליד המעין
בני ברקחש"דסלובטיצקי, שלמהליד שלחן שבת - 5 כר'

תל אביבתש"לספר קהילהלידא - ספר לידא
תל אביבתשל"גספר קהילהלידיניץ

אשדודתשע"טגייגר, יחזקאל יוסףליהודה ויאמר
עפולהתש"פמכון מרי"ח ניחוחליהודים היתה אורה ושמחה

ירושליםתשכ"דבריזל, אלעזר בן דוד אריהליהודים היתה אורה
בני ברקתשע"גגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהליהודים היתה אורה
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךליהודים היתה אורה
ירושלים Jeruasalemחש"דפוגל, אהרן בן שלוםליום אתמול - 2 כר'

תל אביבחש"דספר קהילהליז'נסק - ספר זכרון לקדושי ליזנסק
חיפה Haifaתש"כקריב, אברהם יצחק בן יעקבליטא מכורתי - 2 כר'

בני ברקתשכ"החסידה, שמואל - צינוביץ, משהליטא - 2 כר'
ניו יורקתשי"אקולטור-געזעלשאפט פון ליטווישע יידןליטע - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"גבן דוד, שלמהליל ההצלה
ניו יורקתשס"זברעוודה, שלמהליל שמורים
ליוורנותרמ"וסדר ליל פסחליל שמורים

ירושליםתשס"ובאום, אברהםלילה כיום יאיר
ירושליםתשס"אטננבוים, יעקב בן יצחק מתתיהולילה כיום יאיר - ליל הסדר

ירושליםתשע"טטננבוים, יעקבלילה כיום יאיר
בני ברקתשע"טרוטברג, צבי בן זלמןלימד דעת

פתח תקוהתשע"זבריגה, רוןלימוד בנושא - 2 כר'
כפר חב"דתשע"חבטאון 'התמים'לימוד החסידות בתומכי תמימים

חמ"דחש"דקובץלימוד הפרשה בליקוטי תורה ותורה אור
ירושליםתשנ"וזכאי, אהרןלימוד התורה

אמשטרדם Amsterdamתק"לחברון. כנסת ישראל ועבודת הקודש וגמילות חסדלימוד וסדר הישיבה אשר בעה"ק חברון
ירושלים Jerusalemתשל"באלפאנדארי, שלמה אליעזר בן יעקבלימוד זכות

ירושליםתשנ"הרז, יצחק עקיבא אריהלימוד חק לישראל
ירושליםתשכ"בקופרמן, יהודהלימוד סוגיא בתורה עפ"י המקורות - 17 כר'



ישראלתשנ"בקפשיאן, דודלימוד סודות התורה
חמ"דתשע"ומכון לעובדא ולמעשהלימוד שולחן ערוך במשנת ברסלב

ירושליםתשמ"זגרידי, שמעוןלימוד תורה בתימן
מונקץ' Mukachevoתרנ"זוויטאל, חיים בן יוסףלימודי אצילות

בני ברקתשכ"בפייבלזון, אלעזר יעקב חיים בן ברוך יוסףלימודי דעה - 3 כר'
בני ברקתשס"זכולל טהרות בעיוןלימודי דעת - 5 כר'
תשע"דכולל טהרותלימודי דעת - 8 כר'

בני ברקתשל"דוולף, יוסף אברהםלימודי חול על טהרת הקודש
ניו יורקתשנ"אאלפרט, ניסן ליפאלימודי ניסן - א

ירושליםתשס"השוורץ, יואל בן אהרןלימודים שראוי ללמדם בישיבת שם ועבר
תל אביב Tel Avivתשי"גספר קהילהלינטשיץ - ספר לינטשיץ

תל אביבתשכ"וספר קהילהלינסק, איסטריק, בליגרוד, ליטוביסק - ספר יזכור לקדוש
אנטוורפןבעילום שםלינת הצדק - סוכות

תל אביבתשמ"טספר קהילהליפנו
תל אביבתשכ"טספר קהילהליפנישוק - ספר זכרון לקהילת ליפנישוק

תל אביבתשכ"גספר קהילהליפקני - קהילת ליפקני
ליוורנו Livornoתרס"באבן-דנאן, יצחק בן שמואלליצחק ריח

ירושלים Jerusalemתרפ"ב - תרצ"הדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןליקוט אמרים - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemחש"דשרייבר סופר, יוסף יצחקליקוט אשת חיל

בני ברקתשע"חבויאר, משה חיים בן יואל יהודהליקוט בדיני הכשר כלים
בני ברקתשס"זבויאר, משה חיים  בן יואל יהודהליקוט בדיני תערובות

חמ"דתשע"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ליקוט ביאורי הגר"א על הזוה"ק <ברית אליהו>
חמ"דחש"דבעילום שםליקוט בענין בנין בית המקדש והקרבת קרבנות בזמן הזה

ירושליםתשע"וקהל חסידי בויאןליקוט בעניני תורה ותפילה ועבודת השי"ת - 3 כר'
ירושליםתשע''זרפפורט, יהודה אריה בן יצחק הכהןליקוט הערות מגליונות הספר אהבת חסד

ישראלתשנ"חליקוט בדין איסור פינוי המתיםליקוט ובירור בדין  איסור פינוי המתים
מושב בטחהתשע"דזכות, משה בן מרדכיליקוט מספרי הרמ"ז על ספר הכוונות

מוסדות טשערנוביל בני ברקליקוט מראי מקומות על התורה ומועדים
חמ"דחש"דליקוט ספרי סת"םליקוט ספרי סת"ם

תפרחתשמ"ג - תשנ"זמכון ליקוט ראשונים תפרחליקוט ראשונים - 21 כר'
ליקוט שמחת נעים

ירושלים Jeruasalemתשע"דליקוט תשובותליקוט תשובות בענין ביה"ק העתיק בבית שמש
בני ברקתשכ"חאיגר, עקיבא בן משהליקוט תשובות וחידושים מרבינו עקיבא איגר

ירושליםחש"דשרייבר, יום טוב ישראל פישלליקוטי אבידה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשכ"גוויינברג, אפרים בן נפתליליקוטי אבן, תפלות הבוקר



אשדודתשע"חאלטמן, אברהם בן חיים הלויליקוטי אברהם עטרת צבי
ורשה Warsawתר"האברהם בן יצחק משוורזנץליקוטי אברהם - 2 כר'

ירושליםתשל"וונגרובר, אברהם בן יהודה יוסףליקוטי אברהם
ישראלתשמ"זמהודר, אברהם בן יעקב הלויליקוטי אברהם - 2 כר'
ניו יורקתשע"זזילבר, מאיר טודרוסליקוטי אגדה ומוסר - ב

,(חיפה)תש"ד-(הק' תש"ז)מלין, יהודה יצחק בן פסחליקוטי אגדה - 2 כר'
ירושליםתשס"בללום, ישועה בן מכלוף ביביליקוטי אהרן

קרית יואלתשע"גטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאליקוטי אורה - 5 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםליקוטי אורות בענין הבטחון

חיפהתשנ"דברשינסקי, אלחנן הכהןליקוטי אלחנן - 7 כר'
בני ברקתשל"דנוסבוים, חיים אלחנןליקוטי אלחנן
קרית מוצקיןתשס"חדרעי, אליהוליקוטי אליהו

ניו יורקתשע"דוולפסון, משהליקוטי אמונת עתיך - 3 כר'
בגדאד Baghdadתרצ"זמועלם, יחזקאל מאיר בן רחמיםליקוטי אמרי אבות

בגדאד Baghdadתרצ"ב - תרצ"המועלם, יחזקאל מאיר בן רחמיםליקוטי אמרי אל - 4 כר'
בגדאד Baghdadתרצ"טמועלם, יחזקאל מאיר בן רחמיםליקוטי אמרי ט"ו בשבט

ניו יורקתשע"אווייס, יוסף מאיר בן שמואל צביליקוטי אמרי יוסף - 3 כר'
זולקוה Zholkvaתקס"באברהם בן יהודה ליב מברודיליקוטי אמרים <על פרק שירה>
סלויטה Slavutaתקנ"ו - תקנ"זשניאור זלמן בן ברוך מלאדיליקוטי אמרים <דפו"ר> - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"זשניאור זלמן בן ברוך מלאדיליקוטי אמרים <תניא> - 2 כר'

חמ"דתשפ"אשניאור זלמן בן ברוך מלאדי - ניסן, יעקב ישראלליקוטי אמרים תניא <באר יעקב> - א
לבוב Lvovתרע"אמנחם מנדל בן משה מוויטבסקליקוטי אמרים - א

מץ Metzתקע"האופנהיים, גומפריךליקוטי אפרים
ירושליםתשס"טברום, אברהם שלמה בן ישראל יצחקליקוטי אש
ירושליםתשע"אשהרבני, אוריליקוטי אש

ניו יררקתשכ"חקארף, יהושע בן גדליהליקוטי ביאורים בספר התניא - 4 כר'
ורשה Warsawתרכ"חשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןליקוטי ביאורים

מונטריאול Montrealתשי"דרוזנברג, אהרן אלימלך בן יהודה יודלליקוטי בית אהרן
מונקץ' Mukachevoתרמ"גסופר, נפתלי בן מרדכי אפרים פישלליקוטי בית אפרים ממטה נפתלי

מונקץ' Mukachevoתרמ"גסופר, נפתלי בן מרדכי אפרים פישלליקוטי בית אפרים - 2 כר'
בני ברקתשנ"דרוטנברג, יוסף בן צבי הלויליקוטי בני שלשים

ניו יורקתשס"חישראל בן אליעזר (בעש"ט)ליקוטי בעש"ט <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרע"אישראל בן אליעזר (בעש"ט)ליקוטי בעש"ט

ניו יורקחש"דתאומים, נתן בן פנחס יוסףליקוטי בר פחתי
ורשה Warsawתרס"גברמאן, יחיאל מיכל שלמה בן אברהם משהליקוטי בשמי"ם



בית שמשתשע"ואויערבאך, אברהם דוב בן דודליקוטי בת עין
ניו יורק New Yorkתשי"א - תשי"באלטר, שמואל בן אברהם יהודהליקוטי בתר ליקוטי - 14 כר'

ברלין Berlinתרנ"זהופמן, דוד צביליקוטי בתר ליקוטי
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חליבסקינד, בנימין זאב בן א יליקוטי גאונים

ירושליםתש"זאליהו נחום פרוש גליקמןליקוטי גמרא לכל השנה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"אבכרך, דוד בן חנוךליקוטי דב"ש

ירושליםחש"דלקט אמרים מרבוה"ק מלעלובליקוטי דברי דוד
נתניהתשנ"אהאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושליקוטי דברי חיים - קדושין

ירושליםתשס"זמרדכי רוטנברג (עורך)ליקוטי דברי רבוה"ק מביאלא - 2 כר'
ירושליםתשל"זלאנייאדו, דוד בן ציוןליקוטי דוד
אלעדתש"סקפשיאן, דודליקוטי דוד

ירושלים Jerusalemתר"סאמינוף, אברהם בן בנימיןליקוטי דינים - 6 כר'
חיפהתשכ"גיצחק בן אברהם שלמהליקוטי דינים - הלכות שחיטה בקצרה

בני ברקחש"דויינגולד, יעקב בן שרגא יאירליקוטי דעת
ניו יורקתשע"בהורוויץ, מאיר יצחקליקוטי דרשות - שמות-משפטים

ירושליםתשס"דקרייזווירט, חייםליקוטי דרשות - 5 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"אשפירא, אהרן דוד בן יקותיאלליקוטי דשא

לובלין Lublinתנ"זלוי, אריה ליב בן שמואלליקוטי האור - 2 כר'
חמ"דתשע"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ליקוטי הגר"א <ברית אליהו>

ורשה Warsawתרמ"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ליקוטי הגר"א - 4 כר'
זיטומיר Zhitomirתרס"גפרידמאן, משה בן יהושעליקוטי הוראות
ורשה Warsawתרל"זהירשקופף, פינחס בן זאב וולףליקוטי הזאבי
ברלין Berlinתרס"זבאמברגר, נתן בן יצחק דוב הלויליקוטי הלוי

ברכהתשע"דשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץליקוטי הלכות <מכון בשן> - 8 כר'
ירושליםתשס"זשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץליקוטי הלכות <משך הנחל> - או"ח א

וילנה Vilnaתרמ"טתלמוד בבלי. תרמ"ט. וילנהליקוטי הלכות (לקח טוב)
וילנה Vilnaתרע"אתלמוד בבלי. תרע"א. וילנהליקוטי הלכות (לקח טוב)

ניו יורקתשל"טוויגדער, שבתי שלמהליקוטי הלכות על הלכות סת"ם
ניו יורקתשל"זוויגדער, שבתי שלמהליקוטי הלכות על הלכות צדקה

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ד - תר"עברונשפיגל, יום-טוב נטיל בן צבי דובליקוטי הלכות - 3 כר'
ורשה Warsawתר"ס - תרפ"בכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - אקרמן, מרדכי דליקוטי הלכות  - <עם פירוש מרי"ד>

ורשה Warsawתר"ס - תרפ"בכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבליקוטי הלכות - 3 כר'
ז'ולקוואתר"חשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץליקוטי הלכות - 23 כר'

ירושליםתשס"הלניאדו, מאיר בן אברהםליקוטי המליץ
ברסלאו Breslauתרל"גפרנקל, שרגא פייבש בן מתתיהו הלויליקוטי המשנה



ירושליםתשמ"וגולדשטיין, יששכר דובליקוטי הערות על ספרי תשובות חת"ס - 6 כר'
ונציה Veniceרע"טשלמה בן יצחק (רש"י)ליקוטי הפרדס <דפו"ר> - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoתרנ"זשלמה בן יצחק (רש"י)ליקוטי הפרדס - 2 כר'
ירושליםבלייער, יהודה זאבליקוטי הפרשה

בני ברקתשכ"הטולידנו, שמואלליקוטי הקדמות - א
ירושלים Jeruasalemתש"ן - תשנ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן - נריה, משה צבליקוטי הראי"ה - 3 כר'

מונקץ'  Mukachevoתרנ"אהבנשטריט, משולם זושאליקוטי הרמ"ז
ירושליםחש"דלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)ליקוטי הש"ס (מהדורת פרדס יצחק)

ירושליםתשד"םלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)ליקוטי הש"ס - 3 כר'
ירושליםתשל"חשוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןליקוטי ופסקי מהרש"ם - בבא בתרא

בני ברקתשס"דליקוטיםליקוטי זהב
ברטיסלבה Bratislavaתרל"ח - תרנ"גפלויט, חזקיה פייבל בן חייםליקוטי חבר בן חיים - 11 כר'

ירושלים Jerusalemתרע"הלוי, חיים זגולליקוטי חז"ל
ירושליםחש"דפריינד, משה אריה בן ישראלליקוטי חידושי תורה - 3 כר'

ציריךתשמ"אשמרלר, משה חייםליקוטי חידושים ודרושים
תל אביבתשנ"ביוסקוביץ, יעקב זאבליקוטי חידושים ושו"ת <הגרי"ז יוסקוביץ>

קרית אונותשס"ובדיחי, חיים בן יחיאליקוטי חיים
ירושליםתש"פווייץ, חיים יצחק דודליקוטי חיים - 5 כר'

ירושליםתשכ"זוויץ, חיים יצחק דודליקוטי חיים
אלעדתש"פשפירא, חיים בן דבליקוטי חיים - פורים
ירושליםתשע"זשמואלביץ, רפאל בן חיים הלויליקוטי חכמה ומוסר
תל אביב Tel Avivתשל"ודיין, משהליקוטי חמד - 2 כר'

ירושליםתשס"זכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבליקוטי חפץ חיים על דעה והשקפה
ירושליםתשל"גכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבליקוטי חפץ חיים - 6 כר'

ניו יורקתשע"הווייס, יצחק אייזיק בן יוסף מאירליקוטי חקל יצחק - מועדים
בית שמשתשע"אדפנר, זאב בן  אלעזר זיסמןליקוטי טהרה

ירושליםתשע"חסמט טרייטל, יהודה בן יששכר דבליקוטי טוב להודות
ניו יורקתשל"ודירקטור, ישעיהו טוביה הלויליקוטי טל

בני ברקתשע"באלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי - היינה,ליקוטי יהודה  <מהדורה חדשה> - 5 כר'
ירושליםתש"לאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי - היינה,ליקוטי יהודה - 11 כר'

ניו יורקתשי"זשינפלד, יהושעליקוטי יהושע
ירושליםתשס"דברקוביץ, פנחס בן שרגא מנחםליקוטי יום טוב - ביצה

ירושליםתשמ"הענבתי, יוסף  בן מאירליקוטי יוסף מדי שבת בשבתו - 2 כר'
ירושליםתשמ"הגבאי, יוסףליקוטי יוסף

ירושליםתשמ"זזאב, יוסף חיים בן שלמהליקוטי יוסף - 5 כר'



מינקוביץ Minkovtsyתקס"גיוסף יוסקא בן יצחק הלויליקוטי יוסף - 2 כר'
ורשה Warsawתרס"דפראגר, יוסף חיים בן אברהם יהודה ליבליקוטי יוסף
ניו יורק New Yorkתרצ"גשפילמאן, יוסף יוזפא בן אברהם אליעזרליקוטי יוסף

ירושליםתשס"חרייניץ, יוסף שלמה בן שמואל דודליקוטי יושר - לא יחפור
בני ברקתשמ"ולוינשטיין, יחזקאל הלויליקוטי יחזקאל

ירושליםתשע"המורגנשטרן, יצחק מאיר בן יעקב מנחםליקוטי ים החכמה - 3 כר'
מנצ'סטר Manchesterתרנ"דקליינרמאן, דוד בן יעקבליקוטי יעב"ץ
ירושליםתשל"גלבלוויטש, יעקב יהודה בן יהושע דבליקוטי יעקב
גריבו Grajevoתרע"בפרום, יעקב ניסן בן אריהליקוטי יעקב
ירושליםתשל"חבלושטיין, יצחקליקוטי יצחק
ירושלים Jerusalemתשי"אגלב, יצחק אייזיק בן שלמה זלמןליקוטי יצחק
וילנה Vilnaתרס"איצחק בן מנחם מאניש הכהןליקוטי יצחק

ווארשא,תרנ"ז,רוטהולץ, יצחק איציק בן שמואלליקוטי יצחק - 2 כר'
פרנקפורט דמין Frankת"קשץ, יצחק אייזיק בן זאב וולףליקוטי יצחק

בני ברקתשע"חהגר, משה יהושע בן חיים מאירליקוטי ישועות משה
ניו יורק New Yorkתרצ"הגרוס, ישעיה בן משה שמואלליקוטי ישעיה - בראשית

בני ברקתשנ"במגיד, יוסף אברהם בן יצחקליקוטי ישרים - 5 כר'
לונדוןתש"לשטינברג, מאיר הלויליקוטי מאיר - א

הר ברכהתשס"חרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןליקוטי מאמרים <מהדורת הר ברכה>
בני ברקתש"לכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבליקוטי מאמרים ומכתבים - 2 כר'

ירושליםתשע"בפרידמן, פנחס בן יהושעליקוטי מאמרים שבילי פנחס - 3 כר'
ורשה Warsawתר"ץכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבליקוטי מאמרים
בני ברקתשמ"חפרידמן, פנחס שלום בן שלמהליקוטי מאמרים

ירושלים - תל אביבתשס"והופשטיין, אלעזר בן משה אליקים בריעהליקוטי מהר"א <מהדורה חדשה>
לבוב Lvovתרל"בהופשטיין, אלעזר בן משה אליקים בריעהליקוטי מהר"א - 2 כר'

ירושליםתשכ"ארוזנבליט, פנחסליקוטי מהר"ל
ירושליםתשע"דשיק, משה בן יוסףליקוטי מהר"ם שיק החדש - על התורה

מונקץ' Mukachevoתרע"בשיק, משה בן יוסףליקוטי מהר"ם שיק
ירושליםתשכ"בצינץ, אריה ליב בן משהליקוטי מהרא"ל

לבוב Lvovתר"נאייכנשטיין, יצחק אייזיק בן יששכר דוב ברליקוטי מהרי"א - 2 כר'
לבוב Lvovתר"ליוסף אשר אנטשיל בן יהונתןליקוטי מהרי"א

ירושליםתשע"גפרידמאן, ישראל חיים בן יהודהליקוטי מהרי"ח <מהדורה חדשה> - 3 כר'
סיגט Sighetתר"ס - תרע"אפרידמאן, ישראל חיים בן יהודהליקוטי מהרי"ח - 3 כר'
בני ברקתשס"איהודה ליב מזאקליקובליקוטי מהרי"ל - 2 כר'

ברדיטשוב Berdichevתקע"אישראל בן לוי יצחק מפיקובליקוטי מהרי"ן ותולדות יצחק בן לוי



בני ברקתש"סוויינבערגר, יהושע אהרן צביליקוטי מהריא"ץ
סטו מרה Satu Mareתרצ"הפלדמן, משה ישראלליקוטי מהרמ"י
לבוב Lvovתרמ"גאייכנשטיין, מנחם מנדל בן יצחק אייזיקליקוטי מהרמ"ם

פרמישלה Przemyslתרמ"השפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובליקוטי מהרצ"א - 2 כר'
קידן Kedainiaiתרצ"חמאיר אב"ד שוורזנץליקוטי מוהר"ם

בני ברקתשע"הכרמל, אברהם יצחק הלויליקוטי מוהר"ן <מקור חכמה> - 3 כר'
ירושליםתשס"דנחמן בן שמחה מברסלב - קרמר, חיים מנחם (מבליקוטי מוהר"ן <ע"פ נעימות נצח> - 6 כר'

אוסטרה Ostrogתקס"ח - תקע"אנחמן בן שמחה מברסלבליקוטי מוהר"ן <דפו"ר>
ירושליםתשס"חנחמן בן שמחה מברסלבליקוטי מוהר"ן <טקסט>

ירושליםתשנ"ונחמן בן שמחה מברסלבליקוטי מוהר"ן <משך הנחל>
ירושליםתשמ"הנחמן בן שמחה מברסלבליקוטי מוהר"ן <עם נוסחאות והגהות כת"י מוהרנ"ת>

ירושליםתש"מנחמן בן שמחה מברסלבליקוטי מוהר"ן <שפת הנחל, ליקוטי תפילות>
ירושלים Jerusalemתשפ"אנחמן בן שמחה מברסלבליקוטי מוהר"ן מבואר <חברותא> - 5 כר'

ירושליםתשע"אנחמן בן שמחה מברסלב - ארוש, שלוםליקוטי מוהר"ן ע"פ שלום מלכות
ירושליםתשע"אשטרן, שמואלליקוטי מוהר"ן עם ביאור פני מנורה

ירושליםחש"דנחמן בן שמחה מברסלבליקוטי מוהר"ן עם פירוש שפת הנחל - 2 כר'
לעמבערג,.[תרל"ו]נחמן בן שמחה מבראסלאבליקוטי מוהר"ן

ירושליםתשנ"הנחמן בן שמחה מברסלבליקוטי מוהר"ן - 5 כר'
בני ברקתשמ"האייבשיץ, יהונתן בן נתן נטע - קאהן, ישראל בן אבליקוטי מוסר מספר יערות דבש - בנתיב שלום

אמשטרדם Amsterdamתקכ"דחיון, יוסף בן אברהםליקוטי מן
סיגט Sighetתרס"השור, אלכסנדר סנדר חיים בן ישראלליקוטי מנהגים

סיגט Sighetתרע"דשור, אלכסנדר סנדר חיים בן ישראלליקוטי מנהגים, ליקוטי ש"ם, ליקוטי מאיר
ניו יורקתשע"הבאב"ד, יוסף - גרוסמן, שמואל ראובן - טיברג, ישליקוטי מנחת חינוך - פסח

ניו יורקתשל"חקאגאן, שלמה בן מרדכי מאירליקוטי מנחת חינוך - על הש"ס
ירושלים Jerusalemתרצ"ז - תשי"במנשה, מנחםליקוטי מנשה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"טישראל בן ששוןליקוטי מעשיות
באר שבעתשל"בעשוש, צגייר בן בנימיןליקוטי מעשיות
בני ברקתשע"טפאלי, אליהו בן נחליקוטי מעשרות
ניו יורק New Yorkתשי"זארונסון, טוביה בן אהרןליקוטי מרגליות

לונדון Londonתרס"ג - תרע"טבארנט, מאיר בן נחוםליקוטי משמחי לב - 2 כר'
קרית ספרתשס"באלישוב, שלמה בן חיים חייקלליקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה

ירושליםתש"פבלוי, יצחק מנחם בן בן ציוןליקוטי נחמת יצחק - שנה א
תל אביבתשל"ארבין, נסים הכהןליקוטי נסים
פירט Fuerthתקכ"טצבי הירש בן חיים מפיורדאליקוטי נפתלי

ירושליםתשס"חליפשיץ, שבתי בן יעקב יצחק  (מתוך ספרו)ליקוטי סגולות ישראל <ישראל לסגולתו>



פקש Paksתרע"ג - תרפ"אסופר, יוסף ליב בן זוסמאן אליעזרליקוטי סופר - א
ירושלים Jeruasalemתשע"ביאמניק, חיים אברהם בן אלחנן דב הלויליקוטי עין יעקב - 2 כר'

חמ"דתרצ"ב - תרצ"הנחמן בן שמחה מברסלבליקוטי עצות <עברי טייטש>
ורשה Warsawתרפ"ב - תרצ"ושטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץליקוטי עצות המשולש - ב

ניו יורקתשמ"הקויפמן, צבי בן נתן נטעליקוטי עצות - 2 כר'
ירושליםתשל"טשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץליקוטי עצות - 2 כר'

חמ"דתשפ"אטאבאק, שלמה יהודה בן פסח צביליקוטי ערך ש"י - על התורה, מועדים
בני ברקתשס"הפאלי, אליהו בן נחליקוטי פאה

ירושלים Jerusalemתשס"זפאפו, אליעזר בן יצחקליקוטי פלא יועץ
קלינורדין Kleinwardתרצ"ח - תרצ"טשווארץ, פינחס זליג בן נפתלי הכהןליקוטי פנחס

ירושליםתשע"אאדלר, פינחס בן שלוםליקוטי פני חסד <מהדורה חדשה>
ירושליםתשנ"הוויינברגר, אליהו בן שבתיליקוטי פניני בן ישכר - 2 כר'

בני ברקתשע"טרבינוביץ, יחיאל יהושע בן ירחמיאל צביליקוטי פנינים נבחרים
ירושליםתשכ"הגד, חיים יוסף איסר בן יצחק אריה הלויליקוטי פרושים על קהלת - א

תל אביב Tel Avivתש"אפריצקר, אשרליקוטי פרושים
ירושליםתשס"זדי סילווה, חזקיה בן דודליקוטי פרי חדש - ברכות, חלה

סט. לואיס St. Louisתרע"וגרודזנסקי, צבי הירש בן מאירליקוטי צבי
זולקוה Zholkvaתרכ"בהורוויץ, צבי הירש בן יעקב יהושע הלויליקוטי צבי
תל אביבתשמ"אהכהן, צבי הירש בן יהונתן בנימיןליקוטי צבי
פיוטרקוב Piotrkowתרס"טצבי הירש בן יצחק מיאנובהליקוטי צבי
אשדודתשע"השפיטצר, צביליקוטי צבי

אשדודתשל"השפיטצר, צבי - שטרן, דוד - שטרן, אברהם שמואלליקוטי צבי, מעשי דוד, אהבת אברהם
בני ברקתשס"גלהמן, בנימין בן יוסףליקוטי ציונים - 13 כר'

ניו יורקתש"עשווארץ, אברהם יהודה אריה ליב בן פינחס זליקוטי קול אריה
בני ברקתש"פהלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - ברזל, יוסף צביליקוטי קצות החושן - בבא מציעא א
ציריך Zurichתשי"באבן-גיאת, יצחק בן יהודהליקוטי ר' יצחק בן יהודה אבן גיאת

בני ברקתשע"טאיגר, עקיבא בן משה - שמואליאן, אליהו חיים בןליקוטי רבי עקיבא איגר - 2 כר'
ניו יורקתשמ"דאשכנזי, בצלאל בן אברהםליקוטי רבינו בצלאל אשכנזי - 2 כר'
חמ"דחש"דעילום שםליקוטי רבינו החפץ חיים - תשובה

זיטומיר Zhitomirתרי"זמשה יהודה ליב בן יעקב מסאסובליקוטי רמ"ל - 3 כר'
ירושליםתשל"בחקק, רפאל יעקבליקוטי רפאל - 2 כר'

ורשה Warsawתרכ"זכהנא, צבי הירש בן אברהם הכהןליקוטי רצב"א
ליוורנותק"נלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)ליקוטי ש"ס

ניו יורקתשס"חישראל דוב בר בן יוסף מווילדניקליקוטי שארית ישראל
ירושליםתשמ"טא, יצחקליקוטי שדה יער



ירושליםתשמ"וגוטרמאן, משה צבי בן שמעון שלמהליקוטי שושנים <מהדורה חדשה>
בני ברקתשס"גכהן, מנשה בן ציון שאולליקוטי שושנים <שו"ת ויברך דוד>
ירושליםתשנ"דשמשון בן פסח מאוסטרופוליליקוטי שושנים <מהדורה חדשה>

ירושליםתש"עכהן, מנשה בן ציון שאולליקוטי שושנים לדוד
מונטריאול Montrealתשט"ואפשטיין, רפאל צבי בן מרדכי יוסף הלויליקוטי שושנים

לודז' Lodzתרצ"גוטרמאן, משה צבי בן שמעון שלמהליקוטי שושנים - 4 כר'
לובלין Lublinתרס"טהאלברסברג, חיים ישעיה הכהןליקוטי שושנים
ירושלים Jerusalemתרצ"איאזדי, אברהם מאיר בן רפאלליקוטי שושנים

ביתר עיליתתשפ''אישיבת תורת רפאלליקוטי שושנים - גיטין
מונקץ' Mukachevoתרע"גכ"ץ, אהרן הכהןליקוטי שושנים - 2 כר'

ונציה Veniceשס"בליקוטי שושניםליקוטי שושנים
ורשה Warsawתר"םמאיר בן לוי מזולקוואליקוטי שושנים - 3 כר'

פוריצק Poryckתקע"חמייזלש, יצחק בן יעקבליקוטי שושנים
ליקוואדתשס"חניומאן, דוד זכריה בן אביגדורליקוטי שושנים - 2 כר'

לייקוואודתשע"הניומאן, דוד זכריהליקוטי שושנים - השוכר את האומנין
גרוסודייןתש"דשטורך, הילל בן מנחם סג"לליקוטי שושנים
ברלין Berlinתר"נשטראשון, מתתיהו בן שמואלליקוטי שושנים
מונקץ' Mukachevoתרס"בשמשון בן פסח מאוסטרופוליליקוטי שושנים

לודז' Lodzתרפ"דשפירא, פינחס בן אברהם אבאליקוטי שושנים - 2 כר'
בני ברקתש"נבארפאס, שמעון יעקב בן אברהם יצחקליקוטי שי - 5 כר'

לייקוודתשס"ושטיין, פסח יצחק בן אהרון שמואלליקוטי שיעורים - 6 כר'
פררה Ferraraשט"זאלמליך, אברהם בן יהודהליקוטי שכחה ופאה - 2 כר'

ירושליםתשס"דישורון, משהליקוטי של"ה
אשדודתשנ"בבוזגלו, שלום בן יעקבליקוטי שלום
פקש Paksתרנ"דקליין, שלמה בן גרשון ליב הכהןליקוטי שלמה

תל אביבתשמ"טקליין, שלמה זלמן בן משהליקוטי שלמה - ספר האסיף
ירושליםתשס"ביודייקין, שמאי בן שמואל יצחק הכהןליקוטי שמאי - 2 כר'

ירושליםתשל"טקליינרמן, אברהם אבאליקוטי שמואל
ורשה Warsawתרצ"זשארפהארץ, שמחה בונם בן ישראלליקוטי שמחה
ניו יורקתשס"גרוזנברג, שמשוןליקוטי שמשון

ניו יורקתשנ"דהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשליקוטי שפע חיים - 2 כר'
בני ברקתשמ"זאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכיליקוטי שפת אמת

ורשה Warsawתרי"זתנ"ך. תרי"ז. ורשהליקוטי תהלים <על סדר אלפ"א בית"א>
ירושליםתרנ"חתנ"ך.תרי"ז. ורשהליקוטי תהלים <על סדר אלפ"א בית"א>

ירושליםתשס"אטברסקי, מרדכי בן מנחם נחוםליקוטי תורה <מהדורה חדשה>



בלטימורתשי"טמאסף תורני מגדולי ישראלליקוטי תורה (באלטימור) - 3 כר'
ירושליםתשנ"וקאהן, אברהם יצחק בן אהרן דוד הכהןליקוטי תורה דברי אמונה

לבוב Lvovתרל"ז - תרנ"באייכנשטיין, יצחק אייזיק בן יששכר דוב ברליקוטי תורה והש"ס - 5 כר'
וילנה Vilnaתרמ"דשניאור זלמן בן ברוך מלאדיליקוטי תורה מספר בראשית

צפתוויטאל, חיים בן יוסףליקוטי תורה נביאים וכתובים <מרכבת יחזקאל>
תל אביבתשל"גוויטאל, חיים בן יוסףליקוטי תורה נביאים וכתובים - 3 כר'

ניו יורקתשס"טמכון אליעזר יצחקליקוטי תורה עם פירוש חסידות מבוארת
ורשה Warsawתרנ"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ליקוטי תורה

לבוב Lvovתרכ"וטברסקי, מרדכי בן מנחם נחוםליקוטי תורה - 3 כר'
חמ"דחש"דברסלבליקוטי תפלות לפי א-ב
פודגורזה Podgorzeתרס"ושטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץליקוטי תפלות - 4 כר'
תל אביבתשל"אסג"ל הלוי שפיצר, בנימין שלמה זלמןליקוטי תקון שלמה

ניו יורקתשמ"וליקוט ראשוניםליקוטי תשובות הראשונים - יבמות
ירושליםתשע"דשטרנבוך, משה בן אשרליקוטי תשובות והנהגות <מועדים> - פורים

לונדוןתשס"טאסאד, יהודה בן ישראלליקוטי תשובות וחידושי אגדות מהרי"א על חג הפסח
ירושליםתשע"טרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהן (עורך)ליקוטי תשובות משנת יוסף - מילה

ירושלים Jerusalemתשס"חישראל, יום-טוב בן אליהו שיריזליליקוטי תשובות
ירושליםתשע"הרבינוביץ, גמליאל הכהןליקוטי תשובות - משנת יוסף

ירושלים Jerusalemתרפ"בברודנא, אברהם צבי בן משהליקוטים באורים
ירושליםחש"דיערי אברהם בן חיים יוסף - כותבים נוספיםליקוטים ביבליוגרפיים

ירושליםתש"גיערי, אברהם בן חיים יוסףליקוטים ביבליוגרפיים - 4 כר'
בני ברקתשל"טוולף, יוסף אברהםליקוטים וביאורים למגילת אסתר והגדה של פסח

בני ברקתשכ"ווולף, יוסף אברהםליקוטים והערות  לספר במדבר
בני ברקתשל"בוולף, יוסף אברהםליקוטים והערות  לתפילת שמונה עשרה וברכת המזון

בני ברקתשל"זוולף, יוסף אברהםליקוטים והערות - 5 כר'
קושטארע"טלקוטים וחבוריםליקוטים וחבורים - 2 כר'

ירושליםתשמ"הלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י) - וויטאל, חיים בן יליקוטים חדשים מהאר"י ומהרח"ו
ורשה Warsawתרנ"טיחיאל משה בן מ יליקוטים חדשים

לבוב Lvovתקנ"בדוב בער בן אברהם ממזריץ'ליקוטים יקרים <דפו"ר>
בני ברקתש"סדמגיאן, רפאלליקוטים יקרים להשם
לבוב Lvovתרל"הדוב בער בן אברהם ממזריץ'ליקוטים יקרים - 3 כר'

צ'רנוביץתרכ"המשחי"ז, מרדכיליקוטים יקרים
טשערנוביץתרכ"דשפירא, פינחס בן אברהם אבאליקוטים יקרים

פיוטרקוב Piotrkowתרע"דמשה בן שלמה מבורגושליקוטים מהרב ר' פנחס מקאריץ
וינה Viennaתרמ"גבובר, שלמהליקוטים ממדרש אבכיר



וינה Viennaתרמ"הבובר, שלמה בן ישעיה אברהם הלויליקוטים ממדרש אלה הדברים רבה
ארם צובה Aleppoתר"ל - תרל"גשרים, יצחק בן יוסףליקוטים מפרדס - 7 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"ג - תרפ"המלכי, רפאל מרדכיליקוטים מפרוש על התורה - 2 כר'
צ'רנוביץתרכ"דשפירא, פינחס בן אברהם אבאליקוטים מר' פנחס מקאריץ

ורשה Warsawתקנ"חמשה בן שלמה מבורגושליקוטים מרב האי גאון
וילנה Vilnaתרנ"אפישמאן, יואל אריה ליב בן יהודהליקוטים נפלאים

פדובה Paduaתרכ"טקאפסאלי, אליהו בן אלקנהליקוטים שונים מס' דבי אליהו
ירושליםתשכ"טליקוטיםליקוטים שפת אמת

וינה Viennaתרפ"אלאנגרמאן, מאיר יהודה בן שלמהליקוטים תלפיות
תל אביבתשכ"זבר-לב, מנחםליקוטים - 3 כר'

בני ברקתשמ"ההיילפרין, יוסף בן שמואלליקוטים
ירושליםתשנ"זליראה את שמךליראה את שמך

לישועתך קויתי ה'
ירושלים Jeruasalemתשס"דסגל, שמחה נתן (עליו)לישרי לב שמחה

ישראלתשנ"בדברי זכרון לרבי קלמן כהנא זצ"ללישרים נאוה תהילה
נריהתשע"וקובץלישרים נאוה תהילה
ירושליםחסידות בעלזלישרים נאוה תהלה
חמ"דתשס"ואלברט, אריה בן יצחק שאוללישרים נאווה תהילה

ירושליםתשס"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)לישרים תהלה <אור לישר>
מודיעין עיליתתשע"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)לישרים תהלה <מהדורה חדשה>
ירושליםתשס"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - פרץ, פלישרים תהלה עם ביאור המילים

Lembergתרל"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)לישרים תהלה - 7 כר'
ירושלים Jerusalemתש"כקליינמאן, משה חיים בן אברהם יוסףלישרים תהלה
תשע"אדביר כדורי, אורןלך אלי תשוקתי
ירוחםתשע"דדביר, אורן כדורילך אלי תשוקתי

ירושלים Jerusalemתרצ"וסקלי, דוד בן משה הכהןלך דוד, ולדוד ברוך
ירושליםתשע"חקאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתו"א)לך והודיעם
ירושליםתשנ"גשפירא, חייםלך לך בני

ירושליםתשכ"געטיה, מרדכי בן ישועהלך לך
ירושליםתש"עסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםלך נאה להודות

כזבלנכה Casablancaתרצ"זכהן, שלמה בן יוסף מדובדולך שלמה
ירושליםתש"עיוסיאן, דןלך תהלתי

בני ברקתשפ"אהלפרין, ירחמיאל ישראל יחצקלכבוד ולתפארת
פתח תקוהתש"עהלפרין, ירחמיאל ישראל יצחק בן בנימין מנחםלכבוד ולתפארת - 3 כר'

ניו יורקתש"ואונטרמן, יצחק בן חיים ישראללכבוד יום טוב



Frankfort on the Maiתר"ןדינר, זאב יצחק בן אליעזר הלוילכבוד עמודי התורה
לונדוןתשי"גשפטמן, יהושעלכבוד פסח

לונדוןתשט"ושפטמן, יהושעלכבוד ראש השנה - 3 כר'
ניו יורקתש"טרוזמרין, אהרןלכבוד שבת

בני ברקתשל"ורוטנברג, יחזקאל (עורך)לכבוד שבת - 2 כר'
קדומיםתשמ"חאלחרר, משה מימון בן סלומון שלמהלכבודה של תורה

נחליםתשנ"בקובץ מאמריםלכבודה של תורה - בעניני ספר תורה
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןלכו לחמו בלחמי

בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמהלכו נרננה
מודיעין עיליתתשע"בארג'ואן, אביעד בן אליהולכל זמן ועת

ניו יורקאינדיג, שמעון אברהםלכל זמן
ונציה Veniceשי"במילי, אליעזרלכל חפץ - 2 כר'

ירושליםחש"דגלזרסון, מתתיהולכל עת
ירושליםחש"דכהן, שמעוןלכל שאלה תשובה
ירושלים Jerusalemתשע"חניסים, יצחק בן רחמיםלכלל ולפרט - א

תל אביב Tel Avivתש"הקרוא, ברוך בן יעקב יוסף הלוילכסיקון ראשי תיבות
ירושליםתש"פמרדכי בן ישכרלכשרות בית המקדש תחת הקרקע

חמ"דחש"דלבנון, ישראללכתך אחרי במדבר
נתניהתשפ''אלביא, דוד נחמןלכתך אחרי

באר שבעתשע"בבן דוד, אילללא חשש קטניות
לונדון Londonתרצ"ט - תשט"וסינגר, אהרן יעקב בן אברהםללב עמי - 2 כר'
ירושליםתשנ"בששון, מנשה דוד בן אלישעללמד על הכלל
ביתר עיליתתשע"בבעילום שםללמדו תורה
קלוז' Clujתרצ"דגולדנר, יהושע הללללמוד וללמד
ירושליםתשמ"טקובץ בענייני ברכותללמוד וללמד

בני ברקתשנ"טשטרנבוך, אלכסנדר זיסקינד בן דבללמוד וללמד - א בראשית
ירושליםתשס"אבחבוט, אליהו בן יהודהללקוט שושנים - 6 כר'

תשע"חיאקב, שושנהללקט שושנים
ניו יורקתשל"גבן זמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)ללשונות הרמב"ם

ירושליםתשנ"גבקשט, משה דודלמד דעת
ירושלים,תשי"חשטרנברג, יהושע בן אברהם יוחנןלמד לכתוב במכונת כתיבה עברית

ירושליםתשנ"חדינין, חנוךלמדנות
ישראלתשע"ארוטנברג, נחמיהלמה יהודים מצליחים

בני ברקתשכ"ופרידמן, שלוםלמה תתראו
ישראלתשס"חקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן - סולטנוביץ, זאלמהלך האידיאות בישראל - עם ביאור



בית אלחש"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן - קרמר, ישילמהלך האידיאות בישראל - עם ביאור
חברוןתשס"גבלייכר, משהלמהלך הפרשיות - בראשית

חברוןבלייכר, משהלמהלך תקופתנו
ג'רבהתשכ"בגנאסייה, יוסף בן דודלמוד המקרא

פירט Fuerthתרכ"ח - תרנ"זבאמברגר, שלמה בן יצחק דוב הלוילמוד ערוך - 6 כר'
ירושליםתשנ"בשוורץ, יואל בן אהרןלמוד תורה לשמה

ירושלים Jerusalemתש"זמיכלסקי, יעקב אברהם יחיאל בן שאוללמודי אברהם - 2 כר'
בני ברקתש"סדיין, נסים בן שלמהלמודי ה'

ליוורנו Livornoתקמ"זנג'אר, יהודה בן יעקבלמודי ה' - 2 כר'
צ'רנוביץ Chernovtsyתקצ"ויאוול, משה מרדכי בן יהודהלמודי הטבע
בודפסט Budapestתרנ"דתיקונים. שבעה ימי סוכות. תרנ"ד. בודפשטלמודי חמד
ירושלים Jerusalemתשי"בוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודלמודי חן

ירושליםתש"נלוי, יעקב בן מיכאללמודי לשון - 2 כר'
חמ"דתשפ"אשפירא, משהלמודי משה - 2 כר'

פרמישלה Przemyslתרמ"חלאנדמאן, מנחם מנדל בן צבי הירשלמודים בנסים
ירושליםתשע"חאשוש, דוד בן יואבלמועד דוד - פסח

ירושלים Jeruasalemתש"סליקוט מתורת הגרעק"א החת"ס ורבני משפחת עהלמועד חודש האביב
ירושלים Jerusalemתשי"בזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןלמועד שנת השמיטה

ירושלים Jerusalemתש"ה - תש"זלמועדלמועד - 7 כר'
ירושלים Jerusalemתשל"טארנטאל, משהלמזהיר ולנזהר - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתרנ"ביוונין, בצלאל בן אברהם יונהלמזכרת
תל אביבתשכ"ברבינר, זאב אריהלמחזיקים

ירושלים Jeruasalemתשע"בברכיהו, עודדלמחרת הפסח
ניו יורקתשמ"אהעס, משה טוביהלמטה יהודה
ורשה Warsawתרנ"בקמפנר, דוד אברהם בן יהודה ליבלמטה יהודה

בני ברקתשפ"אכולל נפש החייםלמי שייכת ברכת השמיטה
בני ברקתשס"טרוטברג, צבי בן זלמןלמיסבר קראי - 6 כר'

מונקץ' Mukachevoתרצ"בשטרנהל, יצחק בן דודלמכה מלכים
בית שמשתשע"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל -גרילמכסה עתיק <מהדורה מורחבת>

ירושליםתשנ"חזכאי, אהרןלמנוע מכשול - 2 כר'
בני ברקתש"פדיין, נסיםלמנצח בנגינותי

שלוניקי Salonikaתקכ"הפארדו, דוד בן יעקבלמנצח לדוד
חמ"דחש"דשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי (עליו) - גרוסלמנצח על אילת השחר

חמ"דתשע"חבעילום שםלמנצח על השמינית
חמ"דחש"דבעילום שםלמנצח על שושנים



רחובותתשע"דקוק, אברהם יצחק בן רפאל - כהן, ישראל מאיר בלמעלה למשכיל
חמ"דחש"דזריצקי, דודלמעלה מן השמש <מהדורה מחודשת>

תל אביבתשנ"אקובץ מאמרים במחשבת ישראללמעלה מן השמש <מסילות במחשבת ישראל> - 28 כר'
ירושליםתשנ"אקובץ מאמריםלמען אהבת ישראל וסובלנות

ירושליםתשמ"חסורוצקין, אלחנן בן זלמןלמען אחי ורעי
בני ברקתשמ"אצמל, אפריםלמען אחי ורעי
ירושליםתשנ"חקרליבך, שלמהלמען אחי ורעי

ירושליםתשס"הספר זכרון ליהודה יאיר ברקלמען איתן הנזרק בלהב אש
ירושליםתשמ"החדאד, אפריםלמען אספרה

ירושלים Jeruasalemתשע"דבית המדרש למען דעת, ירושליםלמען דעת - 2 כר'
חמ"דתשע"הסובל, שמואללמען דעת - עבודה זרה

ירושליםתש"עקאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתולדות אהלמען דעת - 3 כר'
בני ברקתש"משנפלד, משהלמען דעת

ירושליםתשל"האונא, יוסףלמען האחדות והיחוד
ניו יורק New Yorkת"שלמען השבתלמען השבת

ירושליםתשמ"זגרינבוים, נפתלילמען יאריכון ימיך
ניו יורקתשס"טפלדמן, יעקב צבי הלוילמען יאריכון ימיך

ירושליםתש"פישיבת אדרת אליהולמען ידעו דורותיכם
חמ"דחש"דדרבקין, ירוחם אליהו (אודותיו)למען ידעו
ירושליםתשנ"בטויסיג, שרהלמען ידעו

ירושלם,תרפ"חקוטניק, אליהו צבילמען ירושלים
קרית אתאתשס"אמימון, יורם בן משהלמען כבוד התורה לא אחשה

ונציה Veniceשל"וגאליקו, אלישע בן גבריאללמען לא תהיה האמת נעדרת <נגד מאור עיניים>
ארגנטינהתשע"זברנט, איתןלמען עמי

בני ברקתש"עגרוס, מרדכי בן צדוקלמען פארך
אשקלוןתשנ"חכהן, הילדהלמען ציון לא אחשה - רבי בן ציון הכהן

ירושליםתשל"טברמסון, יוסףלמען ציון
ניו יורקמשורר, ישראל בן חיים אריהלמען ציון

ירושליםחש''דכהן, אורילמען שכינתך - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"זכי טוב, אברהם אליהו בן מיכאללמען שלום בניך

גבעת שמואלתשנ"המתתוב, ישראללמען שמו באהבה
ירשליםתש"פצרכי, ניר בן אריהלמען שמו באהבה

ירושלים Jeruasalemתשע"טרבי, יגאללמען שמו - כוונה במצוות
ירושליםתשע"דשעיו, משה רחמים בן אדמוןלמען תזכור
ירושליםתש"מאבענסן, יצחקלמען תזכרו



מודיעין עיליתתשפ"אבן ישי, ישראל בן דוד הכהןלמען תזכרו
ירושליםחש"דתורג'מן, אוהדלמען תזכרו - הלכות כתובות

ניו יורקתש"נשמחה, מרדכי בן דוברישלמען תספר
בני ברקתשנ"ולוי, יוסף יהודהלמען תספרו לדור אחרון
זרביב, פנחסלמעשה על מגילת אסתר

ירושליםתש"סאבינר, שלמה חיים הכהןלמקדשך תוב
ירושליםתשפ"אכולל פאג"ילמקוה המים

ירושליםתשנ"זאליצור, שולמיתלמקומו של היוצר במורשתו של ר' אלעזר בירבי קליר (ת
לא ידועחש"דאבן-עזרא, אברהם בן מאירלמשאלה בקדרות

מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכללמשה מסיני
ירושליםתשס"זמאסף תורנילמשה מתנה - שבת

ירושלים Jerusalemתשכ"היעקובזון, חיים יהודה בן אברהם דודלמשמעות <אידיש> - בראשית
ירושלים Jerusalemתשל"גיעקובזון, חיים יהודה בן אברהם דודלמשמעות <לשה"ק> - 4 כר'

כוכב יעקבתשע''גבוצ'קו, שאול דוד בן משהלמשמעותם של המגילה ונס פורים
ירושלים Jerusalemתש"געמיאל, משה אביגדור בן יעקב יוסףלנבוכי התקופה

ירושליםתשס"זסטיווי חזן, מריםלנטוע שמים - הרב אברהם חזן
תל אביב Tel Avivתשי"זספר קהילהלנין - קהלת לנין ספר זכרון

מודיעין עיליתחש"דחש"מלנפש חיה <על מעשה הקרבנות>
תל אביבתש"כדרברמדיגר, אברהם יעקבלנפש חיה - 2 כר'
ירושליםתש"עקובץ חידושי תורהלנפש חיה - 2 כר'

בני ברקתשנ"טדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבלנפש תדרשנו - 2 כר'
ירושליםתשכ"זקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןלנתיבות ישראל - 3 כר'

בית אלחש"דמלמד, זלמן ברוךלנתיבות רבנו
ירושליםחש"דולנסקי, עודדלנתיבי הנצח - 3 כר'

אשקלוןתשס"הכהן יהונתן, בן ציון בן יעקבלספר בציון <מהדורה חדשה>
ג'רבהתרצ"אכהן יהונתן, בן ציון בן יעקבלספר בציון - הגדה של פסח

ג'רבה Djerbaתש"יכהן יהונתן, וזיפה יוסף בן ציוןלספר בציון - בראשית, במדבר
חפץ חייםתשנ"במרקוס, נחמהלעבדה ולשמרה
ירושליםתשע"גשווב, מנשה (עליו)לעבדו באמת

חמ"דתשס"טמוסדות ביאלא חלקת יהושעלעבדו בכל לבבכם
ניו יורקתש"ערוזנטל, חיים שלמהלעבדו בלבב שלם

רכסיםתשע"ביפה, דבלעבדך באמת <פרשיות השבוע> - 2 כר'
בני ברקתשע"גבעילום שםלעבדך באמת (תשע"ג)
בני ברקתשע"גבעילום שםלעבדך באמת (תשע"ה)

ירושלים Jeruasalemתשע"אהספדים על הרב יהודה עמיטללעבדך באמת



רכסיםתשס"זיפה, דבלעבדך באמת - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ופרקי חייו של ר' ישראל וקסלמןלעבדך באמת

ירושליםתשע"דנחמן בן שמחה מברסלב - אנשין, אפרים נחמןלעובדא ולמעשה - מעשה ממלך וקיסר
ירושליםתשע"במאור, זאבלעודד ולשמח

פריז1947ספר קהילהלעווערטאוו - חורבן לעווערטאוו
ירושליםתשע"גאדלר, סינילעולם אודך

מודיעין עיליתתשע"אפיש, יצחק זאב בן משה שלמה הלוילעולם אודך - 2 כר'
בני ברקתשע"אשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוילעולם יהיה אדם מן הטובים

מודיעין עיליתתשע"ולעומקו של מקרא - 2 כר'
ירושליםתשע"דבנש"ק, אביגדור בן חנוך שלמה הכהןלעומקו של רש"י - 3 כר'

ירושליםתשנ"בגרינברג, יוסף אלחנןלעזי רש"י בתנ"ך
רמת גןתשמ"המייזליש, יאירלעזרת ה' בגבורים

ניו יורקתשס"טאשכנזי, חנוך העניךלעטר פתורא הלכות שבת א
ירושליםתשע"זרפפורט, משה בן יהודה אריהלעיונא - נדה

בני ברק Bene Berakתשע"ויברוב, צבי בן משה יצחק אהרןלעילוי נשמה - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתע"דאשכנזי, צבי בן יעקבלעיני כל ישראל
אמשטרדם Amsterdamתל"במוסאפיה, בנימין בן עמנואללעיני כל ישראל

ירושליםתשע"במנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהלעלות
ירושלים Jerusalemחש"דראט, משולם בן שמעוןלעמלים בתורה

חמ"דתשע"חנחמני, יגאללענג את השבת בעסק התורה
ורשהתרע"דרייזען, זלמןלעקסיקאן פון דער יידיעשער ליטעראטור - 2 כר'

ורשהתרפ"טזלאטניק, ישעיהלעקסיקאן פון יודישע חכמות
לונדון1954ספר קהילהלערער

אשקלוןתשס"חהלוי, אליהו בן דוד הלוי חסדאילעשות אמת
בית שמשבעילום שםלעשות את השבת

ירושלים Jeruasalemתשע"ורז, פנחס בן אלעזר זאבלעשות את השבת - 4 כר'
קרית ספרחש"דבעילום שםלעשות רצונך
לוי, דודלעת דודים
ירושליםתשמ"זאדלר, יצחקלעת מצוא

חמ"דחש"דבן עמארה, רחמים בן ברוךלעת מצוא - ב
ירושליםתשע"הגמ"ח עוד ישמעלעת מצוא - לקט תפילות

ריגה,הק' תרצ"גליברמאן, אברהם יצחקלעתים מזומנות
ירושליםתשנ"באג'ייני, רחמים יוסףלפי ספרי א-ב

ירושליםתשנ"גאג'ייני, רחמים יוסףלפי ספרי - ג - לקט יהונתן
ירושלים Jeruasalemתשל"אאג'ייני, רחמים יוסףלפי ספריו - א



ירושלים Jerusalemתרע"ו-תרע"זלפי שעהלפי שעה -ז
ירושליםתשנ"גאורלנסקי, יצחק (עליו)לפיד אש נובהרדקאי

ירושלים Jerusalemתשי"דשאג - צוובנר, יצחק דודלפיד אש
בני ברקתשנ"זסורסקי, אהרןלפיד האש - 2 כר'

ניו יורק New York -תשל"זהוצאת לפידי אשלפיד של אש
ניו יורקתשל"זקובץלפידי אש דת - 3 כר'

דוה Devaתרפ"טגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבלפלגות ישראל באונגריא
ירושלים Jerusalemתש"ז הק'בנגיס, זליג ראובן בן צבי הירשלפלגות ראובן - 11 כר'

בני ברקתשע"ובעילום שםלפני ד' תטהרו
תל אביב Tel Avivתש"דלאנדוי, יעקב בן פינחסלפני ההכרעה
מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכללפני המלך
אופקיםתשמ"טאדלר, יצחק אליהו הכהןלפני עור

ניו יורק New Yorkתשי"בגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבלפני שתי מאות שנה
ירושליםתשס"הסוסבסקי, אליהו בן משה חייםלפני תמיד

ירושלים Jerusalemתשי"דנטורי קרתאלפקוח עינים
ירושליםתשע"ווויינברג, יחיאל יעקב בן משהלפרקים <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ירושליםתשכ"זוויינברג, יחיאל יעקב בן משהלפרקים
חמ"דתשכ"דפרבר, פנחסלפרשת הכשרות באנית הדגל הישראלית שלום

מיצדתשע"דגולדשטיין, ישראל בן מרדכילפשוטו ולמדרשו - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"הגרינברג, שמואל בן דוד הכהןלפשוטו של מקרא
ירושליםתשל"דקופרמן, יהודה בן אברהם שמחהלפשוטו של מקרא

פתח תקוהתשמ"גגלברד, שמואל פ.לפשוטו של רש"י - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"חילין, איטה בת יחיאל מיכללצאצאי - 2 כר'

חמ"דחש"דניקרוש, רחמיםלצאת מהבית מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין
אלעדתשע"הלוי, רחמים - לוי, אברהםלציון ברחמים

אשדודתשע"חחיבטוב, יהודהלקבלם באהבה
ירושליםתשס"טלאניאדו, דוד ציון בן שלמהלקדושים אשר באר"ץ - 2 כר'
חמ"דחש"דוינברג, יוסףלקדושים אשר בארץ - 7 כר'

ירושלים(תרפ"ב)-תרצ"הדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןלקוט אמרים
שלוניקי Salonikaתקנ"אמשה בן נחמן (רמב"ן)לקוטות הרמב"ן

רמלהתש"סאזרד, אהרןלקוטי אהרן - 4 כר'
תל אביבתשכ"זשינדרמן, אהרן בן נחום דבלקוטי אהרן

הגר, אליעזר בן ברוך (מסערט ויז'ניץ)לקוטי אמרים - א
ירושלים Jerusalemתש"זנחמן בן שמחה מברסלבלקוטי ביאורים

ירושליםתשל"ואלטר, שמואל בן אברהם יהודהלקוטי בתר לקוטי



אורדיאה מרה Oradeaתש"בשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשלקוטי דברי תורה
ירושלים Jerusalemתשי"ד-ששונקין, נחום שמריהו בן אברהםלקוטי דברים - 3 כר'

לעמברגתרי"גשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץלקוטי הלכות <מהדורה ראשונה> - 3 כר'
שטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץלקוטי הלכות

תל אביב Tel Avivתש"ט-תשי"בהלמן, מאיר איסרלקוטי הרמא"ה - 2 כר'
ירושליםתשכ"וזלצר, אהרןלקוטי זוודא קלילא

ירושליםתשס"הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבלקוטי חפץ חיים - קונטרס תלמוד תורה ב
וץ Vacתרס"ט-תרע"בשלזינגר, חיים יהודה בן יצחק דובלקוטי יהודא - 2 כר'

ירושליםתשע"ברייניץ, יוסף שלמה בן שמואל דודלקוטי יושר - השותפין
ירושליםתשכ"ההלוי, אליעזר בן יעקב הלוילקוטי יעקב
ירושלים,תשי"אגלב, יצחק אייזיק בן שלמה זלמןלקוטי יצחק

סאיני Seiniתר"ץ-תשי"דמלמוד, יקותיאל זוסיא בן מאיר הכהןלקוטי יקותיאל - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתשמ"גאידלמן, ישראל מרדכי הכהןלקוטי ישראל - 5 כר'

ברדיוב Bardejovתרצ"בבנט, מאיר בן שמואל מרדכילקוטי מאיר
חמ"דחש"דלקוטי מהר"י

ניו יורקתשל"זאייכנשטיין, יצחק אייזיק בן יששכר דוב ברלקוטי מהרי"א השלם על ילקוט שמעוני
נתניהתשס"הישראל בן לוי יצחק מפיקובלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי <מהדורה חדשה>

ניו יורקחש"דכהן, ישראל מאיר בן זאבלקוטי מכתבים על עקבתא דמשיחא
שלוניקי Salonikaשפ"אמנחם מנדל בן יעקב הלוילקוטי מנחם

תש"חאשירוב, אליהולקוטי מנחת אהבת אליהו
בני ברקתשס"ובעילום שםלקוטי מפרשים - נדרים

בני ברקתשס"בשיש, מנחם דב בן אברהם הלוילקוטי משנה - 6 כר'
זולקוה Zholkvaתר"ישטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץלקוטי עצות - 2 כר'

עכותשנ"גסויסה, אליהו בן אליעזרלקוטי פסח
זיטומיר Zhitomirתרכ"הצבי הירש בן חיים מפיורדאלקוטי צבי - 5 כר'
וינה Viennaתר"ךפינסקר, שמחה בן שבח הלוילקוטי קדמוניות

בני ברקתשס"דרביקוב, משה יעקב הכהן ('הסנדלר')לקוטי רבי משה יעקב - 2 כר'
צפתלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)לקוטי ש"ס <מרכבת יחזקאל>

ליוורנו Livornoתק"ןלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)לקוטי ש"ס - 2 כר'
ברוקלין,תרפ"גגרשטיין, יעקב בן אלחנן דובלקוטי שושנים - 2 כר'
לובלין,,[תרמ"ג]האלברסברג, חיים ישעיה הכהןלקוטי שושנים - 2 כר'
וילנה Vilnaתרל"דהר, שלמה זאב בן מאירלקוטי שושנים - 2 כר'

ווילנא,תרל"הלווינסון, אשר ניסן בן יהודה ליבלקוטי שושנים
ונציה Veniceשס"בליקוטי שושניםלקוטי שושנים
ברלין,תר"ןשטראשון, מתתיהו בן שמואללקוטי שושנים



ירושליםתשל"זיעקובוביץ, שלוםלקוטי שלום
חמ"דתרע"זמאריס, שמואללקוטי שמואל
ירושליםתשע"האביחצירא, יצחק בן יעקבלקוטי תורה
באלטימורתשי"טישיבת נר ישראל באלטימארלקוטי תורה

ירושליםתשכ"גליקוטלקוטי תיקונים
ירושליםתרצ"זגולדשטיין, נחמן בן צבי אריהלקוטי תפלות ותחנונים

ניו יורק New Yorkתרפ"דאריה ליב בן יעקב ניסןלקוטים יקרים
ליינר, מרדכי יוסף בן יעקבלקוטים מספרי ר' צדוק הכהן מלובלין - מלון אורחים

ירושלםתרפ"גמלכי, רפאל מרדכילקוטים מפרוש על התורה - א
סטו מרה Satu Mareתרצ"זליקוטים נחמדיםלקוטים נחמדים

וינה Viennaתרמ"הבובר, שלמה בן ישעיה אברהם הלוילקוטים
חמ"דחש"דשמשון בן פסח מאוסטרופולילקוטים

אדעססא,תרנ"טסריבנר, צבי הירשלקוי המאורות
ברדיטשוב Berdichevתרנ"אקופרניק, אברהםלקורות בני ישראל בקיוב

פרמישלה Przemyslתרמ"ז - תרנ"גגורלאנד, חיים יונה בן יצחק אליהולקורות הגזרות על ישראל - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"אאברהם, צבי יעקב בן אברהםלקורות היהדות בטרנסילבניא

תל אביב Tel Avivתרפ"וריבלין, אליעזר בן בנימיןלקורות היהודים בדמשק
לובלין.[תר"ף]ניסנבוים, שלמה ברוךלקורות היהודים בלובלין - 2 כר'

קרקוב Cracowתרע"חווטשטיין, פייבל הירשלקורות היהודים בפולין וביחוד בקראקא
ברדיטשוב Berdichevתרס"גדארווסקי, ישראל נחום בן אברהם משהלקורות היהודים בקיוב

ברלין Berlinתרנ"טכץ, בן-ציון בן אברהם צבילקורות היהודים ברוסיא פולין וליטא
ירושליםתרפ"זאסף, שמחהלקורות הרבנות

וץ Vacתרע"בגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבלקורות השבתאים באונגאריא
ורשה Warsawתרפ"טווייס, אברהם בן דוב ברלקורות התהוות הבבלי
ניו יורקתרנ"ודיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןלקורות ישראל ברוסיא

ורשה Warsawתרע"גוולברינסקי, דוד בן משה צבי הירשלקורות עיר נאוואהרדאק ורבניה
ורשה Warsawתרע"גמרקוביץ, משה בן שלמה זלמןלקורות עיר קידאן ורבניה
ורשה Warsawתרע"גמרקוביץ, משה בן שלמה זלמןלקורות עיר ראסיין ורבניה

ירושלים Jerusalemתשי"חפוזנר, עקיבא ברוך בן יהודהלקורות קהלת גניזן
ירושלים,תשי"זפוזנר, עקיבא ברוך בן יהודהלקורות קהלת צרניקאו
ירושליםתשכ"בפוזנר, עקיבא ברוך בן יהודהלקורות קהלת רביטש

ירושליםתשס"ואזבנד, אייזיקלקח דעת
ירושליםאפשטיין, משה מרדכי בן צבי חיים - חסמן, יהודה ליבלקח הישיבה
כפר הרואהתשמ"חנריה, אברהם יצחקלקח וליבוב

צפת Safedשל"ז - של"חצהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)לקח טוב (מגילת אסתר)



ליוורנו Livornoתק"סאבן סאמון, שם טוב בן יוסף חייםלקח טוב
וילנה Vilnaתרל"זאברהם יגל בן חנניה ממונסליצ'הלקח טוב - 4 כר'

פרנקפורט דאודר Frankתס"דאליעזר ליפמאן בן מנחם מנלילקח טוב
תימןכתב ידבוטא, סעדיהלקח טוב

בני ברקתשמ"טדיין, חננאל טוביה בן יששכרלקח טוב - 3 כר'
בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהלקח טוב

וילנה Vilnaתר"מטוביה בן אליעזרלקח טוב - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"ויאנובסקי, שלמה בן חיים חייקללקח טוב

ירושליםתשס"חלשצינסקי, ישראל אריה ליבלקח טוב - תולדות משפחת לשצינסקי
קושטא Istanbulשל"הנאג'ארה, משה בן לוילקח טוב
בגדאד Baghdadתרע"בניסים, שלמה סלים בן יצחקלקח טוב
ורשה Warsawתרנ"גענגיל, יוסף בן יהודהלקח טוב

ירושליםתשס"טפינטו, יוסף בן יעקבלקח טוב - 3 כר'
חמ"דחש"דקובץ כולל לקח טובלקח טוב - 3 כר'

ירושליםתש"ענחמני, יעקב בן שלמהלקח יעקב - ברכות
בני ברקתשס"חבוגץ', יצחק בן יהודה לייבלקח יצחק

ירושליםחש"דגבריאל, דודלקחי המוסר
ירושליםתשנ"חשוורץ, יואל בן אהרןלקחי חיים

בני ברקתשע"אצוריאל, משה בן יחזקאללקט אהבת תורה
ירושליםתשס"גברגר, אליהולקט אליהו
ברסלאו Breslauתקצ"ד - תקצ"השפירא, אליהולקט אליהו

ירושליםחש"דאוסף מתורת רבותינו הק' לבית בעלזאלקט אמרי קודש - 8 כר'
ירושליםתשס"אשכטר, יעקב מאיר בן דודלקט אמרים - 2 כר'

חמ"דתש"עסטפנסקי, יעקב בן יהודהלקט ביאורים בעניני חנוכה
ליקוודתשע"בכהן, בצלאל בן ישראל משה מווילנאלקט ביאורים מרבי בצלאל הכהן מווילנא

ירושלים Jeruasalemתשע"גברקאי, יהודה יעקבלקט ביאורים - אוהב את הבריות, אוהב את המקום
בואנוס איירס,תשע"זלקט חידושיםלקט ביאורים - בבא קמא
צפתחש"דלוי, יהושע בן יום טובלקט בעניני חג הפורים

צפתחש"דלוי, יהושע בן יום טובלקט בעניני חג הפסח - 2 כר'
צפתחש"דלוי, יהושע בן יום טובלקט בעניני ראש השנה

צפתתשע"טלוי, יהושע בן יום טובלקט בעניני שבועות
בני ברקתשכ"ומלוקטלקט דברי גדולים בסדר הלימוד

לקט דברי התעוררות לימים נוראים
חמ"דתשס"אשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבילקט דברי חיזוק - 2 כר'

ירושליםתשע"דכהן, שמעון אשרלקט דברי חכמים



חמ"דחש"דבעילום שםלקט דרשות ומשלים במעלת הימים הנוראים
בני ברקתשס"הכהן, אלחנן בן צדקיהולקט ההלכה - נדרים, שבועות

ירושליםתשע"וכהן, מנשה בן ציון שאוללקט החנוכה זכרון דוד
ירושליםתשס"גכהן, מנשה בן ציון שאוללקט החנוכה

בני ברקתשס"ארוזנברג, שריאללקט הלכות ביעור מעשרות
בני ברקחש"דישיבת והגדת לבנךלקט הלכות ברכת המזון וברכות לתלמידים

בני ברקתשע"גדינר, יהודה אריהלקט הלכות המצויות בברכות
בני ברקתשע"דדינר, יהודה אריהלקט הלכות המצויות במזוזה

ירושליםתש"עלייזרזון, שמחה בונםלקט הלכות ודינים הנוהגים בראש השנה שחל בשבת
בני ברקמגיד, יוסף אברהם בן יצחקלקט הלכות ומנהגים - 7 כר'

בני ברקתשנ"דבית דין צדק  בני ברקלקט הלכות ופסקי דין - 2 כר'
בני ברקחש"דדינר, יהודה אריהלקט הלכות חנוכה  - פורים

בני ברקתשע"דדינר, יהודה אריהלקט הלכות יום טוב וחול המועד
בני ברקתשס"גדינר, יהודה אריהלקט הלכות יום טוב

בני ברקתשע"דדינר, יהודה אריהלקט הלכות לחודש תשרי
תשע"בדינר, יהודה אריהלקט הלכות לימים נוראים
ישראלתשכ"זדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבלקט הלכות לישובי העולים

בני ברקתשע"אדינר, יהודה אריהלקט הלכות פסח
חש"דדינר, יהודה אריהלקט הלכות שביעית

ירושליםחש"דלקט הלכות שבתלקט הלכות שבת בענינים המצויים בישיבה
בני ברקתשע"טסגל, חיים שלום הלוילקט הלכות - 4 כר'

בני ברקתשע"הקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץלקט הנהגות לבן תורה
בני ברקתשמ"וקארליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסףלקט הנהגות ממרן בעל החזון איש

ירושליםתשלחמונק, שמואל דוד הכהן בן רפאל שלום שאוללקט הנמושות
בני ברקתשס"גאדלשטיין, הניה רחל (אודותיה)לקט הספדים על הרבנית אדלשטיין

ליקוודתש"פקמחי, רפאל ישראל בן יוסףלקט העבודה - עבודה תמה - מקור ברוך- שפעת רביבים
ירושליםתשנ"זפרידמן, ישראל אהרן בן דודלקט הערות והארות על פרק יום הכיפורים

ירושליםתשס"גוויזל, עזרא בן נפתלי הרץלקט הערות והארות
ירושליםתשע"וכהן, מנשה בן ציון שאוללקט הפורים תהילה לדוד
ירושליםתשע"הכהן, מנשה בן ציון שאוללקט הפסח שואלין ודורשין

ירושליםתש"פכהן, מנשה בן ציון שאוללקט הפרשה - 2 כר'
וילנה Vilnaתרכ"זגרויסלייט, פינחס מיכאל בן יצחק אייזיקלקט הקוצרים - 2 כר'

לונדון Londonתשנ"זכץ, יעקב צבי בן שלמהלקט הקמח החדש - 6 כר'
ונדסבק Wandsbeckתפ"וחאגיז, משה בן ישראל יעקבלקט הקמח - 5 כר'

חמ"דתשנ"בכאלפון, אברהם בן רפאללקט הקציר



ירושליםתש"עכהן, מנשה בן ציון שאוללקט השבת - 2 כר'
חמ"דחמ"דקובץלקט חבורות - 4 כר'

לייקוואדתש"עברנבוים, רפאל שמואללקט חידו"ת ממרן הגר"ש ברנבוים זצוק"ל
וילנה Vilnaתרל"בוורניקובסקי, יהודה בן יצחקלקט יהודה
ירושלים Jerusalemתר"סבורלא, יוסף נסים בן חיים יעקבלקט יוסף

שלוניקי Salonikaתס"טגינצבורג, יוסף בן מרדכילקט יוסף - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרס"ולווין, יוסף מאיר בן שמואל דודלקט יוסף

ברלין Berlinתרס"ג - תרס"דיוסף יוזפא בן משה אוסטרייכרלקט יושר - א-ב
ירושליםתש"פכהן, מנשה בן ציון שאוללקט ימים נוראים

בית שמשתשע"טסאפרין, יוסף מאיר בן שאול יחזקאללקט יסודות הקדיש
תל אביב,תרצ"אנושא-חן, ישראל בן נחלקט ישראל

ירושליםתשע"בכהן, מנשה בן ציון שאוללקט כללי הגמרא - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתש"גיעבץ, זאב בן זוסמאןלקט כתבים

כפר הרא"התשע"אצוקרמן, אברהםלקט לוחות אבן
בני ברקתשע"אחמדת ימיםלקט לחג השבועות <ליקוט מחמדת ימים>

ירושליםתשל"וברנדסדורפר, יחזקאל שרגאלקט מאוצר החסידות
חמ''דחש''דבעילום שםלקט מאמר חז''ל בשבח לימוד התורה התפילה ועוד

בני ברקתשס"ברוזנברג, אברהם בן ברוך (עורך)לקט מאמרי חובת הלבבות
ירושליםתשס"ופרוש, שלום חיים בן ליבר מרדכילקט מאמרים - 2 כר'

בני ברקתש"עצוריאל, משה בן יחזקאללקט מבואות
ירושליםתשנ"טנדב, מאירלקט מדברי ראשונים ואחרונים - 3 כר'

בני ברקתשע"אצוריאל, משה בן יחזקאללקט מהגיוני התורה
פיוטרקוב Piotrkowתר"ערוזנברג, יחיאל טוביה בן חיים יהודה ליבולקט מהרי"ט

ניו יורקתשע"אלקט מנחת עני
חמ"דחש"דפאפו, אליעזר בן יצחקלקט מספר פלא יועץ

ירושליםתשס"טקמפניינו, ראובןלקט מפאה
בני ברקתש"עצוריאל, משה בן יחזקאללקט מפתחות לספרי סוד

טבריהתשנהאגודת בני מרדכילקט מקורות ומאמרים על קבר רחל בטבריה
ירושליםתשנ"הרוס, אברהם יהודהלקט מראי מקומות

ירושליםתש"סכהן, זמירלקט נבואות
פתח תקוהתשע"דאייכנשטיין, משה שלמהלקט נועם שיח

ניו יורקתשס"והאגר, משה בן יעקב שמשוןלקט עני <מהדורה חדשה>
מכנס Meknesתש"חאסבאג, דוד בן יצחקלקט עני
סיגט Sighetתר"עהאגר, משה בן יעקב שמשוןלקט עני

בריסק Brest Litovskתרפ"ט-תרצ"בסקליאר, מרדכי צבי בן חייםלקט עני - 2 כר'



ירושליםתשנ"גגולדשמידט, דניאל - פרנקל, אברהםלקט פיוטי סליחות - 3 כר'
ירושליםתשל"טרצהבי,יהודהלקט פיוטים לימים נוראים
ירושליםתשמ"בחזן, אפריםלקט פיוטים לשבת וחול

בני ברקתש"עצוריאל, משה בן יחזקאללקט פירושי אגדה - 4 כר'
בני ברקחש"דמצגר, בנימיןלקט פירושים - 4 כר'

חמדחש"דאייזמן, גדליהלקט פנינים והערות בענייני הימים הנוראים
חמדחש"דאייזמן, גדליה - נויבירט, יהושע ישעיהלקט פנינים והערות בענייני לימוד תורה - תפארת יהושע

ירושליםתשנ"זרבינוביץ, שמחה בן ציוןלקט פתגמין קדישין
רדלהים Roedelheimתרל"זצבי הירש בן חיים מפיורדאלקט צבי

מודיעין עיליתבעילום שםלקט קצר מדברי רבותינו הקדמונים והאחרונים בענין לימ
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"זוואכטפויגל, נתן מאירלקט רשימות - 10 כר'

תשס"הדינר, יהודה אריהלקט שאלות המצויות - 6 כר'
ירושליםתשס"דבוקשפן, שמעוןלקט שבלים - 2 כר'

אופקיםתשע"חלקט שדה
חמ"דתשס"גמונק, שמואל דוד בן רפאל שלום שאול הכהןלקט שדך

ירושליםתשכ"זלקט שאלות ותשובות ראשונים ואחרוניםלקט שו"ת בענין התקנה לקדש בפני עשרה
ירושליםתשס"אכהן, מנשה בן ציון שאוללקט שו"ת

לונדוןתש"להלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלוילקט שושנים <כתב יד>
בני ברקתש"מ -גולדשטיין, פסח - שנטג שמואל צבילקט שושנים - 3 כר'

ניו יורקתשמ"חהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשלקט שושנים - שבועות
ירושליםתשל"זכולל קדושת יעקב ביאלאלקט שושנים
ירושליםתשס"חבעלום שםלקט שיח סוד

רמת השרוןתשנ"טאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהלקט שיחות וביאורים
בני ברקתשנ"השר, יצחק אייזיקלקט שיחות מוסר <מהדורה חדשה> - 3 כר'

רחובותתשמ"וגרינהוז, צבילקט שיחות מוסר
בני ברקתש"ןשר, יצחק אייזיקלקט שיחות מוסר

ישיבת כנסת יצחק קרית ספרלקט שיחות
אופקיםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןלקט שיחות
חמ"דחש"דשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבילקט שיחות

בני ברקתשע"דזקס, עמרם - לנדו, דב - הירש, משה הלל - שוורץלקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - 2 כר'
בני ברקתשע"בזקס, עמרם - לנדו, דב - הירש, משה הלללקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - 3 כר'
בני ברקתשע"הלנדו, דבלקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - 9 כר'
בני ברקתשע"דראשי ישיבת סלבודקהלקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - 3 כר'

בני ברקתשמ"טרוזנברג, ברוך בן גרשון חנוךלקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - 16 כר'
בני ברקתשמ"גרוזנברג, ברוךלקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - שבת א



בני ברקתשע"השוורץ, יצחקלקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - 4 כר'
בני ברקתשמ"דשולמן, מרדכי - רוזנברג, ברוךלקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - שבת ב

בני ברקתשמ"אשולמן, מרדכי, בן שמחה שמואל -  רוזנברג, ברוךלקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - שיעורי הגר"מ שולמן - 
בני ברקתש"משולמן, מרדכי, בן שמחה שמואל - רוזנברג, ברוךלקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - 2 כר'

בני ברקתשס"חישיבת ברכת יוסףלקט שיעורים פרק בן סורר ומורה
ירושלים Jeruasalemתשע"הגפן, נפתלילקט שיעורים

חיפהחש"דוויס, אשרלקט שיעורים - ב"ב, כתובות
בני ברקחש"דישיבת בית מדרש עליוןלקט שיעורים - 5 כר'
כרם ביבנהתשע"הסרף, גבריאללקט שיעורים - פסחים

רחובותתשנ"חקוק, אברהם יצחק בן רפאל הכהןלקט שיעורים - א
ראשי ישיבת סלבודקהלקט שיעורים - שבת
בני ברקתשנ"טכהן, מנשה בן ציון שאוללקט שכחה וטעות - א

בת יםתשס"א[בנימין, מסעוד בן דוד]לקט שכחה
קהיר Cairoתרע"ו-תרפ"גבנימין, מסעוד בן דודלקט שכחה - 2 כר'

ונציה Veniceתנ"ד - תנ"השמואל פייבוש בן יוסף יוזפא הכהןלקט שמואל - דרוש שמואל
סטו מרה Satu Mareתרצ"דירחון תורני (עורך: שורץ, שמואל הכהן)לקט ששנ"ה - 10 כר'

ירושליםתש"עכהן, מנשה בן ציון שאוללקט תשובה וצדקה (מהד"א)
ירושליםתשס"הכהן, מנשה בן ציון שאוללקט תשובה וצדקה (מהד"ב)
ירושליםתש"עכהן, מנשה בן ציון שאוללקט תשובה וצדקה (מהד"ג)

ברדיטשוב Berdichevתרנ"חקריצמאן, משה יחזקאל בן לוי מאיר הכהןלקטים מזהירים
ניו יורקתשע"אאיכארן, גרשון חנוך הכהןלקיחה תמה - לולב הגזול

חמ"דחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןלקיחה תמה
בני ברקתשכ"בקאפף, יצחקלקיטת יצחק בן אברהם - 2 כר'

בודפסט Budapestתר"סיצחק בן אליעזר ממונקאץ'לקיטת יצחק
ירושלים Jeruasalemתשס"אדוד, יונהלקסיקון הכינויים בלשון הפייטנים

ורשה Warsawתרצ"גימיני, משה בן יצחקלקץ הימין
לונדוןחש"דשאפוטשניק, יוסףלקרא לאסורים דרור

תל אביב Tel Avivתרצ"ואפרתי, משה אפרים בן אברהם אבאלקראת הגאולה השלמה
ירושליםתש"סזכאי, אהרןלקראת הגאולה

תל אביבתשל"הקובץ מאמריםלקראת הימים הנוראים
ניו יורקתשס"וברוס, משה מנדל בן שאוללקראת המועדים
ירושליםתשע"בכהן, יקותיאל בן דבלקראת הנישואין

אשדודתשע"אאביטן, נסים בן מיכאללקראת כלה
ירושליםתשס"גארנד, יצחקלקראת כלה

בני ברקוייס, יוסף בן יקותיאל יהודהלקראת כלה - 2 כר'



פיוטרקוב Piotrkowתר"צדיינובסקי, דוד טביללקראת צמא
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"ומאסף תורני לזכר הילדה בת שבע אסתר וולפסוןלקראת שבת מלכתא
תשס"זאלקובי, גבריאל אליהו בן רפאללקראת שבת - 2 כר'

ירושליםתש"סארלנגר, יצחק משה בן יוסףלקראת שבת
מודיעין עיליתתשס"אברוך, שמעון בן מרדכילקראת שבת - 3 כר'
ירושליםתשע"טגולדמינץ, אברהם יעקבלקראת שבת - 4 כר'

תל אביבתשנ"וגרבר, דוד (עורך)לקראת שבת - תשנ"ה, תשנ"ו
ירושלים Jerusalemתש"טזק"ש, מרדכי יהודה ליב בן שניאור זלמן זאבלקראת שבת
ירושליםתש"עכולל יום השישילקראת שבת
חמ"דתשע"זלובין, מנחם מנדללקראת שבת

ירושליםתשע"חלקראת שבתלקראת שבת - 2 כר'
אשדודתשנ"הקובץ ישיבת בית מרדכי דחסידי בעלזאלקראת שבת - 2 כר'

אלון שבותתש"סויטמן, זאבלקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל
תל אביבתשי"טהמכון לחקר החקלאות ע"פ התורהלקראת שמיטה תשי"ט

תל אביב,,תשי"ח]מכון לחקר החקלאות על פי התורהלקראת שנת השמיטה - 2 כר'
אופקיםתשע"ההלר, אברהם יחיאל הכהןלראות טוב - עירובין

לבוב Lvovתקצ"חעזריאל בן אליהולראות מהרה
ירושליםחש"דאוחנה, נהוראי יוסף בן שמעון מאירלראות פני מלך

ירושליםתש"נברבי, יוסףלראש יוסף
ירושליםתש"עואעקנין, יוסף בן אברהםלראש יוסף
זכרון יעקבתשס"איפרח, יוסףלראש יוסף

ירושליםתשע""בנאבת, מנחםלרגעים תבחננו
ירושליםחש"דאברהם, אברהםלרוץ אורח - 2 כר'

עתניאלתשס"ההכהן, רא"םלרחוק ולקרוב
באר יעקבתשל"חמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבלרחוק ולקרוב

ניו יורקתשע"וטווערסקי, אברהם יהושע העשיל בן מנחם נחוםלרעות בגנים - 2 כר'
ירושליםתשל"גישר, ברוך בן דודלרפואה שלמה

פיוטרקוב Piotrkowתרס"טקריגר, ישראל אברהם אבא בן חיים זאבלרצנכם תזבחוהו
ירושלים,תרצ"אפרוש, מנחם מנדל בן גרשוןלשאלת התחדשות בית ועד לחכמים

ירושליםחש"דרפאל, יצחקלשאלת ניתוחי מתים
חמ"דתש"לטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןלשאלת נתוח המת ובעלות האדם על הגוף

תל אביב Tel Avivתשט"ואורליאן, יהודה ליבלשבעים ולרעבים
חיפהתשס"ועובדיה, יעקבלשבת יצרה

ניו יורקתשנ"דמשה זאב בן יעקב ממזריטשלשבת משה - 2 כר'
ירושליםתשנ"חאבן-דנאן, יצחק בן שמואללשד השמן



בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהלשד השמן
וילנה Vilnaתרפ"טלווין, שמואל דוד בן אברהם אליעזר הלוילשד השמן
ירושליםתשס"במלכא, ניסיםלשד השמן
ורשה Warsawתרל"טשפרינץ, שלמה דוב בן גדליהו הכהןלשד השמן

בני ברקחש"דפתייה, יהודה בן משה ישועהלשוח בשדה <אסירי התקוה>
ירושליםתשע"דארלנגר, יצחק בן אהרוןלשוח בשדה

אופנבך Offenbachתקנ"חפינצי, יצחק רפאללשון אש
תל אביבתר"צהר-זהב, צבי בן יצחקלשון דורנו

בני ברקתשס"גאדיר, אליהולשון הזהב - כיצד לדרוש ברבים
ורשה Warsawתרנ"ט - תרס"אזאב וולף בן אלעזר מליזנסקלשון הזהב - 3 כר'

ונציה Veniceשנ"טידעיה בן אברהם בדרשילשון הזהב
ביאליסטוק Bialystokתרצ"הבריזמן, אלטר יעקב מאיר בן דב אהרןלשון הים

ריווערדיילתשע"בישיבת טלז ריווערדייללשון הים - 5 כר'
ירושליםחש"דגלזרסון, מתתיהולשון הקודש שורש הלשונות

רחובות Rehovotתשט"זרוכלין, יצחק אריה ליבלשון הקודש
תל אביבתשל"הטל (רוזנטל), אברהםלשון התרגום לנביאים ראשונים ומעמדה בכלל ניבי הארמ

תל אביב Tel Avivתש"ימרגלית, דוד בן שלמה נתןלשון ורפואה בתנ"ך
אמשטרדם Amsterdamתצ"דמארשן, יוסף בן יעקבלשון זהב

אופנבך Offenbachתקפ"ב - תקפ"גשיף, דוד טבלי בן שלמה זלמן הכהןלשון זהב - 2 כר'
קושטא Istanbulתצ"בתנ"ך. תצ"ב. קושטאלשון זהב

בני ברקמכון מפיקים נגהלשון זהורית - הגהות והערות
ירושליםתשל"חאייזנבלט, שמואל דב בן שלמה הכהןלשון חיים
ירושליםתש"לחרז, משה חייםלשון חיים
אשדודתש"סתלמידי מרן החתם סופרלשון חיים

זולקוה Zholkvaתקי"אלשון חכמים ולשון פזלשון חכמים ולשון פז
פרג Pragueתקע"הבראנדייס, ברוך יהודה בן בצלאל הלוילשון חכמים

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"וגולדבליט, שמעון יהודה ליב בן אברהם דודלשון חכמים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"חיוסף חיים בן אליהולשון חכמים - 2 כר'

ליוורנו Livornoתקמ"אלשון חכמיםלשון חכמים
לבוב Lvovתרכ"המונדשיין, זליג צבי בן אליעזרלשון חכמים
ירושלים,תרצ"חפורת, אפריםלשון חכמים

מודיעין עיליתתשע"ג - תשע"זכולל ללימוד ח"ח ואהבת חסדלשון חסד - 5 כר'
לבוב Lvovתרל"וגולדשטיין, נחמן בן צבי אריהלשון חסידים
ירושלים Jerusalemתרנ"חוורטהיימר, שלמה אהרן בן יעקבלשון חסידים

בני ברקתשס"גמאיר, יחזקאל בן מיכאל יצחקלשון ים - 5 כר'



ברליןתרפ"זפינק, דניאל בן ראובןלשון לימודים - ג
ירושלים Jeruasalemתשע"גשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןלשון לימודים

קושטא Istanbulרס"ואבן-יחיא, דוד בן שלמהלשון למודים - 2 כר'
מודיעין עיליתתשס"הזלץ, זאב בן יהושעלשון למודים

אזמיר Izmirתקט"ויעבץ, ברזילי בן ברוךלשון למודים - 2 כר'
ירושליםתשנ"דלנדא, משה דוד בן קלמן הלוילשון למודים

ניו יורקתשס"טווקסמן, ישעיהו לייבלשון מרפא - הלכות רפואה בשבת
ירושליםתשע"דטהרני, אבישי בן יצחקלשון מרפא - 2 כר'

פתח תקוהתשנ"הספר זכרון לרבי פרץ אריאללשון מרפא
ירושליםתשס"בוויזל, עזרא בן נפתלי הערץלשון משנה
אמשטרדם Amsterdamתע"זבלוך, יוסף בן דוד טבללשון נקי

אזמיר Izmirתקי"זיעבץ, ברזילי בן ברוךלשון ערומים
תשל"ההיילברון, יצחק איצקלשון צדק

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןלשון קדושה
בני ברקתש"פפאנט, צבי אלימלך בן חיים אלתרלשון תורה

ירושליםתשע"טמצגר, חיים יצחק משהלשונות ארגמן - תמורה
תל אביבתשמ"גשפיגל, יעקב שמואל בן יהודהלשונות פירוש והוספות מאוחרות בתלמוד הבבלי - תדפי

בני ברקתשס"גמנדלבוים, דוד אברהם (עורך)לשונות קודש - מסכת אבות
ירושלים1895קובץ מחקריםלשונות רומאניות של יהודים (אנגלית)

בני ברקתשס"במורגנשטרן, מנחם מנדל בן יהודה ליבלשונות של אש - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשכ"גזילברברג, יעקב יהודהלשוננו הקדושה
ירושלים Jeruasalemתשע"זבן גיגי, שמעוןלשיח באמרתך
בני ברקתשס"טאסרף, אליהו בן שמעוןלשכנו תדרשו

אלעדתש"עכהן, יצחקלשכנו תדרשו - 2 כר'
מודיעין עיליתחש"דמשי זהב, ישראל יצחק בן אברהםלשכנו תדרשו - 11 כר'
בני ברקתשנ"בקולדצקי, יצחק בן שכנאלשכנו תדרשו - 2 כר'

ליקוודתשע"גקלר, אריה ליב בן שמואל ישעיהולשכת המלח
וילנה Vilnaתרכ"טברודא, אברהם אהרן בן שלוםלשכת הסופר
חמ"דחש"דוידר, חיים משולםלשכת העדות

ירושליםתשס"וקובץ תורני לברורי הלכה ומנהג בענייני סת"םלשכת הקודש - 2 כר'
ברלין Berlinתר"עקארליבאך, שלמה בן יוסף צבילשלמה

ירושלים,תרצ"ח-תש"זקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןלשלשה באלול - 2 כר'
ג'רבה,תשי"חשלי, שאול מקיקץ בן מעתוקלשם אשים - 2 כר'

אלטונה Altonaתקכ"חיעקב יהודה ליב בן חנוך זונדללשם זבח
ירושליםתש"יאלישוב, שלמה בן חיים חייקללשם שבו ואחלמה - 8 כר'



תל אביבתשי"ח תשס"וצ'אהרי, שמואל בן אברהםלשם שבו
ירושלים Jerusalemתש"זגרמנסקי, ברוךלשם שמים

חמ"דחש"דכנרתי, עמיחילשם שמים - לזכר הרב יצחק מאיר האיתן
וילנה Vilnaתרל"ולאנדא, יצחק אליהו בן שמואללשמוע בלמודים

חמ"דחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןלשמוע בקול דברו
תשנ"חישיבת בית רבי שמעיהולשמוע

ירושליםתשס"זקול מהיכללשמש שם אהל - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתש"נבריזל, אליעזרלשנה טובה

ירושלים Jerusalemתשל"בזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןלשנת השמיטה
ירושליםתשע"חאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןלשעה ולדורות
עכו Acreתש"כישר, ברוך בן דודלשעה ולדורות
תל אביבתשכ"טפרנקל, איסר בן יצחק ידידיהלשעה ולדורות

בני ברקתשע"בצוריאל, משה בן יחזקאללשעה ולדורות - 2 כר'
ירושליםתשל"אקלוגר, בנימיןלשעה ולדורות
חמ"דתש"פראשי ישיבת פורת יוסףלשעה ולדורות

ונציה Veniceתקי"דחפץ, חברה משפחתית לאריגת טליתותלשרידים אשר ה' קורא - <מודעה למכירת טליתות>
ירושליםתשע"בבנדיקט, יחיאללשרת בקדש

פתח תקוהתשמ"טלב, יעקבלשרת בקודש - זבחים ב
ירושליםתשע"ולופיאן, זאב בן שמואל שלמהלשרת בקודש

בני ברקתשס"בגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהלששון ולשמחה
ירושליםתש"ימרגליות, ראובן בן משהלתולדות אנשי שם בלבוב

ניו יורקתשכ"בלוין, יצחקלתולדות הגאון בעל חוות דעת זצ"ל
ירושלים Jeruasalemתרצ"טצ'ארנו, שלום יונהלתולדות החנוך בישראל - תקופת הגאונים

קידן Kedainiaiתרצ"אליפמאן, דוד מתתיהו בן יצחק איזיק מרדכילתולדות היהודים בקובנה וסלבודקה
ירושליםתשי"אועד מקיצי נרדמיםלתולדות הישיבה בוולוז'ין (תדפיס)

ירושליםתש"טבן יעקב, אברהםלתולדות הישיבות כנסת יחזקאל וחסד אל בירושלים
ניו יורק New Yorkתש"טגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבלתולדות המקובלים באונגריא
ניו יורק New Yorkתש"יגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבלתולדות הסנהדרין בישראל

רמת גןתשל"זשפיגל, יעקב שמואל בן יהודהלתולדות הרב שלמה אלגאזי והדפסת ספריו - תדפיס
ניו יורק New Yorkתש"חגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבלתולדות הריפורמציאן הדתית בגרמניא ובאונגריא

פרנקפורט דמין Frankfתרפ"זפרידמן, ח,בלתולדות כתבי יד המשנה
ירושלים Jerusalemתרפ"ופרידמאן, אליעזר אליהו בן בנימיןלתולדות כתת המוסראים

בני ברקתשס"דמכון זכרוןלתולדות משפחת רוזנבוים הירש
ירושלים - ניו יורקתשנ"בברודי, ירחמיאללתולדות נוסח השאילתות

ניו יורקתרצ"חלוין, בנימין מנשהלתולדות נר של שבת



מזכרת בתיהתשע"הארקין, אחיעזרלתולדות פולמוס שמיטת תרמ"ט
סינסינטיתש"בזנה, ישעיהולתולדות קהילת בולונייה
פטרבורגתרס"בהרכבי, אברהם אליהו בן יעקבלתולדות ר' שמואל הנגיד
ניו יורקתשל"גבית מדרש לתורה והוראה - ניו יורקלתורה והוראה - 10 כר'

ניו יורקתשמ"טספר זכרון למרן הגר"מ פיינשטייןלתורה והוראה
ירושליםתשס"בזווין, שלמה יוסף בן אהרן מרדכילתורה ולמועדים <מהדורה חדשה>

ירושליםתשל"טזווין, שלמה יוסף בן אהרן מרדכילתורה ולמועדים
ירושליםתשל"הקבוצת מכתביםלתקון עולם

לונדון Londonתרע"חרבינוביץ, שמואל יעקב בן שמעון מאירלתקופת הימים
,(רודגס, פתח-תקוה)תרצ"חהפועל המזרחילתקופת השנה
ירושליםתשע"באבידני, פתחיה שמעון מרדכילתקן את הגשר
ירושלים Jerusalemתש"זכהנא, יצחק זאב בן משהלתקנת עגונות

ירושלים Jerusalemתש"הסרנא, יחזקאל בן יעקב חייםלתשובה ולתקומה
ירושליםחש"דחוברת זכרוןלתשובת השנה
ירושליםתש"עישיבת הר המורלתשובת השנה
בני ברקתשע"דרפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןלתשובת השנה

ראשון לציון,תש"זמאירוביץ, מנשה בן אברהם צבימ"בילו" עד "ויעפילו"
תל אביבתשנ"השצ'רנסקי, בנימיןמ"ח דברים

ביתר עיליתתשע"דרביע, חיים שמעון בן אליהומ"ח קניינים למעשה
ניו יורקתשמ"אנוף, גרשון בן אהרן אליהומ"ח שערי בינה

מודיעין עיליתתשע"חריזל, משה יוסף בן יחיאל זאבמ"י מנוחות - נזקי שכנים ושכירות פועלים
אלעדתשע"חמלאכי, אריאל בן ציוןמא כבר

ירושלים Jerusalemתשי"חפראגר, משה בן שמואל יחזקאלמאבדן אלי פדות
ירושליםתשע"ואטון, בן ציון בן שבתימאבני המקום

בית אלחש"דישיבת בית אלמאבני המקום - 18 כר'
ירושליםתשע"דישראלי, יצחקמאבני המקום - 2 כר'
בית אלתשע"דישיבת בית אלמאבני מקום - סוכות

קדומיםתשנ"אבן שחר, אברהם יצחק בן אפרים מרדכימאגדות החורבן
קרית אונותשנ"זירמי, יהודה בן אהרןמאגדות תימן

קרית גתתשמ"זאבוטבול, יוסף חייםמאגר לחידוני תנ"ך
אשדודתשע"זלייאנס, דודמאגר ערכים בספרות חב"ד - 5 כר'
ירושליםתשל"דספר קהילהמאד - הקהילה היהודית של מאד

בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהמאה אדנים
ירושליםתשמ"גוייספיש, יעקב אשרמאה ברכות

ירושליםתשמ"טשרגאי, שלמה זלמן בן משהמאה שנה לחידוש התכלת



ירושליםתשנ"בברס, צבימאה שנה של ספרים
פתח תקוהתשל"חהרבנות הראשית פתח תקוהמאה שנים רבנות ורבנים בפתח תקוה

ירושליםתשע"זקלוגר, בנימיןמאה שערים ושכונותיה
ירושליםתשע"דקלוגר, בנימיןמאה שערים שלי

ברדיטשוב Berdichevתרע"גביחובסקי, חיים אליעזר - היילמן, חיים מאירמאה שערים
ירושליםתשל"דביידנוביץ, זאב בן יששכרמאה שערים
לבוב Lvovתרמ"זהורוויץ, יצחק בן משולם יששכר הלוימאה שערים
ירושליםתשס"ההכהן, יצחקמאה שערים
בני ברקתשע"אזילברשטיין, יצחק בן דוד יוסףמאה שערים
תש"פמאנסאנו, אברהםמאה שערים
ורשה Warsawתרע"במורגנשטרן, יצחק בצלאל בן פינחס יהודה לימאה שערים
ברדיטשוב Berdichevתרס"חפסחוביץ, נחמן בן ישכר דובמאה שערים
ירושלים Jerusalemתש"זריבלין, יוסף יואל בן ראובןמאה שערים

חמ"דחש"דשטיינוביץ, יצחק בן שרגאמאה שערים - 3 כר'
אורדיאה מרה Oradeaתש"בשטיינר, יצחק אייזיק בן אברהםמאה שערים

שלוניקי Salonikaש"גשני, יצחק בן אליהומאה שערים - 3 כר'
ניו יורקתשע"דשנעעבאלג, יצחק בן אברהם זאבמאה שערים

באר שבעתשס"בקובץ חידושי תורהמאהלי שלמה - 2
כפר דרוםתשנ"חאריאל, יעקבמאהלי תורה - 3 כר'

תל אביבתשל"בערמון-קסטנבאום, חיים דב בן צבימאוצר גנזי
ירושליםתשע"גשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)מאוצר המהרש"א - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"טווייס, שבתי בן יצחק מנחםמאוצר המחשבה של החסידות
ירושליםתשע"גבצלאל, אבישי רחמים בן יעקבמאוצר השבת שבפרשה - 5 כר'
תל אביב Tel Avivתש"דתלמוד בבלי. תש"ד. תל אביבמאוצר התלמוד - תענית ומגילה

ירושליםתשע"בשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)מאוצר מהרש"א - 2 כר'
בני ברקתשס"וישיבה הגדולה אוצרות התורהמאוצרות התורה - 6 כר'
ירושליםתש"םקטלוגמאוצרות ספריית עץ חיים

בני ברקתשס"זואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלוי - שטרן, שמואל אמאוצרות שבט הלוי, שביבי אש - נישואין וכתובה
מגדל העמקתשע"זכהן, איתן בן אליהומאוצרותיהם של מגידים - 2 כר'

בית שמשתשס"זפערל, שלוםמאוצרותיו של המגיד - 3 כר'
תל אביבתשל"ויוסטמן <יאושזאהן>, משה בוניםמאוצרנו הישן - 4 כר'
בני ברקתשע"חחבורות הבחורים דחסידי סטריקובמאור אברהם - 2 כר'

תשע"איעקובוביץ, אברהם מאיר בן אהרןמאור אברהם
קידן Kedainiaiתרצ"ורבינוביץ, משה אברהם שמואל בן יחזקאלמאור אגדה
זכרון יעקבתשס"טגרנדש, אהרן בן יעקב הלוימאור אהרן



ירושליםתש"עישיבת אור ברוךמאור ברוך - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתשכ"הרום, משה בן יוחנן הכהןמאור גדול

ירושליםתשע"זחדש, מאיר הלוי - כהן, ישעיהו בן שמעון אשרמאור האוהל
ירושלים Jerusalemתשי"זנתנאל בן ישעיהמאור האפלה
נס ציונהתשל"טוינר, יוסף צבי בן ישעיהו טוביהמאור הבחירה

ירושליםתשמ"בלוין, יהודה לייב הכהןמאור הגולה - 2 כר'
ביתר עיליתתשע"זליכט, משהמאור הגולה - יום טוב שני של גלויות

חצור הגליליתתשמ"טקובץ, ישיבת מאור הגלילמאור הגליל - 2 כר'
תל אביבתשע"הבורה, אורמאור ההלכה
בית שמשתש"פרחמים, משהמאור ההלכה
לונדון Londonתש"כאבן-עטר, חיים בן משהמאור החיים

ירושלים Jerusalemתש"כאונגאר, מאיר חיים בן יעקבמאור החיים - 2 כר'
בני ברקתשס"טאיינהורן, דוד בן חיים מאירמאור החיים

ליקוודתשס"טישיבת אמרי חיים ויזניץמאור החיים - 5 כר'
בני ברקתשל"גקובץמאור החיים - 11 כר'

ניו יורקתשס"טשיינברג, ראובן בן מאירמאור החיים
מונטריאול Montrealתרפ"דרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקמאור החשמל
ירושליםתשל"בישר, ברוך בן דודמאור היהדות
ירושליםתשע"זברטמן, שלום אברהםמאור המועדים
ירושלים Jeruasalemתשע"וצוברי, מאור יצחקמאור המילה

אלעדחש"דרחום, ברוך בן פנחסמאור העולם לבנין האדם
חמ"דתשע"הנגר, עוואד, בן יחיאמאור העין

ירושליםתשנ"גלב, מאיר אריה בן יוסףמאור הקודש - 10 כר'
פירט Fuerthתנ"זמאיר בן יצחק מטארנופולמאור הקטן - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתש"נמרכז התורני האשל ברמהמאור הרמה - ב

ירושליםתשנ"ולקט מאמרי רבוה"ק מטשערנאביל-טאלנאמאור השבת
ירושליםתשס"חספר זכרוןמאור השמ"ש - 2 כר'

ירושליםתשי"אקפלן, מאיר בן יהושע הכהןמאור התוכחה
בני ברקתשמ"גבן שושן, יצחק בן יוסףמאור התורה - 2 כר'

ירושליםתשכ"ווויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודמאור התורה
בני ברקתשנ"וכולל אברכים מאור התורהמאור התורה - 7 כר'
בני ברקתשל"חקובץ  חד"ת יו"ל ע"י התאחדות חניכי ישיבת אור תמאור התורה - 6 כר'

ירושליםתשכ"באונגר, מאיר חיים - געשטעטנער, נתן בן עמרםמאור התורה, להורות נתן - 5 כר'
ירושליםתשנ"הוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודמאור התפילה

ניויורקתשס"טאפשטיין, קלונימוס קלמן בן אהרן הלוימאור ושמש <מהדורה חדשה> - 2 כר'



ירושליםתשנ"דאפשטיין, קלונימוס קלמן בן אהרן הלוימאור ושמש השלם - 6 כר'
ברסלאו Breslauתקמ"חאפשטיין, קלונימוס קלמן בן אהרן הלוימאור ושמש - 3 כר'
ירושליםחש"דמכון אור הספרמאור ושמש - 2 כר'
ליוורנו Livornoתקצ"טקורייאט, יהודה בן אברהם רפאלמאור ושמש - 2 כר'

חמ"דחש"דאנגל, משה בן שרגאמאור חדש
ורשה Warsawתרס"בבן ישי, מאיר חנוך הנוך בן איסר פסחמאור חדש

קרית ספרתשס"בקובץמאור חיים - 2 כר'
ירושליםתשכ"זפריינד, אברהם יהושע בן משה אריהמאור יהושע <שו"ת>

ישראלתשס"טהורוויץ, אלתר יחזקאלמאור יחזקאל
ירושלים Jerusalemתשט"זבידרמן, יעקב מאיר בן נתן שלמה בצלאלמאור יעקב

חמ"דתשע"ובעילום שםמאור יעקב - 8 כר'
תל אביתשכ"זכהנא, יעקב מאירמאור יעקב

ירושליםתשס"חכולל מאור יצחקמאור יצחק על פרק איזהו נשך
ירושליםתש"עכהן, ישעיהו בן שמעון אשרמאור ישעי

ירושליםתשס"חהראל, אריה יהודהמאור ישראל <מהדורה חדשה>
ירושליםתשמ"ההראל, אריה יהודהמאור ישראל

בני ברקתשנ"בישיבת מאור ישראלמאור ישראל - קדושין
ירושליםתשנ"וזכאי, ירון מרדכימאור לאש

ירושליםתשע"אלוינגר, ישראל מאירמאור לכשרות - 4 כר'
ירושליםתשנ"ומלר, יחזקאל בן אלימלךמאור למלך - 14 כר'

ירושליםתשנ"הלוינגר, ישראל מאירמאור למסכת חולין - 2 כר'
ירושליםתשע"אלוינגר, ישראל מאירמאור למסכתות חולין זבחים בכורות

ירושליםחש"דסגל, פ. אברהםמאור לתורה
בני ברקתשע"חגניזי, מרדכי צבי בן יעקבמאור מרדכי

בני ברקתשס"גהרבסט, מרדכי אברהםמאור מרדכי - 6 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"חהוכשטיין, מנחם מנדל בן אפרים בנימיןמאור עינים
ירושליםתשל"אורג'אני, מאיר הכהןמאור עינים

לבוב Lvovתרכ"גטברסקי, מנחם נחום בן צבימאור עינים - 6 כר'
מנטובה Mantuaתק"גפינטו, יאשיהו בן יוסף (רי"ף)מאור עינים - 2 כר'

בני ברקתשע"וקסלר, מאיר בן יוסףמאור עינים - 11 כר'
וינה Viennaתקפ"ט - תק"צרוסי, עזריה בן משה דימאור עינים - 5 כר'

חמ"דתשס"הבן אריה, צבי מאירמאור צבי
ירושלים Jeruasalemתשס"דהירש, חייםמאור צדיק
בני ברקתש"עדיין, נסים בן שלמהמאור קטן

ירושליםתש''פממן, משה מרדכימאור שבהלכה - 3 כר'



בני ברקתשע"אגילרנטר, יעקב ירוחם בן אלעזר מנחםמאור שביעי
ירושליםתשס"חהולס, שלמהמאור שבת

ירושלים,,תרצ"ה]יפה, יוסף חיים בן דוד ליבמאור של תורה - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"זקסלר, מאיר בן שמחהמאור שמחה
ירושליםתשע"ווילוז'ני, שרגא בן בנימיןמאור שרגא
שנגהי Shanghaiתש"ד - תש"ומאור תורהמאור תורה
ירושליםכתב עת לעיון ומחקר במשנת הראי"ה קוק זצ"למאור - א

ירושלים Jerusalemתרצ"ב - תש"זהיילפרין, שמעון בן יעקב ישראלמאורה של תורה - 3 כר'
ירושליםתשל"וירושלמי, שמואל בן יוסף חייםמאורה של תורה - 5 כר'
ירושליםתש"נקובץמאורה של תורה - 2 כר'

ישראלתשנ"הבדוש, אברהם בן מימוןמאורות אברהם
חמ"דתשע"זמכון באר אליהומאורות אליהו - פתיחה לחכמת הקבלה

טירנוי Trnavaתרפ"זשטיינברגר, אלכסנדר הכהןמאורות אש
תל אביבתשס"האלפסי, יצחקמאורות בחסידות
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גצ'רקס, אלטר יעקב מאיר בן יצחק נחמאורות בן יצחק

ירושליםתשנ"דוויס, שרגאמאורות בשמי היהדות
מאורות הגדולים

בוקרסט Bucharestתש"זרוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרמאורות הגדולים - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"כאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)מאורות הגר"א <חידושי הגר"א>

ירושליםתשע"דטולידאנו, שלמה מאיר בן שמואלמאורות ההגדה
רוז, מאירמאורות ההגדה
חמ"דתש"עמפעל הזוהר העולמימאורות הזהר
ניו יורקתשע"חכולל לב אברהםמאורות הלב

ירושליםתשע"וטולידאנו, שלמה מאיר בן שמואלמאורות המגילה
ישראלתשנ"הרוז, מאירמאורות המגילה - 2 כר'

ירושליםתשע"בוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודמאורות המצוה - חג הפסח
ירושליםתשנ"אוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודמאורות המצות

מודיעין עיליתתשע"הרוז, מאירמאורות המשנה - 5 כר'
בני ברקתשע"וצדיקי דעעשמאורות הפורים
טבריהתשע"אגבריאל, יניבמאורות הפרד"ס
ירושלים Jeruasalemתשע"זזכאי, יוסף בן אהרןמאורות הפרשה

ירושלים Jeruasalemתשנ"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןמאורות הראי"ה - 4 כר'
בולטימורתש"פוינברג, שמואל יעקבמאורות הרמב"ם

אלקנהתשע"אקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהן - רבינוביץ'מאורות הרצי"ה - 2 כר'
ארצות הבריתתשע"זפרידמן, שמעון בן יעקבמאורות השלחן - 4 כר'



ירושליםתש"לקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןמאורות התורה
חמ"דתשנ"הכולל ויז'ניץמאורות חיים - תרומות

בני ברקתשע"אשלזינגר, יצחק בן ישראלמאורות יצחק
ירושליםתשס"הקובץמאורות ירושלים - 9 כר'

ירושליםתשס"התלמידי ישיבת בית יוסף צבי דושינסקימאורות ישראל
אלקנהתשע"בקובץמאורות ליהודה

ירושלים Jeruasalemתשע"דמלול, משה בן רפאלמאורות לשבת ויאירו לישראל - 2 כר'
ירושליםחש"דאלפסי, יצחקמאורות מעולם הקבלה והחסידות

ירושליםתשס"האלפסי, יצחקמאורות מעולם התורה
ירושליםתשע''זאוחנונה, משה בן שלמהמאורות משה - 2 כר'
קרית מלאכיתשנ"זנריה, משה צבי בן פתחיהמאורות נריה - 3 כר'

תוניס Tunisתרס"גבורג'ל, נתן בן אברהםמאורות נתן <אבני צדק> - ב"מ
בני ברקתשמ"אגעשטעטנר, נתן בן עמרםמאורות נתן <ברכת החמה בתקופתה>

בני ברקתשע"גאזואלוס, רפאל בן שמואלמאורות נתן - חנוכה
דרוהוביץ' Drogobychתרס"דאשכנזי, נתן יהודה ליב בן גרשוןמאורות נתן
מושב ברכיהתשנ"הבורגיל, נתן בן אברהםמאורות נתן
ירושלים Jeruasalemתשע"הבר חיים, נתן שמעון בן חייםמאורות נתן
ניו יורק New Yorkתש"דגולדברג, נתן בן חיים הלוימאורות נתן
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"ולייטר, נתן נטע בן דוד דובמאורות נתן

ירושלים Jerusalemתשנ"טקופרשטוק, יצחק נתן בן יהודה יעקבמאורות נתן - 6 כר'
בילגורי Bilgorajתר"עשפיגלגלאס, נתן בן דוב ברמאורות נתן

ביתר עיליתתשע"חקובץ חידושי תורהמאורות שלמה מאיר
אלקנה ירושליםתשע"אמכלל אורות ישראלמאורות תהלים

חמ"דתשע"זמייטליס, אבישי נתןמאורות תורת המשפט - 2 כר'
ירושליםתשל"בירחון להזריח אור האמונה בחיינומאורות - 33 כר'

תל-אביב(תשט"ז)מאורותמאורות
מודיעין עיליתתש"סקובץ תורני ישיבת בית מאירמאורות - א

ירושליםתש"מרבעון הרבנות הראשית לישראלמאורות - 3 כר'
ירושליםתשל"חתלמידי ישיבת בית אהרן וישראלמאורות - 2 כר'

פירט Fuerthתקכ"ואייזנשטאט, מאיר בן יצחק - קאליר, אלעזר בן אלמאורי א"ש <כתנות אור>
מץ Metzתק"נ - תקצ"אווירמש, אהרן בן אברהם אברלי יוסףמאורי אור <ב"ן נו"ן>

ניו יורק New Yorkתש"חשור, יצחק אייזיק בן מאירמאורי אור <קיצור שלחן ערוך יורה דעה>
אלג'יר Algiersתרנ"גאזראד, שלמהמאורי אור
שלוניקי Salonikaתקי"בביקייאם, מאיר בן חליפהמאורי אור

בירדוגו, רפאל בן מאירמאורי אור - ב"ק



מץ Metzתק"נ - תקצ"אווירמש, אהרן בן אברהם אברלי יוסףמאורי אור - 7 כר'
אשדודתשס"בלוי, מאירמאורי אור
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבמאורי אור

ירושלים Jerusalemתרצ"ברבינרזון, אליהו בן נחמןמאורי אליהו
ורשה Warsawתרנ"אאייזנשטאט, מאיר בן יצחקמאורי אש <כתנות אור>

ירושלים Jerusalemתש"עאוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב - קורן, זמאורי אש השלם - ב - קרני אורה
ירושלים Jerusalemתש"עאוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליבמאורי אש השלם - א

ירושלים Jerusalemתרצ"האוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליבמאורי אש
ירושליםחש"דשווארץ, אלטער אברהםמאורי אש

בני ברקחש"דכפיר, אורימאורי האור
בני ברקתשס"אדינר, רפאל בן מרדכי הלוימאורי הזמנים - 2 כר'

בני ברקתש"עפלדברגר, יחזקאלמאורי הלכה - 8 כר'
כפיר, אורימאורי העזר

מודיעין עיליתתשע"חמשה בן מיימון (הרמב"ם) - קרליבך, אליעזר יהודמאורי הרמב"ם - 3 כר'
בני ברקתשע"בשוקר, אבשלוםמאורי חנוכה

בני ברקתש"נקובץמאורי יהושע - 4 כר'
ירושליםתשס"ובטאון תורה וחסידות שע"י חסידי סקווירא בארה"מאורי יעקב - 3 כר'

מונטריאולתשע"חערליך, יעקב מאיר בן אברהםמאורי יעקב
נתניהתשכ"אקולדנר, יעקב מאריםמאורי יעקב

בני ברקתשע"זשפיצר, יעקב מאיר בן שלוםמאורי יעקב - סת"ם
ירושלים Jerusalemתר"עפרידמאן, מאיר יצחק בן יעקבמאורי יצחק

ירושליםתש"לקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןמאורי ישראל
ירושליםתשנ"דשמואל, ב.מאורי ישראל

ירושליםתשס"אמנדלוביץ, מאיר זאב בן צבי דבמאורי מהרש"א - עירובין
אופקיםתשע"דאביכזר, מרדכימאורי מרדכי
בית שמשתשע"אשניאור, משה יעקב בן דודמאורי סוכה
ירושלים Jerusalemתרע"אאורי בן אשר מסטרליסקמאורי ציון
ניו יורקתשמ"דסנדר, יצחק בן משה אהרןמאורי ציון

בני ברקתשנ"הגורביץ, אריה זאבמאורי שערים
ירושליםתש"סברנשטיין, מנחם עמנואל הלוימאורי תפילה

בני ברקתשע"בעובדות מחיי רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"למאורם של ישראל
בני ברקתשל"אדאנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאלמאורן של ישראל

ברוקליןתשע"אהירשלר, שמעון - שטרסר, יהודה הכהן, פרל, אהמאורן של ישראל - א
ברוקליןתשע"אשטרסר, יהודה הכהן, פרל, אהרן הכהןמאורן של ישראל - ב

ירושליםתשס"השוורץ, יואל בן אהרןמאורעות התקופה כהכנה לקראת הגאולה



אלעדתשע"דאבוחבוט, יוסף חיים - מיארה, שלמה (מו"ל)מאורעות יוסף
אזמיר Izmirתקט"זסאמבארי, יוסף בן יצחקמאורעות עולם
ורשה Warsawתרמ"גמאורעות צבי. תרמ"גמאורעות צבי

תל אביבתרצ"זחבס, ברכהמאורעות תרצ"ו
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןמאורעות תשע"ז - 2 כר'

ורשה Warsawתרכ"זפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןמאורת נתן <מאורי אור עם יאיר נתיב>
פרנקפורט דמין Frankfתס"טפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןמאורת נתן <מאורי אור עם פירוש יאיר נתיב>

ירושליםתשע"הברנדמן, משה יהודהמאזין תרועה
אופנבך Offenbachתקנ"אאבן-עזרא, אברהם בן מאירמאזני לשון הקדש - 2 כר'

ליפציג Leipzigתקצ"טגזאלי, אבו חאמד מחמד, אל-מאזני צדק
ניו יורקתשס"גזילבער מנחם זכריה בן רפאלמאזני צדק - ג

ורשה Warsawתרנ"הטורש, דוב בר בן אלכסנדר זושאמאזני צדק
מונקץ' Mukachevoתרע"בשפירא, מנחם מנדל בן משה ישעיהומאזני צדק

קרוטושין Krotoszynתרט"וקאלישר, צבי הירש בן שלמהמאזניים למשפט ומשנה אחרונה - א,ב
ירושליםתשכ"חסורוצקין, זלמן בן בן ציוןמאזנים למשפט
לבוב Lvovתרנ"ותאומים, דוד בן משהמאזנים לתורה

וילנה,תרפ"ד-[תרפ"ה],ציטרון, שמואל ליב בן משה יעקבמאחורי הפרגוד - 2 כר'
בני ברקתשע"בשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי - קנייבסקי, שמאחורי הפרגוד
ירושליםתשע"אבר זאב, חימאחרי הקוראן

חמ"דתש"פברוורמן, משה אהרןמאי אלול
ירושליםתשע"ואוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכימאי חנוכה
ניו יורקתשנ"זראטה, יחזקאל בן יצחק אייזיקמאי חנוכה
בני ברקתשנ"חרצאבי, יצחק בן ניסיםמאי חנוכה
ירושליםתשמ"השוורץ, יואל בן אהרןמאי חנוכה
ירושליםתשע"אאוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכימאי רות
מאי שבת

צפתתשע"חוינברגר, צבי - חפץ, ברוךמאיבה לאהבה
תוניס Tunisתרנ"גכהן, יעקב בן אברהם מג'רבהמאין יבא

ירושליםחש"דבעילום שםמאין יבוא עזרנו
ירושליםתשל"אאביחצירא, מכלוף בן אליהומאין יבוא

תל אביבתשס"דגרוזמן, מאיר צבימאיר אבות
חמ"דתשס"טיצחקי, אברהם מרדכימאיר אור לי

ריוה דטרנטו Rivaשכ"ב-שכ"זעראמה, מאיר בן יצחקמאיר איוב - 2 כר'
לובלין Lublinשצ"אמאיר בן אליקוםמאיר אלהים
תל אביב Tel Avivתש"גמינץ, בנימין בן בונםמאיר באהבה



פתח תקווהתשע"האלול, מאירמאיר בהיכלו - א
בני ברקתשע"בביקייאם, מאיר בן חליפהמאיר בת עין <מהדורה חדשה>

בני ברקתשס"דמאיר בת עיןמאיר בת עין השלם
אזמיר Izmirתקט"וביקייאם, מאיר בן חליפהמאיר בת עין
ירושלים Jerusalemתרפ"חמאיר בת עיןמאיר בת עין

בני ברקתשע"זוויל, ישראל מאיר בן אברהם צבימאיר דרך 1-8
בני ברקתשע"חוויל, ישראל מאיר בן אברהם צבימאיר דרך 17-21
בני ברקתשע"זוויל, ישראל מאיר בן אברהם צבימאיר דרך 9-16
בני ברקחש"דוויל, ישראל מאיר בן אברהם צבימאיר דרך - ביצה

ירושליםתשע"בכהן, מאיר בן משהמאיר דרך
בני ברקתש"ןרוט, נתן אליהומאיר החיים - 5 כר'
בית שמשתשע"דרבינוביץ, יחיאל מאיר בן גמליאל הכהןמאיר הלכה - 2 כר'

ניו יורקתשע"במאיר בן אליעזר ליברמאן הלוימאיר השחר <מהדורה חדשה>
פרנקפורט דאודר Frankתק"טמאיר בן אליעזר ליברמאן הלוימאיר השחר
חמ"דתשע"זנייהויז, דוד בן שלמה זלמןמאיר השלחן
שלוניקי Salonikaתק"זביקייאם, מאיר בן חליפהמאיר לארץ
אשדודתשמ"דוונדר, מאירמאיר לציון

ירושלים Jeruasalemתשע"דיוסלובסקי, מאיר בן יוסףמאיר מלהבה
בני ברק Bene Berakתשע"וועקנין, מ.מאיר נתיב - בראשית שמות

אלטונה Altonaתקנ"ג-תקס"בכ"ץ, שבתי בן אליעזר זוסמאן הכהןמאיר נתיב
ירושליםתשכ"חבולטין - לונץ, חנהמאיר נתיבות ירושלים (חיי רא"מ לונץ)

ירושליםתשס"הכהן, ישעיהו בן שמעון אשרמאיר נתיבות - 3 כר'
בני ברקתשס"זערבה, מאיר בן מנחםמאיר עוז - 12 כר'

וינה Viennaתרנ"האיש שלום, מאירמאיר עין
וינה Viennaתרנ"אאיש-שלום, מאיר בן ירמיהומאיר עין - שופטים

תל אביבחש"דאלטר, אברהם ישכר בנימין אליהו בן מנחם מנדלמאיר עיני הגולה - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתש"יהולצשטוק, מאיר יחיאל בן אברהם יצחק הלוימאיר עיני חכמים - 3 כר'
ונציה Veniceשע"ט - שפ"במאיר בן גדליה (מהר"ם מלובלין)מאיר עיני חכמים - 4 כר'
שדה לבן Belaya Tserkתקפ"גמאיר בן נתן מקורסטשובמאיר עיני חכמים - 2 כר'

וינהViennaתרמ"ופריד, מאיר בן אברהם מבוסקוביץ'מאיר עיני חכמים
סט. לואיס St. Louisתש"ב - תשי"בשווארצמאן, מאיר בן ישראל משהמאיר עיני ישרים - 5 כר'

וילנה Vilnaתרנ"טקאראסיק, דוב בר בן יצחק אייזיקמאיר עיני סופרים - 2 כר'
פתח תקוהתש"עבן דב, מאיר בן שמואל דבמאיר עיני - 8 כר'

בני ברקתשכ"חוונדר, מאירמאיר עינים - 3 כר'
תש"פמאיר, שלמהמאיר עינים - א



ירושליםמנדלסון, מאירמאיר עינים
אמשטרדם Amsterdamתרמ"הרפאפורט, משה בן מאיר הכהןמאיר עינים
ירושלים Jerusalemתרס"טשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץמאיר עינים

ורשה Warsawתרנ"חעראמה, מאיר בן יצחקמאיר תהלות
ירושליםתשס"זחש"ממאיר תפילה

ירושליםחש"דכהן, שמעוןמאירים את העולם
ניו יורקתשמ"בישיבת ויז'ניץ מונסימאירת חיינו - 2 כר'
בני ברקתשע"גמוסדות דז'יקוב ויז'ניץמאירת חיינו - 2 כר'

וילנה Vilnaתקצ"טאיטינגא, מרדכי זאב בן יצחק אהרן הלוימאירת עינים - 2 כר'
נובי דבור Nowy Dworתקנ"גאשכנזי, מאיר בן יוזפא הכהןמאירת עינים

קושטא Istanbulתכ"וגבאי, שלמה בן דודמאירת עינים - 2 כר'
ליקווד נ. ג' Lakewooתש"פדיקמן, אברהם שלמהמאירת עינים

ירושליםתשס"דחבורת הבחורים דחסידי טשערנאבילמאירת עינים - שובבי"ם
ירושליםתשנ"גיצחק בן שמואל דמן עכומאירת עינים
ארצות הברית United Sתרפ"דסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירמאירת עינים
אלטונה Altonaתקי"געמדין, יעקב ישראל בן צבימאירת עינים
ירושליםתשע"דקלאר, יחזקאלמאירת עינים
שיקגותש"פשקופ, יצחק מיכלמאיש לרעהו
ירושלים Jerusalemתרצ"וסוננזון, יצחק יחיאל בן אליעזר נפתלימאכל כשר

תל אביבתשכ"דהירש, שמשון בן רפאלמאכלות אסורות
ניו יורקתשס"טהיבנר שמואל - היבנר, יקותיאל זלמן חיים - היבנרמאכסניא של התורה

ירושלים Jeruasalemתשס"חאריכא, רוני רפאלמאמין שמאמין
ונציה Veniceשמ"חאלמושנינו, משה בן ברוךמאמץ כח - 2 כר'

פירט Fuerthתקי"זוואלרשטיין, אברהם בן אשרמאמר אברהם <זרע אברהם>
מונקץ' Mukachevoתרצ"ושפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשמאמר אדון כל

ירושליםחש"דמרקוביץ, משה אליהומאמר איש - 2 כר'
פסגותתשס"גאביב, נירמאמר אסתר - איסור והיתר

אופן Ofenתקצ"בבוסקוביץ, בנימין זאב וולף בן שמואל הלוימאמר אסתר
אורדיאה מרה Oradeaתרצ"זבריסק, נתן צבי בן יהושעמאמר אסתר

ג'רבאתשכ"גדידי, בנימין מקיקץ בן יצחקמאמר אסתר - משלי
ג'רבה Djerbaתש"וחדאד, משה דוד בן ניסיםמאמר אסתר
בני ברקתשס"בכהן, דקלמאמר אסתר
אשדודתשס"אכהן, יוסף בן מאירמאמר אסתר

תש"פדידי, בנימין מקיקץ בן יצחקמאמר אסתר, יד בנימין <מהדורה חדשה>
ירושליםתשנ"זבן פורת, אפריםמאמר אפרים - 2 כר'



אמשטרדם Amsterdamתקכ"בגוסלאר, נפתלי הירש בן יעקבמאמר אפשרית הטבעית
בני ברקתשס"ברצאבי, יצחק בן ניסיםמאמר בין ישראל לגויים

ירושליםתש"עצארום, יהודהמאמר במעלת לימוד הלכות טהרה
ירושליםחש"דזילברמן, יצחק שלמהמאמר בנין ירושלים

חמ"דתשע"חחש"ממאמר בענין ימי הגשמים
ירושליםתשע"חלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - כהנוב,מאמר בענין תורה שבעל פה והש"ס

ירושליםחש"דפריצקי, אברהם יעקב בן חייםמאמר גלה על ראשה - חנוכה
ירושלים Jerusalemתרפ"גהורוויץ, אברהם בן פינחס הלוימאמר גלות וגאולה
ורשה Warsawתר"ןלוויטאן, אליקים גצל בן יעקב דודמאמר דבר תורה

בני ברקתשנ"זרצאבי, יצחק בן ניסיםמאמר דברים כהוייתן
תר"נהפטר, דוד בן משה משלמאמר דוד

ירושליםתש"פכהן, דוד בן יוסףמאמר דוד - א
בני ברקתשס"באדלשטיין, גרשוןמאמר דרכה של תורה
פיררא,שי"דיעבץ, יוסף בן חייםמאמר האחדות - 3 כר'

ירושליםתשס"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שריקי,מאמר הגאולה <אור הגאולה>
ירושליםתש"נלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - אדרי, ימאמר הגאולה
ירושלים Jerusalemתרצ"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מאמר הגאולה
אלון שבותתש"עכולל גבוה לעיוןמאמר הזבח

ירושליםתשע"דלוצאטו, משה חיים (רמח"ל) - כהן, דוד בן יוסףמאמר החכמה <ביאורי חכמה,  מאמרי חכמה>
ירושליםתשס"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שריקי,מאמר החכמה <גילוי מלכותו>

לודז' Lodzתרע"גלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מאמר החכמה
ירושליםחש"דמרקוביץ, משה אליהומאמר הלוי - 15 כר'

חמ"דתשע"דדיויד, יעקבמאמר המועד
שלוניקי Salonikaתקס"ומצליח, רפאל אברהםמאמר המלך

מודיעין עיליתתש"פמילר, שלמהמאמר המלכת המלך
ניו יורקתש"לקוטלר, אהרןמאמר הנוגע לענינים של ההשקפה

פיוטרקוב Piotrkowתרס"גפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהמאמר הנפש - 2 כר'
אשדודתשע"דשלגי, משה אריאלמאמר הנפש

בני ברקתשס"גרצאבי, יצחק בן ניסיםמאמר הנרות הללו
פרנקפורט דמין Frankfתרע"אמשה בן מימון (רמב"ם)מאמר העיבור

ירושלים Jerusalemתש"ילוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מאמר העיקרים - 3 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםמאמר הצחוק בתורה
ליק Lyckתרכ"במאמר השכלמאמר השכל - 4 כר'

ורשה Warsawתרכ"חאפשטיין, יצחק אייזיק בן מרדכי הלוימאמר השפלות והשמחה - 2 כר'
לונדון Londonתקל"אלוויזון, מרדכי גומפל בן יהודה ליב הלוימאמר התורה והחכמה



וילנה Vilnaתקפ"אליכטשטיין, אברהם בן אליעזר ליפמאןמאמר התורה והמצוה
חמ"דתש"פכץ, חנוך זינדל הכהןמאמר ונתתי גשמיכם בעתם

ירושליםתשס"אמאמר ותרעש הארץ
מונקץ'  Mukachevoתרצ"אאלפאנדארי, שלמה אליעזר בן יעקבמאמר חיות אש

ניו יורקתש"כיחיאל נסים מפיסאמאמר חיי עולם - 2 כר'
בני ברקתשע"זציטרנבוים, חיים מאיר בן אברהם צבימאמר חיים - 2 כר'
ירושליםתשכ"זקאהן, אברהם יצחק בן אהרן דוד הכהןמאמר חינוך הבנים

ירושליםחש"דפאליי, שלמהמאמר חנוך לנער על פי דורו
ירושלים Jerusalemתרנ"ארפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודה ליבמאמר חסד ואמת

ארם צובה Aleppoתרצ"גנחמד, מאיר בן חייםמאמר חקירה על הכתר
מודיעין עיליתתשע"הפזריני, דודמאמר יבמין
לבוב Lvovתרכ"באייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעמאמר יהונתן
בני ברקתשמ"טהלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלוימאמר יום טוב

לבוב Lvovתרי"גרוקח, שלום בן אלעזרמאמר יום ישועה
ירושליםתשס"זפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהמאמר יונת אלם <מהדורת ישמח לב>

זולקוה Zholkvaתקט"זפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהמאמר יונת אלם - 2 כר'
ירושליםתשס"חיחזקאל בן צבי הירש מקאזמירמאמר יחזקאל - 2 כר'

ניו יורקתשכ"חגיפטר, מרדכימאמר יחס הרב והתלמיד
ירושליםתשס"בסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםמאמר יעקב - 2 כר'
וילנה Vilnaתרל"זאפשטיין, יצחק אייזיק בן מרדכי הלוימאמר יציאת מצרים

ברטיסלבה Bratislavaתקצ"זאבן-תיבון, שמואל בן יהודהמאמר יקוו המים
בני ברקחש"דמאמר יראה טהורהמאמר יראה טהורה
ירושליםתשנ"דספורנו, עובדיה בן יעקבמאמר כוונות התורה

ני ו יורקתשע"והלוי, אליהו בן בנימיןמאמר כל דאי
ירושליםתשכ"גמרגליות, ישעיה אשר זליגמאמר כסא אליהו הנביא זכור לטוב

פיוטרקוב Piotrkowתרע"גגוטרמאן, אהרן מנחם בן שלמה יהושע דודמאמר לגדל הבנים לתוה"ק
ברדיטשוב Berdichevתרע"גהלר, שלמה בן משהמאמר לחיזוק שמירת שבת ולחיזוק גמילות חסדים

אלעדתשס"חעוזרי, יחיאל בן יוסףמאמר לימוד חכמת האמת בדורנו
בני ברקתשס"ארצאבי, יצחק בן ניסיםמאמר למען יאריכון ימיך

מונקץ' Mukachevoתרנ"בפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהמאמר מאה קשיטה
אשדודתשמ"טלייפער, אברהם אבאמאמר מגן ומושיע

ירושליםתש"להורוויץ, יוסף בן שלמה זלמן זיומאמר מזכה הרבים
ניו יורקתשנ"ושנאבר, מרדכי גומפל הלוימאמר מחזה שדי

ברטיסלבה Bratislavaתרפ"בשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשמאמר מילי דהספידא
ירושליםתשס"טעדס, יהודה - אסטנבולי, יהושע בן יוסףמאמר מנוחה שלמה - קונטרס דברים שבכתב



תשע"זטל, אלעזר מנחם מן בן צבימאמר מנחם
בני ברקתשנ"טרצאבי, יצחק בן ניסיםמאמר מסלול ודרך
מונקץ' Mukachevoתר"ספאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהמאמר מעין גנים

חמ"דתשע"גרבי יקותיאל תלמיד הרמח"למאמר מר ינוקא ומר קשישא
ירושלים Jeruasalemתשע"גאליהו, מרדכי בן סלמאןמאמר מרדכי <הלכות> - 7 כר'

ירושליםתשס"טאליהו, מרדכי בן סלמאןמאמר מרדכי <שו"ת> א - 2 כר'
ירושליםתש"עאליהו, מרדכי בן סלמאןמאמר מרדכי <שו"ת> ב
ירושליםתשע"האליהו, מרדכי בן סלמאןמאמר מרדכי <שו"ת> ג
ירושליםתשע"האליהו, מרדכי בן סלמאןמאמר מרדכי <שו"ת> ד

ירושלים Jeruasalemתשע"דאליהו, מרדכי בן סלמאןמאמר מרדכי <שו"ת> ה (שביעית)
לבוב Lvovתרי"באיטינגא, מרדכי זאב בן יצחק אהרן הלוימאמר מרדכי

ירושליםתשפ"אאליהו, מרדכי בן סלמאןמאמר מרדכי - 3 כר'
וילנה Vilnaתרס"הדובינסקי, שמעון מרדכי בן ישעיהמאמר מרדכי
ירושלים Jerusalemתער"בדיסקין, מרדכי בן יצחקמאמר מרדכי
ברנו Brnoתק"נהאלברשטאט, מרדכימאמר מרדכי
דירנפורט Dyhernfurtתע"טהוליש, מרדכי בן יהודה ליבמאמר מרדכי
בילגורי Bilgorajתרצ"בווינוגורה, מרדכי בן ישראל יצחקמאמר מרדכי
וואיטצעןתרע"ווינר, מרדכימאמר מרדכי
וויען,תרמ"ב,זילברר, מרדכי בן אהרןמאמר מרדכי
ירושליםתשנ"דטברסקי, מרדכי בן אברהםמאמר מרדכי

ליוורנו Livornoתקמ"ד - תקמ"וכרמי, מרדכי בן אברהםמאמר מרדכי - 3 כר'
לבוב Lvovתרל"זלטניר, מרדכימאמר מרדכי
סיגעט,תרפ"זלייכטר, מרדכימאמר מרדכי

סיגט Sighetתר"סלייפר, מרדכי בן יששכר דובמאמר מרדכי - 2 כר'
חצור הגליליתתשס"אלנדאו, אברהם מרדכימאמר מרדכי - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתש"אמאיר, מרדכי יוסף בן מאיר ליבמאמר מרדכי
פיוטרקוב Piotrkowתרס"זמיכלסון, מרדכי בן שלמהמאמר מרדכי
ורשה Warsawתרס"במירקין, מרדכי בן חייםמאמר מרדכי

קושטא Istanbulשמ"המלמד, שם טוב בן יעקבמאמר מרדכי - 2 כר'
זיטומיר Zhitomirתר"ס - תרס"אמנקס, מרדכי בן אריה ליבמאמר מרדכי
גרודנו Grodnoתקע"אמרדכי בן אריה ליב הכהןמאמר מרדכי

דירנפורט Dyhernfurtתקכ"דמרדכי בן יצחק איצק מקאלישמאמר מרדכי - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתרל"דמרדכי בן מנחםמאמר מרדכי

ג'רבה Djerbaתש"חסגרון, מרדכי בן כמוסמאמר מרדכי - א
ורשה Warsawתרנ"הפוליאצוק, מרדכי יעקב בן אהרןמאמר מרדכי



מישקולץ Miskolcתרצ"חפונפדר, מרדכי בן יעקבמאמר מרדכי
ברסלאו Breslauתקצ"דפרידנטאל, מרדכי דוב בן נפתלי ישראלמאמר מרדכי
ליוורנו Livornoתקמ"זצ'רמון, מרדכי בן יהודהמאמר מרדכי
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"דקוסובסקי, מרדכי צבי בן שמעוןמאמר מרדכי

ברדיטשובתרס"וקופמאן, ברוך מרדכי בן משה אליעזרמאמר מרדכי - 2 כר'
בילגורי Bilgorajתרצ"וקורנמל, מרדכי בן שבתימאמר מרדכי

ישראלתשס"חקורנמל, מרדכימאמר מרדכי - 2 כר'
ישראלתשס"חקורנמל, נחום צבי בן מרדכימאמר מרדכי - ב

שלוניקי Salonikaתקפ"חקריספין, מרדכי בן יצחקמאמר מרדכי
ירושליםתש"עראזענאק, מרדכי יהודה בן שמואלמאמר מרדכי - ברכות, סדר מועד

ניו יורקתשס"אשוואב, מרדכי מנחם בן יהודה ליבמאמר מרדכי - 3 כר'
ניו יורקתשס"חלייטער, נתן שמואלמאמר משמרת הקודש
ירושליםתשל"חאברהם בן אליעזר הלוי (הזקן)מאמר משרא קטרין
חמ"דתש"עשרייבר, יצחק צבימאמר סגולת מלך

בית שמשתשס"ארוט, אהרן בן שמואל יעקבמאמר עבודה שבלב
ירושליםתשע"זפאליי, שלמהמאמר עבודת ימי השובבי"ם

ירושליםתשט"זוסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושמאמר עיקבתא דמשיחא ומאמר על האמונה
ירושלים Jerusalemתשי"ברבינוביץ, רפאל נתן נטע בן שלמה זאלקינדמאמר על הדפסת התלמוד

ירושלים Jerusalemתש"ילוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מאמר על ההגדות
קאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןמאמר על העבודה ואשי ישראל - ב

ירושליםתשנ"טספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסרמאמר על התשובה
ניו יורקתשס"חבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) - נאור, בצלמאמר על ישמעאל

ירושלים Jeruasalemתרצ"גלווין, בנימין מנשה בן מאירמאמר על כתבי היד חמאת החמדה וחמדת התעודה
ירושליםתשמ"דבן דוד, ראובן בן שמעוןמאמר פליאה עם פירוש דברי חכמים

בית שמשתשס"ברוט, אהרן בן שמואל יעקבמאמר פתחו שערים ומאמר נתיב עבודת התפלה
לבוב Lvov ?תק"ץפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהמאמר צבאות ה'

ירושליםתשע"זסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםמאמר ציון - 6 כר'
יבנהתשע"חבן שושן, יוסף מאירמאמר קדישין
מונקץ' Mukachevoתר"נליבר, עקיבא בן משה הכהןמאמר קדישין
פרג Pragueתקכ"דקים קדיש בן קים קדישמאמר קדישין
ירושלים Jerusalemתר"סרפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודה ליבמאמר קדישין

ריגהתרפ"חשניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב ברמאמר קנין החיים
חמ"דחש"דחש"ממאמר קרסי זהב

ירושליםתשע"זשטרנבוך, משה בן אשרמאמר שבועי בדרכי עבודת ה' וענייני הזמן - תשע"ז
תל אביב Tel Avivתשט"וגולדשטיין, משה בן חיים שלמהמאמר שבע קהילות



ירושליםתשמ"זפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהמאמר שברי לוחות - 2 כר'
לבוב Lvovתרכ"גפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהמאמר שבתות ד'

דנוורתשי"טשפירא, זלמן שמואלמאמר שלשה עשר עיקרים
בני ברקתש"עזרקא, שמואל גד בן אברהםמאמר שמואל - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"כוולק, צבי הירש בן עזריאל הכהןמאמר תורה אור
בילגורי Bilgorajתרע"בקאלישר, צבי הירש בן שלמהמאמר תורה מן השמים
ורשה Warsawתרכ"הרוזנבלום, שמואל בן שרגא פייבלמאמר תורה מן השמים
ירושליםתשל"אאפשטיין, משה יחיאל הלוימאמר תחית המתים
קושטא Istanbulשכ"טמשה בן מימון (רמב"ם)מאמר תחית המתים

ירושליםתשכ"דמרגליות, ישעיה אשר זליגמאמר תפילת פתח אליהו <זיו הזוהר והמקובלים>
ירושליםתשס"אדוראן, שלמה בן שמעוןמאמר תקון סופרים - הלכות שטרות

מודיעין עיליתתש"עאבר, יונתןמאמר תשובה
אשדודתשע"אארלנגר, יצחק משה בן יוסףמאמר - 14 כר'

ירושליםתשס"חמרמלשטיין, אברהם יצחק הלוימאמר - צא והלחם בעמלק
ביתר עיליתתשע"הרוטנברג, ישעיהו משולם פייש הלוימאמר - 2 כר'

ירושליםתשס"ארומפלער, אהרן צבימאמר - 17 כר'
בני ברק - ניו יורקתשע"ברושנרוז, ליאורמאמרות ט"ו בשבט
פסגותתשע"אבראלי, מרדכי אליהומאמרי אב - 2 כר'

בני ברקתש"נוינרוט, אברהם בן משה אהרןמאמרי אברהם
חמ"דתש"פשטרנבוך, משהמאמרי אגדה ומוסר - חג השבועות ולימוד התורה
מאמרי אדמו"ר הזקן  עם פירוש חסידות מבוארת

ירושליםתש"עבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)מאמרי אמונה לרשב"א
קלוז' Clujתרצ"טרולר, חיים מרדכי בן יצחק יהודה אייזיק ליבמאמרי באר חיים מרדכי

ירושלים Jerusalemתרצ"אהועד להפצת "אוצר הגאונים"מאמרי בקרת על ספרי "אוצר הגאונים" - א
בני ברקתשע"אליבוביץ, ירוחם הלוימאמרי המשגיח רבינו ירוחם הלוי ממיר - 2 כר'

ירושליםתש"מהרכבי, צבימאמרי הצבי
ירושליםתשמ"דראטה, אהרןמאמרי הצדקה

חמ"דחש"דרבותינו ראשונים ואחרוניםמאמרי הקודש - אגרת הקודש שער הקדושה ועוד
ירושליםתשמ"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןמאמרי הראיה

בית אלתשנ"הפיצ'ניק, אהרן הלוימאמרי הרב אהרן הלוי פיצניק
ירושליםתשס"גפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהמאמרי הרמ"ע מפאנו - 3 כר'

חמ"דתשס"דממן, אליהומאמרי התחזקות
ירושליםתשס"וליקוט דברי התנאיםמאמרי התנאים - 4 כר'

ירושליםתשע"חעהרנפלד, יצחק יחיאל בן עקיבאמאמרי זמן שמחתנו
בני ברקתש"עוינטרויב, ישראל אליהומאמרי חודש השביעי



בני ברקחש"דמילר, אלחנן בן שלמה הלוימאמרי חיים
ורשה Warsawתרנ"א - תרנ"דסלונימסקי, חיים זליג בן יעקבמאמרי חכמה - 2 כר'

יד בנימיןתשכ"זהרמן, שמואל צבימאמרי חכמינו בעניני ארץ ישראל
ירושלים Jeruasalemתשע"זעהרנפלד, יצחק יחיאל בן עקיבאמאמרי חנוכה ופורים

בני ברקתשס"הדנציגר, אברהם מנחם בן יהודה משה מאלכסנדרמאמרי חנוכה
ירושלים Jeruasalemתשע"טעהרנפלד, יצחק יחיאל בן עקיבאמאמרי חנוכה
בני ברקתשכ"הארליך, יוסף בן יחזקאלמאמרי יוסף

ורשה Warsawתרנ"גבכרך, יעקב בן משהמאמרי יעקב הברכי מהעבור ומנין השנים
כפר חב"דתשס"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןמאמרי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש - א

בני ברקתשנ"גמאמריםמאמרי כנס ההתעוררות לנשים בנושא הצניעות
מונקץ' Mukachevoתרצ"גוויינפלד, שמואל דוד בן אשר ישעיה הלוימאמרי מדע וחקירה

ירושלים Jerusalemרוט, אהרן בן שמואל יעקבמאמרי פגם וטהרת המחשבה
ירושלים Jeruasalemתשע"זישיבת בית שמואלמאמרי פורים

ירושליםתשס"חהוטנר, יצחק בן חיים יואלמאמרי פחד יצחק - סוכות
חמ"דחש"דפלאטמן, אפריםמאמרי קשר של תפילין

ירושלים Jerusalemתש"ט - תשי"במרגליות, ישעיה אשר זליגמאמרי רבי אלעזר ברשב"י
ירושלים Jeruasalemתשע"השוורצמן, דבמאמרי רבי דב שוורצמן - 2 כר'
לייקואודתשס"דגרוזובסקי, רפאל ראובןמאמרי רבי ראובן על התורה

בית שמשתשע"גקלוגר, אברהם צבימאמרי שיר השירים
ירושליםתשס"אהרכבי, שלמהמאמרי שלמה - 2 כר'

ירושליםתשס"גרודמן, זאב חייםמאמרי שפת אמת - 3 כר'
אשדודחש"דכולל אורות חיים ומשהמאמרי תורה - קובץ

ירושליםתשכ"טלמברגר, משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבובמאמרי תורה
ירושלים Jeruasalemחש"דכהן, ינון יחזקאל בן אבנרמאמרים בחינוך הבנים

חמ"דחש"דבעילום שםמאמרים בעבודתו ית' לאיש דורש ה' וקרבתו יחפץ
ירושליםתשמ"המלכי, רפאל מרדכימאמרים ברפואה

ירושליםתשכ"הקרינסקי, טוביהמאמרים הגיונים - 2 כר'
קניגסברג Koenigsbergתרכ"דשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןמאמרים יקרים

וינה Viennaתרצ"גחיות, צבי פרץ בן שלמהמאמרים לזכרון ר' צבי פרץ חיות ז"ל - 2 כר'
לונדוןתשנ"גפואה, אליעזר נחמןמאמרים מענין התשובה לארנ"ן זצוק"ל

שנגהיתש"זליבוביץ, ירוחם הלוימאמרים משיחותיו של רבינו הגה"ח מרן ירוחם הלוי זצוק
ירושליםתשנ"דוסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושמאמרים על התקופה - 2 כר'

בני ברקתשל"דברנשטיין, משה עורךמאמרים על מעלת התפילה - 2 כר'
בני ברקתשנ"זארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחקמאמרים על סדר פרשיות ימי שובבי"ם-ת"ת

ניו יורק New Yorkתר"צשניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב ברמאמרים של כ"ק אדמו"ר



ירושלים Jeruasalemתשל"זאברמסון, שרגא בן קלמןמאמרים - 15 כר'
ירושלים Jeruasalemתרצ"זאסף, שמחהמאמרים - 4 כר'

אלון שבותתשע"ובהלול, יונה - שפיגל יעקב שמואלמאמרים - מנחת קנאות לר' יונה ן' בהלול הקדמה וקטעים
תל אביבבורנשטיין - מקובצקי, לאהמאמרים - 21 כר'

ירושלים1966בניהו, מאיר בן יצחק נסיםמאמרים - 147 כר'
ירושליםתשע"בגלינסקי, יהודה דבמאמרים - 7 כר'

וארשאווטשטיין, פ המאמרים - לתולדות גדולי ישראל
ירושליםתרצ"טזלוטניק, יהודא ליבמאמרים

ירושליםתש"כלשם, חייםמאמרים - אוגירה
ירושלים Jeruasalemעופר, יוסףמאמרים - 3 כר'

ירושליםתשע"זעמנואל, שמחה בן  יונה - לנרד, אנדריאסמאמרים - מעין ספר המקצועות למסכת ב"מ
תשע"העמנואל, שמחה בן  יונהמאמרים - 41 כר'
חמ"דחש"דפיאטלי, אנג'לו מרדכי (מעתיק)מאמרים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"בפיפס, שמחה זאבמאמרים
ירושליםתשס"טריינר, אברהם (רמי)מאמרים - 5 כר'

ירושליםתשע"זע, יוסףמאן מלכי רבנן - 2 כר'
בני ברקחש"דפישהוף, מרדכי בן תנחוםמאן מלכי רבנן

ניו יורקתשע"המורשת חכמי אמריקהמאסיפת המורשת - 12 כר'
ניו יורקתרע"המאסליאנסקי, צבי הירש בן חייםמאסליאנסקי'ס דרשות - 2 כר'

ניו יורקתרפ"דמאסליאנסקי, צבי הירש בן חייםמאסליאנסקי'ס זכרונות
ניו יורקתשט"ומסליאנסקי, צבי הירש בן חייםמאסליאנקיס דרשות - א

ירושליםתשנ"אישיבת אור אלחנןמאסף אהל תורה
ירושליםתשמ"הבני החבורה אור אלחנןמאסף אור אלחנן "נר יצחק"

לונדוןתרצ"דגורוויץ, אריה זאבמאסף אור תורה
וילנה Vilnaתרס"ט - תרע"גמאסף דרושימאסף דרושי - 2 כר'

קרית יואל מונרותשס"זכולל ויואל משה דסאטמרמאסף חידו"ת המאזנים - טו
בני ברקתשס"האברכי כולל ארחות תורהמאסף חידו"ת עמ"ס כתובות

באר יעקבתשס"טישיבת גרודנא באר יעקבמאסף יד סופרים - בבא מציעא
קושטא Istanbulר"צאלמולי, שלמה בן יעקבמאסף לכל המחנות

שיקגותשמ"הוואכסמאנן, יחזקאל שרגאמאסף לכל המחנות - אימוץ ילדים וגרות
ירושליםתש"להרכבי, אברהם אליהו בן יעקבמאסף נידחים

צעירי אגודת ישראל בבלגיהמאסף קול תורה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"ד-תרצ"גיום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)מאסף ראשונים (הלכות ברכות)

ירושליםתשפ"אקובץ מוסדות פני מנחםמאסף שמחת תורה - א
ירושלים Jeruasalemתשמ"חמכון תורני ספרותי אורייתאמאסף שערי בינה



ירושליםתש"עדברים שנאמרו בכינוס הכשרות האירופאימאסף תורני בענייני כשרות המזון והשגחה
ירושליםתש"פרשת הכוללים דקהל תפארת ירושליםמאסף תורני כליל תפארת - 8 כר'

ירושליםתשס"והוכמן, אברהם מנחם בן שלום יהודהמאפילה לאור גדול - 2 כר'
רחובותתשפ"אכהן, פנחסמאפילה לאור גדול

ירושליםתשס"הטאובר, עזריאל בן אהרןמאפלה לאורה
בני ברקתשע"בסיטיון, אליהומאפלה לאורה
ירושלים,תשי"בחמיאל, חיים יצחק בן אפריםמאפק אל אפק

ניו יורקחש"דלנדא, יונהמאקארוב
תל אביב Tel Avivתשכ"טספר קהילהמאקוב מזוביצק
ירושליםתשע"טויינגרטן, צבי בן ישראלמארי דחושבנא
ניו יורקתשכ"גאל-ביג, יחזקאל חי בן עזראמארם נהרים
תל אביבתשמ"גספר קהילהמארמארוש

ירושלים,תשי"זהירשברג, חיים זאב בן יעקב הלוימארץ מבוא השמש
בני ברקתשע"טשטיגל, משה אליעזר (לזכרו)מאש וממים

מודעין עליתתשע"דקייזר, אהרן בן ארז שלמהמאשר לאהרן - 2 כר'
ניו יורקחש"דבלוך, חייםמאשרים תועים ומטעים

ירושלים Jeruasalemתש"סקיציס, גרשון (עורך)מאת לצדיק - קובץ מאמרים על ר' צדוק הכהן ומשנתו
ירושליםתשנ"בולדמן, מנחם בן זאב הכהןמאתיופיה לירושלים - יהודי אתיופיה בעת החדשה

בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהמאתים לנוטרים פריו
יבנהתשס"טקובץ חידושי תורה מבני ישיבות דיבנהמאתרא דחכימיא - 2 כר'

חולוןתשס"זפרזיס, משהמבא השלחן
קליבלנד Clevelandתש"גפורת, ישראל בן אריה ליבמבא התלמוד - 7 כר'

ליוורנו Livornoתרט"זלוצאטו, שמואל דוד בן חזקיהמבא למחזור כמנהג בני רומא
בני ברקתשמ"ארייסנר, מתתיהו בן אברהםמבא שערים - 8 כר'

בני ברקתשס"אוינרוט, יחיאל בן יעקבמבאר הפשט - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"דבוכמאן, חיים יהודה ליב בן משה ברוךמבאר חיים

בני ברקתשס"גצ'רבקובסקי, חיים אברהם בן משה עקיבאמבאר חיים - בבא קמא, בבא מציעא
ביאליסטוק Bialystokתרע"טרוזצווייג, יעקב בן יהושע השילמבאר על הלחות

ירושליםתש"עאלישיב, אברהם בן בנימין דודמבארה של ירושלים
וינה Viennaתרכ"גפינסקר, שמחה בן שבח הלוימבוא אל הנקוד האשורי או הבבלי

פרג Pragueתקע"גייטלש, יהודה בן יונהמבוא הלשון
לבוב Lvovתרל"חווילף, שלמה בן ישעיה יוסףמבוא המדרש

קרית ספרתשס"טיוסף קלמן בן שלמה הלוימבוא המסורה <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרמ"טיוסף קלמן בן שלמה הלוימבוא המסורה - 2 כר'
פרעשבורגתרמ"חברילל, יאקב בן מיכלמבוא המשנה - 2 כר'



יצהרתשע"טשפירא, יצחק בן משהמבוא השער - שער היחוד והאמונה
ירושליםחש"דאבן-עקנין, יוסף בן יהודה - מצגר, איתמר בן דודמבוא התלמוד <עם הערות>

ברעסלויא,תרל"באבן-עקנין, יוסף בן יהודהמבוא התלמוד
ברלין Berlinתרי"גבלוך, חיים בן צבימבוא התלמוד
זולקוה Zholkvaתר"החיות, צבי הירש בן מאירמבוא התלמוד
ווילנא,תרע"ג,שטראק, הרמאן לברכטמבוא התלמוד

מבוא והקדמה לספר פיתוחי חותם על התורה
ברסלאו1985-1914לוי, ישראלמבוא ופרוש לתלמוד ירושלמי

חמ"דתשע"זליברמן, איתמרמבוא לדיני ההנהגות
ירושליםתשל"זליכט, אברהם יהודהמבוא להלכות דרך ארץ
אפרתתשע"הבן מאיר, יהושעמבוא להלכות מקוואות
וילנאתרנ"דראטנר, דוב בר בן אברהם בצלאלמבוא להסדר עולם רבה

ירושליםתשס"חקופרמן, יהודה בן אברהם שמחהמבוא ללימוד תורה
חמ"דחש"דטולידנו, שמואלמבוא ללמוד הקבלה
חיפהתשכ"חירון, יהושעמבוא למדרש הלשון

תל אביבתשכ"ולוצאטו, שמואל דוד - גולדשמידט, דניאלמבוא למחזור בני רומא
תל אביב Tel Avivתשי"טוינטורה, משהמבוא למחשבת ישראל
בני ברקתשל"טליכט, אברהם יהודהמבוא למסכת ברכות
בני ברקתשל"דליכט, אברהם יהודהמבוא למסכת שבת
ירושליםתרצ"חזלוטניק, יעקב בן שלמהמבוא לספר איוב

ירושלים Jerusalemתשי"חמונטנר, זיסמאן בן יעקבמבוא לספר אסף הרופא
ירושליםתשמ"טבניהו, מאיר בן יצחק ניסיםמבוא לספר בנימין זאב

ניו יורקתשנ"טדנציג, נחמןמבוא לספר הלכות פסוקות
ירושליםתשכ"טפריימאנן, יעקבמבוא לספר חסידים

הכהן, שמואלמבוא לספרי שיבת ציון במקרא
ברליןתרע"האפשטיין, יעקב נחוםמבוא לפירוש הגאונים לטהרות

ירושלים Jerusalemתרנ"טגרינהוט, אלעזר בן משה יהודה הלוימבוא לפירוש עזרא ונחמיה
כפר חב"דתשס"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןמבוא לקבלת האר"י

וינהאפטוביצר, אביגדורמבוא לראבי"ה
חמ"דחש"דקהאן, אבינועםמבוא לשיטת היסוד בשלבים - 2 כר'

טירנוי Trnavaתר"צפרידלנדר, שלמה יהודה ליב בן מנחםמבוא לתוספתא עם פירוש חשק שלמה
ירושליםתשל"ההומינר, שמואל בן מרדכי זאבמבוא לתורה נביאים וכתובים

תל אביבתשמ"אקורמן, אברהםמבוא לתורה שבכתב ושבעל פה
בני ברקתש"ךאקשטיין, מנחם בן מרדכימבוא לתורת החסידות

ליידעןתרע"בשטרק, הרמן לברכטמבוא לתלמוד בבלי הנמצא בכ"י בבית עקד הספרים במי



תל אביב Tel Avivתרצ"ההמאירי, משה בן מאיר נחמןמבוא לתלמוד
זולקוה Zholkvaתקכ"ואירגאס, יוסף בן עמנואלמבוא פתחים

ירושלים Jerusalemתרס"ד - תשנ"חוויטאל, חיים בן יוסףמבוא שערים עם הגהות הרב יהודה פתייא
ירושליםתשס"חברגמן, מאיר צבי בן משהמבוא שערים

קורץ Koretsתקמ"גוויטאל, חיים בן יוסףמבוא שערים - 4 כר'
ירושליםתשס"ברוזנברג, חיים מנדלמבואות חיים
ירושליםתשע"אויליגער, יעקב מנחםמבואות ים

ניו יורקתשכ"המירסקי, שמואל קלמן בן משה צבימבואות למשנה
בני ברקתשס"גסלובס, משה דב בן אברהם יהודהמבואי הקדשים - 2 כר'

ירושליםתשנ"הפוזיילוב, גיוראמבוכארה לירושלים
ירושליםתשכ"גקובץ ליצירה דתיתמבוע - 8 כר'
תל אביבתשנ"ומחקרים במורשת יהודת תימן ותרבותה <חלקי>מבועי אפיקים

ירושליםתש"מקובץמבועי הנחל - 32 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גברקאי, יהודה יעקבמבועי ירח האיתנים

ירושליםתשס"זזוסמן, יוסף ליבמבחירי צדיקיא
ירושליםתשע''חפיינהנדלר, יחזקאלמבחן הש''ס

פתח תקוהתשמ"אבר אוריין, אברהםמבחר אמרים - 15 כר'
ורשה Warsawתרכ"ולטבלא, יחזקאל יעקב בן ישראלמבחר החשבון

ליוורנו Livornoת"רנתן בן שמואל הרופאמבחר המאמרים
תל אביב Tel Avivתשי"דזהבי, יקותיאל צבי בן אברהםמבחר המחשבה והמוסר ביהדות

תל אביבתשי"טבית מדרש שבט מיהודהמבחר הערות והארות - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשכ"אכולל שבט מיהודהמבחר הערות והארות - ג

ירושליםתשע"אאבן-גבירול, שלמה בן יהודה - מדר, שמעוןמבחר הפנינים <פירוש קדמון - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אידעיה בן אברהם בדרשימבחר הפנינים <פרוש מספיק, מהריעב"ץ, רב פנינים>

פיוטרקוב Piotrkowתרע"אידעיה בן אברהם בדרשימבחר הפנינים <פרוש מספיק, מהריעב"ץ>
ירושלים Jerusalemתרס"אאבן-גבירול, שלמה בן יהודהמבחר הפנינים - 2 כר'

ורשה Warsawתרכ"דידעיה בן אברהם בדרשימבחר הפנינים
,(תל אביב)(תש"ח)שירים ופיוטיםמבחר השבעים

ברליןתרצ"דשירמן, חייםמבחר השירה העברית באיטליה
ליפציג Leipzigתרפ"בברודי, חיים בן שלמה זלמןמבחר השירה העברית

חמ"דתשנ"ולוויזון, מרדכי גומפל בן יהודה ליב הלוימבחר כתבי מו"ה מרדכי גומפל שנאבר הלוי לעוויזאהן
ירושליםתשל"חיפה, מרדכי גימפל בן דב ברמבחר כתבים

תל אביבתשל"זמינץ, בנימין בן בונםמבחר כתבים - 2 כר'
ירושליםתשס"וקפלן, אברהם אליהומבחר כתבים
ירושלים Jeruasalemתשכ"ארענן קוק, אברהם יצחקמבחר כתבים



ירושליםתשכ"טשטראשון, מתתיהו בן שמואלמבחר כתבים - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"דהרץ, יוסף צבי בן שמריהמבחר מחשבות על יהדות ויהודים

תשס"וכוכבי, שלמהמבחר מסיפורי יהודי תימן
בני ברקתשמ"זגרוס שלמה יעקבמבחר נאומים בכנסת

פתח תקוהתשע"חבא גד, יוסףמבחר נחלי בא גד
תל אביב Tel Avivתשי"חזריצקי, דוד בן אשרמבחר ספורי מסורת

חיפה Haifaתשט"זבן נון, יחיאל בן יואל (עורך)מבחר פירושי רש"י ראב"ע ורד"ק לספר תהלים
ניו יורק New Yorkתש"ךהורוויץ, ישראל משה בן יעקב בועז הלוימבחר פתגמים

תשע"ופאנט, מנחם מנדל בן יחזקאלמבחר צדק - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשכ"זסוודלונר, למבחר קטעים בארמית הגלילית

חמ"דחש"דאייזמן, גדליהמבחר שיחות לפורים
כפר חב"דתשס"ח - תשע"חגינזבורג, יצחק בן שמשוןמבחר שיעורי התבוננות - 24 כר'

תל אביב Tel Avivתרצ"אשמואל בן יוסף הלוי (הנגיד)מבחר שירי שמואל בן - 2 כר'
תשע"טכרייף, רונןמבט אל החיים - שמות

אלעדחש"דרחום, ברוך בן פנחסמבט באור מעט
אשדודתשס"טכהן, אליהו בן שמעוןמבט גורלי

כוכב יעקבתשע"זבוצ'קו, שאול דוד בן משהמבט למועדי ישראל - 2 כר'
חיפהחש"דליפש, שרה רבקהמבט מיוחד

ירושליםתשס"גשוורץ, יואל בן אהרןמבט על מאורעות התקופה בראי התורה
ירושליםתשל"טישיבת עטרת ישראלמבי מדרשא - 23 כר'
ירושליםתשע"אכולל שוטנשטייןמבי מדרשא - תשע"א

ביתר עיליתתשע"דקובץ ישיבת קול יעקב לצעיריםמבי מדרשא - בבא קמא, בבא מציעא
ירושליםתש"עבית המתיבתאמבי מתיבתא

ירושלים Jeruasalemתשע"הקובץ ישיבת אש התלמודמבי תלמודא - כתובות, נדרים
בני ברקתשס"הערץ, אברהםמביא וקורא

פתח תקוהתשנ"חשוימר, אליעזרמבילקה על לפתח תקוה
תל אביבתשל"הבר-און, משה יחיאלמבין במקרא

חמ"דחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןמבין השיטין של תורה
אמשטרדם Amsterdamתקכ"ההיילברון, יוסף בן דודמבין חידות
ביתר עיליתתשס"טקובץמביני עמודי

תל אביבתשכ"חאביטוב (בירנבוים), אברהם יצחקמבית אבא - פרקי זכרונות מימי ילדות בעיירת מולדתי ה
בני ברקתשנ"גגרוסברד, אבא - הררי, שמשוןמבית אבא - בעקבות בית אבא

בני ברקגרוסברד, אבאמבית אבא - 4 כר'
ירושליםתש"סגרודזינסקי, אברהם פינחס בן משהמבית אברהם - 3 כר'
ירושליםתשנ"ההאדמורי"ם לבית סוכטשובמבית אברהם - 2 כר'



ניו יורקתש"עלווין, שלום דובערמבית הגנזים
חמ"דחש"דבית ההוראה כפר חב"דמבית הוראה

ירושליםתשע"בוולף, יאיר משה בן דוד זאבמבית היין
פתח תקוהתשל"דקובץ עיוניםמבית יעקב

קרית ספרתשס"זישראל, חיים יאודהמבית ישראל - א
מודיעין עיליתתשס"זישראל, חיים יהודהמבית ישראל - 2 כר'

בני ברקתשנ"בקובץ מבית מדרשו של בעל שבט הלוימבית לוי - 27 כר'
אלון שבותתשע"דסתיו, אברהםמבית לפרוכת

ורשה Warsawתרע"וסטולביץ, מאיר בן אברהםמבית מאיר <חקר הלכות> - 4 כר'
ירושליםתשל"חסולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלוימבית מדרשו של הרב

טורונטותש"נדוד בן יעקב הכהן- לוריא, שלמה בן יחיאל (מהרשמבית מדרשו של מהרש"ל  למסכת גיטין - מגדל דוד - ח
ירושליםתשע"זישיבת מרכז הרבמבית מדרשנו באגדה - שבת

ירושליםתש"עישיבת מרכז הרבמבית מדרשנו - 18 כר'
ירושליםתש"מישיבת עטרת ישראלמבית מדרשנו - קובץ חנוכה

ליקוודתשס"טגינזבורג, חיים ירוחם בן אפרים מרדכימבית עבדים - 2 כר'
בני ברקתש"סנחום, י בן ציוןמבית ציון

בית אלתשע"וישיבת בית אלמבכורי המקום - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"ו-תש"להומינר, מרדכי זאב בן שמואלמבן שמואל

רמת גןתשל"בבורנשטיין - מקובציקי, לאהמבנה ההנהגה הרוחנית ובתי הדין היהודים באמפריה הע
ירושליםתשמ"ומינצברג, דודמבנה מקואות והכשרם - 2 כר'

ורשה Warsawתרנ"דליבראט, יעקב מאיר בן אשר זליגמבני אשר
ירושליםתשס"חבן מנחם, משהמבעד לחרכים - 2 כר'

ירושליםתשל"גיהודה בן זכאימבעד למסוה
ירושליםתש"נלייטנר, יחזקאלמבצע הצלת התורה

חמ"דחש"דשטרנברג, בת ציון בת שלמהמבצע שפיפון
-JEWRY> לונדוןתשי"גברוך, חומאמבצר היהדות באנגליה - סיפור מחזיקי הדת

בני ברקתשנ"חבוכובזא, יצחק חימבצר יצחק - יצחק ירנן
מכסיקו Mexico Cityתשי"טפישלדר, ישראל משה בן אברהםמבצר ישראל
ווילנא,תרס"דרבינוביץ, שמואל יעקב בן יששכר בערמבצרי הדת

אופקיםתשע"חבצרי, יהודה דוד בן משהמבצרי יהודה - 25 כר'
ירושלים Jerusalemתשמ"חרוט, אהרן בן שמואל יעקבמבקש אמונה - 4 כר'

ונציה Veniceשנ"וחאגיז, שמואל בן יעקבמבקש ה' - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"ואיחוד אברכים דתולדות אהרןמבקשי אמונה - 3 כר'

בני ברקתשל"זטשינאגעל, משה בן אברהם אליעזרמבקשי השלמות
חמ"דתש"פחזן, יעקבמבקשי פניך יעקב סלה



מודיעין עיליתחש"דטעפ, איתמרמבקשי פניך
ירושליםחש"דהרנדורף, אריהמבראשית עד ימות המשיח

מעלה אדומיםתשע"בקובץ מאמרים במשנת הרמב"םמברכת משה - 2 כר'
אשקלוןתשע"דון דייק, יהושע שלמה בן יהודה מיכאלמבשן אשיב - 2 כר'

בני ברקתש"עצויבל, משה שמעון בן ניסןמבשן אשיב - 18 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"חרבינוביץ, מנחם מנדל מנכין עמנואל בן אברהם ארמבשר ואומר

בני ברקתשע"דניסל, שבתי בן משהמבשר טוב <מהדורה חדשה>
ירושליםתש"ערבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציוןמבשר טוב <על הש"ס> - 6 כר'

ירושליםתשע"ברבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציוןמבשר טוב (תורה) - 2 כר'
ירושליםתשע"ארבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציוןמבשר טוב על התורה (באנגלית)

ניו יורקתשל"האייזיקסון, מאיר בן שלמהמבשר טוב - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"אאלנדאף, אברהם בן חייםמבשר טוב
ירושלים Jerusalemת"שגלאזר, צבי דוד בן יוסףמבשר טוב
קולוז'ווארתרע"הניסל, שבתי בן משהמבשר טוב

רכסיםתשס"טצורף, אהרןמבשר טוב - 13 כר'
רישה Rzeszowתרצ"אקאמלהאר, גרשון בן יצחק שלמהמבשר טוב - 2 כר'

קובץ זכרוןמבשר טוב
ירושליםתשס"ברבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציוןמבשר טוב - 40 כר'

ורשה Warsawתר"סמבשר ישועהמבשר ישועה
ירושליםתשכ"חראטה, משלםמבשר עזרא

צפתתש"עיששכר דוב בר בן אריה יהודה ליבוש מגזע צבימבשר צדק <מהדורה חדשה>
ניו יורקתשע"איששכר דוב בר בן אריה יהודה ליבוש מגזע צבימבשר צדק <מהדורת מנדלוביץ>

בודפסט Budapestתרצ"אקאצבורג, דוד צבי בן משולם זלמן הכהןמבשר צדק <ילקוט המליצות> - ה' חומשי תורה
לבוב Lvovתר"ייששכר דוב בר בן אריה יהודה ליבוש מגזע צבימבשר צדק - 3 כר'
בודפסט Budapestתרפ"בקאצבורג, דוד צבי בן משולם זלמן הכהןמבשר צדק - 2 כר'

ורשה Warsawתר"סשבתי בן ישראל מקופוסטמבשר צדק
קלינורדין Kleinwardeתרפ"זלאנדא, משה צבי בן שלוםמבשר שלום
וילנה Vilnaתרל"הראטנר, יחזקאל בן שלוםמבשרי אחזה
אשקלוןתשל"גהכהן, בן ציון בן יעקבמבשרת ציון
ווארשא,,[תרמ"ב]יוסף בן ישראל אהרןמבשרת ציון

אשקלוןתשל"גכהן, בן-ציון יהונתן בן יעקבמבשרת ציון - שיר השירים
בריסל Brusselsתר"אכרמולי, אליקים בן דודמבשרת ציון

ירושליםתשע"ומוצפי, בן ציון בן סלמןמבשרת ציון - 4 כר'
יוזפוב Jozefowתרמ"אמור, אברהם מנחם מנדלמבשרת ציון

ירושלים,.([תשט"ו]ברמאן, שלמה בן אברהם ליבמגבורי האומה - 2 כר'



ירושליםתשנ"גישיבת בין הזמנים מגבעות אשורנומגבעות אשורנו - 2 כר'
ירושליםתשע"הקובץ חידושי תורהמגבעות אשורנו - ירח האיתנים

מונקץ' Mukachevoתרס"זהאלברשטאם, אהרן בן יוסף זאבמגד ארץ
ירושליםתשנ"טשורקין, מיכל זלמן בן יעקב משהמגד גבעות עולם - 2 כר'

תשל"ז?זלצר, זאבמגד גבעות - 2 כר'
ירושליםתשע"חרוטנברג, שמואל בן הללמגד גרש ירחים

ירושליםחש"דשובקס, חיים דודמגד חדש - 2 כר'
ניו יורקתשנ"דפאלאטשעק, יהודה משולם דבמגד יהודה

ירושליםתשס"ואיתן, יוסף בן פינחס אלימלך הלוימגד יוסף - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"חדייטש, יוסף בן חיים ישראל זאבמגד יוסף

ירושליםתשמ"חסורוצקין, יוסף יהודה לייב בן אליעזרמגד יוסף - 4 כר'
בני ברקתש"פקליימן, יעקב גד בן גרשוןמגד יעקב - 11 כר'

חמ"דתשע"בהתאחדות הבחורים דחסידי ביאלאמגד ירחים
סטו מרה Satu Mareתרפ"ה - תרפ"חווייס, יוסף חיים הכהןמגד ירחים - 2 כר'

סיגט Sighetתרנ"חקובץמגד ירחים
בני ברקתשפ"אשמואליאן, יוסף בן משהמגד שמים על הגדה של פסח

ירושליםתשס"גדרקסלר, גיורא בן מיכאלמגד שמים
ליוורנו Livornoתר"דסיניגאליה, יעקב שמשון שבתי בן רפאל יששכרמגד שמים

קרקוב Cracowתרמ"ט - תרנ"השטגר, משה מרדכי בן עקיבא אפריםמגד שמים - 3 כר'
בני ברקתשפ"אזלביץ, גד בן נחמיהמגד תבואות

ירושליםתשע"חרוטנברג, שמואל בן הללמגד תבואת שמש
בני ברקתשס"הדוד בן אריה ליב מלידאמגדול דוד - 2 כר'

באר שבעתשנ"זשמואלי, עודדמגדול ישועות
תל אביבתשכ"זגרינברג, חיים חייקל בן אברהםמגדולי הדור <על השרידי אש>

ירושליםתש"טברומברג, אברהם יצחק בן נתןמגדולי החסידות - 24 כר'
בילגורי Bilgorajתר"צ - תרצ"הגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםמגדולי החסידות - 4 כר'

ירושליםתשכ"זגליס, יעקבמגדולי ירושלים
בני ברקתשע"ומאזוז, מאירמגדולי ישראל - 4 כר'

תל אביבתשי"גפימשטין, חייםמגדי חיים - 3 כר'
בני ברקתש"פשוורץ, יצחק שמואלמגדי שמואל

ירושלים Jerusalemתשט"והורוויץ, אברהם שמחה בן ישראלמגדיל ישועות מלכו
ירושליםתש"ןראט, יוסףמגדיל ישועות

ירושליםתשע"גאורלנסקי, מרדכי ישעיהו בן יעקבמגדים חדשים - בראשית, שמות
ירושליםתש"סגוטליב, נתןמגדים חדשים - 2 כר'
ירושליםתשס"חווייס, דוד יואלמגדים חדשים - 5 כר'



פיוטרקוב Piotrkowתר"עזינגר, פינחס מנחם מנדל בן שמואל הכהןמגדים חדשים - ע"ז
ברדיטשוב Berdichevתרנ"בזלווינסקי, בנימין שמואלמגדים חדשים - 2 כר'
ירושליםתשנ"זשוירץ, שלמה מנחםמגדים יקרים - ברכות

תשל"ווקסמן, חיים צבי לייכטאגמגדל אור
ירושליםתשס"גשוורץ, שמעון אריאלמגדל אריאל - שבת
ווארשא,.[תר"ס]רוזנפלד, מאיר הכהןמגדל בבל החדש

פיוטרקוב Piotrkowתשע"הברוקמאן, מרדכי בן מנחם שמעוןמגדל דוד <מהדורה חדשה>
בני ברקתשס"זזמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)מגדל דוד <מהדורה חדשה>

מונקץ' Mukachevoתרצ"ואייזיקוביץ, דוד אריה בן שמואלמגדל דוד
לבוב Lvovתרמ"גבן זמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)מגדל דוד

פיוטרקוב Piotrkowתר"צברוקמאן, מרדכי בן מנחם שמעוןמגדל דוד - 2 כר'
פרג Pragueשע"ודוד בן יהודה מרוסיהמגדל דוד
שאלוניקי,,שנ"ז]דוד בן יעקב הכהןמגדל דוד
פרנקפורט דאודר Franתק"דדוד בן יצחקמגדל דוד
לבוב Lvovתרל"בדוד שלמה בן שמואלמגדל דוד
ורשה Warsawתרל"ההאלטרכט, דוד אלכסנדר בן נחמגדל דוד
ווילנאתרל"דווילאווסקי, יעקב דוד בן זאבמגדל דוד

מונסיתשע"זזילבר, דודמגדל דוד - ערכין
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"גלידא, משה דודמגדל דוד

בני ברקתשע"וסלומון, יוחנן דודמגדל דוד - בעין יהודית - ו
ורשה Warsawתרנ"הפיינשטיין, אריה ליב בן בנימיןמגדל דויד
לבוב Lvovתרמ"דגאסנבויאר, שמואל נחום בן קהת הלוימגדל השן

שלוניקי Salonikaתקע"טחאביף, חננאלמגדל חננאל
ברלין Berlinתרל"וחננאל בן חושיאלמגדל חננאל
חמ"דתשע"זעמר, חננאל בן אשרמגדל חננאל
ירושלים Jeruasalemתשע"דשלוסברג, חננאלמגדל חננאל
ירושליםתרפ"זחברה זכרון דודמגדל עדר
פיעטרקובתרס"חרינעצקי, גדליהו בן זאבמגדל עדר
בני ברקתש"עדיין, נסים בן שלמהמגדל עז

ורשה Warsawתרכ"גלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מגדל עז - 3 כר'
ירושליםתש"פעמדין, יעקב ישראל בן צבימגדל עז - 2 כר'

בני ברקתשל"גצוריאל, משה בן יחזקאלמגדל עז
חיפהתשנ"האקסלרוד, גדליהו בן משהמגדל צופים - 10 כר'

בני ברקתשע"טלוי, דודמגדל שיר
ניו יורק New Yorkתרפ"הטומאשוב, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעמגדל תורה



ברוקליןתשמ"אגרינוואלד, לוי יצחקמגדלות מרקחים - 4 כר'
ירושליםתשס"בגלזרסון, מתתיהומגדלי התאומים בדילוגי אותיות בתורה

ירושליםתשס"טרובינשטיין, אלטר אליהו בן אפרים פישל הלוימגדנות אליהו - 6 כר'
ורשה Warsawתר"צאויערבאך, אליעזר בן חייםמגדנות אליעזר
ורשה Warsawתרנ"החרל"פ, אפרים אליעזר צבי הירש בן זאבמגדנות אליעזר
ברטיסלבה Bratislavaתרפ"אצוקר, אליעזר בן שלום דובמגדנות אליעזר
ניו יורקתשי"טשוארץ, גדליה דובמגדנות אליעזר
ורשה Warsawתרפ"חשנמאן, חיים אליעזר בן שרגא דודמגדנות אליעזר

ניו יורקתשל"בסנדרס, צבי אריה בן יצחקמגדנות הצבי <עין הצבי>
בני ברקתשס"בכץ, יחזקיהו הכהן - פייפר, פנחס יהודה זעליגמגדנות יחזקיהו - אמרי פי

טבריהתשמ"וחדד, חזקיה בן מעתוקמגדנות לחזקיהו
שימלוי Simleul Silvתרפ"ז-תר"ץפרנקל, יעקב יהודה אריה ליב בן יום-טוב צבימגדנות מהרי"ל

בני ברקתשע"גבורג'ל, אליהו חי בן נתןמגדנות נתן <מהדורה חדשה>
ליוורנו Livornoתקמ"הבורג'ל, אליהו חי בן נתןמגדנות נתן
בני ברקתשס"חמלינובסקי, נתן בן דוד אלכסנדרמגדנות נתן
תל אביב Tel Avivתשי"טרוזנבוים, אשר בן אברהםמגדני אשר
ירושלים Jeruasalemתשס"זביתן, יובל גדמגדני יובל

בית שמשחש"דלפה, גרשון חנוךמגחלי התורה
ירושליםתשכ"אאפרתי, שמעוןמגיא ההריגה

ירושליםתשל"אדוב בער בן אברהם ממזריץ'מגיד דבריו ליעקב <עם הוספות>
ברכיהתשס"ההכהן, רחמים חי חויתה בן חנינא - צבאן, רפאל כדמגיד דבריו ליעקב <מגיד מראשית - ויגידו למרדכי>

ג'רבה Djerbaתש"והכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאמגיד דבריו ליעקב
ירושליםתשס"דלנדא, דב בעריש בן אברהםמגיד דבריו ליעקב

ירושליםתשע"זסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםמגיד דבריו ליעקב, מועדים - 6 כר'
ירושליםתשע"טסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםמגיד דבריו ליעקב, עה"ת - 106 כר'

ירושליםתשע"טסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםמגיד דבריו ליעקב, שונות - 5 כר'
אזמיר Izmirתרמ"אדי שיגורה, רחמים ניסים יהודה בן יהושע רפאל פמגיד דבריו

בני ברקתשנ"דסעדון, בוגיד חנינאמגיד חדשות - 11 כר'
ירושלים Jerusalemתר"ספאפע, נתנאל חיים בן משה נחמןמגיד מישרים - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"טקארו, יוסף בן אפריםמגיד מישרים
כפר חב"דתשע"דגינזבורג, יצחק בן שמשוןמגיד מראשית אחרית

קושטא Istanbulת"עאלפאנדארי, חיים בן יעקבמגיד מראשית
ניו יורקתשנ"טקליין, מנשה בן אליעזר זאבמגיד משנה <משנה הלכות> על התורה - 5 כר'

ירושליםתשס"חקליין, מנשה בן אליעזר זאבמגיד משנה (משנה הלכות) על התורה <טקסט>
ירושלים Jerusalemתש"הלוינגר, יצחק אייזיק שלום בן יהודה אריהמגיד משנה האחרון



ניו יורק New Yorkתר"פאשרי, חיים יחיאל בן יצחק מרדכימגיד משנה - 2 כר'
פתח תקוהתש"ןקארו, יוסף בן אפרים - ברלב, יחיאל אברהם בן במגיד משרים <מהדורה חדשה>

לובלין Lublinת"ו - ת"טקארו, יוסף בן אפריםמגיד משרים <דפו"ר>
בילגורי Bilgorajתרצ"זהופשטיין, ישראל בן שבתימגיד משרים

אמשטרדם Amsterdamתס"חקארו, יוסף בן אפריםמגיד משרים - 6 כר'
חמ"דחש"דברנפלד, יצחק צבימגיד נפלאות
לבוב Lvovתר"םפתרון חלומותמגיד עתידות

קרקוב Cracowתרנ"דשנקל, זאב דובמגיד צדק
ברוקליןתשע"ויחיאל איכל ממליץמגיד תהלות <מהדורה חדשה>

פודגורזה Podgorzeתרס"איחיאל איכל ממליץמגיד תהלות
ירושליםתשכ"ובן דוד, ראובן בן שמעוןמגיד תעלומה

ירושליםתשכ"בשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובמגיד תעלומה - 5 כר'
בני ברקתש"נסעדון, בוגיד חנינאמגיד תשובה - 7 כר'

ניו יורקתש"מתאומים, יוסף בן מאירמגידות
ירושליםתשע"גזולדן, יהודהמגילה במוקפות חומה

קרקוב Cracowתר"מהלן, אלחנן בן אברהםמגילה עפה
תל אביב Tel Avivתשכ"טנריה, משה צבי בן פתחיהמגילויי הימים

,(תל-אביב),תשי"ט)מגילות גנוזות. תשי"טמגילות מדבר יהודה
ירושליםתשס"בכהנא, מרדכי דוד בן יוסף מאירמגילת אבי

בגדאד Baghdadתר"ןמגילת אנטיוכוס. תר"ןמגילת אונטיוכוס לחנוכה
ירושלים Jerusalemתש"דאחימעץ בן פלטיאלמגילת אחימעץ - 2 כר'

ווילנהתר"מהלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלוימגילת איבה - 5 כר'
וילנהתרס"באפשטיין, ברוך בן יחיאל מיכל הלוימגילת איכה <תורה תמימה>
נוף אילוןתשע"חחלפון, אליהו בן חייםמגילת איכה <רמז חשבוני>
שרימםתרמ"אטיטעץ, צבי בן יחזקאלמגילת איכה <זכרון יהודה>

פרמישלה Przemyslתרנ"גקנולר, חיים בן דודמגילת איכה <פרי חיים>
חמ"דתשע"טקשתיאל, אליעזרמגילת איכה <על אלה אני בוכיה>

ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןמגילת איכה <דבר ירושלים>
ירושלים Jeruasalemחש"דשיינין, אלטר חייםמגילת איכה <דמעת חיים>

ירושליםתשס"גרוזנברג, דב בערישמגילת איכה ע"פ רש"י ואבן עזרא <פשר דבר>
נוף אילוןתשע"החלפון, אליהו בן חייםמגילת איכה עם ביאור בדרך רמז חשבוני

חמ"דתשע"דמזרחי, מאירמגילת איכה עם ביאור
חמ"דתשע"היעקב בן דודמגילת איכה עם פירוש עץ הטוב

בית אלתשס"ואבינר, שלמה חיים הכהןמגילת איכה עם פירוש
ונציה Veniceתק"טתפילות. קינות. תק"ט. ונציהמגילת איכה קינות וציונים



אשדודתשס"גהכהן, אליהו בן אברהם שלמהמגילת אליהו - 2 כר'
ירושליםתשע"טאוהב ציון, יצחק בן מרדכימגילת אנטיוכוס <שיח יצחק>
פתח תקוהתש"עמכון שירה חדשהמגילת אנטיוכוס <כוונת הלב>

ואדי אלחגארה Guadalרמ"במגלת אנטיוכוס. ואדי אלחגארה. רמ"במגילת אנטיוכוס בארמית ובעברית
בני ברקתשנ"בפריד, נתןמגילת אנטיוכוס מורחבת - 2 כר'

ניו הייווןתשי"במגילת אנטיוכוסמגילת אנטיוכוס - פקסימיליה
ציריךתשנ"גמגילת אנטיוכסמגילת אנטיוכס

מגילת אסתר <פנים מאירות, פנים מסבירות>
תל אביבתשנ"אאבן-עזרא, אברהם בן מאירמגילת אסתר <ראב"ע, הדר עזר, אברהם יגל>

ונציה Veniceשנ"באבן-צור, יצחק ליאון בן אליעזרמגילת אסתר <על סהמ"צ>
חולוןתשע"ואזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהמגילת אסתר <עם פירוש מרן החיד"א>

לונדוןתשע"גאחיאל, דורוןמגילת אסתר <דובר שלום>
ורשה Warsawתר"מאיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)מגילת אסתר <מחיר יין>

קרית ספרתשס"טאלבז, מרדכי בן יעקבמגילת אסתר <מירא  דכיא>
בני ברקתשי"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)מגילת אסתר <הגר"א - מלא העומר>

ורשה Warsawתרמ"זאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)מגילת אסתר <הגר"א> - 4 כר'
וילנהתרס"באפשטיין, ברוך בן יחיאל מיכל הלוימגילת אסתר <תורה תמימה>

ירושליםתשכ"בבחיי בן אשר אבן חלאוהמגילת אסתר <מדרש רבינו בחיי>
ירושליםתשס"חבנבנישתי, משה די שיגוביא - אלגאזי, שלמהמגילת אסתר <ר"י די שיגוביא - ר"ש אלגאזי>

ירושליםתשע"ובעילום שםמגילת אסתר <אור המגילה>
מודיעין עיליתתשס"ובראון, שלמה יהושע בן צבימגילת אסתר <איש ימיני>

בני ברקתשע"אגרוזמן, אשר בן מאיר צבימגילת אסתר <מגילת מפרשי המקרא>
עפולהתשס"הדוד, שמואלמגילת אסתר <עיונים במקורות>
ירושליםתשנ"טדייטש, ישעיהו בן שמואלמגילת אסתר <מלכה של תורה>

בני ברקתשע"ודרוק, ישראל חיים בן זלמןמגילת אסתר <מנחת ישראל>
ירושליםתשי"חהכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאמגילת אסתר <תקפו של נס>

ורשה Warsawתרמ"זהלוי, משה שלמה זלמןמגילת אסתר <דברי שלום ואמת>
חמ"דתשס"חזנזורי, הראלמגילת אסתר <זהב הים>

ירושלים Jeruasalemתשע"דכהן, זמירמגילת אסתר <נזר הקודש>
ירושליםתשנ"הלוי, גבריאל יוסף (עורך)מגילת אסתר <ביאורים מלוקטים>

חמ"דחש"דלקט דברי חז"למגילת אסתר <מילי דאגדתא>
חש"דמדר, מיכאלמגילת אסתר <כתב הדת - פתשגן הכתב>

וילנה Vilnaתרל"המלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלמגילת אסתר <מלבי"ם>
חמ"דתשע"ונחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלמגילת אסתר <זרע שמשון>

ליקווד נ. ג' Lakewooתשס"אנעטצער, משה יהודה בן צבי (עורך)מגילת אסתר <בית סערענטש>



ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"זסורוצקין, זלמן בן בן ציוןמגילת אסתר <חוט של חסד> - 2 כר'
ירושליםתשע"ועמאר, שלמה משהמגילת אסתר <מימים ימימה>

ירושלים Jerusalemתשס"טפאפע, נתנאל חיים בן משה נחמןמגילת אסתר <דבר ישועה> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרנ"גפרומקין, אריה ליב בן שמואלמגילת אסתר <מסתרי ההשגחה, סתרי הנלוזים>

אלעדתשע"בצברי, יוסף בן דודמגילת אסתר <טעם זקנים>
ירושליםתשע"אקופרמן, הלל בן יהודהמגילת אסתר <הללי נפשי>

בני ברקתשע"גקורח, פנחס בן יוסףמגילת אסתר <יקר תפארת>
קרית ספרתשס"וקורח, פנחס בן יוסףמגילת אסתר <שלום ואמת> - ע"פ מסורת יהודי תימן

רמת גןתשס"אקורמן, אברהםמגילת אסתר <תכלת אברהם>
פרמישלה Przemyslתרנ"דקנולר, חיים בן דודמגילת אסתר <פרי חיים>

ירושליםחש"דקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)מגילת אסתר <קול רנה וישועה> - 2 כר'
לייקוודתשע"בקריספין, יעקבמגילת אסתר <משפטי ה' אמת צדקו יחדיו>

חמ"דתשע"טקשתיאל, אליעזרמגילת אסתר <יפרח כשושנה>
נתניהתשנ"זרבותינו לבית צאנזמגילת אסתר <דברות חיים>

ירושליםתשע"דרבותינו מווארקא ואמשינאוומגילת אסתר <בית היין>
מודיעין עיליתתשע"ארוטר, מנחם צבימגילת אסתר <שערי צבי>

ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןמגילת אסתר <דבר ירושלים>
מעלה עמוסתשמ"ושטרנפלד, יעקב בן נחמן (מפרש)מגילת אסתר <רמזי אסתר>
ירושלים Jeruasalemחש"דשיינין, אלטר חייםמגילת אסתר <בכורי חיים>

בני ברקתשס"טתווינה, שלמה בן עאבדמגילת אסתר <מעשה תקפו> - אילה שלוחה
רעדלהייםתקפ"התנ"ך. תקפ"ה.מגילת אסתר <עין הקורא - עין הסופר>

לבוב Lvovתרל"דתנ"ך. תרל"ד. לבובמגילת אסתר <יערת דבש, צוף דבש, אמרי נועם>
אשדודתשס"חכהן, יוסף מן מאירמגילת אסתר אורה ושמחה

בני ברקתשע"השטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבימגילת אסתר במשנתו של בעל אילת השחר
חמ"דחש"דמכון שתי הלכות ביוםמגילת אסתר מבוארת

ירושליםתש"עכחלון, אפריםמגילת אסתר ע"פ דורש טוב לעמו
בני ברקתשע"השרוגו, שמואל אהליאב בן אברהםמגילת אסתר ע"פ פירוש הגר"א

פתח תקוהחש"דגולד, שמואל יהושעמגילת אסתר ע"פ רש"י
ברוקליןתשע"דמערכת בית צדיקים (באבוב)מגילת אסתר עם ליקוט מי באר

תפרחתשס"ומלכה, אליעזרמגילת אסתר עם מדרש אסתר המלכה
ליוורנותרע"טמשומר, בן טוב - משה, מנחם משהמגילת אסתר עם סיפור אחד

ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהמגילת אסתר עם פירוש גנזי המלך
שעלביםתשס"דחלפון, אליהו בן חייםמגילת אסתר עם פירוש יין המשמח

חש"דתשס"חאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעמגילת אסתר עם פירוש ישועה גדולה <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרכ"דאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעמגילת אסתר עם פירוש ישועה גדולה



ירושליםתשנ"בלורברבוים, יעקב בן משהמגילת אסתר עם פירוש מגילת סתרים - 2 כר'
ירושליםתשנ"ועראמה, יצחק בן משה - ורנר, דודמגילת אסתר עם פירוש עקדת יצחק
זולקוה Zholkvaתקע"המאיר ברוך בן ישראלמגילת אסתר עם פירוש פנים מאירות

ירושליםתשנ"דמגילת אסתרמגילת אסתר עם פירוש רבינו אביגדור כהן צדק. ששון וש
בני ברקתשנ"טקרויס, יעקב קופל בן צבי יהודהמגילת אסתר עם פירוש שושנת יעקב

ירושליםתשע"גאבינר, שלמה חיים הכהןמגילת אסתר עם פירוש
דיקמן, אורימגילת אסתר עם קיצור פירוש המלבי"ם

ירושליםתשס"בשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקמגילת אסתר עם שערי מגילה
ירושליםתשנ"הלורברבוים, יעקב - וילהלם, אהרן אליהומגילת אסתר<מגילת סתרים, אילה שלוחה>

בני ברקתשע"חליבוביץ, יהודה זאבמגילת אסתר - זיו יהודה
ירושליםתשנ"הלייטנר, משה שמואלמגילת אסתר - פתגם המלך
ירושלים Jeruasalemתשע"ופאלאג'י, חיים בן יעקב - אברהם, דוד בן אברהםמגילת אסתר - חיים וקיימים

ירושליםתשנ"זקצבורג, אוריאל צבי בן ישראל חיים הכהןמגילת האורים
תש"פויג, מנחםמגילת ההסתר

לודתשמ"חשרף, מיכלמגילת היטלר בצפון אפריקה
תשפ"אאדאפט-א-כוללמגילת הכוללים - מגילת אסתר

ברלין Berlinתרפ"דאברהם בן חייא הנשיאמגילת המגלה
מודיעין עיליתתשע"דבן ישי, ישראל בן דוד הכהןמגילת הסתר
נוף איילוןתש"פחלפון, אליהו בן חייםמגילת הסתר
ירושלים Jerusalemתרפ"דירושלים. משמרת שבתמגילת השבת
ירושליםתשע"אקצבורג, אוריאל צבי הכהןמגילת חיים

ירושליםתשס"אקלירס, יהודה לייב בן שמואלמגילת חמשה עשר באב
ירושליםתשס"הקלירס, יהודה לייב בן שמואלמגילת חמשה עשר בשבט

ירושלים,תש"ומגילת חנוכהמגילת חנוכה
ניו יורקתשס"אארנרייך, נפתלי בן אליעזרמגילת יוחסין למשפחות ארנרייך דמביצר
ברוקליןתשע"דוובער, דובערישמגילת יוחסין למשפחות לעווי קנאבלאך

אשדודתשס"חוקשטיין, נפתלי אהרןמגילת יוחסין למשפחות רושגולד, מרגליות
אשדודתשס"טוקשטיין, נפתלי אהרןמגילת יוחסין למשפחת פרסטר

ניו יורקתשס"טשווימער, חיים ישעיהמגילת יוחסין משפחות עסטרייכער ופריעד
בני ברקתשע"טסיימון, שמחהמגילת יוחסין

לונדון Londonתרס"בפרלס, מאיר בן אלעזרמגילת יוחסין - 2 כר'
ניו יורקתשע"אשווימער, חיים ישעיהמגילת יוחסין
תל אביב Tel Avivתש"זשטרנהל, דוד בן משה יהושע השלמגילת יוחסין
רמת גןתשכ"וריבלין, יוסף בן אברהם בנימיןמגילת יוסף

בני ברקתשע"דאופנהיימר, יעקבמגילת יעקב - מגילה



מודיעין עיליתתשע"גגרטנר, ישראלמגילת ישראל - כתיבת מגילת אסתר
ירושליםתשל"דכהן, דודמגילת מלחמה ושלום

ירושלים Jerusalemתשי"טמילר, מרדכי בן יהודה יוסףמגילת מרדכי
חיפהתשל"דריש, יצחקמגילת משפחתנו

ורשה Warsawתרמ"דהורוויץ, יהודה בן מרדכי הלוימגילת סדרים
מונטריאולתשמ"אהיילברון, יעקב בן יצחקמגילת סדרים - 3 כר'

ברלין Berlinתרנ"הלייפניק, אברהם בן מרדכימגילת סדרים
בני ברקתש"עוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבמגילת סופר

ירושליםתשע"בעמדין, יעקב ישראל בן צבימגילת ספר <מהדורת הרב בומבך>
דנציג Danzigתר"דאדלמאן, צבי הירש בן מרדכימגילת ספר - אגרת הפורים
ירושליםתשע"טאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמן - אייזנטל, אורימגילת ספר - דברות שמואל

ירושליםתשס"גאיזנטל, אוריאל הלוימגילת ספר - 5 כר'
ונציה Veniceשי"באלמולי, שלמה בן יעקבמגילת ספר
תשנ"בדויטש, מרדכי בן בנימין זאבמגילת ספר
קרקוב Cracowתרפ"חדומיניץ, חיים יעקב בן נפתלי נתן נטעמגילת ספר
אמשטרדם Amsterdamתק"נוואנפרידן, אליקים גטשליק בן יחיאל מיכלמגילת ספר

ורשה Warsawתרנ"זעמדין, יעקב ישראל בן צבימגילת ספר - 3 כר'
פרג Pragueת"עפרלס, משה מאיר בן אלעזרמגילת ספר
קושטא Istanbulתק"יקאזיס, בנימין בן דודמגילת ספר

בני ברקתשס"דאייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאלמגילת סתרים <מהדורת ווערנער>
ירושלים Jerusalemתשע"וספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדמגילת סתרים <מהדורה חדשה>

לבוב Lvovתרכ"באייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאלמגילת סתרים - 2 כר'
זיטומיר Zhitomirתרכ"זדוד בן אריה ליב מאמשטרדםמגילת סתרים
ורשה Warsawתרמ"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מגילת סתרים

ירושלים Jerusalemתש"סספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדמגילת סתרים - 3 כר'
פיזרורע"גקלונימוס בן קלונימוסמגילת סתרים
מונקץ'  Mukachevoתרמ"גליברמאן, נתן בן שמעוןמגילת עסלאר
בואנוס איירסתש"זפינקלשטיין, לעאמגילת פוילן

תל אביבתשכ"זלוין, יהודא לייבמגילת פולין - 4 כר'
בת יםתשנ"זספור נס ההצלה של יהודי מצריםמגילת פורים מצרים

ניו יורקתשע"דגשטטנר, אברהם שמואל יהודה בן נתןמגילת פלסתר
תל אביב,תש"ז,כספי, יצחק בן חיים יוסףמגילת פרעות שדליץ

וילנה Vilnaתרע"אאסטאנסקי, צמח דוד בן נתנאלמגילת קהלת <דברי חפץ>
ירושליםתשס"בדנגור, עזרא ראובןמגילת קהלת <אמרי קהלת - דברי קהלת>

ורשה Warsawתרל"ווורבר, ברוךמגילת קהלת <באור חדש>



פיוטרקוב Piotrkowתרס"הלובלצ'יק, פלטיאל ידידיה בן אברהםמגילת קהלת <בנין ירושלים>
חמ"דתשע"העמותת מלא וגדישמגילת קהלת <ברסלב>

ירושליםתשע"בקופרמן, הלל בן יהודהמגילת קהלת <הללי נפשי>
פרמישלה Przemyslתרנ"אקנולר, חיים בן דודמגילת קהלת <פרי חיים>
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ורוזנצוייג, יעקבמגילת קהלת <צרי גלעד>

אור יהודהתשע"בתווינה, שלמה בן עאבדמגילת קהלת <שמע שלמה>
בית שמשתשע"גספורנו, עובדיה בן יעקבמגילת קהלת ע"פ רבינו עובדיה ספורנו המבואר

מודיעין עיליתתשס"חלייטער, משה חייםמגילת קהלת עם ביאור חכמת המלך
בית אלתשס"ואבינר, שלמה חיים הכהןמגילת קהלת עם פירוש

ווארשאתרל"וורבר, ברוךמגילת קהלת
פילדפיהתשס"זבריזמן, אלטר יעקב מאיר בן דב אהרןמגילת רב סבא
קרקוב Cracowשצ"המאיר בן יחיאל מברודמגילת רבי מאיר

דיקמן, אורימגילת רות  עם קיצור פירוש המלבי"ם
ירושלים Jerusalemתרנ"ואברהם שמחה בן יעקב נחמן מאמציסלאבמגילת רות <הגר"א>

ירושליםחש"דבנבנישתי, משה די שיגוביא - אלגאזי, שלמהמגילת רות <ר"י די שיגוביא - ר"ש אלגאזי>
מודיעין עיליתתש"עבראון, שלמה יהושע בן צבימגילת רות <בן ישי>

ירושליםתשס"חברייטקופף, שמעון יאירמגילת רות <מגילת שיר>
ירושליםתשנ"הלוי, גבריאל יוסף (עורך)מגילת רות <ביאורים מלוקטים>

תל אביבתשל"וליפוביץ, יוסף זאב הלוימגילת רות <נחלת יוסף>
וילנה Vilnaתרנ"אמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלמגילת רות <גזע ישי>

אשדודתשס"דפרץ, אליהו בן יעקבמגילת רות <שושלת בית פרץ>
ירושליםתשנ"טצופיוף, שלמהמגילת רות <מלכות שלמה>

פרמישלה Przemyslתרנ"גקנולר, חיים בן דודמגילת רות <פרי חיים>
חמ"דתשע"טקשתיאל, אליעזרמגילת רות <אחרי הקוצרים>

ורשה Warsawתרנ"חרבינוביץ, אליהו עקיבא בן דוב ברמגילת רות <חסד למשיחו> - 2 כר'
ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןמגילת רות <דבר ירושלים>

חמ"דחש"דפורמן, אברהםמגילת רות בראי הנצח
פ. מרדכימגילת רות המבוארת

תפרחתשס"ומלכה, אליעזרמגילת רות מדרש אור יקרות
בני ברקתשע"אאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)מגילת רות עם ביאור המיוחס להגר"א עם הערות שערי 

ניו יורקתשנ"דגינזבורג, אליעזרמגילת רות עם פירוש ויאמר לקוצרים
בית אלתשס"באבינר, שלמה חיים הכהןמגילת רות עם פירוש

בית חלקיהתשע"המכון מבקשי שמועהמגילת רות עם שמועות וביאורים
ירושליםתשע"וחש"ממגילת רות - באור בדרך פרדס

ירושליםתשמ"ולדרמן, יוחנןמגילת רזין



ירושלים Jeruasalemתשע"דאוחנה, נתנאל ישראלמגילת רמות
ירושלים Jeruasalemתשנ"זקטן, שולמיתמגילת שולמית

יוהניסבורג, פרוסיה Jתרט"ובורנשטיין, יחיאל מיכל בן זרחמגילת שיר השירים <תרגום, מעיין מבית ה'>
ורשה Warsawתרמ"זברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבמגילת שיר השירים <מטיב שיר, שאר ישראל>

מודיעין עיליתגינויער, אברהם יהושע העשיל בן שלמה חיים הלוימגילת שיר השירים <נשיקות פיהו>
ירושליםתשס"זהכהן, ראובן בן ברוךמגילת שיר השירים <בית היין>

ירושליםתשס"גהלפרין, שמואל חיים דוד בן יהושע השלמגילת שיר השירים <השיר לשלמה>
ירושליםתשע"גקופרמן, הלל בן יהודהמגילת שיר השירים <הללי נפשי - יקרת השיר>

פרמישלה Przemyslתרנ"הקנולר, חיים בן דודמגילת שיר השירים <פרי חיים>
חמ"דתשע"טקשתיאל, אליעזרמגילת שיר השירים <עת דודים>

פרג Pragueשע"אתמך, אברהם בן יצחק הלוימגילת שיר השירים <עם פירוש ר"א תמך> - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"זתנ"ך. תרמ"ז. ורשהמגילת שיר השירים <הגר"א, האר"י, הרוקח, באר אברה

קעניגסבערג,,[תר"ה]ספורנו, עובדיה בן יעקבמגילת שיר השירים עם ביאור רבי עובדיה ספורנו
חמ"דתשמ"ברם, אלחנןמגילת שיר השירים - קיצור פירוש המלבי"ם ופירוש לפיר

חמ"דתשס"טרולניק, שמואל אליעזר בן צבי הירשמגילת שמואל - 3 כר'
ישראלתשס"זלנדאו, דב בן שמחהמגילת תולדותיהם של בני לנדא הכהנים

בני ברקתשע"דברנשטיין, יוסף עמרםמגילת תענית <באור התענית - דברי התענית>
לבוב Lvovתר"חמגילת תענית. תר"חמגילת תענית <פירוש מספיק, פירוש מהר"א>

ישראלתשע"חשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקמגילת תענית בביטולה
בני ברקתשס"גגולדשטוף, יאירמגילת תענית עם ביאור קצר

ורשה Warsawתרל"דמגילת תענית. תרל"דמגילת תענית
לבוב Lvovתרס"ומגילת תענית. תרס"ומגילת תענית
ירושלים Jerusalemתרס"חמגילת תענית. תרס"חמגילת תענית
וילנה Vilnaתרפ"המגילת תענית. תרפ"המגילת תענית
סינסינטיתרצ"במגילת תענית. תרצ"במגילת תענית

ירושליםתרס"דדמביצר, חיים נתן בן יקותיאל זלמןמגיני ארץ ישראל
ירושלים Jeruasalemתשע"דהכהן, דניאלמגיני ארץ

ירושליםתר"ץקוטניק, אליהו צבימגיני היהודים
פרג Pragueת"פיואל בן גדמגיני זהב

ירושליםתשס"היהושע בן יוסף מקראקאמגיני שלמה <מהדורה חדשה>
אורדיאה מרה Oradea Mתש"דיהושע בן יוסף מקראקאמגיני שלמה - 3 כר'
חמ"דחש"דבאב"ד, יוסף - גרוסמן, שמואל ראובןמגישי מנחה - 2 כר'
חמ"דחש"דנהוראי, יהודה מאיר בן ציוןמגישי מנחה - מנחות

הומבורג Homburgתק"זכ"ץ, יעקב בן משה הכהן מיאנובמגל האומר
רמת גןתשנ"בהמכון הגבוה לתורהמגל - 13 כר'



לבוב Lvovתרע"אגומפרץ, אהרן (אמריך) בן שלמהמגלה סוד - 3 כר'
למברגתרמ"בשפירא, נתן נטע בן שלמהמגלה עמוקות <בארות עמוקים>

קרקוב Cracowשצ"זשפירא, נתן נטע בן שלמהמגלה עמוקות <דפו"ר>
לונדוןתשס"חשפירא, נתן נטע בן שלמהמגלה עמוקות <מהדורה חדשה>

בני ברקתשמ"בשפירא, נתן נטע בן שלמהמגלה עמוקות <פרישת שלום> - 3 כר'
ניו יורקתש"ןשפירא, נתן נטע בן שלמהמגלה עמוקות (על הרי"ף)

ברדיטשוב Berdichevתרס"בליברזון, חיים בן ישעיהמגלה עמוקות בכוונת התפלה
ליוורנו Livornoתרל"חאלמאליח, אליהו בן אברהםמגלה עמוקות מני חשך

לובלין Lublinתרס"אשפירא, נתן נטע בן שלמהמגלה עמוקות על התורה - 2 כר'
חמ"דתשע"חשפירא, נתן נטע בן שלמה - זידמן, איל ישראלמגלה עמוקות עם גלא עמיקתא

ירושליםתשס"טוואלי, משה דודמגלה עמוקות - איוב
פירט Fuerthתנ"אשפירא, נתן נטע בן שלמהמגלה עמוקות

אזמיר Izmirתרי"ז - תרכ"אאליהו בן אברהם שלמה הכהןמגלה צפונות - 3 כר'
אשדודתשע"חהכהן, אליהו בן אברהם שלמהמגלה צפונות - 3 כר'

סט. לואיס,תרפ"דהורוויץ, צבי הירש הלוימגלה תעלומות
חברוןחש"דבלייכר, משהמגלות לתקומה

ורשה Warsawתרכ"דאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעמגלת איכה <אלון בכות>
ואדי אלחיגארהרמ"במגילת אנטיוכוס. רמ"במגלת אנטיוכוס
תל אביב Tel Avivתש"חמגילת אנטיוכוס. תש"חמגלת אנטיוכס

ירושלם,תרע"דריבקין, צבי הירשמגלת אסתר הפראגמאטית
ברעסלויאתר"המלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלמגלת אסתר
תל אביב,ת"שאמרי, רחל בת דובמגלת דבובה

ירושלים - תל-אביב,תרפ"ז - תרצ"ארוזנטאל, אליעזר דודמגלת הטבח - 4 כר'
ווארשאתרס"גגרונדמן, חייםמגלת יוחסין לבית הנגיד ר' יוסף גראנדמאן

שידלובציתרצ"חטננבוים, ישראל דובמגלת יוחסין לבית הנגיד ר' שלמה גראנדמאן
ירושלים Jerusalemתשי"זשמשי, צבי בן ראובן ישראלמגלת יוחסין
פרג Pragueתקנ"גהורוויץ, יהודה בן מרדכי הלוימגלת סדרים
ירושלים Jeruasalemתש"ןמשפחת הסופריםמגלת סופרים

תל אביב,תרפ"טפיינשטיין, אברהם אשר בן אריה דודמגלת פורעניות
ורשה Warsawתרמ"דליבשיץ, דוב בער זאב וולף בן חייםמגלת קהלת <רוח חיים>

פיטרקובתרע"דעוזיאלי, ישראל יוסף בן משהמגלת שיר השירים <בינה בכתובים>
ירושליםתשס"זדוראן, שמעון בן צמחמגן אבות  (אמונות ודעות) <מכון הכתב>

ירושליםתשס"גדוראן, שמעון בן צמחמגן אבות <מכון הכתב>
ביתר עיליתתשע"גביהמ"ד סטניסלובמגן אבות
שלוניקי Salonikaתק"חביקייאם, מאיר בן חליפהמגן אבות



פיוטרקוב Piotrkowתרס"דבנט, מרדכי בן אברהם ביהאמגן אבות
ליפציג Leipzigתרט"ודוראן, שמעון בן צמחמגן אבות - 4 כר'
ירושליםתשע"ולבהר, מרדכי עקיבא אריהמגן אבות - 3 כר'
לונדון Londonתרס"טמאירי, מנחם בן שלמהמגן אבות - 4 כר'

ברוקליןתשע"במערכת בית צדיקים (באבוב)מגן אבות
פיוטרקוב Piotrkowתרמ"דקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןמגן אבות - 2 כר'

פאקשתרנ"חקרויס, יהודה בן יקותיאלמגן אבות
בני ברקתשס"ורבותינו מדעעשמגן אבות - (מסכת אבות)

ברדיטשוב Berdichevתרס"בשניאורסון, שלמה זלמן בן יהודה ליבמגן אבות - 7 כר'
אמשטרדם Amsterdamתצ"בתוספתא. תצ"במגן אברהם <תוספתא>

אשדודתשס"טאנגלברג, קלמן אהרןמגן אברהם המבואר
לובלין Lublinתרמ"זטברסקי, אברהם בן מרדכימגן אברהם - 3 כר'

ונציה Veniceשס"גלאניאדו, אברהם בן יצחקמגן אברהם
לא ידועחש"דרובין, שמואלמגן אברהם

ירושליםתשפ"אמסקלצ'י, אברהם בן רפאלמגן אברהם, ברוך אברהם
פתח תקוהתשס"זאבוהב, יצחק (השני?)מגן אלהים
ירושלים Jerusalemתרס"דעבאדי, שאול מטלוב בן אברהםמגן בעדי

ירושלים Jerusalemתרס"דעבודי יחיא משהמגן בעדי - ב
ירושלים Jerusalemתרס"דעבודי, יחיא משהמגן בעדי - א

לבובתקצ"דאיטינגא, מרדכי זאב - נתנזון, יוסף שאול בן אריהמגן גבורים - 7 כר'
שלוניקי Salonikaתקי"דאישטרושה, דניאל בן משהמגן גבורים

ליוורנו Livornoתקמ"א - תקס"ודי אבילה, אליעזר בן שמואלמגן גבורים - 3 כר'
בית שמשתש"סטברסקי, דוד בן מרדכימגן דוד <מהדורה חדשה>

אשדודתשס"חאזולאי, דוד בן מקסיםמגן דוד - 3 כר'
קושטא Istanbulרע"זאלישע בן אברהם מקושטאמגן דוד - 2 כר'

ורשה Warsawתרס"האסתרמאן, דוד יצחק בן ישעיהומגן דוד
מונקץ' Mukachevoתרע"בבן זמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)מגן דוד - 2 כר'

פרג Pragueשע"בגאנז, דוד בן שלמהמגן דוד
אלג'יר Algiersתרנ"אגיג', מרדכי בן דודמגן דוד
קרקוב Cracowת"דדוד בן יהודה מלובליןמגן דוד

,[?אמשטרדם]תקט"ודוד בן משולם משהמגן דוד - פירוש על חד גדיא
מינקוביץ Minkovtsyתקע"טדוד בן שמואל מדראזנימגן דוד
תוניס Tunisתרע"גווזאן, דודמגן דוד

לעמבערג,תרנ"וזאלר, דוד בן משה מנחםמגן דוד - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתע"גזמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)מגן דוד



זיטומיר Zhitomirתרי"בטברסקי, דוד בן מרדכימגן דוד - 2 כר'
ונציה Veniceתס"דסביבי, דוד בן יהודהמגן דוד

כזבלנכה Casablancaתש"טפרץ, דוד בן יוסףמגן דוד - 2 כר'
בני ברקחש"דקונשטט, דוד בן אלחנן משהמגן דוד

ברדיטשוב,תרנ"ח,טפליצקי, שלמה בן יהודהמגן האמונה
ג'רבה Djerbaתרפ"האזולאי, חנניה חביבמגן הדת

ורשה Warsawתרס"בכהנא, שמחה הכהןמגן התלמוד
ירושלים Jerusalemתש"כמודינה, יהודה אריה בן יצחקמגן וחרב

יוהניסבורג, פרוסיה Jתרט"וחבר, יצחק איזיק בן יעקבמגן וצינה - 2 כר'
ברסלאו Breslauתרט"זמודינה, יהודה אריה בן יצחקמגן וצנה
בני ברקתשמ"שרעבי, אברהםמגן וצנה
ירושליםתשע"אגפרי, נריהמגן יוסף
חמ"דתשע"טקבלן, רפאל משהמגן ישעך
צפתתשס"אגבאי, מסעוד בן ישראלמגן ישראל
נתיבותחש"דמלכה, אליעזר בן דודמגן לדוד

ירושלים Jeruasalemתשל"טמגנצא, צבי בן דודמגן צבי - קדושת הארץ
וילנה Vilnaתרל"טבוגין, אברהם צדוק בן מנחם נחוםמגן שאול

ווראנובתרצ"זגרינפלד, שאול יחזקאל בן אברהם שלמהמגן שאול - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"דמאירוב, אהרן שאול זליג בן מאיר שלום הכהןמגן שאול
חמ"דתשס"במלכא, שאולמגן שאול
בילגורי Bilgorajתרס"טפרידנזון, שאול אליעזר בן ש הכהןמגן שאול
שלוניקי Salonikaתק"זשאול, חנניה בן יעקבמגן שאול

ירושליםתשע"העמנואל, שמחה בן יונהמגנזי אירופה
יוהנסבורגתשמ"טסולובייצ'יק, חיים בן יוסף דוב הלוימגנזי הגר"ח

תל אביב,,תש"ח]מגנזי החסידותמגנזי החסידות
תל אביב Tel Avivתש"חגרידי, שמעון בן יחיאמגנזי היהודים בתימן

חמ"דתשס"ה?ישיבת אור ישראלמגנזי הים - גליונות אור השבת
ירושלים Jerusalemתרפ"טאלמאליח, אברהם רפאל בן-ציון בן יוסףמגנזי העבר

ירושליםתשנ"דאבואלעפייא, חיים נסים - קונוורטי, חיים שמואל המגנזי חכמי טבריא <חנא וחסדא - מדרש שמואל>
ירושליםתשנ"דבן קיקי, שמואל - ילוז, יוסף חייםמגנזי חכמי טבריא <מערכות שמואל - מעוז חיי>

בני ברקתשמ"הישיבת כסא רחמים (מו"ל)מגנזי חכמי תונס
ירושלים Jerusalemתרפ"ז - תרפ"טגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צבימגנזי ירושלים - 19 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"דבן מנחם, נפתלי בן מנחםמגנזי ישראל בוואטיקאן

וינה Viennaתרנ"דגולדבלום, ישראל איסר בן משהמגנזי ישראל בפריס
ירושלים Jerusalemתשל"זגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צבימגנזי קדם



ירושליםתשנ"ארצהבי, יהודה (עורך)מגנזי שירת הקדם
ירושלים Jerusalemתרפ"וברודנא, אברהם צבי בן משהמגני אברהם

לבוב Lvovתרי"בדמביצר, חיים נתן בן יקותיאל זלמןמגני ארץ ישראל
בני ברקתש"פאויערבאך, מנחם אלימלך בן יחזקאלמגרשה ומשמנה

רמת גןתשפ''אאפרתי, חיים אשרמדאורייתא
אשדודתשס"דאריבי, סעדיה בן אליהומדאני אסא - 2 כר'

בזק, אליהומדבר בצדקה
ונציה Veniceשס"במודינה, יהודה אריה בן יצחקמדבר יהודה

Se -איטליה-פירינצי]תק"עטירני, מתתיה ניסים בן יעקב ישראלמדבר מתנה א' - 5 כר'
Se -איטליה-פירינצי]תק"עטירני, מתתיה ניסים בן יעקב ישראלמדבר מתנה ב' - 4 כר'

פרנקפורט דאודר Franתקכ"טקארא, אביגדור בן יצחקמדבר סין
ירושלים Jerusalemתשי"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהמדבר קדמות - 3 כר'

ירושליםתשל"זרוקח, שר שלוםמדבר קדש - 4 כר'
ירושליםתשנ"טקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןמדבר שור

תל אביבתשמ"היצחק מן הלוייםמדבר תהפוכות
ירושליםתשס"אבקנרוט, אריהמדברנא דאומתיה - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"ובעילום שםמדבש לפי (מהדורת ביקורת)
חולוןתשע"חפרמט, דובמדבש לפי

מקסיקותשס"זפרץ, מיכאל בן יוסףמדה כנגד מדה
ירושליםתשע"טכהן, דוד בן יוסףמדה מרובה

לונדוןתשע"הפישר, משה דבמדו בד - 2 כר'
כפר חב"דחש"דגולומבוביץ, בלהמדוע סבא שלנו צעיר

תל אביבתשכ"זטברסקי, נחוםמדור אל דור
כפר סבאתשנ"חשטרסבורגר, ברוך הלוימדור אל דור

ניו יורקתש"לבלום, אלעזר חיים בן רפאלמדור דור
בית חלקיהתשד"מאבינדב, אריהמדור לדור
תל אביבתשכ"טאחוד אברכים וחניכי כוללים מיסודם של אברכי חסמדור לדור
בני ברקתשס"טחי, אברהםמדור לדור
ירושליםחש"דוישליצקי, אלישעמדור לדרור
אלעדתש"פשפירא, ישראל דבמדושני עונג
ניו יורק New Yorkתרצ"זדוקטורוביץ (רפאלי), יוסף בן יעקבמדות הבתים
בני ברקתשמ"הסעדון, בוגיד חנינאמדות הרחמים
ברדיטשוב Berdichevתרנ"גברקוביץ, יצחק צבי בן אשרמדות התורה

ירושלים Jeruasalemתשע"השטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןמדות והנהגות טובות
ירושליםתשע"אשצ'רנסקי, בנימיןמדות ומעשים - 2 כר'



ירושליםתשמ"הוייס, יעקב גרשון בן חייםמדות ומשקלות של התורה
בני ברקתש"סבניש, חיים פינחסמדות ושיעורי תורה

ירושליםתשנ"ולומברד, יוחנןמדות חן
ירושלים Jerusalemתרצ"זמרגליות, ישעיה אשר זליגמדות רשב"י
ירושליםתשע"טלוגאסי, יעקב ישראלמדות - 2 כר'
בני ברק Bene Berakתשמ"טשפריי, אשרמדחי לשבי
מודיעין עיליתתשע"דמהרש"ק, דניאל יוסף בן יחזקאל שלמה חייםמדי דברי

מושב פקיעין החדשהתשע"חבעילום שםמדי חודש - 2 כר'
ירושליםתשס"במעטוף, סעדיה בן יצחקמדי שבת בשבתו - צחות הלשון

תל אביבתשנ"אשצרנסקי, בנימיןמדי שבת בשבתו - 2 כר'
ירושליםתשע"דדרוק, ישראל מאיר בן מרדכימדי שבת - 3 כר'
נו יורק,תרצ"דבאדר, גרשום בן יצחק משה הכהןמדינה וחכמיה
מקסיקותשע"טפרץ, שמואל בן מיכאלמדיני יורה דעה

עפרהתשס"הרכניץ, עדומדינת הלכה דמוקרטית
ירושליםתשי"טליפשיץ, חייםמדינת ישראל באספקרליה של מרן הראי"ה קוק זצ"ל

ירושליםתשכ"בגליס, יעקבמדמויות ירושלים
מנטובה,שכ"ו)משה בן מימון (רמב"ם)מדע אהבה זמנים

תל אביב Tel Avivתשי"גקרסל, גצל בן יחיאל מיכלמדע המקרא
ניו יורק New Yorkתשי"טאקצע, זכריה בן שלמה יחיאמדע הרפוי בתימן

ירושלים Jerusalemתש"זמדע ואמונהמדע ואמונה
תל אביבתש"מקובץמדע וטכנולוגיה לעזרת ההלכה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"ואולמאן, שלום ברוך בן אברהםמדעי הטבע והאמונה
ירושלים Jerusalemתרפ"ו - תרפ"זירושלים. האוניברסיטה העברית. המכון למדעי הימדעי היהדות - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתרפ"ט - תרצ"חליפסון, מרדכי בן יום-טובמדר דר - 4 כר'
ירולשים1975אוריין, מאירמדרגות בעולמה של חסידות

ירושליםתשס"בהורוויץ, יוסף בן שלמה זלמן זיומדרגת האדם <מהדורה חדשה>
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"בהורוויץ, יוסף בן שלמה זלמן זיומדרגת האדם בבקשת השלימות

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"בהורוויץ, יוסף בן שלמה זלמן זיומדרגת האדם בדרכי החיים
ירושלים,תרצ"טהורוויץ, יוסף בן שלמה זלמן זיומדרגת האדם בדרכי התשובה
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"בהורוויץ, יוסף בן שלמה זלמן זיומדרגת האדם ביראה ואהבה
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"בהורוויץ, יוסף בן שלמה זלמן זיומדרגת האדם בנקודת האמת
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"בהורוויץ, יוסף בן שלמה זלמן זיומדרגת האדם בתקופת העולם

ניו יורק New Yorkתש"זהורוויץ, יוסף בן שלמה זלמן זיומדרגת האדם
ירושליםתש"ווילנאי, זאבמדריך ארץ ישראל
ירושלים Jerusalemתש"ךרפאל, יצחק בן שמואל צבימדריך ביבליוגרפי



תשל"ח - תשנ"דמדריך הכשרותמדריך הכשרות  (ארה"ב) - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גרבינוביץ, יואלמדריך הכשרות המעשי
ירושלים Jeruasalemתש"סבד"ץ בית יוסףמדריך הכשרות - תש"ס

ירושליםתשס"חועד הכשרות של בד"ץ העדה החרדיתמדריך הכשרות - 31 כר'
ירושליםתשל"ונויבירט, יהושע ישעיה בן אהרןמדריך הלכתי לאחיות בבתי חולים

חמ"דתש"פקולר, פנחסמדריך הלכתי לביטקוין
תשע"ופרלמוטר, סיני בן חיים אלעזרמדריך הלכתי לקניית ארבעת המינים

ירושליםתש"סהרבנות הראשית ירושליםמדריך כשרות פסח תש"ס ולכל ימות השנה
ירושליםתשמ"אהרבנות הראשית ירושליםמדריך כשרות פסח תשמ"א ולכל ימות השנה
ירושליםתשס"ההרבנות הראשית ירושליםמדריך כשרות פסח תשס"ה ולכל ימות השנה
ירושליםתשע"ההרבנות הראשית ירושליםמדריך כשרות פסח תשע"ה ולכל ימות השנה

ניו יורקקרויס, ישראל בן שמשון יחיאלמדריך לארבעה מינים מהודרים
ירושליםתש"ןשוורץ, יואל בן אהרןמדריך לגר

ניו יורקחש"דרבינוביץ, חיים דב בן שרגא פייטלמדריך להוראת ביאור התפילה - ב
ירושליםתש"ללוינגר, ישראל מאירמדריך להלכות טרפות - 2 כר'

ירושליםתשכ"דלוינגר, ישראל מאירמדריך להלכות ניקור
יד בנימיןתשע"חטל, שמואלמדריך להתבוננות

ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןמדריך לחייל היהודי - 2 כר'
ירושליםתשמ"זגרינבוים, נפתלימדריך לכלה

ירושליםתשנ"טאדרעי, עמרם בן אליהומדריך לכשרות המזון
תל אביבתשל"טפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבמדריך למורה ללימוד טעמי המקרא לתלמיד

בני ברקתשע"דמכון מורשת אשכנזמדריך למנהג אשכנז המובהק <גירסא זמנית>
תל אביבתשמ"בהופנר, נפתלי בן אליעזרמדריך למתפלל

תל אביבתשנ"חהופנר, נפתלי בן אליעזרמדריך לשיפור המידות
ירושליםתשל"זמכון לרפואה ויהדותמדריך רפואי לפי המסורת היהודית

מכון התורה והארץמדריך שמיטה לגן הנוי
תשמ"זמכון התורה והארץמדריך שמיטה לחקלאי

כפר דרוםתשס"אמכון התורה והארץמדריך שמיטה לחקלאים - 2 כר'
כפר דרוםתשע"המכון התורה והארץמדריך שמיטה לצרכן

כפר דרוםתשנ"דמכון התורה והארץמדריך שמיטה לצרכנים - תשנ"ד
ירושליםתשנ"בשוורץ, יואל בן אהרןמדריך תורני לאמנות

בני ברקתשס"גרינהולד, מרדכי  בן חיםמדרך עוז - 2 כר'
ירושליםתשנ"חברייטשטיין, אברהם מרדכי בן שלמה זלמןמדרכי אברהם - 2 כר'

ברוקליןתש"פווייס, מרדכי בן יעקבמדרכי הבישול - א
ירושליםתשע"חרוט, ברוך מרדכי בן דוד יעקבמדרכי הדעת



אופקיםתשס"דפרוש גליקמן, מרדכי בן חייםמדרכי החיים
חמ"דתשע"ולרנר, מרדכי בן שמואל אפריםמדרכי הטהרה
חמ"דתשע"זווייס, מרדכי בן יעקבמדרכי הטוהר

כרם ביבנהתשע"הגרינברג, מרדכימדרכי הכרם - 3 כר'
פחימא, מרדכי אהרן בן יוסף חייםמדרכי המצוה
פחימא, מרדכי אמדרכי התפילה
ירשליםתשע"ונויגרשל, מרדכי דודמדרכי התשובה

מודיעין עיליתתשע"חסוקולובר, מרדכי חיים (עליו)מדרכי חיים
אלעדתשס"המנע, מרדכימדרכי טהרה
ירושלים Jeruasalemתרצ"חוילמובסקי, יוסף מרדכי בן אברהם חייםמדרכי יוסף
ירושליםתש"עשטראוס, מרדכי יוסףמדרכי יוסף
ירושליםתשס"וזנימרובסקי, משה בן מרדכי יששכרמדרכי משה
ירושלים Jerusalemתרצ"בקליבאנוב, משה מרדכימדרכי משה

בני ברקתשס"גברנשטיין, חיים מרדכימדרכי נועם - 2 כר'
חמ"דתשע"דברסקה, יצחק בן שלמה  (עליו)מדרכיו של אבא
ירושליםתשס"הסאבאן, רפאל דוד (פרץ, אליהו - מו"ל)מדרס לפירושים
ירושלים Jeruasalemחש"דסבן, רפאל דוד בן נסיםמדרס לפירושים

בני ברקתשס"גברנשטיין, יוסף עמרםמדרש אבא גוריון <שלום ואמת>
ורשה Warsawתרנ"וחפץ, אריה ליב זאב וולף בן משה יעקבמדרש אבות

ירושליםתשמ"חאברבנאל, יצחק בן יהודה - לדרמן, יוחנןמדרש אברנבאל
ירושליםתשכ"אמדרש אגדהמדרש אגדה <מהדורה חדשה>

וינה Viennaתרנ"דבובר, שלמהמדרש אגדה - 2 כר'
,[?ווילנא],תקפ"א]מדרש אגדת בראשית. תקפ"אמדרש אגדת בראשית <משען מים>

זולקוה Zholkvaתקס"דמדרש אגדת בראשית. תקס"דמדרש אגדת בראשית
'מונקץ Mukachevoתרצ"גווייס, אהרן בן שמואל צבימדרש אהרן

בני ברקתשע"זדויטש, חייםמדרש אור חדש - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"אמדרש איובמדרש איוב

יד בנימיןתשע"הצדוק, אליקים (מפרש) - בן נון, אדם (מנקד)מדרש איכה רבה <מנוקד ע"פ מסורת תימן ע"פ דורש צי
וילנה Vilnaתרנ"טבובר, שלמהמדרש איכה רבה

אוהב ציון, יצחק בן מרדכימדרש אלה אזכרה <שיח יצחק>
ליפציג Leipzigתרי"גמדרש עשרה הרוגי מלכותמדרש אלה אזכרה

שילהתש"פאליהו בן אברהם שלמה הכהן - מקובר, מנחםמדרש אליהו <מהדורה חדשה>
חמ"דחש"דכולל מדרש אליהומדרש אליהו <ספר זכרון> - 2 כר'

ורשה Warsawתרל"חאליהו בן אברהם שלמה הכהןמדרש אליהו - 3 כר'
ליוורנו Livornoתרכ"באליהו בן משה חייםמדרש אליהו



ירושליםתש"עיחזקאל, אליהומדרש אליהו - 2 כר'
ירושליםתשל"חאריאלי, יצחק בן אביגדורמדרש אריאל - 2 כר'

חמ"דתשל"טקרח, שלום בן יחיאמדרש אשרי
ירושליםתשס"השרעבי, יוסףמדרש בחודש
ירושליםתשע"טדה-פריס, בנימיןמדרש בנימין

ברלין Berlinתרע"ב - תרצ"ומדרש רבה. תרע"במדרש בראשית רבא <מנחת יהודה> - 3 כר'
כת"יכת"ימדרש בראשית רבה כת"ימדרש בראשית רבה <כת"י וטיקן>

ירושלים Jerusalemת"שמדרש בראשית רבתימדרש בראשית רבתי
ירושלים Jerusalemתש"ווולפסברג, ישעיהו - גרוס, דודמדרש גאולת הקרקע

ירושלים Jerusalemת"שמדרש רבה. ת"שמדרש דברים רבה <מהדורת ליברמן> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"דדוד בן אברהם הנגיד. מיוחס לומדרש דוד - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"הקובץמדרש דוד - ג
מילווקי Milwaukeeתשי"גשפירא, דוד שלמה בן זלמן שמואלמדרש דוד

בית יתירתשמ"זהוצאת בית יתירמדרש דחד יומא - ה
ירושליםתשכ"חמסנות, שמואל בן נסיםמדרש דניאל ומדרש עזרא

ירושליםתשס"דאליהו בן אברהם שלמה הכהןמדרש האתמרי <מהדורה חדשה>
שלוניקי Salonikaתקפ"דאליהו בן אברהם שלמה הכהןמדרש האתמרי <מנחת אליהו>

שלוניקי Salonikaתקפ"דאליהו בן אברהם שלמה הכהןמדרש האתמרי - 2 כר'
קרית אונותשנ"חאלדמארי, סעדיה בן דודמדרש הביאור - 2 כר'

חמ"דחש"דכהן, צמח בן סעיידמדרש הגדה
ירושליםתרצ"ה - תש"בחסידה, מנחם זאבמדרש הגדול לדברים <מתוך ירחון הסגולה>

ניו יורק New Yorkתר"צ - תרצ"במדרש הגדול. תר"ץמדרש הגדול - ויקרא
ברלין Berlinתרע"ד - תרפ"אמדרש הגדול. תרע"דמדרש הגדול - שמות
לונדון Londonתשי"ח - תשכ"גמדרש הגדול. תשי"חמדרש הגדול - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרפ"גאפשטיין, חיים פישל בן דוד שלמהמדרש החיים
ורשהתרפ"דמדרש הללמדרש הלל

ונציה Veniceש"המכילתא. ש"המדרש המכילתא
ירושלים Jerusalemתרצ"חאבידע, יהודה בן אברהם יצחקמדרש המליצה העברית ("בראשית" במליצה העברית)

ירושלים Jerusalemתרצ"חאבידע, יהודה בן אברהם יצחקמדרש המליצה העברית - אמרי חכמה
תל אביב Tel Avivתרפ"ו - תרצ"דפרלמאן, משה בן ירוחם יהודה ליבמדרש הרפואה - 3 כר'

ווילנא,תרנ"ג,מדרש ויושעמדרש ויושע <אשל חיים>
ירושלים Jerusalemתרכ"טמדרש ויושעמדרש ויושע

ירושלים וניו יורקתשנ"גמרגליות, מרדכימדרש ויקרא רבה <מהדורת מרגליות> - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"אמאירוביץ, אברהם נחום בן צבי יהודהמדרש ומעשה - א

בני ברקתשס"גברנשטיין, יוסף עמרםמדרש זוטא על ארבע מגילות <רוחצות בחלב>



ברלין Berlinתרנ"דמדרש זוטאמדרש זוטא - 2 כר'
דמאנטמדרש חדש על התורה

ירושליםתשנ"אקטנוף, חזקיהמדרש חזקיה - ב
ירושלים Jeruasalemתש"פארבה, עמיאלמדרש חכמים
קרקוב Cracowתרס"ומאהלר, מנחם אליעזר בן יצחק אשרמדרש חכמים

ירושלים Jerusalemתשע"דשבזי, שלם בן יוסףמדרש חמדת ימים <מהדורה חדשה> - 5 כר'
שאלוניקישנ"דמדרש. שלוניקי. שנ"ד.מדרש חמש מגילות רבתא <מתנות כהונה>

פזרו Pesaroרע"טמדרש רבה. רע"טמדרש חמש מגלות <מדרש רבה>
בני ברקתשס"ויהודה בן שמואל החסיד - קורמן, אליעזרמדרש חסידים

לונדון,תרע"זמדרש חסירות ויתירותמדרש חסירות ויתירות
ירושליםתשנ"גמדרש - תכלאלמדרש חסרות ויתרות - תכלאל כת"י מהרי"ץ - ליקוטי שו

אופן Ofenתרכ"ושפיץ, יהודה בן נמדרש יהודה
בילגורי Bilgorajתרצ"גאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעמדרש יהונתן

אודסה Odessaתרס"ושאפוצ'ניק, יוסף בן יהודה ליבמדרש יוסף - 3 כר'
ניו יורקתשכ"דווייס, שלום הכהןמדרש ילמדנו עם באור כתנת תשבץ

לידז Lodzתרע"אמנדלסון, יעקב בן-ציון בן מנחם הכהןמדרש יעב"ץ
סאיני Seiniתרס"זגולדברגר, ישראל בן בנימיןמדרש ישראל

קראקא,,ת"ח]מדרש כונן. ת"חמדרש כונן
פודגורזה Podgorzeתרנ"טצינגר, יצחקמדרש כונן

ורשה Warsawתקפ"גמרגליות, אלכסנדר יהודה בן נפתלי הירץ הלמדרש כתובה - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתק"סאליעזר פישל בן יצחק מסטריזובמדרש לפירושים

מעלה עמוסחש"דשטרנפלד, יעקב בן נחמןמדרש מלאכת המשכן
פקש Paksתרע"בסופר, זוסמאן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלמדרש מספר
ברדיטשוב,תרס"זחפץ, אריה ליב זאב וולף בן משה יעקבמדרש מעורר

ירושליםתשס"זמורגנשטרן, משה מרדכי בן חיים ישראלמדרש משה <מדרכי משה> - 5 כר'
ירושליםתשמ"זאלפייה, שבתי בן מאירמדרש משה

ווארשא,תרצ"א-תרצ"המורגנשטרן, משה מרדכי בן חיים ישראלמדרש משה - א
ברלין Berlinתרפ"חנאכט, משה בן שלמה הכהןמדרש משה

וילנה Vilnaתקצ"גאברהם בן אריה יהודה ליב, מוואשילישאקמדרש משלי רבתי <זרע אברהם>
שטעטטין,תרכ"אמדרש משלי. תרכ"אמדרש משלי רבתי <ביאור מספיק בדרך קצרה>

קושטא Istanbulרע"זמדרש משלי. רע"זמדרש משלי
וילנה Vilnaתרנ"גמדרש משלי. תרנ"גמדרש משלי

תל אביבתשל"בהכהן, ישראלמדרש סגולת ישראל <כת"י> - 2 כר'
ירושליםתשנ"דהכהן, ישראלמדרש סגולת ישראל - 2 כר'

ווארשא,תרמ"ו,מדרש עשרת הדברות. תרמ"ומדרש עשרת הדברות <בית הגדול>



תל אביב Tel Avivתש"-מדרש עשרת הדברות. ת"שמדרש עשרת הדברות
קצין, שאול - קצין, שלמהמדרש עשרת הדברות

ורשה Warsawתרפ"רבי אליעזר הגדולמדרש עשרת הדברות - 3 כר'
פרמישלה Przemyslתרפ"בווייסבלום, אליעזר ליפאמדרש פליאה <דמשק אליעזר>

ניו יורק New Yorkתשל"אוייס, שלום בן צבי הכהןמדרש פליאה <כתנת תשב"ץ> - 2 כר'
ורשה Warsawתרנ"גמדרש פליאהמדרש פליאה <בינת נבונים>

פיוטרקוב Piotrkowתר"עמדרש פליאהמדרש פליאה החדש <ביאור חידוד ופלפול>
פיוטרקוב Piotrkowתרס"אלבקוביץ, מנחם מנדל בן פינחסמדרש פליאה עם ביאור זכרון מנחם

ירושלים Jerusalemתרפ"ווויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבמדרש פליאה - 2 כר'
רמת גןשפיגל, יעקב שמואל בן יהודהמדרש פליאה, לשיטת הדרשנות במאות הט"ז י"ז - תדפ

ירושלים Jerusalemתשי"גשפירא, פינחס בן אברהם אבאמדרש פנחס <עם גבעת פנחס>
ורשה Warsawתר"עשפירא, פינחס בן אברהם אבאמדרש פנחס החדש

לונדון Londonתקנ"הפינחס בן שמואל מוויסוקימדרש פנחס
ירושליםתשנ"הפרץ, פנחס שמעון בן יעקבמדרש פנחס

לובלין Lublinתר"סשפירא, פינחס בן אברהם אבאמדרש פנחס - 3 כר'
בני ברקתשס"גברנשטיין, יוסף עמרםמדרש פנים אחרים <שלום ואמת>

שקלוב Shklovתקס"ופסיקתא רבתי. תקס"ומדרש פסיקתא רבתי
וינה Viennaתר"מפסיקתא רבתי. תר"םמדרש פסיקתא רבתי

ברדיטשוב,תרנ"טברודוצקי, יצחק צבי בן יוסףמדרש צדיקים
ירושליםתשע"האשכנזי-יפה, שמואל בן יצחקמדרש קהלת עם יפה ענף <מהדורה חדשה>

לבוב Lvovתרל"ד - תרל"האייכנשטיין, יצחק אייזיקמדרש רבה <מתנות כהונה, פירוש מהרי"א> - 4 כר'
תל אביבתשט"זאפשטיין, אלימלך הלוי (עורך)מדרש רבה <מפורש ומתורגם> - 8 כר'

פירט Fuerthתנ"באשכנזי-יפה, שמואל בן יצחקמדרש רבה <יפה תואר> - 7 כר'
יוהניסבורג, פרוסיהתרי"ג - תרי"זהלוי, משה שלמה זלמןמדרש רבה <עיר גבורים - רחובות עיר> - א (בראשית)

בני ברק Bene Berakתשי"ח - תשכ"דיאדלר, יצחק זאב בן יהודה דודמדרש רבה <תפארת ציון> - יז (איכה)
וילנאמדרש רבהמדרש רבה <ווילנא> - 2 כר'

ירושליםתשס"זמדרש רבהמדרש רבה <טקסט>
לא ידועחש"דמדרש רבהמדרש רבה <מתנות כהונה, אסיפת אמרים> - 5 כר'

קושטא Istanbulרע"במדרש רבה. רע"במדרש רבה <מדרש רבות> - 2 כר'
ונציה Veniceש"המדרש רבה. ש"המדרש רבה <מדרש רבות> - תורה מגלות

אמשטרדםת"א-ת"במדרש רבה. ת"במדרש רבה <מתנות כהונה>
פרנקפורט דאודר Frankתע"א - תע"במדרש רבה. תע"אמדרש רבה <מדרש רבות> - תורה מגלות

זולקוה Zholkvaתקס"חמדרש רבה. תקס"חמדרש רבה <מדרש רבות> - דברים, איכה, קהלת
וילנה Vilnaתר"ג - תר"המדרש רבה. תר"גמדרש רבה <מתנות כהונה, אשד הנחלים> - 4 כר'

פפד"מתרי"דמדרש רבה. תרי"דמדרש רבה <פירושי רבי ידעיה הפניני, רבי יעקב עמדן, 



ברלין Berlinתרכ"ומדרש רבה. תרכ"ומדרש רבה <מדרש רבות> - 3 כר'
ורשה Warsawתרל"אמדרש רבה. תרל"אמדרש רבה <מדרש רבות> - ב (ויקרא, במדבר, דברים,

ורשה Warsawתרל"חמדרש רבה. תרל"חמדרש רבה <מתנות כהונה, אסיפת מאמרים> - 5 כר'
ורשה Warsawתרמ"חמדרש רבה. תרמ"חמדרש רבה <מתנות כהונה, עברי טייטש> - 5 כר'

ורשה Warsawתרע"גמדרש רבה. תרע"גמדרש רבה <מתנות כהונה, אסיפת אמרים> - ג (במדבר
ניו יורק New Yorkתשי"זמדרש רבה. תשי"זמדרש רבה <עין חנוך> - 2 כר'

ירושליםתשס"אמדרש רבה. תשס"א.מדרש רבה <מהדורת וגשל> - 6 כר'
דונסקי, שמעוןמדרש רבה איכה <פירוש באידיש>

מונטריאולתשכ"בדונסקי, שמעוןמדרש רבה אסתר <פירוש באידיש>
ורשה Warsawתרל"ואטלזון, ברוך בן יונהמדרש רבה על שה"ש עם ביאור כנפי יונה
ורשה Warsawתרל"ואטלזון, ברוך בן יונהמדרש רבה על שה"ש עם פירוש כנפי יונה

ירושלים Jerusalemתרצ"חבן ישי, מאיר חנוך הנוך בן איסר פסחמדרש רבה עם פירוש אור המאיר
ברדיטשוב Berdichevתקע"אכ"ץ, אהרן שמואל בן נפתלי הירץ הכהןמדרש רבה עם פירוש קורא מראש

מונטריאולתשכ"זדונסקי, שמעוןמדרש רבה קהלת <פירוש באידיש>
מונטריאולתשכ"בדונסקי, שמעוןמדרש רבה רות <פירוש באידיש>

ורשה Warsawתרנ"זמדרש רבה. תרנ"זמדרש רבה - א (בראשית)
ורשה Warsawתרל"טבחיי בן אשר אבן חלאוהמדרש רבינו בחיי - 2 כר'
אלכסנדריה Alexandriתרע"דדוד בן אברהם הנגידמדרש רבינו דוד הנגיד

ירושליםתשנ"ואליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)מדרש רות החדש <הדרת קודש> - 2 כר'
קצ'קמט Kecskemetתרפ"זאברהם, יהודה ליב בן ישראלמדרש ריב"ש טוב
ירושליםתשס"ובעל שם טוב, ישראל בן אליעזרמדרש ריב"ש טוב

תל אביבתשע"אמשולם, מסעוד אשר בן אברהםמדרש רשב"י - 2 כר'
תל אביבתשכ"טנריה, משה צבי בן פתחיהמדרש רשומות

לבוב Lvovתרי"אהורוויץ, אפרים הלוי בן משה הלוימדרש שוחר טוב <יבקש רצון>
ורשה Warsawתרנ"דכהן, יצחק בן שמשוןמדרש שוחר טוב <מהר"י הכהן> - תהלים, שמואל, משל
ורשה Warsawתרל"דמדרש שמואל. תרל"דמדרש שוחר טוב <פירוש יקר מלא כל טוב> - שמואל, מ

ורשה Warsawתרכ"הפאדווה, אהרון משה בן יעקב מאירמדרש שוחר טוב <באור הרא"מ> - תהלים
Lemberg.[תרכ"א]מדרש משלי. תרכ"אמדרש שוחר טוב

ורשה Warsawתרל"דמדרש משלי. תרל"דמדרש שוחר טוב - משלי
סדילקוב Sudilkovתקצ"גמדרש שמואל. תקצ"גמדרש שוחר טוב - שמואל, משלי

אמשטרדם Amsterdamת"ץמדרש תהלים. ת"ץמדרש שוחר טוב
פולנאה Polonnoyeתקנ"דמדרש תהלים. תקנ"דמדרש שוחר טוב

ירושליםתשמ"אורטהימר, יוסף חיים עורךמדרש שיר השירים <עפ"י כת"י גניזה>
ירושלים Jerusalemתרנ"זמדרש שיר השיריםמדרש שיר השירים

ג'רבה Djerbaתרפ"ח - תש"חהכהן, כ'ליפה בן משה מג'רבהמדרש שלמה - 3 כר'



ישראלתשנ"גמאזוז, שלמהמדרש שלמה
ירושליםתשנ"חצדוק, שלמה בן שלוםמדרש שלמה - המאור לאגדה

ירושלים Jerusalemתשי"גריבלין, שלמה זלמן בן יוסף יהושעמדרש שלמה
וילנה Vilnaתר"מעברלין, אברהם אברילמדרש שם ועבר - 3 כר'

קרקוב Cracowתרנ"גמדרש שמואל. תרנ"גמדרש שמואל <מהדורת בובר>
וילנה Vilnaתרפ"המדרש שמואל. תרפ"המדרש שמואל <מהדורת בובר>

בני ברקתשמ"טדי אוזידא, שמואל בן יצחקמדרש שמואל על מסכת אבות <מהדורת ס.ל.א>
ירושליםתשס"אדי אוזידא, שמואל בן יצחקמדרש שמואל על מסכת אבות <מכון הכתב>

ונציה Veniceשמ"הדי אוזידא, שמואל בן יצחקמדרש שמואל על מסכת אבות - 4 כר'
ירושליםתש"סאשכנזי-יפה, שמואל בן יצחקמדרש שמואל רבתי <יפה נוף>

ירושליםתש"סמדרש שמואל.מדרש שמואל רבתי עם כמה מפרשים
שצ'צ'ין Szeczinתר"כמדרש שמואל. תר"ךמדרש שמואל רבתי

חמ"דתשנ"חישיבת מדרש שמואלמדרש שמואל - 3 כר'
ורשה Warsawתרפ"ומדרש שמואל. תרפ"ומדרש שמואל

ירושליםתשל"השמחה בונם בן צבי הירש מפרשיסחהמדרש שמחה - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתרצ"טדיסקין, שמעון משה בן יהושע זליגמדרש שמעוני

ירושליםתשס"הלובצקי, בן ציון חיים בן משה יצחקמדרש שפה אחת - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חפנחס בן יאיר - גולדבלט חיים אברהם אבא בן שממדרש תדשא <אשל אברהם>

וינהתרמ"זמדרש תדשאמדרש תדשא - 2 כר'
ונציה Veniceש"ו - ש"זמדרש תהלים. ש"ומדרש תהלים רבתא

וילנה Vilnaתרנ"אמדרש תהלים. תרנ"אמדרש תהלים שוחר טוב <מהדורת בובר>
קושטא Istanbulרע"במדרש תהלים. רע"במדרש תהלים

לבוב  Lvovתרל"האליהו בן אברהם שלמה הכהןמדרש תלפיות - 5 כר'
ברלין Berlinתרס"ח - תרס"טהופמן, דוד צבימדרש תנאים על ספר דברים

וילנה Vilnaתקצ"טאיינהורן, זאב וואלף בן ישראל איסרמדרש תנאים - 2 כר'
זיטומיר Zhitomirתרנ"חאפשטיין, בנימיןמדרש תנחומא <נחלת בנימין>

ירושליםתש"עאשכנזי, משה חיים אפרים בן יחיאל מיכלמדרש תנחומא <ספרי אוה"ח> - 2 כר'
בני ברקתשע"דוקסמן, נפתלי צבי בן יצחקמדרש תנחומא <ביאור המאמרים - שער המדרש> - ברא

ירושליםתשס"זמדרש תנחומאמדרש תנחומא <טקסט>
קושטא Istanbulר"פ - רפ"במדרש תנחומא. ר"ףמדרש תנחומא <דפוס ראשון> - 2 כר'

ורשה Warsawתרמ"זמדרש תנחומא. תרמ"זמדרש תנחומא <באור אשכנזי> - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דמדרש תנחומא. תרע"דמדרש תנחומא <נתיב הים> - א

ורשה Warsawתרל"ח - תרמ"חרויזען, אברהם מאיר בן חייםמדרש תנחומא <באור האמרים> - 2 כר'
וילנה Vilnaתרמ"הבובר, שלמהמדרש תנחומא הקדום והישן - 2 כר'

ירושליםתשע"טקפצן, איל בן אברהםמדרש תנחומא עם פירוש איל תודה - 2 כר'



וילנה Vilnaתקצ"גחנוך זונדל בן יוסףמדרש תנחומא עם פירוש עץ יוסף וענף יוסף
ורונה Veronaשנ"המדרש תנחומאמדרש תנחומא - 8 כר'

ישראלתשפ"אשלי, שאול מקיקץ בן מעתוקמדרשו של ש"ם - 4 כר'
צפתתשכ"גהכהן, סאסי בן חואתימדרשו של שם ועבר

תל אביבתשכ"ואליהו בן נחמן ממעזריטשמדרשי אליהו
ירושלים Jerusalemתשי"טזהבי, יוסף בן חיים אהרןמדרשי ארץ ישראל

ירושלים - תל אביבתשי"דאבן שמואל, יהודהמדרשי גאולה
ירושלים Jerusalemתשי"ז - תש"כזוהר. ליקוטים. תשי"ז. ירושליםמדרשי הזהר <לקט שמואל> - 3 כר'
ירושליםתשכ"וקיפניס, שמואל בן יהושע פאלקמדרשי הזהר <לקט שמואל> - 4 כר'

פילדלפיה Philadelphתרצ"ג-תרצ"דזוהר. ליקוטים. תרצ"ג. פילדלפיהמדרשי הזהר
ירושלם,תרצ"הלווין, בנימין מנשה בן מאירמדרשי הלכה ופסקי הרמב"ם

ירושלים Jerusalemתש"גמלמד, עזרא ציון בן רחמים ראובן הכהןמדרשי הלכה של התנאים בתלמוד בבלי
ירושליםתשנ"טבן שם, נח נפתלימדרשי המועדים
ברלין Berlinתרנ"טאשתרוק, שלמהמדרשי התורה

ירושליםתשנ"אמתוך אוצר המדרשיםמדרשי חז"ל - 2 כר'
ניו יורקתש"נמדרש משלימדרשי משלי <מהדורת וויסאצקי>

ניו יורקתשמ"טפילון האלכסנדרונימדרשי פילון
ירושליםתשכ"גזהבי, יוסףמדרשי ציון וירושלים

חמ"דחש"דדרשות וחידושים מישיבת מדרש שמואלמדרשי שמואל - 4 כר'
ירושליםתש"מרבי, משהמדרשי תפילה

ורשה Warsawתרפ"דמדרשים ואגדותמדרשים ואגדות <מדרש הלל>
ורשה Warsawתרפ"דמדרשים ואגדותמדרשים ואגדות <מדרש תדשא>

ורשה Warsawתרפ"דמדרשים ואגדותמדרשים ואגדות <עשרת הדברות>
ירושלים Jeruasalemתשפ"אגולדמינץ, אברהם יעקבמדרשים ומשלים

ירושליםתשס"גהוכברגר, מתתיהו זכריה בן מאירמדת הקודש
וילנה Vilnaתרע"דפינס, אליעזר צבימדת משנה
אשדודתשנ"זדנינו, מסעודמה אדם

לוגאסי, יהודה יוסףמה אהבתי תורתך
קלוגר, בנימיןמה אהבתי תורתך

בני ברקתשס"גדיין, נסים בן שלמהמה אשיב לה'
נתניהתשע"ובוסי, יחיאל בן שמעוןמה אשיב - 9 כר'

חמ"דחש"דנחמן בן שמחה מברסלב (מלוקט מכתביו)מה אשיב
חמ"דתשע"חארגון "שבילים"מה את מחפשת
חמ"דתשע"טארגון שביליםמה אתה מחפש

אור עציוןתשנ"טבכרך, יהושעמה בין שאול לדוד



חמ"דחש"דבעילום שםמה בקשתך ותעש
ירושליםתש"עיוזעף, יצחק זאב בן אברהםמה ה' אלקיך שואל מעמך

ורשה,תרע"והמזרחי. פוליןמה הוא ה"מזרחי"
ניו יורק New Yorkתרנ"חאיש-שלום, מאיר בן ירמיהומה הם היהודים

ירושליםתשמ"אספרין, חיים יעקבמה זאת
ניו יורק New Yorkתש"יפליישר, בנימין בן יעקב שלמה הכהןמה זו סמיכה

ירושליםקובץ ד"ת ומאמרים בקדושת בית הכנסתמה טובו אהליך יעקב
ירושליםתשמ"גרוט, אהרן בן שמואל יעקבמה טובו אהליך יעקב

רכסיםתשפ''אטולידאנו, שלמה מאירמה טובו אהליך
ירושליםתשס"וכהן, יקותיאל בן דבמה טובו אהליך

ירושליםתשס"וכהן, יקותיאל בן דבמה טובו משכנותיך
בת יםתשנ"חהכהן, דוד חימה ידידות מנוחתך

ירושליםתשע"זבורשטין, אברהם בן מנחםמה יעשו בחג הסוכות בבית המקדש
ירושליםתשע"טבורשטין, אברהם בן מנחםמה יעשו בחג הפסח בבית המקדש

ירושליםתשע"טבורשטין, אברהם בן מנחםמה יעשו בחג השבועות בבית המקדש
ירושליםתשע"זבורשטין, אברהם בן מנחםמה יעשו ביום הכיפורים בבית המקדש
ירושליםתשע"זבורשטין, אברהם בן מנחםמה יעשו בראש השנה בבית המקדש
ירושליםתשע"זבורשטין, אברהם בן מנחםמה יעשו בראש חודש בבית המקדש

ירושליםתשע"זבורשטין, אברהם בן מנחםמה יעשו בשבת בבית המקדש
ירושליםתשע"זבורשטין, אברהם בן מנחםמה יעשו היום בבית המקדש - העבודה היומית

ירושליםתשע"זבורשטין, אברהם בן מנחםמה יעשו היום במקדש - חגי תשרי
ישראלתשע"ועשהאל, יקימה מקרא זה בא ללמדנו
ירושליםתשע"דא.אמה נאכל בשנה השביעית
אפרתתשע"דבן מאיר, יהושעמה נאכל בשנה השביעית

בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהמה רב טובך
לוגאסי, יהודה יוסףמה רבו מעשיך השם

ניו יורקתשנ"טוולף, אליהומה שהיה הוא שיהיה - 3 כר'
בני ברקתשמ"חזיכל, מאירמה שחשוב לך לדעת על גיוס בנות
חמ"דחש"דאוסף מאמריםמה שראוי לדעת על דפוסי התנ"ך

ירושלים Jeruasalemתשע"חמלמד, אברהםמה' אשה לאיש
בני ברקתשע"דורטהיימר, הללמה' יצא הדבר
וילנה Vilnaתרפ"אלונסקי, חיים חייקל בן שמואל אשר הלוימהגיטו הוילנאי

זולצבך Sulzbachתס"זתפילות. סידור. תס"ז. זולצבךמהדורא בתרא של עבודת בורא
בני ברקחש"דהילדסהיימר, יהודהמהדורא קמא - 15 כר'
בני ברקחש"דהילדסהיימר, יהודהמהדורא תניינא - 2 כר'



ניו יורקתשע"זלמברג, אוריאלמהדורה בתרא המבוארת מתוך שו"ע הרב - הלכות שבת
ניו יורקתשמ"והורביץ, אלעזרמהדורות מסכת בבא קמא מדפוסי שאלוניקי

ירושליםתשנ"אמאסף תורני בעניני כשרותמהדרין - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתש"וגוטמאן, טוביה בן אלימלךמהו פתרון בעית זמננו

ירושליםתשס"דגלזרסון, מתתיהומהודי ליהודי
ירושליםתשל"בפ"ל, משה יוסף בן בלומאמהות החיים
וילנה Vilnaתרע"גצדיקוב, שלום בצלאל בן חיים צבימהות היהדות
אדעסא,תרס"זסירקיס, ישראל יוסף הלוימהות המוסר

לודתשס"גמחקרים בתרבות יהודי צפון אפריקהמהות  - כה - זכרון מיכל
לודתשס"במחקרים בתרבות יהודי תונסיה וצפון אפריקהמהות  - כד - גנזי מיכל

ירושלים,תרצ"גקאוואר, אליעזר הילל בן שלמהמהי היהדות
תל אביבתשס"טחירארי, שמעון בן אברהםמהישמ"ח - ב

ירושליםתשמ"זאויערבך, משה בן אביעזרימהלברשטט עד פתח תקוה
צ'רנוביץ Chernovtsyתרמ"בלאנדא, ראובן בן יצחק הלוימהלך הכוכבים
בני ברקחש"דורטהיימר, יצחק ישעיה בן אברהם יוסףמהלך התורה

לובלין Lublinשפ"בקמחי, משה בן יוסףמהלך שבילי הדעת
קרקוב Cracowשע"הקמחי, משה בן יוסףמהלך

נתניהתשע"ושיראזי, אברהםמהלכי משפט - א
וילנה Vilnaתרכ"טמזל, אברהם בן דובערמהללי החכמה

ליפציג Leipzigתרל"אהורוויץ, שמעון בן שאול הלוימהלמות לגו כסילים
ירושליםתשע"דסטרליץ, שמעוןמהמקור - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"דפריידנברג, דובמהפכה סוציאלית מקורית עברית
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןמהפכת התשובה שבימינו

ירושליםתשנ"חשוורץ, יואל בן אהרןמהפכת חינוך הבנות בדורנו
חמ"דתשע"זפיזנטי, ראובןמהפרשה לחיינו

ירושלים Jeruasalemתשנ"טמן ההר, שלמה זלמן בן חיים יהודהמהר שלם
ירושלים Jeruasalemתשכ"זציטרון, אברהם אליעזר בן זאב וולףמהר"א אליעזר

בני ברקחש"דקלפהולץ, ישראל יעקבמהר"א מבעלזא (ליקוטי אמרים טהורים)
ישראלחש"דרוקח, אהרן בן יששכר דובמהר"א מבעלזא - 2 כר'

אלעדתשע"חסופר, זלמן בן שמעון - גרינפלד, יהודה דבמהר"ז סופר <מהדורה חדשה>
ירושליםתשכ"טסופר, זלמן בן שמעוןמהר"ז סופר

בני ברקחש"דקלפהולץ, ישראל יעקבמהר"י מבעלזא (ליקוטי אמרים טהורים)
ישראלחש"דרוקח, יהושע בן שלוםמהר"י מבעלזא - 2 כר'

ירושליםתש"מגרשוני, בן ציוןמהר"ל מפראג
ניו יורקתשס"זבנט, מרדכי בן אברהם ביהאמהר"ם בנעט על חג הפסח



פקש Paksתרס"ובנט, מרדכי בן אברהם ביהאמהר"ם בנעט
פרמישלה Przemyslתרמ"גמינץ, משה בן יהודהמהר"ם מינץ - 2 כר'
טורנוב (צ'כוסלובקיה)תרפ"חסופר, משה בן יעקב שלוםמהר"ם סופר - 2 כר'

ניו יורקתשע"ושיק, משה בן יוסףמהר"ם שיק  תרי"ג מצות <מהדורה חדשה> - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתר"מ - תרמ"דשיק, משה בן יוסףמהר"ם שיק <שו"ת> - 3 כר'

ירושליםתש"נשיק, משה בן יוסףמהר"ם שיק השלם על התורה - 5 כר'
סאיני Seiniתרפ"טשיק, משה בן יוסףמהר"ם שיק על מס' אבות
ירושליםתשל"טספר זכרוןמהר"ם שיק - מאסף תורני

ירושליםתשס"זשיק, משה בן יוסף - פראגר, יעקב בן מרדכי סג"למהר"ם שיק - שאילת יעקב - חנוכה
מונקץ' Mukachevoתרנ"ה - תרנ"חשיק, משה בן יוסףמהר"ם שיק - 9 כר'

וילנה Vilnaתר"ליפה, מנחם נחום בן בנימין מיכלמהר"ן יפה
תל אביבתשכ"הרוקח, שלום בן אלעזרמהר"ש <אמרי קדש>

בני ברקתשמ"זרוקח, שלום בן אלעזרמהר"ש מבעלזא - 2 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרע"טצילץ, שמואל בן משה יהודה ליבמהר"ש צילטץ על התורה

לבוב Lvovתרנ"גאיטינגא, יצחק אהרן בן מרדכי זאב הלוימהרי"א הלוי - 2 כר'
ישראלחש"דרוקח, ישכר דוב בן יהושעמהרי"ד מבעלזא - א (בראשית, שמות, ויקרא)

ישראלחש"דרוקח, יששכר דוב בן יהושעמהרי"ד מבעלזא - ב (במדבר, דברים, מועדים)
ישראלחש"דרוקח, יששכר דוב בן יהושעמהרי"ד

ירושלים Jerusalemתשמ"הדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןמהרי"ל דיסקין על התורה
ניו יורק New Yorkתש"דגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבמהרי"ל וזמנו

מודיעין עיליתחש"דצדוק, ב.צמהרי"ץ <ומשפחתו>
ונציה Veniceשנ"טעקרא, אברהם בן שלמהמהררי נמרים

ירושלים Jeruasalemתשע"השמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)מהרש"א <עם ביאורים והערות> - ביצה
ירושלים Jeruasalemתשע"ושמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)מהרש"א <עם ביאורים וציונים> - ביצה

ניו יורקתשכ"השמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א) - מאיערמהרש"א הארוך - 18 כר'
בני ברקתשס"אברנהולץ, שמואל בן נחוםמהרש"א המבואר - 10 כר'

ירושליםתש"פהיילברון, בנימין בן חיים מנחםמהרש"א עם ביאורים וציונים - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתשט"ובלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבאמהרש"ם הפוסק האחרון

ירושליםתשנ"השוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןמהרש"ם על הש"ס
תל אביב Tel Avivתשט"זהולנדר, שמואל מאיר בן נתן דוד הכהןמהרש"מ הכהן

ניו יורק1943כהן, בועזמובאות רס"ג בפירושי רבי אברהם בן שלמה
תל אביבתשל"בספר קהילהמוגלינצה, בלנדוב - ספר יזכור

ירושליםתשנ"הכהן, אהרןמוגש לעיון
ג'רבה,,תש"א]חדאד, יעקב בן מעתוק עזיזימודה ועוזב

תל אביבתשכ"טספר קהילהמודזיץ - דמבלין



וילנה Vilnaתרמ"חהיידנהיים, בנימין וולף בן שמשוןמודע לבינה והרכסים לבקעה
ברלין Berlinתקמ"טלפין, מנחם מנדל בן יהודה ליבמודע לבינה

בני ברקתשע"גרוטברג, צבי בן זלמןמודע לבינה - 9 כר'
לבוב Lvovתקנ"חשבתי, חיים בן שבתימודעא ואונס - 2 כר'

ברסלאו Breslauתרי"טקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןמודעא לבית ישראל - מודעה לבית ישראל
מץ Metzתק"למאי, משהמודעא רבה <מודיע על ספרים הנדפסים בדפוס מאי>

רדלהים Roedelheimתקצ"ח - הסכמהקארלבורג, יהודה ליבמודעה <זרע יהודה>
ירושלם,,תר"ף]יוסף חיים בן אליהו מבגדאדמודעה וגילוי דעת
קהיר Cairoתר"ץיוסף חיים בן אליהומודעה וגלוי דעת

וילנה Vilnaתר"םלווין, יהושע השל בן אליהו זאב הלוימודעה מבשרת ציון
חמ"דתר"ומודעה רבהמודעה רבה <בענין אתרוגים של ערלה>

כפר חב"דתשנ"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןמודעות טבעית
ונציה Veniceשס"טוויניציאה. קהילהמודעת זאת בכל הארץ
אלון שבותתשע"אביג'ל, אהרן (עורך)מווילנא עד הר עציון

תל אביב Tel Avivתרצ"ט - ת"שבר-אילן, מאיר בן נפתלי צבי יהודהמוולוזין עד ירושלים - 2 כר'
וילנאתרפ"זברנשטיין, א, ממוזיקאלישער פנקס - 2 כר'

ירושליםתשס"בגלזרסון, מתתיהומוזיקה וקבלה
ירושליםתשע"גזכאי, אהרןמוחל וסולח לחבירו
ירושלים Jeruasalemתשנ"הלוי, יהודהמול אתגרי התקופה

ירושלים,.([תשי"ז]שלזינגר, אברהם בן חייםמונולוגים
מונקאטשמונקאטש קריה העליזה

בני ברקתש"פכ"ץ,חנוך זינדל הכהןמונתתי גשמיכם בעיתם לאמונה סדורה
ירושליםתשי"חהורביץ, אלעזרמוסד היסוד

ירושלים Jerusalemתרצ"חמוסד הרב קוקמוסד הרב קוק
בני ברקתשנ"ומוסדות בוהושמוסדות בוהוש פאשקאן

ניו יורק New Yorkתרפ"דניסנבוים, מרדכי אריה בן משה הלוימוסדות האמונה
ירושלים,תשט"וועד שארית הפליטה בארץ-ישראלמוסדות שארית הפליטה בארץ-ישראל

וינה Viennaתק"פפריזנהויזן, דוד בן מאיר הכהןמוסדות תבל
ניו יורקתשט"זמירסקי שמואל ק.מוסדות תורה באירופה
ירושלים Jerusalemתרמ"טהירשנסון, חיים בן יעקב מרדכימוסדות תורה שבעל-פה

מוסדות סקוויראמוסדותינו -9
וילנה Vilnaתרנ"ההיילפרין, ישעיה זליג בן משהמוסדי ישעיה
תל אביבתשל"וספר קהילהמוסטי ויאלקה
ירושליםתש"עישיבת בנין אבמוסיף והולך

ירושליםתשע"אבאב"ד, יוסף - דוידוביץ, אברהם מרדכימוסך השבת <חידושים וביאורים>



ירושליםתשס"זבאב"ד, יוסף - ורנר, דודמוסך השבת <עם הערות>
ירושליםתשמ"הבן שם, מאיר דודמוסף רש"י - 2 כר'

בני ברקתש"פיתד נאמןמוסף שבת קודש - 1789 כר'
ניו יורק New Yorkתש"הלייטר, משהמוסר אבות

ירושליםתשס"ומילר, אליהו בן יואלמוסר אביך - 2 כר'
חש"דתשע"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - אבינר, מוסר אביך - עם פירוש

ניו יורקתשל"באפשטיין, יוסף דוד הלוימוסר און הלכה
קרקוב Cracowרצ"האשר בן יחיאל (רא"ש)מוסר אונ הנהגה

קרית ספרתשע"ארובינשטיין, יוסף בן אשר זליג הכהןמוסר אירועי התקופה
ירושליםתשס"חגולדבאום, מנחם צבי בן אפרים - וואסרמאן, אלעזמוסר דרך אפיקי חיים <שמחת אלעזר>

ירושליםתשס"וגולדבאום, מנחם צבי בן אפריםמוסר דרך מאיר דרך
ס. וואראליאתרכ"גאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעמוסר דרשות יערות דבש

ראשון לציוןתשס"גטנג'י, אופיר בן שלוםמוסר ה' - 2 כר'
ירושליםתשל"זפינס, שלמה זלמן בן דובמוסר המקרא והתלמוד - 2 כר'

סט. לואיס St. Louisתרצ"ט - תש"גגינזבורג, יהודה ליב בן דוב ברמוסר המשנה - 2 כר'
מקסיקותש"פפרץ, שמואל בן מיכאלמוסר הפרשה

ירושלים Jeruasalemתש"פהאיי בן שרירא גאוןמוסר השכל <מהדורה חדש>
אזמיר Izmirתר"גגן, יוסףמוסר השכל
ברלין Berlinתר"כהאיי בן שרירא גאוןמוסר השכל
בני ברקתשנ"בהרצמן, אלחנן יוסף בן שמואלמוסר השכל
לובלין Lublinתרס"איחזקאל פייבל בן זאב וואלףמוסר השכל
לונדון Londonתרל"חכהן-צדק, יוסף בן אהרןמוסר השכל
לא ידועתרי"טשניאור זלמן בן ברוך מלאדימוסר השכל

וילנה Vilnaתרע"בתמרת, אהרן שמואל בן משה יעקבמוסר התורה והיהדות
ירושלים Jerusalemתש"דוויטקינד, הילל בן חיים אהרןמוסר התורה
וילנה Vilnaתרכ"חמשה בן מימון (רמב"ם) - שלמה זאב בן יחזקאל פמוסר ודעת

בני ברקתשנ"זפוברסקי, דודמוסר ודעת - 3 כר'
חמ"דחש"דמיארה, מאירמוסר ויעוד
ירושליםתשע"טסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםמוסר חכמה

תל אביבחש"דשרים, יצחק בן יוסף - שרים, אליהומוסר חכמים השלם - 8 כר'
ירושליםתשמ"זשרים, יצחק בן יוסףמוסר חכמים

תשס"בחיפהבן אמוזג, אליהומוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי
ירושלים Jerusalemתשי"חכהן, אפרים מנשהמוסר ישמח לב

בני ברקתשנ"הזילבר, משה מנחם בן יחיאל אברהםמוסר לבב
חמ"דתשע"ושרעבי, שלום בן יצחק מזרחי - לובנשטיין, יצחקמוסר להתעוררות הלב קודם תקיעת שופר



פדובה Paduaתרל"חאשכנזי, משה יצחק בן שמואלמוסר מלכים
ונציה Veniceתק"דרומאנין, ישעיה בן יוסףמוסר מלכים

ירושלים,תש"אסרנא, יחזקאל בן יעקב חייםמוסר
פרנקפורט דמין Frankתרנ"וחנין אבן-אסחאקמוסרי הפילוסופים

מודיעין עיליתחש"דליקוטיםמוסרי הצדיקים - מוסרי הלש"ם
ירושליםתשס"במשה בן מימון (רמב"ם)מוסרי הרמב"ם - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"זהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוימוסרי השל"ה - 2 כר'

חמ"דתשע"וארקינג, חיים אשר - אלבז, יחיאלמוסרי התורה
בני ברקתשע"הננדיק, יוסף ליב - לוונשטיין, יחזקאל - קוטלר אהרמוסרי קלצק

בני ברקתשכ"דאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעמוסרי רבינו יהונתן אייבשיץ
ירושלים Jerusalemתרמ"זבונאן, דוד בן יצחקמועד דוד <על עבודת הקודש להרשב"א - בית מועד> - א

אמשטרדם,ת"קמילדולה, דוד בן רפאלמועד דוד
ניו יורקתשנ"דשווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןמועד כל חי <מהדורה חדשה>

קלינורד Kleinwardeinתרפ"השווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןמועד כל חי
בני ברקתשע"דפאלאג'י, חיים בן יעקבמועד לכל חי <מהדורה חדשה>

ירושלים Jeruasalemתשל"זחברא קדישא גחש"א ירושליםמועד לכל חי
שלוניקי Salonikaתרכ"א - תרכ"בפאלאג'י, חיים בן יעקבמועד לכל חי

תל אביב Tel Avivתש"וליפסון, מרדכי בן יום-טובמועד
לייקוואדתשע"זסורוצקין, מיכאלמועדי אב

ביריהביטון, אליהו בן יצחקמועדי אליהו - א
ליוורנוחש"דתפילות. מחזור. ליוורנומועדי ה' (שלש רגלים) - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתר"ג-תר"דתפילות. מחזור. תר"ג. ירושליםמועדי ה' וקריאי מועד - 2 כר'

ירושליםתשס"גקעפעטש, אליהו ברוךמועדי ה' לברכה - 2 כר'
עכותשע"חאזולאי, יהודהמועדי ה' - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"זאליהו, ארזמועדי ה'
צפתתשע"אטבילה, יוסףמועדי ה'

ראשל"צתשס"חטנג'י, אופיר בן שלוםמועדי ה' - 3 כר'
ירושליםתשס"חטרנובסקי, אריאל גרשון בן משהמועדי ה' - חנוכה ופורים

כרם ביבנהתשס"טישיבת כרם ביבנהמועדי ה' - 2 כר'
בני ברקתשס"אלוי, שבתי בן יוסףמועדי ה' - חול המועד

בני ברקתשס"גמשולמי, משולם בן חייםמועדי ה' - 2 כר'
ליוורנו Livornoתקס"חנאגר, יהודהמועדי ה'
ליוורנו Livornoתקס"חנג'אר,יהודה בן יעקבמועדי ה'
ירושליםחש"דנחמן בן שמחה מברסלבמועדי ה'
ליוורנו Livornoתרל"דתפילות. מחזור. תרל"ד. ליוורנומועדי ה'



ירושליםתשס"זוויטאל, חיים בן יוסףמועדי האר"י
כפר דרוםתש"סאריאל, עזריאלמועדי הארץ

ירושליםתש"פגבאי, מתתיהומועדי הגר"ח - 2 כר'
תל אביבתש"מנריה, משה צבי בן פתחיהמועדי הראי"ה
ירושלים Jeruasalemתשע"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן - נריה, משה צבמועדי הראי"ה

רמת גןתשס"גסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלוימועדי הרב
חמ''דחש''דבעילום שםמועדי השם - 2 כר'

ירושליםתשנ"ושטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןמועדי השנה
ירושליםתשס"גשמרלר, חיים בן אליהו שמואלמועדי חיים - 3 כר'

אור עציוןתשס"דזולדן, יהודה בן ראובן אליהומועדי יהודה וישראל
ירושליםתשע"וגלדצהלר, אליהו יהושע בן מנחם שלוםמועדי יהושע - 4 כר'
תשע"וכוכב, יעקב בן צבימועדי יעקב - 2 כר'

כוכב יעקבתשפ"אאביב, נירמועדי ישמורו
ירושליםתשע"ווויינברג, יחיאל יעקב בן משהמועדי ישראל  על פי בעל השרידי אש

ירושלים Jeruasalemחש"דכהן, ינון יחזקאל בן אבנרמועדי ישראל באגדה - 2 כר'
ראשון לציוןתשנ"טשלינקה, יעקב יצחק בן אברהם דודמועדי ישראל בהלכה ובאגדה - 2 כר'

ירושליםתשס"השוורץ, יואל בן אהרןמועדי ישראל ומשמעותם לאומות העולם שומרי מצוות ב
ירושלים Jerusalemתשנ"זגורן, שלמה בן אברהםמועדי ישראל

בני ברקתשס"ווידר, אברהם בן טוביהמועדי ישראל - 2 כר'
ירושליםתשס"בשוורץ, ישראלמועדי ישראל - 2 כר'

ניו יורקתשל"טפלדר, אהרןמועדי ישרון - א
קרית אונותשע"אאשואל, אביעד בן שלוםמועדי משה - חנוכה
לודתשס"חבריח, נסיםמועדי נסים - 2 כר'

וילנה Vilnaתרכ"גרייפמאן, יעקב בן צבי הירשמועדי ערב
ניו יורק New Yorkתשע"וגרודזנסקי, צבי הירש בן מאירמועדי צבי - א

חמ"דחש"דקליינר, צבימועדי צבי
ג'רבה,,תש"א]תנ"ך. תש"א. ג'רבהמועדי קדש
בני ברקתש"פדבש, אלחנן בן מיכאלמועדי קדשך
בני ברקתשס"הדיין, נסים בן שלמהמועדי קדשך
ירושלים Jeruasalemתשע"הכהן, ינון יחזקאל בן אבנרמועדי קדשך
ירושליםתש"פרבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהןמועדי קדשך

ירושליםתש"נאדלר, בנימין בן משהמועדי קודש - 3 כר'
תל אביבתשנ"חאלפסי, יצחקמועדי קודש

מודיעין עיליתתשע"הוינטרויב, ישראל אליהו - לובנשטיין, יצחקמועדי קודש - 4 כר'
ירושליםחש"דריין, ידידיה אברהםמועדי קודש - 3 כר'



ירושלים Jeruasalemתשע"זבנון, חיים בן אורימועדיך לחיים
ירושליםתשכ"א - תשנ"בשטרנבוך, משה בן אשרמועדים וזמנים השלם - 8 כר'

אשדודתשמ"זכהן, מאירמועדים כהלכה
בני ברקתשס"חשכטר, ישעיה בן ישראל אברהםמועדים לישראל
תל אביב,,-"תשי]אונגר, מנשה בן שלום דודמועדים לשמחה
ניו יורק New Yorkתרפ"חגאלאנט, אברהם נפתלי בן ישראל יצחקמועדים לשמחה
פלטבושתשי"טטבק, בן ציוןמועדים לשמחה

ראש העיןתשס"גיצהרי, מרדכי בן צדוקמועדים לשמחה - 2 כר'
ירושליםתשנ"חכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוסמועדים לשמחה

ירושליםתשע"ולוגאסי, יעקב ישראלמועדים לשמחה - 4 כר'
ירושליםתשס"טפולק, אליעזר בן ישראלמועדים לשמחה - בירורי הלכה בעניני המועדים

ירושליםתשכ"חמן ההר, שלמה - איזנברג, יהודהמועדים
ירושליםתשמ"אניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןמועדים

פאסתש"זמועצת הרבנים במרוקומועצת הרבנים במרוקו - 6 כר'
ירושליםתשל"והרצמן, אלחנן יוסףמופת הדור

ניו יורקתשכ"וקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןמופת הדור - 2 כר'
ירושליםתשס"השניאור, דוד בן משהמוצא דשא - 4 כר'

ירושליםתשס"הקובץ תורנימוצא שפתים
בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהמוצאי מים
בודפסט Budapestתרפ"דהירשנסון, חיים בן יעקב מרדכימוצאי מים

ירושליםתש"סמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכימוצאי פסח בקהילות המערב והמזרח
ירושליםתשע"גוויינפלד, יחזקאל שרגא בן אברהםמוציא אסירים

חמ"דתשע"גויינפעלד, יחזקאל שרגאמוציא אסירים - חג המצות
ירושליםתשכ"ואלפאנדארי, יעקב בן חייםמוצל מאש השלם - חתם סופר

וילנה Vilnaתרצ"אדניאל בן יעקב מהורודנהמוצל מאש
לבוב Lvovתרכ"הפרגר, ישכר דוב בן משהמוצל מאש

ניו יורק New Yorkתשט"והאלברשטאם, אהרן בן יוסף זאבמוצל מהאש - 2 כר'
חמ"דתשע"המשמרת השבתמוצרי החשמל בשבת בעידן הדיגיטלי

ירושליםתשנ"ועמר, זהרמוצרי מזון ותעשייה מהצומח בארץ ישראל בימי הביניים
לבוב Lvovתר"פ - תרפ"וברודא, אריה ליב בן אברהם יוסףמוקדם ומאוחר - 3 כר'

מודעין עליתתשע"ואויערבך, חיים יהודה ליב בן דודמוקצה ובסיס לדבר האסור בשבת חנוכה
ניו יורקתשס"דדייטש, מרדכי בן חנוך יהודהמור דרור <מהדורה חדשה>

פרג Pragueתצ"חדייטש, מרדכי בן חנוך יהודהמור דרור
ירושליםתשס"גהכהן, מרדכי חיים בן יוסף מאירמור דרור

בני ברקתשס"זפירר, מרדכי בן יוסף משהמור הרים - 5 כר'



ירושליםתשע"גגוטפארב, פנחסמור ואהלות
לבוב Lvovתרמ"ופוסק, אליהו בן משה צבימור ואהלות
חיספיןתש"סאריאל, יגאלמור והדס

ירושליםתשס"ולוי, אהרן בן בנימין יוסףמור והדס - מגילת אסתר מפורשת ומבוארת
אלטונה Altonaתקכ"א - תקכ"חעמדין, יעקב ישראל בן צבימור וקציעה - 3 כר'

תוניס Tunisתרע"הצבאח, דוד חייםמור"ה צד"ק
בני ברקתש"פגולדברג, אליהו בן יצחקמורא וכבוד מקדש
ירושליםתשע"גברלין, אברהםמורא מלך - 2 כר'

ירושליםתשל"דיעקב יוסף בן יהודה ליב מאוסטרהאמורא מקדש <עם הוספות>
אשדודתשס"בבוארון, משהמורא מקדש
ירושלים Jeruasalemתשע"ובן שלמה, הללמורא מקדש
ירושליםתשל"והומינר, שמואל בן מרדכי זאבמורא מקדש
סטמרתרצ"זיעקב יוסף בן יהודה ליב מאוסטרהאמורא מקדש
ירושליםתשע"הכהן, מאורמורא מקדש
ירושלים Jeruasalemתש"פקונטרסמורא מקדש

ורשה Warsawתרע"דפרחי, יוסף שבתימוראים גדולים
ירושלים,תש"הפראגר, משה בן שמואל יחזקאלמורדי הגיטו

אמשטרדם Amsterdamתקפ"דאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהמורה באצבע - 3 כר'
ליוורנו Livornoתקנ"דאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהמורה באצבע, צפורן שמיר, קשר גודל

ירושליםתשנ"אליעזרוב, דוב בער בן אברהםמורה בהלכה - 3 כר'
ורשה Warsawתר"םקארו, יוסף בן אפריםמורה דעה
קובנה Kaunasתרפ"הקוטניק, אליהו צבימורה דעת

כרם ביבנהתש"לישיבת כרם ביבנהמורה דרך בהלכה
ירושליםתשמ"גקירשנבאום, אהרן - פרנקל, דוד אריהמורה דרך במקורות המשפט העברי

ווארשא1931לנסקי, מ - פלדשטיין, משהמורה דרך למוהלים
ירושליםתשל"גצ'ינגל, יצחקמורה דרך למקומות הקדושים - 4 כר'

ורשה Warsawתר"מאהרן בן חייםמורה דרך
ג'רבה Djerbaתש"כאיסרלין, ישראל בן פתחיהמורה דרך
ירושליםתשס"בגנאסייה, יוסף בן דודמורה דרך
וינה Viennaתקע"הדטמולד, שמואל בן וולףמורה דרך
ירושלים Jerusalemתשי"אהורוויץ, חיים בן דוב הלוימורה דרך
ירושלם,תרנ"אלונץ, אברהם משה בן צבימורה דרך
ליקתר"לצאמבר, דב בערמורה דרך

זיטאמיר,.[תרכ"ט]הופלאנד, כריסטוף ווילהלםמורה דרכי הרפואה
וילנה Vilnaתרנ"טלרנר, חיים צבי בן טודרוסמורה הלשון - 3 כר'



ירושליםתשס"אאבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףמורה המורה <מהדורת האיגוד העולמי למדעי היהדות>
פרעעסבורגתקצ"זאבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףמורה המורה

תל אביבתשכ"המשה בן מימון (רמב"ם)מורה הנבוכים <תרגום אלחריזי> - 2 כר'
ירושליםתשע"ומשה בן מימון (רמב"ם) - אבינר, שלמה חיים הכהמורה הנבוכים עם פירוש הרב אבינר - 2 כר'

ירושלים,תשי"זמשה בן מימון (רמב"ם)מורה הנבוכים
ירושלים Jeruasalemתשנ"ואביטל, מאירמורה הנער

ירושליםתשמ"זדוד בן יהושע הנגידמורה הפרישות ומדריך הפשיטות
ברלין,תרפ"חשפאק, יהושע נח בן אלחנן הכהןמורה התועים

ירושליםתשמ"חבאמברגר, יצחק דוב בן שמחהמורה לזובחים <מקור לזובחים>
אבני חפץתשע"חהלוי, חיים דוד בן משהמורה לרבים

ירושלים,תרצ"חקופצ'ובסקי, אברהם בן יוסףמורה לתועי הזמן
וילנה Vilnaתרס"חאהרונסון, משה זלמן בן שמואל היללמורה נבוכי הדור

ברליןתר"פמשה בן מיימון (רמב"ם)מורה נבוכים <תרגום בגרמנית>
זולקוואתקפ"טמשה בן מימון (הרמב"ם)מורה נבוכים <תרגום ר"מ לפין>
ויניציאה,שי"אמשה בן מימון (רמב"ם)מורה נבוכים <אפודי-שם טוב>

זולצבך Sulzbachתק"סמשה בן מימון (רמב"ם)מורה נבוכים <גבעת המורה, נורבוני>
,Lemberg.[תרט"ו-תרט"ז]משה בן מימון (רמב"ם)מורה נבוכים <דפוס למברג> - ג

ווילנאתרע"גמשה בן מימון (רמב"ם)מורה נבוכים <הערות ד"ר שייער>
וינה Viennaתקפ"חמשה בן מימון (רמב"ם)מורה נבוכים <מבואר> - 2 כר'

פרנקפורט (am Main),תקצ"טמשה בן מימון (רמב"ם)מורה נבוכים <עברית וגרמנית> - ג
ורשה Warsawתרל"במשה בן מימון (רמב"ם)מורה נבוכים <שם טוב, אפודי, קרשקש, אברבנאל> - 2

אודסה Odessaתרס"טשאפוצ'ניק, יוסף בן יהודה ליבמורה נבוכים החדש
ירושליםתשע"זמשה בן מימון (רמב"ם) - אבינר, שלמה חיים הכהמורה נבוכים - מבואר (ב)

לונדון Londonתרי"א - תרל"טמשה בן מימון (רמב"ם)מורה נבוכים - 10 כר'
שקלוב Shklovתקמ"גיעקב בן יהודה משקלובמורה צדק
שלוניקי Salonikaתט"ומיכאל בן משה הכהןמורה צדק
חש"דתשע"בפאם, אברהם יעקב הכהןמורה צדק
ווילנא,תרמ"חרוסטובסקי, גרשון מנדל בן יוסףמורה צדק
אמשטרדם Amsterdamת"נשלמה בן אליעזר הלוימורה צדק

ורשה Warsawתרנ"כ"ץ, יהושע זאב בן יהודה ליבמורה קריאת התורה
תל אביב Tel Avivתש"ךבורשטיין, אביעזר בן אלתר משה מרדכימורי דעה

אפרתתש"סשורין, ישראלמורי האומה - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"טברויאר, יצחק בן שלמה זלמןמוריה <מהדורה חדשה>

ירושלים Jeruasalemתש"ג-תש"זקובץ מפעל התורהמוריה <מפעל התורה> - ה
ירושלים Jerusalemתשי"דברויאר, יצחק בן שלמה זלמןמוריה - 2 כר'



.Frankfurt a. M.[תרנ"ג-תרנ"ד]גולדשמיט, ישראל בן יהודה הלוימוריה - א
פפד"מתרפ"הירחון תורני - אגודת ישראלמוריה - 9 כר'

ירושליםתשכ"טירחון תורני - מכון ירושליםמוריה - 195 כר'
ירושליםחש"דטננבוים, יצחק מתתיהומורנו ורבנו הגאון רבי חיים שמואלביץ

נתניהתש"עכולל אברכים מהר"ם ומהרא"ץ בריסקמורשה להנחיל
חמ"דתשע"טחזן, יעקבמורשה קהילת יעקב

ירושליםתשע"ובטאון לתורה הלכה ודעת קהל פרושים ירושליםמורשה - 11 כר'
ירושלים - טורנטותשע"ההכמן, משהמורשה - 5 כר'
ירושליםתשס"חכהנא שפירא, אברהם אלקנהמורשה - 2 כר'

בני ברקתשפ"אמאסף תורני ליהדות תימןמורשה - א
ירושליםתשל"בקובץמורשה - 10 כר'

ירושליםתשס"בשפירא, משה מנחם בן שלום צבי הכהןמורשה
חמ"דתשס"דפרקי חיים, מילי דהספידאמורשת אב - הרב אליקים ישראל הכהן מונק זצ"ל

ירושליםתשנ"בגרינוולד, זאבמורשת אבות - 5 כר'
בני ברקתשל"גלקט רעיונות מוסר ויר"ש ע"ס הפרשיותמורשת אבות - 35 כר'

ניו יורקתשל"דקעלמאן, יצחק בן משה - קעלמאן, צבי יהודה בן ימורשת אבות
בני ברקתשפ"אעוזר, אפרים בן מאירמורשת אליעזר

אשדודתש"סאייזנר, גדלמורשת גד - 3 כר'
ירושליםתשע"אלזכר רבי חיים מיכל לוימורשת חיים
בני ברקתשל"גפאבר, חייםמורשת חיים

ניו יורקתשמ"זסורסקי, אהרןמורשת טשעבין
בן - עמי, יששכרמורשת יהודי ספרד והמזרח

ירושליםתשל"זטובי, יוסף (עורך)מורשת יהודי תימן
בני ברקתשכ"וגניזי, מרדכי צבי בן יעקבמורשת יעקב - 5 כר'

ירושליםתשס"הדרוק, יעקב בן זלמןמורשת יעקב
רחובותתשמ"זשנתון בית המדרשמורשת יעקב - 4 כר'

חמ"דתשס"געובדיה, דודמורשת ישראל
חמ"דתשע"ארייף, משה אהרןמורשת משה אהרן

לודתשנ"חמרצייאנו, משהמורשת משה
ירושליםתש"לקליערס, משהמורשת משה

ירושליםתשע"גשטיינהויז, משה בן יעקבמורשת משה - 19 כר'
חדרהתשמ"זשוורץ, יהודהמורשת רבני הונגריה

בני ברקתשנ"ובטאון המועצה הדתית בני ברקמורשת - 9 כר'
ירושליםתשמ"בבעלי התוספותמושב זקנים - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"הגליקסברג, שמעון יעקב בן מאיר דוב הלוימושגי החיים



ירושלים Jerusalemתרצ"בהירשנסון, חיים בן יעקב מרדכימושגי שוא והאמת
תל אביבתשל"וקורמן, אברהםמושגים במחשבת ישראל

בני ברקתשע"גפוגלבלט,  יעקב בן שמואל יוסףמושגים ונידונים בעניני קדשים
בני ברקתשע"טפוגלבלט, יעקב בן שמואל יוסףמושגים ונידונים - קדשים

חמ"דתשע"זבר דע יצחק ואסתרמושיב יחידים ביתה
ירושליםתשס"טפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךמושיב יחידים ביתה

ונציה Veniceשמ"זאברהם יגל בן חנניה ממונסליצ'המושיע חוסים
ירושליםתשנ"חוואלי, משה דודמושיע חוסים

חמ"דחש"דינקלביץ, שמעון בן אשר חנוךמושכלות - עניני מוקצה
ונציה Veniceשס"דתפילות. הושענות והקפות. שס"ד. ונציהמושעות אל
ונציה Veniceשע"זיעקב בן משה יוזביל הלוימות בהסיר

בני ברקתשע"טוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבמותיב ומפרק - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתשט"ותאומים, יוסף בן נחום צבי (זיידה)מותיב ומפרק

ירושליםתשס"ומאור, מנחם זאבמותרות
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"טוואלפיש, ירוחם יהודה ליב בן אהרןמזבח אבנים
ורשה Warsawתרנ"דקאנטור, בנימין אליהו בן יעקב זאבמזבח אבנים
שלוניקי Salonikaתקל"זמיוחס, רפאל מיוחס בן שמואלמזבח אדמה
ירושליםתשע"הפרידמן, יהושעמזבח אלהים
אזמיר Izmirתרכ"זאליהו בן אברהם שלמה הכהןמזבח אליהו

אשדודתש"סשלמה בן מרדכי ממזריטשמזבח הזהב - 3 כר'
ברסלאו Breslauתרי"זהאלטרכט, דוד אלכסנדר בן נחמזבח חדש
חמ"דתשס"גחש"ממזבח חדש
חולוןתשס"חשעשוע, יוסף שלום בן חייםמזבח חדש

בני ברק Bene Berakתשע"גחבורת קדשים בכולל פוניבז'מזבח יעקב - 2 כר'
ונציה Veniceתכ"במרגלית, יעקב קופל בן צבימזבח יעקב

לבוב Lvovתרכ"אפייתוסי, יעקב בן אברהםמזבח כפרה - 2 כר'
בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהמזבח לה'

ירושליםתש"פהלוי, אסי אבן יולימזגנים ומקררים בשבת
מונסיתשע"וזילברמן, משה בן אברהם יוסףמזה ומזה הם כתובים - 2 כר'

ירושליםתשס"אזביחי, פנחס בן רפאלמזהב ומפז <המקוצר> - 4 כר'
ירושליםתשס"דזביחי, פנחס בן רפאלמזהב ומפז - 3 כר'

ירושליםתש"עאליפנט, מרדכימזהב מרדכי - פסח שבועות
קלינורדין Kleinwardeתרצ"ה - תש"אלאנדא, משה צבי בן שלוםמזוזות מלכים

ירושלים Jeruasalemתשע"זגורטלר, בנימן שמחה בן נחום שמואלמזוזות פתחי - זכרון מרדכי
בני ברקתשע"טחסקל, ישראלמזוזות שעריך



בני ברקתשס"הלזרזון, משה  בן ישראל צבימזוזת השער
תשע"דיעקבזון, יוסף שלמהמזוזת שלמה - מזוזה

ירושלים Jeruasalemתש"מלוינגר, ישראל מאירמזון כשר מן החי
בני ברקתשנ"האורדנטליך, יובל יוסףמזון לנפש
קראקא,תרצ"זקליגר, משולם יששכר בן יוסףמזון רוחני

בילגורי Bilgorajתר"עשטרן, אברהם בן יצחקמזור ותרופה - 2 כר'
ירושליםתשס"זעדני, רחמים בן שלמהמזור מתימן

ירושלים Jerusalemחש"דגולדמאן, צבי אריה בן חיים שלום שכנאמזכה הרבים - 2 כר'
ירושליםתשל"גגליצנשטיין שמעוןמזכיר הרב

ירושליםתשכ"במני, אליהו בן סלימאןמזכיר שלום - 3 כר'
ירושלים,תרצ"ושולמאן, שמואל ברוך בן מנחם ישראלמזכרונות בן ישיבה

תל אביב,תש"ויהלום, בנימין בן מאיר יוסףמזכרונותי
ירושליםקלוגר, בנימיןמזכרונותיו של מאה שערים'דיגער

בודאפעסט,תרע"חשווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןמזכרת אבל
זכרון יעקבתשמ"זגלר, יעקב - לייטר, יחיאל מיכלמזכרת אהבה

ירושליםתשכ"במעדניק, חיים בן שמואלמזכרת חיים <הגיוני חיים>
ברדיטשובתרס"זבן ציון בן משהמזכרת כבוד

ברדיטשוב Berdichevתרס"זביבר, מנחם מנדל בן אריה ליבושמזכרת לגדולי אוסטרהא
ירושלים Jerusalemתשל"הספר זכרוןמזכרת למשה
ורשה Warsawתרס"דפרידמאן, מרדכי בן יצחקמזכרת מרדכי
פרמישלה Przemyslתרמ"ואריאל, אגודת בחירי חמד להגדיל הספרות והיהדמזכרת משה
ג'רבה Djerbaתשט"ועידאן, דוד בן משהמזכרת נצח

ירושליםתשכ"בסופר, שמחה בונם דודמזכרת פאקש - 3 כר'
חמ"דתשע"חבעילום שםמזכרת רחל

פיוטרקוב Piotrkowתרס"חקליינמאן, משה חיים בן אברהם יוסףמזכרת שם הגדולים
ברעסלויא,תקצ"ולוונשטאם, מרדכי בן אריה ליבמזכרת
ירושליםתשכ"בקובץ תורנימזכרת

תל אביבתשכ"גדודזאן, שמואל זאב בן מנחם מנדלמזל לישראל
שלוניקי Salonikaתקע"בכהן, שלמה בן יהודהמזל שעה

ורשאתרנ"חמשכיל לאיתן, נפתלימזמור לאיתן
חמ"דחש"דשנדוך, ששון בן מרדכימזמור לאסף <מהדורה חדשה>

הרצליהתשפ"אבכר, אסףמזמור לאסף
מודיעין עיליתתשע"טגוטמן, אסףמזמור לאסף - בבא מציעא

מודיעין עיליתתשס"חמסוורי, אסף בן שאולמזמור לאסף
חולוןתשע"טסימן טוב, אסףמזמור לאסף



ליוורנותרכ"בשנדוך, ששון בן מרדכימזמור לאסף
ירושליםתשנ"אבוזגלו, דודמזמור לדוד
חמ"דחש"דיארמוש, יצחק הכהןמזמור לדוד

ירושליםתשע"אכהן, דוד בן יוסףמזמור לדוד - 3 כר'
ליוורנו Livornoתקע"חפארדו, דוד בן יעקבמזמור לדוד
גייטסהדתשס"דפרלמן, רפאל דוד בן יוסף יצחק (לזכרו)מזמור לדוד
בני ברקתשע"היגודיוב, דוידמזמור לדויד

ונציה Veniceשל"ואריפול, שמואל בן יצחקמזמור לתודה - 2 כר'
ירושליםתשס"זטרביס, דניאל יעקב בן פסחמזמור לתודה
ירושליםתשע"טמשפחת מנדלבויםמזמור לתודה
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסמזמור לתודה

רעננהתשס"טורנר, שלמה חנוךמזמור שיר חנוכת הבית
ירושליםתשנ"אקליין, מנשה בן אליעזר זאבמזמור שיר ליום השבת

בני ברקתשס"זישיבת קרית מלךמזמור שיר
ירושליםתשנ"אבזק, יעקבמזמורי תהלים בתפילות השבת

תל אביבתש"סכתקנת אדמוה"ז מסאדיגוראמזמורי תהלים לאומרם על קברי צדיקים
תל אביבתשל"זפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבמזמורי תהלים לתפילת קבלת שבת מפוסקות ע"פ טעמי

ליוורנו Livornoתרל"ונעים, פרג'י בן רחמיםמזמרת הארץ
ירושלים Jerusalemת"ש - תשי"געמרמי, משה מרדכי בן נח הכהןמזמרת הארץ - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרנ"חרוזנצווייג, גרשון בן זלמן ליבמזמרת הארץ
לונדוןחש"דהגר, משה יהושע בן חיים מאירמזקנים אתבונן
ירושליםתש"עזביחי, פנחס בן רפאלמזקנים אתבונן
ישראלתשכ"הכץ, בן-ציון בן אברהם צבימזקנים אתבונן
ירושליםתשס"טמשפחת טרגרמזקנים אתבונן

בני ברקתשס"דפרייס, משה בן ישכר הלוימזקנים אתבונן - 5 כר'
ירושליםחש"דרבי, משהמזקנים אתבונן

בני ברקתשע"השטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבימזקנים אתבונן - 15 כר'
לונדוןתשמ"חשטרן, ישראל בן בנימין שלמהמזקנים אתבונן
בני ברקתשע"טשיינבך, יום טוב ליפאמזקנים אתבונן
ירושליםתשנ"חוואלי, משה דודמזרח השמש

ירושלים Jerusalemתרפ"טמזרח ומערבמזרח ומערב - 18 כר'
כזבלנכה Casablancaתשכ"במשאש, שלום בן מימוןמזרח שמ"ש

הונג קונגתשע"דמעודד, נתנאל בן שלוםמזרח שמש - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"וקובץ יובלמזרחי

ישראל1978ספר קהילהמזריטש



ישראל2001ספר קהילהמזריץ'
בני ברקתש"פדיין, נסיםמזרקי כסף

ירושלים Jerusalemתרס"חיפו. תושבים חרדיםמחאה פומבית
תל אביב Tel Avivתשי"אאלחרירי, אבו מחמד אל-קאסםמחברות איתיאל
יוהנסבורג, אפריקה הדתש"אאבידע, יהודה בן אברהם יצחקמחברות מני קדם

ווארשא,תרנ"ד,הלוי, אברהם בן שמואל זאנווילמחברת הלוי
הנובר Hanoverתרל"ומסורהמחברת המסרה הגדולה

ברטיסלבה Bratislavaתר"דאבן-פרחון, שלמה בן אברהםמחברת הערוך
לבוב Lvovתרי"בהורוויץ, אריה ליבוש בן מאיר הלוימחברת הקודש

קורץ Koretsתקמ"גוויטאל, חיים בן יוסףמחברת הקודש - 2 כר'
ברלין,תרפ"בעמנואל בן שלמה הרומימחברת התופת והעדן

ירושליםתש"סבעילום שםמחברת התיגאן
ארם צובהתרע"דסתיהון, מנשהמחברת כללי דקדוק הקריאה

בני ברקתש"ןבעילום שם - הלוי, יואב בן יוסף פנחסמחברת כתרי התורה <מחברת התיגאן> - לעמת המחב
בני ברקתשי"ארוזובסקי, שמואל בן מיכל דודמחברת לרשימת השיעורים - יבמות

לונדון Londonתרי"ד - תרט"ואבן-סרוק, מנחם בן יעקבמחברת מנחם
פילאדלפיא,תרפ"גאבן-גבירול, שלמה בן יהודהמחברת משירי קדש

ירושליםתשס"הקאפח, יוסף בן דודמחברת צמחי המשנה של הרב יוסף קאפח
קושטא Istanbulתרפ"דקושטא. רבנותמחברת קדושין על תנאי
ירושליםחש"דוינברג, יצחק אייזיקמחברת שיעורים - 6 כר'

ניו יורקחש"דוויס, שלום הכהןמחברת שלום ושלוה - 2 כר'
כתב ידמחברת תשועת ישראל על ידי אסתר

ירושליםתש"ןקובץ חיבוריםמחדושי בעלי התוספות - 2 כר'
ניו יורקתשע"זגורדון, אברהם יוסףמחדש חדשים
חדרהתשס"טמייזלס, אליהו חיים בן מנחם דןמחובר לטהור

חמ"דחש"דהופמן, יוסף בן שלמה צדוקמחודדים בפיך - 23 כר'
חמ"דתשס"חטובול, איתמר בן אברהםמחודדים בפיך - 2 כר'
ירושליםתשס"הלוין, נחום בן עזריאלמחודדים בפיך - 2 כר'
חמ"דחש"דשרייבר, יעקב דודמחודדים בפיך - שבת

ירושלים Jerusalemתש"זיודילוביץ, מרדכי דוב בן שלמהמחוזא
כפר חב"דתשס"חגינזבורג, יצחק בן שמשוןמחול הכרמים
תל אביב,תשט"ו,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלמחול הרוחות

ברטיסלבה Bratislavaתרי"טיפה, ישראל דוד בן מרדכימחולת המחנים
בני ברקתשע"בשמואליאן, יוסף בן משהמחוקק במשענותם - 6 כר'
לבוב Lvovתקנ"באוורבוך, יהודה ליב בן ישראלמחוקק יהודה <חוקי דעת>



ירושלים Jeruasalemתשע"ודי בוטון, אברהם בן יהודהמחזה אברהם <מהדורה חדשה>
קלוז' Clujתרפ"ג - תרפ"השכטר, אברהם בן יהודה ליבמחזה אברהם <ליקוטי יעקב>

לבוב Lvovתרל"וווארמאן, אברהם דוד בן אשרמחזה אברהם על חמשה חומשי תורה
ירושלים Jerusalemתר"מאזולאי, אברהם בן מרדכימחזה אברהם
שלוניקי Salonikaתקנ"הדי בוטון, אברהם בן יהודהמחזה אברהם
תל אביב Tel Avivתש"זוולפינסון, אברהם בן זאב וולףמחזה אברהם
ווילנה,תרע"דזלמנוביץ, מנחם מנדל בן אברהם אבלימחזה אברהם

וילנה Vilnaתרנ"ביפה, אברהם עבר בן שלום שכנאמחזה אברהם - 2 כר'
בני ברקתשע"גמירלשוילי, אברהם בן יצחקמחזה אברהם - 3 כר'
ירושליםתשס"וקופרמן, אברהם בן יהודהמחזה אברהם - 4 כר'

וילנה Vilnaתרכ"ברוזאנוס, אברהם אבלי בן צבי הירשמחזה אברהם
ניו יורקתשל''בשטיינברג, אברהם מנחם בן מאיר הלוימחזה אברהם - 4 כר'

ניו יורקתשנ"בגעשטעטנער, אברהם שמואל יהודה בן נתןמחזה איש
בני ברקפלק, פסח אליהו בן אברהם צבימחזה אליהו - 2 כר'

ניו יורקתשס"ורבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאמחזה חג האסיף
ווארשא,תרמ"ולוריא, יהודה ליב בן אברהםמחזה יהודה
ניו יורקתשמ"ושימאנאוויטש, חנוך זונדלמחזה יושר

ורשה Warsawתרס"בלוויטאן, אליקים גצל בן יעקב דודמחזה עינים <גיא חזיון>
ירושלים Jeruasalemתשע"חלוויטאן, אליקים גצל בן יעקב דודמחזה עינים  - גיא חזיון <מהדורה חדשה>

ניו יורקתשמ"זסנדר, יצחק בן משה אהרןמחזה עליון - 2 כר'
ירושליםתש"לגולדשמידט, דניאלמחזור <גולדשמידט> - 3 כר'

רדלהים Roedelheimתרי"זהיידנהיים, בנימין וולף בן שמשוןמחזור <רעדלהיים, אשכנז> - 4 כר'
רדלהים Roedelheimתק"עהיידנהיים, בנימין וולף בן שמשוןמחזור <רעדלהיים, אשכנז?> - 3 כר'

רדלהים Roedelheimתק"ס - תקס"גהיידנהיים, בנימין וולף בן שמשוןמחזור <רעדלהיים, פולין> - 8 כר'
פראגתרי"זלעטריס, מאיר הלוימחזור <לעטריס> - מועדים

ירושליםתשנ"גפרנקל, יונהמחזור <גולדשמידט> - 2 כר'
רדלהים Roedelheimתרל"בתפילות. מחזור. רדלהיםמחזור <רעדלהיים, אשכנז> - ליום ראשון של ראש השנה

לבוב Lvovתרס"זתפילות. מחזור. תרס"ז. למברגמחזור <לעמבערג> - 5 כר'
ווינהחש"דתפילות. מחזור.מחזור <היידנהיים, פולין> - ב ימים אחרונים של סוכות

ירושלים Jeruasalemתשע"דעטיה, מאיר אלעזרמחזור אבותינו <נוסח מרוקו> - 8 כר'
ירושלים Jerusalemתר"עתפילות. מחזור. תרס"ח. ירושליםמחזור אהלי יעקב - 2 כר'
קרני שומרוןתש"עישיבת קרני שומרוןמחזור אורי וישעי - 3 כר'
מחזור אר"צ - המבואות

ונציהרפזיד הרב נסיםמחזור ארם צובא - 2 כר'
פולין וורשהפינקלשטיין, המחזור בית אל <מתורגם יהודית> - יום כיפור



ירושליםתשס"במחזור הגר"אמחזור הגר"א - 5 כר'
ונציה Veniceשנ"ט-ש"סתפילות. מחזור. שנ"ט. ונציהמחזור הדרת קדש - שלוש רגלים

ונציה Veniceשנ"ט-ש"סתפילות. מחזור. שנ"ט. ונציהמחזור הדרת קודש - 3 כר'
ירושליםקלירס, יהודה לייב (עורך)מחזור התפילה של רבינו יונה
ירושליםתש"סקלירס, יהודה לייב (עורך)מחזור התפילה של רבינו תם

מחזור אשכנז. שנת ל"ב. כתב יד. הספריה הלאומיתמחזור וורמיישא מנהג  אשכנז - 2 כר'
ירושליםתשס"טשמחה בן שמואל מוויטרימחזור ויטרי <מהדורת גולדשמידט> - 3 כר'

מינץתרנ"טשמחה בן שמואל מוויטרימחזור ויטרי - 3 כר'
ירושליםתשע"ועם ביאור על הפיוטים מרבותינו הראשוניםמחזור וילנא כתר מלכות - 2 כר'

חברוןתשע"דבן טובו, דוד רפאל בן אברהם  הלוימחזור זכור לאברהם <מהדורת ארץ ישראל> - 2 כר'
חיפהתשע"דזייני, רחמים אליהו בן מאיר (עורך)מחזור זכור לאברהם <כמנהג ק"ק הספרדים בא"י> - 2 כ

בני ברקתשע"המוסדות זכור ליעקבמחזור זכור ליעקב <נוסח עדן> - 2 כר'
ליוורנותרנ"בכהן, שאול בן משה (מפרש)מחזור יום כיפור <מחזור תונס - שי למורא>

שלוניקיתרפ"זתפילות. מחזור. תרפ"ז. שלוניקימחזור יום כיפור <מנהג קאטאלאן>
ניו יורק New Yorkתרע"טיניימחזור יניי

ירושליםתשס"חאלכסנדר זיסקינד בן משה מהורודנהמחזור יסוד ושורש העבודה - 4 כר'
ניו יורקתרע"בתפילות. מחזור. תרע"ב. ניו יורקמחזור כל בו <בית ישראל> - 2 כר'

ירושליםתשכ"גתפילות. מחזור. תשכ"ג. ירושלים.מחזור כל בו - 2 כר'
תל אביבתשי"זתפילות. מחזור.מחזור כל בו - 2 כר'

ליוורנו Livornoתרט"זתפילות. מחזור. תרט"ז. ליוורנומחזור כל השנה כפי מנהג ק"ק איטאלייאני - 2 כר'
חמ"דתשס"חמגער, מרדכי בן צאלח סלימןמחזור כל נדרי ליוה"כ <תכלאל כמנהג ביד'א>

וילהרמסדורף Wilhermתל"גתפילות. מחזור. תל"ג. וילהרמסדורףמחזור כמנהג אשכנזים - 2 כר'
ירושליםסרמוניטה, הלל משה - פיאטילי, אנג'לו מרדכימחזור כמנהג בני רומה - 5 כר'

וינה Viennaתרט"זתפילות. מחזור. תרט"ז. וינהמחזור כמנהג פולין ליטא ורייסן פיהם ומעהרין <קרבן אה
וינה Viennaתקע"חתפילות. מחזור. תקע"ח. וינהמחזור כמנהג פולין ליטא ורייסן פיהם ומעהרין

קרוטושין Krotoszynתר"לתפילות. מחזור. תר"ל. קרוטושיןמחזור כמנהג פולין, רייסן, ליטא, פיהם, מעהרין - שבועות
מנטובה Mantuaשי"ז-ש"ךתפילות. מחזור. שי"ז. מנטובהמחזור כמנהג ק"ק רומא

בולוניה Bolognaש"אתפילות. מחזור. ש"א. בולוניהמחזור כפי מנהג ק"ק רומא - 3 כר'
וילנאתרפ"גתפילות. מחזור. תרפ"ג. וילנאמחזור לבני ישראל <קרבן אהרון> - יום הכפורים

ביתר עיליתתשע"ואומן, אברהםמחזור לחג הסוכות ושמיני עצרת - מנהג אשכנז המובהק
חמ"דתשע"ומכון מורשת אשכנזמחזור ליום הכיפורים - מנהג אשכנז המובהק

וינהתרכ"זתפילות. מחזור. תרכ"ז. וינהמחזור ליום הכפורים מנהג ספרד בק"ק קונשטאנטינה
וינהתרצ"בתפילות. מחזור. תרצ"ב. וינהמחזור ליום הכפורים מנהג ספרד בק"ק קונשטאנטינה

כזבלנכה Casablancaת"שתפילות. מחזור. ת"ש. כזבלנכהמחזור ליום הכפורים מנהג ספרד
ירושלים Jeruasalemתשס"טשלוש, דוד חייםמחזור ליום כיפור <מכתם לדוד>



תל אביבתש"לחכם -שכטר, מאירמחזור ליום כיפור ע"פ תורני מדעי
ביתרתשע"חמכון על הראשוניםמחזור ליום כיפור - אשכנז <אוצר הראשונים>
ליוורנותשכ"בתפילות. מחזור. תשכ"ב. ליוורנומחזור ליום כפור כמנהג ק"ק חיידאן אלשאם

וילנאתרע"דתפילות. מחזור. תרע"ד. וילנאמחזור ליום כפור עם תרגום רוססי
ליוורנותר"אתפילות. מחזור. תר"א. ליוורנומחזור ליום כפור

רדלהייםתרנ"אהיידנהיים, בנימין וולף בן שמשוןמחזור ליום ראשון ושני של פסח עם תרגום אשכנזי
הנוברתקצ"חהיידנהיים, בנימין וולף בן שמשוןמחזור ליום ראשון של ראש השנה
פרגתרי"אתפילות. מחזור. ראש השנה.מחזור ליום שני של ראש השנה

ליוורנותר"דמחזור. מנהג תונס.מחזור לימים נוראים של ראש השנה ויום הכיפורים כפי מ
אלטונה Altonaתקל"בתפילות. מחזור. תקל"ב. אלטונהמחזור לימים נוראים

פראגזקש, יחיאל מיכלמחזור לכל מועדי השנה <זקש> - 2 כר'
Wienתפילות. מחזור. תרי"ז. וינהמחזור לכל מועדי השנה

שלוניקי Salonikaרפ"זתפילות. מחזור. רפ"ז. שלוניקימחזור לנוסח ברצלונה מנהג קאטאלוניה
ורשה Warsawתרנ"אתפילות. מחזור. תרנ"א. ורשהמחזור לסוכות עפ"נ ספרד

רדלהייםתרנ"דהיידנהיים, וולףמחזור לערבית יום כפור עם תרגום אשכנזי
חש"דמחזורמחזור לפסח <תרגום גרמני>

ירושלים Jeruasalemתשס"טשלוש, דוד חייםמחזור לראש השנה  <מכתם לדוד>
בני ברקתשע"אוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבמחזור לראש השנה <קדושת היום>

אוסטריהתרצ"זמחזורמחזור לראש השנה <עם תרגום ענגליש>
שאלונקירפ"טמחזור. ארגון. רפ"טמחזור לראש השנה ויום הכיפורים למנהג ק"ק ארגון

ירושליםתשכ"בתפילות. מחזור. תשכ"ב. ירושליםמחזור לראש השנה כמנהג ק"ק חיידאן אלשאם
כזבלנכה Casablancaת"שתפילות. מחזור. ת"ש. כזבלנכהמחזור לראש השנה מנהג ספרד

תל אביבתש"לחכם -שכטר, מאירמחזור לראש השנה ע"פ תורני מדעי
דולבתשע"בבר דע, יצחקמחזור לראש השנה - זכור ליצחק <מנהג לוב>

ביתרתשע"ומכון על הראשוניםמחזור לראש השנה - 2 כר'
ליוורנותשט"ותפילות. מחזור. תשט"ו. ליוורנומחזור לראש השנה

ורשה Warsawתרנ"אתפילות. מחזור. תרנ"א. ורשהמחזור לשבועות עפ"נ ספרד
וינהתרצ"דתפילות. מחזור. תרצ"ד. וינהמחזור לשלש רגלים מנהג ספרד
וינה Viennaתרצ"חתפילות. מחזור. תרצ"ח. וינהמחזור לשלש רגלים מנהג ספרד

וילנאתרמ"בתפילות. מחזור. תרמ"ב. וילנא.מחזור לשלש רגלים עם פירוש מטה לוי
ניו יורקתשכ"ותפילות. מחזור. תשכ"ו. ניו יורקמחזור לשלש רגלים עם פירוש מטה לוי

חיפהתשע"חזייני, רחמים אליהו בן מאיר (עורך)מחזור לשלשה רגלים מועדי ה' <כמנהג הספרדים בארץ
כתב יד1384מחזור מנהג רומאמחזור מוסקוביץ - סידור מנהג רומא כת"י ירושלים

ליוורנוחש"דבעילום שםמחזור מועדי ה' השלם
חברוןתשע"דבן טובו, דוד רפאל בן אברהם  הלוימחזור מועדי השם <מהדורת ארץ ישראל>



לבוב Lvovתרס"ותפילות. מחזור. תרס"ו. למברגמחזור מטה לוי - שבועות
סביונטה Sabbionetaשי"ז - ש"כבנימין בן מאיר הלוי (מעגלי צדק)מחזור מכל השנה <מעגלי צדק> - 2 כר'

לובלין Lublinשכ"זתפילות. מחזור. שכ"ז. לובליןמחזור מכל השנה
קרקוב Cracowשמ"התפילות. מחזור. שמ"ה. קרקובמחזור מכל השנה
פרג Pragueתס"גתפילות. מחזור. תס"ג פרגמחזור מכל השנה
זולצבךתקנ"דתפילות. מחזור. תקנ"ד. זולצבךמחזור מכל השנה

ירושליםתשס"ההרטום, מנחם עמנואלמחזור מנהג איטלייאני - 3 כר'
פאנורסד-רסהמחזור רומאמחזור מנהג בני רומא - 2 כר'

שונצינו Soncinoרמ"ותפילות. מחזור. רמ"ו. שונצינומחזור מנהג בני רומי <שונצינו רמ"ו>
שונצינורמ"ותפילות. מחזור. רמ"ו. שונצינומחזור מנהג בני רומי

ירושלים Jerusalemתש"לתפילות. מחזור. תש"ל. ירושליםמחזור מעשה חכמים <מטה לוי>
ירושליםתשס"בלוי, אהרן בן בנימין יוסףמחזור מפורש ומבואר <מועדי השם> - ראש השנה

תל אביבתשכ"ומחזורמחזור מפי עוללים - 3 כר'
ירושליםתשס"גמחזור. יום כיפורמחזור מקראי קודש <קרבן אהרן השלם> - יום כיפור

ירושליםתשס"גמחזור. ראש השנהמחזור מקראי קודש <קרבן אהרן השלם> - ראש השנה
קושטא Istanbulשל"וקורדובירו, משה בן יעקבמחזור מראש השנה ויום הכפורים <ע"פ הרמ"ק>

וילנה Vilnaתרע"בתפילות. מחזור. תרע"ב. וילנהמחזור משלי יהודה - ראש השנה
מחזור. מנה אוסטרייך. שנת צ"אמחזור נירברג - א

מחזור. מנהג אוסטרייך. שנת צ"אמחזור נירברג - 2 כר'
חמ"דתשס"גמגער, מרדכי בן צאלח סלימןמחזור סוכת מרדכי לסוכות ושמח"ת <תכלאל כמנהג ביד

ירושליםתשל"גכתב יד פארמה די רוססי  1377מחזור ספרדי  ליום כפור משנת 1481
ירושליםתשל"גכתב יד פארמה די רוססי 860מחזור ספרדי לר"ה ויום כפור משנת 1320

לונדון,תשכ"אמחזור עבודת אהל מועדמחזור עבדת אהל מועד עם תרגום אנגלית - 6 כר'
פרג Pragueשע"גתפילות. מחזור. שע"ג. פרגמחזור עם כל הפירוש הרחב - 2 כר'

ניו יורקגלזר, ישעיהו (מתרגם)מחזור עם תרגום אנגלית - 2 כר'
וילנאתרע"דתפילות. מחזור. תרע"ד. וילנאמחזור עם תרגום רוססי - ראש השנה

מחזור כת"י כמנהג קטלוניהמחזור קטלוניה
?אורן ?תשנקר, אברהםמחזור קטן

ירושליםתשנ"וחסידי ברסלבמחזור ראש השנה <עת רצון>  ספרד
ירושליםתשנ"וחסידי ברסלבמחזור ראש השנה <עת רצון>  ספרדים

ליוורנותרנ"בכהן, שאול בן משה (מפרש)מחזור ראש השנה <מחזור תונס - שי למורא>
ירושליםתשכ"בתפילות. מחזור. תשכ"ב. ירושליםמחזור רב פנינים - שבועות

ירושליםחש"דתפילות. מחזור. תשכ"ד. ירושליםמחזור רב פנינים - 4 כר'
ורשה Warsawחש"דתפילות. מחזור. ורשהמחזור רבא - 4 כר'

ירושליםתשע"זטל, שלמה (עורך)מחזור רינת ישראל <אשכנז> - 4 כר'



ירושליםתשע"זטל, שלמה (עורך)מחזור רינת ישראל <ספרד> - 5 כר'
ירושליםתשנ"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - אביב"י,מחזור רמח"ל

ניו יורקתשנ"בטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאמחזור שבועות עם דברי יואל
בני ברקתשע"הקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלמחזור שי"ח שפתותינו - 5 כר'

ירושליםתשס"חמובשוביץ, ישראל בן שמואל דודמחזור שיח בשדה - 6 כר'
מץתקע"זבידינגן, משה בן ישראל (מבאר)מחזור של יום כיפור כמנהג אשכנז ופולין <מבואר בבאור

קרקוב Cracowשס"חתפילות. מחזור. שס"ח. קרקובמחזור של ימים נוראים
מץתקע"זבידינגן, משה בן ישראל (מבאר)מחזור של סוכות כמנהג אשכנז ופולין <מבואר בבאור מס
מץתקע"זבידינגן, משה בן ישראל (מבאר)מחזור של פסח כמנהג אשכנז ופולין <מבואר בבאור מספ
מץתקע"זבידינגן, משה בן ישראל (מבאר)מחזור של ר"ה כמנהג אשכנז <יום א - מבואר בבאור מס
מץתקע"זבידינגן, משה בן ישראל (מבאר)מחזור של ר"ה כמנהג אשכנז <יום ב - מבואר בבאור מס
מץתקע"זבידינגן, משה בן ישראל (מבאר)מחזור של שבועות כמנהג אשכנז ופולין <מבואר בבאור 

קרקוב Cracowשס"חתפילות. מחזור. שס"ח. קרקובמחזור של שלש רגלים
שאלוניקי -תל אביבתרל"ו - תשכ"געייאש, משה יעקב בן יהודה (מסדר) -רקנטי, אברמחזור שלוניקי - 3 כר'

ליוורנותרכ"התפילות. מחזור. תרכ"ה. ליוורנומחזור שנות חיים
בני ברקתש"עמכון שער בנימיןמחזור שער בנימין - 3 כר'

אלטונאתקל"במחזור כמנהג פוליןמחזור שער השמים
בני ברקתשס"חחלופסקי, יעקבמחזור שער התפילה <שונה הלכות> - 9 כר'

חמ"דתשס"גמגער, מרדכי בן צאלח סלימןמחזור תפילת הרחמים לר"ה <תכלאל מנהג ביד'א>
כלפון, משה הכהן (על פיו)מחזור תפלה למשה <נוסח ג'רבא> - סוכות

ירושליםתשמ"ברבי, משהמחזור תפלה למשה - 3 כר'
ירושליםתשי"חתפילות. מחזור. תשי"ח. ירושליםמחזור תפלת ישרים - 3 כר'

זולצבאךתקמ"דמחזורמחזור - יו"כ, סוכות
וינה Viennaתקנ"ג - תקנ"הפלזנבך, מנדלמחזור - יו"כ

קרקוב Cracowשנ"זתפילות. מחזור. שנ"ז. קרקובמחזור
וינה Viennaתקנ"ה אחריתפילות. מחזור. תקנ"ה. וינהמחזור - 2 כר'
וינה Viennaתרמ"דשור, זאב וולף בן טוביהמחזות החיים

ליוורנו Livornoתקמ"האזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהמחזיק ברכה - 2 כר'
ירושליםתשע"טאידלשטיין, יחזקאל משה בן נחמחזיק ברכה - ברכות
ירושלים Jerusalemתרפ"וליפשיץ, יעקב בן אליעזר ליפמאן הלוימחזיקי הדת - 2 כר'

ירושליםתשמ"חברים, ראובן בן יהושע העשילמחזיר עטרה ליושנה - לזכר הגה"צ ר' יהושע העשיל ברי
נתניהתשע"בכוללים מרכז התורה צאנזמחזקי תורה

נתניהתשע"הכוללים צאנזמחזקי תורה - 2 כר'
נתניהתשע"בקובץ כולל מרכז התורה קרית צאנזמחזקי תורה - א

בית אלאבינר, שלמה חיים הכהןמחיל אל חיל - 2 כר'



שדרותתשפ''אאדמוני, שחרמחיל אל חיל
חמ"דתשפ"אבעילום שםמחיל אל חיל - 2 כר'

בני ברקתשע"זמושקוביץ, מנחם בן ישעיהו הכהןמחיצות העירוב
ירושליםתש"עמנדל, מלכיאלמחיצות העירוב
חמדחש"דאיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)מחיר יין - 4 כר'

בני ברקתשס"טבטאון לתורת חכמי ארם צובהמחל'ב האר"ץ [החדש] - 21-23
ירושליםתשכ"ועבאדי, יוסף בן עזרא (עורך)מחלב הארץ

ירושלים Jerusalemתרפ"דיעבץ, זאב בן זוסמאןמחלפת השיטה
ורשה Warsawתרס"דבורנשטיין, חיים יחיאל בן שמואל הלוימחלקת רב סעדיה גאון ובן מאיר

ירושליםתש"עעדני, חיים גדמחמדי ארץ - 7 כר'
ירושליםתשנ"בזכאי, שמואלמחמדי המעשיות
ירושליםתשמ"חזכאי, שמואלמחמדי התורה

ירושליםתשס"זקוריני, יעיש בן בן מוסאמחמדי שמים - 2 כר'
ביתרתש"עאסטרייכר, שמאי מיכאלמחמדיה מימי קדם - 4 כר'
בני ברקתשס"האייזנברג, מנחם מנדלמחמצת שאסרה תורה מהי

יבנהחש"דחיון, שלמהמחנ"ה שיל"ו (כתב יד)
בני ברקתש"פפוגל, אברהם יוסף בן יעקב לייבמחנה אברהם - 2 כר'

ליוורנו Livornoתקנ"החאיון, אהרן בן אהרןמחנה אהרן
ירושליםתשמ"חנבון, אפרים בן אהרן - סופר, יעקב חיים בן יצחק מחנה אפרים <ציון יעקב>

ניו יורק New Yorkתש"זנבון, אפרים בן אהרןמחנה אפרים <הארות חיים>
ירושליםתשע"אנבון, אפרים בן אהרןמחנה אפרים <מהדורת ספרי אור החיים>

וילנה Vilnaתרמ"גאפשטיין, אפרים מרדכי בן שלמה זלמן הלוימחנה אפרים
אולקסניץ Oleksinetsתקכ"חהיילפרין, אהרן בן נתן נטעמחנה ארון
ירושלים Jerusalemתרפ"זנחמיאש, דוד בן אברהםמחנה ד"ן
ירושלים Jerusalemתרמ"טבונאן, דוד בן יצחקמחנה דוד

עמנואלתש"סבינדר, דן בן משה זאבמחנה דן - 3 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרס"זפרוסטיץ, דניאל בן בנימין וולףמחנה דן

בני ברקתשע"דקולמן, אהרן דןמחנה דן - 3 כר'
לונדוןתשנ"וראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןמחנה הלויים - א-ב
ברטיסלבה Bratislavaתרכ"ב - תרמ"הסופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלמחנה חיים - 5 כר'
שלוניקי Salonikaתקנ"גאשכנזי, יהודה בן יוסףמחנה יאודה א - ב

תל אביבתשכ"החסמן, יהודה ליב בן רפאלמחנה יהודה
ניו יורקתשל"טיהודה בן אהרן חיים מווילייקאמחנה יהודה

לבוב Lvovתר"מ - תרס"גפיקהולץ, יהודה גרשון בן ישראל יואלמחנה יהודה - 2 כר'
ליוורנותקס"גקצין, יהודה בן יום-טובמחנה יהודה - 2 כר'



ירושליםתשע"גאייזנבך, חנניה יוסףמחנה יוסף - 13 כר'
ירושליםתשס"הקוליץ, יצחק בן אברהם אליהו דוד נחמןמחנה יצחק

ירושליםתשנ"וגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןמחנה ישראל
ירושליםתשס"חדזימיטרובסקי, ישראל צבי בן אברהם הלוימחנה ישראל - 3 כר'
ירושלם,תש"אכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבמחנה ישראל - 3 כר'
קרקוב Cracowתרמ"ד - תרמ"וניימאן, ישראל יהודה בן יוסףמחנה ישראל - 2 כר'

ורשה Warsawתר"צפולייב, משה אהרן בן ישראלמחנה ישראל
וינהתקע"ופרנק, יששכר דוב הלוימחנה ישראל - דיני מליחה, חלה, נדה, הדלקה

מודיעין עיליתתשנ"טישראל, משה - ישראל, אליהו בן משהמחנה ישראל, עוגת אליהו
ביאליסטוק Bialystokתר"צ - תרצ"זבישקוביץ, חיים נחמן בן יעקב צבי הכהןמחנה כהונה

אופנבך Offenbachתקס"אהורוויץ, צבי הירש בן פינחס הלוימחנה לוי
פרמישלה Przemyslתרנ"ורוזנפלד, נחמיה בן נתן הלוימחנה לוי

נתיבותתשע"טוובשת, ראובןמחנה ראובן - 5 כר'
ליוורנו Livornoתקל"זראובן זליג בן ישראל אליעזרמחנה ראובן

כזבלנכה Casablancaתרצ"דתימצטית, ראובן בן יעישמחנה ראובן - 2 כר'
ליקוודתש"עכהן, אליעזר בן גבריאלמחנה שכינה

ירושלים Jerusalemתש"ט - תש"למחנייםמחניים - 132 כר'
ישראלתשי"חשבועון דתי לחיילמחניים - 49 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"אדידובסקי, רפאל יעקב בן עקיבאמחניך קדוש - 2 כר'
כרם ביבנהתשע"וחבר מאמרים ישיבת כרם ביבנהמחניך קדוש
חמ"דתשס"זבטאון הרבנות הצבאיתמחניך - א

תל אביב Tel Avivתש"דלמדן, יצחק בן יהודה אריהמחנים
בני ברקתשס"טדסלר, אליהו אליעזר (עליו)מחנך לדורות - 2 כר'

וינהתקס"המשה בן נחמן (רמב"ן)מחסה ומגן <ספר הזכות>
ירושלים Jerusalemתשט"ועטיה, מרדכי בן ישועהמחסה ועז

חמ"דתשע"חארגון "שבילים"מחפש את שביל החינוך
לודז,תרפ"בבירנבוים, נתן בן מנחםמחפשי בדעותיו למאמין

חמ"דתשע"דפיזנטי, ראובןמחפשים את האמת
לבוב Lvovתרל"ג - תרע"גיאגיד, משהמחצית השקל - 5 כר'

לבוב Lvovתר"ךקלין, שמואל בן נתן נטע הלוימחצית השקל - 14 כר'
ניו יורקתשמ"טבלוך, משה בן אברהם יחזקאלמחקק ספון - 8 כר'

תל אביבתשמ"דרוזנברג, קלמן קלונימוסמחקק ספון
ירושליםתש"נששון, סלימאן דודמחקר מקיף על כתב ידו של הרמב"ם

שטוטגרט1934אדלמן, רפאלמחקר על המחזור (גרמנית)
בית שמשחש"דפיירמן, דודמחקרו של זאטוט



ניו יורקתש"הלווינזון, יעקב בן יהודהמחקרי אבות - 2 כר'
לודתשס"זבשן, אליעזרמחקרי אליעזר

ירושליםתשס"חשעיו, משה רחמים בן אדמוןמחקרי ארץ <שו"ת> - 8 כר'
ירושלים Jerusalemתר"עהורוביץ, ישראל זאב בן פנחס הלוימחקרי ארץ אבותינו

בני ברקתשס"טהכהן, רזיאל בן שמעוןמחקרי ארץ - <שו"ת> א
חמ"דחש"דחש"ממחקרי ארץ - לקט חקירות בענייני חג הסוכות

לייקוואדתשע"בשטרן, מרדכימחקרי ארץ
ירושליםתשע"ושעיו, משה רחמים בן אדמוןמחקרי ארץ - 2 כר'

ישראלתשל"חאלפסי, יצחקמחקרי חסידות
ירושלים Jeruasalemתשנ"אאלוני, נחמיהמחקרי לשון וספרות - 3 כר'
רמת גןתשנ"השבט, דניאל עזראמחקרי מבוא במפרשי הרי"ף

סט. לואיס St. Louisתרצ"השיף, מרדכי בן חיים צבימחקרי מרדכי
ירושליםתשמ"זחזן, אפרים (עורך)מחקרי משגב ירושלים - בספרויות עם ישראל

ירושלים Jerusalemתשי"חיערי, אברהם בן חיים יוסףמחקרי ספר
ירושלים - ניו יורקתשס"ושמלצר, מנחם חייםמחקרים בביבליוגרפיה יהודית ובפיוטי ימי הביניים

ירושלים Jerusalemתרצ"בטויבר, אריהמחקרים ביבליוגרפיים
ירושליםתשכ"אפרס, ישעיהומחקרים בידיעת הארץ וטופוגרפיה מקראית

ירושליםתשל"חוילנסקי, מיכאלמחקרים בלשון ספרות
ירושליםתשמ"חבר אשר, משה (עורך)מחקרים בלשונות היהודים
ירושליםתשמ"חמשגב ירושליםמחקרים בלשונות היהודים

ניו יורק1975טרויבע, יצחק מאירמחקרים במסכת קידושין לאור הגירסאות בכתבי יד וראש
ירושליםתשנ"חאוסף מחקריםמחקרים במשפחת הרבנים די בוטון

בני ברקתש"עגברא, משהמחקרים בסידורי תימן - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתש"אאפטוביצר, אביגדור בן משה אהרןמחקרים בספרות הגאונים

תל אביבתש"מאילתי, נפתלימחקרים בתולדות האנטישמיות בצרפת
ירושליםתשל"גתמר, דודמחקרים בתולדות היהודים בארץ ישראל ובאיטליה

ירושלים Jerusalemתרצ"טוויינריב, דוב בן אלעזרמחקרים בתולדות הכלכלה והחברה
לודתשע"אגרינפלד, יצחקמחקרים בתולדות יהודי אתיופיה

אור יהודהתשמ"אאבישור, יצחקמחקרים בתולדות יהודי עיראק ובתרבותם - 3 כר'
ברלין Berlinתרצ"ז - תרצ"חוויינברג, יחיאל יעקב בן משהמחקרים בתלמוד
ירושלים Jeruasalemתשנ"טשלזינגר, שמעון שלמהמחקרים בתלמוד
תל אביבתש"יקארל, צבימחקרים בתפילה

ניו יורק New Yorkתש"יחורגין, פינחס מיכאל בן ראובן יונהמחקרים בתקופת בית שני
ירושליםתשנ"אועד עדת המערביםמחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה

ירושליםתשל"וויינריב, דבמחקרים ומקורות לתולדות ישראל בעת החדשה



ירושלים Jeruasalemתשכ"זרוזנטל, יהודהמחקרים ומקורות - 2 כר'
תל אביב,תשי"דקלאר, מנחם בנימין בן שלמהמחקרים ועיונים

ניו-יורק,תרצ"וקוהוט, עמרם בן חנוך יהודה (אלכסנדר)מחקרים לזכרון ר' עמרם קאהוט ז"ל - חלק עברי
תל אביבתשכ"המנדלסברג -שילדקרויט, בלהמחקרים לתולדות יהודי לובלין

חיפה Haifaתרפ"ולווין, בנימין מנשה בן מאירמחקרים שונים בתקופת הגאונים
תל אביב Tel Avivתשי"אהורן, ישראל משה בן יחיאל מיכלמחקרים

אור עציוןתשנ"ובכרך, יהושעמחר חדש
ישראלתשפ"אשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקמחר חודש

ירושליםתשע"בהמרכז למודעות חרדיתמחר יהיה מאוחר
ירושליםתשל"דבראון, רות  - גור אריה, רותמחרוזת
ירושלים Jeruasalemתשל"דבראון, רות - גור אריה, רותמחרוזת

בני ברקתשס"בגולדשטוף, דניאל בן יעקב יוסףמחשבה אחת
בני ברקתשס"דגרוס, מרדכי בן צדוקמחשבה אחת - 5 כר'

מכסיקו,תשי"טאביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דובמחשבה ולשון
ניו יורקתשכ"ושפירא, יעקב בן נחוםמחשבה וערכים ביהדות

פתח תקוהתשע"ובוטרמן, יהודהמחשבה למעשה
ירושלים Jeruasalemחש"דאברהם בן דוד מאישפאנמעזעמחשבות אברהם
בני ברקתשס"דרוזנברג, אברהם בן ברוךמחשבות אדם
ברדיטשוב Berdichevתרס"ב - תרס"זווייסמאן, יעקב נתן בן יוסףמחשבות בעצה
תל אביב Tel Avivתשי"טדוידוביץ, משה צבי בן יעקב דובמחשבות האדם

הר ברכהתשס"ורבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןמחשבות חרוץ <מהדורת הר ברכה>
פיוטרקוב Piotrkowתרע"ברבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןמחשבות חרוץ - 2 כר'

ורשה Warsawתר"סוואלפיש, ישראל יעקב בן ישעיהמחשבות ישראל
בני ברקתשמ"והלפרט, ליבוש בערמחשבות לב - א
קרקוב Cracowתרפ"הבוכנר, משה בן אברהם יהושע השלמחשבות משה
ירושלים Jerusalemתש"חעטיה, מרדכי בן ישועהמחשבות שלום
וילקובישק Vilkaviskתרצ"טשייטלמאן, שמואל בן משהמחשבות שמואל
בני ברקתשע"וקלרמן, אברהם מנחם בן שמואל הלוימחשבת אברהם

ירושליםתשס"אליווי, אברהם דוד משהמחשבת אדם - 3 כר'
לקט מאמריםמחשבת אמונה
בני ברקתשכ"וטרכטמן, בנימין יצחק בן משהמחשבת בנימין

בני ברקתשכ"הדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבמחשבת בצלאל - 2 כר'
לונדון Londonתרפ"והר-שושן, בצלאל בן יהושע השילמחשבת בצלאל

ירושלים Jeruasalemתשס"ונויגרשל, צבי אלימלך בן ישראלמחשבת היהדות - מאמרי חז"ל באגדה
ירושליםפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםמחשבת היהדות



מודיעין עיליתתשע"אכולל ערב ללימוד ח"ח ואהבת חסד בעיוןמחשבת המן
בית שמשתש"פאייזנשטיין, מרדכי בן נפתלי צבימחשבת המשנה
חמ"דחש"דשאטין, שמעוןמחשבת העבודה
ניו יורקתשע"באורטנר, צבי בן נתן יהודהמחשבת הצבי

לובלין Lublinתרצ"זהרשברג, אברהם מרדכי בן אברהם מרדכימחשבת הקודש - 2 כר'
ירושדתשע"זכהן, שמואל בן דודמחשבת השבת

כפר דרוםתשע"המכון התורה והארץמחשבת השמיטה
ירושליםתש"סדיין, אברהם בן משהמחשבת התורה - 2 כר'

בני ברקתש"סלחושבי שמומחשבת התקופה <לחושבי שמו>
בני ברקתשס"זשך, אלעזר מנחם מן בן עזריאלמחשבת זקנים

בני ברקתש"זאליהו, משה חיים בן שלמהמחשבת חיים - 3 כר'
בני ברקתשס"זרוט, אהרן בן אליהומחשבת חיים - נדה

ירושליםתשנ"טשמרלר, משה חייםמחשבת חיים - 2 כר'
ירושליםתש"פטייכטל, יהודה בן עקיבאמחשבת יהודה
ירושלים Jeruasalemתשל"חקוק, יהודיתמחשבת יהודית

ירושליםוינגורט, יוסף מאירמחשבת יוסף - 2 כר'
בית שמשתשע"אכהן, ניב בן איתןמחשבת כהן

בני ברקתשע"זאפשטיין, מרדכי לייב בן יעקב נחוםמחשבת לב - 2 כר'
בני ברקתשס"זשך, אלעזר מנחם מן בן עזריאלמחשבת מוסר - 3 כר'

ניו יורקתשמ"חבנט, מרדכי בן אברהם ביהא - יונגרייז, יהושע צבמחשבת מרדכי - תפארת יעקב
מונקץ' Mukachevoתרס"בבנט, מרדכי בן אברהם ביהאמחשבת מרדכי

מישיגןתשע"אגרינעס, מרדכי זאב בן משהמחשבת מרדכי - 2 כר'
וילנה Vilnaתרכ"וזיו, משה בן גרשון מנדלמחשבת משה  א-ב <ספר המצות לרמב"ם>

ירושליםתשס"דרבינוביץ, מנחם נחום בן פנחס מקנטקוזבהמחשבת נחום
ירושלים Jeruasalemחש"דברוורמן, ישראל דוד בן שלמהמחשבת סופר- בורר

ישראלתשע"ברלב"ג, עמנואל בן משהמחשבת עם
ירושליםתשע"זביטאן, רפאל ברוך בן שלוםמחשבת פנים - 2 כר'

ירושליםתשס"דרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןמחשבת צדיק
ירושליםתשנ"אאפשטיין, בן ציון בן שלמה משהמחשבת ציון - 2 כר'

בני ברקתשע"חפרידמן, בן ציוןמחשבת ציון
מודיעין עליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכלמחשבת שבת
בני ברקחשס"גגנס, שלמה אהרן בן ישראלמחשבת שלמה
ירושליםתשע"בקוק, שלמה הכהןמחשבת שלמה

בני ברקתשל"אאל המקורותמחשבת - 88 כר'
נהריהחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודמחשוף הלבן <המבואר> - 5 כר'



בית שמשתשס"אפוזנר, חנינה שמחהמחשוף הלבן
ירושלים Jerusalemתשע"אאביחצירא, יעקב בן מסעודמחשף הלבן <מהדורת מכון באר יעקב> - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"באביחצירא, יעקב בן מסעודמחשף הלבן
שלוניקי Salonikaתר"דגאטינייו, בנבנישתי בן משהמחשקים כסף
ירושלים Jeruasalemשנ"אאדרעי, יוסף יצחק בן נסים אליהומטבח כהלכה
ירושליםתשמ"טשטרן, ברוך בן שלמהמטבע הברכות

ירושליםתשע"טאקוקה, שמעוןמטבע שטבעו חכמים
מונטריאולתשע"במייזעלס, אברהםמטבע של אברהם

חיפהתשל"בראזינג, אברהם אפרים בן יעקב דודמטבע של אברהם - ב
בני ברקתשע"אהגר, מנחם מנדל בן משה יהושעמטבע של אש
מונטריאולתשע"אמייזעלס, אברהםמטבע של אש

ירושלים Jerusalemתרצ"ו - תרצ"טנרקיס, מרדכי בן יקותיאל דודמטבעות ארץ ישראל - א
ירושלים Jerusalemתשל"ארייפנברג, אברהם אדולףמטבעות היהודים
ירושלים Jerusalemתרע"גרפאלי, שמואל בן משהמטבעות היהודים

בני ברקחש"דאהרן הלוימטה אהרן <מהדורה חדשה> - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקע"ט - תק"פאהרן הלוימטה אהרן - 2 כר'
פתח תקוהתש"נאנסבכר, אהרן בן יששכרמטה אהרן - 2 כר'

חיפהתשל"בבן חסין, אהרןמטה אהרן
וילנה Vilnaתרס"טווישנביץ, דוד אהרן בן פמטה אהרן

ירושלים Jerusalemתרע"דזיוויטץ, משה שמעון בן יחזקאלמטה אהרן - 2 כר'
סט. לואיס St. Louisזלדנר, אהרן דוד בן חיים הכהןמטה אהרן

ירושליםתשע"וכולל דברי אהרן טעפליקמטה אהרן - פסח וסוכה
ירושליםתשע"אמוסדות דברי אהרן טעפליקמטה אהרן
פיוטרקוב Piotrkowתרס"אסטאשבסקי, אהרן בן מאירמטה אהרן
ירושליםתש"מפיצ'ניק, אהרן הלוימטה אהרן
ברדיוב Bardejovתרפ"גקרויס, אהרן בן יעקב קופלמטה אהרן

ליקוודתשע"בקרייזר, אהרן גדליהמטה אהרן - 2 כר'
בני ברקתשמ"חרוזנטל, משה אהרן בן אברהם דודמטה אהרן - 7 כר'
פרנקפורט דמין Frankתל"חתאומים, אהרן בן משהמטה אהרן - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"טמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושמטה אפרים <אלף למטה, קצה המטה> - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתקצ"המרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושמטה אפרים <דפו"ר>

ורשה Warsawתר"פמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושמטה אפרים השלם <אלף למטה, אלף המגן>
שלוניקי Salonikaתקנ"אארדיט, אפרים בן אברהםמטה אפרים
ווארשא,,[תר"ב]מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושמטה אפרים
שלוניקי Salonikaתק"חשלם, אשר בן עמנואלמטה אשר



ביתר עיליתתש"עשרייבר, אשר זאב בן צבימטה אשר - 3 כר'
ניו יורקתשס"ובוסל, בצלאלמטה בנימין

ירושלים Jerusalemתשי"חניטו, דוד בן פינחסמטה דן <כוזרי שני> - 4 כר'
בני ברקתשע"דגרינבלטמטה דן
Lemberg[תרי"ז]ניטו, דוד בן פינחסמטה דן

ירושליםתשל"בבן דוד, אליעזרמטה האלקים - 2 כר'
קרית גתתשל"טשושנה, זבולוןמטה זבולון <על התורה> - א

אופנבך Offenbachתפ"אאופנהיים, לייב בן שמואלמטה יהודה
ניו יורק New Yorkתרפ"אלאזארוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיקמטה יהודה

ירושליםתשנ"זעייאש, יהודה בן יצחקמטה יהודה - 4 כר'
פקש Paksתרנ"אאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעמטה יונתן

ירושליםתשע"אנזיר, יוסף בן חיים משה הלוימטה יוסף  <מהדורת טוב מצרים> - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקמ"היקואל, יוסף בן יצחקמטה יוסף

קושטא Istanbulתע"ז - תפ"ונזיר, יוסף בן חיים משה הלוימטה יוסף - 2 כר'
בני ברקתשס"הפיש, יוסףמטה יוסף

בני ברקתשנ"זצלר, יוסףמטה יוסף - 2 כר'
בני ברקתשמ"גשלזינגר, אליעזר בן יחיאלמטה יחיאל - 3 כר'

פירט Fuerthתקנ"בפרנקל, יששכר ברמאן בן דוד יצחק הלוימטה יששכר
פרנקפורט דמין Frankfתרנ"א - תרצ"גהורוויץ, מרדכי בן יוסף חיים הלוימטה לוי - 2 כר'
ירושליםתשנ"וטורק, דב הלוימטה לוי - 2 כר'

טבריהתשס"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןמטה לוי
קושטא Istanbulתרס"בפראנג'י, רפאל חיים מנחם בן ניסים שלמהמטה לחם

ניו יורקתשע"חגרוסברג, מנשה בן יחזקאל יונהמטה מנשה <מהדורה חדשה>
מונקץ' Mukachevoתרפ"זאייכנשטיין, מנשה בן יששכר דובמטה מנשה
ברלין Berlinתרנ"דגרוסברג, מנשה בן יחזקאל יונהמטה מנשה
ירושלים Jerusalemתשס"זסתהון, מנשה בן מטלובמטה מנשה

ירושליםתשל"חמשה בן אברהם, מפרמישלאמטה משה <באר מרדכי>
זולקוה Zholkvaתק"הכ"ץ, משה בן ישעיה הכהןמטה משה

פרנקפורט דמין Frankת"פמת, משה בן אברהםמטה משה - 4 כר'
ירושליםתשע"בנבון, יאירמטה משה - מוקצה

ירושליםתש"משפיוואק, משה מנחם מענדילמטה משה
מונקץ' Mukachevoתרמ"ג - תרמ"זסופר, נפתלי בן מרדכי אפרים פישלמטה נפתלי וליקוטי בית אפרים

ברטיסלבה Bratislavaתרכ"גסופר, נפתלי בן מרדכי אפרים פישלמטה נפתלי - 2 כר'
בני ברקתשס"דמימון, עוזי (עורך)מטה עזך - מכות

ירושלים Jerusalemתרצ"וגבאי, ראובן בן ישראלמטה ראובן



ליוורנו Livornoתרכ"העבו, מימון בן ראובןמטה ראובן
ורנוב Vranov Nad Toתרצ"חקליין, ראובן חיים בן צבי דובמטה ראובן

וילנה Vilnaתרפ"ג - תר"צהיילפרין, שמעון בן יעקב ישראלמטה שמעון - 3 כר'
שלוניקי Salonikaתקנ"ז - תקע"טמרדכי שמעון בן שלמהמטה שמעון - 3 כר'

בני ברקתשע"דפפנהיים, אברהם שמואלמטוב נהורך
תשפ"אאשדודשווימר, מנחם מנדל בן יונתן בנימין ביינישמטוב נהורך - 3 כר'

ורשה Warsawתרל"טאברהם הכהן, מאנאנייבמטיב נגן
ברסלאו Breslauתקפ"ג-תקפ"דפירשטענטהאל, רפאל בן ישראלמטיב שפה - סליחות מבוארות

בני ברק Bene Berakתשע"הרענן, אליהו אליעזרמטל השבת
חמ"דחש"דאברהם, טלמטל השמים - הבדלה

ירושליםתשס"גאסטרייכר, צבי בן משהמטל השמים
בני ברקתשע"דהפטקה, יעקב שלום מאירמטל השמים - מלאכות

ירושליםתשע"אטולידאנו, מרדכי בן יצחקמטל השמים - 6 כר'
בני ברקתשס"וכ"ץ, אברהם שלמהמטל השמים
בילגורי Bilgorajתרצ"גליכטשטיין, מרדכי בן אברהם דובמטל השמים

ביתר עיליתתשע"טניר, נתנאלמטל השמים - שיעורים בהלכות מעבד טוחן ולש
קרית ספרתשנ"ורובינשטיין, מרדכי הכהןמטל השמים

ביתר עליתתשע"טחן, טלמטל יעקב - 2 כר'
וינד, ישכר דב בן אלחנןמטמוני השבת  - בורר

בני ברקתשס"גדיין, נסים בן שלמהמטמוני זהב
קרקוב Cracowתרנ"ד - תרס"טברודי, חיים בן שלמה זלמןמטמוני מסתרים - א

ירושלים Jeruasalemתשע"זשלמון, דוד הלוימטמונים בשבת
בני ברקחש"דוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבמטמונים
ברדיטשוב Berdichevתרנ"השלז, צבי בן בן-ציוןמטמונים

מקסיקותשנ"טפרץ, מיכאל בן יוסףמטמין ומבשל בשבת
ירושלים Jerusalemתרצ"דוויינטרויב, יעקב דוד בן יצחק אייזיק יום טובמטע אהלים
סט. לואיס St. Louisתרפ"גפריימאן, מאיר בן זאב וולףמטעי מאיר
ירושלים Jerusalemתרל"חאהרונזון, יוסף משה בן אהרןמטעי משה

אלכסנדריה Alexandriתקפ"ט - תרס"חעמרם, חיים בן שלמהמטעם המלך - 4 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"חרוזנבוים, אשר בן אברהםמטעמי אשר - א

נתניהתשע"חגולדשטיין, חייםמטעמי חיים
בואנוס איירסתש"ך?ליטווין, יעקב זאבמטעמי יעקב
ירושליםתש"מפיש, יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדורמטעמי יעקב

בני ברקתשע"אהורוויץ, יצחק בן יעקב יוקל הלוי - מנדלבוים דוד אמטעמי יצחק <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ורשה Warsawתרפ"ובורשטיין, יצחק בן שלמהמטעמי יצחק - 2 כר'



ברסלאו Breslauתר"ךגלדר, אייזיק בן ליב יהודה פוןמטעמי יצחק
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ד - תרס"ההורוויץ, יצחק בן יעקב יוקל הלוימטעמי יצחק - 2 כר'

ורשה Warsawתר"ניצחק יונה בן אליעזרמטעמי יצחק
אופנבך Offenbachתע"חיעקב קופל בן משה סג"למטעמי מגדני יעקב

ניו יורקתשע"אקאברע,  איתן עמי בן מרדכימטעמי מרדכי
ורשה Warsawתרס"דליפיץ, יצחק בן מרדכימטעמים החדש
ירושליםתשנ"הווייס, יעקב בן אברהם יוסףמטעמים לאבי

ירושלים Jerusalemתש"בהיילפרין, שמעון בן יעקב ישראלמטעמים
ורשה Warsawתר"עליפיץ, יצחק בן מרדכימטעמים - 2 כר'

ירושליםתשס"וקובץ זכרוןמטעמים
לבוב Lvovתר"לעמדין, יעקב ישראל בן צבימטפחת ספרים <עיטור ספרים>

ניו יורקתש"נזילבר, מאיר טודרוסמטר השמים <על התורה> - 3 כר'
ניו יורקתשס"הזילבר, מאיר טודרוסמטר השמים - 4 כר'

ירושליםתש"סרקובר, נחום בן חייםמטרה המקדשת את האמצעים
ירושליםתשע"טהגדה של פסחמטרת ההגדה
ירושליםתשנ"ורוטנברג, הללמטרת החיים

ירושליםתשס"גמאור, מנחם זאבמטרת היסורים
ירושליםתש"סמאור, מנחם זאבמטרת השבת

בני ברקתשנ"טמור יוסף, אורי אהרן בן כליפאמי אהרון
ירושליםתשע"אבעלום שםמי אשברן
ירושליםתשע"גשהרבני, נסיםמי אשברן

בני ברקתשכ"חגינצלר, יוסף מרדכי בן יצחק אייזיקמי באר ישעיהו <תליתא>
טורנוב (צ'כוסלובקיה)תרפ"חגינצלר, יוסף מרדכי בן יצחק אייזיקמי באר ישעיהו - 3 כר'

וץ Vacתרס"והופמאן, משה יוסף בן מיכאלמי באר מים חיים - 2 כר'
וינה Viennaתקפ"טאופנהיימר, בר בן יצחקמי באר

נתניהתשפ"אגומבו, אליהומי באר - 11 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"זזיסקינד, ישראל משה בן יהושע אליהומי באר

בני ברקתשע"ביעקבזון, חיים מנחם בן ישראלמי באר - 10 כר'
ירושליםתשנ"זישיבת באר ישראלמי באר - תשנ"ז

בני ברקתשמ"טפישר, מאיר יהודהמי באר - ערבי פסחים
ניו יורק New Yorkתש"דפסח, אברהם יוסף בן מנחםמי באר

ירושליםתש"סקובץ - ישיבת באר יצחקמי באר - 3 כר'
רכסיםתשע"זקובץ ישיבת כנסת חזקיהומי באר
לבוב Lvovתרנ"אשור, יצחק אייזיק בן מאירמי באר
ניו יורק New Yorkתרע"דהיילפרין, גדליה בן יחיאלמי גבא



ניו יורקתש"עסאקס, שמואל דודמי דבש - סוטה
ירושליםתשע"אסופר, יוסף משה בן שמחה בונם דודמי דבש

אשדודתשס"חקדוש, משה בן דודמי דבש - 6 כר'
אלעדחש"דאטינגר, יעקב משה בן ברוך מרדכימי דעת - טהרות

באר יעקבתשע"בכהן ארזי, ישראל מאיר בן רפאלמי דעת - 2 כר'
ירושליםתשס"זנחומי, פנחס בן מרדכימי דעת

קובץ עלוניםמי האיש החפץ חיים
ירושליםתש"ןקרויס, אברהם משהמי האיש החפץ חיים

בני ברקתשע"ואזריאל, אליהומי האיש
ירושליםתשל"הברייטשטיין, אברהם מרדכי בן שלמה זלמןמי הדעת

ירושליםתשע"בהמניק, ישראל מאירמי הדעת - 4 כר'
ירושליםתשע"טזינגר, יהודה מאיר ב"ר ראובן הכהןמי הדעת

ירושליםתשע"הזכאי, יצחק דוד בן אהרןמי הדעת - 2 כר'
ירושליםתשס"חמרגולין, ידידיה בן שמעוןמי הדעת - עוקצין

ירושלים Jeruasalemתשע"חסידור כוונות מכון ים החכמהמי הדעת - ב
ירושלים Jerusalemתשי"בפישמאן, גרשון חנוך בן משה יהודה ליבמי החג

אזמיר Izmirתרמ"א - תרמ"הפאלאג'י, חיים בן יעקבמי החסד - 2 כר'
ראשון לציוןתשע"האנגלמן, מרדכי אורי הלוימי הטהרה

ורשהתרע"ויצחק מאיר מסוכטשובמי הים
ניו יורקתשכ"דליפשיץ, יחיאיל מאיר בן יעקב צבי (מגוסטינין)מי הים - מרום הרי"ם, צוף הרי"ם, בכי הרי"ם, נצוצי זהר

לודז' Lodzתרפ"בליפשיץ, יחיאל מאיר בן יעקב צבימי הים
מינצר, מרדכימי הים - רוב וחזקה

רכסיםתשע"זכהן, עמרםמי המלך
בני ברקתשמ"גמלכה, מימוןמי המעין
בני ברקתשכ"הבזשיליאנסקי, משה יהושע בן אשר זליגמי הנחל

וינהתר"כ - תרפ"בליינר, מרדכי יוסף בן יעקבמי השילוח <עם גליונות ר' ירוחם ליינער כת"י> - א
לבוב Lvovתר"טרובינשטיין, שמחה יואל בן ישעיהו הכהןמי השילוח <מקור נפתח> - הל' מקוואות

ירושלים Jerusalemתשכ"הזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןמי השילוח
בני ברקתשפ"אליינר, מרדכי יוסף בן יעקבמי השלוח <מהדורה חדשה> - 2 כר'

וינה Viennaתר"כ - תרפ"בליינר, מרדכי יוסף בן יעקבמי השלוח - 3 כר'
ורשה Warsawתרמ"גבארנאצקי, מאיר יונה בן שמואל זלמןמי השלח
כזבלנכה Casablancaתרפ"טמונסונייגו, רפאל אהרן בן ידידיה משהמי השלח
אופן Ofenתרי"גציפסר, מאיר בן יעקבמי השלח
פרמישלה Przemyslתרמ"הרבינוביץ, ישראל בן אהרוןמי השליח
בני ברקתשס"הגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהמי זהב



ירושליםתשמ"ווויס, משה יעקב בן שמואלמי זהב - א
לונדוןחש"דהאלפערן, ישראל מאיר הלוימי חן - עניניים שונים

ורשה Warsawתרמ"דהיילפרין, יצחק בן אליעזר ליפמאןמי טהרה
ירושליםתשע"הוינטר, יוסף דוב בן יצחק מרדכימי טהרה - 2 כר'

בני ברקתשע"וזכריהו, מרדכי בן נתנאלמי טוהר
בני ברקתשס"דאלטמאן, יהודה בן יצחקמי יהודה <מהדורה חדשה> - 2 כר'

בלקני Balkanyתרצ"ד - תש"גאלטמאן, יהודה בן יצחקמי יהודה - 2 כר'
ירושליםתש"עגוטשטיין, יוסף בן אברהם שלמהמי יוסף
ירושליםתש"פאבידן, דןמי יזמן
ירושליםתשס"זמרציאנו, יהודהמי ימלל
בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהמי ימצא

ירושליםתשע"דשורש, משה יוסף בן יצחק צבימי ימצא - סוכה
בעילום שםמי ירפא לך - 2 כר'

בני ברקתשנ"הקובץמי ירפא לך
בני ברקתשס"זשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוימי יתנך כאח לי

ורשה Warsawתר"םנפתלי הרץ מריטובהמי כיור
ירושלים Jerusalemתרפ"איהודה בן שמואל הלוימי כמוך (לשבת זכור)

אמשטרדם Amsterdamתקט"זמי לה' אלימי לה' אלי
ניו יורקחש"דזקטונסקי, מרדכי יוסףמי מועד - מועד קטן

וילנה Vilnaתרל"גזאבלודובסקי, יחיאל מיכל בן חייםמי מיכל
ורשה Warsawתקצ"טשמחה אריה בן אפרים פישל הלוי מהרובשובמי מלא

ירושלים Jerusalemתשס"טבירדוגו, רפאל בן מרדכימי מנוחות <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושליםתרס"הבירדוגו, רפאל בן מרדכימי מנוחות

ירושליםתש"עכהנא, נחמן בן יחזקאל שרגאמי מנוחות - 16 כר'
ירושלים Jerusalemתרכ"וכהנוב, משה נחמיה בן משולם פייבושמי מנוחות
ברטיסלבה Bratislavaתרמ"דנויזאץ, אליעזר ליפמאן בן מיכאלמי מנוחות

מודיעין עיליתתש"פריזל, משה יוסף בן יחיאל זאבמי מנוחות - 14 כר'
הוד השרוןתשל"חרצון, יוסףמי מנחות
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אווילדמאן, מרדכי יוסף בן אלימלךמי מעין
ברוקליןתשכ"המונדרוביץ, יצחק בן משהמי מעין

ירושליםתשע"גמזוז, מאיר יששכרמי מעינות - 4 כר'
ירושליםתשס"דהורביץ, אברהם בן מנחם ציוןמי מפחד משאלות
ירושלים Jerusalemתשמ"בחרל"פ, יעקב משה בן זבולוןמי מרום - 27 כר'

ורשהתרס"טטלשווסקי, לוי יצחקמי מרום
טבריהתשע"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןמי מרום



ירושלים Jeruasalemכהנא, משה יעקב בן שלמהמי משה
זולקוה Zholkvaתקצ"דקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןמי נדה
ורשה Warsawתרס"טברנשטיין, נח טוביה בן יוסף יהודה הכהןמי נח
לובלין Lublinתרע"גסומברג, אליקים נח גצילמי נח
פרמישלה Przemyslתרס"זקניגסברג, נח בן לוי יצחקמי נח
וילנה Vilnaתרמ"ארבינוביץ, נח בן יחיאל מיכלמי נח

בני ברקתשנ"איעקבזון, מנחם חיים בן ישראלמי נחל - שבועות
ירושליםתשל"בעדל, יהודה ליב בן משה הלוימי נפתוח <אמנה, פרפר> - 2 כר'

פטרבורג Peterburgתרפ"דקאצנלנבוגן, דוד טביל בן נפתלי הירץמי נפתוח
ניו יורק New Yorkתשי"זבלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבאמי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים

אשדודתשע"אבן הרוש, פנחסמי פנחס
בני ברקתשמ"דאריאל, משה בן פרץמי רביעית
רכסיםתשע"גאשכול, יוחאימי שברך

ורשה Warsawתרמ"ההורודנסקי, יעקב מאיר בן שלמה זלמןמי שלמה (קונטרס הוספות)
ורשה Warsawתרמ"ההורודנסקי, יעקב מאיר בן שלמה זלמןמי שלמה
ליקוודתשס"טפולק, אלכסנדר,שלמהמי שלמה

ירושליםתשכ"דמועצת אגודת ישראל בירושליםמי שם קץ למערכה?
ורשה Warsawתרנ"ההורודנסקי, יעקב מאיר בן שלמה זלמןמי ששון

ירושליםתשע"ביגן, נסיםמי תגן עלינו
בני ברקתשמ"אכהן, שלמהמיאוש לנחמה

ירושלים Jeruasalemתשע"זבוימל, אריה צבימיבול הארץ - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקנ"המאיר בן ברוך מרוטנבורגמיגון לשמחה

בני ברקתשע"הדהן, יוסף בן נסיםמיד מלכים - 2 כר'
חמ"דתשמ"בגרינפלד, אברהם יהודהמידה כנגד מידה - 2 כר'

ירושליםתשנ"באבן-חיים, אהרן בן אברהםמידות אהרן - על ברייתא דרבי ישמעאל
ירושליםתשל"דהילדסהיימר, עזריאל בן יהודה ליבמידות בית המקדש של הורדוס

לייקוואודתשע"טחנונו, אברהם בן דודמידות דיליה - 2 כר'
ירושליםתשע"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - כרמי, יומידות הראיה

רחובותחש"דאליקים, נסיםמידות וכלים בפרשנות המקרא
תל אביבתשנ"בשצ'רנסקי, בנימיןמידות ומעשים

ירושליםתשמ"טביטראן, רפאלמידות טובות - פירוש המכילתא מסכתא דפסחא
תל אביבתשמ"דהופנר, נפתלי בן אליעזרמידות שבין אדם לחבירו

בני ברקתשע"זשוורץ, יהודהמידע לשידוכים
חמ"דתש"לחש"ממיהו יהודי בעיני התנ"ך

ירושליםתשל"זשאקי, אבנר חי בן עובדיהמיהו יהודי - 2 כר'



אשדודתשנ"טכהן, אברהםמיוסף עד יוסף
בני ברקתשע"ורביוב, ישראל נתנאל בן גדעוןמיוסף עד יוסף - 2 כר'

ירושליםתשמ"זשרגא, יוסףמיזד לארץ הקדש
תל אביבתשכ"אספר קהילהמיזוץ - ספר זכרון

מעלותתש"עויצמן, יהושע טוביה בן אברהם יעקבמיטב הארץ
וילנה Vilnaתרע"גהירש, שמשון בן רפאלמיטב הגיון - 2 כר'

בני ברקתש"פדיין, נסיםמיטבי לכת
תל אביבתשל"גספר קהילהמייטשעט - ספר זכרון לקהילת מייטשעט
תל אביבתשל"אספר קהילהמייכוב, כארשניצה, קשוינז - ספר זכרון

ירושליםתש"עקדוש, יצחק בן יוסףמיין הרקח
ורשה Warsawתרפ"גהופמן, ב. (צביון)מיין רייזע אין ארץ ישראל

תל אביבתשל"אקיפניס, איציקמיין שטעטעלע סלאוועשנע - א
ברליןתרפ"גקאטיק, יחזקאלמיינע זכרונות - ב

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןמייסדי התלמוד - חותמי התלמוד
לבוב Lvovתרכ"זרובין, מאיר בן שאולמיישר תועי דרך
ניו יורקתשע"דפארשלגר, מיכאל אליעזר הכהן (עליו) - ברגמן, במיכאל באחת

תל אביבתשל"ג - תשס"דמאסף לתולדות היהודים בתפוצותמיכאל - 14 כר'
תל אביבתש"לספר קהילהמיכאלוביצה  - ספר מיכאלובצה והסביבה

תשמ"זספר קהילהמיכוב לובלסקי
חמ"דחש"דאפשטיין, יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוימיכל המים - על הירושלמי (מועד נשים)

ירושלים Jerusalemתרע"גמושקין, יחיאל מיכל בן ירמיהומיכל המים
ירושלים Jerusalemתרצ"ח - תש"ומושקין, יחיאל מיכל בן ירמיהומיכל מים חיים - 3 כר'
ורשה Warsawתרע"בהובשה, יחיאל מיכל בן ראובן צבימיכל מים - ד (במדבר)

אשדודתשנ"חכהן, מאירמילה ופדיון כהלכה
ירושליםתש"עעזר, יאירמילה כהלכתה
ירושליםתשע"בשוחט, שלמה בן שמעוןמילה שלמה

חמ"דתשע"טגרין, אריאל בן יקותיאל זלמןמילואים לאפוד - 3 כר'
לא ידועחש"דתוספות ישניםמילואים לתוספות ישנים - יבמות

אלעדתשע"בבראון, יגאל בן צבימילול נואמו
ירושליםתשס"אמלמד, עזרא ציון בן רחמיםמילון ארמי עברי לתלמוד בבלי

ירושליםתשל"אמלמד, עזרא ציוןמילון ארמי עברי לתרגום אנקלוס
ישרראל2014יונה, מרדכימילון הארמית (כורדית) היהודית המדוברת

ירושליםתשפ"אקלנר, יוסףמילון הראי"ה - 2 כר'
תל אביב1960הרדוף, דוד מנדלמילון ומפתח למדרשי השמות התנכיי"ם באגדה

תל אביב Tel Avivתש"כצאנין, ישעיהו מרדכימילון עברי יידי שלם - 2 כר'



ברקתתשס"זמעטוף, סעדיה בן יצחקמילון עברי ערבי בדיאלקט חבאני
תל אביבתרפ"טאלמאליח, אברהם רפאל בן-ציון בן יוסףמילון עברי ערבי
שעלביםתשנ"חחלפון, אליהו בן חייםמילון עברי קבלי

ירושלים Jeruasalemתשנ"טיונה, מרדכימילון עברי - 2 כר'
ירושליםתשס"גמעוז, איתמרמילון עזר לספרי הגרי"ד סולובייצ'יק

חמ"דחש"דאביכזר, שמעוןמילון רש"י
לונדון Londonתרפ"זקרוא, ברוך בן יעקב יוסף הלוימילון שמושי לתלמוד למדרש ולתרגום - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"זקרוא, ברוך בן יעקב יוסף הלוימילון תלמודי
ירושליםתשע"ויצחק בן חיים מוולוז'יןמילי דאבות <מהדורה חדשה>

פיוטרקוב Piotrkowתרע"דבזשיליאנסקי, משה יהושע בן אשר זליגמילי דאבות
ירושליםתשע"דבעילום שםמילי דאבות
ירושלים Jeruasalemתשע"הגלעדי, ששון בן דודמילי דאבות
ורשה WarsaWתרל"חהירש, צבימילי דאבות
וויס, שלמה יצחקמילי דאבות
ונציה Veniceש"סחיון, יוסף בן אברהםמילי דאבות
לייקוואודתש"עיפה, שמואל ישעיהו בן יוסף ליבמילי דאבות
וילנה Vilnaתרמ"חיצחק בן חיים מוולוז'יןמילי דאבות
ירושלים Jerusalemתר"צמושקין, יחיאל מיכל בן ירמיהומילי דאבות
זולקוה Zholkvaתקי"דמרדכי בן יהושע, משברשיןמילי דאבות

ג'רבה Djerbaתרע"ונמני, עזרא - בראנץ, יעקבמילי דאבות - 2 כר'
ניו יורקתשנ"גרוזנברג, ישעיהומילי דאבות - ב

ברדיוב Bardejovתרפ"השלזינגר, שמואל בן משה ליב יוסףמילי דאבות - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרס"דלורברבוים, יעקב בן יעקב משהמילי דאגדתא ושו"ת

ניו יורקתשס"חפולק, חיים יהודה הלוימילי דאגדתא
לייקוואדתשס"וגיפטר, מרדכימילי דאגרות - 4 כר'

ירושליםתשפ"אברדה, דניאל שמעון בן איתןמילי דאומנין
ירושליםתשמ"דסטרול, אפרים בן אברהםמילי דאורייתא

ירושליםתשס"זטוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריהמילי דאיסור והיתר
ירושליםתשע"בפריצקי, אהרןמילי דבבא בתרא
ורשה Warsawתרמ"אפכמאן, צבי הירש בן משהמילי דבדיחותא
ונציה Veniceשע"זקאלימאני, יהושע אברהם בן שמחהמילי דבדיחותא
ניו יורקתשנ"חהרשקוביץ, יצחק בן אפרים פישל (עורך)מילי דבי הילולא
ניו יורקתש''פוויסבערג, יששכר בן שלמהמילי דבי הילולי

לונדוןתשס"ההגר, צבי בן גרשוןמילי דבי כנישתא
לונדוןתשע"חמילי דבי מדרשא



מודיעין עיליתתשע''חהתאחדות בוגרי וידידי ישיבת זכרון מיכאלמילי דבי מדרשא - 3 כר'
סט. לואיס St. Louisתרפ"ג - תש"הגרודזנסקי, צבי הירש בן מאירמילי דברכות - 2 כר'

וילנה Vilnaתרל"זהינדין, משה יהודה ליב בן שמואלמילי דברכות
בני ברקתשס"בוייס, אפרים יהודה בן יוסף מאירמילי דברכות
בני ברקתשס"אלוי, מאיר ליאור בן יוסףמילי דברכות
ניו יורקחש"דפינקל, מאיר הלוימילי דברכות
קרית ספרתשס"חפישר, אהרון בן יחיאל מיכלמילי דברכות

תל אביב Tel Avivתשי"זפרידמאן, שלום בן בנימיןמילי דברכות - א
חמ"דחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןמילי דברכות - מילי דאבות

ירושליםתשמ"זשוורץ, יואל בן אהרןמילי דברכות
ירושליםתשע"בפריצקי, אהרןמילי דהוריות

באר שבעתשע"טנזרית, אורןמילי דהספידא ליום השלושים
באר שבעתשע"טנזרית, אורןמילי דהספידא ליום השנה

קובץ הספדיםמילי דהספידא על הגאון ר"ד חנוך זילבר
חמ"דחש"דבעילום שםמילי דהספידא
ירושליםתש"עהספדים על הבה"ח ישראל נח בלוי ז"למילי דהספידא

בני ברק Bene Berakתשע"ההספדים על הגר"ח גריינימן זצ"למילי דהספידא - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"השולמן, שמואל ברוך בן מנחם ישראלמילי דהספידא
לונדון Londonתרפ"זשפירא, יעקב יוסף בן שמואלמילי דהספידא

ירושליםתשע"טפריצקי, אהרן בן אברהם יעקבמילי דזבים
מודיעין עיליתתשע"בברדה, דניאל שמעון בן איתןמילי דחזקת הקרקעות והמטלטלין

מודיעין עיליתתשע"זבוסקילה, שאול בן יוסףמילי דחנוכה
לייקוודתשע"זווארמאן, אברהם דוד בן אשרמילי דחסידותא <מהדורה חדשה>

ניו יורקתשנ"הווארמאן, אברהם דוד בן אשרמילי דחסידותא - 2 כר'
קרית ספרתשס"זפישר, אהרון בן יחיאל מיכלמילי דטהרה
לוס אנג'לסתשע"חפלדמן, אהרן בן יצחק בערמילי דטהרה
ירושליםתשע"בפריצקי, אהרןמילי דטהרות
ירושליםתשע"בפריצקי, אהרןמילי דכתובות
ירושליםתשס"חשרעבי, דוד בן בנימיןמילי דמוקצה
ירושליםתשע"טגולדשטיין, אברהםמילי דמילה
בני ברקתשע"הפישהוף, מרדכי בן תנחוםמילי דמילה
ירושליםתשע"בפריצקי, אהרןמילי דמכות

ירושליםתש"עברדה, דניאל שמעון בן איתןמילי דממון - 2 כר'
תשע"ולוס אנגלסכולל לינ"קמילי דמערבא - 2 כר'

חמ"דתשס"וכולל לינקמילי דמערבא - שבת ועירובין



בני ברקתשס"טרוזנטל, יוסף גרשוןמילי דמקרא
ירושליםתשנ"דזק"ש, מרדכי יהודה ליבמילי דמרדכי - 2 כר'

ישיבת עטרת שלמה - כולל משפחת וולףמילי דמתיבתא - 2 כר'
ירושליםתשע"בפריצקי, אהרןמילי דנדרים
ירושליםתשס"גמילר, אשר בן יצחקמילי דנהנה

חש"דפרידר, יוסף דוד בן שמואל משהמילי דנזיקין ח"א
מודיעין עיליתתשע"בברדה, דניאל שמעון בן איתןמילי דנזיקין
איטקונן Chernyshevskתרל"גהינדין, משה יהודה ליב בן שמואלמילי דנזיקין
אשדודTunisחש"דהכהן, שלום אביחימילי דנזיקין

ירושליםתשס"וטוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריהמילי דנזיקין - 3 כר'
מודיעין עיליתתשע"הפזריני, דודמילי דנזיקין - 2 כר'

בני ברקתשע"חמנדלבוים, דוד אברהםמילי דנחמתא
אחיסמךתשפ"בלנדא, משה יחיאל בן יצחקמילי דנפשות

ירושלים Jerusalemתשע"טטאראב, עזרא בן אליהו הכהןמילי דעזרא <מהדורת מכון צופה פני דמשק>
ירושלים Jerusalemתרפ"דטאראב, עזרא בן אליהו הכהןמילי דעזרא
לבוב Lvovתרס"דתאומים, משה בן אפריםמילי דפיסחא
ירושליםתשע"חפריצקי, אהרן בן אברהם יעקבמילי דפרה

ירושליםתשע"בפריצקי, אהרןמילי דקדושין
ירושלים Jeruasalemתש"עקובץ ישיבת מירמילי דקידושין
ירושליםתשס"טרביץ, יוסף אהרון בן מיכאלמילי דקידושין
בני ברקתשע"וקופמן, אהרן בן מרדכימילי דרבנן
בני ברקחש"דשקלארש, משה מנדל בן זלמן אריהמילי דרבנן

ירושלים Jerusalemתשמ"זסגל, מאיר אריה בן נתן דודמילי דשבתא - 2 כר'
ירושליםתשע"אאייזנשטיין, יהודהמילי דשטרות
ירושליםתשס"גהכהן, אברהם בן משהמילי דשליחות
ירושליםתשנ"אאזכרי, אלעזר בן משה -פכטר מרדכימילי דשמיא
ירושליםתשס"זאזכרי, אלעזר בן משהמילי דשמיא

קרית ספרתשע"בפישר, אהרןמילי דשמעתא - שבת, מלאכות שבת
מודיעין עיליתחש"דפישר, אהרןמילי דשמעתתא - 2 כר'

ירושליםתשע"גלורץ, יעקב בן נפתלי צבימילי דתכשיט - במה אשה
אחיסמךתשפ"אלנדא, משה יחיאל בן יצחקמילי דתערובות
בני ברקתשנ"טרוזנטל, יוסף גרשוןמילי דתפילין
ישראלתשנ"בכהן, חיים בן שלמה מטריפולימילי מחיים

ליקוודתשס"זביבר, אברהם זאבמילי מעלייתא
פרנקפורט דאודר Frankתקמ"אמיכלשטטר, ישראלמילין דרבנן



חמ''דתשס''ובוגץ', יצחק בן יהודה ליבמילין זעירין - 4 כר'
ברוקליןתשס"אמערכת בית צדיקים (באבוב)מילין יקירין - 2 כר'

ירושליםתשס"ואדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"אמילין קדישין - 2 כר'
ביתר עיליתתשע"בגרומן, מרדכי בן שלמה צבימילתא בטעמא - 3 כר'

חמ''דתש''עשמש, שמואלמילתא בטעמא
ירושליםתש"עקובץמילתא דשטרא

ירושליםתשס"זלאנגער, צבי משה בן עזריאל דודמילתא דשכיחא - 3 כר'
חמ"דתשכ"חמנחם מנדל בן ברוך בנדט משקלוב - טולידנו, שממים אדירים <מים מתוקים>

זאלקוואתקל"זאשר בן שלמה זלמןמים אדירים
ניו יורקתשס"חיאקאבאוויטש, מנחם מאירמים אדירים - 2 כר'

ירושליםתשס"חמנחם מנדל בן ברוך בנדט משקלובמים אדירים - מנחם ציון <מהדורה חדשה>
ניו יורק New Yorkתשי"אסאוויצקי, מרדכי בן יוסףמים אדירים

עתניאלתשס"חנגן, יעקבמים בריאה והתגלות
תל אביבתשנ"במצגר, יונה בן אלימלךמים ההלכה - 4 כר'

שלוניקי Salonikaתר"ובן ארולייא, אהרן אברהםמים החיים
אמשטרדם Amsterdamתרמ"דוויינקופ, יצחק יוסף בן-ציוןמים זכים

ירושליםחש"דדי סילווה, חזקיה בן דודמים חיים <מהדורה חדשה>
ירושליםתשע"חמשאש, יוסף בן חייםמים חיים <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ירושליםתשע"חמשאש, יוסף בן חייםמים חיים <מים טהורים> - ד
ירושליםתשע"חמשאש, יוסף בן חייםמים חיים <מים קדושים> - ג

ירושלים Jeruasalemתשע"ונוסבוים, שמואל אברהםמים חיים <על הגר"ח קרייזווירט>
תפרחתשס"גטוניק, אבנרמים חיים על ליקוטי מוהר"ן

דירנפורט Dyhernfurtתס"גהורוויץ, חיים בן יהושע משה אברהם הלוימים חיים שני
ירושליםתשע"ומים חיים - גיטין

פירט Fuerthתקט"זאברהם חיים בן שמואל פייבוש הכהןמים חיים
לונדוןתרצ"האורבך, חייםמים חיים

ירושליםתש"פאקוקה, שמעוןמים חיים - ברכות
ניו יורק New Yorkתרע"טאשרי, חיים יחיאל בן יצחק מרדכימים חיים

ביתר עליתתשס"טבן נעים, אילןמים חיים - 2 כר'
ירושליםתשע"גבעילום שםמים חיים - ארבעת המינים

פיטרקובתר"צברונרוטה, חיים מרדכי בן נתן צבימים חיים
מודיעין עיליתתשס"בדי סילווה, חזקיה בן דודמים חיים - 2 כר'
ירושליםתשנ"זדייטש, חיים יהודה בן יוסף הלוימים חיים - 2 כר'

בני ברקתש"עדיין, נסים בן שלמהמים חיים
קרית ספרתשנ"זהוכמן, חיים אריה בן שלום יהודהמים חיים - מצות התלויות בארץ



דירנפורט Dyhernfurtת"נהורוויץ, חיים בן יהושע משה אברהם הלוימים חיים
תל אביבתשנ"אהלוי, חיים דוד בן משהמים חיים - 3 כר'

ירושליםתשע"זחי, משה ישראלמים חיים
ניו יורקתשע"גטלר, שמואל שלמהמים חיים

בית שמשתשס"זכהן, יוסף חיים בן אפריםמים חיים - עירובין
ורשה Warsawתרל"הלוריא, יחיאל מיכל בן יעקבמים חיים
בני ברקתש"עמאזוז, חייםמים חיים

נהריהחש"דמאזוז, שושן בן כמוסמים חיים - בני שושן א, ספר החיים, אנשי השם
תפרחחש"דמלכה, אליעזרמים חיים

אנטוורפןתשע"המרזל, יצחקמים חיים - 2 כר'
פס Fezתרצ"דמשאש, יוסף בן חייםמים חיים - 3 כר'

בני ברקחש"דנשרי, אברהם צבי בן יצחק אייזיקמים חיים
ירושליםתשל"דספר זכרוןמים חיים
בני ברקתשנ"אקובץ חידושי תורהמים חיים
גייטסהעדתשנ"זקרויס, חיים בן גבריאלמים חיים

זיטומיר Zhitomirתרי"ז - תרי"חרפאפורט, חיים בן דוב בריש הכהןמים חיים - 2 כר'
ירושליםתשע"גשמואלביץ, חיים ליב הלוי (מתורתו), פריימן, דודמים חיים - 3 כר'

אלעדתשס"חשני, אליהו דרור - אלעד, נסיםמים חיים
בני ברקתשס"וחיון, חיים בן אהליאבמים חיים, באר מרים

ירושליםתשס"חעדל, יהודה ליב בן משה הלוימים טהורים <מהדורה חדשה>
ביאליסטוק Bialystokתקע"ז - תשי"זעדל, יהודה ליב בן משה הלוימים טהורים השלם - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הגוטמן, צבימים טהורים - מכשירין, זבין

ברדיטשובתרס"וווייסבלאט, נחוםמים טהורים
נתיבותתשמ"טמהדאר, מסעודמים טהורים

ליקוודתשע"דשוורץ, אלתר יהודה אריה - וויס דודמים טהורים - 2 כר'
ליקוודתשס"הקאצנלנבוגן, יחזקאל בן אברהםמים יחזקאל <מכון משנת ר"א>

פוריצק Poryckתקמ"וקאצנלנבוגן, יחזקאל בן אברהםמים יחזקאל
ורנוב Vranov Nad Toתרצ"גקוסטליץ, גבריאל בן אהרןמים מגבא
ירושליםתשל"טטאגער, שלמה יהודה בן נתןמים מדליו

ביתר עיליתתש"פלייפניקר, דוד יחיאלמים מדליו - 3 כר'
ירושליםתשנ"גמכללה ע"ש רא"מ ליפשיץמים מדליו

טבריהתש"סקוק, איסר דב בן נחום הכהןמים נאמנים
ירושליםתשס"המעוז, יום טוב בן יוסףמים עזים

ירושלים Jerusalemתש"נבירדוגו, יהודה בן יוסף - אלבאז, רפאל משהמים עמוקים <פותר מים>
ברלין Berlinתקל"חמזרחי, אליהו בן אברהם - אליהו בן חייםמים עמוקים <תשובות ראנ"ח> - 2 כר'



מונקץ' Mukachevoתרע"דצימטבוים, רפאל בן משה מרדכי הלוימים עמוקים <פעמוני זהב, מנחת כהן, אסיפת דינים>
ירושלים Jerusalemתשל"חבירדוגו, יהודה בן יוסף - זריהן יעקב חימים עמוקים - גלי עמיקתא - שושנת העמקים

ירושלים Jerusalemתש"חבירדוגו, יהודה בן יוסףמים עמוקים - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתק"כסירקין, מרדכי בן נחמןמים עמוקים

ירושליםתשע"דשפירא, רפאל בן ישראל איסרמים עמוקים - ירח האיתנים
ירושליםתשמ"טאברהם משה בן אשר הלוימים קדושים - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתרי"בקריספין, יהושע משה מרדכי בן יצחקמים קדושים
בני ברקתשס"זקרסנטי, דניאל אליעזר בן אברהםמים קדושים - מקואות

ירושליםתשמ"טרבינוביץ, מרדכי בן נחום אליעזרמים ראשונים
ירושליםתשע"זבלויא, יצחק יהודהמים רבים - סוכה
ורשה Warsawתרנ"טדונר, נתן נטע בן צבי הכהןמים רבים - 2 כר'

חש"דישיבת אמרי משהמים רבים
לייקואודתשס"וליבוביץ, אברהם דוד בן חיים יצחקמים רבים

אמשטרדם Amsterdamתצ"זמילדולה, רפאל בן אלעזרמים רבים - 2 כר'
ירושליםתשפ"אקוט, מרדכי בן רפאלמים רבים

ירושליםתשמ"זיחיאל מיכל מזלאטשוב - גולדמן, שלמה מזוועהילמים רבים, יסוד צדיק
ירושליםתשל"טיחיאל מיכל מזלאטשוב - גולדמן, שלמה מזוועהילמים רבים, רזין דאורייתא, תפארת צבי זאב

ירושליםתשכ"זדוד בן מסעוד הלוימים שאובים
לייקוודתשע"זמנדל, משה בן יעקבמים שאובים - פסחים

שלוניקי Salonikaתקנ"טמיוחס, משה מרדכי יוסף בן רפאל מיוחסמים שאל
קרקוב Cracowתרנ"ודמביצר, משה יעקב בן יקותיאל זלמןמימי הדעת - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"הוויינטרויב, יעקב דוד בן יצחק אייזיק יום טובמימי הירדן
טבריהתשע"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןמימי קדם - בפסוקי התורה

ירושליםתשס"חספר זכרוןמימיני מיכאל
ירושליםתשנ"חפודור, מיכאל בן יוסף הכהןמימיני מיכאל - 4 כר'
ניו יורקתשס"הקלאגסבאלד, מיכאל  בן שלמהמימיני מיכאל - 6 כר'

ירושליםתש"ןצוריאלי, יוסףמינוי ושחיטה בתימן בדורות האחרונים
חמ"דתשע"והראל, משה אליהו בן אריה יהודהמיני מגדים
ירושליםתשע"ופרידמן, נתן נטעמיני מנחה

ביתרתשע"ויונה, יוסף שלום בן נפתלימיני מעדנים - פורים
ליוורנו Livornoתר"חפרחי, יצחק בן שלמהמיני מתיקה

ירושליםתשע"באלבאז, רפאל משה בן שמואלמיני מתיקה, עטרת פז, ארבעה שומרים, שיר חדש <מה
ברסלאו Breslauתקצ"אפיק, ישעיהו בן יהודה ליבמיני תרגומא - 2 כר'

ברדיטשוב Berdichevתרס"אשלז, צבי בן בן-ציוןמיני תרגימא
ישראלתשל"הספר קהילהמינסק - 3 כר'



קרקוב Cracowשע"חרבקה בת  מאירמינקת רבקה
ירושליםתשנ"טמורגנשטרן, אריהמיסטיקה ומשיחיות

ניו יורקתשע"חווייס, יוסף הכהןמיעוט המחזיק - 3 כר'
חולוןתשמ"אנחום, יהודה לוימיצירות ספרותיות מתימן

תל אביבתשל"גוסרמן, יעקב זונדל בן אליהו צבימיקירי ירושלים
ירושלים Jerusalemתרצ"טלופס, אליהו בן יעקבמיקירי ירושלם

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"ב - תרצ"חדזובאס, אברהם יצחק בן דוד מאירמיקירי ירושלמי - 3 כר'
ירושליםתשע"דיד הרב הרצוגמיקרופדיה תלמודית הלכתית - 9 כר'

ירושליםתשכ"גספר קהילהמיר - אנציקלופדיה של גלויות
תל אביבתשמ"אצינוביץ, משהמיר - תולדות ישיבת מיר

ירושליםתשע"דאלפסי, מסעוד רפאלמירא דכיא - 3 כר'
וילנה Vilnaתרל"חאפשטיין, אפרים מרדכי בן שלמה זלמן הלוימירא דכיא

בני ברקתשמ"איפה-שלזינגר, מרדכי בן שמואלמירא דכיא - 2 כר'
,[לבוב].[תרכ"ד]מרדכי בן יחיאל מיכל הלוימירא דכיא - 2 כר'

ליוורנו Livornoתקנ"בקאראוואליו, מרדכי ברוךמירא דכייא
יהודתשכ"וקירשבוים, יעקבמירושלים עד ירושלים

ווארשא,תרנ"ב,יעבץ, זאב בן זוסמאןמירושלם - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"דכשדאי, צבי בן דוד חייםמירכתי תבל

ניו יורקתש"יהרצמן, אלחנן יוסף בן שמואלמירער ישיבה אין גלות
ירושליםתשס"חבלוי, בצלאל חייםמישור הערבה
וילנה Vilnaתרנ"חשטראשון, אברהם דוד משה בן יעקבמישר נבוכים

ירושלים Jerusalemתש"עדיין, יוסף חיים בן טוביהמישרים אהבוך - 2 כר'
חולוןתשס"חמזלומיאן, ישימישרים אהבוך
ירושליםתשנ"הפרלמן, אלתר משה אהרןמישרים - 2 כר'
ניו יורקתשכ"חקובץ תורנימישרים - 9 כר'

קרקוב Cracowת"ויהודה בן אברהם יעקב מפוזנהמכבי יהודה
ירושליםתשע"גבוים, משהמכבשונה של פשיסחא

ירושליםתשע"אכולל עיון דחסידי בעלזאמכון הוראה ומשפט - 12 כר'
ניו יורק New Yorkתש"ערוזנברג, חיים בן ציוןמכון לשבתך - 7 כר'
ירושליםתשמ"חהמבורגר, בנימין שלמהמכון מורשת אשכנז

ניו יורקתש"עמכון קול אריהמכון קול אריה
בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צבימכון שבתך - 3 כר'
ירושליםתש"עפפויפר, יהודה אריה בן אהרן - שומן, משולם יוסףמכונת גילוח בהלכה

ירושליםתש"סגוטל, נריה משה בן שלמהמכותבי ראי"ה
ירושליםתשי"דגרבוז, אפרים זאב בן צבי אריהמכילתא <הר אפרים>



וילנה Vilnaתר"דלנדא, יצחק אליהו בן שמואלמכילתא <ברורי המדות, מיצוי המדות, איפת צדק>
קושטא Istanbulרע"המכילתא. רע"המכילתא <דפו"ר>

ירושליםתש"לברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבמכילתא דרבי ישמעאל <ברכת הנצי"ב> - 2 כר'
פרנקפורט דמין Frankfתרצ"אמכילתא. תרצ"אמכילתא דרבי ישמעאל <הורוויץ>

וינה Viennaתר"לשלום, מאיר אישמכילתא דרבי ישמעאל <מאיר עין>
ירושלים Jerusalemתשט"ומכילתא דרבי שמעון בן יוחאימכילתא דרבי שמעון בן יוחאי <אפשטיין>

פרנקפורט דמין Frankfתרס"המכילתא דרבי שמעון בן יוחאימכילתא דרבי שמעון בן יוחאי <הופמן>
אודסה Odessaתרמ"וקובץ תורנימכילתא דרבנן

ירושליםתשע"גקויפמאן, אורי יהודה בן חיים לייבמכילתא עם פירוש אור יהודה - 2 כר'
אשדודתשע"חלבקוביץ, אברהם ישראל בן דוד דובמכירת המצוות בהלכה
בני ברקתשמ"טשטרן, שמואל אליעזרמכירת חמץ כהלכתו

לבוב Lvovתרנ"בגאסנבויאר, שמואל נחום בן קהת הלוימכירת חמץ
ירושלים Jeruasalemתשע"גרפאלי, מרדכי חיים בן אברהםמכירת חמץ

ירושליםתש"היערי, אברהם בן חיים יוסףמכירת ספרים בתימן על ידי שליחי ארץ ישראל
ניו יורקתשס"חהרצמן, אלחנן יוסףמכל מלמדי השכלתי
מודעין עליתחש"דהופמן, יוסף בן שלמה צדוקמכל משמר נצור לבך

פודגורזה Podgorzeתרס"בלואנץ, אליהו בן משהמכלול יופי - 3 כר'
ירושליםתשנ"אמכללה ירושלים לבנותמכלול - 16 כר'
פירט Fuerthתקנ"גקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)מכלול - 3 כר'
ירושליםתשע"טגבירץ, מנחם משהמכלי ראשון

ירושליםתשמ"אקרויס, חיים בן ישעיהומכלכל חיים בחסד
סטו מרה Satu Mareתרצ"דמאליק, חיים יצחק בן משה יעקבמכלכל חיים
בני ברקתשס"דפרידמן, פנחס שלום בן שלמהמכלכל חיים
ירושליםתש"לאבן כליפא, דוד בן מכלוףמכלל יופי

אמשטרדם Amsterdamת"כ - תכ"אאבן-מלך, שלמהמכלל יופי - 4 כר'
חש"דחמ"דאוריאל, יואבמכלל יופי - 4 כר'

ורשה Warsawתרמ"גלואנץ, אליהו בן משהמכלל יופי
פרנקפורט דאודר Frankתקל"היצחק בן בן-ציון מקוצקמכלל יפי

סט. לואיס St. Louisתרע"ומושקין, יחיאל מיכל בן ירמיהומכלל יפי - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"ווויינטרויב, יעקב דוד בן יצחק אייזיק יום טובמכלל מציון
תל אביבתשכ"גרוזנבוים, אשר בן אברהםמכמני אשר

תל אביב Tel Avivתרצ"טעוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלמכמני עזיאל - 5 כר'
תל אביבתש"ןנחום, יהודה לוימכמנים מחשיפת גנזי תימן

ירושלים Jerusalemתש"טגולדשטיין, נחמן בן צבי אריהמכניע זדים
ירושלים Jerusalemתשי"דאגודת ישראלמכנסיה לכנסיה



(New Yorkתשי"בווינד, שלמה בן ישראל הלוימכנסת עד כנסת
ירושליםתשס"טישיבת מרכז הרבמכנשתא דבי דרי - ב"מ

קרני שומרוןתשנ"אישיבת קרני שומרוןמכרמי שומרון - 2 כר'
חמ"דחש"דמשמרת השבתמכשירי החשמל בשבת בעידן הדיגיטלי

חמ"דתשס"זשמאע, אליהו בן יוסף הלוימכשירי מילה  <צור חרבו>
ירושליםתשע"בשילוני, מיכאל מנחם בן יצחקמכשירי מילה

ניצןתשפ"אגוטל, נריה (עורך)מכת מדינה - הלכות מדינה במשבר הקורונה
ניצןתשפ"אמכת מדינהמכת מדינה
המבורג Hamburgתע"הבינקוביצר, אליהו בן אריה ליב הלוימכתב אליהו

ליוורנו Livornoתקס"דדרוהוביטשר, ישראל נחמן בן יוסףמכתב אמת ליעקב
סיגט Sighetתרמ"טסיגט. קהל עדת יראיםמכתב גלוי עם מלחמת מצוה

ניו יורק New Yorkתש"כרייניטץ, יהושע ברוך בן נתן פייטלמכתב הראשון והשני
תל אביב Tel Avivתש"בג"פ"ןמכתב חוזר

תל אביב1932משה אבן עזראמכתב חסדאי בר שפרוט ליוסף מלך הכוזרים
מודיעין עיליתתשס"ווינטרויב, ישראל אליהו - בירנהק, אברהם ישעיהומכתב ישראל - 2 כר'

ירושליםתש"עבעילום שםמכתב לבן ישיבה
אזמיר Izmirתרכ"ומדיני, חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהומכתב לחזקיהו
נתיבותתשס"דפרץ, חזקיהמכתב לחזקיהו
חמ"דחש"דבעילום שםמכתב לידיד

חמ"דחש"דעדס, יעקב בן יהודהמכתב לשואלים מהמפונים מגוש קטיף
ירושליםתשנ"דאלפאנדארי, אליהו בן יעקבמכתב מאליהו  <מהדורת ישמח לב>

קושטא Istanbulתפ"גאלפאנדארי, אליהו בן יעקבמכתב מאליהו - 2 כר'
וילנה Vilnaתרס"בבונימוביץ, דוד בן אליקיםמכתב מאליהו

בני ברקתשס"טדסלר, אליהו אליעזרמכתב מאליהו - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemתש"ספרץ, אליהו בן יעקבמכתב מאליהו

ירושלים Jerusalemתשי"ב - תשט"וסופר, שמעון בן משהמכתב סופר - 3 כר'
שלוניקי Salonikaתרט"וחיים ניסים שלמה בן מרדכימכתב שלמה

ניו יורקתשנ"המכתב שנת המאהמכתב שנת המאה
ברדיטשוב Berdichevתרנ"דלרמאן, אליהומכתבי אליהו

,(פיטטסבורג),תרע"ב]גליק, יוסף זליג בן שלמה זלמןמכתבי אנשי שם
ווין,תרכ"ולטריס, מאיר בן גרשון הלוימכתבי בני קדם
קרקוב Cracowתרנ"בדמביצר, חיים נתן בן יקותיאל זלמןמכתבי בקרת

פרנקפורט דמין Frankתרע"גאגודת ישראלמכתבי ברכה והסכמה
ברוקליןתשע"דמערכת בית צדיקים (באבוב)מכתבי הדרכה

בואנוס איירס,חש"דשחיבר, יצחקמכתבי ההלכה יצחק ירנן



אושפיזאי, מנחם יהודה בן משה בן-ציון הלוימכתבי הערכה מאת כבוד הרבנים הגאונים שליט"א על ס
ניו יורק New Yorkתשי"גפופקו, אריה ליב בן ישראל מאיר הכהןמכתבי הרב חפץ חיים

ירושליםתשע"אכהנא שפירא, דודמכתבי הרב מפירט זצ"ל
בני ברקתשס"אפרידמאן, מנשה שמחה בן יחיאלמכתבי השמש בגבורתו

בני ברקתשע"זרוטנברג ישראל בן מרדכי - מועלם, יהונתן בן עוזימכתבי חזון איש - צורת אות צ
מנסשסתרתש"פפרידמן, ישראלמכתבי חיזוק

פילדלפיהתרפ"השפירא, טוביה פסח בן מאיר הלוימכתבי ט"ף שפירא - 2 כר'
ירושלם,תרצ"באלכסנדרוב, שמואל בן הללמכתבי מחקר ובקרת

ברדיטשוב,תרנ"ד)פרידמאן, דוב אריה בן טוביה מיכלמכתבי מסחר
וינה Viennaתרפ"טניימאן, משה שמואל בן מנחםמכתבי עברית

ירושלים,תרצ"אפילאטוס, פונטיוסמכתבי פונטיוס פילטוס
בני ברקתשמ"והגר, חיים מאיר בן ישראלמכתבי קודש

ניו יורקתשל"גכולל אברכים דבאבובמכתבי קודש - באבוב
ירושליםתשס"דגראס, יחיאל בן דוד צבימכתבי רבי יחיאל האמאקער

ישראלתשכ"טאיגר, עקיבא בן משהמכתבי רבי עקיבא איגר
Pragתרי"זבונדי, מנחם מנדל (עמנואל)מכתבי שפת קדש

תל אביבתשנ"זאלטר, אברהם מרדכי בן יהודה אריה ליבמכתבי תורה
בילגורי Bilgorajתרצ"זקאלינה, מרדכי - רוזין, יוסףמכתבי תורה

רחובותתשע"טבר אילן, נפתלי בן טוביהמכתבים אחרונים ממחנה קייליס בוילנה
ניו יורקתשס"גאוסף מכתבים מגדולי ישראלמכתבים ואגרות קודש

ירושליםתש"ןעמנואל, יונהמכתבים וזכרונות מתקופת השואה
כוכב יעקבתשס"זבוצ'קו, משה בן ירחמיאל אליהומכתבים ומאמרים הרב בוצ'קו

ירושליםתשכ"הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבמכתבים ותקנות
חמ"דתשע"טוולנר, משה דבמכתבים לבודפסט
ירושליםתשס"דשניצר, שמואלמכתבים למשגיח

ורשה Warsawתרפ"גישראל בן אליעזר (בעש"ט)מכתבים מהבעל שם טוב ותלמידיו
ניר גליםתשס"טלנדאו, שרהמכתבים מעמק הבכא

ירושלים Jerusalemתרפ"זגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צבימכתבים על מושבות ארץ ישראל - א
צ'רנוביץ Chernovtsyתרפ"אמרגליות, ישראלמכתבים קדושים

ניו יורק New Yorkתרצ"גליבוביץ, נחמיה שמואל בן יצחקמכתבים
ליוורנו Livornoתקנ"בחסאן, דוד חיים שמואלמכתם לדוד <קדשי דוד>

בני ברקתשל"חספר זכרוןמכתם לדוד <ר' דוד שרעבי>
ירושליםחש"דספר זכרוןמכתם לדוד <רבי דוד ששון>

ניו יורקתשע"דשפרבר, דוד בן ברוך קלונימוסמכתם לדוד <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ניו יורקתשנ"דהירשפעלד, דוד יודאמכתם לדוד - נדרים



ברדיטשובתרס"דהלר, יצחק בן נחמןמכתם לדוד - 2 כר'
ונציה Veniceש"ווויטאל, דוד בן שלמהמכתם לדוד

ירושליםתשע"הכהן, דוד בן יוסףמכתם לדוד - כתובות
ירושליםתשנ"זלזכר רבי דוד צבי גרליץמכתם לדוד
ירוחםחש"דמלול, דוד בן יוסףמכתם לדוד

מנצ'סטר Manchesterתשע"חפאללאק, שמואל דוד בן אהרןמכתם לדוד - קידושין
שלוניקי Salonikaתקל"בפארדו, דוד בן יעקבמכתם לדוד - 2 כר'
בני ברקתשנ"וקריסטל, דוד יהודה הכהןמכתם לדוד - 2 כר'
ירושליםתשכ"זשפרבר, דוד בן ברוך קלונימוסמכתם לדוד - 4 כר'

ירושליםJerusalemתר"םפירירה, אהרן רפאל חיים משה בן יצחקמכתם שלום ישראל, מכתם שלום ירושלם
ניו יורקתשס"בקליין, מנשה בן אליעזר זאבמל ולא פרע

בעילום שםמלא אור - ט"ו באב
תשס"דמויאל, ניסיםמלא העומר מן <פרקי אבות> - א

פיוטרקוב,(הס' תרפ"ח)צינץ, אריה ליב בן משהמלא העומר - 14 כר'
ירושליםתשמ"אבלויא, יעקב ישעיהמלא העמר - לקט העמר

ורשה Warsawתר"מיולס, יעקב צבי בן נפתלימלא הרועים א - ג
הלברשטאטט,תרי"טיולס, יעקב צבי בן נפתלימלא הרועים
בערלין,ת"רלקט מאמריםמלא חפנים

בני ברקתשע"בצוריאל, משה בן יחזקאלמלא כל הארץ כבודו
אלטונה Altonaתקל"ויהודה ליב בן משה מהמבורגמלא פי הגדי

פרנקפורט דמין Frankfת"עשפיץ, אברהם נפתלי צבי הירש בן משה הלוימלא רצון
ישראלתשמ"דספר קהילהמלאבה - 2 כר'

פקש Paksתרס"גסופר, זוסמאן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלמלאה קטרת - 2 כר'
ירושליםחש"דמלאים זיו - 3 כר'

בני ברקתשס"בדיין, נסים בן שלמהמלאים זיו
בני ברקתשנ"טסתהון, חיים דוד - גרוס, מרדכי בן צדוקמלאך הברית <כרסייא דאליהו> - 3 כר'

בית חלקיהתשע"אגונן, אורי שלוםמלאך הברית
ירושליםתשל"ויוסף חיים בן אליהומלאך הברית
ירושליםחש"דטיטאצק, יוסףמלאך המשיב

רעננהתש"פהבר, שמחה בן שמואלמלאכה ומעשה בשבת
ירושליםתשכ"ורבינוביץ, יצחקמלאכי עליון
ירושלים,,תרכ"ב]משה בן אליהו מלובליןמלאכי קדש

ירושליםתשס"הרז, שמחהמלאכים כבני אדם - הרב אברהם יצחק הכהן קוק
ניו יורקתשפ"אבראדי, אלעזרמלאכת אב

ורשה Warsawתרצ"חלוריא, משה בצלאל בן שרגא פייבושמלאכת בצלאל



ירושלים Jeruasalemתשע"הששון, משה הלל בן אלישעמלאכת הבורר
וינהתקצ"בניימן, משה שמואלמלאכת החשבון
ירושלים Jeruasalemתשע"הששון, משה הלל בן אלישעמלאכת המפרק
ירושליםתשס"אבן זאברה, משהמלאכת הסופר

ישראלחש"דפלקלס, אלעזר בן דודמלאכת הקדש <מהדורה חדשה>
ליוורנו Livornoתקס"גטולידאנו, משה בן דניאלמלאכת הקדש
פרג Pragueתקע"בפלקלס, אלעזר בן דודמלאכת הקדש
ניו יורק New Yorkתש"חקופלוביץ, אברהם יעקב בן גדליהמלאכת הקודש
Frankfurt am Main[תרכ"ה]נויבואר, אברהם בן יעקבמלאכת השיר
ורשה Warsawתרס"בלוריא, משה בצלאל בן שרגא פייבושמלאכת חושב
בני ברק Bene Berakתשע"וגוטמן, אברהם בן יהודה ליבמלאכת חכמה
וינה Viennaתרכ"דבר"ח, יהודה ליבש בן ממלאכת חרש

וילנה Vilnaתרל"החפץ, יחזקאל בן אליעזרמלאכת חרש - 2 כר'
מלאכת חשב על שבע סוגיות

ירושליםתשנ"טאבן צור, חביב אורי בן שלמהמלאכת חשב
ירושלים Jerusalemתשנ"חסוקולובסקי, משה בן שמואלמלאכת יום טוב <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתשט"זסוקולובסקי, משה בן שמואלמלאכת יום טוב
ירושליםתשע"דוויס, יוסף בן יקותיאל יהודהמלאכת יוסף - וסתות

בני ברקתשס"טוייס, יוסף בן יקותיאל יהודהמלאכת יוסף - שחיטה, בן פקועה
חמ"דחש"דזר, שמואלמלאכת יוסף - 3 כר'

ירושליםתשפ"אשילוני, מיכאל מנחם בן יצחקמלאכת מבשל - קיצור דינים וביאורים
אלעדתשע"טאטינגר, יעקב משה בן ברוך מרדכימלאכת מחשבת - 6 כר'

פרג Pragueתקל"האיידליץ, אברהם משה זרח בן מאירמלאכת מחשבת
חמ"דתשע"זאקער, מאיר בן מנחםמלאכת מחשבת
תפרחתשע"גגוטליב, ישראל מתתיהומלאכת מחשבת

ירושליםתשנ"בגרינשפאן, נחמן שלמה בן יעקב משהמלאכת מחשבת - 4 כר'
בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהמלאכת מחשבת

ויניציאה,,ת"ע]חפץ, משה בן גרשוםמלאכת מחשבת - 3 כר'
ירושליםתשנ"ה - תשנ"זמאור, מנחם זאבמלאכת מחשבת
ירושלים Jerusalemתרפ"טבראוור, יהודה נח בן אברהם אלכסנדרמלאכת מפרק

ניו יורקתשס"וציגלהיים, שלמה הללמלאכת נכרי - 2 כר'
ירושליםתשע"חאילן, מרדכי בן יעקב דודמלאכת עבודה
בני ברקתשע"הוינברג, דודמלאכת עבודה

ירושליםתשנ"טניגרין, משהמלאכת עבודת הקדש - 2 כר'
ירושליםתשס"זכרפס, דודמלאכת עור



ביתר עיליתתשנ"דטהרני, דוד בן יעקבמלאכת שבת
ליקוואדתשס"דניומאן, דוד זכריה בן אביגדורמלאכת שבת
ירושליםתשנ"דשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןמלאכת שבת
שלוניקי Salonikaתרכ"גחכים, שלמה בן שמואלמלאכת שלמה

מינכן Munichתרל"ו - תרל"טטויסיק, שלמה זלמן בן שלוםמלאכת שלמה - 2 כר'
פתח תקוהתשכ"חמילר, שלמה בן דוד אלימלךמלאכת שלמה
ירושליםתשס"בקלירס, שלמהמלאכת שלמה
שלוניקי Salonikaתרכ"בקמחי, שלמה בן נסים יוסף דודמלאכת שלמה

תל אביבתשכ"באליעזרי, שמואלמלאכת שמואל - א
ירושלים Jeruasalemתשע"ודרזי, שמואל בן יצחקמלאכת שמואל

אלטונה Altonaתרי"גבאמברגר, יצחק דוב בן שמחה הלוימלאכת שמים - 3 כר'
ניו יורקתשמ"חשפיץ, דודמלאכת שמים
בית שמשתשע"גביטון, שמעוןמלאכת שמעון

בעילום שםמלאכת - קושר ומתיר
ירושליםתשע"חשבתאי, עובדיה בן אלעזרמלאכתו אשר עשה

פיוטרקוב Piotrkowתרע"בגורדון, אהרן בן מאירמלאת אבן
ורשה Warsawתרמ"א - תרמ"הקוזאק, אברהם יהודה ליבמלאת אבן - א-ב

ניו יורקתש"יספר קהילהמלבה - פנקס מלאווע
ניו יורקתשע"אאייכנשטיין, ישכר בריש בן אלכסנדר סנדר יום טובמלבוש לשבת ויום טוב <מהדורה חדשה>

מונקץ' Mukachevoתרפ"זאייכנשטיין, ישכר בריש בן אלכסנדר סנדר יום טובמלבוש לשבת ויום טוב
ורשה Warsawתרכ"באויערבאך, דוד צבי בן חייםמלבושי טהרה <עם באר מים חיים>

וילנה Vilnaתרמ"א - תרנ"בבאסליאנסקי, יום טוב ליפמאן בן יהודה זאבמלבושי יום טוב - 3 כר'
ורשה Warsawתרנ"ה - תרנ"זהלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלוימלבושי יום טוב

ירושליםתשנ"אבלויא, יעקב ישעיהמלבושי ישע
ירושליםתשנ"אחיימוביץ, נחוםמלבושי כבוד ותפארת
בני ברקתשס"זגלבר, מרדכי בן שמואל מאירמלבושי מרדכי - 3 כר'

בני ברקתש"פטואשי, עובדיה הלוי בן מרדכימלבושי עבד
חמ"דחש"דמלבים מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל - קלצקין, הללמלבי"ם הקצר עה"ת

ירושלים Jerusalemתשי"בברכות, זכריהמלה טבא - 2 כר'
ירושליםתשמ"אבלוי, יצחק שלמהמלוא העומר
ירושליםתשל"בעידאן, מכלוף בן משהמלוא העומר
לובלין Lublinתרפ"הקלאצקין, אליהו בן נפתלי הירץמלואי אבן

ירושליםתשל"דשיינברג, חיים פינחס בן יעקב יצחקמלואי אבן - 5 כר'
ירושליםתשס"דלורינץ, שלמה זלמןמלואי שלמה

וילנה Vilnaתרס"טרבין, משה יצחק בן שלמהמלואים למשה



ניו יורקתשכ"גחפץ בן יצליחמלואים לספר המצות של רב חפץ בן יצליח
ירשליםתשע"ואטיאס, ישראל בן יעקבמלואת אבן - 4 כר'

בני ברקתשנ"הלוי, משה בן יוסףמלוה ה' - 2 כר'
ישיבת כנסת יצחק קרית ספרמלומדי מלחמה - 2 כר'

מעלה אדומיםתשס"דרבינוביץ, נחום אליעזר בן איתמרמלומדי מלחמה
דרהאביטשתרנ"וזאב פאלאק, יהושעמלון אורחים
ורשה Warsawתרנ"חליינר, חיים שמחה בן אברהם יהושע השלמלון אורחים

ביאליסטוק Bialystokתר"עאדלמאן, מרדכי יצחק בן שמחה ראובןמלון השתים - 2 כר'
לונדון,תרפ"זקרוא, ברוך בן יעקב יוסף הלוימלון שמושי לתלמוד למדרש ולתרגום - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתשט"וסמבטיון, משה בן אהרןמלון תלמודי
בזל Baselרפ"זמשה בן מימון (רמב"ם)מלות ההגיון <דפו"ר>

ונציה Veniceש"ימשה בן מימון (רמב"ם)מלות ההגיון - 6 כר'
ביתר עליתתשע"זחזן, יששכר בן בן ציוןמלח ברית
ירושלים Jeruasalemתשע"וששון, משה הלל בן אלישעמלח ברית

ניו יורק New Yorkתרנ"חבנימינזון, אברהם ליב בן משהמלחמה בשלום
שקלוב Shklovתקנ"זכ"ץ, חיים אברהם בן אריה ליבמלחמה בשלום - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתרצ"אטריוואקס, אברהם יצחק בן גבריאלמלחמה ושלום בארץ-ישראל
אמשטרדם Amsterdamתע"דחאגיז, משה בן ישראל יעקבמלחמה לה' - 2 כר'

קלערקסדארף -ווילנאאייזנברג, שמעון זאבמלחמה שטויב
בני ברקתשנ"גשפרכר, נ.מלחמות אני עשיתי

תל אביב,תרצ"טאפשטיין, משה בן בצלאל יעקבמלחמות גוג ומגוג והגאולה
הנובר Hanoverתרכ"זאברהם בן משה בן מימוןמלחמות ה'
הנובר Hanoverתקצ"ו-תרכ"הזוטרו, אברהםמלחמות ה'
ירושליםתשכ"גיעקב בן ראובןמלחמות ה'
ירושליםתקצ"טמאיר בן אליהומלחמות ה'
ניו יורקתשמ"גסאקס, יוסף עורך. התאחדות הרבנים דארה"במלחמות ה'

וילנה Vilnaתרמ"דיוסף בן מתתיהו הכהןמלחמות היהודים עם הרומאים - 2 כר'
קורץ Koretsתקפ"גשפירא, שמשון יואל בן יצחק הלוימלחמות הלוים

ירושלים Jeruasalemתר"ערפאלי, שמואל בן משהמלחמות הפלחים בארץ ישראל
ברלין,תרפ"גלוי בן גרשון (רלב"ג)מלחמות השם - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"אלובארט, מרדכי יהודה בן ישראל יואל חייםמלחמות יהודה - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חמאמלוק, צבי יהודה בן מרדכי הלוימלחמות יהודה
ירושלים Jerusalemתשי"טנריה, משה צבי בן פתחיהמלחמות שבת
ווילנא,תר"םפרידמאן, אהרן בן יחיאל מיכלמלחמת אהרן

ברליןתרצ"זהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלמלחמת האברים ליום טוב שוריאנו ומלחמת הקיץ והחור



קרקובש"ואבן-שבתי, יהודה בן יצחק הלוימלחמת החכמה והעושר - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"הגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צבימלחמת היהודים במיסיון

ירושליםתשכ"דיוסף בן מתתיהו הכהן - תרגום, שמואל חגימלחמת היהודים
ירושליםתרצ"המארמורשטיין, משה אליהומלחמת היצר
כזבלנכה Casablancaתרפ"האליקים, משה מאיר חי בן ניסיםמלחמת המגן
ירושליםתשע"חבעילום שםמלחמת הרוח

ירושלם,תש"יגוטמאן, טוביה בן אלימלךמלחמת השחרור של ירושלם בשנת תש"ח
ירושלים Jerusalemתרמ"הוובר, מרדכי אליעזר בן דודמלחמת חובה (ועדות שושנים)

קושטא Istanbulת"עקובץ ספרי ויכוח נגד הנוצריםמלחמת חובה
בית שמשתשס"זביטון, דניאלמלחמת חרמה
ניו יורקתשכ"הבעלסקי, יהושע יצחקמלחמת יהושע
פקש Paksתרס"דרייכנפלד, יהושע בן יהודה ליבמלחמת יהושע

ירושליםתשל"דכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץמלחמת יום הכפורים
ירושלים Jerusalemתרפ"דלוריא, מרדכי בן משהמלחמת יעבץ

תל אביבתשל"דנריה, משה צבי בן פתחיהמלחמת ירח האיתנים
ירושליםתשס"חאברהם בן מרדכי הלוימלחמת מצוה <מהדורת ישמח לב>

ירושלים Jerusalemתשי"טגרוס, יצחק יחיאל הכהןמלחמת מצוה
ליפציג Leipzigתרט"זדוראן, שלמה בן שמעוןמלחמת מצוה - 2 כר'

ליוורנו Livornoתקס"ודי אבילה, אליעזר בן שמואלמלחמת מצוה
בני ברקתשס"והרץ, נחמיהמלחמת מצוה
פיוטרקוב Piotrkowתר"עלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מלחמת משה

וילנה Vilnaתרל"אמילר, ישראל דוד בן י ממלחמת סופרים
ליקוודתשע"בגולוב, מרדכי אורימלחמת קודש - 2 כר'

וילנה Vilnaתרמ"והכהן, מאיר שלום בן שאול בנימיןמלחמת שלום
ירושלים Jerusalemתר"סוויינטרויב, שמואל שמלקה בן דודמלחמת שמואל

ירושלים Jeruasalemתשנ"דמפי סופרים וספריםמליזענסק לירושלים
ברלין Berlinתק"כמינדן, יהודה ליב בן יואלמלים לאלוה

חמ"ד S. l.תר"ל אחרימיכלשטטר, ישראלמלין דרבנן - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"בדזובאס, אברהם יצחק בן דוד מאירמלין חדתין
פיוטרקוב Piotrkowתרס"בדזובאס, אברהם יצחק בן דוד מאירמלין יקירין

תל אביבתשמ"חאנקורי, צבי (עורך)מליסבון לשלוניקי וקושטא
ישראלחש"דלוי יצחק בן מאיר מברדיטשובמליץ יושר

בני ברקתשמ"טמלמד, ראובן בן משה ליבמליץ יושר - 5 כר'
ונציה Veniceת"ץאפרים בן יעקב מבונא - רומאנין, ישעיה בן יוסףמליץ ישר

ירושליםתרפ"זעבאדי, מרדכי בן יעקבמליץ נעים <מהדורה חדשה>



ירושליםתרפ"זעבאדי, מרדכי בן יעקבמליץ נעים
רימיני Riminiרפ"ובנבנישתי, ווידאל בן שלמהמליצה למשכיל - 2 כר'

גלנטה Galantaתר"צ - תרצ"חשטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריהמליצי אש - 8 כר'
ירושליםתשס"גסופר, אברהם אליעזר בן יעקב חייםמליצי יושר
ירושלים Jerusalemת"שרבינוביץ, מנחם מנדל מנכין עמנואל בן אברהם ארמליצי יושר
בני ברקתשס"דסורסקי, אהרןמלך ביופיו
ביתר עיליתתשס"טרביע, חיים שמעון בן אליהומלך ביופיו
כפר חב"דתשס"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןמלך ביפיו
ירושליםתשס"אקפלן, צבי בן אברהם אליהומלך ביפיו
חיפהתשע"דזילברשלג, דוד חייםמלך יושב

בני ברקתשס"גגרונדמן, עוזר בן חיים יוסףמלך עוזר וסומך
שלוניקי Salonikaתקכ"טשלם, שמואל בן עמנואלמלך שלם

ירושליםתשמ"טדייטש, ישעיהו בן שמואלמלכה של תורה - 10 כר'
ניו יורקתשע"אווייס, ניסןמלכו של עולם

ירושלים Jeruasalemתשס"דהלברשטט, משה ליב בן מיכאל שלמה הכהןמלכות ארי
בני ברקתשנ"אזילברברג, יהושע עוזיאלמלכות בית דוד

ירושלים Jerusalemתשט"ומלינובסקי, דוד אלכסנדר בן שמריהומלכות בית דוד - 2 כר'
בני ברקתשנ"גזילברברג, יהושע עוזיאלמלכות בית רדומסק

ירושליםתשס"זמאסף תורני לתורה והלכהמלכות דוד - א
קרית ספרתשס"טגליברסון, אריהמלכות התורה שבעל פה - 4 כר'

ני ברקתש"נמוסדות ויזניץמלכות ויז'ניץ
מרכז שפיראתשס"בזולדן, יהודהמלכות יהודה וישראל

ירושליםתשס"המלכות יהודהמלכות יהודה - לזכר מרן הגאון ר' יהודה הכהן רבין זצ"ל
כהן, מאיר בן יוסףמלכות יוסף - 2 כר'

רחובות- כפר חב"דתשנ"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןמלכות ישראל - 6 כר'
בני ברקתשע"דקנייבסקי, שלמה בן שמריהו יוסף חייםמלכות שבא - על התורה

פאלטאוווא,תרע"גרובינסקי, יחיאל מיכל בן זאבמלכות של תורה
לייקאוודתשע"וטברסקי, בן ציון חיים שלמה משולם זושא בן יעקבמלכות שלמה

ירושליםתש"לבלויא, עמרם בן יצחק שלמהמלכות תהפך למינות
סט. לואיס St. Louisתרע"ט - תרפ"חהירשנסון, חיים בן יעקב מרדכימלכי בקדש - 6 כר'

ניו יורקתשס"בהמגיד מזלאטשובמלכי בקודש - תורת המגיד מזלאטשוב
ירושליםתשס"חמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכימלכי חי"ל <חכמי לוב> - פנקס בית דין טריפולי

ניו יורקתש"עביגה, יהודה בן משהמלכי יהודה <מהדורה חדשה>
לובלין Lublinשע"וביגה, יהודה בן משהמלכי יהודה - 2 כר'

ירושליםתש"סמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכימלכי ישורון <חכמי אלג'יר> ושבחי חכמי אלג'יריה



צ'רנוביץ Chernovtsyתרמ"אווייס, בנימין אריה בן חיים צבי הכהןמלכי צדק
בית שמשתשע"הפרנקל, יואל יחיאל מיכל בן יצחקמלכי צדק - 10 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"אבן נאיים, יוסף בן יצחקמלכי רבנן
נתיבותתשמ"וכהן, רפאל בנימין בן סאסימלכי תרשיש

טינגן Thiengenש"כמלכיאל חזקיה בן אברהםמלכיאל - 2 כר'
בני ברקתשנ"בזילברשטיין, יצחק בן דוד יוסףמלכים אמניך

כפר דרוםתשס"גבר אילן, שאול בן  נפתלי צבי יהודהמלכת שבא - ב
דימונהתשנ"טבר אילן, שאול בן נפתלי צבי יהודהמלכת שבא - א
לונדון Londonתרל"באברהמס, אברהם זוסמאן בן יוסףמלל אברהם

ירושליםתשנ"ואנקאווא, אברהם בן מרדכימלל לאברהם <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושליםתשמ"אסתהון, אברהם בן שלמהמלל לאברהם <מכון הכתב>

פאסתשכ"גבן שטרית, חיים אליהו אברהםמלל לאברהם
בני ברקתש"מהכהן, אברהם בן יעקבמלל לאברהם
מונקץ' Mukachevoתרע"גוויינברגר, אברהם יצחק בן מרדכי יהושעמלל לאברהם

ג'רבאתש"זכהן, אברהם בן יעקב מתוניסמלל לאברהם - 2 כר'
ניו יורקחש"דסתהון, אברהם בן שלמהמלל לאברהם - 3 כר'

בני ברקתשס"טמלול, שלמהמלל לשלמה
ליק Lyckתרכ"ויעקב בן אבא מרי אנאטולימלמד התלמידים

ניו יורק New Yorkתשי"ג - תשי"חטשארני, אהרן ראובן בן יצחקמלמד זכות - 3 כר'
ירושליםתש"עהופמאן, דוד צבי בן משהמלמד להועיל <מהדורה חדשה>

פרנקפורט דמין Frankfתרפ"ו - תרצ"בהופמאן, דוד צבי בן משהמלמד להועיל - 3 כר'
ירושליםתשע"גמלמד, אברהםמלמדך להועיל - א

תל אביבתשנ"דספר קהילהמלניצה - ספר הנצחה עדות וזכרון לקהילת מלניצה
ירושליםתשל"גבן דוד, ראובן בן שמעוןמלתא בטעמא - 2 כר'

אלון מורהתשס"אישיבת ברכת יוסףממגד גבעות עולם
בני ברקתשע"האדלשטין, ירחמיאל גרשון בן צבי יהודהממגד גרש ירחים - 13 כר'

ניו יורקתשס"הירחי כלה קרית גן ישראלממגד ירחים - 7 כר'
זכרון יעקבתשס"טיונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכלממגד שמים - 3 כר'

בני ברקתשס"דגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהממדבר מתנה
בני ברקתשע"דזכריש, אלעזרממדבר מתנה - 4 כר'

ירוחםתשנ"זישיבת ירוחםממדבר מתנה
בני ברקתשנ"דמאדאר, דודממדבר מתנה - 2 כר'

חמ"דתשל"חמדר, דודממדבר מתנה
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןממדבר מתנה

ירושליםחש"דמושקוביץ, משה מממדבר מתנה, הלכות תפילין א



דיין, נסיםממדבר מתנה, תמלוך בכבוד, קנה בשם, פתחי עולם, אי
ירושליםתשס"הלזכרו של רבי אהרן דרייזיןממדותיו של אהרן

בני ברקחש"דוינדרבוים, גרשון חנוך בן פנחס הלויממה שנאמר בשמחה - 2 כר'
ירושליםתשמ"בשוורץ, יואל בן אהרןממון כשר

ביתר עיליתתשע"זאומן, אברהםממורבוך - סידור לש"ץ על הבימה
חמ"דחש"דקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןממורשת הצב"י

ירושלים Jeruasalemתשנ"זוויס, אליעזר שמחה בן שלמהממורשת התורה - 2 כר'
תל אביבתש"מניני, יהודהממזרח ומים
ישראלתשל"חפרקי מורשת ותרבותממזרח ומים
ירושליםתשל"הורהפטיג, זרח בן ירוחםממזרח נועם

לודתשנ"ובשן, אליעזרממזרח שמש עד מבואו
ירושליםתשע"טארלנגר, יצחק בן אהרן - ארונובסקי, מרדכי נחמןממזרח שמש

ירושליםתשמ"אברכת החמהממזרח שמש - סדר ברכת החמה הנהוג לומר בבעלזא
רכסיםתש"פשילה, יואלממזרח שמש
תשע"זרביזן, יהודהממי אפחד

ישראלתשע"גבר עמ"י, בן ציוןממלכת האותיות
ירושליםתשנ"זשביב, יהודהממלכת כהנים וגוי קדוש

ברוקליןתשנ"דאדמור"י ראדומסקממלכת כהנים - 2 כר'
ירושליםתשס"חהכהן, שמעוןממלכת כהנים
ירושליםתשס"חוואלי, משה דודממלכת כהנים
עכותשס"וינר, דוד הללממלכת כהנים
בגדאד Baghdadתרל"גיוסף חיים בן אליהוממלכת כהנים
חמ"דתשנ"זכהן, מיכאלממלכת כהנים
חמ"דתשע"גכהן, משהממלכת כהנים
בני ברקתשנ"דכץ, אליעזר לאזי - כץ, טוביהממלכת כהנים
מודיעין עיליתתשס"ולייטר, משה חיים בן אבאממלכת כהנים
ירושליםתשע"חקהאן, ראובן אליהו הכהןממלכת כהנים
רכסיםתשע"גשילה, יואלממלכת כהנים

חמ"דתשנ"חטשזנר, יהודהממנהגי ברית מילה
רמת גןתשמ"זמני, סלימאן מנחםממני פריך

ביתר עיליתתשע"ברביע, חיים שמעון בן אליהוממספרים אתבונן
אשדודתשע"אקדוש, משה בן דודממעונות אריות
בילגורייאתרפ""הקושלבסקי, עזריאל זליג נח בן יצחק צביממעונות אריות

ירושלים Jerusalemתש"ורפאל, יצחק בן שמואל צביממעיינות הפולקלור החסידי
ניו יורקתשס"גהתאחדות האברכים דקהל יטב לבממעייני הישועה



ירושליםתשנ"טכהן, אברהם סקליממעייני הישועה - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשכ"בשטינברג, ישראלממעין החכמה של עם ישראל

שדמות מחולהתשנ"וקובץ ישיבת ההסדר ישיבת נריהממעין מחולה - 7 כר'
בני ברקתשנ"ומכון ממעינות הלויממעינות הלוי

מודיעין עיליתתשס"זמאסף תורניממעיני החושן - 13 כר'
ניו יורקתשנ"זוויסבלום, יהושע אשרממעיני הישועה
ירושלים Jeruasalemתשס"חפולק, יהושעממעיני הישועה
אנטווורפןתשס"גקובץ תורני שאץממעיני השלום
מונטריאול Montrealתשי"טהירשהורן, יהושע בן סנדר הלויממעיני ישועה

ירושליםחש"דעדס, יעקב בן יהודהממעלות הקדושה
ניו יורק New Yorkתשי"ט - תשל"ואשרי, אפרים בן דובממעמקים - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemחש"דגולן, יהודיתממעמקים
ירושליםתשנ"זמנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהממעמקים - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"דפאצ'יפיצ'י, יהודה מנחם בן יוסףממפלגה לאגודה של ישראל כולו
ניו יורקתשע"בשווארץ, יהוסףממצרים גאלתנו (באידיש)

בני ברקתשס"חגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהממצרים גאלתנו
תל אביב Tel Avivתרפ"במלכוב, יעקב ישראל בן אליעזרממצרים ועד הנה

קובנה Kaunasתרצ"בשמואלוביץ, יצחקממקור הנצח
מעלותחש"דבוארון, אביאל מנחםממרן על מרן

ירושלים Jeruasalemתשע"אלוי, לירןממשה עד משה
ניו יורקתשע"בקאהן, דוד בן צבי משהממשה עד משה
מונקץ' Mukachevoתרס"גשיק, שלמה צבי בן נתןממשה עד משה

ירושלים Jeruasalemתשס"גהכהן, שמואלממשה עד עזרא - 3 כר'
ירושליםתשנ"גנוטוביץ, משה בן שאול יהודהממשכן שילה - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"ח - ת"שברנשטיין, אברהם חייםממשלי מגידים
רכסיםתשע"דגליונותממשנתה של תורה - 3 כר'

חמ"דחש"דאייזנר, גדלממשנתו של ר' גדל
בני ברקתשפ"אפרידלנדר, נחמיה בן חייםממשנתו של רמח"ל - 2 כר'

ניצןתשפ"אגוטל, נריה משה בן שלמהממשפטי המלוכה - אחריות לאומית כשיקול פסיקה
ירושליםתש"פברנשטיין, ישראל זאב בן ישעיה אשרממשקה ישראל - 2 כר'

ביתר עיליתחש"דשמואלי, אלדדמן הבאר ההיא ישקו העדרים
באר יעקבתשס"הבטאון תלמידי ישיבת באר יעקבמן הבאר
אור עציוןתשנ"בבר-שאול, אהרן אלימלך בן פסחמן הבאר
ירושליםתשע"חישיבה לצעירים באר החייםמן הבאר

בני ברקתשע"גישיבת באר ישראלמן הבאר - בבא בתרא



מודיעין עיליתתשס"במאסף תורנימן הבאר - ב
בני ברקתשע"דמן, ישראל איסר בן אליהומן הבאר

ניו יורקמפסקי בעל באר משהמן הבאר - 2 כר'
ירושליםתשס"בקובץ ישיבת באר התלמודמן הבאר - 4 כר'

ירושליםתשנ"טקובץ ישיבת באר שלמהמן הבאר - קידושין
מודיעין עיליתתשס"ורוזנטל, יוסף שלמהמן הבאר - ביצה

ירושליםתשכ"זביאלר, יהודה ליבמן הגנזים - 3 כר'
ירושליםתשע"בשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסמן הדברים שנאמרו בפרק מרובה
תל אביב1993בניהו, מאיר - מייזליש, שאולמן ההר אל העם - הרב יצחק נסים

פרג Pragueתק"צפילון האלכסנדרונימן היורש דברי אלהים
ירושלים Jerusalemתשי"ג-תשי"דשפירא, אליעזר הכהןמן הימים ההם לזמן הזה - 2 כר'

ניו יורקתשס"זראטה, משה בן יחזקאלמן המים משיתהו
בני ברקתשע"באייכנשטיין, משה מרדכי בן יהושע השילמן המים - 9 כר'

ירושליםתשכ"בבובליק, גדליהמן המיצר
ניו יורק New Yorkתש"כוייסמאנדל, חיים מיכאל דוב בן יוסףמן המיצר
חמ"דתשמ"טצדוק, חייםמן המיצר
בני ברקתש"פצדקה, יהודה בן אליהומן המיצר

ירושליםתשכ"השפירא, דודמן המעין העתיק
תל אביבתשמ"בפרדס, חיים מאניס בן אברהם יששכר הלוימן המעין
תפרחתשמ"טקובץמן המעין

ניו יורקתרפ"גבובליק, גדליהמן המצר (יודיש)
ירושליםתש"טגירשט, יהודה ליב בן מנחם מנדלמן המצר

ירושליםתשל"חקלוגר, בנימיןמן המקור - 5 כר'
בודאפשט,תרח"ץ [תרצ"ח,גוטמאן, יחיאל מיכל בן אלכסנדר הכהןמן הספרות החדשה

ירושליםתשנ"טשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסמן העידית
תשע"טכהנוביץ, שלמה זלמןמן העמק - 2 כר'
אור עציוןתשנ"חבכרך, יהושעמן הרמתים צופים
ירושליםתשס"המערכת כשרות למהדריןמן השרש - 6 כר'
תל אביבחש"דהכהן, מרדכי בן חנוך חייםמן התורה - 5 כר'

בני ברקתשע"טספר יובלמנבכי הים
ירושליםתשס"אמלאכי, אליעזר רפאלמנגד תראה

ירושליםחש"דכותבים שוניםמנגינת שלמה
ניו יורקתשס"ואוברלנדר, גדליה בן יחיאלמנהג אבותינו בידינו - 5 כר'

ישראלתשמ"המונק, אברהם הכהןמנהג אבותינו בידינו
ירושליםתשנ"ושפיגל, יעקב שמואל בן יהודהמנהג הקריאה המתייחס לסימן יתק"ק תדפיס



וץ Vacתרפ"טמנהג טוב-ויס, מאיר צבימנהג טוב
ניו יורקתשס"טלעווי, יוסףמנהג ישראל תורה - (ז) יורה דעה

ירושליםתשנ"חגרטנר, יעקבמנהג מרשלייאה ספר המנהגות לר' משה ב"ר שמואל
ירושליםכהן, אליהומנהגי אבותינו - 3 כר'

ירושליםתשנ"זקשאני, ראובןמנהגי אבלות במסורת ובפולקלור
ישראלתשי"גזק"ש, מרדכי יהודה ליבמנהגי ארץ ישראל

,[ברלין]תרצ"חברלין. קהילהמנהגי ביהכ"נ דקהל עדת ישראל פה בערלין
בערלין,תרצ"זביברפלד, חיים בן אברהםמנהגי ביהמ"ד הישן דק"ק בערלין
ניו יורקתשל"וברנדווין, אהרן יעקב בן יחיאל מיכלמנהגי בית אליק - אליק וחכמיה

בני ברקתש"עכהן, אלחנןמנהגי בית הכנסת חזון איש לדרמן
בני ברקתשע"טמכון מורשת אשכנזמנהגי בית הכנסת לבני אשכנז - תשע"ט

ירושליםתשע"המרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכימנהגי בית כנסת
ברטיסלבה Bratislavaתר"צשיל, יהושע ליב בן משה שמואלמנהגי בעל החת"ם סופר

בני ברקתשל"וקינסטליכאר, משה אלכסנדר זושאמנהגי בעל החתם סופר החדש
חמ"דתש"לקלפהולץ, ישראל יעקבמנהגי בעלזא

בני ברקתשס"בברגר, אביגדורמנהגי בציעת לחם משנה
ירושליםתשס"בעמאר, ראובןמנהגי החיד"א - 5 כר'

צפתתשע"דברלינסקי, אסףמנהגי החסידים בעיה"ק צפת
בני ברקתשנ"טברגר, אביגדורמנהגי הקידוש בליל שבת

בני ברקתשע"דבן עמי אלוןמנהגי הראש"ל - 3 כר'
ירושליםתש''פבן עמי, אלוןמנהגי הראש''ל - אישים ושיטות

ירושליםתשס"בפנחסי, אליהו חיים בן שמואלמנהגי השלחן - אורח חיים
ירושלים Jerusalemתשד"מדושינסקי, יוסף צבי בן ישראלמנהגי ופסקי מהרי"ץ - ימים נוראים, סוכות

ירושליםתשל"אגוטליב, יוסףמנהגי זידיטשוב
לונדוןתשע"אטסלר, חיים ישראלמנהגי חג השבועות

תל אביבתשכ"גבן עזרא, עקיבא בן עזראמנהגי חגים
ירושליםתש"פסופר, עקיבא מנחם בן יוחנןמנהגי חתם סופר

ירושליםתשנ"גבן יעקב, אברהםמנהגי יהודי בבל בדורות האחרונים - 3 כר'
וילנה Vilnaתרנ"טהירשוביץ, אברהם אליעזר בן יצחק אייזיקמנהגי ישרון

בני ברקתשע"וסרוסי, רפאלמנהגי לוב טראבלס
ירושליםתשע"ודינר, יוסף צבי הלוימנהגי מהרי"צ הלוי - 3 כר'

ירושליםתשע"הרובין, יעקב ישראל וישורוןמנהגי מהריי"ו סוליצא <מהדורה חדשה>
ירושליםתשל"גרובין, יעקב ישראל וישורוןמנהגי מהריי"ו סוליצא
ירושלים Jerusalemתשס"חישראל, יום-טוב בן אליהו שיריזלימנהגי מצרים - 2 כר'

ירושליםתש"ישיל, יהושע ליב בן משה שמואלמנהגי מרן בעל החתם סופר זצ"ל - 3 כר'



ירושליםתש"פזולדן, חיים מאירמנהגי נשואין
בני ברקתשמ"אאגודת חסידי ספינקאמנהגי ספינקא

בית שמשתשע"ועבדלחק, משה אליעזר בן אברהםמנהגי עלמ"א - 2 כר'
ירושליםתשמ"בלייטנר, צבי יהושעמנהגי פרנקפורט - מועדים

מנהגי צפת לעדת האשכנזים חסידים
קרקוב Cracowתרכ"במתוך סדור שפת אמת תרכ"במנהגי ק"ק מגנצא
בני ברקתשע"בצלר, שמואלמנהגי קדש רוזין

ירושליםתשע"ומרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכימנהגי קהילת קודש דבדו
תל אביבתשכ"הזיס, אברהם אבאמנהגי קומרנא

בני ברקתשס"טסופר, עקיבא מנחם בן יוחנןמנהגי רבותינו והליכותיהם - רנ"א, רעק"א, ועוד
ירושלים Jerusalemתרצ"זסיריליו, שלמה בן יוסף - דינקליס, חיים יוסףמנהגי שביעית

בני ברקתשנ"דרצאבי, יצחק בן ניסיםמנהגי תימן כרמב"ם וכשו"ע
פירט Fuerthתקכ"זישראל בן מרדכי גומפילמנהגים דקהילתינו
חמ"דחש"דהראל, נהוראי בן מוני שמעוןמנהגים והנהגות א

ניו יורק New Yorkתש"חיצחק בן מאיר הלוי מדוראמנהגים ישנים מדורא
מיאמיתשס"דיצחק בן מאיר הלוי מדוראמנהגים של כל השנה

פרגשע"אגינזבורג, שמעון לוימנהגים
לינויל Lunevilleתקס"וטירנא, יצחק אייזיקמנהגים

קרלסרוהחש"דמנהגיםמנהגים - 2 כר'
ריוה דטרנטו Rivaשי"טקלויזנר, אברהם בן חייםמנהגים - 2 כר'

ירושליםתשע"ושלם, חייםמנובהרדוק דרך מונטרה לירושלים
פרג Pragueשע"במנוח הנדל בן שמריהמנוח מצא חן
גרבהתשכ"במהצאר, מסיעדמנוחה וחיים

בני ברקתשע"דישראל איסר בן דוב ברמנוחה וקדושה <השלם>
וילנה Vilnaתרכ"דישראל איסר בן דוב ברמנוחה וקדושה - 2 כר'
אשדודתשס"טכולל נר יצחק ואהבת שלוםמנוחה וקדושה - קובץ

מודעין עליתתשע"זבוסקילה, שאול בן יוסףמנוחה ושמחה
ירושליםתשס"גפסיקוב, יואל מרדכימנוחה ושמחה

בני ברקתשע"טסולומונס, שמואל ליבמנוחה טובה - מועדים
ליוורנו,תר"ם-תרמ"בתפילות. סידור. תר"ם. ליוורנומנוחה לחיים - ג

תל אביבתשכ"הביברפלד, חיים בן אברהם - דבליצקי, שריה בן בצמנוחה נכונה עם הערות מנוחה שלמה
ביתר עיליתתשס"ואברהם, יגאל בן חנוךמנוחה נכונה

ירושליםתש"עוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאלמנוחה שלוחה - ויקרא
ירושליםתשס"זאסטנבולי, יהושע בן יוסף - עדס, יהודהמנוחה שלימה - דברים שבכתב

ירושליםחש"דלוי, שמעון יוסף בן ישראל יצחקמנוחה שלימה - 2 כר'



ירושליםתשס"במרגליות, יהודה ליב שלמה בן יצחק חייםמנוחה שלימה
תוניסתרס"דתפילות. חולים ומתיםמנוחה שלימה

ירושליםתשס"זאסטנבולי, יהושע בן יוסףמנוחה שלמה - קונטרס דברים שבכתב ודברים שבע"פ
תפרחתשס"אכהן, שלמה בן עמרםמנוחה שלמה - 3 כר'

בראדי,תרכ"טניימאן, חיים יוסף בן יהודה ליבמנוחה שלמה
ירושליםתשס"חפנירי, משהמנוחה שלמה - 2 כר'

ירושליםתשע"טשלוסברג, שמואלמנוחת אברהם
בני ברקתשנ"בלוי, משה בן יוסףמנוחת אהבה - 4 כר'
סרסאל, צרפתחש"דישראל, רפאל יעקב בן אהרןמנוחת אהרן - 17 כר'
ניו יורקתשכ"הקווינט, אליהו בן אברהם יעקב הכהןמנוחת אליהו - 3 כר'

בני ברקתשס"הגרוס, מרדכי בן צדוקמנוחת אמת
ירושליםתשע"חסני, מרדכי אברהם בן נפתלימנוחת אמת - 2 כר'
בני ברקתש"ספישהוף, תנחוםמנוחת אמת - שבת
ניו יורקתשכ"גיונגרייז, אשר אנשיל בן שמואל הלוימנוחת אשר - 4 כר'
חדרהתשנ"אאלמליח, נסיםמנוחת דוד (מהד"ב)

ירושליםתש"מרבי, ניסים - רבי, חייםמנוחת הנפש השלם - יקרא דחיי
ירושלים Jeruasalemתשס"דחברת מנוחת אמת ואמונהמנוחת הנפש - 2 כר'

מודיעין עיליתתשפ"אמלין, חיים בן ראובןמנוחת חיים - בראשית
חמ"דתשע"זאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהמנוחת יעקב - מקוואות

ירושליםתשנ"טאטינגר, יעקב בן דבמנוחת יעקב
ירושליםתשמ"גאטינגר, יעקב בן דובמנוחת יעקב - 2 כר'

טורנטותשע"בלבהר, מרדכי עקיבא אריהמנוחת מרדכי - ציצית וסת"ם
ניו יורקתשס"זיונגרייז, משה נתן נטע בן אשר אנשיל הלוימנוחת משה <מהדורה חדשה> - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoתרס"היונגרייז, משה נתן נטע בן אשר אנשיל הלוימנוחת משה
חדרהתשנ"חאלמליח, נסיםמנוחת נסים

חמ"דתשפ"אקנתן, נתנאלמנוחת נתנאל
ירושליםתשנ"הרוטנברג, מנחם עמימנוחת עמי

חמ"דתשנ"באלרייבי, שלום בן יחיאמנוחת שלום
סאניקתרצ"אבאלקען, שלום הכהןמנוחת שלום

ליוורנותרל"גגנאסיה, יוסף בן דוד - זרקא, שלמה בן שלוםמנוחת שלום - 6 כר'
ניו יורקתשל"חגרוס, שלום יהודהמנוחת שלום

ירושליםתשס"בסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםמנוחת שלום - 10 כר'
ירושליםתרס"דסלושץ, דוד שלמהמנוחת שלום
ירושליםחש"דפיניא, דוד בן גדעוןמנוחתם כבוד

ניו יורקתשס"המייזלש, עוזיאל בן צבימנורה הטהורה <מהדורה חדשה> - א



לבוב Lvovתרמ"ג - תרמ"דמייזלש, עוזיאל בן צבימנורה הטהורה
פרמישלהתרע"אפרנקל-תאומים, יהודה אריהמנורה הטהורה

ירושליםתשל"הכהן, אליהו יוסף שאר ישוב בן דודמנורה שעשו חשמונאים טהרתה וקדושתה
ירושליםתשס"וטברסקי, אהרן בן מרדכימנורת אהרן
ניו יורקתשנ"זקנאפפלער, רפאל אהרןמנורת אהרן

וילנה Vilnaתרמ"טבייראק, בצלאל בן דוד צבימנורת בצלאל
ירושליםתשס"דראנד, בצלאל דודמנורת בצלאל
ברוקליןתשס"גשנעעבאלג, אברהם זאב בן חייםמנורת הזהב

בני ברקתשע"גאבוהב, יצחק בן אברהם (הראשון) - בן נון, אדם (מנורת המאור <נפש יהודה - חק יעקב>
קושטא Istanbulרע"דאבוהב, יצחק בן אברהם (הראשון)מנורת המאור <דפו"ר>

בני ברקתשס"חאבוהב, יצחק בן אברהם (הראשון)מנורת המאור <לשבתות ומועדים> - בניקוד מסורת תימ
ירושלים Jerusalemתשל"גאבוהב, יצחק בן אברהם (הראשון)מנורת המאור <נפש יהודה> - בניקוד מסורת יהודי תימן

ירושליםחש"דאלנקאוה, ישראל בן יוסףמנורת המאור <אלנקאוה - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"ט - תרצ"באלנקאוה, ישראל בן יוסףמנורת המאור <אלנקאוה> - 3 כר'

מנטובה Mantuaשכ"גאבוהב, יצחק בן אברהם (הראשון)מנורת המאור - 7 כר'
חמ"דתשע"דאלנקווה, יוסףמנורת התשובה
ירושלים Jeruasalemתשס"טאריאל, ישראלמנורת זהב טהור

בית אלחש"דלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל) -שלמה בן מרדמנורת זהב - מזבח הזהב
ירושלים Jeruasalemתשע"טרז, משה יוחאי בן אלעזר זאבמנורת זהב - חנוכה

פרנקפורט דאודר Frankתקל"ו - תקל"זזכריה מנדל בן אריה ליב מבוצ'אץ'מנורת זכריה
פרמישלה Przemyslתרנ"וקלוגר, אברהם בנימין בן שלמהמנורת זכריה
תל אביבתשע"אאליאסי, שלוםמנות אהרן

ניו יורקתשנ"חאלקבץ, שלמה בן משה הלוימנות הלוי <חצי היריעה - 2 כר'
ירושליםתשס"חאלקבץ, שלמה בן משה הלוימנות הלוי <מהדורה חדשה>

ונציהשמ"האלקבץ, שלמה בן משה הלוימנות הלוי - 2 כר'
ניו יורקתשס"טגעטינגער, מנחם (מענדל)מנח יומא

בודפסט Budapestתרפ"ז - תרצ"מילר, נתן בן חייםמנחה בלולה בשמן - 6 כר'
אמשטרדם Amsterdamתפ"טאיילינבורג, יעקב בן חייםמנחה בלולה
כזבלנכה Casablancaתרצ"זאסבאג, ברוך בן שלמהמנחה בלולה
וילנה Vilnaתרמ"אאשכנזי, אברהם מאיר בן שאול הלוימנחה בלולה
ירושליםתשע"טברקוביץ, יחזקאל שרגא בן יצחק שמואלמנחה בלולה
דרוהוביץ' Drogobychתרס"בלויטרבאך, אשר זליג בן יעקב בצלאל הכהןמנחה בלולה

המבורג Hamburgתקנ"הרפאפורט, אברהם מנחם בן יעקב הכהן - די לונזאמנחה בלולה - דברים
ורונה Veronaשנ"דרפאפורט, אברהם מנחם בן יעקב הכהןמנחה בלולה - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"גשוורצבורד, ברוך מרדכי בן מאירמנחה בלולה



וילנה Vilnaתקצ"בשמעון בן דוב בר מסלונימאמנחה בלולה
אלון שבותתשע"גוולף, דניאלמנחה וזבח

לונדון Londonתרנ"טחריף, יעקב בן צבימנחה חדשה והחזיון
ירושלים Jerusalemתרמ"גהורוויץ, נפתלי חיים בן מאירמנחה חדשה על הש"ס

לודתשס"אאיפרגאן, יעקב בן יצחקמנחה חדשה - 2 כר'
לבוב Lvovתרמ"בגוטסמאן, אלעזר ישראל מרוזדולמנחה חדשה

ירושלים Jerusalemתר"םהורוויץ, נפתלי חיים בן מאירמנחה חדשה - 3 כר'
מודיעין עיליתתש"עויסמן, יעקב נחמיהמנחה חדשה - 2 כר'

ורשה Warsawתרל"דחן-טוב, גרשון מאיר בן משהמנחה חדשה
דרוהוביץ' Drogobychתרנ"גלויטרבך, אשר זליג הכהןמנחה חדשה
שקלוב Shklovתקנ"במשה בן שמעוןמנחה חדשה

ליקוודתשע"גנייהוז, מנחם בן שלמה זלמןמנחה חדשה - עירובין
ברודי Brodyתרצ"ד - תרצ"חפופרש, יוסף בן יעקבמנחה חדשה - 2 כר'

צ'רנוביץ Chernovtsyתרפ"טפיצר, חיים בן דודמנחה חדשה
פאקשתרנ"דקרויס, יהודה בן יקותיאלמנחה חדשה
לבוב,תרע"ב,רבינוביץ, ברוך פינחס בן אליעזר חייםמנחה חדשה
אולקסניץ Oleksinetsתקל"דשור, יצחק אייזיק בן ישראלמנחה חדשה
בני ברקתש"מבן שמעון, מסעוד בן מנצורמנחה טהורה

בני ברקתשע"גבעילום שםמנחה טהורה - נדה
שלוניקי Salonikaתקפ"הגאגין, חיים אברהם בן משהמנחה טהורה
אלון שבותתשס"טוולף, דניאלמנחה טהורה
אלון שבותתשס"חוולף, דניאלמנחה לאהרן
ירושליםתשנ"אספר יובלמנחה לאי"ש

ירושליםתשס"טוידר, ברוךמנחה לברוך - 2 כר'
בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהמנחה לה'

בני ברקתשע"בגנס, שלמה אהרןמנחה לזכרון
חולוןתש"עמזלומיאן, ישימנחה לחיים
ירושלים Jerusalemתש"ימנחה ליהודהמנחה ליהודה
פיוטרקובתר"עינובסקי, שלמה בן חיים חייקילמנחה ליעקב
נתניהתש"סלאו, משה חיים בן ישראלמנחה ליצחק
ניו-יורק,תש"טריבקינד, יצחק בן ברוך דניאלמנחה ליצחק
בני ברקתש"פשיף, יצחקמנחה ליצחק

בני ברקתשפ"אליסיצין, יוסף שלמה בן צבי יעקבמנחה לשמי - א
בני ברק Bene Berakתשע"חליסיצין, יוסף שלמהמנחה לשמי

ירושליםתשע"טמנדה, רפאלמנחה עריבה - מנחות



ניו יורקתשס"ארוזנר, יואל בן משה הלוימנחה עריבה
תל אביבתשכ"בגליק, ראובן בן נתן נטעמנחה קטנה
אמשטרדם Amsterdamתקמ"טחיים בן יששכר בר מאמשטרדםמנחה קטנה

חמ"דתשע"ותשע"ופסין, אליהו בן אהרן יהושעמנחה קטנה - 2 כר'
למבערגתרנ"ברוזנפלד, נתן בן משה הלוימנחה קטנה

ירושליםתש"עוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאלמנחה שלוחה - 39 כר'
בני ברקתשס"אקיציס, אשרמנחה שלוחה - 2 כר'

גבעת שמואלחש"דשטרן, רפאלמנחה שלוחה
וילהרמסדורף Wilhermsתצ"אכ"ץ, יעקב בן משה הכהן מיאנובמנחות יעקב סלת

פאלטאווא,תרע"ג,רוגאלין, יהודה ליב בן שרגאמנחיל אמונה
פרנקפורט דאודר Frankתצ"טמנחם מנלי בן ברוך הלוי מלבובמנחיל יעקב
ירושלים Jerusalemתשי"בשלם, רפאל אברהםמנחל בדרך

ירושליםתשע"גמנחם בן שמעון מרדכי - קשאני, יצחקמנחם אבלים <ליצחק ריח>
תל אביב Tel Avivתש"יהאגר, מנחם מנדל בן דוד אליעזרמנחם אבלים
אזמיר Izmirתר"ממנחם בן שמעון מרדכימנחם אבלים

ירושלים Jeruasalemחש"דאסופת זכרון לזכר ר מנחם אמתימנחם ירושלים
ירושלים Jeruasalemתשנ"ובוסקילה, דודמנחם משיב נפש - 8 כר'
לבוב Lvovתר"ס - תרס"זהיילפרין, מנחם מאנוש בן מרדכימנחם משיב נפש - 3 כר'

ישראלתשע"גספר זכרוןמנחם משיב נפש
מונקץ' Mukachevoתרנ"אאייכנשטיין, מנחם מנדל בן יצחק אייזיקמנחם משיב נפשי ציון ובונה ירושלים צדק צדקה צדיק

ירושליםחש"דספר זכרון לרב מנחם ליבמןמנחם משיב נפשי
ירושלים Jeruasalemתשמ"טספר זכרוןמנחם משיב נפשי

ירושליםתשס"זברוש, מנחם בן מרדכימנחם משיב
ירושליםתשל"גסופר, מנחם בן ישראל מרדכי אפריםמנחם משיב

לובלין Lublinתרצ"ה - תרצ"טקירשבוים, מנחם מנדל בן שמואלמנחם משיב - 2 כר'
ברסלאו Breslauתר"גדייטש, צבי הירש בן שמעוןמנחם צבי

בני ברקתשס"דמנחם מנדל בן יוסף מרימאנובמנחם ציון השלם - עם הגהות הצבי והצדק
ירושליםתשל"וזקס, מנחם בן ציון בן דובערמנחם ציון - 3 כר'

וילנה Vilnaתרנ"זכהן, חיים אורי בן בצלאל מווילנאמנחם ציון
קרקוב Cracowתרמ"המנחם מנדל בן ברוך בנדט משקלוב (המחבר האממנחם ציון

לובלין Lublinתרל"גמנחם מנדל בן יוסף מרימאנובמנחם ציון - 2 כר'
ירושליםתשס"זמנחם מנדל בן יוסף מרימאנובמנחם ציון, ילקוט מנחם <מהדורה חדשה>

שצ'צ'ין Szeczinתר"כגורדין, מנחם שלמה בן אליהומנחם שלמה
ריגה Rigaתרצ"ז-תרצ"טלוריא, מנחם מאנדל בן ברוך בנדטמנחם שמו

ירושליםתשנ"חשוורץ, יואל בן אהרןמנחש צפע עד נשל הנחש



כרם ביבנהתשס"חטובי, זכריהמנחת אב
ירושליםתשע"גמאסף חידושי תורהמנחת אב

מקסיקותשמ"חברטפלד, אברהם יצחקמנחת אביב
ירושלים Jeruasalemתשע"דליכטנשטיין, אהרןמנחת אביב

סט. לואיס St. Louisתרפ"טאברהם יוסף בן משה בונםמנחת אברהם יוסף
בני ברקתשע"בגרבוז, אברהם נח בן אפרים זאבמנחת אברהם - 13 כר'

ליוורנו Livornoתרס"אחלואה, אברהם בן יצחקמנחת אברהם
ירושליםתש"נכהנא שפירא, אברהם אלקנהמנחת אברהם - 4 כר'

ניו יורקתשמ"אריינהולד, אברהם בן ישראל - אברמציק, מרדכימנחת אברהם - דברי מרדכי
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"הריינהולד, אברהם בן ישראלמנחת אברהם - א

אורדיאה מרה Oradeaתש"בשטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריהמנחת אברהם
מודיעין עיליתתשס"אשקלאר, אברהם בן מנחםמנחת אברהם - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"המילצקי, אריה דוב בן שמעון אליעזרמנחת אדם
ירושליםתש"פפארדו, יעקב בן דודמנחת אהרן <מהדורה חדשה>

קניגסברג Koenigsberתרי"טאהרן בן אלחנןמנחת אהרן
ניו יורקתשל"חאראק, אהרן יהודה - אראק, מאירמנחת אהרן

ניו יורק New Yorkתרע"ח - תר"פגורדון, אהרן בן מאירמנחת אהרן - 3 כר'
ליקוודתשע"בזיסו, אהרן בן יצחק דוד - דאנציג, אברהםמנחת אהרן - זכרו תורת משה

ירושלים Jerusalemתש"ט הס'לוונטאל, אהרן בן יששכר דוב הלוימנחת אהרן - א
ירושליםתשס"טמיאסניק, אהרן בן אשרמנחת אהרן - 8 כר'

ירושליםתש"םספר זכרון לרבי אהרן שויקהמנחת אהרן
נובי דבור Nowy Dworתקנ"בפאדווא, אהרן בן מאיר מבריסקמנחת אהרן
ונציה Veniceתקס"טפארדו, יעקב בן דודמנחת אהרן

ירושליםתשע"בפוקס, אהרןמנחת אהרן - 3 כר'
ירושליםתשס"חקאפח, אהרן בן חיים דודמנחת אהרן
ירושליםתשכ"גקלעפפיש, אהרן יעקבמנחת אהרן

בני ברקתשס"דרוט, אהרן בן אליהומנחת אהרן - 5 כר'
דרוהוביץ' Drogobychתרמ"טלויטרבך, אשר זליג הכהןמנחת אזכרה
סאיני Seiniתרצ"גשאפראן, בצלאל זאב בן חנוך הניךמנחת אזכרה

תש"פפינקל, אליעזר יהודה בן גדליהמנחת איל
ירושלים Jeruasalemתשס"טוייס, אלטר ישראל שמעון בן דוד יואלמנחת איש - 2 כר'
בני ברקתשע"חשפירא, אברהם ישעיה בן חיים ישראלמנחת איש - 7 כר'
ירושליםתשס"השרגא, איל בן ברוךמנחת איש - 2 כר'

ישראלתשס"טוואקסשטאק, איתן אליעזר בן אפרים יהושעמנחת איתן
בני ברקתשס"גשושן, איתן בן אליהומנחת איתן - א



פרג Pragueתס"טברודא, אליהומנחת אליה
ניו יורקהכהן, אליהו בן אברהם שלמהמנחת אליהו <מהדורה חדשה>
סאיני Seiniתרפ"ד-תרפ"הפוסק, אליהו בן משה צבימנחת אליהו <מתוך בית הילל>

ירושלים Jerusalemתרפ"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)מנחת אליהו
עמנואלתשנ"וביטון, אליהו בן חביבמנחת אליהו - 2 כר'

ירושליםתשע"אוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאלמנחת אליהו - 14 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"חחיון, אליהו בן שלמהמנחת אליהו - 19 כר'
ירושליםתשס"ולוי, אליהומנחת אליהו - 3 כר'

בני ברקתשל"ומן, אליהו בן מרדכי ליבמנחת אליהו
אשקלוןתשע"זצאצאי משפחת לוי המורחבתמנחת אליהו

ירושליםתשס"דקובץ ישיבת כנסת יום טובמנחת אליהו - ב"מ
ירושלים Jerusalemתשט"וקוליץ, יצחק בן אברהם אליהו דוד נחמןמנחת אליהו - 3 כר'

ורשה Warsawתרע"הקולסניקר, אליהו בן יעקב חייםמנחת אליהו
ניו יורק New Yorkתשי"ברוסוף, אליהו בן ישעיהו הלוימנחת אליהו

פתח תקוהתשע"חשורץ, מנחם בן אליהומנחת אליהו - 7 כר'
בני ברקתשע"ושפירא, אליהו נחום בן יחיאל צבימנחת אליהו - 2 כר'

ירושליםתשע"באללעך, אלימלךמנחת אלימלך - 6 כר'
בני ברקתשמ"זוינטר, אלימלך בן מרדכימנחת אלימלך - 3 כר'

לובלין Lublinתרנ"הרובינשטיין, אלימלך בן נחמן הכהןמנחת אלימלך
חמ"דתש"פבבור, אליעזר בן דניאלמנחת אליעזר - טבילת כלים

ירושלים Jerusalemתר"עידיד, אליעזר רחמים בן יום טוב הלוימנחת אליעזר
ירושליםתשע"אקונשטט, אליעזר יחיאלמנחת אליעזר
חמ"דתשע"דסבאג, אלעזרמנחת אלעזר

מונקץ' Mukachevoתרס"ב - תר"צשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשמנחת אלעזר - 5 כר'
ירושליםתשנ"דמנחת אמתמנחת אמת

בית שמשתשע"זזורגר, אפרים אהרן בן משה זאבמנחת אפרים
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חסטאניסלאבסקי, אפרים בן ברוךמנחת אפרים
ירושליםתש"סספר זכרוןמנחת אפרים

בית שמשתשס"זפילברבוים, נחמן אפרים מנשה בן אברהם מרדכימנחת אפרים - ביטול איסור לכתחילה
חמ"דתשע"טקטשה, עזרא אריאלמנחת אריאל - מנחות
קרית ספרתשנ"ושצ'יגל, מתתיהו זאב בן שמואל אריהמנחת אריאל - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemחש"דזיידמן, יהודה אריה ליב בן יצחק מאירמנחת אריה
בני ברקתשע"חספר זכרוןמנחת אש
ירושליםתשע"חקלרמן, אורי שרגא בן אליהו אליעזר הלוימנחת אש

ירושליםתשע"גוייס, אשר זעליגמנחת אשר <שו"ת> - 3 כר'



ירושליםתשס"טאלחדד, מסעוד בן דודמנחת אשר - 39 כר'
ניו יורקתשל"זגולדברגר, פנחס אשר זליגמנחת אשר - 4 כר'

ירושליםתשס"דוייס, אשר זעליגמנחת אשר - 20 כר'
וץ Vacתרס"זשווארץ, אשר בן צבימנחת אשר

ירושליםתשנ"חהקשר, דוד בן שמעוןמנחת ביכורים
ירושליםתשע"טשמש, ינון בן יעקבמנחת ביכורים - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"דיעקב בן חננאל סיקילימנחת בכורים <תורת המנחה>
ורשה Warsawתרצ"ואלברג, שמחה בן אהרן שמעוןמנחת בכורים
שלוניקי Salonikaתקי"במיוחס, רפאל מיוחס בן שמואלמנחת בכורים
ירושליםתשע"חעזרא, משה בצלאל בן עבודימנחת בכורים
וינא,תרפ"ושווארץ, אריה בן יעקב חייםמנחת בכורים
בני ברקתשס"טשטיבל, מנחם פנחסמנחת בכורים
ליוורנו Livornoתרל"התפילות. מחזור. תרל"ה. ליוורנומנחת בכורים
בני ברקתשע"הגרוסברד, בנימין בן מנחםמנחת בנימין

בני ברקתשע"זבלידשטיין, בצלאל יצחקמנחת בצלאל - 2 כר'
בני ברקתשע"זבעילום שםמנחת בצלאל

קרית יואלתשע"זוויס, ברוךמנחת ברוך - 2 כר'
זיטומיר Zhitomirתר"ס - תרס"אזילברפרב, ברוך בן שאול נטעמנחת ברוך - 2 כר'

ורשה Warsawתרנ"ולאבסקי, ברוך בן שמואל מאירמנחת ברוך
ירושליםתשס"חגילקרוב, גדעון מאירמנחת גדעון - 3 כר'
ירושליםתשס"זאייזנשטיין, דב (בערל) בן ישראלמנחת דב - גיטין

ירושליםתשס"זשווארץ, ישכר דובער בן חיים יקותיאלמנחת דבשי - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשל"אאלעזרוף, דודמנחת דוד - אמרי דוד

בני ברקתשמ"חבריינסקי, דוד בן שמואל אהרןמנחת דוד
ירושליםתשע"ודויטש, דוד נתן בן אהרן יוסףמנחת דוד - 3 כר'

זכרון יעקבתשס"החבושה, דוד בן משהמנחת דוד - עירובין
בני ברקתשס"הליפקוביץ, משה דוד בן אברהם יצחקמנחת דוד - 17 כר'
ניו יורקתשל"טרוזנברג, דוד הכהןמנחת דוד - 6 כר'
ירושליםתשע"וגודיס, דניאל הלוימנחת דניאל - א

בת יםתשע''האסקפה, אביב בן יצחקמנחת דעת - 2 כר'
ורשה Warsawתקס"דשמשון זליג בן יעקב יוסף יוזפא הלוימנחת האומר
ירושליםתשנ"די.ט.מנחת הארץ
ורשה Warsawתרמ"גמורגנשטרן, שלמה יהודה אריה ליב בן נטע ממנחת הבקר

ניו יורק New Yorkתש"טהאגר, גרשון בן מנחם מנדלמנחת הגרשוני
ורשה Warsawתרמ"המשה אהרן בן יצחק הכהןמנחת הזבח <עשרון וקומץ>



מודיעין עיליתתשס"הקזצ'קוב, נח גדליה בן קלמן אריהמנחת הזמן
ירושלים Jerusalemתש"ב - תש"חחנניה בן גבריאל יהושע שבתימנחת הח"ג - 2 כר'

גבעת זאבתשע"גגרסטל, יחיאל יצחק מאיר בן שמואל אריהמנחת החודש
גייטסהעדתשס"טמרל, מנחם חייםמנחת החיים - 3 כר'

ירושליםתשס"אסגל, חנניה בן חיים יהושע הלוימנחת הלוי - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"דכהן, רועימנחת הלל

רכסיםתשע"טיזדי, נדב בן יוסףמנחת המשפט
ג'רבה Djerbaתש"י - תשי"אאביטבול, שלמה בן מיימוןמנחת העומר
לוס אנג'לסתש"פישיבה גדולה דלאס אנגאלעסמנחת הערב

לוס אנג'לסתשנ"טקובץמנחת הערב - קידושין
כתב ידכתב ידכהן, יצחקמנחת הקדש <כתב יד>

לייקוואדתשע"הוורמאן, מרדכימנחת הקדשים
יבלונוב Yablonovתרצ"זצוקרמאן, קלונימוס קלמן בן ברוך בנדיטמנחת הקומץ
מודעין עליתתש"פפוריס, אברהם אליעזר בן לוי צבימנחת השבת
רכסיםחש"דגרינשפן, דב בן מרדכי מנחםמנחת זאב

ניו יורק New Yorkתשט"ורוגין, זאב וולף בן נחוםמנחת זאב - 3 כר'
ניו יורקתשל"ושיק, מנחם זאבמנחת זאב
לודתשנ"טמונסונייגו, ידידיהמנחת זכרון
שלוניקי Salonikaתקצ"גמנחם בן שמעון מרדכימנחת זכרון
ברעסלוי,תרמ"ארייפמאן, יעקב בן צבי הירשמנחת זכרון
ברלין1914שטאטהאגן, יוסף בן שמשוןמנחת זכרון
קרקוב Cracowתרנ"דשיף, זאב דוב בן צבי הירשמנחת זכרון

ירושליםתשנ"וקנר, חזקיה צבי בן קדיש אריהמנחת חזקיה - 3 כר'
ירושליםתשס"והיילברון, חיים מנחםמנחת חיים

לייקוואודתשע"אכץ, חיים מנחםמנחת חיים - 3 כר'
ירושליםתש"פפקשר, חיים עקיבא הכהןמנחת חיים
ירושליםתשס"גרוזובסקי, מנחם חייםמנחת חיים

בני ברקתשס"זרוט, אליעזר בן חיים דובמנחת חיים - 13 כר'
ברוקליןתשע"דשווייד, מרדכי יעקב בן חייםמנחת חיים - 5 כר'
גייטסהעדתשע"דמרל, מנחם חייםמנחת חיינו - 2 כר'

ביתר עיליתחש"דמנחת חינוך <ביאורים והערות - מנחת מילואים>
בני ברקתש"פבאב"ד, יוסףמנחת חינוך <עם גליונות דרך אמונה> - 3 כר'

ביתר עיליתתשע"חמכון אור כשלמהמנחת חינוך <מאור המנחה>
בני ברקתשנ"טבאב"ד, יוסף  - ברוק אברהם משה, בן חיים אליעמנחת חינוך המורחב - מצוות הפסח

ניו יורקתשנ"גגינזבורג, אליעזר - מיטלמן, דוב בערמנחת חינוך מוסך השבת עם מנחת הבוקר



לונדוןתשנ"זבאב"ד, יוסף - שלזינגר, שמואל עקיבאמנחת חינוך עם עשירית האיפה - א
ירושליםחש"דבאב"ד, יוסףמנחת חינוך - 4 כר'

בני ברקתשס"טזכריש, אלעזרמנחת חינוך - מוסך השבת <נתיבי מועד>
לונדוןתשל"האהלבוים, נח אייזיקמנחת חן - 5 כר'

אנטוורפןתשע"טקלאגסבלאד, אלחנן זאבמנחת חן - עבודה זרה
מודיעין עיליתתשע"דשנברגר, נחמיהמנחת חן - 9 כר'

תרצ"בארנטרוי, חנוך בן יונה הכהןמנחת טהורה <גרמנית>
בני ברקתש"עעזיז, יאיר בן דניאלמנחת יאיר - 2 כר'

הומבורג Homburgתצ"ואופנהיים, יהודה ליב בן יששכר דובמנחת יהודא
זולקוה Zholkvaתקצ"א - תקצ"חבומבאך, יהודה צבי בן חיים זאבמנחת יהודא - 2 כר'

קונסנטמיקלוש Kunszeת"שקליין, יהודה בן מאיר צבימנחת יהודא
אמשטרדם Amsterdamתקכ"ג - תקכ"דשטאטהאגן, יהודה בן בנימין וולףמנחת יהודא - 2 כר'
ירושליםתשס"השפרייער, אברהם יהודה בן משהמנחת יהודא - 7 כר'

ירושליםתשס"טאבן דאנאן, יהודה בן אליהומנחת יהודה <מהדורה חדשה>
ירושליםתשע"טפינקלר, חיים מאיר בן יצחקמנחת יהודה <מהדורה חדשה>

ירושליםתש"משטרית, יהודה בן מכלוףמנחת יהודה <שו"ת> - 2 כר'
נתניהתשל"טהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשמנחת יהודה וירושלים

קושטא Istanbulש"גאבן-שבתי, יהודה בן יצחק הלוימנחת יהודה שונא הנשים
פס Fezתרצ"האבן דאנאן, יהודה בן אליהומנחת יהודה

מכנס Meknesת"שאבן עטר, יהודה בן יעקבמנחת יהודה - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"חאונגאר, יהודה זונדל בן שרגאמנחת יהודה

ניו יורקתשפ"אאידלמן, יהודהמנחת יהודה - ברכות, סנהדרין
לובלין Lublinשס"טאיילינבורג, יהודה ליב בן עובדיהמנחת יהודה
?ווינה]תר"גאלקלעי, יהודה בן שלמה חימנחת יהודה
ורשה Warsawתרל"זאפשטיין, יהודה יודיל בן שמעון זימל הלוימנחת יהודה
מונקץ' Mukachevoתרע"בבוים, דוד יהודהמנחת יהודה

חמ"דתשס"חבעילום שםמנחת יהודה - 2 כר'
וילנה Vilnaתרפ"חברוידא, יהודה אידל בן נתן נאטילמנחת יהודה
פירט Fuerthתקס"אברצפלד, בנימין וולף בן יהודה לימאמנחת יהודה

ירושליםתש"מגזפאן, יהודה בן יוסףמנחת יהודה - 6 כר'
מונקאטשתרס"גגלבארד, יהודה צבי הירש בן משה יצחקמנחת יהודה - 2 כר'

פקש Paksתרע"דגרוסמאן, יהודה בן נחמןמנחת יהודה
ניו יורקתשמ"והורוויץ, יהודהמנחת יהודה - ב

ירושלם,תרס"בהירשפלד, יהודה אריה בן ברוךמנחת יהודה - 2 כר'
נתיבותתשע''הוקנין, אליהומנחת יהודה



ירושליםתשע"זחנין, יהודהמנחת יהודה - יהושע, שופטים, שמואל
חמ"דתשס"זחש"ממנחת יהודה - מליחה
ירושליםתשע"זטל, יהודהמנחת יהודה - שבת
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"דיהודה ליב בן יוסף הלוימנחת יהודה - 3 כר'

זולקוה Zholkvaתק"מיהודה ליב בן ישראלמנחת יהודה
בני ברקתשס"טליבוביץ, יהודה זאבמנחת יהודה - 3 כר'
בני ברקתשע"הליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דודמנחת יהודה - 9 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"זסטריזובר, יהודה בן צבימנחת יהודה
ארם צובה Aleppoתרפ"ד - תרפ"טעטיה, יהודה בן ניסיםמנחת יהודה - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתר"עפינקלר, חיים מאיר בן יצחקמנחת יהודה
ירושליםתשט"זפתייה, יהודה בן משה ישועהמנחת יהודה

מודיעין עיליתתשע"גברנדווין, משה יו"ט בן יעקב מרדכימנחת יום טוב - בבא בתרא
מודיעין עיליתתשע"וברנדויין, משה יום טוב בן יעקב מרדכימנחת יום טוב - פסחים

חמ"דתשע"זעזר, יונתן אברהם בן בנימיןמנחת יונתן - 4 כר'
ישראלתשכ"גהיימליך, מנחם יוסף הלוימנחת יוסף שני חלקים

ליקוודתשס"טאינגבר, יוסףמנחת יוסף - תפילה וברכות
ליוורנו Livornoתקפ"זאירגאס, יוסף בן עמנואלמנחת יוסף - 2 כר'
ירושליםתש"סאקער, יוסףמנחת יוסף - 2 כר'
בני ברקתשע"גברנשטיין, יוסף עמרםמנחת יוסף - 2 כר'

ביתר עיליתתשס"וזכאי, יוסף חיים בן שמואלמנחת יוסף
בני ברקתשע"החנימוב, יוסףמנחת יוסף

ירושליםתשמ"טיוסלביץ, יוסף בן ישראל אריהמנחת יוסף - 2 כר'
חמ"דתשע"גלשינסקי, ניסן יוסףמנחת יוסף - 2 כר'
מודיעין עיליתתש"פמייברג, יוסף מאיר בן שמואלמנחת יוסף - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"טפרגר, חיים יוסף אריה בן משה אליעזרמנחת יוסף - 4 כר'

קובץמנחת יוסף
בני ברקתשע"אורהפטיג, יצחק יחזקאל בן חיים יעקבמנחת יחזקאל משמרת הקודש והדיבור - 2 כר'

בילגורי Bilgorajתרצ"גנבנצאל, אלטר יחיאל בן יוסףמנחת יחיאל - 3 כר'
ירושליםתשס"טרוזנר, ייאל פישל בן משה מנחםמנחת יחיאל - כיסוי הדם

ירושלםתשל"הזילברברג, יחיאלמנחת יחיד - 3 כר'
נתיבותתשע"דנסיר, יהודהמנחת יין

חמ"דתשע"אפלמנבוים, ישראל מאיר בן יצחקמנחת ים - קידושין
מודיעין עיליתתשע"זפרצוביץ, ישראל מאיר בן יחזקאל אהרןמנחת ימים

ניו יורקתשע"אמרקוס, יעקב בן גרשון ברוךמנחת יעקב <על התורה> - 3 כר'
בני ברקתשע"טקדוש, יעקב ישראל בן יוסףמנחת יעקב ישראל



ניו יורק New Yorkתרפ"וגולדברג, צבי יעקב בן יהושע טוביהמנחת יעקב
צפת Safedתרע"דגורדון, יעקב בן יהודה ליבמנחת יעקב

בני ברקתשע"אדהאן, יעקב בן דודמנחת יעקב - 6 כר'
מודיעין עיליתתשס"טהופמן, יעקב ישראלמנחת יעקב - בגדי כהונה

ירושליםתשע"אווייסמאן, יעקב בן ישראל צבימנחת יעקב - חו"מ סימנים א-עה
ניו יורקתשע"ומרקוס, יעקב בן גרשון ברוךמנחת יעקב - סוטה

ורשה Warsawתר"נסג"ל, יעקב אליעזר בן יהודה הלוימנחת יעקב
מנצ'סטרתשמ"השיין, יעקב בן יצחק אריהמנחת יעקב

ירושליםתש"עווייס, יצחק יעקב בן יוסף יהודהמנחת יצחק <מהדורה חדשה> - 11 כר'
ירושליםתשל"הווייס, יצחק יעקב בן יוסף יהודהמנחת יצחק על התורה - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"דבן שושן, יצחק בן יוסףמנחת יצחק על משניות סדר זרעים
מודיעין עיליתתשע"חבן שושן, יצחק בן יוסףמנחת יצחק על משניות - 2 כר'

לובלין Lublinתרצ"חהוכנער, יצחק בן מנחם מנדילמנחת יצחק
הוסיטין Husiatynתרס"והלר, יצחק בן נחמןמנחת יצחק

ירושליםתשנ"גווייס, יצחק יעקב בן יוסף יהודהמנחת יצחק - 19 כר'
ירושליםתשל"הזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןמנחת יצחק
לבוב Lvovתר"נטויבש, יצחק איזיק בן שמואלמנחת יצחק
תוניס Tunisתרס"היצחק בן ברכה הכהןמנחת יצחק
לבובתקצ"אלנדא, יצחק בן יהודהמנחת יצחק
זולקוה Zholkvaתקס"המאליר, יצחק בן אליהומנחת יצחק
אמשטרדם Amsterdamתמ"חמנץ, יצחק בן יהודה ליבמנחת יצחק

ניו יורק New Yorkתרצ"ד - תשי"זסטולמאן, יצחק בן אריה ליבמנחת יצחק - 4 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אשטארק, יצחק נתןמנחת יצחק

ירושליםתש"סבלוי, בצלאל חייםמנחת ירושלים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"ד - תרפ"גאפשטיין, פינחס בן ישעיהומנחת ירושלם <מנחה חריבה> - א

פיוטרקוב Piotrkowתרס"חגולדראט, יששכר בר בן מרדכימנחת ישכר - א,ב,ג
לבוב Lvovתרל"טברוקשטיין, ישראל נתן אלטר בן חיים יוסףמנחת ישראל ואמונת ישראל

איסלר, ישראל איסרמנחת ישראל - גיטין
מונקץ' Mukachevoתרפ"גברוין, ישראל חיים בן פייבלמנחת ישראל - 2 כר'
בני ברקתשע"הדרוק, ישראל חיים בן זלמןמנחת ישראל - 8 כר'

ירושלים Jerusalemתר"צמודובסקי, ישראל בן יעקבמנחת ישראל
ירושליםתשמ"הקיהן, ישראל מנחםמנחת ישראל - 3 כר'
וץ Vacתרס"ח - תרפ"זרייך, ישראל בן יעקב קופלמנחת ישראל - 4 כר'

אפרתתשנ"זשורין, ישראלמנחת ישראל
בני ברקתשע"אשטיינמץ, ישראל בן מרדכי שלמהמנחת ישראל



רכסיםתשע"השלום, ישראל בן יצחקמנחת ישראל
חמ"דתשע"טיונגר, יששכרמנחת יששכר

ברכיהתשס"חהכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאמנחת כהן <מהדורה חדשה> - א
ירושליםתשל"הקרפמן, מרדכי משה הכהןמנחת כהן <שונה הלכות, הליכות עולם> - 3 כר'

ירושליםתשע"הקרפמן, מרדכי משה הכהןמנחת כהן <תהלים>
מודיעין עיליתתשע"דכ"ץ, דוד בן צבי הירש הכהןמנחת כהן על התורה

לונדון Londonתש"יאדלר, שמריה מנשה בן צבי יהודה הכהןמנחת כהן
פתח תקוהתשמ"באילביצקי, משה בן זאב הכהןמנחת כהן - נדה

וילנה Vilnaתרס"באנטוקולסקי, משה שמעון בן ברוך ראובן הכהןמנחת כהן
ג'רבהת"ש- תש"אהכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאמנחת כהן - 5 כר'

קושטא Istanbulשנ"חיוסף בן שניאור הכהןמנחת כהן
מונקאטשתרמ"הכ"ץ, דוד בן צבי הירש הכהןמנחת כהן - 2 כר'

פרג Pragueתקמ"חכ"ץ, יהודה בן יעקב הכהןמנחת כהן
דירנפורט Dyhernfurtתקל"חכ"ץ, מיכאל בן ברוך הכהןמנחת כהן

ירושלים Jerusalemתרס"ב - תרע"אכהן, יוסף חיים בן יהודהמנחת כהן - 2 כר'
קראקא,תרפ"חכהן, יחיאל מיכל בן אברהם הכהןמנחת כהן

פרדס חנה Pardes Hanתשע"דכהן-פריווה, אליהו בן מרדכימנחת כהן - 2 כר'
מודעין עליתתשע"וכהנא, יוסף י בן אפריםמנחת כהן - 10 כר'
קרית ספרתשע"דכהנא, יוסף י. בן אפריםמנחת כהן - 5 כר'

מודיעין עיליתחש"דפימינטיל, אברהם כהן - שקלאר, אברהם בן מנחםמנחת כהן - משמרת שבת <משמרת למשמרתי>
Lembergתר"אפימינטיל, אברהם כהןמנחת כהן - 2 כר'
ירושליםתשמ"וקרפמן, מרדכי משה הכהןמנחת כהן - 2 כר'

קרקוב Cracowתרע"הרפאפורט, מאיר בן שבתי הכהןמנחת כהן
פירט Fuerthתק"אשבתי בן משה הכהן מטיקטיןמנחת כהן
ונציה Veniceשנ"ח - ש"סשמואל בן יוסף כהןמנחת כהן

וילנה Vilnaתר"מכהנא, ראובן גרשון בן זאב וולףמנחת כהנא
ירושליםתשע"גאוסף חידושי תורהמנחת כהנים

קלינורדין Kleinwardתרצ"חמייזלש, חנניה ליפא בן יונהמנחת לחם עני
ניו יורק New Yorkתש"חבלומנפלד, מאיר בן שלמהמנחת מאיר
ירושליםתשע"בהכהן, מאיר בן אברהםמנחת מאיר

ירושליםתש"פהכהן, מאיר בן פנחסמנחת מאיר - הלכות שנים מקרא ואחד תרגום
ניו יורקתשע"גרויז, מאירמנחת מאיר

בני ברקתשנ"ברוזנטל, יוסף גרשוןמנחת מועד - 2 כר'
ירושליםתש"נבאב"ד, מרדכי משולם זלמןמנחת מחבת - 3 כר'

פתח תקווהחש"דפלאטו, מנחם מנדלמנחת מחשבת - 2 כר'



בני ברק Bene Berakתשע"ברביוב, מיכאל בן משהמנחת מיכאל - 4 כר'
ירושליםתשס"זרוזנטל, נחום בן משה אהרןמנחת מנוח - עירובין, בבא בתרא
בני ברקתשנ"חפיבלזון, מנחם בן אליעזר יעקב חייםמנחת מנחם - אגדה ומחשבה א

בני ברקתשנ"דפייבלזון, מנחם בן אליעזר יעקב חייםמנחת מנחם - 5 כר'
מקוב מז.תרצ"ורגנשברג, דוב מנחם בן דודמנחת מנחם
ירושליםתשע"זרוברטס, מנחם מענדלמנחת מנחם
בני ברקתשס"חמוזגו, מנשהמנחת מנשה

תל אביב Tel Avivתש"ז - תשי"זשרייבמאן, מרדכי בן עזראמנחת מרדכי (יו"ד א-ס - קפג-רא)
תל אביב Tel Avivתש"ז - תשי"זשרייבמאן, מרדכי בן עזראמנחת מרדכי (יו"ד סא-פז)

קנדהתשע"גלבהר, מרדכי עקיבא אריהמנחת מרדכי - פסח
ניו יורקתשס"ועליאש, מיכאל יחיאל בן יוסף הלוימנחת מרדכי - 3 כר'

בני ברקתשע"בפישהוף, מרדכי בן תנחוםמנחת מרדכי - מנחת חינוך
ירושליםתשע"גפליגלמן, מרדכי דודמנחת מרדכי

בני ברקתשל"טקרטמן, אביגדור מרדכי בן ישראל מנחםמנחת מרדכי - 2 כר'
סאיני Seiniתרצ"השרייבמאן, מרדכי בן עזראמנחת מרדכי

ברדיטשובחש"דאליהו בן שלמה מימופלהמנחת מרחשת
לייקווודתשע"הפולק, פנחס שלוםמנחת מרחשת - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"חצדוק, אורן בן שמעוןמנחת מרחשת
לובלין Lublinתרס"חקנלר, אהרן שמואל בן משהמנחת מרחשת

בני ברקתש"פמן, משהמנחת משה תערובות
מודיעין עיליתתש"עאיתן, משה זאבמנחת משה - 2 כר'

כזבלנכה Casablancaתש"ואסבאג, ברוך בן שלמהמנחת משה
פילדלפיהתשמ"זגולדברג, משה בנימין בן נחום צבימנחת משה

ורשה Warsawתרמ"בירושלימסקי, משה נחום בן בנימיןמנחת משה - 3 כר'
ירושליםתש"סמשה בן נחמן (הרמב"ן) - שבתי, משה אליהומנחת משה

רכסיםתשפ"אנדב, משה בן יוסףמנחת משה - בשר בחלב
ירושליםתשע"הפינקל, משה בן גדליהמנחת משה - 6 כר'

ירושלים Jeruasalemתשל"וקרויס, משה בונם בן יונהמנחת משה
חמ"דחש"דרחמים, משה בן דודמנחת משה - או"ה, נדה

ירושליםתשנ"בשפירא, משה מנחם בן שלום צבי הכהןמנחת משה - 5 כר'
בני ברקחש"דברקוביץ, יואל בן בצלאלמנחת נדבה - מנחות

ירושליםתשע"השילר, נחשון בן נטעמנחת נחשון
חדרהתשנ"חגוטסגנדה, מרדכימנחת נסכים

ניו יורקתשע"זשטרנבורג, נתן בן יצחקמנחת נתן <מהדורה חדשה>
בני ברקתשס"זאינפלד, נתן חייםמנחת נתן - 3 כר'



לובלין Lublinשפ"אשטרנבורג, נתן בן יצחקמנחת נתן
בילגורי Bilgorajתרצ"וווייל, יעקב נתנאל בן נפתלי צבי הירשמנחת נתנאל
חמ"דחש"דכהן, נתנאלמנחת נתנאל

בני ברקתשע"חמשולם, נתנאל בן יצחקמנחת נתנאל - ב"ק, קידושין
ירושלים Jeruasalemתשע"גרביבו, נתנאלמנחת נתנאל

בילגוריתרצ"זזמאן, דוד טבל צבי בן אליקים גצלמנחת סולת - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתרס"טשנברון, מנחם מנדל בן אברהם הכהןמנחת סופר
קלינור Kleinwardeinתרצ"אשווארץ, פינחס זליג בן נפתלי הכהןמנחת עומר

ירושליםתשס"טניסן, עזרא בן מרדכימנחת עזרא - 5 כר'
חמ"דחש"דקובץמנחת עזרא
מודיעין עיליתתשע"דרוטנברג, ישראל בן מרדכימנחת עיון

חיפהתשס"גטמסטית, עמרםמנחת עמרם - ברכות
בני ברקתשע"באטלינגר, יעקב יוקב בן אהרןמנחת עני <מהדורה חדשה>

תש"סמויאל, ניסיםמנחת עני <על התורה ומועדים> - 5 כר'
אמשטרדם Amsterdamתקכ"טיצחק זליג מאן בן אברהם כהןמנחת עני ומנחת כהן

אלטונה Altonaתרל"גאטלינגר, יעקב יוקב בן אהרןמנחת עני
פיעטרקוב,תרנ"אאריה ליב בן אליהומנחת עני
פירט Fuerthתקמ"זיוסף שלמה זלמן בן מאירמנחת עני
ורשה Warsawתר"זספיר, סיני בן אלעזרמנחת עני
חמ"דתשע"העגיב, כמוסמנחת עני
קראקא,תרמ"הפישר, מרדכי יצחק בן שמואל פתחיהמנחת עני
לבוב Lvovתרנ"זשטארק, שמואל יששכר בן יחיאל אברהםמנחת עני
וינה Viennaתרי"זשימאנדל, יששכר דוב בר בן סינימנחת עני

ירושליםתשנ"הכנאפו, יוסף בן משהמנחת ערב <מהדורה חדשה>
ליוורנותרנ"וכנאפו, יוסף בן משהמנחת ערב

טולצ'וה Tolcsvaתרע"אלוו, אלעזר בן אריה ליבמנחת ערב - 2 כר'
דרוהוביץ' Drogobychתר"ס-לויטרבאך, אשר זליג בן יעקב בצלאל הכהןמנחת ערב

מודיעין עיליתתש"פליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דודמנחת ערב - תענית
ג'רבה Djerbaתשי"אעידאן, מכלוף בן משהמנחת ערב

ירושליםתשע"חפנירי, אברהםמנחת ערב - 3 כר'
ירושליםתשנ"אפריד, ירחמיאל דוד בן נחמן צבימנחת ערב - ערבי פסחים

ירושלים Jeruasalemתשע"זקובץ, כולל ערב אהל יוסףמנחת ערב - ביצה
בני ברקתשע"זרוזמרין, אהרן בן משהמנחת ערב - 2 כר'

בית שמשתשע"המן, שמעוןמנחת ערבה
ירושליםתשס"חפנחסי, אליהו בן משהמנחת פאר



בני ברקתשע"טבוגץ', פינחס בן מרדכי ש.מנחת פי
בני ברקתשע"בזונאבנד, דב רפאל בן פנחס מנחםמנחת פנחס - 3 כר'

בני ברקתשע"חכולל מנחת שלוםמנחת פסחים
ירושליםתשס"ארוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגאמנחת פרי <שו"ת> - 6 כר'
ירושליםתשמ"ורוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזא שרגאמנחת פרי - שבת, עירובין

ירושליםתשנ"ארוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגאמנחת פרי - 4 כר'
ירושליםתשע"דאריק, מאיר בן אהרן יהודהמנחת פתים <מהדורה חדשה> - 3 כר'

מונקץ' Mukachevoתרנ"חאריק, מאיר בן אהרן יהודהמנחת פתים - 2 כר'
פרנקפורט דמין Frankfתרפ"חארנטרוי, חנוך בן יונה הכהןמנחת פתים
בני ברקתשנ"טגליקסמן, פנחס הכהןמנחת פתים

שיראן,,תרנ"א]שיין, מנחם מנדל בן שמואלמנחת פתים - 2 כר'
ניו יורקתשס"גאייזנשטט, מנחם צבי בן יחיאל יצחקמנחת צבי

ירושליםתשע"אגוטמן, צבימנחת צבי - 2 כר'
ירושליםתשנ"אוידר, מנחם צבי בן שלוםמנחת צבי - 2 כר'
ירושליםתשס"אזריל, צבי בן מרדכימנחת צבי - 4 כר'
ירושליםתשמ"זשפיץ, צבי בן חיים יצחקמנחת צבי - 3 כר'

בני ברקחש"דבעילום שםמנחת ציבור - קינים
קרית גתתשע"חבבצ'יק, בן ציוןמנחת ציון - פסח

ניו יורקתשכ"והאפענבערג, צמח בן פסח נתןמנחת צמח
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןמנחת קדש

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"ואריק, מאיר בן אהרן יהודהמנחת קנאות <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרל"טפינסו, אברהם חיים בן יוסףמנחת קנאות מזכרת עון

ברטיסלבה Bratislavaתקצ"חאבא מארי בן משה הירחימנחת קנאות
לבוב Lvovתרנ"דאריק, מאיר בן אהרן יהודהמנחת קנאות - 2 כר'

ברלין Berlinתרנ"חפיסא, יחיאל ניסים בן שמואלמנחת קנאות
מודיעין עיליתתשע"טיעקובוביץ, ראובןמנחת ראובן - עירובין

בית שמשתשע"דמנוחין, ראובןמנחת ראובן - 7 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"אמזאה, אליהו מרדכי הכהןמנחת ראם
ירושלים Jerusalemתש"אקאצקה, יצחק בן אברהםמנחת ריב"א

תשע"חסקירה, רפאלמנחת רפאל - 3 כר'
ירושליםתשס"ופרצוביץ, רפאל בן נחוםמנחת רפאל - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"אשנברגר, רפאל בן פסח יהודהמנחת רפאל
פיוטרקוב Piotrkowתרע"בגרינברג, שלמה ירמיה בן נחום צבימנחת ש"י

ניו יורקתשס"הברוס, שאול בן מנחם מנדלמנחת שאול - 4 כר'
חמ"דתשפ"אסעיד, דניאל בן יעקבמנחת שאול



חמ"דתשע"חסעיד, שאול דניאלמנחת שאול - 16 כר'
ירושליםתשס"אלינדר, יחזקאל אלימלך - אייזנשטיין, יוסף שאולמנחת שביעית

וילנה Vilnaתרס"הקרא, יוסף חיים בן יצחק זליגמנחת שבת <סלת למנחה, פירוש הרמב"ם>
וילנה Vilnaתרס"הקרא, יוסף חיים בן יצחק זליגמנחת שבת <סלת למנחה>

לונדוןתש"כאנסבאכער, יונהמנחת שבת - א
באר שבעתשע"אבושארי, עזריהומנחת שבת
חמ"דחש"דכולל זכרון שמואלמנחת שבת
בני ברקתשס"הלייפר, מאיר בן חיים אלטר דודמנחת שבת
מודיעין עיליתתשע"ופודולסקי, דוד בן נחוםמנחת שבת

ירושליםתשס"הנורצי, ידידיה שלמה רפאל בן אברהםמנחת שי <מהדורת בצר>
בני ברקתשפ"אשור, שמואל יצחק בן משה חייםמנחת שי <מהדורה חדשה> - 2 כר'

בני ברקתשנ"ובלוי, יצחק שלמה בן אהרן ישעיהמנחת שי - 4 כר'
ירושליםתשנ"דהירש, שלמה יהודהמנחת שי - 2 כר'

קרית ספרתשע"גיחזקאל, שלמה י.מנחת שי
אשדודתשע"בכולל שומרי גחלתמנחת שי - 2 כר'

חמ"דתשע"זלזכר הרב שאול יעקב כהןמנחת שי - ספר זכרון
ארה"בתש"סנורצי, ידידיה שלמה רפאל בן אברהם - בנדר, חיימנחת שי - אור החיים <מהדורה חדשה>

ורשה Warsawתרנ"גרוזנבלום, שמעון יצחק בן מרדכימנחת שי
לעמבערג Lembergתרנ"א - תרע"אשור, שמואל יצחק בן משה חייםמנחת שי - 2 כר'

שטרן, שמואל אליעזרמנחת שי
חמ"דחש"דשלטי, יצחק בן אליהומנחת שי - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"אשריקי, יוסף בן נסיםמנחת שי - 2 כר'

ירושליםתשע"בגרוסמן, שלום מנחם הלוימנחת שלום
בני ברקתשס"חיפרח, שלום בן מאירמנחת שלום - 20 כר'

ירושליםתשע"אאוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליבמנחת שלמה <על הש"ס> - 13 כר'
ירושליםתשמ"ואוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליבמנחת שלמה <שו"ת מחולק לחלקים> - 3 כר'

ירושליםתשע"באוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליבמנחת שלמה <שו"ת מחולק למהדורות> - 3 כר'
ישראלתש"עישיבת בית שמואלמנחת שלמה מאיר

וינה Viennaתרע"בוואכשטיין, דוב בר בן משהמנחת שלמה
ארה"בתשכ"גלווין, שלמה יצחקמנחת שלמה

חמ"דתשפ"אשי, מיכאל חנן בן שלמהמנחת שלמה - חמש מגילות
ירושלים Jerusalemתרפ"בשמואל בן יהושע זליג מדולהינובמנחת שמואל <אמרות טהורות>

חדרהתשס"אביטון, שמואל מיכאל בן שמעון חנניהמנחת שמואל - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"זבעילום שםמנחת שמואל - ביצה

ירושלים Jerusalemתרס"גגורג'י, שמואל בן שלמהמנחת שמואל



ברלין Berlinתרפ"חגרינברג, שמואל בן דוד הכהןמנחת שמואל
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אווייס, שמואל בן משהמנחת שמואל
ירושליםתשכ"וילוב, שמואל ליב בן ישראל משהמנחת שמואל

אטלנטהתשע"וכאשכראמן, שמואלמנחת שמואל - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקל"ופלורנטין, שמואל בן דודמנחת שמואל

ירושליםתשנ"בפנחסי, שמואל בן משהמנחת שמואל - 4 כר'
ירושליםתשפ"אראקוב, שמואל בן אברהםמנחת שמואל

ירושליםתשנ"ארולניק, שמואל אליעזר בן צבימנחת שמואל - 3 כר'
ירושליםתשכ"השמואל בן יהושע זליג מדולהינובמנחת שמואל - 2 כר'

קופנהגן Copenhagenתקמ"זשמואל בן יצחק אייזיק משווריןמנחת שמואל
בני ברקתשע"זשציגל, מנחם בן שמואל אריהמנחת שמואל - נשים נזיקין

מנחת שמעון
בית שמשתשע"גמן, שמעוןמנחת שמעון - 7 כר'
בני ברקתשס"זהוניגסברג, גדליה בן מאיר יחיאל הלוימנחת תודה - 2 כר'

בני  ברקתשפ"אחברת לומדי תורה מודז'יץמנחת תודה
בני ברקתש"פפולק, צבי בן גרשון מאירמנחת תודה - 2 כר'

נתיבותתשע"בקובץ חידושי תורהמנחת תודה
בני ברקתשע"גשטיבל, מנחם פנחסמנחת תודה - ב

חמ"דתשע"ופרידמן, יעקב פרץ בן נתן צבימנחת תורה - 12 כר'
חמ"דחש"דכולל מיר ברכפלדמנחת תושיה

בני ברקתשע"טבריקמן, נחום בן אברהם מרדכימנחתי מידי - 2 כר'
תל אביבתשס"זחירארי, שמעון בן אברהםמני שמחוך - 2 כר'
רחובותתשל"חקפרא, פנחסמני תימן ובשעריים

קלוז <קלויזענבורג>,תרפ"וקאין, יהודה בן שמעוןמניחות יהודא
סעדיה בן יוסף גאוןמנין הגידים האסורים לרס"ג

ירושליםתשע"גליקוט מנייני המצוותמנין המצוות - 2 כר'
וילנה Vilnaתרנ"אמשה בן מימון (רמב"ם)מנין המצות <בית הב"ד>

ירושליםתשע"גליקוט דברי התנאיםמנין התנאים - 11 כר'
ירושליםתשס"האסדו, אליהומנסתרי בראשית - ב

בית המדרש חניכי הישיבות נוה יעקבמנעימי שיר
נוה צוףתשס"ובלס, יהונתן שמחהמנפת צוף - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חדונר, נתן נטע בן צבי הכהןמנרת זהב
דירנפורט Dyhernfurtתקל"הקאצנלנבוגן, בנימין ישראל איסר בן שאול הלוימנרת זהב

ירושליםתשנ"חקופנהגן, י.חמנשה בן ישראל - ביבליוגרפיה
שדרותתשפ"אבנר, אוריאלמנשרים קלו



אזמיר Izmirתרמ"טחסן, רפאל מאירמנת חלקי
ירושליםתשס"דלנדא, קלמן בן אליעזר נתן הלוי סג"למנת חלקי

וילנאתרנ"וכהן, זאב אריהמסבות הפעל
ירושליםתשנ"חרוזנשטיין, שלמה (עורך)מסביב לשלחן - 43 כר'

ברלין Berlinתע"גבנימין זאב וולף בן שבתימסגרת השלחן
ליוורנו Livornoת"רקאסטלנובו, מנחם חיים עזריה מאיר בן אליהמסגרת השלחן
תל אביבתשכ"האלפסי, יצחקמסדר בני ברית

ורנוב נד טופלו Vranoתרצ"ד - תרצ"השטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריהמסדר חילוקים ושיטות
ירושלים Jeruasalemתשס"דמשפחת הרב לוי יצחק הלפריןמסו"ד חכמים
ירושליםתשכ"זסוויד, משהמסוא משה
חמ"דתשמ"גלבל, משה יואלמסוד ישרים

בני ברקתשס"וסורסקי, אהרןמסוד שיח חסידים
עדס, יעקבמסודות התורה בספריו של רבי יעקב אבוחצירא

לודז'תרפ"וגרובשטיין, אברהם משהמסורה בלעטער - 3 כר'
ברדיטשוב Berdichevתקס"ז - תקע"חיוסף בן מרדכי מברדיטשובמסורה ברורה

ירושליםתשלזלוינגר, דוד שמואל (עורך)מסורה גדולה <כתר ארם צובה>
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"גביאליסטוצקי, יוסף בן שלמה שלום ישראלמסורה גדולה

נתניהתשס"זעיונים במורשתו של רבי יוסף קאפחמסורה ליוסף - 8 כר'
ניו יורקתשמ"טמאסף תורנימסורה - 28 כר'
מודיעין עיליתתש"פשורקין, יעקב משה בן מיכלמסורות הכתיבה

חמ"דחש"דמסורת אבותמסורת אבות
בני ברקחש"דועד מחזיקי חינוך הישןמסורת אבותינו

בני ברקתשס"אכהן, אהרן - הס, מרדכימסורת האותיות - משמרת האמת
מנטובה,,שפ"ב]אנג'יל, מאיר בן אברהםמסורת הברית הגדול

ביתר עיליתתשע"האומן, אברהםמסורת הברית - מנהגי ברית מילה לבני אשכנז
המבורג Hamburgתע"הדוד טבל בן בנימין זאב וולף מפוזנאמסורת הברית
בני ברקתשע"דבתי ההוראה ובית הדין שע"י ק"ק חניכי הישיבותמסורת ההוראה

בני ברק Bene Berakתשע"בצארום, יהודהמסורת ההוראה - 2 כר'
בני ברקתשס"זאשלג, יחזקאל יוסףמסורת הזהר
קרית ספרתשע"דראז, חיים בן אהרןמסורת החינוך

ונציה Veniceרצ"חאליהו בן אשר הלוי אשכנזימסורת המסורת - 2 כר'
תל אביבתשס"דעמר, זהרמסורת העוף
רמת גןחש"דאהרוני, משה אהרן בן נחמסורת הפיוט

ורשה Warsawתרמ"ושיסלוביץ, יהודה ליב בן מרדכימסורת הקריאה
וילנה Vilnaתרכ"טלווין, יהושע השל בן אליהו זאב הלוימסורת הש"ס <ציון יהושע>



וילנה Vilnaתרס"ופינפר, פסח בן חיים הכהןמסורת התורה והנביאים
ירושליםתשע"בהבלין, שלמה זלמן בן שלוםמסורת התורה שבעל פה

ירושליםתשמ"חאליאך, דוד צבימסורת התורה
ירושליםתשנ"זהעליר, חייםמסורת התנ"ך - 4 כר'
מודיעין עיליתתשפ"אראז, חיים בן אהרןמסורת התנ"ך - 2 כר'

מלמד, עובדיהמסורת התפילה ושורש המנהג
תל אביב Tel Avivתשט"זישר, ברוך בן דודמסורת ועקרונות במסכת האבות

בני ברקתשע"זבעילום שםמסורת טהרת עופות
זכרון יעקבתשע"איצחק, אביחי בן אברהםמסורת יהודי תימן בבהמה
זכרון יעקבתשס"טיצחק, אביחי בן אברהםמסורת יהודי תימן בעוף

ירושליםתשע"הלוגאסי, יעקב ישראלמסורת ישראל
בית שמשתשס"הקובץמסורת מרדכי - 2 כר'
ירושליםתשע"גפיינשטיין, משה בן דודמסורת משה - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"הנאה, מנחם מנדל - נאה, משה צבימסורת משקל הדרהם
פירנצה Florenceתק"יאבולעפיא, מאיר בן טודרוס הלוימסורת סייג לתורה - 2 כר'
בני ברקתש"נצוריאל, משה בן יחזקאלמסורת סייג לתורה - 3 כר'

לונדוןתשנ"במשמרת מסורת סת"םמסורת סת"ם
בני ברקתשמ"אקוסובסקי-שחור, שאול בן דוד שלמהמסורת שאול

קושטא Istanbulשל"גגדליה, יהודה בן משהמסורת תלמוד ירושלמי
בני ברקתש"ל - תשל"גמאסף תורנימסורת - 2 כר'

ירושליםתשס"גגולדברג, צבי הירש הלוימסורתנו
ניו יורקתשכ"זקווינט, אליהו בן אברהם יעקב הכהןמסות ורעיונות

נתניהתשע"טשיראזי, אברהםמסחר ועסקים כהלכה - 2 כר'
בני ברקתשס"בביהמ"ד לדיני ממונות זכרון משהמסחר כהלכה

ירושליםתשמ"האביב"י, אריהמסיביר עד ירושלים
פרג Pragueתק"עשפירא, משה יוסף בן אברהם הכהןמסילה לאלקינו

ירושליםתשל"בהעיתון לבית היהודימסילה - 1
מסילות אל האמונה

נתיבותתשע"חאברג'ל, ישראל בן יורם מיכאלמסילות אל הנפש - בלק
ניו יורקאייזנברגר, בנימין אלימלךמסילות באגדה - 2 כר'

ניו יורקתשע"אאייזנברגר, בנימין אלימלךמסילות בהגדה
ניו יורקתשע"אאייזנברגר, בנימין אלימלךמסילות בלבבם - 4 כר'

ירושליםתשל"זכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלמסילות במחשבת החסידות
ירושלים Jeruasalemתשע"דגליק, אלעזר דוד בן ישראלמסילות בשבת
וילנה Vilnaתרמ"חהאלפר, ניסן שבתי בן שלמה ישעיהמסילות הברזל



ניו יורקתשע"גאייזנברגר, בנימין אלימלךמסילות הנביאים - 4 כר'
בני ברקתשנ"בפרידלנדר, חיים בן משהמסילות חיים בחינוך - 2 כר'

שקלוב Shklovתקמ"הפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןמסילות חכמה <דפו"ר>
ירושלים Jerusalemתרע"דפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןמסילות חכמה <מנחה לה'>
בני ברקתשע"חגינזבורג, אליעזרמסילות חכמה ומוסר - 4 כר'

ביתר עיליתתשס"זדרוק, יעקב בן זלמןמסילות יעקב
ירושליםתשמ"דאופמן, משה יעקבמסילות לבב

בני ברקתשס"זגינזבורג, אליעזרמסילות לימי הפורים
ניו יורקתשע"אשנעעבאלג, יצחק בן אברהם זאבמסילות שבת
אסופת מאמרים על דרכי התלמוד והראשוניםמסילות - א

תל אביבתשמ"גבטאון חסידי רוז'ין סאדיגוראמסילות - 28 כר'
קרני שומרוןתשס"דישיבת קרני שומרוןמסילות

ירושליםתשנ"גמונסה, אברהםמסילת הניקוד
ירושליםתשס"גקובץ תורנימסילת התורה

מודיעין עיליתתשס"גקובץמסילת יוסף - ב"ק, נדרים
חמ"דתשע"טבעילום שםמסילת ישרים <נפש המסילה>

בני ברקתשע"ולוצאטו משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - מכון ארמסילת ישרים <ביאורים ועיונים>
ירושליםתשס"חלוצאטו, משה חיים (רמח"ל) - הופמן, דוד צבימסילת ישרים <אורות גנוזים>

ירושליםתשע"אלוצאטו, משה חיים (רמח"ל) - פרץ, פנחס שמעון מסילת ישרים <במסילה נעלה>
בני ברקתש"עלוצאטו, משה חיים - פפנהיים, חיים צבי בן אברהמסילת ישרים <פתח המסילה - פתח העיון>

פתח תקוהתשע"בלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - אורשלימסילת ישרים <מסילות אפרים>
ירושליםתשס"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - ארלנגרמסילת ישרים <מאור המסילה>
בני ברקתשס"בלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - בובליל,מסילת ישרים <אורות רמח"ל>

אשדודתשע"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - ברנדווימסילת ישרים <עומד כנגדו>
ויקליףתשע"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - גולדברמסילת ישרים <ובו תדבק> - 2 כר'

בני ברקתשכ"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - סורסקימסילת ישרים <ילקוט שמעוני>
ירושליםתשס"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - פרץ, פמסילת ישרים <במסילה נעלה>
בני ברקתשס"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - קורח, שמסילת ישרים <סודות ישרים>
בני ברקתשע"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - קריספימסילת ישרים <ממתיק לנפש>
בני ברקתשנ"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - רוט, אלמסילת ישרים <יושר מסילה>

ירושליםתשע"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שיף, דבמסילת ישרים <נעימה קדושה>
ירושליםתשנ"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שרף, חמסילת ישרים <קונטרס העבודה>

אמשטרדם Amsterdamת"קלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים <דפו"ר> - 2 כר'
ירושליםתשע"אלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים <המבואר והמפורש>

ליקוודתשע"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים <יודע לשאול - מקום עיון - חצי תשובה>



ירושליםתשנ"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים <מאור המסילה>
תל אביב Tel Avivתשי"זלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים <מהדורת נצח>
ירושליםתש"סלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים <סוד לישרים>

ירושליםחש"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים <עיונים ר' יחזקאל סרנא>
ירושליםתשכ"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים <עיונים>

בודאפעסטתרס"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים <עם תרגום בגרמנית - קובץ שירים אורות
בני ברקחש"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים <רב לתלמיד>

ניו יורקתשט"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים <תרגום אידיש>
ירושליםתשנ"במלמד, ראובן בן משה ליבמסילת ישרים <מליץ יושר>

ירושליםחש"דקליינמן, ירחמיאל משה בן מנחם אלתרמסילת ישרים <מסילות ללבבם>
בני ברקתשס"גלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים בתוספת ליקוטים מקורות וציונים

ירושליםתשע"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - לוי, אהמסילת ישרים המבואר - פרקים יח -כא
חמ"דחש"דרדוצקי, ירחמיאלמסילת ישרים למעשה

ירושליםתשע"אלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - אייכארןמסילת ישרים עם ביאור פי כהן - א
ירושליםתשס"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שלנגר,מסילת ישרים עם ביאור שמחת מרדכי
ירושליםתשע"זלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - נבנצל,מסילת ישרים עם הערות הרב נבנצל
ירושליםתשס"זלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים עם הערות וביאורים

ירושליםתשנ"אלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - עבוד, ימסילת ישרים עם פירוש אור לישרים - 2 כר'
ירושליםתשע"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - רבינובימסילת ישרים עם פירוש המאיר ליעקב

בית אלתשס"זאבינר, שלמה חיים הכהןמסילת ישרים עם פירוש - 3 כר'
ורשה Warsawתרפ"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים עם תרגום בגרמנית

ירושלים Jerusalemתש"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - וולפסבמסילת ישרים
ורשה Warsawתרפ"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)מסילת ישרים - 7 כר'

בני ברקחש"דיעקבזון, חיים מנחם בן ישראלמסילת מנחם
וילנה Vilnaתרמ"בטריווש, הילל דוד בן עוזר הכהןמסיני בא
ירושליםתשס"השביב, יהודהמסיני בא
בני ברקתשע"השפירא, ברוך מרדכימסיני בא

מזכרת בתיהחש"דפיקסלר, אוהדמסיני ועד ימינו
ירושליםתשכ"זבק, שמואל יהושע בן דבמסיני עד נבו

ירושלים Jeruasalemתשמ"ושפרבר, מריםמסיפורי הסבתא
ירושליםתש"סרקובר, נחום בן חייםמסירות נפש
ליוורנו Livornoתקפ"דפארדו, יעקב בן דודמסכנות יעקב

ניו יורקתש"לדריליך, שלמה בן בצלאלמסכת <עם פירוש יידיש כפי רש"י ומלבי"ם> - 9 כר'
לבוב Lvovתרכ"דאבות. תרכ"ד. לבובמסכת אבות <רבינו יונה ורבינו עובדיה ספורנו>

ברדיטשוב Berdichevתרס"באבות. תרס"ב. ברדיטשובמסכת אבות <דרכי יושר>



תל אביב Tel Avivתשט"ואבות. תשט"ו. תל אביבמסכת אבות <ר' שמחה מויטרי>
יפו Jaffaתשי"דאבות. תשי"ד. יפומסכת אבות <בכורי יחזקאל>
ירושליםתשס"האברהם יהושע השל בן שמואל מאפטה וצאצאיו (ממסכת אבות <אוהב ישראל>

חולוןתשע"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהמסכת אבות <עם פירוש מרן החיד"א>
ירושליםתשס"באלאחדב, יצחק בן שלמהמסכת אבות <ראשי אבות>

ירושליםתשמ"באליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - אברהם בן שלמהמסכת אבות <הגר"א, פרקי דאברהם>
ניו יורקתשל"האליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)מסכת אבות <ביאורי הגר"א, עץ יוסף, רוח חיים>

שקלוב Shklovתקס"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)מסכת אבות <הגר"א>
וארשאתרס"הברמן, משה יהודה בן דוד הלוימסכת אבות <תפארת בנים על אבות>

חמ"דחש"דברנדוויין, י.מסכת אבות <מגן עבות> - פ"א
ניו יורקתשל"דברפוס, שמעון יעקבמסכת אבות <מנחת שי>

ירושליםJerusalemתש"דגירונדי, יונה בן אברהם - אליהו בן שלמה זלמן (המסכת אבות <רבינו יונה, הגר"א>
ירושליםתשנ"דגירונדי, יונה בן אברהםמסכת אבות <רבינו יונה> - 2 כר'

ירושליםחש"דגרינוואלד, יעקב יחזקיהו בן משהמסכת אבות <זכות אבות>
ירושלים Jerusalemתשס"אדושינסקי, יוסף צבי בן ישראלמסכת אבות <משנת מהרי"ץ>

ירושליםתש"פדרגולי, איתמר בן שמואלמסכת אבות <דרכי אבות>
ירושליםתשנ"גהורוויץ, יהודהמסכת אבות <משנת יהודה>

בני ברקתשל"זהירש, שמשון בן רפאלמסכת אבות <עטרת צבי> - ממעינות הנצח על פרקי אב
ניו יורקוויס, יוסף מאיר - וויס, יצחק אייזיקמסכת אבות <זרעא חיא>

ניו יורק New Yorkתשי"בוולינץ, אהרון אשרמסכת אבות <אושר אבות>
ירושליםJerusalemחש"דחיים בן יצחק מוולוז'יןמסכת אבות <רוח חיים, מצפה יהושע> - 2 כר'

לבוב Lvovתרכ"בחיים בן מנחם צאנזרמסכת אבות <נאדר בקודש> - 2 כר'
בני ברקתשס"גטאוב, שאול ידידיה - טאוב, ישראל דןמסכת אבות <אמרי שאול - יד לבנים>

לבוב Lvovתרנ"וטאובר, יצחק אייזיק בן אפרים זלמןמסכת אבות <מטל השמים>
ירושליםחש"דיאדלר, יצחק זאב בן יהודה דוד - רבינוביץ, יהודהמסכת אבות <תפארת ציון - כרם חמד>

חמ"דחש"דינובסקי, ישראל יצחק בן אליהו -  זאלר יצחק בן ממסכת אבות <פסקי משנה, מנחת יצחק, ליקוטי יצחק> -
ורשה Warsawתר"עיעב"ץ, יוסף בן חייםמסכת אבות <ר"י יעב"ץ - בית אהרן>
ורשה Warsawתר"מיעבץ, יוסף בן חייםמסכת אבות <ר"י יעב"ץ - בית אהרן>

ירושליםתש"ניעבץ, יוסף בן חייםמסכת אבות <ר"י יעב"ץ> מהדורה חדשה
אדרתשל"וישראל בן אליעזר (בעש"ט) - דבורקס, ישעיהו ארמסכת אבות <בעל שם טוב>

ירושליםתשכ"הישראל בן אליעזר (בעש"ט)מסכת אבות <בעש"ט>
בני ברקתשכ"חלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןמסכת אבות <מאיר נתיב> - 3 כר'

ירושליםחש"דמוסדות מתימן יבואמסכת אבות <פעמון זהב - מילי דאבות>
ירושלים Jerusalemתרע"גמיכלין, חיים מיכל - שרהזון, אליהומסכת אבות <עגת אליהו>

ורשה Warsawתרצ"במירוויס, אריה מרדכימסכת אבות <מאור הבנים, מוסר היהדות>



בולוניה Bolognaש"אמשה בן מימון (רמב"ם) - ספורנו, עובדיה בן יעקבמסכת אבות <רמב"ם, ספורנו>
ירושליםתשל"דסופר, משה בן שמואלמסכת אבות <חתם סופר>

ירושלים Jerusalemתרצ"בסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירמסכת אבות <לב אבות>
ירושליםתשע"בפואה, אליעזר נחמןמסכת אבות <זכרון אבות>

קובנה Kaunasתרפ"גפיבלזון, ישראל בנימין בנדטמסכת אבות <מוסר ישראל>
חמ"דחש"דפיינשטיין, שלום ראובן בן משה - חייט, אליעזר חימסכת אבות <פרקי שלום>

וילהרמסדורף Wilhermsתע"חפירוש לא נודע למימסכת אבות <עם פירוש לא נודע למי>
סיגטתרס"ופערלאוו, שלמה חייםמסכת אבות <מעשה אבות>

ניו יורקתשמ"חפרל, אהרן הכהןמסכת אבות <ילקוט אבהן עלאין>
ירושליםתשע"גצדיקי מונקאטשמסכת אבות <מילין שפירין>

לובלין Lublinתרנ"וקאנטור, בנימין אליהו בן יעקב זאבמסכת אבות <תוספות בנימין>
בני ברקתשע"אקורח, שלמה בן יחיאמסכת אבות <חכמת חיים>

פרמישלה Przemyslתרפ"הקנולר, חייםמסכת אבות <פרי חיים>
בית שמשתש"עקרביץ, משה בן יעקב מאירמסכת אבות <ספורנו> עם ביאור תורת עבדי אבות

ירושליםתשס"הקרוזר, זונדלמסכת אבות <אור החמה>
ניו יורק New Yorkתרפ"ורבינוביץ, יהושע השל בן יצחק יואלמסכת אבות <תורת אבות>

בני ברקתשס"אאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - אתרוג, מאירמסכת אבות דר"נ ע"פ הגר"א המבואר <מאורי אור>
תפרחתשס"ומלכה, אליעזרמסכת אבות מדרש שפתי ראם

ירושליםתשס"בקיסר, צמחמסכת אבות מנוקדת במסורת תימן
בני ברקתשנ"אאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - אתרוג, מאירמסכת אבות ע"פ הגר"א המבואר <מאורי אור>

בני ברקתשנ"בשלמה בן יצחק (רש"י) - אליעזר בן נתן (ראב"ן)מסכת אבות ע"פ רש"י וראב"ן
יפו Jaffaתשי"דגוטמן, מתתיהו יחזקאלמסכת אבות עם באור בכורי יחזקאל

בני ברקתשנ"בילקוט אמרותמסכת אבות עם ילקוט אמרות טהורות
ישראלחש"דלקט חיבוריםמסכת אבות עם ילקוט עיר התמרים

מאנטריאלתשס"אקליין, יוסף דודמסכת אבות עם כתבי י"ד
ירושלים Jerusalemתרצ"דנייגר, חייםמסכת אבות עם פירוש אבות לבנים

ירושליםתשס"חאזולאי, אברהם בן מרדכימסכת אבות עם פירוש אהבה בתענוגים
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהמסכת אבות עם פירוש אהבת אבות
בני ברקתשס"אשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובמסכת אבות עם פירוש בני יששכר
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהמסכת אבות עם פירוש ברית אבות

ירושליםתשס"גשוורץ, יואל בן אהרןמסכת אבות עם פירוש דבר ירושלים
חמ"דחש"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - קלצקין, משה הלמסכת אבות עם פירוש הגר"א

ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהמסכת אבות עם פירוש זכות אבות
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהמסכת אבות עם פירוש חסדי אבות
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהמסכת אבות עם פירוש לב אבות



ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהמסכת אבות עם פירוש מגן אבות
ירושלים Jerusalemתר"ץסתהון, דוד הלל מנשה בן מנשהמסכת אבות עם פירוש מלוקט

וינה Viennaתר"פ - תרפ"חפרידמן, מנחם נחום בן אברהם יהושע העשלמסכת אבות עם פירוש מן
חולוןתש"סאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהמסכת אבות עם פירוש מרן החיד"א
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהמסכת אבות עם פירוש נחלת אבות
ירושליםתשס"באלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכימסכת אבות עם פירוש שפת אמת
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהמסכת אבות עם פירוש תורת אבות

בית אלתשס"חאבינר, שלמה חיים הכהןמסכת אבות עם פירוש - 2 כר'
ירושליםתשכ"הישראל בן אליעזר (בעש"ט)מסכת אבות עם פירושי רבינו ישראל בעל שם טוב
ירושליםתשכ"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבמסכת אבות עם פירושי רבינו ישראל מאיר הכהן

ורשה Warsawתרמ"טאבות. תרמ"ט. ורשהמסכת אבות עם שני פירושים
ורשהתרכ"חלוין, נח חיים בן משהמסכת אבות עם תלמוד בבלי וירושלמי

ראש העיןתש"ןיצהרי, מרדכימסכת אבות - אבות דרבי נתן <מסורת תימן>
ירושליםתשס"חפריינד, משה אריה בן ישראלמסכת אבות - עטרת יהושע

ירושליםתשכ"הכהן, י. יוסףמסכת אבות, פירושיה ותרגומיה באספקלרית הדורות
תל אביב Tel Avivתרפ"גמלמד, אברהם שלמה בן זכריהמסכת אדמונים מן תלמוד בולשבי
ירושלים Jerusalemתשט"וגולדברג, אברהם בן משהמסכת אהלות <מהדורה מדעית>

ירושליםתשס"ובית מדרש טהרות, ירושליםמסכת אהלות עם פירושי הראשונים והאחרונים
לבוב Lvovתרי"חהורוויץ, יהושע יצחק יאיר בן יעקבמסכת אמונות ודיעות

קובנהתרצ"אמסכת אצילות - חבר, יצחק איזיק בן יעקב (מפרשמסכת אצילות <גנזי מרומים>
בריסלתשכ"אהיבנר, שמואל (מתרגם)מסכת בבא מציעא <עם תרגום אידיש>

סופר, אליעזר בן בן ציוןמסכת בבא מציעא (פרקים) - עם פירוש האביב
בוסטוןתשט"זמרקוס, יוסף בן ראובןמסכת בבא מציעא פרק המפקיד תרוגם אנגלי עם ביאור

ברוקסלסתשי"בהיבנר, שמואל (מתרגם)מסכת בבא קמא <עם תרגום אידיש>
ירושלים,תש"אקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמןמסכת ביצה עם הלכה ברורה

ניו יורק New Yorkתרצ"דמוינשטר, יעקב ליב בן משה אברהםמסכת ביצה
ג'רבה,,תש"ב]תלמוד בבלי. תש"ב. ג'רבהמסכת ביצה

וילנאתרע"התלמוד בבלי. תרע"ה.מסכת בכורות <וילנא תרע"ה>
שיקגו Chicagoתר"ןאלפרשטיין, אברהם אליעזר בן ישעיהמסכת בכורים מן תלמוד ירושלמי עם פירוש ספר הראל

שיקגו Chicagoתרמ"זאלפרשטיין, אברהם אליעזר בן ישעיהמסכת בכורים מן תלמוד ירושלמי
ירושלים Jeruasalemתשע"אצוברי, מאור יצחקמסכת בצורה קלה - 8 כר'

ירושליםתרצ"בבורנשטיין, שבתי (עורך)מסכת ברכות <עם סימני ההפסק והערות>
לונדוןתרפ"בזאלקינד, יעקב מאיר(עורך)מסכת ברכות <עם תרגום לאידיש>

ורשהתרצ"חפרומוביץ, יוסף (עורך)מסכת ברכות <עם פירוש והערות> - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתל"המשנה. תל"ה. אמשטרדםמסכת ברכות וסדר מועד



כ"ץ, אברהם יצחק בן ראובן (מהדיר)מסכת ברכות מן הגניזה
סאנקט פעטערסבורג,תרס"ט,פרפרקוביץ', נחמיהמסכת ברכות - על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים

ירושליםחש"דאביכזר, שלמהמסכת בתירגום מפורש - 5 כר'
וילנה Vilnaתר"מתלמוד בבלי. תר"מ וילנהמסכת גיטין <מהרש"א ומהר"ם על הגליון>

ירושליםתש"סזילברברג, יצחק יוסף בן רפאל צבי מאירמסכת גיטין מן תלמוד ירושלמי <מאור השמחה, צבי תפא
בני ברקחש"דגולדשטוף, יאירמסכת גרים <יאיר נתיבות>

בני ברקתשנ"חקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלמסכת גרים
ירושלים Jerusalemתשט"ותלמוד ירושלמי. תשט"ו. ירושליםמסכת דמאי ומעשר שני מן תלמוד ירושלמי

אמשטרדם Amsterdamת"מבאס, שבתי בן יוסףמסכת דרך ארץ <תפילות מטבעות ומורה דרך>
תל אביב Tel Avivתרפ"זקוטלר, אברהם בן מיכאלמסכת דרך ארץ החדשה עם פירוש רשי ותוספות

ירושליםתשנ"באליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)מסכת דרך ארץ רבה <נוסחת הגר"א>
בני ברקתשס"בברנשטיין, יוסף עמרםמסכת דרך ארץ רבה <דרך הרבים - דרך היחיד>

ירחש"חש"דטברסקי, משה צבי בן דוד אריהמסכת הוריות <חלקת משה>
ניו יורקתשס"הליאון-טימפלו, שלמה רפאל בן יעקב יהודה אריהמסכת הלכה למשה מסיני <מהדורה חדשה>

אמשטרדם Amsterdamתצ"דליאון-טימפלו, שלמה רפאל בן יעקב יהודה אריהמסכת הלכה למשה מסיני
בני ברקחש"דמלפנא (הלצה)מסכת המן

כפר הרואהתשל"גנריה, משה צבי בן פתחיהמסכת הנזיר
ירושליםתשנ"זתלמוד בבלי. תשנ"ז. ירושליםמסכת זבחים <זכר חנוך>

תלמוד בבלי. ר"מ. ואדי אל חג'ארהמסכת חגיגה
ירושליםתשס"גהופמן, אברהם גרשוןמסכת חלה עם שיעורי חלה

ירושליםתשע"הבית מדרש טהרות, ירושליםמסכת טהרות עם פירושי הראשונים והאחרונים
סאיני Seiniתרס"הפרידלנדר, שלמה יהודה ליב בן מנחםמסכת יבמות מן תלמוד ירושלמי <חשק שלמה>

פתח תקוהתשנ"גאפרתי, יעקב אליהו - יצחקי, אפריםמסכת יום טוב פרק שלישי - נוסחאות
ירושלים Jeruasalemתשע"זאבידן, דן בן אברהם משהמסכת ייני

תל אביב,תשי"טבר-און, משה יחיאל בן נתן דודמסכת ימים טובים
בני ברקתשכ"הקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלמסכת כותים <מצרף ומטהר>

ירושליםתשע"אמכון התלמוד הישראלי השלםמסכת כותים - עם פירושים ונוסחאות
קניגסברג Koenigsbergתרי"טהמבורג, יעקב בן דב ברמסכת כלה <הגהות הגר"א, קהלות יעקב>

ירושליםתשע"דשור, רועי בן מרדכימסכת כלה <כלה נאה>
בני ברקתשס"טגולדשטוף, יאירמסכת כלה עם ביאור תואר כלה

ירושליםתשס"גמרדכי בן משה מלובשין - פינק, דוד הכהןמסכת כלה עם גדולת מרדכי וקריאה נעימה
פרנקפורט דאודר Franתקמ"זמרדכי בן משה מלובשיןמסכת כלה עם גדולת מרדכי

ירושלים Jerusalemתרע"בשרלין, חיים מנדלמסכת כלה רבתי והברייתא עם פי' לחם שערים
וילנה Vilnaתרנ"דזעליגמאן, ישראל בן חיים דודמסכת כלה רבתי עם ביאור מעין גנים

בני ברקתשע"אקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלמסכת כלה רבתי עם ביאור ר' חיים קנייבסקי



ירושלים Jeruasalemתשע"טרוזנגרטן, ישראל אשר ליבמסכת כלה רבתי עם ביאורים
דירנפורט Dyhernfurthתקמ"טברסלר, יהוידע זאבמסכת כלה

ירושליםתשע"דיהלום משנה תמימהמסכת כלים <ניב שפתים>
לייפציגתר"פפרייס, יוליוסמסכת מגילה ומסכת מועד קטן <עפ"י כת"י תימני>

ירושליםתשנ"אקאופמן, אשר זעליגמסכת מדות <שחזור נוסח קדום, שינוי נוסח וסרטוטי המ
בני ברקתשס"הבוגרד, יהושעמסכת מדות מפורשת

ניו יורקתשמ"אבן שמחון, יהודה (מפרש)מסכת מדות ע"פ בצרפתית
אמשטרדם Amsterdamתפ"גאור שרגא פייבל בן יהודה ליב הכהן מאוסטרהאמסכת מכות <אור נגה>

וינה Viennaתרמ"חאיש-שלום, מאיר בן ירמיהומסכת מכות <מהדורה ביקורתית>
ברנו Brnoתקמ"ואשר בן יחיאל (רא"ש)מסכת מכות <שער אשר, גבול אשר>

ירושליםתרצ"הבורנשטיין, שבתימסכת מכות <עם סימני ההפסק והערות>
ירושליםתשנ"בכרמל, יצחק מאירמסכת מכות מתלמוד ירושלמי עם ביאור
בני ברקתשע"אאסחייק, דניאלמסכת מכות עם קיצור דברי רש"י ותוס'

אדלין Edelenyתרצ"חהיימליך, מנחם יוסף הלוימסכת מקואות
ירושליםתשע"בגרינבוים, ישראל אברהם בן יוסף הלוימסכת מקוואות ע"פ הר"ש <כנסת ישראל>

ירושליםתשע"באלחדאד, מיכאל דודמסכת מקוואות
ניו יורקתשע"גליכטר, הללמסכת נגעים עם  מראות נגעים

ירושליםתשע"בבית מדרש טהרות ירושליםמסכת נגעים עם פירושי הראשונים והאחרונים
ירושליםתשע"בבית מדרש טהרות, ירושליםמסכת נגעים עם פירושי הראשונים והאחרונים

בריןתקנ"טיעקב יהודה המכונה ליב אשכנזימסכת נדה <פסקי הרא"ש, פתחי נדה, מקור הלכה>
ירושליםתרצ"האשר בן יחיאל (רא"ש) - סופר, אליעזר בן ציוןמסכת נזיר <פירוש הרא"ש ופירוש האביב>

ירושליםתשע"חורנר, שלמה חנוך (עורך)מסכת סופרים <מהדורת מכון קרן רא"ם>
סובלק Suwalkiתרכ"בלנדא, יצחק אליהו בן שמואלמסכת סופרים <הגהות הגר"א מקרא ועיטור סופרים>

ירושליםתשל"בשפירא, אריה ליב בן יצחקמסכת סופרים <נחלת אריאל - מעון אריות>
ירושליםתשל"זהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלמסכת סופרים וספרות

ירושליםתשס"אוסרשטיין, שמואל נטע בן אברהם צבימסכת סופרים לפי נוסחת הגר"א <ביאורי סופרים>
ניו יורק New Yorkתרצ"זהיגר, מיכאלמסכת סופרים

בני ברקתשנ"חקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלמסכת ספר תורה
לבוב Lvovתרל"זשנבלום, שמואל בן בנימין וולףמסכת ספרים, פירקא דרבנו הקדוש, ברייתא דישועה

בני ברקתש"לקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלמסכת עבדים - מסכת כותים
ניו יורקתשי"זעורך: אברמסון, שרגא בן קלמןמסכת עבודה זרה - כת"י ביהמ"ד לרבנים

ורשה Warsawתרצ"המנדלזון, יהודה ליב בן אהרן מאירמסכת עדיות בחירתא
ירושליםתשכ"דאהרנזאהן, יוסף צבימסכת פאה דמאי כלאים שביעית מן תלמוד ירושלמי <זר

ברדיטשובתרנ"הרידב"ז, רפאל יעקב דוד בן זאבמסכת פאה מן תלמוד ירושלמי עם פירוש רידב"ז
בוסטון Bostonתשי"אניומאן, יעקבמסכת פאה מתלמוד ארץ ישראל



ירושלים Jerusalemתש"גלווין, בנימין מנשה בן מאירמסכת פועלים
,(תל אביב)תשט"ומסכת פורים. תשט"ומסכת פורים תו שין טית וו

,[וויען]תרכ"זבלוך, שלמה בן אפרים הלוימסכת פורים
למברגמסכת פוריםמסכת פורים - 2 כר'

ורשה Warsawתר"ץמסכת פורים. תר"ץמסכת פורים
ברנו Brnoתקמ"טאשר בן יחיאל (רא"ש)מסכת פסחים <שער אשר, גבול אשר>

בריןתקנ"טיעקב יהודה המכונה ליב אשכנזימסכת פסחים <פסקי הרא"ש, גבול אשר, שער אשר>
ירושליםתשט"וזהבי, יוסף (עורך)מסכת פסחים

,(ניו יורק)[תרפ"ט]קיש, גרשוןמסכת פרוהבישן
חמ"דתשע"טטנר, דוד פנחסמסכת ציצית עם עין משפט ונר מצוה

בני ברקתשמ"בקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלמסכת ציצית, מסכת תפילין, מסכת מזוזה
קושטאר"עתלמוד בבלימסכת קדושין
סביונטה Sabbionetaש"גתלמוד בבלי. שי"ג. סביונטהמסכת קדושין

תש"פאינגבר, גרשון מאירמסכת קינים <קן שלמה>
מודיעין עיליתתשע"טדוידוביץ, יוסףמסכת קינים <יוסף לקח>

אופקיםתשע"אכהן, דוד בן מרדכימסכת קינים <שערי קינים>
חמ"דחש"דמקובר, דודמסכת קינים מבוארת

בני ברקתש"סארן, נועם אלימלך בן חייםמסכת קנים ע"פ הרא"ש וע"פ פתח הקן
מודיעין עיליתתשס"הקראהן, אליהו בן בן ציוןמסכת קנים עם ביאור פניני אליהו
מודיעין עיליתתשע"טדוידוביץ, יוסףמסכת קנים עם פירוש יוסף לקח

ירושליםתרצ"טבורנשטיין, שבתימסכת ראש השנה <עם סימני ההפסק והערות>
ירושליםתשס"אארלנגר, יצחק משה בן יוסףמסכת שביעית <משנה ערוכה>

ירושליםתשכ"דליברמן, יוסףמסכת שביעית <משנת יוסף> - 4 כר'
ירושליםתש"ססופר, דוד אהרן בן יעקב חייםמסכת שביעית <מהדורת סופר> - 2 כר'

בני ברקתש"ספאנעט, צבי אלימלך בן חיים אלתרמסכת שביעית <עם תלמוד בבלי>
בני ברקתשפ"אקאהן, אברהם בן פלטיאלמסכת שביעית <ביאור התלמוד>
נתניהתשל"טבקר, חיים שמסכת שביעית והלכות שביעית

גבעתים Giv'atayimתשי"חתלמוד ירושלמי. תשי"ח. גבעתיםמסכת שביעית מן תלמוד ירושלמי  עם ביאורי הגר"א וע"
בני ברקתשס"גזכריה בן שלמה, הרופא - צאלח, יחיא בן יוסףמסכת שביעית מנוקדת עפ"י גירסת רבני תימן

ירושליםתשנ"גכהנא, קלמן בן בנימין זאב הכהןמסכת שביעית - חקר ועיון
וילנה Vilnaתרפ"ואבוביץ, מאיר בן ישעיהומסכת שבת ועירובין תלמוד ירושלמי <פני מאיר>

וילנה Vilnaתרפ"ואבוביץ, מאיר בן ישעיהומסכת שבת תלמוד ירושלמי <פני מאיר>
ורשה Warsawתרנ"דראקובסקי, אברהם אבא בן עזריאל אריה ליבמסכת שטרות
ניו יורק New Yorkתרצ"אמסכתות קטנות. שמחות. תרצ"אמסכת שמחות

ירושלים Jerusalemתש"גאשר בן יחיאל (רא"ש)מסכת שקלים <פרישת הרא"ש>



ירושליםתשס"וספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדמסכת שקלים <עם פירוש פני זקן - עצי עדן>
בני ברקתשנ"גפנט, צבי אלימלך בן חיים אלתרמסכת שקלים <עם תלמוד בבלי>

פלעסבערגתשס"ושרבינטר,  אליעזר בן אברהם צבימסכת שקלים <שקלי אש>
זולקוה Zholkvaתקע"זתלמוד ירושלמי. תקע"ז. זולקוהמסכת שקלים <רבי אליהו פולדא>

ירושליםתשכ"דאהרנזאהן, יוסף צבימסכת שקלים מן תלמוד ירושלמי <שקלי יוסף>
תל אביבחש"דאייזק יהודה יחיאל מקמארנאמסכת שקלים מן תלמוד ירושלמי <פני זקן>

ניו יורקתשנ"אשולמן, יעקב בן שמריהומסכת שקלים מן תלמוד ירושלמי - ביאור באנגלית
וינהתקפ"גתלמוד ירושלמי. תשי"ח. וינהמסכת שקלים מן תלמוד ירושלמי

ניו יורק New Yorkתשי"דתלמוד ירושלמי. תשי"ד. ניו יורקמסכת שקלים ע"פ ר' משולם ופי' תלמידו של ר"ש בר' ש
בני ברקתשע"גקולודצקי, אברהם צדוק בן כתריאלמסכת שקלים עם תרומת הלשכה

גרודנו Grodnoתקמ"טברוך בנדט בן משה מזאבלודובהמסכת תמיד <ע"פ הרא"ש והר"ב נר תמיד>
ניו יורק, New Yorkתר"צמאלטר, צבי בן שלמהמסכת תענית

חמ"דחש"דמכון דרכי שמחהמסכת תענית - 2 כר'
תלמוד בבלי. ר"מ. ואדי אל חג'ארהמסכת תענית

יוהניסבורג, פרוסיה Jתרכ"דמסכת אצילותמסכתא אצילות <גנזי מרומים>
ירושליםתשס"זישיבת מירמסכתא דכלה - קידושין

מודיעין עיליתתשע"דצדוק, דוד בן שלמהמסכתא דמהרי"ץ
ירושלים Jeruasalemתש"ומסכתות קטנותמסכתות דרך ארץ רבא וזוטא

ניו יורק New Yorkתרצ"המסכתות קטנות. דרך ארץ. תרצ"המסכתות דרך ארץ
תל אביב,תש"יפריצקר, אשר בן משהמסכתות דרך ארץ
ניו יורק New Yorkתרפ"טהיגר, מיכאלמסכתות זעירות
ניו יורק New Yorkתרצ"והיגר, מיכאלמסכתות כלה

ברגסס Beregovoתרצ"ההיגר, מיכאל בן דודמסכתות קטנות
המבורג Hamburgתקמ"חקסלין, חיים בן נפתלי הירץמסלול - 2 כר'
ירושליםתשל"דמשי זהב, אברהםמסלות החיים

לבוב Lvovתרנ"חרוקנשטיין, דוב ברמסלות המאורות
ירושליםתשנ"חטהרני, אבישי בן יצחקמסלות התלמוד

ירושליםתשכ"אאלעזרי, חיים משה ראובןמסלות חיים - 3 כר'
קרקוב Cracowתרמ"אפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןמסלות חכמה - 2 כר'

בני ברקתשס"אאסולין, יחיאל בן מימוןמסלות ים - 8 כר'
תל אביב Tel Avivתרפ"חהופמאן, דוד צבי בן משהמסלות לתורת התנאים

בני ברקתשס"ביודייקין, שמואל יצחק גד הכהןמסלות תשובה
חמ"דחש"דמורגנשטרן, ישראל מאיר בן דוד אריהמסנני המים בשבת

ירושליםתשס"אכהן, זמירמסע אל האמת
ירושליםחש"דכהן, יוסף בן אליהומסע אל מלאכת בורר



ישראלתשע"הולדמן, מנחם בן זאב הכהןמסע אל שארית יהודי אתיופיה
ברטיסלבה Bratislavaתרמ"הדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןמסע באיירופא

ירושלים Jerusalemתש"זניימארק, אפרים בן מנחם מנדלמסע בארץ הקדם
ירושלים Jerusalemתשט"וששון, דוד בן סלימאןמסע בבל

לודתשע"זקלצל, חזקל צבי- דישון, יהודיתמסע בשאלוניקי
ירושלים Jerusalemתש"זמסע ההצלהמסע ההצלה
ירושליםתשמ"המשי זהב, צבי - יהודהמסע המלכות

ירושלים Jeruasalemתשי"דמרכז "יהדות" ירושליםמסע הצלב של המסיון
ירושליםתשנ"חליקוטיםמסע הקודש

חמ"דתשע"דנחמני, משה יהודה בן מרדכימסע התשובה והאהבה
ברלין,תרפ"בלווינסקי, אלחנן ליב בן צבימסע לארץ ישראל בשנת ת"ת

תל אביב Tel Avivתרצ"אהלוי, אליעזר בן מרדכי יעקבמסע לארץ-ישראל בשנת תקצ"ח
תל אביב Tel Avivתשי"ביבנאלי, שמואל בן ברוךמסע לתימן

ירושלים Jerusalemתשמ"טרובין, מנחם מנדל בן שמואל אהרןמסע מירון וערי הגליל
ירושליםתשכ"ולנדוי, בצלאלמסע מירון
ירושליםתשמ"גרובין, מנחם מנדל בן שמואל אהרןמסע מירון

ירושלים Jeruasalemחמ"דדיין, רונימסע מרתק עם דן לגילוי משמעות החיים
ירושלים,תש"טמשולם בן מנחם מוולטרהמסע משולם מוולטרה
ברוקליןתשע"ומערכת בית צדיקים (באבוב)מסע עזרת אבותינו

אשדודתש"סוידיסלבסקי, ברוך - מרקסון, אברהם מרדכי יוסףמסע פולין
בני ברקתשמ"חמסע פוליןמסע פולין - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"הספיר, יעקב בן נתן הלוימסע תימן
ג'רבה Djerbaתש"כמאהצאר, מסיעד בן כלפאנימסעד לבית ה'

ירושלים Jeruasalemתשל"גמהצ'אר, מסיעדמסעדי גבר
ירושלים Jerusalemתרצ"טבאסולה, משה בן מרדכי צרפתימסעות ארץ-ישראל לרבי משה באסולה

תל אביב Tel Avivתרצ"טחבשוש, חיים בן יחיאמסעות חבשוש
ירושליםתשס"דגולדשטיין, משה בן יהודהמסעות ירושלים - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)מסעות ישראל
טורנוב (צ'כוסלובקיה)תרפ"הטננבוים, משה בן מנחם מנדלמסעות משה

לבוב Lvovתרכ"טבנימין בן יונה מטודילהמסעות רבי בנימן
ישראלתשנ"המדינה, שלוםמסעות רבי משה מדינה ובניו

לונדוןתרט"זבניש, א.מסעות רבי פתחיה מרעגנשפורג
לונדון Londonתרס"זבנימין בן יונה מטודילהמסעות של ר' בנימן ז"ל
פריבורג Freiburg imשמ"גבנימין בן יונה מטודילהמסעות של רבי בנימן

ירושלים,תש"בקסטלמאן, יחיאל פישל בן יעקבמסעות שליח צפת בארצות המזרח



ירושלים Jerusalemתרל"ואופלאטקה, רחמים יוסף חיים בן יצחקמסעי הירח
ליק Lyckתרי"טבנימין, ישראל יוסףמסעי ישראל

בני ברקתשס"דגרינבוים, זאב דובמסעיהם למוצאיהם
וינה Viennaתק"צבנט, נפתלי בן מרדכימספד גדול וכבד מאוד

ירושליםתשע"האויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןמספד גדול
בני ברקתשס"בעל מרן הגרא"מ שך זצללה"המספד גדול
קרקוב Cracowתרנ"ברובינשטיין, גדליהו צבי בן מרדכימספד גדול

בני ברקחש"דמקובר, יהודה משה - גוטמן, אברהם דודמספד דמעה - לזכרו של הרבי מאלכסנדר
אורדיאה מרה Oradeaתרצ"דשווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןמספד וקינה - על מרן בעל החפץ חיים

ירושליםתשנ"חדמשק, יוסף בן אברהם אליעזרמספד מר
וינהתקצ"הטריביטש, נחוםמספד מר
ברסלאו Breslauתקצ"גלוונשטאם, מרדכי בן אריה ליבמספד מר
לבוב Lvovתקע"המרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושמספד רב

בני ברקתשל"טשך, אלעזר מנחם מן בן עזריאלמספד שנשא מרן הגרא"מ שך שליט"א
חמ"דתש"פאדלר, יהודה יצחק (עליו)מספד תהילת יצחק

וילנה Vilnaתרנ"זגולדברג, משה יהודה ליב בן יצחק אליעזרמספד תמרורים
אורדיאה מרה Oradeaתרצ"וגולדמאן, ישראל בן אהרן יצחקמספד תמרורים
ורשה Warsawתרע"אוויינגוט, אפרים שלמה זלמן בן מיכאל דובמספד תמרורים
וילנה Vilnaתרמ"חזאטורנסקי, משה שלמה זלמן בן אליהו דוד הלוימספד תמרורים
קולומיה Kolomyyaתרנ"דזגנר, שלמה זלמן בן יצחק יונהמספד תמרורים
לבוב Lvovתרע"אזינגר, זאב בן דוד צבימספד תמרורים
וילנה Vilnaתרנ"איאפו, יהודה ליב בן אליעזר ליפמאןמספד תמרורים
ירושליםתשנ"וישראלי, שאול בן בנימין איזראעליט (עליו)מספד תמרורים
ורשה Warsawתקצ"טכהן, אלעזר בן זאב וולףמספד תמרורים
פקש Paksתרנ"דקוטנא, שלום בן אהרןמספד תמרורים
חמ"דתש"פרווח, יצחקמספדי למחול

ירושלים Jerusalemתש"דרכט, ברל בן יצחק מאירמספורי החסידים
ירושליםתשמ"גשוורץ, יואל בן אהרןמספר בני ישראל

ירושליםתשכ"אסופר, יצחק צבימספר הסופר <מעט צרי> - 2 כר'
ירושלים,תש"דשווארץ, מאיר בן אהרןמספר הקדמי
ברלין Berlinתקמ"טמירלש, צבי הירש בן אהרןמספר צבאם

שעלביםתשמ"גקובץ ישיבת שעלביםמספרא לסייפא - 33 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"גאסף, שמחה בן יהודה זאבמספרות הגאונים

ירושליםתש"האלוני, נחמיהמספרות ימי הבינים
ירושלים Jerusalemתשי"חבן מנחם, נפתלי בן מנחםמספרות ישראל באונגאריה



פטרבורג -ירושליםתש"ל-1916קובץ חיבוריםמספרי הבלשנות העברית בימי הביניים
תל אביבתשמ"וקליגר, איסר בן שמעון צבימספרי צדיקים ויראים

ירושליםתש"זאברמסון, שרגא בן קלמןמספרי רב שמואל בן חפני <מתוך תרביץ>
ונציהשס"זשמואל בן ריימסרות - 2 כר'
זולצבך Sulzbachתקל"אאליהו בן אשר הלוי אשכנזימסרת המסרת
מעלה אדומיםהירש, עזריאל שמשון בן נתןמסרת מסיני

וינה Viennaתרמ"בכהנא, דוד בן יצחקמסרת סיג למקרא
ורשה-תל אביב,תרפ"ד-תר"ץוולמאן, מנחם מנדל בן אליהומסתרי האגדה - 2 כר'

ירושליםתשנ"הרמר, אברהםמעבור הארץ
ורשה Warsawתרל"דמודינה, אהרן ברכיה בן משהמעבר יבק עם עברי טייטש

מנטובה Mantuaשפ"ומודינה, אהרן ברכיה בן משהמעבר יבק - 4 כר'
ירושליםתשס"טארלנגר, גדמעבר לחומר

ירושלים,תר"ץאילנאה, אליעזר יצחק בן יוסף שלמהמעבר לחושיות
ישראלתשמ"טולדמן, מנחם בן זאב הכהןמעבר לנהרי כוש

בני ברקתשע"חיעקב, יעקב בן יצחקמעגל החיים
ירושליםתשע"זשהרבני, אורימעגל החיים
חמ"דתשע"גוויטלער, יהודה לייב בן רפאלמעגל השנה

בני ברקתשע"חיעקב, יעקב בן יצחקמעגל השנה - 2 כר'
ברלין Berlinתרפ"א - תרצ"דאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהמעגל טוב השלם
ליוורנו Livornoתרל"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהמעגל טוב - 3 כר'

קירי Chieriשפ"חקונציו, יוסף בן גרשוםמעגל טוב
ורשה Warsawתרכ"חאליעזר ליפמאן בן דודמעגלות אור

אשקלוןתשס"טהלוי, אליהו בן דוד הלוי חסדאימעגלי אליהו - 4 כר'
ירושליםתשמ"חשלזינגר, אליהו בן אהרן צבימעגלי אליהו

ירושליםתשס"זירושלמי, שמואלמעגלי החיים - 6 כר'
תל אביבתש"ירפאלוביץ, ישעיהומעגלי ישר

נהריהחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודמעגלי צדק <המבואר> - 2 כר'
בני ברקתשס"חפאנט, מנחם מנדל בן יחזקאלמעגלי צדק <המבואר> - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"גאביחצירא, יעקב בן מסעודמעגלי צדק - 4 כר'
אנטוורפןבעילום שםמעגלי צדק - קובץ הלכות לימי הקיץ
ירושליםתש"סהלוי, בנימין בן מאירמעגלי צדק  - שו"ת רבי בנימין הלוי

פקש Paksתרנ"ומילר, גבריאל בן חייםמעגלי צדק
מונקץ' Mukachevoתרמ"דפאנט, מנחם מנדל בן יחזקאלמעגלי צדק - על התורה

בית חלקיהתשמ"טקוסובר, משהמעגלי צדק
הומבורג Homburgתק"זכ"ץ, יעקב בן משה הכהן מיאנובמעגלי קצירה



בית אלחש"דאבינר, שלמה חיים הכהןמעגלים מסביב לשנה - ימי צום וחורבן
לייקואדתשס"חוויליגר, אברהם בן חיים צבימעדני אברהם
מקסיקותשע"הנגר, אברהםמעדני אברהם

בני ברקתשע"בשושן, איתן בן אליהומעדני איש
ירושלים Jerusalemתש"ד - תשי"באוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליבמעדני ארץ - 6 כר'
ירושליםתשע"דלונצר, אשר צבי בן יהודה מיכאלמעדני אשר - 6 כר'
ירושליםתשע"אקליין, אשר אנשיל בן שמואל שמחה בונםמעדני אשר - 2 כר'

לבוב Lvovתקצ"זקליינמאן, אשר בן אברהםמעדני אשר
תל אביב Tel Avivתשט"ז - תשי"זרוזנבוים, אשר בן אברהםמעדני אשר - 2 כר'

בית שמשחש"דשוורץ, אשר אנשילמעדני אשר - 14 כר'
ניו יורקתשס"טגולדמן, עדן פנחסמעדני ביאורים

ירושליםתשע"דפלבני, דניאלמעדני דניאל - 17 כר'
בני ברקתשס"חהגר, משה יהושע בן חיים מאירמעדני השלחן - בראשית

ירושליםתשמ"חרבינוביץ, לוי בן גמליאל הכהןמעדני השלחן - 6 כר'
ירושליםתשע"חזייבלד, רפאל חייםמעדני התורה - שמות

בנימינהתשפ"אסעדיה, עובדיה עידןמעדני התורה
ניו יורקתשנ"טכהן, חיים זלמן בן מאירמעדני חיים - 3 כר'

בני ברקתשס"זזנגר, יום טוב בן יעקב ישראלמעדני יום טוב - 19 כר'
ירושליםתשע"אסימן טוב, יוסף חימעדני יוסף - ברית מילה
ירושליםתשס"דפרידמן, ישראל (עורך)מעדני יוסף - זכרון שמואל

בני ברקתשע"חדייטל, ישראלמעדני ישראל
בני ברקתשס"וקופשיץ, נפתלי בן משה פנחס הכהןמעדני כהן - 8 כר'

חמ"דתשע"וגליונותמעדני מלך - תשע"ו
בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהמעדני מלך - נקודות הכסף

ברדיוב Bardejovתרע"ג-תרע"דהורוויץ, אשר ישעיהו בן מאירמעדני מלך - 5 כר'
ירושליםתשס"חוייצהנדלר, אברהם נחמן שמחהמעדני מלך- על ליקוטי מוהר"ן

לודז' Lodzתרצ"חכהן, אשר בן חיים לוי יצחקמעדני מלך
סוסה Sousseתש"ומזרחי, אשר שמעון בן יצחקמעדני מלך
תל אביבתשכ"בעטטלינגר, אריה ליב בן אהרןמעדני מלך

ירושליםתשס"דרבינוביץ, לוי בן גמליאל הכהןמעדני מלכים - 3 כר'
לייקוודחש"דיפה, משה דובמעדני משה
חולוןתשנ"וגולדברג, נתןמעדני נתן

בני ברקתש"פסופר, עקיבא מנחם בן יוחנןמעדני סופר - 3 כר'
ירושליםתשע"וזייבאלד, רפאל חייםמעדני רפאל

ירושליםתשל"חקליינמאן, אשר בן אברהםמעדני שבת <מעדני אשר>



אשדודתשע"בשמידע, יעקב בן משהמעדני שי - הנהגת הספיקות וחזקת ממון
ירושליםתשס"גאוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב - פריד, מעדני שלמה
ירושליםתשע"ואוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב - פריד, מעדני שלמה
ווילנאתרס"חהאנף, צבי זלמן בן אהרן דודמעדני שלמה
תשס"גהרצברג, שמואל בן משה ברוךמעדני שמואל

ראשון לציוןתשמ"וטרוביץ, שמואל בן גדמעדני שמואל - 6 כר'
בילגורי Bilgorajתרפ"ו-תרפ"זקרמר, אשר זליג בן יוסףמעדנים

Wienתרכ"דאלקלעי, יהודה בן שלמה חימעודד ענוים
ירושליםתשנ"דהלר, יהושע בן אהרןמעוז הדת - 2 כר'

וילנה Vilnaתרל"אמרגליות, יצחק בן אליהומעוז הים
ורשה Warsawתרכ"טמרגליות, יצחק בן אליהומעוז התלמוד
חמ"דתשפ"אהלברטל, שלמה בן דבמעוז ומחסה

מודיעין עיליתתשע"דפרלמוטר, יהודהמעוז חיי - בראשית, שמות
בני ברקתשע"וקלאר, חיים עוזר בו ישעיהמעוז חיי
רמת גןתשנ"התווינה, שלמה בן עאבדמעוז חיי

תל אביבתש"מהכהן, חייםמעוז חיים
בני ברקתשס"דפילץ, חיים יעקב, בן עזריאל יהודהמעוז חיים
כפר יונהתשע"דשוויצה, עוזימעוז צור

ירושליםתשל"דקפלן, צבי בן אברהם אליהומעולמה של תורה
ירושלים Jerusalemתשנ"טאלגאזי, נסים שלמה בן אברהםמעולפת ספירים <מהדו"ח> - 2 כר'
לודתשנ"זצרפתי, שמואל בן אברהםמעולפת ספירים <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתשט"ואלגאזי, נסים שלמה בן אברהםמעולפת ספירים
ירושליםתשב"בהכהן, סוסו יוסף בן שאולמעולפת ספירים

ורשה Warsawתרמ"ובינקוביץ, אריה ליב בן אברהם שלמהמעון אריה
ירושליםתשנ"זשטרן, יחיאל מיכלמעון הברכה - ברכות

דירנפורט Dyhernfurthתקע"ה - תקע"ולאנדא, ישראל יונה בן יוסף הלוימעון הברכות
ירושליםתשע"הקמפניינו, ראובןמעון הברכות - 2 כר'

בני ברקתשע"וברנשטיין, א. ימעונות הגבורים
ירושלים Jerusalemתרמ"חמעורר זכרוןמעורר זכרון ומאסף הכללים
אלטונה Altonaתפ"זמעורר זכרוןמעורר זכרון ומאסף המחנות

תל אביבתשכ"בלא נודע שמומעורר ישינים
ורשה Warsawתרפ"ואייזנשטאט, יצחק אייזיקמעורר ישנים
חמ"דחש"דלא נודע שם מחברומעורר ישנים
ורשה Warsawתרפ"ופרידמאן, מרדכי בן יעקב ממזריטשמעורר ישנים

פתח תקוהתשע"וביר, יצחק ומאירהמעזה לירושלים



ירושליםתשנ"טבן יצחק, דודמעט דבש - 3 כר'
ירושליםתשס"גנחמני, יעקב בן שלמהמעט דבש - בית יעקב

תשפ"אסובול, אריהמעט דבש
אוקספורד Oxfordתרפ"חששון, דוד בן סלימאןמעט דבש

ירושליםתשע''טכץ, ברוך בן מאירמעט מהרבה
ירושליםתשנ"טעטייא, משה בן יצחקמעט מים <מהדורה חדשה>

שלוניקי Salonikaתרל"זאברהם בן נחמן הכהןמעט מים - 2 כר'
ירושליםתשנ"זבן יהוידע, יצחק מאירמעט מים
לודכנאפו, יוסף בן משהמעט מים
ירושליםתשע"אמאגנעס, מאיר מאריםמעט מים

עפולהתשס"גסויסה, אליהו בן אליעזרמעט מים - 2 כר'
ירושליםתשל"געטייא, משה בן יצחקמעט מים

ירושליםתשע"חאילן, מרדכי בן יעקב דודמעט ממרובה
ירושליםתשס"בלב, יעקב זאבמעט צרי על תרגום אונקלוס - 5 כר'

בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמהמעט צרי
ירושליםתשל"טהלפרט-היילפרין, יוסף צבימעט צרי
ירושלים Jerusalemתש"חוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודמעטה חן

קלינורדין Kleinwardתרע"דשרייבר, נפתלי בן צבימעטה נפתלי
ליוורנו Livornoתרי"חרקח, יעקב בן שלמהמעטה תהלה
תל אביבתשע"דביטאון איגוד בני תורה תל אביב יפומעיין אבת - א
חמ"דתשס"אספר זכרוןמעיין אלישע

כפר חב"דתשס"ב - תשע"אגינזבורג, יצחק בן שמשוןמעיין גנים - 5 כר'
מץ Metzתקכ"זטרני, עקיבא בן אליהומעיין גנים

ירושליםתשמ"ועבאדי, מרדכימעיין גנים - 2 כר'
ירושליםתשס"גליקוטמעיין דוד
ירושליםתשס"דמסודות אור יעקב לעלובמעיין דוד
צדיקי לעלובמעיין דוד

ירושליםתשנ"גמאמרים מלוקטיםמעיין הברכה
בני ברקתשנ"טקובץ חידושי תורה (גארליץ - צאנז)מעיין החיים - 5 כר'

פודגורזה Podgorzeתרנ"זאשר צבי בן דודמעיין החכמה
שקלוב Shklovתקמ"דמעין החכמה. תקמ"דמעיין החכמה

ביתרתשס"זקוריץ, מנחםמעיין הטהרה - נדה
בית אלתשע"חוסרטיל, יאירמעיין המקום - יומא, כתובות

בני ברקתשס"טקובץ מגנזי תורת החת"ס ובית מדרשומעיין הסופר - 3 כר'
אשדודתשפ"ביעקובי, עמנואל בן אליהומעיין השבת



בני ברקתשע"דוידר, חיים משולםמעיין השילוח
ירושלים Jeruasalemתשע"דתאנה, ברוךמעיין השילוח

ירושלים Jeruasalemתשע"וכהן, ינון יחזקאל בן אבנרמעיין התלמוד - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"אצמאני, דודמעיין חיים - 2 כר'
בני ברקתשל"חשנור, חיים בן אברהם אבישמעיין חיים - 6 כר'

בני ברקתשס"בכהן, אמנון בן צבימעיין טוהר
ניו יורקתשע"זקובץ משפחת הורוויץמעיין יעקב
קרית ספרתשס"בבעילום שםמעיין משה

תל אביבחש"דאטלן, שלוםמעיין שלום ונסים
מודיעין עיליתתשע"חוייס, שמואל מאיר בן דודמעיין שמואל

ישועה יוסף מ - עמר, יהודהמעיינו מים - פסחים
ירושליםחש"דמעיינות החייםמעיינות החיים
בני ברקתש"עאבוזגלו, מרדכימעיינות החכמה

בני ברקתשנ"אמעיינות החסידות - ב
בני ברקתשנ"אקובץמעיינות החסידות - 2 כר'

מוסדות זוועהיל ירושליםמעיינות הרים - כח
ירושלים Jeruasalemתשל"חישיבת בית התלמוד לצעיריםמעיינות התלמוד - 2 כר'

אנטוורפןתשס"גגלאנצר, אברהם מאיר הכהןמעייני אגם
ירושליםתשמ"דזייטשיק, חיים אפרים בן אשרמעייני החיים - 3 כר'

ירושליםתשס"חלוגאסי, יעקב ישראלמעייני הישועה - 2 כר'
ירושליםתשנ"גלודמיר, חנוך הענך בן מרדכי דודמעייני הישועה
פרנקפורט דמין Frankfתרי"טקאצנלנבוגן, משה בן נחוםמעייני הישועה
ירושלים Jerusalemתרנ"זקוסובסקי, חיים יהושע בן-ציון בן אברהם אבלימעייני הישועה

ירושליםתשנ"זעטייה, נסים יעקב בן ישועהמעייני התורה - 3 כר'
אשדודתשע"חיעקובי, עמנואל בן אליהומעייני טוהר - 2 כר'

ירושליםתש"עגולדברג, יהושע יוסףמעייני יהושע - יבמות, נדרים
ליקוודתש''פגולדשטיין, שמואל יעקב בן אליעזר יצחקמעייני יעקב - 6 כר'
ירושליםתש"סכהן, חנוך בן יהודהמעייני מים - 4 כר'
ירושליםתשמ"זחמיאל, חיים יצחקמעייני מקרא - רות

ניויורקתשס"דלעזער, אהרן בן פנחס - בורגיל, נתןמעיל  אהרן - חק נתן השלם - מעילה
ירושליםתשס"טמני, אליהו בן סלימאןמעיל אליהו
ירושליםתשכ"ומני, אליהו בן סלימאן.מעיל אליהו

ג'רבה Djerbaתרע"בכהן, יעקב בן אברהם מג'רבהמעיל יעקב - 2 כר'
ביתר עיליתתשע"חשיינברגר, ישעיה בן משהמעיל ישע - מעילה

נתניהתשס"חלאנדסופר, יונה בן אליהומעיל צדקה <מהדורה חדשה>



אזמיר Izmirתצ"אאליהו בן אברהם שלמה הכהןמעיל צדקה - 5 כר'
סדילקוב Sudilkovתקצ"הלאנדסופר, יונה בן אליהומעיל צדקה - 2 כר'

צפתתשס"חפירירה, אהרן רפאל חיים משה בן יצחקמעיל קדש ובגדי ישע <מהדורת עלי עין> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרמ"חפירירה, אהרן רפאל חיים משה בן יצחקמעיל קדש ובגדי ישע

קרית ספרתשע"אקונשטט, שמואל בן אליעזר יחיאלמעיל קטן
רג'יו Reggioתקפ"דאלמנצי, יוסף בן ברוךמעיל קינ"ה

וילנה Vilnaתרנ"זשפירא, שמואל בן אברהםמעיל שמואל <פעמוני המעיל>
ירושליםתשס"טיודלביץ, שמואל אהרןמעיל שמואל על התורה

סדילקוב Sudilkovתקפ"ז צנזורהאוטולינגי, שמואל דוד בן יחיאלמעיל שמואל - 2 כר'
ירושליםתשע"אוייצהנדלר, אברהם נחמן שמחהמעיל שמואל

ירושליםתשע"איודלביץ, שמואל אהרןמעיל שמואל - 4 כר'
גריבו Grajevoתר"עכ"ץ, שמואל הילל בן מרדכי גימפל הכהןמעיל שמואל - א

ירושליםתשנ"זסיימנס, שמואלמעיל שמואל
בני ברקתשס"העידאן, שמואל (אודותיו)מעיל שמואל
שלוניקי Salonikaתפ"הפלורנטין, חיים שמואל בן יעקבמעיל שמואל

בניברקתשנ"חיודלביץ, שמואל אהרן (עליו)מעילו של שמואל
חמ"דחש"דקוך, אברהם עמרם הלוימעין אברהם - אמונה

ירושלים Jerusalemתרפ"ו - תרפ"זדיינארד, דוד מנחם בן שמואלמעין גנים <גן הסנהדרין>
עפולהתש"פהארט, אליקים בן אברהםמעין גנים <מהדורה חדשה>

בני ברקתש"סשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובמעין גנים <על דרוש אור החיים>
סדילקוב Sudilkovתקצ"ואהרונסון, ניסן בן אהרןמעין גנים - 2 כר'
בני ברקתשע"טאסולין, שלמהמעין גנים - דברים
ירושליםתשע"אארנד, יצחקמעין גנים - 3 כר'

ונציה Veniceשי"גארקיוולטי, שמואל בן אלחנן יעקבמעין גנים
כפר חב"דתשס"בגינזבורג, יצחק בן שמשוןמעין גנים - 2 כר'

ליוורנו Livornoתקס"ודי אבילה, אליעזר בן שמואלמעין גנים
בני ברקתשמ"ודיין, נסים בן שלמהמעין גנים
ירושלים Jerusalemתרפ"ו-תרפ"זדיינארד, דוד מנחם בן שמואלמעין גנים
ירושליםתשס"אדנגור, יהודהמעין גנים
ברלין Berlinתקס"גהארט, אליקים בן אברהםמעין גנים

וילנה Vilnaתרס"ד-תרע"דזבדיה, משה יעקב בן נתן ישעיהו הלוימעין גנים - 2 כר'
ירושליםחש"דימין, מרדכימעין גנים
ברלין Berlinתרמ"טמאסנות, שמואל בן ניסיםמעין גנים
קושטא Istanbulתפ"אמזרחי, ראובן בן חנניהמעין גנים

בני ברקתשמ"דמלכה, מימוןמעין גנים - כף אחת



ירושלים Jerusalemתשי"ח-תשכ"אעבאדי, מרדכי בן יעקבמעין גנים - 3 כר'
ירושליםתש"סשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסמעין גנים - כתובות

פיעטרקוב,.[תרע"א]ליפיץ, יצחק בן מרדכימעין הברכה
ירושליםתשס"דקובץ לתורה וחסידותמעין הברכה - 5 כר'

תפרחתשע"טריין, משה נתנאלמעין הברכות
בני ברקתשס"טכהן, אמנון בן צבימעין החיים - 2 כר'

אלעדתשס"טשני, אליהו דרורמעין החיים
ירושלים Jerusalemתש"-מעין החכמה. ת"ש - פיטרקובסקי, יעקבמעין החכמה <ע"פ בית יעקב>

אמשטרדם Amsterdamתי"אמעין החכמה. תי"אמעין החכמה <דפו"ר>
ירושלים Jerusalemתשס"זארלנגר, יצחק משה בן יוסףמעין החכמה עם חקרי לב וחקק השם - 2 כר'

רדלהים Roedelheimתקס"דברלין, נח חיים צבי בן אברהם מאירמעין החכמה
ירושליםתשנ"טחכם קדמון מתקופת גירוש ספרדמעין החכמה

ורשהתרכ"טלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י). מיוחס לומעין החכמה - 3 כר'
ורשהתרמ"ומעין החכמהמעין החכמה
לבוב Lvovתקצ"דשארף, משה יוסף בן אברהם אריה ליבמעין החכמה

ירושליםתשכ"הגוטמן, מנחם (עורך)מעין החסידות - 6 כר'
חמ"דתשע"גכהן, דוד בן נסיםמעין המאורע

ירושליםתשמ"טבלוי, יהושע העשילמעין התורה - 3 כר'
חמ"דתשע"חבעילום שםמעין התורה

בני ברקתשכ"זקובץמעין התורה - 6 כר'
ירושליםתשס"אקרשינסקי, יוסףמעין התלמוד - מכות

בני ברקתשע"הדיין, נסים בן שלמהמעין ונחל - זהרי חמה - ימין עליון
נתניהתשמ"הזריהן, מיכאלמעין חיים - 5 כר'

ראשון לציוןתשכ"בחרל"פ, חיים זבולון בן יעקב משהמעין חיים
וילנה Vilnaתרל"ד - תרל"חליבשיץ, דוב בער זאב וולף בן חייםמעין חיים - 2 כר'

טבריהתשס"הקוק, איסר דב בן נחום הכהןמעין חיים
ירושליםתשנ"החרל"פ, חיים זבולון בן יעקב משהמעין חיים, נחלי חיים, באר חיים

ירושלים Jerusalemתשי"בוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודמעין חן
ירושליםתשע"זגיגי, יוסף בן מאירמעין טהור - 2 כר'

ירושליםתשע"ונסיר, יניב בן משה חייםמעין טהור
ביתר עיליתתשנ"חטהרני, דוד בן יעקבמעין טהרה השלם
קוהוט, ישעיהומעין יוסף - 2 כר'

ירושליםתש"סספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסרמעין יצחק
בית שמשתשע"דבוחבוט, אליהומעין מים

ירושלים Jerusalemתרמ"ב - תרמ"ועבאדי, מרדכי בן יעקבמעין מים - 2 כר'



ירושליםתשע"אשץ, משהמעין משה - ביאור עשר ספירות לר"ע מגירונה, דרך אמו
בני ברקתשנ"טפישהוף, אליעזרמעין נצח - 2 כר'
בעילום שםמעין עולם הבא

מודיעין עיליתתשע"בלוי, אברהםמעין עולם הבא - א
ירושליםתשל"גוולפוביץ, רפאל בן צדוק הלוימעין רפאל - גן צפורה

ירושליםחש"דהיון, שלמהמעין שלמה
ניו יורקתשל"חנוף, גרשון בן אהרן אליהומעין תפילה

תל אביב Tel Avivתשט"ו-תשט"זפרידמאן, אלכסנדר זושא בן אהרן יהושעמעינה של תורה - 6 כר'
בני ברקתשס"בפרסמן, אליעזרמעינות האמונה

ניו יורקתשע"בפינק, דוב הכהןמעינות הפשט - 7 כר'
ירושליםתשס"גממעינות רבוה"ק לבית זוועהילמעינות השמחה
ליקוודתשע"זאשכנזי, יצחקמעינות התהום
ירושליםתשע"הבלאנק, מנחם מניסמעינות טהרה

ירושלים Jeruasalemחש"דמאסף לעניני חינוך והוראהמעינות - 12 כר'
אשדודתשס"בצינץ, אריה ליב בן משהמעיני החכמה <מהדורה חדשה> - 3 כר'

ורשה Warsawתרל"דצינץ, אריה ליב בן משהמעיני החכמה
אשקלוןתשע"זאברבנאל, יצחק בן יהודהמעיני הישועה <מהדורה חדשה>

פררה Ferraraשי"אאברבנאל, יצחק בן יהודהמעיני הישועה - 2 כר'
ירושליםתשמ"אבטאון חסידי ביאלאמעיני הישועה - 4 כר'
ורשה Warsawתרנ"בלאנדוי, יעקב יצחק בן יקותיאל זלמן הלוימעיני הישועה - 2 כר'
ניו יורקתשל"ט-תשמ"טמונדרוביץ, יצחק בן משהמעיני הישועה - 4 כר'
ניו יורקתשמ"גמונדרוביץ, יצחקמעיני הישועה - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"בפולק, יהושעמעיני הישועה - ירח האיתנים
ירושליםתרפ"דקרלנשטיין, יהושעמעיני הישועה

בני ברקתש"ןשטעגר, משה מרדכימעיני המים - 2 כר'
ירושליםתשל"ארלב"ג, יצחק (מלקט)מעיני התלמוד - כריתות

לומזה,תרפ"ג-תרצ"ג,ליטואר, חיים יעקבמעיני חיים - ב
וילנה Vilnaתרל"טהלר, יהושע בן אהרןמעיני יהושע
תוניס Tunisתרס"וישועה הכהןמעיני ישועה
לבובת"רפרנקל-תאומים, יהונתן שמעון בן יעקבמעיני ישועות

וילנה Vilnaתרנ"חשילמאן, משה יחיאל מיכל בן שמואלמעיני מים
חש"דתשמ"חהורביץ, יהושע העשיל הלוימעיקרי היהדות - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתשכ"זנריה, משה צבי בן פתחיהמעיר מתים ינאקו
בודפסט Budapestתרכ"חהגדה של פסח. תרכ"ח. בודפסטמעלה בית חורין

בני ברקתשל"גרבינוביץ, מרדכי בן רפאל אלחנןמעלה עשן



אשדודתשע"גהכהן, אליהו בן אברהם שלמהמעלות אליהו
ירושליםחש"דשריקי, אליהומעלות אליהו - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתש"פווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסמעלות במקוואות
לבוב Lvovתר"סמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושמעלות היוחסין - 3 כר'

ירושליםתשס"געניו, יחיאל בן יקותיאלמעלות המדות <מהדורה חדשה>
ירושליםתשס"געניו, יחיאל בן יקותיאלמעלות המדות <מכון אורות חיים>

אופנבך Offenbachתע"ועניו, יחיאל בן יקותיאלמעלות המדות - 2 כר'
מןדיעין עיליתתשע"חגינזבורג, בן ירוחםמעלות המסילה
ירושליםתשע"אמכון דעת חייםמעלות המשנה
ירושליםתשמ"חאמסלם, אברהם בן יצחקמעלות הצדיקים

בני ברקחש"דברנשטיין, בנימין משה בן נחמן ליבמעלות הצדקה - מופת יחזקאל
וילנה Vilnaתרע"אגולדברג, משה יהודה ליב בן יצחק אליעזרמעלות הצדקה

ירושלים Jerusalemתש"באברהם בן שלמה זלמןמעלות התורה <אור תורה, יקר אורייתא>
קידן Kedainiaiתרצ"זאורדמאן, משולם שאול בן שרגאמעלות התורה והמצוה
ניו יורק New Yorkתש"ואברהם בן שלמה זלמןמעלות התורה - 5 כר'

בני ברקתשנ"טברנשטיין, בנימין משה בן נחמן ליבמעלות התפילה
בני ברקתשד"מברנשטיין, בנימין משה בן נחמן ליבמעלות התשובה
ירושליםתשמ"הכהן, שלמה בן יוסף מדובדומעלות לשלמה
תל אביבתש"לסלובטיצקי, שלמה בן משה חייםמעלות לשלמה
חמ"דחש"דפסין, אהרן יהושעמעלות רבקה
ביתר עיליתתשע"חהאי גאוןמעלות שלמה
ירושליםתשמ"דהלפרין, לוי יצחקמעליות בשבת

ירושליםתש"מביטאון ישיבת ברכת משהמעליות - 28 כר'
ישראלתשנ"טכולל בית הבחירה - כרמי צורמעלין בקודש - 41 כר'
ירושליםתשכ"טמכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכהמעלית אוטמטית בשבת
ורשה Warsawתרמ"באלגאזי, נסים שלמה בן אברהםמעלפת ספירים - 2 כר'

לבוב Lvovתר"צלאנגער, בן ציוןמעלפת ספירים
תל אביבתשע"וסבג, מאירמעלפת ספירים - 2 כר'

ירושליםתשכ"טרבלין, חיים בן ישראלמעלת הארץ - א"י בפירוש הרמב"ן עה"ת
ירושליםתשע"דזכאי, אהרןמעלת הברכות
ירושליםתש"עחבורת בני תורהמעלת היוחסין
ירושליםתשנ"גסובר, שבתי בן אריה ליבמעלת היסורים
ירושליםתשס"אתפילינסקי, יעקב גדליהו בן שמואלמעלת היסורים
ורשה Warsawתר"מעניו, יחיאל בן יקותיאלמעלת המדות

ירושליםתשע"זזכאי, אהרןמעלת הצדקה וההלוואה



ירושליםתשע"וזכאי, אהרןמעלת התפילין
ירושליםתשע"חזביחי, פנחס בן רפאלמעלת עלינו לשבח

ליוורנו,תקפ"ב-תקפ"גמעם לועז. תורה. תקפ"במעם לועז <לאדינו> - 5 כר'
ירושליםתרנ"גקונפינו, יהודה אברהםמעם לועז החדש

ניו יורק New Yorkתרע"ז - תרפ"גאלברטס, משה זמעם לועז - א (בראשית)
בני ברקתשל"חקובץ מאמריםמעמד האשה בעם ישראל

כפר חב"דתשע"דקפלון, אלישיבמעמד האשה בראיה יהודית
ניו יורקתשע"זווייס, צבי הירשמעמד הנבחר

צוריך,תשי"גטויבש, חיים צבי בן זכריהמעמד הקהל בתפארתו
ירושליםתשע"טרוזנר, שלמהמעמד הר סיני

ירושלים Jeruasalemתשנ"בלויאן, משהמעמדו של הפועל במקרא
ניו יורקחש"דאונגאר, שמואל דוד בן יוסף משה הלוי (עליו)מעמק הבכא
תל אביבתשד"מאלפסי, יצחק (עורך)מעמק הבכא
ירושלים Jerusalemתש"חאפרתי, שמעון בן יקותיאלמעמק הבכא

חמ"דחש"דניר, אריאלמעמקים בפרשה
קבוצת יבנהתשס"גגרינברג, מרדכי - ריבלין, אברהםמענבי הכרם - 2 כר'

ירושליםתשמ"טעמאר, אברהם בן אהרן אלעזרמענה אברהם <מכון הכתב>
לונדוןתשע"גבומבאך, אליהו בן יהושע פינחסמענה אליהו <מהדורה חדשה>

דראהאביטש,תרנ"זבומבאך, אליהו בן יהושע פינחסמענה אליהו
זולקוה Zholkvaתקי"חצאהלין, אליהו בן משה גרשוןמענה אליהו
אור עציוןתשס"גרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)מענה אליהו
יבנהתשע"אנסימי, עוזי בן רחמיםמענה השלחן

ניו יורקתשע"טהרטמן, יחזקאל בן יהושע דודמענה יחזקאל - במדבר ושבועות
לודז' Lodzתרצ"בגליקסמאן, פינחס זליג בן אברהם צבי הירשמענה לנחום סוקולוב

ניו יורק New Yorkתרצ"התפילות. חולים ומתיםמענה לשון עם תרגום אנגלית
ניו יורק New Yorkתר"צאליעזר ליברמן בן יהודה ליבמענה לשון
וינה Viennaתרס"אאנגלנדר, גבריאל צבי בן ליבמענה לשון

ראשון לציוןתשס"חגמליאלי, אליהו בן יחיאלמענה לשון - שמות
פתח תקווהתשס"דחפוטא, אברהם בן יאירמענה לשון - 6 כר'

פרג Pragueשע"היעקב בן אברהם שלמה שיננאמענה לשון
אמשטרדם Amsterdamשפ"זעוזיאל, יצחק בן אברהםמענה לשון
פירטתר"יתפלות חולים ומתיםמענה לשון

מודיעין עיליתתשע"הסרי, יורםמענה פיו - 2 כר'
בני ברקתש"סלווינזון, משה בן שלמה אלעזרמענה רך <מהדורה חדשה>

קליין, שלמה זאבמענה רך על חזות קשה



פיוטרקוב Piotrkowתרע"אלווינזון, משה בן שלמה אלעזרמענה רך
ירושליםתשכ"טארנפלד, שמחה בונם בן שמואלמענה שמחה
ניו יורק New Yorkתש"דפרלמוטר, יעקבמענינא דיומא
תל אביבתשט"זבטאון איגוד המושבים של הפועל המזרחימענית - 9 כר'

יו יורקתרח"צשניצר, י. ל.מענש און תורה - 2 כר'
ניו יורקתרח"צשניצר, י.למענש און תורה - 2 כר'

ירושליםתשמ"אגלאט, צבימעפר קומי
חמ"דתשע"חשהרבני, רונןמעפר קומי

פריס Parisשפ"טאקן, פיליפ דהמעריך המערכות
וינה Viennaתרכ"חברד"ח, אליהו בן דודמעריך המערכות

בית שמשתשע"זשפירא, שמואל מאירמערכה בשמעתא דשאולה ושכורה
בני ברקתשנ"חאיגר, עקיבא בן משהמערכה ודרוש - פסח א
ווילנא,תרל"אסלוצקי, אפרים זלמן בן נחום הלוימערכה לקראת מערכה

בני ברקתש"ערוטנר, חיים מאירמערכות הקנינים - 3 כר'
בני ברקתשנ"גשפירא, חיים צבי בן יוסףמערכות חיים - 4 כר'

ניו יורק New Yorkתרפ"וגורדון, אליהו בן דוד זאבמערכות ישראל
ירושליםתש"עקרויס, אפרים פישל - יורוביץ', מנחם מנדלמערכות קידושין

חמ"דתשע"דאיגר, עקיבא בן משה - בדיל, ישראל מאירמערכות רעק"א - כתובות
בני ברקתשע"טמילר, יעקב שלמהמערכי איש - 3 כר'

רחובותתשע"דבורכוב, יונתןמערכי המשפט - ירושה
רחובותתשפ"אירמיהו, נועםמערכי השלחן - א

אלעדתשס"דכהן, רועי יעקבמערכי יושר - 2 כר'
ניו יורקחש"דרוקח, יששכר דב בן יהושעמערכי ל"ב

לונדון Londonתר"ע - תרע"אהורוויץ, יואל בן אלכסנדר הלוימערכי לב יבא הלוי - 2 כר'
וינה Viennaתרמ"זגומפרץ, יהודה ליב בן בנדיטמערכי לב לברי לב

טבריהתשע"אאלקבץ, אברהם יצחקמערכי לב
אור עציוןתשנ"בבר-שאול, אהרן אלימלך בן פסחמערכי לב

שלוניקי Salonikaתקפ"א - תקפ"בחזן, רפאל יוסף בן חייםמערכי לב - א ב
פתח תקווהתשנ"טחפוטא, אברהם בן יאירמערכי לב - 15 כר'
חמ"דחש"דכהן, מיכאלמערכי לב - 2 כר'
אלעדתשע"דמצרי, יעקב מאירמערכי לב - 2 כר'
זכרון יעקבתשע"הנסימי, אמנוןמערכי לב - 3 כר'

קישינוב Kishinevתרצ"בצירלסון, יהודה ליב בן משה חייםמערכי לב
בני ברקתשמ"אשוואב, משהמערכי לב - 4 כר'

ירושליםתשנ"גשעיו, משה רחמים בן אדמוןמערכי לב



ירושלים Jeruasalemתשע"גשילוני, מיכאל מנחם בן יצחקמערכי מועד - 3 כר'
אשדודתשס"וזוין, ראובן יהודה בן נחוםמערכי משפט
חש"דחמ"דשוגרמן, יצחק צבי בן אברהם זרחמערכי עירובין
הולל,תרצ"אברוד, שמואל מנחם בן נחום דובמערכי שמואל

בני ברקחש"דבעילום שםמערכי תבונה - תחומין
בני ברקכהן, יעקב ישראל בן דוד יוסףמערכי תבונה - 4 כר'

ירושליםתשע"גפרץ בן יצחק גירונדי. מיוחס לומערכת האלהות <מהדורה חדשה>
מנטובה Mantuaשי"חפרץ בן יצחק גירונדי. מיוחס לומערכת האלהות - 3 כר'

בני ברקתשס"הנידאם, משה בן מכלוףמערכת המשנה ברורה - 3 כר'
ווארשא,.[תר"ע]קליינמאן, אברהם בן יחיאלמערכת הפעלים

וילנה Vilnaתרצ"ושקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהןמערכת הקנינים - 2 כר'
ירושליםתשס"בגולדיש, מרדכי יחזקאלמערכת השבת - ואלה שמות

בני ברקתשנ"הקורנפלד, פנחס שמחה בן יחיאל דודמערכת השלחן - 4 כר'
ירושליםתש"וולקובסקי, אליהו מרדכי בן צבי יחיאל הלוימערכת התלמוד והפוסקים - 10 כר'

ניו יורקתש"סישיבה גדולה ומתיבתא דרבינו יואלמערכת יסוד איתן
ירושלים Jeruasalemתשע"טרבי, משהמערכת לחם - הלכות תערובות

באר יעקבתשל"טמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבמערכת פלך השתיקה ופלך ההודיה
ביאליסטוקתרע"באדלמאן, מרדכי יצחק בן שמחה ראובןמערת עדלם

ירושלים Jerusalemתר"עאבן-צור, משה בן יצחקמערת שדה המכפלה - 2 כר'
ניו יורקתשע"ומאנדעל, יעקבמעשה אב

ברוקליןתשע"הפשקס, אהרן אלעזרמעשה אבות <מהדורה חדשה>
ירושליםתרס"אמעשה אבות כינוס לצדיקים

ניו יורקתשנ"וקאהן, דוד בן צבי משהמעשה אבות סימן לבנים - 7 כר'
תל ציוןתשס"חאסייג, נסיםמעשה אבות

ירושליםתשס"זברוכי, אהרןמעשה אבות - בראשית
חמ"דחש"דגלברט, ישראל בן מרדכימעשה אבות

ירושליםתשע"גטהרני, אבישי בן יצחקמעשה אבות - א
סט. לואיס St. Louisתרפ"זמגיד, אלטר בן-ציון בן יוסףמעשה אבות
ניו יורקתשס"במלוקט מכתבי רבותינו מספינקאמעשה אבות

ירושלים Jeruasalemתשע"גממן, משה מרדכי בן אברהםמעשה אבות - על מסכת אבות
שקלוב Shklovתקמ"חמשה בן יונה מואלוז'יןמעשה אבות

חמ"דחש"דמשלה, חדימאןמעשה אבות - 4 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרט"ז - תרי"זפשקס, אהרן אלעזרמעשה אבות
בני ברקתשנ"הרוט, אליהומעשה אבות
ירושליםתשל"ושלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלמעשה אבות



אזמיר Izmirתרט"ואשכנזי, ניסים אברהם בן רפאלמעשה אברהם
ירושליםתשמ"גגוקאוויצקי, ישראלמעשה אורג

טבריהתש"נכהן, עקיבאמעשה אורג - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתרנ"באלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירוחםמעשה אי"ש
ירושליםתשע"בטהרני, אבישי בן יצחקמעשה אילפס

בני ברקתשנ"טיברוב, צבי בן משה יצחק אהרןמעשה איש <תולדות החזון איש> - 7 כר'
בניברקתשנ"זיונגרמן, אברהם ישעיהו בן שלום מאירמעשה איש - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"דקניג, יצחקמעשה איש
בילגורי Bilgorajתרצ"זאליהו בן אברהם שלמה הכהןמעשה אליהו
ירושלים Jerusalemתרצ"בילוז, אליהו בן אברהםמעשה אליהו
גרבהתרפ"טתלמוד בבלי. תרפ"ט. ג'רבהמעשה אליהו

ירושליםתרצ"דאלפס, בן ציון בן ירמיהו עקיבאמעשה אלפס - 7 כר'
וינה Viennaתרכ"הדוראן, יצחק בן משה הלוימעשה אפד

שדרותתשס"דגמליאל, אריה בן יחיאמעשה ארג - 2 כר'
בני ברק Bene Berakתשנ"חגרוכובסקי, אלחנן ראובן בן שלוםמעשה ארג

סוסה Sousseתרפ"המעשה בוסתנאימעשה בוסתנאי באערבי
סוסה, תוניסחש"דמעשה בוסתנאימעשה בוסתנאי

ירושליםתשע"אטולידאנו, מרדכי בן יצחקמעשה בית דין - א
בני ברקתשע"גגלבוע, אברהם בן יצחקמעשה במחשבה - 2 כר'

ירושליםתש"לדויטש, בצלאל בן משהמעשה בצלאל
פרג Pragueתקע"חפלקלס, אלעזר בן דודמעשה בר' אלעזר

בעילום שםמעשה בראשית בשלשה
ורשה Warsawתרפ"דאליוונשטיין, זאב וולף בן אליהומעשה בראשית

ירושליםתשמ"הבן אדהאן, יוסף נסיםמעשה בראשית - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"זשפירא, מרדכי זלמןמעשה בראשית

ירושליםתשע"הברנסדורפר, משה יעקב בן ידידיהמעשה ברבי עקיבא
ברלין Berlinתרפ"בנחמן בן שמחה מבראסלאבמעשה בשבעה קבצנים

לבוב Lvovתרע"ומעשה גבורות השםמעשה גבורות ד'
ניקלשבורגתקכ"זגראף, משה בן מנחםמעשה גדול ונורא

לבובתקנ"זמעשה ה'
ישראלתשע"גאליאש, יחיאל אהרןמעשה הבא בחזון

בית שמשתשפ"בכהן, אליה רפאל בן אפריםמעשה הברכה
ברלין Berlinתר"עאפשטיין, אברהם בן ישראלמעשה הגאונים

ורשה Warsawתרפ"הסלודובניק, מתתיהו צבי בן ישראל יעקבמעשה הגדולים החדש
פיטרקובתרס"גמעשה הגדוליםמעשה הגדולים עם מילין דרבנן



ירושליםתשל"חאבידני, עלואן שמעוןמעשה הגדולים - 5 כר'
ירושליםתשכ"דמעשה הגדוליםמעשה הגדולים
ירושלים Jeruasalemתשע"אטהבש, שמעיה אליהומעשה החושן
בית שמשתשע"הכהן, אליה רפאל בן אפריםמעשה הטהרה
ירושליםתש"עלסר, ישי בן דוד יעקבמעשה הכתב
קרית ספרחש"דבעילום שםמעשה הפסח

ירושלים Jerusalemתרמ"דיוסף בן יצחק מבוכארהמעשה הפת בידאדראן
ירושלים Jerusalemתרמ"טאבן סוסאן, אברהם בן יצחק הלוימעשה הצדיקים
ירושליםתשע"בדוידוביץ, אברהם מרדכימעשה הצדקה
פרמישלה Przemyslתרל"דטייכר, צבי אלימלך בן יוסף משהמעשה הצדקה
ירושליםתשס"הפרץ, אלחנן בן יעקבמעשה הצדקה
חמ"דתשפ"אברדה, נתנאל אהרןמעשה הקנין

קרית ספרתשס"חחורוז'ינסקי, שמואל בן חיים בצלאלמעשה הקרבנות - 2 כר'
תל אביבתש"םארדויטאל, שם טוב בן יצחקמעשה הרב

קרית ספרתש"עחורוז'ינסקי, שמואל בן חיים בצלאלמעשה השבת
בית שמשתש"פכהן, אליה רפאל בן אפריםמעשה השבת - 2 כר'

חמ"דתשע"חבעילום שםמעשה התשובה
ירושליםתשל"חהלפרין, לוי יצחקמעשה וגרמא בהלכה

וילנה Vilnaתרנ"זמנבי, שמעון דב בן מרדכי צבימעשה וחשבון
ורשה Warsawתרצ"גגולדברג, אברהם נפתלי הירצקה בן יעקבמעשה זית

ירושליםתשנ"באזולאי, אברהם בן מרדכימעשה חושב
חדרהתשס"בביטון, שמעון חנניהמעשה חושב - 6 כר'

ג'רבהתש"גהכהן, שמעון מג'רבהמעשה חושב
פרנקפורט דמין Frankfתרס"טלוי בן גרשון (רלב"ג)מעשה חושב
ורשה Warsawתרנ"הלוריא, משה בצלאל בן שרגא פייבושמעשה חושב

ביתר עיליתתשע"גמזרחי, יוסף חיים בן מאירמעשה חושב - הלכות דיינים ועדות
ונציה Veniceתע"וריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםמעשה חושב - 3 כר'

חמ"דתשמ"גשלי, חויתהמעשה חושב
פרג Pragueתמ"ופרלהפטר, שמואל יששכר בר בן יהודה ליבמעשה חושן וקטורת

ירושליםתשע"אטהבש, שמעיה אליהומעשה חושן - מקח וממכר
ירושליםתשנ"זרופא, חייאמעשה חייא <מכון הכתב>

ירושליםתשס"דאמסלם, יחייאמעשה חייא
ונציה Veniceתי"ברופא, חייאמעשה חייא - 2 כר'

תפרחתשפ"אכהן, אליהו בן משה ישעיהומעשה חמד <מהדורה חדשה > - 3 כר'
תפרחתשמ"בכהן, אליהו בן משה ישעיהומעשה חמד



חמ"דתש"פלסמן, אפרים בן נחוםמעשה חרש אבן - ג
חמ"דחש"דשכטר, רפאל חיים בן משולםמעשה חרש - 6 כר'
Turna n/Bתרצ"זגאלאנדויאר, משה בן אברהםמעשה חשב - 2 כר'
ירושליםתשע"גכהן, פנחסמעשה חשב - 5 כר'
לבוב Lvovתקנ"וניימינץ, יוסף בן משהמעשה חשב - 2 כר'

ווארשא,ת"רספרים חיצוניים. ת"רמעשה טובי בן טוביאל
בילגוריאתרצ"דטביומי, טוביה יהודה בן אלכסנדר צבימעשה טוביה

יסניץ Jessnitzתפ"אטוביה בן משה ירמיהו הכהןמעשה טוביה - 3 כר'
בודפסט Budapestת"שספרים חיצוניים. ת"שמעשה יהודית,  מעשה שושנה

סטו מרה Satu Mareתרס"זהיבנר, יחיאל מיכל בן ישראל משהמעשה יחיאל, מיכל המים, מיכלא דאסוותא
ירושלים Jerusalemתש"זמעשה ירושלמימעשה ירושלמי
חש"דתשע"גגרינברג, ישראל העשיל בן מאירמעשה ישראל

צפתתשס"טכהן, אלישעמעשה כהן
בני ברקתשע"חכהן, משה שמעון עקיבא בן כתריאל יהודהמעשה כהן - 4 כר'

ירושליםתשע"אשטרן, שמואלמעשה מאבידת בת מלך - מבואר
ירושלם,,תרס"ד]נחמן בן שמחה מבראסלאבמעשה מבטחון

ניו יורקתשט"ונחמן בן שמחה מברסלבמעשה מבטחון - מעשה מרב ובן יחיד
ווארשא1875מעשה מג' אחים
ירושליםתרצ"הנחמן בן שמחה מברסלבמעשה מחכם ותם

פירט Fuerthתק"גמעשה נורא זכה וברורהמעשה נורא זכה וברורה
בריקנשטיין, ישראל נתןמעשה נורא מהגאון הצדיק... יצחק חיות

ירושלם,,תרס"ד]חזן, בן-ציון בן מרדכימעשה נורא של הרוח
ווארשא,תרס"ה,מעשה יוסף די לה ריינה. תרס"המעשה נורא

ירושלים Jerusalemתשט"זרבינוביץ, מנחם מנדל בן נתן אריה ליבמעשה נחמיה
בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמהמעשה ניסים - לזכר רבי ניסים מויאל

באר שבעתשע"במלכה, חנניה בן ניסיםמעשה ניסים
בני ברקתשע"טניסים, יהודהמעשה ניסים

בית שמשתשע"האהרן בן דוד הכהן מראגוזהמעשה נסים <מהדורה חדשה>
אשדודחש"דהכהן, ניסים מתוניסמעשה נסים <מהדורה חדשה>
שלוניקי Salonikaתקי"זסיביליו, ניסים בן יהושעמעשה נסים <עם הגהות כת"י>

כתב ידכתב ידדניאל הבבלימעשה נסים כתב יד
ירושלם,תרע"אאדרעי, משה בן יצחקמעשה נסים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתר"ץבאדהב, יצחק בן מיכאלמעשה נסים - 2 כר'

בני ברקתשע"טבן שמעון, נסים יחיאלמעשה נסים - א
תל אביבתשט"זדניאל הבבלי - אברהם בן משה בן מימוןמעשה נסים - 2 כר'



תוניס Tunisתרנ"ההכהן, ניסים בן מרדכימעשה נסים - 4 כר'
ירושליםתשכ"וווברמן, משהמעשה נסים
מודיעיןתש"עונונו, תומר אברהםמעשה נסים
ג'רבהתש"חחדאד, בן דוד מעתוקמעשה נסים

ירושליםתשכ"חמוגרבי, אברהםמעשה נסים - 7 כר'
בני ברקתשנ"טנסים בן אברהם מגוץ הכהןמעשה נסים - 5 כר'

ירושליםתש"סנסים בן משה ממרסיימעשה נסים
שטרסבורגתשס"החזן, מיכאל אליהומעשה סופרים
ירושליםתשע"זשתיאת, דוד חי בן עזראמעשה עזרא
ברוקליןתש"פווייס, חיים צבימעשה צבי

ירושליםתשכ"בבודק, מנחם מנדל בן ראובן שרגאמעשה צדיקים עם דברי צדיקים
תלמיםתשס"טכאלפון, אברהם בן רפאלמעשה צדיקים
סוסהתרצ"טמו"ל: מטבעת מכלוף נג'ארמעשה צדיקים
שלוניקי Salonikaשס"במעשה צופרמעשה צופר

ירושליםתשע"איששכר דוב בר בן תנחום - אליהו בן שלמה זלמן [מעשה רב <מהדורה חדשה>
בני ברקתש"מיששכר דוב בר בן תנחום - אליהו בן שלמה זלמן [מעשה רב החדש

פיוטרקוב Piotrkowתרס"וטריוואקס, משה חיים בן גבריאלמעשה רב
לונדון Londonתס"זיוחנן בן יצחק מהלישוימעשה רב

וילנה Vilnaתקצ"ביששכר דוב בר בן תנחום - אליהו בן שלמה זלמן [מעשה רב - 4 כר'
ירושליםתש"עאלעזר בן יהודה מגרמיזאמעשה רוקח <מהדורה חדשה>

סנוק Sanokתרע"באלעזר בן יהודה מגרמיזאמעשה רוקח
אמשטרדם Amsterdamת"קרוקח, אלעזר בן שמואל שמלקהמעשה רוקח - 5 כר'
פיזה Pisaתקס"וקורייאט, יצחק בן יהודהמעשה רק"ם - 2 כר'

ירושליםתשע"זרקח, מסעוד חי בן אהרןמעשה רקח <מהדורה חדשה> - 4 כר'
בני ברקתשע"ואברמוביץ, מרדכי דודמעשה רקח - לתולדות בעל דברי יהושע

ונציה Veniceתק"ברקח, מסעוד חי בן אהרןמעשה רקח - 5 כר'
חמ"דתשס"טבר, קלמן מאירמעשה רקם - 3 כר'

ישראל ?תשע"גאביב, נירמעשה רשת - האינטרנט בהלכה
ניו יורק New Yorkתש"בטומאשוב, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעמעשה שבת
בני ברקתשע"הפרקש, משה בן מנחםמעשה שבת
בית שמשתשע"אפשווזמן, חיים דובמעשה שבת
ירושליםתשע"טמזרחי, ראובן רועימעשה שהיה
נצרת עליתתשנ"במילר, פנחסמעשה שהיה
חמ"דחש"דהכהן, שושןמעשה שושן

ורשה Warsawתרנ"גשושן, אשר בן יוסף מנחםמעשה שושן - 2 כר'



בודפסט Budapestתרפ"בווצלר, יהודה ליב בן נתןמעשה תעתעים
מדיעין עיליתתשפ"אישית כנסת יצחק קרית ספרמעשה תקפו

ורשה Warsawתרנ"חזיס, ישראל דוד בן אברהם ניסן הלוימעשות מהגדולים והצדיקים
ניו יורקחש"דאפאטאשו, ימעשות פון בעל שם טוב

חדד, דודמעשי אבות
ירושליםתשע"אמינצברג, נתן יהודה לייב בן אלימלךמעשי אבות
ניו יורקתשע"בשווארץ, יהוסףמעשי אבות

ניו יורקתשע"גשווארץ, יהוסףמעשי בראשית (באידיש)
בודפסט Budapestתרע"דבוזאגלו, שלום בן משהמעשי ד' כי נורא הוא

ונציה Veniceשמ"גאשכנזי, אליעזר בן אליה הרופאמעשי ה' - 4 כר'
ג'רבהתש"חווילף, שלמה בן ישעיה יוסףמעשי הגדולים (מתורגם ללשון ערבי)

תל אביבתשכ"גווילף, שלמה בן ישעיה יוסףמעשי הגדולים - 2 כר'
וינה Viennaתרפ"ו - הקד'תפילות. חולים ומתיםמעשי הקדושים

באר שבעתשפ"אהכהן, יוסף חייםמעשי חייא
ירושליםתשמ"הטורצין, חיים אהרן בן יצחק יונהמעשי חייא - 2 כר'

ווארשא,תרמ"דהופמאן, נחמיה דוב בן זאבמעשי חכמים
ונציה Veniceת"זיצחק בן יעקב מן הלוייםמעשי חכמים

וץ Vacתרע"ג - תר"צזילברשטיין, ישעיה בן דוד ליבמעשי למלך - 2 כר'
מיהלוביץ Michalovceתרצ"ברובין, שמואל בן עזריאל יחיאלמעשי נסים

ליוורנו Livornoתק"ממשה בן נחמן (רמב"ן)מעשי צדיקים
ירושליםתשמ"זגרינבוים, נפתלימעשי רבותינו - 2 כר'

ירושליםתשע"חקאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתו"א)מעשיהם של צדיקים - ניסן, אייר, סיון
ירושליםתשל"גסופר, משהמעשיהם של תנאים ואמוראים

ירושליםתשמ"זבצרי, דוד שלום בן יוסף (עורך)מעשיות הזהר - 7 כר'
ירושליםתשנ"בבצרי, משה בן עזרא (עורך)מעשיות התלמוד - 6 כר'
זיטומיר Zhitomirתרס"גציקרניק, ישעיה וולףמעשיות ומאמרים יקרים

ירושליםתשכ"זיספאן, משנה צאלחמעשיות וסיפורים מימי קדם
ורשה Warsawתרפ"דזיס, ישראל דוד בן אברהם ניסן הלוימעשיות ושיחות צדיקים

ירושליםתשע"גקשאני, יצחקמעשיות מבית אבא
ווארשאתרפ"דהלוי, אברהם ניסןמעשיות מהגדולים והצדיקים
פודגורזה Podgorzeתרס"גשנקל, אלעזר בן יעקבמעשיות מצדיקי יסודי עולם
קראקא,תרנ"ו,שנקל, אלעזר בן יעקבמעשיות נוראים ונפלאים

ירושליםתשי"זמעשיות נוראים
פיעטרקובתרע"דברגמן, משה אהרןמעשיות נוראים

לבוב Lvovתרמ"גמעשיות פליאות נוראים ונפלאיםמעשיות פליאות נוראים ונפלאים



קרקוב Cracowתרנ"ומעשיות פליאות נוראים ונפלאיםמעשיות פליאות
קובץ סיפורי צדיקים ביודישמעשיות צדיקים ביודיש - א

ירושלים Jerusalemתשי"דגוטמאן, טוביה בן אלימלךמעשים אמיתיים מחיי גדולי ישראל
סקואני Sacueniת"ששנקל, אלעזר בן יעקבמעשים טובים
חולוןתשס"אשעשוע, יוסף שלום בן חייםמעשים נפלאים

ירושלים Jerusalemתרפ"דפישמן, יהודה ליב הכהןמעשים על עשרת הדברות
בני ברקתשס"בקרן נצח יוסףמעשים שבכל יום - א

ירושליםתשל"זאלברט, אברהם מרדכי בן אריהמעשר כספים
ירושליםתשס"דישיבת עטרת ישראלמעת לעטרת - 12 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"טיוסף, יצחק בן עובדיהמעתיקי השמועה
אלקנהתשס"גאלכסלסי, שמעוןמפאס לירושלים - צמיחתה של הקהילה היהודית בפאס

ירושליםתשס"ורוטנברג, הללמפארי לב
בני ברקתשע"וצדוק, גלעדמפאתי תימן

מיתרתשנ"חקושלבסקי, אברהם פנחס בן אליהומפגשים בין יהדות מדע וטכנולגיה
ירושליםתשס"אקושלבסקי, אברהם פנחסמפגשים בין יהדות מדע וטכנולוגיה

ניו יורק New Yorkתשט"זדמשק, שלמה בן גרשון זאב הכהןמפה ומשם
חמ"דחש"דאלברט, אריה בן יצחק שאולמפולין לארץ ישראל

מעלה אדומיםתש"פמכון תלמידי הכתב סופרמפומייהו דרבנן - נדה-ראש השנה
ירושליםתשכ"אבן הר (בלומברג), בצלאל בן גרשוןמפות התנ"ך הגנוזות

בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהמפז יקרה
ירושליםתשנ"זחן, משהמפי אבי
ירושלים Jerusalemתרס"זאלחאדיף, אהרן בכור בן חיים (אב"א)מפי אהרן

חיפהתשכ"טפיבלוביץ, פנחס מנחםמפי אוד מוצל
ראשון לציוןתשע"דכהן, אריהמפי אריה על התורה - 2 כר'

תשע"זכהן, אריהמפי אריה - 3 כר'
לבוב Lvovתר"עמאנל, צבי נתןמפי אריה
ירושלים Jerusalemתרצ"הפרלמאן, משה אהרןמפי דודי
ירושליםתשמ"זבן יעקב, אברהםמפי העם
אשדודתשע"טפשווזמן, פינחס מנחם (לזכרו)מפי זרעו

ניו יורקתשע"גלקט סיפורים על כ"ק אדמו"ר הזקןמפי חסידים
בני ברקתשס"חכהן, ישעיהו בן אליעזרמפי כהן - 7 כר'

ירושליםתשע"טישיבת פורת יוסף גאולהמפי כתבם - בבא בתרא
חמ"דתשע"זפרידמן, אליעזר דודמפי ספרים וסופרים - 10 כר'

לונדוןתשנ"גחבר רבניםמפי עוללים
ירושליםתשכ"טברנשטין, ימפי ראשונים ואחרונים



ירושליםתשע"בלקט שיחות ומאמריםמפיהם ומפי כתבם - 3 כר'
בני ברקתשס"חלקט ראיונות עם גדולי ישראלמפיהם

ירושליםתשע"דלוצקין, גרשון הלוי בן חיים בנימיןמפינסק ועד ירושלים - 2 כר'
וילנה Vilnaתר"נהורוויץ, דוב בר בן צבי הלוימפיק מרגליות

כרמיאלתש"פמרגלית, אברהם צבימפיק מרגליות - 10 כר'
ירושלים Jerusalemת"שמשה בן מימון (רמב"ם)מפירושו של הרמב"ם ז"ל למס' שבת

ירושלים Jeruasalemתשס"גאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)מפירושי הגר"א על התורה
פתח תקוהתשע"טאלסטר, אילןמפירות האילן - 2 כר'

אלון שבותתשס"דישיבת כרם ביבנהמפירות הכרם
ירושליםחש"דישיבת לנתיבות ישראלמפירות ירושלים - סוכות

ירושליםתשמ"דפצ'יפיצ'י, יהודה מנחם אלפונסומפירנצי באיטליה לירושלים
רמת גן Ramat Ganתשד"מבר דע, אסתרמפלאי הבריאה
זולקוה Zholkvaתקל"המרדכי גימפל בן ראובן מלבובמפלגי ראובן
תל אביב,תר"ץיוסף בן מתתיהו הכהןמפלת יודפת

ירושלים Jeruasalemבלוי, עמרם בן שלמה יצחקמפני מה אסור להשתתף בבחירות
קליין, שלמה זאבמפני קשט

תל אביבתשנ"טהופנר, נפתלי בן אליעזרמפניני המהר"ל מפראג
ירושליםתשס"הסולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלוי - שכטר, צבי במפניני הרב

ניו יורק New Yorkתרצ"אמשה בן מימון (רמב"ם)מפניני הרמב"ם - 5 כר'
ביתר עיליתתשע"זברוורמן, צבימפנקס בית הדין
תל אביבתשס"הגרוזמן, מאיר צבימפנקסו של מרצה

ירושליםתשכ"זביין, ליבמפנקסו של עיתונאי חסיד
ישראלתשע"טשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקמפסחא לזעירא - ניתן להבנות

ירושלים Jerusalemתשע"זעוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלמפסקי הרב עזיאל במבחן הזמן - 2 כר'
ירושליםתשע"טיפרח, ישראלמפסקי ישראל

ירושליםתשמ"חשטובר, שמעוןמפעלו ההיסטוריוגרפי של יוסף סמברי בעל דברי יוסף -
ויניציאה,,שנ"ב]אברבנאל, יצחק בן יהודהמפעלות אלהים - 4 כר'

ירושליםתשנ"דמפעלות אלוקים. תשנ"דמפעלות אלקים <מהדורה חדשה>
טורקה Turkaתקכ"זמפעלות אלוקים. תקכ"זמפעלות אלקים
זולקוה Zholkvaתקס"המפעלות אלוקים. תקס"המפעלות אלקים
יוהניסבורג, פרוסיהתרי"חמפעלות אלוקים. תרי"חמפעלות אלקים
לבוב Lvovתרל"במפעלות אלוקים. תרל"במפעלות אלקים

לבוב Lvovתרט"זבודק, מנחם מנדל בן ראובן שרגאמפעלות הצדיקים - 2 כר'
לונדוןתשס"הפיקסלר, יעקבמפעלות עבדי יעקב

פיעטרקוב,תרס"א,יוסף בן אמפעלות צדיקים החדש



חג'בי, ישי בן חייםמפעלי הצדיק
ירושלים Jerusalemתרצ"חאורנשטיין, אלעזר דוד סופר בן אברהם יהושע השמפענח נעלמים - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרע"גלוקיאנובסקי, שלום בן אברהםמפענח נעלמים
ירושליםתשל"וכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץמפענח צפונות

ירושליםתשע"חבן מאיר, יהושעמפקודיך אתבונן
בני ברקתשנ"גשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבימפקודיך אתבונן - א
תל אביבחש"דאלפסי, יצחקמפרוזדור לטרקלין

בני ברקתשע"אקבלן, רפאל משהמפרי אפרים
כפר דרוםחש"דמכון התורה והארץמפרי הארץ הטובה
ירושליםתשמ"בקובץ בימ"ד גבוה להלכה בהתישבותמפרי הארץ - 5 כר'

לונדוןתש"סגרינפלד, ישכר בערישמפרי הגן - 2 כר'
כרמיאלתשע"חארז, יוסף ברכיהמפרי הכרם - 4 כר'
ירושליםתשמ"אהברמן, אברהם מנחםמפרי העט והעת

בני ברקתשנ"גקובץ זכרוןמפרי ידיה
באר שבעתשנ"הכ"ץ, אליהו בן אברהם אהרןמפרי עטי

תשפ"אגוטסגנדה, נתן נטעמפרי עץ הגן - 2 כר'
בני ברקתשע"טקבלן, רפאל משהמפרי פי איש השלם - 2 כר'

בני ברקתשס"זקבלן, רפאל משהמפרי פי איש
תל אביב,תשי"דארמאן, נפתלי הירץמפרנקפורט עד ירושלים

ביתר עיליתתשע"טניר, נתנאלמפרק הרים - שיעורים בהלכות מפרק ודש
מנטובה Mantuaתע"חהורוויץ, אברהם בן שבתי הלוימפרש חטאים

ירושליםתש"ה-תש"זסוכנות יהודית לארץ ישראל. ועד ההצלהמפרשת השואה  - ג, ד
ברלין,תרפ"גספריאל, ישעיהו בן נחוםמפת הפעלים

בית שמשתשפ''אגבריאלי, רמי בן דניאלמפת השלחן - 3 כר'
לבוב Lvovתרכ"גטרייבר, מנחם מנדל אפרים פישל בן דודמפתח בית דוד

בני ברקתשמ"ומפתח בתי הלוייםמפתח בתי הלויים
וילנה Vilnaתר"ממאנבי, מרדכי צבי בן בנימיןמפתח האגדות
ירושליםתשע"חמכון לוית חןמפתח האוצרות
ירושליםתשל"אמפתח האחיעזרמפתח האחיעזר

חמ"דחש"דבעילום שםמפתח הביאורים על הרמב"ם
בני ברקתשל"בחברי כולל בני ברקמפתח הביאורים

מודיעין עיליתתשע"חויספיש, אברהם אשרמפתח הבית
ניו יורקתשפ''אוויסבערג, יששכר בן שלמהמפתח הברכה
ניו יורקתשס"דלנטשיץ, ישראל חייםמפתח הדלת

וינה Viennaתרפ"ב - תרצ"בוואכשטיין, דוב בר בן משהמפתח ההספדים - 4 כר'



אמשטרדם Amsterdamת"ערוויגו, אברהם בן רפאל מיכאלמפתח הזהר
ונציה Veniceשכ"וגאלאנטי, משה בן מרדכי מצפתמפתח הזוהר - 2 כר'

חמ"דתשע"זבעילום שםמפתח החיים
ירושליםחש"דרוטנברג, הללמפתח החיים - התורה

ירושליםתשס"אאבולעפיא, אברהםמפתח החכמות
אופנבך Offenbachתקמ"חקובלנץ,יעקב מאיר בן וולף סג"למפתח הים

ירושליםתשס"אאבולעפיא, אברהםמפתח הספירות
זולקוה Zholkvaתק"הריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםמפתח העולמות

מפתח הענינים להלכות בשר בחלב
ניו יורקתש"לבלוי, משה בן שלוםמפתח הענינים לספרי המאורות ההשלמה המכתם ונימוק

ירושלים Jerusalemתש"כחייקין, משה אביגדור בן ישראל שרגאמפתח הענינים
קרית אתאתש"פטאוב, יהודהמפתח הפרנסה
לונדון Londonתרפ"בטאננבוים, זאב וולף בן שמעוןמפתח הקבלה
ירושליםתשס"באבולעפיא, אברהםמפתח הרעיון

ירושליםתשל"חדייטש, אליעזר חיים בן אברהם - סופר, בנימין בןמפתח השואלים בפרי השדה
ירושליםתשנ"חאייזנבאך, משה שמואלמפתח השלחן השלם - או"ח

ירושליםחש"דפרוש - גליקמן, אליהו נחוםמפתח השלם
ירושליםתשס"אאבולעפיא, אברהםמפתח השמות

ירושליםתשס"אאבולעפיא, אברהםמפתח התוכחות
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ולחוביצקי, משה יהודה ליב בן יעקב קופילמפתח התורה

צ'ונגרד Czongradתרס"ו - תר"ץגוטמאן, יחיאל מיכל בן אלכסנדר הכהןמפתח התלמוד - 3 כר'
רחובותחש"דגורטלר, נחום שמואל בן זאבמפתח וקיצור לספר גט מסודר

ירושליםתשנ"בניימאן, אבא צבימפתח כתבי רבי צדוק הכהן מלובלין זצוקללה"ה
ירושליםתשמ"אאיזנר, בנימיןמפתח לאגרות הראיה
וינא-ברלין,תר"ץגרוס, משה דוד בן שמואלמפתח לאוצר האגדה

ישראלחש"דמפתח לביאורים בדברי הרמב"םמפתח לביאורים בדברי הרמב"ם
ניו יורקתשס"בווייס, יחזקאל שרגאמפתח להלכות טבילת כלים

תל אביבתש"יהופנר, נפתלי בן אליעזרמפתח להלכות טרפות
ירושליםתש"מבמברגר, שלמה הלוימפתח להלכות שבת

ניו יורקתשל"זרובינשטיין, יהודהמפתח לירחון המסילה
לודז' Lodzתרצ"א - תרצ"בגלבארט, ברוך בן צבי מאירמפתח למאמרי הלכה ומאמרי אגדה - 2 כר'

בני ברקתשמ"במפתח למדרש תדשאמפתח למדרש תדשא
קולומיה Kolomyyaתרצ"חוובר, יצחק הלוימפתח למפתח של פרנסה וכלכלה

ישראלחש"דמפתח לנתיבות המשפטמפתח לנתיבות המשפט
בריסלתשל"אשטיינהויז, יהודהמפתח לספר מחנה אפרים



ניו יורק New Yorkתשי"זפרומר, זאבמפתח לספר נצח ישראל של רבינו המהר"ל
ירושליםתשל"אמפתח הגר"ח והגרי"זמפתח לספרי הגר"ח והגרי"ז

ירושליםתשנ"העורכים: כהנא, ברוך - רענן, אליהו שלמה - בלום,מפתח לפירושים על משנה תורה להרמב"ם - 2 כר'
חולוןתשע"גשעשוע, יוסף שלום בן חייםמפתח לשבת

מישקולץ Miskolcתרצ"הפרידמן, בנימין בן יוסףמפתח לששה סדרי משנה
ברלין Berlinתרנ"אמילר, יואל בן משה ליב הכהןמפתח לתשובות הגאונים

ירושליםחש"דיוסף, יצחק בן עובדיהמפתח מפורט לשו"ת יחוה דעת
ירושליםתש"פמוזס, אלעזר בן ברוךמפתח משנה ברורה - עירובין
ירושליםתשל"הכהן, יקותיאלמפתח מתוקן על קצות החושן

ירושלים Jerusalemתרס"טלחוביצקי, משה יהודה ליב בן יעקב קופילמפתח נביאים וכתובים
בני ברקתשע"דקראוני, יואל בן נסיםמפתח נושאים לספר שאו ידיכם קודש - נטילת ידים

תל אביב+תשנ"בגולדפינגר, נתנאלמפתח נושאים לפירוש כלי יקר
אריאל, בצלאלמפתח סדרי התנ"ך

בני ברקתשע"ומושקוביץ, מנחם בן ישעיהו הכהןמפתח עירובין
ירושליםחש"דקופרמן, הלל בן יהודהמפתח עניינים לספר תורת אברהם
קופרמן, הללמפתח עניינים לפירוש העמק דבר
אור עציוןתשע"במיטב, נדבמפתח ענינים לספר שם משמואל

חמ"דתשע"חבן יעקב, צבי יהודהמפתח ענינים לספרים משפטיך ליעקב
ירושליםתשי"דשולץ, ישראל צבימפתח ערוך מסכת חולין
חמ"דחש"דבעילום שםמפתח של בנים - תשרי

ערדתש"עדייויס, זכריה בן משה זלמן (עורך)מפתח של בנים
אליזבעטתש"יטייץ, מרדכי פנחסמפתח של גאולה
ניו יורקתשע"היפה, יוסף בן פישל דבמפתח של חיה

אמשטרדםת"סמפתח שלמהמפתח שלמה - כתב יד
בני ברקתש"פבעילום שםמפתח שערי גאולה

אלון שבותתשע"דמכון צומתמפתח תחומין - א -לד
לובלין, Lublinת"םמפתחות גן עדןמפתחות גן עדן

ורשה Warsawתרנ"חריינס, אלעזר בן ישראלמפתחות הדמשק
תל אביבתשל"טהלוי, חיים דוד בן משהמפתחות הזהר ורעיונותיו

ונציה Veniceתק"דפונטאנילה, ישראל ברכיה בן יוסף יקותיאלמפתחות הזהר
ירושלים Jeruasalemתשע"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - אולמן,מפתחות החכמה - האילן הקדוש לרמח"ל

בני ברקחש"דאילני, צבי - שטרוך, נחוםמפתחות הש"ס - ברכות - שבת
לא ידועחש"דאילני, צבימפתחות הש"ס - ב"ב

ניו יורק New Yorkתשי"טשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקמפתחות והערות לספר ליקוטי תורה
ליקוודתשע"זרוטשטיין, שמחה יונהמפתחות לדברי המשכנות יעקב והבית אפרים בעניני עיר



ירושליםתשע"דכהן, זמירמפתחות לחיים
רמת גןתשע"גאופן, בועזמפתחות לכתבי הראי"ה
ישראלתשכ"זמפתחות לבית הלוימפתחות לספר בית הלוי
ניו יורק New Yorkתשי"דשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקמפתחות לספר התניא

בני ברקתשמ"החש"ממפתחות לספר חידושי מר"ן רי"ז הלוי
ירושליםתשע"גחש"ממפתחות לספר מחנה ישראל
ירושליםתשל"במפתחות למנחת חינוךמפתחות לספר מנחת חינוך

בני ברקתשע"חבעילום שםמפתחות לספרי ים החכמה ודעה חכמה לנפשך
בני ברקחש"דכהן, חייםמפתחות לתלמוד - 2 כר'

בני ברקחש"דרביץ, יחיאל מרדכי בן ראובןמפתחות על מסכת נדה מספר חוות דעת וסדרי טהרה
בני ברקתשע"זסגל, שלמה דב בן יעקב ישראל הלוימפתחות על ספר מזוזות ביתך - 2 כר'

(לובלין)(שנ"ט)מפתחות פרקי המשנה והתלמודמפתחות פרקי המשנה והתלמוד
ירושליםחש"דמפתחות שו"ת אחיעזרמפתחות שו"ת אחיעזר ג' חלקים
בני ברקחש"דמפתחות שו"ת מהר"ם מרוטנבורגמפתחות שו"ת מהר"ם מרוטנבורג

ירושליםתשמ"במפתחות שער המלךמפתחות שער המלך
בני ברקתשע"טהכהן, חיים הרארי בן משהמצא חיים - 2 כר'

באר שבעתשל"זחורי, חיים בן אברהםמצא חיים
ירושלים Jerusalemתרפ"חטוויל, חיים בן עזרא עילי הכהןמצא חיים
שלוניקי Salonikaתקע"וניסים, חיים בן אליהומצא חיים

בית שמשתשס"דקובץ כולל מצא חייםמצא חיים - הלכות נדה
ירושליםגולדברג, יצחק אייזיק ברוך בן מנחם צבי אלימלךמצא חן - שליח ציבור

ירושלים Jeruasalemתרי"א, תשע"אחאקו, אליהו בן יהודה השני - רז, משה יוחאי בן אמצא חן - לוית חן
אזמיר Izmirתרי"אחאקו, אליהו בן יהודה השנימצא חן
ירושליםתשע"זחפץ, נח בן ישראלמצא חן
ורשה Warsawתרס"אסלוצקין, צבי אליעזר בן יצחקמצא חן
בני ברקתש"סווייס, אברהם צבי - ווייס, משה יעקבמצא טוב
חיפהתשע"טזייני, חננאל בן אליהו רחמיםמצא טוב
אופקיםתשפ"אלוי, רפאל חיים בן נסיםמצא טוב

חיפהתשנ"דסערט ויזניץמצא טוב - 2 כר'
בני ברקתשנ"בגוטמן, נפתלי חייםמצאת חן

תל אביבתשע"זכהן, אליהומצאתי דוד עבדי
ניו יורקתש"פפריעד, אלימלךמצאתי דוד עבדי
לונדון Londonתרע"דמצב אנטווערפעןמצב אנטווערפען

וילנה Vilnaתרמ"א - תרמ"זאנושיסקי, שניאור זלמן דוב בן שלמה אברהםמצב הישר - 2 כר'
ירושליםתשכ"חסלושץ, מרדכי אליהו בן צבי הירשמצבא העבודה



תל-אביב,תרצ"דשמלצשטיין, אברהם בן ישראל יצחק הלוימצבה חיה
ריינר, רמי - קרלהיינץ, מולר - שוורצפוקס, שמעוןמצבות בית העלמין העתיק בווירצבורג 1147-1346'

ירושליםתשכ"געמנואל, יצחק שמואלמצבות שאלוניקי - 2 כר'
תל-אביב,תרצ"הלשצ'ינסקי, יעקב בן דודמצבם הכלכלי של היהודים באירופה המזרחית והמרכזית

פטרבורג Peterburgתר"ןדאנציג, יצחק בן מנחם מאנושמצבת אבן
ירושלים Jerusalemתרצ"בהלוי, מנחם בן שמואלמצבת מרדכי ואסתר

וילנה Vilnaתרפ"דלוריא, משה בצלאל בן שרגא פייבושמצבת משה <ארץ צבי>
ירושלים Jerusalemתרס"ח - תר"עמשה אשר בן אברהם אריהמצבת משה - 2 כר'

ישראל1990בק, בנימין הכהןמצבת פנחס
ירושלים Jerusalemתשכ"זמושקוביץ, צבי בן זאב מאירמצבת קבורת רחל

ניו יורק New Yorkתשי"בגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבמצבת קודש
לבוב Lvovתרכ"גסוכסטוב, גבריאל בן נפתלי הירץמצבת קודש - 3 כר'
מונסיתשס"דטשיל, יחיאל מיכלמצבת שלמה יוסף

חמ"דתש"פכנרתי, עמיחימצד עצמם
ישראלתש"פשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקמצה וחלה

ירושלם,תשכ"גראגוזניצקי, נחום בן יצחק שמעוןמצה זו
ברטיסלבה Bratislavaתר"עגלזנר, משה שמואל בן אברהםמצה שמורה

ירושליםתשס"דאוהב ציון, יצחק בן מרדכימצהלות חתנים
יוהניסבורג, פרוסיהתרט"וחנוך זונדל בן יוסףמצהלות חתנים
ירושליםתשע"דלוי, יוסף יצחקמצהלות חתנים
בני ברקתשס"במכון להוצאת ספרים שע"י חסידי אלכסנדרמצהלות חתנים
בני ברקתשס"גמערכת מיוחסות, פוניבז'מצהלות חתנים
חמ"דחש"דקובץמצהלות חתנים
בני ברקתשס"וקופשיץ, נפתלי בן משהמצהלות חתנים
ירושליםתשנ"בשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןמצהלות חתנים
פיוטרקוב Piotrkowתרס"זאוליוונשטיין, בן ציון בן אליהומצודת בן ציון

ירושליםתשס"גבן זמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)מצודת דוד - 2 כר'
אלטונה Altonaתצ"ודוד בן משה מווילנאמצודת דוד
ירושליםתשס"דשפרבר, דוד בן ברוך קלונימוסמצודת דוד

ירושליםתשס"בזילברשטיין, משה צבי בן ישעיהמצודת משה <מהדורה חדשה>
וץ Vacתרע"בזילברשטיין, משה צבי בן ישעיהמצודת משה

קרית יעריםתשע"הגרטנר, מ.מצודת ציון - המצבה, הלכותיה מנהגיה ודברי ימיה
בני ברקתש"עהלפרט, יעקבמצוה ברה

רמת הגולןתשמ"חויצמן, יהושע טוביה בן אברהם יעקבמצוה ברה - 2 כר'
בני ברקחש"דמנדלקורן, יצחקמצוה ברורה



ירושליםתשס"זרז, שמחהמצוה גוררת מצוה - 4 כר'
אופקיםתשע"טאדלר, יצחק אליהו בן יהושע הכהןמצוה הבאה בעבירה

אור עציוןתשנ"בבר-שאול, אהרן אלימלך בן פסחמצוה ולב - 2 כר'
בני ברקתשע"דגינויער, צבי יוסףמצוה חביבה
וץ Vacתר"עארנרייך, חיים יהודה בן קלמן קלונימוסמצוה תרי"ג

ניו יורקתשע"הפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןמצווה ועושה - 2 כר'
ירושליםתשל"גהומינר, שמואל בן מרדכימצוות בליל הסדר

בני ברקחש"דגולדברג, אברהם הלל בן יצחקמצוות הארץ כהלכתן
תל אביבתשכ"וכהנא, קלמן בן בנימין זאבמצוות הארץ - 3 כר'

ירושליםתשע"אליבוביץ, מאיר בן יהושעמצוות הארץ
ניו יורקתשל"באפשטיין, יוסף דוד הלוימצוות הבית - 2 כר'

חמ"דחש"דמכון במצוותיו חפץ מאודמצוות הלב
שנגהי Shanghaiתש"זאפשטיין, יוסף דוד הלוימצוות המוסר - 2 כר'

בני ברקתשס"ארוז'ין סאדיגוראמצוות המלך
ירושליםתשנ"הזכאי, אהרןמצוות הנשים

ירושליםתשמ"זשוורץ, יואל בן אהרןמצוות העומר הנוהגות בזמן הזה
בני ברקתשע"זמינצר, יוסףמצוות הפסח - 2 כר'

ירושליםתשע"דישיבת הכהנים ללימוד קדשיםמצוות הקרבנות - לשמה בקרבנות
ניו יורקתש"לאפשטיין, יוסף דוד הלוימצוות השלום - 2 כר'

בודפסט Budapestתרצ"אשטייף, יונתן בן צבימצוות השם - 2 כר'
ירושליםתשמ"ושוורץ, יואל בן אהרןמצוות השמיטה
ירושליםתשכ"טיונה, מרדכי בן שלמהמצוות התורה

בני ברקתשס"גהלפרט, יעקבמצוות התלויות בארץ - יסודות וכללים
אופקיםתשס"גאדלר, יצחק אליהו בן יהושע הכהןמצוות חבילות
ירושליםתשנ"גסרלואי, שמואל מנחםמצוות כרימון
בית שמשתשס"ועצמוני, ירוחםמצוות לעיתים

ישראלתשכ"וורשואר, שלמהמצוות עשה שהזמן גרמא
אופקיםתש"סאדלר, יצחק אליהו בן יהושע הכהןמצוות צריכות כוונה
ירושליםתשס"ואקרמן, מרדכי דודמצוות תלמוד תורה

ירושליםתשס"טשרים, עזרא בן משהמצוותי תשמורו - 2 כר'
חמ"דתשע"חהס, מרדכי זאבמצוותיך אמונה - 5 כר'

ירושליםתשנ"טטורפשטיין, שמעון יהודה בן נתןמצור דבש
ישראלתשל"דצימרינג, דודמצור דבש - 2 כר'

ירושליםתשנ"חשטיינהוז, דב זאבמצור דבש
ירושליםתשנ"הכהן, אברהם בן רחמיםמצות אברך - 2 כר'



בני ברקתשס"זשטינמן, אברהם ישעיה בן שרגאמצות איש - 3 כר'
חמ"דתשס"חפרבשטיין, יעקב מאיר בן דניאלמצות ביקור חולים
ירושלים Jeruasalemתשע"ארוזנר, אברהם זאבמצות ביקור חולים
[אלכסנדריה]תרפ"התפילות. ברכת החמה. תרפ"המצות ברכת החמה

ישראלתשל"זקצין, שאול בן יעקבמצות ה'
ירושליםתשע"דקובץמצות הארץ בהלכה ובאגדה

ירושליםתשנ"טהומינר, שמואל בן מרדכימצות הבטחון
בני ברקתשס"הרוזנר, אברהם זאב בן אליעזרמצות החסד

גבעת זאבתשע"הברקאי, יהודה יעקבמצות החצוצרות בהלכה ובאגדה
ירושליםתשל"אשטרנבוך, משה בן אשרמצות היום (סתו"מ)

ירושליםתשנ"חקסלר, משה בן שמחהמצות היראה
בני ברקתשכ"חליכטשטיין, מרדכי בן אברהם דובמצות הלבבות

ורשה Warsauתדש"מליכטשטיין, מרדכי בן אברהם דובמצות הלבבות, נתיבות הלכה, מטל השמים, ספר המידות
בני ברק Bene Berakתשע"אשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוימצות הלוי

ירושליםתשס"ופוטאש, מרדכימצות המאה ברכות כהלכתה
ירושליםתשס"בקליין, מנשה בן אליעזר זאבמצות המלך <סמ"ה> - 2 כר'

ליוורנו Livornoתרל"טכהן, חיים בן שלמה מטריפולימצות המלך
ארה"בתשס"וצימענט, עזריאל בן יעקב דודמצות המלך - 4 כר'

ירושליםתשכ"ושיפר, סיני בן יקותיאל זאבמצות המציצה
ירושליםתשס"חמנדלסון, יצחק דוב בן נחמיהמצות העומר כהלכתה

ניו יורקתשמ"טליטוואק, הלל דוד בן שלוםמצות השבה
ניו ג'רסיתשס"חאדלר, אלחנן אשר הכהןמצות השבת

בני ברקתשס"גנידאם, אלעזר בן מכלוףמצות השחיטה
קניגסברג Koenigsbergתרי"גהיילפרין, ברוך בן צבי הירשמצות השם - 8 כר'

ניו יורקתשמ"טרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסמצות השם
נתניהתשע"טבעילום שםמצות השמחה - במשנת החסידות

ירושליםתשע"הכהן, יוסף ניסים בן יעקב ישעיהומצות השמחה
בני ברקתשנ"גגולדברג, אברהם הלל בן יצחקמצות השמיטה כהלכתה

ירושלים Jerusalemתשי"אקפלן, מאיר בן יהושע הכהןמצות התוכחה
בני ברקתשמ"חלזרזון, משה  בן ישראל צבימצות התקיעות

ירושליםחש"דמצות וידוימצות וידוי
ניו יורקתשמ"דישראל בן יוסף הישראלימצות זמניות

בני ברקתשס"טראטה, אפרים אליעזרמצות חבורה - 2 כר'
ניו יורקתשס"בקליין, מנשה בן אליעזר זאבמצות חג הפסח
חמ"דתשע"ובעילום שםמצות חינוך הבת



דבלין Dublinתשכ"אאלוני, זלמן יוסף בן יצחקמצות חינוך לאור ההלכה
לבוב Lvovתרכ"דטויבש, שמואל שמלקא בן אהרן משהמצות חליצה
ירושליםתשס"אסלומון, חיים בן יהושעמצות יבמין

בני ברקתשע"זקלירס, משה בן מאירמצות ישוב ארץ ישראל
וילנה Vilnaתרנ"חבלומברג-הררי, יונה דוב בן יהודהמצות ישיבת ארץ ישראל - 2 כר'
ירושליםתשע"טיצחקי, אברהם בן יצחק חי הכהןמצות כהונה <מהדורה חדשה>

ליוורנו Livornoתרכ"היצחקי, אברהם בן יצחק חי הכהןמצות כהונה
כפר חב"דתשע"בגינזבורג, יצחק בן שמשוןמצות כיבוד הורים
בני ברקחש"דקוט, מרדכימצות לחם משנה
בני ברקתשנ"גטוקר, מנחם בן אברהם יצחקמצות מאה ברכות

כפר הרואהתשנ"בנריה, משה צבי בן פתחיהמצות מילה וברית מילה
ירושלים Jeruasalemתשע"האייזנברג, מנחם מנדלמצות מכונה החדשות לאור ההלכה

ירושליםתשנ"גלינדר, משה אורימצות מצוה
לובלין Lublinתרנ"דדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכל - האלברסברג, חימצות משה <לבושי חיים>

בילגורי Bilgorajתרצ"זדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלמצות משה <עם יוסיף חיים>
ירושלם,תרצ"דדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלמצות משה
פרשבורג1921קובץ ספריםמצות משה

ירושליםתשס"חשלזינגר, אליהו בן אהרן צבימצות נר איש וביתו
חמ"דחש"דבוימל, יוסףמצות סוכה

בני ברקתשס"טויטמן, פנחס דניאל בן יעקבמצות ספירת העומר - 2 כר'
ניו יורקתשל"טגראס, שלום יודאמצות סת"ם השלם

לבוב Lvovתר"חספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדמצות עמר
ירושליםחש"דבצרי, דוד שלוםמצות פרו ורבו

תשס"חאהרנברג, יהושע מנחם מנדלמצות קריאת המגילה במשנת הדבר יהושע
ירושליםתשע"גקאהן, אברהם זאב בן ישראל הכהןמצות רבית

ירושליםתשכ"ושטרנבוך, משה בן אשרמצות שביעית כהלכה - 2 כר'
סיגט Sighetתר"ץרוזנברג, צבי בן אברהם יצחק אלטרמצות שבת

ירושליםתש"מהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי - קרויזר, משהמצות תפילין <עטרת משה>
בני ברקתשמ"חגרינברגר, שמואלמצות תפילין

חמ"דחש"דבוימל, יוסףמצות תשביתו
חמ"דתשע"חלאנדא, יואלמצותיך שעשועי
ירושליםתשס"ואלטר, פינחס מנחם בן אברהם מרדכימצותיך שעשעי

פיוטרקוב Piotrkowתרס"חוואלקין, אהרן בן יעקב צבימצח אהרן - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"טסתהון, דוד בן משהמצחף' שמירת שבת

פרדס חנהתשכ"אעציון, יצחק רפאל הלוימציאות האלוקים כעיקר ביהדות



ירושליםתשע"אמאמרים בעניני הלכה ורפואהמציאות ורפואה בסדר נשים <מהדורה ראשונה>
ירושליםתשע"אמאמרים בעניני הלכה ורפואהמציאות ורפואה בסדר נשים <מהדורה שניה>

בית אלתשע"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןמציאות קטן
בני ברק Bene Berakתשע"ואדלר, אברהם ישעיהומציאת איש - בבא מציעא

וילנה Vilnaתרע"גצינקין, יצחק בן בן-ציוןמציאת יצחק
זולקוה Zholkvaתקנ"האפטייקר, אברהם בן אשכנזימציאת עזרי

ירושליםתשע"וגרינוולד, יצחק אייזיקמציאת עצי היער
Varshavaתרס"אהאגא, עוזיאלמציאת עשרת השבטים

שומריהתשע"אבראלי, מאיר בן מרדכי אליהומציב גבול אלמנה
ירושליםתשס"זרז, אלעזר זאב בן בן ציוןמציון אורה - 2 כר'

ראשון לציוןתשע"אהישיבה הגדולה ראשון לציוןמציון מכלל יופי - מכות
ירושליםתשס"הנבנצל, אביגדר יחזקאל הלוימציון מכלל יפי

בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהמציון תצא תורה
ירושליםתשע"ונבנצל, אביגדר יחזקאל הלוימציון תצא תורה
זמושץ' Zamoscתרפ"טצבי הירש בן גדליהמציון תצא תורה

ונציה Veniceתכ"דסביבי, דוד בן יהודהמציל נפשות
ונציה Veniceתע"הצהלון, מרדכי בן יעקבמציץ ומליץ

חמ"דתש"פבעילום שםמציץ מן החרכים
ברטיסלבה Bratislavaתרל"חאלפאנדארי, יעקב בן חייםמצל מאש

בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהמצליח בידו - חפץ ה'
באר שבעחש"דמימון, מצליח בן משהמצליח בידו

ירושליםתשנ"חביבאס, שמואל בן אברהםמצמיח ישועה
ירושליםתשס"במנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהמצמיח ישועה
נובי דבור Nowy Dworתקמ"במרדכי בן הללמצמיח ישועה
ירושליםתשס"הזכאי, שמואלמצמיח ישועות
קרקוב Cracowתר"עראוויצקי, מנחם מנדל בן בנימין יוסףמצמיח ישועות

נתיבותתשע"טבן שושן, ישועה חימצמיח קרן ישועה
קרית אונותשנ"בצובירי, יצחק בן חייםמצנעא עד ציון

זולקוה Zholkvaתקי"זאלכסנדר זיסקינד בן דוד קאנטשיגרמצנפת בד
ירושליםתשס"גטולידאנו, גבריאל בן שלמהמצעדי גבר - 10 כר'

בני ברקתשע"בלרר, גבריאלמצעדי גבר
ירושליםתשל"במרל, שמואל גרשון בן נחום יצחקמצעדי גבר

לבוב Lvovתר"מברודא, אריה ליב בן אברהם יוסףמצפה אריה - 2 כר'
יוהניסבורג, פרוסיהתר"ךילין, אריה ליב בן שלום שכנאמצפה אריה

טירנוי Trnavaתרצ"זשווארץ, אברהם יהודה בן נפתלי הכהןמצפה יחזקאל



ברלין Berlinתקמ"טלווין, שאול בן צבי הירשמצפה יקתאל
מעלה אדומיםתשע"בבן עמי, משה בן אהרןמצפה מגדים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"גמצפהמצפה
חמ"דחש"דלבל, משה יואלמצפון הלב

תל אביבתשמ"זנחום, יהודה לוימצפונות יהודי תימן
לבובתרפ"דפייער, אברהםמצפים לישועה
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךמצפים לישועה

בודפסט Budapestתרע"טלפקוביץ', יצחק דוב בן אברהםמצפת שמואל <ישיבת אונצדארף>
קניגסברג Koenigsbergתרי"חקאדאניר, יעקבמצרף העבודה - 2 כר'

ירושליםתשס"אאבולעפיא, אברהםמצרף השכל וספר האות
ורשה Warsawתר"נדילמדיגו, יוסף שלמה בן אליהומצרף לחכמה - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתקכ"השמעיה בן שמעון צבי סג"ל הלוימצרף לחכמה - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתרכ"זגאטינייו, בנבנישתי מירקאדו בן חיים אברהמצרף לכסף <אלף כסף>
חמ"דחש"דבעילום שםמצרף לכסף - ריבית וקנין אחריות

ירושליםתשס"טנפתלי הירץ מלאחוביץמצרף לכסף - 2 כר'
פרנקפורט דאודר Franתמ"אצורף, שמואל בן יוסף הלוימצרף לכסף

וילנאתרכ"ורוסי, עזריה בן משה דימצרף לכסף - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתרכ"ושפירא, נתן בן ראובן דוד טבלמצת שמורים - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"חפרלמוטר,מקבץ בעניני הימים הנחמדים
תשעח-תשע"טאוחנה, אברהםמקבץ גליונות ויכירו כח מלכותך - השכל וידוע אותו

ירושליםתש"עקרלינסקי, משה נתןמקבץ מאמרים
ירושליםתש"עבורודיאנסקי, בן ציון בן אפרים נחוםמקבץ עניינים - 7 כר'
ירושליםתשס"זבורודיאנסקי, בן ציון בן אפרים נחוםמקבץ ענינים - 2 כר'

טבריהתשס"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןמקבץ שיחות בעניני פורים
בני ברקתשפ"אאויערבך, אהרן יוסף בן אברהם דבמקבץ שיעורים - בבא קמא

רחובותתשנ"טזלזניק, דב אהרןמקבץ שיעורים - 7 כר'
חיפהתשע"הנהרי, מימוןמקבץ שיעורים
לובלין Lublinתרצ"זפרומר, אריה צבי בן חנוך הנדלמקבצאל - ג

ליוורנותרצ"המזוז, שלמה בן מנחםמקבציאל - 2 כר'
מודיעיןתשע"דשנוולד, אליעזר חייםמקבצים לאבוקה

תשנ"ואבינר, שלמה חיים הכהןמקדם לבית אל - ב
וינה Viennaתרמ"זאפשטיין, אברהם בן ישראלמקדמוניות היהודים - א

קדומיםתש"סישיבת קדומיםמקדמי ארץ - 8 כר'
וילנה Vilnaתרנ"ודגלין, אהרן צבי זליג הירש בן חיים נחוםמקדש אהרן - 2 כר'

בני ברקתשס"חרפאפורט, דוד בן עקיבא הכהן - זכריש, אלעזר בןמקדש דוד <עם הערות וביאורים> - שביעית



בני ברקתש"פרפאפורט, דוד בן עקיבא הכהן - זכריש, אלעזר בןמקדש דוד <עם נתיבי דעת> - טהרות
בני ברקתשס"ורפאפורט, דוד בן עקיבא הכהן - יוז'וק, חיים בן שמקדש דוד <עם ביאור שמועת חיים> - 2 כר'
בני ברקתשס"טרפאפורט, דוד בן עקיבא הכהן - יוז'וק, חיים בן שמקדש דוד <עם ביאור שמועת חיים> זרעים

בני ברקתשע"טרפאפורט, דוד בן עקיבא הכהן - יוז'וק, חיים בן שמקדש דוד <עם ביאור שמועת חיים> טהרות ב
מקסיקותש"פקובץמקדש דוד - סנהדרין

נס ציונה Nes Ziyyonaתשי"ח - תשכ"ורפאפורט, דוד בן עקיבא הכהןמקדש דוד - 5 כר'
בני ברקתשס"טדינר, יוסף צבי הלוימקדש הלוי

ירושליםתשס"חגולדשטוף, יצחק בן יוסף יעקבמקדש הקודש
תשע"זקליין, שלמה דוד בן מנשהמקדש השבת והזמנים
מונסיתש''פריימאן, ישראל מאיר בן שמואלמקדש השבת וישראל
קליין, שלמה דוד בן מנשהמקדש השבת - 2 כר'

וינהתרל"ונורצי, ידידיה שלמה רפאל בן אברהםמקדש יה
בני ברקתשנ"טראטער, יחזקאל בן אהרן ישעיהמקדש יחזקאל - 8 כר'
ירושליםתשס"הטוויל, יצחק הכהןמקדש ישראל בזמנים

ירושליםתשע"חמכון אור דודמקדש ישראל והזמנים - לוח שנה לכל עת וזמן תשע"ח
ירושליםחש"דמקדש ישראל והזמניםמקדש ישראל והזמנים
ניו יורקתשפ"אהרפנס, ישראל דודמקדש ישראל - 9 כר'

ירושליםתשנ"הבוזאגלו, שלום בן משהמקדש מלך השלם - 5 כר'
אמשטרדם Amsterdamתק"י-תקי"בבוזאגלו, שלום בן משהמקדש מלך - 9 כר'
ירושליםתשס"זחדש, משה מרדכי בן רפאל נפתלי מנחם הלוימקדש מלך - יבמות

ירושליםתשנ"זפרנק, צבי פסחמקדש מלך
בני ברקתש"סקדוש, אהרן מיכאל בן יהודהמקדש מלך - בראשית

בני ברקתשס"גפייבל, אורי הלוי - טולידאנו, בן ציוןמקדש מעט <ציון המקדש>
בני ברקתשל"הגעשטעטנר, נתן בן עמרםמקדש מעט - 2 כר'

ירושליםתשס"גדרוק, זלמן בן יהודהמקדש מעט
תל אביבתשל"ההכהן, מרדכי בן חנוך חייםמקדש מעט
ירושליםתשמ"וטולידנו, שמואלמקדש מעט
ברוקליןתשמ"דמקדש מעטמקדש מעט

בני ברקתש"נאילן, מרדכימקדש מרדכי - 2 כר'
באלטימורתשל"בלוקטש, דוב בער (עורך)מקדש שלמה <קובץ> - 2 כר'
ירושליםתש"פילין, קלמן יחזקאל בן אברהם יואלמקדשי המועד - חול המועד

ירושלים Jeruasalemתשס"חמייזלש, צבי הירש בן דוד דובמקדשי השם <מהדורה חדשה> - 2 כר'
שיקגו Chicagoתשט"ו-תשכ"זמייזלש, צבי הירש בן דוד דובמקדשי השם - 3 כר'

לונדוןתשל"אמאירי, מאיר בן יעקב יהודהמקדשי ישראל
ישראלתש"סמקדשי שביעימקדשי שביעי



בני ברקתשפ"אפלד, יואלמקדשי שביעי - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הקובץ מנין בני הישיבות מקור ברוךמקדשי שביעי - 2 כר'

ני יורקתשע"גפינסאן, דובערמקדשי שמך - סוד הקדיש
דענווערתשע"אפרידמאן, שרגא פיבלמקדשי שמך
חמ"דתשס"זבעילום שםמקדשי תראו
שלוניקי Salonikaשנ"זבן ארויו, יצחק בן משהמקהיל קהלת

ירושליםתשל"ושנברגר, יוסףמקואות
ניו יורק1929מלאכי, אליעזר רפאלמקובלים אין ארץ ישראל

בני ברקתשס"הרוזנבוים, פנחס מאירמקודש החודש
ירושלים Jerusalemתשנ"ובירדוגו, יהודה בן יוסףמקוה המים <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתרצ"זבירדוגו, יהודה בן יוסףמקוה המים
ירושליםתשכ"חמלכה, משה בן יחיאלמקוה המים - 6 כר'

תל אביבתשמ"טשטעגר, משה מרדכימקוה המים
ורשה Warsawתרע"דאוטרמאן, חיים משולם קויפמאן בן שיימאן הכהןמקוה טהרה
חמ"דחש"דבעלום שםמקוה טהרה
אונגור Uzhgorodתרצ"אגרינוואלד, משה בן עמרםמקוה טהרה
ירושלים Jerusalemתרפ"חהלוי, יצחקמקוה טהרה
רכסיםתש"פשילה, יואלמקוה טהרה
טורונטו Torontoתרע"טרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקמקוה יהודה

ניו יורקתשע"גשטיינמץ, אשר בן חיים ברוך רוביןמקוה ישראל ה' <מהדורה חדשה>
ירושליםתשכ"אשטיינמץ, אשר בן חיים ברוך רוביןמקוה ישראל ה'
לבוב Lvovתרמ"זאוירבאך, ישראל מתתיהו בן נחמן זאבמקוה ישראל

פודגורזה Podgorzeתרס"אבן ישראל, מנשה בן יוסףמקוה ישראל - 2 כר'
שיקגו Chicagoתרנ"חגרודזנסקי, צבי הירש בן מאירמקוה ישראל
לידז Leedsתרע"בדייכס, ישראל חיים בן אריה ליב צבי הירשמקוה ישראל
פתח-תקוה,תרפ"טהורוויץ, משה בן אהרן יהודהמקוה ישראל

ביתר עיליתתשע"אוולודורסקי, ישראל בן חיים חייקילמקוה ישראל - 3 כר'
בני ברקתש"לוינטרויב, ישראל אליהומקוה ישראל
אשדודתשס"זטוריקאשוילי, זבולוןמקוה ישראל
מושב יציץתשע"טכחלון, רפאל בן אליהומקוה ישראל
אוקלנדתר"פמילר, דודמקוה ישראל
בני ברקתשפ"אעובד, אפריםמקוה ישראל

ונציה Veniceשס"זפאנו, יהודה בן משה מסאלטארומקוה ישראל - 2 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרל"טפרוסטיץ, ישראל המכונה איסרלמקוה ישראל
ירושלים Jeruasalemתשע"אקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן - נוימן, זאבמקוה ישראל



ניו יורקתשע"טגוטמן, חיים קלמןמקוה מים חיים
ירושליםתשס"בכ"ץ, ירמיה בן יחיאל מיכלמקוה מים - 2 כר'

ברוקליןתשכ"זמייזליש, יוסף משה בן דוד דבמקוה מים - א
ניו יורקתשכ"זמייזליש, יוסף משהמקוה מים

ירושלים Jerusalemתרס"ב - תרע"בעזריאל, אהרן בן עזריאלמקוה מים - 2 כר'
קרית מלאכיתשע"דלרנר, בועזמקוה ע"ג האוצר

חמ"דתשע"גלנדא, שלמה יוסף בן ישראלמקוה שלמה
בני ברקתש"פבן שימול, משהמקוואות למעשה
ירושלים Jeruasalemתשנ"טקובץ מאמרים - ישיבת מרכז הרבמקולות מים רבים

שלוניקי Salonikaתקע"גצבע, יצחק בן יהודהמקום בינה
פתח תקווהתשע"דסלומון, ישי בן יוחנן דודמקום הדיון

מונסיתשע"בבקינרוט, גילי בן שמואל יצחקמקום הניחו אבתיו
תשנ"אמנדלקורן, שמואל פנחס בן מאירמקום הניחו לי
בני ברקתשנ''זהרן, נעם אלימלך בן מאיר חייםמקום מנוחתי

תשע"דמקום שמגדלין בו תפלה
אלטונה Altonaתצ"חשמואל בן אלקנה מאלטונהמקום שמואל - א-ב

לונדוןתשע"אקטנקה, שלמה הלוימקום שנהגו
ירושליםתשכ"טקודש הילוליםמקומות הקדושים

ירושליםתשנ"דשוורץ, יואל בן אהרןמקומות קדושים בארץ הקודש
ירושלים Jerusalemתרצ"באיש-שלום, מיכאל בן יהודהמקומות קדושים ומקומות היסטוריים בארץ-ישראל

ירושלים Jeruasalemתשכ"חמקומות קדושים שחוללומקומות קדושים שחוללו
מודיעין עיליתתשע"אבערל, בן ציון בן יוסף שמעוןמקומן של זבחים

ניו יורק New Yorkתש"כסנדרס, צבי אריה בן יצחקמקומן של זבחים - א
ירושליםתשמ"חבריזל, אלעזר בן דוד אריהמקור בהלכה - 2 כר'

קושטא Istanbulשל"ואבן-יעיש, ברוך בן יצחקמקור ברוך
וילנה Vilnaתרפ"חאפשטיין, ברוך בן יחיאל מיכל הלוימקור ברוך - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"ארמאן, ברוך בן משהמקור ברוך
זולקוה Zholkvaתק"יברוך בן אריה ליב מזאמושץמקור ברוך

קידן Kedainiaiתרפ"ח - תרצ"אגינצבורג, נחום ברוך בן צמח דודמקור ברוך - 2 כר'
חיפהתשל"דהגר, ברוך בן ישראלמקור ברוך

דירנפורט Dyhernfurthתקט"ווויזל, ברוך בנדיט בן ראובן אליהומקור ברוך - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"דחומה, ברוך בן אברהם אבאמקור ברוך
לבוב Lvovתרצ"אמרגליות, ראובן בן משהמקור ברוך
ליוורנו Livornoתק"נפייתוסי, ברוך בן שלמהמקור ברוך
ירושלים Jerusalemתרפ"טפריידנברג, ברוך בן צבימקור ברוך



וילנה Vilnaתרכ"הקיטייסקי, ברוך בן שלמה כהנאמקור ברוך
אזמיר Izmirתי"טקלעי, ברוך בן שלמהמקור ברוך
פקש Paksתרנ"אשטרן, גרשון בן משהמקור דמעה
זאלישטשיקי,תרס"ד,תאומים, זאב וולף בן אברהםמקור דמעה
בני ברקתשפ"אשלטי, יצחק בן אליהומקור דעה

ירושלים Jerusalemתשי"גשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץמקור האמונה
ירושלים Jeruasalemתשע"גטולידאנו, פנחס בן ברוך אברהםמקור הברכה - 3 כר'

לבוב Lvovתרצ"דמרגליות, ראובן בן משהמקור הברכה
ירושליםתשל"זפליישמן, ישעיהומקור הברכה - 3 כר'

אנגליהתשנ"הקרויס, גבריאלמקור הברכה
ניו יורק New Yorkתשכ"זרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסמקור הברכה - א

ירושליםתשנ"השטרן, ברוך בן שלמהמקור הברכה
ירושליםתשנ"חגולדברג, אברהם יהושע בן חיים דודמקור הברכות - 2 כר'

ברלין Berlinתר"עיעבץ, זאב בן זוסמאןמקור הברכות
בני ברקתשע"הדסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודהמקור ההלכה - נדה

וילנה Vilnaתרס"אאפרן, אברהם בן יהושע השילמקור ההלכות והדינים
כזבלנכאתשל"ופינטו, חיים בן שלמה (עליו)מקור החיים
פירט Fuerthתנ"זקרוכמאל, חייםמקור החיים
ירושליםתשע"טשולמאן, חיים בן  שמריהומקור החיים
ורשה Warsawתקע"החיים עוזר בן משה הכהןמקור החכמה

חמ''דתשפ''אביסמוט, יהושעמקור הישועה - 3 כר'
ירושלם-בני ברקתש"ט-תשי"זזילבר, בנימין יהושע בן ברוךמקור הלכה - 3 כר'

אשבלי, יוסף מנחם בן משה הלוימקור הלכות
ביתר עיליתתשע"בקוסקס, רחמים דודמקור הרחמים, אריק חרבי

ירושליםתשנ"דשיק, אליעזר שלמהמקור השמחה
נתניהחש"דבוארון, זבולוןמקור השמחות
מישקולץ Miskolcתרצ"הפרידמן, בנימין בן יוסףמקור התפלות

אופנבך Offenbachתקנ"חגונדרשהיים, שניאור זיסקינד בן צבי הירשמקור חיים <תפארת צבי>
פיוטרקוב Piotrkowתשס"דחיים בן אברהם הכהן מארם צובהמקור חיים <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתשנ"בלורברבוים, יעקב בן יעקב משהמקור חיים <מהדורה חדשה>

אשדודתשע"בלורברבוים, יעקב בן יעקב משה - אייבשיץ, יהונתןמקור חיים ומגן האלף <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"ולורברבוים, יעקב בן יעקב משה - אייבשיץ, יהונתןמקור חיים ומגן האלף

תל אביב Tel Avivתש"יאבן-גבירול, שלמה בן יהודהמקור חיים - 3 כר'
בילגורי Bilgorajתרצ"בארמאן, ברוך בן משהמקור חיים
ניו יורק New Yorkתרפ"אאשרי, חיים יחיאל בן יצחק מרדכימקור חיים



ירושליםתשמ"והלוי, חיים דוד בן משהמקור חיים - 7 כר'
ליוורנו Livornoתקנ"בוויטאל, שמואל בן חייםמקור חיים
רדלהים Roedelheimתר"ב - תרי"טזליגסברג, מרדכי חיים בן אשרמקור חיים

פיוטרקוב Piotrkowתרל"ז - תרל"טחיים בן אברהם הכהן מארם צובהמקור חיים - 9 כר'
לבוב Lvovתרכ"ולורברבוים, יעקב בן יעקב משה - יעקב משה בן נמקור חיים
זאלקווא,תקצ"ז,לורברבוים, יעקב בן יעקב משהמקור חיים
בני ברקתשס"זמאדאר, צבי חייםמקור חיים
בילגורי Bilgorajתרע"במיכלזון, אברהם חיים שמחה בונם בן צבי יחזקאלמקור חיים
ירושלים Jerusalemתשי"זנחום, אהרן ששון בן אליהומקור חיים
וילנה Vilnaתרנ"חסאגאלוביץ, חיים בן יחיאל משהמקור חיים
מכסיקו סיטי Mexico Cתשי"געטיה, מרדכי בן ישועהמקור חיים

עדן Adenתרנ"גצאלח, יחיא בן יעקבמקור חיים - 3 כר'
מנטובה Mantuaשי"טצרצה, שמואלמקור חיים - 2 כר'
ירושליםתשכ"גקובץ תורנימקור חיים - 4 כר'

לודז' Lodzתרע"וקינאסט, חיים בן שמואל יעקבמקור חיים
טשערנאוויץ,תרפ"ושפירא, אלתר אליקים שרגא בן חיים שמעוןמקור חיים - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתש"דשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשמקור חיים
מונקץ' Mukachevoתרס"זגולדברג, שימן בן אברהם חייםמקור חכמה

ברלין Berlinתע"איששכר בר בן משה פתחיהמקור חכמה - 3 כר'
בני ברקתש"סכרמל, אברהם יצחק הלוימקור חכמה

קובץ לתורה וחסידותמקור חכמה - ג
מודיעין עיליתחש"דשב"חמקור חכמה - על ספר עץ חיים

Lwowתרפ"חיהודה בן שמואל החסיד -מרגליות,ראובןמקור חסד
ירושלים Jerusalemתרמ"בבורלא, ישראל יעקבמקור ישראל
מונקץ' Mukachevoתרס"וטויבר, ישראל איסר בן זרחמקור ישראל

בני ברקחש"דבטאון לחברי ארגון צעירי ויז'ניץמקור מים חיים - ה
ירושליםתשס"חכולל ללימוד סדר טהרותמקור מים חיים
ירושליםתשע"המסילתי, יוסףמקור מים חיים

סדילקוב Sudilkovתקצ"ופאדווא, יעקב מאיר בן חייםמקור מים חיים - 2 כר'
בני ברקתש"עפולק, רפאל דוד בן שמואל אברהםמקור מים חיים - 2 כר'

בילגורי Bilgorajתרצ"גשכטר, חיים בן פינחסמקור מים חיים
תשע"במסינג, נפתלימקור מים - מקוואות

בני ברקתש"עמאזוז, מאיר בן מצליחמקור נאמן - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"טחנניה בן גבריאל יהושע שבתימקורות הלכה
ירושליםתשס"אסולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלוי - טורקל, אלי וחמקורות הרב



ירושליםתשמ"בכהן, יצחק יוסףמקורות וקורות
ברגסס Beregovoתרצ"דגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבמקורות לקורות ישראל

בוסטון Bostonתשט"ומיקלישאנסקי, יעקב קופלמקורות לתולדות ההלכה
תל אביבחש"דשצ'אראנסקי, מאיר בן בנימיןמקורות לתולדות החינוך בישראל

תל אביב Tel Avivתרפ"ה - תש"גאסף, שמחה בן יהודה זאבמקורות לתולדות החנוך בישראל - 4 כר'
תל אביבתשנ"טבקר, דןמקורות ערביים לדקדוקו של ר' יונה אבן ג'נאח

תל אביבתשס"הבקר, דןמקורות ערביים של ספר ההשוואה בין העברית והערבית
רחובותתשל"טשושן, אריהמקורות רפואה

ירושליםתשנ"גזהרי, מנחםמקורות רש"י - 3 כר'
ברסלאו Breslauתק"ץהאמבורגר, ברוך בנדיט בן דודמקורי ברוך
ורשהתרצ"טשלמה יעקבמקורי הנקור

ירושלים Jerusalemתשי"זשטראשון, שמואל בן יוסףמקורי הרמב"ם לרש"ש
וילנה Vilnaתר"לשטראשון, שמואל בן יוסףמקורי הרמב"ם

ירושליםתשע"אזלוטניק, אפריםמקורי התפילה - 2 כר'
ברלין Berlinתר"זלוויזון, אברהם בן יוסף הלוימקורי מנהגים
ורשה Warsawתרל"דפינקלשטיין, יוסף בן שלמהמקורי מנהגים
ירושליםתשל"וקיסוס, יהודהמקורך ברוך

ירושליםתשע"במנדלסון, נחמן בן יצחק נחוםמקח טוב - שבת
תל אביב Tel Avivתשי"דשנפלד, משהמקטוביץ עד ירושלים
ירושליםתשמ"טתנועת דגל התורהמקטוביץ עד ירושלים

בני ברקתשס"זרוט, אהרן בן אליהומקטר קטורת
קושטא Istanbulתקי"זקאניטי, אברהם בן יוסףמקיץ בן חי

קראקאתרע"גזאוואדע, אברהםמקיץ נרדמים
ירושליםתשס"בחוצין, צדקהמקיץ נרדמים - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"דלאנדא, מנחם מנדל חיים בן יעקבמקיץ נרדמים
מנטובה Mantuaת"חריאיטי, חנניה אליקים בן עשהאל רפאלמקיץ רדומים
ניו יורק New Yorkתש"י - תשי"אמסקין, יעקב בן מרדכי הכהןמקל יעקב
וינה Viennaתקנ"טגריסהאבר, יצחק איצקמקל נועם

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ההיילפרין, אהרן בן נתן נטעמקלו של אהרן
שלוניקי Salonikaתרי"ח - תרי"טשיראנו, אברהםמקנה אברהם

ירושליםתש"עהורוויץ, צבי הירש בן יעקב יהושע הלוימקנה וקנין <מהדורה חדשה>
זולקוה Zholkvaתרכ"ההורוויץ, צבי הירש בן יעקב יהושע הלוימקנה וקנין

ירושליםתשנ"הטולידאנו, יצחקמקנס ירושלים דמרוקו
ירושליםתשס"חסעדיאן, אליהומקנת אליהו

ירושליםתשנ"איאמניק, חיים אברהםמקנת חיים, חזקת חיים



ירושליםתשנ"אדויטש, יוסף אריה בן יהודהמקנת יוסף - קנינים
בני ברקתש"נשרייבר, ישראל בונם בן פנחסמקנת כסף - עבדים

בני ברקתשע"טטאובמקצה הארץ - קו התאריך בהלכה
ביתר עיליתתש"פניר, נתנאלמקצה הארץ - שיעורים בהלכות מוקצה

אשדודתשס"וצינץ, אריה ליב בן משהמקצוע בתורה <מהדורה חדשה> - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרל"חצינץ, אריה ליב בן משהמקצוע בתורה - 4 כר'

בני ברקתשל"גפרידמן, אברהם יעקב מבויאן-לבובמקצת מאמרי קודש על סדר המועדים
ירושליםתשנ"דאדלר, מנחםמקרא בכורים

ירושליםתש"פגרינצייג, אליהו בן חייםמקרא העדה - 8 כר'
ירושליםתשע"אלוי, דניאל משהמקרא וארכיאולגיה

תל אביב Tel Avivתשכ"הויזר, אשרמקרא ולשון
תשכ"התשכ"הוייזר, אשרמקרא ולשון

ירושלים Jerusalemתש"ד - תש"הסופר, אברהם בן שמעוןמקרא ומדרשו - 2 כר'
קלוז' Clujתרפ"דרייכר, ישעיה בן ראובןמקרא ומסרת
ירושליםתשע"חכוכב, דודמקרא מבואר

ירושליםתרס"חחכם, שמעון בן אליהו סופר בבלימקרא מפורש <תפסיר> - 5 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"וטרונק, יצחק יהודה בן משה פינחסמקרא מפורש
ירושליםתשס"דבייפוס, יוסף שלמה בן יעקב ישראל הכהןמקרא קדש
פרג Pragueתקפ"זהרשמאן, צבי הירש בן שלמה זלמןמקרא קדש
ירושלים Jeruasalemתשנ"הידיד, אליהומקרא קדש
בילגורי Bilgorajתרס"טאוירבאך, ישראל מתתיהו בן נחמן זאבמקרא קודש
פודגורזה Podgorzeתרס"בקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןמקרא קודש
טבריהתשס"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןמקרא קודש

בני ברקתשפ''ארצאבי, משה בן יצחקמקרא קודש - 2 כר'
ירושליםתש"ךאידלשטיין, יהודהמקראות במעבדה התלמודית

חמ"דתשנ"זוין, אלתר טוביהמקראות גדולות <יין הטוב> - 2 כר'
ירושליםתשע"גמכון על הראשוניםמקראות גדולות <החוט המשולש> - שמות

ירושליםתשכ"דמקראות גדולותמקראות גדולות <רב פנינים> - 5 כר'
ורשה Warsawתר"כ - תרכ"ותנ"ך. תר"ך. ורשהמקראות גדולות <ל"ב פירושים> - 7 כר'

וינהתרי"טתנ"ך. תרי"ט. וינהמקראות גדולות <נטר> - 5 כר'
לובלין Lublinתרנ"ז-תר"סתנ"ך. תרנ"ז. לובליןמקראות גדולות <נ"ך> עם ח"י פירושים - 10 כר'

לבוב Lvovתרס"טתנ"ך. תרס"ט. לבובמקראות גדולות <בית דוד> - 5 כר'
ירושליםתשנ"התנ"ך. ירושלים. תשנ"ה.מקראות גדולות מאורות - 5 כר'

לובלין - ירושליםתרנ"ז-תשל"המקראות גדולותמקראות גדולות עם ח"י פירושים והוספות (יהושע שופטי
ורשהחש"דמקראות גדולותמקראות גדולות עם מבוא המסורה - 3 כר'



חמ"דחש"דמקראות גדולותמקראות גדולות - דברים
אלון שבותתש"ןברויאר, מרדכי בן שמשוןמקראות שיש להם הכרע

ירושליםתשנ"זהמרכז התורני אור עציוןמקראות תמימות - 12 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"זמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלמקראי קדש <מלבי"ם> - 2 כר'

אזמיר Izmirתפ"טאבולעפיא, חיים בן יעקבמקראי קדש
קושטא Istanbulתקפ"טחיות, אפרים בן אברהםמקראי קדש
לבוב Lvovתרכ"דיוטס, יעקב יצחק בן מאיר ליבושמקראי קדש

ישראלתשמ"הציטלין, שניאור זלמן - בר דין, חייםמקראי קדש - 2 כר'
בילגורי Bilgorajתרפ"וריינהולד, אברהם אביש בן חנוך הניךמקראי קודש <ליקוטי נ"ך>

בני ברקתש"פמקראי קודש - שבועות
'מונקץ Mukachevoתרצ"גגולד, יחיאל מיכל בן משה חיים הלוימקראי קודש

ניו יורק New Yorkתרצ"ו - תש"אגרודזנסקי, צבי הירש בן מאירמקראי קודש - 3 כר'
ירושליםתשמ"גדרוק, זלמןמקראי קודש

ירושליםתשפ"אהררי, משהמקראי קודש - 11 כר'
ניו יורקתשס"חווטנשטיין, בצלאל טוביהמקראי קודש - 2 כר'

חבורת חומש בבית המדרש ערוך לנר רמת שלמה ירושליםמקראי קודש - במדבר
ראשל"צתשע"זטנג'י, אופיר בן שלוםמקראי קודש - 3 כר'

ורשה Warsawתרמ"דסאמיגה, יוסף בן בנימיןמקראי קודש
בני ברקתשפ"אראטה, אברהם חיים בן אהרןמקראי קודש - פסח א

ירושלם,תרס"וששון, מרדכי בן שמחהמקראי קודש
נפולי Naplesרמ"חטראבוט, פרץמקרי דרדקי

לבוב Lvovתרמ"ח - תרנ"טליכטנשטיין, הילל בן ברוך בנדטמקרי דרדקי - 2 כר'
ירושליםתשע"דברוורמן, אליהומקררים ומקפיאים בשבת

חמ"דתשע"דמשמרת השבתמקררים ומקפיאים בשבת, מדי מים דיגיטליים
בני ברקדיין, נסים בן שלמהמקשה זהב
רדלהים Roedelheimתקי"גמאיר בן לוי מזולקוואמקשה זהב

כפר חב"דתשע"והוצאת דורותמקשיבים לפרשה - 2 כר'
חמ"דתשע"העטיה, מרדכי בן יצחקמר דרור <מהדורה חדשה> - ע"ז

דיין, נסיםמר דרור חמש מאות
מודיעין עיליתתשע"דדרמר, מרדכימר דרור - מועדים

סיגט Sighetתרס"אלוו, מרדכי בן אריה יהודהמר דרור
אזמיר Izmirת"צעטיה, מרדכי בן יצחקמר דרור

וילנה Vilnaתרכ"חאיסרלין, ישראל איסר בן מרדכימר ואהלות
ליוורנו Livornoתר"גענתיבי, אברהם בן יצחקמר ואהלות

ירושליםתשע"טבכרך, יאיר חיים בן משה שמשוןמר קשישא השלם - ז, ח



ירושליםתשכ"טסופר, יוסף משה - גרליץ, מנחם מנדלמרא דארעא ישראל - 3 כר'
ירושליםתשע"טפריינד, משה אריה בן ישראלמרא דעובדא - 3 כר'

ירושליםתשס"אהירש, שלמה יהודהמרא דשמעתתא - עטרת יהושע
ליוורנו Livornoתק"עפייתוסי, יעקב בן אברהםמרא"ה האופנים

קרית ספרתשס"דכהן, אהרן בן שלוםמראה אהרן
בני ברקתשפ"אבעילום שםמראה אור - 4 כר'
ירושליםתשל"דבלוי, אהרן ישעיה בן אברהםמראה איש - 2 כר'

ירושליםתשע"דוינר, אליהו בן צבי דבמראה אליהו - 2 כר'
בני ברקתשע"הקסלר, אליהו בן שמחהמראה אליהו - 6 כר'

ירושליםתשס"ומאיר, גבריאל אפרים בן משה הלוימראה אפרים
ברלין Berlinתקס"גאש, אברהם בן יוסףמראה אש

ניו יורק New Yorkתשט"זסאוויצקי, מרדכי בן יוסףמראה אש - 3 כר'
בני ברקתשס"דהרט, אברהם בן משולם פיישמראה דבר - 5 כר'

אשדודתשע"הדרבקין, צבי בן שמואל הללמראה דעה - תערבות
ירושליםתשע"ונויפלד, גבריאל חיים צבימראה דעה

ירושליםתשנ"הוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודמראה האדם
שלוניקי Salonikaתקפ"זמורדוך, רפאל שלמה בן חייםמראה האופנים

בני ברקתשס"בקרויס, בנימין זאב בן אליעזר צבימראה הבזק - 2 כר'
ירושליםתשע"טרובין, דניאל צבימראה הגבול

שלוניקי Salonikaתקפ"ט - תקצ"אאשכנזי, רפאל בן יהודהמראה הגדול - 2 כר'
ירושליםתשס"דבורנשטיין, אהרן ישראלמראה הדשא
ניו יורק New Yorkתש"זהברמן, מרדכי אריה בן שמחהמראה החודש
בית שמשתשע"טאופמן, אברהם חיים בן חנוך העניךמראה היכל

ירושלים Jerusalemתרס"חאוחנא, רפאל בן חייםמראה הילדים
אשדודתשס"חדרבקין, צבי בן שמואל הללמראה המלאכות

שלוניקי Salonikaתקצ"באשכנזי, רפאל בן יהודהמראה הנוגה
קרית ספרתשנ"זקובץ תורנימראה הנרות - א

ניו יורקתשע"זרוזנברג, ישראלמראה הרקיע - תכלת
אשדודתשע"הדרבקין, צבי בן אליהומראה השביעית
אשדודתשע"בדרבקין, צבי בן שמואל הללמראה השבת
גבעת שמואלתש"עגולדברג, זלמן נחמיה בן אברהםמראה וחידות
ישראלתשנ"הפורסט, משה יוסףמראה זוהר

בני ברקתשס"אפאנעט, יחזקאל בן יוסףמראה יחזקאל <שו"ת> - 2 כר'
בני ברקתש"פפאנט, יחזקאל בן יוסףמראה יחזקאל המבואר, שארית ציון, שערי ציון, שערי צד

ברגססתרפ"גקינדלס, יחזקאל בן יצחקמראה יחזקאל קטן



בילגורי Bilgorajתרצ"חהוכברג, רפאל יחזקאל בן דוד משהמראה יחזקאל - א
תשע"זליפקוביץ, יחזקאל בן משה דודמראה יחזקאל

סיגט Sighetתרל"הפאנט, יחזקאל בן יוסףמראה יחזקאל - 7 כר'
ירושליםתשל"הפרצוביץ, יחזקאל אהרןמראה יחזקאל

בני ברקתשע"חשוב, יחזקאל בן זבולוןמראה יחזקאל - נדה
פרג Pragueתקפ"בשלזינגר, יחזקאל בן שמואל הלוי גלוגאמראה יחזקאל
תל אביב Tel Avivתשט"וגוזמאן, יעקב בן משה מרדכימראה יעקב

ירושליםתשס"זכ"ץ, יהודה בן יעקב הכהןמראה כהן <מהדורה חדשה>
קרני שומרוןתש"עאברהמוב, ארזמראה כהן - עבודת הכהן  הגדול ביוה"כ

לונדון Londonתרע"טאדלר, שמריה מנשה בן צבי יהודה הכהןמראה כהן - 5 כר'
אמשטרדם Amsterdamתל"גיששכר בר בן נפתלי הכהןמראה כהן - 3 כר'

פרנקפורט דמין Frankfתקל"וכ"ץ, יהודה בן יעקב הכהןמראה כהן
בני ברקחש"דכאהן, שמעון - עמנואל, יעקבמראה כהן - סנהדרין

בני ברקחש"דכאהן, שמעוןמראה כהן  - בבא בתרא
חמ"דתשמ"הכהן, יחיאל פישל בן אברהם משהמראה כהן
פתח תקוהתשע"גלזכר רבי אהרן הכהן בייפוסמראה כהן

ביתר עיליתתשע"גרבינוביץ, מאיר בן אלחנן יעקב דוד הכהןמראה כהן - 2 כר'
ירושליםתשנ"ורובין, יצחק מרדכי בן יחיאל מיכל הכהןמראה כהן
בני ברקתשס"טשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוימראה כהן

ניו יורקתשל"השולמאן, שמריהו בן פנחס אליהומראה כהן - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"טקופמאן, יואל בן אברהם משהמראה לדעת

דירנפורטתנ"גמראה להתקשט בומראה להתקשט בו
ירושליםתשע"אמשה בן יקר אשכנזימראה לקשט הנשמה - 2 כר'

פרנקפורט דמין Frankת"מאולמא-גינצבורג, יהודה זליגמאן בן משה שמעון המראה מוסר
הומבורג Homburgתצ"דמשולם פייבוש בן ישראלמראה מקום הדינים

ירושלים Jeruasalemתשע"גזאבי, מיכאלמראה מקום
ירושליםתשס"דמלכא, אלחנן יצחק בן אליהומראה מקום - 3 כר'

בני ברקתשס"ופרידמן, פנחס שלום בן שלמהמראה מקום
ירושליםתשע"טסגל, יעקב שאול בן נתןמראה מקומות ביאורים והערות - מרובה, הגוזל עצים, ה

חמ"דחש"דבעילום שםמראה מקומות בענין הערבה הדרומית
מודיעין עיליתתשס"המראה מקומותמראה מקומות והערות לפרק כיצד מברכין

חמ"דתשע"בסגל, יעקב שאול בן נתן דודמראה מקומות והערות - 2 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםמראה מקומות ללימוד הבקיאות - כתובות, קידושין

ניו יורקחש"דבעילום שםמראה מקומות לפרק שלשה שאכלו
ניפסט Ujpestתרצ"בפירסט, משה בן ישעיהמראה משה



בני ברקתשס"ודרורי, עוזרמראה עוזר - 10 כר'
ברסלאו Breslauתקע"וכ"ץ, צבי הירש בן רפאל הכהןמראה עיני הכהן - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתקע"ואשכנזי, רפאל בן יהודהמראה עינים
בני ברקתשס"גוולף,טוביה- גוטמאכר, אליהו בן שלמהמראה קנים - קן מפורשת

מושב זנוחתשע"ההרצג, ישראל איסר צבי בן דודמראה רחל - על ספר משלי
מונקץ' Mukachevoתרס"זהאלפרט, יונה זאב בן עקיבא הלוימראה ריאה - 2 כר'

ונציה Veniceשכ"זאבן-גבאי, מאיר בן יחזקאלמראות אלהים - 2 כר'
לייקוואודתשע"אדודלסון, אריה מלכיאל בן דניאלמראות האדם
רחובותתשע"ואנסבכר, יצחק משהמראות הים

בני ברקתשס"זמרגליות, משה זאב בן אליעזרמראות הצובאות <מהדורה חדשה>
פיורדאתקכ"האלשיך, משה בן חייםמראות הצובאות - 3 כר'

ירושליםתשס"טלוגאסי, יעקב ישראלמראות הצובאות
גרודנו Grodnoתק"עמרגליות, משה זאב בן אליעזרמראות הצובאות - אה"ע

בני ברקתשע"דפוגל, צבי מאירמראות הצובאות - 16 כר'
ירושליםתשס"ורובין, מאיר בן שלמהמראות השבת

ירושליםתשנ"חוולפסון, דניאל קלמן בן אביעזר שמעון יוסף הלוימראות טהורות - נגעים
ניו יורקתשע"זראטה, יחזקאל בן יצחק אייזיקמראות יחזקאל

ירושליםתשס"וטובול, יחיהמראות ישרים <שו"ת> - 2 כר'
ירושליםתשס"חטובול, יחיהמראות ישרים - 4 כר'

תל אביבחש"דאדלר, צבי יצחק הכהןמראות להלכות טריפות
ירושליםתשע"דקלוגר, בנימיןמראות מה -400

בני ברקתשס"במערכת מיוחסות, פוניבז'מראי מקומות "מיוחסות" - סנהדרין
נהריהתש"סמייטליס, אבישי נתןמראי מקומות בסוגיות ארץ ישראל

חמ"דתשפ"אשוב, יוסף שלמה בן זבולוןמראי מקומות ובירורי סוגיות - 16 כר'
ירושליםחש"דהירשלר, יוסף נחמיהמראי מקומות וליקוטים נחמדים

חמ"דתש"פלורבר, בן ציוןמראי מקומות וסיכומי סוגיות בדרך שו"ת - ב"ב - לא יחפ
בני ברקתשע"אאסחייק, דניאלמראי מקומות וציונים למסכת עבודה זרה

חמ"דחש"דמראי מקומותמראי מקומות וציונים - דברים
בני ברקתשס"גאסחייק, דניאלמראי מקומות וראשי פרקים למסכת עבודה זרה

חמ"דתשע"טלורבר, בן ציוןמראי מקומות ושו"ת על סדר הדף - בבא מציעא דפים מ
חמ"דתשע"זבעילום שםמראי מקומות לסוגיות במחשבה

ניו יורקתשמ"דמראי מקומות לספר משנה תורהמראי מקומות לספר משנה תורה - 2 כר'
חמ"דחש"דקגן, דמראי מקומות לפרק שלשה שאכלו

ביתרחש"דבית מדרש גבוה לכהניםמראי מקומות על הרמב"ם הלכות ביאת המקדש
בית שמשתשס"דפרידמן, דוד מנחםמראי מקומות על מסכת ערכין



ביתרתשע"טבית מדרש גבוה לכהניםמראי מקומות על ספר עבודת הקרבנות
ירושליםתשע"זאבא שאול, אלחנן בן אליהומראי מקומות צורתא דשמעתתא - 2 כר'

בני ברקתשס"דאדלשטיין, י. גרשוןמראי מקומות - 10 כר'
ביתר עיליתתש"פבית מדרש גבוה לכהניםמראי מקומות - 3 כר'

בני ברקחש"דברוכשטט, אשר בן שמאימראי מקומות - הדלקת נרות וקידוש
חמ"דחש"דגרוסברדמראי מקומות - 5 כר'
קרית ספרתשס"היעקבזון, יעקב בן אברהםמראי מקומות - 6 כר'
בני ברקחש"דרובינשטיין, ישראל מאיר בן משהמראי מקומות - 4 כר'

ליוורנו Livornoתקס"האזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהמראית העין - 2 כר'
אלעדתשע"המיארה, שלמה זלמןמראקש וחכמיה - 2 כר'

בני ברקתשע"זאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןמראש מקדם
ירושלים Jeruasalemתשס"טלנדא, משה דוד בן קלמן הלוימראש מקדם

ירושלים Jeruasalemחש"דכהן, ינון יחזקאל בן אבנרמראש צורים אראנו
אלון שבותתשנ"חדוד, שמואלמראש צורים

בני ברקתשנ"חזוסמן - סופר, שמעון אליעזר - זוסמן-סופר, מרדכמראש צורים - אלה מסעי
ירושליםחש"דכהן, דוד בן יוסףמראש צורים
ניו יורקתשס"חלאנדא, יונהמראש צורים
ירושליםתשע"דליבוביץ, נחמן הלוימראש צורים

בני ברקתשע"גמערכת אוצר החייםמראש צורים - רבי חיים צבי שבארץ
ירושליםתשס"ומשפחת טרגרמראש צורים

ירושליםתשנ"זרייס, משהמראש צורים - 5 כר'
בני ברקתשע"חגולד, דורון דוד בן שמואל יהושעמראשית השנה
בני ברקתשע"בגולד, דורוןמראשית השנה
בני ברקתשע"דקורח, עזרא בן יוסףמראשית השנה
אמשטרדם Amsterdamתמ"בישראל בן משהמראת הצדק

בית שמשתשע"ודהן, יוסף בן מרדכימרבדי חן - 2 כר'
סקוקיחש"דהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה  קדושה - קידושין

ירושליםתשס"גהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה אמונה
מיאמיתשס"טהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה ברכה

פלורידהתש"סהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה בשמחה
מיאמיתשע"בהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה בתפילה

מיאמיתשס"טהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה זכרון - 2 כר'
מיאמיתשס"טהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה חותם
בני ברקתשע"דבר לב, מרדכי בן יהודהמרבה חיים

מיאמיתשס"טהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה חיים - 2 כר'



חמ"דתשנ"טמונדרי, יוסף חיים צבי בן ישעיהמרבה חיים - 2 כר'
ירושליםתשע"טנויפלד, גבריאל חיים צבימרבה חיים - 2 כר'

חמ"דתשס"בצליח, אריהמרבה חכמה
ירושליםתשס"חהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה טובה

ניו יורק New Yorkתש"ילפקוביץ', יצחק דוב בן אברהםמרבה ישיבה מרבה חכמה - א ב
ירושליםתשס"ההמניק, יעקב דוד בן משהמרבה ישיבה
ירושליםתש"סהמניק, יעקב דוד בן משה  - ניסים, מרדכי יאירמרבה להפליא

לייקוואודתשס"בהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה לספר על הגדה של פסח
חמ"דחש"דהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה משפט

סקוקיתשע"ההמניק, יעקב דוד בן משהמרבה נפש - כריתות
סמינר למורות וגננות בית יעקב תל אביבמרבה ספרים מרבה חכמה

חמ"דחש"דהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה עמידה
וילנה Vilnaתר"לשפירא, יהושע אייזיק בן יחיאלמרבה עצה
ירושליםתשנ"גהמניק, יעקב דוד בן משהמרבה שלום
פירט Fuerthתקכ"הקוניץ, יעקב בן פסחמרבה שלום
וילנה Vilnaתרל"בשפירא, יהושע אייזיק בן יחיאלמרבה תבונה

בני ברקתשע"בשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוימרבה תורה מרבה חיים
אשדודתשמ"טגוטליב, זאבמרבה תורה

סקוקיתשע"והמניק, יעקב דוד בן משהמרבה תורה - בראשית ב
נתניהתשמ"זישיבת צאנזמרבה תורה
לודז' Lodzתרצ"גמאסף תורנימרבה תורה
פיוטרקוב Piotrkowתרס"בפוסק, אליהו בן משה צבי - טראכטנבארג, מרדכימרבה תורה

נתניהתש"סתלמידי ישיבת צאנז נתניהמרבה תורה - שבועות
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןמרביץ תורה הגדול

בני ברקתשל"וסורסקי, אהרןמרביצי תורה ומוסר - 4 כר'
בני ברקתשמ"וסורסקי, אהרןמרביצי תורה מעולם החסידות - 8 כר'

בית שמשתשע"טביטון, שלומי בן אברהםמרגוע לנפש
חמ"דחש"דבעילום שםמרגליות הזוהר <נופך דעת> - 3 כר'

ורשה Warsawתרצ"גמארגולין, יעקב משה בן אברהם דובמרגליות הים
ירושליםתשס"טפרלוב, אהרןמרגליות הש"ס - 17 כר'
פוריצק Poryckתקמ"ח - תקס"זצבי הירש בן חיים שמואל זנוויל הלוימרגליות התורה - 2 כר'

אמשטרדם Amsterdamתפ"באבן-עזרא, אברהם בן מאירמרגליות טובה
ירושליםתש"לגרינוולד, מנחם גרשוןמרגליות טובה
ונציה Veniceתכ"הצהלון, יעקב בן יצחקמרגליות טובות

ירושליםתשע"גואנונו, שמעוןמרגליות מרבותינו שבסוריא



פתח תקוהתשע"המרגלית, יחיאל מיכלמרגלית הים
כרמיאלתשנ"זמרגלית, אברהם צבימרגלית טובה
רכסיםתש''פמאמו, יונתן בן מאיר רחמיםמרגלית שמה
לונדוןתשס"ופרידמן, אליעזר דוד - ביגל, משה אליעזר הכהןמרגניטין טבין

ירושליםלרמן, משה יוסף יעקב לייבושמרגניתא דאדמו"ר הקוה"ט מרוזין זצוק"ל
ירושליםתשנ"טסגל, יוסף אייזק הלוי מפיטשאנקעמרגניתא דבי רבנן

ירושליםתשנ"בפרנקל-תאומים, ברוך בן יהושע יחזקאל פייבלמרגניתא דר"ב
באר שבעתשס"חמרגליות, ראובן בן משהמרגניתא דר' מאיר <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתרפ"במינצברג, פינחס מנחם ישעיהמרגניתא דר' מאיר
לבוב Lvovתרפ"ומרגליות, ראובן בן משהמרגניתא דר' מאיר

ירושליםתשע"זשפירא, יהודה מאיר בן יעקב שמשוןמרגניתא דרבי מאיר <מהדורה חדשה>
בני ברקתשמ"הקובץ הדרכה בעניני צניעותמרגניתא דרבי מאיר
ירושליםתשכ"זשפירא, יהודה מאיר בן יעקב שמשוןמרגניתא דרבי מאיר

פרנקפורט דמין Frankתקט"זהורוויץ, אריה ליב זיטל סגלמרגניתא טבא <על סהמ"צ>
בני ברק Bene Berakתשע"דיהונתן משה דוב בן אפרים הלוי - גרוס, מרדכי בןמרגניתא טבא <אבן ספיר - אבן תרשיש>

חמ"דתשע"חבעילום שםמרגניתא טבא
ניו יורקתשנ"גדוד בן אריה ליב מאמשטרדםמרגניתא טבא
בני ברק Bene Berakתש"כיהונתן משה דוב בן אפרים הלוימרגניתא טבא
לונדוןתשט"וסילברסטון, אליהו אליעזרמרגניתא טבא

אמשטרדם Amsterdamתקכ"זאופנהיים, אברהם בן יהודה ליבמרגניתא שפירא
דרוהוביץ' Drogobychתרנ"טפרידברג, חיים דוב בריש בן אברהם מאיר הלוימרגניתא שפירא

ירושליםתשל"טספר קהילהמרגרטין - ספר יזכור לקהילת מרגרטין והסביבה
ווארשא,תרס"ו,רייזין, מרדכי זאב בן אהרן שלמהמרדכי עמנואל נח

ניו יורקתשל"חמרדכי בן הללמרדכי - 2 כר'
ירושליםתשמ"טמינרבי, יצחק סרג'יומרודוס לאפריקה - היהודים שבנו את קונגו

הר ברכהתש"עקמפינסקי, מנחםמרוז'ין לציון
ורשה Warsawתרנ"בגולדשלאג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכלמרום הרי"ם
בני ברקתשכ"חארנשטיין, חיים אברהםמרום הרי"מ

ירושליםתשכ"גקובץמרום ציון - 2 כר'
ירושליםתשנ"חפרוש, מנחםמרומא עד ירושלים

ירושליםתשס"וספר זכרוןמרומי נפתלי
ירושלים Jerusalemתשט"זברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבמרומי שדה - 3 כר'

אמשטרדם Amsterdamתקכ"בגוסלאר, נפתלי הירש בן יעקבמרומי שדה
תל אביבתשפ"אמערכת מרחבמרחב - 2 כר'

בני ברקתשע"אמקובר, יהודהמרחבי ים - סנהדרין, מכות



מרחביה Merhavyahתרפ"ט - תשל"גראביד, חיים יצחק בן אברהם שלוםמרחבי יצחקי - 2 כר'
ירושליםתשמ"גמרחבים מרכז תורני לחינוךמרחבים - 5 כר'

ירושליםתשנ"בכולל גבורת יוסףמרחיב גבולות ירושלים
בילגורי Bilgorajתרצ"א - תרצ"האייגש, חנוך הניך בן שמחה ראובןמרחשת - 3 כר'
אופנבך Offenbachתצ"חצבי הירש בן יהודה ידל מטימקוביץמרי צבי - 2 כר'

לובלין Lublinשצ"זלוריא, מרדכי מרקיל בן יחיאלמריא דכיא
אמשטרדם Amsterdamתקכ"זהיילברון, יוסף בן דודמריבת קדש

עפולהתשע"טאבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משהמריח ניחוח - 3 כר'
תל אביבתשמ"גספר קהילהמריפול - על גדות הנהר שישופה (ליטא)

ניו יורקתשמ"טשולמאן, שמריהו בן פנחס אליהומריש בבירה
ירושלים Jerusalemתרפ"אמרכבה שלמהמרכבה שלמה
בני ברקתשס"חדוד, סימן טוב בן דודמרכבו ארגמן

ירושלים Jeruasalemתשע"דאליהו, מאירמרכבות ארגמן <תורה> - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"טאליהו, מאירמרכבות ארגמן - 7 כר'

ירושליםתש"פמכון באר אליהומרכבות המלך - על סיפורי מעשיות
ירושלים Jeruasalemתשע"טאליהו, מאירמרכבות קדש
ליקוודתשמ"זאליהו בן שלמה זלמן [הגר"א]מרכבת אליהו

ירושליםתש"סשלמה בן משה מחלמאמרכבת המשנה  <מהדורת פלדהיים> - 6 כר'
בני ברקתש"סשלמה בן משה מחלמאמרכבת המשנה השלם - 4 כר'
לבוב Lvovתרנ"האברהם, דוד משהמרכבת המשנה על המכילתא
לודתשס"זאלאשקר, יוסףמרכבת המשנה - מסכת אבות

אזמיר Izmirתקט"ואלפאנדארי, אהרן בן משהמרכבת המשנה
קרקוב Cracowרצ"דאשר אנשילמרכבת המשנה
סט. לואיס St. Louisתר"פליפשיץ, זוסמאן אבא בן יהושע יצחקמרכבת המשנה

פרנקפורט דאודר Frankתקי"א - תקמ"בשלמה בן משה מחלמאמרכבת המשנה - 2 כר'
ורשה Warsawתרנ"חשלופר, יוסף בן צבי הירשמרכבת יוסף

ירושלים Jeruasalemויינפלד, יחזקאל שרגא בן אברהםמרכבת יחזקאל - בראשית
בני ברקחש"דתולדות רבי יחזקאל פאנט בעל מראה יחזקאלמרכבת יחזקאל

ירושלים1996זכריה, שבתימרכז ההשכלה הירושלמי
פרדס חנהתשס"במורי, צמחמרכז הפרשה בתורה

ירושלים Jeruasalemתשע"אקארו, יוסף בן אפרים - רוזן, משהמרן הבית יוסף
ירושליםתשכ"דמרן הגאון רבי אהרן קוטלר

חמ"דתשע"במוסדות ביאלאמרן החלקת יהושע
חמ"דחש"דקטעי עיתונותמרן הקהילות יעקב זצוק"ל
חמ"דחש"דאבינר, שלמה חיים הכהןמרן הרב קוק והאבולציה



ירושליםתשמ"חאבן חן, יעקבמרן ר' יוסף קארו
ירושליםתשס"בשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןמרן ראש הישיבה

תל אביבתשכ"זרבינר, זאב אריהמרן רבינו מאיר שמחה כהן זצ"ל
ירושליםתשע"דשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןמרן - תולדות רבי עובדיה יוסף

ירושלים Jeruasalemתשע"הקאהן, אבינועםמרנן
חמ"דתשע"טפנחס, אדיריהמרעה טוב

ניו יורקחש"דברנבוים, ישראל יצחק בן רפאל שמואלמרפא בכנפיה
ווארשא,תרס"ד,אבן-עקנין, יוסף בן יהודהמרפא הנפשות <פרק אחד מן החיבור>

חברוןתשע"דבן טובו, דוד רפאל בן אברהם  הלוימרפא לנפש <מהדורת ארץ ישראל>
בת יםתשע"אזרוק, רפאלמרפא לנפש החדש לימות אגד"ו

בית שאןחש"דהוצאת ישראלי משלהמרפא לנפש - סליחות וראש השנה
ניו יורק New Yorkתש"יזילבר, רפאל בן משהמרפא לנפש - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"דמאמאן, רפאל בן שלמהמרפא לנפש
ניו יורקתש"טמזאה, אליהו מרדכי הכהןמרפא לנפש
אמשטרדםתקי"זנורצי, רפאל בן גבריאלמרפא לנפש

חמ"דתשע"חפוטרמן, שמעון אלעזר בן יוסףמרפא לנפש - 2 כר'
ונציה Veniceשנ"הצהלון, אברהם בן יצחקמרפא לנפש
ליוורנו Livornoתרכ"אתיקונים. חצות. תרכ"אמרפא לנפש
שלוניקי Salonikaתר"גתיקונים. שבת. תקל"ג. שלוניקימרפא לנפש
קושטא Istanbulתר"כתיקונים. שבת. תר"ך. קושטאמרפא לנפש
ונציה Veniceתק"חתפילות. חולים ומתיםמרפא לנפש
בגדאד,תרנ"בפרחי, יצחק בן שלמהמרפא לעצם
בני ברקתשע"אקבלן, רפאל משהמרפא לעצם

ירושליםתשס"הכ"ץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהןמרפא לשון <מהדורה חדשה>
קושטא Istanbulר"ע - רע"דאבן-חביב, משה בן שם-טובמרפא לשון
שלוניקי Salonikaתקפ"וארדיט, רפאל בן שלמהמרפא לשון
חמ"דתשס"גבזנסון, ישראל יצחקמרפא לשון
ירושליםתשס"גוואלי, משה דודמרפא לשון
ג'רבה,(הסכ' תרצ"ב)יונה, רפאל בן זכריהמרפא לשון

וילנה Vilnaתרל"ג - תרל"וכ"ץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהןמרפא לשון - 2 כר'
אודסה Odessaתרכ"הלאנדא, משה בן ישראל הלוימרפא לשון
רכסיםתשס"זלוי, חנן בן נסיםמרפא לשון
שלוניקי Salonikaתרע"חמנחם בן שמעון מרדכימרפא לשון

ירושליםתשל"טקובץ בעניני שמירת הלשוןמרפא לשון - 8 כר'
בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צבימרפא לשון



פרג Pragueתק"צרנשבורג, בצלאל בן יואלמרפא לשון
ורשה Warsawתרל"גשלמה זלמן צבי הירש בן אלעזר מאופהויזןמרפא לשון

ישראלתשמ"טספר קהילהמרקושוב - חורבנה וגבורתה של העיירה מרקושוב
ירושליםתשס"חווייס, חיים אלעזרמרקחת חיים - 2 כר'

ירושליםתשכ"האלפיה, מאירמש"א גיא חזון
ווילנא,תר"זהלוי, אליעזר בן מרדכי יעקבמשא אליעזר

פטרבורג Peterburgתרנ"ו-תרנ"זדרנבורג, יוסף נפתלי בן צבי הירשמשא ארץ ישראל
ירושליםתשמ"בגרוס, שמאי קהת בן משה נחום הכהןמשא בני קהת

וינה Viennaתרמ"ורומאנילי, שמואל אהרן בן משה חימשא בערב - 3 כר'
ירושליםתשכ"זעניו, בנימין בן אברהם הרופאמשא גיא חזיון - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"זדיין, נסים בן שלמהמשא דבר ה'
ירושליםתשנ"גדושינסקיא, ישראל משה בן יוסף צבימשא דבר..אדמו"ר

בני ברק Bene Berakתשי"רבינזון, יעקב בן מאירמשא דומה
ירושליםתשנ"חקרול, מרדכי שמואל בן ישראל דבמשא דמשק - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"דדרצ'ינסקי, שמואל אביגדור בן משה הלוימשא הלוי
ירושליםתשל"ואייזנבאך, משה שמואלמשא הלכה - 2 כר'
בני ברקתשע"באברג'ל, מרדכי שמעוןמשא המלך - 8 כר'

בני ברקחש"דאטינגר, משה שמואל בן מנחם ישראלמשא השבת
ירושליםתשנ"טשימלמן, אפרים דניאל בן יחזקאלמשא השבת

ירושליםתשע"דזכאי, אהרןמשא ומתן באמונה
חמ"דתשפ"אלורבר, בן ציוןמשא ומתן בהלכה - דינים ומנהגים

טירנוי,תרצ"א-שטיין, מאיר בן פינחסמשא ומתן ליוצאי בית מדרשו של רבינו
בני ברקתשמ"זוויינטרויב, ישראל אליהומשא ומתן
אזמיר Izmirתרל"דפאלאג'י, חיים בן יעקבמשא חיים

בני ברקתשע"גאטינגר, משה שמואל בן מנחם ישראלמשא חכמה - 2 כר'
בני ברקתשס"גאילן, יעקב דודמשא יד - 5 כר'

צפת Safedתרע"דזלצר, יהודה ליב בן יצחקמשא יהודה - 2 כר'
ורשה Warsawתרל"חמרגליות, משה דובר בן יהודה ליבמשא מדבר ים

שלוניקי Salonikaתס"אאבן-עזרא, יוסף בן יצחקמשא מלך - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"טבלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבאמשא פדררבוש

ירושלים Jeruasalemתשע"גאטינגר, משה שמואל בן מנחם ישראלמשא קודש
משא קינה
ורשה Warsawתרל"חדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןמשא קרים

בני ברקתשד"משך, אלעזר מנחם מן בן עזריאלמשא רה"י מרן הגרא"מ שך שליט"א
לונדון Londonתרצ"באבלזון, אהרן נתןמשאלות הזמן



ירושליםתש"פבורד, יצחק לייבמשאלין דלבא"י
אשקלוןחש"דמלכה, מימוןמשאנו - 3 כר'
ירושליםתשל"ההופמן, יעקב ראובןמשארית יעקב

ירושלים Jeruasalemתשע"חדיין, אברהם ישראל בן בניהומשאת אברהם - 6 כר'
בני ברקתש"פקוסובסקי שחור, אחיה בן עמנואלמשאת אחי - 5 כר'

חמ''דתשפ''אליפקוביץ, ראובן יוסף בן יחזקאלמשאת ארי
ניו יורק New Yorkתרצ"זכהנא, לוי יצחקמשאת בית הלוי

ירושליםתש"לספר זכרוןמשאת בנימין [כהן]
וילנה Vilnaתרפ"האייזנשטאט, בנימין בן אברהם צבימשאת בנימין

בני ברקתש"עבירנבוים, בנימין בן אביגדורמשאת בנימין - 5 כר'
חמ"דתשע"אבעילום שםמשאת בנימין - 3 כר'

ג'רבאתשי"דדידי, בנימין מקיקץ בן יצחקמשאת בנימין
וילנה Vilnaתרנ"דסולניק, בנימין אהרן בן אברהםמשאת בנימין

ברטיסלבה Bratislavaתרס"ח - תרע"דרייך, אליהו בן בנימין זאב וולףמשאת בנימין - 4 כר'
ווארשא,תרע"אשווארצמאן, בנימין מנחם בן זבולוןמשאת בנימין

בני ברקתשע"גאריאלי, אלעזר דוד בן שמריהומשאת דוד - בכורות, ידים
בני ברקתשע"דרבינוביץ, קופל בן דב הלוימשאת הלוי

ירושליםתשמ"טדיסקין, שמעון משה בן יהושע זליגמשאת המלך <על סדר הרמב"ם> - 5 כר'
ירושליםתשס"בדיסקין, שמעון משה בן יהושע זליגמשאת המלך אהל יהושע - על התורה

ירושליםתשמ"ודיסקין, שמעון משה בן יהושע זליגמשאת המלך - 15 כר'
בני ברקתש"עעזריאל, ישראל בן מרדכימשאת השבת - תיקוני מבואות

בני ברקתשע"אגנס, שלמה אהרן בן ישראלמשאת וארוחה
ישראלתש"עהרץ, יוסף בן צבי אריהמשאת יוסף

ירושליםתש"עברכה, יצחקמשאת יצחק - בבא בתרא
ירושליםתשנ"הכרמל, ישראל יוסף בן משה הלוימשאת ישראל

חמ"דתשע"ותלמידי ישיבת בני ראםמשאת כפי מנחת ערב
ירושליםתשע"במרק, אלעזרמשאת כפי - 3 כר'

ניו יורקתשמ"הקאהן, דוד בן צבי משהמשאת כפי - 11 כר'
בני ברקתשס"ודרוק, ישראל חיים בן זלמןמשאת לבנימין - 2 כר'

בני ברקתשס"בספר זכרוןמשאת לבנימין
ניו יורקתשנ"חרודרמאן, יעקב יצחק בן יהודה ליב הלוימשאת לוי

ירושליםתשנ"החברוני, מרדכי בן  אברהם משהמשאת מרדכי - 2 כר'
ירושליםתשס"בסעמיאטיצקי, מרדכי שמואל בן יצחק צבי זיידלמשאת מרדכי - 3 כר'

קושטא Istanbulתשס"חישראל, משהמשאת משה <מהדו"ח> - 2 כר'
ניו יורקתשס"זאונגר, שלום משה הלוימשאת משה - 2 כר'



וילנה Vilnaתרנ"ואיידלשטיין, משה צבי בן יעקב הכהןמשאת משה - 2 כר'
לבוב Lvovתרי"ד - תרט"זאנסר, משה צבימשאת משה
ירושלים Jerusalemתרצ"גוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודמשאת משה
חמ"דחש"דזכרון לר' משה קנלרמשאת משה

ירושליםתשמ"גחברוני, אברהם משהמשאת משה - 16 כר'
קושטא Istanbulתצ"ד - תצ"הישראל, משהמשאת משה - 3 כר'

וילנה Vilnaתרפ"גגורדון, מתתיהו בן שמשוןמשאת נפשי
ירושליםתשע"זחבורת הבחורים בויאןמשאת שבת

חמ"דחש"דיוננר, מרדכי זאבמשאת שבת - 2 כר'
בני ברקתש"נזוקבסקי, יעקבמשב יעקב - 2 כר'

תל אביבתשל"הטיברג, משה חייםמשבחי הארץ
תל אביבתשל"זטיברג, משה חייםמשבחי ישראל

חמ"דתשע"בכהן, יוסף שלמה בן משהמשביר בר
פרג Pragueתקפ"חשטיינהארט, יוסף בן מנחםמשביר בר

חמ"דתשע"בכהן, יוסף שלמה בן משהמשביר ברכה - 3 כר'
בני ברקחש"דכהן, יוסף שלמה בן משהמשביר זרע - 3 כר'
בני ברקתשס"זכהן, יוסף שלמה בן משהמשביר לחם - חלה

בני ברקתשס"וכהן, יוסף שלמה בן משהמשביר ליוסף - 2 כר'
ונציה Veniceשס"ומשבית מלחמותמשבית מלחמות - 2 כר'

אשדודתשס"איוסף בן מאיר הכהןמשבצות זהב לבושה
בני ברקתשמ"אבית יעקב ויז'ניץמשבצות זהב - ברכת החמה

ירושליםתשע"גוייס, שבתי שעפטיל בן משה יעקבמשבצות זהב - 10 כר'
ליוורנו Livornoתרי"אעמרם, נתן בן חייםמשבצות זהב

ניו יורקתשע"המנדל, חיים מאירמשבצות חיים - 6 כר'
תל אביב Tel Avivתש"כמינצברג, יחיאל שלמה בן שמואל צבימשבצי שלמה

וינה Viennaתר"ו !נויזאץ, אליעזר ליפמאן בן מיכאלמשבצת הפנינים
London.[תרפ"ו]שאול בן עבדאללה יוסףמשבצת התרשיש

ירושליםתשמ"זברקוביץ, אליעזרמשבר היהדות במדינת היהודים
ירושליםתשס"ושוורץ, יואל בן אהרןמשבר עזה לבנון ואירן ואחרית הימים

ירושליםתשמ"גפוקס, משה בן אפריםמשברי חיים
בלטימורתשל"חבראון, משה בצלאל בן יוסףמשברי ים

גלנטה Galantaתרפ"טווינקלר, מיכאל שלוםמשברי ים - 3 כר'
תל אביבתשכ"ביפה-שלזינגר, מרדכימשברי ים

בני ברקתשס"הפיש, שמואל אהרן בן יעקב חזקיהומשברי ים - 11 כר'
חרבין Harbinתרפ"וקיסילב, אהרן משה בן שמואל יוסףמשברי ים



סאיני Seiniתרצ"השלאגר, יחיאל מיכל בן אברהםמשברי ים
ירושליםתש"סאבינר, שלמה חיים הכהןמשבריך וגליך עלי עברו

ג'רבה Djerbaתרע"ה ותרפ"ה הוא ט"סכהן, דוד בן משה מג'רבהמשגב לדך - 2 כר'
בית שמשתשע"ועמית, שגיבמשגב לי - 3 כר'
כזבלנכה Casablancaתש"חאסבאג, דוד בן יצחקמשגב לעתות

ירושלים Jerusalemתש"יהסתדרות ציונית. ההנהלה בארץ-ישראל. המחלקמשגב
בני ברקתש"פדיין, נסיםמשגבי ומנוסי
סט. לואיס St. Louisתרע"טדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןמשגי עורים

תל אביבתרצ"חחזני, ממשדה יעקב עד טירת צבי
ברליןתרצ"המשה אבן עזראמשה אבן עזרא שירי החול - 3 כר'

ירושליםתשס"בהניג, שמואלמשה איש האלוקים - 2 כר'
תל אביבתשנ"זבניה, מאיר צבימשה אלמושנינו איש שלוניקי

ירושלים Jerusalemתש"ב הס'סופר, משה בן שמואלמשה אמת ותורתו אמת
ארצות הבריתתשע"הסייקס, דודמשה אמת ותורתו אמת

מודיעין עיליתתש"פשורקין, יעקב משה בן מיכלמשה אמת - רשמים
ירושליםתשמ"זאסופת מאמריםמשה בדורו על משה מונטיפיורי ופעליו

תל אביבחש"דפרץ, משה בן רחמיםמשה בחירו עמד בפרץ
אלמאליח, אברהםמשה בן שבת אמזאלג
תל אביבתש"גחורגין, יעקבמשה בצלאל טודרסוביץ

ירושלים Jerusalemתרפ"אאלישר, חיים משה בן יעקב שאולמשה האי"ש
לאס אנדזשעלעס,תשי"אנכס, שלמה מיכאל בן יצחקמשה והאבות
ורשה Warsawתרל"טמונטיפיורי, משה בן יוסף אליהומשה וירושלם

שעלביםתשעישראל, משה בן אליהומשה ידבר <מהדורת מכון שלמה אומן>
בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהמשה ידבר

בני ברקתש"מהררי, חיים בן משה הכהןמשה ידבר - ביצה סוכה
ניו יורק New Yorkתרס"בווכסלר, משה בן ישראלמשה ידבר
שלוניקי Salonikaתקע"הישראל, משה בן אליהומשה ידבר
חמ"דתשע"ומימון, משה בן יצחקמשה ידבר

בודפסטתרפ"ז - תרפ"טפריידיגר, משה בן פנחס לייבמשה ידבר - 2 כר'
ירושליםתשע"וראם, משה דודמשה ידבר - 2 כר'

תשע"התשע"וזרניקיאן, יהודה משה בן מרדכימשה ידו
תל אביב Tel Avivתרפ"זגולדפרב, ישראלמשה לאור האגדה הישראלית

פודגורזה Podgorzeתרנ"טזילברבלאט, משה בן אריה צבימשה מבחוריו - 2 כר'
ירושליםתשמ"הקופנהגן, י.חמשה מונטיפיורי - ביבליוגרפיה

חמ"דחש"דיפה, בנימיןמשה מונטפיורי



תל אביבתשכ"טנכון, ש"אמשה מונטפיורי
ביתר עיליתתשע"טמשה עבד ה'
ירושליםתשע"בהספדיםמשה עבד ה'
בני ברקתש"נוינשטוק, יאירמשה עבד ה'
ניו יורקתשנ"וקובץ זכרוןמשה עבד ה'

אזמיר Izmirתרמ"ב-תרמ"דקורקידי, משהמשה עבד - פני חמה
בני ברקתשס"ולמברגר, משה ברוך. אשלג, יהודה ליב הלוימשה עבדי

בני ברקתשנ"זאוסף הספדים על רמ"א פריינד זצוק"למשה עלה למרום
ירושליםתשמ"ופולק, יהושעמשה רבינו

ירושלים Jeruasalemתשע"טסיטון, עזראמשה רבנו אדון הנביאים
ירושלים Jeruasalemתשע"בפריינד, משה אריה (עליו)משה רעיא מהימנא - 2 כר'
ירושליםתשע"ה - תשע"וגליונות שאלות לפרשת השבועמשה שפיר קאמרת - 3 כר'

נריהתש"פציון, מרדכי צבי הלוימשה שפיר קאמרת
לונדוןתשמ"גקלישר, אברהם משה - קלישר יהודה ליבמשה שפיר קאמרת - וזאת ליהודה

רמת גןשפיגל, יעקב שמואל בן יהודהמשהו על יצירתו של ר' יהודה ן' בולט - תדפיס
ירושליםתשס"טספר זכרון לכבוד רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוגמשואה ליצחק - 2 כר'

בני ברקתשכ"הבלוי, אברהם בן משהמשואות
ירושליםתש"כקובץ תורנימשואות - 5 כר'

ירושליםתשנ"זהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןמשובב נתיבות <יאיר נתיב, דליות דוד>
ברדיוב Bardejovתרס"גהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןמשובב נתיבות
ירושליםתשע"השטרנפלד, שלמה בן מיכאלמשובח ומפואר
חמ"דתשפ"אבעילום שםמשוך נהורא

ירושלים Jeruasalemחש"דעטיה, מאיר אלעזרמשולחן אבותינו
ירושליםתשע"בלויפר, יעקבמשונצינו ועד וילנא

תל אביב,תרע"ט)רימון, יוסף צבי בן אפרים אליעזרמשורר היהדות
בני ברקתשס"ולאנדמאן, אורימשוש אבות על בנים - אור יצהר

ירושליםתשע"ופרידמן, פנחס בן יהושעמשוש דודים - נישואין
חמ"דתשע"אקובץמשוש דודים

בני ברקתשע"דרימר, אברהם בן בנימיןמשוש דור ודור - 2 כר'
רחובותתשע"טוידר, חיים משולםמשוש הארץ
בני ברקתשע"הקרוק, ישראל יהודה בן משה הכהןמשוש הארץ
בני ברקתשע"טמלוקט מספרי רבוה"ק מדעעש זי"עמשוש חתן
תל אביבתשע"חמשולם, מסעוד בן אברהםמשוש חתן

בני ברקתשמ"גדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבמשוש כל הארץ
ירושליםJerusalemתשל"טצציק, שמואל בן אברהם חייםמשוש כל הארץ



ירושלים Jerusalemתרצ"גרום, איתמר בן משהמשוש כל הארץ
ירושליםתשמ"טאייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאלמשוש כל המתאבלים

חמ"דתש"עפרומלט, מיכאל בן אברהםמשח זיתא דכיא
חמ"דתשע"וחדוק, משהמשח זיתא - שנים מקרא ואחד תרגום

בני ברקתשנ"באלפסי, מסעוד רפאלמשחא דרבותא <מהדורה חדשה> - א-ב
ליוורנו Livornoתקס"האלפסי, מסעוד רפאלמשחא דרבותא - 2 כר'

ונציהשנ"ט - ש"סנאג'ארה, ישראל בן משהמשחקת בתבל <מתוך זמירות ישראל>
פרנקפורט דאודר Frankתק"ואהרן זליג בן יואל פייבושמשחת אהרן

ליוורנותקס"ופרץ, אהרן בן אברהםמשחת אהרן - 3 כר'
פקש Paksתרס"אקוטנא, אהרן בן יוסףמשחת אהרן
ירושלים Jeruasalemתשע"חטולידאנו, משה בן דניאלמשחת קדש
חמ"דחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןמשחת קדש
אופקיםתשס"זכברה, ערן בן אברהםמשחת קודש

ירושליםתשס"חקויפמאן, חיים שאולמשחת שמן - 7 כר'
ירושליםתשע"גבר אילן, נפתלי צבי יהודה בן טוביהמשטר ומדינה בישראל על פי התורה - 4 כר'

ירושליםתשס"גדרוק, זלמן בן יהודהמשיב בהלכה - 2 כר'
ניו יורקתשמ"טטויבר, יחיאל בן אהרן הלוימשיב בהלכה - 2 כר'

ירושליםתשל"טבן דוד, ראובן בן שמעוןמשיב דבר
ורשה Warsawתרנ"דברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבמשיב דבר
וינה Viennaתרכ"ורייפמאן, יעקב בן צבי הירשמשיב דבר

ירושליםתשפ"אליטש-רוזנבוים, גרשון בן משה אריה ליב הלוימשיב דברים נכוחים <על ספר החינוך ומנחת חינוך> - 2
ירושליםתשס"זדרוק, זלמן בן יהודהמשיב דברים

מונקץ' Mukachevoתר"ס - תרס"בליטש-רוזנבוים, גרשון בן משה אריה ליב הלוימשיב דברים - 2 כר'
לודז' Lodzתרפ"ג - תרצ"הלוריא, חיים פינחס בן שלמה זלמן צבימשיב הלכה

ירושליםתשפ"אהולס, צבי בן בנימיןמשיב הרוח ומוריד הגשם
בית אלתשע"אאבינר, שלמה חיים הכהןמשיב הרוח - 2 כר'

חמ"דתשמ"אמרזל, שר שלום בן משה חייםמשיב הרוח
מודיעין עיליתתשס"טשבת, מרדכי בן בנימיןמשיב חיים
ירושליםתשמ"הבנעט, יחזקאל בן גרשון וואלףמשיב טעם
ירושליםתשס"בבעילום שםמשיב טעם

לונדון Londonתש"אאדלר, שמריה מנשה בן צבי יהודה הכהןמשיב כהלכה - 2 כר'
ניויורק NewYorkתשנ"חדירקטור, ישעיהו טוביה הלוימשיב כהלכה
לונדוןתרפ"בזאלצברג, בן-ציוןמשיב כהלכה

ירושליםתשע"הקרביץ, נחום זאב בן יוסףמשיב כהלכה - 3 כר'
ניו יורקתשל"טאייכנשטטין, יוסף מרדכי בן יצחק אייזיקמשיב לשואל



ירושלים Jerusalemתשע"טגורן, שלמה בן אברהםמשיב מלחמה - 4 כר'
חמ"דחש"דגולבסקי, חיים דובער בן משה ראובןמשיב משובב נפש חיה

ירושליםתשע"בטולידאנו, עובדיה יוסף בן מרדכימשיב משפט - 2 כר'
ניו יורקתשס"חשטיינמץ, נחמן יחיאל מיכלמשיב נבונים - 7 כר'

חמ"דתשע"באיזיקוב, יעקבמשיב נפש - 4 כר'
סיגט Sighetתרע"בגינצלר, שמואל בן משה יהודה ליבמשיב נפש
ירושליםתשנ"חגראס, מנחם בן יונתן בנימיןמשיב נפש

ירושליםתשע"בדאננבוים, קלונימוסמשיב נפש - נדה א
אלכסנדריה Alexandriתרצ"וטולידאנו, יעקב משה בן יהודהמשיב נפש
ניו יורקתשי"דמרטן, דב בערמשיב נפש

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"טניימאן, שמעון בצלאל בן מאיר צבימשיב נפש - 2 כר'
ורשה Warsawתרפ"זניירמאן, אברהםמשיב נפש

ניו יורקתש"עסילברמן, אליאב הכהןמשיב נפש - 2 כר'
לבוב Lvovתרל"וסירקיש, יואל בן שמואלמשיב נפש
תימןכתב ידעומסי, יחיאמשיב נפש
חמ"דתשע"ועמותת משיב נפשמשיב נפש
בני ברקחש"דשפירא, שלום צבי בן בנציון הכהןמשיב נפש
וילנה Vilnaתרס"ושרהיי, מנחם מנדל יהודה ליב בן יואל שלוםמשיב נפש

בת יםתשע"במימון, מנחםמשיב נפשי - 2 כר'
פיעטרקובתרפ"ארבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןמשיב צדק

בני ברקתשע"זזכריהו, שלום בן נתנאלמשיב שלום - א
ירושלים Jeruasalemתשע"הפוקס, מנחם מנדל בן שבתי זאבמשיב שלום
בילגורי Bilgorajתרצ"אפייגנבוים, שלום יוסף בן זאב הלוימשיב שלום
חמ"דחש"דשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץמשיבי טעם

ירושליםתש"עוולמרק, מרדכי גימפלמשיבי מרדכי
סלוצקתרע"דאלפרט, מרדכי דוד בן חיים שבתימשיבת מרדכי

לבוב Lvovתקמ"ויוסף בן צבי הירש ממשפחת רםמשיבת נפש <אור זרוע, תורת כהנים>
ני ו יורקתשע"ופאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיה - גליק, אברהםמשיבת נפש <גלגולי נשמות> - עם מקורות ביאורים ורמ

תשע"ביגודיוב, משה בן יצחק - הירש, נתן בן יצחקמשיבת נפש
ירושליםתשל"טנחמן בן שמחה מברסלבמשיבת נפש - 2 כר'

ברדיטשוב Berdichevתרנ"אפוטשובסקי, משה נתנאל בן דניאלמשיבת נפש
ניו יורקתשמ"בפעלדמאן, יעקב משהמשיבת נפש
זולקוהתקל"הצבי הירש בן דוד מגלינהמשיבת נפש

פיוטרקוב Piotrkowתר"מצינץ, אריה ליב בן משהמשיבת נפש - 4 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"קאדאניר, יעקבמשיבת נפש



בני ברקתש"עקובץ ישיבת עטרת שלמה כולל משכן דודמשיבת נפש
בני ברקתשע"השולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוימשיבת נפש
בני ברקתשפ"אשפירא, ברוך מרדכימשיבת נפש
תשע"דפראנק, מיכאל בן משה הלוימשיבת רגל
ירושליםתשמ"וכאלאץ, יהודה בן שלמהמשיח אלמים
ניו יורקתרצ"ומזאה, אליהו מרדכימשיח אלמים

שלוניקי Salonikaתקמ"המונטיקיו, יוסף בן יצחק משהמשיח ה'
ירושליםתשע"בהלוי, אריאל בן אבנרמשיח כהלכה

מקסיקותשס"בפרץ, מיכאל בן יוסףמשיח לאור ההלכה
בני ברקתשע"טהמבורגר, בנימין שלמהמשיחי השקר ומתנגדיהם

ירושליםתש"נבצרי, סימהמשימה בשניים
בני ברקתשע"ופלמן, שלום בן ציוןמשיעורי הגרב"צ פלמן -ג הפרשת תרו"מ

ירושליםתשנ"טפרץ, פנחס שמעון בן יעקבמשיעורי מערת המכפלה - א
ירושליםתשנ"חפרץ, פנחס שמעון בן יעקב - עורךמשיעורי מרן הראשון לציון - 4 כר'

ירושליםחש"דפרץ, פנחס שמעון בן יעקבמשיעורי נתיבות רמח"ל - 2 כר'
חמ"דתשע"גאדרי, אליהו אריאלמשירי אהודנו

ירושלים Jerusalemתרצ"טברנשטיין, שמעון גרשון בן רפאלמשירי ישראל באיטליה
תל אביבתש"מכתב, שלוםמשירי שלום כתב

ירושליםתש"פבן נאים, חיים משהמשך החיים
ירושליםתשכ"בברסלבר, שמואל בן אברהם חיים צציקמשך הנחל

פתח תקוהתשס"בכהן, מאיר שלוםמשך הפרשה
בני ברקתשע"וכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס - דסקל, יצחמשך חכמה  עם בינת החכמה <אסופת גליונות שבועיים>

בני ברקתשע"טכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס - דסקל, יצחמשך חכמה  עם בינת החכמה - <מגילת אסתר>
ירושליםתשס"בכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס - קופרמן, ימשך חכמה <עם ביאור> - 6 כר'

ירושליםתשע"הכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוסמשך חכמה <מהדורת אור החיים>
מודיעין עיליתתשע"בכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוסמשך חכמה השלם <מהדורת רש"ח דומב> - 3 כר'

ירושליםתשס"בכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס - קופרמן, ימשך חכמה עם ביאור <מהדורה חדשה> - 5 כר'
בני ברקתשע"טכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס - דסקל, יצחמשך חכמה עם בינת החכמה - 2 כר'

ירושליםתשל"חכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוסמשך חכמה - 6 כר'
ירושליםחש"דריבלין, יוסף יואל בן ראובןמשך חכמה

בני ברקתשע"טרוזנר, אברהם זאבמשכון בהלכה
לבוב Lvovתרס"הפייאר, אברהם בן נתןמשכיות כסף
ירושליםתשע"גשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסמשכיות כסף
ירושליםתשל"והכהן, חיים בן כלפהמשכיות לבב
פיעטרקוב,תרס"ח,ליפשיץ, מיכאל אליעזר בן ישראלמשכיות לבב



פאסתר"צמונסונייגו, רפאל אהרן בן ידידיה משהמשכיות לבב
ירושליםתשמ"חבלייכר, מיכאל שמואל בן מרדכי צבימשכיל אל דוד

אונגור Uzhgorodתרכ"ז - תרל"אליכטנשטיין, הילל בן ברוך בנדטמשכיל אל דל - 4 כר'
ביתר עיליתתשנ"גקוסקס, רחמים דודמשכיל אל דל, אליהו האיש

פתח תקוהתשס"הקורח, יחיא בן שלוםמשכיל דורש
קרית ספרתשע"טגלביין, משה בן יעקב יוסףמשכיל לאיתן - א

ג'רבה Djerbaתרצ"דחאלימי, אברהם בן בנימיןמשכיל לאיתן
בני ברקתשס"טמלמד, איתן בן יוסףמשכיל לאיתן - בראשית

ירושליםתשט"זמשכיל-לאיתן, אברהם בן יהודה ליבמשכיל לאיתן - 2 כר'
בני ברקתשנ"ואביטן, אסף בן שלמהמשכיל לאסף - 2 כר'
ביתר עיליתתש"סאברהם, אסף בן משהמשכיל לאסף - 8 כר'
פתח תקוהתשע"דגולדשטיין, אסף בן יהושעמשכיל לאסף - 3 כר'

ירושליםתשע"אלזכר רבי איסר פרנקלמשכיל לאסף
חולוןתשע"חסימן טוב, אסףמשכיל לאסף

ירושליםתשנ"חאוקס, דודמשכיל לדוד - 2 כר'
אלעדתשע"הגדסי, דודמשכיל לדוד - 2 כר'
בית שמשתשס"בהכהן, דוד בן יהודהמשכיל לדוד - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דכהן , דוד מרדכימשכיל לדוד
מודיעיןתשס"חלאו, דוד ברוך בן ישראל מאירמשכיל לדוד - 3 כר'

חדרהתשע"אספר זכרוןמשכיל לדוד
ג'רבה Djerbaתשי"דעידאן, דוד בן משהמשכיל לדוד - 2 כר'

ונציה Veniceתקכ"אפארדו, דוד בן יעקבמשכיל לדוד
בני ברקתשס"ופוברסקי, דודמשכיל לדוד - 2 כר'
ירושליםתשס"וצבאח, דוד חייםמשכיל לדוד - 2 כר'

ירושליםתשנ"דקוליק, דוד בן אברהםמשכיל לדוד
ירושליםשלוש, דוד חיים בן יוסףמשכיל לדוד

בני ברקתשמ"וספר זכרוןמשכיל ליהודה
ניו יורקתשד"מקרליבך, שלמה בן צבימשכיל לשלמה - מועדים

לודתשס"חאבן צור, משהמשכיל שיר הידידות
ווילקלף אוהיותשע"טשטיין, אהרון בן פסחמשכן אהרן - 5 כר'

בני ברקתשע"אשמואליאן, יוסף בן משהמשכן אליהו
ניו יורקתשע"דבוסל, בצלאלמשכן בצלאל
ורשה Warsawתרל"הבייראק, בצלאל בן דוד צבימשכן בצלאל

ירושלים Jerusalemתשי"חכהן, בצלאל בן בנימיןמשכן בצלאל - 2 כר'
ורשה Warsawתרל"בקאנטורוביץ, יהושע בצלאל בן יעקב קופילמשכן בצלאל



חמ"דתשע"וקובץ כולל משכן גבריאלמשכן גבריאל - 4 כר'
תפרחתשס"זקובץ ישיבת באר יצחקמשכן גד - שבת
ורשה Warsawתרנ"דבאסאן, בצלאל בן יהודה ליב הלוימשכן העדות
ורשה Warsawתרע"גרפיש, יעקב שמחה בן משהמשכן העדות
חמ''דתשס''חשפיזדה, משהמשכן העדות
נתיבותתשע"ובן דוד, הראלמשכן הראל

ירושליםתשע"חעלון בהמ"ד משכן התורה באב"דמשכן התורה - 2 כר'
ירושליםתשס"וקובץ תורנימשכן יצחק

בני ברקתשמ"טקולדצקי, יצחק בן שכנאמשכן יצחק - 3 כר'
בני ברקתשנ"אקולודצקי, יצחקמשכן יצחק - מעילה

ירושליםתש"סקובץ תורנימשכן ישראל
ירושליםתשס"דמיארה, משהמשכן משה
ניו יורקתשל"טסאכאטשעווסקי, משה נחום בן ישעיהו ראובןמשכן משה
ניו יורק New Yorkתרפ"דקניגסברג, משה יצחק בן אברהם אבאמשכן משה
ירושליםתשנ"אמש' קרלינסקימשכן רבקה

תל אביב Tel Avivתשס"זדוד, שילה בן ציוןמשכן שילה - זמירות למוצ"ש כמנהג עדן
בני ברקתשע"גהראש, חננאל שילהמשכן שילה
ורשה Warsawתרפ"טלאנדא, אברהם יוסף שמואל בן ישראל יונה הלוימשכן שילה
חמ"דתשנ"זטויב, משה בן יחזקאל צבימשכן שלום

ירושליםתשע"טקובץ כולל נחלי צדיקמשכן שלום - הלכות שמחות
ירושליםתשע"דבורודיאנסקי, אפרים נחום בן בן ציוןמשכנות אפרים
ליוורנו Livornoתר"כאלחאייך, עוזיאלמשכנות הרועים
לבוב Lvovתרכ"ההיבנר, יחיאל מיכל בן ישראל משהמשכנות הרועים

ירושליםתשע"הרבינוביץ, דב בערמשכנות הרועים - 2 כר'
ירושליםתשמ"דרבינוביץ, דבמשכנות הרועים

ניו יורקתשמ"חרוזנברג, אהרןמשכנות הרועים - א
ירושליםתשע"גגרוסברג, ידידיה בן ירוחם פישלמשכנות ידידיה <מהדורה חדשה>

ירושליםתשמ"זגרוסברג, ידידיה בן ירוחם פישלמשכנות ידידיה - 3 כר'
בני ברקתש"פליפקוביץ, אברהם יצחק בן מיכל יהודהמשכנות יהודה - נדרים

שלוניקי Salonikaתפ"אבן נעים, יעקבמשכנות יעקב
ירושלים Jerusalemתש"כברוכין, יעקב בן אהרןמשכנות יעקב - 2 כר'

ניו יורקתש"עוויס, יעקב בן דוד יואלמשכנות יעקב
בילגורי Bilgorajתרצ"ב - תרצ"גמשכנות יעקבמשכנות יעקב
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"דרבינוביץ, יהושע יעקב בן משה צבימשכנות יעקב

ירושליםתשמ"דגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןמשכנות ישראל



וילנה Vilnaתרנ"טדושוביץ, ישראל בן שמעון יהודה ליבמשכנות ישראל - א
ניו יורקתשע"חהורוויץ, ישראלמשכנות ישראל - 2 כר'

ירושליםתשל"טפרץ, ישראל יהודה בן יוסףמשכנות ישראל
ירושלים Jerusalemתרמ"א - תרנ"דגלבשטיין, הלל משה משל בן צבי הירשמשכנות לאביר יעקב - תמיד

תש"עמכון אהלי צדיקיםמשכנותיך ישראל
ירושלים Jeruasalemתשע"זפורת, ישראל בן אריה ליבמשכנותיך ישראל

ירושליםתשס"חקובץ תורנימשכנותיך ישראל - גיטין
בית שמשתשס"זקרית משכנות יעקבמשכנותיך

ירושליםתשע"חאלבז, ראובןמשכני אחריך - 10 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםמשכני אחריך

רחובותתשע''זרווח, דוד משה בן אברהםמשכני אחריך - 3 כר'
ירושליםתשס"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)משכני עליון <כתר מרדכי>

ירושליםתשס"ובן נון, אורי צבי בן אלכסנדרמשל אבי וקצת משלי
בני ברקתשס"הלוי, משה בן שמואל זאבמשל האבות - 9 כר'

ברשה Bresciaרנ"אאבן-סהולה, יצחק בן שלמהמשל הקדמוני - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"ז - תרצ"וגאלאנט, אברהם נפתלי בן ישראל יצחקמשל ומליצה - 5 כר'
Lemberg - Wien - Tarתר"ך-תרכ"דווייסמאן-חיות, מרדכי בן יצחק יהודה ליבמשל ומליצה - 6 כר'

ורשה Warsawתרל"זמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלמשל ומליצה
ירושלים Jerusalemתרע"גיוסף חיים בן אליהו- חזן, בן-ציון בן מרדכימשל ונמשל

ירושליםחש"דלוי, מנחם שלמה בן מאירמשל סופרים - שכירות
וינה Viennaתרל"טגורדון, יקותיאל בן יהודה ליבמשלוח מנות

גבעתייםחש"דשפיגל, יהושעמשלוח מנות - 2 כר'
אשדודתשס"דוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודמשלח מנות

ירושליםתשע"זקסטלניץ, מרדכי חיים מסלונים - ריזל, אהרון יוסףמשלחן הרמ"ח
ירושליםתשע"טשפיץ, יהודה בצלאל בן מאניש אברהםמשלחן יהודה

ירושליםתשס"וקובץ תורנימשלחן מלכים - 5 כר'
חמ"דתשע"דפינקל, אליהו ברוך בן משהמשלחן רבי אליהו ברוך - 4 כר'

תל אביבתשמ"הקליגר, איסר בן שמעון צבימשלחנם של אחרונים
וילנה Vilnaתרמ"גאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)משלי <הגר"א>

ורשה Warsawתקצ"זאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)משלי <רש"י, הגר"א>
ירושליםתשי"אבחיי בן אשר אבן חלאוה - אלטר, יהודה אריה ליבמשלי <רבינו בחיי, שפת אמת, ליקוטי יהודה> - 2 כר'

אלעדתשפ"אבכר, דוד בן משהמשלי <לב נבון>
ורשה Warsawתרכ"זהלוי, משה שלמה זלמןמשלי <תבונת משלי>

ירושלים Jerusalemתרנ"אחרל"פ, זבולון בן יצחקמשלי <מאורי חיים>
קושטאשכ"העראמה, יצחק בן משהמשלי <יד אבשלום> - 2 כר'



וילנה Vilnaתקס"גפינחס בן יהודה מפולוצקמשלי <שבט מיהודה>
ליפציג Leipzigתרכ"הקוטנר, יהושע השל בן אהרןמשלי <מעשה רקמה, שפתי ישנים>

ניו יורקתשע"גשפרבר, דוד בן ברוך קלונימוסמשלי <מכתם לדוד - להבין משל>
ליפציג Leipzigתרכ"התנ"ך. תרכ"ה. ליפציגמשלי <מעשי רקמה, שפתי ישנים>

ירושלים Jerusalemתש"המשלי אירסטומשלי אירסטו
תשכ"טקרוגמן, אליהו מאירמשלי אליהו מאיר קרוגמן

סעאיניתרפ"ו-תר"ץשלזינגר, אלעזר בן צבי הירשמשלי אלעזר
ירושלים Jeruasalemתשס"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה  - רוזמשלי החיד"א

תל אביב Tel Avivתשל"וזריצקי, דוד בן אשרמשלי החפץ חיים
ניו יורקתש"ןסופר, משה בן שמואלמשלי החתם סופר

ביאליסטוק Bialystokתר"ץאדלמאן, מרדכי יצחק בן שמחה ראובןמשלי התלמוד
חמ"דתשס"זמשלי. פרקי אבותמשלי ופרקי אבות <בניקוד מסורת תימן>

סיגט Sighetחש"דחש"ממשלי חכמים
ירושלים Jeruasalemתשל"בזריצקי, דוד בן אשרמשלי חסידים על התורה

ירושליםתשי"זקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)משלי יעקב - 2 כר'
ירשליםתשכ"דבלנקשטיין, אלעזרמשלי ישראל ואומות העולם - א

ירושלים-ניויורק,.([תרצ"ג]וואכסמאן, מאיר בן מרדכימשלי ישראל
ירושליםתשע"חעמרמי, איילמשלי ע"פ הגר"א עם כאייל תערוג

ירושליםחש"דרוזנוולד, דוד יהושעמשלי ע"פ שפתי דעת
ניו יורק New Yorkתש"אקוורט, ישראל נחום בן משהמשלי עין בן משק

קידן Kedainiaiתרפ"חגרושקין, רפאלמשלי עם ביאור אור נגה
אלעדתשס"טבן דוד, אליעזרמשלי עם פירוש דרך השלימות
נאפולי - ירושליםרמ"ז - תשמ"אעמנואל בן שלמה הרומימשלי עם פירוש עמנואל הרומי

ליסבון Lisbonרנ"באבן יחיא דוד בן שלמה תנ"ך. רנ"ב. ליסבוןמשלי עם פירוש קב ונקי
ירושליםתשל"וסעדיה בן יוסף גאוןמשלי עם תרגום ופירוש רס"ג

ירושלם,תרצ"ב-תש"ןיהודה, יצחק בן בנימיןמשלי ערב - 3 כר'
ירושליםתשע"חפרץ, פנחס שמעון בן יעקבמשלי פנחס

ורשה,תרפ"טברכיה בן נטרונאי הנקדןמשלי שועלים - 5 כר'
ורשה Warsawתרס"אריינס, אלעזר בן ישראלמשלי שלמה

ירושליםתשנ"טוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודמשלי תרי עשר <קדושת התורה ודקדוקה>
קניגסברג Koenigsbergתר"חלאנדא, יצחק אליהו בן שמואלמשלי - עם באור חדשים גם ישנים

תל אביב Tel Avivתשי"זשטיינמן, אליעזר בן נתןמשלים וגם ספורים של המגיד מדובנה
ירושלים Jeruasalemתשע"וממן, משה מרדכי בן אברהםמשמ"ר התורה

אשדודתש"עאפל, בן ציון הלוימשמח ציון
ירושליםתשע"הבורודיאנסקי, בן ציון בן אפרים נחוםמשמח ציון - כתובות



בני ברקחש"דחסידי טשערנוביל בארה"קמשמחי לב <קובץ> - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתע"חמרדכי גימפל בן אלעזרמשמחי לב <מראה מוסר>

ירושליםתש"ןבירדוגו, רפאל בן מרדכימשמחי לב
בני ברקתשס"אדיין, נסים בן שלמהמשמחי לב
תל אביבתשנ"בחירארי, שמעון בן אברהםמשמחי לב

בני ברקתשס"אלקטמשמחי לב  -  תלמוד תורה
קרית ספרתשס"גנתנזדה, יגאל בן משהמשמחי לב

ירושליםתשמ"חסגל, חיים לייב בן משה אהרוןמשמחי לב - 2 כר'
ארצות הברית Unitedתרפ"הסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירמשמחי לב
לבוב Lvovתרס"טפרלמוטר, ישראל בן נפתלי הירץמשמחי לב
נתניהתש"עצאנזמשמחי לב
ירושלים Jeruasalemתשע"בשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןמשמחי לב
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבמשמחי לב
באר יעקבתשע"בישיבת באר יעקבמשמי אש

בני ברקתשע"דאברבנאל, יצחק בן יהודהמשמיע ישועה <מהדורה חדשה>
שלוניקי Salonikaרפ"ואברבנאל, יצחק בן יהודהמשמיע ישועה - 4 כר'

בודפסט Budapestתש"דרוקח, מרדכי בן יששכר דובמשמיע ישועה
מרכז שפיראתש"ערז, שמחה - קליין שלוםמשמיע ישועה
ירושליםתשט"ושפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשמשמיע ישועה

ירושלים Jerusalemתרמ"הלמפרט, ישראל בנימין בן דודמשמיע ישועות - א
חש"דתשע"דעמית, שגיבמשמיע שלום <תמצית נתיבות שלום> - 5 כר'

ניו יורקתשל"אווידער, שלוםמשמיע שלום
חמ"דתשע"זוולפא, שלום דובער הלוימשמיע שלום

בני ברקתשל"גסטפנסקי, שלום בן רפאלמשמיע שלום - 7 כר'
ירושליםתשכ"טקאליש, שמעון שלום בן מנחם מאמשינובמשמיע שלום - א

ורשה Warsawתרס"זקולסניקר, אליהו בן יעקב חייםמשמיע שלום
בוקרסט Bucharestתרכ"ושור, יצחק אייזיק בן מאירמשמיעי ישועה <על הגדה של פסח>

לייקוואדחש"דברייש, יצחק אייזיקמשמני הארץ - 4 כר'
בני ברקתשע"השניר, משהמשמני הארץ

קרית אתאתשפ"אשפריר, מאיר בן משהמשמעות האותיות
ירושליםתשע"חשוורץ, יואל בן אהרןמשמעות חג הסוכות

אלון שבותתשמ"ועמיטל, יהודהמשמעותה של משנת הרב לדורנו
בני ברקתשס"חשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוימשמר הלוי על התורה

בני ברקתשס"טשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוימשמר הלוי - 19 כר'
בני ברקתשמ"גשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוימשמר הלויים - 2 כר'



בני ברקתשס"גשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוימשמר הרש"ם
אמשטרדם Amsterdamתקי"גדי לארה, חייא הכהןמשמרות כהונה

ליוורנו Livornoתרכ"ביצחקי, אברהם בן יצחק חי הכהןמשמרות כהונה - 8 כר'
קרית ספרתש"זדומב, אברהם ישעיה בן יונתן שרגאמשמרת איש

ירושליםתשס"הוולגלרנטר, איתמר בן ישראלמשמרת איתמר <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ורשה Warsawתר"לוולגלרנטר, איתמר בן ישראלמשמרת איתמר

מונקץ' Mukachevoתרנ"זבראך, שאול בן אלעזרמשמרת אלעזר - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרמ"הפאשקוס, אהרן אלעזר בן בנימיןמשמרת אלעזר

ירושלים Jeruasalemתשנ"האריאלי, שמריהו בן יצחקמשמרת אריאל - 3 כר'
בני ברקתשנ"הבן צור, יהונתן בן שלום - כולל בית עטעלמשמרת גיטין

ירושליםתש"סקצבורג, אוריאל צבי בן ישראל חיים הכהןמשמרת האורים
פרג Pragueתצ"טפרלס, משה בן משה מאירמשמרת הבית

מודיעין עיליתתש"פקארפ, משה מרדכימשמרת הבית - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתר"ואביעזר בן יצחק מטיקטיןמשמרת הברית
מודיעין עיליתתשע"חגוטשטיין, חיים משה בנימין בן אברהם שלמהמשמרת הזמנים
בגדאד,תרס"חמשמרת החדש
צפת[תרכ"ג]תפילות. ערב ראש חודש. תרכ"ג. צפתמשמרת החדש

ירושליםתשע"בקארפ, משה מרדכימשמרת הטהרה <מהדורה מורחבת> א
ירושליםתשע"בקארפ, משה מרדכימשמרת הטהרה <מהדורה מורחבת> ב

ירושליםתשס"דקארפ, משה מרדכימשמרת הטהרה - 2 כר'
ניו יורקתש"סרבינוביקי, שמואל מנחם בן מבנימין מאירמשמרת הטהרה - 2 כר'

ירושליםתשע"טוואלף, שלמה זלמןמשמרת היחוד
ניו יורק New Yorkתש"חכהנוב, אורי מאיר בן אליהו הכהןמשמרת הכהנים - 2 כר'
ירושליםתשע"אכהנוב, אלעזר הכהןמשמרת הכהנים - קדושין
ירושליםתש"עיאקאב,יצחק אליעזרמשמרת הכשרות - 9 כר'
ירושליםתשס"ולייפער, משה מאיר בן אהרן יחיאלמשמרת המועדות - 2 כר'

ירושליםתשע"גבן שמעון, יעקב חיים ידידיהמשמרת הפסח
ליוורנו Livornoתקפ"האלמושנינו, חסדאימשמרת הקדש

ירושליםתשס"זחדש, משה מרדכי בן רפאל נפתלי מנחם הלוימשמרת הקדש - 2 כר'
בני ברקחש"דקריסטל, דוד שלוםמשמרת הקדש

חמ"דחש"דבעילום שםמשמרת הקדשים - כריתות
ניו יורקתשס"דארנסטר, יוסף בן ישראלמשמרת הקודש
זולקוה Zholkvaתק"ומשה בן יעקב מסאטאנובמשמרת הקודש

בני ברקתשע"דקריסטל, דוד שלוםמשמרת הקודש - הלכות תערובות
לבוב Lvovתרל"טשרייאר, אורי שרגא פייבל בן ישראל משה הלמשמרת הקודש



ירושליםתש"סהבלין, אברהם יצחקמשמרת השביעית
קרית ספרתשפ"בקארפ, משה מרדכימשמרת השביעית - 2 כר'

ירושליםתשנ"הלייפער, משה מאיר בן אהרן יחיאלמשמרת השבת
בני ברקתשנ"חרוט, חיים דובמשמרת השבת

ירושלים Jerusalemתשי"אילקוט מאמרים מאנשי נטורי קרתאמשמרת חומתנו - 12 כר'
ירושליםתשמ"טטוויל, יצחק חיים בן משה הכהןמשמרת חיים
ירושליםתשכ"ורגנשברג, חיים דודמשמרת חיים
ירושליםתשל"השיינברג, חיים פינחסמשמרת חיים

קרית ספרתשס"בקארפ, משה מרדכימשמרת חנוכה ופורים
בני ברקתשס"גקליין, משה שאול - (ורטהיימר, הלל - מו"ל)משמרת טהרה
ירושליםתש"לנריה, משה צבי בן פתחיהמשמרת יחודנו

קרית ספרתשס"בקארפ, משה מרדכימשמרת ימים נוראים
ירושליםתשפ"אקארפ, משה מרדכימשמרת ישועות - מכות

ירושליםתשע"חדויטש, ברוך שמואל הכהןמשמרת כהן - 22 כר'
קרית ספרתשס"גקארפ, משה מרדכימשמרת ליל שימורים

יס Jassyתר"גלאנדא, יוסף בן מנחם מנדלמשמרת לסייג
בני ברקתשע"זאסופת דברי רבותינו בענין פגעי הטכנולוגיהמשמרת לתורה
ירושליםתשע"אבוארון, ציוןמשמרת מועד

קרית ספרתשס"אקארפ, משה מרדכימשמרת מועד - 8 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםמשמרת מוצאות הדיבור בטהרתן

ורשה Warsawתרצ"במאליניאק, דוב בן משה אריהמשמרת מצוה
ניו יורקחש"דגרינפלד דוד ליב - גרנטשטיין, שמואל אליהומשמרת סת"ם - צורת האותיות
ניו יורקתשמ"אמושקוביץ, ברוך צבי בן דוד הכהןמשמרת צבי, ויברך דוד - 5 כר'

ירושליםתשנ"הווייס, שלוםמשמרת שלום
ורשה Warsawתרס"אפרלוב, שלום בן ברוך מרדכימשמרת שלום - 2 כר'
ורשהתרפ"חצ'רניאק, שלום שכנא בן מרדכי יהודהמשמרת שלום - 3 כר'

בני ברקתשע"דשבקס, שמואל בן מנחםמשמרת שמואל - תמיד נשחט
בני ברקתשנ"זרקובסקי, משה שמואלמשמרת שמועות - 4 כר'
ירושליםתשע"חקארפ, משה מרדכימשמרת שמחות - 2 כר'

בני ברקתשנ"טפפנהיים, אברהם שמואלמשמרת תרומה
ירושליםתשע"בקארפ, משה מרדכימשמרת תרומותי

ירושליםתשע"חקובץ זכרוןמשמרת תרומותי - על מסכת תרומות
פרמישלה Przemyslתרמ"באפרים יצחק בן ליבוש מפרמיסלאמשנה אחרונה

לונדוןתשכ"זכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץמשנה אחת נתחלקה בטעות לשתים
ניו יורקתשע"דכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - ליכטנשטיין, דודמשנה ברורה  <משנה אחרונה> - ו



ירושליםתשע"חכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - בוכריס עוזיאלמשנה ברורה <מאורות> - א
ליקוודתשע"גכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - רחימי , יעקב יוסמשנה ברורה <תפארת המזרח> - חנוכה
בני ברקחש"דכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבמשנה ברורה <ליקוטי כף החיים> - 2 כר'

ירושליםתשע"הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבמשנה ברורה <מהדורת אור החיים> - 6 כר'
בני ברקתש"פכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבמשנה ברורה <פסקי חזו"א - 6 כר'

ישראלתשפ"אליכטנשטיין, דוד בן שמואל צבימשנה ברורה <משנה אחרונה> - 5 כר'
בני ברקתש"פרבני תימןמשנה ברורה <אוצרות מרבותינו גאוני תימן> - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"אפאדאווער, אפרים אליעזרמשנה ברורה המבואר <ברכת אשר> - שבת ב
חמ"דתשס"והורוויץ, יהושעמשנה ברורה למעשה - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"בכהנא, משה נחמןמשנה ברורה עם בדק המשנה - 2 כר'
בני ברקתשנ"דכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבמשנה ברורה עם הגהות איש מצליח - 6 כר'
ביתרתשע"ובנימין אליהו בן ישעיה יצחקמשנה ברורה עם מקורות וביאורים - א-כד

ירושליםתשנ"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבמשנה ברורה עם פסקי חזון איש - 6 כר'
ניו יורקתשכ"והאפענבערג, צמח בן פסח נתןמשנה ברורה

זלוצ'וב Zolochevתרפ"בזילברשיץ, חיים משהמשנה ברורה - 2 כר'
ורשהתרמ"גכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבמשנה ברורה - 12 כר'

ורשה Warsawתר"ערוזנשטיין, חיים דוד בן מיכלמשנה ברורה
חמ"דתשע"טטרוביץ, מרדכי דודמשנה ברכה

פיזרו או קושטאחש"דמשנה.משנה דפוס בלתי נודע - זרעים, מועד, נשים
ירושליםתשס"בבעילום שםמשנה הלכה - 4 כר'
ניו יורקתשע"ושטיינברג, ראובן חיים שמעון הלוימשנה הלכה - 2 כר'

ירושליםתשס"חקליין, מנשה בן אליעזר זאבמשנה הלכות <טקסט>
ניו יורקתשס"טקליין, מנשה בן אליעזר זאבמשנה הלכות - 20 כר'
רמת הגולןחש"דשפיצר, יעקב בן אליהו הלוי - כהן, דוד בן יצחקמשנה הלכות - כתובות
סאספאלו Szaszfaluתרע"ג - תרע"היונגרייז, ישעיה בן אברהם הלוימשנה התלמוד - 2 כר'

ירושליםתשס"טוייצהנדלר, אברהם נחמן שמחהמשנה והלכה ברורה -  שא - שדמ
ירושלים,תש"ךהועד העולמי למען המשנה היומית וההלכה היומימשנה והלכה

חמ"דתש"עמיטלמן משה יעקב בן יהושעמשנה ותוספתא <אפיקי מים> - 8 כר'
חמ"דתשס"אמיטלמן, משה יעקב בן יהושעמשנה ותוספתא <אפיקי מים> - פרה

ירושלים Jeruasalemתשע"זפורסט, בן ציוןמשנה ותוספתא - שבת
בני ברקתשנ"זזכריה בן שלום החלפונימשנה ותלמוד עם פירוש המזרחי

ירושלים Jerusalemתרע"גסינגר, יהושע השל בן חנוך זונדלמשנה זכרון
ירושליםתשל"בזק"ש, ניסן (עורך)משנה זרעים <עם שנויי נוס' מכת"י> - 2 כר'

ורשה Warsawתרצ"ב - תרצ"גבונין, חיים יצחק בן אברהםמשנה חב"ד - 2 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרע"ג - תרע"דפרידקין, יעקב בן אהרןמשנה יפה



ירושליםתשל"גכהנא, יחזקאל שרגאמשנה ישרה
ברטיסלבה Bratislavaתרס"ה - תרס"ואבן-כספי, יוסף בן אבא מארימשנה כסף
שלוניקי Salonikaתקע"זשירירו, חיים דוד בן ברוךמשנה כסף
ירושליםתשכ"ושפירא, משה נחום בן דודמשנה כסף

כתב ידכתב ידמשנה. כתב ידמשנה כת"י פארמה ב סדר טהרות
כתב ידכתב ידמשנה. כתב ידמשנה כת"י פארמה ג סדר נשים נזיקין

ירושליםתשל"גמשנה כתב יד פאריסמשנה כתב יד פאריס - 3 כר'
ניו יורקתשע"טרבינוביץ, ברוך פינחס בן אליעזר חייםמשנה לחם <מהדורה חדשה>

זולקוה Zholkvaתקי"איחיאל מיכל בן פתחיהמשנה לחם - 3 כר'
ירושליםחש"דעמדין, יעקב ישראל בן צבימשנה לחם - זרעים מועד

ניו יורק New Yorkתש"חרבינוביץ, ברוך פינחס בן אליעזר חייםמשנה לחם
ניו יורקתשס"בשטיינברג, ראובן חיים שמעון הלוימשנה לחם

ירושלים Jerusalemתרס"הלוריא, מרדכי בן משהמשנה למלך אחרון
חמ"דתשס"טזכאי, ירון מרדכימשנה למלך על מסכתות הש"ס

ירושליםתשנ"הוואלי, משה דודמשנה למלך
ניו יורק New Yorkתשי"בווייסבלום, אלעזר בן אלימלך מרישאמשנה למלך - 2 כר'
המבורג Hamburgתק"נרוזאניס, יהודה בן שמואלמשנה למלך - 2 כר'

כתב ידכתב ידמשנה שנת קכ"אמשנה מועד כ"י פירנצי - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"ב - תשי"חלוי, אליעזר בן אליקוםמשנה מפורשת - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"ט-תר"ץשמש, סנדר צבי בן חיים גרשון הלוימשנה מפורשת - ברכות

ירושליםתשס"דיברוב, נחום בן משה יצחק אהרןמשנה סדורה - 4 כר'
חולוןתשל"ומשנהמשנה סדר מועד ע"פ הרמב"ם - כת"י תימן

ירושליםתשס"דמשה בן מיימון (רמב"ם)משנה עם פירוש הרמב"ם <מהדורת מעליות> - 5 כר'
קרית אונותשנ"גמשה בן מימון (רמב"ם)משנה עם פירוש הרמב"ם <מהדורת ר"י קאפח> - אבות

בני ברקתשנ"המאמו, יונה דניאל בן יעקבמשנה ערוכה לתשב"ר <כנפי יונה> - תענית
ירושליםתשמ"זארלנגר, יצחק משה בן יוסףמשנה ערוכה - שביעית

תל אביבתשע"באשר, שמעון י. - מגן, יעקבמשנה ערוכה - כתובות א
תל אביבתשס"גאשר, שמעוןמשנה ערוכה - תענית
ירושליםתשע"אגולדשטוף, דוד נחום בן יוסף יעקבמשנה ערוכה - 4 כר'
ירושליםתשמ"גמשנה. כלאים.משנה ערוכה - כלאים

ירושליםחש"דפולק, אליעזר בן ישראלמשנה ערוכה - ברכות הנהנין
בני ברקתשע"בהגר, משה יהושע בן חיים מאירמשנה צרופה

ירושליםתשפ"אטייכטאל, ישכר שלמה בן יצחקמשנה שכיר <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושליםתשע"דטייכטאל, יששכר שלמה בן יצחקמשנה שכיר <מהדורה חדשה> - 5 כר'

ירושליםתשנ"וטייכטאל, ישכר שלמה בן יצחקמשנה שכיר - 4 כר'



ברדיוב Bardejovתרפ"ד - ת"שטייכטאל, יששכר שלמה בן יצחקמשנה שכיר - 3 כר'
ירושליםתשנ"אגראס, שלמה בן משה הכהןמשנה שלמה

באר שבעתשס"דחדד, דוד בן שלמהמשנה שלמה - 3 כר'
בני ברקתשע"חסילמן, יצחק בן יוחנןמשנה שלמה - שבת, פסחים, יומא

חמ"דחש"דשיפמן, שלמהמשנה שלמה - 8 כר'
ברנטשיין, שלמה בן שמואל לייבמשנה תוספות - בבא קמא

ליפציג Leipzigתרכ"ב - תרכ"זלוי, שלמה בן חנוךמשנה תורה <ביאור חדש מספיק> - 3 כר'
נתניהתשע"דמכון הרמב"ם המבוארמשנה תורה <הרמב"ם המבואר> - 7 כר'

אשקלוןתשע"גמכון התורה והארץמשנה תורה <מבואר> - זרעים
ירושליםתשע"גמשה בן מימון (הרמב"ם)משנה תורה <רמב"ם המאיר> - דעות

ירושליםתשמ"במשה בן מימון (רמב"ם) - כסאר, חיים בן שמואל (משנה תורה <שם טוב> - 8 כר'
ירושליםחש"דמשה בן מימון (רמב"ם) - צדוק, שלמה ב"ר שלוםמשנה תורה <המבואר> - 12 כר'

ירושליםתשס"אמשה בן מימון (רמב"ם) - רבינוביץ, נחום אליעזרמשנה תורה <יד פשוטה> - 22 כר'
ירושלים Jerusalemתשל"המשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <דפוס ר"מ בן שאלתיאל>

ונציה Veniceשל"ד - של"ומשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <ונציה של"ד> - 4 כר'
ונציה Veniceשע"המשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <ונציה שע"ה> מדע אהבה זמנים

ירושליםתשס"זמשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <מהדורה חדשה> - 15 כר'
ניו-יורק,[תש"ד]משה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <מהדורה מקוצרת>

קרית אונותשמ"ד - תשס"זמשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <מהדורת ר"י קאפח> - 25 כר'
ספרד Spainר"ממשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <ספרד ר"מ>

ונציה Veniceש"ימשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <ע"פ מגדל עוז> - 4 כר'
תל אביב Tel Avivתש"ומשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <עם פירוש תמציתי> - מדע

קושטא Istanbulרס"טמשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <קושטא> - 5 כר'
ספרד Spainר"נמשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <קטע בודד מהלכות עבודה זרה>

רומה Romeרל"המשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <רומי רל"ה> - 2 כר'
ירושליםתשס"ומשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <רמב"ם מדויק> - 14 כר'

שונצינו Soncinoר"נמשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <שונצינו ר"נ>
אנגליהתשע"הרובין, דניאל בנימין בן יצחקמשנה תורה <דבר משנה - דבר הלכה>

בני ברקתשע"דרמב"ם - קורח, שלמה בן יחיאמשנה תורה <שפת מלך> - 6 כר'
ירושליםתשס"זמשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה להרמב"ם <טקסט>

ירושליםתש"נבן זמרא, דוד (הרדב"ז) - ורנר, שמואל ברוך בן חמשנה תורה להרמב"ם הל' עבדים ע"פ יקר תפארת ומש
ניו יורקתשמ"ההורביץ, אלעזרמשנה תורה לרמב"ם <דפוסי ספרד>

ניו יורקתשס"חיצחק אשר אייזקמשנה תורה לרמב"ם <ביאור המלך, ארוחת המלך> - מד
ניו יורקתשל"בדינסטאג, ישראל יעקבמשנה תורה לרמב"ם -ביבליוגראפיה של הוצאות

ירושליםתשס"ומפרשי היד החזקהמשנה תורה - 20 כר'



ניו יורקתש"זמשה בן מימון (רמב"ם) -לוצקי, משה בן פנחסמשנה תורה - <שולזינגר - ההוספות> - נזיקין, קנין, מש
ירושליםתש"דמשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה - 15 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ומונטנר, זיסמאן בן יעקבמשנה תפלה למשה

בני ברקתשע"הקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - איזמשניות  שביעית עם דרך אמונה
ורשה Warsawתרע"ואלישע בר אברהם - ליפשיץ, ישראל בן גדליהמשניות <קב ונקי - 4 כר'

לונדון Londonתשי"א - תשי"זבלכמן, שלום שרגאמשניות <תוספת ומפתח>
חמ"דתש"פבעילום שםמשניות <בהתהלכך> - 2 כר'

בני ברקתשע"טבעילום שםמשניות <טוב החיים> - אהלות
הג Hague, Theתרפ"טבר, ג'ורג' - קאופמן, דודמשניות <כת"י קאופמן> - 2 כר'

אמשטרדם Amsterdamת"גגבאי, יצחק בן שלמה בן חייםמשניות <כף נחת> - 2 כר'
ניו יורקתשל"בדייטש, חנניא יום טוב ליפאמשניות <טהרת יום טוב> - 20 כר'
אלעדתשע"חהכהן, יהודה בן שלמהמשניות <עיר חדשה> - זרעים א

ירושליםתשל"דהלוי, שלום יצחק (מנקד)משניות <מנוקדות במסורת תימן> - 6 כר'
פיעטרקובתרפ"א - תרפ"בינובסקי, ישראל יצחק בן אליהו -  זאלר יצחק בן ממשניות <פסקי משנה, מנחת יצחק, ליקוטי יצחק> - 5 כר
פיעטרקובתרפ"א - תרפ"בינובסקי, ישראל יצחק בן אליהו - זאלר, יצחק בן ממשניות <פסקי משנה, מנחת יצחק, ליקוטי יצחק> - מועד

אמשטרדם Amsterdamתפ"וליסקר, אברהם בן חיים - ליפשיץ, משה בן נח יצחמשניות <לחם משנה  באר אברהם> - זרעים , נשים
פרנקפורט דאודרתמ"גליסקר, אברהם בן חייםמשניות <ע"פ באר אברהם> - 2 כר'
וילנה Vilnaתרפ"וליפשיץ, ישראל בן גדליהמשניות <תפארת ישראל> - 14 כר'
ווארשאתרכ"ב - תרכ"דמשנהמשניות <תפארת ישראל> - 12 כר'

למבערגתרל"ומשנה. למברג. תרל"ומשניות <לעמבערג> - 6 כר'
קושטא Istanbulת"ד-ת"המשנה. ת"ד. קושטאמשניות <ע"פ כף נחת>

אמשטרדם Amsterdamתמ"ה-תמ"חמשנה. תמ"ה. אמשטרדםמשניות <עם תוספות יום טוב> - 4 כר'
וילנה Vilnaתרפ"ט - תרצ"במשנה. תרפ"ט. וילנהמשניות <וילנא> - 13 כר'

קושטא או פזרורמ"ה בערךמשניותמשניות <עם ביאורי המילים ופסק הלכה>
ירושליםתשס"טמשניות. וילנא החדש.משניות <וילנא החדש> - 13 כר'

לבוב Lvovתרכ"בספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדמשניות <מעשה ארג פני זקן עצי עדן> - 6 כר'
ניו יורקתשט"ופיטרושקה, שמחהמשניות <ע"פ ביידיש> - 6 כר'

לונדון Londonתרע"טקורנברג, יעקבמשניות <קהלת יעקב>
אופנבך Offenbachתצ"בשניאור פיבוש בן יעקבמשניות <מלא כף נחת> - 8 כר'
קראקאת"ג - ת"דששה סדרי משנהמשניות <דפוס קראקא> - 6 כר'

ניו יורק 1934New Yorkהורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלוימשניות אין אידיש - ברכות א
ירושליםתשס"זמשניות ע"פ ראשונים ואחרוניםמשניות דעת אליהו - 3 כר'
ירושליםתשנ"טמשנהמשניות זכר חנוך - 13 כר'

אורדיאה מרה Oradeaתרצ"זמשנה. תרצ"ז. גרוסורדיןמשניות זכרון אבות
בני ברקחש"דליפשיץ, ישראל בן גדליהמשניות זרע ישראל - זרעים



ונציה Veniceתט"ו - תי"זמשנהמשניות זרעים מועד נשים
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"א - תרפ"במשנה. תרפ"א. פיטרקובמשניות זרעים עם תוספות חכמים ומנחת יצחק

לבוב Lvovתרל"ומשנהמשניות זרעים
בני ברקתש"עששה סדרי משנהמשניות טהרות <לימודי דעת> - 2 כר'

ירושליםתשע"זכולל טהרות תורת נתנאלמשניות כלים - קובץ תורת נתנאל
רמת גןתשכ"חמ. בר-יוסףמשניות לעם - 11 כר'

ירושליםתשפ"אמרגולין, הדר יהודהמשניות מבוארות <קל כנשר> - מועד
בני ברקתשס"בקמחי, יעקבמשניות מוארות - 4 כר'

חמ"דחש"דמכון טורי זהבמשניות מנוקדות - 3 כר'
קושטאשמ"ג - שנ"המשניות. קושטא.משניות מסדר זרעים

אמסטרדם1927טל, צדוק בן משה טוביהמשניות מסכת ברכות עם תרגום הולנדית ועם הערות
ירושליםתשל"חשטולברג, אריהמשניות מסכת הוריות

ירושלים Jerusalemתשט"זאונגר, אברהם צבימשניות מסכת מקואות <מחנה אברהם>
מאונט קיסקאתשכ"אוייסמאנדל, חיים מיכאל דוב בן יוסףמשניות מסכת פסחים עם ליקוטים ופירושים

ירושליםתשע"דרייכנברג, שאול יוסףמשניות מסכת שביעית <דברי שיר - דברי הלכה>
בני ברקתשנ"וגרשטין, יונתן בן ישראל יצחקמשניות מצוירות - 9 כר'

ברלין 1916Berlinהופמאן, דוד צבי בן משהמשניות מתורגמים ומפורשים בלשון אשכנז - 2 כר'
ירושליםחש"דמערכת מתניתיןמשניות מתניתין - 2 כר'

קראקאת"דהלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלוימשניות נזיקין עם תוספות יום טוב
ורשה Warsawתרע"גאלפס, בן ציון בן ירמיהו עקיבאמשניות נשמת אדם ע"ט (ע"פ תפארת ציון וישראל)

אלעקסניץתקל"בחיים זכריהו, מהרובושוב - יעקב מרדכי בן זכריהומשניות סדר זרעים <משנת חיים>
ונציהש"ואשכנזי, בצלאל בן אברהםמשניות סדר טהרות עם הגהות כת"י ר' בצלאל אשכנזי ע
ונציהש"ואשכנזי, בצלאל בן אברהםמשניות סדר טהרות עם הגהות כת"י ר' בצלאל אשכנזי ע

וילנה Vilnaתרפ"טמשנה. תרפ"ט. וילנהמשניות סדר מועד - הוספות וחידושים
חמ"דחש"דקלצקין, משה הללמשניות ע"ב כליל תפארת ישראל - 3 כר'

ירושליםתשנ"הטוקצינסקי, אברהם (מפרש)משניות עם ביאור הצבי - מסכת ראש השנה
ברליןתרפ"ז?NAME#משניות עם ביאור ותרגום ללשון אשכנז - ב מועד
ברליןתרע"ט?NAME#משניות עם ביאור ותרגום ללשון אשכנז - ד נזיקין

ברליןתרצ"ג?NAME#משניות עם ביאור ותרגום ללשון אשכנז - 2 כר'
ברליןתרפ"ה?NAME#משניות עם ביאור ותרגום ללשון אשכנז - ה קדשים
ברליןתרפ"ח?NAME#משניות עם ביאור ותרגום ללשון אשכנז - א זרעים
ברליןתרצ"ג?NAME#משניות עם ביאור ותרגום ללשון אשכנז - ג נשים

ירושליםתשע"דגוטמן, צבימשניות עם ביאור מים טהורים - 4 כר'
ירושליםתשס"דקהתי, פנחס בן קהתמשניות עם ביאור ר"פ קהתי - 13 כר'

אשדודתש"סוייס, שמעון אהרןמשניות עם ביאורי הפוסקים - 3 כר'



בני ברקתשס"המפעל המשניותמשניות עם ילקוט ביאורים - 6 כר'
ניו יורקתש"ויעבץ, יוסף מאיר (מפרש)משניות עם עברי דייטש - 6 כר'

ניו יורקתשס"גגרינבוים, שמעיהמשניות עם פירוש סיעתא דשמיא - 4 כר'
ניו יורקתשכ"דבלקמן, שלום שרגאמשניות עם תרגום אנגלית - 4 כר'

ברלין Berlinתע"ו - תע"זחגיז, יעקב בן שמואלמשניות עץ החיים - 7 כר'
בית שמשתשע"הדוראן, שמעון בן צמחמשניות קנים ע"פ הרשב"ץ

בני ברקתשע"דקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלמשניות שביעית <דרך אמונה> - פירוש רבינו נתן אב היש
ירושליםחש"דוויסקופ, משהמשניות שינון המשנה

ניו יורקתשע"גהלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלוי -מנמשניות תוספות יום טוב המבואר <ששון יום טוב> - 5 כר
ירושלים Jerusalemתרס"ה אחריניימאן, יצחק פסח בן שלמה טוביהמשניות תמיד ומדות <אדרת הקודש>

ניו יורק New Yorkתש"זהרצוג, יעקב דוד הלוימשניות - ברכות, פאה, דמאי
אמשטרדם Amsterdamתכ"דמשנהמשניות

ברלין Berlinתרכ"גמשנה. תרכ"ג. ברליןמשניות - זרעים
בני ברקתשנ"וברוורמן, אליעזר בן נתןמשנת אב - הוריות

זיטומיר Zhitomirתרכ"חיפה, אברהם בן צבימשנת אברהם
ירושליםתשע"במימון, אברהם בן נתןמשנת אברהם - 2 כר'
בני ברקתשס"וסטוארט, אברהם בן משה הלוימשנת אברהם - 8 כר'
ניו יורק New Yorkתש"ד - תש"יפרייס, אברהם אהרן בן יוסףמשנת אברהם - 2 כר'

ירושליםתשס"גישיבת פינסק קרליןמשנת אהרן - בבא בתרא
ירושליםתשס"דקובץ ישיבת משנת אהרןמשנת אהרן
ירושליםתשס"חאדרי, ישי בן יהודהמשנת איש

מודיעין עיליתתשע"ויעקבזון, אברהם ישעיהו בן טוביהמשנת איש - חלה
ירושליםחש"דוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאלמשנת אליהו - 23 כר'

בני ברקתשמ"זמויאל, אליהומשנת אליהו
ירושליםתשמ"גמישקובסקי, רפאל אליהו אליעזר בן חזקיהו יוסףמשנת אליהו - 2 כר'

דרוהוביץ' Drogobychתרס"ומישל, אליעזר בן דוב הלוימשנת אליעזר - 2 כר'
אנטוורפןתשע"בעקשטיין, אליעזר שמעוןמשנת אליעזר - 6 כר'
ירושליםתשס"זקונשטט, אליעזר יחיאלמשנת אליעזר - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתר"ף-תרפ"בשפירא, אליעזר בן בן-ציון הכהןמשנת אליעזר - 2 כר'

בני ברקתשפ"אצדוק, אריאלמשנת אריאל - שבת, עירובין, או"ח
תל אביבתשכ"חיוכט, אריה לייבמשנת אריה - 2 כר'
ירושליםחש"דלוין, אריהמשנת אריה - 5 כר'
בני ברקתשע"דגרבוז, איתמר בן אברהם נחמשנת בבא מציעא
ניו יורקתש"מדייטש, יהודה יואלמשנת בית אבא
בני ברקתשפ"אקורח, עזרא בן יוסףמשנת בכורות



בני ברקתשס"גקורח, עזרא בן יוסףמשנת בכורים - פירוש המשניות לרמב"ם בכורים, חלה
תשס"זקנפלמכר, מרדכי בן יוסףמשנת בן פקועה

בני ברקתשנ"בזילבר, בנימין יהושע בן ברוךמשנת בנימין
ניו יורק New Yorkתש"חזילברברג, אברהם בנימין בן מיכאל משה יהודהמשנת בנימין

ירושליםתשס"גליפשיץ, אפרים שמואל בן משה חייםמשנת בר חיובא
בני ברקתשנ"גהאס, ברוך בן יצחק דבמשנת ברוך - ברכות
ירושליםתשע"זטולידנו, רפאל ברוך בן אברהםמשנת ברוך - 5 כר'

מודיעין עיליתתש"עקסלר, יוסף בן מאירמשנת ברכה
בני ברקתשס"טאסבן, אברהם בן אליהומשנת ברכות
ירושליםתשס"גגלעדי, דוד בן ששוןמשנת דוד

ירושליםתש"פחיון, דניאלמשנת דניאל - 2 כר'
אלטונה Altonaתקע"ה - תקע"והיילבוט, אלעזר לאזי בן יוסףמשנת דרבי אליעזר - חו"מ
פיורדאתקמ"אאיגר, עקיבא בן שמחה בונםמשנת דרבי עקיבא - 3 כר'

רכסיםתשע"זמשנת האדם
חמ"דתש"פאדלר, שאול בן קלמןמשנת האוחזין - בבא מציעא

ירושליםתשע"חוינד, אליעזר זאב בן ישעיהומשנת האותיות
מודיעין עיליתחש"דקליין, משה בן מנשהמשנת האישות
ירושליםתשע"טורנר, נתנאלמשנת הבכורה
ירושליםתשס"בויספיש, נחום מנשהמשנת הברכה
חמ"דתש"פאדלר, שאול בן קלמןמשנת הבתים
ירושלים Jerusalemגורן, שלמה בן אברהםמשנת הגורן

קרית גתתשע"זכולל אברכים דחסידי סלונים - קרית גתמשנת הגזילה
ירושלים Jeruasalemתשע"ואסיפת חיבורים בעניני גיטיןמשנת הגט

ירושליםתשע"דברכה, אליהו בן דניאלמשנת הגט - 2 כר'
חמ"דחש"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)משנת הגר"א
ירושליםתשס"טקליין, משה בן מנשהמשנת הגר

ירושליםתשנ"דהיילפרין, יעקב מאיר שמחה (עורך)משנת הדברי חיים
בית שמשתשס"זרבינוביץ, אליעזר בן אלחנן יעקב דוד הכהןמשנת הדעת
קרית גתחש"דכולל אברכים דחסידי סלונים - קרית גתמשנת החזקה

ירושליםחש"דלוסטיגמן, אשר זעליגמשנת החסידות - 10 כר'
ירושליםתשע"זכולל תורת זאב - זרעיםמשנת היובל
ירושליםתשע"אפנירי, משהמשנת היחוד

ניו יורקתשס"בקובץמשנת הישיבה - 2 כר'
ביתר עיליתשוורץ, ישעיהומשנת הכיבוד

מודיעין עיליתתשע"גקליין, משה בן מנשהמשנת הכתובה - 2 כר'



ביתר עיליתתש"פולס, אהרון הלוימשנת הלוי - 3 כר'
מאנסיתשס"אשארר, רפאל הלוי בן גדליהמשנת הלוי - 5 כר'

תשס"טשולזינגר, משה אלעזר הלוימשנת הלוי - מלאכת בורר
ירושליםתשע"דיחיאל מיכל, המגיד מזלאטשוב - הורוויץ, אליעזרמשנת המגיד מזלאטשוב - 2 כר'

נתניה Netanyahחש"דאדלר, משה מישל הלוימשנת המדות - 3 כר'
כפר הרוא"התשמ"הנריה, משה צבי בן פתחיהמשנת המהר"ל בנתיבות עולמנו

בני ברקתשע"טגרבוז, איתמר בן אברהם נחמשנת המועדים - 7 כר'
חמ"דתשס"גשטרנבוך, משה בן אשרמשנת המועדים - חנוכה

חמ"דחש"דמושקוביץ, יואלמשנת המיגו
מודיעין עיליתתשע"חזיצמן, אברהם בן יחיאל מנחםמשנת המלבן

ירושליםתשע"דטולידאנו, רפאל ברוך בן אברהםמשנת המלך - עבודה זרה
ירושלים Jeruasalemתשע"וורנר, נתנאלמשנת המנחה
ירושליםתש"פורנר, נתנאלמשנת המעילה

ביתר עיליתתשס"חשווארץ, ישעיהו בן חיים יעקבמשנת המשפט - 3 כר'
חמ"דתש"פאדלר, שאול בן קלמןמשנת הנדר
מודיעין עיליתתש"עברנדוין, משה יו"ט בן יעקב מרדכימשנת הנזיר
ירושליםתשס"הכהן, דודמשנת הנזיר

בני ברקתשע"הריבלין, יוסף יהושע בן שמואלמשנת הנחלות
חמ''דתשס''הסעדה, אילן -  אלול, דניאלמשנת הסופר

בני ברקתשע"בשטרן, יעקב מאירמשנת הסופר - על קסת הסופר
ירושליםתשע"זקאהן, אברהם זאב בן ישראל הכהןמשנת הסת"ם
בני ברק Bene Berakתשע"וחבזה, ישראלמשנת העיבור
פרמישלה Przemyslתרנ"אלאנדמאן, מנחם מנדל בן צבי הירשמשנת העתים
תל אביבתשס"הזנדר, משה פנחס בן מאיר נחוםמשנת הצניעות
קרית גתחש"דכולל עיון כנסת ישראלמשנת הקבוע

בני ברקתשע"זפוליטנסקי, משה בן יהודהמשנת הקידושין
בני ברקתשס"האשר בן יחיאל (רא"ש) - כהן, ישעיה (עורך)משנת הרא"ש - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"גטכורש, כתריאל פישל בן אלכסנדר סנדר גדלימשנת הרב רמ"א עמיאל בהלכה ובאגדה
ירושלים Jerusalemתרצ"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןמשנת הרב - 3 כר'

ירושליםתשע"וקאהן, אברהם זאב בן ישראל הכהןמשנת הרבית
קרית גתחש"דכולל עיון כנסת ישראלמשנת הרוב

ירושליםתשס"המשה יהודה ליב בן יעקב מסאסובמשנת הרמ"ל
בני ברק Bene Berakתשע"ווייץ, שאול חייםמשנת הש"ס

רכסיםתשע"הקובץמשנת השביעית
בני ברקתשנ"חאפשטיין, אלעזר דוד - גרבוז איתמרמשנת השבת - 3 כר'



ירושליםתשס"גזנדר, משה פנחס בן מאיר נחוםמשנת השבת - 2 כר'
ניו יורקתשס"גקובץמשנת השבת

קרית גתתשע"חכולל אברכים דחסידי סלונים - קרית גתמשנת השומרים
מודיעין עיליתתשע"טאסנפי, שי בן אברהםמשנת השכירות
ירושליםתש"פקאהן, אברהם זאב בן ישראל הכהןמשנת השמחה
קרית אונותשס"אאשואל, אביעד בן שלוםמשנת השמטה
ניו יורק New Yorkתשס"חפאללאק, שלוםמשנת השמיטה

רמת מגשימיםתשנ"הקובץ תורנימשנת השמיטה - 2 כר'
ירושליםתש"נקליין, מנשה בן אליעזר זאבמשנת התורה

ירושליםתשנ"ווויספיש, נחום מנשהמשנת התלמוד - 6 כר'
ירושליםחש"דשמאי, שמואלמשנת התערובות

מודיעין עיליתתשע"טמילר, שלמה בן שרגאמשנת ויכולו
ירושליםתשע"חורנר, נתנאלמשנת זבחים

ירושליםתשס"בויספיש, נחום מנשהמשנת זכויות היוצר
ליקוודתשע"המכון משנת רבי אהרןמשנת זרעים - 7 כר'

ירושליםתשע"גטולידאנו, רפאל ברוך בן אברהםמשנת חולין
בני ברקתשע"בקורח, עזרא בן יוסףמשנת חולין
בני ברקתשע"דרוטמן, נתן אהרן בן אברהם יוסף הלוימשנת חולין

ירושליםתשנ"דלייזרזון, שמחה בונם בן אברהם יוסףמשנת חיי שעה
בני ברקתשס"השטינברג, חיים מאיר יחיאל הלוי בן שרגאמשנת חיים <על התורה> - 5 כר'

ללוש, חיים בן יצחקמשנת חיים - 2 כר'
ישראלתשע"טקדוש, חיים בן דוד (עליו)משנת חיים

בני ברקתשע"השטינברג, חיים מאיר יחיאל הלוי בן שרגאמשנת חיים - 31 כר'
מודיעין עיליתחש"דקנר, יהודה בן יוסףמשנת חיל - 2 כר'

ניו יורקחש"דהורוויץ, משולם פייבוש הלוימשנת חכמים <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושליםתשנ"זהוכגלרנטר, יוסף בן יעקב יצחקמשנת חכמים (יבין שמועה - צפנת פענח)

לבוב Lvovתק"נ - תקנ"בהוכגלרנטר, יוסף בן יעקב יצחקמשנת חכמים
לבוב Lvovתרס"זהורוויץ, משולם פייבוש הלוימשנת חכמים - 3 כר'
ונדסבק Wandsbeckתצ"גחאגיז, משה בן ישראל יעקבמשנת חכמים - 4 כר'

ירושליםתשנ"טפנט, חיים אלתר בן אברהם שמואלמשנת חכמים - א
ירושלים Jerusalemתרצ"דשפירא, אברהם אלימלך בן ישראלמשנת חכמים
ירושלים Jerusalemתשס"בגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברמשנת חנוך
ירושלים Jeruasalemתשע"דקליין, מנשה בן אליעזר זאבמשנת חנוכה
ביתר עיליתתש"פשוורץ, ישעיהמשנת חנוכה

ירושליםתשע"זריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם - גולן, נירמשנת חסידים <פרי הג"ן>



קרקוב Cracowתרמ"טריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםמשנת חסידים <טעם עצו>
ירושליםתרל"חריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםמשנת חסידים <מגיד משנה>

שימלוי Simleul Silvתרס"טריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםמשנת חסידים <מגיד שני>
ירושליםתשנ"חריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםמשנת חסידים <עם הוספות מכת"י>

אמשטרדם,(תק"ב)ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםמשנת חסידים - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתקכ"דתפילות. סידור. תקכ"ד. אמשטרדםמשנת חסידים
קורץ Koretsתקמ"התפילות. סידור. תקמ"ה. קורץמשנת חסידים
בני ברקתשע"זמגיד, אברהם בן מאיר מנחםמשנת חציצה
בני ברקתשע"זמגיד, אברהם בן מאיר מנחםמשנת טהרה
בני ברקתשע"טקורח, עזרא בן יוסףמשנת טהרה

בני ברקתשע"חגרבוז, איתמר בן אברהם נחמשנת טהרות - 10 כר'
ירושליםתשע"אטולידאנו, רפאל ברוך בן אברהםמשנת טהרות

לייקוואדתשס"זמכון משנת רבי אהרןמשנת טהרות - 2 כר'
בני ברקתשמ"חרוטברג, זלמן בן טוביהמשנת טוביה - 7 כר'

בני ברקתשס"וגרבוז, איתמר בן אברהם נחמשנת יבמות
ירושליםתשע"טברכה, יהודהמשנת יהודה

בני ברקתשע"חליפקוביץ, אברהם יצחק בן מיכל יהודהמשנת יהודה - 2 כר'
ורשה Warsawתרס"חמאלין, יוסף שרגא בן איסר יהודהמשנת יהודה

בני ברקתשנ"טצארום, יהודהמשנת יהודה - שבת
ישראלתשע"טקדוש, ציון בן דודמשנת יהודה - מכות, שבועות

ירושליםתשע"אחילו, יהושע בן ציוןמשנת יהושע - 9 כר'
בני ברקתשע"גשטינברג, יואל בן  חיים מאיר יחיאל הלוימשנת יואל ימי הנעורים

ירושלים Jerusalemתש"אדיסקין, יואל בן מנחם נחוםמשנת יואל
ירושליםתשל"זמכון חת"ם סופרמשנת יום הכיפורים

בני ברקתשע"דמגיד, אברהם בן מאיר מנחםמשנת יום טוב
ליקוודתשע"דמוסקוביץ, ישראל שלמה - שפירא, נחוםמשנת יום טוב - ביצה

ירושליםתשנ"וליברמן, יוסףמשנת יוסף <אגדות הש"ס> - 2 כר'
ירושליםתשנ"חליברמן, יוסףמשנת יוסף <דרשות ומאמרים> - 3 כר'

ירושליםתש"עליברמן, יוסףמשנת יוסף <סוגיות הש"ס> - 2 כר'
ירושליםתשל"טליברמן, יוסףמשנת יוסף <שו"ת> - 14 כר'

ירושליםתשע"זבן דוד, יהודה (עורך) -משנת יוסף - 31 כר'
ירושליםתשנ"בליברמן, יוסףמשנת יוסף - 5 כר'

תש"פאשלג, יעקב ישראל בן חיים שלמהמשנת יושר
ירושליםתשס"זחביב, ישראל בן יחזקאלמשנת יחזקאל

מודיעין עיליתתשס"זקלאזן, יחיאל בן שמעוןמשנת יחיאל - 6 כר'



לידעזתרע"גמנדלסון, יעקב בן-ציון בן מנחם הכהןמשנת יעב"ץ <לקח טוב> - חגיגה
ניו יורק New Yorkתרפ"המנדלסון, יעקב בן-ציון בן מנחם הכהןמשנת יעב"ץ

ירושלים Jerusalemתשי"ד - תשכ"גזולטי, יעקב בצלאל בן משה אריהמשנת יעבץ - 4 כר'
חמ"דתשס"דישראלי, יעקב בן גבריאלמשנת יעקב - 2 כר'

חמ"דחש"דמרגליות, יעקב ישראל בן דוד מרדכימשנת יעקב - בבא קמא
חיפהתשנ"זרוזנטל, יעקב ניסן בן אברהם דודמשנת יעקב - 15 כר'
ירושליםתשס"חבלעדי, יצחק בן שלמה הלוימשנת יצחק - 5 כר'

ירושליםתשע"חהדר, יצחקמשנת יצחק
בני ברקתשנ"ווסרמן, רפאל יצחק בן נחמןמשנת יצחק

ירושליםתשס"דשינדלר, רפאל בן לוי יצחקמשנת יקרה - 2 כר'
ירושליםתשס"גמאסף תורנימשנת ירושלים - 2 כר'

ירושליםתשנ"השוויי, מנשה נתנאל בן דודמשנת ירושלים
ירושליםתשל"דקרלינסקי, ישעיהו בן אשרמשנת ישעיהו

ניו יורק New Yorkתש"כבלומנפלד, מאירמשנת ישראל - 2 כר'
ירושליםתשס"טוינמן ,ישראל בן מנחם מנדלמשנת ישראל

לייקוואדתשע"גכהן, אברהם ישעיהו בן שרגא פייוולמשנת כהן - 3 כר'
ירושליםתשע"וכהן, יוסף נסים בן יעקב ישעיהומשנת כהן - כיבוד אב ואם

פתח תקוהתשע"וכולל הגר"אמשנת כולל הגר"א - ב
בני ברקתשע"בגרבוז, איתמר בן אברהם נחמשנת כתובות

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"זדיקער, לוימשנת לוי - תורה ומועדי השנה
ניו יורקתשע"הרוזנברג, משולם זלמןמשנת מהר"ל
בני ברקתשע"במגיד, אברהם בן מאיר מנחםמשנת מוקצה
מודיעין עיליתתשס"טרותן, צבי דב בן זאבמשנת מוקצה

לייקאוודתשע"טפורר, מנשה בן ראובןמשנת מנשה - 9 כר'
ירושליםתש"פלנג, משהמשנת מקואות
מודיעין עיליתתשע"אאמסילי, מרדכי בן יהושעמשנת מרדכי

בני ברקתש"נבלוי, משה בן שלוםמשנת משה - 10 כר'
ירושליםתשע''גדישון, משה שניאור זלמן בן שמואלמשנת משה - 2 כר'

ירושליםתשס"טדישון, שניאור זלמןמשנת משה - גרים, מזוזה
ירושליםתשמ"אטרויבע, חנוך משה אליהו בן אפריםמשנת משה
מעלה אדומיםתש"פאייזנשטיין, אהרן זאבמשנת נגעים
חמ"דתשע"טאדלר, שאול בן קלמןמשנת נזיקין
ירושלים Jeruasalemתשע"הטולידאנו, רפאל ברוך בן אברהםמשנת נזיר

ירושליםתשכ"טרוז'נסקי, נחמיה בן שמואל אליהומשנת נחמיה - 2 כר'
מודיעין עיליתתשפ"אמלינובסקי, נתן בן בן דוד אלכסנדרמשנת נתן - 2 כר'



ירושליםתשס"בסופר, זלמן דוד ישעיה בן יוחנןמשנת סופר - שבועות
ירושליםתשע"גסופר, זלמן דוד ישעיהמשנת סופר - א

שראלתשמ"גכהן, ישראל מאיר - ווגל, יונה נחוםמשנת סופרים <עם ביאור באנגלית>
ניו יורקתשל"טכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - מכון משמרת סתמשנת סופרים <אותיות א ב> עם משמרת סת"ם

בני ברקתשמ"הגרינפלד, דוד לייב - גרנטשטיין, שמואל אליהומשנת סופרים עם משמרת סת"ם
ירושליםתשנ"חדרעי, יהודה בן אליהומשנת עזר - 2 כר'

בני ברקתשפ"אבעילום שםמשנת עירובין
בני ברקתשע"הקורח, עזרא בן יוסףמשנת עירובין

בני ברקתשס"גלורינץ, יוסף אריה - שיין, שלמה יעקב - קנייבסקי,משנת פיקוח נפש
ירושליםתש"עהאגר, מנחם מנדל בן חייםמשנת צדיק

ירושליםתש"פטירני, מיכאלמשנת צדיקים
ירושליםתשכ"גקאהן, משה הללמשנת צדיקים

בני ברקתשע"הבוגנים, ציון שמעוןמשנת ציון - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הבאקשט, אריה לייבמשנת קול אריה
בני ברקתשע"זגרבוז, איתמר בן אברהם נחמשנת קידושין
ירושליםתשנ"בויספיש, נחום מנשהמשנת קידושין

שלוניקי Salonikaתרי"גדי טולידו, אליעזר בן חייםמשנת ר' אליעזר - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"ה - תרע"ברבינוביץ, בנימין בן יחיאלמשנת ר' בנימין - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשט"ופרוש, עקיבא בן שלמה זלמןמשנת ר' עקיבה - א
ניו יורק New Yorkתש"במזאה, אליהו מרדכי הכהןמשנת רא"ם
ירושליםתשכ"טרבין, יהודה הכהןמשנת ראב"י

ירושלים Jerusalemתש"יבארי (קולודנר), ישראל הלוימשנת ראשונים - 3 כר'
ליקוואודתשס"בקוטלר, אהרןמשנת רבי אהרן <מאמרים ושיחות מוסר> - 4 כר'

ירושליםתשמ"הקוטלר, אהרןמשנת רבי אהרן <שו"ת> - 2 כר'
ליקוודתשפ"אקוטלר, אהרןמשנת רבי אהרן - 15 כר'

ירושליםתשס"חטרילנגר, אליעזר בן יוסףמשנת רבי אליעזר <מהדורה חדשה>
ירושליםתשס"הרבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילימשנת רבי אליעזר <משנה שלימה>

שקלוב Shklovתקע"טאליעזר בן יעקב גרייברמשנת רבי אליעזר בן יעקב
ניו יורק New Yorkתרצ"דמדרש אגורמשנת רבי אליעזר עם פרוש

ירושלים Jeruasalemתשע"ואלנדאף, רפאל ברוךמשנת רבי אליעזר
פרנקפורט דאודר Franתס"חטרילנגר, אליעזר בן יוסףמשנת רבי אליעזר
ניו יורק New Yorkתרצ"דמדרש אגורמשנת רבי אליעזר
ניו יורקתרצ"דענעלאו, הלל גרשםמשנת רבי אליעזר
בני ברקעפשטיין, אליעזר יהושע הלוימשנת רבי אליעזר
וילנה Vilnaתרנ"הברכהן, אלעזר בן דובר יהודה ליב הכהןמשנת רבי אלעזר



ירושליםתשנ"אלפידות, גרשוןמשנת רבי גרשון
ירושליםתשע"זלאער, חייםמשנת רבי חיים - ב"ק

פיוטרקוב Piotrkowתר"צשור, יעקב בן אלישע יצחקמשנת רבי יעקב - 2 כר'
ירושליםתשע"חאדלר, נתן בן יעקב שמעון הכהןמשנת רבי נתן <מהדורה חדשה>

פרנקפורט דמין Frankfתרכ"באדלר, נתן בן יעקב שמעון הכהןמשנת רבי נתן
ירושליםתשל"וכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלמשנת רבינו יוסף הרוגאצ'ובי

בני ברקתשס"זאיגר, עקיבא בן משה - לורינץ אריה בן שלמה זלממשנת רבינו עקיבא איגר <האיר יוסף> - 8 כר'
בני ברקתשס"דקורח, עזרא בן יוסףמשנת ריבית

ניו יורקתשס"אשווימער, חיים ישעיהמשנת רמ"א - מקוואות
בני ברקתשע"המגיד, אברהם בן מאיר מנחםמשנת שביעית
בני ברקתשפ"אקורח, עזרא בן יוסףמשנת שבת
בני ברקתשע"דמגיד, אברהם בן מאיר מנחםמשנת שבתון

בני ברקתשע"דמגיד, אברהם בן מאיר מנחםמשנת שהייה והטמנה
ירושליםתשע"בלורינץ, יוסף אריה בן שלמה זלמןמשנת שלוח הקן (האיר יוסף)

ניו יורקתש"סגוטליב, שלום מנשה בן צבי יהודהמשנת שלום - 7 כר'
ניו יורקתשס"חפאללק, שלוםמשנת שלום
ירושליםתשנ"בוורטהיימר, שלמה אהרן בן יעקבמשנת שלמה

בני ברקתשס"זרביבו, שלמה בן דודמשנת שלמה - 2 כר'
חיפהתשס"דשלוש, שלמה בן אברהםמשנת שלמה - 3 כר'

בני ברקתשפ"אאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןמשנת שמואל - זמן שמחתנו
ירושלים Jeruasalemתשע"וברוק, שמואל בן אליהו יצחק מנחםמשנת שמואל - 2 כר'

טבריהתשס"בורנר, שמחה בונם בן אשר זאבמשנת שמחה
מונסיתשע"ההרצוג, לוי יצחקמשנת שפת אמת

ירושליםתשע"חשלנגר, רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חייםמשנת תורה - 3 כר'
בני ברקתשע"דקורח, עזרא בן יוסףמשנת תחומין
ירושלים Jeruasalemתשע"וורנר, נתנאלמשנת תמורה

נתניהתשע"זמשנת תנאים <משנה ותוספתא> - 6 כר'
חמ"דתשע"טאדלר, שאול בן קלמןמשנת תשביתו

ירושלים Jeruasalemתשנ"במנדלזון, מנחם מנדל בן בנימיןמשנתה של אגודת ישראל
ירושלים Jerusalemתשי"טשעוועל, חיים דובמשנתו של הגאון רבי עקיבא איגר בגליון הש"ס

ירושליםתשל"דירון, צבימשנתו של הרב קוק
ירושלים Jeruasalemתשע"בבלוי, עמרם בן שלמה יצחקמשנתו של רבי עמרם

הנדל, שלמה זושא הכהןמשנתם סדורה - 6 כר'
אור עציוןתשנ"וספר זכרוןמשעבוד לגאולה מפסח עד שבועות

ירושלים,תש"גכהן, יהודה פינחס בן מרדכי יצחקמשעבוד לגאלה



לייקוואודתשע"זמיימון, משהמשעול הכרמים
ירושליםתשע"טעגמי, יעקב לוימשעול יעקב - 2 כר'

בני ברקתשס"בסאלאוויציק, יוסף דב בן יצחק זאבמשעורי הגרי"ד - זבחים
טלז Telsiaiתרצ"ב - ת"שבלוך, יוסף יהודה ליב בן מרדכימשעורי רבינו <שעור דעת> - 5 כר'

טלז Telsiaiתרצ"ב - תש"גבלוך, יוסף יהודה ליב בן מרדכימשעורי רבינו <שעור הלכה> - 2 כר'
פירט Fuerthתקע"אהכהן, משולם זלמן בן שלמהמשען המים - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"דפרידמאן, שבתי זאב בן אברהם אליהומשען מים
פיוטרקוב Piotrkowתרס"טיחיאל משה בן מ ימשענת משה

תשע"טברויאר, אברהםמשעשעי דת יומיים - 3 כר'
ירושליםתשנ"זיוצא לאור ע"י המשפחותמשפחות יואל - אדלר - קרליבך

ורשה Warsawתרס"גאלבק, שלום בן יחזקאלמשפחות סופרים
ירושליםתש"כרלדר-פלדמן, יהושע 'ר' בנימין'משפחות סופרים

תל אביבתשמ"בשפירא, יעקב לייב בן יצחק דודמשפחות עתיקות בישראל
ברטיסלבה Bratislavaתרנ"בהוק, סיני בן הרמאןמשפחות ק"ק פראג

בני ברקתשנ"דפדר, יצחק שמעוןמשפחות רבנים אין אונגארין - 3 כר'
לונדון1957אויערבך, שמואל בן משהמשפחת אויערבך - 3 כר'

ירושליםתשל"האפרתי, נתןמשפחת אלישר בתוככי ירושלים
ירושליםתשל"טספר משפחהמשפחת במברגר
ורשה Warsawתרצ"חברודא, עזריאל מאיר בן שמחהמשפחת ברודא

בני ברקתשנ"גאדלר, מרדכי בן נתןמשפחת הרבנים אדלר
לונדוןתש"עגרינפלד, ישכר בעריש - הירשלער, שמעוןמשפחת השמעוני

חש"דתשמ"וחבשוש, יחיאל בן אהרןמשפחת חבשוש - א
וינה Viennaתרס"אאפשטיין, אברהם בן ישראלמשפחת לוריא

ניו יורקתשס"חסופר, אברהם יעקב בן ישראל מרדכי אפריםמשפחת סופרים
וילנה Vilnaתרמ"גרוזנפלד, שמואל בן בנימין וולףמשפחת סופרים
באר שבעתשנ"אאויערבך, שמואל בן משהמשפחת פצ'יפיצ'י

חמ"דחש"דקובו, אליעזר בבומשפחת קובו רבניה וגביריה
באר שבעתשמ"זאויערבך, שמואל בן משהמשפחת קוטק

ניו יורקתשנ"ורוזנבלט, נתנאל יהודהמשפחת רוזנבלט
ירושלים Jeruasalemתשע"וכץ, אהרןמשפט אהרן
ירושליםתשס"אמרגלית, משה בן ישראלמשפט אונאה
ליוורנו Livornoתקמ"זדה מיליו, משה בן מיכאלמשפט אמת
בני ברקתשנ"טשרעבי, זכריה יחיאל אביגד בן אבוסעודמשפט אמת
ירושליםחש"דכולל דרכי התורהמשפט ברור

ירושלים Jeruasalemתשע"ובלמס, שמואל בן אליהומשפט גרים - 2 כר'



בני ברקתשמ"טגרוס, מרדכי בן צדוקמשפט האבידה - חו"מ רנט - רעא
בני ברקתשע"גקסלר, אברהם בן מאירמשפט האומנים
ירושליםתשנ"חקצבורג, אוריאל צבי בן ישראל חיים הכהןמשפט האורים
ניו יורקתשע"דראטה, יחזקאלמשפט הארץ
ירושליםתשכ"ארוט, יחזקאל בן יצחק אייזיקמשפט הארץ

פראגתרפ"דבראדי, חייםמשפט הבחירה
ארה"בתש"עוידר, אהרןמשפט הברכות - ב
ירושלים Jeruasalemחש"דאוחנה, נהוראי יוסף בן שמעון מאירמשפט הגט - 3 כר'

אשדודתשנ"באטינגר, ברוך מרדכי בן דבמשפט החוב - מילי דגזילה
ירושליםתשע"טבראלי, אריאלמשפט החושן בימינו - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"גבארי, שלמהמשפט החושן
ירושליםתשע"גבית ההוראה משפט החושןמשפט החושן - טוען ונטען פ"ב-צ"ב

ביתר עיליתתשע"אריבלין, גדעון בן יצחק - אליה, משה דוד בן אשרמשפט החושן - ג
ביתר עיליתתש"עריבלין, גדעון בן יצחקמשפט החושן - 2 כר'
תשס"חשטיינהרטר, רפאל בן ישכרמשפט החושן - 4 כר'

בני ברקתשנ"טריסנר, יעקב בן אברהםמשפט הטענה
ארה"בתשס"הוידר, אהרןמשפט היחוד

ליוורנו Livornoתרל"חאלמאליח, אליהו בן אברהםמשפט הירושה
ניו יורקתשע"המכון איגוד הכהניםמשפט הכהנים
תל אביב,תרצ"אטריוואקס, אברהם יצחק בן גבריאלמשפט הכותל

ירושליםתשע"אבר שלום, אליהו חיים בן יוסףמשפט הכתובה - 8 כר'
ירושליםתשס"טישיבת ברית יעקבמשפט הלילה

מודעין עליתחש"דבריזל, דוד בן יוחנןמשפט המזיק - 2 כר'
ירושליםתשע"דטולידאנו, עובדיה יוסף בן מרדכימשפט המכירה

ירושלים Jerusalemתשס"הפדרבוש, שמעון בן צבי הרשמשפט המלוכה בישראל (מה' שניה מורחבת)
ירושלים Jerusalemתשי"טפדרבוש, שמעון בן צבי הרשמשפט המלוכה בישראל

ניו יורק New Yorkתש"יגרשוני, יהודה בן גרשון יצחקמשפט המלוכה
ירושליםתשל"באריאלי, שמריהו בן יצחקמשפט המלחמה

אשדודתשס"טפינטו, יוסף בן חייםמשפט המלך
ירושליםתשס"אמילר, מנשה יוסף בן שלמה הלוימשפט המלכים בתנ"ך

ירושליםתשע"זלוי, יונתן בן יעקבמשפט המציאה
מודיעין עיליתתשע"טכולל חושן משפט קרלין סטולין - מודיעין עיליתמשפט המצרנות
ביתר עיליתתש"פרוזנטל, אלעזר מרדכימשפט המשא

תל אביב,תש"א,שפטלוביץ, אלחנן ארויןמשפט המשפחה והירושה היהודי ושימושו בארץ-ישראל
פתח תקוהתשנ"אריסנר, יעקבמשפט הנזיר



בני ברקתשס"בשטיינמץ, פרץ טוביה בן יוסף יוזפא צבימשפט העדות
ירושליםתשע"וטולידאנו, עובדיה יוסף בן מרדכימשפט העדים
ירושליםתש"סדישון, צבי הירש חיים בן שמואלמשפט הערב

אשדודתשס"זרוזנר, יוסף בן יהודה אריהמשפט הפועלים
ירושלים Jerusalemתש"טרגנשברג, אלתר דוד בן אליהו אברהםמשפט הצבא בישראל

ביתר עיליתתשע"חשוארץ, מתתיהו בן שמעוןמשפט הצוואה <צוואות וירושות> - 2 כר'
ירושליםתשס"טקובץ ישיבת כוכב מיעקבמשפט הצנועין
אודסה Odessaתרנ"וספקטר, לוי בן אליעזר מנחםמשפט הקורא

ירושליםתשס"חטולידאנו, עובדיה יוסף בן מרדכימשפט הקנין - 5 כר'
ירושליםתשי"טבלומנטל, ישראל חייםמשפט הקרבנות - 2 כר'

ארה"בתשע"גוידר, אהרןמשפט הרבית
בני ברקתשע"אקמניץ, יהודה בן יצחקמשפט הרוב

מודיעין עיליתתשס"זברנדויין, משה יום טוב בן יעקב מרדכימשפט השבועה
חמ"דתשע"זוידר, חיים משולםמשפט השבועה
ירושליםתשס"המנדל, מלכיאלמשפט השבועה
תשע"ואשלג, יעקב ישראל בן חיים שלמהמשפט השומר

ירושליםתשס"וטולידאנו, עובדיה יוסף בן מרדכימשפט השכירות
בני ברקתש"עקסלר, אברהם בן מאירמשפט השכנים

ירושליםתשס"בכהן, יקותיאל בן דבמשפט השלום - בין שלום לגירושין
אשדודתשנ"ובלומנטל, ד.משפט התוספות
ניו יורקתשע"באיכארן, גרשון חנוך הכהןמשפט התרועה
רמת גן Ramat Ganחש"דבר דע, יצחקמשפט והלכה
ירושלים Jerusalemתרס"דאלחאדיף, חיים בן אהרן בכורמשפט וצדק

אלכסנדריה Alexandriaתרנ"ד - תרס"גאבן-צור, יעקב בן ראובן (יעב"ץ)משפט וצדקה ביעקב - 4 כר'
בני ברקתשע"אחניכי הישיבותמשפט וצדקה - 2 כר'
ניו יורקתשע"גוויס, זאב יהודהמשפט יהודה - 3 כר'
קובנה Kaunasתרפ"חזוסמאנוביץ, יוסף בן אשר דובמשפט ירושת משרה

ביתר עיליתתשע"בברויאר, אברהם בן שלמהמשפט ישועות
לונדוןתשע"גקליין, שמחה יונהמשפט כהלכה - 2 כר'

אנטווורפןתשע"הגרוסמן, יששכר דובמשפט כתוב
בני ברקתש"מזיתון, ישראלמשפט כתוב
שלוניקי Salonikaתקנ"חפינסו, אברהם בן ישראלמשפט כתוב

שלוניקי Salonikaתרנ"ב-תרנ"האוטולינגי, משה יעקב בן דודמשפט ליעקב - ב
ניו יורק New Yorkתש"ומסקין, יעקב בן מרדכי הכהןמשפט ליעקב
לבוב Lvovתרנ"גרוהאטין, שרגא פייבל בן אליעזרמשפט מחוקק



ירושלים Jerusalemתש"וגרינשפאן, נחמן שלמה בן יעקב משהמשפט עם הארץ
קדומיםתשס"גגולדברג, זלמן נחמיה בן אברהםמשפט ערוך - 7 כר'

בני ברק Bene Berakתשמ"זמשה בן גרשון מזאלשיןמשפט צדק <מהדורה חדשה>
ירושליםחש"דאש, אילןמשפט צדק - 2 כר'

ירושליםתשע"אגולדשטיין, זאב - גאלדפיין משהמשפט צדק
שלוניקי Salonikaשע"ה - תקנ"המלמד, מאיר בן שם טובמשפט צדק - 5 כר'

לבוב Lvovתרל"המשה בן גרשון מזאלשיןמשפט צדק
מונקץ' Mukachevoתרמ"דפאנט, מנחם מנדל בן יחזקאלמשפט צדק
פרמישלה Przemyslתרע"דקוטנא, משה יהודה ליב בן אהרןמשפט צדק

תל אביב1978מגרלישווילי-גרשוןמשפט קוטיאסי
ירושליםתשס"זישיבת כוכב מיעקב - טשעביןמשפט קלב"ם

ניו יורקתשע"דבריסק, שמואל יהודהמשפט שי
פיוטרקוב Piotrkowתרס"גשוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןמשפט שלום

בני ברקתשע"באלבוים, שלמה בן יוסף יצחקמשפט שלמה - 2 כר'
ירושליםתשנ"הזעפראני, שלמה בן יצחקמשפט שלמה - 4 כר'

ירושליםתשע"באויערבך, אביעזרי זליג בן צבימשפטי אביעזרי
בית אלתשע"וזרביב, אברהם דבמשפטי אברהם
אקר, אהרןמשפטי אהרן
ירושלים Jerusalemתש"טרודנר, אברהם עקיבא בן משה פישלמשפטי אישות

ירושליםתשנ"זלוי, אליהומשפטי אליהו - 3 כר'
ירושליםתש"סוינברג, אלימלך בן נחמשפטי אלימלך - 7 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"דהלפרין, אברהם משה בן לוי יצחקמשפטי אמת
ירושליםתשע"בעטייה, גדעוןמשפטי אמת - 4 כר'
תל אביבתשכ"ושרעבי, זכריה יחיא בן אביגדמשפטי אמת - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתש"דגליק, ראובן בן נתן נטעמשפטי בני אדם - 5 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דאבן-לחמיש, שלמה - בויארסקי, גרשון מאירמשפטי ה'

בני ברקתשע"דקובץ הלכתי לדיני ממונותמשפטי ה' - ב
בני ברקתשע"זבן שמעון, נסים בן מנצורמשפטי הבשן - 4 כר'

ירושליםתשנ"הפרבשטיין, משה מרדכימשפטי הדעת
ירושליםתשס"זבית ההוראה "הישר והטוב"משפטי החושן - 2 כר'

חמ"דתשנ"טסגל, יהודה זרחיה בן שפטיה הלוימשפטי החן
קושטא Istanbulרע"ה-רע"חמשפטי החרם והנדוי והנזיפהמשפטי החרם והנדוי והנזיפה

רדלהים Roedelheimתקס"חהיידנהיים, בנימין וולף בן שמשוןמשפטי הטעמים
ירושליםתשל"אאבן-עזרא, אברהם בן מאירמשפטי הכוכבים - ספר המאורות

ירושליםתשל"והלוי, אליעזר בן יואלמשפטי הכתובה



בני ברקתשנ"חהלוי, הלל יצחקמשפטי הלוי - 7 כר'
וילנה Vilnaתרל"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)משפטי הלשון העברית

בני ברקתשנ"גלויפר, עודד ליפאמשפטי המיגו
ליקוודתשע"הסאראקע, אברהם דן הלוי בן מרדכי ברוךמשפטי המלך - ברית מילה

בני ברקתשס"גלויפר, עודד ליפאמשפטי הממון - 4 כר'
בני ברקתשע"חסעד, יונתן אלכסנדרמשפטי הנישואין
ירושלים Jeruasalemתשנ"זוויס, אליעזר שמחה בן שלמהמשפטי השכנים
ירושליםתשס"הסילבר, יצחק אייזיק בן מנחם מנלימשפטי השלום

ירושליםתשס"הששון, משה הלל בן אלישעמשפטי השליחות
קרית ספרתשס"הקרפף, משהמשפטי השם - 5 כר'

ירושליםתשנ"חשפיץ, צבי בן חיים יצחקמשפטי התורה - 7 כר'
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןמשפטי התורה, נבואה ונביא

ירושליםתשס"גהאזענפעלד, יוסף יצחקמשפטי התנאים
רחובותתשע"האוחיון, חייםמשפטי חיים - 2 כר'
ירושליםתשס"הבן חיים, אברהם בן דודמשפטי חיים - 2 כר'

בני ברקתשס"החיון, חיים בן אהליאבמשפטי חיים - סנהדרין
ירושלים Jeruasalemתש"פיוסף, יצחק בן עובדיהמשפטי יוסף - א
ביתר עיליתתשע"חמזרחי, יוסף חיים בן מאירמשפטי יוסף - א
ירושליםתש"פפליישמן, יוסףמשפטי יושר - א

קובנה Kaunasתרצ"ב - תרצ"הקסטין, יעקב אריה ליב בן דן זליגמשפטי יעקב - 2 כר'
ירושליםתשס"ושכנזי, יעקב בן מרדכימשפטי יעקב

מודיעין עיליתחש"דשעיו, יצחקמשפטי יצחק - 2 כר'
ניו יורקתשע"גהועד העולמי ליוחסין משפטי ישראלמשפטי ישראל
פתח תקוהתשס"גקובץ תורנימשפטי ישראל
בני ברקתשס"בשטרית, צוריאל בן אליהומשפטי ישראל
ירושליםתשס"גבנבנישתי, יגאל בן יהודהמשפטי מלוכה

ירושלים Jerusalemתש"ז - תשכ"דעוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלמשפטי עזיאל תנינא - א (או"ח)
תל אביב Tel Avivתרצ"העוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלמשפטי עזיאל - 14 כר'

תפרחתשנ"זספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקמשפטי צדק - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"בגרוסברג, אהרן חיים בן יחיאל גרשוןמשפטי צדקך - 2 כר'

בית שמשתשע"טכהן, מאיר בן משהמשפטי רבית
ירושליםתשס"טמזוז, אפרים זאב בן שמואלמשפטי רבית - 2 כר'
ירושליםתשנ"זישראלי, שאול בן בנימין איזראעליטמשפטי שאול - 2 כר'

בני ברקתשע"זהאיי בן שרירא גאון - יוז'וק, חיים בן שמעון אריהמשפטי שבועות <שמועות חיים>
בני ברקתשס"בהאיי בן שרירא גאוןמשפטי שבועות <מהדורת דומב>



ירושלים Jerusalemתש"כהאיי בן שרירא גאוןמשפטי שבועות - 5 כר'
בני ברקתש"פליפקוביץ, שלמה בן יחזקאלמשפטי שלמה

בני ברקתשס"דקרליץ, שלמה שמשון בן מאירמשפטי שלמה - 2 כר'
בית עוזיאלתשע"אהכהן, שמואל בן אברהםמשפטי שמואל - זרעים

ירושליםתשמ"דורנר, שמואל ברוך בן חנוך הניךמשפטי שמואל
ונציה Veniceשנ"ט - ש"סקלעי, שמואל בן משהמשפטי שמואל

וילנה Vilnaתרע"דרבינוביץ, שמואל יעקב בן יששכר ברמשפטי שמואל - 2 כר'
ירושליםתש"סמלכה, שמעון בן נסיםמשפטי שמעון - 4 כר'

ירושליםתשע"בקינד, דניאל בן צבי אברהםמשפטי תעשו
ירושליםתש"סשרים, עזרא בן משהמשפטי תשמורו
אלעדתשע"טבלוך, יוסף דבמשפטיו לישראל
ירושליםתשס"חמארבורגר, ארי שמעוןמשפטיו לישראל

בני ברקתשנ"הבן יעקב, צבי יהודהמשפטיך ליעקב - 11 כר'
ירושליםתשל"זגרינוואלד, יעקב יחזקיהו בן משהמשפטיך ליעקב
לייקוואודתשע"בקובץ - כולל זכרון שמואלמשפטיך ליעקב

ירושליםתשנ"בביבאס, שמואל בן אברהםמשפטיך שויתי - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"וגרינברג, גרשון - ידידיה, אסףמשפטיך תהום רבה

בני ברקתשע"דקליימן, שניאור זלמןמשפטים דד' מזיקים - קונטרס הגניבה והגזילה
קרקוב Cracowתרנ"אבירדוגו, רפאל בן מרדכימשפטים ישרים
שלוניקי Salonikaתצ"גבן חסון, שלמה - גאון, שמואלמשפטים ישרים

ירושלים Jerusalemתשט"זגינצבורג, יעקב משולם בן ישראלמשפטים לישראל
ירושלים Jerusalemתר"צ - תרצ"הכאלפון, יעקב בן יוסףמשפטים צדיקים - 2 כר'

ירושלים,,תרצ"ט]פאטאי, יוסף בן משהמשפני השירה
שלוניקי Salonikaתקצ"ג - תקצ"וקריספין, שמואל בן יהושע אברהםמשק ביתי

בני ברקתשע"גבעילום שםמשקה הרים - מועד
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןמשקה ישראל

זלכה, ינוןמשקיעים כהלכה
קושטא Istanbulר"עאברהם בן אליעזר הלוי (הזקן)משרא קטרין - 2 כר'

קניגסברג Koenigsberתרי"ח - תרי"טנבר, שמחה שמואלמשרת משה
ליוורנו Livornoתקפ"געטיה, יצחק בן ישעיהמשרת משה
מודיעין עיליתחש"דרוט, אלימלךמשתה גדול
כרם ביבנהתשע"הישיבת כרם ביבנהמשתה היין

פירט Fuerthתצ"זקאצנלנבוגן, מאיר בן חייםמשתה יין - 3 כר'
אלעדתשס"זמשולמי, כתריאל בן שמעוןמת לחיות

ברטיסלבה Bratislavaתרל"הליטש-רוזנבוים, משה אריה ליב בן יהודה הלוימתא דירושלים



תשע"טישיבת כתר תורהמתברכין שמעתתא - ברכות
כרם ביבנהתשע"וישיבת כרם ביבנהמתוך דבר הלכה

בני ברקתש"עכולל אהל חיים משהמתוך האהל - 2 כר'
ירוחםתשע"הסיביליה, יהושע בן יעקבמתוך האהל
בית שמשתשע"זקהילת אהלי יוסף בית שמשמתוך האהל
חמ''דחש''דבעילום שםמתוך האש

ירושליםתשמ"זשלוסברג הרשקוביץ, אהובה ליבהמתוך האש - שואתה של יהדות ראדין
ירושלים Jeruasalemתשע"בשטיינר, פועה בת שלמה זלמןמתוך ההפיכה
ניויורק NewYorkחש"דדירקטור, ישעיהו טוביה הלוימתוך העמק

ירושליםתשמ"גגליקסמן, פנחס זליגמתוך הפרשה
ירושליםתשמ"טקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק - שוורץ, חיים אבמתוך התורה הגואלת - 6 כר'

מתוספות הרשב"ם לרי"ף
באר שבעתשע"גהכהן, אברהםמתוק לחכי
אשדודתשס"איוסף בן מאיר הכהןמתוק לחכי

ירושליםתשס"המלול, משה בן רפאלמתוק לנפש ומרפא לעצם - 3 כר'
וניציאהשס"זזכות, אברהם בן שמואל. מיוחס לומתוק לנפש

ליוורנותר"חפרחי, יצחק בן שלמהמתוק לנפש - 2 כר'
פקשתרע"אשטרן, גרשון בן משהמתוק לנפש

פקש Paksתרנ"טאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעמתוק מדבש - 2 כר'
בני ברקתשמ"טמאזוז, מעתוקמתוק מדבש - מתוק לחכי

ניו יורקתשמ"טמייזליש, דוד דב בעריש בן שלמה זלמןמתוק מדבש - ג
ושי .Washington D. Cתרע"זסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירמתוק מדבש - 3 כר'
ליוורנו Livornoתר"חפרחי, יצחק בן שלמהמתוק מדבש - 3 כר'

קלינורדין Kleinwardeתרצ"חצוקר, אליעזר בן שלום דובמתוק מדבש
ירושליםתשכ"טפרחי, יצחק בן שלמהמתוק מדבש, טוב ירושלים

ירושליםתשס"טאמסלם, אברהם בן יצחקמתוקים מדבש
תל אביבחש"דגואטה, מאירמתוקים מדבש - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"זגוטמן, צבימתוקים מדבש - 2 כר'

ירושליםתשע"אזביחי, פנחסמתוקים מדבש
ישיבה גדולה רוזין סאדיגורהמתוקים מדבש - בבא מציעא

לודחש"דכהן, יאירמתוקים מדבש - 2 כר'
ירושליםתשס"זספר זכרוןמתוקים מדבש
ירושליםתשס"הפלעש, משה דוד בן שמואלמתוקים מדבש

ירושליםתשנ"אקובץ חידושי תורה כולל מן התורהמתוקים מדבש - נדה
ירושליםתשע"דקרדש, דוד אברהם בן דניאלמתוקים מדבש - 2 כר'



איזני Isnyש"אאליהו בן אשר הלוי אשכנזימתורגמן
לודתשס"וישיבת בן הזמנים לודמתורת הלומדים

ירושלים Jerusalemתש"דאלוני, נחמיה בן נפתלי הירץמתורת הלשון והשירה בימי הביניים
חמ"דתשע"זמינצר, יוסףמתורת הסוכה

בני ברקתשנ"וגוטמן, אריה יהודה בן חיים צבימתורת חג האסיף
בני ברקתש"סגוטמן, אריה יהודה בן חיים צבימתורת ימי הפורים
ירושלים Jerusalemתרפ"הריזיקוב, מנחם מנדל בן צבי יוסף הכהןמתורת צבי יוסף

מודיעין עיליתתשע"זוינטרויב, ישראל אליהו - לובנשטיין, יצחקמתורת רבינו
בני ברקתשס"דקפלן, אברהם שמחה בן נתנאל דודמתורת שמחה
חמ''דתש''פלוי, אלמוגמתורתו של מרן

ירושלים Jeruasalemתשע"האפשטיין, פנחסמתורתו של רבי פנחס - שביעית
מודיעין עיליתתשפ"ברוזין, יוסףמתורתו של רבינו הצפנת פענח - על התורה, מועדים ופר

ברוקליןתשד"םטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאמתורתו של רבינו - 4 כר'
בני ברקתשס"גמרקוביץ, יצחק בן יעקב מרדכימתורתו של רש"י - 4 כר'

ניו יורקתשל"בשעוועל, חיים דוב - הורביץ, אלעזרמתורתם של חכמי פרובאנס וספרד
תל אביבתשמ"זקליגר, איסר בן שמעון צבימתורתם של ראשונים
פיטסבורג Pittsburghתש"ולייטר, זאב וולף בן נתן נטעמתורתן של ראשונים

ישראלתש"עאסופת חידו"ת מתורתם של בני הישיבות בוגרי המתחזקים בתורה - 10 כר'
חיפה1983מנחם, נחוםמתחים ואפליה עדתית בישראל

ירושליםתשס"חפיירמן, דודמתי ישמעו ילדי בקולי
ירושלים Jerusalemתרצ"דמהדורת ר' בנימין מנשה לויןמתיבות

ירושלים Jeruasalemתשע"דעוז והדרמתיבתא (כג) בבא בתרא - 9 כר'
בני ברקתשס"במכון עטרות ישראלמתיבתא דרבנן - 2 כר'
בני ברקתשס"גתלמידי ישיבת פוניבזמתיבתא דרבנן - 3 כר'

ישראלתשע"אקאפח, אסתרמתימן לישראל
תל אביב Tel Avivתרצ"חגרידי, שמעון בן יחיאמתימן לציון

ירושלים Jerusalemתש"חשווארץ, חיים שלום בן אליעזרמתיקא כדובשא
ירושליםתשנ"דשטיגליץ, זאב אריה בן חיים אפרים נתןמתיקות אלול
ירושליםתשע"גשטיגליץ, זאב אריה בן חיים אפרים נתןמתיקות האדם
ירושליםתשע"ושטיגליץ, זאב אריה בן חיים אפרים נתןמתיקות השבת

ירושלים Jeruasalemתשע"גשטיגליץ, זאב אריה בן חיים אפריםמתיקות התורה - 2 כר'
ירושליםתשע"גשטיגליץ, זאב אריה בן חיים אפרים נתןמתיקות התפילה - 2 כר'

ירושליםתשס"ולויפער, רפאל בן אלטר גרשוןמתיקת הפרי <על פרי מגדים> - 4 כר'
ירושליםתש"פמכירות פומביותמתכא דמלכא - 2 כר'
ירושליםתשס"טגלזרסון, מתתיהומתמטיקה מהתורה



ליוורנו Livornoתר"גסיניגאליה, יעקב שמשון שבתי בן רפאל יששכרמתן בסתר - 3 כר'
מנשסתרתשפ"אזילביגר, מתתיהו אליהומתן נחליאל

בני ברקתשס"במלינובסקי, נתן בן דוד אלכסנדרמתן קדש - 4 כר'
מודיעין עיליתתשע"דתאומים, יוסף בן מאירמתן שכרן של מצוות <מהדורה חדשה>

פיטרקובתרמ"דתאומים, יוסף בן מאירמתן שכרן של מצוות
ירושליםתשע"טאשלג, יהודה ליב הלוימתן תורה <מהדורה מושלמת>

כפר חב"דתשנ"בשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקמתן תורה באור החסידות
ירושליםתשע"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שריקי,מתן תורה וסוד התורה באספקלרית רמח"ל <גילוי מלכות

ירושליםתרצ"גאשלג, יהודה ליב הלוימתן תורה - 3 כר'
ירושליםחש"דחברת יגדיל תורה בעלזאמתן תורתינו

בני ברקתשס"חארביב, בנימין - גוטליב, פתחיה אוריאלמתנה טובה - שבת
בני ברק Bene Berakתשע"ודוד, אלעזר בן בצלאלמתנה טובה
בני ברקתשכ"חהירש, שמשון בן רפאלמתנה טובה
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חזאוואדסקי, מיכאל זאב בן אהרן יחיאלמתנה טובה
מודיעין עיליתתש"פפילץ, אברהם אליהו בן עדיאלמתנה טובה

ירושליםתשמ"טזכאי, אהרןמתנה לבר מצוה - 3 כר'
בני ברקתש"נטורצ'ין, אלעזר צדוק בן יצחק יונהמתנה מועטת - 3 כר'

ירושליםתשע"דמויאל, מתן יעקב בן מרדכימתנה מרובה
ירושליםתשס"חלפקוביץ, יוסף שלמה הכהןמתנובת שדי - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשכ"בשפר, שאולמתנות כהונה
ירושליםתש"עגליק, ישראל בן יהושעמתנות שמים
חמ"דחש"דשרגל, אורי בן שמעוןמתנת אבות

לייקוודתשע"חשפיצר, אברהםמתנת אברהם - 2 כר'
ליקוודתשע"דלעווין, נתן בן אהרןמתנת אהרן - 3 כר'

ירושליםתשע"זאביטן, שמעון בן נסיםמתנת איש
ירושליםתש"פפרצוביץ, נחום בן רפאלמתנת חינם - 2 כר'

ירושליםתשנ"גשטעגר, משה מרדכימתנת חלקו <בארות המים>
חמ"דתשע"טנקש, משה בן יצחקמתנת חלקו - נשים-נזיקין

בית שמשתש"פקרישבסקי, משה לייב בן ראובןמתנת חלקו - מוקצה
מודיעין עיליתתשע"חקרלינשטיין, חיים זאב אריהמתנת חלקו

ירושליםתשע"טווייס, צבי אלימלךמתנת חן - 3 כר'
בני ברקתשע"אפרצוביץ, נחום בן רפאלמתנת חנם - 2 כר'

פירנצה Florenceתקנ"ד - תקנ"הטירני, דניאל בן משה דודמתנת יד - 2 כר'
בני ברקתשס"זמאיר, יוסף בן  אריה יהודהמתנת יהודה - שבת
בני ברקתשע"במאיר, יוסף בן אריה יהודהמתנת יהודה - 6 כר'



ירושליםתשע"דגינסברגר, מתתיהו בן יחיאל יוסףמתנת יושר - 6 כר'
ניו יורקתשכ"גגרינבלט, יצחק בן אהרן משהמתנת יצחק

רמת גןחש''דעזאני, נהוראי ישראל בן בועזמתנת ישראל - 2 כר'
בני ברקתשמ"טאברכי כולל פוניבז'מתנת כהונה

ירושליםתשע"זקופשיץ, יעקב בן נפתלי הכהןמתנת כהן - 3 כר'
ליקוואודתשע"גכהן, לוי יצחק בן שמואל יעקבמתנת לוי

ירושליםתשס"גמימון, יורם בן משהמתנת משה - 2 כר'
ירושליםתשנ"וסאקס, משה בן דודמתנת משה - 3 כר'
בני ברקתשע"הקרלינסקי, יצחק מנחם בן משה נתןמתנת משה - 4 כר'
ביתר עיליתתשע''הכולל מיר ביתר עיליתמתנת צבי - סוכה

לונדוןתשס"דדאנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאלמתנת שבת
בני ברקתשע"זאלשטיין, שלמה בן משה הכהןמתנת שלמה - 8 כר'

חמ"דתשע"העמית, שגיבמתפללים (לימוד) ליקוט
תשנ"זיפה, אברהם אבלי בן ישראלמתק שפתים - שבת

פרנקפורט דמייןתרפ"איפת, ישראל מאירמתק שפתים - ב
קרקוב Cracowתרנ"בפראנסיס, עמנואל בן דודמתק שפתים

איטליה Italyשכ"הרבני איטליהמתקנות הגאונים <כתב חרם>
ירושליםתשע"גמקיצי נרדמיםמתרדמת הגנזים לארון הספרים

בעילום שםמתרפקת על דודה
זולקוה Zholkvaתקצ"ההלפנביין, מרדכי אריה ליב בן יצחקמתת אלהים

ירושליםתשמ"זסיניגאליה, יעקב שמשון שבתי בן רפאל יששכרמתת אלהים - 2 כר'
וילנה Vilnaתרמ"במאירוביץ, מתתיהו בן מאירמתת ידו - 2 כר'

ניו יורקתשכ"הקאגאן, אברהם מתתיה הכהןמתת ידי
פרנקפורט דאודר Frankתנ"ומתתיה ליברמאן בן אשר למלמתת יה
וילנה Vilnaתרנ"גשטראשון, מתתיהו בן שמואלמתת יה

ירושליםתשכ"חדייוויס, יחיאל מתתיהו בן אברהם דודמתת מלך
ניו יורקתשע"דפרידמאן, מתתיהו בן שמואלמתת שלומים - 3 כר'

נתניהתשל"מורגנשטרן, אריהמתתיה
בני ברקחש"דמקראות גדולותנ"ך מקראות גדולות המאיר לישראל - 23 כר'

תל אביבתשכ"חשרעבי, זכריה יחיאל אביגד בן אבוסעודנ"ר יהודה
תל אביבתשנ"זספר קהילהנאג'-באניה - גל עד ליהדות נאג באניה והסביבה

ורשה Warsawתרמ"חטריוואקס, משה חיים בן גבריאלנאד דמעות
ירושלים Jerusalemתרצ"דריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתלינאד של דמעות - 2 כר'

אמשטרדם Amsterdamתפ"גזוהר. אידרא. תפ"גנאדר בקדש
ירושליםתשע"בקינד, דניאל בן צבי אברהםנאדר בקודש



ירושלים Jerusalemתשט"זואעקנין, שמעון בן דודנאה דור"ש
ניו יורק New Yorkתרס"ואייזנשטאט, בן-ציון בן משהנאה דורש
ירושליםתרצ"חסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירנאה דורש
ירושלים Jerusalemתרצ"גשיפמאן, יהודה ליבוש בן דודנאה דורש
בני ברקתשס"בדיין, נסים בן שלמהנאה זיום

ירושלים Jerusalemתשי"חאוחנה, נסים בנימין בן מסעודנאה משיב
ברלין Berlinתקמ"ווואלטש, שמעון בן נתן נטענאוה קדש
ליוורנו Livornoתרל"בכהן, צמח בן סעיד - כהן, חיים בן שלמה מטריפולנאוה קדש
ירושלים Jerusalemתרפ"זוינטרוב, יעקב דוד בן יצחק איזיק יום טובנאוה תהלה
ירושליםחש"דקהל חסידי ירושליםנאוו לחייך

ניו יורקקארף, ברוךנאוואגראד וואלינסק (זוועהיל) אין פלאמען
ירושלים Jerusalemתשט"וניסים, יצחק בן רחמיםנאום ההכתרה של הראשון לציון

שפירא, אברהם דובער כהנאנאום על טהרת המשפחה <מהדורה חדשה>
קידן Kedainiaiת"ששפירא, אברהם דובער כהנאנאום על טהרת המשפחה

ירושלים Jeruasalemתשכ"חשבלביץ, יצחק יעקבנאומי יצחק יעקב
ירושלים Jerusalemתרצ"זבר אדון, שמואל בנימין בן זאב יהודהנאומי-שמואל

בני ברקתשנ"זשטראוס, אפרים בן מרדכינאות אפרים - 4 כר'
ירושליםתשע"זלופיאן, אריה ליב בן אליהונאות אריה <מהדו"ח>

ירושליםתשנ"בלופיאן, אריה ליב בן אליהונאות אריה
ניו יורקתשכ"גאונגאר, שמואל דוד בן יוסף משה הלוינאות דשא <על הש"ס> - א

ניו יורקתשכ"גאונגאר, שמואל דוד בן יוסף משה הלוינאות דשא - 3 כר'
לבוב Lvovתרכ"אאייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאלנאות דשא - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"ח - תשי"טאלקין, שמואל אליהו בן חיים יעקבנאות דשא - 3 כר'
תל אביבתשל"הדיכובסקי, שמעיה אלעזר בן שלמה חייםנאות דשא - 2 כר'

ירושליםתש"סדירנפלד, אהרןנאות דשא - בבא מציעא
ירושליםתשס"אשניאור, דוד בן משהנאות דשא - 5 כר'

תל אביבתשל"דבורנשטיין, אברהם בן זאב נחוםנאות הדשא - 3 כר'
מודיעין עיליתתשס"חקובץ כולל פוניבז'נאות יוסף - נדה

אזמיר Izmirתקכ"אאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובנאות יעקב - 3 כר'
ניו יורקתשס"אוויס, יעקב בן דוד יואלנאות יעקב
וילנה Vilnaתרע"בכהנא-שפירא, יעקב בן שלמה זלמן סנדרנאות יעקב

בני ברקתשע"דפיינשטיין, מרדכי יעקב בן חייםנאות יעקב - סוכה
בני ברקתש"פגרוס, מרדכי בן צדוקנאות מרדכי - 26 כר'

ליוורנו Livornoתרכ"המועטי, דוד בן שמואלנאם דוד
ברלין Berlinתרפ"דברוידא, יהודה אידל בן נתן נאטילנאם יהודה



ניו יורק New Yorkתרפ"דאייזנשטאט, בן-ציון בן משהנאמים לבר מצוה ולאביו
שלוניקי Salonikaתפ"גמודיליאנו, שמואל בן יצחקנאמן שמואל
ניו יורקתשס"ואונגער, מרדכי דודנאמנו מא"ד

ירושליםתשע"זלוגאסי, יעקב ישראלנאמנות ה'
ירושליםתשע"חלוגאסי, יעקב ישראלנאמני ה'

בני ברקתשמ"הסוקולובסקי, מאיר שמחה בן אפרים שמואלנבואה והשגחה
ירושליםתשמ"הקופרמן, יהודהנבואה לדורות
ירושליםתשכ"חגרוסברג, חנוך זונדלנבואה שעריך
מרכז שפיראתשע"אויסמן, אפינבואה שעריך
תל אביבתשכ"אפינס, שלמה זלמן בן דובנבואת הושע
רחובותתשס"ההלוי, אברהם בן אליעזרנבואת הילד
ניו יורק New Yorkתשי"ד הק'תנ"ך. תשי"ד. ברוקליןנבואת יונה

אשדודחש"דפינטו, יאשיהו בן יוסף (רי"ף)נבחר מכסף <מהדורה חדשה>
בני ברקתשע"טבעילום שםנבחר מכסף
ארם צובה Aleppoתרכ"טפינטו, יאשיהו בן יוסף (רי"ף)נבחר מכסף

בני ברקתשס"טורמברנר, שמשון בן יוסףנבחרים מזבח
בני ברקתשכ"דוולף, יוסף אברהםנביאי אמת
בני ברקתשכ"טקליין, אברהם יצחק - וולף, יוסף אברהםנביאי אמת

יצחקי, דודנביאי האמת וצדק
פזרו Pesaroר"ףאברבנאל, יצחק בן יהודהנביאים אחרונים עם פירוש דון יצחק אברבניאל

שונצינו Soncinoרמ"ותנ"ך. רמ"ו. שונצינונביאים אחרונים
ספרדרמ"זתנ"ך. רמ"זנביאים אחרונים

אופנבך Offenbachתקע"ח-תק"ףתנ"ך. תקע"ח. אופנבךנביאים אחרונים - יחזקאל
וילנה Vilnaתרנ"אמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלנביאים וכתובים <מלבי"ם> - 8 כר'

ליקוודתשע"חנוסבוים, צבינביאים וכתובים <יפלס נתיב> - 2 כר'
ירושליםתשס"אהרצג, ישראל איסר צבי בן דודנביאים וכתובים מאורי רש"י - 2 כר'

בני ברקתשע"זקארפ, משה שלום בן מרדכינביאים וכתובים מבוארים <ביאורי משה> - 12 כר'
ירושליםתשנ"ונביאים וכתובים המפוארנביאים וכתובים - 11 כר'

אמשטרדםתקל"ז - תקל"חאלטשולר, נפתלי הירש בן אשרנביאים כתובים <אילה שלוחה, מגישי מנחה> - 12 כר'
בני ברקתשנ"הוולף, צבי בנימיןנביאים ראשונים לאור המסורה - 4 כר'

ניו יורק New Yorkתרפ"התנ"ך. תרפ"ה. ניו יורקנביאים ראשונים לבתי ספר - ד
שונצינורמ"וקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)נביאים ראשונים עם פירוש רד"ק

סט. לואיס St. Louisתש"הגינזבורג, יהודה ליב בן דוב ברנביאים ראשונים - 2 כר'
שונצינו Soncinoרמ"ותנ"ך. רמ"ו. שונצינונביאים ראשונים

בני ברקתשמ"ואלטמן, אליעזר זוסמאן בן שמשוןנבכי נהרות - 2 כר'



לבוב Lvovתרי"דגאסנבויאר, שמואל נחום בן קהת הלוינבל עשור
ירושלים Jerusalemתשי"חוולף, פינחס בן זאב וולףנברשת הילנה

ירושלים Jerusalemתרנ"ח - תרס"ושפיצר, חייא דוד בן יוסף הלוינברשת - 2 כר'
ירושליםתשמ"אגרשוני, א.אנגד הזרם
ירושלים,תרצ"ט,[נגד הטרור]נגד הטרור
בני ברקתשע"דחדאד, אברהם בן יורםנגה אור

ורשה Warsawתרנ"טשמלצשטיין, אברהם בן ישראל יצחק הלוינגה אש לציון
וילנה Vilnaתרנ"ושלומוביץ, אברהם אבא בן זאב מרדכינגה אש
פתח תקוהתשס"הקובץ תורנינגוהות

ירושליםתשי"בגשורי, מאיר שמעון בן אליעזרנגוני חסידים של שושלת מודזיץ.
ירושליםתשע"גצמח, יעקב בן חייםנגיד ומצוה <מהדורה חדשה> - א

פרמיסלהתר"טצמח, יעקב בן חייםנגיד ומצוה - 4 כר'
קלופט, חיים בן יואלנגילה ונשמחה בך

ירושליםתשע"והרמן, אלחנןנגילה ונשמחה
טורנטו1957סטאלניץ, נתןנגינה אין יידישן לעבן

ירושלים,תשי"בגשורי, מאיר שמעון בן אליעזרנגינה וחסידות בבית קוזמיר ובנותיה
בונס איירסתשט"וחדקל, יהודה לייבנגינות אות תפילות ביי יודן

בני ברקתשע"גליקוטים מתורת האריז"לנגלות האר"י
ירושליםתשמ"וגרשוני, בן ציוןנגלות ונסתרות בחיים
ירושליםתשנ"ואלפרט, יהושפטנגלות ונסתרות ביהדות

בואנוס אירס 1956Buenosחדקל, יהודה ליבנגנות און תפלות ביי יידן - 2 כר'
חמ"דחש"דכהן, שלמה בן אהרןנדב ואביהוא - 2 כר'

תל אביבתשל"וספר קהילהנדבורנה - ספר עדות וזכרון
ירושליםתשס"גדרוק, זלמן בן יהודהנדבות פי <דרשות> - 4 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"טיודמאן, אלעזר חיים בן יהודה ליבנדבות פי
ירושליםתשנ"דפרוידיגר, נפתלינדבות פי

בני ברקתשנ"ופרידמן, צבי בן בצלאלנדבות פי - 2 כר'
ברלין Berlinתרכ"ג - תר"לרבינוביץ, יצחק בן יצחקנדבות פי - 2 כר'

ביתר עיליתתשע"גאוסף גליונותנדברה נא - תל תלפיות - יומא טובא לרבנן
בני ברקתשע"דחסידי נדבורנאנדברה נא - 5 כר'

לבוב Lvovתר"חספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדנדבת פי
בית שמשתשס"חפרץ, נדבנדבת פרץ - 9 כר'

,ירושלים)תש"ז).טארטאקובר, אריה בן נתןנדודי היהודים בעולם
בני ברקחש"דכולל ש"ס אור רפאלנדונים ומראי מקומות - שבת פ"א ופ"ב

נתניהתשע"השלוש, דוד חייםנדחי ישראל יכנס



ורשה Warsawתרנ"דכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבנדחי ישראל
שלוניקי Salonikaתרכ"ב - תרכ"וחזן, חיים דוד בן רפאל יוסףנדיב לב - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתשד"מסגל, מאיר אריה בן נתן דודנדרי איסר - נדרים
זולקוה Zholkvaתקצ"ט - תרט"וקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןנדרי זריזין - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דבלויא, יעקב ישעיהונדרי יעקב
ירושליםתש"עמרזיוב, יוסף בן יעקבנדרי כשרים

ירושליםתשס"חישיבת מרכז הרבנדרי לה' - נדרים
ירושליםתשנ"גלינק, דוד יהודה בן פנחסנדרי תודה
חמ"דתשל"זשור, ש.פ. דודנדרי תורה
חמ"דתשע"טשמש, ינון בן יעקבנדרי תורה
נתיבותתש"פוובשת, ראובןנהג ולך - א

הנאו Hanauתע"חיוסף יוזפא בן משה קושמאן הלוינהג כצאן יוסף
קרית אונותשע"גקדם, חייםנהג כצאן יוסף

ירושליםתשע"ועובדיה, דודנהגו העם
וילנה Vilnaתרל"בלוריא, משה בצלאל בן שרגא פייבושנהור שרגא
לודז' Lodzתרצ"חעורך: יעקובוביץ, אלתר יוסףנהור שרגא

בני ברקתשל"וגוטרמן, אברהם שרגאנהורא דאברהם
לבוב Lvovתרל"דוולפסון, יהושע פאלק זאב בן יוסף צבינהורא דאורייתא יקר אורייתא - 2 כר'

ורשה Warsawתרנ"טקופריץ, יעקב אהרן בן צבי הירשנהורא דיעקב - 2 כר'
זכרון יעקבתשפ''אאסולין, נהוראינהורא דשבתא

ניו ג'רזיתשע"הספרקה, יצחק יוסףנהורא דשבתא - מלאכות שבת
חמ"דחש"דבית המדרש להוראה - אש התורהנהורא דשמעתתא - 3 כר'

מודיעין עליתתשע"זישיבת תלמידי הכתב סופר - דויטש, אברהם יחיאנהורא דשמעתתא - אגרות עץ ארז
וילנה Vilnaתרנ"טלונדין, אליעזר שרגא פאבינהורא דשרגא - 2 כר'

בני ברקתשס"דדיין, נסים בן שלמהנהורא וחדותא
מודיעין עיליתתשע"וגלינסקי, גדליה משהנהורא מעליא
ורשה Warsawתרנ"דגלבפיש, שרגא פייבל בן אברהםנהורא שרגא

גוטליב, אברהם מרדכינהורא
פתח תקוהתשל"הכתב עת לתורה ויהדותנהורא - 5 כר'

בני ברקתשס"וקובץ ישיבת בית מאירנהורא
ניו יורקתש"מבית מדרש גבוהנהוראי - 16 כר'

בולטימורתשס"דקובץנהורי דנורא
אשדודתשע"אפרידמן, יוסף בן צבי זאבנהלך ברגש

רכסיםתשע"אאוסטרן, אריהנהמת אריה - 3 כר'
ורשה Warsawתרנ"אבינקוביץ, אריה ליב בן אברהם שלמהנהמת אריה



לונדוןתשס"זקנפלר, יששכר דובנהמת דוב - 3 כר'
תל אביבתשל"חכספי מסורי, מישאלנהר דינור

ירושליםתשל"חקובץנהר דע"ה - 5 כר'
בני ברקתשס"וגרליץ, מרדכי בן יחיאל משהנהר יוצא מעדן
לודז' Lodzתרצ"דגרנאט, יצחק מאיר בן אברהם הלוינהר יוצא מעדן

מכון שיח אבות קוידינובנהר מעדן - 6 כר'
נא אמוןתרס"חבן שמעון, רפאל אהרן בן דודנהר מצרים - 4 כר'
לייקוואדתשע"דלייזער, דוד שמעון בן יוסף שמואלנהר משה - 2 כר'

זולקוה Zholkvaתקס"ואבוהב, יצחק (השני)נהר פישון
ירושלים Jerusalemחש"דשרעבי, שלום בן יצחק מזרחינהר שלום <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemחש"דשרעבי, שלוםנהר שלום <עם כל המפרשים - מהדורת הארת מרדכי>
תל אביבתשס"אאטלן, שלוםנהר שלום - 2 כר'

בני ברקתשע"הדיין, נסים בן שלמהנהר שלום
אמשטרדם Amsterdamתקל"הווינטורה, שבתי בן אברהםנהר שלום - 6 כר'

ורשה Warsawתרס"חרבינוביץ, מאיר שלום בן יהושע אשרנהר שלום
ירושלים Jerusalemתרכ"זשרעבי, שלום בן יצחק מזרחינהר שלום
ברוקליןתשס"והייזלער, שלמה חייםנהר שלמה

בני ברקתשס"טמלמד, איתן בן יוסףנהרות איתן - 2 כר'
תל אביבתשמ"זפרדס, חיים מאניס בן אברהם יששכר הלוינהרות איתן

רחובותתשס"זרובין, אברהם ישראלנהרות איתן - 6 כר'
שלוניקי Salonikaתקס"בקאמונדו, שלמה בן אברהםנהרות דמשק
ירושלים Jerusalemתרס"אקריינר, אליעזר בן אהרן זליגנהרות דמשק

פקש Paksתרנ"ח - תרע"אטננבוים, יעקב בן זאב וולףנהרי אפרסמון - 3 כר'
נהריהתשל"גקלר, אהרןנהריה בבנינה

ישראלתשכ"גספר קהילהנובהרדוק - פנקס נאווארעדאק
ישראלתשל"טספר קהילהנובי טארג
תל אביבתשכ"הספר קהילהנובי-דבור

הנאו Hanauשפ"ט - שצ"אדילמדיגו, יוסף שלמה בן אליהונובלות חכמה
תל אביב Tel Avivתשט"ולאנדא, זאב וולף בן אברהםנובלות חכמה

פס Fezתשס"טאבן דאנאן, יהודה בן אליהונודע ביהודה <מהדורה חדשה> - לחם יהודה
ירושליםתשנ"חלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוינודע ביהודה <מהדורה חדשה> - 4 כר'

בני ברקתשע"אלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוינודע ביהודה על המועדים - 2 כר'
בני ברקתש"עלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוינודע ביהודה על התורה - 2 כר'

לבוב Lvovתרי"ז-תרי"טלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוינודע ביהודה תנינא
פסFezתש"זאבן-דאנאן, יהודה בן אליהונודע ביהודה



פרג Pragueתקל"ו - תקע"אלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוינודע ביהודה - 8 כר'
ורשה Warsawתרי"ט - תרכ"דאשכנזי, דוברוש בן משהנודע בשערים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"דמאנדלבוים, ברוך בן מרדכי יהודה ליבנודע בשערים - 2 כר'

בני ברקתש"פדיין, נסיםנודע למשגב
ניו יורקחש"דשמילאוויטש, מאיר יצחקנוה אפריון

נס ציונהתשל"טוינר, יוסף צבי בן ישעיהו טוביהנוה הבחירה
הרצליהתשל"זכלף, פנחס בן סלימאןנוה החיים
תל אביב Tel Avivתשי"גפוסק, הילל בן אליהונוה הלל
ירושלים Jerusalemתשי"בוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודנוה חן

ירושליםתש"עורנר, יעקב ישראל בן שלמה חנוךנוה יעקב - 2 כר'
רחובותתשס"דסטניצקי, נתן בן פרץנוה לנתיבתי
בני ברקתשכ"טקניג, נתן צבינוה צדיקים
שלוניקי Salonikaתר"אמירקדו, סעדיה הלוינוה צדק
ג'רבה Djerbaתש"בסופר, ציון בן כמוסנוה ציון

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"דפראנק, מיכאל בן משה הלוינוה שאנן - מזוזה
ירושליםתשס"גחזן, אליהו בכור בן יוסף רפאלנוה שלום <מהדורה חדשה>

שיקגו Chicagoתר"סאיזראלסון, שלום בן אשרנוה שלום
אלכסנדריה Alexandriתרנ"דחזן, אליהו בכור בן יוסף רפאלנוה שלום - 2 כר'

מינכן Munichתרל"בטויסיק, שלמה זלמן בן שלוםנוה שלום
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"א - תרצ"הכהן, שלמה יהודה ליב בן שלום צבינוה שלום - ב

בני ברקתשע"אקובץ אברכי כולל אהבת שלום בני ברקנוה שלום - 5 כר'
ליוורנו Livornoתקס"דשולאל, שלום הכהןנוה שלום

ונציה Veniceשל"השלום, אברהם בן יצחקנוה שלום - 2 כר'
לודתש"פבן נאיים, יוסף בן יצחקנוהג בחכמה <מהדורה חדשה>

חמ"דתשמ"זבן נאיים, יוסף בן יצחקנוהג בחכמה
ירושליםתשס"הדדון, כפיר ברוך מבורךנוהג בם

שעלביםתשע"חיוסף יוזפא בן משה קושמאן הלוינוהג כצאן יוסף <מהדורת מכון שלמה אומן>
ירושליםתשע"טדבדה, יצחק ינוהג כצאן יוסף - סדר ההנהגה ומנהגי הלכה במדרש פור

תל אביבתשכ"טיוסף יוזפא בן משה קושמאן הלוינוהג כצאן יוסף
בני ברקתשע"דנויגרשל, צבי אלימלך בן ישראלנווה צבי

ברלין Berlinתקצ"דכתובים אחרוניםנוזלים מן לבנון <כתובים אחרונים>
ירושליםתשס"דקסלר, אברהםנוטרי אמן - 2 כר'

בני ברקתש"סהיילפרין, מאיר - שטערן, יונהנוטריקון ראשי תיבות - 2 כר'
בני ברקתש"סישיבת חכמי לובליןנוי סוכה

ירושליםתשכ"טוינגרטן, שמואל הכהןנויות ברמה



וינה Viennaתקע"דאיסרלס, אברהם צבי בן מאירנוית ברמה
חמ"דחש"דהכהן, שאול בן משהנוכח השולחן - 2 כר'

קושטא Istanbulתר"היהודה בן משה מזרחי (קראי)נוסח הרשימה הנמצאת במנג'יליס
תל אביבתשע"חאשר, שמעוןנוסח כתובה מתוקן
ירושליםתשל"גנאמן, יהושע ליב בן חיים זליגנוסח לחזן - 2 כר'

ירושליםתשמ"טפריד, נתןנוסח עברי חדש של מגילת אנטיוכוס
ירושליםתשע"גשלמי, אפרתינוסח פירוש רש"י כיצד הרגל - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשכ"טוירשובסקי, חייםנוסח קדום של פירוש מורה הנבוכים ע"ד הקבלה
חמ"דתשע"ההמכון להלכה יישומיתנוסח שטר היתר מכירה

ירושלים Jerusalemתש"אפתייא, יהודה בן משה ישועהנוסח תפלה קצרה בעד כללות כל ישראל
חמ"דתשע"טמכון סולת נקייהנוסחא ישרה - יבמות

ברליןתרפ"דהעליר, חייםנוסחאות התרגומים לתורה
ליוורנו Livornoתרמ"גג'ארמון, יהודה בן מאירנוסף על נחלת

וילנה Vilnaתרמ"גהוכמאן, מרדכי בן בנימין הלוינועם אחים
ירושלים Jerusalemתשע"הווייסבלום, אלימלך בן אליעזר ליפמאןנועם אלימלך <גליוני מהר"י - 2 כר'

לבוב Lvovתקמ"חווייסבלום, אלימלך בן אליעזר ליפמאןנועם אלימלך <דפו"ר> - 2 כר'
אשדודתשע"דווייסבלום, אלימלך בן אליעזר ליפמאןנועם אלימלך <השלם - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשס"חווייסבלום, אלימלך בן אליעזר ליפמאןנועם אלימלך - 9 כר'
ניו יורקתשמ"גפורטיגול, אליעזר זוסיא בן ישראל אברהםנועם אליעזר - א

בני ברקתשע"ברוט, אליעזר בן חיים דובנועם אליעזר - תורה
ישמח משהתשס"זטייטלבוים, יוסף דודנועם אמרים
ניו יורק New Yorkתש"חברמאן, אפרים בן אברהם דודנועם אפרים
ניו יורקתשנ"דהירש, דוד יהודה בן משהנועם דברים

בית שמשחש"דטירן, יוסףנועם ה'
חיפהתשס"טהגר, ברוך בן ישראל - מילר, מנשה (עורך)נועם הברכה
עמנואלתשס"הקובץנועם הגן - א
ניו יורקתשע"חמייזלעס, אלתר חיים צבינועם החיים
ירושליםתשמ"גוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודנועם הכבוד

ירושליםתשס"חרוט, אהרן בן שמואל יעקבנועם הלבבות - 4 כר'
אשדודתשס"דוינד, אלחנן בן ברוךנועם הלכה - 6 כר'

שלוניקי Salonikaתרט"ו - תרכ"טעמרם, נתן בן חייםנועם המדות
פיוטרקוב - ירושליםתרס"ה - תרע"בקרצ'מר, נפתלי הירץ בן אברהםנועם המצות - 6 כר'

הגר, יששכר דבנועם הנשמות
ירושליםתשע"אנועם השבת

לודז' Lodzתרצ"ואיילבוים, אברהם עקיבאנועם השבת - ברכת המזון ע"פ ר"נ שפירא



בני ברקתשנ"דגרינברגר, שמואלנועם השבת
מודיעין עיליתתשס"טישיבת ויז'ניץנועם השבת - ג

עלון שבועינועם השבת
ישראלתשע"אבעילום שםנועם התורה - 2 כר'

ירושליםתשס"בהרשלר, אליעזר נחמן - חנון, יוסףנועם התורה
ירושליםתשנ"טכולל נועם התורה שע"י ישיבת תולדות אהרןנועם התורה - א

ברוקליןתשע"טשמילאוויטש, מאיר יצחקנועם זיוך
ירושליםתש"פמושקוביץ, יחזקאל בן בנימין הלוינועם יחזקאל - מגילת אסתר

ירושליםתשפ"אוולך, יצחק בן אלימלךנועם יצחק - 2 כר'
ירושליםתשל"וסנדרס, צבי אריה בן יצחקנועם יצחק

וילנה Vilnaתרכ"ג - תרכ"טשפירא, יהושע אייזיק בן יחיאלנועם ירושלמי - 4 כר'
ניו יורקתשע"טוויסבלום, מאירנועם מאיר

מונקץ' Mukachevoתרס"ההורוויץ, אליעזר בן יעקב הלוינועם מגדים וכבוד התורה
נירנברגתרפ"התאומים, יוסף בן מאירנועם מגדים - 2 כר'

ירושליםתשס"זוולך, יצחק בן אלימלךנועם מלך
ירושליםתשס"דאפלבוים, איתינועם שבת

אשכול, יוחאינועם שבת - 2 כר'
ירושליםתשנ"גבריזל, אלעזר בן דוד אריהנועם שבת
כרם ביבנהתשע"אכולל שע"י ישיבת כרם ביבנהנועם שבת
בני ברקתשע"דצויבל, ניסן בן דודנועם שבת

בני ברקתשס"גקליקשטיין, אליהו בן חייםנועם שבת - 3 כר'
ירושליםתשנ"טרוט, אהרן בן שמואל יעקבנועם שבת

לייקוואדתשע"בקוטלר, יוסף חיים שניאור בן אהרןנועם שי"ח - 4 כר'
ירושליםתשס"טזהורי, נועם בן אבנרנועם שיח <ספיקא דאורייתא> - א

ירושליםתש"עזהורי, נועם בן אבנרנועם שיח <ספיקא דרבנן> - ב
ירושליםתשע"הזהורי, נועם בן אבנרנועם שיח <ספק ספיקא> - ג

ליקוודתשע"אפרידמאן, שלמה זלמןנועם שיח <אוצר שיחות מלהיבות> - 2 כר'
ירושליםתש"סבראך, שמעון יואלנועם שיח

ביתר עליתתשס"גיהב, אבינועם שמואלנועם שיח - 2 כר'
ליקוודתשע"הפרידמאן, שלמה זלמןנועם שיח - 15 כר'

ירושליםתשל"בטירני, מתתיהו נסיםנועם
ירושליםתשי"ח - תשמ"דכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץ (עורך)נועם - 25 כר'

תל אביב,,תשי"ג]פראגר, משה בן שמואל יחזקאלנוף מולדתי מספר לי
ירושליםתשמ"טברקוביץ, מרדכי משה הלוינוף מרדכי - 2 כר'

חמ"דתשנ"הבעילום שםנופך דעת - 12 כר'



פיוטרקוב Piotrkowתר"פהאלטר, משה בן אברהםנופך משלי
אור יהודהתשע"טתווינה, שלמה בן עאבדנופת צופים <מהדורה חדשה> - בראשית

קושטא Istanbulשמ"באבן-אלפאוואל, יצחק בן חייםנופת צופים - 2 כר'
רעננהתשנ"הבן אור, סעדיה בן עוואדנופת צופים - עצי בשמים - משנת חכמים

לבוב Lvovתקצ"בצלאל בן שלמה מקובריןנופת צופים
ירושליםתשע"טגוטמן, צבינופת צופים - בראשית, ;שמות

ירושלים Jeruasalemתשע"והכהן, משולם בן רחמיםנופת צופים - 2 כר'
ירושליםתשע"וזביחי, פנחס בן רפאלנופת צופים - חופה וקידושין

לובליןתרל"החאטש, צבי הירש בן יוסינופת צופים
וינה Viennaתרכ"דיהודה בן יחיאל מסיר ליאוןנופת צופים

בני ברקתשס"זיוניאן, חיים בן משהנופת צופים - 2 כר'
בית שמשחש"דלובצקי, נפתלי צבינופת צופים - 2 כר'
ירושליםתשס"העבאדי, מרדכי בן יוסףנופת צופים - 2 כר'

בני ברקתשע"טקוק, יהודה בן יצחק משהנופת צופים - 10 כר'
בני ברקחש"דקניג, נתן צבינופת צופים - 4 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרע"אשפירא, פינחס בן אברהם אבאנופת צופים
בגדאד Baghdadתרל"טתווינה, שלמה בן עאבדנופת צופים - בראשית

טבריה Tiberiasתר"ץסתהון, אליעזר מנצור בן חביב חיים דודנוצר אדם
ירושלים Jerusalemתרע"בספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדנוצר חסד - 3 כר'

ירושליםתשע"אגלבמן, שלמה זלמן יחזקאלנוצר תאנה
בני ברקתשפ"אכולל דעת שלמהנוצר תאנה

בני ברקתשס"גגולדשטוף, יאירנורא עלילה (פירוש על מגילת אסתר ע"פ המהר"ל)
שלוניקי Salonikaחש"דאבן-שועיב, יואלנורא תהלות - 2 כר'
ג'רבה Djerbaתרפ"ה-תרפ"וכהן, חיים בן שלמה מטריפולי - חורי, חיים בן אברנורא תהלות - 2 כר'

חשמונאיםתשס"טסלמן, אורן כדורינורא תהלות
ירושליםתש"עטאו, צבי ישראלנושא אלמותיו
בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהנושא אלמתיו

כרם דיבנהתשע"טגרינברג, מרדכינושא בעול עם חברו
ירושליםתשס"הפינסקי, קלמן עזריאל בן אלתר אריהנושא כלי יהונתן

חמ"דחש"דקורצווייל, אברהם אריהנושאים בהלכה ובמחשבה
חמ"דתשע"זשנקר, איתי יצחק בן אברהםנותן טעם - נדרים
דירנפורט Dyhernfurtתקל"גישראל בן משה הלוי מזאמושץנזד הדמע - 2 כר'
ירושליםתשל"חכהן, דודנזיר אחיו - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתש"פפרידמן, יהושענזיר אלהים
פרנקפורט דמין Frankfתרל"הרוטשטיין, יחזקאל פייבל הלוינזיר אלהים



בני ברקתשע"גשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוינזיר היה שמואל
ירושליםתשמ"טהורוויץ, שמואל שמלקה בן צבי הירש הלוינזיר השם וסמיכת משה <מהדורה חדשה>

לבוב Lvovתרכ"טהורוויץ, שמואל שמלקה בן צבי הירש הלוינזיר השם וסמיכת משה
פיזה Pisaתקע"גסיניגאליה, יעקב שמשון שבתי בן רפאל יששכרנזיר שמשון

ברלין Berlinתקכ"דבלוך, שמשון בן משהנזירות שמשון
תל אביב,תש"יאלמנצי, יוסף בן ברוךנזם זהב

ירושליםתשס"ודרברמדיקר, אברהם יהושע העשילנזקי החיישנים
ניו יורקתשע"דשטינמץ, אשרנזקי ממון

לייקאוודתשע"טקראהן, אברהם זעליג בן פסח יוסףנזר אברהם - 2 כר'
בני ברקתשנ"טקריזר, אברהם אהרן בן יצחק אליעזרנזר אברהם - 4 כר'

בני ברקתשנ"זדוידזון, אריה בן אבינועםנזר אריה
בית שמשתשפ"אכולל אהל שמואלנזר האהל - מזוזה

טיגר, אורינזר החיים
בני ברקתשנ"ורוט, נתן אליהונזר החיים

בני ברקתשנ"ורוטן, זאב בן שרגא פייבלנזר הטהרה
ירושליםתשע"בגולדברג, ניסןנזר המועדים - 6 כר'

בני ברקתשס"גרוט, נתן אליהונזר המלוכה
בני ברקתשפ''בגולדברג, ניסן זלמן בן דב אריהנזר המלך - 19 כר'

וילנה Vilnaתרמ"גפלנסברג, חיים ירמיהו בן אברהםנזר הנצחון
ירושלים Jeruasalemתשע"היחיאל מיכל בן עוזיאלנזר הקדש <מהדורת זכרון אהרן> - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"הגורונצ'יק, שלמה בן אברהםנזר הקדש
יסניץ Jessnitzתע"טיחיאל מיכל בן עוזיאלנזר הקדש - 3 כר'

חמ"דתשע"טרוזין, משה בן יהודה ליבנזר הקודש <מהדורה חדשה> - 4 כר'
אופן Ofenתקצ"באופנהיים, שמעון בן דודנזר הקודש

ירושליםתשנ"דקפלן, נתן בן ישראל חייםנזר הקודש - 6 כר'
ירושליםתשל"חקפלן, נתןנזר הקודש - 4 כר'

ניו יורק New Yorkתש"הרוזין, משה בן יהודה ליבנזר הקודש - 15 כר'
ירושליםתשל"הזוננפלד, אשרנזר הראש - 2 כר'

חש"דתשע"הסימון, יוסף צבינזר השולחן
ניו יורקתשע"ברייך, זרחנזר השלחן
ירושליםתשס"אליקוטיםנזר השמחה

בני ברקתשס"דגולדברג, ניסן זלמן בן דב אריהנזר התורה - 2 כר'
בני ברקתשע"הדיין, ניסים בן שלמהנזר התורה

ירושליםתשס"אקובץנזר התורה - 30 כר'
בני ברקתשע"הגולדברג, ניסן זלמן בן דב אריהנזר התפילה



ירושליםתש"פגולדברג, ניסןנזר ועטרה
ברסלאו Breslauתר"כוואסרטרילינג, צבי הירש בן נתןנזר חמודות

ירושליםתשע"בללזר, יוסףנזר יוסף  <מועדים> - 4 כר'
ירושליםתש"סללזר, יוסףנזר יוסף  <תורה> - 2 כר'

אטלנטנהתשי"חגפן, טוביה בן יוסףנזר יוסף
תל אביב Tel Avivתשע"זרושצקי, יצחק מאירנזר ים - 4 כר'

לבוב Lvovתר"נאוירבאך, ישראל מתתיהו בן נחמן זאבנזר ישראל - 2 כר'
בני ברקתשע"אדנציגר, יהושענזר ישראל

לבוב Lvovתרכ"דהופשטיין, ישראל בן שבתינזר ישראל - 2 כר'
תל אביבתשנ"גישיבת נזר ישראלנזר ישראל - 2 כר'

ירושליםתשנ"זסדן, ישראלנזר ישראל
ירושליםתשמ"אפרידמאן, ישראל בן דוד משהנזר ישראל - על התורה ומועדים

בית שמשתשס"בקלוגר, אברהם צבינזר ישראל - 6 כר'
וילנה Vilnaתרס"הרבינוביץ, ישראל בן שלמה יעקבנזר ישראל
בני ברקתשנ"זרוט, נתן אליהונזר ישראל
ירושליםתשע"הכהן, זמירנזר כהן - א

בני ברק Bene Berakתשע"הקובץ תורנינזר מרדכי - חג השבועות
ירושליםתשע"זאסופת כתבי יד ומסמכים מאוצרות המשפחהנזר צבי
ירושליםתשמ"המילר, אליעזר יצחקנזר צבי

ירושלים Jeruasalemתשס"חרוט, אברהם משה בן אהרן יהודה הלוינזר שושנה - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"חישיבת כנסת יצחק מודיעין עיליתנזר תפארה - ב"ב, פסח

קרית ספרתשע"וישיבת כנסת יצחקנזר תפארה - בבא מציעא
בני ברקתשס"זגולדברג, ניסןנזר תפארת - מגילה

ירושליםתש"פגולדברג, ניסןנזרה של תורה
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךנח לבריות

אשדודתשע"בבנאיים, שמעון מאיר בן יעקבנח קרבן הלב
ניויורק NewYorkתשנ"הדירקטור, ישעיהו טוביה הלוינחית בחסדך
ניו יורק New Yorkתרנ"זשרשבסקי, אברהם משה בן חייםנחל אברהם

חמ"דתש"עבא גד, יוסףנחל איתן - א-ב
בני ברקתשע"טדיין, נסיםנחל איתן

ירושליםתשס"חוינברג, אברהם בן נחנחל איתן - 3 כר'
זינאר, איתן בן נתןנחל איתן
ירושליםתשס"גחזן, אברהם אבא הלוינחל איתן
וילנה Vilnaתרט"ומשכיל-לאיתן, אברהם בן יהודה ליבנחל איתן
בני ברקתשל"זקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלנחל איתן



דיסקין, אליהו בן יוסףנחל אליהו - 2 כר'
בני ברקתשע"ולבין, נחום אריה בן אברהם שמחהנחל אמונה - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהנחל אשכול - 2 כר'

דובנו Dubnoתקס"טחיים עוזר בן משה הכהןנחל אשכול
בני ברק Bene Berakתשע"זדיין, נסים בן שלמהנחל אשכל
ורשה Warsawתרל"הכהן, אלעזר בן זאב וולףנחל בכי

ורשה Warsawתר"נאפשטיין, ברוך בן יחיאל מיכל הלוינחל דמעה
לבוב Lvovתרמ"חמישל, אליעזר בן דוב הלוינחל דמעה
וילנה Vilnaתקפ"אקאצנלנבוגן, צבי הירש בן שמחהנחל דמעה
ורשה Warsawתרנ"דראפלד, יצחק מאירנחל דמעה
זלישצ'יק Zaleshchikiתרנ"דתאומים, אברהם בן ישראלנחל דמעה

בני ברקתשע"אלבין, נחום אריה בן אברהם שמחהנחל דעת - 2 כר'
ניו יורקתשל"דכץ, אשר אנשיל בן יהושענחל הברית - 3 כר'

ירושליםחש"דרבינוביץ, חיים דב בן שרגא פייטלנחל הדמעות
ורשה Warsawתרכ"זפיונטניצקי, יוסף בן משהנחל הערבים

בני ברקתשמ"זזונאבנד, דב רפאל בן פנחס מנחםנחל זרד - 3 כר'
בני ברקתשע"דלבין, נחום אריה בן אברהם שמחהנחל חוסן - קידושין

בני ברקחש"דלבין, נחום אריה בן אברהם שמחהנחל חכמה - זבחים, מנחות, תמורה
ירושלים Jerusalemתרע"ה - תרצ"וגיז, יהודה בן יעקב חינחל יאודה - 2 כר'

ני יורקתשע"זליברמן, ישראל בערנחל יבק - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גליפשיץ, יהודה בן אליעזר ליפמאן הלוינחל יהודה

וילנה Vilnaתרל"ב - תרמ"דספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסרנחל יצחק - 2 כר'
בני ברקתשס"גרוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרנחל יצחק - 3 כר'

בני ברקתשע"בלבין, נחום אריה בן אברהם שמחהנחל ישועות - בבא מציעא
וילנה Vilnaתרמ"וקריינש, משה בן נחמןנחל משה
ירושליםתש"לזילברמן, יצחקנחל נובע
ניו יורקתשד"םהכהן, אליהו ישעיהנחל עדה
וילנה Vilnaתרנ"זגורדון, רפאל בן שמשוןנחל עדן

בני ברקתשע"בחנסוב, דן בן ראובןנחל עדניך - 7 כר'
ירושליםתשע"דבר שלום, אלון משה בן שמואלנחל פז - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשס"גאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהנחל קדומים
הנובר Hanoverתרי"גדוקס, יהודה ליב בן צבי הירשנחל קדומים

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"א - תרצ"חלובצקי, אריה נחום בן יצחק עקיבאנחל קדומים - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהנחל קדומים, נחל אשכול, נחל שורק

חמ"דחש"דאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהנחל שורק - 2 כר'



בני ברק Bene Berakתשע"ואלטמן, שמשוןנחל שורק
ירושליםתשמ"טוייצהנדלר, אברהם נחמן שמחהנחל שורק

ירושליםתשע"אאריאלי, שלמה בן יעקבנחל שלמה - 17 כר'
קושטא Istanbulתצ"אצונצין, יהושענחלה ליהושע

ירושלים Jerusalemתשכ"טהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלוינחלה לישראל וארץ חמדה
ירושלים Jerusalemתרמ"בהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלוינחלה לישראל - 2 כר'

לבוב Lvovתרל"והיבנר, יחיאל מיכל בן ישראל משהנחלה לישראל
אלכסנדריה Alexandriתרכ"בחזן, ישראל משה בן אליעזרנחלה לישראל - 3 כר'

תל אביבתשכ"ועלון פנימי בית הכנסת נחלת אבותנחלה - 2 כר'
ירושליםתשס"זעתרי, שחר חייםנחלי אביב

בני ברקתשנ"חבטאון חבורת האברכים והבחורים דחסידי ספינקאנחלי אמונה - 8 כר'
ירושליםתשל"הלוריא, יצחק מתתיהו בן צבי הירש (מלקט)נחלי אמונה

חמ"דחש"דמינה, מאיר בן יצחקנחלי אמונה - יסודי עולם
לובלין Lublinתרצ"הציגלמאן, אליעזר צבי בן נחנחלי אמונה

ירושלים Jeruasalemתשמ"בקובץ מוסדות חסידי סלאנים באר אברהםנחלי אמונה - 15 כר'
תל אביבתשכ"זקניג, נתן צבינחלי אמונה

ירושליםתשס"חבלזם, רפאלנחלי אפרסמון - 3 כר'
נחליםתשע"אבא גד, יוסףנחלי בא גד החדש - 2 כר'

נחליםתשע"זבא גד, יוסףנחלי בא גד המעודכן
נחליםתשס"הבא גד, יוסףנחלי בא גד - 2 כר'

חמ"דתשס"הלקט מספרי יראים וספרי חסידותנחלי בינה - 7 כר'
ברודי Brodyתרס"זאריה יהודה ליב בן עקיבא הלוינחלי דבש
פרנקפורט דמין Frankfתרכ"זבאמברגר, יצחק דוב בן שמחה הלוי - טיימר, יחיאנחלי דבש

חמ"דתש"פבמברגר, דוד הלוינחלי דבש - 4 כר'
ירושליםתשס"חגרוסקוף, אברהם יצחקנחלי דבש

ליקווד נ. ג' Lakewooתשנ"בוילמן, דוד בן שרגא הכהןנחלי דבש - 2 כר'
ירושליםתשס"חנחמן בן שמחה מברסלבנחלי דבש
ברלין Berlinתקצ"בפיליפסטאל, דוב בר בן שרגא פייבושנחלי דבש
לבוב Lvovתרצ"בפרידמאן, שמואל בן דוד שלמהנחלי דבש

ירושליםתשנ"חשטיין, דוד שלמהנחלי דבש - 5 כר'
לבוב Lvovתרכ"דשלזינגר, דוב ברנחלי דבש

ירושלים Jeruasalemתשע"ואדלשטיין, נחמן בן מרדכי שמואלנחלי דעה - 4 כר'
טלז סטוןתשס"במרכז תורני נחלי דעתנחלי דעת - 3 כר'

ראשון לציון Rishonתשי"חחרל"פ, חיים זבולון בן יעקב משהנחלי חיים - א
ניו יורקתשנ"חגינזבורג, אליעזר בן אפרים מרדכינחלי מים - 3 כר'



ורשה Warsawתרמ"גפאדווא, יעקב מאיר בן חייםנחלי מים
ירושליםתשכ"גשענפעלד, משה יוחנןנחלי מים

ברוקליןתשע"בקאהן, צבי הרשל הכהןנחלי צבי <אגדות הש"ס> - 2 כר'
ברוקליןתשע"הקאהן, צבי הרשל הכהןנחלי צבי - 4 כר'

ישראלתשל"גקובץנחליאל <מאסף לתודעה תורתית ולספרות חרדית> - 3 
ירושלים,,-"תש]וויינטרויב, נח גד בן יעקב דודנחליאל

ניו יורקתשמ"אקובץנחלים - 2 כר'
בילגורי Bilgorajתרצ"זפרנקל-תאומים, אליהו בן יהושע השלנחלת אב"י

אשקלוןתשע"גאברבנאל, יצחק בן יהודהנחלת אבות <מהדורה חדשה>
חמ"דתשע"דמכון נחלת אבותנחלת אבות <ויז'ניץ> - 3 כר'

ליוורנו Livornoתרנ"טקורייאט, יצחק בן אברהםנחלת אבות ותקון יצחק
וילנה Vilnaתרנ"דאובצינסקי, לוי בן דובר יונהנחלת אבות - א

ירושליםתשס"זאסופת גנזים מבית משפחת ששוןנחלת אבות
ביריהתשס"זביטון, אליהו בן יצחקנחלת אבות - מנהגי יהדות לוב

בני ברקתשס"הבלוי, אברהם בן משהנחלת אבות - 3 כר'
ליוורנו Livornoתרל"זג'ארמון, יהודה בן מאירנחלת אבות
פירט Fuerthתקע"אהכהן, משולם זלמן בן שלמהנחלת אבות

ג'רבאתשכ"אחורי, חייםנחלת אבות - 2 כר'
ברטיסלבהתרכ"וישראל איסר בן זאב וולףנחלת אבות

סאטומארע,תרצ"גמאיר בן אליהונחלת אבות - 3 כר'
אשקלוןתשס"חמנקין, פתחיה בן אריה ליב - עמיחי, יהודהנחלת אבות - יד לבני בנים

אשקלוןתשס"חמנקין, פתחיהנחלת אבות
ירושליםתשל"ומשאש, יוסף בן חייםנחלת אבות - 7 כר'

אלעדתשע"חצברי, יוסף בן דודנחלת אבות - שרשי מנהגי תימן - א
בני ברקתשע"דקובץ תורני במנהגי תימןנחלת אבות - 6 כר'

ירושליםתשע"חראבין, חזקיה הכהן - יהודה הכהןנחלת אבות
ירושלים Jerusalemתרפ"ושדה-לבן, משה שמואל בן אליהונחלת אבות - 2 כר'
בני ברקתשל"בקליין, אברהם יצחקנחלת אברהם יצחק

ניו יורקחש"דגולדשטיין, אברהם אלימלךנחלת אברהם
ירושליםתשס"זהרצל, אברהם אבא בן יהושענחלת אברהם - 4 כר'

אשדודתשע"הלמברגר, אברהם יחיאלנחלת אברהם
בני ברקתשע"דפאלייעס, אליעזר בן אברהםנחלת אברהם - 6 כר'

מונטריאולתשע"טניזניק, אברהם דודנחלת אדן
ניו יורקתשמ"בזלטוביץ, אהרן בן מאיר יעקבנחלת אהרן
מונטוידאו Montevideoתשי"אמילבסקי, אהרן בן משה אריהנחלת אהרן



חמ"דחש"דקרויס, יעקב קאפלנחלת אהרן
רחובותתשס"דאינהורן, אלחנן יחזקאלנחלת אלחנן - 3 כר'

בני ברקתשס"בדושניצר, אליהו הכהןנחלת אליהו
ירושליםתשל"אקאהן, חזקיהו אליעזרנחלת אליעזר
ירושלים Jerusalemתשט"זקאצבורג, נתנאל בן מנחםנחלת אמונים
בני ברקתש"נוולך, אפרים בן יוסףנחלת אפרים

בני ברקתשפ"אמגיד, אפרים פישל בן לוי יצחקנחלת אפרים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"ארימון, אפרים אליעזר בן יוסף צבינחלת אפרים

ליקוואודתשס"בחבורת דרשו ה' ועוזו ליקוואודנחלת אריה אליהו - בבא בתרא
בני ברקתשנ"טאויערבאך, אריה לייבישנחלת אריה
ניו יורק New Yorkתרע"במרגליות, אשר בן יהודה ליבנחלת אשר
ירושלים Jeruasalemתש"ננכס, אשר אנשילנחלת אשר

חיפהחש"דבנדיקט, בנימין זאב (עליו)נחלת בנימין - 4 כר'
פקש Paksתרמ"טברויאר, בנימין זאב וולף בן אלעזר יעקבנחלת בנימין

פתח תקוהתשמ"טברלב, יחיאל אברהם בן בנימין הלוינחלת בנימין - 2 כר'
טלזסטוןתשס"הסורוצקין, בנימין בן ברוךנחלת בנימין - 17 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"דספר זכרוןנחלת בנימין - 2 כר'

ירושליםתשע"וציילברגר, בנימין בן יהודהנחלת בנימין - ביכורים, זרעים
ירושלים Jerusalemתרפ"זשווארצמאן, בנימין מנחם בן זבולוןנחלת בנימין
אמשטרדם Amsterdamתמ"בליפמן אשכנזי, יצחק בנימין זאב וולף בן אליעזרנחלת בנימן
פיוטרקוב Piotrkowתרס"בגליקסמאן, ברוך בנדיט בן יעקבנחלת ברוך

ניו יורקתש"פווייס, ברוךנחלת ברוך - הזהב, איזהו נשך
ורשה Warsawתרנ"ולאבסקי, ברוך בן שמואל מאירנחלת ברוך

בני ברקתשד"םמייארא, גבריאל בן שמעוןנחלת גבריאל
ניר עציוןתשמ"ורזי, גדנחלת גד

ירושליםתשס"טברייזאכער, דוד בנימין בן שמואל הלוינחלת דבש
ברייזכר, דוד בנימין בן שמואל הלוינחלת דבש

לונדוןתשס"חליפשיטץ, שבתינחלת דבש - 4 כר'
ירושליםתשמ"טרובין, דוד טבל בן משהנחלת דוד <מהדורה חדשה>
בקליאן Becleanתרצ"ב-תרצ"דאופנהיים, דוד בן צבינחלת דוד - בראשית, שמות

בני ברקתשע"גאמר, יואלנחלת דוד
ניו יורק New Yorkתש"זרובין, דוד טבל בן משהנחלת דוד - 4 כר'

מודיעין עיליתתשפ"אמהרש"ק, דניאל יוסףנחלת דניאל - 5 כר'
מודיעין עיליתתשע"ד-תשע"טקובץנחלת ה' - 1 - 62

דברצן Debrecenתרצ"חגולדברגר, גרשון אברהם בן יוזףנחלת הגרשוני



מודיעין עיליתתשע"דברכה, אלחנןנחלת הלוי
בני ברקתשנ"חשיש, יעקב יוסף דב הלוי בן ברוךנחלת הלוי - יבמות כתובות

ירושלים Jerusalemתש"חהורוויץ, דוב בר זליג בן ברוך מרדכי הלוינחלת הלוים
קרית מלאכיתשע"טועד נחלת הר חב"דנחלת הר חב"ד - הנחלה של הרבי

ירושליםתשס"טוולף, יאיר משה בן דוד זאבנחלת התלמוד - בבא בתרא
קלןתרפ"גוולף, זאבנחלת זאב <גרמנית>

חמ"דחש"דוולף, זאבנחלת זאב
בני ברקתשס"דיעבץ, יצחק מאיר בן יהודה אריהנחלת זאב - 2 כר'
וילהרמסדורף Wilhermתע"דהורוויץ, חיים בן יהושע משה אברהם הלוינחלת חיים שני

וילהרמסדורף Wilhermתפ"בהורוויץ, חיים בן יהושע משה אברהם הלוינחלת חיים
תל אביבתשנ"הכ"ץ, חיים הלוי בן יהודה ליב נחנחלת חיים
בני ברקתש"עלזכר רבי חיים בן דוד עוזרינחלת חיים

ניו יורק New Yorkתש"טגוסטינסקי, חיים משה בן יצחקנחלת חמשה
ניו יורק New Yorkתשי"אאידלסון, יהודה אידל בן חיים חייקלנחלת יהודה
אשדודתשע"החש"מנחלת יהודה

אלעדחש"דפרידמן, אריה בן יהודה מנשהנחלת יהודה - נדרים
תש"פשמלאשוילי, יהודהנחלת יהודה
חמ"דחש"דאביכזר, שמעון בן ישועהנחלת יהושע

ירושליםתשע"דאסטנבולי, יהושע בן יוסףנחלת יהושע - 7 כר'
לבוב Lvov - ירושליםתרי"ד - תשל"ואפרתי, יהושע השל בן יעקבנחלת יהושע

וינה Viennaתר"נוודיאנר, יהושע קושמאן בן שרגא פייבשנחלת יהושע - 2 כר'
זיטומיר Zhitomirתר"סקוטקובסקי, יוסף בן זאב הלוינחלת יהושע
לבוב Lvovתרצ"דקורצר, גרשון בן יהושע פאליקנחלת יהושע
ניו יורק New Yorkתרצ"חרבינוביץ, יהושע השל בן יצחק יואלנחלת יהושע

ורשה Warsawתרי"אשפירא, יהושע אייזיק בן יחיאלנחלת יהושע - 2 כר'
נניו יורקתשמ"חגלאטטשטיין, יואל זאב וואלףנחלת יואל זאב - 2 כר'

מודיעין עיליתתשס"האולחוב, צבי הירש בן אביגדורנחלת יום טוב
בני ברקתשע"טארנגרובר, מרדכי אליעזר בן יוסףנחלת יוסף <מהדורה חדשה> - א

ורנוב Vranov Nad Toתרצ"גארנגרובר, מרדכי אליעזר בן יוסףנחלת יוסף - א
תל אביבחש"דבובר, יוסף צבינחלת יוסף

חמ"דחש"דכולל נחלת יוסףנחלת יוסף - יבמות
תל אביבתשכ"טליפוביץ, יוסף זאב הלוינחלת יוסף - 5 כר'

מונקץ' Mukachevoתרע"גמייזלש, יוסף חנניה ליפא בן אריה יהודה לנחלת יוסף - א
ברוקליןתשמ"חשטייכעל, יוסף בו אריה לייבושנחלת יוסף - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"זשמואל בן יוסף בן ישועהנחלת יוסף - 3 כר'



ירושליםתשע"אארנטרוי, יחזקאל בן יונה יוסף הכהןנחלת יחזקאל - 2 כר'
קרקוב Cracowשצ"ט - ת"בסולניק, יעקב בן בנימין אהרןנחלת יעקב <דפו"ר>

ירושלים Jeruasalemתש"ספרידמן, אברהם יעקב בן יצחקנחלת יעקב <מהדורה חדשה>
ניו יורק New Yorkתרע"דפרידרמאן, זלמן יעקב בן ברוך מרדכינחלת יעקב <שארית נחלה>

ירושליםתשע"השפילמאן, יעקב מאיר בן אליהונחלת יעקב <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתשי"טפרומאן, יעקב יהושע בן אפרים פישלנחלת יעקב יהושע
אמשטרדם Amsterdamתי"ביעקב בן נפתלי מגניזןנחלת יעקב מליצות

ירושליםתשכ"בלורברבוים, יעקב בן יעקב משהנחלת יעקב על התורה - 2 כר'
ניו יורקתשנ"דאמסל, יעקב חייםנחלת יעקב - 5 כר'

וילנה Vilnaתרצ"גבאסוק, זלמן יהודה בן אברהם מרדכינחלת יעקב
ירושלים Jeruasalemתשע"הבורנשטיין, יעקבנחלת יעקב - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"הבן ברוך, יעקב בן עזראנחלת יעקב
ישראלתשע"הדיויד, יעקבנחלת יעקב - מגילות

וילנה Vilnaתר"מהורוויץ, יעקב בן אברהם הלוי מווילנאנחלת יעקב
פדובה Paduaשפ"גהיילפרין, יהושע יעקב בן אלחנןנחלת יעקב

ירושליםתשמ"זהמניק, יעקב דוד בן משהנחלת יעקב - 3 כר'
הר ברכהתשס"הזיסברג, יעקבנחלת יעקב - 2 כר'

לבוב Lvovתרכ"ביעקב אברהם בן רפאל - שמריה זלמן בן יעקב אבנחלת יעקב - אבני שוהם
ירושלים Jerusalemתרס"חיעקב בן מרדכי משעפסנחלת יעקב
זולצבך Sulzbachתמ"ויעקב קופל בן אהרן זאסלברנחלת יעקב

לבוב Lvovתרמ"זלורברבוים, יעקב בן יעקב משהנחלת יעקב - 7 כר'
פירט Fuerthתקנ"גנוימבורג, יעקב בן ברוךנחלת יעקב

ירושליםתשנ"גסולניק, יעקב בן בנימין אהרןנחלת יעקב - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גפרידמן, אברהם יעקב בן יצחקנחלת יעקב

חמ"דתשע"בצלניק, יעקבנחלת יעקב - ב
וילנה Vilnaתרצ"בקאמנצקי, אברהם יעקב בן ישראלנחלת יעקב
חדרהתשע"דשניאור, יעקב בן אברהםנחלת יעקב
ברדיטשוב Berdichevתרע"בשפטל, חיים יעקבנחלת יעקב
שלוניקי Salonikaתרט"ז הס'שפילמאן, יעקב מאיר בן אליהונחלת יעקב

ניו יורקתשס"היגיד, אברהם בן יצחק אייזיקנחלת יצחק - 3 כר'
ירושליםתשכ"בסעמיאטיצקי, יצחק צבי (טיקטינר, זיידל)נחלת יצחק - 2 כר'

ניו יורקתשס"טגורליק, איסר זלמן בן ירוחםנחלת ירוחם
פיוטרקוב Piotrkowתרס"טהלר, ישראל בן אהרןנחלת ישראל - 2 כר'
ירושליםתשס"זוולף, יאיר משה בן דוד זאבנחלת ישראל - נדרים
חיפהתשס"דוייס, ישראל מאירנחלת ישראל - גיטין



ניו יארק,תשי"אפרידמאן, ישראל בן שלום שכנאנחלת ישראל
בני ברקתש"פקרויס, ישראל נפתלי בן גבריאלנחלת ישראל - 3 כר'

ביתר עיליתחש"דגוטרמאן, משה צבי בן שמעון שלמהנחלת יששכר
לונדוןתשל"זכהנא, קאפלנחלת כהן

ירושליםתשס"בהלוי, אסי אבן יולינחלת לוי - 3 כר'
בני ברקתשס"זשפירא, חיים מאיר יחיאלנחלת מאיר

ליקוודתשס"דרדנר, יוסף מאיר בן חיים יחיאלנחלת מים - 3 כר'
אשדודתש"נספר זכרוןנחלת מנוחה

בני ברקתשס"זאורשלימי, נוךנחלת מנשה - הוצאה, מוקצה, סוטה
בני ברקתשע"טסבח, מרדכי בן שינחלת מרדכי
ורשה Warsawתר"סטריוואקס, משה חיים בן גבריאלנחלת משה

בני ברקחש"דפלמן, שלום בן ציוןנחלת משה - הלכות ברכות
ירושליםתשס"גרוטשטיין, עוזיאל משהנחלת משה - 5 כר'

אשדודתשס"גפקר, ניסןנחלת ניסן עטרת צבי
ברטיסלבה Bratislavaתרנ"א - תרנ"בהלוי, נפתלי בן פינחס זאבנחלת נפתלי
ורשה Warsawתרמ"ביוונין, שמואל בן אברהם יונהנחלת עולמים

ירושליםתשמ"דהדאיה, עזרא בן שלוםנחלת עזרא - 3 כר'
ירושליםתשע"וגרין, עזריאל בן שמעוןנחלת עזריאל <מהדורה חדשה>

גרודנו Grodnoתקע"זפינחס בן עזריאל הלוינחלת עזריאל <פרפראות לחכמה>
ניו יורקחש"דאשכנזי, עזריאל בן משה הלוינחלת עזריאל - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoתרצ"טגרין, עזריאל בן שמעוןנחלת עזריאל
ברטיסלבה Bratislavaתש"מליטש-רוזנבוים, עזריאל ליטש סג"לנחלת עזריאל
סטו מרה Satu Mareתרצ"חמליק, חיים יצחק בן משה יעקבנחלת עזריאל
בילגורי Bilgorajתרע"גקרלנשטיין, עזריאל זליג בן יששכר דובנחלת עזריאל

ירושליםתשל"גגרוסברג, עמנואל יצחק בן ירוחם פישלנחלת עמי - 4 כר'
ירושליןתשע"ובלאנק, יצחק בן פנחסנחלת פנחס
ברוקליןתשס"טהערצקא, מנחם מנדל בן פנחסנחלת פנחס
אורדיאה מרה Oradeaתרצ"זאולמאן, נח צבי בן משהנחלת צבי
לונדוןתשס"גבלייער, מרדכי יהודה בן יצחקנחלת צבי

ירושליםתשס"חגוטמאכר, צבי בן אליהונחלת צבי - 2 כר'
מונסיתשע"בגולדבלט, גרשון צבינחלת צבי
ניו יורק New Yorkתש"בגרוס, משולם פייבש צבי בן ראובןנחלת צבי
שדרותתשס"טחורי, צבי בן שמעוןנחלת צבי

ונציה Veniceת"כטוך פירר, צבי הירש בן שמשוןנחלת צבי - 2 כר'
ונציה Veniceתכ"אכ"ץ, צבי בן יוסף הכהןנחלת צבי



ניו יורקתשס"דכהנא, צבי הירשנחלת צבי - 2 כר'
פפד"מתרצ"אמכון רבינר הירשנחלת צבי - 3 כר'
ירושליםתשע"זסיימן, צבי משהנחלת צבי - 2 כר'

חמ"דחש"דפאליי, צבי זאבנחלת צבי
ישראלתשס"ופוקס, צבי יהודה בן מנחם אליעזרנחלת צבי

ישראלתש"ספינטר, אלעזר יהודה ליב בן פנחסנחלת צבי - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"טפלדר, גדליה בן צבינחלת צבי - 3 כר'
ירושליםתשע"ופנש, צבי בן אברהםנחלת צבי - 4 כר'

בני ברקתשמ"טקובץ במה למשנת החסידות ותולדותיהנחלת צבי - 27 כר'
ירושליםתשס"טקליין, אפרים זאב בן צבי אריהנחלת צבי - 6 כר'

קראקאתרפ"בפלסקר, נחום ראובן בן דודנחלת ראובן
פרנקפורט דמין Frankfתק"לראובן בן אברהם הלוינחלת ראובן
בני ברקתשע"באבוהב, רפאל (עליו)נחלת רפאל

בני ברקתשס"ושמואל בן דוד משה הלוינחלת שבעה <השלם> - 3 כר'
רמת גןתשל"אריבלין, אשר אנחלת שבעה בת מאה

אמשטרדם Amsterdamתכ"ז-תכ"חשמואל בן דוד משה הלוינחלת שבעה - 4 כר'
ירושליםתשס"גבן אהרן, איתי חיים בן אהרןנחלת שדה - 6 כר'

ירושליםתש"עיפה, שמואל יצחקנחלת שי - 5 כר'
נתיבותתשע"גויזמאן, שלמה בן מאירנחלת שלמה

בני ברקתשנ"הקובץ תורנינחלת שלמה - שמירת הלשון א
ירושלים Jeruasalemתשע"גגולדשטיין, נחמיה שמואל בן ראובןנחלת שמואל
קידן Kedainiaiתרצ"המלמד, שמואל דוב בן נחמיהנחלת שמואל

תל אביב Tel Avivתרצ"ט - תש"טאמוראי, שמעון בן מאיר הכהןנחלת שמעון - 2 כר'
פולנאה Polonnoyeתקפ"א לפניאשכנזי, שמעון בן אברהםנחלת שמעון - 2 כר'

וילנה Vilnaתרנ"זזרחי, שמעון בן זרחנחלת שמעון
חמ"דחש"דיוסף, שמעוןנחלת שמעון
חמ"דחש"דשטרן, שמעוןנחלת שמעון
ונדסבק Wandsbeckתפ"חפייזר, שמעון בן יהודה ליבנחלת שמעוני

בני ברקקובץ לתורה וחסידותנחלתנו - 7 כר'
ניו יורקתשע"גברוך בן אברהם מקוסובנחמד ונעים <מהדורה חדשה>

יסניץ Jessnitzתק"גגאנז, דוד בן שלמהנחמד ונעים - 2 כר'
ג'רזי סיטי Jersey Cתרצ"ד - ת"שלאנגנר, אורי בן אברהםנחמד ונעים - 5 כר'

שלוניקי Salonikaתקצ"ב - תרכ"אאשכנזי, ניסים אברהם בן רפאלנחמד למראה - 4 כר'
קליבלנד Clevelandתרס"גוויטנשטיין, זאב דוב בן פסח דודנחמד למראה

אלעדתשס"חשיינברגר, יעקב שלמהנחמד למראה - 2 כר'



פיוטרקוב Piotrkowתרס"טטויב, יחזקאל בן צבי הירשנחמד מזהב
ירושליםתשע"חאפשטיין, יהודה (עורך)נחמו נחמו עמי
ירושליםתשס"חקוק, רפאל הכהןנחמו נחמו עמי

קרית ארבעתשנ"והוס, נחום (לזכרו)נחמו עמי
ירושלים Jerusalemתרס"ח - הסכ' תרע"אבלומברג <קפלן>, נחום בן משה אהרןנחמות ארץ ישראל - 2 כר'

לובלין Lublinתרס"חלווין, יעקב בן נח חייםנחמות הנפש
ירושלים Jerusalemתר"צגרינברג, שמואל בן דוד הכהןנחמות ירמיהו

ירושלים Jerusalemתרע"בבלומברג <קפלן>, נחום בן משה אהרןנחמות ישראל - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרס"בברנר, ישראל נחום בן שלמה זלמן אבאנחמות ישראל

פרנקפורט דמין Frankתל"זרבינו, מנחם ציון בן שלמה זלמןנחמות ציון
ירושלים Jerusalemתרס"ט הק'בלומברג <קפלן>, נחום בן משה אהרןנחמות צמח ישראל

ירושלים Jerusalemתרע"גבלומברג <קפלן>, נחום בן משה אהרןנחמות קדושת ארץ ישראל
ירושליםתשע"בשטיינהויז, אהרן בן משהנחמת אהרן

בני ברקתשס"זוינטר, אלימלך בן מרדכינחמת אמרתך
ירושליםתשע"דלזכר רבי דוד נחמן בלוינחמת דוד

ורשה Warsawתרכ"ומאלין, ישראל איסר יהודה בן נחמיהנחמת יהודא
ניו יורק New Yorkתרצ"הגוזיק, מנחם יהודה בן יצחק יעקבנחמת יהודה
ניו יורק New Yorkתש"יתאומים, יוסף בן נחום צבי (זיידה)נחמת יוסף

ירושליםתשס"הדרדק, ישראל תנחום בן יעקב לוי שמואלנחמת ישראל
ניו יורקתשנ"אקאברע,  איתן עמי בן מרדכינחמת לאה

שיקאגאתשי"זיוזינט, מאירנחמת מאיר - 2 כר'
ירושליםתש"פמרגולין, עקיבא בן הדר יהודהנחמת עקיבא

חמ"דתשע"חכהנוב, נחוםנחמת ציון וירושלים
ירושליםתשס"גגוטפרב, מנחם בן ציוןנחמת ציון
ירושליםתשע"טמוצפי, בן ציון בן סלמןנחמת ציון
ירושליםתשכ"גרוטנשטריך, בן ציון בן צבי טוביה הכהןנחמת רות

בני ברקתשע"זכהן, רפאל בן חייםנחמת רפאל - 2 כר'
בני ברקתשס"בגולדשטוף, יאירנחמת שלמה על מגילת אסתר - 2 כר'

ירושליםתשפ"אפלבני, אהרן בן אברהםנחפה בכסף איזהו נשך
קושטא Istanbulתק"ח - תר"גנבון, יונה בן חנוןנחפה בכסף - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"ברבינוביץ, מנחם מנדל מנכין עמנואל בן אברהם ארנחפשה דרכינו ונשובה אל ה'
ערדתשנ"גברנד, יצחק בן וולף זאבנחפשה דרכינו
ירושליםתשנ"השוורץ, יואל בן אהרןנחפשה דרכינו
ירושליםתשל"ושמש, דוד (לקט וערך)נחפשה דרכינו

ירושליםתשפ"אהרבט, חנןנחפשה



ירושליםתשל"גאייזנברג, רפאל הלוינחקרה ונשובה
מזכרת בתיהתשס"חארקין, אחיעזרנחשוני השמיטה

ירושלים Jerusalemתר"עגולדשטיין, נחמן בן צבי אריהנחת השלחן
בני ברקתשס"זרוט, יוסף - שטיין מנחםנחת רוח

ביטאון לעניני תושבע"פנטועים - ח
ירושליםתשס"הרובין, מרדכי בן נפתלינטילה כדת

ביתרתשס"דברויאר, אברהםנטילת ידים כהלכתה
דוה Devaתרפ"חבאמברגר, יצחק דוב בן שמחה הלוינטיעה של שמחה
זולקוה Zholkvaתקכ"גהאס, שמחה בן יהושענטיעה של שמחה

ירושליםתשע"זציינוירט, נטע (עליו)נטיעה של שמחה - 15 כר'
ירושליםתשע"טציינוירט, נטע (עליו)נטיעה של תורה ותפלה

ירושליםתשכ"ארובינשטיין, אהרן דודנטיעות אד"ר
כפר דרוםתשס"דמכון התורה והארץנטיעות הארץ
וילנה Vilnaתרנ"בשור, אליהו יעקב דוב בן חייםנטיעות חיים

חמ"דתש"פיונגרייז, יצחק אייזיק בן משה נתן הלוינטיעות משה - תערובות
חמ"דתשע"ביונגרייז, יצחק אייזק בן משה נתן הלוינטיעות משה - 7 כר'

פוריצק Poryckתקע"חמייזלש, יצחק בן יעקבנטיעות שושנים
מודעין עליתתשע"דפפנהיים, חיים צבי בן אברהם שמואלנטיעת חיים - 3 כר'

בני ברקתשע"וגולדברג, אברהם הלל בן יצחקנטע אהלים
ישראלתשע"חאריאל, שמואל בן יעקבנטע בתוכינו - 2 כר'

ניו יורקתשס"חפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןנטע בתוכינו
ירושלים Jerusalemתרצ"טהלוי, יוסף צבי בן אברהםנטע הארץ

ירושלים Jerusalemתשכ"וגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברנטע הילולים
ירושליםתשס"זכ"ץ, יעקב בן דבנטע יעקב - 2 כר'

ירושליםתשנ"טקובץ - מכון משנת רבי אהרןנטע משפט זכרון שלמה - 2 כר'
בית שמשתשע"חלוי, ראובן בן דודנטע רענן

מונקץ' Mukachevoתרנ"טטננבוים, שרגא צבי בן זאב וולףנטע שורק - 3 כר'
ירושליםתשס"הטננבוים, נתן נטע בן אברהםנטע שעשועים <מהדורה חדשה>

וילנה Vilnaתרס"אבויארסקי, נתן נטע בן תנחוםנטע שעשועים
זולקוה Zholkvaתק"חדוב בר בן נתן נטע מפינסקנטע שעשועים
ורשה Warsawתרנ"אטננבוים, נתן נטע בן אברהםנטע שעשועים
נויביד Neuwiedתצ"המייזלש, אברהם נתן נטע בן משהנטע שעשועים
זולקוה Zholkvaתקפ"טקארא, צבי הירש בן יעקבנטע שעשועים
מונקץ' Mukachevoתרפ"ה - תרפ"ושליסל, נתן נטע שלמה בן דודנטע שעשועים
פרמישלה Przemyslתרמ"אאיטינגא, אברהם בן יוסף הלוינטעי אברהם



ירושליםתשע"באייזנשטיין, דב מאירנטעי אדם
חמ"דתשנ"חראזענפעלד, אהרןנטעי אהרן
וילנה Vilnaתר"סיוונין, נתן נטע בן אברהם יונהנטעי אור

ורשה Warsawתרס"א - תרצ"חזאקהיים, אברהם בן משה נתןנטעי איתן - 8 כר'
בני ברקתשס"ומשפחת לופיאןנטעי אליהו - 4 כר'

בני ברקתשס"זלידר, שמואל אהרןנטעי אש"ל
תשע"חלידר, שמואל אהרןנטעי אש
בני ברק Bene Berakחש"דקובץ זכרוןנטעי אש

ירושליםתשע"האלחדד, מסעוד בן דודנטעי אשר - א
ברוקליןתשכ"זמוצן, יצחקנטעי בחורים - 3 כר'
וויטצעןתרס"טקצבורג, אביגדור בן דוד צבי (עורך)נטעי בחורים - 8 כר'

ירושליםתש"סציננער, גבריאלנטעי גבריאל - 28 כר'
ירושליםתשמ"ברוזנטל, שבתי דובנטעי הכרם - 2 כר'

ירושליםתשס"הווייס, נטע צבי בן משה דובנטעי חמד
קרית ספרתשע"אונדרולדה, יעקב בן יוסףנטעי יוסף
לונדוןחש"דרוזנגרטן, חיים יצחק עוזרנטעי יצחק
ירושלים Jerusalemתרס"טרובינשטיין, מרדכי בן דוד צבינטעי נאמנה
מונקץ' Mukachevoתרס"גברגר, נטע יעקב בן מרדכי דובנטעי נאמנים

ניו יורקתש"עאיחוד תלמידי קלעצק ובית מדרש גבוהנטעי נעמנים - 3 כר'
ברסלאוBreslauתר"זנטעי נעמניםנטעי נעמנים
וילנה Vilnaתקצ"וסלוצקי, חיים יעקב בן יהודה ליבנטעי נעמנים

ירושליםתש"סקובץ זכרוןנטעי נעמנים - א
רחובותתש"סקובץ ישיבת מאור התלמודנטעי נעמנים - כתובות

ירושליםתש"סקובץנטעי נעמנים - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חרבינוביץ, יצחק אייזיק בן אהרןנטעי נעמנים

ירושליםתשנ"אפריעד, נתן נטע בן חייםנטעי נתן
מודיעין עיליתתשס"בלב, יעקבנטעי שושנה
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דבויארסקי, נתן נטע בן תנחוםנטעי שושנים
תשס"חגולדשטיין, מרדכינטעי שלום
ירושליםתשס"גפרידמן, שמחהנטעי שמחה

ירושלים Jerusalemתרצ"הזייציק, נתן נטע בן ראובן הכהןנטעי-נתן
ירושליםתשע"הברקאי, יהודה יעקבנטפי אורות השירה
מודיעין עיליתתשע"טכולל רצופותנטפי דבש - 4 כר'

ירושליםתשל"גמלכה, משה בן יחיאלנטפי המים - 2 כר'
אשדודתשס"זנטפי חיים



ירושלים Jeruasalemתשע"גברקאי, יהודה יעקבנטפי מעיינות גנזי חנוכה
ירושלים Jeruasalemתש"פסלושץ, חיים משה אהרןנטפי משה - 4 כר'

ניו יורק New Yorkתש"גלווינזון, יהודה בן דודנטפי נאומים
תל אביבתש"לקובץניב המדרשיה - 22 כר'

תל אביבתשנ"הבטאון הסתדרות מורי אגו"י בא"יניב המורה (קובץ תורני) - 2 כר'
תל אביבתשס"גבטאון הסתדרות מורי אגו"י בא"יניב המורה - 104 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"זלייטר, משה בן יחיאל מיכלניב והגות
עמנואלתש"פווייס, ישראלניב ישראל - בראשית

ירושליםתשנ"גצ'צ'יק, מנחם מנדל בן אברהם חייםניב מנחם - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הניב, דודניב שפתים על הלכות מבשל בשבת

ירושליםתשס"טבמברגר, בן ציון הלוי - יברוב, נחוםניב שפתים - שערי ציון
ירושליםתשע"איברוב, נחום בן משה יצחק אהרןניב שפתים - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתשי"טכהן, טוביה אליעזר בן משהניבון עברי
תל אביבתשכ"דמילוא, יצחקניבי התנ"ך
ירושלים Jerusalemתש"טגולד, זאב בן יעקב מאירניבי זהב

ירושלים Jerusalemתש"ךאלבום, נפתלי אהרן בן יעקב מרדכיניבי נפתלי
ירושליםתשס"חעשורי, יניב בן נתןניבי שלום

תל-אביב,תש"ךשפירא, זושאניבים ופתגמים
לונדון Londonתרמ"ופרייז, מנחם נחום בן יוסףניבת נחום

חמ"דתשע"אמינץ, גיא צביניגון כשר מנגן כשר ושו"ת
ניו יורקתשע"וקונטרסי תשורה משמחות חסידות חב"דניגוני הרבי שלימד לאורך השנים

ניו יורקתשס"הניגוני נובהרדוק
ירושלים Jeruasalemתשע"ווילנברג, בצלאלנידוני המועדים

בני ברק Bene Berakתשע"זכולל מקדשי שביעינידונים הלכתיים שכיחים לנופשים
ירושליםחש"דקובץ, בית מדרש לקדשים במעלה הזיתיםניות ברמה - 7 כר'

קרית ספרתשס"גנתנזדה, יגאל בן משהניחוח אבות
ירושליםתשמ"זגרינבוים, נפתליניחום אבלים

ירושליםתשי"אפרלשטיין, יוסףניט אויסדערציילן
ירושליםתשע"דשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשנימוקי אורח חיים <מהדורה חדשה>

טורנוב (צ'כוסלובקיה)תר"צשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשנימוקי אורח חיים
בני ברקתשע"זראטה, שמואל בן חיים אלטרנימוקי המנחה - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"כהאגר, חיים בן ברוךנימוקי חיים
תל אביבתשס"גזאנד, יוסףנימוקי יוסף
בני ברקתשס"חהלברשטאם, יעקב בן אריה ליבושנימוקי יעקב

אשדודתשס"חלוי, חגי בן חנניהנימוקי לוי - 3 כר'



ירושליםתשל"אשפירא, משה אריה ליב בן מאיר בנימיןנימוקי מלב"ם - 2 כר'
שיקגו Chicagoתרס"דרידב"ז, רפאל יעקב דוד בן זאבנימוקי רידב"ז

ירושליםתשע"אלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שריקי,נימוקי רמח"ל על עניני ר"ה ויוה"כ
אלעדקובץניצול הזמן
ישראלתשל"חרוזנבאום, ישראל יהודהניצוץ שכבה

טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןניצוצות בפסוקים שבתורה
ירושלים Jerusalemתש"טהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלניצוצות גאולה

אייזנברג, שושנה בלומהניצוצות האור והתקוה
ביתר עליתתשע"הבית המדרש קדושת ישככר סאווראןניצוצות מעולם האצילות - א

ישראלתשמ"ובטאון למחשבה יהודיתניצוצות - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"ברוט, אהרן בן שמואל יעקבניצוצי אגרות
בני ברקתשס"בחזן, אהרן בן מרדכיניצוצי אהרן

בני ברקתשע"האורטנר, דב בעריש בן נתן יהודהניצוצי אור החיים הקדוש
בני ברקתשס"טאבן-עטר, חיים בן משהניצוצי אור החיים - ב"ק, ב"מ, ב"ב

ירושליםתשע"חישיבת נוה דודניצוצי אור תיקון השובבי"ם
בני ברקתשס"טחדאד, אליהו מאירניצוצי אור

בני ברקתשס"זליקוט מתורת אדמור"י גורניצוצי אור - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"הקצין, שלמה בן שאולניצוצי אור

רמת גןתשל"טאושפיזאי, משה בן ציון הלויניצוצי אורות - 2 כר'
מונטריאולתשע"גהירשפרונג, פנחס - וויליגר, יהודה שרגאניצוצי אש פנחס

בני ברקתשנ"וגרשנוביץ, ראובן יוסף (עליו)ניצוצי אש
ירושליםתשס"דספר זכרוןניצוצי אש

תל אביב Tel Avivתשי"בפראגר, משה בן שמואל יחזקאלניצוצי גבורה
בני ברקתשנ"טרבינוביץ, אברהם יששכר בר בן שלמה הכהןניצוצי החסד לאברהם - ב

ירושליםתשע"דפרלוב, אהרןניצוצי התורה - 5 כר'
בני ברקתשס"חרבינוביץ, שלמה בן דוב צבי הכהןניצוצי התפארת שלמה - 2 כר'

בני ברקתשנ"טהורביץ, חיים משה הלויניצוצי חמה
ירושליםתשע"זעמדין, יעקב ישראל בן צביניצוצי יעב"ץ -דקדוקי יעב"ץ - נסתרות יעב"ץ

פיוטרקוב Piotrkowתרע"גברגר, ישראל בן יצחק שמחהניצוצי ישראל
ניו יורקתשע"וספר זכרוןניצוצי צבי מאיר

ירושליםתשע"אבלוי, בן ציון בן אברהםניצוצי ציון
ירושליםתשנ"זפרוסקין, יהושע בן שמואלניצוצי רש"י - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"גשמשון בן פסח מאוסטרופולי - בומבך, אברהם יעניצוצי שמשון <מהדורה חדשה>
בני ברקתשמ"אשמשון בן פסח מאוסטרופוליניצוצי שמשון <מהדורה ישנה>

טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןניצוצין בפסוקי התורה



טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןניצוצין בפסוקים שבתורה
ניו יורקתשס"חפינק, דוב הכהןניצוצין מאירין

ירושליםתשע"אגליקסברג, שלמהניצני ארץ - 2 כר'
ירושליםתשמ"הקובץ ישיבת מרכז הרבניצני ארץ - 19 כר'

תל אביב Tel Avivתרפ"זבאכר, בנימין זאב בן שמעוןניצני הדקדוק
באר שבעתשמ"בקובץ בית מדרש גבוה לתלמוד ולהוראה בנגבניצני הנגב - 5

בני ברקתשמ"גהמאירי, ניסןניצני ניסן
רמת גןתשכ"גצשלר, ניסן בן יצחק אייזיקניצני ניסן

ירושלים1996אלעזר, יעקבניצני עוז בימי עברה
ירושלים Jeruasalemתשס"טקובץ תלמידי ישיבת מרכז הרבניצני שביעית
טבריהתשס"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןניצני תורה

ירושלים Jeruasalemתשמ"בלויאן, משהניקוד ומשמעותו במקרא - א שורוק חולם
רחובותתשמ"וקיסר, צמחניקודה של מסכת יומא עפ"י מסורת תימן

תל אביבחש"דאדלר, צבי יצחק הכהןניקור המעשי בתמונות
פרנקפורט דמין Frankתרפ"גסימונסן, דוד בן יעקב הלויניר דוד

ירושלם,תרפ"זגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביניר לבית הלוי
ורשהתרפ"האלדמן, צבי הירשניר לדוד ולזרעו

ירושלים Jeruasalemתשס"ולבנון, דוד דב בן ישראל חייםניר לדוד
ירושלים Jerusalemתרע"אניימאן, דודניר לדוד

ירושליםתשכ"הפינקל, אליעזר דוד בן משהניר לדוד - 2 כר'
אשדודתש"סכהן, מאירנישואין כהלכה

בני ברקחש"דברלין, זאבנישואין משלחן גבוה
ירושליםתשס"דזליבנסקי, פנחס בן מרדכי אלתרנכבדי נעם - 3 כר'

בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהנכון כסאך
ראשל"צתשס"וטנג'י, אופיר בן שלוםנכון להיום <מסכת אבות> - 2 כר'
ראשל"צתשס"הטנג'י, אופיר בן שלוםנכון להיום - ויקרא, במדבר, דברים

ירושליםתשס"אלבטון, חיים מרדכי בן חלפוןנכח השלחן <מכון הכתב>
בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהנכח השלחן

בואנוס איירסתש"סלבטון, חיים מרדכי בן חלפוןנכח השלחן - 2 כר'
ירושליםתשס"חצביון, דןנכח השלחן

חמ"דחש"דניקרוש, רחמיםנכנס יין יצא סוד
קושטא Istanbulתרע"באיבלאגון, אברהם בן דודנכנס יין

ניו יורקחש"דגרינברג, ישראל העשיל בן מאירנכנס יין - מגילת המלך
ירושליםתשע"דשיש, דוד -קטינא, יהושע העשילנכספה

ניו יורקתשע"חקסלר, מאיר נתןנמוקי הלכה



ניו יורקתשמ"זחביבא יוסף בן דודנמוקי יוסף <מהדורת בלוי> - שבת
ניו יורקתשמ"טחביבא, יוסף בן דודנמוקי יוסף <מהדורת בלוי> - 6 כר'

בני ברקתשמ"החביבא, יוסף בן דודנמוקי יוסף - 7 כר'
סאיני Seiniתרפ"טהירשנסון, חיים בן יעקב מרדכינמוקי רש"י ז"ל - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתרל"ו - תרל"טשניאורסון, שניאור זלמן בן נחום יוסףנמוקי שזבנ"י
אמשטרדם Amsterdamתע"חצרפתי, שמואל בן אברהםנמוקי שמואל <מעולפת ספירים>

לודתשע"גבן נאיים, יוסף בן יצחקנמכר יוסף השלם
ירושליםתשס"גכהנוב, לוי ירמיהו בן מנחם נחום הכהןנמלא טל - 3 כר'
חמ"דתשפ"אראם,נמצאה התכלת

ירושלים Jerusalemתשי"טפראגר, משה בן שמואל יחזקאלנס ההצלה של הרבי מגור
ירושליםתשל"והרצמן, אלחנן יוסףנס ההצלה של ישיבת מיר

ניו יורקתשמ"בבנות ירושליםנס ההצלה של מרן אדמו"ר מבעזלא
בני ברקתשמ"חנס ההצלהנס ההצלה של רה"ק מסאטמאר

ירושליםתשע"ושוורץ, יואל בן אהרןנס הכרת האומות בזכות היהודים בארץ
ירושלים Jeruasalemתשנ"טלוגאסי, יעקב ישראלנס התשובה

תל אביבתשכ"חנס ומעש בשלבי הגאולהנס ומעש בשלבי הגאולה
כרם ביבנהתשס"אגרינברג, מרדכינס חנוכה במקום ובזמן

ברדיטשובתרנ"הברייזמן, ברוך בן חיים חייקילנס חנוכה - אגדת פך השמן
ירושליםתשכ"גחסידה, יש"ינס חנוכה

ירושליםתשע"בשוב, ניסן יהודה ליב בן יצחק אליעזרנס יהודה - 3 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"ארוט, אליהונס להתנוסס
ירושליםתשנ"בשוורץ, יואל בן אהרןנס להתנוסס
ירושליםתשנ"חשוורץ, יואל בן אהרן, זילברשטיין יצחקנס להתנוסס

ניו יורקתשס"הרכס, שמואלנס לשושנים (אידיש)
ורשה Warsawתרס"טאוטרמאן, חיים משולם קויפמאן בן שיימאן הנס לשושנים

ירושלים,תש"ו)וויינטרויב, נח גד בן יעקב דודנס לשושנים - 2 כר'
ירושליםתשנ"דרכס, שמואלנס לשושנים
וילנה Vilnaתרנ"גספיר, יצחק יהודה בן שרגא עזריהנס פך השמן

ירושליםתשנ"השכטר, סימהנסי מלחמת המפרץ
וילנה Vilnaתקפ"אלוריא, אברהם בן ניסןנסיונות אברהם

ירושלים Jeruasalemתשע"טלוגאסי, יעקב ישראלנסיונות
חמ"דחש"דישר, משה מאירנסיך מלכות התורה - הגרי"מ גורדון

ירושליםתשס"אמלר, שמעון יוסף בן אלימלךנסיך ממלכת התורה - הגרש"ז ברוידא
בית אלתשס"זאבינר, שלמה חיים הכהןנסיכי אדם

בני ברקתשנ"דדיין, נסים בן שלמהנסים ונפלאות



בני ברקתשע"אשטיין, אפרים פישל בן חיים אריה לייבנסיעה לצדיק
ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןנסיעות והליכה בדרכים בהלכה

לא ידועחש"דנסיעות לאה"ק מאדמו"ר שליט"א מגורנסיעות לאה"ק מאדמו"ר שליט"א מגור
חמ"דחש"דוייצהנדלר, אברהם נחמן שמחהנסיעת הבעל שם טוב לארץ ישראל

בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהנסך לה'
בני ברקתשס"ההכהן, בן ציון בן יוסףנסכתי מלכי על ציון

ירושליםתשל"אליברמן, שאולנספח לתלמוד ירושלמי כתב יד ליידן
וינהתרס"דאיש-שלום, מאיר בן ירמיהונספחים לסדר אליהו זוטא

חמ"דחש"דגדי, אברהם בן שמעון שלוםנספר נפלאותיך
בני ברק Bene Berakתשט"וגרשטנקורן, יצחק בן פתחיהנעים זמירות ישראל - 8 כר'

לבוב Lvovתק"ץסרוק, ישראלנעים זמירות ישראל
ירושליםחש"דבעילום שםנעימה ברורה

זולקוה Zholkvaתקמ"באריה ליב בן נחמיהנעימה קדושה <שפה ברורה> א - ב
וילנה Vilnaתרל"ביוסף יוסקא בן יהודה יודל מדובנאנעימה קדושה <ברכת יוסף>

ירושליםתשנ"גבנדהיים, אלס (עריכה)נעימות אל"ף
ניו יורקתשע"ורבינוביץ, יוסף ברוך פנחסנעימות ברוך
ווילנאתרכ"טקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)נעימות יעקב

ירושליםתש"עדישון, צבי הירש חיים בן שמואלנעימות נצח - 3 כר'
בני ברקתשל"דמכתבי קודש זקני חסידי ברסלבנעימות נצח

ירושליםתשנ"אשכנזי, יעקב בן מרדכינעימות נצח - 3 כר'
ניו יורקתשס"דגרוס, חיים בן פנחסנעימת החיים

ניו יורקתשע"בפריעדמאן, אליעזר זוסיאנעימת המגילה
קאונאסתרצ"טגולדין, יוסףנעכטן היינט און מארגן

ניו יורקתש"פגליק, יונתן בנימין בן יהודהנעלה ביהודה - 8 כר'
סט. לואיסתרפ"זבן פורת, אליעזר בן משה הכהןנעם אהרן

ירושליםתש"עבן פורת, אליעזר בן משה הכהןנעם אליעזר - 4 כר'
בר יוחאיתשע"הסגרון, מאיר נסים בן כמוסנעם אמרי - 5 כר'

חמ"דתשע"וזילברמן, יעקבנעם הליכות
ירושלים Jerusalemתש"חוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודנעם חן

בני ברקתשע"הענתבי, משה בן אברהםנעם יעקב - 2 כר'
ניו יורקתשי"בחאייטין, משה בן זאבנעם מגדים - 2 כר'
רכסיםתשס"חאשכול, יוחאינעם שבת - 4 כר'

בני ברקתש"נאינהורן, יצחק נתןנעם שיח
ירושליםתשע"דהורביץ, ישראל זישא הלוינעם שיח - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"הילין, אברהם בן אריה זאבנעם שיח



ירושליםתשע"גישיבת הר המורנעמות בימינך נצח
בני ברקתשנ"ודיין, נסים בן שלמהנעמות בימינך
בני ברקתשע"אשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוינעמת לי מאד

חמ"דחש"דארליך, ישראל בן יהודהנער בסער
ישראלתשע"דקוזי, ערןנער הייתי
ירושליםתשע"זלוגאסי, יעקב ישראלנער ישראל
פתח תקוהתשע"בביר, יצחק ומאירהנעשה אדם
רחובותתשס"זקוק, אברהם יצחק בן רפאל הכהןנעשה אדם

לונדוןתשל"חכהן, ישראל אלינעשה ונשמע
ירושלים Jerusalemתשי"גסרנא, יחזקאל בן יעקב חייםנעשה ונשמע - 2 כר'

אשדודתשע"זפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםנעשה ונשמע
ירושלים Jerusalemתר"צאברמסון, שמואל אביגדור בן אבאנעשה לך

בית אלתשע"האבינר, שלמה חיים הכהןנפגשים בפרשה
איתמרתשס"דכנרתי, עמיחינפגשים? בהצלחה! (לבנות)
איתמרתשס"דכנרתי, עמיחינפגשים? בהצלחה! (לבנים)

ורשה Warsawתרל"אמוסקאטו, יהודה בן יוסףנפוצות יהודה - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתש"וסלושץ, נחום בן דוד שלמהנפוצות ישראל באפריקה הצפונית

בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהנפלאו דבריך
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אפרלמאן, צבי הירש בן ברוךנפלאות אליהו
סעיני,,אחר תר"ף]יונגרייז, ישעיה בן אברהם הלוינפלאות אשר

ירושליםתשכ"הנפלאות בית לוי
בני ברקתשס"זאלטמן, יוסף מאירנפלאות בעיננו
חמ"דחש"דשלז, צבי בן בן-ציוןנפלאות בתורה
ג'רבה Djerbaת"שחורי, חייםנפלאות גדולות
ווארשא - ניו יורקתשי"ד - ?סיפורי צדיקיםנפלאות גדולות

ירושליםתשע"חג'קובס, יוסף בן יצחק הכהןנפלאות האמונה - 2 כר'
ניו יורקתשכ"טנפלאות הבעל שםנפלאות הבעל שם
וארשא - ניו יורקתרפ"ד - תשי"דסיפורי צדיקיםנפלאות הגאונים
מונטריאול Montrealתרפ"זזוהר. ליקוטים. תרפ"ז. מונטריולנפלאות הזהר
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אהורוויץ, יעקב יצחק הלוינפלאות החוזה
ורשה Warsawתר"ציעקב יצחק בן אשר מפשיסחהנפלאות היהודי

מח"דחש"דנפלאות המהר"לנפלאות המהר"ל - מעשה פונ'ם מהר"ל מפראג <בלה"ק
ירושלים Jeruasalemתשע"חצ'ארניחה, ראובן חיים אלכסנדר בן יוסף יהודהנפלאות הסבא קדישא <מהדורה חדשה> - א

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"טצ'ארניחה, ראובן חיים אלכסנדר בן יוסף יהודהנפלאות הסבא קדישא - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"טלמברגר, יקותיאל זלמן בן חיים יהושע השלנפלאות הצדיקים - 2 כר'



ווארשאתרע"אנפלאות הקדושים
ירושליםתשע"בפוטאש, מרדכינפלאות הקדיש

בני ברקתשס"הוואלדן, משה מנחם מנדל בן אהרןנפלאות הרבי <מהדורה חדשה>
ווארשאתרפ"ונפלאות הצדיקיםנפלאות הרבי ר' בונם מפרשיסחא

ירושליםנפלאות הרבי ר' שמעלקא
בילגורי Bilgorajתרע"אוואלדן, משה מנחם מנדל בן אהרןנפלאות הרבי
לבוב Lvovתרע"בנפלאות השםנפלאות השם
וארשא - ניו יורקתרפ"ד - תשי"דסיפורי צדיקיםנפלאות השם

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"גזילברשטיין, אברהם שמואל צבי הירש בן אבינפלאות התפארת שלמה
גרודנו Grodnoתקנ"זליפשיץ, נח בן אברהםנפלאות חדשות <דפו"ר>

פיוטרקוב Piotrkowתרנ"זיחיאל משה בן מ ינפלאות חדשות
ירושלים Jerusalemתש"זליפשיץ, נח בן אברהםנפלאות חדשות - 2 כר'
ירושליםתשנ"טפקטע, יעקב זאב בן צבינפלאות יעקב - בראשית

ירושלים Jeruasalemתשי"במעשיות מגדולי ישראלנפלאות ישראל
ירושלים Jerusalemתשי"ארוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקנפלאות מהר"ל - 2 כר'

ניו יורקתשמ"בטייעטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאנפלאות מהרי"ט
ורשה Warsawתרל"טשלז, צבי בן בן-ציוןנפלאות מתורת השי"ת

ירושלים Jeruasalemתש"סאדרי, ראובן שמעוןנפלאות מתורתיך
בני ברקתשס"חרצאבי, יצחק בן ניסיםנפלאות מתורתך <במדבר א>
בני ברקתשס"טרצאבי, יצחק בן ניסיםנפלאות מתורתך <במדבר ב>

ירושליםתשע"טארונובסקי, מרדכי נחמן בן מאיר חייםנפלאות מתורתך
בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהנפלאות מתורתך
בני ברקתשנ"בחדאד, שושן בן פרז'ינפלאות מתורתך
ירושליםתשע"זישיבת יד אהרןנפלאות מתורתך

בני ברקתש"עכהן, עופרנפלאות מתורתך - בראשית, חנוכה
ניו יורקתשנ"ומאסקאוויטש, יוסף חיים בן יחיאל מיכלנפלאות מתורתך - 2 כר'

בני ברקתשפ"אתבן, שמואל הכהןנפלאות מתורתך
לובליןתרפ"חנפלאות רבי אברהם

ירושליםתשנ"בשניד, יוסף - וונדר, מאירנפלאות רבי יהושע מדינוב
רחובותתשע"וקליין, דוד אריה בן שמחה בנימין הכהןנפלאות רש"י - 2 כר'

ווארשאתרצ"ונפלאות הצדיקיםנפלאות - 31 כר'
בית שמשתשע"טקלוגער, אברהם צבינפלאותיך אשיחה - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"האילן, מרדכי בן יעקב דודנפלאים מעשיך - רוב וחזקות פ"ק דחולין
ליוורנו Livornoתרמ"אחמוי, אברהם שלום חי בן רפאלנפלאים מעשיך

ירושלים Jerusalemתשט"ויוסף חיים בן אליהונפלאים מעשיך - 2 כר'



ראשון לציוןחש"דצוריאל, משה בן יחזקאלנפלאים מעשיך
,(פאס)תרצ"ובן-נאים, יוסף בן יצחקנפלאתיך אשיחה

ניו יורקתשע"גקרויז, אברהם משה דוד סג"לנפש אד"ם <מהדורה חדשה>
מונקץ' Mukachevoתרס"וקרויז, אברהם משה דוד סג"לנפש אד"ם
סאיני Seiniתרצ"דשמלצר, אדוניהונפש אדוני'
לבוב Lvovתרנ"ומשה וואלף בן פנחסנפש אדם

ירושליםתש"עארלנגר, רחלנפש אחת מישראל
בני ברקתשע"בוינטרויב, ישראל אליהונפש אליהו <מהדורה חדשה>

בני ברקתשס"טוינטרויב, ישראל אליהונפש אליהו - 2 כר'
באר שבעתשע"וקליין, מרדכי בצלאל בן אלעזרנפש בצלאל - 2 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםנפש ברכה תדושן

בני ברק Bene Berakתשמ"גבלוי, משהנפש ברכה - ב (ויקרא, במדבר, דברים)
לבוב Lvovתק"נבוכנר, דוד בן משה הכהןנפש דוד
פרמישלה Przemyslתרל"חדוד טבל בן נתן נטע מליסהנפש דוד
קושטא Istanbulתצ"ודי מדינה, דוד בן משהנפש דוד
סאיני Seiniתרפ"טדייטש, דוד נתן בן יוסף יואלנפש דוד
וילנהתרמ"בלוריא, דוד בן יהודהנפש דוד
תל אביבתשמ"ברבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)נפש דוד
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ו - תרע"בלוונשטיין, מרדכי בן צבי הלוינפש הגר

בני ברקתשס"טוינטרויב, ישראל אליהונפש החיים <ביאור יראת חיים>
אוהיותשס"זחיים בן יצחק מוולוז'ין - גולדברג, אהרן דודנפש החיים <ובחרת בחיים>

ירושליםתשע"זחיים בן יצחק מוולוז'ין - סורוצקין, אברהם יצחק בנפש החיים <רנת יצחק>
בני ברקתשע"טחיים בן יצחק מוולוז'יןנפש החיים <לוח הלימוד היומי>

בני ברקתשמ"טחיים בן יצחק מוולוז'יןנפש החיים <מילואים וציונים ליקוטים והוספות>
בית אלתשע"אאבינר, שלמה חיים הכהןנפש החיים המבואר - 4 כר'

ירושליםתשס"חחיים בן יצחק מוולוז'ין - לויכטר, ראובןנפש החיים עם ביאור משיבת נפש - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"אחיים בן יצחק מוולוז'ין - פורמן, אברהם בן מנחם מנפש החיים שער ד עם ביאור נשמת יונה

ירושליםתשס"זחיים בן יצחק מוולוז'ין - אפשטיין, בן ציון (מבאר)נפש החיים - הקדמות ושערים
חמ"דחש"דחיים בן יצחק מוולוז'יןנפש החיים - 4 כר'

ורשה Warsawתרנ"ולווין, נח חיים בן משהנפש המסכת - ענג שבת
ירושלים,תשס"גקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןנפש הראי"ה - לשלשה באלול

ירושלים Jerusalemתרצ"וקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןנפש הראיה - 2 כר'
ירושליםתשנ"טסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלוי - שכטר, צבי בנפש הרב
תל אביבתשל"טלזכרו של ר' זכריה בן יפת הכהןנפש זכ"ה

באר שבעתשס"זמרגליות, ראובן בן משהנפש חיה <מהדורה חדשה>



בני ברקחש"דאברמוביץנפש חיה
בני ברקתשנ"אגורדון, אברהם יעקבנפש חיה

פיוטרקוב Piotrkowתרל"ו - תרל"זוואקס, חיים אלעזר בן אברהם יהודה ליבושנפש חיה - 7 כר'
חמ"דתשס"בחן, יהונתןנפש חיה - 2 כר'

ירושליםתשע"זישיבת שערי שמחהנפש חיה
ברדיטשוב Berdichevתר"עלאנדא, ישראל בן יהודה הלוינפש חיה
ורשה Warsawתר"מלוריא, משה בצלאל בן שרגא פייבושנפש חיה
תל אביב Tel Avivתשי"דמרגליות, ראובן בן משהנפש חיה
בני ברקתשע"הפדלון, חןנפש חיה
ניו יורק New Yorkתשט"זפולאק, פנחס שלום בן משה חייםנפש חיה
ירושליםתשס"ופינקוס, שמשון דודנפש חיה

בני ברקתשס"זצבאן, רפאל כדירנפש חיה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemת"ששווארץ, מאיר בן אהרןנפש חיה

ישראלתשס"דפאלאג'י, חיים בן יעקבנפש חיים <מהדורה חדשה>
שלוניקי Salonikaתר"בפאלאג'י, חיים בן יעקבנפש חיים

בני ברקתשע"השרייבר, שמעון שמואל בן יהודהנפש חנה - 2 כר'
אשקלוןתשל"בבן דוד, ראובן בן שמעוןנפש טוב

סיגט Sighetתרמ"טירושלמי, פינחס נפתלי בן יצחקנפש טובה
מודיעין עיליתתשע"אקסלר, מאיר בן שמחהנפש טובה

מונקץ' Mukachevoתר"עיהודה ליב בן ישראלנפש יהודה - 2 כר'
תל אביבתשל"גאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטענפש יהונתן <ציון לנפש> - 2 כר'

ברגסס Beregovoתרפ"ב - תרפ"זכהן, יהונתן בנימין בן משה אריהנפש יהונתן - 3 כר'
ירושליםתשס"חדוידוויטש, יוסףנפש יוסף <זמירות שבת>

ירושליםתשע"דדוידוויטש, יוסףנפש יוסף
רושליםתשנ"חוויס, יוסףנפש יוסף
שלוניקי Salonikaתרט"זמורדוך, יוסף בן רפאל שלמהנפש יוסף

בני ברקחש"דטאוב, יחזקאל צבינפש יחזקאל - מאמרים
בני ברקתשע"הפלס, יחזקאל בן בנימין מנחםנפש יחזקאל - 3 כר'

ירושליםתשע"חקובץ הספדים לזכרו של רבי יצחק גולדשטייןנפש יצחק
חמ"דתשע"וריסנר, אברהם (עליו)נפש יקרה

ניו יורקתשל"גגרוס, שלום יהודהנפש ישעיה - א
טבריהתשס"חקוק, איסר דב בן נחום הכהןנפש יששכר - 2 כר'

אזמיר Izmirתרל"דפאלאג'י, חיים בן יעקבנפש כל חי
בני ברקתשנ"חרצאבי, יצחק בן ניסיםנפש כל חי
ירושליםתשס"בשטסמן, יצחק אליהו בן משהנפש כל חי



חמ"דתשל"טקהתי, פנחסנפש להרב פינחס קהתי
ירושלים Jerusalemתרצ"זליפשיץ, יצחק בן משהנפש לחבר

תל אביב Tel Avivתשי"דקובץ מאמרי זכרוןנפש לכהר"ר סעדיה עוזרי
ירושליםתשכ"טזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןנפש לראובן

ירושליםתשע"בתולודת רבי יצחק נתן קופרשטאקנפש נקי וצדיק
ורשה Warsawתרי"גחבר, יוסף בן יצחק איזיקנפש נקי חקוק לזכרון

בני ברקתשע"הצביון, שלמהנפש עמל
ירושליםתשע"בכולל מאור התורהנפש צפורה

ירושליםתשס"הפינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהםנפש שמשון - 6 כר'
ירושליםתש"סבומבך, אברהם יעקבנפשות חסידיו - 2 כר'

ברגסס Beregovoתרצ"חליבוביץ, יצחק צבי בן משה יהודהנפשות לצדיקים
בית שמשתשע"אלובצקי, יחיאל מיכל בן אליהו יהודהנפשי בכפי

ירושליםתשס"זלוגאסי, יעקב ישראלנפשי בשאלתי - 3 כר'
ירושליםתשס"גהרבסט, חיים בן שלום אליעזרנפשי חולת אהבתך - 2 כר'

ירושליםתשס"אקובץ הספדיםנפשי תערג - 2 כר'
בית שמשתשע"הבירדוגו, פתחיה מרדכי בן יקותיאלנפת צופים <מהדורה חדשה>

כזבלנכה Casablancaתרצ"חבירדוגו, פתחיה מרדכי בן יקותיאלנפת צופים
בני ברקתשמ"וטולידאנו, אהרן בן עמנואלנפת צופים
מנטובה Mantuaרל"היהודה בן יחיאל מסיר ליאוןנפת צופים

תל אביב,תש"ה-תשט"זווסט, בנימין בן נפתלי הירץנפתולי דור -ב
ירושליםתשס"ולרפלד, יצחק נפתלי בן דניאלנפתולי נפתלי

פירט Fuerthתנ"טנפתלי הירש בן ישעיהנפתלי אילה שלוחה
חמ"דחש"דשמרלר, נפתלי צבי (לזכרו)נפתלי אילה שלוחה

המבורג Hamburgתס"חגינצבורג, נפתלי הירץ בן שמעוןנפתלי שבע רצון - 3 כר'
גייטסהעדתשע"זמצקר, צבי משהנפתלי שבע רצון

ירושליםתשנ"בשוורץ, יואל בן אהרןנצא השדה
ירושליםתשנ"בסגל, גדליהנצוצות

בני ברקתשל"דשפירא, מאיר - סורסקי, אהרןנצוצי אור המאיר
ירושלים Jerusalemתש"דזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןנצוצי אורות
בני ברקתשנ"בארלנגר, אברהם בן עקיבאנצור לשון

ירושליםתשס"גקובץ למשנת ותולדות בית טשערנאביל-טאלנאנצח דוד - 3 כר'
בני ברקתשס"בקורח, שלמה בן יחיאנצח חיינו

ירושליםתשמ"גבר שלום, יוסף בן בן ציון חינצח יוסף - 2 כר'
פתח תקוהתשנ"אאורן, ברוך (עורך)נצח ישראל בגבורות
ישראלתשס"הארגון נצח משפחת ישראלנצח ישראל - 4 כר'



ירושלים Jerusalemתש"דברינשטיין, ישראל אריה בן משהנצח ישראל
ירושליםתשמ"וגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןנצח ישראל

לונדון Londonתשי"זיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגנצח ישראל - 2 כר'
פרג Pragueשנ"ט - ש"סיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)נצח ישראל
פרנקפורט דאודר Frankתק"אישראל בן משה הלוי מזאמושץנצח ישראל
בני ברקתשנ"הספר זכרוןנצח ישראל
ורשה Warsawתרע"דפייבלזון, אליהו מאיר בן ברוךנצח ישראל
בית שמשתשע"אקובץ תורנינצח ישראל

בני ברק Bene Berakתשנ"גקונטרס זכרוןנצח ישראל - זכרון לאה
ירושלים Jerusalemתרצ"וקוסובסקי, ישראל יעקב בן שמעוןנצח ישראל
שיקגו Chicagoתרנ"זשור, זאב וולף בן טוביהנצח ישראל

בני ברקתש"כלוח ומדריך שימושינצח מכון ספרותי מסורתי
ירושליםתשנ"זגרוסמן, יחיאל איכל בן משה שניאור זלמןנצח משה
תל אביבתשנ"והלוי, חיים דוד בן משהנצח משה

אלעדתשס"זקובץ תורנינצח רחל - ב
ירושליםתשנ"דוינברג, שלמה זלמינאנצח שבנצח

ווילנא,תרפ"דקוזלובסקי, משה מנחם מנדל בן יצחקנצחיות הנפש
סט. לואיס St. Louisתר"ציאבלונסקי, ניסן בן עזריאל זליגנצני ניסן

ירושלים Jerusalemתשט"וספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדנצר חסד - 2 כר'
אנגליהתשנ"אספר זכרוןנצר מטעי [ראקאוו]

תל אביב Tel Avivתשי"זפרידמן, נתן צבי בן מנחם גרשוןנצר מטעי
ניו יורקתשס"טרייטפארט, יצחק בן חייםנצר מטעי

חמ"דתשס"חקובץ זכרוןנצר משרשים - 4 כר'
רובין, נפתלי צבי בן עזריאלנצר משרשים

סטו מרה Satu Mareתרצ"זראבי, שמעון בן יוסףנצר תאנה
חמ''דתשע''חבעילום שםנקבל ונצליח

פרנקפורט דאודר Franתל"זכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןנקדות הכסף <דפו"ר>
ונציה Veniceשע"טלאניאדו, אברהם בן יצחקנקדות הכסף

חמ"דתשע"טראובן, יהושע שינקדמה פניו בתודה - 2 כר'
ירושליםתשס"זפרקש, חיים יהודה - פלקלס, אלעזרנקדש את שמך - מלאכת הקודש

רחובותתשנ"אבר אילן, נפתלי צבי יהודה בן טוביהנקדש בצדקה
ירושליםתשע"במן, הלל (עורך)נקדש השבת
בני ברקתש''פבעילום שםנקדת השמחה
ירושליםחש"דדז'לובסקינקודה במועד

חמ"דתשע"טאופן, משה שמעוןנקודה למחשבה



חמ"דתשפ"אמנשריאן, יעקבנקודה למחשבה
ירושליםתשע"חאוחיון, אברהם בן דודנקודה של אמת - ברכות

אשדודתשע"והלוי, שמואל בן אברהם יצחקנקודות אור - 8 כר'
חמ"דתשע"טרודנער, אברהם וואלףנקודות אור

בני ברקתשע"הבן חמו, אברהם ישעיהו בן משהנקודות בהלכה - הלכות המועדים
בני ברקתש"פבינג, יחזקאלנקודות הכסף על סידור הרש"ש - 25 כר'

בני ברקתשס"חבינג, יחזקאלנקודות הכסף - 11 כר'
באר שבעבן שטרית, שמעוןנקודות הכסף - שיר השירים

בני ברקתשס"אזילבר, ירמיהו בן יחיאל אברהםנקודת השמחה
ביתר עיליתתשע"גרבינוביץ, דודנקודת לבבי <מהדורה חדשה עם הוספות>

ביתר עליתחש"דרבינוביץ, דודנקודת לבבי
בני ברקתשס"גבעילום שםנקי יהיה
ירושלים Jeruasalemחש"דלוגאסי, יעקב ישראלנקי כפים

בני ברקתשס"חינאי, יאיר יששכר בן יהודא אריהנקיות וכבוד בתפלה
ירושליםתשס"חקובץ חידושי תורהנקנית בחבורה - יבמות

ירושליםתשע"זקבץ, אבנרנר אבנר - 3 כר'
ניו יורקתש"עבראנדוויין, אברהם בן יהודה צבינר אברהם

בני ברקתשנ"חכהן, יאיר, דבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבנר אברהם - פלגי מים
ניו יורקתשל"וסויצקי, מרדכי בן יוסףנר אברהם
ירושליםתשס"בקובץנר אברהם
תל אביב Tel Avivת"שבורשטין, אברהם אהרן בן יהושע הכהןנר אהרן

בני ברקתשע"גפייגנבוים, יצחק שלמהנר איש וביתו - 3 כר'
אשדודתש"פמוסקוביץ, נפתלי אשר ישעיהו בן יחיאל מיכלנר איש - חנוכה

ירושליםתשס"באבולעפיא, אברהםנר אלהים
ירושליםתשמ"דספר זכרוןנר אלחנן

ירושליםתשנ"טכולל נר אליהונר אליהו - 20 כר'
קרית יואלתש"עסימאן, אליהונר אליהו - חנוכה

ירושלים Jeruasalemתשנ"חקובץ חידושי תורהנר אלכסנדר
ירושליםתשע"גאבינר, שלמה חיים הכהןנר באישון לילה

ירושלים Jerusalemתש"דרבינר, בנימין בינוש בן צבי (הירש) ליפאנר בנימין
ליוורנו Livornoתרכ"חגיג', דוד בן אברהםנר דוד

בני ברקתשנ"חוייס, צבי בן דודנר דוד - חנוכה
סאייניתרפ"זמשה בן גרשון מזאלשיןנר דוד

ירושליםתשנ"חסלומון, יהושע בן דודנר דוד - 3 כר'
ניו יורקתשס"בהאדמו"רים מסקאליענר דוד, אור שבעת הימים



ברוקליןתשע"במייזלש, דוד דוב - הכהן, אלעזרנר דוד, חידושי מהרא"ך
בני ברקתשע"גגוטליב, צבי יהודה בן אליעזר יצחקנר דולק

בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהנר ה'
נתניהתשע"הבן אליהו, יאירנר ההלכה
עפולהתשע"חאבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משהנר המאיר
פקש Paksתר"נגרינפלד, מאיר בן ברוך הלוינר המאיר
בני ברקתשס"חויסברג, שמעון בן ברוך מאירנר המאיר

בני ברקתשד"םכולל אור הנרנר המאיר - שבת
באר שבעתשנ"חקובץ זכרוןנר המאיר - 2 כר'

ירושליםתשמ"טטולידנו, יעקב משהנר המערב - תולדות עם ישראל במרוקו
ברוקליןתשנ"אגולדמן, בן ציון - בייגל אהרון בן ציוןנר המערבי ונרותיו שהדליק

ירושלים Jeruasalemתש"לדיין, שלמהנר המערבי
ירושליםתשס"הרוזנפלד, יוסףנר השבת
ערושליםתשע"דאבן סיד, שמואל בן מרדכינר השם
בני ברקפרייס, משה בן יששכר הלוינר והלל

בני ברקתשמ"וורהפטיג, איתמר בן זרחנר זכרון לגרי"א ורהפטיג זצ"ל
בני ברקתשמ"חספר זכרוןנר זכרון למחנכת הצדקת מרת חנה אידלמן ע"ה

ירושליםתשכ"גזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןנר זכרון
ירושליםתשנ"גלקט מאמרים וכתבות על אדמו"ר בעל לב שמחהנר זכרון
טבריהחש"דקוק, רפאל הכהןנר זכרון

ניו יורקתשנ"זליכטמן, יחזקאל בן אברהם משה הלוינר חדש - 5 כר'
בני ברקתשע"זברמן, אוריאל בן שלמה אהרןנר חוה - 11 כר'

ירושליםתשמ"וספר זכרוןנר חיים [אלעזרי]
בני ברקתשנ"טספר זכרוןנר חיים [לזכר הרב חיים אריה דויטש]
ניו יורקתשע"אקירשנבוים, חיים מאירנר חיים - על בי' הגר"א הל' בשר בחלב

מודיעיןתשע"אונונו, תומר אברהםנר חנה
תפרחתשע"טספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקנר חנוכה
בני ברקתשנ"וספר זכרוןנר יאיר

ירושלים Jeruasalemתשמ"חקובץ תורני כולל נר יהודהנר יהודה אריה
ירושליםתשנ"בסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםנר יהודה

ניו יורקתשנ"טסג"ל, מאיר נתן נטענר יהושע - 2 כר'
ירושליםתשנ"גישיבת שמחת יום טובנר יום טוב - 15 כר'

בני ברקתשס"חרצאבי, יצחק בן ניסיםנר יום טוב
קרית ספרתשע"הדומב, שמואל חיים בן יוסףנר יוסף - 4 כר'

בני ברקתש"פשבתאי (שני), יוסףנר יוסף



חמ"דתש"ערוט, אהרן בן אליהונר יחיאל  - סוכה
ירושלים Jeruasalemתשמ"הישיבת אור אלחנןנר יצחק

ירושליםתש"נקובץנר יצחק - 4 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"זריף, יצחק זונדל בן ישראלנר יצחק

ירושליםתשס"אהופשטיין, ישראל בן שבתי - אופמן, עמרםנר ישראל <פתילת הנר>
בני ברקתשע"זשפירא, אהרן בן יצחק אייזיקנר ישראל בעל שם טוב
גבעת אסףתשע"אבית המדרש גבעת אסףנר ישראל יעקב - 3 כר'
גבעת אסףתשע"גברנר, גיוראנר ישראל יעקב - 3 כר'

ירושליםתשע"אוואלי, משה דודנר ישראל
ישראלתשס"ווינברג, ישראל בן נחנר ישראל - מליחה

תשל"חישיבות מתמידים לנוערנר ישראל - א
ירושליםתשנ"דכולל נר ישראל - זכרון יעקבנר ישראל - ל"ט מלאכות

ירושלים Jeruasalemתשס"אלבנון, דוד דב בן ישראל חייםנר ישראל - חנוכה
ירושלים Jerusalemתשי"זמושקוביץ, ישראל אלימלך בן מאירנר ישראל - 2 כר'

בני ברקתשס"ונויגרשל, צבי אלימלך בן ישראלנר ישראל
ווארשא,תרע"ב,פרידמאן, אריה ליב אברהם בן ישראל אהרןנר ישראל
טבריהתשמ"טקובץנר ישראל

תל אביב Tel Avivתשל"חרשת ארצית של ישיבות מתמידים לנוערנר ישראל - ב
בני ברקתשנ"טשטרן, חיים דבנר ישראל - 6 כר'

ירושליםתשמ"זאליסון, אבנרנר לאבות
פתח תקוהתשס"בראשי, אברהםנר לאברהם - 3 כר'

קרית ספרתשס"וספר זכרוןנר לאחד
קובץ זכרוןנר לבת שבע

בני ברקתשל"אמשי זהב, אברהםנר לדוד
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהנר להצדיק
חמ"דחש"דלזכר רבי יהודה אלינסוןנר ליהודה

ירושליםתש"לספר זכרוןנר ליחזקאל [בצלאל]
בני ברקתשמ"טסמיטצקי, שלמה נפתלי הערץ בן חיים אשרנר ליצהר - צהר ליוסף

תל אביבתשנ"חספר זכרון - סורסקי, אהרן (עורך)נר לישראל
בני ברקתשע"אוינרוט, יחיאל בן יעקבנר למאה - פירוש למסכת אבות

ניו יורקתשמ"אזלצר, ירחמיאל בן צבי יהודהנר למאה - 2 כר'
קרית אתאתשפ"אטאוב, יהודהנר למאה

פיוטרקוב Piotrkowתרע"בלוי, אלטר משה אהרן בן ישראל טוביה צבינר למאה - 2 כר'
בני ברקתשנ"הספר זכרוןנר למאה
פיוטרקוב Piotrkowתרמ"וחלפן, אברהם מתתיה בן רפאלנר למאור



בילגורי Bilgorajתרצ"ב הק'מרגליות, ראובן בן משהנר למאור - 2 כר'
אור עציוןתשס"הנריה, משה צבי בן פתחיהנר למאור - 2 כר'

ניו יורקתש"ספארעצקי, שרגא פייוויל בן קאפלנר למאור
ירושליםתש"לצאצאי הר"מ בלוינר למאור - 2 כר'

ירושליםתשכ"טקושלבסקי, אליהו בן משה אהרןנר למאור
ורשה Warsawתרמ"טרבינוביץ, מרדכי אליהו בן חיים דובנר למאור
פתח תקוהתשכ"חהופמן, דוד צבינר למנחם
ירושליםתשל"אאברהם מרדכי צבי בן בן ציון הכהןנר למרדכי
תשמ"חקובץ תורני חסידי קרלין לעלובנר למשה
ירושליםחש"דקלמנוביץ, שרגא משה בן אברהםנר למשה

ניו יורקתשע"גגרינברג, ישראל העשיל בן מאירנר למשיחי חנו כ"ה
בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמהנר למשיחי

עפולהחש"דדוד, שמואלנר לעזרא - 2 כר'
חמ"דתשע"טאייכנעשטיין, יצחק אייזיק מנחםנר לצדיק - ה דברים

ניו יורקתשע"דאייכנשטיין, יצחק אייזיק מנחםנר לצדיק - 4 כר'
ירושליםתשע"השוב, זבולון בן יצחק אליעזרנר לרגלי דבריך
חמ"דתש"פהלוי, נהוראי בן ראובןנר לרגלי דברך

ירושליםתשס"ואורנשטיין, אביאל בן שלוםנר לרגלי - 2 כר'
ירושליםתש"מגרבלי, יצחק בן יעישנר לרגלי
ירושליםתשס"הלוגאסי, יעקב ישראלנר לרגלי

בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צבינר לרגלי - חנוכה
בני ברקתשס"ולרנר, נחמןנר לשבת - 2 כר'

בני ברקתשמ"חשאנן, חיים שלמה בן שמעיה (עורך)נר לשמעיה
אלעדתשע"אשני, אליהו דרורנר מאיר
אשקלוןתש"מספר זכרוןנר מיכאל
ירושלים Jerusalemתרס"טמנקס, דוב בר בן מרדכינר מנרות

ירושליםתש"נבמה ללומדי הירושלמינר מערבי - 13 כר'
אשדודתשס"חכהן, מערבינר מערבי - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרפ"דמאסף תורנינר מערבי - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתר"צ - תרצ"במלכא, יעקבנר מערבי - 2 כר'
חמ"דתשע"אעטיאה מנחם בן יצחקנר מערבי - 2 כר'

קושטא Istanbulשכ"זפיזאנטי, משה בן חיים- אברהם, דוד בן אברהםנר מצוה <פירוש על האזהרות שחיבר ר' שלמה אבן גביר
קאפוסט,תק"ףשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןנר מצוה ותורה אור <מהדורה ראשונה>

חש"דתש"ענדב, יוסף חייםנר מצוה ותורה אור
לבוב Lvovתר"כשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןנר מצוה ותורה אור - 2 כר'



שלוניקי Salonikaשכ"טאבן-גבירול, שלמה בן יהודהנר מצוה
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אאהרן בן צבי הירש הכהן מאפטאנר מצוה
בני ברקתשנ"טאלקריף, רפאל בן יחיאנר מצוה

ירושליםתשכ"חגרינוואלד, אשר אנשיל בן מאירנר מצוה - 3 כר'
לודז' Lodzתרצ"ח - תרצ"טהלוי, יהושע פאליק מנחם בן אברהםנר מצוה - 3 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"זואלק,  מנחם יוסף בן עזריאל הכהןנר מצוה
ירושליםתש"סמשאש, יוסף בן חייםנר מצוה - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתק"ע - תקע"אסיד, יהודה בן מנוחנר מצוה - 2 כר'

טבריהתשע"בקוק, איסר דב בן נחום הכהןנר מצוה - בפסוקי התורה
ברדיטשוב Berdichevתרס"דרובינשטיין, משה נתן בן מרדכי מנחם מנדלנר מצוה

בני ברקתשל"ביהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגנר מצוה, אור חדש
אשקלוןתשנ"טכהן, בן-ציון יהונתן בן יעקבנר מציון - פרקי אבות

ניו יורקתשנ"איפהן, יעקב חייםנר משפט
בני ברקתשס"בטננבאום, שרגא צבי בן אברהם יעקבנר צבי

חמ"דתשע"טשלזינגר, נפתלי צבי בן יהודה אריהנר צבי - א
ירושליםתשע"בבן סניור, נתןנר ציון - 14 כר'

ביתר עיליתתש"סקוסקס, רחמים דודנר רחמים
ניו יורקתשס"טספר זכרוןנר שאול
תל אביבתשל"הורדיגר, יעקב בן ישראל חנוךנר שבת
ירושלים Jerusalemתש"אלווין, בנימין מנשה בן מאירנר שבת

ירושליםתשס"אוילנסקי, שמואל הלוינר שמואל
חמ"דתש"פבייפוס, אורי שרגא בן אליהונר שמשון
בני ברקתשס"טקובץ זכרוןנר שרגא

בני ברקתשס"זמינצר, מתתיהו בן יצחק זאבנר תורה - 2 כר'
בני ברקתשפ"אמינצר, מתתיהו בן יצחק זאבנר תורה, דברי חן - ברכות

ירושלים Jeruasalemתשס"הבן דוד, אמתינר תמיד
נובי דבור Nowy Dworתקס"גברוך בנדט בן משה מזאבלודובהנר תמיד
ורשה Warsawתרמ"זגינצבורג, זאב בן קלונימוסנר תמיד
חמ"דתש"מדידי, נסים מכלוףנר תמיד
בני ברקחש"דוינטרויב, ישראל אליהונר תמיד
ורשה Warsawתרע"דיוונין, נתן נטע בן אברהם יונהנר תמיד
ירושליםתשס"דרבי, ניסן נסיםנר תמיד

לונדוןתשע"בשוגרווייט, יוסףנר תמיד - 4 כר'
בלטימור Baltimoreתרפ"גנייהויזן, חיים שמעון בן משה יהושענרדפי זהר
קרית אונותשע"גקובץנרו יאיר



כפר הרואהתשנ"זנריה, משה צבי בן פתחיה (לזכרו)נרו מאיר
ירושליםתשמ"זפרג, אברהם אהרן הלוינרות אהרן

ירושליםיונגרייז, דוד הלוינרות המערכה
בני ברקתש"נספר זכרוןנרות זכריה

ירושליםתשס"גוויינברגר, אברהם אהרון בן יהושענרות יהושע - 2 כר'
כפר חב"דתשס"זאלבום ישיבת ת"ת המרכזית באה"קנרות להאיר - אלבום

בטאון השבת העל מפלגתינרות שבת - 6 כר'
בני ברקתשע"דאלבוים, שלמה בן יוסף יצחקנרות שלמה
ירושלים Jerusalemת"שפישר, שלמה אלכסנדר בן אהרןנרות שלמה
לונדון Londonתשל"זכהן, ישראל אלינרות שמונה

ירושליםתשע"טלמברסקי, מאירנרך יאיר - בר מצוה
תל אביבתשכ"הקריב, אברהםנרתק את השלשלת

אשדודתש"סבמנולקר, שמשון בן אליהונשא פריו - א
ליוורנו Livornoתקפ"אעייאש, יוסף דוד בן יעקב משהנשאו קול מגיד דוד

תל לאביבתשל"באופנהיים, דוד בן אברהםנשאל דוד <הוצאת חמדה גנוזה> - שו"ת על ד"ח שו"ע
ירושליםתשל"האופנהיים, דוד בן אברהםנשאל דוד - 3 כר'

ניו יורקתשנ"גמושקוביץ, ברוך צבי בן דוד הכהןנשבע לאבותיך - 3 כר'
ניו יורקתשמ"זגרוס, שלום יהודהנשואי ישראל כהלכה

ירושליםתשמ"טנריה, רחלנשואין של אושר
תל אביב,תש"ו,אשכנזי, שלמה בן ישראל אלעזרנשי ישראל בגבורתן

בני ברקתשנ"בהמבורגר, בנימין שלמהנשיא הלויים
ירושליםתשע"טכהן, נתנאל אליהונשיא יששכר - 2 כר'

ירושליםתש"עקובץנשיאות כפים בערי הגליל
בני ברקתשע"דברים, מנחם מנדל בן ישראלנשיאי מועד

ירושליםתשל"טאלעזר, יעקב (כתב וליקט)נשיאים בישראל הראשונים לציון
ירושליםתשנ"גאלמליח, אברהםנשיאים בישראל

בית שמשתשס"גגרוס, משה הכהן בן יששכר דובנשיאת כפים כהלכתה
בני ברקתשנ"ופישברג, יצחקנשיאת כפים
בני ברקתש"עויינגולד, ישראלנשיח בחוקיך

לייקואודתשס"חליבוביץ, אברהם דוד בן חיים יצחקנשיח בחוקיך - כללי המצוות לחיי אדם
חמ"דתשס"חליבוביץ, אברהם דודנשיח בחוקיך
ראש העיןתשס"דמונייצר, אבישלום בן ניסיםנשים בהלכה

אנטוורפןתשע"גכהנא, שמואל שמעלקא בן ברוךנשים במאי קזכיין - ג
תל אביב Tel Avivתש"באשכנזי, שלמה בן ישראל אלעזרנשים למדניות
ירושליםתרצ"והברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלנשים מעתיקות



ברלין Berlinתרצ"גהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלנשים עבריות בתור מדפיסות
ירושליםתשנ"זפרץ, אלחנן בן יעקבנשך כסף המקוצר

מודיעין עיליתתשפ"אגלנץ, צבי בן מנחםנשך כסף
ירושליםתשס"הפרץ, אלחנן בן יעקבנשך כסף

ירושליםתשס"וטאו, צבי ישראלנשמה לעם עליה
חברוןתשנ"טלזכר הרב אליהו שלמה רענן הי"דנשמה של שבת
תל אביב,תש"דהורביץ, שמואל - [ליטווין, א']נשמות בישראל

חמ"דתשע"אאינגבר, דוד ישראלנשמחה בך
אלעדתשע"בללוש, שמעוןנשמע קולם - 8 כר'

ירושליםתשס"זאברהם סופר, אברהםנשמת אברהם <מהד"ב> - 5 כר'
ירושליםתשמ"דאברהם סופר, אברהםנשמת אברהם - 6 כר'

ירושליםתשס"ואהרן שמואל בן משה שלום מקרמניץנשמת אדם <מכון שפתי צדיקים>
פיוטרקוב Piotrkowתר"ע תרע"אאהרן שמואל בן משה שלום מקרמניץנשמת אדם - 2 כר'

חמ"דתשס"גמחפוד, שגיב בן אבנר (עורך)נשמת אדם - סדר לוויה כמנהג תימן
ירושליםתש"סשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןנשמת אדם

ירושליםתשס"דויספיש, אליעזר בן יחיאל צבינשמת אליעזר
ניו יורקתש''פוויסבערג, יששכר בן שלמהנשמת המועדים - 2 כר'

ירושליםתשס"זנגן, יעקבנשמת המשנה
ירושלים Jerusalemתשע"דאליאס, מנשהנשמת העזר

ירושליםתשס"גברלין, חיים בן נפתלי צבי יהודהנשמת חיים <מהדורת קוסובסקי> - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקס"ואבולעפיא, חיים בן דודנשמת חיים

ורשה Warsawתרל"ובן ישראל, מנשה בן יוסףנשמת חיים - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתי"בבן-ישראל, מנשה בן יוסףנשמת חיים

ירושליםתשס"חברלין, חיים בן נפתלי צבי יהודהנשמת חיים - 4 כר'
חמ"דחש"דגולבסקי, חיים דובער בן משה ראובןנשמת חיים
אשבולתשס"ההכהן, חיים (אלחדד)נשמת חיים
באר שבעהכהן, חייםנשמת חיים
זולקוה Zholkvaתר"אווארמאן, אברהם דוד בן אשרנשמת חיים
חיפהתשס"גלזכר רבי חיים גרב זצ"לנשמת חיים

תל אביבתשע"ולנגזם, חייםנשמת חיים - 4 כר'
לודתשנ"טמונסונייגו, יהושענשמת חיים

ירושליםתשנ"ומשאש, חיים - משאש, יוסףנשמת חיים - לקט הקמח - תפארת בנים אבותם
ירושלים Jerusalemתרס"חפיינזילבר, שלמה בן אהרן יוסף הלוינשמת חיים
מונקץ' Mukachevoתרע"גרינהולד, חיים משה בן מרדכי צבינשמת חיים
ירושלים Jerusalemתרצ"וגד, חיים יוסף איסר בן יצחק אריה הלוינשמת יוסף



ירושליםתשנ"זפיש, יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדורנשמת יעקב
קידן Kedainiaiתרצ"הקווינט, משה דוב בן דוד מיכלנשמת יעקב - 2 כר'

נהריהתש"ערוזנטל, יעקב ניסן בן אברהם דודנשמת יעקב
ניו יורקתש"עהרפנס, ישראל דודנשמת ישראל - 3 כר'
פריסתש"סקובץ חידושי תורהנשמת ישראל - 5 כר'

ירושליםתשס"גתורגמן, שמואל משה בן אליהונשמת ישראל - הלכות טהרה
ירושליםתשס"ובורשטין, אברהם דוב בן אבא שלוםנשמת כל חי

בני ברקתשע"דבעילום שםנשמת כל חי - 2 כר'
בני ברקתשע"גישראל, מאיר בן חייםנשמת כל חי

ירושלים Jeruasalemתשס"חניסן, שמעוןנשמת כל חי - 4 כר'
ירושליםתשל"חסויסה, אליהו בן אליעזרנשמת כל חי
שלוניקי Salonikaתקצ"ב - תקצ"זפאלאג'י, חיים בן יעקבנשמת כל חי
וינה Viennaתרפ"זפייאר, אברהם בן שלמה מאירנשמת כל חי
ירושליםתש"סשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןנשמת כל חי
בני ברקתש"פדינר, יהודה אריהנשמת רחל

ניו יורקתשס"זהרפנס, ישראל דודנשמת שבת - 8 כר'
פרג Pragueשע"והורוויץ, שבתי בן עקיבא הלוינשמת שבתי הלוי - 2 כר'
אשדודתשע"חמוסדות מעליץ אשדודנשמת שלום - תשע"ח
יוהניסבורג, פרוסיה Jתרי"גלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)נשמת שלמה מרדכי

ירושליםתשע"אז'ורנו, שלמה לוי יצחק בן מאירנשמתא דצלותא
ירושליםתשע"גמורגנשטרן, יצחק מאיר בן יעקב מנחםנשמתין חדתין - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"גגרייבר, מיכאל בן משה חייםנתוח המתים לצרכי למוד וחקירה
ירושליםתשכ"זכהנא, קלמןנתוחי מתים בהלכה <סקירה ביבליוגרפית>

ניו יורקתשס"חפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןנתון תתן
פתח תקוהתש"פישראלי, אריהנתונה מאש - 6 כר'

בני ברקתשע"גויסברג, שמעון בן ברוך מאירנתחדשה הלכה
חיפהתשכ"טשאר ישוב, אברהם בן אליעזרנתיב אברהם א - סוגיות הש"ס

ירושליםתשל"חשאר ישוב, אברהם בן אליעזרנתיב אברהם ב - מקואות
בני ברקתשס"דשרייבר, ישראל בונם בן פנחסנתיב בינה - 32 כר'
ירוחםתש"עקראוס, מרדכי יהודה בן עקיבאנתיב במים עזים

ניו יורקחש"דספרקה, יצחק יוסף בן יואל יעקבנתיב ברכה
ליקוואודתש"פריבנר, גרשון בן שלמהנתיב גבוה - יבמות

פתח תקוהתשנ"טזנד, יהושע זאב בן נפתלי יוסףנתיב החינוך - 2 כר'
קרקוב Cracowתרנ"בהלוי, ישעיה יעקב בן יהודה ליבנתיב החכמה
דירנפורט Dyhernfurtתע"בנפתלי הירש בן יהונתן הלוינתיב הישר



ורשה Warsawתר"מפרלמאן, צבי הירש בן ברוךנתיב הישר
פתח תקוהתשס"גזנד, יהושע זאב בן נפתלי יוסףנתיב הכתובה
בת יםתשס"גבר שלום, יוסף בן בן ציון חינתיב המצוות

ירושליםתשע"ואיטח, יהודה בן אהרןנתיב המצרנות
פתח תקוהתשס"הזנד, יהושע זאב בן נפתלי יוסףנתיב המשפחה - 2 כר'
ירושליםתשע"גברונר, אלחנןנתיב הקודש - מוקצה

ירושליםתשע"ואיטח, יהודה בן אהרןנתיב השכירות
בני ברקתשס"חפלס, משה מאיר בן חייםנתיב השמיטה

ירושליםתשס"וסאלים, אברהם בן נתןנתיב התורה - 6 כר'
ירושליםתשע"טיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגנתיב התשובה למהר"ל <עיון התשובה - 2 כר'

פירט Fuerthתקל"טווייל, יעקב נתנאל בן נפתלי צבי הירשנתיב חיים
ירושליםתשע"אמורגנשטרן, יצחק מאיר בן יעקב מנחםנתיב חיים

ירושליםתשס"אקנובליך, אלתר חייםנתיב חיים - 7 כר'
חיפהתש"עהופנר, נחנתיב חכמה - התעמלות וכושר בראי תורת ישראל

ירושליםתשע"ואיטח, יהודה בן אהרןנתיב יושר - מקח וממכר
ירושליםתשע"טויצמן, יחיאלנתיב יחיאל - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתשט"זגורדון, יחיאל מרדכי בן משה אהרןנתיב ים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"טהורוויץ, אברהם בן פינחס הלוינתיב ישר - 3 כר'
ירושליםתשכ"גישר, ברוך בן דודנתיב לגר - 2 כר'
ורשה Warsawתר"בריינס, שמואל שלמה זלמן בן צבינתיב לדרך החיים

ווארשא,,[תרנ"ט]ליפיץ, יצחק בן מרדכינתיב לחיי עולם - 2 כר'
תל אביב,תשט"ופריצקר, אשר בן משהנתיב לחסידות ולהשכלה

ירושליםתשנ"זשוורץ, יואל בן אהרןנתיב לישיבה
ירושליםתשס"דפיירמן, ראובןנתיב למהר"ל

ניו יורקתשע"חהרשקוביץ, מאיר בן צבינתיב מאיר - יבמות
קידן Kedainiaiתרצ"אמץ, מאיר ליב בן יהושע מרדכינתיב מאיר

קדומיםתשע"טגולדברג, זלמן נחמיה בן אברהםנתיב מצוותיך
מודיעין עיליתתשס"ודרשן, אריאל בן אליהו הכהןנתיב מצותיך
ליוורנו Livornoתר"איצחק בן ראובן אלברג'לונינתיב מצותיך

פרמישלה Przemyslתרמ"דספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדנתיב מצותיך - 2 כר'
קרית יעריםתשע"הרוזנבלום, מרדכי ברוךנתיב מרדכי

וינה Viennaתרנ"וסאלאמון, משה בן יעקבנתיב משה - 2 כר'
בני ברקתשכ"דבטאון תלמידי ישיבת ניטראנתיב ניטרא - 11 כר'

בית שמשתשס"חראטה, אהרןנתיב עבודת התפלה - 2 כר'
אקרמן, חייםנתיב עוז



וילנה Vilnaתרנ"גהאנדלסמאן, יעקב נתן נטע בן ברוךנתיב עולם
בלטימורתשמ"טזיו, עזריאל יהודהנתיב עז - 15 כר'

בני ברקתשל"אקניג, נתן צבינתיב צדיק
בני ברקתשע"גויכסלבוים, רפאל הלוינתיב רפאל

ירושליםתשע"ומן, הללנתיב של חכמה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשל"גבטאון תנועת בני תורהנתיב - א

בלטימורתש"זקובץ חידושי תורהנתיב - 2 כר'
לעניני הנוער והעובד הדתי לאומי בארץ ובגולהנתיבה - 3 כר'
אנטוורפןתשס"זגלאנצר, אברהם מאיר הכהןנתיבות אגם

ירושליםתשס"אדייטש, מתתיהו בן יהודה אריה מארים צבינתיבות אדם - 2 כר'
תל אביבחש"דבעילום שםנתיבות אור - בירורי הדעות

וילנה Vilnaתר"נהאנדלסמאן, יעקב נתן נטע בן ברוךנתיבות אור - 2 כר'
ירושליםתשס"וקובץ לתורה יר"ש ולחסידותנתיבות אור - ג

בני ברקתשנ"זקובץנתיבות אור
בני ברקתשס"בטננבוים, דב מאיר בן אשרנתיבות אורה - 5 כר'

חמ"דתשע"הגבסון, אורי שינתיבות איש - שערי תורה והנהגה
דומב, אשרנתיבות אשר - מאמרים

ירושליםתשנ"זחמוי, אשר עזרא בן מרדכינתיבות אשר
תל אביב Tel Avivתשי"דליכט, אברהם יהודה בן רפאלנתיבות בחנוך

ירושליםתשל"הכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלנתיבות במחשבת החסידות
ירושליםתשס"הלייזרזון, שמחה בונםנתיבות בנים

בית שמשתשע"טלינצ'נר, שלמה בן שרגא פייבלנתיבות בסוגיות - 4 כר'
ירושליםתשע"והראל, משה אליהו בן אריה יהודהנתיבות ברכה
חמ"דחש"דשטיגל, מתתיהו זאבנתיבות דעת

ירושלים Jeruasalemתשמ"הקניגסברג, ברוך ראובן שלמהנתיבות האושר
ירושליםתשע"טברונרנתיבות הברכה

בית שמשתש"פשטרית, אברהםנתיבות ההלכה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשכ"דווינוגראד, יוסף אליהו בן אברהם חייםנתיבות החיים - 4 כר'
בני ברקתשנ"דסימן טוב, אהרן בן חיים יחזקאלנתיבות החיים - 5 כר'

רעננהתש"ןבן אור, סעדיה בן עוואדנתיבות החכמה - 2 כר'
ירושליםתשנ"זבעילום שםנתיבות החכמה
וינה Viennaתק"סרפאפורט, בנימין זאב וולף בן יצחק הכהןנתיבות החכמה

מודיעין עיליתתשע"גמכון תפארת החסידותנתיבות החסידות - עבודת התפילה
ירושליםתשס"אתולדות אברהם יצחקנתיבות החסידות - א

אשדודתשס"דלברון, ישראלנתיבות הטהרה



אלעדתש"עצסרק, יהודה אריה ליבנתיבות הטהרה
אשדודתשנ"טשושנה, יוסף בן זבולוןנתיבות הטהרה
חמ"דתשע"חאנסבכר, יצחק משה בן יששכרנתיבות הי"ם

ירושלים Jeruasalemתשע"גחבורת עירובין בביהמ"ד נר גבריאל בישיבת מירנתיבות הי"ם - עירובין
ירושליםתשמ"ובד"ץ מחזיקי הדתנתיבות הכשרות - 13 כר'

ורשה Warsawתרס"חליכטשטיין, מרדכי בן אברהם דובנתיבות הלכה (מתוך מצות הלבבות)
ירושליםתשע"אמלכא, נתנאל בן אברהם שלמהנתיבות הלכה - 2 כר'

ירושליםתשס"ופינקל, אברהם שמואל בן נתן צבינתיבות המוסר <מהדורה חדשה>
תל אביבתשכ"אפינקל, אברהם שמואל בן נתן צבינתיבות המוסר
בני ברקתש"נברכר, ישראל מנחם מנדל - גפנר, ברוךנתיבות המלוכה

ירושליםתשס"וביטון, אליהו בן יצחקנתיבות המערב - מנהגי מרוקו
קניגסברג Koenigsberתרי"טלורברבוים, יעקב בן יעקב משהנתיבות המשפט - 5 כר'
מודיעין עיליתתשע"במכון תפארת הנחלנתיבות העבודה - 3 כר'

נתניהתשס"וישיבת צאנזנתיבות העיון - שבת
ירושליםתשס"בסאלמאן, אברהם ישראל משהנתיבות הקודש - 4 כר'

קרית ספרתשע"זרוזנטל, אליהו יהודה בן יששכר דובנתיבות השבת - קונטרס המוקצה
ירושלים Jerusalemתרל"הכהנוב, משה נחמיה בן משולם פייבושנתיבות השלום - 4 כר'

ירושליםתשס"אסימן טוב, אהרן בן חיים יחזקאלנתיבות התורה
בני ברקתשנ"בקובץ ישיבה דחסידי בעלזא ב"בנתיבות התורה - ב

בני ברקתשכ"בקובץ כולל אברכים דחסידי בעלזא ב"בנתיבות התורה - 6 כר'
קאליש,תרפ"וקובץ תלמידי חדשינתיבות התורה
לבובתרפ"חקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןנתיבות התלמוד
צפתתשס"בעייש, מרדכינתיבות התשובה

קידן Kedainiaiתרצ"חרבינוביץ, משה אברהם שמואל בן יחזקאלנתיבות זוהר
ירושליםתשע"זאיפרגן, אשר חיים בן רפאלנתיבות חיים - 4 כר'

מודעין עליתתשע"אמורסקי, אשר זליגנתיבות חיים
ירושליםתשמ"אמטלין, נחוםנתיבות חיים

ניו יורק New Yorkתרפ"ז - תשי"בקורב, חיים יצחק בן שאולנתיבות חיים - 5 כר'
תל אביבתשנ"חקורט, חיים משה בן יששכרנתיבות חיים - פרקי אבות

ירושליםתשס"בשיינברג, חיים פינחס בן יעקב יצחקנתיבות חיים
ירושליםתשס"טשמסיאב, רפאל בן מישאלנתיבות חיים

תל אביבתש"חקובץנתיבות חינוך - ג
ירושליםתשע"בקובץ ישיבת נתיבות חכמהנתיבות חכמה - 2 כר'

לונדון Londonתשמ"אקייזר, אלתר נח בן אריה מאיר הכהןנתיבות חן - 2 כר'
ירושליםתשע"דעמיאל, יעקב בן שמואלנתיבות טהרה



בני ברקתשס"זבן חמו, יאיר בן יצחקנתיבות יאיר - 2 כר'
פרדס חנהתשד"מיגל, יהושע בן מרדכי גצילנתיבות יהושע
ישראל ?תשנ"ויגל, יהושענתיבות יהושע

אשדודתשס"אכהן, יהודה בן מרדכינתיבות יושר - 3 כר'
בני ברקתשס"אליברמן, משולםנתיבות יושר

ניו יורקתשס"חסימקאוויטש, יצחק מאיר בן שמואל אברהםנתיבות ים - 3 כר'
בני ברקתשס"גלוין, יצחק בן חיים שרגא הלוינתיבות יצחק - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"גמוכאמל, יצחק בן צאלחנתיבות יצחק
ירושליםתשפ"אשטיין, יהודה ליב בן זלמן שמואלנתיבות לב

ירושלים Jeruasalemתשנ"בהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלוינתיבות לשבת <מהדורה חדשה>
לבוב Lvovתקצ"חהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלוינתיבות לשבת

בני ברקתשס"זבן שושן, מאיר בן יעקבנתיבות מאיר - 2 כר'
בני ברקתשע"השלאף, מאיר צבי בן יחזקאל דוד הכהןנתיבות מאיר
ירוחםתשס"חקנדל, ענתיבות מעש

קליבלנדתשע"גגיפטר, מרדכינתיבות מרדכי - 6 כר'
כוכב יעקבתשס"זבוצ'קו, משה בן ירחמיאל אליהונתיבות משה

מודעין עליתתשע"גגרוס, ניסן משהנתיבות משה - ריבית
חמ"דתשע"ופינקל, משה בן נתן צבינתיבות משה - 5 כר'

קושטא Istanbulתכ"טירוחם בן משולם - אלגאזי, חייםנתיבות משפט
ירושליםתשע"חנתיבות חכמהנתיבות נפתלי - בבא מציעא, גיטין

תל אביבתשמ"ביהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגנתיבות עולם <מהדורת פרדס> - 2 כר'
ירושליםתשע"דיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגנתיבות עולם <נתיב התורה> - 2 כר'

פרג Pragueשנ"ה - שנ"ויהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)נתיבות עולם <דפו"ר>
יוזפוב Jozefowתקצ"זיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגנתיבות עולם - 3 כר'

ווארשא,תרמ"ד,יהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)נתיבות עולם
מדהלה, יונהנתיבות עולם
לבוב Lvovתקס"זמשה בן יעקב מקוצי - גלאנטי, שמואל בן מרדכי הנתיבות עולם

ניו יורקתשי"גפראמער, זאבנתיבות עולם - מפתח לספר
וילנה Vilnaתרי"ח - תרי"טקאצנלנבוגן, צבי הירש בן שמחהנתיבות עולם

ירושליםתשס"חכולל אברכים בנשיאות הגר"ח ארנטרוינתיבות עירובין
ירושלים Jerusalemתשל"זלונץ, אברהם משה בן צבינתיבות ציון וירושלם

ירושליםתשע"זגולדשמיד, דודנתיבות רפאל
ירושליםתשמ"טבלויא, יעקב ישעיהנתיבות שבת
ירושליםתשע"ואיטח, יהודה בן אהרןנתיבות שכיר
כזבלנכה Casablancaתש"חאביצרור, שלום בן נסיםנתיבות שלום



ירושליםתשנ"טגלבר, שלום יוסף בן קלונימוס קלמן הלוינתיבות שלום - 2 כר'
לודתש"עהלוי, שלום - הלוי,  דודנתיבות שלום
תל אביבתשכ"הלמפרט, שלום צבי בן שמעיה ליב הלוינתיבות שלום

קושטא Istanbulתק"בעזרא בן יחזקאל הבבלינתיבות שלום - 2 כר'
בילגורי Bilgorajתרצ"גפייגנבוים, שלום יוסף בן זאב הלוינתיבות שלום
קלוזש קלויזענבורג,תרפ"חשיין, שלום בן אליהו הכהןנתיבות שלום
ירושלים Jerusalemתרפ"ח - תר"צשפירא, אברהם יעקב בן חיים מאיר יחיאלנתיבות שלום

בני ברקחש"דאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןנתיבות שמואל - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתש"כקושלביץ, שמואל בן צבי יהודהנתיבות שמואל - 3 כר'

בני ברקתשנ"בכולל ברסלב בני ברקנתיבות תורה - 8 כר'
ירושליםתשל"הלחינוך ולתרבות תורניים בתפוצותנתיבות - 3 כר'

ניו יורקתשפ"אקובץ תורנינתיבות - ג
בית שמשתשע"בעמית, שגיבנתיבותיה שלום - 2 כר'
ירושליםחש"דבייגל, אפרים מלכיאלנתיבי א"ש - ראש השנה

ירושלים Jeruasalemחש"דמכון נתיבי אשנתיבי א"ש - מפתח כללי הש"ס
ירושליםתשנ"אשניאור דודנתיבי אור

יקירתשנ"חמלכא, יואלנתיבי אורי - לזכר אורי ביטון
תל אביב Tel Avivתשכ"ורוזנבוים, אשר בן אברהםנתיבי אשר

ירושליםתשע"בדירנפלד, אברהם צבינתיבי דעה - בשר בחלב, תערובות
בני ברקתשפ"אזנזורי, ינתיבי דעה

חמ"דתש"פזכריש, אלעזרנתיבי דעת - 2 כר'
בני ברקתשס"חבן שמעון, מסעוד בן מנצורנתיבי האור

פתח תקוהתשס"חזנד, יהושע זאב בן נפתלי יוסףנתיבי האירוסין
ירושליםתשנ"חדרעי, יהודה בן אליהונתיבי הוראה

מודיעין עיליתתשס"זכולל נתיבי הוראהנתיבי הוראה - רבית
ישראלתשל"והירש, צבינתיבי החיים
ירושליםחש"דברזובסקי, שלום נחנתיבי החנוך

יד בנימיןתשע"זמאורי, יואבנתיבי הלכה - 2 כר'
עמנואלתשנ"דמלכא, יואלנתיבי הלכה - 2 כר'

גבעת זאבתשפ"אדבורקס, אליקום בן ישעיהו אריהנתיבי המנהגים - 11 כר'
בני ברקתשע"בזכריש, אלעזרנתיבי הספיקות - שער החזקה

ירושליםתש"פדבורקס, אליקום בן ישעיהו אריהנתיבי הפרשה
פתח תקוהתשס"טזנד, יהושע זאב בן נפתלי יוסףנתיבי השידוך
נתניהתשפ"אכהן, אהרןנתיבי התלמוד

בני ברקתש"מאלעזרי, חיים משה ראובןנתיבי חיים - 6 כר'



בני ברקתשס"חפריד, חיים - קרויס, חיים בן ישעיהנתיבי חיים - מיד ולדורות
ירושלים Jeruasalemתשנ"חשטרית, אוריאל בן יוסףנתיבי יבמות

ירושליםתשנ"ויונה, ישראל מאירנתיבי ים - הוריות
בני ברקתשס"הקוסובסקי-שחור, ישראל מאיר בן יצחק אברהםנתיבי ים - חלה

ניו יורקתשס"הקפלן, ישראל מנדל בן אברהם הכהןנתיבי ים - קדושין
ירושליםתשס"דלוריא, יעקב ישראלנתיבי ישורון - 17 כר'

מרכז שפיראתשע"גרפלד, מאירנתיבי מאיר
ירושליםתשנ"חאמסלם, אברהם בן יצחקנתיבי מועד - חול המועד

בני ברקתש"פזכריש, אלעזרנתיבי מועד - 2 כר'
אלעדתשע"ווייס, יהונתן בנימיןנתיבי מליחה

ירושליםתשס"ואבורביע, עמרםנתיבי עם <מהדורה חדשה>
ירושליםתשכ"דאבורביע, עמרםנתיבי עם - 2 כר'

ירושליםתשע"זסלצר, דוידנתיבי ריפוי
וילנה Vilnaתרמ"חסימנובסקי, לוי יצחק בן אריהנתיבי רש"י
חמ"דתשע"חדירנפלד, אברהם צבינתיבי שבת

ירושלים Jerusalemתרצ"ח - תש"טעמרמי, משה מרדכי בן נח הכהןנתיבים במי הים - 3 כר'
ניו יורקתשל"חאטלס, שמואלנתיבים במשפט העברי

תל אביבתשע"חאלנתן, נתןנתינת הדורות
ירושליםתש"עבעילום שםנתן בלבו - 2 כר'
בולטימורתשע"טנוסבאום, נתן בן בנימיןנתן דברו - 3 כר'

ירושליםתשע"טעובדיה, דודנתן דויד
בני ברקתשס"באורדמן, נתן בן יהושע מרדכינתן דעת - 2 כר'

ירושליםתשמ"טששון, סלימאן בן דודנתן חכמה לשלמה
בני ברקתשנ"זאורדמן, נתן בן יהושע מרדכינתן חכמה

ירושליםתשנ"טגעשטעטנר, נתן בן עמרםנתן פריו - 23 כר'
ירושליםתשס"חקופרמן, יהודה בן אברהם שמחהנתעלמה ממנו הלכה

ניו יורקתשע"דעסטרייכר, יונתן בנימיןנתקיימה בי
בני ברקחש"דרצאבי, יצחק בן ניסיםס"ת המנוקד - תגא דאורייתא

יוהנסבורגתשכ"טזאקס (קושילביץ), חייםס'איז געווען א מאל
אמשטרדם Amsterdamתקי"ז - תקי"חנורצי, רפאל בן גבריאלסאה סלת - 2 כר'

תל אביבתשמ"טספר קהילהסאלאז - סילאדי - תולדותיהם, קהלותיהם
ירושליםתשס"דאלנקוה, אורי חנניה בן חיים מסעודסאלי וחכמיה

ספר קהילהסאנוק - ספר זכרון לקהילת סאנוק והסביבה
ירושלים Jerusalemתש"ורפאל, יצחק בן שמואל צביסאסוב

ארצות הבריתתשט"זלייטער, יעקבסאציאליזם און יהדות



תל אביבתשכ"בספר קהילהסאקאלאוו פאדליאסק
ספר קהילהסאקאלאוו

תל אביבתשכ"אספר קהילהסארני  - ספר יזכור סארני והסביבה
חמ"דחש"דאליהו בן רפאל שלמה הלויסבא אליהו

ירושלים Jerusalemתש"עפתייה, יהודה בן משה ישועהסבא דמשפטים ע"פ מתוק לנפש <מהדורה חדשה>
ירושלים Jeruasalemתשס"טשיף, הנדה לאה בן שמעוןסבא שמעון מספר

ירושליםחש"דנבנצל, אביגדר יחזקאל הלויסבו ציון
ירושלים Jerusalemתרס"הפתחיה בן יעקב מרגנשבורגסבוב הרב רבי פתחיה מרעגנשפורג

פרג Pragueשנ"הפתחיה בן יעקב מרגנשבורגסבוב הרב רבי פתחיה
ירושלםתשס"זורנר, חיים שלמה בן אשר זאבסביב לעמו - אסתר

תל אביבתשי"טספר קהילהסביר (סוויר) - עיירתנו סביר
ירושליםתשנ"וספר זכרוןסבנו ד"ר יצחק ברויאר

בני ברקתש"עהכהן, נפתלי יעקבסבר נפתלי - 9 כר'
בני ברקתשנ"חמאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקסבר פנים <מהדורה חדשה>

ליוורנו Livornoתרמ"אמאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקסבר פנים
ירושליםחש"דמאיר, אפרים שמואלסברא דשמעתא

ירושליםתשע"במאיר, אפרים שמואל בן משה דודסברא דשמעתתא
בית עיליתתשע"היוסף ראש הסדרסברי מרנן

ירושליםתשע"וסבר, יחיאל בן משהסברי מרנן - חינוך
בני ברקתשס"הכהן, זלמןסבתא מחיה

פתח תקוה2011לונדין, מריםסבתא מרים מספרת
ירושלים Jerusalemתרנ"דבאדהב, יצחק בן מיכאלסגולה זהב

ישראל בן אליעזר (בעש"ט)סגולה מהבעל שם טוב - 2 כר'
חמ"דתשע"חארגון הכתרסגולה מכל העמים

ירושליםתשע"בסטל, יעקב ישראלסגולה - 23 כר'
חמ"דתשמ"ואזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהסגולות <החיד"א> לשמירה ברכה והצלחה

ירושליםתשע"הגנזל, אברהםסגולות אברהם - אוצר סגולות
לודז'1914רוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקסגולות ורפואות - רפאל המלאך

ירושליםתשמ"חזכאי, אהרןסגולות ותפילות
מונקץ' Mukachevoתרס"הליפשיץ, שבתי בן יעקב יצחקסגולות ישראל

ירושליםתש"פזביחי, פנחס בן רפאלסגולות עתיקות ופיטום הקטורת
חולוןתשע"דמזלומיאן, ישיסגולות רבותינו

בני ברקתשמ"בוויזל, אברהם שלום ישעיהסגולת אש"י
בני ברקתשס"בהכהן, שמעון - שרעבי, יהודהסגולת השוחטים - קובץ טעמי תורה

ירושליםתשס"וזיצמן, מאיר בן יחיאל מנחםסגולת יחיאל



כרם ביבנהתשע"דגרינברג, מרדכיסגולת ישראל וארצו
ניו יורקחש"דליהמן, רפאל מנשהסגולת ישראל
ירושליםתש"סקנר, משה יעקב בן ישראל הלויסגולת ישראל
חמ"דחש"דספר זכרון לר' יצחק מנשה דוידוביץסגולת מנשה
ברדיטשוב Berdichevתרנ"ז - תרס"גהופשטיין, משה בן נפתלי הירץסגולת משה
ניו יורקתשס"חספר זכרוןסגולת משה

ירושלים Jerusalemתשי"גוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודסגל חן
ירושלים Jerusalemתש"חוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודסגלת חן

ורשה Warsawתרע"א - תרפ"טפייבלזון, ישראל בנימין בנדט בן ברוךסגלת ישראל - 2 כר'
בני ברקתשע"טמרקוביץ, שמואל בן צביסגן הכהנים

בודפסטחש"דסידורסדור בית יוסף ע"פ מקור חיים
ונציה Veniceשע"זתפילות. ברכותסדור ברכה

פרעמישלאתרנ"בווארמאן, אברהם דוד בן אשרסדור דעת קדושים <תפילה לדוד>
מונקץ' Mukachevoתר"מ - תרמ"חטירנא, יצחק אייזיק - שיק, שלמה צביסדור המנהגים - 4 כר'

מוסקבהתשכ"חלוין,  יהודה ליבסדור השלום
ירושליםתשנ"זשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןסדור התהלה והתפארת

נתניהתשע"טהאזובי, יצחק בן שלמהסדור וטהר לבנו ע"פ אגודת אזוב
תל אביבתשל"וצובירי, יוסף בן יעקבסדור כנסת הגדולה <תכלאל> - 5 כר'

חמ"דתשע"חמאיר, חנוך הניך דוב בן שמואלסדור לב שמח <מהדורה חדשה> - לימות החול
פררה Ferraraתנ"גתפילות. ברכותסדור מברכה - 4 כר'

טורנטותשס"בשבתי בן יצחק סופר מפרמישלהסדור מה"ר שבתי סופר מפרעמישלא - 4 כר'
ירושליםתר"פסדור מנחת ירושליםסדור מנחת ירושלים

אדרתשט"זדבורקס, ישעיהו אריהסדור מנחת ערב
מישקולץתרצ"הפרידמן, בנימין בן יוסףסדור מקור התפלות

ירושליםתשס"ובצרי, עזרא בן יוסףסדור משכן אהרון (עם תרגום אנגלית)
ירושליםתשמ"אשרעבי, שלום בן יצחק מזרחיסדור נהר שלום <כתב יד> - 4 כר'

בני ברקחש"דשווארץ, מרדכי צביסדור עבודת תמיד
ירושליםתשכ"טקרויס, אפרים פישלסדור על כנפי הנפש (עם תרגום הונגרי)

מודיעין עיליתתש"פפזריני, דודסדור פסח
קרית אונותשס"טסדור תפלה שיח ירושליםסדור שיח ירושלים <תכלאל מהדורת ר"י קאפח> - 6 כר

ירושליםתש"טרוזנשטיין, חיים דוד בן מיכלסדור שירה חדשה
רדלהים Roedelheimתקצ"התפילות. סידור. תקצ"ה. רדלהיםסדור שפת אמת

ניו יורקתשע"דתפילות. סידור. תשע"ד. ניו יורק.סדור תהלת ה' <עם תרגום באנגלית>
בני ברקתשס"טליבוביץ, יהודה זאבסדור תפילה <מנחת יהודה> - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשל"וסדור. תרגום לפרסית. ירושלים. תשל"וסדור תפילה ליום השבת עולת שבת



ירושלים Jeruasalemתשע"דסידורסדור תפילה קול אליהו  עם פסקי הגר"מ אליהו
ירושלים Jeruasalemחש"דסידורסדור תפילה קול יעקב עם פסקי הגר"מ אליהו

בני ברקתשע"הסיטיון, אליהוסדור תפילת השבים
ניו יורקתשד"מת"ת תפארת יונהסדור תפילת יונה ע"פ יסוד ושורש העבודה

ירושליםתש"לסידור תפילה. תכלאלסדור תפילת כל פה <תכלאל בלדי> - 3 כר'
ירושליםתשע"אמשי זהב, אברהםסדור תפילת רש"י

רומאתשי"טתפילות. סידור. תשי"ט. רומהסדור תפלה (מנהג איטאליאני)
ברלין Berlinתע"געזריאל בן משה משל מווילנא - אליהו בן עזריאל מסדור תפלה דרך שיח השדה

ירושלים Jerusalemתשי"זתפילות. סידור. תשי"ז. ירושליםסדור תפלה השלם <אור הישר - וראה ישר>
ירושליםתשל"ברבי, משהסדור תפלה למשה

ירושלים Jerusalemתרס"ו-תרס"טתפילות. סידור. תרס"ו. ירושליםסדור תפלה משאת בנימין עם תרגום פרסית
ירושלים Jerusalemתרס"חתפילות. סידור. תרס"ח. ירושליםסדור תפלה עבודת התמיד
ירושליםחש"דרוזנוולד, דוד יהושעסדור תפלה שפתי רננות

איטליהרע"ה כנראהתפילות. רע"הסדור תפלה
ונציה Veniceרפ"גתפילות. מחזור. רפ"ג. ונציהסדור תפלות השנה למנהג קהלות רומניא

הנאו Hanauשע"ותפילות. סידור. שפ"ג. הנאוסדור תפלות כמנהג האשכנזים
בני ברקתשל"זבית המדרש אהבת חסדסדור תפלות לערב שבת וליל שבת קודש

ניו יורק1925היימאן (חרלפ), אסדור תפלות לשבת ויום טוב
נפולי Naplesר"נתפילות. סידור. ר"ן. נפוליסדור תפלות

בני ברקתשל"חסידור. בני ברק. תשל"חסדור תפלת אליהו - נוסח הגר"א
חברוןתשס"טבן טובו, דוד רפאל בן אברהם  הלויסדור תפלת החדש <מהדורת ארץ ישראל>

ירושליםתשנ"הבקר, ירוחםסדור תפלת יוסף
ירושליםתשל"זתכלאל.סדור תפלת כל פה - ג
לונדוןתשמ"האהרן בן יחיאל מיכל הלויסדור תפלת משה אהרן

ירושליםתשנ"אבצרי, עזרא בן יוסףסדור תקרב רנתי (עם תרגום ספרדית)
תשס"אליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבסדורה משנתו - 6 כר'

לעמבערגתרנ"וקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןסדר אור זרוע, דרך החיים, יריעות שלמה עם נהורא הש
ורשה Warsawתר"סתפילות. הושענות והקפות. תר"ס. ורשהסדר אושפיזין

חמ"דחש"דאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכיסדר אירוסין ונישואין עם פירוש שפת אמת וליקוטי יהודה
המבורג Hamburgתקי"זאליהו בן מאיר הכהןסדר אליהו זוטא

ירושליםתשל"וקפשאלי, אליהו בן אלקנהסדר אליהו זוטא - 3 כר'
קושטא Istanbulתע"טאלפאנדארי, אליהו בן יעקבסדר אליהו רבה וזוטא

וינהתר"סתנא דבי אליהו. תש"ךסדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא - 2 כר'
ורשהתרצ"בגורדון, אליהו בן דוד זאבסדר אליהו - א

שלוניקי Salonikaתקע"וניסים, אליהוסדר אליהו



ירושלים Jerusalemתר"עאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)סדר אמירת קרבן פסח
חמ"דחש"דמאיר בן יצחק ש"ץסדר אקדמות וארכין

ונציה Veniceשע"דתפילות. סליחות. תעניות. שפ"ד. ונציהסדר ארבע תעניות - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתי"חתפילות. סליחות. תעניות. תי"ח. אמשטרדםסדר ארבע תעניות
ליוורנותרי"דתפילות. סליחות. תעניות. תרי"ד. ליוורנוסדר ארבע תעניות

וויןתרל"חתפילות. סליחות. תעניות. תרל"ח. וויןסדר ארבע תענית כמנהג ספרדים
בני ברקתש"נשטרן, שמואל אליעזר  (מלקט)סדר ארוסין ונשואין

חמ"דתשס"חמגער, מרדכי בן צלח סלימןסדר אשמורות <מנהג ביצ'א>
מנטובהשפדמודינה, אהרן ברכיה בן משהסדר אשמורת הבוקר

בני ברק Bene Berakתשנ"זקרליץ, ניסיםסדר ברכות המגילה עם פסקי הלכות
ירושליםתשנ"זמועלם, ציון בן יהודהסדר ברכות השחר
ירושליםתש"עוינברג, יצחק אייזיק בן ברוך משה אריאלסדר ברכות - 2 כר'
קרקוב Cracowשמ"במוראפטשיק, יחיאל מיכל בן ידידיהסדר ברכות - 2 כר'

תל אביבתש"פדהן, שמעוןסדר ברכת האילנות <האור הגנוז>
ניו יורקתשס"טקליין, מנשה בן אליעזר זאבסדר ברכת החמה <עם שו"ת בסוגיא דברכת החמה>

ירושליםתשמ"אתפילות. ברכת החמה. תשמ"אסדר ברכת החמה <מכון הכתב>
ירושליםתשס"טפאלאג'י, חיים בן יעקבסדר ברכת החמה (מתוך ספר עתרת החיים)

ירושליםתשמ"אהאגף הדתי מחלקת הנוער והחלוץ ההסתדרות הסדר ברכת החמה
ליקוואדתשס"טסדר ברכת החמהסדר ברכת החמה

ירושלים Jeruasalemתשס"טרפאל, אליהוסדר ברכת החמה- פשט רמז סוד
אמסטרדםתרכ"טתפילות. ברכת החמה. תרכ"טסדר ברכת החמה

בגדאדתרפ"התפילות. ברכת החמה. תרפ"הסדר ברכת החמה - 2 כר'
ירושליםתש"יתפילות. ברכת החמה. תשי"גסדר ברכת החמה

חיפהתשע"אברכת המזון עם ליקוטים מהשל"הסדר ברכת המזון אוצרות השל"ה
וינהתצ"טסדר ברכת המזון ותי' קריאת שמע על המטהסדר ברכת המזון ותי' קריאת שמע על המטה
טורנטותשנ"חשפירא, נתן בן שמשוןסדר ברכת המזון עם פירוש מה"ר נתן שפירא

ירושליםתשמ"אברכת החמהסדר ברכת חמה
ירושליםתשמ"אסדר ברכת החמהסדר ברכת חמה

ניו יורקתשס"טשטראהלי, שמחה פינחססדר ברכת קידוש החמה
וילנה Vilnaתרכ"גטיימר, יחיאל מיכל בן יוסףסדר גיטין וחליצה

קיידאן,תרצ"ה-ת"שקושס, אברהם שמעון בן חיים יצחקסדר דורות ראשונים
בני ברקתשמ"חהלוי, אבירן יצחק בן אבנרסדר האשמורות

לבובתרכ"והגדה וספירת העומר עם כונות האר"יסדר הגדה וספירת העומד עם כונות האר"י
כזאבלנכהחש"דהגדה של פסחסדר הגדה של פסח <עם תרגום בערבית>

ברטיסלבה Bratislavaתקע"והגדה של פסחסדר הגדה של פסח (כתב יד) - 10 כר'



ברטיסלבהכתב ידסדר הגדה של פסחסדר הגדה של פסח (פרעש בורג)
פרג Pragueש"נהגדה של פסח. ש"ן. פרגסדר הגדות של פסח

ירושליםתשמ"גטיימר, יחיאל מיכל בן יוסףסדר הגט <ברכת המים>
מנטובה Mantuaת"במאנטובה. קהילהסדר הגיטו

ורשה Warsawתרל"ז-תרמ"בהיילפרין, יחיאל בן שלמהסדר הדורות <מהדורת רנמ"ל> - 2 כר'
סטו מרה Satu Mareתש"אבודק, מנחם מנדל בן ראובן שרגאסדר הדורות החדש
ירושליםתשע"טבניזרי, שלמהסדר הדורות הקצר

ורשה Warsawתרס"א - תרס"זהיילפרין, יחיאל בן שלמהסדר הדורות השלם א -ב
לובלין Lublinתרס"בודק, מנחם מנדל בן ראובן שרגאסדר הדורות מתלמידי הבעש"ט

קרלסרוה Karlsruheתקכ"טהיילפרין, יחיאל בן שלמהסדר הדורות - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"חווייס, אברהם בן דוב ברסדר הדיון

ירושליםתשע"אשוחטמן, אליאב בן מאירסדר הדין בבית הדין הרבני
ירושליםתש"עדרברמדיקר, אברהם יהושע העשילסדר הדין

ירושליםתשע"זקרעטשניף סיגעטסדר הדלקת נר חנוכה אמרי חיים ואמונה <קרעטשניף ס
חיפהתשס"זמוסדות צאנז (חיפה)סדר הדלקת נר חנוכה כמנהג צאנז
בני ברקתש"פאבירן, יצחק הלויסדר הדלקת נר חנוכה כמנהג תימן

קרית אתאתשל"חישיבת ציון באור החיים דקרעטשינףסדר הדלקת נר חנוכה כנוסח קרעטשניף
ירושליםתשס"בספרין, אברהם מרדכי בן נתנאלסדר הדלקת נר חנוכה עם כוונות האריז"ל

בני ברקתשע"אסדר הדלקת נר חנוכה עם פסקי בעל המנחת יצחק
ניו יורקתשע"חישיבת בית מאירסדר הדלקת נר חנוכה - זרע קודש

בני ברקחש"דאתרוג, מאירסדר ההושענות עם פירוש המילים וביאורים
מנטובה Mantuaת"ימאנטובה. קהילהסדר ההסכמה
מנטובה - ירושליםתנ"ה - תשכ"דמאנטובה. קהילהסדר ההערכה

קלה Chufut Kaleתצ"דמקבץ נדחי ישראלסדר ההפטרות <מקבץ נדחי ישראל>
ירושליםתשע"חסרמוניטה, הלל משה - פיאטילי, אנג'לו מרדכיסדר ההפטרות כמנהג בני רומה

ירושלים Jeruasalemתשנ"והירש, מנדל בן שמשון רפאלסדר ההפטרות עם פירוש
בעילום שםסדר ההפרשות לרבינו החזו"א ותלמידיו

.[?רג'יו]תק"ע]תפילות. חולים ומתיםסדר הוידוי הנהוג לבני חברת מרפא לנפש
מנטובה Mantuaתקמ"בתפילות. חולים ומתיםסדר הוידוי ומסירת מודעה והתרת קללות

אודסהתפילותסדר הוראות התפילות <קראים>
ירושליםתשס"חשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויסדר הושענות הבהיר

בית חלקיהתשע"וישיבת שערי שמועותסדר הושענות והקפות לשמחת תורה ע"פ מנהגי הגר"א
תל אביב Tel Avivתרצ"חתפילות. הושענות והקפות. תרצ"ח. תל-אביבסדר הושענות כמנהג ק"ק עדן ותימן

ליוורנו Livornoתרס"בתפילות. הושענות והקפות. תרס"ב. ליוורנוסדר הושענות כמנהג ק"ק תימן
ניו יורקתשע"דמכון דמשק אליעזרסדר הושענות - ישועות אליעזר



ניו יורק New Yorkתש"כתפילות. הושענות והקפות. תש"ך. ניו-יורקסדר הושענות
ירושלים Jerusalemתרנ"וגריבסקי, אליעזר זלמןסדר הושענות, סליחות ויוצרות - ב
ירושלים Jerusalemתרצ"בגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביסדר החגיגה לחברת נחלת השבים

לייקוואודתשע"טבלוט, חיים בן אברהם אהרןסדר החיים
אוקספורד Oxfordתרמ"ח - תרנ"הנויבואר, אברהם בן יעקבסדר החכמים וקורות הימים - 2 כר'

ירושליםתש"עחזן, יצחקסדר החליצה ונוסח הגט
מעלה אדומיםתשע"דאבן-מכיר, משה בן יהודה - דויטש, אברהם יחיאלסדר היום <עץ ארז>

ירושליםתשל"חאבן-מכיר, משה בן יהודהסדר היום <אות יעקב>
ירושליםתשל"חאבן-מכיר, משה בן יהודהסדר היום <אמרי ישראל>
ישראלתשע"גבעילום שםסדר היום בהלכה ובאגדה

ונציה Veniceשנ"טאבן-מכיר, משה בן יהודהסדר היום - 6 כר'
ירושליםתשע"גהורביץ, שמואל בן ישעיהסדר היום

בית שמשתשס"זרבינוביץ, יחיאל יהושע בן ירחמיאל צביסדר היום - 2 כר'
כזבלנכה Casablancaתשי"טתפילות. שונותסדר היום - 2 כר'

חמ"דתשנ"חמרק, עידוסדר הכנסת ספר תורה
ירושליםתשל"גאדרעי, עמרם בן אליהוסדר הכשרות כהלכתו

ירושליםתשע"טוינברג, יצחק אייזיקסדר הלואה
בני ברקתשמ"ואוביץ, שלמה יוסףסדר הליכות היום

בני ברקתשס"דאוביץ, שלמה יוסףסדר הליכות זמירות שבת
ורשה Warsawתרע"זאדלשיין, דוד שלמה הכהןסדר הלכה

לונדוןתרנ"גשלמה בן יצחק  (רש"י)סדר הלכות פסח לרש"י
רדלהים Roedelheimתרל"חתיקונים. ליל שבועות. תרל"ח. רדלהיםסדר הלמוד בליל חג השבועות ובליל הושענא רבא

זולצבך Sulzbachתק"לתפילות. מחזור. תק"ל. זולצבךסדר המחזור - ב
בני ברקתשפ"אשלטי, יצחק בן אליהוסדר המחנות

תשע"אברנדייס, בצלאל ב"ר שמעוןסדר המילה ומנהגיה
אמשטרדם Amsterdamתקכ"זמעמדות. תקכ"ז. אמשטרדםסדר המעמדות

ירושליםתשנ"חזק"ש, יחיאלסדר המצוה היומית
ניו יורק New Yorkתש"המוינשטר, יעקב ליב בן משה אברהםסדר המצות להרמב"ם

ורשה Warsawתרכ"בקאלינברג, יעקב יוסף בן מתתיהו חייםסדר המצות
צפתתרכ"הסדר הנהגת אדםסדר הנהגת אדם
ברוקליןתשס"גרבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאסדר הנחת תפילין

חמ"דתשפ"אבוכטנר, צבי הירש - ברינגר, יצחק בן חיים יהודהסדר הניקור לבעל העיטור ע"פ הר"ץ <באר יצחק>
וילנה Vilnaתרכ"זיפה, יוסף בן אליעזר ליפמאןסדר הניקור

קרקובש"זסוראזינה, יעקב בן יוסף (יוזיפה) הכהןסדר הנקור עם בעל העיטור
ונציה Veniceשנ"הסוראזינה, יעקב בן יוסף (יוזיפה) הכהןסדר הנקור



ירושליםתשס"זזביחי, פנחס בן רפאלסדר הסליחות השלם עטרת פז
ירושליםתשנ"במאיר בן ברוך מרוטנבורגסדר הסליחות והתפילות דרבינו מאיר ז"ל מרוטנבורג

בני ברקתש"נאבירן, יצחק הלויסדר הסליחות כמנהג הספרדים ובני עדות המזרח
סינסניטיתש"מוינברגר,יהודה ליבסדר הסליחות כמנהג קהילות הרומניוטים

תל אביבסליחותסדר הסליחות לתעניות
ברנו Brnoתקט"ותפילות. סליחות. שובבי"ם ת"ת. תקט"וסדר הסליחות של שובבים ת"ת

חמ"דתשע"דטריקי, יוסף שלמהסדר העבודה  לוית חן
פפד"מתר"פ?סדרי התפילה בבית הכנסת, על פי מנהגי ר' נתן אסדר העבודה לר"ה וילי"כ (בית הכנסת ניעדדערהאפהיים

ניו יורקתרע"אתפילות. סידור. ניו יורק. תרע"אסדר העבודה
ירושליםתשנ"באבודרהם, דוד בן יוסףסדר העיבור - מתוך ספר אבודרהם

ירושלים Jerusalemתשפ"אזוננפלד, יוסף חיים בן אברהם שמחהסדר הפורים המשולש <מהדו"ח> - משלחנם של גדולי יר
ירושלים Jerusalemתר"עזוננפלד, יוסף חיים בן אברהם שמחהסדר הפורים המשולש - 2 כר'

בני ברקתשנ"אאבירן, יצחק הלויסדר הפזמונים לשמחת תורה כמנהג ק"ק תימן
בני ברקתשע"היעקבזון, מרדכי נפתלי דודסדר הפרשת תרומות ומעשרות באולמות שמחה

ירושליםתשל"דמנהג צדיקי ריז'יןסדר הקאפיטליך
אופמן, אברהם חיים בן חנוך העניךסדר הקהל

רעדעלהייםתרנ"דתפילות. קינות. תרנ"ו. וינהסדר הקינות לתשעה באב - 2 כר'
פרידמן, שלמה זלמןסדר הקמת מצבה

ניו יורקתשע"חמכון רזא דאמונהסדר הקפות לשמח"ת <קרעטישנוף - סיגעט>
פיוטרקוב Piotrkowתרס"טתפילות. הושענות והקפות. תרס"ט. פיטרקובסדר הקפות לשמיני עצרת ולשמחת תורה

ניו יורקתשס"הע"פ נוסח ר"פ מקוריץסדר הקפות לשמנ"ע ושמח"ת
ניו יורקתשע"דמכון דמשק אליעזרסדר הקפות - שמחת אליעזר

קראשנובתרס"דתפילות. הושענות והקפות. תרס"ד. קראשנובסדר הקפות
ירושלים Jeruasalemתשכ"אמוסדות צאנז סטרופקובסדר הקפות, הקרבנות ואושפיזין על פי נוסח צאנז

בני ברקתשמ"טסדר הקפיטלך לומר על קברי צדיקים
ירושלים Jeruasalemחש"דארגמן, אפרים משהסדר הקרבנות

בית שמשתש"עמכון באר החייםסדר הקרבת קרבן הפסח למעשה
ירושליםתשע"ושימל, מנחם בן אברהםסדר הרבית - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתש"דקארליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסףסדר השביעית - 10 כר'
אויניון Avignonתקכ"זתפילות. סידור. תקכ"ז. אויניוןסדר התמיד - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרע"גנאג'ארה, ישראל בן משה. מיוחס לוסדר התנאים והכתובה - 2 כר'
ירושליםתשנ"טרוזנר, שלמהסדר התפילה

[תל-אביב]תשי"גתפילות. יום העצמאות. תשי"ג. תל-אביבסדר התפילות והמנהגים ליום העצמאות תשי"ג
חש"דתשמ"חקליגר, איסר בן שמעון צביסדר התפילות וכוונתן בהלכה ובאגדה
גוזלותקצ"זסדר התפילות כמנהג הקראיםסדר התפילות כמנהג הקראים - 3 כר'



קליין, חיים יעקב בן רפאל אהרןסדר התפילות לברית
ירושליםחש"דתפילותסדר התפילות למציאת זווג הגון

מנטובה Mantuaש"ןמאנטובה. קהילהסדר התפלה שנעשית פה מנטובה
ירושליםתשי"בתפילות. יום העצמאות. תשי"ב. ירושליםסדר התפלות וההודיות
ירושליםתשי"חתפילות. יום העצמאות. תשי"ח. ירושליםסדר התפלות וההודיות
ירושליםתשי"טתפילות. יום העצמאות. תשי"ט. ירושליםסדר התפלות וההודיות
ירושליםתשכ"גתפילות. יום העצמאות. תשכ"ג. ירושליםסדר התפלות וההודיות

לונדון Londonתש"כתפילות. מחזור. תש"כ. לונדוןסדר התפלות כפי מנהג ק"ק ספרדים שער השמים - (פס
ירושליםתשי"אתפילות. יום העצמאות. תשי"א. ירושליםסדר התפלות ליום הזכרון לגבורי מלחמת הקוממיות

ווילנא,תרנ"ח,קאראסיק, דוב בר בן יצחק אייזיקסדר התקיעות וכוונתם
בני ברקתשס"הוינר, יואל בן אברהםסדר התרת נדרים לכל השנה

פרנקפורט דמין Frankתס"אסדר והנהגה של נשואיןסדר והנהגה של נשואין - 4 כר'
ירושליםתש"עבעילום שםסדר וידוי דברים

בני ברקתשנ"טברגר, אביגדורסדר ומנהגי הבדלה
ליוורנו Livornoתרכ"טתפילות. ברכת החמה. תרכ"טסדר ותיקון ברכת החמה בתקופתה

מנטובה Mantuaתפ"הווירונה. חברת העשיריסדר ותיקון ז באדר
פרג Pragueשע"התפילות. קריאת שמע על המטה. שע"ה. פרגסדר ותיקון ק"ש שעל המטה

ירושליםתשכ"אהכהן, מרדכיסדר ז' אדר
ירושלים Jeruasalemתש"מבריזל, אלעזרסדר זמירות ובקשות

פרנפורט1922במברגר, שלמהסדר זמירות לליל שבת
ניו יורקהתאחדות האברכים וחברת הבחורים דישיבה קהלת יעקב מפאפאסדר זמירות לשבת <עונג ושמחה לשבת>

ברוקליןתשנ"טגראס, יצחק שרגא בן משה חייםסדר זמירות לשבת ויום טוב - חיים שיש בהם
בני ברקתשנ"בזמירות שבתסדר זמירות לשבת ומועדי השנה <טשערנאביל>

בני ברקתשנ"זמנדלבוים, דוד אברהםסדר זמירות לשבת עם באר החסידות
ירושליםתשס"אסדר זמירות לשבת עם פנינים יקרים

ביתר עיליתתשע"טהורביץ, משה שמעון הלויסדר זמירות לשבת קודש <מעשה אבותי>
ירושליםתשע"אזמירות שבת קודש ע"פ מנהגי זוועהילסדר זמירות לשבת קודש זוועהיל

ירושליםתשע"ונוסח דז'יקובסדר זמירות שבת קודש לעטר פתורא
ניו יורקתשע"חפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןסדר זמירות שירין ורחשין - 2 כר'
לונדוןתשמ"טגרינפלד, משה חנוךסדר זמירות - קונטרס שירי אליהו

ונציה Veniceתל"הגבריאל, חייאסדר זמנים
ירושליםתשס"החבר, יצחק איזיק בן יעקבסדר זמנים - 2 כר'

שלוניקי Salonikaשנ"דלונגו, סעדיה בן אברהםסדר זמנים
ירושליםתשע"ודייטש, מתתיהו - סקוצילס, יעקב אהרןסדר חופה וקידושין אהל יעקב

TUDIES IN JEWISH LITURGY> פילדלפיהתר"ץשכטר, אברהםסדר חיבור ברכות



חמ"דחש"דפיאטלי, אנג'לו מרדכי (מעתיק)סדר חיבור ברכות
ירושלים Jeruasalemחש"דמיארה, מאירסדר חכמי הדורות בתולדות עם ישראל

בני ברקתש"עגעשטעטנר, נתן בן עמרםסדר חליצה - טיב חליצה - נתן פריו
ירושליםתשס"בטיימר, יחיאל מיכל בן יוסף - קניג, דוד יהושע בן יסדר חליצה
חיפהתש"סגינצבורג, זאבסדר טהרה

אשדודתשע"גמכון תלמוד טהרותסדר טהרות - 4 כר'
תל אביבתש"פדהן, שמעוןסדר טו בשבט <האור הגנוז>

פרנקפורט דמין Frankfתרס"המנחם בן יוסף הלוי מטרויישסדר טרוייש
תל אביבתשע"אכרמל, יצחק מאירסדר יום ברית מילה
תל אביבתשע"בכרמל, יצחק מאירסדר יום הבר מצוה

בני ברקחש"דקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - יברסדר יום כיפור קטן עם ביאורים ממרן הגר"ח קנייבסקי
ירושליםJerusalemתשי"חצציק, שמואל בן אברהם חייםסדר יום כפור קטן עם משמרת החדש

סדר יום כפור קטן
אודסה Odessaתרכ"גהכהן, אברהםסדר יוצרות <ע"פ ידי יוצר>

בני ברקתשע"הלויפר, יעקבסדר יוצרות המבואר - כונת הלב
ניו יורקתשע"המכון דמשק אליעזרסדר יוצרות לארבע פרשיות - הגיון אליעזר

אלפערין, דובערסדר יוצרות עם קרובץ לפורים
פרג Pragueתר"ךתפילות. סליחות. תר"ך. פרגסדר ימי הסליחות
רדלהים Roedelheimתקפ"ההיידנהיים, בנימין וולף בן שמשוןסדר ימי הפורים

וינה Viennaתרי"דתפילות. סליחות. תרי"ג. וינהסדר ימי סליחות כמנהג ק"ק אונגארן, בעהמען, מעהרען
ורשה Warsawתרפ"הלאנדא, אליהו בן אלעזרסדר ימי עולם

ג'רבא,תרצ"טבן-הרוש, שמואלסדר ימים נוראים
ירושליםתש"עורשנר, יעקב ירוחם בן יהושע יחזקאלסדר יעקב - 5 כר'

ירושליםחש"דארלנגר, עקיבא בן אברהםסדר כוונות ר"ה ועשי"ת
ירושליםתשס"וארלנגר, עקיבא בן אברהםסדר כוונת הרי"ו בר"ה

כת"י רבי וידאל קווינקאסדר כונת ברכת הסוכה וסדר הקפות לשמחת תורה
בני ברקתשנ"והלברשטאם, נפתלי אלימלךסדר לזמירות שבת קודש <בית צאנז>

ביתר עיליתתשס"דקרמר, אהרן יוסף בן חיים מנחםסדר ליל הברית
מנטובה[תקמ"ה]תיקונים. ליל הושענא רבה. תקמ"ה. מנטובהסדר ליל הושענא רבא

ירושליםתשכ"א]תפילות. ברכותסדר ליל ר"ה
ירושליםחש"דקאהן, דוד בן אברהם יצחקסדר לימוד ליל ש"ק - חיי שרה

חמ"דחש"דבעילום שםסדר לימוד משניות לעילוי הנשמה
ירושליםתשל"באלפייא, יצחקסדר לימוד תענית הדבור

ירושליםתשל"גסדר לימוד תשב"רסדר לימוד תשב"ר
ניו יורקתש"חאדלשטיין, מנחם מסדר למוד לתפלות בבית הספר העברי



ירושלים Jerusalemתרצ"ג - תרצ"ההירשנסון, חיים בן יעקב מרדכיסדר למקרא
ורשה Warsawתרמ"וכהן, יהושע זליגסדר למשנה

אהרן ציון חכם ברוךסדר לערב פסח ולכל השנה
ונציה Veniceתק"מתפילות. ברכותסדר מאה ברכות

ירושליםתשנ"טגפנר, מנחם מנדל ראובןסדר מאמר <על סדר הדורות>
סדר מוצאי שבת השלם

בני ברקתשמ"הnewסדר מזמורי תהלים לאומרם על קברי צדיקים
ניו יורקתשנ"חפרידמן, חיים יוסף הלויסדר מלוה מלכה

שלוניקי Salonikaתרל"התפילות. ערב ראש חודש. תרל"ה. שלוניקיסדר מנחת ערב ראש חדש
אשדודחש"דמכון מעמדות העולמיסדר מעמדות
ירושליםתש"זמעמדות. ירושלים. תש"ז.סדר מעמדות
ונציה Veniceש"זמעמדות. ש"ז. ונציהסדר מעמדות
צ'רנוביץ Chernovtsyתר"גמעמדות. תרט"ז. צ'רנוביץסדר מעמדות

קרקובשמ"הסולניק, בנימין אהרן בן אברהםסדר מצות הנשים
פרג Pragueתק"פבוסקוביץ, בנימין זאב וולף בן שמואל הלויסדר משנה - 9 כר'

ירושליםתשמ"אתאומים, חיים יונהסדר משנה
צ'רנוביץתרכ"הסדר נהורא השלםסדר נהורא השלם <דרך החיים>

ירושלים Jerusalemתש"אתפילות. הושענות והקפות. תש"א. ירושליםסדר נוסח ההקפות
ניו יורקתשנ"דמתיבתא עץ חיים דבאבובסדר נוסח הקפות לשמיני עצרת ושמחת תורה <באבוב>

קלוז' Clujתרפ"התפילות. הושענות והקפות. תרפ"ה. קלויזנבורגסדר נוסח הקפות
לונדון Londonתש"ךתפילות. הושענות והקפות. תש"ך. לונדוןסדר נוסח הקרבנות ואושפיזין והקפות

מודיעין עיליתתשע"חפזריני, דוד - גודמן, אברהם ברוךסדר נחלות
בני ברקתשס"טכרמל, יצחק מאירסדר נישואין ושבע ברכות עם מאמרים נבחרים

שלוניקיש"כתפילות. סידור. ש"ך. שלוניקיסדר נשים - סידור לנשים
לונדון[תשי"ז]תפילות. סליחות. תשי"ז. לונדוןסדר סליחות השלם

וינה Viennaתקצ"דתפילות. מחזור. תקצ"ד. וינהסדר סליחות כמנהג בהמען, מערהען, אונגארן ופולין
ירושלים Jeruasalemתשנ"השלוש, דוד חייםסדר סליחות כמנהג הספרדים <מכתם לדוד>

פירט Fuerthתקכ"ותפילות. סליחות. תקכ"ו. פיורדהסדר סליחות כמנהג עלזוז
ירושליםתשנ"הלוי, יעקבסדר סליחות כמנהג קהילות ישראל שבצפון אפריקה

ירושליםתשנ"הלוי, יעקבסדר סליחות כפי מנהג הספרדים בארץ ישראל
ירושליםתשנ"הלוי, יעקבסדר סליחות כפי מנהגי הספרדים
ליוורנותק"ןסליחות. ליוורנו. תק"נסדר סליחות לאשמורת הבוקר

בני ברקחש"דאתרוג, מאירסדר סליחות לימות השנה -בה"ב, י' בטבת, תענית אסת
ירושליםתשנ"אצובירי, יוסף בן יעקבסדר סליחות ללילי האשמורות <אשמורה בלילה>

רדלהים Roedelheimתקצ"חתפילות. סליחות. תקצ"ח. רדלהיםסדר סליחות מכל השנה כמנהג עלזאס



ירושליםתשנ"הפנט, חיים צבי בן יעקבסדר סליחות מפורשות באר יעקב - 2 כר'
ירושליםתרפ"זאקלאר, מרדכי בן רפאלסדר סליחות עם תרגום בלשון פרס

חמ"דתש"פבעילום שםסדר סליחות שני חמישי שני
וילנה Vilnaתרפ"התפילות. סליחות. תרפ"ה. וילנהסדר סליחות

ירושליםחש"דאפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויסדר סעודה וברכת המזון על פי ספר אור השנים
לונדוןתשע"בהירשלר, שמעוןסדר ספירת העומר עם מ"ח קניני תורה

ירושליםחש"דהאברפעלד, יוסף צבי בן יצחק אייזיק הלויסדר ספירת העומר
אמסטרדם,תר"ךתפילות. ספירת העומר. תר"ך. אמשטרדםסדר ספירת העומר
אזמיר Izmirתרל"התפילות. עבודה. תרל"הסדר עבודה והודאה

סלויטה Slavutaתקפ"זתפילות. סידור. תקפ"ז. סלויטהסדר עבודה ומורה דרך - 2 כר'
ירושליםתשס"טפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהסדר עבודה לתמידין ולמוספין <עבודת ישראל>

ונציה Veniceשמ"גפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהסדר עבודה לתמידין ולמוספין - 2 כר'
מנטובה Mantuaתקל"זפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהסדר עבודה רבא וזוטא
ביתר עליתתשע"בויינשטין, עקיבא בן חיים ליבסדר עבודת הקרבנות

לודתשנ"זאבן-גיאת, יצחק בן יהודהסדר עבודת יום הכיפורים לר' יצחק אבן גיאת הספרדי
בני ברקתשס"ופוברסקי, ירוחם בן ברוך דבסדר עבודת יום הכפורים <פירוש רחב>

ורשה Warsawתרס"אגפנר, יששכר אברהם בן יסדר עבודת יום הכפורים
רדלהיםתרכ"חבר, יצחק בן אריה יוסף דובסדר עבודת ישראל <נוסח אשכנז>

רדלהיםתרכ"חבר, יצחק בן אריה יוסף דובסדר עבודת ישראל <נוסח פולין>
ירושליםתשע"חבר, יצחק בן אריה יוסף דובסדר עבודת ישראל <פולין -אשכנז  מהדורת סץ> - ההע

פתח תקוהתשנ"חברלב, יחיאל אברהם בן בנימין הלויסדר עבודת כהן גדול ביום הכפורים בבהמ"ק
ירושליםחש"דסדר עולם רבה. תרס"ה - וינברג, יצחק בן דוד משסדר עולם <ניב עולם>

לונדון Londonתר"עסדר עולם זוטא. תר"עסדר עולם זוטא
שקלאוו,תקס"אאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)סדר עולם רבא <ע"פ הגר"א -דפו"ר>

וילנה Vilnaתר"הסדר עולם רבה. תר"הסדר עולם רבא
ירושלים Jerusalemתשט"וסדר עולם רבה. תשט"וסדר עולם רבא

ירושלים Jerusalemתשט"ז - תשכ"בסדר עולם רבה. תשט"ז - וויינשטוק, משה יאיר (מסדר עולם רבה השלם - 3 כר'
המבורג Hamburgתקי"זסדר עולם רבה. תקי"זסדר עולם רבה וזוטא <עם פולמוס מהיעב"ץ>

וילנה Vilnaתרנ"ד - תרנ"זסדר עולם רבה. תרנ"ד - רטנר, דוב בערסדר עולם רבה עם הערות ותיקונים - 2 כר'
ירושליםתשמ"חסדר עולם רבה. תרנ"ד - רטנר, דוב בערסדר עולם
ורשה Warsawתרס"הסדר עולם רבה. תרס"הסדר עולם

חמ"דתשע"טמזרחי, אביאל שלום בן יחזקאלסדר עיירות
ירושליםתשס"ועדס, אברהם חיים בן יהודהסדר עירוב תבשילין - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"ומכון באר אליהוסדר עננו הגדול עם פירוש ברית שלום
ירושלים Jerusalemתשפ"אזוננפלד, יוסף חיים בן אברהם שמחהסדר ערב פסח שחל בשבת <מהדו"ח> - משלחנם של גד



בני ברקחש"דמכון תורת הקרבנותסדר עשית קרבן פסח בקצרה
חמ"דחש"דחיים בן יצחק מוולוז'ין - הלפרין ירחמיאל ישראל יסדר פדיון הבן עם ליקוטים מר"ח מוולוזין

ירושליםתשל"זקובץ ספרים - סופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםסדר פורים משולש
רדלהים Roedelheimתרל"ותפילות. סידור. תרל"ו. רדלהיםסדר פורים

ירושליםתשנ"ושבתי בן יצחק סופר מפרמישלהסדר פטום הקטורת
ביתר עיליתתשע"דאומן, אברהםסדר פיוטים לחג השבועות

ירושליםתשע"טבעילום שםסדר פיטום הקטורת המבואר
לבוב Lvovתקצ"האחד מגדולי הקדמוניםסדר פירוש על הגדה של פסח

לודתשנ"טמחזור. פאס. כת"יסדר פסח
ירושליםתשנ"וברייטשטיין, אברהם מרדכי בן שלמה זלמןסדר פרשיות
ירושלים Jerusalemתרצ"הפיוטרקובסקי, יעקבסדר קול יעקב

אגר Egerתרנ"ותפילות. ברכת החמה. תרנ"וסדר קידוש החמה <ברכת החמה>
בני ברקתשנ"בשטרן, שמואל אליעזרסדר קידוש והבדלה לרבותינו הראשונים

לונדוןתשכ"דקינות. לונדון. תשכ"דסדר קינות השלם
ירושליםתשע"גוקסלשטיין, אהרןסדר קינות לתשעה באב <לב אהרן>

ירושליםתשס"ומכון בני משהסדר קינות לתשעה באב <מבוארות ומפורשות>
ירושליםתשע"זכולל ערבי שבתות ללימוד מסכת קיניםסדר קנים

אפרתתשנ"חקופל, משהסדר קנים - ביאור למסכת קנים
אמשטרדם Amsterdamתכ"טתיקונים. ליל שבועות. תכ"ט. אמשטרדםסדר קריאה ותיקון
ירושליםתשכ"אמושקוביץ, צבי בן זאב מאירסדר קריאת הנשיא

בני ברקתשנ"דעמרם בן ששנא גאוןסדר רב עמרם גאון <גרש ירחים>
כתב ידכתב ידעמרם בן ששנא גאוןסדר רב עמרם גאון <כת"י בריטיש מוזיאון>
ירושליםתשע"דעמרם בן ששנא גאוןסדר רב עמרם גאון <מהדורת סץ> - 3 כר'

ורשה Warsawתרכ"העמרם בן ששנא גאוןסדר רב עמרם גאון ז"ל
ירושליםתשל"בעמרם בן ששנא גאוןסדר רב עמרם גאון - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרע"בתפילות. סידור. תרע"ב. ירושליםסדר רב עמרם השלם
נתיבותתשנ"בכהן, רפאל בנימין בן סאסיסדר רננות

ירושלים Jerusalemתשי"זמושקוביץ, צבי בן זאב מאירסדר שובבי"ם ת"ת
לובליןתמ"בתפילות. סליחות. אשמורת הבוקר. תמ"בסדר שומרים לבקר

ירושליםתשפ"בווייל, אברהם צביסדר שופרותינו - הערות נחוצות בדיני תקיעת שופר
ירושליםחש"דאפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויסדר שכיבה וקימה על פי ספר אור השנים

ניו יורקתשנ"חאדלר, יצחקסדר שנה האחרונה - 2 כר'
תל אביבתש"פדהן, שמעוןסדר תיקון כרת המלא עפ"י החיד"א

ניו יורקתשס"בפינק, דוב הכהןסדר תיקון סעודה
קרקוב Cracowת"התפילות. קריאת שמע על המטה. ת"ה. קרקובסדר תיקון קריאת שמע שעל המטה



ירושליםתשס"אמצגר, איתמר בן דודסדר תנאים ואמוראים <עם הערות>
ברסלויתרע"אסדר תנאים ואמוראיםסדר תנאים ואמוראים - 2 כר'

חיפהתשע"חהופנר, נחסדר תפילה בבית הכנסת - 5 כר'
ירושליםתש"נסופר, משה בן שמואלסדר תפילה ורינה, מנהגי חתם סופר ויוצאי חלציו

ירושליםתשכ"חפינקלשטין, שמעון יצחק הלויסדר תפילה עם ביאור שיח יצחק
ירושליםתשפ"ארוטנברג, מרדכי בן שמואלסדר תפילה - מוסף של ר"ה

בפריזתרל"טהלוי, יוסףסדר תפילות הפלשים
לונדוןתשכ"דסדר תפילות ומנהגות ליום העצמאותסדר תפילות ומנהגות ליום העצמאות

ירושליםתש"עסרמוניטה, הלל מ - פיאטלי - אנגלו מסדר תפילות כמנהג איטאלייאני
ירושליםסרמוניטה, הלל משה - פיאטילי, אנג'לו מרדכיסדר תפילות כמנהג בני רומה <סידורילו>

ירושליםתשע"דסרמוניטה, הלל משה - פיאטילי, אנג'לו מרדכיסדר תפילות כמנהג בני רומה - 2 כר'
ונציהתקכ"וסידור. ונציה.סדר תפילות כמנהג ק"ק ספרדים

ניו יורקתש"זסידורסדר תפילות כפי מנהג הספרדים באמריקא
ישראלתשט"זסדר תפילותסדר תפילות להלוויה צבאית

אמשטרדםתמ"אסידור מנהג פוליןסדר תפילות מכל השנה - 2 כר'
מושב בטחהתשע"וזכות, משה בן מרדכיסדר תפילות - סידור הרמ"ז

גרמניהתר"ץ לערךלורברבוים, יעקב בן יעקב משה - פולד, אהרן בן מסדר תפילת ישראל <דרך החיים עם הוספות ר"א פולד>
ירושלים Jerusalemתרצ"ט - תש"טתפילות. סידור. תרצ"ט. ירושליםסדר תפלה <עולת ראיה> - 4 כר'

אופנבך Offenbachתקנ"גתפילות. סידור. תקנ"ג. אופנבךסדר תפלה דרך ישרה
פפד"מתנ"זתפילות. סידור.סדר תפלה דרך ישרה

ירושלים - טורנטותשס"זרבי עזריאל ובנו רבי אליהוסדר תפלה דרך שיח השדה <ר"א ור"ע> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןסדר תפלה והודאה

ירושליםתשנ"חהורוויץ, לוי יצחק הלוי (אדמו"ר מבוסטון)סדר תפלה ישרה החדש וכתר נהורא השלם
ליוורנו,תרפ"טתפילות. סידור. תרפ"ט. ליוורנוסדר תפלה כמנהג ק"ק בגדאד ואגפיה

פרנקפורט דמין Frankתמ"זתפילות. סידור. תמ"ז. פרנקפורט דמיןסדר תפלה מכל השנה כמנהג אשכנז ופולין <סידור רבי 
לבובתרי"אקליינמאן, אשר בן אברהםסדר תפלה - 2 כר'

וינה Viennaתרכ"בתפילות. סידור. תרס"ח. וינהסדר תפלה
טורינותשנ"התפילות. סידור. תשנ"ה. טורינוסדר תפלות (כמנהג איטאליאני)

ניו יורקתשי"טהרץ, יוסף צבי בן שמריהסדר תפלות כל השנה <תרגום ופירוש>
ונציה Veniceשצ"התפילות. מחזור. שצ"ה. ונציהסדר תפלות למועדים טובים

ירושלים Jeruasalemת"שכנסת ישראל קהילת ירושלים. חברה קדישא גחשסדר תפלות למתעסקים במתים
מנטובהשי"חסדור. אשכנזים. מנטובה. שי"ח.סדר תפלות מכל השנה כמנהג האשכנזים

ורשהתרמ"דמושקאט, חיים אליעזר בן בנימיןסדר תפלות מכל השנה עם פירוש הרי בשמים
ונציהתט"זסדור כמנהג ספרדים. וונציה תט"זסדר תפלות תחנות ופזמונים
אמשטרדם,,תפ"ו]תפילות. סידור. תפ"ו. אמשטרדםסדר תפלות תחנות ופזמונים



ווילנאתרפ"חסידור. נוסח קוידינובסדר תפלת ישראל ע"פ אור הישר
פירנצה Florenceתק"טתפילות. ערב ראש חודש. תק"ט. פירנצהסדר תפלת מנחה של ערב ראש חדש

בני ברקתשל"הסדר תקון חצותסדר תקון חצות
סלויטה Slavutaתק"פתיקון ליל שבועות. תקצ"ו.סדר תקון ליל שבועות והושענא רבה

טשערנואוויץתקצ"ותיקון ליל שבועות. תקצ"ו.סדר תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה
פירט Fuerthתנ"חשמואל בן דוד משה הלויסדר תקוני שטרות

אלעדתשע"זיוטקובסקי, משה יהושע בן ישראל מאירסדר תקיעות
כתב ידחש"דלא ידועסדר תקיעת שופר - כתב יד

ירושליםתשע"גפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהסדר תקיעת שופר
בני ברקתשס"הברגר, אביגדורסדר תשליך ומנהגיו

פרג Pragueתקצ"התפילות. קינות. תקצ"ה. פרגסדר תשעה באב לילה ויום
חמ"דתשע"בבוקשפןסדרא דהילולא
אלון שבותחש"דשביב, יהודהסדרו של יום
מודיעין עיליתתשע"החורי, ינוןסדרי גיטין

ירושליםחש"דמשנהסדרי המשנה - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"וחורי, ינון בן אברהם ישראלסדרי הש"ס (שבת, סוכה, ע"ז, חולין)

ירושליםתשכ"בגויטיין, שלמה דבסדרי חינוך
ברלין Berlinתקמ"גאשכנזי, אלחנן בן שמואל זאנווילסדרי טהרה - 2 כר'

יוזפוב Jozefowתרל"ג - תרס"גליינר, גרשון חנוך בן יעקבסדרי טהרות - 2 כר'
איתמרתשע"טכנרתי, עמיחיסדרי משיח לרמב"ם

מודיעין עיליתתשע"וחורי, ינוןסדרי נדה
קרית ספרתשע"וגולדשטיין, יצחק מאירסדרי פרשיות

ירושליםתשנ"גמאמריםסדרי צבא וישיבה
ירושליםתשס"חמועלם, ציון בן יהודהסדרי תורה

ירושליםתש"לתפילה. ירושלים. תש"ל.סדרי תפלות ואמירת קטורת
ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןסדרת גדולי ישראל - 2 כר'

ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןסדרת המידות - 3 כר'
ירושליםתשמ"גשוורץ, יואל בן אהרןסדרת כשרות המזון - מדריך להלכות ערלה

ירושליםתשנ"זשוורץ, יואל בן אהרןסדרת נפלאות הבורא - 5 כר'
חמ"דחש"דדרייפוס, אליהוסדרת שיעורים בהלכות טהרה

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןסדרת תורה ומדע - 3 כר'
ניו יורקתשכ"אספר קהילהסובאלק - 2 כר'
ירושליםתשס"גמאור, מנחם זאבסובלנות וויתור

ירושליםתש"עגלייזר, יואל יהודה בן משה - שניאורסון, יוסף משסוגה בשושנים <רועה בשושנים>
לבובתרס"דגלייזר, יואל יהודה בן משהסוגה בשושנים



ורשה Warsawתרע"דגרינברג, דוד בן שמואלסוגה בשושנים - 2 כר'
ירושליםתשל"חוינד, אליהו שמואלסוגה בשושנים
וילנה Vilnaתרנ"דמרגליות, מרדכי בן אליהוסוגה בשושנים

חולוןתש"ענבול, בנימיןסוגה בשושנים - שיר השירים
ירושליםתש"עפנחסי, יוסף בן משהסוגה בשושנים
אלעדתשס"דקובץ תורניסוגה בשושנים

חמ"דתשס"הקובץ, כולל אחיסמךסוגה בשושנים - הלכות נדה
ירושליםתשס"אהאברפעלד, יוסף צבי בן יצחק אייזיק הלויסוגיא דחוששין לסבלונות

ביתר עיליתתשנ"טשרייבר, שלמהסוגיא דמוקצה - 4 כר'
ירושליםתש"מציק, יחיאל מיכל - וייס, יצחק יעקבסוגיא דסימנים

ניו יורקתשס"דליפשיץ בריזל, אברהם מאירסוגיא דפאה נכרית
חמ"דחש"דבעילום שםסוגיה ערוכה - תחילת פרק הכונס

בני ברקתשס"חישיבת ארחות תורהסוגיות בבא קמא
זכרון יעקבתשפ"אברנד, יוסף דוד בן יצחקסוגיות בהלכה - 3 כר'
חמ"דתש"עבית המדרש גבעת אסףסוגיות בהלכות שבת

בית שמשתשע"זישיבת באר התורה - בית שמשסוגיות במסכת כתובות
ירושליםתשל"בגרייבסקי, אריה לייבסוגיות במשפט ובהיסטוריה

תל אביבתשל"אמלאכי, צביסוגיות בספרות העברית של ימי הביניים
ירושליםתשכ"טברוט, שמואלסוגיות בקדשים
ישראל1989אלינסון, אליקים געצילסוגיות בקידושין

חמ"דחש"דהלברטל, דב בן מאירסוגיות בש"ס - ברכות
בני ברקתשס"זישיבת ארחות תורהסוגיות גיטין

זולקווהתנ"גמשה בן דניאל מרוהאטיןסוגיות התלמוד - 2 כר'
נחליםתש"נמכון ש"ס בש"ססוגיות מכון ש"ס בש"ס - 35 כר'

בני ברקתשס"חישיבת ארחות תורהסוגיות שביעית
בני ברקחש"דקצב,סוגית יחוד כלים - תש"ע

זולקוה Zholkvaתקנ"טיצחק מקריסנפוליסוד ברית יצחק
כפר חב"דתשנ"זגינזבורג, יצחק בן שמשוןסוד ה' ליראיו

וינה Viennaתרנ"ודוד בן אריה ליב מלידאסוד ה'
קורץ Koretsתקמ"דסוד השםסוד ה'

אשקלוןתשס"זשהם, אליסוד הארץ
בית שמשתשע"גבעילום שםסוד הבנים

ירושליםתשס"חשמואלי, מאיר דוד בן שלוםסוד ההצלחה
בני ברקתשע"ופרידלנדר, אליהו בן חייםסוד החינוך
ירושליםתשס"טפיש, יקותיאל זלמן זאב בן יעקב יחזקיהסוד החצי



ירושליםתשס"ופיש, יקותיאל זלמן זאב בן יעקב יחזקיהסוד החשמל - 6 כר'
ירושליםתשע"גלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שריקי,סוד היחוד

חמ"דחש"דיעקב, יעקבסוד היסודות
ירושליםתשנ"חמאיר, ינאיסוד המח

ירושליםתשנ"חגלזרסון, מתתיהוסוד הנישואין באותיות ומילים
ירושליםתשע"גפיין, בנימיןסוד הנשמה

ירושליםתשס"האשכנזי, יהודה ליאון בן דודסוד העברי - א
מודיעין עיליתתשע"דשלזינגר, ישראל דוד - פיש, יצחק זאב הלוי (עורךסוד הפרנסה
ירושליםתשכ"העטיה, מרדכי בן ישועהסוד השבועה

בני ברקתשע"אאדמון, מישאלסוד השמחה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ושהרבני, רונןסוד התשובה

בני ברקתשס"האדיר, אליהוסוד טהרת המשפחה
ארצות הבריתתשע"זליינר, גרשון חנוך בן יעקב - ויינטרוב, ישראל אליהסוד ישרים <מהדורה חדשה> - נפש אליהו

בני ברקתשפ"אליינר, גרשון חנוך בן יעקבסוד ישרים <מהדורה חדשה> - 3 כר'
ורשה Warsawתרס"ב - תרס"חליינר, גרשון חנוך בן יעקבסוד ישרים - 4 כר'

ורונה Veronaת"זמודינה, יהודה אריה בן יצחקסוד ישרים
ירושליםחש"דאשכנזי, יהודה ליאון בן דודסוד לשון הקודש - 2 כר'

חש"דתשע"באשכנזי, יהודה ליאון בן דודסוד מדרש התולדות - 7 כר'
אלעדתשע"זשמולי, יוסף כהןסוד נשמות עם ישראל - 6 כר'

ירושליםתשס"הגלזרסון, מתתיהוסוד פלשתים וההנתקות בדילוגים
ורשה Warsawתרס"גשניאור זלמן בן ברוך מלאדיסוד קדושים

ירושלים Jerusalemתרצ"דאלפס, בן ציון בן ירמיהו עקיבאסוד קיומנו או המחנך
בני ברקתשכ"במלוקט מספרי רבי נחמן מברסלבסוד תקון העולם

בית שמשחש"דפיירמן, דודסודה של עוגת הגבינה
ירושליםתשע"ושוורץ, יואל בן אהרןסודות נפלאות הבורא - עולם הזוחלים

ירושליםתשס"טיהודה בן שמואל החסיד (תלמידיו)סודי חומש ושאר
ירושליםתשס"אאלעזר בן יהודה מגרמיזאסודי רזי סמוכים

ירושליםתשמ"האלעזר בן יהודה מגרמיזא - וויס, שלוםסודי רזיא <פרישת שלום>
בני ברקתשנ"טאלעזר בן יהודה מגרמיזא - קורח, שלמה בן יחיהסודי רזיא עם פי' סודות השמים

ירושליםתשס"דאלעזר בן יהודה מגרמיזאסודי רזיא - 2 כר'
תל אביבתשי"זספר קהילהסוחובולה

ירושליםתשס"בזכריה, שבתיסוחרים ובעלי מלאכה יהודים בירושלים העתיקה בעבר
תל אביב Tel Avivתשכ"אספר קהילהסויסלוץ - יזכור לקהילת סויסלוץ

ירושליםתשמ"טכהן, מרדכי דודסוכה וארבעת המינים
יבנהתשפ''אבן שושן, יוסף מאירסוכה ולולב



ישראלתשס"חקאופמן, אליהוסוכה ולולב
ירושליםתשמ"בשוורץ, יואל בן אהרן - גלבר, שלום יוסףסוכה כהלכתה

ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבסוכה נאה - סוכה
מודיעין עיליתתש"עשוולב, שמעוןסוכה קטנה
בני ברקתשס"חפישר, מאיר יהודהסוכה של מי
ווארשאתרצ"חאסופת מאמריםסוכות בוך

באר שבעתשס"זדביר, שמואלסוכות כהלכה
צפתחש"דלוי, יהושע בן יום טובסוכות - 2 כר'
ירושליםתשס"גקליין, אריהסוכת אריה

תל אביבשטיין, ישראל אברהם בן שלמה אהרן הכהןסוכת גדולי ישראל
ירושליםתשס"חקוויאט, דודסוכת דוד <מקראי קודש> - 2 כר'
ירושליםתשס"הקוויאט, דודסוכת דוד <על המועדים> - 6 כר'

ירושליםתשמ"טקוויאט, דודסוכת דוד <על התורה> - 9 כר'
ירושליםתשס"הקוויאט, דודסוכת דוד <על פרקי אבות>
בני ברקתשס"באוצר כת"י מרבותינו ראשונים ואחרוניםסוכת דוד על מסכת סוכה

ירושליםתשס"טכהן, מנשה בן ציון שאולסוכת דוד - 2 כר'
כפר חסידיםתשס"טמן, דוד יצחק בן מרדכי ליבסוכת דוד

ירושליםתשנ"בקוויאט, דודסוכת דוד - 13 כר'
שלוניקי Salonikaתקל"חשירירו, חיים דוד בן ברוךסוכת דוד

אלעדתשע"השלזינגר, אליהוסוכת הגר"א
בני ברקתשע"חקסלר, אברהם בן מאירסוכת החג

בני ברקתש"נסוכת היוצריםסוכת היוצרים
ירושליםתשע"גתורת רבותינו מבריסקסוכת הלויים
ירושליםתשנ"ושימלמן, אפרים דניאלסוכת זכרון
קרית ספרתשס"באורצל, חיים משה יהודה בן עזראסוכת חיים

ליקוודתשס"ולונדינסקי, שמחה בונים בן ישראל דודסוכת חיים - 4 כר'
בני ברקחש"דאופנהיימר, יעקבסוכת יעקב - סוכה

חמ"דתשע"טוקנין, משה יהודה בן הראלסוכת משה
ירושליםתשע"דגרינוולד, יצחק אייזיקסוכת עצי היער

ירושליםתשע"דמוצפי, בן ציון בן סלמןסוכת ציון
ירושליםתשס"הזולדן, יהודהסוכת קטיף

בני ברקתשס"גמוסדות בני שלשים דקוסוןסוכת רועים עם עטרת בני שלשים
בני ברקתשנ"אשכטר, ישעיהו בן ישראל אברהםסוכת רחל

בני ברקתש"סאלמליח, רחמיםסוכת רחמים
ירושלם,תרמ"גגוטמאכר, אליהו בן שלמה - הירשנזון, חיים בן יעקסוכת שלום <עטרת זקנים>



ורשה Warsawתרפ"זלוויטאן, שלום יצחק בן דוד בן-ציוןסוכת שלום יצחק
ירושליםחש"דאולמן, שלוםסוכת שלום

ירושליםתשנ"טבית המדרש שארית אברהם - וידר, אהרןסוכת שלום - כל בו לחג הסוכות ושמחת תורה
ניו יורק New Yorkתשנ"זוייס, שלום בן צבי הכהןסוכת שלום - סוכה

ירושלים Jeruasalemתשע"אטולדינו, שלום משהסוכת שלום
בני ברקתשנ"אכולל חלקת יעקבסוכת שלום - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"אמזרחי עדני, שלום בן סעדיהסוכת שלום
סט. לואיס St. Louisתרפ"דסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירסוכת שלום - 2 כר'

צפתתשמ"טקובץ תורני במדרש ובהלכהסוכת שלום
ורשה Warsawתרנ"בתפילות. הושענות והקפות. תרנ"ב. ורשהסוכת שלום

ליקוודתשע"האדמן, עקיבא אלעזרסוכת שלומך - סוכה
ירושליםתשע"חלאקס, שלמה העניך הכהןסוכת שלומך
אשדודTunisתשע"וראנד, מיכאל אריהסוכת שלומך
חמ"דתשס"טרולניק, שמואל אליעזר בן צבי הירשסוכת שמואל
בני ברקתשע"חברעם, עודד בן יוסףסוכת שמחה
תל אביבתשע"דחירארי, שמעון בן אברהםסוכת שמחה
ירושליםתשע"הטאו, צבי ישראלסולו המסילה
בני ברקתשנ"בקניגסופר, מנחם אריה בן יעקב יהודהסולו המסילה

ירושליםתשמ"בעמדין, יעקב ישראל בן צביסולם בית אל - 2 כר'
חמ"דתש"פגליס, יעקב בן משה אליהו (עליו)סולם יעקב
ניו יורק New Yorkת"שמסקין, יעקב בן מרדכי הכהןסולם יעקב
נתניהתש"מקולדנר, יעקב מאריםסולם יעקב

ירושליםתשפ"אפויכטונגר, שלמהסולם שראשו מגיע השמימה
תל אביבתשל"גספר קהילהסוסנוביץ והסביבה בזגלמביה - 2 כר'

עכותשנ"בסויסה, אליהו בן אליעזרסוף אדם - 2 כר'
בני ברקתשס"חטוביאס, חנוךסופה וסערה <מהדורה ישנה>

ירושליםתשס"גשוורץ, יואל בן אהרןסופה של מפת הדרכים
ישראלתש"ךספר קהילהסופוטקין

בני ברקתשל"וברנפלד, יצחק צביסופר המלך - 3 כר'
ירושליםתש"עסופר, יצחק ליב בן אברהם שמואל בנימיןסופר מהיר - 2 כר'

לונדוןתשע"דראקאוו, יום טוב ליפמאןסופרי המלך עוללות מרן החתם סופר - 3 כר'
לונדוןתשע"גראקאוו, יום טוב ליפמאןסופרי המלך עוללות רבינו עקיבא איגר

לונדוןתשע"הראקאוו, יום טוב ליפמאןסופרי המלך - זכור לאברהם
וילנה Vilnaתרל"אקובץ מכתביםסופרי ישראל

תל אביבתש"דהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלסופרים וגניזותיהם



תל אביב Tel Avivתשי"טזווין, שלמה יוסף בן אהרן מרדכיסופרים וספרים - 3 כר'
תל אביב1975ספר קהילהסוקולי - 2 כר'

ירושליםתשכ"חספר קהילהסוקולקה
ספר קהילהסוקל, טרטקוב, ורנז', סטוינוב והסביבה
ירושליםתשנ"זאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקסור מרע ועשה טוב <מהדורה חדשה>

גרמניה Germanyתש"חאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקסור מרע ועשה טוב - 4 כר'
וילנה Vilnaתרנ"טמודינה, יהודה אריה בן יצחקסור מרע

ירושליםתשי"דמירסקי, שמואל קלמן (עורך)סורא - 4 כר'
ליקוודתשע"גוינברג, חיים אהרן בן דודסח אהרן

תל אביבתשל"גספר קהילהסטאשוב - ספר סטאשוב
ישראלתשל"גספר קהילהסטביסק
ישראלתשי"בספר קהילהסטולין

אשקלוןתשע"אאיגוד בני תורה אשקלוןסטנדר - 6 כר'
תל אביבתשכ"בספר קהילהסטרי

תל אביב Tel Avivחש"דספר קהילהסטריזוב - ספר סטירזוב והסביבה
בני ברקתשנ"הקליבנסקי, גרשוןסיביר - עדות אישית

תל אביב Tel Avivתש"אמרגליות, ראובן בן משהסיבת התנגדותו של רבינו יעקב מעמדין לרבינו יהונתן אי
ירושליםתשמ"ארבינוביץ, מרדכי בן רפאל אלחנןסיגריות והמכשולים הנולדים מהן

ירושלים Jeruasalemתשע"דעטיה, מאיר אלעזרסידור אבותינו <נוסח מרוקו>
מונטריאולתשע"ואונסדורפר, יעקב אליהוסידור אהלי יעקב

ירושליםתשע"אגרינבוים, נפתלי בן ישראל מרדכיסידור אוצר המטמונים
ישראלחש"דסדורסידור אוצר התפלות - 3 כר'

ירושליםחש"דקרוזר, זונדלסידור אור החמה
תל אביבתשל"טנוסח צדיקי קוידינובסידור אור הישר <קוידינוב>

זיטאמירתרכ"הסידור. זיטאמיר.סידור אור לישרים - 2 כר'
ירושליםתשע"אכהן, יהושע - וינוגרד, ישעיהוסידור אזור אליהו - 2 כר'

בולניהרצזסידור איטליה. בולניה רצ"זסידור איטליה
פתח תקווהתשס"חחפוטא, אברהם בן יאירסידור אשל אברהם

טבריהחש"דמשולם, אברהםסידור אשת חיל
ירושלים Jeruasalemתשע"וירחמיאל משה מקאזניץסידור באר משה

ניו יורקתשי"בסידור נוסח קרליןסידור בית אהרן וישראל
ירושלים Jeruasalemתשל"חסידור בית דוד ושלמהסידור בית דוד ושלמה

בני ברקתש"ספאנט, צבי אלימלךסידור בית הלוי <ע"פ עטרת בני שלשים>
לעמבערגתרס"דעמדין, יעקב ישראל בן צבי, קלוגר שלמהסידור בית יעקב

ירושליםתש"עברוין, אשר אנשילסידור בכתב אשורית



חמ"דחש"דסידור בן איש חילסידור בן איש חיל
ירושליםתשנ"גשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובסידור בני יששכר

אומן, יחיאלסידור בעקבי הצאן <מערכי לב ומענה לשון>
ירושליםתשע"גסידור ברכה ותהלהסידור ברכה ותהלה

ירושליםתשס"אסידור גאולת ישראלסידור גאולת ישראל - 3 כר'
אשדודחש"דלורברבוים, יעקב בן יעקב משה - גאנצפריד, שלמסידור דרך החיים עבודת ישראל - שבת

ורשהתרס"במקלנבורג, יעקב צבי בן גמליאלסידור דרך החיים עם עיון תפילה - אשכנז
ורשהתרס"במקלנבורג, יעקב צבי בן גמליאלסידור דרך החיים עם עיון תפלה - ספרד

סלויטה Slavutaתקס"דליפשיץ, יעקב קופל בן משהסידור האר"י - 5 כר'
בני ברקתשע"אמכון בני שלשיםסידור האר"י  - סדור ר' אשר <הגהות עטרת צבי - הצבי

לבובתרכ"וסדור האר"יסידור האר"י - סידור ר' שבתי
סידור האר"י כתב ידסידור האר"י - כת"י הרה"ק רא"ש בן התולדות

זולקוה Zholkvaתקמ"אתפילות. סידור. תקמ"א. זולקוהסידור האר"י - זולקווא
לבוב Lvov - ירושליםתקמ"ח - תש"לתפילות. סידור. תקמ"ח. לבובסידור האר"י - 3 כר'
לבוב Lvovתרכ"ותפילות. סידור.סידור האר"י - 3 כר'

ירושליםתשל"חוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודסידור הגאונים והמקובלים - 20 כר'
ירושליםתרנ"התפילות. סידור. תרנ"ה. ירושליםסידור הגר"א <שער נפתלי, אמרי שפר>

ירושלים Jerusalemתש"זמאלצאן, יצחק בן שמואל -לנדא אליהו בן אלעזרסידור הגר"א אשי ישראל <שיח יצחק - 2 כר'
ירושליםתשנ"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהסידור החיד"א - 2 כר'

ירושלים - נהריהתשע"טמכון אור לישריםסידור המבואר  אביר יעקב - ימות החול
כפר חב"דתשס"טנוסח האר"י ז"ל (חב"ד)סידור המפורש

רמת גןתשנ"דמהדורה פקסמיליתסידור הנאו שפה
קניגסברגתקכ"האפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויסידור הפרד"ס - 2 כר'

בני ברקתשנ"אאליעזר בן נתן (ראב"ן)סידור הראב"ן
שקלוב?תקס"ג?סידור אדמו"ר בעל התניאסידור הרב <דפוס ראשון>

ירושליםתשס"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שריקי,סידור הרמח"ל - 2 כר'
ירושליםתש"פמוצפי, סלמןסידור הרש"ש <האלף לך שלמה> א-ב
ירושליםתש"פמוצפי, סלמןסידור הרש"ש <האלף לך שלמה> ג-ד
ירושליםתש"פמוצפי, סלמןסידור הרש"ש <האלף לך שלמה> ה

צפתתש"עסידור הרש"ש כת"י - פירירה, אהרן רפאל חיים מסידור הרש"ש <בית אל - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"חסידור הרש"ש מסודר ע"י הרב שמואל דרזיסידור הרש"ש <סדר הרב דרזי> - 4 כר'

שרעבי, שלום בן יצחק מזרחיסידור הרש"ש <כת"י השמן ששון> - ספירת העומר
ירושלים Jerusalemתרע"אתפילות. סידור. תרע"ו. ירושליםסידור הרש"ש <תרע"א - הארוך> - א

ישראלתשע"ותפילות. סידור. תשע"ו. ירושליםסידור הרש"ש <ע"פ עבודת המלך>
חמ"דחש"דסידור הרש"ש אור המלך



ירושליםתשס"זשרעבי, שלום בן יצחק מזרחי - סופר, ראובן ניסיםסידור הרש"ש - הגדה של פסח
ירושלים Jerusalemתרע"ותפילות. סידור. תרע"ו. ירושליםסידור הרש"ש - 3 כר'

ישראלתשע"דמשמור, איתמר גדליה בן מאירסידור השולחן <מנהגי עדן>
אמשטרדם Amsterdamתק"בהורוויץ, ישעיהו בן אברהם הלויסידור השל"ה <שער השמים>
אמשטרדם Amsterdamתע"זתפילות. סידור. תע"ז. אמשטרדםסידור השל"ה <שער השמים>

ירושליםחש"דבצרי, יצחק בן דודסידור השלום - 2 כר'
גני תקוהתשס"זשלזינגר, מנחם אריה בן חיים יוסףסידור השלחן (שו"ע - של"ז-של"ט)

ירושליםחש"דלוי, שמעון יוסף בן ישראל יצחקסידור התערובות
ירושליםתשס"גשוורץ, יואל בן אהרןסידור התפלה

אלעדתש"פקלברמן, משהסידור ובירור ענייני חציצה
ירושלים Jeruasalemתש"נסידור ווילנאסידור ווילנא

קרית ספרחש"דגולדשמיט, יוסף שלמה בן פסח מאירסידור ויחד לבבנו
סעדתשע"ושנון, אליהוסידור ושננתם

אלעדתשע"זרוטר, חיים בן אהרן ישעיהסידור זבח כהלכתו
רכסיםחש"דסידור זכרון תפילהסידור זכרון תפילה

ירושלם,תש"זבריזל, אלעזר בן דוד אריהסידור זמירות
חמ"דחש"דשפהרד, יעקב אברהםסידור ח"ן - סדר ט"ו בשבט

ירושלים Jerusalemתרס"זשרעבי, שלום בן יצחק מזרחיסידור חיים ושלום
מונקץ'  Mukachevoתרס"אויטאל,  שמואל בן חיים - שפירא, חיים אלעזרסידור חמדת ישראל - כוונות האר"י

וילנאתרע"אגארדאן, אריה ליבסידור חנוך תפלה <מסלול ודרך>
ניו יורקתשכ"וסופר, משה בן שמואלסידור חתם סופר - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"זתפילות. סידור. תרפ"ז. ירושליםסידור טהרת השם
חמ"דחש"דכולל דעת קדושים ספינקאסידור יחודים כמותך - 4 כר'

בני ברקתשס"טאלכסנדר זיסקינד בן משה מהורודנהסידור יסוד ושורש העבודה - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"זכהן, ישראלסידור יסודות התפילה

ביתר עיליתתשס"דמור, נתנאל אריסידור יסודי העבודה - עם פירוש מנחת אברהם
חמ"דתש"יתפילות. סידור. תש"י.סידור ישועות ישראל <דברי חיים>

תשע"חגדולי בעלי המוסרסידור ישרי לב - מנחה, מעריב
צפתתשס"זשרעבי, שלום מזרחי דידיע - טבילה, יוסףסידור כוונות בית אל - 3 כר'
חמ"דתש"עסידור האר"י - סאפרין, יהודה אריהסידור כוונות האר"י - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דאזולאי (אילון), ישראל שניאור אוראל בן תדהר (עסידור כוונות היר"א <שלחן הטהור> - סדר ט"ו בשבט
ירושליםתשע"זאבולעפיא, ידידיה רפאל חיסידור כוונות היר"א - ישא ברכה

ירושליםתשס"גאבולעפייא, ידידיה רפאלסידור כוונות הרש"ש הירא - 4 כר'
ירושליםתשמ"וצמח, יעקב בן חייםסידור כוונות התפילה בקצרה

ירושלים Jeruasalemתשנ"האילון אזולאי, תדהרסידור כוונות עץ התדהר - 2 כר'



פתח תקוהתשע"אמכון שירה חדשהסידור כוונת הלב - 12 כר'
ירושליםתשנ"גסידור. תשנ"ג. ירושלים.סידור כוונת השם

בני ברקתש"עסופר, שמעון בן אברהם שמואל בנימיןסידור כונת הלב עם ביאור (אשכנז)
בני ברקתש"עסופר, שמעון בן אברהם שמואל בנימיןסידור כונת הלב עם ביאור (ספרד)

ירושליםתש"נברוין, אשר אנשילסידור כונת הרש"ש בכתב אשורית עם שילוב הויה ואדנות
איטליה Italyרע"התפילות. סידור. רע"ה. איטליהסידור כמנהג אשכנז <יוצרות>

ירושליםחשדכת"יסידור כת"י - ערבית ליל שבת <כתב יד>
חמ"דחש"דאומן, אברהםסידור לחופה

בת יםתשס"טזרוק, רפאלסידור ליום כיפור <זכור לרפאל> - מנהג לוב
ירושליםחש"דסידור עת רצוןסידור לימות החול עם פירוש עת רצון - 2 כר'

קרקוב Cracowת'תפילות. סידור. ת'. קרקובסידור לכל השנה כמנהג פולין
בת יםתשע"אזרוק, רפאלסידור לפסח <זכור לרפאל> - מנהג לוב

בת יםתשס"טזרוק, רפאלסידור לראש השנה <זכור לרפאל> - מנהג לוב
ירושליםתשנ"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - הוכברגר, מאירסידור מאורי הגר"א

ונציה Veniceתע"זתפילות. ברכותסידור מברכה
שע"ז בערךשבתי בן יצחק סופר מפרמישלהסידור מה"ר שבתי סופר מפרעמישלע <כת"י ב"ד לונדון>

ונציהרמ"וסידורסידור מנהג בני רומי
וילנאתרס"בפרלמן, יהודה לייב בן אליהוסידור מנחת יהודה

ירושליםתשס"זסידור נחלת אבותסידור נחלת אבות השלם כמנהג כל קהילות מרוקו
וילנאתרע"אסידור סדר העבודהסידור סדר העבודה

ללוש, חיים בן יצחקסידור עבודה שבלב עם ביאור משנת חיים
ברלין Berlinתרפ"בתפילות. סידור. תרפ"ב. ברליןסידור עבודת הלבבות - מקור הברכות

ירושליםתשי"טשווארץ, מרדכי צבי בן רפאלסידור עבודת תמיד
בני ברקתשס"טאלינסון, משה בן גרשוןסידור עטרת ירושלים - 2 כר'

ירושליםתשע"טזביחי, פנחס בן רפאלסידור עטרת פז השלם לשבת קודש
ירושליםתשע"וזביחי, פנחס בן רפאלסידור עטרת פז השלם

ירושלים Jeruasalemתשס"חשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןסידור עיון תפילה - ספרד
ירושליםתשס"חשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןסידור עיון תפלה

ירושליםתשע"דמכון עליות אליהוסידור עליות אליהו - 2 כר'
וילנה Vilnaתרל"טליבשיץ, דוב בער זאב וולף בן חייםסידור עם פירוש באר חיים

ירושליםתשע"במשי זהב, אברהםסידור עם פירוש הזהר השלם - 2 כר'
משי זהב, אברהםסידור עם פירוש הזהר

אלטונה Altonaתק"ה - תק"זעמדין, יעקב ישראל בן צביסידור עמודי ושערי שמים <סידור יעב"ץ> - 2 כר'
ירושליםתשע"זעמדין, יעקב ישראל בן צבי - דויטש, אברהם יחיאסידור עמודי שמים <סידור יעב"ץ> - מהדורת כוכב מיעק
בני ברקחש"דחנוך זונדל בן יוסףסידור ערוגת הבושם - סדר ליל שבת, תפילות וזמירות



חמ"דתשס"דמגער, מרדכי בן צאלח סלימןסידור פאר התפילה  <תכלאל מנהג ביד'א>
אלעדתשס"הגרוסמן, שלמה זלמןסידור פסח כהלכתו - 2 כר'

תונס?NAME#סידור צלאת כפי מנהג ק"ק תונס יע"א - כפור
תונסתרצ"ב?NAME#סידור צלאת כפי מנהג ק"ק תונס יע"א - ראש השנה

אשדודתשע"גנוסח ומנהגי פיטסבורגסידור צלותא דאבא
ירושליםתשע"ברוזנפלד, אהרן בן יצחק מנשה הכהן (מפינסק קרלסידור צלותא דאהרן <בית אהרן> - 2 כר'

ירולשיםתשס"טנוסח תולדות אהרןסידור צלותא דאהרן
טורנטו - ירושליםתשע"דסידור. תשע"ד.סידור קמחא דאבישונא <מהדורת אוצרנו>

ירושליםתשס"במכון עליות אליהוסידור קרני הוד
טינגן Thiengenש"כטריוויש, נפתלי הירץ בן אליעזרסידור ר' הירץ ש"ץ <מלאה הארץ דעה>

ירושלים Jerusalemתש"אתפילות. סידור. תש"א. ירושליםסידור רב סעדיה גאון
לונדוןתרפ"טשפטשניק, יוסףסידור רביד הזהב

ירושליםתשנ"הקרויזר, שמואלסידור רבינו שלמה ברבי נתן
ירושליםתשל"בשלמה בן שמשון מגרמיזא (מיוחס לו)סידור רבנו שלמה, סידור חסידי אשכנז

ירושליםתשע"זטל, שלמה - קטן, יואלסידור רינת ישראל <מהדורה חדשה> - ספרד
ירושליםתשע"דטל, שלמהסידור רינת ישראל - 2 כר'

ברלין Berlinתרע"א - תרע"בשלמה בן יצחק (רש"י)סידור רש"י
וינה Viennaתרנ"דשיק, שלמה צבי בן נתןסידור רשב"ן

בני ברקתשע"בחלופסקי, יעקבסידור שיח תפילה - 2 כר'
בני ברקתשע"דמוסדות זכור ליעקבסידור שים שלום <נוסח עדן> - ימות החול, שבת ור"ח

בני ברקתש"נטויב, מנחם מנדלסידור שמע ישראל קול מנחם
בני ברקתשע"ומכון שער בנימיןסידור שער בנימין - 4 כר'

ניו יורקתשל"בסידור נוסח ספרד. תשל"בסידור שער יששכר <מונקאטש>
ירושליםתשפ"אמכון אמ"תסידור שער יששכר צבי תפארת - נוסח ומנהג מונקאטש

לייקאוודתשע"זלוינשטיין, יחזקאל הלויסידור שערי יחזקאל
ירושליםחש"דישיבת באר יהודהסידור תהילת יצחק

ניו יורקתש"עשניאור זלמן בן ברוך מלאדיסידור תהלת ה' עם תרגום צרפתי
ירושליםתש"פפירושי הראשוניםסידור תורת חיים - 2 כר'
ירושליםתשע"דמכון ים החכמהסידור תורת חכם - 2 כר'

וויליאמסבורגתשכ"גקרויז, אשר אנשילסידור תיקון אשר
פרגרע"גתפילה. סידור. פרג. רע"גסידור תפילה <פראג רע"ג>

ברלין Berlinתע"גתפילות. סידור. תע"ג. ברליןסידור תפילה דרך שיח השדה
בני ברקחש"דקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - יברסידור תפילה למשה <ביאורי הגר"ח קנייבסקי> - 2 כר'

ירושליםתשכ"ברוטר, יעקב חיים בן יחזקאלסידור תפילה עם סיפורים חסידיים
ניו יורקתשכ"טהירש, שמשון בן רפאלסידור תפילות ישראל עם פירוש הרש"ר הירש (אנגלית)



חיפהתשע"חזייני, אליהו רחמים בן מאיר (עורך)סידור תפילת החודש החדש <מהדורת אור וישועה>
רמת גן Ramat Ganתשמ"ובר דע, יצחקסידור תפילת חנה

פיוטרקובינובסקי, שלמה בן חיים חייקילסידור תפילת ישראל עם פירוש דברי שלמה
בני ברקתשמ"אמשי זהב, אברהםסידור תפילת רש"י

פרמישלהתרנ"בקורדובירו, משה בן יעקבסידור תפלה <תפלה למשה, אור הישר> - א
פרמישלה Przemyslתרנ"ותפילות. סידור. תרנ"ו. פרמישלהסידור תפלה <עולת תמיד>
ירושלים Jerusalemתרע"בר' אריה ליב פרומקיןסידור תפלה כמנהג אשכנז

וילנה Vilnaתרע"בתפילות. סידור. תרע"ב. וילנהסידור תפלה עם ליקוטי תורה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרנ"חגלבשטיין, הלל משה משל בן צבי הירשסידור תפלה

פרנקפורט דמין Frankfתרנ"ההירש, שמשון בן רפאלסידור תפלות ישראל <עם פירוש ותרגום גרמנית>
הנאו Hanauשע"ותפילות. סידור. שע"ו. הנאוסידור תפלות כמנהג האשכנזים ופולין

ניו יורקתשע"דקרויס, ישראל בן שמשון יחיאלסידור תפלת ישראל
ירושלים Jeruasalemתרס"זפאפע, נתנאל חייםסידור תפלת ישרים
ניו יורקתרצ"החינסקי, מאיר בן צבי אריהסידור תקון מאיר

אשדודתשס"זפינטו, יוסף בן חייםסידורא דפת
בני ברקתשע"זסופר, שאול אברהםסידורא דשמעתא - מר"מ נדה

בני ברקתשע"זסופר, אברהם שאולסידורא דשמעתתא - נדה
ירושלים Jerusalemתש"כחיים בן שלמה מצ'רנוביץסידורו של שבת - 7 כר'

ירושליםתש"עאביחצירא, שמעון בן יצחקסידנא בבא חאקי
ירושליםתשס"דשטרענגער, יוסף אלטרסידרת מקדש ישראל והזמנים - 2 כר'

ירושליםתשנ"באברמסון, שרגא בן קלמןסיום על הירושלמי
אופנבך Offenbachתפ"במיינק, משה יצחק זקיל בן ברוךסיומה הפרשיות מהתורה

ברוקליןתשכ"במירסקי, שמואל קלמןסיומי המסכתות במשנה ובתלמוד הבבלי
תל אביבתשל"זחדאד, סעייד (מסעוד)סיחה נאה
פרנקפורט דמין Frankfתקכ"וווירמש, אשר אנשל בן וולףסייג לתורה

ירושליםתשל"בגרינבוים, שמעיהסייעתא דשמיא - 2 כר'
דירנפורט Dyhernfurtתקל"דשמעיה בן יהונתן מטומאשובסייעתא דשמיא - 2 כר'

ביתרחש"דבית מדרש גבוה לכהניםסיכום דיני גגין ועליות לא נתקדשו
חמ"דחש"דבעילום שםסיכום דיני סוכה העשויה כמין צריף

חמ"דחש"דבעילום שםסיכום דיני עשיית מחיצה בפרוץ ועומד
חמ"דחש"דבעילום שםסיכום דיני עשיית מחיצה מבני אדם ובהמה

חמ"דחש"דבעילום שםסיכום דיני צורת הפתח
חמ"דחש"דבעילום שםסיכום דיני שיעור גודל הסוכה
ירושליםתשע"גקינד, דניאלסיכום הטור בית יוסף - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דהורליק, אליהו בן חנאסיכום הלכות שחיטה וטריפות על ספר בית דוד



ירושליםתשע"טברוכיאן, שמואל אהרוןסיכום הלכות - 13 כר'
ירושליםתשס"ופיינהנדלר, יחזקאלסיכום הש"ס - בכורות, ערכין, תמורה

מודיעין עיליתתשפ"אענבל, יהושע בן צביסיכום וביאור בדינא דגרמי
תשע"הפרוביין, ישראל מאיר בן יהודהסיכום סוגיות - 5 כר'

חמ"דחש"דבעילום שםסיכום סוגיית מלאכת מעבד
מודיעין עיליתחש"דפודולסקי, דוד בן נחוםסיכום סימן שט"ז דיני צידה

חמ"דחש"דקנין ש"ססיכום עיקרי הש"ס - ברכות {פרקים א-ג}
חמ"דחש"דבעילום שםסיכום עניני נרות שבת

ירושליםתשע"גגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלסיכום פסחים
תשע"דלאבנשטיין, אליעזרסיכום שו"ע ונו"כ - הלכות נדה

ירושליםתשע"וגולן, ישראלסיכום שיעורים בהלכות שטרי הדיוטות
חש"דתשע"חטואשי, עובדיה הלוי בן מרדכיסיכומי הלכות ברכות - רב-רטו

חמ"דחש"דשרייבר, אברהםסיכומי הלכות הלכות גיטין
בית שמשתשע"טרבינוביץ, זאב נחום הכהן בן אלחנן יעקב דודסיכומי הלכות - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemחש"דשרייברסיכומי הלכות - 2 כר'

בני ברקתשנ"דשכטר, יעקבסיכומי הסוגיות - 2 כר'
קרית ספרתשע"חחש"מסיכומי וביאורי ספר נפש החיים - א

חמ"דתשפ"אארליך, יהונתןסיכומי סוגיות במסכת שבת
מודיעין עיליתתשע"דעוזר, חננאלסיכומי סוגיות והערות - 5 כר'

אלעדחש"דהוניגסברג, יצחק בן שמואל הלויסיכומי סוגיות - 3 כר'
אשדודתשפ"אוולס, מאיר בן צבי הלויסיכומי סוגיות - 2 כר'
זכרון יעקבתש"פטויב, משה בן אברהםסיכומי סוגיות - 7 כר'
ירושליםתשע"אטולידנו, ישיסיכומי סוגיות - 4 כר'
ירושליםתשס"בסיכומי סוגיותסיכומי סוגיות - 4 כר'
חמ"דתשע"דפרידמן, יוסף יצחקסיכומי סוגיות - 5 כר'
קופמן, עמרם - בינדיגר, שלמהסיכומי סוגיות - כותב
מודיעין עיליתתשע"טרימר, יסיכומי סוגיות - ב"ק

בני ברקתשע"טשטרוך, יוסף מאיר בן נחום צבי הכהןסיכומי סוגיות - בבא מציעא
ירושליםתשע"וסלמון, חייםסיכומי עיון - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"וניסן, ערןסיכומי שיעורים בעיון - בבא בתרא
בני ברקזליכה, יוסף עזרא בן סלמןסיכומים בהלכות שביעית

תשע"השלום, רועיסיכומים בשלחן ערוך
תש"פהופמן, שניאור זלמן בן שמואל ברוךסיכומים וביאורים - 2 כר'

חמ"דחש"דקליימן, זסיכומים וביאורים - הלכות איסור והיתר
בית שמשתשע"בחובארה, דניאל בן חייםסיכומים והערות - 4 כר'



ירושלים Jeruasalemתשע"ברז, פנחס בן אלעזר זאבסימן ברכה
ירושליםתשס"איעקובוביץ, ישיסימן טוב
בני ברקתשס"אלוי, מאיר ליאור בן יוסףסימן טוב
ירושלים Jerusalemתשי"טקופילוביץ, משה בן שמעוןסימן טוב

טבריהתשע"אקוק, איסר דב בן נחום הכהןסימן טוב - 2 כר'
ניו יורקתשע"גשלז, צבי בן בן-ציוןסימן כד <מהדורה חדשה>

ברדיטשוב Berdichevתרס"גשלז, צבי בן בן-ציוןסימן כד
בני ברקתשע"זיעקב, יעקב בן יצחקסימן לבנים - שמות
חמ"דתשע"חקשתיאל, אליעזרסימן לבנים - 7 כר'
חמ"דחש"דדרור, צבי יהודהסימן סיבה והבדלה

ירושליםתשכ"איעקובזון, חיים יהודהסימנא טבא / סדר ברכות
פיוטרקוב Piotrkowתר"עבורנשטיין, חנוך הניך בן מרדכיסימנא מילתא
ביתר עיליתתשע"דקולר, פנחססימנא מילתא
טבריהתשס"טקוק, איסר דב בן נחום הכהןסימנא מילתא

ירושליםתשנ"טאור זרוע, חיים בן יצחקסימני אור זרוע - ברכות
בני ברקתשע"דרפפורט, רפאלסימני ברכה

ירושליםתשע"גאפלבוים, אפרים אלעד בן מנחם עמיסימני השחיטה
באר שבעתש"עחדד, דודסימני התורה

ריוה דטרנטו Rivaשי"טמרדכי בן הללסימני וקיצורי המרדכי
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןסימני טהרה

סביוניטהשי"דמאירי, מאיר בן יעקב אבן יאירסימני כל השמנה בנינים
ירושליםתשע"הפינצי, יצחק בן רפאלסימני ספר תהלות

צ'רנוביץ Chernovtsyתר"חרעמים ורעשים. תר"חסימני רעשים ורעמים - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתר"ערעמים ורעשים. תר"עסימני רעשים ורעמים

ירושליםתשנ"גמן, שלמה בן אברהםסימנים טובים
חמ"דתשע"טעמר, חננאל בן אשרסימנים עשה - 2 כר'

ירושליםתשע"גשבחי הגרע"י יוסףסיני ועוקר הרים
ירושליםתרצ"ז - תשע"דמוסד הרב קוקסיני - 224 כר'
ירושליםתרצ"ז - תשס"אסיניסיני - 82 כר'

ירושליםתש"לגרינובוים, שמעיהסיעתא דשמיא
ירושליםתשכ"דארודי, מרגליתסיפור אסתר המלכה
ירושלים Jerusalemת"שדוד הראובניסיפור דוד הראובני

פתח תקוהתשס"ושנטג, אלכסנדרסיפור הצלתו המופלאה של ס"ת
ירושלים Jeruasalemתש"עפראנק, ברוך מרדכי בן חיים יהודה ליבסיפור השתלשלות הגילויים של ספר סיפורי מעשיות

ירושליםתשע"טרוזנר, שלמהסיפור יציאת מצרים



ניו יורקתשל"דשווארץ, אשר לעמילסיפור יציאת מצרים
ירושליםתשס"אוינשטוק, יאיר בן שלמה מנחםסיפור לחג - 4 כר'

ירושליםתשנ"חוינשטוק, יאיר בן שלמה מנחםסיפור לשבת - 8 כר'
ירושליםתש"עוינשטוק, יאיר בן שלמה מנחםסיפור מבית אבא -א
ירושלים Jeruasalemתשע"אהדרי, חיים ישעיהוסיפור מן ההפטרה

חש"דחמ"דשולמן, שמואל ברוךסיפור מפליא הנוגע לכבוד התורה
בית שמשתשע"טמכון אם בישראלסיפור קטן - מעשה גדול

ברנשטיין, אברהם חייםסיפור של הדיבוק
ירושליםתשס"השוורץ, יואל בן אהרןסיפורה של משפחה בני הדור הקודם

ישראלתשכ"חקלפהולץ, ישראל יעקבסיפורי אליהו הנביא - 2 כר'
חיפהתשל"טשטאל, אברהםסיפורי אמונה ומוסר

בני ברקתשל"חקלפוהלץ, ישראל יעקבסיפורי בית דין של מעלה
ירושלים Jeruasalemתשנ"דנגאל, גדליהסיפורי דיבוק בספרות ישראל

ירושלים Jeruasalemתשל"טמנחם מנדל - נפתלי צביסיפורי החג - פסח
ירושלים Jeruasalemתשע"ושטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןסיפורי חז"ל ממדרש רבה עם הערות וביאורים

ירושלים Jeruasalemתשע"השטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןסיפורי חז"ל מתלמוד בבלי עם הערות וביאורים - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ושטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןסיפורי חז"ל מתלמוד ירושלמי עם הערות וביאורים

ירושליםחש"דרוטר, יעקב חיים בן יחזקאלסיפורי חסידים באר יעקב חיים - 3 כר'
ירושליםתשס"בזווין, שלמה יוסף בן אהרן מרדכיסיפורי חסידים - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"וזכריה, שבתיסיפורי חצרות ובתים בין החומות
ורשהמש"דריינערמאן, יעקב יצחקסיפורי ל"ו צדיקים - א

אוסטרה Ostrogתקע"הנחמן בן שמחה מברסלבסיפורי מעשיות <דפו"ר>
ירושליםתשע"אנחמן בן שמחה מברסלבסיפורי מעשיות עם נועם מגדים

ניו יורק New Yorkתש"טנחמן בן שמחה מברסלבסיפורי מעשיות
ירושליםתש"עמרציאנו, שמעוןסיפורי עדות המזרח
וינה Viennaתרפ"בסויבלמאן, אברהם יצחק בן אשר אנזילסיפורי צדיקים החדש
חמ"דחש"דבעילום שםסיפורי צדיקים - חנוכה

ירושליםתשל"זנגאל, גדליהסיפורי קדושים
ירושלים,תש"יפרנקל, שמואל בן שרגא פייבושסיפורי שמואל

בני ברקתשל"בבנארי, נטעסיפוריו של איש פשיסחה
ירושלים Jeruasalemתשע"ובעילום שםסיפורים וחיזוקים - 3 כר'

ירושליםתשנ"האנשין, נתן בן אברהםסיפורים ירושלמים - 5 כר'
חמ"דחש"דקלצקין, משה הללסיפורים מחכימים

חמ"דתשע"וקאדאניר, יעקבסיפורים נוראים - 3 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"זאבנר, דוב בן נתןסיפורים נפלאים על יהודים מופלאים



סטו מרה Satu Mareת"שמאליק, חיים יצחק בן משה יעקבסיפורים נפלאים
ירושלים Jeruasalemתשע"דפרצוביץ, שמעון מרדכיסיפורים קטנים על אנשים גדולים - ב

חמ''דחש''דארגון ונשמרתםסיפורים שמירת עיניים ושמירת הקדושה
ירושליםתשכ"דבן חיים, צ.סיפורים - א

תל אביב,תרפ"ויערי-פולסקין, יעקב בן יעקבסיר הרברט סמואל
ישראלתשס"גספר קהילהסירט - סירט (סערט) שלנו, סיפורה של עיירה יהודית

אשדודתשע"זדאבדא, יוסף חיים בן יעישסכורא וחכמיה
בני ברקתשנ"טדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבסכותה לראשי
בני ברקתשע"השפירא, זאב מרדכי בן זעליג יצחקסכותה לראשי

ירושליםתשמ"הפלקסר, אלעזר בן יצחקסכין שחיטה כהלכתה
וילנה Vilnaתרל"אגרייבר, יוסף בן צבי הירשסל המצות

ירושליםתשע"בברנדווין, משולם זושאסלא דפלפלי - חג הסוכות
לסלו Wloclawekתרכ"ופרידלאנד, נתן בן יוסףסלו סלו המסילה

ירושלים Jerusalemתשי"א - תשי"חגוטמאן, טוביה בן אלימלךסלו סלו המסלה - 2 כר'
תל אביבחש"דספר קהילהסלונים - 3 כר'

תל אביב Tel Avivתשכ"בספר קהילהסלוצק - פנקס סלוצק ובנותיה
פראגת"מאשכנזי, אליעזר בן אליה הרופאסליחה בשביל ילדים קטנים

ניו יורק New York -תש"יתפילות. סליחות. תש"י. ניו יורקסליחה כל בו השלמה
קרקוב Cracowשצ"אשפירא, נתן נטע בן שלמהסליחה לקדושים

לובלין Lublinשנ"זיוסף בן שלמה הלוי סופרסליחה נתייסדה על הקדושים
למברגתרס"התפילות. סליחות. תרס"ה. למברגסליחות באותיות גדולות

וילנה Vilnaתרע"בפוזנה. חברה קדישא וביקור חוליםסליחות בעד חברה קדישא
ורשה Warsawתרע"זתפילות. סליחות. תרע"זסליחות ומענה לשון <קודש הלולים>

ירושלם,תרל"דתפילות. סליחות. שובבי"ם ת"ת. תרל"דסליחות ותפילות לשובבים ת"ת
ירושלים Jeruasalemתשע"הלוינגר, ישראל מאיר - ביטרלי, שולה - דוברובינסקסליחות כמנהג אשכנז - שער אפרים
מודיעין עליתתשע"דשוסטר, שמעוןסליחות כמנהג אשכנז - מפורשות

פיובה די סקו Pieveרל"התפילות. סליחות. רל"ה. פיוה די סקוסליחות כמנהג אשכנז
וילנה Vilnaתרנ"בתפילות. סליחות. תרנ"ב. וילנא.סליחות כמנהג ליטא, רייסין, וזאמוט

קניגסברג Koenigsberתרכ"בתפילות. סליחות. תרכ"ב. קניגסברגסליחות כמנהג ליטא, רייסין, זאמיט, ושאר קהלות
אלטונה Altonaתקפ"גתפילות. סליחות. תקפ"ג. אלטונהסליחות כמנהג פולין, בעהמן, מעהרין, אונגרארן, אנגליא

אופן Ofenתק"פתפילות. סליחות. תק"ף. אופןסליחות כמנהג פיהם, פולין, מעהרן, אונגארן
ליוורנו Livornoתרצ"טכהן, טוב בן יצחקסליחות כמנהג קהל קדוש תימנים

פונהתרל"דתפילות. סליחות. תרל"ד. פונהסליחות לאשמורת הבקר
אמשטרדםתקנ"זסליחות. אמשטרדםסליחות להתפלל על חולי הילדים שקרוין רובליז

בודפשטתש"וסליחות ליום כ' סיוןסליחות ליום כ' סיון



וילנה Vilnaתרל"זתפילות. סליחות. תרל"ז. וילנהסליחות לימים נוראים כמנהג פוזנן והוראדני
קרקוב Cracowת"יתפילות. סליחות. כ סיון. ת"יסליחות לכ' סיון

תל אביבתשמ"חפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבסליחות לכל יום מפוסקות ע"פ טעמיהם
מאנוט קיסקאחש"דישיבת נייטראסליחות לשובבי"ם ת"ת
בני ברקתשס"אסליחותסליחות לשובבי"ם ת"ת

סליחותסליחות לשחרית של יום הכפורים
בני ברק Bene Berakתשכ"המקלב, מרדכיסליחות מבוארות

וניציאהשחסליחות מכל השנה כמנהג האשכנזים
פירט Fuerthתק"טתפילות. סליחות. תק"ט. פיורדהסליחות מכל השנה

ירושליםתשע"גלוי, אהרן בן בנימין יוסףסליחות מפורשות ומבוארות <ישמיענו סלחתי> - פולין
ורשה Warsawתר"פתפילות. סליחות. תר"ף. ורשהסליחות עם רב פנינים כמנהג פוילן

ירושליםתשמ"ברבי, משהסליחות תפלה למשה
פייבא די שקורל"הסליחותסליחות

אמשטרדם Amsterdamתצ"טתפילות. סליחות. תצ"ט. אמשטרדםסליחות - כמנהג קהילות קדושות דמדינות ליטא
ווארשאתרל"טתפילות. סליחות. תרל"ט. ווארשאסליחות

וילנה Vilnaתרס"התפילות. סליחות. תרס"ה. וילנהסליחות - כמנהג יושבי רוססיא הצפונית מערבית
חמ"דתשע"גספר זכרוןסלם יעקב
תל  אביבתשמ"בבסר, משה צבי בן יהודה אריה דבסלם מצב

לומזה Lomzaתרצ"זצינוביץ, יוסף אברהם בן חיים צביסלסלות יוסף
חמ"דתשע"אאושינסקי, יונתןסלע מדינה

ירושליםתשע"הגורן, עמי בן יונהסלעי ומצודתי - 2 כר'
אלטונה Altonaתקנ"זלוויזון, מרדכי גומפל בן יהודה ליב הלויסלת מנחה בלולה - 2 כר'

בני ברקחש"דנשרי, אברהם צבי בן יצחק אייזיקסם החיים
ג'רבהתשכ"בסופר, מגוץסם חיי
שלוניקי Salonikaתק"ועשאל, חיים בן בנימיןסם חיי

ירושליםתשס"אסם חייםסם חיים <בענין מכונות הגילוח>
ליוורנו Livornoתקס"אאברהם בן אלעזר הלויסם חיים - תוס' שאנץ מכות, פסקי רי"ד ה"ק וסוכה, ר' יונ

ירושליםתשס"דאייזן, חיים יצחק אייזיק הלויסם חיים - ליקוטי תורה
פרג Pragueש"נאפטייקר, אברהם בן אשכנזיסם חיים
ירושלים Jeruasalemחש"דחיגר, משהסם חיים
אמשטרדם Amsterdamתנ"בחיים בן צבי מפוזנאסם חיים

ירושליםתשל"בפרייס, אברהם אהרןסמ"ג <ע"פ משנת אברהם> - 3 כר'
ירושליםתשמ"טשלזינגר, אליקים בן יחיאל מיכלסמ"ג <עם פירוש מי קמא> - 3 כר'

ירושליםתשע"האוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכיסמ"י דחיי
ירושליםתשס"וכ"ץ, יושעסמ"ע ליור"ד <שלחן ערוך ע"פ סמ"ע>



בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהסמא דחיי
אמשטרדם Amsterdamתצ"טחיים יעקב בן יעקב דודסמא דחיי
סאיני Seiniתרס"ולוו, אלעזר בן אריה ליבסמא דחיי
ירושלים Jerusalemתרפ"דנורצי, רפאל בן גבריאלסמא דחיי
ברדיטשוב Berdichevתרנ"וסטאניסלאבסקי, אפרים בן ברוךסמא דחיי

חמ"דתש"פקלצקין, משה הללסמבטיון עשרת השבטים ובני משה - כולל קונטרס בעניי
ישראלתש"סאליהו בן אברהם שלמה הכהןסמוכים לעד <מהדורה חדשה> - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתקפ"ואליהו בן אברהם שלמה הכהןסמוכים לעד
תל אביבתשכ"טכהן, לאלו בן יצחקסמוכים לעד

לבוב Lvovתרס"אהארטמאן, מנחם מנדל בן יואלסמוכים לעולם
תל אביבתשכ"וספר קהילהסמורגון - ספר עדות וזכרון
תל אביבתשכ"הספר קהילהסמיאטיץ - קהילת סמיאטיץ

שלוניקי Salonikaתקפ"ופאלאג'י, חיים בן יעקבסמיכה לחיים
ירושליםתשס"האבן חביב, לוי בן יעקבסמיכת זקנים (קונטרס הסמיכה)

פרנקפורט דמין Frankfתס"ד - תס"וכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןסמיכת חכמים - א-ב
קהיר Cairoתרע"אכהן, אהרן מנחם מנדל בן נתןסמיכת חכמים
פרמישלה Przemyslתרמ"זהורוויץ, צבי יהושע בן שמואל הלויסמיכת משה

סיגט Sighetתרס"בוויינברגר, אביגדור בן יצחקסמיכת נופלים - 2 כר'
חמ"דתשע"זארבל, אברהםסמכוני באשישות - 2 כר'

בני ברקתשס"בדיין, נסים בן שלמהסמכוני באשישות
ברדיטשוב Berdichevתר"סשלז, צבי בן בן-ציוןסמן טוב

הדרנהים Heddernheimש"וטריוויש, נפתלי הירץ בן אליעזרסמנים על חידושי הבחיי
בני ברקתשס"גשטרן, שמואל אליעזרסנה בוער באש

ירושליםתשע"טגרוסברג, יחיאל גרשון (מהדיר)סנהדרי גדולה <סנהדרין> - ט רבינו חננאל
ירושליםתשכ"חלזבניק, גרונם הכהן (מהדיר)סנהדרי גדולה <סנהדרין> - ה

ירושליםתשכ"חליפשיץ, יעקב הלוי (מהדיר)סנהדרי גדולה <סנהדרין> - 6 כר'
ירושליםתשע"גמכון הרי פישלסנהדרי גדולה <מהדורה חדשה> - סנהדרין  א

ירושליםתשל"גסנהדרי גדולהסנהדרי גדולה <מכות> - 2 כר'
ירושליםתשכ"חקופרברג, יהודה הלוי (מהדיר)סנהדרי גדולה <סנהדרין> - ב
ירושליםתשכ"חרלב"ג, יצחק (מהדיר)סנהדרי גדולה <סנהדרין> - ד

פיוטרקוב Piotrkowתרס"גבורנשטיין, אברהם יהושע השיל בן אפרים פיסנהדרי קטנה
ניו יורקתשל"גקובץ חידושי תורה ישיבת רבנו יצחק אלחנןסנהדרי קטנה

ירושלים Jeruasalemתשע"דאריאל, ישראלסנהדרין הגדולה
ניו יורק New Yorkתרצ"זמוינשטר, אורי בן משה אברהםסניא דיבי

זכריהתשע"חקמרי, אליהו אלירםסניגור של הציבור



ירושלים Jerusalemת"שהורוויץ, שמעון צבי בן מאיר ליבסניגוריא
ליוורנותר"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהסנסן ליאיר
בני ברקתשע"דמאזוז, מאיר בן מצליחסנסן ליאיר
ירושלים Jeruasalemתשע"זאלבום, חיים צבי בן אברהםסנסני חיים

ספר קהילהססרגן
<Saadyana> תרס"גסעדיה בן יוסף גאוןסעדיאנאCambridge קימבריג'
תל אביבתשי"חהולנדר, עקיבהסעדיה בן יוסף גאון סורא

ערדתשע"ברובין, מרדכי בן נפתליסעודה כדת
ניו יורקתשע"ולפקוביץ, יודא דוד זאבסעודה כהלכתה - 2 כר'

לודחש"דשרף (מלאכי), מיכלסעודת יתרו
ונציה Veniceתקנ"אטירני, דניאל בן משה דודסעודת מצוה

ישראלתשל"וספר קהילהסעליש - 2 כר'
בני ברקתשנ"חספר קהילהסעפלאק וגליל מארגרטין - עולמי ספר זכרון

ירושליםתשע"אבעילום שםסערה לדממה
וילנה Vilnaתרנ"דאברהם בן אליהו מווילנאסערת אליהו
ירושלים Jerusalemתשי"דקורח, עמרם בן יחיאסערת תימן

ירושליםתשי"ז - תשל"חספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרחספונות - 21 כר'
שלוניקי Salonikaתקכ"אאנג'יל, חיים ווידאל שבתי בן שבתיספור החיים

בני ברקחש"דשוב, שלמה בן נסיםספור מן ההפטרה - 2 כר'
ורשה Warsawתרפ"בדוד הראובניספור נסיעת דוד ראובני

ירושלים Jeruasalemתשל"ויהושע, יעקב בן חנניה גבריאלספורו של הבית הספרדי ברובע היהודי
פודגורזה Podgorzeתרס"גשנקל, אלעזר בן יעקבספורי אנשי שם

ניו יורקחש"דפרנס, בספורי האר"י ושבחי ר' חיים ויטאל
ירושליםתשמ"בספורי הגזרותספורי הגזרות בשנות ת"ח ות"ט

ירושליםתש"מספורי החג - סוכות
ירושליםתשנ"הבן עמרם, שמואל בן שלמהספורי י"ש

הוסיטין Husiatynתרס"ד - תרע"גסופר, יעקב בן מאיר זאבספורי יעקב - 2 כר'
ברלין Berlinתרל"זמרגליות, יצחק בן אליהוספורי ישורן

ירושלים Jerusalemתרצ"וגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביספורי כתל המערבי
ורשהמש"דריינערמאן, יעקב יצחקספורי ל"ו צדיקים - ב

ירושליםחש"דנחמן בן שמחה מברסלבספורי מעשיות <המנוקד>
ירושליםחש"דנחמן בן שמחה מברסלבספורי מעשיות עם פרוש נהרי אפרסמון - 2 כר'

ניו יורקתרפ"טנחמן בן שמחה מברסלבספורי מעשיות פון רבי נחמן בראסלאווער
אוסטרהא?תקע"הנחמן בן שמחה מברסלבספורי מעשיות - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"גבקמייסטר, ישראל בן משה חייםספורי נפלאות מגדולי ישראל - 2 כר'



ירושלים Jerusalemתש"חסיפורי נפלאותספורי נפלאות
,(תל-אביב),תשי"ט)יעבץ, זאב בן זוסמאןספורי פלאים
תל אביב,תשט"ז,היילפרין, פאלקספורי פראג

קראקאתרנ"ובעילום שםספורי צדיקים מהחוט המשולש
ורשה Warsawתרס"גציקרניק, ישעיה וולףספורים ומאמרים יקרים

זיטומיר Zhitomirתרס"גציקרניק, ישעיה וולףספורים נחמדים
לבוב Lvovתרס"חציקרניק, ישעיה וולףספורים נפלאים ומאמרים יקרים

ירושלים Jerusalemתשכ"זקניג, יוסף הלל בן אליעזר מרדכיספורים נפלאים - 3 כר'
ווילנאתרנ"המילר, ישראל דודספורים פון רבי יצחק אשכנזי לוריא

ירושליםתשנ"בספורנו, עובדיה בן יעקב - קופרמן, יהודהספורנו על התורה <השלם והמבואר> - 2 כר'
ירושליםתשע"וספורנו, עובדיה בן יעקב - קופרמן, יהודהספורנו על התורה <עם הערות וביאורים> - 4 כר'

חיפהחש"דהכרמי, זלמן שמואל בן עקיבאספיח למנחה
ברדיטשוב Berdichevתרס"בקלורפלד, משה אליעזר בן יוסף הכהןספיח קציר

מודיעין עיליתתשס"דדנציגר, יחיאל יהודה משה בן ישראל צבי יאירספיקא דמוקפין
ירושלים Jerusalemתשי"טפישמאן, גרשון חנוך בן משה יהודה ליבספיקא דרבנן

בני ברקתשנ"ולוי, שבתי בן יוסףספיקות הסופר
קלינורדין - ניו יורקתרצ"ה - תשס"הלאנדא, משה צבי בן שלוםספיקות מלכים

ירושליםתשע"בשינפלד, יהודהספיר גזרתם - 2 כר'
צפתחש"דלוי, יהושע בן יום טובספירת העומר

ירושליםתשע"השטרוכליץ, יצחקספק דברי סופרים
חברת "גאולה"ספר "גאולה"

חמ"דתשע"זסילברשטין, אברהםספר AJS על התלמוד א
חמ"דתשע"זסילברשטין, אברהםספר AJS על התלמוד ב

נתניהסילברשטיין, אברהםספר On the Talmud על התלמוד - 4 כר'
חמ"דתשע"ומשפחת יפהספר א אידישע נחת

ירושליםתרצ"גברזין, אבא צביספר א מתנה פון ירושלים: די געשיכטע, טהעטיגקייט און
ליפשיץ, משהספר א פערטעליאהר הונדערט - לכבוד הרב משה ליפשי

ניו יורקתרצ"זרוזנבלט, משה (עליו)ספר א תקופה פון 60 יאהר
ניו יורקתשסדהירשפרונג, פנחסספר א"ש פנחס - 3 כר'

חמ"דחש"דואכטפוגל, משה אליעזרספר אאלף בינה
בית שמשתשע"גאופמן, אברהם חיים בן חנוך העניךספר אאלפך חכמה
קרית גתתשע"טקלאר, ישראל אברהםספר אאלפך חכמה

רמת השרוןתש"פאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהספר אב אחד לנו - 2 כר'
ירושליםתשנ"חקלמנוביץ, שרהספר אב בבית המלך - רבי שמואל ברוך ורנר

ירושליםתשע"דפרץ, ישראל מאיר (עורך)ספר אב בברכה - פרק כיצד מברכין



רמת גןתשע"דוינרוט, אברהםספר אב בדעת
חמ"דתשע"אהכהן, אדירספר אב הרחמים - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דוייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסספר אב מלאכה - מלאכת מחשבת
כרם ביבנהתשל"וספר זכרוןספר אב"י יושבי אהל
ירושלים Jeruasalemתשפ"אבן אדיבה, אהרןספר אבא אל ההר

מגדל העמקתשע"גישראל, אלקנה בן אליהוספר אבא באהל ביתי
ירושליםתשס"הבחבוט, אליהו בן יהודהספר אבא באהל
ירושלים Jeruasalemתשע"חבן אדיבה, אהרןספר אבא באהל

חיפהתשע"זגינצבורג, זאבספר אבא בגבורות
ירושלים Jeruasalemתשע"טבן אדיבה, אהרןספר אבא ביתך

ירושלים Jeruasalemתשע"חבעילום שםספר אבא ביתך - על השב שמעתתא
מודיעין עיליתתשפ"אגודמן, אברהם אליעזרספר אבא ביתך - 6 כר'

בני ברקתשע"אאזולאי, מרדכיספר אבא בם
חמ"דחש"דסוויסה, אליהו בן אליעזרספר אבא בם

מודיעין עיליתתשפ"אקליין, אריהספר אבא בם - 2 כר'
חש"דתשע"חראבין, אלעזר בן מרדכיספר אבא בם - זבחים
בית שמשתשס"הרפאל-כהן, אליה בן אפריםספר אבא בם - חולין

ירושליםתש"פבן אדיבה, אהרןספר אבא גואל
טבריהתשע"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןספר אבא חלקיה - בסוגיות הש"ס

אשדודתשנ"גבארי, אהרןספר אבא לכולם - הרבי מפיטסבורג
ירושלים Jeruasalemתשע"טבן אדיבה, אהרןספר אבא מועדיך
ירושלים Jeruasalemתשפ"אבן אדיבה, אהרןספר אבא מזבחך

ירושליםחש"דספר זכרוןספר אבד חסיד מן הארץ
ירושלים Jeruasalemתשע"טבן אדיבה, אהרןספר אבוא אליך וברכתיך

בני ברקתשע"חקובץספר אבוא ביתך ביראתך - א
בני ברקתשע"דהורביץ, פערלספר אבוקה בודדה

בית שמשתשע"ואופמן, אברהם חיים בן חנוך העניךספר אבוקות של אור
בית שמשתשע"זאופמן, אברהם חיים בן חנוך העניךספר אבוקת תמיד

ירושליםתשע"בוקסלשטיין, אהרןספר אבותינו
חמ"דתש"פלוין, אברהם דב בן ברוך יצחק (עליו)ספר אבי אבי

ירושליםתשל"דאבי הנחלספר אבי הנחל
ירושליםתשע"טפארדו, נתנאלספר אבי נתן
ירושליםתשע"ופלינטשטיין, אברהם יעקבספר אביע בם

ירושליםחש"דמשה בן נחמן (רמב"ן)ספר איוב <רמב"ן, תוכחת חיים>
בני ברקתשע"טסגרון, מיכאלספר איוב <פירות גינוסר>



וילנה Vilnaתקס"חפינחס בן יהודה מפולוצקספר איוב <גבעת פנחס>
ניו יורקתשי"גמשה בן נחמן (רמב"ן) - אלבו, יוסף - פרלוב, אליעספר איוב ע"פ רמב"ן, תוכחת חיים, פי הבאר

וילנה Vilnaתרל"גצדיקוב, חיים אלחנן בן יהודה ליבספר איוב עם באור מורה חיים
בני ברקתשכ"זפרידמן, אברהם יעקבספר איזוב

ירושלים Jerusalemתרצ"הספר אליהוספר אליהו ופרקי משיח
ירושלים Jerusalemתש"ווויינטרויב, נח גד בן יעקב דודספר אלישיב

ירושליםתשכ"טלוין, יהודה לייבספר אלכסנדר <האדמו"ר רבי חנוך מאלכסנדר>
ניו יורק New Yorkתש"טרוסוף, אליהו בן ישעיהו הלויספר אמת

ירושליםתשנ"ההלפרין, מרדכי  - פרינר, ירוחם (עורכים)ספר אסיא - ח
ירושליםתשס"דהלפרין, מרדכי - אליאב, משה (עורכים)ספר אסיא - 2 כר'
ירושליםתשע"טהלפרין, מרדכי - בלפר, ישראל -  דוידי, סיגלית  (ספר אסיא - טז

ירושליםתשס"טהלפרין, מרדכי - בלפר, שרית תהילה  (עורכים)ספר אסיא - 5 כר'
ירושליםתשמ"טהלפרין, מרדכי - פרינר, ירוחם (עורכים)ספר אסיא - ז

ירושליםתשמ"והלפרין, מרדכי - שלזינגר יחיאל (עורכים)ספר אסיא - 2 כר'
ירושליםתשמ"טשטיינברג, אברהם (עורך)ספר אסיא - 4 כר'

ישראלתשע"גמערכת בית צדיקים (באבוב)ספר באבוב
קרקאשס"חיאברובר, אפרים בן יוסףספר בכושרות

תל אביבתשמ"אפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבספר במדבר מפוסק ע"פ טעמי המקרא
מנטובה Mantuaרל"ה או רל"ויוסיפון. רל"הספר בן גוריון <יוסיפון> - 2 כר'

תל אביבתשי"חלב, יצחקספר בני עקיבא
פרנקפורט דאודרתס"דכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןספר בראשית ופירוש פי ישרים

תל אביבתשל"טפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבספר בראשית מפוסק ע"פ טעמי המקרא
ירושליםתשע"גאבינר, שלמה חיים הכהןספר בראשית עם פירוש - 3 כר'

ירושליםתשס"היהודה בן שמואל החסידספר גימטריאות - 2 כר'
ארה"בחש"דשיינקופף, משה דןספר גליונות

ירושלים Jeruasalemתשנ"הקורדובירו, משה בן יעקבספר גרושין ותומר דבורה <מהדורה חדשה>
ירושליםתשכ"בקורדובירו, משה בן יעקבספר גרושין - 2 כר'

תל אביבתשמ"אפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבספר דברים מפוסק ע"פ טעמי המקרא
ניו יורקתשמ"זהלפרין, שבתי בן דובערספר דבש

בילגורי Bilgorajתרפ"דרימאלט, אלימלך שמעון בן טודרוסספר דודאים
דסאותקס"חוולף, זאב וולף בן יוסף מדסאוספר דניאל <מתורגם בלשון אשכנז - פירוש הרב אבן יח

ניו יורקתרע"גהלר, נחמן בן ישראלספר דניאל ועזרא <רחמים בדין - ועזרת ישראל>
כתב ידספר דניאלספר דניאל כתב יד בבלי תימני

ניו יורקתרס"דהלר, נחמן בן ישראלספר דניאל עם תרגום עברי וספר עזרא עם פירוש רחמים
ונציה Veniceרפ"גדי בלמש, אברהם בן מאירספר דקדוק



ניו יורקתשס"במתלמיד הגאון ר' מרדכי בנט זצ"לספר דרושים ולקחי מוסר - 2 כר'
תל אביבתשכ"וספר קהילהספר דרצ'ין
וינה Viennaתרצ"גשטלצברג, ניסןספר האביב

ירושלים Jerusalemתש"לאלכסנדר זוסלין הכהןספר האגודה <הגהות וביאורים> - 8 כר'
בני ברקתשנ"חאלכסנדר זוסלין הכהןספר האגודה על מסכת פרה

קהיר Cairoתרע"גאגודת הרבנים הכלליתספר האגודה
ירושלים Jerusalemתרנ"טאלכסנדר זוסלין הכהןספר האגודה - 2 כר'

תל אביבתשכ"אאלפסי, יצחקספר האדמורי"ם
לבוב Lvovתרס"השלמה בן יצחק (רש"י)ספר האורה - 2 כר'
וינה Viennaתרל"ואבולעפיא, אברהםספר האות - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"זאגודת אחווהספר האחוה
שלוניקי Salonikaתרי"געמרם, נתן בן חייםספר האחלמה - 2 כר'

תל-אביבתרצ"זספר האישיםספר האישים
בעילום שםספר האמונה

פררה Ferraraשט"ז - שי"זאבן-שם טוב, שם טובספר האמונות - 2 כר'
תל אביבתשנ"חאחד מחכמי צעדהספר האמיתיות

ירושלים Jerusalemתרצ"ה - תרצ"חאברהם בן יצחק מנארבונה (הראב"ד השני)ספר האשכול <מהדורת אלבק> - 2 כר'
הלברשטט Halberstadtתרכ"חאברהם בן יצחק מנארבונה (הראב"ד השני)ספר האשכול <מהדורת נחל אשכול> - 4 כר'

תל אביבחש"דסירקיס, פנחסספר הב"ח
ירושליםתשנ"טשמואל בן חפני גאוןספר הבגרות לרב שמואל בן חפני גאון

בני ברקתשס"חדרחי, יעקב בן רחמים שלוםספר הבהיר <ע"פ רחש לבי> - ביאורי הכנויים
אמשטרדם Amsterdamתי"אספר הבהיר. תי"אספר הבהיר
ברלין Berlinתס"וספר הבהיר. תס"וספר הבהיר
וילנה Vilnaתרע"גספר הבהיר. תרע"גספר הבהיר

ברליןתקכ"זאליהו בן אשר הלוי אשכנזיספר הבחור - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתש"כספר הבעש"טספר הבעש"ט - 2 כר'

ורשהתרפ"טהורוויץ, פינחס אליהו בן מאירספר הברית <באידיש>
נתניהתשע"דהורוויץ, פינחס אליהו בן מאירספר הברית <מהדורה חדשה ומורחבת>

פיוטרקוב Piotrkowתרע"אהאגא, עוזיאלספר הברית החדש
פיעטרקובתרע"גהורוויץ, פינחס אליהו בן מאירספר הברית השלם

ברנו Brnoתקנ"זהורוויץ, פינחס אליהו בן מאירספר הברית
ורשה Warsawתרנ"חוויטקינד, אריה ליב בן מאירספר הברית
פפד"מתר"אנידערהאפהיים, בנימיןספר הברית
ניו יורקתשל"חפירוטינסקי, משה בונם בן יהודה ישעיהספר הברית

ירושלים Jeruasalemתשס"בטכאואר, אלכסנדרספר הבריתות



ניו יורקתשל"הדוד בן שמואל הכוכביספר הבתים <מהדורת בלוי> - 3 כר'
ירושליםתשמ"גדוד בן שמואל הכוכביספר הבתים <מהדורת הרשלר> - 3 כר'
זכרון יעקבתש"סדוד בן שמואל הכוכביספר הבתים <עם נתיבות הבית> - 4 כר'

ישראלתשס"דמשה בן נחמן (רמב"ן) - ספרקה, יואל יעקבספר הגאולה <חזון הגאולה>
ירושלים Jerusalemתשי"טמשה בן נחמן (רמב"ן)ספר הגאולה - 3 כר'
תל אביב,תש"אהיילפרין, ישראל בן שלמהספר הגבורה - 2 כר'

שלוניקי Salonikaשכ"זפרפיניאן, מנחם בן אברהםספר הגדרים
ירושלים Jerusalemתרכ"גוויטאל, חיים בן יוסףספר הגורלות - 3 כר'
רוסיה-פולין Russiaתק"פסעדיה בן יוסף גאון. מיוחס לוספר הגורלות - 2 כר'

בני ברקתשע"אקורדובירו, משה בן יעקבספר הגירושין
ירושלים Jeruasalemתשע"חוויטאל, חיים בן יוסף - תורג'מן, אליהו בן דודספר הגלגולים <עטרת אליהו>

בני ברקתשע''טויטאל, חיים בן יוסף - קורח, שלמה בן יחיאספר הגלגולים עם פירוש מציץ בין החרכים
וילנה Vilnaתרמ"ווויטאל, חיים בן יוסףספר הגלגולים - 5 כר'

ברלין Berlinתרמ"זקמחי, יוסף בן יצחקספר הגלוי
ירושליםתשע"איצחק בן אליעזר ממונקאץ'ספר הגן ודרך משה <מהדורה חדשה>

ירושליםתשמ"גיצחק בן אליעזר ממונקאץ' ועודספר הגן ודרך משה - 2 כר'
אשדודתשס"זיצחק בן אליעזר ממונקאץ'ספר הגן ודרך משה - 2 כר'

ברדיטשוב Berdichevתקע"חיצחק בן אליעזרספר הגן ודרך משה
אמשטרדם Amsterdamתע"גיצחק בן אליעזרספר הגן

ברוקליןתש"מבית רחלספר הדורות - גדולי ישראל - די תקופה פון סאטמארער
ירושליםתשל"זרבינו יהודה כהןספר הדינים (שרידים)
ברלין Berlinתרפ"ד - תרפ"וברנפלד, שמעון בן משהספר הדמעות - 3 כר'

ורשה Warsawתרל"זפוליר, סנדר בן אריה ליבספר הדעת
ניו יורקתשנ"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - בריעגעספר הדקדוק לרמח"ל <הגהות אשי בני ישראל>

בזל Baselרפ"האליהו בן אשר הלוי אשכנזיספר הדקדוק
אמשטרדםתק"בלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)ספר הדקדוק - כת"י

ניו יורקתשנ"השור, זאב וואלףספר הדרושים
ברסלאו Breslauתק"צאהרן בן אברהם מראוויטשספר הדרכה
ירושלים Jerusalemתשי"זלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)ספר הדרכים
ניו יורק New Yorkתרפ"ההורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלויספר הדרשות

ירושליםתשס"גלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)ספר ההגיון <עם תרגום צרפתית>
ירושליםתשס"אלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)ספר ההגיון - 3 כר'

ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבספר ההדרנים
ירושליםתשנ"זאדלר, סיני יצחק בן שמעון הלויספר ההודיה

תל אביב Tel Avivתשע"דבן עזרא, ערןספר ההוכחות - 2 כר'



תל אביב Tel Avivתר"ץמינץ, בנימין בן בונםספר ההסתלקות
ארה"בתשי"טהפטרותספר ההפטרות לכל השנה

תל אביבתשמ"גפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבספר ההפטרות מפוסק ע"פ טעמי המקרא
ירושלים Jerusalemתש"יאלטביב, יחיא בן סלימאןספר ההפטריות לכל השנה

מודיעין עיליתתשע"דטראני, משה בן יוסף (מבי"ט) - גרשי, אבשלוםספר ההקדמה <דרך הקדים>
לונדוןתשכ"זאשלג, יהודה ליבספר ההקדמות - 2 כר'

פרג Pragueתקנ"גאליהו בן אשר הלוי אשכנזיספר ההרכבה
תל אביבתשכ"זמשולם בן משה מבדרש - חפוטא, אברהם בן יאירספר ההשלמה <ראשית ההשלמה> - 11 כר'

פריס Parisתרמ"ה - תר"עמשולם בן משה מבדרש - לובצקי, יהודה בן יצחקספר ההשלמה <תורת ההשלמה> - 2 כר'
ניו יורקתשכ"דמשולם בן משה מבדרשספר ההשלמה <בלוי> - 6 כר'

ניו יורקתשי"בספר ההשלמה על ספר מנחת חינוךספר ההשלמה על ספר מנחת חינוך <כולל עשרים וששה
ברלין Berlinתרנ"גמשולם בן משה מבדרשספר ההשלמה - ברכות
תל אביבתשל"בבורשטין, אביעזרספר הזהב לבר מצוה

ניו יורק New Yorkתרפ"זשוסטאק, זאב אריה בן אלקנהספר הזהב
בני ברקתשע"וועקנין, שמעון בן שלמה (עורך)ספר הזהר <מפעל הזהר שע"י מכון מפיקים נגה> - הקד

ירושליםתשס"זספר הזהרספר הזהר <טקסט>
ספר הזהר. קלאזן, שמעון (מנקד)ספר הזהר <מנוקד בידי מורי שמעון קלזאן>

ירושליםתש"פאשלג, יהודה ליב הלוי - אשלג, ברוך שלום הלוי -ספר הזהר המבואר <סולם, ברכת שלום, יד בנימין, זהר
ירושליםתשע"זספר הזהר ע"פ הסולם <מאורות הסולם> - הקדמות

ירושליםתשע"גנדלר, שלמה יחזקאלספר הזהר ע"פ שי עולמות
בני ברקתשס"חאשלג, יחזקאל יוסף הלויספר הזהר על מועדים

ירושלים Jeruasalemתשכ''בקורדובירו, משה בן יעקבספר הזהר עם פירוש אור יקר - 20 כר'
ירושליםחש"דזאהן, שלום שכנא בן חיים יצחק יעקבספר הזהר עם פירוש חמדת הזוהר

פתח תקוהתשנ"בבר לב, יחיאל אברהם בן בנימין הלוי (מפרש)ספר הזהר עם פירוש ידיד נפש - 14 כר'
בני ברקתשס"האשלג, יחזקאל יוסףספר הזהר עניני נישואין ע"פ הסולם

תל אביב Tel Avivתשי"טגוטפריד, מרדכי בן עזריאלספר הזהר
ליוורנו Livornoתקנ"א-תקנ"גזוהר. תקנ"א. ליוורנוספר הזהר - 3 כר'

בית שמשתשע"במפעל הזוהר העולמיספר הזוהר לש"ס דף היומי - בכורות
זולצבך Sulzbachתמ"דזוהר. תמ"ד. זולצבךספר הזוהר

זוהר. תר"כ. לבובספר הזוהר - בראשית
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"גאלטר, יצחק מאיר בן ישראלספר הזכות - 4 כר'

לא ידועחש"דמשה בן נחמן (רמב"ן)ספר הזכות
ירושליםתשנ"דאפרים בן יעקב מבונהספר הזכירה

זיטומיר Zhitomirתרכ"זרפאל בן זכריה מנדלספר הזכירות - 4 כר'
ליוורנו Livornoתר"הבאקראט, אברהם בן שלמה הלויספר הזכרון <על התורה>



לונדוןתשל"דטאנוג'י, ישמעאל הכהןספר הזכרון <על התלמוד>
תוניס Tunisתרנ"ב - תשמ"חטייב, יצחק בן בנימין - סופר, יעקב חיים בן יצחק שספר הזכרון <תפארת יצחק>

ירושליםתשמ"דספר זכרון (הוצאת מוריה)ספר הזכרון <למרן בעל הפחד יצחק זצ"ל>
ירושליםתש"סספר זכרון (הוצאת מוריה)ספר הזכרון <למרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל>

ירושליםתש"סספר זכרון (הוצאת מוריה)ספר הזכרון <למרן הגר"י אברמסקי זצ"ל>
ירושליםתשמ"גספר זכרון (הוצאת מוריה)ספר הזכרון <למרן הגר"ש קוטלר זצ"ל>

ירושליםתשמ"דספר זכרון (הוצאת מוריה)ספר הזכרון <למרן הגרא"ז גורביץ זצ"ל>
ירושליםתשמ"זספר זכרון (הוצאת מוריה)ספר הזכרון <למרן הגרי"ב ז'ולטי זצ"ל>
ירושליםתשנ"וספר זכרון (הוצאת מוריה)ספר הזכרון <למרן הגרש"ב ורנר זצ"ל>
ירושליםתשמ"וספר זכרון (הוצאת מוריה)ספר הזכרון <לרבי משה סוויפט זצ"ל>

ירושליםתשנ"בספר זכרוןספר הזכרון <למרן הגרי"י פרנקל זצ"ל>
ירושליםתש"לספר זכרוןספר הזכרון <ר' יחיאל יעקב וינברג>

בני ברקתשע"אלזכר הרבנית שרה הינדה זכרישספר הזכרון אהל שרה
בני ברקתשע"אלזכר רבי ישראל מאיר זכרישספר הזכרון בצאת ישראל

ירושליםתש"מפיירמן, נחום דובספר הזכרון הירושלמי
ירושליםתשס"ורקובסקי, אליעזר בן אברהם אבא ברוך (עליו)ספר הזכרון זכרון אליעזר

ירושליםתשמ"הלזכר רבי יהודה דויטשספר הזכרון יד יהודה
ישראלתשנ"חספר זכרוןספר הזכרון כנסת עזרא - 2 כר'

בית שמשתשע"טרוטמן, ברוך אריה ליבספר הזכרון לב אריה
בני ברקתשס"דדסלר, אליהו אליעזרספר הזכרון לבעל המכתב מאליהו - 2 כר'

ברסלויקויפמאן דוד (לזכרו)ספר הזכרון לדוד קויפמן - 2 כר'
חמ"דחש"דגילוץ, מספר הזכרון לחברת מרכז מסחרי

מונטריאולתר"ץספר זכרוןספר הזכרון לחג יובל השבעים של הרב הגאון וכו' ר' צבי
ירושליםתשע"חספר זכרוןספר הזכרון למורינו הגאון רבי עקיבא קיסטר - כתובות

ירושליםתשס"חהוטנר, יצחק בן חיים יואלספר הזכרון למרן בעל הפחד יצחק זצ"ל
ירושלים Jeruasalemתשע"גספר זכרוןספר הזכרון למרן הגאון רבי דב שורצמן - סוכה

תל אביבתשס"האידלס, חיים יצחק (עורך)ספר הזכרון לצביה חמלניצקי
טאנוג'י, ישמעאל הכהן - אומן, יחיאלספר הזכרון לרבי ישמעאל הכהן - בבא קמא (עם הוספות

עוצםתשפ"אישיבת נר זרח - עוצםספר הזכרון לרבי יששכר מאיר זצ"ל
ניו יורקתשנ"וספר זכרוןספר הזכרון לרבי משה ליפשיץ זצ"ל

וויקליףתשמ"בשושנה, אברהם (עורך)ספר הזכרון לרבי רפאל ברוך סורוצקין
בני ברקתשע"טלוי, יצחק נתן (עורך)ספר הזכרון עדות ליוסף - אסופות יצחק

בני ברקתש"עליבוביץ, יצחק בן אפריםספר הזכרון עין הבאר - 2 כר'
בני ברקתשס"ולזכרו של רבי בערל איזנשטייןספר הזכרון שמעתתא דבי רב

ירושליםחש"דישיבת דעת אהרןספר הזכרון תורף הגט



ירושליםתשע"גלזכרו של רבי יעקב יוסף זצ"לספר הזכרון תורת יעקב
ירושלים Jerusalemתרצ"וגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביספר הזכרון - א

ירושלים Jerusalemתשט"זיום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)ספר הזכרון
ירושלים Jerusalemתשי"זסופר, משה בן שמואלספר הזכרון

תל אביבתשס"איסיף, עלי (עורך)ספר הזכרונות <דברי הימים לירחמיאל>
חיפהתשכ"חגולדשטין, שמואלספר הזכרונות לבית ליסקא

פרג Pragueשצ"א - תי"אאבוהב, שמואל בן אברהםספר הזכרונות - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתרפ"ו - תרפ"זפרידמאן, אליעזר אליהו בן בנימיןספר הזכרונות
תל אביבתשט"זרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןספר הזכרונות

הר ברכהתשס"חרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןספר הזכרונות, משיב הטענה, משיב צדק, לבושי צדקה <
ירושליםתשע"דבוסו, דוד בן משה אליהוספר הזמירות מאור ישראל

ורשה Warsawתרפ"טלאנדא, יעקב ברוך בן יהודהספר החזון
לונדון Londonתרס"בברכיה בן נטרונאי הנקדןספר החיבור וספר המצרף

נתיבותתשס"בחדאד, יעקב ישראל בן ישועהספר החידושים
בודפסט Budapestתרפ"ד - תרפ"זגורדון, יצחק יעקב בן אברהם ניסןספר החידות - 2 כר'

ירושליםתשנ"גחיים בן בצלאל מפרידברגספר החיים <מהדורת שפתי צדיקים>
זולקוה Zholkvaתר"ה - תר"יביק, מאיר מנחם מנדל בן שאול ישכר ברישספר החיים

לבוב Lvovתרט"זוורטמאן, משה בן חייםספר החיים - 2 כר'
מזיבוז Medzibezhתקע"זחיים בן בצלאל מפרידברגספר החיים - 5 כר'

לא ידועחש"דנקר, גרולדספר החיים - מהדורה בקרתית
ג'רבה,,תרע"ט]סרוסי, פרג'אללה בן סעיידספר החיים
זולקוה Zholkvaתקפ"הקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןספר החיים
לונדון Londonתרפ"ברוזנפלד, חיים זאב בן יהודה ליבישספר החיים

ליקוואודתשנ"גריבנר, גרשון בן שלמהספר החיים - על יום הדין של ר"ה
אונגורתרפ"בשטייף, יונתן בן צביספר החיים
Frankfort on the Maiתרס"התפילות. חולים ומתיםספר החיים

ירושליםחש"דאהרן בן יוסף הלוי מבארצלונה (מיוחס לו)ספר החינוך <מכון מירב>
ירושליםתשע"אאהרן הלוי, מברצלונה (מיוחס לו)ספר החינוך <מהדורת ספרי אוה"ח> - 2 כר'
ירושליםתשמ"דאהרן הלוי, מברצלונה (מיוחס לו)ספר החינוך <מנחת חינוך - עשירית האיפה>

וילנה Vilnaתרס"ח - תר"עארונובסקי, יצחק צבי בן יעקב קופל הכהןספר החינוך <מנחת יצחק> - 3 כר'
ירושליםתשנ"זספר החינוךספר החינוך <מכון אורות חיים> - 2 כר'

ירושליםתשס"זורנר, דודספר החינוך המבואר השלם
צפתתשע"דבר יוסף, מרדכיספר החינוך מבואר - 3 כר'

ברוקליןתשס"חזשרקובסקי, צבי הכהן בן שמואלספר החינוך ע"פ מנחת צבי - 3 כר'
ונציה Veniceש"ס - שס"אאהרן בן יוסף הלוי מבארצלונה (מיוחס לו)ספר החינוך - 2 כר'



ונציה Veniceרפ"גספר החינוך. רפ"גספר החינוך
אמשטרדם Amsterdamתע"וספר החינוך. תע"וספר החינוך
ורשה Warsawתר"םספר החינוך. תר"םספר החינוך
זאלקווא,,[תרכ"ב]ספר החינוך. תרכ"בספר החינוך

נויביד Neuwiedתק"יהירש, אליעזר בן צביספר החכמה עם פירוש אסירי התקוה
ירושליםתשכ"באברהם בן יצחק הלוי מלוקץ'ספר החכמה

חמ"דתשכ"הקלפהולץ, ישראל יעקבספר החסידות מתורת בעלז
תל אביב Tel Avivתש"זורפל, יצחק בן שמואל צביספר החסידות - 2 כר'

ירושליםתשס"באבולעפיא, אברהםספר החשק - 2 כר'
לבוב Lvovתרכ"וספר החשקספר החשק

ירושלים Jerusalemתש"אאבן-עזרא, אברהם בן מאירספר הטעמים - 2 כר'
ניו יורקתשע"בסופר, משה בן שמואלספר הטעמים

ניו יורקתש"זפולאנסקי, יעקב שמואלספר הטעמים - בראשית
ירושליםתשע"חשינפלד, יהודהספר היארצייט - א

ניו יורקתשכ"בספר היובלספר היובל <לכבוד הרב דר. אליהו יונג>
ירושליםתש"געמיאל, משה אביגדור בן יעקב יוסףספר היובל <רמ"א עמיאל>

ירושלים Jerusalemתרצ"הפישל, ישראל אהרן בן נחמןספר היובל <פישל>
בני ברקתשל"גקובץספר היובל <ר' שמעון יהודא הכהן שקאפ>

בני ברקתשס"חכולל חלקת יעקבספר היובל אהלי יעקב
ספר יובלתשנ"בספר יובלספר היובל איגוד הרבנים דאמריקא

תל אביבתשכ"אקובץספר היובל ה - 25
תל אביבתשמ"וחצרוני, אברהםספר היובל לבית הכנסת הגדול בתל אביב

ספר היובלספר היובל לישיבת לוצערן
ירושליםתש"נספר היובלספר היובל לישיבת מקור חיים

ניו יורק New Yorkתש"ימארכס, אלכסנדר בן שמשוןספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס
ניו יורק1947הוניג, שמחה בנימין - סטיצקין, אריה לייבספר היובל לכבוד ד"ר יהושע פינקל

ניו יורקתשכ"דספר יובלספר היובל לכבוד הרב ד"ר אברהם ווייס
ניו-יורקתש"גמארכס, אלכסנדר בן שמשוןספר היובל לכבוד פרופיסור אלכסנדר מארכס

ניו-יורק,תשט"ושארפשטיין, צבי בן דובספר היובל לכבוד צבי שארפשטיין
ירושליםתשמ"בספר יובלספר היובל למהר"ם שפירא

תל אביב Tel Avivתרפ"טפתח-תקווהספר היובל למלאת חמשים שנה ליסוד פתח-תקוה
ירושליםתש"נקרן אברהם הכהןספר היובל למרן בעל החתם סופר
בודפסט Budapestתש"אהלר, דוב בן בנימין זאבספר היובל לפרופיסור דוב הללר

חיפהתש"נספר יובלספר היובל לקהילת חברת אהבת תורה
ירושלים Jerusalemתרפ"ומימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןספר היובל לרבי יהודה ליב הכהן פישמן



תל אביבתשנ"גספר יובלספר היובל לשלמה סימונסון
ניו יורקתשע"דמיטלמן, יצחק - טלר, שמואל שלמהספר היובל מבצר הכוללים
ירושליםתשמ"טקובץ מאמריםספר היובל מנחה ליהודה
בני ברקתש"עשטיגל, מאיר בן מתתיהו זאבספר היובל שומר אמת

תרפ"חאגודת הרבנים בארצות הברית וקנדהספר היובל של אגודת הרבנים האורטודוכסים
לונדוןתשכ"זספר זכרוןספר היובל תפארת ישראל
בני ברקתשע"דחוג חתם סופרספר היובל - חוג חתם סופר

ירושלים Jerusalemתש"גירושלים. מוסדות החינוך לבנות שפיצרספר היובל
מקסיקותשע"בישיבת כתר תורהספר היובל - כתר תורה

ירושלים Jerusalemת"שלווין, בנימין מנשה בן מאירספר היובל
בני ברקתשס"במשפחת בורשטיןספר היובל
פרנקפורט דמין Frankתרצ"ברוזנהיים, יעקב בן אליהוספר היובל
לודז,תר"ץשפירא, יהודה מאיר בן יעקב שמשוןספר היובל

וינה Viennaתר"לספרים חיצוניים. תר"לספר היובלים
תל אביבתשמ"באלפסי, יצחקספר היחס לבית היילפרין
ירושליםתשל"ואלפסי, יצחקספר היחס לבית עליאש

לובלין Lublinתרצ"חטברסקי, אהרן דוד בן משה מרדכיספר היחס מטשרנוביל ורוזין
ירושלים Jerusalemתרפ"טלווין, יצחק דוד אשר למל בן אברהם צביספר היחס
ירושלים Jerusalemתרצ"ה - ת"שריבלין, אליעזר בן בנימיןספר היחס
ורשה Warsawתרי"דבכרך, יעקב בן משהספר היחש

ירושליםתש"לאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ספר היכלות <הגר"א כת"י>
לבוב Lvovתר"יהיכלות. תר"יספר היכלות

ורשה Warsawתרל"ההיכלות. תרל"הספר היכלות - 2 כר'
ליוורנו Livornoת"י - תי"זשמעון הדרשן מפראנקפורטספר הילקוט <ילקוט שמעוני ע"פ ברית אברהם> - 2 כר'

דרוהוביץ' Drogobychתר"סיצחק בן שלמה הישראליספר היסודות
לבוב Lvovתקנ"המייזלש, רפאל בן חייםספר היקר

ירושלים Jerusalemתשס"אגירונדי, יונה בן אברהם - נאטאן, מרדכי רפאל בןספר היראה <עם ביאורים והערות>
ירושלים Jerusalemתשי"טגירונדי, יונה בן אברהםספר היראה <מקור היראה>

בלטימורתשנ"חגירונדי, יונה בן אברהם - ניגרין, משהספר היראה עם הגהות רבינו משה נגרין
אויהל Satoraljaujheתרפ"דגירונדי, יונה בן אברהםספר היראה - 3 כר'

ירושלים,ת"ש)היילפרין, שמואל בנימין בן משהספר הישב
ירושלים Jerusalemתרצ"טגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביספר הישוב

בני ברקתשנ"דזרחיה היווני. מיוחס לוספר הישר <בעקבות בית אבא>
זיטומיר Zhitomirתרכ"טיעקב בן מאיר (רבינו תם)ספר הישר <אור לישרים>

בני ברקתש"פיעקב בן מאיר (רבינו תם)ספר הישר <מהדורת דבליצקי> - 2 כר'



תל אביב,תשי"טספר הישר. תשי"טספר הישר <מעובד> - 2 כר'
בני ברקתשנ"זרוט, אליהוספר הישר <דברי יושר>

ירושליםתשמ"היעקב בן מאיר (רבינו תם)ספר הישר לרבינו תם - 2 כר'
ירושליםחש"דזרחיה היווני. מיוחס לוספר הישר - 4 כר'

וינה Viennaתקע"איעקב בן מאיר (רבינו תם)ספר הישר
ונציה Veniceשפ"הספר הישר. שפ"הספר הישר - 2 כר'

פרנקפורט דמין Frankתס"וספר הישר. תס"וספר הישר
ליוורנו Livornoתר"לספר הישר. תר"לספר הישר
ווילנא,תרמ"גספר הישר. תרמ"גספר הישר
ורשה Warsawתרנ"חספר הישר. תרנ"חספר הישר
ברלין Berlinתרפ"גספר הישר. תרפ"גספר הישר
תל אביב Tel Avivתשט"וספר הישר. תשט"וספר הישר

מושב בטחהתשע"טשפירא, נתן נטע בן שלמהספר הכוונות - מאורות נתן
בית אלחש"דאבינר, שלמה חיים הכהןספר הכוזרי <פירוש> - 4 כר'

בני ברקתשכ"טגניזי, מרדכיספר הכוזרי <המפורש>
בני ברקתשע"דיהודה בן שמואל הלוי - גניזי, מרדכיספר הכוזרי <הכוזרי המפורש>
ירשליםתשכ"היהודה בן שמואל הלוי - סרנא, יחזקאלספר הכוזרי <ערוך לפי ערכים>

קרית אונותשס"היהודה בן שמואל הלוי - קאפח יוסף בן דודספר הכוזרי <מקור ותרגום>
ליפציג Leipzigתרמ"זיהודה בן שמואל הלויספר הכוזרי <המקור הערבי ותרגום ר"י אבן תבון. מהדור

ירושלים Jerusalemתש"עיהודה בן שמואל הלויספר הכוזרי <מהדורת שילת>
ברליןתקנ"היהודה בן שמואל הלויספר הכוזרי <נוסח לקוי>

ירושליםתשס"בכהן, דודספר הכוזרי <המבואר> - 3 כר'
ירושליםתשפ"אקלנר, יוסףספר הכוזרי <תרגום וביאור> - מאמר ראשון

צפתתשע"ובר יוסף, מרדכיספר הכוזרי המבואר
ורשהתרפ"טיהודה בן שמואל הלוי - ציפרינוביץ, א.ספר הכוזרי - השוואת, הערות, מפתחות

בואנוס איירס,תש"גיהודה בן שמואל הלויספר הכוזרי - 8 כר'
ירושליםתש"זבן דוד, משהספר הכוכבים

ונציה Veniceש"פלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)ספר הכונות <ר"מ טרינקי> - 2 כר'
צפת,,תרל"ו]לוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)ספר הכונות ומעשה ניסים
קושטא Istanbulת"פלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)ספר הכונות ומעשה נסים

טחהתשע"גלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י) - זכות, משהספר הכונות ישן עם הגהות הרמ"ז
קורץ Koretsתקמ"דלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)ספר הכונות - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoתרמ"חאייכנשטיין, מנחם מנדל בן יצחק אייזיקספר הכל
ליקוודתשע"זלונדינסקי, שמחה בונים בן ישראל דודספר הכללים - 3 כר'

ורשה Warsawתרמ"ד - תרמ"השמשון בן יצחק מקינוןספר הכריתות <תחלת חכמה>



אופן Ofenתר"גיצחק בן אבא מארי - אופנהיים, שמעון בן דודספר הכריתות, ספר הברית
ירושליםתשנ"המאירי, מנחם בן שלמהספר הלולב הגדול למאירי - תלמיד הרמב"ן - רשב"ן

ירושליםתשנ"האברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)ספר הלולב הגדול לראב"ד
ירושליםתשנ"המשה בן נחמן (הרמב"ן)ספר הלולב הגדול לרמב"ן

ירושלים Jerusalemתרנ"ח - תרס"גגרינהוט, אלעזר בן משה יהודה הלויספר הליקוטים - 6 כר'
ירושליםתשנ"חוואלי, משה דודספר הליקוטים - 2 כר'

ניו יורקתשס"אזיסווין, אברהם מאירספר הליקוטים
ירושלים Jerusalemתרע"גלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)ספר הליקוטים - 2 כר'

בני ברקתש"עשפירא, אליעזר דודספר הלכה למעשה - ברכות הנהנין
תל אביבתשנ"חהופנר, נפתלי בן אליעזרספר הלכה - 11 כר'

ירושליםתשל"דאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)ספר הלכות רבתי לרבינו יצחק אלפסי - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"אאליהו, מרדכי בן סלמאןספר הלכות - ב

ירושליםתשס"אלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)ספר הלשון לרמח"ל - לשון למודים, ספר המליצה, ספר ה
ירושליםתשכ"זזרחיה בן יצחק הלוי גירונדי (רז"ה)ספר המאור <מאורות שלמה>

ירושליםתשנ"גזרחיה הלוי בן יצחק (רז"ה), משה בן נחמן (רמב"ספר המאור - 8 כר'
תל אביבתש"ח - תש"טמשה בן מימון (רמב"ם) - רבינוביץ, מרדכי דב בן שספר המאור - ב

ניו יורקתשכ"דמאיר בן שמעון המעיליספר המאורות - 15 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)ספר המאמרים
ווארשא,תר"סטכורש, אלכסנדר סנדר גדליהו בן אברהם יצחקספר המבחן

ורשה,תרפ"דאבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףספר המבקש - 3 כר'
אמשטרדם Amsterdamתנ"טדלוגאטש, שמואל בן משהספר המגיד - 10 כר'
לונדוןתש"נתאומים, יוסף בן מאירספר המגיד - 4 כר'

קראקאשמ"בלא נודע מחברוספר המדות <הוא ארחות צדיקים>
ירושליםתשנ"דנחמן בן שמחה מברסלבספר המדות <המנוקד>
ירושליםתשס"חנחמן בן שמחה מברסלבספר המדות <טקסט>

ירושליםחש"דנחמן בן שמחה מברסלבספר המדות <משך הנחל> - 2 כר'
ירושליםתשנ"אנחמן בן שמחה מברסלבספר המדות <עם מראה מקומות>

ירושליםתשכ"זמאירי, מנחם בן שלמהספר המדות להמאירי
ברליןתקנ"אאריסטוספר המדות - 2 כר'

בריסקתרפ"הליכטשטיין, מרדכי בן אברהם דובספר המדות
ירושליםתשמ"דנחמן בן שמחה מברסלבספר המדות - 4 כר'
ירושליםתשנ"גקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)ספר המדות - 3 כר'
תל אביב,תשי"טקראנץ, יעקב בן זאבספר המדות - 2 כר'
ורשה Warsawתרכ"האייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעספר המדע - 2 כר'

תל אביבתשט"ונוישטדט, מרדכיספר המדריך



וינה Viennaתרנ"ב - תר"סהירש, יעקב בן צבי הלויספר המו"ד - 5 כר'
בני ברקתשס"חאלצ'אהרי, זכריה בן סעדיהספר המוסר <השירה והפיוט>
בני ברקתשל"חנד' לראשונה על ידי ר"ד לידא בס' אבני דוד לובליספר המוסר <הנהגות ישרות>

קושטא Istanbulרצ"זכאלאץ, יהודה בן שלמהספר המוסר - 4 כר'
לונדוןתשמ"זפרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליבספר המועדים

בני ברקתשע"בבועז,  יהושע בן ברוךספר המחלוקות - 4 כר'
ירושליםתשס"גשטרן, יחיאל מיכלספר המחנך

פיטרקובתרצ"חפלוצקי, מאיר דן רפאל בן חיים יצחקספר המילואים לספר כלי חמדה
ירושליםתשנ"חטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)ספר המכריע <מהדורת ורטהימר>

ליוורנו Livornoתקל"טטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)ספר המכריע - 3 כר'
בני ברקתשל"חליפקין, ישראל בן זאב וולףספר המכתבים <אגרת הזאת>

ירושלים Jeruasalemתשע"חנבנצל, אביגדר יחזקאל הלוי - קנייבסקי, שמריהו ספר המכתבים - תשובה מאהבה
בני ברקתשל"טרוטנברג, יחזקאלספר המלבי"ם

ורשה Warsawתרמ"גגלבלום, שלמה בן יהודה ליבספר המלים <קונקורדנציה>
כזבלנכה Casablancaתר"ץדוד בן שמואל הלוי מסביליה. מיוחס לוספר המלכות <ואינו>

ירושליםתשס"חדוד בן שמואל הלוי מסביליה. מיוחס לוספר המלכות <מהדורת אלנקוה>
ירושליםתשנ"חדוד בן שמואל הלוי מסביליה. מיוחס לוספר המלכות <מהדורת עמאר>

ירושליםתשס"באבולעפיא, אברהםספר המלמד
בני ברקחש"דמלאכי (מלכובסקי), ברוך בן יהושע זאבספר המלמד - 5 כר'

חמ"דחש"דטירנא, יצחק אייזיקספר המנהגים עם ביאור ליקוטי אמרים
ירושלים Jerusalemתש"יטירנא, יצחק אייזיקספר המנהגים - 4 כר'

ברלין Berlinתרט"ואברהם בן נתן הירחיספר המנהיג - 3 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרל"טמנוח בן יעקב מנארבונה - סידון, שמעון בן יהודהספר המנוחה <בית מנוחה>

תל אביבתשט"זמנוח בן יעקב מנארבונהספר המנוחה - 3 כר'
ורשה Warsawתרמ"דבכרך, יעקב בן משהספר המסע לארץ הקדושה

תל אביב Tel Avivתרצ"חסלושץ, נחום בן דוד שלמהספר המסעות - 2 כר'
פטרבורג Peterburgתרמ"דצ'ורני, יוסף יהודה בן יעקב הלויספר המסעות
פרנקפורט דמין Frankfתרנ"האבן-עזרא, אברהם בן מאירספר המספר
קושטא Istanbulרצ"ג - רצ"דמזרחי, אליהו בן אברהםספר המספר

לונדון,תשי"חקאפלין, דוב אריה בן מנחם מנדל הכהןספר המספרים
ברלין Berlinתרנ"דאבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףספר המעלות
תל אביב Tel Avivתשט"זשטיינמאן, אליעזר בן נתןספר המעלות
ליפציג Leipzigתרפ"דספר המעשיותספר המעשיות

תל אביבתשל"אספר המעשים לבני ארץ ישראלספר המעשים לבני ארץ ישראל - 2 כר'
קרית עקרוןתש''עבן דוד, אהרןספר המעשים - 5 כר'



אמשטרדם Amsterdamתס"טמולכו, שלמהספר המפואר - 2 כר'
ירושליםתשכ"הספר המפטירספר המפטיר של אורבינו

ניו יורקתשכ"וספר המפתחותספר המפתחות <לספרי ומאמרי חסידות>
ירושליםתשמ"טרולניק, שמואל אליעזר בן צביספר המפתחות

קושטא Istanbulר"עמשה בן מימון (רמב"ם)ספר המצוות <קושטא ר"ע>
קרית ספרתשס"זחורוזינסקי, שמואל חיים בן בצלאלספר המצוות לרמב"ם עם ביאור בקוראי שמו - עשים, שר

ירושלים Jerusalemתרצ"אהורוביץ, יצחק שמחה בן יוסף דוב הלויספר המצות <יד הלוי - מגילת אסתר> - א
ירושלים Jerusalemתרפ"זהורוביץ, יצחק שמחה בן יוסף דוב הלויספר המצות <יד הלוי>

ורשה Warsawתרמ"גמשה בן מימון (רמב"ם)ספר המצות <ז' פירושים>
ורשה Warsawתרל"אמשה בן מימון (רמב"ם)ספר המצות <חידושי מהרד"ם>

פיוטרקוב Piotrkowתרע"דמשה בן מימון (רמב"ם)ספר המצות <תוצאות חיים>
ניו יורקתשנ"זיפהן, שמואל בן רפאל אהרןספר המצות הקצר לנשים

ירושליםתשמ"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - ורנר, דודספר המצות הקצר עם הערות וציונים
ירושליםתשכ"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבספר המצות הקצר - 2 כר'

אמשטרדם Amsterdamת"ךמשה בן מימון (רמב"ם)ספר המצות להרמב"ם <מגילת אסתר>
ספר המצות לרמב"ם  כתב יד המבורג
ספר המצות לרמב"ם  כתב יד מינכן

מעלה אדומיםתש"ספיינטוך, אברהם אלטר בן יהודה אריהספר המצות לרמב"ם עם פירוש פקודי ישרים - 2 כר'
בני ברקתשס"זסעדיה בן יוסף גאוןספר המצות לרס"ג <ביאור הגרי"פ פערלא> - 2 כר'
ורשה Warsawתרע"ד - תרע"זסעדיה בן יוסף גאוןספר המצות לרס"ג <ביאורי הגרי"פ פערלא> - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתר"ץסעדיה בן יוסף גאוןספר המצות לרס"ג
פילדלפי Philadelphiaתרע"החפץ בן יצליחספר המצות - 2 כר'
קושטאר"עמשה בן מימון (רמב"ם)ספר המצות - 3 כר'

וינה Viennaתק"פ - תרי"זקוניץ, משה בן מנחם מנדלספר המצרף - ב
מקסיקותשס"טפרץ, מיכאל בן יוסףספר המקדש

אופנבך Offenbachתקמ"ז - תקס"אהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויספר המקנה <ספר הפלאה>
ברטיסלבה Bratislavaתשע"בסופר, זוסמאן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלספר המקנה <מהדורה חדשה> - 3 כר'

בילגורי Bilgorajתר"עיאנובסקי, ישראל יצחק בן אליהוספר המקנה
ירושליםתש"ליוסף בן גרשון איש רוסהייםספר המקנה

ברטיסלבה Bratislavaתרל"ז - תרמ"דסופר, זוסמאן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלספר המקנה - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתש"זספר המקצועותספר המקצועות

וינה Viennaתקע"גמרדכי בן הלל - בנט, מרדכיספר המרדכי <באור מרדכי>
רמת גן Ramat Ganתשל"חמרדכי בן הלל - הלפרין, אברהםספר המרדכי השלם - ב"ק ב

צפתתשנ"בג'יקאטיליה, יוסף בן אברהםספר המשלים
ניו יורקתש"זרבינוביץ, שלוםספר המשקלים



ניו יורקתשכ"אקדמונים - אפפעל, גרשון עורךספר הנייר
וילנאתרנ"טג'יקאטיליה, יוסף בן אברהםספר הניקוד

ירושליםתש"נבאב"ד, יהושע השל בן יצחקספר הנעים - ספר הותיק
ווארשויא,תרכ"ד,אבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףספר הנפש <עם ביאור>

ורשה Warsawתרפ"דאבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףספר הנפש - 2 כר'
אלטדורף Altdorfת"דמילהויזן, יום טוב ליפמאן בן שלמהספר הנצחון
ורשה Warsawתרע"טאלטמאן, שלמהספר הנקור

לונדוןתשכ"אאגמאתי, זכריה בן יהודהספר הנר (כת"י) - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"באגמאתי, זכריה בן יהודהספר הנר - 4 כר'

כתב ידכתב ידואענונו, דודספר הסגולות והתרופות <כתב יד>
ירושליםתשנ"זישיבת כתר שושנים - מכון הכתבספר הסגולות

חש"דבר דע, יצחקספר הסוגיא - 4 כר'
הוד השרוןתשע"דאלמגור, ישראל מאיר בן זכריהספר הסודות - סגולות החכמה

ירושלים Jeruasalemתשס"דרודריגז, אריהספר הסומא
ניו יורקחש"דטייטלבוים, יואלספר הסימנים
ירושליםתשס"בסעדון, בוגיד חנינאספר הסתום

ירושליםחש"דאבן-עזרא, אברהם בן מאירספר העבור - 2 כר'
לונדון Londonתרי"אאברהם בן חייא הנשיאספר העבור

קרקוב Cracowתרמ"בבלין, אליעזר בן יעקבספר העברונות - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשל"האבן עזרא, משה בן יעקבספר העיונים והדיונים

ירושליםתשע"טיצחק בן אבא מאריספר העיטור <מכון כנסת>
ורשה Warsawתרל"ד - תרמ"היצחק בן אבא מאריספר העיטור <שער החדש> - 2 כר'

לבוב Lvovתר"כיצחק בן אבא מאריספר העיטור - 2 כר'
ירושליםתשל"דגליס, יעקבספר העליות לארץ ישראל
ברלין Berlinתרמ"ואבן-עזרא, משה בן יעקבספר הענק הוא התרשיש

לונדון Londonתרס"אאבן-עזרא, אברהם בן מאירספר העצמים
חמ"דחש"דארגון נפשנוספר העקרונות

פרנקפורט דאודר Frankתקמ"חאלבו, יוסף - זלמנוביץ, מנחם מנדל בן אברהם אבספר העקרים <עץ שתול>
ירושלים Jeruasalemתשע"אאלבו, יוסף - נויגרשל, מרדכיספר העקרים <ע"פ טעם בעיקר>

שונצינו Soncinoרמ"ואלבו, יוסףספר העקרים <דפו"ר>
ורשה Warsawתר"צאלבו, יוסףספר העקרים <עץ שתול>

ורשה Warsawתר"ץאלבו, יוסף - לפשיץ גדליה בן שלמהספר העקרים
תל אביב Tel Avivתשי"אאלבו, יוסףספר העקרים - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרפ"וריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליספר הערכים
קרקוב Cracowתרס"גיהודה בן ברזילי מברצלונהספר העתים



קרית ספרספר הפטרות
פרמישלה Przemyslתרמ"דקארא, אביגדור בן יצחק, מיוחס לוספר הפליאה
ירושלים Jerusalemתש"גאשכולי, אהרן זאב בן חיים מאירספר הפלשים
לבוב Lvovתרע"אלייכטר, זאב וולף בן נתנאל מנחםספר הפנים

מודיעין עיליתתשע"דוויטאל, חיים בן יוסףספר הפעולות
תל אביב Tel Avivתשי"ז - תשי"חאבן-חיוג', יהודה בן דוד - אלפסי יהודהספר הפעלים

תל אביב Tel Avivתשי"ז - תשי"חאבן-חיוג', יהודה בן דוד - הולנדר, עקיבאספר הפעלים - מדריך תורה שבע"פ
קניגסברג Koenigsbergתקי"טאפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויספר הפרד"ס - 2 כר'
ניו יורקתשמ"דאשר בן חיים, ממונתשוןספר הפרדס - 2 כר'

חמ"דחש"דידעיה בן אברהם בדרשיספר הפרדס
קושטא Istanbulתקס"בשלמה בן יצחק (רש"י)ספר הפרדס - 3 כר'

תל אביבתשכ"טמשה פרנס מרוטנבורגספר הפרנס עם ביאור אמרי צבי
וילנה Vilnaתרנ"אמשה פרנס מרוטנבורגספר הפרנס
שוול Shavlתרצ"בכהן, שמעון בן יעקב ישעיהוספר הפרעות

ניו יורקתשל"הכהן, בערלספר הפרענומעראנטן
ירושליםתשס"טשוורץ, יואל בן אהרןספר הפרשיות - בראשית נח

ירושליםתשכ"אהורוויץ, אברהם בן פינחס הלויספר הפתגמים
וילנה Vilnaתרנ"חזרחיה בן יצחק הלוי גירונדי (רז"ה)ספר הצבא <ע"פ דבר הצבא>

בני ברקתשנ"זאלטשולר, עזרא בן יהודה ליבספר הצבא עם תקון הצבא
שקלוב Shklovתקס"גזרחיה בן יצחק הלוי גירונדי (רז"ה)ספר הצבא

ירושליםתשנ"זבצרי, עזרא בן יוסףספר הצואות (בעברית ובאנגלית)
ירושליםתשכ"חהאגר, משה בן יעקב שמשון - שפרבר, דודספר הצוואה <לדוד להזכיר>

מונקץ' Mukachevoתרס"דכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןספר הצוואה
בית שמשתשס"ארוט, אהרן בן שמואל יעקבספר הצוואה - 2 כר'

ברטיסלבהתקצ"חאבן-עזרא, אברהם בן מאירספר הצחוק
ירושליםתשס"דאבולעפיא, אברהםספר הצירוף
בני ברקתשנ"ברוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרספר הצלה
ניו יורק New Yorkתרס"דבלום, שמואל בן ידידיה הלויספר הצקלון
פשעמישל,.[תרס"א]בארב, יצחקספר הקבוצה

פילדלפיה Philadelphתשכ"זאברהם בן דוד הלוי (הראב"ד הראשון)ספר הקבלה <מהדורת גרשון כהן>
מנטובהרע"דאברהם בן דוד הלוי (הראב"ד הראשון)ספר הקבלה
כפר דרוםתשס"אמכון התורה והארץספר הקהל

ניו יורק New Yorkתש"חשניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב ברספר הקיצורים
פרג Pragueש"ע-שע"אספר הקנהספר הקנה <קנה בינה>

קורץ Koretsתקמ"דקארא, אביגדור בן יצחק, מיוחס לוספר הקנה - 3 כר'



ניו יורקתשס"דקליין, מנשה בן אליעזר זאבספר הקנינים <משנה הלכות>
ירושליםתשס"חקליין, מנשה בן אליעזר זאבספר הקנינים (משנה הלכות) <טקסט>

ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבספר הראיון זכור לאברהם
שלוניקי Salonikaתרי"געמרם, נתן בן חייםספר הרוחות - 2 כר'

פנו Fanoרס"האלעזר בן יהודה מגרמיזאספר הרוקח <דפו"ר>
ניו יורקתש"סאלעזר בן יהודה מגרמיזאספר הרוקח <מהדורת רוזנפלד> - הלכות תשובה

סעקעלהידחש"דאלעזר בן יהודה מגרמיזאספר הרוקח - 5 כר'
ירושליםתשכ"זספר הרזים - מרגליות, מרדכיספר הרזים
ונציה Veniceש"ואליהו בן אשר הלוי אשכנזיספר הרכבה

ירושלים,תרצ"הקובץ מאמריםספר הרמב"ם של התרביץ
מיאמיתשס"טדי ליאון, משה בן שם טובספר הרמון - ר"ה ויוה"כ

תל אביב,תרצ"חספר השבתספר השבת
חמ"דחש"דרשובסקי, מנשה גד - שינובר, צביספר השבת
ירושליםתשנ"חשטרן, יחיאל מיכלספר השבת

ירושליםתש"ססירוביץ, מאירספר השדה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ומשה בן יצחק בן הנשיאהספר השהם

בית אלתשמ"טישיבת בית אלספר השו"ת - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"חשפירא, אליעזר בן בן-ציון הכהןספר השוהם

בני ברקתשע"דיהודה בן ברזילי מברצלונהספר השטרות (מהדורת ריבלין)
בני ברקתשנ"טשטרן, שמואל אליעזרספר השטרות להלכה ולמעשה

ירושלים Jerusalemתר"צהאיי בן שרירא גאוןספר השטרות
ברלין Berlinתרנ"טיהודה בן ברזילי מברצלונהספר השטרות

בני ברקתשנ"חצברי, שמואל בן יחיאספר השיטות - 4 כר'
ירושליםתשנ"השבזי, שלם בן יוסףספר השירים הגדול והשלם

ירושלים Jerusalemתש"ילוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)ספר השירים
בגדאד Baghdadתרס"ושירים ופיוטיםספר השירים

ניו יורקתשמ"דחייא בן שלמהספר השלחן - 2 כר'
תל אביב,תש"ד,מינץ, בנימין בן בונם -שטיינמן, אליעזרספר השמות של רחובות תל-אביב

ניו יורקתרצ"וקובץ הסתדרות בני א"י באמריקהספר השנה - 2 כר'
ירושליםתשנ"טרב יהודה הכהן ראש הסדרספר השנים לרב יהודה הכהן ראש הסדר

ירושליםתשנ"חחדאד, ישועהספר השעשועים
ברלין Berlinתרנ"ג - תרנ"ואבן-ג'נאח, יונהספר השרשים

רומה Romeרכ"ט-רל"גקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)ספר השרשים - 6 כר'
קרני שומרוןתשס"גשלטר, מרדכיספר השתיקה
ניו יורקתשנ"במשה בן יקותיאל מן האדומיםספר התדיר



ירושליםתשפ"אבעילום שםספר התודה - קונטרס שיר מזמור
ירושליםתשס"דמלוביצקי, אהרןספר התחינות
חמ"דחש"דונשמרתםספר התיקונים

ניו יורקתשמ"חלאש, יוסף יצחק בן ישראלספר התכונה למתחיל
ירושלים Jerusalemתרכ"ווויטאל, חיים בן יוסףספר התכונה - 2 כר'

קורץ Koretsתקמ"דספר התמונהספר התמונה <דפו"ר> - 2 כר'
לעמבערג,תרנ"ב,ספר התמונהספר התמונה
ירושלים Jerusalemתרפ"זאבו אפלח הסרקסטיספר התמר

ירושליםתשע"בזלכה, יעקבספר התניא - מדריך מעשי לעבודת ה'
חולוןתשנ"ונחום, יהודה לוי בן יוסף יחיאספר התעודה ממפעל חשיפת גנזי תימן

לודתשנ"זאלאשקר, יוסףספר התפוח
חמ"דתשע"ואשכנזי, אברהם - קאפילוטו, יעקבספר התקנות <מהדורה חדשה>

ירושליםתשע"גאלבאז, רפאל משה בן שמואלספר התקנות (המגורשים)
ירושלים Jerusalemתרס"דירושלים. מנחם ציוןספר התקנות חברת אור תורה משמורים

לבובתרנ"הסופר, יצחק ליבספר התקנות לדוגמא
ירושלים Jerusalemתרמ"הירושלים. מאה שערים. גמילות חסדיםספר התקנות מחברה גמילות חסדים

ירושליםתרע"חאגודת הפועלים היהודים הראשונה הירושלמית הספר התקנות של אגדת הפועלים היהודים
ירושליםתרס"חספר תקנותספר התקנות של אגודת הכורמים המשותפת של יקבי רא

ירושליםתרמ"גאשכנזי, אברהם - קאפילוטו, יעקבספר התקנות
בני ברקתשנ"ועראקי הכהן, יוסף בן שמעוןספר התרגום

אשקלוןתשס"חברוך בן יצחק מצרפת - פרידמן, יואלספר התרומה הלכות ארץ ישראל (נוסח כת"י לונדון)
ירושליםתשע"וברוך בן יצחק מצרפת - פרידמן, יואלספר התרומה - תשלומי התרומה, לעזי התרומה

ונציה Veniceרפ"גברוך בן יצחק מצרפתספר התרומה - 4 כר'
ירושליםתשע"גפרידמן, יואלספר התרומה - מגמות, מבנה ונוסח

זולקוה Zholkvaתקס"טשמואל בן יצחק הסרדי - פיגו, עזריה בן אפריםספר התרומות עם גדולי תרומה - 3 כר'
ונציה Veniceת"גשמואל בן יצחק הסרדי- פיגו, עזריה בן אפריםספר התרומות עם גדולי תרומה - 2 כר'

שלוניקי Salonikaשנ"ושמואל בן יצחק הסרדיספר התרומות
בני ברקתשס"האליהו בן אשר הלוי אשכנזיספר התשבי - 5 כר'

נתיבותתשע"טאברג'ל, יהונתןספר התשובה
ירושליםתשנ"גכהן, יוסף בן שמואל דודספר התשובה - 3 כר'

תל אביבתש"מפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבספר ויקרא מפוסק ע"פ טעמי המקרא
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גגליקסמאן, ברוך בנדיט בן יעקבספר וכוח
ירושלים - ניו יורקתשכ"זוינברגר-כרמלי, משה  בן שלמהספר וסיף

ברוקליןתשס"דרבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאספר וסיפור
בני ברקתשס"בקרליץ, אברהם ישעיהו (עורך)ספר זיכרון למרן האבי עזרי



המבורג Hamburgתס"טסימנר, זכריה בן יעקבספר זכירה <דפו"ר>
בני ברקתשס"טסימנר, זכריה בן יעקבספר זכירה <עם זכירת מנחם> - 2 כר'

זיטומיר Zhitomirתר"חסימנר, זכריה בן יעקבספר זכירה - 2 כר'
ירושליםתשל"הקלמנוביץ, יעקב אחי דודספר זכר לדוד

ירושלים Jerusalemתש"גווינוגראד, יצחק בן אברהם חייםספר זכרון <ר' יצחק וינאגראד, ר' יוסף אליהו וינאגראד>
ירושליםתש"מלזכר רבי עמרם ברבי משה בלויספר זכרון <מנחת ירושלים - מנחת העומר>

ברטיסלבה Bratislavaתרל"טסופר, משה בן שמואלספר זכרון <חתם סופר> - 2 כר'
לונדוןתשל"טספר זכרוןספר זכרון <להרב זליג פריבלסקי>

בני ברקתשכ"הספר זכרוןספר זכרון <ר' חיים משה יהודה שניידר> - 2 כר'
ברלין Berlinתרמ"חקמחי, יוסף בן יצחקספר זכרון <קמחי>
ירושליםתשנ"זלזכרו של רבי אברהם אבא זיונסספר זכרון אבוא בם

ירושליםתשע"וכולל האברכים שע"י ישיבת מיר רמת שלמהספר זכרון אהלה של תורה - כג
ירושליםתשנ"בלזכרם של רבי אברהם דב וויספיש ורעיתוספר זכרון אילת אהבים אש"ד הנחלים

ברוקליןתשפ"אברניקר, חיים יוסףספר זכרון אמרות ח"י
חמ"דחש"דעטייה, יעקב בן רפאלספר זכרון אמת ליעקב

ירושלים Jeruasalemתשע"דהאיתן, יצחק מאיר בן ישראל - האיתן, יהושע בן יספר זכרון בחקתיך אשתעשע
ירושליםתשס"זלזכר רבי יהודה פרנקלספר זכרון בית יהודה
בני ברקתש"עלזכר ר' אליהו בוזגלוספר זכרון דרכי אליהו
באר שבעתש"סשטינברג, דוב זאב, (עורך)ספר זכרון הצבי והצדק

ירושליםתש"עלזכר האשה הצדקנית מרת באשא ב"ר דוד ע"הספר זכרון הר ציון
ירושליםתשנ"ולזכר רבי פנחס וינטרובספר זכרון זכרון פנחס

ירושליםתש"סלזכרון רבי אברהם דוד שולמןספר זכרון חסדי אברהם
ליקוואדתש"סמכון משנת רבי אהרןספר זכרון יד משה צבי הלוי

ירושליםתשס"טאבן צור, חביב אורי בן שלמהספר זכרון ישרים יעלוזו
ירושליםתשע"זישיבת בית הכרםספר זכרון כרם ישראל

תל אביבתשל"טספר זכרוןספר זכרון לאברהם שפיגלמן
ירושליםתשכ"זספר זכרוןספר זכרון לאריה ליאונה קארפי

ראשון לציוןחש"דאורי בן שחרספר זכרון לגרח"ש ברוק
באר יעקבתשע"גספר זכרוןספר זכרון להג"ר נסים טולידנו

ישיבת אשרי האישספר זכרון להגאון רבי אפרים ראובן זורייבין
ירושליםתשע"טשורין, יעקב (עורך)ספר זכרון להגאון רבי שמואל דוד ורשבצ'יק

ירושליםתשמ"הבניהו, מאיר (עורך)ספר זכרון להרב יצחק נסים זצ"ל - 6 כר'
פטרבורגחרס"טספר זכרוןספר זכרון להרכבי החלק העברי א
פטרבורגתרס"טספר זכרוןספר זכרון להרכבי החלק העברי ב
פטרבורג1908הרכבי, אברהם אליהו בן יעקבספר זכרון להרכבי - החלק הלועזי



תל אביבתרצ"ומושב זקנים תל אביבספר זכרון לחג חצי היובל של מושב הזקנים בתל אביב
ניו יורק New Yorkתשי"חפרישברג, ישראל זאב בן יעקב מנדלספר זכרון לי. ז. פרישברג

תל אביבתשמ"דספר קהילהספר זכרון ליהדות גרוסוורידיין, אוראדאה, נאג'וואראר
ירושליםתשכ"דבניהו, מאיר (עורך)ספר זכרון ליצחק בן צבי - 2 כר'

ירושליםתשנ"חספר זכרוןספר זכרון לע"נ הבחור אביגדור כהן ז"ל
לייפציגתרפ"זספר זכרוןספר זכרון לפוזננסקי (החלק הלועזי)

ירושלים Jerusalemתר"צירושלים. ישיבת חברון "כנסת ישראל"ספר זכרון לקדושי ישיבת חברון
חמ"דתש"מספר קהילהספר זכרון לקהילת קליינווארדיין והסביבה
וורשהתרפ"זספר זכרוןספר זכרון לר' שמואל אברהם פוזננסקי
חמ"דתשמ"זקובץ מאמרים לזכרוספר זכרון לרב ירחמיאל יעקב דושינסקי

בני ברקתשכ"דאויערבאך, משהספר זכרון לרבי יצחק אייזיק הלוי
ירושליםתשל"חקובץ מחקרים לתולדות היהודים באיטליהספר זכרון לשלמה אומברטו נכון
ירושלים Jerusalemתשט"זמאיר, שלמה בן מארקוספר זכרון לשלמה סאלי מאיר

ניו יורקתשמ"אכרמלי, משה - ליף, חייםספר זכרון לשמואל בלקין
ניו יורקתשל"אספר זכרוןספר זכרון לשמואל קלמן מירסקי

בני ברקתשנ"זקרואני, נסים בן יוסף (לזכרו)ספר זכרון מעשה נסים
ישיבת נר יחיאלספר זכרון נר יחיאל

ניו יורקתשכ"חווינשטיין, אברהם אביש הכהן - ספר קהילהספר זכרון סטראפקאוו - סטרופקוב
חמ"דתש"עספר זכרוןספר זכרון עיונים בתענית - 2 כר'

ירושליםתשכ"דישיבת פרעשבורג שבט סופרספר זכרון עמוד השלשה
ירושליםתש"פגרנוט, יעקב אשר (לזכרו)ספר זכרון עקבי אשר

חמ"דתשע"אלזכר רבי יעקב יהודה פולקספר זכרון עקבי יהודה - חולין
ירושליםתשפ"אשבת, משהספר זכרון קדוש יעקב

ירושליםתר"פסלאנט, נתן נטע בן צבי הירשספר זכרון רבינו שמואל סלאנט
ליקוודתשע"ברוטשטטין, יוסף לייב בן מרדכי צביספר זכרון רוח יוסף

חמ"דחש"דפסרמן, אלעזר בן משה מאיר (לזכרו)ספר זכרון שירת אלעזר - בבא קמא
ירושליםתשע"דפטרפרוינד, מרדכי הלוי (עורך)ספר זכרון שירת מרים

לונדון Londonתש"באברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן (עורך)ספר זכרון - למרן ר' חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל
לודז' Lodzתרפ"וגרויבארט, יהודה ליב בן בנימיןספר זכרון
באר יעקבתשנ"חישיבת באר יעקבספר זכרון

ורשה Warsawתרמ"טלרנר, משה יהודה בן שמשון אליעזרספר זכרון - 2 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרס"במאנבי, מרדכי צבי בן בנימיןספר זכרון
ורשה Warsawתרמ"טמערכת האסיףספר זכרון

בודאפעסט,תש"בסופר, משה בן שמואלספר זכרון - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשכ"אפולטיס- סילג'יספר זכרון



באלטימאר,,תש"ג]קאליכמאן, יעקב בן אפריםספר זכרון
ירושלים Jeruasalemתשע"הקלינמן, משה בנימין (אודותיו)ספר זכרון - אבא ז"ל

לונדוןתש"מרבני משפחת אולמןספר זכרון
פרג Pragueת'שפירא, יצחק בן נח כ"ץספר זכרון

פרנקפורט דמין Frankתרל"האליהו בן אשר הלוי אשכנזיספר זכרונות
ירושלים Jerusalemתרצ"הספר זרובבלספר זרובבל ונחמת ציון

קרית ארבעתשמ"הספר זכרוןספר חג"י
ברסלאו Breslauתרכ"חקמחי, יוסף בן יצחקספר חוקה

פראג,שס"טלאנדא, יעקב ברוך בן יהודהספר חזון - 2 כר'
תל אביבתשל"דספר זכרוןספר חיים מישורי
ירושליםתש"לקובץ מחקריםספר חיים שירמן

בילוגראדו,תרט"זאלקלעי, יהודה בן שלמה חיספר חיים
שלוניקי Salonikaתרכ"גפאלאג'י, חיים בן יעקבספר חיים - 2 כר'

חולוןתשע"דשעשוע, יוסף שלום בן חייםספר חיים
בני ברקתשס"גדונולו, שבתי בן אברהם - דוידוביץ, אברהםספר חכמוני
לא ידועחש"דדונולו, שבתי בן אברהםספר חכמוני
ברלין,[תרנ"ב]גולשמידט, אליעזר (מהדיר)ספר חנוך

ניו יורקתשכ"היהודה בן שמואל החסיד - פרייס, אברהם אהרןספר חסידים <משנת אברהם> - 3 כר'
יוזפוב Jozefowתר"ליהודה בן שמואל החסידספר חסידים <ברית עולם>

בולוניה Bolognaרצ"חיהודה בן שמואל החסידספר חסידים <דפו"ר>
ברלין Berlinתרנ"איהודה בן שמואל החסידספר חסידים <מהדורת מקיצי נרדמים - 2 כר'

ורשה Warsawתרס"אהכהן, משה בן אלעזרספר חסידים החדש
פיעטרקוב,תר"עהכהן, משה בן אלעזרספר חסידים תנינא

קלוז' Clujתש"אהכהן, משה בן אלעזרספר חסידים - 2 כר'
פרנקפורט דמין Frankתע"גיהודה בן שמואל החסידספר חסידים - 8 כר'

ונציה Veniceשס"אאזכרי, אלעזר בן משהספר חרדים <דפו"ר> - 2 כר'
ירושליםתש"נאזכרי, אלעזר בן משהספר חרדים השלם

ירושליםתשכ"ואזכרי, אלעזר בן משה - דייטש, חיים יהודה סג"לספר חרדים עם ביאור באר יהודה
ברדיוב Bardejovתרפ"האזכרי, אלעזר בן משהספר חרדים - 4 כר'

תל אביב Tel Avivתש"אצורף, אפריםספר יהושע מפורש בידי אפרים צורף
ירושליםתשס"דפנט, חיים צבי בן יעקבספר יהושע עם פירוש באר חיים
ירושליםתש"לחנוך זונדל בן יוסףספר יהושע עם פירוש פורת יוסף

ירושליםתשע"באבינר, שלמה חיים הכהןספר יהושע עם פירוש - עם קונטרס לימוד תנ"ך
זולקוה Zholkvaתקפ"טבאב"ד, יהושע השל בן יצחקספר יהושע

ירושלים Jerusalemתש"בהרשקוביץ, יהודה - זיידמאן, ישראל איסר בן יהודספר יהושע - 2 כר'



ירושליםתשע"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןספר יהושע - ביאורי הראי"ה
ירושלים Jerusalemתש"ב - תש"גרייכמאן, יהושע מאיר בן נתןספר יהושע

ברליןתרע"דספר יובלספר יובל <דוד הופמן>
ירושליםתשמ"גקובץספר יובל <ר' מרדכי קירשבלום>

ניו יורקתשמ"דקובץספר יובל <רי"ד הלוי סולובייציק> - 2 כר'
יהונסבורגחש"דספר זכרוןספר יובל לכבוד הרב ד"ר אלתר הלוי הילביץ

ירושליםתשכ"אקובץספר יובל לכבוד הרב ד"ר שמעון פדרבוש
ניו יורק New Yorkתשי"חמירסקי, שמואל קלמן בן משה צביספר יובל לכבוד שמואל קלמן מירסקי

ירושליםתשכ"גזכות, אברהם בן שמואלספר יוחסין השלם - 3 כר'
ארה"בתשע"גספר יוחסין למשפחת ברייער גאלדהירש

קרקוב Cracowש"ם-שמ"אזכות, אברהם בן שמואלספר יוחסין - 4 כר'
אנטוורפןתשס"וחש"מספר יוחסין

ירושליםתשנ"זלוי, גבריאל יוסף (עורך)ספר יונה <ביאורים מלוקטים>
וילנה Vilnaתשנ"האליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ספר יונה עם ביאור הגר"א

נוף אילוןתשע"טחלפון, אליהו בן חייםספר יונה עם ביאור
ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןספר יונה עם פירוש דבר ירושלים
קרית ספרתשנ"חבן שושן, יצחק בן יוסףספר יונה עם פירוש ויזרע יצחק
ניו יורקתשנ"יהודי, יעקב יצחקספר יונה עם פירוש כנפי יונה
ירושליםתשס"גוינגורט, מרדכי מנחםספר יונה עם פירוש רזי יונה

בני ברקתשע"המורסייאנו, יעקב רפאל בן שלמהספר יונה עם פירוש שמי ושם אבותי
כתב ידכתב ידיוסיפוןספר יוסיפון <כתב יד ירושלים>

תל אביב Tel Avivתרצ"דיעבץ, זאב בן זוסמאןספר יעבץ
תל אביבתשמ"הקובץספר יעקב לסלוי

בני ברקתשל"ווולף, צבי בנימיןספר יעקב שלמה - שמואל
ירושליםתשע"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ספר יצירה <פירוש הגר"א - מהדורה חדשה>

אמשטרדם Amsterdamתע"בחאגיז, משה בן יעקב ישראלספר יצירה <הקדמת הר"מ חאגיז בלבד>
גרודנו Grodnoתקס"וספר יצירה. תקס"וספר יצירה <פירוש הגר"א דפו"ר>

ירושלים Jerusalemתרל"ה - הסכ'ספר יצירה. תרל"הספר יצירה <ביאור הגר"א - תולדות יצחק>
ירושליםתשס"דשרים, עזראספר יצירה <רזא דיצירה>

ירושליםתשמ"גוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודספר יצירה השלם
ירושליםתשפ"אחבילייו, דודספר יצירה וספר הבהיר עם פירוש רבי דוד חבילייו

חמ"דתשע"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ספר יצירה עם ביאור הגר"א <ברית אליהו>
ירושליםתשל"בסעדיה בן יוסף גאון - קאפח, יוסףספר יצירה עם פי' רס"ג

חמ"דתשע"הבעילום שםספר יצירה עם פירוש יוצר המאורות
סיגט Sighetתר"עאקשטיין, מנחם מנדל בן יוסף שלמהספר יצירה



לונדון Londonתרס"בגרוסברג, מנשה בן יחזקאל יונה - דונש בן תמיםספר יצירה - עם פירוש אבוסהל דונש בן תמים
ירושלים Jerusalemתרל"הכהנא, יצחק בן יהודה ליבספר יצירה - עם תולדות יצחק וביאור הגר"א

מנטובה Mantuaשכ"בספר יצירה. שכ"בספר יצירה
ורשה Warsawתרמ"דספר יצירה. תרמ"דספר יצירה - ט' פירושים

ירושליםתשע"זאריה ליב בן חיים מפרילוקספר יראה
ברלין Berlinתפ"דספר יראה. תפ"דספר יראה

לבוב Lvovתקס"הספר יראה. תקס"הספר יראה - ארחות חיים - מדרש כונן - כולם אהובים
ביתר עיליתתשע"טאליעזר בן שמואל ממץספר יראים <שם חדש - סביב ליראיו> - א

וילנה Vilnaתרנ"ב - תרס"באליעזר בן שמואל ממץספר יראים <תועפות ראם>
פינסק Pinskתרצ"הוואלקין, אהרן בן יעקב צביספר יראים <סביב ליראיו>
ליוורנו - ניו יורקתרי"חטייב, יצחק בן בנימיןספר יראים <ווי העמודים>

ירושליםתשמ"הראבין, שמואל אהרןספר יראים <יראה ואהבה>
בני ברקתשס"חאליעזר בן שמואל ממץספר יראים השלם <מהדורה חדשה> - 3 כר'

ונציה Veniceשכ"ואליעזר בן שמואל ממץספר יראים
ברליןתקל"בשמואל בן יחיאל מהופנברוקספר ישעיה <נחמות ציון>

קרוטושין Krotoszynתר"טתנ"ך. תר"ט. קרוטושיןספר ישעיהו <עם פירוש מלבי"ם>
ירושלים Jeruasalemתשנ"דבית הכנסת ישורוןספר ישרון

ורונה Veronaת"זשמשון בן יצחק מקינוןספר כריתות <התחלת חכמה>
ברוקליןתשכ"אשמשון בן יצחק מקינוןספר כריתות <מעט צר"י ושערי המדות>
ניו יורקתשי"זשמשון בן יצחק מקינוןספר כריתות <מעט צרי ושערי המדות>

ירושליםתשכ"השמשון בן יצחק מקינוןספר כריתות <עיטור סופרים>
ורשה Warsawתרי"דשמשון בן יצחק מקינוןספר כריתות <עם פירוש ליקוטי מרדכי>

ירושליםתשע"גאלבאז, רפאל משה בן שמואלספר כריתות
קושטא Istanbulרע"ושמשון בן יצחק מקינוןספר כריתות - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"טאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעספר כרתי <ספר המדע> - המבואר
ירושלים Jerusalemתר"עבונימוביץ, אברהם אליהו בן חיים הלויספר כתוב

אור עציוןתשס"באריגור, יצחק אריה בן נתןספר לבני מצוה
תל אביב,,[תרצ"ח]טריוואקס, אברהם יצחק בן גבריאלספר מאה שנה - 4 כר'

קיש-קרש Kiskoeroesתרנ"ורובינשטיין, משולם בן יחיאלספר מבי"ט
המבורג Hamburgתקמ"הקמחי, משה בן יוסףספר מהלך

ברגסס Beregovoתרצ"גאלעזר זלמן בן יעקב מסאנט גוארספר מהרי"ל <שאל שלמה>
קידן Kedainiaiתרצ"בשפירא, משה מישל שמואל בן יוסףספר מהרי"ל <עם מזרח שמש ועין השמש>

שקלוב Shklovתקנ"ואלעזר זלמן בן יעקב מסאנט גוארספר מהרי"ל - 4 כר'
ברלין Berlinתרע"אאבן-עקנין, יוסף בן יהודהספר מוסר <פרקי אבות>

ירושליםתשנ"ולא נודע מחברוספר מוסר



קרקוב Cracowתרס"טנתן בן יהודהספר מחכים <ספר המחכים>
ירושליםתשמ"חהגלילי, יוסףספר מירון

ישראלתש"למרקוס יאסטרובספר מלים <יאסטרוב> - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"חמאיר בן ברוך מרוטנבורגספר מנהגים דבי מהר"ם

פיורדאתשל"גישראל בן מרדכי גומפילספר מנהגים דקהלתנו פיורדא יצ"ו <מנהגים דקהילתינו>
ורשהתרנ"חנסים בן יעקב מקירואןספר מעשיות

רומה Romeרל"המשה בן יעקב מקוציספר מצוות גדול (סמ"ג)
ירושליםתשנ"טלקט ספרי מצוות ואזהרותספר מצוות הערוך - 3 כר'

ליקוודתשס"במשה בן יעקב מקוצי - אוסף פירושיםספר מצות גדול (סמ"ג) <עם אוסף פירושים> - 4 כר'
מונקץ' Mukachevo - נתרס"ה  - תשי"טמשה בן יעקב מקוצי -וויס, משה חיים בן אברהם אספר מצות גדול (סמ"ג) <ברית משה> - 2 כר'

שונצינו Soncinoרמ"טמשה בן יעקב מקוציספר מצות גדול (סמ"ג) - 4 כר'
ונציה Veniceרפ"במשה בן יעקב מקוציספר מצות גדול - עשין

ויניציאה,רפ"במשה בן יעקב מקוציספר מצות הגדול
חמ"דחש"דשמש, שמואלספר מקור הברכה

ירושליםתש"עמרדכי בן הללספר מרדכי - בבא מציעא
סנט לואיס,תרצ"אזיוויטץ, משה שמעון בן יחזקאלספר משבח - 2 כר'

סט. לואיס St. Louisתרע"ח - תר"פזיוויטץ, משה שמעון בן יחזקאלספר משבי"ח - 3 כר'
ירושליםתש"פזלוטניק, ישראלספר משכנותיך ישראל

וילנה Vilnaתרכ"טלאנדא, יצחק אליהו בן שמואלספר משלי <כפלים לתושיה, משל ומליצה, מפורש, דברי
בני ברקתשס"טרצאבי, יצחק בן ניסיםספר משלי <בינה במקרא>

ירושליםתשכ"זשכטר, יעקב בן אברהםספר משלי בדברי חז"ל עם ביאור דברי יעקב - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"זיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) - גרומן, פנחסספר משלי עם ביאורי מהר"ל מפראג
ירושליםתשס"דשוורץ, יואל בן אהרןספר משלי עם פירוש דבר ירושלים
נפולי Naplesרמ"זעמנואל בן שלמה הרומיספר משלי עם פירוש עמנואל הרומי

ירושליםתשכ"זבן צבי, יצחקספר נדחי ישראל
'מונקץ Mukachevoתרס"הטראני, משה בן יוסף (מבי"ט)ספר נחמד
בילגורי Bilgorajתר"עתאומים, יוסף בן מאירספר נטריקן

ורשה Warsawתרל"ה - תרצ"בשאפיט, מאיר מארים בן משהספר ניר - 3 כר'
רמת גןתשמ"חשפיגל, יעקב שמואל בן יהודהספר נמוקי יוסף לר' יוסף חביבא - תדפיס

ירושלים Jerusalemתרצ"ופינחס יהודה ליב מלייפניקספר נפלאות
ירושליםתשע"אטריוויש, נפתלי הירץ בן אליעזרספר נפתלי <נפתולי אלקים נפתלתי> - 3 כר'

אמשטרדםתי"איהודה יצחק בן יעקב מחנצ'יןספר סגולה להציל נפשות. וגם אן שפראך
בני ברקתשס"חהקרחי, שלום בן יוסף - הכהן , שלמה בן דוד - שמספר סגולות - לחם שלמה  - מפעלות אלהים - עשר אות

ירושליםתשנ"חקרן התרבות דגל ירושליםספר סוכה וארבעת המינים
ירושלים,תר"ץגורביץ, דוד בן שלמה נחספר סטטיסטי לארץ ישראל תרפ"ט - 1929



ליוורנו Livornoתרל"בגוזלאן, מסעוד בן יוסףספר סמד"ר
תל אביבתשל"בסנהדראי, ישראלספר סנהדראי

ירושלם,תרצ"ד)בארו, ישעיה בן בן-ציוןספר סניגור - 3 כר'
לבובתרט"זקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןספר סת"ם

לובלין Lublinשע"העברונות. שע"הספר עברנות שע"ה
ירושלים Jerusalemתרע"גטאראב, עזרא בן אליהו הכהןספר עזרא

ירושליםתשמ"טצלניק, נחמן הלויספר עצרת - 3 כר'
ירושליםתשע"וגולדמן, גבריאל, בורנשטיין מנחםספר פוע"ה - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"טתפילות. פיוטיםספר פזמונים
ניו יורקתש"יאסף, שמחהספר פסקים לר"י הזקן ר"ת ושאר בעלי תוספות

מנצ'סטר Manchesterתרפ"חלוין, צבי הירש בן אברהם הלויספר צב"א
חמ"דתשע"טבעילום שםספר צדיק
ניו יורק New Yorkתרס"ברובינזון, צבי הירש בן יצחק אייזיקספר צהר
פירט Fuerthתקפ"זאבן-עזרא, אברהם בן מאירספר צחות
ירושלים Jerusalemתש"הצייטלין, הלל בן אהרן אליעזרספר צייטלין
ירושליםתשל"חהומינר, שמואל בן מרדכיספר קדושה
ניו יורקתשכ"זאונגר, מנשהספר קדושים

ורשה Warsawתרל"אאבן-ברוך, ברוך בן משה - אפרים בן צבי הירש הלספר קהלת <עם ביאור כוכב מיעקב ושבט מאפרים>
גרודנו Grodnoתקס"דפינחס בן יהודה מפולוצקספר קהלת <דרך החיים>

ירושליםתשס"זלא נודע למיספר קושיות
ורשה Warsawתר"ךישראל בן אליעזר (בעש"ט)ספר קטן <פירושו הודו, כונות מקוה>

תל אביב,תשי"זספר קהילהספר קילץ
בני ברק Bene Berakתשמ"חהכהן, דניאל עזראספר קצור על פי בן איש חי - שנה א

ירושליםתתשנ"ואהרן בן אברהם מקרדינא - שמשון בן פסח מאוסספר קרניים <דן ידין - 2 כר'
זיטומיר Zhitomirתקס"האהרן בן אברהם מקרדינאספר קרניים <דן ידין - פרשת אליעזר>

אמשטרדם Amsterdamתקכ"האהרן בן אברהם מקרדינאספר קרניים <דן ידין> - 2 כר'
ליוורנו Livornoתקפ"האהרן בן אברהם מקרדינאספר קרניים <קרן הצבי>

קורץ Koretsתקמ"האהרן בן אברהם מקרדינאספר קרניים
ונציה Veniceרפ"א - רפ"באלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)ספר רב אלפס - 4 כר'
קראקאשנ"חמרדכי בן הללספר רב מרדכי - 2 כר'

ירושליםתש"עוקסלשטיין, אהרןספר רבותינו
ירושליםתשמ"טדייטש, יוסף יצחקספר רבי שמעון בר יוחאי

חולוןתשע"דשעשוע, יוסף שלום בן חייםספר רחל
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"דריקאנאטי, מנחם בן בנימין - לוריא, משה בצלאל בספר ריקאנטי <מעשה בצלאל>

ירושלים,ת"ששווארץ, מאיר בן אהרןספר רמ"ז



רמת השרוןתשכ"דרמת השרוןספר רמת השרון
ורשהתרע"בליינר, חיים שמחהספר רפואות הגדול

סיגט Sighetתרס"ד-תרס"המשה בן מימון (רמב"ם) - גרוסברג, מנשה בן יחזקספר רפואות - חבל מנשה
וינה Viennaתרפ"זסגולות ורפואות. תרפ"זספר רפואות

ניו יורקתשנ"חאלעזר בן יהודה מגרמיזאספר רקח <מהדורת רוזנפלד> - הקדמה הלכות חסידות
ירושלים Jerusalemתש"אספר רש"יספר רש"י - 3 כר'

בואינוס איירס,ת"ש - (תש"בשלמה בן יצחק (רש"י)ספר רש"י
וילנה Vilnaתרכ"א - תרכ"זברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבספר שאילתות <העמק שאלה - 3 כר'

ירושליםת"שברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבספר שאילתות <העמק שאלה> - 3 כר'
ירושלים Jerusalemת"שפיק, ישעיהו בן יהודה ליבספר שאילתות <שאילת שלום, ראשון לציון - 2 כר'

ווילנאתרס"הפיק, ישעיהו בן יהודה ליבספר שאילתות <שאילת שלום, שואל כענין>
מודיעין עיליתתשע"חגרין, אלחנןספר שאלת המטוטלת

רמת גןתשנ"במחקרים בלשון העברית ובמסורות העדותספר שבטיאל
אלון שבותתשע"דרוזן, ישראל בן דבספר שופטים בגובה חז"ל
ירושליםתשע"באבינר, שלמה חיים הכהןספר שופטים עם פירוש

ירושלים Jerusalemתשי"דמאנצור, צאלח בן יעקבספר שירים
קרקוב Cracowשמ"אמת, משה בן אברהםספר של תריג מצות

פרנקפורט דמייןתרפ"גוולף,פנחסספר שמואל <עם פירוש בגרמנית> - שמואל א
ירושלים Jerusalemתרפ"גמוהליבר, שמואל בן יהודה ליבספר שמואל

אלטונה Altonaתקי"חעמדין, יעקב ישראל בן צביספר שמוש - 2 כר'
תל אביבתש"מפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבספר שמות מפוסק ע"פ טעמי המקרא

ירושליםתשע"גאבינר, שלמה חיים הכהןספר שמות עם פירוש - 2 כר'
ונציה Veniceתי"זשמחה בן גרשון הכהןספר שמות

כתב ידכתב ידחיבורים שונים בכתב ידספר שמירה וסגולה <כת"י>
תימןכתב ידצלא התפרשספר שמירה, תפלות סגולות ורפואות (כת"י)

רדלהים Roedelheimתקס"אגרשון בן שלמהספר שער השמים - 2 כר'
ברלין Berlinתרפ"האבן-זבארה, יוסף בן מאירספר שעשועים - 2 כר'
ישראלתש"עספר תגי - אלעזר בן יהודה מגרמיזאספר תגי - ספר תגין

פריס Parisתרכ"וספר תגיןספר תגין - 2 כר'
הלל בן שמואל מווירונהספר תגמולי הנפש

ירושליםתשס"טבן רמוך, אברהם בן חייםספר תהילים עם פירוש רבי אברהם בן רמוך
ישראלתשנ"גבן אור, סעדיה בן עוואדספר תהלים <קדש הלולים - 2 כר'

ירושליםתשנ"גוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודספר תהלים <אור עולם>
אמשטרדם Amsterdamתרי"בחיים בן יששכר בר מאמשטרדםספר תהלים <תהלת ה'>

וילנה Vilnaתרנ"אלאנדא, יצחק אליהו בן שמואלספר תהלים <כפלים לתושיה>



ניו יורקתשע"ולאנדסברג, משהספר תהלים <דברי משה>
ירושליםתשע"במלמד, רחמים הכהן - מלמד, יעקב חיים הכהןספר תהלים <עתרת רחמים, נאוה תהילה>

ורשה Warsawתרמ"גמשה בן גרשון מזאלשיןספר תהלים <משפט צדק> - 2 כר'
ירושליםתשס"זסופר, אברהם שמואל בנימין בן משה - ארנפלד, שספר תהלים <תהלות סופרים>

ונציה Veniceש"טעטיה, שלמה בן שם-טובספר תהלים <ע"פ שלמה עתיה>
בני ברקתשס"גצאלח, יחיא בן יוסףספר תהלים <חלק הדקדוק>

ירושליםתשנ"ורולניק, שמואל אליעזרספר תהלים <תהלות שמואל>
ירושליםתשס"זזביחי, פנחס בן רפאלספר תהלים המבואר והמדויק עטרת פז

ירושליםתשנ"זבן עבו, משה בן מסעודספר תהלים המפואר עם ביאור תפילה למשה
וילנה Vilnaתרמ"זתנ"ך. תרמ"ז. וילנהספר תהלים ומעמדות <עם ילקוט, ועוד פירושים והוספות

ירושליםתשע"גאבינר, שלמה חיים הכהןספר תהלים ופרק שירה עם פירוש
ניו יורקתש"גיפה, בן ציוןספר תהלים ושירי ציון בחרוזים

אנטוורפןתשס"הספר תהלים יוסף חייםספר תהלים יוסף חיים
תל אביבתש"מפרלמן, מיכאל בן בנימין יעקבספר תהלים מפוסק ע"פ טעמי המקרא

ניו יורקתשע"גלנגנר, יצחק אייזקספר תהלים ע"פ קן צפור
ניו יורקלנטשיץ, שאולספר תהלים עם לוח חשבון גימטריאות

ב"בתש"עמורסייאנו, יעקב רפאל בן שלמהספר תהלים עם פירוש אהל שלמה
קרית ספרתשס"ובן שושן, יצחק בן יוסףספר תהלים עם פירוש אשרי האיש

תל אביבתשנ"טיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)ספר תהלים עם פירוש המהר"ל מפראג
ניו יורקתש"סטייטלבוים, חיים צביספר תהלים עם פירוש עצי חיים

ירושליםתשנ"דהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויספר תהלים עם פירוש פנים יפות השלם
תל אביבתשכ"חפנחס, יצחק אריה ליב בן אברהם צביספר תהלים עם פירוש פשוטו של מקרא

נפולי Naplesרמ"זקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)ספר תהלים עם פירוש רד"ק
ירושליםתשמ"גווראמאן, אברהם דוד בן אשרספר תהלים עם פירוש תהלה לדוד - 3 כר'
שלוניקי Salonikaרפ"ברבי דוד קמחי, רבי יוסף חיוןספר תהלים עם פירושי רד"ק ור' יוסף חיון
תל אביבתשס"בפרדס, חיים מאניס בן אברהם יששכר הלויספר תהלים עם פירש"י מבואר ומפורש

טבריהחש"דמשולם, אברהםספר תהלים - משה פירש
בני ברקתש"מראט, יצחק איזיק הכהןספר תולדות חיי - דברי הימים

ארה"בחש"דהופמן, יעקבספר תורה המיוחד של הרה"ק מאפטא
יוהנסבורגתרס"גספר תקנותספר תקנות - עדת ישראל אורטודוקסים דיאהאנגעסבורג

חיפהחש"דאוחנה, נסים בנימיןספר תרי"ג מצות
ורשה Warsawתרס"אשמשון בן צדוק - לוריא, משה בצלאל בן שרגא פיספר תשב"ץ <תשב"ץ קטן> ע"פ שבעת הנרות

ירושליםתשל"דשמשון בן צדוק - לוריא, משה בצלאל בן שרגא פיספר תשב"ץ <תשב"ץ קטן> ע"פ שבעת הנרות והוספות
ורשה Warsawתרל"ושמשון בן צדוקספר תשב"ץ <תשב"ץ קטן> - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"השמשון בן צדוקספר תשב"ץ <תשב"ץ קטן> <מהדורת שניאורסון>



וינה Viennaתר"לשטרן, שלמה זלמן בן גוטליבספר תשובות <תלמידי מנחם ותלמיד דונש>
ונציה Veniceש"ה - ש"וספרא. ש"הספרא <דפו"ר> - 2 כר'

ורשה Warsawתרכ"ושמשון בן אברהם משאנץספרא <ר"ש משאנץ>
דרוהוביץ' Drogobychתרנ"וטויבש, חיים בן שלוםספרא דאגדתא
פילדלפיה Philadelphתרצ"דליבוביץ,  נחמיה שמואלספרא דאגדתא

בית שמשתשע"גאופמן, אברהם חיים בן חנוך העניךספרא דאפטרתא
בית שמשתשע"טאופמן, אברהם חייםספרא דאפטרתא - ביאור על ההפטרות

בוקרסט Bucharestתר"כמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלספרא דבי רב <מלבי"ם>
ניו יורקתשמ"טתורת כהניםספרא דבי רב <מהדורת פינקלשטיין> - 5 כר'

ברסלאו Breslauתרע"האיש שלום, מאירספרא דבי רב
ירושלים Jerusalemתשי"טספרא. תשי"טספרא דבי רב

ירושליםתשמ"ואליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ספרא דצניעותא <הגר"א> - 3 כר'
ירושליםתשע"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ספרא דצניעותא <פירוש הגר"א - מהדורה חדשה>

ירושליםתשל"זהכהן, שלמהספרא דצניעותא <יפה שעה>
ירושליםתשל"הוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודספרא דצניעותא <נתיבות יאיר>

וילנה Vilnaתרמ"בזוהר. ספרא דצניעותא. תרמ"בספרא דצניעותא <הגר"א> עם הערות כ"י מבעל הלשם -
צפתתשפ"אמזרחי, יחזקאלספרא דצניעותא <אור הזהר>

ירושליםתשע"חתמרליש, יעקב בן אליעזרספרא דצניעותא דיעקב <מהדורה חדשה>
אמשטרדם Amsterdamתכ"טתמרליש, יעקב בן אליעזרספרא דצניעותא דיעקב - 2 כר'

מונסיתשע"וטויבער, עמרם נתן הלויספרא דשלמה
ירושליםתשל"השמש, דודספרא וסייפא
תל אביב Tel Avivתשל"בפרנקל, קלמן אליעזר בן אברהם אבאספרא חדתא

ניו יורקתשמ"חשטרסר, יהודה הכהן -  פרל, אהרן הכהןספרא רבה דישראל
ניו יורק New Yorkתשי"דכהן, שמואל מניו יורקספרא - א
ירושליםתש"פקובץ תורני להלכות סת"םספרא - א

ירושליםתשס"ומרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכיספרד וגירוש קנ"א
ירושלים,תרפ"דלוק, הרי צ'ארלסספרה של ארץ ישראל

ירושליםתשל"ופכטר, מרדכיספרות הדרוש והמוסר של חכמי צפת
ורשה Warsawתרפ"ב - תרפ"גכהנא, אברהם בן מרדכיספרות ההסטוריא הישראלית - 2 כר'

ירושליםתשנ"גבן אבו, י (עורך)ספרות יהודית על אדמת ספרד (אנגלית)
ורשה Warsawתרנ"זשטיינשניידר, משה בן יעקבספרות ישראל - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתש"הרפאל, יצחק בן שמואל צביספרות ציונית דתית

המבורג Hamburgתקמ"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ספרי <הגהות הגר"א כת"י>
וינה Viennaתרכ"דספרי תרכ"ד. איש שלום, מאירספרי <מאיר עין>

ברלין Berlinת"שספריספרי <מהדורת פינקלשטיין>



ונציה Veniceש"וספרי. ש"וספרי <דפו"ר> - 2 כר'
זולצבך Sulzbachתקס"בספרי. תקס"בספרי <עם קונטרס אחרון>

דירנפורט Dyhernfurthתקע"א - תק"פספרי. תקע"אספרי <זרע אברהם>
וילנה Vilnaתרכ"וספרי. תרכ"וספרי <הגהות הגר"א>

ירושלים ניו יורקתשנ"גספרי. תשנ"גספרי <מהדורת פינקלשטיין הורביץ> - דברים
ירושליםתשכ"טלקט ספריםספרי אבות החסידות בארץ הקודש

בני ברקתש"ןמרגליות, מאיר בן צבי הירשספרי אור עולם - סוד יכין ובועז, הדרך הטוב והישר, כתנ
ירושליםתשנ"זהראל, ירוןספרי אר"ץ

ירושלים Jerusalemתשי"ד - תשכ"אוולק, צבי הירש בן עזריאל הכהןספרי במדבר - 3 כר'
ירושליםחש"דספריספרי במדבר - גירסת הגר"א

בני ברקתשל"חאפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויספרי בעל הפרדס - 2 כר'
לונדון Londonתשי"טשטרויס, ברוך בן יעקב מאירספרי ברוך (אהל ברוך)

וילנה Vilnaתרמ"זבובר, שלמה בן ישעיה אברהם הלויספרי דאגדתא על מגילת אסתר <לקח טוב>
וילנה Vilnaתרמ"זבובר, שלמה בן ישעיה אברהם הלויספרי דאגדתא על מגילת אסתר

ירושלים ניו יורקתשנ"גספרי. תשנ"גספרי דבי רב וספרא זוטא <מהדורת פינקלשטיין הורביץ>
שלוניקי Salonikaתקנ"טפארדו, דוד בן יעקבספרי דבי רב - 5 כר'

ורשה Warsawתרנ"טהלוי, אליעזר בן מרדכי יעקבספרי הזכרונות לסיר משה מונטיפיורי ורעיתו יהודית - 2
ניו יורקתשמ"אכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב- קויפמן, צבי בן נתספרי החפץ חיים באידיש - 3 כר'

לקט ספריםספרי היהודי הקדוש מפרשיסחא ובניו - נפלאות היהודי,
ירושליםתשע"גהופשטיין, ישראל בן שבתיספרי המגיד מקאזניץ - יקר מפז, שארית ישראל, תהלות

ירושליםתשל"וספרי הערכים בקבלה - מאורי אור, ציצים ופרחים, כל הנקרא בשמי
ישראלתשמ"זבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)ספרי הרשב"א - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"בבן שלמה, שובאל בן אליעזרספרי הרשב"ש - מבאר המים על מקואות - שו"ע
ירושליםתשע"חבן שלמה, שובאל בן אלעזרספרי הרשב"ש - 5 כר'

ירושליםתשס"וקלירס, יהודה לייב בן שמואלספרי התורה של אבות החסידות
בני ברקתשנ"טליינר, גרשון חנוך בן יעקבספרי התכלת <מהדורה חדשה>
ברגסס Beregovoתרצ"חהיגר, מיכאל בן דודספרי התנאים בתקופת הגאונים

ירושלים Jerusalemתש"זגרבוז, אפרים זאב בן צבי אריהספרי זוטא <ספירי אפרים>
ניו יורקתשכ"חליברמן, שאול בן משהספרי זוטא <תלמודה של קיסרין>

ירושליםתשע"וספרי זוטא. תשע"וספרי זוטא <זית רענן, עטרת יוסף>
ברסלויתר"עהורוביץ, ש.ח.ספרי זוטא במדבר - מתוך הילקוט שמעוני ומקורות אחר

פלשן Pleszewתרנ"ה -תרס"זספרי זוטא. תרנ"הספרי זוטא - 2 כר'
לודז' Lodzתרפ"טספרי זוטא. תרפ"טספרי זוטא - 2 כר'

אזמיר Izmirתרמ"אפאלאג'י, חיים בן יעקבספרי חיים
ירושליםתשל"והלוי, שושנה בת יעקב יהושעספרי ירושלים הראשונים



ירושליםתש"לבן מנחם, נפתליספרי מוסד הרב קוק
ירושליםתשס"זמשי זהב, מנחם מנדלספרי מנחם מנדל - 38 כר'

אמסטרדםתי"אמשנה בן ישראלספרי מנשה בן ישראל - 3 כר'
ברלין Berlinת"שספרי. ת"שספרי על ספר דברים
ירשליםתשס"וארלנגר, יצחק משה בן יוסףספרי קבלת הגאונים

ירושליםתשס"דאלעזר בן יהודה מגרמיזאספרי ר"א מגרמייזא בעל הרוקח - 2 כר'
ירושליםתשכ"זתא שמע, ישראלספרי ראשונים

ברוקליןתשע"במערכת בית צדיקים (באבוב)ספרי רבותינו לימי הקיץ
רבותינו לבית גורספרי רבותינו לפסח

ירושלים Jerusalemתשס"חידיד, אליעזר רחמים בן יום טוב הלויספרי רבי אליעזר ידיד הלוי <שבחי מהר"ם>
בני ברקתשע"דחורי, חיים בן אברהם זקןספרי רבי חיים חורי - 2 כר'

פריס Parisתרנ"ג - תרנ"טסעדיה בן יוסף גאוןספרי רבינו סעדיה גאון - ספר הירושות
ניו יורקתשד"מגרוס, שלום יהודה (וליקוטי ספרים)ספרי שמירת מצוות כהלכתן - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"ט - תשכ"אברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבספרי - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתש"חהילל בן אליקים מארץ יווןספרי - 2 כר'

זולצבך Sulzbachתקס"בספרי. תקס"בספרי
לבוב Lvovתרכ"וספרי. תרכ"וספרי

ליפציג Leipzigתרע"זספרי. תרע"זספרי - <הורוויץ>
ניו יורקתשע"חספרי. תשס"ט. ע"פ המיוחס לראב"דספרי - עם פירוש המיוחס לראב"ד

ירושליםתשס"חטבצ'ניק, דודספרים  בספרדית - כשרות
שיקאגותשס"ח?NAME#ספרים באנגלית - ציבי ציונים מדור דור

לונדוןתשכ"א?NAME#ספרים באנגלית - תקון המתוקן לקריאת המגילה
A Rabbi's Faith - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתש"ה

MEDITATIONS ON THE SIDDUR - ספרים באנגלית#NAME?תל אביבתשכ"ו
TALES FROM THE ZOHAR 1 - ספרים באנגלית#NAME?ירושלים

ירושלים?NAME#ספרים באנגלית - 9 כר'
ירושליםתשנ"ד?NAME#ספרים באנגלית - 4 כר'
ירושליםתשנ"ב?NAME#ספרים באנגלית - 2 כר'

What The Jews Belive - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתשי"א
hael Hirsch's commentary on the - ספרים באנגלית#NAME?תש"ח- New York ניו יורק

The Jewish Marriage - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתשט"ז
A Word in Season - ספרים באנגלית#NAME?לונדוןתשי"ט
Jewish Homiletics - ספרים באנגלית#NAME?לונדוןתרצ"ז

H FOLK ART OVER THE AGES - ספרים באנגלית#NAME?1977ירושלים
ירושלים?NAME#ספרים באנגלית - 2 כר'



Gateway to the Mishnah - ספרים באנגלית#NAME?לונדוןתשט"ו
Laws and Customs of Israel  1- ספרים באנגלית#NAME?לונדוןתר"צ

Judaism Eternal - ספרים באנגלית#NAME?לונדוןתשי"ט
THE JEW AND HIS DUTIES - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתשי"ג

A WORD IN SEASON - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתש"ד
The Eternal Fount - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתש"א

The Face That Shone - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםתשמ"א
PRACTICAL GRAMMAR - ספרים באנגלית#NAME?לונדוןתרצ"ט

TOWARD SINAI -  ספרים באנגלית#NAME?ני יורקתרפ"ט
mmandments in a changing world - ספרים באנגלית#NAME?תש"ד- New York ניו יורק

The Jewish Festivals - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתש"ח
A NEW WORLD IS BORN - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתש"ג

A GUIDE to shatbez - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםתשמ"ט
CE OF THE JEWISH HOLIDAYS - ספרים באנגלית#NAME?חמ"דתשע"א

The Secret Of The Jew - ספרים באנגלית#NAME?תר"צOakland אוקלנד
ניו יורקתשי"ח?NAME#ספרים באנגלית - מדריך למחזור של ר"ה ויוה"כ

RAMBLES IN STORY LAND - ספרים באנגלית#NAME?לונדוןתרע"ז
חמ"דתשע"ו?NAME#ספרים באנגלית - 2 כר'

st Jewish Sermons of 5715-5716 - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתשי"ז
ירושליםתשס"ד?NAME#ספרים באנגלית - 2 כר'

לונדוןתרע"ג?NAME#ספרים באנגלית - שיר ושבחה
BAR MITZVAH - ספרים באנגלית#NAME?תרצ"א- New York ניו יורק

AUTHORITATIVE RESPONSES - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתשע"ט
לונדוןתרצ"א?NAME#ספרים באנגלית - 2 כר'

jewish religious education - ספרים באנגלית#NAME?לונדוןתש"ג
the voice of dhe spring - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםתשנ"ז

The Yom Kippur Avodah - ספרים באנגלית#NAME?
THE UPROOTED - ספרים באנגלית#NAME?חיפהתשס"ב

חיפהתשס"ט?NAME#ספרים באנגלית - 4 כר'
בני ברקתשע"ח?NAME#ספרים באנגלית - חיים בריאים כהלכה

ירושלים - ניו יורקתשל"ד?NAME#ספרים באנגלית - 2 כר'
ניו יורקתשע"ב?NAME#ספרים באנגלית - 3 כר'

the housekeeper in the home - ספרים באנגלית#NAME?ברוקליןתשע"ד
d philosophy of religious Zionism - ספרים באנגלית#NAME?1949ניו יורק

The Lesson of AMALEK - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםתשנ"ז



חמ"דחש"ד?NAME#ספרים באנגלית - 36 כר'
ARY CODE OF TEN PER CENT - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםתשמ"ה

The thirteen principles of faith - ספרים באנגלית#NAME?מודעין עליתתש"פ
Days of splndor - ספרים באנגלית#NAME?מודיעין עיליתתשע"ז

ירושליםתשס"ז?NAME#ספרים באנגלית - 14 כר'
ניו יורק New York -תשנ"ה?NAME#ספרים באנגלית - עיונים שביבים ובאורים על הגדה של פ

ניו יורקתשנ"ט?NAME#ספרים באנגלית - 4 כר'
ליקווד נ. ג' Lakewooתש"פ?NAME#ספרים באנגלית - 4 כר'

בני ברק?NAME#ספרים באנגלית - מנחת ישראל - כיבוד אב ואם
E TO MIDOTH IMPROVEMENT - ספרים באנגלית#NAME?תל אביבתשנ"א

OUR LIFE'S AIM - ספרים באנגלית#NAME?תל אביבתשל"ח
THE JEWISH SABBATH - ספרים באנגלית#NAME?חמ"דתרע"ב

ניו יורקNAME?1974#ספרים באנגלית - 3 כר'
The Sun Cycle - ספרים באנגלית#NAME?מונסיתשס"ט

חמ"דחש"ד?NAME#ספרים באנגלית - עיוני תפילה
THE ISHMAELITE EXILE - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםחש"ד

HUSBAND AND WIFE - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםתשמ"ה
BAR MI - ספרים באנגלית#NAME?חמ"דתשע"ד

ירושליםתש"ע?NAME#ספרים באנגלית - 2 כר'
fetz Hayyim on the Days Of Awe - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםתשל"ז

שיקאגא Chicagoתשע"ב?NAME#ספרים באנגלית - הלכות נזקי שכנים
לונדוןתשע"ה?NAME#ספרים באנגלית - אמור אל הכהנים

TheMANHATTAN ERUV - ספרים באנגלית#NAME?ניו ג'רסיתשמ"ו
UID TO MASECHET CHULIN - 2 - ספרים באנגלית#NAME?תשס"ד
A IN LIGHT OF THE YEAR 2000 - ספרים באנגלית#NAME?תשנ"הJeruasalem ירושלים

the stolen light - ספרים באנגלית#NAME?
our lost treasure - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםתש"ע

אוקלנד Oaklandתר"ץ?NAME#ספרים באנגלית - סוד נצח ישראל
בני ברקתש"ע?NAME#ספרים באנגלית - guide to minhag ashkenaz <גירס

ES PERFECT AND IMPERFECT - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתשנ"ה
ment in Jewish Thought and Law - ספרים באנגלית#NAME?ירושלים

prophecy providence - ספרים באנגלית#NAME?תשנ"חJeruasalem ירושלים
REI'ACH HASADEH - ספרים באנגלית#NAME?ירושלים - ניו יורקתשס"ג

AKEIDA - ספרים באנגלית#NAME?חמ"דתשע"ו
ירושליםתשע"ו?NAME#ספרים באנגלית - 3 כר'



THE INSIDE STORY - ספרים באנגלית#NAME?מנשסתרתשע"ב
MEN of FAITH - ספרים באנגלית#NAME?תשע"דJeruasalem ירושלים

To Fill The Earth - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתשע"ו
WELLSPRINGS OF TORAH - 2 - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתשכ"ט

Sheva Kehillos - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםתשע"ה
ניו יורקתשע"ו?NAME#ספרים באנגלית - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתשמ"ז?NAME#ספרים באנגלית - 2 כר'

חמ"דתשע"ו?NAME#ספרים באנגלית - נגילה ונשמחה
how to teach torah - ספרים באנגלית#NAME?חמ"דחש"ד

בני ברקתשמ"ט?NAME#ספרים באנגלית - 8 כר'
Conference of European Rabbis - ספרים באנגלית#NAME?תשס"חJeruasalem ירושלים

Bat Kohen To a Kohen - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתשע"ט
and Locusts in Jewish Tradhition - ספרים באנגלית#NAME?תשע"זJeruasalem ירושלים

A LIGHT UNTO THE NATIONS - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםתשמ"ח
ירושליםתשנ"ח?NAME#ספרים באנגלית - Mashgiach המשגיח (אנגלית)

ranquiliy in the Home - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםתשס"ג
חמ"דחש"ד?NAME#ספרים באנגלית - שיחות רבי משה אהרן שטרן
BRESLEV a guide to life - ספרים באנגלית#NAME?ירושליםתשע"ב

ירושליםתשל"ה?NAME#ספרים באנגלית - 3 כר'
בני ברקתשנ"ח?NAME#ספרים באנגלית - רבי אליעזר אשכנזי

mplete Gude To The Arba Minim - ספרים באנגלית#NAME?לייקוואודתשע"א
Medical Halacha for Everyone - ספרים באנגליתAbraham, Abraham Sישראלתש"מ

Our Sages Say - ספרים באנגליתApfel, Josephלידסתשי"ב
Collected Essays - ספרים באנגליתBreslauer, Shlomo Mordechaiתשס"וLakewoo 'ליקווד נ. ג

Gateshead - ספרים באנגליתDansky, Miriamישראל ?תשנ"ב
Massa Halacha 1 - ספרים באנגליתEisenbach, Mosheh Shmuelישראלתשל"ח
The Jewish Face - ספרים באנגליתElias, Miriamניו יורקתשכ"ח

Sheitels  - ספרים באנגליתFalk, Pesach Eliyahuגיטסהדתשס"ג
Gateway to the Mishna  - ספרים באנגליתFishman, Isidoreלונדוןתשט"ז

Halichos Bas Yisrael - ספרים באנגליתFuchs, Yitzchak Yaacovישראל ?תשמ"ה
 Jewish Woman and Her Home  - ספרים באנגליתGoldin, Hyman Eניו יורקתש"א

Year Calandar 150 - ספרים באנגליתGreenfield, Mחמ"דתשכ"ג
The Golden Heritage - ספרים באנגליתHausdorff, David Mניו יורקתשכ"ו

A History of the Jews in England - ספרים באנגליתHyamson, Albertלונדוןתרס"ח
Everyman's Judaism  - ספרים באנגליתLehrman, S Mלונדוןתשי"ח



Reflections under the Moon 2 -ספרים באנגליתMerel, Nathanירושליםתשס"ט
Gateway to Happiness - ספרים באנגליתPliskin, Zeligתשמ"ג

What is the Reason - Pesach - ספרים באנגליתPress, Chaimניו יורקתשל"ו
from Jacob's Well of Knowledge - ספרים באנגליתShine, Jacobמנצסטרתשמ"ג
etz Chaim on the Yamim Noraim - ספרים באנגליתZaretsky, Davidירושליםתשל"ז

ירושליםחש"דvatch, dovidספרים באנגלית - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתשנ"vאלשיך, משה בן חייםספרים באנגלית - 9 כר'

לונדוןתשט"ואנסבבכר, יונהספרים באנגלית - משנה למוסר
Shalom Aleichem - ירושליםתש"עבן דוד, שילה בן דרורספרים באנגלית

THE GIFT OF LIFE - חמ"דתש"פבעילום שםספרים באנגלית
חמ"דחש"דברסלבספרים באנגלית - 6 כר'

BITACHON - חמ"דחש"דגודלברגר, קלמןספרים באנגלית
ניו יורקתש"הגליונותספרים באנגלית - שלה 1-24

מנצסטרתש"פכהן, אברהם דובספרים באנגלית - 2 כר'
חמ"דחש"דלימן, דניאל חנן בן שלמהספרים באנגלית - 5 כר'

he sabbath, digital water meters - חמ"דתשע"דמשמרת השבתספרים באנגלית
siporay-masiyos - חמ"דתשע"דנחמן בן שמחה מברסלב - קאופמן, נסיםספרים באנגלית

חמ"דחש"דנחמן בן שמחה מברסלבספרים באנגלית - 2 כר'
The heritage of hashem - בני ברקתשע"דקאהן, יעקב משה בן יצחק הכהןספרים באנגלית

Chasdei Hashem - ניו יורקחש"דקריגר, מרדכי אהרן בן זאבספרים באנגלית
Dr Leo Munk -מרברוג1918ספרים בגרמנית
פרנקפורט דמייןתר"פ?NAME#ספרים בגרמנית - נפתולי נפתלי

oten zu ben Wochenabschnitten - ספרים בגרמנית#NAME?תשס"חJeruasalem ירושלים
פרנקפורטתרס"ט?NAME#ספרים בגרמנית - תורת נשים

וינה  Viennaתרנ"ו?NAME#ספרים בגרמנית - אונקלוס ועקילס
DER BABYLONISCHE TALMUD - ברליןתרצ"דתלמוד בבלי. תרצ"ד. ברלין -ספרים בגרמנית

פרנקפורט דמיןת"ש-ספרים בגרמנית - 6 כר'
ברלין 1903Berlinברלינר, אברהם בן צבי הירשספרים בגרמנית -

IM LICHTE DES JAHRES 2000 - תשנ"טלוינגר, ישראל מאירספרים בגרמניתJeruasalem ירושלים
פרנקפורט דמיןחש"דנובל, יוסףספרים בגרמנית - לבנון

שוואב, הרמןספרים בגרמנית- HERMANN SCHWAB זצ"ל
liepman philip prins - ספרים בהולנדית#NAME?ניו יורקתשס"א

ירושליםתשנ"ב?NAME#ספרים בספרדית - 5 כר'
ירושלים?NAME#ספרים בספרדית - 4 כר'
ירושליםתשנ"א?NAME#ספרים בספרדית - 3 כר'



DESPUES DE LA VIDA - ספרים בספרדית#NAME?ירושליםתשנ"ח
EL RAMBAM - ספרים בספרדית#NAME?ירושליםתשנ"ה

EL RECUERDO DEL ALMA - ספרים בספרדית#NAME?ירושליםתשנ"ב
SHULJAN HAMELEJ 1 - ספרים בספרדית#NAME?ירושליםתש"נ

LA SENDA DE LOS JUSTOS - ספרים בספרדית#NAME?ירושליםתשס"ב
DIBER SHAUL  - ספרים בספרדית#NAME?ירושליםתשנ"ב

ירושליםחש"ד?NAME#ספרים בספרדית - 5 כר'
EL EXILIO ISMAELITA - ספרים בספרדית#NAME?חמ"דתשס"ז

בני ברקתשע"ו?NAME#ספרים בספרדית - חיים בריאים כהלכה
מודעין עליתחש"ד?NAME#ספרים בספרדית - 2 כר'

profecia providencia - ספרים בספרדית#NAME?תשנ"טJeruasalem ירושלים
בונוס איירסתשע"ה?NAME#ספרים בספרדית - משנה תורה לרמב"ם - זמנים

חמ"דתשע"ז-ספרים בספרדית - 5 כר'
מקסיקוחש"דאביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דובספרים בספרדית - 2 כר'

חמ"דתשע"זבויאר, יהודהספרים בספרדית - קיצור הלכות נדה
אשדודתשע"גבן אדהאן, יוסף נסיםספרים בספרדית - נסים אדירים

EXILIO DE YISHMAEL - ירושליםחש"דויצמן, יחיאלספרים בספרדית
ירושליםתשס"חטבצ'ניק, דודספרים בספרדית - מגילת איכה וקינות

בני ברקתשע"דמכון שער בנימיןספרים בספרדית - 5 כר'
חמ"דתשע"חסעיד, שאול דניאלספרים בספרדית - 6 כר'
מודיעין עיליתתשע"הפינטו, דוד חנניהספרים בספרדית - 6 כר'

Guarde sua Fala ברזילתשע"גפליסקין, זליגספרים בספרדית - נצור לשונך
ירושליםתשנ"ז?NAME#ספרים בצרפתית - 2 כר'
ירושליםתשנ"ג?NAME#ספרים בצרפתית - 2 כר'
ירושליםתשנ"ד?NAME#ספרים בצרפתית - 6 כר'
ירושליםתשנ"ה?NAME#ספרים בצרפתית - 2 כר'

UNE ENTREPRISE A DEUX - ספרים בצרפתית#NAME?ירושלים
Le Roi du monde - ספרים בצרפתית#NAME?ירושליםתשס"ב

LA VOIE DE LHONNETETE - ספרים בצרפתית#NAME?ירושליםתש"ס
ACUV - MICHKENOT YAACOV - ספרים בצרפתית#NAME?ירושלים

MAIMONIDE - ספרים בצרפתית#NAME?ירושליםתשנ"ד
ירושליםתשנ"א?NAME#ספרים בצרפתית - 2 כר'

בני ברקתשע"ו?NAME#ספרים בצרפתית - חיים בריאים כהלכה
La Couronne de son mari - ספרים בצרפתית#NAME?תש"פJeruasalem ירושלים

?NAME#ספרים בצרפתית - חיים שבילי



מרסייתשס"דיוסף חיים בן אליהו- חזן, בן-ציון בן מרדכיספרים בצרפתית - HOUKE HANACHIM <משל ונמש
מודיעין עיליתתשע"הירום, נתן צביספרים בצרפתית - 2 כר'

ירושליםתשע"דקאופמן, משה בן שלוםספרים בצרפתית - לב אבות על בנים
LHOMME ET SON CHEMIN - בני ברקשוקרון, אבנר ישראלספרים בצרפתית

בני ברקתשע"ו?NAME#ספרים ברוסית - חיים בריאים כהלכה
מוסקבהתשס"ב?NAME#ספרים ברוסית - 5 כר'

ירושליםתש"מצאלח, יחיא בן יוסףספרים חמשה
ירושלים Jeruasalemתש"חקטלוג במברגר את ואהרמןספרים עבריים עתיקים - 2 כר'
ירושליםתרצ"דקטלוג במברגר את ואהרמןספרים עברים עתיקים - 2 כר'

ניו יורקתשמ"טמחברים שוניםספרים קדושים מתלמידי הבעל שם טוב על הגדה של פס
ירושליםתשנ"גבניהו, מאיר בן יצחק ניסיםספרים שנתחברו בבבל וספרים שנעתקו בה

ירושליםתשכ"ובר-דרומא, חייםספרית ירוחם - 6 כר'
בני ברקתשנ"חגימאן, אלעזר דוב בן אהרןספרן של צדיקים - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"האסף, שמחה בן יהודה זאב, מו"לספרן של ראשונים - תשובות ראב"י אב"ד, תשובות הרמ
פתח תקוהתשל"אספר קהילהסקאלאט

תל אביבתשנ"זספר קהילהסקארז'יסקו קאמיינה (סקארזיסקא ק"מ)
ירושלים Jerusalemתרצ"גירושלים. עדת הספרדיםסקירה לתולדות עדת היהודים הספרדים בירושלים.

ירושלים Jerusalemתרצ"גירושלים. בית חינוך יתומים הכללי (לעדת הספרדסקירה פרטית
ירושלים Jerusalemתרצ"דיהודה, יעקבסקירה קצרה לתבנית המשכן וכליו

ירושליםתשכ"חהועדה לבדיקת חילול בתי העלמיןסקר הועדה לבדיקת חילול בתי העלמין בהר הזיתים ובח
ירושליםחש"דמאור, מנחם זאבסקרנות ופיזור הדעת

תל אביב55ספר קהילהסקרניביץ - ספר סקערניעוויץ
ישראלתשל"הספר קהילהסרדאהלי <דונאסרדאהלי> - ספר זכרון לקהילה

ירושליםתשס"זשטרנבוך, משה בן אשרסת"ם כהלכתן
בית שמשתשע"טמענדלאויטץ, ראובןסת"ם - מורה דרך לקניה, שימוש ובדיקת סת"ם

תל אביב Tel Avivתש"ההאברמאן, אברהם מאיר בן אורי פייבלסתומים וחתומים
ירושלים Jerusalemתש"חברונרוט, חיים מרדכי בן נתן צביסתירת זקנים

ירושליםתש"פלנדמן, משה יהושע בן יחיאל מיכלסתר עליון
ירושליםתשכ"גשיפר, סיני בן יקותיאל זאבסתרי ומגיני ישן וחדש

קרלסרוה Karlsruheתרצ"ב - תרצ"גשיפר, סיני בן יקותיאל זאבסתרי ומגני
חולוןתשל"הקרסל, גצל בן יחיאל מיכלסתרי ספר וסופר

ירושליםתשס"באבולעפיא, אברהםסתרי תורה
וילהרמסדורף Wilhermsתל"חגראף, משה בן מנחםע שמות דמטטרון

ג'רבהתשכ"העשוש, צגייר בן בנימיןע"ץ החיים
אשדודתשע"זדהרי, יניבעב הענן



אזמיר Izmirתרמ"אפונטרימולי, אברהםעבד אברהם
ירושלים Jeruasalemתשע"ומויאל, דודעבד ה'
חולוןתשנ"ורבי, חייםעבד ה'

ירושלים Jerusalemתשס"טהדאיה, עובדיה בן שלוםעבד המלך <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתש"אהדאיה, עובדיה בן שלוםעבד המלך - עבדא דרבנן - ויקח עבדיהו

ירושלים Jerusalemתש"י - תשכ"ההומינר, שמואל בן מרדכי זאבעבד המלך - 9 כר'
חולוןתשנ"טרבי, חייםעבד לעבדי ה'

כפר חסידיםתשנ"גברעוודה, שלמהעבד נאמן
ירושליםתשס"גגפן-דרילמן, אריהעבד נאמן - חייו ופועלו של הרב שלום לופס

סקוקיתשע"ההמניק, יעקב דוד בן משהעבד נאמן
מודיעין עיליתתשס"זזילברשטיין, משה מרדכי  בן צבי יצחקעבד נאמן
צפתתשע"אלויעבד פלא

חמ"דתשע"וזוננא, עובדיה בן סימוןעבדא דמלכא
בני ברקתשס"בלקטעבדו את ה' בשמחה - תפילה

חמ"דתשע"וראובן, יהושע שיעבדו את ה' בשמחה
חמ"דתשע"זעבדו את ה' בשמחה, ולא תתרו

אופקיםתשנ"בהברמן, יוסף חיים בן יהושע לייבעבדי המלך
חמ"דתשע"זגפן, בנימיןעבדי יעקב

ירושליםתשע"גמכון עבודה ברורהעבודה ברורה - 24 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"זאהרן בן יחיאל מיכל הלויעבודה ומורה דרך

חמ"דתש"פחזקיה, אלחנן לויעבודה מעשית - 6 כר'
חמ"דתשע"ושטראקס, נחוםעבודה פנימית בדור השביעי

בני ברקתשע"חיעקב, יעקב בן יצחקעבודה שבלב
1915סידור.עבודה שבלב

בני ברקתשנ"השטרנבוך, אלכסנדר זיסקינד בן דבעבודה שבלב - א
ירושליםתש"נתפילות. סידור. תש"נ. ירושליםעבודה שבלב - יד גבריאל (סדור בכתב אשורית)

וילנהתקצ"ומעמדות. תקצ"ו. וילנהעבודה תמה - 2 כר'
אלטונה Altonaתרל"בנתנזון, חיים בן נתן נטעעבודה תמה
וילנה Vilnaתרכ"געבודה תמהעבודה תמה
ירושלים Jerusalemתרס"גתפילות. עבודה. תרס"געבודה תמה
ווילנאתער"בתפילות. עבודה. תרע"בעבודה תמה

ירושלים Jerusalemתרע"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)עבודה תמימה
ורשה Warsawתרנ"טפיינזילבר, אהרן יוסף בן אריה הלויעבודת אהרן השלם

זכרון יעקבתשע"חגרנדש, אהרן בן יעקב הלויעבודת אהרן
ורשה Warsawתרנ"דפיינזילבר, אהרן יוסף בן אריה הלויעבודת אהרן



ניו יורקתשי"זשכטר, אהרן משהעבודת אהרן
בני ברקתש"סמילר, יעקב יצחק בן משה מאירעבודת אמת - ב

בני ברקתשנ"ושטיין, אפרים פישל בן חיים אריה לייבעבודת אפרים - 2 כר'
ורשה Warsawתר"סשמעון עקיבא בר בן יוסףעבודת בורא
תל ציוןתשע"חגילקרוב, יעקב ישראלעבודת בנימין
בני ברקחש"דפרנס, בצלאלעבודת בצלאל

וויקליףתשע"חגולדברג, אהרן דוד בן יצחק הלויעבודת דוד - 12 כר'
ירושלם,תרמ"דמנדלוביץ, שניאור זלמן בן מנחם מנדלעבודת ה'

בני ברקתשס"אגולדשטוף, יאירעבודת האדם - פירוש על יונה בדרך הרמז ע"פ הגר"א
ירושלים Jerusalemתרמ"גאנדרלינד, ליאועבודת האדמה

ירושליםתשמ"טרוט, אהרן בן שמואל יעקבעבודת הבורא - 3 כר'
ורשה Warsawתר"סשמעון עקיבא בר בן יוסףעבודת הבורא

ניו יורקתש"סאשכנזי, גרשון בן יהודהעבודת הגרשוני <מהדורה חדשה> - 2 כר'
קולומיה Kolomyyaתרמ"גאשכנזי, גרשון בן יהודהעבודת הגרשוני תנינא

זולקוה Zholkvaתרכ"גאשכנזי, גרשון בן יהודהעבודת הגרשוני
לבוב Lvovתרכ"אאשכנזי, גרשון בן יצחקעבודת הגרשוני - 2 כר'
בני ברקתשנ"וקליבנסקי, גרשוןעבודת הגרשוני - 4 כר'

חמ"דתש"פקרלנשטיין, גרשון בן ירוחם פישלעבודת הגרשוני
ירושלים Jeruasalemתש"עלויכטר, ראובןעבודת ההלל

ירושליםתשס"הטולידנו, רפאל ברוך בן אברהםעבודת הזבח - 4 כר'
ירושליםתשע"וטייטלבוים, חיים צביעבודת החיים

ניו יורקתשס"חאיכארן, גרשון חנוך הכהןעבודת היום - יומא פרק יום הכיפורים
לבוב Lvovתרכ"חאפיסדורף, יששכר דוב בר בן יוסףעבודת היום

ירושליםתשמ"אלב, מאיר אריה בן יוסףעבודת היום - 2 כר'
מודיעין עליתתשע"ויפה, דבעבודת הימים הנוראים

זכרון יעקבתשס"זגלעד, שמואל צבי דב בן יונה הלויעבודת הכהן - סדר עבודת יום הכיפורים
תל אביב,תש"ז-(תש"ח,וולקובסקי, מרדכי בן יוסף הכהןעבודת הכהן
ורשה Warsawתרמ"טטריווש, הילל דוד בן עוזר הכהןעבודת הכהן

ירושליםחש"דאפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויעבודת הכנת הלב לימי הפסח <אור השנים>
בני ברקתשל"זרבינוביץ, משה יחיאל אלימלך בן נתן דודעבודת הלב - 2 כר'

ירושליםתשמ"אשוורץ, יואל בן אהרןעבודת הלב
ניו יורקתשנ"דאקסלרוד בנדט בן יוסף הלויעבודת הלוי
בני ברקתשל"חגלעד, שמואל צבי דב בן יונה הלויעבודת הלוי

לבוב Lvovתר"ב - תרכ"והורוויץ, אהרן בן משה הלויעבודת הלוי - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתרי"אהורוויץ, אריה ליבוש בן מאיר הלויעבודת הלוי



ירושלים Jerusalemתרפ"דהלוי, אלעזר בן דודעבודת הלוי
ירושליםתשנ"ההלוי, משה בן מנשהעבודת הלוי

ונציה Veniceש"ושלמה בן אליעזר הלויעבודת הלוי - 2 כר'
לודז' Lodzתרצ"דגולדברג, אלטר שלום יחיאל בן נפתלי צבי הירשעבודת הלוים
חמ"דתשע"וגלעד, שמואל צבי דב בן יונה הלויעבודת הלוים
קרקוב Cracowתר"צהורוויץ, מיכאל בן חיים אריה ליב הלויעבודת הלוים
פרנקפורט דמין Frankfתרל"איהונתן בן דוד הכהן מלונילעבודת הלוים

ירושליםתשנ"זרוזנשטיין, פנחס הלויעבודת הלוים, אור הגנוז
ירושליםתשס"הוקסברגר, רבקה בת יהודה משהעבודת המדות

ירושלים Jeruasalemתשע"ומכון באר אליהועבודת המלך על סידור הרש"ש
בני ברקתשנ"טלקט מצדיקי סאדיגוראעבודת המלך
זולקוה Zholkvaתק"למנחם נחום בן יקותיאל זוסמאן הכהןעבודת המלך
וילנה Vilnaתרצ"אקראקובסקי, מנחם בן צבי הירשעבודת המלך

ירושליםתשמ"חכהן, דוד בן יצחקעבודת המקדש - 3 כר'
מודיעין עיליתתשס"דלב, יעקבעבודת הפסח

ירושליםתר"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהעבודת הקדש - לדוד אמת
ונציה Veniceשס"בבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)עבודת הקדש - 2 כר'

זכרון יעקבתשנ"חבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)עבודת הקודש  <נתיבות הבית>- א
ירושליםתש"עאבן גבאי, מאיר בן יחזקאלעבודת הקודש <מהדורה חדשה>

וילנה Vilnaתרס"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהעבודת הקודש <שערי הקודש>
ירושליםתשמ"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהעבודת הקודש <שערי קדושה, אצבע קטנה> - 2 כר'

זכרון יעקבתשנ"חבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)עבודת הקודש <נתיבות הבית> - ב
מץ Metzתקכ"דבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)עבודת הקודש <פורת יוסף>
זולקוה Zholkvaתר"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהעבודת הקודש החדש - 2 כר'

סלויטה Slavutaתקפ"זאבן גבאי, מאיר בן יחזקאלעבודת הקודש - 2 כר'
קראקא,של"ז-של"חאבן-גבאי, מאיר בן יחזקאלעבודת הקודש - א

ירושליםתשמ"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהעבודת הקודש - 7 כר'
ורשה Warsawתקס"גבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)עבודת הקודש - 4 כר'
ירושליםתשע"גוואלי, משה דודעבודת הקודש - ויקרא

אורדיאה מרה Oradea Mתרצ"הווייל, יעקב בן יהודהעבודת הקודש
פיוטרקוב Piotrkowתרע"ג - תרפ"גכהן, אהרן בן יוסףעבודת הקרבנות
זולקוה Zholkvaתקל"ג;צבי הירש בן רפאל הלויעבודת השיר הלוי

ניו יורק New Yorkתרפ"אתפילות. שונותעבודת השלחן
שלוניקי Salonikaתרנ"גמאטאלון, שמואל בן מרדכיעבודת השם

בני ברקתשע"ואוחיון, יוחאי בן חייםעבודת השמחה



ליוורנו Livornoתקנ"דחאבילייו, אלישע מירקאדו בן שלמהעבודת התמיד
בירנבוים, מאיר הלויעבודת התפילה - ר"ה, יוה"כ <נוסח תימן>

ירושליםתשע"ברוזנברג, יוחנן אליהו בן יעקב יוסףעבודת חג הסוכות ושמחת תורה
ירושליםתשע"זרוזנברג, יוחנן אליהו בן יעקב יוסףעבודת חג הפסח - 2 כר'

ירושליםתשע"ארוזנברג, יוחנן אליהו בן יעקב יוסףעבודת חודש אלול וימי הסליחות
תל אביב Tel Avivתש"זז"ק, חיים בן גרשון דובעבודת חיים

בני ברקתשס"הקמיל, חיים הכהןעבודת חיים - שערי הדרכה
ניו יורקתשע"אליכטנשטין, יהודהעבודת יהודה

ליקוואדתשס"חניומאן, דוד זכריה בן אביגדורעבודת יו"ט - ביצה
בני ברקתשע"אמילר, יוסף בן אברהם הלויעבודת יום הכיפורים עם פירוש הדרת יוסף

ניו יורקתשס"האופן, מנחם משהעבודת יום הכיפורים
ירושליםתשע"דתאומים, שלום בן אהרןעבודת יום הכיפורים - 2 כר'

ירושליםתשע"הרוזנברג, יוחנן אליהו בן יעקב יוסףעבודת יום הפורים
לייקוואודתשע"אניומאן, דוד זכריהעבודת יום טוב - ביצה ב

בני ברקתש"עעזיז, יצחק בן דניאלעבודת יום טוב
ירושליםתשד"מדייטש, יוסף יצחקעבודת יחיאל - א

לייקוואדתשע"דביברפלד, יחיאלעבודת ים
ירושליםתשס"טרוזנברג, יוחנן אליהו בן יעקב יוסףעבודת ימי בין המצרים ותשעה באב

ירושליםתשס"טרוזנברג, יוחנן אליהו בן יעקב יוסףעבודת ימי החנוכה
ירושליםתשע"הרוזנברג, יוחנן אליהו בן יעקב יוסףעבודת ימי חנוכה

בני ברקתשס"בארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחקעבודת ימים נוראים הקדושים
ירושליםתשס"דרבינוביץ, פנחס בן יצחק יואל מקאנטיקוזבהעבודת יצחק - 3 כר'

ליקוודתש"פקמחי, רפאל ישראל בן יוסףעבודת ישראל <מכון משנת רבי אהרן>
מוקצ'בו,,תרפ"ט]הופשטיין, ישראל בן שבתיעבודת ישראל השלם - 2 כר'

בני ברקתשכ"ההופשטיין, ישראל בן שבתי - הלברשטאם, חכם צבעבודת ישראל - תולדות המגיד מקוז'ניץ
לבובחש"דהופשטיין, ישראל בן שבתיעבודת ישראל - 3 כר'

אזמיר Izmirתצ"זקמחי, רפאל ישראל בן יוסףעבודת ישראל
פרנקפורט דמין Frankתרנ"השווארצשטיין, ישראל בן יוסף זאנווילעבודת ישראל

בני ברקתשפ"אטורנהיים, יששכר דוב בן משה הכהןעבודת יששכר <מהדורה חדשה>
בני ברקתש"נטורנהיים, יששכר דוב בן משה הכהןעבודת יששכר - 2 כר'

פרמישלה Przemyslתרנ"דחיים הכהן מניקלשפורגעבודת כהונה
בני ברקתשמ"חגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהעבודת לבב
בני ברקתשל"ולוין, אברהם דב בן ברוך יצחקעבודת לוי

קידן Kedainiaiתר"ץרודרמאן, יעקב יצחק בן יהודה ליב הלויעבודת לוי - 2 כר'
ירושליםתשע"טפאליי, שלמהעבודת מועדי השנה



בני ברקתשס"גשטיגל, מתתיהו זאב בן מאירעבודת מלך
מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משהעבודת מנורה

קושטאשל"גדי לונזאנו, מנחם בן יהודהעבודת מקדש <דפו"ר>
מודיעין עיליתתשס"הדי לונזאנו, מנחם בן יהודהעבודת מקדש <מהדורה חדשה>

מודיעין עיליתתשס"ודי לונזאנו, מנחם בן יהודהעבודת מקדש
ליוורנותקנ"זמילול, משה חיעבודת מקדש

בני ברקתשס"הפליישמן, יהודה בן מרדכי נפתליעבודת מקדש - מנחות
ליוורנו Livornoתקכ"זפרץ, יהודה בן יוסףעבודת מקדש - 2 כר'
ירושליםתשכ"היהושע אברהם בן יהודהעבודת משא <חלקי>

ניו יורקתש"לאבנד, מנחם שלמהעבודת משא
שלוניקי Salonikaתר"ויהושע אברהם בן יהודהעבודת משא

ירושליםתש"סמאיר, אפרים שמואל בן משה דודעבודת משא - 3 כר'
בני ברקתש"נכולל פונוביז'עבודת מתנה - עבודה זרה

ירושליםתש"ערוזנברג, יוחנן אליהו בן יעקב יוסףעבודת ספירת העומר וחג השבועות - 2 כר'
ורשה Warsawתרל"זקרלנשטיין, עזריאל זליג בן יששכר דובעבודת עבד

זולקוה Zholkvaתרכ"ה - תרס"זקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןעבודת עבודה - 2 כר'
ירושליםתשמ"בלוריא, אהרן יוסףעבודת פנים

ירושליםתשפ"אמילר, שמחה בונםעבודת פנים - יומא
ירושליםתשע"חרוזנברג, יוחנן אליהו בן יעקב יוסףעבודת ראש השנה

בני ברקתשע"זקוסובר, שלמה עובדיהעבודת שלמה - 5 כר'
מודיעין עיליתתשע"גלאבנשטיין, שמואל בן אלימלך דוד הלויעבודת שמואל - א

ירושליםתש"עתולדות רבי שמואל דרזיעבודת שמואל
ירושליםתשנ"השמעון, שלמה בן בנימיןעבודת שש

ניו יורק New Yorkתשי"גשווארץ, מרדכי צבי בן רפאלעבודת תמיד
וינה Viennaתרפ"הקליין, שמואל בן אברהם צביעבר הירדן היהודי

וינה,תרפ"דאבלזון, אהרן נתןעבר והוה
ניו יורקתש"ויהודה, אברהם שלוםעבר וערב

ירושליםתשע"באלטר, שאול בן פנחס מנחםעברא דדשא - 2 כר'
לובלין Lublinת'עברונות. תעברונות תנ"א
אופנבך Offenbachתפ"בעברונות. תפ"בעברונות תפ"ב

ורשה?חש"דהופשטיין, ישראל בן שבתיעגונת ישראל <בית ישראל>
בודאפעסט,תרצ"הווייס, אהרן בן כתריאל שלוםעד דאתו נביאים
גבעת שמואלתשע"זשטרן, רפאלעד דרוש אחיך

בית שמשחש"דפיירמן, דודעד כאן
בית שמשחש"דפריימן, דודעד כאן



אור עציוןתשס"גידידיה, אדוניה אדיב - רוזן, יקהתעד עלות השחר
ירושליםחש"דישיבת חברון כנסת ישראלעד שבחברון

טבריהתשנ"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןעד שהמלך במסיבו
ירושלים Jerusalemתשי"במגילות גנוזות. תשי"בעדה ועדות

רמת גןתשל"השפיגל, יעקב שמואל בן יהודהעדויות על ספרי דפוס בלתי ידועים
כפר חב"דתשס"חגינזבורג, יצחק בן שמשוןעדון המידות
ירושליםתשנ"דשוסטר, אהרן בן יצחק צביעדות אהרן

ירושליםתשפ"אשרגא, אייל בן ברוךעדות איש - 3 כר'
לודתשנ"זאלאשקר, יוסףעדות בהוסף

בני ברקתשס"בויינברגר, יוסף יששכר דב בעריש בן אשר יונהעדות ביהוסף  <מנהגי ויזניץ> - 2 כר'
ליוורנו Livornoתק"סאבן סאמון, יוסף חייםעדות ביהוסף - 2 כר'
קושטא Istanbulתע"א - תצ"גאלמושנינו, יוסף בן יצחקעדות ביהוסף - 2 כר'

וינברגר, אלעזרעדות ביהוסף - מנהגי ויז'ניץ לירח האיתנים
ירושליםתשס"בזלזניק, יוסף זאב בן יצחקעדות ביהוסף
אור עציוןתשס"גחמודות, דודעדות ביהוסף

ירושליםתשס"דיצחק הלוי, יוסף בן משהעדות ביהוסף - קורות הזמן בתימן
פרנקפורט דאודר Franתקכ"הסופר, יוסףעדות ביהוסף - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"בסוקל, יוסף בן ישראלעדות ביהוסף
מינץ Mainzתרל"דספיר, יעקב בן נתן הלויעדות ביהוסף
ירושליםתשמ"אפודור, יונהעדות ביהוסף
ירושליםתשס"דקאפח, יוסף בן דודעדות ביהוסף

וילנה Vilnaתרנ"ו - תרע"גקוקיס, יוסף בן אליהו חייםעדות ביהוסף - 2 כר'
וילנה Vilnaתרכ"ורוזין, יוסף בן יצחקעדות ביהוסף

ירושליםתשס"באיטינגא, יוסף בן אליעזר הלויעדות ביוסף <מהדורה חדשה>
זולצבך Sulzbachתק"אאיטינגא, יוסף בן אליעזר הלויעדות ביוסף
בני ברקתשע"הקובץ זכרוןעדות ביוסף
כזבלנכה Casablancaתשי"גאדרעי, יעקב בן יוסףעדות ביעקב
ירושליםתשנ"ובירדוגו, יעקבעדות ביעקב
שלוניקי Salonikaת"פדי בוטון, יעקב בן אברהםעדות ביעקב

ירושליםתש"עסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםעדות ביעקב - 2 כר'
וילנה Vilnaתרל"בריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליעדות ביעקב - 3 כר'
ירושליםתשס"אשילוני, יעקב בן יצחקעדות ביעקב - 2 כר'

לבוב Lvovתרל"טשפילמאן, יעקב מאיר בן אליהועדות ביעקב
מונטריאול Montrealתש"דשטרן, אברהם בן יששכרעדות בישראל

ירושליםתשס"דורנר, יוסף חייםעדות חיים



מודיעין עיליתתשע"זיוניוב, יוסף בן אביגדורעדות יוסף - נדה
הנאו Hanauשפ"חיעקב בן יקותיאל קפמאןעדות יעקב - 2 כר'

1978שטאל, אברהם (עורך)עדות ישראל - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשט"זנמצוב, אברהם סנדר בן יעקבעדות לאסף
ירושליםתשס"זליבוביץ, ברוך דוב בן שמואל דוד - ליס, יוסף (עורעדות ליוסף
בני ברקכהנא, יעקב אליעזרעדות ליעקב

אמשטרדם Amsterdamתע"דחאגיז, משה בן ישראל יעקבעדות לישראל <נגד נחמיה חיון>
ירושלים Jerusalemתש"ופרוש, מנחם מנדל בן גרשוןעדות לישראל ולעמים
ניו יורקתשע"דויג, חייםעדות לישראל - חנוכה

תל אביבתשכ"בורדיגר, יעקב בן ישראל חנוךעדות לישראל
וינה Viennaתרכ"וטונליס האנדל, איצק בן קלונימוס יהודהעדות לישראל
ברסלאו Breslauתר"יפלסנר, שלמה בן ליבעדות לישראל
ניו יורק New Yorkתש"טרוזנברג, ישראל בן גרשון הלויעדות לישראל
ברטיסלבה Bratislavaתקצ"טרפאפורט, בנימין זאב וולף בן יצחק הכהןעדות לישראל

בית שמשתשמ"הבימה להלכה ולהגות יהודיתעדות לשושן - 1
ירושליםתש"לשטאל, אברהםעדות מספרות

גני תקוהתשנ"ודרעי, משהעדות משה
ירושליםתשל"המונק, אליהו הכהן (עורך)עדות נאמנה - 2 כר'

דסאו Dessauתקע"גפרנקל-תאומים, יהודה אריהעדות נאמנה
ירושליםתשמ"ז - תשנ"הקובץעדות קובץ תורני - 17 כר'

ירושליםתש"נהירש, שמואל זלמןעדות שמואל
חמ"דחש"דוידר, חיים משולםעדות - גדריה ודיניה

ירושלים Jerusalemתש"ו - תש"חעדותעדות - 4 כר'
אשדודתשע"זבכור שלמה, אפריםעדותיך אתבונן

ברוקליןתשמ"וקובץ מכתביםעדותן של רבנים
אזורתשע"גזבורוב, זוהרעדי זהב
ורשה Warsawתרנ"אטריווש, הילל דוד בן עוזר הכהןעדן גנים

ירושליםתשע"אאלבאז, רפאל משה בן שמואלעדן מקדם <מהדורת ישמח לב>
פס Fezת"שאלבאז, רפאל משה בן שמואלעדן מקדם
ירושלים Jerusalemתשט"זהורוויץ, ישעיה בן אשר יחזקאל הלויעדן ציון
באלטימורתשמ"הניימאן, אבא צביעדרי צאן

ירושלים Jerusalemתרצ"ד - ת"שפיוטרקובסקי, יעקב בן שרגאעדת יעקב - א
ירושליםתשמ"בפרלוב, יעקב בן נחום מרדכיעדת יעקב - 8 כר'
ירושליםתשע"בכלאב, אברהם יצחק בן יעקבעדת מעזו - 2 כר'

לובלין Lublinתר"סרודקינזון, מיכאל לוי בן אלכסנדרעדת צדיקים - 2 כר'



חמ"דתשע"טונשמרתםעובד השם
ירושלים Jerusalemתש"חשטיינברגר, אליהו בן שמעון הכהןעובדא דאהרן - 2 כר'

חמ"דתש"פרבינוביץ, יעקב דוד הכהןעובדות דרבי לוי - 3 כר'
ירושליםתשנ"טמלר, שמעון יוסף בן אלימלךעובדות והנהגות - 4 כר'

אלעדתשע"דאוחיון, צוריאל בן חנניהעובדין דחול
גלנטה Galantaתרפ"היעקב נפתלי בן יהודה מלובליןעובר אורח

ישראלתשע"ברבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)עובר אורח - מתוך ארחות חיים
קארלסרואתקכ"גשמעון בן מאיר מקארלסווהעובר אורח

ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןעוברי דרכים
תל אביב,תש"גמורפורגו, רחל בת ברוךעוגב רחל

ליוורנו Livornoתק"צישראל, אליהו בן משהעוגת אליהו
ניו יורק New Yorkתש"כרוסוף, אליהו בן ישעיהו הלויעוגת אליהו
ירושליםחש"דלזכר אברהם (אבי) חיים גרינוולדעוד אבי חי

עוד אבשלום חי
ירושליםתשנ"דגרינשפן, יהודהעוד זאת ליהודה

לייקוואודתש"עוגנר, יצחק אייזיק בן רפאל מנחם נחוםעוד חזון למועד - 3 כר'
ניו יורקתשנ"הפרישוואסר, בן ציון שלום אליעזר - רוזנגרטן, דודעוד יהללוך סלה - עניני הלל

חמ"דחש"דאלקובי, יוסףעוד יוסף חי
ירושליםתשמ"בגרליץ, מנחם מנדלעוד יוסף חי
ירושלים Jerusalemתש"ידושינסקי, משה מרדכי בן ישראלעוד יוסף חי

ירושלים Jerusalemתר"עיוסף חיים בן אליהועוד יוסף חי - 3 כר'
ביתר עיליתלזכר רבי יוסף חטאבעוד יוסף חי
חמ"דתשע"במוצרי, יוסף (אודותיו)עוד יוסף חי
ירושליםתשמ"טספר זכרוןעוד יוסף חי

ירושליםתשס"התפילות. ירושלים. תשס"ה.עוד יוסף חי - 8 כר'
ירושליםתשס"זתפילות. ירושלים. תשס"ז.עוד יוסף חי - מחזור לתשעה באב

יבנהתשע"אישראלי, יצחק חי יוסף חייםעוד יצחק חי
שיקגותשנ"גסולובייציק, אהרן בן משהעוד ישראל יוסף בני חי

חיפה2000פיבלוביץ, פנחס מנחםעודני זוכר
נתיבותתש"נבל"ס, אברהם הכהןעוז אמונה ותחיה - א

ירושלים Jeruasalemתשע"טאהרמן, דוד אברהם בן יצחק יונהעוז באורה
ירושליםתשע"זאהרמן, דוד אברהם בן יצחק יונהעוז בהדר
בני ברקתש"ספילץ, חיים יעקב בן עוזיאל יהודהעוז ואורה

תפרחתשס"בקובץעוז ואורה - א
גייטסהדתשנ"חפלק, פסח אליהו בן אברהם צביעוז והדר לבושה <באנגלית>



ירושליםתשס"דפלק, פסח אליהו בן אברהם צביעוז והדר לבושה
אשקלוןחש"דמלכה, מימוןעוז והדר לבשת
ירושליםתשמ"דבן דוד, ראובן בן שמעוןעוז והדר - 2 כר'

ליוורנו Livornoתרט"ודי אבילה, שמואל בן שלמהעוז והדר - א - שבועות ע"ז הוריות
חיספיןתשנ"דאריאל, יגאלעוז וענווה
ירושלים Jeruasalemתשע"דמרקוביץ, חיים בן שמואלעוז ושלח

מודיעין עיליתתשע"וכולל מגדל עוז מודיעין עיליתעוז ותפארת - 2 כר'
חמ"דחש"דלוי, אסףעוז יהודה

ירושליםתש"עסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםעוז יעקב - א
ירושליםתשל"חפראוי סעדיה בן יוסףעוז ישועות

ירושלים Jeruasalemתשס"חמייזלס, מנחם דן בן יהודה אריהעוז לו בך - 3 כר'
כפר יונהתשע"זשוויצה, עוזיעוז לעמו - 2 כר'

אמשטרדם Amsterdamתצ"דשלמה זלמן בן יהודה ליב סג"ל מדסויעוז מבטחה
חיספיןתשע"אאריאל, יגאלעוז מלך
ורשה Warsawתרס"גוויינגוט, אפרים שלמה זלמן בן מיכאל דובעוז מלך
ירושלים Jerusalemתש"יוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודעוז מלך

בני ברק Bene Berakתשע"הגרוס, מרדכי בן צדוקעוז - אין עוז אלא תורה
שעלביםתשנ"דכתב עת תורניעוז - א

חמ"דחש"דעייש, דוד חייםעוזר ומושיע ומגן
ירושליםתשע"וזילביגר, אברהם אוריאל הכהןעוזר ישראל - 4 כר'

שקלוב Shklovתקמ"ולבל, ישראל בן יהודה ליבעוזר ישראל
וילנה Vilnaתר"גברקוביץ, בן-ציון יהודה בן אליהועוטה אור

ירושליםתשע"אהאברפעלד, יוסף צבי בן יצחק אייזיק הלויעוטר ישראל בתפארה
ביתר עיליתתשע"וכולל בית מתתיהו ורבקהעוטר ישראל בתפארה
טבריהתשע"אקוק, איסר דב בן נחום הכהןעוטר ישראל בתפארה

חמ"דתשע"הבן אבו, דניאלעוטר ישראל
חמ"דתש"ענחמני, יגאל - מן, הלל (עורכים)עול תורה ומצוות

ליוורנו Livornoתקצ"חסאנגוויניטי, עזריה חיים בן יום טובעולה חדשה
בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהעולה לה'

פיוטרקוב Piotrkowתרע"אקריגר, ישראל אברהם אבא בן חיים זאבעולה ליפה
ירושליםתשע"בארבל, אברהם בן צביעולה מן המדבר
ירושליםתשמ"הישיבת ימיתעולה מן המדבר

ירושליםתשס"גפישל, יצחק ברוך בן אברהם הכהןעולה תמימה
תל אביב Tel Avivתש"זהורודצקי, שמואל אבא בן יוסף משהעולי ציון

באלטימורתשס"ואייזנברג, אפרים זלמן הלויעוללות אפרים



מודיעין עיליתגודמן, אברהם ברוךעוללות אפרים - עביד אינש דינא לנפשיה
בני ברקתשע"הכהן, אפרים בן מצליח הכהןעוללות אפרים

וילנה Vilnaתרל"זלונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרןעוללות אפרים - 3 כר'
לבוב Lvovתרמ"ומרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושעוללות אפרים
מונקץ' Mukachevoתרע"דרייניטץ, שמואל בן מאירעוללות אפרים
ירושליםתשכ"טקושלבסקי ישראל אריה בן עזריאל זעליג נחעוללות ישראל
ניו יורקתש"עטויבש, שמואל שמלקא בן אהרן משהעוללות שמואל

בית חלקיהתשנ"אאבינדב, אריהעוללות
תל אביבתש"ןוייזר, אשרעוללות
ירושלים,תש"זמרגליות, ראובן בן משהעוללות

זולקוה Zholkvaתקס"אליעזר פישל בן יצחק מסטריזובעולם אחד
תל אביבתשל"ורבינוביץ, אברהם צבי הלויעולם אחד
זולקוה Zholkvaתקס"אליעזר פישל בן יצחק מסטריזובעולם ברור

בני ברק Bene Berakתשי"ברבינזון, יעקב בן מאירעולם גדול עולה ועולם קטן שוקע
זולקוה Zholkvaתק"סאליעזר פישל בן יצחק מסטריזובעולם הגדול - מדרש לפירושים

ירושליםתשס"דרז, שמחהעולם הזה עולם הבא
ירושליםתשנ"Sוולבה, שלמהעולם הידידות (בין ששת לעשור) - אור לשב

מודיעין עיליתתשס"טחורש, ברוך בן משהעולם הישיבה
אנגליהתשס"ומאירי, מאיר בן יעקב יהודהעולם המחשבה - 2 כר'

ירושליםתשנ"טזכאי, אהרןעולם הנצח
זולקוה Zholkvaתקס"אליעזר פישל בן יצחק מסטריזובעולם הפוך
ירושלים Jerusalemתש"וקאטאלאנו, אברהםעולם הפוך
ליפציג Leipzigתרי"דאבן-צדיק, יוסף בן יעקבעולם הקטן
מילווקי Milwaukeeתרצ"ושיינפלד, שלמה יצחק בן אהרןעולם השקר

ניו יורק New Yorkתש"יעולם התורהעולם התורה - א א
ניו יורקתשל"ג - תשל"ופעילים דארה"ב בירושליםעולם התורה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ושטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןעולם התורה - 2 כר'

בני ברקתשס"ות"ת מעוז התורהעולם התורה
לונדון Londonתרצ"ז - תש"יברשטיין, משה חנוך בן אריה ליבעולם התושיה - 3 כר'

פרנקפורטתרצ"חמונק, אליהועולם התפילות - 3 כר'
לונדון Londonתקמ"טהאמבורג, אברהם בן שלמהעולם חדש עולם הפוך

בני ברקתשמ"חטובולסקי, אברהם בן שמואל משהעולם חסד יבנה
נתניהתשנ"טרוזנברג, ישכר דב בן חנוךעולם חסד יבנה - 9 כר'

בני ברקתשמ"גשטיין, שמחה בונם בן משה דבעולם חסד יבנה
אשדודתשע"בברנדוויין, יצחק לייבעולם יפה יותר



ורשה Warsawתרע"אזילברגלייט, יעקב יהודה ליב בן שבתיעולם עשייה - 2 כר'
סטו מרה Satu Mareתרפ"זריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםעולם קטן

ירושליםתשמ"דמילר, פנחסעולמו של אבא
בני ברקתשס"אגפנר, ברוך בן ישראל בנימיןעולמו של חסיד - 2 כר'

ירושליםחש"דמוצפי, בן ציון בן סלמןעולמו של צדיק <מהדורה חדשה>
ירושליםתשל"ומוצפי, בן ציון בן סלמןעולמו של צדיק
תל אביב Tel Avivתשי"זמארכוס, פסחעולמות טמירים
ירושלים Jerusalemתשמ"אשיינברגר, יוסף בן דודעולמות שחרבו

בני ברקתשס"אסופר, מיכאל אוריעולמות של טוהר
בית מאירתש''פסלומון, אברהםעולמות - בירורים בשאילות ותהיות בימינו
בני ברקתשנ"טסג"ל, י.עולמם של גדולים - ואלה תולדות יצחק

חמ"דתשנ"בארגמן, שמואלעולמנו - 2 כר'
אופנבך Offenbachתצ"גאהרן זליג בן יואל פייבושעולת אהרן
ירושלים Jerusalemתרנ"טאלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירוחםעולת אי"ש

בני ברקתשע"בהירשפלד, אברהם ישעיהועולת איש - נדה א
ירושליםתש"עפרידמן, אריה בן ישראל יוסףעולת איש - 3 כר'
ירושליםתשע"דשרבאני, אריה יהודה בן משהעולת איש - 4 כר'

ישראלתש"פקרבץ, פסח בן מרדכי יהודהעולת הבקר - 5 כר'
פרמישלה Przemyslתרל"גדומיניץ, חיים יעקב בן נפתלי נתן נטעעולת החדש
ג'רבה Djerbaתש"חתפילות. סידור. תש"ח. ג'רבהעולת החדש
וילנה Vilnaתרי"טתפילות. ערב ראש חודש. תרי"ט. וילנהעולת החדש

בני ברקתשע"החנוך זונדל בן יוסףעולת החודש - יום כיפור קטן
תל אביב Tel Avivתש"יפרנקל, קלמן אליעזר בן אברהם אבאעולת החודש

ניו יורקתשל"חקובץ תורניעולת החודש - 7 כר'
ג'רבהתש"התפילות. מחזור. תש"ה. ג'רבהעולת הרגל

חמ"דחש"דקשתיאל, אליעזרעולת חדש בחדשו
ברוקליןתשע"ופלקלס, אלעזר בן דודעולת חודש שני, אהבת דוד, מבשר טוב <מהדורה חדשה

ורשה Warsawתר"ז - תרכ"אספיר, סיני בן אלעזרעולת חודש - 3 כר'
פרג Pragueתקמ"ה - תק"ספלקלס, אלעזר בן דודעולת חודש - 6 כר'

פריס Parisתש"ט - תשי"אקובץ תורניעולת חודש
ליקוואדתשע"וויטמן, יצחק - ויטמן, חיים הלויעולת יוסף
ביתר עיליתתש"עזכאי, יוסף חיים בן שמואלעולת יוסף

ירושליםתשס"גאלסטר, יצחק בן צביעולת יצחק - 3 כר'
שקלוב Shklovתקס"גיצחק אייזיק בן יקותיאל זלמן מפולוצקעולת יצחק

פרג Pragueשס"ויצחק בן יהושעעולת יצחק - 3 כר'



פרנקפורט דאודר Franתנ"ביצחק בן ישעיה מטארנוגרודעולת יצחק - מהדורה תנינא
חמ"דתשע"ולנדא, יצחק בן קלמן הלוי (לזכרו)עולת יצחק - מראי מקומות נשים נזיקין

ירושליםתשפ"אלנדא, יצחק בן קלמן הלויעולת יצחק - 14 כר'
וילנה Vilnaתרמ"הציוני, יצחק בן נפתליעולת יצחק - 2 כר'
בני ברקתשמ"טרצאבי, יצחק בן ניסיםעולת יצחק - 3 כר'

דרוהוביץ' Drogobychתרנ"טשנפ, צבי יצחקעולת יצחק
ירושלים Jerusalemתשי"דווארהפטיג, ירוחם אשר בן שלמה יעקבעולת ירוחם

ירושליםתשס"גכהן, חנוך בן יהודהעולת כהן - 2 כר'
בני ברקתשע"חקוסובסקי-שחור, יצחק אברהם בן שאולעולת כהנים - 3 כר'

קרקוב Cracowתרפ"טדומיניץ, שלמה בן יהודה ליבושעולת מועד
מודיעין עיליתתשע"הויינר, משה בן אליעזר מאירעולת משה
תל אביב Tel Avivתש"זסגל, נח בן פסח הלויעולת נח

ירושליםתשע"חקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן - מגנס, מאיר יעולת ראיה על סימני ליל הסדר עם ביאור תורת העולה
חמ"דחש"דבוימל, יוסףעולת שבת בשבתו ומועד במועדו - 5 כר'

ונציה Veniceשל"זאבן-שועיב, יואלעולת שבת
פרמישלה Przemyslתרל"בדומיניץ, חיים יעקב בן נפתלי נתן נטעעולת שבת

ירושלים Jeruasalemתשע"ההראל, אוריאל יצחקעולת שבת - בראשית, שמות
ברוקליןתשכ"הפלאנצגרבען, יעקבעולת שבת - א

בני ברקתשע"דראטה, אברהם חיים בן אהרןעולת שבת
ניו יורקתשנ"זרבינוביץ', משה יהודה ליב בן ברוךעולת שבת - 2 כר'

ג'רבה Djerbaתש"ותפילות. סידור. תש"ו. ג'רבהעולת שבת
ירושלים Jeruasalemתשנ"טאביטל, מאירעולת שיחי - 2 כר'

בני ברקתשנ"דבדיחי, שלמה בן יחיאעולת שלמה
ישראלתשמ"טישיבת אור ישראלעולת שלמה - 3 כר'
ורשה Warsawתר"עליפשיץ, שלמה זלמן בן צבי הירשעולת שלמה - 4 כר'

חמ"דתשס"גמשפחת רבי שלמה מילר ז"לעולת שלמה
ירושליםתשע"באביטן, שמואל בן משהעולת שמואל - 5 כר'

ניו יורקתשכ"זבאסקין, שמואל בן בנימיןעולת שמואל
בני ברקתשפ"אוייס, שמואלעולת שמואל

וילנה Vilnaתרס"אזיברטאנסקי, שמואל בן יוסףעולת שמואל - 2 כר'
ירושליםתשע"הטליבנסקי, שמואלעולת שמואל
שלוניקי Salonikaתקל"ופלורנטין, שמואל בן דודעולת שמואל
פרג Pragueתקפ"גקוידר, שמואל ליב בן דודעולת שמואל

שלוניקי Salonikaתקנ"טקונפורטי, שמואל בן מרדכיעולת שמואל - 2 כר'
ירושליםתשע"ברוזנר, שמואלעולת שמואל - 2 כר'



ונציה Veniceשס"אאלבילדה, משה בן יעקבעולת תמיד
בודפסט Budapestתש"גגרינוואלד, משה בן עמרםעולת תמיד
ירושלים Jerusalemתרס"זוויטאל, חיים בן יוסףעולת תמיד

אמשטרדם Amsterdamתמ"אשמואל בן יוסף מקראקאעולת תמיד - עולת שבת
ברטיסלבה Bratislavaתרפ"בשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשעולת תמיד
ליוורנו Livornoתרמ"זתפילות. סידור. תרמ"ז. ליוורנועולת תמיד

ירושליםתשע"בוינד, פנחס בן אליעזרעומק הטהרה
קרקוב Cracowשנ"חיעקב קופלמאן בן שמואל בונםעומק הלכה - 3 כר'

ירושליםתשס"טבן נון, אורי צבי בן אלכסנדרעומק הפשט - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ה-תשע"חלוי, עקיבא יוסף בן דודעומק הפשט - 001-135

ירושליםתשע''גקארניאל, דוב בערלעומק הפשט - 8 כר'
ירושליםתשס"טוינד, פנחס בן אליעזרעומק הרבית - ברית פנחס

ירושליםתשס"גקובץעומקא דדינא - 3 כר'
ירושליםליברמן, ישראל יצחקעומקא דהוצאה

ירושלים Jeruasalemתשע"בגליונות עומקא דפרשהעומקא דפרשה <רמת שלמה> - תשע"ב
מודיעין עיליתתשע"אגליונות עומקא דפרשהעומקא דפרשה - 13 כר'

ביתר עיליתתשע"טבית אהרן וישראלעומקא דשמעתתא - שנים אוחזין והמפקיד
בני ברקתשס"אכולל רבי עקיבא איגרעומקא דשמעתתא - 4 כר'

ירושליםתש"פליפשיץ, יהודהעומקא דשמעתתא - מצות לחם משנה והמסתעף
ניו יורקחש"דמנצור, אליעזרעומקא דשמעתתא - גיטין
ירושלים Jeruasalemתשפ"אבורשטיין, דוד יהודה בן שלמהעומקה של הלכה - 2 כר'

ירושליםתשפ"אשוסטמן, יצחק אליהועומקה של הלכה - פרק ערבי פסחים
ירושליםתש"עשטסמן, יצחק אליהו בן משהעומקה של הלכה - פרק ערבי פסחים

ליוורנו Livornoתק"חגבישון, אברהם בן יעקבעומר השכחה
ירושליםתשנ"באביטבול, עמור בן שלמהעומר התנופה
לבוב Lvovתרל"וגוטסמאן, אלעזר ישראל מרוזדולעומר התנופה

בני ברקתשע"טישיבת דרכי דודעומר התנופה - בבא מציעא
ירושליםתשע"זשפירא, אריה ליבעומר התנופה

ורשה Warsawתרע"בנומברג, מאיר בן יוסף אפרים פישלעומר מן
תל אביב Tel Avivתשט"ו-תש"ךמאסף מפעל התורהעומר - 4 כר'
ירושלים Jerusalemת"שטכורק, אברהם בן אהרן יוסףעונג אברהם

'מונקץ Mukachevoתרס"חגלרנטר, חיים בן יוסף שמואלעונג חיים לשבת
פיוטרקוב Piotrkowתרס"והיילפרין, רפאל יום טוב ליפמאן בן ישראלעונג יום טוב <דרוש>

וילנה Vilnaתר"מהיילפרין, רפאל יום טוב ליפמאן בן ישראלעונג יום טוב <שו"ת> - 3 כר'
ירושליםתשל"חרבין, יהודה הכהןעונג לשבת ויום טוב



ירושלים Jerusalemתרע"גגרג'י, מתתיה בן מרדכיעונג לשבת
ניו יורקתשס"חאהרן בן צבי הירש הכהןעונג שבת <מהדורה חדשה>

לבוב Lvovתרכ"אאהרן בן צבי הירש הכהן מאפטאעונג שבת
סאטו מארעתרצ"זגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםעונג שבת - 2 כר'

ירושליםתשע"דזכאי, אהרןעונג שבת
פרנקפורט דמין Frankת"סכ"ץ, אברהם ראובן בן יהושע האשקי הכהןעונג שבת - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"ולקט ספריםעונג שבת
לונדוןתשי"אמאירוביץ, צביעונג שבת
ירושלים Jerusalemתשט"ופיין, שבתי בן יהודה אריה ליבעונג שבת
ניו יורקתשכ"וקראקובסקי, אפרים צבי בן אלתר בן ציוןעונג שבת
ירושלים Jeruasalemתש"סשמש, ליאור חייםעונג שבת
ירושליםתשכ"דשפירא, דודעונג שבת

ירושליםתשס"חטהרני, אבישי בן יצחקעונה עשוקים
עופר האילים

חולוןחש"דכהן, טלעוצם עינו
בודפסט Budapestתרפ"גקליין, שלום בן ישראל דוב הלויעוקבא דמשיחא

אלעדתשע"אסלומון שמואל יהודהעוקר הרים
אשדודתשס"דוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודעורה כבודי - 2 כר'
ליקוודתשע"חלונדינסקי, שמחה בונים בן ישראל דודעורה כבודי - 3 כר'

ליקוודתשע"הקובץ עורהעורה כבודי  - ברכות
לונדוןתשכ"טלאנדא, נתן נטע בן משה דוד הלויעורה שחר - 2 כר'

אליזבעטחש"דטייץ, מרדכי פנחסעורה
תל אביב Tel Avivתרצ"ושימקין, נ.עורון ומחלות עינים בארץ כנען וסבותיהן

בני ברקתשנ"גדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבעורי דבורה <דרש דרש  ג>
בני ברקתשע"וקובץ חידושי תורהעורי עורי דברי שיר

בודאפעסט,,ת"ש]הופמאן, משה שמעון בן אברהם דוד סג"לעורי צפון
צפתתשנ"המרכז תורני לאומי צפתעורי צפון - 4

טבריהתשס"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןעורי צפון
ירושליםתשל"זטלר, רפאל בן נחוםעורף מול פנים

ירושליםתש"פויטן, ישראלעושה חיל - 5 כר'
בני ברקתשע"זיעקב, יעקב בן יצחקעושה שלום
שלוניקי Salonikaתק"עמארגונאטו, ניסים חיים שלום יעקבעושה שלום

ירושליםתשס"והרבסט, חיים בן שלום אליעזרעושין בשמחה - 3 כר'
בית שמשתשס"דבית מדרש שערי תורהעז ואורה <מאסף תורני> - 11 כר'

אמשטרדם Amsterdamתר"בעמרם, נתן בן חייםעז וחדוה



בני ברקתשס"הדיין, נסים בן שלמהעז לאלקים
ירושליםתשנ"דשוורץ, יואל בן אהרןעזה ויריחו תחילה באספקלריה תורנית

בית שאןחש"דשאע"ר, מ' בנימין בן מ' מישאלעזיזאן אין מגילה
אשקלוןחש"דכהן, בן ציון יהונתן בן יעקבעזך ציון - מגילת אסתר, רות

ירושלים Jeruasalemתשס"ועמיאל, משה אביגדור בן יעקב יוסףעזר אל עמי - 4 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"הציגלמאן, אליעזר צבי בן נחעזר אליעזר

תל אביבתשמ"דאבן-פולקאר, יצחק בן יוסףעזר הדת <מהדורת לוינגר>
לונדון Londonתרס"ואבן-פולקאר, יצחק בן יוסףעזר הדת
ירושליםתשנ"זעזריאל, יצחקעזר יצחק

ירושליםתשע"דטהרני, אבישי בן יצחקעזר כנגדו - שידוכין
ירושליםתשס"טשמואלי, מאיר דוד בן שלוםעזר לחושן
(Budapestתש"טאלבוים, יצחק בן זאב משהעזר ליצחק

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"גדיקמן, אברהם שלמהעזר לשלחן - 4 כר'
ירושליםתשע"טסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםעזר מציון

בילגורי Bilgorajתרצ"גווארמאן, אברהם דוד בן אשרעזר מקודש
ירושליםתשע"טיעקבוביץ, עזריאל שלמה בן ישראל מאירעזר מקודש

ירושליםתשע"חיעקוביץ, עזריאל שלמה בן ישראל מאירעזר מקודש - המזבח מקדש
ירושליםתפוחי, אביעדעזר משפט - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"אהיון, אליעזרעזר קדשים
ירושליםתשע"אכהן, דוד (עורך)עזרה בצרות
ירושליםתשע"בבייפוס, יוסף שלמה בן יעקב ישראל הכהןעזרה כהלכה
ברדיטשוב Berdichevתר"סמלר, יצחק בן משה יהודהעזרה להבין

אנטווורפןתשע"השטיינבך, עזראעזרי מעם ד' - 18 כר'
אנטוורפעןתשע"זשטיינבאך, עזראעזרי מעם ה' - 15 כר'

באר שבעתשס"הבושארי, עזריהו בן שמעוןעזרך מקדש
ירושליםחש"דריין, ידידיה אברהםעזרך מקודש - חופה וקידושין

ביריהתשס"חביטון, אליהו בן יצחקעזרת אבות
בית שמשתשע"היצחק, משוררעזרת הנשים

אמשטרדם Amsterdamתרכ"ותנ"ך. תקכ"ט. אמשטרדםעזרת הסופר - בראשית
אמשטרדם Amsterdamתרכ"ותנ"ך. תרכ"ו. אמשטרדםעזרת הסופר
ורשה Warsawתרכ"במאלין, ישראל איסר יהודה בן נחמיהעזרת יהודה

ירושליםתשנ"הברונר, יהושע עוזר בן אליעזר דודעזרת יהושע - פסחים
ירושליםתשס"זפפנהיים, יעקב אליעזר בן שלמהעזרת יעקב - 3 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"זזיטמאן, ישראל בן דודעזרת ישראל
ביאליסטוק Bialystokתר"ץליפסקי, ישראל בן צבי הכהןעזרת ישראל



ירושליםתשע"ומוזס, אלעזר בן ברוךעזרת ישראל - 2 כר'
ירושליםתשס"אענגילמאיר, מרדכי בן מנחם מנדלעזרת ישראל - 2 כר'

ורשה Warsawתרנ"אשפירא, רפאל ישראל איסר בן דוב ברעזרת ישראל
ירושליםתשס"בפינברג, יהושע יוסף בן נחום דבעזרת כהנים - 4 כר'

פודגורזה Podgorzeתרס"דהורוויץ, חיים אריה ליבש בן שאול הלויעזרת נדחים
ליפציג Leipzigתרי"טאבן-חביב, משה בן שלמהעזרת נשים
ניו יורקתש"ליעקב בן משה מבוניולשעזרת נשים

פרנקפורט דמין Frankfתש"י - תשט"ומאירי, מאיר בן יעקב יהודהעזרת נשים - 3 כר'
ברלין Berlinתקצ"גאשה, טוביה בן יחזקאלעט ברזל
בני ברקתשס"טהלוי, אמנון (עורך)עט הזמיר
בני ברקתשע"זמימון, יוסף רפאל בן זמירעט יוסף
בני ברקתשס"ודיין, נסים בן שלמהעט סופר
ירושלים Jerusalemתרפ"חטוויל, עזרא עילי הכהןעט סופר

חיפהתשנ"גטמיסטית, עמרם בן יעישעט סופר - 2 כר'
פקש Paksתרמ"ח - תרנ"טסופר, זוסמאן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלעט סופר - 4 כר'

ליק Lyckתרכ"דקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)עט סופר
ירושליםחש"דשטיינוביץ, יצחק בן שרגאעט סופר

ירושליםתשנ"השרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסעט סופר - 2 כר'
ווארשא,תרמ"ג,שפירא, טוביה פסח בן מאיר הלויעט עברי
יבניאלחש"דטרבלסי, עוזי שלום בן דודעט שאסף

בני ברקתש"עטולידאנו, עמנואל בן יוסףעטה אור <דעת ואמונה> - בראשית, שמות
ירושליםתשס"בטולידאנו, עמנואל בן יוסףעטה אור - 14 כר'

לבוב,תר"טמור, אברהם מנחם מנדלעטור סופרים
ישיבת עטרת כהניםעטורי כהנים - המקדש והנבואה

ירושלים Jeruasalemתשמ"זקובץ ישיבת עטרת כהניםעטורי כהנים - 76 כר'
בני ברקתשס"הרצאבי, משה בן יצחקעטיפת ציצית כהלכתה

ירושליםתשס"חארמוני, משה חייםעטרה ליושנה
ניו יורקתשנ"גפאם, אברהם יעקב הכהןעטרה למלך

ניו יורקתשס"חברוידא, ישראל צבי בן משה אהרוןעטרה למרדכי - ציצית
ירושליםתרנ"הרבינוביץ, יעקב צבי בן יהושע אשר -- רבינוביץ, מאעטרה לראש צדיק - נהר שלום - ליקוטים חדשים

ורשהתרנ"הרבינוביץ, יעקב צבי בן יהושע אשרעטרה לראש צדיק
ניו יורקתשע"זכולל ישיבת עטרת תורהעטרה לראש - עירובין

אשדודחש"דספר זכרוןעטרה שעטרה
בית שמשחש"דקובץ תורניעטרה שעיטרה
ירולשיםתשע"וענייני נישואין מתורת צדיקי דזי'וקבעטרות חתנים



וילנה Vilnaתרמ"בהרשטיין, ירוחם פישל בן יהושעעטרות יהושע
ניו יורקתשנ"הסופר, משה בן שמואל - סופר, אברהם שמואל בנעטרות סופרים

קרית אתאתשס"השולזינגר, שמואל בן יצחק הלויעטרות שמואל - ברכות, חולין
ירושלים Jeruasalemתשע"זפלק, דוד בן יעקב יהודהעטרותיהם - 2 כר'

ירושליםתש"סזכאי, אהרןעטרת אבות - 2 כר'
בני ברקתשס"דחידושים מגדולי הדורותעטרת אבות
ורשה Warsawתרמ"ד - תרמ"ולוינסון, מנחם חיים בן צבי הירשעטרת אבות
ניו יורקתשס"אמאסקאוויטש, יוסף חיים בן יחיאל מיכלעטרת אבות

ירושליםתשע"הסויסה, משה חייםעטרת אבות - 3 כר'
ירושליםתשס"זרוזנברג, שמואל דב - רוזנברג, יצחק יהודהעטרת אבות
בני ברקתשס"וסופר, שמואל יעקב בן ישעיהו אברהם הלויעטרת אבי

תשס"גקאהן, מנחם בן יוסף יצחק אייזיקעטרת אבי - 2 כר'
אלעדתשס"הכולל עטרת אהרןעטרת אהרן - שבת, ב"ב

פירט Fuerthתקל"ושידלוב, אליהועטרת אלי'
כפר חסידיםתשנ"אכולל עטרת אליהועטרת אליהו - עירובין

ירושלים Jerusalemתרע"גפרנקל, אליהו בן מאיר יהודהעטרת אליהו
חמ"דתשע"אתולדות רבי אליהו מדרעטרת אליהו

ירושליםתשס"חכולל עטרת אלימלךעטרת אלימלך
אנטוורפןתשע"דלמברגר, אפרים בן משה נתן נטעעטרת אפרים - 3 כר'

לובלין Lublinתרע"אקוניטופסקי, אפרים בן שמעוןעטרת אפרים
ירושליםתשע"חפיליפס, אריה לייבעטרת ארי

אשדודתשע"בנחמני, יגאלעטרת גבריאל
מודיעין עיליתתשע"בשוב, זבולון בן יצחק אליעזרעטרת גיטין

קשתתשס"טלביא, אוריאל בן פנחסעטרת דבורה - 3 כר'
ירושליםתשס"הכוללים ישועות דודעטרת דוד - א

ברוקליןתשמ"טרבינוביץ, אברהם משה בן יוסף ברוך פינחס מסקאעטרת דוד - 2 כר'
גבעת זאבתשע"זמכון עטרותעטרת החכמה
ורשה Warsawתרס"בפסיס, פינחס בן ישעיהעטרת הלוים

ירושליםתשע"זמדלוב, עקיבאעטרת המועדים
ווארשאתרפ"דעטרת הצדיקיםעטרת הצדיקים
ירושלים Jeruasalemתשע"ומדלוב, עקיבאעטרת הקדשים

ניו יורק New Yorkתרע"טאדירים, אליעזר בן ישראלעטרת זהב
ירושלים Jerusalemתרנ"ז - תרנ"חבאדהב, יצחק בן מיכאלעטרת זהב
ירושליםתשע"דישיבת יד אהרןעטרת זהב

לייקאוודתשפ"בפנדל, זלמן הלל בן זכריהעטרת זהב - שביעית



ירושלים Jeruasalemתשע"דרז, משה יוחאי בן אלעזר זאבעטרת זהב - פורים
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבעטרת זהב

חמ"דתשמ"התפילותעטרת זקנים <מנהג חבאן> - מועדים
אמשטרדם Amsterdamתצ"טאברבנאל, יצחק בן יהודהעטרת זקנים - 3 כר'

לבוב Lvovתרס"חאייכנשטיין, יחיאל מיכל בן משהעטרת זקנים
לבוב Lvovתרל"אאריה ליבוש בן מאירעטרת זקנים

ניו יורקתשס"חלבוביץ, אפרים ישראל דוד בן אברהם אבאעטרת זקנים - בני בנים בהלכה
ניו יורקחש"דמעשיותעטרת זקנים
חמ"דחש"דמרק, ר.עטרת זקנים
ירושליםתשס"ועטרת זקניםעטרת זקנים
בני ברקתשס"אקובץ (פוניבז')עטרת זקנים

בני ברקתשמ"וקובץעטרת זקנים - 9 כר'
ירושליםתש"ערבותינו בעלי התוספותעטרת זקנים
ירושליםתשנ"ברבין, חזקיה הכהןעטרת חזקיה

ברוקליןתשל"חהאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושעטרת חיים - 2 כר'
חמ"דתשס"דלקט מאמרים מראשונים ואחרוניםעטרת חיים
תל אביב Tel Avivתשכ"טקאפח, חייםעטרת חיים
בני ברקתשס"זקובץעטרת חיים

בני ברקתש"נהררי, חיים - אביטבול, יצחקעטרת חכמים - 5 כר'
ורשה Warsawתרס"חטאקסין, מנחם צבי בן אריהעטרת חכמים - 2 כר'

ירושליםתשע"גמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכיעטרת חכמים - על רבי חיים בן עטר
יוזפוב Jozefowתרכ"ופרנקל-תאומים, ברוך בן יהושע יחזקאל פייבעטרת חכמים

ניו יורקתשע"ואסופת כתבי יד ומסמכים מאוצרות המשפחהעטרת חן
אשדודתש"סדרבקין, צבי בן אליהועטרת חן - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"טוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודעטרת חן
וורשאתרמ"גטכורש, אלכסנדר סנדר גדליהו בן אברהם יצחקעטרת חן - 2 כר'
אשקלוןתשס"חישיבת יצחק ירנןעטרת חן - 6 כר'

ירושליםתשס"גרבותינו ממאקוואעטרת חתנים
ורשה Warsawתרצ"אטביומי, טוביה יהודה בן אלכסנדר צביעטרת טוביה

ירושליםתשנ"הפריינד, משה אריה בן ישראלעטרת יהושע <על התורה> - 5 כר'
ירושליםתשנ"ופריינד, משה אריה בן ישראלעטרת יהושע - 12 כר'

בילגורי Bilgorajתרצ"וצינץ, דוד בן אריה ליב בן שמריהועטרת יהושע
ירושלים Jerusalemתרנ"טיוסף בן דוב בר מליסקובהעטרת יוסף - 2 כר'

ברלין Berlinתק"ויוסף יוזל בן זאב וולף הלויעטרת יוסף
בת יםתשס"טמיכאל, יוסףעטרת יוסף - 2 כר'



בני ברקתשע"בספר זכרוןעטרת יוסף
לבוב Lvovתרמ"אהאגר, יעקב בן דודעטרת יעקב וישראל
ירושליםתשמ"טזאהן, שלום שכנא בן חיים יצחק יעקבעטרת יעקב - 6 כר'

בראטיסלבהתרל"טקרויס, יעקב קאפלעטרת יעקב
ירושליםתש"עכולל עטרת יצחקעטרת יצחק - 4 כר'

נתניהתשס"דקובץ מחקרים במורשת יהודי תימןעטרת יצחק
ירושלים Jerusalemתרפ"הרבינוביץ, יצחק אייזיק בן אהרןעטרת יצחק

ירושליםתשל"חשבדרון, יצחק בן שלום מרדכי הכהןעטרת יצחק - בבא בתרא
ירושליםתשס"טקובץ חידושי תורהעטרת ירושלים

קרקוב Cracowתרצ"בהורוויץ, יהושע בן מאירעטרת ישועה <שו"ת>
ירושליםתשל"והורוויץ, יהושע בן מאירעטרת ישועה - 5 כר'

וילנה Vilnaתקנ"טיואל בן יהושע השלעטרת ישועה
ורשה Warsawתרצ"חלאנדא, ישראל יונה בן יוסף הלויעטרת ישועה
גבעת זאב החדשהתשע"גקובץ תורניעטרת ישועה
ירושלים Jerusalemתרפ"דקרלינשטיין, יהושע בן עזריאל זליגעטרת ישועה

ירושליםתשע"טנאה, יחיאל שמואלעטרת ישן - 4 כר'
ניו יורקתשל"הרובין, ישעיה הכהןעטרת ישעיה

ראש העיןתשע"חדחבש, חזקיה בן ישראלעטרת ישראל ורחמים - 2 כר'
בני ברקתשע"דעטרת ישראל - בר מצוה

זיטומיר Zhitomirתרכ"זישראל מבוהופולעטרת ישראל - 3 כר'
תל אביבתשכ"המובשוביץ, ישראל בן מרדכי שלמהעטרת ישראל
חמ"דתשס"העובדיה, דודעטרת ישראל
הוסיטין Husiatynתרס"ד הק'פרידמאן, ישראל בן דוד משהעטרת ישראל
בני ברקתשפ"אפרידמן, ישראל משה בן אברהם יעקבעטרת ישראל

ירושליםתשל"בתלמידי רבינו יוסף צביעטרת ישראל - 7 כר'
גבעת זאבתש"פמכון עטרותעטרת כלולות

מודיעין עיליתחש"דגולדשמידט, שמואל חייםעטרת כתובים - חמש מגילות, עזרא, נחמיה, דניאל, דבר
בני ברקתשנ"וקובץעטרת מיכאל
בילגורי Bilgorajתר"עמנחם מנדל בן יוסף מרימאנובעטרת מנחם

ריגה Rigaתרצ"ח - הסכ'זלבוביץ, מרדכי בן אברהם אבא ליבעטרת מרדכי - 2 כר'
חמ"דחש"דלנדא, מרדכי זיסקינד סג"לעטרת מרדכי
גייטסהעדתשע"במילר, טודרוס יוסףעטרת מרדכי

ירושליםתשס"זעטיה, מרדכי בן אליהועטרת מרדכי - 6 כר'
ירושליםתשע"העטיה, מרדכי בן ישועה (עליו)עטרת מרדכי
לונדון Londonתשי"גפישר, מיכאל בן חיים מרדכיעטרת מרדכי



בני ברקתשס"חקובץעטרת מרדכי
ניו יורקתשכ"ברוגוב, מרדכי בן בנימיןעטרת מרדכי - 2 כר'

סט. לואיס St. Louisתרפ"דשיף, מרדכי בן חיים צביעטרת מרדכי
מודיעין עיליתתש"עגולדשמידט, שמואל חייםעטרת מרים - הפטרות השנה מבוארות

ניו יורק94דיוויס, צבי - פאפיער, יחיאל יהודהעטרת משה אהרן  - בשר בחלב ותערובת
כפר חב"דתשע"אחנונו, משה חייםעטרת משה - 2 כר'

ירושליםתש"נלמברגר, משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבובעטרת משה - 21 כר'
בני ברקתש"עיעקובוביץ, בן ציון בן משולם שרגאעטרת משולם - 2 כר'

ירושליםתשנ"טעובדיה, דודעטרת משפט
ברוקליןתשפ"אשטיינמעטץ, נחמן יחיאל מיכלעטרת נבונים

מודיעין עיליתחש"דגולדשמידט, שמואל חייםעטרת נביאים - 4 כר'
ירושליםתש"עסטראם, זאב ארי בן יעקבעטרת נזיר

מודיעין עיליתתשע"בשוב, זבולון בן יצחק אליעזרעטרת סנהדרין
בני ברקתשס"הפישר, עקיבא בן מרדכי ליבעטרת עקיבא

ירושליםתשכ"זסופר-זוסמן, מרדכי אפרים פישלעטרת פ"ז על התורה ומועדים - א
אלטונה Altonaתקפ"גאיגר, פרץ זאבל בן יהודה ליבעטרת פז

חמ''דתש''פבן עמי, אלוןעטרת פז - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"הדוידסון, שבתי בן שמואל זאבעטרת פז
קליש Kaliszתרצ"חווייץ, מרדכי בן אברהםעטרת פז

ירושליםתשס"חזביחי, פנחס בן רפאלעטרת פז - 10 כר'
פרנקפורט דאודר Frankתקכ"חפינחס זליג בן משהעטרת פז - 6 כר'

קלינורדין Kleinwardתרפ"חשווארץ, פינחס זליג בן נפתלי הכהןעטרת פז
חמ"דתש"פוידר, חיים משולםעטרת פנחס - תמורה

ניו יורקתשע"זאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיק - אייכנשטייןעטרת צבי <מהדורה חדשה> א בראשית, לך לך
ניו יורקתשע"טאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיק - אייכנשטייןעטרת צבי <מהדורה חדשה> ב וירא-ויחי

ברוקליןתשס"ואשכנזי, צבי הירש בן נפתלי הירץעטרת צבי <מהדורה חדשה>
בני ברקתשס"טאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקעטרת צבי עם הגהות הצבי והצדק - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתש"כאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקעטרת צבי - 2 כר'
תל אביבתשכ"חאלטמן, שרגא צביעטרת צבי - עה"ת וסוגיות

לבוב Lvovתקס"דאשכנזי, צבי הירש בן נפתלי הירץעטרת צבי - 2 כר'
ליקוודתשע"זבסמן, גרשון בן נפתליעטרת צבי - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתש"חגרוס, משולם פייבש צבי בן ראובןעטרת צבי
בני ברקתשנ"טדרבקין, צבי בן אליהועטרת צבי - 3 כר'

זולקוה Zholkvaתרכ"חהורוויץ, צבי הירש בן יעקב יהושע הלויעטרת צבי
חמ"דתשע"טהרץ, יחזקאל בן נפתלי מאיר הלויעטרת צבי - עירובין



ירושליםתשס"הורנר, חיים שלמה בן אשר זאבעטרת צבי
זולקוה Zholkvaת"ר - תר"אחיות, צבי הירש בן מאירעטרת צבי
ורשה Warsawתרנ"זחרל"פ, אפרים אליעזר צבי הירש בן זאבעטרת צבי
ורשה Warsawתרס"אטאקסין, מנחם צבי בן אריהעטרת צבי
וילנה Vilnaתקצ"דיעקב בן צבי הירש, מירעטרת צבי
איתמרתשס"וכנרתי, עמיחיעטרת צבי
ברלין Berlinתרמ"דלאנדסהוט, אליעזר ליזר בן מאירעטרת צבי
ניו יורק New Yorkתרס"בלאס, צבי בן משהעטרת צבי
בני ברקתשנ"המורגנשטרן, צבי הירש בן חיים ישראלעטרת צבי
בני ברקתשס"טנויגרשל, צבי אלימלך בן ישראלעטרת צבי
זולקוה Zholkvaתקכ"ג - תקכ"זנח צבי בן יוחנןעטרת צבי

ניו יורקתשכ"בספר יובלעטרת צבי - ספר היובל לכבוד הרב יוסף ברייער
ירושליםתשנ"זסץ, אברהם צבי בן יצחקעטרת צבי

ליקוודתשס"טפרידמאן, שלמה זלמןעטרת צבי - דרשות ומאמרים
חמ"דתש"נפריינד, צבי בן מרדכי יעקבעטרת צבי - 2 כר'
פולנאה Polonnoyeתקע"וצבי הירש בן עזריאל מווילנהעטרת צבי - 2 כר'

אשדודתשע"גקובץ תורניעטרת צבי - 10 כר'
קירי Chieriשפ"וקונציו, יוסף בן גרשוםעטרת צבי
ירושליםתשע"טקושלבסקי, צביעטרת צבי
ברטיסלבה Bratislavaתר"ןרוזנפלד, יוסף אלעזר בן צבי הירשעטרת צבי

ירושליםתש"פמוצפי, בן ציון בן סלמןעטרת ציון - 2 כר'
ירושליםתשע"דליבר, צבי מרדכיעטרת קדמונים - סוכה

חמ"דחש"דעטרת ראש
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ד - תשנ"דלוונטאל, ברוך יצחק יששכר בן אפרים שרגאעטרת ראש

ירושליםתשע"בלוי בן דודעטרת ראש, עטרת תפארת <מהדורה חדשה>
אמשטרדם Amsterdamתקכ"ו - תקכ"טלוי בן דודעטרת ראש, עטרת תפארת

ירושלים Jerusalemחש"דפתייה, יהודה בן משה ישועהעטרת רחל
וילנה Vilnaתר"בלוריא, שאול בן משה מישלעטרת שאול
ירושליםתשס"בעובדיה, דודעטרת שבת
חמ"דתשע"דגרינשטיין, אוריאלעטרת שלום

ברזילתש"עפריד, משה יהודה בן צביעטרת שלום - 2 כר'
ורשה Warsawתרנ"הפרלוב, שלום בן ברוך מרדכיעטרת שלום

חמ"דתשס"דפריד, משה יהודה בן צבי - אברהם אבלי בן חייםעטרת שלום, שמן ששון - בראשית
לובלין,שנ"ט,לוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)עטרת שלמה <איסור והיתר למהרש"ל>

ירושלים Jeruasalemתשס"וווייל, יעקב בן יהודהעטרת שלמה למהרש"ל - שחיטות ובדיקות מהרי"ו עם ה



פיוטרקוב Piotrkowתרע"גאברמוביץ, שלמה זלמן צבי בן אברהם דובעטרת שלמה
ברנו Brnoתקמ"חגלייוויץ, יעקב בן שלמהעטרת שלמה
ניו יורקתש''פדאוויד, יעקב יהודה בן משה אשרעטרת שלמה
ירושליםתשס"דדיין, שלמה בן יהודה ליאוןעטרת שלמה

וילנה Vilnaתרנ"ז - תרנ"טהולצברג, יעקב שלמה בן אברהםעטרת שלמה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתר"זהלוי, נחמן שלמה בן משהעטרת שלמה
ירושליםתשע"אזעפראני, שלמה בן יצחקעטרת שלמה

ירושליםתשנ"אזעפרני, שלמה ידידיהעטרת שלמה - שכנים
זולקוה Zholkvaתצ"טלוי בן שלמהעטרת שלמה
ירושלים Jerusalemתרס"בסוכרי, שלמהעטרת שלמה
ירושליםתשנ"דספר זכרוןעטרת שלמה

ירושליםתשנ"וקובץ זכרוןעטרת שלמה - 10 כר'
בני ברקתשנ"זקרליץ, שלמה שמשון בן מאירעטרת שלמה - 2 כר'

בני ברקתשס"גגולדשטוף, יאירעטרת שמואל - כיבוד אב ואם
לייקוואדתשע"דראזענבוים, מרדכי בן שמואלעטרת שמואל - 13 כר'

בני ברקתשע"חטרוביץ, ישראל שמעון בן יהודה ליבעטרת שמעון - 7 כר'
בני ברקתשע"גלזכר הרב שמעון בנישועטרת שמעון - חיי שמעון

גבעתייםתשכ"טדורף, אפרים אלימלך בן משה אשר הכהןעטרת תפארת ישראל
תשס"דקובץעטרת תפארת סטריקוב

ירושליםחש"דמכון תולדות משה מאקווא ביתרעטרת תפארת
ירושליםתשס"געובדיה, דודעטרת תפארת

בילגורי Bilgorajתרצ"א - תרצ"בעטרת תפארתעטרת תפארת - א
ורשה Warsawתרע"אפרנקל-תאומים, יהודה אריהעטרת תפארת

גייטסהעדתשנ"בקובץ ישיבת תפארת יעקבעטרת תפארת - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"ארוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקעטרת תפארת
'מונקץ Mukachevoתרע"בשור, לוי יצחק דוב בן מנחם מנדלעטרת תפארת

ונציה Veniceשל"טאבן סוסאן, יששכר בן מרדכיעיבור שנים ותקופות <תקון יששכר>
בני ברקפרידמן, א - שפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךעידוד בתופת

ירושליםתשס"השוורץ, יואל בן אהרןעידן המחשב ולקחיו
ירושליםתשע"אהרפנס, גרשוםעידן הראשונים
בני ברקתשס"גהרפנס, גרשוםעידן התלמוד

מודיעין עיליתתשע"בשנברגר, נחמיהעידנא דחדוותא
ניו יורקתשע"דזעלצער, יואלעיון במועדים - תשרי

תל אביבתשנ"גרייזמן, אלכסנדר יהושע העשלעיון בפרשה
ורשה Warsawתרע"הקולסניקר, אליהו בן יעקב חייםעיון בתורה



ירושליםתשע"טעיון ההלכהעיון ההלכה - משנה ברורה ח"ב
מלבורןתשס"בהיימליך, חיים בן מנחם יוסף הלויעיון הלכה
ירושליםתשל"טקובץ עיונים ובירורים בהלכהעיון הלכה

אלעדתשס"זאזולאי, מיכאל בן אליהועיון המועדים - 7 כר'
אלעדתשס"חאזולאי, מיכאל בן אליהועיון המצוות - בר מצוה

בני ברקתשפ"אטחן, יצחק בן אליהועיון הסוגיא - 12 כר'
ישיבת עטרת שלמהעיון הסוגיא - א

בני ברקתשע"הפישהוף, מרדכי בן תנחוםעיון הסוגיא - מכות
ירושליםתשע"ומפעל עיון הפרשהעיון הפרשה - 8 כר'

בני ברקתשע"במאסף תורניעיון השבת
בני ברק - ניו יורקתשע"חשפירא, אליעזר דוד בן יוסףעיון וכבודה של תורה

וילהרמסדורף Wilhermsתפ"טריישר, יעקב בן יוסףעיון יעקב
ניו יורקתשע"בפולאק, מנחם בן אברהם הלויעיון מנחם - 4 כר'

ירושליםתשמ"טהכהן,אשר לעמיל בן אברהם צבי הכהןעיון סופרים
ירושלים Jeruasalemתשפ"בווייל, אברהם צביעיון תפילה
אלעדתשס"טכהן, יהודה צבי בן יעקבעיון תפילה
לבוב Lvovתר"טבראנדריס, שמריה שמרל בן יעקבעיון תפלה
פיוטרקוב Piotrkowתרס"דשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמן. מיוחס לעיון תפלה

חמ"דתש"פישיבה גדולה ביאלאעיונא דשמעתתא - 2 כר'
ירושליםתשע"אריבלין, אברהם בן הללעיוני  הפטרה - 2 כר'

מודיעין עיליתתשס"חברזל, אברהם יצחק בן חיים עזראעיוני הגדה - 2 כר'
אשדודתשע"דשמידע, יעקב בן משהעיוני הדף מעדני שי - בבא מציעא

בני ברקתש"עבית ההוראה שיכון געיוני הוראה
שיקגותשכ"אכהן, יוסף חיים בן אהרןעיוני הלכה והגיונות
חמ"דחש"דעיוני הלכה - תכלת

מודיעין עיליתבעילום שםעיוני הלכה
כרם ביבנהתשע"דסרף, גבריאלעיוני הלכה

בני ברקתשס"ורבינוביץ, דוד ירחמיאל צבי בן יעקב יצחקעיוני הלכות - 3 כר'
לונדוןתשס"השמאהל, חיים שאולעיוני חיים - 2 כר'

ירושליםתשע"ובעילום שםעיוני מוקצה
כוכב יעקבתשס"זבוצ'קו, משה בן ירחמיאל אליהועיוני משה

ירושליםתשס"זכולל חו"מ שער מרדכיעיוני משפט - 2 כר'
ירושליםתשפ"איוסף, עובדיהעיוני סוגיות
ירושליםתשע"הכולל זכרון שמחהעיוני עירובין

ירושליםתש"עריבלין, אברהם בן הללעיוני פרשה - 4 כר'



מודיעין עיליתתשס"חברזל, אברהם יצחקעיוני רש"י - 10 כר'
בני ברקתשס"גווינר, מרדכי ידידיה בן אליהו יהושעעיוני שמועה

בני ברקתשע"טכולל פוניבז'עיוני שמעתתא - 20 כר'
בני ברקתשע"חקרויס יעקב מנחם בן גבריאלעיוני תוספות - 2 כר'

ירושליםתשע"דוינרוט, אברהם בן משה אהרוןעיוני תפילה
ירושליםתשכ"בירדן, דבעיונים בבן משלי
ירושליםתשכ"בירדן, דבעיונים בבן קהלת

פרדס חנהתשל"דעציון, יצחק רפאל בן שרגא פייבל הלויעיונים בבעיות אמונה
ירושלים Jeruasalemתשע"ורוזנברג, שמואלעיונים בברכת הזימון

תל אביב1971ארזי, אברהםעיונים בהלכה
תל אביבתשכ"אקירש, נפתלי בן מרדכיעיונים בהלכה - א

ירושליםתשס"השמעיה, שלמה זלמן בן צביעיונים בהלכה - 5 כר'
ירושליםחש"דשטיינברגר, נחמיה צבי בן ישעיהועיונים בהלכות שחיטה

תל אביבתשס"הרייזמן, אלכסנדר יהושע העשלעיונים בהפטרה
ניו יורקתשל"געפשטיין, חיים ליב הלויעיונים בחידושי הרשב"א

בני ברקתש"עווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםעיונים בחנוכה
ירושלים Jerusalemתשט"ואביעד, ישעיהו בן דודעיונים ביהדות

חש"דתש"נפרידלנדר, חייםעיונים בכללי חינוך שבאיגרת הגר"א
תל אביבתש"ןבן עזרא, עקיבאעיונים בלשון העברית

ירושליםתשכ"טליפשיץ, אברהםעיונים בלשונות הראב"ע
תל אביבתשס"זרייזמן, אלכסנדר יהושע העשלעיונים במועדים

ירושליםתשל"דכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלעיונים במחשבת החסידות
קדומיםתש"פכהן, נתנאלעיונים במלאכת בורר בשבת

מעלה אדומיםתשע"דפרידברג, דבעיונים במניין המצות של הרמב"ם
אור עציוןתשס"החמודות, דודעיונים במסכתות סנהדרין וברכות

תל אביבתשי"זמוריאל, יהודהעיונים במקרא - 5 כר'
תל אביבתשס"ורייזמן, אלכסנדר יהושע העשלעיונים במשלי

בני ברקתשע"אווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםעיונים במשנה ברורה - 10 כר'
ירושליםתשכ"ברייפמאן, יעקב בן צבי הירשעיונים במשנת הראב"ע

ירושליםתש"ערבינוביץ, נחום אליעזר בן איתמרעיונים במשנתו של הרמב"ם
בני ברקתשע"אשאנן, חיים שלמה בן שמעיהעיונים במשפט - 3 כר'
בית אלחש"דא. פ.עיונים בנושא החנוכה

חמ"דחש"דאפרתי, יעקב אליהועיונים בסוגיות נזקי אש
חמ"דחש"דאפרתי, יעקב אליהועיונים בסוגיות נזקי בור

תל אביבתשס"ארייזמן, אלכסנדר יהושע העשלעיונים בפרקי אבות



חמ"דתש"ערייזמן, יהושע השילעיונים בפרשה - 5 כר'
בני ברקתשס"חשאנן, חיים שלמה בן שמעיהעיונים בפרשה

ירושליםתשנ"זקופרמן, יהודה בן אברהם שמחהעיונים בפרשנות המקרא
קרית ספרתשע"זלנג, יהושע יהודהעיונים בפרשת השבוע - בראשית

בני ברקתשס"טגולד, שמואל יהושעעיונים ברש"י
ירושליםתשל"בהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלעיונים בשירה ובפיוט

חמ"דתשע"הרייזמן, אלכסנדר יהושע העשלעיונים בתהלים
ניו יורקתשל"דאייזעמאן, משה הלויעיונים בתפלה

בני ברקתשע"בלוי, שמואל בן אליהועיונים ובאורים - הוריות
בני ברק Bene Berakתשע"הלוי, שמואל בן אליהועיונים וביאורים בענייני ערבות במצוות

ירושליםתשנ"גליפקין, חיים יצחקעיונים וביאורים בפרשה ובהפטרה
כפר חב"דתשע"בגינזבורג, יצחק בן שמשוןעיונים וביאורים מאמר איתא במדרש תילים

אשדודתשע"אהגר, יעקבעיונים וביאורים
חמ"דחש"דלוי, שמואל בן אליהועיונים וביאורים - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דגלינסקי, אפרים זלמןעיונים והערות במלאכת שביעית
ירושליםתשס"גשטסמן, יצחק אליהו בן משנעיונים וציונים

חמ"דחש"דכהן, חיים דבעיונים מוסריים
גבעת שמואלתשע"אשטרנברג, מרדכיעיונים משיעורי הרב מרדכי - 4 כר'
תל אביבחש"דשפיגל, יהודה בן משה יוסףעיונים משפטיים ודקדוקים בתורה

חמ"דחש"דטולידנו, שמואלעיונים סביב שבעה צירופי שם יקו"ק ב"ה
בני ברקתשע"בגרליץ, אהרן בן ירחמיאל שלמהעיונים על הש"ס - 2 כר'

חמ"דתשע"חרייזמן, יהושע השילעיונים קצרים בפרשה ובמועדי ישראל
ונציה Veniceתע"הפירארה. תלמוד תורהעיטור בכורי קציר

ירושלים Jerusalemתש"לאריאלי, גרשון בן יצחקעיטור בכורים - 2 כר'
ניו יורקתשכ"דשפירא, זלמן שמואלעיטור ברכה

ירושליםתשע"אקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןעיטור סופרים <מהדורה חדשה>
גלצר, מרדכיעיטור סופרים

ירוחםתשע"אישיבת עטרת שלמה ירוחםעיטור סופרים - נדה
המבורג Hamburgתפ"אמשה בן ישראל מלאנצברגעיטור סופרים
פרנקפורט דאודר Franתקנ"זעיטור סופרים. תקנ"זעיטור סופרים
וילנה Vilnaתרמ"ח - תרמ"טקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןעיטור סופרים
ירושליםתשע"חפשקס, אליקים געצילעיטור שנה

ירושליםתשע"זפשקס, אליקים געצילעיטורי אמונה
ירושליםתשנ"וגרינולד, זאבעיטורי הלכה - 11 כר'

בני ברקתש"עשוורץ, משהעיטורי חיים - על אור החיים



בני ברקתשע"אכולל משכן דוד - עטרת שלמהעיטורי טהרה - 2 כר'
ירושליםתש"עישיבת עטרת ירושליםעיטורי ירושלים - 3 כר'

ירושליםתשע"בפשקס, אליקים געצילעיטורי מגילה
ירושליםתש"עקובץעיטורי מנורה
בית שמשתשע"אקובץעיטורי מצוות

בני ברקתש"פמאיר, מרדכי יעקב בן שמואלעיטורי מרדכי - 13 כר'
ירושליםתשמ"ואריאל מפעלי תורה יהדות וחברה בישראלעיטורי סמיכה - 2 כר'

תל אביבתשל"האדלר, צבי יצחק הכהןעיטורי צבי
ירושליםתשנ"אאייכנשטיין, מנחם צביעיטורי צבי

בני ברקתשע"גכולל משכן דוד עטרת שלמהעיטורי שבת - ב
בית שמשתשע"גפיין, א.עיטורי תורה - 2 כר'

ירושליםתשע"דפשקס, אליקים געצילעיטורי תלמוד - 2 כר'
ביתר עיליתתש"עפכמן, שלמה זלמן בן יצחקעיין ר"ש - ביאור הגר"א הלכות מקוואות

ביתר עיליתתשע"גפכמן, שלמה זלמן בן יצחקעיין תוס' - ביאור הגר"א הלכות ברכת הפירות
חמ"דתש"פספר קהילהעיירה זלאקאוו
תל אביב Tel Avivתשט"זהגלילי, יוסף בן משהעיירה שהייתה
תל אביבתשי"אצמרניסקי, חייםעיירתי מוטילי

חמ"דתשס"געילוי נשמותעילוי נשמות <נוסח בלדי, שאמי>
חמ"דתשס"זעילוי נשמותעילוי נשמות <נוסח ראדה>

חמ"דתשס"זשמואל, ישעיהו בן מנחם (עורך)עילוי נשמות <נוסח ק"ק עדן>
ירושלים Jeruasalemחש"דוויליס, אלןעימות בירושלים

ירושליםתשס"הכהן, אברהם בן יוסףעין אברהם - 6 כר'
ירושליםתש"נקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןעין איה - 6 כר'

בני ברקתשס"גשיק, אליהו בן בנימיןעין אליהו - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"חוולק, אליעזר ליפמאן בן עזריאל הכהןעין אליעזר
ירושלים Jeruasalemתשע"האוחנה, נהוראי יוסף בן שמעון מאירעין במשפט
ניו יורקתש"מגרינוואלד, יהושעעין דמעה
קרקוב Cracowתרמ"חהורוויץ, שאול בן משולם יששכר הלויעין דמעה

זולקוה Zholkvaתקצ"ד - תרצ"בקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןעין דמעה - 8 כר'
בני ברקתשס"בליבוביץ, יצחק בן אפריםעין הבאר - שיח אפרים

ירושלים Jeruasalemתשע"חבעילום שםעין הבדולח
מעלותתשע"וישיבת מעלותעין הבדולח - שבת

פיוטרקוב Piotrkowתרס"אלאנדא, ישראל יונה בן יוסף הלויעין הבדולח
ירושליםתשע"חעדס, יהודה בן יעקבעין הבדולח

ניו יורק New Yorkתרצ"חמאנהיימר, חיים צבי בן דוד יהודה ליבעין הבדלח - 3 כר'



ביתר עיליתתשפ"אגוטפרב, ישראל מאיר בן ידידיה יחיאל מיכלעין המים - 4 כר'
פיעטרקוב,,תרפ"ח]וויגודזקי, אליהו בן דודעין המים
ירושליםתשס"חינקלביץ, עמוס בן מיכהעין המים

ירושליםתשס"גמנדל, מלכיאלעין המים - מקוואות
שלוניקי Salonikaתרי"חמנשה, רפאל יעקב בן אברהםעין המים

לובלין Lublinתרל"גפלאם, אברהם דוב בן דודעין המים - הספד על מוהר"ר דובערוש מייזליש זצ"ל
ברסלאו Breslauתקצ"חפלאם, אברהם דוב בן נתןעין המים - הספד על מוהר"ר עקיבא איגר זצ"ל

בני ברקתש"ספפנהיים, אברהם שמואלעין המים, פנת יקרת
ניו יורקתשכ"טדינסטאג, ישראל יעקבעין המצות

ירושליםתשע"איוסף, עובדיה בן יצחקעין המשפט - 5 כר'
ברלין Berlinתקס"גהארט, אליקים בן אברהםעין הקורא

בני ברקתשמ"גיהב"י הנקדן - שיסלוביץ, יהודה ליב בן מרדכיעין הקורא - 2 כר'
ירושליםתשי"אשוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןעין הרועים - 2 כר'

ירושליםתש"עיגודיוב, משה בן יצחקעין הרע בעין היהדות
ורשה Warsawתרנ"בליינר, גרשון חנוך בן יעקבעין התכלת - 2 כר'

ניו יורקתשכ"טראזין, חיים בן משהעין חיים - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"ד - תרפ"בסגל, טוביה בן יחיאלעין טוביה

ירושליםתשע"זזעפראני, שלמה בן יצחקעין ידיד - שבת
ירושליםתשע"דזעפרני, שלמה ידידיהעין ידיד - נדה, יחוד

ירושלים Jerusalemתש"חרבינוביץ, אליעזר יהודה בן מרדכי יצחק איעין יהודה
בני ברקתש"לחזן, יוסף בן אליהועין יהוסף - 3 כר'

ירושליםתשל"דפרבר, יוסףעין יוסף
שלוניקי Salonikaתקע"זאלגאזי, חיים יצחק בן יהודהעין ימין

שלוניקי Salonikaרע"ו - רפ"באבן-חביב, יעקב בן שלמהעין יעקב <דפו"ר> - 2 כר'
ירושליםתשס"חאבן-חביב, יעקב בן שלמהעין יעקב <מהדורה חדשה> - 7 כר'

וילנה Vilnaתרכ"טאבן-חביב, יעקב בן שלמהעין יעקב <עין אליהו> - 5 כר'
ירושליםתשנ"האבן-חביב, יעקב בן שלמה - וולדמן, חיים יוסףעין יעקב המבואר - 7 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"חיאמניק, חיים אברהם בן אלחנן דב הלויעין יעקב המפואר <ביאורי האגדות> - 4 כר'
קניגסברג Koenigsberתר"חאבן-חביב, יעקב בן שלמה - שיק, אברהםעין יעקב עם ביאור עין אברהם - 4 כר'

יעבץ, יוסף מאירעין יעקב עם עברי דייטש - 4 כר'
וילנה Vilnaתרפ"גאבן-חביב, יעקב בן שלמהעין יעקב - 9 כר'
בני ברקתשע"דדהאן, יעקב בן דודעין יעקב - 3 כר'

זיטומיר Zhitomirתרע"הסולובייצ'יק, יעקב בן בצלאלעין יעקב
ירושליםתשע"דיוסף, יצחק בן עובדיהעין יצחק - 5 כר'
וילנה Vilnaתרמ"טספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסרעין יצחק - 2 כר'



ליוורנותקצ"גאבן-חביב, יעקב בן שלמהעין ישראל <עין יעקב ע"פ בית יהודה> - 2 כר'
ברלין Berlinתע"באבן-חביב, יעקב בן שלמהעין ישראל - 2 כר'
ירושליםתשס"בשפירא, ישראל איסר בן רפאלעין ישראל - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"טבן פורת, אלעזרעין לא ראתה אלוקים זולתך
ירושלים Jeruasalemתשע"דבנר, אריהעין לאב
ברטיסלבה Bratislavaתר"נטויבר, מאיר בן ליפמאןעין מאיר

רמת גןתשע"טתווינה, שלמה בן עאבדעין משפט עין זוכר
שלוניקי Salonikaתרנ"זאברהם בן יוסף הלויעין משפט
ירושלים Jerusalemתרצ"אאייזנשטאט, שמואל בן יוסף מאירעין משפט
רדלהים Roedelheimתקס"גהארט, אליקים בן אברהםעין משפט

פיוטרקוב Piotrkowתרע"ד - תרצ"חזאוואדסקי, מיכאל זאב בן אהרן יחיאלעין משפט - 2 כר'
פרג Pragueשע"הלא נודע שם מחברועין משפט
קושטא Istanbulתק"למלכי, עזרא בן רפאל מרדכיעין משפט
לבוב Lvovתרמ"גרבינוביץ, ישראל בן שלמה יעקבעין משפט
בני ברקתשע"הבעילום שםעין עיטם

ורשה Warsawתקנ"זכ"ץ, אברהם בן יחיאל מיכל מלאסקעין פנים בתורה - 2 כר'
וילנה Vilnaתרפ"ב - תרפ"גקושלבסקי, עזריאל זליג נח בן יצחק צביעין צופים
ליוורנו Livornoתקפ"טפייאצה, דוד בן רפאל אלישע יהודהעין ראי

ירושליםתשל"בהרכבי סופר, אליעזר בן גרוניםעין רואה על הזהר
ירושליםתש"ןשוורץ, יואל בן אהרןעין רואה
ניו יורק New Yorkתרצ"הפינקלשטיין, שמעון יצחק בן יהודה צבי הלויעין שמעון

ניו יורקתשע"דמטוסוב, אליהועין תחת עין
קובנה Kaunasתרצ"ב - תרצ"חתרשיש, יהושע זליג בן ישעיה בינוש הלויעין תרשיש - 3 כר'

ירושליםתשל"בביגון, יוסף - כי טוב, אליהועינא פקיחא - הבו גודל
ליקוודתשפ"אאשכנזי, יצחקעינות ותהומות

ורשה Warsawתרי"זיוסף אלחנן בן מאיר הלויעינות מים
שלוניקי Salonikaתקע"אמלכי, עזרא בן רפאל מרדכיעינות מים

ני יורקתשע"חקובץ כולל ברכת שלמה ריווערדיילעינות מים - חולין, ע"ז
אמשטרדם Amsterdamתקמ"דצפיג, אברהם בן יהודהעיני אברהם

בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהעיני אל ה'
לבוב Lvovתר"סשור, יהודה ליב בן יוסף עוזרעיני ארי
בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהעיני בך

ירושלים Jerusalemתרפ"זאלפרשטיין, בנימין חיים בן יוסףעיני בנימין
אזמיר Izmirתרכ"ואמאדו, דוד בן יעקבעיני דוד
ירושליםתשע"זהכהן, דוד דניאלעיני דוד



ג'רבה Djerbaתשי"טכטורזא, דוד בן סעדאניעיני דוד
ליוורנו Livornoתרכ"היצחקי, אברהם בן יצחק חי הכהןעיני הכהן

אזמיר Izmirתרכ"ג - תרכ"דאליהו בן אברהם שלמה הכהןעיני העדה - 2 כר'
פרג Pragueתק"עעיני העדהעיני העדה
ניו יורקתשנ"ועלברג, שמחהעיני העדה

בני ברקתשס"גחבורת לימוד קצות החושןעיני חושן - 4 כר'
אזמיר Izmirתרס"גאלבעלי, יצחק בן ניסים משהעיני יצחק

תל אביבתש"עלוי, רפאל יצחקעיני יצחק - 6 כר'
וילנה Vilnaתרל"ח - תרל"טרפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודה ליבעיני יצחק

וינה Viennaתקפ"ב - תקפ"האנגלמאן, גבריאל בן ראובן ישראל הכהןעיני ישראל - 2 כר'
בני ברקתשס"ווינטרויב, ישראל אליהועיני ישראל
ניו יורק New Yorkתרצ"זטברסקי, ישראל בן שלמה זאבעיני ישראל

אזמיר Izmirתרל"חפאלאג'י, חיים בן יעקבעיני כל חי <פעולת צדיק לחיים>
ירושלים Jerusalemתרע"גרובין, מנחם מנדל בן שמואל אהרןעיני מנחם - א

אטלנטאתשע"ועזראן, נסים יהודהעיני נסים
בני ברקתשס"אראבין, שמואל אהרןעיני שמואל

כפר חב"דתשע"אגינזבורג, יצחק בן שמשוןעיניך ברכות בחשבון - א בראשית
ירושליםתשע"דליבוביץ, אריה יעקבעיניך פקוחות
ירושליםתשס"טוונדר, מאירעיניך רואות

ירושלים Jerusalemתשס"ואריאלי, יצחק בן אביגדורעינים למשפט <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושליםתשנ"אאריאלי, יצחק בן אביגדורעינים למשפט - 13 כר'

ניו יורקתשנ"זשווארץ, יום טוב הלויעינים לראות
ניו יורקתשע"זטברסקי, מנחם נחום בן צביעינים מאירות
ירושליםתשס"גטולידנו, רפאל ברוך בן אברהםעיצומו של יום
תל אביבתשע"אטורנר, דודעיצומו של יום
תפרחתשע"בישיבת תושיה תפרחעיקר כתובה

ירושלים Jerusalemתשל"ההומינר, שמואל בן מרדכי זאבעיקרי דינים - 2 כר'
בני ברקתשע"גדנציגר, אליעזר יצחקעיקרי דרך החסידות

ירושלים Jeruasalemתשע"חלוי, מאיר ליאורעיקרי האשמורות ליחיד
פירנצה Florenceתקס"ג-תקס"וטירני, דניאל בן משה דודעיקרי הד"ט - 7 כר'
אילתחש"דאייזנבך, שמעון בן ציוןעיקרי החשבונות

ירושלים Jerusalemתש"חעציון, יצחק רפאל בן שרגא פייבל הלויעיקרי היהדות במחשבת ישראל - ב
בני ברקתשס"והלפרין, יוסףעיקרי הלכות מוקצה

תל אביבתשי"טלוי, ראובןעיקרי הקיטלוג
ירושליםתשנ"טיוסף בן ישראל איסרעיקרי הקרבנות - 2 כר'



עיקרי עבודת ה' ע"פ דרכו של בעל הסולם
פרנקפורט דאודר Frankתנ"חבנימין זאב וולף בן שמואלעיר בנימין - 2 כר'

אמשטרדם Amsterdamתקכ"טלונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרןעיר גבורים - 3 כר'
וילנה Vilnaתר"מפרידנשטיין, שמעון אליעזר בן יקותיאלעיר גבורים

קרקוב Cracowתרס"בפסיס, פינחס בן ישעיהעיר דובנא ורבניה
אמשטרדם Amsterdamתע"טדוד בן אריה ליב מלידאעיר דוד - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתר"מ - תרמ"זכהן, דוד בן אהרן מירושליםעיר דוד
זולקוה Zholkvaתקכ"דאליעזר בן מנשהעיר דמשק אליעזר
ירושליםתשמ"זמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכיעיר הכהנים דבדו

צפתתשנ"וביטון, אליהו בן יצחקעיר הצבי
פרג Pragueתרכ"דמשה בן יעקב מקוציעיר הצדק
לבוב Lvovתרל"דצונץ, יחיאל מתתיהו בן אלימלךעיר הצדק

ירושליםתשכ"ט - תש"לטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןעיר הקדש והמקדש - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתש"טנוימאן, ברנהרדעיר הקודש ויושבי בה

ניו יורקתשמ"בקובץ חידושי תורהעיר התמרים
וילנה Vilnaתר"סמגיד, הילל נח בן שלום ישראלעיר ווילנא

בני ברקתשע"הליקוטים אודות האריז"לעיר וקדיש משמיא נחית
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"אברוקמאן, מרדכי בן מנחם שמעוןעיר וקדיש

ירושליםתשל"חטייטלבוים, חנוך העניך מסאסובעיר חנוך - 2 כר'
לודז' Lodzתרפ"וגליקסמאן, פינחס זליג בן אברהם צבי הירשעיר לסק וחכמיה

סוליבה Svalavaתרס"טאדלר, מרדכי צבי בן חיים דוב הלויעיר מבצר - 2 כר'
לייקוודתשע"זדוד בן אריה ליב מלידאעיר מקלט <מהדורה חדשה>

אונגור Uzhgorodתרל"אדוד בן אריה ליב מלידאעיר מקלט
רדלהיםתרי"טזליגסברג, מרדכי חיים בן אשרעיר מקלט
בני ברקתשס"גרוט, ישראל בן חיים דובעיר מקלט

בני ברקתש"סרבנות בני ברקעיר על תילה - 2 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתר"טשטיין, אליעזר ליפמאן בן לויעיר שושן

לייקאוודתשע"זפנדל, זלמן הלל בן זכריהעיר של זהב <ירושלמי-תוספתא> - שביעית
לייקאוודתש"עפנדל, זלמן הלל בן זכריהעיר של זהב <ירושלמי> - 9 כר'

לייקאוודתשס"זפנדל, זלמן הלל בן זכריהעיר של זהב <תוספתא> - מקואות, ידים
ירושלים Jerusalemתרפ"זאלאזראקי, אברהם בן שלמהעיר של זהב
ורשה Warsawתרמ"הפיינשטיין, אריה ליב בן בנימיןעיר תהלה

ניו יורק New Yorkתרס"זסיגל, יהושע בן משה יוסףעירוב והוצאה
ירושליםתשס"ועדס, אברהם חיים בן דניאלעירוב כהלכתו
תשע"זקצין זיאת, רחמים בן יעקבעירוב תבשילין



חש"דתשע"גמצגר, יוחנן אליעזר בן משה יעקבעירובי העיר והשכונות
בני ברקתשע"דמושקוביץ, מנחם בן ישעיהו הכהןעירובי חצירות

מליץ Mielecתרע"דפרידמאן, ישראל בן שלום שכנאעירין קדישין תליתאה
ברדיוב Bardejovתרס"זפרידמאן, ישראל בן שלום שכנאעירין קדישין תניינא

ורשה Warsawתרמ"הפרידמאן, ישראל בן שלום שכנאעירין קדישין
תל אביבתשל"גהאיגוד העולמי של העיתונאים היהודיםעיתונות יהודית שהיתה

עכו Acreתשי"גישר, ברוך בן דודעכו היהודית
תל אביב Tel Avivתרפ"האהרונסון, אהרן בן אפרים פישלעכו

ניו יורק New Yorkתרצ"אדוידזון, ישראל בן דוד זאבעל "סדר חיבור ברכות"
ירושליםתשנ"זאליצור, שולמיתעל אבות הפיוט (תדפיס)

תל-אביב,תשי"ט-תשכ"געל אדמת ביסראביהעל אדמת ביסראביה - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"אבעילום שםעל איילת השחר
ירושליםתשס"חטויטו, דניאלעל אילת השחר
ירושליםתש"פסבאג, אלעזרעל אם הדרך

ירושלים Jeruasalemחש"דדוד, אברהםעל במותי ארץ הצבי
ירושליםתשס"הדבורקס, אליקום בן ישעיהו אריה לייבעל בן אמצת לך
ירושלים Jerusalemתשי"גהארטום, אליהו שמואל בן מנחםעל ברכת החמה

ירושלים- ליוורנותשמ"א- תר"אהרטום, אליהו שמואל- מילדולה, יעקב חי בן דודעל ברכת החמה - סדר ותיקון ברכת חמה
שבי דרוםתשע"אייגנר, דודעל בשר ומוסר

חמ"דחש"דכתב, שלוםעל גדות הנהרים
ירושלים,תשי"ח-תשי"טליפסקר, זאב וולףעל גדות הרהיין

ירושליםתש"נקפלן, צבי בן אברהם אליהועל גדות ים התלמוד
ניו יורקתש"חכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץעל דבר הוצאה חדשה של תלמוד בבלי

קישינוב Kishinevתרפ"זפרידמן, מנחם נחום בן אברהם יהושע השילעל האדם
מעלה אדומיםתשע"זשילת, יצחקעל האחרונים

קישינוב Kishinevתרפ"זפרידמן, מנחם נחום בן אברהם יהושע השילעל האמת והשקר
קובץ מאמריםעל הבשן והגולן

ירושלים Jerusalemתשי"דוואלקובסקי, אליהו מרדכי בן צבי יחיאל הלויעל הגאולה ועל התמורה
ניו יורקתשכ"זטייטלבוים, יואלעל הגאולה ועל התמורה

ירושליםתשס"ולמברסקי, מאירעל הגבורות
ברלין1924אויערבך, משהעל ההיסטוריה הפוליטית של היהודים תחת הקיסר אדרי

בני ברקתשל"ואספיס, משה זאבעל ההלכה ועל הכלכלה
ירושליםתשי"חאלון, מעל ההתישנות בדין העברי

ירושליםתשכ"אמונק, משהעל הוראת התלמוד
ירושליםחש"דאוחנה, נהוראי יוסף בן שמעון מאירעל היכלי



ניו יורקתשכ"בווייס, אברהם בן דוב ברעל היצירה הספרותית של האמוראים
ירושלים Jerusalemתרפ"טליברמן, שאול בן משהעל הירושלמי
ירושליםתשכ"גלקט מאמריםעל הישיבות

ברדיטשוב Berdichevתרס"חמשה בן שניאור מאיבראעל הכל
תל אביבתשכ"חעמינוח, צבי נחמיה בן נחעל המבוע

תל אביבתשנ"דגרוזמן, מאיר צביעל המועדים
לובלין Lublinתרס"טשפר, יהודה ליב בן מנחם מנדלעל המילה

יבנהתשפ''אבן שושן, יוסף מאירעל הניסים - 2 כר'
בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהעל הניסים
ירושליםתשס"ולמברסקי, מאירעל הניסים
ירושלים Jerusalemתשי"זאיש נטורי קרתאעל הנסים
ירושליםתש"עוויינפלד, יחזקאל שרגא בן אברהםעל הנסים

ירושלים Jerusalemתרצ"בפולאק, אהרן בן חיים יהודהעל הסתומות במקרא
ירושליםתשס"זגוטפרב, מנחם בן ציון בן יצחק דודעל העבודה
ירושליםתשס"זלמברסקי, מאירעל הפורקן

ירושליםתשע"אלמברסקי, מאירעל הפרשה - 3 כר'
אלעדתשפ"אקופמן, אהרן בן מרדכיעל הפרשה - 2 כר'

בני ברקבריסק, יצחק יוסףעל הצדיקים ועל החסידים - 2 כר'
ירושליםתשס"זלמברסקי, מאירעל הר סיני

תל אביבתשכ"טהכהן, מרדכי בן חנוך חייםעל הראשונים
מעלה אדומיםתשע"זשילת, יצחקעל הראשונים

ישראל Israelתש"אעל הרג אחינו בעיראקעל הרג אחינו בעירק
ירושליםתשס"ולמברסקי, מאירעל הרחמים
לונדוןתשל"הטאגער, שלמה יהודה בן נתןעל הרי בתר

ירושלים Jerusalemתש"טהכהן, מרדכי בן חנוך חייםעל השבת בארצנו
חמ"דחש"דשצ'רנסקי, בנימיןעל השבת ועל גיוס בני ישיבות ועל כו'

זייני, אליהועל השואה
תל אביב Tel Avivתשט"וווארהאפטיג, זרח בן ירוחם אשרעל השיפוט הרבני בישראל

תל אביבתשמ"ולוינגר, יעקבעל השמינית
לייקאוודתשע"הגנצוויג, נפתלי הירץעל התורה ועל העבודה - 3 כר'
בני ברקתשס"השיינפלד, משה חייםעל התורה ועל העבודה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"זהכהן, מרדכי בן חנוך חייםעל התורה
חמ''דתשע''טשפירא, יהושעעל התורה

תל אביבתשל"גטובי, יוסףעל התלמוד בתימן
נתניהסילברשטיין, אברהםעל התלמוד - 4 כר'



לודתשמ"זהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלעל התפילה
ניו יורק New Yorkתרפ"אהלר, חיים בן ישראלעל התרגום הירושלמי לתורה

ירושליםתשס"ולמברסקי, מאירעל התשועות
בני ברקתשנ"גמאיר, יצחקעל חומותיך בני ברק - 2 כר'

ירושליםתשמ"זאסופת מאמרים לזכרו של ר' שלמה זלמן דרוקעל חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים
ירושלים Jerusalemתשי"זירושלים. עדת הספרדיםעל חומותיך ירושלים
תל אביב Tel Avivתש"ובלוי, משה בן יצחק שלמהעל חומותיך ירושלם

ירושליםתשס"ולמברסקי, מאירעל חומותיך
תל אביב,תשי"דשילדקראוט, ישראלעל חורבות בסרביה
תל אביבתשמ"וגרוזמן, מאיר צביעל חטא ותשובה

ירושליםתש"עלמברסקי, מאירעל ידי עבדיך הנביאים - 4 כר'
תל אביבקובץ מאמריםעל יהודי רומניה בארץ גלותם ובמולדת

בני ברקתשע"זבעילום שםעל יובל ישלח שרשיו
ברוקליןתשע"זמכון תפארת יוסףעל ישראל הדרתו - תולדות רבי ישראל טויסיג

ישראלתשל"והרצוג, יעקב בן יצחק אייזיק הלויעל ישראל וארצו
חמ"דתרצ"זלאו, משה חייםעל ישראל עליתו

ירושליםתשי"חעמירן, רותעל כלי חרס ארצישראליים
רמת גןתש"ןשפיגל, יעקב שמואל בן יהודהעל כמה מקורות ועניינים בפירוש רש"י לירמיהו ויחזקאל

בית שמשתשס"געמית, שגיבעל כן קרא שמו
חמ"דחש"דפסין, יהודהעל כן

ירושלים Jeruasalemתשמ"טשמאי, שמואל בן משהעל כנפי נשרים
חמ"דחש"דבעילום שםעל לומדות בקיאות וידיעת התורה

ירושליםתשנ"בקובץעל מדין - 2 כר'
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןעל מזוזות ביתך
ירושלים Jeruasalemתשנ"ורונטברג, הללעל מטרת החיים

ירושליםתשמ"גאליצור, שולמיתעל מיקומו ומבנהו של הקיקלר בקדושתא הקלירית (תדפ
כפר חב"דתשפ"אבלוי, טוביהעל מנהגים ומקורותיהם - 2 כר'

חמ"דתשפ"אהירשוביץ, שאול   גרוזמן, מאיר צביעל מסכת ברכות
בני ברקתשע"זבני החבורה כולל נפש החייםעל מסכת עבודה זרה

ירושליםתשכ"אבן הר (בלומברג), בצלאל בן גרשוןעל מפות התנ"ך הגנוזות
ירושליםתשמ"אוינגרטן, שמואל הכהןעל מפתן הגאולה
ירושליםתש"עלמברסקי, מאירעל מצות ומרורים

בני ברקתשנ"טמיירנץ, מרדכיעל משכנות הרועים - 2 כר'
ירושליםמכון אור הצפון בעלזאעל משכנות הרועים
ירושליםתשנ"טנריה, משה צבי בן פתחיהעל משכנות הרועים



בני ברקתשמ"חשולזינגר, אלעזר בן יצחקעל משכנות הרועים
בני ברקתש"מישך, אלעזר מנחם מן בן עזריאלעל משכנות הרועים

בני ברקתשל"זהועד למשמרת מילהעל משמר בריתו של אאע"ה כהלכתו
ירושליםתשנ"זאברמוביץ, יהודה מאירעל משמר קדשי האומה

ורשה Warsawתרמ"זגצוב, נחמן צבי בן אברהם יוסףעל נהרות בבל
ירושלים Jerusalemתרצ"זרפאל בן שלמה ציוןעל נהרות בבל

,(ירושלים)תשט"ז,ברנשטיין, שמעון גרשון בן רפאלעל נהרות ספרד
בית אלחש"דהאס, ראובן יוסףעל סף הגאולה

ירושלים Jerusalemתשכ"טשונמי, שלמהעל ספריות וספרנות
ירושלים Jerusalemתשי"דרפאל, יצחק בן שמואל צביעל עזיבת הארץ לצמיתות

חמ"דתשע"טמכון יערימו סודעל עמך יערימו סוד
חמ"דחש"דטולידנו, שמואלעל ענין עשרת מכות מצרים

חמ"דחש"דיחיאל בן אוריעל עסק התורה
בני ברקתשע"וסיימון, אברהם דוד בן שמואל אריה ליבעל פי הבאר - 2 כר'

ירושליםתשע"באדלר, יוסף צבי בן בנימיןעל פי התורה - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשל"חתא שמע, ישראלעל פירוש רבינו גרשום מאור הגולה

בני ברקתשע"טדוד, סימן טוב בן דודעל פכים קטנים
אלעדתשע"גרוטר, חיים בן אהרן ישעיהעל פלגי מים

ירושליםתשס"טספר זכרוןעל פליטת סופריהם
ירושליםקובץ מאמריםעל פרשת דרכים

חמ"דתשנ"זגרוזמן, מאיר צביעל פרשת השבוע - 2 כר'
תל אביבתשכ"דפרבר, פנחסעל פרשת השופט חיים כהן

ירושלים,תשי"זגלמאן, אריה ליב בן יוסףעל פשעי הריפורמה
ירושלים Jerusalemחש"דגלמן, אריה ליב בן יוסףעל פשעי התנועה הרפורמית

ירושליםתשס"טשלנגר, רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חייםעל פתחינו - 2 כר'
ירושליםתש"עשפיגל, ישראלעל צדיקים ועל חסידים - 2 כר'

ישראלתשמ"חארגון תורת אבותעל צפורני נשרים
ירושליםתשל"ארבני ירושליםעל קדושת החינוך

ירושלים Jeruasalemתשס"דבמברגר, שלמה הלויעל קרי וכתיב
מודיעין עליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכלעל רגל אחת

תל-אביב,,תש"ד]תל-אביב. בית הכנסת הגדולעל שבר בת עמי
ירושלים Jerusalemתרנ"-יעבץ, זאב בן זוסמאןעל שושנים
ירושליםתשע"ומאסףעל שושנים

כוכב יעקבתשע''דבוצ'קו, שאול דוד בן משה בוצ'קו, נחום אביחיעל שלחן שבת
בית שמשתשס"אעמית, שגיבעל שני קצות החושן - 2 כר'



ניו יורק New Yorkתשי"דהלר, חיים בן ישראלעל תרגום השבעים בקונקרדנציה היכל הקדש
ניו-יורק,תשי"טצוקר, משה בן מרדכיעל תרגום רס"ג לתורה

ירושלים Jerusalemתש"דמורגנשטרן, יצחק זליג בן חיים ישראלעלבונה של תורה
ברליןתרפ"טפייגנזון, שמואל שרגא פייביש בן שלום (שפ"ן הסועלבונה של תורה
בני ברק Bene Berakתשע"גוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבעלה אלי ההרה

ניו יורקחש"דשפריי, שמעון יעלה אריה מסבכו
אלטונה Altonaתקכ"השטאטהאגן, יהודה בן בנימין וולףעלה דזית
פירט Fuerthתנ"דיונה בן משה בנימין זאבעלה דיונה
ורשה Warsawתרצ"דלאנדא, ישראל יונה בן יוסף הלויעלה דיונה
ירושלים-בני ברקתשמ"טמרצבך, יונה בן משהעלה יונה

זולקוה Zholkvaתקצ"האברהם אבוש מרדכי בן צבי הירש הלויעלה לדוגמא
תשע"וקובץ גליונותעלה לתרופה - 6 כר'

חש"דתשע"האבינר, שלמה חיים הכהןעלה נעלה
ירושלים Jeruasalemתשד"מלייטר, יחיאל מיכלעלה נעלה

ירושליםתשנ"טעטייה, עזרא - לאניאדו, רפאל שלמהעלה עזרא - עטרת שלמה
לונדון Londonתקמ"ההאמבורג, אברהם בן שלמהעלה תרופה - 2 כר'

ורשה Warsawתרצ"וזילברברג, יצחק יוסף בן מיכאל משה יהודהעלהו רענן
ירושלים,תשי"חתפילות. חולים ומתיםעלוי הנשמות וספר תפלת בית עלמין

ליוורנו Livornoתרכ"טעמרם, נתן בן חייםעלוי נשמות
ירושליםתשע"טמכון מדעי טכנולוגי להלכהעלון אספקלריה - 3 כר'

בני ברקתשע"געלון עץ חייםעלון עץ חיים - תשע"ב-תשע"ג
אלעדתשע"דמערכת קול התורהעלון קול התורה - 7 כר'

ביתר עיליתק"ק סטניסלובעלון שער התפילה - 1-25
בית שמשתש"עמפעל הזוהר העולמיעלוני הזוהר

קרית ארבעתשמ"בביטאון ישיבת ניר קרית ארבעעלוני ממרא - 9 כר'
רכסיםתשע"והלל, זאבעלוני משנתה של תורה

מבשרת ציוןתשעבית הכנסת עין חמדעלוני פניני עין חמד - 10 כר'
עפולהתשע"זמערכת מרי"ח ניחוחעלוני שמירת הלשון - 1-140

ירושלים Jerusalemתשי"ג-תשט"זהמועצה הציבורית למען השבתעלונים לשבת - ה
ווין,[תקנ"ג]רומאנילי, שמואל אהרן בן משה חיעלות המנחה

ירושליםתשס"דקובץ תורניעלי אור - 28 כר'
חמ"דתש"פקובץעלי אור - חנוכה
ירושליםתשע"גקוקיס, אוריאל בן מרדכיעלי אור - 4 כר'

בני ברקתשס"וישיבת ארחות התורהעלי ארח - יבמות
ירושליםתשס"אבן עמרם, יוסף בן דודעלי באר - 4 כר'



בני ברקתשס"זחוברת סקירה חסידי סלאנים באר אברהםעלי באר
ירושליםחש"דישיבת באר התורהעלי באר - כתובות א

באר יעקבתשכ"וישיבת באר יעקבעלי באר - 2 כר'
בני ברקתשע"הקבלן, רפאל משהעלי באר
בני ברק Bene Berakתשע"בברוק, יוסףעלי ברוש
ירושליםתשמ"חברודא, חיים צבי הירשעלי דרך

בני ברקתשס"וסיימון, אברהם דוד בן שמואל אריה ליבעלי דרך - 2 כר'
ירושליםתשל"זאוסטרזצר, שמואל דבעלי דשא - 2 כר'
ירושליםתשנ"אשניאור, דוד בן משהעלי דשא - 5 כר'

נתניהתשנ"דשפירא, אליעזר דודעלי דשא - 11 כר'
בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהעלי הגיון
ורשה Warsawתרמ"זקוקיס, יוסף בן אליהו חייםעלי הגיון
ירושלים Jeruasalemתשע"בקליין, יהודה בן יחיאלעלי הגיון
ניו יורק New Yorkתרצ"והדס, דוד בן אליעזרעלי הדס

קרית ספרתש"עסטבון, דוד בן זכריהעלי הדס - 2 כר'
אופקיםתשס"אכברה, ערן בן אברהםעלי הקאת - קדושת שביעית

בני ברקתשס"הלוונשטיין, שלמה בן שרגא - קריזר, צבי בן אברהםעלי ורדים - 3 כר'
ירושליםתשע"אחשין, יוסף צביעלי זבח
ירושליםתשס"הקורח, חננאל בן פנחסעלי זבח
אמשטרדם Amsterdamתק"חעלי זיתעלי זית

בני ברקתשע"הרשומות לתולדות אישים וקהלות אגרות ומסמכיםעלי זכרון - 57 כר'
ירושליםתשכ"טניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןעלי חלדי

אשדודתשע"חאלפסי, יעקב בן אהרןעלי חק - 2 כר'
נתניהתשס"דשפירא, אליעזר דודעלי טהרה - 3 כר'

בני ברקתשס"ההספדיםעלי יגון אשר לשלמה
בני ברקתשס"בברזילי, שמעון ישעיהועלי יגון בכיה ומספד

ניו יורקתשס"אהעס, משה טוביהעלי יוסף - 26 כר'
בני ברקתשע"חמונק, משה יצחק בן יעקב אהרןעלי מים

בני ברקתשנ"ואהרונסון, יהושע משה בן מיכאל אליהועלי מרורות
ירושליםתשס"אמתורת רבי נחמן מברסלבעלי מרפא
ביתר עיליתתשע"דכהן, דניאל חיים בן אברהםעלי משפט
בני ברקתשע"דקבלן, רפאל משהעלי נהר

תל אביבתשנ"בעלי ספר - 20 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ואברכי כולל זכרון שמחהעלי עין
ירושלים Jerusalemתשט"זזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןעלי עין



צפתתשע"בטבילה, יוסףעלי עין - 3 כר'
בני ברקתשע"זמשפחת רבי יוסף ריבליןעלי עין
ירושליםתשנ"העלי עיןעלי עין
לובלין Lublinתרפ"זקארטופל, יוסף בן משה דודעלי עין
ירושליםתשס"ושץ, יהודה לייב בן יעקבעלי עין

ירושליםחש"דאבן חן, יעקבעלי עציון
קרית עקרוןתשנ"בשרף (מלאכי), מיכלעלי עשור ועלי נאבל

ירושלים Jerusalemתש"הזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןעלי עשור
פתח תקוהתשמ"אמילר, שלמה בן דוד אלימלךעלי עשור - כנור דוד

ירושלים Jerusalemתשי"חעלי עשורעלי עשור
בני ברקתשע"אגרוס, יהודה בן צביעלי ציון - 3 כר'

קרית ספרתשס"חוינר, יעקבעלי שי"ח - שו"ת מהגרח"ק קנייבסקי שליט"א
בזק, אליהועלי שיח - בראשית, שמות

בני ברקתשס"וברייש, חנה גאלדאעלי שיח
תל אביבתשל"טתמר, ישכר בן צביעלי תמר - 7 כר'

ירושליםתשמ"גקובץעלי תמרים - 6 כר'
בני ברקתשע"חאלקובי, חיים מיימוןעליה לאברהם

אולשוונגעליהם הוא יחיה
ירושליםתש"פלווין, יהושע השל בן אליהו זאב הלויעליות אליהו <מהדורה חדשה>

חמ"דחש"דאבן חן, יעקבעליות אליהו
וילנה Vilnaתרנ"בלווין, יהושע השל בן אליהו זאב הלויעליות אליהו - 2 כר'

ירושליםתשל"טגירונדי, יונה בן אברהםעליות דרבינו יונה ב"ב - 2 כר'
ירושליםתשע"וסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםעליות התשובה

פיוטרקוב Piotrkowתרס"זפריידין, מנחם מנדל בן לוי יצחקעליות מנחם
ירושליםתשנ"בשיינברגר, משה בן יוסףעליות משה - 3 כר'

בני ברקתשס"הקובץ חידושי תורהעליות פיקודיך - 2 כר'
ניו ג'רזיתשע"זהלפרט, שמואל בן יצחקעליות שמואל

ירושלים Jeruasalemתשנ"גדוד, אברהםעלייה והתיישבות בארץ ישראל במאה הט"ז
ירושלים,תשי"ח,שרגאי, שלמה זלמן בן משהעליית יהודים דתיים למדינת ישראל

הרצליהתש"ןזכריה, מנשהעליית קהילת יהודי ביצ'א מתימן
ונציה Veniceשצ"ו-שצ"זקוזין, לויעליית קיר קטנה - 2 כר'

לייקוודתשע"זיונגר, שלמה נפתליעליית שלמה
תל אביבחש"דפרוש, משה צביעלילות הגולם מפרג

וינה,תרצ"ד-תרצ"חעלים לביבליוגרפיה וקורות ישראלעלים לביבליוגרפיה וקורות ישראל - 8 כר'
ניו יורק New Yorkתר"עברוודה, דודעלים לדוגמא



דנציג Danzigתר"דאדלמאן, צבי הירש בן מרדכיעלים למבחן
ירושליםחש"דמשה בן נחמן (רמב"ן) - אליהו בן שלמה זלמן (הגעלים לתרופה (אגרת הרמב"ן, אגרת הגר"א) - 2 כר'

ירושליםתשס"אשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץעלים לתרופה מכתבי מוהרנ"ת <משך הנחל>
ניו יורק New Yorkתשט"ושטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץעלים לתרופה מכתבי מוהרנ"ת - 2 כר'

ירושליםחש"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)עלים לתרופה
ירושליםתשס"דגוטרמאן, אהרן מנחם בן שלמה יהושע דודעלים לתרופה - דורש לציון - תועפות רא"ם

אמשטרדם[תקל"ח]דובנא, שלמה בן יואלעלים לתרופה
ארם צובה Aleppoתרכ"ומשה בן נחמן (רמב"ן)עלים לתרופה

אנטוורפןתשס"דקובץ שבועיעלים לתרופה - 3 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרנ"ושטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץעלים לתרופה

בני ברקתשס"גמנצורה, שלוםעלית מרבד הקסמים
אדעססא,תרנ"הסלושץ, דוד שלמה בן יצחקעלית משה

ליוורנו Livornoתקל"טיוסף צבי הירש בן שלמה זלמןעללת הבציר
בני ברקתשמ"חליברמן, יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונםעלת החדש

ירושלים Jerusalemתש"נהומינר, שמואל בן מרדכי זאבעלת תמיד <מנוקד>
ירושלים Jerusalemתשי"בהומינר, שמואל בן מרדכי זאבעלת תמיד

חמ"דתשע"זבני ישיבת מירעם אחד מפוזר ומפורד - 4 כר'
איתמרתש"עכנרתי, עמיחיעם הנצח מול שקר זדים

תל אביב Tel Avivתש"חבירנבוים, נתן בן מנחםעם השם - 2 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםעם השם

תל אביב Tel Avivתש"דברויאר, יצחק בן שלמה זלמןעם התורה המאורגן
בני ברקתשנ"ומרכז פראגר, י. נווהעם התורה מסביב לעולם - 3 כר'

ניו יורקתשכ"אהנדלס, בנימין זאבעם התורה
ניו יורקתשל"דקובץעם התורה - 69 כר'

בית אלתש"עאבינר, שלמה חיים הכהןעם וארצו - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"גאבינר, שלמה חיים הכהןעם כלביא - 2 כר'

ירושליםתשס"דחסיד, ירחמיאל שמואל בן מרדכי הלויעם לבבי אשיחה - 2 כר'
בני ברקתש"סגרליץ, מרדכי בן יחיאל משהעם לבדד ישכון
בני ברקתשע"דמכון עם לבדדעם לבדד ישכון

ירושליםתשס"דשוורץ, יואל בן אהרןעם לבדד - 2 כר'
חמ"דחש"דהמערכה על קדושת השבת בפתח תקוהעם מקדשי שביעי

בני ברקתשס"וינאי, יאיר יששכר בן יהודה אריהעם מקדשי שביעי - ב
ניו יורקתשס"הוויליג, מרדכי יצחק בן יעקב הלויעם מרדכי
ירושלים Jerusalemתרצ"געזראן, מרדכיעם מרדכי

ירושליםתשס"גא.י.ש.עם נושע בה'



ירושליםתש"ערוזנר, שלמהעם נושע בה'
תל אביב Tel Avivתש"זזימאן, יוסף בן זאבעם נחלת יצחק מראשיתה

ירושלים Jerusalemתר"צאברמסון, שמואל אביגדור בן אבאעם נקודות הכסף
מנצ'סטרתשע"חלוינברג, יהודהעם סגולה

ערדתשס"אמילר, אביגדור הכהןעם סגולה - 2 כר'
קרית ספרתשע"וסילבר, עקיבא משהעם סגולה - 6 כר'

ירושליםתשמ"אשוורץ, יואל בן אהרןעם סגולה
בני ברק Bene Berakתשע"וגרוס, מרדכי בן צדוקעם עני תושיע
בני ברקחש"דאפרתי (קרסיינסקי), משהעם רדת יום

ירושליםתשס"ומאמאן, רפאל בן יהושעעם רם
ירושליםתשנ"חלבנון, ישראלעם שרידי חרב

ירושליםתשנ"ואדרעי, עמרם בן אליהועמא דבר - 2 כר'
בני ברקתש"עשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויעמדו בחזקתכם
בני ברקתשע"טאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןעמוד אש - פסח

בני ברקתשס"גיודייקין, שמואל יצחק גד הכהןעמוד אש - 5 כר'
ורשה Warsawתרע"בשטראשון, אלעזר בן מתתיהועמוד אש
ירושלים Jerusalemתשי"דשיינברגר, יוסף בן דודעמוד אש

תל אביב Tel Avivתשט"זמורגנשטרן, מנחם מנדל בן יהודה ליבעמוד האמת
בני ברקתשס"חישיבת כסא רחמיםעמוד ההוראה
פתח תקוה Petah Tikvתשי"דגולדברג, אברהם הילל בן יצחקעמוד החסד
מינסק Minskתקע"אאברהם בן אשר אנשלעמוד הימיני
ירושליםתש"סישראלי, שאול בן בנימין איזראעליטעמוד הימיני

ירושליםתשנ"ושוורץ, יואל בן אהרןעמוד היראה והעבודה
ניו יורקתשמ"חברוך בן אברהם מקוסובעמוד העבודה <אוהבי יש>

ניו יורקתשע"גברוך בן אברהם מקוסובעמוד העבודה <מהדורה חדשה>
יוזפוב Jozefowתרמ"דברוך בן אברהם מקוסובעמוד העבודה

ירושליםאייכנשטיין, יהודה צבי הירש בן משהעמוד התורה <שבחי התורה>
לבוב Lvovתרי"גאייכנשטיין, יהודה צבי הירש בן משהעמוד התורה
חמ"דחש"דבעילום שםעמוד התורה
ירושליםתשנ"דעמוד התפלהעמוד התפלה
לובלין Lublinשצ"ומוראפטשיק, משה בן אהרןעמוד עבודה

ירושלים Jerusalemתשס"חבלוי, משה בן יצחק שלמהעמודא דנהורא <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתשכ"חבלוי, משה בן יצחק שלמהעמודא דנהורא - 2 כר'

ישראלזון, ליפאעמודו של עולם - מרן הגרי"ש אלישיב
בני ברקתשס"חגרוסברד, אהרן זאבעמודי אור - 2 כר'



קניגסברג Koenigsbergתרט"והלר, יחיאל בן אהרןעמודי אור
ירושליםתשס"הרוזן, משה בן עמוסעמודי אור

ירושליםתשע"טקארפ, צבי משה בן אביגדור שלמהעמודי אורה
ניו יורקחש"דגינז-איגר, שמחה בונםעמודי איגרא
ירושלים Jerusalemתרצ"במרגליות, ישעיה אשר זליגעמודי ארזים
בני ברקתשס"חספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקעמודי ארץ

ירושליםתשע"האייזנשטיין, ישראלעמודי אש <מהדורה חדשה>
ירושלים Jeruasalemתש"עווייס, מנחם בן משהעמודי אש לבית יוסף <מהדורה חדשה>

מונקץ' Mukachevoתרצ"ט - תש"אווייס, מנחם בן משהעמודי אש לבית יוסף
פתח תקוהתשס"האזולאי, שאולעמודי אש
לבוב Lvovתר"מאייזנשטיין, ישראלעמודי אש
וילנה Vilnaתרל"האיישישקר, אברהם שמואל בן יהודה ליבעמודי אש

אמשטרדם Amsterdamתקכ"והורוויץ, יהודה בן מרדכי הלויעמודי בית יהודה
ברדיטשוב Berdichevתקע"חישראל הלוי מפוריצקעמודי בית ישראל
ורשה Warsawתרנ"אלווינסקי, ניסן בן ישראל הלויעמודי בית ישראל

ברנו Brnoתקט"זגדליה בן אליעזר סג"לעמודי גבר"א
ניו יורק New Yorkתשי"טיצחק בן יוסף מקורביל - רלב"ג, חיים יהוסףעמודי גולה <ספר מצות קטן, אמרי יהוסף>

ירושליםתש"כיצחק בן יוסף מקורביל - שפירא, צבי בן ישראל איעמודי גולה <סמ"ק> עם צביון העמודים - 8 כר'
קופיסט Kopysתק"פיצחק בן יוסף מקורבילעמודי גולה <ספר מצות קטן> - 4 כר'

קרימונהשט"זיצחק בן יוסף מקורבילעמודי גולה - 2 כר'
בני ברקתשס"חוייס, בצלאל (עורך)עמודי האש

בני ברקתשס"הנידאם, אלעזר בן מכלוףעמודי הבית - 3 כר'
ירושליםתשע"בקליין, ישראל עמיהוד בן שמואל הכהןעמודי הוד - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"ד-תשכ"אאורבאך, שמחה בונם בן חיים ברוך הכהןעמודי המחשבה הישראלית - 2 כר'
ניו יורקתשכ"הלאנדסהוט, אליעזר ליזר בן מאירעמודי העבודה - 2 כר'
מודיעין עיליתחש"דבן ישי, ישראל בן דוד הכהןעמודי השולחן - 5 כר'
מודיעין עיליתחש"דבן ישי, ישראל בן דוד הכהןעמודי השלחן - 2 כר'

ברלין Berlinתקל"זשיק, ברוך בן יעקבעמודי השמים
ירושלים Jerusalemתר"מאברהם בן שלמה זלמןעמודי התורה - 2 כר'

אזמיר Izmirתרל"הפאלאג'י, חיים בן יעקבעמודי חיים
ורשה Warsawתרע"גאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעעמודי יהונתן
מנצ'סטר Manchesterתרנ"זחריף, יעקב בן צביעמודי יעב"ץ

פרנקפורט דמין Frankfתר"חאבן-כספי, יוסף בן אבא מאריעמודי כסף ומשכיות כסף
ורשה Warsawתרמ"דכ"ץ, שבתי בן אליעזר זוסמאן הכהןעמודי כסף

ירושליםתשס"זטהרני, אבישי בן יצחקעמודי משפט - 2 כר'



בני ברקתשל"גקורדובירו, משה בן יעקב ועודעמודי עבודה תמה
פורתתש"עאצבט, שלוםעמודי עולם
אמשטרדם Amsterdamת"צגינצבורג, יהודה ליב בן שמעוןעמודי עולם
ירושליםתשמ"גרובין, שמואל בן עזריאל יחיאלעמודי עולם
ברלין Berlinתק"אשמואל בן עזריאל מלאנצבורגעמודי עולם

ירושליםתשע"במנדלבאום, שמואל יונתןעמודי שי - קריאת התורה
פרג Pragueתקנ"אפולאק, לוי בן דודעמודי שיטים לבית הלוי

ניו יורקחש"דשמענוביץ, ישעיהו בן דב מאירעמודי שיש - 3 כר'
בסיליאה,ש"ס]לוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)עמודי שלמה <דפו"ר>
ליקוודתשס"טבית מדרש גבוהעמודי שלמה - עירובין

ירושלים Jeruasalemתשע"בברגמן, שלמהעמודי שלמה
חמ"דתשע"חויצמן, שלמהעמודי שלמה

ירושליםתשכ"בלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)עמודי שלמה - 2 כר'
ירושליםתשמ"טשלנגר, רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חייםעמודי שלמה
ירושלים Jerusalemתש"ומיודוסר, נחמן שמואל יעקב בן שלמה חייםעמודי שמואל
ורשה Warsawתקס"גליכטשטיין, אברהם בן אליעזר ליפמןעמודי שמים

ירושלים Jeruasalemתשע"וקובץעמודי שמעתתא
ירושלים Jerusalemתרנ"בבויארסקי, שמואל שלמה בן משה מאירעמודי שש

ירושליםתש"סטופיק, יצחקעמודי שש - 5 כר'
ורשה Warsawתרל"הלונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרןעמודי שש

פתח תקווהתש"פעזריאל, שאולעמודי שש - 2 כר'
בני ברקתשס"אפאלי, אליהו בן נחעמודי שש - תולדות רבי שלמה שמשון קרליץ

ורשה Warsawתרע"בקלאצקין, נפתלי הירץ בן נתןעמודי שש
רחובותתשס"זרובין, אברהם ישראלעמודי שש

בני ברקתשע"השאול, שלמה בן יהושעעמודי שש - 2 כר'
ביתר עיליתתשע"גשפירא, יעקב שמשון בן משהעמודי שש

ירושליםתשמ"חבית הכנסת הגדול ירושליםעמודי תפילה - 2
ירושלים Jeruasalemתשע"דשליו, אהרן יעמודיה אש

לובלין Lublinתכ"ובצלאל בן שלמה מקובריןעמודיה שבעה - 2 כר'
כפר חב"דתשע"זגינזבורג, יצחק בן שמשוןעמודיה שבעה - 5 כר'

רמת גןתשס"השפיגל, יעקב שמואלעמודים בתולדות הספר העברי - 2 כר'
מודיעין עיליתחש"דבן כליפה, יוסףעמידה בנסיון
ירושליםתש"עאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטע - פינק, דב הכהן (עורעמידת יהונתן
בני ברקתשל"זעמיר, אברהםעמיר אברהם

ישראלתשס"טגלברד, שמואל פנחסעמך מקור חיים



גבעת זאבחש"דברקאי, יהודה יעקבעמל התורה
ירושליםחש"דטאוב, יהודה יחיאל בן פנחס חייםעמל יהודה - פדה יהודה

חמ"דחש"דפישר, ישעיהו בן אליעזר משהעמל ישעיהו
רכסיםתשע"השלום, ישראל בן יצחקעמל ישראל
ירושליםתש"עסייפש, פנחס בן חיים ליבעמל פנחס

ירושליםתשס"חברעוודה, שלמהעמלה של תורה
אור יהודהתשס"וישיבת ברכת יצחקעמלה של תורה - קידושין
חיפהתשע"חישיבת נחלת הלויםעמלה של תורה - יבמות
בני ברקתשל"זפלבינסקי, מרדכי בן שמואל זאבעמלה של תורה - 2 כר'
בני ברקתשל"חקובץעמלה של תורה - 8 כר'

בני ברקתשע"בישיבה וכולל עמלי תורהעמלי תורה - שבת, יבמות
בני ברקתשע"חקובץ ישיבת לומדי תורהעמלי תורה - כתובות

ניו יורקתשע"זזילברמן, משה בן אברהם יוסףעמלים בתורה - 3 כר'
בני ברקתשע"אשוורץ, יצחק שמואלעמק אבות

בילגורי Bilgorajתרע"בברומברג, אברהם ירחמיאל בן ישראל יחיאל מעמק אברהם
לייקוואודתשע"דגרונברג, אברהםעמק אברהם
חיפהתשל"ושטרנברג, חיים אליהו בן אברהםעמק אליהו

ירושליםתשע"בזורייבין, אפרים ראובןעמק אפרים - 2 כר'
תשע"טרבינוביץ, מאירעמק ארזים
בורגופרונד Prundu Biתרע"בדיאש-בראנדון, בנימין רפאלעמק בנימין

ירושליםתשמ"ההורוויץ, אברהם בן שבתי הלויעמק ברכה <מהדורה חדשה>
סדילקוב Sudilkovתקצ"ההורוויץ, אברהם בן שבתי הלויעמק ברכה - 3 כר'
ניו יורקתשס"זוויס, ברוךעמק ברכה - 6 כר'

לבוב Lvovתקס"חיחיאל איכל מנחם נחום בן יעקבעמק ברכה
אשדודתשס"חנחמני, יגאל בן גבריאלעמק ברכה
חמ"דחש"דפומרנצ'יק, אריה בן זאבעמק ברכה
ירושלים Jerusalemתרמ"א - תרמ"בפרידמאן, דוד בן שמואלעמק ברכה
ירושליםתשנ"בפלדמן, דב בער בן מרדכי יוסףעמק דב"ר

ישראלתשע"ושוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקעמק האילן - 2 כר'
טורונטותשנ"בהאנובר, נתן נטע בן משה - רפאפורט, שבתי בן אעמק הבכא <מהדורת סץ>

קידן Kedainiaiתרצ"האדלר, שמריה מנשה בן צבי יהודה הכהןעמק הבכא - 2 כר'
וילנה Vilnaתרנ"דדמאנט, יוסף בו ציון בן באלי בנימיןעמק הבכא

ירושליםתשנ"דיוסף בן יהושע הכהןעמק הבכא - 3 כר'
פרג Pragueתקנ"גייטלש, ברוך בן יונהעמק הבכא
וילנה Vilnaתקצ"ושלמה זלמן בן יהודה ליבעמק הבכא



קרני שומרוןתשס"אזהבי, דב חיים בן יחיאלעמק הברכה
ישראלתשע"ושוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקעמק הגדול

ישראלתשע"ושוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקעמק הדרישה
ירושליםתשע"זזכריהו, מיכאל בן נתנאלעמק ההגדה

ירושליםתשע"דזכריהו, מיכאל בן נתנאלעמק ההלכה - 2 כר'
ירושליםתשמ"חפרנקל-תאומים, ברוך בן יהושע יחזקאל פייבלעמק ההלכה
בני ברקתשע"הזנזורי, יגאלעמק הזבח

בני ברק Bene Berakתש"עקובץעמק הזהב - על עניני המועדים
סטו מרה Satu Mareתרפ"חטברסקי, מרדכי דוב בן משולם זושא יצחקעמק החכמה
ירושלים Jeruasalemחש"שטארק, יואלעמק החרוץ
בני ברקתשע"זזנזורי, יגאלעמק היבום
ורשה Warsawתרנ"אאלופין, משה אהרן בן ישראלעמק הלכה

ניו יורק New Yorkתשס"הבוימל, יהושע בן נחוםעמק הלכה - 3 כר'
ניו יורקתשס"דגולדשטיין, טוביה בן חיים מאירעמק הלכה - 4 כר'
ירושליםתשס"בהורוויץ, יהושע בן מאירעמק הלכה - 3 כר'

וילנה Vilnaתר"וזאב וולף בן יהודה הלויעמק הלכה
ורשה Warsawתרצ"המאסף תורני פלפוליעמק הלכה - 3 כר'

פרנקפורט דאודר Frankתצ"ומנחם מנלי בן ברוך הלוי מלבובעמק הלכה
בטורקס Vojniceתרפ"א - תרפ"דעמק הלכהעמק הלכה - א

ירושליםתשמ"והלפרין, מרדכיעמק הלכה, אסיא - א
ישראלתשע"ושוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקעמק הלשון

בני ברקתשע"הזכריהו, מיכאל בן נתנאלעמק המועדים - א
ישראלתשפ"אשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקעמק המחרת

אמשטרדם Amsterdamת"חבכרך, נפתלי הירץ בן יעקב אלחנןעמק המלך <מהדורה חדשה> - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamת"חבכרך, נפתלי הירץ בן יעקב אלחנןעמק המלך
בני ברקתשפ"אבן פורת, אליעזר בן יוסף צבי הכהןעמק המלך
לבוב Lvovתקס"חיקותיאל זאב (זלמן וולף) בן יוסף יוזלעמק המלך
ליוורנו Livornoתרכ"חקאסטלנובו, מנחם חיים עזריה מאיר בן אליהועמק המלך

נתניהתש"סכהן, יעקב אברהם בן מנשה צביעמק המשפט - 5 כר'
לייקוואדתשס"דקאללער, נחמן חיים אריהעמק הנחל
ישראלתשפ"אשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקעמק הנמר
בני ברקתשע"זזנזורי, יגאלעמק הספק

בני ברקתשס"הזכריהו, מיכאל בן נתנאלעמק העיון - 5 כר'
בני ברקתשע"אזנזורי, יגאלעמק העירוב
ישראלתשע"ושוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקעמק הפרה



בני ברקתשע"דזכריהו, מיכאל בן נתנאלעמק הפרשה - 6 כר'
קרית ספרחש"דחברי כולל דף היומיעמק הפשט - 7 כר'

ניו יורקתשע"דשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקעמק הקהל
בני ברקתשע"טזנזורי, יגאלעמק הריבית
חמ"דתשע"זוידר, חיים משולםעמק השותפין
בני ברקתשע"חזנזורי, יגאלעמק השמירה
ישראלתשע"ושוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקעמק התבואה
בני ברק Bene Berakתשע"דשוורץ, יצחק שמואלעמק התורה

ניו יורקתשס"דראטה, יחזקאל בן יצחק אייזיקעמק התשובה - 9 כר'
חברוןתשס"גבלייכר, משהעמק חברון - בבא מציעא

תל אביב Tel Avivתשכ"טנריה, נחום בן משה צביעמק חברון
פרנקפורט דאודר Franתנ"טפאלק, יהושע בן יהודה ליבעמק יהושע <דפו"ר>

ורשה Warsawתרע"גווילדמאן, יהושע אלטר בן אלימלךעמק יהושע אחרון
אופנבך Offenbachתפ"ביהושע פאלק בן יהודה ליבעמק יהושע

ירושליםתשע"אמאמאן, יהושע בן רפאל עמרםעמק יהושע - 7 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"ושפירא, יהושע אייזיק בן יחיאלעמק יהושע - 3 כר'

בני ברקחש"דאנטין, רפאל בן ראובןעמק יהושפט - 9 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםעמק יהושפט
St. Louisתרע"חהורוויץ, אברהם יצחקעמק יהושפט
ווילנא,תרס"דברקובסקי, עזריאל בן יחזקאלעמק יזרעאל
אשדודתשס"זנחמני, יגאל בן גבריאלעמק מועד

אשדודתשנ"זאטינגר, ברוך מרדכי בן דבעמק מלאכה - בונה ואהל
אשדודתשס"דנחמני, יגאל בן גבריאלעמק מצוה

ניו יורקתשמ"זפינסקי, מרדכי בן קלמן עזריאלעמק מרדכי - 5 כר'
מודיעין עיליתתשס"וכולל קצות החושןעמק משפט
רכסיםתשפ"אאיתן, אהרן בן יצחק אייזיקעמק סוכות
בני ברקתשע"חזנזורי, יגאלעמק סוכות
ירושליםתשע"אכולל בית המדרש אהבת תורהעמק סוכות
בילגורי Bilgorajתרס"טלוריא, משה בצלאל בן שרגא פייבושעמק סוכות
בני ברק Bene Berakתשע"בשוורץ, יצחק שמואלעמק פורים
ירושליםתשל"וקמינצקי, זאב מנחם מנדל הכהןעמק פשוט
ניו יורקתרכ"ההולצמאן, אליהו בן משהעמק רפאים
פיוטרקוב Piotrkowתרס"וטברסקי, מרדכי דוב בן משולם זושא יצחקעמק שאלה

ישראלתשפ"אשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקעמק שובבי"ם - 2 כר'
ניו יורקתשס"אזילבר, משהעמק שוה - 2 כר'



ורשה Warsawתרל"טשבתי בן צבי מהורודוקעמק שוה
ירושליםתשס"טאברכי ישיבת מירעמק שמועות - 3 כר'

ירושליםתש"לראטה, יחזקאלעמק שמעתתא
בני ברק Bene Berakתשע"זשטרנבוך, רפאל מרדכיעמק שמעתתא - בבא מציעא

אשדודתשס"חנחמני, יגאל בן גבריאלעמק תורה - 3 כר'
ירושליםתשע"גניישלאס, מיכל - יורמן, קלמןעמקי המשפט

מודיעין עיליתתשע"חברנשטיין, אברהם חייםעמקי צפונות - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"טעידאן, עמרם - חדאד, אפריםעמר טהרה  - למען אלך

ירושליםתשמ"טאביטבול, עמור בן שלמהעמר מן <עט הזמיר, חידושים וביאורים>
בני ברקתשל"זעידן, נסיםעמר מן <זית רענן, תפארת משה>

וילנה Vilnaתרמ"גזוהר. אידרא. תרמ"געמר מן
צ'רנוביץ Chernovtsyתרי"זירא, עובדיה בן אברהם מברטנורהעמר נקא - 2 כר'

ג'רבאתש"טעידאן, מכלוף בן משהעמר נקא
ירושליםתשנ"זעדס, עזרא נסים בן יעקב חיענבי ביכורים - 2 כר'

ליק Lyckתרכ"גכ"ץ, אביגדור מרדכי בן אברהם עזראענבי הגפן
ירושליםתשמ"ופקשר, מנחם מנדל בן דודענבי הגפן - ב

תל אביב,תש"גהאברמאן, אברהם מאיר בן אורי פייבלענבי חן
כפר הרואהתשנ"בנריה, משה צבי בן פתחיהענבי פתחיה

ניו יורק New Yorkתש"דרוזנברג, שרגא בן שלמה הכהןענבים במדבר
וילנה Vielnnaתרס"חסמוס, זרחענג הטוב
לבוב Lvovתקנ"גאהרן בן צבי הירש הכהן מאפטאענג שבת
תל אביב Tel Avivתרצ"אהירש, שמשון בן רפאלענג שבת
ליוורנו Livornoתרט"וניסים, ידידיהענה כסיל
סאיני Seiniתרס"חרוזנברג, אברהםענה כסיל

בני ברקתש"עפרידמן, פנחס שלום בן שלמהענוה ושלום - 2 כר'
חמ"דתשע"זא.צ.בענוותנותיה דיהושע

ירושלים Jerusalemתשי"גוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודענות חן
ירושלים Jerusalemתשע"זקופרשטוק, ישראל ניסן בן משה אריהעני בן פחמא <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתרפ"חקופרשטוק, ישראל ניסן בן משה אריהעני בן פחמא
ירושליםתש"פהלוי, אסי אבן יוליעני המהפך בחררה

כפר חב"דתשע"גגינזבורג, יצחק בן שמשוןעניין התפילה וההתבוננות
חמ"דחש"דפריד, נתןעניינות מגילת אנטיוכוס

ירושליתשע"בגרוסברג, אהרן חייםענייני גניבה וגזלה
בני ברקתשס"זאהרנברג, יהושע מנחם מנדלענייני ספירת העומר במשנת הדבר יהושע

טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןענייני שבת



'קלוז Clujתרצ"ושכטר, נחום שמריהו בן מרדכי יהודהעניית אמ"ן
ירושליםתשס"זהכט, בנימיןעניית אמן כהלכתה

ירושליםתש"כשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןענין הנסיעה למקומות הקדושים
לובלין Lublinשי"זאלחריזי, יהודה בן שלמהענין רפואת הגוייה

ניו יורקתשנ"טמיטניק, יצחק בן יוסף ישראלענינא דיומא
חמ"דתשע"בסובל, שמואלענינא דיומא

ירושליםתשנ"ט-תשס"דפלק, דוד בן יעקב יהודהענינו של יום - 7 כר'
חמ"דחש"דכהן, שמואל נתןעניני ברכת אירוסין ונישואין

לייקוודתשע"זקויפמאן, ישראל יצחק בן חיים אריהעניני הדף - בבא בתרא
חמ''דחש''דווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםעניני הלכה על סדר הדף

ירושליםתשע"טמכון שפתי צדיקיםעניני הנסירה ותקיעת שופר
ירושליםתשע"השוורץ, יואל בן אהרןעניני התקופה - יום העצמאות, יום השואה, חסידי אומות

ירושלים Jeruasalemחש"דגרוסברד, אברהם אליקיםעניני חג החנוכה
ירושליםתשפ''אספינר, יוסףעניני חג המצות

ירושליםתש"סצינץ, אריה ליב בן משהעניני חג השבועות למהרא"ל צינץ
בני ברקתשס"טאהרנברג, יהושע מנחם מנדלעניני חג - 2 כר'
ירושליםתשע"טשוורץ, יואל בן אהרןעניני חסד וצדקה

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןעניני יום הולדת של האדם - והגדת לבנך על חינוך קטנים
ירושליםתשנ"חאיש לרעהועניני כיבוד אב ואם
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןעניני ל"ג בעומר

ירושלים,תש"ב-תש"גילון, חנוךעניני לשון
חמ"דתש"פבעילום שםעניני ערב

ירושליםתשס"אלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)עניני ר"ה ויוה"כ לרמח"ל
ברלין Berlinתרע"גפריימאן, אהרן בן ישראל מאירעניני שבתי צבי

חמ"דתשע"טבעילום שםעניני שעבוד - 2 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםעניני תכלת בציצית

ורשה Warsawתרס"טפוזנאנסקי, שמואל אברהם בן יצחק יעקבענינים שונים הנוגעים לתקופת הגאונים
ירושליםתשמ"ופרישטיק, מרדכיענישה ושיקום ביהדות

לייקוואדתשס"טגינזבורג, חיים ירוחם בן אפרים מרדכיענן הכפורת
בני ברקתשע"אדיין, נסים בן שלמהענן הקטרת
בני ברקתשס"גורמברנר, שמשון בן יוסףענני הכבוד
ירושליםתשמ"אאלנדאף, אברהם בן חייםענף חיים

ירושלם,תרפ"ה-תרפ"והורוויץ, חיים בן אברהם הכהןענף חיים - 5 כר'
וילנה Vilnaתרכ"בלאנג, יהושע בן משהענף יהושע
מנצ'סטרתשי"בסילברסטון, יהושע דבענף יהושע



ג'רבה Djerbaתרצ"זעשוש, צגייר בן בנימיןענף ע"ץ עבת
ירושלים Jerusalemתש"כחנוך זונדל בן יוסףענף עץ אבות <ענף יוסף, עץ יוסף>

אלטונה Altonaתקל"דאברהם א"ב בן חנוךענף עץ אבות
ירושליםתשל"בבעילום שםענף עץ אבות
ורנר, משה בן אשר זאבענף עץ אבות
קרקוב Cracowתרס"גכהנא, שמואל ז' בן משה שמחהענף עץ אבות
זיטאמירתר"סמנקס, דוב בר בן מרדכיענף עץ אבות

בני ברקתשנ"דקורח, פנחס בן יוסףענף עץ אבות - 2 כר'
ירושליםתשמ"ושוורץ, יואל בן אהרןענף עץ אבות
חיפהתשע"גשכטרענף עץ אבות
אופנבך Offenbachתע"טבנימין ואלף בן יקותיאלענף עץ עבות
ירושליםתשמ"ושוורץ, יואל בן אהרןענף עץ עבות

אזמיר Izmirתרל"זעוזיאל, שלמהענף עץ
ניו יורק New Yorkתרע"ו הס'פלאקס, עזריאל נחמיה בן שלמה אוריהענף שלמה

ניו יורקתש"כזילבר, אליעזר בן בונם צמחענפי אר"ז - 2 כר'
ירושליםתשס"גגורביץ, אברהם בן אריה זאבענפי ארז - 6 כר'

נתניהתשמ"טבטאון יוצאי לובענפי זית - בטאון יוצאי לוב
ורשהתרצ"בזילברברג, חיים יעקב נפתלי בן אברהם בנימיןענפי זית - 3 כר'

אופקיםתשפ"אחליוה, משהענפי משה - 7 כר'
עמנואלתש"סלורברבאום, אברהםענפי עץ אבות עבות - ספר יוחסין

ירושלים,תש"זזילברצוויג, צבי בן יעקב הכהןענפי צבי
ניו יורקתרפ"חלאזארוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיקענציקלאפעדיא פון אידישע וויטצען

ירושליםתשע"זטהרני, אבישי בן יצחקעסיס רימונים - 3 כר'
ונציה Veniceשס"אגאליקו, שמואלעסיס רמונים
מונקץ' Munkachevoתרס"ופשיברום, מרדכי בן יעקבעסיס רמונים
בני ברקתשל"זדייטש, יעקב מנחם מנדלעסק התורה
חיפהתשס"ההורוויץ, שרגא שמואל הלויעסק התורה
ירושליםתשנ"טספר זכרוןעסק התורה
יסודותתשכ"חקאהן, חיים אריהעסק התורה
ירושליםתש"סקרלינסקי, יהושע שמחהעסק יהושע
תל אביב Tel Avivתש"הפארבשטיין, יהושע השל בן שמואל זאבעסקן למופת

ירושליםתשס"טטייב, שמואל בן אברהםעפעפי שחר - 2 כר'
ירושליםתשס"טאברג'ל, יעקב בן חנניהעפר יעקב
ברסלאו Breslauתקצ"טאייכהורן, יעקב בן יוסףעפר יעקב
ליוורנותקמ"גזכות, משהעפר יעקב



פתח תקוהחש"דכהן, עופרעפרות זהב - 2 כר'
לונדון Londonתר"יבלעיש, אברהם בן שלוםעפרות תבל

סיגט Sighetתרע"בעמדין, יעקב ישראל בן צביעץ אבות <לחם שמים לחם נקודים
מודיעין עיליתתשע"געמדין, יעקב ישראל בן צביעץ אבות <מהדורה חדשה>

ניו יורקתשנ"כוובר, מרדכי אליעזר בן דודעץ אבות - 2 כר'
חמ"דתשע"אמשפחת כהןעץ אבות
אמשטרדם Amsterdamתקי"א-תקי"בעמדין, יעקב ישראל בן צביעץ אבות

ירושליםתשנ"גקובץעץ אבות - 2 כר'
ירושליםתשס"בהיילפרין, אלחנןעץ אלחנן
וילנה Vilnaתרע"חסלוצקי, אפרים זלמן בן נחום הלויעץ אפרים

ירושלים Jerusalemתש"זרגנסברג, אפרים בן מאיר הלויעץ אפרים - 2 כר'
ירושליםתשמ"זרוזנפלד, אפרים בן שלמהעץ אפרים

ירושליםתרע"זתכלת, אפרים בן שמואל יהודהעץ אפרים - 2 כר'
ירושליםתשנ"חדויטש, אברהם יחיאל בן שמעוןעץ ארז - 2 כר'
חיפהתשע"דזייני, אליהו רחמים בן מאירעץ ארז - 4 כר'
ניו יורקתשמ"אטננבוים, צבי בן אברהם יחיאלעץ ארז - 3 כר'

ירושליםתשס"הספר זכרוןעץ ארז
ירושליםתשנ"וסורוצקין, רפאל ברוךעץ הדעת <טעלז> - 5 כר'

ניו יורקתשע"גמייזלש, עוזיאל בן צביעץ הדעת טוב <מהדורה חדשה> - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתרל"אוויטאל, חיים בן יוסףעץ הדעת טוב - 3 כר'
ורשה Warsawתרכ"גמייזלש, עוזיאל בן צביעץ הדעת טוב - 2 כר'

ורשה Warsawתרס"באבן-חביב, משה בן שלמהעץ הדעת
ונציה Veniceתס"דמורפורגו, שמשון בן יהושע משהעץ הדעת

ירושלים Jerusalemתשמ"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןעץ הדר השלם
חמ"דתשפ"אזרגרי, ינוןעץ הדר

בית שמשתשס"זסאמעט, פינחס בן בנימיןעץ הדר - על הלכות בורר בשבת
ירושליםתשכ"גרוזן, דבעץ הדת

ליוורנותקמ"גטובייאנה, אברהם בן שלוםעץ החיים אשל אברהם
ישראלתשס"טקפשיאן, דודעץ החיים שבגן

אזמיר Izmirתפ"טאבולעפיא, חיים בן יעקבעץ החיים
ירושליםתשנ"האלנדאף, סעדיה בן חייםעץ החיים

פרמישלה Przemyslתרמ"ב-תרמ"דאפרתי, דוד טבלי בן אברהםעץ החיים - 6 כר'
בני-ברק,תשט"זברדיצ'בסקי, יהושע השילעץ החיים
ניו יורקתשס"אווייס, יוסף מרדכי - פרידמן, יעקבעץ החיים

אשדודתש"נישיבת פרי עץ חייםעץ החיים - 6 כר'



ליקוודתשע"זמינץ, חייםעץ החיים - 5 כר'
ירושליםתשע"דעשוש, צגייר בן בנימיןעץ החיים - 2 כר'

ג'רבהתשט"זצבאן, עמראן בן פרץעץ החיים
אלעדתשס"טשני, אליהו דרורעץ החיים - אבילות

ניו יורק New Yorkתש"ושניאורסון, שלום דוב בר בן שמואלעץ החיים
תפילות. חולים ומתיםעץ החיים
בית עוזיאלתשע"הרווח, שניאור זלמן בן ישראלעץ השדה

ירושליםתשע"זשטסמן, יצחק אליהו בן משהעץ השדה - הלכות בל תשחית
אשדודתשס"ותיקונים. ט"ו בשבטעץ השדה

ירושלים Jeruasalemתשע"דאילון אזולאי, תדהרעץ התדהר <סידור הרש"ש> - 31 כר'
מודיעיןתש"עונונו, תומר אברהםעץ התומר - ברכת האילנות וחג הפסח

ירושליםתשע"חגלנדואר, חנהעץ התפוחים
ניו יורק New Yorkתשט"ופליישמאן, יעקב חיים בן דודעץ חדש - 2 כר'

ירושליםוויטאל, חיים בן יוסףעץ חיים  <מהדורה חדשה עם כל המפרשים> - 5 כר'
ניו יורקתשכ"חקובץעץ חיים <באבוב הישן> - 4 כר'

תשס"זקובץעץ חיים <באבוב> - 38 כר'
נתניהתשנ"גקובץעץ חיים <צאנז> - 7 כר'

ירושליםתש"עעטיה, מרדכיעץ חיים למוצאיהם
בני ברקתשס"חשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויעץ חיים למחזיקים בה

ירושלים Jerusalemתשס"ופתייה, יהודה בן משה ישועהעץ חיים ע"פ בית לחם יהודה <מהדורה חדשה> - 4 כר'
ורשה Warsawתר"סחיים דוב  בן צבי מאוסטרלנקהעץ חיים על פרקי אבות

אשדודתשע"הרוקח, יאירעץ חיים שער מטי ולא מטי עם ביאור יאיר חיים
אמשטרראם[!],,תמ"ב]אוליוויירה, שלמה בן דוד דיעץ חיים
שלוניקי Salonikaתקל"באנג'יל בן חייםעץ חיים
וץ Vacת"ש - תש"בבלייאר, אברהם בן יוסף דודעץ חיים
וץ Vacתרע"בברוין, ישראל חיים בן פייבלעץ חיים

ירושלים Jerusalemתרפ"ה - תרפ"זהורוויץ, חיים בן אברהם הכהןעץ חיים - 3 כר'
וילנאתרכ"ההורוויץ, ישעיה בן אברהם הלויעץ חיים - קיצור שני לוחות הברית

בני ברקוויטאל, חיים בן יוסף - אשלג, יהודה ליב הלויעץ חיים -  פנים מאירות - פנים מסבירות <מהדורה חדש
קורץ Koretsתקמ"דוויטאל, חיים בן יוסףעץ חיים - 23 כר'

חמ"דתשל"גחיים בן בצלאלעץ חיים
וילנה Vilnaתרפ"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבעץ חיים

ניו יורק New Yorkתש"גסביאטיצקי, חיים בן אבאעץ חיים - 2 כר'
באר שבעתשל"דעשוש, צגייר בן בנימיןעץ חיים
ורשה Warsawתר"ספלטרוביץ, חיים דב בן צביעץ חיים



תל אביבתשל"בצינוביץ, משהעץ חיים
ירושליםתשנ"טקובץ מאמרים ומכתביםעץ חיים

לייקוואדתש"עקירשנבוים, חיים זאבעץ חיים - 2 כר'
ירושליםתשמ"הרבני משפחת אבלסוןעץ חיים
וילנה Vilnaתרע"דשור, חיים בן צבי הירשעץ חיים
וילנה Vilnaתרמ"דבהאק, יהודה בן יחיאלעץ יהודה
ירושליםחש"דקיסטר, יהודה בן עקיבאעץ יהודה

חמ"דתשפ"אבלקין, יוסף בן מאיר בערעלעץ יוסף המבואר
לונדון,חש"דאוברלנדר, יוסףעץ יוסף
קרלסרוה Karlsruheתקכ"גדארמשטאט, יוסף בן מאיר צביעץ יוסף
מודיעיןתשס"חונונו, תומר אברהםעץ יוסף
חמ"דתשפ"איזדי, אליהו בן יוסףעץ יוסף
בנימינהחש"דצובירי, יוסף בן יעקבעץ יוסף
חמ"דחש"דברזסקי, יעקבעץ נחמד

לבוב Lvovת"רפרנקל-תאומים,יהונתן שמעון בן יעקבעץ פרי קודש
כפר חב"דתשע"גגינזבורג, יצחק בן שמשוןעץ פרי

ירושלים Jeruasalemתשס"טגרינולד, חיים פרץ בן בנימין זאב הלויעץ פרי - 5 כר'
חמ"דחש"דספקטור, יצחק אלחנן -עץ פרי - 3 כר'

ג'רבה Djerbaתשנ"דעשוש, צגייר בן בנימיןעץ שתול
ניו יורקתש"לקובץעץ שתול - 3 כר'

באר שבעתשכ"ועשוש, צגייר בן בנימיןעצ"י המערכה - 2 כר'
בני ברקתשע"חדיין, נסים בן שלמהעצה וגבורה
ירושליםתש"מבן דוד, ראובן בן שמעוןעצה ותושיה
ירושליםתשכ"זהומינר, שמואל בן מרדכי זאבעצה ותושיה
ביתר עיליתחש"דטירן, יוסףעצה ותושיה
ירושליםתשס"דשריר, אברהם ישראלעצומו של יום
בני ברקתשס"בחדד, יורםעצות בחינוך
ורשה Warsawתרע"גקיצקובסקי, מרדכי מנחם בן יצחק יהודהעצות ישרות

ליקוודתשע"אברלין, נח חיים צבי בן אברהם מאירעצי אלמוגים <מכון משנת ר"א> - 2 כר'
זולצבך Sulzbachתקל"טברלין, נח חיים צבי בן אברהם מאירעצי אלמוגים
פירט Fuerthתק"נברלין, נח חיים צבי בן אברהם מאירעצי ארזים
בני ברקתשס"הדיין, נסים בן שלמהעצי ארזים
וילנה Vilnaתרס"גכהן, שלמה בן ישראל משה מווילנאעצי ברושים

ניו יורקתשע"גאלתר, יצחק בצלאל בן שאול משהעצי בשמים - עירובין
בני ברקתשס"הדיין, נסים בן שלמהעצי בשמים



ורשה Warsawתרנ"ומושקאט, ישעיה בן יעקב משהעצי בשמים
מילוואקיתשס"הסנדרוביץ, מנחם מנדלעצי בשמים, הארץ לעריה

בני ברקתשס"הדיין, נסים בן שלמהעצי גפן
ירושליםתשנ"דעטייה, גדעון בן ישועהעצי הגפן
בגדדתרע"איחזקאל עזרא בן רחמיםעצי היער
ג'רבאתשל"בעלוש, יוסף סאסיעצי היער
ישראלתשע"דנחשון, סעדיהעצי הלבנון
קלוז' Clujתרפ"בצירלסון, יהודה ליב בן משה חייםעצי הלבנון
סיגט Sighetתרנ"ז - תרנ"טאיינהורן, אברהם חיים בן יחיאל צביעצי העולה

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ג - תרפ"טזילברברג, יצחק יוסף בן מיכאל משה יהודהעצי זית - 2 כר'
סיגט Sighetתרצ"דטייטלבוים, חיים צבי בן חנניה יום טוב ליפאעצי חיים - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתש"ו - תש"ירימון, יוסף צבי בן אפרים אליעזרעצי חיים
מונקץ' Mukachevoתרמ"חרובין, עזריאל יחיאל בן שמואלעצי יער

בני ברקתשס"וכהן-זדה, ראובן ובנימיןעצי כהנים - 3 כר'
סדילקוב Sudilkovתקצ"האהרונסון, ניסן בן אהרןעצי לבונה א-ב

זיטומיר Zhitomirתר"לאהרונסון, ניסן בן אהרןעצי לבונה
לבוב Lvovתרפ"ח - תשכ"זרובין, יוסף דוד בן אלעזרעצי לבנון - 4 כר'

ירושליםתשס"וטולידנו, רפאל ברוך בן אברהםעצי סוכה
בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהעצי עדן
ניו יורקתשע"חהלוי, ישעיה יעקב בן יהודה ליבעצי עדן

קניגסברג Koenigsbergתרי"חמרגליות, יהודה ליב בן אשר זליגעצי עדן - 2 כר'
בני ברקתשס"ארצאבי, יצחק בן ניסיםעצי עולה
בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהעצי קטף
בולטימורתשכ"גסיגל, שמואל דוד בן יוסף משהעצי שדה
באר שבעתשל"בעשוש, צגייר בן בנימיןעצי שטים

בית שמשתשס"חוינברג, יצחק בן דוד משהעצם היום הזה
ירושלים Jeruasalemתשמ"דאבינר, שלמה חיים הכהןעצם מעצמי

ירושליםתשמ"חאבן-עזרא, יוסף בן יצחקעצמות יוסף <מהדורת לייטנר>
ורשה Warsawתרמ"גאבן-עזרא, יוסף בן יצחקעצמות יוסף - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ה - תשי"חכץ, מאיר יוסף בן אברהם הכהןעצמות יוסף - 7 כר'

הוסיטין Husiatynתרס"השפירא, יעקב יוסף (זיידא) בן משהעצמות יוסף
ירושלים Jeruasalemתשע"ונקר, אלדדעצמותי תאמרנה - שפת הגוף כהלכה

בית אלתשנ"זמאסף לעניני חג השבועותעצרת ליחיאל
וילנה Vilnaתרכ"חשפירא, יהושע אייזיק בן יחיאלעצת יהושע

ירושליםחש"דשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץעצת שלום <ליקוטי עצות המשולש>



פתח תקוהתשע"וקלמן, שמעון ברוךעצת שמעון
וילנה Vilnaתרצ"בלעשטשינסקי, יעקבעקאנאמישע שריפטן - 2
ירושליםתשס"זכלאב, יעקב הלוי בן אריה - כלאב, אברהם יצחק בעקב משפט - איל משפט

וינה Viennaתרס"דבוכוואלד, בצלאל בן שלמהעקב ענוה
אזמיר Izmirתרמ"אדי שיגורה, רחמים ניסים יהודה בן יהושע רפאל פעקב ענוה
וילנה Vilnaתרס"בזאטורנסקי, משה שלמה זלמן בן אליהו דוד העקב ענוה
ירושליםתשנ"בקרחין, יעקב כלאב בן אריה הלויעקב ענוה
וילנה Vilnaתרס"גביירוכוביץ, עקיבא בן יצחק אליהועקב רב
בני ברקתשע"זדיין, נסים בן שלמהעקב רב

אופקיםחש"דהורביץ, יעקב (עליו)עקב רב - תולדות רבי יעקב הורביץ
ורשה Warsawתרמ"דמאמלוק, יעקב בן אברהם הלויעקב רב
ונציה Veniceתע"אקאנטאריני, יצחק חיים בן יעקב הכהןעקב רב

אופקיםתשמ"ההורוביץ, יעקבעקב תשמעון
תל אביב Tel Avivתשי"דלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןעקבות אבודים, מזימה שסוקלה, הצוואה

גוטליב, יצחק יעקבעקבות יצחק
קלינורדין Kleinwardתרצ"טפרידמאן, דוד יעקב בן הילל הלויעקבותא דמשיחא

ירושליםתשנ"אאליצור, בנימיןעקבותיו של דף אבוד מכתב יד ליידן של הירושלמי (תדפ
תל אביבתשד"מפרידמן, אברהם יעקב בן מרדכי שלום יוסףעקבי אבירים - 3 כר'

ליקוודתשנ"הוועהל, יעקב בן אהרןעקבי אהרן ופשר דבר - 8 כר'
ניו יורקתשמ"דכהן, משהעקבי אור

ירושלים Jeruasalemתשע"זגולדמינץ, אברהם יעקבעקבי בין המיצרים - 2 כר'
ניו יורקתשס"וליפשיץ, יעקב הלויעקבי בנימין - 3 כר'

בני ברקתשע"ורוזנברג, ברוך - וינגולד, יעקבעקבי ברוך
ירושליםתשמ"דליפשיץ, פינחס הלויעקבי ברכה

ירושליםתשס"טרבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהןעקבי דוד - 2 כר'
חמ"דתשע"אזילברליכט, יעקב יהודהעקבי דרך

ירושלים Jeruasalemתשע"טגולדמינץ, אברהם יעקבעקבי הימים הנוראים
לונדון Londonתשי"חגלאזנר, עקיבא בן משה שמואלעקבי הצאן
ניו יורקתשע"טלייבוביץ, אלתר חנוך העניך הכהןעקבי הצאן

חש"דתשע"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - אבינר, עקבי הצאן - עם פירוש
ירושלים Jerusalemתרס"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןעקבי הצאן
ירושליםתשע"בהמניק, עקיבא חיים בן יעקב יצחקעקבי חיים
ירושליםתשכ"טקלאפהאלץ, חיים יעקב בן ראובןעקבי חיים
וילנה Vilnaתרצ"גשולמאן, חיים יעקב בן משה גדליהועקבי חיים

ליקוודתשע"חשטיין, יעקב חיים בן אהרןעקבי חיים - זרעים



ניו יורקתשע"דלפקוביץ, יעקב יוסףעקבי יוסף
בילגורי Bilgorajתרצ"חטירהויז, יעקב בן נפתלי הירץעקבי יעקב
ניו יורק New Yorkתרע"גטיקטינסקי, יצחק יעקב בן משה מנחםעקבי יצחק
בני ברקתשס"וקוסובסקי-שחור, יצחק בן שאולעקבי יצחק

ירושליםתשנ"חלובצנסקי, ישראל יעקבעקבי ישראל
מודיעין עיליתתשס"ויזרעאלי, יעקבעקבי מועד
ורשה Warsawתרנ"הליברוט, יעקב מאיר בן אשר זליגעקבי מצות

ירושלים Jeruasalemתשע"זגולדמינץ, אברהם יעקבעקבי פרשת השבוע - 2 כר'
בני ברקתשע"זלוי, יעקב צבי הלויעקבי צבי

מודיעין עיליתתשס"חאברהם בן משה בן מימון - סעיד, בן דוד עדניעקבי שלום - פרק מתוך המספיק לעובדי ה', תשו' ראב"ם
חמ"דתשס"ועוזירי, שלום בן אברהםעקבי שלום

ירושלים-תל אביב,תש"הוואסרמאן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושעקבתא דמשיחא
ירושלים Jerusalemתש"בוסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושעקבתא דמשיחא
ירושלים Jeruasalemתשע"טלוגאסי, יעקב ישראלעקבתא דמשיחא

ירושלים Jerusalemתשי"גדאנציגר, יצחק מנחם בן שמואל צביעקדת יצחק
ניו יורקתש"חהעריס, אברהם בן יואל צביעקדת יצחק

ונציה Veniceשכ"העראמה, יצחק בן משהעקדת יצחק - 8 כר'
ירושליםתשס"חפרקש, משה הלויעקדת משה - 5 כר'

בני ברקתשכ"טדייטש, יצחק בן יששכר בערעקידות יצחק
,(שאלוניק)(רפ"ב)עראמה, יצחק בן משהעקידת יצחק <דפוס ראשון> - 2 כר'

ירושליםתשע"דעראמה, יצחק בן משהעקידת יצחק <מהדורה חדשה> - 6 כר'
ירושלם,תרס"באבן-עבאס, יהודה שמואלעקידת יצחק
בני ברקתש"פברכה, יצחק (עליו)עקידת יצחק
בני ברקתשס"הדנציגר, יצחק מנחם מאלכסנדרעקידת יצחק
בני ברקתש"סמירלשוילי, אברהם בן יצחקעקידת יצחק
נצר חזניתשס"גספר זכרוןעקידת יצחק

,(שאלוניק)(רפ"ב)עראמה, יצחק בן משהעקידת יצחק - 7 כר'
ניו יורקתרפ"הרפפורט, יוסףעקידת יצחק

סטרזבור Strasbourgתקל"זאלזאס. ועד המדינהעקסראקט מפראטאקאל של המדינה יצ"ו
ורשה Warsawתר"צפייאסטון, גרשון בן שלוםעקר העקרים

ברסלאו Breslauתקע"ו - תקע"טפרידנטאל, מרדכי דוב בן נפתלי ישראלעקרי אמונה - 3 כר'
ישיבת הר עציוןערב הוקרה לראשי הישיבה

קרית אונותשס"הערוסי, צפניה בן רצוןערב פסח שחל בשבת
ירושליםתשס"אבית המדרש דרכי הוראה לרבניםערב פסח שחל להיות בשבת

ליוורנו Livornoתרמ"חהגדה של פסח. תרמ"ח. ליוורנוערב פסח



בני ברקתשס"דאייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאלערבי נחל השלם <מהדורת אייכן> - 2 כר'
בני ברקתשנ"ואייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאלערבי נחל השלם <מהדורת ס.ל.א> - 2 כר'

ורשה Warsawתרס"האייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאלערבי נחל - 2 כר'
בני ברקתש"מטוקצינסקי, שמואלערבי נחל

ג'רבה Djerbaתרצ"ט - תש"בעשוש, צגייר בן בנימיןערבי נחל - 3 כר'
ג'רבה Djerbaתרע"זהכהן, שאול בן משהערבי פסחים
המבורג Hamburgתקמ"זקליף, דניאל בן חייםערוגה קטנה

ירושליםתשע"ויאקאב, יצחק אליעזרערוגות אליעזר - 4 כר'
וילנה Vilnaתר"לבולחובר, אריה ליבוש בן אליהוערוגות הבושם
ישראלתשמ"חבן אור, סעדיה בן עוואדערוגות הבושם

ירושליםתש"סקובץ תורניערוגות הבושם - 6 כר'
פרמישלה Przemyslתרנ"האוסטרר, משה בן היללערוגת הבושם

ירושליםתשע"בבן יעקב, מנחם בן צבי יהודהערוגת הבושם - 7 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"גהלוי, יחזקאל עזרא בן יהושעערוגת הבושם - 2 כר'

ברלין Berlinתקנ"בלווין, שאול בן צבי הירשערוגת הבושם
לודתשנ"זצרפתי, שמואל בן אברהםערוגת הבושם

ניו  יורקתשע"הגרינוואלד, משה בן עמרםערוגת הבשם <חידושים> - א
ניו  יורקתשע"הגרינוואלד, משה בן עמרםערוגת הבשם <מהדורה חדשה>

סוליבה Svalavaתרע"ב - תרפ"וגרינוואלד, משה בן עמרםערוגת הבשם <שו"ת> - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"ט - תשכ"גאברהם בן עזריאלערוגת הבשם - 4 כר'

ונציה Veniceשס"ב - שס"גארקיוולטי, שמואל בן אלחנן יעקבערוגת הבשם
ירושליםתשע"דבן יעקב, מנחם בן צבי יהודהערוגת הבשם - 2 כר'
בודפסט Budapestתרצ"חגרינוואלד, משה בן עמרםערוגת הבשם - 7 כר'

בני ברקתשע"זדיין, ניסים בן שלמהערוגת הבשם
אשדודתשל"דכהן שאולי, בנימיןערוגת הבשם
ירושליםתשע"זשטארק, צביערוגת צבי

ירושליםתשמ"הפוטרניק, חיים בן ישכר דובערוך החדש  - ערוך הקצר - זכר רב
אשדודתשע"הלבקוביץ, אברהם ישראל בן דוד דובערוך המשפט - 5 כר'

פרג Pragueתס"זנתן בן יחיאל מרומאערוך הקצור
ירושליםתשע"גאפשטיין, יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי - רבינובערוך השלחן <צפה הצפית> - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"גאפשטיין, יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלויערוך השלחן - 9 כר'
אלטונה Altonaתרי"חאטלינגר, יעקב יוקב בן אהרןערוך לנר <עיטור בכורים> - סוכה

בני ברקתשס"דאטלינגר, יעקב יוקב בן אהרןערוך לנר המפואר - 4 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דאטלינגר, יעקב יוקב בן אהרןערוך לנר - 4 כר'

חמ"דתש"פקליין, אלעזר חיים בן דוד אריהערוך שוע



וילנה Vilnaתרכ"הקוואל, יהודה אריה ליב בן עוזרערי יהודה
ירושלים Jeruasalemתשע"דתאנה, ברוךערי נחלתינו

ירושליםתשס"אקובץ כולל מרכז התורהעריבי מיא - על מסכת עירובין
ירושליםתשע"טישיבת מירעריכת ברכות - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דמיארה, מאירעריכת המשנה התוספתא והתלמוד
ירושליםתשע"זישיבת מירעריכת יום טוב - 2 כר'
חמ"דחש"דלורבר, בן ציוןעריכת יומן בעבודת ה'

ניו יורקתשע"בפרנקל, יוסף יוזפאעריכת נר השלם
ירושליםתשע"וישיבת מירעריכת נר

בני ברקתשס"גקורח, שלמה בן יחיאעריכת שלחן ילקוט חיים - 13 כר'
בני ברקתשל"הקורח, שלמה בן יחיאעריכת שלחן - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"וערים ואמהות בישראלערים ואמהות בישראל - 7 כר'
ירושלים Jerusalemתרמ"הוובר, מרדכי אליעזר בן דודערך דל

ירושליםתשס"דהלברטל, דב בן מאירערך החיים בהלכה - 10 כר'
בני ברקתשס"ונויבירט, אהרן אלחנן בן יוסףערך החיים

כהן, מרדכי משולם - אמור, מאיר מרדכיערך הקודש - ערכין
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבערך השבי"ט - ערכין
ירושליםתשס"גטייב, יצחק בן בנימיןערך השלחן - 15 כר'

לבוב Lvovתר"נפורילה, זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינדערך השלחן
פריזתרפ"התפילות. מחזור. פריזערך התפלות <מחזור מתורגם לצרפתית> - 2 כר'

סנוק Sanokתרע"בפוטרניק, חיים בן ישכר דובערך חיים
ליקווד, ניו ג'רסיתשע"טזילברשטיין, אריה לייב בן משה יוסףערך ים

פתח תקוהתשס"חניסנבוים, משה יעקב בן אליעזרערך יעקב
ביתר עיליתתשפ"ארפאלי, יעקב בן אברהםערך יעקב - 2 כר'

ירושליםתשס"אגאטינייו, חיים שמואל בן אברהםערך כסף
קושטא Istanbulתע"חקאסטרו, יעקב בן אברהםערך לחם

ירושליםתשס"הישראלי, יצחק אפריםערך לימוד התורה
ברדיטשוב Berdichevתרס"השפטל, חיים יעקב בן צביערך מלין

סיגט Sighetתרס"טטאבאק, שלמה יהודה בן פסח צביערך ש"י - 19 כר'
ירושליםתרצ"חועד קרן השמיטהערך שביעית
ירושלים Jerusalemתר"צקרן הישוב בארץ ישראל. וועד קרן השמיטהערך שביעית

בית שמשתש"עפרץ, נדבערך שלם - הוריות, ערכין, שקלים, חלה
ווילנא,תרכ"ט,קליאצקו, לוי ירחמיאל בן אברהם ברוךערך תפלה

בניש, חיים פנחסערכאות בהלכה
בני ברקתשע"אווייס, יצחק ישעיהערכו מגן



חמ"דחש"דבעילום שםערכו של רגע
תל אביבחש"דגרילק, מנחם (עורך)ערכון - 6 כר'
באר שבעתש"פהכהן, אברהםערכי אברהם
ירושליםתשע"ברבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהןערכי אמונים

ירושליםתשל"טכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלערכי החסידות
ירושליםתשס"זאנציקלופדיה תלמודיתערכי היבום והחליצה - מתוך אנציקלופדיה תלמודית

בני ברקתשע"אצמח, יעקב בן חייםערכי הכינויים <מהדורה חדשה>
בני ברקתשע"אזכות, משה בן מרדכיערכי הכינויים
לא ידועחש"דצמח, יעקב בן חייםערכי הכינויים

תל אביב Tel Avivתרצ"אהיילפרין, יחיאל בן שלמהערכי הכנויים <אות א>
סטו מרה Satu Mareתרצ"טהיילפרין, יחיאל בן שלמהערכי הכנויים <קב שלום>

דירנפורט Dyhernfurthתקס"והיילפרין, יחיאל בן שלמהערכי הכנויים
ירושליםתשי"חסקלאר, אברהם שמואל בן יעקב אייזקערכי הלכה

וילנה Vilnaתרע"בלווין, משה אהרן בן יוסף שמעון הלויערכי הספיקות
ירושליםתש"לווייסבלום, אלימלך בן אליעזר ליפמאןערכי הקדש

ירושליםתשנ"הוייצהנדלר, אברהם נחמן שמחהערכי הקודש - 5 כר'
בני ברקתשע"טבוכריץ, רחמים בן משהערכי חרמים
ירושלים Jeruasalemתשנ"ורבינוביץ, יהושע השל בן יצחק יואלערכי יהושע

ירושלים,תשט"זהכהן, מרדכי בן חנוך חייםערכי מדות בתורת הרמב"ם
תל אביב Tel Avivתרפ"גבאכר, בנימין זאב בן שמעוןערכי מדרש - 2 כר'

ירושליםתשס"זאנציקלופדיה תלמודיתערכי מסכת כתובות - מתוך אנציקלופדיה תלמודית
ירושליםתשס"זאנציקלופדיה תלמודיתערכי מסכת מועד קטן וחגיגה - מתוך אנציקלופדיה תלמו

פרג Pragueתקע"הקארפלס, אליעזר בן נפתליערכי עלי
ביתר עיליתתשע"טגוטרמאן, משה צבי בן שמעון שלמהערכי שושנים
חמ"דתשנ"געמנואל, מרדכיערכי שמיטה

ניו יורקתשנ"דיהודה בן קלונימוס משפיראערכי תנאים ואמוראים - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"בקובץ מאמרים לזכרו של רם מזרחי הי"דערכים במבחן מלחמה

ירושליםתשי"חמרגלית, דודערכים רפואים שבאנציקלופדיה ההלכתית פחד יצחק - ת
בני ברקתשס"ודיין, נסים בן שלמהערמת חטים
ירושליםתשמ"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןערפלי טהר

ניו יורקתשמ"בלאנדא, יונהערשטע אידישע קהלות אין אמעריקא
ורשה Warsawתרס"אגפנר, יששכר אברהם בן יעש וכימה

מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכלעשה ולא תעשה
ירושליםתשס"טבורנשטיין, שמואל בן אברהםעשה ירח למועדים

תל אביבתשל"והלוי, חיים דוד בן משהעשה לך רב - 9 כר'



ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןעשה לך רב
ירושליםתשס"זיעקבוביץ, משה יהודה בן שלמהעשה סוכה

ירושלים Jerusalemתשט"ו - תשי"טפרחי, יוסף שבתיעשה פלא השלם
ליוורנו,תרס"בפרחי, יוסף שבתיעשה פלא
ירושליםתשע"זבר-שלום, אלון משח בן שמואלעשה פרי

גרמניה Germanyת"רלובלין. קהילהעשו צדקה ותנצלו מכל צרה וצוקה
ירושלים Jeruasalemתשע"זוינרוט, אברהםעשות משפט
ירושליםתשס"דעידאן, צביעשות משפט
באר שבעתשס"דשמואלי, עודדעשות משפט
נתניהחש"דולדנברג, אהרןעשי מלאכה

פתח תקוהתשע"טבית דין, אליעזר צבי בן אליהו חייםעשיית פתילי תכלת
ירושלים Jerusalemתרצ"דאלקלעי, בן ציון בן משהעשיר ורש

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ו - תרפ"זוואלפיש, ירוחם יהודה ליב בן אהרןעשירית האיפה - 2 כר'
אלעדתשס"וחן, יהונתןעשירית האיפה

פיטרקובתרס"זברגר, ישראל בן יצחק שמחהעשר אורות
חמ"דחש"דאייזמן, גדליהעשר דרשות לשמחת חתן וכלה

ווילנא,,[תרמ"ה]שולמאן, קלמן בן ירוחם פישלעשר וצדקה
חמ"דחש"דזאמלונג, עזריאל חיים בן אברהם נפתליעשר זכיות

ורשה Warsawתרכ"ט כצ"לקסטין, דוב בר בן יעקבעשר נטיעות
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"בזאמלונג, עזריאל חיים בן אברהם נפתליעשר נפלאות - 2 כר'

פיטרקובתרס"זברגר, ישראל בן יצחק שמחהעשר עטרות
פיטרקובתרס"זברגר, ישראל בן יצחק שמחהעשר קדושות - 2 כר'
בני ברקחש"דמוסדות שטפנשטעשר שערים נפתחים

רחובותתשס"זדאו, רחמים רמיעשר תעשר
ירושלים Jerusalemתרצ"ההלוי, יוסף צבי בן אברהםעשר תעשר

מונקץ'תרס"וקרויז, יהודה בן שמעון חייםעשרה דברים
ירושלים Jeruasalemתשנ"דמנדלבוים, שמחהעשרה דורות בארץ ישראל

בני ברקתשס"איוסף, עופרעשרה זהב - דיני צדקה ומעשר כספים
ברטיסלבה Bratislavaתרס"גאבן-כספי, יוסף בן אבא מאריעשרה כלי כסף - 2 כר'

ניו יורקתשס"גצבי הירש בן יהודה ליב מוואידיסלאבעשרה למאה <מהדורה חדשה>
רדלהים Roedelheimתקפ"חצבי הירש בן יהודה ליב מוואידיסלאבעשרה למאה - 6 כר'

יוהנסבורג, אפריקה הדתשי"גגד, חיים יוסף איסר בן יצחק אריה הלויעשרה מאורות הגדולים
ונציה Veniceשנ"זפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהעשרה מאמרות <דפו"ר>

ירושליםתשס"הפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהעשרה מאמרות <יד יהודה>
ירושליםתש"ספאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהעשרה מאמרות <מגיני שלמה, יואל משה, פתח עינים, נר



לידה Lidaתרע"גאלטשולר, עזרא בן אשרעשרה מאמרות
לונדון Londonתקנ"ד - תקנ"טהארט, אליקים בן אברהםעשרה מאמרות - 3 כר'

המבורג Hamburgת"םליפשיץ, אברהם בן בנימין זאבעשרה מאמרות
אמשטרדם Amsterdamת"טפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהעשרה מאמרות - 3 כר'

לונדון Londonתשי"חוויינברג, אברהם בן יצחק מתתיהועשרה פרקי תשובה
ניו יורקתשמ"זאל-ביג, יחזקאל חי בן עזראעשרה ראשונים

בני ברקתש"להרפנס, גרשוםעשרים שנה למועצה האיזורית נחל שורק
חמ"דתשפ"אבן דהאן, יוסף נסיםעשרת הדברות
פריס Parisשכ"ואבן-עזרא, אברהם בן מאירעשרת הדברים

ירושליםחש"דאורלנצ'יק, דניאל חיים בן נחמן משהעשרת הדיבורים בקבוצה
בני ברקחש"דמכון יסוד החסידותעשרת הספירות
ירושליםתשמ"הקשאני, ראובןעשרת השבטים

ירושליםתשמ"טכהן, שמעון בן יחיאל פישלעשרת מונים - 2 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםעשרתם? ערבתם? הדליקו את הנר

פיוטרקוב Piotrkowתר"צ - תרצ"אוואלפיש, ירוחם יהודה ליב בן אהרןעשת שן
כזבלנכה Casablancaתש"-תפילות. קינות. ת"ש. כזבלנכהעת בכות
בני ברקתשס"טגולדשטוף, דניאלעת ברך
ירושליםתשנ"חגראס, שלמה הכהןעת דודים
ירושליםתשע"אליפקוביץ, מיכל יהודה - שוב, זבולוןעת דודים

בני ברקתשל"והכהן, דוד - עידאן, דודעת דודים, מכתם לדוד
ירושליםתשמ"טהמניק, יעקב דוד בן משהעת האסף

חמ"דתשע"טבעילום שםעת הזמיר הגיע
מונקץ' Mukachevoתר"עברקוביץ, יעקב דוב בן משהעת הזמיר
ונציה Veniceתס"זוויטאלי, בנימין בן אליעזר הכהןעת הזמיר

בני ברקתשע"דוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבעת הזמיר - 3 כר'
סאיני Seiniתרפ"התפילות. פיוטיםעת הזמיר
תל השומרתשל"חהרבנות הצבאיתעת ועת

ניו יורקתשנ"דקנאפפלער, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתליעת לבקש - א
ליוורנו Livornoתר"כאבוקארא, שמשון בן גבריאלעת לדבר
לבוב Lvovתקצ"דיולס, זכריה ישעיהו בן מרדכי צבי הכהןעת לדבר
,[?ברסלאו]תקע"טסימונסון, נחמן בן שמחה בר"שעת לדבר

ניו יורקתשס"בקנאפפלער, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתליעת לדבר - א
סט. לואיסתרפ"הרובינסקי, אחיעזרעת לדבר

בני ברקתשע"הדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבעת לדרוש - דרשות לשובבי"ם
ניו ג'רסיתשע"ואדלר, אלחנן אשר הכהןעת לחננה



ירושליםתשע"חוואלי, משה דודעת לחננה - 3 כר'
ונציה Veniceתס"חמיכאל בן משה הכהן (השני)עת לחננה - 2 כר'

פרג Pragueתר"יפריינד, שמואל בן יששכר ברעת לחננה
יד בנימיןתשע"גשטרן, יצחקעת לחננה

ירושליםתשס"האיילנברג-אייבשיץ, חנהעת לחשות ועת לספר
ירושליםתשס"דכהנא שפירא, אברהם אלקנהעת לכל חפץ

ירושליםתשע"וביגלאייזן, אליהו משהעת ללדת
מנצ'סטרתשמ"דהיילפרין, חיים אהרן צבי בן אלחנןעת ללדת
חמ"דחש"דקטן, חנהעת ללדת

ברוקליןתשכ"טליכטנשטיין, הילל בן ברוך בנדט מקולומיהעת לעשות <אידיש>
סטו מרה Satu Mareתרס"טליכטנשטיין, הילל בן ברוך בנדט מקולומיהעת לעשות - 4 כר'
תל אביבתשל"חכתב, שלוםעת לקויי מאורות

ירושליםתשס"גשביב, יהודהעת לשמוח
אלעדתשע"אשיינברגר, יעקב שלמהעת לשמוח
ורשה Warsawתרנ"דגוטרמאן, דוב בריש בן מנחם מנדלעת ספוד
חש"דלקט מאמרים וכתבות על אדמו"ר בעל לב שמחהעת ספוד
פקש Paksתרנ"חקליין, שלמה בן גרשון ליב הכהןעת ספוד

אמשטרדם Amsterdamת"עקאנטאריני, יצחק חיים בן יעקב הכהןעת קץ - 2 כר'
טבריהתשע"הקוק, איסר דב בן נחום הכהןעת רצון (תפילה). - ב
ירושליםתשל"גמדן, מאירעת רצון ויום ישועה

קרית יעריםתשס"הארצי, יהודהעת רצון
פרנקפורט דאודר Franתקל"הבנימין זאב וולף בן יעקב בן-ציון הלויעת רצון - 2 כר'
בני ברקתשנ"אגולדשטוף, דניאל בן יעקב יוסףעת רצון - 2 כר'

ניו יורקתשס"דטויב, משה מקאלוב - טויב, מנחם שלמהעת רצון - חקל תפוחין
ניו יורקתשכ"אטויב, משה מקאלובעת רצון - בראשית

בני ברקתשנ"חקוקה, אברהםעת רצון
ניו יורקתשנ"דקנאפפלער, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתליעת רקוד

ירושלים Jeruasalemתשע"וואעקנין, יוסף בן אברהםעת שערי רצון
ירושליםתשס"חאוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכיעתה באתי

תפארת ירושליםעתידה של ירושלים
ורשה Warsawתרנ"אגינצבורג, יוסף בן משה אהרןעתים לבינה
ירושליםתשמ"גאונא, אביגדורעתים למשנה
ירושלים Jerusalemתרע"הדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןעתיקות יהודה

ירושליםתשמ"זרוזנפלד, משהעתיקים ונדירים - 2 כר'
בני ברקתשל"גברגמן, משה בן אליעזרעתיר פומבי



שלוניקי Salonikaתר"אפאלאג'י, חיים בן יעקבעתרת החיים
ירושליםתשנ"בוונדר, מאיר עורךעתרת רבקה
ירושליםתשכ"זהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלעתרת רננים

בודפסט1908סידור. הונגרית. בודפסט.עתרת שלום ואמת <סידור עם תרגום להונגרית>
לבוב Lvovתרנ"גהארטמאן, מנחם מנדל בן יואלעתרת שלום

רמת-גן,תש"זאושפיזאי, מנחם יהודה בן משה בן-ציון הלויעתרת - 2 כר'
שטיינברג, דניאל דודפאות כהלכה

ניו יורק1928מילייקובסקי, נתןפאלק און לאנד
ירושליםתשל"טעובדיה, דודפאס וחכמיה - 2 כר'
תל אביב Tel Avivחש"דספר קהילהפאפא - ספר זכרון

בני ברקתשע"טאביראש, דוד בן מרדכיפאר דוד - 2 כר'
נתניהתשנ"השימון, אלעזר בן מנחם מאירפאר הבית - 10 כר'

בני ברקתשכ"זכהן, שלמה בן אברהם יעקבפאר הדור - 5 כר'
אמשטרדם Amsterdamתקכ"המשה בן מימון (רמב"ם)פאר הדור - 2 כר'

ירושליםחש"דפנחסי, אליהו חיים בן שמואלפאר הדור - רבי עובדיה יוסף
ירושלים Jerusalemתש"גבוך, יצחק מאיר בן יהודה ליבפאר הדרים

יפותשע"גפאר הליקוטים - א
ירושליםתשס"דאוירבאך, פרץ בן מנחם נחוםפאר הלכה <מהדורה חדשה>

זולקוה Zholkvaתצ"חאוירבאך, פרץ בן מנחם נחוםפאר הלכה
ניו יורקתשע"גגרינברג, ישראל העשיל בן מאירפאר המלך

ירושליםתשע"דהירש, דודפאר המסכתא - יומא
בני ברקתשנ"חהמכון להוצאת ספרים אלכסנדרפאר הפור

מודעין עליתתשע"הקובץ ישיבת תורה בתפארתהפאר השביעית
רכסיםתשע"האלול, יוחנןפאר התורה
ירושליםתשע"אכהן, יהודה בן אברהםפאר התורה

ניו יורקתשע"הציטרון, משה בן אברהם אליעזרפאר והדר - תפילין
מונקץ' Mukachevoתרע"אארמאן, דוב בר בן משה שמואלפאר וכבוד

סיגט Sighetתרצ"הווייס, אלכסנדר סנדר בן ישראל דובפאר יוסף - 2 כר'
חש"דשרבינטר, יוסף בן אריה ליבפאר יוסף - 2 כר'

בני ברקתשע"בדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבפאר יעקב
ניו יורקתשנ"טפישר, יעקב אהרן בן שמשוןפאר יעקב - 4 כר'
Wien,תרצ"א]בראוור, מיכאל בן משה הכהןפאר יצחק תנינא

ניו יורקתשס"ובראוור, מיכאל בן משה הכהןפאר יצחק - 2 כר'
ירושליםתשל"טישראל שלום יוסף מבהושפאר ישראל <מהדורה חדשה>

צ'רנוביץ Chernovtsyתרצ"ההורניק, ישראל בן אפרים פישלפאר ישראל



ירושליםתשל"טישראל שלום יוסף מבהושפאר ישראל
מודעין עליתתשע"בכולל כנסת ישראלפאר ישראל - 2 כר'

סט. לואיס St. Louisתרצ"בלוויט, יעקב בן דודפאר ישראל
ירושלים Jerusalemתרפ"אפרידמאן, ישראל בן שלום שכנאפאר לישרים
רעננהתשנ"זבן אור, סעדיה בן עוואדפאר מלכות

ורשה Warsawתרפ"בודק, מנחם מנדל בן ראובן שרגאפאר מקדושים
חמ"דחש"דהרץ, נחמיה בן יהודהפאר מקדושים
ברהילוב Brailovתרע"השפירא, יוסף בן יעקבפאר מקדושים
ורשה Warsawתרע"הביבלקינד, מרדכי בן נחמיהפאר מרדכי

אוהיוחש"דישיבת טלז אוהיופאר מרדכי - 8 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"אפרבר, ראובן בן יהושע אשר זליגפאר מרדכי
קרית ספרתשס"ווינברגר, משהפאר משה
בני ברקתשס"אפאר משהפאר משה

מישקולץ Miskolcתרצ"זווייס, ישראל אלטיר בן נתן נטעפאר משולם
ירושליםתשנ"הפרלוב, נחום מרדכי בן אלטר ישראל שמעוןפאר נחום

ירושלים Jerusalemתרס"ג - תרס"חקרוזר, חיים בן אברהםפאר עץ חיים
ירושליםתש"נאטינגר, דבפאר תחת אפר

ירושלים Jerusalemתש"משיינברגר, יוסף בן דודפארגאנגענע וועלטן
לודזתרצ"ואשער, משהפארהוילינע קדושה
חש"דגוטליב, פתחיה אוריאל בן משהפארו עלי ופארי עליו
חש"דקליין, אברהם שלוםפארו עלי ופארי עליו

ירושליםתשס"חחברת יגדיל תורה בעלזאפארו עלי - על עניני תפילין ובר מצוה
בני ברקתשע"חקלירס, משה בן מאירפארו עלי

וילנה Vilnaתרל"גווילקאוויר, יוסף נח בן אברהםפארות יוסף
אשדודתשס"חקובץ תורניפארות - 2 כר'

קאוונאתרצ"ואברהם דובער כהנא שפיראפארטראג איבער טהרת המשפחה
שקלוב Shklovתקנ"חיחיאל מיכל בן יהודה ליב מקאלוואריהפארי הלכות

סיגט Sighetתר"עגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבפארי חכמי מדינתינו
ירושליםתש"סקהל פרושים ירושליםפארי ירושלים - 19 כר'

ורונה Veronaשנ"דאליהו בן אשר הלויפאריז און וויענה
בני ברקתשנ"זגרנדש, אברהם בן דוב הלויפאת הים - 2 כר'

בני ברקתש"פגרנדש, אברהם בן דבפאת הקדש - עבודה זרה
בני ברקתשע"וגרנדש, אברהם בן דוב הלויפאת הקדש - 16 כר'
בני ברקתשפ"אצאלער, אפריםפאת הראש - שיעורו
בני ברקתשמ"וגרנדש, אברהם בן דוב הלויפאת השדה - זרעים



בני ברקתשע"חרבינוביץ, משה יהודה ליבפאת השדה - פאה
ירושלים Jerusalemתרע"בישראל בן שמואל משקלובפאת השלחן <בית רידב"ז>

צפת Safedתקצ"וישראל בן שמואל משקלובפאת השלחן - 6 כר'
ירושליםתשע"דעדס, אברהם חיים בן דניאלפאת זקנך
לודתשנ"במונסונייגו, ידידיהפאת י"ם

ירושליםתשנ"ווינשטוק, מאיר יחיאלפאת ים - 10 כר'
שלוניקי Salonikaתקצ"במאייו, רפאל יצחק בן אהרןפאת ים
אלעדתשע"המלאכי, ינון בן יצחקפאת ים
שלוניקי Salonikaתקנ"זגבאי, ניסיםפאת נגב

ירושליםתשמ"טמונק, שמואל דוד בן רפאל שלום שאול הכהןפאת שדך - 4 כר'
תל אביבתשט"זספר קהילהפביאניץ - יזכור בוך פון דער פארפייניקטער קהילה

ירושלים Jerusalemתש"טוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודפגי חן
לודתש"עבשן, אליעזרפגיעות בחיי הדת והתאסלמות במרוקו

חמ"דחש"דבעילום שםפגישה מקרית
ירושלים Jeruasalemתשע"ופוקס, ח.פגישת החמישיה

ירושלים Jerusalemתרנ"גפרומקין, אריה ליב בן שמואלפגעי הלאום
ירושליםתשנ"ומונסה, אברהם יוסף בן יעקבפדה את אברהם - 2 כר'

ירושליםתשס"בפאלאג'י, אברהם בן חיים - סופר, יעקב חיים בן יצפדה את אברהם - מאמר יעקב
אזמיר Izmirתרנ"דפאלאג'י, אברהם בן חייםפדה את אברהם

באר שבעתשנ"העלוש, פרג'יפדה נפשי
וילנה Vilnaתרע"בטאוושונסקי, יעקב בן שלמהפדות יעקב
ירושליםתשס"ופיש, יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדורפדות יעקב

קרוטושין Krotoszynתרי"גכהן, גבריאל בן יעקב - כ"ץ, יוסף שמואל בן גבריאפדות ישראל
ירושלים Jeruasalemתשנ"דאוברלנדר, גדליה בן יחיאלפדיון הבן כהלכתו

אופקיםתשס"אטשזנר, יהודהפדיון הבן
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןפדיון הבן
ירושליםתשס"הגרוזמן, חיים בן מאיר צביפדיון חיים

ארם צובה Aleppoתרע"ד - תרע"החמווי, אליהו בן עזראפה אליהו - 4 כר'
תל השומרתשל"זהרבנות הצבאיתפה סח
טבריהתשנ"חקוק, איסר דב בן נחום הכהןפה סח

ורשה Warsawתר"ניצחק בן חיים מוולוז'יןפה קדוש - 3 כר'
תל אביבתשל"בספר קהילהפודהייצה

ישראלתשמ"חספר קהילהפודוולוצ'יסקה והסביבה
ספר קהילהפוהוסט זגורודסקי והסביבה
ניו יורקתשכ"הספר קהילהפולאב - יזכור בוך פולאוו



ינובסקי, מנחם בן דניאלפולין, פרקי מסע בנתיב הזכרון
ירושליםתשל"גכץ, דבפולמוס המוסר

קובץ מאמריםפולמוס עופות הפטם המצויים
,(תל-אביב).([תשי"ח]סטוצ'בסקי, יהויכין בן קלמן ליבפולקלור מוסיקאלי של יהודי מזרח-אירופה

יוסטמן <יאושזאהן>, משה בוניםפון אונזער אלטען אוצר - 6 כר'
ניו יורקתרצ"חקירשנבוים, דודפון אונזער גייסטיגער חריפות

ניו יורקתרצ"טהריס, זעליג הפון אייביגען קוואל
תל אביב Tel Avivתשכ"ושווייצר, ישראלפון אייביקן קוואל

תל אביב Tel Avivתשל"השטשעקאטש-ראזען, לייבפון אייביקן קוואל - 2 כר'
וורשהתרפ"זבירנבוים, נתן בן מנחםפון אנ'אפיקורס גיווארן א מאמין

ירושלים Jeruasalemתש"טבהיר, נתנאלפון ביטערן קוואל לידער <מן המעיין המר>
ניו יורקתש"חקירשנבוים, דודפון די חסידישע אוצרות
ניו יורקתש"חקירשנבוים, דודפון די חסידשע אוצרות

ניו יורק1917אבן, יצחקפון דער גוט אידישער וועלט
לודז'תרצ"בגליקסמן, פנחס זעליג בן אברהם הירשפון דער סדרה

ניו יורקתרפ"חמישקין, מרדכיפון דער רבנישער וועלט
ניו יורקתרצ"גבר-אילן, מאיר בן נפתלי צבי יהודהפון וואלאזין ביז ירושלים - 2 כר'

בואנוס איירסתשי"בדיין, לייבפון חסידישן קוואל
קנדהתש"ההירשפרונג, פנחספון נאצישען יאמערטאל
סלוניםחש"דרייצעסזאן, מפון ר' אייזעלע'ס מויל

מונטריאול Montrealתש"טגלבפרב, יהושעפון תורה אוצר
תל אביבתש"לאבן, יצחקפון'ם רבין'ם הויף

בני ברקתשל"אישיבת פוניבזפוניבז - 1
בני ברקתש''פמערכת פונעם רבי'נס הויףפונעם רבי'נס הויף - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"בעמותת קול יהודהפוסק הדור מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל
בני ברקתשס"במונסונייגו, אברהםפועל אמת

קובץ ספרי תכונהפועל ה' - 2 כר'
ירושליםתשע"אכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהן - קויפמאן, אורי יהודהפועל צדק עם ביאורי המצוה

ניו יורק New Yorkתש"חכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןפועל צדק עם פירוש פאר המצות
תל אביב Tel Avivתרצ"בכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןפועל צדק - 6 כר'

הר ברכהתשס"ורבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןפוקד עקרים <מהדורת הר ברכה>
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ברבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןפוקד עקרים

בני ברקתשס"זשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמן - יודייקין, שמואלפוקח עורים עם ביאור עמוד אש
וילנהתרל"ושניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןפוקח עורים - 3 כר'

אלון שבותתשע"ארוזנברג, שמעון גרשוןפור הוא הגורל



ירושלים Jeruasalemתשס"טהרוש, מיכאלפור המגילה
פורטל הדף היומיפורטל הדף היומי - ברכות 1-9

חיפהתשפ"אשלזינגר, יעקב בן יחיאל צביפורים בחיפה
ניו יורקתשע"חמיטלמן, יצחק - טלר, שמואל משהפורים ביים רבי'ן

חמ"דחש"דבעילום שםפורים בלוד החדשה ובשכונת אחיסמך
בני ברקתשע"טאורטנר, נתן יהודה בן אלטר משה שמואלפורים בעיר לוד

ירושליםתשע"טמוצפי, בן ציון בן סלמןפורים בציון
לודתש"פבלוי, ישראל משהפורים בשכונת אחסימך

לייקוואודתשע"זחנונו, אברהם בן דודפורים דיליה
באר שבעתשע"אבן דוד, אילפורים דמוקפין בבאר שבע

חמ"דחש"דסגל, דןפורים האור הגדול
ירושליםתשס"הבית המדרש דרכי הוראה לרבניםפורים המשולש וערב פסח שחל להיות בשבת - ע"פ פסק

בני ברקתשס"חשכטר, ישעיה בן ישראל אברהםפורים המשולש וערב פסח שחל להיות בשבת
ירושליםתשל"דגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברפורים המשולש
ירושליםתשס"העדס, יהודהפורים המשולש

מנהטןתשע"גפינטו, שלמה אוריאלפורים וחודש אדר
ישראל. צבא. הרבנות הצבאיתפורים ילקוט לחייל

כפר חב"דתשע"גגינזבורג, יצחק בן שמשוןפורים לנו
בני ברקתשפ"אדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבפורים משולש <מהדורה חדשה>

בני ברקתשס"הדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבפורים משולש - מהדו"ה
ירושליםתשע"אניזר, יוסףפורים סראגוסא בהלכה ובאגדה
ירושליםתשס"אזארגער, משה זאבפורים שחל בערב שבת ובשבת

בית אלתשע"אאבינר, שלמה חיים הכהןפורים
ישראלתשל"אספר קהילהפוריסוב - ספר פוריסוב, פאריסאווער יזכור בוך

ניו יורקתשנ"חפרידמן, מרדכי הכהןפורס מפה
בני ברקתשס"חתאומים, יוסף בן מאיר - אנגלדד, משה בן אריהפורת יוסף עם ביאור באר יוסף

ירושליםתשע''חבן פורת, אשרפורת יוסף
בני ברקתש"פבעילום שםפורת יוסף

ירושלים Jeruasalemתשכ"הגד, חיים יוסף איסר בן יצחק אריה הלויפורת יוסף - על התורה
ונציה Veniceשנ"טטאיטאצאק, יוסף בן שלמהפורת יוסף - 2 כר'

ונציה Veniceש"נסאמיגה, יוסף בן בנימיןפורת יוסף
ירושליםתשע"וספרין, חיים יעקב בן אברהם מרדכיפורת יוסף

בילגורי Bilgorajתרצ"גצווייג, יוסף בן משה יונה הלויפורת יוסף - א-ב
וילנה Vilnaתרל"אשלופר, יוסף בן צבי הירשפורת יוסף

ורשה Warsawתרנ"טתאומים, יוסף בן מאירפורת יוסף - 2 כר'



חמ"דתשע"זפסין, אהרן יהושעפותח את ידך
ירושליםתשס"הגרוסמן, נתן זאב בן יצחק דודפותח שער - 4 כר'

ירושליםתשס"אדיסקין, שמעון משה בן יהושע זליגפותח שער
ירושליםתשס"חפינקל, אליהו ברוך בן משהפותח שער

לונדוןתשמ"ופרידמן, שלוםפותח שער - נדה וטבילה
אלעדתש"פליבוביץ, אשר ליאורפותח שערים
ניו יורקחש"דפארהאנד, מרדכי בן משהפותח שערים
בני ברקתשמ"זפרידמן, צבי בן בצלאלפותח שערים

ירושליםתש"עפריימן, שלמה אליהופותח שערים - זכרונות ופרקי חיים
ירושליםתשמ"הקרלבך, משה בן נפתליפותח שערים - 2 כר'

קרסל, גצלפותחי התקוה
תשס"טהלוי, יעקב ישראלפז השולמית

ירושליםתשס"טזביחי, פנחס בן רפאלפז רב - 4 כר'
וינה Viennaתרי"חנאג'ארה, ישראל בן משהפזמונים <מרבי ישראל נאג'ארה>

פזמונים ופיוטיםפזמונים ופיוטים לימים נוראים לפי נוסח אלגיר
קרית מוצקיןפזמונים. קוצ'ין.פזמונים לחגים לפי מנהג יהודי קוצ'ין

ונציה Veniceת"סתפילות. פיוטיםפזמונים נאים וחדשים
פריזתשע"אפינטו, דוד חנניה בן משה אהרוןפחד דוד (באנגלית)

ירושליםתש"עפינטו, דוד חנניה בן משה אהרוןפחד דוד - 6 כר'
ונציה Veniceתק"י - תרמ"חלאמפרונטי, יצחק רפאל חזקיה בן שמואלפחד יצחק <ונציה> - 5 כר'

תל אביב Tel Avivתרצ"ה - תש"בלאמפרונטי, יצחק רפאל חזקיה בן שמואלפחד יצחק השלם - 2 כר'
ירושליםתשנ"חבן זכרי, יצחק בן משהפחד יצחק - 11 כר'
ירושליםתשס"זהוטנר, יצחק בן חיים יואלפחד יצחק - 9 כר'

ירושלים Jerusalemתש"טזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןפחד יצחק
לובלין Lublinשל"גחיות, יצחק בן אברהםפחד יצחק

ורשה Warsawתרמ"הלאמפרונטי, יצחק רפאל חזקיה בן שמואלפחד יצחק - 7 כר'
מלבורןתשנ"חמרשלקוביץ, יצחקפחד יצחק
אמשטרדם Amsterdamתמ"ה-תמ"וקאנטאריני, יצחק חיים בן יעקב הכהןפחד יצחק

תשע"חשורץ, יואל בן אהרןפטירת מרן הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן
ירושלים Jerusalemתרס"במדרש פטירת משהפטירת משה רבינו ע"ה

לבוב Lvovתרנ"דרוקח, יהושע בן שלוםפטירת רבינו הקדוש מבעלז
חמ"דתשע"הקובץ גליונותפטפוטין דאורייתא - 4 כר'

בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהפטפטיא טבין
ירושלים Jerusalemתרע"גבן נאים, רפאל חיים משה בן ישעיהפטר רח"ם
אלטונה Altonaתצ"הפרקי שירה. תצ"הפי אליהו



וילנה Vilnaתרל"זגלאזשטיין, מרדכי יהודה ליב בן יעקב צביפי אריה
לונדון Londonתרע"דעזרין, יהודה ליב בן ישראל יצחקפי אריה
ירושלים Jerusalemתרס"חשרים, יצחק בן יוסףפי הבאר
ליוורנו Livornoתרי"דגיג',  יוסף בן דודפי המדבר
לודתש"סרבני משפחת טולידאנופי חכמים
ירושליםתשמ"זחדאד, אפריםפי יספר

ירושליםתש"עאייכארן, יששכר דוב בן יעקב יצחק הכהןפי כהן <על הש"ס> - 7 כר'
ירושליםתשס"האייכארן, יששכר דוב בן יעקב יצחק הכהןפי כהן - 17 כר'

תלמיםתשע"דבן ארצי, נירפי צדיק יהגה חכמה
ליוורנו Livornoתקי"טיאפיל, מימוןפי צדיק
ורשה Warsawתרמ"דקרוכמאל, מנחם מנדל בן אברהם. מיוחס לופי צדיק

חמ"דחש"דרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןפי צדיק - 2 כר'
ירושליםתשנ"אשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחספי שניים - יש נוחלין

אלטונה Altonaתצ"האשר בן יחיאל (רא"ש) - אלישע בן אברהםפי שנים
ברטיסלבה Bratislavaתרמ"א-תרמ"בווייס, קלונימוס קלמן בן יהודה ליב (יאצביץ)פי שנים - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתקס"וסורנאגה, רפאל חיים מרדכיפי שנים
זולצבך Sulzbachתס"בשמעון עקיבא בר בן יוסףפי שנים

רומה Romeר"ללוי בן גרשון (רלב"ג)פי' דניאל לר' לוי בן גרשום
ירושליםתשנ"חעזריאלי, יהודהפיה פתחה בחכמה

ירושלים Jeruasalemתשע"ופלק, פסח אליהו בן אברהם צביפיה פתחה בחכמה - ב
רמת גןתשמ"ורובין, שאול בן שמואל אהרןפיה פתחה בחכמה

ירושלים Jeruasalemתשע"ואפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלויפיוט אדון עולם
יחיאלי, דפיוט אקדמות עם תרגום עברי

בודפסט Budapestתש"טרבי אלעזר בירבי קלירפיוט קלירי המובא על ידי קרקסאני
ברוקליןתשמ"הגולדמאן, בן ציוןפיוטי אהבה וגאולה

ירושליםתשס"חדוד, יונה (עורך)פיוטי אליה בר שמעיה
חמ"דתשנ"ואהרוני, משה אהרן בן נחפיוטי הלכה ומנהג לחג הפסח

ירושליםתשס"הונה, יצחק בן אברהםפיוטי הסליחות לר"ה ויוה"כ <ע"פ ר"י ונה>
חיפהתשע"והופנר, נחפיוטי התפילה עם פירוש נח - 2 כר'

גרוניגד הולנדתרמ"דואוט ון בקוםפיוטי יהודה
ירושליםתשל"טדוד, יונה (עורך)פיוטי יוסף בנסולי
ירושליםחש"דברונזניק, נחום מאירפיוטי יניי - 2 כר'

ברלין Berlinתחר"ץינייפיוטי יניי
ירושלים Jeruasalemתשמ"חיהודה ביריבי בנימיןפיוטי ר' יהודה בריבי בנימין

ירושליםתשס"זיחיאל בן אברהם מרומאפיוטי ר' יחיאל בר אברהם מרומא



תל אביבתשכ"טהברמן, אברהם מאירפיוטי רבי אפרים בר' יעקב מבונא
ירושליםתשס"דהכהן, פנחספיוטי רבי פנחס הכהן

ברלין Berlinתרצ"חשמעון בן יצחקפיוטי רבי שמעון ב"ר יצחק
ירושלם,תש"אשלמה בן יצחק (רש"י)פיוטי רש"י

בני ברקתשס"אמכון פעולת צדיקפיוטי שמחת תורה כמנהג ק"ק תימן
ירושלים Jerusalemתש"אברנשטיין, שמעון גרשון בן רפאלפיוטים ופיטנים חדשים מהתקופה הביצנטינית

לונדוןתשכ"ומאיר בן אליהו מנורגיץפיוטים ושירים
ירושליםתשע"גז'ורנו שלמה לוי יצחק בן מאירפיוטים חסידיים

ירושליםתשל"איואב בן נתן מרומאפיוטים לחג הפסח לרבי יואב בן נתן בן דניאל מרומא (תד
חמ"דחש"דאומן, אברהםפיוטים לשבת ויו"ט לחדשי אדר וניסן

חמ"דחש"דאומן, אברהםפיוטים לשבתות השנה - כמנהג אשכנז המובהק
ישראלתשל"זקורח, שלוםפיוטים לשמחת תורה
לונדוןתשס"ושמואל, ישועה מנחםפיוטים לשמחת תורה

ירושליםתשס"אלוי, אהרן - רוזנווסר, משה יהודה בן צבי דבפיוטים מפורשים ומבוארים - ארבע פרשיות, הפסקות, ש
לודתשנ"בהברמן, אברהם מאירפיוטים נבחרים לחגים ולמועדים

תל אביבתש"ךספר קהילהפיוטרקוב - פיוטרקוב טריבונלסקי והסביבה
ניו יורקתשס"בפסטג, עזריאל דודפיטטיא דאורייתא

חמ"דתשע"דשלנגר, חיים קלמןפיטטיא דאורייתא - 2 כר'
פילדלפיהתש"כספר קהילהפיטשאיעווע - פיטשאיעווער יזכור בוך

ניו יורקת"שדנובסקי, יוסףפילאזאפיע פון לעבען
ירושליםתשס"זשפלטר דורון, יהושע פנחס בן משהפילולי פנחס - 2 כר'
ורשהתרצ"זשטיין, מנחם בן יהודה ליבפילון האלכסנדרוני
אמשטרדם Amsterdamתנ"גשור, יעקבפילפלא חריפתא

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"המיכלזון, צבי יחזקאל בן אברהם חייםפינות הבית
ג'רבאתשל"חחורי, חיים נסים חזקיהפינחס המגיד
ניו יורקתש"אספר קהילהפינסק - 3 כר'

תל אביבתש"לספר קהילהפינצ'ב - אין פינטשעוו טאגט שוין נישט
ירושליםתשע"אזילברמן, יצחק שלמהפינת יקרת - 7 כר'

ישראלתשע"אכולל אברכים דחסידי בעלזאפינת יקרת - ג
ירושלים Jerusalemתשי"חברויאר, מרדכי בן שמשוןפיסוק טעמים שבמקרא
טבריהתשנ"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןפיסוק טעמים שבמקרא
טבריהתשנ"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןפיסוק מקראות שבתורה
תל אביבתשל"הספר קהילהפיעסק ומוסט - ספר יזכור

ישראלתשס"טמרילוס, ישראלפיצוח הקוד השמימי
חש"דבעילום שםפיקודי ה' ישרים



מודיעין עיליתתשע"זיזדי, אלעד בן יוסףפיקודי החיים
חש"דתשע"גיזדי, אלעד בן יוסףפיקודי המועד
מודיעין עיליתתשע"ויזדי, אלעד בן יוסףפיקודי השבת

מודיעין עיליתחש"דיעקב, אליאורפיקוח נפש ורפואה בשבת
ניו יורקתשכ"זסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלויפיר דרשות
ירושליםתשס"הא. בן אוריפירא רבא

רמת גןחש"דזלצר, יקותיאל זאבפירורי דאורייתא
דוה Devaתרצ"במילר, אשר אנשיל יהודה בן חייםפירורי לחם

בני ברקתשס"טישיבת גאון יעקבפירורים משולחן גבוה - חנוכה
תל אביבתשל"חהיצהרי, מתתיהפירוש א"ב

לונדוןתשע"גאבודרהם, דוד בן יוסףפירוש אבודרהם - תפילת ראש השנה
פרג Pragueתקצ"א - תקצ"באברבנאל, יצחק בן יהודהפירוש אברבנאל על ספר מורה נבוכים

ירושליםתשע"באביחצירא, דודפירוש אל אדון על כל המעשים
ירושלים-ניו יורקתשל"חבנימין בן אברהם מן הענויםפירוש אלפביטין - פירוש על י"ג פיוטים ארמיים

[קושטאנטינה][שכ"ג]אלשיך, משה בן חייםפירוש דניאל הנקרא חבצלת השרון
רומה Romeר"ללוי בן גרשון (רלב"ג)פירוש דניאל להרלב"ג

ונציה Veniceשס"וסאמיגה, יוסף בן בנימיןפירוש דרך ימין
ירושלים Jerusalemתש"העזריאל בן שלמה מגירונהפירוש האגדות לרבי עזריאל

ירושליםתש"סקנצנלבוגן, א. יפירוש האגדתא דפרק מי שאחזו
תל אביב Tel Avivתש"וקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)פירוש הארוך על תהלים <רד"ק>
ברלין Berlinתרפ"א - תרפ"דהאיי בן שרירא גאון. מיוחס לופירוש הגאונים על סדר טהרות

ניו יורק New Yorkתש"זיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)פירוש הגדה של פסח למהר"ל מפראג <מתוך אוצר פרוש
קושטא Istanbulרע"ה-רע"חשמשון בן יצחק מקינוןפירוש הגט

תל אביב Tel Avivתש"טקאמינקא, אהרן בן זאב וולףפירוש הגיוני לספר איוב
ירושליםתשע"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)פירוש הגר"א על כמה אגדות
בני ברקתשנ"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)פירוש הגר"א על מסכת פרה

ירושליםתשע"בגולדבלט, חיים טודרוס בן יעקבפירוש הגר"א על ספר יצירה עם יוצר אור
ונציה Veniceשס"בג'יקאטיליה, יוסף בן אברהםפירוש ההגדה

ירושליםתשס"ויעקב בן אשר (בעל הטורים)פירוש הטור הארוך על התורה <שהם ויקר> - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"איעקב בן אשר (בעל הטורים)פירוש הטור על התורה

קושטא Istanbulרע"ה-רע"חדוראן, שמעון בן צמחפירוש הכתובה
ירושליםתשס"גדיל ויקייו, אברהם בן שבתיפירוש הכתובה

בני ברקתשנ"דונה, יצחק בן אברהםפירוש הלכות שחיטה
ירושליםתשכ"טמאירי, מנחם בן שלמהפירוש המאירי על ספר משלי

ירושליםתרצ"ושלמה בן יצחק (רש"י) - מיוחס לופירוש המיוחס לרש"י לשאילת מטר מר' אלעזר בירבי קל



ירושליםתשנ"וכהנא, מאיר דוד בן יחזקאל שרגאפירוש המכבי - 4 כר'
ירושליםתש"סנחום, אליעזר בן יעקבפירוש המכילתא לרבי אליעזר נחום

קרקוב Cracowש"מלוריא, מרדכי מרקיל בן יחיאלפירוש המלות
ירושליםתשל"חשטיינזלץ, עדיןפירוש המקרא בספרות השאלות והתשובות

לא ידועחש"דבן ג'יקטיליה, יוסף - וויינשטוק, משה יאיר בן מרדפירוש המרכבה <חדרי המרכבה>
חמ"דחש"דמשה בן מימון (רמב"ם) - בלזם, נעםפירוש המשנה להרמב"ם - גיטין <אמרי נעם>

ירושלים Jerusalemתרצ"זמשה בן מימון (רמב"ם)פירוש המשנה להרמב"ם - סנהדרין
ירושליםתש"פבלזם, נעםפירוש המשנה לרמב"ם עם ביאור אמרי נעם - סוטה

נפולי Naplesרנ"במשה בן מימון (רמב"ם)פירוש המשניות להרמב"ם דפו"ר - 4 כר'
ברסלאו Breslauתרע"אמשה בן מימון (רמב"ם) - בנט, יחזקאלפירוש המשניות להרמב"ם - מעות לתקון בפירוש רמב"ם

ברלין Berlinתרס"המשה בן מימון (רמב"ם)פירוש המשניות להרמב"ם - 31 כר'
בני ברקתשנ"דנתן בן יחיאל מרומא - גולדשטוף , יאיר (עורך)פירוש הערוך - כלים, אהלות

פרמישלה Przemyslתרמ"גאלעזר בן יהודה מגרמיזאפירוש הר"א מגרמיזא על ספר יצירה
פריס Parisתרכ"ז הק'שמשון משאנץפירוש הר"ש <מסכת בכורים ותוספתא דאנדרוגינס>

בני ברקתשנ"טהוצאת זכרון ירוחםפירוש הר"ש על התוספתא מסכת פרה
ירושליםתש"פמזרחי, אליהו בן אברהם - שטסמן, יששכר בן משפירוש הרא"ם על התורה <עם הערות ועיונים> - 5 כר'

מלברוןחש"דאשר בן יחיאל (רא"ש)פירוש הרא"ש <פי שנים>
בני ברקתשנ"גאשר בן יחיאל  (הרא"ש) - גולדשטוף, יאיר (עורך)פירוש הרא"ש השלם על מסכת כלים

פרג Pragueתפ"האשר בן יחיאל (רא"ש)פירוש הרא"ש והראב"ד ז"ל
ורשה Warsawתר"הלוי, דוד בן יהודא ליבפירוש הרא"ש ור"ע על מסכת קינין

בני ברקתשנ"חאשר בן יחיאל (רא"ש)פירוש הרא"ש על מסכת פרה
ניו יורק New Yorkתשכ"אאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)פירוש הראב"ד על מסכת עבודה זרה

ניו יורקתשמ"אאברהם בן יצחק מנארבונה (הראב"ד השני)פירוש הראב"י אב"ד - בבא בתרא
ירושליםתשס"דאלעזר בן יהודה מגרמיזאפירוש הרוקח על ספר יחזקאל
ירושליםתשל"היצחק ב"ר מלכי צדק מסימפונט (מפרש)פירוש הריבמ"ץ למשנה זרעים

ברלין Berlinתע"היום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)פירוש הריטב"א ותוספות רי"ד - קידושין
ירושליםתשס"גריקאנאטי, מנחם בן בנימיןפירוש הריקאנאטי לתורה <מהדורה חדשה> - 2 כר'

בטחהתשס"אזכות, משה בן מרדכיפירוש הרמ"ז לזוהר הקדוש - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"ומשה בן מימון (רמב"ם)פירוש הרמב"ם על מסכת ר"ה, יומא, תמורה

ירושלים Jerusalemתרמ"זמשה בן מימון (רמב"ם)פירוש הרמב"ם על מסכת ראש השנה - 3 כר'
ירושליםתשע"במשה בן נחמן (רמב"ן)  - ליברמן, פנחס יהודהפירוש הרמב"ן על התורה <טוב ירושלים> - 5 כר'

ניו יורקתשס"טמשה בן נחמן (רמב"ן) - גולדברג, מנחם מנדלפירוש הרמב"ן על התורה <מנחם ציון> - 2 כר'
ירושליםתשס"אמשה בן נחמן (רמב"ן) - דביר, יהודה מאיר בן אליפירוש הרמב"ן על התורה <בית היין> - 5 כר'

ירושליםתשע"אמשה בן נחמן (רמב"ן) - מרגולין, הדר יהודה בן מפירוש הרמב"ן על התורה <הדרי קודש> - 5 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"ט - תשכ"במשה בן נחמן (רמב"ן)פירוש הרמב"ן על התורה <זכרון יצחק> - 2 כר'



נאפוליר"נמשה בן נחמן (רמב"ן)פירוש הרמב"ן על התורה - 3 כר'
ברדיוב Bardejovתרע"במשה בן נחמן (רמב"ן)פירוש הרמב"ן על שיר השירים

נפולי Naplesרמ"חאבן-עזרא, אברהם בן מאירפירוש התורה <ראב"ע>
ונציה Veniceשל"טאברבנאל, יצחק בן יהודהפירוש התורה <אברבנאל> - 4 כר'

ברסלאו Breslauתרמ"בשמואל בן מאיר (רשב"ם)פירוש התורה <רשב"ם>
ירושליםתשע"חאברבנאל, יצחק בן יהודהפירוש התורה אברבנאל <מכון יסודי> - 5 כר'
פירט Fuerthתקי"ביעקב בן אשר (בעל הטורים)פירוש התורה בעל הטורים עם עיטור בכורים

ונציה Veniceש"דיעקב בן אשר (בעל הטורים)פירוש התורה לרבינו יעקב בן אשר <בעל הטורים> - 2 כ
ונציה Veniceש"דיעקב בן אשר (בעל טורים)פירוש התורה לרבינו יעקב בן אשר <בעל הטורים>

תל אביבתשכ"טשמואל בן מאיר (רשב"ם)פירוש התורה לרשב"ם - 2 כר'
יוהנסבורג, אפריקה הדתש"יאלנקאוה, אפרים בן ישראלפירוש התורה של רבינו אפרים ז"ל

ירושליםתשמ"טאברהם בן אליהו מווילנאפירוש התפילה
ירושליםתשל"טיהודה בן יקרפירוש התפלות והברכות

ירושליםתשס"בפרוש, חייםפירוש חי - 6 כר'
בולוניה Bolognaרצ"חאבן-יחיא, יוסף בן דודפירוש חמש מגילות - 2 כר'

ריווא דטרינטו,ש"ךלוי בן גרשון (רלב"ג)פירוש חמש מגלות
ירושליםתשכ"אאנגלרד, בנימין בן משהפירוש ימיני

ורסי Versaillesתרמ"אקרא, יוסף בן שמעוןפירוש ירמיה מר' יוסף קרא
ירושליםתשל"חיוסף בכור שורפירוש לחמשה חומשי תורה <יוסף בכור שור> - 3 כר'

תל אביב Tel Avivתרפ"ואבן-ג'נאח, יונהפירוש לכתבי הקדש - 2 כר'
קרקוב Cracowשכ"טנפתלי הירץ בן מנחםפירוש למדרש הרבות מהתורה

קרקוב Cracowשכ"טנפתלי הירץ בן מנחםפירוש למדרש חמש מגילות רבה
כתב ידכתב ידארונדי, יצחקפירוש לספר איוב (כתב יד)

פירארהרל"זלוי בו גרשון (רלב"ג)פירוש לספר איוב
לונדוןתרס"הפירוש קדוםפירוש לספר איוב

ירושלים Jerusalemתש"כמאירי, מנחם בן שלמהפירוש לספר תהלים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשכ"חברנשטיין, מאיר בן אברהם חייםפירוש לפירושו - 4 כר'

ונציה Veniceשכ"הסרוק, זכריה בן יהושע ן'פירוש מגילת אחשורוש - 2 כר'
שלוניקי Salonikaרפ"אאבן-שועיב, יואלפירוש מגילת איכה

המבורג Hamburgתע"אאשכנזי, אליעזר בן אליה הרופאפירוש מגילת אסתר <יוסף לקח>
ליקוואדתשנ"הגאליקו, אלישע בן גבריאלפירוש מגילת אסתר <ר"א גאליקו> - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"במשה בן מימון (רמב"ם)פירוש מגילת אסתר <רמב"ם>
פודגורזה Podgorzeתרנ"טנחמיאש, יוסף בן יוסףפירוש מגילת אסתר <ר"י נחמיאש>

ירושליםתשנ"זמשה בן מימון (רמב"ם). מיוחס לופירוש מגילת אסתר המיוחס לרמב"ם
ירושליםחש"דלוי בן גרשון (רלב"ג)פירוש מגילת אסתר להרלב"ג



מיאמיתשס"חמכון על הראשוניםפירוש מגילת אסתר לרבי אברהם חדידה
קושטא Istanbulשמ"האבן-לאטיף, יצחק בן אברהםפירוש מגילת קהלת <יצחק אבן לאטיף>

חמ"דחש"דהמון, עובדיה בן זכריהפירוש מגילת רות <מהדורה חדשה> - 2 כר'
שלוניקי Salonikaשי"איצחק בן יוסף הכהןפירוש מגילת רות מגלה סוד הגאולה

ונציה Veniceשמ"ההמון, עובדיה בן זכריהפירוש מגילת רות - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשכ"גחלאווה, משהפירוש מהר"ם חלאווה <מהדורה מתוקנת>

ירושלים Jerusalemתשי"דחלאווה, משהפירוש מהר"ם חלאווה
בני ברקתשנ"זמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלפירוש מלבי"ם <הוצאת מישור> - 7 כר'

בני ברקתשנ"טהוצאת זכרון ירוחםפירוש מלוקט על מסכת פרה
אדריאנופולי Adrianoשט"ויעבץ, יוסף בן חייםפירוש מסכת אבות <החסיד יעבץ>

ירושליםתשס"והיצהרי, מתתיה - שפיגל יעקב שמואל (מהדיר)פירוש מסכת אבות לרבי מתתיה היצהרי
ירושליםתשל"זיהודה בן נתן (ריב"ן)פירוש מסכת יבמות <ריב"ן>

טבריה Tiberiasתרס"ואברהם בן נתן הירחיפירוש מסכת כלה רבתי
ירושלים Jerusalemתרצ"טשלמה בן יצחק (רש"י)פירוש מסכת משקין
ברלין Berlinתר"עשלמה בן-היתוםפירוש מסכת משקין
ירושליםתשל"זמאיר בן שמואל מרמרוגפירוש מסכת קידושין

ירושליםתשס"חאקרמן, מרדכי דודפירוש מרי"ד על התורה
אוקספורד Oxfordתר"מאבן-עזרא, אברהם בן מאירפירוש משלי <ראב"ע>

ניו יורקתשנ"דחנוך בן אברהם מגניזןפירוש נאה ומחודש על מזמור פג - 2 כר'
ירושליםתשנ"אטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)פירוש נביאים וכתובים <ר' ישעיה הראשון מטראני> - 3

קרית אונותשנ"טאברהם בן שלמהפירוש נביאים ראשונים - 4 כר'
אמשטרדם Amsterdamתקנ"זאריה ליב בן משהפירוש נחמד ונעים

ונציה Veniceשס"ופירוש נחמדפירוש נחמד על היוצר משבת וחנוכה
ליפציג Leipzigתרי"דדונולו, שבתי בן אברהםפירוש נעשה אדם בצלמנו

ברליןתרע"בנחמיאש, יוסף בן יוסףפירוש סדר עבודה
ונציה Veniceשמ"זקורדובירו, משה בן יעקבפירוש סדר עבודת יום הכפורים

תל אביבתשס"זיהודה בן ברזילי מברצלונהפירוש ספר יצירה <מהדורה חדשה>
ברלין Berlinתרמ"היהודה בן ברזילי מברצלונהפירוש ספר יצירה

אמשטרדםתי"גדמירקאדו, משה ישראלפירוש ספר קהלת ותהלים עם פירוש רבי משה ישראל ד
ירושליםתשנ"גנחום, אליעזר בן יעקבפירוש ספרי לרבינו אליעזר נחום

פרנקפורט דמין Frankתרע"אפירוש על איובפירוש על איוב
פרנקפורט דמין Frankתרל"דמיוחס לאחד מתלמידי רס"גפירוש על דברי הימים
שלוניקי Salonikaתק"ץמוסאפיה, יהושע שלומיאל עובדיה ידידיה בן חייםפירוש על הי"ג מידות
הוסיטין Husiatynתרע"גדוראן, שמעון בן צמחפירוש על הכתובה
זולצבך Sulzbachתע"היעקב בן יצחק מצויזמירפירוש על המסורה



ירושליםכתב ידרות, אברהם נפתלי צביפירוש על הפיוטים - כ"י המבורג
אמשטרדם Amsterdamתס"ועראמה, דוד בן אברהםפירוש על הרמב"ם - 2 כר'

ירושליםתשי"ד - תש"כאברבנאל, יצחק בן יהודהפירוש על התורה <אברבנאל> - 3 כר'
ירושליםתשכ"חנסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)פירוש על התורה <רבינו נסים>

ירושליםתשל"גתלמיד הר"ןפירוש על התורה <מיוחס לתלמיד הר"ן>
אזמיר Izmirתרי"אאלנקאוה, אפרים בו ישראל?פירוש על התורה להגאון רבינו אפרים

ונציה Veniceרפ"גריקאנאטי, מנחם בן בנימיןפירוש על התורה לר"מ ריקאנאטי
ירושליםחש"דרוטר, יעקב חיים בן יחזקאלפירוש על התורה עם פירוש סיפורי חסידים - 5 כר'

הנובר Hanoverתקצ"טיעקב בן אשר (בעל הטורים)פירוש על התורה
פרנקפורט דמין Frankתקכ"זווירמש, אשר אנשל בן וולףפירוש על חד גדיא

קניגסברג Koenigsbergתר"כלוי בן גרשון (רלב"ג)פירוש על חמש מגלות <רלב"ג>
ורשה Warsawתקצ"זאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)פירוש על יונה <הגר"א>

ורשה Warsawתר"ע - תרע"דאליעזר מבלגנציפירוש על יחזקאל ותרי עשר
וינהViennaתרפ"זפינס, שלמה זלמן בן דובפירוש על ישעיהו

קעניגסברגתרכ"באליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)פירוש על כמה אגדות
ירושליםתשע"גטולידאנו, יהודה בן מאירפירוש על מגילת תענית - פירוש על ההושענות

ניו יורק New Yorkתש"וגירונדי, יונה בן אברהםפירוש על משלי <רבינו יונה> - 2 כר'
יפו Jaffaתשי"ד - תש"כאברבנאל, יצחק בן יהודהפירוש על נביאים אחרונים <אברבנאל> - 2 כר'

יפו Jaffaתשי"ד - תש"כאברבנאל, יצחק בן יהודהפירוש על נביאים וכתובים <אברבנאל>
פזרורע"באברבנאל, יצחק בן יהודהפירוש על נביאים ראשונים <אברבנאל> - 3 כר'

ברלין Berlinתרס"גאבן-בלעם, יהודה בן שמואלפירוש על ספר יהושע
פרנקפורט דמין Frankfתרע"דנחמיאש, יוסף בן יוסףפירוש על ספר ירמיה <ר"י נחמיאש>

קיב Kievתרס"טאבן-בלעם, יהודה בן שמואלפירוש על ספר ירמיה
ברטיסלבה Bratislavaתרס"אבוצקו, בנימין בן יהודהפירוש על ספר משלי <בנימין ב"ר יהודה>

ברלין Berlinתרע"בנחמיאש, יוסף בן יוסףפירוש על ספר משלי <ר"י נחמיאש>
פרנקפורט דמין Frankתרס"ואבן-בלעם, יהודה בן שמואלפירוש על ספר שופטים
ברלין,תרנ"הבנימין בן יהודה מרומאפירוש על עזרא ונחמיה

אוקספורד Oxfordתרמ"בסעדיה בן יוסף גאון. מיוחס לופירוש על עזרא ונחמיה - 2 כר'
ונציה Veniceשי"דאבן-מטוט, שמואל בן סעדיהפירוש על פירוש החכם רבי אברהם אבן עזרא <מגילת ס

ליפציג Leipzigתרט"ושמואל בן מאיר (רשב"ם)פירוש על קהלת ושיר השירים
'לודז Lodzתרפ"טגאליקו, אלישע בן גבריאלפירוש על שיר השירים <גאליקו>

אלטונה Altonaתקכ"דמשה בן נחמן (רמב"ן) מיוחס לו - עזרא ב"ר שלמפירוש על שיר השירים <ר"ע מגירונה> - 2 כר'
ליק Lyckתרל"דאבן-תיבון, משה בן שמואלפירוש על שיר השירים

אוסטריה Austriaתרצ"גפינס, שלמה זלמן בן דובפירוש על תהלים
פרג Pragueשס"טדוד בן יעקב שברשיןפירוש על תרגום יונתן ותרגום ירושלמי



ירושליםתשנ"הלרנר, מירון ביאליקפירוש קדום למדרש רבה
ירושליםתשל"אישמעאל בן חכמוןפירוש קדמון לבבא בתרא
ניו יורקתשמ"טחש"מפירוש קדמון למסכת חולין
ברליןתרמ"וקרא, יוסף בן שמעוןפירוש קהלת לר' יוסף קרא
בני ברקתשע"אאלמדארי, יהודה בן אלעזר הכהןפירוש ר"י אלמדארי - 2 כר'

כתב ידכתב ידשמשון בן אברהם משאנץפירוש ר"ש משאנץ למשנה סדר זרעים <כתב יד> - 3 כר
ירושליםתשל"דאברהם אבן עזראפירוש ר' אברהם אבן עזרא על התורה <כת"י וטיקן>

ירושליםתשל"בקרא,יוסףפירוש ר' יוסף קרא - על נביאים ראשונים
ניו יורק New Yorkתש"ואבן-מוסא, משה (מספרד)פירוש ר' משה אבן מוסא על הי"ג מדות של ר' ישמעאל

פרנקפורט דמייןFrankתרס"חעמנואל בן שלמה הרומיפירוש ר' עמנואל בן שלמה על שיר השירים
ירושלים Jerusalemתרפ"זסעדיה בן יוסף גאוןפירוש רב סעדיה גאון ז"ל על מסכת ברכות

ברסלאו Breslauתרנ"טקרא, יוסף בן שמעוןפירוש רבי יוסף קרא על מגלת איכה
ניו יורקתשע"במכון על הראשוניםפירוש רבי יצחק ב"ר יוסף על התורה  - בראשית

באר שבעתשפ"אעראמה, יצחק בן משהפירוש רבי יצחק עראמה לחמש מגילות - מגילת רות
אטלנטהתשנ"בקמחי, משהפירוש רבי משה קמחי לספר איוב

לונדון Londonתשי"חאברהם בן משה בן מימוןפירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם ז"ל על בראשית ושמות
ניו יורקתשל"האברהם דמונפשלייר מן ההרפירוש רבינו אברהם מן ההר - 9 כר'
ירושליםתשס"גאברהם דמונפשלייר מן ההר- אריאלי, אביגדור (מפירוש רבינו אברהם מן ההר - יבמות
ירושליםתשס"גאברהם דמונפשלייר מן ההר- קפלן אברהם (מהדפירוש רבינו אברהם מן ההר - נדרים

ירושליםתשכ"דאליקים בן משולם הלויפירוש רבינו אליקים למסכת יומא
לונדון Londonתשי"טאלעזר בן יהודה מגרמיזאפירוש רבינו אלעזר מגרמייזא - תורה, מגילת אסתר

ניו יורקתשמ"אאשר בן שלמיה מלונילפירוש רבינו אשר מלוניל - ב"מ, ב"ב
ירושלים Jerusalemתש"חבחיי בן אשר אבן חלאוהפירוש רבינו בחיי על איוב

נפולי Naplesרנ"בבחיי בן אשר אבן חלאוהפירוש רבינו בחיי על התורה - 2 כר'
ירושליםחש"דבחיי בן אשר אבן חלאוה - שם טוב בן שם טובפירוש רבינו בחיי על מסכת אבות

ניו יורקתשמ"אברוך בן שמואל מארץ יוןפירוש רבינו ברוך מארץ יון
בני ברקתשס"דגרשום בן יהודה (רגמ"ה) - גולדשטוף, יאיר (עורךפירוש רבינו גרשום השלם - כריתות

ירושליםתשנ"חגרשום בן יהודה (רגמ"ה)פירוש רבינו גרשום השלם - 2 כר'
חמ"דתשע"זחננאל בן חושיאל - סאלאוויציק, ישראל ברוך הלויפירוש רבינו חננאל - מכות
ניו יורקתשמ"גחננאל בן חושיאלפירוש רבינו חננאל - 6 כר'

ניו יורקתשמ"ויהודה בן נתןפירוש רבינו יהודה בר נתן - יבמות
ניו יורקתש"ניהודה בן אלעזר הכהן דמצובהפירוש רבינו יהודה הכהן - חולין

ניו יורקתשמ"זיהודה בן בנימין הרופאפירוש רבינו יהודה עניו <ריבב"ן> - 6 כר'
ניו יורקתשכ"טיהונתן בן דוד הכהן מלונילפירוש רבינו יהונתן הכהן מלוניל - 6 כר'

ירושליםתשס"זגירונדי, יונה בן אברהם - ארזי כהן, ישראל מאירפירוש רבינו יונה לאבות <מי דעת> - 2 כר'



ירושליםתשכ"טגירונדי, יונה בן אברהםפירוש רבינו יונה לאבות - פירוש קדמון לפרק ששי
ירושליםתשס"דגירונדי, יונה בן אברהם - בריסק, הללפירוש רבינו יונה על פרקי אבות עם הארות וביאורים

ניו יורקתשמ"אקרקושא, יצחקפירוש רבינו יצחק קרקושא - 2 כר'
בני ברקתשל"דבן חכמון, ישמעאלפירוש רבינו ישמעאל בן חכמון - עירובין

ירושליםתש"למיוחס בן אליהופירוש רבינו מיוחס - 6 כר'
לונדון Londonתשי"זמאירי, מנחם בן שלמהפירוש רבינו מנחם מאירי על התורה

ניו יורק New Yorkתשי"חמשה בן מימון (רמב"ם)פירוש רבינו משה בן מיימון למסכת ראש השנה <אור ליש
ירושלים,תרצ"וניסים בן יעקב מקירואןפירוש רבינו נסים למסכת עירובין

ירושליםתשט"ונתן בן אברהם החסידפירוש רבינו נתן אב הישיבה
לונדון Londonתש"כ - תשכ"גסעדיה בן יוסף גאוןפירוש רבינו סעדיה גאון - 2 כר'

קרית ספרתש"עאלעדני, סעיד בן דודפירוש רבינו סעיד בן דוד אלעדני - 2 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתר"בקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)פירוש רד"ק על התורה

ואדי אלחגארה Guadalרמ"בקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)פירוש רד"ק על נביאים אחרונים
בני ברקתשל"גרבי יהודה יעלה ב"ר בנימין הרופאפירוש ריבב"ן - עירובין

מעלה אדומיםתשע"טברנר, ברוך - כהן, כרמיאלפירוש רלב"ג על התורה <מעליות> - כרך המבוא
מעלה אדומיםתשס"ולוי בן גרשון (רלב"ג)פירוש רלב"ג על התורה <מעליות> - 7 כר'

מנטובהר"מ לפנילוי בן גרשון (רלב"ג)פירוש רלב"ג על התורה - 3 כר'
ירושליםתשס"חשלמה בן יצחק (רש"י)פירוש רש"י למסכת מגילה

רמת גן Ramat Ganתשס"זפוקס, יעקבפירוש רש"י למסכת מועד קטן - בירורים בזיהויו
ירושליםתשכ"אשלמה בן יצחק (רש"י)פירוש רש"י למסכת מועד קטן
ירושליםתשס"דשלמה בן יצחק (רש"י)פירוש רש"י למסכת תענית

כת"יכת"ישלמה בן יצחק (רש"י)פירוש רש"י לשבת  <כת"י פריז> - א
כת"יכת"ישלמה בן יצחק (רש"י)פירוש רש"י לשבת <כת"י לונדון>

כת"יכת"ישלמה בן יצחק (רש"י)פירוש רש"י לשבת <כת"י פריז> - ב
בני ברקתשע"אשלמה בן יצחק (רש"י) - דיסלדורף, שמעוןפירוש רש"י לשיר השירים מפורש ומבואר

ירושליםתשע"דשלמה בן יצחק (רש"י)פירוש רש"י לתחילת מסכת תענית
רג'יו די קלבריאה Regרל"השלמה בן יצחק (רש"י)פירוש רש"י על התורה <דפו"ר>

אשבונהרנ"אשלמה בן יצחק (רש"י)פירוש רש"י על התורה <ויקרא במדבר דברים> - 2 כר'
כתב ידכתב ידשלמה בן יצחק (רש"י)פירוש רש"י על התורה <כתב יד>
ניו יורקתשמ"אשלמה בן יצחק (רש"י)פירוש רש"י על התורה מכתב יד

ונציה veniceש"נשלמה בן יצחק (רש"י)פירוש רש"י על התורה - 7 כר'
ניו יורקתשי"טשלמה בן יצחק (רש"י) - רוזנטל, יהודהפירוש רש"י על שיר השירים
ירושליםתשנ"גאלמדארי, יהודה בן אלעזר הכהןפירוש שחיטת חולין רבתי

אקספורד,תרל"דאבן-עזרא, אברהם בן מאירפירוש שיר השירים <מהדורה ראשונה - ראב"ע>
ונציה Veniceשמ"זגאליקו, אלישע בן גבריאלפירוש שיר השירים לר"א גאליקו



ירושליםתשל"אאביגדור בן אליהו הכהןפירוש שיר השירים לרבינו אביגדור כהן צדק - 2 כר'
שלוניקי Salonikaשל"איעבץ, יוסף בן חייםפירוש תהלים

ירושליםתשנ"האברהם בן יום טוב מטודלהפירוש תלמיד הרא"ש להלכות כתובות - 2 כר'
פתח תקוהתשל"הפירוש תלמיד הרמב"ן השלםפירוש תלמיד הרמב"ן השלם - תענית

ירושלים Jerusalemתשט"זיצחק בן אברהם מנארבונהפירוש תלמיד הרמב"ן ז"ל - 2 כר'
ירושליםתשע"בגליק, יוסף שלמה בן ישעיה הכהןפירוש תפילת שמונה עשרה - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרפ"ההנקין, יוסף אליהו בן אליעזר קלונימוספירושי איברא
ניו יורקתש"נאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)פירושי הגר"א - 7 כר'

בני ברקתשנ"הלקט ראשונים - גודלשטוף, יאיר (עורך)פירושי המהר"ם והרא"ש - אהלות
בני ברקתשנ"ולקט ראשונים - גולדשטוף, יאיר (עורך)פירושי הערוך, מהר"ם, רא"ש, אגודה - 2 כר'
מודיעין עיליתתשס"ההלוי, חגיפירושי הראשונים על ברייתת פיטום הקטורת

בני ברקתשס"אגולדשטוף, יאירפירושי הראשונים על מסכת תמיד - 2 כר'
ניו יורקתשל"דפירושי הראשוניםפירושי הראשונים - זבחים, ערכין, תמורה

ברלין1922הופמן, דוד צביפירושי הרב דוד צבי הופמן <גרמנית> - ז (דברים ב)
בני ברקתשכ"טהופמן, דוד צביפירושי הרב דוד צבי הופמן - 7 כר'
ירושליםתשמ"ארבי חיים פלטיאלפירושי התורה לר' חיים פלטיאל
ירושליםתשל"היהודה בן שמואל החסידפירושי התורה לר' יהודה החסיד

רומה Romeר"למשה בן נחמן (רמב"ן)פירושי התורה לרמב"ן <דפו"ר> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"כרבינו עזריאלפירושי ונמוקי רבנו עזריאל

ניו יורקתשס"והאי בן שרירא גאון - חננאל בן חושיאלפירושי ופסקי רב האי גאון למסכת שבת - ליקוטי פרושי 
ניו יורק New Yorkתשי"זהנקין, יוסף אליהו בן אליעזר קלונימוספירושי לב איברא

תל אביבתשנ"גהעדני, מהלל <יעקב בן שלום מהלה>פירושי מהלל העדני - 3 כר'
ירושליםתש"עיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגפירושי מהר"ל מפראג <תנ"ך> - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"ח - תש"כיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגפירושי מהר"ל מפראג - 4 כר'
ירושליםתשמ"דבן נתן, יהודה - יצחקי, שלמהפירושי מסכת פסחים וסוכה <מבית מדרשו של רש"י>

ירושליםתשנ"באלעזר בן יהודה מגרמיזאפירושי סידור התפילה לרוקח - 2 כר'
אוקספורד Oxfordתרל"טאליעזר מבלגנציפירושי על נביאים אחרונים

ירושליםתשמ"אברומברג, אברהם יצחקפירושי ראשונים לאגדות חז"ל
ירושליםתשל"גפי' רש"י, פי' ר"י הפניני, פי' ר"י חיוןפירושי ראשונים למסכת אבות

ניו יורקתשמ"דסעדיה בן יוסף גאוןפירושי רב סעדיה גאון לבראשית
ישראל2007פוקס, יעקבפירושי רבי יהודה אלמדארי על הרי"ף סדר  מועד

ירושליםתשכ"טפאריצול, אברהם בן מרדכיפירושי רבינו אברהם פריצול על מסכת אבות
ירושלים Jerusalemתשט"זאליהו מנחם בן משה מלונדרישפירושי רבינו אליהו מלונדריש ופסקיו - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"אחננאל בן חושיאלפירושי רבינו חננאל ובית מדרשו - בבא בתרא
ירושליםתשמ"ואלמנדרי, יהודה בן אליעזר הכהןפירושי רבינו יהודה אלמנדרי



ירושלים Jerusalemתרצ"גיהודה בן נתן (ריב"ן)פירושי רבינו יהודה בר נתן
לוס אנג'לסLos Angeתש"ייהודה בן שמואל החסידפירושי רבינו יהודה החסיד למסכת אבות

ירושליםתשכ"וגירונדי, יונה בן אברהםפירושי רבינו יונה על מסכת אבות
ירושליםתשכ"חבן שושן, יוסףפירושי רבינו יוסף בן שושן על מסכת אבות

ירושליםתשל"ביצחק בן שלמה מטולידופירושי רבינו יצחק ב"ר שלמה מטולידו
שעלביםתשע"זכנרתי, עמיחי (עורך)פירושי רש"י ורשב"ם - ערבי פסחים

ירושליםתשמ"חבמברגר, שלמה בן יצחק דב הלויפירושים ודרשות - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתש"א - תשכ"אגינצבורג, לוי בן יצחקפירושים וחידושים בירושלמי - 4 כר'
ירושליםתשל"גקארגוי, מנחם מנדל בן נפתלי הירשפירושים וחידושים על מסכת תמורה

ניו יורקתשכ"טפלדבלום, מאיר שמחה הכהןפירושים ומחקרים בתלמוד - מסכת גיטין
ירושליםתשנ"ורבינו אביגדור צרפתיפירושים ופסקים לרבינו אביגדור צרפתי

בני ברק Bene Berakחש"דשטרלינג, דודפירושים למסכת יבמות
ירושליםתשנ"בגוטמן, נפתלי חיים בן מרדכי דודפירושים נחמדים

ליפציג Leipzigתרט"ומנחם בן חלבופירושים על אסתר רות ואיכה
ירושלים Jeruasalemתשע"גידעיה בן אברהם בדרשיפירושים פילוסופיים של ר' ידעיה הפניני

תל אביב Tel Avivתשנ"אשנתוןפירות אילן - 9 כר'
בני ברקתשס"ודיין, נסים בן שלמהפירות ביכורים
קרית יעריםתש"פמירניק, בנימין בן משה שמעוןפירות בנימין
בני ברקתשס"ודיין, נסים בן שלמהפירות גינוסר

אמשטרדם Amsterdamתק"בדי סילווה, חזקיה בן דוד  - אבן-עטר, חיים בן משפירות גנוסר - 2 כר'
אשדודתשע"גמוסקוביץ, נפתלי אשר ישעיהו בן יחיאל מיכלפירות האילן - 5 כר'
ירושליםתשע"חפרוכטר, אשר אנשיל בן יעקב צביפירות הבית - 3 כר'
בית שמשתשע"זסאמעט, פינחס בן בנימיןפירות הדר - 2 כר'

חמ"דתשע"חשטיינהויז, דוד בן שרגאפירות הילולים
אשדודתשע"גגרוס, שמואל דוד הכהןפירות השדה - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"הבן דוד, שלמהפירות מפוזרין
פרנקפורט דמין Frankתרצ"ז-תש"חיעקובזון, בנימין זאב בן שלמהפירות מפוזרין
ירושלים Jerusalemתרע"אמינצברג, ישראל זאב בן משה צביפירות שביעית
מודיעין עיליתתשע"הבן ישי, ישראל בן דוד הכהןפירות שמיטה

בני ברקתשנ"טרוטשילד, שמואל בן בנימיןפירות תאנה - 17 כר'
סטעמפורדתשע"הישיבת בית בנימיןפירותיך מתוקים - בבא בתרא

בני ברקתשנ"זסופר, משה בן שמואלפירותיך מתוקים - 2 כר'
חמ"דחש"דהטל, אברהםפירסומים על יהדות לוב

ירושליםתשכ"אהטל, אברהםפירסומים על יהדות צפון אפריקה
ירושליםתשע"אדומב, שמואל חיים בן נחפיתוחי האבן



מנטשסטרתשנ"חווייס, פנחספיתוחי חותם
ירושליםחש"דלנדא, ישראלפיתוחי חותם - 13 כר'
זכרון יעקבתשע"הוייס, רפאלפיתוחי מכתב - 16 כר'
ירושליםתש"עהלר, יהושע בן יצחקפיתחא דשמעתא - נדה
חמ"דתשע"היעבץ, יהודה אריהפיתחא להאי פרשתא
ירושליםתשס"הבר אור, יוסףפלא האור המאיר - ב

ירושליםתשע"חפאפו, אליעזר בן יצחק - מועלם, יחזקאל אליעזר פלא יועץ <דמשק אליעזר> - 2 כר'
ג'רבהתשי"בפאפו, אליעזר בן יצחקפלא יועץ <בלשון ערבי> - ב

חמ"דתשע"דפאפו, אליעזר בן יצחקפלא יועץ <מהדורה חדשה> - 2 כר'
קושטנדינה,,תקפ"ד]פאפו, אליעזר בן יצחקפלא יועץ <מהדורה ראשונה>

תל אביבחש"דטברסקי, מרדכי דוב בן משולם זושא יצחקפלא יועץ - 3 כר'
בוקרסט Bucharestתר"ךפאפו, אליעזר בן יצחקפלא יועץ - 5 כר'

לודז' Lodzתרע"ושמואלביץ, יצחק בן בנימין זאבפלא יועץ
בני ברקתשס"חלורינץ, יוסף אריה בן שלמה זלמןפלאות עדותיך - 2 כר'

חיפהתשס"ועטייה, גדליה בן שלמהפלאות עדותיך
אמסטרדםתשע"אפדווא, פינחס ליבוש בן יוסףפלאות עדותיך - 4 כר'

בית שמשתשע"חקלוגר, אברהם צביפלאות עדותיך
ברדיטשוב Berdichevתרס"גשלז, צבי בן בן-ציוןפלאות עדותיך
בני ברקתשפ"אגרינבוים, אליעזר ליפא בן יהושע מרדכיפלאי הסוגיות
ג'רבה Djerbaתר"צכהן, שושן דוד יום-טוב בן כלפון משהפלאי הצדיקים

בני ברקחש''דקורח, עמרם בן שלמהפלאי התביר - בראשית
ירושליםתשס"וגרינבוים, נפתליפלאי פלאים - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"ושטיינפלד, שמואל יצחק בן אברהם מאירפלג המנחה
ירושליםתשע"אטננבוים, זאב וולף בן צביפלגי מים <מהדורה חדשה>

בני ברקתשע"בדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבפלגי מים - 2 כר'
בני ברקתשנ"בדיין, נסים בן שלמהפלגי מים
לונדוןתשנ"אהאלפערן, ישראל מאיר הלויפלגי מים

פריסתשנ"הטייכטל, יוסף יצחק מאירפלגי מים - 2 כר'
אופן Ofenתר"וטננבוים, זאב וולף בן צביפלגי מים
ירושליםתשע"גלורברבוים, יעקב בן יעקב משה - גולדברג, יהושעפלגי מים

אנטוורפןתשע"הליפשיץ, גימפלפלגי מים - 6 כר'
ונציה Veniceשס"חפורטו, משה בן יחיאל הכהןפלגי מים - 3 כר'
בני ברקתשנ"זצויבל, ניסן בן דודפלגי מים - 2 כר'

בני ברקתשנ"וקולמן, אפריםפלגי מים
ניו יורק New Yorkתרצ"טריזיקוב, מנחם מנדל בן צבי יוסף הכהןפלגי שמן



תל אביבתשכ"גספר קהילהפלונסק - ספר פלונסק נישטאט וסוכוצין
תל אביבתשכ"זספר קהילהפלוצק - תולדות קהילה עתיקת יומין בפולין

סאיני Seiniתרצ"בבצלאל בן שלמה מקובריןפלח הרימון - 4 כר'
וילנה Vilnaתרמ"זמאליסוב, הלל בן מאיר הלוי מפאריטשפלח הרמון - 6 כר'

דרוהוביץ' Drogobychתרמ"ט - תרנ"הוולפסון, יהושע פאלק זאב בן יוסף צביפליאות חכמה
בני ברקתשע"דטפליצקי, איתמרפליאות חכמה

ירושליםתשל"אמכון מעין החכמהפליטה הנשארת <תל תלפיות> - 4 כר'
ורשה Warsawתרס"גברזינסקי, אפרים דובר בן שלמה זלמןפליטי אפרים

ירושליםתשל"אגירשט, יהודה ליב בן מנחם מנדלפליטת בית יהודה
ונציה Veniceת"זלירמה, יהודה בן שמואלפליטת בית יהודה

בני ברקתש"פמרקוביץ, שמואל - קופמן, מיכאלפליטת סופריהם - בית האוצר
מינץ Mainzתרל"בברלינר, אברהם בן צבי הירשפליטת סופרים
וילנה Vilnaתרכ"גפליטת סופריםפליטת סופרים

לייקוואדתשע"בקובץ תורניפליטת סופרים - א
בני ברקתשנ"אויסברגר, מאירפליטת פולמוס

באר יעקבתשל"טמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבפלך השתיקה ופלך ההודיה
ירושלים Jerusalemתש"כסופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלפלס חיים

ניו יורק New Yorkתש"כגלאט, ישראל יוסף בן יהודה ליבפלפול הלכה - 2 כר'
ורשה Warsawתרע"גפלפול התלמידיםפלפול התלמידים - א
אשדודתשנ"אישיבת בית ישראל (גור) אשדודפלפול חברים - 3 כר'

טלזסטוןתשנ"טישיבת גור - טלזסטוןפלפול חברים - <קובץ>
Londonתרס"ח.רפא, יונה. מיוחס לופלפול על זמן זמנים זמניהם

ביתר עיליתחש"דאהרוני דודפלפולא דאורייתא
ירושליםתשס"ופינק, מנשהפלפולא דאורייתא - גיטין

בני ברק Bene Berakתשנ"זקובץ ישיבה דחסידי בעלזאפלפולא דאורייתא
חמ"דתשע"חקשת, אחיקםפלפולא דאורייתא
הנאו Hanauתע"והלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלויפלפולא חריפתא
קרקוב Cracowתרע"בטייכר, צבי אלימלך בן יוסף משהפלפולא חריפתא
פיוטרקוב Piotrkowתר"עיואל בן יוסףפלפולא חריפתא
פיוטרקוב Piotrkowתרס"גליבסקינד, בנימין זאב בן א יפלפולא חריפתא

ירושליםתשנ"המרגלית, נתןפלפולא חריפתא - 9 כר'
בני ברקתשכ"זטרכטמן, בנימין יצחק בן משהפלפולא טבא

לונדון Londonתרצ"הגרינשפאן, נחמן שלמה בן יעקב משהפלפולה של תורה
ירושלים Jerusalemתרצ"חרובינשטיין, אלימלך בן נחמן הכהןפלפולי אלימלך
תל אביבתשס"אוינרוט, אברהם בן משה אהרןפמיניזם ויהדות



מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכלפן אבוא
בני ברקתשנ"טגולדשטוף, דניאל בן יעקב יוסףפן תשכח

עמנואלחש"דברנד, יצחק בן וולף זאבפנו דרך ה'
ניו יורקתשט"ווויינברג, יחיאל יעקב בן משהפנוי עצמות מתים

ורשה Warsawתרמ"גטיקטין, אברהם בן גדליהפנות הבית
ירושליםחש"דמוסבי, פינחספנחס יפלל - 14 כר'

ירושליםתשע"דמוסבי, פנחספנחס יפלל - עילוי הנשמה המבואר
ניו יורקתשכ"דהאללאנדער, אברהם יצחק הכהןפני אברהם
לבוב Lvovתרל"טזלנפריינד, אברהם אבלי בן חיים מאיר זאבפני אברהם
קידן Kedainiaiתרפ"חפרלמאן, אברהם יצחק בן טוביהפני אברהם
ירושלים Jeruasalemתשע"טשפירא, בן ציון בן אברהם אלקנהפני אברהם

ירושלים Jerusalemתשי"טענתיבי, אברהם בן יצחקפני אהל מועד
שלוניקי Salonikaתקנ"ואמארילייו, אהרן בן שלמהפני אהרן

חמ"דתשע"אאינגבר, דוד ישראלפני אלוקים
דרוהוביץ' Drogobychתרמ"ההורשובסקי, אליהו בן אברהם יעקבפני אליהו

בני ברקתשס"דבומבאך, יהושע אפרים בן יהודה צביפני אפרים <עם תוספות> - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"כ - תשל"הבומבאך, יהושע אפרים בן יהודה צביפני אפרים - 3 כר'

תל אביבתשכ"זסוקולובר, אפרים בן מרדכי חייםפני אפרים - דרשות לימים נוראים ולמועדים
וילהרמסדורף Wilhermsת"פטורצ'ינר-קורדובירו, אריה ליב בן אברהםפני ארי' זוטא

ירושליםתש"עברסלוי, אריה ליב בן חייםפני אריה - 2 כר'
פרמישלה Przemyslתרנ"הגאנז, אריה ליבשפני אריה
בני ברקתשס"ודיין, נסים בן שלמהפני אריה
פרמישלה Przemyslתרל"זהורוויץ, אריה ליבוש בן אלעזר הלויפני אריה
וילנאתרל"גהלוי, אריה מוואלקאוויסקפני אריה
ירושליםתש"לזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןפני אריה
ורשה Warsawתרנ"היפה, אריה ליב בן מרדכיפני אריה
נובי דבור Nowy Dworתקמ"זכ"ץ, אריה ליב בן משהפני אריה
זולקוה Zholkvaתקי"דכ"ץ, אריה ליב בן שמואל זאנווילפני אריה

בני ברקתש"סכולל לעניני ממונות ובחרת בחיים - טיקטין, אברהפני אריה - קנין כסף, שטר, חזקה, חליפין
ירושלים Jerusalemתשי"טלוו, אריה יהודהפני אריה

ניו יורקחש"דצינץ, אריה ליב בן משה - שולמאן, שמריהו בן פנחפני אריה - קונטרס ליל שימורים
ורשאתרנ"אצינץ, אריה ליב בן משהפני אריה - 2 כר'

ליקוודתשע"זרלב"ג, אריה ליב בן חיים יהוסףפני אריה - עירובין
ירושליםתשע"בפאמפ, פנחס בנימין בן אליעזרפני בנימין

תשע"הפיין, יהודה בנימין בן שמעוןפני בנימין - פסחים



ירושליםתשמ"הגולדברג, ברוךפני ברוך - ביקור חולים כהלכתו
ירושליםתשמ"וגולדברג, חיים בנימיןפני ברוך - אבלות בהלכה

ליוורנו Livornoתקנ"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהפני דוד
ירושלים Jerusalemתרפ"דפאפו, דוד בן שלמהפני דוד

ירושלים Jerusalemתשי"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהפני דוד, צוארי שלל
ניו יורקתשמ"וגיבער, אליעזר יצחקפני דמשק

ורשה Warsawתרס"ברוטנבורג, חיים אריה ליב בן יוסףפני הארי' החי <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרס"ברוטנבורג, חיים אריה ליב בן יוסףפני הארי' החי

אשדודתשע"חהירש, אברהם דניאל בן שמואלפני הבית - סוכה פ"א פ"ב
בני ברק Bene Berakתשע"בעמרם, אריה בן יהודה רפאלפני הבית - 2 כר'

ליוורנו Livornoתר"טענתיבי, אברהם בן יצחקפני הבית
יפו Jaffaתרפ"בליקוורמאן, משה הכהןפני הדור

מודיעין עיליתתשע"וגלביין, משה בן יעקב יוסףפני החמה - סימני מניין הפסוקים
ירושליםתשס"בקצינלנבויגן, פנחס יהושע בן זליג ראובןפני הלוי

בני ברקתשס"חעמרם, אריה בן יהודה רפאלפני המזבח
ירושליםתשע"טישיבת חברון החדשהפני המזרח - בבא מציעא

ניו יורקתשכ"גשווארץ, שמואל בן נפתלי הכהןפני המים - 2 כר'
בני ברקתשמ"ושטעגר, משה מרדכיפני המים
בני ברקתשנ"גשטרן, גרשון בן משהפני המלך

ירושליםחש"דוינגורט, שאול יונתןפני המנורה - 2 כר'
בני ברקתש"פחיון, מאירפני המנורה - חנוכה
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"וצדיקים לבית סטרטיןפני המנורה - חנוכה
בני ברקתשע"העמרם, אריה בן יהודה רפאלפני הסוכה - סוכה
בני ברקתשע"ועמרם, אריה בן יהודה רפאלפני העדה - הוריות
בני ברקתשס"העמרם, אריה בן יהודה רפאלפני העיר - עירובין

בני ברקתשע"בעמרם, אריה בן יהודה רפאלפני השבת
ירושליםתשע"הסדין, רפאל סינדלרפני השולחן - בשר בחלב, תערובות

ירושליםתשע"אסדין, רפאלפני השולחן - 3 כר'
בני ברקתשס"אויטמן, פנחס דניאל בן יעקבפני השלחן - 4 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"זלוריא, חיים פינחס בן שלמה זלמן צביפני חיים
ירושליםתש"פספר זכרוןפני חיים - לזכרו של רבי חיים פנחס שיינברג

אזמיר Izmirתרמ"חפאלאג'י, חיים בן יעקבפני חיים - 2 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרס"גפנחס בן אברהם אריהפני חיים
תל אביב Tel Avivתשי"חצימרמאן, חיים ישראל בן פנחס יעקבפני חיים
אשדודחש"דחלואה, משהפני חמה



ירושליםתשס"טמורגנשטרן, יצחק מאיר בן יעקב מנחםפני חמה - סדר קידוש החמה
סלוצק SlutsKתר"עשולמאן, משה בן חיים ליבפני חמה

ירושליםתשע"אאדלר, פינחס בן שלוםפני חסד <מהדורה חדשה>
ורנוב Vranov Nad Toתרצ"חאדלר, פינחס בן שלוםפני חסד

בית שמשתשע"חפוקסברומר, יחיאל בן יעקב מנחםפני טהרה - 3 כר'
בני ברקתשס"חעמרם, אריה בן יהודה רפאלפני טוהר - נדה

וילנה Vilnaתר"ל - תרל"באיצקוביץ, יהודה בן יצחקפני יהודה - כתובות
זולקוה Zholkvaתק"בשור, יהושע פאלק בן משולם פייבושפני יהושיע

אמשטרדם Amsterdamתע"היהושע בן יוסף מקראקאפני יהושע <שו"ת> - 2 כר'
ירושליםתשנ"חיעקב יהושע פאלק בן צבי הירשפני יהושע <הוצאת אור החכמה> - 5 כר'

ניו יורקתש"עיעקב יהושע פאלק בן צבי הירשפני יהושע <השלם> - 2 כר'
כתב ידכתב ידיעקב יהושע פאלק בן צבי הירשפני יהושע חלק רביעי <כתב יד>

פרנקפורט דמין Frankfתקי"ביעקב יהושע פאלק בן צבי הירשפני יהושע - 4 כר'
בני ברקתשע"אעמרם, אריהפני יום טוב

בית שמשתשע"חפוקסברומר, יחיאל בן יעקב מנחםפני יום טוב - 3 כר'
חמ"דתש"פהררי, יוסףפני יוסף ובאר יוסף - 2 כר'

ניו יורקתשנ"טמוסקוביץ, יוסף חיים בן יחיאל מיכלפני יוסף
לבוב Lvovתר"זמייזלש, יוסף חנניה ליפא בן נפתלי הירץפני יוסף - 2 כר'

אזמיר Izmirתר"מפונטרימולי, ישעיה יוסף בן חיים בנימיןפני יוסף
ורשה Warsawתרע"גפיורו, יוסף בן אלטר צביפני יוסף

בני ברקתשל"חריין, יוסף ישי בן נתןפני יוסף - 9 כר'
ירושליםתש"סלוינשטיין, יחזקאל (נכתב ע"י ר' נחמן גלינסקי ז"לפני יחזקאל
ורשה Warsawתרמ"טבורשטיין, יעקב בן ישראל צביפני יעקב

ירושליםתשע"חאבולעפיא, יצחק בן משהפני יצחק <מהדורה חדשה> - 5 כר'
ירושליםתשנ"זחיות, יצחק בן אברהםפני יצחק אפי רברבי

אמשטרדם Amsterdamתצ"איצחק בן דוד מיאנובפני יצחק זוטא
ארם צובה Aleppoתרל"א - תרס"גאבולעפיא, יצחק בן משהפני יצחק - 6 כר'
מנטובה Mantuaתק"דבאסאן, חזקיה מרדכי בן שמואל חייםפני יצחק - 2 כר'

וילנה Vilnaתרס"טבהר"ד, יצחק אייזיק בן ישעיהפני יצחק
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חדזובאס, אברהם יצחק בן דוד מאירפני יצחק

ניו יורקתשל"דהולנדר, אברהם יצחק הכהןפני יצחק - ברכות
מונקץ' Mukachevoתרנ"בוויינברגר, אברהם יצחק בן מרדכי יהושעפני יצחק
קרקוב Cracowשנ"אחיות, יצחק בן אברהםפני יצחק
ירוסלב Jaroslawתרס"החריף, יצחק בן יוסף משהפני יצחק
לבוב Lvovתקנ"היצחק בן שלמה זלמן הכהןפני יצחק



שלוניקי Salonikaתק"גפראנסיס, יצחקפני יצחק
בני ברקתשע"דגרשטין, יונתן בן ישראל יצחקפני ישראל - 5 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"דפריינד, נפתלי יוסף בן אברהם מנחם הלויפני לוי
ירושליםתשנ"טאבוביץ, מאיר בן ישעיהופני מאיר
ירושליםתשל"והרצמן, אלחנן יוסףפני מאיר

ברגסס Beregovoתרפ"זפריד, נתנאל בן יחיאל מיכל הכהןפני מבין על התורה
שלוניקי Salonikaתקע"א - תקפ"ונאבארו, בכור יצחק בן יעקבפני מבין - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרע"ג - תרע"דפריד, נתנאל בן יחיאל מיכל הכהןפני מבין - 3 כר'
בני ברקתש"עגוטליב, אלימלך פנחספני מלך - 5 כר'

ירושליםתשל"חאלטר, פינחס מנחם בן אברהם מרדכיפני מנחם - 6 כר'
ירושליםתשע"בוקנין, מרדכי יהודהפני מרדכי - 2 כר'

שיקגובלייר, משה ליבפני משה
קושטא Istanbulתכ"ט - תע"טבנבנישתי, משה בן נסיםפני משה - 3 כר'

ירושליםתש"פברנד, משה בן שמואלפני משה
ירושלם,תרצ"דדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןפני משה
ירושליםתשנ"זהכהן, משה בן שאולפני משה

לובלין Lublinתמ"איפה, משה בן יששכרפני משה - 2 כר'
וילהרמסדורף Wilhermsתע"וכ"ץ, משה בן ישעיה הכהןפני משה
ירושליםתשמ"זכהן, משהפני משה
לודחש"דמלכה, משה בן יחיאלפני משה
קורץ Koretsתקע"ח - תקפ"גמשה בן פינחס מקלוואןפני משה

ירושלים Jerusalemתשי"גקובץ חידושי תורה לבני ישיבותפני משה - 2 כר'
ירושליםתשנ"זשלזינגר, אליקים בן יחיאל מיכלפני משה
וילנה Vilnaתרל"בשפירא, משה בן יהושע אייזיקפני משה
ברוקליןתשס"הקליין, מנשה בן אליעזר זאב - אלתר, פנחס מנחםפני משנה

פרמישלה Przemyslתר"עאשר בן יחיאל (רא"ש)פני צבי - השלמת פירוש הרא"ש על נזיר
פרמישלה Przemyslתרע"דגוטפריד, צבי הירש בן מנחםפני צבי - נדרים

אמשטרדם Amsterdamשפ"חבן ישראל, מנשה בן יוסףפני רבה
ג'רבה Djerbaתש"חחדאד, אבא שאול בן אבא יהודהפני שאול

ירושליםתשס"גשריר, אברהם ישראלפני שבת נקבלה
ירושליםתשס"באלטר, פינחס מנחם בן אברהם מרדכיפני שבת

ירושליםתשס"דגליק, יוסף שלמה בן ישעיה הכהןפני שבת - 3 כר'
בני ברקתשע"הוינוגרד, אברהם ישעיהו בן משהפני שבת

תל אביב - ירושלים,(הק' תשט"ו)רבינר, זאב אריה בן בנימין בינושפני שבת - 2 כר'
שפירא, יעקב בן אברהםפני שבת



שלוניקי Salonikaתע"זאמארילייו, שלמה בן יוסףפני שלמה
ירושליםתשט"וגאנצפריד, שלמה בן יוסףפני שלמה - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"טליבוביץ, נחמיה שמואל בן יצחקפניאל
ירושליםתשס"חאבינר, שלמה חיים הכהןפנים אל פנים
רחובותתש"סגינזבורג, יצחק בן שמשוןפנים אל פנים
אזמיר Izmirתרל"גפונטרימולי, ישעיה יוסף בן חיים בנימיןפנים במשפט
בני ברקתשנ"חאהרמן, אברהם יוסף בן משה חייםפנים בפנים
חמ"דתשע"חאורפלי, דוד בן עובדיהפנים הבית

ונציה Veniceתי"אישורון, יצחק בן אברהם חייםפנים חדשות
בני ברקתש"נהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויפנים יפות <הוצאת מישור> - 5 כר'
בני ברקתש"עהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויפנים יפות <החדש> - א (בראשית)

ירושליםתשנ"בהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלוי - ווייס יעקבפנים יפות - מוסר והדרכה
ירושליםתשס"חהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויפנים יפות - 12 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"גאייזנשטאט, מאיר בן יצחקפנים מאירות <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושליםתשנ"דקאטקין, מאיר יוסף בן אלעזר חייםפנים מאירות <מהדורה חדשה> - 2 כר'

סדילקאב,,תקצ"ג]אייזנשטאט, מאיר בן יצחקפנים מאירות - 13 כר'
ורשה Warsawתרנ"הקאטקין, מאיר יוסף בן אלעזר חייםפנים מאירות - 2 כר'

בני ברקתשס"חקובץ ישיבת פנים מאירותפנים מאירות
ברוקליןתשכ"וגאטעסמאן, אברהםפנים מסבירות
פרג Pragueתנ"גמיינשטרש, משה בן שמעוןפנים מסבירות
ברלין Berlinתע"הפרנקל-תאומים, יחזקיה יהושע פייבל בן יונהפנים מסבירות

קרית ספרתשס"חשפירא, בן ציוןפנים מסבירות - 9 כר'
ירושליםתשס"וקלירס, יהודה לייב בן שמואלפנים שוחקות

אור יהודהתשע"ובן שלום, שמעוןפנימיות ההלכה - א
חמ"דחש"דרובין, שמעוןפנימיות ההלכה

אור יהודהתשע"ובן שלום, שמעוןפנימיות התנ"ך עם פרוש הזוהר - 9 כר'
ראש העיןתשע"ותם, עוזיאלפנינה יקרה - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"טיהלומי (דימנט), שלמה בן יוסף חייםפניני אבות לפרקי אבות
חמ"דתשנ"ואמיר (פינץ), אברהםפניני אבות

ירושליםתשע"באביחצירא, יעקב בן מסעודפניני אבי"ע - 2 כר'
ירושליםתשס"זאביחצירא, יעקב בן מסעודפניני אביר יעקב - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דכהן, אברהם בן צאלחפניני אברהם
ירושליםתשמ"ביונה בן פנחספניני אגדה

בני ברקתשס"הברודמן, נפתלי צבי בן דודפניני אגדות חז"ל - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"זנעים, יצחקפניני אור החיים



ירושליםתש"סאבן-עטר, חיים בן משהפניני אור - 2 כר'
ירושליםתש"פדיין, אליהופניני אליהו

תל אביבתשל"זטכורש, כתריאל פישל בן אלכסנדר סנדר גדליהפניני אפרים - 2 כר'
פתח תקוהקורנפלד, אלעזר שמעון הכהןפניני אש - 2 כר'

ירושליםתשע"ארוטנברג, אליעזר שרגאפניני אש
ירושלים Jeruasalemתשנ"טפריימן, אשרפניני אשר
תל אביבתשכ"ארוזנבוים, אשר בן אברהםפניני אשר

תל אביבתשכ"אפיגו, עזריה בן אפריםפניני בינה לעתים
אשדודתשס"זפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםפניני דברי יאשיהו - 3 כר'

נתניהתשע"חקובץ ישיבת ראדיןפניני דוד - 3 כר'
אשדודתשס"גדניאל, אהרןפניני דניאל
ירושליםתשס"גפלבני, דניאלפניני דניאל
בני ברקתשע"זברינגר, יחזקאלפניני דעה

וויקליףתשנ"דבלאך, אליהו מאירפניני דעת - 2 כר'
ירושליםתשס"זהרשקוביץ, שמעון אהרןפניני הא"ש
אשדודתשס"זווייס, אשר זאבפניני האוצר

ירושליםחש"דנעים, יצחקפניני האור החיים - 2 כר'
קישינוב,תרצ"חאפלבוים, יוסף בן שמריהופניני הדת

ירושליםתשנ"זלנדסברג, נחפניני הוראה
ירושלים Jerusalemתרצ"אליבוביץ, נחמיה שמואל בן יצחקפניני הזהר

חמ"דחש"דקלצקין, משה הללפניני הזוהר הקדוש - על התורה
פינסק - ירושליםתרצ"ח - תשכ"דשולמאן, ירחמיאל בן דודפניני החכמה - פניני השלימות

ירושלים Jeruasalemתשנ"זפניני התורהפניני החסידות - 4 כר'
בני ברקתשע"אשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויפניני הימים - 4 כר'

הר ברכהתשנ"גמלמד, אליעזר בן זלמןפניני הלכה - 19 כר'
ירושליםתשנ"זברזל, אהרן יוסףפניני המדרש - 2 כר'

חמ"דחש"דאוחיון, אברהםפניני המועדים - 5 כר'
בני ברקתש"סהרץ, נחמיהפניני המסכתא - 2 כר'

בני ברקתשע"אדונט, אהרן דודפניני הפסח
אשדודתש"סקובץפניני הפרשה - 20 כר'

ירושליםתשס"זהכהן, אריה ליב בן יוסףפניני הקצות
ראשון לציוןתשס"חצוריאל, משה בן יחזקאלפניני הראי"ה

חמ"דחש"דרקנטי, מנחם בן בנימין - קלצקין, משה הללפניני הריקנאטי עה"ת
ירושליםתשס"דפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהפניני הרמ"ע מפאנו - 2 כר'

חיפהתשע"דהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלויפניני השל"ה - 2 כר'



Pinskתרצ"ח]שולמאן, ירחמיאל בן דודפניני השלימות - ב
באר שבעתשע"בחדד, דודפניני התורה
חולוןתשס"זמשלאי, עודדפניני התורה

ירושלים Jeruasalemתשנ"זפניני התורהפניני התורה - 5 כר'
בואנוס איירס,תש"ז-תש"חלדרמאן, דוד בן שלום שכנא הלויפניני התלמוד והמדרש

בני ברקתשס"חבראך, שמעון יואלפניני התלמוד - גיטין, קדושין
בני ברקתשס"וחברת קנין התלמוד דחסידי סאטמארפניני התלמוד - ר"ה, מועד קטן

ירושליםתשע"אשפירא, אריה בן משה שמואלפניני זוהר
בני ברקתש"פראטה, אברהם חיים בן אהרןפניני חוקי חיים - 5 כר'

ירושליםתשע"חאזגורי, שמעוןפניני חושן
תשע"האביטל, חייםפניני חיים
לונדוןתשנ"חליקוטים מר' יוסף חיים זוננפלד זצ"לפניני חיים
בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהפניני חן
ני ו יורקחש"דליפשיץ, פנחס בן יעקב הלויפניני חן

ירושלים Jeruasalemתשע"אאלישיב, יוסף שלום בן אברהם - קוק, בן ציון בן שפניני חנוכה
חמ"דתשע"חבעילום שםפניני טוהר - 2 כר'

בני ברקתשנ"וויספיש, יהודה ליב בן עקיבא יוסףפניני יהודה - קידושין
אלעדתשע"טחדד, רחמים בן שלמהפניני יוסף

לונדוןתשע"דפרלמן, יוסף יצחקפניני יוסף - 2 כר'
אשדודתשס"חמנדל, יחזקאל בן ישראל משה הלויפניני יחזקאל

מונטיראולתשנ"גשלאגער, יחיאל מיכלפניני ים
בודפסט Budapestתש"ח אחרישלאגר, יחיאל מיכל בן אברהםפניני ים

בני ברקתשע"טכהן, יצחק בן אליהופניני יצחק
ירושליםתש"עורנר, שלמה חנוךפניני ירח האיתנים
ניו יורקחש"דטייטלבוים, משה בן צבי הירש - טייטלבוים, יואל (פניני ישמח משה

ירושלים Jeruasalemקרישבסקי, ישעיהו עקיבאפניני ישעיה
ירושליםתשמ"אוינברג, ישראל יעקבפניני ישראל
ירושליםתשנ"זטויסיג, ישראל, בן בונםפניני ישראל

ירושליםחש"דכהן, פנחספניני כהן
חמ"דתש"פבעילום שםפניני מוסר

חמ"דתשע"זפניני מחשבהפניני מחשבה
ירושליםתשע"דחזן, מיכאל בן מאירפניני מיכאל

ירושליםתשע"דשטסמן, יוחנןפניני מקרא - תהילים
בית שמשתשס"בהמבורגר, משה בן פנחס נחוםפניני משה - 8 כר'

פוליאס, משה בן ישראלפניני משה



בני ברקתשע"אשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויפניני משמר הלוי
פתח תקוהתשע"טבא גד, יוסףפניני נחלי בא גד

תל אביבחש"דרבינוביץ, נחמהפניני נחמה לחג ולמועד
בני ברקתשנ"האורדנטליך, יובל יוסףפניני נפש

לייקוואדתשע"דשורקין, יעקב משה בן ישראל מאירפניני סוגיות - 3 כר'
ירושליםתשס"ורוזנבוים, יעקב מאירפניני ספורנו ורבינו בחיי על התורה

ירושליםתשנ"ובית ערלויפניני עת דודים
קובלסקי, אשרפניני פרשת השבוע - 2 כר'

ירושליםתשנ"השטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןפניני קדם - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ובעילום שםפניני קודש

בני ברקתשנ"זטאוב, מנחם מנדל בן יהודה יחיאלפניני קול מנחם <קאליב> - 3 כר'
בני ברקתשס"בשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויפניני רבינו האבי עזרי

ניו יורקתשע"זאבן-עטר, חיים בן משהפניני רבינו האור החיים - 4 כר'
בני ברקתשס"טשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויפניני רבינו הגרי"ז

בני ברקתשמ"ושולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויפניני רבינו הקהלות יעקב - 2 כר'
בני ברקתשנ"בשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויפניני רבינו יחזקאל - 2 כר'

אשדודתשע"אויזמן, שלמהפניני שבח
בני ברקתשע"דפרדס, שניאור זלמן בן חיים מאניס הלויפניני שבח

ירושלים Jeruasalemתשס"זאלישיב, יוסף שלום בן אברהם - קוק, בן ציון בן שפניני שבע ברכות
אשדודתשע"וכהן, שמעוןפניני שמעון - 7 כר'

ירושליםתשנ"טמאירי, מאיר בן יעקב יהודהפניני שפת אמת
חמ"דתשס"אאמיר, (פינץ), אברהם שאולפניני תודעה

תל אביבתשי"זיהלומי (דימנט), שלמה בן יוסף חייםפניני תורה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"חסיטון, עזראפניני תורה - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"טאלישיב, יוסף שלום בן אברהם - קוק, בן ציון בן שפניני תפילה
בני ברקתשע"וקרויס, ישראל נפתלי בן גבריאלפניני תפילה - 2 כר'

ירושליםחש"דפניני תשובותפניני תשובות - 6 כר'
תל אביבתשנ"האשכנזי, שלמהפנינים ואבני חפץ - ויקרא, במדבר, דברים

מודעין עליתחש"דהופמן, יוסף בן שלמה צדוקפנינים וציונים - 9 כר'
קרקוב Cracowתרפ"הניימאן, שמעון בצלאל בן מאיר צביפנינים יקרים החדש

תל אביב Tel Avivתשי"זליקוטיםפנינים יקרים עונג שבת
ירושליםתשכ"וגד, חיים יוסף איסר בן יצחק אריה הלויפנינים יקרים - 4 כר'

ירושליםתר"צוישנביץ, דוד אהרןפנינים יקרים
תל אביב Tel Avivתשי"בכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבפנינים יקרים
בני ברקתשנ"ולמברגר, אברהם יחיאלפנינים יקרים



תל אביב Tel Avivתשט"ולקט אמרים מגאוני וגדולי ישראלפנינים יקרים
ירושליםחש"דמהודר, אברהם בן יעקב הלויפנינים יקרים

בודפסט Budapestתש"אניימאן, שמעון בצלאל בן מאיר צביפנינים יקרים - 3 כר'
ארצות הברית United Sתרע"ה - תרע"וסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירפנינים יקרים
ביתר עיליתתשע"חרביע, חיים שמעון בן אליהופנינים יקרים

מודיעין עליתתשע"טאהרונוביץ, יהודה משה בן עזריאלפנינים לשולחן השבת מאין יבוא עזרי - דברים
ירושליםתשס"טאייזנשטיין, חיים ליב בן דבפנינים מבי מדרשא - 7 כר'

ניו יורק New Yorkתרצ"זהורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלויפנינים מספרות הדרוש
ירושליםחמ"דבהרב, פרומאפנינים פז

טלז סטוןתשע"אאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעפנינים
ירושלים Jerusalemתש"ככ"ץ, יששכר בער בן נפתלי הכהןפנינים - מראה כהן

ירושליםתש"פקובץ זכרון לזכר הרבנית פנינה כהנא שפיראפנינים
טבריהתשע"זגבריאל, יניבפנינת ההלכה
לייקוודתשע"הווינקלער, יעקב יוסף בן פינחס יהודהפנינת המקדש

לייקוודתשע"חווינקלער, יעקב יוסף בן פינחס יהודהפנינת השבת - 5 כר'
לייקוודתשע"וווינקלער, יעקב יוסף בן פינחס יהודהפנינת התפילין
ירושליםחש"דגולדברג, ישראל בן שמעון מנחםפנינת יקרת - א

בני ברקתשס"טורטהיימר, הלל בן אליהופנינת ציון
ירושליםתשנ"חפינס, שלמה זלמן בן דובפנס שלמה  <מהדורה חדשה>

ווילנא-ירושלים,תר"ע-תשי"זפינס, שלמה זלמן בן דובפנס שלמה - 2 כר'
לודתשנ"טפנקס קהילהפנקס בית הדין בקושטא

ירושליםתשכ"זאברון, דבפנקס הכשרים של קהלת פוזנא
ברלין Berlinתרפ"הליטא. ועד הקהילות הראשיותפנקס המדינה

ירושליםתשע"ואביטל, נתנאלפנקס המילות של רבי יעקב קדוש
לודתשנ"זפנקס קהילהפנקס הקהילה היהודית הפורטוגזית בתוניס

ירושלים Jerusalemתרפ"טגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביפנקס ירושלם - א
ירושלם,תרצ"ה-תרצ"זירושלים. רחביהפנקס כתבות של תושבי רחביה

ירושלים Jeruasalemתשס"גרובנר, גייפנקס מעשר כספים של מרדכי זאב עהרענפרייז
חמ"דחש"דללא שםפנקס נוטריקון וראשי תיבות ממוחשבים

בואנוס איירסתשל"דספר קהילהפנקס סטאק - סטאק
וינה Viennaתרל"זהאפט, פינחס בן צבי זאב הלויפנקס פתוח - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשכ"במייזל, יוסף - אש, שאולפנקס קהילת ברלין

ירושליםתשנ"בהילדסהיימר, מאירפנקס קהילת שנייטאך
תל אביבתש"ןבוקסנבוים, יעקב (מהדיר)פנקס קהל וירונה - 3 כר'

ירושליםתשפ"אדויטש, אברהם יחיאל בן שמעוןפנקס רש"י - 2 כר'



בני ברקתשע"הברנשטיין, משה בנימיןפנקסי הלב
ירושליםתשס"חקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןפנקסי הראי"ה - 7 כר'

ניו יורקתשכ"חספר קהילהפנת יקרת - טאמאשוב לובעלסקי
בני ברקתשע"אפפנהיים, אברהם שמואלפנת יקרת - 4 כר'

ירושליםתשע"זפרץ, פנחס שמעון בן יעקבפסוק לי פסוקך - 17 כר'
נצרת עליתתשנ"בקניג, חיים צביפסוק לי פסוקך
ירושלים Jeruasalemתשכ"ורוזן, דבפסוק לי שמך
חמ''דתשפ''אבעילום שםפסוקי בטחון
דש Dejת"שתפילות. שונותפסוקי בטחון

חמ"דתשע"זבעילום שםפסוקי הגאולה
גייטסהעדתשס"טכהן, שמעון מרדכיפסוקי מלכיות זכרונות ושופרות

חמ"דתשע"בלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)פסוקי קיווי [ייחוד] לרמח"ל
חמ"דתשפ"אבעילום שםפסוקי קירבת ה'
ניו יורק New York -תשכ"אפרידנזון, יוסףפסח אלמאנאך

ירושליםתשנ"ואסופהפסח במחשבת חכמי ירושלים
ירושליםתשע"ומוצפי, בן ציון בן סלמןפסח בציון

פתח תקוהתשנ"חארגון משכנות שלוםפסח י"ד - ב
אשדודתשנ"אכהן, מאירפסח כהלכה

בני ברקתשנ"אלוי, אברהם בן יצחקפסח כהלכה - א
בני ברקתשכ"זמיזליש, מאירפסח כהלכתו

ירושליםתשע"חויא, משהפסח כשר ושמח - הלכה למעשה
יד בנימיןתשפ''אדביר, הראל בן גדפסח לה'
עתניאלתשס"חהכהן, רא"םפסח לה'
קושטאש"ךאבן-גבאי, חיים בן מאירפסח ליי

ניו יורקחש"דקלאצקי, יוסףפסח מהות החג וההכנה הנצרכת לו
מודעין עליתתשע"הבנבנשתי, חיים בן ישראלפסח מעובין <מהדורה חדשה>

מודעין עליתתשנ"זבנבנשתי, חיים בן ישראלפסח מעובין <עם הגהות ר"י עמדין וזכר יצחק>
ליוורנו Livornoתקמ"חבנבנשתי, חיים בן ישראלפסח מעובין - 2 כר'

ירושליםתשנ"הקרן התרבות דגל ירושליםפסח שבועות
לונדוןתשכ"גוולגמוט, יהודה אריהפסח תש"ב בנובוסיבירסק

ירושליםתש"טילקוט הרבנות הצבאיתפסח
לונדוןתשט"ושפטמן, יהושעפסח, ל"ג בעומר, שבועות

לונדוןתשט"זשפטמן, יהושעפסח, שבועות
ישראלתשפ"אשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקפסחא זעירא
פרנקפורט דמין Frankתרמ"גפלאטו, צבי בן משהפסי ביראות



בני ברקתשע"אבעילום שםפסיכולגית העין
ירושלים,תש"הסולה, משה זאב בן שלמהפסיכולוגיה של הדת

ירושליםתשמ"ושוורץ, יואל בן אהרןפסיעות בשבילי החיים
ירושליםתשל"וכ"ץ, דבפסיקת בתי הדין הרבניים והחוקים

ליק Lyckתרכ"חפסיקתא דרב כהנא. תרכ"חפסיקתא (דרב כהנא)
מודיעין עיליתתשע"וסילבר, עקיבא משהפסיקתא דרב כהנא <עם פירוש>

ניו יורקתשמ"זפסיקתא דרב כהנאפסיקתא דרב כהנא <מהדורת מנדלבוים> - 2 כר'
ונציה Veniceש"וטוביה בן אליעזרפסיקתא זוטרתא

בני ברקתשכ"טראבין, שמואל אהרןפסיקתא רבתי <זרע ישי>
ורשה Warsawתרנ"גפסיקתא רבתי. תרנ"גפסיקתא רבתי

ליוורנו Livornoתקל"אכנגד חכמי תונספסק <בדין הליכה אחר הנתבע>
ניו יורקתשמ"אאוסף תקנותפסק בית דין

ירושליםתשנ"גהלוי, יוסף ידיד - הלוי אברהם בן נסיםפסק בענין הסרת רב ראשי ממשרתו - וללוי אמר
ירושליםתשכ"זפסק דין של רבני ישראלפסק דין של רבני ישראל בענין נתוחי מתים

ברלין Berlinתקנ"אלווין, צבי הירש בן אריה ליבפסק דין
מנטובהשל"חפרובנצאלו, משה בן אברהםפסק הגאון כמוהר"ר משה פרובינצאלו <תענית בכורים>

פטרבורגתרנ"זווינר, שמואל בן ירמיהופסק החרם
ונציה Veniceתקכ"אחזק, יעקב רפאל חזקיה בן אברהם ישראלפסק כמוהר"ר יעקב חזק

ונציה Veniceשם"טוויניציאה. רבניםפסק נעשה מאת שלשה מגאוני ויניצאה <נגד כהן שנשא
מנטובה,,שס"ד]ארלי, שמואל רפאל בן מצליחפסק פסקו שלשת האלופים

חמ"דחש"דמורפורגו, אוריה בן יעקבפסק
סאיני Seiniתרפ"ח - תרצ"גפוסק, אליהו בן משה צביפסקי אליהו - 4 כר'

ניו יורקחש"דשטרן, משה בן אברהםפסקי באר משה - 6 כר'
תש"פפרנקל, יואל יחיאל מיכל בן ילחקפסקי בושם

ירושלים Jeruasalemתש"פיוסף, יצחק בן עובדיהפסקי בתי הדין - מאמר הראשל"צ על גיור
תל אביבתשנ"האהרנברג, יהושע מנחם מנדלפסקי דבר יהושע

ירושליםתשנ"גפסקי דיןפסקי דין <מבית דין ירושלים> - 14 כר'
ירושליםתשפ"אלוין, יהושע בן אברהם דובפסקי דין בדיני ממונות ובבירור יוחסין - טו

קרית ארבעתשנ"האריאל, יועזר - לרמן, שמואלפסקי דין בית הדין האזורי לדיני ממונות קרית ארבע
ירושליםתשי"דפסקי דיןפסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל - 23 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"ואתר דיןפסקי דין
ניו יורקתשמ"הדווארקין, זלמן שמעוןפסקי דינים בהלכות סת"ם

ישראלתשס"דהנהלת בתי הדין הרבנייםפסקי דינים ומאמרים בעניני גיור - א
ניו יורק New Yorkתש"נשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןפסקי דינים - יו"ד אה"ע

ונציה Veniceרע"טיהודה ליווא מפירארהפסקי הגאון מהר"ר ליווא סג"ל



ירושליםתשמ"זטאיטאצאק, יוסף בן שלמהפסקי הגאון מהרי"ט
וילנה Vilnaתרל"האליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)פסקי הגאון רבינו אליהו ז"ל מווילנא

תשס"ובעילום שםפסקי הגמרא - ברכות
וילנה Vilnaתרס"ב - תרס"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)פסקי הגר"א

בני ברקתשע"בינאי, יאיר יששכר בן יהודא אריהפסקי ההלכות - ו
ביתרתשס"חקוריץ, מנחם בן יהושעפסקי הטהרה - 2 כר'

ירושליםתשל"גאור זרוע, חיים בן יצחקפסקי הלכה של ר' חיים אור זרוע <דרשות מהר"ח או"ז>
ורשה Warsawתרנ"ח - תרס"אפרידמאן, דוד בן שמואלפסקי הלכות <יד דוד> - 3 כר'

ורשה Warsawתרס"במרדכי בן הלל - שאץ, מרדכי בן מאיר יונהפסקי הלכות המרדכי <תורת מרדכי>
ניו יורקתשמ"טפדובר, אפרים אליעזרפסקי הלכות יום טוב

ניו יורקתשפ"אהרפנס, ישראל דודפסקי הלכות משו"ת נשמת שבת על דיני עלקטרי
חמ"דתשע"גבצלאל, שמעון בן דודפסקי הלכות שבע ברכות

ניו יורקתש"מפדובר, אפרים אליעזרפסקי הלכות שבת - 4 כר'
מעלה אדומיםתש"פדויטש, אברהם יחיאל בן שמעוןפסקי הלכות - קורונה

ירושליםתשס"חוגשל, אהרן מאירפסקי הלכות
חמ"דתש"פליבוביץ, אשר ליאורפסקי הלכות

בולוניה Bolognaרצ"חריקאנאטי, מנחם בן בנימיןפסקי הלכות - ריקנטי
,[ויניציאה],רע"ט]יהודה ליווא מפירארהפסקי המסכימים להוציא עשיר ופרנס מעירו <פסקי הגאו

ירושלים Jerusalemתרצ"זנאה, אברהם חיים בן מנחם מנדלפסקי הסידור
תוניס Tunisתרס"ב - תרע"אסעדון, פינחס בן אהרןפסקי הראש - 2 כר'

ירושליםתשע"טפסקי הרב בן ציון מאיר חי עזיאל - אורח חיים
ניו יורקתשכ"בטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)פסקי הרי"ד - 20 כר'

ירושליםתשמ"חטראני, ישעיה בן אליהו (ריא"ז)פסקי הריא"ז - 18 כר'
ליקוודתשנ"וליבס, יעקב מאירפסקי השלחן

חיפהתש"פרוטנר, מאירפסקי ומנהגי השל"ה
בני ברקתשנ"טשטרן, שמואל אליעזר (עורך)פסקי ומנהגי חתם סופר - 5 כר'

ברוקליןתשמ"חשלמה בן יהודה לייבוש מלובליןפסקי ושו"ת מהר"ש מלובלין - שלום בית
פסקי חזו"א

חיפהתשע"אעובדיה, יעקב בן שלמהפסקי חכמי המערב - 2 כר'
קושטא Istanbulרע"ה-ר"ףבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)פסקי חלה להרשב"א ז"ל

ירושליםתשע"ובן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)פסקי חלה לרשב"א <מהדורה חדשה>
ירושליםתרצ"ובן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)פסקי חלה לרשב"א עם ביאור קדושת לחם <כולל קונטר

ירושלים Jerusalemתש"הבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)פסקי חלה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הדניאל בן יעקב מהורודנהפסקי חמודי דניאל - 2 כר'

בני ברקתש"ססופר, משה בן שמואל - אולמן צבי אלימלך בן שלפסקי חתם סופר - 2 כר'



ניו יורקתשל"זיחזקיה ב"ר יעקב ממגדיבורגפסקי מהרי"ח - 3 כר'
בית שמשתשס"חיחיא בן יוסף בן צאלח - חובארה נריה בן חייםפסקי מהרי"ץ  <בארות חיים>

בני ברקתשנ"גיחיא בן יוסף בן צאלח - רצאבי, יצחק בן ניסיםפסקי מהרי"ץ <בארות יצחק> - 7 כר'
בני ברקתש"עיחיא בן יוסף בן צאלח - רצאבי, משה בן יצחקפסקי מהרי"ץ <בארות משה> - 2 כר'

בית שמשתשס"חיחיא בן יוסף בן צאלח - רצאבי, שלמה בן יצחקפסקי מהרי"ץ <בארות שלמה>
ירושליםתשס"ומתתיהו בן משולם דבלאנישפסקי מסכת מגילה

בני ברקתשע"וכהן, יעקב משהפסקי מרן בעל החוט שני - חול המועד
חמ"דחש"דכנרתי, עמיחי (עורך)פסקי מרן הראי"ה קוק לחג הפסח

כפר דרוםתשנ"טאחיטוב, אהודפסקי מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו - הלכות זרע
חולוןתשס"ופרזיס, משהפסקי משה - או"ח - (תרע - תרפג)
ירושליםתשס"טקליין, מנשה בן אליעזר זאבפסקי משנה הלכות - הלכות טהרה

ביתר עיליתתשע"אדינקלס, זושא בן ציון בן משהפסקי סדרי טהרה
ווארשא,תרנ"ב,דוראן, שמעון בן צמחפסקי ראש השנה מהרשב"ץ

בני ברקחש"דאבן-עטר, חיים בן משהפסקי ראשון לציון - ליקוט מתוך ספריו
ירושליםתשס"אהרשקוביץ, יצחק בן אפרים פישלפסקי רבותינו <צאנז> - נדה

ירושליםתשנ"דנתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלויפסקי רבי יוסף שאול - או"ח א
ירושליםתשס"הקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןפסקי רבי שלמה קלוגר - נדה
אשדודתשמ"חאשר בן יחיאל (רא"ש) - קלמנוביץ, חייםפסקי רבינו אשר - שבועות
ירושליםתשנ"טאשר בן יחיאל (רא"ש)פסקי רבינו אשר - מגילה

ניו יורקתשנ"זאור זרוע, חיים בן יצחקפסקי רבינו חיים אור זרוע - 4 כר'
ניו יורקתשנ"ברבי יוסף תלמיד ר' שמואל הרואה מבאמבערגפסקי רבינו יוסף

ניו יורקתשמ"זקלוזינר, מנחם מנדלפסקי רבינו מנחם מנדל קלויזנר - 3 כר'
ירושליםתשס"גסופר, אברהם שמואל בנימין בן משה - דויטש, אבפסקי רבנו הכתב סופר <עץ ארז>

יושליםתשע"טקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהן - אבינר, שפסקי רבנו
ניו יורק New Yorkתש"אטראני, ישעיה בן אליהו (ריא"ז)פסקי ריא"ז - הלכות נדה
ליוורנו Livornoתקע"גריקאנאטי, יעקב חי בן יצחק שמואל חייםפסקי ריקאנטי האחרונים

חש"דתשע"גאבינר, שלמה חיים הכהןפסקי שלמה - 6 כר'
בני ברקתשס"וגולדברג, אליהו בן יוסףפסקי שמועות - 5 כר'

מודיעין עיליתתשע"זרצאבי, יצחק - עומיסי, נתנאלפסקי שע"ה
ירושליםחש"דשניצר, שמואלפסקי תוספות על מסכת תענית

בית שמשתשפ"אכהן, יצחקפסקי תורה לשמה
ניו יורקתשמ"זתלמיד הרשב"אפסקי תלמיד הרשב"א
ירושליםתשס"אפיוטרקובסקי, אברהם בן חנוך דודפסקי תשובה - 4 כר'

ירושליםתשפ"ארבינוביץ, שמחה בן ציון אייזיקפסקי תשובות - 7 כר'
,[ויניציאה]רע"ט,איסרלין, ישראל בן פתחיהפסקים וכתבים



ירושליםתשל"אאיגר, עקיבא בן משהפסקים ותקנות
בית אלתשס"הכהן, הראל (עורך)פסקים ותשובות בעניין ישוב ארץ ישראל

ירושליםתשע"חכץ, אהרן אריהפסקים ותשובות
ונציה Veniceשס"הפורטו, משה בן יחיאל הכהןפסקים שפסקו אשלי רברבי

ירושליםתשכ"טפועלי אגודת ישראלפעולות התנועה
חמ"דתשמ"זעומיסי, יחיא בן יחיאפעולות צדיק
וילנה Vilnaתרמ"גבאקשט, אהרן דוד בן משהפעולת אדם

ירושליםתשמ"אשיק, אליעזר שלמהפעולת הצדיק - 2 כר'
פודגורזה Podgorzeתר"סצינגר, יצחק בן נחמן צביפעולת הצדיקים
תשס"הצפתעמאר, יעקב בן משהפעולת השכיר

בני ברקתשס"גצאלח, יחיא בן יוסף - רצאבי, משה בן יצחקפעולת צדיק <נוה צדיק> - 3 כר'
ניו יורקתשע"זטסלר, מרדכיפעולת צדיק לחיים
ירושלים Jerusalemתרע"גמאלצאן, יצחק בן שמואלפעולת צדיק לחיים

איזמירתרל"חפאלאג'י, חיים בן יעקבפעולת צדיק לחיים - אבות <מתוך עיני כל חי>
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"טבריש, אליעזר בן משה יעקבפעולת צדיק

ירושליםתשל"טצאלח, יחיא בן יוסףפעולת צדיק - 3 כר'
תל אביבתשל"טקארפי, דניאלפעולת ק"ק איטאליאני שבוויניציאה למען עניי  ארץ ישרא

ירושליםתשמ"טשוורץ, יואל בן אהרןפעולת שכיר
בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהפעלא טבא

לונדוןתשע"אקובץ תורניפעלים לתורה - 43 כר'
אמשטרדם Amsterdamתס"חפשיברום, מרדכי בן יעקבפעמון ורמון - 2 כר'

בני ברקתשל"גדיכטר, אליעזרפעמון זהב
ישראלתשל"הונה, יצחקפעמון זהב - קטעים מתוך הספר

ירושלים Jerusalemתרע"באנקאווא, רפאל בן מרדכיפעמוני זהב - 3 כר'
פירט Fuerthתקכ"טכ"ץ, דוד בן יוסףפעמוני זהב
תל אביב Tel Avivתשכ"דברוידא, זאב וולףפעמי גאולה
ירושליםתשכ"ושרגאי, שלמה זלמןפעמי גאולה

ירושליםתשמ"חגמליאל, שלום בן סעדיהפעמי העליה מתימן
בני ברקתש"נקובץפעמי יעקב - 76 כר'
ירושליםתשס"גרייס, משהפעמי מועד - 2 כר'

ירושליםתשמ"טבעילום שםפעמי שולמית
ירושליםתשע"זאבידן, משהפעמיים באהבה

ירושליםתשס"זקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןפעמים
בילגורי Bilgorajתרצ"גדיכטער, אליעזרפעמן זהב

אנטוורפןתשס"זאליוביץ, יוסףפענוח המסורה



ירושליםתשכ"האיזיקמן, יוסף בן אברהם מיכאלפענוח קץ אחרית הימים שבדניאל
ישראלתשנ"חיצחק בן יהודה הלויפענח רזא <רזא דמאיר>

מישקולץ Miskolcתרצ"חיצחק בן יהודה הלויפענח רזא - 5 כר'
ניו יורק1951פערל פון אונדזער תורה - כג-כג

מודיעין עיליתתשע"בחדש, אליהו יצחק בן רפאל נפתלי מנחם הלויפקודי הלוי
ירושלים Jeruasalemתשע"חגרינצייג, אליהו בן חייםפקודי העדה - 2 כר'

בני ברקתשס"זכולל הר"ןפקודי ישר <קובץ> - 4 כר'
ניו יורקתשס"וברייער, פנחס (מו"ל)פקודי משה

ירושליםתשמ"בגמליאל, שלום בן סעדיהפקודי תימן - מס החסות בתימן
ירושליםתשנ"טבעלז, שמואל דוד בן דוב בערישפקודיך דרשתי
ירושליםתשע"וטוויל, ישראל בן דוד שמעוןפקודיך דרשתי
ירושליםתשע"גדיין, נסים בן שלמהפקודיך הבינני
ירושליםתשע"דאבוחצירא, אלעזר בן מאירפקודת אלעזר

ירושלים Jerusalemתרמ"ז - תר"עבן טובו, רפאל אלעזר הלויפקודת אלעזר - א-ג
ניו יורקתשס"דטברסקי, אלעזר בן שלמהפקודת אלעזר
ירושלים Jeruasalemתשס"גכהנוב, אלעזר בן אורי מאיר הכהןפקודת אלעזר
ניו יורקתשס"ומנדלוביץ, יעקב אלעזרפקודת אלעזר

ירושליםחש"דזיו, יצחק ניסן הלויפקודת האהל - 3 כר'
ניו יורקתשע"גוויס, יואל סג"לפקודת הלוי - 2 כר'

ליוורנו Livornoתקס"דדרוהוביטשר, ישראל נחמן בן יוסףפקודת המלך
קראקא,תרמ"ד,טמפלר, דוב בריש בן מרדכיפקודת הצדיקים מדוב"ר טו"ב

מזכרת בתיהתשנ"זזלמנוביץ, אפרים בן יוסףפקוח נפש
ורשה Warsawתרצ"דפייבלזון, אליהו מאיר בן ברוךפקוח נפש
אזמיר Izmirתר"מפאלאג'י, חיים בן יעקבפר אחד
תל אביבתשל"דספר קהילהפראגה

ג'רבהתרע"דאבן-פקודה, בחיי בן יוסףפראיץ אלקלוב (תורת חובות הלבבות)
תל אביב1966ספר קהילהפראמפול

ווארשא,תרנ"ו-תרנ"ז,קרויזהאר, אלכסנדרפראנק ועדתו
תשפ"אפרלמוטרפרגינן

אשדודTunisתשס"המכלוף, כלפהפרד"ס להרמ"ך
תשע"הגליון שבועיפרד"ס לשולחן שבת - 2 כר'

לבוב Lvovתרמ"ואייכנשטיין, מנחם מנדל בן יצחק אייזיקפרד"ס מנחם צדק צדקה צדיק
ראש העיןתשנ"אעפג'ין, אבנר בן שלוםפרד"ס על חג החנוכה

תשע"טאבוטבול, אליהו בן אוריפרדס אליהו
ניו יורקתש"עמכון דמשק אליעזרפרדס אליעזר - 17 כר'



לונדוןתשע"בליפשיטץ, שבתיפרדס דבש - 2 כר'
זולצבך Sulzbachתקמ"ודישבק, דוד בן יואלפרדס דוד - 7 כר'
וינה Viennaתרל"ח - תרמ"בהולוב, דוד בן אברהםפרדס דוד - 2 כר'

פריינד, דוד יהודהפרדס דוד
תל אביבתשמ"חרוימי, דודפרדס דוד

ירושליםתרצ"גהורוויץ, ישעיה בן אשר יחזקאל הלויפרדס הארץ
יוהניסבורג, פרוסיה Jתרט"ואהרונזון, יוסף משה בן אהרןפרדס הבינה
ורשה Warsawתר"לשלמה בן יצחק (רש"י)פרדס הגדול

ירושליםתשל"בסגל, גדליה - חשין, אלימלךפרדס ההגדה השלם והמפואר
ירושליםתשל"בסגל, גדליה - חשין, אלימלךפרדס ההגדה השלם

ירושלים Jerusalemתש"פאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהפרדס החיד"א - 3 כר'
סדילקוב Sudilkovתקצ"ואהרונזון, יוסף משה בן אהרןפרדס החכמה
ניו יורק New Yorkתש"יהרשברג, יוסף בן בנימיןפרדס הלשון

מונסיתשע"והרשברג, יהושע העשילפרדס המועדים - 2 כר'
ניו יורקתשס"טפינחס בן דוד מסטאניסלאבפרדס המלך <מהדורה חדשה>

'בוצ'ץ Buchachתרס"חפינחס בן דוד מסטאניסלאבפרדס המלך
ירושליםתשע"טאבולעפיא, אברהםפרדס הספר

תל אביב יפותשל"דפרייברג, יעקב משהפרדס הרי"ם - 2 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרנ"זווייסבלאט, מנחם נחום בן יעקבפרדס הרמנים
חמ"דתשמ"זברסלואר, שמואל ב"ר דוד שאולפרדס התורה
ירושליםתשנ"חפרדס, בן ציון נסים בן אליהופרדס התורה

בני ברקתשל"אמשי זהב, אברהםפרדס התפלה - נר לדוד
ניו יורקתש"עוייסמנדל, חיים מיכאל דבפרדס חמד

בני ברקתשס"הדנציגר, יהודה משה בן אליעזר יצחקפרדס יהודה - 2 כר'
בני ברקמנדלבוים, דוד אברהםפרדס יוסף החדש - 5 כר'
פאצאנובסקי, יוסף בן משה יהודהפרדס יוסף השלם - 6 כר'

לונדוןתשט"זבוימגארטען, יוסףפרדס יוסף
אשדודתשס"זסקוסובסקי, יוסף זאב בן משה נחמןפרדס יוסף

פיוטרקוב Piotrkowתר"צ - תרצ"טפאצאנובסקי, יוסף בן משה יהודהפרדס יוסף - 3 כר'
ירושליםחש"דבצרי, יצחק בן דודפרדס יצחק - 3 כר'
ניו יורקתשפ"אגורדון, יעקב יצחקפרדס יצחק - 9 כר'

בני ברקתשע"טווייס, יצחק ישעיהפרדס ישעיה
נצרת עיליתתשע"זהרצל, ישעיהו בן מיכאל פנחס ליבושפרדס ישעיהו - 3 כר'

לייקוואודתשע"חמוזסון, ישראל יצחקפרדס ישראל
ירושליםתשמ"טגפנר, מנחם מנדל ראובןפרדס מנחם



ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"הוויליגר, מרדכי בן משהפרדס מרדכי <מהדורה חדשה> - בראשית
מונקץ' Mukachevoתרפ"חוויליגר, מרדכי בן משהפרדס מרדכי

בני ברקתשע"חפרץ, נסיםפרדס נסים - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתרצ"ו - תש"ומנקין, פתחיה בן אריה ליבפרדס פתחיה - 4 כר'

ירושליםתשמ"גמושקוביץ, צבי בן זאב מאירפרדס צבי
ירושליםתשע"האבן מוחא, רפאל מסעודפרדס רימונים <מהדורה חדשה> - ע"ז

ירושליםתשל"טאבן מוחא, רפאל מסעודפרדס רימונים
בני ברקתשע"גבוכריץ, רחמיםפרדס רימונים
לבוב Lvovתר"מברלין, יהודה יידיל בן אליעזרפרדס רימונים
ירושלים 1973Jeruasalemטנדלר, משה דודפרדס רימונים

מונקץ' Mukachevoתרס"וקורדובירו, משה בן יעקבפרדס רמונים <עסיס רימונים פלח הרימון>
סטו מרה Satu Mareתרפ"ח - תרצ"וכ"ץ, יואל בן מאירפרדס רמונים (חלק דברי שלום ואמת)

כתב ידכתב ידהלוי, אברהם בן דודפרדס רמונים עם פרי מגדים <כת"י> - 5 כר'
וילנה Vilnaתרכ"טאביגדור, משה יצחק בן שמואלפרדס רמונים - 8 כר'
סביונטה Sabbionetaשי"דאבן-שפרוט, שם טוב בן יצחקפרדס רמונים - 2 כר'

בני ברקתשע"זדיין, ניסים בן שלמהפרדס רמונים
סטו מרה Satu Mareתרפ"ח - תרצ"וכ"ץ, יואל בן מאירפרדס רמונים

קרקוב Cracowשנ"א - שנ"בקורדובירו, משה בן יעקבפרדס רמונים - 4 כר'
ישראלתשל"זזילברמן, שאול משה בן יצחק אייזיק אלימלךפרדס שאול - 2 כר'

ניו יארק,ת"שברגשטיין, שלום בן שמעון מרדכיפרדס שלום
ירושליםתשד"מגרוס, שמאי קהת בן משה נחום הכהןפרדס שמאי
בני ברקתשל"טגרוס, מרדכי בן צדוקפרדס שמחה

כפר חב"דתשס"חאדרעי, יעקבפרוזבול ושמיטת כספים בזמן הזה
ורשה Warsawתרע"בתלמוד בבלי. תרע"ב. ורשהפרוזדור לתלמוד

בואנוס איירסתשי"חספר קהילהפרוזשענע, בערעזע, מאלטש, שערשעוו, סעלץ
ג'רבה Djerbaתש"בהכהן, סאסי בן חואתיפרוכת המסך

ברלין Berlinתרע"בגרינברג, שמואל בן דוד הכהןפרופיסור ד"ר אברהם ברלינר
ירושלים Jerusalemתר"צרוגאלין, יהודה ליב בן שרגאפרורי אורה

חמ"דתשע"הקמפינסקי, מנחםפרורים לפורים
ירושליםתשס"באבינר, שלמה חיים הכהןפרורים משולחן גבוה - מתורתו של הרב יהודה לאון אשכ

ירושליםתשס"באשכנזי, יהודה ליאון בן דודפרורים משלחן גבוה
בני ברקתשנ"חפרורים משלחן גבוהפרורים משלחן גבוה - 5 כר'

ווארשא,תרס"ד,מרחביה, ירוחם פישל בן משה נפתליפרוש משלי שלמה
לונדוןתשכ"בגד, חיים יוסף איסר בן יצחק הלויפרושי הרשב"א והרד"ק על התורה

קושטא Istanbulר"צפירושים לרש"יפרושים לרש"י זצ"ל



ברלין Berlinתרכ"חקובץ מפרשיםפרושים על ספר איוב
תל אביב Tel Avivתש"חכץ, בן-ציון בן אברהם צביפרושים צדוקים קנאים נוצרים

תל אביבתשל"דספר קהילהפרושניץ - ספר זכרון קהילת פראשניץ
תל אביבתשכ"טספר קהילהפרושקוב, נדז'ין והסביבה

בני ברקתשע"טאבוהב, אלעזר אהרןפרותיך מתוקים - טו בשבט
ירושליםתשל"זכהנא-שפירא, אברהם אלקנהפרזים ומוקפים, פורים שחל להיות בשבת

וישאול-דה-סוס Viseuתרצ"חסובל, יוסף חיים בן מנחם דובפרח הגפן
אי ג'רבה,תש"זדמרי, פ'ראג'י בן גאליפרח לבנון

ורשה,תרפ"חווייסבלום, אליעזר ליפא בן ישראל חייםפרח לבנון - 2 כר'
ברלין Berlinתע"בפרץ, יהודה בן יוסף - קאוואליירו, יצחקפרח לבנון - 2 כר'
בני ברקתשס"בהכהן, אדיר בן שמעוןפרח מטה אהרון

ירושליםתשמ"הווברמן, פנחס דודפרח מטה אהרן - על אדמו"ר בעל שומרי אמונים
ירושליםתשנ"טסולובייציק, אהרן בן משהפרח מטה אהרן - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתס"גפרחיה, אהרן בן חיים אברהם הכהןפרח מטה אהרן - 2 כר'

טבריהתשע"וקוק, איסר דב בן נחום הכהןפרח מטה אהרן - בפסוקי התורה
ירושליםתשע"גזיין, ישועה בן אברהם שבאבופרח שושן <מהדורת ישמח לב>

ירושליםתשס"ואיפרגן, יעקב בן יצחקפרח שושן
ירושליםתשל"זהכהן, שושןפרח שושן
קושטא Istanbulתצ"בזיין, ישועה בן אברהם שבאבופרח שושן
קלוז' Clujתרפ"השכטר, נחום שמריהופרח שושן

ניו יורקתשל"אבלומנפלד, מאיר בן שלמהפרח שושנה
תשכ"חבאר שבעדמרי, אליהו חיפרחה הגפן - פתח הסמדר

לונדון Londonתרס"אסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירפרחי אביב
ניו יורק New Yorkתשי"דבוראק, אהרן דוד בן חיים נתןפרחי אהרן - 2 כר'

ירושליםתשס"ובן סמחון, אהרוןפרחי אהרן
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חדוברזינסקי, אהרן בן אליהופרחי אהרן
תל אביב Tel Avivתר"צכהן, אהרן בן יוסףפרחי אהרן
גלנטה Galantaתרפ"ו צ"ל: תרפ"זרייך, אליהופרחי אזב

ירושלים Jerusalemתרס"טלונאץ, אליהו משה בן כלב זאבפרחי אליהו - 2 כר'
וילנה Vilnaתר"לדייכס, ישראל חיים בן אריה ליב צבי הירשפרחי האביב

בני ברקתשס"דבטאון צעירי חסידי אלכסנדרפרחי הכרם - 24 כר'
לונדון Londonתרס"אלווין, מתתיהו בן מתתיהו הלויפרחי חמד
ירושלים Jerusalemתשי"גוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודפרחי חן

ברכיהתשנ"בהכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאפרחי כהונה <מהדורה חדשה> - 2 כר'
כזבלנכה Casablancaתש"חהכהן, מסעוד בן אליהופרחי כהונה



גרבהתשכ"אהכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאפרחי כהונה - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתס"טפרחיה, אהרן בן חיים אברהם הכהןפרחי כהונה
בודפסט Budapestת"שקאצבורג, דוד צבי בן משולם זלמן הכהןפרחי כהונה
ישראלתשס"וספר זכרוןפרחי מאיר
ניו יורקתשכ"אבלום, חיים יעקבפרחי רש"י

ירושלים Jerusalemתש"מנשר, אברהם בן אליהו חייםפרחי שושנה <מהדורה שניה>
באר שבעתשל"זהכהן, יוסף סוסו בן שאולפרחי שושנה
ירושלים Jerusalemתשי"גנשר, אברהם בן אליהו חייםפרחי שושנה
ברלין Berlinתרע"אבומבאך, יעקב מרדכי בן נפתלי הירץפרחי שושנים
לודתשנ"במונסונייגו, ידידיהפרחי שושנים
קושטא Istanbulתצ"דמשה בן אליהו מלובליןפרחי שושנים
ארם צובה Aleppoתר"עסתהון, מנשה בן מטלובפרחי שושנים

לייקוואדתשע"זבראון, שמואל בן משה בצלאלפרחי שמואל - יומא
בני ברקתשמ"גקובץפרחי תמרים

ניו יורק New Yorkתרפ"גטובנקין, משה אהרן בן יהודהפרחים בהלכה ואגדה
ירושלים Jerusalemתר"צ - תרצ"אגולדמאן, יעקב בן אשרפרט ועוללות - 2 כר'

ורשה Warsawתרפ"טאגודת הרבנים בפוליןפרטי כל
בני ברקתשס"אמן, אברהם ישעיהו בן מרדכי ליבפרי אברהם - 8 כר'
ירושליםתשס"גרוזנטל, אברהם דב בן משה אהרןפרי אדר - פסחים

תל אביבתשכ"דבגון, אהרן בן משה חייםפרי אהרן
ירושליםתשנ"וברנשטיין, אהרן בן ירוחם פישל - ברנשטיין, ירוחםפרי אהרן - תורת ירוחם

ירושליםתשס"ופסין, אהרן יהושעפרי אהרן
בני ברקתשנ"טראזינג, אברהם אפרים בן יעקב דודפרי איתן

ירושלים Jerusalemתשי"זזלוטניק, אליהו בן יחיאל מיכלפרי אליהו - 3 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרנ"ולווינשטיין, אלימלך בן ברוך שלמהפרי אלימלך
ירושלים Jerusalemתר"צרובינשטיין, אלימלך בן נחמן הכהןפרי אלימלך

בני ברקתשנ"חבוגרד, זאב בן אליעזרפרי אליעזר הלכות איסור הסתכלות בנשים
ירושליםתשע"אפולק, אליעזר בן ישראלפרי אליעזר - 6 כר'
תפרחתשס"זסופר, אפרים בן יוסף חייםפרי אפרים - 3 כר'

וילנה Vilnaתרל"זיפה, שלום אלחנן בן שמעון פרץ הלויפרי אשל
תל אביב Tel Avivתש"וגרוניס, אשר בן זאבפרי אשר

תשמ"טאלטר, יהודה אריה בן פנחס מנחםפרי ביכורים
בית שמשתש"פהגר, יצחק מאירפרי ביכורים - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"ופינקל, יצחק אייזיק בן משהפרי ביכורים
חמ"דחש"דמשפחת סבופרי בנים



לונדון - בני ברקתשס"חוולף, יוסף רפאל בן בנימיןפרי בנימין - ספר המצוות
ירושליםתשע"טהגר, ברוך בן נפתלי צביפרי ברוך

אנטוורפןתש"סוסינג, ברוךפרי ברוך - 3 כר'
בני ברקתשע"אריזל, ברוך מנחם בן יחיאל זאבפרי ברוך
ניו יורקתשנ"ונוף, גרשון בן אהרן אליהופרי גן

ירושליםתש"עהניג, אברהם בן אהרן הירשפרי גני - 17 כר'
ירושליםתשס"והניג, אברהםבן אהרן הירשפרי גני - הלכות רבית

ניו יורקתשע"ושמילאוויטש, מאיר יצחקפרי דהעץ
פוליןתרצ"חווישנוויץ, דוד אהרןפרי דוד

בני ברקתשנ"ופולק, רפאל דוד בן אברהם שמואלפרי דוד - קידושין
ורשה Warsawתרמ"ד - תר"נרבינוביץ, יוסף אהרן בן דוד דובפרי דוד - 2 כר'

צ'רנוביץ Chernovtsyתרכ"אהלוי, עזריאל דוב בן מנחם מנדלפרי דעה
ירושלים Jeruasalemתשע"זמיוחס, רפאל מיוחס בן שמואלפרי האדמה <מהדורה חדשה> - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתקי"ב - תקכ"גמיוחס, רפאל מיוחס בן שמואלפרי האדמה - 4 כר'
בני ברקתשנ"זהורוויץ, פינחס חיים בן אברהם זאב הלויפרי הארז

ירושליםתשע"חמזרחי, ישראל מאיר בן יוסףפרי הארץ <מהדורה חדשה> - ג
ירושליםתשס"זמנחם מנדל בן משה מוויטבסקפרי הארץ <מהדורה  חדשה>

תל אביבתשכ"הזייטשיק, חיים אפרים בן אשרפרי הארץ - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"טכהנוב, אלעזר בן אורי מאיר הכהןפרי הארץ

קושטא Istanbulתפ"ז - תרס"המזרחי, ישראל מאיר בן יוסףפרי הארץ - 4 כר'
קופיסט Kopysתקע"דמנחם מנדל בן משה מוויטבסקפרי הארץ - 4 כר'
ירושליםתשמ"אקובץפרי הארץ - 9 כר'

ניו יורקתש"נגרוס, קלונימוס זאב הכהןפרי הגן על פרי מגדים הלכות שבת - 5 כר'
ברוקליןתש"סגרוס, קלונימוס זאב הכהןפרי הגן - דיני יולדת, שו"ת בהל' נדה וטבילה

וילנה Vilnaתרכ"חכ"ץ, אביגדור מרדכי בן אברהם עזראפרי הדר
ירושליםתשס"גמרגולין, הדר יהודהפרי הדר

ירושליםתשמ"אפרידמן, פנחס בן יהושעפרי הדר - 3 כר'
חמ"דתשפ"אשי, מיכאל חנן בן שלמהפרי הדר - מועדים

אונגור Uzhgorodתרל"א - תרל"וברודא, אברהם בן שלמה זלמןפרי החג - 2 כר'
בילגורי Bilgorajתרצ"דרוזנברג, חיים בן יעקב שמעוןפרי החיים

ניו יורקתש"סישיבת חמדת ישראל באבובפרי הכרם - א - כה
זולקוה Zholkvaתקכ"זברודא, אברהם - אייבשיץ, יהונתן -  פאללאק, יהופרי הלולים
חמ"דחש"דוילשטיין, הלל בן דבפרי הלולים
ירושלים Jerusalemתרצ"אעשרת הדיברות. תרצ"א. ירושליםפרי הלימוד
בני ברקתשס"דבוכריץ, כדירפרי המגדן



בלטימורתשס"טקובץ ישיבת נר ישראלפרי העמלים - כתובות
מונקץ' Mukachevoתר"ס - תרפ"חנבנצאל, אלטר יחיאל בן יוסףפרי העץ ומנחת יחיאל - 4 כר'

שלוניקי Salonikaתקפ"אאלבעלי, יצחק בן ניסים משהפרי העץ
מונקץ' Mukachevoתרמ"ה - תרמ"זמודרן, יהודה בן ישעיהופרי העץ - א, ב

ירושליםתשנ"זפילץ, יצחק מרדכי בן חיים יעקבפרי הרים
בילגורייא,תרס"טצ'רקס, יצחק נח בן מאירפרי הרמז"ל, פרפראות לחכמה

ירושליםתשל"חדייטש, אליעזר חיים בן אברהם - סופר, בנימין בןפרי השדה - שו"ת וחידושים מכת"י
פקש Paksתרס"ו - תרע"הדייטש, אליעזר חיים בן אברהםפרי השדה - 4 כר'

ירושליםתשנ"ופרג, יצחק אייזיק בן שמעון הלויפרי השדה - 10 כר'
בני ברקתשע"אברינגר, יחזקאלפרי חביב - כיצד מברכין

אמשטרדםת"צדי סילווה, חזקיה בן דודפרי חדש - 6 כר'
בני ברקתש"סזליכה, יוסף עזרא בן סלמןפרי חדש - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"ואברהם חיים בן גדליה מזלוטשובפרי חיים - 4 כר'
ורשה Warsawתרס"טאפשטיין, חיים יהודה ליב הלויפרי חיים - 2 כר'

ניו יורקתשכ"אזייטשיק, חיים אפרים בן אשרפרי חיים
תל אביבתשמ"גטל, שלמה בן חייםפרי חיים
ירושליםתשע"אליבשיץ, דוב בער זאב וולף בן חייםפרי חיים

ירושליםתשנ"טמאסף תורניפרי חיים - 3 כר'
ירושליםתשע"אסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםפרי חיים

ירושליםתשנ"טספרין, חיים יעקב בן אברהם מרדכיפרי חיים - 7 כר'
נתניהתשע"דפלאטו, חיים יונה בן פסחפרי חיים - 3 כר'

בני ברקתשס"בפרידמן, חיים בן הללפרי חיים
פרמישלה Przemyslתרמ"דקנולר, חיים בן דודפרי חיים - 6 כר'

נאדיוואראד,תש"ג)שווארץ, חיים בן שרגא פייבלפרי חיים
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"טתאומים, יוסף בן מאירפרי חיים
סאיני Seiniתרצ"גפרידמאן, משה דוד בן יעקב פרץפרי חמד

חולוןתשס"חפרנג'י, חנןפרי חנן - 2 כר'
חמ"דחש"דלובצקי, יום טובפרי טוב - 3 כר'

ירושליםתשנ"זסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםפרי טוב
בני ברקתש"פהייזלר, יהושע אשר בן יוסףפרי יאה

בני ברקתשע"בינובסקי, ידידיה בן חיים עוזרפרי ידידות
בני ברקתשע"טספרא, ידידיהפרי ידידות - פסחים

ניו יורקתשס"חרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקפרי יהודה <יד יהודה>
ירושליםתשד"מאברמוביץ, יהודה זאב בן פנחספרי יהודה
בילגורי Bilgorajתרצ"הרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקפרי יהודה



ירושלים Jeruasalemתשע"גתנעמי, יהונתן בן אהרן אליהופרי יהונתן - נדרים
סט. לואיס St. Louisתש"טאייכנשטיין, מנחם צבי בן יהושע השלפרי יהושע
אנטוורפןתשס"זכולל אברכים זכרון יהושעפרי יהושע
וילנה Vilnaתרכ"זלאנג, יהושע בן משהפרי יהושע
ליקוודתשס"זרוזן, יואל אליעזרפרי יואל

אופקיםתשס"בהכהן, יוסףפרי יוסף - 2 כר'
וילנה Vilnaתרמ"ומאן, מאיר בן יוסףפרי יוסף
דרוהוביץ' Drogobychתרנ"זפאנצר, יוסף בן יהודה יצחקפרי יוסף
קייקוב, יוסףפרי יוסף
בני ברקחש"דרפאלוב, יוסף בן נתנאלפרי יוסף

ירושלים Jerusalemתרס"חזיוויטץ, משה שמעון בן יחזקאלפרי יחזקאל
ירושלים Jeruasalemתש"לאיזבי, אברהם מרדכי הכהן - שפירא, שלום - רובפרי יעקב
אופן Ofenתק"צהרצוג, יעקבפרי יעקב
תל אביבתשל"וניימן, יעקב אריהפרי יעקב

בני ברקתשס"טפרידמן, יעקב פרץפרי יעקב - 3 כר'
וילנה Vilnaתרמ"וקופשטיין, יעקב בן מרדכי סנדר הלויפרי יעקב
בני ברקתש"פרובין יעקבפרי יעקב
מודיעין עיליתתשע"דשיר, יעקב פנחספרי יעקב

ירושליםתש"סאיגוד החבורות דחסידי בוהושפרי יצחק - 6 כר'
וילנה Vilnaתרמ"א - תרע"גבלאזר, יצחק בן שלמהפרי יצחק - 2 כר'
בני ברקתשע"הולנסי, יצחקפרי יצחק - 3 כר'

גרודנו Grodnoתקנ"חיצחק אייזיק בן יקותיאל זלמן מפולוצקפרי יצחק - על ספר יצירה
וילנה Vilnaתקצ"דיצחק בן צבי הירשפרי יצחק

בני ברקתשכ"בלזנובסקי, יצחק בן חייםפרי יצחק - 4 כר'
ירושליםתשס"חפרץ, יצחק מאיר בן דודפרי יצחק - 2 כר'

לונדוןתשכ"טרודניק, יצחק בן אריהפרי יצחק
ירושלים Jerusalemתשנ"וגרוסברג, ירוחם פישל בן יחיאל חייםפרי ירוחם

ניו יורקתרצ"טצכנביץ, ירוחם זאב בן יעקב שרגאפרי ירוחם - ב
אלעדתשע"חפרנקל, ישעיהופרי ישע

ירושליםתש"לכולל אברכים זכרון ישראלפרי ישראל - 3 כר'
לונדוןתשנ"זפרץ, ישראל יהודהפרי ישראל
תל אביבתשכ"דצימרמאן, חיים ישראל בן פנחס יעקבפרי ישראל
ירושלים Jerusalemתש"טווייס, שמואל צבי בן משהפרי לבנון

בני ברקתשע"זרביוב, גדעון בן משהפרי מגדיו - 5 כר'
ירושליםתשס"התאומים, יוסף בן מאיר - קאהן, אברהם זאב בן ישפרי מגדים <פרי אבי> - 4 כר'



ניו יורקתש"לתאומים, יוסף בן מאיר - קויפמאן, זכריה מנחם מנפרי מגדים <פרח שושנה> - שחיטה
ירושליםתשנ"ותאומים, יוסף בן מאיר - רובינפעלד, דודפרי מגדים <המבואר> - 4 כר'

בני ברק Bene Berakתשמ"אתאומים, יוסף בן מאיר - פרקש, יוסף יחיאלפרי מגדים (פתיחה כוללת) - מבואר
בני ברקתשע"אאורטנר, דב בעריש בן נתן יהודהפרי מגדים הלכות לולב <ביאור קצר- ביאור ארוך>

ירושליםתש"עתאומים, יוסף - הולס, צביפרי מגדים הלכות סוכה <סוכת מגדים>
חמ"דחש"דתאומים, יוסף בן מאיר - רוטשילד, נתןפרי מגדים הלכות סוכה

בני ברקתשנ"דתאומים, יוסף בן מאיר - קובר, אהרן שמואלפרי מגדים הלכות שחיטה <שערי מגדים>
אשדודחש"דתאומים, יוסף בן מאיר - רובינפלד, משה בן יוסף פרי מגדים הערוך - שבת

ליקוודתשע"אווינמן, יוסף - כהנא, יששכר דבפרי מגדים השלם <משמרת שלום - ליקוטי מגדים> - בש
ליקוודתשע"אווינמן, יוסףפרי מגדים השלם <משמרת שלום - 2 כר'

פרנקפורט דאודר Franתקס"אשמואל בן אלכסנדר מהאלברשטאטפרי מגדים - 2 כר'
סיגט Sighetתרצ"התאומים, יוסף בן מאירפרי מגדים - 5 כר'

ירושליםתשס"טסטניצקי, יואלפרי מוסר
ישראלתשס"במשה בן יהודהפרי מחשבה - שבת
ורשה Warsawתרנ"הרוזנטאל, מרדכי אברהם אבלי בן טוביהפרי מרדכי אברהם

ירושלם,תרמ"הרוזנטאל, מרדכי אברהם אבלי בן טוביהפרי מרדכי
מירוןתש"פשוורץ, שמחהפרי משגבי

ניו יורקתשל"חליברמן, אברהם שלמה בן משה יהודה הכהןפרי משה - 2 כר'
בני ברקתשע"דסגל, משה מאיר בן יצחק דודפרי משה - 8 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"זהאלברשטאם, אהרן בן יוסף זאבפרי נאה
ירושליםתשמ"זטויסיג, אהרן בן יחזקאלפרי נפש חיה - א

ירושלים Jeruasalemתשס"גקובץ בימ"ד ללימוד תורת החת"ספרי סופר
ג'רבהתש"ב-תש"חעשוש, צגייר בן בנימיןפרי ע"ץ הדר - ב

פתח תקוהתשע"טגליונותפרי עמלינו
ירושליםתשס"גארמוני, משה חייםפרי עץ ארמוני - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשע"וקצין, יעקב בן שאולפרי עץ הגן <מכון טוב מצרים>
ירושלים Jerusalemתשפ"אקצין, יעקב בן שאולפרי עץ הגן <מכון מחקרי ארץ> - ב

ירושלים Jerusalemתרס"דבן זקן, שמואל בן שלמהפרי עץ הגן
רמת גן Ramat Ganתשנ"חישיבת רמת גןפרי עץ הגן - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"אקצין, יעקב בן שאולפרי עץ הגן - 2 כר'

בני ברקחש"דליברמן, יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונםפרי עץ הדר (עם תמונות בצבעים)
ניו יורק New Yorkתשי"באתרוג, יצחק דוד בן נחוםפרי עץ הדר - 7 כר'

ניו יורקתשמ"והרפנס, ישראל דודפרי עץ הדר
ורשה Warsawתרמ"זוונדרובסקי, אריה דוב בן יעקב פרץפרי עץ הדר
בני ברקתשע"גליברמן, יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונםפרי עץ הדר



ירושליםתשמ"זמארכוס, שלמה בן אהרןפרי עץ הדר - 2 כר'
וילנה Vilnaתרנ"זנחום שמעון בן נתן נטעפרי עץ הדר
מודיעין עליתתשס"טקראוני, יצחקפרי עץ הדר

ירושליםתש"ןרז, אלעזר זאב בן בן ציוןפרי עץ הדר - 4 כר'
ג'רבהתשי"אתיקונים. ט"ו בשבט. תשי"א. ג'רבהפרי עץ הדר
ירושלים Jerusalemתשי"זתיקונים. ט"ו בשבט. תשי"ז. ירושליםפרי עץ הדר
ירושלים Jerusalemתשי"טתיקונים. ט"ו בשבט. תשי"ט. ירושליםפרי עץ הדר
בני ברקתשע"בתיקונים. ט"ו בשבט. תשע"ב. בני ברקפרי עץ הדר

ניו יורקתשס"דשטיינברג, פרץ בן אלכסנדרפרי עץ החיים - 2 כר'
ירושליםתשד"מוויטאל, חיים בן יוסף - טייך, שמואלפרי עץ חיים <טעם הפרי>

צפתתשע"ווויטאל, חיים בן יוסףפרי עץ חיים <מרכבת יחזקאל>
אוהיותשל"טישיבת טלזפרי עץ חיים <סדרה חדשה> - א

טלזתרצ"טקובץפרי עץ חיים <קובץ לתורה ודעת> - 12 כר'
ליוורנו Livornoתר"ובלעיש, אברהם בן שלוםפרי עץ חיים ועפריה דאברהם

לידן Leidenתרי"בדה לוו, יעקב בן חייםפרי עץ חיים
ירושליםתרס"דהורביץ, שאול חיים בן אברהםפרי עץ חיים

דוברובנה Dubrovnoתקס"גוויטאל, חיים בן יוסף - אלישוב, שלמה בן חיים חיפרי עץ חיים - <עם הגהות הלשם בכת"י>
הרובישוב Hrubieszowתקע"טוויטאל, חיים בן יוסףפרי עץ חיים - 7 כר'

אמשטרדם Amsterdamתק"בחיים אביגדורפרי עץ חיים
ירושליםתשס"אקובץ כולל זכרון שמעוןפרי עץ חיים - פרק כיצד מברכין

גייטסהעדתשנ"וקרויס, חיים בן גבריאלפרי עץ חיים
ירושלים Jerusalemתרצ"השיפמאן, יהודה ליבוש בן דודפרי עץ חיים

ניו יורקתשע"הציטרון, משה בן אברהם אליעזרפרי עץ לחיים - 2 כר'
קרקוב Cracowתרצ"זמנחם מנדל בן משה מוויטבסקפרי עץ
ברונאתקמ"טשפיץ, יחיאל מיכל בן יצחק זקלפרי עץ

ניו יורקתשמ"בקובץ ישיבת עצי חיים סיגעטפרי עצי חיים - א
חמ"דחש"דולדנברג, שמואלפרי ערב - 2 כר'

ניו יורקתשס"אמאיר אברהם מטשאבהפרי צדיק <מהדורה חדשה> - בראשית, שמות
אור עציוןתשע"ורבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןפרי צדיק <מהדורת אור עציון> - קדושת שבת, שביתת ש

ברטיסלבה Bratislavaתקצ"טמאיר אברהם מטשאבהפרי צדיק
ליוורנו Livornoתק"חצרור, רפאל ידידיה שלמה בן ישועהפרי צדיק
ירושלים Jerusalemתרצ"חקצין, שאול (מעתוק) בן אברהםפרי צדיק

לובלין Lublinתרס"א - תרצ"דרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןפרי צדיק - 7 כר'
ברזילתשע"בפריד, משה יהודהפרי צדקה - בראשית, שמות

ניו יורקתשמ"אבלומינג, ראובן יצחק בן בן ציוןפרי ציון - 2 כר'



לבוב Lvovתרכ"האייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקפרי קדש הלולים - 2 כר'
תוניסתרנ"אלוי, צמח בן נתןפרי קדש

בני ברקתשע"דאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקפרי קודש הלולים <עם הוספות מכת"י>
אורשובה Orsovaתרפ"חאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקפרי קודש הלולים
ירושליםתשכ"אוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודפרי קודש הלולים

ירושלים Jeruasalemתשע"וזלזניק, דב אהרןפרי ראשית - ב"ב פרק יש נוחלין
קרית ספרתשע"טכהן, שלמה בן רפאל דניאלפרי רפאל
סיגטתרמ"חיהודה בן משה מלובליןפרי שבת

ירושליםתשע"אאייזנברג, שלוםפרי שלום - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ובלומנפלד, מאיר בן שלמהפרי שלמה
ניו יורק New Yorkתרפ"ודאכוביץ, צבי הירש בן שלמה זלמןפרי שלמה
ורשה Warsawתר"עהולצברג, יעקב שלמה בן אברהםפרי שלמה
חמ"דתשע"חבעילום שםפרי שמואל

ירושליםתשע"זבצלאל, שמואל בן אברהםפרי שמואל - 3 כר'
ירושליםתשל"השטיין, זלמן שמואל בן פסחפרי שמואל - 3 כר'

ירושליםתשנ"זסומפולינסקי, מרדכיפרי שמחה
ירושליםתשמ"וקובץ - ישיבת אור אלחנןפרי שמחה - 4 כר'

ירושליםתשע"חשפירא, שמחה בונםפרי שמחה - כריתות
ניו יורקתשע"בכץ, שמעוןפרי שמעון - 4 כר'

בני ברקחש"דאבן-עטר, חיים בן משהפרי תאר <מהדורה חדשה> - 2 כר'
וינהתק"עאבן-עטר, חיים בן משהפרי תאר

נובי דבור Nowy Dworתקנ"ומרגליות, יהודה ליב בן אשר זליגפרי תבואה - 2 כר'
כרמיאלתשע"בכולל קרן אורהפרי תבונה - בבא בתרא

ברוקליןתשמ"דכהן, יצחק משה בן יוסףפרי תבונות - 2 כר'
בני ברקתשפ"אפרי תואר <יפה פרי - יפה תואר> - בשר בחלב

ניו יורקתשל"חקובץ כולל תו"י דרבינו יואל דסאטמארפרי תמרים - 44 כר'
בני ברקתשל"והלוי, יעקב ישראלפריו בעתו - 4 כר'

בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהפריו יתן בעתו
פנמהתש"עפרץ, יוסף בן מיכאלפריו יתן - 2 כר'

ירושליםתשנ"דכהן, מנחם בן משהפרישת כהן
ירושליםתשנ"בפרינץ, אליעזר ליפמןפרנס לדורו

ירושליםתשנ"טפרינץ, אליעזר ליפמןפרנס לדורות
בני ברקתשע"בהלוי, הלל יצחקפרנסה טובה
ירושליםתשנ"בזכאי, אהרןפרנסה טובה
ירושליםתשנ"השיק, אליעזר שלמהפרנסה טובה



ווארשא,תרנ"טלווינזון, יהושע בן אברהם הלויפרנסים בישראל - ר' יעקב קאפל טהעבן
לבוב Lvovתרכ"הזלנפריינד, אברהם אבלי בן חיים מאיר זאבפרס אבות

ירושלים Jerusalemתש"חקרויס, שמואל שמשון ליב בן מאירפרס ורומי בתלמוד ובמדרשים - 2 כר'
ירושליםתשנ"חגמליאל, שלום בן סעדיהפרסום ישועות ה' ליהודים בתימן

ליוורנו Livornoתר"כהגדה של פסח. תר"ך. ליוורנופרסומי ניסא
ניו יורקתשע"בווייס, צבי הירשפרסומי ניסא
טבריהתשנ"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןפרסומי ניסא
ירושליםתשע"אקליין, מנשה בן אליעזר זאבפרסומי ניסא

ירושליםתש"לשטיינברג, אברהםפרסומים בענייני הלכה ורפואה
תל אביבתשכ"טביוגרפיותפרסי עירית תל אביב יפו

ירושלים Jerusalemתרצ"גגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביפרסי פרסיץ
ורשהתרצ"בקנטרוביץ', פנחספרעמד ווערטער בוך

ירושלים Jerusalemתשנ"ושטרן, בצלאל בן אברהםפרפאות למשנה
קרית ספרתש''פבלוך, דניאל יהודה בן אברהםפרפראות בדברי חז''ל

צפתתשס"זיבלונסקי, יצחקפרפראות בנחל
בני ברקתשנ"באביגל, שמעון בן חנניהפרפראות בשבעה שערים

ניו יורק New Yorkתרע"חסאדובסקי, שלמה בן יהודה ליב יעקבפרפראות לחכמה וגופי הלכות - א
תוניס Tunisתרס"דזרקא, יוסףפרפראות לחכמה ויוסף חי

ירושליםתשל"בגאלאנטי, משה בן יהונתןפרפראות לחכמה
ניו יורקתשל"וגולדשטיין, נחמן בן צבי אריהפרפראות לחכמה
ירושלים Jerusalemתר"עוויגודר, חיים יהושע זליג בן יהודה ליבפרפראות לחכמה
שקלוב Shklovתקמ"הליפשיץ, נח בן אברהםפרפראות לחכמה

ניו יורקתשנ"זרבינוביץ, ברוך פינחס בן אליעזר חייםפרפראות לחכמה - 2 כר'
מרגיטה Marghitaתרצ"טברכר, יעקב זאב בן צבי הכהןפרפראות למקראות

בית שמשתשע"בכהן, יצחקפרפראות לשלחן שבת
ירושליםתשד"מבקר, מנחםפרפראות לתורה - 5 כר'

בני ברקתשל"חפרידמן, נתן צביפרפראות לתורה
ברלין1910לאווענשטיין, יעקב קאפילפרפראות
ירושליםחש"דצוריאל, משהפרפראות
בילגורי Bilgorajתרפ"טקרמר, אשר זליג בן יוסףפרפראות

בני ברקתשע"הרובינשטיין, משה בן אליעזרפרפרת אליעזר
בני ברקתש"ערובינשטיין, משה בן אליעזרפרפרת התורה - א

בני ברקתשס"דרובינשטיין, משה בן אליעזרפרפרת משה - 3 כר'
פירט Fuerthתקס"זרפאפורט, שמחה בונם בן צבי הירש כהנאפרפרת רשב"ץ

ירושלים Jeruasalemתשע"זאבידן, דן בן אברהם משהפרפרת



ורשה Warsawתר"נאלעזר בן זאב וולף הכהןפרק אבות <אבות דר' אלעזר, תפארת דוד>
ירושליםתשל"טב, חיים שלמהפרק אלו מציאות מפורש ומבואר עם עבודות לתלמידים

פרג Pragueש"סאליהו בן אשר הלוי אשכנזיפרק אליהו
ירושליםתש"סמאלר, משהפרק השואל מבואר

ירושליםתשמ"חגינזבורג, שמאיפרק זכרונות
ירושליםתשל"גפרק חדש בתולדות הכותל המערבי

ירושלים,תש"יתלמוד בבלי. תש"י. ירושליםפרק כיצד מברכין
ירושליםתשמ"גזכריה, שבתיפרק מתשעים שנות היסטוריה יהודית ברובע המוסלמי ב

ירושליםתשס"אמאלר, משהפרק שור שנגח את הפרה מבואר
בני ברקתשס"טאזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א) - ועקנין, שלמה מיפרק שירה <ככר לאדן - אדני הקדש>

ירושליםתש"עבן מנחם, משהפרק שירה <שירת הבריאה>
מודיעין עיליתתשס"טבעילום שםפרק שירה <שירה חדשה הקצר>

מודיעין עיליתתשס"טבעילום שםפרק שירה <שירה חדשה>
ירושליםחש"דגולדברגפרק שירה <המאיר>

'לודז Lodzתרצ"דגליקסמן, ברוך בנדיטפרק שירה <זמרת הארץ, ברכת השיר, מבי"ט>
ירושליםתשס"הטראני, משה בן יוסף (מבי"ט) - אזולאי, חיים יוסףפרק שירה <עם ביאור המבי"ט והחיד"א>

וילנה Vilnaתרנ"טיחיאל בנימן בן יצחק הכהן מפאלאצקפרק שירה <פרק בשיר>
בני ברקתשס"גפרנקל, שלמהפרק שירה <שירת שלמה>

חש"דבעילום שםפרק שירה המבואר ע"פ שירת יחיאל
בני ברקתשס"הקורמן, אליעזר בן נתנאל אלימלך מנחםפרק שירה השלם <שינויי נוסחאות, לקט פירושים>

ירושליםתשע"דגוטמן, צביפרק שירה עם ביאור השירה הזאת
מודיעין עיליתתשע"בהסגל, משה בן אברהםפרק שירה עם ביאור מבריותיו אחכם

בני ברקתשס"טהלוי, הלל יצחק בן אהרן יצחקפרק שירה עם ביאור נשמת השיר
רחובותתשס"דנשיא, דניאל בן יחזקאלפרק שירה עם פירוש אמרי חמודות

ירושליםתשס"גשוורץ, יואל בן אהרןפרק שירה עם פירוש דבר ירושלים - זמרה וניגון בראי ה
בני ברקתשס"גגולדשטוף, יאירפרק שירה עם פירוש יאיר הבוקר

בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהפרק שירה עם פירוש פה דוד
ירושלים Jeruasalemתשנ"זלוינגר, ישראל מאירפרק שירה עם תמונות

ירושלים Jeruasalemתשנ"זעורך: לוינגר, ישראל מאירפרק שירה
ונציה Veniceשכ"זאבות. שכ"ז. ונציהפרקי אבות <נחלת אבות>
וילנה Vilnaתקצ"ואבות. תקצ"ו. וילנהפרקי אבות <דרך אבות>

יוהניסבורג, פרוסיה Jתרי"טאבות. תרי"ט. יוהנסבורג, פרוסיהפרקי אבות <נשמת חיים ועגת אלי'>
לובלין Lublinתרמ"חאבות. תרמ"ח. לובליןפרקי אבות <גמילת חסדי אבות>

ברדיוב Bardejovתרס"האבות. תרס"ה. ברדיובפרקי אבות <ר' לוי יצחק מברדיטשוב והמגיד מקאזניץ>
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"אאבות. תרפ"א. פיטרקובפרקי אבות <פסקי משנה, מנחת יצחק, ליקוטי יצחק>



לובלין Lublinתרפ"טאבות. תרפ"ט. לובליןפרקי אבות <דברי בינה>
לודז' Lodzתרצ"דאבות. תרצ"ד. לודזפרקי אבות <מדרש חכמים>

קלינורדין Kleinwardeתש"גאבות. תש"ג. קלינורדיןפרקי אבות <בית לוי, בית ישראל>
ניו יורק New Yorkתשי"גאברבנאל, יצחק בן יהודה . נחלת אבות - משה בןפרקי אבות <נחלת אבות>
ירושלים Jerusalemחשדאזולאי, אברהם בן מרדכי - שיק, ישראל שמעון בפרקי אבות <ר"א אזולאי>
פקש Paksתרס"זבמברגר, משה אריה הלויפרקי אבות <ר"י נחמיאש>

ירושליםתשנ"בבן עבו, משה בן מסעודפרקי אבות <דרך ישרה>
ניו יורקתשס"בהרבנים הסופריםפרקי אבות <זכרון סופרים>

ירושלים Jerusalemתר"ןחאלימי, אברהםפרקי אבות <זכות אבות>
ורשה Warsawתרל"טטונקלאנג, ישראל מרדכי בן זאב יוסףפרקי אבות <מלי דאבות>

חמ"דתשע"וטייכטהאל, ישכר שלמהפרקי אבות <משנה שכיר>
ירושליםתשמ"חכנאפו, יוסף בן משהפרקי אבות <פירושי ר' יוסף כנאפו>

ירושליםתשע"בלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י) - שעיו, רחמים משפרקי אבות <ע"פ האר"י ז"ל>
תשנ"במאזוז, שושן בן כמוספרקי אבות <אבא שאול - מעשה שושן - מעשה שלום>

ניו יורק New Yorkתר"עמאירסון, זרח בן מאירפרקי אבות <טוב ויפה>
קרקוב Cracowשל"ומוראפטשיק, יחיאל מיכל בן ידידיהפרקי אבות <מנחה חדשה>

ירושלים Jerusalemתשע"דפאפו, אליעזר בן יצחקפרקי אבות <אורות פלא>
בני ברקתשנ"זצאלח, יחיא בן יוסף - ונה, יצחק - רצאבי, יצחקפרקי אבות <פי' מהרי"ץ, פעמון זהב, מלי דאבות>

ירושליםתשכ"חרבינוביץ, יצחק יעקב בן נתן דודפרקי אבות <דברי בינה>
קרקוב Cracowתרמ"טרובינשטין, מרדכי בן דוד צביפרקי אבות <דורש לפרקים>

ניו יורקשטרהאלי, שמחה פנחספרקי אבות <דברי אבהן קדישין>
ירושליםתשע"דשטרנבוך, משה בן אשרפרקי אבות <טוב טעם ודעת>

תל אביב Tel Avivתש"ישצ'רנסקי, מאירפרקי אבות <מתנת אבות> - 2 כר'
מודיעין עליתתשע"הירום, נתן צביפרקי אבות במחיצת החפץ חיים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"טמהריל, אהרן שלמה בן כתריאלפרקי אבות העולם הקדמונים <פאה בקמה>
תל אביב Tel Avivתש"ךלוי, אליעזר בן אליקיםפרקי אבות מפורשים

ניו יורקתשכ"בגולדין, חייםפרקי אבות מתורגם ומפורש באנגלית
בני ברקתשס"זשרהזאהן, אליהו בן יצחק אייזיקפרקי אבות נשמת חיים, עגת אליהו

ורשה Warsawתר"כאבות. תר"ך. ורשהפרקי אבות עם ארבעה פירושים מגאוני ארץ
ירושליםתשס"זבן עמי, אלוןפרקי אבות עם פירוש אדני פז

רחובותתשס"בנשיא, דניאל בן יחזקאלפרקי אבות עם פירוש אמרי חמודות
פרנקפורט דמיןתרפ"אלהמן, מ.פרקי אבות עם פירוש בגרמנית - 2 כר'

סטו מרה Satu Mareתרצ"ואזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהפרקי אבות עם פירוש זרוע ימין
ירושליםתשנ"אדוד הנגיד בן אברהםפרקי אבות עם פירוש מדרש דוד (בעברית וערבית) <מכ

ירושליםתשנ"גדוד הנגיד בן אברהםפרקי אבות עם פירוש מדרש דוד (בעברית וצרפתית)



תל אביבתשמ"זוייזר, אשרפרקי אבות עם פירוש
ירושלים Jeruasalemתשכ"חלנדר, אריהפרקי אבות עם פירוש

ברלין Berlinתר"חאבות. תר"ח. ברליןפרקי אבות עם רש"י ורבינו יונה
ורשה Warsawתרכ"הרייז, משה בנימין בן יצחקפרקי אבות עם שני ביאורים <דברי דוד ושלמה, יד איש י

ירושליםתשי"דאבות. תשי"ד. ירושליםפרקי אבות עם שרח ערבי
אלעדתשס"חעמית, שגיבפרקי אבות תושיע בנים

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"אאבות. תרפ"א. פיטרקובפרקי אבות
תל אביבתשמ"חשטאל, אברהםפרקי אבות

ירושליםתשמ"גאבינר, שלמה חיים הכהןפרקי אהבה בין איש לאשתו
פזרו Pesaroר"פאליהו בן אשר הלוי אשכנזיפרקי אליהו

ירושליםתש"סגיפטר, מרדכיפרקי אמונה <שעורי דעת> - א-ב
ירושליםחש"דרבי שלמה מזוועהילפרקי אמונה בטחון

תל-אביב,תש"גפרקי אמונהפרקי אמונה
ביתר עיליתשיפמן, חיים הלויפרקי אמונה
ניו יורקתשע"טשטרן, מנחם מנדלפרקי ברירה
כרמיאלתשס"זישיבת עטרת התלמודפרקי גבורה

תש"יבן מרדכי, נ.פרקי גמרא - אלו מציאות
ירושלים,תשט"ועציון, יצחק רפאל בן שרגא פייבל הלויפרקי דינים

ורשה Warsawתרי"בלוריא, דוד בן יהודהפרקי דרבי אליעזר <עם ביאור הרד"ל>
קושטא Istanbulרע"דפרקי רבי אליעזר. רע"דפרקי דרבי אליעזר <דפו"ר>

לבוב Lvovתרכ"זפרקי רבי אליעזר. תרכ"ז - ברודא, אברהם אהרןפרקי דרבי אליעזר <בית הגדול>
ירושליםתשס"ופרקי רבי אליעזר. תשס"הפרקי דרבי אליעזר <מהדורת זכרון אהרן> - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשע"ווויינטרויב, נח גד בן יעקב דודפרקי דרבי אליעזר עם פירוש טוב עין
סביונטה Sabbionetaשכ"זפרקי רבי אליעזר. שכ"זפרקי דרבי אליעזר
לבוב Lvovתרי"חפרקי רבי אליעזר. תרי"חפרקי דרבי אליעזר
ורשה Warsawתרל"דפרקי רבי אליעזר. תרל"דפרקי דרבי אליעזר

בילגורי Bilgorajתרפ"דגיפשטיין, יהושע בן בצלאל זאבפרקי הגיון
בני ברקתשס"בארגון בני הישיבותפרקי הדרכה לבן תורה

ירושליםתשע"טרבינוביץ, לוי בן גמליאל הכהןפרקי הדרכה
ירושליםתשמ"אבן אריה, חייםפרקי הלכה על הלכות כבוד חברים

לובלין Lublinתרמ"ואליעזר שו"ב מזיטומירפרקי הנאזר
ירושלים Jerusalemתשמ"וטראוויש, צבי דבפרקי הנהגת הבית - א
תל אביב Tel Avivתש"דישורון, אברהםפרקי הסתכלות בטבע

בני ברקתש"ניברוב, צבי בן משהפרקי השנה - אוסף מאמרים
ירושליםתשכ"דנריה, משה צבי בן פתחיהפרקי ולוזי'ן



אפרתתשס"גשמוקלר, משה שמואל - שורין, ישראלפרקי ולוזין - מאתיים שנה ליסוד אם הישיבות
תל אביבתשל"בקליינמן, משה בנימין (לזכרו)פרקי חזון ומעש

פרקי חייו ויצירתו של יחזקאל אראלי
ירושליםחש"דטננבוים, יצחק מתתיהופרקי חיים <רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל>

נחליםתשמ"וספר זכרוןפרקי חיים <ר' חיים נטעי>
תל אביבתשל"גגרדי, נתןפרקי חיים של חלוץ דתי - 2 כר'

רמת גןתשנ"חגמליאל, חייםפרקי חיים
ירושליםתש"ןכהנא, חיים מאירפרקי חיים
ירושלים Jerusalemחש"דספר זכרוןפרקי חיים
חמ"דחש"דפנחסי, שמואל בן משהפרקי חינוך

ישראלתשמ"גרוטשטיין, אליהופרקי כפר פינס
ישראלתשמ"וקופרמן, יהודה בן אברהם שמחהפרקי מבוא לפירוש הכתב והקבלה על התורה

ירושליםתשכ"וכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלפרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי
וויקליףתשנ"בגיפטר, מרדכיפרקי מועד - 2 כר'
ירושליםתשנ"וביבאס, שמואל בן אברהםפרקי מחשבה - א

ירושליםתשנ"וטאובר, עזריאל בן אהרןפרקי מחשבה - 7 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"ומלמד, עזרא ציון בן רחמים ראובן הכהןפרקי מנהג והלכה

תל אביבתשנ"חהעדני, מהלל <יעקב בן שלום מהלה>פרקי מקרא
ירושליםתשנ"האלמושנינו, משה בן ברוךפרקי משה <מכון הכתב>

ירושלים Jeruasalemתש"לאלמושנינו, משה בן ברוךפרקי משה - 2 כר'
לבוב Lvovתקצ"דמשה בן מימון (רמב"ם)פרקי משה
נויורק,.[תרפ"א]משנה. תרפ"א. ניו יורקפרקי משנה

ירושליםחש"דקרישבסקי, משהפרקי משניות ליארצייט בביאור ע"ט
וויקליףתשנ"אגיפטר, מרדכיפרקי עיון - מכות
ירושליםתשע"גוולבה, שלמהפרקי קנין דעת

ירושלים Jerusalemתש"יהכהן, מרדכי בן חנוך חייםפרקי שואה
ירושליםתשע"אבעילום שםפרקי שימוש

מנטובה Mantuaתכ"אמונסיליצ'י, חנניהפרקי שירה <מספרים תהלות ה'>
ונציה Veniceתכ"דפרקי שירה. תכ"דפרקי שירה <שיח יצחק - שער שמעון>

מנטובה Mantuaתכ"אפרקי שירה. תכ"אפרקי שירה
ירושליםתש"פפרנקל, ישעיהו יצחקפרקי תולדות משפחת קראא הארטשטיין

בית מאירתשע"דישיבת הרי יהודה בית מאירפרקי תורה ומוסר
וויקליףתש"לגיפטר, מרדכיפרקי תורה - 2 כר'

חיפהחש"דבהט (בכשטיץ), יעקבפרקי תלמוד <מקור ופירוש רש"י> - 3 כר'
חיפהחש"דבהט (בכשטיץ), יעקבפרקי תלמוד <ערוכים ומבוארים> - 4 כר'



ברוקליןתש"לזאהן, שלום שכנא בן חיים יצחק יעקבפרקי תשובה וגאולה
ירושליםתשל"אשמואל בן חפני גאוןפרקים  נוספים מספר הערבות והקבלנות

ירושליםתשע"בהנקין, יהודה הרצל בן אברהם הללפרקים בהבנת מאורעות זמנינו
ניו יורקתשל"דמיסקי, צבי יוסףפרקים בהוראה
ירושלים Jerusalemתרצ"טמשה בן מימון (רמב"ם). מיוחס לופרקים בהצלחה

ראש העיןחש"דיצהרי, מרדכיפרקים במורשת יהדות תימן
ירושליםתשל"בכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלפרקים במחשבת החסידות
פרדס חנה Pardes Hanתשכ"דישראלי, שאול בן בנימיןפרקים במחשבת ישראל
ירושליםתש"לכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלפרקים במשנת החסידות

בני ברקתשס"זסופר, משה בן שמואלפרקים במשנת מרנא החתם  סופר  - תורת החינוך
ירושליםתשל"והדרי, ישעיהופרקים במשנתו העיונית של הרב קוק - 2 כר'

תל אביבתשמ"דפרדס, חיים מאניס בן אברהם יששכר הלויפרקים במשנתו של המהר"ל מפראג
ירושליםתשל"השטינברג, אברהםפרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו

חוליןתשנ"בפרי (פרידמן), יצחק בן אפריםפרקים בתולדות היהודים בהונגריה בימי הביניים
רמת גןתשל"הזימר, יצחק בן חנוךפרקים בתולדות היהודים בנסיכות אנסבך

ירושליםתשל"גבן פורת, יהודה - בן-ציון, יהושע - קידר, אהרןפרקים בתולדות הישוב היהודי
תל אביבתשל"אמלאכי, אליעזר רפאלפרקים בתולדות הישוב הישן

ירושליםתשל"חהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלפרקים בתולדות המדפיסים העברים
חמ"דתשל"גכהן, יונהפרקים בתולדות התנועה הדתית הלאומית

ירושליםתשמ"טבן יעקב, אברהםפרקים בתולדות יהודי בבל - 2 כר'
אשדודתשס"אמאירוביץ, ישראל בן אברהם אשר זעליגפרקים בתולדות ישראל - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשל"חכהן, יחזקאלפרקים בתולדות תקופת התנאים

ירושליםתשכ"חכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלפרקים בתורת החסידות
כפר חב"דתש"פמעיינותיךפרקים יסודיים בתניא

ניו יארק,תרצ"ההרכבי, אלכסנדר בן יוסף משהפרקים מחיי
ירושליםתש"ןשמואל בן חפני גאוןפרקים מן ספר מבוא התלמוד

ירושליםתש"פמכון שפתי צדיקיםפרקים מתולדות אדמו"ר ראי"ה מקאפיטשניץ
ורשהתרצ"הנוננשין, אפריםפרקים מתולדות היהודים בטשורטקוב

ירושליםתשע"ופלינטשטיין, נפתלי הירץפרקים נבחרים מתולדות הרה"ק האוהב ישראל מאפטא
ניו יורקתשט"זבטאון האקדמיה העברית בארה"בפרקים - 3 כר'
ירושליםתשכ"זקובץפרקים - 2 כר'

ירושליםתשע"חלמברסקי, מאירפרקליטים ליום הדין
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"טדגלין, אהרן צבי זליג הירש בן חיים נחוםפרשגן

ירושליםתש"פפוזן, רפאל בנימיןפרשגן - 4 כר'
ירושלים Jerusalemחש"דגרילק, משהפרשה ולקחה - 2 כר'



תל אביבחש"דגרילק, משהפרשה ופשרה - 2 כר'
בני ברקתשס"חצוברי, יוסף בן יעקבפרשה מפורשה <תאג'> - 5 כר'

,[תל-אביב],תשי"ח]כהנא, אליהו אהרן בן משה אריהפרשה מקורות הישוב
טבריהתשמ"חקוק, איסר דב בן נחום הכהןפרשה סדורה
חמ"דחש"דבעילום שםפרשה שנשנית

קיבוץ דליהתשס"בספר קהילהפרשוב
ירושליםתשנ"בלוי, יצחק בן יעקבפרשיות בספרי הנביאים - 3 כר'

תל אביבתשמ"ובוקסנבוים, יעקב (מהדיר)פרשיות מהווי יהודי איטליה במאה הט"ז
מודיעין עליתתשפ"אשורקין, יעקב משה בן מיכלפרשיות רבינו תם
אמשטרדם Amsterdamתר"צ - תרצ"ושלמה בן יצחק (רש"י)פרשנדתא - 3 כר'

רמת גןתשס"זסלוטניק, יוסףפרשנות התלמוד של הרי"ד הזקן
ירושליםתשכ"בעמנואל, יונה בן מרדכיפרשנים ופוסקים אחרונים בפירושו של הרב ש"ר הירש ע

ירושלים Jerusalemתרמ"דחאגיז, משה בן ישראל יעקבפרשת אלה מסעי - 2 כר'
בני ברקתשס"והלפרין, שמואל חיים דודפרשת אשת חיל

בני ברקתשס"וויז'ניצר, מנחם מנדל (עורך)פרשת גדולת מרדכי
חמ"דתש"ערייזמן, מרדכי יצחק בן רפאל בנימין (עליו)פרשת גדולת מרדכי

ירושליםתשנ"ברוזאניס, יהודה בן שמואל - אוחנה, יצחקפרשת דרכים <קונטרס פרשת דרכים>
בני ברקתשפ"ארוזאניס, יהודה בן שמואלפרשת דרכים <ליקוט> - א (בראשית)

ירושליםתשס"הרוזאניס, יהודה בן שמואלפרשת דרכים <מהדורה חדשה>
קרקוב Cracowתרמ"היולס, יעקב צבי בן נפתליפרשת דרכים זוטא

ורשה Warsawתרל"טרוזאניס, יהודה בן שמואלפרשת דרכים - 4 כר'
שלוניקי Salonikaתקי"חסורנאגה, שמואל בן מאירפרשת הכסף
ניו יורקתשמ"אפילאפף, מנשהפרשת הכסף

סט. לואיס St. Louisתרפ"טגרינברג, יעקב בן שלמהפרשת המועדים
בני ברקתשנ"ורוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבפרשת המים

ירושלים Jerusalemתרצ"ח - תשט"זבן מנחם, יצחק מאיר בן מנחם מנדלפרשת המלך - 3 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"וגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צביפרשת המלך

ירושליםתשס"חאייזנבך, י.פרשת המן עם ליקוט לחם מן השמים ונפלאותיו
אמשטרדם Amsterdamתצ"דמילדולה, רפאל בן אלעזרפרשת העיבור
לונדוןתשע"במכון תורת חסדפרשת העקדה

ירושליםתשמ"גמלצר, פיבלפרשת השבוע והפטרתה
בני ברקחש"דחש"מפרשת השבוע לאם ולבת בישראל
ירושליםתשס"ומלמד כהן, רחמיםפרשת השבוע - רעיונות חינוכיים

בני ברקתשע"בשכטר, ישעיה בן ישראל אברהםפרשת השבוע - 5 כר'
ורשה Warsawתרנ"ואלטשולר, אליעזר מרדכי בן צביפרשת מרדכי



ירושלים Jerusalemתרצ"אאסבעוני, מרדכי בן יעקבפרשת מרדכי
סיגט Sighetתרמ"טבנט, מרדכי בן אברהם ביהאפרשת מרדכי
אונגור Uzhgorodתרכ"והורוויץ, מרדכי בן צבי הירש הלויפרשת מרדכי
קעמעטשעתר"צלאנאראוויטש, מרדכי בן משהפרשת מרדכי
בריסק דליטאתרע"גפולאק, ישראל בן יצחקפרשת נדרים
בני ברקתשע"דעמרם, אריה - כהן, נחוםפרשת נזיר

ירושליםתשפ"ארפאלי, נחוםפרשת סת"ם
ירושלים Jerusalemתרס"טאוחנא, רפאל בן חייםפרשת רא"ה - 2 כר'

בני ברקתשס"אנידאם, אלעזר בן מכלוףפרשת רבית
ירושליםתשס"חקופרמן, יהודה בן אברהם שמחהפרשת שופטים

ירושליםתשנ"גקרפ, צבי משהפרת חטאת
אזמיר Izmirתרכ"חאלפאנדארי, יוסףפרת יוסף

ונדסבק Wandsbeckתפ"זיוסף יסל בן דוב ברפרת יוסף - 2 כר'
פרנקפורט דמין Frankfתרע"דנובל, נחמיה צבי בן יוסףפרת יוסף
ורשה Warsawתרמ"דרוזין, יוסף בן יצחקפרת יוסף

ליקוודתשע"וביבר, אברהם זאבפשוטו כמשמעו - 5 כר'
סט. פטרבורגתרנ"חווייסברג, יצחק יעקבפשוטו של מקרא

ירושליםתשכ"גכשר, שמעון בן מנחם מנדלפשוטו של מקרא - 2 כר'
ירושליםתשס"חקופרמן, יהודה בן אברהם שמחהפשוטו של מקרא - 2 כר'

בני ברקתשמ"גקניגסופר, מנחם אריה בן יעקב יהודהפשוטו של מקרא
ירושלים Jeruasalemתשס"חר"י מסורת התלמודפשט במגיד

ירושליםתשס"זרוזנפלד, נתנאל אהרןפשט בעיון - יבמות
ורשה Warsawתרמ"דהיילפרין, יצחק בן אליעזר ליפמאןפשט הש"ס

ירושליםתשע"אמנורה, שלמה בן חיים מרדכיפשט והגיון במקרא - 5 כר'
בני ברקתשל"חמנורה, שלמהפשט והגיון במקרא - א בראשית

ירושליםתש"סשטרנבוך, משה בן אשרפשט ועיון - 5 כר'
בני ברקתשע"זפאלי, אליהו בן נחפשטא דקרא

ירושלים Jeruasalemתשע"דשינקר, ברכיהופשטה של מגילה
מינץ Mainzתרמ"חיעקב מווינהפשטים ופרושים
ברלין Berlinתרפ"ז - תרפ"טהלר, חיים בן ישראלפשיטא - 2 כר'
קרקובתר"ץהורוויץ, מיכאל בן חיים אריה ליב הלויפשיטי דספרא

תל אביבתשל"גספר קהילהפשיטיק
תל אביבתשל"דספר קהילהפשייטש

ירושליםתש"טאונגר, מנשהפשיסכע און קאצק
ישראלתשכ"דספר קהילהפשמישל



ירושליםתש"נשלמון, ש.פשעי הציונות בהשמדת הגולה
ירושליםתשנ"הבן פורת, מנשה בן יוסף מאילייהפשר דבר שקל הקודש <קרית ארבע>

תשע"בסלומון, ישי בן יוחנן דודפשר דבר - מצות הפשרה ודיניה
ווארשא,תר"הרייפמאן, יעקב בן צבי הירשפשר דבר

חמ"דחש"דשטרנפלד, שרגא פייבלפשר דבר - 9 כר'
חמ"דתשע"וגולדברג, זלמן נחמיה בן אברהםפשר הפשרה

ירושליםתשכ"גהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלפשרה בין שני שלוחי צפת באמשטרדם
ירושליםתשס"גהלוי, יצחק בן משהפת לחם <מכון הכתב>

ליוורנו Livornoתקנ"דחאבילייו, אלישע מירקאדו בן שלמהפת לחם
חולוןתשס"הפרזיס, משהפתבג המלך

בני ברקתשס"זדיקמן, אורי בן שמואלפתגמי אורייתא - 2 כר'
אשדודחש"דלייפער, מרדכי ישכר בער בן אברהם אבאפתגמי אורייתא - 7 כר'
בני ברקתשע"אפוגלבלט, שמואל יוסף בן שרגא ראובןפתגמי אורייתא - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"טיודיץ, יעקב יוסף בן חייםפתגמי המלך שלמה ומוסרו
לומזה Lomzaתרע"באדלמאן, מרדכי יצחק בן שמחה ראובןפתגמי התלמוד

ניו יורק New Yorkתש"גהורוויץ, אלכסנדר זיסקינד בן יעקב מאירפתגמי חז"ל בחרוזים
בני ברקתשנ"זגרינבוים, נפתליפתגמים נבחרים

ירושלים - בית שמשתשס"הגליון התאחדות אברכים דר"י מסאטמארפתגמין קדישין - 2 כר'
ורשה Warsawתרפ"יהושע אברהם בן ישראלפתגמין קדישין

ירושליםתשע"אבן חיים, אברהם בן דודפתוחי ארבעת המינים
נהריהחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודפתוחי חותם <המבואר> - 3 כר'
ניו יורקתשע"גאנג'יל, אברהם המכונה ג'ילבי אשירפתוחי חותם <מהדורה חדשה>

ירושליםתשנ"אאביחצירא, יעקב בן מסעודפתוחי חותם - 3 כר'
שלוניקי Salonikaתקע"טאנג'יל, אברהם המכונה ג'ילבי אשירפתוחי חותם

ירושליםתש"מבירדוגו, פתחיה מרדכי בן יקותיאלפתוחי חותם - א
ירושליםתשנ"אסופר, משה בן שמואלפתוחי חותם
בני ברקחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןפתוחי חותם
בני ברקתשכ"הקניג, נתן צבי - טוקצינסקי, שמואלפתוחי חותם

ירושליםתשס"אבן חיים אברהם בן דודפתוחי משפט (שו"ת)
ירושלים Jerusalemתרס"הוויטאל, חיים בן יוסףפתורא דאבא
ורשה Warsawתרנ"טשפירא, אברהם עבר בן שמואלפתח אברהם

חמ''דתשפ''אבעילום שםפתח אליהו המבואר
אשדודתשס"באבא, אליהופתח אליהו - 3 כר'
בני ברקתשע"חהכהן, אליהופתח אליהו - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתרנ"ו - תר"צילוז, אליהו בן אברהםפתח אליהו - 3 כר'



חמ"דתשע"חקשתיאל, אליעזרפתח אליהו
ונציהש"ולא נודע שם מחברופתח דברי <מתוך דקדוקים>

ירושלים Jeruasalemתשע"גברקאי, יהודה יעקבפתח דבריך יאיר
פתח תקוהתש"נשטיינר, פנחס הכהןפתח דבריך

ירושליםתשנ"האביחצירא, דוד בן מסעודפתח האהל <מהדורה חדשה> - 5 כר'
כתב ידכתב ידצאלח, יחיא בן יעקבפתח האהל (כתב יד)

נהריהחש"דאביחצירא, דוד בן מסעודפתח האהל המבואר - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"גאביחצירא, דוד בן מסעודפתח האהל - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתר"עאברהם בן יהודה ליב מפרמסלאפתח האהל - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"טאוטרמאן, חיים משולם קויפמאן בן שיימאן הכהןפתח האהל - 2 כר'
ירושליםתשנ"חאיתן, פנחספתח האהל - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשל"טבלום, רפאל בן שמואלפתח האהל
ירושליםתשע"אמילר, יצחק בן מנשה יוסף הלויפתח האהל - 2 כר'

עדן Adenתרנ"דעמוד, יחיא בן יוסףפתח האהל
ירושליםתשס"השעיו, משה רחמיםפתח האהל

ליוורנו Livornoתר"ובלעיש, אברהם בן שלוםפתח הבית <פרי עץ חיים ועפריה דאברהם>
בני ברקתש"סווייל, צבי אברהם בן אליעזרפתח הבית - 4 כר'
דירנפורט Dyhernfurthתק"פטיקטין, אברהם בן גדליהפתח הבית - 7 כר'

תוניסתרפ"זיצחק בן ישועה הכהןפתח הדביר - יצחק ירנן
אזמיר Izmirתרט"ו - תרל"גפונטרימולי, חיים בנימין בן חייאפתח הדביר - 4 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אלוריא, חיים פינחס בן שלמה זלמן צביפתח הדעת - 2 כר'

בילגורי Bilgorajתרע"אקאלישר, צבי הירש בן שלמהפתח הדעת
מרכז שפיראתשס"טמרגלית, ערן משהפתח ההגדה במשנת השפת אמת

וילנה Vilnaתרצ"וקארליץ, פסח בן משהפתח החדוש
ירושליםתש"עקיבוביץ, יחיאל מתתיהו בן חיים שרגאפתח הלכה - 6 כר'
ירושליםתשע"בקיבוביץ, יחיאל מתתיהו בן שרגאפתח הלכה - 2 כר'

אשדודתשע"דאפשטיין, אלעזר דודפתח הסוגיא - 12 כר'
מודעין עליתתשס"וקובץ חידושי תורה מרבני העיר מודיעין עיליתפתח העיר

בני ברקתשע"באנגלרד, משה בן אריהפתח העירוב - 3 כר'
ליקוודתשע"וצוויג, ישראל בן יחזקאל אברהםפתח הקרפף
ירושליםתשע"במקורות וביאורים לשלחן ערוךפתח השלחן

נובי דבור Nowy Dworתקמ"במרדכי בן יהודה מראדיןפתח השער ופתחי יה
בני ברקתשס"חאשלג, יהודה ליב הלויפתח השער

זולקוה Zholkvaתקס"אאליעזר ליפמאן בן יהודה ליב סג"לפתח התשובה ונחמות ישעיה
בני ברקתש"פבעילום שםפתח לאוצר - 2 כר'



ירושליםתשל"טשוורץ, יואל בן אהרןפתח לדופקים בתשובה
ירושליםתשס"דרבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהןפתח לנו שער

ירושליםתשס"טפיש, יקותיאל זלמן זאב בן יעקב יחזקיהפתח לסידור הרש"ש
בני ברקתשס"טארנפלד, שמואלפתח עינים החדש - ז <חלק העיונים>

בני ברקתשס"חדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבפתח עינים החדש - 7 כר'
בני ברקתשס"טוויינברגר, יהושע אהרן צבי בן משהפתח עינים השלם

מונקץ' Mukachevoתרל"דאבות. תרל"ד. מונקץ'פתח עינים
ליוורנו Livornoתק"נאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהפתח עינים - 3 כר'
ירושליםתשכ"חמשה בן יקר אשכנזיפתח עינים - 2 כר'

ורשה Warsawתר"זעזריאל בן אליהופתח עינים
ליוורנו Livornoתרל"ח - תרמ"אפריצי, בן-ציון רפאל הכהןפתח עינים

ירושלים Jeruasalemתשע"חרז, פנחס בן אלעזר זאבפתח שערי שמים - 3 כר'
ירושליםחש"דגלזרסון, מתתיהופתח תקוה
תל-אביבתרצ"טסלמון, אברהםפתח תקוה

ורשה Warsawתרמ"ה-תרמ"טפוקס, ישעיהו בן אברהםפתח תקוה - ב
ברטיסלבה Bratislavaתרנ"טשוסבורג, גבריאל בן יהושע השילפתח תשובה

תל אביבתשכ"טהורוויץ, פינחס חיים בן אברהם זאב הלויפתחא זוטא (שרגא המאיר) - נטילת ידיים
ירושליםתשע"חהורוויץ, פינחס חיים בן אברהם זאב הלוי - שנבלגפתחא זוטא - תיקוני עירובין - פתחי שערים <מהדורה ח

לונדון Londonתשי"זהורוויץ, פינחס חיים בן אברהם זאב הלויפתחא זוטא - 7 כר'
חמ"דחש"דשוב, מריםפתחה בחכמה

מעלותחש"דכהן, מאורפתחו לי פתח - א
חמ"דחש"דוייס, רפאלפתחו של אולם
כרם ביבנהתשע"וישיבת כרם ביבנהפתחו שערים

חמ"דחש"דוייס, רפאלפתחון פה - 2 כר'
קוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןפתחון פה

טבריהתשע"חאוירבאך, אברהם דב בן שלמה זלמןפתחי אברהם - 7 כר'
לייקאוודתשע"בגולדשטיין, אברהם בן יצחק אליעזרפתחי אור - חנוכה, פורים

תל אביבתש"פמכון באר אליהופתחי אור - שער המזלות והגורלות
חדרהתשע"דאפשטיין, אלעזר דודפתחי אמונה - 5 כר'

פתח תקוהתשע"אכולל יום הששי, פ"תפתחי אמונה - ביכורים
אופקיםתשע"טאייזנבך, ישראל אריה בן שלמהפתחי אשרי - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשס"הבוקשפן, צבי בן יואלפתחי דעה - רבית

ירושליםתשע"זטופיק, ישראל בן משהפתחי דעת
בני ברקתשס"זעזריאל, ישראל בן מרדכיפתחי דעת

ירושלים Jeruasalemתשע"טפטרובר, משה אברהםפתחי דעת - 3 כר'



בני ברקתשס"ודיין, נסים בן שלמהפתחי הלב
אופקיםתשס"גכהן, דוד חי בן מרדכיפתחי הלכה - שבת
חש"דלרנר, צבי יוסףפתחי הלכה - שבת

ישראלתשס"בפארסט, בנימין עובדיהפתחי הלכה
ביתר עליתתשע"זאסולין, תמיר ישיפתחי הלכות - 5 כר'

בני ברקחש"דלרנר, צבי יוסף בן דוד פישלפתחי המבוי - פ"ק דעירובין
ירושליםחש"דשמעון, שלום דב בן שמעוןפתחי זבים

ירושלים Jeruasalemתשע"זבלויא, יעקב ישעיהפתחי חושן <מהדורה חדשה> - 9 כר'
ירושליםתשמ"זבלויא, יעקב ישעיהפתחי חושן - 9 כר'

ורשה Warsawתרמ"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)פתחי חכמה ודעת - 2 כר'
קדימהתשע"טביגל, אביחי יצחק בן משהפתחי חכמה - ענווה וגאוה

בני ברק Bene Berakתשע"גלרנר, צבי יוסף בן דוד פישלפתחי חכמה - 2 כר'
בני ברקתשע"בעזריאל, ישראל בן מרדכיפתחי טהר - נדה, מקוואות

בית שמשתש"פאמסלם, יצחק בן אברהםפתחי טהרה - 2 כר'
בני ברקתשמ"גיעקובוביץ, בן ציון בן משולם שרגאפתחי טהרה
בית שמשתשס"השניידר, יחזקאל בן דוד מנחםפתחי טהרה

ברלין Berlinתע"איששכר בר בן משה פתחיהפתחי יה - 3 כר'
לבוב Lvovתקנ"טמרדכי בן נפתלי הירץפתחי יה

ירושליםתשפ''אגולדשטיין, יוסף בן מרדכיפתחי יוסף
מודיעין עיליתתשע"הרותן, צבי דב בן זאבפתחי יחוד

ליקוודתשע"גבוכהלטר, יצחק גבריאלפתחי יצחק - עירובין
ישראלתשע"זשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקפתחי כלאים
ירושליםתשס"חשוסטר, מאיר הכהןפתחי מאיר
ירושליםתשל"טאויערבאך, דוד בן אברהם דבפתחי מגדים
ירושליםתשמ"בוינגוט, שמואל יהודהפתחי מגדים

ירושלים Jeruasalemתשע"גמייזלס, מנחם דן בן יהודה אריהפתחי מגדים - 2 כר'
ירושליםתשנ"בשוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןפתחי מהרש"ם
ליקוואדתשס"טכץ, שאול בן צבי אלימלך הכהןפתחי מוקצה
ביתר עיליתתשע"זחזן, יששכר בן בן ציוןפתחי מזוזות

ירושלים Jeruasalemתשע"דבלויא, יעקב ישעיהפתחי מקוואות
ורשה Warsawתרע"ב - תרע"דהורנבלאס, פתחיה בן יצחקפתחי משפט - 2 כר'

בני ברקחש"דיחזקאל, משה. גרג'י, מרדכיפתחי משפט - הלכות הונאה
לבוב Lvovתקס"זכ"ץ, משולם בן יואל הכהןפתחי נדה
ביתרתשס"חפוטאש, אהרן דוד בן שמעוןפתחי נדה
בני ברקתשס"זשניידר, יצחק בן דוד מנחםפתחי נזיר



בני ברקתש"פשניידר, יחזקאל בן דוד מנחםפתחי סוגיות - פאה
בני ברקתשע"בשניידר, יצחק - שניידר, יחזקאלפתחי סוכה
וילנה Vilnaתרמ"גגולדשטיין, מרדכי זאב בן אריה דובפתחי עולם

חמ"דתש"פארז, עזרא בן יעקבפתחי עזר - 6 כר'
ורשה Warsawתרס"גהורנבלאס, פתחיה בן יצחקפתחי עזרה

בני ברקתשס"חלרנר, צבי יוסף בן דוד פישלפתחי שבת - 2 כר'
תשס"זאיזראעל, יצחק ארון בן משה אליהופתחי שמועות - בעניני גניבה וגזילה

בית שמשתשע"חפרוסקין, נחום שלמה בן יהושעפתחי שמעתתא - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"חהורנבלאס, פתחיה בן יצחקפתחי שערים <מהדורה חדשה>

אומן, יחיאלפתחי שערים על שערי תשובה - שער א
ירושליםתשל"ובן מנחם, נפתליפתחי שערים
ירושליםתשע"הגורן, עמי בן יונהפתחי שערים
ירושליםתשנ"וגורן, עמיפתחי שערים

ורשה-בני ברקתר"ע - תש"נהורנבלאס, פתחיה בן יצחקפתחי שערים - 2 כר'
דירנפורט Dyhernfurtתקע"טוויינגוט, יששכר בן יהודה ליבפתחי שערים - 3 כר'

ניו יורקתשט"זוינטרויב, ישראל אליהופתחי שערים - א
ורשה Warsawתרמ"חחבר, יצחק איזיק בן יעקבפתחי שערים
ווילנא,תרמ"א,לינטופ, פינחס בן יהודה ליב הכהןפתחי שערים
ונציה Veniceשנ"המשיש, שלמה בן יצחקפתחי שערים
ברוקליןתשנ"דשכטר, אהרן ארי' בן שרגא יצחק - אוירבך, אורי בפתחי שערים

לונדוןתש"כשרמן, יצחק שלמה יואל בן שמואלפתחי שערים - עירובין
ורשה Warsawתרמ"ו - תרמ"טפוקס, ישעיה בן אברהםפתחי תבונה - 2 כר'

מודעין עליתתש"פאלבז, מרדכי בן יעקבפתחי תורה בענין מעשה בראשית
ירושליםתשס"גהורנבלס, פתחיה בן יצחקפתחי תורה - 2 כר'

בני ברקתשע"גשניידר, יצחק בן דוד מנחםפתחי תורה
ירושליםתש"עשפיגל, יעקב שמואלפתחי תפילה ומועד

וילנה Vilnaתרל"האיסרלין, ישראל איסר בן מרדכיפתחי תשובה
ירושליםתשנ"בשוורץ, יואל בן אהרןפתחי תשובה - מדריך להלכות תשובה

בית שמשתשע"חשרגא, אברהם בן אהרןפתחי תשובות - 2 כר'
ירושליםתשנ"הברמסון, יוסףפתחים לתולדות החכמה הפנימית וגדוליה

חמ"דחש"דרינדורף, מאירפתחת שקי ותאזרני שמחה
ניו יורקתשע"האבראהאם, נחוםפתי יאמין לכל דבר

ניו יורקתשמ"דגיפטר, מרדכיפתי מנחה
קנדהתשנ"דתאומים, יוסף בן מאיר - רייך, שמואל זאבפתיחה כוללת לפרי מגדים הלכות פסח ע"פ הדק היטב
ירושליםתשנ"התאומים, יוסף בן מאירפתיחה כוללת לפרי מגדים ופתיחות להל' שבת ויו"ט



ירושליםתשנ"גתאומים, יוסף בן מאיר - טלסניק יצחקפתיחה כוללת לפרי מגדים
ירושליםתשנ"ותאומים, יוסף בן מאירפתיחה כוללת לפרי מגדים

בני ברקתש"עצארום, יהודהפתיחה לארבעים ושמונה קניני התורה
בני ברקתשס"חאשלג, יהודה ליב הלוי - אשלג, ברוך שלום הלויפתיחה לחכמת הקבלה <אור ברוך - 2 כר'

בני ברקתשס"טאשלג, יהודה ליב הלויפתיחה לחכמת הקבלה וספר האילן
בני ברקתשנ"חאשלג, יהודה ליב הלויפתיחה לחכמת הקבלה

זולקוה Zholkvaתקנ"טלונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרןפתיחות ושערים <עיר גבורים>
בני ברקתשע"בזכריש, אלעזרפתיחת בקבוקים ואריזות בשבת

ישראלחש"דפוקס, יעקבפתיחת דין שהיא גמרו
ניו יורקתשע"זרוזמן, יונתן הלויפתיחת האגרות - 2 כר'

פרג Pragueת'שפירא, יצחק בן נח כ"ץפתיחת הלב - 2 כר'
עקס לע בעןתשנ"אברנד, יצחק בן וולף זאבפתיחת שערי העיר

ירושליםתש"ןשוורץ, יואל בן אהרןפתיל וגדילים
בני ברקתשמ"אקיש, חנניה יום טוב ליפאפתיל חיי - 2 כר'

לובלין Lublinתרס"דליינר, גרשון חנוך בן יעקבפתיל תכלת
פרג Pragueשע"חמרדכי בן אליעזר יונה מלבובפתיל תכלת
ראש העיןתשנ"געפג'ין, אבנר בן שלוםפתיל תכלת

מודיעין עיליתתשפ"בשפיצר, נפתלי ברוך בן שלוםפתילי ברוך - 3 כר'
חמ"דתשנ"דמכון לב אריהפתיתין משולחן גבוה (גור) - 2 כר'

פתיתין משלחן גבוה - פרשת זכור מחיית עמלק
ראשון לציוןתשס"ומוסדות נזר ישראלפתיתין משלחן גבוה

ירושליםתשנ"השוהם, הללפתק הפלא
ירושליםתשנ"גשוורץ, יואל בן אהרןפתרון הלכתי לבעיית השמיטה בתקופתנו

ווארשא,תרל"ט,אלמולי, שלמה בן יעקבפתרון חלומות - 2 כר'
ניו יורקתרצ"חמזאה, אליהו מרדכי הכהןפתרון חלומות
ונציה Veniceשפ"גרבינו האי גאון (מיוחס לו)פתרון חלומות
ירושליםתרס"אשמעון חכםפתרון חלומות

וילנה Vilnaתרל"א - תרל"הלאנדא, יצחק אליהו בן שמואלפתשגן הדת - 5 כר'
בני ברקתשס"חסלושץ, מרדכי אליהו בן חיים משה אהרןפתשגן הכתב <פירוש על אלפא ביתא> צורת האותיות

אמשטרדם Amsterdamתק"לוינטורה, מרדכיפתשגן הכתב
רחובותתשע"וישיבת מאור התלמודפתשגן הכתב - כתובות

בני ברקתשמ"טלוי, אברהם בן יצחק - לוי, נתןפתשגן הכתב - דברות אברהם
אלג'יר Algiersתרמ"ו-תרנ"דמעם לועז. תורה. תרמ"ופתשגן הכתב
ג'רבהתרצ"טמעם לועז. תורה. תרצ"טפתשגן הכתב

בני ברקתשע"אויסברג, שמעון בן ברוך מאירפתשגן כתב הדת - 3 כר'



תל אביבתשכ"בספר קהילהצ'יז'יבה - טשיזשעווע ספר יזכור
ירושליםתשע"וגרטנר, מנחםצ'יקווער 2
ירושליםתשע"וגרטנר, מנחםצ'יקווער

חמ"דתשע"זפריינד, אברהם מנחםצא מדירת קבע
חמ"דחש"דבעילום שםצא מן התיבה

בני ברקתשל"דיאנאווא, יעקבצאינה וראינה <בלשון הקודש> - 4 כר'
ירושליםתשכ"וצאינה וראינהצאינה וראינה <עם פנינים יקרים> - 2 כר'

וילנאתרמ"טיאנאווא, יעקבצאינה וראינה - 4 כר'
לודחש"דבן נאיים, יוסף בן יצחקצאן יוסף, כל חדש

בית שמשתשע"דבצרי, דוד בן מנחםצאן קדשים
ורשה Warsawתרל"חשור, אברהם חיים בן נפתלי צבי הירשצאן קדשים - 4 כר'
ניו יורקתשל"הרוטשטיין, שמואל - ניסנזון, שצאנזער חסידות

תל אביב Tel Avivתש"יאמיתי, גדליהוצאצאי עשרת השבטים
תל אביבתשל"זספר קהילהצאקובץ

בני ברקתשמ"טשטרית, צוריאלצב"א מרו"ם - מילה
ירושליםתשס"ווידר, אהרןצבא אהרן - 3 כר'
בני ברקתשס"השטיינברג, צבי אליהוצבא הלוי - 22 כר'

בני ברקתשנ"בסגל, אברהם צבי בן חיים שלום הלויצבא המלך
בני ברקחש"דסגל, אברהם צבי בן חיים שלום הלויצבא העבודה

ירושליםתשנ"הוידאל, נסיםצבא השמים - 14 כר'
ירושליםתשנ"זקבץ, אבנר בן ציוןצבא מרום
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חלווין, צבי הירש בן אריה ליב מברליןצבא רב

ריגה Rigaתרפ"טאופנהיים, צבי יעקב בן מיכאל יצחקצבי גאון יעקב
ניו יורקתשמ"טזקהיים, צבי הירשצבי הסנהדרין - 4 כר'

חמ"דחש"דבעילום שםצבי וחמיד ודגיג
ירושליםתשנ"זספר זכרוןצבי וחמיד
וילנה Vilnaתרע"ארוזאנסקי, צבי הירש בן נחמיהצבי וחמיד
וילנה Vilnaתרמ"בשור, צבי בן מנחם נחוםצבי וחמיד

ניו יורק New Yorkתש"כפרידמאן, צבי הירש בן מנשה שמחהצבי חמד - 10 כר'
וילנה Vilnaתר"עקוזלובסקי, משה מנחם מנדל בן יצחקצבי ישראל
וילנה Vilnaתרנ"חקילמיסקי, ישראל בן צבי הכהןצבי ישראל
קוגל, פנחס שלמהצבי לבית

ווילנא,תרנ"גשולמאן, קלמן בן ירוחם פישלצבי לכל הארצות
ירושליםתשכ"דאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקצבי לצדיק

ניו יורקתשס"ובראוור, מיכאל בן משה הכהןצבי לצדיק - 2 כר'



בני ברקתשנ"טדומב, צבי בן יהושע (עליו)צבי לצדיק - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתר"עלווין, צבי הירש בן אריה ליב מברליןצבי לצדיק
ברוקליןתשל"זרודניצקי, דודצבי לצדיק

בני ברקתשס"ושפירא, יהושע צבי מיכל בן יעקב קופל - דבליצקי,צבי לצדיק - קונטרס שריד מעיר
ירושלים Jerusalemתשי"דשפירא, יהושע צבי מיכל בן יעקב קופלצבי לצדיק - 2 כר'
פרמישלה Przemyslתרצ"זשפירא, צבי אלימלך בן דוד מבלוזובצבי לצדיק - 7 כר'

בני ברקתשס"זמייזליק, צבי ליפא בן חיים דניאל - מייזליק, יהושעצבי לשבת <צבי לאורייתא> - ד
בני ברקתשס"גמייזליק, צבי ליפא בן חיים דניאלצבי לשבת - 3 כר'

לובלין Lublinתרס"אפדר, צבי אריה בן נצבי עדיו לגאון
חמ"דחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןצבי קדש

בית אלתשס"האבינר, שלמה חיים הכהןצבי קודש - תולדות הרצי"ה א
זולצבך Sulzbachתק"חצבי הירש בן דודצבי קודש

נתניהתשס"גאוירבוך, בנימין יצחקצבי תפארה - 2 כר'
ירושליםתש"עחשין, צביצבי תפארה

ברסלאו Breslauתקפ"בצבי הירש בן מאיר מלסלאצבי תפארת <על שיר השירים>
ירושליםתש"עשפירא, צבי הירש בן שלמהצבי תפארת <מהדורה חדשה> - 2 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"אטאקסין, מנחם צבי בן אריהצבי תפארת
פיעטרקוב,,[תר"ע]יפה, צבי דוד בן בנימיןצבי תפארת
מונקץ' Mukachevoתרע"בשפירא, צבי הירש בן שלמהצבי תפארת
בני ברק Bene Berakתשע"חויינמן, אברהם ישעיהוצבי תפארתו

ירושליםתשע"טזילברברג, יצחק יוסף בן רפאל צבי מאירצבי תפארתו - 9 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"גוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודצביון חן

ניו יורקתשס"טגרינוואלד, יעקב יחזקיהו בן משהצדה לדרך <מהדורה חדשה>
פררה Ferraraשי"דאבן-זרח, מנחם בן אהרןצדה לדרך - 5 כר'

בודפסט Budapestתש"וגרינוואלד, יעקב יחזקיהו בן משהצדה לדרך
ירושלים Jerusalemתש"זהלוי, צפניה בן מיכאלצדה לדרך
לובליןתרע"אוורטמאן, משה בן חייםצדה לדרך
בלטימור Baltimoreתרנ"וצדיקוב, שלום בצלאל בן חיים צביצדה לדרך

ונציה Veniceתקכ"אתפילות. חולים ומתיםצדוק הדין - 2 כר'
בני ברקתשס"גמקובר, יהודה משהצדיק באמונתו - 2 כר'

ארץ ישראלתשע"אג'קי, אברהםצדיק האמת
ירושליםתש"פמכון אור הנחלצדיק הדור
ג'רבה Djerbaתרע"ומאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקצדיק ונשגב

ירושליםחש"דורנר, דודצדיק יסוד עולם <על ר"ש מזוועהיל>
קורץ Koretsתק"סלוריא, יצחק (האר"י)צדיק יסוד עולם - 2 כר'



ירושליםתשנ"זרז, שמחהצדיק יסוד עולם - מסכת חייו של ר' אריה לוין
ירושליםתשמ"וורנר, דודצדיק יסור עולם <הרה"ק ר"ש מזוועהיל> - 2 כר'

טרנסילבניה Transilvaתש"א - תש"בברוין, חנניה יום טוב ליפא בן ישראל ברוךצדיק כתמר יפרח
בני ברקתשע"ההוניגסברג, גדליה בן מאיר יחיאל הלויצדיק כתמר יפרח
חמ"דתשל"חחוברת זכרוןצדיק כתמר יפרח
לזכר הרב ראובן אמיר (בטאט)צדיק כתמר יפרח

ניו יורק New Yorkתרע"טאייזנשטאט, בן-ציון בן משהצדיק לברכה
ירושליםתש"סשטרסר, יהודה הכהן - פרל, אהרן הכהןצדיק מה פעל

בני ברקתשמ"זלברמן, הצדיק מצרה נחלץ
חמ"דתש"עשיף, מנשה יצחק מאירצדיקי עולם

ניו יורקתשי"ארוטשטיין, שמואל יצחקצדיקים און חסידים
בני ברקתשס"טדיסלדורף, צדוק אברהם בן נתןצדק אברהם - 19 כר'

קרקוב Cracowתרנ"אוובר, יצחק בן אליעזר הלויצדק ומשפט
אזמיר Izmirתרל"דפארדו, משה בן רפאלצדק ומשפט
נתניהתשע"ביאנה, מכלוףצדק ורחמים
ג'רבה Djerbaתרפ"זכהן, שלום דניאל יהודה בן משהצדק ושלום

ירושליםתש"פשושנה, שלמה אלעזרצדק עדוותיך
חמ"דתשס"טאברהמי, שמואל יעקב בן אליהוצדק עדותיך - א

קרית אונותש"סערוסי, רצון בן יוסף הלויצדק צדק תרדוף - 2 כר'
וילנה Vilnaתרס"טאפשטיין, מרדכי בן יהושע חיים הלויצדקה בכל עת

בני ברקחש"דרוט, זאבצדקה וחסד בהלכה ובאגדה
תל אביבתשל"ארבינר, זאב אריהצדקה וחסד - אנשי צדקה וחסד

ירושליםתשע"בשהרבני, אוריצדקה וכבוד
;תשע"ואסויד, יצחקצדקה ומרפא - 3 כר'

ירושליםתשע"ובלויא, יעקב ישעיהצדקה ומשפט <מהדורה חדשה>
ירושליםתש"סבלויא, יעקב ישעיהצדקה ומשפט

ירושלים Jerusalemתרפ"וחוצין, צדקה בן סעדיהצדקה ומשפט - 3 כר'
ג'רבה,תש"זכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהצדקה ומשפט
ירושלים Jerusalemתרפ"ומלמד, רחמים ראובן בן חיים הכהןצדקה ורחמים
אזמיר Izmirתרל"דפאלאג'י, חיים בן יעקבצדקה חיים
ליוורנו Livornoתקמ"זג'ארמון, חיים בן נהוראיצדקה לחיים
ירושליםתשס"טפאלאג'י, חיים בן יעקב - סופר, יעקב חיים בן יצחקצדקה לחיים
אזמיר Izmirתרל"גפאלאג'י, חיים בן יעקבצדקה לחיים

ירושליםתשס"גרמון, ישראלצדקה לישראל
בית שמשתשס"חפרץ, נדבצדקה שלימה



ירושליםתשע"דטאו, צבי ישראלצדקה תרומם גוי
מרכז שפיראתשע"חזולדן, יהודהצדקות יהודה וישראל

בני ברקתשס"גלאנדא, אברהם בן רפאל מצ'כנוב - גרייפמאן, בצלצדקת אברהם
חמ"דחש"דבורשטין, אביעזרצדקת החכם

בית אלתשמ"חרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןצדקת הצדיק <מהדורת הר ברכה>
אשדודתשע"הרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןצדקת הצדיק <נעימות הצדק> - 2 כר'

ברלין Berlinתר"עארנטרוי, חנוך בן יונה הכהןצדקת הצדיק
ירושלים Jerusalemתשי"דפרידמן, אריה ליב בן מרדכי זאבצדקת הצדיק

לובלין Lublinתרע"גרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןצדקת הצדיק - 2 כר'
ביתר עיליתתשע"זפאלאג'י, חיים בן יעקב -רביע, חיים שמעון בן אליצדקת חיים

אשדודתשנ"חלייפער, יוסף בן ישכר בערצדקת יוסף - 2 כר'
ירושליםתשפ"אעבאדי, יוסף שלמהצדקת ישע ח"א
ירושליםתשפ"אעבאדי, יוסף שלמהצדקת ישע ח"ב

ירושליםתשע"זעבאדי, יוסף שלמהצדקת ישע - 2 כר'
ירושליםתשס"חכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהצדקת משה
ג'רבה Djerbaתרע"ומאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקצדקת משה
בני ברקתשע"חדיין, נסים בן שלמהצהלה ורנה
בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהצהלי ורני

לונדוןתשכ"זגרטלר, צבי הירשצהלת צבי - ב
בית חלקיהתשמ"טישיבת בית חלקיהצהר הבית - קובץ

רחובותתשע"אנחמנסון, יהודה ליבצהר המשפט
ברטיסלבה Bratislavaת"רזוננשיין, משה בן יהודהצהר לבנין

תל אביבתשמ"ונחום, יהודה לויצהר לחשיפת גנזי תימן
חש"דתשע"דאשכנזי, יהודה ליאון בן דודצהר לרזים
בני ברקתשנ"אפרידמן, פנחס שלוםצהר לתבה

ירושליםתשס"דמיכאלי, זהרצהר לתיבה - כללים בתלמוד
ירושליםתשס"דגמליאל, משה בן שלוםצהר תעשה לתיבה - 2 כר'

רמלהתשע"חטיילור, נחמיהצהר תעשה לתיבה
ירושליםתשס"בדבורקס, אליקום בן ישעיהו אריה ליב (עורך)צהר - 18 כר'

כפר הרואהתשנ"דנריה, אברהם יצחקצו בקו
ירושליםתרפ"טברזין, אבא צביצו די יודען אין גלות - ווי אזוי עם ווערען ערצויגען יתומים

ניו יורקתשכ"דלוין, יצחק בן אהרןצו דער געשיכטע פון אגודת ישראל
ירושליםתש"חחברת משמרת הצניעותצו השעה התגוננות למען קדושת האומה

רחובותתש"סגינזבורג, יצחק בן שמשוןצו השעה: טיפול שורש
לודתשע"זחלואה, סמחון בן שלמהצו לצו <מהדורה חדשה>



ירושלים Jerusalemתרס"דחלואה, סמחון בן שלמהצו לצו
בני ברק Bene Berakתשע"דגרוס, מרדכי בן צדוקצו צוה - לשון זירוז

אזמיר Izmirתרכ"חפאלאג'י, חיים בן יעקב - סופר, יעקב חיים בן יצחקצואה מחיים <תוספת חיים> - 2 כר'
פילדלפיה Philadelphiתרפ"זאברהמס, ישראל בן ברוךצואות גאוני ישראל - 3 כר'

ברטיסלבה Bratislavaתרמ"היהודה בן אשר - יעקב בן אשרצואות ה"ר יהודה בן הרא"ש ואחיו ה"ר יעקב
ירושלים Jeruasalemתשע"זצרויה, בנימין בן שלמהצוארי בנימין - 2 כר'

קרקוב Cracowתרנ"דאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהצוארי שלל - 2 כר'
סטו מרה Satu Mareתרצ"ושפיץ, ישעיהוצוה ישועות יעקב

ברלין Berlinתקכ"טהאנאו, שלמה זלמן בן יהודה ליב הכהןצוהר התיבה
ירושליםתשנ"טכהן, זמירצוהר לארחות החרדי

בני ברקתש"פעזריאל, ישראל בן מרדכיצוהר למשפט
ירושליםתשע"גגרליץ, משולם זושאצוהר לתיבה - 5 כר'

לבובתרמ"גצוואה הקדושהצוואה הקדושה <צואת נפתלי בן יעקב אבינו>
חמ"דחש"דאלכסנדר זיסקינד בן משה מהורודנהצוואה יקרה

לודז' Lodzתרפ"איוסטמאן, פינחס מנחם אלעזר בן בנימין אליעזרצוואה מאת אדמו"ר
רדזין Radzynתרע"אאלכסנדר זיסקינד בן משה מהורודנהצוואה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"זיוסטמאן, פינחס מנחם אלעזר בן בנימין אליעזרצוואה
ניו יורק New Yorkתרפ"-יוסף משה אברהם בן אריהצוואה
רוסיה-פולין Russia-Pת"רכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןצוואה
תל אביב?תש"אפרלמן, מרדכי אריה בן משהצוואה
רדזין Radzynתרע"אקאצנלנבוגן, יחזקאל בן אברהםצוואה
מונקץ' Mukachevoתרצ"זשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשצוואה

ורשה Warsawתרל"חצוואות וגם דברי קדושיםצוואות וגם דברי קדושים
זיטומיר Zhitomirתרל"הגדליה בן דוב סג"לצוואות ודרך טובים

וינטרוב, יעקב דוד בן יחיאלצוואות והנהגות מהבעש"ט ותלמידיו
בני ברק Bene Berakתשע"ושוורץ, יחזקאל אהרןצוואות רבינו יהודה החסיד

רוסיה-פולין Russia-תק"עפרומקין, יואל בן אברהם שמריהצוואות - 2 כר'
וילנה Vilnaתרל"אקאצנלנבוגן, יחזקאל בן אברהםצוואת ... ר' יחזקאל - 2 כר'

בקליאן Becleanתרצ"ארוזנברג, אברהם ברוך אלטר בן יהודה אברהם עבצוואת אבא
ברליןתרכ"גכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןצוואת הגאון ר' נפתלי הכהן זצ"ל

טהארן,תרכ"זכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןצוואת הגאון רבינו נפתלי כ"ץ
ניו יורקתשכ"זפאללאק, אברהם בן יעקבצוואת הרב אברהם בן יעקב פאללאק

ירושליםתש"ימשה בן מימון (רמב"ם). מיוחס לוצוואת הרמב"ם
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"דאלכסנדר זיסקינד בן משה מהורודנהצוואת יסוד ושורש העבודה - 2 כר'

ורשה Warsawתרע"ברבינוביץ, אהרן לוי בן נח נפחליצוואת מהרא"ל



חמ"דתש"ערבינוביץ, אהרן לוי בן נח נפתליצוואת מהרא"ל
ירושלים Jerusalemתש"להומינר, מרדכי זאב בן שמואלצוואת מרדכי - 2 כר'

אוסטרה Ostrogתקנ"דישראל בן אליעזר (בעש"ט)צוואת מריב"ש והנהגות ישרות
ירושלים Jerusalemתרפ"דסופר, משה בן שמואלצוואת משה

פיוטרקוב Piotrkowתרס"וקאנטור, בנימין אליהו בן יעקב זאבצוואת ר' אליעזר הגדול <עם ביאור שירי מצוה>
ברליןתר"באבן-תיבון, יהודה בן שאולצוואת ר' יהודה אבן תבון

ירושלים Jeruasalemתש"עאליעזר הגדול בן יצחק. מיוחס לוצוואת רבי אליעזר הגדול <מאורי הצוואות>
וילנה Vilnaתרנ"גאליעזר הגדול בן יצחק. מיוחס לוצוואת רבי אליעזר הגדול - 4 כר'

בני ברקתשע"ורבינו יהודה החסיד - שוורץ, יחזקאל אהרןצוואת רבי יהודה החסיד - בענייני שידוכין ונישואין
שבט, ארי יצחקצוואת רבי יהודה החסיד - השוואת מהדורות קדומות וכת

חמ"דתשע"הליבוביץ, יהודה זאבצוואת רבי יהודה זאב ליבוביץ ז"ל
ירושלים Jerusalemתשט"וכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןצוואת רבי נפתלי
בני ברקתשע"אליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דודצוואת רבינו הגדול

ניו יורקתשע"וישראל בן אליעזר (בעש"ט)צוואת ריב"ש (בתרגום אנגלית)
צ'רנוביץ Chernovtsyתרי"טישראל בן אליעזר (בעש"ט)צוואת ריב"ש והנהגות ישרות - 4 כר'

טהארן,,תרכ"ז]כ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןצוואת... רבינו נפתלי כ"ץ
ירושליםתשס"געוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלצוואתו הרוחנית של הראשל"צ הרב"צ מאיר חי עוזיאל זצ

טורנטו1939שמן, נחמןצווישען קריג און פרידען
ביתר עיליתתשע"וכולל הוראה דחסידי צאנז ביתר עיליתצוותא - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"בלייטער, משה חיים  בן אבאצום העשירי - עשרה בטבת
אלעדתשע"זרוטר, חיים בן אהרן ישעיהצומת המבוכה

בני ברקתש"נצרפתי, וידאל בן יצחק - בן אבו, דודצוף דבש <עם פירוש רחב>
בני ברקתשע"וצרפתי, וידאל בן יצחקצוף דבש <קרית חנה>

פיסאתק"מאלטרס, דוד בן שלמהצוף דבש
אשדודתשע"בברלב, שבתי דבצוף דבש - תערובות

ליוורנו Livornoתרל"ו לפנימועטי, דוד בן שמואלצוף דבש
ירושליםתשכ"וסופר, עקיבא בן שמעוןצוף דבש

ירושלים Jerusalemתרפ"טפרחי, יצחק בן שלמהצוף דבש - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתע"חצרפתי, וידאל בן יצחקצוף דבש

בעילום שםצופה לבית ישראל
חיפהתשס"אדנה, יצחקצופה פני דמשק

חמ"דחש"דהס, מרדכי זאבצופיה הליכות ביתה
ירושליםתשנ"זבן פורת, יצחקצופיה הלכות
ירושליםתשע"גקובץ תורניצופיה הלכות

אשדודתש"סיעקובי, יעקב בן גבריאלצופן ביוגנטי של לשון הקודש



ישראלתשס"דויצטום, דורוןצופן בראשית
חמ"דחש"דפרץ, ציוןצופן התורה במדרש רבה - 10 כר'

ירושליםחש"דפריצקי, אברהם יעקב בן חייםצוציתא
קרקוב Cracowת"ימאיר בן שמואל משברשיןצוק העיתים

לונדוןתשע"טויינבערג, נתן דוד בן מרדכיצור איתן
ירושלים Jerusalemתשט"והורוויץ, אברהם יעקב בן שמואל הלויצור יעקב - 2 כר'

אזמיר Izmirתרכ"ויעבץ, בכור יעקב בן חיים משהצור יעקב
רמת גןתשס"טשפירא, יהושע נריה בן משהצור לבבי וחלקי

בני ברקתשע"טסלימן, אליצורצור נעלה
ורשה Warsawתרל"ח!אלופין, משה אהרן בן ישראלצור תעודה
שלוניקי Salonikaתקמ"דמארזוק, מנצורצור תעודה
ניו יורקתשל"במילר, אביגדורצור תעודה
חדרהתש"סנוביק, טוביה בן עזרא הלויצור תעודה

חמ"דתשע"המכון צורבא מרבנןצורבא מרבנן - 6 כר'
כרם ביבנהתשע"גמכון צורבא מרבנן שע"י ישיבת כרם ביבנהצורבא - א

תל אביבתשכ"זספר קהילהצורטקוב - ספר יזכור להנצחת קדושי קהילת צורטקוב
בני ברקתש"ןאריאל, משה בן פרץצורך המועד
בני ברקתשע"זאדלשטיין, אברהם בן מרדכי שמואלצורך יום טוב

גרודנו Grodnoתקמ"ח - תקמ"טהלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלויצורת בית המקדש
מאנסיתשמ"חבעילום שםצורת האותיות וזיונן

בזל Baselש"ואברהם בן חייא הנשיאצורת הארץ ותבנית השמים - 2 כר'
שקלוב Shklovתקס"באליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)צורת הארץ לגבולותיה סביב - 2 כר'

לונדוןתשט"זהלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלויצורת הבית <צורת בית המקדש> - 2 כר'
ניו יורקתשמ"זקעלער, יהודה בן מאיר ליברצורת הבית - עפ"י שיטת הרמב"ם

ג'רבהתשל"ומיימון, אברהם בן חנוןצורת הלבנה
וינה Viennaתר"כאבן-לאטיף, יצחק בן אברהםצורת העולם

רחובותתשס"בלוונטל, חייםצורת מזבח העולה
בני ברקתשע"טקופמן, יוסף שלמה בן מיכאלצורת מצות ההסיבה

מודיעין עיליתתשס"ובלומנטל, יעקב ישראלצורתא דשמעתא - 2 כר'
בני ברק Bene Berakתשנ"דברס, נתןצורתא דשמעתא

ירושליםחש"דזלמנוב, בן ציון - קראבצוב, לוי יצחק בן משהצורתא דשמעתא - אות אמת
אלון שבותתשע"חליפשיץ, אברהםצורתא דשמעתא

בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהצח ואדום
קושטא Istanbulת"קטריוויש, רפאל בן ברוךצח ואדום - 2 כר'

זולקוה Zholkvaתק"עפולמר, שמעון לוי בן אליעזרצח שפתים



ירושלים,תש"וסומו, יהודה בן יצחקצחות בדיחותא דקידושין
ברלין Berlinתקכ"טאבן-עזרא, אברהם בן מאירצחות בדקדוק

ליפציג Leipzigתמ"גמודינה, יהודה אריה בן יצחקצחקן מלומד ומתחרט
ברוקלין תש"עתשס"זוויינבוים, שמואל יצחק בן מאיר הלויצי אדיר

פולטבה Poltavaתרע"גיאנובסקי, יעקב צביציד רמיה
פרג Pragueתקמ"ובראנדייס, בצלאל בן משה הלויצידה ברוך

בני ברקתשנ"חאיילינבורג, יששכר בער בן ישראל ליזר פרנסצידה לדרך <מהדורה חדשה> - 4 כר'
בני ברקתשנ"חאיילינבורג, יששכר בר בען ישראל ליזר פרנסצידה לדרך <מהדורה חדשה> - ג (ויקרא)

פרג Pragueשפ"ג - שפ"דאיילינבורג, יששכר בער בן ישראל ליזר פרנסצידה לדרך
חמ"דתש"פבעילום שםצידה לדרך - יום החופה

ירושליםתשס"חסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםציון אליהו - 4 כר'
ירושליםתש"פוינר, יוסף צבי בן ישעיהו טוביהציון בימים - 4 כר'

ירושלים - ניו יורקתשע"וברודי, ירחמיאלציון בין הפרת לחידקל עולמם של גאוני בבל
ירושליםתש"משוורץ, יואל בן אהרןציון בית חיינו - 2 כר'

ברוקליןתשס"דמערכת בית צדיקים (באבוב)ציון במר תבכה
ג'רבה Djerbaתרצ"ג-תש"גכהן-יהונתן, ציון בן שושן מג'רבהציון במשפט תפדה - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"ועידאן, צביציון במשפט תפדה
בני ברקתשנ"זצוריאל, משה בן יחזקאלציון במשפט תפדה

ירושליםתשע"ואלבאז, רפאל משה בן שמואלציון במשפט
ירושלים Jerusalemתרע"בלוריא, מרדכי בן משהציון במשפט
ירושלים Jeruasalemתשע"חסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםציון במשפט
ורשה Warsawתרנ"טרבינוביץ, אליהו עקיבא בן דוב ברציון במשפט
סט. לואיס St. Louisתרע"חדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןציון בעד מי
ירושליםתשכ"טהורביץ, שמואל הלויציון המצוינת

אור יהודהתשע"הכהן, ציון מיכאלציון חמדתי - 2 כר'
חמ"דחש"דסימניאן, דניאל בן אהרןציון יוסף

ירושלים Jerusalemתרצ"הגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביציון לאחד מבני ציון המצוינים
פרמישלה Przemyslתרל"זפרנקל, שרגא פייבש בן מתתיהו הלויציון לדרש - 2 כר'

ישראלתשנ"אהופפר, שמואל בן אשרציון ליעקב
ניו יורקתשכ"הקירשבוים, מנחם מנדל בן שמואלציון למנחם

ירושלים Jerusalemתרצ"דגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביציון למר אלתר לוין
לבוב Lvovתרפ"וגוטווירט, אליהו יהודה בן אליעזר הכהןציון לנפש חיה

ירושליםתשכ"דלייטר, נתן נטעציון לנפש חיה - 2 כר'
חמ"דחש"דקובץ זכרוןציון לנפש חיה
גר"ו ניו יורקתרצ"ז תשנ"אשווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןציון לנפש חיה



בני ברקתשל"גשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויציון לנפש חנה חיה
תל אביבתשי"חישיבת אהל תורהציון לנפש כהר"ר רפאל אלשיך הלוי

ניו יורקתשל"זשפילמן, מרדכיציון לנפש צבי
ירושלים,תרצ"אאוירבאך, מנחם נתן בן שלמהציון לנפש צדיק - קצור תולדות וזכרונות

וילנה Vilnaתרמ"א - תרמ"בשלמה זלמן בן אפרים ממאהליבציון לנפש שלמה - א -ב
יוהניסבורג, פרוסיהתרט"זחבר, יוסף בן יצחק איזיקציון לנפש - 2 כר'
ניו יורקתשי"זטעוועל, צבי הירש בן פנחסציון לנפש - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"טפרלשטיין, חיים נח בן בנימין זאבציון לנפש
בני ברקתשל"ברוטנברג, שמחה מנחם מנדלציון לנפש

ירושלים Jerusalemתרצ"בגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביציון לקבר רחל אמנו
ניו יורקתשכ"גתבורי, צבי (עורך)ציון מן התורה (קובץ)

(.Frankfurt a. M.([תרע"ב]אדלר, מנחם בן יוסף גבריאלציון מנחם
לונדון Londonתרפ"אחייקין, משה אביגדור בן ישראל שרגאציון רש"י

בני ברקתשע"אגינזבורג, חיים ירוחם  בן אפרים מרדכיציון תעוררי
ירושליםתרצ"אלנדוי, שמואל חייםציון

חמ"דתשס"הציוני, מנחם בן מאירציוני <מהדורה חדשה> - 2 כר'
חמ"דחש"דבלומנטל, ישראל חייםציוני אהלות

חש"דתשע"זשרייבר, ישראל בונם בן פנחסציוני בינה - בבא בתרא
בני ברקתשע"וקורלנסקי, אברהם דוד בן בנימין בינושציוני דעת - 5 כר'

ירושליםתשל"חגפנר, יעקב שלוםציוני דרך למקומות הקדושים
ירושליםתשט"וברויאר, יצחקציוני דרך - 2 כר'

בני ברקתשמ"בדבורץ, דב בן זלמןציוני דרך
בני ברקתשע"טפלק, אברהם ישעיהו בן יעקב יהודהציוני הראשונים - 2 כר'

בני ברקתשנ"זיעקובוביץ, בן ציון בן משולם שרגאציוני טהרה - 7 כר'
ירושליםתשכ"אגפנר, יעקב שלוםציוני מקומות הקדושים

ירושליםתשע"בוינוגרד, אברהם ישעיהו בן משהציוני נדה
תל אביב Tel Avivתשי"דסגל, שבתי בן ליב הלויציוני ש"ס
זיטומיר Zhitomirתרס"אנתנזון, שלום בן יעקבציוני שלום

ירושליםתשע"זליוונדג, אריה ליב בן זאבציוני שלמה - תופר וקורע
ניו יורקתשע"חפדר, שלמה זלמן בן חייםציוני שלמה - ברכות

בלקני Balkanyתרצ"זפארקאש, משה בן שלוםציוני תוספות
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"דגרוספלד, בן-ציון בן שלמה זלמן הכהןציוני תורה - א
וילנה Vilnaתרל"הציוני, אהרן זליג בן נפתליציוני -  א -ב
קרמונה Cremonaש"ךציוני, מנחם בן מאירציוני - 4 כר'

שיקאגא-ניו-יורק,תרפ"ב-תרפ"ח.שיינפלד, שלמה יצחק בן אהרןציונים בדרך החיים - 2 כר'



בני ברק Bene Berakתשע"בציונים בתערובותציונים בתערובות
ירושליםתשס"חבעילום שםציונים וביאורים לפרק איזהו נשך

בני ברקתשס"הלזרזון, משהציונים והערות לשו"ע הלכות מקוואות
ירושליםתשס"אציונים והערותציונים והערות - שביעית

בני ברקחש"דשפיצר, יעקב מאירציונים ומראי מקומות - 6 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"ברפאלוביץ, ישעיהו בן משהציונים ותמרורים

חמ"דחש"דלקוטים ליומא דהילולא של הרה"ק ר' אלימלך מליציונים יקרים
Pragתרכ"ה.קורנפלד, אהרן בן מרדכי ברציונים לדברי הקבלה

שיקגותש"נפריד, ירחמיאל דודציונים לענינים באמונה ויסודות הדת בפירוש הרמב"ן על
בני ברקתשמ"טיודייקין, שמואל יצחק גד הכהןציונים לש"ס - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"זדידובסקי, רפאל יעקב בן עקיבאציונים לתורה - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"דענגיל, יוסף בן יהודהציונים לתורה
ורשה Warsawתרל"חראטנר, יחזקאל בן יצחקציונים לתורה

רמת גןשפיגל, יעקב שמואל בן יהודהציורים ותמונות בבית הקברות - תדפיס
תל אביבתשכ"אספר קהילהציזיבה - ספר יזכור

תל אביבתשכ"דספר קהילהציחנוביץ - ספר עדות וזכרון
ניו יורקתשע"בצדיקי לובליןצילא דהימנותא
אוסטרה Ostrogתקפ"א ותקע"א הוא ט"סמרגליות, משה אברהם אבוש בן צבי הירשצילותא דאברהם

ליקוואדתשע"בפרל, חנוך העניך אהרן בן זאב הלויצילותא דשמעתא - מוקצה
ראשון לציוןתשנ"וישיבת חסידי בעלזא - ראשון לציוןצילותא דשמעתתא - בבא מציעא

ירושליםתשע"אכולל בית התלמודצילותא דשמעתתא - 2 כר'
ניו יורקתשמ"דקנטרוביץ, יעקב בן זאב חייםצילותא דשמעתתא

באר יעקבתשס"חרובי, אברהם יוסף בן מרדכיצילותא דשמעתתא - 2 כר'
חיפהתשע"הרכניצר, מאיר דובצילותא דשמעתתא - ב"ב

פירט Fuerthתק"ייצחק בן אבא מאריצינה דוד
תל אביבתש"לספר קהילהציעשינאוו

ירושלים Jeruasalemתשנ"גנאמן, יהודהציפורי
ישראלתש"פאידל, שושנהציפיה

ירושליםתשנ"דשוורץ, יואל בן אהרןציפית לישועה
ירושלים Jerusalemתשמ"הולדנברג, אליעזר יהודה בן יעקב גדליהוציץ אליעזר - 24 כר'

ירושלים Jerusalemתר"פשפירא, יהושע צבי מיכל בן יעקב קופלציץ הקדש - 4 כר'
ירושליםתשמ"ופרג, יצחק אייזיק בן שמעון הלויציץ השדה - 7 כר'

בני ברקתשע"גגעשטעטנר, נתן בן עמרםציץ ופרח
בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהציץ קודש לה'

חמ"דתשס"גמונק, אליהו בן מאיר הכהןציץ שלמה



ירושלים Jeruasalemתשע"ועמדין, יעקב ישראל בן צביציצים ופרחים <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ציצים ופרחים

ירושלים Jeruasalemתשע"הגולדשטיין, בנימיןציצים ופרחים - 2 כר'
בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהציצים ופרחים
ירושלים Jerusalemתרס"דיעקב בן יוסף חייםציצים ופרחים
מונטריאלתשע''חמייזלעס, אברהםציצים ופרחים

אלטונה Altonaתקכ"חעמדין, יעקב ישראל בן צביציצים ופרחים - 2 כר'
בני ברקתשע"השוירץ, שמואלציצים ופרחים - יבמות

ביתר עיליתתשס"חשלזינגר, עקיבא יוסףציצים ופרחים
וילנה Vilnaתרס"טבלוך, אברהם דוד בן מרדכי יעקבציצית הכנף
בני ברקתשס"בלזרזון, משה  בן ישראל צביציצית הכנף

בני ברקחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןציצית הכסת - חבש פאר
אפרתתשע"הבן מאיר, יהושעציצית המצוה והאגדה

ירושלים Jerusalemתשי"ד הק'ששפורטש, יעקב בן אהרןציצת נובל צבי
בני ברקתש"פוידר, חיים משולםציר נאמן
ירושלים Jerusalemתרנ"טזיסנוויין, יהושע זאב בן ישראל יצחקציר נאמן

ירושליםתשמ"בוואסילסקי, צבי יוסף בן אברהם משהצירופי אותיות
תל אביב Tel Avivתרצ"אמשורר, ישראל בן חיים אריהצירופי האותיות
שיקגותשע"חיצחק, הרצל הללצל ההרים - א

ורשה Warsawתרס"דהאפטקה, אלכסנדר זוסמאן בן יונהצל החכמה
שלוניקי Salonikaתרל"ב - תרמ"אגאטינייו, אברהם בן בנבנישתי (השני)צל הכסף - 2 כר'
אונגור Uzhgorodתרל"חפריד, אהרן בן אלימלךצל הכסף - 2 כר'

בגדאד Baghdadתרנ"בהורוויץ, יהודה בן מרדכי הלויצל המעלות - 2 כר'
ווארשאתרמ"בוולפסון, אברהםצל המעלות

חמ"דתש"יאולמן, משה נפתליצל העדה - 2 כר'
עפולהתש"פדלאקרוט, מתתיהו בן שלמהצל העולם <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתרל"ודלאקרוט, מתתיהו בן שלמהצל העולם - 5 כר'
נתניהתש"משטיעגליטץ, אלטר - שטיגליץ, דודצל"ח החדש

ירושליםתשנ"הלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלויצל"ח השלם החדש - 4 כר'
יוזפוב Jozefowתרט"ולאנדא, יחזקאל בן יהודה הלויצל"ח - 6 כר'

ניו יורקתשס"דקליין, מנשה בן אליעזר זאבצלא דמהימנותא <משנה הלכות>
ירושלים Jerusalemתשכ"הרוטשטיין, שמואל יצחקצלב הדמים - ב
לבוב Lvovתרכ"חינר, אברהם נפתלי הירץ בן מרדכי צבי הירשצלותא דאברהם

תל אביבתשי"זלנדא, אברהם בן רפאלצלותא דאברהם - 2 כר'
לבוב Lvovתרס"חפייאר, אברהם בן נתןצלותא דאברהם



חמ"דחש"דקוך, אברהם עמרם הלויצלותא דאברהם
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אקליינפלאץ, אברהם בן צבי הירשצלותא דאברהם - 2 כר'

מיהלוביץ Michalovceתרצ"ורובין, שמואל בן עזריאל יחיאלצלותא דאברהם
ניו יורקתשע"ואפל, שלמה הלויצלותא דמעלי שבתא
ורשה Warsawתרנ"אברומברג, ישראל משה בן יהודהצלותא דמעלי שבתא

ירושליםתשע"טכהן, שמואל בן יהודהצלותא דשמואל
בגדאד Baghdadתרס"טיצחק בן אברהם שלמהצלח רכב

ירושליםתשפ"אשרייבר, דוד בן פנלסצליאק בהלכה
מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משה בן מיכלצליל שעורים

תל אביב Tel Avivתשט"ו - תשל"אנאמן, יהושע ליב בן חיים זליגצלילי המקרא - 2 כר'
סט. לואיס St. Louisתרפ"ודיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןצלם בהיכל

חמ"דתשע"דליבוביץ, משהצלעות הארון - 2 כר'
ירושליםתש"מאבן חן, יעקבצלצולי מסעות
ורשה Warsawתר"סהירשזון, יצחק יהודה בן משהצלצל כנפים
נתיבותתשס"השטרית, שמעון בן יחיאלצלצלי שמע
פתח תקוהתשכ"טמילר, שלמה בן דוד אלימלךצמ"ח שלמה

ניו יורקתשע"טוינברג, צבי אלימלךצמא למים - מקואות
אלעדתשס"זבעילום שםצמאה נפשי
ניו יורקתשל"הזילבר, אליעזר בן בונם צמחצמח אר"ז

ירושליםתשס"ההאגר, דוד בן מנחם מנדלצמח דוד <מהדורה חדשה>
ניו יורקתשי"גדוד בן צבי אלימלך מדינובצמח דוד על התורה

פרג Pragueשנ"ב - שנ"גגאנז, דוד בן שלמהצמח דוד - 7 כר'
ונציה Veniceשמ"זדוד בן יצחק מן התפוחיםצמח דוד

שלוניקי Salonikaתקמ"ה - תקע"אדוד, יוסף בן דוד משאלוניקיצמח דוד - 2 כר'
צרנוביץ'תרפ"טהאגר, דוד בן מנחם מנדלצמח דוד
ליוורנו Livornoתקפ"חנג'אר, דודצמח דוד

מנצ'סטר Manchesterתשע"טקאפלין, שמעון ירחמיאל בן כתריאל דודצמח דוד - 8 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"זרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסצמח דוד
קידן Kedainiaiתרפ"הרפאפורט, דוד בן עקיבא הכהןצמח דוד

אופקיםחש"דשבילי, דודצמח דוד - חמש מגילות
מונקץ' Mukachevoתרס"חשפירא, דוד בן צבי אלימלךצמח דוד

פרמישלה Przemyslתרס"חפיליב, צבי הירש בן אהרןצמח ה' לצבי - 2 כר'
ברדיטשוב Berdichevתקע"חצבי הירש בן שלום זליג מנאדבורנהצמח ה' לצבי - 4 כר'

ירושליםתשנ"חסג"ל, צבי יחיאל מיכלצמח הצבי - 2 כר'
פקש Paksתרע"זדייטש, אליעזר חיים בן אברהםצמח השדה



סט. לואיס St. Louisתרצ"הזיוויטץ, משה שמעון בן יחזקאלצמח השדה
ברטיסלבה Bratislavaתר"חפריידר, נתן בן מאירצמח השדה

חיפהתשנ"וסגל, יהודה זרחיה בן שפטיה הלויצמח יהודה - 5 כר'
ורשה Warsawתרצ"הצבי הירש בן חיים הלוי מפלונסקצמח לאברהם - 2 כר'

ורשה Warsawתרמ"אאייזנשטאט, מנחם מנדל בן נח חייםצמח מנחם
זולקוה Zholkvaתקכ"אמנחם נחום בן יקותיאל זוסמאן הכהןצמח מנחם

,זכרון יעקב).[תרצ"ד]אהרונסון, אהרן בן אפרים פישלצמח עבר הירדן
ירושליםתשנ"אקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןצמח צבי

ירושליםתשס"חהאגר, מנחם מנדל בן חייםצמח צדיק <מהדורה חדשה>
צ'רנוביץ Chernovtsyתרמ"ההאגר, מנחם מנדל בן חייםצמח צדיק

וילנה Vilnaתרט"ומודינה, יהודה אריה בן יצחקצמח צדיק - 3 כר'
קורץ Koretsתקמ"הצמח, יעקב בן חייםצמח צדיק

ירושלים Jerusalemתרע"אתיקונים. שוניםצמח צדיק - 2 כר'
ישראלתשס"חקרוכמאל, מנחם מנדל בן אברהםצמח צדק <מהדורה חדשה>

ירושליםתשס"זשניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנאצמח צדק שו"ת <טקסט>
סדילקוב Sudilkovתקצ"דקרוכמאל, מנחם מנדל בן אברהםצמח צדק - 5 כר'

וילנה Vilnaתרל"חשניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנאצמח צדק - 24 כר'
ירושליםתש"סמנחם מענדל בן דוד איסרל מניקשלבורגצמח צדקה - 2 כר'

ירושליםתשס"טקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןצמחונות
חמ"דחש"דמלמד, עובדיה בן שלוםצמחי הגן לרפואה

ירושלים Jeruasalemתשע"בעמר, זהרצמחי המקרא
לודתשנ"אשרף (מלאכי), מיכלצמידי הזהב - סיפורים מחיי ר' חי טייב ור' ישועה בסיס

מודיעיןתשע"גשנוולד, אליעזר חייםצמיחה בארץ הצבי
ירושליםתשמ"דלויטס, חיים מנחםצמיחת גאולתנו

ירושליםתשנ"דשוורץ, יואל בן אהרןצמיחת הציונות ודעיכתה
תל אביבתשמ"הגלר, יעקבצמיחתה ושקיעתה של קהילה

ניו יורקתשנ"חשטרסר, יהודה הכהן -  פרל, אהרן הכהןצנא מלא ספרא
מקסיקותשנ"טפרץ, מיכאל בן יוסףצנוע ומעלי - אוצר פסקי יחוד

ירושליםתשע"וזכאי, אהרןצניעות בת ישראל
בני ברקתשס"גרצאבי, יצחק בן ניסיםצניעות בת ישראל

חמ"דתשס"חלויטין, ד.צניעות וגדולה
כפר הרואהתשנ"בנריה, משה צבי בן פתחיהצניף מלוכה
ניו יורקתשנ"זרייז, מאיר אריה בן מרדכיצניף מלוכה

מודיעין עיליתתשס"טשרעבי, צפניה בן זכריהצניף מלוכה - לא ילבש, כתובת קעקע, שריטה וקרחה
תל אביבתשכ"זספר קהילהצנסטוחוב - 2 כר'



תל אביבתשמ"גנחשון, יחיאלצנעא
אופנבך Offenbachתפ"גאונא, מנחם מאן בן אליעזר פייבושצנצנת המן

חיפהתשע"הזילברשלג, דוד חייםצנצנת המן - 4 כר'
תשע"זנטף, מאיר ינון בן חייםצנצנת המן
תשע"הנקי, מאיר בן מיכאלצנצנת המן

לונדוןתש"סרוטנברג, מאיר נחום בן משהצנצנת המן - רבית, מוקצה
ירושליםתשע"ברוטנברג, מאיר נחם בן משהצנצנת המן - ריבית
תל אביבחש"דשטיינמאן, אליעזר בן נתןצנצנת המן - 2 כר'

ברלין Berlinת"פמנחם מנדל בן צבי הירש מוונגרובצנצנת מנחם
בני ברקתשנ"דקובץ זכרוןצנצנת מנחם
חמ"דתשמ"ההמר, משה יעקב בן אהרן ישעיהוצנצנת שי - א
זיטומיר Zhitomirתרס"הברנשטיין, נפתלי הירץ בן חיים צביצנתרות הזהב

בני ברקתשס"זגרליץ, מרדכי בן יחיאל משהצנתרות הזהב - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"זזהבי, יוסף בן חיים אהרןצנתרי דדהבא

ירושליםחש"דווייסבלום, אלימלך בן אליעזר ליפמאן - ווינגרטן, יצעטיל קטן עם פירוש מעדני מלך
שלוניקי Salonikaתר"טמזרחי, רפאל דודצעיר רדם
רמת גןתשס"דמשתה, דוד בן יחזקאלצעיר רדם

ירושלם,תר"עתפילות. שונותצעקת בני ישראל - 2 כר'
חולוןגבריאל, דודצעקת תינוק

אופקיםתשס"באשכולי, יצחק נחמן בן אברהםצער בעלי חיים בהלכה ובאגדה
בני ברקתשע"אפייגנבוים, יצחק שלמהצפון - לשון של זהורית
ירושלים Jeruasalemתשכ"חוכסלר, טוביהצפונות במסורת ישראל
גבעת שמואלתשמ"טיניב, שמואלצפונות בתורה - 3 כר'

ירושליםתשל"וגרוסברג, משהצפונות הרוגצ'ובי
חש"דתשע"בברים, ראובןצפונות רש"י
חיפהתשמ"חמאסף תורניצפונות - א

בני ברקתשמ"טקובץצפונות - 19 כר'
בני ברקתשנ"גפכטהלט, בצלאל בן מאירצפוני דודי - 2 כר'

ירושליםתשס"זכהן, צבי פסח בן דודצפוני דעה - איזהו נשך
ירושליםתשס"דקונסטלר, רפאל הכהןצפוני סוכה
ניו יורקתשמ"הציוני, מנחם בן מאירצפוני ציוני

בלטימורתשס"דבעילום שםצפורי שמואל - מסכת קינים
ליוורנותר"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהצפורן שמיר - 2 כר'

קרית נטפיםתשמ"חדורי, זכריהצפיה - ו - תולעת השני
ירושלים Jeruasalemתשד"מקובץצפיה - 4 כר'



שלוניקי Salonikaתר"חפונטרימולי, חייא בן בנימיןצפיחת בדבש
ירושלים Jerusalemתש"טוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודצפירת חן

ירושליםתש"לוולפוביץ, רפאל בן צדוק הלויצפירת צדק
ירושליםחש"דאטינגר, דבצפירת תפארה
ירושלים Jeruasalemתשע"חרוזנטל, אליהו יהודה בן יששכר דובצפירת תפארה

באסטאן,,תרפ"א]כהן, ישראל מאיר בן אריה זאבצפית לישועה - 3 כר'
בית אלתש"ןאליהו בן  שלמה זלמן (הגר"א) - כרמל, יוסף גרשצפנת אליהו - ביאור הגר"א להלכות נזקי ממון

מודיעין עיליתתשס"טטראני, יוסף בן משה (מהרי"ט)צפנת פענח <מהדורה חדשה> - 5 כר'
קורץ Koretsתקמ"ביעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהצפנת פענח <דפו"ר>

ירושלים Jeruasalemתשע"איעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהצפנת פענח <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושליםתשל"חרוזין, יוסף בן אפרים פישל - גרוסברג, משהצפנת פענח <העמק העיון> - 2 כר'

ירושליםתשכ"זרוזין, יוסף בן אפרים פישלצפנת פענח <כללי התורה והמצוות> - 2 כר'
ירושליםתשל"ורוזין, יוסף בן אפרים פישלצפנת פענח <כללי התורה והמצוות> ג

וורשאתרס"גרוזין, יוסף בן אפרים פישלצפנת פענח <על הרמב"ם> - 10 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"טרוזין, יוסף בן אפרים פישלצפנת פענח <על הש"ס> - 6 כר'

מודיעין עיליתתש"ערוזין, יוסף בן אפרים פישלצפנת פענח <שו"ת החדשות> - 4 כר'
ורשה Warsawתרצ"ה - תרצ"חרוזין, יוסף בן אפרים פישלצפנת פענח <שו"ת> - 4 כר'
חיפהחש"דרוזין, יוסף בן אפרים פישל - אטלס, אברהםצפנת פענח המבואר - 3 כר'

ניו יורקתשע"דיוסף בן משה מפרמישלהצפנת פענח חדש <מהדורה חדשה>
פרנקפורט דאודר Franתנ"דיוסף בן משה מפרמישלהצפנת פענח חדש - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתש"כ - תשכ"הרוזין, יוסף בן אפרים פישלצפנת פענח על התורה - 5 כר'
לודתשס"טאלאשקר, יוסף בן משהצפנת פענח
ישראלתשנ"אאלאשקר, יוסףצפנת פענח
יוהנסבורגתשכ"האשכנזי, אלעזר בן נתן הבבליצפנת פענח
ברודי Brodyתרל"הגוטמאכר, אליהו בן שלמהצפנת פענח

בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהצפנת פענח - באור פניך
קרקוב Cracowתרע"בטוב-עלם, יוסף בן אליעזרצפנת פענח - 2 כר'
ונציה Veniceת"חטראני, יוסף בן משה (מהרי"ט)צפנת פענח - 3 כר'
קורץ Koretsתקמ"ביעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהצפנת פענח - 2 כר'

ווילנא,תרל"הלווינסון, אשר ניסן בן יהודה ליבצפנת פענח
ונציה Veniceת'לוזיטאנו, שמואל הכהן די פיזאצפנת פענח
בודפסט Budapestתר"הפינקלשטיין, יוסף בן שלמהצפנת פענח

ירושליםתשע"דרוזין, יוסף בן אפרים פישלצפנת פענח - 2 כר'
ורשה Warsawתרל"השליפירז, יוסף בן מנחם מנדלצפנת פענח - 2 כר'

ירושליםתשכ"דשפירא, פנחסצפנת פענח



ירושליםתשס"אפרידמן, ישראל יוסף בן יום טוב חיים הכהןצקון לחשי
ברליןתרפ"זגרינברג, שמואל הכהןצרוף שמות

בני ברקתשנ"הגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהצרופה אמרתך
בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהצרופה אמרתך

חמ"דתשס"גרוזנברג, נחום מאיר בן שריאלצרופה אמרתך - 4 כר'
חמ''דחש''דרוזנברג, נחום מאירצרופה אמרתך - 7 כר'

בני ברקתשכ"זברסלר, אברהםצרור בושם
אשדודחש"דקובץצרור הבשם - ט

בני ברקתשנ"אקליין, שמואל שמלקה בן יוסףצרור החיים המבואר
ירושליםתשס"דקליין, שמואל שמעלקאצרור החיים השלם - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"טווילשטיין, חיים בן זלמןצרור החיים
ונדסבק Wandsbeckתפ"חחאגיז, משה בן ישראל יעקבצרור החיים - 2 כר'

ירושליםתשכ"וחיים בן שמואל בן דוד, מטודילהצרור החיים
זולקוה Zholkvaתקי"גחיים חייקא בן אהרן מזאמושץצרור החיים - 4 כר'

אמשטרדםתצ"חחיים יעקב בן יעקב דודצרור החיים
אמשטרדם Amsterdamתק"פלוונשטאם, אברהם בן אריה ליבצרור החיים - 2 כר'

בילגורי Bilgorajתרע"גליברזון, חיים בן ישעיהצרור החיים
ורשה Warsawתרע"דפייבלזון, ישראל בנימין בנדט בן ברוךצרור החיים
ירושליםתשס"גצרור החייםצרור החיים
מונקץ' Mukachevoתרל"וקליין, שמואל שמלקה בן יוסףצרור החיים
ליוורנו Livornoתרכ"טקצבי, חיים בן יהודהצרור החיים
ניו יורקתשמ"דבן דוד, חיים בן שמואלצרור הכסף
שלוניקי Salonikaתקט"זגאטינייו, חיים אברהם בן חיים בנבנישתיצרור הכסף

ירושליםתשמ"הסבע, אברהם בן יעקבצרור המור <מהדורת אלנקוה> - בראשית, שמות
בני ברקתשס"גסבע, אברהם בן יעקבצרור המור השלם - 2 כר'

קראקא,,שנ"ה]סבע, אברהם בן יעקבצרור המור - 2 כר'
ירושליםתשע"אקדוש, יצחקצרור המור - יבמות א

ירושליםתשס"ורוטלוי, צבי בן בנימין אלכסנדרצרור המור
בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהצרור המר

ירושליםתשס"גחיבורים על ספר איובצרור חיבורי קדמונים על ספר איוב
ירושלים Jerusalemתש"ז - תש"חבטאון לרבנים המשמשים בקדשצרור ידיעות (בטאון הרב)

תל אביב,תר"ץ[קאבאלקין, ראובן חיים]צרור ספורים
ירושלים Jerusalemתרצ"אגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביצרור פרחים (ר' יחיאל מיכל פינס)

ירושלים Jerusalemתרצ"דגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביצרור פרחים (ר' יחיאל צבי צימירינסקי)
ירושלים Jerusalemתרצ"אגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביצרור פרחים (ר' יעקב גולדמן)



ירושליםתש"מוונדר, מאירצרורה לאלעזר
קרמונה Cremonaשי"זאבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףצרי היגון - 2 כר'
ירושליםתשל"טהלפרט-היילפרין, יוסף צביצרי לנפש יפה

בני ברקתשס"אוידר, אברהםצרי לנפש
בגדאדBaghdadתרנ"בתפילות. שונותצרכי חופה ומילה

חיפהתשס"דשטרנפלד, נחמן בן פסח אשרק"ן טעמים - פרפראות בטעם פזר
לונדוןתשכ"גסופר, חייםק"ן סופר

ניו יורקתשי"זספר קהילהקאלאמיי - פנקס קאלאמיי
תל אביבתשכ"וספר קהילהקאלאראש

ניו ייורקתשל"אספר קהילהקאלבסוב - קאלבושאוו
תל אביבתשכ"אספר קהילהקאלושין - ספר קאלושין

תל אביבתשכ"וספר קהילהקאליש - 4 כר'
ירושליםתשי"חיוסף חיים בן אליהוקאנון אל נסא - 2 כר'

לודז'תרפ"הרוטשטיין, שמואל יצחקקאנטאניסטען
תל אביב Tel Avivתשט"וספר קהילהקאריוו (קוריב) - יזכור בוך קאריוו

ירושליםתשי"טספר קהילהקארפאטורוס - אנציקלופדיה של גלויות
לבוב Lvovתרע"גמרגליות, ראובן בן משהקב בשמים

ניו יורקתשס"אקוידאנובר, צבי הירש בן אהרן שמואל (ותוספות)קב הישר <אידיש, עם הוספות> - 3 כר'
ירושליםתשמ"בקוידאנובר, צבי הירש בן אהרן שמואלקב הישר <מכון הכתב>

בני ברקתשע"בבוכריץ, קניאלקב הישר
ישראלחש"דקוידאנובר, צבי הירש בן אהרן שמואלקב הישר - 5 כר'

אופן Ofenתקפ"ולייפניק, צבי בן יצחקקב ונקי ולשד השמן - 2 כר'
בני ברקתשע"בזילברשטיין, יצחק בן דוד יוסףקב ונקי

ירושליםתשע"זכהנא (גרושקא), צביקב ונקי - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרס"זמוסקוביץ, יחיאל מיכל בן משהקב ונקי
מונקץ' Mukachevoתרנ"טזמאן, דוד טבל צבי בן אליקים גצלקב זהב

לונדוןתשכ"אגרטלר, צבי הירשקב זמירות
בני ברקתשע"טאליה, אשרקב חומטין
קלינורדין Kleinwardeתש"גארנרייך, חיים צבי בן יעקבקב חיים
ברסלאו Breslauתרכ"ונח בן שמואל מקורובקב חן

פיוטרקוב Piotrkowתרע"דלאווט, אברהם דוד בן יהודה ליבקב נקי - 2 כר'
ירושליםתשנ"הווייס, צביקב צבי - 5 כר'

קרית יעריםתשס"גארצי, יהודהקב שלו
בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהקב תמרים

ירושליםתשנ"טוויינגארטן, יואב יהושע בן נתן נטעקבא דקשייתא <קבא דיישובא>



תפרחתשס"גקובץ - ישיבת תושיה תפרחקבא דקשייתא בסוגיות בור
ירושליםתשנ"בוויינגארטן, יואב יהושע בן נתן נטעקבא דקשייתא - 4 כר'

ירושליםברנדווין, משולם זושאקבא דקשיתא עם לוגא דתרוצייא
בני ברקתשס"הגעשטעטנר, נתן בן עמרםקבא דתירוצא
רמת גןתשמ"חסומך, עבדאללה בן אברהםקבוץ חכמים

יסי Jassyתרע"ד - תרצ"בקבוצי אפריםקבוצי אפרים - 2 כר'
מרגיטה Marghitaתרצ"ג - תרצ"דקובץקבוצי בחורים

ירושליםתש"מהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלקבוצי יחד
קניגסברג Koenigsbergתרכ"א אחריחסרונות הש"ס. תרכ"אקבוצת ההשמטות

וינה Viennaתרכ"אווארנהיים, וולףקבוצת חכמים
ברדיטשוב Berdichevתרנ"ומרגליות, יעקב בן משולם נתןקבוצת יעקב

מונטריאול Montrealתש"זשטרן, אברהם בן יששכרקבוצת כתבי אגדה - 2 כר'
במברג Bambergתרל"ההאלברשטאם, שלמה זלמן חיים בן יצחקקבוצת מכתבים בעניני המחלוקת על ספר המורה

ירושליםתשכ"אקובץ מפרשיםקבוצת מפרשי המשנה - 6 כר'
ירושלם,,תר"ן]הירשנסון, יצחק בן יעקב מרדכיקבוצת קונטרסים
פיטטסבורג,תרס"וגליק, יוסף זליג בן שלמה זלמןקבוצת תלתלים

ירושליםתשי"טשלזינגר, עקיבאקבורת רחל
ביתרתשס"זליברמן, משה אפרים - ויינטרויב פנחסקביעת מזוזה כהלכתה

ירושליםתשס"ואסופת מאמריםקביעת רגע המוות - 2 כר'
בני ברקתשע"אאדלר, צבי בן אהרןקבל תחנוני

בני ברקתשע"אניסן, ראובן יששכרקבלה למשה מסיני
ירושליםחש"דקופרמן, אברהםקבלו וקיימו

ירושלים Jerusalemתרפ"זיעקב בן יעקב הכהןקבלות ר' יעקב ור' יצחק
ירושליםתשנ"גאביב"י, יוסף בן אריהקבלת הגר"א

חמ"דחש"דעדס, יעקב בן יהודהקבלת הגר"א - 2 כר'
ירושליםתשס"ויוסף, יצחק בן עובדיהקבלת הוראות מרן
ירושליםתשע"חאביב"י, יוסף בן אריהקבלת הראי"ה - א

בני ברקתשע"חמרקוביץ, שמואל בן צביקבלת התורה
בני ברקתשע"חמרקוביץ, שמואלקבלת התורה

בית שמשתש"סרוט, אהרן בן שמואל יעקבקבלת עול מלכות שמים - 3 כר'
חיפהתשע"חחיות, מנחם מניש בן יצחקקבלת שבת <מהדורה חדשה>

לובליןשפ"אחיות, מנחם מניש בן יצחקקבלת שבת
גן יבנהתשי"דמזא"ה, יצחק חיקבלת שבת
פיוטרקוב Piotrkowתרס"זתפילות. סידור. תרס"ז. פיטרקובקבלת שבת

ירושליםתשמ"השוורץ, יואל בן אהרןקבלת תורה ומתן תורה



הר ברכהחש"דמאמרים לחודש אדרקבעוני לדורות
ירושליםתשנ"גפוטאש, מרדכיקבעת עתים לתורה

תל אביבתשל"אקובץקבץ זכרון <לר' דוד שלמה קוסובסקי - שחור>
תל אביבתרצ"ויודליביץ, דוד (עורך)קבץ לדברי ימי העתונות בארץ ישראל - ב
תל אביבתרצ"הפבזנר, זלמן (עורך)קבץ לדברי ימי העתונות בארץ ישראל - א

ירושליםת"שאונא, גדליהו בן יצחקקבץ לזכרו של הרב גדליה אונא ז"ל
תל-אביבתרצ"ה-תרצ"ויודילוביץ, דוד בן יעקב יהודהקבץ מאמרים לדברי ימי העתונות בארץ ישראל - ב

ברלין Berlinתרמ"החברת מקיצי נרדמיםקבץ על יד - 68 כר'
נתיבותתשע"הכהן, בנציון בן שמעוןקבצי תדפיסים

ירושליםתשע"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןקבצים מכתב יד קדשו - 2 כר'
ירושליםתשע"גקובץ תורניקבצם כעמיר - תורת זאב - מעשרות

ירושלים Jerusalemתרצ"חגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביקבר אחים
חדרהתשמ"השוורץ, יהודהקברות צדיקים בישראל

ירושלים Jerusalemתש"חאיש-שלום, מיכאל בן יהודהקברי אבות
תל אביבתש"ערסקין, שלמהקברי צדיקים באשכנז

ירושליםתשס"חבעילום שםקדוש אלול <מהדורה חדשה>
ירושליםתשע"חמוצפי, בן ציון בן סלמןקדוש בציון
תל אביב Tel Avivתש"זשצ'אראנסקי, מאיר בן בנימיןקדוש השם
בני ברקתשס"בהאגר, ברוך בן מנחם מנדל (אודותיו), רוט, נתן אלקדוש וברוך
מודיעין עיליתתש"פמורסקי, אשר זעליגקדוש וברוך

בני ברקתשס"אגולדוסר, יצחק פינחס בן יהודהקדוש ונורא שמו
ירושליםתשפ"אבעילום שםקדוש יעקב
חמ"דתשע"גיוסף, יעקב בן עובדיה (עליו)קדוש יעקב
ניו יורקתשס"גלונגער, יחזקאל שרגאקדוש יעקב

בני ברקתשס"גליפקין, ישראל בן זאב וולףקדוש ישראל <להגרי"ס> - 2 כר'
וילנה Vilnaתרמ"דפלדברג, יוסף בן אליעזרקדוש ישראל

בני ברקתשמ"הרוט, נתן אליהוקדוש ישראל - 4 כר'
ירושליםתשנ"הטננבוים, יעקב בן יצחק מתתיהוקדוש לבנה

ניו יורקתש"טאפרויקין, ישראל בן רפאלקדושה און גבוה ביי יידן גזירת ת"ש - תש"ה
לא ידועחש"דכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןקדושה וברכה <סמיכת חכמים>

נתיבותתשנ"בבל"ס, אברהם הכהןקדושה ומלכות
ירושליםתשע"זבעילום שםקדושה ומלכות
ניו יורק New Yorkתש"כגורדון, יעקב דוב בן אליהוקדושה ומלכות
ברוקליןתשע"המערכת בית צדיקים (באבוב)קדושה ומלכות

ירושליםתשמ"חרבי אלעזר בירבי קליר - אליצור, שולמיתקדושה ושיר - קדושתאות לשבתות הנחמה



ירושלים Jeruasalemתשע"טלוגאסי, יעקב ישראלקדושה
בני ברקתש"לספר קהילהקדושי מישקולץ והסביבה

ירושליםתשס"ורוסוף, דודקדושים אשר בארץ
תש"עחולוןדואק, אודיקדושים תהיו
ירושלים Jerusalemתרצ"ג לפניווילדמאן, יהושע אלטר בן אלימלךקדושים תהיו

בני ברקתשס"חזדה, אבנר בן אהרןקדושים תהיו - 2 כר'
בני ברקתשע"טפדלון, חןקדושים תהיו

לוס אנג'לסתש"סאורי, זלמן הלויקדושת אברהם - 2 כר'
בני ברקתשע"הפרידמאן, אהרן בן ישראלקדושת אהרן <מהדורה חדשה>

תל אביבתשנ"אפרידמאן, אהרן בן ישראלקדושת אהרן <עם הוספות>
ורשה Warsawתרע"גפרידמאן, אהרן בן ישראלקדושת אהרן

ירושליםתשס"גשמואלי, מאיר דוד בן שלוםקדושת בית הכנסת ובית המדרש
ניו יורק New Yorkתשי"ט-תש"ךליטווין, ברוךקדושת בית הכנסת

ביתר עיליתתשס"אמוצפי, בן ציון בן סלמןקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות
בני ברקתשס"חלרנר, צבי יוסף בן דוד פישלקדושת דוד - 2 כר'

ירושליםתש"עשמואלי, מאיר דוד בן שלוםקדושת האדם
ירושליםתשל"זשאג - צוובנר, יצחק דודקדושת הארץ והמועדים

לבוב Lvovתרל"הוורטמאן, משה בן חייםקדושת הארץ
שלוניקי Salonikaתרי"געמרם, נתן בן חייםקדושת הארץ - 2 כר'

ירושליםתשכ"דשאג - צוובנר, יצחק דודקדושת הארץ
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבקדושת הבכור - בכורות

חולוןתשנ"דשעשוע, יוסף שלום בן חייםקדושת הבנים
ירושליםתשנ"השוורץ, יואל בן אהרןקדושת הגוף - עבודת הלב - דיני תפילה לנשים

בני ברקתשנ"וגרובר, יהודה יוסף הלויקדושת הדיבור - 2 כר'
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבקדושת החודש
ירושליםתשנ"הנשרי, אהרן חייםקדושת החיים
בני ברקתשע"גוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבקדושת היום
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבקדושת היום

חמ"דחש"דגרינולד, זאבקדושת הכהונה
בית שמשתשס"הגרוס, משה הכהן בן יששכר דובקדושת הכהנים כהלכתה

בני ברקתש"עגרבוז, שלמה - דרבקין, דודקדושת המועד
מודיעין עיליתתשע"חרוטשילד, יחיאל מיכל בן ישכרקדושת המועד
חמ"דתשס"חטורק, מרדכי יצחק בן דובקדושת המחנה

ניו יורקתשס"חלקט מפרשיםקדושת המלך - 2 כר'
ירושליםתשע"דשפירא, בן ציון בן אברהם אלקנה הכהןקדושת המקדש וקדושת הארץ



ירושליםJerusalemצציק, שמואל בן אברהם חייםקדושת המקדש
חמ"דתשע"חשפירא, פנחסקדושת הנישואין - הסכמי קדם נישואין

ירושליםתשס"חשמואלי, מאיר דוד בן שלוםקדושת העינים
ניו יורקתשל"בזשרקובסקי, צבי הכהן בן שמואלקדושת הר

איתמרתשע"טכנרתי, עמיחי - זק, רועי הכהןקדושת הראי"ה
ירושליםתשע"גהררי, משהקדושת השבת - 2 כר'

ירושליםתשמ"חפלדמן, יעקב פנחסקדושת השבת
בני ברקתשמ"הזילברברג, יהושע עוזיאלקדושת השלחן

לונדון Londonתרע"חשאפוצ'ניק, יוסף בן יהודה ליבקדושת השם - 4 כר'
ירושליםתשמ"הוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודקדושת התורה ודקדוקה - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"גפרומקין, אריה ליב בן שמואלקדושת התלמוד
ירושלים Jerusalemתשע"זאלגאזי, יום-טוב בן ישראל יעקבקדושת יום טוב <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתר"גאלגאזי, יום-טוב בן ישראל יעקבקדושת יום טוב
ירושליםתשס"אהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלויקדושת יום טוב
וילנה Vilnaתרכ"והיילפרין, יום טוב ליפמאן בן אברהם שמואלקדושת יום טוב

וינה Viennaתרט"וחזן, ישראל משה בן אליעזרקדושת יום טוב - 2 כר'
סיגט Sighetתרס"הטייטלבוים, חנניה יום טוב ליפא בן יקותיאקדושת יום טוב
ניו יורק New Yorkתשי"דגלרנטר, יוסף בן שמחהקדושת יוסף
ירושליםתשע"ואביחצירא, יעקב בן מסעודקדושת יעקב
ירושליםתשס"גבן זכרי, יצחק בן משהקדושת יצחק
ירושלים Jerusalemתשי"בדנצינגר, יהודה משה בן יחיאל יוסףקדושת יצחק
ירושליםתשע"אלייפער, לוי יצחקקדושת יצחק

ירושליםתשכ"טברסלבר, שמואל בן אברהם חיים צציקקדושת ירושלים
ירושליםתשט"זהופשטיין, ישראל בן שבתיקדושת ישראל
ירושלים Jerusalemתרפ"וטחורש, אלכסנדר סנדר גדליהו בן אברהם יצחקקדושת ישראל
תל אביבתשל"טלוי, דניאל שלמהקדושת ישראל

וינה Viennaתקמ"ט - תקפ"טליכטנשטאט, בנימין וולף בן ישראל אריה ליבקדושת ישראל - 3 כר'
אשדודתשס"חמחפוד, איתמר בן אהרןקדושת ישראל
ירושליםתשס"דשוורץ, יואל בן אהרןקדושת ישראל
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהקדושת ישראל

סלויטה Slavutaתקנ"חלוי יצחק בן מאיר מברדיטשובקדושת לוי <דפו"ר>
אשדודתשס"הלוי יצחק בן מאיר מברדיטשובקדושת לוי <השלם - 3 כר'

ירושליםתשי"חלוי יצחק בן מאיר מברדיטשובקדושת לוי השלם - 3 כר'
לבוב Lvovתרכ"בלוי יצחק בן מאיר מברדיטשובקדושת לוי על פרקי אבות

מונקץ' Mukachevoתרס"הלוי יצחק בן מאיר מברדיטשובקדושת לוי - 5 כר'



בני ברקתשנ"טטוסיג, אהרןקדושת ליל הסדר
תל אביבחש"דברנסדורפר, ידידיהקדושת מורשה

ביתר עיליתתשס"הליברמן, משה - ויינטרוב, פנחסקדושת מחנה כהלכתה
ניו יורקתש"זבידערמאן, משה מרדכיקדושת מרדכי - 2 כר'

בני ברקתשמ"חסעדון, בוגיד חנינאקדושת משה
ניו יורק New Yorkתש"יהורוויץ, נפתלי בן יהודהקדושת נפתלי

ניו יורקתשנ"אגרינפלד, דוד לייב - גרנטשטיין, שמואל אליהוקדושת ספר תורה
בני ברקתשנ"זקובץ בעניני סת"םקדושת סת"ם - א

בני ברקתשנ"אטויסיג, אהרן בן יחזקאלקדושת עינים
ירושליםתשע"ה-תשע"טאפשטיין, יהודה (עורך)קדושת ציון - 3 כר'
ניו יורקתשכ"זהלברשטם, בן ציון בן שלמהקדושת ציון - תורה

עפולהתשס"אדוד, שמואלקדושת שביעית
בני ברקתשל"בסמינר למורות בית יעקבקדושת שביעית - הגיונות ופעולות

חמ"דתשי"חקובץקדושת שביעית - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"טשטיינברג, אברהם מנחם בן מאיר הלויקדושת שביעית
ירושליםחש"דבירדוגו, יעקב בן יקותיאלקדושת שבת
לבוב Lvovתרל"וגולדשטיין, נחמן בן צבי אריהקדושת שבת
ירושליםתשל"גדויטש, ישראל חייםקדושת שבת

ירושליםתש"סרבי אלעזר בירבי קליר - אליצור, שולמיתקדושתאות ליום מתן תורה
ירושליםתשס"דהכהן, עדן (עורך)קדושתאותיו של רבי שלמה סולימן אלסנג'ארי למועדי הש

חמ"דתשע"ומרק, ישעיהו שיקדימויות בטיפול רפואי
ירושלים Jerusalemתרנ"אגראייבסקי, אליעזר זלמן בן מרדכי יוסףקדיש לעלם
ירושליםחש"דביסמוט, יהושעקדם ישועה

ירושלם, הודותרס"ב -1966רפאלי, שמואל בן משהקדמוניות היהודים במלבר
ירושלים Jerusalemת"ש - תש"ויוסף בן מתתיהו הכהןקדמוניות היהודים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"היהודה, אברהם שלום בן בנימיןקדמוניות הערבים
ברלין Berlinתרפ"ד - תש"הקרויס, שמואל שמשון ליב בן מאירקדמוניות התלמוד - 4 כר'
קרקוב Cracowתרנ"בווטשטיין, פייבל הירשקדמוניות מפנקסאות ישנים

קרקוב Cracowתרנ"ומארכוס, אהרן בן מאירקדמוניות - 2 כר'
ירושליםתשס"וקדמונינוקדמונינו

תל אביבתרצ"טיוסף בן מתתיהו הכהןקדמות היהודים נגד אפיון - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"אלוריא, דוד בן יהודהקדמות ספר הזהר (תולדות הרד"ל)

קניגסברג Koenigsbergתרט"זלוריא, דוד בן יהודהקדמות ספר הזהר
חמ"דחש"דזרי, משה הלל בן דודקדמת אשור
חמ"דחש"דשלי, שאול מקיקץקדמת אשור



ביתר עיליתתש"פבוים, דוד יהודה ליב בן יחיאלקדש  לי
ירושלים Jeruasalemתשע"הורנר, חיים שלמה בן אשר זאבקדש הלולים
אמשטרדם Amsterdamתקע"טלוונשטאם, אברהם בן אריה ליבקדש הלולים

חמ"דתשע"הנחמיאש, שאול בן דודקדש הלולים - 2 כר'
ירושליםתשכ"הצ'צ'יק, שמואל בן אברהם חייםקדש הלולים
תל אביב Tel Avivתשי"אגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםקדש הקדשים
ניו יורק New Yorkתרפ"באשרי, חיים יחיאל בן יצחק מרדכיקדש ישראל

קרית ספרתשס"ורייך, משה אליעזר בן דודקדש לה' - דיני שמות השי"ת
פרנקפורט דאודר Frankת"סמשה בן שמעיהקדש ליי"ו

ירושלים Jeruasalemתשס"ושרייבר, נפתלי שמואל בן אהרן משהקדש נפתלי
ישראלתשפ"אשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקקדש שבוע
ליוורנו Livornoתקנ"בחסאן, דוד חיים שמואלקדשי דוד
ירושליםתשמ"טמועטי, דוד בן שמואלקדשי דוד

לונדוןתר"צגרינשפן, נחמן שלמה בן יעקב משהקדשי הגבול
ירושליםתשמ"טקליין, מנחם זאב בן יעקבקדשי המזבח - שערי שלמה

אשדודחש"דמרקסון, אברהם מרדכי יוסףקדשי המקדש
ירושליםתשע"טעזרא, משה בצלאל בן עבודיקדשי השם - מעילה
ירושליםתשע"גגלדצהלר, אליהו יהושע בן מנחם שלוםקדשי יהושע - 8 כר'
בני ברקתשע"דדבש, שלמה בן מיכאלקדשי מזבח - זבחים

בני ברקחש"דפישמאן, גרשון חנוך בן משה יהודה ליבקדשי שעה <מהדו"ת>
ירושליםתשס"היעקובוביץ, משה יהודה בן שלמהקדשי שעה

בני ברקחש"דפישמאן, גרשון חנוך בן משה יהודה ליב - ולדינברקדשי שעה - ויאמר אליהו
קדימהתשע"וביגל, אביחי יצחק בן משהקדשים תהיו

חמ"דחש"דרוזקדשים - סיכום סוגיות אליבא דהלכתא
קבוצת מאמריםקהילה ומורשת יהודי קווקאז

ירושליםתשמ"בקשאני, ראובןקהילות היהודים במזרח הרחוק
ירושליםתשמ"דקשאני, ראובןקהילות היהודים במצרים
ירושליםתשל"חקשאני, ראובןקהילות היהודים בתורכיה
ירושלים Jeruasalemתשע"הוונדר, מאירקהילות ואישים בגליציה
ירושליםתשכ"אבן יעקב, אברהםקהילות יהודי כורדיסתאן

לבוב Lvovתרי"בבראנדריס, שמריה שמרל בן יעקבקהילות יעקב
בני ברקתשע"דקובץ בד"צ קהילות יעקבקהילות יעקב

ירושליםתשנ"וקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ - קליין, מנשהקהילות ישראל <משנה הלכות>
ירושליםתשס"וקשאני, ראובןקהילות ישראל בהולנד

בני ברקתשע"השבת, מרדכי בן בנימיןקהילות מרדכי



זבורוב Zborovתרפ"ה - תרפ"וגרינפלד, יעקב יושיע בן דוד יהודה (עורך)קהילת יעקב - א
ירושלים,תש"חאשכולי, אהרן זאב בן חיים מאירקהילת לודז'

תל אביבתש"לקלינוב, רינהקהילת סאלוניקי
תל אביבתש"לישראלי, אהרןקהילת פינסק

ירושליםתשל"העובדיה, דודקהילת צפרו - 5 כר'
תל אביבתש"לבאומינגר, אריהקהילת קראקוב

לבוב Lvovתרס"ויצחק דוב בר בן צבי הירשקהל חסידים החדש
ניו יורקחש"דפרנס, בקהל חסידים ושבחי בעל שם טוב

ורשה Warsawתרכ"ווואלדן, אהרן בן ישעיהו נתןקהל חסידים
לבובתר"עקהל חסידיםקהל חסידים
שלוניקי Salonikaתקפ"האשכנזי, יהודה בן יוסףקהל יאודה

מודיעין עיליתתש"פרוטנברג, ישראל בן מרדכיקהל ישראל - 2 כר'
ירושליםתשנ"טורטהיימר, יחיאל משהקהל עדת ירושלים

,פיעטרקוב)תרפ"זברוקמאן, מרדכי בן מנחם שמעוןקהל צדיקים
לבוב Lvovתרכ"הבודק, מנחם מנדל בן ראובן שרגאקהל קדושים

תל אביב Tel Avivתרצ"חפראנק, משה בן יעקבקהלות אשכנז ובתי דיניהן מהמאה הי"ב עד סוף המאה ה
רכסיםתשנ"טשטרן, דוד הלויקהלות הקודש - 2 כר'

ירושליםתשל"דסיטון, דודקהלות יהודי ספרד והמזרח בעולם בימינו
בני ברקתשמ"הקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץקהלות יעקב <חלקים> - 2 כר'

בני ברקתש"נקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץקהלות יעקב - 21 כר'
ברוקליןתשע"השוורזנץ, ישראל חרא"ש בן מרדכיקהלות ישורון <מהדורה חדשה>

פירט Fuerthתק"לשוורזנץ, ישראל חרא"ש בן מרדכיקהלות ישורון
תל אביב Tel Avivתש"דקהלות ישראל שנחרבוקהלות ישראל שנחרבו

ירושלם,תשי"בשווארץ, אברהםקהלות ישראל
אמשטרדם Amsterdamתפ"ד - תפ"חתנ"ך. תפ"ד. אמשטרדםקהלות משה - 4 כר'

וילנה Vilnaתרמ"אגרודנצ'יק, קים קדש יהושע בן יחיאל יוסףקהלות קדש
ורשהתרמ"הגולדשלאג, יחיאל מיכל בן אברהםקהלת <עינים לראות - לב לדעת>

ורשה Warsawתרל"דהלוי, משה שלמה זלמןקהלת <בקש קהלת>
ווארשאתרנ"היונגרלעווע, שמחה שלמה בן ישראל חייםקהלת <שמחה שלמה> - 2 כר'

ורשה Warsawתרכ"גנבר, שמחה שמואל בן פקהלת <עם פירוש שמחת ישרים>
ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןקהלת <דבר ירושלים>

סט. לואיס St. Louisתרפ"ודיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןקהלת אמעריקא - 2 כר'
אושפיצין Oswiecimתרפ"גלאנדא, אשר זעליג בן יוחנןקהלת אשר
שלוניקי Salonikaתק"חחזן, דוד בן חייםקהלת בן דוד
ווארשאתרס"דמרחביה, ירוחם פישל בן משה נפתליקהלת בן דוד



סטו מרה Satu Mareתרצ"א - הקד'רייז, ברוךקהלת ברוך
בערלין,תרמ"דאפרתי, דוד טבלי בן אברהםקהלת דוד האפרתי

ורשה Warsawתרפ"ח - תרפ"טאוצאפ, דוד בן אפרים אליעזרקהלת דוד
לובלין Lublinתרמ"בטברסקי, דוד בן מרדכיקהלת דוד
המבורג Hamburgתקפ"ומץ, יצחק אייזיק בן אשרקהלת דוד

מונטריאולאבידע יהודה ליבקהלת דער מענטש און דאס בוך
תל אביבתשל"דלוריא, חיים פינחס בן שלמה זלמן צביקהלת חיים

ליקוודתשע"טאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובקהלת יעקב <משנת רבי אהרן> - 2 כר'
ירושליםתשע"טיולס, יעקב צבי בן נפתלי - הירש, שמאיקהלת יעקב <מהדורה חדשה עם ביאור שבחי יעקב> - 3

שלוניקי Salonikaתקל"טאלבעלי, יעקב בן יצחקקהלת יעקב
ירושליםתשע"אאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טוב - רבין, רפאלקהלת יעקב - 5 כר'
לבוב Lvovתרכ"באלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובקהלת יעקב - 2 כר'

וילנה Vilnaתר"זברוכין, יעקב בן אהרןקהלת יעקב
צפת Safedשל"חגאלאנטי, משה בן מרדכי מצפתקהלת יעקב

ירושליםתשנ"טדרוק, יעקב בן זלמןקהלת יעקב - החטא ועונשו
לבוב Lvovתר"ליולס, יעקב צבי בן נפתליקהלת יעקב - 3 כר'

זולקוה Zholkvaתק"טיעקב בן שמעון מפינסקקהלת יעקב
ירושליםתשס"דלורברבוים, יעקב בן יעקב משהקהלת יעקב - 2 כר'

ונציה Veniceתקמ"דפארדו, יעקב בן דודקהלת יעקב
פיוטרקוב Piotrkowתרס"השטרוזמאן, יעקב יוסף בן אברהם הלויקהלת יעקב

ירושליםתשל"אאביחצירא, מכלוף בן אליהוקהלת יעקב, מכלל יופי
ונציה Veniceשנ"ח - שנ"טאבן-ברוך, ברוך בן משהקהלת יעקב. קדש ישראל

פולטובהVilnaתרע"אמרגולין, יצחק צבי בן דוב יהודהקהלת יצחק - 3 כר'
וילנה Vilnaתר"סרייטבורד, יצחק בן ניסןקהלת יצחק
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דלבקוביץ, מנחם מנדל בן פינחסקהלת מנחם

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"גיולין, מרדכי בן צבי הירשקהלת מרדכי - א
ירושליםתשנ"בסוסובר, ברוך מרדכי בן בנימין חיים הכהןקהלת מרדכי
פטרבורג Peterburgתרנ"ג - תרצ"והאקדמיה למדעים של ברית המועצות. המוזיאוקהלת משה

לובליןתרס"ההופשטיין, משה אליקים בריעה בן ישראלקהלת משה - 2 כר'
ורשה Warsawתרס"ב - תרס"דטריוואקס, משה חיים בן גבריאלקהלת משה - 2 כר'
לבוב Lvovתרי"חמשה בן אברהם הכהן מצ'ודנובקהלת משה - 3 כר'

ארם צובה Aleppoתרל"גסתהון, משה בן יוסףקהלת משה
ליוורנו Livornoתק"פדרוהוביטשר, ישראל נחמן בן יוסףקהלת עם פירוש חמדת ישראל

הוסיטין Husiatynתרס"גסעדיה בן יוסף גאוןקהלת עם פירוש רבינו סעדיה גאון
ליוורנו Livornoתרכ"טעבו, מימון בן ראובןקהלת עם שבט ראובן ושרח בל' ערבי



בית חלקיהתשע"המכון מבקשי שמועהקהלת עם שמועות וביאורים
אשקלוןתש"עכהן, בן-ציון יהונתן בן יעקבקהלת ציון  - קהלת

בני ברקתש"סקינסטליכער, משה אלכסנדר זושא - שפיצר, שלמקהלת צעהלים וחכמיה
חמ"דתשע"גשטנצל, שלמה בן חיים דובקהלת שלמה <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתרנ"טתשובות גאוניםקהלת שלמה <שו"ת>
פירט Fuerthתקכ"ואבן-חביב, יעקב בן שלמהקהלת שלמה
ירושלים Jerusalemחש"דוורטהיימר, שלמה אהרן בן יעקבקהלת שלמה
הנובר Hanoverתרכ"חלונדון, שלמה זלמן בן משה רפאלקהלת שלמה

ניו יורקתשל"חקאגאן, שלמה בן מרדכי מאירקהלת שלמה - א
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"בשטנצל, שלמה בן חיים דובקהלת שלמה
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דריכטר, שמואל בן משהקהלת שמואל

ירושליםתשל"זכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץקו התאריך הישראלי - 2 כר'
ירושליםתש"פבעילום שםקו התאריך - קו חכמת התורה

ירושליםתשמ"געמאר, משהקו לקו
ירושלים Jeruasalemתשס"גמייער, משה פינחסקו"ח של מקומות

חיפהתשכ"זספר קהילהקובילניק
תל אביב Tel Avivתשי"זספר קהילהקובל

בני ברקתשל"בכולל אברכים אלכסנדרקובץ  בית ישראל - א
בני ברקתשע"חישיבת חיי עולםקובץ אאלפך בינה

ניו יורקתשע"חקובץ תורניקובץ אבקת רוכל - 15 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"זקובץקובץ אגודים בצרה

בני ברקתשנ"ומכון גנזי בית טשרנובילקובץ אגרא דבי הילולא
בני ברקתש"עגרבוז, איתמר בן אברהם נחקובץ אגרא דשמעתתא

בני ברקתש"פשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביקובץ אגרות אגרות ממרן בעל אילת השחר - ב
ארה"בתשע"אגיפטר, מרדכיקובץ אגרות הגר"מ גיפטר

נתניהתשל"בהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשקובץ אגרות קודש
בני ברקתשע"אוינטרויב, ישראל אליהוקובץ אגרות

ירושלים Jeruasalemחש"דישיבת באר התלמודקובץ אגרת הפורים
בני ברקתשע"טלנדא, אברהם אביגדור בן יעקב יצחק דן מסטריקוקובץ אהבת איתן
אנטוורפןתשע"דמכון בית דודקובץ אהל דוד
ירושלים Jeruasalemתשס"דבית המדרש ערוך לנרקובץ אהל חוה
בני ברקתשס"טחניכי הישיבות קרית הרצוגקובץ אהל יוסף

ניו יורק New York -תשס"דקובץ כולל בית מאירקובץ אהל יוסף - 3 כר'
ירושליםתשע"זכולל אהל יעקבקובץ אהל יעקב - ברכות
ירושליםתשע"ובית המדרש אהל משהקובץ אהל משה - 2 כר'



גייטסהעדתשע"דגרינבוים, אלקנה בן נפתלי נתנאלקובץ אהל רבקה
בני ברקתשע"טכולל יששכר באהלךקובץ אהלה של תורה - שבת, הוצאה

אשדודתש"עבית הוראה אהלי שרהקובץ אהלי הוראה - 3 כר'
ירושליםתשס"וישיבת אמרי נעםקובץ אהלי יהושע - 3 כר'

ירושליםתשס"זקובץ - יוסף, יצחק בן עובדיהקובץ אהלי יעקב <עם ילקוט יוסף הל' שבת>
בני ברקחש"דכולל חקל תפוחיןקובץ אהלי שם - א

ירושליםתשנ"וישיבת אהל שמעוןקובץ אהלי תורה - קידושין
בואנוס איירסתשע"הבית מדרש אהל יוסף משהקובץ אהלים - 2 כר'

לונדוןתשע"דטסלר, חיים ישראל בן יהושעקובץ אוצר חיים - מאמרי ימים הנוראים
לונדוןתשמ"אזלצר, יעקב הכהןקובץ אוצר יעקב

ירושליםחש"דישיבת מאה שעריםקובץ אוצרות התורה
בני ברקתשע"גישיבת אור אברהםקובץ אור אברהם - ב"ק פ"ב

ירושליםחש"דישיבת תורת משהקובץ אור אפרים - בבא מציעא
ירושליםתש"דכולל אור החייםקובץ אור החיים
חמ"דתשפ"אקובץקובץ אור החכמה
חמ"דתשע"זרשת כוללי אור המאירקובץ אור המאיר
ירושליםתש"ןישיבת נר משהקובץ אור הנר

ירושליםתשע"וכולל עטרת ברוךקובץ אור הפסגה
קרית טבעוןחש"דכולל איילת השחרקובץ אור השחר

גיטטסדתשע"דכולל בית התלמודקובץ אור התלמוד - שבת
ירושליםתשנ"טברגר, יצחק יהודהקובץ אור יהודה

בני ברקתש"ממוסדות לעלוב בני ברקקובץ אור יהל - 4 כר'
חמ"דתשמ"וכולל מנחת יהודא סטיטשיןקובץ אור ליהודא - א
מעונהחש"דשכטר, עזריאלקובץ אור לנתיבתי
תשפ"אספר זכרוןקובץ אור מופלא

ניו יורקתשע"דישיבת אור ראובןקובץ אור משה - 2 כר'
בני ברקתשע"וישיבת אלכסנדרקובץ אורה ושמחה

אנטוורפןתשע"הכולל חושן משפט אנטוורפןקובץ אורות המשפט - 2 כר'
פתח תקוהתשע"דסנדרס, יצחק מאיר (עורך)קובץ אורות מרדכי

ירושליםתשס"הישיבת שערי יום טובקובץ אורחות יום טוב -חזקת הבתים
מודיעין עיליתתשע"וגרוסברד, לויקובץ אורחות תשובה

חמ"דתשע"זבעילום שםקובץ אורי וישעי
רדעקידתשע"דקנובלוביץ, יצחק מאיר (לזכרו)קובץ אחי"ם בהספידא

לונדוןתשע"אקובץ משפחת פראנדקובץ אחים לבינה - א - ו
ירושליםתשנ"זקובץ אחרוניםקובץ אחרונים על מסכת ביצה מכתב יד



בני ברקתשנ"חגולדשטוף, יאירקובץ אחרונים על מסכת פרה
בני ברקתשס"טביטון, שמעון בן חייםקובץ איגרות שלמי שמעון

בני ברקתשע"הקובץקובץ איסתכל באורייתא - 7 כר'
מודעין עליתתשע"גגינבורוג, בנימיןקובץ אלון בכות - רש"ש זאהן

ירושליםתשס"אשטרנברג, חיים אליהוקובץ אליהו
בני ברקתשנ"ועידן, אשרקובץ אם המלכות

ניו יורקתשס"וחבורת אמונת עיתךקובץ אמונים נאספו - תשס"ו
ירושלים Jeruasalemתשנ"גכולל ישיבת בית התלמודקובץ אמרי חן - 2 כר'

ירושליםתש"סגורא, יצחק מאירקובץ אמרי יצחק - 2 כר'
אלעדתשע"הקובץ ישיבת כנסת יחזקאל אלעדקובץ אמרי כהן - 12 כר'

תשע"הישיבה גדולה אמרי מנחםקובץ אמרי מנחם - ג
קרית ספרתש"עכולל אמרי ברוךקובץ אמרי עירובין

בני ברקחש"דרוט, אברהם חיים בן אהרןקובץ אמרי קודש - 5 כר'
ירושליםתשע"טישיבת אמרי משהקובץ אמרי שפר
ירושלים Jeruasalemתשס"טישיבת חיי משהקובץ אמרי שפר

חמ"דחש"דכולל יששכר באהליךקובץ אסוקי שמעתתא - א
חמ"דתשע"חקובץ תורניקובץ אסוקי שמעתתא - נדה

ירושלים Jeruasalemתשע"זאזולאי, אריה בן משהקובץ אסרי לגפן - א
בני ברקתשע"בשיש, צבי יהודה בן שמואל הלויקובץ אפריון ישראל

בני ברקתשע"טכולל דעת שמואלקובץ אש הדעת - בבא קמא פ"ב
ירושלים Jeruasalemתשס"וספר זכרוןקובץ אש תמיד

לונדוןתשע"גראקאוו, בן ציון בן יום טוב ליפמאןקובץ אשירה לה' בחיי
ירושליםתשע"טראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןקובץ אשירה לה' בחיי

ניו יורקתשע"בקובץ תורניקובץ אשל אברהם - 3 כר'
מונטריאולתשכ"וחייקין, מאיר חייםקובץ ב' שיעורים

ניו יורקתשל"זקובץ דחסידי סקוויראקובץ באהלי יעקב - 2 כר'
רחובותתשע"דישיבת חכמה ודעתקובץ באר הדעת
מודיעין עיליתתשע"חישיבת באר החייםקובץ באר החיים
ירושליםחש"דאברכי כולל באר יוסףקובץ באר יוסף

תשמ"חישיבת סקוויראקובץ באר יעקב - בבא מציעא
ניו יורקתשנ"טמכון באר יצחק סקאליעקובץ באר יצחק - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"גישיבת תפארת ישראל רוזיןקובץ באר ישראל
ירושליםתשס"זישיבת באר יהודהקובץ באר מים חיים - 2 כר'

חמ"דתשע"בישיבת באר יהודהקובץ בארות - 3 כר'
ברוקליןתשס"וחסידי סלאניםקובץ בוניך



אור יהודהתש"עישיבת ברכת יצחק אור יהודהקובץ בי מדרשא - בבא בתרא
מודיעין עיליתתשע"טמילר, שלמה בן שרגאקובץ ביאור ההלכה

ירושליםתשע"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - קוק, צבקובץ ביאורי מרן הראי"ה קוק ורבינו הרצי"ה קוק - 2 כר'
חמ"דחש"דישיבת נחלת יעקבקובץ ביאורי סוגיות - נדרים

ירושליםתשע"הפרידמן, יוסףקובץ ביאורים בענייני עירוב חצירות
ירושלים Jeruasalemחש"דליפשיץ, אפרים שמואל בן משה חייםקובץ ביאורים בעניני שנה מעוברת

פתח תקוהתשע"אאזולאי, יעקב עמנואל בן אליהוקובץ ביאורים ובירורים במסכת בבא מציעא
בני ברקחש"דשפירא, שלום צבי בן בנציון הכהןקובץ ביאורים על הרמב"ם - 5 כר'

מקסיקותשמ"חאביחצירא, הללקובץ ביאורים - 2 כר'
תל אביבתשכ"דוסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושקובץ ביאורים - קובץ שמועות

ירושליםתשע"טסולימני, נתנאלקובץ ביאורים - קידושין
ירושליםתשנ"גישיבת בית ישראלקובץ ביח ישראל - ד
ירושליםתשס"בכולל ארץ חמדהקובץ ביכורי ארץ - ב
תש"פישיבת בנין אבקובץ בין המשפתים א
אלעדתשס"טישיבת כנסת יחזקאלקובץ ביני עמודי - ב"מ
ירושליםתשע"בכולל בית שלוםקובץ ביני עמודי - ע"ז

בני ברקתשס"חשיש, יעקב יוסף דב בן ברוךקובץ ביני עמודי - מרובה
ירושליםתשנ"חבעילום שםקובץ בירור הלכה

כולל עיון דחסידי בעלזקובץ בירורי סוגיות בהלכות יום טוב
בני ברקתשע"גישיבת אמרי מנחם (אלכסנדר)קובץ בירורי סוגיות - 2 כר'

פתח תקוהתשע"אאזולאי, יעקב עמנואל בן אליהוקובץ בירורים וביאורים במסכת ב"מ
בני ברקתשס"בשטרן, שמואל אליעזרקובץ בירורים שביבי אש

ירושליםתשע"זהברפלד, יצחק אייזיקקובץ בית אבי - 2 כר'
ירושליםתשע"זלזכר רבי יצחק אייזיק הברפלדקובץ בית אבי - 2 כר'

ירושליםתשי"חבית אולפנא בית אהרן וישראלקובץ בית אהרן וישראל - א
ירושליםתשנ"דכולל בית אריה לייבקובץ בית אריה לייב

בני ברקתשנ"דקובץקובץ בית דוד (ב"ב) - שביעית
מרשילייאתשמ"וכולל בית דודקובץ בית דוד

מודעין עליתתשס"טישיבת מעלה אדומיםקובץ בית הסופר
לונדוןתשע"וכולל בעלזא לונדוןקובץ בית ועד לחכמים

ניו יורקתשס"טכוללי תורה ויראה דרב"י סאטמארקובץ בית ועד לחכמים - 11 כר'
ניו יורקתשמ"הכולל ישיבת רבינו יצחק אלחנןקובץ בית יוסף שאול - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דקובץקובץ בית יוסף - 4 כר'
לודז'תרצ"זועד בחורי חסידי אלכסנדרקובץ בית ישראל - א

לודז'תר"פ-ישיבת בית ישראל אלכסנדרקובץ בית ישראל - 4 כר'



ירושליםחש"דישיבת בית ישראלקובץ בית ישראל - 3 כר'
נתיבותתשמ"דקובץ מוסדות בית ישראלקובץ בית ישראל - א

ירושליםתשמ"זכולל בית משהקובץ בית משה - 4 כר'
לונדוןתשס"ומכון בית סופריםקובץ בית סופרים <פרעשבורג> - 2 כר'

ירושליםחש"דבית יוסף צבי דושינסקיאקובץ בית צדיקים יעמוד
ירושליםתשס"וקובץ משפחת מוצפיקובץ בית ציון - 3 כר'
בני ברקתשס"וכולל בית שלמהקובץ בית שלמה - ב

ירושליםתשנ"הכולל קדשים לב אריה - וינשטוק, מאיר יחיאלקובץ בית שלמה - ערכין
ירושליםתשנ"חכולל קדשים לב אריהקובץ בית שלמה - בכורות, תמורה

בני ברקתשע"ושמש, משהקובץ בית שלמה - 2 כר'
לודז'תרצ"דישיבת בית ישראל אלכסנדרקובץ בית שמואל <שנה ג> - א-ב (ח)

לודז'תרצ"אישיבת בית ישראל אלכסנדרקובץ בית שמואל - 2 כר'
ניו יורקתשד"מכולל בית תלמוד להוראהקובץ בית תלמוד להוראה - 13 כר'
ביתר עיליתתשע"חכולל ישיבת בית יצחקקובץ בכוריהם הרגת ובכורך גאלת

חמ"דחש"דבעילום שםקובץ בן משה קבלת התורה
ירושליםתש"סשלזינגר, אליעזרקובץ בן עליה

חמ"דתשע"חמשנת הגר"אקובץ בני בינה - חנוכה
ירושליםתשס"וקובץקובץ בנין אב - 14 כר'

בני ברקתשס"ויו"ל ע"י כולל נתיבות המשפטקובץ בנתיבות המשפט - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemחש"דבית הכנסת המרכזי רמותקובץ בענייני בית הכנסת  ובענייני ס"ת

ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןקובץ בענייני צניעות
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןקובץ בענייני תפקיד היהדות במיוחד בימינו

בני ברקתשע"הכהן, ישעיה בן אליעזרקובץ בענין שכר ועונש
ירושליםתשס"גבוקסבוים, יוסף (עורך)קובץ בעניני פדיון הבן

מודיעין עיליתתש"עפינקל, אריה ליב בן חיים זאבקובץ בקוראי שמו
ירושליםתשמ"גחניכי ישיבת בית אברהם סלוניםקובץ ברית אברהם - 7 כר'

ירושליםתש"ןכולל אברכים ברכת אברהםקובץ ברכת אברהם
בני ברקתשע"בכולל ברכת רבקהקובץ ברכת אליהו
תשע"הכולל אהל יעקב ומריםקובץ ברכת האהל
נתיבותתשס"טקובץ ברכת החמהקובץ ברכת החמה
ביתר עיליתתשע"ורשת הכוללים בית שמואל עוזיאלקובץ ברכת השבת
בית המדרש צמח צדק ויז'ניץקובץ ברכת התורה
ירושליםתשס"זמשפחת קפלן וגדולי תורהקובץ בשדה ובכרם

לונדוןתשס"וראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןקובץ בשם ה' אקרא - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הקובץקובץ בתורתו - 2 כר'



חמ"דתשע"טוידר, יצחק אייזיק (עליו)קובץ גליונות ויא"ר לנו
עפולהתשע"זאבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משהקובץ גליונות לבונה זכה - תשע"ו

ירושליםתשע"ז-תשע"חבלייר, חיים אהרן בן יהושע שמואלקובץ גליונות ליקוטי ופסקי הלכות חוקי חיים (אנגלית) - 
ירושליםתשע"ז-תשע"חבלייר, חיים אהרן בן יהושע שמואלקובץ גליונות ליקוטי ופסקי הלכות חוקי חיים - 1-101

ירושליםתשנ"טמכון משה אהרן - פינסק קארליןקובץ גליונות מטה אהרן - 4 כר'
קובץ גליונותקובץ גליונות ממעינות הלוי - תשס"ו
עפולהתש"עאבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משהקובץ גליונות מרי"ח ניחוח - 15 כר'
ישראלתשע"דגליונות שיח חסידים  - אמשינאווקובץ גליונות שיח חסידים - תשע"ד

בני ברקתשע"טבעילום שםקובץ גליונות תשועה ברב יועץ
חמ"דתש"פקובץ גליונותקובץ גליונות - 56 כר'

גבעת זאב החדשהתש"פדולני, חיים מרדכי הכהןקובץ גליוני חמדת אברהם
ברוקליןתשע"המערכת בית צדיקים (באבוב)קובץ גליוני שערי ציון
ירושליםתשנ"בסופר, יוסף משהקובץ גנזי סופרים - א

חמ"דתשע"גמכון דבר משהקובץ דבר אברהם - 4 כר'
ירושליםתש"עגולדמן, אברהם בן מרדכיקובץ דברות קודש
הגר, פנחס דוד בן ישכר דבקובץ דברות קודש
ירושליםתשע"ובית מדרש דרכי התורהקובץ דברי הפורים

ניו יורקתשע"דבית המדרש דחסידי אמשינאווקובץ דברי השירה - אמישינאוו
חמ"דתשע"אוינברג, שלמה זלמינאקובץ דברי חידו"ת - 2 כר'

תשס"זקובץקובץ דברי חיזוק
מודעין עליתתשנ"חבית הכנסת חפץ חייםקובץ דברי חפץ

חמ"דתשנ"טסלומון, אברהם יעקבקובץ דברי יחזקאל
גייטסהדתשס"הראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןקובץ דברי שיר - 5 כר'

מנצ'סטרתש"סראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןקובץ דברי שירה - 2 כר'
נתניהתשע"טזיידמן, חיים ראובןקובץ דיני החיים

חמ"דתשפ"אגולדשמיד, יהושע ישראלקובץ דינים בהלכות בן עיר ובן כרך
חמ"דתש"פגולדשמיד, יהושע ישראלקובץ דינים בהלכות חלה א

חמ"דתש"פגולדשמיד, יהושע ישראלקובץ דינים בהלכות תקיעת שופר
ירושלים Jeruasalemתשמ"חמכון בית יחיאל ביאלאקובץ דינים והלכות

חמ"דחש"דגולדשמיד, יהושע ישראלקובץ דינים - או"ח, יו"ד
ניו יורקתש"עמאסף תורניקובץ דמשק אליעזר - ב

ירושליםתש"פכולל לבושי עזקובץ דעת עז - נדה
ירושליםתשס"אהלוי, אריאל בן אבנרקובץ דקדוקי תורה - פרק בשיר, מחברת התיגאן, חלק ה

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ג - תר"צקובץ דרושיםקובץ דרושים - 10 כר'
מודיעין עיליתתשע"טקובץ זכרוןקובץ דרכי דוד



חמ"דתשע"חרפאלי, אורן מנשהקובץ דרכי האמוראים - רב, שמואל, רבי יוחנן
ירושליםתשע"אבית מדרש דרכי הוראה לרבניםקובץ דרכי מבשר - 10 כר'

ירושליםתשע"חדרכי הוראה לרבניםקובץ דרכי תורה - 2 כר'
בני ברקתשס"גישיבת דרכי תורהקובץ דרכי תורה - ב

ירושליםתש"סקובץ דרשות רבני מצריםקובץ דרשות רבני מצרים
ביתר עיליתתשס"דכולל יד סופר ערלויקובץ האילן - 3 כר'
מודיעין עליתתשע"ודרמר, צבי פסחקובץ הדור קבלוה

תשס"זקובץקובץ הדרת קדש - 2 כר'
ירושלים -בית שמשתשס"חישיבה הגדולה תורה ויראה בית הלויקובץ החיים - 2 כר'

בית שמשתשע"גששון, מנשה דוד בן אלישעקובץ הידיעות
ליקוודתשע"חבית מדרש גבוה לייקוודקובץ היושבת בגנים - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתר"ץבאדהב, יצחק בן מיכאלקובץ הירושלמי - 3 כר'
ירושליםתשמ"חקובץ שיעוריםקובץ הכשרות במטבח המודרני

בני ברקתשע"הכולל גבוה להוראה הליכות משהקובץ הליכות הוראה - 3 כר'
ירושליםתש"פמכון דורותקובץ הלכה ורפואה

קרית ספרתשס"אשרייבר, יצחק יהודהקובץ הלכות בדיני העולה לתורה
ישראלחש"דדקה, גדעוןקובץ הלכות בין המצרים

חמ"דתשע"הזקלס, יוסיקובץ הלכות ומאמרים לחג השבועות
לונדוןתש"פבעילום שםקובץ הלכות ומנהגים

ניו יורקחש"דהרפנס, ישראל דודקובץ הלכות למעונות הקיץ
ניו יורקתשס"ההרפנס, ישראל דודקובץ הלכות לערב פסח שחל בשבת

ירושליםתשע"דאלחדאד, מיכאל דודקובץ הלכות מקוואות השלם
חמ"דתשס"אאדלר, יהושע העשיל בן אהרןקובץ הלכות נר חנוכה

חמ"דתשע"טקובץקובץ הלכות עטרת יוסף - חושן משפט
ליקוודקמנצקי, שמואל - קליינמן, דניאל אשר בן אברהם צבי הכהןקובץ הלכות פסקי רבי שמואל קמנצקי - 8 כר'

ליקוודתשע"זאייזיק, ברוך אליהו בן שלמה אליעזרקובץ הלכות רבית ברכת אליהו
ברוקליןתשע"חבית ההוראה לענייני סת"םקובץ הלשכה - בירורי הלכה בעניין סת"ם - א

ירושליםתשס"בקובץקובץ המועדים - 8 כר'
ירושליםתש"פקורקוס, יוסףקובץ המשפט - ב

חולוןתשע"חרבי, חייםקובץ הנהגות - תפילה
קובץ תורניקובץ הנחמדים מזהב - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"חגרינוולד, נפתלי צבי בן יצחקקובץ הספדים ליום ח' בתמוז

וינה,,תרפ"ג][אגודת ישראל]קובץ הסתדרותי
ירושליםתשס"חקורקוס, יוסף - סלמני, ניסןקובץ העזר - 6 כר'

חמ"דחש"דבני הישיבותקובץ הענינים



תפרחתשע"זקובץ ישיבת תושיה תפרחקובץ הערה יומית - 3 כר'
פלורידאתש"פקובץקובץ הערות השלוחים
ירושלים Jeruasalemתשס"גישיבת נועם התלמודקובץ הערות וביאורים

חמ"דתשע"טישיבת בית שמעיהקובץ הערות והארות - 2 כר'
חמ"דחש"דשפירא, משה מנחם הכהןקובץ הערות והארות - 2 כר'

ירושליםחש"דמילצקי, ראובן - זרצקי מנחםקובץ הערות ומראה מקומות - 7 כר'
חמ"דתשע"זפיליפס, מרדכי יעקב בן בנימין יצחקקובץ הערות ומראי מקומות נתיבי ים - 2 כר'

בני ברקתשס"דפרישמן, עזריאלקובץ הערות ומראי מקומות - 2 כר'
בני ברקתשס"בקרליץ, שאול בן שמריהו יוסף נסיםקובץ הערות ומראי מקומות - 5 כר'

בני ברקתשס"הרייכמן, אברהםקובץ הערות ומראי מקומות - פרק יש נוחלין
בני ברקתשס"דשולמן, גדליהקובץ הערות ומראי מקומות - 35 כר'

ירושליםתשע"אאלישיב, יוסף שלום בן אברהםקובץ הערות ממרן הגרי"ש אלישיב על התורה
אופקיםחש"דמשולמי, משולםקובץ הערות על מסכת סוכה

ירושליםתשס"המילר, מנשה יוסף בן שלמה הלויקובץ הערות - ב"ב
חמ"דחש"דקובץקובץ העשור

בני ברק Bene Berakתשס"וקובץ העשריםקובץ העשרים של קרן אברהם הכהן
ניו יורקתשכ"טקובץ הפוסקיםקובץ הפוסקים - 5 כר'

ירושליםתשמ"חאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)קובץ הראב"ד על ב"מ - 2 כר'
נס ציונהתשע"חכולל אור תורת שלוםקובץ הרימו נס - ב

פאטאשניק, דוד - קסטל, אהרן מנחם מענדלקובץ הרמת קול דוד
תל אביב Tel Avivתרצ"טקובץ הרצאות תורניותקובץ הרצאות תורניות

בני ברקתשמ"זרוזובסקי, שמואל בן מיכל דודקובץ השיעורים החדשים למרן הגר"ש רוזובסקי בעניני נ
בני ברקתשע"האונגרישר, ירחמיאלקובץ השיעורים - 7 כר'

נתיבותתשע"הקובץקובץ השמיטה - שנת השבע
בני ברקתשמ"ההשקפתנוקובץ השקפתנו

ניו יורק New Yorkתשי"גוויליגר, מרדכי בן משהקובץ התוספות - 3 כר'
ניו יורק New York -תשי"אקובץ ברית אמוניםקובץ התורה

חמ"דתש"פקובץ תורניקובץ ואד יעלה
ירושליםתש"פאיגוד בני הישיבות רמת שלמהקובץ ובתורתו יהגה
ניו יורקתשע"אקובץקובץ וגילו צדיקים

ניו יורקתשע"גישיבה גדולה ומתיבתא תורה ויראהקובץ ודברת בם - 10 כר'
רחובותתשנ"בישיבת מאור התלמודקובץ ודברת בם

ירושליםתשס"טבעלום שםקובץ והאר עינינו - 16 כר'
לונדוןתש"סראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןקובץ וזרח השמש - 2 כר'

ניו יורקתשע"בשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקקובץ וזרח השמש



ברסלאו Breslauתר"דעקריש, יצחק בן אברהםקובץ ויכוחים
פתח תקוהתשפ"אקובץ זכרוןקובץ ויעל אליהו

בית שמשתשע"לזכר רבי פנחס הלל ברגמןקובץ ויעמוד פנחס
דטרויטתש"פקובץקובץ ויתנו לך כתר מלוכה

ירושלם,תש"ךירושלים. ישיבת בית יוסף צביקובץ ומאסף תורני פאר ישראל
ירושליםתשנ"אחדש, מאיר בן בן ציון הלויקובץ ועדים

חמ"דתשע"טמפעל תורתך שעשועיקובץ ותלמודו בידו - א
אשדודתשע"גכולל תפארת הלוייםקובץ זבח תודה

ביתר עיליתתשס"חכולל זכור לאברהםקובץ זכור לאברהם - 8 כר'
חמ"דחש"דקובץ זכר דוד

ירושליםתשע"דכולל בית יוסף יצחקקובץ זכר יוסף יצחק
רחובותתשס"דקובץ זכרון ישיבת מאור התלמודקובץ זכרון  בהלו נרו

ישראלתשס"אספר זכרוןקובץ זכרון <לר' נחמן הכהן אדלר>
בני ברקתשל"וקובץ זכרוןקובץ זכרון <לזכרה של מרת אסתר פינשטיין>

ירושלים Jeruasalemתשע"הכולל הרבנים מגן אברהםקובץ זכרון אברהם שמואל
בני ברקתשד"מקובץ זכרוןקובץ זכרון אברהם

ירושלים בני ברקתשנ"זלזכר מרת לאה וייסקובץ זכרון אהל לאה
ניו יורקחש"דישיבת מקור חייםקובץ זכרון אהרן

ביתר עיליתתשע"הקליין, זעליג לייב בן אשר אהרן (עורך)קובץ זכרון אילנא דחיי
ירושליםתשע"זלזכר רבי יעקב שטראוסקובץ זכרון אמת ליעקב
שטראוס, יעקב הלוי (עליו)קובץ זכרון אמת ליעקב
ירושליםתשמ"טמערכת אש תמידקובץ זכרון אש תמיד - א

חמ"דחש"דלזכרה של מרת שמחה רפאלקובץ זכרון אשת חיל
בני ברקתשנ"וועד חסידי שטפינשטקובץ זכרון בית שטפינשט

תשנ"גבית המדרש דברי חיים טשערנאבילקובץ זכרון בספר - ענייני ס"ת
תש"פמתפללי בית הכנסת תפארת משהקובץ זכרון בספר

ירושליםתשע"אלזכר רבי אברהם קורפוקובץ זכרון ברכת אברהם
ניו יורקתשע"וישיבת אור ראובןקובץ זכרון הדסה

ירושלים Jeruasalemתשס"גמכון כתב יד וספרקובץ זכרון זכור לאברהם
כהן, אהרן בן דוד יוסףקובץ זכרון זכר אהרן

בני ברקתש"פזילבר, משה מנחם בן יחיאל אברהםקובץ זכרון חיי יחיאל אברהם - חיי שמואל יצחק
קרית ספרתשס"דכולל זכרון יהודה אהרןקובץ זכרון יהודה אהרן - נדה

ירושליםתשס"חועד תלמידי ישיבת דבר תורהקובץ זכרון יהודה - 2 כר'
ניו יורקתשע"דכולל זכרון יהודה דזיקובקובץ זכרון יהודה

זכרון יעקבתשס"גישיבת זכרון מיכאלקובץ זכרון יוסף - ב"מ



מודיעין עיליתחש"דכולל זכרון גבריאלקובץ זכרון יצחק
חמ"דחש"דשיינברגר, ישעיה זרב בן דוד אוריקובץ זכרון ישעיהו

ירושלים Jeruasalemתשע"וכולל זכרון ישראל מאירקובץ זכרון ישראל מאיר
בני ברקתשנ"גקובץ זכרוןקובץ זכרון לב אבות

בני ברקתשל"טוולף, יוסף אברהםקובץ זכרון לרב י"א וולף
חמ"דחש"דקובץ זכרוןקובץ זכרון לרב ראובן שנקלובסקי

ירושליםתשמ"זספר זכרוןקובץ זכרון לרב שמעון כץ
לזכרו של רבי סעדיה ברזיליקובץ זכרון מבקש השם
חמ"דתשס"חלזכר מרת ברכה הרשלרקובץ זכרון מקור הברכה

ירושלים Jeruasalemתשס"וקובץ כולל זכרון מרדכיקובץ זכרון מרדכי
חמ"דחש"דקובץקובץ זכרון מרדכי

בני ברקתשס"הלזכר רבי יעקב כ"ץקובץ זכרון נחלת יעקב
חמ"דתשע"בלזכר רבי דוד בייפוסקובץ זכרון נר לדוד

בני ברקתשנ"טשוייצרקובץ זכרון עטרת משה
ירושלים Jeruasalemתשס"טקובץקובץ זכרון עין יפה

בני ברקתשס"ולזכרה של הרבנית רבקה גינזוברגקובץ זכרון על אם הדרך
ירושלים Jeruasalemתשע"וקובץ כולל זכרון צביקובץ זכרון צבי - ענייני שומרים

ירוחםתשס"זקובץ זכרוןקובץ זכרון ראש פינה
חמ"דחש"דבלייך, יעקב שלמהקובץ זכרון ש"י
רחובותתשע"הישיבת שער אליעזרקובץ זכרון שיר

ניו יורקחש"דקובץקובץ זכרון שמואל
ירושלים Jeruasalemתשע"וליבוביץ, יוסף בן חיים שלמהקובץ זכרון שמעון - חלה
חמ"דתשע"אקובץ זכרוןקובץ זכרון שרה באהל

נתניהתשע"ארייזמן, מרדכי יצחק בן רפאל בנימין (עליו)קובץ זכרון תורני מדרכי יצחק
בני ברק Bene Berakתשע"זגרוס, מרדכי בן צדוקקובץ זכרון - אם בישראל

בני ברקתש"מלרב י. א. וולףקובץ זכרון
ירושליםתשס"טכולל זמרת חייםקובץ זמרת חיים - 2 כר'

ירושליםתשנ"טקבץ, אבנר בן ציוןקובץ זרע ציון - בעניני חנוכה ופורים
מודיעין עיליתתשע"חבעילום שםקובץ זרע שמואל

ניו יורקתשע"טלשקוויץ, נפתלי צביקובץ חבורות הלכה - 3 כר'
ירושליםחש"דמשפחת אדריקובץ חבורות חדותא דילי - כתובות

לזכר הבחור יפתח מקיסקובץ חבורות מן הבאר
ירושלים Jeruasalemתשע"ואזולאי, אריה בן משהקובץ חבורות - שביעית

חמ"דתשע"בבעילום שםקובץ חבורות - 3 כר'
רכסיםחש"דכולל יששכר באהלךקובץ חבורות - 2 כר'



ירושלים Jeruasalemתשע"הקובץ ישיבת רוממהקובץ חבורות - בבא קמא
ירושליםתש"מישיבת מרכז התורהקובץ חדו"ת ישיבת מרכז התורה

בני ברקתש"ךישיבת וולוז'ין בבני ברקקובץ חדו"ת עץ החיים - 7 כר'
לונדוןתשכ"הישיבת תורת אמתקובץ חדו"ת שנתחדשו בישיבת תורת אמת דלונדון - 4 כ

תפרחתשמ"הישיבת תפרחקובץ חדו"ת -מסכת בבא בתרא
אופקיםתשע"טבעילום שםקובץ חדוות התורה

ירושליםתשס"אישיבת מאור עיניםקובץ חדוותא דשמעתתא - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"הקובץ כולל יעקב חמוייקובץ חדושי תורה זכרון יעקב - הל' נדה

נתיבותתשל"גישיבת הנגבקובץ חדושי תורה על מסכת יבמות
ציריךתש"נכולל ציריךקובץ חדושי תורה על מסכת פסחים

ירושלים Jeruasalemתשל"זמתיבתא דחסידי בעלזאקובץ חדושי תורה
בני ברקתשע"הכולל חזון אברהם יצחקקובץ חזון אבי

ירושלים Jeruasalemתשע"בלזכר ר' יחזקאל חבהקובץ חזון יחזקאל
ירושליםתשנ"גדבורקס, אליקום בן ישעיהו אריה לייבקובץ חזון ישעיהו - 2 כר'
ירושליםתשמ"ביוסף, דוד בן עובדיה (עורך)קובץ חזון עובדיה - 2 כר'

ירושליםתשס"גקובץ ישיבת חזון עובדיהקובץ חזון עובדיה - כתובות
חיפהתשנ"בכולל חזון שלמהקובץ חזון שלמה

בני ברקתשע"זקובץ חידו"תקובץ חידו"ת אהל יצחק
בית שמשתש"סישיבת אור לישריםקובץ חידו"ת אור לישרים - כתובות, פסחים

מודיעין עיליתתשע"בקהל פרושים ירושליםקובץ חידו"ת אור שרגא
ירושליםתש"סישיבה גדולה תולדות אהרןקובץ חידו"ת בארות יצחק - סוכה

מודיעין עיליתתשס"הכולל חניכי ישיבת סלבודקהקובץ חידו"ת במסכת עירובין
בני ברקתשע"השוורץ, נתן נטעקובץ חידו"ת בעניני מועד וקדשים

קראקאספרץ, דודקובץ חידו"ת ושמואל בקראי שמו - 3 כר'
לייקוואדתשע"דכולל זכרון שמואלקובץ חידו"ת חזון נחום - מסכת ברכות

חיפהתשנ"אישיבת יחל ישראלקובץ חידו"ת מעיני ברוך - 4 כר'
ירושליםתשס"גקובץ חידושי תורהקובץ חידו"ת משכן יצחק

רחובותתשס"הכולל לומדי מפעל הש"ס רחובותקובץ חידו"ת על מסכת קידושין
ירושלים Jeruasalemתשנ"אישיבת משאת יהושעקובץ חידו"ת עמ"ס גיטין

תשע"גכולל טהרותקובץ חידו"ת ציון לנפש - טהרות זרעים
ירושליםתשל"אתלמידי ישיבת יטב לב דסאטמרקובץ חידו"ת רב טוב

כולל אור המאירקובץ חידו"ת שערי ברכות אור המאיר
ביתר עליתחש"דישיבת שערי תורהקובץ חידו"ת שערי תורה - ב"מ

פתח תקוהתשנ"חישיבת אור ישראלקובץ חידו"ת תפארת משה
בני ברקתשע"טוייס, אברהם ישעיהוקובץ חידו"ת - 8 כר'



ביתר עיליתתשע"דישיבת קול יעקב לצעיריםקובץ חידו"ת - 2 כר'
נתיבותתשע"הישיבת שכר שכירקובץ חידו"ת - משנת שכר שכיר

אשדודתשע"בכולל אורות חיים ומשהקובץ חידו"ת
ניו יורקתשנ"הכולל תפארת יעקב יוסףקובץ חידו"ת

ירושליםחש"דקובץקובץ חידו"ת - 2 כר'
ליקוודתשע"גגיפטר, מרדכיקובץ חידושי הגר"מ גיפטר - פסח, פסחים

ירושליםתשמ"חישיבת בית התלמודקובץ חידושי תורה <בית התלמוד> - 6 כר'
ירושליםתשל"בקובץ ישיבת כוכב מיעקב טשעביןקובץ חידושי תורה <טשעבין> - 7 כר'

זכרון יעקבתשנ"חקובץקובץ חידושי תורה <זכרון יעקב> - 5 כר'
ניו יורקתשנ"הכולל תפארת יעקב יוסףקובץ חידושי תורה אמרי א"ש
ירושליםתשל"טקובץקובץ חידושי תורה אמרי אמת

ירושליםתשמ"חכולל פוניבז'קובץ חידושי תורה במסכת שבת ב
ירושליםתשמ"חכולל פוניבז'קובץ חידושי תורה במסכת שבת ג
ירושליםתשל"בישיבת כוכב מיעקבקובץ חידושי תורה בעניני הוצאה

ירושליםתשס"וקובץקובץ חידושי תורה בעניני ספר תורה ולימוד תורה
ירושליםתשנ"אאריה, שלמה ח בן חיים יצחקקובץ חידושי תורה האור

ירושליםתשמ"דבית המדרש בי"ס הגבוה לטכנולוגיהקובץ חידושי תורה ופרפראות לחכמה - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"טהקיבוץ בבית המדרש עטרת יוסףקובץ חידושי תורה ותלמודו בידו

אלעדתשע"בכולל אברכים שארית יעקבקובץ חידושי תורה זכור אלה ליעקב
בני ברקתשמ"חכולל שערי לימודקובץ חידושי תורה זכר שמשון
זכרון יעקבתשע"גישיבת זכרון מיכאלקובץ חידושי תורה זכרון שלום
ירושליםתש"נקובץ זכרוןקובץ חידושי תורה יהודה יעלה

בני ברקתש"ןרוזנלבט, דוד ס (עורך)קובץ חידושי תורה לאברכי כוללים אמת ליעקב
בני ברקתשמ"גקובץ חידושי תורהקובץ חידושי תורה לאברכי כוללים - 9 כר'

ניו יורקתש"דמרכז הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטשקובץ חידושי תורה להזדמנות חג הסיום דמסכת גיטין
ירושליםתשס"זישיבת מעלות התלמודקובץ חידושי תורה מעלות התלמוד

כרמיאלתשנ"גישיבת קרן אורה כרמיאלקובץ חידושי תורה מפעל המסכתות - 9 כר'
מודיעין עיליתתשע"גכולל אברכים להוראה דחסידי סאדיגורהקובץ חידושי תורה משיבת נפש

בני ברקתשע"בכולל משכן שלמהקובץ חידושי תורה משכן שלמה - ו ב הלכות מצרנות
בני ברקתש"כישיבת תפארת ציוןקובץ חידושי תורה מתלמידי ישיבת תפארת ציון

ירושלים Jeruasalemתשנ"וישיבת נועם התלמודקובץ חידושי תורה נועם התלמוד - קידושין
טלז סטוןתשנ"זבית המדרש נחלי דעתקובץ חידושי תורה נחלי דעת

כולל ישועת דודקובץ חידושי תורה עטרת דוד - א
ירושליםתשנ"בישיבת עטרת התורהקובץ חידושי תורה עטרת התורה -א

חמ"דתש"מבד"צ דק"ק מרשיליאקובץ חידושי תורה על שם חכמי פרובינצא - 2 כר'



קנדהתשע"וכולל פתח תקוהקובץ חידושי תורה פתח תקוה - כתובות
ירושליםתשל"וישיבת כולל רב-אחאקובץ חידושי תורה רב-אחא

חמ"דתשע"טישיבת נצח ישראלקובץ חידושי תורה תורת נצח - ג
מודיעין עיליתישיבת תלמידי הכתב סופרקובץ חידושי תורה תלמידי הכתב סופר - כתובות

חמ"דתשע"באדר"ת, מרדכי (עורך)קובץ חידושי תורה
טורונטותשכ"זאיגוד תלמידי הישיבותקובץ חידושי תורה
ירושליםתש"ס?חברה קדישא גחש"א קהילת ירושליםקובץ חידושי תורה
ירושלים Jerusalemתרצ"ה - תרצ"וירושלים. ישיבת ר' ישראל אמריקאנרקובץ חידושי תורה

ירושליםתשמ"זישיבת אור אלחנןקובץ חידושי תורה - 2 כר'
בני ברקתשס"זישיבת בוהושקובץ חידושי תורה - נדרים
ירושליםתש"סישיבת בית אברהם סלוניםקובץ חידושי תורה - 2 כר'

אחיעזרתשע"בישיבת בית אליהוקובץ חידושי תורה
ירושליםתשמ"טישיבת מדרש משהקובץ חידושי תורה

ירושליםחש"דישיבת נחלת התורהקובץ חידושי תורה - ב"ק א
ירושלים Jeruasalemתשמ"חישיבת קול תורהקובץ חידושי תורה
אנטווורפןתשמ"חכולל אברכים אנטוורפןקובץ חידושי תורה

בני ברק Bene Berakתשנ"חכולל אמרי יוסף חיי משהקובץ חידושי תורה - מוקצה
אנגליהתשכ"טכולל הרבנים גיטסהדקובץ חידושי תורה

ירושליםתשמ"זכולל זכרון יעקבקובץ חידושי תורה - 3 כר'
כולל מרביצי תורה לונדוןקובץ חידושי תורה - א

לודז' Lodzתרצ"ולודז'. חבורת בני ישיבת מירקובץ חידושי תורה
ירושלים Jerusalemחש"דסולובייצ'יק, משה הלוי בן חיים - סולוביצ'יק, יוסףקובץ חידושי תורה

בני ברקחש"דפוגלבלט,  יעקב בן שמואל יוסףקובץ חידושי תורה - 2 כר'
בני ברקתשע"בפוגלבלט, יעקב בן שמואל יוסףקובץ חידושי תורה - יום טוב, חוה"מ

ירושליםתשמ"הקובץ ישיבה קטנה מאור עיניםקובץ חידושי תורה - 2 כר'
בני ברקתשנ"דקובץ ישיבת בית רפאלקובץ חידושי תורה - מכות

ירושליםתשל"זקובץ תלמידי ישיבת מאור עיניםקובץ חידושי תורה - בבא מציעא
ירושליםחש"דקונשטט, אהרן בן אלחנן משהקובץ חידושי תורה - פ"ג דסוכה

בני ברקתשע"אשטרוך, אוריאל בן נחום צבי הכהןקובץ חידושי תורה
ירושליםתשע"טשפירא, יהושע בן אשרקובץ חידושי תורה - 2 כר'

חמ"דחש"דבעילום שםקובץ חידושים בענינים שונים
בני ברקתשל"אתלמידי ישיבת סלבודקה ?קובץ חידושים בפרק השותפין
ירושליםתשס"ההבית מדרש טהרותקובץ חידושים וביאורים - כלים

ירושלים Jeruasalemתשע"זרייכמן, רפאל יצחק בן שניאור זלמןקובץ חידושים והערות בענייני ארבעת המינים - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"טרייכמן, רפאל יצחק בן שניאור זלמןקובץ חידושים והערות בענייני חנוכה



ירושליםתשס"דקובץ - קרלינסקי, שלמהקובץ חידושים והערות - זכרון שלמה
לונדוןתשל"גישיבת חיי עולם לונדוןקובץ חידושים יד אלעזר - א

בני ברקחש"דבעילום שםקובץ חידושים כיצד מברכין ברכה שלימה
בני ברקתשל"חקובץקובץ חידושים מתלמידי ישיבות קטנות - ד

ירושליםתשל"חישיבה לצעירים דחסידי גורקובץ חידושים על מסכת ביצה
ירושליםתשל"אישיבה לצעירים דחסידי גורקובץ חידושים על מסכת קידושין

ירושליםמפעל המשניותקובץ חידושים על משניות - 2 כר'
ירושליפתשעישיבת תפארת ישראלקובץ חידושים פ"ק דכתובות

ירושליםתשכ"חאיינפלד, מאיר עובדיהקובץ חידושים
ישראלחש"דגרשוני, יהודהקובץ חידושים
בני ברקתשס"בהורליק, ירמיה בן חנאקובץ חידושים

בני ברקתשע"אפניאל, ישראל מאיר בן יעקבקובץ חידושים - 2 כר'
ירושליםחש"דישיבת באר יהודהקובץ חיזוק באר יצחק

תש"עאלקובי, יוסף אליהוקובץ חיי יוסף
מודיעין עיליתתשע"חקובץ חיי משה - נדה ב

לוצרןתשע"טישיבת לוצרןקובץ חכמה ודעת - 2 כר'
ירושליםתשל"הכולל עטרת ישועה - דז'יקובקובץ חמדה גנוזה - 2 כר'

בני ברקתשע"דברגר, אביגדורקובץ חמדת התפילין
בני ברק Bene Berakתשע"דקובץקובץ חמדת משה

חמ"דתשע"טקובץ תורניקובץ חנוכת הבית -ב
ליקוודקובץקובץ חצי גבורים - 11 כר'

חמ"דחש"דבעלום שםקובץ טהרת המקוה
ניו יורקתשע"אקובץקובץ י"ג אייר - 3 כר'

מודיעין עליתחש"דדרמר, צבי פסחקובץ יאיר נרו
לודתשע"זאברכי כולל ורבני השכונות לודקובץ יגדיל תורה ויאדיר - 2 כר'

תשנ"וקובץ כולל תפילה למשהקובץ יגדיל תורה - ג
ירושליםתש"עמיכאל, נחמןקובץ יגעת ומצאת

ירושליםתשנ"גתלמידי ישיבת מאור עיניםקובץ יד מרדכי על התפלה
ירושליםתשס"בכולל אברכים בית המדרש רוממהקובץ יד שאול

ירושליםתש"סכולל יד שמואל ותמרקובץ יד שמואל ותמר - שבת
ניו יורקתשע"טפישהוף, יוסף דב בן אליעזרקובץ יד - 2 כר'

ירוחםתשנ"זקובץקובץ ידידות
ליקוודתשע"ובית מדרש גבוה לייקוודקובץ יהודה יעלה
לונדוןתשפ"אפראנד, יחיאל הלויקובץ יום גאולי בא
בית שמשתשס"והגר, יצחק מאירקובץ יום הביכורים



לונדוןתשנ"חכולל יטב לב סאטמארקובץ יזל מים - 5 כר'
לונדוןתשס"חוקשטיין, נפתלי אהרן - כהנא, ישכר דבקובץ יכהן פאר

קובץ ימי הפורים
חמ"דתשע"חחסידות סלוניםקובץ ימי קדם - ג

תל אביבתשמ"האיחוד שיבת ציוןקובץ ימים נוראים - 3 כר'
בני ברקתשס"דזכריש, אלעזרקובץ ינובון בשיבה

נתניהתשס"הקשת, אחיקםקובץ יסודות וחקירות - 4 כר'
חמ"דתשע"חבעילום שםקובץ יצפנני בסכה
חיפהתשס"זישיבת נחלת הלוייםקובץ יצפנני בסכה

ירושלים Jeruasalemתשס"טישיבת יקירי ירושליםקובץ יקרא דאורייתא
ירושליםתשע"דרשת הכוללים מבצר התורהקובץ יקרא דאורייתא
ירושליםתשס"חישיבת מאור התורהקובץ יקרא דשבתא
ירושלים Jeruasalemתשע"וקובץ סוכטשובקובץ ירח למועדים

ניו יורקתרפ"זקובץ דגל ישראלקובץ ירחון דגל ישראל - 2 כר'
בני ברקתשס"בכוללי משכן יחזקאלקובץ יריעות המשכן

לונדוןתשע"גכולל חסידי בעלז לונדוןקובץ ישכר באהליך - איסור והיתר
חמ"דתשע"וקובץקובץ ישמח האב

חמ"שחש"דכולל נר ישראלקובץ ישמח ישראל
תשס"טכולל ישמח משהקובץ ישמח משה

ירושלים Jeruasalemתשע"אישיבת באר התלמודקובץ כבדוהו באורים
ירושלים Jerusalemתרפ"חבאדהב, יצחק בן מיכאלקובץ כבוד אם

בני ברקחש"דכולל כבוד חכמיםקובץ כבוד חכמים - 2 כר'
ירושליםתשע"וישיבת אש התורהקובץ כבודה של תורה

הכהן, אורי שרגא ב"ר אהרן (לזכרו)קובץ כהן נאמן
תשפ"אכולל גבוה להוראהקובץ כולל גבוה להוראה - 2 כר'

יוניוב, משה חיים בן דרורקובץ כיבוד הורים
ניו יורקתשמ"גגראס, שלום יודאקובץ כל ספרי ניקור המובהקים - 9 כר'
ניו יורק New Yorkחש"דווייזר, משהקובץ כללי לדברי התורה - קונטרס ב

ירושלים Jerusalemתשי"טישיבת כנסת בית יצחקקובץ כנסת בית יצחק
מודיעין עיליתתשס"אישיבת כנסת הגדולהקובץ כנסת הגדולה - 3 כר'

חמ"דתשס"ו - תשס"זקובץקובץ כנסת הגדולה - בבא קמא א
ירושלים Jeruasalemתשס"וקובץ מוסדות אור התורהקובץ כנסת התורה - א
ישיבת כוכב מיעקבקובץ כנתינתן מסיני
לייקוודתשע"בכולל זכרון נחמן דודקובץ כרוה נדיבים
ניו יורקתשע"הכולל כרם יבנהקובץ כרם יבנה



בני ברקתשע"טכולל פוניבז'קובץ כתלי בית המדרש - 2 כר'
ירושליםחש"דבית ועד לחכמים רמת שלמהקובץ כתר תורה - 2 כר'

ירושליםחש"דקובץקובץ כתר תורה
ירושליםתשנ"הישיבת בית יוסף צביקובץ לאור הנר
חמ"דתשע"הישיבת לב אליהוקובץ לב אליהו

ירושלים Jeruasalemתשע"חקובץ ישיבת לב אליהוקובץ לב אליהו - ב"מ פ"א
בני ברקתשנ"טמוסדות אפאלעקובץ לב אריה - 2 כר'

חמ"דתשנ"וקובץקובץ לב אריה
תשס"חביהמ"ד משכן אהרןקובץ לבקר בהיכלו

ירושליםתשע"הישיבת בית אברהם סלוניםקובץ לדוד מכתם - ב"מ א
בני ברקתש"עשאול, שלמה בן יהושעקובץ להבין שמועה - ב"ב א
גייטסהעד,תשנ"הישיבת בית יוסף גייטסהעדקובץ להגדיל תורה - גיטין

ירושלים Jeruasalemתשע"הוולפסון, דניאלקובץ להודות ולהלל
קרית ספרתשע"גקובץקובץ להורותם

ירושליםתשנ"בכולל לוית חןקובץ לוית חן - א
ירושליםתשנ"גקלונסקי איסר - שטיינר, חייםקובץ לזכרו של רבי צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

אשדודתשס"דכולל אורות חיים ומשהקובץ לחשוב מחשבות - א
ירושלים Jeruasalemתש"יירושלים. תלמוד תורה הספרדיםקובץ ליובל השבעים וחמש של ת"ת הספרדים

ירושליםתשמ"חאדלר, יוסף מטורדאקובץ ליקוטי הערות וחידושים
קאליש, יוסףקובץ ליקוטים לשבת

בני ברקתשל"וחוזה, סעדיהקובץ לכל זמן לוח כללי תמידי
פאסייקתשע"גקובץקובץ ללקוט שושנים

נתניהתשע"גמאסף תורניקובץ למעשה
בני ברקתש"עעונג שבת סאדיגורהקובץ לקט הלכות - 3 כר'

ירושליםתשע"דכולל בית אריה לייבישקובץ לקט הערות בהלכה - 2 כר'
ירושליםתש"עקובץקובץ מאור השמש

בני ברקתשע"וכולל אברכים יוצאי סלבודקהקובץ מאור התורה - 8 כר'
חמ"דתשס"חליזרוביץ, יהודה מאירקובץ מאור יהודה

עמנואלתשנ"גישיבת מאור יעקבקובץ מאור יעקב - שנים אוחזין
בני ברקתשס"זקובץקובץ מאור יצחק
חמ"דתשע"דמוסדות מאור מיכאל ושמחהקובץ מאור מיכאל

מודיעין עיליתתש"פישיבת כנסת יצחק קרית ספרקובץ מאמר הזיקה - 6 כר'
באר יעקבתשל"אמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבקובץ מאמרי אלול תש"ל ועשיה"ת תשל"א

תל אביב Tel Avivתר"ץשך, שלמה זלמן בן שרגא פייבושקובץ מאמרי הערכה <לזכר רש"ז שך>
ירושליםתשע"דפרשל, טוביהקובץ מאמרי טוביה פרשל



חמ"דתשע"חלורבר, בן ציוןקובץ מאמרים באגדה - 2 כר'
בני ברקתשע"אישראלי, אריהקובץ מאמרים בחכמה אמרתי

ירושלים Jeruasalemתשל"בחבר כותביםקובץ מאמרים בלשון חז"ל - 2 כר'
ירושליםתשל"חאוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליבקובץ מאמרים בעניני חשמל בשבת

ירושליםתשס"ווסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושקובץ מאמרים ואגרות - 2 כר'
וילנה Vilnaתרנ"דמימון, אלכסנדר זיסקינד בן משהקובץ מאמרים וענינים שונים

ירושליםתשל"חלנדוי, בצלאל בן לוי יצחקקובץ מאמרים ותדפיסים
ירושליםתשס"זקובץ כולל חזון ישעיהקובץ מאמרים חזון ישעיה

חמ"דתשע"אקובץ זכרוןקובץ מאמרים כפתוריה ופרחיה
תל-אביבתרצ"ה-תרצ"וקובץ מאמרים לדברי ימי העתונות בארץ ישראל - א

ירושליםתשל"בחבשוש, שלמה בן יוסף (עורך)קובץ מאמרים לזכרו של הרב סעדיא שריאן
ווייס, מרדכי הלויקובץ מאמרים לחיזוק לימוד התורה והאמונה

בלתי ידועקובץ מאמרים לחניכות בית יעקב
ירושליםתשל"דקובץ מכתביםקובץ מאמרים מגדולי עולם נבג"מ זי"ע

בני ברקחש"דשקלאר, יהושעקובץ מאמרים פדגוגיים
ירושליםתש"סאברמסקי, יחזקאלקובץ מאמרים

ירושליםתשס"וביבאס, שמואל בן אברהםקובץ מאמרים - 3 כר'
ירושליםתשכ"גוסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושקובץ מאמרים
בני ברקתשס"גמאזוז, מאירקובץ מאמרים

חמ"דחש"דקובץ מאמריםקובץ מאמרים - ליהודים היתה אורה ושמחה
תל אביב Tel Avivתרצ"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןקובץ מאמרים
חמ"דחש"דרדקובסקי, אברהם יצחק בן אהרן הכהןקובץ מאמרים

ירושליםתשס"דבית מדרש ישיבה לרבניםקובץ מבי מדרשא בית יוסף
ירושליםתשע"וישיבת באר יהודהקובץ מבי מדרשא - 2 כר'

חיפהתשע"חתלמידי מתיבתא דברי יציב חיפהקובץ מבי מדרשא
ביתר עיליתתשע"זתפארת מנחם - חסידי בויאן ביתרקובץ מביני עמודי
חמ"דתשע"טקובץקובץ מבית חזקיהו

ליקוודתשס"הכוללי דרשו ה' ועוזוקובץ מבקשי עוזו - סוכה
בני ברקתשע"דשאול, שלמה בן יהושעקובץ מבקשי תורה - 3 כר'

ניו יורקתשנ"ותפארת יעקב יוסף ספינקאקובץ מגדול ישועות - ב
ניו יורק New Yorkתש"השור, משהקובץ מדעי לזכר משה שור <חלקי>

ירושליםתשס"הכולל מדרכי דודקובץ מדרכי דוד - ב
בני ברקתשע"דגלבשטיין, חיים מרדכיקובץ מדרכי החיים

בני ברקתשס"זפישהוף, מרדכי בן תנחוםקובץ מדרכי המשפט
ירושליםתשנ"גקובץקובץ מדרש דוד - 5 כר'



תל אביבתשע"אמשולם, מסעוד (אשר)קובץ מדרש רשב"י - 2 כר'
ירושליםתשע"טרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהן (עורך)קובץ מה טובו אהליך יעקב - 16 כר'

בית חלקיהתשע"טחבורת מעלין בקודש ביאלאקובץ מה שאני מבקש
בני ברקתשל"בלקט מדברי גדולי תורה לעסוק בלימוד מסכת אבוקובץ מוסר אבות
בני ברקתשע"דזיכל, מאיר בן יהודהקובץ מועדי תשרי
ניו יורקתשע"בקובץקובץ מזכרת נצח
אשדודתש"פמוסדות החיד"א - אשדודקובץ מחזיק ברכה

רכסיםחש"דמישקובסקי, רפאל אליהו אליעזר בן חזקיהו יוסףקובץ מחידושי מרן הרב
בני ברקתשמ"חישיבת חוג חתם סופרקובץ מחנה אברהם

פריזתשע"טבית ליובאוויטש פאריזקובץ מחנה קיץ
חמ"דתשע"טקאהן, ישראל פנחסקובץ מילי דשמעתתא

ירושליםתשס"זטברסקי, דוד מרחמיסטריווקאקובץ מילין קדישין - תשס"ז
ראשון לציוןתשנ"דקובץקובץ מים חיים

יפותרע"גספיר, אליהוקובץ מכתבי אליהו ספיר
חמ"דחש"דבעילום שםקובץ מכתבי הרבנים בענין השיער הבא מהודו

ירושלים Jerusalemתרח"ץלחמי, אהרןקובץ מכתבים ותעודות
בני ברקתשמ"אקובץ מכתביםקובץ מכתבים מאת מרן בעל חזו"א

בני ברקתשנ"ומערכת לחושבי שמוקובץ מכתבים מאת רבותינו גדולי ישראל
לונדוןתשמ"חבית המדרש תורה עץ חייםקובץ מכתבים מגדולי מדינת הגר

וינה Viennaתרפ"ג הק'בלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבאקובץ מכתבים מקוריים
בני ברקתשמ"בקובץקובץ מכתבים

חמ"דתש"עמכון מלכות בית דוד לעלובקובץ מלכות בית דוד -  ז לאורו ניסע ונלך
חמ"דתשע"טישיבת באר המלךקובץ מן הבאר - בבא מציעא
אופקיםתשע"טבני תורה אופקיםקובץ מנורה בדרום - 27 כר'

ירושלים Jeruasalemחש"דכולל דברי מנחםקובץ מנחם ציון
טבריהתשע"בקובץ חידושי תורהקובץ מנחת דוד

ירושליםתש"עכולל שומרים לבוקרקובץ מנחת הבוקר
ניו יורקתשנ"זקובץ - יו"ל ע"י חברי לורל לעדזקובץ מנחת הקיץ - 5 כר'

ניו יורקתשס"וקובץקובץ מנחת הקיץ
מושב ישעיתשע''ובשארי, ישראלקובץ מנחת זכרון
ירושליםתשנ"הקובץקובץ מנחת יהודה

ירושליםחש"דכולל מסילות התורהקובץ מסילות לתורה - 3 כר'
ירוחםתשס"בקובץ בית מדרש סיניקובץ מסיני בא

ירושליםתשע"זיסודי עולם זוועהילקובץ מסע הקודש
בית שמשתשע"חכולל מעיין התורהקובץ מעיין התורה - רבית, נדה



בית שמשתשע"בכולל ישועות משהקובץ מעייני הישועה - בשר בחלב, תערובות
בית שמשתשע"דכולל ישועות משהקובץ מעייני ישועה
מעלותתשע"גקובץקובץ מעלות התורה

תשס"חהישיבה הגדולה ביתר עיליתקובץ מערכות - בבא בתרא
בני ברקתשע"ופופר, אהרן דודקובץ מערכות - סוכה

ברלין Berlinתרט"זקובץ מעשי ידי גאונים קדמוניםקובץ מעשי ידי גאונים קדמונים
מארגרעטען,תרצ"גמושקוביץ, צבי בן זאב מאירקובץ מפרשי התורה

בני ברקתשל"טקובץ מפרשי מהרש"אקובץ מפרשי מהרש"א
בני ברקתשס"דקובץ מפרשיםקובץ מפרשי רש"י על התורה

ירושליםתשס"טקובץ מפרשיםקובץ מפרשים גאוני בתראי - 3 כר'
מודיעין עיליתתשע"במכון עוז ואורהקובץ מפרשים החדש - 2 כר'
ירושליםתשע"גמכון אור תורהקובץ מפרשים הערוך - 4 כר'

ירושליםתשע"דבן חיים, גד - מיטניק, יצחקקובץ מפרשים יומא - 3 כר'
ירושליםתשס"ה?NAME#קובץ מפרשים על מסכת ערכין - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"דקובץ מפרשיםקובץ מפרשים על מסכת ר"ה - 2 כר'

ירושליםתשס"ט?NAME#קובץ מפרשים על מסכת שבת - 2 כר'
ניו יורקתשס"גקובץ מפרשיםקובץ מפרשים על עבודה זרה - 3 כר'

בני ברקתשס"טגולדברג, צבי בן ניסןקובץ מצותיך שעשועי
ישיבה לצעירים בית מרדכי זוועהילקובץ מקום שמגדלין בו תפילה

בני ברקתשע"גכהן, נתן (עליו)קובץ מראה כהן
קובץקובץ מראה מקומות  אהל גדליה - המוכר את הספינה

בני ברקחש"דגנס, שלמה אהרן בן ישראלקובץ מראי מקומות ובירורי סוגיות - 3 כר'
בני ברקתש"סכרמל, יצחק מאירקובץ מראי מקומות לסוגיות - גיטין קידושין

בני ברקשטראוס, אפרים בן מרדכיקובץ מראי מקומות לפרק תמיד נשחט
ירושליםתשע"בכולל אברכים דישיבת רינת התורהקובץ מראי מקומות רינת התורה - 2 כר'

בני ברקתש"עבעילום שםקובץ מראי מקומות - כיצד מברכין
ירושליםתשס"אהקשר, דוד בן שמעוןקובץ מראי מקומות

בני ברקתשע"וזכריש, אלעזרקובץ מראי מקומות - כיצד מברכין, שלשה שאכלו
ירושליםחש"דקרלנשטיין, חנוך העניך בן דוב צביקובץ מראי מקומות

חמ"דתשס"וקובץקובץ מראש צורים - 2 כר'
ירושליםתש"עבתי אולפנא בית אהרן וישראלקובץ מרכזי לחינוך - א

חיפהתש"פמכון מרפסן איגריקובץ מרפסן איגרי - 3 כר'
בני ברקתשע"בקובץקובץ משולחן גבוה - 9 כר'
ניו יורקתשנ"במכון להוראהקובץ משיב בהלכה - 3 כר'

ירושליםתשס"גכולל משכן דודקובץ משכן דוד



חמ"דחש"דקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)קובץ משלי המגיד מדובנא
בני ברקחש"דמכון תורת הקרבנותקובץ משמרת הקודש - 2 כר'

אלעדתשע"בזלצברג, יצחק מאיר (עורך)קובץ משנת אלעזר - 2 כר'
ירושליםתשס"זקובץקובץ משנת התורה
עפרהתשס"במכון משפטי ארץקובץ משפטי ארץ
בני ברקתשס"טטהרת כהניםקובץ מתנת כהונה

ניו יורקתרפ"בדוקטור, מרדכי בן צבי הירשקובץ נאומים
בני ברקתשפ"ארבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןקובץ נגילה ונשמחה

חמ"דחש"דכולל גבוה להוראהקובץ נדה - 3 כר'
תל אביבתשי"גפוסק, הילל בן אליהוקובץ נדחים

ניו יורקתשע"דקובץקובץ נהרא ופשטא - 2 כר'
בני ברקחש"דראטה, אברהם חיים בן אהרןקובץ נועם השבת
ירושליםתשנ"הישיבת נזר התורהקובץ נזר תפארה
בני ברקתשל"חבית מדרש גבוה להוראת התלמודקובץ נחלת יוסף

ירושלים Jeruasalemתשנ"בקובץ כולל נחלת ישורוןקובץ נחלת ישורון - 2 כר'
חמ"דחש"דעפשטיין, יוסף צביקובץ נחלת ישראל
בני ברקתשס"גשנלבג, ישעיהקובץ נצח ישעיה

ירושליםתשע"הכולל נווה דודקובץ נר דוד - 14 כר'
ירושליםתשס"בכולל אבן ישראלקובץ נר ישראל - ז

תשע"גכולל נר ישראלקובץ נר ישראל - סוכה
ירושליםתשל"טמרכז להפצת תורהקובץ נר ישראל - א

בית מדרש לרבנים מזכרת משהקובץ נר למאור
מודיעין עיליתתשע"זבן שושן, יצחק בן יוסףקובץ נר מצוה ותורה אור

בני ברקחש"דלזכרו של רבי מרכי בן שמעוןקובץ נר נשמה
פתח תקוהקובץ זכרוןקובץ נר צביה

ירושליםתשס"טמפעל נשיח בחוקיךקובץ נשיח בחוקיך - א
ירושליםתשע"טיאקאב, יצחק אליעזרקובץ נשמת אליעזר - אבילות

חמ"דחש"דכולל נשמת חייםקובץ נשמת חיים
פריס,תשס"בקובץ מבני ישיבת נשמת ישראלקובץ נשמת ישראל - בבא קמא

בני ברקתש"פכולל עצי חייםקובץ נתיבות ההלכה - ב
ניו יורקתשס"גכולל נתיבות התלמודקובץ נתיבות התלמוד
ניו יורקתשע"דמערכת כתבו לכםקובץ נתיבות - 2 כר'

בני ברקתשע"דזכריש, אלעזרקובץ נתיבי השמועה - המפקיד
מודיעין עיליתתש"פמשה בן מכיר - לונזאנו, מנחם - מנחם עזריה מפאקובץ סדרי עבודה

בני ברק Bene Berakחש"דישיבת ארחות תורהקובץ סוגה בשושנים - פ"ק דכתובות



בני ברקתשס"טשניידר, מרדכיקובץ סוגיות בבא מציעא
בני ברקתשס"טשניידר, מרדכיקובץ סוגיות נדרים

בני ברקתשע"אשניידר, מרדכיקובץ סוגיות סנהדרין
בני ברקחש"דגריינימן, משהקובץ סוגיות - 4 כר'

ירושליםתשע"זישיבת תורת שלמה זוועהילקובץ סוגיות - קידושין
לונדוןתשע"הראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןקובץ סופרי המלך זכור לאברהם - ב

לונדוןתשע"חראקאוו, בן ציון בן יום טוב ליפמאןקובץ סופרי המלך - ב
חמ"דחש"דקובץ סיפוריםקובץ סיפורים ממשתתפות תוכנית נצור לשונך

בית שמשתשס"זבעילום שםקובץ ספרי ארץ ישראל - א - ד
ברוקליןתשס"וגוטמן, יהודה אריה (עורך)קובץ ספרי טעמי המקרא

קובץ ספרי סת"ם - א
בית שמשתשס"זבעילום שםקובץ ספרי ערב רב - 2 כר'

ירושליםתשמ"גגראס, שלום יודאקובץ ספרים בעניני כשרות - 6 כר'
ירושליםתשנ"חקובץ ספרים על ל"ט מלאכותקובץ ספרים על ל"ט מלאכות

אלעדתשנ"טישיבת אלעדקובץ עדי עד
בני ברקחש"דשאול, שלמה בן יהושעקובץ עוז התורה - סוכה פ"ג
חמ"דחש"דבן שמעון, עזרא אליהו בן מסעודקובץ עזרת אליהו - נדרים

ירושלים Jeruasalemתשס"וישיבת עטרת שלמהקובץ עטרה שעיטרה - שבועות
בני ברקתשע"הישיבת ארחות תורהקובץ עטרת זהב

ירושליםתשנ"דקובץ זכרוןקובץ עטרת שלמה
ירושליםתשס"הקובץ עיון המגילהקובץ עיון המגילה

ירושליםתשפ"אישיבת טשכנובקובץ עיון הסוגיה - מכות
ירושליםתשס"הקובץ עיון הפרשהקובץ עיון הפרשה - 203 כר'

ירושליםתש"ערבותינו מסוכטשובקובץ עיון תפילה
קובץ עיוני הלכה

חמ"דתש"עישיבת דעת חייםקובץ עיוני הסוגיות - נשים, נזיקין
חמ"דחש"דישראל בן אליעזרקובץ עיונים במלאכת הוצאה
חמ"דתש"פכולל תפארת שמשוןקובץ עיונים במשפט - 2 כר'

תל אביבתשס"טקובץקובץ עיונים והערות (תל אביב) - א
חמ"דחש"דבעילום שםקובץ עיונים והערות על סדר נשים

חמ"דחש"דרוזנבלום, אלישעקובץ עיונים והערות - סנהדרין
ניו יורקתשע"וקובץקובץ עיונים תפארת שמשון - 5 כר'
בני ברקתש"עשאול, שלמה בן יהושעקובץ עיונים - פרק נערה המאורסה

בני ברקתשפ"אפינטו, י.ח. בן מאירקובץ עיקרי השיטות
חמ"דתש"פרבי דוב בעריש מביאלא (עליו)קובץ עיר וקדיש



חמ"דחש"דכולל גבוה להוראהקובץ עירובין - ד
בני ברקתשס"באילן, יעקב דודקובץ על יד - 8 כר'
תשס"הבוגרי ישיבת יד אהרןקובץ על יד - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"ז - תשכ"אזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןקובץ על יד - 3 כר'
חדרהתשס"חישיבת כנסת יצחק חדרהקובץ על יד - 4 כר'

בני ברקתשמ"חמאסף תורניקובץ על יד - 13 כר'
בני ברקתשס"חנתנזון, צביקובץ על יד

טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןקובץ על יד - 2 כר'
ירושליםתשע"ג - תשע"דביק, נחמן (עורך)קובץ עלוני אור הגאולה - 2 כר'

באר יעקבתש"עישיבת באר יעקבקובץ עלי באר
מודיעין עליתתשע"זדרמר, צבי פסחקובץ עלי הגיון - 4 כר'

בני ברקחש"דישיבת מנחת יצחקקובץ עלי עשו"ר
ירושליםתשע"חאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןקובץ עמודי דשמואל

ירושלים Jeruasalemתשנ"גמכון קול ישועהקובץ עמק יהושע
בני ברקתשכ"זלוונשטיין, יחזקאל הלויקובץ עניינים

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןקובץ עניני אמונה
בני ברקתשס"אאונא, שלמה בן שמעון משהקובץ עניניים במסכת פסחים
בני ברקתשס"ומינצר, יוסףקובץ ענינים במסכת קידושין
בני ברקתשס"וראשי ישיבת סלבודקהקובץ ענינים בתורה ובמוסר

בני ברקתשנ"חאונא, שלמה בן שמעון משהקובץ ענינים - 6 כר'
בני ברקתשס"הוסרמן, אלחנן - רפאפורט, דוד הכהן - קרליץ, אברקובץ ענינים - 2 כר'

בני ברקתשכ"חלוונשטיין, יחזקאל הלויקובץ ענינים - תשכ"ח
בני ברקתשכ"זלוינשטיין, יחזקאל הלויקובץ ענינים - 2 כר'

ירושליםתשע"במאירוביץ, שמואל הכהןקובץ ענינים - עירובין
בני ברקתשע"חמינצר, יוסףקובץ ענינים - גיטין
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןקובץ ענינים - 3 כר'
אשדודתשס"ברווח, אבנרקובץ ענינים - 2 כר'

ירושליםתשס"זקובץ הלכתיקובץ ענף יוסף - 3 כר'
ביתר עיליתתש"עכולל עץ חייםקובץ עץ חיים - מוקצה, בורר, מלאכת מחשבת

חמ"דחש"דבעילום שםקובץ עצות בעניין ערכו של הזמן
ירושליםתשמ"טהמניק, יעקב דוד בן משהקובץ עת האסף

ניו יורקתשע"אמשה בן נחמן (רמב"ן) - שווארץ, יעקב קאפילקובץ פיוטים ודרשה לרמב"ן <ע"פ יקב אפרים>
טבריהאברכי מבצר התורה כולל צאנזקובץ פירות גינוסר

ירושליםתשנ"חתלמידי ישיבת מאור עיניםקובץ פלפול התלמידים
קרית יעריםתשנ"טישיבת גור טלז סטוןקובץ פלפול חברים



בני ברקתשס"אבני החבורות דחסידי ספינקאקובץ פלפולי אורייתא - 2 כר'
ניו יורקתשע"אקובץ (ניו יורק)קובץ פלפולים וביאורים בנגלה ובחסידות - 9 כר'

עמנואלתשמ"וקובץקובץ פלפולים וחידושי תורה ברמב"ם
בני ברקתשל"בקובץקובץ פנים מאירות - 24 כר'

בני ברקתשמ"טישיבת אמרי אמת בני ברקקובץ פנימי - תחילת מסכת גיטין
אשדודתשע"חבעילום שםקובץ פניני הילולא - 2 כר'
ניו יורקתשס"הישיבה ומתיבתא שער התלמודקובץ פניני השער - 5 כר'

חמ"דחש"דקרול, אהרןקובץ פסקי הלכות מאת מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א
ישראלתשי"טרבנות צבאיתקובץ פסקי הלכות צבא

ניו יורקחש"דבריסק, שמואל יהודהקובץ פסקי התשובות בעניני בית הכנסת וספר תורה
בני ברקתשס"חגרוס, מרדכי בן צדוקקובץ פסקים ותשובות - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"בטראב, אהרן בן גמליאלקובץ פרדס הברכה
ירושליםתשל"אקובץקובץ פרושים לספר ישעיה (גאונים וראשונים) - 2 כר'

בית שמשתשע"והגר, יצחק מאירקובץ פרי ביכורים - 2 כר'
ברוקליןתשע"המערכת בית צדיקים (באבוב)קובץ פרי עץ חיים סא-ק

לונדוןתשע"הבית המדרש דברי חיים לונדוןקובץ פרי עץ חיים
ברוקליןתשס"ומערכת בית צדיקים (באבוב)קובץ פרי עץ חיים - 2 כר'

ירושליםתשס"ולזכרם של ר' מנשה ויוכבד יונהקובץ פרי צדיק
חמ"דתשס"ומערכת בית צדיקים (באבוב)קובץ פרי צדיק

חמ"דתשע"דקובץקובץ פתגמי אורייתא
טורנהיים, צבי הכהןקובץ צבי לצדיק

בית שמשתשס"אכולל הוראה צדקת אפריםקובץ צדקת אפרים - 10 כר'
ירושליםתשע"הצדיקי רחמיסטריווקא טשערנובילקובץ צוהר לתיבה
ירושליםחש"דעטייה, גדעוןקובץ צופיה הליכות

ירושליםתשס"חפלברבאום, אבינעםקובץ ציונים והערות - 19 כר'
ירושליםתשע"בפרבר, ישראל יעקב בן אליהו נפתליקובץ ציונים לתורה - 2 כר'
בני ברקתשע"חבית תלמוד להוראה חסידי גורקובץ ציצים ופרחים - ב"ק

תל אביבתשע"בישיבת ישמח בוקובץ ק"ב מהישמח
בני ברקתשע"דבית הוראה קהילות יעקבקובץ קהילות יעקב

ירושליםתשנ"גכולל זרעים קהלות ישורוןקובץ קהלות ישורון - ג
קובץ תורניקובץ קו ההלכה עיון ההלכה

בני ברקתשע"חקובץקובץ קו ההלכה - 3 כר'
מודיעין עליתתשס"אקובץ תורניקובץ קובעי עתים

ירושלים Jeruasalemתשס"בבית המדרש אהל ישריםקובץ קול יהודא - 4 כר'
חמ"דתשע"זרשת הכוללים קול יעקב קאמרנאקובץ קול יעקב - שבת-נדה



ירושליםתשע"וכולל קול מהיכלקובץ קול מהיכל - שבת
בני ברקתשע"הקובץקובץ קול סיני <בני ברק> - 5 כר'

ליקוודתשע"בבית המדרש דקהל שמן למנחהקובץ קומץ המנחה
ירושליםתשס"אקליין, משה בן מנשהקובץ קונטרסים - 2 כר'

בני ברקתשל"דקובץ קן צפורקובץ קן צפור
בני ברקחש"דאומן, יוסף בן אורי מנחםקובץ קנין תורה
ירושליםתשס"טרבותינו מסוכטשובקובץ קנין תורה

תשפ"אמשפחת זילבערקובץ קערת כסף - חנוכה
ביתר עיליתתשע"הרבינוביץ, אריה מרדכיקובץ קרני רא"ם

ירושליםתשס"ורייכמן, רפאל יצחקקובץ ראש שמחתי
ירושליםתשמ"טפרץ בן אליהו, מקורבילקובץ ראשונים <עיוני שמועה> - 2 כר'

שיקאגותשע"הרוח, משה בן שלוםקובץ ראשונים <רוח ברור> על פרק איזהו נשך
ירושליםתשס"השלמון, דוד (עורך)קובץ ראשונים בהלכות שבת

ירושליםתשל"גקובץ ראשונים - ויינר, מרדכי ידידיה (עורך)קובץ ראשונים להלכות נדה ומסכת מקוואות
ירושליםתשס"השלמון, דוד (עורך)קובץ ראשונים על ל"ט מלאכות

אלעדתשע"בקובץ ראשוניםקובץ ראשונים על צורת האותיות
חש"דמש, יהודה ליב (עורך)קובץ ראשונים - תערובות

תפרחתשנ"אקובץ ראשוניםקובץ ראשונים - 3 כר'
חמ"דחש"דקובץקובץ ראשונים - 2 כר'

בני ברקתשע"הדיסקין, ברוך דבקובץ רבד הזהב - שמיטה ויובל, ת"ת
תל אביבחש"דגרינברג, חיים חייקל בן אברהםקובץ רבני תורני אחיעזר - 4 כר'

בני ברקתשע"חקובץ כולל נחלת משהקובץ רווחא שמעתא - נזיר
ירושליםתשע"דכולל רינת התורהקובץ רינת התורה

קרית ספרתשפ"אישיבת כנסת יצחקקובץ ריתחא דאורייתא - ב"מ, נדרים
בני ברקתשע"זכולל ברסלבקובץ רפואה קרובה

ניו יורקתשס"דקלמנסון, יוסף יצחק בן יקותיאל דובערקובץ רשימות שיעורים - 13 כר'
בני ברקתשס"הקמיל, חיים הכהןקובץ רשימות שיעורים - יבמות

בני ברקתשס"טאפשטיין, יעקב בן יוסף שמעוןקובץ רשימות - מועד קטן
בני ברקתש"עשטיין, משה בן ברוך בענדיטקובץ שאלות בהלכות מליחה

ניו יורקתשע"ושווימער, חיים ישעיהקובץ שאלות ותשובות - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"בקליין, מנשה בן אליעזר זאב  - קליין, משה בן מנשקובץ שבט מנשה - ב
מודיעין עיליתתשע"בקליין, משה בן מנשהקובץ שבט מנשה - א

ירושליםתשס"בכולל עיון דחסידי בעלזאקובץ שבילי דאורייתא - מלאכת קושר
חמ"דחש"דכולל גבוה להוראהקובץ שבת א
חמ"דחש"דכולל גבוה להוראהקובץ שבת ב



ירושלים Jeruasalemחש"דאייזנשטיין, דודקובץ שבת באהבה
נתניהתשס"אבחורי ישיבת צאנזקובץ שבת בשבתו - ב

ירושליםחש"דישיבת באר יהודהקובץ שהשמחה במעונו - 2 כר'
חמ"דתשס"אקופ, רפאל דניאלקובץ שו"ת מהגר"ח קניבסקי - 3 כר'

ירושליםחש"דנאטאן, אברהםקובץ שו"ת מהגר"ח קנייבסקי בעניני תפילין ובר מצוה
ירושליםחש"דקובץ שו"תים בעניני סוכהקובץ שו"תים בעניני סוכה

ביתר עיליתתשע"וכולל אמשינוב (ביתר)קובץ שומרי משפט
ירושלים Jeruasalemתשמ"דכולל מצוינים דחסידי בעלזאקובץ שונה הלכות

בת יםתשע"גמפעל הזוהר העולמיקובץ שופר הזוהר - יז
ישראלתשע"ומכון שופריה דיעקבקובץ שופריה דיעקב - 2 כר'

ורשה Warsawתרנ"אלונץ, יהודה ליב בן זאבקובץ שושנים
מלברוןחש"דרובינפלד, קדש יעקב (עורךקובץ שושנת העמקים

בני ברקתשס"טכהן, נתןקובץ שיחות בעניני בין המצרים
ירושליםתשמ"טחדש, מאיר בן בן ציון הלויקובץ שיחות וועדים

מודיעין עליתחש"דדרמר, צבי פסחקובץ שיחות ומאמרים - 6 כר'
בני ברקחש"דמכון המאורותקובץ שיחות ומאמרים - אלול וימים נוראים

ירושליםתשס"באויערבאך, עזריאל בן שלמה זלמןקובץ שיחות חיזוק
בני ברקתשס"גבורודיאנסקי, יצחק ירוחם בן אפרים נחוםקובץ שיחות חיזוק
בני ברקתשד"מליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דודקובץ שיחות מוסר

ירושליםתשנ"ורימר, בנימיןקובץ שיחות מוסר - 4 כר'
ירושליםתשל"חשיינברג, חיים פינחס בן יעקב יצחקקובץ שיחות מוסר

בני ברקתשע"גפרץ, נסיםקובץ שיחות על התורה
חמ"דתש"ענוביק, טוביהקובץ שיחות על תפילה

בני ברקחש"דוויס, ישראל חייםקובץ שיחות קודש <ספינקא> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"בוויינברג, אברהם בן שמואלקובץ שיחות קודש

באר יעקבתשכ"טקובץ שיחות שנאמרו בישיבת באר יעקב ע"י מרן המשגיח שליט"א - ב
ירושליםתש"עבורודיאנסקי, יצחק ירוחם בן אפרים נחוםקובץ שיחות - 6 כר'

ירושליםתשע"בהמניק, ישראל מאירקובץ שיחות - מועדים
לייקוואודתשנ"הווכטפויגעל, נתן מאירקובץ שיחות - א

ירושלים Jeruasalemתשע"הטאו, צבי ישראלקובץ שיחות
בני ברקתשכ"טלוינשטיין, יחזקאל הלויקובץ שיחות
אשדודTunisתשס"זפראנק, ברוךקובץ שיחות

תשפ"אשינקר, צביקובץ שיחות - 4 כר'
בני ברקתשל"בשפירא, שלום צבי בן בנציון הכהןקובץ שיחות - 2 כר'

ירושליםחש"דקובץ חיבורי אחרוניםקובץ שיטות קדמוניות למסכת תענית



ירושליםתש"נבלום, יהודה אריה ליב בן שלמה יחיאל יהושעקובץ שיטות קו התאריך בכדור הארץ - 2 כר'
זכרון יעקבתשס"חקובץ שיטות קמאיקובץ שיטות קמאי - 67 כר'

בני ברקתש"פאוסטרן, אהרןקובץ שיעורי הלכה
ירושליםחש"דדזימטרובסקי, יחיאל מיכל בן יצחקקובץ שיעורי ומראי מקומות - קדושין

בני ברקתשס"וקלרמן, יחיאל הלויקובץ שיעורי יבמות
ירושלים Jeruasalemתשע"גהראל, משהקובץ שיעורי כתובות
בני ברקתש"סקלרמן, יחיאל הלויקובץ שיעורי כתובות

בני ברקתשמ"ברמן, מרדכי שלמהקובץ שיעורי מורנו - 2 כר'
באר יעקבתשמ"זטולדיאנו, נסיםקובץ שיעורי מרן רה"י - נדרים

בני ברקתשס"זקלרמן, יחיאל הלויקובץ שיעורי קידושין
בני ברקתשע"גמן, משהקובץ שיעורי ר' משה - גיטין
ירושליםתשל"ברוטשטיין, נחום בן חיים אברהם יצחקקובץ שיעורי תורה - פסחים

בני ברקתשס"דליברמן, משהקובץ שיעורים במסכת יבמות - 2 כר'
גבעת שמואלתשס"ומנין לכו נרננה גבעת שמואלקובץ שיעורים בענייני הפסח - 3 כר'

כפר חסידיםתשע"גמן, דוד יצחק בן מרדכי ליבקובץ שיעורים בעניני נישואין
מודיעין עיליתתשע"זוסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושקובץ שיעורים השלם - בבא בתרא

בני ברקתשע"טברים, יהושע העשילקובץ שיעורים כלליים - 2 כר'
ירושליםתשס"זישיבת רינת התורהקובץ שיעורים כללים - פסחים

ירושלים Jeruasalemתשע"זפיינשטיין, חייםקובץ שיעורים כללים - כתובות, נדרים א
רחובותתשנ"טזלזניק, דב אהרןקובץ שיעורים ממורנו הגרד"א זלזניק שליט"א

בני ברקתשס"ורבינוביץ, מרדכיקובץ שיעורים מר דרור - 15 כר'
בני ברקתשס"זכולל עטרת משהקובץ שיעורים עטרת חכמים - ה

תל אביבתשכ"ד - תשכ"זוסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושקובץ שיעורים - 2 כר'
רחובותתשנ"בישיבת מאור התלמודקובץ שיעורים - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"גמאיר בן ברוך מרוטנבורגקובץ שירי המהר"ם מרוטנבורג שנדפסו ושבכתבי יד
קובץ שיריםקובץ שירים גאולת ישראל
ירושליםתשכ"וחמדי, לויקובץ שירים פיוטים ותחנות
קרית ספרתשע"דכולל וילן בעמקקובץ שירת העמק - 7 כר'

אשדודתשס"הכולל אורות חיים ומשהקובץ שירת התורה
ירושלים Jeruasalemתשס"הקובץ ישיבת קול תורהקובץ שירת התורה - בבא מציעא

לא ידועחש"דאסף, שמחה בן יהודה זאבקובץ של אגרות ר' שמואל בן עלי ובני דורו
ירושליםחש"דתלמידי ישיבת מאור חייםקובץ של הערות

ירושליםתשל"חלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - תשבי יקובץ של כתבי קבלה מגנזי רמח"ל
בני ברקתשס"דכולל עושה פריקובץ שלמי ציבור - 2 כר'

בת יםחש"דכולל רוביןקובץ שלמי שמחה



חמ"דתשע"בשולביץ,  יחזקאלקובץ שלמי שמחה
מודעין עליתתשע"וכולל זכרון יצחקקובץ שם בישראל
ישראלתשנ"זבית מדרש שם משמעוןקובץ שם משמעון
מוסקבה Moscowתשע"גישיבת תורת חייםקובץ שם משמעון

ירושליםתש"וקובץ שמוש חכמיםקובץ שמוש חכמים - 9 כר'
תל אביבתשע"אישיבת ישמח בוקובץ שמחת בחורים

תל אביבתשע"בכולל שער שמעוןקובץ שמחת האברכים
לוצרןתשע"בקובץקובץ שמחת התורה שמחה ושלום

מודיעין עיליתחש"דישיבת אברכים שמחת התורהקובץ שמחת התורה - 6 כר'
ירושליםתשס"זראם, אלעזרקובץ שמחת התורה
ירושליםתשע"חפורמן, אברהם בן מנחם מנדל הלויקובץ שמחת יונה

ניו יורקתשע"אבריסק, שמואל יהודה בן אליהו יצחקקובץ שמעתתא דתקפו כהן
חמ"דחש"דכולל תפארת אברהם שמואלקובץ שנת השבע
בני ברקתשמ"דקובץ זכרוןקובץ שעורי תורה

ירושליםתשל"הקובץ שעורי תורהקובץ שעורי תורה - 5 כר'
אשדודתשמ"בראשי ישיבת גרודנאקובץ שער התורה - בבא בתרא

בני ברקתשמ"וכולל תפארת יום טובקובץ שער יום טוב
קרית ספרתשנ"ובית מדרש שערי הלכהקובץ שערי הלכה - נדה

ירושליםתשע"גישיבת בית מרדכי זוועהילקובץ שערי זבול
ירושליםתשע"בכולל שערי חייםקובץ שערי חיים

בני ברקתשנ"חכולל בין המשפתיםקובץ שערי חכמה - 2 כר'
ירושליםתשס"דישיבת שערי לימודקובץ שערי לימוד
חמ"דחש"דכולל שערי פנחסקובץ שערי פנחס

ירושליםתשמ"חכולל אמרי יושר - תורת כהניםקובץ שערי ציון - 4 כר'
ירושליםתשע"זמכון אוצרות הספרקובץ שערי ציון - 2 כר'
לונדוןתשע"זראקאוו, בן ציון בן יום טוב ליפמאןקובץ שערי ציון - 2 כר'

בני ברקתשס"דהתאחדות האברכים דחסידי ויזניץ באירופהקובץ שערי שמחה
לונדוןתשנ"טכולל אהבת שלום לונדוןקובץ שערי שמחה - 2 כר'
בני ברקחש"דכולל שערי שמעוןקובץ שערי שמעון - 2 כר'
בית שמשתשע"גישיבה לצעירים בית שמשקובץ שערי תורה - 5 כר'
ירוושליםתשס"גכולל שערי תורהקובץ שערי תורה - סוכה
ירושליםתשע"חמכון אוצרות הספרקובץ שערים המצויינים
לונדוןתשע"חראקאוו, בן ציון בן יום טוב ליפמאןקובץ שערים המצויינים
ירושליםתשע"חראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןקובץ שערים המצויינים
חמ"דתשס"גכולל שפתי כהןקובץ שפתי כהן - 3 כר'



ישראלתש"סרפפורט, שבתי אברהם הכהןקובץ שפתי כהן
בני ברקתש"נמכון ויגד מרדכיקובץ שפתי מהרש"ג

ירושליםתשמ"טקובץקובץ שפתי צדיקים - 15 כר'
בני ברקתשע"חקובץ שפתי קודש
ירושליםתשפ"אתלמידי ישיבת יד הלויקובץ שפתי רננות

ניו יורקתשע"טמשפחת מענדלאוויטשקובץ שתילים
בני ברקתשס"חברגר, אביגדורקובץ תודת הנישואין

רחובותתש"פולר, אמירקובץ תולדות שרה - א
מנשסטרתשנ"דכולל מנשסטרקובץ תומיך ואוריך - 4 כר'

ירושליםתשנ"הקובץ אברכי היכל עזראקובץ תומר דבורה
לונדוןחש"דענגיל, חייםקובץ תוספת חיים

בית שמשתשס"והגר, יצחק מאירקובץ תורה ברמה - שיעורים בהלכות יחוד
בני ברקתשס"וישיבת תורה ודעתקובץ תורה ודעת - 3 כר'
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןקובץ תורה מצילה ומגינה

ירושליםתש"ס - תשס"הקובץ, ישיבת קול תורהקובץ תורני <ישיבת קול תורה> - א-ח
חצורתשמ"טקובץ, ישיבת שפתי צדיקקובץ תורני <ישיבת שפתי צדיק>
ניו יורקתשנ"גקובץ, כולל זכרון שניאורקובץ תורני <כולל זכרון שניאור>

תל אביבתשנ"דמפעל אור שמחהקובץ תורני אהבת ציון
ירושליםתשמ"טהתאחדות האברכיםקובץ תורני אהלה של תורה

ירושליםתשנ"טישיבת אהל שמעון ערלויקובץ תורני אהלי תורה - שבועות
ירושלים Jeruasalemתשע"חקובץקובץ תורני אור החמה
אנטוורפןחש"דכולל צמח צדיק וויזניץקובץ תורני אור התורה

ירושלים Jeruasalemתשס"בקובץ ישיבת מירקובץ תורני אור התורה - גיטין ב
ירושליםתשס"חכולל עבודת פניםקובץ תורני אור מאיר - גיטין
בני ברקתשנ"הכולל אברכים אור עזראקובץ תורני אור עזרא - ב

ניו יורקתשס"טישיבה דרכי תורהקובץ תורני אורייתא
ירושליםתשע"דגוטמן, צבי (עורך)קובץ תורני ארזי הלבנון
בני ברקתשע"הכולל אליבא דהלכתא נדבורנהקובץ תורני באר ההלכה
לונדוןתשמ"טבית המדרש זכרון יואל תאומיםקובץ תורני באר מרים

ירושלים Jeruasalemתש"נגמ"ח בחי"יקובץ תורני בהלכות שבת
עפולהתשפ"אכולל יגדיל תורהקובץ תורני בי מדרשא
ירושליםחש"דוינד, ישראל בן הללקובץ תורני בית הלל

בני ברקתשל"הישיבת חכמי לובליןקובץ תורני בית חיינו - 3 כר'
בנ י ברקתשס"חישיבת בית ישראל ודמשק אליעזרקובץ תורני בית ישראל - 3 כר'

בני ברקתשנ"דישיבת בית ישראל ויז'ניץקובץ תורני בית ישראל - ו



טלזסטוןתשמ"גכולל אברכים דקרית טלז-סטוןקובץ תורני בענין רבית - ב
בני ברקתשס"טישיבת חיי עולםקובץ תורני דברי נחמיה

בני ברקתשנ"דכולל וישוואקובץ תורני דגל התורה וישווא - א
בני ברקתשע"טישיבת רוז'ין סאדיגורהקובץ תורני דגלו עלי אהבה

ירושליםתשס"טמערכת דמשק אליעזרקובץ תורני דמשק אליעזר - 2 כר'
לייקוודתש''פכולל בית הוראה לייקוודקובץ תורני המישור - 3 כר'

בני ברקתשע"הועד אהבת תורה סאדיגוראקובץ תורני ובהם נהגה - 8 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"וועד אהבת תורה סאדיגורהקובץ תורני ובהם נהגה - ג (שונה)

פתח תקוהתש"עהאגף לחינוך ותרבות תורניים פ"תקובץ תורני ועתה כתבו לכם
ביתר עיליתתשע"זקובץ תורניקובץ תורני זכור לאברהם - א

ירושלים Jeruasalemמ"i665kcgישיבת תורת משהקובץ תורני זכרו תורת משה עבדי - א
תל אביבתשל"טישיבת שערי תורהקובץ תורני זכרון אליהו
פתח תקוהתשס"בישיבת אור ישראלקובץ תורני זכרון ישראל
ירושלים Jeruasalemתשע"הבית מדרש ערוך לנר ירושליםקובץ תורני זכרון מאיר
מודעין עליתתש"עכולל זכרון נחוםקובץ תורני זכרון נחום
בני ברקתשס"וכולל זכרון קלםקובץ תורני זכרון קלם
ירושליםתשע"זקובץ כולל חסדי דודקובץ תורני חסדי דוד

מודיעין עיליתחש"דישיבת כנסת יצחק מודיעין עיליתקובץ תורני יקרא דאורייתא - גיטין
בני ברקתש"עמכון להוצאת ספרים שע"י חסידי אלכסנדרקובץ תורני ישמח ישראל - 19 כר'

חניכי ישיבת קול תורהקובץ תורני כבודה של תורה
בני ברקתשס"הכולל אברכים שע"י ישיבת סלבודקאקובץ תורני כנסת ישראל - 9 כר'

ירושלים Jeruasalemתש"פקובץ תורניקובץ תורני כרם אברהם (זוועהיל)
בני ברקתש"נישיבת רוז'ין סאדיגורהקובץ תורני כתר ישראל

ישראלתשס"גארגון אחי בני תימןקובץ תורני להנחלת מורשת אבות
ירושליםישיבת קמניץקובץ תורני לתפארת

קובץ תורני מאור התורה
אשדודTunisתשנ"זישיבת בית הלויקובץ תורני מבקשי תורה - סוכה
בני ברקתשמ"זקובץ ישיבת מאמר מרדכי נדבורנהקובץ תורני מים חיים <תשמ"ז>
בני ברקתשמ"חקובץ ישיבת מאמר מרדכי נדבורנהקובץ תורני מים חיים <תשמ"ח>

ירושליםחש"דישיבה לצעירים נר ישראלקובץ תורני מנורת הזהב
חמ"דחש"דבית המדרש נצח ישראלקובץ תורני מעייני הנצח
אלעדתשס"הרשת הכוללים מרכז התורהקובץ תורני מרכז התורה

ירושליםתשמ"גקובץקובץ תורני מרכזי <גור> - 9 כר'
בני ברקישיבת כסא רחמיםקובץ תורני משה ואלעזר - 23 כר'

ירושליםתשס"בישיבת פינסק קרליןקובץ תורני משנת אהרן - 2 כר'



ביתר עיליתתשנ"בקובץ תורני מתושבי ביתרקובץ תורני מתושבי ביתר - 3 כר'
תל אביבתשע"אקובץקובץ תורני עולה בגורל - ב

בני ברקתשנ"טקהל מאקאווא בני ברקקובץ תורני עטרת אברהם - א
חמ"דתשס"דקובץ תורניקובץ תורני עטרת זהב
תל אביבתשנ"דבית מדרש גבוה לתורהקובץ תורני עטרת יוסף

ירושליםתשס"הישיבת בית יוסף צביקובץ תורני עטרת ישראל - 2 כר'
ישיבות עטרת שלמהקובץ תורני עטרת שלמה

קרית ספרחש"דכולל דעת משהקובץ תורני על מסכת שבת
ירושליםישיבה קטנה דחסידי בעלזאקובץ תורני עמלה של תורה

בני ברקתשנ"דישיבת ויז'ניץקובץ תורני עץ חיים
ניו יורקתשנ"בכולל צמח צדיקקובץ תורני צמח צדיק - א

בני ברקתשנ"דארגון צעירי ויז'ניץקובץ תורני צעירי ויז'ניץ - שואל ומשיב
תשע"אתלמידי ישיבת גרודנאקובץ תורני קוראי עונג - 2 כר'
בני ברקתשנ"הקהילת חניכי הישיבות צא"י קרית הרצוגקובץ תורני שבילי הדעת - א

בית שמשתשפ"אזבולון, יחזקאל בן שבתאי (עורך)קובץ תורני שבתי - א
אשדודתשנ"ומפעל הירושלמי החדשיקובץ תורני שמחת ירושלים
בני ברקתשל"וישיבה קטנה חוג חתם סופר מחנה אברהםקובץ תורני שערי אברהם

ביתר עיליתחש"דמוסדות לעלוב בארץ הקודשקובץ תורני שערי יוסף
ירושליםתשס"הכוללי טשכנובקובץ תורני שערי ציון - 2 כר'

תל אביבתשע"אישיבת תורת אליהוקובץ תורני תורה אור - א
ירושלים Jeruasalemחש"דכולל ראשית דרכו - ויז'ניץ מונסיקובץ תורני תורת חיים

אלעדתשע"חישיבת תורה בתפארתהקובץ תורני תפארת התורה - 4 כר'
אלעדתשע"חישיבת תורה בתפארתהקובץ תורני תפארתך - 3 כר'

ירושליםתשס"טישיבת בית יוסף צביקובץ תורני - פסחים
לודתשע"וכולל צביה אלישיב לודקובץ תורני - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"וכולל יששכר באוהליךקובץ תורת אברהם - 3 כר'
בני ברקתשע"בכולל תורת אברהםקובץ תורת אברהם
חמ"דתשס"הקובץקובץ תורת אחים
חמ"דחש"דבעילום שםקובץ תורת אמך
תשל"חמוסדות ספינקאקובץ תורת אמת

ירושליםתשס"בכולל להוראה אהל משהקובץ תורת האהל - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"זישיבת באר חייםקובץ תורת הבאר
ירושליםתשע"חבית המדרש לתורה ותפילהקובץ תורת הבית
ירושליםתשנ"גישיבה לצעירים בית וגןקובץ תורת הבית

מודיעין עיליתתשע"חמילר, שלמה בן שרגאקובץ תורת ההזכרות - ב



חמ"דתשע"בישיבת תורת החייםקובץ תורת החיים
ירושלים Jeruasalemתשנ"הקובץ ת"ת הכרםקובץ תורת הכרם

ירושליםתש"עכולל מאור התורהקובץ תורת המאור - הוצאה ושאר מלאכות
ירושליםתשס"טכולל פרי הארץקובץ תורת הספיקות

מנשסתרתשנ"חכולל הרבנים מנשסתרקובץ תורת הקדשים - זבחים
בני ברקתשע"חמכון תורת הקרבנותקובץ תורת הקורבנות - מסכת מנחות

בני ברקתשע"גמכון תורת הקרבנותקובץ תורת הקרבנות - 6 כר'
ירושליםתשע"דישיבת תורת חייםקובץ תורת חיים

כולל אור שמואלקובץ תורת חיים - עירובין
לונדוןתשל"חישיבת תורת חסדקובץ תורת חסד - א

ירושלים Jeruasalemתשע"דישיבת תורת משהקובץ תורת משה
תל אביבתשנ"הכולל תורת משהקובץ תורת משה - א
ירושליםתשע"וכולל תורת נתנאלקובץ תורת נתנאל - ב

חמ"דתשע"טאליהו, ישראל (עורך)קובץ תורת ציון - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"דקובץ חידושי תורהקובץ תורת רפאל

ירושלים Jeruasalemתשע"הקובץ תורת שלמה זועהילקובץ תורת שלמה - ה
ירושליםתש"פכולל תורת שמעון מיכאלקובץ תורת שמעון

ירושליםתשס"אישיבת מקור חייםקובץ תלמודו בידו - כתובות
ירושליםתשע"האהבת תורה - בעלזאקובץ תמצית הדף - עירובין

חמ"דתשע"וזלמנוביץ, אליהו - הלברשטאם, יקותיאל יהודה בןקובץ תני דבי אליהו
מודיעין עיליתחש"דקובץקובץ תעלץ קריה - חנוכה
מודיעין עיליתתשע"דרבני העיר מודיעין עיליתקובץ תעלץ קריה - חנוכה

ירושליםתשס"הבית המדרש תפארת בחוריםקובץ תפארת בחורים - ברכות
ירושליםתש"עהילדסהיימר, משהקובץ תפארת בחורים - 2 כר'

תל אביבתש"עישיבת ישמח בוקובץ תפארת בחורים
חמ"דתש"פמשפחת חברקובץ תפארת בנים

בני ברקתשע"החסידי ראדזיןקובץ תפארת השבת - 3 כר'
בני ברקתש"עחסידי ראדזיןקובץ תפארת השמחה - 2 כר'

ירושליםתשנ"הישיבת תפארת התלמודקובץ תפארת התלמוד
ירושליםתשס"הישיבת תפארת יעקבקובץ תפארת יעקב - בבא מציעא

ניו יורקתשע"במכון תפארת משהקובץ תפארת למשה - 2 כר'
ליקוודתשע"חבית מדרש גבוה לייקוודקובץ תפארת מרדכי

ירושליםתשס"חישיבת תורת משהקובץ תפארת צבי - 5 כר'
ניו יורקתשס"גישיבת אמרי יוסף ספינקאקובץ תפארת שבתפארת - 2 כר'

בני ברקתשס"טישיבת עטרת שלמהקובץ תפארת שלמה - א



ניו יורקתשע"ומכון שם משמואלקובץ תפארת שמואל - 2 כר'
ירושליםתשפ"אישיבת תפארת שרגאקובץ תפארת שרגא

ירושלים Jerusalemתשע"בקופרשטוק, יצחק נתן בן יהודה יעקבקובץ תפילות מאורות נתן
חיפהתש"לחברא קדישא חיפהקובץ תפלות לגחש"א

קובץ תשובות בענייני שיעורים
ירושליםתשע"וליאור, דבקובץ תשובות הלכתיות

ליפציג Leipzigתרי"טמשה בן מימון (רמב"ם)קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו
חמ"דחש"דשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקקובץ תשובות ומענות בקשר ללימוד בכולל

בני ברקתשע"גשטיבל, מנחם פנחסקובץ תשובות תורה יבקשו מפיהו - תשובות הגר"ח קנייב
ירושליםתש"סאלישיב, יוסף שלום בן אברהםקובץ תשובות - 6 כר'

אשדודתשע"אקובץ תורניקובץ - 4 כר'
תשע"אירושליםבית מדרש גבוה להוראה משפט החושקובץ.משפט החושן

בני ברקתשכ"דישיבת חכמי לובליןקובץץ תורני בית חיינו - א
ירושליםתשנ"אלוינזון, אברהם חייםקודש הילולים לה'

אשדודתשס"גכהן, פנחסקודש הילולים
ירושליםתש"עכולל תורת אריה רפאלקודש הילולים - ערלה ונטע רבעי

ירושליםתשנ"ושושנה, זבולון בן אברהםקודש הילולים - תהילים
בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהקודש הלולים
ניו יורק New Yorkתש"טוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודקודש הלולים

לבוב Lvovתרכ"הכ"ץ, אהרן שמואל בן נפתלי הירץ הכהןקודש הלולים - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"חפרלמוטר, יפרח בן משה הלויקודש הלולים
ירושליםתשל"אצנעני, אברהם בן צדוק הלויקודש הלולים
ירושליםתשכ"וליפשיץ, חייםקודש וחול

ווארשא,אביעזר בן יצחק מטיקטיןקודש ישראל - 3 כר'
בני ברקתשע"אפניאל, ישראל מאירקודש ישראל

ירושליםתשס"אקויפמן, יצחק בן שמעוןקוה אל ה' - מצוות אמונה ובטחון
מודיעין עיליתחש"דשטיינברג, יהודה יצחקקוה אל ה'

תל אביבתשל"בטורי, יעקבקווים לחקר כניסת היהודים לחיים האזרחים בגרמניה
תל אביב1970ספר קהילהקוזמיר - ספר קהילת קוזמיר דלובלין
תל אביבתש"לספר קהילהקוזניץ - ספר זכרון לקהילת קוז'ניץ

תל אביבתשכ"חספר קהילהקוטנה - ספר קוטנה והסביבה
ירושליםתשנ"דכ"ץ, יעקבקוטנרס שביבי אור - שבועות

לבוב Lvovתרפ"אמרגליות, ראובן בן משהקוי אור
לונדון Londonתשט"זסידרסקי, משהקוים ותוים על דברים נשגבים - קהלת

רמת גןתשס"טז"ק, רועיקוים לדרכו ההלכתית של ר"א מגרמייזא, הלכות איסור ו



ריגה Rigaתרצ"זליטוין, ישראל בן משהקול אבות
ירושליםתשמ"זוקסברגר, אברהם בן זאבקול אברהם - 3 כר'

ירושליםתשנ"אכהן, אברהם בן רחמיםקול אברך - א
ראגענדארףתר"ציפה, ישראל דוד בן מרדכיקול אומר קרא

וילנה Vilnaתרע"גקרא, יוסף חיים בן יצחק זליגקול אומר קרא - 6 כר'
בני ברקתשס"חיפרח, יאיר בן יוסף ח.קול אלול יום הדין
פיוטרקוב Piotrkowתרס"האליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)קול אליהו - 2 כר'

ירושליםתשע"זישיבת דרכי הוראה לרבניםקול אליהו-תפילות והלכות בית העלמין תיקון נפטרים
ליוורנו Livornoתקנ"ב - תקס"זישראל, אליהו בן משהקול אליהו - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"זלוי וור, אברהםקול אליהו
ירושלים Jeruasalemתרצ"חסובל, שלמה בן שמואלקול אליהו
בני ברקתשס"בשמואל, אליהוקול אליהו

בני ברקתשמ"הישיבת שומרי אמוניםקול אמונים - 14 כר'
ניו יורקתשפ"בשווארץ, אברהם יהודה אריה ליב בן פינחס זקול אריה <מהדורה חדשה>

קורץ Koretsתקנ"חאריה ליב בן יחיאל מיכל המוכיח מפולנאהקול אריה
ירושלים Jerusalemתרכ"ואריה ליב חריףקול אריה
וילנה Vilnaתרל"בילין, אריה ליב בן שלום שכנאקול אריה

שימלוי Simleul Silvaתרס"דשווארץ, אברהם יהודה אריה ליב בן פינחס זקול אריה - 3 כר'
ירושליםתש"נזוננפלד, שלמה זלמן - בארג, בתיהקול בדממה נשמע

חמ"דתשס"דגאלאנטי, אברהם בן מרדכיקול בוכים <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתשע"וקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)קול בוכים <מהדורה חדשה>

ונציה Veniceשמ"טגאלאנטי, אברהם בן מרדכי - אבן-שועיב, יואלקול בוכים - 2 כר'
(פראג)[שפ"א]גלאנטי, אברהם בן משהקול בוכים
ורשה Warsawתרנ"זיפית, ברוך בן רפאל זלמן הלויקול בוכים
דעעשתרפ"וקלרמן, משה מרדכיקול בוכים
Krotoschin.[תר"ב]תפילות. קינות. תר"ב. קרוטושיןקול בכי
ניו יורק New Yorkתרצ"האייזנשטאט, בן-ציון בן משהקול בכיי
ליוורנו Livornoתרנ"זבוכ'ריץ, רחמים בן משהקול בכיי

קושטא Istanbulתפ"זהלוי, רפאל בן אליהוקול בן לוי - 2 כר'
חדרהתשע"אקהילת חניכי ישיבת כנסת יצחק חדרהקול בניך - 21 כר'

ירושליםחש"דסולובייציק, יוסף דב בן אהרן הלוי - סולוביציק, אהקול בריסק
ניו יורקתשע"אשווימער, חיים ישעיהקול ברמ"א נשמע - 6 כר'

ורשה Warsawתרל"הטונקלאנג, ישראל מרדכי בן זאב יוסףקול ברמה נשמע
מודיעין עיליתתשע"גקובץ זכרוןקול ברמה נשמע

בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהקול ברמה



וילנה Vilnaתרס"והופנברג, אברהם בן חייםקול ברמה
וילנה Vilnaתקס"היחיאל מיכל בן אברהם מדרויאקול ברמה
קוריץתקמ"הצמח, יעקב בן חייםקול ברמה

חיפהתשל"בתלמידי ישיבת יחל ישראלקול ברמה - ג א
ירושלים Jerusalemתשנ"חאבן-חביב, משה בן שלמהקול גדול <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתרס"זאבן-חביב, משה בן שלמהקול גדול
ניו יורקתשס"טאונגער, ישראלקול דברים
ירושלים Jerusalemתש"כוויינשטוק, דוד פתחיה בן גרשוןקול דוד
לבוב,תרנ"דזאלר, דוד בן משה מנחםקול דוד

בני ברקתשס"בארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחקקול דודי דופק
בני ברקתש"נברנשטיין, משהקול דודי דופק

חמ"דחש"דחש"מקול דודי פתחי לי
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"הארי, דוד בן פינחס אריהקול דודי
ורשה Warsawתרס"אביינושביץ, יהושע בן מנחם מנדל הלויקול דודי

חמ"דתשע"טבעילום שםקול דודי - פתחי לי
ירושליםחש"דהכהן, דוד דניאלקול דודי
ג'רבה Djerbaתשי"חכהן, דוד בן אבאתוקול דודי
ירושליםתשנ"גליפשיץ, חיים בן דוד אריהקול דודי

ניו יורקתשמ"הפיינשטיין, דוד בן משהקול דודי - הלכות ליל הסדר
לונדוןתשע"בפראנד, דוד בן יהודה לייביש הלויקול דודי - 11 כר'

ירושליםתשס"גששון, דודקול דודי
ג'רבה Djerbaתשי"ח-תשנ"דכהן, דוד בן אבאתוקול דודי, ענה דודי, שירת דודי

פיוטרקוב Piotrkowתרס"הלווין, נח חיים בן משהקול דממה דקה
ירושליםתשנ"זקול דממה דקהקול דממה דקה

ירושליםתשס"חהכהן, רא"םקול דממה -  ראש השנה ושופר
בני ברקתשנ"טדיין, נסים בן שלמהקול ה' בכח
חמ''דחש''דקלופט, חייםקול ה' בכח

בני ברקתש"פרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןקול החצר - 3 כר'
ירושליםתשמ"זקול היהדות החרדיתקול היהדות החרדית - 6 כר'

ירושליםתשל"בבטאון בני ישיבותקול הישיבה - 2 כר'
אוהיותשכ"זתלמידי ישיבת טעלזקול הישיבה - 2 כר'

ירושליםתשס"אקלמנוביץ, אברהם בן אהרן אריהקול הקולמוס
קרקוב Cracowשס"גאליהו בן אשר הלוי אשכנזיקול הקורא

ברדיטשוב Berdichevתרע"גרובינפיין, דוד מרדכי בן חייםקול הקורא - 2 כר'
ירושליםתשנ"דזכות, משה בן מרדכיקול הרמ"ז <מהדורה חדשה>



סנוק Sanokתרע"במרדכי זאב בן יששכר ברקול הרמ"ז <וקובץ מפרשים על נדרים>
ברדיטשוב Berdichevתר"נזכות, משה בן מרדכיקול הרמ"ז - 5 כר'

ורשה Warsawתרס"דרוזנטאל, מרדכי זאב בן שלמה גבריאלקול הרמ"ז
וץ Vacתרע"ופולאק, שמעון בן משה יהודהקול הרמה והפרשה
ירושלים Jeruasalemתשל"בבטאון על מפלגתיקול השבת - 53 כר'

לודז,תרפ"בהירש, שמשון בן רפאלקול השופר
בני ברקתשס"האשכנזי, מזל בת אברהםקול התור נשמע בארצינו
וילנה Vilnaתרמ"חמרגליות, יהושע השיל בן אליהוקול התור נשמע בארצנו

ניו יורקתשס"חשווימער, חיים ישעיהקול התור נשמע
וילנה Vilnaתרנ"באליהו יונה בן יהושעקול התור

חמ"דחש"דאשלג, יהודה ליב הלויקול התור - 2 כר'
נתניהתשנ"זהאלפרט, יונה זאב בן עקיבא הלויקול התור
ירושלים Jeruasalemתשל"דזרח, ישועהקול התור
טבריהתש"סקוק, איסר דב בן נחום הכהןקול התור

בני ברקתשנ"דריבלין, הלל בן בנימין משקלובקול התור - 2 כר'
ירושליםתשס"גישיבת קול תורהקול התורה - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"גקובץ ישיבת קול תורהקול התורה
לונדוןתשל"טקובץקול התורה - 93 כר'

ליוורנו Livornoתרל"התפילות. סליחות. תעניות. תרל"ה. ליוורנוקול התחנה
ניו יורקתשס"חקול התפילהקול התפילה

ירושליםתשמ"זכהן, דודקול ואור - ראש השנה
ירושליםתשס"חכנאפו, יוסף בן משהקול זמרה - 2 כר'
ירושליםתשס"גאפרתי, יוסף יקותיאלקול זמרת הארץ

חמ"דתשע"אאינגבר, דוד ישראלקול חדוותא
ירושליםתשנ"טקול חוצבקול חוצב <ר' שלום שבדרון>

ניו יורקתשמ"בכצנשטיין, יוסף לוי הכהןקול חיל
חיפהתשכ"טביהמ"ד להוראה ע"ש ר' אבדימי דמן חיפהקול חיפה - א
ירושליםתשע"דאל חי, דניאלקול חמודות

ירושליםחש"דכהן, שמעוןקול חתן וקול כלה
ירושליםתשנ"הלקטקול חתן וקול כלה - נישואין בהלכה ובאגדה

ורשה Warsawתרל"וקירשבוים, יוחנן בן שלמהקול יבשר
ירושליםתשמ''דגרינפלד, יהודהקול יהודא
יוזפוב Jozefowתקפ"זיהודה ליב בן אליעזר מזלאביןקול יהודא

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חיהודה ליב בן יוסף הלויקול יהודה (מתוך מנחת יהודה)
בני ברקתש"עליבוביץ, יהודה זאבקול יהודה בעל הכתבים - 3 כר'



ירושלים Jeruasalemתש"עמניני, יהודה הכהןקול יהודה ואשת חיל
ירושליםתשס"טאבן דאנאן, יהודה בן אליהוקול יהודה
ירושליםתש"ןגרשוני, יהודה בן גרשון יצחקקול יהודה
לבוב Lvovתרנ"ההיילפרין, יהודה ליבש בן שבחקול יהודה
אשדודתשס"גהרוש, יהודהקול יהודה
חיפהתשל"ווויס, יקותיאל יהודהקול יהודה
קהיר Cairoתרצ"זטאראב, יהודה חיים בן עזרא הכהןקול יהודה

אמשטרדם Amsterdamתפ"טיהודה בן חנינא זליג איש לונטשיץקול יהודה - 5 כר'
פרג Pragueת"איהודה ליב בן יוסף רופאקול יהודה
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ויהודה ליב בן ש מיאנובקול יהודה

מונקץ' Mukachevoתרס"ז - תרס"חכ"ץ, יהודה בן יעקב מאירקול יהודה - 2 כר'
וינה Viennaתרכ"דכארי, יהודה דוב בן ישראלקול יהודה

פרנקפורט דמין Frankתרפ"ג - תרפ"זלאבין, יהודה בן צבי הירשקול יהודה - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתרע"אלאזארוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיקקול יהודה
ברדיצ'ובתרס"זסגל, יהודה ליב בן משהקול יהודה
ליוורנו Livornoתקנ"געייאש, יהודה בן יצחקקול יהודה
ניו יורק New Yorkתש"ופרלוב, יהודה אריה בן יעקבקול יהודה
ירושליםתשנ"הצדקה, יהודה בן שאולקול יהודה
ורשה Warsawתרל"זקאלישר, יהודה ליב בן צבי הירשקול יהודה
ירושליםתשל"אקליין, יהודה אריה בן פנחסקול יהודה
,עפולה),תשי"ט]קסוס, יהודה בן דודקול יהודה
בודאפעסט,תרצ"זרובין, יהודה בן ישעיהו הכהןקול יהודה
ברטיסלבה Bratislavaתרפ"ברובינשטיין, יהודה ליב בן יחיאלקול יהודה
ברטיסלבה Bratislavaתרמ"זרייך, חיים יהודה בן אברהם יחזקאלקול יהודה

בני ברקתש"משטרית, יהודה בן מכלוףקול יהודה - א
צ'רנוביץ Chernovtsyתרצ"דשפירא, אלתר אליקים שרגא בן חיים שמעוןקול יהודה
קושטא Istanbulתצ"ביהושע בן ראובןקול יהושע

ברסלאו Breslauתקנ"אליסה. קהילהקול יללת תרועה ושברים
ירושליםתשל"זקובץ תורניקול יעקב <פאפא> - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"וקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)קול יעקב <מהדורה חדשה> - חמש מגילות
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"טתנ"ך. תרנ"ט. פיטרקובקול יעקב <סידור>

זכרון יעקבתשמ"ובטאון הקהילה החרדית בזכרון יעקבקול יעקב
לונדון Londonתר"דבירדוגו, יעקב בן יקותיאלקול יעקב - 2 כר'
ג'רבה,,תרצ"ד]ביתן, אברהם בן רחמיםקול יעקב - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"וגוטקובסקי, יעקב בן אליהוקול יעקב



סטו מרה Satu Mareתרצ"ה - תרצ"וגינצבורג, יעקב משולם בן ישראלקול יעקב
ירושליםתשס"אדרוק, יעקב בן זלמןקול יעקב - תורה ומועדים

חולוןתשע"דזרוק, יעקב בן אברהםקול יעקב - 2 כר'
בני ברקתשנ"גמוסדות נאות יעקבקול יעקב - 7 כר'
אמשטרדם Amsterdamתס"חמרגלית, יעקב קופל בן צביקול יעקב - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתר"עסופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהוקול יעקב - 2 כר'

בני  ברקתשנ"גפישר, יעקב יחיאל בן שלמה זלמןקול יעקב - סוכה א
בני ברקתשע"גצרור, יצחק - חורי, יעקב - מאזוז, מאירקול יעקב
ירושלים Jeruasalemתשמ"חקובץ חידושי תורה חוסטקול יעקב
עפולהתש"פקובץ עלוניםקול יעקב

זולקוה Zholkvaתקצ"הקראנץ, יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)קול יעקב - 3 כר'
ווארשא,,[תרכ"ה]קראנץ, יעקב בן זאבקול יעקב

בני ברקתשמ"זרוזיניטץ, אליעזר יעקבקול יעקב - 5 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"דרוזנהיים, יעקב בן אליהוקול יעקב
ניו יורקתשכ"ורויזניטץ, אליעזר יעקבקול יעקב
ליוורנו Livornoתרי"ברקח, יעקב בן שלמהקול יעקב
אזמיר Izmirתק"כשאול, יעקב מאיזמירקול יעקב
ירושליםתשמ"אשיפרין, יעקב בן יהודה ליבקול יעקב

ירושליםתשנ"זשכנזי, יעקב בן מרדכיקול יעקב - 2 כר'
ניו יורקתשל"גתלמידי ישיבת רבינו יעקב יוסףקול יעקב - 5 כר'
סלויטה Slavutaתקס"דתפילות. סידור. תקס"ד. סלויטהקול יעקב - 2 כר'

לבוב Lvovתרי"טתפילות. סידור. תרי"ט. למברגקול יעקב
דרוהוביץ' Drogobychתרצ"גאביגדור, יצחק חיים בן יעקבקול יצחק

ירושליםתשנ"טבית מדרש קול ירושליםקול ירושלים - 4 כר'
ניו יורקתשי"גקובץקול ירושלים - 10 כר'

לבוב Lvovתרט"ותאומים, יונהקול ישועה
ירושליםתשכ"דגשורי, מאיר שמעון בן אלעזרקול ישראל אנתלוגיה לחזנות - 2 כר'

ירושליםתרפ"אהסתדרות צעירי אגודת ישראל בירושליםקול ישראל - 4 כר'
לונדון Londonשאפוצ'ניק, יוסף בן יהודה ליבקול כלה

ירושליםחש"דבית המדרש הגבוה להלכה בהתישבותקול מביאים תודה
ירושלים Jerusalemתרפ"גהורוויץ, שמעון צבי בן מאיר ליבקול מבש"ר

ישראלחש"דשמחה בונם בן צבי הירש מפרשיסחהקול מבשר <מהדורה חדשה> - 2 כר'
דרוהוביץ' Drogobychתרנ"טגרוס, בנדיט אלימלך הלויקול מבשר ותורת אמת

תל אביבתש"באפשטין, משה בן בצלאל יעקבקול מבשר
אשקלוןתשל"בבן דוד, ראובן בן שמעוןקול מבשר



בודפסט Budapestתש"גבריסק, שלמהקול מבשר
ירושליםתשמ"בזייטשיק, חיים אפרים בן אשרקול מבשר
ניו יורקתש"גמזאה, אליהו מרדכי הכהןקול מבשר
ורשה Warsawתרמ"אנתנאל בן נחמיה מווארשאקול מבשר
מודיעין עיליתתשס"זקובץ תורניקול מבשר

ירושלים Jerusalemתשט"ו - תשכ"בראט, משולם בן שמעוןקול מבשר - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"ח - תשנ"חרוזיליו, משה בן שלמהקול מבשר - 2 כר'

רמת השרוןתשע"ארופא, יעקב יוסףקול מבשר
פראג,תרי"טרייפמאן, יעקב בן צבי הירשקול מבשר
ירושלים Jerusalemתשי"דשטיין, משה אהרןקול מבשר

ונציה Veniceשס"הששון, אברהםקול מבשר - 2 כר'
ירושליםתשס"זקובץקול מהיכל <ואלקין> - 9 כר'

ירושליםחש"דישיבת פרעשבורגקול מהיכל
ירושליםתשע''טקהילת בני תורה גבעת שאולקול מהיכל

ירושליםתשנ"הקובץ תורניקול מהיכל - 13 כר'
לבוב Lvovתר"המודון, שמשון בן יעקב שמשון הכהןקול מוסר

קרקוב  Cracowתרע"גחברת מחזיקי הדתקול מחזיקי הדת - 3 כר'
ירושליםתשל"חירחון חינוכי ברוח התורה והחסידותקול מחזיקי הדת - 5 כר'
קלוזשתרפ"חקובץקול מחזיקי הדת - א-ב

ראשל"צתשל"דטאוב, מנחם מנדל בן יהודה יחיאלקול מנחם <קאליב> - 12 כר'
בני ברקתשע"באדלר, קלמןקול מנחם

ירושלים Jeruasalemתשס"ועמאר, שלמה משה בן אליהוקול מצהלות חתנים
חמ"דתשס"גאורצל, אליהו יהושעקול מצהלות
ירושליםתשנ"בבריסק, הללקול מצהלות
כולל בית לוי ועטרת לאהקול מצהלות

ירושלים Jerusalemתשנ"והספדים על רבי בן ציון פריימן - שילדקרויט, בן-ציקול מציון - אמרי ציון
ירושלים Jeruasalemתשנ"והספדים על רבי בן ציון פריימן זצ"לקול מציון
ירושלים Jerusalemתר"ץרבינוביץ, אריה מרדכי בן יעקב אהרןקול מציון
ניו יורקתשכ"זפינטר, יואל משה בן מרדכיקול מרדכי
ג'רבה Djerbaתשי"טכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהקול משה
ניו יורקתשע"בסאכאטשעווסקי, משה נחום בן ישעיהו ראובןקול משה

בני ברקתשנ"טהספדיםקול נהי ארימה - הספדים על ר' דוד פוברסקי זצ"ל
צ'רנוביץ Chernovtsyתרצ"ובירברויר, חיים אלטר בן ישעיהקול נהי בכי תמרורים
אודסה Odessaתרס"דדוקטורוביץ, נפתלי בן שאול שלום הלויקול נהי ומספד מר

ירושלים Jerusalemתר"סבלוי, יצחק שלמה בן עמרםקול נהי



ירושלים Jerusalemתר"עגורדון, יהודה ליב בן מאיר?קול נהי
ירוחםתש"נהספדיםקול נהי - הספדים על מו"ר רפאל יונה טיקוצ'ינסקי

ברטיסלבה Bratislavaתרכ"הווינר, יצחק בן שמעוןקול נהי
פרמישלה Przemyslתרנ"החאמיידס, זוסיהקול נהי
פרמישלה Przemyslתרל"טלאנדא, יוסף בן מנחם מנדלקול נהי
וילנה Vilnaתרנ"זסג"ל, שלמה יחזקאל בן שמואלקול נהי
פרג Pragueתר"בפראג. חברה קדישא גומלי חסדיםקול נהי
אמשטרדם Amsterdamתקע"חצרנדורף, אברהם בן ליפמאן הלויקול נהי

ורשה Warsawתרצ"בגולדברג, נפתליקול נפתלי
ניו יורקתשע"גסופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלקול סופר <מהדורה חדשה> - 3 כר'

בני ברקתשנ"וסופר, חיים בן מרדכי אפרים פישל - אלטמן, אליעקול סופר ונבכי נהרות - מקואות
מונקץ' Mukachevoתרמ"א - תרמ"בסופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלקול סופר

בודפסט Budapestתרפ"גקליין, שלום יוסף בן אברהם שמחהקול סופרים
ירושליםתשכ"באברג'ל, יעקב ישראלקול סיני - 51 כר'

ניו יורקתשנ"טישיבת רבנו יצחק אלחנןקול צבי - 9 כר'
תל אביבתש"לשכטר, צבי בן חיים מרדכיקול צבי

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ההורוויץ, צדוק בן שמואל הלויקול צהלה
ניו יורקתשס"דגרויז, יהושע שלמהקול צופיך
ירושליםתש"מגרשוני, יהודה בן גרשון יצחקקול צופיך

ירושליםתשל"וזייטשיק, חיים אפרים בן אשרקול צופיך - 3 כר'
טבריהתש"עקוק, איסר דב בן נחום הכהןקול צופיך - 2 כר'
תוניס Tunisתרע"הבן גיגי, אליהוקול צעקת הרועים
ירושלים Jerusalemתרפ"אאגודת ישראלקול קהל ישראל
פרג Pragueתקס"בהמבורגר, יעקב בן מרדכיקול קול יעקב

ירושליםתשכ"טוייסמאנדל, חיים מיכאל דוב בן יוסףקול קורא
חמ"דתשס"ורושנרוז, ליאור בן ניסןקול רוחות הצדיקים

בני ברקתשנ"הדיין, נסים בן שלמהקול רחל - עטרת שלמה
גולדשטיין, פסחקול רינה וישועה באהלי צדיקים

ביתר עליתתשע"זלייפער, מאיר בן יוסףקול רינה
ליוורנו Livornoתרי"געבאדי, ישועהקול רנה וישועה
לייקוואודתשע"בהירשבערג, נתן בן משהקול רנה - 3 כר'

וויען,תרי"טכהן-ביסטריץ, מאיר בן ישעיהוקול רנה
סלוצק SlutsKתרע"גשפירא, יצחק בן-ציון בן משה משולםקול רנה

בואנוס אירס Buenosתרצ"זווייס, יקותיאל בן יצחקקול רעש גדול
בני ברקתשס"חקובץקול רפאל



חוג חובבי הבקשות בבהכנ"ס אוהבי ציוןקול שארית יעקב
חמ"דתשע"הגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלקול שופר חזק מאד

ירושליםתשמ"אטולידנו, שמואלקול שופר
סט. לואיס St. Louisתר"צסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירקול שופר
שלוניקי Salonikaתקמ"זקונפורטי, שמואל בן מרדכיקול שמואל

ירושליםתשס"השמחה בונם בן צבי הירש מפרשיסחהקול שמחה <מהדורה המסורה>
ירושליםתשע"חשמחה בונם בן צבי הירש מפרשיסחהקול שמחה <מהדורה חדשה>

באר שבעתשע"זנזרית, אורןקול שמחה לחתן ולכלה
חמ"דתשע"טאוירבך, שמחה בונםקול שמחה
מישקולץ Miskolcת"שברויאר, שמחה בונם בן בנימין זאבקול שמחה
בני ברקתשכ"ודויטש, ישראל חייםקול שמחה

קלוז' Clujתרפ"ד - תרפ"זהולין, שמחה יונה בן חיים אריהקול שמחה - 6 כר'
תל אביבתשס"החירארי, שמעון בן אברהםקול שמחה
ירושלם,,תרע"ג]פלטרוביץ, שמחה בן צביקול שמחה
ניו יורקתשס"בקול שמחהקול שמחה
לונדוןתשנ"ברפאפורט, שמחה בן גרשוןקול שמחה

בני ברקחש"דשמחה בונם בן צבי הירש מפרשיסחהקול שמחה - 3 כר'
חמ"דחש"דמימון, אברהםקול שמעון - סוטה

ירושליםתשמ"דששון מרדכי משהקול ששון <מכון הכתב>
קול ששון וקול שמחה

קראטאשין,ת"רפירשטנטאל,רפאל בן יעקבקול ששון - 2 כר'
בני ברקתשס"דפנירי, ששון בן יעקבקול ששון - מועדים

ליוורנו Livornoתרי"טששון מרדכי משהקול ששון
ירושלים,,תשט"ו]תפילות. פיוטיםקול ששון

חמ"דתש"פארגון לעולם אודךקול תודה - 6 כר'
חמ"דתשע"זוידר, חיים משולםקול תודה
ניו יורק New Yorkתש"ככהן, ברוך בן יצחקקול תודה
טבריהתשס"הקוק, איסר דב בן נחום הכהןקול תודה

ירושליםתר"צקול תורהקול תורה <סדרה ישנה> - 13 כר'
גייטסהעד,תש"זכולל הרבנים בבריטניאקול תורה

פאביאנץתרפ"ומאסף תורניקול תורה - 10 כר'
ירושליםתשס"ומאסף תמונות ומסמכים של ישיבת קול תורה לדורקול תורה

ירושליםתש"זקול תורהקול תורה - 31 כר'
טבריהתש"סקוק, איסר דב בן נחום הכהןקול תורה - (ש"ס)

ווארשהתרס"חרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקקול תורה - א



מונסיתשכ"זתלמידי בית מדרש עליוןקול תורה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"ב - תרע"גבן נאים, רפאל חיים משה בן ישעיהקול תחנה קול טחנה

פיוטרקוב Piotrkowתר"ףאש, נחום בן דוד צביקול תרועה
ירושלים Jerusalemתרפ"הקרן בנין ירושליםקולה של ירושלים

ניו יורקתשע"טסורוצקין, ישראל משה בן אברהם יצחקקולו של אליהו
כוכב יעקבתשע"הבוצ'קו, שאול דוד בן משהקולו של הכוזרי - 5 כר'

ליוורנו Livornoתרנ"ג - תרנ"דרקח, יעקב בן שלמהקולו של יעקב
כוכב יעקבתשפ''אבוצ'קו, שאול דוד בוצ'קו, דוד יהודהקולו של פסוק - כינור לדוד

חמ"דתשי"טספר קהילהקולו -ספר קולו פינפהונדערט יאר יידיש קאלא
תל אביבתשכ"חספר קהילהקולוז'בר - קלאזנבורג

תל אביבחש"דספר קהילהקולומיה
בואנוס אירס Buenosתש"גקליין, זאב צבי בן זכריה הכהןקולטור פילאסאפישע שטודיען

בילגוריBilgorajתרפ"טמאיר בן יצחק איזיקקולי יעקב - 2 כר'
ירושליםתשנ"וקלמנוביץ, אברהם בן אהרן אריהקולמוס הלב
ירושליםתשע"גקורקוס, יוסףקולמוס יוסף

ירושליםתשס"במוסף תורניקולמוס - 125 כר'
חמ"דתשמ"חקול משמרת סת"םקולמוס

ירושליםתש"נעידאן, צביקולן של סופרים
ירושליםתשמ"זעמדין, יעקב ישראל בן צביקולן של סופרים - נזיקין א

תל אביבתשל"בספר קהילהקולנא
ירושליםתשס"דפרישמן, אברהםקום התהלך בארץ
מעלה אדומיםתשע"הציון, מרדכי צבי הלויקום התהלך בארץ
ניו יורק New Yorkתש"טבלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבאקום ריב את ההרים

אלון שבותתשס"געורכים: שביב, יהודה - רוזן, ישראלקומו ונעלה
כפר חב"דתשס"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןקומי אורי
בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהקומי אורי
ירושליםתשל"אמרגליות, ישעיה אשר זליגקומי אורי
מיהלוביץ Michalovceתרצ"ארובין, שמואל בן עזריאל יחיאלקומי אורי

בני ברקתשנ"טבדרה, יוסףקומי רוני בלילה
ירושלים Jerusalemתשי"ט - תש"כמרגליות, ישעיה אשר זליגקומי רני

חמ"דתשס"טצוריאל, משה בן יחזקאלקוממיות לארצינו
ירושליםתשע"זפשקס, יעקב אריהקומץ הארי - 2 כר'

בני ברקתשנ"טאולך, יעקב דודקומץ החלה
הר ברכהתשס"חרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןקומץ המנחה <מהדורת הר ברכה>

מודעין עליתתשע"הפוריס, אברהם אליעזר בן לוי צביקומץ המנחה - מנחות



חמ"דתקנ"בצינץ, אריה ליב בן משהקומץ המנחה - 2 כר'
לובליןתרצ"טרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןקומץ המנחה

מודעין עליתתשע"הצדוק, דוד בן שלמהקונדריס - 10 כר'
ניו יורקחש"דראטה, יחזקאל בן יצחק אייזיקקונוטרס אוספי שביעית

סטו מרה Satu Mareתרצ"הווייס, יוסף מאיר בן שמואל צביקונטרוס ברכות והודאות - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקס"גמיראנדה, חיים אברהם בן שמואלקונטריס השמות <רוח נאמן>

ירושלים Jerusalemתרס"טרידב"ז, רפאל יעקב דוד בן זאבקונטריס השמיטה
בני ברקתשמ"אפרידמן, שלוםקונטריס והיה זה שלום

באר יעקבתש"למאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבקונטרס  מאמרי ימי הרצון
ירושליםתשמ"אמכון היהדות החרדיתקונטרס "ליל הבדולח"
חמ"דתשע"וקובץ משפחת יפהקונטרס א אידישע נחת

ירושליםתשס"זבן אשר, משהקונטרס אאביך ביום מבך
ירושליםתשע"דלינצ'נר, ח. שלמהקונטרס אאדה עד חוג שמים

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס אאזרך
ירושלים Jeruasalemתשע"זקובץ כולל ספראקונטרס אארוג לשבת
ניו יורקתש"פבעילום שםקונטרס אב אמונים
אלון שבותתשע"דסתיו, אברהםקונטרס אב באריאל

חמ"דתשס"אבעילום שםקונטרס אב ישראל - 3 כר'
ישראלתשע"חארגון לב לאחיםקונטרס אב לאחים

מגדל העמקתשס"טישראל, אלקנה בן אליהוקונטרס אבא באהל - נדה
בני ברקחש"דהלפרן, נחום יואל בן חיים יעקבקונטרס אבא זכרונו לברכה

חמ"דתשע"חארגון הכתרקונטרס אבא חלקיה
חמ"דחש"דכהן, ישראל בן משהקונטרס אבא שבת

בני ברקחש"דטויב, שלום בן יהודה יחיאלקונטרס אבדת הפר"ח
חמ"דתשע"חקליימן, שניאור זלמן בן אשרקונטרס אבוא ביתך בעולות

אלעדתשע"אגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צביקונטרס אבוא ביתך
ניו יורק New Yorkתשע"הועד חיילי בית דודקונטרס אבוא ביתך
רחובותתש"עישיבת מאור התלמוד רחובותקונטרס אבוא ביתך
חמ"דתשע"גשפירא, ירמיהוקונטרס אבוא ביתך

בני ברקתש"סאבות עטרה לבניםקונטרס אבות עטרה לבנים
ירושליםתשכ"בהכהן, שמואל אבידור בן מרדכיקונטרס אבותינו

ליקוודתשע"גפרידמן, שלמה זלמןקונטרס אבי הבן והסנדק
ירושליםתשע"בקדוש, יצחקקונטרס אבי הנחל

ירושליםתשע"דכהן, אברהם משהקונטרס אבי רבי - מרן הגרע"י יוסף
ירושליםתש"עאברהם, שלום אהרןקונטרס אבידה מדעת



ירושליםיאקאב, יצחק אליעזרקונטרס אביי הווה
ניו יורקתשנ"זהורוויץ, יעקב שרגא פייווישקונטרס אביר יעקב
ניו יורקתשע"הארנרייך, נפתלי בן אליעזרקונטרס אבן אליעזר
אופקיםתשס"טפרוש גליקמן, מרדכי בן חייםקונטרס אבן הבנים

בני ברקתשנ"המכון נחלי אמונה סלאנים באר אברהםקונטרס אבן הראשה
בני ברקתשע"דטובול, משהקונטרס אבן שהם
ירושליםתשע"אסולובייצ'יק, משה בן חיים הלויקונטרס אבן שהם

בני ברקתשע"זמוריאל, אברהם בן שלמה הלויקונטרס אבן שלמה - 3 כר'
אשדודתשע"אבכור שלמה, אפרים בן שמואלקונטרס אבן שמואל

ירושליםתשפ"אקניג, אלימלך בן אשר לעמיל צביקונטרס אבנא טבא - ב
קרן ר' נתן ז"לקונטרס אבני הפסח
בני ברקתשע"אבראך, בנימיןקונטרס אבני כירה
ירושלים Jeruasalemחש"דשטרנבוך, אפרים זלמן בן משהקונטרס אבני שהם

בני ברקתש"סקולדצקי, אריה בן יצחקקונטרס אבנים שלמות
תשע"חהלוי, ראובן בן אבנרקונטרס אבר כנשרים
ירושליםחש"דבר אור, יוסףקונטרס אברהם יגל

ירושליםתשס"וגרוסמן, נתן זאב בן יצחק דודקונטרס אגרא דבי הילולא
בני ברקתשס"דוינטרוב, נפתלי בן שמואלקונטרס אגרא דשמעתא

ליקוודתשנ"השוואב, מרדכי מנחם בן יהודה ליבקונטרס אגרות מאמר מרדכי
בני ברקתשע"דחיים בן יצחק מוולוז'יןקונטרס אגרת החיים

חמ"דחש"דקלפהולץ, ישראל יעקבקונטרס אדמורי בית בעלזא
חמ"דתשס"אהוועד להצלת בית העלמין מקום קבורת מרן רבי יקונטרס אדמת קודש
חמ"דחש"דפלמנבום, ישראל מאירקונטרס אדני הקרפף

בני ברקתשע"חדבש, יהונתןקונטרס אדני פז
בני ברקתשע"דפלדשטיין, שלמה זלמןקונטרס אדני פז

ניו יורקתשע"אוולף, אליהוקונטרס אדרת של אליהו
רחובותתשע"ואדלר, אליעזר ישראלקונטרס אהבה רבה
לונדוןתשע"זויינבערג, נתן דוד בן מרדכיקונטרס אהבת איתן

ירושליםחש"דשטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס אהבת כלולותיך
חמ"דחש"דקסלר, שמואל בן מנחםקונטרס אהבת שמואל

חמ"דחש"דקקון, יוסףקונטרס אהוביו של מקום - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"טקמיל, אסתר לאה - ורון, ירמיהו (עורך)קונטרס אהל אסתר
בעלום שםקונטרס אהל זרוק
בית שמשתשע"זהמבורגר, משה בן פנחס נחוםקונטרס אהל מרים
ירושליםחש"דבלכמן, צבי אריה בן מנחם מנדלקונטרס אהל רבקה



בני ברקתשע"טאקרמן, יהודה בן שמחהקונטרס אהל רחל
פתח תקוהתשכ"טמילר, שלמה בן דוד אלימלךקונטרס אהל שרה

חמ"דחש"דחש"מקונטרס אהל תורה - מכות
מודעין עליתתשע"גברלין, ישראל אשרקונטרס אהלי דעת - 7 כר'

בני ברקתשמ"אקונטרס אהלי צדיקיםקונטרס אהלי צדיקים
תשע"חחבורת אליבא דהלכתאקונטרס אובנתא דליבא - מזוזה

קליוולנדתשע"בביהמ"ד אלכסנדר קליוולנדקונטרס אודה את השם
בני ברקתשס"ורוט, אליעזר בן חיים דובקונטרס אוהב משפט
בני ברקתשע"חקליימן, שניאור זלמן בן אשרקונטרס אוהל מועדים

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס אוי לבנים - להרגיש את אבלות החורבן
רכסיםתשע"האשכול, אסףקונטרס אויבינו פלילים

ירושליםתשנ"הביליצר, אפרים הלויקונטרס אונאת דברים וגניבת דעת
ירושליםתש"פהלוי, אסי אבן יוליקונטרס אונאת דברים

חמ"דחש"דקלצקין, משה הללקונטרס אוסף ידיעות מעניינות
ירושליםתש"למהודר, אברהם בן יעקב הלויקונטרס אופן הדלקת המנורה בעת הנס חנוכה

חמ"דחש"דפריצקי, אהרן בן אברהם יעקבקונטרס אופני ריבית מצויים
ירושליםתשמ"בקובץקונטרס אוצר החיים

ירושליםתשע"גקלצקין, משה הללקונטרס אוצר הפתגמים ודבר ענין בעניינו
ניו יורקתשמ"גבעילום שםקונטרס אוצר התשובה והתחזקות

חמ"דתשע"גפרבשטיין, שמחה בונםקונטרס אוצר ציונים - 13 כר'
ירושליםתשע"הגולדמן, אברהם בן מרדכי מזוועילקונטרס אוצרות אור

חמ"דחש"דכולל משכן שלום וציון - משכן משהקונטרס אור אליהו - אליבא דהלכתא
ירושליםתשנ"דרבינוביץ, גדליה אהרןקונטרס אור האמונה

חמ"דחש"דישיבת חיי משהקונטרס אור הגנוז - חנוכה
מונטריאולתשע"חפוזן, אריה אליעזרקונטרס אור ההלכה
לונדוןתשע"טגינזבערג, מרדכיקונטרס אור החנוכה
ירושליםתשע"ומנדה, רפאלקונטרס אור החנוכה
בני ברקתשס"חצלר, שמואלקונטרס אור החנוכה

תשמ"חכולל עבודת לויקונטרס אור הכולל - ב
ירושליםחש"דחברת מחזיקי תורה דחסידי בעלזאקונטרס אור המאיר - על עניני חנוכה

בני ברקתשפ"אזר, שמעוןקונטרס אור המארות
מונטריאולתשע"ופוזן, אריה אליעזרקונטרס אור המלכות

מונטריאולתשע"חפוזן, אריה אליעזרקונטרס אור הנר
לונדוןתשע"טגינזבערג, מרדכיקונטרס אור הפורים
צלר, יונהקונטרס אור הפורים



מונטריאולתשפ"אפוזן, אריה אליעזרקונטרס אור הפרשה - בראשית, שמות
חמ"דתשע"חאסלן, אליהוקונטרס אור השבת
ירושליםתשנ"זבית ערלויקונטרס אור השבת
ירושליםתשע"אטאו, משה פייוולקונטרס אור השבת
ירושליםתשע"זניסן, עזרא בן מרדכיקונטרס אור השבת
מונטריאולתשע"חפוזן, אריה אליעזרקונטרס אור השבת

חמ"דחש"דנחמן בן שמחה מברסלב (מלוקטי מכתביו)קונטרס אור השמחה
בני ברקתשע"חשרון, נתןקונטרס אור השמחה
בני ברקתשע"הצלר, שמואלקונטרס אור השמיטה
ירושליםתשמ"וזילברמן, יצחק אייזיקקונטרס אור התכלית
חמ"דחש"דנחמן בן שמחה מברסלב (מלוקטי מכתביו)קונטרס אור התשובה

ירושליםתשע"הרוזנפלד, אהרן בן יצחק מנשה הכהן (מפינסק קרלקונטרס אור ועבודת שמירת העיניים
בני ברק Bene Berakתשס"האדמו"ר מטאלנאקונטרס אור יוחנן
בני ברקתשע"אירושלמי, עידן בן דניאלקונטרס אור יקרות

לונדוןתשע"חשורץ, מיכאל בן יחיאל שרגאקונטרס אור ליהודים
ירושליםתשס"זלוגאסי, יעקב ישראלקונטרס אור לנתיבתי
ירושליםתש"עהוכברגר, מנחם בן יעקבקונטרס אור מנחם
בני ברקתשע"זרבינוביץ, יחיאל יהושע בן ירחמיאל צביקונטרס אור עולם

מודיעין עליתתשע"המורסקי, אשר זעליגקונטרס אור ראש השנה
בני ברקחש"דאורטנר, דוב בערישקונטרס אור שבעת הימים

ביתר עיליתתש"פילקוט שיחות קודשקונטרס אורות החיזוק - 2 כר'
בני ברקחש"דרוזנבוים, יעקב ישכר בער בן חיים מרדכיקונטרס אורות החיים

ביתר עליתתשע"טלייפער, מאיר בן יוסףקונטרס אורות המועדים - 3 כר'
בני ברקתשס"דמייזליש, חיים צביקונטרס אורות חיים - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"המיטלמן, אהרןקונטרס אורח אהרן
בני ברקתשע"במעיין החיים - צאנזקונטרס אורח חיים - אדר

מודיעין עיליתתשע"דסילבר, עקיבא משהקונטרס אורח חכמים
קרית ספרתשע"אחרר, דוד בן דניאלקונטרס אורח ישר - וסתות

קונטרס אורח לצדיק
חמ"דתשפ"אעבאדי, אשרקונטרס אורח צדיקים
ירושליםתשע"גאגודת נוצרי לשוןקונטרס אורחות לשון

בני ברקתשע"הדבדה, אברהם בן יעישקונטרס אורי וישעי - חנוכה
ירושלים Jeruasalemתשע"זנאה, אברהם חיים - נאה מנחםקונטרס אורך האמה

חמ"דתשע"זהופמן, יוסף בן שלמה צדוקקונטרס אורך ימים - כיבוד אב ואם
בני ברקתשפ"אפדלון, חןקונטרס אות ברית קודש



מודיעין עיליתתשע"דגלינסקי, אריה בן בצלאלקונטרס אות ברית
ירושליםחש"דקצבורג, אוריאל צבי בן ישראל חיים הכהןקונטרס אות חיים

מודיעין עיליתתשס"טשטראוס, שלמה יהודהקונטרס אות עולם - שבת
בני ברקתשנ"חגולדשטוף, יאירקונטרס אותה אבקש

ירושלים Jeruasalemתשע"ווולבה, שלמה - שקאלר, חיים אהרןקונטרס אז אמר שלמה
חמ"דזהורי, אבירן בן אבנרקונטרס אז ישיר - מאזני צדק

ירושליםתשס"גמלכא, יואל בן יוסףקונטרס אז ישיר
מודיעין עיליתתשע"זרובינשטיין, אשר זעליג הכהןקונטרס אז ישיר

חבורות ליל שישי קרית יואלקונטרס אז נדברו - 4 כר'
ניו יורקתשע"גטלר, שמואל שלמהקונטרס אז רב ניסים

בית שמשתשע"חמכון אלופי הנחלקונטרס אזהרות מוהר"ן
בני ברקתשע"וקליימן, שניאור זלמן בן אשרקונטרס אחוזת נחלה
בני ברקחש"דמכון תורת הקרבנותקונטרס אחר כותלנו

בני ברקתשכ"זדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבקונטרס אחר כתלנו - 2 כר'
ירושליםתשס"ושוורץ, יואל בן אהרןקונטרס אחרית האדם בעולם הזה

לייקוודחש"דפוגל, אהרן יחיאל יעקבקונטרס איי הים
בני ברקתשע"חבעילום שםקונטרס איך נשיר

תפרחתשנ"אפינקלשטיין, אברהםקונטרס אילו של אברהם
תשפ"אבעילום שםקונטרס אילני דמלבלבי
בני ברקתשס"ובעילום שםקונטרס אילת אהבים

בני ברקתשע"חשטיבל, מנחם פנחסקונטרס אילת אהבים - פנינים מבעל אילת השחר
ירושלים Jeruasalemתשע"אאבידן, משהקונטרס אין אבדה כאבדת הזמן

ירושלים Jeruasalemתשע"גכהן, יהודה בן אהרןקונטרס אין בין
בני ברקתשע"דליסיצין, יוסף שלמה בן צבי יעקבקונטרס אין למו מכשול

תש"פעמר, חננאלקונטרס אין מערבין שמחה בשמחה
חמ"דתשע"גאיפרגן,  עמנואל אבינועםקונטרס איסור והיתר

,[ניו-יורק]תש"גמשמרת הצניעות, ניו יורקקונטרס איסור פריעת ראש של נשים
בני ברקתשמ"ברוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרקונטרס איסור פתיחת כלים

ירושליםתשע"זגריינמן, אברהם ישעיהקונטרס איש איטר
לונדוןתשמ"וקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - גרקונטרס איש איטר

כולל תורת חסד שיקגוקונטרס איש אל רעהו
חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס איש ימיני
ירושליםתשע"אקונטרס אך בצלםקונטרס אך בצלם

נ"יתשע"גמתיבתא תורה ויראה דרב"י מסאטמרקונטרס אכסניא של תורה
ירושליםתש"כבן דוד, אליעזרקונטרס אל גנת אגוז ירדתי



בני ברקתשס"זכהן, אלחנן בן אברהםקונטרס אל חנן
אשדודתשע"חארלנגר, יצחק משה בן יוסףקונטרס אל מול פני המנורה - 2 כר'

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס אל מקומו שואף א
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס אל מקומו שואף ב
ירושליםתשנ"בועד מחזיקי החינוך הישןקונטרס אל תגעו במשיחי

חמ"דתשס"השטיין, יצחקקונטרס אל תפנו
ירושלים Jeruasalemתשס"אלוגאסי, יעקב ישראלקונטרס אלו לעומת אלו

קונטרס אלול אני לדודי ודודי לי
ירושלים Jeruasalemתשס"ההספדים על הרב חיים שלום פרוש זצ"לקונטרס אלון בכות
ירושלים Jeruasalemתשע"אטולידנו, יעקב ישראלקונטרס אלמוגי הים

בני ברק Bene Berakתשע"זהלפרט, יעקבקונטרס אלפים באמה
חמ"דתשע"גבעילום שםקונטרס אלקי אבי בעזרי

חמ"דתשע"גארנטרוי, אליהו משה הכהןקונטרס אם אמרתי
בני ברק Bene Berakתש"עשרון, נתןקונטרס אם אשכחך ירושלים

ירושליםחש"דמושקט, איתמרקונטרס אם בחקתי
לודחש"דמשפחת מונסונייגוקונטרס אם הבנים שמחה

חמ"דחש"דאומן, יחיאלקונטרס אם כסף תלוה
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס אם לא אעלה
חמ"דתשע"טהיילפרין, אהרןקונטרס אמונת אהרן

ביתר עיליתתשע"ואמונת חייםקונטרס אמונת חיים - 2 כר'
בני ברקתשס"קרלינסקי, יצחק מנחם בן משה נתןקונטרס אמונת חכמים

ברוקלין ניו יורקתשנ"טוולפסון, משהקונטרס אמונת עתיך - תשנ"ט
בני ברקתשנ"טכהן, בן ציון בן יוסףקונטרס אמירה בחצות
ניו יורקתשנ"בילקוט תארי כבוד ומליצותקונטרס אמירה נעימה

ירושליםתשע"גברנדסדורפר, משה יעקב בן ידידיהקונטרס אמר רבי עקיבא
ירושליםתש"עמנדה, רפאלקונטרס אמרות דעת - 2 כר'

בני ברקתשע"טשרון, אביחי אברהם בן יהונתןקונטרס אמרי אברהם
בני ברקתשע"דשטרנבוך, אלכסנדר זיסקינד בן דבקונטרס אמרי דבש - 2 כר'

בני ברקתשמ"ומלינובסקי, דוד אלכסנדרקונטרס אמרי דוד
ליקוודתשע"טאייכארן, אליעזר מרדכי הכהןקונטרס אמרי דעת

ליקוואדתשל"בלוונברג, יהודה העשילקונטרס אמרי חן - 2 כר'
בני ברקתשע"דבעילום שםקונטרס אמרי יבמין
בני ברקתשס"אדומב, יהושעקונטרס אמרי יהושע

בני ברקתשע"הבר ששת, יוסף אליהו בן דוד שלמהקונטרס אמרי יוסף - 3 כר'
בילוגרייתר"עישראל נתן בן מאיר דןקונטרס אמרי ישראל



מודיעין עיליתתשע"זשפיגל, ישראל מאיר בן טוביהקונטרס אמרי ישראל - תחומין בכלים
ירושליםתשס"הפיש, מרדכיקונטרס אמרי מרדכי - 5 כר'

ירושליםתשע"בקוקיס, מרדכיקונטרס אמרי מרדכי
בני ברק;תשע"דבעילום שםקונטרס אמרי סוכה
מנסשתרתשע"זפרידמן, יחיאל מיכל בן יעקב צבי הלויקונטרס אמרי פי

מודיעין עיליתתשע"זפרקש, ישראל בן משה אהרןקונטרס אמרי פי - מלבן
ירושליםתשס"דרפאלי, מרדכי אליהוקונטרס אמרי פי

בית שמשתשע"זבלאס, פנחס בן מנחם יוסףקונטרס אמרי פנחס
ניו יורקתשע"גפרידמן, צבי אריהקונטרס אמרי צבי - פורים

בני ברקתשס"טלוי, נפתלי יעקב צביקונטרס אמרי שפר
ירושליםתשס"הרוזנטל, אליהו יהודהקונטרס אמרי שפר

מודיעין עיליתתשע"זרוקח, שלמה לייבקונטרס אמרי שפר - 11 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"דהראל, שלום בן אריה יהודהקונטרס אמרת צדקך
ניו יורקתשע"גחבורת ויואל משהקונטרס אמת ואמונה
ירושליםתשע"גאביחצירא, יעקב בן מסעודקונטרס אמת ליעקב
נתניהתשמ"חוייסברגר, משה טוביה בן יעקבקונטרס אמת ליעקב
קרית גתתשע"זנסיר, יעקב בן משה חייםקונטרס אמת ליעקב

חמ"דתשע"חעטייה, יעקב בן רפאלקונטרס אמת ליעקב - שבת
חמ"דחש"דנאמן, שלמהקונטרס אמת מארץ תצמח

בני ברקתשע"אישיבת כסא רחמיםקונטרס אמת מארץ
ירושליםחש"דשטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס אני לדודי

ירושליםתשס"חקופמן, אהרן בן מרדכיקונטרס אניות סוחר
בית שמשתשע"ובעילום שםקונטרס אנשי חיל

ירושליםחש"דגולדמינץ, אברהם יעקבקונטרס אסוקי הלכתא - 5 כר'
עפולהתשע"חהייזלר, יעקב - דבדה, אברהםקונטרס אספקלריא המאירה

מודיעין עיליתתשע"גדימטמן, יונה יוסףקונטרס אעופה כיונה
ירושלים Jeruasalemתש"עאייכנטל, בנימיןקונטרס אפיקומן

בני ברקתשע"טזית, מאיר בן אברהםקונטרס אפיקי מים
ירושליםתשנ"בלזכר הרב יצחק מאיר האיתןקונטרס אפיקי מים
מודיעין עיליתתשע"והסגל, משה בן אברהםקונטרס אפסי ארץ

ירושלים Jeruasalemתשע"ההאיתן, יהושע בן יצחק מאיר (לזכרו)קונטרס אראנו בישע
ירושליםתשנ"בבלומנטל, ישראל חייםקונטרס ארבע כוסות

הלברשטט, דב בן יוסףקונטרס ארבעה שומרים
בני ברקתשע"חקוק, יהודה בן יצחק משהקונטרס ארבעים לבינה

קרית ארבע חברוןתשס"חמנצור, אלחנן בן עוזיאלקונטרס ארבעת המינים <הלכות ומנהגי תימן>



מודיעין עיליתתשע"ורייזנר, אהרןקונטרס ארבעת המינים כהלכתן
ירושליםתשע"חעזרא, משה בצלאל בן עבודיקונטרס ארז בלבנון
בני ברקחש"דישיבת ארחות תורהקונטרס ארח סלולה

מודיעין עליתתשע"אחניכי ארחות התורהקונטרס ארח קריה - ב
בני ברקתשע"גמנהגי הרבי מנדבורנה בעל דבר חיים ולמעלה בקקונטרס ארחות יעקב - עלי אורח

ירושליםתשע"זפינקל, אריה ליב בן חיים זאבקונטרס אריה ישאג - 7 כר'
חמ"דתשס"טכהן, יוסף נסיםקונטרס ארץ הקודש
חמ"דתשע"אבעילום שםקונטרס ארץ חיים
ירושליםתשס"חזכאי, יצחק דוד בן אהרןקונטרס ארץ חיים

בני ברקחש"דבעילום שםקונטרס ארץ חמדה
בני ברקתשע"טגרוס, דוד מאיר הכהןקונטרס ארץ חמדה - 5 כר'

ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןקונטרס ארצות הברית של אמריקה
בני ברקחש"דוינטרויב, ישראל אליהוקונטרס אש דת

בני ברקתשס"טסופר, שאול אברהםקונטרס אש טהורה - י"ח דבר
מודיעין עיליתתשע"אהסגל, משה בן אברהםקונטרס אשאל אבי
חמ"דתשע"ומועלם, יחזקאל אליעזרקונטרס אשה ריח

מודיעין עיליתתשע"גמיטלמן, אהרןקונטרס אשי אהרן - חנוכה
בני ברקחש"דאדלר, אברהם ישעיה בן אהרןקונטרס אשי כהן - 14 כר'
באלטימורתשע"דמגילניק, יהושע משהקונטרס אשיב ממצולות ים

חמ"דחש"דטולידנו, יצחקקונטרס אשירה לה'
ירושלים Jeruasalemתשע"דסימן טוב, יוסף חיקונטרס אשכול יוסף - 3 כר'
בת יםתשע"זלוטינגר, גיא אלקנהקונטרס אשר התרת אסרתי

רכסיםתשע"האשכול, אסףקונטרס אשר יעשון
בני ברקתשע"זאורטנר, דב בעריש בן נתן יהודהקונטרס אשרי המלך

ירושלים Jeruasalemתש"עקבץ, אבנר בן ציוןקונטרס אשרי עם סודך
בעילום שםקונטרס אשריך - יבמות, כתובות

ירושליםחש"דבנבנישתי, משה די שיגוביא  ועוד.קונטרס אשת חיל ע"פ ר"י די שיגוביה ורבני משפחת אלג
חמ"דחש"דויזנפלד, שמעון יוסף הכהןקונטרס אשת חיל
חמ"דתשע"בכהן, צביקונטרס את בריתי

מודיעין עליתחש"דטאובה, יונהקונטרס אתוון דאורייתא - בירור אותיות סת"ם
לונדוןתשנ"גוויינשטוק, דוד פתחיה בן גרשוןקונטרס ב"א אל פרע"ה
בני ברקתשע"במשמרת איתמר נדבורנהקונטרס באהלי רבותינו

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס באור פני מלך חיים
אומן, יחיאלקונטרס באור פניך יהלכון

חמ"דתשנ"זבטיש , דודקונטרס באורי סוגיות



רחובותתשע"זאדלר, אליעזר ישראלקונטרס באורך נראה אור
בני ברקתשע"דקליימן, שניאור זלמןקונטרס באחריות יד שומרין
ירושליםחש"דשטרוכליץ, יצחקקונטרס באיסור יציאה מא"י

מודיעין עליתתשע"חסיידו, אברהםקונטרס באר אברהם
ירושליםתשס"הרפאפורט, אברהםקונטרס באר אברהם

ירושליםתשס"חעובדיה, אליהו בן נפתליקונטרס באר אליהו - ארימת ידאי
ירושלים Jeruasalemתשע"אבן עמרם, יוסף בן דודקונטרס באר המגילה

ירושליםתשע"באייזנשטיין, אברהם חייםקונטרס באר חיים
אלעדתשע"ובן ססי, יצחק בן אביחי (מלקט)קונטרס באר יצחק
ניו יורקתשפ"אמאטצען, ישראל משהקונטרס באר יצחק

צרפתתשע"אסבאג, יצחק בן ראובןקונטרס באר יצחק - תפילה
בני ברקתשע"האונגר, חייםקונטרס באר מים חיים
ירושליםתשמ"טפארהאנד, מרדכי בן משהקונטרס באר מרדכי
שפירא, משהקונטרס באר משה
בני ברקחש"דדרבקין, צבי בן אליעזר דןקונטרס באר צדק
בני ברקתשע"בהוניגסברג, גדליה בן מאיר יחיאל הלויקונטרס באר שבע

בני ברקתשע"זכולל אלישטבעקונטרס באר שלמה - גיטין
תשס"זקונטרס בארה של מרים

חמ"דתשפ"אבעילום שםקונטרס בארות המים - בבא בתרא
חמ"דתשע"גפלח, משה חייםקונטרס בארות המים

ניו יורקתשכ"חריבקין, דובערקונטרס בבאור גדר ענין קדוה"ג וקדו"ד
טאוב, צבי יחזקאלקונטרס בביאור מהותם הרוחנית של מועדי ה'

חמ"דתשע"חאביחצירא, דן בנימין בן משהקונטרס בגבורות
עפולהתשע"חאביחצירא, דן בנימיןקונטרס בגברות

ירושליםתשע"ותורג'מן, אוהדקונטרס בגד ארגמן
בעילום שםקונטרס בגדי לבן

בני ברקתשע"באפשטיין, אברהם בן ישעיהוקונטרס בגדי שבת
ירושליםחש"דשיבר, שלמה יצחקקונטרס בגדר ברכת התורה

ירושליםתשע"וכהן, אליעזר בן מרדכי יאירקונטרס בגדרי איסור שכר מצוה ושכר שבת
בני ברק Bene Berakתשס"זרפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןקונטרס בגדרי חובת קריאת שנים מקרא ואחד תרגום
בני ברקתשס"ברפפורט, נחום בן יוסף הכהןקונטרס בגדרי חובת קריאת שנים מקרא ואחד תרגום

ירושלים Jeruasalemתשע"וששון, משה הלל בן אלישעקונטרס בגדרי לבוד
ירושלים Jeruasalemתשע"וששון, משה הלל בן אלישעקונטרס בגדרי רה"ר

בית שמשחש"דצפרי יעקבקונטרס בגדרי שהייה וחזרה
ירושליםתשמ"בהועד למען אסירי ציוןקונטרס בגיא צלמות



קרית גתתשנ"ורייכמן, אליהו דודקונטרס בדבר הנדון של רבית בבנקים
בני ברקתשע"בגעשטעטנר, נתן בן עמרםקונטרס בדידי הוי עובדא

בני ברקתשנ"הויינגולד, יעקב בן שרגא יאירקונטרס בדין אכילת עוגות וכו' בטעם יין בתשעת הימים
ליקוודתשע"זהלברג, מאיר שלוםקונטרס בדין אננס לברכה וערלה

בני ברקתשמ"דיברוב, צבי בן משה יצחק אהרןקונטרס בדין ברכת הנהנין
ירושלים Jerusalemתר"עראשקס, אריה ליב בן שמואל מרדכיקונטרס בדין השמיטה

ירושליםתשס"זבקר, אברהם י.קונטרס בדין זמן הדלקת נר חנוכה
בני ברקתשפ"אגרוס, דוד מאיר הכהןקונטרס בדין יציאה במסיכה בשבת

בני ברקתש"פגרוס, דוד מאיר הכהןקונטרס בדין יציאה בתכשיטין בשבת
ניו יורקתש"דהעליר, חיים בן ישראלקונטרס בדין מוכר גוף החפץ של משכונו ביד אחר

בני ברקתשנ"וויינגולד, יעקב בן שרגא יאירקונטרס בדין מכירת חמץ כללית לגוי
בני ברקתשע"אהלפרין, ירחמיאל ישראל יצחקקונטרס בדין נטיעת עץ במקדש
ירושליםתשס"חאבוטבול, ציון בן יהודהקונטרס בדין סוף טומאה לצאת

מודיעין עיליתתשס"דרוקח, שלמה לייבקונטרס בדין עיר מודיעין עילית אם חייבת בשני ימי פורים
בני ברקתשנ"גבעילום שםקונטרס בדין עציץ נקוב בשביעית

בני ברקתשנ"דרוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבקונטרס בדין עציץ שאינו נקוב
זכרון יעקתשע"ביצחק, אביחי בן אברהםקונטרס בדין קריאת הלל בקירוי

ניו יורקתשנ"טרייטפארט, יצחק בן חייםקונטרס בדין קריאת התורה ומגילה
בית שמשתשס"וכרמל, אברהם מרדכי בן ישראל פנחסקונטרס בדין שיעבודא דרבי נתן

חמ"דתשע"דבעלום שםקונטרס בדין תוספת שביעית - 2 כר'
מודיעין עיליתחש"דגולדשטיין, אליהוקונטרס בדיני אמירה לנכרי

מודיעין עיליתתשנ"ופרסר, יוסף שמעון בן משה חייםקונטרס בדיני בסיס ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו
בית שמשתשס"טפרץ, נדבקונטרס בדיני מורדת

בני ברקתשע"חוייס, יהודהקונטרס בדיני מקום הנחת עירוב תחומין
ירושליםתשפ"אווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסקונטרס בדיני שביעית
לונדוןתש"פויינבערג, נתן דוד בן מרדכיקונטרס בדמייך חיי
מקסיקו סיטיתשפ"אשאואט, משה בן יוחנןקונטרס בדמייך חיי
ניו יורקתשע"בקונטרס בדמיך חייקונטרס בדמיך חיי

נתיבותתשע"חכהן, בנציון בן שמעוןקונטרס בדרך המלך
בני ברקתשע"זבעילום שםקונטרס בה' בטחתי
בני ברקתשע"ואקרמן, יהודה בן שמחהקונטרס בהלו נרו

בני ברקתש"פגרוס, דוד מאיר הכהןקונטרס בהלכות יחוד
ירושליםתשמ"חוייס, דבקונטרס בהלכות נדה

ירושליםתשע"דורנר, חיים שלמה בן אשר זאבקונטרס בהעלותך את הנרות
בני ברקתשע"דיברוב, צבי בן משה אהרןקונטרס בהרי יהודה



ירושלםתשנ"חוייס, יעקב גרשון בן חייםקונטרס בואו חשבון
בית שמשתשס"הלוי, משה ליב בן דודקונטרס בואו חשבון

בני ברקתשנ"חסטל, יעקב ישראל בן שמואל דבקונטרס בואו חשבון - ב
ירושליםתשל"וקעפעטש, אליהו ברוךקונטרס בואו חשבון

ניו יורקתשע"דטלר, שמואל שלמהקונטרס בוני בית שני עזרא ונחמיה
ירושליםתשע"אהראל, מאיר שלוםקונטרס בוצינא קדישא
ירושליםתשע"טרוטנברג, שמואל בן הללקונטרס בזקנינו נלך

לונדוןתש"מטשערסקי, אברהםקונטרס בטחון
אור יהודהתשע"גישיבת ברכת יצחקקונטרס בי מדרשא - 2 כר'

בני ברקתש"פרוטנברג, מרדכי בן שמואלקונטרס ביאור האשמנו
בני ברקתשס"דרוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבקונטרס ביאור שטרות ההרשאה למכירת חמץ

בני ברקתשע"דורנר, חנוך בן מאיר שמעוןקונטרס ביאורי דעת
ירושלים Jeruasalemתשע"דמנדלוביץ, חיים בן צבי דבקונטרס ביאורי דעת

ירושליםתשס"המכון אור הגנוזקונטרס ביאורי החסידות על התורה - ואתחנן
בני ברקתשע"הסופר, שאול אברהםקונטרס ביאורי סוגיות בפרק הדר

ירושלים Jeruasalemתשע"וששון, משה הלל בן אלישעקונטרס ביאורי עניינים - עירובין פ"א
בני ברקתשס"זבן שלמה, שלמה מאיר בן אליהוקונטרס ביאורי ענינים - 3 כר'

תשע"גשפירא, ירמיהוקונטרס ביאורי שמועות - 2 כר'
כולל אהבת שלוםקונטרס ביאורים בכמה מן הסוגיות במסכת כתובת

ירושליםתשנ"הגוטפרב, יוסףקונטרס ביאורים במלאכת סחיטה
ירושלים Jeruasalemתשס"גשרייברקונטרס ביאורים ברע"א

מודיעין עיליתתשע''דדיין, משהקונטרס ביאורים ובירורים - 15 כר'
חש"דעובדיה, יעקב בן אבנרקונטרס ביאורים והארות - 3 כר'

בני ברקתשס"אבן שלמה, מאירקונטרס ביאורים - קובץ מר"מ - סנהדרין
בני ברקתשס"גבן שלמה, שלמה מאיר בן אליהוקונטרס ביאורים - 3 כר'

בני ברקתשס"אויינגולד, יעקב בן שרגא יאירקונטרס ביאורים - דרכי מכירת חמץ לגוי בע"פ שחל להיו
לייקוודחש"דיאסילווסקי, אליהוקונטרס ביאורים

ביתר עיליתתשע"חנתנאלקונטרס ביאורים - קידושין
ירושליםתשע"טשניאור, איתמר בן בנימיןקונטרס ביד איתמר - ב"מ
אשדודתשע"ווידיסלבסקי, ברוךקונטרס ביד רמ"א - 2 כר'

בני ברקתשנ"טגנזלר, יעקב אריהקונטרס ביום השמיני
ניו יורקתשנ"זרייטפארט, יצחק בן חייםקונטרס ביזוי מצוה ואיסור השתמשות בנר חנוכה

בני ברקתשע"אדבדה, אברהםקונטרס ביכורי אביב
לייקוודחש"דדשייקאבס, אברהם צביקונטרס ביכורי אברהם
חמ"דתשע"ההופמן, אברהם בן שלמה צדוקקונטרס ביכורי אברהם



בני ברקתשס"חהייזר, יהושע אשר בן יוסףקונטרס ביכורי יאה - ספיה לקטן
חמ"דתשע"זכאסכי, יהודה בן יצחקקונטרס ביכורי יהודה

חמ"דתשע"הבן דוד, יוסף חייםקונטרס ביכורי יוסף חיים
ירושליםתשע"השרים, משה בן עזראקונטרס ביכורי מעשיך

מודיעין עיליתתש"פשורקין, יעקב משה בן מיכלקונטרס בים דרכך
אייאווהתשע"חבראנדוויין, מתתיהוקונטרס בימי מתתיהו

קונטרס בימים ההם בזמן הזה
טבריהתש"פכהן, משה נחמוקונטרס בין המצרים ותשעה באב
טבריהתשע"זנחמו, משה הכהןקונטרס בין המצרים ותשעה באב

בני ברק Bene Berakתשע"אדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבקונטרס בין המצרים
חמ"דחש"דלייזער, יעקבקונטרס בין השמשות

בני ברקתשע"הזכריש, אלעזרקונטרס בין ישראל לעמים - סתם ינם, יין נסך
מודיעין עיליתתשע"הרייזנר, אהרןקונטרס בין פסח לשבועות

בני ברקחש"דטופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלויקונטרס בין תכלת לארגמן <מהדו"ק>
מודיעין עיליתתשע"טאומן, שלמה חייםקונטרס בין תכלת ללבן
בני ברקתשע"הדסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודהקונטרס בינת החושן

פישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךקונטרס בינת שלמה - 3 כר'
בני ברקתשע"גשנקלובסקי, יוסף שלמהקונטרס ביסוד החיוב דברכות התורה

ירושלים Jeruasalemתשנ"חדינקל, משה טוביה בן אכסנדרקונטרס ביעור מעשרות
בית שמשתשנ"חדינקל, משה טוביה בן אלכסנדרקונטרס ביעור מעשרות
בני ברקתשס"אפלמן, שלום בן ציוןקונטרס ביעור מעשרות
אלעדתשע"אגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צביקונטרס ביצחק יקרא

בני ברקתשע"אבעילום שםקונטרס בירא עמיקתא - הרחקת נזיקין
חמ"דתשע"זווינער, משה ניסןקונטרס בירור בענין דין קיפול שערות הזקן בשבת קודש

טבריהתשע"בסודרי, אברהם ישראל בן יעקבקונטרס בירור הלכה - 2 כר'
ביתר עליתתשפ"אראטטענבערג, ישעי' משולם פייש הלויקונטרס בירור מקיף ע"פ התורה והמציאות

ירושליםתשע"גלסר, ישי בן דוד יעקבקונטרס בירורי דברים - בורר
ירושליםחש"דאייזנשטיין, אברהם חייםקונטרס בירורי הלכה - הלכות שבת

ירושליםתשס"בבוארון, אהרן בן ציוןקונטרס בירורי הלכה
בני ברקתשע"גסנדרוסי, אבידן אליהו בן פנחסקונטרס בירורי עניינים - ראש השנה

ירושלים Jeruasalemתשע"וזלוף, צבי בן יעקבקונטרס בירורי ענינים
בני ברקתשע"בסנדרוסי, אבידן אליהוקונטרס בירורי ענינים - 2 כר'
שיקגותש"והלר, חיים בן ישראלקונטרס בירורים בכמה עניני

ירושלים Jeruasalemהלפרין, חגיקונטרס בירורים - 12 כר'
שיקגו Chicagoתש"והלר, חיים בן ישראלקונטרס בירורים



בני ברקתשע"דלייפר, יעקב ישראלקונטרס בית אבותינו
בני ברקחמ"דקרביץ, אליעזר בן נחום זאבקונטרס בית אליעזר - 2 כר'

לונדוןתשס"חאולמן, דודקונטרס בית דוד
קונטרס בית האר"י
הופמן, יעקב ישראלקונטרס בית הדשן
ירושלים Jeruasalemתשע"והלכות פוריםקונטרס בית היין

בית שמשתש"עלוי, משה ליב בן דודקונטרס בית הלחמי - לחמניות מזונות
בני ברקתשע"והול, אליעזרקונטרס בית הפרס
ירושלים Jeruasalemתשע"דבעילום שםקונטרס בית חיים

בני ברקתש"לבית מדרש בית יהושעקונטרס בית יהושע - 2 כר'
בני ברקתשנ"גמכון נחלת צביקונטרס בית יוסף להבה

ישראלחש"דשמלקס, יצחק יהודה בן חיים שמואל שמלקהקונטרס בית יצחק - עניני ראש השנה
בני ברקתשע"גספר זכרוןקונטרס בית ישראל אהרן

חיפהתשפ"אשלזינגר, יעקבקונטרס בית לוי
ירושליםתשע"דלסר, ישי בן דוד יעקבקונטרס בית מצודות

ירושלים Jeruasalemתשע"הקובץ ישיבת קמניץקונטרס בית נאמן - גיטין
ירושלים Jeruasalemתשע"אעסיס, אברהם מנשה בן דודקונטרס בית עובד - הלכות תפילין

אשדודתשס"האוצרות חיים - שובה ישראלקונטרס בית צדיקים יעמוד - 10 כר'
מקסיקותשע"גקטן, גבריאלקונטרס בית קטן
בני ברקתש"סקובץ זכרוןקונטרס בית רינה
ניו יורקתש"מקליין, מנשה בן אליעזר זאבקונטרס בית שרה

מגדל העמקתשע"האיחוד בני תורה - מגדל העמקקונטרס בך אתפאר
חמ"דתשס"הגרוס, מ"יקונטרס בך יברך ישראל

בני ברקחש"דגולדברג, צבי בן ניסןקונטרס בכורי צבי - בכורות
ירושליםתשע"גאנגלרד, אברהםקונטרס בכל דרכיך דעהו

ירושליםתשנ"גאריאלי, זאב בן שמריהוקונטרס בכל נפשך
ירושלים Jeruasalemתשס"האבידן, משהקונטרס בכל עת יהיו בגדיך לבנים

נתניהתשע"בארביב, אלוןקונטרס בכתם פז
בני ברקתשע"אזכריש, אלעזרקונטרס בל תוסיף

בני ברקתשל"גהלברשטט, יצחקקונטרס במוצאי שביעית
בני ברקתש"עבעילום שםקונטרס במילי דנזיקין לרבינו עקיבא איגר

בני ברקתשנ"טפרידמן, אריה בן יהודה מנשהקונטרס במילי דנזיקין
בני ברקתש"סהנדין, מתניה בן ישראלקונטרס במילי דעירובין

בני ברקתשס"אהנדין, מתניה בן ישראלקונטרס במילי דשבת ושביעית
בני ברקתשס"בהנדין, מתניה בן ישראלקונטרס במילי חולין



בני ברקתשע"זגרליץ, שמואלקונטרס במסכת יבמות
אומן, יחיאלקונטרס במעלות היראה

מודיעין עליתתשע"דכולל ערב ללימוד ח"ח בעיוןקונטרס במצוותיו חפץ מאד
זילברברג, דבקונטרס במצות ועשית מעקה לגגך

חמ"דתש"עפכמן, שלמה זלמן בן יצחקקונטרס במצותיך האמנתי
בני ברקתשס"גדיין, נסים בן שלמהקונטרס במשך היבל - נחלי מים

בני ברקתשע"הליברמן, יוסף בן יצחק צביקונטרס בן אמתיך
בני ברקתש"עבן אבו,קונטרס בן י"ג למצוות
ירושליםתשס"גארלנגר, אברהם בן עקיבאקונטרס בן יכבד אב
ניו יורקחש"דליטוואק, הלל דוד בן שלוםקונטרס בן יכבד אב

בני ברקתשס"דקוק, יהודהקונטרס בן נח
בעילום שםקונטרס בן עיר שהלך לכרך

ירושליםתשס"חבוק, דוד שמואל אליהוקונטרס בנאות דשא
ניו יורקתשע"ולייפער, אברהם אבא בן יוסףקונטרס בנאות דשא
ניו יורק New Yorkתש"סרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסקונטרס בנאות דשא

בני ברקחש"דרובינשטיין, ישראל מאיר בן משהקונטרס בנועם ה'
ירושליםתשע"ובן שטרית, פ.יקונטרס בנות ירושלים

בני ברקתשע"אשפירא, ברוך מרדכיקונטרס בני אלים
ירושליםתשס"חפרבשטיין, יוסףקונטרס בני בינה - בענייני ימי החנוכה

ירושליםתשס"טבלאנק, מנחם מניסקונטרס בני בכורי ישראל
בני ברקתשע"דפרלמוטר, יצחק אייזיק בן דודקונטרס בני חביבי

פאקשתרמ"והלוי, אליעזר צביקונטרס בני לוי
חש"דגרודזנסקי, אליהוקונטרס בני עליה - התמדה בתורה וחשיבותה

חש"דויזנפלד, שמעון יוסף הכהןקונטרס בני עליה - הוספת קרואים לס"ת
חמ"דתש"עלע"נ ראובן דויג ז"לקונטרס בני ראובן
ירושליםתשע"אגריינימן, אברהם ישעיהוקונטרס בנין אב

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס בנין אריאל
מודיעין עיליתתשע"הדומב, שמואל חייםקונטרס בנין חיים - 2 כר'
חמ"דתשפ"אבעילום שםקונטרס בנין יעקב - זכור

אלעדתשע"בנסיר, יניבקונטרס בנין עדי עד
ירושליםתשס"ועדס, יהודהקונטרס בסוגיא דחביצא
ירושליםתשס"ועדס, יהודהקונטרס בסוגיא דמיטב
ירושליםחש"דזילברברג, יעקב ישראלקונטרס בסוכות תשבו
חמ"דחש"דמילר, יעקב יוסףקונטרס בספר חיי"ם

חמ"דתש"פניסן, יעקב ישראל בן אמנוןקונטרס בסתר המדרגה



בני ברקתשע"חקליימן, שניאור זלמןקונטרס בעבור זה
ביתר עיליתתשע"זמכון נהורא מעליאקונטרס בעי למהוי חסידא

חמ"דחש"דבני הישיבותקונטרס בעיות זמנינו - 2 כר'
מודיעין עיליתתשס"חפרסר, יוסף שמעון בן משה חייםקונטרס בעלות וזכיה באיסורי הנאה

אלעדתשע"דגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צביקונטרס בעמדם יעמודו
בני ברקתשע"גכהן, שמואל בן כתריאלקונטרס בעניין  קדימת תדיר ומקודש

בני ברקתשע"חשטרלינג, דודקונטרס בעניין מקדש וכליו
חמ"דתשס"טבעילום שםקונטרס בעניין פאה נוכרית

ירושליםתשע"טסופר, דוד אהרן בן יעקב חייםקונטרס בענייני אכילת מצה ולחם משנה
בני ברק Bene Berakתשע"זהלפרט, יעקבקונטרס בענייני בורר ולש

ירושליםתשס"חשכטר, יצחק דב בן שלום הלויקונטרס בענייני זיקה
ביתר עיליתחש"דשפירא, יעקב שמשון בן משהקונטרס בענייני חג הסוכות

חמ"דתשע"טזלזניקקונטרס בענייני יחוד
בני ברקתשנ"הקופשיץ, נפתלי בן משה - כולל אור יצחק יהודהקונטרס בענייני נטילת ידים במסכת ידים

ירושליםתשס"ורובין, יצחק מרדכי בן יחיאל מיכל הכהןקונטרס בענייני עירוי והכשרת משטחי שיש <לפסח ולכל
חיפהתשס"בישיבת הדר התורהקונטרס בענייני פורים

בני ברק Bene Berakתשע"זשטרלינג, דודקונטרס בענייני קדימה במצוות
הוניגסברגקונטרס בענייני קושר והמתסעף

ירושליםתשס"אעדס, אברהם חיים בן יהודהקונטרס בענייני שביעית
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס בענין אדני השדה

ירושלים Jeruasalemחש"דשרייבר, אברהםקונטרס בענין אהל
חמ"דתשס"טשעיו, דניאל סואדקונטרס בענין אחד מל והשני פורע

ירושלים Jeruasalemחש"דששון, משה הלל בן אלישעקונטרס בענין אכילת מצה
ירושליםתשס"חויליגער, יעקב מנחםקונטרס בענין אמירה לעכו"ם בשביעית

מודיעין עיליתתשע"דבעילום שםקונטרס בענין גידולי נכרי בשביעית
בית שמשתש"עחזן, אהרון בן ויקטורקונטרס בענין גלות וערי מקלט

מודיעין עיליתתש"עדומב, שמואל חייםקונטרס בענין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי
בני ברקחש"דטופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלויקונטרס בענין גרמא וכח כוחו

בית שמשחש"דבעילום שםקונטרס בענין דין קם ליה בדרבה מיניה
בית שמשתשע"חבעילום שםקונטרס בענין דין שליחות

ניו יורקתשע"טווינר, משה ניסןקונטרס בענין הנחת תפילין דר"ת
ירושליםתשמ"גהופמן, אברהם יצחקקונטרס בענין הפרשת תרו"מ

מודיעין עיליתתשע"הגליונות עומקא דפרשהקונטרס בענין השגחה פרטית ובטחון
ברטיסלבה Bratislavaתר"גשטיין, אליעזר ליפמאן בן לויקונטרס בענין השנות הבימה

טרוביץ, מרדכי דודקונטרס בענין זיקה



חמ"דחש"דלייזר, יעקב מפשעווארסקקונטרס בענין זמן ר"ת
חמ"דתש"פמרדר, מ.קונטרס בענין חומרים שנדבקו לאותיות סת"ם וגיפלאסי"

ירושלים Jeruasalemתשע"וששון, משה הלל בן אלישעקונטרס בענין חנ"נ
חמ"דתשע"חרוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבקונטרס בענין חשש תקרובת ע"ז בשיער הניתן לע"ז באר

חמ"דתש"פכהן, מקונטרס בענין יהודי קוצ'ין
ניו יורקתשנ"טרייטפארט, יצחק בן חייםקונטרס בענין יום טוב שני של ר"ה ושאר יו"ט שני של גל

בני ברקתשע"הויסבקר, ברוך בן משהקונטרס בענין ישמע אל נאקת העם ויענם
ירושליםתש"פבעילום שםקונטרס בענין לא יחל דברו - 2 כר'

בית שמשחש"דצפרי, יעקבקונטרס בענין מוחזק ותפיסה
ירושליםחש"דמנדלוביץ, חיים בן צבי דבקונטרס בענין מלאכת צידה וחבלה בשבת

בני ברקתשס"חוויסבקר, ברוךקונטרס בענין מלאת השנה
ירושליםתשנ"דבלומנטל, ישראל חייםקונטרס בענין מצה ומרור

ניו יורקתשמ"אהמבורגר, יוסף לייבקונטרס בענין מצות זכירת עמלק
בית שמשתשע"חבעילום שםקונטרס בענין מצות יבום

ניו יורקתשע"זעוזרי, יצחקקונטרס בענין מצות לא תחמוד
בני ברקתש"פהול, אליעזרקונטרס בענין מקום קו התאריך
ירושליםתשע"ונסיר, יניבקונטרס בענין מראה שחור בהיר

חולוןתשס"וגוראריה, אליהו יוחנן בן נתןקונטרס בענין סידור קידושין על ידי רב מורה הוראה
ירושלים Jeruasalemתשס"גששון, משה הלל בן אלישעקונטרס בענין ע"א נאמן באיסורים

בית שמשתש"עבעלום שםקונטרס בענין עבודת ישראל בקרקע של גוי בשביעית
ירושליםתשכ"זבלוי, אהרן ישעיה בן אברהםקונטרס בענין עובר ירך אמו

קונטרס בענין עופות הגדלים באילן
לונדוןתשי"זוויינשטיין, אברהם צביקונטרס בענין עופות פטומות ע"י זריקה

ירושליםתשס"הפוקס, מנחם מנדלקונטרס בענין עישון ביו"ט
בית שמשתש"פפעלדמאן, ישעיהו אשר זעליגקונטרס בענין עישון סיגריות ביו"ט

ירושליםתשע"אברכה, יהודהקונטרס בענין עצירת גשמים
חמ"דתשע"טנקש, חיים בן יחזקאלקונטרס בענין קידוש מבעוד יום
ירושליםתשע"גסואד, יצחקקונטרס בענין קריאת שם לועזי

בני ברקתשס"טזכריש, אלעזרקונטרס בענין שביתת בנו
בני ברקתשע"גבעילום שםקונטרס בענין שואל ומוכר כסותו לנר חנוכה ושאר מצוות

חש"דשפר, ישראל אברהםקונטרס בענין שומע כעונה
ניו יורקתשכ"האייכנשטיין, דוב ברקונטרס בענין שינוי וקניני גזילה

חש"דחמ"דחש"מקונטרס בענין שיעורי אוכלין למשקין
ליקוודתשע"אפייזי, דניאלקונטרס בענין שמחת בית השואבה
ירושליםתש"עשפיץ, יהודה בצלאל בן מאניש אברהםקונטרס בענין שני כלים שנגעו זב"ז



ירושלים Jeruasalemחש"דששון, משה הלל בן אלישעקונטרס בעניני ארבעת המינים
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס בעניני בורר

ירושליםתשס"דמנדלוביץ, ישראל אפרים פישל בן צבי דבקונטרס בעניני ברכת הזימון
נתניהתשס"בישיבת הר"ןקונטרס בעניני ברכת הנהנין

בני ברקתשע"ושטרלינג, יצחק מאיר הכהןקונטרס בעניני דיני ציבור ודבר שבקדושה
חמ"דתשנ"דבעילום שםקונטרס בעניני המועדים
קרפף, משהקונטרס בעניני המועדים

ירושלים Jeruasalemתשס"טגרינימן, אברהם ישעיהוקונטרס בעניני הרחקת נזיקין
בני ברקתשכ"חקוטלר, אהרןקונטרס בעניני זיקה

בני ברקתשס"חזכריש, אלעזרקונטרס בעניני ח"י דבר
חמ"דחש"דקרלנשטיין, חנוך העניך בן דוב צביקונטרס בעניני חג הסוכות ושמחת תורה

ירושליםתש"סקרלנשטיין, חנוך העניך בן דוב צביקונטרס בעניני חג הפסח ספירת העומר וחג השבועות
בני ברקתשע"בגנס, שלמה אהרן בן ישראלקונטרס בעניני יור"ד סי' קצ"ה
חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס בעניני ימי בין המצרים

ירושליםתש"סקרלנשטיין, חנוך העניך בן דוב צביקונטרס בעניני ימי החנוכה וימי הפורים
ירושלים Jeruasalemתשנ"אפייבלזון, אליהו מאיר בן שמואל אביגדורקונטרס בעניני מכירת שטרות
מודיעין עיליתחש"דהירשביין, בנימיןקונטרס בעניני מלאכת בורר

ירושליםתשס"ומנדל, מלכיאלקונטרס בעניני מלאכת מחשבת - 2 כר'
בני ברקתשמ"אגריינימן, יהושעקונטרס בעניני מקואות

בני ברקתשנ"האברכי כולל אור יצחק יהודקונטרס בעניני נטילת ידים במס' ידים ובהל' נט"י
בני ברקתש"עפישהוף, דוד בן תנחוםקונטרס בעניני סוכות

ירושלים Jeruasalemחש"דנוסבכר, אליעזרקונטרס בעניני ציצית ומזוזה
בני ברקתשנ"בקונטרס בעניני קטן ועוסק במצוהקונטרס בעניני קטן ועוסק במצוה

בני ברקתשס"זסופר, שאול אברהםקונטרס בעניני ריבית
ירושליםתשמ"זוייס, דובקונטרס בעניני שביעית

ירושליםתש"עמנדל, מלכיאלקונטרס בעניני שכירות פועלים
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס בעניני שליחות

בני ברקתשע"דשטרלינג, דודקונטרס בעניני תוספת שבת קידוש והבדלה
בני ברק Bene Berakתשע"זהלפרט, יעקבקונטרס בעניני תערובות
חמ"דתש"עכהנים, אליהוקונטרס בעניני תפילין

לונדוןתשע"אשלזינגר, חיים אליעזר - אלבוים, יצחק שלמה בן אקונטרס בעניני תפילין, אבני שי
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס בענינים שונים
מודיעין עיליתתשע"זבעילום שםקונטרס בעקבי הצאן

לונדון Londonתשמ"חשישא, יוסף הלויקונטרס בפי רבים אהללה
ירושליםתשס"האופמן, עמרםקונטרס בפרדס חנוכה באגדה



ירושלים Jeruasalemתשע"דאבידן, משהקונטרס בצדק תשפוט עמיתך
ירושליםחש"דקצנלבוגן, הללקונטרס בצדק תשפוט
קהילת אברכים אהל יששכרקונטרס בצדקה תכונני

בני ברקתשס"חרוזנטל, יצחק בן ציוןקונטרס בציר יצחק
בני ברק Bene Berakתשע"דבלוי, בצלאל ברוך בן יצחק שלמהקונטרס בצל הברכה - 3 כר'

בני ברקתשע"גוויס, בצלאל בן יצחק ישעיהקונטרס בצלו חמדתי
מודיעין עיליתתשע"אבעילום שםקונטרס בקש שלום - בגנות המחלוקת

בני ברקתשנ"ושטיין, אפרים פישל בן חיים אריה לייבקונטרס בר מצוה
ירושליםתשל"בשפרבר, דוד בן ברוך קלונימוסקונטרס בר מצוה
לייקוואדתשע"דלוין, אליהו בן משה הלויקונטרס בר מצרא

בני ברקתשס"ברוט, אליעזר בן חיים דובקונטרס ברוב עם הדרת מלך
מודיעין עליתתשע"המורסקי, אשר זעליגקונטרס ברוך אתה

חמ"דחש"דיענקבסקי, שמואל בנימיןקונטרס ברוך שכוונתי
ירושליםתשכ"בבריזל, אלעזר בן דוד אריהקונטרס ברור בדין קריאת הפטורה
בני ברקתשס"הגרליץ, ברוך דב בן משה שמעון -  גרליץ, משה שמקונטרס בריך רחמנא -  תא שמע - ו

ירושליםחש"דמילצקי, אריה דב בן שמעון אליעזרקונטרס ברית אדם
ניו יורקתשס"טקונטרס ברית איתניםקונטרס ברית איתנים

מודיעין עיליתתשע"בשמש, איתמרקונטרס ברית אש - 3 כר'
טבריהתשס"דברדא, דוד בן ישראלקונטרס ברית דוד

מקסיקו סיטיתשע"ושאואט, משה בן יוחנןקונטרס ברית ותודה
בני ברקתשס"אקוק, יהודה בן יצחק משהקונטרס ברית ותורה

חמ"דחש"דפרלמוטר, יעקב ישראלקונטרס ברית יעקב - 15 כר'
מודיעין עיליתחש"דלובנשטיין, יצחקקונטרס ברית יצחק

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס ברית כרתי לעיני
חמ"דחש"דהופמן, יוסף בן שלמה צדוקקונטרס ברית כרתי לעיני

בני ברקתשמ"ובויאר, שמואל בן אוריקונטרס ברית מלח
חש"דלמברגר, משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבובקונטרס ברית משה

אשדודתשע"דנוסבוים, גדליהוקונטרס ברית עולם - מוקצה ומלאכות
בני ברקחשע"דגולדברג, צבי בן ניסןקונטרס ברית שבת
ירושליםתשע"גבעילום שםקונטרס ברית שלום

מגדל העמקתשע"במשדי, יואל רועיקונטרס בריתי יומם ולילה
כהן, רפאל בנימיןקונטרס בריתך ינצורו
ירושליםתשע"ופטרפרוינד, מרדכי הלויקונטרס בריתך ינצורו

חמ"דחש"דגדליה, יצחק דודקונטרס ברך דודי
בני ברקתשס"אפאלי, אליהו בן נחקונטרס ברך חילו



בני ברקתשע"אכהן, חיים עוזר בן אהרןקונטרס ברכה אחרונה
חמ"דחש"דשוורצברט, אברהםקונטרס ברכה והצלחה

חמ"דחש"דבלודשטארק, ישראלקונטרס ברכה לישראל - פרק לא יחפור
חמ"דתשע"זאלטמן, יעקב משה בן מיכאל הלויקונטרס ברכי נפשי
חמ"דתשע"זהלוי, יעקב משהקונטרס ברכי נפשי
ניו יורקתש"ןאלפרט, ניסן ליפאקונטרס ברכת אב

ירושליםחש"דרוטשטיין, נחום בן חיים אברהם יצחקקונטרס ברכת אברהם
ירושלים Jeruasalemתשנ"ובורנשטיין, שמואל יעקב בן יששכר דבקונטרס ברכת גאולה

כרם ביבנהתשס"דקב, דודקונטרס ברכת דוד - קידושין, סנהדרין
תשע"זפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךקונטרס ברכת הבית
בני ברקתשס"אראנד, ישראלקונטרס ברכת הזימון

בני ברקתשס"והלברשטט, משה נחמיה בן יוסףקונטרס ברכת הזמן - 3 כר'
תלמוד תורה יטב לב דרבינו יואל מסאטמרקונטרס ברכת החמה
בני ברקחש"דשפירא, ברוך מרדכיקונטרס ברכת המצוות

חמ"דחש"דמכון ים החכמהקונטרס ברכת הנהנין עם כוונות הרש"ש
בני ברקתשע"טרבינוביץ, יחיאל יהושע בן ירחמיאל צביקונטרס ברכת הנהנין
אלון שבותתשמ"טלוי, שלמהקונטרס ברכת הפת

כהן, רפאל בנימיןקונטרס ברכת השבת
מודיעין עיליתתשע"הלקט פירושיםקונטרס ברכת חתנים
בני ברקתש"עשטיין, משה בן ברוך בענדיטקונטרס ברכת חתנים

אשדודתשע"גשטארק, זלמן לייב בן חיים אהרןקונטרס ברכת יהודה - שבת
חמ"דחש"דפרנס, יוסף יצחקקונטרס ברכת יהושע

חמ"דתשע"דמרגליות, יעקב ישראל בן דוד מרדכיקונטרס ברכת יעקב - 2 כר'
ירושליםתשע"טעבאדי, יוסף שלמהקונטרס ברכת ישע

ליקוודתשע"דמוסקוביץ, ישראל שלמהקונטרס ברכת ישראל
כהן, רפאל בנימיןקונטרס ברכת כהן

חמ"דתשע"דרביץ, משה בן שמואלקונטרס ברכת משה
ליקוודתשע"דרוזן, נחמן יהודה בן יהושעקונטרס ברכת נחמן - 3 כר'

ליקוודתשע"גרון, נחמן יהודה בן יהושעקונטרס ברכת נחמן - מחיצות, תחומין בב"ח, תערובת
ירושלים Jeruasalemתשע"במרקוס, נתן בן אברהםקונטרס ברכת נתן - ברכות

חמ"דחש"דקליינר, צביקונטרס ברכת צבי
ירושליםתשע"טאגודת נוצרי לשוןקונטרס ברכת שלמה אורחות לשון

פרידלנדר, דוד ליב בן שלמהקונטרס ברכת שלמה
ירושלים Jeruasalemתשע"הפרץ, שמואלקונטרס ברכת שמואל
ישראלתשל"חהיימן, שרגאקונטרס ברכת שרגא



ישראלתשע"אבעילום שםקונטרס בשבילי נברא העולם
ירושליםתשע"טפליסקין, יוסף בן יחיאל מיכלקונטרס בשולי השולחן

ירושלים Jeruasalemתשע"הנאה, מנחם מנדל - נאה, אברהם חיים בני משה צקונטרס בשיטת אדמו"ר הזקן בגדול הגריס
ירושליםתשנ"חדוידוביץ, מנחם הכהןקונטרס בשיעור אורך רגל הכ"ף פשוטה

קרית ספרתש"סרובינשטיין, מרדכי הכהןקונטרס בת מלך
חמ"דתשע"דארגון כתר - נפשנוקונטרס בתוך ביתה

כפר חב"דחש"דמכון אור החסידותקונטרס בתורתו יהגה - חג השבועות
ירושליםחש"דפאליי, שלמהקונטרס בתחבולות תעשה לך מלחמה

מוסקבהתשנ"טוייס, דוד בן משה יעקבקונטרס ג' שערים נפתחים
ליקוואדתשס"טגורליק, חיים צבי בן ברוך שמואל הכהן דויטשקונטרס גבול המזרח

ירושליםתשס"אהלוי, אברהםקונטרס גבול פאת נגב
ירושליםתשמ"דשוורץ, יואל בן אהרןקונטרס גבורות גשמים
בני ברקתשע"וקוק, יהודהקונטרס גבורות שמונים
בני ברקתשע"זגניזי, מרדכי צבי בן יעקבקונטרס גבורת מרדכי
בני ברקתשע"ושטינברג, יואל בן  חיים מאיר יחיאל הלויקונטרס גבעת פנחס

בני ברקתש"עורשנר, צביקונטרס גדול המצווה ועושה - 2 כר'
ניו יורקתשמ"אגראס, שלום יודא ?קונטרס גדולי יצחק

ניו יורקתש"פאיש-שלום, מרדכי בן יעקבקונטרס גדולת מרדכי
בני ברקתשל"וקונטרס גדרי קדושהקונטרס גדרי קדושה
ניו יורקתשפ"אטייטלבוים, אהרן בן משהקונטרס גואל ישראל
ראשון לציוןתשע"וקובץ מוסדות אהבת ישראלקונטרס גולה עמוקות
אופקיםתשע"חבעילום שםקונטרס גולות מים
ירושלים Jeruasalemתשע"גרפאלי, מרדכי חיים בן אברהםקונטרס גומל חיים

ירושליםתש"עהראל, אוריאל יצחקקונטרס גור אריה - 4 כר'
ירושליםתש"עכהן, שמואל בן יהודהקונטרס גורל הצדיקים

לפסיאתרי"דאליעזר בן נתן (ראב"ן)קונטרס גזרות תתנ"ו - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גסימן טוב, יוסף חיקונטרס גחלי אש

בעילום שםקונטרס גחלים על ראשו
בני ברקתשע"חגוטנטג, נחוםקונטרס גט מעושה

ניו יורקתשע"טווינר, משה ניסןקונטרס גידול הזקן - 2 כר'
בית עוזיאלתשס""דרווח, שניאור זלמן בן ישראלקונטרס גידולי שדה

ירושליםתשס"גשוורץ, יואל בן אהרןקונטרס גילגול נשמות
ירושליםתשס"אפינקל, משה בן חיים זאבקונטרס גילו ברעדה
ירושליםתשע"חפרידמן, אליהו דבקונטרס גלות אליהו
בני ברקעסיס, משה חי בן מיכאלקונטרס גלילי כסף



ירושליםתשע"טוינברג, יצחק אייזיקקונטרס גמ"ח חברים
ירושליםתשע"חרבינבויץ, אריה מרדכי לייבישקונטרס גמרא ברורה - ארבעה אבות

ירושליםתשס"גשוורץ, יואל בן אהרןקונטרס גמרה של תורה
ליקוואדתשס"חגורליק, חיים צבי בן ברוך שמואל הכהן דויטשקונטרס גן העיר
עפולהתשע"ודיין, יוסףקונטרס גנזי יוסף

בני ברקתשס"בבעילום שםקונטרס גניבה וגזילה - 2 כר'
ירושליםתשע"גארלנגר, יצחק משה בן יוסףקונטרס גער חית קנה

מודיעין עליתתשע"גדומב, שמואל חייםקונטרס גר שנתגייר כקטן שנולד דמי
ירושליםתשס"ופלמן, שלום בן ציוןקונטרס גשמי ברכה

בני ברקתשס"ארוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבקונטרס ד' מינים בשביעית
ירושליםתשע"בנוסבאום, משהקונטרס ד' מינים

ירושליםתשס"אסופר, יוחנן בן משהקונטרס דא"ח - 2 כר'
ביתר עיליתחש"דקובץ ישיבת קול יעקבקונטרס דבי הילולא
תשע"גקובץקונטרס דבי עילאי

ניו יורקתשס"אברקוביץ', אליעזר יעקב הכהןקונטרס דבר אליעזר
מודיעין עיליתתשע"ברום, אפרים מרדכיקונטרס דבר אמר - 2 כר'

בני ברקתשל"ורויטמן, קים חיים מנחם מנדלקונטרס דבר בעתו
בני ברקתשע"טקופמן, יוסף שלמה בן מיכאלקונטרס דבר הגורם לממון

ניו יורקתשנ"דטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאקונטרס דבר השמיטה - 2 כר'
חמ"דתשע"הבן אסולי יהודהקונטרס דבר יהודה
ניו יורקתשל"חגראס, שלום יודאקונטרס דבר משה

ירושלים Jeruasalemתשע"ופוקס, מנחם מנדל בן שבתי זאבקונטרס דברות מנחם - קוביה הונגרית
מודעין עיליתתש"עשפירא, מרדכי דבקונטרס דברות מרדכי
ניו יורקחש"דסילברשטיין, אברהםקונטרס דברי אברהם

מקסיקותשע"זעסיס, יעקב בן יוסףקונטרס דברי אותותיו - א
חמ"דתשע"טפלאם, אליהו - פדל, אברהם ישעיהו (עורך)קונטרס דברי אליהו
ירושליםתש"פאיטח, משה בן יהודהקונטרס דברי אמת

ניו יורקתשל"חלייפער, ישכר דבקונטרס דברי אמת  - א
בני ברקתשנ"טגליק, דוד בן יוסף הכהןקונטרס דברי דוד

הערצקא, פנחסקונטרס דברי דרישה והתעוררות לאמירת קינה ביום תש
תשס"זציטרון, דב יהודהקונטרס דברי הודיה

חמ"דתש"פלזכר רבי יהושע ישראל גולדשמיד ז"לקונטרס דברי הספד והתעוררות
כהן, רפאל בנימיןקונטרס דברי הצומות

מודיעין עליתתשע"אמזרחי, רחמים בן יצחקקונטרס דברי הצומות - תענית אסתר
ליקוודתשע"ופרץ, פנחס שמעון בן יעקבקונטרס דברי הרב ודברי התלמיד



ירושליםתשע"בבעילום שםקונטרס דברי חיזוק בהלכה ובאגדה
חמ"דתשע"ובעילום שםקונטרס דברי חיזוק
בני ברקתשס"דשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביקונטרס דברי חיזוק

ירושליןתשע"זגוונט, אשר בן אורי הלויקונטרס דברי יונתן - קהלת
חש"דתש"פאביטבול, יוסףקונטרס דברי יוסף - 4 כר'

במברג Bambergתש"חליפשיץ-האלברשטאם, יחזקאל שרגא בן יששכר דקונטרס דברי יחזקאל
בית שמשתשע"הדיויד, יעקבקונטרס דברי יעקב

בני ברקתש"לקרלינסקי, ישעיהו בן אשרקונטרס דברי ישעי' - 2 כר'
בני ברקתשס"והגר, משה יהושע בן חיים מאירקונטרס דברי מוסר - תשמ"א -תשמ"ה

חמ"דתשפ"אמורגנשטרן, נחמיה בן בנימין שמחהקונטרס דברי נחמיה
חמ"דתשע"דוסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושקונטרס דברי סופרים <מהדורה חדשה>

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"דוסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינושקונטרס דברי סופרים
ירושליםתשנ"אשיעורים מגדולי רבותינו ראשי הישיבותקונטרס דברי סופרים

ירושליםתשע"דבעילום שםקונטרס דברי פז
ירושליםתשל"חקאהן, אברהם יצחקקונטרס דברי קדושה

ירושליםתשס"טבעילום שםקונטרס דברי שיר - 2 כר'
ירושליםתשע"טכהן, שמואל בן יהודהקונטרס דברי שלמה ושמואל

ירושלים Jeruasalemתש"נאסרף, שלמה יצחקקונטרס דברי שלמה
ירושליםתשע"זפרימן, שמואל מלאכי בן מאירקונטרס דברי שמואל - דיני ברכת התורה

בני ברקתשע"זשטינברג, שרגאקונטרס דברי שרגא - 2 כר'
ירושליםתשמ"טואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלויקונטרס דברי תורה

ירושליםתשע"זספראי, יוסףקונטרס דברי תורה - 10 כר'
בני ברקתשל"חקלופט, חיים בן יואלקונטרס דברי תורה - 3 כר'

בני ברקתש"פמכון אהבת אמתקונטרס דברים היוצאים מן הלב
ניו יורקתשע"אבעילום שםקונטרס דגי הים

בני ברקתשמ"טלוי, אברהם בן יצחקקונטרס דגל מחנה ראובן
לונדוןתשמ"גשטרן, שלום בער בן שלמהקונטרס דובב שפתי ישנים - א-ב

ניו יורק New Yorkתר"ץפרלוב, שלום בן ברוך מרדכיקונטרס דובר שלום (צוואה)
תשע"זאלקובי, אליהו גבריאלקונטרס דוד ובת שבע
פרמישלה Przemyslתרפ"אהבנשטרייט, יצחקקונטרס דורש חמורות
בני ברקתשנ"ברוטנר, יעקב בן ציוןקונטרס דורש לציון
מודיעין עיליתתשנ"טשוץ, אלכסנדר בן ראובן זונדלקונטרס די שמיא

ניו יורקתשפ"אפרלוב, יעקב בן נחום מרדכיקונטרס דיבר בקדשו
בני ברקתשע"במונק, אליהוקונטרס דין אמת

מודיעין עיליתתשפ"אליסיצין, דודקונטרס דין ודברים - 2 כר'



ביתר עיליתתשע"זסטפנסקי, קולנימוס קלמןקונטרס דין קנס בבתולה מן הנישואין
סטשבסקי, זאבקונטרס דינא דמלכותא דינא

בני ברקתש"עריסנר, יעקבקונטרס דיני אש
מודיעין עיליתתשע"דבעילום שםקונטרס דיני בן עיר ובן כרך

מודיעין עיליתחש"דהופמן, יעקב ישראלקונטרס דיני גלות לעיר מקלט
בני ברקתשע"חמכון תורת הקרבנותקונטרס דיני הדלקת נרות חנוכה
ירושליםתשפ"ארבינוביץ, לוי בן גמליאל הכהןקונטרס דיני הפסקות בתפילה

בני ברקתשע"בזכריש, אלעזרקונטרס דיני יוצא
בני ברקתש"פעובד, אפריםקונטרס דיני נכרי המצויים

ירושליםחש"דבלומנטל, ישראל חייםקונטרס דיני קדושת הסוכה ונויה
בני ברקתשס"דריסנר, יעקבקונטרס דיני קדימה במצוות

בני ברקתשע"ומכון תורת הקרבנותקונטרס דיני קרבן העוף
קלימי, בניהוקונטרס דיני רפואה ופיקוח נפש בשבת

בני ברקתש"מהורביץ, משהקונטרס דיני שביעית
ירושליםתשע"העדס, אברהם חיים בן דניאלקונטרס דיני שביעית

חמ"דתשע"אסואד, יצחקקונטרס דינים דקדוקים וחומרות בתפילין
בני ברקתש"סברנטשיין, יצחק דודקונטרס דיצה וחדוה
לייקוואדתשע"הפרייל, יעקב צביקונטרס דירת עראי
מודיעין עליתתש"עכולל ערב ללימוד ח"ח בעיוןקונטרס דלא ידע
מודיעין עיליתתש"עלוי, משהקונטרס דלא ידע

בני ברק Bene Berakתשס"ומכון אור עציוןקונטרס דמעת ישראל השלם
נתיבותתשע"האלמקייס, מרדכיקונטרס דניאל איש חמודות

אשדודתשע"טראנד, מיכאל אריהקונטרס דער קאצקער קוויטעל - מאמר פדיון הבן באלכס
ירושלים Jeruasalemתשע"הברלין, אהרן שמואלקונטרס דעת חדרים - יבמות

טבריהחש"דעובדיה, דודקונטרס דעת חכמה
בני ברקתשס"זאדלשטיין, גרשון בן צבי יהודהקונטרס דעת מבינים
ירושליםתשע"חישיבת שערי תבונהקונטרס דעת תבונות
חמ"דחש"דלקט מדברי רבותינוקונטרס דעת תורה
בני ברקתשע"טשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביקונטרס דעת תורה

חמ"דתשע"טיעבץ, יהודה אריהקונטרס דצך עדש באחב
יגלניק, אלכסנדר זושא בן שמעוןקונטרס דקדוקים וזהירויות בהדלקת נר חנוכה

בני ברקתשע"דבצרי, משה בן דודקונטרס דרושי הפורים - 2 כר'
בני ברקתשע"אשך, אלעזר מנחם מן בן עזריאלקונטרס דרך הלימוד במשנתו של מרן הגרא"מ שך

ניו יורקתשע"האבראהם, נחוםקונטרס דרך הלימוד
ניו יורקתשע"אבעילום שםקונטרס דרך הלימוד



בני ברקתשע"טמינצר, יוסףקונטרס דרך הנאה
בני ברקתשנ"דזילבר, ירמיהו בן יחיאל אברהםקונטרס דרך הקודש
ניו יורקתשל"אמאיר, חנוך הניך דוב בן שמואלקונטרס דרך התפלה

ניו יורקתש"סישיבת ויואל משה דסאטמרקונטרס דרך חיים תוכחות מוסר
בני ברקתשע"זמינצר, יוסףקונטרס דרך יבמה

ירושליםתשע"חמטות, יצחקקונטרס דרך ים - ביצה
בני ברקתשע"טגינויער, צבי שלום הלוי - מלין, חייםקונטרס דרך ישועות
בני ברקתשע"דליסיצין, יוסף שלמה בן צבי יעקבקונטרס דרך ישרים

לייקאוודתשע"החבורת סטאר קי, בית המדרש בית אהרןקונטרס דרך כוכב מיעקב
ירושליםתש"פפרייזלר, דב בן אריהקונטרס דרך עליה

אלעדתש"פמלאכי, אריאל בן ציוןקונטרס דרך פקודיך
בני ברקתשע"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - לרקונטרס דרך תורה

בני ברקתשס"אאדלשטיין, גרשוןקונטרס דרכה של תורה
בני ברקתשס"אאדלשטיין, גרשוןקונטרס דרכו של בן תורה

חמ"דתש"פב, יוסף בן משהקונטרס דרכי ההנהגה
בני ברקתשנ"זשיף, ירחמיאל בן אביגדור יחזקאלקונטרס דרכי העבודה - א

מודיעין עיליתתשע"בגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צביקונטרס דרכי הפסח - דרכי חינוך
ניו יורקחש"דוויזנפלד, גרשון אברהםקונטרס דרכי חיים - הערות על ספר חפץ חיים

ירושליםתשע"אעדס, אברהם חיים בן יהודהקונטרס דרכי חיים - 2 כר'
בני ברקתשס"המונק, משה יצחקקונטרס דרכי משה
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס דרכי נועם

בני ברקתשל"גהגר, חיים מאיר בן ישראל - צדיקי ויז'ניץקונטרס דרכי נועם - מים חיים
ירושליםתשע"ומנדל, מלכיאלקונטרס דרכי נועם - הרחקת נזיקין
אלעדתשע"טשינקר, בן ציוןקונטרס דרכי ציון - בענייני שבת

בני ברקחש"דהלפרין, ירחמיאל ישראל יצחקקונטרס דרש באוכלוסא
חמ"דתשס"טזילברמן, שאול משה בן יצחק אייזיק אלימלךקונטרס דרש דר"ש מש"ה

לונדוןתשנ"חבוכנר, משהקונטרס דרש משה
ירושליםתשמ"זיעקב, חייםקונטרס דרשה ותוכחת מוסר

בני ברקתשל"אברסלויער, מנחם מנדל בן יצחקקונטרס דרשות
ירושליםתשכ"בועד משמרת הצניעותקונטרס דת משה ויהודית

חמ"דחש"דשטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס ה' אורי
רחובותתשע"זאדלר, אליעזר ישראלקונטרס האדרת והאמונה

בני ברקתשע"דאורטנר, דב בעריש בן נתן יהודהקונטרס האור החיים הקדוש
ביתר עיליתתשס"אסופרפין, אוריקונטרס האורה

ירושליםתשס"חרוזנר, שמואלקונטרס האזינו רוזנים



חמ"דחש"דפרידמן, משה  לוין, אברהםקונטרס האיום הקיומי
עמנואלתשע"חקדוש, אליהוקונטרס האילן הקדוש

לייקוואודתשמ"טתאומים, דודקונטרס האם ערבה זו כשרה
חמ"דתשע"הבעילום שםקונטרס האמת תורה דרכה

ירושליםתש"פבחבוט, אליהו בן יהודהקונטרס האספו והגידה
ירושליםתשס"זקובץקונטרס האספו

ישראלתשס"בנריה, אברהם יצחק בן משה צביקונטרס הארות והערות על פרשיות התורה
בני ברקתשפ"אהלפרין, ירחמיאל ישראל יצחקקונטרס הארי החי

חמ"דחש"דרובין, נתןקונטרס הארי שבחבורה
חמ"דחש"דרוזנטל, שלמה צדוקקונטרס הארת ראש השנה
בני ברקתשע"בבית הדין לענייני שעטנזקונטרס הבגדים כהלכה
בני ברקתשנ"גקולדצקי, יצחק בן שכנאקונטרס הבו לה' כבוד

חמ"דתשע"טללוש, שמעוןקונטרס הבוחר בתורה ובמשה עבדו
ירושליםתשפ"אדמן, צבי ישיקונטרס הבוחר בתורה

מודיעין עיליתתשע"חאסתרזון, ח.קונטרס הבורגנין של רמות
ירושלים Jeruasalemתשע"ואוחנה, נתנאל ישראלקונטרס הבורגנין

חמ"דתשע"חיפת, משה בן יורםקונטרס הביאורים - 2 כר'
ירושליםתשס"גשפירא, משה שמואל בן אריהקונטרס הביאורים, שערי שמועות - 10 כר'

חמ"דתשפ"אאומן, יחיאלקונטרס הבינה והברכה
בעלום שםקונטרס הבינה והברכה
ביתר עיליתתשפ"אשפיצר,שמעוןקונטרס הבינני - 12 כר'

בני ברקתשל"ההורביץ, אברהם בן ישראל מנחם הלויקונטרס הבירורים
טורונטותש"כנוסבוים, ברוךקונטרס הבכורים

פרנקפורט דמין Frankתר"נפלאטו, צבי בן משהקונטרס הבלעת הדם
בני ברקתשנ"דישראל בן אליעזר (בעש"ט)קונטרס הבעש"ט הקדוש
חמ"דחש"דטאוב, יהודהקונטרס הברכה על המרור

חמ"דחש"דחש"מקונטרס הבת והלכותיה - סעודת בת מצוה
ירוסלב Jaroslawתרס"ו - תרס"זהלר, צבי הירש בן אריה ליבקונטרס הגאון ר' צבי חריף זצ"ל - 2 כר'

תשפ"בקירשנבוים, אברהם צביקונטרס הגדה של פרשה - 2 כר'
פרידמן, מרדכי בן נחום יואלקונטרס הגדול - א

ירושליםתשמ"גלמברגר, משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבובקונטרס הגדת משה
ניו יורקתשל"בקונטרס הגהותקונטרס הגהות

ירושליםתשס"בעבוד, אליהוקונטרס הגיע זמן
בני ברקתש"עארגון נצח משפחת ישראלקונטרס הגירות

בני ברקתשע"זהול, אליעזרקונטרס הדבור והדעת



ירולשיםתשנ"טישיבת המקובלים שער השמיםקונטרס הדיבוק
חמ"דתשפ"אאומן, יחיאלקונטרס הדיעה והדיבור

חמ"דחש"דגולדשטיין, אליהו בן צביקונטרס הדלקת הנר
אומן, יחיאלקונטרס הדריכני בנתיב מצותיך

בני ברקתשס"חעובד, אפריםקונטרס הדרכה לאברכים
בני ברקחש"דעובד, אפריםקונטרס הדרכה לבחורי ישיבה

בני ברקתשל"ווולבה, שלמהקונטרס הדרכה לכלות
מודיעין עיליתתשס"הלובנשטיין, יצחקקונטרס הדרן עלך - הלכות ארבעת המינים

כרם ביבנהתשס"חקב, דודקונטרס הדרת דוד - לולב הגזול
ניו יורקתשע"וגשטטנר, אברהם שמואל יהודה בן נתןקונטרס הדרת יוסף
בני ברקתשס"בבעילום שםקונטרס הדרת מלך
דרייזן, אהרןקונטרס הדרת מלך

ירושליםתשע"בלסר, ישי בן דוד יעקבקונטרס הדרת מלך - ראש השנה
בני ברקחש"דמכון תורת הקרבנותקונטרס ההנהגה באכילת קרבן פסח

ווארשא,תרמ"דלוריא, דוד בן יהודהקונטרס ההקדמות והמבוא
ירושליםתשמ"הלופס, שלום בן יעקבקונטרס ההשכמה - התעוררות לתפלה

תקצ"אשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןקונטרס ההתפעלות
חמ"דתשע"זדנחי, משה בן יוסףקונטרס הואיל משה
חמ"דחש"דעדס, יוסףקונטרס הוד יוסף

ערדתשע"חבלושטיין, יהושע מנחםקונטרס הוד שבהוד
בני ברקתשע"חישיבת הדרת מלךקונטרס הודך והדרך - ב"מ

טבריהתשס"זקובץקונטרס הודך והדרך
ירושלים Jeruasalemתשע"גאבידן, משהקונטרס הוויתור

ירושליםתשע"גשפירא, יוסף בן יצחק אלעזרקונטרס הויות דאביי
תל אביבתשי"בנריה, משה צבי בן פתחיהקונטרס הויכוח
ישראלתשמ"אקונטרס הויכוחקונטרס הויכוח

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס הולך את חכמים יחכם
בני ברקתשע"גגולדברג, צבי בן ניסןקונטרס הוצאה

ירושליםתש"עברכה, יהודהקונטרס הזדמנות אחרונה
ירושליםתשס"גחש"מקונטרס הזהרו בגחלתן יתד היהדות

בני ברקחש"דשאול, שלמה בן יהושעקונטרס הזורעים בדמעה
אופקיםתשס"זארגון תורת חייםקונטרס הזכרון - 9 כר'

ישיבת חיי משהקונטרס החבורות מילי דנזיקין
ירושליםתשע"זקובץ ליקוטיםקונטרס החדש הזה לכם

ירושליםתשס"הבלאנק, מנחם מניסקונטרס החודש הזה



בני ברקתשע"דסלושץ, מרדכי אליהו בן חיים משה אהרןקונטרס החורים והסולם
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס החזקות
בני ברקתשמ"זלוו, אלעזר בן אריה ליבקונטרס החזקות

בני ברקתשנ"גבצלאל, אהרן בן יעקבקונטרס החיים שערי אהרן
חמ"דתשפ"אוייס, אלחנןקונטרס החיל והחוסן - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"טנאה, אברהם חיים בן מנחם מנדלקונטרס החליבה
ניו יורקתשי"אהוטנר, יצחק בן חיים יואלקונטרס החסד

ירושליםתש"פטיגר, אוריקונטרס הטבע הרוחני
אשדודתשנ"חאריבי, סעדיה בן אליהוקונטרס הטהרה

בני ברקחש"דפרידמן, בנימין בן יוסףקונטרס הטהרות - כללי קרבנות
בני ברקתשס"בבעילום שםקונטרס היא אוצרו

ירושליםתשע"והופמן, יצחקקונטרס היא שיחתי - 4 כר'
קרית ספרתשע"זקונטרס היוצא לדרך

ירושליםתש"פמוסדות סאווראןקונטרס היכלא דמשה
חמ"דחש"דבלום, מרדכי הכהןקונטרס הילולא דצדיקיא
בני ברקתשפ"אגעשטעטנער, נתןקונטרס הילולא דצדיקיא

בני ברקתשע"טכהן, אברהם יעקבקונטרס הין צדק
קרית ספרתשס"טבעילום שםקונטרס הירקות שנזרעו בשביעית

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס היתר עיסקא כהלכתו
וינה Viennaתרל"חילינק, אהרן בן יצחק יהודהקונטרס הכללים

חמ"דחש"דמכון תורת הקרבנותקונטרס הכנה לגאולה
חמ"דחש"דשיש, שמואל בן ישראל יצחק הלויקונטרס הכנה למצוה

חמ"דתשע"דדביר, הראל - חניה, בן ציוןקונטרס הכנה לפגישות
ירושליםתשל"וטאוב, מנחם מנדל בן יהודה יחיאלקונטרס הכנה לתורה

אשדודתשנ"בירט, יחיאל בן חייםקונטרס הכנה על פרק הכונס
חמ"דחש"דרבינוביץ תאומים, בנימין צבי יהודהקונטרס הכנה

ירושלים Jeruasalemתשע"וקובץ יששכר באוהלךקונטרס הכנת שבת - מוקצה
ירושליםתשע"וסיבוני, יצחק מאירקונטרס הכעס - 2 כר'

ברוקליןתשע"בבעילום שםקונטרס הכר נא דבר אמת
בני ברקתשע"וגרליץ, שמואלקונטרס הכרעתה של חזקה

בני ברקתשס"חרוזנטל, יצחק בן ציוןקונטרס הכשרת הכלים והמטבח לפסח
ירושליםתשל"אלקט דברי רבותינוקונטרס הכתל המערבי

מודיעין עיליתתשע"אגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צביקונטרס הליכות והלכות לבין הזמנים
מודיעין עיליתתשע"בגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צביקונטרס הליכות זמן הביניים

נתניהתשע"גהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש - קלוגרקונטרס הליכות חיים - סדר היום



חמ"דחש"דהס, יעקב בן משהקונטרס הליכות יעקב - חנוכה
קרית ספרתשע"ולוי, עופר בן גבריאלקונטרס הליכות עולם - חו"מ ב

חמ"דחש"דאוחיון, שמעון ברוך בן אברהם - דאבדא, יוסף חייקונטרס הליכות שבא - ויכר יוסף
ירושלים Jerusalemתש"דאגודת תקנת נר"ןקונטרס הליקוטים של אגודת תקנת נר"ן

בני ברקתשכ"הדייטש, יעקב מנחם מנדלקונטרס הלכה ברורה
ירושליםתשע"חרבינוביץ, אריה מרדכי לייבישקונטרס הלכה ברורה - חנוכה ופורים
בני ברק Bene Berakחש"דצארום, יהודהקונטרס הלכה למעשה בקנית ד' מינים

ירושליםחש"דרידב"ז, רפאל יעקב דוד בן זאבקונטרס הלכה למעשה
בני ברקתשע"חבלוי, ישראל משה בן גדליה זאבקונטרס הלכה למשה - הלכות מקוואות

קלוז' Clujתרע"בגלזנר, משה שמואל בן אברהםקונטרס הלכה למשה
חש"דעובדיה, יעקב בן אבנרקונטרס הלכות אפיית מצות

ירושליםתשס"אביליצר, אפרים הלויקונטרס הלכות גזל
כפר דרוםתשע"בפרידמן, יואלקונטרס הלכות הארץ - 2 כר'

ירושליםתשנ"זגליק, יוסף שלמה בן ישעיה הכהןקונטרס הלכות השכיחות
ירושליםתש"עבן סניור, נתןקונטרס הלכות והנהגות

שיקגותשע"וכולל חושן משפט שיקגוקונטרס הלכות חו"מ ורבית
מודיעין עיליתתשע"הרייזנר, אהרןקונטרס הלכות חול המועד
נתניהתשס"השפירא, אליעזר דודקונטרס הלכות חול המועד

מודיעין עיליתתשע"הרייזנר, אהרןקונטרס הלכות חנוכה
ליקוודתשע"טרלב"ג, אליעזר דן בן אריה ליבקונטרס הלכות טריפות הריאה
בני ברקתשע"טמשה שניר, דודקונטרס הלכות מצויות - 2 כר'

שיקגותשע"בכולל חושן משפט שיקגוקונטרס הלכות נזקי שכנים
תשס"טבודנר, נחום בן ישראל פנחסקונטרס הלכות עירוב תבשילין עם ילקוט נחום

אלעדתש"פמלאכי, אריאל בן ציוןקונטרס הלכות עירובי תבשילין
ניו יורקתשל"דשוורץ, אשר לעמלקונטרס הלכות ערב פסח שחל להיות בשבת

שיקגותשע"הכולל חושן משפט שיקגוקונטרס הלכות פועלים בשבת
מודיעין עיליתתשע"הרייזנר, אהרןקונטרס הלכות פורים

ניו יורקתשע"הלאווי, אברהם אליהוקונטרס הלכות פסח שחל בשבת
מודיעין עיליתתשע"ורייזנר, אהרןקונטרס הלכות פסח

שיקגותשע"גכולל חושן משפט שיקגוקונטרס הלכות רבית - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"הרייזנר, אהרןקונטרס הלכות רבית
ניו יורקרבינוביץ, אשר בן ירמיהוקונטרס הלכות רפואה

מודיעין עיליתתשע"ורייזנר, אהרןקונטרס הלכות שבע ברכות
בית שמשתשע"ודפנר, זאב בן  אלעזר זיסמןקונטרס הלכות שבת - בישול

מודיעין עיליתתשע"הרייזנר, אהרןקונטרס הלכות שמיטה



חמ"דתשע"טמכון תורת הקרבנותקונטרס הלכות שתי הלחם
ירושליםתשס"זווייל, אברהם צביקונטרס הלכות תולעים

בני ברקתשל"גמלינובסקי, דוד אלכסנדר בן שמריהוקונטרס הלכות תלמוד תורה
בני ברקתשל"במלינובסקי, דוד אלכסנדר בן שמריהוקונטרס הלכות תפילה

בני ברקתש"פמושקוביץ, מנחם בן ישעיהו הכהןקונטרס הלכות תקיעת שופר
מודיעין עיליתתשע"ורייזנר, אהרןקונטרס הלכות תקיעת שופר

הוד השרוןתשפ"אמלאכי, ציון בן חזקיהוקונטרס הלכות תרומות ומעשרות
ירושלים Jeruasalemתשע"דאביטל, משהקונטרס המאיר לארץ
צפתתשפ"אוולץ, משהקונטרס המביט לארץ

בית שמשתשע"אבעלום שםקונטרס המברר שאין שום ספק בשנת השמיטה
וינה Viennaתרל"חילינק, אהרן בן יצחק יהודהקונטרס המגיד

ניו יורקתשנ"ביפהן, יעקב חייםקונטרס המועדים
לייקוודתשס"גשטיין, פסח יצחק בן אהרון שמואלקונטרס המועדים
וינה Viennaתרנ"גילינק, אהרן בן יצחק יהודהקונטרס המזכיר

ירושליםתשי"זבן דוד, אליעזרקונטרס המחשבה
מודיעין עיליתתשס"דמרמורשטיין, אלטר אליהוקונטרס המינים המהודרים

רחובותחש"דאדלר, אליעזר ישראלקונטרס המלך - שיחות לר"ה
ברלין Berlinתרמ"דילינק, אהרן בן יצחק יהודהקונטרס המספיד

ירושלים Jeruasalemתשע"המכון כתבי בן מלךקונטרס המערכה על היהדות
ברלין,תרע"דפריימאן, אהרן בן ישראל מאירקונטרס המפרש השלם
ניו יורקתש"ופריימאנן, אהרןקונטרס המפרש השלם

וינה Viennaתרל"זילינק, אהרן בן יצחק יהודהקונטרס המפרש
וינה Viennaתרמ"אילינק, אהרן בן יצחק יהודהקונטרס המפתח
וואודרידזשתשע"בלעבאוויטש, יצחקקונטרס המפתח
אלעדתשס"האטינגר, יעקב משה בן ברוך מרדכיקונטרס המצוות
בני ברקתשפ"אקוסובסקי-שחור, יצחק אברהם בן שאולקונטרס המצוות
מונטריאלתשס"בואזנר, מרדכיקונטרס המקוה
וינה Viennaתרמ"אילינק, אהרן בן יצחק יהודהקונטרס המקונן

בית שמשתשס"טפלברבוים, נחמן אפרים מנשהקונטרס הנהגות הספירה
אלעדתשס"האטינגר, יעקב משה בן ברוך מרדכיקונטרס הנהגות והכרעות

בני ברקתשנ"חמאזוז, רחמים - הכהן, שלוםקונטרס הנהגות ישרות - קונטרס המדות הטובות
חמ"דתשע"חרוט, אברהם ישעיהוקונטרס הנהגת התורה בספיקות

ביתר עיליתתשע"ובית אהרן וישראלקונטרס הנהנה
ראשון לציוןתשע"וקובץ מוסדות אהבת ישראלקונטרס הנודע ביהודה
בני ברקתשע"דקמניץ, יהודה בן יצחקקונטרס הנותן בים דרך



ירושליםתשע"דשטינברג, דוב זאבקונטרס הנסים הגלויים והנסתרים במשנת הרמב"ן ז"ל
בני ברקחש"דמינקה, רזיאלקונטרס הנרות הללו קודש הם

ירושלים Jeruasalemתשע"העקשטיין, רפאל יונה בן יעקב שמעוןקונטרס הנשך
לונדוןתשכ"חפוזנא, מאירקונטרס הנשף

ירושליםתשכ"חבק, משה דבקונטרס הסברה
בני ברקתשע"וגרוס, דוד מאיר הכהןקונטרס הסמיכה

ירושליםתשנ"חהלר, יהודה בן יוסף הכהןקונטרס הספיקות השלם <פיתוחי חותם ושורשי הכללים
בני ברקתשע"אהלר, יהודה בן יוסף הכהן - פריינד, אברהם מנחםקונטרס הספיקות עם ביאור בחזק יד

ירושליםתשנ"חהלר, יהודה בן יוסף הכהןקונטרס הספיקות עם קונטרס בית הספק
בני ברקתשס"אהלר, יהודה בן יוסף הכהן - ברזל, יוסף צביקונטרס הספיקות - עם ביאור ערוגת הבשם

ירושליםתשס"בהלר, יהודה בן יוסף הכהן - דגני, ירוחםקונטרס הספיקות - עם ביאור זר זהב
מונקץ' Mukachevoתר"נהלר, יהודה בן יוסף הכהןקונטרס הספיקות
ניו יורקתשס"בשניאורסון, שלום דוב בר בן שמואלקונטרס העבודה

ירושליםתש"עאליעזר פישל בן יצחק מסטריזובקונטרס העברונות <עולם ועד>
חמ"דתשע"זבעילום שםקונטרס העולה - 8 כר'

ניו יורקתשע"זרוטשטיין, יחזקאל בן יוסף ליבקונטרס העיונים - 6 כר'
חמ"דתשע"ובעילום שםקונטרס העמד דבר

תשע"דגארדין, צבי דודקונטרס העמדת סוטה
ירושליםתשע"דבעילום שםקונטרס העמל והיגיעה בתורה

בני ברקתשס"ובעילום שםקונטרס הענינים - 2 כר'
חמ"דתשע"בא.ב.נקונטרס העצות לתפילה בכוונה

בני ברקתשע"בברדה, נתנאלקונטרס העצות
ירושליםתש"עוויל, אברהם צביקונטרס הערות בדיני תפילה

ירושלים Jeruasalemתשפ"אפדרמן, אריהקונטרס הערות במסכת יבמות
חמ"דתשע"גגרינברג, ישראל העשילקונטרס הערות בספר המדע

ביתר עיליתתש"עקונטרס הערותקונטרס הערות בענין פאה נכרית
בני ברקתשע"הנבנצאל, נחום בן נפתליקונטרס הערות בענינים שונים

מקסיקו סיטיתשפ"אשאואט, משה בן יוחנןקונטרס הערות וביאורים על מסכת דמאי
חמ"דחש"דגלינסקי, אריה בן בצלאלקונטרס הערות וביאורים - 3 כר'
מודיעין עליתתשע"אטוינה, שאולקונטרס הערות וביאורים - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"איעקבזון, יעקב בן אברהםקונטרס הערות וביאורים - בסוגיא דשטרות
בני ברקתשמ"אמנדלבוים, דוד אברהםקונטרס הערות ועיונים

רכסיםחשדסטוצקי, אריה בן צבי דבקונטרס הערות וציונים - סוטה
קרית ספרתש"עגליברסון, אריהקונטרס הערות לדרושי רבינו אברהם חריף

אשדודתשע"חמוסקוביץ, נפתלי אשר ישעיהו בן יחיאל מיכלקונטרס הערות על מנ"ח הל' מילה



ירושליםתשכ"חמהודר, אברהם בן יעקב הלויקונטרס הערות על ספר פסח כהלכתו
בני ברקתשכ"זפרצוביץ, ישראל מאירקונטרס הערות

מודיעין עיליתתשע"אארלנגר, סנדרקונטרס הפה נברא להודות
ירושליםתשע"דעדס, אברהם חיים בן דניאלקונטרס הפיטם

לבוב Lvovתקנ"געדל, יהודה ליב בן משה הלויקונטרס הפעלים <שפה לנאמנים>
ירושליםתשע"אמנדל, מלכיאלקונטרס הפקדתי שומרים
בני ברקתשס"בדאנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאלקונטרס הצוואה והתפילה

ירושליםתשע"בגפנר, מנחם מנדל ראובןקונטרס הצוואה
ירושלים Jeruasalemתשס"זגרוסמן, ישראלקונטרס הצוואה
ניו יורק New York -תשע"בקאללער, נחמן חיים אריהקונטרס הצוואה

ירושלים Jerusalemתש"התפילינסקי, שמואל בן נתנאלקונטרס הצוואה - 2 כר'
תל אביבתשע"חלוי, יעקב בן יוסףקונטרס הציץ ונפגע

ירושליםתשע"אלייבוביץ, חיים שלום בן ישראלקונטרס הציצית
חמ"דתשע"דנתן בן יהודה מטבריהקונטרס הצירופים החדש

ניו יורקתשט"ונתן בן יהודה מטבריהקונטרס הצירופים
ירושליםתשע"אויזנפלד, שמעון יוסף הכהןקונטרס הקב"ה אנחנו אוהבים אותך

ירושליםתשנ"המאמרים מלוקטיםקונטרס הקבצו ושמעו
ירושליםחש"דפריצקי, אברהם יעקב בן חייםקונטרס הקדמה לחכמת האמת

לונדוןתשס"בבורודיאנסקי, יצחק ירוחם בן אפרים נחוםקונטרס הקדמות לנשמת
חמ"דתשפ"אברקוביץ, אהרןקונטרס הקדמות לסוגיית רבי חנינא סגן הכהנים
גבעת שמואלתשע"זשטרן, רפאלקונטרס הקדמת מלאכה קודם שעת הפיקוח נפש

פרנקפורטתקי"דעפשטיין, אריה ליבקונטרס הראיות
ירושליםתשע"אבעילום שםקונטרס הראת לדעת
בני ברקתש"נהנדין, מתניה בן ישראלקונטרס הרגשת נדה

ביתר עיליתחש"דגוטרמאן, משה צבי בן שמעון שלמהקונטרס הרועה בשושנים
חמ"דתשע"דפוטאש, מרדכיקונטרס הרוצה בתשובה
חמ"דתשס"גרבינוביץ, ברוך שלמהקונטרס הרוצה בתשובה

וינה Viennaתרנ"גילינק, אהרן בן יצחק יהודהקונטרס הרמב"ם
כהן, אהרןקונטרס הררים בשערה - לש

אשדודתש"פמחפוד, איתמר בן אהרן הלויקונטרס הררים התלויים בשערה
גייטסהדתשמ"טמרצ'נט, דודקונטרס השאיפה לגדלות

פריס Parisתשס"אסיטרוק, מאירקונטרס השבועות
אלעדתשע"ועוקשי, ברוך - פלמן, ישראל מאיר (עורכים)קונטרס השביעית

ירושליםתשנ"זקונטרס השבת נועם נהשמותקונטרס השבת נועם הנשמות
ירושליםתשע"גלוריא, יצחק מתתיהוקונטרס השבת



ניו יורקתשנ"אהאלברשטאט, מרדכיקונטרס השגות על סדור שערי תפלה
באר יעקבתשס"טבעילום שםקונטרס השיבני שבת

בני ברקתשע"וקונטרס השיעורים - זרעים
מודעין עליתחש"דהלפרין, מקונטרס השיעורים - נדה
מודיעין עליתתשס"אכהנא, יצחק אייזיקקונטרס השיעורים - סוכה
ירושליםתשע"אמונסוניגו, אריאלקונטרס השיעורים - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתש"גנאה, אברהם חיים בן מנחם מנדלקונטרס השיעורים
בני ברקתשס"וסוקל, ישראל בן יוסףקונטרס השיעורים - 11 כר'
מודיעין עיליתתשע"זפרידמן, אליקום - מלין, חיים (עורך)קונטרס השיעורים - המפקיד

אופקיםתשע"חקובץקונטרס השיעורים - אהל בנימין
חש"דמינקה, רזיאלקונטרס השיר יהיה לכם כליל התקדש חג

בני ברקתשע"גאלישיב, יוסף שלום - זכריש, אלעזרקונטרס השירה הזאת
ישיבת כנסת יצחק קרית ספרקונטרס השירה הזאת - יבמות

ירושליםתש"עפסין, אהרן יהושעקונטרס השכחה והזכרון
ירושלים Jeruasalemתש"עבעילום שםקונטרס השכל וידוע אותי

ירושליםתש"טנאה, אברהם חיים בן מנחם מנדלקונטרס השלחן
ירושליםתשע"והכהן, מיכאל אהרןקונטרס השלמת הברכות

תל אביב Tel Avivתשט"ו - תש"כטקאץ', דוב בר בן ירוחם פישלקונטרס השמות החדש - 6 כר'
ירושליםתשמ"הא.א.צ.קונטרס השמות
לבוב Lvovתר"טאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקקונטרס השמות
פרמישלהתרמ"הפרנקל, יחזקאל בן אברהם אבושקונטרס השמות
ברדיטשוב Berdichevתרנ"הקונטרס השמותקונטרס השמות

מודיעין עיליתתשס"הפרץ, מאירקונטרס השמחה במועד
חמ''דתשפ''אבוסי, יחיאל בן שמעוןקונטרס השמיטה
ירושליםתשס"בשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןקונטרס התאומים

ביתר עיליתתשע"טחש"מקונטרס התבוננות בברכת אשר יצר
קרית יעריםתשנ"גחברת יגדיל תורהקונטרס התורה והמצוה
בני ברקתש"עחלופסקי, אברהם בן יצחק נתןקונטרס התורה והמצוה

ירושליםתשמ"חדויטש, ברוך שמואל בן בנימין זאב הכהןקונטרס התערובות
חמ"דתשפ"אארגון ונשמרתםקונטרס התקנות תשמ"ה

בילגורי Bilgorajתר"ע - תרע"גיאנובסקי, ישראל יצחק בן אליהוקונטרס התשובות (מתוך טהרת ישראל)
ברוקליןתשכ"זטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאקונטרס התשובות בענין הזרעה מלאכותית

ווארשאתרפ"גיאנובסקי, ישראל יצחק בן אליהוקונטרס התשובות
בודפסט Budapestתר"צכהן, בועז בן יעקבקונטרס התשובות

ניו יורקתשנ"דפרידמן, אליהו אריהקונטרס ואהבת לרעך כמוך



בולטימורתשל"טקובלסקי, חיים נחמןקונטרס ואהבת לרעך כמוך
בני ברקחש"דקונטרס ואהבת לרעךקונטרס ואהבת לרעך

בני ברקתשס"אהגר, משה יהושע בן חיים מאירקונטרס ואורח צדיקים כאור נוגה
בני ברקתשע"בהלפרין, ירחמיאל ישראל יצחקקונטרס ואם בגבורות
ירושליםתשנ"דכהן, ירמיהו מנחם בן דודקונטרס ואני תפילה

בני ברקתשע"זטישלר, צביקונטרס ואשיחה בחוקיך
הלברשטט, דב בן יוסףקונטרס ובהם נהגה

חמ"דחש"דשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסקונטרס ובו קצת הערות בריש סנהדרין
בעילום שםקונטרס ובחרת בחיים - 2 כר'

ירושליםתשע"הישיבת יד אהרןקונטרס ובחרת בחיים
ניו יורקתשס"הקנאפפלער, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתליקונטרס ובחרת בחיים - 2 כר'

תל אביבתשל"ברובינשטיין, מרדכי אריהקונטרס ובחרת בחיים
תש"פבניזרי, שלמהקונטרס ובחרת בטהרה
אנטוורפןתשס"הפריווער, שמעון דבקונטרס וביום שמחתכם
ברוקליןתשס"המערכת בית צדיקים (באבוב)קונטרס ובלכתך בדרך

ירושליםתש"ןבעילום שםקונטרס ובערת הרע מקרבך
בני ברקתשע"זסלושץ, מרדכי אליהו בן חיים משה אהרןקונטרס וברכת - א

לונדוןתש"מצאהן, שמאי בן משולם זושאקונטרס וגם לשמונה
בני ברקתשע"חכהן, ישראל מאיר בן אפריםקונטרס ודבר דבר
בני ברקתשס"טליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבקונטרס ודבר דבר
בני ברקתשע"טקוק, יהודה בן יצחק משהקונטרס ודברת בם

ירושליםתשס"זקצנלבוגן, מ.א.קונטרס ודרשת וחקרת - 2 כר'
ירושליםחש"דבעילום שםקונטרס והאיש משה
רחובותחש"דאדלר, אליעזר ישראלקונטרס והאר עינינו
בית שמשתשע"טדיויד, יעקבקונטרס והאר עינינו

חמ"דחש"דמרגליות, אליעזרקונטרס והבית בהבנותו
ישיבת ויז'ניץקונטרס והגדת לבנך
חמ"דתשע"זכהן, ששוןקונטרס והגדת לבנך

בני ברקתשס"ההכהן, רפאלקונטרס והדליקו נרות בחצרות קדשך
לונדון,תשנ"בשישא, אברהם הלויקונטרס והיה ברכה

ניו יורקתשס"זטלר, שמואל שלמהקונטרס והיה לאות על ידך - איטר יד בתפילין
בני ברקתשס"חגרוס, מרדכי בן צדוקקונטרס והיה לשון שמחה
חמ"דתש"עכהן, יוסף שלמהקונטרס והיה מחניך קדוש
אשדודתש"עאזולאי, דוד בן מקסיםקונטרס והיו עיניך רואות
ירושליםתשע"זשטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס והיית אך שמח



ירושלים Jeruasalemתשע"ואבידן, משהקונטרס והייתם קדושים
ירושליםתשנ"טגלעדי, ששוןקונטרס והייתם קדושים - מים אחרונים

ירושליםחש"דשוורץ, שמואל בן דב חייםקונטרס והכינו את אשר יבואו
חמ"דתשע"חהס, מרדכי זאבקונטרס והלכת בדרכיו

מודיעין עיליתתשע"זאפללו, מאיר בן ברוךקונטרס והערב נא
ירושליםתשע"טשמש, ינון בן יעקבקונטרס והערב נא

אורבך, שמואלקונטרס והצדיקו את הצדיק
ניו יורקתשפ"ארוזנברג, ישכר בער בן אביגדור אברהם חנוך הכהקונטרס והראינו מקוה בבנינה

בני ברקתשע"טמכון תורת הקרבנותקונטרס והראנו בבנינו
אומן, יחיאלקונטרס והשיאנו - חנוכה

לונדוןתש"פויינבערג, נתן דוד בן מרדכיקונטרס והשתיה כדת
חמ"דחש"דקלצקין, משה הללקונטרס ווארטים יחודיים על הפרשה

וינה Viennaתר"םילינק, אהרן בן יצחק יהודהקונטרס ווירמייזא וקהל ווינא
ניו יורקתשל"ובית המדרש וותיקיןקונטרס וותיקין

מודעין עליתחש"דלב, ישראל בן יצחק גרשוןקונטרס וזאת התורה אשר שם משה
ניו יורקתשי"גהוטנר, יצחק בן חיים יואלקונטרס וזאת חנוכה

ניו יורקתשנ"זוויסבלום, יהושע אשרקונטרס וזה הדבר אשר מל יהושע
ירושליםתשס"דשוורץ, יואל בן אהרןקונטרס וחי אחיך עמך
בני ברקתשע"וישיבת מנחת יצחקקונטרס וחיי עולם נטע

חמ"דתשע"טבעילום שםקונטרס וטוב לב משתה תמיד
בני ברקתשע"גזכריש, אלעזרקונטרס וטמאו כל השמנים
ירושליםתשע"בגילקרוב, יעקב ישראל בן גדעוןקונטרס ויבא יעקב שלם
ירושלים Jeruasalemתשס"טבן דוד, אמתיקונטרס ויברך כל בשר

ניו יורקתשע"טמוזס, יצחק צבי משה בן אביגדורקונטרס ויגד משה
מודיעין עיליתתש"פיצחקי, משהקונטרס וידבר משה
ירושלים Jeruasalemתשנ"בהעדה החרדיתקונטרס וידעת היום
חמ"דחש"דמלמד, זלמן ברוךקונטרס וידעת היום

ניו יורקתשס"וקונטרס ויואל משה אמת ותורתו אמתקונטרס ויואל משה אמת ותורתו אמת
ירושליםתשס"וקרלינסקי, יהושעקונטרס וילן יהושע

רחובותתשע"טרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןקונטרס וימצא יוסף חן
ירושלים Jeruasalemתשע"חרוט, אברהם משה בן אהרן יהודה הלויקונטרס ויסב שמואל
ירושליםחש"דבעילום שםקונטרס ויעל משה
קונטרס ויצבור יוסף
ירושליםתש"ןסופר, יוסף צבי בן חייםקונטרס ויצו יוסף
ירושליםתשס"חאלטר, פינחס מנחם בן אברהם מרדכיקונטרס ויש לומר



חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס וישב דוד לפני ה'
תשע"חכולל מצמיח ישועהקונטרס וישמח יונה

קרית ספרתשס"הזילבר, צבי אריה בן אליהו הכהןקונטרס ויתאפק יוסף
חמ"דחש"דמכון לחקר אבותםקונטרס ויתהלך חנוך
ירושלים Jeruasalemתשס"טפנחסי, שמואלקונטרס וכל החיי"ם

בני ברקתשע"זסלושץ, מרדכי אליהו בן חיים משה אהרןקונטרס וכתבתם - 2 כר'
פקש Paksתרנ"ז - תרנ"טקוטנא, שלום בן אהרןקונטרס וכתורה יעשה - 2 כר'

חמ"דתשע"הבעילום שםקונטרס ולא תגרעו
רחובותחש"דאדלר, אליעזר ישראלקונטרס ולדבקה בו
טורנטותשע"בווייסברג, איסר זלמןקונטרס ולקח אזוב

בני ברקתשע"אזומר, אלעזר הכהןקונטרס ולקח אלעזר - א
ניו יורקחש"דבעילום שםקונטרס ולקחתם לכם כפות תמרים

בני ברקתשע"דמרמרוש, אברהם בן ישראלקונטרס ולקחתם לכם - ארבעת המינים
ירושליםתשע"המן, שלמהקונטרס ולרפואה שלימה

בני ברקתשע"בקצבורג, שמשוןקונטרס ומעשה ידינו כוננהו
ירושליםתשע"והראל, אוריאל יצחקקונטרס ומפליא לעשות

ירושליםתשס"דשוורץ, יואל בן אהרןקונטרס ומצדיקי הרבים ככוכבים
ירושלים Jeruasalemתשס"ואבידן, משהקונטרס ומקדשי תיראו

טבריהתשע"זנחמו, משה הכהןקונטרס ומשה עלה
ירושליםתשס"חהרוש, מיכאלקונטרס ומשלוח מנות

בית שמשתשע"טקבלו, יצחקקונטרס ומשם בארה - 2 כר'
בני ברקתשע"גשטיבל, מנחם פנחסקונטרס ומשפע מצות תפילין

תשס"חגיאת, מנחםקונטרס ומתוק האור
ירושלים Jeruasalemתשס"גפרצוביץ, שמעון מרדכיקונטרס ומתורתך תלמדני - 2 כר'

ליקוואדתשס"חגורליק, חיים צבי בן ברוך שמואל הכהן דויטשקונטרס ונסב הגבול - 3 כר'
ירושליםתשע"ומסילתי, יוסףקונטרס ונעלם דבר
תשע"טכהן, אברהםקונטרס ונקדשתי
ירושלים Jeruasalemתשס"גוינר, משה בן יהונתן שמואלקונטרס ונרי שמה

מודיעין עיליתחש"דפרלמוטר, יצחק אייזיק בן חיים אלעזרקונטרס ונשמח במצותיך
ירושליםחש"דביסמוט, יהושעקונטרס ונשמחה בו

חמ"דתשס"חכהן, יוסף שלמהקונטרס ונשמרת מכל דבר רע
ירושלים Jeruasalemתשע"האבידן, שמעוןקונטרס ונשמרתם מאד לנפשכם

מודיעין עיליתתשס"זפרסר, יוסף שמעון בן משה חייםקונטרס ונתן בידה
ניו יורקתש"פמזרחי, דוד בן יוסףקונטרס וסמך ידו

ירושליםתשמ"חועד להנצחת קדושי פוליסה וואהליןקונטרס ועד דור ודור אמונתו



חמ"דתשע"זבעילום שםקונטרס ועד טוב
ניו יורקתשס"טקנאפפלער, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתליקונטרס ועינינו מאירות - א
בני ברקתשס"דשטרן, ברוך בן אוריקונטרס ועשו להם ציצית
ירושליםתש"פלנגזם, חייםקונטרס ועשו לי מקדש
חמ"דחש"דקליימן, שניאור זלמןקונטרס ועשית פסח

מודיעין עיליתתשס"הפרסר, יוסף שמעון בן משה חייםקונטרס ופרשו השמלה
בני ברקתשס"דבעלזא מכנובקאקונטרס וצדיקים ישמחו

טבריהתשע"דנחמו, משה הכהןקונטרס וציוותי את ברכתי (מהדורה יז)
חמ"דתש"פפלדמן, אהרן בן שמואל הלויקונטרס וקווי ה' יחליפו כח
רכסיםתשע"טלוגאסי, אברהםקונטרס וקולי בא בדממה

בני ברקתשפ"אמכון אהבת אמתקונטרס וקנה לך חבר
חמ"דתשס"זישיבת שער אליעזר קרעטשניףקונטרס וקראת לשבת עונג
חמ"דתשס"חכהן, יוסף שלמהקונטרס וקראת לשבת עונג
חמ"דחש"דרוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבקונטרס וקראת לשבת עונג

בני ברקתשס"גהרט, משולם בן נתן נטע - קנייבסקי, שמריהו יוסףקונטרס ורפא ירפא
ניו יורקתשע"בחיים בן שלמה מצ'רנוביץקונטרס ושבתי בבית ה'

חמ"דתש"פיעבץ, יהודה אריהקונטרס ושמחתם לפני ה'
ניו יורקתשע"האבראהאם, יואלקונטרס ושמרת את המצות

בני ברקתשע"זסלושץ, מרדכי אליהו בן חיים משה אהרןקונטרס ושמרתם
בני ברקתשע"טבן נון, יצחק בן משהקונטרס ושפני טמוני חול
בני ברקתש"פסופר, עקיבא משה בן יוחנןקונטרס ותעצר המגפה

ירושליםתשע"זארז, אליהוקונטרס ותשובתו הרמתה
מנצ'סטרחש"דראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןקונטרס ותשר דבורה - 2 כר'

ירושליםתשל"גישיבת חברת אהבת שלוםקונטרס ותתפלל חנה
חש"דתשס"דכהן עראקי, אלעדקונטרס זאת החיה

ירושלים Jeruasalemתשע"גיונה, ינוןקונטרס זאת התורה לא תהיה מוחלפת
לייקוואדתשע"גהכהן, יחזקאל ברוך בן יוסף יוחנןקונטרס זבד טוב

חמ"דתשע"גחש"מקונטרס זבח הפסח
מקסיקותש"סדבאח, יצחק בן יונהקונטרס זבח יצחק
ירושליםתשס"טאייכנשטיין, צבי הירשקונטרס זבח פסח
מודיעין עיליתתשע"וחיימזון, יואלקונטרס זבחי ההוד
ירושלים Jeruasalemתשס"וקבץ, אבנר בן ציוןקונטרס זבחי תודה
חמ"דתשע"טשחר, יוסף בן אוריקונטרס זבחי תרועה
מודיעין עיליתתשע"טסובל, שמואלקונטרס זבינא חריפא
חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס זה כל האדם



בני ברקתשע"חמוסדות פולנאהקונטרס זה ספר תולדות אדם
בני ברקתשנ"זשטינברג, יואל בן  חיים מאיר יחיאל הלויקונטרס זהב המלאכה
ירושליםתשע"דחש"מקונטרס זהב ולבונה
בני ברקתשע"חכהן, נחוםקונטרס זהב טהור
ירושליםחש"דגוטליב, אברהםקונטרס זהר השבת
ביתר עיליתחש"דגוטרמאן, משה צבי בן שמעון שלמהקונטרס זיו שושנים
ירושלים Jeruasalemתשע"דאבידן, משהקונטרס זיכוי הרבים
אשדודתשנ"הנחמני, יגאל בן גבריאלקונטרס זיקת יבמין

בני ברקתש"סרוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרקונטרס זכור ברית אברהם ועקידת יצחק
ביתר עיליתתשע"זהררי-רפול, יוסף בן שלמהקונטרס זכור זאת ליעקב
ירושליםתשס"אליקוט גדרי וסייגי החינוך הטהורקונטרס זכור ימות עולם
חמ"דתש"פאנגל, אברהם יששכר (עליו)קונטרס זכור לאברהם
ירושליםתשע"זהשל, אברהם יהושעקונטרס זכור לאברהם
ירושלים Jeruasalemתשמ"הלזכרו של רבי אברהם ברוך דייטשקונטרס זכור לאברהם
בני ברקתשס"וקובץקונטרס זכור לאברהם
חמ"דתשע"ברביבו, אברהםקונטרס זכור לאברהם

ירושליםתשע"דולס, זכריה דודקונטרס זכור לדוד - כתיבת חידו"ת
ירושליםחש"דבעילום שםקונטרס זכור

ירושליםתשנ"הקצין, יעקב ש.קונטרס זכות אבות
חמ"דתש"פרוטמן, שלוםקונטרס זכות אבות
ירושליםתרנ"דחיים יצחק אהרן מוילקומירקונטרס זכות הרבים
בני ברקתשס"גכהן, אהרן בן דוד יוסףקונטרס זכר אהרן
חמ"דחש"דאייבשיץ, אלחנן דב צבי בן מרדכי בונםקונטרס זכר אלחנן

חמ"דתש"פגולדברג, אשר יצחקקונטרס זכר ברוך - 4 כר'
מודיעין עיליתתש"פטולנפלד, דוד בן שמואלקונטרס זכר דבר

נתניהתשע"זארנפלד, יעקב שלוםקונטרס זכר זאת ליעקב
בלטימורתשנ"דישיבת נר ישראלקונטרס זכר לאברהם
לונדוןתשנ"בשטרן, יעקבקונטרס זכר ליעקב

ירושלים Jeruasalemתשס"גפייבלזון, אליהו מאיר בן שמואל אביגדורקונטרס זכר ליציאת מצרים
בני ברקתשמ"בלזכר רבי משה טשינגלקונטרס זכר משה

ירושליםתשס"וקונטרס זכר נפלאותיוקונטרס זכר נפלאותיו
אופקיםחש"דבעילום שםקונטרס זכר שלום - כתובות

מודיעין עיליתתשנ"טדרשן, אריאל בן אליהוקונטרס זכר שמעון
בני ברקתשע"ולזכר רבי יעקב הרטמןקונטרס זכרו יעקב
ניו יורקתש"עגערמאן, נחום מאירקונטרס זכרון אבות



באר יעקבתשס"זשפירא, אהרן בן משה שמואלקונטרס זכרון אהל משה
ניו יורקתשנ"הישיבת בית מאיר ניו יורקקונטרס זכרון אליהו

ניו יורקתשנ"המכון זכרון אלימלך שע"י ישיבת בית מאירקונטרס זכרון אלימלך
ירושלים Jeruasalemתשע"גמנדה, רפאלקונטרס זכרון אליעזר

ליקוודתשע"דאשקר, יוסף חי הכהןקונטרס זכרון אסתר - בבא קמא
בני ברקתשפ"אפדלון, חןקונטרס זכרון בספר
ירושליםתשס"זספר זכרוןקונטרס זכרון הלווים
ירושליםתשע"גקובץ זכרוןקונטרס זכרון הלל
ירושליםתשע"גמנדה, רפאלקונטרס זכרון חיים

קרית ספרתש"סרוטשילד, מאירקונטרס זכרון חנה - פורים
בני ברקתשס"זחרך, יצחק זאב בן מאיר שמחה הכהןקונטרס זכרון יוסף - 4 כר'

בני ברקחש"דחרך, יצחק זאבקונטרס זכרון יוסף - חג השבועות
בני ברקתשנ"גלזכר רבי יעקב בן ציון רוטנרקונטרס זכרון יעב"ץ
ירושליםתשס"וישיבת אור המאירקונטרס זכרון יעקב

בני ברקתשמ"חלזכר רבי יצחק צבי פרייקונטרס זכרון יצחק ירנן
ירושליםתשנ"הישיבת הר"ןקונטרס זכרון להרבנית הצדקנית מרת שינא חיה אלישיב

תל אביבתשנ"גקונטרס זכרון ליום השנה העשרים לפטירת הרב מאיר שצרנסקי ז"ל
ירושליםתשכ"גתלמידי ישיבת תפארת צביקונטרס זכרון למורנו ורבנו הגה"צ רבי יחזקאל פרצוביץ

בני ברקתשנ"גמגיד, מאירקונטרס זכרון מאיר
חיפהתשנ"והישיבה הגדולה אור שמחה דחסידי גורקונטרס זכרון מנחם
ירושליםתשע"אקויפמאן, יעקב צביקונטרס זכרון מנחם
ירושליםתשע"אמזרחי, נסים נתנאל בן אליהו יוסףקונטרס זכרון מרדכי
לונדוןתשס"טליטש-רוזנבוים, עזריאל הלויקונטרס זכרון משה
ירושליםתשנ"חכולל עמק ברכהקונטרס זכרון נפתלי
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"דברגר, יהושע דודקונטרס זכרון רפאל
בני ברקתשכ"דברזם, שאולקונטרס זכרון שאול

ירושליםתשנ"חקובץ זכרוןקונטרס זכרון של הרב שמואל גרינפלד זצ"ל
בני ברקתשנ"דמוסדות אשלגקונטרס זכרון שלמה

חמ"דתשע"זמשפחת היילפריןקונטרס זכרון - עטרת צבי
תל אביבתשנ"גספר זכרוןקונטרס זכרון

ניו יורק1988שטרן, דוד לייבקונטרס זמירות חוקיך - האשל ברמה
ירושליםישיבת עטרת התורהקונטרס זמן גאולתנו

חמ"דתשמ"טבר חיים, דוד חנוך יצחק  בן חיים רפאלקונטרס זמן הדלקת נר חנוכה
חמ"דתש"פרבינוביץ, רפאל אלחנןקונטרס זמן הפדיון

ירושלים Jeruasalemחש"די.ד. נ.כקונטרס זמן הראוי למילה



בני ברקתשע"זזכריש, אלעזרקונטרס זמן שמחתנו
ירושליםתשע"חבן דוד, שילה בן דרורקונטרס זמנים ומועדים - חנוכה

בני ברקחש"דברקוביץ, חייםקונטרס זריקת יד
ירושליםתשע"וכהן, מאורקונטרס זרע ברך ה'
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"דבוסל, רפאל ברוךקונטרס זרע ברך
חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס זרע יעקב
ירושלים Jeruasalemתשע"הקובץ, כולל זרע מרדכיקונטרס זרע מרדכי
ליקוודחש"דרוזנברג, יהושע בן משהקונטרס ח"י יודוך

מודיעין עיליתתשע"הלימאן, חיים דוב בן יוסף מתתיהוקונטרס חבורות בהלכות איסור והיתר
מודיעין עיליתחש"דלימאן, חיים דוב בן יוסף מתתיהוקונטרס חבורות בהלכות נדה
מודיעין עיליתתשע"חלימאן, חיים דוב בן יוסף מתתיהוקונטרס חבורות בהלכות שבת

ירושלים Jeruasalemתשע"הישיבת שערי שמחהקונטרס חבורות והערות - זבחים
ירושליםתשע"הגוטליב, אברהםקונטרס חבורות שנת השבע

בני ברקתשע"אגינזבורג, חיים ירוחם בן אפרים מרדכיקונטרס חבורת קדשים
ירושליםתשנ"הברנד, שמואל בן חייםקונטרס חג המצות - 2 כר'

ירושליםתשנ"דוויינפלד, יחזקאל שרגא בן אברהםקונטרס חג המצות
newקונטרס חג הסוכות בסוכות תשבו שבעת ימים

ירושליםתשנ"אברנד, שמואל בן חייםקונטרס חג הסוכות
טבריהתשע"זנחמו, משה הכהןקונטרס חג השבועות ויום טוב

חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס חג השבועות
בני ברקתשס"חצלר, שמואלקונטרס חג השבועות
קרית ארבעתשס"חליאור, דבקונטרס חגי תשרי

בני ברקתשמ"הלוי, אברהםקונטרס חגים ומועדים כהלכתם
חמ"דחש"דפלמן, אליהו יהודהקונטרס חדאי נפשאי - נדרים

קרית ספרתש"פישיבת כנסת יצחק - קרית ספרקונטרס חדוותא דילי - פ"ק דפסחים
ישיבת כנסת יצחק קרית ספרקונטרס חדוותא דשמעתתא - עבד כנעני

בני ברקתשנ"ואריאל, יעקב אריה בן משהקונטרס חדות יו"ט - ביצה
ירושליםחש"דמהודר, אברהם בן יעקב הלויקונטרס חדש נפלא

ירושלים Jeruasalemתש"עקובץקונטרס חדשים גם ישנים
בני ברק Bene Berakתשנ"הבעילום שםקונטרס חובת המקרא
ביתר עיליתתשע"חהררי רפול, יוסף בן שלמהקונטרס חודש ושבת

בית שמשתשע"דפרץ, נדבקונטרס חודש שלם - ר"ח וברכת הלבנה
חמ"דתשס"גבעילום שםקונטרס חוות צבי

אשכנזי, חיים בן משהקונטרס חוט המשולש
בני ברקתשע"טזכותא, חיים בן אברהםקונטרס חוט השני



ירושליםתשס"חווייל, אברהם צביקונטרס חולה בשבת
קרית ספרתשע"האדלר, מנחםקונטרס חולין

בית שמשתשפ"ארוטנר, נחמן בן יוסף יהודאקונטרס חומש סעודה כהלכה
לונדוןתשנ"אהורביץ, יהודהקונטרס חומת יהודה על חומת אנך

ירושליםתשע"געג'מי, בנימיןקונטרס חופת בנימין
בני ברק Bene Berakתשע"זפריעדמאן, יחיאל מיכל אברהםקונטרס חוקים להורותם

בני ברקתשע"חאשכנזי, חיים בן משהקונטרס חוקת הפסח
בני ברקתשע"זאשכנזי, חייםקונטרס חוקת הפסח
ירושליםתשל"חבריזל, אלעזרקונטרס חוקת ישראל

מודיעין עיליתתשס"זמיטלמן, אהרןקונטרס חושן אהרן - 2 כר'
בני ברקתשס"גאדלשטיין, גרשוןקונטרס חותמו של כהן גדול- חנוכה

ירושליםתשס"בקאהן, שמואל יעקב בן אברהם יצחקקונטרס חותמו של כהן
ירושליםתשנ"טטולידאנו, יעקב בן ברוךקונטרס חזון ברוך

ירושליםתשס"בגולדשמידט, ישעיהוקונטרס חזון ישעיהו
ירושליםתשע"גבחבוט, אליהו בן יהודהקונטרס חזור ושושן - 4 כר'

ירושליםתשמ"טחסידי ברסלבקונטרס חזק עצמך
ירושלים Jeruasalemתשע"בקובץ ישיבת קמניץקונטרס חזקת הבית - ע"פ חזקת הבתים

מודיעין עיליתתשע"ורייזנר, אהרןקונטרס חזקת נזיקין ותשמישים
אשדודתש"פמירילאשוילי, יצחקקונטרס חזרת מתוק
בני ברק Bene Berakתשע"העמרם, אריה - קלויזנר, משה מאירקונטרס חזרת רבית
ירושליםתשע"בהנקין, יהודה הרצל בן אברהם הללקונטרס חיבה יתירה

גליק, יצחקקונטרס חיבור בגדר קנין הקידושין
גליק, יצחקקונטרס חיבור בענין קניני היבום

חמ"דתשע"גאדלר, מנחםקונטרס חיבת הקודש
חמ"דתשע"גבעילום שםקונטרס חיבת הקודש - שליח ציבור

מודיעין עיליתתש"פגולדשמידט, טוביהקונטרס חיבת התורה
חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס חיבת חשדא

ירושלים Jeruasalemתשע"הישיבת אמרי משהקונטרס חידו"ת בית שלום אהרן
תשע"הנשר, בניהוקונטרס חידו"ת על מסכת בבא מציעא
תשע"גנשר, בניהוקונטרס חידו"ת על מסכת בבא קמא

ירושליםתשע"גאייזנברג, דודקונטרס חידו"ת - 4 כר'
ירושליםתשנ"וגליק, אליהו בן ישראל מנחם מנדלקונטרס חידו"ת

לייקוואדתש"עוולפסון, ישראל איסרקונטרס חידו"ת - 2 כר'
ירושליםחש"דלנדא, ישראלקונטרס חידו"ת - פרק איזהו נשך

חמ"דתשע"הישיבת מנחת יצחקקונטרס חידודא דמציעתא



רכסיםתשס"חפרץ, דוד בן מימוןקונטרס חידודי התורה - 5 כר'
ירושליםתשמ"הקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלקונטרס חידושי מרן הגר"ח קנייבסקי - פורים

ירושליםתשע"טישיבה לצעירים - רמותקונטרס חידושי תורה בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר
ניו יורקחש"דטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאקונטרס חידושי תורה ודרשות
בני ברק Bene Berakתשע"דארזי, דודקונטרס חידושי תורה - 3 כר'
בני ברקתש"כטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאקונטרס חידושי תורה - 6 כר'

ניו יורקתשע"זטייטלבוים,קונטרס חידושי תורה - תולדות
גייטסהעדתשמ"זראזענבוים, עזריאלקונטרס חידושי תורה

ירושליםתשס"הפישר, שמואל חיים בן יעקב שלוםקונטרס חידושים וביאורים בכמה ענינים
ירושלים Jeruasalemחש"דוואלקין, משה יואל בן שמואל דודקונטרס חידושים וביאורים על רמב"ם חמץ ומצה

בני ברקתשכ"גכ"ץ, אברהם שלמה בן אליהו הכהןקונטרס חידושים ופלפולים בסוגיא ירך
גייטסדתשע"זדומברובסקי, דודקונטרס חידושים על מסכת שבת

ירושליםתשס"חשילוני, מיכאל מנחם בן יצחקקונטרס חיוב מצוות הזמניות קודם זמן המצוה
ירושליםתשס"באוהב ציון, יצחק בן מרדכיקונטרס חיוב נשים בברכת הגומל

בני ברקחש"דגרליץ, שמואלקונטרס חיובי גניבה וגזילה
בית שמשתשע"טבעילום שםקונטרס חיובי נזיקין

בני ברקחש"דאורטנר, דוב בערישקונטרס חיזוק בתפילה
לונדוןתשע"אלאווען, מנחם מענדלקונטרס חיזוק למלמד

בן שמעון, אשר חייםקונטרס חיי אשר
ירושליםתשל"ותשובות וחידושים ממאורי הדורותקונטרס חיי יוסף
חמ"דתשע"הצוקר, יעקב ישראל בן יחיאל מאירקונטרס חיי יעקב

חמ"דחש"דגליק, יוסףקונטרס חיי שמעון - אבילות החורבן
בני ברקתשנ"זקולדצקי, דוד אליהו בן אברהםקונטרס חיים וחסד
בני ברקקרויס, חיים בן ישעיהוקונטרס חיים וחסד
ירושלים Jeruasalemתשס"חכהן, שמואלקונטרס חיים ועוז

בני ברקתשע"הלורבר, אברהםקונטרס חיים טובים - עירובין
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס חיים כהלכה - 2 כר'

חמ"דחש"דבהר"י, גדעוןקונטרס חילים לתורה
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גגוטרמאן, אהרן מנחם בן שלמה יהושע דודקונטרס חינוך הבנים <מאמר לגדל הבנים לתוה"ק>

אשדודתשנ"דגרוס, שמואל דוד הכהןקונטרס חינוך הבנים - נר מצוה ותורה אור
ירושליםתשע"גלסר, ישי בן דוד יעקבקונטרס חירות עולם

בית אלתשס"זכהן, בנימין זאב בן שמואלקונטרס חכם בחכמתו
בני ברקתשס"חרוזנברגר, יהושע הלויקונטרס חכמה ובינה
בית שמשתשע"ואייזנבאך, אברהםקונטרס חכמה נפלאה

מודיעין עיליתתשס"ההופמן, יעקב ישראלקונטרס חלוץ הנעל - סדר החליצה



חמ"דחש"דברייטער, יצחקקונטרס חלוקי הנחל
חמ"דתשע"חלבנון, ישראל אריה בן אליהו אליעזרקונטרס חלזון הפורפרא

חמ"דתשע"דברייש, חייםקונטרס חלקת חיים - 2 כר'
בית שמשתשע"חאסרף, יעקבקונטרס חלקת יעקב
קופמן, עמרם - בינדיגר, שלמהקונטרס חלת תודה

בני ברקחש"דלוי, יחזקאלקונטרס חלת תרומה
בני ברקתשס"דשפיגל, טוביהקונטרס חמדה טובה

בני ברקתשנ"וגריידינגר, אפרים בן שמחה בוניםקונטרס חמדה לשלמה
גבעת זאב החדשהתשע"חדולני, חיים מרדכי הכהןקונטרס חמדת אברהם - 7 כר'

ביתר עיליתתשע"זסטולבך, דניאל אהרןקונטרס חמדת דניאל - 3 כר'
ירושליםתשפ"ארבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לויקונטרס חמדת התורה - 3 כר'

בני ברק Bene Berakתשנ"זקונטרס חמדת ימיםקונטרס חמדת ימים
חמ"דחש"דשאדי, בניקונטרס חמדת לבבי

בני ברקתשע"ודיין, משה שמואלקונטרס חמדת משה - 3 כר'
ניו יורקחש"דוולף, אליהוקונטרס חמה בברכתה ובדיניה
בני ברקתשס"חצלר, שמואלקונטרס חמישה עשר בשבט

ירושליםתשמ"חשוורץ, יואל בן אהרןקונטרס חמץ משהו
חמ"דחש"דקאופר, דודקונטרס חמשה עשר באב

ירושליםתשע"גפטרפרוינד, מרדכי הלויקונטרס חן מרים
בני ברקתשס"בעובד, אפריםקונטרס חנוך ילדים
בני ברקתשס"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - יברקונטרס חנוך לנער

ירושלים Jeruasalemתשס"חסיאני, שלום מאיר בן ניסיםקונטרס חנוכה בישיבה
ירושליםתשנ"בטורצין, חיים אהרן בן יצחק יונהקונטרס חנוכה ומגילה

ירושליםתש"נחדש, מאיר בן בן ציון הלויקונטרס חנוכה
בני ברקתשכ"הטרכטמן, בנימין יצחק בן משהקונטרס חנוכה

ירושליםתשע"גרייכמן, רפאל יצחקקונטרס חנוכת הבית
מעלה אדומיםתשע"באדלר, מנחםקונטרס חנוכת התורה

אלעדתשע"גרוטר, חיים בן אהרן ישעיהקונטרס חנוניך חלץ ממסגרים
בני ברקתשע"גרפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןקונטרס חננו ועננו - י"ג מידות
אשדודתש"עבעילום שםקונטרס חסד לאברהם - 6 כר'

מונטריאולתש"עדרייזין, אהרןקונטרס חסד לאברהם
עמנואלתשע"חברנד, יצחק בן וולף זאבקונטרס חצוצרות מלחמה

ירושליםתשע"בזנגר, אברהם בן יום טובקונטרס חצר אברהם
נתניהתשע"בארביב, אלוןקונטרס חקת הפסח - 3 כר'

ירושליםתשס"הקפלן, אברהם בן נפתלי הכהןקונטרס חרושת אבן



בני ברקתש"פלורבר, בן ציוןקונטרס חשבון הנפש - בכתיבה
מנצ'סטרתשע"הקערן, אברהם ישראל טוביהקונטרס חשבתי דרכי

חמ"דחש"דשור, ש.פ. דודקונטרס חשמל בשבת ולחולה
ירושליםחש"דשאהן, יוסף אלימלך משה בן שלמה זלמןקונטרס טבילה בשבת
בני ברקתשס"חברייש, אהרן בן שאולקונטרס טהר גברא
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס טהר יומא

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס טהרת הלב
גליק, יעקבקונטרס טהרת המקוה
ירושלים Jeruasalemתשס"גבעילום שםקונטרס טהרת יוחסין
קרית אתאתש"עשולזינגר, טוביה הלויקונטרס טוב הארץ
בני ברקתשס"השפיגל, טוביהקונטרס טוב וחסד
בני ברקתש"עשפיגל, טוביהקונטרס טוב וסלח

בני ברקתשע"זברזל, יוסף צביקונטרס טוב להודות לה'
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס טוב רואי

מודיעין עיליתתשס"טקלרברג, עזרא יוסף הלויקונטרס טובים מאורות
מלוביצקי, חייםקונטרס טיול בפרד"ס

חמ"דחש"דויזנפלד, שמעון יוסף הכהןקונטרס טיפה מים
ירושליםתשס"טכהן, יאיר בן שמעוןקונטרס טירת כסף

ירושליםתשמ"וכהן, יאיר - הלר, אברהםקונטרס טל ומטר לברכה
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס טנא בכורים
בלושטיין, בונםקונטרס טעם החלב
ניו יורקתשע"דמייזליש, צבי הירשקונטרס טעם הצבי
בני ברקחש"דשטינברג, יואל בן  חיים מאיר יחיאל הלויקונטרס טעם עולם

בני ברקתשע"טבלוי, ישראל משהקונטרס טעמי משה - 5 כר'
תשע"הפחימא, מרדכי דניאלקונטרס י"ג המערכות
חמ"דתשע"בטננבאום, רפאל אהרןקונטרס י"ג למצוות

ירושליםיאקאב, יצחק אליעזרקונטרס י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם
חמ"דחש"דאדלר, מנחםקונטרס י"ח שעות
ירושליםתשע"ברודנסקי, אריה ליב בן יוחנןקונטרס יאיר להב
חמ"דתשע"טחוברת זכרון על הרה"צ ר' יאיר דוידסון זצ"לקונטרס יאיר נרו

חמ"דתש"פרוזנבלט, שמואל הללקונטרס יאיר שמועה
בני ברקתשע"בגולדברג, צבי בן ניסןקונטרס יבמות

חמ"דתשע"חnewקונטרס יבקשו מפיהו
בני ברקתשס"השטינברג, יואל בן  חיים מאיר יחיאל הלויקונטרס יברך הזבח
בני ברקתשע"גקפלינסקי, ישראל אליהו בן מרדכיקונטרס יגיעת בוקר



בני ברקתשס"חשטיגליץ, זאב אריה בן חיים אפרים נתןקונטרס יגל לבי בישועתך
ירושליםתשנ"ושכטר, אהרן בן שלום הלויקונטרס יד אהרן

ירושליםתשמ"זבנזימן, אליעזר ליפא בן דב מאירקונטרס יד אליעזר
ירושליםתשע"אשמעוני, יואב דןקונטרס יד בריבית

אשדודתשס"טאזולאי, דוד בן מקסיםקונטרס יד דוד
ירושליםתשס"זשכטר, יצחק דב בן שלום הלויקונטרס יד הלוי - שביעית
ירושליםתשע"אדע יונג, יוסף בן צביקונטרס יד יוסף - בראשית
מודיעין עיליתתשע"הטנצמן, ישראלקונטרס יד ישראל - 2 כר'

בני ברקחש"דברקוביץ, חייםקונטרס יד למתעסק
ירושליםתשע"חפרבשטיין, יוסףקונטרס יד לשבים
חמ"דתשע"חאברמובסקי, אליעזר בן מרדכיקונטרס יד נדרים
ירושלים Jeruasalemתשע"ופוגל, אהרן בן שלוםקונטרס יד שלום

ירושלים Jeruasalemתשע"האליאך, שלמה בן ישראלקונטרס יד שלמה - 2 כר'
בני ברקחש"דברקוביץ, חייםקונטרס ידא דמלאכות

בני ברקתשע"והלוי, אליהוקונטרס ידי אליהו
ירושליםתשע"וגוטשטיין, יוסף בן אברהם שלמהקונטרס ידי יוסף
חמ"דתשע"זטוויל, משה בן יצחק חיים הכהןקונטרס ידי משה

חמ"דחש"דבית מדרש מהרח"וקונטרס ידיעות חשובות בעניין הזמן הראוי להתחיל ללמו
ירושליםתשע"דשולזינגר, שמואל בן יצחקקונטרס ידיעת בית רבו
בני ברק Bene Berakתשע"זצארום, יהודהקונטרס ידיעת האמונה
מודיעין עיליתתשע"באומן, יעקב ישראלקונטרס ידיעת ישראל

ירושליםתשע"טפלינטנשטיין, צביקונטרס יהודה לצבאותם
מונסיתשכ"גוויינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגאקונטרס יהי אור - 2 כר'
בני ברקתשס"זמשפחת כהןקונטרס יובל לנישואין

בני ברקתשע"וחסידי אלכסנדרקונטרס יודו לה' חסדו - זמירות לל"ג בעומר
אומן, יחיאלקונטרס יודעי תרועה
בני ברק Bene Berakתשע"חשולזינגר, משה בן אלעזר הלויקונטרס יודעי תרועה
בני ברקתשס"זמשפחת סקולקונטרס יום חתונתו
ירושליםתשע"דשטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס יום חתונתו

מודיעין עליתתשע"זאדלר, מנחםקונטרס יום טוב שני - 2 כר'
חמ"דחש"דמשנת הגר"אקונטרס יום שכולו שבת
ניו יורקתשס"הקנאפפלער, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתליקונטרס יום שכולו שבת

בעילום שםקונטרס יום תרועה
חמ"דחש"דאומן, יחיאלקונטרס יומא טבא לרבנן
חמ"דחש"דדורלכר, אברהם חייםקונטרס יומא טבא לרבנן



ירושלים Jeruasalemתשס"הבעילום שםקונטרס יוסיף חיים
בני ברקתשע"טדימטמן, יונה יוסףקונטרס יוסיף לקח - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"הכהן, אוריקונטרס יוסף אהבה
מודיעין עיליתחש"דשפירא, יוסף אהרןקונטרס יוסף אור

חמ"דתשע"טפוזן, יוסף דב בן אברהםקונטרס יוסף דעת - 3 כר'
מודיעין עיליתתשע"הדימטמן, יונה יוסףקונטרס יוסף חן

בני ברקתשע"טברזל, יוסף צביקונטרס יוסף לקח
מודיעין עיליתתשע"הדימטמן, יונה יוסףקונטרס יוסף לקח - 2 כר'

חילו, יוסףקונטרס יוסף עליכם - 3 כר'
ירושליםחש"דערערא, יוסף יצחק בן שמואלקונטרס יוסף שיח
בני ברקתשע"זבעילום שםקונטרס יורנו בדרך

ניו יורקתשל"חסאסנע, מרדכי צבי בן יונה?קונטרס יושב תהלות ישראל
ירושלים Jerusalemתשל"בבריזל, אלעזר בן דוד אריהקונטרס יחוה דעת
רחובותתשנ"טחסידי קרעטשניףקונטרס יחוס אבות

בני ברקתשנ"השטיין, אפרים פישלקונטרס יחיד בהלכות אמירת תחנון ביחידות
ספר זכרוןקונטרס יחיד היה

ירושליםחש"דפריצקי, אברהם יעקב בן חייםקונטרס יחידה ליחדך
חמ"דתשע"דגבאי, בנימיןקונטרס יחלק שלל
לייקוודחש"דשכטר, זאבקונטרס יחלק שלל
בני ברקתש"עבעילום שםקונטרס יין הטוב

חמ"דתשע"טנוביק, יוסף חייםקונטרס יין הרקח - ב"ק
מודיעין עיליתחש"דיעקבזון, יעקב בן אברהםקונטרס יין מלכות (מכות, נדרים, שבועות-שתיים בתרא,
קרית ספרתשנ"טיעקבזון, יעקב בן אברהםקונטרס יין מלכות (פסחים ,ב"מ, שבועות-שבועת הדיינים

חמ"דתשע"וברטמן, משה בן שמעון מנחם מנדלקונטרס יכירנו לאחרים
בולטימורתשע"זרודרמן, יעקב יצחק הלויקונטרס ילוה אישי

יוסף, יצחק בן עובדיהקונטרס ילקוט יוסף - דיני פאה נכרית
ירושליםתש"לרוטשטיין, נחום בן חיים אברהם יצחקקונטרס ילקוט ענף עץ אבות

חמ"דחש"דקונטרס ים החכמהקונטרס ים החכמה
ירושלים Jeruasalemתשמ"זדייוויס, יהודה מאירקונטרס ים התורה

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"גפריד, ישראל משהקונטרס ים שמחה - עניני נישואין
בני ברקתשפ"אמקסימוב, אוריאלקונטרס ימי המ"ט מונים

ירושליםתשנ"חהבלין, אברהם יצחקקונטרס ימי הפורים בזמנם
חמ"דחש"דימי הרחמים והסליחותקונטרס ימי הרחמים והסליחות

באר יעקבתשל"דישיבת באר יעקבקונטרס ימי הרצון
באר יעקבתשל"דמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבקונטרס ימי הרצון



בני ברקתשנ"דשכטר, ישעיה בן ישראל אברהםקונטרס ימי השביעית
ירושליםתש"פבדיאב, יניבקונטרס ימי השובבי"ם
בני ברקתשנ"טגולדשטוף, יאירקונטרס ימי רצון - אלול

ירושליםתשנ"גליטש-רוזנבוים, משה חיים סג"לקונטרס ימין ישראל
לייקאוודחש"דעפ"י אגרות הקה"יקונטרס יסוד החיים

תשע"חוילנר, אברהםקונטרס יסוד החסידות
חמ"דמ.מקונטרס יסוד מאיר

מודיעין עיליתחש"דרוקח, שלמה לייבקונטרס יסודות בהלכות מקוה
ירושליםתשע"וביליצר, מרדכיקונטרס יסודות הלכות יום טוב

חמ"דחש"דשלאמע, שמואל אשרקונטרס יסודות העיקרים
ניו יורקתשע"זוויס, יעקב בן דוד יואלקונטרס יעמוד

ירושליםתשס"טלאנג, יעקבקונטרס יעקב שיחי
בני ברקתשס"וראנד, ישראלקונטרס יערב עליו שיחי
ניו יורקניימאן, שמואל בן אברהם ניסןקונטרס יצא אדם לפעלו
בני ברקתשס"זוינברג, מנחם (עורך)קונטרס יקרא דאורייתא

ניו יורק New Yorkתשנ"דגולדשטיין, רפאלקונטרס יקרא דשבתא - 2 כר'
ירושליםתשס"זפרבשטיין, יוסףקונטרס ירח איתנים - בענייני ראש השנה, יום הכיפורים

בני ברקתשע"אשפירא, ברוך מרדכיקונטרס ירח איתנים
ניו יורקתשי"בהוטנר, יצחק בן חיים יואלקונטרס ירח האיתנים - 2 כר'

חמ"דחש"דזילבר, מיכלקונטרס ירח האיתנים
מודיעין עיליתתשע"ומיטלמן, אהרןקונטרס ירח האיתנים
ירושליםתשס"וקאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתו"א)קונטרס ירח האיתנים

ניו ג'רסיתשע"באדלר, אלחנן אשר הכהןקונטרס ירח טוב
בני ברקתשנ"דקובץקונטרס יריעות שלמה

מודיעין עיליתתשע"חיונגרמן, יעקב ישראל בן דוד ידידיהקונטרס יש לעיין
מודיעין עיליתתשע"ופזריני, דודקונטרס יש לעיין

ירושליםתשע"טאפלבויים, דוב בער בן משה רפאלקונטרס ישא מדברותיך - 3 כר'
ירושליםתשע"זאפלבוים, דוב בער בן משה רפאלקונטרס ישא מדברותיך - סנדקאות
ליקוודתשע"אברוננער, יהושע שמשוןקונטרס ישב אהלים על עניני פורים

ירושליםתשע"זלרפליד, יהושע שמחהקונטרס ישב ממלי - גיטין
ניו יורקתשפ"אכ"ץ, משה בן יוסף דוב הכהןקונטרס ישובי סוכה
בני ברקתש"עקמניץ, יהודה בן יצחקקונטרס ישולם נדר

ירושלים Jeruasalemתשע"אכהן, ינון יחזקאל בן אבנרקונטרס ישועות ונחמות
בני ברקתשנ"וזוגא דבי רבנןקונטרס ישועת יחזקאל המלא

תל אביב Tel Avivחש"דישיבת בית הזמנים ישועת יחזקאלקונטרס ישועת יחזקאל



לוצרןתשע"זישיבת לוצרןקונטרס ישיבה על קברו - הערות בדברי התשב"ץ
ירושליםתשע"טסתהון דבאח, ישראל אליהו בנימיןקונטרס ישיר ישראל
חמ"דתשפ"אנפתלי, חיים אריאל בן אברהם שאול הלויקונטרס ישמח אב

ירושליםתשס"דחביב, ישראל בן יחזקאלקונטרס ישמח ישראל
ירושלים Jeruasalemתשע"גרוזנטל, אברהם דבקונטרס ישמח משה במתנת חלקו

פתח תקוהתשכ"חמילר, שלמה בן דוד אלימלךקונטרס ישמח שמה
בני ברקתשע"בכהן, יוסף שלמה בן משהקונטרס ישמחו במלכותך

חמ"דתשע"וקונטרס ישמרו דעת
צפתתשע"טאביחצירא, דן בנימיןקונטרס ישע ימינו

ניו יורקתשע"ובעילום שםקונטרס ישראל הקדושים
ירושליםתשע"הלינצ'נר, שלמהקונטרס ישראל ועמלק

חמ"דתשס"חיהודי, יגאלקונטרס ישראל לסגולתו
חמ"דתשנ"טראטה, ישראל חיים ב"ר שמואל אליעזרקונטרס ישרת חיים

ירושליםתשל"ובעילום שםקונטרס כ"א אב ליומא דהילולא של מהר"א מבעלז
ירושלים Jeruasalemחש"דמכון להוצאת ספרי חינוךקונטרס כ"ב מר-חשון

נחמן בן שמחה מברסלב (מלוקט מכתביו)קונטרס כ"ב פרקים במבחר נושאים
ירושלים Jeruasalemתשע"ושטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביקונטרס כאיל תערוג - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"גאבידן, משהקונטרס כבוד אב ואם
ירושליםתשס"דשמואלי, מאיר דוד בן שלוםקונטרס כבוד בית הכנסת ובית המדרש

ירושליםתשי"טבעילום שםקונטרס כבוד החיים
ירושליםתשנ"טבעילום שםקונטרס כבוד התורה
אשדודתשע"חכולל ברכי יוסףקונטרס כבוד והדר

מודיעין עיליתתשע"באמויאל, אהרן בן יוסףקונטרס כבוש כמבושל
ירושליםתשע"ושטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס כגמול עלי אמו

רחובותתשע"זאדלר, אליעזר ישראלקונטרס כה תאמר לבית יעקב
בני ברקתשע"אועד הרבנים משמרת החייםקונטרס כה תאמר לבית יעקב

ירושלים Jeruasalemתשל"באייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעקונטרס כוונת התפילה
חמ"דתשע"טזר, שמעוןקונטרס כוכבי אור
רמת השרוןתש"פמשפחת רכלקונטרס כוכבי אור

חש"דחש"דטאוב, יהודהקונטרס כונת הצום ביום הכיפורים
בני ברקתשע"דכהן, חיים עוזר בן אהרןקונטרס כוס ראשון

ירושלים Jeruasalemתשע"האלבק, חנוךקונטרס כוס של ברכה
חיפהתשע"ושפירא, שלמהקונטרס כוס של ברכה
בני ברקתשע"דשרון, נתןקונטרס כוס של ברכה

מודיעין עיליתתשע"דרייזנר, אהרןקונטרס כופין על מידת סדום



חמ"Sתשע"הלזכר הרבנית קרליץ ע"הקונטרס כחוט השני שפתותיך
ירושלים Jeruasalemתשע"זלב, אהרן בן אליהוקונטרס כי אני הכבדתי את לבו

ירושלים Jeruasalemתשע"דאבידן, משהקונטרס כי אתה עמדי
ירושלים Jeruasalemתשע"זיוסף, דוד בן עובדיהקונטרס כי בא השמש

ירושלים Jeruasalemתשע"באבידן, משהקונטרס כי באו בנים עד משבר
בני ברקתשס"הלופט, אפריםקונטרס כי דבר ה' בזה

ירושליםתשס"ארויד, שלמה אפריםקונטרס כי היא חכמתכם ובינתכם
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס כי הם חיינו - 2 כר'

חמ"דתשע"זהופמן, יוסף בן שלמה צדוקקונטרס כי הם חיינו
לונדון,תשע"אכולל נצח ישראל לונדוןקונטרס כי יצפנני בסכה

פלמן, אהרן נפתליקונטרס כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו
ראשון לציוןתשס"זמוסדות נזר ישראלקונטרס כיבוד אב ואם
אשדודתשס"אכהן, יוסף בן מאירקונטרס כיבוד הורים
מודיעין עיליתתש"עלייטר, משה חייםקונטרס כיד המלך

קונטרס כיכר לאדן - אדני השדה
בני ברקתשע"אביטון, שמעון בן חיים - ביטון, חיים בן שמעוןקונטרס כיסוי הדם
אלעדתשע"זרוטר, חיים בן אהרן ישעיהקונטרס כיצד בודקין

ניו יורקתשע"הבן דיין, אלון מרדכיקונטרס כיצד זוכים לעולם הבא
רכסיםתשע"דחיימי, יצחק בן אוריאלקונטרס כיצד מברכין
בני ברקתשע"חקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלקונטרס כיצד מברכין

כרמיאלתשס"דמפעל המסכתותקונטרס כך דרכה של תורה
חמ"דתשע"טבעילום שםקונטרס כל באיה לא ישובון - הנה באהל

ביתר עיליתתשע"טהירשמן, יוסף צביקונטרס כל מדרשי נס החנוכה
ירושלים Jeruasalemתשע"באבידן, משהקונטרס כל עמל האדם לפיהו

שיקגותשע"בגארדין, צבי דודקונטרס כל קבוצי קהל בודאי מודים
בני ברקתשס"חגרוס, מרדכי בן צדוקקונטרס כלולות חתנים

קרית אתאתשמ"גלמברגר, משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבובקונטרס כלי גולה
בני ברקתשע"דליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבקונטרס כלי מלכות

חמ"דתש"פי.ל.שקונטרס כליות יזמרו לשמך
רכסיםתשע"האיתן, אהרן בן יצחק אייזיקקונטרס כללא בתרא
פתח תקווהתש"פיזדי, אברהם בן יוסףקונטרס כללי אבידה

פתח תקווהתשע"זיזדי, אברהם בן יוסףקונטרס כללי אסמכתא
בני ברקתשע"דאטינגר, יהודה ליב בן ברוך מרדכיקונטרס כללי דפנות

בני ברקתשע"גזליכה,יוסף - ידידיה, ישראלקונטרס כללי הקריאה - 2 כר'
ירושליםתשע"גחש"מקונטרס כללי ספק טומאה ברה"י וברה"ר



ליקוואודתשס"טדרשה בביהמ"ד דחסידי וויזניץקונטרס כמה קשה מחלוקת
מודיעין עיליתתשנ"בישיבת כנסת בית יצחקקונטרס כנסת בית יצחק

ירושליםתשס"בגולדמינץ, אברהם יעקבקונטרס כנפי יונה
חמ"דתשע"וכהן, רחמים בן מרדכיקונטרס כסף טהור

ביתר עליתתשע"זברים, יהודה אריהקונטרס כסף צרוף - 2 כר'
בני ברקתשס"דלוינגר, שמעון הלויקונטרס כסף צרוף - 5 כר'

בית שמשתשס"הלובצקי, יחיאל מיכלקונטרס כף הדן
ירושליםתשל"בהלוי, יעקב בן אברהם יצחקקונטרס כפתור ופרח - ב
ניו יורקתשמ"אציננער, גבריאלקונטרס כצאת השמש
בני ברקתש"ספאלי, אליהו בן נחקונטרס כצבי וכאיל
ביתר עיליתגרין, שמואלקונטרס כרחם אב
ירושליםתשע"גכהן, שמואל בן יהודהקונטרס כרחם אב

לייקוודתשפ"אלורברבוים, יעקב בן יעקב משהקונטרס כשבת המלך
ניו יורקתשנ"דמרקוביץ, חיים בן אהרןקונטרס כשושנים סגה

אלעדתשפ"אפלמן, ישראל מאירקונטרס כשרות החלב בשביעית
אלעדתש"פועדת הרבנים לכשרות החלבקונטרס כשרות החלב

אלעדתשפ"אפלמן, ישראל מאירקונטרס כשרות לענין הפרשת תרומות ומעשרות
ניו יורקתשד"מחסידי סאטמר קרית יואלקונטרס כתב זאת זכרון בספר

בני ברקתשע"גליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבקונטרס כתבו לכם
אלעדתשס"זהכהן, אבישיקונטרס כתבי הסוגיות - כתובות

וינדסהים Windsheimתש"חויינברג, אברהם (הראשון) מסלוניםקונטרס כתבי קודש
ירושליםתשס"הצוקרמן, מרדכי לייב - ברוקס, עזריאל זאבקונטרס כתבי רשומות

חמ"דתש"עאדלר, מנחםקונטרס כתובות
בני ברקתש"ספלונצ'ק, יצחק אייזיק בן נחמן הכהןקונטרס כתיבה יאה

בני ברקתשע"חקופל, אליהו משה הלויקונטרס כתיבת עשרת בני המן
מודיעין עיליתתשע"חשורקין, יעקב משה בן מיכלקונטרס כתימרות עשן

חמ"דתש"סלביא, שמעון (אודותיו)קונטרס כתם פז
תשע"ואמזלג, רועיקונטרס כתר ועטרה
ירושליםתש"עשץ, משהקונטרס כתר מלכות
ירושליםתשנ"אשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשקונטרס ל"ג לעומר
חמ"דחש"דרוזנר, אברהם זאבקונטרס לא תגנובו

ירושליםתשע"גסופר, אברהם אליעזרקונטרס לאברהם בן
חמ"דחש"דמרגלית, בן ציוןקונטרס לאו הניתק לעשה

ירושליםתשע"טשטיינהוז, יעקב ישראל בן יוסף חייםקונטרס לאוהבי יש
בני ברקתשע"אלקט דברי חיזוקקונטרס לאורם - 4 כר'



חמ"דתשס"טכולל לב אהרןקונטרס לב אהרן - מלאכת שבת
קרית אתאתשס"טחמ"דקונטרס לב האריה
ירושלים Jeruasalemתשע"גמועלם, רפאלקונטרס לב זהב

ירושליםתשע"אמדר, יעקבקונטרס לב ים - מלאכת מלבן
ירושליםתשע"חמטות, יצחקקונטרס לב ים - עירובין

ניו יורקתש"נקובץ מאמרים מגדולי ישראלקונטרס לב מלכים
ירושלים Jeruasalemתשע"ומן, הלל בן רפאל משהקונטרס לב מרדכי

ירושליםתשע"גקינד, דניאלקונטרס לב צדיק יהגה
ירושליםתשנ"במערכת מנחת אפריםקונטרס לב שמחה - כתיבת ס"ת

ניו יורקתשס"בקנאפפלער, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתליקונטרס לבוש וכסות מחלפת בשבת - א
ירושליםתשע"ועזרא, משה בצלאל בן עבודיקונטרס לבוש יקר

חמ"דתשנ"גיפה, מרדכי - פרבר, אלתר פנחסקונטרס לבוש מלכות - לבוש החור עם כתנות אור
חמ"דתשנ"חקרליבך, יצחק שלמה בן שמואלקונטרס לבוש מלכות
ירושליםתשע"בעליאש, יחזקאל שניאור הלויקונטרס לבי במזרח

חמ"דתשע"טבעילום שםקונטרס לבי בתורתך - ב"ק
בית שמשתשע"ההועד לשמירת מסורת ההלכהקונטרס לבירור ההלכה והמציאות

ליקוודתשע"ברלב"ג, אליעזר דן בן אריה ליבקונטרס לבית אבותם
בלוי, בנימין אברהם חייםקונטרס לבנימין אמר
ירושליםתשנ"גאנגל, יצחק שבתי הכהןקונטרס לברך באהבה

לובלין Lublinתרפ"אקלאצקין, אליהו בן נפתלי הירץקונטרס לדוגמא
חמ"דתשע"זחש"מקונטרס לדופקי בתשובה

סגלוביץ, ראובןקונטרס לדעת הלכות ד' המינים - אתרוג
מודיעין עיליתתש"עצדוק, דוד בן שלמהקונטרס לדעת ולהבין

בני ברקחש"דכהן, יוסף שלמה בן משהקונטרס לה' הארץ ומלואה
ירושלים Jeruasalemתשע"וחבורת אור החיים בישיבת טשעביןקונטרס להאיר באור החיים
ירושלים Jeruasalemתשס"איורוביץ, אברהםקונטרס להאיר על הארץ

בני ברקתשפ"ארוזנבוים, צבי הירשקונטרס להבות אש - סוכות
אנטוורפןתש"עקליין, נפתליקונטרס להבחין בין יום ובין לילה
חמ"דתשע"טיונגרמן, דב יצחקקונטרס להבין ולהשכיל - 10 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"בישיבת אמרי שפרקונטרס להגות באמרי שפר
דטרויטתשע"וקליין, יוסף שמחה בן שמואלקונטרס להגיד בבוקר
בעילום שםקונטרס להגיד ליעקב
ירושלים Jeruasalemתשס"טוולפסון, דניאלקונטרס להודות ולהלל
ירושליםישיבת עטרת התורהקונטרס להודות ולהלל

חמ"דתשע"זבעילום שםקונטרס להקים שם



בני ברקתשס"גרוט, אליעזר בן חיים דובקונטרס לוית חן
בית שמשתשע"זלינצ'נר, שלמהקונטרס לוקה בפרגול - 2 כר'

אשדודTunisתשס"טבלוך, אפרים זאבקונטרס לחזות בנועם
ירושלים Jeruasalemתשס"טיעקבוביץ, משה יהודה בן שלמהקונטרס לחם הארץ

תשס"זגנס, שלמה אהרן בן ישראלקונטרס לחם ויין - 5 כר'
חמ"דתשע"חשטאהל, יהודה בן אוריאל שלמהקונטרס לחם מאיש - 8 כר'

קליפורניהתשע"בקליין, חיים ראובןקונטרס לחם ממרחק
ירושלים Jeruasalemתשע"הטרביס, דניאל יעקבקונטרס לחם מן השמים

ירושלים Jeruasalemתשס"אקליין, ישראל צביקונטרס לחם מן השמים - פרשת המן
מודיעין עיליתתשע"חשורקין, יעקב משה בן מיכלקונטרס לחם פנים

ירושליםחש"דשטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס ליהודים היתה אורה ושמחה
חמ"דתשע"טבעילום שםקונטרס ליהודים היתה אורה

בני ברקתשע"אמרקוביץ, שמואל בן צביקונטרס ליל הסדר
ירושליםתשס"גסדר ליל הסדר (ערלוי)קונטרס ליל התקדש החג
חמ"דחש"דלוי, שלמהקונטרס ליל שימורים הוא

בני ברקתשע"בדסלר, אליהו אליעזר בן שמחה זיסלקונטרס ליל שימורים
רחובותתשע"זאדלר, אליעזר ישראלקונטרס לילה כיום יאיר
לונדוןתשע"גקובץ תשורהקונטרס לימוד התורה

חמ"דתשנ"זחש"מקונטרס לימי הרחמים והסליחות
חמ"דתשנ"בלקט חדו"תקונטרס ליקוט זקנים

ירושליםתשע"אפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיה (ליקוט ממנו)קונטרס ליקוט עניני שבת קודש
בני ברקתשנ"טשרון, נתן בן משה יוסףקונטרס ליקוטי אור - סוכה

בולטימורתשע"אהופטמן, עזריאלקונטרס ליקוטי הערות וביאורים - 6 כר'
ירושליםתשנ"ולקוטיםקונטרס ליקוטי תורה בעניני נישואין

מודיעין עיליתתשע"דלוי, משה בן יצחקקונטרס לישנא מעליא
חמ"דתשע"טבעילום שםקונטרס לכו ונלכה באור ה'
בני ברקתשס"וארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחקקונטרס לכו ונשובה אל ה'

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס ללמד דברי הרמב"ן בסוף קונטרס דינא דגרמי ב
בני ברקחש"דשאול, שלמה בן יהושעקונטרס למדני חוקיך

בני ברקתשע"אברקוביץ, חייםקונטרס למיגדר מילתא
קניגסברג Koenigsbergתרכ"אחסרונות הש"ס. תרכ"אקונטרס למלאות חסרונות הש"ס

חמ"דחש"דלוריא, שלמהקונטרס למנצח בנגינות <מנורת זהב טהור>
לונדוןתשע"הפלאהר, נפתלי בן אלימלךקונטרס למנקיות ולקשות הנסך

מודיעין עיליתתשע"זסרי, יורםקונטרס למעלה למשכיל <ביאור תפילת שחרית - עדות מ
מודיעין עיליתתשע"אסרי, יורםקונטרס למעלה למשכיל <ביאור תפילת שמו"ע - 2 כר'



מודיעין עיליתחש"דסרי, יורםקונטרס למעלה למשכיל <על התורה>
מודיעין עיליתחש"דסרי, יורםקונטרס למעלה למשכיל <שיר השירים>

ירושליםתשנ"טהלר, גרשון שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלויקונטרס למעלת הזכרת התשובה
חיפהתשע"וקליין, יוסףקונטרס למען ידעו דורותיכם

לייקוואדתשע"חשניידמאן, נתןקונטרס למרבה המשרה
חמ"דתשע"חהס, מרדכי זאבקונטרס לעולם לא אשכח פקודיך

חמ"דחש"דאומן, יחיאלקונטרס לעטר פתורא
בית שמשחש"דבעילום שםקונטרס לעשות את השבת

ירושליםתשע"השטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס לפני ה' תטהרו
ירושליםחש"דשטיינמץ, מרדכי שלמהקונטרס לפני המלך

ניו יורקתשמ"בישיבת קרלין סטוליןקונטרס לקח טוב - ב
חמ"דחש"דרבינוביץ, שמחהקונטרס לקט הלכה
מודיעין עיליתחש"דאדלר, מנחםקונטרס לקיחה תמה
בני ברקתשס"טליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבקונטרס לקראת כלה

חיפהתשפ"אבעילום שםקונטרס לרגל יארצייט ה-200 לבעל נפש החיים
רחובותתשע"זאדלר, אליעזר ישראלקונטרס לרעך כמוך -א
בית המדרש להלכה בהתישבותקונטרס לשאלת רבים

מודיעין עליתתשע"גכולל ערב ללימוד ח"ח בעיוןקונטרס לשון חסד - 5 כר'
חמ"דתשע"טבעילום שםקונטרס לשון נקיה

ירושליםתשס"ובורוכוב, יוסף חי בן גבריאלקונטרס לשון של זהירות
ירושליםתשל"אשעוועל, חיים דבקונטרס לשונות רש"י

ניו יורק New Yorkת"שלווינזון, יעקב בן יהודהקונטרס לתולדות רבינו שלמה ב"ר יצחק
בני ברקתשע"אמרקוביץ, שמואל בן צביקונטרס מאה ברכות

בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהקונטרס מאה שערים, מנשיקות פיהו
ירושליםחש"דשטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס מאור הברכה
ירושליםתשע"באייזנשטיין, משה אוריקונטרס מאור התורה
בני ברקתשל"חדינר, מאירקונטרס מאור התרגום

בני ברקתש"עהורוויץ, אלתר יחזקאל - גינצלר, אברהם צביקונטרס מאור יחזקאל - יצב אברהם
ירושליםתשע"ורבינוביץ, רפאל אלחנןקונטרס מאור יעקב - 6 כר'

ניו יורקתשע"הישיבת בית מאירקונטרס מאורות החג
ניו יורקתשע"וקרמר, משה יושע הכהןקונטרס מאורות קדומים

חמ"דתשע"טבירדוגו, רפאלקונטרס מאורי אור
חמ"דזהורי, אבירן בן אבנרקונטרס מאזני צדק א - ב

ירושליםתשמ"טהמניק, יעקב דוד בן משהקונטרס מאי חנוכה
ירושלים Jeruasalemתשס"חוילמן, דוד הכהן - נויבירט, דודקונטרס מאיר מקומות - ב"ק פ"א



אופקיםתשע"וגרינפלד, קלונימוס גדליהקונטרס מאיר עיניים
חמ"דתשע"חפיליפס, מרדכי יעקב בן בנימין יצחקקונטרס מאכלי עכו"ם - א

ירושליםתשע"ופאליי, שלמהקונטרס מאמר היראה
חמ"דחש"דהלוי, אליהו בן בנימיןקונטרס מאמר כל דאי
ירושליםתשע"גאלטרמן, אלישעקונטרס מאמר כתם פז

אלטרמן, אלישעקונטרס מאמר מספר מפקד
לונדון,תשס"חלייטנר, יהודה מרדכי שמעוןקונטרס מאמר מרדכי

בני ברקתשע"בכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבקונטרס מאמר קדישין המבואר
בני ברקתשמ"ופרידלנדר, חיים בן משהקונטרס מאמרי הימים הנוראים

ניו יורקתשנ"זזלצר, ירחמיאל בן צבי יהודהקונטרס מאמרי חז"ל
ניו יורקחש"דפולמן, אהרן נפתליקונטרס מאמרי יו"ט וחג המצות

ירושלים Jeruasalemחש"דבעילום שםקונטרס מאמרי מוסר
באר יעקבתשל"במאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבקונטרס מאמרי עולם ברור
באר יעקבתשכ"גמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבקונטרס מאמרי עולם הזה

ניו יורקתשע"בפולמן, אהרן נפתליקונטרס מאמרי ר"ה
ניו יורקתשע"בפולמן, אהרן נפתליקונטרס מאמרי שבת וחנוכה

ניו יורק New Yorkתש"א - תש"זטויב, שאול ידידיה אלעזר בן ישראלקונטרס מאמרים פון... אדמו"ר שליט"א ממאדזיץ - 3 כר
מודיעין עיליתתשע"טשיינברגר, מנחם מאניש בן יוסף שרגאקונטרס מאני דשיראי

בני ברקתש"עגולינסקי, מנחם מנדל (עורך)קונטרס מאתיים לנוטרים
אביעזרי, מנשהקונטרס מבאר יצחק - פסחים
חמ"דתשע"זליברמן, איתמרקונטרס מבוא לדיני ההנהגות
בני ברקתשמ"זאלטרמן, אלישעקונטרס מבוא ללשון התרגום

חמ"דמכון אסיפת זקניםקונטרס מבוא לתשובה
נתניהתשע"וישיבת צאנזקונטרס מבי מדרשא

לייקוואודתשס"טקובץ דברי חיזוק בענין תוספת שבתקונטרס מבעוד יום מוכנים
בני ברקתשע"האברמוביץ, מרדכי דודקונטרס מגדל דוד - חנוכה

מודיעין עיליתתשס"ההוכמן, דוד הלויקונטרס מגדל דוד
חמ"דחש"דוקשטיין, נפתלי אהרןקונטרס מגדל נאה

ניו יורקתשע"הטלר, שמואל שלמהקונטרס מגילת אסתר
ניו יורקתשע"דטלר, שמואל שלמהקונטרס מגילת ניטל
חמ"דתשע"זבעילום שםקונטרס מגילת ספר

חמ"דחש"דחש"מקונטרס מגילת רות עם ביאור כעץ שתול
חמ"דתשמ"גלייפר, אברהם אבא בן יוסף (אדמו"ר מפיטסבורג)קונטרס מגן ומושיע

בני ברקתשע"אמהרש"ק, דניאל יוסףקונטרס מדי דברי - 2 כר'
בני ברקתשנ"בהלוי, אבירן יצחק בן אבנרקונטרס מדי חודש בחדשו



בני ברקתשל"בפוטולסקי, יעקב בן אפריםקונטרס מדרכי לימוד התורה כראוי
לונדוןתשע"זויינבערג, נתן דוד בן מרדכיקונטרס מדרכי שמשון

בני ברקתשע"חישיבת חזון נחוםקונטרס מה אהבתי תורתך
חמ"דתשע"זישיבת מירקונטרס מה אהבתי תורתך

ירושלים Jeruasalemתשע"באבידן, משהקונטרס מה אשיב לה'
חמ"דחש"דגארדין, צבי דודקונטרס מה בין פסח מצרים לפסח דורות

ביתר עיליתחש"דשפירא, יעקב שמשון בן משהקונטרס מה לי לשקר
ניו יורקתשע"באיחוד הקהילות לטוהר המחנהקונטרס מה לך נרדם

ירושליםתשע"טפסין, אהרן יהושעקונטרס מה נשתנה שן
קלופט, חיים בן יואלקונטרס מה ראו על ככה - פורים

בריןתקמ"ויהושע פאלק בן אלכסנדר הכהןקונטרס מהגאון הגדול מוהר"י ולק כ"ץ זצ"ל בעל הסמ"ע
בני ברקחש"דטרכטמן, בנימין יצחק בן משהקונטרס מהו יהודי

ניו יורקתשכ"טטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאקונטרס מהר"י ט"ב לימי השובבים וארבע פרשיות
ירושליםתשע"טבן אר"י, אלמונ"יקונטרס מודה כהלכה

בני ברקתשס"טאדלשטיין, גרשוןקונטרס מוחזקות ותפיסה - 2 כר'
חמ"דתש"פפראנד, יחיאל הלויקונטרס מועד דאסוותא

טורנטותשע"דקנר, מרדכי יהודה בן ישראל הלויקונטרס מועדי ישראל - טבלאות עמ"ס סוכה
חמ"דחש"דקליינר, צביקונטרס מועדי צבי

ירושליםתשע"ארבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהןקונטרס מועדי קדשך - 4 כר'
בני ברקתשס"גועד שיעורי תורה ברביםקונטרס מועדים וזמנים - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"ובעילום שםקונטרס מוקצה
בני ברקתש"עפישהוף, מרדכי בן תנחוםקונטרס מור והדס

ירושליםתש"פקונטרס מורא מקדש
בית שמשתשס"זקהל פרושים ירושליםקונטרס מורא מקדש
חמ"דתשע"גויסבקר, ברוך בן משהקונטרס מורא שבת

מינכן Munichתרל"ארבינוביץ, רפאל נתן נטע בן שלמה זאלקינדקונטרס מורה המורה
לבובתרי"דאיטינגא, מרדכי זאב בן יצחק אהרן הלויקונטרס מורה לצדקה
פתח תקוהתשנ"זבית הכנסת משכן ישראלקונטרס מזו"ר לנפש
ירושליםתשע"זעבאדי, יוסף שלמהקונטרס מזוזת ישע

ביתר עיליתתשע"בלוי, אסףקונטרס מזמור לאסף
בני ברקתשע"וזכריש, אלעזרקונטרס מזמור שיר - פורים ומגילת אסתר

חמ"דתש"פבעילום שםקונטרס מזקנים אתבונן - קורונה
בני ברקתש"עהגר, משה יהושע בן חיים מאירקונטרס מזקנים אתבונן
יוהנסבורגתשס"חמזקנים אתבונןקונטרס מזקנים אתבונן
בני ברקתשע"אשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביקונטרס מזקנים אתבונן



ברוקליןתשכ"אברנפלד, יצחק צביקונטרס מזרח ומערב
בני ברקתשס"טדנציגר, מנחם - דנציגר, ישראל צבי יאירקונטרס מזרח שמש
חמ"דתש"עישיבת מנחת יצחקקונטרס מח הקנינים
חמ"דחש"דמיכלוביץ, ישראל שמואלקונטרס מחזיק ברכה

בת יםתשע"העסיס, משה חי בן מיכאלקונטרס מחי ומסי
בני ברקתשל"טרוזובסקי, שמואל בן מיכל דודקונטרס מחידושי רבי שמואל רוזובסקי

ירושליםתשס"טדזימיטרובסקי, ישראל צבי בן אברהם הלויקונטרס מחנה ישראל
מודיעין עליתתשע"אכולל ערב ללימוד ח"ח בעיוןקונטרס מחשבת המן

אלעדתשס"חגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צביקונטרס מחשבת מיכאל
בני ברקתש"עהערץ, מרדכי בן יוסףקונטרס מחשבת מרדכי

בני ברקחש"דשלזינגר, אליעזרקונטרס מטה יחיאל - הערות בספר חפץ חיים
בני ברקתשע"בהפטקה, יעקב שלום מאירקונטרס מטל השמים - 4 כר'

תשל"חמשה טוביה בן יעקב דודקונטרס מטל השמים - כתובות
תש"עלואיס, משהקונטרס מטעמי השולחן

באר שבעתשנ"גכ"ץ, אליהו בן אברהם אהרןקונטרס מי בן שיח
אלעדתשע"אפישר, אברהם בן ציוןקונטרס מי דעת - ב
ליקוואדתשע"בגורליק, חיים צבי בן ברוך שמואלקונטרס מי הדעת

מודיעין עליתתשס"חדומב, שמואל חייםקונטרס מי הטהרה
ירושלים Jeruasalemתשס"דאבידן, משהקונטרס מי מקטרג בראש כולם

רחובותתשע"זוידר, חיים משולםקונטרס מיגו והפה שאסר
קרית ספרתשע"זליבמן, אהרן יעקבקונטרס מידת אהרן

ירושליםתש"עגאנצפריד, שלמה בן יוסףקונטרס מיוחד לתלמידות  מספר קיצור שלחן ערוך השלם
ניו-יורק,,תש"א]המזרחי. ארצות הבריתקונטרס מיוחד
ירושליםתשכ"החרל"פ, יחיאל מיכלקונטרס מיוחד

מודיעין עיליתתש"עברנדויין, משה יום טוב בן יעקב מרדכיקונטרס מיטב הגיון - 2 כר'
בת יםתשע"העסיס, משה חי בן מיכאלקונטרס מיין הרקח - הגדה של פסח

חמ"דחש"דיעקבזון, אברהם יעקב בן אהרןקונטרס מילה בסלע - מעילה
תל אביב Tel Avivתרצ"בכהן, אהרן בן יוסףקונטרס מילואים <לספר פרחי אהרן>

לונדוןתשס"דפדווא, חנוך דובקונטרס מילואים לאפוד
בני ברקתשס"זקרלנשטיין, אהרןקונטרס מילוגא דשטרא
ירושלים Jeruasalemתשע"הקופשיץ, אברהם הכהןקונטרס מילי דאברהם

בני ברקתשנ"זגרוס, מרדכי בן צדוקקונטרס מילי דבי הילולא - 2 כר'
מודיעין עיליתתש"פכולל זכרון מיכאלקונטרס מילי דבי מדרשא - 3 כר'

חמ"דחש"דעמר, חננאלקונטרס מילי דברכות
בני ברק Bene Berakתשע"גצארום, יהודהקונטרס מילי דהספידא



בני ברקתשע"ואטינגר, יהודה ליב בן ברוך מרדכיקונטרס מילי דחנוכה
בני ברקתשע"הליברמן, חיים ליב בן יעקב יהודהקונטרס מילי דנאסרה
בני ברקתשע"המילר, אשר בן יצחקקונטרס מילי דנהנה
אלעדלברון, אליהוקונטרס מילי דנר

חש"דבעילום שםקונטרס מילי דפיסחא
ניו יורקתשמ"אציננער, גבריאלקונטרס מילי דפיסחא
שיקאגאChicagoתש"עגארדין, צבי דודקונטרס מילי דפרק
בני ברקתשע"טאטינגר, יהודה ליב בן ברוך מרדכיקונטרס מילי דציצית

בני ברקתשע"האטינגר, יהודה ליב בן ברוך מרדכיקונטרס מילי דשופר, מילי דתפילה
חמ"דחש"דבלוי, יוסף חייםקונטרס מילי דשמעתתא - 2 כר'

בני ברקתשע"חלורבר, אברהםקונטרס מילת אברהם
בני ברקתשס"הזכריש, אלעזרקונטרס מים אדירים - 5 כר'

ירושליםתשע"דאוהב ציון, יצחק בן מרדכיקונטרס מים חיים
ירושליםתש"פקוט, מרדכי בן רפאלקונטרס מים רבים

חמ"דתשע"טיעבץ, יהודה אריהקונטרס מימים ימימה
חמ"דחש"דבעלום שםקונטרס מימר אלהא

בני ברקתשע"טקופמן, יוסף שלמה בן מיכאלקונטרס מימרא דרחמנא
חמ"דחש"דאינדיג, מרדכי דבקונטרס מישור החיל
בני ברקתשע"אכהן, אלחנן בן צדקיהוקונטרס מכבדו במותו

ניו יורקתשע"גטברסקי, יוחנןקונטרס מכירת עולם הבא
ניו יורקחש"דשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץקונטרס מכתב הסתלקות

חיפהתשכ"זהגר, ברוך בן ישראלקונטרס מכתבי קודש
בני ברקתשע"גסטפנסקי, יעקב - סלע, ארזקונטרס מכתבים בכמה ענינים במסכת נזיר

ירושלים Jeruasalemתשמ"טשפרבר, דוד בן ברוך קלונימוסקונטרס מכתם לדוד
תשע"בכולל אברכים נחלת בני שמעוןקונטרס מלא ברכת השם
ליקוודתשל"זבודנר, ישראל פינחס בן מנחם מנדלקונטרס מלאכות אריגה
ירושליםתשע"דאריאלי, זאב בן שמריהוקונטרס מלאכת מחשבת
חש"דחמ"דבעילום שםקונטרס מלאכת מחשבת
ישיבת באר יצחקקונטרס מלאכת מחשבת
תשע"טדונט, מיכאלקונטרס מלאכת עבודה
בני ברקתשע"טמכון אהבת אמתקונטרס מלביש ערומים

בני ברקתשע"חזיידמן, נתן שלוםקונטרס מלוה מלכה
חמ"דתשע"זבעילום שםקונטרס מלחמה לה' בעמלק
בני ברקתשל"זמרנן החזו"א והגרי"ז זצ"לקונטרס מלחמתה של תורה

ביתר עיליתתשע"זהולס, דודקונטרס מלכות דוד



חמ"דתש"פבוימל צבי אריהקונטרס מלכי ארץ
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס ממשנתו של החפץ חיים

בני ברקחש"דשפירא, ברוך מרדכיקונטרס ממשתה היין
בני ברקתשע"זישיבת באר ישראלקונטרס מן הבאר - ד
ניו יורקתשס"זוויינבוים, שמואל יצחק בן מאיר הלויקונטרס מן היכלי שן

בני ברקתשע"ואייכנשטיין, משה מרדכי בן יהושע השילקונטרס מן המים - 2 כר'
קליבלנדתשע"גשפירא, שלוםקונטרס מנהגי ישיבת טלז

חמ"דתשע"אחילקו, א.קונטרס מנהיגי הכולל
ירושליםתשע"אמכון ישורוןקונטרס מנוחה וקדושה
ירושלים Jeruasalemתשע"במכון מנוחה נכונהקונטרס מנוחה לא נכונה
ירושליםתשנ"הווייס, שלוםקונטרס מנוחה שלימה
ירושליםתשמ"ופריינד, זאבקונטרס מנוחה שלמה
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס מנוחות ינהלני
חמ"דחש"דוידר, חיים משולםקונטרס מנוחות ינהלני

חבורת אליבא דהלכתאקונטרס מנוחת אהבה - 2 כר'
בני ברקתשנ"ופישהוף, תנחום בן שמואלקונטרס מנוחת אמת - 2 כר'

לייקוואדתשע"וכ"ץ, עזריאלקונטרס מנוחת השכינה
קרית ספרתשנ"הרבינוביץ, אלטר יהודה אריהקונטרס מנוחת יוסף
חמ"דתשע"וגפנר, מנחם מנדל ראובןקונטרס מנוחת שלום

בני ברקתש"נלוי, אברהם בן יצחקקונטרס מנורת המאור - 2 כר'
חמ"דתשע"טמושקוביץ, יהושע נחוםקונטרס מנחה בלולה
ברוקליןתשנ"זרבינוביץ, ברוך פנחס בן אליעזר חייםקונטרס מנחה חדשה

לייקוואודתשע"גארליכסטר, משה מנחםקונטרס מנחם משיב - ע"ז
חמ"דחש"דקמפה, ברוך מרדכי בן אורי דודקונטרס מנחם נפשי

ניו יורקתשע"חהורוויץ, אברהם מנחם - לייפער, בן ציוןקונטרס מנחם ציון - טבילת כלים
ירושליםתשע"גמאסף חידושי תורהקונטרס מנחת אב

ירושליםתשע"בגרינבלט, אלחנן שמואלקונטרס מנחת אלחנן
בני ברק Bene Berakתשע"ואלדד, אליהו בן שמואל הלויקונטרס מנחת אליהו

ירושלים Jeruasalemתשע"ווייס, אשר זעליגקונטרס מנחת אשר - 2 כר'
חמ"דתשע"זיעקבזון, אברהם יעקב בן אהרןקונטרס מנחת ביכורים - מנחות

עזרא, מנחם ציוןקונטרס מנחת בכורים
בית שמשתשס"וואסבוטסקי, אליעזר בן יאירקונטרס מנחת האביון
חמ"דתשע"וישיבת מנחת יצחקקונטרס מנחת השבת

בני ברקתשע"גהייזר, יהושע אשר בן יוסףקונטרס מנחת יאה - בשר בחלב
ניו יורקתשל"חגרוס, שלום יהודהקונטרס מנחת יהודה



ירושלים Jeruasalemתשע"האסולין, יוסף חייםקונטרס מנחת יוסף
בני ברקתשע"גברנשטיין, יוסף עמרםקונטרס מנחת יוסף - חגיגה

בני ברק Bene Berakחש"דבעילום שםקונטרס מנחת יחזקאל
חמ"דחש"דאפלבוים, יעקב בן עופרקונטרס מנחת יעקב
ניו יורקחש"דרובין, מנחם מנדלקונטרס מנחת ישרון

בני ברקתשע"גסיטון, דניאלקונטרס מנחת כהן - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"דצדקה, משה בן אליהוקונטרס מנחת מועד
אשדודתשע"אאלטמן, אליהו בן אברהםקונטרס מנחת סוכה

בני ברקתשע"גשאול, עזרא נחמיה בן יהושע שמעוןקונטרס מנחת עזרא - גיטין ב
בני ברקתשע"ושאול, עזרא נחמיהקונטרס מנחת עזרא - 13 כר'

בני ברקתשפ"אמרקוביץ, משה נתן - עוזר, פנחס זעליגקונטרס מנחת פז
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס מנחת פנחס - 3 כר'

שדרותתשס"אמיארה, שלמה זלמןקונטרס מנחת רחל
מודיעין עיליתתשע"טאטלן, רפאל יצחקקונטרס מנחת רפאל - 3 כר'

בני ברקתשע"זסויד, רפאל בן יעקבקונטרס מנחת רפאל - ג
קידן Kedainiaiתרצ"חלוויטאן, יצחק בן דוד בן-ציוןקונטרס מנחת ש"י

ירושליםתשע"טפלשניצקי, שמעוןקונטרס מנחת שמעון - בעניין הואיל דאישתרי אישתרי
בני ברקתשס"חגבאי, חנניהקונטרס מנחת תודה

בני ברקתשע"הכהן, נחוםקונטרס מנחת תודה - 2 כר'
חמ"דחש"דכולל רצופותקונטרס מנחת תודה
בני ברקתשע"אשטיבל, מנחם פנחסקונטרס מנחת תודה

ראשון לציוןתשפ"אחלילי, משהקונטרס מנע מגיפה מנחלתך
ירושליםתשפ"אנאה, מנחם מנדל בן משה צביקונטרס מסורת השיעורים

ירושלים Jeruasalemתשע"הנאה, מנחם מנדל - נאה, אברהם חיים בני משה צקונטרס מסורת משקל הדרהם
בניברקתשע"הטוקר, אליהו ברוךקונטרס מסילת הברזל
בני ברקתשע"הכולל דרך אמונה ובטחוןקונטרס מסכת שביעית

בני ברקתשע"בלזכר הרבנית בת שבע קנייבסקיקונטרס מספד גדול
בני ברקתשע"דקולדצקי, יצחק בן שכנאקונטרס מספד חדש

ברוקליןתשד"משפירא, רפאל צבי - צינץ, אריה ליב בן משהקונטרס מספר ארץ החדשה - שו"ת מהרא"ל - לקוטי שו"
בני ברקתשע"דטשינגל, משהקונטרס מעדני הבן

בני ברקתש"פקופשיץ, נפתלי בן משה פנחס הכהןקונטרס מעדני כהן - תורת רפאל
ניו יורקתשע"ופרידמן, צבי אריהקונטרס מעיין הבן - ג
ניו יורקתשע"דפרידמן, צבי אריהקונטרס מעיין הברית
ניו יורקתשע"הפרידמן, צבי אריהקונטרס מעיין הבת

קונטרס מעיין היוחסין



ניו יורקתשע"דפרידמן, צבי אריהקונטרס מעיין הפדיון
ניו יורקתשע"דפרידמן, צבי אריהקונטרס מעיין השמחה

בני ברקתשע"חברינער, צביקונטרס מעיין חיים
זוועהילקונטרס מעיינות השמחה

בני ברקתשס"טאסולין, שלמה בן מאירקונטרס מעין גנים - 17 כר'
חצור הגליליתיאמניק, מרדכי אריה הלוי בן אלחנן דבקונטרס מעין הברכות - ברכה מעין שלוש

חמ"דתשע"הבעילום שםקונטרס מעלות השמחה
אומן, יחיאלקונטרס מעלין בקודש
חמ"דחש"דד.א.קקונטרס מעלין בקודש

בני ברקתשס"זחכם אחדקונטרס מעלת בר מצוה - קונטרס מעלה עשן
ירושליםתש"פקאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתו"א)קונטרס מעמד קבלת פנים

בני ברקתשע"דסאסי, יוסף רפאלקונטרס מענה יוסף
מודיעין עליתתשע"גכולל ערב ללימוד ח"ח בעיוןקונטרס מענה לשון - 10 כר'

חמ"דחש"דקלצקין, משה הללקונטרס מעניינא דמועדא - 2 כר'
חמ"דתשע"הדמן, צבי ישיקונטרס מערכות העמק שאלה

חמ"דתשס"חרוקח, יששכר דב (מהרי"ד)קונטרס מערכי ל"ב
בני ברקתשע"חיונגרמן, דוד ידידיהקונטרס מערכי לב
בני ברקתשע"הנאה, חגי אלישיבקונטרס מערכי לב

חמ"דתשע"בכהן, צביקונטרס מעשה אופה
עפולהתשע"דיחיא, שמעון בן דודקונטרס מעשה בראשית
חמ"דתשע"דכהן, צביקונטרס מעשה המצוה
בני ברקתשפ"אברדה, נתנאל אהרן בן אברהםקונטרס מעשה הקנין

ירושליםתשע"זמנדה, רפאלקונטרס מעשה התמורה
בני ברקתש"עבעילום שםקונטרס מעשה חושב
בני ברק Bene Berakתשע"התולדות הגאון רבי שלום אמזאלאגקונטרס מעשה נסים
ירושליםתשס"חחורי, אביאל חייםקונטרס מעשה רוקח
בני ברקתש"פישיבת בית מדרש עליוןקונטרס מעשה תקפו
ניו יורקתשע"חווייס, יוסף הכהןקונטרס מעשי אבותי
ניו יורקתשע"וקאהן, דוד בן צבי משהקונטרס מפורש בקרא
חש"דתשע"וטאוב, נועם חייםקונטרס מפיה אנו חיים

בני ברקתשע"חיפה, דב בן צבי יחזקאלקונטרס מפניני מרן המשגיח
חמ"דחש"דמכון אור ה'קונטרס מפסק לא כשר
חמ"דתשפ"אמכון מפרסן איגריקונטרס מפרסן איגרי - ג

ירושליםתשע"דלסר, ישי בן דוד יעקבקונטרס מפרק הרים
ירושליםתשע"ופסין, אהרן יהושעקונטרס מפתחות הפרנסה



ירושליםתשע"זפסין, אהרן יהושעקונטרס מפתחות השידוך
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"ורייך, אליהו מאיר בן ארוןקונטרס מצא טוב

בני ברקתשמ"טדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבקונטרס מצבת אבן
ירושליםקופשיץ, משה פנחס הכהןקונטרס מצבת משה

ניו יורקתשע"חמערכת צאצינוקונטרס מצדיקי הרבים
ירושליםתשע"חלוי, מאיר ליאורקונטרס מצה זו שאנו אוכלים

ניו יורקתשע"האבראהאם, נחוםקונטרס מצהלות חתנים
בני ברקתשס"גקובץקונטרס מצהלות חתנים
חמ"דחש"דרוטנמרקונטרס מצוה חביבה

בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס מצוה להקדיש בכור
חש"דתשע"חעניני בר מצוה ממשפחת הסופריםקונטרס מצוות הסופרים
בני ברקתשע"האומן, יוסף בן אורי מנחםקונטרס מצוות הקהל

ירושליםתשנ"המרי"דקונטרס מצות הדירה והישיבה באר"י בזה"ז
בני ברקתשס"אגולדשטוף, יאירקונטרס מצות המלך - חנוכה

אשדודתשס"חליזמי, דניאל בן משהקונטרס מצות המלך
ירושלים Jerusalemתשל"דגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברקונטרס מצות התלויות בארץ

רכסיםתשע"ההלל, זאבקונטרס מצות זכור
חמ"דתשע"דצוקר, יעקב ישראל בן יחיאל מאירקונטרס מצות יעקב

ירושליםתשע"חשוב, יצחק אליעזר בן אליהוקונטרס מצות מילה כתיקונה
בני ברקתשנ"אויינגולד, יעקב בן שרגא יאירקונטרס מציאת חן בעיני אלוקים ואדם

ניו יורקתשס"אקובץקונטרס מציון תצא תורה
ניו יורקתש"עראטה, משה בן שמואל הכהןקונטרס מציץ מן החרכים

ירושליםתשע"בזכאי, יצחק דוד בן אהרןקונטרס מצרף לכסף - שבועות
בני ברקחש"דכהנר, אלחנןקונטרס מצרף לכסף - 4 כר'
בני ברקתשע"אשטיין, משה בן ברוך בענדיטקונטרס מקדש עמו ישראל

בני ברקתשע"אשפירא, ברוך מרדכיקונטרס מקדשי השם
ניו יורקתשס"חמטוסוב, אליהוקונטרס מקואות בהלכה
מונטריאולתשמ"זמייערס, פינחס אברהםקונטרס מקוה ע"ג מקוה

ירושליםחש"דדומב, דודקונטרס מקום הדלקה - סוגיא דאכסנאי
חמ"דתשע"טבעניין תוספת שבתקונטרס מקור הברכה
אופקיםחש"דכולל מנוחת אשרקונטרס מקור הברכה
בני ברקחש"דיודייקין, שמואל יצחק גד הכהןקונטרס מקור הזהר
חיפהתשנ"אשטרנבוך, אשר חייםקונטרס מקור טהרה

ירושליםתשנ"חטנדלר, עקיבא בן יוסףקונטרס מקורות והערות לעניני כפית גט
חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס מקיימי דבר



ירושליםתשע"זתורג'מן, אוהדקונטרס מקפחת ספרים
חמ"דתשע"בדאבדא, יוסף חייםקונטרס מרא"ש צורים

בני ברקתשע"ובעילום שםקונטרס מראה אור - 6 כר'
ירושליםתשס"ארובין, יצחק מרדכי בן יחיאל מיכל הכהןקונטרס מראה כהן - 2 כר'

מודיעין עיליתתש"פפזריני, דודקונטרס מראה מקומות וביאורים - הזהב, איזהו נשך
פתח תקוהחש"דישיבת אור ישראלקונטרס מראה מקומות - שבועות, מכות

ירושליםתשע"זבלכמן, צבי אריה בן מנחם מנדלקונטרס מראות צובאות
בני ברקתשס"טשטינברג, יואל בן חיים מאיר יחיאל הלויקונטרס מראי מקומות בדין אמירה לגוי

ירושליםתש"סאלטר, שאול בן פנחס מנחםקונטרס מראי מקומות וציונים
חמ"דחש"דקונטרס מראי מקומות ציונים והערות עמ"ס שבת

בני ברקתשע"בזכריש, אלעזרקונטרס מראי מקומות - כיצד מברכין, שלשה שאכלו
ירושליםתשס"חפדהאל, ששון בן מאיר הלויקונטרס מראש צורים - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"בקונטרס זכרון לר' אליהו שריקי ז"לקונטרס מראש צורים
ירושלים Jeruasalemתש"סאגודת נוצרי לשוןקונטרס מרבה חיים
מודיעין עיליתתשע"הדהאן, אור שלוםקונטרס מרבה שלום

אלון, יגאל בן אליעזרקונטרס מרגלית הים - רות
חמ"דתשע"דעמר, חננאלקונטרס מרגניתא מעלייתא

ירושלים Jeruasalemתשע"הכהן, ינון יחזקאל בן אבנרקונטרס מרדכי היהודי
בני ברקתשע"וקוסובסקי, אחיה בן עמנואלקונטרס משאת אחי

יד בנימיןתשע"ברבני יד בנימיןקונטרס משאת בנימין - לט"ו בשבט
חמ"דחש"דיונגר, מרדכי זאבקונטרס משאת יום טוב
תשע"ומרק, יוסף יצחק בן עידוקונטרס משאת כפי - ב
בני ברקתש"עווגל, כתריאלקונטרס משאת שבת

ניו יורקתשנ"בקובץ כולל אברהים דחסידי בעלזאקונטרס משאת שבת - הלכות רפואה בשבת
בני ברקתש"עכהן, יוסף שלמהקונטרס משביר ברכה

בני ברקתשע"טכהן, יוסף שלמה בן משהקונטרס משביר זרע - פאה פרקים ה, ט
בני ברקתשע"טכהן, יוסף שלמה בן משהקונטרס משביר ליוסף - 14 כר'

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס משה אמת
טבריהתשע"אנחמו, משה הכהןקונטרס משה ידבר

חמ"דתשע"טשנדורף, יחיאל צביקונטרס משה עבד נאמן
קרית ספרתשע"גכהנא, יוסף י.קונטרס משולחן גבוה

בני ברקתשע"גקאופמן, משהקונטרס משולש
בני ברקתשס"גליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקב - אלתר, אקונטרס משוש דודים
ירושליםתשע"חשריקי, ישראל - שריקי, שם טובקונטרס משוש דודים
בני ברקתשס"ושאול, שלמה בן יהושעקונטרס משוש חתן



ירושלים Jeruasalemתשע"ומרק, דוד קלונימוס בן צבי יהודהקונטרס משכיל לדוד
חמ"דתשע"גכולל משכן גבריאלקונטרס משכן גבריאל - 3 כר'

לונדוןתשל"טכהן, ישראל אליקונטרס משכנותיך ישראל - 5 כר'
בני ברקתשע"גגעשטעטנר, נתן בן עמרםקונטרס משל ונמשל
ירושליםתשנ"גבלומנטל, ישראל חייםקונטרס משלוח מנות

ניו יורקתשע"זקונטרס משלחן הטהור
מודיעין עיליתתשע"דפרלמוטר, יצחק אייזיק בן חיים אלעזרקונטרס משמח ציון בבניה - 2 כר'

מודיעין עיליתתשסלווין, יצחקקונטרס משמחי לב
בני ברקתשל"גכולל משמרת יעקבקונטרס משמרת יעקב
בני ברקתשס"דקונטרס משנה אחתקונטרס משנה אחת
חמ"דתשע"טטרוביץ, מרדכי דודקונטרס משנה ברכה
קובץ זכרון לרבי מנשה דניאל סופרקונטרס משנה למלך
ירושליםתשס"טטוויל, יצחק חיים בן משה הכהןקונטרס משנה תורה

חש"דחש"דטאוב, יהודהקונטרס משנכנס אדר מרבין בשמחה
ביתר עיליתתשע"טהררי רפול, יוסף בן שלמהקונטרס משנכנס אדר

בני ברקתשע"בליברמן, אהרןקונטרס משנת אהרן - מוקצה
בני ברקתשפ"אצדוק, אריאלקונטרס משנת אריאל - שביעית

חמ"דתשע"חאדלר, שאול בן קלמןקונטרס משנת הגט
חמ"דתשע"חאדלר, שאול בן קלמןקונטרס משנת הדיינים
מודיעין עיליתתשע"בקלאזאן, יחיאלקונטרס משנת הטהרה
חמ"דתשע"זאדלר, שאול בן קלמןקונטרס משנת היבום
בני ברקתשס"טשטינברג, יואל בן  חיים מאיר יחיאל הלויקונטרס משנת היחוד
ירושלים Jeruasalemתש"פבעילום שםקונטרס משנת הנץ

כהן, רפאל בנימיןקונטרס משנת הריבית
חמ"דאדלר, שאול בן קלמןקונטרס משנת השטר - 2 כר'

בני ברקתשע"דשטינברג, חיים מאיר יחיאל הלוי בן שרגאקונטרס משנת חיים  - יציאת מצרים
בני ברקתשע"דשטינברג, יואל בן  חיים מאיר יחיאל הלויקונטרס משנת יואל - עירובין

חמ"דחש"דאדלר, שאול בן קלמןקונטרס משנת מיטב
בני ברקתשע"ושבת, מרדכי בן בנימיןקונטרס משנת מרדכי

ירושליםחש"דסלאטקי, אליהו דוד בן אהרן אברהםקונטרס משנת סופרים חסדי דוד
חש"מתשס"בבעילום שםקונטרס משנת שמעון - גיטין פרק האומר

חמ"דתשע"חאדלר, שאול בן קלמןקונטרס משנת תקפו כהן
בני ברקתשע"גברנשטיין, יוסף עמרםקונטרס משפחה ומשפחה

בני ברקחש"דחכמי משפחת הרב דקוסבהקונטרס משפחת רם
חמ"דתשע"זחדד, יעקב בן אשרקונטרס משפט האונאה



בני ברקתשע"זאטינגר, יהודה ליב בן ברוך מרדכיקונטרס משפט העירוב
ירושליםתשע"זטיגר, אוריקונטרס משפט עשה
ניו יורקתשע"זליטוואק, הלל דוד בן שלוםקונטרס משפט צדק

לייקוודתשע"גקריספין, יעקבקונטרס משפטי ה' אמת צדקו יחדיו - חנוכה
ירושלים Jeruasalemתשע"וקובץ ישיבת קמניץקונטרס משפטי הבית - בבא קמא

ירושלים Jeruasalemתשנ"הבעילום שםקונטרס משפטי הגזילה
חמ"דתשע"בכהן, צביקונטרס משפטי יעקב

עמר, אריה אליהוקונטרס משרשי החינוך
ניו יורקתשע"דבידרמן, דוד צבי שלמה נפתלי בן אלתר אלעזר מנקונטרס משתה ושמחה תמיד
ברוקליןחש"דחסידי לעלובקונטרס משתה ושמחה תמיד

לונדוןתשע"ושוורץ, מיכאל הכהןקונטרס משתה ושמחה
חמ"דתשע"גבית מדרש מתורת א"יקונטרס מתורת הארץ - 2 כר'

בני ברקחש"דמינצר, יוסףקונטרס מתורת המודר
חמ"דתשע"טשטרנפלד, בן ציון בן גבריאלקונטרס מתורת חורב

ירושליםתשע"זחבר רבניםקונטרס מתורתן של רבותינו
בני ברקתשל"דדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבקונטרס מתי מלחמה

תש"פפפר, יהושעקונטרס מתיקות התורה
חמ"דחש"דיאווע, מנחם ברוךקונטרס מתיקות ימי הפסח - 2 כר'

ניו יורקתשל"טליקוט מאמריםקונטרס מתנה טובה
ירושליםתשס"ורובין, אהרן הכהןקונטרס מתנות כהונה <בעניני נתינת מתנה בשבת ויו"ט>

ירושליםתשמ"השוורץ, יואל בן אהרןקונטרס מתנות כהונה מהבהמה
שלאס, משהקונטרס מתנת חלקו

בני ברקתשע"המאיר, יוסף מ. ד.קונטרס מתנת יהודה - שביעית
חמ"דתשע"טרחמים, יהודה נתנאל בן יצחקקונטרס מתנת יהודה - ב"ק

אביעזרי, מנשהקונטרס מתנת ישראל
חמ"דחש"דביטון, ישראלקונטרס מתנת ישראל - בבא מציעא

קרית ספרתשע"טטרבלסי, נתנאל בן משהקונטרס מתנת נתנאל
ירושליםתש"סבעילום שםקונטרס מתנת שמים
ניו יורקתשע"ג?לקט שיחותקונטרס נאר אמונה
בני ברק?תשל"הוינגרטן, שמואל הכהןקונטרס נבוני לחש
לונדוןמושקוביץ, מנחם מנדלקונטרס נבטי מנחם
בני ברקחש"דליקוטיםקונטרס נגד הציונות

ירושליםחש"דלסר, ישי בן דוד יעקבקונטרס נגילה ונשמחה בך
בני ברקחש"דכולל נועם התורהקונטרס נדונים ומראה מקומות

פתח תקוהתשס"זאדלר, מנחםקונטרס נדרים ובבא מציעא



חמ"דתשע"זגולדנברג, אברהם ישראל בן יוסףקונטרס נדרשת יפה
חמ"דחש"דקונפלר, יששכר דובקונטרס נהמת דוב - כתיבת ספר תורה

חש"דחמ"דקונטרס נהרות איתןקונטרס נהרות איתן
ירושלים Jeruasalemתשס"גיאקאב, יצחק אליעזרקונטרס נוהג כצאן יוסף
ירושליםליינר, מרדכי יוסף אלעזר בן גרשון חנוךקונטרס נוהג כצאן יוסף

בני ברקתשע"זברינגר, יחזקאלקונטרס נוי סוכה
נתניהתשס"וצאנזקונטרס נועם הנשמות

חמ"דתשע"וישיבת מנחת יצחקקונטרס נועם השבת - 2 כר'
קרית גתתשס"גשמש, נועם בן יוסףקונטרס נועם התורה - א

ירושליםחש"דשטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס נועם מאור השבת
ירושלים Jeruasalemתשע"זרבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהןקונטרס נועם שבת

חש"דתש"סברודי,  נפתלי צביקונטרס נופת לימודים
ירושליםתשע"ושמשון בן משולם פייבושקונטרס נזירת שמשון

בני ברקתשנ"וקריזר, אברהם אהרן בן יצחק אליעזרקונטרס נזר אברהם - נדה
בני ברקחש"דגולדברג, צבי בן ניסן (עורך)קונטרס נזר הצבי
ירושלים Jeruasalemתשס"דבניזרי, משה בן דודקונטרס נזר משה

חש"דבעילום שםקונטרס נחלת דניאל - קבלנות אריסות ושותפות עם עכו"
בני ברקתשע"הכהן, יעקב משה בן יצחקקונטרס נחלת ה'

תשע"הג'נח, יעקב בן יהודהקונטרס נחלת יעקב
מודיעין עיליתתשע"טשוץ, יוסף בן גדליה נפתליקונטרס נחלת שי - ב"ק

חמ"דתשע"ובצלאל, שמעון בן דודקונטרס נחמת ציון
ניו יורקתשל"ובעלום שםקונטרס נחפשה דרכינו

ירושליםתשע"הקובץקונטרס נטה קו
ירושליםתשס"חשילוני, מיכאל מנחם בן יצחקקונטרס נטילת לולב בסוכה קודם התפילה

בני ברקתשע"הישיבת בין הזמנים נר מרדכיקונטרס נטפי דמעה - הגוזל ומאכיל
תשע"ושולזינגר, משה אלעזר הלויקונטרס נכח פני ה'

ניו יורקתשע"דטלר, שמואל שלמהקונטרס נס לשושנים
ירושלים Jeruasalemתשע"וגילרנטנר, יעקב ירוחם בן אלעזר מנחםקונטרס נספר תהלתך
חמ"דתש"עקובץקונטרס נעימות התורה

בני ברקחש"דקמפה, ברוך מרדכי בן אורי דודקונטרס נעם שבת
ירושלים Jeruasalemחש"דגברא, ישראלקונטרס נפלאות יצחק
אשדודתשנ"גשרייבר, אליעזר דודקונטרס נפש אברהם

ירושליםתשע"אלזכר הרבנית רחל עיישה אמסלםקונטרס נפש חיה - 2 כר'
בני ברקתשע"השניידר, יחזקאל בן דוד מנחםקונטרס נפש מלכה
שיקגותשמ"טבית המדרש לתורהקונטרס נפש עמל



אורדיאה מרה Oradea Mתרצ"ושווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןקונטרס נפתלי שבע רצון
בני ברקצוקר, אהרן יהושע - שטיבל, מנחםקונטרס נצוצות מאש התורה

לונדוןתשנ"אמכתבים מגדולי ישראלקונטרס נצח ישראל
חמ"דתשע"טקליינר, צביקונטרס נצח צבי

חמ"דחש"דמרגלית, בן ציוןקונטרס נציב דרך - 3 כר'
ירושליםתשע"ועזרא, משה בצלאל בן עבודיקונטרס נצר חיה
חמ"דתשע"דרוזנטל, נפתלי צביקונטרס נצר מטעי

חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס נקבל ונצליח
ירושלים Jeruasalemתשנ"חחבושה, משה בן דודקונטרס נקודות מבט

ירושלים Jeruasalemתשס"זגולדמינץ, אברהם יעקבקונטרס נקודות סיכום למפרשים - 2 כר'
חש"דתשע"וגרינפלד, אליעזר בן יצחקקונטרס נר אליעזר

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס נר ה' נשמת אדם
בני ברקתש"סקובץקונטרס נר יצחק

בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס נר ישראל
חמ"דתשע"בכהן, שמואל בן רחמיםקונטרס נר לשרה
חיפהתשס"גקליין, יעקבקונטרס נר מצוה
ירושלים Jeruasalemתשס"דצוקרמן, מרדכי (אודותיו)קונטרס נר מרדכי

חמ"דחש"דמוסדות בנין ציוןקונטרס נר ציון - הלכות חנוכה
בני ברקתשע"גקרואני, נריהקונטרס נר שבת
בני ברקתש"סספר זכרוןקונטרס נר שלום
ירושליםתש"נבריזל, אלעזר בן דוד אריהקונטרס נרות חיים

אלעדתשע"בללוש, שמעוןקונטרס נשמע קולם - 2 כר'
בני ברקחש"דארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחקקונטרס נשמת היהדות ועצת בלעם

חיפהתשע"זלסקר, שמעוןקונטרס נשמת חיים
בני ברקתשע"טארנטרוי, שמשון ישעיהו בן אלחנןקונטרס נשמת כהן
מונסיחש"דבעילום שםקונטרס נשמת שרה
חמ"דחש"דכולל חו"מ - מורשה ודעתקונטרס נשפטה יח"ד

בני ברקתשע"במקלב, יואלקונטרס נתיב ים - 3 כר'
בני ברקתשע"טישיבת נתיבות התורהקונטרס נתיבות דעת - קידושין

בני ברקתשע"זזכריש, אלעזרקונטרס נתיבי דעת - נדה
בני ברקתשע"גזכריש, אלעזרקונטרס נתיבי הלכה
בני ברקתשע"גזכריש, אלעזרקונטרס נתיבי הקטן

בני ברקתשע"דזכריש, אלעזרקונטרס נתיבי השמועה - שנים אוחזין
בני ברקתש"עזכריש, אלעזרקונטרס נתיבי מועד

בני ברקתשע"דזכריש, אלעזרקונטרס נתיבי מועד, שיעורי שבט הלוי - ביצה



תשע"דמוצרי, נתנאלקונטרס נתינה ברורה
בני ברקתשס"טרוט, נתן אליהוקונטרס נתן דוד

ירושלים Jeruasalemתשע"המרקוס, נתן בן אברהםקונטרס נתן תורה
מועלם, סליקונטרס סאה בסאה

ירושליםתשע"זגיאת, מנחםקונטרס סגולות אמרתך
בני ברקתשמ"דנחמן בן שמחה מברסלבקונטרס סדר דרך הלימוד

ירושליםתשע"גאלבאז, יהודה - אלבאז, אבאקונטרס סדר הגט
בני ברקתשע"אבעילום שםקונטרס סדר הגר"א
בני ברקתשע"טרבינוביץ, יחיאל יהושע בן ירחמיאל צביקונטרס סדר היום

בני ברק Bene Berakתשכ"בקארליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסףקונטרס סדר הפרשת תרו"מ - סדר השביעית - תשכ"ב
ירושליםתשפ"ארוזנברג, משה שמעון בן יעקב יוסףקונטרס סדר השביעית

ירושליםתשע"געדס, אברהם חיים בן יהודהקונטרס סדר התקיעות - 3 כר'
ירושליםתשע"בטוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריהקונטרס סדר תקיעתינו

חמ"דתשע"זחילו, עזרא בן יוסףקונטרס סדרי עזרא
ירושליםתשע"בבעילום שםקונטרס סובלנות וויתור

ירושליםתשפ"אגרינבוים, ישראל אברהם בן יוסף הלויקונטרס סוגיא דמודה בקנס
ירושליםתשע"טגרינבוים, ישראל אברהם בן יוסף הלויקונטרס סוגיא דשתי הלחם
בני ברקתש"עקצבקונטרס סוגית יחוד כלים

ירושליםתשס"ושוורץ, יואל בן אהרןקונטרס סוד החיים המאושרים
ירושליםתשס"חבריזל, חיים אוריקונטרס סוד הנסירה עם פירוש ביאורי אור

בני ברקתשס"זבעילום שםקונטרס סוכת אליהו
בני ברקתשנ"דמרגליות, דוד מרדכי בן יצחקקונטרס סוכת דוד
בני ברקתשע"חאשכנזי, חיים בן משהקונטרס סוכת חיים

חמ"דתשע"גנאעם, מרדכיקונטרס סוכת רחמים
מודיעין עיליתתשע"טלוין, יצחקקונטרס סוכת שלום
בני ברקתשל"ופרידמן, שלוםקונטרס סוכת שלום
חמ"דתשע"ברוזנר, יחיאל פישלקונטרס סוכת שלומך
ניו יורקאיחוד התלמידים דסאטמערקונטרס סופר וספר

בני ברקתשס"חקצבקונטרס סחורה בשביעית
קרית אתאחש"דטאוב, יהודהקונטרס סיבת הנישואין

חמ"דחש"דבהר"י, גדעוןקונטרס סיג לתורה
ירושליםתשע"גקובץ ישיבת רינת התורהקונטרס סיכום הדף - 2 כר'

בני ברקתשע"זבנזימן, משה בן אליעזרקונטרס סיכומי משה
בני ברקתשע"והוכברגר, שרגא פייבלקונטרס סיכומי סוגיות - 7 כר'

תמיר, רועי צביקונטרס סימן מאליהו - דגי הים - כנפי חגבים



מודיעין עליתתשפ"אכולל תפארת שלמהקונטרס סימן שט"ז דיני צידה
ירושלים Jeruasalemתשע"אמלצר, ישעי' נתןקונטרס סימנא מילתא
אלעדתשע"זרווח, שניאור זלמן בן ישראלקונטרס סימני טהרה
בית שמשתשע"חמכון אלופי הנחלקונטרס סימני מוהר"ן

זכרון יעקבחש"דגרנדש, אהרן הלויקונטרס סימנים
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס סיפורים שמירת העיניים

בני ברקתשמ"זבעילום שםקונטרס סם תם ארץ צבי
מודיעין עיליתחש"דגולדשטיין, אליהוקונטרס סנפיר וקשקשת

ביתר עיליתתשס"זגוטפרב, ישראל מאיר בן ידידיה יחיאל מיכלקונטרס ספק השקול
חמ"דתשע"דכהן, צביקונטרס ספק ספיקא בממון
ירושליםתשס"גברוידא, אוריהקונטרס ספק של סופרים

שעלביםתשע"בתפארת, מאור בן בצלאלקונטרס ספר איוב בעיית צדיק ורע לו
ירושליםתשע"בלרר, צבי יעקבקונטרס ספרים וסופרים

יפו Jaffaתרס"טיפו. בית-הבד של האחים ברסלבקונטרס ע"ד הכשר השמן הנעשה משומשמין
באר שבעתשל"בעשוש, צגייר בן בנימיןקונטרס ע"ץ הדר

ירושלים Jeruasalemתש"סראק, יהודהקונטרס עבד המלך
בני ברק Bene Berakתשע"דפרלמוטר, יצחק אייזיק בן דודקונטרס עבדך משיחך
קונטרס עבודה שבלב
בית שמשתשע"דפרץ, נדבקונטרס עבודה שלימה

ירושלים Jeruasalemתשע"חרוזנברג, יוחנןקונטרס עבודת בן המצרים, תשעה באב, ארבע תעניות
בני ברקתשס"ההגר, משה יהושע בן חיים מאירקונטרס עבודת ה' בימי השובבי"ם
חמ"דתש"פבעילום שםקונטרס עבודת האלול וימים נוראים

חמ"דתשע"אברדה, נתנאלקונטרס עבודת הלב
ירושלים Jeruasalemתשע"גלוי, משה בן מנשהקונטרס עבודת הלוי

ירושליםתשע"חסגל, דןקונטרס עבודת חודש אלול
ירושלים Jeruasalemתשע"טרוזנברג, יוחנןקונטרס עבודת יום הכיפורים
ירושליםתשע"חפאליי, שלמהקונטרס עבודת ימי האלול
ירושליםתשע"חפאליי, שלמהקונטרס עבודת ימי חנוכה
זולקוה Zholkvaתקט"ומייזלש, יוסף חנניה ליפא בן נפתלי הירץקונטרס עגונות למוהר"ל

קהיר Cairoתרפ"דכהן, אהרן מנחם מנדל בן נתןקונטרס עגונות
פישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךקונטרס עד מתי

בני ברקתשס"חשטיבל, מנחם פנחסקונטרס עד שיאמר רוצה אני
ירושליםתשפ"אסימן טוב, יוסף חיקונטרס עדות ביהוסף
טבריהתשפ"אפרץ, יוסף בן פנחס שמעוןקונטרס עדות ביהוסף
מודיעין עיליתתשע"חגולדשמידט, שמחהקונטרס עדות נאמנה



גבעת שמואלתשע"זשטרן, רפאלקונטרס עדותו של הפסול לעדות
חמ"דתשע"דקורץ, עדוקונטרס עדי זהב

חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס עדים זוממים
ירושלים Jeruasalemתשע"חסגרה, אביעד יהושעקונטרס עובדות והנהגות מרבינו בעל הדרכי שמואל

חמ"דתשע"אפוגל אהרןקונטרס עובר לסוחר
ירושליםתשע"זלינצ'נר, שלמהקונטרס עוג מלך הבשן
בני ברקתשנ"הויזניצר, גבריאל יוסף (אודותיו)קונטרס עוד יוסף חי
בני ברקתשע"במשפחת הלפריןקונטרס עוד ינובון

חמ"דחש"דבית מדרש מהרח"וקונטרס עוטה אור כשלמה
ניו יורק New Yorkתש"כוויינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגאקונטרס עול תורה - 2 כר'

בני ברקתשנ"דליפקוביץ, מיכל יהודה - יפה, דבקונטרס עול תורה
בני ברקתשנ"דקולדצקי, יצחק בן שכנאקונטרס עול תורה

חמ"דתשע"הלנדא, יצחק בן קלמן הלוי (לזכרו)קונטרס עולת יצחק - 8 כר'
חמ"דתשס"חישיבת חיי משהקונטרס עולת שבת

כולל עטרת זעלדאקונטרס עונג יום טוב - 2 כר'
ניו יורקתשע"זועד חיי עולםקונטרס עוף טהור
ניו יורקתשמ"הוויינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגאקונטרס עורו ישנים
בני ברק Bene Berakתשע"זשרון, נתןקונטרס עושה שלום
מודעין עליתתשע"הגבאיף משהקונטרס עזר כנגדו

מודיעין עיליתתש"פשורקין, יעקב משה בן מיכלקונטרס עזרא שבעזרה
בני ברקתשע"טקרביץ, אליעזר בן נחום זאבקונטרס עזרת אליעזר - 19 כר'

תשס"ותלמידי הישיבות יוצאי רוסיהקונטרס עטרה ליושנה
ירושליםתשס"דשולזינגר, שמואל בן יצחקקונטרס עטרות שמואל

ירושליםתשס"אספר זכרוןקונטרס עטרת זקנים בני בנים
ישיבת עטרת ישראל לצעיריםקונטרס עטרת חכמים - בבא בתרא

קרית ספרחש"דכהן, שלמה בן רפאל דניאלקונטרס עטרת יצחק
מודעין עליתתשע"חלייטער, משהקונטרס עטרת מלוכה
ירושליםתשנ"ואוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליבקונטרס עטרת שלמה

רחובותתשס"בחסידי קרעטשניףקונטרס עידנא דחדוותא
מודיעין עיליתתשע"זישיבת חדות התלמודקונטרס עידנא דחדוותא

פרעמישלאתרנ"בבראנדריס, שמריה שמרל בן יעקבקונטרס עיון תפילה <מתוך סידור דעת קדושים>
בני ברקתשנ"דשרים, דביר בן אליהוקונטרס עיוני דעת

ירושליםתשע"הפוטאש, מרדכיקונטרס עיונים בברכת אשר יצר
בני ברקתשס"אשבקס, שמואל בן מנחםקונטרס עיונים בהגדה של פסח

ירושליםתשמ"אבעילום שםקונטרס עיונים והערות - על סדר טהרות



תש"פקונטרס עיירה זאלקאוו
בני ברקתשס"גזילברברג, מרדכי בוניםקונטרס עין הסוגיא - השותפין

ירושליםתשס"חזכאי, יצחק דוד בן אהרןקונטרס עין טובה
דוה Devaתרפ"טגינצבורג, יעקב משולם בן ישראלקונטרס עין יעקב
אשדודחש"דכולל ברכי יוסףקונטרס עין יפה

חמ"דתשע"ורייכמן, אברהם אהרןקונטרס עיני אברהם
חמ"דחש"דבר כוכבא, יאיר יחזקאלקונטרס עיני השם

בני ברקחש"דחבורת לימוד קצות החושןקונטרס עינים לחושן - הל' נחלות
מודיעין עיליתתשע"דברנשטיין, אברהם חייםקונטרס עיסקא דריביתא

חמ"דתשס"גאיזאקזון, יוסף זלמןקונטרס עיקרי אמונה מרבינו בעש"ט הקדוש
קרית ספרתשס"ויעקבזון, יעקב בן אברהםקונטרס עיקרי הסוגיות על פרק נערה המאורסה

בני ברקתשע"ודוד, שלמה בן יצחקקונטרס עיר מקלט
חמ"דתשע"חקליינר, צביקונטרס עירובי צבי

ירושליםחש"דאייזנשטיין, יהודה בן נחוםקונטרס עיתים וזמנים
ירושליםתשמ"זסופר, ראובןקונטרס על איסור המכירה בשביעית

ניו יורקתשל"טקוקיס, שלמה בן ציון  בן יעקבקונטרס על דבר אמת
תשפ"אנכדיוקונטרס על הגאון ר' משה מאיר שלזינגר

מקסיקו סיטיתשפ"אשאואט, משה בן יוחנןקונטרס על הלכות מוקצה
תשע"השרים, דביר בן אליהוקונטרס על המלך טוב

ירושליםתשע"גלנדמן, משהקונטרס על הניסים - חנוכה, פורים
ירושלים Jeruasalemתשע"באבידן, משהקונטרס על חובת הכרת הטוב
ירושליםחש"דשטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס על חומותיך ירושלים
ירושליםתשס"חאביטן, מנחם בן נסיםקונטרס על ימין שהוא שמאל

לוצרןתשע"טישיבת לוצרןקונטרס על כנפי נשרים
חמ"דחש"דרוטנמרקונטרס על מה אבדה הארץ

ירושליםתשנ"זחש"מקונטרס על מסכת ערכין
ירושליםתשע"המכון מדעי לטכנולוגיה והלכהקונטרס על משמר השבת
ליווקדתשס"הלוין, אליהו בן משה הלויקונטרס על נס וחי - 2 כר'

בני ברקתשכ"גפרידמן, שלוםקונטרס על ענייני ספירת העומר
ירושלים Jeruasalemתשע"הגרינוואלד, יצחקקונטרס על עניני חג השבועות
בני ברקחש"דפרידמן, שלוםקונטרס על עניני ספירת העומר

ירושליםתשס"וזוסמן, שלום משהקונטרס על קצת מעניני פרק חזקת הבתים
מזרחי, אליהוקונטרס על שלשה דברים האדם עומד

בני ברקתשס"גברמן, ישראלקונטרס על - מסכת נגעים
ניו יורקתשל"דפולק, יעקב (עורך)קונטרס עלי באר - 2 כר'



בני ברקחש"דספר זכרוןקונטרס עלי דמע [ויזמן]
תשע"דשפיגלמן, חנוך זונדלקונטרס עלי זבח
חמ"דתש"פפיליפיס, אריהקונטרס עלי עין

בלטימורתשע"השכטר, יוסף אריהקונטרס עלי ציון ופדיוני בכוריה
ירושליםתשע"אגרליץ, משה שמעון בן מנחם מנדלקונטרס עלי שיח
חמ"דחש"דהופמן, יוסף בן שלמה צדוקקונטרס עלי שיח

בני ברקתשע"גשטרן, ברוך בן אוריקונטרס עליות ברוך - 3 כר'
ירושליםחש"דהראל, אוריאל יצחקקונטרס עלינו לשבח
ירושליםתשס"ורייכער, אהרון חייםקונטרס עלינו לשבח

בני ברק Bene Berakתשפ"אהורוויץ, נפתלי צביקונטרס עלתה נצה - 3 כר'
ניו יורקתשע"גואזנר, יעקב יוסףקונטרס עמודי החצר
בני ברקתשס"טארזי, משה בן אליהו הכהןקונטרס עמודי משה

תפרחתשנ"חמונק, שלום שאולקונטרס עמודי שש - מלאכות שבת
חמ"דחש"דשאמה, שלמהקונטרס עמודי שש - קידושין

לונדוןחש"דזילביגער, י.מ. הכהןקונטרס עמוקה מני ים
ירושלים Jeruasalemתשע"ובעילום שםקונטרס עמל ועיון בתורה

ירושליםתשנ"זגרוסנס, עקיבא משהקונטרס עמק הלב
תש"פעמרמי, יוסף חביב בן ראובןקונטרס עמק יוסף - קידושין

בת יםתש"עדביר (סלוטין), יצחקקונטרס ענבי הגפן
חמ"דחש"דהכט בנימיןקונטרס עניית אמן כהלכתה
בני ברקתשע"וזכריש, אלעזרקונטרס עניני אבלות החורבן

בני ברקתשע"אהלפרין, ירחמיאל ישראל יצחקקונטרס עניני בגדי כהונה
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס עניני בל תאחר
ניו יורקתשע"זאבראהאם, נחוםקונטרס עניני בר מצוה

חמ"דתש"פבעילום שםקונטרס עניני מלאכת מחשבת
בני ברקתשס"וזכריש, אלעזרקונטרס עניני עבד עברי
ירושליםחש"דקרלנשטיין, אפרים בן חנוך העניךקונטרס ענינים במוקצה
ירושלים Jeruasalemתשע"חקרלנשטיין, אפרים בן חנוךקונטרס ענינים בספיקות

קונטרס ענינים בפרק הדר
ירושליםתשס"שפר, מרדכי אליהוקונטרס ענני הכבוד

בני ברקתשס"גאדלשטיין, גרשוןקונטרס ענני כבוד - סוכות
תל אביבחש"דישיבת תורה והוראהקונטרס ענני כבוד
אלעדתשפ"אכהן, רועי יעקבקונטרס עסק עמהן

נתניהתשס"טילוז, אליהוקונטרס עץ הגן
מנחת אהבה לב אחדקונטרס עץ הגן



ירושליםחש"דבעילום שםקונטרס עץ השדה
לייקוודתש"עקירשנבוים, חיים זאבקונטרס עץ חיים - 9 כר'

מודעין עליתתשע"בדונט, אליעזרקונטרס עצה הוגנת
אשדודתשע"גלוי, חגיקונטרס עצה ותבונה
חמ"דתשס"זמכון אסיפת זקניםקונטרס עצות לדינא

מודיעין עיליתתשע"הגרשי, אבשלום בן יצחקקונטרס עצת מלאכיו ישלים
תל אביבתשנ"אפרידמן, אברהם יעקב בן מרדכי שלום יוסףקונטרס עקבי אבירים - פסח

ירושליםתשס"וגרליץ, אברהם יעקב בן משה שמעוןקונטרס עקבי אברהם
תל אביב Tel Avivתשי"טרבינוביץ, מרדכי בן רפאל אלחנןקונטרס ערבות

בני ברקתשפ"אוינברג, יוסף בן אריאלקונטרס ערבי פסחים
בני ברקתשל"אמלינובסקי, דוד אלכסנדר בן שמריהוקונטרס ערבי פסחים

מודיעין עיליתתשע"זלובנשטיין, יצחקקונטרס עריכת השולחן - ליל הסדר
בני ברקתשע"אוייס, יצחק ישעיהקונטרס ערכו מגן עם זר השלחן

ירושלים Jeruasalemתש"פרבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהןקונטרס ערכי חוקי חיים
ירושליםתש"עכהן, יהודהקונטרס עשבי בשמים
בני ברקתשפ"אעובד, אפריםקונטרס עשה לך רב

ביתר עליתועקנין, שמואל אליהו בן יוסףקונטרס עשו חיל - דיני ומנהגי פסח לנשים ונערות
ירושליםתשע"חמרגולין, הדר יהודהקונטרס עשירית

חמ"דתשע"ההופמן, אברהם בן שלמה צדוקקונטרס עשרת ימי תשובה
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס עת הזמיר הגיע

ירושליםחש"דקשאני, יצחקקונטרס עת ללדת
אשדודתשע"זהופמן, חייםקונטרס עת רקוד
ירושליםתשע"זמייזליש, יעקב יצחק אלעזר בן יהושע זאבקונטרס עת רקוד
פישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךקונטרס עת שלום

וארשאתרפ"חאגודת הרבנים פוליןקונטרס עתונאי - 2 כר'
בני ברקתשנ"בהאס, ברוך בן יצחק דבקונטרס פאר ישראל
מודיעין עיליתתשע"דפרלמוטר, יצחק אייזיק בן חיים אלעזרקונטרס פאר מזוזה
ירושליםחש"דמערכת מעינות הריםקונטרס פארו עלי
בני ברקתש"עפיין, יעקב משה בן מאירקונטרס פאת ים

חמ"דתשע"טאינדיק, משה אפריםקונטרס פאת קדמה - 2 כר'
ירושליםתשע"זפליסקין, שמואל בן יהושע זליגקונטרס פאת שדך
בני ברקתשס"וסופר, משה בן שמואלקונטרס פה קדוש

בית שמשתשע"זסליפקין, נתןקונטרס פולמוס התרנגולים הכשרים
בני ברקתשנ"בזנגר, יום טוב בן יעקב ישראלקונטרס פוקח עורים
שניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב בערקונטרס פורים תש"י



ירושליםתש"נחדש, מאיר בן בן ציון הלויקונטרס פורים
בני ברקחש"דטרכטמן, בנימין יצחק בן משהקונטרס פורים
ירושליםתשס"גרבני ישיבת פורת יוסףקונטרס פורים

ורשה Warsawתרמ"טפרידמאן, מרדכי בן יעקב ממזריטשקונטרס פותח דברים <מהדורה מלאה>
ירושליםתשנ"דדיסקין, שמעון משה בן יהושע זליגקונטרס פותח שער
חמ"דתשפ"אקונטרס פותח שערקונטרס פותח שער

אדלר, נחום בן אהרןקונטרס פי הבאר - 3 כר'
בני ברקתשע"דשטינברג, יואל בן  חיים מאיר יחיאל הלויקונטרס פי הבאר - איזהו נשך

ירושליםתשע"זאייכארן, יששכר דוב בן יעקב יצחק הכהןקונטרס פי כהן - 2 כר'
ירושליםחש"דאייכנשטיין, יהושע בן מנחם צביקונטרס פי מלכים - 8 כר'
ירושליםחש"דישיבת יד אהרןקונטרס פי מלכים - 2 כר'

ירושליםחש"דמטלין, ירמיהו פנחס ובני החבורהקונטרס פי מלכים - 19 כר'
בני ברקתשע"במשפחת שטרנבוךקונטרס פירות האשל - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"זבירנבאום, יהודה זאבקונטרס פירות השביעית
בני ברקתשנ"חגנזלר, יעקב אריהקונטרס פירותיך מתוקים
ירושליםחש"דישיבת יד אהרןקונטרס פירותיך מתוקים
ירושליםתשס"בדויטש, ברוך שמואל בן בנימין זאב הכהןקונטרס פלאות עדותיך

ראשון לציוןתשס"אקלרברג, עזרא יוסף הלויקונטרס פלפול התלמידים - מכות
ראשון לציוןתשע"ואנגלמן, מרדכי אורי הלויקונטרס פנחס הוא אליהו

בני ברקתשע"בעמרם, אריה בן יהודה רפאלקונטרס פני הבית
ירושלים Jeruasalemתשל"גצוקרמן, יהושע העשילקונטרס פני יהושע
בני ברקתשע"השולזינגר, יהודה ליב בן שמואלקונטרס פני ליש
חמ"דתשע"חקיי, מאירקונטרס פני מאיר

ירושליםתשס"חברנד, משה בן שמואלקונטרס פני משה - בבא קמא
ירושליםתש"פברנד, משהקונטרס פני משה - רשויות

בית שמשתשע"במלכה, משהקונטרס פני משה - בשר בחלב תערובות ועניני פסח
קנדהחש"דהירשפרונג, פנחסקונטרס פני שלמה

בני ברקתשע"זמשפחת הרבנים וויסקונטרס פניני אבותינו - פקודת משה
ירושליםתשע"בהראל, מאיר שלום בן אריה יהודהקונטרס פניני אבי"ע - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתש"עקרלינסקי, בנימין ישראלקונטרס פניני בנימין
קרית ספרחש"דכהן, שלמה בן רפאל דניאלקונטרס פניני הלל

ירושליםתש"עשמלצר, פנחס אלימלך בן משולם זושאקונטרס פניני המגילה
בני ברקתשע"טשוירץ, יוסףקונטרס פניני יוסף - 4 כר'

בית שמשתשע"טצפרי, יעקבקונטרס פניני יעקב
ניו יורקתשע"חהורוויץ, אברהם מנחםקונטרס פניני לב מנחם



ירושליםתשס"זחיות, אברהם צביקונטרס פניני משה
חמ"דחש"דקובץקונטרס פניני תפלה

ניו יורקתשי"אהוטנר, יצחק בן חיים יואלקונטרס פסח תשי"א - 3 כר'
ניו יורקתשי"בהוטנר, יצחק בן חיים יואלקונטרס פסח תשי"ב
ניו יורקתשי"זהוטנר, יצחק בן חיים יואלקונטרס פסח תשי"ז

ירושליםתשנ"גחדש, מאיר בן בן ציון הלויקונטרס פסח
בני ברקחש"דטרכטמן, בנימין יצחק בן משהקונטרס פסח
ירושליםתשס"גרבני ישיבת פורת יוסףקונטרס פסח

ירושליםתשע"בדויטש, אברהם יחיאל בן שמעוןקונטרס פסקי הלכות - 6 כר'
בולטימורתשע"זהיינעמאן, משהקונטרס פסקי הלכות - נדה

ירושליםתשס"אוגשל, אהרן מאירקונטרס פסקי הלכות
מודיעין עיליתתשס"זמרמורשטיין, אלטר אליהו (עורך וכותב)קונטרס פסקים וביאורים בהלכות טהרה

בני ברקתשע"גברנשטיין, יוסף עמרםקונטרס פעמיך בנעלים - נקיון כפי
בני ברקתשע"גוויס, משה יעקבקונטרס פקודת משה - שמות

ירושליםתשע"ולינצ'נר, שלמהקונטרס פרדס התורה
מודיעין עיליתחש"דאורדנטליך, מרדכי שלמהקונטרס פרזות מרדכי

חמ"דתשע"גקובץקונטרס פרח מטה אהרן - ב
חמ"דחש"דגרוסברדקונטרס פרי אברהם - 3 כר'
בני ברק Bene Berakתש"עפנירי, אברהםקונטרס פרי אברהם - 2 כר'

ירושליםתשנ"הברנשטיין, אהרןקונטרס פרי אהרן
חמ"דתשע"דסטפנסקי, ברוך בן יעקבקונטרס פרי ברוך - 9 כר'

בני ברקתשנ"ופולק, רפאל דוד בן אברהם שמואלקונטרס פרי דוד
אלעדתשע"ודינין, רפאל ראובן בן אברהםקונטרס פרי הדר

חמ"דחש"דלובצקי, יום טובקונטרס פרי טוב - 12 כר'
חמ"דתשע"גיברוב, אברהם בן שלמה ברוךקונטרס פרי לאברהם - נדרים

ביתר עיליתתשע"חברנדווין, דב בערקונטרס פרי משפט
ירושלים Jeruasalemתשע"זפינקל, יצחק אייזיק בן משהקונטרס פרי עוז

בני ברקתשנ"ובעלום שםקונטרס פרי עץ הגן
הכהן, נתנאלקונטרס פרי עץ הדעת טוב

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס פרי עץ הדר
בית שמשתשס"זטוקצינסקי, יחיאל מיכלקונטרס פרי עץ הדר
ירושליםתש"סגיברלטר, שרגא פייבל בן יצחק אלחנוקונטרס פרי שרגא

ירושליםתשע"טלאבל, שלמהקונטרס פריסת שלומים
תשע"הכהן, חיים עוזרקונטרס פרסומי ניסא
ירושליםתשע"חרוט, רפאל שלמה בן אשרקונטרס פרקי תשובה



בני ברקתשע"זאקרמן, יהודה בן שמחהקונטרס פרשה סדורה
חמ"דתשע"חבראפמאן, שלמה זלמן בן דוד אברהםקונטרס פשט ודרש
חמ"דתשע"ברוזנר, יחיאל פישלקונטרס פתגם המלך

אשדודתשנ"הלייפער, מרדכי ישכר בער בן אברהם אבאקונטרס פתגמי אורייתא - 7 כר'
מונטריאולחש"דמייזעלס, אברהםקונטרס פתגמי דאורייתא

בני ברקתשס"גברסלויער, אשר בן משהקונטרס פתוחי חותם
חמ"דחש"דאומן, יחיאלקונטרס פתורא חדתא

לודחש"דכהן, יאירקונטרס פתח דבריך יאיר
חמ"דתשע"בקובלסקי, יצחק יאירקונטרס פתח דבריך יאיר

ירושליםתשס"אטיקטין, אברהם בן גדליה - רייכמן, רפאל בן שניאקונטרס פתח הבית - 7 כר'
ירושליםתשע"גטיקטין, אברהם בן גדליהקונטרס פתח הבית - 12 כר'

בני ברקחש"דחורוזינסקי,קונטרס פתח הזיקה
מודיעין עיליתתשע"דרוזנבלט, שבח צביקונטרס פתח היחוד
פתח תקוהתשע"אקובץקונטרס פתחי אמונה
לייקוואדתשע"גבעילום שםקונטרס פתחי הרמב"ן

מודיעין עיליתתשע"חגולדשטיין, עקיבא בן אליעזרקונטרס פתחי מזוזה - 2 כר'
חמ"דתשע"חברלינגר, ישראלקונטרס פתחי מזוזות
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס פתחי סוגיות
ירושליםתשע"ארוט, רפאל שלמה בן אשרקונטרס פתחי שמחה

חש"דתשע"חשונמאכר, דודקונטרס פתחי שמחת יום טוב
ירושליםתשס"הרוזנטל, אליהו יהודהקונטרס פתחי שערים
פתח תקוהתשס"הקהילת מנין אברכים פ"תקונטרס פתחי תורה
מודיעין עיליתתש"ספריחן, ראובןקונטרס צדיק טוב

טבריהתשע"הסנדרס, יצחק מאיר (עורך)קונטרס צדיק כתמר יפרח
בני ברקתשע"גלב, אהודקונטרס צדקת משה
בני ברקתשע"הקוסובסקי שחור, דוד שלמה בן יצחק אברהםקונטרס צדקת ראובן
בני ברקתשע"זאדלשטיין, אברהם בן מרדכי שמואלקונטרס צורך יום טוב

בני ברקתשע"זגוטנטג, נחוםקונטרס צורת כתיבת השמות בגיטין
חמ"דחש"דכהן, אמוץקונטרס צורת קשר של תפילין

בני ברקתש"עחסידי אלכסנדרקונטרס ציון לנפש
ברוקליןתשע"אפדר, שלמה זלמןקונטרס ציוני שלמה - 2 כר'

בני ברקתשס"גשניידר, מרדכיקונטרס ציונים - 5 כר'
ליקוודתשע"דדסקל, ישראל אליהוקונטרס צילתה דסוכה

בני ברקתשס"גמונק, אליהוקונטרס ציץ שלמה
בני ברקתשס"חוסרמן, ישראלקונטרס צלותא דאברהם



לייקוואודתשע"בשווארץ, משה פרץקונטרס צלותהון בכן מקבל
ירושליםתשע"דרווח, ישראל יעקבקונטרס צלי אש

ירושלים Jeruasalemתשע"גוויינגארטען, צבי בן ישראלקונטרס צמח ישראל
חמ"דחש"דבני הישיבותקונטרס צעקת ישראל - 2 כר'

ניו יורקתשע"זלויפער, יואל בן אברהםקונטרס צפור טהורה
מודיעין עיליתתש"פגולדשמידט, שמחהקונטרס צפיחית בדבש
חמ"דחש"דקמפה, ברוך מרדכי בן אורי דודקונטרס צפירת תפארה
ירושליםתשס"הרוזנטל, אליהו יהודהקונטרס צפירת תפארה

ניו יורקתשע"חרוזין, יוסף בן אפרים פישל - העכט, יוסף יצחק יהקונטרס צפנת פענח מבואר - 8 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"העזריאל, יצחק בן מרדכיקונטרס צפנת פענח עם ביאור חדש

בני ברקתשמ"הגרוס, יהודה בן צביקונטרס קב תמרים
בני ברקתשע"גכהן, חיים עוזר, בן אהרןקונטרס קביעות בקידוש

ניו יורק New Yorkתשי"גצימרמאן, אהרן חיים בן יעקב משה הלויקונטרס קביעת קו התאריך
מונסיתש"נבדוש, אברהם בן מימוןקונטרס קבלות ומאמרים

בני ברק Bene Berakתשע"דוייסבקר, ברוךקונטרס קבלת עול תורה בפרשיות ק"ש
בני ברקתשע"חליכטנשטיין, שמואל אהרן - וילנר, נתן נטעקונטרס קדוש יעקב

ניו יורקתשע"רוזנברג, ישראלקונטרס קדוש ישראל
בני ברקתשס"חקולדצקי, דוד אליהו בן אברהםקונטרס קדושה וטהרה
בני ברקתשפ"אפדלון, חןקונטרס קדושים תהיו
ירושליםתשס"חשמואלי, מאיר דוד בן שלוםקונטרס קדושת הלשון

תש"עמינקה, רזיאלקונטרס קדושת המועדים
ביתר עליתתשע"השפירא, פנחסקונטרס קדושת הנישואין
ירושליםתשס"ושמואלי, מאיר דוד בן שלוםקונטרס קדושת העינים
מכון באהלי חסידיםקונטרס קדושת השבת

חש"דמינקה, רזיאלקונטרס קדושת ימי הסוכה
בני ברקתשנ"חטויסיג, אהרן בן יחזקאלקונטרס קדושת ימי הפורים
בני ברקתשס"חגבאי, נחמיהקונטרס קדושת ירושלים
ירושליםתשע"וחטאב, יהודהקונטרס קדושת ישראל
תשע"בלוי, שמעון יוסף בן ישראל יצחקקונטרס קדושת ישראל
חמ"דתש"פקליינר, צביקונטרס קדושת ישראל
חמ"דחש"דשר, חיים יצחק אייזיקקונטרס קדושת ישראל
תש"סוועסטהיים, אשר יעקבקונטרס קדושתך נקדיש
בני ברקתשע"גסילמן, יצחק בן יוחנןקונטרס קהילות דשלמה

בני ברקתשע"גפאלי, אליהו בן נחקונטרס קהל עמים
ירושליםתשמ"גשטרנברג, חיים אליהוקונטרס קובץ אליהו



ירושלים Jeruasalemתשע"דהראל, משהקונטרס קובץ השיעורים - גיטין
ירושליםתשנ"גקובץ חידושי תורהקונטרס קובץ חידושי תורה

סטאר,קונטרס קובץ על יד
חמ"דתשע"הטרבלסי, עמוסקונטרס קובץ ענינים - ב"מ

לודז'תרפ"זאלברג, אברהם נתן בן יחיאל איכלקונטרס קוי אור
ישמח משהתשנ"הישיבת בית אליהוקונטרס קול אליהו

וויקליףתשס"בגולדברג, אהרן דוד בן יצחק הלויקונטרס קול דודי דופק
בני ברקתשס"ומשמרת איתמר דחסידי נדבורנהקונטרס קול דודי דופק

ליקוודתשפ"אראזענבערג, שלוםקונטרס קול דממה
מודיעין עיליתתשע"בפרלמוטר,קונטרס קול ה' בכח

מודיעין עיליתחש"דבעלום שםקונטרס קול חתן
באר שבעתשע"חנזרית, אורןקונטרס קול חתן
חמ"דתשע"וברנס, עמוסקונטרס קול יעקב

בלטימורתש"נישיבת נר ישראלקונטרס קול יעקב - 5 כר'
באר שבעתשע"טנזרית, אורןקונטרס קול כלה

מודיעין עיליתתשע"טעטיה, מרדכי בן חייםקונטרס קול מחצצים
ירושליםתשס"החש"מקונטרס קול מצהלות
ירושליםתשע"אקונטרס חיזוקקונטרס קול קורא
פינקל,קונטרס קול רינה

חמ"דתשע"בפוגל, ישראל יהושעקונטרס קול רנה וישועה
בני ברקתשס"דאדלשטיין, צבי יהודה בן ירחמיאל גרשוןקונטרס קול רנה

מודיעין עיליתתש"עישיבת ויז'ניץקונטרס קול שמחה
ירושליםתשע"גשטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס קול ששון וקול שמחה

ירושליםתשס"חבעילום שםקונטרס קולך ערב
חמ"דתשפ"אבעילום שםקונטרס קולע אל השערה - 2 כר'

ירושליםחש"דשטיינהויז, דוד בן שרגאקונטרס קומי אורי
פרנקפורט דמין Frankתרמ"בפלאטו, צבי בן משהקונטרס קונדיסין וצורת הפתח

תקצ"אשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןקונטרס קטן מעניני בחירה - 2 כר'
ירושליםתשס"הפליגלמן, מרדכי דודקונטרס קטן שהגדיל
ירושליםתשע"אפליגלמן, מרדכי דודקונטרס קטן שהקדיש
ירושליםתשע"גפליגלמן, מרדכי דודקונטרס קטן שטיהר

חמ"דתשע"טישיבת כנסת יצחקקונטרס קיבלו וקיימו - 4 כר'
אשכנזי, חיים בן משהקונטרס קידושא רבא
ישראלתש"עקופלמן, יצחק דבקונטרס קידושי אשה

חמ"דחש"דחש"מקונטרס קיום ועדות שטרות



בני ברקתשע"אקמפה, ברוך מרדכי בן אורי דודקונטרס קיים מרדכי
בני ברקחש"דשאול, שלמה בן יהושעקונטרס קיימו וקבלו

רחובותתשנ"טכולל אברכים רחובות <ישראלזון, יוסף>קונטרס קיצור הלכות בין אדם לחבירו
רחובותתשס"בכולל אברכים רחובות <ישראלזון, יוסף>קונטרס קיצור הלכות רבית והיתר עסקא

בני ברקתשס"גשחר, משה בן יוסףקונטרס קל וחומר דמשה
ירושליםתשפ"אפרץ, פנחס בן יעקבקונטרס קל וחומר

תשע"חקסטנר, יקותיאל מאירקונטרס קליש טובא
פאסיקתשע"גזופניק, מנחם שלמה הכהןקונטרס קלעי החצר - 4 כר'

בני ברקתשס"ואדלר, רפאל מרדכי בן נתןקונטרס קם תחתיו
ירושליםתשמ"חשוורץ, דןקונטרס קן צפור

בני ברקתשע"דקוק, יהודה בן יצחק משהקונטרס קנה לך חבר - 2 כר'
ירושליםתשע"אפליגלמן, מרדכי דודקונטרס קנייני תורה
ירושליםחש"דישיבת יד אהרןקונטרס קנין דעת
מודיעין עיליתתשס"ופרסר, יוסף שמעון בן משה חייםקונטרס קנין כספו
בני ברקתשע"וגולדברג, צבי בן ניסןקונטרס קנין סודר

בני ברקחש"דישיבת בית מדרש עליוןקונטרס קנין עבדים
מודיעין עיליתתשע"חגולדשמידט, שמחה בן דניאל יהושעקונטרס קנין שמחה - 2 כר'

ירושליםתש"עאלישיב, יוסף שלוםקונטרס קנין תורה
ירושליםתשע"הבני החבורה דישיבת יד אהרןקונטרס קנין תורה

חמ"דתשע"ובעילום שםקונטרס קניני הדעת - א
ירושלים Jeruasalemתשע"גכהן, ינון יחזקאל בן אבנרקונטרס קניני התורה

מודיעין עיליתתשע"דגודמן, אברהם ברוךקונטרס קניני תורה - 2 כר'
אברג'ל, חיים יוסףקונטרס קרבן פסח - ניקור קרבן פסח

ישראלתשס"הפילץ, חיים יעקבקונטרס קרבן שמואל
ירושליםחש"דבעילום שםקונטרס קריאה ברורה

בני ברקתש"פדיין, משה שמואלקונטרס קרן אור פני משה
ירושליםתשע"זויטמן, בערל אברהם הלויקונטרס קרן עור פניו - 2 כר'

בני ברק?בראנדר, שלום בן דוד הכהןקונטרס קשר של קיימא
ירושליםתשכ"זבריזל, אלעזרקונטרס קשר תפלין

יעסניץ,,תפ"ג]פרנקל-תאומים, חיים יונה בן יחזקיה יהושע פייבלקונטרס ר' חיים יונה <דפו"ר>
ליקוודתשנ"טפרנקל-תאומים, חיים יונה בן יחזקיה יהושע פייבלקונטרס ר' חיים יונה <מהדו"ח>

לבוב Lvovתקס"זפרנקל-תאומים, חיים יונה בן יחזקיה יהושע פייבלקונטרס ר' חיים יונה
מודיעין עיליתתשע"חועדים מכולל הר"ןקונטרס ראיתי בני עליה
חמ"דחש"דברסלבקונטרס ראש בני ישראל

חמ"דתשפ"אהלל, דודקונטרס ראש דבר



תשס"דהגיע למשרדוייסבקר, ברוךקונטרס ראש השנה שחל בשבת
עפולהתש"עדוד, שמואלקונטרס ראש השנה
בני ברקתש"פזיידמן, נתן שלוםקונטרס ראש וראשון
ניו יורקתשס"וקובץ דחסידי סלאנים "באר אברהם"קונטרס ראש פנה

בני ברקתשס"דבעילום שםקונטרס ראשונים כמלאכים
מודיעין עיליתתש"עמאיר, אשר בן מיכאל יצחקקונטרס ראשי בשמים - 6 כר'

בני ברקתשמ"וגוטמן, צביקונטרס ראשית בכורי
בני ברקתשכ"טקרלינסקי, ישעיהו בן אשרקונטרס ראשית דגנך

אברג'ל, חיים יוסףקונטרס ראשית חכמה - תפילין חרוצות
תשע"הבעילום שםקונטרס רבות מחשבות

אנטוורפןתשס"גסופר, משה בן שמואל - פולק, זעקל סג"לקונטרס רבי זעקל בשם החתם סופר
בני ברקתשס"טאלמליח, רחמיםקונטרס רבית דברים

פינגרהוט, אברהם משהקונטרס רבני צרפת - א
ירושליםתשע"דדגן, ישי בן אשרקונטרס רוב דגן

ירושליםתשע"וקיסטר, עקיבאקונטרס רוני בלילה - 5 כר'
בני ברקתש"עהרט, משולם בן נתן נטע - קנייבסקי, שמריהו יוסףקונטרס רופא ורפואה במקורות חז"ל

בני ברקתשע"באבא שאול, יהושע בן אליהוקונטרס רחל באה עם הצאן
חמ"דתשע"האלטמן, יעקב משה בן מיכאל הלויקונטרס רחמנא אמר תקעו
חמ"דתשע"ההלוי, יעקב משהקונטרס רחמנא אמר תקעו
תש"פמילר, שלמהקונטרס רחמנא ליבא בעי
ניו יורקחש"דפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןקונטרס רחמנא ליבא בעי

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס רחשי לב
גייטסהדתשמ"וקופמאן, חיים שאולקונטרס רחשי לבב
בני ברקתשס"טיוסף חיים בן אליהוקונטרס רי"ח טוב

בני ברקתשע"חפרקש, מנחם בן יוסף יחיאלקונטרס ריבוע העיר
בני ברקתשע"ובעילום שםקונטרס ריבית דברים
חמ"דחש"דאספני, יצחקקונטרס רינת יצחק

בני ברקתשס"בגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צביקונטרס רינת שמואל
תשפ"אחבורת ריתחא דאורייתאקונטרס ריתחא דאורייתא, שמחת חיים - ב"מ, פסחים

מודיעין עיליתתשע"טשמש, איתמרקונטרס רכב אש
חמ"דתשע"זאינדיק, משה אפריםקונטרס רמוני זהב

ירושליםתשע"זאינדיק, משה אפריםקונטרס רמוני תכלת
ניו יורקתשמ"וישיבת ויז'ניץ מונסיקונטרס רנה וישועה
ירושליםתשנ"חבית ערלויקונטרס רני ושמחי
בני ברק Bene Berakתשע"וגליק, שמואלקונטרס רסיסי טל



חמ"דבעילום שםקונטרס רסן פה
בני ברקתש"עבעילום שםקונטרס רפואת המחשבה כיצד

ירושליםתשע"אלייפניקר, דוד יחיאלקונטרס רצוף אהבה - 2 כר'
בני ברקתשע"דסילמן, יצחק בן יוחנןקונטרס רקמת שש - 2 כר'

ביתר עיליתחש"דאקער,מרדכי שלמהקונטרס רשב"י לשיטתו
בעילום שםקונטרס רשב"י לשיטתו
ירושליםתשס"חלינזר, מרדכי שמואל זנוועלקונטרס רשויות השבת

ירושליםתשע"אפרץ, פנחס שמעון בן יעקבקונטרס רשימות במסילת ישרים
ירושליםתשע"חהמחנה החרדיקונטרס רשמי קודש
ירושליםתשס"טבית מדרש בעל שם טוב (ערלוי)קונטרס ש"ם תפארת
בני ברקתשע"טמכון תורת הקרבנותקונטרס שאו מנחה

לונדוןתשי"חרפופורט, אברהםקונטרס שאלה ותשובה בענין כתובה
בני ברקחש"דמכון משמרת סת"םקונטרס שאלות בהלכות סת"ם

ירושליםתשע"בקינד, דניאל בן צבי אברהםקונטרס שאלות ותשובות על הספר מקדש מעט
חמ"דתשע"טסואד, יצחקקונטרס שאלות מצויות ליולדת בשבת וביו"ט

חמ"דתשע"טגרין, אלחנןקונטרס שאלת המטוטלת
ירושליםתשע"אשטרנבוך, אליהו חיים בן אברהםקונטרס שאלת חיים - מצוות השבת

בני ברקתשס"וקרויס, חיים בן ישעיהוקונטרס שארית חיים
מודיעין עיליתחש"דהאס, יצחק אייזיקקונטרס שארית יצחק

ניו יורקתשי"בהוטנר, יצחק בן חיים יואלקונטרס שבועות תשי"ב
ירושליםתשס"גרבני ישיבת פורת יוסףקונטרס שבועות

חמ"דחש"דשוב, אריה ליב בן יחזקאל אהרןקונטרס שבות אריה - 2 כר'
בני ברקתשס"גגוטמן, יעקבקונטרס שבות יעקב

מודיעין עיליתתשנ"חיעקבזון, יעקב בן אברהםקונטרס שבות יעקב - א
ירושלים Jeruasalemתשע"בכהן, ינון יחזקאל בן אבנרקונטרס שבח והודאה

חמ"דקובץקונטרס שבחו של אהרן
ביתר עיליתתשע"טשולמן, אשר מאירקונטרס שבט אשר

בני ברקתשע"דקמניץ, יהודה בן יצחקקונטרס שבט מיהודה - 16 כר'
כ"ץ חיים משהקונטרס שביבי המועדים
בני ברקתשע"טקופמן, יוסף שלמה בן מיכאלקונטרס שבילי הקבוע
צפתתש"עבן אברהם, דודקונטרס שבילי הרקיע
חמ"דתש"פקצאור, יעקב בן יוסףקונטרס שביתת יעקב

ירושליםתשס"חזילברברג, יעקב ישראלקונטרס שבע ביום הללתיך
בני ברקתשע"אבן שלמה, שמעון משהקונטרס שבע ברכות
ירושליםתשס"אקפלן, ניסן שלמה הכהןקונטרס שבע ברכות



ירושלים Jeruasalemחש"דישיבת השלום ירושליםקונטרס שבע הקפות
בני ברקתשס"זזכריש, אלעזרקונטרס שבע מצוות בני נח

בני ברקתשס"זבן שלמה, שמעון משהקונטרס שבע ספיקות בענייני ברכות - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"הדושינסקי, יוסף צביקונטרס שבעים פנים לתורה

ניו יורקתשמ"זליקוט מדברי רבותינוקונטרס שבת אחים
בני ברקתשע"גמונק, אליהוקונטרס שבת אחים
ירושליםתשפ"אמייזלס, מנחם דן בן יהודה אריהקונטרס שבת ומועד

אשדודתשע"אארלנגר, יצחק משה בן יוסףקונטרס שבת לה'
ירושליםתשנ"טמן, שלמה בן אברהםקונטרס שבת לפני החתונה ועליה לתורה

בני ברקתש"עפישהוף, מרדכי בן תנחוםקונטרס שבת מלכתא
חמ"דתשס"חיהודי, יגאל - בר שלום, אסףקונטרס שבת של מי

ניו יורקתשל"וסאסנע, מרדכי צבי בן יונה?קונטרס שבתי בבית ה'
בני ברקתשס"טראנד, ישראלקונטרס שגיאות מי יבין - 2 כר'

מודיעין עיליתחש"דהופמן, יעקב ישראלקונטרס שדה כובס - כיבוס מי חטאת
תשע"הברדא, דודקונטרס שהשמחה במעונו
ירושליםתשע"חויסבורד, מנחם מנדל בן שמואלקונטרס שהשמחה במעונו
ירושליםתשנ"גחברת יגדיל תורה - בעלזאקונטרס שהשמחה במעונו

ירושליםתשע"דתפארת, מאור בן בצלאלקונטרס שו"ע עם מקורות הדינים וקיצור משנ"ב - הלכות
אלעדתשע"גטבקה, חייםקונטרס שו"ת ישרים

בני ברקתשע"זקרביץ, אליעזר בן נחום זאבקונטרס שו"ת עזרת אליעזר - 7 כר'
בני ברק Bene Berakתשנ"ושהרוז, דודקונטרס שואל כענין - גיטין פ"א

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס שוב אשוב
חמ"דחש"דחש"מקונטרס שוב אשוב

בני ברקתשל"גישיבת ויז'ניץקונטרס שובה ישראל - 2 כר'
ניו יורקתשע"אנייוונר, ישראל דודקונטרס שובה ישראל

ירושליםתשע"אאוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכיקונטרס שובו בנים שובבים
ניו יורק New Yorkתשס"ברבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסקונטרס שובו בנים

מודעין עליתתשע"הגרינברג, ?קונטרס שובו והשיבו
מונטריאולחש"דדרייזין, אהרןקונטרס שובע שמחות - כי תשא, ויקהל, פקודי

בני ברקתשע"זוידר, חיים משולםקונטרס שוכר ונשכר
בני ברקתשע"גוויל, ישראל מאיר בן אברהם צביקונטרס שולחן ערוך כהלכה - בשר בחלב

בני ברקתשע"זזיידמן, נתן שלוםקונטרס שום בצל וביצה
בני ברק Bene Berakתשנ"זבעילום שםקונטרס שומע כעונה
בני ברקתשס"זרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןקונטרס שומר טהרה
חמ"דתרצ"דנחמן בן שמחה מברסלבקונטרס שומרי משפט



ירושליםתש"עכהן, שמואל בן יהודהקונטרס שונה הלכות
בני ברקחש"מיסודות מתורתו של בעל הסולם זי"עקונטרס שופר של משיח
חמ"דחש"דוינברג, דוד אליהוקונטרס שופרא דשטרא
ירושליםתשע"דרווח, יוסף חיים (עליו)קונטרס שופריה דיוסף
לייקוואדתשע"גנייהויז, דודקונטרס שושן פורים

בני ברקתשנ"טלזכר הרבנית שושנה זילברשטייןקונטרס שושנת העמקים
גייטסהדתשמ"גקובץקונטרס שושנת העמקים

ירושליםתשע"טסבאג, אלעזרקונטרס שושנת יעקב
ירושליםתש"סרפפורט, יעקב מרדכי בן אברהםקונטרס שושנת יעקב - 2 כר'

חמ"דתשע"ההכהן, איתן בן אליהוקונטרס שטר התנאים
ירושליםתשע"בגראוכר, ישעיהו יחיאל מאיר בן עודד דודקונטרס שי למועדים - פסח
קרית ספרתשנ"טבראון, שלמה יהושע בן צביקונטרס שי למורא - קידושין

בני ברקתשע"אשוירץ, חיים יצחקקונטרס שי"ח הפסח
מונטריאולחש"דמייזעלס, אברהםקונטרס שיגרא דלישנא <ביטוי השגור>

בני ברקתשע"השיש, צבי יהודה בן שמואל הלויקונטרס שיח אפריון
חמ"דתשע"בשוירץ, חיים יצחקקונטרס שיח הפרשה - במדבר א

בני ברקתש"פאביטבול, יוסףקונטרס שיח יוסף
מודיעין עיליתחש"דבקר, יעקב אליעזרקונטרס שיח יעקב

קפלן, ישראל חיים בן נתןקונטרס שיח ישראל - קידושין
ניו יורקחמ"דפיוואוויץ, משה - לאקס, אברהםקונטרס שיח משה - אהבת איתן

ירושליםחש"דגנס, יחיאל יעקבקונטרס שיח שבת
ירושליםתשמ"וטורק, אליעזר בן משה הלויקונטרס שיח שפתים

בני ברקחש"דווינטרוב, ישראל אליהוקונטרס שיח שרפי קודש
ירושליםתשנ"הפרלוב, אהרןקונטרס שיחות קודש

אשדודתש"עקונטרס שיחותקונטרס שיחות
בני ברקתשע"דדינרקונטרס שיחת בין הזמנים - 4 כר'

אופקים;תשע"ההסגל, חנניהקונטרס שיחת הילדים
ביתר עיליתתשע"זאקער, מרדכי שלמהקונטרס שיחת עבדי אבות
תשל"דלזכרו של רבי יחזקאל לוונשטייןקונטרס שיחת תלמידים

בית שמשתש"עבעלום שםקונטרס שיטות הראשונים בענין שמיטה בזה"ז
חמ"דחש"דאפלבוים, משה בן שמואלקונטרס שיירי מצוה

בלטימורתשס"טקובץ ישיבת נר ישראלקונטרס שימוש חכמים
אלעדתשע"אסלומון, שמואל יהודהקונטרס שינון הוראה

בני ברקתשע"דהול, אליעזרקונטרס שיעור השיעורים
ירושליםתשע"חקוק, חיים הכהןקונטרס שיעורי אגדה - תשעה באב



ירושלים Jeruasalemחש"דדזימיטרובסקי, יחיאל מיכלקונטרס שיעורי איזהו נשך
ירושליםתשע"גשכטר, יצחק דב בן שלום הלויקונטרס שיעורי בבא מציעא

בני ברקחש"דפוברסקי, ברוך דוב בן דודקונטרס שיעורי הגרב"ד - שטרות
ירושליםתשע"חאריאלי, שמואלקונטרס שיעורי הגרש"א - ריש בבא בתרא

חמ"דתשע"טגולדשטיין, יעקב צביקונטרס שיעורי טלית קטן
ירושליםתשע"גשכטר, יצחק דב בן שלום הלויקונטרס שיעורי מכות

ירושליםתשע"גשכטר, יצחק דב בן שלום הלויקונטרס שיעורי סנהדרין
חמ"דתשע"זזיאת, שמעוןקונטרס שיעורי ר' שמעון - ב"מ פ"א

בני ברקתשע"חאיתן, משה זאבקונטרס שיעורי רבי משה זאב איתן שליט"א
בני ברקתשע"טכולל תורת משהקונטרס שיעורי רבית

ירושליםתש"פוולפסון, דניאלקונטרס שיעורי רבנו ראש הישיבה - קידושין פ"ק
מודיעין עיליתתשע"גיעקבזון, יעקב בן אברהםקונטרס שיעורים בבבא קמא - (ארבעה אבות, כיצד הרג

מודעין עיליתתשע"ביעקבזון, יעקב בן אברהםקונטרס שיעורים בגיטין (המביא גט קמא)
מודיעין עיליתתשע"ביעקבזון, יעקב בן אברהםקונטרס שיעורים בגיטין (כל הגט, השולח)

ירושליםתשע"האלבק, חנוךקונטרס שיעורים בהלכות טהרה
ירושלים Jeruasalemתשל"בוואלקין, משה יואל בן שמואל דודקונטרס שיעורים בית אהרן

בני ברקתש"פוינברג, יוסףקונטרס שיעורים במסכת בבא קמא
בני ברקתשע"טוינברג, יוסףקונטרס שיעורים במסכת קידושין

מודיעין עיליתתשע"ביעקבזון, יעקב בן אברהםקונטרס שיעורים בסנהדרין (בן סורר, הנשרפין)
בני ברקתשע"טכולל תורת משהקונטרס שיעורים בענייני תרו"מ

רמת השרוןתשל"זאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהקונטרס שיעורים בפרק בן סורר ומורה
חיפהתשנ"האלטר, יצחק דוד בן פנחס מנחםקונטרס שיעורים - 4 כר'

בני ברקתשע"חגינזבורג, אברהם - מאיר הלוי (עורך)קונטרס שיעורים - בבא קמא
חמ"דתשע"טגינזבורג, אברהם - רפמן, יהודה (עורך)קונטרס שיעורים - בבא מציעא

בני ברקתש"עדויטש, אשר הכהן בן בנימין זאבקונטרס שיעורים - 6 כר'
תפרחתשס"טישיבת באר יצחקקונטרס שיעורים - בבא קמא, גיטין

ירושליםתשע"דסאלם, אברהם בן נתןקונטרס שיעורים - ב"ב
בני ברקתשנ"זפוברסקי, ברוך דוב בן דודקונטרס שיעורים - בבא קמא

בני ברקתשפ"אשטיינהרטר, רפאל בן ישכרקונטרס שיעורים - שניים אוחרזין
חמ"דחש"דהומינר, ישראל מאירקונטרס שיר ותודה

סקלר, שמעון הכהןקונטרס שיר ליום השבת
נוף אילוןתשפ"אחלפון, אליהו בן חייםקונטרס שיר למשה

ירושליםתשע"גהראל, אוריאל יצחקקונטרס שירה חדשה - 2 כר'
תשע"זמשפחת אדריקונטרס שירו למלך

ירושליםתשס"דקאהן, אברהם יצחק בן שמעון אשרקונטרס שירת דבורה  על שמונה פרקים לרמב"ם



ירושליםתשס"דקובץ תורניקונטרס שירת דוד בענייני ספר תורה
טבריהתשע"דעובדיה, דודקונטרס שירת דוד
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס שירת דודי

בני ברקתשע"וקאליש, מנחםקונטרס שירת האזינו עם ביאור שירת הגפן
יד בנימיןתשע"זמרצבך, הלל יעקבקונטרס שירת הים - 7 כר'

בני ברקשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוי - שטיבל, מנחםקונטרס שירת הלוי
קרויזר, משהקונטרס שירת המועדים - חנוכה

קרית ספרתשס"זיעקבזון, יעקב בן אברהםקונטרס שירת יהודה - 2 כר'
חמ"דחש"דמועלם, יחזקאל אליעזרקונטרס שירת ינון

בני ברקחש"דקמפה, ברוך מרדכי בן אורי דודקונטרס שירת מרים
עזרא, שמואלקונטרס שירת שמואל
קרית ספרתש"פגרינהויז, משה מרדכיקונטרס שכחת לילה

חמ"דתשע"חסובל, שמואלקונטרס שכן טוב
בני ברקתשס"גאדלשטיין, גרשוןקונטרס שכר לפעולתך - סוכות

ירושליםתשס"ומשפחות שטיינברגר יוסףקונטרס של ברכה
ירושלים Jeruasalemתרפ"זעדת ישראל החרדית בארץ ישראלקונטרס של עדת ישראל החרדית בא"י

לוין, שלמה זלמן בן חנניהקונטרס שלהבת התורה - 3 כר'
בני ברקתש"פמכון אהבת אמתקונטרס שלהבת יה
בני ברקתשמ"בפרידמן, שלוםקונטרס שלום אהלך
בני ברקתשנ"חראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןקונטרס שלום ישראל

ניו יורקתשמ"הוויינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגאקונטרס שלום על ישראל
ירושליםתשע"חקמחי, אברהם בן משהקונטרס שלחן עורך - כתובות, גיטין

בני ברקתשע"טרוזנטל, שלמה צדוקקונטרס שלמה וצדק
בני ברקתשע"טקופמן, יוסף שלמה בן מיכאלקונטרס שלמי הזמן
מודיעין עיליתתשע"חמלין, חייםקונטרס שלמי חיים

חמ"דתשע"גגליק, יוסף בן אברהםקונטרס שלמי יוסף - 2 כר'
מקסיקותש"עשבות, משה בן אברהםקונטרס שלמי משה - 7 כר'

ירושליםתשס"חטוויל, יצחק הכהןקונטרס שלמי ציבור
בני ברקתשע"ואולמן, שלמה זלמן - אולמן שמחהקונטרס שלמי שמחה

בני ברקתשמ"זפלמן, שלום בן ציוןקונטרס שלמי תודה - ירידת המן, לחם משנה, זורע בשב
בני ברקתשע"ופלמן, שלום בן ציוןקונטרס שלמים מציון - תשע"ו

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס שם הגמרא עם תוכן המסכתא
ירושליםתשס"זלקט תשובות ראשונים ואחרוניםקונטרס שם כתוב - 3 כר'

ירושליםתשע"אואקנין, שאול חנן-יהקונטרס שם שאול
ירושליםתשפ"אספר זכרוןקונטרס שם ששון



לונדוןתשד"מאיגר, עקיבא בן משהקונטרס שמונה תשובות
חמ"דתשפ"ארבינוביץ, רפאל אלחנןקונטרס שמונת הימים - א-ג

ירושלים Jeruasalemתשע"אגיאת, מנחםקונטרס שמות בארץ
חמ"דתשע"וקונטרס שמח תשמח
נוף איילוןתש"פחלפון, אליהו בן חייםקונטרס שמח תשמח
ירושלים Jeruasalemתשע"ההדאיה, רפאלקונטרס שמחה לאיש
בני ברקתש"פלנדוי לוי יצחק בן אברהם ישעיהוקונטרס שמחה לאיש

בני ברקתשס"חדויטש, שמחה הכהן בן אליהוקונטרס שמחת אליהו בעניני שלום בית
קרית ספרתשע"חפרידמן, אליעזר בן אשר זליגקונטרס שמחת אליעזר

ירושליםתשנ"זבן גרשון, מיכאל יעקב הלויקונטרס שמחת דוד
ירושליםתשס"חוינברג, דוד אליהוקונטרס שמחת דוד

בני ברקתשס"טוויספיש, אברהם ישעיהוקונטרס שמחת הבר מצוה של אי"ש ויספיש
ירושליםתשס"טזכאי, דוד יצחקקונטרס שמחת הלב - 2 כר'

חמ"דחש"דכהן, יונתן יעקבקונטרס שמחת יונתן
בני ברקתש"עקנייבסקי, שלמה בן שמריהו יוסף חייםקונטרס שמחת לב
חמ"דחש"דפוברסקי, שמחהקונטרס שמחת ליבו

בני ברקחש"דקמפה, יעקב ישראל בן אורי דודקונטרס שמחת מנחם
רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןקונטרס שמחת מרדכי

חיפהחש"דקליין, משהקונטרס שמחת משה וסדר זמירות לשבת קודש
ניו יורקתשל"חגראס, שלום יודאקונטרס שמחת שלום

ניו יורקתשל"חגרוס, שלום יהודהקונטרס שמחת שלום - א
חש"דתשס"דוקס, שלום בן רפאל יוסףקונטרס שמחת שלום
חמ"דחש"דשרון, שמחה בונםקונטרס שמחת שמואל

בית שמשחש"דבעלום שםקונטרס שמיטה כמצוותה - 2 כר'
אשקלוןתשע"האיגוד בני תורה אשקלוןקונטרס שמיטת כספים ופרוזבול

חמ"דחש"דהוניגסברג, ישראל יצחקקונטרס שמירת דבורים
חמ"דחש"דנחמן בן שמחה מברסלב (מלוקטי מכתביו)קונטרס שמירת הברית

ירושליםחש"דקובץ - כולל שמירת הלשוןקונטרס שמירת הלשון - 3 כר'
ליקוודחש"דקובץ - לייקוודקונטרס שמירת הלשון

מודיעין עיליתתשע"גגורגוב, מרדכיקונטרס שמירת השבת - בסיס לדבר האסור
נתניהתשס"אשלוש, דוד חייםקונטרס שמירת שביעית כהלכתה

ירושליםתשע"דבוארון, אהרן בן ציוןקונטרס שמירת שבת - הלכה סדורה
בני ברקתשע"חבעילום שםקונטרס שמן המור
ניו יורקתשכ"גמייזליש, צבי הירשקונטרס שמן למאור
ניו יורקתשס"בהרשקוביץ, אפרים פישלקונטרס שמע אפרים



ירושליםתשע"אגרליץ, ישראל בן משה שמעוןקונטרס שמע ישראל - ט
תל אביב Tel Avivתש"הרוהלד, שלמה בן שמואל הלויקונטרס שמע שלמה

חמ"דחש"דישיבת מנחת יצחקקונטרס שמעתא דמציעתא
חמ"דתשס"טפרוסקין, נחום שלמהקונטרס שמעתא דספק ספיקא

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס שמעתתא דגזילה
ירושליםתשע"דמנדל, מלכיאלקונטרס שמעתתא דגזילה

ירושליםתשע"חטולידנו, ישיקונטרס שמעתתא דכתובות ומכות
בני ברקתשע"דמאיר, מרדכי יעקב בן שמואלקונטרס שמעתתא דמגילה
חמ"דתשפ"אבעילום שםקונטרס שמעתתא דמוחזק
חמ"דחש"דאייזנשטיין, אברהם חייםקונטרס שמעתתא דמזוזה

ירושליםתשע"בקדוש, יצחקקונטרס שמרה רוחי
ירושליםתשע"וניסן, ינון יוסף אליהקונטרס שמש ינון - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"וחבושה, משה בן דודקונטרס שמש צדקה
גבעת שמואלתשע"זשטרן, רפאלקונטרס שני שבילין

בני ברקתשל"זהלברשטט, יצחק בן מיכאל זאב הכהןקונטרס שני שרי קדש
חמ"דתשס"העקשטי, אליעזר שמעוןקונטרס שנת העיבור
ירושלים Jeruasalemתשע"הכולל תפארת אברהם שמואלקונטרס שנת השבע
חמ"דתשע"המזרחי, אורןקונטרס שנת השבע

גבעת זאבתשע"דאיפרגן,  עמנואל אבינועםקונטרס שנת השמיטה
בית שמשחש"דשטיצברג, שמואל יוסףקונטרס שעוני מים בשבת
חמ"דחש"דמרמורשטיין, שמשון - וילהלם, רפאלקונטרס שעורי תורה - ב"ק
ירושליםתשע"חסופר שרייבר, יוסף יצחק בן יהושע דודקונטרס שעיר המשתלח
בני ברקתשס"דמינצר, יוסףקונטרס שער בת רבים
כרמיאלחש"דמרגלית, אברהם צביקונטרס שער הבחינה
בני ברקתשע"וזכותא, חייםקונטרס שער המים
ערדתשע"טבלושטיין, יהושע מנחםקונטרס שער הנו"ן

חמ"דחש"דקונטרס שער התפלותקונטרס שער התפלות
בני ברקתש"פאביטבול, יוסףקונטרס שער יוסף

חמ"דחש"דזאהן, שלום שכנא בן חיים יצחק יעקבקונטרס שערי אונאה
תשע"טוקנין, הראל בן יוסףקונטרס שערי בכורות

חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס שערי ההצלחה
חמ"דחש"דכהן, טל נתנאלקונטרס שערי החן

בני ברקתשס"טיעקבזון, יוסף שלמה בן שמואל מנחםקונטרס שערי החצר
חמ"דתשע"דבעילום שםקונטרס שערי הילולים
בני ברקתשס"טישיבת מנחת יצחקקונטרס שערי הישיבה



ירושלים Jeruasalemתש"פבנדיקט, יעקב גרשוןקונטרס שערי המלך
חמ"דחש"דאמרגי, אליהו בן יעקבקונטרס שערי חזקה
מנצסטרתשס"גרויד, יוסף אהרןקונטרס שערי חיים

בית שמשתשס"המרילס, אברהם מאירקונטרס שערי טהרה
בית עיליתחש"דדייטש, שמואלקונטרס שערי טובה

בני ברקתש"פאביטבול, יוסףקונטרס שערי יוסף - 16 כר'
תש"פוקנין, הראל בן יוסףקונטרס שערי כתובות
לודתש"עתימסית, יוחנןקונטרס שערי לימוד

חמ"דתש"פבעילום שםקונטרס שערי מועד - סוכות
ישראלתשמ"גלמברגר, משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבובקונטרס שערי נחמה אהל שרה

חמ"דחש"דאפנג'ר, מיכאל בן יצחקקונטרס שערי סוגיות - 6 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"חעטייה, עזראקונטרס שערי עזרא

ירושליםתשס"טשולביץ, מאירקונטרס שערי עיון - 2 כר'
בית שמשתשע"טמכון אלופי הנחלקונטרס שערי פרנסה

מודיעין עיליתתשע"גרוטר, מנחם צביקונטרס שערי צבי - סוטה
ירושליםתשס"בערלאנגער, יהודה יחיאל ליואקונטרס שערי צדק - 2 כר'

חמ"דתשס"וקובץקונטרס שערי צדק
ירושליםתשע"חאוהב ציון, עזרי בן דודקונטרס שערי ציון
ראשון לציוןתשע"זישיבת ראשון לציוןקונטרס שערי ציון
ירושליםתשס"טכולל אמרי יושר - תורת כהניםקונטרס שערי ציון

גבעת אסףתש"פאברמסון, יוסףקונטרס שערי רגלים
בני ברקתשס"גישיבה גדולה דחסידי טשערנאבילקונטרס שערי שבועות

בני ברקתשע"דקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - שמקונטרס שערי שיח
נתניהתשס"וצאנזקונטרס שערי שמחה
תש"פוקנין, הראל בן יוסףקונטרס שערי תמורה

ירושליםתשע"דכולל בית אריה לייבישקונטרס שערים המצוינים בהלכה - 4 כר'
ניו יורקתשע"דמעטה, אפריםקונטרס שעשועי אפרים - 4 כר'

ירושליםתשע"אצוקר, שמואל יצחקקונטרס שעשועי שמואל
ירושלים Jeruasalemתשנ"דמוצרי, יוסףקונטרס שפה ברורה
בני ברקתשס"גקרויס, חיים בן ישעיהקונטרס שפתי חיים
ירושליםתשפ"אליפקוביץ, צדוק בן יחזקאלקונטרס שפתי צדק
בני ברק Bene Berakתשע"זהלפרט, יעקבקונטרס שפתי רננות

חמ"דתש"נקובץ ישיבת מערבאקונטרס שפתיים ישק - א
טבריהתשל"וחדד, חזקיהקונטרס שקל הקודש
ירושליםתשנ"זמשפחת הסופריםקונטרס שקלי הקודש



חדרהתשע"במייזלס, אליהו חייםקונטרס שרשי הנהגת הספיקות
ניו יורקתשע"הרוטשטיין, שמחה יונהקונטרס שרשים בהכשר כלים

ניו יורקתשע"הרוטשטיין, שמחה יונהקונטרס שרשים בהלכות הוצאה
ביתר עיליתתשע"טאלמדארי, יהודהקונטרס שרתי במדינות - פירוש ר"י אלמדרי לפרק אין מע

חמ"דתשע"וגרינבוים, ברוך צביקונטרס שש מצוות תמידיות
חמ"דחש"דחש"מקונטרס שש מצוות תמידיות

ירושליםתשנ"גרייכמן, רפאל יצחקקונטרס שש משזר
בני ברקתשע"זטוקר, מנחם בן אברהם יצחקקונטרס ששון המועד - ר"ה ויוה"כ

ירושליםתשס"זפרבשטיין, יוסףקונטרס ששון ויקר - בענייני מחיית עמלק ופורים
בני ברק Bene Berakתשע"זהלפרט, יעקבקונטרס ששים ריבוא

בני ברקתשע"הקאופמן, משהקונטרס שתי אותיות בשבת והמסתעף
ירושליםתשס"חעידאן, צביקונטרס שתיה והנאה ממי הכנרת בפסח

ירושליםתשנ"הגרליץ, משה שמעון בן מנחם מנדלקונטרס תא שמע - 10 כר'
בית שמשתשע"דחזן, דודקונטרס תא שמע

חמ"דתשע"טקליימן, שניאור זלמן בן אשרקונטרס תבואת האסיף
לא ידועחש"דרצאבי, יצחק בן ניסיםקונטרס תגא דאורייתא <בעניני ספר תורה>

ירושליםתשע"גאוהב ציון, יצחק בן מרדכיקונטרס תגלחת מצוה
מודיעין עיליתתשע"גגרוס, משה יהודהקונטרס תדיר בתפילה
ירושליםתש"סכהן, שמואל בן יהודהקונטרס תהילת שמואל
חמ"דתשע"גסבג, יגאלקונטרס תהלה לדוד
ניו יורקתשע"והורוויץ, אריה יהודה לייב הלוי סג"לקונטרס תהלות אריה

ירושליםכהן, שמואלקונטרס תהלת שמואל על פרק שירה
בית שמשתש"פבלומנטל, יעקבקונטרס תודה וקול זמרה

פרנקפורט דמין Frankתרע"זבאמברגר, שלמה בן יצחק דוב הלויקונטרס תודה
בני ברקתשע"בשולזינגר, משה בן אלעזרקונטרס תודיעני אורח חיים

ביתר עיליתתשס"זהייזלר, יעקב יצחקקונטרס תוכחות מוסר
בית שמשתשע"דאצראף, אליהו - אצראף, שלמהקונטרס תולדות אדם

תש"פלייפער, אהרן יחיאל (עליו)קונטרס תולדות בעל נועם אהרן
חמ"דתשע"דלסרקונטרס תולדות האור

ירושליםתשס"וליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחקקונטרס תולדות חמדת שלמה
ירושלים Jerusalemתשל"הישיבת תולדות יעקב פאפאקונטרס תולדות יעקב
חמ"דתשע"וצוקר, יעקב ישראל בן יחיאל מאירקונטרס תולדות יעקב
בני ברקתשע"אשולזינגר, בצלאל בן משה מרדכיקונטרס תולדות יצחק

חמ"דחש"דישיבת נר יעקבקונטרס תולדות צבי - עבודה זרה
נתניהבוסי, יחיאל בן שמעוןקונטרס תולדות רבינו



תשע"וורשנר, שמואל בן משהקונטרס תולדות שמש
תשע"השולביץ, ישראלקונטרס תומת ישרים

בני ברקתשס"ורוט, אליעזר בן חיים דובקונטרס תוספת קדושה
ירושלים Jerusalemתשע"הדרמר, חיים מרדכיקונטרס תוספת ריבית

מודעין עליתחש"דצדקה, משה בן אליהוקונטרס תוספת שביעית
חמ"דחש"דנויפלד, משה עזריאל בן אליהו אברהםקונטרס תופסי משוטיך
ירושליםתשנ"חמרגלית, צביקונטרס תופר וקורע
חמ"דתשע"ואלטמן, יעקב משה בן מיכאל הלויקונטרס תורה אור
מודיעין עליתחש"דבית המוסר קרית ספרקונטרס תורה אור

חמ"דתשע"זהלוי, יעקב משהקונטרס תורה אור - חנוכה
חמ"דחש"דצציק, שמואל בן אברהם חייםקונטרס תורה אור

חמ"דתשע"דקרהאן, ישראל קלמןקונטרס תורה בטהרה
ירושליםחש''דישיבת תורה ודעת - ירושליםקונטרס תורה ודעת - סוכה

בני ברקתשכ"חמלצר, איסר זלמן בן ברוך פרץקונטרס תורני
ירושלים Jerusalemתרפ"ט - תר"צקונטרס תורניקונטרס תורני - 2 כר'
ירושליםתש"עחיות, אברהם צביקונטרס תורת אברהם
אבוחצירא, אליהו דוד משהקונטרס תורת אדם

אלעדחש"דאסולין, אברהםקונטרס תורת אמך - 6 כר'
בני ברקתשע"טעובד, אפריםקונטרס תורת בין הזמנים
תשע"חבעילום שםקונטרס תורת האפיקורס
מודיעין עליתתשע"ואדלר, מנחםקונטרס תורת הברכה
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס תורת הגלות

בית שמשתשס"חמנדלוביץ, ראובן בן מנחם מנדלקונטרס תורת הגליונות
בני ברקתש"פעובד, אפריםקונטרס תורת החלה

ירושלים Jeruasalemתשנ"חקובץ מבני הישיבותקונטרס תורת הלשון - ג
חמ"דתשס"חשולביץ, מאירקונטרס תורת המגילה
מודיעין עיליתחש"דעטיה, מרדכי בן חייםקונטרס תורת המועדים
חמ"דחש"דברלינגר, ישראלקונטרס תורת המנחה
בני ברקתשס"גכהן, יהודהקונטרס תורת המציאה
ירושלים Jeruasalemחש"דפוליאקוב, אפריםקונטרס תורת הנבואה
בני ברקתש"עפוברסקי, ברוך דוב בן דודקונטרס תורת הנהנה
ירושלים,תרצ"זילון, חנוך בן אברהם צביקונטרס תורת הנקוד
בני ברקחש"דטופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלויקונטרס תורת הסוכה
ירושלים Jeruasalemתשע"ופינקל, יצחק אייזיק בן משהקונטרס תורת הפסח
ניו יורקתשע"האבראהאם, נחוםקונטרס תורת הקבלה



בני ברקתש"פעובד, אפריםקונטרס תורת הקדושה
חמ"דחש"דאדלר, מנחםקונטרס תורת הקדשים
מודיעין עליתתשע"זאדלר, מנחםקונטרס תורת הרבית
ירושליםתשע"דמלכיאלי, מיכאל בן שמואלקונטרס תורת השלחן
נתניהתשס"גגולשטיין, חייםקונטרס תורת חיים
אשדודתשס"חקובץקונטרס תורת חיים
בני ברקתשע"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - חלקונטרס תורת חיים

חמ"דחש"דוולפין, ישראלקונטרס תורת ישראל - מיגו
טלז סטוןתשס"חבלומנטל, אברהם יוסף הלויקונטרס תורת פיך

תש"פבעילום שםקונטרס תורת ריבית
ירושלים Jeruasalemחש"דישיבת באר התלמודקונטרס תורת רפאל - 2 כר'

בני ברקתשע"באוהב ציון, יצחק בן מרדכיקונטרס תורתו מגן לנו
חמ"דתשס"חישיבת מנחת יצחקקונטרס תורתך שעשועי
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס תורתך שעשועי

בני ברקתשע"גליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דודקונטרס תושיע בנים
חמ"דתש"עלורבר, בן ציוןקונטרס תחבולות מלחמה

סטעטן איינלדתשע"גווייס, דודקונטרס תיבת נח
בני ברקתשנ"זיודייקין, שמואל יצחק גד הכהןקונטרס תיקון גדול מאד

ליקוודתשע"בברגר, יהושע דודקונטרס תיקון המבוי
מודיעין עיליתתשע"דרייזנר, אהרןקונטרס תיקון העיר

בני ברקתשס"דחבר אברכיםקונטרס תיקון מבואות
חמ"דחש"דברנד, יצחקקונטרס תיקוני שבת כהלכתו

מודיעין עיליתתשע"ובעילום שםקונטרס תכלית חכמה
ברוך, מרדכי אברהם בן שמעוןקונטרס תכלת מרדכי - 2 כר'

בני ברקתשע"חגניזי, מרדכי צבי בן יעקבקונטרס תכלת מרדכי
בני ברקתשע"והול, אליעזרקונטרס תכלתא דחלזון
ניו יורקתשס"ודנציגר, יהודה משהקונטרס תכנית הבית
ירושליםתשע"זלינצ'נר, שלמהקונטרס תל ירמות
בני ברקתשע"חקעניג, גדליהו אהרן בן נתן אפריםקונטרס תל עולם

ביתר עיליתתשע"זכולל חסידי רחמיסטריווקהקונטרס תליה במכה
ירושליםתשס"הכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבקונטרס תלמוד תורה
חמ"דתשע"חשחר, חיים אמציהקונטרס תלמודו בידו

ירושליםתשע"טאלקיים, יעקבקונטרס תמידים כסדרם - תמיד
בני ברקתשע"אבעילום שםקונטרס תמנת חרס

גבעת שמואלתשע"זשטרן, רפאלקונטרס תנאי בדבר שבממון



אשדודTunisתשע"הלבקוביץ, אברהם ישראל בן דוד דבקונטרס תנה הודך על השמים
בני ברקתשע"בברים, משה בן יחיאל אריה ליבקונטרס תנובות שחר
ירושליםתשס"הקונטרס תפארת אבותקונטרס תפארת אבות

טיזאבי, אברהםקונטרס תפארת אברהם - כיבוד הורים
בני ברקתשס"הכ"ץ, ברוךקונטרס תפארת בית ישראל
סקוויראתשנ"גואזנר, יהודה הלויקונטרס תפארת בנים אבותם

בני ברקתשע"וישיבת מנחת יצחקקונטרס תפארת השבת
מנצ'סטרתשע"טקובץ כולל תפארת חייםקונטרס תפארת חיים - שבת

בני ברקתשס"הנאה, חגי אלישיבקונטרס תפארת חתנים
בית עיליתחש"דדייטש, שמואלקונטרס תפארת יהודה
חמ"דתשע"ב;כהן, יעקב אלירן בן דוד יששכרקונטרס תפארת יעקב
בני ברקתש"עליקוט מרבי יצחק מקאלישקונטרס תפארת יצחק

בלטימורחש"דקובץ מכינת בית ישראלקונטרס תפארת ישראל - 2 כר'
ירושליםתשע"אקובץ תורניקונטרס תפארת ערמונים

לונדוןתשע"דהלפרט, ירחמיאל צבי בן אפרים פישלקונטרס תפארת צבי - 2 כר'
חמ"דתש"פקליינר, צביקונטרס תפארת צבי - 2 כר'

ירושליםתשע"אטוסיג, שמואלקונטרס תפארת שמואל
ירושלים Jeruasalemתשע"הסבגי, ששוןקונטרס תפארת ששון

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס תפוחי זהב במשכיות כסף
בני ברקתשע"אבעילום שםקונטרס תפילה בלחש
בני ברקתשע"אהרט, משולם בן נתן נטע - קנייבסקי, שמריהו יוסףקונטרס תפילה ורפואה
ירושליםחש"דבצרי, דוד שלוםקונטרס תפילה לדוד

ירושליםחש"דפאפו, אליעזר בן יצחקקונטרס תפילות ממוהר"ר אליעזר פאפו
תשע"אשולזינגר, משה בן אלעזרקונטרס תפילת הדרך
לייקוודתשע"השטויבר, אהרון בן ברוךקונטרס תפילת הדרך
בני ברקתשס"בגולד, אלחנןקונטרס תפילת חיים

גבעת שמואלתשע"זשטרן, רפאלקונטרס תפיסה ובעלות
ניו יורקתשע"בשטיינברג, ראובן חיים שמעון הלויקונטרס תפלה בצבור
חמ"דתשע"דדיין, דוד חייםקונטרס תפלה לדוד
בני ברקתשס"חרושנרוז, ליאורקונטרס תקון חצות

מודעין עליתתשע"גלנדו, יעקב בן שריהקונטרס תקוני כלאים והרכבות
לנדו, יעקב בן שריהקונטרס תקנת העירוב

מודעין עליתתשע"הלנדו, יעקב בן שריהקונטרס תקנת הרבית - 4 כר'
ניו יורקת"שאלקלעי, בן ציון בן משהקונטרס תקנת עגונות
ברגן בלזן Bergen-Beתש"ומייזלש, צבי הירש בן דוד דובקונטרס תקנת עגונות



ירושליםתשס"אישיבת נזר התורהקונטרס תקפו כהן
ירושלים Jeruasalemתשע"גישיבת נתיבות חכמהקונטרס תקפו כהן

קולומיה Kolomyyaתרנ"גפרנקל, יחזקאל בן אברהם אבושקונטרס תר"ל
וינה Viennaתרל"חילינק, אהרן בן יצחק יהודהקונטרס תרי"ג

אלעדתשע"חרוטר, חיים בן אהרן ישעיהקונטרס תרנגולתא דאגמא
וסטקליף און סי Westתשי"חאדלר, שמריה מנשה בן צבי יהודה הכהןקונטרס תרתי לריעותא

בני ברקתשס"אארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחקקונטרס תשובה ותפלה בימים נוראים הקדושים
ירושלים Jeruasalemתשע"ונאה, מנחם מנדל - נאה אברהם חייםקונטרס תשובת המשקל למשקל הדרהם

פאסתש"י?עובדיה, ישועה שמעון חיים בן מסעודקונטרס תשובת השנה
גבעת שמואלתשע"גשטרן, רפאלקונטרס תשובת שאלה

ירושליםתשע"בוילנסקי, אריאל מאירקונטרס תשועתם היית לנצח
ירושליםחש"דברגר, ח.יקונטרס - המקדש וכליו

בני ברקתש"סברמן, ישראלקונטרס - 4 כר'
עמנואלתשע"הברנד, יצחק בן וולף זאבקונטרס - לא תהא כהנת כפונדקית

חמ"דתשע"הגרינוולד, מאיר מיכאלקונטרס - כבוד בית ה'
ירושליםחש"דויזנפלד, שמעון יוסף הכהןקונטרס - 2 כר'
בני ברקחש"דוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבקונטרס - 2 כר'

בני ברקתשע"זישיבת חזון נחוםקונטרס - משמני אשר - אלו מציעות
בני ברקתשס"הכהן, שמחהקונטרס - לישרי לב שמחה

ירושלים ניו יורקתשע"גכתב עת אלקטרוני לתולדות הספר העבריקונטרס - 4 כר'
ירושליםתשס"טסנדר, מאירקונטרס - 46 כר'
ניו יורק New Yorkתשל"דריבקין, משה דוב בר בן בן ציוןקונטרס - 2 כר'

ניו יורקתשכ"וריבקין, משה דובער בן בן ציוןקונטרס - 20 כר'
ניו יורקתש"ערייטפארט, יצחק בן חייםקונטרס - 87 כר'
ירושליםתשס"דשטרנגר, יוסף אלטרקונטרס - 3 כר'

בני ברקתשע"אשמש, משה בן צביקונטרס - זהירות מלשון הרע בשידוכים
בני ברקתשס"ושנקלובסקי, יוסף שלמהקונטרס - 5 כר'

ירושליםתשס"זהמכון לעיון בחסידותקונטרסי חסידות - 5 כר'
ארמונטיירתשס"ושניאור, משה יעקבקונטרסי עיון בסוגיות הש"ס

ירושליםתשס"באזרחי, ברוך מרדכי בן ישראלקונטרסי שיעורים - 2 כר'
ירושליםתשס"הגוסטמאן, ישראל זאב בן אברהם צביקונטרסי שיעורים - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"ג - תשי"חחנון, מנחם נחום יצחק אייזיק בן ישעיהו מיכלקונטרסים <ליקוט פתגמים>
ירושליםחש"דבעילום שםקונטרסים אושפיזין - ישראל בראשית

ניו יורקחש"דרויטבלט, אליעזר פלטיאל בן יהושע אשרקונטרסים יד אליעזר
ירושלים,תשי"בהפועל המזרחי. הרשימה המאוחדתקונטרסים לבעיות הפועל המזרחי - 2 כר'



ירושלים Jerusalemתרצ"ז- תרצ"טקונטרסים לעניני הלשון העבריתקונטרסים לעניני הלשון העברית - 3 כר'
קימבריג' Cambridgeתרנ"התלמוד בבלי. תרנ"ה. קימבריג'קונטרסים מתלמוד בבלי כריתות ותלמוד ירושלמי ברכות

תל אביבתשכ"חספר קהילהקונין - קהילת קונין בפריחתה ובחורבנה
תל אביבתשס"דספר קהילהקונסקיה,קינצק,קונסק - העיירה שלי זכרון ליהודי קונסקי

ירושלים Jeruasalemתשע"גאידל, שושנהקונצ'רטו לטבע
ניו יורק-ירושליםתש"לכץ, אליעזרקונקורדאנציה עניינית - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"טמאנדלקרן, שלמה בן שמחה דובקונקורדנציה לתנ"ך
לונדוןתשכ"אייטלס, יששכר בער בן יצחק דודקונקורדנציה תלמודית - רב

תל אביבתשכ"זספר קהילהקוסטופול
לודתשנ"דמונסונייגו, ידידיהקופת הרוכלים

רמת גןתשמ"ובן כוכב, חגיתקוצו של יוד  - עפ"י ההלכה
ביתר עיליתתשע"טפלאם, ישראל מאיר בן חיים משהקוצותיו תלתלים

תל אביב Tel Avivתרצ"ואריגור, יצחק אריה בן נתןקוצק
תל אביבתשכ"בספר קהילהקוצק - 2 כר'

פרנקפורט דמין Frankfתרל"אבאמברגר, יצחק דוב בן שמחה הלויקורא באמת - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ו - תש"חבלומנטאל, ישראל חיים בן אברהם יוחנןקורא הדורות - 4 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"הקונפורטי, דוד בן גבריאלקורא הדורות - 3 כר'

הר ברכהתשפ"אוסרמן, אברהםקורא לדגל
ניו יורק New Yorkתשנ"זרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסקורא מראש

בית שמשתשס"זאמסלם, יצחק בן אברהםקוראי עונג - 3 כר'
קרית ארבעחש"דרובין, מישאלקוראי שמו

רוסיה-פולין Russia-תקפ"הבנימין בן מרדכי מבוברויסקקורות ארזים <בית היין>
וילנה Vilnaתרצ"הקלויזנר, ישראל בן חיים שבתיקורות בית העלמין הישן בוילנה
ניו יורק New Yorkתשט"וקרויס, שמואל שמשון ליב בן מאירקורות בתי התפילה בישראל

בני ברקתשנ"חקרלבך, שמואל בן נפתליקורות בתינו ארזים
מנצ'סטרתשע"הזילבר, צבי אריה בן אליהו הכהןקורות הדורות - 2 כר'

סופיהתרצ"ז - תרצ"חרוזאניס, שלמה בן אברהםקורות היהודים בתורקיה וארצות הקדם - 6 כר'
ירושלם,תרצ"אבוים, מנחם מנדל בן אהרןקורות העתים - 5 כר'

למברגתרי"אטריבטש, אברהםקורות העתים
ירושליםת"שמונטנר, זיסמןקורות הרפואה העברית

בודפסט Budapestתרפ"אגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבקורות התורה והאמונה בהונגריה
ירושליםתשל"וועד הכללי לקהילת התימנים בירושליםקורות ומעשים - תשל"ג - תשל"ה

ירושליםתשכ"אבית היתומים ציוןקורות ותלאות יתומי ציון
ירושליםתשע"דקשאני, ראובןקורות זמנים ומסעות
ניו יורקתשע"וגרינפלד, שאול יחזקאל בן אברהם שלמה (עליו)קורות חיי המגן שאול



אלעדתשע"האביגד, זכריהקורות חייו של הרב זכריה אביגד
ירושלים Jerusalemתרצ"איפה, צבי הירשקורות חשבון העבור

ירושלים Jerusalemתשט"וברנשטיין, אברהם חייםקורות ישראל
ירושלם,תשי"בקורות ישראלקורות ישראל
ירושלים Jerusalemתרפ"טמאג'אר, דוד חי בן בכור שמואלקורות משפחה

לודז' Lodzתרצ"הגוטקובסקי, יעקב בן אליהוקורות עם עולם - ב
חמ"דתשמ"ורסקין, פנחסקורות ר' אליהו וינשטין ובני משפחתו

פירט Fuerthתק"דהאנאו, שלמה זלמן בן יהודה ליב הכהןקורי עכביש
תל אביב Tel Avivתשי"טספר קהילהקוריץ - ספר קוריץ

תל אביבתשל"גספר קהילהקורליץ
ירושלים Jerusalemתרנ"גפרומקין, אריה ליב בן שמואלקורנין דנהור

תל אביב Tel Avivתשט"זספר קהילהקורניץ - מגילת קורניץ
קורקוס עבודה כתב יד
תל אביבתשמ"וכהן, רבקהקושטא שאלוניקי פטרס

בני ברקתשמ"באיגר, עקיבא בן משהקושיות עצומות
ירושליםתשנ"אספר קהילהקושיצה (קאשה-קאשוי)

ירושליםתשנ"בספר קהילהקזמארק - תולדות יהודי קזמארק והסביבה
בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהקח טוב

ירושליםתשנ"גהגר לאו, יהושעקחו מזמרת הארץ
חמ"דתשע"אאינגבר, דוד ישראלקטורת דוד
ירושליםתש"פסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםקטורת חיים

לבובתק"צתקונים. תקונים שונים.קטורת עם הכוונות
עלון ישיבת שילהקטורת שילה
אשקלוןתשס"זמכון התורה והארץקטיף שביעית

ירושליםתש"פמכירות פומביותקטלוג אוצרות לונדון - 2 כר'
ניו יורקברומר, יהודהקטלוג ברומר <כת"י שבספרית ביהמ"ד לרבנים> - 10 כ

ירושליםתש"פמכירות פומביותקטלוג ברנד - 14 כר'
ירושליםתשע"חקטלוג יודאיקהקטלוג גנזים - 7 כר'

מוסקבהתשס"גהספריה הממלכתית לרוסיהקטלוג האינקונאבולות היהודיות של הספריה הממלכתית
שוורץקטלוג הספריה הקיסרית בוינה - 3 כר'

ניו יורק1973פריימאן, אהרן בן ישראל מאירקטלוג כתבי היד העבריים ומקומם
ירושליםתש"ממכון הכתבקטלוג לספרי רבני ארם צובא וכתבי ידם

ירושלים Jeruasalemתשע"ומכירות פומביותקטלוג מורשת - 24 כר'
ירושליםתשע"טמכירות פומביותקטלוג צפונות - 3 כר'
ירושליםתשס"חקדם בית מכירות פומביותקטלוג קדם - 73 כר'



ניו יורקתשס"והורביץ, אלעזרקטלוג קטעי גניזת קהיר - 2 כר'
ירושליםתשע"זמכירות פומביותקטלוג רפאלי - 21 כר'

ירושליםתש"נבית הספרים הלאומיקטלוג של אוסף ז'אק מוצרי
ירושלים  וניו יורקתשנ"חדנציג, נחמןקטלוג של שרידי הלכה ומדרש מגניזת קהיר שבאוסף א"

ירושליםתשפ"אמכירות פומביותקטלוג תאג' ארט - 1
ירושליםתש"פמכירות פומביותקטלוג תפארת - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשל"גהוצאת קדםקטלוג תשל"ג
אמסטרדםתרל"הרוזנטל, אליעזרקטלוג

נוה דניאלתשס"ורון, צביקטן וגדול - אוצר פירושים על אותיות גדולות וקטנות שב
ירושליםתשל"זעסיס, משהקטע של ירושלמי סנהדרין

כת"יכת"יטעי גניזהקטעי גניזה של משנה תלמוד ומדרש
כת"יכת"יפיוטי ינייקטעי הגניזה של פיוטי יניי

סינסינטית"שקטעי מדרשיםקטעי מדרשים מכתבי יד הגניזה - בראשית, שמות
ירושליםתשמ"דאליצור, שולמיתקטעי תקיעתות בנוסח יוסי בן יוסי (תדפיס)

,(יוהניסבורג)תש"ב)משה בן מימון (רמב"ם) -זלוטניק, יהודה ליבקטעים מן הלכות ברכות
לונדון Londonת"שמשה בן מימון (רמב"ם) - אטלס, שמואלקטעים מספר יד החזקה

אמשטרדם Amsterdamת"כמרדכי בן נפתלי הירש מקרמזירקטרת המזבח
אמשטרדם Amsterdamתל"א - תל"זמרדכי בן נפתלי הירש מקרמזירקטרת הסמים
בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהקטרת ונסכים
ורשה Warsawתרכ"חטננבוים, אהרן בן אריהקטרת סמים
פיעטרקוב,תר"ץסאגאלוביץ, יחיאל משה בן חייםקטרת סמים

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ה - תרפ"טמארוקו, יהודה בן יעקבקיבוץ יהודה - 4 כר'
ניו יורק New Yorkתש"זקורנט, בנימין דוד בן ישראל יצחקקיבוץ מזרה ישראל - בראשית, שמות

תשע"וישיבת אור אליצורקיבוץ נאה - בבא בתרא
תש"פשינקר, צביקיבל ומסרה

בית שמשתשע"טרייזנר, שמואלקידוש החודש - טעם כעיקר
רוסיה-פוליןת"מקידוש השם המיוחדקידוש השם המיוחד של ר' מתית ור' פנחם ור' אברם זי"

תל אביבתשכ"טהוברבאנד, שמעוןקידוש השם
ירושליםתשכ"דסיפורקידוש השם

ירושליםתשל"גמרמרשטיין, אברהם - הברמן, מאיר אברהםקידוש ירחים דרבי פנחס
בני ברקתשנ"דהלוי, הללקידוש כהלכתו
ירושליםתשע"זיגר, שאול יחזקאל בן צביקידושא רבא
חמ"דתשפ"אשי, מיכאל חנן בן שלמהקידושי קמא

אור עציוןתשס"גהמרכז התורני אור עציוןקידושי תורה - 2 כר'
בית שמשתשע"חבעילום שםקידושין ונישואין



שלוניקי Salonikaתקע"דטאריקה, ידידיה שמואל בן יהודהקידש ידיד
ורשה Warsawתרפ"חפרידלינג, צבי הירש בן דובקיום העולם
חמ"דתשע"בהמניק, דוד אריהקיום העירוב
חמ"דחש"דבעילום שםקיום התורה

ירושלים Jerusalemתרפ"א - תרפ"דדידובסקי, רפאל יעקב בן עקיבאקיום התורה - 2 כר'
ירושליםתש"עליפשיץ, זאב חיים בן אליעזר זיידלקיום ויעוד

ירושליםתשע"וכהן, דוד בן יוסףקיום שטרות
ניו יורק1958ספר קהילהקיטוב - קיטעווער יזוכר בוך

ירושליםתשע''טישיבת מרכז הרבקיימו וקבלו
בני ברקתשנ"גברנשטיין, חיים בן אביגדורקיימיה דדוד משיחא
בני ברקתשס"טברנשטיין, חיים בן אביגדורקיימיה דמשה נביאה

ירושלים Jerusalemתשס"דאלגאזי, נסים שלמה בן אברהםקילורית לעין
ירושליםתשע"אשטסמן, יצחק אליהו בן משהקימה והידור

בני ברקתש"פהכהן, אברהם בן שלמהקימה שיש בה הידור
ניו יורקתשס"אברעוודה, שלמהקימו וקבלו

ירושליםחש"דחברת יגדיל תורה בעלזאקימו וקיבלו - פורים
ירושליםתשמ"וליפשיץ, יעקב הלויקימחא דפסחא

מונטריאולתר"צלווין, משה אלימלךקינדער ערציהונג ביי אידען
ונציה Veniceשנ"זמודינה, יהודה אריה בן יצחקקינה היא וקוננוה

מנטובה Mantuaת"ךסולם, משולם בן יצחקקינה על הדליקה אשר נפלה פה מנטובה
ונציהשנ"זסראוול, יהודהקינה על פטירת הגאון כמוהר"ר יודא מפדוה

ירושליםתשע"אשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויקינות המבוארות
זולצבך Sulzbachתקמ"בתפילות. קינות. תקמ"ב. זולצבךקינות לתשעה באב עם פירוש מספיק

באזלתשע"הלוינגר, ישראל מאיר - ביטרלי, שולהקינות לתשעה באב עם תרגום לגרמנית
ביתר עיליתתשע"דאומן, אברהםקינות לתשעה באב - כמנהג אשכנז המובהק

ביתרתשע"זמכון על הראשוניםקינות לתשעה באב - 2 כר'
ירושליםתשכ"זתפילות. קינות. תשכ"ז. ירושליםקינות לתשעה באב

ירושלים Jeruasalemתשי"אקינותקינות מאת זקני חכמי תימן על הריסות הדת ע"י השלטון
לונדוןתשכ"גסופר, עמרםקינות סופרים

ירושליםתשכ"דירדן, דבקינות על חורבן ירושלים
לובלין Lublinשע"זאשר בן יוסףקינות עם פירוש

תוניסתרע"?נאשיהא, י.ק.קינת אלעשיר אלמכחוט
וילנה Vilnaתרי"חשלמה זלמן בן יהודה ליבקינת יהודה וישראל

בני ברקתשס"חוייסמאנדל, חיים מיכאל דוב בן יוסף - פוקס,יעקבקינת מן המיצר עם ביאור ופירוש נר לאברהם
ירושליםתשמ"דכסאר, חיים בן שמואלקיץ המזבח



גבעת עדהחש"דשינפלד, יהודהקיצור אוצר החיים (קומרנא)
אמשטרדם Amsterdamתק"חאלשיך, משה בן חייםקיצור אלשיך על התורה - 2 כר'

ירושליםתשס"האלשיך, משה בן חייםקיצור אלשיך - על התורה <מהדורה חדשה>
תפרחתשע"בספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקקיצור דיני אמירה לנכרי בשבת

תפרחתשע"אספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקקיצור דיני בית הכנסת ובית המדרש
בני ברקתשס"אחלופסקי, יעקב בן יצחק נתןקיצור דיני ברית מילה ופדיון הבן

בני ברקתש"פקרלינשטיין, אליהו בן נפתליקיצור דיני המתעטש
תפרחתשע"גספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקקיצור דיני ומנהגי הושענה רבה ושמחת תורה

בני ברקתשע"דכהן, חיים עוזר בן אהרןקיצור דיני ומנהגי ליל הסדר
בני ברקתש"סחלופסקי, יעקב בן יצחק נתןקיצור דיני חלה

אשדודחש"דוולף, יעקב יואלקיצור דיני טהרה
בני ברקתשס"גהלברשטט, יצחקקיצור דיני כיבוד אב ואם

חמ"דתשס"ושכטר, דןקיצור דיני לא תלין פעולת שכיר וביומו תתן שכרו - 2 כר'
בני ברקתש"פקסלר, אברהם בן מאירקיצור דיני לשה"ר ורכילות

בני ברקתשנ"זלזרזון, משה בן ישראל צביקיצור דיני סדר תקיעת שופר
בני ברקתשס"אזכריש, אלעזרקיצור דיני ספק טומאה

ירושליםתשנ"דקארפ, משה מרדכיקיצור דיני פורים המשולש
בני ברקתשס"גבעילום שםקיצור דיני ריבית המצויים
ירושלים Jeruasalemתשס"גשטרנבוך, משהקיצור דיני ריבית המצויים

בני ברקתשע"החלופסקי, יעקב בן יצחק נתןקיצור דיני שביעית <מהדורה שניה>
ירושליםתשל"גגנס, ישראלקיצור דיני שביעית
בני ברקתשס"אחלופסקי, יעקב בן יצחק נתןקיצור דיני שביעית

תפרחתשע"חספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקקיצור דיני שהיה חזרה והטמנה
ירושלים Jeruasalemתשע"הנויבירט, ברוך יחיאל בן יהושע ישעיהקיצור דיני שמיטת כספים

ירושליםתשמ"ונויבירט, יהושע ישעיה בן אהרןקיצור דיני שמיטת קרקעות - 2 כר'
חמ"דתש"פבוקסר, שמעוןקיצור דיני תקיעות

תל אביבתש"ההלשכה הדתית שע"י אגודת ישראל תל אביבקיצור דינים והדרכה מעשית לשנת השמיטה
ניו יורקתש"ךאמסל, יצחקקיצור דרכי תשובה <שיח יצחק> - טריפות

ירושליםתשל"חפארדו, דוד בן יעקבקיצור דרש מטי ולא מטי של הרב דוד פארדו
בני ברקתשע"זבעילום שםקיצור ההלכות הנוגעות לבין הזמנים
בני ברקתשס"הבעילום שםקיצור ההלכות וההנהגות המעשיות

ירושליםתשס"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)קיצור הכוונות - 3 כר'
ניו יורקתשס"דהרפנס, ישראל דודקיצור הלכות אבלות מספר נשמת ישראל

חמ"דתשס"זפינק, דוב הכהןקיצור הלכות אפית מצות
תשע"הדבליצקי, חיים מרדכי בן דודקיצור הלכות הפרדה בין בשר לחלב



עפולהתשע"אדוד, שמואלקיצור הלכות ומנהגי אבלות
בני ברקתשע"חכהן, נחוםקיצור הלכות וסתות
ניו ג'רסיתשע"זוועסט, גרשון יצחק בן חיים צביקיצור הלכות זימון

רחובותתשנ"חכולל אברכים רחובות <ישראלזון, יוסף>קיצור הלכות חובל מזיק ושמירת הגוף
אחיסמךתשפ''אהיימן, עופר שמאיקיצור הלכות חציצה וטבילה

תל אביבתשס"גזנדר, משה פנחס בן מאיר נחוםקיצור הלכות טהרה
רחובותתש"ן-קיצור הלכות יום טוב וספירת העומר

ירושלים - ניו יורקתשע"גפוזן, יעקב יחזקאל בן יוסף יצחקקיצור הלכות יום טוב
רחובותתשמ"אכולל אברכים רחובות <ישראלזון, יוסף>קיצור הלכות יחוד וצניעות - דיני שביעית בשמינית

בני ברקתשע"זדבליצקי, חיים מרדכי בן דודקיצור הלכות יחוד
חש"דפיליפס, מרדכי יעקב בן בנימין יצחקקיצור הלכות ליל הסדר

מודיעין עיליתחמ"דבניאל, לוי יצחקקיצור הלכות למי שנפגעה ידו
רחובותתשמ"בכולל אברכים רחובות <ישראלזון, יוסף>קיצור הלכות לשון הרע
בני ברקתשמ"גנגלופריימן, חיים בן ישראל מאירקיצור הלכות לשון הרע

בני ברקתשס"גדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבקיצור הלכות מועדים - 3 כר'
ירושליםתשס"גסירוטה, מאירקיצור הלכות מוקצה
חמ"דתשע"טבלוי, ישראל משה בן גדליה זאבקיצור הלכות מזוזה

מודיעין עיליתתש"עלובנשטיין, יצחקקיצור הלכות מצות כתיבת ספר תורה
כפר חב"דתשנ"בהורביץ, יעקב הלוי - אלאשווילי, אברהםקיצור הלכות משו"ע אדמו"ר הזקן - 2 כר'

בני ברקתשנ"ועובד, אפריםקיצור הלכות נדה מנוקד
בית שמששתע"המועלם, חייםקיצור הלכות נדה

בני ברקחש"דבוחניק, יצחק בן שאולקיצור הלכות סת"ם
בני ברק Bene Berakתשע"זשפירא, אברהם ישעיהו בן חיים ישראלקיצור הלכות פורים המצויות

אופקיםתשס"וטשזנר, יהודהקיצור הלכות פסח
תפרחתשע"הספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקקיצור הלכות פסח

רחובותתשנ"הכולל אברכים רחובות <ישראלזון, יוסף>קיצור הלכות קריאת התורה, קדושת בית הכנסת, תשמי
ירושליםתשע"טוינד, פנחס בן אליעזרקיצור הלכות רבית - א

ניו יורקתש"כאנגל, שאולקיצור הלכות שבת
ירושלים - ניו יורקתשע"בפוזן, יעקב יחזקאל בן יוסף יצחקקיצור הלכות שבת
לייקוודתשע"חשרייבר, שמעוןקיצור הלכות שופר

ירושליםלינדר, יחזקאל בן משה אוריקיצור הלכות שמיטה
בני ברקתשנ"הליקבורניק, חיים בן יהושע זאבקיצור הלכות - 6 כר'

ירושליםתש"סלוונטל, חיים - ויא, משהקיצור המדריך התורני לא"י - בדיקת מזון מתולעים
אמשטרדם Amsterdamתרצ"וגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור השלחן הערוך

ברלין Berlinתר"ףתלמוד בבלי. תר"ף. ברליןקיצור התלמוד - 2 כר'



,(ירושלים)ת"שאבן-פקודה, בחיי בן יוסףקיצור חובת הלבבות - 2 כר'
בית שמשתשע"אהלר, יהושע בן אהרןקיצור חוסן יהושע - 2 כר'

בני ברקתשס"ווסרמן, אשר בן אברהם בצלאלקיצור חפץ חיים
ירושליםתש"פכרמי, יובלקיצור חפץ חיים

ביתר עיליתתשע"הלפין, מנחם מנדל בן יהודה ליב - מנדל, מאירקיצור חשבון הנפש
תש"פשהרבני, אקיצור כוונת התקיעות

לבוב Lvovתרנ"טתאומים, יוסף בן מאירקיצור כללי הוראה
בני ברקתשל"גקניג, נתן צביקיצור ליקוטי הלכות

מוהילב על נהר דנייסטתקע"אנחמן בן שמחה מברסלבקיצור ליקוטי מוהר"ן <דפו"ר>
ירושליםתשס"חנחמן בן שמחה מברסלבקיצור ליקוטי מוהר"ן <טקסט>
בני ברקתשל"ונחמן בן שמחה מברסלבקיצור ליקוטי מוהר"ן השלם
ברסלב Bratslavתקפ"אנחמן בן שמחה מברסלבקיצור ליקוטי מוהר"ן - 2 כר'
חמ"דתשע"הגירונדי, יונה בן אברהםקיצור לספר שערי תשובה
ירושליםתשע"טבעילום שםקיצור לקט כללי הגמרא

חמ"דתשע"דבעילום שםקיצור מדריך לחתן - תפארת חתנים
ניו יורקתרצ"האגוז, א.ד.קיצור מורה נבוכים <אידיש>

פרג Pragueשס"ד - שס"חיצחק בן נפתלי הירץ הכהןקיצור מזרחי
ורשה Warsawתרנ"ובורנשטיין, מאיר בן מרדכי הלויקיצור מחברת הקדש
ניו-יורק,,תש"ח]מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושקיצור מטה אפרים

בסיליאהשומזרחי, אליהקיצור מלאכת המספר
ירושליםתש"ןאבוהב, יצחק בן אברהם (הראשון) - ליכט, אברהםקיצור מנורת המאור החדש

יד בנימיןתשע"המימון, עמוסקיצור מסילת ישרים
קוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - קוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןקיצור מסילת ישרים
פיורדא[תקכ"ו]תפילות. חולים ומתיםקיצור מעבר יב"ק
דירנפורט Dyhernfurtתקנ"זתפילות. חולים ומתיםקיצור מעבר יבק

קרמונה Cremonaשי"זברוך, יהושע בועז בן שמעוןקיצור מרדכי וסימניו
646315תשפ"אראז, חייםקיצור משנה ברורה וחזון איש עם באר החיים - 6 כר'

תל אביב Tel Avivתש"ך-תשכ"אמשה בן מימון (רמב"ם)קיצור משנה תורה להרמב"ם
ירושליםתשס"חסילבר, יצחק אייזיק בן מנחם מנליקיצור משפטי השלום

הנאו Hanauתע"חאשכנזי, יקותיאל לאזי בן נחוםקיצור נחלת יעקב
בני ברקתשע"אגרינוואלד, אשר אנשיל בן מאירקיצור נחלת שבעה <החדש>

בני ברקתשס"טגרינוואלד, אשר אנשיל בן מאירקיצור נחלת שבעה <השלם> - 2 כר'
אונגור Uzhgorodתרפ"ושמואל בן דוד משה הלויקיצור נחלת שבעה

ירושליםההד. ירושלים.קיצור סדר המצוות לרמב"ם
ורשה Warsawתרנ"דמשה בן יעקב מקוציקיצור סמ"ג



ירושליםתשס"זזביחי, פנחס בן רפאלקיצור ספר הנחמדים מפז
ירושלים Jeruasalemתר"ץווילדמאן, יהושע אלטרקיצור ספר חסידים
ירושליםתשמ"ודאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלקיצור ספר חרדים

בית שמשתשס"גמועלם, שלמהקיצור ספר יריעות שלמה
ירושליםתשס"האברהם בן אפריםקיצור ספר מצות גדול
ירושליםתשכ"דקיצור ספר שערי ציון

ירושליםתשע"טויא, משהקיצור ספרי בדיקת המזון כהלכה
שקלוב Shklovתקמ"חברוך בנדט בן ישראל מקאמניץקיצור עברונות

בני ברקתשפ"אקורח, שלמה בן יחיאקיצור עריכת שלחן ילקוט חיים - מועדים
יד בנימיןתש"פמאורי, יואבקיצור פסקי הרא"ש - שבת, עירובין

קושטאIstanbulרע"האשר בן יחיאל (רא"ש)קיצור פסקי הראש
ירושלים Jeruasalemתשע"זמייזלס, מנחם דןקיצור פתחי מגדים - 2 כר'

אודסה Odessaתרכ"זששפורטש, יעקב בן אהרןקיצור ציצת נובל צבי - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - אולמן,קיצור קל"ח פתחי חכמה
בני ברקחש"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)קיצור קל"ח פתחי חכמה

תש"ןקיצור ראשית חכמה - תיקוני התשובה מהאריז"ל -תיקוני שבת
סטו מרה Satu Mareתרצ"זדי ווידאש, אליהו בן משה - פייטו, יעקבקיצור ראשית חכמה - 2 כר'

חמ"דחש"דיפרגאן, רפאל חייםקיצור שולחן ערוך החיד"א - 2 כר'
טבריהתשע"היפרגאן, רפאל חייםקיצור שולחן ערוך הרב עובדיה - 4 כר'

ירושליםחש"דגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שולחן ערוך
ירושלים Jeruasalemתשס"גבן דוד, אמתיקיצור שיחת חולין

ירושלים Jeruasalemתש"עאליהו, מרדכי בן סלמאןקיצור שלחן ערוך <דרכי הלכה>
ורשה Warsawתרע"בבורשטין, שמואל בן שמחהקיצור שלחן ערוך <מנחת יום טוב>

ורשה Warsawתר"סבורשטין, שמואל בן שמחהקיצור שלחן ערוך <מנחת שבת>
אשדודתשע"גבורשטין, שמואל בן שמחהקיצור שלחן ערוך <מנחת שבת> <מהדורה חדשה>

ורשה Warsawתר"עבורשטין, שמואל בן שמחהקיצור שלחן ערוך <מעדני שמואל>
ורשה Warsawתרע"בבורשטין, שמואל בן שמחהקיצור שלחן ערוך <שערי עדן>

ירושליםתשע"בגאנצפריד, שלמה בן יוסף - אבינר, שלמה חיים הכקיצור שלחן ערוך <עם פירוש> - 4 כר'
ביאלסטוקחש"דגאנצפריד, שלמה בן יוסף - אדלשטיין, יעקב אליעקיצור שלחן ערוך <עמודי השלחן - 2 כר'
רמת גןתשמ"גגאנצפריד, שלמה בן יוסף - בר דע יצחקקיצור שלחן ערוך <שער המזרח> - 2 כר'

נתניהתש"פגאנצפריד, שלמה בן יוסף - מלמד, עובדיהקיצור שלחן ערוך <עם לקט מסורת תימן> - 2 כר'
ירושליםתשל"בגאנצפריד, שלמה בן יוסף - שניטצלר, שלום בן שרקיצור שלחן ערוך <שערי שלום - 3 כר'

ירושליםתשמ"טגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך <אורות חיים>
ירושליםחש"דגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך <מסגרת השלחן - לחם הפנים>

גרוסוורדיןתש"בגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך <מסגרת השלחן> - 2 כר'



ניו יורק New Yorkתרפ"חגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך <מראה מקום - ביאור המילים הקשות>
ירושליםחש"דגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך <עברי טייטש>

ליפציג Leipzigתרפ"ד - תרפ"וגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך <עיר דוד> - 2 כר'
בני ברקתשפ"אגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך <שונה הלכות>

תל אביבתשכ"אהלברסברג, חיים ישעיה, הכהןקיצור שלחן ערוך <מסגרת השלחן, לבושי טהרה> - הלכ
בני ברקתשס"חגאנצפריד, שלמה בן יוסף - קלופט, שאול בן חייםקיצור שלחן ערוך הלכות נדה <חיי טהרה>

ירושלים Jerusalemתשי"דגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך השלם <מסגרת השלחן, לחם הפנים>
לודז' Lodzתרצ"גגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך השלם <ערוך השלחן, אבני נזר>

בודפסט Budapestתש"בגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך השלם עם פאת השלחן
וילנהVilnaתר"ץגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך השלם - 2 כר'

ירושליםחש"דטולידאנו, רפאל ברוךקיצור שלחן ערוך השלם - א
בני ברקתשע"ובוחניק, יצחק בן שאולקיצור שלחן ערוך לבנות עדות המזרח - 2 כר'

תל אביבתשל"ההלוי, חיים דוד בן משהקיצור שלחן ערוך מקור חיים
ירושליםתשס"העמאר, ראובןקיצור שלחן ערוך ספרדי

ירושלים Jerusalemתשי"טרוטר, יעקב חיים בן יחזקאלקיצור שלחן ערוך עם סיפורים חסידיים - 6 כר'
ניו יורקתשנ"בביסטריצקי, לוי בן לייבקיצור שלחן ערוך עם פסקי שו"ע אדמו"ר הזקן

בזל Baselתש"הגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך - 2 כר'
לובליןתרמ"בהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי - אפשטיין, יחיאלקיצור שני לוחות הברית - 5 כר'

זולצבך Sulzbachתפ"גהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלויקיצור שני לוחות הברית
פיורדאתנ"ועפשטיין, יחיאל מיכל בן אברהםקיצור שני לחות הברית

ירושליםתשע"הגירונדי, יונה בן אברהםקיצור שערי תשובה
ירושלם,תרפ"דברודנא, אברהם צבי בן משהקיצור תניא

בני ברקתשע"הכוחי, יעקבקיצור תרי"ג מצות - מצוה בזמנה
ניו יורק New Yorkתש"חשניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנאקיצורים והערות לספר ליקוטי אמרים

חמ"דתש"עזרחי, שגיאקיצי ערב הגאולה
אמשטרדם Amsterdamתכ"ט - ת"לתאומים, יונה בן ישעיהוקיקיון דיונה <דפו"ר>

הנאו Hanauתע"בתאומים, יונה בן ישעיהוקיקיון דיונה - 3 כר'
מודיעין עיליתתשע"חלובנשטיין, יצחקקירוב רחוקים וקרובים

ניו יורקגרינפלד, ברוך חנאקישוטי כלה - 3 כר'
לבוב Lvovתרל"גנתן נטע בן מנחם מנדל משינובהקישוטי כלה
ירושליםתשס"הרייניץ, יעקב קאפלקישוטי תורה

תל אביב,תשי"אדוידסון, מנחם מנדל בן שבתי (שפטל)קישינוב היהודית
תל אביב Tel Avivתש"יספר קהילה - קורן, יצחק בן אברהםקישינוב - יהודי קישינוב

ירושליםתש"פוינבך, אליהוקל וחומר
מאנסיתשס"חניימאן, שמואל בן אברהם ניסןקל כנשר <שו"ת> א



ירושליםתשס"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - כהן, דודקל"ח פתחי חכמה <פתחי הפרד"ס>
שילהתשע"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - מקובר,קל"ח פתחי חכמה <מבואר>

קורץ Koretsתקמ"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)קל"ח פתחי חכמה <דפו"ר> - 2 כר'
ירושליםתשס"חלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)קל"ח פתחי חכמה <מבואר>

ורשה Warsawתרמ"חלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)קל"ח פתחי חכמה - 3 כר'
בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהקלא אילן

תל אביבתש"ךספר קהילהקלובוצק - ספר קלובוצק
ניו יורקתש"לספר קהילהקלוז (קולוזוואר - קלויזנבורג)

ספר קהילהקלם - קלם עץ כרות
תל אביב Tel Avivתש"ךספר קהילהקלצק - פנקס קלצק

בני ברקתש"עדיין, נסים בן שלמהקמה אלומתי
ירושליםתשע"בקובץ זכרוןקמו בניה

ירושליםתשע"חיוסף חיים צבי בן אלחנןקמח התורה
שלוניקי Salonikaתקנ"חעלי, יהודה בן משהקמח סלת
ניו יורקתשנ"טקלרבג, משה חייםקמח סלת
ניו יורקתשע"טקלרברג, משה חייםקמח סלת
קניגסברג Koenigsberתקכ"גאשכנזי, פסח בן שמואלקמח פסח

מישיגןתשס"זגרינעס, מרדכי זאב בן משהקמחא דפסחא
ישראל1965ספר קהילהקמין ושירסקי

תל אביבתשכ"הספר קהילהקמיניץ פודולסק - ספר זכרון
שעלביםתשס"חעמנואל, שמואלקמנו ונתעודד

ספר קהילהקמניץ דליטא - ספר יזכור לקהילות קמינץ דליטא זסטביה
חיפהתשמ"הארנטרוי, חנוך בן יונה הכהןקמץ המנחה - 2 כר'

ירושליםתשע"ארז, אלעזר זאב בן בן ציוןקן משולח - שילוח הקן
תל אביבתשס"האליאסי, שלוםקן צפור - תהלים
ירושליםתשס"טקנטורוביץ, צבי הירשקן תורה - כרך א
ניו יורקתשע"גלינטופ, פינחס בן יהודה ליב הכהן - נאור, בצלאלקנאותיה דפנחס
ברלין Berlinתקמ"זפינחס בן שמואל מוויסוקיקנאותיה דפנחס

ירושליםתשס"טטוויל, יצחק חיים בן משה הכהןקנאת איש מרעהו
ורשה Warsawתרפ"חלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)קנאת ה' צבאות - 2 כר'
צפתתרפ"השטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץקנאת ה' צבאות - 3 כר'

ירושליםתשנ"הקנאת סופריםקנאת סופרים <אודות תיקון סופרים>
בני ברקתשפ"אדיין, נסיםקנאת סופרים
ליוורנו Livornoת"קקאזיס, חנניה בן מנחםקנאת סופרים

ירושליםתשמ"חקובץ פלפולי דאורייתאקנאת סופרים - 3 כר'



למברגתר"זקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןקנאת סופרים
פרשבורגתרנ"חשטיין, פינחס בן ישעיה יעקבקנאת פינחס - 2 כר'

אמשטרדם Amsterdamתר"וקנאת ציוןקנאת ציון
ירושליםתשס"בחאלימי, אברהם בן בנימיןקנה אברהם - 2 כר'

פירט Fuerthתצ"חטירני, אברהם בן דניאלקנה אברהם
ג'רבה Djerbaתרע"גכהן, אברהם בן סעידקנה אברהם - 3 כר'

ורשה Warsawתרמ"דפילד, אברהם אבוש בן צבי הירשקנה אברהם
ירושליםתשע"דגוטליב, נתן בן יוסףקנה בינה
ניו יורקתשע"אפולמן, אהרן נפתליקנה בינה

ירושליםתש"סבראנדסדארפער, מאירקנה בשם <הלכות נדה> - 4 כר'
לונדוןתשמ"טאוסף אגרות קדשקנה בשם

ירושליםתש"סבראנדסדארפער, מאירקנה בשם - 4 כר'
חמ"דתשע"גקולר, פנחסקנה המדה
פרג Pragueתקמ"דשיק, ברוך בן יעקבקנה המדה
קשוי Kosiceתרצ"הפאק, חנוך בן אלקנהקנה וקנמון

קרקוב Cracowתרנ"דקארא, אביגדור בן יצחק, מיוחס לוקנה חכמה קנה בינה - 2 כר'
ירושליםתשס"אכהן, חנוך בן יהודהקנה חכמה
ניו יורקתשע"דפאללמאן, אהרון נפתליקנה חכמה

פרנקפורט דאודר Frankתמ"א - תמ"גפוחוביצר, יהודה ליב בן יוסףקנה חכמה - 2 כר'
ירושליםתשד"מישיבת שפת אמתקנה לך חבר - ב
ירושליםתשע"גקובץ תורניקנה לך חבר - ד

אמשטרדם Amsterdamתצ"גיוסף יוזפא בן משה קושמאן הלויקנה
בית שמשתשס"טרפאל-כהן, אליה בן אפריםקנות דעה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשכ"ברוטשטיין, שמואל יצחקקנטוניסטים
ניו יורקתשנ"זקנאפפלער, יצחק נפתליקני המנורה
בני ברקחש''דאומן, יוסףקניין תורה

אבודרהם, שלמהקנייני התורה
בני ברקתשס"בברים, מנחם מנדלקנין אב  - תפילין ובר מצוה

זולקוה Zholkvaתפ"גדי לונזאנו, אברהם בן רפאלקנין אברהם
ירושליםתשע"זיודאקין, גדעון לוי הכהן - הלמן, רפאל הכהןקנין אמנה

ליוורנו Livornoתקצ"ועמרם, נתן בן חייםקנין גוף וקנין פירות - 2 כר'
ירושליםתשס"חשרייבר, יששכר דובקנין דעה - 2 כר'
ליוורנו Livornoתרכ"חעמרם, נתן בן חייםקנין הגוף - 2 כר'
ירושליםתשע"גטולידאנו, עובדיה יוסף בן מרדכיקנין התורה השלם
ירושליםתשע"דטולידאנו, עובדיה יוסף בן מרדכיקנין התורה של מרן



ירושלים Jeruasalemתשע"חשוואב, אברהם יעקב בן משהקנין התורה
בודאפעשט,תרפ"גפורהאנד, מרדכי בן משהקנין חדש
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חמאיר בן יצחק ש"ץקנין טוב

בני ברקתשע"דשרייבר, דוד בן פנחסקנין יורה דעה - 2 כר'
ירושליםחש"דמונק, מאיר בן אליהו הכהןקנין כתר תורה

ליוורנו Livornoת"רעמרם, נתן בן חייםקנין פירות
ירושליםתשע"דאליאך, שלמה בן ישראלקנין שלמה

בני ברקתשס"הגנס, שלמה אהרן בן ישראלקנין שלמה - יבמות
שטראסבורגתשל"והורוויץ, אברהם דודקנין תורה בהלכה - 7 כר'

ירושלים - ניו יורקתשמ"והורוויץ, אברהם דודקנין תורה בשמעתתא <מהדורה חדשה> - 5 כר'
שטרסבורגתשל"אהורוויץ, אברהם דודקנין תורה בשמעתתא - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemלרנר, זלמן ליב בן אלימלךקנין תורה כיצד
ביתר עליתתשע"גאסולין, תמיר ישיקנין תורה

אשקלוןתשע"דברדא, יצחק בן ישראלקנין תורה - 4 כר'
ניו יורקתשס"ההורוויץ, אברהם דודקנין תורה - על חנוכה

ירושליםתש"עטולידאנו, עובדיה יוסף בן מרדכיקנין תורה
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךקנין תורה
ירושליםתשס"דצוריאל, משה בן יחזקאלקנין תורה
ירושליםתשמ"הקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןקנין תורה
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןקנין תורה
ירושליםתש"פסאוויצקי, יעקב משה בן אליעזרקניני הנחל

ורשה Warsawתרצ"אניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןקניני קדם - 3 כר'
קניגבסרג?תרי"גאפשטיין, יהודה יודיל בן שמעון זימל הלויקנמן בשם  <מתוך עין יעקב>

לבוב Lvovתרנ"בשכטר, אלעזר בן יעקב יוסף הכהןקנת סופרים
תל אביב Tel Avivתרפ"טחזן, חיים אריה בן ניסןקסמוגרפיאה (או עיקרי התכונה)

אונגור Uzhgorodתרל"אגאנצפריד, שלמה בן יוסףקסת הסופר <לשכת הסופר> - א ב (מהדו"ב)
אופן Ofenתקצ"הגאנצפריד, שלמה בן יוסףקסת הסופר - 4 כר'

תל אביבתרע"ב - תרע"גמארכוס, אהרן בן מאירקסת הסופר - א
אלעדתשע"אחן, יהונתןקסת יהונתן
דירנפורט Dyhernfurtאחר תנ"זיהונתן בן יעקב מאובןקסת יהונתן
חמ"דתשע"אגליון תורניקסת - א
ירושליםתשכ"זמשה, יהושעקץ הימין

ניו יורקסורוצקין, ישראל משה בן אברהם יצחקקץ הימין - 4 כר'
תל אביבחש"דרוז'ה, יעקבקץ הימין

ירושליםתשכ"דלשכת ההסברה של העדה החרדיתקץ המערכה



לובלין Lublinתרצ"ההאלברסברג, חיים ישעיה הכהןקץ הפלאות
ניו יורקסורוצקין, ישראל משה בן אברהם יצחקקץ מגולה - 2 כר'

ירושליםתשס"הגלזרסון, מתתיהוקץ שם לחשך
בני ברקתשע"גלנדא, שלמה יוסף בן ישראל סגלקצה היריעה - מוקצה

ירושליםתשע"ואזולאי, אושריקצה המטה
מודיעין עיליתתשע"אגולדברג, יצחקקצה המטה - ב

גרודנו Grodnoתקע"גיהושע פייבל בן ישראלקצוי ארץ
ירושליםתשע"דטהרני, אבישי בן יצחקקצוצי פאה

תל אביבתשכ"דשרעבי, זכריה אביגדקצור אבן העזר
ירושלים Jeruasalemתשכ"אבדוש, אברהם בן מימוןקצור הלכות נדה
חמ"דחש"דאזכרי, אליעזר -דאנציג, אברהםקצור ספר חרדים

חמ"דתשנ"בפפויפר, אהרן בן יעקבקצור שולחן ערוך - 6 כר'
ירושלים Jeruasalemתש"פבורשטיין, דוד יהודה בן שלמהקצות דרכיו - 2 כר'

ירושליםתשמ"חהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןקצות החושן השלם <עין לנתיבות, פיתוחי חותם> - 4 כר
ירושליםתשס"זהלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - לורברבוים, יעקב בקצות החושן - 3 כר'

לבוב Lvovתקע"והלר, אריה ליב בן יוסף הכהןקצות החשן <תקע"ו> - 2 כר'
רוסיה-פולין Russia-תק"ץקארו, יוסף בן אפריםקצות החשן <תק"ץ> - 2 כר'

לא ידועחש"דהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןקצות החשן
תל אביבתשל"אקצות החשן - מפתחותקצות החשן - מפתחות

בני ברקתש"פחזקיה, מיכאלקצות השבת - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"ו - תשי"דנאה, אברהם חיים בן מנחם מנדלקצות השלחן - 9 כר'
מודיעין עליתתשע"ודרמר, צבי פסחקציר האומר - 2 כר'

אזמיר Izmirתרל"אסיד, אברהם בן משהקציר החטים
ניו יורקתשס"הגולדשטיין, יעקב צביקציר חטים

בני ברקתשע"ובעילום שםקצירת האומר - 4 כר'
בני ברקתשע"המונק, אליהו בן מאיר הכהןקצירת האומר - 2 כר'

בית עוזיאלתשס"ארווח, שניאור זלמן בן ישראלקצירת השדה
סוסהתש"גמו"ל: מטבעת מכלוף נג'ארקצצת ורדה

בודפסט Budapestתרצ"טרפאפורט, אליעזר בן אברהםקצת העתק מספרי שירה חדשה
ירושלים Jerusalemתשט"זקצת יוסף הצדיק. תשט"ז. ירושליםקצת יוסף הצדיק וקצת חנה

טורנוב (צ'כוסלובקיה)תרצ"בוויוואנטי, דוד אברהםקצת מכתבי מוהר"ר דוד אברהם חי, יד דוד, ויען יצחק
אזמיר Izmirתר"בביקייאם, מאיר בן חליפהקרא מקר"ה

יבנהתשפ''אבן שושן, יוסף מאירקרא עלי מועד
תפרחתשפ"אספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקקרא עלי מועד - בין המצרים ותשעה באב

בני ברקחש"דספר זכרוןקרא עלי מועד



תל אביבתשס"זגרוזמן, מאיר צביקרא שמיטה
חיפהתשמ"אספר קהילהקראקוב - היהודים בקראקוב חייה וחורבה של קהילה עת

ירושליםתש"עפוקס, אברהםקראתי ואין עונה
אלעדתשע"ובוכובזא, יצחק חיקרבן אבילחם

דסאו Dessauתק"באבן-חיים, אהרן בן אברהםקרבן אהרן - 3 כר'
וילהרמסדורף Wilhermsתע"זאהרן בן אלעזר ליפמאן מצמפלבורגקרבן אהרן
ליוורנו Livornoתקל"גמועטי, אהרן בן אברהםקרבן אהרן
פיעטרקוב,תרנ"ט,סטאשבסקי, אהרן בן מאירקרבן אהרן

שלוניקי Salonikaתקל"זמארזוק, מנצורקרבן אליצור
טבריה Tiberiasתרצ"וסתהון, אליעזר מנצור בן חביב חיים דודקרבן אליצור
חמ"דתש"עיוחנן, אריאלקרבן אריאל
ליוורנו Livornoתקפ"אשמאע, אליהו בן יוסף הלויקרבן אש"ה
זולצבך Sulzbachתקל"זשאכרליס, יצחק איצק בן שמשוןקרבן אשם
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"אלאנדא, אשר זליג בן יוחנןקרבן אשר
חיפהתשכ"אמילר, אשר אנשיל יהודאקרבן אשר

לבוב Lvovתרמ"בקטינא, יעקב בן יצחק מרדכיקרבן העני - 2 כר'
ונציה Veniceתס"דגאלאנטי, משה בן יהונתןקרבן חגיגה
ירושליםתש"סגולדבלט, אלימלך בן יעקבקרבן מלכים
קזבלנכה Casablancaתרצ"טאסבאג, ברוך בן שלמהקרבן מנחה
ירושליםתרפ"חבעלסי, אברהם מרדכיקרבן מנחה
אזמיר Izmirתל"החאגיז, ישראל יעקב בן שמואלקרבן מנחה
ווילנאתרנ"זתפילות. סידור. תרנ"ז. ווילנאקרבן מנחה
פיוטרקוב Piotrkowתרס"אתפילות. סידור. תרס"א. פיטרקובקרבן מנחה

יפותשמ"ופרידמן, משה זאבקרבן משה - 2 כר'
ירושליםתשנ"הווייל, יעקב נתנאל בן נפתלי צבי הירשקרבן נתנאל על מסכתות הש"ס

קרלסרוה Karlsruheתקט"וווייל, יעקב נתנאל בן נפתלי צבי הירשקרבן נתנאל
חיפהתשכ"חחבובא, נתנאל בן משהקרבן נתנאל

ירושלם,תרס"חאוירבאך, יעקב בן אהרן יהודה ליבקרבן עני
ירושליםתשס"גזארגער, משה זאבקרבן פסח כהלכתו

וילנה Vilnaתר"לליפשיץ, צבי פנחס בן אלעזר ברקרבן פסח
ירושלים Jerusalemתרצ"טסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירקרבן פסח

ליוורנו Livornoתקצ"ו - תקצ"זעמרם, חיים בן שלמהקרבן פסח - 2 כר'
ניו יורקתשנ"והכהן, בן ציון בן אליהוקרבן ציון

ירושלים Jerusalemתרצ"זהלר, אלתר אברהם שמואל בן יעקבקרבן ראשית
ורשה Warsawתרע"במרגליות, יהודה ליב בן אשר זליגקרבן ראשית - 3 כר'



בילזורקע,תקס"ובצלאל בן שלמה מקובריןקרבן שבת - 3 כר'
סט. לואיס St. Louisתש"דזילברשטיין, אברהם שמואל צבי הירש בן אביקרבן שמואל
וילנה Vilnaתרכ"הכ"ץ, אביגדור מרדכי בן אברהם עזראקרבן תודה
מקסיכו סיטיתשס"זעטייה, ישועה בן אברהםקרבן תודה

ירושלים Jeruasalemתשע"בשרבאני, יעקבקרבנות היום - יומא
ירושלים Jerusalemתרצ"ג - תרצ"זפישר, שלמה אלכסנדר בן אהרןקרבני לחמי <ייני עם חלבי> - א

ירושליםתשל"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןקרבת אלהים - דרך התחיה
ירושלים Jeruasalemתשנ"הקרבת ה'קרבת ה'

איזמירתר"בביקיאם, מאיר בן חליפהקרה מקרה
ירושלים Jeruasalemתשע"וגרינצייג, אליהו בן חייםקרואי מועד - 6 כר'

בני ברקתשנ"גקונטרס שיעוריםקרואי מועד
בני ברקתשנ"חקרואי מועדקרואי מועד

ירושליםתשפ"אהרבט, חנןקרוב אליך ה'
ג'רבה Djerbaת"שתפילות. פיוטיםקרוב"ץ

וינהתר"דהיידנהיים, וולףקרובות <לשבועות> עם ביאור ותרגום אשכנזי
ורשה Warsawתרע"דכהנא, אברהם בן מרדכיקרות היהודים ברומא

תל אביבתשנ"גספר קהילהקרטוז ברזה - ספר זכרון ועדות
בני ברקתשע"טאסולין, שלמהקרי וכתיב

ירושליםתשס"גסמסונוביץ, משהקריאה בקריה - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"דרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחק - בן מאיר, מקריאה הקדושה <מהדורה חדשה>

ניו יורק New Yorkתרע"טרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקקריאה הקדושה
ונציה Veniceתע"האוטולינגי, שמואל דוד בן יחיאלקריאה נאמנה
ירושליםתשמ"חנחמני, לוי סעדיה בן יעקבקריאה קדושה

ירושלים Jeruasalemתשע"טסמסונוביץ, משהקריאה של חיבה
ירושלים Jerusalemתש"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןקריאות גדולות

ירושליםתשנ"הרייס, משהקריאי מועד
וינה Viennaתר"לתיקונים. ליל שביעי של פסח. תר"ל. וינהקריאי מועד
וינה Viennaתרכ"בתיקונים. ליל שביעי של פסח. תרכ"ב. וינהקריאי מועד
ליוורנו Livornoתרנ"דתיקונים. ליל שביעי של פסח. תרנ"ד. ליוורנוקריאי מועד
ליוורנו,תרצ"זתיקונים. ליל שביעי של פסח. תרצ"ז. ליוורנוקריאי מועד
בני ברקתשע"בתיקונים. ליל שביעי של פסח. תשע"ב. בני ברקקריאי מועד
ירושליםתשי"חתיקונים. תשי"ח. ירושליםקריאי מועד

ירושליםתש"נכ"ץ, יהושע זאב בן יהודה ליב הכהןקריאת התורה כהלכתה
ברלין Berlinתקע"דקסלין, חיים בן נפתלי הירץקריאת התורה

ירושליםתשס"דקליין, דוד בן שמואל צביקריאת ספר <מהדורה חדשה> - 3 כר'



ירושליםתשכ"טקליין, דוד בן שמואל צביקריאת ספר - 2 כר'
בני ברקתשס"זבורשטין, פלטיאל איזיק בן אבא שלוםקריאת עונג - 2 כר'

חמ"דחש"דבעלום שםקריאת עתונים בשבת ויו"ט
ירושליםתשע"אמלר, עקיבאקריאת שמו"ת והלכותיה

חולוןתשס"חאלקיים, תומרקריאת שמע
בני ברקתשע"ושוורץ, יחזקאל אהרןקריבו שושבינין

סנוק Sanokתרפ"ה - תרצ"אלאנגסאם, שמעון בן פסחקריה הנאמנה - 2 כר'
ירושליםתשס"טטננבוים, זאב וולף בן צביקריה נאמנה <מהדורה חדשה>

חברי הקהילה התורנית תל גבורים פרדס כץקריה נאמנה
וינה Viennaתרי"דטננבוים, זאב וולף בן צביקריה נאמנה

ווילנא,תר"ך,פין, שמואל יוסף בן יצחק איזיקקריה נאמנה - 2 כר'
קרית ספרתשנ"חקובץ חניכי ישיבת פוניבז'קריה נאמנה - 2 כר'

קרקוב Cracowתרס"גבובר, שלמה בן ישעיה אברהם הלויקריה נשגבה
בני ברקתשע"אקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץקריינא דאגרתא <מהדורה חדשה> - 3 כר'

בני ברקתשמ"וקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץקריינא דאגרתא - 2 כר'
תל אביבתש"לספר קהילהקריניקי - פנקס קריניקי

באר שבעתשע"הקליין, אלעזר בן שלמה זלמןקרית ארבע <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרל"ואקריש, יצחק בן אברהםקרית ארבע
ירושליםחש"דהכהן, אברהם בן יעקבקרית ארבע
תוניס Tunisתרנ"וחורי, רחמיםקרית ארבע
בני ברקתשל"גקובץ חידושי תורהקרית ארבע

ירושלים Jerusalemתשכ"ב - תשכ"גקליין, אלעזר בן שלמה זלמןקרית ארבע - 2 כר'
ירושליםתשכ"הרבני משפחת אונגארקרית ארבע

ירושלים Jeruasalemתשנהשלמה מטולוטשין - מנשה בן יוסף מאילייה - סלומקרית ארבע - אבן שלמה- אלפי מנשה - פשר דבר ושקל
בני ברקתשנ"חבוקוולד, אפרים אריאל בן יהושעקרית אריאל
סוסה Sousseתרפ"ואזולאי, חנניה חביבקרית חנ"א

לונדוןתשכ"גהיילפרין, אלחנןקרית חנה דוד
ירושלים Jerusalemתרצ"ה - תרצ"וסקלי, דוד בן משה הכהןקרית חנה דוד - 2 כר'

ניו יורקתשכ"זרקמן, דודקרית חנה דוד
פרג Pragueשע"בחפץ, אלחנן בן בצלאל אורי ליפמאןקרית חנה - 2 כר'

מץ Metzתקמ"הקובלנץ-מזיא, גרשון בן יצחק זליגמאן משהקרית חנה
לייקוואדתשס"ונבון, יהודה בן אפריםקרית מלך רב <מכון משנת רבי אהרן> - 2 כר'

ניו יורקתשע"טטלר, שמואל שלמהקרית מלך רב - 2 כר'
קושטא Istanbulתקי"א - תקכ"הנבון, יהודה בן אפריםקרית מלך רב - 2 כר'

ירושליםתש"סבטאון צעירי סאדיגורהקרית מלך - 16 כר'



בני ברקתשמ"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלקרית מלך
ונציה Veniceשי"אטראני, משה בן יוסף (מבי"ט)קרית ספר <דפו"ר>

ירושליםתשע"במאירי, מנחם בן שלמהקרית ספר <מהדורה חדשה>
לבוב Lvovתרס"האלעזר בן יהודה מגרמיזאקרית ספר
ורשה Warsawתרמ"גגינצבורג, מרדכי אהרן בן יהודה אשרקרית ספר
דש Dejתרס"ד - תרס"הווזל, כלב פייבל בן יוסףקרית ספר

ונציה Veniceשי"אטראני, משה בן יוסף (מבי"ט)קרית ספר - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"זמאירי, מנחם בן שלמהקרית ספר - 4 כר'

קרית ספרתשנ"טקובץ מכון נחלת ישראלקרית ספר - 25 כר'
בני ברקתש"עפילץ, חיים יעקבקרית עוז - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתקט"וגאטינייו, בנבנישתי מירקאדו בן חיים אברהםקרית שמע
תל אביב Tel Avivתשי"דספר קהילהקרמניץ - פנקס קרמניץ

קרן אברהם הכהןקרן אברהם הכהן - 2 כר'
המבורג Hamburgתקמ"זמאיר בן יצחק איזיק - הויזין, משה בן אשר אנשלקרן אור פני משה

בני ברקתשמ"זחורב, משה בן ברוךקרן אור - משה ידבר
זולקוה Zholkvaתקל"ומשה בן יהודה ליב מדרוהוביץ'קרן אור

בני ברקתשס"גמינקובסקי, יצחק בן אהרןקרן אורה המפואר - 4 כר'
ורשה Warsawתרמ"דמינקובסקי, יצחק בן אהרןקרן אורה - 8 כר'
תל אביבתשכ"דמרגליות, אברהם צביקרן אורה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"והמזרחי. קרן ארץ-ישראלקרן ארץ ישראל של המזרחי
ירושליםתשנ"דשירות מליצות ודרושים מאת חכמי מרוקוקרן בן שמן

ירושליםתשל"זטלזנר, דודקרן גמילות חסדים
ירושליםתשמ"גהרצג, ישראל איסר צבי בן דודקרן דוד - 2 כר'

גרבהתרע"ומחברים שוניםקרן דוד
ג'רבאתרנ"הסגרון, מרדכי (עורך)קרן דוד - 4 כר'

גייטסהעדתשנ"בכולל הרבנים גייטסהעדקרן היובל
ג'רבה,תרפ"דכהן יהונתן, בן ציון בן יעקבקרן הצבי

שטרן, ירדן צביקרן הצבי - 4 כר'
ניו יורקתשמ"גראטה, יחזקאל בן יצחק אייזיקקרן התורה - ריבית
ורשה Warsawתרנ"ז - תרס"ואפשטיין, יהושע בן נחמןקרן יהושע - 2 כר'

ורשה Warsawתרכ"וצבי הירש בן דוב מדובריקרן ישועה
בילגורי Bilgorajתרצ"זשפירא, יהושע בן צבי אלימלךקרן ישועה - 3 כר'

ירושליםתשכ"וזילברמן, ישראל יצחקקרן ישי
ירושלים Jeruasalemתשע"בקרן ישיקרן ישי - 3 כר'

בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהקרן ישעי



לונדוןתש"סקובץקרן ישראל
ניו יורק New Yorkתשס"חגרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרםקרן לדוד <מהדורה חדשה> - 6 כר'

ירושליםתשנ"זחדד, דוד בן מעתוקקרן לדוד ולזרעו
סטו מרה Satu Mareתרפ"טגרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרםקרן לדוד - 3 כר'

ג'רבה Djerbaתש"חחדאד, דוד בן מעתוקקרן לדוד
לבוב Lvovתרס"דיולס, דוד אלימלך בן אליעזר ליפאקרן לדוד
מכנס Meknesתש"וסקלי, דוד בן משה הכהןקרן לדוד
ליוורנותקצ"אעובדיה, מצליח יחיאל בן משה דודקרן לדוד

תשנ"בסמיטצקי, שלמה נפתלי הערץ בן חיים אשרקרן ליצהר - צהר ליוסף
מודיעין עיליתתשע"ולוין, יצחקקרן עור פני משה

זולקוה Zholkvaתפ"אכ"ץ, משה בן ישעיה הכהןקרן עור
ניו יורקתשמ"חגרינעס, משה בן אברהם איסרקרן פני משה - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרפ"גכהן, מאיר צבי בן דודקרן צבי
ברדיטשוב Berdichevתרס"באלטשולר, אהרן מאיר בן א לקרן שחר

פרנקפורט דאודר Franתפ"ז הס'אשכנזי, שלמה זלמן בן יחזקיה הסלקרן שמואל
ירושליםתשע"חסובה, יוקילקרנות המזבח <מהדורה חדשה>

בילגורי Bilgorajתרפ"זזילברשטיין, אברהם שמואל צבי הירש בן אביגדורקרנות המזבח
ורשה Warsawתרפ"חסובה, יוקילקרנות המזבח

ירושלים Jerusalemתשס"במני, אליהו בן סלימאןקרנות צדיק <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתש"ומני, אליהו בן סלימאןקרנות צדיק - 3 כר'

פליסקין, משה מרדכיקרני אור <על הגה"צ ר' זונדל קרויזר>
וילנה Vilnaתרע"גאלכסנדר זיסקינד בן משה מהורודנהקרני אור
תל אביב Tel Avivתרצ"חגאבל, יחזקאלקרני אור
ירושליםתשס"גגמליאל, משה בן שלוםקרני אור

ניו יורקתשס"דישיבת אור המאירקרני אור - גיטין
ניו יורק New Yorkתש"וקומין, ירחמיאל בן ישראלקרני אור - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"טריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליקרני אורה
סט. לואיס St. Louisתרצ"הגפן, טוביה בן יוסףקרני ההוד
ורשה Warsawתרמ"ג-תרמ"הווירניק, צבי זאב בן שלמה זלמןקרני צבי

ניו יורק New Yorkתשי"אמוינשטר, אורי בן משה אברהםקרני רא"ם
ירושליםתשס"הספר זכרוןקרני רא"ם
ליוורנו Livornoתקכ"החדאד, יצחקקרני ראם

לבוב Lvovתרמ"אטויבש, אהרן משה בן יעקבקרני ראם - 3 כר'
בני ברקתשס"במויאל, אליהוקרני ראם - 2 כר'

וילנאתרכ"דקובנר, מרדכי אליעזר בן שלמה זלמןקרני ראם



ירושליםתשס"אחדאד, יצחקקרני ראם, זרע יצחק
מודיעין עיליתתשע"גסלומון, אברהם מרדכיקרני ראמים - חורש

שלוניקי Salonikaתקע"בצבע, יצחק בן יהודהקרני ראמים
בני ברקתשמ"אהכהן, שאול בן משהקרני רמים - 2 כר'

,(תל-אביב)תשט"ז,ספר קהילהקרסנוברוד
ישראלתשכ"טספר קהילה - רוזמן, שלמהקרפטורס-מרמרוש <זכרון קדושים>

ירושליםתשנ"ד - תשנ"זבטאון לענייני רבנות ויהדותקשוט - א-ט
ירושלים Jerusalemתש"טוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודקשוטי חן

רוסיה-פולין Russia-תק"עיעקב ליב בן שמואל זאנוויל מזיטומירקשוטי כלה
בני ברקתשס"זדיין, נסים בן שלמהקשוטין דאורייתא
ירושליםתשל"אמהודר, אברהם בן יעקב הלויקשוטין לאורייתא

ירושלים Jerusalemתשי"גוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודקשורי חן
חמ"דתשע"ברקח, יעקב בן שלמהקשורים ליעקב, אורח מישור, דרך ישר

באר שבעתשל"חהכהן, יוסף סוסו בן שאולקשות הנסך - 2 כר'
לודז' Lodzתרפ"גיעקובוביץ, שלמה ליב בן ישראל יצחקקשות מיושב
קניגסברג Koenigsbergתר"כפיק, ישעיהו בן יהודה ליבקשות מיושב

בני ברקתשע"זוויינגארטן, יואב יהושע בן נתן נטע (מלוקט מספריקשייתא - 2 כר'
ירושליםתשע"בצוקר, משהקשר אומן

בני ברקתש"עאיגוד מוסדות ויז'ניץקשר איתן בטאון ויזניץ - 111 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרנ"אפרידלנדר, שלמה יהודה ליב בן מנחםקשר בוגדים
ליוורנותר"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהקשר גודל

ירושליםתשע"בבקר, אפרים בן נחמיהקשר הדל"ת של תפילין
מונטריאול Montrealתשע"דמייזלס, אברהםקשר של קיימא

בני ברקתשע"טארנוביץ, יצחק בן מנחם נחוםקשר תורה <מהדורה חדשה>
וילנה Vilnaתרס"זארנוביץ, יצחק בן מנחם נחוםקשר תורה
ליוורנו Livornoתקנ"דוראן, שמעון בן צמחקשת ומגן

ורשה Warsawתרל"גאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעקשת יהונתן
אשדודתש"עיפרח, שמעון יוחאי בן אשרקשת יהונתן
רכסיםחש"דמאמו, יונתןקשת יונתן

קושטא Istanbulשנ"גאנג'יל, מאיר בן אברהםקשת נחושה
ירושליםחש"דלימוד ועיון בהלכות צבא ומלחמהקשת - 4 כר'

תל אביב Tel Avivתרצ"אבאכר, בנימין זאב בן שמעוןר' אברהם אבן עזרא המדקדק
חמ"דתש"עשלוסברג, דוד יוסףר' אלה - תולדות רבי אליהו לופיאן

ירושלים Jerusalemתרצ"בגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביר' אליהו גודאל ז"ל
ירושליםתרע"ווינברג, גרשון מרדכיר' אליעזר ליפמן קמיניץ



ירושליםתשס"זוינשטוק, יאיר בן שלמה מנחםר' אשר (פריינד) - מפי תלמידיו
ירושלים Jerusalemתש"חהירש, יוסף בן בנימיןר' בנימין הירש ז"ל

חמ"דחש"דמרגלית, דודר' בנימין מוספיא, רב, רופא, בלשן וסופר
ירושלים Jerusalemתרפ"וגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביר' בצלאל לפין

חמ"דחש"דפאליי, צבי זאב (אודותיו)ר' הירש
טרייר1894קאופמן, דר' יאיר חיים בכרך (גרמנית)

תשל"דקארפי, דניאלר' יהודה מיסיר ליאון ופעולתו כרופא
ירושלים Jeruasalemתשע"גמנדלבוים, שמחה - וולנסקי, עודדר' יואל משה סלומון פועלו ותולדותיו

ניו יורק New Yorkתש"במירסקי, שמואל קלמן בן משה צביר' יואל סירקש
ניו יורק New Yorkתרפ"זאבן-שמואל, יהודה בן שמואלר' יום טוב ליפמן מיהלהויזן

ירושליםתשע"באייכלר, שלמה זלמןר' יוסל  איש ירושלים
תל אביבתשנ"הששפורטש, יוסף - עמינח, נחר' יוסף ששפורטש וספר תשובותיו

לודתשנ"זשרף (מלאכי), מיכלר' יעקב סלאמה - הצדיק המופלא מתונסיה
ירושלים Jeruasalemתשנ"הכ"ץ, שרהר' יצחק אבן גיאת
תל אביב Tel Avivתש"ודון-יחיא, שבתי בן בן-ציוןר' ישעיהו שפירא

ס"ט פטרבורג,תרנ"זמגיד, דוד בן הילל נחר' מרדכי אהרן גינצבורג
תל אביב Tel Avivתשי"חבן עזרא, עקיבא בן עזראר' מרדכי'לי מסלונים זצ"ל
וינה Viennaתרנ"אאפשטיין, אברהם בן ישראלר' משה הדרשן מנרבונה

הוצאת המשפחהר' משה נחום וולנשטיין  - קווים לדמותו
ניו יורקתשכ"דשפירא, משה שמואלר' משה שמואל ודורו
ניו יורקחש"דצייטלין, הלל בן אהרן אליעזרר' נחמן בראסלאווער

ירושליםתשס"במכון הרי פישלר' נחמן הלוי צלניק ז"ל
ירושלים Jeruasalemתשמ"אאבן חן, יעקבר' נחמן מבראסלב

ניו יורק1942ברושי, זעליגר' סעדיה גאון
ניו יורק New Yorkתשי"גבן עזרא, עקיבא בן עזראר' פינחס מיכאל זצ"ל

ניו יורקתשכ"גפרשל, טוביהר' שאול ליברמן ופעלו המדעי
ירושליםתש"גמייזל, יוסףר' שאול פנחס רבינוביץ

ירושלים Jeruasalemתשנ"טברנד, מ, ח,ר' שלוימלה
ברלין,תרנ"גברודי, חיים בן שלמה זלמןר' שלמה דאפיאירה

ורשה Warsawתרע"בליפשיץ, אליעזר מאיר בן יום-טוב ליפאר' שלמה יצחקי
חמ"דתשע"גבסר, ישראלר' שלמה - תולדות חייו ומשנתו של רבי שלמה פרייפלד

מטולהתשע"חונגרובר, ידידיהר' שם טוב גפן
חמ"דחש"דקובץ זכרוןר' שמואל אליהו

שימלוי Simleul Silvaתרפ"ואליעזר בן נתן (ראב"ן)ראב"ן <אבן שלמה>
ורשה Warsawתרס"האליעזר בן נתן (ראב"ן)ראב"ן <אבני שהם>



פרג Pragueש"עאליעזר בן נתן (ראב"ן)ראב"ן <דפו"ר>
בני ברקתשע"באליעזר בן נתן (ראב"ן) - דבליצקי, דוד בן שריה (עראב"ן - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"ג - תרע"האליעזר בן נתן (ראב"ן)ראב"ן - 2 כר'

בני ברקתשס"האליעזר בן יואל הלוי (ראבי"ה) - דבליצקי, דוד בן שראבי"ה השלם <מהדורת דבליצקי> - 4 כר'
קרקוב Cracowתרמ"באליעזר בן יואל הלוי (ראבי"ה)ראבי"ה - 6 כר'

אופן Ofenתקצ"זמהלזאק, אפרים אליקים גצל בן יהודה ליבראביה
תל אביבתשכ"בספר קהילהראדאם - ספר ראדאם

תל אביב Tel Avivתשכ"חספר קהילהראדומסק - ספר יזכור לקהילת ראדומסק והסביבה
ניו יורקת"שליבוביץ, יעקבראדיא רעדעס

ירושלים Jerusalemתרמ"טצייטלין, יהודה ליב בן יוסףראה חיים <תכונת הארץ>
ירושליםתשס"גבכר, מיכאלראה חיים
בני ברקתשס"טואזנר, חיים מאיר בן שמואל הלויראה חיים

צפתתשע"הטרבלסי, חייםראה חיים - 4 כר'
שלוניקי Salonikaתר"כ - תרכ"הפאלאג'י, חיים בן יעקבראה חיים - 2 כר'

תל אביבתשל"גספר קהילהראווה רוסקה - ספר זכרון לקהילת ראווה רוסקה והסביב
לונדון Londonתרצ"בגרבר, פינחס שמואל יעקב בן יהודהראוי לבילה

קושטא Istanbulשכ"ונחשון מארץ שנערראומה
ירושליםתשע"דקצנלבוגן, רפאל אליהו יצחק הלויראי הדעת - טהרות

ירושלים Jerusalemתשל"וביאלר, יהודה ליב בן חנוךראי החיים באמנות ובמסורת היהודית
ירושליםתשכ"וקטלוג תערוכת יובלראי"ה קוק מאה שנה להולדתו

ירושלים Jerusalemתרצ"השולמן, שמואל ברוך בן מנחם ישראלראיה מהימנא
ירושליםתשנ"בשפרבר, שמואל בן דודראיות הראי"ה

ירושלים Jerusalemתרפ"חהופמאן, דוד צבי בן משהראיות מכריעות נגד ולהויזן
פתח תקוהתשע"וקוק, אברהם אליעזר בן יצחק משהראיית העיבור

תל אביבתשע"וגרוזמן, מאיר צביראיתי צדיק - אלבום מראות מצדיקי הוסיאטין
תשל"חספר קהילהראקושפלוטה- תולדות קהילת ראקושפלוטה
יוהנסבורגתשי"גספר קהילהראקישוק - יזכור בוך ראקישוק וסביבותיה

צפתתשע"זידעי, איתןראש אבות - פרקי אבות
בני ברקתשס"חכ"ץ, אליהו בן אברהם שלמהראש אליהו - 11 כר'

ירושליםתשס"חליוון, מאיר בן טוביהראש אמיר - 2 כר'
ניו יורקתשס"זרייז, מאיר אריה בן מרדכיראש אמיר

קניגסברג Koenigsbergתרכ"אאברבנאל, יצחק בן יהודהראש אמנה - 4 כר'
פתח תקווהתשנ"החפוטא, אברהם בן יאירראש אמנה - 2 כר'

ירושליםתשס"זשפירא, אברהםראש אמנה - זרעים א
ורשה Warsawתרמ"דמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושראש אפרים - 4 כר'



וילנה Vilnaתרנ"בביאליבלוצקי, אריה ליב בן שמואל שרגאראש אריה
ירושליםתשל"בקאמלאהר, יקותיאל אריהראש אריה

ליקוודתשע"טניגרין, משהראש אשמורות <מכון משנת רבי אהרן>
שלוניקי  - טורנטושכ"ח - תשנ"זניגרין, משהראש אשמורות

מנטובה Mantuaתקל"ואזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהראש דוד - 3 כר'
ירושליםתשע"זשמואלביץ, רפאלראש דעה - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"חפינחס בן יהודה מפולוצקראש הגבעה - 2 כר'
חמ"דתשע"אבעילום שםראש הילולי - ב"ב

ירושליםתשמ"חאליהו בן יחזקאל מבילגורייראש הכרמל
לבוב Lvovתרמ"גהיילפרין, אלכסנדר שמואל בן פינחס דודראש המזבח - 2 כר'

ירושלים,תרצ"ובני-עקיבאראש השנה לאילנות - 2 כר'
ירושליםחש"דשיק, אליעזר שלמהראש השנה לאילנות

ישראלתשנ"חנחמן בן שמחה מברסלבראש השנה של הצדיק האמת
חמ"דחש"דבעילום שםראש השנה שלי

ירושלם,תש"טישראל. צבא. הרבנות הצבאיתראש השנה
לונדוןתשי"זשפטמן, יהושעראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, חנוכה

בני ברקתשע"דשמרלר, מנחם מנדל ראובןראש השרביט
ירושלים Jerusalemתש"חוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודראש חדשים

חמ"דתשע"דבעילום שםראש חודש בהלכה ובאגדה
לודתשס"אמלאכי, מיכלראש חודש טבת "ראש חודש אלבנאת"

ניו יורקתש"עוויסבלום, יהושע אשרראש יהושע - 2 כר'
ירושליםתשע"אתאומים, יוסף בן מאירראש יוסף <מהדורה חדשה> - 4 כר'

אזמיר Izmirתי"חאישקאפה, יוסף בן שאולראש יוסף - 3 כר'
ורשה Warsawתרל"והכהן, אברהם דוד בן אשר יוסףראש יוסף

בני ברקתשמ"והלפרין, צבי אלכסנדר בן אבאראש יוסף - 2 כר'
קיטן Koethenתע"זיוסף בן יעקבראש יוסף
פירט Fuerthתקכ"דיוסף בן ירחמיאלראש יוסף
ירושליםתשע"טיוסף, משהראש יוסף
בני ברקחש"דכולל אברכים ראש  יוסףראש יוסף
פיוטרקוב Piotrkowתר"עשטרוזמאן, יעקב יוסף בן אברהם הלויראש יוסף

ירושליםתשנ"טתאומים, יוסף בן מאיר - נתנזן, מאיר משה בן יהודראש יוסף - 2 כר'
לבוב Lvovתרמ"גתאומים, יוסף בן מאירראש יוסף - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"וקוליץ, חיים עמנואל בן דוד נחמןראש לחכמים
ירושליםתש"פשפיגל, אלחנן אלתרראש לימיני

דוינסק Daugavpilsתרצ"ולווין, ראובן בן אברהם הלויראש לראובני



חמ"דתשס"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןראש מילין <מהדורה חדשה>
לונדון Londonתרע"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןראש מילין
קראקאראש מלכים
וינה Viennaתרנ"חגרוסברג, מנשה בן יחזקאל יונהראש מנשה

ונציה Veniceשע"המרדכי בן יצחק הכהן אשכנזיראש מר דרור
חיפהתשע"בבירדוגו, משה בן אברהםראש משביר <הוצאה חדשה>

ליוורנו Livornoת"רבירדוגו, משה בן אברהםראש משביר - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקפ"א - ת"רמודיליאנו, יוסף בן שמואלראש משביר - 2 כר'

וילנה Vilnaתרל"טטורבוביץ, זאב וולף בן אהרן יהושעראש פינה
בני ברק Bene Berakתשמ"הפפנהיים, אברהם שמואל בן יעקבראש פינה - הל' יבום וחליצה

בני ברקתשנ"חפפנהיים, אברהם שמואלראש פנה, פנת יקרת
באר שבעתשס"הביטון, אשר בן דודראש שמחתי

מודיעין עיליתתשס"טישיבת כנסת יצחק קרית ספרראש שמחתי - א
ניו יורקתשנ"דפרנקל, מאיר יוסףראש שמחתי - חתונה בעיר מונקאטש

ירושליםתשע"ושטרנבוך, אליהו חייםראש שמחתי
מודיעין עיליתתש"פלוין, יצחקראש שמחתנו

בני ברקחש"דאבן-עטר, חיים בן משהראשון לציון <מהדורה חדשה> - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"האבן-עטר, חיים בן משהראשון לציון - 3 כר'

ראשון-לציון,תש"א,יודילוביץ, דוד בן יעקב יהודהראשון לציון
ורשה Warsawתרס"זקולסניקר, אליהו בן יעקב חייםראשון לציון

רמת גןראשוני רמת גןראשוני רמת גן
תל אביב Tel Avivתשי"זרפאל, יצחק בן שמואל צביראשונים ואחרונים

ירושליםתשע"חאבידן, משהראשונים כמלאכים - 2 כר'
ירושליםתשס"חעבוד, יצחק רחמים בן אליהוראשונים כמלאכים - 2 כר'

,(תל-אביב)תשט"ואלפסי, יצחק בן ישראלראשונים לציון
ניו-יורק,.[ת"ש]ברנשטיין, שמעון גרשון בן רפאלראשונים שלא מדעת

תל אביב,תשי"ג,קרסל, גצל בן יחיאל מיכלראשונים
אשדודתשע"זמכון שלהבת - טשערנובילראשי אבות - תשרי, מרחשון

בני ברקתשנ"חשפירא, אהרון בן יצחק אייזיקראשי אבות
לונדון Londonתרע"ה - תרע"חשאפוצ'ניק, יוסף בן יהודה ליבראשי אלפי ישראל - 17 כר'

בני ברקתשס"זפולאק, יוסף שמעון בן אברהםראשי בשמים <מהדורה חדשה>
וילנה Vilnaתרמ"דגוריון, משה יואל בן מאיר שלום הכהןראשי בשמים א -ב

ורשה Warsawתרל"חמושקאט, ישעיה בן יעקב משהראשי בשמים
נא אמוןתרס"אמשרקי, דוד בן שלמהראשי בשמים - שושנת המלך

סאיני Seiniתש"בפולאק, יוסף שמעון בן אברהםראשי בשמים



בני ברקתשנ"זראבין, שמואל אהרןראשי בשמים
ניו יורקתשס"גרוזנמן, רפאל יוסף בן מרדכיראשי בשמים - 2 כר'

קרקוב Cracowתרפ"אריינהולד, אברהם אביש בן חנוך הניךראשי בשמים
ירושליםתשע"טשיק, משה - אסאד, אהרן שמואל בן יהודהראשי בשמים

ירושליםתשנ"גקשאני, ראובןראשי גלותא וראשונים לציון
חמ''דתשע''חבעילום שםראשי ההרים

ירושליםתשע"ופלינטשטיין, נפתלי הירץראשי הרים  - אדמו"ר ר' יצחק מאיר מקאפיטשניץ
בני ברקתשמ"חלוי, אברהם בן יצחקראשי חדשים כהלכתם
תל אביבתשי"חוילמן, שרגאראשי פרקים באמונה

ירושליםתשע"הבעילום שםראשי פרקים
חיפהתשס"בפריינד, צביראשי פרקים - כתובות

ירושליםתשל"זגורביץ, אריה זאבראשי שערים - 4 כר'
סיגט Sighetתרפ"ושטרן, אברהם יצחק בן יונהראשי תיבות

ליקוודתשע"ומנדלוביץ, ראובן בן רפאל יעקבראשית אוני - ביכורים
חמ"דתשע"חכהנוב, נחוםראשית ביכורי אדמתך

אשדודתשס"חגולדברג, ישראל בן שמעון מנחםראשית ביכורים
חש"דתשע"בלסרי, יהודה בן חייםראשית ביכורים

תל אביב Tel Avivתשי"חזלאטקין, מנחם מנדלראשית בכורי הביבליוגרפיה בספרות העברית
ורשה Warsawתרמ"ח - תרנ"דטריוואקס, משה חיים בן גבריאלראשית בכורי משה חיים א-ב

ונציה Veniceתע"הפירארה. תלמוד תורהראשית בכורי קציר
בני ברקתשמ"וגוטמן,ראשית בכורי
ברלין Berlinתרמ"טפינקלשטיין, שמעון יצחק בן יהודה צבי הלויראשית בכורי

ירושלים,,תרצ"ב]ברוכוב, דוב בר בן אבא יעקב הכהןראשית בכורים
פיוטרקוב Piotrkowתר"צוויינברג, אברהם בן י. נ.ראשית בכורים - 2 כר'

פרנקפורט דמין Frankfתס"חחנוך בן אברהםראשית בכורים
וילנה Vilnaתרכ"טכהן, בצלאל בן ישראל משה מווילנאראשית בכורים
רחובותתשנ"אקובץ ישיבת מאור התלמודראשית בכורים

ווארשא,תרע"ז]שטיינברג, אברהם ברוךראשית דבר יראת אלהים
בני ברקתשנ"הלקט נפלא מתוך הקדמותראשית דבר

תשע"טשאג, יעקב בן אהרן דבראשית דגנך - תרומה
רכסיםתשס"חשילה, יואלראשית דגנך
ורשה Warsawתרמ"אסלושץ, דוד שלמה בן יצחקראשית דוד
ירושליםתשס"טאטון, שבתיראשית דעת

ונציה Veniceשמ"גאלבילדה, משה בן יעקבראשית דעת - 3 כר'
ורשה Warsawתרמ"גאסקולי, יצחק אליהו מנחםראשית דעת - 2 כר'



פתח תקווהתשנ"וחפוטא, אברהם בן יאירראשית דעת - 5 כר'
בני ברקתשע"בקורח, שלמה בן יחיאראשית דעת

בני ברקתשע"חשינקר, צביראשית דעת - 2 כר'
חמ"דחש"דהרוש, אליהוראשית דרך - זבחים

תשפ"ארוזנפלד, אבי שלמה הכהןראשית דרכו
ירושליםתשל"חריבלין, יעקב משהראשית הישוב היהודי מחוץ לחומות
ירושלם,תרצ"טריבלין, יוסף יואל בן ראובןראשית הישוב מחוץ לחומת ירושלם

תל אביבתשס"אסגל, יהודה זרחיה בן שפטיה הלויראשית העבודה
ברדיטשוב Berdichevתרס"בבוהוסובסקי, שמואל בן פינחס אליהוראשית העומר

סינסניטיתשמ"חוינברגר,יהודה ליבראשית הפייטנות בבלקנים
ירושליםתשמ"דצ'צ'יק, שמואל בן אברהם חיים (עורך)ראשית השנה

ונציה Veniceשל"טדי ווידאש, אליהו בן משהראשית חכמה <דפו"ר> - 2 כר'
ונציה Veniceש"סדי ווידאש, אליהו בן משה - פייטו, יעקבראשית חכמה הקצר - 3 כר'

אמשטרדם,,תפ"ה]די ווידאש, אליהו בן משהראשית חכמה הקצר
ברלין Berlinתרס"באבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףראשית חכמה

בני ברקח"דבוגנים, נסים חיים בן ציון שמעוןראשית חכמה - ברכות
אמשטרדם Amsterdamתס"חדי ווידאש, אליהו בן משהראשית חכמה - 9 כר'

ירושליםתשל"גאבן-עזרא, אברהם בן מאירראשית חכמה, ספר הטעמים
חמ''דתשפ''אבר ששת, יצחק בן חייםראשית יצחק

ניו יורקקרויס, ישראל בן שמשון יחיאלראשית ישראל - מקוואות
ברלין Berlinתקל"המנץ, אברהם יוסף בן שמעון וולףראשית למודים

קובץ תורניראשית למחשבה ישראלית
פתח-תקוה,תש"חטרופה, אלעזר בן אביגדורראשית למלאת שבעים שנה לפתח תקוה

ניו יורק New Yorkתשי"טהולנדר, אברהם יצחק בן יוסף פינחס הכהןראשית מגדים
ורשה Warsawתרנ"זחוולסון, דניאל בן אברהםראשית מעשה הדפוס בישראל

ירושליםתשס"האטיק, דוד בן מנדלראשית עריסותיכם - טהרת ידים
ירושליםתשס"טכולל תורת אריה רפאלראשית עריסותכם - חלה

ירושלים Jeruasalemתשנ"זישיבת מרכז הרבראשית - 2 כר'
פתח-תקוה,תש"ח,פתח-תקווהראשית

ירושליםתש"פמכון אור הנחלראתה שפחה על הים
ונציה Veniceשי"באלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)רב אלפס - א

ירושלים Jeruasalemתשע"במצגר, דוד בן יהושע מנחם  (עורך)רב אלפס - מלחמות השם - ספר הזכות - מאה שערים -
ירושלים Jerusalemתרפ"דצורי, יעקב שמואלרב אשי

בני ברקתשנ"גבן שושן, יצחק בן יוסףרב ברכות השלם
קרית ספרתשנ"דבן שושן, יצחק בן יוסףרב ברכות



בגדאד Baghdadתרכ"חיוסף חיים בן אליהורב ברכות - 3 כר'
ירושליםתשע"זקובץרב ברכות - 9 כר'

שלוניקי Salonikaתרכ"ב - תרמ"זהלוי, יצחקרב דגן - 2 כר'
חמ"דחש"דמירסקי, שמואל קלמן בן משה צבירב האי גאון (מתוך ספר השנה)
האי בן שרירא גאוןרב האי גאון - שיר מוסר השכל

ירושלים Jerusalemתרצ"חקובץרב האי גאון
לונדוןתשי"בדודזאן, יעקב ליב בן יחיאלרב החובל

ירושליםתשס"גרז, שמחה - וולברשטיין, הילהרב הכותל - הרב מאיר יהודה גץ
בית שמשתשע"דקלוגר, אברהם צבירב חסד - 2 כר'

ורנוב נד טופלו Vranoתרצ"ד - תרצ"השטרן, מרדכי בן אברהםרב חסד
ורשה Warsawתרע"גוואינר, מאיר אליהו בן יהודה יעקברב טבחיא
לבוב Lvovתרמ"טטייטלבוים, יקותיאל יהודה בן אלעזר ניסןרב טוב
ירושליםתשל"אתלמידי ישיבת יטב לברב טוב

לבוב Lvovתרל"אמנטשל, ברוך מאיר בן דניאל בן ציוןרב טובך - 2 כר'
קושטא Istanbulתצ"וקצבי, יוסףרב יוסף

ירושליםתשע"ביעקב יוסף בן יהודה ליב מאוסטרהארב ייבי <מהדורה חדשה> - 2 כר'
סלאוויטא,,[תקנ"ב]יעקב יוסף בן יהודה ליב מאוסטרהארב ייבי <מהדורה ראשונה>

ירושליםתשס"טיעקב יוסף בן יהודה ליב מאוסטרהארב ייבי <מהדורת המסורה> - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"דיעקב יוסף בן יהודה ליב מאוסטרהארב ייבי - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"חרבינר, זאב אריה בן בנימין בינושרב יעקב מזא"ה

חיפהתשס"בגוטמן , יוסףרב כמלאך
ירושלים Jerusalemתרס"דדייטש, מיכאל בן אליהורב מלכי"א
ריווא דטרינט,שי"טמרדכי בן הללרב מרדכי

ורשה Warsawתרמ"גהלר, נחמן בן ישראלרב נחמן בר יעקב
ירושליםתשכ"הנסים בן יעקב מקירואןרב נסים גאון <חמשה ספרים>

ירושלים Jerusalemתש"ךאונא, יוסף בן משהרב סעדיה גאון
ניו יורק New Yorkתש"במירסקי, שמואל קלמן בן משה צבירב סעדיה גאון
תל אביב Tel Avivתשי"אספיבאק, יצחק בן אשררב סעדיה גאון
ירושלים Jerusalemתש"גקובץ תורני מדעירב סעדיה גאון

יסניץ Jessnitzתפ"באלשיך, משה בן חייםרב פנינים - 2 כר'
כזבלנכה Casablancaתש"לבירדוגו, רפאל בן מרדכירב פנינים

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ותאומים, מאיר בן יוסףרב פנינים - 2 כר'
לבוב Lvovתרמ"האבן-לאטיף, יצחק בן אברהםרב פעלים

ורשה Warsawתרנ"דאברהם בן אליהו מווילנארב פעלים - 2 כר'
וילנה Vilnaתרי"זברמאן, יצחק בן פינחסרב פעלים



ירושלים Jerusalemתרס"א - תרע"ביוסף חיים בן אליהורב פעלים - 4 כר'
ירושליםחש"דאסבאג, יצחקרב רבנן

ביתר עיליתתשע"והייזלר, יעקב בן יוסףרב רבנן - על מרן בעל שבט הלוי
ירושליםתשס"האורבך, שמואלרב שיח

ירושליםתשס"האדלר, שלום בן מנחםרב שלום - 2 כר'
יפו Jaffaתרע"זלווין, בנימין מנשה בן מאיררב שרירא גאון

פתח תקוהתשס"חאורשלימי, אפריםרבבות אפרים <מחשבה והגות> - 3 כר'
ממפיסתשס"דגרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךרבבות אפרים <על התורה> - ב

ירושליםתשס"גמזוז, אפרים זאב בן שמואלרבבות אפרים (שמעתתא דרבית) - א
ירושליםתשס"גמזוז, אפרים זאב בן שמואלרבבות אפרים (שמעתתא דריבית) - ב

פתח תקוהתשס"חאורשלימי, אפריםרבבות אפרים - 3 כר'
ממפיסתשס"וגרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךרבבות אפרים - 10 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"דמורגנשטרן, אברהם בן אפרים פישל מאיררבבות אפרים
ירושלים Jerusalemתר"פקוניטופסקי, אפרים בן שמעוןרבבות אפרים

ממפיסתשס"דנוף, יובלרבבות ויובלות - 2 כר'
ירושליםתשע"באלטרמן, אלישערבבות קודש

בני ברקתשע"טדיסקין, ברוך דב בן יוסףרבד הזהב - תורה ומועדים
מעלותתשע"אויצמן, יהושע טוביה בן אברהם יעקברבה אמונתך - קהלת רבה פרשה ב ג ד

מעלותתשס"וויצמן, יהושע טוביה בן אברהם יעקברבה אמנותך - שיר השירים רבה א
ירושליםתשס"דקוליץ, יצחק (עליו)רבה של ירושלים

ירושליםתשנ"חגבריאל, דודרבות בנות עשו חיל
בני ברקתשנ"אסעדון, בוגיד חנינארבות בנות - 2 כר'

וינה Viennaתרנ"גהופמאן, משה דוד בן יוסףרבות מחשבות - 2 כר'
גבעת זאבתשפ"אדינין, שמואלרבותא דרבית

ניו יורקתשע"באונגער, שלום גרשוןרבותינו ספרו לנו
שיינבאך, חיים צבירבותינו רועי ישראל - תולדות אדמור"י סטריקוב

ירושליםתשנ"וזעירא, משה בן נחמיהרבותינו שבגולה - 2 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרע"הלייטר, נתן נטע בן יחיאל מיכלרבותינו שבגולה

בני ברקתשל"הוולף, יוסף אברהםרבותינו
ורשה Warsawתרנ"דאבן-עזרא, אברהם בן מאיררבי אברהם אבן עזרא - 2 כר'

ירושליםתש"ערוטנברג, הללרבי אברהם אליעזר מינצברג - ראש משפחת מינצברג
תל אביב,,תרפ"ט]אבן-עזרא, אברהם בן מאיררבי אברהם בן מאיר אבן עזרא

ישראלתש"לאוסף מאמריםרבי אברהם בן עזרא
ירושליםתשמ"גהבלין, שלמה זלמן בן שלוםרבי אברהם הלוי בעל גינת ורדים ובני דורו
פתח תקוהחש"דרמון, יוסף צבירבי אברהם יצחק הכהן קוק ורעיון התחיה



ניו יורק New Yorkתרצ"וליבוביץ, נחמיה שמואל בן יצחקרבי אברהם סבע
חלופסקי, יעקברבי אהרן ליב

פרמישלהתרפ"זפריינד, שמחהרבי אורי מ'סטרעליסק
ירושליםתשל"אלוין, יהודה ליברבי אייזל חריף

ירושליםתשע"דבלזר, מרדכירבי איצלה - תולדות רבי איצלה בלזר
תל אביב Tel Avivתשי"דלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןרבי אלחנן הקדוש

תל אביב Tel Avivתשט"זברז'ז'ינסקי, אברהם יהודה בן יצחק אריהרבי אליהו חיים מייזל ז"ל הרב בלודז'
ירושלים Jerusalemתרצ"ומאני, מנשה בן יעקברבי אליהו מני

ירושליםתשל"דקובץרבי אליהו פרדס זצ"ל
ישראלתשמ"גבניהו, מאיר בן יצחק ניסיםרבי אליהו קפשאלי איש קנדיאה

תל אביבחש"דאיידלבום, מאיר בן יחיאלרבי אלימלך מליזענסק
ירושלים Jerusalemתרצ"בדון-יחיא, שבתי בן בן-ציוןרבי אליעזר דון יחייא

תל אביבתשנ"אקליגר, איסר בן שמעון צבירבי אליעזר הגדול וחבריו
ירושליםתשל"גזיסקינד, רבקהרבי אריה ליב יעלין וחיבורו יפה עינים

בני ברקתשע"טמש' טאוברבי בנימין הצדיק
,(תל-אביב-יפו)תשי"זאדלשטיין, יצחק אלחנן בן שמואל משהרבי ברוך דוב לייבוביץ

ירושליםתשמ"השפיגל, יעקב שמואל בן יהודהרבי גבריאל קונפורטי וחיבורו יסוד עולם - תדפיס
תל אביב Tel Avivתשי"בגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםרבי דוב מליאובה

ורשה,תרצ"זקרויס, שמואל שמשון ליב בן מאיררבי דוד גאלאמב ז"ל
חמ"דתש"פמכון תבואות שור ירושליםרבי דוד קאמין זצ"ל
ורשה Warsawתרנ"דדונש בן לבראט הלוירבי דונש בן לברט

בני ברקתשס"גאיידלמן,זאב (עליו)רבי ועלוול - דער איידלמאן
לודז' Lodzתרצ"דגליקסמאן, פינחס זליג בן אברהם צבי הירשרבי זאב ליפשיץ
ירושלים Jerusalemתרצ"זבן-ישראל, יצחק בן ישראלרבי זונדל חסיד

בני ברקתשמ"טינקלביץ, זלמןרבי זלמן ינקלביץ
ירושליםתשכ"זחוברת זכרוןרבי זלמן סורוצקין ז"ל

ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןרבי חייא רבא
ירושלים Jeruasalemתשמ"בטויטו, אלעזררבי חיים בן עטר ופירושו אור החיים על התורה

חמ"דחש"דרבי חיים בן עטר חייו ופעלו
ישראלתשכ"ההלפרן, נחום יואלרבי חיים יעקב הלפרן

ירושליםתשכ"חחסידה, ישראל יצחק בן מנחם זאברבי חיים פאלאג'י וספריו
ניו יורקתשכ"גקרלינסקי, חייםרבי חיים פישל עפשטיין

תל אביב,,תרפ"ט]אלחריזי, יהודה בן שלמהרבי יהודה אלחריזי - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"גאלקלעי, יהודה בן שלמה חי - קלישר, צבי הירשרבי יהודה אלקלעי - רבי צבי הירש קלישר מבחר כתביה

תל אביבתשנ"זקליגר, איסר בן שמעון צבירבי יהודה בר אילעאי



ורשה Warsawתרנ"ג - תרנ"דיהודה בן שמואל הלוירבי יהודה הלוי - 2 כר'
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןרבי יהודה הנשיא - חותם המשנה

קובץ לזכרורבי יהודה זכריה מחפוץ
תל אביב Tel Avivתשי"דלווין, יוסףרבי יהונתן איבשיץ

ירושלים Jerusalemתש"טצימבליסט, יהושע בן משה אהרןרבי יהושע מהוראדנא זצ"ל
ירושלים Jerusalemתרצ"הריבלין, יוסף יואל בן ראובןרבי יואל משה סלומון

ירושלים,תרפ"וצורי, יעקב שמואלרבי יוסי בר חנינא מקסרין
תל אביב,תשי"זלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןרבי יוסלמן - 3 כר'

ורשה Warsawתרס"ברבינוביץ, שאול פינחס בן שמואל מרדכירבי יוסף איש רוסהיים
ירושליםתשנ"גריבלין, אליעזררבי יוסף זונדל מסלאנט

ירושליםחש"דרבי יוסף חיים זוננפלד זצ"לרבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל
ירושליםתשכ"טקובץרבי יוסף קארו

חמ"דחש"דגינת, ליפארבי יוסף ראש הסדר - 2 כר'
ירושליםתש"זווישנאצקי, אלתר דוב בן אריה ליברבי יוסף ריבלין

ירושליםתשכ"אוינד, שלמהרבי יחזקאל לנדוי
ירושלים,,תרפ"ח]מיכאלי, מרדכי בן ישעיהורבי יחיאל מיכל פינס
תל אביב,תש"ופינס, יחיאל מיכל בן נחרבי יחיאל מיכל פינס

ירושליםתשנ"זקמנצקי, נתן בן יעקברבי יעקב (קמנצקי)
ירושלים Jerusalemתש"כבניהו, מאיר בן יצחק ניסיםרבי יעקב אליישר

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"ברבינוביץ, צבי מאיר בן יצחק מרדכי הכהןרבי יעקב יצחק מפשיסחה - 2 כר'
ירושליםתשל"הביק, אברהםרבי יעקב עמדין

קיידןתרצ"גליפשיץ, נטע בן יעקב הלוירבי יצחק אלחנן זצ"ל
ניו יורקתשכ"ארבי יצחק אלחנן ספקטור תולדות חייו ואגרותיו

פלאטו, מנחם מנדלרבי יצחק אלחנן ספקטור
ביתר עיליתתשע"זבר ששת, דודרבי יצחק בר ששת

ברייטר, יצחקרבי יצחק ברייטר - תורות, תפילות, מאמרים, אגרות
ירושליםתשמ"בשפיצר, שלמה בן דודרבי יצחק ממגנצא

ניו יורק1963אונגר, מנשהרבי ישראל בעל שם טוב
יס Jassyתרפ"בגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםרבי ישראל בעל שם טוב - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשל"ופראגר, משה בן שמואל יחזקאלרבי ישראל בעל שם טוב - 2 כר'

ירושלים,תש"ךשטיינמאן, אליעזר בן נתןרבי ישראל בעל שם טוב
לקט עיתונותרבי ישראל זאב גוסטמן זצ"ל

תל אביב Tel Avivתשכ"אכ"ץ, דוב בן יעקברבי ישראל מאיר הכהן בעל חפץ חיים
תל אביב Tel Avivתשי"ג-תשי"דליפקין, חיים יצחק בן אריה ליברבי ישראל מסלנט
ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןרבי ישראל משקלוב



ירושליםתשל"דברמן, יעקברבי ישראל סלנטר ובני דורו
ירושלים Jeruasalemתשמ"חחן, נ.רבי ישראל סלנטר

תל אביב Tel Avivתש"זארליך, ישראל בן יהודהרבי לוי יצחק מברדיצ'ב
ירושליםתשנ"זנגאל, גדליהרבי לוי יצחק מברדיצ'ב

תל אביב Tel Avivתשי"גפרנקל, איסר בן יצחק ידידיהרבי מאיר  מלובלין
תל אביב Tel Avivתשי"גפרנקל, איסר בן יצחק ידידיהרבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה

ירושלים Jeruasalemתשע"דרוטנברג, הלל - שאפיט, מאיר מארים בן משהרבי מאיר מארים מקוברין - ספר ניר - נדרים
פאדגורזע,תרס"דשנקל, אלעזר בן יעקברבי מאיר מרוטנבורג
ניו יורקחש"דתלמידי הישיבה דלובליןרבי מאיר שפירא זצ"ל

בני ברקתשכ"דסורסקי, אהרןרבי מאיר שפירא - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"בארליך, ישראל בן יהודהרבי מנדלי מקוצק
תל אביב Tel Avivתש"חרוטשטיין, שמואל יצחקרבי מנחם זמבה

תל אביב Tel Avivתשי"גגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםרבי מנחם מנדל מרומנוב
ירושליםתשנ"דפוגל, ישראלרבי מרדכי דוד לודמיר

תל אביבחש"דמשה אבן עזרארבי משה אבן עזרא - 2 כר'
ישראלתשל"דהורוביץ, יהושע הלוירבי משה איסרלש <הרמ"א>

ירושליםתשכ"ושלם, שמעוןרבי משה אלשיך
ירושליםתשל"זאונא, יצחקרבי משה בן נחמן - הרמב"ן

ורשה Warsawתרנ"טכהנא, אברהם בן מרדכירבי משה חיים לוצטו
תל אביב,תרצ"הרבינוביץ, אלכסנדר זיסקינד בן צבי הירשרבי משה מונטיפיורי

מודיעין עיליתתשע"גשולזינגר, אברהם חיים בן משה מרדכי הלוירבי משה מרדכי - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתש"פכץ, דניאלרבי משולם מבדריש וחכמי פרובאנס הראשונים

ירושליםתש"לירושלמי, שמואל בן חיים יוסףרבי נחום הצדיק
ירושליםקליין, יעקב חייםרבי נחום יואל הלפרן ז"ל

מודיעין עליתחש"דברלין, ישראל אשררבי נחום - תולדות רבי נחום ברגמן זצ"ל
ירושליםתשל"זקוק, יהודית בת דברבי נחמן מברסלב עיונים בסיפוריו

תל אביבתשי"גאלפסי, יצחקרבי נחמן מברסלב
ורשה Warsawתר"עצייטלין, הלל בן אהרן אליעזררבי נחמן מברסלב - חייו ותורתו

פפד"מתרנ"חלוונשטיין, ליאופלדרבי נתנאל ווייל <גרמנית>
אלעדתשע"ואריבי, אליהו בן סעדיהרבי סעדיה אריבי - ספר הזכרון

דרוהוביץ' Drogobychתרס"זאפפלבוים, אבא בן פתחיה חיים יעקברבי עזריה פיגו
ורשה,,-"תרפ]להמאן, מאיר בן אשר למל אהרןרבי עקיבא <מעובד לבני הנעורים>

ירושליםתשנ"ואיגר, עקיבא בן משה - יעקב בן מרדכי משעפסרבי עקיבא איגר על התורה - נחלת יעקב עה"ת
בני ברקתשע"חוורעשנער, יעקב יהודהרבי עקיבא איגר - חייו ופעולתו

ירושליםתשע"באינפלד, צבירבי עקיבא ודורו של שמד



ירושליםתשנ"ושוורץ, יואל בן אהרןרבי עקיבא ודורו
ירושלים Jerusalemתש"כליברמאן, יוסף בן טוביהרבי עקיבא ותורתו

ניו יורק New Yorkתרצ"בגרינברג, בנימין בן יצחקרבי עקיבא ותלמידיו
תל אביב Tel Avivתשי"דלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןרבי עקיבא
ירושלים,תרפ"דצורי, יעקב שמואלרבי עקיבה

תל אביב Tel Avivתש"יגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםרבי פנחס מקוריץ
תל אביב Tel Avivתשט"זבית-הלוי, ישראל דוד בן יצחק מאיררבי צבי הירש חיות ז"ל
ירושליםתשנ"המשי זהב, מנחם מנדלרבי צבי הירש מרימנוב
ירושליםתרצ"טעובדיה, א.רבי צבי הירש מרימנוב

איתמרתשע"טכנרתי, עמיחירבי צבי יהודה מלצר זצ"ל
ורשה Warsawתרפ"הבאלאבאן, מאיר שמואל בן אלכסנדר זוסמאןרבי שאול וואהל - אישיות היסטורית

ירושלים Jerusalemתש"טדונולו, שבתי בן אברהםרבי שבתי דונולו
ירושליםתשל"גטובי, יוסףרבי שלום מעטוף ותכלאל עטרת זקנים

ירושלים Jeruasalemתשמ"הבריק, אברהםרבי שלמה חעלמא
ורשה Warsawתרנ"דשרביט הזהב, שלמה בן אליהורבי שלמה שרביט הזהב

תל אביב Tel Avivתשי"דלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןרבי שמואל הנגיד
ניו יורקתרצ"חאוסף מאמריםרבי שמואל מאהיליווער
תל אביבתר"ץניסנבוים, יצחק בן אברהם ליפמאןרבי שמואל מוהילבר

תל אביב Tel Avivתש"הרבינוביץ, צבי מאיר בן יצחק מרדכי הכהןרבי שמחה בונם מפשיסחה
פאדגורזע,תרס"דשנקל, אלעזר בן יעקברבי שמעון הפייטן
בני ברקתשל"אסורסקי, אהרןרבי שמעון ותורתו
ירושליםתשנ"טתולדות רבי שמעון סופר מערלוירבי שמעון חסידא

תל אביב Tel Avivתשכ"ורוזנהיים, יעקב בן אליהורבי שמשון רפאל הירש
ירושליםתשי"אגנחובסקי, חיים דוברבי שניאור זלמן הירשוביץ

ישראלתשס"חמלמד, אליעזר בן זלמןרביבים
ביתר עיליתתשס"במשרקי, דוד בן שלמהרביד הזהב <עם ביאור>
ורשה Warsawתרצ"אדב בר בן יהודה ליב - בר צבי מאיר בן יוסףרביד הזהב גרגירי כסף

ורשה Warsawתרנ"חאברך, זאב וולף בן יצחק אייזיקרביד הזהב
ירושליםתש"מבן דוד, ראובן בן שמעוןרביד הזהב

טבריהתשס"חברדא, דוד בן ישראלרביד הזהב - 2 כר'
לבוב (לעמברג)תר"לגלרנטר, ישראל דוב בר בן אברהם יוסףרביד הזהב - 2 כר'
בני ברקתשס"חדיסקין, ברוך דברביד הזהב - 2 כר'
ניו יורקתש"נטירנויער, יצחק אייזיק בן יהודה הלוירביד הזהב - 2 כר'
בני ברקתשכ"טטריוויש, דוב בר בן יהודה ליברביד הזהב - 6 כר'

לבוב Lvovתקס"איהודה זעלקי בן יחיאל מיכלרביד הזהב



תל אביב Tel Avivתשט"ומשרקי, דוד בן שלמהרביד הזהב
בית שמשחש"דרייכמאן, דוד בן יוסףרביד הזהב - קידוש השם, ענינים
ניו סקוורתשע"אאיינהורן, יששכר דברביד השולחן - שו"ע הלכות שבת

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"בטמפלר, אהרן יוסף בן ברוךרביד יוסף
לונדוןתשט"ואברהם בן דוד מפושקיירשרבינו אברהם ב"ר דוד (דרשה לר"ה)

בני ברקתשע"חאורטנר, דב בעריש בן נתן יהודהרבינו אור החיים הקדוש
לודז' Lodzתרצ"וגליקסמאן, פינחס זליג בן אברהם צבי הירשרבינו אליקים געץ

רישה Rzeszowתר"צקאמלהאר, ישראל בן יקותיאל אריהרבינו אלעזר מגרמיזא
ירושליםתשמ"אמכון על הראשוניםרבינו אלעזר מטרשקון

פרג Pragueשפ"חאשר בן יחיאל (רא"ש) - הלר, גרשון שאול יום-טוברבינו אשר ז"ל עם מעדני יו"ט ולחם חמודות - 4 כר'
ירושליםתשי"חבחיי בן אשר אבן חלאוהרבינו בחיי <עם כמה הוספות> - 2 כר'

ריוה דטרנטו Rivaשי"טבחיי בן אשר אבן חלאוהרבינו בחיי בר אשר
ספרד או פורטוגלרנ"בבחיי בן אשר אבן חלאוהרבינו בחיי עה"ת - 2 כר'

בני ברקתשנ"בבחיי בן אשר אבן חלאוהרבינו בחיי על התורה עם ספר טוב טעם - 4 כר'
ויניציאה,ש"ובחיי בן אשר אבן חלאוהרבינו בחיי - 3 כר'

תל אביב Tel Avivתשי"דלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןרבינו גרשום מאור הגולה
ניו יורק1941מארק, יודלרבינו גרשום, רש"י, ר' יהודה החסיד

ניו יורק New Yorkתרפ"ורבינוביץ, הושע בן יוסףרבינו הגדול מהר"י אבוהב
בני ברקתשכ"חסמינר בית יעקברבינו החזון איש זצ"ל

ירושליםתשנ"גשטרסר, יהודה הכהן -  פרל, אהרן הכהןרבינו החתם סופר מפי כתבו - משה עלה למרום
בני ברקתשס"אפרנקל, שמואל בן שרגא פייבוש (עליו)רבינו הקדוש מדאראג

בני ברקתשע"זברינער, צבירבינו הקדוש מהארנסטייפל
בני ברקתשנ"חברינער, צבירבינו הקדוש מטשחויב

בני ברקתשס"זברינער, צבירבינו הקדוש מראצפערט
רמת גןתשס"בפרנקל, יחזקאל שרגא בן יוסף שמואלרבינו הקדוש משינאווא - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשמ"טקוליץ, חיים עמנואל בן דוד נחמןרבינו הקדוש
בית אלתשע"דאבינר, שלמה חיים הכהןרבינו הרצי"ה - פנינים משולחן גבוה

ירושליםתשנ"אירושלמי, שמואלרבינו השאגת אריה
תל אביב Tel Avivתש"ימינץ, בנימין בן בונםרבינו זצ"ל מגור

ירושליםתשס"וזילבר, דוד מרדכירבינו יונה על מסכת אבות ע"פ יוסף לקח
דראהאביטש,תרנ"ופרידברג, חיים דוב בריש בן אברהם מאיר הלוירבינו יוסף קארו

ניו יורקתשל"בזיו, אשררבינו משה איסרליש
ברוקליןתשנ"חשטרסר, יהודה הכהן, פרל, אהרן הכהןרבינו שמעון סופר - 2 כר'

ירושליםתשס"בריינר, אברהם (רמי)רבינו תם ובני דורו
ירושליםתשנ"בריינר, אברהם (רמי)רבינו תם רבותיו ותלמידיו



ניו יורק New Yorkת"שפליישר, בנימין בן יעקב שלמה הכהןרביעי בקודש שקט בנימין
רבינוביץ תאומים, בנימין בן יעקברבית בכסף ערבון

בני ברקתשע"טוינד, פנחסרבית ברורה
מודיעין עיליתתשע"זקולר, פנחסרבית בתכנית 'חיסכון לכל ילד'

מקסיקותשס"טפרץ, שמואל בן מיכאלרבית דרך קנס
ירושליםתש"עוינד, פנחס בן אליעזררבית הלכה למעשה - ברית פנחס

ירושליםתשע"גפנירי, משהרבית לאור ההלכה - 2 כר'
ירושליםתשס"דרייניץ, חיים אריהרבן ומושיען של ישראל <קונטרס>

ירושליםתשס"הרייניץ, חיים אריהרבן ומושיען של ישראל
ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןרבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו

ניו יורק New Yorkתש"גבר-אילן, מאיר בן נפתלי צבי יהודהרבן של ישראל
בני ברקתשל"אסורסקי, אהרןרבן של ישראל

ירושלים Jeruasalemתשע"גמלמד, אברהםרבן של כל בני הגולה
ירושלים Jerusalemתש"זאונא, יצחק בן משהרבנו אליהו הגאון מוילנה ותקופתו

ווארשא,תר"סיאצקאן, שמואל יעקב בן משולם משהרבנו אליהו מוילנא
ירושליםתשנ"השוורץ, יואל בן אהרןרבנו הגדול

סמינר בית יעקברבנו החזון איש, רבנו חיים עוזר זצ"ל
ירושליםתשל"ו - תש"מויסברג, יוסף דוד בן משה דוברבנו הקדוש מצאנז - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשמ"בקובץ הספדים - קוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק (רבנו זצ"ל
ירושלים Jerusalemתשט"ז - תש"כיוסף בכור שוררבנו יוסף בכור שור - 3 כר'
ירושליםתשכ"גגרייבסקי, אברהם אריה ליב בן שמשון חייםרבנו יוסף הלוי אבן מיגאש

תל אביב Tel Avivתשי"דלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןרבנו מאיר מרוטנבורג
תל אביב,תרצ"הבן-אור, אהרן בן גרשוןרבנו משה בן מימון >רמב"ם<

תל אביבתרצ"הדינבורג, בן-ציון בן שניאור זלמןרבנו משה בן מימון
ווארשא,תרנ"ח,ילין, דוד בן יהושערבנו משה בן מימון
ורשה Warsawתרצ"הכהנא, שמואל זאנוויל בן שלמה דודרבנו משה בן מימון
,[תל-אביב]תרצ"המשה בן מימון (רמב"ם) - לובניק, מ. ב.רבנו משה בן מימון

ירושלים Jerusalemתרצ"הקובץרבנו משה בן מימון - א-ב
ירושליםתשמ"אנחשוני, יהודהרבנו משה סופר

ירושלים,,תרצ"ח]נריה, משה צבי בן פתחיהרבנו שמואל מוהליבר ז"ל
ירושליםתשמ"זוייס, יעקברבנות וקהילה במשנת מרן החתם סופר זצ"ל

וילנה Vilnaתרנ"טאייזנשטאט, בן-ציון בן משהרבני מינסק וחכמיה
בני ברקתשמ"אזמרוני, שלמהרבני קלאוזנבורג
תל אביבתשנ"גקליגר, איסר בן שמעון צבירבנן דאגדתא

ירושלים Jerusalemתרצ"זלווין, בנימין מנשה בן מאיררבנן סבוראי ותלמודם



תפילנסקי, יעקב שלמהרבנן קדישי
ורשה Warsawתרמ"בשניצר, ישראלרבע שקל כסף

בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהרבץ כאריה
דירנפורט Dyhernfurthתקל"זליפשיץ, גדליה בן ישראלרגל ישרה
לונדון Londonתשט"זקרויס, משה אליעזר בן שמעוןרגל ישרה

לבוב Lvovתרי"חשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינוברגל ישרה - 2 כר'
בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהרגלי כאילות - הורני ה' דרכך

בילוגראדו,תרכ"האלקלעי, יהודה בן שלמה חירגלי מבשר
כפר דרוםתשס"גכהן, אופיררגלי מבשר
קלוז' Clujתרפ"אמושקוביץ, דוד בן אברהם יצחקרגלי מבשר

ישראלתש"סמרגלית, ברכהרגלי מבשר - תולדות רבי עקיבא יוסף שלזינגר
ירושלים Jerusalemתשנ"דראט, משולם בן שמעוןרגלי מבשר

חמ"דתשס"גשיק, אליעזר שלמהרגעי מוהרא"ש
ווילנא,תרנ"חבויארסקי, גרשון מאיר בן אברהםרגש אמרינו - 2 כר'

סט. לואיס St. Louisתרפ"וסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאיררגש לב
ירושליםתש"ירבינזון, יעקברגש מקבר

תל אביב Tel Avivתרצ"ו - תרצ"חצ'אהרי, שמואל בן אברהםרגשי הדת - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרע"הקובלנץ, יהודה זונדיל בן משולם פייבישרגשי יהודה

ירושליםתשע"גיום בחצריךרגשת חצריה - 4 כר'
לעמבערג,תרל"חקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)רד"ק
חמ"דתש"ןספר קהילהרדאוץ

,(תל-אביב)תשי"גספר קהילהרדושקוביץ - 2 כר'
תל אביבתשל"הספר קהילהרדזימין - ספר זכרון לקהילת רדזימין

תל אביבתשי"חספר קהילהרדזין
ירושליםתשס"אעדל, יהודה ליב בן משה הלוירדיפי מיא

מישקולץ Miskolcתרצ"חפראנקפורטר, יוסף בן נתןרהיטי ברותים
ירושלים Jeruasalemתשפ"אגולדברג, זלמן נחמיה בן אברהםרואה דרך האמת

ירושליםתשנ"הליפשיץ, חייםרואה האורות
ירושליםתשע"ברייך, שושנהרואי פני הראי"ה

חמ"דתשע"ובן דוד, יוסף חייםרואים בעיניים עצומות
ליוורנו Livornoתקע"חעטיה, יצחק בן ישעיהרוב דגן

ירושליםתשכ"דכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץרוב מנין או רוב חכמה
ישראלתשכ"חספר קהילהרוביזביץ, דרבנה  והסביבה

תל אביב Tel Avivתשי"זספר קהילהרובנה
תל אביבחש"דספר קהילהרודקי - ספר יזכור



תל אביבתשכ"בספר קהילהרוהאטין - קהילת רוהאטין והסביבה
שיקגותשע"חרוח, משה בן שלוםרווחא מילתא

ירושליםתשס"אסולובייצ'יק, יצחק בן יוסף דובער הלוירווחא שמעתא - 18 כר'
ירושליםתש"נרולניק, שמואל אליעזר בן צבירווחא שמעתתא - 2 כר'

ירושליםתשכ"חספר קהילהרוזוואדוב - ספר יזכור רוזוואודב והסביבה
תל אביבתשל"דספר קהילהרוזניאטזוב - ספר זכרון רוזניאטוב והסביבה

בית שמשתשע"אוחניש, רתם בן משהרוח אבות - בראשית
חמ"דתשע"ובן יאיר, אמנוןרוח אבי

אופקיםתשס"בולדמן, אליהו הכהןרוח אליהו
שלוניקי Salonikaתקל"בחאקו, אליהו בן יהודה הראשוןרוח אליהו
אוסטרה Ostrogתקפ"גשפירא, שמשון יואל בן יצחק הלוירוח אלקים

שלוניקי Salonikaתק"זדי מדינה, דוד בן משהרוח דוד ונשמת דוד
ירושלים Jerusalemתרפ"גברודר, נחמן גדליהו בן משולם פלטיאלרוח הגן
ניו יורק New Yorkתר"פקאפלאן, מרדכי אהרן בן דוב הכהןרוח העת

וילנה Vilnaתרמ"וברודא, חיים צבי הירש בן יהושערוח והצלה
פרעסבורג,תרמ"הרייפמאן, יעקב בן צבי הירשרוח חדשה

ירושליםJerusalemתשנ"חחיים בן יצחק מוולוז'ין - גולדברג, אהרן דוד בן יצחרוח חיים <ובחרת בחיים>
ירושליםJerusalemתשמ"האזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהרוח חיים

לבוב Lvovתקצ"אהופלאנד, כריסטוף ווילהלםרוח חיים - 2 כר'
וילנה Vilnaתרע"ההרצמן, חיים הלוירוח חיים
ירושלים Jeruasalemתש"ןחדאד, רפאל ורגאנירוח חיים
ברנו Brnoתקמ"החייט, משה אברהם בן ראובןרוח חיים

ירושליםתשנ"דחיים בן יצחק מוולוז'ין - אפשטיין, בן ציוןרוח חיים - עם ציונים ומילואים
קאוונאתרצ"אחיים בן יצחק מוולוז'ין - יצחק בן חיים מוולוז'יןרוח חיים

ברוקלין,תש"וחיים בן יצחק מוולוז'יןרוח חיים - 3 כר'
אזמיר Izmirתרל"ו - תרל"זפאלאג'י, חיים בן יעקברוח חיים - 2 כר'

ורשה Warsawתרי"דרבינוביץ, בנימין דוד בן יצחקרוח חיים
ירושליםתשע"אאטון, שבתירוח חכמה
ירושלם,תרצ"גוויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליברוח חכמים

וילנאתרע"במשכיל לאיתן, נפתלירוח חכמים - 2 כר'
טשערנאוויץ,,[תרט"ו]אבן-תיבון, יהודה בן שאול. מיוחס לורוח חן - 5 כר'

תל אביב Tel Avivאחר תש"זוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודרוח חן
בני ברקתשע"דקורח, שלמה בן יחיארוח טהרה

ליוורנו Livornoתרמ"א - תרמ"בבן שבת, יעקב בן יחיא הלוירוח יעקב - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרנ"חהורוויץ, יעקב בן שלמה זלמןרוח יעקב - 3 כר'



קרקוב Cracowתרנ"דמורטארה, מרדכי בן יוסף הלוירוח ישראל
ירושלים Jeruasalemחש"דדברים שנאמרו בכינוסי שמירת הלשוןרוח ממללא

בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהרוח ממללא - המלך במסיבו
חמ"דתשע"טסטפנסקי, יעקב דוד בן רפאלרוח ממרום - 2 כר'

חמ"דתשס"זלנגסנר, יעקב מאיר בן דוד שבתירוח נכון - מידת הכעס
ישראלחש"דרוח נמוכהרוח נמוכה
לייקוואודתשס"טבן שמחון, רפאל בן חייםרוח רפאל

כפר חב"דתש"עגינזבורג, יצחק בן שמשוןרוחו של משיח
אשדודחש"דארלנגר, יצחק משה בן יוסףרוחצות בחלב
חמ"דחש"דחש"מרוכב הדורות

ירושלים Jerusalemתש"דשולוואס, משה אביגדור בן מאיררומא וירושלים
ויניציאה,,שס"ה]אלשיך, משה בן חייםרוממות אל <דפו"ר>

וילנה Vilnaתרס"גאלשיך, משה בן חייםרוממות אל
בני ברקתש"סדיין, נסים בן שלמהרוממות אל
אלג'יר Algiersתרנ"גלאלוש, אברהם בן אליהורוממות אל

מודיעין עיליתתשע"וורון, ירמיהורוממות התורה - בבא קמא
יוזפוב Jozefowתרל"בוורטמאן, משה בן חייםרוממות נשמת ישראל
ירושליםתשכ"אוורטמאן, משה בן חייםרוממת נשמת ישראל

ברלין,.[תרל"ד]הורוויץ, אהרן יהודה ליברומניה ואמיריקה
ירושליםתשע"אטננהויז, פנחסרון שיר ושבח - 2 כר'

ירושליםתשס"אלוי, אהרן בן בנימין יוסףרון שיר ושבח - יוצרות לארבע פרשיות, קרובץ, פורים, ש
ניו יורקתשמ"טשנבלג, אברהם זאברועה אבן ישראל

קרית ספרתש"עישראל, חיים יהודהרועה בשושנים - 17 כר'
ירושליםתשס"וטווערסקי, ישראל מרדכי בן יוחנן (מראחמסטריווקרועה ישראל

ירושליםתשע"אמקובר, יהודה בן ישראלרועה נאמן <מהדורה מורחבת>
ירושליםתש"נמקובר, יהודה בן ישראלרועה נאמן

ירושלים Jerusalemתשכ"חקובץ חידושי תורה כולל מטרסדורףרועה שבעה
ירושלים Jerusalemתרס"דהדאיה, שלום בן משה חייםרועי ישראל
ורשה Warsawתרנ"דטריוואקס, משה חיים בן גבריאלרועי ישרון

ניו יורקתשע"אועד תלמידי התמימים העולמירוען של ישראל
ירושליםתשע"זאפללו, חנןרופא אומן - 2 כר'

ווארשא,תרל"וסטודנצקי, משה בן אהרןרופא הילדים
ירושלים Jerusalemתשע"המשה בן מימון (רמב"ם) לקט מכתביו - אבינר, שלרופא הנפשות

לונדון,תשנ"זדיכרון, יוחנןרופא חולי עמו ישראל
ירושליםתשמ"חאופנהיימר, יוסף הכהןרופא ישראל



ירושליםתשס"באברהם, אברהםרוץ למשפט
ירושליםחש"דאברהם, אברהםרוץ לעזרה

בני ברקתשע"את"ת תורת אמתרוצה ה' ביראיו
בני ברקחש"דנשרי, אברהם צבירוצים לחיות

ירושליםתשס"וריבלין, אברהם בן הללרות דוד ומשיח
בודפסט Budapestתרצ"חקצבורג, דוד צבי כ"ץרז הדק
חמ"דתשמ"חמזרחי, יוסף חיים בן עובדיהרז חיים
רמת גןתשע"זוינרוט, אברהםרז יה

תל אביבתשכ"דרבינר, זאב אריהרזא דאורייתא
ירושליםתשס"דורנר, חיים שלמה בן אשר זאברזא דאחד - 4 כר'

תל אביב Tel Avivתשי"גרבינר, זאב אריה בן בנימין בינושרזא דחיי
ביתר עיליתתשס"והגר, ישכר דב בן מיכאל יעקב ישראלרזא דחיים

לבוב Lvovתר"נגוטליב, צבי אריה בן יוסףרזא דחכמתא
בני ברקתשע"טניסן, ראובן יששכררזא דמעין שבע

רמת גן Ramat Ganתשס"הרזיאל, משהרזא דמשה
ירושליםתשע"טפיינגאלד, שרגא פייווישרזא דסימנא
ירושליםתשע"טפיינגולד, שרגא פייווישרזא דסימנא
ירושליםתשל"ארוזנבוים, אליעזר זאב מקרעטשניףרזא דעובדא

תל אביבתשל"ברבינר, זאב אריהרזא דצדקה וחסד
מודיעין עיליתתשס"ודיין, דניאל בן מסעודרזא דשבת
בני ברקתש"עוינטרויב, ישראל אליהורזא דשבת

ירושליםתשע"אורנר, חיים שלמה בן אשר זאברזא דשבת - 3 כר'
ירושליםתשס"טישיבת דעת חייםרזא דשבת - נשים

ירושליםתשנ"טליפשיץ, יוסף יצחק בן זאברזא דשבת
ירושליםתשכ"זרוזנבוים, אליעזר זאב מקרעטשניףרזא דשבת
חמ"דתשע"חברדה, רזרזא דשבתא
תל אביבתשכ"הרבינר, זאב אריהרזא דשבתא
ניו יורקתשע"אשטיינברג, משה חיים הלוי - זילבר אריה בן משהרזא דשבתא

תל אביבתשל"דרבינר, זאב אריהרזא דשמע ישראל
אשדודתשע"טארלנגר, יצחק משה בן יוסףרזא יקירא

ירושליםתשע"גיצחק אייזיק בן יעקב הלוירזא מהימנא <מהדורה חדשה>
לבוב Lvovתקנ"איצחק אייזיק בן יעקב הלוירזא מהמנא

גרודנו Grodnoתק"נ - תקנ"בדוד בן יצחק מיאנובהרזוהי גליין - 2 כר'
בני ברקתשע"גאבן-עטר, חיים בן משה - פאנט, צבי אלימלךרזי אור החיים <הצבי והצדק>

בני ברקתשנ"דאהרמן, אברהם יוסף בן משה חייםרזי ברכה



ירושלים Jerusalemתרצ"זוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודרזי לי
ישראלתשע"גרוזנבוים, משה זכריה יואלרזי מבאר משה - 4 כר'

ירושליםתשמ"זגלזרסון, מתתיהורזי שבת ומועד
בני ברקתשנ"טקורח, שלמה בן יחיארזיאל המלאך עם פי' סוד קדושים

ירושליםתשי"חרזיאל המלאךרזיאל המלאך
אמשטרדם Amsterdamתס"ארזיאל המלאך. תס"ארזיאל המלאך - 3 כר'

ורשה Warsawתקע"ברזיאל המלאך. תקע"ברזיאל המלאך
לבוב Lvovתרכ"הרזיאל המלאך. תרכ"הרזיאל המלאך
יוזפוב Jozefowתרל"ברזיאל המלאך. תרל"ברזיאל המלאך
ירושלים Jerusalemתש"ארזיאל המלאך. תש"ארזיאל המלאך
ורשה Warsawתרס"גבנימין זאב צבי בן יחיאל מיכלרזין דאורייתא

ירושלים Jerusalemתרצ"זרבינוביץ, מנחם מנדל מנכין עמנואל בן אברהם אררזין טמירין לקוטי מנחם
ורשהתרס"במעשיות מגדולי ישראלרזין קדישין
חמ"דתשס"דבלייער, מרדכי יהודה בן יצחקרחב ידים
בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהרחב פי
בני ברקתשע"חקבלן, רפאל משהרחב פי

חמ"דחש"דבעילום שםרחבה מצותך מאד
חמ"דחש"דמאדאר, נסים חייםרחבה מצותך מאד
אלעדתשע"טבכר, דוד בן משהרחבה של מוקצה
ירושליםתשע"וקלוגר, בנימיןרחוב מאה שערים

סיגט Sighetתרנ"וטננבוים, זאב וולף בן צבירחובות הנהר
ריווערדיילתשס"טישיבת טלז ריווערדיילרחובות הנהר - 2 כר'

ירושליםתשמ"טקורנפלד, פנחס אליקים בן ישראל ברוךרחובות העיר
ירושלים Jerusalemתרצ"אגולדברג, יצחק בן ישראל יהודהרחובות יצחק
וילנה Vilnaתרנ"אהורוויץ, שלמה זלמן בן דודרחובות עיר

וילנה Vilnaתרי"זהלוי, משה שלמה זלמןרחובות עיר - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"גלבנון, דוד דב בן ישראל חייםרחל אמנו

תל אביב,תרצ"טברקמאן, רחל בת חיים שלוםרחל ברקמן
ירושלים Jerusalemתשכ"זלזכרה ומדבריהרחל הוטנר ז"ל
ירושליםחש"דסולובייציק, אהרן בן משה הלוי - סולובייציק יוסף דרחם ארחמנו

גרבהתרצ"טקטינא, יעקב בן יצחק מרדכירחמי האב <תרגום ערבי>
ירושליםתשל"בקטינא, יעקב בן יצחק מרדכי - ארנרייך, שלמה זלרחמי האב - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"יקטינא, יעקב בן יצחק מרדכירחמי האב - 4 כר'

לודז' Lodzתרפ"דלוונטאל, חיים משה יהודה בן אפרים שרגא הרחמי הלוי
בני ברקתשע"הלוי, יעקב פרץ בן אברהםרחמי הרב - שבט הלוי



רכסיםתשע"האשכול, יוחאירחמיך ואחיה - 2 כר'
ירושליםתש"ןנאהורי, רחמים בן אליהורחמיך רבים

ירושליםתשע"ובעלום שםרחמנא ליבא בעי
בית שמשתשע"זשפירא, חזקיהו רפאל בן צבי הירשרחש הלב - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"טבירנבוים, חיים שמואל בן דוד הלוירחש לבב
בני ברקתש"פדיין, נסיםרחש לבי דבר טוב

בני ברקתשס"חדרחי, יעקב בן רחמים שלוםרחש לבי
ירושליםתשס"זסרלואי, שמואל מנחםרחש לבי

ניו יורקחש"דננדיק, יוסף ליברחשי האילן
נתניהתשפ''אדייטש, יוסף ישעיהו בן חיים יהודהרחשי יוסף

נתניהתשע"טדייטש, יוסף ישעיהו הלוירחשי יוסף - אם לבינה
בילגורי Bilgorajתרצ"דגלוסקין, חיים שמחה בן יהודה אריה ליברחשי לב - בראשית

וילנה Vilnaתרע"בוואלאך, יוסף דניאל בן שבתירחשי לב
ירושליםתשס"וישראל, חיים שלוםרחשי לב
ירושליםתשס"בשרים, יוסף חייםרחשי לב

ירושלים Jeruasalemתרצ"טהרכבי, צבירי"ם פינס - הלוחם למסורת
ירושלים Jeruasalemתשע"ומכון שתי הלכות ביוםרי"ף מבואר - 2 כר'

דרוהוביץ' Drogobychתר"נ - תרנ"אשנייטוך, יוסף בן מאירריב"ם שנייטוך
ניו יראקתש"גיהודה בן נתן (ריב"ן)ריב"ן - 2 כר'

חמ"דתשע"אאינגבר, דוד ישראלריבון עלם ועלמיא
חמ"דתשפ"איצחק בן יהודב ליבריבועי אור
ליוורנו Livornoתקפ"זשאלתיאל בן אברהםריוח והצלה
ירושלים Jeruasalemתשמ"דעמאר, ראובן בן משהריח בשמים
בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהריח גפנים

ירושלים Jerusalemתש"פשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובריח דודאים <עם הגהות הצבי והצדק>
פיוטרקוב Piotrkowתרס"במייזלש, דוד דבריח דודאים - 2 כר'

ניו יורקתש"נמתיבתא בית ישראל חסידי גורריח דודאים
ירושלים Jerusalemתשט"זשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובריח דודאים - 2 כר'

ירחי, מאירריח הבשם - א
ירושליםתשס"חחזן, יצחק בן מאירריח הגט - חכמת יצחק

בני ברקתשס"אלסרי, מיכאלריח הדבש
שקלוב Shklovתקנ"האליעזר בן מאיר הלויריח השדה

בעילום שםריח השדה -מעשר שני
חביב, יעקבריח השדה - א

נתניהתשס"טחפוטא, יונתן ישראל בן דודריח השדה



ירושליםתשע"אבעילום שםריח טוב בפירות - סדר ט"ו בשבט
טבריהתש"עקובץריח טוב
באר שבעתשמ"טדמרי, רפאל חייםריח לבנון
ירושלים Jerusalemתרצ"ואלפייה, יעקב חיים ישראל רפאל בן יצחקריח ליצחק
אור עציוןתשנ"בבר-שאול, אהרן אלימלך בן פסחריח מים

רעננהפורת, עמוסריח ניחוח בהיכלו - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"האמסלם, חיים (ליקט וערך)ריח ניחוח - ארכיון מסמכים

טבריהיפרגאן, רפאל חייםריח ניחוח - 2 כר'
פירט Fuerthתפ"דסירקיש, יואל בן אליעזרריח ניחוח
ורשה Warsawת"רעזריאל בן אליהוריח ניחוח
ירושליםתשל"חחרוש, יוסף בן אברהםריח ניחח
מודיעין עיליתתשע"זגדליהו, נדירריח נרדי

ירושליםתשס"דדוויך, שמעון בן שמואל הכהןריח שדה <מכון הכתב>
קושטא Istanbulתצ"חדוויך, שמעון בן שמואל הכהןריח שדה

בני ברקתשע"גדיין, נסים בן שלמהריח שדה - אחרי הקצרים
בני ברקתשע"חוואלף, משה צבי בן יוסף רפאלריח שמניך
בני ברקתשמ"זדיין, נסים בן שלמהריח תפוחים

קניגסברג Koenigsberתרי"חיום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)ריטב"א על מסכת ראש השנה
ישראלתשל"זספר קהילהריטובה - 2 כר'

ירושליםחש"דאברכי חסידי סלאניםרינה וישועה, באהלי צדיקים
ירושליםתשל"גטולידאנו, ברוך אברהםרינה ותפלה
סדילקוב Sudilkovתקפ"ומאליר, יצחק בן אליהורינון יצחק

מודיעין עיליתתשס"וגולן, רונן בן דניאלרינונה של תורה
בני ברקתשע"זגבאי, אהרן מנשהרינת אהרן - 2 כר'

חמ"דתשע"בוויטלער, יהודה לייב בן רפאלרינת השבת
ירושליםתשס"ומונסוניגו, אריאלרינת התורה  (שעורי הישיבה) - יבמות

רכסיםתשע"האשר, יעקב - אשר, יורםרינת יעקב, ולאשר אמר
ירושליםתשס"בלובאן, יוסף דוברינת ציון - 2 כר'

אלעדתשע"אגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבירינת שמואל - בראשית ב
ירושליםתשט"זברנפלד, יצחק צביריצבש"י - א-ב
נתניהתשע"גקובץריקודין קדישין

תל אביבתשל"גספר קהילהריקי
חש"דתשע"בקובץ דברי מספד על מרן הגרי"ש אלישיבריש"א דגלותא - 5 כר'

נהריהחש"דאביחצירא, דוד בן מסעודרישא וסיפא <המבואר>
ירושליםתשנ"חאביחצירא, דוד בן מסעודרישא וסיפא



ירושליםתשכ"זספר קהילהרישא - קהילת רישא ספר זכרון
ירושליםתשע"דגרינבוים, ישראל אברהם בן יוסף הלוירישי מתיבתא

ג'רבה,תרפ"גבוכריץ, כמוסרכ"ב בחור
בני ברקתשנ"טונה, יצחק בן אברהם - רצאבי, יצחקרכב אלהים <אופן המרכבה>

קרקוב Cracowשצ"חכ"ץ, יוסף בן אליהורכב אליהו
ביריהתשע"אביטון, אליהו בן יצחקרכב ישראל
בני ברקתשס"החורי, בנציון כמייסרכב ישראל

ירושליםתשנ"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - שריקי,רכב ישראל - קבלת רמח"ל
ירושלים Jerusalemתרפ"וווינקלר, יצחק דוד בן שלמהרכב על דבר אמת

סטו מרה Satu Mareתש"אווייס, אהרן בן כתריאל שלוםרכוש הים
ירושלים Jerusalemתרצ"ב-תרצ"גגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צבירכושנו הרוחני בירושלם
מושב בטחהתשס"חזכות, משה בן מרדכירמ"ז הרומ"ז - אם לבינה

מאונט קיסקא,,תשי"ח]ישיבה מנייטרארמב"ם הלכות דעות
בני ברקתשפ"בקניבסקי, יצחק שאולרמב"ם הלכות שמיטה ויובל עם ביאור שיח אמונה

חש"דאיצקוביץ, ישראל יצחק הלוירמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ו
ירושליםתשע"ולואנץ, אליהו בן משהרמב"ם ע"פ מעיל אליהו

ירושליםתשמ"ומשה בן מימון (רמב"ם)רמב"ם על התורה - 2 כר'
תל אביבתשל"דספר קהילהרמברטוב, אוקינוב, מילסונה

בני ברקתשע"דדיין, נסים בן שלמהרמה קרני
ברנו Brnoתקמ"חאלכסנדר בן אברהם הלוירמון גדיש

ישראלתשל"זשטיין, פרץ טוביה בן משה דוברמון פרץ <מהדורה חדשה>
אלטונה Altonaתקפ"גאיגר, פרץ זאבל בן יהודה ליברמון פרץ
בני ברקתשס"אאריאל, יעקב אריה בן משהרמון פרץ

טבריהתשע"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןרמון פרץ - בסוגיות הש"ס
לבוב Lvovתקמ"גיוסף בן צבי הירש ממשפחת רםרמוני זהב

ירושליםתשס"הויספיש, אליעזר בן אברהם דוברמות גלעד - 2 כר'
אור עקיבאתש"עמלול, מנשה עזריאל - מלול, שמעון אליהורמות מנשה - נתיבות אור - ספר התקנות

קרקוב Cracowתרפ"חדומיניץ, שלמה בן יהודה ליבושרמזי אלול
ניו יורקתשע"וז"ק, שמואל אריה ליב בן חיים ישראלרמזי דחכמתא <מהדורה חדשה>

ורשה Warsawתרצ"בז"ק, שמואל אריה ליב בן חיים ישראלרמזי דחכמתא
ברדיטשוב Berdichevתרנ"חגרשטיין, דוד שבתי משה בן אברהם דוברמזי הגדות

ירושליםתש"עקניג, חייםרמזי חודש אלול
ורשה Warsawתרנ"טהופשטיין, ישראל בן שבתירמזי ישראל

בני ברקתשע"הזילברשטיין, יצחק מרדכי בן מנחם שלמהרמזי מחשבה - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גבורנשטיין, צבי בן דודרמזי שבת



ירושלם,תרס"והארטמאן, יוסף בן יחיאל משהרמזי שבת
מ.-סיגעט,תרל"וכהנא, יעקב גדליהו בן יחיאל צבירמזי תורה

ניו יורקתשל"גגולדפארב, שמואל דודרמזים בתורה
ירושלים Jerusalemתרצ"חכהן, מתתיה מנחםרמזים וגימטריאות

קרית ארבעתש"עאליהו, אהרןרמזים לשלחן
קרית ארבעתשע"באליהו, אהרןרמזים לתלמוד

חמ"דחש"דטולידנו, שמואלרמזין קדישין על פסוק שה"ש הנצנים נראו בארץ
תל אביב Tel Avivתש"חכ"ץ, דוב בן יעקברמח"ל

ורשה Warsawתרפ"גרוזנברג, ישראל איסר בן מרדכירמיזות ישראל
מונקץ' Mukachevoתרע"דשרליף, זאב וולף בן שלמהרמיזי תורה ותלמודת זאב

ירושליםתשנ"השוורץ, יואל בן אהרןרמת הגולן ועבר הירדן - שכם ואלון מורה
ירושליםתשע"וטהרני, אבישי בן יצחקרמת משפט
ישראלחש"דוואלדינברג, אליעזר יהודה בן יעקב גדליהורמת רחל

ירושלים Jerusalemתשס"אאג'ייני, שמואלרמת שמואל <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרפ"זאג'ייני, שמואלרמת שמואל

ירושליםתשמ"בוואלקין, שמואל דוד בן אהרןרמת שמואל - בראשית
ירושליםתשמ"איפה, שמואל יצחקרמת שמואל
וילנה Vilnaתרנ"טלוויטאן, אליקים גצל בן יעקב דודרמת שמואל
אמשטרדם Amsterdamתע"דשמואל בן בועז הלוי מליסהרמת שמואל

ירושליםתשע"ושמואל משינאוירמתים צופים <מהדו"ח>
ורשה Warsawתרס"חתנא דבי אליהו עם פירוש מלוקטרמתים צופים
ורשה Warsawתרמ"אתנא דבי אליהו. תרמ"ארמתים צופים

תוניס Tunisתרפ"ד - תרצ"אזרקא, שלמה בן שלוםרנה וישועה - 2 כר'
חיפהתשנ"הכולל נחלת הלויםרנה של תורה - קידושין

תשע"זאנגלנדר, יעקב בן שלמה הכהןרנו ליעקב שמחה - פורים
ירושלים Jerusalemתש"זכאלפון, יעקב בן יוסףרנו ליעקב שמחה
ניו יורקתשע"זוויס, יעקב בן דוד יואלרנו ליעקב - 2 כר'

אזמיר Izmirתרל"דצוריאנו, נסים רפאל יצחקרני ושמחי
בני ברקתשס"אקובץרני ושמחי - 4 כר'

טבריהתשס"וקוק, איסר דב בן נחום הכהןרני ושמחי
ניו יורקתשנ"גליכטנשטיין, הלל בן ברוך בענדיט מברוקליןרני עקרה - כונת הלב

ורשה Warsawתרצ"דלאנדא, נתן נטע בן משה דוד הלוירנן לבקר
איתמרתשע"דכנרתי, עמיחירננו צדיקים - לזכרו של אלירן עמר

ירושליםתש"סמילר, אביגדוררננו צדיקים
בזל Baselש"סלואנץ, אליהו בן משהרנת דודים <דפו"ר>



ביתר עיליתתשס"בלואנץ, אליהו בן משהרנת דודים <מהדורה חדשה>
ברדיוב Bardejovתרס"ולואנץ, אליהו בן משהרנת דודים
בני ברקתשנ"חכהן, יוסף שמואל בן ראובן יהושערנת חיל
בני ברקתשע"גכהן, יוסף שמואל בן ראובן יהושערנת יין

פולסבורגתשע"טבדיל, יעקב ישראל בן נחרנת יעקב - 2 כר'
ירושליםתשס"גסורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךרנת יצחק <נ"ך> - 10 כר'

ירושליםתשנ"הסורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךרנת יצחק <על התורה> - 6 כר'
ירושליםתשס"גסורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךרנת יצחק - 7 כר'

בני ברקתשל"השטרנהורץ (כוכב לב) , אברהםרנת ציון
תל אביבתשמ"דאבן-קורייש, יהודה בן יצחק - בקר, דןרסאלה <מהדורה ביקורתית>

פריס Parisתרי"זאבן-קורייש, יהודה בן יצחקרסאלה
בנימינהתשכ"בבורנשטיין, אברהם בנציון בן שבתירסיסי טל - 3 כר'

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"הינקלביץ, יצחק יעקב בן יוסף הכהןרסיסי טל - מלאכות שבת
אלון שבותתשס"העמיטל, יהודהרסיסי טל - 2 כר'

הר ברכהתשס"גרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןרסיסי לילה <מהדורת הר ברכה>
כאזאבלאנכא,,תש"ז]דאנינו, דוד בן מסעודרסיסי לילה
לובלין Lublinתרס"גרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןרסיסי לילה
חולוןתשנ"בגליקמן, יצחק בן יוסףרסיסי תורה

חמ''דחש''דבעילום שםרסן פה
ירושליםתשע"אבעילום שםרעדה יאחזון

ני ו יורקתרצ"גשוחט, דוד מנחםרעדנער און דענקער - 2 כר'
ירושליםתשס"הבעילום שםרעוא דרעוין
ניו יורקתש"עקנאפפלער, אלכסנדר אליעזררעוא דרעין

ירושליםתשמ"גוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודרעיא מהימנא <נתיבות יאיר> - 2 כר'
חמ"דתשע"ומשולם, אברהםרעיא מהימנא - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתש"זרוזנהיים, יעקב בן אליהורעיונות במוסר והשקפה
חמ"דתשמ"ואביכזר, שמעוןרעיונות במקרא - ב
ניו יורק New Yorkתשי"אברגשטיין, שלום בן שמעון מרדכירעיונות בראשית

ניו יורק New Yorkתר"פלווינזון, יעקב בן יהודהרעיונות וחמר לדרוש
חמ"דחש"דהורוויץ, שמריהו ליב בן דוב בר הלוירעיונות ומחשבות מאוצר הקבלה והחסידות - ב

ירושליםתשנ"זקול, שמואל בן יהושע קויטרעיונות ומסרים לפרשת השבוע - 8 כר'
סט. לואיס St. Louisתרצ"וקרמר, חיים מנחם בן משה אליעזררעיונות חיים - 2 כר'

ירושליםתשס"ושטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןרעיונות לדרוש
ניו יורקתשכ"אמאנדעל, נתן מנחםרעיונות נתן

וילנה Vilnaתרפ"דכהן, יוסף חיים בן אהרןרעיונות על אבות



ניו יורקNew Yorkתרע"טאברמוביץ, אהרן שלמה בן אברהם יצחקרעיוני אהרן
ורשה Warsawתרצ"חטננבוים, חיים בן יעקב יהודהרעיוני תורה - בראשית

ירושלים Jeruasalemתשע"טמושיאב, רחמיםרעים אהובים
ירושליםתשע"אאבינר, שלמה חיים הכהןרעים האהובים

רמת גן Ramat Ganתשס"חוסרמן, אברהםרעך כמוך
חמ"דתשע"טזר, רפאלרעך כמוך

ורשהתר"סרעליגיעזע שול ארגאניזאציע "חורב" אין פוילעןרעליגיעזע שול ארגאניזאציע "חורב" אין פוילען
אלגיר,תרנ"ארעמים ורעשים. תרנ"ארעשים ורעמים

בני ברקתשע"בשולזינגר, משה מרדכי הלוירפאה נפשי
צ'רנוביץ Chernovtsyתרפ"חברכר, יעקב זאב בן צבי הכהןרפאות התוגה וצרי הדאגה

פיוטרקוב Piotrkowתרע"ארוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקרפאל המלאך
חמ"דתשע"זמאזוז, שושן בן כמייס כמוס - מאזוז, כמייס כמוסרפאל המלאך, שושן עדות, כמוס עמדי

ירושליםתשע"בקובץ תורני לרפואה ע"פ ההלכהרפאל - א
לודז' Lodzתרצ"זאליקים גץ בן מאיררפדוני בתפוחים - 3 כר'
ירושליםתשע"גאריאלי, שלמה בן יעקברפדוני בתפוחים - 5 כר'

ירושליםתשנ"גאסופת מאמריםרפואה אתיקה והלכה - 4 כר'
ירושליםתשנ"גהלפרין, מרדכי (עורך)רפואה אתיקה והלכה - א-ב

מודיעין עיליתתשע"הבניאל, לוי יצחקרפואה בהלכה
שלעביםתשע"טקטן, חנהרפואה בפרשה

ירושליםתשס"והלפרין, מרדכירפואה והלכה הלכה למעשה
ירושלים Jerusalemתשע"דשילת, יצחקרפואה והלכה וכוונות התורה

ירושליםתשנ"זפאלאג'י, חיים בן יעקברפואה וחיים <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרצ"איצחק בן אליעזר ממונקאץ'רפואה וחיים מירושלם

אזמיר Izmirתרל"דפאלאג'י, חיים בן יעקברפואה וחיים - 2 כר'
ירושליםתשמ"הקובץרפואה ומוסר ביהדות

חמ"דחש"דבאקי, שמשוןרפואה למכה
ירושליםתשע"בהלפרין, מרדכירפואה מציאות והלכה

פרדס חנהתשנ"דבן שלמה, אליעזררפואה משפט והלכה - ב
חמ"דתשע"זלבל, אהרן חייםרפואות העם - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"זהלר, שמואל בן ישראלרפואות וסגולות
ישראלתשנ"אצפר, שלמהרפואות תימן - 3 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרס"ומגיד, בנימין מאיר בן אלחנןרפואת הנפש א-ב

ירושליםתשנ"דדרזי, שמואל בן יצחקרפואת הנפש הגוף והבית
לודתשנ"זאלאשקר, יוסףרפואת הנפש
בגדאד,,תר"ל]יוסף חיים בן אליהו מבגדאדרפואת הנפש



ליכטנשטיין, משהרפואת הנפש
בני ברקתשנ"חורצברגר, אריה מרדכי בן יהושערפידתו זהב - ריבית

לייקוודחש"דטוויל, רפאל אליהורפתא דחיא
ורשה Warsawתרפ"חפרידלינג, צבי הירש בן דוברץ כצבי

לוס אנג'לסתשס"חרייזמן, צבירץ כצבי - 22 כר'
ברסלאו Breslauתרי"זקלויזנר, צבי הירש בן זאב וולףרץ למשנה

ירושלים Jeruasalemתשע"טגרינשפן, צבי אלימלך בן יצחק אייזיקרצון אליהו - הלכות חלה
חש"דחמ"דבעילום שםרצון יראיו
וילנה Vilnaתרי"טחיים בן שמחהרצון יראים

מונקץ' Mukachevoתרנ"זברגר, ישראל בן יצחק שמחהרצון ישראל - תהלים
ירושליםתשנ"דקובץרצון משה - נפלאות אשר

ירושליםתשע"בגולדיש, יצחק זאברצונך חפצתי
ירושליםתשנ"השוורץ, יואל בן אהרןרצועת עזה - ארץ פלשתים

פרנקפורט דאודר Frankתנ"באלגאזי, נסים שלמה בן אברהםרצוף אהבה
ניו יורק New Yorkתרצ"טצ'ארני, אהרן ראובן בן יצחקרצוף אהבה

מודיעין עיליתחש"דשוורצבורד, ברוך מרדכי בן מאיררצוף אהבה - ב
מודיעין עיליתשוורצבורד, ברוך מרדכירצוף אהבה
בני ברקתשפ"אקבלן, רפאל משהרק שבתו

לונדון Londonתשי"זהולנדר, יצחק משולם בן חיים יהושערקועי פחים
ירושליםתשנ"זקריספין, יעיש בן משהרקיק אחד עם ענף שושן <מהדורה חדשה>

כזבלנכה Casablancaתרצ"הקריספין, יעיש בן משהרקיק אחד עם ענף שושן
ניויורק,ת"ש,ברנשטיין, שמעון גרשון בן רפאלרש"י בתור פיטן

כתב ידרש"י הוריות
תל אביב Tel Avivתשי"בבלומנפילד, שמואל מ בן מאכסרש"י המורה

ירושליםתשמ"ומכון אריאלרש"י השלם <אריאל> - 9 כר'
ירושלים Jerusalemתש"הברומברג, אברהם יצחק בן נתןרש"י וירושלמי

בני ברקתשנ"זהלפרין, רפאל בן יעקברש"י חייו ופירושיו - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"אשלמה בן יצחק (רש"י) - פלורסהיים, יואלרש"י למקרא בפירושו לתלמוד - 3 כר'

ירושליםתש"ונאמן, פנחס בן שמואל לייברש"י מפרש התורה
פרנקפורט דמין Frankתרס"השלמה בן יצחק (רש"י) - ברלינר, אברהם בן צבי הרש"י על התורה עם פירוש זכור לאברהם - 3 כר'

סביוניטהשצ"ח-שצ"טשלמה בן יצחק (רש"י)רש"י על חמשה חומשי תורה
ניו יורק New Yorkתשי"חשלמה בן יצחק (רש"י)רש"י תורתו ואישיותו

תל אביב Tel Avivתשט"זאפרתי, משה צבי בן אברהם מאיררש"י
תל אביב Tel Avivת"שחזן, לרש"י
תל אביב Tel Avivתשט"זטובנהויז, אפרים בן מאיררש"י



ירושליםספיבאק, יצחק בן אשררש"י
תל אביב Tel Avivתשי"חאפרתי, משה צבי בן אברהם מאיררשב"י

ניו יורקתשמ"טגראוס, יקותיאל זאברשויות ועירובין
ירושליםתשל"זרב האי גאוןרשויות לפרשיות התורה
ירושלים,,תרצ"ח]לף, יהודה ליבש בן משהרשויות מכתמים וכתבות

מודיעין עיליתתשס"טדונט, מרדכירשויות שבת
תש"וקובץרשומות <סדרה חדשה> - 4 כר'

קובנהתרפ"דיופט, משה יהודהרשומות וזכרונות
ירושלים Jerusalemתשי"גוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודרשומי חן

תל אביבתשמ"חוולנר, רחל - קמינר, ברכהרשות היחיד - 2 כר'
בני ברקתשפ"אכ"ץ, אברהם שלמה בן אליהורשות לרפאות

חצור הגליליתיאמניק, מרדכי אריה הלוי בן אלחנן דברשימא דהגדתא
חצור הגליליתיאמניק, מרדכי אריה הלוי בן אלחנן דברשימא דמגילתא

ניו יורקתשי"אהוטנר, יצחק בן חיים יואלרשימה ליקוטי דיבורים של סעודת פורים תשי"א
בני ברקתשס"זמרקוביץ, שמואל בן צבירשימות בגיטין

ירושלים Jeruasalemתשע"זשרון, נתנאלרשימות ביסודי הדת והדעת
ירושליםתשע"דשרון, נתנאלרשימות במסכת ראש השנה

חמ"דתשע"זישיבת תורה בתפארתהרשימות במסכת - 6 כר'
ירושליםתשס"טשרון, נתנאל בן דודרשימות בסוגיות דחזקות
ירושליםתשס"זשרון, נתנאל בן דודרשימות בסוגיות דמיטב
חיפהתשע"טהופנר, הלל יחיאל בן נפתלירשימות בפרשת השבוע

מודיעין עיליתתשע"זדנציגר, יחיאל יהודה משהרשימות וזכרונות <מהאמונת משה והאמרי מנחם>
ניו יורקתשנ"טהוטנר, יצחק בן חיים יואלרשימות לב - 7 כר'

בני ברקתשנ"זקובץרשימות מהועד (כולל מכתב מאליהו) - 16 כר'
חמ"דחש"דהכהן, חייםרשימות משיעורי הרה"צ חיים הכהן שליט"א

בני ברקתש"סקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ. ברזם, שאולרשימות קה"י
ירושליםתשנ"טברנד, שמואל בן חייםרשימות שיעורים

בני ברקתשע"גדיסקין, ברוך דברשימות שיעורים - 6 כר'
ירושליםתש"ססולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלוירשימות שיעורים - 7 כר'

תל אביבתשנ"דשטרסבורגר, ברוךרשימות שנות דור
בני ברקתשע"האיזק, תומררשימות - 8 כר'

פרג Pragueתקצ"חפלש, יוסף בן אברהםרשימת אנשי מופת
בודפסט Budapestתרצ"ובלוי, יהודה אריה בן משהרשימת בית אוצר הספרים

ירושליםתשמ"בהמועצה הדתית ירושליםרשימת בתי הכנסת בירושלים
פטרבורג Peterburgתרס"אהאקדמיה למדעים של ברית המועצות. המוזיאורשימת הגדות פסח



ירושלים Jeruasalemתשכ"בפריד, נתןרשימת ההפטרות - מתוך האנצקלופדיה התלמודית
ירושלים Jerusalemתש"דירושלים. בית חינוך יתומים הכללי (לעדת הספרדרשימת הנדבות - 5 כר'

ירושליםתשכ"ווונדר, מאיררשימת הספרים על שביעית
ניו יורקתשנ"גקטלוג "קופי קורנר"רשימת הספרים שנדפסו אצל "קופי-קורנר"

ירושלים Jerusalemתרצ"דיואל, יששכר בן יואלרשימת כתבי היד העבריים
רמת גןתשמ"חפיק,שלמה- מוניץ, שרהרשימת כתבי היד של פירוש רש"י לתלמוד

רשימת כתבי יד של בית עקד הספרים של הרב הצדיק המפורסם רבי נחום דוב פרידמן מסדיגורה
ירושלים Jeruasalemתשנ"גתבורי, יוסףרשימת מאמרים בעניני תפילה ומועדים

מונטריאולחש"דמייזעלס, אברהםרשימת מאמרים ופתגמים
ישראלתשע"גסטפנסקי, חיים - סטפנסקי, בצלאלרשימת סטפנסקי לספרי חסידות

ירושלים Jerusalemתשי"ז-תשכ"חמכון לתצלומי כתבי-היד העברייםרשימת תצלומי כתבי - 3 כר'
ברליןתרפ"גקובץרשמות - ג
ירושליםתשע"חריבנר, שלמה בן יחיאל מיכלרשמי דעת

בני ברקתשע"חבעילום שםרשמי מחשבה ביציאת מצרים
ורשה Warsawתקע"אישראל משה בן אריה ליברשמי שאלה
לונדון Londonתרצ"דשפירא, יעקב יוסף בן שמואלרשמי שאלה
בני ברקתשל"חאפשטיין, משה יחיאל בן אברהם שלמה הלוירשפי אש דת

ירושליםתשע"טמרדכי בן דב בער מנעשכיזרשפי אש החדש
פיוטרקוב Piotrkowתרס"זשפירא, מרדכי בן דוב בר מנסכיזרשפי אש השלם

אשדודתשנ"דאסולין, מרדכי בן חנניהרשפי אש - שלהבתיה
אלטונה Altonaתקכ"טיעקב אור שרגא פייבל בן מנחם נחוםרשפי אש

ירושליםתשע"טכהן, דוד בן יוסףרשפי אש - מילי דמיטב - מילי דאגדתא
אשדודתשס"גפיונטק, אפרים - דים, שלמהרשפי אש - עבודה זרה

לודז' Lodzתרפ"זרשפי אשרשפי אש
אור עציוןתש"סשילה, אביגדוררשפי אש
גלנטה Galantaתרצ"גשפירא, אברהם בן דוברשפי אש
ברדיוב Bardejovתרס"השפירא, מרדכי בן דוב בר מנסכיזרשפי אש

ירושלים Jeruasalemחש"דמנדלוביץ, שרגא פייבלרשפי קודש
קניגסברג Koenigsbergתרי"באברהם בן דוד מסטאוויסקרשפי קשת
ישראלתשמ"זשפיגל, יהושע פנחס בן אברהם דודרשפי תורה

עמנואלחש"דברנד, יצחק בן וולף זאברשפיה רשפי אש
חמ"דתשס"טשרגא פייבל מגריצארשפיה רשפי אש

ירושליםתשכ"ארשפיםרשפים - שנה ו גליון 9
לונדון Londonתרע"טתלמוד בבלי. תרע"ט. לונדוןש"ס הגדול שבגדולים <ברכות>

לונדון Londonתרפ"גשאפוצ'ניק, יוסף בן יהודה ליבש"ס המסביר



בני ברק Bene Berakתשע"ודיין, נסים בן שלמהשאג ישאג, בנאות דשא, דבש וחלב
חמ"דחש"דבעילום שםשאגלחך לשמים

שלוניקי Salonikaתק"ואריה יהודה ליב בן שמואל צבי הירץשאגת אריה <קול שחל>
ירושליםתשל"גאריה ליב בן ברוך בנדיטשאגת אריה <מהדורת מכון חתם סופר>

ניו יורקתשע"וגינצבורג, אריה ליב בן אשר - איכארן, גרשון חנוךשאגת אריה <מהדורה חדשה> - 3 כר'
ירושליםתשע"דגינצבורג, אריה ליב בן אשרשאגת אריה <מהדורת אור החיים> - 2 כר'

ניו יורקתשע"גלווינגר, יהודה אריה בן מרדכי הלוישאגת אריה <מהדורה חדשה>
וילנה Vilnaתרל"דגינצבורג, אריה ליב בן אשרשאגת אריה החדשות - 2 כר'

ניו יורקתשס"באריה יהודה ליב בן שמואל צבי הירץ - מייזלש, אבשאגת אריה וקול שחל <מהדורה חדשה>
נויביד Neuwiedתצ"ואריה יהודה ליב בן שמואל צבי הירץשאגת אריה

ביאליסטוק Bialystokתקס"האריה ליב בן ברוך בנדיטשאגת אריה - 2 כר'
ירושליםתשס"בגינצבורג, אריה ליב בן אשר - מצגר, דודשאגת אריה - (החדש והמלא)

פרנקפורט דאודר Frankתקט"זגינצבורג, אריה ליב בן אשרשאגת אריה - 5 כר'
חמ"דתשע"זוידוב, אריהשאגת אריה

ירושליםתשל"אחדאד, מקיקץ ישראל בן סומאנישאגת אריה - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"בלווינגר, יהודה אריה בן מרדכי הלוישאגת אריה - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתקט"ועמדין, יעקב ישראל בן צבישאגת אריה - 2 כר'

ירושליםתשס"הר. אסףשאגת הארי
פקש Paksתרס"ט - הסכ'מוזס, זאב דוב בן יהודה הכהןשאגת זאב
ירושלים Jeruasalemסימן טוב, יוסף חישאגת יוסף

ירושליםתש"חשטרנשוס, יעקב שמעוןשאגת ירושלים
בני ברקתשנ"חמארוקו, יעקבשאגת מעונה

ירושליםתרס"בשאהין, מולאנא - חכם, שמעוןשאהין תורה - 4 כר'
תל אביבתשל"בשירים. פיוטיםשאו זמרה (החדש)

בני ברקתשע"דקראוני, יואל בן נסיםשאו ידיכם קודש - נטילת ידים
ירושליםתשס"חגינז, יהודה ליבשאו מנחה - 2 כר'
בני ברקתש"סטלגם, עובדיה יעקב הכהןשאו מרום עיניכם

חמ"דתשע"חאור שלוםשאו ציונה - סידור ליום העצמאות
נתניהתשל"וארליך, ישראל בן שמעון הלוישאול בחיר ה'

ירושלים Jerusalemתשנ"חפרידמן, אריה ליב בן מרדכי זאבשאול בחיר השם
מונקץ' Mukachevoתרע"אבראך, שאול בן אלעזרשאול שאל
אשדודתשע"בשהרבני, שאולשאול שאל
ירושלים Jeruasalemתשע"זרוטמן, נתןשאון מעיר

ניו יורק New Yorkת"שרוזין, משה בן יהודה ליבשאילות משה
יוהניסבורג, פרוסיה Jתרי"חתוספאה, שמואל אביגדור בן אברהםשאילות שמואל



פיוטרקוב Piotrkowתרע"גפרידמאן, דוד בן שמואלשאילת דוד - 2 כר'
בני ברקתש"פקליין, משה יעקבשאילת החיים

ניו יורקתשע"טאבערלאנדער, חייםשאילת חיים - 2 כר'
ירושליםתשס"טשטרנבוך, אליהו חייםשאילת חיים

תל אביבתשל"גוולנר, משה דוב בן צבי יהודהשאילת חמדת צבי - 5 כר'
ניו יורקתשע"ועמדין, יעקב ישראל בן צבישאילת יעבץ <מהדורה חדשה> - 3 כר'

לבוב Lvovתרמ"דעמדין, יעקב ישראל בן צבישאילת יעבץ - 4 כר'
וץ Vacתרס"ופראגר, יעקב בן מרדכי סג"לשאילת יעקב - 2 כר'
ניו יורקתשל"חאלבוים, יצחק בן זאב משהשאילת יצחק מהדו"ת

גלנטה Galantaתש"ט הס'אלבוים, יצחק בן זאב משהשאילת יצחק
ניו יורקתשכ"דפלדר, גדליהשאילת ישרון
תל אביב Tel Avivתשי"זווסרמן, משה שמשון בן יהושע השלשאילת משה

בני ברקתשפ"אקליין, משה שאולשאילת משה - 7 כר'
בני ברקתשנ"וברייש, שאול בן מרדכי יעקבשאילת שאול - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתרכ"טטויבש, שלום בן שמואלשאילת שלום - 2 כר'
וילנה Vilnaתרס"דרבינוביץ, שלום דוד בן אריה ליבשאילת שלום - 2 כר'

בית אלתשס"ואבינר, שלמה חיים הכהןשאילת שלמה - 4 כר'
ירושליםתשס"באליעזרוב, שלמה יהודה ליב בן אברהםשאילת שלמה
בני ברקתשס"האסאד, אהרן שמואל בן יהודהשאילת שמואל
לייקוודתשפ"אפרלשטיין, אבישישאילת שמעון

ירושלים Jerusalemתש"כ - תשל"זמירסקי, שמואל קלמן בן משה צבישאילתות <מירסקי> - 5 כר'
ברלין Berlinתקס"וקארפונקל, אהרן בן יהודה ליב הכהןשאילתות אביה

דירנפורט Dyhernfurtתקמ"ואחאי משבחא גאוןשאילתות דרב אחאי גאון משבחא
וינה Viennaתרס"חאחאי משבחא גאוןשאילתות דרב אחאי גאון

ונציה Veniceש"ואחאי משבחא גאוןשאילתות
ירושלים Jeruasalemתשע"הקימן, זאב הלוישאיפות לשלימות

פיוטרקוב Piotrkowתרע"דלבקוביץ, משה בן מאירשאירות משה
צפתתשע"ולוי, יהושע בן יום טובשאל בני

בני ברקתשע"וסיימון, אברהם דוד בן שמואל אריה ליבשאל בני - 2 כר'
חמ"דחש"דקיוואק, ניסן דודשאל בני - 8 כר'

פסגותתשנ"אפלהיימר, אריהשאל בנך ויגדך - בראשית
ירושלים Jerusalemתרס"טאלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירוחםשאל האי"ש ופני חמ"א

נתיבותתשע"אנסיר, יעקב בן משה חייםשאל יעקב
פקש Paksתרס"זשלזינגר, מרדכי בן ישראל דודשאל לך אות

ירושליםתש"סאבינר, שלמה חיים הכהןשאל נא



בערגסאסתרצ"גוייסברג, שלמה זלמןשאל שלמה
לונדון Londonתרצ"ואברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמןשאלה ותשובה להלכה למעשה - 2 כר'

פיזה Pisaתק"עאזולאי, רפאל ישעיה בן חיים יוסף דודשאלה ותשובה
ירושליםתשנ"אשפרן, יגאלשאלה של סמכות

אמשטרדם Amsterdamתצ"אהלוי, שלמה הרופא מווירונהשאלה תשובה - (בענין כיסוי הראש)
אלטונה Altonaתק"ךקמחי, יעקב בן שמואלשאלה תשובה

ירושליםתשכ"גגדליה מסימיאטיץשאלו שלום ירושלים
פתח תקוה Petah Tikvתרפ"גטיקוצינסקי, שלמה חיים בן דוד הכהןשאלו שלום ירושלים
ירושליםתשנ"וישראלי, שאול בן בנימיןשאלו שלום ירושלים
ירושליםתשכ"טכהנוב, משה נחמיה בן משולם פייבוששאלו שלום ירושלים
בילגורי Bilgorajתר"עפלוצקי, מאיר דן רפאל בן חיים יצחקשאלו שלום ירושלים
ירושליםתשמ"הקובץ תורנישאלו שלום ירושלים

תל אביבתשנ"בקנובלוביץ, חייםשאלו שלום ירושלים - 8 כר'
ירושליםתשנ"אעטיא ,ישועה בן אברהםשאלו שלום

אלטונה Altonaתק"לפאלאג'י, שמואלשאלות בית אבל ובית משתה
קהילת אהל תורהשאלות הלומדים - ברכות

בני ברקתשפ"אדינר, יהודה אריהשאלות המצויות בימי מגיפת הקורנה
ירושליםתש"מבעילום שםשאלות והערות על ב"ק ב"מ ב"ב

שאלוניקי,,שנ"ח]קארו, יוסף בן אפריםשאלות ותשובות <בית יוסף>
בית אלתשע"ורוזנברג, אברהם יהודהשאלות ותשובות בהלכות פסח ויו"ט

בני ברקתשמ"טברנשטייןשאלות ותשובות במסכת נדרים
ונציה Veniceשע"ד-שע"היעקב בן ישראל הלוישאלות ותשובות הר"י לבית הלוי <מהדורה ראשונה>

ונציה Veniceשצ"ב - שצ"דיעקב בן ישראל הלוישאלות ותשובות הר"י לבית הלוי <מהדורה שניה> - 2 כ
ירושליםתשכ"דפינגרהוט, אברהם משהשאלות ותשובות הרב אברהם משה פינגרהוט ז"ל

זאלקווי,תקנ"חבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)שאלות ותשובות הרשב"א המיוחסות להרמב"ן
ירושליםתשע"זגוטה, זרחיהשאלות ותשובות זרח השלום

ירושלים Jerusalemתשי"חווארמאן, נחום בן ישראלשאלות ותשובות לחקר ההלכה
חמ"דתשע"חבראנדר, שלום הכהןשאלות ותשובות עבודת הכהן

ניו יורקתשס"חכולל רמ"אשאלות ותשובות על הלכות שבת
ניו יורקתשע"בשווימער, חיים ישעיהשאלות ותשובות על הלכות שבת

ניו יורקתשע"חשוורץ, משה עזריאל הכהןשאלות ותשובות עשה משה
ירושליםתשפ"איוסף, משהשאלות ותשובות ראש יוסף

בני ברקתשנ"דאשכנזי, בצלאל בן אברהםשאלות ותשובות רבנו בצלאל אשכנזי <מהדורה חדשה>
קושטא Istanbulשל"התשובות הגאונים (של"ה)שאלות ותשובות של הגאונים
חמ"דתשפ"אשריפי, נדב מיכאלשאלות ותשובות שמן הטוב



ירושלים Jeruasalemתש"עאייכנטל, בנימיןשאלות ותשובות - בבא קמא
וילנה Vilnaתרנ"חפלנסברג, חיים ירמיהו בן אברהםשאלות חיים

ירושלים Jerusalemתשי"דיעקובסון, יששכר בן שלמהשאלות לעיון בנביאים ראשונים
קרית אונותשס"אחטר בן שלמהשאלות ר' חטר בן שלמה

בני ברקחש"דרפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןשאלות שינון ועיון בהלכות נדה
Vacתרפ"טגולדברגר, ישראל בן בנימיןשאלות תלמודיות

ונציה Veniceשל"דשאול הכהןשאלות - 2 כר'
ירושליםתשכ"באליעזרוב, דוב בער בן אברהםשאלי ציון - 4 כר'

מודיעין עיליתתש"סויספיש, אשר בן יוסף זאבשאלת אשר - 2 כר'
בני ברקתש"נכ"ץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהןשאלת הכהנים תורה <מהדורה חדשה>

אלטונה Altonaתקנ"בכ"ץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהןשאלת הכהנים תורה
אשדודתשע"חחכם, נתנאלשאלת חכם - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"היצחקי, שאול בן יצחקשאלת יצחק
בני ברקתשס"וקוסובסקי-שחור, יצחק בן שאולשאלת יצחק

לובלין Lublinשי"זשאלת ענין הנשמהשאלת ענין הנשמה
קרית ספרתשס"הרוטשילד, יחיאל מיכלשאלת רב - 2 כר'

ירושליםתש"עמשמרת השלוםשאלת שלום <אנגלית>
קרית מוצקיןתשע"המנחם, שלוםשאלת שלום - 2 כר'

ירושליםתש"עמשמרת השלוםשאלת שלום
ירושלים Jerusalemתרצ"בוורטהיימר, שלמה אהרן בן יעקבשאלת שלמה - 2 כר'

פרנקפורט דאודרתס"טאישקאפה, יוסף בן שאולשאלת תשובה <תשובת ראש יוסף>
ירושלים Jerusalemתש"ג - תשכ"גכץ, מאיר יוסף בן אברהם הכהןשאר יוסף - 9 כר'

כזבלנכה Casablancaתש"גאסבאג, דוד בן יצחקשאר ירקות
לודז,תרפ"א-תרפ"בשאר ישובשאר ישוב - ג ד

ניו יורקתש"כשפירא, אלעזר בן מרדכישאר ישוב - 2 כר'
ירושליםתשכ"חהריס, מרדכי בן אשר לעמילשאר מרדכי
ירושליםתשט"ואלטר, מנחם מענדיל בן יהודה אריה ליבשאר ציון

ירושליםתשע"חגראס, נפתלי ישראלשארית אברהם - ב
ירושליםתשע"וגרוס, נפתלי ישראלשארית אברהם
ירושליםתש"לשענפלד, אברהםשארית אברהם
ניו יורקתשמ"אפלברמן, אהרןשארית אהרן

בני ברקתש"נאיינהורן, אפרים צבי - איינהורן, דב בעריששארית אפרים דב
סטו מרה Satu Mareתרפ"חאפשטיין, אהרן בן אפרים פישל הלוישארית אפרים
ירושליםתשנ"זמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנוששארית אפרים

ליק Lyckתרכ"ג-תרל"הבנימין בן שמואלשארית בנימין - 2 כר'



ירושליםתשנ"ושנפלד, בנימין בן משה יוחנןשארית בנימין
ירושליםתשל"גרובין ברוךשארית ברוך - ב
ירושליםתשל"גרובין, ברוךשארית ברוך - א
ורשה Warsawתרצ"חאפשטין, אברהם שלמהשארית ברכה - א
פיוטרקוב Piotrkowתרנ"אאשכנזי, אשר בן צבי הירש הכהןשארית הברכה
קובנה Kaunasתרפ"זהרצמאן, חיים בן שלום הלוישארית החיים

חמ"דתש"ןחבשוש, יחיאל בן אהרןשארית הפליטה בתימן
ורשה Warsawתרמ"חתוספאה, שמואל אביגדור בן אברהםשארית הפליטה

לודתשס"הבן נאיים, יוסף בן יצחקשארית הצאן - 4 כר'
ירושליםתשס"בווילנער, זאב וואלףשארית זאב
וילנה Vilnaתרמ"אברודא, חיים צבי הירש בן יהושעשארית חיים
תל אביבתשמ"והכהן, חייםשארית חיים

ירושליםתש"סברודא, חיים צבי הירש בן יהושעשארית חיים. אוצר חיים. הדרת צבי.
ירושליםחש"דמסלתון, יהודה חיים בן עזרא הכהןשארית יהודה <מכון צופה פני דמשק>

ירושליםתשל"גבלום, יהודה צבישארית יהודה
שלוניקי Salonikaש"סטאיטאצאק, שמואל בן שלמהשארית יהודה - 2 כר'

קהיר Cairoתרצ"חמסלתון, יהודה חיים בן עזרא הכהןשארית יהודה
בני ברקשטרנפלד-הורוויץ, יהודה ליב הלוישארית יהודה

ירושליםתשנ"טפולק, יוסף אשר הלוי (עליו)שארית יוסף אשר
ירושליםתשל"דפולק, יוסף אשר הלוישארית יוסף אשר

מנטובה Mantuaשנ"גאבן-ווירגא, יוסף בן שלמהשארית יוסף - 2 כר'
באר שבעתשל"דהכהן, יוסף סוסו בן שאולשארית יוסף

ניו יורקתשל"זוואהרמאן, שלמה הלוישארית יוסף - 5 כר'
דרוהוביץ' Drogobychתרס"טזינגער, יוסף הלוישארית יוסף

ניו יורקתשל"זידיד, יוסף בן מרדכי הלוישארית יוסף - 3 כר'
ניו יורקתשמ"דיוסף בן מרדכי גרשון כ"ץשארית יוסף - 4 כר'

שלוניקי Salonikaרפ"איוסף בן שם טוב בן ישועה חישארית יוסף
ירושליםתש"סקאליש, יוסף צבי מסקרנביץשארית יוסף
ורשה Warsawתרע"דרייזין, יוסף בן יצחקשארית יוסף
ירושלים Jerusalemתרנ"גשארית יוסףשארית יוסף

בני ברקתשע"וטאראב, יעקב בן יוסף הכהןשארית יעקב <מהדורה חדשה>
ירושליםתש"עקאפף, יעקב אשרשארית יעקב <לעלוב - 10 כר'

ירושליםחש"דמורגנשטרן, יצחק מאיר בן יעקב מנחםשארית יעקב ים החכמה - מגילה ופורים
ליוורנו Livornoתק"נאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובשארית יעקב
ירושלים Jerusalemתר"ם צ"ל: תרמ"וביבאס, יעקבשארית יעקב



ניו יורק New Yorkתש"חברגר, חיים יעקב ישראל בן משה צבישארית יעקב
וילנה Vilnaתרנ"ו - תרע"אדניזון, יעקב בן מרדכישארית יעקב - 2 כר'

וילנה Vilnaתרמ"דהברמן, משולם זלמן יעקב בן מאירשארית יעקב
ירושלים Jerusalemתשי"ג - תשט"זוויינר, אברהם יעקב בן אליהושארית יעקב - 3 כר'

ג'רבה Djerbaתש"אחדאד, יעקב בן מעתוק עזיזישארית יעקב
ביתר עיליתתשע"בחסידי נדבורנה ביתר עיליתשארית יעקב - 6 כר'
ירושלים Jerusalemתר"צ - תרצ"בטאראב, יעקב בן יוסף הכהןשארית יעקב - 2 כר'

לבוב Lvovתרמ"חיוטס, יעקב יצחק בן מאיר ליבוששארית יעקב
אלטונה Altonaתפ"זיעקב בן יואלשארית יעקב
וילנה Vilnaתרנ"הכהנא, יעקב זאב בן אברהםשארית יעקב

שלוניקי Salonikaשנ"זמאטאלון, יעקב בן שלמהשארית יעקב - 2 כר'
לונדון Londonתשי"זמוסקוביץ, ישראל יעקב בן שלוםשארית יעקב

ירושליםתשע"המורגנשטרן, יצחק מאיר בן יעקב מנחםשארית יעקב - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרמ"גסאלאנט, יעקב אריה בן חיים מרדכישארית יעקב
קלינורדין Kleinwardתרע"זפאנט, יעקב בן יצחק משהשארית יעקב
בני ברקתשנ"חפאנעט, יעקב בן יצחק משהשארית יעקב
ירושליםתשמ"גפאריינטי, יעקבשארית יעקב
בני ברקתשע"זקבלן, רפאל משהשארית יעקב
תל אביב Tel Avivתש"גרבינוביץ, יעקב ישראל בן פינחסשארית יעקב
ביתר עיליתתשע"גרוזנבוים, אשר ישעיה בן יעקב ישכרשארית יעקב

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ה - תרע"ארוטבלום, יעקב קופל בן פינחס זליגשארית יעקב - 2 כר'
ירושליםתשס"הברייטער, יצחק - יגלניק, מרדכישארית יצחק - מדרכי הצדיק

ורשה Warsawתר"עזאמברג, ישראל יצחקשארית יצחק
תל אביבתשמ"טמורגנשטרן, יצחק זליג בן חיים ישראלשארית יצחק
ניו יורקתשל"דמרקוביץ, יצחקשארית יצחק

ניו יורקתשס"הישראל דוב בר בן יוסף מווילדניקשארית ישראל <מהדורה חדשה>
חמ"דחש"דישראל, משה בן אליהושארית ישראל <מהדורה חדשה>

ירושליםתשכ"דאמלאנדר, מנחם מאן בן שלמה הלוישארית ישראל - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתשט"זגורזיצ'אנסקי, ישראל בן צבי הכהןשארית ישראל
לובלין Lublinתרנ"ה - תרנ"והופשטיין, ישראל בן שבתישארית ישראל

אלעדחש"דהרוש, ישראלשארית ישראל - נדה
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חוולודורסקי, ישראל בן חיים חייקילשארית ישראל
קלוז' Clujתרפ"דיפה, ישראל בן חייםשארית ישראל
ישראל בן בנימין מהרימלובשארית ישראל
לבוב Lvovתרכ"דישראל דוב בר בן יוסף מווילדניקשארית ישראל



שלוניקי Salonikaתקע"הישראל, משה בן אליהושארית ישראל
תל אביבתשמ"טמורגנשטרן, חיים ישראל בן דודשארית ישראל
ירושליםתשכ"גמינצברג, ישראל זאב בן משה צבישארית ישראל
וילנה Vilnaתרס"דקולמישקי, ישראל בן צבישארית ישראל
ברלין Berlinתקמ"זריז, ישראל בן יצחק איצק הלוישארית ישראל

בני ברקתשכ"גקניג, נתן צבישארית ישראל, יקרא דחיי
ירושליםתשמ"בהקר, כלב בן יצחקשארית כלב

בני ברקתשע"ווויינברגר, שמואל זלמן בן יהושע אהרן צבישארית מהרש"ז
ירושליםתשל"טדאנאטה, מנחם בן שמואלשארית מנחם

בני ברקתשל"דהגר, מנחם מנדל מויזניצאשארית מנחם - 7 כר'
ירושליםתשע"בטננבוים, מנחם מנדל - טננבוים, מאיר - טננבוים,שארית מנחם - גנזי מאיר - אלה תולדותיהם

פריס Parisתשי"דרובינשטיין, שמואל יעקב בן ירמיה מנחםשארית מנחם - 3 כר'
ניו יורקתשע"גרובין, משה אליקים בריעה בן יצחק טוביהשארית משה
וילנה Vilnaתרס"בגינזבורג, נחמיה בן ישראלשארית נחמיה

ניו יורקתשס"גליבר, נתן בנימין וולף בן אברהם שמואל זאנוויל השארית נתן בנימין
ירושליםתשנ"ולוברט, נתן בן יצחק מאירשארית נתן - 3 כר'

ורשה Warsawתרנ"זנתן בן יעקב יהושע פאלקשארית נתן
גריבו Grajevoתרפ"דקרלנשטיין, עזריאל זליג בן יששכר דובשארית עזריאל

זולקוה Zholkvaתרכ"דהורוויץ, צבי הירש בן יעקב יהושע הלוישארית צבי
ירושלים Jerusalemתרמ"גשלז, בן-ציון בן שלמהשארית ציון

פיוטרקוב Piotrkowתרע"דאונגר, שמחה בונם בן דוד שאולשארית שמחה
ירושליםתשכ"טבמברגר, שמחה הלוישארית שמחה
בית שמשתשע"ואייזנשטיין, שמעון בן אהרן זאבשאת המעשר

פרנקפורט דמין Frankfתק"בכץ, יעקב בן בנימין הכהןשב יעקב - 2 כר'
בני ברקתשס"הרוזנטל, יוסף גרשוןשב מערכות

ירושליםתשע"דהלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - הוכברגר, יעקב בןשב שמעתתא <נתיב שמעתתא>
ירושליםתשע"טהלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - וולף, יאיר משה בןשב שמעתתא <קול דודי> - 3 כר'

ירושליםתשס"אהלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - לוק, משה לייבשב שמעתתא <שמעתא המבוארת> - 2 כר'
בני ברקתשנ"אהלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - פלדשטיין, יהושע דשב שמעתתא <זיהרא דשמעתתא>

בני ברקתשע"זהלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - רבותינו ישיבת פונשב שמעתתא <שמועות רבותינו>
ירושליםתשנ"אהלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - רבינוביץ תאומים,שב שמעתתא <פירושא דשמעתתא>

תש"סירושליםהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןשב שמעתתא <אבני נזר>
לבוב Lvovתרל"בהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןשב שמעתתא <הגהות השו"מ והברוך טעם>

ירושליםתשנ"חהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןשב שמעתתא <המוגה>
חמ"דתש"עהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןשב שמעתתא <הערות וביאורים>



בני ברקתשס"חהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןשב שמעתתא <מהדורת ספרי אוה"ח>
ירושליםתשמ"והלר, אריה ליב בן יוסף הכהןשב שמעתתא <רווחא דשמעתתא>

ירושליםתשס"דהכהן, אריה ליב בן יוסףשב שמעתתא המוגה והמפואר עם קונטרס המקורות
ירושליםתש"סקראם, יעקב ליבר בן ירחמיאל הלוישב שמעתתא עם אוצר שמועות

חמ"דחש"דהלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - קרוזר, דב מאירשב שמעתתא עם ביאור דבר המלך - ש"א פ"א-ב
ירושליםתשפ''אוולף, יאיר משה בן זאבשב שמעתתא עם ביאור קול דודי - 2 כר'

ירושליםתשנ"אאוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליבשב שמעתתא עם ביאורים והערות הגרש"ז
בני ברקתשנ"אהכהן, אריה ליב בן יוסףשב שמעתתא עם הערות קהלות יעקב
בני ברקתשס"וקנטורוביץ, יעקב בן זאב חייםשב שמעתתא עם צילותא דשמעתתא
ירושליםתשס"אהלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - שטרנבוך, משהשב שמעתתא עם רשימות בשמעתתא

לבוב Lvovתרכ"דהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןשב שמעתתא
ירושליםתשע"טפניאן, אילן בן חביבשב שמעתתא - א -ד <חידושים וביאורים הערות והארות

בני ברקתש"פויסברוד, שמואל בן מנחםשב"ח מנחם
חיפהחש"דהקשר, חנה (אודותיה)שבבי זכרונות

קרית אתאתשע"אמאמו, רפאלשבו ואחלמה - 4 כר'
בני ברקתשנ"דאלטמן, שמשון - אלטמן, אליעזר זוסמאןשבולת הנהר - נבכי נהרות

בני ברקתשמ"אאלטמן, שמשוןשבולת הנהר - 3 כר'
בני ברקתשנ"זגרוס, מרדכי בן צדוקשבוע וישוע הבן

ליוורנו Livornoתרמ"דתפילות. פיוטיםשבוע טוב. תרס"ד
ליוורנו Livornoתש"חתפילות. פיוטיםשבוע טוב. תש"ח
ניו יורקתשכ"הפרידענזאן, יוסף (עורך)שבועות אלמאנאך
ירושליםתשע"חפריינד, זאבשבועות למעשה
בני ברקתשכ"השבועת המשנהשבועת המשנה
ירושליםתשס"דמנדל, מלכיאלשבועת העדות

ירושליםתשס"זזולדן, יהודהשבות יהודה וישראל
ירושליםתשס"חאלבאז, יהודהשבות יהודה - 2 כר'

נתניהתשע"ווקנין, יהודה יוסףשבות יהודה
ליוורנו Livornoתקס"אנג'אר, יהודה בן יעקבשבות יהודה

ירושליםתש"מאלבאז, יהודה - אלבאז, עמרם - אלבאז, אבאשבות יהודה, בנין נערים, מילי דאבא
מודיעין עיליתתש"פבר שלום, יהונתן בן אליהו חייםשבות יהונתן - 2 כר'

אזמיר Izmirתצ"דאבולעפיא, חיים בן יעקבשבות יעקב
הלה Halleתס"ט - תקמ"טריישר, יעקב בן יוסףשבות יעקב - 5 כר'

ירושליםתשמ"טדרזי, יצחק בן שמואלשבות יצחק - 19 כר'
בני ברקתש"פמימון, מנחםשבות עמי - ב
בני ברקתשס"דמימון, עוזי בן מנחםשבות עמי - א



ניו יורקתשס"טהורוויץ, שמואל הלוישבח הברית
חמ"דתשפ"אבן שלמה, חנוך בן שמעון משהשבח התורה - יבמות, נדרים, סנהדרין

ירושלים Jeruasalemתשנ"אביטון, שמעון בן חייםשבח ואמת
,(מכנאס)(תש"ו)שמחון, יהודה בן יעקבשבח ורנה

כזבלנכה Casablancaתרצ"טמזל תרים, מכלוף בן יעיששבח חיים <חיים וחסד>
טבריהתשע"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןשבח לבני אהרן  - בסוגיות הש"ס

ירושליםתשע"בביטון, אליהו חייםשבח נעורים
בני ברקתשס"דשטיינר, בנימין חייםשבח נעורים

ליוורנו Livornoתק"נכהן, ישמעאל בן אברהם יצחקשבח פסח - 3 כר'
ניו יורקתשע"גפולגר, חיים בן ציוןשבח פסח - חודש ניסן, הגדה של פסח

בודפסט Budapestתרע"גמילר, שלמה בן נתןשבח שבת
ירושליםתשס"דשקלים, יגאלשבחה של תורה

ניו יורקתשע"והרשקוביץ, חיים יעקבשבחו אהובים - 7 כר'
ירושליםתש"עקוקה, שאולשבחו אהובים

בני ברקתש"עבן שמעון, מסעוד בן מנצורשבחו גאולים - 2 כר'
בני ברקתשע"זגולד, דורון דוד בן שמואל יהושעשבחו גאולים - חג הפסח וספירת העומר

ברוקליןתשנ"דאהרן אריה הכהן כ"ץשבחו של אהרן
לא ידועתשמ"זבני אמוניםשבחו של אהרן
ירושליםתש"סבעילום שםשבחו של אהרן
בני ברקתשס"בוייס, יצחק ישעיהשבחו של אהרן
חמ"דתשס"טקובץ זכרוןשבחו של אהרן
ירושליםתשס"חלקט שיחותשבחו של צדיק
ירושלים Jerusalemתרנ"זתפילות. פיוטים. תרנ"ז. ירושליםשבחות לא-ל
ירושליםתשמ"וזכאי, שמואל בן יצחקשבחי אומר

אורן Oranתרט"זקארסינטי, ניסים בן אליהושבחי אלהים <דפו"ר>
אורן Oranתרט"זקארסינטי, ניסים בן אליהושבחי אלהים

וילנה Vilnaתרל"זפינפר, פסח בן חיים הכהןשבחי ארץ החיים
לודז' Lodzאחר תרפ"זשבחי הבעש"ט. תרפ"זשבחי בעל שם טוב
ירושליםתש"נשבחי הבעש"ט. תש"נשבחי בעל שם טוב

שקלוב Shklovתקנ"השבחי האר"י. תקנ"השבחי האר"י <דפו"ר> - 2 כר'
ווארשא,תר"י,שבחי האר"י. תר"ישבחי האר"י - 2 כר'

ארם צובה Aleppoתרל"בשבחי האר"י. תרל"בשבחי האר"י
ירושליםתשס"הרובינשטיין, אברהםשבחי הבעש"ט <מהדורת רובינשטיין>

ירושלים Jeruasalemתשע"זשבחי הבעש"ט. תשע"ז.שבחי הבעש"ט השלם (מבואר)
ברדיטשוב,,תקע"ה]שבחי הבעש"ט. תקע"השבחי הבעש"ט - 2 כר'



,(הרובשוב),תקע"ז]שבחי הבעש"ט. תקע"זשבחי הבעש"ט
ברלין Berlinתרפ"בשבחי הבעש"ט. תרפ"בשבחי הבעש"ט
ירושלים Jerusalemתרצ"אשבחי הבעש"ט. תרצ"אשבחי הבעש"ט
תל אביבתשכ"אשבחי הבעש"ט. תשכ"אשבחי הבעש"ט
ירושליםתשס"טלוי, שלמה בן שמעוןשבחי הלולים

ירושליםחש"דשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץשבחי הר"ן <המנוקד>
ירושליםתשנ"השטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץשבחי הר"ן - 3 כר'

ירושלים,,תש"י]שטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץשבחי הר"ן, שיחות הר"ן
בית אלתש"עליפשיץ, חייםשבחי הראי"ה

לבוב Lvovתרכ"הרודקינזון, מיכאל לוי בן אלכסנדרשבחי הרב - 4 כר'
בני ברקתשס"גקורדובירו, משה בן יעקבשבחי הרמ"ק

מודיעין עליתתש"פאלבז, מרדכי בן יעקבשבחי הרמח"ל וחיבוריו
לבוב Lvovתרכ"הברוך, יעקב בן משה חייםשבחי ירושלים - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"גרבינוביץ, שלמה חנוך בן יחזקאל הכהןשבחי כהן כתר תורה
ורשה Warsawתרמ"חליפיץ, יצחק בן מרדכישבחי כנסת ישראל

ירושליםחש"דבית המדרש אור חישבחי מארי שלמה טביב
קרית גתתשנ"אבן חמו, שלמה בן יעקבשבחי מועדים
ירושליםחש"דצוריאל, משהשבחי עמ-יה
ג'רבה Djerbaתש"זפס. קהילהשבחי פסח

ג'רבהתש"חצבאן, עמראן בן פרץשבחי צדיקים
ורשה Warsawתר"עציטרין, מנחם מנדלשבחי צדיקים - 2 כר'
ירושלים,,[תשי"ח-תשי"ט]שבחי הצדיקיםשבחי צדיקים - 2 כר'

בני ברקתשס"ואוביץ, חיים מאירשבחי קדושת לוי
חמ"דחש"דוויטאל, חיים בן יוסףשבחי ר' חיים וויטאל - 4 כר'

ירושליםתש"חהרשקוביץ, שמעון אהרןשבחי ר' מאיר
ירושליםתשכ"ורבינוביץ, אליקים געצילשבחי רב ייב"י

באר שבעתשע"הבעילום שםשבחי רבינו השומר אמונים - ב
ירושליםתשל"המשה יהודה ליב בן יעקב מסאסובשבחי רמ"ל

בני ברקתשס"ביודייקין, שמואל יצחק גד הכהןשבחי רשב"י <בכתבי הרמ"ק>
בני ברקתשס"הברנשטיין, שלמה חייםשבחי שלמה - 2 כר'

ליוורנו Livornoתק"דכהן, מלאכי בן יעקבשבחי תודה
מודיעין עיליתחש"דטעפ, איתמרשבחין אסדר

ירושליםתשכ"ומרגליות, ישעיה אשר זליגשבחין דרשב"י
סטו מרה Satu Mareתרפ"ז - תרצ"הוואלד, אפרים בן אליהושבט אפרים - 2 כר'

לונדוןתשע"ולנדאו, אפריםשבט אפרים - א



בני ברקתשס"וקיציס, אהרןשבט אשר
מישיווקי Mishawaka,תר"צטרכטמן, בנימין יצחק בן משהשבט בנימין
ירושליםתשס"זטרנובסקי, אריאל גרשון בן משהשבט בנימין
שלוניקי Salonikaתקפ"ח הק'פונטרימולי, בנימיןשבט בנימין

תשע"טדונר, גרשון אריה הלוישבט הגרשוני
בני ברקתשס"ורבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןשבט הכהונה - 7 כר'

בני ברקתשע"דואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלוישבט הלוי  על התורה  - בראשית
בני ברקתשע"וואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלוישבט הלוי <מועדים> - פורים
בני ברקתשע"אואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלוישבט הלוי על מועדים - חנוכה

ירושלים Jerusalemתרצ"חגראייבסקי, יעקב אשר בן משולם פייבל הלוישבט הלוי
בני ברקתשס"בואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלוישבט הלוי - 13 כר'

ירושליםתש"נגרוס, שמאי קהת בן משה נחום הכהןשבט הקהתי - 6 כר'
ירושליםתשי"דשבט ועםשבט ועם - 7 כר'

אדריאנופולי Adrianoשי"דאבן-ווירגא, שלמהשבט יהודא
ירושליםתשנ"חעייאש, יהודה בן יצחקשבט יהודה <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתשט"ואבן-ווירגא, שלמהשבט יהודה - 5 כר'
ירושליםתשנ"דבן מוייאל, יהודה בן מכלוףשבט יהודה
ירושליםתשנ"טבראנדסדארפער, שלמהשבט יהודה
נתניהתשע"זועקנין, חייםשבט יהודה
ירושליםתשע"אמועלם, יהודהשבט יהודה
ליוורנו Livornoתקמ"געייאש, יהודה בן יצחקשבט יהודה
סאיני Seiniתרצ"לאנדא, ישראל בן יהודה ליבוששבט ישראל
חיפהחש"דפופוביץ, יששכר דובשבט יששכר

בני ברקתשע"בכהן, איתמר חייםשבט כהונה, שר השלום
ירושליםחש"דהכהן, אליהו בן אברהם שלמהשבט מוסר עם עברי דייטש

ירושלם,,תרכ"ג]הכהן, אליהו בן אברהם שלמהשבט מוסר - 7 כר'
בני ברקתשנ"והורוויץ, יהודהשבט מיהודא - מקוואות

ניו יורקתשס"הגרינוואלד, יהודה בן יהושע פאלקשבט מיהודה החדש
ירושלים Jerusalemתשט"ואונטרמן, איסר יהודה בן אליהושבט מיהודה - 4 כר'
בני ברקתשס"באיגר, אברהם בן יהודה ליבשבט מיהודה - 2 כר'

תל אביבתשס"גאלפסי, יצחקשבט מיהודה
תל אביב Tel Avivחש"דארליך, ישראל בן יהודהשבט מיהודה

ירושליםתשע"חבן דוד, יהודה לביא בן דרורשבט מיהודה - 3 כר'
זולקוה Zholkvaתקס"בגולדנצייל, יהודה ליב בן משהשבט מיהודה

סאיני Seiniתרפ"חגרינוואלד, יהודה בן יהושע פאלקשבט מיהודה - 2 כר'



בני ברקתשע"אקמניץ, יהודה בן יצחקשבט מיהודה - ירושת הבכור
ניו יורקתשע"המקובצקי, ישראל מאיר בן אריה ליבשבט מישור
בלגרד Belgradeתקצ"חפרחי, יצחק בן שלמהשבט מישור

ניו יורקתשמ"טפריי, מאיר יהודה ליב בן יצחק צבישבט מישור - 2 כר'
ירושליםתשס"חשווראץ, בנימין זאבשבט מישור

זולקוה Zholkvaתקל"ביעקב ישראל בן צבי הירש הלוישבט מישראל - 3 כר'
ירושליםתשס"זפרידמן, ישראלשבט מישראל - 3 כר'

ברלין Berlinתרנ"וגרוסברג, מנשה בן יחזקאל יונהשבט מנשה
טורנוב (צ'כוסלובקיה)תרצ"חסופר, שמחה בונם בן אברהם שמואל בנימיןשבט סופר (חולין)

ירושלים Jerusalemתשט"זסופר, שמחה בונם בן אברהם שמואל בנימיןשבט סופר (כתובות, גיטין)
בודפסט Budapestתרס"טסופר, שמחה בונם בן אברהם שמואל בנימיןשבט סופר (שו"ת)
ורשה Warsawתרנ"דפיורקא, אברהם מרדכי בן יצחקשבט סופר השלם

ירושליםתשס"וסופר, שמחה בונם בן אברהם שמואל בנימיןשבט סופר על התורה ומועדים - 2 כר'
ורנוב נד טופלו Vranoתרצ"חארנפלד, ישעיה בן דוד צבישבט סופר על חמשה חומשי תורה

מונקץ' Mukachevoתרס"גארנפלד, ישעיה בן דוד צבישבט סופר
וינה Viennaתרמ"ד - תרמ"חסידון, שמעון בן יהודהשבט שמעון - 5 כר'

ירושליםתשנ"גוואלי, משה דודשבטי יה
חיפה Haifaתרפ"חכשדאי, צבי בן דוד חייםשבטי יעקב ונצורי ישראל

ירושליםתשמ"זאביחיל, אליהושבטי ישראל האובדים והנדחים - 2 כר'
ירושליםתשס"ושלנגר, רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חייםשבטי נחלתך

בני ברקחש"דאדלר, סיני יצחק בן שמעון הלוישבטך ומשענתך - הרהורים ומחשבות אחרי השואה
ניוארק Newarkתרצ"דפליישר, בנימין בן יעקב שלמה הכהןשבי בנימין
ירושליםתשמ"הנשר, בן ציון בן יצחקשבי ציון
חמ"דתשס"בשטרית שמעון בן יצחקשבי תאר

בני ברקתשמ"זקובץ לתורה וחסידות אשלגשבי"ל הפרד"ס - 1
קרית ספרתשס"דקסלר, שמחה בן יוסףשביב אור - 4 כר'

ירושליםתשמ"הירושלמי, שמחה ישכר בער בן דודשביבי אגדה
מודיעין עיליתתש"פאוירבך, שמואלשביבי אור - 2 כר'

ירושליםתשע"אוואלקין, שמואל דודשביבי אור - ליקוטים
בני ברקתשכ"וטפלי, מריםשביבי אור

ירושליםתשס"חכ"ץ, יעקבשביבי אור - ר"ה, סליחות
ירושליםתשס"הפרנק, צבי פסחשביבי אור

בני ברקתשס"גשטרן, שמואל אליעזרשביבי אש <על התורה> - 2 כר'
בני ברקתשע"ושטרן, שמואל אליעזרשביבי אש <שו"ת> - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"ה - תש"דשור, אברהם צבי בן שמואל יצחקשביבי אש (אה"ע)



ירושליםתש"עבביוף, שמעוןשביבי אש
דש Dejתרס"גגלזנר, משה שמואל בן אברהםשביבי אש
בני ברקתש"עהייבלום, חיים אייזיקשביבי אש

מודיעין עיליתתשס"וקובץ תורנישביבי אש - חולין
פתח תקוהקורנפלד, אלעזר שמעון הכהןשביבי אש

ירושלים Jerusalemתרצ"ה - תש"דשור, אברהם צבי בן שמואל יצחקשביבי אש - או"ח, חו"מ
בני ברקתשנ"זשטרן, שמואל אליעזרשביבי אש - 5 כר'
קרית ספרתשע"דכולל שירת אהרוןשביבי הוד - 2 כר'

בני ברקתשע"השטרן, שמואל אליעזר - ואזנר, שמואל בן יוסף צבשביבי הלוי
חמ"דחש"דכץ, חיים משהשביבי המועדים
בני ברקתשע"וראטה, אברהם חיים בן אהרןשביבי חוקי חיים

בני ברקתשס"ושטרן, שמואל אליעזרשביבי טהרה - קיצור הלכות נדה
צפתתשע"דאוחנונא, מכלוף מסעוד (עליו)שביבי טוהר

ירושליםהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלשביבי ירושלים
בני ברקתשע"זגרבוז, שלמה בן בנימיןשביבי - 8 כר'

ירושליםתשע"הארלנגר, עקיבא בן שמשון רפאל (עליו)שביבים מבית אבא
בני ברקתשס"דכתבי קדמוניםשביבים מכתבי קדמונים בתורת רש"י על החומש - פרשת

ירושליםתשנ"דאבינר, שלמה חיים הכהןשביבים - עיונים בתורה
קרוטושין Krotoszynתרכ"טאונגאר, משהשביל האמנה

ניו יורק New Yorkתרס"גכהן, ברוך בן מאיר שלוםשביל הזהב (או"ח, חו"מ)
ורשה Warsawתרנ"זאליאשברג, מרדכי בן יוסףשביל הזהב
רכסיםתשס"זלוי, חנן בן נסיםשביל הזהב
זולקוה Zholkvaתע"חנפתלי הירש בן יהונתן הלוישביל הישר

מקסיקו סיטיתשפ"אלניאדו, שאול בן יצחקשביל הלכה - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"האייזנשמיד, ישעיה מנחם מנדל בן אברהם אליהושביל המדרש רבה
לונדון Londonתרצ"ופרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליבשביל הצבי - 2 כר'
וילנה Vilnaתרנ"טוויטקין, שמעון בן יהודה ליבשביל טוב - 2 כר'

ירושליםתשס"בויכלדר, חיים מאירשבילי איסור והיתר - 2 כר'
ריוה דטרנטו Rivaשי"טאלדבי, מאיר בן יצחקשבילי אמונה - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתש"ךרוזנבוים, אשר בן אברהםשבילי אשר
ירושליםתשנ"גכולל עיון חסידי בעלזאשבילי דאורייתא - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרכ"בזילברשטיין, דוד יהודה ליב בן אהרןשבילי דוד - 9 כר'
ירושליםתשע"דגולדמינץ, אברהם יעקבשבילי דירחא
ורשאתרכ"גהכים, אליהו בן חיים הכהןשבילי דרקיע
ורשה Warsawתרנ"וריזב"ש, יהודה זאב בן שלמהשבילי דרקיע



ירושליםתשנ"זמן, שלמה בן אברהםשבילי האמונה
רכסיםתשס"דלוי, חנן בן נסיםשבילי הבטחון
רכסיםתשנ"טלוי, חנן בן נסיםשבילי הבית
לודתשנ"טמונסונייגו, יהושעשבילי הזבח

רכסיםתשס"אלוי, חנן בן נסיםשבילי החודשים - 4 כר'
רכסיםתשס"הלוי, חנן בן נסיםשבילי החיים

ירושלים Jerusalemתשי"גשטרנברג, חיים אליהו בן אברהםשבילי החיים - 2 כר'
רכסיםתשנ"זלוי, חנן בן נסיםשבילי החינוך - 4 כר'

חמ"דתש"סחש"משבילי הטהרה
מנצ'סטר Manchesterתרס"גשווארצברג, ישראל יצחק בן אליעזרשבילי היהדות באנגליה

רכסיםתשס"גלוי, חנן בן נסיםשבילי המדות והערכים - 8 כר'
רכסיםתשס"זלוי, חנן בן נסיםשבילי המועדים - 2 כר'

רכסיםתשע"אלוי, חנן בן נסיםשבילי המידות והערכים - ט
ירושליםתשס"הבר כוכבא, ינוןשבילי הספיקות
חמ"דתשע"חשלטי, יצחק בן אליהושבילי הספיקות

לודתשנ"טמונסונייגו, יהושעשבילי העזר
סט. לואיס St. Louisתש"אגורדון, מתתיהו בן שמשוןשבילי הרגש
רכסיםתשס"הלוי, חנן בן נסיםשבילי השבת

רכסיםתשס"זלוי, חנן בן נסיםשבילי התורה - 5 כר'
בני ברקתשע"חגינתי, עובדיה בן רחמיםשבילי התלמוד
בני ברקתשנ"והיין, אורישבילי התלמוד

ירושליםתשס"זלאקס, שלמה העניך הכהןשבילי זרעים - 3 כר'
ירושליםתשפ"אלאקס, שלמה העניךשבילי זרעים

בני ברקתשמ"זשלום, זכריה בן שלוםשבילי חולין - א
ניו יורק New Yorkתש"זאלעזרי, חיים משה ראובןשבילי חיים

מודיעין עיליתתשע"אטולידאנו, שמואלשבילי טהרה
ירושליםתשנ"דשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןשבילי טהרה

ירושליםתש"פסלומון, חיים בן יהושעשבילי טהרות - כלים
ירושליםתש"פסלומון, חיים בן רפאל יהושעשבילי טהרות - אוכלים

חמ"דחש"דרוזנפלד, אריה יוסףשבילי יו"ט
ירושליםתשכ"חשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןשבילי ים

רכסיםתשס"זלוי, חנן בן נסיםשבילי ישראל
לודתשנ"במונסונייגו, יהושעשבילי משפט
דירנפורט Dyhernfurtתצ"דאהרן בן קלונימוס קלמןשבילי נהורא

ורשה Warsawחש"דבלוך, שמשון בן יצחק הלוישבילי עולם - 4 כר'



לייקוואודתשס"טיפה, שמואל ישעיהו בן יוסף ליבשבילי ציון - 2 כר'
בוגרד, אריה בן יהושעשבילי רוב וחזקה
בית עוזיאלתשע"דרווח, שניאור זלמן בן ישראלשבילי שביעית

בני ברקתשע"אוקסמן, נפתלי צבי בן יצחקשבילי שדה - נדה
ורשה Warsawתקס"השלמה בן יהודה ליב מאפטאשבילי תורה - 2 כר'

ירושליםתשל"חכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלשבילים במחשבת החסידות
תל אביבתשכ"בבטאון חבר הרבניםשבילין - 19 כר'

בני ברקתש"סוינטרויב, ישראל אליהושביעי קדש
אופקיםתשנ"טכולל אברכים שע"י ישיבת אופקיםשביעין חביבין - קושר תופר

ירושליםתשע"דכהן, אברהם בן רחמיםשביעית אברך
ירושליםתשנ"גשטרן, יחיאל מיכלשביעית בהלכה

בני ברקתשל"גלבקוביץ, אריהשביעית ושמינית למעשה - 2 כר'
ירושליםתשל"גשטרנבוך, משה בן אשרשביעית כהלכתה

ירושליםתשמ"זרייכנברג, שאול יוסףשביעית להלכה ולמעשה
תל אביב Tel Avivתשנ"גהירש, עזריאל שמשון בן נתןשביעית למצוותיה

ניו יורקתשס"דוולף, שמואל בן יהודהשבית שבי
בני ברקתשע"גבן שמעון, מסעוד בן מנצורשביתה הניכרת

מודיעין עיליתתשע"חקהן, דוד בן יהושע בנימיןשביתת אהבה - שבת
בית עוזיאלתשס"זאדרי, יהודה - אביטן, דודשביתת הארץ
ירושלים Jerusalemתשמ"זדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימין - זילבר,שביתת הארץ

לונדוןתש"פהאלפערן, ישראל מאיר הלוישביתת הארץ - שביעית
ירושלים Jerusalemתשט"ווואלדינברג, אליעזר יהודה בן יעקב גדליהושביתת הים

ירושליםתשס"חקצינלנבויגן, פנחס יהושע בן זליג ראובןשביתת השביעי
בני ברקתשס"אמאלצאן, יצחק בן שמואלשביתת השבת <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתרע"ג - תרע"המאלצאן, יצחק בן שמואלשביתת השבת - 2 כר'
אלעדתשפ"ארווח, שניאור זלמן בן ישראלשביתת השדה
שלוניקי Salonikaתקמ"חאלנקאוה, יום טובשביתת יום טוב
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"זינקלביץ, יצחק יעקב בן יוסף הכהןשביתת יום טוב
בני ברקתשס"הקורח, עזרא בן יוסףשביתת יום טוב
ירושלים Jeruasalemתשע"זרבי, משה בן יגאלשביתת יום טוב

בני ברקתש"ןשמואליאן, יוסף בן משהשביתת יום טוב - משכן אליהו
טבריהתשנ"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןשביתת קדש

מכסיקו סיטי Mexico Cתשי"זאביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דובשבכתב ושבעל פה - 3 כר'
ונציה Veniceש"וצדקיה בן אברהם הרופאשבלי הלקט <דפו"ר> - 2 כר'

ניו יורקתשכ"וצדקיה בן אברהם הרופאשבלי הלקט <מהדורת מירסקי>



וילנה Vilnaתרמ"זצדקיה בן אברהם הרופאשבלי הלקט השלם
ירושליםתרצ"דצדקיה בן אברהם הרופאשבלי הלקט - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרע"הדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןשבלים בודדות
תש"פזכות, משה בן מרדכישבלת של לקט עם הגהות הרמ"ז

ביתר עיליתתשע"אורטהיימר, יחיאל משה בן צבישבע ביום הללתיך
בני ברקחש"דוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבשבע ברכות בהלכה ובאגדה

ירושליםתשע"בכהן, יקותיאל בן דבשבע ברכות
ירושלים Jeruasalemתשע"גכהן, שלום בן עזראשבע ברכות - ב (נדה ומקואות)

ירושליםתשס"בידיד, אליהושבע הנביאות
חמ"דתשע"גכהן, רחמיםשבע חופות

פרג Pragueתקל"זקוניץ, יעקב בן פסחשבע ימי פסח
ירושליםתשע"חטופיק, יצחקשבע יפול צדיק - 2 כר'

פרנקפורט דמין Frankfתרי"אקירכהיים, רפאל בן שמעוןשבע מסכתות קטנות ירושלמיות
ניו יורק New Yorkתר"צמסכתות קטנות. תר"ץשבע מסכתות קטנות

בני ברקתש"עשטיבל, מנחם פנחס - זכריש אליעזרשבע מצות בני נח - עיר הנדחת
ירושליםתשס"חויינר, משה בן אברהם זלמןשבע מצות השם

מיכאלאווצע,תרצ"זליברמאן, נפתלישבע רצון
פודגורזה Podgorzeתרס"אצינגר, יצחק בן נחמן צבישבע רצון

חמ"דחש"דמעטוף, אבישישבע שמחות <ע"פ מנהג יהודי חבאן>
ירושליםתשנ"בגוטפרב, מנחם בן ציון בן יצחק דודשבע שמחות - סוכות

ורשה Warsawתרפ"זטורש, דוב בר בן אלכסנדר זושאשבעה כוכבי לכת
ירושליםתשע"אשטרן, שמואלשבעה משיבי טעם

פרנקפורט דמין Frankfתקל"גנויגאס, שמואל חיים בן אברהםשבעה משקין
בני ברקתשע"זדיין, נסים בן שלמהשבעה נרות
קושטאש"גאבן יחיא, גדליה בן דודשבעה עינים

ירושליםתש"נארלנגר, יצחק משה בן יוסףשבעה עינים - 4 כר'
ליוורנו Livornoתק"המשה בן נחמן (רמב"ן)שבעה עינים
לבוב Lvovתרכ"דקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןשבעה עינים

אמשטרדםתפ"אפרנקפורט, משה בן שמעוןשבעה פתילות <קיצור ספר מנורת המאור>
ברדיטשוב Berdichevתרנ"חמגיד, בנימין מאיר בן אלחנןשבעה קני מנורה

סט. לואיס St. Louisתש"טזילברשטיין, אברהם שמואל צבי הירש בן אביגדורשבעה שבועות - א
קושטא Istanbulת"פבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)שבעה שיטות להרשב"א - 2 כר'

אלטונה Altonaתצ"ופופרט, שמואל זנוויל בן מרדכישבעה שערים
לבוב Lvovתרכ"זפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהשבעים ושתים ידיעות

ניו יורקתשע"גענגיל, יוסף בן יהודהשבעים פנים לתורה <מהדורה חדשה>



ניו יורקתש"פגרויבר, משה מרדכישבעים פנים לתורה
ירושליםחש"דוינרוט, יואלשבעים פנים לתורה - הגדה של פסח

לונדון,תרע"זלווין, אריה ליב בן נתןשבעים פנים לתורה
ירושליםתשס"זצוריאלי, יוסףשבעים פנים לתורה

תל אביבתשנ"גארליך, ישראל בן יהודהשבעים פנים
ירושלים Jerusalemתש"כגליס, יעקב בן אברהם ישראלשבעים שנה בירושלים

ירושליםתשנ"דגולדברג, יצחק - שינובר צבישבעים שנה לרבנות הראשית לישראל
ירושליםתשנ"דעל ישיבת חברוןשבעים שנות תורה ומוסר

בני ברקתשס"הדיין, נסים בן שלמהשבעים תמרים
קרקובשפ"וטרופא, ראובן דוד טבל בן יחזקאלשבעים תמרים
ורשה Warsawתר"סיהודה בן שמואל החסידשבעים תמרים

אמשטרדם Amsterdamתס"וחוטש, צבי הירש בן ירחמיאלשבעים תקוני הזהר <חמדת צבי>
בני ברקתשס"זנס, חישבעים תקונים על פתק הגאולה

תשע"ההאוסדורף, מיכאל טוביהשבענו מטובך
בני ברקתשע''טקנייבסקי, חייםשבענו מטובך
בני ברקתשפ''אשטיינמן, אהרן יהודה לייבשבענו מטובך

פתח תקוהתשס"גאמרוסי, ינוןשבעת האושפיזין
וילנה Vilnaתרע"גשבעת המאורותשבעת המאורות
בני ברקתשנ"א - תשנ"בדברי ימי סענדרא ותולדות שבעת רועיהשבעת הרועים

ירושליםתשס"בקריב, אברהם יצחק בן יעקבשבעת עמודי התנ"ך
ליוורנו Livornoתק"במילדולה, רפאל בן אלעזרשבר במצרים

לונדון Londonתע"דחאגיז, משה בן ישראל יעקבשבר פושעים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרכ"בפאפו, יהודה בן אליעזרשבר פושעים
אודסהתרכ"טשבר פושעיםשבר פושעים

ורשה Warsawתרע"איחיאל מיכל בן אליעזר מנמירובשברי לוחות - 2 כר'
גבעתייםתשנ"דאדרי, אליאב בן פנחסשבת אחים
ירושלים Jeruasalemתשמ"גהאחים שמעון ואברהם לבית פלדמןשבת אחים
ברדיטשוב,תרס"א,פוזרין, דוב בן שניאור זלמן יצחקשבת אחים

בודפשטתרל"אשבת אחיםשבת אחים - 10 כר'
ירושליםתשפ"אשפירא, משה מנחם בן שלום צבי הכהןשבת אחים

ג'רבה Djerbaתרצ"ושתרוג, משהשבת אחים - 2 כר'
ראש העיןחש"דמונייצר, אבישלום בן ניסיםשבת בהלכה

ניו יורקתש"דכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץשבת בראשית ושבת סיני
רמת גןתשמ"גספר יובלשבת בראשית
חיפהתשע"דהופנר, נחשבת בריילפט



ירושליםתשנ"אטורק, אליעזר בן משהשבת בשבתו
חמ"דתשל"גישיבת צאנזשבת בשבתו - 6 כר'

חמ"דחש"דרחמנוב, אברהםשבת בשבתו
תל אביב Tel Avivתשל"טשטאל, אברהםשבת בשבתו - 2 כר'

כפר דרוםתש"סקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןשבת הארץ <מכון התורה והארץ> - 3 כר'
בית עוזיאלתשס"אאדרי, יהודהשבת הארץ
בני ברקתשס"זמרקוביץ, יצחק בן יעקב מרדכישבת הארץ

ירושלים Jerusalemתר"עקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןשבת הארץ - 3 כר'
אוסטריהתשע"ורוטנברג, נחמיה בן ישעיה פנחסשבת היום - 4 כר'
נתיבותתשע"באברג'ל, חיים יוסף דוד בן יורם מיכאלשבת המלכה - א

חמ"דחש"דפורטל, אלעדשבת המלכה
ירושליםתשמ"אשוורץ, יואל בן אהרןשבת המלכה
Budapest.[תרנ"ד]תפילות. סידור. תרנ"ד. בודפשטשבת המלכה
תל אביבתשמ"טאלפסי, יצחקשבת וחודש
מודיעין עיליתתשע"דבוטרשוילי, פינחסשבת וינפש

ירושליםתש"ערז, שמחהשבת ומועד בחצרות צדיקים - א
ירושליםתש"ןאבידן (זמל), אברהם משה בן מרדכי אריהשבת ומועד בצה"ל

ירושליםתש"סהדרי, חיים ישעיהושבת ומועד בשביעית - 2 כר'
ירושליםתשע"אעוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלשבת ומועד - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ו - תש"חקוסובסקי-שחור, יצחק בן שאולשבת ומועד - 3 כר'

ליקווד Lakewoodתשע"וגרוסמן, בנימין יחיאל מיכל בן משהשבת ומועדי קדשך - 2 כר'
ירושליםתשע"אפריינד, זאבשבת ומועדים - 5 כר'

חיספיןתשס"חרובין, מרדכי בן נפתלישבת כדת - 3 כר'
אשדודתש"נכהן, מאירשבת כהלכה - 2 כר'

ראש העיןתשס"חמונייצר, אבישלום בן ניסיםשבת כהלכה
ירושליםתשנ"ופרקש, יקותיאלשבת כהלכה - 2 כר'
בני ברקתשע"בגרוס, מרדכי בן צדוקשבת כלה מלכתא

ירושליםתשס"חהלוי, עזראשבת לה'
בני ברקתשס"זלוי, שבתי בן יוסףשבת לה' - הלכות שביעית

ירושליםתשס"חקובץ חידושי תורה עמ"ס שביעיתשבת לה'
ניו יורקתש"פנמדר, ישראל נתנאלשבת לישראל
אשדודתשס"אספר זכרון לבחור ישראל אמסלםשבת לישראל
ירושליםתשס"גרוטנברג, הללשבת למטרה
ירושליםתשע"זאביחצירא, יצחק בן יעקב - איטח, יהודהשבת מלכתא
ירושליםתשי"טמזא"ה, יצחק חי הכהןשבת מלכתא



תל אביב Tel Avivתרצ"זעמיאל, משה אביגדור בן יעקב יוסףשבת מלכתא
ירושליםתשס"אפינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהםשבת מלכתא
ביתרתש''פזכאי, שמואל בן אהרןשבת מנוחה
בני ברקתש"עפרזון, שלמה חי בן מרדכישבת מנוחה

קאהן, אברהם יצחק (עליו)שבת משוש לבנו
נתניהתשס"דלגטיבי, איתןשבת ערוכה

חמ"דתש"סבעלום שםשבת קדש קדשים
גינויער, שלמה חייםשבת קדש

ירושלים Jeruasalemתשע"זמנדלבסקי, זאב פינחס בן יעקב צבישבת קדש - יקר מפז
בני ברקתשס"דעובד, אפריםשבת קדש
ירושליםתשל"דכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבשבת קודש

ירושלים Jerusalemתש"טבן-ישראל, אשר בן ישראלשבת שבנסתר
ניו יורקתשנ"חווייס, יצחק אייזיק בן יוסף מאירשבת שבתון
בני ברקתשנ"זזילברשטיין, יצחק בן דוד יוסףשבת שבתון
פאקשתרס"דמילר, שמעוןשבת שבתון

ירושליםתשנ"חורטהיימר, יחיאל משהשבת שכולה שבת
ירושלים Jerusalemתש"טהירש, שמשון בן רפאלשבת של ישראל

חמ"דתשע"ורוזנר, יחיאל פישלשבת של מ"י
ליוורנו Livornoתקס"זסיניגאליה, יעקב שמשון שבתי בן רפאל יששכרשבת של מי - 3 כר'
חמ"דחש"דספרין, חיים יעקב בן אברהם מרדכישבת שלום ומבורך

ירושליםתשע"זלובאן, יוסף דובשבת שלום ציון - קבלת שבת
חש"דתשע"אמוסקוביץ, שלום בן מרדכי משה יוסףשבת שלום
טורונטותשע"גמילר, שלמה אליהושבת שלמה

ירושלים Jeruasalemתשע"טלוגאסי, יעקב ישראלשבת
בני ברקתשע"באנגלרד, משה בן אריהשבתא דינוקא
פירט Fuerthתנ"גחוטש, צבי הירש בן ירחמיאלשבתא דריגלא

ירושליםכולל שבראשות רבי אליעזר סטפןשבתא טבא - מוקצה
ירושלים,תש"ישרגאי, שלמה זלמן בן משהשבתה של ישראל

חמ"דתשע"חמרק, ישעיהו שישבתו יתן ורפא ירפא
ירושלים,תש"חלוי, יצחק נחום בן יעקב ליבשבתות בירושלים

ירושלים Jerusalemתשי"גוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודשבתות חן
תל אביבתשכ"טלונסקי, יום טובשבתות מיוחדות

בני ברקתשנ"דבניש, חיים פנחסשבתות שנים
ירושליםתש"סשרים, עזרא בן משהשבתותי תשמורו - 2 כר'

ליקווד נ. ג' Lakewooחש"דלרנר, יצחק שבתי בן אריה לייבשבתי יצחק - 5 כר'



ירושלים Jerusalemתרפ"זאלמאליח, אברהם רפאל בן-ציון בן יוסףשבתי צבי
תל אביב,,תרצ"ג]קאסטיין, יוסף בן אברהםשבתי צבי - 3 כר'

בית שמשתשפ"אקובץ תורנישבתי
בני ברקתשע"חפרידמן, יעקב בשגבנו נורא - תולדות הגה"צ המקובל רבי נסים פרץ

ניו יורקתשע"במכון שפה ברורה קאסובשגורה תפלתי
מודיעין עיליתתשפ"איצחקי, יהודהשגמלני כל טוב

רחובותתשס"גקוק, אברהם יצחק בן רפאל הכהןשדה אברהם - 3 כר'
רייס, זאב אברהםשדה אברהם - מקואות

ניו יורקתשע"זפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןשדה אחוזה
ירושלים Jerusalemתשי"טאילן, מרדכי צבי בן משה שמואלשדה אילן - 2 כר'

ירושליםחש"דהיילפרין, אלחנןשדה אלחנן - 2 כר'
ירושליםתשס"גמובשוביץ, שמואל דוד בן יוסף אליהו הלוישדה אליהו - 19 כר'

בני ברק Bene Berakתשס"דהימלפרב, אלימלך בן שמואל מרדכישדה אלימלך
ירושלים Jerusalemתרכ"גוויינצימר, מרדכי יצחק בן חיים יהודהשדה בוכים
פרנקפורט דאודר Franתל"טיוסף בן שלמה מפוזנאשדה בוכים
ניו יורקתשנ"גפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןשדה ברכה

שלוניקי Salonikaתקמ"ד - תקנ"חמיוחס, אברהם בן שמואלשדה הארץ - 3 כר'
מונקץ' Mukachevoתרס"גרובין, עזריאל יחיאל בן שמואלשדה העיר
רדלהים Roedelheimתר"הזליגסברג, מרדכי חיים בן אשרשדה חיים
פיוטרקוב Piotrkowתר"צלוריא, חיים פינחס בן שלמה זלמן צבישדה חיים
בני ברקתשס"זפרוינד, חייםשדה חיים

לבוב Lvovתרס"אוואלרשטיין, יהושע השל בן יצחק חייםשדה יהושע
ירושליםתשנ"אמאמאן,יהושעשדה יהושע
נתניהתשע"הוינגורט, יוסף מאירשדה יוסף

ירושליםתשס"אמוצפי, יחזקאל בן בן ציוןשדה יחזקאל - 2 כר'
נתניהתשע"טדייטש, יעקב שמריה בן חיים יהודה הלוישדה יעקב
חמ''דתשס''טדייטש, יעקב שמריהושדה יעקב
מונקץ' Mukachevoתרמ"חרובין, עזריאל יחיאל בן שמואלשדה יער

קידן Kedainiaiתרצ"בבגון, יצחק בן א זשדה יצחק
ירושליםתשל"בהופמן, יצחקשדה יצחק

ירושלים Jerusalemתש"ג - תשי"אווידלר, יצחק בן נתן נטעשדה יצחק - 3 כר'
ברודי Brodyתר"עחיות, יצחק בן צבי הירששדה יצחק - א

לונדון Londonתשכ"ארודניק, יצחק בן אריהשדה יצחק
בני ברקתשנ"השטרן, יצחק יהודה בן משה שמואלשדה יצחק - 2 כר'

תל אביבתש"לששון מרדכי משהשדה לבן - 3 כר'



ירושליםתשנ"ומרגליות, שואל דוד הכהןשדה מרגליות
בני ברקתשע"וגרוס, מרדכי בן צדוקשדה מרדכי -א'

ירושלים Jerusalemתרצ"חהיילפרין, נפתלי הרץ מאיר בן יעקב ישראלשדה נפתלי בהלכה
ניו יורקתשע"ופרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןשדה צופים <ירושלמי> - 12 כר'

ניו יורקתשס"טפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןשדה צופים - 47 כר'
פרג Pragueתקצ"טרנשבורג, בצלאל בן יואלשדה צופים - 3 כר'

ירושליםתשס"אאביטן, שמואל בן משהשדה שמואל - 2 כר'
ווארשאתער"במדיני, חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהושדי חמד <מהדורה מקורית> - 16 כר'

ניו יורק New Yorkתש"ט - תשי"גמדיני, חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהושדי חמד - 12 כר'
ירושליםתשנ"ארז, יצחק עקיבא אריהשדי יער - 2 כר'

בני ברקתשע"טשבתאי (שני), יוסףשדי תפוחים החדש - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרל"בדייטש, שמעון בן אברהם אהרןשדים סופדים

תל אביבחש"דספר קהילהשדלישצה - ספר זכרון לקהילת שדלישצ'ה והסביבה
בואנוס אירס Buenosתשט"זספר קהילהשדלץ - ספר  יזכור לקהלת  שדלץ

ירושלים Jerusalemתש"אהדאיה, שלום בן משה חייםשה לבית אבות
לונדוןתשע"גהירשלר, שמעוןשה לבית
ירושליםתשע"השפירא, ? בן שלמה יצחקשה לבית

לונדוןתש"עהירשלר, שמעוןשה לבית, גשמי ברכה
ירושליםתשע"ההכהן, משה בן מרדכי חייםשהחיינו

בני ברקתשס"ווינטרויב, ישראל אליהושהכל ברא לכבודו
מונטריאולתשס"טמייזעלס, אברהםשהכל ברא לכבודו

ברדיטשובתרס"דאורטנברג, דוד בן ישראל צבישהם וישפה - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרע"וטיקטינסקי, יצחק יעקב בן משה מנחםשהם מנחם

ניו יורק New Yorkתרצ"אקוורט, ישראל נחום בן משהשהם קברניט
עמנואלתשנ"בוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבשהשמחה במעונו - 2 כר'

בני ברקתשנ"טצעירי ויז'ניץשהשמחה במעונו - ב
חמ"דתש"פקליינר, דניאל בן יעקב אליעזרשהשמחה במעונו

מגדל העמקתשע"גישראל, אלקנה בן אליהושו"ת אבא בם - 6 כר'
ניו יורקתשע"גמרבני משפחת חן לדורותיהםשו"ת אבני חן

בני ברקתשע"זקנטורוביץ, יעקב בן זאב חייםשו"ת אגרות מלכים
חמ"דתשע"ובעלינאוו, מרדכי בן שמואל דודשו"ת אגרות מרדכי
ירושליםתשע"באפשטיין, אריה ליב בן מרדכי הלוישו"ת אור השנים
עכותשכ"האבידן, משהשו"ת אור מציון

מודיעין עיליתתשע"חנבנצל, אביגדר יחזקאל הלוי - גרינוולד, אילן בן מששו"ת אילן אביגדור
ירושליםתשע"אכחלון, אפריםשו"ת אך טוב לישראל - ב



ירושליםחש"דספקטור, דוד אברהםשו"ת אל-דוד
ברלין Berlinתק"לאלשיך, משה בן חייםשו"ת אלשיך - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשל"חשרביט, יוסף בן מכלוףשו"ת ארחות יושר - 3 כר'
ירושליםתשע"אמכון אריאלשו"ת אריאל - 2 כר'
מעלה אדומיםתשע"הציון, מרדכי צבי הלוישו"ת ארץ ישראל

עתניאלתשע"דהכהן, רא"םשו"ת בדי הארון - 3 כר'
ירושליםתשמ"במיוחס לקדמון מאיטליהשו"ת בהלכות איסור והיתר

בני ברקחש"דרפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןשו"ת בהלכות נדה
ירושליםתשע"זלאנייאדו, שמואל בן שלמהשו"ת בית דינו של שמואל - 2 כר'

ירושליםתשמ"חסירקיש, יואל בן שמואלשו"ת בית חדש החדשות
אוסטרה Ostrogתקצ"דסירקיש, יואל בן שמואלשו"ת בית חדש הישנות
לבוב Lvovתקע"אקארו, יוסף בן אפריםשו"ת בית יוסף - 3 כר'

מודיעין עיליתתש"סישראל, רחמים חיים יהודה בן מיכאל יעקבשו"ת בן ימין
ירושליםתשמ"אהנקין, יהודה הרצל בן אברהם הללשו"ת בני בנים - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתש"פמייזליש, יעקב יצחק אלעזר בן יהושע זאבשו"ת בנין יעקב - 2 כר'
ירושליםתשס"טרפאפורט, אברהם - ווינברג, יחיאל יעקבשו"ת בענין דו"ד שבין מי שנדב מקום בחצירות

רחובותתשע"טפישר, יוסף דובשו"ת דבר יוסף
ירושליםתשס"דסופר, אברהם שמואל בנימין בן משהשו"ת דברי סופר

ירושליםתשל"זגלזנר, משה שמואל בן אברהם - קליין, שמואל מנשו"ת דור רביעי <רסיסי טל> - א
ירושליםתשמ"גגלזנר, משה שמואל בן אברהם - קליין, שמואל מנשו"ת דור רביעי - ב

ישראלתשפ"אדרברמדיקר, אברהם יהושע השעילשו"ת דרכי מירון
פרנקפורט דמין Frankfתנ"זסירקיש, יואל בן שמואלשו"ת הב"ח הישנות

וילנה Vilnaתרמ"התשובות הגאונים (של"ה)שו"ת הגאונים (הקצרות) - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"כתשובות הגאונים (תש"ך)שו"ת הגאונים (הקצרות) - <הערות ר"י אפשטיין>

פרג Pragueתקע"ושאלות ותשובות גאוני בתראישו"ת הגאונים בתראי - 4 כר'
שלוניקי Salonikaתקס"באליקים, יחיאל יעקבשו"ת הגאונים
פרג Pragueש"נתשובות הגאונים (של"ה)שו"ת הגאונים
ירוושליםתשע"האויערבך, אברהם דב בן שלמה זלמן - אבינר, שלשו"ת הגראד"א

אלעדתשפ"אמחמלי, ינון בן אהרןשו"ת הגרח"ק - 2 כר'
לבוב Lvovתרנ"דהיבנר, יחיאל מיכל בן ישראל משהשו"ת הד"ר - 2 כר'

ירושליםתשכ"אאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהשו"ת החיד"א
ניו יורקתשכ"זאמסעל, מאירשו"ת המאור - 2 כר'

ונציה Veniceשפ"טטראני, משה בן יוסף (מבי"ט)שו"ת המבי"ט - 2 כר'
ירושליםתשל"גאלפאנדארי, שלמה אליעזר בן יעקבשו"ת הסבא קדישא - 3 כר'

קלינורדין Kleinwardeתרצ"התאומים, יוסף בן מאירשו"ת הפרי מגדים



ירושלים Jeruasalemתש"פדרברמדיקר, אברהם יהושע העשילשו"ת הקורונה - 2 כר'
ירושליםתשע"באבן-מיגאש, יוסף בן מאיר הלוישו"ת הר"י מיגאש <מהדורת שמוש חכמים>

ירושליםתשי"טאבן-מיגאש, יוסף בן מאיר הלוישו"ת הר"י מיגאש - 2 כר'
רומה Romeש"ה-ש"ונסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)שו"ת הר"ן <דפו"ר> - 2 כר'

קניגסברג Koenigsbergתרכ"אנסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)שו"ת הר"ן - 5 כר'
קושטא Istanbulרע"זאשר בן יחיאל (רא"ש)שו"ת הרא"ש <דפו"ר>

לבוב Lvovתרמ"אשור, יצחק אייזקשו"ת הרא"ש <מתוך קרני ראם>
ירושליםתשל"האורבך, אפרים אלימלךשו"ת הרא"ש בכתבי יד ובדפוסים

זולקוה Zholkvaתקס"גאשר בן יחיאל (רא"ש)שו"ת הרא"ש - 3 כר'
קושטא Istanbulש"עאבן-חיים, אליהו בן ברוך (ראנ"ח)שו"ת הראנ"ח - 6 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"ויוסף, יצחק בן עובדיהשו"ת הראשון לציון - 2 כר'
ירושליםתשס"זשניאור זלמן בן ברוך מלאדישו"ת הרב <טקסט>

ירושליםתשע"טאליהו, מרדכי בן סלמאןשו"ת הרב הראשי - 4 כר'
ירושליםתשפ"אשאפראן, בצלאל זאב בן חנוך הניךשו"ת הרב"ז <מהדורה חדשה>

ורשה Warsawתר"צ - תשכ"בשאפראן, בצלאל זאב בן חנוך הניךשו"ת הרב"ז - 3 כר'
ירושליםתש"לוויטאלי, בנימין בן אליעזר הכהןשו"ת הרב"ך

פיוטרקוב Piotrkowתרס"גמייזלש, דוד דוב בן אהרן אריה יהודה יעקבשו"ת הרד"ד - 3 כר'
פרמישלה Przemyslתרל"ג - תרמ"ופדר, דוד מאיר בן ישראל משהשו"ת הרד"ם

ורשה Warsawתרמ"ב - תרמ"גבן זמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)שו"ת הרדב"ז - 12 כר'
ירושליםתשע"ארבין, יצחק חיים הכהןשו"ת הרי"ח הטוב

תל אביבתשכ"אאלטר, יצחק מאיר בן ישראלשו"ת הרי"מ - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"דאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)שו"ת הרי"ף - 8 כר'

ברטיסלבה Bratislavaתרפ"בפרידמאן, יהודה ליב בן דודשו"ת הריב"ד
מונקץ' Mukachevoתרס"חהורוויץ, יעקב יוקל בן משולם יששכר הלוישו"ת הריב"ם

מונקץ' Mukachevoתרס"איצחק בן ששת ברפת (ריב"ש)שו"ת הריב"ש החדשות - 2 כר'
קושטא Istanbulש"ו - ש"ויצחק בן ששת ברפת (ריב"ש)שו"ת הריב"ש - 3 כר'
ורשה Warsawת"עאיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)שו"ת הרמ"א - 2 כר'
ונציה Veniceתקכ"אזכות, משה בן מרדכישו"ת הרמ"ז - 2 כר'

ירושליםתשס"זפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהשו"ת הרמ"ע מפאנו השלם <מהדורת ישמח לב>
דיהרנפורטתקמ"חפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהשו"ת הרמ"ע מפאנו - 4 כר'

לבוב Lvovתרי"טמשה בן מימון (רמב"ם)שו"ת הרמב"ם <פאר הדור> - 2 כר'
תל אביבתשט"זמשה בן מימון (הרמב"ם) - אברהם בן משהשו"ת הרמב"ם ובנו רבנו אברהם

ישראלתשנ"דשלום בן יחיא זכריהשו"ת הרש"ז
בולוניהרצ"טבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)שו"ת הרשב"א - 13 כר'

ירושליםתשס"גבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) - וסרמן, אלשו"ת הרשב"א, קובץ הערות - 2 כר'



ליוורנו Livornoתק"בדוראן, שלמה בן שמעוןשו"ת הרשב"ש
קלוז' Clujתרפ"וסג"ל, שבתי בן יצחק דודשו"ת הרשבי"ד

ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבשו"ת השבי"ט - 8 כר'
ישוב נריהתשע"וציון, מרדכי צבי הלוישו"ת השואל - 4 כר'
רחובותתשע"דנחמנסון, יהודה ליבשו"ת השלוחים - א

ירושלים Jeruasalemתשע"ואדרי, יהודהשו"ת התניא - 3 כר'
ניו יורקתשכ"חשטייף, יונתןשו"ת וחידושי מהר"י שטייף

וינה Viennaתרצ"זקנביל, אליעזר ליפמאן בן יהודה ליבוששו"ת וחידושי מוהרא"ל
ירושליםתש"עצבאח, דודשו"ת וחידושי רבי דוד צבאח ובית דינו

ירושליםתש"זאיגר, עקיבא בן משהשו"ת וחידושי רבי עקיבא איגר
ירושלים Jeruasalemתשנ"חקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןשו"ת וחידושי רבינו שלמה קלוגר
בני ברקתשמ"וקורניצר, יוסף נחמיהשו"ת וחידושי רבנו יוסף נחמיה

בני ברקתשע"טכהן, יעקבשו"ת ויברך יעקב - א
ברוקליןתש"עמייזעלס, אברהם עמרםשו"ת ויען אברהם - יו"ד א

אלעדתש"פצברי, יוסף בן דודשו"ת ויען יוסף - א
ירושליםתש"פהאבערפעלד, יוסף צבי בן יצחק אייזיקשו"ת וליוסף אמר

ירושליםתשס"ושמואלי, מאיר דוד בן שלוםשו"ת ושננתם - 3 כר'
מוסקבהתשנ"דגולדשמידט, פנחסשו"ת זכרון בספר

ניו יורקתש"עמרכז הכוללים דשיכון סקווערשו"ת זרע יעקב - 2 כר'
בודפסט Budapestתרצ"חאיגר, עקיבא בן משהשו"ת חדשות <רעק"א>

ניו יורקתשס"דשפיצר, אברהם חייםשו"ת חיי אברהם - 2 כר'
חמ"דחש"דנעמן, אליהושו"ת חיי אליהו

ורשה Warsawתרע"ויאנובר, יוסף מאיר בן חנינאשו"ת חלקי י"מ - 2 כר'
ניו יורקתשכ"וווייס, יצחק אייזיק בן יוסף מאירשו"ת חקל יצחק

בני ברקתשס"היזדי, יוסף אריה בן אבא יהודהשו"ת יוסף דעת - א
ירושליםתשע"וגדעון, בן משהשו"ת יורו משפטיך - א

אלעדחש"דיפתח, שישו"ת יפתח ה' - 12 כר'
קושטא Istanbulתק"גבנבנישת, חיים בן ישראלשו"ת כנסת הגדולה
ירושליםתשכ"הלרנר, יהושעשו"ת כנסת יהושע
בני ברקתשע"חקבלן, חנן בן נסיםשו"ת לב נבון - א

חמ"דתשס"טהכט, בנימיןשו"ת לבני הנעורים
חמ"דתשפ"אהכט, בנימיןשו"ת לבני מלכים

לבוב Lvovתקע"אבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)שו"ת להרשב"א - 3 כר'
לודז' Lodzתרע"אהורוויץ, מרדכי צבי בן יצחק הלוישו"ת לחם מצה

ירושליםתשס"דרוזנר, שלמהשו"ת לחפץ בחיים



לבוב Lvovתרכ"אטראני, משה בן יוסף (מבי"ט)שו"ת מבי"ט
ניו יורקתשע"גתאומים, יוסף בן מאיר - פאלאטשעק, יהודה משולשו"ת מגידות <מגד יהודה> - 2 כר'

לוס אנגלסתשע"חלבהר, מרדכי עקיבא אריהשו"ת מגן אבות
ירושלים Jeruasalemחש"דמלמד, אברהםשו"ת מה שתשיב

חמ"דתש"פוייספיש, פנחס (עורך)שו"ת מהגאון רבי יעקב אדלשטיין
ליפציג Leipzigתר"כאור זרוע, חיים בן יצחקשו"ת מהר"ח אור זרוע
ירושליםתשל"זאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובשו"ת מהר"י אלגאזי
מונקץ' Mukachevoתרנ"גאשכנזי, יואל בן משה דודשו"ת מהר"י אשכנזי

ירושליםתשס"ובאסן, יחיאל בן חייםשו"ת מהר"י באסן <מכון הכתב>
קושטא Istanbulתצ"זבאסאן, יחיאל בן חייםשו"ת מהר"י באסן

ירושלים Jerusalemתשי"חבירב, יעקב בן משהשו"ת מהר"י בירב - 2 כר'
קושטאשט"זבן לב, יוסף בן דודשו"ת מהר"י בן לב <דפו"ר> - 4 כר'

בני ברקתשמ"חבן לב, יוסף בן דודשו"ת מהר"י בן לב <מהד"ח> - 4 כר'
אמשטרדם Amsterdamתפ"ובן לב, יוסף בן דודשו"ת מהר"י בן לב - 9 כר'
לבוב Lvovתרכ"ט - תרל"הרפאפורט, ישראל בן אברהם אבלי הכהןשו"ת מהר"י הכהן - 2 כר'
נויביד Neuwiedתצ"ויצחק בן שמואל הלוישו"ת מהר"י הלוי - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"טווייל, יעקב בן יהודהשו"ת מהר"י ווייל - 4 כר'

שצ'צ'ין Szeczinתר"כישראל בן חיים מברונאשו"ת מהר"י מברונא - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרנ"חמינץ, יהודה בן אליעזר הלוישו"ת מהר"י מינץ <ביאור מהרי"פ>

קרקוב Cracowתרמ"במינץ, יהודה בן אליעזר הלוישו"ת מהר"י מינץ ומהר"ם פדוואה <כולל סדר הגט>
פיורדא,,תקכ"ו]מינץ, יהודה בן אליעזר הלוישו"ת מהר"י מינץ
קושטא Istanbulתצ"וקצבי, יוסףשו"ת מהר"י קצבי

ירושלים Jerusalemתשי"טאלאשקאר, משה בן יצחקשו"ת מהר"ם אל אשקר
בני ברקתשמ"באלשיך, משהשו"ת מהר"ם אלשיך <מהדורה חדשה>

בני ברקתשע"אאלשיך, משהשו"ת מהר"ם אלשיך <מהדורת מכון הכתב>
לבוב Lvovתרמ"טאלשיך, משה בן חייםשו"ת מהר"ם אלשיך
ירושליםתרפ"זאבן-חביב, משה בן שלמהשו"ת מהר"ם בן חביב

טשנד Tasnadתרצ"ט - תש"דבריסק, מרדכי בן יהושעשו"ת מהר"ם בריסק - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתש"כגאלאנטי, משה בן מרדכי מצפתשו"ת מהר"ם גאלאנטי - 2 כר'

ירושליםתשמ"חגלאנטי, משהשו"ת מהר"ם גלאנטי
ירושליםתשפ"אדי בוטון, מאיר בן אברהםשו"ת מהר"ם די בוטון <זכרון אהרן>

אזמיר Izmirת"כדי בוטון, מאיר בן אברהםשו"ת מהר"ם די בוטון
המבורג Hamburgתע"ורוטנבורג, מרדכי זיסקינד בן משהשו"ת מהר"ם זיסקינד
ירושליםתשמ"זחלאווה, משהשו"ת מהר"ם חלאווה

ורשה Warsawתרמ"אמאיר בן גדליה (מהר"ם מלובלין)שו"ת מהר"ם לובלין - 2 כר'



קרקוב  Cracowשע"זמינץ, משה בן יצחק הלוישו"ת מהר"ם מינץ - 4 כר'
לבוב Lvovתרי"זרוטנבורק, משהשו"ת מהר"ם מרוטנבורג האחרונים

ברלין Berlinתרנ"א - תרנ"במאיר בן ברוך מרוטנבורגשו"ת מהר"ם מרוטנבורג - 5 כר'
ירושליםתשע"טשיק, משה בן יוסףשו"ת מהר"ם שיק <באר משה - 4 כר'

סדילקוב Sudilkovתקצ"דאלשיך, משהשו"ת מהר"מ אלשיך
סדילקוב Sudilkovתקצ"דאלאשקאר, משה בן יצחקשו"ת מהר"מ אלשקר
אורדיאה מרה Oradea Mתש"בוויינברגר, פינחס בן משהשו"ת מהר"ף שוסבורג

שלוניקי Salonikaתי"בהלוי, שלמה בן יצחקשו"ת מהר"ש הלוי - 2 כר'
ירושליםתשנ"זלאניאדו, רפאל שלמה בן שמואלשו"ת מהר"ש לאנייאדו החדשות

ירוסלב Jaroslawתרס"ה - תשי"חענגיל, שמואל בן זאבשו"ת מהר"ש - 9 כר'
ורשה Warsawתרצ"ג - תש"אזילברברג, אברהם בנימין בן מיכאל משה יהודהשו"ת מהרא"ב - 2 כר'
ירושליםתשס"הסויבלמאן, אברהם יצחק בן אשר ענזילשו"ת מהרא"י מזינקוויץ

חמ"דחש"דצינץ, אריה ליב בן משהשו"ת מהרא"ל צינץ השלם
ברוקליןתשד"מצינץ, אריה ליב בן משהשו"ת מהרא"ל צינץ - קונטרס מספר ארץ החדשה

ורשה Warsawתרמ"ט - תר"נצינץ, אריה ליב בן משהשו"ת מהרא"ל
מונקץ' Mukachevoתרנ"גפריד, אהרן בן אלימלךשו"ת מהרא"פ וחלת אהרן

ירושליםתש"עהיילפרין, אלכסנדר שמואל בן פינחס דודשו"ת מהרא"ש <מהדורה חדשה>
לבוב Lvovתרנ"והיילפרין, אלכסנדר שמואל בן פינחס דודשו"ת מהרא"ש

פירט Fuerth - ניו יותקס"ז - תש"נהכהן, משולם זלמן בן שלמהשו"ת מהרז"ך <בגדי כהונה>
פירט Fuerthתקס"זהכהן, משולם זלמן בן שלמהשו"ת מהרז"ך
שלוניקי Salonikaתי"אשבתי, חיים בן שבתישו"ת מהרח"ש

לבוב Lvovתרמ"בצוזמיר, יקותיאל אשר זלמן ענזיל בן מנחםשו"ת מהרי"א ענזיל
תל אביב Tel Avivתשי"טטראני, יוסף בן משה (מהרי"ט)שו"ת מהרי"ט - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתשע"טדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןשו"ת מהרי"ל דיסקין <מהדורת קרן רא"ם>
ירושלים Jerusalemתרע"אדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןשו"ת מהרי"ל דיסקין

ירושליםתשע"גפראג'י, יעקבשו"ת מהרי"ף <מהדורת טוב מצרים> - 2 כר'
אלכסנדריהתרס"אפראג'י, יעקבשו"ת מהרי"ף

ירושלים Jerusalemתשט"זדושינסקי, יוסף צבי בן ישראלשו"ת מהרי"ץ - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"חקולון, יוסף בן שלמה (מהרי"ק)שו"ת מהרי"ק - 4 כר'

בני ברקתשע"בוויינברגר, יהושע אהרן צבי בן משהשו"ת מהריא"ץ  <מהדורה חדשה> - 3 כר'
מרגיטה Marghitaתרע"גוויינברגר, יהושע אהרן צבי בן משהשו"ת מהריא"ץ
ונציהתנ"דצהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)שו"ת מהריט"ץ

ירושלים Jerusalemתרל"גאורנשטיין, יהודה ליביששו"ת מהריל לא אבוש
ונציהשכ"האבן-חביב, לוי בן יעקבשו"ת מהרלב"ח <דפו"ר> - 2 כר'

ירושליםתשס"חאבן-חביב, לוי בן יעקבשו"ת מהרלב"ח <מהדורה חדשה>



לבוב Lvovתרכ"האבן-חביב, לוי בן יעקבשו"ת מהרלב"ח
מונטריאולחש"דשידלוב, ניסן בן בעניששו"ת מהרנ"ש

ירושלים Jerusalemתרצ"באלפאנדארי, שלמה אליעזר בן יעקבשו"ת מהרש"א - א
ירושליםתשל"דגרינפלד, שמעון בן יהודהשו"ת מהרש"ג - 3 כר'

שלוניקישמו-שמזשלמה בן אברהם הכהן (מהרש"ך)שו"ת מהרש"ך (דפו"ר) - 3 כר'
ירושליםתשכ"אשלמה בן אברהם הכהן (מהרש"ך)שו"ת מהרש"ך - 4 כר'

לובלין Lublinשל"ד - של"הלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)שו"ת מהרש"ל <דפו"ר>
מונקץ' Mukachevoתר"עלאנגסאם, שמעון בן פסחשו"ת מהרש"ל

ירושליםתשכ"טלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)שו"ת מהרש"ל - 3 כר'
ירושליםתשל"גשוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןשו"ת מהרש"ם - 10 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"חיונגרייז, שמואל דוד בן שרגא פייש הלוישו"ת מהרשד"ה - א (או"ח, יו"ד)
שלוניקי Salonikaשנ"ד - שנ"חדי מדינה, שמואל בן משהשו"ת מהרשד"ם - 5 כר'

בית שמשתשע"העראמה, דוד בן אברהםשו"ת מוהר"ד עראמה <מהדורה חדשה>
קושטא Istanbulש"מעראמה, דוד בן אברהםשו"ת מוהר"ד עראמה

זולקוה Zholkvaתר"ט - תר"יחיות, צבי הירש בן מאירשו"ת מוהר"ץ
ברליןתרע"דאילאווייה, יששכר בערשו"ת מלחמות אלהים

חמ"דתש"פבעילום שםשו"ת מן הנגף
לבוב Lvovתרפ"טיעקב הלוי ממארוויששו"ת מן השמים <אור לשמים>

לודתשע"זיעקב הלוי ממארוויששו"ת מן השמים <מהדורה חדשה ע"פ כת"י>
תל אביב Tel Avivתשי"זיעקב הלוי ממארוויששו"ת מן השמים <קסת הסופר>

ירושליםתשל"ביעקב הלוי ממארוויששו"ת מן השמים - 4 כר'
ירושליםתשע"זנקי, יהודהשו"ת מעין אומר - 22 כר'

ירושליםתשמ"ההלפרין, לוי יצחקשו"ת מעשה חושב - 9 כר'
ירושליםתש"פשרגא, שלמה מנחם בן ברוךשו"ת משפטי שלמה
תל אביבתשמ"גחכמי איטליהשו"ת מתנות באדם
אשדודתש"פבן חמו, נתןשו"ת נהר יוצא מעדן

ירושליםתשע"דאויערבך, צבי בנימיןשו"ת נחל אשכול  - פסקי דינים ושו"ת יד דוד
ירושליםתשע"ווויינשטאק, נחמן נתןשו"ת עומק ההלכה - 4 כר'

ירושליםתשע"האליהו, שלמה בן הללשו"ת על הפרשה - 4 כר'
בני ברקתשנ"זעמר, יוחאי בן שלמהשו"ת עשה משה

ירושליםתש"פמכון פועהשו"ת פוע"ה - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"אסטולמן, אביעד אברהם בן שפר בנימיןשו"ת פלא יועץ

למברגקובץ תשובותשו"ת פרי עץ הדר
אמשטרדם Amsterdamתנ"א - תקס"זבית מדרש עץ חייםשו"ת פרי עץ חיים - 14 כר'

ירושליםתשע"דהורוויץ, פינחס חיים בן אברהם זאב הלוישו"ת פתחא זוטא <מהדורה חדשה>



ירושליםחש"דשפירא, צבי אלימלך בן דוד מבלוזוב - שפירא, יששו"ת צבי לצדיק  עם שופרא דישראל
Frankfort on the Maiתרי"זקאצנלנבוגן, משה בן נחוםשו"ת קאצינעללין בוגין

ירושליםתשנ"וטופיק, אליהושו"ת קול אליהו - 2 כר'
ירושליםתשע"גטאוב, מנחם מנדל בן יהודה יחיאלשו"ת קול מנחם <קאליב> - 14 כר'

ניו יורק New Yorkחש"דאברמסון, שמואל אביגדור בן אבאשו"ת ר"ש אביגדור
ביאליסטוק Bialystokתקס"זבצלאל בן יוסף יוזלשו"ת ר' בצלאל

שלוניקי Salonikaתע"זאנג'יל, ברוךשו"ת ר' ברוך אנג'יל
ירושליםתשמ"גווייל, ידידיה טיאה בן יעקב נתנאלשו"ת ר' ידידיה טיאה ווייל

וינה Viennaתר"כדי לאטיס, יצחק בן עמנואלשו"ת ר' יצחק בן עמנואל מלאטיש
ורשה Warsawתרמ"האיגרא, משולם בן שמשוןשו"ת ר' משולם איגרא

תל אביבתשל"ז - תשל"טדאיינה, עזריאל בן שלמהשו"ת ר' עזריאל ב"ר שלמה דאיינה - 2 כר'
קרקוב Cracowתר"מ - תרמ"טהלר, צבי הירש בן אריה ליבשו"ת ר' צבי הלר

אמשטרדם Amsterdamתרנ"חרודלסהיים, שמואל עזריה בן מיכאל אריהשו"ת ר' שמואל עזריה רודלסהיים
ירושליםתשכ"באברהם בן יצחק מנארבונה (הראב"ד השני)שו"ת ראב"י אב"ד

בני ברקתשס"טאשכנזי, בצלאל בן אברהם - גבאי, אהרןשו"ת רבי בצלאל אשכנזי <מהדורה מוערת>- סימן כה
ירושליםתשמ''האשכנזי, גבריאל בן רחמיםשו"ת רבי גבריאל אשכנזי - 2 כר'

תשע"וסירירו, חיים דודשו"ת רבי חיים דוד סירירו
ירושליםתשנ"גמילר, יהודהשו"ת רבי יהודה מילר - א
בני ברקתשע"טאשכנזי, יהושע העשיל בן משולם זלמןשו"ת רבי יהושע אשכנזי
ירושליםתשמ"טאבן-עזרא, יוסף בן יצחקשו"ת רבי יוסף אבן עזרא

בני ברקתשע"אפרץ, יוסף בן מיכאל (עורך)שו"ת רבי יעקב בטאן - חו"מ, יו"ד
ירושליםתשע"אהלוי, יצחק בן משהשו"ת רבי יצחק הלוי מקושטא

תל אביבתשל"והילדסהיימר, עזריאל בן יהודה ליבשו"ת רבי עזריאל - 2 כר'
ירושליםתשע"אאיגר, עקיבא בן משהשו"ת רבי עקיבא איגר <ספרי אור החיים> - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשס"טשלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלשו"ת רבי עקיבא יוסף - 4 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"טזילברמן, שאול משה בן יצחק אייזיק אלימלךשו"ת רבי שאול משה

ירושלים Jerusalemתרצ"חמזרחי, אליהו בן אברהםשו"ת רבינו אליהו מזרחי (הרא"ם) - 2 כר'
סדילקוב Sudilkovתקצ"דאשכנזי, בצלאל בן אברהםשו"ת רבינו בצלאל אשכנזי - 3 כר'

לבוב Lvovתרכ"ארפאפורט, חיים בן שמחה הכהןשו"ת רבינו חיים כהן - 2 כר'
בני ברקתשכ"טלורברבוים, יעקב בן יעקב משהשו"ת רבינו יעקב מליסא

פיוטרקוב Piotrkowתרס"דאריה יעקב בן משה מסמילאשו"ת רבינו יעקב מסמילא
מונקץ' Mukachevoתרע"דאיגרא, משולם בן שמשוןשו"ת רבינו משולם איגרא

ירושליםתש"עמרכז רבני אירופהשו"ת רבני אירופה
ירושלים Jerusalemתרנ"חלוריא, דוד בן יהודהשו"ת רד"ל
ליוורנו,תי"בזמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)שו"ת רדב"ז



שומרוןתשע"חמכון רזי המשפטשו"ת רזי המשפט
תוניס Tunisתר"ע - תרע"דבן נאים, רפאל חיים משה בן ישעיהשו"ת רחמים פשוטים

ורשה Warsawתרכ"זהאלטרכט, יששכר דוב בן נחשו"ת ריב"ן
וילנה Vilnaתרמ"ארידב"ז, רפאל יעקב דוד בן זאבשו"ת רידב"ז

פרמישלה Przemyslתרל"ב - תרמ"הוויטמאיר, מאיר צבי בן גבריאלשו"ת רמ"ץ - 2 כר'
פירט Fuerthתקכ"חלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)שו"ת רש"ל

מונקץ' Mukachevoתר"ס - תרס"השיק, שלמה צבי בן נתןשו"ת רשב"ן - 2 כר'
ניו יורקתשע"ואייזענבערגער, יוסף ישראלשו"ת שבטי ישראל - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"אכהן, שלום בן עזראשו"ת שבע ברכות
בני ברקחש"דולנסקי, יצחק - קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעשו"ת שיח ליצחק
ליוורנו Livornoתרל"חזוראפה, חיים דוד שלמה בן שמואלשו"ת שער שלמה

בני ברקתשל"בשנבלג, שרגא פיביש בן דודשו"ת שרגא המאיר - 8 כר'
ירושליםתשע"ווויינברג, יחיאל יעקב בן משהשו"ת שרידי אש <מהדורה חדשה> - 2 כר'

בני ברקתשע"זשולזינגר, משה בן אלעזרשו"ת תודיעני אורח חיים
ירושליםתשס"חטרביס, דניאל יעקבשו"ת תורת חיים - שבת

יבניאלחש''דשיק, אליעזר שלמהשו''ת בחסידות ברסלב - 6 כר'
ירושליםתשפ''אדרברמדיקר, אברהם יהושע העשילשו''ת הקורונה

חמ''דתשפ''אסופר, נוריאל בן חייםשו''ת טירת הכסף
ונציה Veniceתנ"דמאג'ורו, אברהם פלטיאל חייםשואה ומשואה <קינה על מות רבי שמואל אבוהב>

חולוןחש"דגליקמן, יצחק בן יוסףשואה ותקומה
וילנה Vilnaתרמ"דשילל, אברהם צבי בן יעקבשואל אמת

תל אביבתשס"וחבצלת מאיר, טובי יוסף  (מהדירים)שואל ומשיב <'ילקוט מדרשים'>
נתיבותתשמ"המאזוז, שלמהשואל ומשיב

לבוב Lvovתרכ"ה - תר"ננתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוישואל ומשיב - 27 כר'
בני ברקתשפ"אצוריאל, משה בן יחזקאלשואל ומשיב

בני ברקתש"עקובץשואל ומשיב - 11 כר'
בני ברקתשנ"טכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהשואל ונשאל - 9 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"היפה, שלום אלחנן בן שמעון פרץ הלוישואל כענין
ירושליםחש"דשיינברג, חיים פינחס בן יעקב יצחקשואלים בתשובה

שואלים ודורשים בהלכות יום טוב
חמ"דתשע"טבעילום שםשואלים ודורשים - 6 כר'

ירושליםתשכ"בהרבנות הראשיתשואלין ודורשין בהלכות פסח
תל אביבתשכ"דאונא, יצחקשואלין ודורשין

בני ברקתשע"חוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבשואלין ודורשין - פסח תשע"ח
ניו יורקתשמ"גקויפמאן, צבי בן נתן נטעשואלין ודורשין



ירושליםתש"סשטרנבוך, אליהו חיים בן אברהםשואלין ודורשין
ירושליםתשנ"זשלזינגר, אליהו בן אהרן צבישואלין ודורשין - 10 כר'

תשע"דמכון דעת תורהשואף זורח
ירושליםתשנ"וקול, שמואל בן יהושע קויטשואת יהודי אירפה ופורענויות ישראל בזמננו

ערדחש"דברנד, יצחק בן וולף זאבשוב אשוב אליך
ליוורנו,,תרמ"ו]ג'ארמון, יהודה בן מאירשובה ישראל

אלעדתשס"הגרינברגר, ישראלשובה ישראל - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"ב - תשי"חוויינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגאשובה ישראל - ב

ניו יורק New Yorkתשי"בווייס, שלום הכהןשובה ישראל
בית אלתשע"אמלמד, זלמן ברוךשובה ישראל
סט. לואיס St. Louisתרפ"וסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירשובה ישראל
אשדודתשס"גפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםשובה ישראל

ירושלים Jerusalemתרצ"ארבינוביץ, מנחם מנדל מנכין עמנואל בן אברהם ארשובו אל הבורא, דברי מנחם
בית אלתשנ"טאבינר, שלמה חיים הכהןשובו אלי
בני ברקתשע"בצוריאל, משה בן יחזקאלשובו אלי

ירושליםתשנ"זבן דוד, אליעזרשובו לכם לאהליכם
ירושליםתשנ"המנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהשובו

ירושליםתשס"זסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםשובי השולמית - 11 כר'
ירושליםתשס"אלוגאסי, יעקב ישראלשובי נפשי
אפרתתשס"גרוזנברג, שמעון גרשוןשובי נפשי

ירושלים Jerusalemתרע"איוסף חיים בן אליהושובי שובי השולמית
ירושליםתשס"חפרויליך, אברהם ישראל בן מאירשובי שובי השולמית

בני ברקתש"פדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבשובע שמחות <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתשנ"דלזר, מנחם מנדל בן משה אברהם דודשובע שמחות <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתרע"גבורנשטיין, יחיאל מיכל בן זרחשובע שמחות
אמשטרדם Amsterdamתקכ"חבחיי בן אשר אבן חלאוהשובע שמחות

פיעטרקוב,תרצ"הלזר, מנחם מנדל בן משה אברהם דודשובע שמחות - 5 כר'
ירושליםתשנ"הלקטשובע שמחות - ירח האיתנים

מקסיקותשנ"אדיין, חיים בן אברהםשודא דדייני
ניו יורק New Yorkתש"זגרוסמאן, זאב וולף בן אברהםשווי המלים בתנ"ך

ירושליםתשע"דשן, דודשוחרי השם בהרי הקרפטים
ניו-יורק,תר"ץלווינזון, יעקב בן יהודהשויון הנשים

תל אביבתשכ"הספר קהילהשוינציאן - זכרון לכ"ג קהילות שנחרבו באזור שוינציאן
ירושליםתשע"ואויערבך, אביעזרי זליג בן צבי בנימיןשויתי עזר - 3 כר'

אלעדחש"דמכון כתם אופירשוכן לשבטיו



תשפ"אפורטנוי, שמריהושולחן במדבר
מודיעין עיליתתשע"חלונשטיין, אליעזר בן אלימלך דוד הלוישולחן הקצר

בית שמשחש"דפיירמן, דודשולחן השבת יחד עם הילדים
רכסיםתשע"ומצרפי, שלוםשולחן יוסף

ירושלים Jeruasalemתשנ"בקובץ תורנישולחן מלכים - 4 כר'
ניו יורקתשע"זשוורץ, יעקב ישראל בן צבי הכהןשולחן מסודר - מועדים

קניגסברג Koenigsberתרי"טקארו, יוסף בן אפריםשולחן ערוך  <קניגסברג - 2 כר'
בני ברקתש"עעידן, מנחם בן צמח דניאלשולחן ערוך או"ח <הלכה ומנהג>

בית שמשתשע"זמלכיאל, ישעיה דודשולחן ערוך הרב <רשימת י"ד> - קנח-רטו
ירושליםתש"סמרגלית, נתןשולחן של תורה - 2 כר'

ירושליםתשס"גאוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב - לייזרזושולחן שלמה - 8 כר'
ירושליםתשמ"טצדוק, שלמה בן שלום יעקבשולחן שלמה - 2 כר'
ירושליםחש"דירושלמי, שמואל בן שלום אהרן חייםשולחן שמואל - 4 כר'

ירושליםתשע"גהכהן, ברוך בן ראובןשולחנו של אדם
שילהתשס"והראל, אהרןשולחנו של מקום

בני ברקתשס"חשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוישולחנך גדול משולחנם
ירושליםתשל"בהרשלר, משהשולי האדרת - 2 כר'

ירושליםתשע"באלטר, פינחס מנחם בן אברהם מרדכישולי הגליון - 5 כר'
קרית עקרוןתשע"בבנא, יניבשולי המעיל - 2 כר'
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"ומימון, משהשולי המעיל - נדרים
בני ברקתשע"בפפנהיים, אברהם שמואלשולי המעיל - 2 כר'

בואנוס אירס Buenosתשכ"אדוידוביץ, דודשולן אין פוילן
תל אביבתשכ"טספר קהילהשומלה - יהודי בולגריה קהילת שומלה

חמ"דחש"דספר קהילהשומסק
ירושליםתשס"ושילוני, מיכאל מנחם בן יצחקשומע ומשמיע

ירושליםתשס"בטויב, משה בן יחזקאל צבישומע כעונה - א
בני ברקתשס"הרוט, אהרן בן שמואל יעקבשומר אמונים <מהדורה חדשה>

ירושליםתשנ"חרוט, אהרן בן שמואל יעקבשומר אמונים המנוקד
ווילנא,תרל"ו,אירגאס, יוסף בן עמנואלשומר אמונים - 4 כר'

פיעטרקוב,תרס"ו,וויגודזקי, אליהו בן דודשומר אמונים
אופנבך Offenbachתפ"דמשה בן ישראל מלאנצברגשומר אמונים
מישקולץ Miskolcתש"א - הקד'רוזנפלד, אלישע בן חיים מאיר אהרן הלוישומר אמונים

ירושליםתשכ"דרוט, אהרן בן שמואל יעקבשומר אמונים - 3 כר'
ניו יורקתשי"גהיילפרין, אפרים זלמן בן אלחנן דובשומר אמנים

בני ברקתשע"דשצ'יגל, מאיר בן מתתיהו זאבשומר אמת - 8 כר'



ירושליםתשע"טרז, אלעזר זאב בן בן ציוןשומר דלתות ישראל - מזוזה
בני ברקתשע"זאברהם, יהונתןשומר דרך - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"זבלוי, עמרם בן משהשומר החומות
בני ברקתשנ"ויודייקין, שמואל יצחק גד הכהן (עורך)שומר הפרדס - 3 כר'

ניו יורקתשל"בשולמאן, שמריהו בן פנחס אליהושומר הפתח
ירושלים Jerusalemתשי"זכהן, יחזקאל מירושליםשומר ישראל אחרון - 2 כר'

ברדיוב Bardejovתרפ"דאוירבאך, ישראל מתתיהו בן נחמן זאבשומר ישראל
סטו מרה Satu Mareתש"אאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהשומר ישראל - 2 כר'

מודיעין עיליתתשנ"חישראל, רפאל יהודהשומר מוסר
ירושליםתשס"אאבולעפיא, אברהםשומר מצוה
לבובתרס"דאיזאקסון, ישראל בן חיים יצחקשומר מצוה

ניו יורקתשנ"חשולמאן, שמריהו בן פנחס אליהושומר מצוה - מריש בבירה ב
אלטונה Altonaתר"ו - תרט"זשומר ציון הנאמןשומר ציון הנאמן - 2 כר'

ירושליםתשמ"זהופמן, אברהם יצחקשומר שבת כדת
בילגורי Bilgorajתרצ"גדוד בן אריה ליב מלידאשומר שבת - 2 כר'

ליוורנו,[תרנ"ב]כנאפו, יוסף בן משהשומר שבת
ירושליםתש"משטיינמץ, מרדכי שלמהשומר שבת - 2 כר'
בני ברקחש"דוייס, א. ש.שומר תורה אשרהו

ירושליםתשכ"וקובץשומרי הגחלת
תל אביב,תרצ"חברנשטיין, שמעון גרשון בן רפאלשומרי החומות
חמ"דתשע"חחבורות הבחורים שומרי החומותשומרי החומות
ביתר עיליתתשס"חמכון להוראה ודיינותשומרי טהרה
ירושליםתשע"זשטרוכליץ, יצחקשומרי מצוה

ירושליםתש"עאויערבך, רפאל נתןשומרי משמרת הקודש - 2 כר'
בני ברקתשנ"חבן שמעון, מסעוד בן מנצורשומרי משפט

ירושליםתשמ"טכולל מכון להוראה שע"י מוסדות טשכנובשומרי משפט - 2 כר'
ביתר עיליתתשס"זמכון להוראה ודיינותשומרי משפט

ניו יורקתשע"דגולדברגר, יצחק אהרןשומרי פקודיך - על ערוה"ש הל' פקדון
בית שמשתשס"דאמסלם, יצחק בן אברהםשומרי שבת - א

אלעדתשע"ורוטר, חיים בן אהרן ישעיהשומרים הפקד לעירך
ירושלים Jeruasalemתשע"חמלמד, אברהםשומת נזיקין

ירושליםחש"דפרקוביץ, משהשונה הלכה - מצוות התלויות בארץ
מודיעין עיליתתש"פקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - קולשונה הלכות <תורת המועדים> - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"דקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - טושונה הלכות המבואר - 3 כר'
קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלשונה הלכות על סדר מלאכות שבת



אמשטרדם Amsterdamתקכ"בהלכות גדולות. תקכ"חשונה הלכות
בני ברקתשע"דקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלשונה הלכות - 3 כר'

חמ"דחש"דשוורץ, יוסף בן מתתיהושונה המשפט
ירושלים Jeruasalemתרפ"וליפשיץ, אריה ליבוששועת הארי

פיוטרקוב Piotrkowתרס"זניימאן, יונה איזיק בן יואל דובשועת צדיקים - 2 כר'
ירושליםתשס"זגולדברג, שמואל בן אברהם יוחנןשועתי אליך
בני ברקתשס"טדיין, נסים בן שלמהשועתנו קבל
ירושליםתשע"חמוצפי, בן ציון בן סלמןשופר בציון

קידן Kedainiaiתרצ"איפה, ישראל יעקב בן אברהם הכהןשופר ישראל
ירושליםתש"עגלזרסון, מתתיהושופר של אותיות לשון הקודש

בני ברקתש"סבוצ'קובסקי, משה יוסף בן ישעיהו דודשופר תרועה
בני ברקחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןשופר תרועה

בני ברקחש"דישיבת בית מדרש עליוןשופרא דאורייתא - 3 כר'
ירושליםתשע"אאדמור"י בית באלז'ובשופרא דחנוכה

ירושליםתשע"אשפירא, ישראל בן יהושעשופרא דישראל - 2 כר'
בני ברקתשמ"חליבוביץ, ברוך דוב בן שמואל דוד - שפירא, משהשופרא דמשה

קרית ספרתשס"זפרנקל, אברהם יצחקשופרא דפרשה - 2 כר'
לייקוואודתשמ"בריינמאן, יעקב יוסף בן אריה ליבשופרא דשטרא

לייקוודתשע''זריינמאן, יעקב יוסףשופרא דשעבודא
ירושליםתשס"אבלום, מרדכי הכהןשופריה דאברהם

אלכסנדריה Alexandriתרנ"זאבן-אדהאן, יוסף נסים בן אברהםשופריה דיוסף - 2 כר'
ירושליםתשל"גבירדוגו, יוסף בן דודשופריה דיוסף
Casablancaתש"הכהן, יוסףשופריה דיוסף

חיפהתש"סבירדוגו, יעקב בן יקותיאלשופריה דיעקב <מהדורה חדשה>
אלעדתשע"דזריהן, יעקב חי בן ברוךשופריה דיעקב <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתר"עבירדוגו, יעקב בן יקותיאלשופריה דיעקב
ירושלים Jerusalemתרע"אזריהן, יעקב חי בן ברוךשופריה דיעקב
ליוורנו Livornoתקמ"זמעארך, יעקבשופריה דיעקב
נשרתשע"חאזולאי, חיים יוסף דוד בן מיכאלשופריה דמיכאל

בני ברקתשנ"וספר זכרוןשופריה דרבי אליעזר
חמ"דחש"דבעילום שםשוק ההון הלכה ומעשה

ליקוודתשע"דגרנק, משה זאבשורש וענף
תל אביבתשל"אקום, יהודה  בן חיים שלמהשורש וענף
פרנקפורט דמין Frankתנ"גניימארק, יהודה ליב בן דודשורש יהודה
קרקוב Cracowת'רבינו, יעקב בן יצחקשורש יעקב



סיגט Sighetתרנ"אאלקבץ, שלמה בן משה הלוישורש ישי
ליוורנו Livornoתקס"טשמאמה, שלמה בן יהודהשורש ישי

לבוב Lvovתרי"ח - תרכ"ההורוויץ, טודרוס יהודה זונדל בן יעקב הלוישורש מיעקב - 3 כר'
ירושליםתש"עשפירא, יצחק אלעזר בן ישראלשורשי ישראל

באר שבעתשל"חחדאד, אפרים - ינאי, משהשורשים ביהדות תוניסיה
ירושליםתשנ"דמאמרים ופסקיםשורת הדין - 17 כר'

ירושליםתשס"ושמחת בית סטרופקובשוש אשיש
חמ"דתשס"חמערכת בית צדיקים (באבוב)שושילתא דדהבא
ירושליםתש"עמכון ספרי בית זוועהילשושילתא - 3 כר'
ירושליםתשנ"דולך, שלום מאירשושלת בוסטון
תל אביבתשכ"חזיס, אברהם אבאשושלת הקודש

חמ"דתשע"גמכון תפארת ישראלשושלת חכמי משפחת דוראן
בני ברקתש"נסורסקי, אהרןשושלת ספינקא

לונדון Londonתרצ"גרוזנברג, בצלאל בן יהושע השילשושן בצלאל
ירושליםתשע"טמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכישושן העדות - משפחת בן סוסן

דראהאביטש,תרנ"טקרמר, אשר זליג בן יוסףשושן חוחים
קורץ Koretsתקמ"דמשה בן יעקב (הגולה מקיוב)שושן סודות - 2 כר'

פקש Paksתרס"ג - תרס"הבוסקוביץ, בנימין זאב וולף בן שמואל הלוישושן עדות
אמשטרדם Amsterdamתקט"זבאסאן, אברהם יחזקיה בן יעקבשושן עדות, מכתם לדוד

סאטו-מארע,תרפ"חטובנקין, משה אהרן בן יהודהשושן עמק
ירושלים Jerusalemתשי"טאסט, יעקב בן ברוך צבי הלוישושני יעקב
ורשה Warsawתרמ"בפכמאן, צבי הירש בן משהשושני לקט

ווארשא,תר"םאמשיוויץ, אשרשושנים לדוד
ונציה Veniceתקי"בפארדו, דוד בן יעקבשושנים לדוד - 2 כר'

כזבלנכה Casablancaתרצ"ה - תרצ"וצבאח, דוד בן מסעודשושנים לדוד
קולומיה Kolomyyaתרצ"ג - תרצ"זרייז, דוד בן יהושעשושנים לדוד - 3 כר'

ירושליםשלוש, דוד חיים בן יוסףשושנים לדוד
קניגסברג Koenigsberתר"כאדלמאן, שמחה ראובן בן חיים יהודה ליבשושנים לשר בן חיל העדלמי

זולקוה Zholkvaתקי"חאריה יהודה ליב בן מנחם מקארסטשובשושנים שושן יהדא
בני ברקתשכ"אשושניםשושנים - ספר שני

תל אביב Tel Avivתש"חשנפלד, משהשושנים
ברטיסלבה Bratislavaתרל"זליטש-רוזנבוים, אברהם בן יהודה הלוישושנת אברהם

ירושליםתרכ"בחבשוש, שלום בן יחיאשושנת המלך (צילום כת"י) - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"דתאומים, יוסף בן מאירשושנת העמקים <מהדורה חדשה>

ונציה Veniceשנ"אאלשיך, משה בן חייםשושנת העמקים - 2 כר'



ירושליםתשס"חבחבוט, אליהו בן יהודהשושנת העמקים - 4 כר'
קורץ Koretsתקע"טהורוויץ, משה בן אריה יהודה ליבוש הלוישושנת העמקים

בני ברקתשל"טהלברשטט, יצחקשושנת העמקים - 5 כר'
לובלין Lublinתרמ"דטברסקי, יעקב ישראל בן מרדכישושנת העמקים

ירושליםתשע"אטברסקי, מרדכי דב בן משולם זושא יצחקשושנת העמקים - 2 כר'
ירושליםתשס"בטהרני, אבישי בן יצחקשושנת העמקים - 3 כר'

בני ברקתשנ"טכולל "הלכה ורפואה"שושנת העמקים
ורשה Warsawתקצ"חלורברבוים, יעקב בן יעקב משהשושנת העמקים - על מגילת אסתר

פישל, אלימלך בן ישכר דב הלוישושנת העמקים
בני ברק Bene Berakתשמ"זצישינסקי, רבקה רחלשושנת העמקים

בני ברקחש"דרותם, נתנאל יחזקאלשושנת העמקים - 6 כר'
ניו יורק New Yorkתש"יתאומים, יוסף בן מאירשושנת העמקים - 3 כר'

פרמישלה Przemyslתרמ"בשטיינר, יעקב יששכר בן סינישושנת יעקב על דינא דגרמי להרמב"ן
ליקוואודתש"פביער, יעקב - גיפטר, מרדכישושנת יעקב - קונטרס תכלת מרדכי

בני ברקתשס"זגרנדש, יעקב בן דוב הלוישושנת יעקב - 5 כר'
לבוב Lvovתקצ"ט - תרכ"גהורוויץ, מנחם מנדל בן ישראל יעקב יוקלשושנת יעקב - 3 כר'
ליוורנו Livornoתקנ"ביעקב בן מרדכי מפולדהשושנת יעקב - 2 כר'

ברדיטשוב Berdichevתרס"ביעקב בצלאל בן פינחסשושנת יעקב
תש"פישיבת טפחותשושנת יעקב - קובץ

ירושליםתשנ"אלשינסקי, חיים דב בן יעקב יוסףשושנת יעקב
לייקוואודתש"פעהרענפעלד, יעקב בן יצחקשושנת יעקב
ניו יורק New Yorkתרפ"זפרידרמאן, זלמן יעקב בן ברוך מרדכישושנת יעקב
זולצבך Sulzbachתק"חקמחי, יעקב בן שמואלשושנת יעקב

טורונטותש"עקנר, מרדכי יהודה בן ישראל הלוישושנת ישראל - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"דכהן, ציוןשושנת ציון

אזמיר Izmirתרכ"אטאריקה, חזקיה שמואל בכורשותא דינוקא
מודיעין עיליתתשע"הארלנגר, נפתלי בן אברהם חייםשותא דשמעתתא

חמ"דחש"דיעקובוביץ, שמואלשותפות בשכר לימוד התורה
חמ"דחש"דאייזנשטיין, אברהם חייםשותפות עם הנכרי
ניו יורקתשע"ושטינמץ, אשרשותפים ושכנים

ירושליםתשע"אמנדל, מלכיאלשחורות כעורב - זבים
קרית ספרחש"דחורוז'ינסקי, שמואל בן חיים בצלאלשחיטה ברורה - שחיטה וטריפות

מודיעין עיליתתשס"חעזר, יאיר בן בנימיןשחיטה כהלכתה
ארצות הברית Unitedתרצ"טקליין, נתן נטעשחיטות ובדיקות ותמונת ריאה

זולקוה Zholkvaתקכ"גנתן בן יום טוב ליפמאן מזולקוואשחיטות ובדיקות עם הגהות אמרי טוב



זולקוה Zholkvaתנ"גיהודה בן יחזקאל מאוסטראהשחיטות ובדיקות עם הגהות בית לחם יהודא
פרג Pragueתקנ"וווינטרניץ' בנימין וואלף בן מאירשחיטות ובדיקות עם הגהות גבול בנימין
אמשטרדם Amsterdamתק"סאיילנבורג, יעקבשחיטות ובדיקות עם הגהות גבול ישראל

הנאו Hanauתע"בווייל, יעקב בן יהודהשחיטות ובדיקות עם הגהות מהרר"ץ ומאכלת אברהם
ונציה Veniceשס"אווייל, יעקב בן יהודהשחיטות ובדיקות עם הגהות מהרש"ל

זולקוה Zholkvaתקכ"זווייל, יעקב בן יהודהשחיטות ובדיקות עם הגהות מכתב מאליהו
פרנקפורט דאודר Franתק"בווייל, יעקב בן יהודהשחיטות ובדיקות עם פירוש אהל ישראל
אמשטרדם Amsterdamתקכ"בלאווסיץ, אברהם בן פנחסשחיטות ובדיקות עם פירוש באר אברהם

בזל Baselשע"אווייל, יעקב בן יהודהשחיטות ובדיקות - 3 כר'
קושטא Istanbulש"אטיוולי, מרדכי בן אברהםשחיטות ובדיקות
מנטובה Mantuaשי"וווייל, יעקב בן יהודהשחיטות - 2 כר'

בני ברקתשס"אאפשטיין, אלעזר דוד - גרבוז איתמרשחיטת חולין - 2 כר'
קרית ספרחש"דבעילום שםשחיטת קדשים - זבחים

חמ"דתשס"טאדרי, אליהו אריאלשחר אהללך א
חמ"דחש"דאדרי, אליהו אריאלשחר אהללך ב
חמ"דחש"דאדרי, אליהו אריאלשחר אהללך ג

חמ"דחש"דאדרי, אליהו אריאלשחר אורך - 2 כר'
חמ"דתש"סספר זכרון לבחור שחר ארנןשחר אורך

ניו יורקתשי"חאשעראוויטש, מ.שטעט און שטעטלעך אין אוקראינע - 2 כר'
ירושליםתשע"זווילגער, משה בן דוד יהודה לייבלשטר הכתובה
רכסיםתשע"האברכי כולל אור לציון רכסיםשטר פרוזבול
רכסיםתשע"וכולל אור לציוןשטר קים ליה

רכסיםתשע"חאברכי כולל אור לציוןשטר תפיסה - בבא מציעא פ"א
רמתגןתשס"טפרי, שי אברהםשטרות והסכמים כמשקפים פתרונות לבעיית הריבית

מודיעין עיליתתשע"ופזריני, דודשטרי בירורין
לייקוודתשע"חשטויבר, אהרון בן ברוךשטרי הדיוטות בשבת
רמת גן Ramat Ganתשנ"הריבלין, יוסף יהושע בן שמואלשטרי קהילת אליסאנה

ירושלים Jerusalemתש"ייעקובזון, חיים יהודה בן אברהם דודשטת החנוך
ירושליםתשנ"זכהן, אליהו יוסף שאר ישוב בן דודשי כהן - 2 כר'
תל אביב Tel Avivמהדורה ראשונה תשט"ורוטנברג, יחזקאלשי לבר - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשל"זמלאכי, צבי - דוד, יונהשי להימן
תל אביבתשל"ויהלומי (דימנט), שלמה בן יוסף חייםשי לחגים ומועדים וחמש מגילות

ירושליםתשע"אערנפלד, יחזקאל שרגאשי ליהושע
ירושלים Jerusalemתש"והתלמי, יהושע בן ישראלשי לימי הפורים

תל-אביב,תשט"זאביעד (וולפסברג), ישעיהו בן דודשי לישעיהו



בני ברקתשע"הבורנשטיין, שמואל יעקב בן יששכר דבשי למורא - ביאורי תפילות הימים הנוראים
ג'רבהתשט"וגנאסייה, יוסף בן דודשי למורא - 2 כר'

ורשה Warsawתרל"וגרוסברג, יצחק ליב בן אלכסנדר סנדרשי למורא
בני ברקתשע"חגריינימן, ישראל בן יצחק דודשי למורא - שבת, עירובין

פיוטרקוב Piotrkowתרע"בהאגרמאן, משה יואל בן יעקב שלמהשי למורא
ירושלים Jeruasalemתש"עויזנפלד, שמעון יוסף הכהןשי למורא - תיקון הכללי

תוניסתר"ץזרקא, שלמה בן שלום - צרמון יהודה בן מרזוקשי למורא - בראשית
חמ"דתש"פלזר, שי בן שלמהשי למורא
ניו יורקתשס"זפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןשי למורא
אדעסא,תרל"גקאצנלנבוגן, אברהם יצחק שמחה בן שמריהשי למורא
טבריהחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןשי למורא
ירושליםתשס"גשבתאי, יוסף בן מאיר יצחקשי למורא
שלוניקי Salonikaתי"גשבתי בן יונהשי למורא
חולוןתשנ"השעשוע, חייםשי למורא

ירושליםתשע"השרביט, שמעון יעקבשי למורה - ביאור כלומר של רש"י
ירושליםתשמ"חקונטרס זכרוןשי למזכרת

ירושליםתשכ"גמלר, אלימלך בן שמעון יוסףשי למלך - 3 כר'
ירושליםתשנ"אמלר, שמעון יוסף בן אלימלךשי לתורה - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"הויזנפלד, שמעון יוסף הכהןשי עולמות
אשדודתשע"וגאגולאשוילי, יעקב שלמה ידידיה חיים בן אברהםשי"ח יעקב

תשפ"ארביץ, שמשון יחיאל בן אברהםשי"ר ליום השמיני
מעלה אדומיםתשס"דאסופת מאמריםשיבוט גנטי

ירושלים Jeruasalemתש"עחשין, אליעזר בן יוסף צבישיבולים - 12 כר'
ירושלים,תש"דווילנסקי, מרדכישיבת היהודים לאנגליה

בני ברקתשע"חבורנשטיין, שבתי בן מנחם מענדלשיבת ישורון
תל אביבתשע"חאליאסי, שלוםשיבת ציון - איכה

תל אביבתרצ"גבארו, ישעיה בן בן-ציוןשיבת ציון
בני ברקתשס"הבוגנים, ציון שמעוןשיבת ציון - 2 כר'

ניו יורקתשע"אבלום, בן ציון בן עמרםשיבת ציון
חמ"דתשס"זבעילום שםשיבת ציון
ג'רבה Djerbaתש"גכהן-יהונתן, ציון בן שושן מג'רבהשיבת ציון
ורשה Warsawתרמ"אלאנדא, שמואל בן יחזקאל הלוישיבת ציון

ירושליםתשע"דלובאן, יוסף דובשיבת ציון - 7 כר'
ירושליםתש"פמוצפי, בן ציון בן סלמןשיבת ציון - 2 כר'

הר ברכהתש"ססלוצקי, אברהם יעקבשיבת ציון



ניו יורקתש"זפאלאנסקי, יעקב שמואלשיבת ציון
ווארשא,תר"ס,שיבת ציוןשיבת ציון - 3 כר'

ירושליםתשס"טגולובנציץ, שלמה בן יצחקשיג ושיח בנביאים - 4 כר'
ירושליםתשס"זגולובנציץ, שלמה בן יצחקשיג ושיח בנישואין

מונטריאולתשע"במייזעלס, אברהםשיגרא דלישנא
ניו יורקתשל"דספר קהילהשידלאווצה (שידלובצה)

ישראלתשמ"דספר קהילהשידלובצה
שלוניקי Salonikaתקע"דאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהשיורי ברכה
ורשה Warsawת"ראשכנזי, אלחנן בן שמואל זאנווילשיורי לקט

לודתשס"המונסונייגו, אברהםשיורי מצוה - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"האילן, מרדכי בן יעקב דודשיורי עירוב

סאיני Seiniתרפ"גצינץ, אריה ליב בן משהשיורי קומץ המנחה - 3 כר'
תל אביבתשכ"גארליך, מיכאלשיח אבות

בני ברקתשס"הבהרי"ר, אברהם בן טוביהשיח אברהם - 12 כר'
אלעדתשס"זשמש, אברהם בן עזיזשיח אברהם - 2 כר'

ירושליםתשנ"אפרטיג, אהרן יהודהשיח אהרן
ירושלים Jeruasalemתשע"הגולדשטין, אליהו בן מרדכישיח אליהו - 2 כר'
ירושליםחש"דוילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאלשיח אליהו - 7 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"וזיכרמן, אליהושיח אליהו
ברוקליןתשע"דרבינוביץ, אליעז חיים מיאמפאלישיח אליעזר החדש <מהדורה חדשה>

ברוקליןתשס"דרבינוביץ, אליעזר חיים מיאמפאלישיח אליעזר החדש
בני ברקתשנ"טברויער, אליעזר בן אברהםשיח אליעזר

ווילנא,תרס"ו,רונין, אליעזר בן שמואלשיח אליעזר - 2 כר'
הרצליהתשנ"הלאבא, אלעזר צבי בן בנימין מאירשיח אמונה
בני ברקתשנ"אליבוביץ, יצחק בן אפריםשיח אפרים

בני ברקתשס"דדיין, נסים בן שלמהשיח אש
בני ברקתשס"טסנדומירסקי, שמעוןשיח בחוקיך - 3 כר'

חמ"דתשס"דקובץשיח בני חיל
ירושליםתשע"אמובשוביץ, ישראל בן שמואל דוד הלוישיח בשדה - 2 כר'
ניו יורקתשס"חרוזנמן, רפאל יוסף בן מרדכישיח בשמים - פורים

חמ"דתשע"זהלל, דודשיח דבר - 2 כר'
ירושליםתשע"גגבאי, דוד בן יוסףשיח דוד - 2 כר'

בני ברקתשס"דמינצר, חיים דוד בן יצחק זאבשיח דוד
לונדוןתשס"חשטרן, אלעזר אלימלך בן חיים דוד יששכרשיח דוד
בני ברקתשמ"טשפירא, אליעזר דוד בן יוסףשיח דוד



בני ברקתשע"ושפירא, דוד דב בן שלמה חייםשיח דוד - 2 כר'
ירושליםתשס"חקצבורג, אוריאל צבי בן ישראל חיים הכהןשיח האורים
ביתר עיליתתשע"זרובין, מרדכי בן נפתלישיח ההלכה
רחובותתשס"אאקדע, חיים בן ישראלשיח החיים

תל אביבחש"דחירארי, שמעון בן אברהם (עורך)שיח הכהן, ויעל יוסף
ירושליםתשע"זרובין, ישעיה בן שמואל צבישיח הלוי - 3 כר'

ירושליםתשנ"דשטרנפלד, אליעזר בן גבריאלשיח הלכה - 3 כר'
בני ברקתשע"וקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלשיח המנחה - מנחת חינוך

בני ברקתשע''זקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלשיח הנחמה
בני ברקתשע''גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלשיח הסוכות
בני ברקתשע"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלשיח הפסח

בני ברקתשע"טפרומר, אריה צבי בן חנוך הנדלשיח השדה <מהדורה מחודשת> - ב
שקלוב Shklovתקמ"זאליעזר בן מאיר הלוישיח השדה
לובליןת"האליעזר בן שמואל (איש צבי) מאפטהשיח השדה
פקש Paksתרע"דדייטש, אליעזר חיים בן אברהםשיח השדה
פירט Fuerthתצ"זיהודה ליב בן יצחק מפיורדאשיח השדה

ירושליםתשכ"אפרג, יצחק אייזיק בן שמעון הלוישיח השדה - 5 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גפרומר, אריה צבי בן חנוך הנדלשיח השדה

בני ברקתשל"זקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלשיח השדה - 2 כר'
ירושליםתשנ"ובן דוד, אליעזרשיח השירה על שיר השירים - 3 כר'

בני ברקתשע"הקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - שטשיח השמיטה
בני ברקתשע"אזכאי, ירון מרדכישיח התורה

בני ברקתשס"זתשובות הגר"ח קנייבסקישיח התורה - 3 כר'
בני ברקתש"סשק, יוסףשיח התלמוד - 5 כר'

ירושליםתשס"גאוסף חידושי תורה ממשפחת שווארץשיח זקנים
חמ''דתשפ''אמלין, חייםשיח חיים
ניו יורקתשס"טפראגר, ישראל חייםשיח חיים

חמ"דתשס"ושניידר, אליעזר חיים בן אורישיח חיים - 3 כר'
בני ברקתשנ"חכהן, יוסף שמואל בן ראובן יהושעשיח חיל

בני ברקתשנ"זרוט, אליעזר בן חיים דובשיח חכמה - 9 כר'
תל אביב Tel Avivתשכ"דלעוויטאן, שלמה יהודה ליב בן בן ציון יעקב הלוישיח חן

בני ברקתשע''דקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלשיח חנוכה ופורים
ניו יורקתשע"זאיגוד זרע יצחק אמשינובשיח חסידים - אמשינוב - וורקי

אור עקיבאחש"דבלנרו, יוסףשיח טהרה
רכסיםתש"פשכטר, יצחק בן שמואל אליהושיח טהרה



ירושליםתשע"חרפפורט, יהודה אריה בן יצחק הכהןשיח יהודה - 51 כר'
ישראלחש"דגינסברגר, יהושע בן חזקיהו שרגאשיח יהושע

ניו יורקתשע"גשלזינגר, אליעזר יום טוב ליפאשיח יום טוב - 3 כר'
בני ברקתשס"זרוט, יוסף הכהן - שטיין, מנחםשיח יום

אור עקיבאתשע"ובלנרו, יוסףשיח יוסף - 4 כר'
רכסיםתשע"אפוגל, יוסף זונדל בן שמשוןשיח יוסף - 4 כר'
בני ברקתשס"ארוט, יוסף בן יצחק אייזיק הכהןשיח יוסף - 8 כר'

ירושליםתשס"זטברסקי, יוחנן בן דוד מרדכישיח יחוננו
בני ברקתשע"דוויס, יעקב יוסף בן ישראל חייםשיח יעקב יוסף

אופקיםתשס"טבלוי, יעקב דוב בן יוסף חייםשיח יעקב - 2 כר'
אשדודתשע"בגאגולאשווילי, יעקב בן אברהםשיח יעקב

פתח תקוהתשס"אמרקביץ, יעקב בן שבתישיח יעקב - 2 כר'
מקסיקותשס"טקצין, יעקב שאולשיח יעקב - 6 כר'
בני ברקתש"פרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןשיח יעקב - תש"פ

ירושליםתש"סחבר, יצחק איזיק בן יעקבשיח יצחק <מהדורה חדשה>
חיפהתשע"וחיות, יצחק בן אברהםשיח יצחק <מהדורה חדשה>
ברוקליןתשנ"היצחק בן שמואל הלוי מפוזנאשיח יצחק <מהדורה חדשה>

אשקלוןתשל"דמילר, אליעזר יצחקשיח יצחק באוש"ר
ירושליםתשע"ויאקאב, יצחק אליעזרשיח יצחק וילקוט אליעזר - 3 כר'
ירושליםתשס"גיאקאב,יצחק אליעזרשיח יצחק וילקוט אליעזר - 4 כר'

חמ"דחש"דפאפו, אליעזר בן יצחקשיח יצחק פלא יועץ
תשמ"אאלמליח, יצחקשיח יצחק
ירושלים Jerusalemתרפ"גאלפייה, יצחק בן יעקב חיים ישראל רפאלשיח יצחק

ירושליםתשל"הבוכריס, יצחק בן שאולשיח יצחק - 4 כר'
ירושליםתשס"זבורודיאנסקי, יצחק ירוחם בן אפרים נחוםשיח יצחק - 5 כר'

ירושליםתשס"דבן זכרי, יצחק בן משהשיח יצחק
חמ''דחש''דבעילום שםשיח יצחק

בצרי, יצחק בן דודשיח יצחק - 7 כר'
פיעטרקוב,תרנ"אגאנדמאן, חיים יצחק בן יעקב אליעזרשיח יצחק
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"בגוטקינד, אברהם יצחק בן משה מאיר הלוישיח יצחק
ורשה Warsawתרפ"חגרינברג, יצחק דוב בן דוד יהונתןשיח יצחק
לבוב Lvovתרמ"בהאלברשטאם, יצחק בן חייםשיח יצחק
ניו יורק New Yorkתרפ"ווואלטמאן, יצחק בן אהרןשיח יצחק

סט. לואיס,תר"ץ]וורנה, יצחק בן אברהם מרדכישיח יצחק - 2 כר'
קידן Kedainiaiתרצ"טחבר, יצחק איזיק בן יעקבשיח יצחק - 2 כר'



ירושליםתשס"גחדאד, יצחקשיח יצחק - 2 כר'
לבוב Lvovתרס"החיות, יצחק בן אברהםשיח יצחק
פודגורזה Podgorzeתר"סחיות, יצחק בן צבי הירששיח יצחק
ורשה Warsawתרפ"חיוסטמאן, חיים יצחק איזיק בן יעקב אריהשיח יצחק
פירט Fuerthתקמ"איצחק בן יוסףשיח יצחק

פראג,,שפ"ח]יצחק בן שמואל הלוי מפוזנאשיח יצחק - 2 כר'
בני ברקתשע"זכולל שיח יצחקשיח יצחק - יבמות
רמת גןחש"דמני, אליהו בן סלימאןשיח יצחק - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"כ - תשכ"אנוניס-ואיס, יצחק יוסף בן יעקבשיח יצחק - 3 כר'

וילנה Vilnaתרס"הפלוטקין, יצחק אלחנן הנדל הכהןשיח יצחק
ירושליםתשנ"זפרידמן, יצחק בן יעקב מהוסיאטיןשיח יצחק
ירושלים Jerusalemתשי"דרבינוביץ, יוסף יצחק בן חיים דובשיח יצחק

ירושלים Jerusalemתרנ"דרפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודה ליבשיח יצחק - כליל תפארת
ישראלתש"משביב, יהודה  (עורך)שיח יצחק

רכסיםתשס"חשכטר, יצחק בן שמואל אליהושיח יצחק - 3 כר'
לבוב Lvovתרכ"ט הק'שמלקס, יצחק יהודה בן חיים שמואל שמלקהשיח יצחק

בית שמשתשפ"אנחמני, נסים ישראל בן אלישע מכלוףשיח ישראל - 2 כר'
ירושליםתשס"חקנריק, ישראל אליעזרשיח ישראל - 2 כר'

בני ברקתשל"גכהן, אליעזרשיח כהן - 3 כר'
בני ברקתשס"זעוזיאל, יעקב בן מנחםשיח מנחם - 5 כר'

ירושליםתשנ"ויצהרי, מרדכי בן צדוקשיח מנחמים
בני ברקתשנ"והוכרמן - מוריה, פנחס  בן יהודה זאב - מרגלית, ישיח מרדכי - קול יעקב

קרית ספרתשס"חווייסמאן, מרדכי אליעזר בן שמואלשיח מרדכי
ירושליםתשע"הקוקיס, מרדכי בן פסחשיח מרדכי - 3 כר'

ניו יורקחמ"דפיוואוויץ, משהשיח משה
ירושליםתשל"דקראוס, משה אליעזרשיח משה
בני ברקתשס"גשורצברט, יעקב בן שמחה יוסף הכהןשיח משפט
ירושליםתשס"חרבינוביץ, נחום אליעזר בן איתמרשיח נחום
נחליםתשע"טמוסדות ביאלאשיח נחלים
ורשה Warsawתרכ"דיעקב חיים בן יוסף יצחקשיח סופר

כהנא, אליעזר בן ראובןשיח ספונים - 5 כר'
לייקוואדתשע"זקוטלר, יוסף חיים שניאור בן אהרןשיח ערב <חידושי רבי שניאור> - 8 כר'

בני ברקתשס"אשרעבי, יהודה בן חייםשיח פינו - 3 כר'
בילגוריי,תר"ץ-תרצ"זחאסקלברג, ישעיהו בן שאול יעקבשיח פקדיך - בראשית

ירושליםתשס"אישיבת מירשיח פקודיך



לונדון Londonתשט"ופרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליבשיח צבי - 2 כר'
חמ"דחש"דהלחמי, דוד בן שמואלשיח צדיקים

ניו יורקתשס"טמכון בחיי משהשיח צדיקים - יומא דהלולא
ניו יורקפרידמן, חיים יוסף הלוישיח צדיקים - 11 כר'

ירושליםתשע"דסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםשיח ציון
ירושליםתשנ"זגרילק, משהשיח שבים
תש"סגלער, אבישישיח שדה
ירושליםתשנ"חמונק, שמואל דוד בן רפאל שלום שאול הכהןשיח שדך
ירושליםתשנ"דברויאר, זאב זכריהשיח שולחן

ירושליםתשנ"בישיבת כתר שושניםשיח שושנים - 4 כר'
ירושליםתשס"חרוטלוי, אליעזר שלום בן ירוחם הכהןשיח שישים

חמ"דתשע"חברוינר, שלום אליעזרשיח שלום - פורים
ירושליםתשס"ורוטלוי, אליעזר שלום הכהןשיח שלום
ניו יורקתשע"גהלברשטאם, שלמהשיח שלמה
ירושליםתשע"דטולידאנו, שלמה מאיר בן שמואלשיח שלמה
ברטיסלבה Bratislavaתרע"זקלוגר, שלמה בן אברהם בנימיןשיח שלמה

בני ברקתשע"דקנייבסקי, שלמה בן שמריהו יוסף חייםשיח שלמה - על הש"ס
ראשון לציוןתשס"גטולידאנו, שמואל בן אברהםשיח שמואל - דיני שליח ציבור

ירושליםתשס"ורוטנברג, שמואל בן הללשיח שמואל - 2 כר'
ירושליםתשע"גרוטנברג, שמואל בן הללשיח שמועות

ביתר עיליתתשס"אוכטפוגל, משה אליעזר בן יהושע בצלאלשיח שפתותינו
ירושליםתשנ"דוייצהנדלר, אברהם נחמן שמחהשיח שרפי קודש <ברסלב> - 5 כר'

ורשה Warsawתרפ"ג - תרצ"אראקוץ, יועץ קים קדיש בן יהושע השילשיח שרפי קודש - 8 כר'
בני ברקתש"ןכולל קרלין סטוליןשיח תורה - 2 כר'

ירושליםתשע"טטשזנר, יהודהשיח תפילה
חמ"דחש"דכהן, אברהם ישראלשיח תפלה
ירושליםתשנ"טקובץשיח תפלה
רחובותתשמ"גקובץ תורנישיח - ב

פרג Pragueתק"סייטלש, ברוך בן יונהשיחה בין שנת תק"ס ובין שנת תקס"א
ירושליםתשע"דשטרנפלד, דוד יעקבשיחה נאה

ניו יורק New Yorkתר"צשניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב ברשיחה של כ"ק אדמו"ר
מונקץ' Mukachevoתרס"גזאקהיים, שמעוןשיחה תמימה

ירושליםתשע"זבקשי, מאיר - בקשי דורון, אליהושיחו לאמי - ר"ה והפיוטים
לוי, דודשיחות בנושא שלום בית וחינוך - 2 כר'

לוי, דודשיחות בנושאי חינוך - 2 כר'



חמ"דחש"דטאו, צבי - חייקין, יוסישיחות בעת מלחמה
חמ"דחש"דקלופט, חיים בן יואלשיחות הגר"ח קלופט - 6 כר'
חמ"דתשע"גבעילום שםשיחות הגר"ש ברעוודה זצ"ל

בני ברקתשע"וברעוודה, שלמה - איזק, תומר (עורך)שיחות הגר"ש ברעוודה - 11 כר'
בני ברקתשי"דדסלר, אליהו אליעזרשיחות הגרא"א דסלר - ב

בני ברקתשפ"אלנג, מנחםשיחות הדרכה לישיבות גדולות
ירושליםתשע"חסולובייצ'יק, יצחק בן יוסף דובער הלוישיחות הכנה לר"ה ויוה"כ

בני ברקתשס"ולנג, מנחםשיחות המשגיח
ירושליםתש"עפינקל, נתן צבי בן משהשיחות הסבא מסלבודקה <מהדורת הרב יקותיאל כהן> 

תל אביב Tel Avivתשט"ופינקל, נתן צבי בן משהשיחות הסבא מסלבודקה
ירושליםחש"דשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץשיחות הר"ן <המנוקד>

ירושליםתשנ"השטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץשיחות הר"ן
תל אביבתשל"טנריה, משה צבי בן פתחיהשיחות הראי"ה
ירושלים Jeruasalemתשע"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן - נריה, משה צבשיחות הראי"ה

טבריהתשס"הקוק, איסר דב בן נחום הכהןשיחות הרב דב קוק
ירושליםתשע"גכהן, זמירשיחות הרב זמיר כהן - האדם ועולמו

ירושליםתשנ"גקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןשיחות הרב צבי יהודה - 24 כר'
ירושליםתשס"וזילברברג צבי מאירשיחות התחזקות  - דיון לכף זכות
ירושליםתשס"הרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןשיחות התעוררות - ימים נוראים

ירושליםתשל"דהורביץ, שמואל בן ישעיהשיחות והתעוררות
בני ברקתשנ"זהגר, משה יהושע בן חיים מאירשיחות ומאמרי קודש - 2 כר'

בני ברקתשי"דדסלר, אליהו אליעזרשיחות ומאמרים
ירושליםתשל"וברמן, יעקב בן יחזקאל מאירשיחות ופרקי זכרונות

בני ברקתשס"דוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבשיחות ושיעורי המשגיח - 6 כר'
לונדון,תרפ"זיעבץ, זאב בן זוסמאןשיחות ושמועות מני קדם

ניו יורקתשע"זקטן, יוסף אליעזר ליבר בן ארון אריהשיחות חביבין
מרגיטה Marghitaתש"זמושקוביץ, צבי בן זאב מאירשיחות חולין של ת"ח החדש

באר שבעתש"ענזרית, אורן בן דודשיחות חיזוק - 5 כר'
ירושליםתשע"זצדקה, משה בן יהודהשיחות חיזוק - אלול -תשרי

בני ברקתשס"זאינפלד, נתן חייםשיחות חיים
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דברייטשטיין, שלמה זלמן בן יוסף עזראשיחות חיים

ירושליםתשנ"חקראנגלאס, דודשיחות חכמה ומוסר - 4 כר'
תל אביב Tel Avivתרצ"חמרגליות, ראובן בן משהשיחות חכמים - 2 כר'

ווארשאתרפ"וסיפורי צדיקיםשיחות חכמים
סטו מרה Satu Mareתרצ"שטרן, אלימלך זאב בן טוביה ליבשיחות יקרים



חמ"דתש"ערודרמן, יעקב יצחק הלוי - אסקוויץ, אברהם ראובשיחות לוי
קרני שומרוןתש"עהלוי, יצחקשיחות לספר - 2 כר'
ישראלתשמ"טנבנצל, אביגדר יחזקאל הלוישיחות לספר - 5 כר'

ירושליםתשע"דבנדר, לוי יצחקשיחות מהרלוי"צ
ירושליםתשנ"אשיק, אליעזר שלמהשיחות מוהרא"ש - 15 כר'
אשדודתשס"אבמנולקר, שמשון בן אליהושיחות מוסר דעת ותבונה

גבעת עדהתשנ"זשינפלד, יהודהשיחות מוסר ומאמרים על הסה"ק לקו"מ מיוסדים - 2 כר
חמ"דתשס"ושינפלד, יהודהשיחות מוסר על לקו"מ

ניו יורקתשנ"אבירנבוים, מיכלשיחות מוסר - 2 כר'
לייקוואודתשל"טווכטפויגעל, נתן מאירשיחות מוסר
חמ"דתשנ"הזליבנסקי, חיים נפתלי הירץשיחות מוסר

בני ברקתשס"וגעשטעטנר, נתן בן עמרםשיחות מלוה מלכה - 4 כר'
ווארשא,תרמ"ז,יעבץ, זאב בן זוסמאןשיחות מני קדם
ליקוודתשס"טוינברג, מרדכישיחות מרדכי

בני ברק Bene Berakתשמ"חפוברסקי, יהושע דוד בן שלוםשיחות מרן ראש הישיבה
בלטימורתשע"חרודרמאן, יעקב יצחק בן יהודה ליב הלוישיחות עבודת לוי

קרית אונותשנ"דערוסי, רצון בן יוסף הלוישיחות על אחדות ישראל
חמ"דחש"דנוביק, טוביהשיחות על פסח ויציאת מצרים

ירושליםתשנ"ואבינר שלמה - חסדאי משהשיחות עם הרב שלמה אבינר - 3 כר'
ירושליםתשנ"חחסדאי משהשיחות עם הרב שלמה אבינר - ג
ירושליםתשס"חדברי ימי הישיבה הק' ויזניץשיחות קודש ופרקי זכרון - ויזניץ

ירושליםתש"סרוט, אהרן בן שמואל יעקבשיחות קודש
תל אביב Tel Avivתש"כמאיר, זאב דוב אלטר בן ישראל הלוישיחות רא"ם

ירושליםתשע"חפינקל, נתן צבי בן אליהו מאירשיחות רבי נתן צבי - 2 כר'
ניו ג'רסיתשס"זגרוזובסקי, רפאל ראובןשיחות רבי ראובן

ירושליםתשס"גפינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהםשיחות רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל - 8 כר'
רושליםתשע"דזילבר, מיכלשיחות שובבי"ם

תל אביב Tel Avivתשי"א - תשט"זשוומר, שמואל בן דוד ליבשיחות תלמידי חכמים - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"גאלינר, אליעזרשיחות

טבריהתשס"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןשיחות - שבועות
חמ"דתש"פגייזלר, אליעזרשיחי עליך - 3 כר'

בני ברק Bene Berakתשע"ושוורץ, יצחק שמואלשיחת אבות
בני ברקתשע"זאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהשיחת בין השמשות

בני ברקתשע"הכהן, דקלשיחת דקלים - 4 כר'
ירושליםחש"דזילבר, ירמיהו בן יחיאל אברהםשיחת הנפש



ירושליםתשע"דלייפניקר, דוד יחיאלשיחת הסופר - ועלהו לא יבול
מונקץ' Mukachevoתרס"טאיטינגא, אברהם בן יונה הלוישיחת חולין של ת"ח החדש

לובלין Lublinתרפ"חשלז, צבי בן בן-ציוןשיחת חולין של ת"ח
ירושליםתשל"זקראנגלאס, דודשיחת חולין של תלמידי חכמים

ירושליםתשע"הבן דוד, אמתישיחת חולין
פרנקפורט דאודר Franתקל"טמנחם מנדל בן צבי הירש מראווא רוסקהשיחת חולין

ירושליםתש"פבצרי, יצחק בן דודשיחת יצחק - 3 כר'
קנדהתשע"ודונסקי, יצחק הכהןשיחת יצחק

הר ברכהתש"סרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןשיחת מלאכי השרת <מהדורת הר ברכה>
לובלין Lublinתרפ"זרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןשיחת מלאכי השרת

ניו יורקתשס"חרוזנמן, רפאל יוסף בן מרדכישיחת פה - פסח
בני ברקתשע"הכהנא, צבי בן יצחק הכהןשיחת צבי - שביעית

ירושליםתש"פקאהן, דוד בן אברהם יצחקשיחת קודש לכותבי הדא"ח
ירושליםתשס"והיילפרין, אלחנןשיחתן של עבדי אבות - 2 כר'
בני ברקתשנ"אהפטקה, דב בעריש (מהדיר)שיטה לא נודע למי - קידושין
ניו יורקתשנ"אציננער, גבריאל (מהדיר)שיטה לא נודע למי - קידושין

ירושליםתשמ"דשיטה לא נודע למי עם הערות: זק"ש, ניסן מאיר פשיטה לא נודע למי - קידושין <מהדורת הרב זק"ש>
תל אביבחש"דחיים בן שמואל בן דוד, מטודילה - פרץ בן אליהו משיטה לבעל הצרורות - תענית - תוספות רבינו פרץ ברכו

ניו יורקתשל"דחש"משיטה לחכמי איוורא - נזיר
ירושליםתשכ"ונסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)שיטה לר"ן

ירושליםתשס"דאשכנזי, בצלאל בן אברהםשיטה מקובצת <החדש> - 6 כר'
ירושלים Jeruasalemחש"דאשכנזי, בצלאל בן אברהםשיטה מקובצת <מכון מירב> - 12 כר'
ניו יורקתשנ"זאשכנזי, בצלאל בן אברהםשיטה מקובצת <עם הערות> - כריתות

ניו יורק New Yorkתר"ע - תרפ"וגוטה, בנימין ברוך בן אברהם יהושע השלשיטה מקובצת החדש - 2 כר'
ניו יורקתשכ"ושטייף, יונתןשיטה מקובצת החדש - ברכות

ירושליםתשמ"חאגמאתי, זכריה בן יהודהשיטה מקובצת הנר - בבא בתרא
ניו יורקתשכ"וגרשוני, יהודה בן גרשון יצחקשיטה מקובצת לפסחים - 3 כר'

בני ברקתשס"השיינין, שמעון בן נחום - שיינין, אברהם בן נחוםשיטה מקובצת על כל תלמוד ירושלמי - 3 כר'
ירושליםתש"עאגמאתי, זכריה בן יהודהשיטה מקובצת קדמון - ספר הנר

בני ברקתשל"האשכנזי, בצלאלשיטה מקובצת קדשים <מהדורת הרב אילן> - 9 כר'
מודיעין עיליתתשע"באלקובי, שלום (עורך)שיטה מקובצת - 3 כר'
מודיעין עיליתתשס"באלקובי, שלום - סלושץ, ישראל חיים (עורכים)שיטה מקובצת - 2 כר'

בני ברקתשס"דאשכנזי, בצלאל בן אברהם - גולדשטוף, יאיר (עורשיטה מקובצת - כריתות
ניו יורקתשי"דאשכנזי, בצלאל בן אברהם. מיוחס לו - שטרן, מששיטה מקובצת - ביצה <ציונים וביאורים>

אופן Ofenתקפ"אאשכנזי, בצלאל בן אברהם. מיוחס לושיטה מקובצת - ביצה



ירושליםתשל"דקאהן, חנניה דבשיטה מקובצת - שבת (במה מדליקין)
ירושליםתש"נרולניק, שמואל אליעזר בן צבישיטה מקובצת - מנחת חינוך

ירושליםתש"עתלמיד רבי יחיאל מפריש - מכון הרי פישלשיטה על מו"ק לתלמידו של ר"י מפריש
ירושליםתשע"טאבן מוסה, אברהם בן שלמהשיטה על מסכת יומא

בני ברקתשל"בשיטה קדמונית על מסכת קידושיןשיטה קדמונית על מסכת קידושין
תל אביבתשל"דרייזמן, אלכסנדר יהושע השלשיטות בהלכה - 4 כר'

ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןשיטות הגידול החדשות המסייעות לשמירת השמיטה בימ
בני ברקתשפ"אוילהלם, נחמן יוסףשיטות וביאורים - חזקת הבתים

בעילום שםשיטות חדישות כן או לא
ירושליםתשנ"זוונדר, מאירשיטות מיון לספריות תורניות

תל אביב Tel Avivתשי"גקפלן, צבי בן אברהם אליהושיטין
ירושליםתש"ייעקבזון, חיים יהודהשיטת החינוך

ירושלים Jerusalemתשי"טהכהן, מרדכי משהשיטת הקדמונים - ביצה, חידושי הרא"ה, ספר הישר, תוס
ניו יורקתשמ"בליקוטי קדמוניםשיטת הקדמונים - ב"ק, ב"מ, ב"ב

בני ברקתשע"חקורח, עזרא בן יוסףשיטת זבחים - ביאורים והערות בשיטה מקובצת למסכת
ירושליםתשע"אקובץ מאמריםשיטת נובהרדוק - ב שערי אלול

ירושליםתשמ"המרקוביץ, דוד בן מרדכי יהודהשיטת רש"י
ירושליםתשכ"גלקט מאמריםשיטתו של הרב קוק במחשבת היהדות

בני ברקתשנ"דצבאן, רפאל כדירשיירי הנפש
בני ברק Bene Berakתשע"דהכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאשיירי כהונה החדש
בני ברק Bene Berakתשע"ההכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאשיירי מנחה החדש

ג'רבה Djerbaתש"כהכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאשיירי מנחה
תל אביבחש"דשטגר, משה מרדכי בן עקיבא אפריםשיירי מנחה - על מנחת חינוך

ירושליםתשמ"גספר זכרוןשילה [מדליה]
ירושלים Jerusalemתש"הקובץשילה

ירושלים Jerusalemתשי"טקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןשילוב המסורות
ירושליםתשע"חפרסברגר, בן ציון נחמיה בן נתנאל אשרשילוח הקן כהלכה
ירושליםתשע"טזכאי, אהרןשילוח הקן כהלכתו

בני ברקתשנ"זטובול, ד.ש.שילוח הקן
ירושליםתשע"ועדס, אברהם חיים בן דניאלשילוח הקן
אלעדתש"עפררה, יוסף בן חייםשילוח הקן

בזל Baselר"צמינסטר, סבאסטיאןשילוש לשונות
ניו יורקתשס"טגולד, שמואל משה בן יעקבשים שלום

חמ"דתשס"בהרבנד, יואל בן שלוםשים שלום - 3 כר'
תל אביבתשע"ושמעונוב, נהוראי בן יוסף הלוישים שלום - 2 כר'



בני ברקתשס"חדיין, נסים בן שלמהשימה בפיהם
בני ברקתשע"זרוטבוים, אהרןשימה בפיהם - 3 כר'
ירושליםתש"להלפרין, לוי יצחקשימוש בבוילר בשבת

בני ברקתשע"דמושקוביץ, מנחם בן ישעיהו הכהןשימוש במקררים ומזגנים בשבת
ברדיטשוב Berdichevתקע"ומשה בן יעקב מסאטאנובשימוש חכמים

כוכב יעקבתשע''טבוצ'קו, שאול דוד בן משהשימוש חשמל בשבת
ירושלים Jeruasalemתשס"גנחשון, אברהם (קופרמן)שימחת אברהם
גבעת שמואלתשע"זשטרן, רפאלשימני כחותם

חמ"דחש"דזריצקי, דודשימקה <מהדורה מחודשת>
חמ"דחש"דבעילום שםשינוי השם - איך עושים את זה
ירושליםתשע"חכהנוב, נחוםשינויי הנוסח בתלמוד ירושלמי

פרנקפורט דמין Frankfתר"נמשה בן מימון (רמב"ם)שינויי נוסחאות וגרסאות
חמ"דחש"דמשפחת כהן טווילשינון הבן איש חי

ירושליםתשס"וקרעי, בנימין בן עמוסשינון הלכה - 5 כר'
ירושליםתשס"אשיינברגר, צבי הירששינון הלכות - יו"ד

בני ברקתשע"טפרידמן, פנחס שלום בן שלמהשינון המדרש - 2 כר'
בני ברקתש"עכהן, יעקב צבי בן משה אברהםשינון המנחה <על מנחת חינוך> - 2 כר'

חמ"דחש"דבעילום שםשינון המשנה
בני ברקתשע"גפרידמן, פנחס שלום בן שלמהשינון הפרשה (תשע"ג)

בני ברקתשס"זפרידמן, פנחס שלום בן שלמהשינון הפרשה
בני ברקתשס"בכהן, יעקב צבי בן משה אברהםשינון הש"ס - 11 כר'

ביתרתשס"חקורח, עמרםשינון התוספות - 4 כר'
אלעדתשס"זאסולין, א. עלוש, ר.שינון יוסף - 4 כר'

בני ברקתשע"המרגליות, יעקב ישראל בן דוד מרדכישינון עירובין
תשע"הגוטפרב, נחוםשינוני חול המועד

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןשיעור בהיסטוריה מלחמת ששת הימים
בני ברק Bene Berakתשע"זלובין, מנחם מנדלשיעור בענין סימני טהרת הדגים

בני ברקתשמ"הקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץשיעור הגר"י קנייבסקי בעניני חציצה
ירושליםתש"סמרגולין, הדר יהודהשיעור כזית

בני ברקתשס"זעמנואל, שמעוןשיעור ליום השבת - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"אנאה, אברהם חיים בן מנחם מנדלשיעור מקוה

שיעור מרן בעל החזון איש וג' שיעורי מרן בעל הקהילות יעקב עמ"ס קידושין
ורשה Warsawתרמ"הקורדובירו, משה בן יעקבשיעור קומה
ליוורנו Livornoתקפ"התיקונים. שוניםשיעור קומה

ניו יורקתש"מוואלקין, משה יואל בן שמואל דודשיעורי אורח חיים בית אהרן



ירושליםתשע"וכהן, אמיתישיעורי אמת ליעקב - 10 כר'
קרית ספרתש"עכהן, שמואל מנחםשיעורי בבא בתרא
כפר חב"דתשכ"בגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןשיעורי בבא קמא

קרית ספרתשע"גכהן, שמואל מנחםשיעורי בבא קמא - 2 כר'
בני ברקתשס"הקופשיץ, נפתלי בן משהשיעורי בבא קמא, סנהדרין
אירופהתשס"הפוברסקי, ברוך דוב בן דודשיעורי בד קודש - פסחים

עפולהתשע"חמכון מרי"ח ניחוחשיעורי בית מדרש מרח"ב - 2 כר'
ירושליםתשע"ברבינוביץ-תאומים, יעקב בן בנימין צבי יהודהשיעורי בקיאות - 9 כר'

בני ברקתשע"דעמנואל, שמעוןשיעורי בשר בחלב
קרית ספרתשע"בכהן, שמואל מנחםשיעורי גיטין

בני ברקתש"עזוכובסקי, נתן צבי בן חיים דבשיעורי דביר הקודש - בבא בתרא
ירושליםתשס"אבלוך, אברהם יצחקשיעורי דעת

בני ברקתשע"בברקוביץ, מאירשיעורי דרך חיים בבא בתרא ב
ישראלתשע"בברקוביץ, מאירשיעורי דרך חיים - 8 כר'

ירושליםתשס"דרייכמן, אליהו דוד הכהןשיעורי האדר - 3 כר'
ירושליםתשע"אשוורצמן, דבשיעורי הגאון רבי דב שוורצמן - 7 כר'

בני ברקתשס"ומן, חייםשיעורי הגאון רבי חיים מן - גיטין
ירושליםתשע"חדייטש, יהודה צבישיעורי הגאון רבי יהודה צבי דייטש

טרופ, נפתלי - טרופ, יוסף חיים אברהם בן נפתלישיעורי הגאון רבי נפתלי טרופ - נדרים
ניו יורקתשל"טוואלקין, משה יואל בן שמואל דודשיעורי הגדה בית אהרן על הגדה של פסח

ירושליםתשנ"טבורודיאנסקי, יצחק ירוחם בן אפרים נחוםשיעורי הגדה של פסח
בני ברקתשס"בוסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינוששיעורי הגר"א וסרמן - חולין
חמ"דחש"דקפלן, אברהםשיעורי הגר"א קפלן - קידושין

חמ"דחש"דשיעורי הגר"ז - מכות
בני ברקחש"דשפירא, טוביהשיעורי הגר"ט שפירא - עיר הנדחת

חמ"דתשע"טצדקה, משהשיעורי הגר"מ צדקה - 2 כר'
ירושליםחש"דשפירא, משהשיעורי הגר"מ שפירא - תשנ"ט

חמ"דתשפ"אפרידמן, משהשיעורי הגר"מ - קידושין, בבא בתרא
בני ברקתשס"טפרידמן, צבישיעורי הגר"ץ - חולין, פסחים

באר יעקבתשע"ודרבקין, צבי בן אליהושיעורי הגר"צ דרבקין - 21 כר'
חמ"דתשע"חעג'מי, עקיבא בן מרדכי דניאלשיעורי הגר"ש נויפלד - ב"מ
חמ"דתשע"טאפשטיין, אלעזר דוד - מאיר הלוי (עורך)שיעורי הגרא"ד - בבא קמא

בית שמשתשס"זאייזנשטיין, אברהם חייםשיעורי הגרא"ח - חזקת הבתים
בני ברקתש"פכהן, אלישעשיעורי הגרא"מ כהן - נדרים

בני ברקתש"ספוברסקי, ברוך דוב בן דודשיעורי הגרב"ד פוברסקי - 12 כר'



תשע"חאיזיבי, דוד - וקסמן, אפריםשיעורי הגרד"א - גיטין, מכות -שיחות מוסר
חדרהחש"דמינצר, חיים דוד בן יצחק זאבשיעורי הגרח"ד - מכות
בני ברקתשע"באדלשטיין, ירחמיאל גרשון בן צבי יהודהשיעורי הגרי"ג - יבמות

ירושליםתשס"וסולובייצ'יק, יוסף דוב הלוי בן יצחק זאבשיעורי הגרי"ד סאלאווייציק - סת"ם וציצית
בני ברקתש"נצדוק, חיים בן יוסף (עורך)שיעורי הגרי"ח קופשיץ

ירושליםתשפ"אדרוק, ישראל מאיר בן מרדכישיעורי הגרי"מ דרוק - 2 כר'
ראשון לציוןחש"דדרוק, ישראל מאירשיעורי הגרי"מ דרוק - 4 כר'

חמ"דחש"דאפשטיין, משה מרדכי בן צבי חייםשיעורי הגרמ"מ אפשטיין - שיחות הגרא"א דסלר
בני ברקתשס"גוולפא, מנחם מנדלשיעורי הגרמ"מ - גיטין

ירושליםתשט"זטרופ, נפתלישיעורי הגרנ"ט - נשים נזיקין
כהנוביץ, שלמה זלמןשיעורי הגרש"ז כהנוביץ - נדה

ירושליםתשפ"אמדלוב, עקיבאשיעורי הדף בעיון - יומא
ירושליםתשס"בזילבר, יחיאל מיכלשיעורי היום - 23 כר'

בית שמשתשע"וראשי ישיבת דרכי דוד בית שמששיעורי הישיבה - פסחים
ירושליםתשפ"אפיליפס, מרדכי יעקב בן בנימין יצחקשיעורי הלכה בשר וחלב

בני ברקתשנ"הבלוך, יוסף יהודה ליב בן מרדכישיעורי הלכה
טבריהתשע"גגבריאל, יניבשיעורי הלכה

ירושלים Jeruasalemתשע"בובר, רפאל צבישיעורי הלכה - 2 כר'
ירושליםתשס"וויג, אברהם נפתלישיעורי הלכה - טבילת כלים

בני ברקתשע"זזכריש, אלעזרשיעורי הלכה - תורה ומועדים
בני ברקתשמ"בשטרנבוך, משה בן אשרשיעורי הלכה

בית שמשתשס"זהגר, יצחק מאירשיעורי הלכות חנוכה
ירושלים Jeruasalemתשע"זשילוני, מיכאל בן יצחקשיעורי המלאכות - 5 כר'

ירושליםתשע"ומרגולין, הדר יהודהשיעורי המצוות לליל הסדר
ירושליםתשע"טאייזנשטיין, דודשיעורי הפרשה לקראת שבת

ירושליםתשס"גסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלוישיעורי הרב הגאון יוסף דב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל - ציצית,
ירושליםתשס"בסולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלוישיעורי הרב הגאון רבי יוסף דב הלוי סולוביצ'יק - 5 כר'

חמ"דתשע"בפרכהיימר, יעקב אפרים הכהןשיעורי הרב יעקב אפרים הכהן
ירושליםתשע"טשטרנברג, מרדכישיעורי הרב מרדכי - בבא קמא
חמ"דתשע"הרוזנבלום, ברוךשיעורי הרב רוזנבלום - פסח

ירושליםתשס"זסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלוישיעורי הרב - 7 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"הסולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלוי - שכטר, צבי בשיעורי הרה"ג ר' יוסף דב הלוי

וויקליףתשס"הבלוך, אליהו מאירשיעורי ופניני דעת
תשס"הקליין, משה שאולשיעורי חג

חמ"דתשע"אכולל אברכים עוד יוסף חישיעורי חגיגה



ביתר עיליתתשע"זברויאר, אברהםשיעורי חול המועד
בני ברקתש"פכולל תורת משהשיעורי חולין - 2 כר'
קרית ספרתשס"טקופלמן, יצחק דבשיעורי חומש רש"י

ירושליםתשע"טוולבה, שלמהשיעורי חומש - 3 כר'
ירושליםתש"עמיימון, שמחהשיעורי חומש - 2 כר'

ירושליםחש"דקפלן, אברהםשיעורי חרושת אבן - גיטין
קרית ספרתשס"חגרוס, מרדכי בן צדוקשיעורי טהרה
ירושליםחש"דאייכנשטיין, יהושע בן מנחם צבישיעורי יבמות
קרית ספרתשע"גכהן, שמואל מנחםשיעורי יבמות

ירושליםתשע"גשכטר, יצחק דב בן שלום הלוישיעורי יד הלוי - 2 כר'
לונדוןתשע"אשלזינגר, ישעיהו יחיאל בן אליקיםשיעורי יומא

ניו יורקתשל"ווואלקין, משה יואל בן שמואל דודשיעורי יורה דעה בית אהרן
ביתר עיליתברויאר, אברהםשיעורי יורה דעה - 2 כר'

בני ברקתשע"זגולדשמידט, שלמה יהודה - הלוי, מאיר (עורך)שיעורי ישיבה קטנה - מכות
הרצליהחש"דיעקבוביץ, יצחק יחיאלשיעורי כלים

ירושליםתש"סגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןשיעורי כתובות
ירושליםתשל"ד?שמואלביץ, חיים ליב הלוישיעורי כתובות
בני ברקתשע"האדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהשיעורי ליל שבת

אלעדתשע"הרוזין, דבשיעורי ליל שבת - 2 כר'
אור יהודהתשע"בכהן, יהודהשיעורי ליל שישי - 3 כר'

ירושליםתשע"ורבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציוןשיעורי מבשר טוב - 23 כר'
ניו יורקתש"מוואלקין, משה יואל בן שמואל דודשיעורי מגילה בית אהרן

בני ברקתשס"אשיעורי מו"ר ראש הישיבהשיעורי מו"ר ראש הישיבה - בבא מציעא
חש"דשיעורי מורינו הגר"ש נוביק - יש נוחלין

חמ"דחש"דקארפ, משה מרדכישיעורי מורינו הגרמ"מ - 3 כר'
ירושליםתשע"ההלוי, משה בן מנשהשיעורי מורינו ראש הישיבה שליט"א - קידושין

ירושליםחש"דברמן, אבאשיעורי מורנו הגאון רבי אבא ברמן - גיטין
תשס"בברונפמן, פנחסשיעורי מורנו הגר"פ ברונפמן - 4 כר'

בני ברקחש"דרוזובסקי, שמואלשיעורי מורנו הגר"ש רוזובסקי - 2 כר'
אופקיםתשפ''אגרינבלט, יצחקשיעורי מורנו הגר''י - כתובות

חיפהתשנ"חוייס, ישראל מאירשיעורי מורנו ראש הישיבה שליט"א
ירושליםתשנ"חעהרנפלד, יצחק יחיאל בן עקיבאשיעורי מורנו ראש הישיבה - בבא מציעא

קרית ספרתשס"ארימר, בנימין בן מרדכישיעורי מורנו ראש הישיבה - 2 כר'
בני ברקתשע"בפיינשטיין, דוד בן יחיאל מיכלשיעורי מורנו רבי דוד - 3 כר'

ירושליםתשנ"גקלין, שמואל בן נתן נטע הלוישיעורי מחצית השקל <תקמ"ו - תקנ"א> - חידושי מחצית



ירושליםתשנ"בקלין, שמואל בן נתן נטע הלוישיעורי מחצית השקל - תקנ"א תקנ"ה
קרית ספרתשע"אכהן, שמואל מנחםשיעורי מכות

ירושליםתשפ"אשילוני, מיכאל מנחם בן יצחקשיעורי מלאכת מבשל - 4 כר'
בני ברקתשס"גפישהוף, תנחום בן שמואלשיעורי מנוחת אמת - קידושין

ניו יורקתשס"זברוס, שאול בן מנחם מנדלשיעורי מנחת שאול - בבא מציעא
חמ"דתשס"חשטרן, הגרי"ישיעורי מפרשים על חזקת הבתים

בני ברקתש"עאדלשטיין, צבי יהודה בן ירחמיאל גרשוןשיעורי מצבת רחל - אהלות
ברטיסלבה Bratislavaתר"ממילר, גבריאל בן חייםשיעורי מצות

בני ברקתשמ"חרפאפורט, דוד בן עקיבא הכהןשיעורי מקדש דוד
ירושליםתשנ"אפינקל, בנימין ביינוש בן אליעזר יהודהשיעורי מרן הג"ר בנימין ביינוש פינקל - 2 כר'

ירושליםתשל"דפרצוביץ, נחוםשיעורי מרן הגאון ר' נחום פרצוביץ - 3 כר'
ירושליםתשמ"חכהנא שפירא, אברהם אלקנהשיעורי מרן הגר"א שפירא - 6 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"אאלישיב, יוסף שלום בן אברהם - קוק, בן ציון בן ששיעורי מרן הגרי"ש אלישיב - ברכות
ניו יורקתשע"הפרוסקין, פסחשיעורי מרן ר' פסח מקוברין <מהדורה חדשה>

בני ברקתשל"טרוזובסקי, שמואל בן מיכל דודשיעורי מרן ראש הישיבה עמ"ס נדרים
ירושלים Jeruasalemתשנ"טאטיק, אברהםשיעורי מרן ראש הישיבה - קידושין

בני ברקתשמ"גשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבישיעורי מרן רה"י הגראי"ל שטינמן - יבמות
בני ברקתשע"ואילן, יעקב דוד בן מרדכישיעורי משא יד - 15 כר'

בני ברקתשע"בשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוישיעורי משמר הלוי - 5 כר'
מודיעין עיליתתשס"ושולזינגר, משה מרדכי הלוי - שבקס, שמואל בן משיעורי משמר הלוי - זבחים
בני ברקתשע"הברוורמן, אליעזרשיעורי משנת אב - זבחים

בני ברקתשע"וטופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלוישיעורי נדה
נתיבותתשס"בראשיד, אליהו בן סעדיהשיעורי נדה

קרית ספרתשע"וכהן, שמואל מנחםשיעורי נדרים
ירושלים Jeruasalemחש"דסולובייציק, יצחק הלוישיעורי נזיר

מודיעין עיליתתשפ"אשטרנבוך, אלכסנדרשיעורי נטפי דבש
ירושליםחש"דשרייבר, ישראל בונם בן פנחסשיעורי נתיב בינה - 8 כר'

ירושליםתשע"חדייטש, מתתיהו בן יהודה אריה מארים צבישיעורי נתיבות אדם - בשר בחלב
דומב, אשרשיעורי נתיבות אשר - 7 כר'
ירושליםתשע"גברזובסקי, שלום נחשיעורי נתיבות שלום - 3 כר'

ירושליםתשע"טשפירא, משהשיעורי סבי דבי אתונא
ליקוודתש"עכהן, אליעזר בן גבריאלשיעורי סוגיות אבן גבורים - 10 כר'

ירושליםתשס"געדס, יהודהשיעורי סוכה - ד' המינים
חמ"דתשע"הגבסון, אורי שישיעורי סמיכה - יו"ד צ"ח תערובות

קרית ספרתשע"בכהן, שמואל מנחםשיעורי סנהדרין



ירושליםתשע"טפרידמן, אריהשיעורי סת"ם ציצית
בלטימורתשע"ורודרמאן, יעקב יצחק בן יהודה ליב הלוישיעורי עבודת לוי - 5 כר'
באר יעקבתשע"טדרבקין, צבישיעורי עטרת צבי - 2 כר'

חמ"דחש"דברמן, אבאשיעורי עיון התלמוד - 8 כר'
בני ברקתשס"זגייגר, אביגדור שלמהשיעורי עיון - 4 כר'

ירושליםתשע"זפרידמן, אריהשיעורי עירובין (מחיצות)
ירושליםתש"פפרידמן, אריהשיעורי עירובין - תחומין חצירות

בני ברקתשע"דשוורץ, יצחק שמואלשיעורי עמק התורה -א
ירושליםתשס"טדויטש, אברהם יחיאל בן שמעוןשיעורי עץ ארז - 5 כר'

קרית ספרחש"דכהן, שמואל מנחםשיעורי פסחים
בני ברקתשע"אשטיינברג, צבי אליהושיעורי צבא הלוי - כתובות

ירושלים Jerusalemתש"טנאה, אברהם חיים בן מנחם מנדלשיעורי ציון
ירושליםתשע"זסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםשיעורי ציון - 6 כר'

מעלה אדומיםחש"דאייזנשטיין, אהרן זאבשיעורי קדשים
ירושליםתשע"זפרידמן, אריהשיעורי קדשים
חמ"דחש"דחש"משיעורי קידושין

ירושליםתשע"זשיעורי קנה בשם - פסח
בני ברקתשע"הפוברסקי, דודשיעורי ראש הישיבה רבי דוד פוברסקי - 31 כר'

בני ברקתשס"וקלאר, ישעיה הכהןשיעורי ראש הישיבה רבי ישעיה קלאר - 3 כר'
בני ברקתשמ"האדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהשיעורי ראש הישיבה - 3 כר'
בני ברקתשע"טשטרנבוך, רפאל מרדכישיעורי ראש הישיבה - 3 כר'

ירושליםתש"נשניאורסון, ברוך שמעוןשיעורי ראש הישיבה - ב"ק, ב"מ
בני ברקתשע"בליפקוביץ, אברהם יצחק בן מיכל יהודהשיעורי רבי אברהם יצחק - 12 כר'

ירושליםתשס"איפה'ן, רפאל אהרן - כתב: בריסקמן, ישראל מאירשיעורי רבי אהרן - יבמות
ירושליםתשע"בפינקל, אליהו ברוך בן משהשיעורי רבי אליהו ברוך - 7 כר'

ניו יורקתשנ"גבלוך, אליהו מאירשיעורי רבי אליהו מאיר
ניו ג'רזיתשע"במאלין, אריה לייב בן אברהם משהשיעורי רבי אריה לייב מאלין

ירושליםתשנ"זפינקל, בנימין ביינוש בן אליעזר יהודהשיעורי רבי בנימין ביינוש
חש"דאייזמן, בנימין הלוישיעורי רבי בנימין - ב"ק

בני ברקאדלשטיין, גרשוןשיעורי רבי גרשון <מהדו"ק> - 4 כר'
בני ברקתשס"האדלשטיין, גרשון בן צבי יהודהשיעורי רבי גרשון - כתובות
בני ברקתשע"באדלשטיין, גרשוןשיעורי רבי גרשון - 16 כר'

חמ"דחש"דאוסטרן, דודשיעורי רבי דוד אוסטרן - 7 כר'
ניו יורקתשנ"הליפשיץ, דודשיעורי רבי דוד ליפשיץ - 2 כר'

ירושליםתשע"טקוק, חיים הכהןשיעורי רבי חיים קוק - 4 כר'



בני ברקתשע"ווינברג, יוסף בן ברוך משה אריאלשיעורי רבי יוסף וינברג - 4 כר'
פתח תקוהתשע"זרוזובסקי, יוסף בן מיכל דודשיעורי רבי יוסף - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתשס"דרבינוביץ, יצחק יעקב בן שמואל ליבשיעורי רבי יעקב יצחק רבינוביץ
ליקוודתשס"זשורקין, יעקב משה בן מיכל זלמןשיעורי רבי יעקב משה שורקין - 3 כר'

בני ברקתשע"גאדלשטיין, ישראלשיעורי רבי ישראל - 3 כר'
בני ברקתשע"זפוריס, לוי צבי - הלוי, מאיר (עורך)שיעורי רבי לוי צבי פוריס - קידושין

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"זדיקער, לוישיעורי רבי לוי - 3 כר'
בית שמשתשס"דגולדשטין, מרדכי בן טוביהשיעורי רבי מרדכי גולדשטיין - ברכות, קידוש

בני ברק Bene Berakחש"דלסמן, נחוםשיעורי רבי נחום - קידושין
ירושליםתשס"זפרצוביץ, נחוםשיעורי רבי נחום - 3 כר'

בני ברקחש"דיגודיוב, נחמיהשיעורי רבי נחמיה - 2 כר'
רחובותחש"דזוכובסקי, נתן צבי בן חיים דבשיעורי רבי נתן

ירושליםתשע"וקיסטר, עקיבאשיעורי רבי עקיבא קיסטר - 3 כר'
בני ברקתשע"זגרשנוביץ, צבי יהודהשיעורי רבי צבי יהודה - 2 כר'

ירושליםחש"דקצנלבוגן, יחיאל צבי הלוישיעורי רבי צבי קצנלבוגן - יבמות
בני ברקתש"סגרשנוביץ, ראובן יוסף בן אברהם יצחקשיעורי רבי ראובן יוסף - 5 כר'

אלעדתשע"האביטן, רפאלשיעורי רבי רפאל - כתובות, בבא בתרא
ירושליםתשע"זשמואלביץ, רפאל בן חיים הלוישיעורי רבי רפאל - 3 כר'

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"זהיימן, שלמהשיעורי רבי שלמה
חמ"דחש"דרוזובסקי, שמואל בן מיכל דודשיעורי רבי שמואל <כת"י תלמיד> - כתובות

בני ברקתשנ"זרוזובסקי, שמואל בן מיכל דודשיעורי רבי שמואל - 11 כר'
תל אביבתשס"חשקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהן - אידלסשיעורי רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ על מסכת בבא מצ

חש"דתשל"טשטיין, פסח יצחק בן אהרון שמואלשיעורי רבינו הגאון הרב פסח שטיין שליט"א - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הבלוך, אברהם יצחקשיעורי רבינו הגרא"י מטעלז - 2 כר'
ירושליםתש"פאייכנשטיין, יהושע העשילשיעורי רבינו יהושע העשיל - 3 כר'

ירושליםתשס"זדירנפלד, אברהםשיעורי רבית
ירושליםתשע"גלוצקי, מיכאלשיעורי רבית
ירושליםתשע"הפרידמן, אריהשיעורי רבית

ירושליםתשנ"חסולובייצ'יק, חיים בן יוסף דוב הלוישיעורי רבנו חיים הלוי - ב"ק, ב"מ, ב"ב - תרמ"א
ירושליםתשס"טפיינשטיין, יחיאל מיכלשיעורי רבנו יחיאל מיכל - 28 כר'

קרית ספרתשפ''אנוביק, שמעוןשיעורי רבנו ראש הישיבה
מודיעין עיליתחש"דרוזנבלט, שבח צבישיעורי ריבית

בני ברקתשנ"חואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלוישיעורי שבט הלוי - 2 כר'
בני ברקתשע"האדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהשיעורי שביעית
מודיעין עיליתתשפ"באולמן, שלמה זלמן בן גרשוןשיעורי שביעית



קרית ספרתשס"חגרוס, מרדכי בן צדוקשיעורי שביעית
ירושליםתשע"דלוצקי, מיכאלשיעורי שביעית - א

בני ברקתשע"דאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהשיעורי שבת
בני ברקתשע"האלטמן, יוסף מאיר בן שרגא צבישיעורי שבת
ירושליםתשע"אגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןשיעורי שבת
ירושליםליברמן, ישראל יצחק בן שמואל צבי הכהןשיעורי שבת

ירושליםתשע"גגולן, אברהםשיעורי שובבים
ליקוודתשע"זכהן, אליעזר בן גבריאלשיעורי שולחן ערוך - בית אליעזר

בני ברקתשע"אפלמן, שלום בן ציוןשיעורי שלמי תודה - 3 כר'
בני ברקתשע"אפלמן, שלום בן-ציוןשיעורי שלמי תודה - 2 כר'
ירושליםחש"דכהן, מנחם שמואל בן שלמהשיעורי שם אבותי - 2 כר'

ירושליםתש"עשוב, זבולון בן יצחק אליעזרשיעורי שערי זבולון - 4 כר'
חמ"דתשע"בזילברשטיין, יצחק בן דוד יוסףשיעורי תורה לרופאים - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתש"זנאה, אברהם חיים בן מנחם מנדלשיעורי תורה
ירושליםתשי"טשקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהן - ליבובשיעורי תורה

ירושליםתשע"טפרידמן, אריהשיעורי תמורה, בכורות
בני ברקתשע"אמילר, אלחנן בן שלמה הלוישיעורי - 12 כר'

זכרון יעקבתשנ"חמלריך, אריה יהודהשיעורים באורייתא - 2 כר'
בני ברק Bene Berakתשע"זפייבלזון, דודשיעורים בהגדה של פסח

ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןשיעורים בהיסטוריה - 2 כר'
ירושליםתשל"באבא שאול, בן ציוןשיעורים בהלכה

בני ברקתשס"טלובין, מנחם מנדלשיעורים בהלכה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemחש"דשיעורים בהלכהשיעורים בהלכה - הלכות חנוכה

ביתר עיליתחש"דגולן, ישראלשיעורים בהלכות ברכות
ירושליםתשע"חשרייבר, דודשיעורים בהלכות בשר וחלב
בני ברקתשע"זשרייבר, דוד בן פנחסשיעורים בהלכות חול המועד

חמ"דתשע"טניר, נתנאלשיעורים בהלכות חנוכה
מודיעין עיליתתשס"ברוקח,שיעורים בהלכות טהרה

ירושליםתשס"אקופמן, מאיר אשרשיעורים בהלכות כיבוד אב ואם
חמ"דחש"דאייזנשטיין, אברהם חייםשיעורים בהלכות נדה
ירושליםתשע"הובר, רפאל צבישיעורים בהלכות רבית
ביתר עיליתחש"דגולן, ישראלשיעורים בטבילת כלים

בני ברקתשע"אקהל יראים חוג חתם סופרשיעורים ביסודי הלכות שבת
בני ברקתשפ"אמרקוביץ, שמואל בן צבישיעורים במכות

מודיעין עיליתתש"עגורביץ, קלמןשיעורים במלאכות שבת



בני ברקתשע"הפייבלזון, דודשיעורים במסילת ישרים
ירושליםחש"דסולובייצ'יק, יצחק בן יוסף דובער הלוישיעורים במסכת ב"ק פרק מרובה

ירושליםחש"דישיבת רוממהשיעורים במסכת ב"ק
בני ברקתשע"דגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת בבא בתרא - 2 כר'
בני ברקתשע"טגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת בבא קמא - 2 כר'

בני ברקתשע"גגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת גיטין
בני ברקתשע"זגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת הוריות
בני ברקתשע"בגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת יבמות
בני ברקתשע"אגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת מכות

ירושליםתשע"בסולובייצ'יק, יצחק בן יוסף דובער הלוישיעורים במסכת נזיר - א
מודיעין עיליתתשע"בגורביץ, קלמןשיעורים במסכת סוכה וביצה

בני ברקתשע"וגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת סוכה
בני ברקתשע"זגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת עירובין

ירושליםתשס"חכהן, גרשוןשיעורים במסכת עירובין - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"דהיינמאן, יוסף בן יעקבשיעורים במסכת פאה

חמ"דתשע"דברקוביץ, מאיר הכהןשיעורים במסכת פסחים
ירושליםתשס"הבורנשטיין, שמואל יעקב בן יששכר דבשיעורים במסכת - 7 כר'

ירושליםתשע"ברוזנברג, יהודהשיעורים במסכתות ראש השנה ותענית
ירושליםתשע"גשחור, אפרים זלמן בן דבשיעורים במשניות - 11 כר'

ביתר עיליתחש"דגולן, ישראלשיעורים בנושא כשרות המזון
באר יעקבתשס"דישיבת באר יעקבשיעורים בסוגיא דמכירת שטרות

בית שמשתשס"אפישהוף, תנחום בן שמואלשיעורים בסוגיות עגונות
בני ברקתשס"אפישהוף, תנחום בן שמואלשיעורים בסוגיות עשה דוחה לא תעשה

בני ברקתשס"מרקוביץ, שמואל בן צבישיעורים בסנהדרין
בית אלתשע"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - מלמד, זשיעורים בספר אורות

בני ברקתשע"טפייבלזון, דוד בן שמואל אביגדורשיעורים בספר דעת תבונות
כפר חב"דתשע"א - תשע"זגינזבורג, יצחק בן שמשוןשיעורים בספר סוד ה' ליראיו - 4 כר'

גייסהדתשנ"זגורביץ, אברהםשיעורים בעניני הגדה של פסח
חמ"דחש"דשרייבר, יצחקשיעורים בעניני תערובות ובב"ח

בני ברקתשס"גאיתן, משה זאבשיעורים בפרק איזהו נשך
בני ברקתשע"חבעילום שםשיעורים בפרק המפקיד
בני ברקתש"פגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים בשב שמעתתא

ירושליםתשס"אובר, רפאל צבישיעורים בשבת
ניו יורק New Yorkתש"י - תשי"ב הק'לאדיגר, אליעזר בן משהשיעורים בתורה - 2 כר'

ירושליםתשע''זלויסון, משה בן שבתישיעורים בתורה



בני ברקתשס"דאוסטרן, א.שיעורים דאורייתא - 3 כר'
כפר חב"דתשע"ב - תשע"הגינזבורג, יצחק בן שמשוןשיעורים והתוועדויות - 14 כר'

בני ברקתשס"הכץ, בנימין בן צבי הכהןשיעורים וחידו"ת בפרק נערה המאורסה
חמ"דתשע"טגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, זרעים - 13 כר'
בני ברקחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, טהרות - 9 כר'

חמ"דתשפ"אגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, ליקוטים אורח חיים ויורה דעה
חמ"דחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, ליקוטים - 2 כר'

חמ"דחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, מוסר ואגדה - 25 כר'
בני ברקתשפ"אגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, מועד - 18 כר'
חמ"דחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, נזיקין - 12 כר'

חמ"דחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, נשים - 6 כר'
בני ברקחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, קדשים - 13 כר'

חמ"דחש"דבן כליפה, יוסףשיעורים ומראה מקומות
חמ"דתשע"זלורבר, בן ציוןשיעורים ומראי מקומות - 8 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"וקויפמאן, חיים שאולשיעורים ושיחות - 3 כר'
בני ברקתשס"זוויל, ישראל מאיר בן אברהם צבישיעורים כלליים

ירושליםתשע"דעהרנפלד, יצחקשיעורים כלליים - ב"ב, מכות
בני ברקתשס"המן, חיים - שראבני יעקבשיעורים כללים - שניים אוחזין

אלעדתשע"הסטפנסקי, יעקב בן יששכר מאירשיעורים כללים - יבמות
בני ברקתשס"אדסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודהשיעורים כסדרן

חמ"דתשע"הסויסה, אליהו אילןשיעורים מן הבאר
בית שמשתשס"טאייזנשטיין, אברהם חייםשיעורים על מסכת בבא מציעא

שיעורים על מסכת יבמות
בית שמשתשס"טאייזנשטיין, אברהם חייםשיעורים על מסכתות מכות וקדושין

חמ"דתשע"דלורבר, בן ציוןשיעורים על סדר מסכת ביצה
בני ברקתשע"זאטינגר, משה שמואלשיעורים עפ"י הגרי"ג - קידושין

חמ"דחש"דשיעורים - וסיכום בדיני נ"ט בר נ"ט
בני ברקתשס"דאדלשטיין, צבי יהודה בן ירחמיאל גרשוןשיעורים - 8 כר'
בני ברקתשס"חאדלשטיין, צבי יהודהשיעורים - 7 כר'

בני ברקתש"עגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים - 11 כר'
חמ"דתשע"ופרידמן, צבי אשרשיעורים - 12 כר'
פתח תקווהחש"דרוזן, יגאל בן דבשיעורים - 14 כר'
בני ברק Bene Berakתש"חקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץשיעורין דאורייתא

ירושלים Jerusalemתשט"זקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץשיעורין של תורה - 2 כר'
רחובות Rehovotתשע"הנחמנסון, יהודה ליבשיקדש עצמו



אמשטרדם Amsterdamתקנ"גפיזא, משה בן יהודהשיר אמונים
ירושליםתשנ"דשטרן, שמואלשיר בינה

ירושליםתשמ"חגנאסיה, יוסף בן דודשיר בן דוד <מהדורה חדשה>
סוסה,תר"פגנאסיה, יוסף בן דודשיר בן דוד

ירושליםסופר שרייבר, שלמה אלכסנדרי בן משהשיר בר יוחאי עם פירוש המילים העניין והמקורות
וילנה Vilnaתר"לליבשיץ, דוב בער זאב וולף בן חייםשיר החיים - 2 כר'

טינגן Thiengenש"כמילהויזן, יום טוב ליפמאן בן שלמה (מפרש)שיר היחוד
אמשטרדם Amsterdamתמ"אדוד בן אריה ליב מלידאשיר הילולים

קרקוב Cracowשל"אדוד בן מנשה מקראקאשיר המעלות לדוד
דרוהוביץ' Drogobychתרס"גהירש, יעקב בן צבי הלוישיר העשירים

בני ברקתשע"באזולאי, מרדכישיר השירים <ועלי תשוקתו>
הרובישוב Hrubieszowתק"פאלעזר בן יהודה מגרמיזאשיר השירים <ר"א מגרמיזא הרוקח>
ירושליםתשס"חברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקבשיר השירים <רנה של תורה> - 2 כר'

ורשה Warsawתרכ"חדוידוביץ, שבתי בן משה זלמןשיר השירים <אמרי נועם>
ורשה Warsawתרל"ולונטשיץ, אליהו בן משה שמואלשיר השירים <שירי זמרה>

ירושלים Jeruasalemתשע"ולוריא, יצחק בן שלמה (האר"י) - אלישיב, שלמהשיר השירים <פירוש האר"י ז"ל>
בני ברקתשע"אליבוביץ, יהודה זאבשיר השירים <מנחת יהודה>
וילנה Vilnaתרנ"הליפקין, אריה ליב בן ידידיה לפימאןשיר השירים <דברי ידידיה>
רדום Radomתרע"אמשה בן נחמן (רמב"ן). מיוחס לו - עזרא בן שלמהשיר השירים <רמב"ן, רוקח>

ניו יורק New Yorkתרס"זסובל, שמואל דוד בן דוב ברשיר השירים <מגדל דוד>
פילדלפיה Philadelphתרס"הסמואלזון, זאב וולף בן יעקבשיר השירים <חבצלת השרון>

ירושלים Jerusalemתרפ"דפיינשטיין, משה יהודה ליב בן אליעזרשיר השירים <מילתא בטעמא>
וילנה Vilnaתר"ע הק'פלנסברג, חיים ירמיהו בן אברהםשיר השירים <מרכבות עמי>

ורשה Warsawתרכ"וקרמר, גרשון בן אברהםשיר השירים <עבודת הגרשוני>
באר שבעחש"דקרמר, גרשון בן אברהםשיר השירים <עבודת הגרשוני> <מהדורה חדשה>

ירושליםתרפ"טפינקלשטיין, נחום בן אברהםשיר השירים אין קורצע מאמרים
ירושליםתשנ"וצופיוף, שלמהשיר השירים המבואר <שירת שלמה>

ירושליםתשמ"בווייס, נחוםשיר השירים המפורש
בני ברקתשס"בצפרי, יצחק בן אברהםשיר השירים וקהלת המבוארים <ביכורי יצחק - תרגום ד

ליוורנו Livornoתר"ךתנ"ך. תר"ך. ליוורנושיר השירים ותרגומו
ירושליםתשס"חכהן, זמירשיר השירים מבואר

ירושליםתשנ"חוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודשיר השירים מגילת קהלת <קדושת התורה ודקדוקה>
ווארשאתרצ"ברוטבנד,שמואל בן זאבשיר השירים מיט א פירוש

ירושלים Jerusalemתרצ"טפינקלשטיין, נחוםשיר השירים ע"פ משיבת נפ"ש
ורשה Warsawתרמ"האלקאן, יעקב חיים בן פינחס ליב מקאבריןשיר השירים עם ביאור הבן יקיר



קליפדה Klaipedaתרכ"אהלר, יחיאל בן אהרןשיר השירים עם ביאור עוטה אור
בני ברקתשע"הדיין, נסים בן שלמהשיר השירים עם פירוש אשירה לה'

ירושליםתשס"בשוורץ, יואל בן אהרןשיר השירים עם פירוש דבר ירושלים
ורשה Warsawתר"באליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)שיר השירים עם פירוש הגר"א

פיוטרקוב Piotrkowתרע"גפיוטרקובסקי, יעקב בן שרגאשיר השירים עם פירוש נר שבת
שעלביםתשס"גחלפון, אליהו בן חייםשיר השירים עם פירוש עטרת שלמה

בית אלתשע"באבינר, שלמה חיים הכהןשיר השירים עם פירוש
בית חלקיהתשע"המכון מבקשי שמועהשיר השירים עם שמועות וביאורים

ירושלים Jerusalemתרס"דקשאני, ראובןשיר השירים עם תפסיר של התרגום בלשון פרסי
בני ברקתשס"דישיבת כסא רחמים (מו"ל)שיר השירים עם תרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל

ירושלים Jerusalemתרפ"טפינקלשטין, נחוםשיר השירים
פרגשפ"ושלמה זלמן בן יעקב מפוזנאשיר השירים
ליוורנו Livornoתרנ"בתנ"ך. תרנ"ב. ליוורנושיר השירים

בית שמשתשע"הספורנו, עובדיה בן יעקב - קרביץ, משה בן יעקב משיר השירים, רות <ספורנו>
ירושליםתשע"גקלנר, יוסףשיר התקדש חג - 5 כר'

לובליןשפ"דהלן, אלחנן בן אברהםשיר וזמר נאה על אורך הגלות
תל אביב,תש"דדונש בן לבראט הלוישיר ופולמוס
בני ברקתשנ"חגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהשיר ורננים

ירושליםתשפ"אאיבגי, שלמה בן עמרםשיר ושבחה הלל וזמרה
מודעין עליתתשע"זבורנשטיין, שמואל יעקב (לזכרו)שיר ושבחה
אשקלוןתשכ"ובן דוד, ראובן בן שמעוןשיר ושבחה
ירושלים Jerusalemתרפ"אהכהן, רפאל חיים בן אהרןשיר ושבחה
חיפהתשע"אזייני, חננאל בן אליהו רחמיםשיר ושבחה
ירושליםתשס"המכון הכתבשיר ושבחה

זכרון יעקבתשס"הישיבת זכרון מיכאלשיר חדש  <קובץ> - גיטין
ירושלים Jerusalemתר"ץאלבאז, רפאל משה בן שמואלשיר חדש וקול בוכים

בני ברקתשע"אאבא שאול, יהושע בן אליהושיר חדש - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"זאיינשטיין, שמואל בן אברהם יהודה הלוישיר חדש
ירושלים,תר"ץאליהו, מרדכי חייםשיר חדש
סט. לואיס St. Louisתרפ"בברודא, חיים צבי הירש בן יהושעשיר חדש

ירושליםתשס"החידושי תורה ושיעוריםשיר חדש - סוכה
בני ברקתשכ"טטריביש, דוב בר בן יהודה ליבשיר חדש
כלכתהתר"ג- תר"דיעקב בן יוסף הרופאשיר חדש

ג'רבה Djerbaתרע"חכהן, אברהם בן סעיד מג'רבהשיר חדש - 2 כר'
ורשה Warsawתרס"זפלטרוביץ, חיים דוב בן צבישיר חדש



טבריהתשס"אקוק, איסר דב בן נחום הכהןשיר חדש
מודיעין עיליתתשע"טרוזן, שמואל יצחק בן יוסף חייםשיר חדש - עירובין

קלינורדין Kleinwardתרצ"ברוט, שמואל יעקב בן משה שמעוןשיר חדש
לוס אנג'לס Los Angeתשע"דרכניץ, שלמה יהודהשיר חדש
ירושליםתש"סשוראקי, סעדיהשיר חדש
ונציה Veniceתנ"דשמואל פייבוש בן יוסף יוזפא הכהןשיר חנוכה

ברוקליןהגיע למשרדתשע"גרומפלער, ישראל אלימלךשיר חנוכת הבית
בני ברקתשע"טמרקוביץ, שמואל - קופמן, מיכאלשיר חנוכת - בית האוצר

בני ברקתשע"טמרקוביץ, שמואל בן צבישיר חנוכת
קרקוב Cracowת"דגוטליב, ידידיה בן אברהם ישראלשיר ידידות

מודיעין עיליתתשע"חדייטש, ידידיה בן יצחקשיר ידידות - תחומין
וילנה Vilnaתרל"חטורבוביץ, זאב וולף בן אהרן יהושעשיר ידידות
ירושלים Jerusalemתרס"זיחיאל מנחם מנדל בן ישעיהו שלוםשיר ידידות
ניו יורקתשי"דרוט, שמואל יעקב בן משה שמעוןשיר ידידות

ג'רבה Djerbaתרפ"ושירים ופיוטיםשיר ידידות - 2 כר'
אור יהודהתשפ"בתווינה, שלמה בן עאבדשיר ידידות - א

חמ"דתשע"אאינגבר, דוד ישראלשיר לדוד
ווארשא,,תר"ף]שמואל בן אברהם ישעיהו מקורובשיר לחסידים

בת יםתשס"והכהן, דוד חישיר למעלות ארצנו - הארץ
מעלותתשס"בישיבת מעלה יעקבשיר למעלות - ד

מעלותתשנ"חישיבת מעלות יעקבשיר למעלות
ירושליםתשע"זארוואץ, שלמה בן ישעיה משהשיר לשלמה - בראשית

ירושליםחש"דעלבויגען, שלמה זלמן בן אהרן צבישיר לשלמה
גרבהתש"זשיר השירים תרגוםשיר לשלמה

ורשה Warsawתרנ"גהאיי בן שרירא גאוןשיר מוסר השכל
ורשה Warsawתר"םאבן-עטר, יהודה בן יעקבשיר מכתם
ירושליםחש"דאסייג, יהודהשיר פשוט
ירושלם,תרס"דהכהן, שאול בן משהשיר ציון
,ירושלים]תר"לסאלומון, יואל משה בן מרדכישיר ציון
ברדיוב Bardejovתרפ"ושירים ופיוטיםשיר ציון

ירושליםתשכ"במאיר הלל בן שמאישיר של יום בעבודת התמיד
ירושליםתשס"זרביץ, שמשון יחיאלשיר של יום

סינסינטיחש"דירדן, דבשיר תהלה לרבי שמואל הנגיד
לודלוין, ישראלשירה ארגוה ידי רעיון

ירושליםתש"לבן יעקב, אברהם - צמח, דוד - טובי, יוסף - בניהו,שירה ופיוט של יהודי בבל בדורות האחרונים



ירושליםחש"דיחזקאל, יוסףשירה ורנה
ירושליםתשנ"בפרוביין, יעקב צבישירה חדשה הללויה - 2 כר'

ישיבת אור אלחנןשירה חדשה
חמ''דתשע''טפעלדשטיין, ישראל מאירשירה חדשה

ניו יורקתשע"דפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןשירה חדשה - 2 כר'
טבריהתשס"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןשירה חדשה
ניו יורק New Yorkתשי"גשווארץ, מרדכי צבי בן רפאלשירה חדשה
בני ברקתשע"גרצאבי, יצחק בן ניסיםשירה כשרה
גרודנו Grodnoתקנ"זדוד בן חיים מבירזשירה לדוד
ירושלים Jerusalemתש"כוויינשטוק, דוד פתחיה בן גרשוןשירה לדוד

ירושליםתשע"דבעילום שםשירה להשם - 5 כר'
ורשה Warsawתקע"דפרלמוטר, חיים בן זבולון יעקבשירה לחיים
גבעת שמואלתשס"חקובץ קהילת שירה חדשהשירה ליצחק

תשל"זלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)שירו הנעלם של רמח"ל לחג השבועות
ירושליםתש"מחזן, אפריםשירו לו זמרו לו

אור עקיבאתשפ"אדמתי, מיכאל בן יגאלשירו למלך
קרית ספרתשס"בלייטער, משה חיים  בן אבאשירו למלך - שיר השירים

טרנוב (גליציה) Tarnתרנ"דהורוויץ, יעקב יוקל בן משולם יששכר הלוישירות דודים
ירושליםתשכ"טשירי אברהם הברדשי ויצחק הגרני וחוגםשירי אברהם הברדשי ויצחק הגרני וחוגם

ירושליםתשל"חדוד, יונה (עורך)שירי אמיתי
ירושלים Jerusalemתרצ"גתיקונים. ל"ג בעומר. תרצ"ג. ירושליםשירי בר יוחאי

ירושליםתשנ"האמסלם, יוסף - אמסלם, דודשירי דוד
ניו יורקתשפ"אהרפנס, ישראל דודשירי דוד - ז

ירושלים Jerusalemתרנ"זוויטאל, דוד בן שלמהשירי דוד
ליוורנו Livornoתרמ"בכהן, דוד בן משה מג'רבהשירי דוד - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"אמאג'אר, דוד חי בן בכור שמואלשירי דוד
ירושליםתשמ"גאלקיים, דוד - זעפרני, מרדכישירי דודים

ירושליםתשע"אמועלם, ציון בן יהודהשירי הבקשות לשבת קודש <עם ביאורים>
ירושליםתשל"האבן-גבירול שלמה בן יהודהשירי החול לרבי שלמה אבן גבירול <מהדורת ירדן> - 2

לודתשע"זאברהם אבן עזראשירי החול של רבי אברהם אבן עזרא
ירושליםיהודה בן שמואל הלוישירי הים לרבי יהודה הלוי

מאנסי ניו יורקתשע"זקלאגסברוין, יואל הלוישירי הלוי - מועדים
ירושלים Jeruasalemחש"דהרבט, חנןשירי המנגינה הזאת
חיפהתשמ"הארנטרוי, חנוך הכהןשירי המנחה - 2 כר'

קניגסברג Koenigsbergתרי"זמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלשירי הנפש



סינסניטיתשמ"בוינברגר,יהודה ליבשירי הקודש ליהודי קשטוריה
ירושליםתשמ"ויהודה בן שמואל הלוישירי הקודש לרבי יהודה הלוי <מהדורת ירדן> - 4 כר'

ירושליםתשל"אאבן-גבירול שלמה בן יהודהשירי הקודש לרבי שלמה אבן גבירול <מהדורת ירדן> - 2
ירושליםתשל"בדוד, יונה (עורך)שירי זבדיה

ירושלים Jerusalemתשי"ב - תשי"געבוד, חיים שאול בן אברהםשירי זמרה השלם
ליוורנו Livornoתרל"בסלאמא, יוסףשירי זמרה
ברדיטשוב Berdichevתקע"התפילות. פיוטיםשירי זמרה

תל אביבתשל"זבניהו, מאירשירי חופה חדשים לרמח"ל
ניו יורק New Yorkתרצ"דקרוננבלאט, חיים צבי דוב (הירש בר) בן בנימין ארשירי חיים וצדק

אנטוורפןתשס"זאריק, מאיר בן אהרן יהודה - שטיין מנחם מענדלשירי טהרה - חידושי הרמ"ל
זולקוה Zholkvaתרי"דקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןשירי טהרה - 2 כר'
ניו יורקתש"היהודה בן שמואל הלוישירי יהודה הלוי

חמ"דתשמ"בדוד, יונה (עורך)שירי יוסף אבן צדיק
לודתשמ"חרענן, אורהשירי יצחק בן שלמה אלחדאב

ירושלים,תרצ"ובלומנטאל, יצחק דוד בן אהרן שמחהשירי יצחק דוד בלומנטל
אודסה Odessaתרמ"חהאיי בן שרירא גאוןשירי מוסר השכל - 2 כר'

ישראלתשכ"גשמואל בן יוסף הלוי (הנגיד)שירי מלחמה
לונדוןתשט"זפעלזבורג, בנימין בן אברהםשירי מנחה
ירושלים Jerusalemתשי"טשטגר, משה מרדכי בן עקיבא אפריםשירי מנחה
וינה Viennaתרכ"בשימאנדל, יששכר דוב בר בן סינישירי מנחה
ירושלים Jerusalemתרצ"טרבינוביץ, מנחם מנדל מנכין עמנואל בן אברהם ארשירי מנחם

פודגורזה Podgorzeתרס"באייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעשירי מצות - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתרפ"חאבן עזרא, משה בן יעקבשירי משה בן יעקב אבן עזרא - 2 כר'

ירושליםתשל"דנחום בן יעקב המערבישירי נחום
נתיבותחש"דחורי, חיים נסים חזקיהשירי נסים
ירושלם,,תרע"ג]תפילות. פיוטיםשירי נעים
ירושליםתשל"זכהן, בן ציוןשירי ציון
ישראלחש"דכהן, בן-ציון יהונתן בן יעקבשירי ציון
ג'רבה Djerbaתרצ"ג-ת"ש בערךתפילות. פיוטיםשירי ציון

פילדלפיהתשכ"בירדן, דבשירי קדש חדשים לאלעזר בן יעקב הבבלי
ירושליםתשנ"גסעדון, דוד בן מרדכישירי קודש

ירושליםתשס"חאלעמאני, אהרןשירי ר' אהרן אלעמאני
תל אביבתשס"גרצהבי, יהודהשירי ר' שלם שבזי <ביבליוגרפיה>

ירושלים Jerusalemתרצ"זסאלומון, יואל משה בן מרדכישירי רבי יואל משה סלומון ז"ל
תל אביבתשמ"הדוד, יונה (עורך)שירי רבי יחיאל בן הרא"ש



ירושליםתשמ"חדוד, יונה (עורך)שירי רבי יצחק אבן גיאת
ירושלים, ישראל,תש"יקובץ שיריםשירי שבת
ניו יורק New Yorkתש"כסופר, משה בן שמואלשירי שירים

תל אביבתרפ"חאבן-גבירול, שלמה בן יהודהשירי שלמה בן יהודה אבן גבירול - 5 כר'
הנובר Hanoverתרי"חאבן-גבירול, שלמה בן יהודהשירי שלמה
ירושלים Jerusalemתש"אשירים ופיוטיםשירי שמחות

חמ"דחש"דרביץ, שלמהשירי תהילה - ליל שבת
ברנו Brnoתק"סבוכנר, זאב וולף בן דוד הכהןשירי תהלה
סינסינטי Cincinnatiתרצ"אאידלסון, אברהם צבי בן יהודהשירי תימן

ירושלים Jeruasalemתשע"טגרוסברד, אברהם אליקיםשירים אארג - 3 כר'
ירושליםתשס"אטובי, יוסף - אלוני נחמיהשירים גנוזים - שירים חדשים מגניזת קהיר

ירושלים Jeruasalemתשע"ובעילום שםשירים וחיזוקים <מהדורה חדשה>
ירושלים Jeruasalemתשע"ובעילום שםשירים וחיזוקים

מתוך מולד כרך זתשל"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - תשבי ישירים ופיוטים מגנזי רבי משה חיים לוצאטו
ירושליםתשמ"דאלעזר בן יעקב הבבלישירים חדשים לרבי אלעזר בן יעקב הבבלי

ירושליםתשל"ושבזי, שלם בן יוסףשירים חדשים לרבי שלום שבזי
ירושליםתשל"זבניהו, מאירשירים ליום חתונתו של רמח"ל

ניו יורקתשמ"וקנאפפלער, יצחק נפתלי (מו"ל)שירים של שבת
ירושליםתש"יאבן-עזרא, יצחק בן אברהםשירים - אבן-עזרא, יצחק בן אברהם

תל אביבתשנ"אאברהם בן חלפון - טובי, יוסףשירים - אברהם בן חלפון
ירושליםתשי"גשיריםשירים - שבחות בקשות ופזמונים

תשנ"בלביוב, משה בן אבנר הלוישירת אבנר
ירושליםתשמ"זקלכהיים, עוזישירת אומה לארצה

ירושליםתשס"דהדאיה, אריאלשירת אריאל
בני ברקתש"עהלוי, איתן יצחקשירת בן הלוי - 2 כר'

ירושליםתשנ"דספר זכרון לרבנית דבורה שטרנבוךשירת דבורה
ירושליםתש"עבריזל, דוד בן יוחנןשירת דוד
אלעדתשס"טגוזלן, שי בן דודשירת דוד

וויקליףתשנ"דגולדברג, אהרן דוד בן יצחק הלוישירת דוד - 7 כר'
ירושליםתשס"גהקשר, דוד בן שמעוןשירת דוד - 7 כר'

ירושליםתשע"טרוטנברג -מזובצקי, דודשירת דוד
ירושליםתשס"אשיינין, דודשירת דוד

קשאני, ראובןשירת האזהרות לחג השבועות בלשון הקודש ובפרסית י
ירושליםתשס"גשמואל, רשירת האזינו

ירושלים Jeruasalemתשע"גברקאי, יהודה יעקבשירת האמונה במשעולי גאולה



ירושליםתשע"גקובץשירת האש - 3 כר'
מודיעין עיליתתשע"טרוט, אלימלךשירת הביכורים
ירושליםתשנ"בקשאני, ראובןשירת הבקשות
בני ברקתשנ"חחדד, רחמים בן שלמהשירת הידידות

ירושליםתשע"גהורביץ, ישעיהו משה הלוישירת הים
ירושליםתש"עחברת יגדיל תורה בעלזאשירת הים - קריעת ים סוף ופרשת השירה

יד בנימיןתשע"זמרצבך, הלל יעקבשירת הים - 7 כר'
ירוחםתשס"חקראוס, מרדכי יהודה בן עקיבאשירת הים

כרם ביבנהתשע"דגולדברג, זלמן נחמיה בן אברהםשירת הכרם
כרם ביבנהתשע"ארבני ישיבת כרם ביבנהשירת הכרם - בבא קמא

ירושליםתשס"במרגולין, הדר יהודהשירת הלב
בני ברקתשס"חוולפסון, ידידיה בן אביעזר שמעון יוסף הלוישירת הלווים - פסחים

ניו יורקתשנ"טבמברגר, משה בן צבי הלוישירת הלוי - 3 כר'
חמ"דתשע"זלוי, דודשירת הלוי - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתדש"םזרחיה בן יצחק הלוי גירונדי (רז"ה) - מייזליש יצחשירת המאור - פיוטי רבי זרחיה הלוי
ירושליםתשס"טשירת המועדותשירת המועדות

בני ברקתש"פקרויזר, משה פישל בן מרדכי יהושעשירת המועדים - 5 כר'
ירושליםתשס"ארבינו אליהו הזקן - מייזליש, יצחקשירת המצוות - אזהרות רבינו אליהו הזקן

ירושליםתשס"אאביטבול, עמור בן שלמהשירת העומר
לודתשס"טגז-אביגיל, מריםשירת הקודש של נשים מהאי ג'רבא שבתוניסיה

ירושליםתשנ"גאלעזר בן יהודה מגרמיזא - מייזליש, יצחקשירת הרוקח
רכסיםחש"דאלול, יוחנןשירת התורה

חמ"דחש"דגבאי, יצחקשירת התורה - א
תל אביב Tel Avivתשע"גפינק, הרשלשירת חיי
חמ"דתשנ"הקאליש, יהודיתשירת חייו

ירושליםתשע"במאיר, אפרים שמואל בן משה דודשירת יהודה
בני ברקתשס"חפרדסון, יהודה אריה יצחקשירת יהודה - שירת הבאר

ירושליםתש"עספר זכרוןשירת יונה
ירושלים Jeruasalemתשע"הלוינגר, ישראל מאיר - ביטרלי, שולהשירת יעקב
ירושליםתשס"באהרמן, אלחנן בן יצחק יונהשירת יצחק

סינסניטיתשמ"ווינברגר,יהודה ליבשירת ישראל באי כרתים
קרית אונותשנ"טהלוי, רצוןשירת ישראל בתימן - 2 כר'

ליפציג Leipzigתרפ"דאבן-עזרא, משה בן יעקבשירת ישראל - 2 כר'
בני ברקתשס"וויינגולד, ישראלשירת ישראל
ירושלים Jerusalemתרנ"זלאנדא, ישראל יונה בן יוסף הלוישירת ישראל



חמ''דתשע''חנבון, ישראל בן יששכרשירת ישראל - 2 כר'
ירושליםתשע"גקופילוביץ, יששכר יהודה הכהןשירת ישראל - 2 כר'

חמ"דחש"דטאוב, יהודהשירת מרים
בני ברקתשל"זסופר, משה בן שמואלשירת משה השלם
בני ברקתשנ"חטויב, משה בן יחזקאל צבישירת משה - 2 כר'
שקלאוו,,תקמ"ח]מייזלש, משה בן מרדכישירת משה - 2 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרי"חסופר, משה בן שמואלשירת משה - 2 כר'

ירושליםתשס"חקובץ זכרוןשירת משה
טבריהחש"דמשולם, אברהםשירת משולם

ניו יורקתש"עמאי, אשר דוד בן נתןשירת נתן - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ומרקוס, נתן בן אברהםשירת נתן - 2 כר'

ירושליםתשס"דדויטש, אברהם יחיאל בן שמעוןשירת סופר
ירושלים Jeruasalemתשע"גברקאי, יהודה יעקבשירת עדרי רחלים

ירושליםתשע"זלובאן, יוסף דובשירת ציון - שירת הלוים
ירושליםתשע"ביעקב בן מאיר (רבינו תם) - מייזליש, יצחקשירת רבינו תם

נריהתשפ"אהירש, שישירת רש - 2 כר'
בני ברקהרשלר, שלמה בן יהודה אריהשירת רש - שביעית

חמ"דחש"דרוט, שלמהשירת רש
ירושליםתשע"אווייס, יצחק שלום בן פנחס זעליגשירת שלום
לודתשס"טאבודרהם, שלמהשירת שלמה
ירושליםתשס"טאפל, שלמה בן יחזקאל בן-ציון הלוישירת שלמה
בני ברקתשס"זיצחקי, שלמה בן גרשוןשירת שלמה

ירושליםתש"פנפתלי, שלמה חיים בן יוסףשירת שלמה - 2 כר'
בני ברקתשס"גמאנטל, פרץ שמואל בן ישראל הלוישירת שמואל
ירושליםחש"דספר זכרוןשירת שמואל
אלעדתשע"גקרישר, שמואל יעקבשירת שמואל

ארה"בתשס"חספר זכרוןשירתא דפסחא
ניו יורקתשמ"חבלוי, נתן בנימין - פרידמן שלמה זלמןשישו ושמחו - שמחת חתן

חמ"דחש"דדייטש, שמעוןשכ"ם אחד על אחיך - תולדות רבי משה סופר
אשדודתשס"זיפרח, שמעון יוחאי בן אשרשכב כארי

ירושליםתשמ"חגליס, יעקבשכונות בירושלים - 2 כר'
ירושליםתשנ"טזכריה, שבתישכונות הישוב הישן בירושלים - 7 כר'

ירושליםתשנ"חשוורץ, יואל בן אהרןשכונת הר חומה בירושלים
ירושליםתשס"טאיתן, יוסף בן פינחס אלימלך הלוישכונת רמות ותחומה

פרג Pragueתי"בבון, נתן בן יצחק יעקבשכחת לקט - 3 כר'



ונציה Veniceתקל"בתיקונים. ימי ניסן. תקל"בשכיות החמדה
שלוניקי Salonikaתקע"אתיקונים. ימי ניסן. תקע"אשכיות החמדה
ליוורנו Livornoתרט"ותיקונים. ימי ניסן. תרט"ושכיות החמדה
חברוןחש"דבלייכר, משהשכינה ביניהם
כפר חב"דתשס"הגינזבורג, יצחק בן שמשוןשכינה ביניהם

תשע"גחדד, ניסיםשכינה ביניהם - 2 כר'
חמ"דחש"דטייטלבוים, יואל (מלקט)שכינה ביניהם

נהריהחש"דאביחצירא, דוד בן מסעודשכל טוב <המבואר> - 2 כר'
ירושליםתשנ"זאביחצירא, דוד בן מסעודשכל טוב <מהדורה חדשה>

ניו יורקתשנ"במנחם בן שלמהשכל טוב <הלכה>
ניו יורקתשפ"ארפאפורט, שמחה בן נחמן הכהןשכל טוב <מההדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתרפ"גאביחצירא, דוד בן מסעודשכל טוב
בני ברק Bene Berakתשע"זדיין, נסים בן שלמהשכל טוב
ניו יורק New Yorkתרפ"הז"ק, ברוך יוסף בן ישראלשכל טוב

בני ברקתשל"גטוקצינסקי, שמואלשכל טוב - 2 כר'
ברלין Berlinתר"ס - תרס"אמנחם בן שלמהשכל טוב - 2 כר'

זולקוה Zholkvaתצ"זרפאפורט, שמחה בן נחמן הכהןשכל טוב
בני ברקתשנ"דתעסה, צוריאלשכל טוב
אלון מורהתשמ"וקובץשכם אחד

נתניהתש"פשטרית, אברהם רועישכר דוד בשני העולמות
חמ"דתשס"אבעילום שםשכר ועונש - 6 כר'

בני ברקתשע"הכהן, ישעיהו בן אליעזרשכר ועונש
לונדוןתשס"דדיכרון, יוחנןשכר מצוה
ניו יורקתש"סקנאפפלער, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתלישכר מצוה

ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןשכר מצווה מצווה - טעמי המצוות
נתיבותתשנ"במאיר, יששכרשכר שכיר - 6 כר'

גבעת שמואלתשס"דשטרן, רפאלשכרו אתו
ירושלים Jeruasalemתשע"בקאהן, אבינועםשלבים בהקניית הקריאה

תל אביב Tel Avivתשנ"דאידל, שושנהשלהבות גנוזות
ירושליםתשע"אבידרמן, אלתר אלעזר מנחם בן משה מרדכישלהבת אש
סט. לואיס St. Louisתרפ"זסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירשלהבת אש

ירושלים Jeruasalemתשע"גסימן טוב, יוסף חישלהבת יוסף חי
חמ"דתשע"טבעילום שםשלהבת צאנז - מלחמת החיים

ירושליםתשע"חרבינוביץ, ירחמיאל - רבינוביץ, נתן דודשלהבת קודש - 2 כר'
ניו יורקתשס"ושטלצברג, משה יצחקשלהבת קודש



בני ברקתשע"אטוביאס, שמואלשלהבת שמואל - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשל"אירחון לנוער ע"י מפעל תורה ודעתשלהבת - 5 כר'

ירושליםתשמ"טאבינר, שלמה חיים הכהןשלהבתיה
בני ברקתשס"אגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבישלהי דקייטא

ישראלתשמ"ואלפסי, יצחקשלוה - ספורו של מפעל
אלעדתשס"חמשולמי, כתריאל בן שמעוןשלווה בארמנותינו
ירושלים - ניו יורקתשנ"אסורסקי, אהרןשלוחא דרחמנא
ירושליםתשי"בירחון לנוער הדתישלוחות - 2 כר'

ירושליםתש"ייערי, אברהם בן חיים יוסףשלוחי ארץ ישראל בתירייא
ירושלים Jerusalemתשי"איערי, אברהם בן חיים יוסףשלוחי ארץ ישראל

וינה Viennaתרכ"אנטר, יעקב מרדכי בן שלמהשלוים מן הים
אשדודתשנ"חהכהן, יוסף בן מאירשלום אהלך

קושטא Istanbulשמ"-גרשון, יצחק בן מרדכישלום אסתר - 2 כר'
תשס"טקונסטנטין, אמירשלום באהליך

ירושליםתשע"טסגל, דן זאבשלום באהלך - 2 כר'
תל ציוןתשס"זכהן, יגאלשלום באהלך, בני יוסף

בני ברקחש"דבעילום שםשלום בארץ
בני ברקחשס"אגנס, שלמה אהרן בן ישראלשלום בוניך

מודיעין עיליתתשס"הבית המדרש המרכזי דרכי איששלום בית ה'
אלעדתשפ''אעמית, שגיבשלום בית עכשיו

ירושליםתשנ"אזכאי, אהרןשלום בית
ניו יורק New Yorkתר"פקוסציץ, שלום בן ברוך מרדכישלום במרומיו

ישראלתשל"בקובץ מאמריםשלום בן יוסף שבזי
חמ"דחש"דקובץ זכרוןשלום בנייך
תשע"במשפחת קלייןשלום בניך

תשנ"זרייכמן, אליהו דוד הכהןשלום בניך - 5 כר'
תוניס Tunisתרס"ט - תרע"וכהן, דוד בן משה מג'רבהשלום דוד - 2 כר'

אהרונוב, שמחהשלום ואושר בבית היהודי
ירושליםתש"חהדאיה, שלום בן משה חייםשלום וצדק
לוי, דודשלום ורעות
בני ברקתשנ"גמלכה, יפהשלום ורעות

ניו יורקחש"דוייס, שלום בן צבי הכהןשלום ושלוה - 5 כר'
ירושליםתשכ"בפלצינסקי, אליעזר מנוחשלום יהודה - 3 כר'

טבריהתשע"גקוק, איסר דב בן נחום הכהןשלום יוסף - בפסוקי התורה
ירושליםתשנ"טסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםשלום יעקב



ירושליםתשס"טכולל שלום יצחקשלום יצחק
חיפהתשס"ומורגנשטרן, חיים ישראל בן דודשלום ירושלים <מהדורה חדשה>

ירושליםתשנ"זבית המדרש שלום ירושליםשלום ירושלים - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"המורגנשטרן, חיים ישראל בן דודשלום ירושלים
תל אביבתשכ"זפרידמן, שלוםשלום ירושלים

ירושליםחש"דרבני בית המדרש הגבוה שלום ירושליםשלום ירושלים - יומא ה
ירושלים Jerusalemתרנ"האלאזראקי, אברהם בן שלמהשלום ירושלם

ירושלים Jerusalemתרנ"טמזרחי עדני, שלום בן סעדיהשלום ירושלם - 2 כר'
סנה,שלום לכל זרעו - אסתר

ירושליםתשס"דהדאיה, שלום בן משה חייםשלום לעם - 2 כר'
ירושליםתשמ"בכאסכי, שלום בן חלפוןשלום לעם

ירושלים Jeruasalemתשנ"ווישליצקי, אלישעשלום לציון - 2 כר'
חמ"דחש"דבלוי, שלמה ברוךשלום עבדו - תולדות רבי שלמה דרמר

ירושליםתש"עבן דוד, שילה בן דרורשלום רב (הקצר)
ירושליםתשס"חבן דוד, שילה בן דרורשלום רב (השלם)

ירושליםתש"נאלבז, שלום בן חייםשלום רב
בואנוס אירס Buenos Aתרצ"טווייס, יקותיאל בן יצחקשלום רב

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ט - תרצ"זווייצמאן, בצלאל בן שלום סופרשלום רב - 3 כר'
חמ"דתשע"חטרבלסי, ישראלשלום רב

בני ברקתשמ"זרוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרשלום רב - 3 כר'
ירושליםתשנ"השוורץ, יואל בן אהרןשלום שלום ואין שלום

תל אביבתשל"בספר קהילהשלוניקי - 3 כר'
ירושליםתשמ"בשפיצר, שלמה בן דודשלוש הבטחות של הרמ"ע מפאנו

ירושליםתש"ןסעדיה בן יוסף גאון - גמליאל, סעדיה בן שלוםשלוש מגילות ותהלים <ע"פ רש"ג ותפסיר רס"ג, כת"י>
ירושליםתשל"אהברמן, אברהם מאיר (עורך)שלוש מקאמות על הנשים

בני ברקתשכ"טקלוש, צבי אלימלךשלוש קדושות
ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךשלוש שעות הושענא

ירושליםחש"דכהנא, יצחק זאבשלושה כרוזים
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"בדיקמן, אברהם שלמהשלושים יום קודם החג - 2 כר'

קרית יעריםתשע"טלנדי, יהודהשלח לכם אליהו
ירושליםתשס"חוינברגר, נפתלי יחיאל בן שלמה אברהםשלח תשלח - 2 כר'

נובה זמקי Nove Zamkתש"גשטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריהשלחן א"ש
ליקוודתשע"דלעפקאוויטץ, שלמה דב בן ישראל צבישלחן אבן

ירושליםתשנ"בהכהן, אברהם מגוץשלחן אברהם
תל אביבתשס"בקורט, חיים משה בן יששכרשלחן אליהו



פרג Pragueתקמ"גבחיי בן אשר אבן חלאוהשלחן ארבע - 3 כר'
מודיעין עיליתתשס"גבן שלמה, א.שלחן ארזים

בני ברקתשנ"והופנר, יוסף ברוך בן נפתלישלחן בהיר - קיצור הלכות נדה
ירושליםתשנ"במולכו, יוסף בן אברהםשלחן גבוה <מהדורת אור ודרך> - 7 כר'

שלוניקי Salonikaתקט"זמולכו, יוסף בן אברהםשלחן גבוה - 5 כר'
לונדון Londonתרע"ושאפוצ'ניק, יוסף בן יהודה ליבשלחן הגבוה - 6 כר'

אלכסנדריה Alexandriתרס"גחזן, שלמה בן אלעזרשלחן הזהב
וילנה Vilnaתר"מפארדו, יוסף בן דודשלחן הטהור המזוקק
לבוב Lvovתרי"חאזולאי, ניסים זרחיה בן אברהםשלחן הטהור - 3 כר'

ברטיסלבה Bratislavaתרע"גהולנדר, בנימין אליהו בן ישעיהושלחן הטהור
ירושלים Jerusalemתרמ"וחזן, שלמה בן אלעזרשלחן הטהור
לבוב Lvovתר"יניקלשפורג, צבי הירששלחן הטהור

תל אביבתשכ"גספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדשלחן הטהור - 2 כר'
ירושליםתש"כפארדו, יוסף בן דודשלחן הטהור
בני ברקתש"סרוט, אהרן בן שמואל יעקבשלחן הטהור
ירושלים Jeruasalemתשע"זגליק, אלעזר דוד בן ישראלשלחן הלבבות
מודיעין עיליתתשע"אבעלסקי, ישראל הלוישלחן הלוי - א

חיפהתשס"דפיעטרקובסקי, אברהם חנוך העניך בן עקיבא הלושלחן המבואר - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתר"סתאומים, יוסף בן מאירשלחן המגדים
אזמיר Izmirתרכ"דבן עזרא, יוסף בן חיים משהשלחן המלך

ירושליםתשס"ולאניאדו, שמואל בן שלמהשלחן המלך - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"דטונקלאנג, ישראל מרדכי בן זאב יוסףשלחן המערכה - 2 כר'

ירושליםתשל"ו - תשל"זוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודשלחן המערכות בסתרי החכמה - 3 כר'
ירושליםתש"עיוסף, יצחק בן עובדיהשלחן המערכת - 2 כר'

ורשה Warsawתרל"ונוטוביץ, יצחק בן ראובןשלחן המערכת
חולוןתשנ"טשעשוע, יוסף שלום בן חייםשלחן המפורש
ירושליםתשנ"טהקשר, דוד בן שמעוןשלחן הסדר

דש Dejתרפ"ט - תרצ"בליבוביץ, יצחק צבי בן משה יהודהשלחן העזר - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"חלאבנשטיין, אליעזרשלחן הקצר - חול המועד

ברלין Berlinתרמ"בריפמאן, דוב בר דוד בן פרץשלחן הקריאה - 2 כר'
ניו יורקתשס"חברגמן, שלמהשלחן השלם - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ורז, משה יוחאי בן אלעזר זאבשלחן זהב - פסח
לובלין Lublinתרצ"גאידלסברג, חיים יעקב בן ירמיהושלחן חי - 2 כר'

בני ברקתשע"ההאלברשטאם, חיים בן אריה ליבוששלחן חיים - שבת קודש
ירושלים Jeruasalemתשנ"חאמסלם, אברהםשלחן טהור



גלנטה Galantaתרפ"דפארדו, דוד בן יוסףשלחן טהור
ספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדר מקומרנא - קרויס ,ישעיהו מאירשלחן טהרה - זהב טהור

ירושליםתשע"היוסף, עובדיה בן יעקבשלחן יוסף
בני ברקתשנ"זשמואליאן, יוסף בן משהשלחן יוסף - 2 כר'

בני ברקתשע"זטופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלוישלחן ישראל
חמ"דתשע"טכהן, ישראלשלחן ישראל

ירושליםתשע"חרקח, יעקב בן שלמהשלחן לחם הפנים - 2 כר'
בני ברקתש"עבר שלום, בנימין משה בן יוסףשלחן מלכים - 2 כר'

ברגסס Beregovoתרצ"אלאנדא, משה צבי בן שלוםשלחן מלכים
בני ברקתשנ"גליקוטים מספרי רבוה"ק לבית ויזניץ קאסובשלחן מלכים - 3 כר'
אלעדתשע"הצברי, יוסף בן דודשלחן מלכים - 5 כר'

ירושליםחש"דמונדרר, מנחם מענדילשלחן מנחם
בני ברקתשע"בבלינוב, מרדכישלחן מרדכי
ביתר עיליתתשע"גושדי, משהשלחן משה

בני ברקתשס"במוזס, יצחק צבי משה בן אביגדורשלחן משה - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרצ"בשליסל, נתן נטע שלמה בן דודשלחן נגד צוררי

טבריהחש"דברדא, ישראל שלום אליהו בן דודשלחן עורך - פריה ורביה
ירושלים Jeruasalemתשע"העיון הלכה ולמעשה מתוך האנציקלופדיה התלמודשלחן עורך - 3 כר'

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"גשלמה בן משה מחלמא - קראוס, צבי מאיר בן חיישלחן עצי שטים <מהדורה חדשה> - אמרי צבי
ברלין Berlinתקכ"בשלמה בן משה מחלמאשלחן עצי שטים

ורשה Warsawת"ראייזנשטאט, אברהם צבי הירש בן יעקבשלחן ערוך <פתחי תשובה, נחלת צבי> - 2 כר'
ירושליםתשע"הטהרני, אבישי בן יצחקשלחן ערוך <נותן טעם> - בשר בחלב, תערובות
ירושליםתשע"גטהרני, אבישי בן יצחקשלחן ערוך <תרגומא דקרא> - חלה ומעשרות
ירושליםתשס"דטנזי, שלמה חייםשלחן ערוך <פרי עץ חיים> - שחיטה וטריפות
חיפהתשע"איענקלביץ, אשר חנוך בן אהרןשלחן ערוך <דרך השולחן> - הלכות הרחקות

וילנה Vilnaתרע"אלבנר, ישראל בנימין בן משהשלחן ערוך <מקוצר ונערך ומבואר>
לבוב Lvovתקמ"חלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)שלחן ערוך <האר"י>

ברלין Berlinתרנ"ג - תרנ"זפיינברג, גבריאל בן אריהשלחן ערוך <באר רחובות> - 3 כר'
קאראסיק, דוב בר בן יצחק אייזיקשלחן ערוך <ליקוטים טובים> - או"ח

לבוב Lvovתרמ"ב - תרנ"גקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך <הרגיל> - 10 כר'
ורשהתרל"טקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך <וורשא> - 3 כר'
ונציה Veniceשכ"ה - שכ"וקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך <ונציה> - 4 כר'

ירושליםתשס"זקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך <טקסט>
מנטובה Mantuaתפ"ב - תפ"גקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך <מנטובה> - 4 כר'
קרקוב Cracowשל"ח - שמקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך <קראקא> - 3 כר'



קרקוב Cracowשע"ו-ש"ףקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך (קרקוב שע"ו) - או"ח
זולקוה Zholkvaת"רקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך אבן העזר <זאלקווה ת"ר>

ברדיטשוב Berdichevתרס"ט - תר"עווייסבלאט, מנחם נחום בן יעקבשלחן ערוך אבן העזר עם מטעמים ומעדנים - 2 כר'
לונדוןתשכ"הקאראסיק, דוב בר בן יצחק אייזיקשלחן ערוך או"ח <פתחי עולם, מטעמי השלחן> - 4 כר'

מונקץ' Mukachevoתרצ"ז - תרצ"טגולד, יחיאל מיכל בן משה חיים הלוישלחן ערוך אורח חיים <מאסף לכל המחנות> - 2 כר'
סאיני Seiniתרפ"הפארקאש, משה בן שלוםשלחן ערוך אורח חיים <מלבושי שבת>

לוצין Ludzaתרצ"ד - תרצ"טקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך אורח חיים <טעם מגדים, ליקוטי מגדים, בדי
יוהנסבורגתרכ"בקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך אורח חיים <יוהנסבורג - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתש"כקרויזר, חיים יעקב - קארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך אורח חיים <באר יעקב> - 5 כר'
קרקוב Cracowת"כלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)שלחן ערוך האר"י ז"ל <דפו"ר>

ורשה Warsawתרמ"אלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)שלחן ערוך האר"י ז"ל
לבוב Lvovתר"ילוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)שלחן ערוך האר"י

ירושליםתש"עלוריא, יצחק בן שלמה - מלאכי, ינון בן יצחקשלחן ערוך האריז"ל המדויק <שלחן אריאל>
ירושליםתשנ"ג - תשס"גצינוירט, אברהם אביששלחן ערוך הזהר - 28 כר'

ירושליםתשע"אקורקוס, מרדכי בן אברהםשלחן ערוך הלכות פסח עם גדולת מרדכי
ירושליםתשס"חהלוי, אסי אבן יולישלחן ערוך המדות - 4 כר'

בני ברקתשס"ארצאבי, יצחק בן ניסיםשלחן ערוך המקוצר - 8 כר'
ניו יורקתשע"אשנבלג, יצחק בן אברהם זאבשלחן ערוך הרב <מעשה חושב>, מסילות שבת

קאפוסטתקע"ושניאור זלמן בן ברוך מלאדישלחן ערוך הרב <דפוס ראשון> - 2 כר'
ירושליםתשס"זשניאור זלמן בן ברוך מלאדישלחן ערוך הרב <טקסט>

בני ברקתשע"גראטה, שמואל בן חיים אלטרשלחן ערוך הרב הל' שבת עם ביאור נימוקי שבת
ירושליםתשס"ושניאור זלמן מלאדי - דאווידוביטש, אברהם מרדכשלחן ערוך הרב עם עיונים וביאורים

ירושלים Jeruasalemתשע"טשניאור זלמן בן ברוך מלאדי - שולם, עמוסשלחן ערוך הרב עם ציונים והערות - הלכות רבית
אלעדתשע"חשיינברגר, יעקב שלמהשלחן ערוך הרב - הלכות ריבית <במשנת הרב>

יוזפוב Jozefowתרל"השניאור זלמן בן ברוך מלאדישלחן ערוך הרב - 14 כר'
ירושליםתשנ"וקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> - 34 כר'

קעניגסברגתרט"וקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך חושן משפט <הגהות רעק"א בסופו> - 2 כר'
סדילקוב Sudilkovתקצ"הקופמן, משה יקותיאל בן אביגדור הכהןשלחן ערוך חקי חיים

קובץ מפרשיםשלחן ערוך יורה דעה <לעמברג> - קובץ מפרשים
כוכב יעקבתשע"דבוצ'קו, שאול דוד בן משהשלחן ערוך כפשוטו - 6 כר'
ניו יורק New Yorkתרע"ב אחריפרידמאן, דוב אריה בן טוביה מיכלשלחן ערוך לבני הנעורים

ירושליםתשס"גמנדלוביץ, נפתלי הירץ (עורך)שלחן ערוך מחולק ומסודר ללימוד יום יום כדי לסיימו בש
יוהניסבורג, פרוסיהתרי"ז-תרכ"אקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך מטור אבן העזר <פתחי תשובה>

אמשטרדם Amsterdamתקי"גקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך מטור אבן העזר - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרמ"ו - תרנ"אקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך מטור אורח חיים <שתילי זיתים> - 2 כר'



אמשטרדם Amsterdamתקל"חזכריה מנדל בן אריה ליב מבלז - ישורון, יצחק בן אשלחן ערוך מטור יורה דעה <לקט הקמח, פנים חדשות>
ירושלים Jeruasalemתשע"דצדוק, אליהושלחן ערוך עם ביאור מנחת אליהו - 3 כר'

ברוקליןתשע"גלעווי, אפרים משהשלחן ערוך עם מגן אברהם ומגן הבהיר - בציעת הפת
הנובר Hanoverתרנ"ו - תרנ"חגוטליב, מנחם בן אליעזרשלחן ערוך קטן

חמ"דתשע"טהכהן, אברהם מגוץ בן כלפון משהשלחן ערוך קטן - 2 כר'
פירט Fuerthתנ"זרוויץ, אליעזר ליזר בן יהודה ליבשלחן ערוך של מהור"ר אליעזר הקטן - 2 כר'

מונקץ' Mukachevoת"שלוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)שלחן ערוך של רבינו יצחק לוריא זלל"ה
קרקוב Cracowת"ו - ת"יכ"ץ, צבי בן יוסף הכהןשלחן ערוך - עטרת צבי - נחלת צבי

בני ברקתשע"בכהן, ישעיהו בן אליעזרשלחן ערוך - 2 כר'
ניו יורקתשי"גקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך - 8 כר'

בודפסטשיק, שלמה צבי בן נתןשלחן ערוך
ניו יורקתשע"ושניאור זלמן בן ברוך מלאדישלחן ערוך - חושן משפט (תרגום ופירוש באנגלית)

ניו יורקתשס"וצדיקי בית בעלזאשלחן רבותינו - או"ח
ניו יורקתשע"גשווימער, חיים ישעיהשלחן רמ"א - שכירות וקבלנות

אלעדתשפ"במלאכי, אריאל בן ציוןשלחן שביעית ערוך
בית אלתשע"אאבינר, שלמה חיים הכהןשלחן שבת <עם פירוש על הזמירות>

נתניהתשס"דהכהן, שלמה יהודה בן שבתישלחן שבת <מהדורה חדשה>
בילגורי Bilgorajתרע"אהכהן, שלמה יהודה בן שבתישלחן שבת
ירושליםתשע"חשמאי, משה יהודה בן יוסףשלחן שבת

ורנוב נד טופלו Vranoתרצ"טבחיי בן אשר אבן חלאוה - עסנער, יצחקשלחן של ארבע <שתי ידות>
קושטא Istanbulרע"דבחיי בן אשר אבן חלאוהשלחן של ארבע - 4 כר'

ירושליםתשס"דמירקש, שלמה זלמן בן יהודה ליבשלחן שלמה <מהדורה חדשה>
ורשה Warsawתרס"טגאנצפריד, שלמה בן יוסףשלחן שלמה (קצש"ע בתרגום יידיש)

אמשטרדם Amsterdamתפ"הדי מיזה, שלמה בן יצחקשלחן שלמה
ווילנא,תרס"ג,הונף, צבי זלמן בן אהרן דודשלחן שלמה
ורשה Warsawתרל"חמירקש, שלמה זלמן בן יהודה ליבשלחן שלמה
ירושליםתשמ"וצדוק, שלמה בן שלום יעקבשלחן שלמה

ירושלים Jeruasalemתשע"וירושלמי, שמואלשלחן שמואל - 14 כר'
ירושליםתשע"טיצחקי, אברהם בן יצחק חי הכהןשלחנו של אברהם <מהדורה חדשה>

ליוורנו Livornoתרכ"היצחקי, אברהם בן יצחק חי הכהןשלחנו של אברהם
אלעדתשפ"אעוזר, מאיר בן אליעזרשלחנו של מקום

ירושליםתשמ"טרקובר, נחום בן חייםשלטון החוק בישראל
ניו יורקפינקלשטיין, אליעזר אריה בן שמעון יצחק הלוישלטון עצמי אצל היהודים בימי הבינים

תל אביב Tel Avivתרצ"טצורי, יעקב שמואלשלטון ראשות הגולה והישיבות
מנטובה Mantuaשס"זשער-אריה, אברהם בן דודשלטי הגבורים



ירושלים Jerusalemתרס"אסאלאנט, יעקב אריה בן חיים מרדכישלטי הזהב
בני ברקתשנ"טאירנשטיין, משה בן חנוך הענךשליח ציבור - 2 כר'

פרנקפורט דאודר Frankתקמ"ואליהו בן בנימין מנוישטאטשליחות אליהו
ניו יורקתשע"זווינר, משה ניסןשלילת גידול בלורית

בני ברקתשע"טבעילום שםשלימא דאבהן
בני ברקתשס"וקובץשלימות והשתלמות

יוהנסבורגתשע"טקריינס, זאב שלמה בן זכריה ליבשלל זאב
חמ"דתשע"גרוזנר, יחיאל פישלשלל שמים

מקסיקותשע"הפרץ, משה בן מיכאלשלמא בעלמא
ניו יורקתשע"ואלמאש, מאירשלמא דרבי מאיר

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהשלמא רבא
חמ"דתשכ"גכ"ה שנה לעלייתו לגרדוםשלמה בן יוסף הי"ד

ירושלים Jerusalemתרצ"ט - תש"חסובל, שלמה בן שמואלשלמה חדשה - 3 כר'
בני ברקתשע''חצביון, שלמהשלמה חדשה

ירושליםתשנ"בבינג, אברהם הלוישלמה לאברהם
פרג Pragueתקע"חצאהלין, שמואל אריה (זאנוויל ליב) בן אלישלמה מול אדר
מודיעין עיליתתשע"והופמן, שלמהשלמה משנתו
ורשה Warsawתרנ"הראקובסקי, עזריאל אריה ליב בן אברהם אבלישלמה משנתו
בני ברקתשמ"טכהן, יוסף בן שמעוןשלמות הבית
ירושליםתשס"וקושלבסקי, חנינאשלמות הבית

ירושלים Jerusalemתרפ"זפדרבוש, שמעון בן צבי הרששלמות היהדות
בני ברקתשע"טאדלשטיין, אברהם בן מרדכי שמואלשלמי אברהם - 2 כר'

פלורידאתשע"חבסקין, אבשלום בן דוד צבישלמי אהבה
תל אביבתשע"אישיבת הליכות שלמהשלמי בכורים - ב

בני ברקתשע"חמישאלי, בנימיןשלמי בנימין - 7 כר'
מודיעין עיליתתשע"חהופנר, ברוך שלום בן דניאל אליעזרשלמי ברוך - 2 כר'

בני ברקתשע"גמילר, אלחנן בן שלמה הלוישלמי דבורה - 3 כר'
בני ברקתש"עלוין, דוד מאיר בן שלוםשלמי דוד

ירושליםתשס"זבנימיני, שלמה בן יוסףשלמי דעה - טהרות
בית שמשתשע"חפרידמן, יוסף שלמה הכהןשלמי דעה

ביתר עיליתחש"דפרידלנדר, דוד לייבשלמי דעת - 3 כר'
ניו יורקתשע"חאפל, שלמה הלוישלמי הלוי

ירושלים Jeruasalemתשע"זמורגנשטרן, שלמה יצחקשלמי המועדים
ירושליםחש"דגלוסקינוס, זאבשלמי זאב

שלוניקי Salonikaתק"נאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובשלמי חגיגה



בני ברקתשס"טאסולין, שלמה בן מאירשלמי חגיגה - 2 כר'
ניו יורקתש"מבריזמן, דוב אהרן בן שמעוןשלמי חגיגה

פילדלפיה Philadelphתשס"הבריזמן, דוב אהרן בן שמעוןשלמי חובה - יורה דעה
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"זקלצקין, ישראל אהרןשלמי חיים <מעדני הפרשה>

בני ברקחש"דביטון, חיים בן שמעוןשלמי חיים - 11 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"ברוזנברג, חנוך חייםשלמי חנוך - 3 כר'

ירושליםתשע"גהלשטוק, יהודה ליב בן שלמה הלוישלמי יהודה - מוקצה
ירושליםתשס"חבן צור, יהונתן בן שלוםשלמי יהונתן - 14 כר'

ניו יורקתשנ"הפולק, שלמה יום טוב ליפאשלמי יום טוב - א
בני ברקתשס"באברכי כולל פוניבז'שלמי יוסף - 25 כר'
חמ''דתשפ''אגליק, יוסףשלמי יוסף - 2 כר'
ירושליםתשס"טהררי-רפול, יוסף בן שלמהשלמי יוסף - 2 כר'

בני ברקתשס"גוויסמן, אהרן שלמהשלמי יוסף
ביתר עיליתתשע"גזכאי, יוסף חיים בן שמואלשלמי יוסף - פסחים

ירושלים Jeruasalemתשמ"הלוינשטיין, יחזקאל - בורשטין, שלמהשלמי יחזקאל
ירושליםתשע"טסטפנסקי, יחזקאל בן אליעזר שלמהשלמי יחזקאל - 2 כר'

לייקוואדתשע"בשלומוביץ, משה יחזקאל בן דודשלמי יחזקאל - מועדים
ירושליםתשע"אבייטלר, יעקב בן חיים הלוישלמי יעקב
תפרחתשע"טגוב, שלמה שמחה בן יוסףשלמי יעקב
ירושליםתשכ"דגולדברג, יעקב שלמהשלמי יעקב
ירושלים Jerusalemתש"אווארהפטיג, ירוחם אשר בן שלמה יעקבשלמי ירוחם

ירושליםתשע"זכהנוב, שלמהשלמי כהן - 15 כר'
מודיעין עיליתתש"עאושינסקי, יהושע ירוחם בן מרדכי זלמן הלוישלמי לוי

תל אביבתשכ"ויונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלשלמי מאיר - 2 כר'
בית שמשתשע"הפוליטנסקי, שלמה יעקב בן משהשלמי מועד

אלעדתשע"זפריבס, שלמה אלימלךשלמי מלך - היזק ראיה, הרחקת נזיקין
ירושלים Jeruasalemתשע"דהוכברגר, מנחם בן יעקבשלמי מנחם - 7 כר'
בני ברקתשע"ויהב, שלום מרדכישלמי מרדכי - 4 כר'
ירושליםתשל"גמובשוביץ, מרדכי שלמה בן דניאל הלוישלמי מרדכי - 3 כר'

בני ברק Bene Berakתשס"חקובץ ישיבת נעם התורהשלמי משה
ירושליםתשס"הקלירס, משה שלמה בן יהודה ליבשלמי משה - 3 כר'
חמ"דתשע"ושבות, משה בן אברהםשלמי משה - 4 כר'
בני ברקתשע"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה (ליקושלמי נדבה - 2 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתקצ"ח-תר"גקיצה, יחיאל מיכל בן שמואלשלמי נדבה - 2 כר'

ירושליםתשנ"בקאפלאן, אלכסנדר סנדר בן זרח הכהןשלמי נדרים <מהדורה חדשה>



וילנה Vilnaתרמ"אקאפלאן, אלכסנדר סנדר בן זרח הכהןשלמי נדרים
ירושליםתשס"חרוזנפלד, שלמה הכהן בן שמואל שמעלקאשלמי נזיר
קרקוב Cracowתקפ"אשלום שכנא בן חיים הכהןשלמי נזיר
ירושליםתשס"הבורובסקי, נחום שלמה בן יצחק מנדלשלמי נחום

ירושליםתשפ"אקפלן, ניסן שלמה בן נפתלי הכהןשלמי ניסן - 5 כר'
מקסיקותשע"גסלמה, נתנאל בן רפאלשלמי נתנאל

ירושליםתשנ"חוקנין, פינחסשלמי פינחס - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתק"נאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובשלמי צבור
ישראלתשע"בצדוק, שלמה בן אברהםשלמי צדק

בני ברקתשמ"טלוי, דוד משה בן מרדכי משולםשלמי קרבן תודה - 2 כר'
ברדיוב Bardejovתרס"דלאנגסאם, שמעון בן פסחשלמי רגלים

בני ברקתשס"הליסיצין, יוסף שלמה בן צבי יעקבשלמי רעק"א - מעילה
מודיעין עיליתתש"פסוקל, שלמה בן ישראלשלמי רש"י - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דרקובסקי, שלמה זלמן בן ברוךשלמי שלמה - נדרים
תל אביבתשכ"חילוב, שמואל ליב בן ישראל משהשלמי שמואל

ירושליםתשע"גרוט (ארגמן), שמואלשלמי שמואל - 2 כר'
ירושליםתשמ"אספר זכרוןשלמי שמחה [גרוס]
סטו מרה Satu Mareתר"ץ - הסכ'הולין, שמחה יונה בן חיים אריהשלמי שמחה ותודה

ורשה Warsawתרס"דאטלס, זאב בן יהודה יעקבשלמי שמחה
אשדודתשע"זאיגוד החבורות פיטסבורגשלמי שמחה

בני ברקתשנ"האסולין, שלמה בן מאירשלמי שמחה - 2 כר'
אלעדתש"פברדה, אברהם בן אביגדורשלמי שמחה

תפרחתשע"וגוב, שלמה שמחה בן יוסףשלמי שמחה - 3 כר'
וילנה Vilnaתקס"ויהודה ליב בן שמחה מזאגרשלמי שמחה
ירושליםתש"פכהן, אליהושלמי שמחה
חמ"דתשע"גסובל, שלמהשלמי שמחה

ניו יורקתשכ"דעלברג, שמחה בן אהרן שמעוןשלמי שמחה - 5 כר'
חמ"דחש"דפולק, שמחה מנחם הכהןשלמי שמחה - 2 כר'

קרית ספרתשנ"וקובץשלמי שמחה
ירושלים Jeruasalemתש"עשלמי שמחהשלמי שמחה - 5 כר'

בני ברקתש"עשציגל, צבי אשר בן מאירשלמי שמחה
תל אביבחש"דחירארי, שמעון בן אברהםשלמי שמחה, שמח לבי

בני ברקתשע"אביטון, שמעון בן חייםשלמי שמעון - 7 כר'
בני ברקתש"סשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוישלמי שרה
אשדודתש"סקובץ ישיבת גרודנאשלמי תבונה



אדרי, משהשלמי תודה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"זביטאן, שלום בן אליהושלמי תודה - 2 כר'

תוניס Tunisתרע"חדאנה, שלמה בן דודשלמי תודה
ירושליםתשכ"בזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןשלמי תודה

בני ברקתשע"בפלמן, שלום בן ציוןשלמי תודה - על התורה
בני ברקתש"ספלמן, שלום בן-ציוןשלמי תודה - 5 כר'

וילנה Vilnaתרנ"טפרסקי, אליהו יונה בן יהושע סג"לשלמי תודה
ירושליםתשנ"זאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - לוונטהל, שלמה משלמת אליהו - 5 כר'
בני ברקתשע"גשיפמן, בנימיןשלמת בנימין - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשע"חזוננפלד, יוסף חיים בן אברהם שלמהשלמת חיים <מהדורה חדשה>
בני ברקתשנ"הזוננפלד, יוסף חיים בן אברהם שלמהשלמת חיים - 4 כר'

ירושליםתשע"דקראוס, יוסף שלמה בן משה בונםשלמת יוסף
ירושלים Jerusalemתש"חרוזין, יוסף בן אפרים פישלשלמת יוסף - 2 כר'
ירושליםתשע"חאריאלי, שלמה בן יעקבשלמת יעקב - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתרס"דאבן-זבארה, יוסף בן מאיר. מיוחס לושלש הלצות
ירושליםחש"דמשה בן מימון (רמב"ם)שלש הקדמות להרמב"ם

מינץ Mainzתרמ"וקארלבורג, יהודה ליבשלש יבבות
ירושלים Jerusalemתרפ"חגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צבישלש כתובות הבאות כאחת

בני ברקתשע"ודיין, נסים בן שלמהשלש מאות כסף
תל אביב,תש"והורודצקי, שמואל אבא בן יוסף משהשלש מאות שנה של יהדות פולין

ירושלים Jerusalemתשי"גתנ"ך. תשי"ג. ירושליםשלש מגילות <עם תפסיר הרס"ג וביאור המלות הקשות
בני ברקתש"סצובירי, יוסף בן יעקבשלש מגילות - מסורת מדויקת

כתב ידכתב ידשלש מגילותשלש מגלות <כת"י>  ע"פ רש"י, רס"ג, ר"י דון יחיא
ירושליםתשס"טוולף, יאיר משה בן דוד זאבשלש מצות הרגל

ניו יורקתשס"השטיינברג, דניאל דודשלש עשרה מידות
וורמס Wormsרפ"טמשה בן מימון (רמב"ם)שלש עשרה עיקרים - בלשה"ק ובלטינית

ניו יורק New Yorkתשי"גטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאשלש תשובות
הוסיאטין,תרס"חכפוסי, חייםשלש תשובות
ירושליםתשל"גליינר, גרשון חנוך בן יעקבשלש תשובות

ירושליםתשכ"גשלשה אחים - ב
פטרבורגספרי מסעותשלשה בעלי המסעות

בני ברקתשנ"דחורי, משה בן ברוךשלשה גביעים
ירושליםתשל"חדרוק, משה עקיבהשלשה דורות בירושלים

ירושלים Jerusalemתש"בסאלומון, מרדכי בן יואל משהשלשה דורות בישוב
ירושליםתשל"ושלשה דורותשלשה דורות



רמת-גן,תשי"חצורבא, ישראל בן יהושעשלשה המה נפלאו ממני
סיגט Sighetתר"ס-תרס"חשלשה טורי כסףשלשה טורי כסף
כפר חב"דתש"עגינזבורג, יצחק בן שמשוןשלשה כתרים

יוהנסבורג, אפריקה הדתש"יגד, חיים יוסף איסר בן יצחק אריה הלוישלשה מאורות הגדולים
ירושלים,תרצ"טגליקסון, משה יוסף בן אלחנן הכהןשלשה מאמרות

ירושליםתשכ"ההברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלשלשה מזמורים חיצוניים ממדבר יהודה
ירושליםחש"דקנטרוביץ, אברהם בן משהשלשה ממשפחה אחת

לונדון Londonתר"לאבן-חיוג', יהודה בן דודשלשה ספרי דקדוק
ירושליםתשס"אמצגר, דוד בן יהושע מנחםשלשה ספרים נפתחים <לתוספתא שביעית>

בודפסט Budapestתש"בתפילות. פיוטיםשלשה ספרים נפתחים <על זמירות שבת> - 2 כר'
ירושליםתשל"זאבן-בלעם, יהודה בן שמואלשלשה ספרים נפתחים של רב יהודה בן בלעם

בני ברקחש"דהיימליך, מנחם יוסף הלוישלשה ספרים נפתחים
ירושליםתשנ"אשלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלשלשה ספרים נפתחים

קרקוב Cracowשע"בגירונדי, יונה בן אברהם - ניגרין, משהשלשה ספרים - ספר היראה, אגרת המוסר, דת הנשים <
תל אביב Tel Avivתשי"חמנחם מנלי בן יהודהשלשה עדרי צאן

ירושלים Jerusalemתרצ"ט - תש"חהאמבורגר, חיים בן נטע הירששלשה עולמות - 3 כר'
קושטא Istanbulשל"זסעדיה בן יוסף גאוןשלשה פירושים על שיר השירים

ירושליםחש"דשלשה פרקים מתוך ספר דרך אמונהשלשה פרקים מתוך ספר דרך אמונה
בני ברקחש"דשנקלובסקי, יוסף שלמהשלשה קונטרסים נפתחים

פתח תקוהתשנ"אב"ר, יצחק ומאירהשלשה שותפים
ירושליםתשמ"חכהן, אליהו יוסף שאר ישוב בן דודשלשה שותפים

ירושלים Jerusalemתשט"זאברהם בן יצחק הלוי מלוקאץ'שלשה שיטות - סנהדרין פסחים ב"ב
ניו יורק,ת"ש,יהודה בן שמואל הלוישלשה שירים בלתי-ידועים של ר' יהודה הלוי

ברים, ישראלשלשה שריגים
ריגה Rigaת"שיואלסון, אברהם בן אליהושלשה שריגים

ונציה Veniceתס"איוסף יששכר בר בן אלחנןשלשה שריגים - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתר"צלווינזון, יעקב בן יהודהשלשים הספדים

ישראלתשס"גוינשטוק, יאיר -וטליב, נפתלישלשלת הזהב - משפחת בריזל ליפשיץ
ישראלתשס"חרוזין סאדיגורהשלשלת הזהב

ירושליםתשנ"טטייטלבוים, ישראל מרדכי בן חיים יהודהשלשלת היוחסין - 2 כר'
ירושליםתש"סליברמן, יוסףשלשלת היוחסין

ורשהתרצ"אבלבן, מאירשלשלת היחס של משפחת אורנשטיין - ברודא
זאלקווא,תקס"באבן-יחיא, גדליה בן יוסףשלשלת הקבלה - 5 כר'

מונקץ' Mukachevoתרצ"ארפאפורט-הארטשטיין, מאיר אליעזר בן אברהםשלשלת זהב
בעק, אברהם חיים בן אפריםשלשלת יוחסין



ירושליםתשס"אפראנקפורטר, ישראלשלשלת קאמארנא - אוצר סיפורים ומכתבים
תשע"טאנגלנדר, יעקב בן שלמה הכהושם אבותי - בבא קמא

בני ברקתש"סכהן, מנחם שמואל בן שלמהשם אבותי - 6 כר'
זולקוה Zholkvaתקט"והיילפרין, אהרן בן נתן נטעשם אהרן
ורשה Warsawתר"עפרלוב, שלום בן ברוך מרדכישם אהרן

ניו יורקתשי"אניימן, אפרים פישלשם און יפת
ניו יורקתשל"אדוידוביץ, אליהו בן דודשם אליהו

ניו יורק New Yorkתשי"דפיש, אליעזר בן משהשם אליעזר - 2 כר'
ורשה Warsawתרס"ברבינוביץ, יוסף אהרן בן דוד דובשם אנוש - 2 כר'

ירושליםתשס"טמרגליות, אפרים זלמן - שפירא, אפרים בנימיןשם אפרים <עם הגהות יד ושם>
וץ Vacתרע"אמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנוששם אפרים - 3 כר'
וילנה Vilnaתרל"ג - תרל"דבולחובר, אריה ליבוש בן אליהושם אריה - 4 כר'

בני ברקתשס"זקמניץ, יהודה בן יצחקשם בישראל
חמ"דתשכ"חטולידנו, שמואלשם בן ארבע ב"ה וב"ש

ירושליםתשנ"הסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםשם בצלאל
ניו יורקתשס"חפריעדמאן, שלמה מאירשם בשלשה

לובלין Lublinתרצ"ואייזנשטאט, חיים יצחק גדליה בן אהרן יוסףשם גדולי ישראל - א
ניו יורקתשע"טאופנהיים, דוד בן אברהםשם דוד - על התורה
ניו יורקתשפ"אקריסטל, משה אהרןשם הבדלח - 2 כר'

ליוורנו Livornoתקמ"ואזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהשם הגדולים <דפו"ר> - ב
ליוורנו Livornoתקנ"חאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהשם הגדולים <מהדורה שניה> - א

אורדיאה מרה Oradea Mתש"זקליין, יחיאל צבי בן שלום הלוישם הגדולים <אקדמות מילין>
ווארשא,,[תרכ"ה]וואלדן, אהרן בן ישעיהו נתןשם הגדולים החדש - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"הבאדהב, יצחק בן מיכאלשם הגדולים הירושלמי הכללי
וילנה Vilnaתר"עמרקוביץ, משה בן שלמה זלמןשם הגדולים השלישי - א-ב
ירושליםתשנ"באזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהשם הגדולים השלם - 3 כר'

פקש Paksתרע"ד - תש"אשווארץ, פינחס זליג בן נפתלי הכהןשם הגדולים מארץ הגר - 2 כר'
ווארשא - ישראלתרל"ו - חש"דאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהשם הגדולים - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"בהולנדר, שמואל מאיר בן נתן דוד הכהןשם הכהן
ירושליםתשס"ובצרי, משה בן עזראשם ונשמה
ירושליםתשנ"דגלזרסון, מתתיהושם ונשמה

ניו יורקתשל"אפרטיגול, ישראל אברהםשם ושארית ישראל
קרקובתרמ"חכהנא, דודשם ושארית לגאון נעלם
ירושליםתשכ"אוואקס, חיים אלעזרשם ושארית לנפש חיה

אשדודTunisתשע"באלטר, משה בצלאל בן יהודה אריה ליב - ראנד, משם ושארית



אשדודTunisבידרמן, יעקב מאיר בן נתן שלמה בצלאל - ראנד, מיכאל אריהשם ושארית
ירושליםתשמ"טגרוסמן, לוי הלוישם ושארית
קרקוב Cracowתרנ"הכהן-צדק, יוסף בן אהרןשם ושארית
בני ברקתשל"הקובץ זכרוןשם ושארית

ירושלים Jerusalemתר"גפינסו, חיים דניאל שלמה בן אברהםשם חדש <על ספר יראים> - 2 כר'
מצריםתרע"זבן שמעון, מסעוד חי בן דודשם חדש
בני ברקתשכ"דצינץ, אריה ליב בן משהשם חדש

ירושליםתרצ"אבנימין בינש בן יהודה ליב הכהןשם טוב קטן - 4 כר'
וילנה Vilnaתרע"גדובינסקי, שמעון מרדכי בן ישעיהשם טוב
בני ברק Bene Berakתשע"זדיין, נסים בן שלמהשם טוב
פיוטרקוב Piotrkowתר"צריטשוול, מנחם שכנא בן שמחה דןשם טוב

ירושלים Jerusalemתשע"טמועטי, יוסףשם יוסף <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרל"טמועטי, יוסףשם יוסף <ש"ס, רמב"ם>

ירושלים Jerusalemתרל"טמועטי, יוסףשם יוסף <שו"ע>
טבריהאוהב ציון, אברהם יקותיאלשם יוסף צפנת פענח

שלוניקי Salonikaתקכ"טאליקים, ישראל חיים יוסףשם יוסף
ירושלים Jeruasalemתשע"ומילר, שרגא בן יוסףשם יוסף
פרנקפורט דאודר Franתע"ויעקב בן יחזקאל סג"לשם יעקב

וילנה Vilnaתרי"טאיסרלין, ישראל איסר בן מרדכישם ישראל
ירושליםתשס"ופלדמן, משה ישראל בן אפרים פישלשם ישראל - 2 כר'
ירושליםתשנ"זבעילום שםשם ליוסף - 4 כר'

ירושליםתשע"בכולל נצח ישראלשם לישראל
בני ברקתשנ"דורנר, מאיר שמעון בן שמואל ברוךשם לשמואל - 2 כר'

ירושליםתשס"דהוכמן, מרדכישם מרדכי
חמ"דתשס"ההכהן, סאסישם משה - א ב

ירושלים Jerusalemתרס"המאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקשם משה
ירושלים Jerusalemתשל"טהלר, שמואל בן ישראל - הלר, אברהם זיידאשם משמואל <שו"ת>, דברי אברהם

ירושליםתשל"בענגיל, שמואל בן זאבשם משמואל <מהדורה חדשה>
אור עציוןתשע"בראו, דודשם משמואל ושמות חיים

בני ברקתשל"טארנפלד, שמואל בן שמחה בוניםשם משמואל
ירושליםתשנ"בבורנשטיין, שמואל בן אברהםשם משמואל - 7 כר'

תל אביבתשכ"טבן הרוש, שמואלשם משמואל
'מונקץ Mukachevoת"שענגיל, שמואל בן זאבשם משמואל

לבוב Lvovתרס"בשיינדלינגר, שמואל בן אברהםשם משמואל - 4 כר'
מעלה אדומיםתשס"אאברשטק, שמעון יחיאל בן מאירשם משמעון



ברטיסלבה Bratislavaתרי"זאופנהיים, שמעון בן אליעזר (לאזיל)שם משמעון
חדרהתשס"דביטון, שמואל מיכאל בן שמעון חנניהשם משמעון
וילנה Vilnaתרס"גדובינסקי, שמעון מרדכי בן ישעיהשם משמעון
ירושליםתשע"גזינגר, שמעוןשם משמעון
פיטסבורג Pittsburghתשכ"הלייטער, דוד (עורך)שם משמעון

בני ברקתשע"המימון, אריאל יוסף רפאל בן עוזישם משמעון - גיטין
קרית אתאתשמ"טמימון, משהשם משמעון - ב

ירושליםתשל"דמימון, שמעון בן כליפהשם משמעון
ירושלים Jerusalemתרס"ומנשה, שמעון בן אברהםשם משמעון

חמ''דתשפ''אננקנסקי, יהושעשם משמעון - 3 כר'
אלעדתש"פעמיר, שמעון בן מיכאלשם משמעון - משלוח מנות

סאיני Seiniתרצ"בפולאק, שמעון בן משה יהודהשם משמעון
ניו יורקתשל"דפירסט, שמעוןשם משמעון - 3 כר'

תשס"וקובץ זכרוןשם משמעון
ירושלים Jeruasalemתשע"אקובץ תורנישם משמעון - 6 כר'

לבוב Lvovתר"לשטרן, שמעון בן יצחק הלוישם משמעון
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"ב-תרצ"גשם משמעוןשם משמעון - 5 כר'
ירושליםתשכ"השפירא, אלתר אליקים שרגא בן חיים שמעוןשם משמעון - 2 כר'

ירושליםתשכ"חשטיקלר, שמריהשם משמריה
ירושליםתשס"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבשם עולם <מקור עולם>

ניו יורקתשנ"דספר זכרוןשם עולם <זכרון לרבי מנחם מנדל אלבוים זצ"ל>
קרית ארבעתשל"זספר זכרוןשם עולם <זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע>

אוהיותשמ"הספר זכרוןשם עולם [שניידר]
וינה Viennaתרנ"אאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעשם עולם
תל אביבתשכ"דהרצברג, ישראל יהושע בן משה שלמהשם עולם
ברסלאו Breslauתר"ווורוניק, מיכאלשם עולם

צ'רנוביץ Chernovtsyתרמ"זטויבש, יחיאל איכל בן שמואל שמעלקאשם עולם - טיב גיטין חדש
פיעטרקוב,תרפ"טטירני, דניאל בן משה דודשם עולם

ורשה Warsawתרנ"ג - תרנ"חכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבשם עולם - 3 כר'
צ'רנוביץ Chernovtsyתר"נלאנדא, ראובן בן יצחק הלוישם עולם

ורשה Warsawתרל"זליכטנשטיין, אליעזר ליפמאן בן שלמהשם עולם - ויקרא
וילנה Vilnaתרס"המרגליות, גבריאל זאב בן יחיאל יצחקשם עולם
ריגה Rigaתרפ"הסטול, משה שלום בן שלמה איסרשם עולם
ירושליםתשנ"הספר זכרוןשם עולם

טבריהתשע"גקוק, איסר דב בן נחום הכהןשם עולם - באגדות הש"ס



ירושליםתשל"חראבין, שמואל אהרןשם עולם - 2 כר'
סאיני Seiniתרס"חגאנצפריד, שלמה בן יוסףשם שלמה

פודגורזה Podgorzeתרנ"ושמואל בן משה מסוויסלאוויץ'שם שמואל - 2 כר'
ירושליםתשמ"המשאש, שלום בן מימוןשמ"ש ומגן - 4 כר'

בני ברקתשס"גגרוס, מרדכי בן צדוקשמא גרים
ירושליםתשל"וביתאן, אברהם בן רחמיםשמו אברהם - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתרכ"ז - תרנ"ופאלאג'י, אברהם בן חייםשמו אברהם - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשל"ובן וואליד, יוסף בן יצחקשמו יוסף - 2 כר'
בית שמשתשע"הרביב, ינון חיים בן אברהם דודשמו ינון

אזמיר Izmirתרל"דפארדו, משה בן רפאלשמו משה
תשמ"זעלוש, מוריס משה ראובןשמו ראובן

תל אביבתשכ"ארמון, יעקב - וסרמן, יוסף זונדלשמואל בדורו
ירושליםתשמ"השטרסר, יהודה הכהן -  פרל, אהרן הכהןשמואל בדורו

חמ"דתשע"ובני משפחת טרוביץשמואל בקוראי שמו
ירושליםתשע"זרוזנברג, שמואל דבשמואל בקוראי שמו
מודיעין עליתתשע"גתולדות רבי שמואל יהודה הירששמואל בקוראי שמו
לונדוןתשס"זהירשלר, שמעוןשמואל בקראי שמו

ירושליםתשמ"חגוטליב, שמואלשמואל ברמה
תל אביב Tel Avivתרצ"טסמבטיון, משה בן אהרןשמון עברי

לא ידועחש"דשמונה ספרים מתלמידי הבעש"טשמונה ספרים מגדולי תלמידי הבעש"ט
פיוטרקוב Piotrkowתרע"בפרידמאן, מרדכי יוסף בן נחום יואלשמונה עשר דבר

אלעדתשע"גישראל, מאיר בן חייםשמונה עשרה המבואר
ירושליםתשס"גג'קובס, יוסף בן יצחק הכהןשמונה פרקים להרמב"ם עם ביאור ועיונים
ירושליםתשנ"חהורוויץ, אברהם בן שבתי הלוישמונה פרקים לרמב"ם ע"פ חסד לאברהם

ירושלים Jerusalemתש"סמשה בן מימון (רמב"ם) - אבינר, שלמה חיים הכהשמונה פרקים לרמב"ם עם ביאור בלשון קלה
ירושלים Jerusalemתש"סמשה בן מימון (רמב"ם)שמונה פרקים לרמב"ם עם ביאור בלשון קלה

ירושליםJerusalemתש"המשה בן מימון (רמב"ם)שמונה פרקים
ירושליםתש"פקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןשמונה קבצים <מהדורת מוה"ק> - 2 כר'

ירושליםתשס"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןשמונה קבצים - 2 כר'
ירושליםתרכ"חוויטאל, חיים בן יוסףשמונה שערים - ז

מודיעין עיליתתשע"אאלטשולר, ישראלשמונה שרצים האמורים בתורה
קרית אונותשע"ועמר, זהרשמונת השרצים
ירושליםתשל"אשפרבר, דוד בן ברוך קלונימוסשמוע בין אחיכם

ירושלים Jeruasalemתשע"זפוברסקי, שלום - בנון, חייםשמועה ברורה - פסחים, קידושין, יבמות
ירושליםתשע"זרוטנברג, שמואל בן הללשמועה טובה תדשן עצם



ירושליםתשפ''ארוטנברג, שמואלשמועה טובה תדשן עצם
ירושלים Jerusalemתש"סבינשטוק, אברהם יונהשמועה טובה

ירושליםתשס"חגפן, שמואלשמועה טובה - על התורה
ורשה Warsawתרצ"חדוב בער בן אברהם ממזריץ'שמועה טובה

בני ברקתשס"חיעבץ, עובדיה שמחה בן יהודה אריהשמועה טובה - 4 כר'
ירושליםתשנ"הלוריא, שמואל שמעיהשמועה טובה
בני ברקתשס"טפייגנבוים, יצחק שלמהשמועה טובה
ניו יורק New Yorkתש"גרוטנברג, חיים שלמה בן יוסף הלוישמועה טובה

בני ברקתשס"טשוירמן, שמעון צבישמועה טובה - ב
ניו יורקתשע"השיין, שמעון בן אברהם יצחקשמועה יפה - בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים

ליקוואודתשע"טקדושים, אליהושמועות אליהו
ירושליםתשנ"טבירנצויג, ישראלשמועות בבא בתרא

ירושליםתשס"גבירנצויג, ישראלשמועות גיטין - 2 כר'
ירושליםתשמ"בויין, דוד שמעיהשמועות דוד

כפר חב"דתשכ"דהכהן, רפאל נחמן בן ברוך שלוםשמועות וסיפורים מרבותינו הקדושים - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתש"טוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודשמועות חן

ורשה Warsawתר"נדייטשמאן, חיים אברהם בן יעקב מאירשמועות טובות רזין דאורייתא
ירושליםתשס"חגליק, יוסף שלמה בן ישעיה הכהןשמועות טובות
ורשה Warsawתרנ"ודייטשמאן, חיים אברהם בן יעקב מאירשמועות טובות
מודיעין עיליתתשע"טפזריני, דודשמועות טובות

אלעדתשע"זסטפנסקי, יעקב בן יששכר מאירשמועות יעקב - 4 כר'
ירושליםתשנ"בישראל בן אליעזר (בעש"ט)שמועות ישראל - 4 כר'

ירושליםתשס"ומירניק, משה שמעוןשמועות משה - 4 כר'
ירושליםתשס"ובירנצויג, ישראלשמועות קידושין - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"טקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןשמועות ראי"ה
ירושלים Jerusalemחש"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן- הדרי, יששמועות ראיה <עם ביאור> - 10 כר'

ניו יורקתשע"השווארץ, יהוסףשמועסן מיט די קינדער - 2 כר'
בני ברקתשע"דדונט, שמעוןשמועת הברכה

בני ברקתשס"ויוז'וק, חיים בן שמעון אריהשמועת חיים - 5 כר'
בני ברקתשע"אדונט, שמעוןשמועת יום טוב

מודיעין עיליתתשע"אסטפנסקי, יעקב בן יששכר מאירשמועת יעקב - 3 כר'
בני ברקתשס"וקאליש, ישראל יצחק  - זלמנוב, שרגא פייביששמועת יצחק
תשע"החפוטא, מאיר שמעוןשמועת מאיר
ירושליםחש"דאריאלי, יצחקשמועת ערכין

ירושליםחש"דקארפ, שמעון שמואל ברוך בן צבי משהשמועת שמואל - חזקות



תל אביבתש"סזנדר, משה פנחס בן מאיר נחום - המאירי, שלוםשמור וזכור
רחובותתשס"החסין, מיכאל בן יצחק יעקבשמור וזכור - 2 כר'

סביונטה Sabbionetaשי"בשימוש תהלים. שי"בשמוש תהלים
קרקוב Cracowת"השימוש תהלים. ת"השמוש תהלים
אמשטרדם Amsterdamתי"חשימוש תהלים. תי"חשמוש תהלים

ירושליםתשנ"חקורנפיין, אברהם אלימלך בן שמואלשמושה של דרשה
ירושליםתשנ"דקורנפיין, אברהם אלימלך בן שמואלשמושה של הוראה
לונדון Londonתשי"אפלדמאן, דוד בן שמאישמושה של תורה

ירושליםחשנ"ואבן-חביב, משה בן שלמהשמות בארץ <מהדורה חדשה>
ירושליםתש"סאבן-חביב, משה בן שלמהשמות בארץ - כפות תמרים <מהדורה חדשה>

בני ברקתשע"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - יברשמות בארץ
קרלסרוה Karlsruheתקכ"ואבן-חביב, משה בן שלמהשמות בארץ, כפות תמרים - 2 כר'

איזני Isnyש"באליהו בן אשר הלוי אשכנזישמות דברים
חיפהתשכ"זאשל, משה חנינאשמות המשפחה בישראל

בני ברקתשע"דגברא, משהשמות המשפחה של היהודים בתימן
נוישטל Neuchatelתש"י - תשי"דזלאטקין, מנחם מנדלשמות הספרים העברים

ירושלם,,תשי"ח]נחמן בן שמחה מבראסלאבשמות הצדיקים
ירושלים Jerusalemתשי"חנחמן בן שמחה מברסלבשמות הצדיקים - 3 כר'

בני ברקתשס"טוויס, אברהם מאירשמות חכמים
רדזין Radzynתרע"אליינר, ירוחם מאיר בן יעקבשמות שבמשניות

תל אביבתשע"אחירארי, שמעון בן אברהםשמח בחור
חמ"דחש"דבעילום שםשמח זבולון בצאתך
ירושליםתשמ"דפיש, יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדורשמח זבולון - 2 כר'

רחובותתשס"זפכטר, ברוך בן צבישמח זבולון
ירושלים Jerusalemתרמ"דגאגין, שלום משה חי בן חיים אברהםשמח לבי
תל אביבתשע"דחירארי, שמעון בן אברהםשמח לבנו

חמ"דתשע"אלוריא, אברהם שמואל (עליו)שמח נפש עבדך
ירושליםתשנ"אגאגין, שלום משה חי בן חיים אברהםשמח נפש - 2 כר'

תל אביבתשס"דחירארי, שמעון בן אברהםשמח שמחה - מגילת רות
תל אביבתש"עחירארי, שמעון בן אברהםשמח תשמח - פסחים

מונטריאולמייזלס, אברהםשמח תשמח
מונטריאולתשפ"אמייזלעס, אברהםשמח תשמח
ירושליםתשס"וקובץ, משפחת קופרמןשמח תשמח
חמ"דתשע"זראובן, יהושע שישמח תשמח

תל אביבתשמ"חחירארי, שמעון בן אברהםשמחה בלבי - תהלים



ירושליםתשנ"ובית ערלוישמחה במעונו
כרם ביבנהתשע"וסופר, איתיאלשמחה במעונו
לייקוואדתשס"חיאקובוביץ, יצחק יהודהשמחה והודאה
בני ברקתשס"אראבין, שמואל אהרןשמחה ויום טוב
תוניסתרצ"טהכהן, כליפה בן יהודהשמחה וששון
ירושלים Jerusalemתרמ"חאלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירוחםשמחה לאי"ש
חולוןתש"עמזלומיאן, ישישמחה לאי"ש
ירושליםחש"דאבא שאול, יצחק אפרים בן אליהושמחה לאיש
באר שבעתשע"גחדד, דודשמחה לאיש

מוסקוביץ, נפתלי אשר ישעיהו בן יחיאל מיכלשמחה לאיש - 2 כר'
טריאסטי,,[תרי"ב]פאנו, שמחהשמחה לאיש - 2 כר'

אזמיר Izmirתר"ךשונשול, חיים בן שבתישמחה לאיש
ירושליםחש"דסולובייצ'יק, שמחה בן יוסף דב הלוישמחה לארצך

ניו-יארק,תשי"גרבל, אליעזר צבי בן דובשמחה על פי דרך החסידות
ישראלתשנ"אשמחה של מעלהשמחה של מעלה

בני ברק Bene Berakתשע"זדיין, נסים בן שלמהשמחו בה'
בני ברקתשע"גקובץשמחו בה' - 3 כר'

בית שמשתשס"דטאוב, יהודה לייב בן פנחס משהשמחו צדיקים
נתניהתשס"טצאנזשמחו צדיקים

נתניהתשע"גקובץשמחו צדיקים - טלית וציצית במשנת צאנז
תל אביבתשנ"אחירארי, שמעון בן אברהםשמחים בצאתם - הגדה של פסח

ניו יורקתש"עמאנדל, משהשמחים לשמרו - 6 כר'
בני ברקתשס"טאור שלם, דניאלשמחם בבנין שלם
מוסדות צאנז ביתר עיליתשמחם בבנין שלם

תל אביבתשע"אחירארי, שמעון בן אברהםשמחת אבא - שמות
ניו יורק New Yorkתרע"זפלטרוביץ, שמחה בן צבישמחת אבות

ירושליםתשס"וכהנא, מרדכי דוד בן יוסף מאירשמחת אבי - 3 כר'
בני ברקתשע"טקולנגי, יונתן בן אליעזרשמחת אבי

ירושלים Jerusalemת"שטכורק, אברהם בן אהרן יוסףשמחת אברהם
ירושליםתשע"במאיר, אפרים שמואל בן משה דודשמחת אדם

בני ברקתשס"חדויטש, שמחה הכהן בן אליהושמחת אליהו - 2 כר'
ירושליםתשע"בלוי, אליהושמחת אליהו - א

אשדודתש"פעזרא, אליהושמחת אליהו - שו"ת
חמ"דחש"דתמיר, רועי צבישמחת אליהו - ביאור לביאור הגר"א אהע"ז סימן סב

ירושליםתשנ"גוסרמן, אלעזר שמחה בן אלחנן בונםשמחת אלעזר



בני ברקתשע"חקובץשמחת אמונים
קרית אתאתשס"חמאקוואשמחת אמרי נועם - נישואין

פתח תקוהתשע"טליפסקי, אפרים יעקב בן מיכאלשמחת אפרים - א
בני ברקתשס"ובובליל, משהשמחת בנים

ליקוואודתשס"אחבורת דרשו ה' ועוזו ליקוואודשמחת בנימין - כתובות
מודיעין עיליתתשע"דישיבת כתר ארם צובאשמחת גד - פורים
נחום, דוד בן יחזקאלשמחת דן - 2 כר'

תל אביבחש"דחירארי, שמעון בן אברהםשמחת האמא
ירושלים Jerusalemתרפ"בפלטרוביץ, שמחה בן צבישמחת הגיון - 3 כר'

פרמישלה Przemyslתרנ"בסופר, משה בן שמואל - גלרנטר, חייםשמחת הח"ג - <לשון למודים - סמיכה לחיים>
בית שמשתשפ"אביטון, שלומי בן אברהםשמחת החג
בעילום שםשמחת החג
בילגורי Bilgorajתרצ"זפישמאן, גרשון חנוך בן משה יהודה ליבשמחת החג
בני ברקתשס"דבובליל, משהשמחת החתן

מודיעין עיליתתשע"והולנדר, שמחה בן בן ציון הלוישמחת הלבבות
תל אביבתש"עחירארי, שמעון בן אברהםשמחת הלבבות - פסחים

זכרון יעקבתשע"גגלעד, שמואל צבי דב בן יונה הלוישמחת הלוי
מונטריאולתשכ"זהלוי, שמחה בן גרשון יצחקשמחת הלוי

בני ברקתשס"דשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלוישמחת הלוי - 4 כר'
ירושליםתשס"דבמברגר, יצחק דב בן שמחה הלוישמחת הלויים

מודיעין עיליתתשע"דהולנדר, שמחה בן בן ציון הלוישמחת המועדים
חיפהתשנ"חסערט ויז'ניץשמחת המלכות
תל אביבתשע"אחירארי, שמעון בן אברהםשמחת המשנה
ירושליםתשע"בכהן, יקותיאל בן דבשמחת הנישואין
ירושליםחש"דאהרמן, אלחנןשמחת הנפש

אמסטרדםתפ"גקירכהן, אלחנן הנלישמחת הנפש - 2 כר'
פאקשתרנ"טקרויס, יהודה בן יקותיאלשמחת הנפש - 2 כר'

תל אביבתשע"דחירארי, שמעון בן אברהםשמחת הנשמה - במדבר
בעילום שםשמחת הפורים

פיוטרקוב Piotrkowתרס"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהשמחת הרגל - 3 כר'
פרמישלה Przemyslתרמ"ואשכנזי, משה יצחק בן שמואלשמחת הרגל

חמ"דתשס"גרוטנברג, שמחה בונים בן דוד אברהםשמחת השבת - מלבן
ירושליםתשס"ובצרי, משה בן עזרא (עורך)שמחת התורה
חיפהתש"סגרוס, שמחה בוניםשמחת התורה

תל אביבתש"עחירארי, שמעון בן אברהםשמחת התורה - בראשית



בני ברקתשס"דשצ'יגל, אברהם חייםשמחת התורה
ירושליםתשס"זכהן, שמואל בן רחמיםשמחת חיים וקונטריס שערי תפילות

בני ברקתשנ"גגולדשטיין, פסחשמחת חיים - 3 כר'
ירושליםתשס"דגרוזמן, חיים בן מאיר צבישמחת חיים

תל אביבתשע"בחירארי, שמעון בן אברהםשמחת חיים - ר"ה
ריגה Rigaתר"ץ-תרצ"טחרש, חיים זאב בן אשר שמואלשמחת חיים
בני ברקתשע"הלקט תפילות נוסח תימןשמחת חיים
ירושליםתשס"חפולק, אליעזר בן ישראלשמחת חיים

אשדודתשס"בקובץשמחת חיים - נישואין
ירושליםתשפ"אבחבוט, אליהו בן יהודהשמחת חתנים

שלוניקי Salonikaתקס"החיים יהודה אליעזרשמחת יאודה - 2 כר'
עכותשע"ואזולאי, יהודהשמחת יהודה - 2 כר'
ירושליםתשס"דברכה, יהודהשמחת יהודה - 2 כר'
פיזה Pisaתקע"ונג'אר, יהודה בן יעקבשמחת יהודה - 2 כר'

חמ"דתשע"זשולץ, הללשמחת יהודה
ירושליםתשע"בנג'אר, יהודה בן יעקבשמחת יהודה, חגי יהודה <מהדורה חדשה>

בני ברקתשס"גאהרנברג, יהושע מנחם מנדלשמחת יהושע
ליקוודתשס"זאלגאזי, יום-טוב בן ישראל יעקבשמחת יום טוב  <מכון משנת ר"א>

שלוניקי Salonikaתקנ"ד'אלגאזי, יום-טוב בן ישראל יעקבשמחת יום טוב - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"וידיד, יום טוב הלוישמחת יום טוב - 2 כר'
ורשה Warsawתר"אצינץ, אריה ליב בן משהשמחת יום טוב - 3 כר'

ליקווודתשס"טאייזיקס, יוסף בן זכריהשמחת יוסף - איזהו נשך
מודיעין עיליתתשס"גבוסקילה, שאול בן יוסףשמחת יוסף - 4 כר'

ירושליםתשמ"טחזני, יוסף חייםשמחת יוסף
ליקוואודתשס"אקובץ תורנישמחת יחיאל - קידושין

ניו יורקתש"סקאהן, דוד בן צבי משהשמחת יעבץ - הגדה של פסח
בני ברקתשמ"זברקוביץ, יעקב יו"ט ליטמןשמחת יעקב
אלעדתשע"המויאל, מתן יעקב בן מרדכישמחת יעקב
טורונטו Torontoת"שברגר, יצחק שמחה בן יחיאל מיכלשמחת יצחק

ביתר עיליתתשנ"חקובץ תורנישמחת יצחק - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"חברגר, יצחק שמחה בן יחיאל מיכלשמחת ישראל
פיוטרקוב Piotrkowתר"ע - תרע"אברגר, ישראל בן יצחק שמחהשמחת ישראל

מודיעין עיליתתשס"חדרדק, תנחום ישראל בן יעקב לוי שמואלשמחת ישראל - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"אאלחדאד, מסעוד בן דוד הכהןשמחת כהן - 2 כר'

ירושליםתשל"ההכהן, יוסף שמחה בן אהרוןשמחת כהן



ברכיהתשנ"והכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאשמחת כהן - 3 כר'
ליוורנו Livornoתרכ"חרפאפורט, יצחק בן יהודה הכהןשמחת כהן

בני ברקתשס"זמערכת שמחת לב (מו"ל)שמחת לב - 3 כר'
שקלוב Shklovתקס"גאבן-פקודה, בחיי בן יוסף - כץ, חיים אברהם בן אשמחת לבב

קרית ספרתשע"אלינדנר, שלמהשמחת לבב - 2 כר'
נתיבותתשע"זשטרית, שמעוןשמחת מאיר

חמ"דתש"עקובץ תורני משפחת מרקשמחת מועדיך
בני ברקתשס"אדרעי, דוד אלעזר בן מיכאלשמחת מיכאל - 4 כר'

חמ"דתשפ"אהגר, מרדכי זיסקינדשמחת מרדכי
חמ"דתשס"ויצחקי, יהודהשמחת משה
אלעדתשפ"אנחשון (קופרמן), אברהםשמחת משה
ליוורנו Livornoתרכ"חעמרם, נתן בן חייםשמחת משה

חיפהתשנ"דקליין, משהשמחת משה - 6 כר'
שמחת עדן בעולם - דרשות בלשון ההודית

נתניהתש"עאוירבוך, בנימין יצחקשמחת עולם
ניו יורק New Yorkתשט"ובלומנפלד, מאיר בן שלמהשמחת עולם

ירושליםתשנ"בהרבסט, שמחה מאיר בן מנחם אריהשמחת עולם - 3 כר'
חברת יגדיל תורהשמחת עולם - עניני נישואין בהלכה ובאגדה

שלוניקי Salonikaתקס"אלאגו, חיים שבתישמחת עולם
ירושליםתשס"זליברמן, שמואל ב"ר צבי חיים הכהןשמחת עולם
אמשטרדם Amsterdamת"ימוסאפיה, בנימין בן עמנואלשמחת פורים
ירושליםתשע"חפרץ, פנחס שמעון בן יעקבשמחת פינחס
ירושלים Jeruasalemתשס"טקושלבסקי, צבישמחת צבי

בני ברקתשע"דאהרמן, אברהם יוסף בן משה חייםשמחת שמואל - ביצה
ירושליםתש"עאהרמן, אלחנן בן יצחק יונהשמחת שמואל
חמ"דתשס"באונסדארפער, שמואל אלכסנדרשמחת שמואל

פרגת"לשמחת תורה לידשמחת תורה ליד
בני ברקתשס"חורשנר, צבי בן מאיר ישעיהושמחת תורה
אודסה Odessaתרנ"זרבינוביץ, אלכסנדר זיסקינד בן צבי הירששמחת תורה

ירושליםתשס"טשטטנר, שמחהשמחת תורה - 7 כר'
תונסתר"ץתפילות. הושענות והקפות. תר"ץ. תונסשמחת תורה

אלעדתשס"זהברמן, יוסף חיים בן יהושע לייבשמחתי באומרים לי
שרת, ישראלשמחתי בישועתך - ב

קרית אונותשע"דאשואל, אביעד בן שלוםשמטת משה
ירושליםתשס"זבית המדרש להלכה בהתישבותשמיטה ברורה



בני ברקתשס"חקורח, עזרא בן יוסףשמיטה ויובל - פירוש המשניות לרמב"ם שביעית
כפר דרוםתשע"דאייגנר, דוד - אחיטוב, אהודשמיטה יום יום

ברליןתשע"הגמסון, ש"ישמיטה כהלכתה לבני חו"ל
בני ברקתשל"טשטרנבוך, משה בן אשרשמיטה כהלכתה

בית שמשתשס"זבעילום שםשמיטה כמצותה - 2 כר'
בני ברקתש"סשמואליאן, יוסף בן משהשמיטה להשם

ירושליםתשס"אבורשטין, מנחם בן שלמהשמיטה תדריך למודי
ירושלים Jerusalemתשי"חשמיטהשמיטה

אשקלוןתשע"האיגוד בני תורה אשקלוןשמיטת כספים ופרוזבול
בני ברקתשס"חשטרן, שמואל אליעזרשמיטת כספים כהלכתה

ירושליםתשל"אברטורא, אברהםשמיים גבוהים
ירושליםתשנ"וורנר, חיים שלמה בן אשר זאבשמים וארץ קנין אחד

רדלהים Roedelheimתקפ"טאברבנאל, יצחק בן יהודהשמים חדשים
ניו יורק New Yorkתרפ"הבול, חיים מאיר בן מרדכישמירה טובה
ירושליםתשנ"בזכאי, אהרןשמירה לחייל

ירושליםתשכ"חפתייה, יהודה בן משה ישועהשמירה לחיים - 2 כר'
וילנה Vilnaתקנ"טגרשון בן בנימיןשמירות המצות

ורשה Warsawתרע"גאברהם יהושע השל בן שמואל מאפטהשמירות וסגולות נפלאות
חמ"דתשע"השוקרון, משה בן יצחקשמירת דעת

נוה צוףתשס"אמשה בן מימון - צהלון, יעקב בן יצחק- עמר, זהרשמירת הבריאות לרמב"ם - פירוש רבי יעקב צהלון הרופ
ירושליםתש"נשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץשמירת הברית - 2 כר'

ירושליםתשנ"השיק, אליעזר שלמהשמירת הזמן
קרית ספרתשס"אאורצעל, חיים משה יהודה בן עזראשמירת החיים

ירושליםתשע"טכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבשמירת הלשון <מהדורת אגודת נוצרי לשון> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"זכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבשמירת הלשון - 2 כר'
ישראלתשע"גליברמן, משה אפריםשמירת המועד כהלכתו

כפר חב"דתשס"טגדסי, שמעוןשמירת המועדים
ירושלים Jeruasalemתשע"בבן שלמה, הללשמירת המקדש

ירושליםתשע"זאבידן, אברהם משה בן מרדכי אריהשמירת הנפש כהלכתה
אורשובה Orsovaתרפ"חאוירבאך, ישראל מתתיהו בן נחמן זאבשמירת הנפש עם הגהות שמירה מעליא

ירושלים Jerusalemתשי"חאוירבאך, ישראל מתתיהו בן נחמן זאבשמירת הנפש - 2 כר'
ניו יורקתרצ"זמזאה, אליהו מרדכי הכהןשמירת הנפשות
ירושליםתשע"אזכאי, אהרןשמירת העיניים

רחובותחש"דאורלנצ'יק, דניאל חיים בן נחמן משהשמירת הפה כהלכתו בשידוכים
בני ברקתשמ"חשמואליאן, יוסף בן משהשמירת השבת



ביתר עיליתתשס"טברויאר, אברהם בן שלמהשמירת יו"ט כהלכתו
אשדודתשנ"גשווימר, מנחם מנדל בן יונתן בנימין בייניששמירת נזיקין
בני ברקתשס"אשטיגל, מתתיהו זאב בן מאירשמירת נפש

ראש העיןתשע"חמונייצר, אבישלום בן ניסיםשמירת עינים כהלכה
ירושליםתש"ענויבירט, יהושע ישעיה בן אהרןשמירת שבת כהלכתה - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"דבוארון, אהרן בן ציוןשמירת שבת - הלכה סדורה

ניו יורק New Yorkתש"זוולינץ, אהרן אשר בן אברהםשמירת שבת
ירושלים Jeruasalemתשע"דרומנקביץ', אברהםשמך אברהם

ירושליםתשס"טאליאך, דב בן דוד צבישמך לא שכחנו - 2 כר'
צנעאתשפ"אשור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמןשמלה חדשה <מהדורה חדשה>

ירושליםחש"דשור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמןשמלה חדשה ותבואות שור <המבואר> - 2 כר'
ירושליםתשכ"גשוורץ, מרדכישמלה חדשה עם לוטה בשמלה

ירושליםתשמ"חשור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן - גרינוואלד אשמלה חדשה עם מטה אשר <מהדורה חדשה>
אונגור Uzhgorodתרפ"זשור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן - גרינוואלד אשמלה חדשה עם מטה אשר

סיגט Sighetתרע"דשור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמןשמלה חדשה - 3 כר'
חמ"דתשס"בסבג, שלמהשמלה למשה

ירושליםתשס"זיאקאב,יצחק אליעזרשמלת אליעזר - 2 כר'
פירט Fuerthת"ר - תר"אהאמבורג, אברהם בנימין וולף בן אליעזר אהשמלת בנימין <נחלת בנימין>

דירנפורט Dyhernfurthתקמ"חרפאפורט, בנימין זאב וולף בן יצחק הכהןשמלת בנימין - 2 כר'
ירושליםתשע"טשמלה, דוד אהרןשמלת דוד
ירושלים Jeruasalemתשע"דחביב, אלירןשמם אדם

מודיעין עליתתשע"חמיטלמן, אהרןשמן אהרן - א
ירושליםתש"עטננבוים, יעקב בן זאב וולףשמן אפרסמון <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ירושליםתשנ"גאליסון, אבנרשמן אפרסמון - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרנ"טטננבוים, יעקב בן זאב וולףשמן אפרסמון
ירושלים Jeruasalemתשע"ורבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהןשמן אפרסמון

תפרחתשע"במימון, מנשהשמן ברכה
בני ברקתש"סדייטש, פרץ טוביה הלוישמן הטוב - 5 כר'

בני ברקתשפ''אהיילברון, שלמה בן חיים מנחםשמן הטוב
ירושליםתשע"זטולידאנו, חביב מרדכי בן אהרוןשמן הטוב - 2 כר'

קושטא Istanbulתר"טיעקב בן יוסף הרופאשמן הטוב
פיוטרקוב Piotrkowתרס"המיכלזון, אברהם חיים שמחה בונם בן צבי יחזקאלשמן הטוב
ירושליםתשס"גספר זכרוןשמן הטוב

חמ"דתשפ"אשריפי, נדב מיכאלשמן הטוב - 2 כר'
ונציה Veniceתי"זאוהב, שלמהשמן הטוב, זקן אהרן



אשקלוןתשע"זבן שמעון, מנצורשמן המאור <מהדו"ח> - 7 כר'
מודיעין עיליתחש"דאיינשטיין, שמעוןשמן המאור - סוגיות
בני ברקתש"סבן שמעון, מנצורשמן המאור - 4 כר'

לבוב Lvovתרל"אטרייבר, מנחם מנדל אפרים פישל בן דודשמן המאור
ניו יורק New Yorkתש"כליכטנשטיין, שמעון בן ברוך בנדטשמן המאור

ירושליםתשס"חסופר, משה בן אליעזר מרדכי אפריםשמן המאור - 8 כר'
פרג Pragueתקע"ושלזינגר, מאיר בן יחזקאל הלוי גלוגאשמן המאור

ורשה Warsawתרל"א - תרל"בפלאם, אברהם דוב בן דודשמן המור - 2 כר'
בני ברקתש"פורנר, מאיר שמעון בן שמואל ברוךשמן המנחה - 5 כר'

ליוורנו Livornoתקנ"גרובייו, מרדכישמן המר
בני ברקתשנ"הבן שמעון, מרדכי חזקיהשמן המשחה - 4 כר'

קושטא Istanbulת"ר - תר"אחיים, שמואל בן משהשמן המשחה
ניו יורקתשכ"גמורדוכוביץ, שמעון בן אברהםשמן הקודש
אלטונה Altonaתקכ"בקליף, יעקב בן יששכר ברשמן הקיק
סטרי Stryjתרצ"גיולס, ישעיה אשר בן שלום הכהןשמן הראש
לונדוןתשנ"חוועסעלי, דודשמן ורד

לונדוןתשס"בראקאוו, יום טוב ליפמאן בן בן ציוןשמן ורד - קובץ הוספות
בני ברקתשנ"טדיין, נסים בן שלמהשמן זית זך
שלוניקי Salonikaתקל"טמולכו, שלמה בן דודשמן זית זך

חמ"דתש"פכהן, זאבשמן זך - אורח חיים
חמ"דתש"פחן, יום טובשמן טוב
סוסה Sousseתש"הטייב, שמואל בן אברהםשמן טוב

ירושליםתשנ"הניימאן, אשר אנשילשמן לאשר - 2 כר'
ירושליםתשע"אראקאוו, בן ציון בן יום טוב ליפמאןשמן למאור סופרי המלך - 6 כר'

ירושליםתשס"חאנגלרד, שלמה מיכאל בן מאירשמן למאור
בני ברקתשנ"חאסולין, שלמה בן מאירשמן למאור - 2 כר'

וילנה Vilnaתרס"זביימאייל, שמעון מאיר בן אברהם דודשמן למאור
זיטומיר Zhitomirתרל"אהלוי, עזריאל דוב בן מנחם מנדלשמן למאור
קושטא Istanbulתקט"וזרחיה בן יצחק הלוי גירונדי (רז"ה)שמן למאור
אשקלוןתשס"זמויאל, נסיםשמן למאור
רכסיםתשע"דסלומון, שמעון בן משה אהרוןשמן למאור
ירושליםתשפ"אצוקר, משה בן נחמןשמן למאור
טבריהתש"סקוק, איסר דב בן נחום הכהןשמן למאור
בני ברקתשמ"ברצאבי, יצחק בן ניסיםשמן למאור

ניו יורקתשכ"דשניאורסון, שמריהו נחשמן למאור - 2 כר'



חמ"דתשע"חלידר, אברהם בן אליעזר מרדכישמן למאר
ישראלתש"נווייס, אשר אנשילשמן למנחה - 3 כר'

ניו יורקתש"כויטקין, נתן נטע אריהשמן לנר
שלוניקי Salonikaתקל"טמולכו, שלמה בן דודשמן משחת קדש

מונקץ' Mukachevoתרס"גאשכנזי, אשר אנשיל בן מרדכישמן ראש
ניו יורקתשס"אכץ, אשר אנשיל בן יהושעשמן ראש - 29 כר'

לאס אנדזשעלעס,תש"זנכס, שלמה מיכאלשמן ראש
לונדוןתשס"גראנד, אברהם שמואלשמן ראש - 2 כר'

קושטא Istanbulתקצ"טשאקי, רפאל אברהםשמן ראש
צפת Safedתרפ"אאשפיצין, קלונימוס קלמןשמן רוקח
וילנה Vilnaתרע"בדובינסקי, שמעון מרדכי בן ישעיהשמן רוקח

מודיעין עיליתתשע"טלוו, אלעזר בן אריה ליבשמן רוקח - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"ארוקח, משה בן שלמהשמן רוקח

מגדל העמקתש"עישראל, אלקנה בן אליהושמן רק לא למאור
קרקוב Cracowתרס"בלוו, אלעזר בן אריה ליבשמן רקח החדשות - תליתאי

סאיני Seiniתרס"טלוו, אלעזר בן אריה ליבשמן רקח - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"גששון פרסייאדו בן משהשמן ששון <מהדורת מדרש ששון> - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתשע"הששון פרסייאדו בן משהשמן ששון <מכת"י>- חלק השו"ת
פודגורזה Podgorzeתרס"אאברהם אבלי בן חיים הלוי גומבינרשמן ששון - 2 כר'

ורשה Warsawתרס"הלווין, בנימין דוד בן שמשון רפאל הלוישמן ששון
ירושלים Jerusalemתרכ"ט - תרנ"וששון פרסייאדו בן משהשמן ששון - 6 כר'

פיטסבורג Pittsburghתרע"ונכס, שלמה מיכאל בן יצחקשמן תורק
אשדודתשס"גקריספין, פנחס בן מרדכישמן תורק - 4 כר'

ירושליםתשנ"דאזולאי, אשרשמנה לחמו
פאדגורזע אצל קראקא,תרנ"זאשר אנשיל בן יצחקשמנה לחמו - 2 כר'

לבוב Lvovתרמ"דאשר בן יעקבשמנה לחמו
בני ברקתשע"חדיין, נסים בן שלמהשמנה לחמו

ורשהתרכ"דמשה בן מימון (רמב"ם) - סלוצקי, דוד בן לוישמנה פרקים להרמב"ם
פתח תקוה Petah Tikvaתש"ומשה בן מימון (רמב"ם)שמנה פרקים להרמב"ם

פתח תקווהתשס"בחפוטא, אברהם בן יאירשמע אברהם
שלוניקי Salonikaתר"י - תרי"אפאלאג'י, אברהם בן חייםשמע אברהם - 2 כר'

ירושליםתשס"גרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)שמע אליהו <עובר אורח>
תשע"זכ"ץ, יהושע בן דבשמע בני מוסר אביך

בית שמשתשע"גביטון, שמעוןשמע בני
שחףחש"דמימון, עמוסשמע בני



נאומברג, עמנואלשמע בני - ברי ושמא
שוורץ, עזריאל מרדכישמע בני

ירושליםתשע"השטרנברג, עמיאלשמע בני - 3 כר'
ירושליםתשנ"זנעגער, שמעון יהודהשמע יהודה
ירושלים Jerusalemתרס"זאלנקאוה, יוסף בן דודשמע יוסף
ליוורנו Livornoתקמ"דאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובשמע יעקב
ליק Lyckתר"ךיעקב בן צבי הירש, נאווארדוקשמע יעקב
פיוטרקוב Piotrkowתרס"ארבינוביץ, יהושע יעקב בן משה צבישמע יעקב

ירושלים Jeruasalemתשע"דאודסר, ישראלשמע ישראל
ירושליםחש"דכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץשמע ישראל - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"טסאמט, ישראל חיים בן שמעוןשמע ישראל
ירושליםתשנ"בקליין, יעקבשמע ישראל
ירושליםתשל"חרוזן, דבשמע ישראל
בית שמשתשס"זרובין, אברהם מיכלשמע מרדכי

ירושלים Jeruasalemתשמ"זקליינבוים, יעקב משה בן יוסף הלוישמע שלמה השלם
אמשטרדם Amsterdamת"עאלגאזי, נסים שלמה בן אברהםשמע שלמה - 3 כר'
בני ברקתשנ"בעמאר, שלמה משה בן אליהושמע שלמה - 8 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חקליינבוים, יעקב משה בן יוסף הלוישמע שלמה - 2 כר'

בני ברקתשס"חקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלשמעה תפילתי
לונדוןתשכ"דליטש-רוזנבוים, שמעיה בן משהשמעו אמירה

נתניהיאנה, מכלוףשמעו בנים - שאול שאל - מוסר אב
חמ"דתשס"ובעילום שםשמעו דבר ד'
סט. לואיס.תרפ"חוואכסמאן, מאיר בן מרדכישמעון בן זומא

זולקוה Zholkvaתק"ישמעון בן קיים קדיש הלוישמעון ולוי
חמ"דחש"דשמעון הדרשן מפראנקפורט - רענן, יעקב דב בן בשמעוני באר יעקב - בראשית

ירושליםתש"עתקנון מכון בית יעקב למורות ירושליםשמעי בת וראי
חיפהתשע"זאבו, שמעון בן יוסףשמענו אבותינו - א

ירושליםתשפ"בברעכער, שמעוןשמענו כן ראינו
תשע"טמקייטן, יחיעד בן יעקבשמעתא דחיי עד
ירושליםתשנ"דהלוי, נחשון ישראל בן נתנאלשמעתא דישראל
ירושליםסולובייצ'יק, יצחק בן יוסף דובער הלוישמעתא דשטרות

ירושלים Jeruasalemתש"עאלבום, שמואל שמעלקאשמעתא חדתא - א
ורשה Warsawתרס"אברודא, אברהם בן שאולשמעתא חדתא - 2 כר'

ירושליםחש"דבורגר, יוחנן דניאלשמעתא עמיקתא - 2 כר'
בני ברקתשכ"הבטאון איגוד מורים למקצועות הקודששמעתין - 153 כר'



ירושליםתשע"דדייויס, פסח יום טובשמעתתא אליבא דהילכתא - סדר מועד
בני ברקתשנ"טכהן, דוד יחיאל בן משה ברוךשמעתתא אליבא דהילכתא - פרק כיצד מברכין

ירושליםתשע"זדייויס, פסח יום טובשמעתתא אליבא - סדר נשים
בני ברקתשע"וקובץ כולל תפארת יהושעשמעתתא דבי מדרשא - ז

בית שמשתשס"זקובץ, ישיבת עטרת שלמהשמעתתא דבי מדרשא - 3 כר'
ירושליםתשנ"דזק"ש, מרדכי יהודה לייב בן יהושעשמעתתא דבן פקועה
ירושליםחש"דפולישוק, יוסף יו"ט בן יעקב דודשמעתתא דברירה

בני ברקחש"דבן שלמה, שמעון משהשמעתתא דברכות - כיצד מברכין
ירושלים Jeruasalemתשע"חוילנברג, בצלאלשמעתתא דברכת הנהנין

לונדוןתשע"וויינבערג, נתן דוד בן מרדכישמעתתא דדבר שיש לו מתירין
אופקיםתשס"חכברה, ערן בן אברהםשמעתתא דהלכתא - נדה

מודיעין עיליתתשע"בעהרנרייך, יואל בן שלמה זלמןשמעתתא דהלכתא - בשר בחלב
ירושליםתשס"ורובינפלד, חיים הלוישמעתתא דחזקתא
חמ"דתשפ"אמילר, שלמה בן שרגאשמעתתא דחנוכה
בני ברקתש"עקמניץ, יהודה בן יצחקשמעתתא דחרדל
ירושלים Jeruasalemתשס"טוילנברג, בצלאל שרגא בן יוסףשמעתתא דיבמות
בני ברקתשס"במאיר, מרדכי יעקב בן שמואלשמעתתא דיוחסין

ירושלים Jeruasalemתשמ"גקובץ ישיבת בין הזמנים תפארת שאולשמעתתא דכלה - ב
חמ"דחש"דאלטוסקי, נחום בן מרדכישמעתתא דמוקצה
ירולשיםתשנ"ההלוי, מיכאל בן יצחק אייזיקשמעתתא דמוקצה

ירושליםחש"דלנדא, ישראלשמעתתא דמיגו - חזקת הבתים
ירושליםתשע"הפיינשטיין, משה בן דוד (מתורתו)שמעתתא דמשה - 3 כר'

בני ברקתשע"בכולל הוראה למצויניםשמעתתא דמתיבתא - שבת
ירושליםתשע"וגלב, ירחמיאל ישראל בן רפאל זאבשמעתתא דקבוע

ירושליםתשנ"דשפירא, אריה ליב הכהןשמעתתא דקבלת התורה
חמ"דתש"פמילר, שלמה בן שרגאשמעתתא דקורונא

ירושליםתשס"הדינין, חנוך בן אברהםשמעתתא דקידושין - א
ירושלים Jeruasalemתשע"זוילנברג, בצלאלשמעתתא דקידושין

ירושליםתשס"גדרוק, ישראל מאיר בן מרדכישמעתתא דראוי ומוחזק
ירושלים Jerusalemתש"ו - תש"טמירסקי, ברוך אברהם בן משהשמעתתא דרב"א - 2 כר'

וילנה Vilnaתקע"גברוך בן צבי הירששמעתתא דרב
ירושלים Jeruasalemתשע"זוילנברג, בצלאלשמעתתא דרבית

בני ברקתשס"טשושן, איתן בן אליהושמעתתא דרבנן - 3 כר'
ירושליםתשע"זמנדל, מלכיאלשמעתתא דריבית

מודיעין עיליתתשע"גישיבת עטרת שלמהשמעתתא דשבת - 2 כר'



ירושליםתשס"בזק"ש, מרדכי יהודה לייב בן יהושעשמעתתא דשגגות
בני ברקתשס"חמאיר, מרדכי יעקב בן שמואלשמעתתא דשומרים
ירושלים Jeruasalemתשע"הוילנברג, בצלאל שרגא בן יוסףשמעתתא דתערובות
ירושלים Jeruasalemתשס"דליפשיץ, אפרים שמואל בן משה חייםשמעתתא דתפילין

מעלה אדומיםתשע"ואוסף מערכותשמעתתא מפומייהו דרבנן - 3 כר'
אלעדתשפ''אגנץ, שמואל צבישמעתתא

ירושליםתש"עוילנברג, בצלאל בן יוסףשמעתתא - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemחש"דוילנברג, בצלאלשמעתתא - 7 כר'

בני ברקתשמ"חקובץ ישיבת בית רבי שמעיהושמעתתא - א
אלעדתש"פקובץשמעתתא
אלעדתש"פת"ת קהל חסידים אלעדשמעתתא

אודסה Odessaתרמ"ז-תרמ"טקובץ תורנישמעתתי דרבנן - 2 כר'
ירושליםתרצ"אסאלם, דודשמר הסף

טבריהתשע"בקוק, איסר דב בן נחום הכהןשמרה זאת לעולם - בפסוקי התורה
ירושלים Jerusalemתר"סשלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלשמרו משפט <לשון אשכנז>

ירושלים Jerusalemתרס"גירושלים. עדת הספרדיםשמרו משפט ועשו צדקה
ירושליםתשס"דזעפראני, שלמה בן יצחקשמרו משפט - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתר"סשלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלשמרו משפט - 2 כר'

תל אביבתשי"גלנדו, מנחם מענדל בן אהרן צבישמש ומגן זכרון מנחם
ירושלים Jerusalemתרנ"גניניו, רחמים שאלתיאל יעקב בן חיים מאירשמש ומגן ירושלמי

ירושלים Jerusalemתרנ"אסתהון, חביב חיים דוד בן דודשמש ומגן
מודיעין עיליתחש''דצוקרמן, רפאל שמחה הכהןשמש ומגן - 6 כר'
ירושליםתשל"אשלי, שאול מקיקץשמש ומגן - פסחים

באר שבעתשס"החורי, שושן בן ינוןשמש ינון
פנמהתשס"טרביב, ינון חייםשמש ינון

ניו יורק New Yorkתשי"אהירש, שמשון בן רפאלשמש מרפא
ניו יורקתשנ"העמדין, יעקב ישראל בן צבישמש צדקה <מהדורה חדשה>

חמ"דתשע"טאיזן, שמשון (עורך)שמש צדקה
ונציה Veniceתק"גמורפורגו, שמשון בן יהושע משהשמש צדקה - 2 כר'

אלטונה Altonaתק"דעמדין, יעקב ישראל בן צבישמש צדקה
ורשה Warsawתרנ"ז - תרס"גבראמסון, שמואל יעקב בן צבי הירששמשא דשמואל

וילנאתרס"גדורמן, יהושע זעליג -  קריווינסקי, מרדכי אביגדורשנאת חינם
ירושליםתשס"בשוורץ, יואל בן אהרןשנאת עולם לעם עולם

ירושליםתש"להיכל שלמהשנה בשנה - 43 כר'
ניו יורקתשנ"דקליין, מנשה בן אליעזר זאבשנו חכמים בלשון המשנה



ירושלים,תרצ"אהרץ, יוסף צבי בן שמריהשנוי הלוח
ורשה Warsawתר"ךאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)שנות אליהו - 3 כר'

תל אביב Tel Avivחש"דברנסדורפר, ידידיהשנות ביכורים - 4 כר'
ירושליםתש"סדסלר, ראובן דוב בן נחום זאבשנות דור ודור - 5 כר'

ניו יורקתש"משפיץ, דודשנות דור ודור
ורשה Warsawתרס"חמאנושביץ, חיים דוברשנות החיים

תל אביבתשס"טאויסאיבל, חיים בן אברהם יעקבשנות חיים - 4 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"חבנון, חיים בן אורישנות חיים - 4 כר'

חמ"דתשע"ובעילום שםשנות חיים
לבוב Lvovתר"ס - תרס"אברודא, חיים בן אברהם יוסףשנות חיים - 2 כר'

אוסטרה Ostrogתרי"אגרינפלד, חיים בן צבי הירששנות חיים
ישראלתשכ"חולצר, חיים בן אברהם דודשנות חיים - 3 כר'

נתיבותחש"דחורי, חיים נסים חזקיהשנות חיים
ונציה Veniceתנ"ג - תנ"דחזן, חיים בן יוסףשנות חיים
אמשטרדם Amsterdamתקכ"המזיא, חיים בן אליעזרשנות חיים

ירושליםתשכ"גמיליקובסקי, חיים בן משהשנות חיים - א
ירושלים Jerusalemתרפ"אנאה, אברהם חיים בן מנחם מנדלשנות חיים
לבוב Lvovתרט"זקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןשנות חיים

בני ברקתש"נקליקשטיין, חייםשנות חיים - 2 כר'
פתח תקוהתש"עשנתון קהילת מקור חייםשנות חיים - 9 כר'

ציריך Zurichתשע"טבעק, יהושע בן יעקב נטעשנות יהושע
אזמיר Izmirתרי"ז - תרכ"וישראל, מיכאל יעקב בן חיים יהודהשנות ימין - 2 כר'

אשדודTunisחש"דתולדות רבי משה אהרן פינטושנות משה
בני ברקתשע"טדיין, נסיםשני אדנים
ירושלים Jerusalemתרס"א - תר"עיוסף חיים בן אליהושני אליהו
ליוורנו Livornoתקס"וישראל, אליהו בן משהשני אליהו

ירושלים Jerusalemתרצ"בגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צבישני בתי אבות בישראל
ירושליםתשס"חצבי הירש בן דוד - שמואל מקאמינקאשני המאורות <מהדורה חדשה>

קושטא Istanbulתצ"טקובו, אליהו בן יהודהשני המאורות הגדולים <אדרת אליהו, פני יהושע>
קידן Kedainiaiתרצ"דוואלקובסקי, אליהו מרדכי בן צבי יחיאל הלוישני המאורות הגדולים
תל אביבתשמ"זחבשוש, יחיאל בן אהרןשני המאורות - 2 כר'

אנטווורפןחש"דליכטנשטיין, הילל בן ברוך בנדטשני המאורות
ברלין Berlinתר"זמשה בן מימון (רמב"ם)שני המאורות
קישינוב Kishinevתרנ"וצבי הירש בן דוד - שמואל מקאמינקאשני המאורות
לבוב Lvovתרמ"בשניאור זלמן בן ברוך מלאדישני המאורות



וינה Viennaתרמ"דהלוי, נפתלי בן פנחס זאבשני המטות - הלכות כיבוד אב ואם
אלעדתשס"וחן, יהונתןשני חיי - 3 כר'

ירושליםתש"סהרשקוביץ, מאירשני כרובים - תולדות התוספות יום טוב וקצות החושן
בני ברק Bene Berakתש"טגרשטנקורן, יצחק בן פתחיהשני כתרים

אמשטרדם Amsterdamת"ח - ת"טהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוישני לוחות הברית <דפו"ר> - 3 כר'
חיפהתשע"חהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוישני לוחות הברית <המנוקד והמפואר> - 4 כר'

חיפהתשנ"זהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוישני לוחות הברית השלם - 4 כר'
אמשטרדם Amsterdamתנ"חהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוישני לוחות הברית - 7 כר'

ירושלם,תרע"והורוויץ, ישראל זאב וולף בן פינחס הלוישני מאמרים
ורשה Warsawתרס"זפוזנאנסקי, שמואל אברהם בן יצחק יעקבשני ספרים חדשים מארץ הגר

נתניהתש"פסילברשטיין, אברהםשני ספרים
פרג Pragueתקפ"וברודא, צבי הירש בן דודשני עפרים

ירושליםתשנ"חאליצור, שולמיתשני פיוטים לויושע למשוררים בלתי נודעים (תדפיס)
ירושליםתשכ"ושני פירושים קדמוניםשני פירושים קדמונים - מעילה

ירושליםתשכ"דאהרן בן זאבשני פנים לקץ
פרמישלה Przemyslתר"םפרנקל, יהודה ליבוששני צמידים

ירושליםתש"זיערי, אברהם בן חיים יוסףשני קונטרסים מארץ ישראל
ברלין Berlinתרפ"דהלר, חיים בן ישראלשני קונטרסים

ירושליםJerusalemתש"היהודה בן ברזילי מברצלונהשני קטעים להשלמת ספר העתים
חמ"דחש"דצוקר, משהשני קטעים נגד קראים

ירושליםתשס"דרייבין, דניאל בן מרדכי הלוישני שבילין
ניו יורקתשכ"בירדן, דבשני שירי תהילה חדשים לרבי משה בן עזרא
באר שבעתשנ"הקורדובירו, משה בן יעקבשני שערים ראשונים של ספר שיעור קומה

ניו יורק New Yorkתר"צרוזוף, בנימין זאב וולף בן אריהשנים אוחזין בטלית
גבעת שמואלתשס"השטרן, רפאלשנים יחדיו

ירושליםחש"דקלוגר, בנימיןשנים מקר"א
לבוב Lvovתקע"אקאצנלנבוגן, שמואל יהודה בן מאירשנים עשר דרושים <דרשות מהר"י מינץ> - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשט"זוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודשנים עשר שבטי ישראל
חוסטתרנ"זבעילום שםשנת הגאולה

בני ברקתשל"דהיימן, משהשנת המבול אלף תרנ"ח לבריאת העולם
אשדודתשס"חטויב, יוסףשנת העיבור והלכותיה

ירושליםתשנ"השוורץ, אברהם יוסףשנת העיבור
תל אביב Tel Avivתשל"גכהנא, קלמן בן בנימין זאב הכהןשנת השבע - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרמ"אכהנוב, משה נחמיה בן משולם פייבוששנת השבע
ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןשנת תש"ס רמזי הזמן והתקופה



בני ברקתש"מדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבשנת תשמ"א למנהגיה
ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןשנת תשס"א

תשמ"וקרונה, משהשנתון הציונות הדתית - 2 כר'
בני ברקתש"לבני ברקשנתים למורשת אבות

ירושלים,תרפ"זהפועל המזרחישנתים
טאו, מרדכי אריהשעבודא דאורייתא

בואנוס אירס Buenosתרצ"וווייס, יקותיאל בן יצחקשעה ניבי
ירושליםתשנ"הגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןשעורי בבא בתרא
ירושליםתשנ"בגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןשעורי בבא מציעא

ירושליםתש"סגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןשעורי גיטין
ירושלים Jeruasalemתש"עבלוך, אברהם יצחק בן יוסף יהודה ליבשעורי דעת <מהדורה חדשה>

ירושלים Jeruasalemתש"עבלוך, יוסף יהודה ליב בן מרדכישעורי דעת <מהדורה חדשה> - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"ט - תשט"זבלוך, יוסף יהודה ליב בן מרדכישעורי דעת - 3 כר'

ירושליםתשל"דשמואלביץ, חיים ליב הלוישעורי הגר"ח שמואלביץ (סטנסיל) - 7 כר'
ירושליםתשט"וסולובייצ'יק, חיים בן יוסף דוב הלוישעורי הגר"ח

בני ברקתשמ"טקרליץ, שמריהו יוסף ניסים בן נחום מאירשעורי הגר"נ קרליץ שליט"א
גייטסהעדתשכ"וגורביץ, אריה זאבשעורי הגרא"ז - 3 כר'

בני ברקתשס"וזלזניק, זליג ראובןשעורי הגרז"ר זלזניק שליט"א
בני ברקתשס"אדיסקין, ברוך דבשעורי הדף - 5 כר'

בני ברקתשנ"השעורי הדףשעורי הדף - בבא בתרא
בני ברקחש"דליבוביץ, ברוך דוב בן שמואל דודשעורי הרה"ג ר' ברוך בער לייבאוויץ - 3 כר'

ירושליםתשס"דישיבה גדולה רמת שלמהשעורי הרמי"ם - יש נוחלין
בני ברקתשל"ב?ראשי ישיבת פוניבז'שעורי הרמי"ם - 13 כר'

ירושליםתשמ"גשטאקמאן, נח בן יחיאל צבישעורי חן - 3 כר'
בני ברקרוזובסקי, שמואל בן מיכל דודשעורי מורנו הגר"ש רוזובסקי - 10 כר'

קרית ספרתשס"חקארפ, יעקב הכהןשעורי מורנו ראש הישיבה שליט"א - ב"ב, חזקת הבתים
ירושלים Jeruasalemתשע"אישיבת משנה תורהשעורי מורנו ראש הישיבה - 5 כר'
ירושליםתשס"דרפפורט, דוד בן עקיבא הכהןשעורי מקדש דוד - פסחים, חולין

ירושליםתשנ"בפינקל, בנימין ביינוששעורי מרן הגאון רבי בנימין ביינוש פינקל - בבא בתרא
תל אביבתשכ"טפרוסקין, פסחשעורי מרן ר' פסח מקוברין - 2 כר'

ירושליםתשס"טגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןשעורי נדרים
ירושליםתשס"טגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןשעורי סנהדרין
ירושליםתשנ"טעדס, יהודהשעורי פסחים
ירושליםתשמ"אגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןשעורי קדושין

קליוולנדתשט"וראשי ישיבת טלזשעורי רבותינו - 6 כר'



מודיעין עיליתתשע"גשיעורים שנאמרו בישיבת אמרי צבישעורי רבותינו - גיטין, ב"ק
חמ"דתשע"וגרשונוביץ, צבי יהודהשעורי רבי צבי יהודה - כתובת

טורונטו Torontoתשי"אבלוך, אברהם יצחק בן יוסף יהודה ליבשעורי רבינו הגרא"י מטלז
ירושליםתשמ"אברוידא, שמחה זיסלשעורי רבנו הגרש"ז ברוידא שליט"א - סנהדרין פרק שמי

ירושליםתשע"גסולובייצ'יק, משולם דוד הלוישעורי רבנו משולם דוד הלוי - 19 כר'
בני ברקתשמ"דספר זכרוןשעורי תורה [לנגבורט]
בני ברקתשנ"דרוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבשעורי תורה - שביעית
ירושלים Jerusalemתש"השקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהןשעורי תורה - נדרים

ירושליםחש"דשילוני, מיכאל מנחם בן יצחקשעורי - 27 כר'
בני ברקחש"דמרקוביץ, שמואל בן צבישעורים בגיטין

בני  ברקתשס"זלובין, מנחם מנדלשעורים בהלכות שבת
חמ"דחש"דכהנמן, יוסף שלמהשעורים וחדושי תורה

בני ברקתשס"חמילר, אביגדור הכהןשעורים על הרמב"ם עם פירוש תורת אביגדור - הלכות ד
תל אביבכולל שבט יהודהשעורים

בני ברקתשמ"טדיין, נסים בן שלמהשעושועי נפשי
קושטא Istanbulתקפ"טכהן, שלמה בן יהודהשעות דרבנן

ירושליםחש"דארליך, מיכאלשעטנז
ישראלתשכ"חווילנאי, זאב בן אברהםשעלבים וסביבותיה
שעלביםתשל"בקובץ ישיבת שעלביםשעלי דעת - 8 כר'
שעלביםתשנ"וקובץ ישיבת שעלביםשעלי הלולים - ב

בני ברקתשע"דהכהן, שלמה עזרא בן אברהםשער אברהם
ירושליםתשע"דויג, אברהם נפתלישער אברהם - 3 כר'

זולקוה Zholkvaתקל"אג'יקאטיליה, יוסף בן אברהםשער אורה
ליקוודתשע"זוסרמן, אלחנן בונם בן נפתלי בינוש -זלנגוט, נפתלשער אלחנן קובץ מאמרים <עסק השער> - 2 כר'

אשדודתש"עאפרים בן יעקב הכהןשער אפרים <מהדורה חדשה>
זולצבך Sulzbachתמ"חאפרים בן יעקב הכהןשער אפרים - 2 כר'

זולקוה Zholkvaתרכ"במרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנוששער אפרים
פירט Fuerthתפ"חריישר, אפרים בן נפתלי צבישער אפרים

אפרתתשנ"הקובץ תורנישער אפרת - 3
שלוניקי Salonikaתרל"ז - תרל"טקובו, רפאל אשר בן יעקבשער אשר - 3 כר'

לודז' Lodzתרע"גבוכנר, בנימין וולף בן שלמהשער בנימין
בצרי, בנימיןשער בנימין
תל אביבתשס"זלאדזמאן, בנימין בישקאשער בנימין
ירושלים Jerusalemתרצ"גוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודשער בעז

ירושליםתשל"זאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובשער בת רבים



ורשהתרפ"במאסף תורנישער בת רבים - א
ורשה Warsawתר"נ - תרס"בפנסטר, חיים אריה ליב בן יוסףשער בת רבים - 7 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"דרבינוביץ, משה יעקב בן יצחקשער בת רבים - ז (הפטרות)
ברדיטשובתרנ"גליכטנשטט, יוסף זאבשער גמילות חסדים עם רביד הזהב

קורץ Koretsתקס"גליפשיץ, יעקב קופל בן משהשער גן עדן - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"חבראוור, יהודה נח בן אברהם אלכסנדרשער דלתי הלבנון
קושטא Istanbulרצ"גאלמולי, שלמה בן יעקבשער ה' החדש
ירושליםתשס"חהרמן, יקותיאל בן יוסףשער האורה

אשדודתשע"חמוסקוביץ, נפתלי אשר ישעיהו בן יחיאל מיכלשער האיתן - ר"ה בהלכה ובאגדה
בני ברקתשנ"וליינר, גרשון חנוך בן יעקבשער האמונה ויסוד החסידות

בית שמשתשע"חזיתון, אברהם בן מכלוףשער האמת
ירושליםתשע"אקאהן, משה הכהןשער הבטחון
ירושליםתש"סרוט, אהרן בן שמואל יעקבשער הבטחון
ניו יורקתשע"אטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאשער הבכורות

פרמישלה Przemyslתרל"הוויטאל, חיים בן יוסףשער הגלגולים <ספר הגלגולים מעורב עם שאר ספרים>
ירושלים Jerusalemתרכ"בוויטאל, חיים בן יוסףשער הגלגולים עם הגהות הרב יהודה פתייא
ירושלים Jerusalemתשס"טוויטאל, חיים בן יוסףשער הגלגולים עם הגהות הרב שמן ששון

ירושלם,,תרע"ב]וויטאל, חיים בן יוסףשער הגלגולים - 3 כר'
בני ברקתשכ"טמשה בן נחמן (רמב"ן) - זילבר, בנימיןשער הגמול <ויש תקוה>

נפולי Naplesר"נמשה בן נחמן (רמב"ן)שער הגמול <דפו"ר>
כתב ידכתב ידמשה בן נחמן (רמב"ן)שער הגמול <כתב יד>

ירושליםתש"סמשה בן נחמן (רמב"ן), סופר דוד אהרן בן יעקב חשער הגמול <מהדורת סופר> - 2 כר'
ירושליםתשע"ומשה בן נחמן (רמב"ן) - ספרקה, יואל יעקבשער הגמול עם פירוש חזון יואל

ירושליםתשס"ומשה בן נחמן (רמב"ן) - רבינו יונה מגירונדי (מיוחשער הגמול - שערי העבודה
פררה Ferraraשט"ז - שי"זמשה בן נחמן (רמב"ן)שער הגמול - 3 כר'

קרית גתתשמ"גקובץשער הדרום
גרודנו Grodnoתקס"זאליעזר בן יעקב מאמסטיבובהשער הדרושים

Zolkiewתר"ח.כ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןשער ההכנה וצוואות נפלאות
קושטא Istanbulתצ"דכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןשער ההכנה
חמ''דחש''דבעילום שםשער ההלכות

צפתתשע"ווויטאל, חיים בן יוסףשער ההקדמות <מרכבת יחזקאל>
ירושליםתרכ"ה -תשנ"חוויטאל, חיים בן יוסףשער ההקדמות עם הגהות הרב יהודה פתייא ז"ל

ירושלים Jerusalemתר"יוויטאל, חיים בן יוסףשער ההקדמות - 3 כר'
זולצבך Sulzbachתק"צהאמבורג, אברהם בנימין וולף בן אליעזר אהשער הזקנים - 2 כר'
ירושליםתש"עבשארי, זכריהשער החיים - 3 כר'



תל אביב Tel Avivתשי"זשטיינמן, אליעזרשער החסידות
אשקלוןתשע"בבן שמעון, דודשער החצר <מהדורה חדשה> - 2 כר'

הלברשטט Halberstadtתר"כאלימאן, יוחנן בן יצחקשער החשק - 2 כר'
ירושליםתשס"חנאה, חגי אלישיבשער היחוד

ניו יורקתש"עוויטאל, חיים בן יוסף - הורביץ,  צבי הירששער היחודים <הטוב והישר>
ירושליםתשע"הוויטאל, חיים בן יוסףשער היחודים ותיקון עונות <מרכבת יחזקאל>

קורץ Koretsתקמ"גוויטאל, חיים בן יוסףשער היחודים ותיקון עונות
לבוב Lvovתרט"ווויטאל, חיים בן יוסףשער היחודים עם הגהות הרב יהודה פתייא ז"ל

לבוב Lvovתרט"ווויטאל, חיים בן יוסףשער היחודים
ניו יורקתשס"ווויטאל, חיים בן יוסף - וויסברג, חיים דבשער הכונות <ע"פ דברי חיים דב> - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"בוויטאל, חיים בן יוסףשער הכונות <הגהות השד"ה - הלשם, צדק ושלום, יפה
ירושלים Jerusalemתרס"בוויטאל, חיים בן יוסףשער הכונות <יפה שעה> - 2 כר'

ירושליםתשס"הוויטאל, חיים בן יוסףשער הכונות <מהדורה חדשה עם כל המפרשים> - ג
ירושליםתשע"ווויטאל, חיים בן יוסףשער הכונות <מכון דעה להשכיל> - 2 כר'

ירושליםתשע"דוויטאל, חיים בן יוסףשער הכונות <מרכבת יחזקאל>
ירושלים Jerusalemתשע"וויטאל, חיים בן יוסףשער הכונות <עימוד חדש בתבנית ישנה>

ירושלים Jerusalemחש"דוויטאל, חיים בן יוסףשער הכונות <עם כל המפרשים - 3 כר'
ירושליםתשנ"ורבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןשער הכונות <עם ספר טיב הכונות>

ירושלים Jerusalemתרל"גוויטאל, חיים בן יוסףשער הכונות עם הגהות הרב יהודה פתייא
שלוניקי Salonikaתרי"בוויטאל, חיים בן יוסףשער הכונות

דירנפורט Dyhernfurthתקע"ט - תרי"אוויינגוט, יששכר בן יהודה ליבשער הלקוטות <פתחי שערים> - א ב
בני ברקתשע"חרפמן, אי"ששער המוסיף והגורע תכלת

תפרחתשפ"אספטימוס, יוסף דב בן חיים יצחקשער המועדים - 3 כר'
ניו יורקתשפ''אעציץ, רחמיםשער המועדים
פרג Pragueתקנ"גמזרחי, אליהו בן אברהםשער המזרח

תל אביבתשכ"בבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)שער המים - 3 כר'
שלוניקי Salonikaתקכ"חמיוחס, משה מרדכי יוסף בן רפאל מיוחסשער המים
זיטומיר Zhitomirתרל"דקאצנלנבוגן, יוסף צמח בן אברהםשער המים

בית שמשתש"עמפעל הזוהר העולמישער המכתבים
ניו יורקתשכ"זבלומנפלד, מאיר בן שלמהשער המלך על תהלים - 3 כר'

אשדודתשס"בלסרי, שמעוןשער המלך
גרודנו Grodnoתקע"ומרדכי בן שמואלשער המלך - א ב

לבוב Lvovתר"ענוניס-בילמונטי, יצחק בן משהשער המלך - 3 כר'
פוריהתשס"השושן, עמוסשער המלך

וילנה Vilnaתר"ליוסף קלמן בן שלמה הלוישער המסרה



ירושליםתשנ"השעיו, רחמים משהשער המעלות
ירושליםתרע"טבן שמעון, רפאל אהרן בן דודשער המפקד - 3 כר'

ירושלים Jerusalemחש"דוויטאל, חיים בן יוסףשער המצות <עם כל המפרשים - מהדורת הארת מרדכי
צפתתשס"ווויטאל, חיים בן יוסףשער המצות <שמן ששון, דברי שלום, מעיל אליהו - כת"

ירושלים Jerusalemתרל"ב-תרל"גוויטאל, חיים בן יוסףשער המצות עם הגהות רבי יהודה פתייא ז"ל
ירושלים Jerusalemתרס"הוויטאל, חיים בן יוסףשער המצות - 2 כר'

בני ברקתשנ"זברעם, עודד בן יוסףשער המשולש - 3 כר'
בני ברקתש"פקרפטשער העזרה
מודיעין עיליתתשס"חאריאל, אליהו בן משהשער העין

בני ברקתשס"באהרמן, אברהם בן משה חייםשער הפנימי - 4 כר'
ירושליםתשע"חוויטאל, חיים בן יוסףשער הפסוקים <מרכבת יחזקאל>

ירושלים Jerusalemתרכ"גוויטאל, חיים בן יוסףשער הפסוקים עם הגהות הרב יהודה פתייא ז"ל
ירושליםתשמ"ווויטאל, חיים בן יוסףשער הפסוקים - 3 כר'

וילנה Vilnaתרל"זקרמר, חיים יעקב בן צבישער הציון - 2 כר'
בני ברקתשס"טרבינוביץ, ברוך פינחס בן אליעזר חייםשער הצלחה <מהדורה חדשה>

בני ברקתשל"זרבינוביץ, ברוך פינחס בן אליעזר חייםשער הצלחה
מודיעין עיליתתש"עלקט בעניני קדושהשער הקדושה - ליקוט מדברי הרמב"ם - אגרת הקודש

אלכסנדריה Alexandriתרנ"החזן, שלמה בן יוסףשער הקדים
תל אביב Tel Avivחש"דשאקי, אברהם חישער הקדים

בני ברקתשע"ומכון תורת הקרבנותשער הקרבן - 2 כר'
בני ברקתשמ"ואבולעפיא, טודרוס בן יוסף הלוי - ארלנגר, חיים אשער הרזים <חיים למוצאיהם>

ליוורנו Livornoתרצ"התיקונים. חצות. תרצ"השער הרחמים
ורשה Warsawתר"נמשה שלמה בן יצחק מטולוטשיןשער השירים
ורשה Warsawתרכ"האירירה, אברהם בן דוד הכהןשער השמים

לבוב Lvovתר"לגרשון בן שלמהשער השמים - 3 כר'
אשדודתשס"חלסרי, שמעוןשער השמים

אשדודTunisתשע"דישיבת גרודנאשער התורה - ב"ק, ב"מ
ירושלים Jeruasalemתשע"חמנדלבסק'י, זאב פינחס בן יעקב צבישער התורה - מדרש תנחומא פרשת נח - יקר מפז

סאטמרת"שוורטמאן, משה בן חייםשער התחזקות
ירושליםתשמ"טחיים בן שלמה מצ'רנוביץשער התפלה <מהדורה חדשה>

מישקולץ Miskolcת"שהורוויץ, אהרן בן משה הלוישער התפלה
ורשה Warsawתרל"דחיים בן שלמה מצ'רנוביץשער התפלה - 4 כר'

שקלוב Shklovתקע"ז - תקע"חשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןשער התשובה והתפלה - א
ירושלים Jeruasalemתשע"זגולדשטוף, דוד נחום בן יוסף יעקבשער התשובה מספר ארחות צדיקים ע"פ תשובת דוד

לונדוןתשי"טקאראסיק, דוב בר בן יצחק אייזיקשער טהרה - 2 כר'



שלוניקי Salonikaתקס"האלגאזי, יהודהשער יאודה
סיגט Sighetתרל"זספיר, יהודה ליבש בן ישראל אליעזרשער יהודה

ורשה Warsawתרצ"האייבשיץ, יהונתן בן יוסף יחיאל הלוישער יהונתן - 2 כר'
הוסיטין Husiatynתרס"דבנבנישתי, יהושע רפאל בן ישראלשער יהושע - 3 כר'

ירושליםתשע"אמאמאן, יהושע בן רפאל עמרםשער יהושע
שאלוניקיתק"ץ בערךמוסאפיה, יהושע שלומיאל עובדיה ידידיה בן חייםשער יהושע

ירושליםתשע"חשבתאי (שני), יוסףשער יוסף השלם
ליוורנו Livornoתקי"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהשער יוסף - 4 כר'

יוהניסבורג, פרוסיה Jתרי"בחבר, יוסף בן יצחק איזיקשער יוסף
ירושלים Jeruasalemתשמ"גשבתאי (שני), יוסףשער יוסף
ירושליםתשמ"גנריה, משה צבי בן פתחיהשער יכניה
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"בשור, יעקב בן אלישע יצחקשער יעקב

ירושלים Jerusalemתרמ"טהויזדורף, חיים אליעזר בן עזריאל זליגשער יקרא דחיים
מונקאטש,תרצ"ח-ת"ששפירא, חיים אלעזר בן צבי הירששער יששכר - 3 כר'
ירושליםתשס"גאלנקאוה, אפרים בן ישראל - בלייח, חייםשער כבוד ה' - 3 כר'

תוניס Tunisתרס"באלנקאוה, אפרים בן ישראלשער כבוד ה'
פתח תקוהתשע"חכהן, דניאלשער לה'
פיוטרקוב Piotrkowתרע"גפאלאנט, לוי בן ישעיה יוסףשער לוי

אלעדתשפ"אמלאכי, ינון בן יצחקשער לחכמה א-ב
ביתר עיליתתשע"הרוטנברג, ישעיהו משולם פייש הלוישער לחסידות

ירושליםחש"דוויטאל, חיים בן יוסףשער מאמרי רז"ל <מהדורת פרדס יצחק>
וויטאל, חיים בן יוסףשער מאמרי רז"ל <מרכבת יחזקאל>

ירושלים Jerusalemתש"פוויטאל, חיים בן יוסףשער מאמרי רז"ל <עם כל המפרשים - מהדורת הארת מ
תשע"גוויטאל, חיים בן יוסףשער מאמרי רשב"י <מרכבת יחזקאל>

ירושלים Jerusalemתש"פוויטאל, חיים בן יוסףשער מאמרי רשב"י <עם כל המפרשים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"זוויטאל, חיים בן יוסףשער מאמרי רשב"י ומאמרי רז"ל <עימוד חדש בתבנית י
ירושליםJerusalemתרנ"חוויטאל, חיים בן יוסףשער מאמרי רשב"י ומאמרי רז"ל עם הגהות הרב יהודה

ירושלים Jerusalemתרנ"חוויטאל, חיים בן יוסףשער מאמרי רשב"י ומאמרי רז"ל
ירושליםתשי"טוויטאל, חיים בן יוסףשער מאמרי רשב"י - 3 כר'

ניו יורקתשמ"טרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסשער מזרח אחד
ירושליםתשנ"אאדלר, מרדכי בן נפתלי חייםשער מרדכי

ירושליםתשס"הישראל איסר בן זאב וולףשער משפט <מהדורה חדשה> - 2 כר'
קניגסברג Koenigsbergתר"כישראל איסר בן זאב וולףשער משפט

ירושליםתשכ"טכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןשער נפתלי ורפואת הנפש
מונקץ' Mukachevoתרנ"זכ"ץ, נפתלי בן יצחק הכהןשער נפתלי - 2 כר'



ברטיסלבה Bratislavaתרכ"זסופר, נפתלי בן מרדכי אפרים פישלשער נפתלי
פרנקפורט דאודר Frankתקנ"חקאצנלנבוגן, נפתלי הירש בן אליעזרשער נפתלי
צ'רנוביץ Chernovtsyתרפ"ברולר, חיים מרדכי בן יצחק יהודה אייזיק ליבשער נפתלי
פקש Paksתרס"גשווארץ, יוסף בן נפתלי הכהןשער נפתלי

אנטורפן Antwerpתרפ"וריינהולד, אברהם אביש בן חנוך הניךשער פתח הגן
ליוורנותקי"גשניאור פיבוש בן מנחם מניששער פתחי לבנון

ניו יורקתש"טרוט, אהרן בן שמואל יעקבשער צדקה והכנסת אורחים
אלפסי, יצחקשער ציון

תל אביב Tel Avivתשט"וקאראסיק, דוב בר בן יצחק אייזיקשער קריאת התורה
ירושלים Jerusalemתשי"בכ"ץ, ראובן בן שמעון הכהןשער ראובן

ירושליםתשס"חכמיל, ראובן בן דודשער ראובן - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"עוויטאל, חיים בן יוסף - עשוש, חייםשער רוח הקודש <שערי חיים> - 3 כר'

תשע"ווויטאל, חיים בן יוסףשער רוח הקודש <מרכבת יחזקאל>
ירושלים Jerusalemתרל"דוויטאל, חיים בן יוסףשער רוח הקודש <ע"פ יראת ה' - מלחמת ה'>

ירושלים Jerusalemתרע"בוויטאל, חיים בן יוסףשער רוח הקודש עם הגהות הרב יהודה פתייא ז"ל
ירושלים Jerusalemתרכ"גוויטאל, חיים בן יוסףשער רוח הקודש שער הגלגולים

ירושלים Jerusalemתשמ"חוויטאל, חיים בן יוסףשער רוח הקודש
חמ"דתשמ"חהכהן, שושןשער שושן - שפתי שושן

לובלין Lublinתרפ"גבראוור, יהודה נח בן אברהם אלכסנדרשער שלום ירושלים
תל אביבתשע"אחירארי, שמעון בן אברהםשער שמעון אחד - 5 כר'

וילנה Vilnaתרס"בהכהן, שמעון בן יצחקשער שמעון
ורשה Warsawתרמ"ההלוי, שמעון בן יהושע פייבלמאןשער שמעון
אמשטרדם Amsterdamתרי"חתפילות. חולים ומתיםשער שמעון

ניו יורקתשס"חליקוטשערוריית הקלף
ירושליםתשמ"טועד הרבנים העולמי לענייני גיורשערורית הגיורים המזויפים

ניו יורקתשס"גמכון משמרת סת"םשערורית סת"ם בהדפסת משי
בני ברקתשנ"הדרורי, יקותיאל בן שלמה זלמןשערי אבי - 2 כר'

בני ברקתשע"דברונפמן, יעקב בן פנחסשערי אברהם
קלינורדין Kleinwardתרצ"וליפשיץ, משה נחמיה בן אברהםשערי אברהם

בני ברק Bene Berakתשל"וקובץ תורנישערי אברהם - בבא בתרא
כפר חב"דתשנ"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןשערי אהבה ורצון
ירושליםתשע"חשטיינהויז, דוד בן שרגאשערי אהבה - א

ניו יורקתש"עליטוואק, הלל דוד בן שלוםשערי אונאה
חמ"דתשס"ולנגסנר, יעקב מאיר בן דוד שבתישערי אונאה

ירושליםתשס"הליטוואק, הלל דוד בן שלוםשערי אונאה, משפט צדק, ישראל הקדושים



ירושליםתשמ"טאביטן, רפאל בן נסיםשערי אור - 2 כר'
אור יהודהתשע"הקובץ הערותשערי אור

ירושליםתשע"טג'יקאטיליה, יוסף בן אברהםשערי אורה <הקדמות ושיעורים>
בני ברקתשע"בג'יקאטיליה, יוסף בן אברהםשערי אורה <עם ביאור ידית השער>

וילנה Vilnaתרנ"טריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתלישערי אורה ושמחה
ירושלים Jeruasalemתשע"באלפא, אורישערי אורה - 2 כר'
ירושליםתשס"אברגמן, מאיר צבי בן משהשערי אורה - 3 כר'
אוביבךתע"הג'יקאטיליה, יוסף בן אברהםשערי אורה - 4 כר'

ירושליםתש"סוולף, יאיר יונתן בן משה בנימיןשערי אורה - כתובות
ירושלים Jeruasalemתשע"דלוי, שלמהשערי אורה - הלכות נדה

ניו יורקתשס"גמילר, אביגדור הכהןשערי אורה - 2 כר'
מיכאלעוויץתר"ץקובץ תלמודישערי אורה - 2 כר'

וילנה Vilnaתרמ"וריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתלישערי אורה
ירושליםתשע"טשטרנבוך, ישראל מאירשערי אורה - 5 כר'
יוהנסבורגתרכ"אשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןשערי אורה - 2 כר'

ירושליםתשע"גזוננפלד, אשרשערי אושר - 10 כר'
ניו יורקתשמ"זברוס, משה מנדל בן שאולשערי איסור והיתר
בני ברקתשע"חכהן, נחוםשערי איסור והיתר
חמ"דתשס"ולאבנשטיין, אלימלך דוד בן אליעזר הלוישערי איסור והיתר

ניו יורקתש"עשטראהלי, שמחה אהרןשערי איש
ירושליםתש"סוייספיש, אליהו בן שלמה זלמןשערי אליהו

בני ברקתש"סרוזנטל, אליהו יהודהשערי אליהו - שבת
ירושלים Jerusalemתרצ"גרובינשטיין, אלימלך בן נחמן הכהןשערי אלימלך

בני ברקתש"ענשרי, אברהם צבי בן יצחק אייזיקשערי אמונה ובטחון - 4 כר'
בני ברקתשס"בקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלשערי אמונה - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"השערי אמונהשערי אמונה - א
לבובתרל"טליטש-רוזנבוים, משה אריה ליב בן יהודה הלוישערי אמת - 3 כר'

קולומיה Kolomyyaתרמ"דמרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנוששערי אפרים - 3 כר'
נהריהחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודשערי ארוכה <המבואר>

ירושליםתשכ"ואביחצירא, יעקב בן מסעודשערי ארוכה - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"חרבינוביץ, אריה מרדכי בן יעקב אהרןשערי אריה

ירושליםתשס"האורבך, שמואלשערי בבא קמא
ירושליםתש"סאביחצירא, יצחק בן יעקבשערי בינה
ניו יורקתש"מאלעזר בן יהודה מגרמיזאשערי בינה
בני ברקתשנ"חגולדנטל, יששכר ברוך בן יוסףשערי בינה



וינה Viennaתרכ"בטונליס האנדל, איצק בן קלונימוס יהודהשערי בינה
ורשה Warsawתרס"א - תרס"גטמקין, יהודה בן שמואל רפאל הכהןשערי בינה
בני ברקתשע"זיצחקוב, גמליאלשערי בינה

בני ברקתשס"טלוריא, מאירשערי בינה - 2 כר'
וינה Viennaתקנ"במאטרסדורף, יואב בן ירמיהושערי בינה

בני ברקתשע"חפילץ, חיים יעקב בן עוזיאל יהודהשערי בינה - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקע"גצבע, יצחק בן יהודהשערי בינה
ירושלים Jeruasalemתשע"בקושלבסקי, צבישערי בינה
ורשה Warsawתרס"זרפאפורט, ישראל צבי בן יצחקשערי בינה
חמ"דתשס"גשווב, בצלאל יעקב בן יהודהשערי בינה
ירושליםתשס"אשילוני, מיכאל - שילוני, יעקבשערי בינה
ירושלים Jerusalemתשי"בלווין, חיים שרגא בן שמעון זאב הלוישערי בירור

ירושליםתשס"אסטפנסקי, יוסף בן שלוםשערי בית ה'
ירושליםתשע"בסטפנסקי, יוסףשערי בית ה' - 3 כר'
ירושליםתשס"טפלשניצקי, אריה בן יוסף הכהןשערי בית המדרש

ירושלים Jeruasalemתשע"גקובץ ישיבת מירשערי בית המדרש - ה
בודפסט Budapestתרצ"גקלוגר, אברהם בנימין בן שלמהשערי בנימין

בני ברקתשס"זשרעבי, בנימין בן ישעיהושערי בנימין - 33 כר'
זולקוה Zholkvaתקי"בבנימין זאב בן דוד אשכנזישערי בנימן
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אווייס, שמואל בן משהשערי ברירה

ירושליםתשע"גקבץ, אבנר בן ציוןשערי ברכה <על ספר בן איש חי> - 2 כר'
ירושליםתשס"אאויערבאך, חיים זאב בן אברהם דובשערי ברכה - כיצד מברכין

ניו יורקתשס"גהורוויץ, ברוך אברהם צבישערי ברכה - שבת
בני ברקתשנ"בשמואליאן, יוסף בן משהשערי ברכה
ירושליםתשס"ההיימן, עופר שמאי בן מנחםשערי ברכות

כולל אברכים מחזיקי תורהשערי בשר וחלב
קרקוב Cracowתרנ"וטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)שערי גאולה - הגדה של פסח ע"פ תוס' רי"ד

ירושליםתשנ"בשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקשערי גאולה - 2 כר'
ירושליםתשע"זשלנגר, רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חייםשערי גדולה (קיצור)

ירושליםתשס"השלנגר, רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חייםשערי גדולה
ירושליםתשס"וישיבת קול תורהשערי גיטין

ונציה Veniceשמ"טרומי, משהשערי גן עדן - 4 כר'
בני ברק - ניו יורקתשפ"אהלל, דודשערי דבר

בני ברקתשע"טשיעוריםשערי דבר - 2 כר'
בני ברקתשנ"באולעך, יעקב דודשערי דוד - בשר וחלב, ותערובות



מודיעין עיליתחש"דאפללו, מאיר בן ברוךשערי דוד - נדה
ירושליםתשס"טשרעבי, דוד בן בנימיןשערי דוד - 9 כר'

בני ברקתשע"ויצחק בן מאיר הלוי מדורא - דבליצקי, דוד בן שריהשערי דורא <מהדורת דבליצקי> - 2 כר'
ורנוב Vranov Nad Topת"שיצחק בן מאיר הלוי מדוראשערי דורא השלם <מהדורת הרב פרייליך> - א-ב

ורנוב Vranov Nad Topת"שיצחק בן מאיר הלוי מדוראשערי דורא השלם
וניציהש"חיצחק בן מאיר הלוי מדוראשערי דורא - 9 כר'

ירושליםתשסהתאחדות תלמידי ישיבת בית יוסף צבישערי דיצה
ניו יורקתשע"זכץ, צבי יששכר דוב הכהןשערי דיצה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"חשמואל בן יהושע זליג מדולהינובשערי דמעה השלם - 2 כר'
ונציה Veniceשמ"ואלבילדה, משה בן יעקבשערי דמעה

חש"דתשע"ואשכנזי, יהודה ליאון בן דודשערי דמעה - א
ירושלים Jerusalemתר"טשמואל בן יהושע זליג מדולהינובשערי דמעה
ניו יורקתש"עפרידמן, חיהשערי דמעות

כפר חב"דתשע"בליטווין, חיים יהודה ליב בן ישראלשערי דעה <מהדורה חדשה>
ירושליםתשנ"הביבאס, שמואל בן אברהםשערי דעה - א

וינה Viennaתקפ"א - תקפ"חלוו, אלעזר בן אריה ליבשערי דעה - 2 כר'
בני ברקתשס"גלוי, מאיר ליאור בן יוסףשערי דעה - טבלאות בענייני יורה דעה

בני ברקתשס"זלוריא, מאיר בן מרדכי יחיאלשערי דעה
לבוב Lvovתרל"חליטווין, חיים יהודה ליב בן ישראלשערי דעה - 2 כר'

ירושליםתשס"בקובץשערי דעה
ירושליםתש"עשטיינהוז, נפתלי צבי בן אהרןשערי דעה - 2 כר'
חמ"דחש"דשטיינהויז, נפתלי צבי בן אהרןשערי דעה - 2 כר'
בני ברקתשס"גבן פורת, אליעזר בן יוסף צבי הכהןשערי דעת - 3 כר'

ירושליםתשע"טגבאי, שאול בן מרדכישערי דעת - 16 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"אגורדון, אהרן בן מאירשערי דעת
טבריהתשע"וכולל "שערי דעת" טבריהשערי דעת

ירושליםתשס"חפלדמן, שלמה בן אהרןשערי דעת - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"אשרים, רחמים בן דודשערי דרך החיים

ירושליםתשע"אפריימן, מנחםשערי דרך - 2 כר'
בית שמשתשפ''אגולדשטיין, מרדכי בן טוביהשערי דרכים - 3 כר'

ירושליםתשנ"זטיקוצקי, חיים אייזיקשערי האלשיך הקדוש
ירושליםתש"להכהן, מסעוד בן יעקבשערי האמונה והדת

ורשה Warsawתרס"אדונר, נתן נטע בן צבי הכהןשערי האמונה
ירושליםתשע"טשמש, ליאור חייםשערי האמונה - אבלות

בית שמשתשע"דשטיצברג, שמואל יוסףשערי הברכה <מהדורה חדשה>



בית שמשתשס"גשטיצברג, שמואל יוסףשערי הברכה
חמ''דתש''פבעילום שםשערי הגאולה

ירושלים Jeruasalemתשע"האטיאס, אליהו בן מכלוףשערי הגן - שבת, פסחים, מגילה, מו"ק
בית שמשחש"דשטיצברג, שמואל יוסףשערי ההגדה

ניו יורקתש"למיסקי, צבי יוסףשערי ההלכה - 6 כר'
ירושליםתשע"טוילנר, אברהםשערי ההשתלשלות

חמ"דתשע"זשטיינהויז, דוד בן שרגאשערי הודיה
קובנה Kaunasתרצ"גדרושקוביץ, אברהם בן שרגאשערי הוראה

בני ברקתשס"גקובץ בית הוראה מערב בני ברקשערי הוראה - 23 כר'
בני ברקתשס"גקלופט, אריהשערי הוראה
בני ברקתשע"חשפרונג, יצחק חיים בן זכריהשערי הזבח

מודיעין עיליתתשע"גהיימן, אברהם שלמה בן משהשערי הזכירות
בני ברקתשע"הדסלר, אליהו אליעזרשערי הזמנים - 2 כר'

ירושליםתשמ"אכשר, משה שלמה בן מנחם מנדלשערי החסידות
ירושליםחש"דהורוויץ, אהרן בן משה הלוישערי היחוד ואמונה - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"אאריאל, עזריה בן ישראל (עורך ראשי) - לנדאו, בנשערי היכל - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גאריאל, עזריה בן ישראל - לנדאו, בנימין (עורך תושערי היכל - 2 כר'

אופקיםתשע"אטשזנר, יהודהשערי הימים הנוראים
חמ''דתשע''דביסמוט, יהושעשערי הישועה - האמת נעדרת

ירושליםתשנ"גשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקשערי הלכה ומנהג - 5 כר'
ירושליםתשכ"זאפרתי, שמעון בן יקותיאלשערי הלכה

טבריהתשע"הגבריאל, יניבשערי הלכה - 4 כר'
ירושליםתשנ"זגולדשטוף, דוד נחום בן יעקב יוסףשערי הלכה - 2 כר'
ירושליםתשמ"גגרינולד, זאבשערי הלכה - 4 כר'

ירושליםתשס"גדרוק, זלמן בן יהודהשערי הלכה
ורשהתרס"דווליקובסקי, זאב וולף בן יצחק אייזיקשערי הלכה - 2 כר'

ירושליםתשל"טסלונים, זאב דובשערי הלכה
חמ''דתשפ''ארמתי, איתמר בן אהרןשערי הלכה - 4 כר'
בני ברקתשנ"גשינלזון, יעקב שמואל בן יצחק אייזיקשערי הלכה - רבית

ירושליםתשס"חקובץ - ישיבת בית שעריםשערי הלכות <טקסט>
ניו יורקתשכ"ח - תשס"בקובץ - ישיבת בית שעריםשערי הלכות - 29 כר'

ירושלים Jeruasalemתשמ"טקובץ ישיבת בית שערים ירושליםשערי הלכות - א
ברוקליןתשי"זראטה, יואל צבישערי המדות

בני ברקחש"דמילר, אלחנן בן שלמה הלוישערי המועדים - 2 כר'
ירושליםתשנ"השניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקשערי המועדים - 14 כר'



ירושלים Jeruasalemתשס"אחי, אברהםשערי המוריה - 2 כר'
בית שמשחש"דשטיצברג, שמואל יוסףשערי המזוזה
וץ Vacתרס"חבלוך, משה אריה בן אליהושערי המעלות

אופקיםתשע"בטשזנר, יהודהשערי המצוות התמידיות
לונדוןתשי"דוויינשטיין, אברהם צבי בן מרדכי שרגאשערי המצות

אופקיםתש"פטשזנר, יהודה בן נפתלי יעקבשערי המקדש והקרבנות
ניו יורקתשל"וקליין, מנשה בן אליעזר זאבשערי המשנה
נתניהתשס"ויגר, שמואלשערי המשפט
בית שמשחש"דשטיצברג, שמואל יוסףשערי הנישואין
קרית ספרתשס"בדרשן, אריאל בן אליהו הכהןשערי הספיקות

מודיעין עיליתתשע"הגירונדי, יונה בן אברהם (מיוחס לו) - בן שושן, יצחשערי העבודה <שערי חיים> - אורחות חיים <דרכי חיים
וויקליףתש"עגירונדי, יונה בן אברהם - גולדברג, אהרן דוד בן יצשערי העבודה <אותו תעבוד>

חמ"דחש"דבעילום שםשערי העבודה
בני ברקתש"לגירונדי, יונה בן אברהםשערי העבודה
ווארשא,תרל"א,וויטאל, חיים בן יוסףשערי הקדושה
ירושלים Jerusalemתש"אסאלומון, טוביה בן יואל משהשערי הר הבית

כולל אברכים מחזיקי תורהשערי השבת אבידה
אופקיםתש"פטשזנר, יהודה בן נפתלי יעקבשערי השבת
בני ברקתשנ"ויודייקין, שמואל יצחק גד הכהןשערי השגה

וינהתש"עאמינוב, יפיםשערי התלמוד
אלעדתשע"חפרקוביץ, אברהם ישעיהושערי התלמוד

ירושליםתשנ"זחבורות אברכים  ישיבת בית יוסף צבישערי ועד טוב - 8 כר'
ירושליםתשל"אהמבורגר, זבולון בן אברהם משהשערי זבול - 16 כר'
ירושליםתשס"גקובץשערי זבול - 4 כר'

ירושליםתשס"בשוב, זבולון בן יצחק אליעזרשערי זבולון - 22 כר'
ירושליםתרע"גריזיקוב, מנחם מנדל בן צבי יוסף הכהןשערי זבח

ורשה Warsawתרס"ורוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקשערי זהר תורה
ירושליםתשס"דוינוגרד, ישעיה זאב בן פנחס מרדכישערי זיו - 6 כר'

בולטימורתשס"חהעבער, דוד בן שמואל פנחס הלוישערי זמנים
ביאליסטוק Bialystokתקס"והאנאו, שלמה זלמן בן יהודה ליב הכהןשערי זמרה הארוך
בני ברקתשע"דאנגלרד, משה בן אריהשערי זרעים - חלה

ירושליםתשס"זהיימן, עופר שמאי בן מנחםשערי זרעים - שביעית
אופקיםתשע"בטשזנר, יהודהשערי חג הסוכות

ירושליםתש"סקובץשערי חגיגה - 2 כר'
ירושליםחש"דאנגל, יצחק שבתי הכהןשערי חדוה - 2 כר'



כולל אברכים מחזיקי תורהשערי חול המועד
בני ברקתשע"אטופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלוישערי חולין
ליקוואודתשע"חהאוט, אליעזר רפאל בן נפתלי הכהןשערי חזקה
ג'רבה Djerbaתשי"בבורג'ל, אברהם חייםשערי חיים
ירושליםחש"דבעקער, חייםשערי חיים
שלוניקי Salonikaתקס"זדי שיגורה, ניסים חיים רפאל אהרן בן מאירשערי חיים
שלוניקי Salonikaתקע"דהאיי בן שרירא גאון - אריה, חנניה יצחק מיכאל בשערי חיים

מונקץ' Mukachevoתרע"בהורוויץ, אשר למיל בן טוביהשערי חיים - א
לונדוןתשנ"גהיילפרין, חיים אהרן צבי בן אלחנןשערי חיים - 4 כר'

ברטיסלבה Bratislavaתרי"טזלנפריינד, חיים מאיר זאב בן יצחק אברהםשערי חיים
בני ברקתשס"דחפוטא, חיים בן יאירשערי חיים
ירושלים Jerusalemתרצ"בירושלים. תלמוד תורה וישיבת עץ חייםשערי חיים

ירושליםתשס"אכהן, חיים בן מרדכישערי חיים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"זסופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלשערי חיים - 3 כר'
אלעדתשס"זרוטר, חיים בן אהרן ישעיהשערי חיים - 4 כר'
ירושליםתשע"ושמואלביץ, חיים ליב הלוישערי חיים - 5 כר'

פרג Pragueתקס"זלוו, אלעזר בן אריה ליבשערי חכמה (שב שמעתתא)
רמת גןתשמ"באושפיזאי, מנחם יהודה בן משה בן-ציון הלוישערי חן

מכון שערי חסידותשערי חסידות
ירושלים Jerusalemתש"זחפץ, דוד בן יחיאלשערי חפץ

ירושליםתשנ"דשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןשערי טבילה
רכסיםתשע"אאשכול, יוחאישערי טהר

ניו יורק New Yorkתשי"טוולק, שמואל אלעזר בן משה אברהם שלוםשערי טהר - 8 כר'
ניו יורקתשס"אברוס, משה מנדל בן שאולשערי טהרה
ירושלים Jerusalemת"שגורונצ'יק, שלמה בן אברהםשערי טהרה

תל אביבתשע"זיונגר, מרדכי זאבשערי טהרה - נדה, מקואות
ירושליםתשנ"דשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןשערי טהרה - 2 כר'

בני ברקתשס"טשמואליאן, יוסף בן משהשערי טהרה
סיגט Sighetתרס"אאיינהורן, אברהם חיים בן יחיאל צבישערי טוהר <שערי דעת>

ירושליםתשנ"אהיימן, עופר שמאי בן מנחםשערי טוהר - מקואות
חיפהתשנ"זמתיבתא להוראה דחסידי סערט ויזניץשערי טוהר

ירושלים Jerusalemתרצ"גשרים, רחמים בן דודשערי טעמי המצות
ירושליםתשס"האורבך, שמואלשערי יבמות - א
ירושלים Jeruasalemתשע"חרוט, רפאל שלמה בן אשרשערי יבמות - א

מודיעין עיליתתש"סכץ, יהודה אריה בן יהושעשערי יהודה - 6 כר'



ירושליםתשס"טעדס, יהודה בן יעקבשערי יהודה - 12 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"זביליצר, מרדכישערי יום טוב - יסודות הלכות יו"ט

ניו יורקתשס"ווויינברגר, חנניה יום טוב ליפאשערי יום טוב
כולל אברכים מחזיקי תורהשערי יום טוב

ירושליםתשנ"טמכון להורות נתןשערי יומא - 2 כר'
בני ברקתשע"חשמואליאן, יוסף בן משהשערי יוסף על ספר בן איש חי - 2 כר'

בני ברקתשפ"אאביטבול, יוסףשערי יוסף - 8 כר'
בני ברקתשנ"גליברמן, יוסף בן יצחק צבישערי יוסף - איזהו נשך

ירושליםתשנ"חחנניה, אשר בן יעקבשערי יושר <שו"ת> - 5 כר'
ירושליםתשע"חחנניה, אשר בן יעקבשערי יושר - 2 כר'

ניו יורקתש''פלוינשטיין, יחזקאל הלוישערי יחזקאל - אבות
אופקיםתשע"דטשזנר, יהודהשערי ימי החנוכה
אופקיםתשס"זטשזנר, יהודהשערי ימי הפורים
אופקיםתשס"חטשזנר, יהודהשערי ימי הפסח

ביתר עיליתתש"פבוחבוט, יהודה בן דודשערי יסודות
ירושליםתשס"בבירנצויג, יעקב חנוך יוסף בן פנחס צבישערי יעקב - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דשכנזי, יעקבשערי יעקב
בני ברקתשס"זשראבני, יעקב ראם בן ראובןשערי יעקב - 2 כר'

ורשה Warsawתרנ"חאלכסנדרובסקי, יצחק אייזיק הכהןשערי יצחק
ורשה?תרע"טזאלער, יצחק בן משה מנחםשערי יצחק - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"זפלאקסר, יצחק בן ישראלשערי יצחק - 14 כר'
בני ברקתשע"ברצאבי, יצחק בן ניסיםשערי יצחק - 181 כר'
חמ"דחש"דשעיו, יצחקשערי יצחק - אבני יסוד

ויניציאה,,תס"ז]יוסף בן מרדכי הכהןשערי ירושלים
ירושליםתשכ"זנוסבוים, משה בן מנחם מנדלשערי ירושלים - 2 כר'

ניו יורקתשס"אטויב, ישראל דוד בן יהושע יחזקאלשערי ירושלם
ורשה Warsawתרכ"ואשכנזי, דוברוש בן משהשערי ירושלמי

סקואני Sacueniתש"גישראל בן אליעזר (בעש"ט)שערי ישועה כתבי סגולה מהבעש"ט
מונקץ' Mukachevoתרצ"בכ"ץ, אהרן זאב בן אברהם הכהןשערי ישועה

ירושליםתשס"חעטיה, ישועה בן יצחקשערי ישועה - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"בפיטוסי, ישועה פרג'ישערי ישועה

ירושלים Jeruasalemתשע"זשקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהן - מיזל,שערי ישר <עם ליקוט קובץ מילואים> - שער הקבוע
ירושליםתש"עשקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהןשערי ישר <מהדורה חדשה> - 4 כר'

בני ברקתשפ"אשקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהןשערי ישר מבואר - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"ט - תש"כשקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהןשערי ישר - 2 כר'



בני ברקתשע"דעמנואל, שמעוןשערי כבוד - 3 כר'
ירושליםתשס"ובצרי, משה בן עזראשערי כנסת הגדולה

ירושליםתשנ"זאורבך, שמואלשערי כתובות
ירושליםתשס"זישיבת קול תורהשערי כתובות

מודיעין עיליתתשע"גשלזינגר, ישראל דוד - פיש, יצחק זאב הלוי (עורךשערי ליל הסדר
ירושליםתש"סבירנבוים, שמואלשערי לימוד
מארגיטטא,תש"במושקוביץ, צבי בן זאב מאירשערי לימוד

בני ברקתשס"זקרמר, זאב וולף בן משה אליעזרשערי לימוד - 3 כר'
נחליםתשמ"גבא גד, יוסףשערי למוד
בני ברקתשס"ההרמן, פנחס צבי בן שמואל דודשערי למוד
ירושליםתשכ"דלוריא, יצחק מתתיהו בן צבי הירששערי למוד
ירושליםחש"דקרופניק, אליהושערי למוד

ירושליםתשל"חקפלן, מאיר הכהן בן יהושע הכהןשערי מאיר - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרע"בהאיי בן שרירא גאוןשערי מוסר השכל

ניו יורקתשמ"טאביגדור בן מנחם כהן צדקשערי מוסר - 2 כר'
ירושליםתשע"טהיימן, עופר שמאי בן מנחםשערי מועד - 2 כר'

בני ברקתשמ"חשמואליאן, יוסף בן משהשערי מועד
תשס"גוקנין, הראל בן יוסףשערי מוקצה - 4 כר'

ליקוואדתשע"בכץ, שאול בן צבי אלימלך הכהןשערי מוקצה
ירושליםתשס"וצבי, אבינועם בן עובדיהשערי מחילה - 3 כר'

חולוןתשע"וברכה, ניסיםשערי מילה
ירושליםתשנ"חשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקשערי מילה

בני ברקתשנ"דבלינוב, יוסף יצחק בן מרדכישערי מישור - 3 כר'
בני ברקתשס"בכולל שערי מישורשערי מישור

ירושליםתשע"בגליק, יואל צבי בן דוד אריהשערי מעשר שני
ביתר עיליתתשע"חחזן, יששכר בן בן ציוןשערי מקואות

חמ"דתשפ"אהוראת זקןשערי משה - אורח החיים, יורה דעה
בני ברקתשס"בזילבר, משה מנחם בן יחיאל אברהםשערי משה - 2 כר'

ג'רבה Djerbaתרע"גמאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקשערי משה
ירושליםתשע"ארוזנברג, משה אריהשערי משה

חמ"דחש"דשטינברג, משה בן יצחק הלוישערי משה - הלכות בית הכנסת
ירושליםתש"סכהן, חנוך בן יהודהשערי משפט
ירושליםתשס"וסילבר, יצחק אייזיק בן מנחם מנלישערי משפט
בני ברקתשע"טפרייס, משה בן ישכר הלוישערי נדה

חמ''דתשפ''אחיון, מרדכי בן אשרשערי נדרים



בני ברקתשפ"אשפרונג, יצחק חייםשערי נזיקין - חזקת הבתים
אופקיםתשע"דטשזנר, יהודהשערי נחמה
בני ברקתשע"איעקב, יעקב בן יצחקשערי נחמה

ירושליםתשע"גפנירי, ניסיםשערי ניסים - 5 כר'
אופקיםתשס"טטשזנר, יהודהשערי נישואין
בני ברקתשנ"טפרייס, משה בן ישכר הלוישערי נישואין

ירושליםתשע"גפנירי, נסיםשערי נסים - 5 כר'
ירושליםתשס"דקובץשערי נסים
פרנקפורט דאודר Frankתקכ"ושלמה בן משה מחלמאשערי נעימה

ירושליםחש"דשערי סוטהשערי סוטה - 2 כר'
ירושליםתשכ"טסופר, עקיבא בן שמעוןשערי סופר

ירושליםתשע"בלינדר, אהרןשערי סופרים
מיהלוביץ Michalovceתש"בכהנא, מנחם מנדלשערי סיעתא דשמיא

בני ברקתשע"חקורח, עזרא בן יוסףשערי ע"זרה - ביאורים והערות בתוספות רי"ד למסכת ע
ירושליםתשפ"אהורוויץ, אהרן בן משה הלוישערי עבודה <עבודת מתתיהו>

שקלוב Shklovתקפ"אהורוויץ, אהרן בן משה הלוישערי עבודה
ניו יורקתשס"דפארסט, בנימין עובדיהשערי עבודה
בני ברקחש"דמילר, אלחנן א. בן שלמה הלוישערי עגונות
ניו יורקתשי"זאלפרט, שבתי בן עוזרשערי עולם

ירושלים Jerusalemתש"ד - תש"ועוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלשערי עזיאל - 4 כר'
ירושליםתשע"דעבאדי (שעיו), יוסף בן עזראשערי עזרא <מהדורה חדשה>

ירושליםתשל"חבצרי, עזרא בן יוסףשערי עזרא - 2 כר'
ירושליםתשכ"בעבאדי (שעיו), יוסף בן עזראשערי עזרא

חמ"דתשע"גטראב, עזרא בן אליהו הכהןשערי עזרה <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"וטאראב, עזרא בן אליהו הכהןשערי עזרה
לבוב Lvovתרכ"וטייכר, צבי אלימלך בן יוסף משה - טייכר, יוסף מששערי עזרה
ירושלים Jeruasalemתשנ"גבורשטיין, דוד יהודה בן שלמהשערי עיון

ירושליםתשע"דמונדשיין, פנחס בן אהרןשערי עיון - 7 כר'
בני ברקתשנ"הפרייס, משה בן ישכר הלוישערי עירובין
קרית ספרתשס"וקובץשערי עץ חיים

בני ברקתשע"בגינצבורג, צבישערי ערכין <מהד"א>
בני ברקתשע"טגינצבורג, צבישערי ערכין <מהד"ב>

מונקץ' Mukachevoתרס"בליפשיץ, שבתי בן יעקב יצחקשערי פדות
ירושליםתשס"זלוגאסי, יעקב ישראלשערי פרנסה

אשדודתש"עהלוי, שמואל בן אברהם יצחקשערי פשט - 4 כר'



מודיעין עיליתתשס"הרוטר, מנחם צבי בן אהרן ישעי'שערי צבי - 4 כר'
צפתתשע"בקניג, גדליהו אהרן בן אלעזר מרדכישערי צדיק - 10 כר'

ירושלים Jerusalemתרכ"בבן שמעון, דודשערי צדק <שער החצר>
שלוניקי Salonikaתקנ"בתשובות הגאונים (תקנ"ב)שערי צדק <תשובות הגאונים>
ירושליםתשכ"ותשובות הגאונים (תשכ"ו)שערי צדק <תשובות הגאונים>

ירושלם,,תש"א]דאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלשערי צדק חכמת אדם
ירושליםתש"סארלנגר, יחיאל ליוא בן אברהם יהושעשערי צדק

ריוה דטרנטו Rivaשכ"אג'יקאטיליה, יוסף בן אברהםשערי צדק - 5 כר'
ירושליםתשנ"הגרשוני, יהודה בן גרשון יצחקשערי צדק

מודיעין עיליתתשס"ודאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלשערי צדק - 4 כר'
בני ברקתשע"בדיין, נסים בן שלמהשערי צדק - קצה הארץ

תל אביבתשמ"בחירארי, שמעון בן אברהםשערי צדק
ירושלים Jerusalemתרמ"דלוי בן גרשון (רלב"ג). מיוחס לושערי צדק

בני ברקחש"דליפקוביץ, צבי הירש בן אברהם יצחקשערי צדק - חצר, דעת בקניינים
חמ"דתשס"חמחבר אנונימי - אלבוטיני, יהודה בן משהשערי צדק - סולם העליה

חיפהתשמ"אסוויסה, אליהו בן אליעזרשערי צדק
מונקץ' Mukachevoתרמ"ג - תרמ"דפאנט, מנחם מנדל בן יחזקאלשערי צדק - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"בפרוש, אליהו בן גרשוןשערי צדק
קרית אונותש"סקובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשהשערי צדק - 18 כר'

שלוניקי Salonikaתקנ"בתשובות הגאונים (תקנ"ב)שערי צדק
ירושליםתשנ"דשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקשערי צדקה

פראגתכ"והאנובר, נתן נטע בן משהשערי ציון <ליקוטים>
ירושליםתשס"טהאנובר, נתן נטע בן משהשערי ציון <מהדורת מכון פירות גינוסר>
פשמעשילתרפ"ט? תר"צ?הנובר, נתן נטע בן משה - ארי, דוד בן פנחס אריהשערי ציון <שערי אורה - מעשים טובים>

בוסטון Bostonתרפ"ההופשטיין, משה בן נפתלי הירץשערי ציון למשה
ירושליםתשע"האוהב ציון, יצחק בן מרדכישערי ציון - 2 כר'

בלטימור Baltimoreתרע"חאיזאקסון, יצחק בן-ציון בן שמעוןשערי ציון
ירושליםתשס"בבוארון, ציוןשערי ציון - 3 כר'
ברוקליןתשכ"אדוד טבל בן בנימין זאב וולף מפוזנאשערי ציון - 4 כר'

ירוסלב Jaroslawתרמ"הדי לאטיש, יצחק בן יעקבשערי ציון
פרג Pragueתכ"בהאנובר, נתן נטע בן משהשערי ציון - 4 כר'

אשקלוןתשמ"דהכהן, בן ציוןשערי ציון
טבריהתשס"החדאד, אביאלשערי ציון - ברכות
בודאפעסטתרצ"חכהן, בן-ציון בן אליהושערי ציון - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"בכהן, ציוןשערי ציון



ג'רבה Djerbaתרצ"בכהן-יהונתן, ציון בן שושן מג'רבהשערי ציון
גבעת שמואלתשנ"בכולל אברכים כתר תורהשערי ציון

בני ברקתשס"חלורבר, בן ציוןשערי ציון - שבת
ירושליםתשנ"ומאסף תורני מכון אור לציוןשערי ציון - א

ורשהתרצ"דמאסף תורנישערי ציון
ליעדז[תרס"ד]מנדלסון, יעקב בן-ציון בן מנחם הכהןשערי ציון
בני ברקתשנ"טמשולמי, משולם בן חייםשערי ציון

ירושליםתשמ"זסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםשערי ציון - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתש"כפאנט, יחזקאל בן יוסףשערי ציון

ירושליםתרפ"אקובץשערי ציון - 24 כר'
ירושליםתשס"ורבינוביץ, שמואל בן ציון בן חיים יהודהשערי ציון - 3 כר'
ירושלים Jeruasalemתשל"חרבעון לחקר ההלכהשערי ציון - 2 כר'
אנגליהתשכ"גרבעון לתורה ולציוןשערי ציון - 3 כר'
בילגורי Bilgorajתרע"אשטרנפלד, בן-ציון בן אריה ליבשערי ציון - 4 כר'

בני ברקתשע"גוויטאל, חיים בן יוסף - עוזרי, יחיאל בן יוסףשערי קדושה <יבי"ע אומר>
בני ברקתשס"הוויטאל, חיים בן יוסףשערי קדושה <הוצאת מישור>

ירושליםחש"דוויטאל, חיים בן יוסףשערי קדושה <עם הוספות>
תימןכתב ידצאלח, יחיא בן יוסף - אלבדיחי, יחיא בן יהודהשערי קדושה (כת"י) - לחם תודה

תימןכתב ידצאלח, יחיא בן יוסףשערי קדושה (כת"י) - 2 כר'
חמ''דתש''עעזירי, יחיא בן סעידשערי קדושה הלכות נדה

קניגסברג Koenigsberתרי"טוויטאל, חיים בן יוסףשערי קדושה - 11 כר'
בני ברקתשכ"זויטאל, חיים בן יוסףשערי קדושה
חמ"דחש"דצאלח, יחיא בן יוסףשערי קדושה
בני ברקחש"דלאבנשטיין, אלימלך דודשערי קדשים

ברטיסלבה Bratislavaתרל"בליטש-רוזנבוים, משה אריה ליב בן יהודה הלוישערי קודש וספר תואר משה
נתניהתשס"דבן עמרם, סימישערי קודש

ירושליםתשל"זהכט, יצחק בן חיים מאירשערי קודש - 6 כר'
ירושליםתשנ"אשעיו, רחמים משה בן אדמוןשערי קידוש השם
ירושליםתשנ"טשערי ראש השנהשערי ראש השנה

תל אביב Tel Avivתרפ"זשמואל בן חפני גאוןשערי רב שמואל בן חפני
בני ברקתשנ"ולוריא, מאיר בן מרדכי יחיאלשערי רבית
מודיעין עיליתחש"דשוורצבורד, ברוך מרדכי בן מאירשערי רבית

ירושלים Jerusalemתש"עפראנקו, רחמים יוסף בן רפאל ניסיםשערי רחמים <מכון הכתב> - 2 כר'
גרבהתש"טיצחק בן ישועה הכהןשערי רחמים יצחק ירנן - ב

תל אביבתשמ"חשקלים, רחמים רמי בן מאירשערי רחמים לישראל



ניו יורקתשס"טהמבורגר, יעקב יהושע בן אליעזרשערי רחמים
בני ברקתשפ"איוסף חיים בן אליהו (מתוך ספרו)שערי רחמים

חמ"דתשס"בכהן צדק, רחמיםשערי רחמים - 2 כר'
בני ברקתשע"גמאזוז, מנחםשערי רחמים

ירושלים Jerusalemתרמ"א - תרס"בפראנקו, רחמים יוסף בן רפאל ניסיםשערי רחמים - 2 כר'
ונציה Veniceת"עפרץ, יהודה בן יוסףשערי רחמים
וילנה Vilnaתרל"אקאצנלנבוגן, אברהם צבי הירש בן נחום אליהשערי רחמים

ירושלים Jerusalemתרפ"ו - תרפ"חשרים, רחמים בן דודשערי רחמים - 2 כר'
ירושליםתשכ"זתפילותשערי רחמים

שלוניקי Salonikaתק"אתפילות. סידור. תק"א. שלוניקישערי רחמים - שערי רצון
מודיעין עיליתתשע"חשערי ריבית
ניו יורקתשנ"גברוס, משה מנדל בן שאולשערי ריבית
ירושליםתשע"אדויטש, אשר הכהן בן בנימין זאבשערי ריבית
בני ברקתשמ"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)שערי רמח"ל

ניו יורק New Yorkתרצ"אריזיקוב, מנחם מנדל בן צבי יוסף הכהןשערי רצון - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתק"אתפילות. סידור. תק"א. שלוניקישערי רצון

ירושליםתשע"דיצחק בן ראובן - פלינק דודשערי שבועות <פתח השער>
בני ברקתשע"ביצחק בן ראובן - שטיבל, מנחם פנחסשערי שבועות <פתחי שערים>

תשע"היונגר, מרדכי זאבשערי שביעית
בני ברקתשע"חלוריא, מאיר בן מרדכי יחיאלשערי שבת
בני ברקתשע"טעמנואל, שמעוןשערי שבת

ירושלים Jeruasalemתשס"טשמידט, יהודה נפתלישערי שיש - יהושע
מיהלוביץת"שרובין, שמואל בן עזריאל יחיאלשערי שלום וברכה

ירושליםתשנ"טטוויל, שלום יצחק בן מיכאלשערי שלום
אשדודתשס"גכהן, שלום דניאל יהודה בן משהשערי שלום

ירושליםתשנ"טרבינוביץ, שלום דוב בן חיים מאיר דודשערי שלום - 3 כר'
קלוז' Clujתרפ"דשיין, שלום בן אליהו הכהןשערי שלום
סוסהתרצ"דתפילות. סידור. תרצ"ד. סוסהשערי שלום

אלעדתש"עגרוסמן, שלמה זלמןשערי שלמה - 3 כר'
ירושליםתשס"הספר זכרון <ר' שלמה אכלופי>שערי שלמה

ירושליםתשנ"וקליין, מנחם זאב בן יעקבשערי שלמה - 3 כר'
נתניהתשמ"טאביטן, שמואלשערי שמואל

ניו יורקתשע"אלוין, גדעון ליבשערי שמות גיטין
בילגורי Bilgorajתרע"ארפיש, יעקב שמחה בן משהשערי שמחה מהדורא תנינא

ירושליםתשנ"חאבן-גיאת, יצחק בן יהודהשערי שמחה - 4 כר'



ניו יורקתשכ"זבלומנטאל, אהרן שמחהשערי שמחה - מאמרים ומחקרים תורניים וספרותיים
ירושלים Jeruasalemתש"מדויטש, ישראל חייםשערי שמחה
ניו יורקתשס"זטייטלבוים, אהרן בן משהשערי שמחה
בני ברקתשע"דיזדי, יוסף אריה בן אבא יהודהשערי שמחה
נתניהתשס"ומוסדות צאנזשערי שמחה

וינה Viennaתרפ"גסופר, שמחה בונם בן אברהם שמואל בנימיןשערי שמחה - 3 כר'
ורשה Warsawתרל"חרפיש, יעקב שמחה בן משהשערי שמחה

ירושלים Jeruasalemתשע"השיף, שמחה בן חיים שאול הלוישערי שמחה - בבא בתרא
אופקיםתשע"דטשזנר, יהודהשערי שמיטה
ירושליםתש"סשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקשערי שמיטה
פרג Pragueתל"היחיאל מיכל בן אריה ליב הלוישערי שמים

ניו יורק New Yorkתרצ"זריזיקוב, מנחם מנדל בן צבי יוסף הכהןשערי שמים - 5 כר'
לייקוואדתשמ"חשוחטוביץ, מרדכישערי שמיעה

בני ברקתשס"הקובץשערי שמעון - 4 כר'
ירושליםתשע"אזק"ש, מרדכי יהודה ליב בן יהושעשערי שמעתתא - 3 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"הקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץשערי תבונה
וילנה Vilnaתר"ע - תרע"האפשטיין, מרדכי בן יהושע חיים הלוישערי תודה - 2 כר'

בני ברק Bene Berakתשי"ט - תשכ"אקובץשערי תורה <בני ברק> - 6 כר'
ורשהתרס"קובץשערי תורה <ורשא> - 9 כר'

קרקובתרס"דשערי תורהשערי תורה <קראקא>
ירושליםתשס"הלוו, בנימין וולף בן אלעזר בן אריה ליבשערי תורה החדשות

מנצסטרתשל"טכולל הרבנים מנצסטרשערי תורה שבת
ירושלים Jerusalemתר"מביבאס, יעקבשערי תורה
המבורג,,תע"ח]האנאו, שלמה זלמן בן יהודה ליב הכהןשערי תורה

ירושליםתשנ"ווויל, יעקב בן יצחקשערי תורה - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתש"הירושלים. ישיבת "אנשי מעמד"שערי תורה
כהן, יאירשערי תורה

וינה Viennaתקפ"א - תרל"בלוו, בנימין וולף בן אלעזר בן אריה ליבשערי תורה - 6 כר'
ירושליםתשנ"זלרר, צבי יעקבשערי תורה
ג'רבה Djerbaתרע"גמאזוז, זקן משה בן כמוס מעתוקשערי תורה

בני ברקחש"דמילר, אלחנן בן שלמה הלוישערי תורה - 3 כר'
בני ברקתשנ"ט - תש"סקובץ ישיבת שערי תורהשערי תורה - ב"מ, שבועות, מכות

קרקוב Cracowתרפ"ה - תרפ"טקובץשערי תורה - תרפ"ה - תרפ"ט
ירושליםת"שרבינוביץ, זאב וולף בן חיים שלמהשערי תורת ארץ ישראל

ירושליםתשכ"ארבינוביץ, זאב וולף בן חיים שלמהשערי תורת בבל



אופקיםתשס"דטשזנר, יהודהשערי תורת הבית - 2 כר'
וינה Viennaתרל"ט - תרס"ובלוך, משה אריה בן אליהושערי תורת התקנות - 6 כר'

ירושליםתשס"בגרוסמן, ישראל בן שניאור זלמןשערי תירוצין
ירושליםתש"פחזן, ישכר בן בן ציוןשערי תערובות
מודיעין עיליתתשס"זגלנץ, צבי בן מנחםשערי תערובת
ירושליםתשע"ודרוק, זלמן בן יהודהשערי תפילה

בני ברקתש"עאנגלרד, משה בן אריהשערי תפילה, חובת התפילה
ירושליםתשס"גדרוק, זלמן בן יהודהשערי תפלה

יסניץ Jessnitzתפ"ההאנאו, שלמה זלמן בן יהודה ליב הכהןשערי תפלה - 2 כר'
לבוב Lvovתקצ"חהאנובר, נתן נטע בן משהשערי תפלה
ג'רבה Djerbaתש"בכהן, סאסישערי תפלה
ליוורנו Livornoתר"לרקח, יעקב בן שלמהשערי תפלה

יבנהתשס"הכולל תפארת רחמיםשערי תרומות ומעשרות
נהריהחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודשערי תשובה <המבואר>

ירושליםתשע"דגירונדי, יונה בן אברהם - אייכארן, יששכר דוב בןשערי תשובה <פי כהן>
ירושליםתש"סגירונדי, יונה בן אברהם - אקרמן מרדכי דודשערי תשובה <פירוש וביאור מרי"ד>

מודיעין עיליתתש"עגירונדי, יונה בן אברהם - בן שושן יצחקשערי תשובה <דלתי תשובה>
קרית ספרתשס"גגירונדי, יונה בן אברהם - בן שושן, יצחק בן יוסףשערי תשובה <עם ביאור דלתי תשובה>

וויקליףתשס"טגירונדי, יונה בן אברהם - גולדברג, אהרן דוד בן יצשערי תשובה <משיבת נפש>
ירושליםתשע"טגירונדי, יונה בן אברהם - וגשל, יהודה אריה בן יששערי תשובה <בינת השער>

בני ברקתשע"הגירונדי, יונה בן אברהם - ורנר, מאיר שמעון בן שמשערי תשובה <פתחי תשובה>
ירושליםתש"עגירונדי, יונה בן אברהם - טובולסקי, מאיר בן מנחשערי תשובה <שערי מאור>

ירושליםתשמ"וגירונדי, יונה בן אברהם - ליפקין, חיים יצחקשערי תשובה <דרך תשובה>
ירושלים,תשע"וגירונדי, יונה בן אברהם - קימל, פנחס מרדכי הכהשערי תשובה <ביאורים והערות>
בני ברקתשנ"וגירונדי, יונה בן אברהם - רוט, אליהושערי תשובה <הרוצה בתשובה>

וילנה Vilnaתרפ"חגירונדי, יונה בן אברהםשערי תשובה <אור חדש>
בני ברקתשע"זגירונדי, יונה בן אברהםשערי תשובה <ביאורים ועיונים>

פנו Fanoרס"וגירונדי, יונה בן אברהםשערי תשובה <דפו"ר> - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"כגירונדי, יונה בן אברהםשערי תשובה <זה השער>
וילנה Vilnaתרמ"דגירונדי, יונה בן אברהםשערי תשובה <כנפי יונה>

ירושליםתשע"הגירונדי, יונה בן אברהםשערי תשובה <ליקוטי שערי תשובה>
בני ברקתשס"גגירונדי, יונה בן אברהםשערי תשובה <ע"פ כת"י ודפו"ר עם מ"מ ציונים והשלמות

וילנה Vilnaתרפ"זגירונדי, יונה בן אברהםשערי תשובה <עם הערות טובות ומועילות>
ירושליםתשע"גסייפרט, יצחק - גירונדי, יונה בן אברהםשערי תשובה <ביקור חולים> - א

מודיעין עיליתתשע"וגירונדי, יונה בן אברהם - שלזינגר, ישראל דודשערי תשובה המפורש והמבואר - 2 כר'



קרקוב Cracowתשכ"הגירונדי, יונה בן אברהם - מרקוס, יעקב אברהם בשערי תשובה ע"פ שערי חיים
ירושלים Jeruasalemתשע"טגירונדי, יונה בן אברהם - אייכארן, יששכר דוב הכשערי תשובה עם ביאור פי כהן

ירושליםתשע"גסייפערט, יצחקשערי תשובה עם פירוש בקור חולים
נתיבותתשס"חאביחצירא, יעקב בן מסעודשערי תשובה

ירושליםתשע"אגירונדי, יונה בן אברהםשערי תשובה - 6 כר'
זיטומיר Zhitomirתרכ"דשניאורי, דוב בר בן שניאור זלמןשערי תשובה - 2 כר'

ירושליםתשנ"אגירונדי, יונה בן אברהםשערי תשובה, ספר היראה , אגרת התשובה, יסוד התשו
מודיעין עיליתתשס"וקובץ - ישיבת מיר מודיעין עליתשעריו בתודה

חמ"דתשע"הפועלי אגודת ישראלשערים <המגזין> - 4 כר'
בני ברקתשע"בבניש, חיים פנחסשערים אל הפנימיות

תל אביבתשמ"דפרדס, חיים מאניס בן אברהם יששכר הלוישערים בהלכה
ירושליםתשמ"גשליטא, משהשערים בהלכה - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דהכסטר, יעקבשערים במשפט - 2 כר'
מודיעין עיליתתש"פאפללו, מרדכי משה בן שלמהשערים בעבודה
בני ברקתשע"חוינוגרד, אברהם ישעיהו בן משהשערים בעירובין
בית שמשתשע"חמכון אם בישראלשערים בצניעות
ירושליםתשס"געטייה, בניהו בן מרדכישערים בקבוע
ירושלים Jeruasalemתשע"דהכסטר, יעקבשערים ברבית
ירושליםתשס"אפינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהםשערים בתפלה

ירושליםתשנ"חישיבת אבני נזרשערים המצויינים
מודיעין עיליתתשס"זכולל שערי ציוןשערים המצויינים - 2 כר'

אשדודתש"פהורביץ, שמואל בן אברהם יצחק הלוישערים ונקודות - 2 כר'
תשי"גשערים לנוערשערים לנוער - ב תשי"ג

ניו יורק New Yorkתשי"אברוין, שלמה זלמןשערים מצויינים בהלכה (על הקצש"ע) - 4 כר'
ירושליםתש"עבנדיקט, מרדכי בן חייםשערים מצויינים - 2 כר'

ירושליםתשע"חשטיינוביץ, יצחק בן שרגאשערים מצוינים - עניני מזוזה וציצית
תל אביב Tel Avivתשט"ובטאון פועלי אגודת ישראלשערים
בני ברקתש''פבעילום שםשערים
ירושלים Jerusalemתש"חוולפסברג, ישעיהו בן דודשערים
ירושליםתשס"חורנר, שלמהשערים
חמ"דתשע"טמייקוף, שלום חי בן משה העשילשערים
ירושליםתשפ''אמכון קרן ראםשערים

תל אביבתשי"בעיתון יומי של תנועת פועלי אגודת ישראלשערים - 19 כר'
תל אביבתשמ"טשבועון פועלי אגודת ישראלשערים - 15 כר'

ירושליםתשע"אאוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכישעשה ניסים



אלעדתשע"זרוטשילד, אפרים נתן בן בנימיןשעשוע אפרים - 7 כר'
שלוניקי Salonikaתקנ"זמודיליאנו, שמואל בן יצחקשעשוע התלמידים

ירושלים Jeruasalemחש"דעידאן, משה בן כליפהשעשוע מצוה - 2 כר'
ירושליםתשע"בקאהן, אהרןשעשועי אהרן
מודיעין עיליתתשפ"אשורקין, יעקב משה בן מיכלשעשועי אמון

ירושליםתשמ"ופראנק, צבי פסח בן זאבשעשועי אמונה - 2 כר'
פתח תקוהתש"פליפסקי, אפרים יעקב בן מיכאלשעשועי אפרים על התורה

ירושליםתשנ"הכהן, אפרים בן שלוםשעשועי אפרים
פתח תקוהתש"עליפסקי, אפרים יעקב בן מיכאלשעשועי אפרים - ערבי פסחים

ירושליםתשע"אקונטרמאן, חיים אפרים פישל בן יצחק אייזיקשעשועי אפרים - 3 כר'
ירושליםתשס"טקירשנבוים, אפרים בן אהרוןשעשועי אפרים - 3 כר'

ירושלים Jerusalemחש"דגליק, ראובן בן נתן נטעשעשועי בני אדם
ירושלים Jeruasalemתשע"טפיינגולד, מאירשעשועי דאורייתא - א

ירושליםתשס"אפראנק, צבי פסח בן זאבשעשועי היהדות
תל אביבתשכ"טפייבלוביץ, שרגא פייבילשעשועי חנוכה
קליבלנדתש"פכהן, רפאל ישראל יעקבשעשועי יעקב

לייקוודתשע"חסטפנסקי, יעקבשעשועי יעקב - 2 כר'
ירושליםתשס"גקרופני, לוישעשועי לוי - 2 כר'

ירושליםתשנ"הטוהר, מרדכישעשועי לשון ירושלים
ירושליםתשנ"בטוהר, מרדכישעשועי לשון מסכת אבות
ירושליםתשס"בטוהר, מרדכישעשועי לשון - בראשית

ניו יורקתשע"טרעננערט, חיים בן מרדכישעשועי מועד
אנטוורפןתשע"והופמן, מרדכישעשועי מרדכי - 2 כר'

ירושליםתשכ"זפראנק, צבי פסח בן זאבשעשועי צבי - א
תל אביבתשכ"הניימן, אליעזר צבי בן שמואל גדליהשעשועי תורה

ירושליםתשע"בקובץ ישיבת תורת משהשעשועי תורה - גיטין
ליקוואדתשס"ושורצמן, יוסף מרדכי בן שמואל עוזיאלשעשועי תורה - 9 כר'

בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסשעשועי תורה
כפר חב"דתשע"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןשעשועים יום יום - 3 כר'

שלוניקי Salonikaתקע"טכהן, שלמה בן יהודהשעת הכושר
בני ברקתשס"דדמרי, רחמים מעתוקשעת הרחמים

צפתתשס"והכהן, שלמה בן יהודהשעת רצון <מהדורת עלי עין>
שלוניקי Salonikaתק"פהכהן, שלמה בן יהודהשעת רצון
ניו יורקתשפ"אטחן, שי בן חייםשף ויתיב

ונציה Veniceתי"טתיקונים. ליל שבועות. תי"ט. ונציהשפ"ר התיקונים



ונציה Veniceתנ"דיהושע יוסף בן דוד הלוישפה אחת ודברים אחדים <קינה על מות רבי שמואל אב
ורשה Warsawתרע"וקוסובסקי, שמחהשפה ברורה <הלכה ברורה>

קושטא Istanbulר"צאבן-עזרא, אברהם בן מאירשפה ברורה - 3 כר'
ברסלר, יהושע עבדיהשפה ברורה
זולקוהZholkvaתקל"חסגל, שרגא פייבל בן משהשפה ברורה
אשדודתשס"בפולק, שרגא בן בן ציון אריה (מלקט)שפה ברורה

ורשה Warsawתרנ"גאפשטיין, ברוך בן יחיאל מיכל הלוישפה לנאמנים
ירושליםתשס"אעדל, יהודה ליב בן משה הלוישפה לנאמנים - 2 כר'
בני ברקחש"דפישהוף, שרגא צבי בן שמואלשפה לנאמנים - 5 כר'

תל אביבתשל"אקורניק, חיים צבישפוך חמתך
חיפהתשכ"הספר קהילהשפולה - מסכת חיי יהודים בעיירה
ניו יורק New Yorkתשי"בליינר, גרשון חנוך בן יעקבשפוני טמוני חול <מפי השמועה>

ורשה Warsawתרמ"זליינר, גרשון חנוך בן יעקבשפוני טמוני חול - 3 כר'
ירושליםתשכ"זירדן, דב בן חייםשפוני שירה

ירושליםתשע"דהופמן, שלמהשפירי ירושלים - רבי הירש מיכל ורבי בן ציון שפירא
ירושלים Jeruasalemתשנ"דקוליץ, חיים עמנואל בן דוד נחמןשפירי ירושלים

ניו יורקתשכ"טסטוליר, איזיק ליב בן שרגא עזריהשפך שיח
ניו יורקתשע"ופרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןשפכי כמים - תפילות תחינות ובקשות

נתניהתשס"גגולדשטיין, חיים בן פנחסשפע ברכה
נתניהתשס"חהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירששפע חיים <מכתבי תורה> - 6 כר'

ניו יורקתשס"והלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירששפע חיים <תורה ומועדים> - 23 כר'
נתניהתשס"טהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירששפע חיים (רעוא דרעוין) - בראשית-תולדות

ניו יורקתש"מהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירששפע חיים - 21 כר'
נתניהתשע"והלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירששפע טהרה - 2 כר'
הנאו Hanauשע"בהורוויץ, שבתי בן עקיבא הלוישפע טל <דפו"ר>

זולקוה Zholkvaתק"מהורוויץ, שבתי בן עקיבא הלוישפע טל - 3 כר'
חיפהתשע"דאביקסיס, יוחאי בן משהשפע ימים
בני ברקתשע"טדיין, נסים בן שלמהשפע ימים

קידן Kedainiaiתרצ"טקסטין, יעקב אריה ליב בן דן זליגשפע ימים - 2 כר'
בני ברקתשס"גפולק, רפאל דוד בן שמואל אברהםשפע מצות תפילין
ברדיוב Bardejovתרפ"בקרויז, יהודה בן שמעון חיים סג"לשפע מצות - 2 כר'

חמ"דתשע"זהס, מרדכי זאבשפע רב
ליוורנו Livornoתקנ"גפארדו, דוד בן יעקבשפעת רביבים
וינהתרכ"טשלזינגר, יוסףשפר התיקונים
תל אביבתשנ"הברקת, אלינוערשפריר מצרים



ירושליםתשכ"טוולפביץ, רפאל בן צדוק הלוישפריר צדק
ירושלים Jerusalemתשס"גאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכישפת אמת <בני בינה> - 14 כר'

אור עציוןתש"סאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכישפת אמת <מהדורת אור עציון> - 12 כר'
ורשה Warsawתרפ"ה - תרצ"אאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכישפת אמת <ש"ס> - 4 כר'

ירושליםתשס"חהיילפרין, משולם שרגא פייבוש בן נפתלי הירץשפת אמת <מהדורה חדשה> - 3 כר'
ירושליםתשמ"זחאגיז, משה בן ישראל יעקבשפת אמת <פרשת אלה מסעי>
אלטונה Altonaתקי"בעמדין, יעקב ישראל בן צבישפת אמת ולשון זהורית - 2 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"זאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכישפת אמת ליקוטים - 2 כר'
ירושליםתשס"זאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכישפת אמת על סדר התפילה - 2 כר'

לונדוןתשס"טאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכישפת אמת תיכון לעד - יומא <מכת"י>
חמ"דחש"דמכון ארזי הלבנוןשפת אמת תיכון לעד - 2 כר'

ירושליםתשע"ואבידן, משהשפת אמת תכון לעד
ירושליםתשמ"ואלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי - היינה,שפת אמת - ליקוטי יהודה - סידור תפילה

פיוטרקוב Piotrkowתרס"ה - תרס"חאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכישפת אמת - 15 כר'
ירושליםתשל"האלטר, יהודה אריה לייב בן אברהם מרדכישפת אמת - ספר רות, שבועות

ליוורנו Livornoתרי"דאלשיך, משהשפת אמת - 5 כר'
ירושליםתשע"טהיילפרין, משולם שרגא פייבוש בן נפתלי הירץשפת אמת - ירח האיתנים

ירושליםתשע"והלר, משולם פייבוש בן ברוך יצחק הלוישפת אמת
וילנה Vilnaתרל"וחאגיז, משה בן ישראל יעקבשפת אמת - 2 כר'

ליוורנו Livornoתקנ"ז - תקנ"טטירני, מתתיה ניסים בן יעקב ישראלשפת אמת
לבוב Lvovתקמ"חיעקב ישראל בן צבי הירש הלוישפת אמת - 2 כר'

לבוב Lvovתרכ"איצחק אייזיק בן יחיאל מיכלשפת אמת
ירושליםתשמ"זכהן, בנציוןשפת אמת
ליוורנו Livornoתקצ"בכהן, ישמעאל בן אברהם יצחקשפת אמת

ירושלים Jerusalemתרס"דמשען, אליהו בן אברהםשפת אמת - 2 כר'
סטו מרה Satu Mareתרפ"טסאטמאר. קהל עדת ישורוןשפת אמת
ווילנא,תרס"בפאלק, אלכסנדר בן משה זלמןשפת אמת
לובצ'וב Lubaczowתרנ"טפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהשפת אמת
ורשה Warsawתרנ"חרוזנצווייג, צבי יהודה בן משה דודשפת אמת
קולומיה Kolomyyaתרנ"גתאומים, משה בן אפריםשפת אמת
צפת Safedתקצ"בתפילות. סידור. תקצ"ב. צפתשפת אמת
שעלביםחש"דאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי - הנדלרשפת הג"ן

ירושליםתשס"דאיטח, יהודה בן אהרןשפת החושן - 3 כר'
שקלוב Shklovתקנ"דאלטשולר, זאב וואלף בן דוב ברשפת הים <על הגדה של פסח>

ירושליםתשע"דגלבארט, ישראל בן מרדכישפת הים <מהדורה חדשה>



קופיסט Kopysתקע"באלטשולר, זאב וואלף בן דוב ברשפת הים - 2 כר'
לבוב Lvovתרע"גגלבארט, ישראל בן מרדכישפת הים - 3 כר'

פתח תקוהתשע"ההרשקוביץ, יצחקשפת הים
וילנה Vilnaתרל"ה - תרמ"טוולפסון, יחיאל מיכל בן נתנאלשפת הים - 3 כר'

בני ברקתשס"גזכריש, ישראל מאיר בן אברהםשפת הים
שלוניקי Salonikaתקע"חמאייו, רפאל יצחק בן אהרןשפת הים

ירושלים Jerusalemתש"כסג"ל, יחזקאל מנחם זיסקינד בן אריה הלל הלוישפת הים - 2 כר'
חמ''דתש''פפעלדשטיין, ישראל מאירשפת הים - 2 כר'

שמעון, משהשפת הים
בני ברקתשי"איפה-שלזינגר, מרדכישפת המעיל - 2 כר'

חמ"דתשע"זמכון באר אליהושפת הנהר
בני ברקתשל"גוויזענפעלד, שמעון יוסף בן מאיר פישל הכהןשפת הנחל
קניגסברג Koenigsbergתרי"זשפירא, יהושע אייזיק בן יחיאלשפת הנחל

ירושליםתש"ןקלזאן, משה בן שמעוןשפת השולחן - 2 כר'
בני ברקתשע"חאשכנזי, חיים בן משהשפת השלחן - 2 כר'
ירושליםתשע"גגרוס, אברהם חיים אלימלךשפת חיים - 13 כר'

תוניסתש"בירושלמי, נחום בן חיים זלמןשפת ישראל
ברטיסלבה Bratislavaתקצ"חאבן-עזרא, אברהם בן מאירשפת יתר

תשע"בגינסברגר, שלום בן שרגאשפת שלום - 4 כר'
ניו יורקתשס"חאונסדארפער, שלמה זלמןשפת שלמה - 2 כר'

מודיעין עיליתתשס"אגרדנר, שלמהשפת שלמה - טהרות
ירושליםתש"עכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבשפת תמים - 3 כר'

ירושליםתשע"הגנוזות ומרגליות נדירות מרבותינו האחרוניםשפתותיהם דובבות - בראשית
ורשה Warsawתרצ"הרוטנברג, אברהם חיים ראובן יחזקיה בן יעקשפתי אברהם

אלעדתשע"בבערגסאזשפתי אהרן - 5 כר'
מונקץ' Mukachevoתר"צכץ, אהרן זאבשפתי אהרן
אופקיםתשע"טחליוה, משהשפתי איל

ניו יורקתשמ"טוואלף, אליעזר אברהם בן משהשפתי אליעזר
בני ברקתשל"דיונגרייז, אשר אנשל הלוישפתי אשר
לונדון Londonתשי"בדייטש, שמחה בונם בן רפאל הלוישפתי בינה
חמ"דתשס"דפרץ, בנימין ישראלשפתי בנימין
מונטריאולתשכ"גגעשטטנר, גבריאלשפתי גבריאל
ירושליםתשע"טאיטח, יהודהשפתי דעה

לוס אנג'לסתשס"החפוטא, משה יעקב בן אברהםשפתי דעת <שו"ת> - 3 כר'
ירושליםתשע"הלונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרןשפתי דעת <מהדורה חדשה> - 2 כר'



חדרהתשע"בארנברג, יהושעשפתי דעת - מועדים
לוס אנג'לסתשס"זחפוטא, משה יעקב בן אברהםשפתי דעת - על שיר השירים

פרג Pragueש"ע-שע"אלונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרןשפתי דעת - 2 כר'
זולקוה Zholkvaתקי"אשמעון בן שמואלשפתי דעת

בני ברקתשס"טפרידלנדר, חיים בן משהשפתי חיים <על התורה> - 3 כר'
אשדודתש"ספינטו, חיים - יאשיהו יוסף בן חייםשפתי חיים

בני ברקתשנ"טפרידלנדר, חיים בן משהשפתי חיים - 10 כר'
ירושליםתשס"דקובץ אור אלחנןשפתי חכמה - יבמות

פרנקפורט דמין Frankתע"בבאס, שבתי בן יוסףשפתי חכמים
בני ברקתש"נהרצל, אברהם אבא בן יהושעשפתי חכמים - 6 כר'

סטו מרה Satu Mareתרצ"בלוונזון, יהושעשפתי חכמים
ירושליםתש"ממאסף וקובץ הלכתישפתי חכמים - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתרע"טזאמקוב, חיים יחיאל בן מרדכי הכהןשפתי חן
וילנה Vilnaתר"סנתנזון, חיים בן אברהםשפתי חן
מונסיתשס"זקרויס, שמואלשפתי חן

בני ברקתש"פאויערבאך, יצחק מאיר בן ברוךשפתי ים - אהלה של רחל
וילנה Vilnaתרס"וקולודני, אלכסנדר זיסקינד יעקב בן אפרים גרשון שפתי יעקב

קרית ספרתשס"דגולדשטיין, יצחק מאירשפתי יצחק - 6 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הפרידמן, יצחקשפתי יצחק - רות, תורה

אמשטרדם Amsterdamת"מבאס, שבתי בן יוסףשפתי ישינים - 4 כר'
ניו יורקתשל"זחברת תפארת בחוריםשפתי ישנים - ב

ישראלתשל"זירחון תורנישפתי ישנים
ירושליםתשכ"חכהנוב, משה נחמיה בן משולם פייבוששפתי ישנים

ורשה Warsawתרס"ד-תרס"הראווידוביץ, שבתי בן משה זלמןשפתי ישנים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"גשפתי ישניםשפתי ישנים

גבעת עדהתשמ"חמכון נחלת ישעיהושפתי ישעיהו - הסיעוד בראי היהדות
בני ברקתשע"והרבנים לבית יונגרייז, שיק, רייניץשפתי ישרים

ירושלים Jeruasalemתשס"המרדכי הכהן מצפתשפתי כהן <מהדורה חדשה> - 2 כר'
בני ברקתשמ"טהכהן, רפאלשפתי כהן - א

אמשטרדם Amsterdamתכ"גכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןשפתי כהן - 3 כר'
ירושליםתשמ"זכהן, בנציוןשפתי כהן
ג'רבה,תשי"בכהן, כאלפון משה בן שלום דניאל יהודהשפתי כהן

ונציה Veniceשס"המרדכי הכהן מצפתשפתי כהן - 8 כר'
דיטרויטתשע"חפישמן, אברהם ישראל הכהןשפתי כהן
בני ברקתשס"חקופשיץ, נפתלי בן משהשפתי כהן



ירושלים Jerusalemתרפ"א (הקדמה)קוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןשפתי כהן
ירושליםתש"עקמיל, חיים הכהןשפתי כהן - שבועות

בילגורי Bilgorajתרצ"ורפאפורט, שבתי בן אברהם אבלי הכהןשפתי כהנים
ארה"בתשע"דענגיל, שמואל בן זאבשפתי מהר"ש <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ניו יורקתשנ"גענגיל, שמואל בן זאבשפתי מהר"ש השלם
ברדיוב Bardejovתרצ"זענגיל, שמואל בן זאבשפתי מהר"ש

בני ברקתשס"הקורח, שלמה בן יחיאשפתי מלך - 7 כר'
ירושליםתשס"חקנר, משה יעקב בן ישראל הלוישפתי מלך

מנשסתרתשס"חשנבלג, מנחם מנדלשפתי מנחם - 3 כר'
וינה Viennaתרל"טזילברר, מרדכי בן אהרןשפתי מרדכי
בני ברקחש"דרוזנבוים, מרדכישפתי מרדכי
ירושלים Jeruasalemתשנ"טוייס, משהשפתי משה
בני ברקתשס"זלשינסקי, משהשפתי משה

ניו יורקתשע"גשטיינמץ, נחמן יחיאל מיכלשפתי נבונים - אורח חיים
ירושליםתש"סשנבלג, מנחם מנדלשפתי עני - 8 כר'

קולומיה Kolomyyaתרנ"והאגר, שמואל אברהם אבא בן ברוךשפתי צדיק
בני ברקתשע"טחמו, אברהםשפתי צדיק

ירושלים Jerusalemתשט"זיוסטמאן, פינחס מנחם אלעזר בן בנימין אליעזרשפתי צדיק - 6 כר'
פשמשילתר"ע לערךסיפורי צדיקיםשפתי צדיק

בני ברקתש"סיהושע השל בן יוסף ישראלשפתי צדיקים <מישור>
ירושליםתש"עלרנר, פינחס מדינוביץשפתי צדיקים <מהדורה חדשה>
ירושליםתשע"גמוצפי, סלמןשפתי צדיקים <מהדורה חדשה>

ירושלים Jerusalemתשנ"חגלאזר, צבי דוד בן יוסףשפתי צדיקים
פרמישלה Przemyslתרמ"גיהושע השל בן יוסף ישראלשפתי צדיקים
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דליינר, יעקב בן חיים אשרשפתי צדיקים

יוזפוב Jozefowתרמ"טלרנר, פינחס מדינוביץשפתי צדיקים - 2 כר'
ירושליםתשמ"אמוצפי, סלמןשפתי צדיקים
וילנה Vilnaתרמ"טצדוק בן יהושע מגירטגולהשפתי צדק

ירושליםתשמ"אקובץ תורני ישיבת שפתי צדקשפתי צדק - 2 כר'
לבוב Lvovתר"לצבי הירש בן שלום זליג מנאדבורנהשפתי קדושים - 3 כר'

לודז' Lodzתרפ"טראקוץ, יועץ קים קדיש בן יהושע השילשפתי קודש
ניו יורק New Yorkתרצ"ומזאה, אליהו מרדכי הכהןשפתי רא"ם

קליולנדתשע"ורוזנבוים, אשר מרדכי בן ישכר בערשפתי ראם - 2 כר'
בית שמשתשע"הגולדשטיין, מרדכי בן טוביהשפתי רננה
אזמיר Izmirתרכ"בארייאש, רחמים אריה אברהם בן עמנואל הכהןשפתי רננות



לייקוואדתשנ"טבארקין, אליהו מאיר בן דודשפתי רננות
בני ברקתשע"טהלפרט, יעקבשפתי רננות
בת יםתש"עזרוק, רפאלשפתי רננות

בני ברקתש"עסליחות כמנהג ג'רבא ולובשפתי רננות - 2 כר'
חדרהחש"דקובץ תורנישפתי רננות - 4 כר'

ג'רבהתש"זשפתי רננותשפתי רננות - ב
פרנקפורט דמין Frankתרי"גתפילות. סידור. תרי"ג. פרנקפורט דמיןשפתי רננות
ונציה Veniceת"חתפילות. סליחות. ת"ח. ונציהשפתי רננות
ליוורנו Livornoתקצ"זתפילות. סליחות. תקצ"ז. ליוורנושפתי רננות

אור עקיבאתשע"זחיון, שלמה בן מכלוףשפתי שבח - 2 כר'
ירושליםתשנ"טבחבוט, אליהו בן יהודהשפתי שושנים
בני ברקתשס"חוויס, צבי בן דודשפתי שושנים
בילגורי Bilgorajתרצ"ויאבלונקה, יעקב מאיר בן שלום נטע שלמהשפתי שושנים
פתח תקוהתשס"חאונסדורפר, שלמה זלמןשפתי שלמה
בני ברקתשס"טגרביצקי, שלמה דודשפתי שלמה

לונדוןתש"עפרישוואסר, שלמה ישראלשפתי שלמה - 2 כר'
ירושליםתשס"חאונסדורפר, שמואל אלכסנדר בן שלמה זלמןשפתי שמואל
ניו יורקתשנ"המילר, שמעון זאבשפתי שמעון

ירושליםתשע"גשבתאי (שני), יוסףשפתי שני - 3 כר'
חמ"דחש"דכורדי, גבריאלשפתי תפתח
חמ"דחש"דצדיקי אלכסנדרשפתיו דובבות
בני ברקתשע"חדיין, ניסים בן שלמהשפתים ישק

תל אביבתש"ךספר קהילהשצ'קוצ'ין - פנקס שצ'קוצ'ין
תל אביבתשי"דספר קהילהשצוצין - חורבן קהילת שצוצין

תל אביבתשכ"זספר קהילהשצוצין, ואסילישקי, אוסטרין, נובידבור, רוז'אנקה
תל אביב Tel Avivתשי"חספר קהילהשקוד - קהילת שקוד

ירושליםתרצ"טליברמן, שאול בן משהשקיעין - 2 כר'
וילנה Vilnaתרנ"הוולק, מנחם יוסף בן עזריאל הכהןשקל הקדש
לונדון Londonתרע"אמשה בן שם טוב די-ליאוןשקל הקדש

לונדון Londonתרע"טקמחי, יוסף בן יצחקשקל הקדש - יסוד היראה
בני ברקתשנ"זקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלשקל הקדש
ירושליםתשנ"דשמעון שלמה מאליקשקל הקדש
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבשקל הקודש

בני ברקתש"סגריינמן, ישראל בן יצחק דודשקלא וטריא - חלה
בני ברקתשס"ופיבלזון, דודשקלא וטריא - 6 כר'



לבוב Lvovתרנ"חהלר, אריה בן פינחס משהשקלי גולה
חמ"דשמש, שמואלשקעה שמשו של צאנז

ניו יורקת"שגליקסמאן, שלמהשקרים
בני ברקתשמ"ושטעגר, משה מרדכישקתות המים

ירושלים Jeruasalemתשמ"דבן דוד, שלמהשר היהודים בוינה
בני ברקתשע"טפרנקנהויז, אברהם שמואל בנימיןשר הלשון
ניו יורקתשנ"חסגל לנדא, מאיר בן מרדכי זיסקינדשר המאיר

בני ברקתש"נהיחיאלי, דודשר התורה מסוכצ'וב
בני ברקתשמ"טצבי, משהשר התפארת שלמה מרדומסק

ירושלים Jeruasalemתשע"דבן פורת, אפריםשר וגדול
ירושלים Jerusalemתר"צבן-ציון, אריאל יהודה בן יהושע ציון הלוישר שלום שרעבי

צפת Safedשל"טאריפול, שמואל בן יצחק - גאליקו, אלישע בן גברישר שלום
קונסקה וולה Konskowש"ךשלום בן שמריה ספרדישר שלום
ירושלים Jerusalemתרע"בשרעבי, שלום בן יצחק מזרחישר שלום

ירושליםתשע"דבירדוגו, רפאל בן מרדכישרביט הזהב <מהדורה חדשה> - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרע"דליפשיץ, שבתי בן יעקב יצחקשרביט הזהב החדש <ברית אבות>

בני ברקתשע"באזואלוס, רפאל בן שמואלשרביט הזהב
ירושליםתשל"הבירדוגו, רפאל בן מרדכישרביט הזהב - 2 כר'

כזבלנכה Casablancaתרצ"חדאנינו, דוד בן מסעודשרביט הזהב
ירושליםתש"פואנונו, שמעוןשרביט הזהב - ספר שמואל

וילנה Vilnaתרמ"ט - תרנ"גטמקין, יהודה בן שמואל רפאל הכהןשרביט הזהב - 3 כר'
בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צבישרביט הזהב  - פורים

בני ברקתשע"בשמרלר, מנחם מנדל ראובןשרביט השולחן - שבת א
ניו יורקתשנ"הפרידמן, שמואל דוד בן צבי הכהןשרגא בטהרה - 2 כר'

לונדוןתשס"גשנבלג, שרגא פיביש בן דודשרגא המאיר <על התורה>
לונדוןתשס"חשנבלג, שרגא פיביש בן דודשרגא המאיר - מועדים, דרשות

לונדוןתשנ"גשנבלג, שרגא פיביש בן דודשרגא לאתוון
בני ברקתשס"טבראך, אברהם - בראך, שמעון יואלשרגא ליחזקאל

וילנה Vilnaתרפ"גספיר, יצחק יהודה בן שרגא עזריהשרגי טובא
פתח תקוה Petah Tikvתרפ"זספיר, יצחק יהודה בן שרגא עזריהשרגי נהורא
וילנה Vilnaתרפ"גספיר, יצחק יהודה בן שרגא עזריהשרגי נפישי

ירושליםתשל"המרכז בית יעקבשרה שנירר <עצרת זכרון במלאת ארבעים לפטירתה>
ירושליםתשל"הפראגר, משהשרה שנירר אם בישראל

ירושלים - תל-אביב,חש"דרוטשטיין, שמואל יצחקשרה שנירר
בני ברקתשס"חשנפלד, משה (עם תוספות מכותב אחר)שרופי הכבשן מאשימים <מהדורה מורחבת>



בני ברקתשל"ושנפלד, משהשרופי הכבשן מאשימים
ירושליםתר"עשאהין, מולאנא - חכם, שמעוןשרח שאהין - פורים נאמה

תל אביבתשס"דבר, עמנואל בן משה אברהםשרי האלף
ירושליםתשל"טכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץשרי האלף - 2 כר'

חמ"דרמת גןעמנואל, שמחה בן יונהשרי האלף - הוספות
ליוורנו Livornoתרנ"וסעדון, פנחס בן אהרןשרי מאות
צפתתשע"אגבאי, מסעוד בן ישראלשרי נפתלי

ירושליםתשס"זחסידה, מנחם זאבשרי נפתלי - וסתות
ונציה Veniceתנ"דמצרים. רבניםשרי צבאות ישראל

אמשטרדם Amsterdamתקכ"חצבי הירש מבולחובשרי צבי
בני ברקתשע"חשטרן, ישראל יוסף בן גבריאל שמואלשריגי הגפן - גיטין פרק השולח

ירושליםתשנ"חמדרשת הרובעשריגים - ד
ברלין Berlinתרכ"דלינדרמאן, שמחה אברהםשריד בערכין
תל אביב Tel Avivתש"הטולידאנו, יעקב משה בן יהודהשריד ופליט

חמ"דחש"דבנר, אוריאלשריד לדור דעה
ירושלים Jeruasalemתשכ"טליקוטיםשריד מקדשנו

תל אביב1964לסטני, משהשריד
ירושליםתשע"בוויינברג, יחיאל יעקב בן משהשרידי אש <שו"ת> - 2 כר'

ירושליםתשכ"אוויינברג, יחיאל יעקב בן משהשרידי אש - 4 כר'
ניו יורקתשל"טדימיטרובסקי, חיים זלמן בן יעקב יוסף הלוי (עורךשרידי בבלי - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתרס"טתלמוד ירושלמי. תרס"ט. ניו יורקשרידי הירושלמי

ירושליםתש"כמרגליות, מרדכישרידי ויקרא רבה מגניזת מצרים
שלוניקי Salonikaתקצ"אאשכנזי, יהודה בן יוסףשרידי יאודה

ירושליםתשל"חשרידי ירושלמישרידי ירושלמי - ב
ניו יורקתשכ"בגרינבוים, אהרןשרידים בכתבי יד מפירושו של ר' שמואל בן חפני על הת

ניו יורקתש"ילוינגר, ד. ש.שרידים חדשים מירושלמי פסחים
בודפסט Budapestתרפ"בווייס, מאיר צבי בן יוסףשרידים מהגניזה

ירושלים Jerusalemתשי"טאליקים בן משולם משפיראשרידים מפירוש הר"א על תענית - 2 כר'
אלון שבותתשס"האברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)שרידים מפירוש הראב"ד למסכת בבא בתרא

ניו יורקתשמ"חליברמן,  אברהם בן ישראל יוסף כהנאשרידים מפרושי הראשונים - שבת
ירושליםתשנ"באליצור, שולמיתשרידים נוספים של תקיעתות בנוסח יוסי בן יוסי (תדפיס)

חמ"דתשמ"בבטאון רבני אירופהשרידים - 26 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"חחמיץ, יוסף בן יהודהשרידים - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"ושרים, מתתיהושרים ושופטי אר"ץ
תל אביב Tel Avivתשי"דיערי, אברהם בן חיים יוסףשריפת התלמוד באיטליה



תל אביב Tel Avivתרצ"זגרוסמאן, אהרן אריה ליב בן דודשרעפים
ירושליםתשנ"ח?שוהם, משה בן דן מדולינהשרף פרי עץ חיים <שבחי הפרדס>

צ'רנוביץ Chernovtsyתרכ"ושוהם, משה בן דן מדולינהשרף פרי עץ חיים
בני ברקתשס"חווינר, יעקב יוסףשרפי קודש - 2 כר'

תל אביבתש"ךספר קהילהשרפץ <שעפס> - קהלת שרפץ ספר זכרון
ירושליםתשע"בלוונטהל, משהשררה שהיא עבדות - סוגיות ברבנות הקהילה

אמשטרדם Amsterdamת"צברסלוי, יוסף משה בן דודשרש יוסף
ירושליםתשנ"באלקבץ, שלמה בן משה הלוישרש ישי <מהדורה חדשה>

לובלין Lublinשנ"זאלקבץ, שלמה בן משה הלוישרש ישי
ירושליםתשע"טבלאך, שמואל זוסיאשרש ישי
וילנה Vilnaתרפ"חלווין, ישראל יצחק בן יוסף שמעון הלוישרש ישי
קושטא Istanbulשכ"אתנ"ך. שכ"א. קושטאשרש ישי

סדילקוב Sudilkovתקצ"גיצחק איצק בן צבי הירששרש ישע - 2 כר'
ירושליםתש"עפניאן, אילן בן חביבשרשי אילן - שביעית

תל אביב Tel Avivתשס"אלכבוד הרב אהרן גרזשרשי האילן
ירושלים Jeruasalemתשע"המאייו, רפאל יצחק בן אהרןשרשי הי"ם <מהדורה חדשה> - 3 כר'

ירושליםתשע"המאייו, רפאל יצחק בן אהרןשרשי הי"ם - 4 כר'
ירוחםתשפ"אכלפון, יעקב בן משהשרשי הים - א
ירושלים Jerusalemתרס"טאלמושנינו, יוסף בן אברהםשרשי המצות
ירושליםתש"פלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)שרשי המצות

ירושליםתשס"חקניג, ירחמיאל משה בן אלעזר מרדכישרשי ים
ורשה Warsawתרנ"חשטיינברג (עורך: ריינס אלעזר בן ישראל)שרשי לשון הקדש

ניו יורקתשע"דזעלצער, יואלשרשי מיגו והפה שאסר
בני ברקתשע"ההמבורגר, בנימין שלמהשרשי מנהג אשכנז (באנגלית)

בני ברקתשנ"ההמבורגר, בנימין שלמהשרשי מנהג אשכנז - 6 כר'
קרית מלאכיתשס"וגלינסקי, שמואל נחמיה בן ישעיהושרשי משפחת פיקהולץ
קרית מלאכיתשס"וגלינסקי, שמואל נחמיה בן ישעיהושרשי משפחת שניידר

חמ"דחש"דסופר, יחזקאלשרשים בהלכה
נדיבי, גרשוןשרשים בחברון
ירושלים,תשי"אאורי, יעקב בן יהודהשרשים במולדת
ירושליםתשס"אפרויליך, אברהם ישראל בן מאירשרשים במועדות

ירושליםתשס"גפרויליך, אברהם ישראל בן מאירשרשים במסכת ברכות
ירושליםתש"מפרויליך, אברהם ישראל בן מאירשרשים בשמחות

לודתשמ"ומאזוז, מאיר בן מצליחשרשים ומסורת ביהדות תונסיה
בני ברקחש"דאל המקורותשרשים - להכרת היהדות



תשמ"חבטאון התאחדות הספרדים שומרי תורהשרשים - 4 כר'
ברסלאו Breslauתקס"בפאפנהיים, שלמה בן זליגמאןשרשים

ירושליםתשס"אפרוש, מנחםשרשרת הדורות בתקופות הסוערות - 6 כר'
תל אביב Tel Avivתש"יגור-אריה, שלמה בן אליעזרשרשרת זהב

בני ברקתשכ"זנוף, גרשוןשרשרת - 6 כר'
אמשטרדם Amsterdamתכ"האוליוויירה, שלמה בן דוד דישרשת גבלת

מונטריאולתשס"זוויינבוים, שמואל יצחק בן מאיר הלוישרתי
בני ברקחש"דשרייבר, שמעון בן פנחסשש אנוכי

כזבלנכה Casablancaתרצ"זאביקציץ, שמעון בן שלמהשש אנכי - רך וטוב
אופקיםתשס"גגבאי, שלמה בן דודשש אנכי - 2 כר'

בני ברקתשע"זדויטש, חייםשש אנכי
חמ"דתשס"טהכהן, סאסישש אנכי
חמ"דתשע"טלברון, ישי בן רחמיםשש אנכי

ליוורנו,תרל"ד-תרל"חשמאמה, שלמה בן משהשש אנכי - ב
בני ברקחמ"דשרייבר, שמעון בן פנחסשש אנכי - שבת, עירובין

חש"דתשנ"דשש אנכישש אנכי
ברטיסלבה Bratislavaת"ר - תרי"דליכטנשטאט, שמעון בן יהודהשש המערכת - 4 כר'

בני ברקתשס"הבוגץ', יצחק בן יהודה לייבשש זכירות
עפולהתש"פראובן בן אברהםשש כנפים

ירושליםתשע"וגרינבוים, ברוך צבי בן ישראל מרדכישש מצות תמידיות
ליקוודתש"עגרנק, משה זאבשש משזר

בית עוזיאלתשע"ארווח, שניאור זלמן בן ישראלשש משזר - 2 כר'
חמ"דתשע"געמית, שגיבשש על אמרתך - 6 כר'
ביתר עיליתתשע"דהרבנד, יואלשש שיחות על הספירות

וץ Vacתר"עאמריך, שלמה זלמן בן יוסף גד מרדכי גומפלששה זרעוני ערוגה
באר יעקבתשי"טמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבששה מאמרים

כתב ידכתב ידמשנה. כתב ידששה סדרי משנה <כת"י פארמה  דה רוססי 138>
ירושליםתשע"טמשניות עטרת שלמהששה סדרי משנה <עטרת שלמה> - 16 כר'

ירושליםתשס"זששה סדרי משנהששה סדרי משנה <טקסט>
בני ברקתשע"גבן נון, אדםששה סדרי משנה מנוקדים ע"פ מסורת תימן - ו טהרות
בני ברקתשע"גבן-נון אדםששה סדרי משנה מנוקדים ע"פ מסורת תימן - א זרעים

בני ברקתשע"גבן-נון, אדםששה סדרי משנה מנוקדים ע"פ מסורת תימן - 4 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרמ"ט - תר"נפרידלנדר (שחיבר ירושלמי המזוייף)ששה סדרי תוספתא <חשק שלמה> - 2 כר'

ירושליםתשע"דששה ספרי קבלהששה ספרים נפתחים
ירושליםתשל"חכי טוב, אליהוששה פרקים לבן דורנו



תוניסתרפ"בחטאב, מעתוק בן כליפהששון ויקר
ניו יורקתשמ"טוויסברג, חיים דב בן נפתלי צביששון ושמחה - דברי חיים דב - ג

פרעסבורג,תרנ"אשיל, משה שמואלששים אלף
בני ברקתשס"דדיין, נסים בן שלמהששים המה מלכות

ירושלים Jerusalemתשי"דחיות, אהרן בן אליהו מתתיהוששים ושלש שנה בירושלים
ירושלים Jeruasalemתשל"באגודת ישראל העולמיתששים שנה לאגודת ישראל

ירושלים-ברלין,תרפ"גקאצוביץ, ישראל איסר בן מאיר צביששים שנות חיים
ירושליםתשס"טאבידן, משהשתהיו עמלים בתורה
ירושלים Jeruasalemתשע"דפליסקין, יחיאל מיכל בן יהושע זליגשתולים בבית השם
פרג Pragueתקנ"דפרלס, אהרן יששכר בר בן אהרןשתי גלת הכתרת

ירושליםתשע"זחאגיז, משה בן ישראל יעקבשתי הלחם <מהדורה חדשה>
פרמישלה Przemyslתרנ"חחאגיז, משה בן ישראל יעקבשתי הלחם - 2 כר'
וילנה Vilnaתר"נלוריא, אשר בן יקותיאל זלמןשתי הלחם - 2 כר'

בילגורי Bilgorajתרע"ברפאפורט, ברוך בן ציון בן אלתר שמחה הכהןשתי המערכות - 2 כר'
ונציה Veniceשע"חדי לונזאנו, מנחם בן יהודהשתי ידות - 2 כר'

אמשטרדם Amsterdamתפ"וחזקוני, אברהם בן יחזקיה פייבלשתי ידות
ג'רבה Djerbaתש"ח-תש"טמאמאן, רפאלשתי ידות

חמ"דחש"דארגון כתר מלכותשתי מורות משוחחות
ורשה Warsawתרל"ומדרש תדשאשתי מרגליות

אשדודתשע"גברנדוויין, יצחק לייבשתי צפרים בכריכה אחת
ירושליםתש"טיערי, אברהם בן חיים יוסףשתי תעודות לתולדות הישוב בחברון

מזכרת בתיהתשמ"באיצקוביץ, אברהם זאבשתיה ושכרות בהלכה - 2 כר'
רכסיםתש"פשילה, יואלשתילי זיתים

פתח תקוהתשס"דמשרקי, דוד בן שלמה - בן משה, אברהםשתילי זתים השלם <זית רענן - 10 כר'
תל אביב,תשי"גשכטר, חנוך בן אברהםשתים ערים
לונדוןתשכ"דקרויס, שמעון בן יעקב קופלשתלי זיתים

בני ברקתשע"גגולד, דורון דוד בן שמואל יהושעשתרגילנו בתורתך
ברסלאו Breslauתרכ"דקלויזנר, צבי הירש בן זאב וולףתא הרצים
ירושליםתש"עגרינבוים, ברוך צבי בן ישראל מרדכיתא שמע

ירושליםתשפ"אגרליץ, משה שמעון בן מנחם מענדיל  (עורך)תא שמע - יד
ישראלתשס"דעמרם, אהרן (עורך)תאג' <וזאת התורה> - 2 כר'
ירושליםתשנ"אתורה. ירושלים. תשנ"אתאג' <אבקת רוכל> - 2 כר'
בני ברקתשנ"חתורה. תשנ"ח. בני ברקתאג' <תורת אבות> - 2 כר'

ישראלתשע"גתורה. תשע"ג. ישראלתאג' <כתר תימן> - 2 כר'
חשמונאיםתשנ"טצדוק, עזריאלתאג' כתר ישראל - 2 כר'



ירושליםתשע"בצדוק, עזריאלתאג' כתר שלום - 2 כר'
זולצבך Sulzbachתמ"זאלגאזי, נסים שלמה בן אברהםתאוה לעינים - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרל"גשלז, צבי בן בן-ציוןתאומי צביה
חסידה, שמחהתאומים הלכה ומנהג לבר מצוה

שלוניקי Salonikaתרנ"האבוהב, שמואל בן אברהם (ליקוט מספרו)תאות דוד
ווארשאתקנ"חלבל, ישראל בן יהודה ליבתאות צדיקים - מדות חסידות

בני ברקתש"פגנחובסקי, אברהם בן אליהו משהתאיר נרי - מכות
בני ברקתש"פמכון להוצאת ספרים שע"י חסידי אלכסנדרתאיר נרי - הדלקת נר חנוכה

יפו Jaffaתשי"טסובול, משה שמעון בן אהרןתאיר נרי
אזמיר Izmirתרל"הצוריאנו, נסים רפאל יצחקתאיר נרי

שיקאגא,תרנ"אאטלזון, ברוך בן יונהתאמי צביה
קניגסברג Koenigsbergתרכ"אבלוך, צבי הירש בן שמעון הכהןתאמי צביה
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"הקליינברג, אברהם יצחק בן דוב הלויתאמי צביה

לודתשע"הבן נאיים, יוסף בן יצחקתאמרו ליוסף
מונקץ' Mukachevoתרמ"זגרוספלד, יחזקאל בן נפתליתאניה ואניה
חמ"דתשע"במן, דוד יצחק בן מרדכי ליב (עליו)תאניה ואניה
לייקוודתשס"חטאפלין, ישראל בן זיסאתאריך ישראל
ירושליםתשע"חשילוני, יאיר צביתבאמו ותטעמו

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"חלוי, אלטר משה אהרן בן ישראל טוביה צביתבואות אדמה - 5 כר'
ירושליםתשס"גיאקאב, יצחק אליעזרתבואות בכוח שור

ירושלים Jerusalemתר"סשווארץ, יהוסף בן מנחםתבואות הארץ
לבוב Lvovתרנ"ב - תרס"דדייטש, אליעזר חיים בן אברהםתבואות השדה - 7 כר'

בני ברקתשע"הוייסמן, משה יהודהתבואות ים - ערכין
זיטומיר Zhitomirתרכ"חשור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן - אייבשיץ, דתבואות שור, שמלה חדשה, בכור שור <אוריין תליתאי>

ירושליםתשע"אמכון ים החכמהתבואות שמ"ש - א
ירושליםתשל"טמשאש, שלום בן מימוןתבואות שמ"ש - 4 כר'

בית שמשתשס"הכולל אברכים תולדות יעקב יוסףתבואות שמש
קידן Kedainiaiתרפ"טשפירא, משה מישל שמואל בן יוסףתבואות שמש - 2 כר'

כרמיאלתשס"וקובץ תורני ישיבת כרמיאלתבואות - 2 כר'
אלעדתשע"זרווח, שניאור זלמן בן ישראלתבואת השדה <מהדורה חדשה>

בית עוזיאלתשנ"טרווח, שניאור זלמן בן ישראלתבואת השדה
ירושליםתשנ"וסטפנסקי,יוסף שלמהתבואת יוסף
ליוורנו Livornoתק"פבלעיש, אברהם בן שלוםתבואת יקב
מישקולץ Miskolcתש"בגרוס, יעקב יוסף בן ישראל דודתבואת יקב
תל אביב Tel Avivתשט"זפרידמאן, שבתי זאב בן אברהם אליהותבואת יקב



לובלין Lublinשע"השור, אפרים זלמן בן נפתלי הירשתבואת שור - 4 כר'
אלעדתשע"אוייצהנדלר, שלמה יהודה בן שמאי שמואלתבואת שלמה
ברלין Berlinתקמ"זמאיר בן אהרן מגזע צביתבואת שמש

ירושליםתש"אדבורץ, ישראל זיסל עורךתבונה - 19 כר'
פולטבה Poltavaתרפ"וקראסילשצ'יקוב, יצחק אייזיק בן דוב ברתבונה - 2 כר'

קליפדה Klaipedaתרכ"א - תרכ"בתבונהתבונה
ירושליםתשנ"טקובץתבונות ארי - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"בלב, חיים בן יעקבתבונות חיים - 2 כר'
ביתר עיליתתשע"זשרייבר, אשר זאב בן צביתבונות כפיו - 3 כר'

ביתר עיליתתשע"זשרייבר, אשר זאב בן צביתבונות מועד - 3 כר'
ביתר עיליתתשע"טשרייבר, אשר זאב בן צביתבונות שבת בשבתו ב
ביתר עיליתתש"פשרייבר, אשר זאב בן צביתבונות שבת בשבתו ג
ביתר עיליתתשפ"אשרייבר, אשר זאב בן צביתבונות שבת בשבתו ד
ביתר עיליתתשע"חשרייבר, אשר זאב בן צביתבונות שבת בשבתו

ביתר עיליתחש"דשרייבר, אשר זאב בן צביתבונות שמחה
אלעדחש"דמאסף תורניתבונות - 2 כר'
חמ"דתשע"זקובץ תורניתבונות - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"חזיידנר, י.תבורך מנשים

ירושליםתשנ"טבן ארזה, חנוךתבל בצדק
לונדוןתשס"גפוזן, משה אליעזרתבנית אהלות

פרנקפורט דאודר Frankתקי"ביוסף בן אביגדורתבנית אות יוסף
ירושליםתשכ"ואייבשיץ, דוד שלמה בן ירחמיאלתבנית בנין בית המקדש

פרנקפורט דאודר Franתק"ז - תק"חמרדכי בן מאיר מזאמושץ'תבנית הבית - 2 כר'
ורשה Warsawתרכ"אליאון-טימפלו, יעקב יהודה אריה בן אברהםתבנית היכל - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתרצ"טרוזוף, בנימין זאב וולף בן אריהתבנית המשכן
ישראלתשע"ומרילוס, ישראלתבנית העולמות

קרית ישמח משהתשנ"טשלזינגר, מנחם אריה בן חיים יוסףתבנית השלחן - מבשל
ירושליםתשע"זסטאר, מתתיהו בן משה דוודתבנית חלה עמ"ס חלה - תודה ותהילה עמ"ס ביכורים

לונדוןתשס"גפוזן, משה אליעזרתבנית כלים
ווילנא,,תר"ע]באס, ליב נח בן שמואל יצחק אייזיקתבת נח
בית שמשתש"עמפעל הזוהר העולמיתבת נח

ניו יורקתש"אקאפלין, נח בן שלמה צביתבת נח - 4 כר'
חמ"דחש"דקמחי, יעקבתגיד לי למה
בני ברקתשכ"טקובץתגים - 4 כר'
ירושליםתשנ"המלצר, ישעיהו נתן בן שמריהותגל ערבה



ירושליםתשנ"הבניהו, מאירתגלחת בחולו של מועד
ליק Lyckתרל"דהילל בן שמואל מווירונהתגמולי הנפש
אופקיםתשע"גאדלר, יצחק אליהו בן יהושע הכהןתדיר קודם

ירושליםתשמ"האליצור, שולמיתתדפיס אאדרה ארוממה - קדושתת חידה ספק קלירית
בני ברקתשנ"חחבצלת, אברהםתדפיס מתוך ספר האטר בהלכה
חיפהתשמ"דאבידן, משהתדריך להוראת פרשת השבוע
ירושלים Jeruasalemתשנ"אבד"צ אגודת ישראלתדריך לכשרות השלם - תשנ"א

ירושליםתשנ"חאבן-דנאן, יצחק בן שמואל (פרץ, אליהו - מו"ל)תדשן אדמה
ירושליםתשע"דבעילום שםתהיה רצויה מעשי - 63 כר'

בני ברקתשע"חאיינהורן, חיים צבי בן יצחק נתןתהיין לראש יוסף
פתח תקוהתש"פצדקה, דוד בן אברהםתהילה לאברהם
ירושליםתשמ"זואקנין, שאול בן שלמהתהילה לשאול
בית שמשחש"דאייזנבך, אברהםתהילות השם

כפר חב"דתשע"בריטרמן, זאב (עורך)תהילות יוסף יצחק
ירושליםתשס"במור יוסף, יוסףתהילות יוסף

ירושליםתשס"גשורקין, יעקב משה בן מיכלתהילות ישראל
מודיעין עיליתחש"דגרינברג,תהילים <ותשר דבורה>

ישראלתשמ"טווייסבלום, אלימלך בן אליעזר ליפמאןתהילים <ילקוט נועם אלימלך>
ירושליםתשנ"זוולנר, משה דוב בן צבי יהודהתהילים <חמדת הלבבות>

ירושליםתש"פכפיף, רחמים יהודה בן גבריאלתהילים <תהילות לאל>
ירושליםתשע"אצדיקי קרלין - רוזנפלד, אהרן בן יצחק מנשה הכהתהילים <תהלות אהרן>

חמ"דחש"דרדוצקי, ירחמיאלתהילים עם ביאור הדר הכרמל - 3 כר'
באר שבעתש"חעשוש, צגייר בן בנימיןתהילים עם פירוש כפות תמרים
נתניהתשע"טדייטש, יעקב שמריה הלוי - דייטש, יוסף ישעיה בןתהילים שדה יעקב - רחשי יוסף

חמ"דתשע"וידעי, איתןתהילים, אוהב שלום - עם ביאור משכיל לאיתן
בני ברקתשע"הכהן, גד בן חמניתהילים, איש מצליח - עם ביאור ברוך מרחיב גד

אשדודתש"עדניאל, אהרן בן אברהםתהילת אהרן
חמ"דתשע"טכהן, אהרן יהושע בן אופירתהילת אהרן

בני ברקחש"דאדלר, יהודה יצחקתהילת יצחק על הש"ס
חמ"דתשפ"אאדלר, יהודה יצחקתהילת יצחק על התורה ומועדים

ירושליםתשע"טטופיק, יצחקתהילת יצחק
ירושליםתש"עזביחי, פנחס בן רפאלתהילת פנחס
חמ"דתשע"האבורמאד, שלמהתהילת שלמה
ירושליםתשמ"טלזכר אליעזר ליפא הלוי שפרתהילת שפר

ירושליםתשנ"זוישליצקי, אלישעתהילתי יספרו



ירושלים Jerusalemתרע"דהלוי, יחזקאל עזרא בן יהושעתהלה ותפארת
וילנה Vilnaתרכ"המאנבי, מרדכי צבי בן בנימיןתהלה ותפארת
ירושלים Jeruasalemתשמ"חסבג, שמעוןתהלה ותפילה

לודתשנ"טבן חסין, דוד בן אהרןתהלה לדוד <מהדורה חדשה>
ירושליםתשנ"בספר זכרוןתהלה לדוד [סויסה]

תל אביבתש"לששון מרדכי משהתהלה לדוד ושדה לבן
ירושלים Jerusalemתש"טאורטנברג, דוד בן ישראל צביתהלה לדוד - 3 כר'
שלוניקי Salonikaתקצ"ה - תר"דאמאדו, דוד בן יעקבתהלה לדוד - 2 כר'
כזבלנכה Casablancaתרצ"אבן חסין, דוד בן אהרןתהלה לדוד - 2 כר'

קושטא Istanbulשל"זדוד בן יהודה מסיר ליאוןתהלה לדוד
בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהתהלה לדוד
ירושליםתשס"טחכם מחכמי בבלתהלה לדוד
ניו יורקתשנ"דליפשיץ, דודתהלה לדוד

כפר חסידיםתשס"דמן, דוד יצחק בן מרדכי ליבתהלה לדוד - 3 כר'
ברסלאו Breslauתר"סקויפמאן, דוד בן יהודה ליבתהלה לדוד

ברוקליןתשס"גרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסתהלה לדוד - 3 כר'
מונקץ' Mukachevoתרל"ברוטנברג, יהודה דוד בן יחיאלתהלה לדוד
תל אביבתש"לששון מרדכי משהתהלה לדוד
ליוורנוLivornoתרכ"זמוסאפיה, אברהם חי בן חיים יצחקתהלה לדויד

ליקוודתשע"דמכון באר התורהתהלה ליונה - 3 כר'
מעלה אדומיםתשע"טבן ארצי, עמנואלתהלה ליעקב

בני ברקתשע"המכון אור לנתיבתיתהלה ליראיך - עובדות והנהגות קודש - אלול תשרי
לייפציגתרנ"וספר יובלתהלה למשה <ספר היובל לשטיינשניידר> - חלק הלועזי
ליפציג Leipzigתרנ"ושטיינשניידר, משה בן יעקבתהלה למשה <ספר היובל לשטיינשניידר> - חלק העברי

ניו יורקתשל"בטייטלבוים, ישראל יעקב יוקלתהלה למשה
ירושליםשפירא, משהתהלה למשה - 2 כר'

ורשה Warsawתרנ"ט - תרס"בשטרן, יוסף זכריה בן נתןתהלוכות האגדות
ורשה Warsawתרכ"טאלכסנדרובסקי, צבי אריה בן יצחק איזיק הכהןתהלוכות היבשה
ורשה Warsawתרכ"גאלכסנדרובסקי, צבי אריה בן יצחק איזיק הכהןתהלוכות המים
ירושליםתרצ""דטכורק, אברהם בן אהרן יוסףתהלות אברהם

שלוניקי Salonikaתקצ"טאליהו בן אברהם שלמה הכהןתהלות ה'
אשדודחש"דהכהן, אליהו בן אברהם שלמהתהלות ה' - ספר רביעי
ורשה Warsawתרס"בחיים דב  בן צבי מאוסטרלנקהתהלות חיים על תהלים

המבורג Hamburgתקמ"דיעקב אור שרגא פייבל בן מנחם נחוםתהלות יעקב <ביאור תהלים>
מונקץ' Mukachevoתרנ"טהופשטיין, ישראל בן שבתיתהלות ישראל



חמ"דתשע"גזאגורי, ישראלתהלות ישראל - שבת
ירושליםתשנ"גחסידה, ישראל יצחקתהלות ישראל - פרקי תהלים לפי עניינים

פאסתרצ"וסיסו, משהתהלות ישראל
בני ברקתשע"הפנחסי, ישראל בן אברהםתהלות ישראל - ב  פירוש על תהילים

בני ברקתשע"דפנחסי, ישראל הלוי בן אברהםתהלות ישראל - א
ירושלים Jeruasalemתשס"במור יוסף, יוסףתהלות ליוסף
ירושליםתשל"זסופר, משהתהלות למשה

ירושליםתשע"טואנונו, שמעוןתהלות לרבותינו שבמרוקו
רדום Radomתרע"אישראל בן אליעזר (בעש"ט)תהלות שבת

ירושליםתשפ"אדולניק, שמואל אליעזר בן צבי הירשתהלות שמואל - תהלים
ירושליםתשס"ורולניק, שמואל אליעזר בן צביתהלות שמואל

ירושלים Jerusalemתשי"טשרגאי, שלמה זלמן בן משהתהליכי התמורה והגאולה
ישראלתשס"טיצחקי, אפריםתהליכים בהתגבשות התורה שבעל פה

נהריהחשע"דאביחצירא, יעקב בן מסעודתהלים <אביר יעקב>
ירושליםתשמ"דאבן-עטר, חיים בן משהתהלים <אור החיים>

ורשה Warsawתרמ"זאברהם בן אליהו מווילנאתהלים <באר אברהם> - 2 כר'
ניו יורקתשל"ואדמורי קאסאניתהלים <בני שלשים>

וינה Viennaתרי"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהתהלים <יוסף תהלות>
בני ברקתש"עאזולאי, מרדכיתהלים <מנחת עני>

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"ואלטר, יהודה אריה ליב - וויטאל, חייםתהלים <עץ הדעת טוב, שפת אמת>
סלויטה Slavutaתקצ"האלטשולר, יחיאל בן דודתהלים <מצודת דוד, מצודת ציון>

לובלין Lublinתרמ"ואלשיך, משה בן חייםתהלים <עיקר אלשיך>
בני ברקאפל, דוד בן מתתיהותהלים <תהלות דוד>

ורשה Warsawתרנ"גבורוכוביץ, ישעיהתהלים <אסיפת אמרים> - 3 כר'
ורשה Warsawתרמ"גגולדשלאג, יחיאל מיכל בן אברהםתהלים <ציון, ירושלים>

ורשה Warsawתרפ"וגלרנטר, משה בן ישראל מנחם מנדלתהלים <תהלות ישראל>
ירושלים Jerusalemתרפ"וגרג'י, יוסף בן מתתיהתהלים <עדות ביהוסף>

ירושליםתשע"גגרוסברג, יחיאל גרשוןתהלים <ציון למרים>
ירושליםתשל"גדושינסקי, יוסף צבי בן ישראלתהלים <תהלות מהרי"ץ>

ירושליםתש"נדייטש, יהושע סג"לתהלים <ע"פ אז ידבר יהושע>
נתניהתשע"טדייטש, יעקב שמריה בן חיים יהודה הלויתהלים <שדה יעקב - רחשי יוסף>

בני ברק Bene Berakתשל"בהאגר, אליעזר בן ישראל מויז'ניץתהלים <דמשק אליעזר> - 2 כר'
לובלין Lublinתר"סהאלברסברג, חיים ישעיה הכהןתהלים <תוספת חיים>
בני ברקתשנ"גהאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושתהלים <תהלת חיים>

אמשטרדם Amsterdamתע"זהורוויץ, אברהם בן ישעיה הלוי - די מירקאדו, משתהלים <עם שני פירושים>



סיגט Sighetתר"סהורוויץ, אליעזר בן יעקב הלויתהלים <אמרות טהורות>
Frankfort on the Maiתרפ"דהירש, שמשון בן רפאלתהלים <רש"ר הירש> - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתרפ"גהלר, נחמן בן ישראלתהלים <תהלים בחרוזים>
ורשה Warsawתר"נ - תרנ"זוואלדן, אהרן בן ישעיהו נתןתהלים <מקדש מעט> - 5 כר'

לבוב Lvovתרל"בווארמאן, אברהם דוד בן אשרתהלים <תהלה לדוד>
ניו יורקתשמ"דוויינפלד, אברהם בן יחזקאל שרגאתהלים <לב אברהם>

ורשה Warsawתרס"זזאמברובסקי, יהושע בן ישראל יצחק הלויתהלים <עטרת יהושע>
ירושליםתשס"וזביחי, פנחס בן רפאלתהלים <עטרת פז>

ג'רבה,תשי"אחדאד, יעקבתהלים <מהללאל, אביחיל>
ירושליםתש"זחיות, יצחק בן יעקבתהלים <ע"פ רבי יצחק חיות>

אמשטרדם Amsterdamתרי"בחיים בן יששכר בר מאמשטרדםתהלים <תהלת ה'>
לובלין Lublinתרפ"גטורנהיים, עקיבא מאיר בן יששכר דוב הכהןתהלים <דברי העם>

ניו יורקתשל"דטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאתהלים <תהלות יואל>
סוליבה Svalavaתרס"זטייטלבוים, משה בן צבי הירשתהלים <תפלה למשה> - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתר"היעקב בן יוסף הרופאתהלים <נאוה תהלה>
צפת Safedתקצ"גישראל בן משהתהלים <באורי זהר ,מצודת ציון>

חמ"דתשע"דכהן, מיכאלתהלים <ברכת משה>
פיוטרקוב Piotrkowתרע"א - תרפ"חכהנא-שפירא, משה נתןתהלים <שמן למאור> - 3 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרנ"טלאנדא, יהודה בן חייםתהלים <דגלי הודיה והמצוה, ממתקי יהודה>
ירושלים Jerusalemתרפ"זלאנדא, יצחק אליהו בן שמואלתהלים <מטע לשם>

בני ברקתשס"דליבוביץ, יהודה זאבתהלים <מנחת יהודה>
ניו יורקתשע"ולנדסברג, משהתהלים <דברי משה>

תשנ"במאזוז, שושן בן כמוסתהלים <שושנים לדוד>
סט. לואיס St. Louisתרצ"גמגיד, בנימין מאיר בן אלחנןתהלים <נחלת בנימין>

ירושליםתשמ"גמושקוביץ, ברוך צבי בן דוד הכהןתהלים <לדוד ברוך> - 7 כר'
וינה Viennaתרכ"גמשה בן גרשון מזאלשיןתהלים <משפט צדק>

וילנה Vilnaתרפ"טמשה בן גרשון מזאלשיןתהלים <של"ה, משפט צדק>
ירושליםתשל"טסופר, זוסמאן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלתהלים <ילקוט אליעזר>

ברטיסלבהBratislavaתרנ"זסופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלתהלים <שערי חיים> - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"הסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירתהלים <קרבן תודה>

ירושליםתשכ"וסעדיה בן יוסף גאוןתהלים <רס"ג>
ורשה Warsawתרכ"בספורנו, עובדיה בן יעקבתהלים <ספורנו>

אונגור Uzhgorodתרפ"זספרין, אליעזר צבי בן יצחק אייזיק יהודה יחיאלתהלים <בן ביתי>
ירושלים Jerusalemתשכ"בעבאדי, מרדכי בן יעקבתהלים <נעים זמירות>
ונציה Veniceש"טעטיה, שלמה בן שם-טובתהלים <שלמה עטיה>



פיוטרקוב Piotrkowתרפ"דפינקלשטיין, פינחס בן אברהם - הורוויץ, שמואל שתהלים <ליקוטי אורות, פנים יפות>
מינסקתקס"טפנחס בן יהודה מפלוצקתהלים <מדרש חכמים>

בילוגריי - ישראלתרצ"ז - תשל"ופרלוב, שלמה חיים בן יעקבתהלים <מקדש שלמה> - 2 כר'
חמ"דתשס"הצדוק, דניאל בן שלוםתהלים <מבחר מדרשי חז"ל>

ישראלתשנ"זצובירי, יוסף בן יעקב - עמיאל, משה בן יחיאתהלים <מסורת מדוייקת - אוצרות מלכים>
אשדודתשע"אצינץ, אריה ליב בן משהתהלים <פניני מהרא"ל>

אופן Ofenתרכ"גקוטיינר חיים בן דודתהלים <תרועת מלך, חבל נעים, פי' מהרש"א>
ליוורנו Livornoתרצ"זקושטא, ישראלתהלים <עם ביאור לתלמידים> - 2 כר'

נפולירמ"זקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)תהלים <רד"ק> - 2 כר'
חש"דקניג, נתן צביתהלים <נועם ורצון>

תל אביבתשס"ארוז'ין סאדיגוראתהלים <תהלה למלך>
קניגסברג Koenigsbergתר"כרוזנטאל, שמעיה בן מאירתהלים <ערוגות הבשם ובאר מים>

ירושליםתשע"הרוזנר, שלמהתהלים <נדבות פי>
סיגט Sighetתרמ"טרוטשטיין, מרדכי בן יעקב זאבתהלים <שערי פרנסה טובה>

ניו יורקתשס"חשווארץ, אברהם יהודה אריה ליב בן פינחס זתהלים <קול אריה>
ניו יורקתשמ"גשוורץ, אשר לעמלתהלים <מאשר שמנה>

זיטאמירתרל"גשטרנברג, שמואל זנוויל בן יוסףתהלים <זמרת יה>
נתניהתשס"גשלוש, דוד חייםתהלים <מכתם לדוד>

וינה Viennaתקע"ושמואל בן מאיר (רשב"ם). מיוחס לותהלים <רשב"ם> - מזויף
ווילנאשניידר, זעליג יוסףתהלים <תרגום מחורז ביידיש>

בני ברקתשל"דשפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשתהלים <תפלות חיים ושלום>
ניו יורקתשמ"זשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובתהלים <אגרא דהלולי>

המבורג Hamburgשמ"ותנ"ך. שמ"ו. המבורגתהלים <עם אותיות הכינויים חלולות>
נאפולירנ"אתהלים איובתהלים איוב משלי

ירושליםתשע"זגולן, נירתהלים באתי לגני,  עם צירופי ע"ב שמות
אלעדתש"עאהרונוב, חיים בן אברהם הכהן - אזכרי, אלעזרתהלים המבואר אברכך בחיי, פירוש החרדים

בני ברקתשס"אגרוס, שלום יהודהתהלים המבואר עם פירוש תהלות שלום
מודיעין עיליתתשס"גגולדשמידט, שמואל חייםתהלים המפואר <עטרת תהלים>

בני ברקתשנ"בדיסקין, אברהםתהלים המפורש
אשדודתשס"דמוסקוביץ, נפתלי אשר ישעיהו בן יחיאל מיכלתהלים המפורש - נפש חיה

לייקוואדתשע"דיאקובוביץ, יצחק יהודהתהלים הערוך
שלוניקי Salonikaתרנ"חתנ"ך. תרנ"ח. שלוניקיתהלים לשון אי לאדינו

שפירא, נתן נטע בן שלמהתהלים מגלה עמוקות  ע"פ פרישת שלום, לדוד שלום
אלעדתשע"ואלמליח, יצחקתהלים מפורש

ירושליםתשע"בשורץ, מאיר בן אהרןתהלים מתוק מדבש



פרנקפורט דמיןתרפ"דהירש, שמשון בן רפאלתהלים מתורגם ומבואר (רש"ר הירש) - בגרמנית
בני ברקתשס"הקורח, פנחס בן יוסףתהלים נאוה תהלה - 2 כר'

דולבחש"דליקוט פסוקים מספר תהליםתהלים נכח פני ה'
הוד השרוןתשע"גאלמגור, ישראלתהלים נפש זכריה <שימוש תהלים הקדמון>

ניו  יורקתשמ"הלאנגר, יעקב מנחםתהלים ע"פ אדמור"י רדומסק
ירושלים Jerusalemתשע"הפינחס בן יהודה מפולוצקתהלים ע"פ מדרש חכמים
ירושליםתשס"ואשכנזי, ניסים אברהם בן רפאלתהלים ע"פ נאה להודות

ירושליםתשס"וזביחי, פנחס בן רפאל (עורך)תהלים עטרת פז לרבינו החיד"א <ליקוטי תהלים>
ניו יורק New Yorkתשי"גסיימונס, יהושע בן אריה הכהןתהלים עם באור יהושע

בני ברקתשנ"זדיין, נסים בן שלמהתהלים עם ביאור שי מלכים
ירושליםתשס"אדוויק, משה בן דוד הכהןתהלים עם הספר קנה המדה <מכון הכתב>

ירושלים Jeruasalemתשכ"טלבנון, אליהו יהושעתהלים עם ילקוט לענקים
ניו יורקתשכ"הברסלבר, יעקב בן אברהם יצחק הלויתהלים עם ליקוטי קודש

ירושליםתשע"בכהן, דודתהלים עם ע"ב שמות הקודש <מטע לשם - לקט דוד- ש
בני ברקתש"סמאזוז, מאירתהלים עם פירוש אמת קנה

ג'רבה Djerbaתש"יבוכבזא, יצחק חי בן גבריאל כמוסתהלים עם פירוש ברכה ותהלה
איזנהש"ג]קמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)תהלים עם פירוש הרד"ק

בני ברקתשנ"דשפירא, אהרן בן יצחק אייזיקתהלים עם פירוש זמירות ישראל
בני ברקתשס"גקורח, שלמה בן יחיאתהלים עם פירוש חיי ברכה
ניו יורק Ney Yorkתשי"גשניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנאתהלים עם פירוש יהל אור

באר שבעתשנ"דחורי, חייםתהלים עם פירוש ימצא חיים
ירושליםחש"דתנ"ך. ירושליםתהלים עם פירוש מקור חיים

סטו מרה Satu Mareתרפ"זגרינוואלד, יהודה בן יהושעתהלים עם פירוש עוללות יהודה
קרית ספרתשנ"זבן שושן, יצחק בן יוסף (עורך ומפרש)תהלים עם פירוש רבינו יונה החסיד מגירונדי זצ"ל

בולוניה Bolognaרל"זקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)תהלים עם פירוש רד"ק
ירושליםתשמ"הדיין, אברהם בן ישעיהתהלים עם פירוש שיר חדש
ירושליםתשל"זיולס, יעקב צבי בן נפתליתהלים עם פירוש שמן ששון

בודפסטתרצ"דתנ"ך. תרצ"ד. בודפסתהלים עם פירוש שערי הישר
ירושליםתשס"חרוט, אהרן בן שמואל יעקבתהלים עם פירוש תהלות אהרן

בני ברק Bene Berakתשי"טתנ"ך. תשי"ט. בני ברקתהלים עם פירושים מרבה"ק מאלכסנדר
אשדודתש"פלוי יצחק בן מאיר מברדיטשובתהלים עם פניני קדושת לוי

וינהתרמ"גבוכארי, בנימין כהןתהלים עם תרגום פרסי
אלעדתשע"טצברי, יוסף בן דודתהלים רצון מלכים - אוצרות חכמי תימן

יבנהתשנ"אאביחצירא, יעקב בן מסעודתהלים - תפארת יעקב
לבובתרל"טאוסטרר, משהתהלים - דרש משה



בני ברקחש"דבערנפלד, יצחק צבי (מלקט)תהלים - חתם סופר
פיעטרקוב - וארשאתרע"גיעבץ, יוסף מאיר (מפרש)תהלים  - ליקוטי דוד, תפלות דוד

בני ברקתשע"אסיטיון, אליהותהלים - תפילת השבים
בני ברקתשנ"הברינער, צביתהלת חיים - 2 כר'
אשקלוןתשנ"הכהן, בן-ציון יהונתן בן יעקבתהלת ציון - תהלים

ירושליםתשס"טפרץ, יוסף בן יעקבתהלתו בפי
ירושליםתשע"חבן נאים, חיים משהתו חיים
ניו יורקתרפ"חקורן, חיים בן יעקבתו חיים

ורשה Warsawתרנ"הבריסקין, יהושע בן חיים ישראלתו יהושע - 2 כר'
קרוטושין Krotoszynתר"ללאנדסברג, שלמה זלמן בן יוסףתואר פני שלמה

חמ''דחש''דבעילום שםתובנות מדברי חז''ל
ירושליםתשע"הבן חיים, אברהם בן דודתודיעיני אורח חיים - 2 כר'
ירושליםתשנ"חביבאס, שמואל בן אברהםתודיעני ארח חיים - 2 כר'
ירושליםתשס"ומכון אור שרהתודיעני ארח חיים - 6 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"הממו, חיים יוסףתודיעני חיים - 2 כר'
ירושליםתשנ"א - תשנ"בעלון לשבת קודשתודעה - 6 כר'

תשנ"דקיצור הלכות בעניני שביעיתתודעת השמיטה
בני ברקתשס"זנויבירט, אהרן אלחנן בן יוסףתודת חגיגה
בני ברק Bene Berakתשע"ובעילום שםתודת חיים
בני ברקתשס"הששון, ניסיםתודת חיים
ניו יורקתשנ"חבאב"ד, משה יהודה לייבושתודת משה

בני ברקתשנ"טקוסובסקי שחור, דוד שלמה בן יצחק אברהםתודת שלמה - 6 כר'
ונציה Veniceתק"אתודת שלמיםתודת שלמים

ירושלים Jerusalemתשי"גוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודתוי חן
ירושליםתשנ"בשיק, אליעזר שלמהתוך הנחל - 8 כר'

ונציה - ניו יורקשנ"ג - תשנ"חמשה בן עזראתוכחה לה"ר משה ן' עזרא
לונדון Londonתקל"הלוויזון, מרדכי גומפל בן יהודה ליב הלויתוכחה מגולה
ליוורנו Livornoתרל"אאזוביב, סעדיה בן נהוראיתוכחות מוסר
קושטא Istanbulתצ"העזרא בן יחזקאל הבבליתוכחות מוסר
ליקווד - ירושליםתשע"ושיינברג, חיים פינחס בן יעקב יצחקתוכחות מוסר

ירושליםתשל"חפאלאג'י, חיים בן יעקבתוכחת חיים <מהדורה חדשה> - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"זאלפרשטיין, בנימין חיים בן יוסףתוכחת חיים
וילנה Vilnaתרנ"זדרשן, משה יצחק בן נוחתוכחת חיים
ירושלים Jeruasalemתשמ"בדרשן, משה יצחקתוכחת חיים
ארצות הברית United Sתרפ"דסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירתוכחת חיים



שלוניקי Salonikaת"ר - תרל"דפאלאג'י, חיים בן יעקבתוכחת חיים - 3 כר'
בני ברקרובינסון, גרשוןתוכחת חיים - 2 כר'

קולומיה Kolomyyaתר"נליכטנשטיין, הילל בן ברוך בנדטתוכחת מגולה
ניו יורק New Yorkתרע"זציימאן, יוסף יוזפאתוכחת מגולה
מינץ Mainzתרל"ורבינוביץ, צבי הירש בן יצחק אלחנןתוכחת מגולה

בית שמשתשע"חאירגאס, יוסף בן עמנואלתוכחת מגולה, הצד נחש <מהדורה חדשה>
לונדון Londonתע"האירגאס, יוסף בן עמנואלתוכחת מגולה, הצד נחש

המבורג Hamburgתקמ"דלוויזון, מרדכי גומפל בן יהודה ליב הלויתוכחת מגילה
ירושליםתשל"במשי זהב, אברהםתוכחת מוסר למהרש"א

ניו יורקתשס"ברויטבלט, אליעזר פלטיאל בן יהושע אשרתוכחת מוסר ע"פ יד אליעזר
ניו יורקתשס"ברויטבלאט, אליעזר פלטיאלתוכחת מוסר עם פירוש יד אליעזר

ירושליםתשכ"טכהן, יעקב מרדכי בן מיכל יוסףתוכחת מוסר
לבובתר"יספר מוסר. תר"יתוכחת מוסר

וינה Viennaתרל"ברייפמאן, יעקב בן צבי הירשתולדות אבי משפחת רפאפורט
קלינורדין Kleinwardeתרצ"חרוזנפלד, אברהם יצחק בן עזריאלתולדות אברהם יצחק

ירושליםתש"מאבוחצירא, אברהם בן יצחקתולדות אברהם
רמלהתשפ"באביחצירא, אברהםתולדות אברהם
פרמישלה Przemyslתרמ"באייזנברג, אברהם בן יצחקתולדות אברהם

אלעדתשע"בבורוכוב, אורןתולדות אברהם - 4 כר'
ורשה Warsawתרמ"גברודא, אברהם בן שאולתולדות אברהם - 2 כר'

ורשה Warsawתרל"הרבינוביץ, בנימין דוד בן יצחקתולדות אברהם
ירושליםתשע"ויחזקאל פייבל בן זאב וולףתולדות אדם <המהדורה המקוצרת - מהדורה חדשה>

לבוב Lvovתרל"אירוחם בן משולם - קליין, ראובן חייםתולדות אדם וחוה <שנות חיים>
קושטא Istanbulרע"וירוחם בן משולםתולדות אדם וחוה <דפו"ר>

קופיסט Kopysתקס"חירוחם בן משולםתולדות אדם וחוה - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתש"דאלגאזי, שמואל בן יצחקתולדות אדם
ירושלים Jerusalemתר"האשכנזי, משה דוד בן אשר אנשילתולדות אדם
אמשטרדםחש"דגאלינה, משה בן אליהותולדות אדם
לבוב Lvovתרע"במרגליות, ראובן בן משהתולדות אדם
הומבורג Homburgת"קמשה בן נחמן (רמב"ן)תולדות אדם

זולקוה Zholkvaתרל"גשור, יצחק אייזיק בן מאירתולדות אדם - 2 כר'
זולקוה Zholkvaת"ףתולדות אדם. ת"ףתולדות אדם
פרנקפורט דמין Frankתצ"ותולדות אדם. תצ"ותולדות אדם
לבוב Lvovתרל"בתולדות אדם. תרל"בתולדות אדם

צפתתשס"חפירירה, אהרן רפאל חיים משה בן יצחקתולדות אהרן ומשה <מהדורת עלי עין>



ירושלים Jerusalemתר"לפירירה, אהרן רפאל חיים משה בן יצחקתולדות אהרן ומשה
ירושליםתש"סלייפער, אהרן משה מחוסטתולדות אהרן משה

לבוב Lvovתרכ"האהרן מזיטומירתולדות אהרן - 2 כר'
מודיעין עיליתתש"פאטיאס, אהרן בן מכלוףתולדות אהרן - 2 כר'
ירושליםתשנ"בבלום, מרדכי הכהןתולדות אהרן - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"חוינוגרד, פנחס מרדכי בן אהרןתולדות אהרן
ירושליםתשע"גפרידמן, אהרן בן מנחם נחוםתולדות אהרן - מועדים וזמנים

ירושליםתשע"גרבינוביץ, דב בערתולדות אהרן - תולדות אדמו"ר מבויאן טשערנוביץ
ירושליםתשל"המשי זהב, אברהםתולדות אור החיים

ירושליםתשע"הפרומקין, אריה ליב בן שמואלתולדות אליהו <מהדורה חדשה>
ליפציג Leipzigתרט"זבובר, שלמה בן ישעיה אברהם הלויתולדות אליהו התשבי

ירושלים Jerusalemתרצ"גילוז, יוסף חיים בן אליהותולדות אליהו
הרצליה Herzliyyahתרצ"זפרומקין, אריה ליב בן שמואלתולדות אליהו - 2 כר'
ירושליםתש"עכוללים תולדות אלעזרתולדות אלעזר - א
ברלין Berlinתרמ"דלאנדסהוט, אליעזר ליזר בן מאירתולדות אנשי השם
אורדיאה מרה Oradea Mתש"דברוין, חנניה יום טוב ליפא בן ישראל ברוךתולדות אנשי מופת
ורשה Warsawתרל"האפרתי, דוד טבלי בן אברהםתולדות אנשי שם
ניו יורק New Yorkתש"יראנד, אשר זלקא בן שמואל צבי הכהןתולדות אנשי שם
ארה"בתרצ"טראקער, יהושעתולדות אנשי שם

בני ברקתש"פאברהמס, אריה ליב בן אברהםתולדות אריה
ניו יורקתשע"השמילאוויטש, מאיר יצחקתולדות אש

ירושליםתשס"אפראנק, תנחוםתולדות בית ה' בוואלאז'ין - א-ב
יוהנסבורג, אפריקה הדתש"ד - תשי"בגד, חיים יוסף איסר בן יצחק אריה הלויתולדות בית יוסף - 2 כר'

ניו יורקתשנ"זארנרייך, יואל זיסמן - ארנרייך, נפתליתולדות בית נפתלי
ירושלים Jerusalemתש"ישוחט, עזריאל בן אהרן דובתולדות בית שני

ברטיסלבה Bratislavaתרמ"זדאנון, אברהם בן יוסף שמואלתולדות בני אברהם
פודגורזה Podgorzeתר"סתולדות בני יהונתןתולדות בני יהונתן

קרקוב Cracowתרס"אאשכנזי, יצחק רפאלתולדות בני ישראל (באיטליה)
מונקץ' Mukachevoתר"צגרוס, חיים יששכר דוב בן בנימין צביתולדות בנימין

ירושליםתשנ"וסורסקי, אהרןתולדות בעל ויחי יוסף מפאפא - 2 כר'
אודסה Odessaתרנ"דליבקובסקי, שמחה בן בצלאלתולדות בצלאל

כפר חב"דתשס"חגוראריה, אליהו יוחנן בן נתןתולדות ברוך מרדכי
טולצ'וה Tolcsvaתרע"אשווארץ, שמואל בן נפתלי הכהןתולדות גאוני הגר

סיגט Sighetתרס"חגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבתולדות גדולי הדור <בית יהונתן>
ירושליםתשמ"גקנביל, שבח בן אליעזר ליפמאןתולדות גדולי הוראה - 2 כר'



שיקאגו Chicagoתשי"זסנדר, יצחק אייזיק בן משה אהרןתולדות גדולי ירושלים - 2 כר'
מרגיטה Marghitaתש"גברוין, חנניה יום טוב ליפא בן ישראל ברוךתולדות גדולי ישראל אנשי ש"ם

פרנקפורט דמין Frankfתרע"הלוינשטיין, לאופולד יהודה ליבתולדות גדולי ישראל באיטליה - מפתח וקטלוג
טריסטה Triesteתרי"גגירונדי, מרדכי שמואל בן בן-ציון אריהתולדות גדולי ישראל וגאוני איטליאה

מונקץ' Mukachevoתרס"דהאלפרט, ישראל יעקבתולדות גדולי ישראל
מץ Metzתקפ"חכרמולי, אליקים בן דודתולדות גדולי ישראל

ירושליםתשכ"חקלפהולץ, ישראל יעקבתולדות גדולי ישראל - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ורוזנבלאט, משולם זישא בן שמואל נחתולדות גדולי ישראל
ירושלם,תש"ךרפאפורט, שלמה יהודה ליב בן אהרן חיים הכהןתולדות גדולי ישראל
ירושלים Jerusalemתרע"דצורי, יעקב שמואלתולדות דרכי הלמוד

ירושלים,תשי"דקלויזנר, ישראל בן חיים שבתיתולדות האגודה נס ציונה בוולוז'ין
ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןתולדות האדם

תל אביבתשי"ברות, ססילתולדות האנוסים
ירושליםתשל"דוינשטוק, יצחק שמואל בן משה יאירתולדות האר"י הקדוש

ירושליםתשכ"זבניהו, מאירתולדות האר"י
ורשה Warsawתר"א-תרי"טשיינהאק, יוסף בן בנימין דובתולדות הארץ - 3 כר'

ירושליםתשס"וספר זכרוןתולדות האש
דרוהוביץ' Drogobychתר"סאפפלבוים, אבא בן פתחיה חיים יעקבתולדות הג' ר' יהודה מוסקאטו

וילנהתרע"זלונסקי, חיים חייקלתולדות הגאון הצדיק מרן ר' מרדכי וויצעל
בודפסט Budapestתרפ"בדושינסקי, יעקב קופל בן דוב ברתולדות הגאון ר' דוד אופנהיימער זצ"ל

ברסלאו Breslauתרצ"חאייזנר, אברהם אבא בן דוב ברישתולדות הגאון ר' דוד לידא זללה"ה
ורשה Warsawתרס"בגולדברג, משה יהודה ליב בן יצחק אליעזרתולדות הגאון ר' חיים יהודה ליב

ירושלים Jeruasalemתשנ"טקאהן, אבינועםתולדות הגדול בדורו
סט. לואיס St. Louisתרע"ט - תרפ"אבריל, חיים יצחק בן אברהםתולדות הגדולים - 2 כר'

ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןתולדות הגה"צ ר' שמשון רפאל הירש זצ"ל
לנדוי, בצלאל (מתוך ספרו)תולדות הגר"א
תולדות הדורות

בני ברקתשנ"טפדר, שמעוןתולדות הדורות - 3 כר'
צפתתשכ"בהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלתולדות הדפוס בצפת

אנטורפן Antwerpתרצ"הפרידברג, חיים דוב בריש בן אברהם מאיר הלויתולדות הדפוס העברי באירופה א
אנטורפן Antwerpתרצ"זפרידברג, חיים דוב בריש בן אברהם מאיר הלויתולדות הדפוס העברי באירופה ב

תל אביב Tel Avivתשט"זפרידברג, חיים דוב בריש בן אברהם מאיר הלויתולדות הדפוס העברי במדינות איטליה
תל אביב Tel Avivתש"יפרידברג, חיים דוב בריש בן אברהם מאיר הלויתולדות הדפוס העברי בפולניה

פריס Parisתרע"דצורי, יעקב שמואלתולדות הדרומים
תולדות הועד הכללי כנסת ישראל (רמבעה"ן) ירושלים



ירושליםתשנ"טעקשטיין, שמעון אריה ליב בן יחזקאל חייםתולדות החבי"ף <רבי חיים פאלאג'י>
בני ברקתשכ"זסורסקי, אהרןתולדות החינוך התורתי

ירושלים1977מוריס, נתןתולדות החינוך של עם ישראל - 3 כר'
ורשה Warsawתרס"אפלוט, אליעזר בן יעקבתולדות החכם השלם ר' שאול הלוי מורטירא

ירושליםחש"דהלחמי, מאיר בן דודתולדות החסידות בארץ ישראל - 2 כר'
תל אביבתש"ישצ'רנסקי, מאירתולדות החסידות ותורתה - א

תל אביב,תשי"ט,אלפסי, יצחק בן ישראלתולדות החסידות
קרקוב Cracowתרנ"אמאלר, מנחם אליעזר בן יצחק אשרתולדות החסידים <צוואת רבי יהודה החסיד עם פירוש ד

ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןתולדות החתם סופר ותקופתו
ורשה Warsawתרס"ברייזין, מרדכי זאב בן אהרן שלמהתולדות היהודים באמיריקה

יפו Jaffaתרפ"ארבינוביץ, אלכסנדר זיסקינד בן צבי הירשתולדות היהודים בארץ ישראל
תל אביב Tel Avivתשי"ג-תשט"זאלון, גדליהו בן נחמןתולדות היהודים בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד

ירושליםתשכ"הסימונסון, שלמהתולדות היהודים בדוכסות מנטובה - 2 כר'
תל אביבתשנ"זשפיגל, יהודה בן משה יוסףתולדות היהודים ברוסיה הקרפטית

וילנה Vilnaתרס"ד - תרע"גשאבאד, אברהם חיים בן שמואל צביתולדות הימים
תל אביבתשכ"זוילנסקי, משהתולדות היצירה הישראלית

תל אביב Tel Avivתרצ"הקליין, שמואל בן אברהם צביתולדות הישוב היהודי בארץ-ישראל
בני ברקתשס"דמקובר, מנחם אבינועםתולדות הישמח ישראל - 2 כר'

לובלין Lublinתרפ"דאונגר, שמואלתולדות הכהן
ניו יורק New Yorkתרצ"גגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבתולדות הכהנים הגדולים

תל אביב Tel Avivתרצ"ה-תרצ"ושיפר, יצחק בן משהתולדות הכלכלה היהודית - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"דאפשטיין, אריה ליב בן עזריאלתולדות הכתובה בישראל

ניו יורקתשס"הליכטנשטיין, יעקב הלל בן יקותיאלתולדות הלל
ירושליםתשס"זזינגר,יצחק פסחתולדות המבי"ט וספריו
בני ברקתשכ"והלברשטאם, חכם צביתולדות המגיד מקאזניץ

ירושליםתשל"גמשי זהב, אברהםתולדות המהרש"א
ירושלים Jerusalemתרפ"זמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןתולדות המזרחי

ניו יורקתשנ"ואמסעל, אליהותולדות המנחת חינוך
ירושלים Jerusalemתר"פמאירס, אליהותולדות המשכן ובתי המקדש בירושלים

ברטיסלבה Bratislavaתרמ"באופנהיים, חיים בן דוב ברתולדות המשנה
ירושלים Jerusalemתרצ"טגולאק, יהודה ליב אשר בן שניאור זלמן הלויתולדות המשפט בישראל - החיוב ושעבודיו

ברלין Berlinתרפ"דאידלסון, אברהם צבי בן יהודהתולדות הנגינה העברית
ניו יורק New Yorkתשי"אהריס, חיים בן צביתולדות הנגינה והחזנות בישראל

ורשה Warsawתרנ"טברומברג, ישראל משה בן יהודהתולדות הנפלאות
תל אביב Tel Avivתש"גנריה, משה צבי בן פתחיהתולדות הנצי"ב



ירושלים,תש"ההאברמאן, אברהם מאיר בן אורי פייבלתולדות הספר העברי
תל אביב Tel Avivתרצ"זהר, שמואל בן משה גרשוןתולדות הספרות התלמודית - א

ורשה Warsawתרפ"בחונס, שמעון משה בן גדליהותולדות הפוסקים
תל אביב Tel Avivתש"חתולדות הפיוט בישראלתולדות הפיוט בישראל
רמת גןתש"להברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלתולדות הפיוט והשירה

וילנה Vilnaתרצ"חקלויזנר, ישראל בן חיים שבתיתולדות הקהלה העברית בוילנה
חדרהתשל"ושוורץ, יהודהתולדות הקהלות בטרנסילבניה

לבוב Lvovתר"ןשמרלר, אליהו צבי בן ישראלתולדות הראב"ד
ליק Lyckתרל"אלוי, יצחק ברוך בן שלמה משהתולדות הרב הגדול יצחק לאמפרונטי

ירושלים Jerusalemתש"טבן יעקב, אברהם יהודה בן יעקב אהרןתולדות הרב עבדאללה סומך
ירושליםתשל"גחוזה, סעדיה בן יפתתולדות הרב שלום שבזי - 2 כר'

ירושליםתשע"דמכון מורשת רבני גרוזיהתולדות הרבנים דברשווילי
ירושליםתרצ"המרכוס, סימוןתולדות הרבנים למשפחת ישראל מרודוס

ירושליםתשע"אמכון פרי הארץתולדות הרה"ק בעל פרי הארץ וממשיכי דרכו
ירושלים Jerusalemתשי"טקאליש, צבי אלימלך בן חייםתולדות התניא

ישראלחש"דלאפארוסז, א מתולדות התרבות - מגילות ים המלח
ירושליםתשמ"גקליין, צביתולדות ודרכים
סטו מרה Satu Mareתרצ"אליכטנשטיין, חיים יעקב בן ברוך בנדיטתולדות וזכרונות

בני ברקתש"נשטיינר, טוביה יואלתולדות וחידושי רבי מנחם כץ פרוסטיץ - 3 כר'
ג'רבה Djerbaת"שהכהן, משהתולדות ומדות
ירושלים Jerusalemתרפ"ט - תרצ"הפראנק, זאב בן יהודה ליבתולדות זאב

ישראלתשמ"חפראנק, חיים שרגא פייבילתולדות זאב - 3 כר'
ניו יורקתשמ"חלוין, שלום דובערתולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית
חמ"דתשס"המחפוד, שגיבתולדות חייו וקורותיו של מהרי"ץ

בני ברקחש"דאזגורי, משה (עליו)תולדות חייו של הצדיק הרב משה אזגורי
ירושליםתשכ"גברוין, חיים מאירתולדות חיים

ירושליםתשנ"הוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודתולדות חכמי הדורות
ירושלים Jerusalemתרפ"ח - תר"צפרומקין, אריה ליב בן שמואלתולדות חכמי ירושלם - 3 כר'

קלוז' Clujתרפ"דגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבתולדות חכמי ישראל
ירושליםתשמ"חטנג'י, יוסף הכהןתולדות חכמי תונס - אנשי שש, תרשיש ואיים

ורשה Warsawתרנ"טפרידלאנד, חנוך בן משה מרדכיתולדות חנוך - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתשי"גפייגלשטוק, אברהם בן שלוםתולדות חת"ם סופר

חמ"דתשע"דדייטש, חנניה יו"ט ליפאתולדות טהרת יום טוב
סטו מרהחש"דטבנקין, משה אהרן בן יהודהתולדות יהודא

חולוןתשל"דהררי, יוסףתולדות יהודי אל מגרב



תל אביבתשל"אטג'ר, נסיםתולדות יהודי בוכארה
ירושלים Jeruasalemתשס"גוינברגר -כרמלי, משהתולדות יהודי טרנסילבניה

ירושליםתשל"טשטאל, אברהםתולדות יהודי מרוקו
ירושלים Jeruasalemתשכ"ומזרחי, חנינאתולדות יהודי פרס ומשורריהם

תל אביבתשכ"אבית-הלוי, ישראל דוד בן יצחק מאירתולדות יהודי קאליש
קדומיםתשס"ופרי, יוסףתולדות יהודי תוניסיה

ירושליםתש"םלקט סופרים וחכמיםתולדות יהודי תימן - מכתביהם
וילנה Vilnaתרכ"והלר, יהושע בן אהרןתולדות יהושע - 4 כר'

ירושליםתש"סליהמן, יוסף צבי בן משה בנימיןתולדות יוסף צבי
שקלוב Shklovתקנ"זיוסף בן דוב בר מליסקובהתולדות יוסף - 2 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרס"חלאנדא, מתתיהו בן יוסףתולדות יוסף - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"טמנטליק, יוסף יששכר דוב בן ישראל משה הכהןתולדות יוסף
ירושליםתשנ"דפלדמן, אהרון בן יוסףתולדות יוסף

לובלין,תרמ"א,וואגנה, אברהם חיים בן אברהםתולדות יעב"ץ - 2 כר'
לייקוואדתשס"גקאסטרו, יעקב בן אברהם - יאקאבאוויטש, יצחק יתולדות יעקב <עם רשימות בעקב> - 2 כר'

קורץ Koretsתק"מיעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהתולדות יעקב יוסף <דפו"ר> - 2 כר'
ירושליםתש"עיעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהתולדות יעקב יוסף <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"איעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהתולדות יעקב יוסף <מהדורת אייכן> - 3 כר'
בני ברקתשס"ביעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהתולדות יעקב יוסף <מהדורת נחלת צבי> - 2 כר'

וילנה Vilnaתרכ"חבכרך, יוסף בן יעקבתולדות יעקב יוסף - 2 כר'
מזיבוז Medzibezhתקע"זיעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהתולדות יעקב יוסף - 2 כר'

פירט Fuerthתפ"ואיילינבורג, יעקב בן חייםתולדות יעקב
ורשה Warsawתרנ"בבורשטיין, יעקב בן ישראל צביתולדות יעקב

פתח תקוהתשע"טגרוזמן, מאיר צביתולדות יעקב - אדמור"י הוסיאטין
לונדון Londonתרע"חדושינסקי, יעקב קאפלתולדות יעקב

לבוב Lvovתרנ"גדי אלבה, יעקבתולדות יעקב - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתקכ"בווארשאנו, חיים יעקב בן יוסףתולדות יעקב
לבוב Lvovתרכ"ביעקב אריה בן מרדכיתולדות יעקב
וילנה Vilnaתרס"זכהנא, יעקב זאב בן אברהםתולדות יעקב
ירושלים Jerusalemתרכ"הקאסטרו, יעקב בן אברהםתולדות יעקב
בני ברקתשנ"הקנייבסקי, אברהם ישעיהו בהגרשי"חתולדות יעקב
מונקץ' Mukachevoתרס"חראבין, יעקב בן אהרןתולדות יעקב

ירושלים Jeruasalemתשע"טיצחק בן מרדכי דב מנעשכיזתולדות יצחק <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתרל"ט - תרמ"הכהנא, יצחק בן יהודה ליבתולדות יצחק א -ב
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"גמורגנשטרן, יצחק איזיק בן יהונתןתולדות יצחק אחרון



נתניהתשנ"וכ"ץ, יצחק בן אברהםתולדות יצחק בן אברהם <מהדורה חדשה>
פרנקפורט דאודר Frankתנ"אכ"ץ, יצחק בן אברהםתולדות יצחק בן אברהם

ירושליםתשכ"ואביחצירא, יצחקתולדות יצחק
לונדוןתשמ"דאלוני, זלמן יוסף בן יצחקתולדות יצחק
ירושליםתש"סאמסיל, יצחקתולדות יצחק

בני ברקתשמ"טבן שושן, יצחק בן יוסףתולדות יצחק - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשפ"אבנדיקט, שלמה זלמןתולדות יצחק
ג'רבהתרצ"ודידי, שלום בנימין בן יצחקתולדות יצחק
לבוב Lvovתרכ"והורוויץ, יצחק בן משולם יששכר הלויתולדות יצחק

בני ברקתשנ"וווייס, יצחק אייזיק בן אברהםתולדות יצחק  - דברי יצחק
באר שבעתשע"גויספיש, מרדכי יצחקתולדות יצחק - 4 כר'

ירושליםתשנ"דזרי, משה הלל בן דודתולדות יצחק
ליוורנו Livornoתקכ"בחדאד, יצחקתולדות יצחק - 3 כר'

בני ברקתשס"זחן, יצחק בן עובדיהתולדות יצחק - א
תוניס,אחר תרפ"ח]יצחק בן ישועה הכהןתולדות יצחק

ירושלים Jeruasalemתשס"איצחק בן מרדכי דב מנעשכיזתולדות יצחק - תהלים
בילגורי Bilgorajתרס"טיצחק בן מרדכי מנעשכיזתולדות יצחק

בני ברקתשס"הכולל תולדות יצחקתולדות יצחק - 3 כר'
ורשה Warsawתרנ"זליפשיץ, יעקב בן אליעזר ליפמאן הלויתולדות יצחק
ניו יורקתשמ"חמתיבתא בית יצחק דסקוויראתולדות יצחק

ניו יורק New Yorkתרפ"הסאדין, יצחק בן קלונימוס קלמןתולדות יצחק - 2 כר'
ירושליםתשנ"גפחימא, ישראל אריה בן יצחקתולדות יצחק - 3 כר'

קידן Kedainiaiתרצ"זקאדישוויץ, קלמן יצחק בן פסח מרדכיתולדות יצחק
מנטובה Mantuaשי"ח - שי"טקארו, יצחק בן יוסףתולדות יצחק - 3 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"טרבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוך פינחסתולדות יצחק
בני ברקתשל"הרצאבי, יצחק בן ניסיםתולדות יצחק
ירושלים Jeruasalemחש"דשטיינר, יצחקתולדות יצחק
ירושליםתשס"השפירא, יצחק בן מרדכיתולדות יצחק
ירושליםתשע"גקובץ כולל תולדות ישורוןתולדות ישורון
קרקוב Cracowתרנ"בקארפי, יששכר חייםתולדות ישחק

פיוטרקוב Piotrkowתרס"חאובצינסקי, לוי בן דובר יונהתולדות ישיבת היהודים בקורלאנד
ניו יורקתשע"בגינצלר, זאב וולף בן ישראלתולדות ישראל <מהדרוה חדשה>

תל אביבחש"דשפיגל, יהודה בן משה יוסףתולדות ישראל והתפתחות החסידות ברוסיה הקרפטית
ירושלים Jerusalemתש"זשכטר, יעקב מאיר בן ישראלתולדות ישראל ימות עולם

ניו יורק New Yorkתרצ"ולווינזון, יעקב בן יהודהתולדות ישראל רוקח



תל אביבתשל"הבקמייסטר, ישראל בן משה חייםתולדות ישראל
ניו יורקתשכ"וגינצלר, זאב וולף בן ישראלתולדות ישראל - 2 כר'

תל אביב Tel Avivתרצ"ב - תרצ"ויעבץ, זאב בן זוסמאןתולדות ישראל - 14 כר'
ניו יורק New Yorkתרנ"בפרידמאן, דוב אריה בן טוביה מיכלתולדות ישרון

ניו יורקתשע"וווינקלער, מרדכי ליב (אודותיו)תולדות לבושי מרדכי
וילנהתר"נמילר, ישראל דודתולדות מאנטעפיורי
תל אביבתשס"זאלפסי, יצחקתולדות מהרא"ל צינץ

קרקוב Cracowתרנ"גווטשטיין, פייבל הירשתולדות מהרח"ן
ירושליםתרצ"הלוין, אריה בן בנימין בינושתולדות מחבר ספרי לשם שבו ואחלמה ר' שלמה אליאש
ורשה Warsawתרפ"ג - תרצ"גיוסף בן מתתיהו הכהןתולדות מלחמת היהודים עם הרומאים <כתבי יוסף בן מ

פיוטרקוב Piotrkowתרע"גמילר, ישראל דוד בן י מתולדות מנחם - 2 כר'
ירושליםתש"פשבתאי (שני), יוסףתולדות מנחם

ורשה Warsawתרנ"טברנפלד, שמעון בן משהתולדות מסעי הצלב
חמ"דחש"דוייס, אברהם צבי (אודותיו)תולדות מרן רבינו גאב"ד נוה אחיעזר

לבוב Lvovתרל"טאלמנצי, יוסף בן ברוךתולדות משה חיים לוצאטו
ורשה Warsawתרמ"טרפאפורט, משה בן אוריהתולדות משה

פטרבורג Peterburgתרנ"טמגיד, דוד בן הילל נחתולדות משפחות גינצבורג
קרקוב Cracowתרצ"הורוויץ, צבי הירש בן חיים אריה הלויתולדות משפחת הורוויץ
פרנקפורט דמין Frankfתרע"אפרידברג, חיים דוב בריש בן אברהם מאיר הלויתולדות משפחת הורוויץ

תל אביב Tel Avivתש"וסלונים, מנחם שמואל בן שניאור שלמה זלמןתולדות משפחת הרב מלאדי
ניו יורקתשפ''אלעווי, אפרים משה בן יוסףתולדות משפחת לעווי
ירושליםתשמ"המונק, ברוך פליקסתולדות משפחת מונק

ניו יורקתשפ''אלעווי, אפרים משה בן יוסףתולדות משפחת ניישטיין
באר שבעתשמ"ופצ'יפיצ'י, יהודה מנחם אלפונסותולדות משפחת פצ'יפיצ'י

ירושליםתש"סקרלינסקי, בצלאלתולדות משפחת קרלינסקי לדורותיה
בודפסט Budapestתר"פגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבתולדות משפחת ראזענטהאל

פרנקפורט - בני ברקתרס"א - תשנ"חפרידברג, חיים דוב בריש בן אברהם מאיר הלויתולדות משפחת שור
בני ברקתש"ננוטמאן, נפתלי חיים בן יצחקתולדות נ"ח - 2 כר'
בני ברקתשכ"חבעילום שםתולדות נודע ביהודה

ירושליםתשע"בברכה, אליהו בן דניאלתולדות נח - מצוות ודיני בן נח
חמ"דחש"דוינברג, אלחנן בן שמואלתולדות נח - 4 כר'

קרקוב Cracowשצ"דנח בן פסח מקראקאתולדות נח
ורשה Warsawתק"צנח בן שמעון מליסאתולדות נח

וילנה Vilnaתרמ"ב - תרס"ברבינוביץ, נח בן יחיאל מיכלתולדות נח - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"גאורבאך, שמחה בונם בן חיים ברוך הכהןתולדות נשמה אחת



לונדוןתשכ"גסופר, חייםתולדות סופרים
בני ברקתשע"חגברא, משהתולדות עם ישראל בגלות תימן

ירושליםתש"לאויערבך, משהתולדות עם ישראל - 4 כר'
ירושליםתשס"ארוטנברג,שלמה הכהןתולדות עם עולם - 8 כר'
קניגסברגתרל"ורודקינזון, מיכאל לוי בן אלכסנדרתולדות עמודי החב"ד

ניו יורקתשל"טכץ, אשר אנשילתולדות ערוגת הבשם - 2 כר'
מושב גילתתשס"אמימון, פרץ בן רפאלתולדות פרץ - 5 כר'

ניו יורקתשס"בהורביץ, שמואל צבי מספינקאתולדות צבי - א
ירושלים Jerusalemתשי"זקאליש, צבי אלימלך בן חייםתולדות קדושת לוי

טרנוב (גליציה) Tarnתרפ"טבנט, יעקב אברהם אבריל בן מרדכיתולדות ר' מרדכי בנעט זצללה"ה - 2 כר'
לבוב Lvovתרל"טאלמנצי, יוסף בן ברוךתולדות ר' משה חיים לוצאטו

ירושליםתש"פואנונו, שמעוןתולדות רבותינו שבשאלוניקי ויוון
ירושליםתשע"בלנדאו, בנימיןתולדות רבי אברהם גרינבורג מקז'מארוק זצ"ל

תל אביבתשכ"דהברמן, אברהם מאיר (עורך)תולדות רבי אלעזר הקליר
ירושליםתשכ"וסופר, שמחה בונם דודתולדות רבי זוסמן סופר
ירושלים Jerusalemתשי"גמינצברג, פינחס מנחם ישעיהתולדות רבי חייא ובניו

תל אביב Tel Avivתש"יבית-הלוי, ישראל דוד בן יצחק מאירתולדות רבי חיים אלעזר וואקס
מונקץ' Mukachevoתרפ"טקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןתולדות רבי יהודה החסיד

ניו יורקתשע"ומטוסוב, אליהותולדות רבי משה
לבוב Lvovתרל"אגאסטפריינד, יצחק בן חיים אברהם הלויתולדות רבי עקיבא
תל אביב Tel Avivתרצ"השלמוני, חייםתולדות רבי שכנא

מונקץ' Mukachevoתרצ"חגלב, דוד כהנאתולדות רבינו <רח"א שפירא ממונקאטש>
ירושלים Jerusalemתרפ"טמורגנשטרן, יחיאל מאיר בן צבי הירשתולדות רבינו חזקיה די סילוה זצ"ל

לבוב Lvovתרפ"המרגליות, ראובן בן משהתולדות רבינו חיים ן' עטר
תל אביב Tel Avivתשי"דבית-הלוי, ישראל דוד בן יצחק מאירתולדות רבינו יום-טוב ליפמן העלר
ירושליםתשי"גמושקוביץ, צבי בן זאב מאירתולדות רבינו יחזקאל הלוי לנדא
פיוטרקוב Piotrkowתרס"דווידיסלאבסקי, יהודה אריה ליב בן יעקב יצתולדות רבינו מנחם עזריה מפאנו

ורשה Warsawתרל"הבלייכרודה, אברהם משה בן נפתלי הירשתולדות רבינו עקיבא איגר
ירושליםתשנ"אתולדות רבינו עקיבא יוסף שלזינגרתולדות רבינו עקיבא יוסף שלזינגר

לבוב Lvovתר"צמרגליות, ראובן בן משהתולדות רבנו אברהם מיימוני
חמ"דתק"צתולדות רבנו האי גאוןתולדות רבנו האי גאון

פרג Pragueתרי"גרייפמאן, יעקב בן צבי הירשתולדות רבנו זרחיה הלוי
טבריהתשמ"גהדר, ישעיהתולדות רבנו חיים בן עטר

ירושליםתשכ"חשמוקלר (שפירא), משה שמואלתולדות רבנו חיים מוואלוז'ין - 3 כר'
ווילנא,תרס"טשפירא, משה שמואל בן ישעיהותולדות רבנו חיים מוואלוזין



ירושליםתשנ"טשוורץ, יואל בן אהרןתולדות רבנו משה בן מימון
ירושלים Jerusalemתשי"געמדין, יעקב ישראל בן צביתולדות רבנו צבי הירש אשכנזי

ניו יורקתרפ"וקרמר, משה אליעזר (עליו)תולדות רמ"א קרעמער
קזבלנקה,תש"דבושכילה, יחיאל בן משהתולדות רמב"ה ורשב"י

וילנה Vilnaתרס"זרבינוביץ, שמואל מיכל בן יהודהתולדות ש"ם
רמלהחש"דתולדות שולשלת רבינו יעקב אביחצירא

ירושליםתשס"הקלוגר, יהודה אהרן בן אברהם בנימיןתולדות שלמה - 2 כר'
מישקולץ Miskolcתרצ"חשטיינברגר, שלמה בן ישראל משהתולדות שלמה
מונקץ' Mukachevoתרצ"ודייטש, שמואל חיים בן ישראלתולדות שמואל
צפתחש"דפרידמן, שמואל העשילתולדות שמואל

אויהל Satoraljaujhelתר"צ - תרצ"טקליין, מאיר בן שמואל הלויתולדות שמואל - 3 כר'
ירושליםתשנ"חהורוויץ, שמואל שמלקה בן צבי הירש הלויתולדות שמואל, דברי שמואל, אמרי שמואל - 2 כר'

ורשה Warsawתרמ"דפרלמוטר, אליעזר בן משהתולדות שמים וארץ
ליוורנותקכ"ונחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלתולדות שמשון - 2 כר'

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןתולדות תלמידי רבי עקיבא רבי מאיר ורבי שמעון בן יוחא
ירושליםתשכ"דהיימאן, אהרן בן מרדכיתולדות תנאים ואמוראים - 3 כר'

בני ברקתשל"גברגר, נפתלי נתןתולדותיה ומקורותיה של שירת אקדמות
ניו יורקתשס"זמאיער, יוסףתולדותיהם של צדיקים

ירושלים Jeruasalemתשל"טהלוי, חיים דוד בן משהתולדותיו ומפעלו הספרותי של הרב עזיאל
חיפהתשע"בלנדאו, דב בן שמחהתולדותיו של מורה

ניו יורקתשס"חקאהן, דוד בן צבי משהתולדותן של אבות - מסכת אבות
ליוורנו Livornoתי"זבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)תולדת אדם - 2 כר'

יוזפוב Jozefowתרל"היהושע בן שלמה יהודה ליב מאוסטרובהתולדת אדם
ורשה Warsawתרי"דיחזקאל פייבל בן זאב וולףתולדת אדם - 5 כר'
אמשטרדם Amsterdamתי"באהרן מפיסארותולדת אהרן - 2 כר'

לונדון Londonתק"לאייזנשטאט, יעקב בן אליעזרתולדת יעקב
ביאליסטוק Bialystokתקס"ויעקב בן אברהם הלויתולדת יעקב
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"הגרינבלאט, יצחק בן יעקב אליעזרתולדת יצחק

מונקץ' Mukachevoתרס"ג-תרס"דווייס, יצחק אייזיק בן אברהםתולדת יצחק - 2 כר'
ורשה Warsawתרכ"חיצחק בן מרדכי מנסכיזתולדת יצחק - 2 כר'

פרג Pragueתקפ"דהניגשטיין, עוזר בן הניךתולדת עוזר
ברלין Berlinתרכ"בבלייכרודה, אברהם משה בן נפתלי הירשתולדת רבינו עקיבא איגר

לייקוודתשע"טקאהן, יוסף שמעון - קפלוביטץ, יונה מאירתולה מעותיו בעכו"ם
קרית נטפיםתשנ"ודורי, זכריהתולעת השני - כרמיז וכרמיל

זולקוה Zholkvaתקנ"טאבן גבאי, מאיר בן יחזקאלתולעת יעקב - 3 כר'



,[קניגסברג],תרי"ט]אבן-גבאי, מאיר בן יחזקאלתולעת יעקב - 3 כר'
מודיעין עיליתתשע"ווינטרויב, ישראל אליהו - לובנשטיין, יצחקתולעת יעקב - א'

שלוניקי Salonikaתקס"הפינסו, אברהם בן ישראלתולעת שני
בית עוזיאלתשס"זרווח, שניאור זלמן בן ישראלתולעת שני - 4 כר'

כפר חב"דתשס"דגינזבורג, יצחק בן שמשוןתום ודעת
באר שבעתשע"בטייב, תום בן יורםתום לבבי

ונציה Veniceשמ"טקורדובירו, משה בן יעקבתומר דבורה <דפוס ראשון>
ירושליםתשמ"חקורדובירו, משה בן יעקבתומר דבורה <עם הוספות>

ויקליףתשס"וקורדובירו, משה בן יעקב, גולדברג, אהרן דוד בן יתומר דבורה <והלכת בדרכיו>
ירושליםתשע"גקורדובירו, משה בן יעקבתומר דבורה עם ביאור הקדמות ושערים

בני ברקתשס"גקורדובירו, משה בן יעקב - יודייקין, שמואל יצחק גתומר דבורה עם ביאור שומר הפרדס
חמ"דתשמ"הבן הרוש, שמואלתומר דבורה

מודיעיןתשפ"אונונו, תומר אברהםתומר דבורה - 3 כר'
ירושליםתש"ללינדנפלד, עקיבא בן מנשהתומר דבורה

ירושלים Jerusalemתש"הקורדובירו, משה בן יעקב - אשר בן יחיאל (הרא"שתומר דבורה - ארחות חיים - אור ישראל
וילנאתרע"אקורדובירו, משה בן יעקב - רפאפורט, חיים יצחק אתומר דבורה - קנאת האמת

בני ברקתשכ"זקורדובירו, משה בן יעקבתומר דבורה - 10 כר'
ירושליםתשמ"טאלי-קרבלי, גבריאל בן מיכאלתומת ישרים
ירושלים Jerusalemתרע"גכולל חב"דתומת ישרים
וילנה Vilnaתרכ"גפיסקין, יעקב דוד בן מנחםתומת ישרים

לודתשנ"גצרפתי, שמשוןתוניס אל כדרה
קניגסברג Koenigsbergתרי"חאהרן בן זאב מפינסקתוספות אהרן
בני ברקתשל"גלוי, אריה ליבתוספות אהרן

שקלוב Shklovתקס"טתוספתא. תקס"טתוספות בכורים
תוספות גורניש  - יבמות

ירושליםתשס"חאשר בן יחיאל (רא"ש)תוספות הרא"ש <עוז והדר> - 20 כר'
ליוורנו Livornoתקמ"האשר בן יחיאל (רא"ש)תוספות הרא"ש <שם עולם> - מגילה, שבועות

כתב ידכתב ידאשר בן יעקב (הרא"ש)תוספות הרא"ש לשבועות - כתב יד
מודיעין עיליתתשע"דאשר בן יחיאל (רא"ש) - גרשי, אבשלוםתוספות הרא"ש - מגילה
ניו יורק New Yorkתש"כאשר בן יחיאל (רא"ש)תוספות הרא"ש - 17 כר'

ירושלים Jerusalemתשט"ו - תשט"זשמשון בן אברהם משאנץתוספות הרשב"א משאנץ - פסחים
ירושליםתשל"גשמשון בן אברהם משאנץתוספות הרשב"א משנץ - כתובות

ירושליםתשמ"בגליס, יעקבתוספות השלם - 19 כר'
ברלין Berlinתרנ"חגינזבורגר, משהתוספות וחילופין תרגום ירושלמי לתורה

לובלין Lublinתרע"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)תוספות חיים



ירושליםחש"דברוקשטיין, חיים יוסף בן יהושע יצחקתוספות חיים - 4 כר'
וילנה Vilnaתרע"ב - תרפ"טלובוצקי, חיים בן ברוךתוספות חיים - 2 כר'

וינה Viennaתרפ"ברבינוביץ, ברוך פינחס בן אליעזר חייםתוספות חיים
ניו יורקתשכ"זשאכנוביץ, חיים בן יוסףתוספות חיים - 6 כר'

ירושליםתש"לתוספות חכמי אנגליהתוספות חכמי אנגליה - 8 כר'
לונדוןתשכ"והאלפערן, אלטר שלמה יצחק בן זאבתוספות ישנים - 2 כר'

ירושליםתשנ"זתוספות ישניםתוספות ישנים - בבא בתרא
ירושליםתשס"המנדל, ישראל דובתוספות ישראל - מעילה

ניו יורקתשמ"ומאיר בן ברוך מרוטנבורגתוספות מהר"ם מרוטנבורג - יבמות
ירושליםתשנ"הסלע, ארז בן צבי יהודהתוספות נזיר עם פירוש ארזי הלבנון

לבוב Lvovתרנ"דפוקס, אברהם עזרא בן יעקב פינחסתוספות עזרא <כלל גדול>
ירושליםתשס"חתוספות על הש"סתוספות על הש"ס <טקסט>

ירושלים Jerusalemתשט"זיצחק בן יעקב הלבן - גנחובסקי, דב (מו"ל)תוספות ר"י הלבן - יומא
ירושלים Jerusalemתש"כיצחק בן יעקב הלבן - הכהן, פנחס יעקב (מו"ל)תוספות ר"י הלבן - יומא

לונדון Londonתשי"דיצחק בן יעקב הלבןתוספות ר"י הלבן - כתובות
ירושלים Jeruasalemתשכ"ומזא"ה, אליהו מרדכי כח - מזאה, דב הכהןתוספות רא"ם - מוסיף דבר

בני ברקתשס"גאלחנן בן יצחק מדאמפיירתוספות רבינו אלחנן <מהדורה חדשה> - ע"ז
מונקץ' Mukachevoתרס"אאלחנן בן יצחק מדאמפיירתוספות רבינו אלחנן - ע"ז

ניו יורקתשל"בטודרוס בן יצחק מגירונהתוספות רבינו טודרוס - נזיר
ניו יורקתשכ"טיהודה בן יצחק מברונאתוספות רבינו יהודה ב"ר יצחק מבירינא - ע"ז

בני ברקתשע"גיהודה מבירניא- יצחק מדאמפיירתוספות רבינו יהודה מבירניא - תוספות ר"י הזקן - ע"ז
ניו יורקתשכ"טיהודה בן יצחק שירלאוןתוספות רבינו יהודה משירלאון - ע"ז
ירושליםתשכ"טיהודה בן יצחק שירלאוןתוספות רבינו יהודה שירלאון - 2 כר'
ניו יורקתשל"טיהודה בן יצחק שירליאוןתוספות רבינו יהודה שירלאון - פסחים

ניו יורקתשמ"גליקוטים משיטמ"קתוספות רבינו ישעיה - בבא קמא
ירושליםתשס"חפרץ בן אליהו מקורבילתוספות רבינו פרץ <עוז והדר> - 8 כר'

ירושליםתשל"אפרץ בן אליהו מקורביל - גרינבום, שמעיהתוספות רבינו פרץ - סוכה
ירושליםתש"לפרץ בן אליהו מקורבילתוספות רבינו פרץ - 9 כר'

ירושליםתשל"בתוספות ישניםתוספות רבינו פרץ - <תוספות ישנים ושאנץ> - מכות
ירושליםתשנ"אתוספות מהר"ם ורבינו פרץתוספות רבינו פרץ - <תוספות מהר"ם ורבינו פרץ> - יבמ

ניו יורקתש"לשמואל בן יצחקתוספות רבינו שמואל ב"ר יצחק - קדושין
ירושלים Jerusalemתשי"ח - תשכ"גטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)תוספות רי"ד <מהדורת הר"נ זק"ש> - 7 כר'

ירושליםתשס"חטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)תוספות רי"ד <עוז והדר> - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"ח - תשכ"גטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)תוספות רי"ד - 7 כר'

חיפהתשפ"ברוזנברג, אברהם יוסף (עורך)תוספות רמרוג ופירוש מיוחס לרש"י עמ"ס קידושין



בני ברקתשנ"זשמשון בן אברהם (הר"ש משאנץ)תוספות שאנץ - 2 כר'
ניו יורקתשל"זתלמיד ר"י הזקן, ר"מ חלאוהתוספות תלמיד ר"י הזקן ותשובות רבי משה חלאוה - ב"

ניו יורקתשל"זתלמיד ר"ת ור"אתוספות תלמיד רבינו תם ורבינו אליעזר
ירושליםתשס"ואשר בן יחיאל (הרא"ש) - שפירא, משה שמואל בתוספי הרא"ש - כתובות, גיטין, קידושין <הערות וביאורים

קרית ספרתשס"דאשר בן יחיאל (הרא"ש)תוספי הרא"ש - 2 כר'
בלטימורתשע"ושפירא, בנימין זאבתוספי יריעות הסופר

ניו יורק New Yorkתשי"טאשר בן יחיאל (רא"ש)תוספי רבינו אשר וחי' רבינו טודרוס על מס' מגילה
עפרהתשס"חקדר, שמואל אליקים בן מרדכיתוספת אהל - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"במילר, יוסף בן שרגאתוספת אורה - 2 כר'
ירושליםתשס"ומצרי, יעקב מאיר בן יצחקתוספת אורה

בני ברקתשע"וקסלר, מאיר בן יוסףתוספת אורה - בבא מציעא
ונציה Veniceתע"הפירארה. תלמוד תורהתוספת בכורי קציר

תל אביבתשנ"טאפשטיין, ברוך בן יחיאל מיכל הלויתוספת ברכה - 5 כר'
מודיעין עיליתתשע"טרצקר, אליהו בן יעקבתוספת דברים - עירובין

בני ברקתשס"בקרויס, חיים  בן ישעיהתוספת חיים בדרך האבות
בני ברקתשס"בקרויס, חיים בן ישעיהתוספת חיים בדרך האבות

בני ברקתשנ"האנגל, חיים בן שלוםתוספת חיים
לבוב Lvovתרמ"הפישלר, יחיאל מיכל בן חיים צביתוספת חיים

בני ברקחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןתוספת יום טוב - ביצה
בני ברקתש"עקורח, עזרא בן יוסףתוספת יום טוב - ביאורים והערות בתוספות רי"ד למסכת

וילנה Vilnaתרל"אאיסרלין, ישראל איסר בן מרדכיתוספת ירושלים
מודיעין עיליתתשע"הפזריני, דודתוספת כתובה
ירושליםתש"נקלמר, יהודה בן דובתוספת כתובה

תל אביב Tel Avivתשי"זבר-יודא, משה אריה בן יהודהתוספת לחתימה
חמ"דתשע"ברייזמן, מרדכי יצחק בן רפאל בנימין (עליו)תוספת לספר פרשת גדולת מרדכי

וילנה Vilnaתרנ"טבהאק, יהודה בן יחיאלתוספת מלואים
ירושלים Jerusalemחש"דיששכר דוב בר בן תנחוםתוספת מעשה רב - 2 כר'
בני ברקתשע"טטאוב, נועם חייםתוספת משתה ושמחה

ירושליםתשנ"וראבין, שמואל אהרןתוספת עיני שמואל
איטקונן Chernyshevskתרל"גהלפרין, יום טוב ליפמן בן אברהםתוספת קדושה

ירושליםתשל"אסגל, חיים שלום הלויתוספת רש"י - בראשית
ירושלים Jerusalemתרנ"ואלאזראקי, אברהם בן שלמהתוספת שביעית

ניו יורקתשנ"טמייזלש, רפאל בן חייםתוספת שבת <עם ביאורים וציונים> - 2 כר'
ורשה Warsawתרמ"ובויארסקי, צבי הירש בן מאיר יצחק אייזיקתוספת שבת

זולקוה Zholkvaתקס"ומייזלש, רפאל בן חייםתוספת שבת - 2 כר'



בני ברקתשמ"גקובץתוספת שבת
בני ברקתשע"חקורח, עזרא בן יוסףתוספת שבת - ביאורים והערות בתוספות רי"ד למסכת ש

ירושליםתשמ"זכהנא, קלמן בן בנימין זאבתוספת שנת השבע
בני ברקתשל"בדוידוביץ, מנחםתוספת תיקון, משנת סופרים, אוסף תמונות תפילין ואם ל
ורשה Warsawתרנ"טאלטשולר, עזרא בן יהודה ליבתוספתא <החילוקים שבין אר"י ובבל - עם עזרת יהודה>

בני ברקתשע"אפריימן, חיים בן ישראל (עורך)תוספתא <כת"י ווינה> - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתש"לצוקרמאנדל, משה שמואלתוספתא <צוקרמנדל>

ירושלים Jerusalemתר"ע - תרע"דשוואדרון, יצחק בן שלום מרדכי הכהןתוספתא <מנחת יצחק> - 4 כר'
וילנה Vilnaתקצ"ז - תר"טתוספאה, שמואל אביגדור בן אברהםתוספתא <תנא תוספאה> - 2 כר'

ירושליםתשס"אתוספתא.תוספתא <ליברמן> - 5 כר'
ירושליםתש"מאריאלי, יצחק בן אביגדורתוספתא זרעים עם עינים למשפט

ירושליםתשס"בליברמן, שאול בן משהתוספתא כפשוטה - 8 כר'
לבוב Lvovתרנ"ושפירא, פינחס בן אברהם אבאתוספתא למדרש פנחס

ירושליםתשמ"וליברמן, יוסףתוספתא מסכת שביעית <משנת יוסף>
ירושליםתש"פבית המדרש להלכה בהתיישבותתוספתא סדר זרעים <תוספתא עתיקתא - אורייתא חדת

ירושליםתשפ"אאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - סופר, דוד אהרן בתוספתא עם באור הגר"א - עירובין, פסחים, ביצה
פרנקפורט דמין Frankfתרמ"ט - תר"נהורוויץ, חיים מאיר בן יוסף הלויתוספתא עתיקתא
תל אביב Tel Avivתרצ"חפריצקר, אשר בן משהתוספתא שלימה

פקש Paksתרנ"ח - תרס"אאיש-שלום, מרדכי בן יעקבתוספתות סדר מועד ע"פ תכלת מרדכי - 3 כר'
לונדוןתשס"ולוי בן גרשון (רלב"ג)תועליות הרלב"ג <מהדורה חדשה>

לובלין Lublinתרע"גלוי בן גרשון (רלב"ג)תועליות הרלב"ג - 3 כר'
ניו יורקתשל"חקוסובסקי, יחיאל מיכל בן יצחקתועפות הרי"ם

ליוורנו Livornoתקכ"א - תקכ"בקאראוואליו, מרדכי ברוךתועפות ראם <ספר הזכרונות וחיי יצחק>
ליוורנו Livornoתקפ"האלקאים, משה בן שמעיהתועפות ראם
כזבלנכה Casablancaתר"צאנקאווא, רפאל בן מרדכיתועפות ראם

ירושליםתש"עבאר, אליעזר משה בן בן ציוןתועפות ראם - 3 כר'
זולקוה Zholkvaתרט"וטויבש, אהרן משה בן יעקבתועפות ראם

אשדודתשס"במחפוד, איתמר בן אהרןתועפות ראם - 2 כר'
ירושליםתשס"ומכון הרב פראנקתועפות ראם - תולדות רבי אליהו ראם

שלוניקי Salonikaתקע"אפארדו, יצחק בן דודתועפות ראם
ליוורנו Livornoתקכ"אקאראוואליו, מרדכי ברוךתועפות ראם
אזמיר Izmirתקכ"זגאטינייו, אליקים בן יצחקתועפת ראם

ורשה Warsawתרע"ג - תרצ"גוויטקינד, אברהם משה בן חיים אהרןתועפת ראם - 4 כר'
ירושליםתשס"דליטש-רוזנבוים, משה אריה ליב בן יהודה הלויתועפת ראם

אוקספורד Oxfordתרס"זאבן-כספי, יוסף בן אבא מאריתוצאות ודוגמאות מספר שרשות כסף



ירושליםתשס"חדי ווידאש, אליהו בן משהתוצאות חיים <זיו חיים- עיר החיים>
ירושלים Jeruasalemחש"דזעמבא, מנחם בן אלעזרתוצאות חיים <עם הוספות>

סיגט Sighetתרס"חאווירבאך, חייםתוצאות חיים
ברוקליןתשנ"ובוסקוביץ, חייםתוצאות חיים

ורשה Warsawתרל"חדי ווידאש, אליהו בן משהתוצאות חיים - 5 כר'
ירושליםתש"סויטאל, שמואל בן חייםתוצאות חיים - חיים שנים ישלם

ורשה Warsawתרפ"אזעמבא, מנחם בן אלעזרתוצאות חיים
ברטיסלבה Bratislavaתקצ"דטויבר, חיים בן אהרןתוצאות חיים
ירושלים Jerusalemתשט"ונחום, אהרן ששון בן אליהותוצאות חיים
הוסיטין Husiatynתרס"נתן, משה בן נתנאלתוצאות חיים
רדלהים Roedelheimתרמ"בתפילות. חולים ומתיםתוצאות חיים
ירושליםתשס"ארישי, יהושע משהתוצאות ים
לבוב Lvovתקנ"זפינחס בן מרדכי מברודתוקף הנס

מודיעין עיליתתשע"וענבל, יהושע בן צביתוקף השטר
אופן Ofenתר"טמארגארטן, יצחק צבי בן דודתוקף התלמוד

ירושליםתשנ"בזרי, משה הלל בן דודתור הזהב בספרד
בני ברקתשנ"בהלפרין, רפאל בן יעקבתור הזהב והשמד

ירושליםתשע"ח-תשפ"בהמוסף התורני של הדרךתור הזהב - 197 כר'
ירושליםתשע"ואלבאז, רפאל משה בן שמואלתורבץ החצר

ניו יורק1933מרגליות, יוסף מאירתורה און לעבען - 2 כר'
ונציה Veniceשנ"ח - ש"סהכהן, שמואל בן יוסףתורה אור <מנחת כהן ב>

ליוורנו Livornoתרפ"ולידא, דוד - אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחקתורה אור <עיר מקלט, נחל קדומים>
חמ"דחש"דתורה אורתורה אור <על התורה>

גרודנו Grodnoתקפ"גברודא, חיים בן בנימיןתורה אור ודרך חיים
ירושליםתשס"הגלזרסון, מתתיהותורה אור ומזור

זולקוה Zholkvaתקס"באבן-יחיא, יוסף בן דודתורה אור - 3 כר'
בני ברקתשע"ואלקריף, רפאלתורה אור
ברלין Berlinתק"האריה ליב בן יהושע השילתורה אור

ירושליםתשל"אבלוי, יהושע יעקבתורה אור - קונטרס נס פך השמן
וילנה Vilnaתרנ"חהירש, שמשון בן רפאלתורה אור

ירושלים Jerusalemתש"ה - תש"וירושלים. בית מדרש תורה אורתורה אור - א-ב
ירושליםתשכ"וישיבת תורה אורתורה אור - 2 כר'
ורשה Warsawתר"סכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבתורה אור - 2 כר'

חיפהתשמ"ומוסדות סערט ויזניץתורה אור - 48 כר'
ניו יורק New Yorkתרנ"וניו יורק. חברת מרביצי תורה וישיבת אור החייםתורה אור



ירושליםתשע"בפופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהן - סופר, אליהו צתורה אור - אור ציון
בניברקתשס"זפינקלשטיין, ישראל משה בן אהרן דודתורה אור - (על חידושי מרן רי"ז הלוי עה"ת)

ירושליםתשכ"טקובץ תורני לחד"ת בהלכהתורה אור - ג
שנגהי Shanghaiתש"וקובץתורה אור - 4 כר'

חמ"דחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןתורה אור
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"הקליינבוים, יעקב משה בן יוסף הלויתורה אור

קופיסט Kopysתקצ"זשניאור זלמן בן ברוך מלאדיתורה אור - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"חתורה אורתורה אור - 4 כר'

אמשטרדם Amsterdamתרי"זתיקונים. שוניםתורה אור
בית שמשתשע"דבארון, יואל צביתורה אחת

ירושליםתש"פציון, אברהם יצחק בן עזראתורה אחת - ויקרא
עמנואלתשפ"אאייכלר, משהתורה בחבורה - הלכות שבת וברכות

עמנואלתשפ"אלוי, אליהו דוד   נוסבוים, פינחס צביתורה בחבורה - הלכות שבת
עמנואלתשפ"אנוסבוים, פינחס צבי   אייזנבל, שמעוןתורה בחבורה - הלכות ברכות
עמנואלתשפ"אסירוקה, אהרןתורה בחבורה - מלאכות שבת
עמנואלתשפ"אשוורצמן, שמואל בן יהודהתורה בחבורה - הלכות שבת

ניו יורקתרפ"טעפשטיין, משהתורה בעשטעטיגט פון וויסענשאפט
ירושליםתש"פמוצפי, בן ציון בן סלמןתורה בציון

,(תל-אביב)תש"חתורה גאולהתורה גאולה - 4 כר'
ביגל, שלמהתורה דיליה - כתובות

חמ"דתשע"וחנונו, אברהם בן דודתורה דיליה - 2 כר'
כהן, אברהם ישעיהותורה דיליה - יבמות

תל אביב Tel Avivתרצ"ז - ת"שהיימאן, אהרן בן מרדכיתורה הכתובה והמסורה - 7 כר'
ירושליםתשס"במכון דברי אמונהתורה ואמונה - אדמו"ר בעל תולדות אהרן

ירושלים Jerusalemתש"יבר-אילן, מאיר בן נפתלי צבי יהודהתורה ובנין
בית אלתשע"דאבינר, שלמה חיים הכהןתורה וגאולה - אייר, סיון

ריגה Rigaתרצ"וגרודסקי, אליעזר יעקב בן משה דוד הכהןתורה ודעת
ירושליםתשס"גדרוק, זלמן בן יהודהתורה ודעת

ירושליםתשס"זמתורתו של רבי לייב מינצברגתורה ודעת - 6 כר'
בני ברקתשע"חשינקר, צביתורה ודעת - 3 כר'

ירושליםתשס"ואלפסי, יצחקתורה והלכה
ירושלים Jerusalemתרצ"חזילברשטיין, אברהם שמואל צבי הירש בן אביתורה והלכה

ירושליםתשכ"זמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלתורה והמצוה והחינוך - 3 כר'
ירושליםתשל"בעובדיה, ישועה שמעון חייםתורה וחיים <מהדורה חדשה> - 3 כר'

ג'רבהתשכ"דהכהן, כלפון משה - הכהן, אברהם מגוץ בן כלפון מתורה וחיים



ג'רבהתשי"בעובדיה, ישועה שמעון חייםתורה וחיים
שלוניקי Salonikaתר"ופאלאג'י, חיים בן יעקבתורה וחיים

ג'רבהתשט"זתורה וישראלתורה וישראל
ירושלים Jerusalemתש"חוולף, יוסף אברהםתורה ומדע

רמת גןתשל"אקובץתורה ומדע - 18 כר'
חמ"דתשע"גקנדל, ראובן ג.תורה ומדע

יורשליםתשכ"אפדרבוש, שמעון בן צבי הרשתורה ומלוכה
ירושליםחש"דפילבר, יעקבתורה ומלכות

ירושליםתשל"אגוטמן, מנחםתורה ומעשים טובים
ירושליםתשע"בסלומון, דוד בן יהושעתורה ומצוה

ירושלים Jerusalemתשל"דלווין, יהודה אריה ליב בן יצחק מאיר הכהןתורה ועבודה <חסידים מספרים>
הסתדרות הפועל המזרחיתורה ועבודה בחזון ובמעש

אשדודתשס"וגייגר, מנחם מנדל בן אביגדור שלמהתורה ושבת
ניו יורקתשמ"זבלום, מתתיהותורה לדעת - 5 כר'
ירושליםתשל"זגליוןתורה ליכט - 3 כר'
ירושליםתשל"חצימרמאן, אהרן חיים בן יעקב משה הלויתורה לישראל - א

ביתר עיליתתשע"דבעילום שםתורה לשמה - 4 כר'
ירושליםתשל"גיוסף חיים בן אליהותורה לשמה

חמ"דחש"דשלזינגר, מנחםתורה לשמה - 2 כר'
ירושליםחש"דקובץ ישיבת קול תורהתורה מהיכל - 2 כר'

ירושליםתשנ"זכהן, זמירתורה מן השמים - 4 כר'
ירושליםתשע"בחברת יגדיל תורהתורה מסיני - מאמרי חז"ל על סדר הש"ס בעניני התורה

בני ברקתשס"חחורב, משה בן ברוךתורה מסיני - 5 כר'
בני ברקתשע"חחורי, משה חורב בן ברוךתורה מסיני

תל אביבתשכ"אלוי, אליעזר בן אליקיםתורה מפורשת - 2 כר'
ראשון לציוןתשע"גהישיבה הגדולה ראשון לציוןתורה מציון - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתרצוהלפרין, שמעון (עורך)תורה מציון - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"הירחון תורני ישיבת שפת אמתתורה מציון
פיוטרקוב Piotrkowתרפ"טכ"ץ, יצחק בן מאיר הכהןתורה מציון

אשקלוןתש"נכהן, בן-ציון יהונתן בן יעקבתורה מציון - 3 כר'
בית שמשתשע"טלוי, ציוןתורה מציון
ירושלים Jeruasalemחש"דקובץ מרבני תל ציוןתורה מציון

ירושליםתשכ"טקובץ תורניתורה מציון - א
ירושלים Jerusalemתרמ"ז - תרס"ותורה מציוןתורה מציון - 5 כר'

לונדון Londonתרפ"ותנ"ך. (תרפ"ו,)תורה נביאים וכתובים <גינצבורג> - 5 כר'



ונציה Veniceרע"חתנ"ך. רע"ח. ונציהתורה נביאים וכתובים <ארבעה ועשרים> - 3 כר'
ונציה Veniceרפ"ה - רפ"ותנ"ך. רפ"ה. ונציהתורה נביאים וכתובים <ונציה רפ"ה> - 4 כר'

ליפציגתרכ"טתנ"ך. תרכ"ט. לייפציג.תורה נביאים וכתובים <ספר ישעיה>
כת"יכת"יתנ"ך לנינגרדתורה נביאים וכתובים - 3 כר'

נפולי Naplesרנ"אתנ"ך. רנ"א. נפוליתורה נביאים וכתובים - תהלים משלי איוב
ונציה Veniceרפ"ה - רפ"ותנ"ך. רפ"ה. ונציהתורה נביאים וכתובים - 4 כר'

בני ברקתש"סמלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלתורה ע"פ מלבי"ם <הוצאה חדשה> - 6 כר'
פתח תקוהתשנ"דסדרת הרצאותתורה עם דרך ארץ

ברשה Bresciaרנ"דתנ"ך. רנ"ד. ברשהתורה עם מגילות והפטרות
רמת גןתשס"זצדוק, שלמהתורה צוה

ירושלים Jeruasalemתשע"וגורטלר, בנימן שמחה בן נחום שמואלתורה שבכתב
אמסלם, אברהםתורה שבעל פה

ירושלים Jerusalemתשי"ח - תשס"אהכינוס לתורה שבעל-פהתורה שבעל - 44 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"ז-תשנ"בכשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץתורה שלמה - 46 כר'

סטו מרה Satu Mareתרס"ט - תר"עשיק, שלמה צבי בן נתןתורה שלמה
ירושליםתשע"גאפשטיין, ברוך בן יחיאל מיכל הלויתורה תמימה <מהדורה חדשה> - 5 כר'

וילנה Vilnaתרס"דאפשטיין, ברוך בן יחיאל מיכל הלויתורה תמימה - 5 כר'
מכנס Meknesתרצ"טבירדוגו, רפאל בן מרדכיתורות אמת
פריס Parisתרנ"ואבן-פקודה, בחיי בן יוסף. מיוחס לותורות הנפש

ניו יורקתשע"ווויס, יואל סג"לתורות ועובדות מבית רבותינו
ניו יורקתשע"טוויס, יואל סג"לתורות ושיחות מבית רבותינו

ירושלים Jerusalemתשי"גנחמן בן שמחה מברסלבתורות ותפלות
ירושליםתשמ"טבנימין בן אהרן מזאלוזיץתורי זהב <מהדורה חדשה>

ניו יורק New Yorkתרפ"ואברמסון, שמואל אביגדור בן אבאתורי זהב - 2 כר'
מוהילב על נהר דנייסטתקע"ובנימין בן אהרן מזאלוזיץתורי זהב - 2 כר'

ירושליםתשנ"ווייס, שבתי שעפטיל בן משה יעקבתורי זהב - מגילת רות
ירושלים Jerusalemתרצ"וטברסקי, מרדכי דוב בן משולם זושא יצחקתורי זהב

קראקאסתשע"אפרץ, דוד בן מיכאלתורי זהב - ביאור הכתובה ומקורותיה
מינץ Mainzתרל"השייאר, הירץ אברהם נפתליתורי זהב

ברוקליןתש"לפאזען, שמעון ישראל בן גרשוןתורת א' (אלף) - 4 כר'
ירושליםתש"פבנון, אורי בן פנחס אליהותורת אב - 2 כר'

תל אביבתש"מחפוטא, אברהם בן יאירתורת אבות
לבובתרע"בלווין, אברהם ישכר דב (מלקט)תורת אבות - 3 כר'

ברוקליןתש"ןקובץ גאוניםתורת אבות
ניו יורקתשס"הקובץתורת אבות



אשדודתשע"הבן יוסף, איתיתורת אבי
וילנה Vilnaתרל"אכ"ץ, אביגדור מרדכי בן אברהם עזראתורת אביגדור

בני ברקתשס"במילר, אביגדור הכהןתורת אביגדור - 3 כר'
בני ברקתשס"אטיקוצינסקי, אברהם בן רפאל יונהתורת אבירים - 6 כר'

ירושליםתשכ"גגרודזינסקי, אברהםתורת אברהם
בני ברקתשנ"אזלמנס, אברהםתורת אברהם
ירושליםתשס"ועדס, יעקב בן יהודהתורת אברהם

תשל"זקובץ חידושי תורהתורת אברהם - 3 כר'
בני ברקתשס"גקובץ כולל תורת אברהם (גרודזינסקי)תורת אברהם - ברכות, שכירות פועלים

חמ"דחש"דקוך, אברהם עמרםתורת אברהם
בני ברקתשע"חרחמני, אברהם בן משה הכהןתורת אברהם - נדה

חיפהתשל"גאורליק, משה דודתורת אדם - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"בדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןתורת אהל משה

עפרהתשס"זקדר, שמואל אליקים בן מרדכיתורת אהל - 3 כר'
ירושליםתשל"דבאקשט, אהרון יוסףתורת אהרן - א

בני ברקתשס"טבן שמעון, אהרן בן שלמהתורת אהרן
ני ו יורקתשס"גפריד, אהרן בן אלימלךתורת אהרן - אומר לציון

פיוטרקוב Piotrkowתרפ"דקרול, אהרן בן אריה יהודהתורת אהרן
ירושליםתשע"זויטמן, בערל אברהם הלויתורת איש לוי - 2 כר'

בני ברקתשס"זאונגר, יצחק שלמה בן אברהם צביתורת איש - 3 כר'
בני ברקתשס"זגליק, אברהם ישעיהו בן צביתורת איש - מועד קטן

אשקלוןתשע"גהספדיםתורת איש - הספדים על ר' שמעון אבני זצ"ל
ורשה Warsawתרכ"א-תרכ"גמנקין-זאגורסקי, אפרים בן שלוםתורת אל - 2 כר'

וילנה Vilnaתרל"דאדלר, נתן בן מרדכי הכהןתורת אלהים <נתינה לגר> - 5 כר'
Amsterdamתרל"ט-תר"םתנ"ך. תרל"ט. אמשטרדםתורת אלהים <הולנדית> - סדר התפילות עם הפיוטים וה

ניו יורק New Yorkתשי"דשאלין, אלחנן בן יעקבתורת אלחנן
מונקץ' Mukachevoתרע"באדלר, אליהו אריה בן אברהם איסרתורת אלי'

ניו יורקתשנ"טאדלר, אליהו אריה ליבתורת אליהו - על התורה ומועדים
קרקוב Cracowתרנ"גלייכטאג, אליהו בן שלמהתורת אליהו
ניו יורקתש"עגלדצלר, אליעזרתורת אליעזר
וילנה Vilnaתרפ"הניצברג, אליעזר בן דוד יהודהתורת אליעזר

ירושליםחש"דקובץתורת אלישע - א
ירושליםתשע"זבר, אלחנן משה בן צבי יצחקתורת אם
ירושליםתשל"גמימון, משהתורת אמי

ירושליםתשנ"אאבינר, שלמה חיים הכהןתורת אמך - א



ניו יורקתשנ"גבעילום שםתורת אמך - 2 כר'
ניו יורקתשנ"וגשטטנר, אברהם שמואל יהודה בן נתןתורת אמך - ב

ירושליםחש"דישועה, שמואלתורת אמך
ירושליםתש"עליפשיץ, אליהו מאיר בן חיים שמאיתורת אמך - 3 כר'

חמ"דחש"דקובץ זכרוןתורת אמך
ירושליםתשע"אקפלן, אברהם מאיר בן שלמה הכהןתורת אמך - חולין

בני ברקתשס"אאברהם יהושע השל בן שמואל מאפטהתורת אמת <מישור>
חמ"דתשס"חתורה.  תשס"ח.תורת אמת <תאג'> - 5 כר'

בני ברקתשס"אאברהם יהושע השל בן שמואל מאפטהתורת אמת ליקוטי מהרי"ל <מהדורה חדשה>
ירושליםתשע"באבינר, שלמה חיים הכהןתורת אמת

לבוב Lvovתרכ"האברהם יהושע השל בן שמואל מאפטהתורת אמת - 2 כר'
לובלין Lublinתרמ"ט - תר"נאיגר, יהודה ליב בן שלמהתורת אמת - 3 כר'

רדלהים Roedelheimתרי"גבר, יצחק זליגמאן בן אריה יוסףתורת אמת
בני ברקתשס"אקובץ מוסדות שטפנשטתורת אמת - 3 כר'

שלוניקי Salonikaשס"ד - שס"השמריה, דוד בן אברהםתורת אמת
ונציה Veniceשפ"וששון, אהרן בן יוסףתורת אמת
בני ברקתשע"גגליקמן, אריה בן יעקבתורת אריה
ירושליםתשס"זקובץתורת אריה

ירושלים Jerusalemתרצ"חחאסקין, משה בן אפריםתורת ארץ ישראל <כלכלת שביעית>
ירושליםתרצ"אקובץתורת ארץ ישראל - 42 כר'

ניו יורקתשכ"טארנסט, חיים יוסף ליב בן צבי הירשתורת ארץ צבי
ירושליםתשפ"אאבוקרט, שמעיהתורת אש - 10 כר'
ירושליםתשע"זשרים, אלפונסו בן יעקבתורת אש - נדה

ירושליםתש"פלזכרו של רבי משה שפיראתורת בית המדרש
ירושליםתשס"אקובץתורת בית המדרש - 2 כר'

בני ברקתשס"ושטיבל, מנחם פנחסתורת בל תאחר
ירושליםתשס"וביליצר, אפרים הלויתורת בן נח
בני ברקתש"עבן דוד, בנימין בן משהתורת בנימין
ירושליםתשע"זחסיד, בנימיןתורת בנימין

ניו יורקתשנ"חמייזליש, דוד דב בעריש בן מרדכי זאבתורת בנין דוד
פאדגורזעתרס"דראנד, בצלאל דודתורת בצלאל <מנורת בצלאל>

ירושליםתשס"דראנד, בצלאל דודתורת בצלאל
בני ברק Bene Berakתשע"השלזינגר, כלב פייבל בן נחוםתורת בר נש <מהדורת לייכטר> - 2 כר'

פקש Paksתרס"דשלזינגר, כלב פייבל בן נחוםתורת בר נש
ניו יורק New Yorkתרע"דקאבצקי, יחיאל גדליהו בן יעקב יהודהתורת גדליהו



ירושליםתשפ"אלורברבוים, יעקב בן יעקב משהתורת גיטין <מכון כנסת>
לבוב Lvovתר"ילורברבוים, יעקב בן יעקב משהתורת גיטין - 4 כר'

בני ברקתשס"ההאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושתורת דברי חיים - פורים
נתיבותתשע"וחדד, דודתורת דוד - 4 כר'

תל אביב Tel Avivתרצ"המלניצקי, דניאל בן שמעיהותורת דניאל
מודיעין עיליתתשע"גלוין, יצחקתורת ה' בפיך

ירושליםתשס"ומשה בן נחמן (רמב"ן) - דביר, יהודה מאיר בן אליתורת ה' תמימה <בית היין>
ירושליםתשס"טמשה בן נחמן (רמב"ן)תורת ה' תמימה <חזון יואל>

חמ"דתשנ"ד?אוחנה, אברהםתורת ה' תמימה
וינה Viennaתרי"גמשה בן נחמן (רמב"ן)תורת ה' תמימה
ירושליםתשס"זשוורץ, יואל בן אהרןתורת ה' תמימה

חמ"דחש"דהכהן, פינחס בן כמימסתורת ה'
ירושליםתשכ"חעציון, יצחק רפאל הלויתורת האבולוציה בעולם החי והדומם לאור המדע המדויק

בני ברקתשע"חעובד, אפריםתורת האבות
בני ברקתשנ"טנידאם, אלעזר בן מכלוףתורת האבידה
בני ברקתשע"ועובד, אפריםתורת האבידה
לונדוןתשס"זפלדמן, ד.צ. ברמ"ז הלויתורת האבידה
לונדון Londonתשט"ומאירי, מאיר בן יעקב יהודהתורת האגדה

בני ברקתשע"העובד, אפריםתורת האגדה - 7 כר'
קושטא Istanbulרע"טמשה בן נחמן (רמב"ן)תורת האדם <דפו"ר>

ורשה Warsawתרל"ומשה בן נחמן (רמב"ן)תורת האדם (ורשא תרל"ו) - 2 כר'
צפתתשנ"זקובץ תורני במצות שבין אדם לחבירותורת האדם לאדם - 6 כר'

קרקוב Cracowתרפ"טאהרן בן יהודה ליב הלוי מאולקסיניץתורת האדם
רוסיה - פוליןתק"ע בערךאוסטרר, שמואל בן שלוםתורת האדם

ניו יורקתשל"זאפשטיין, יוסף דוד הלויתורת האדם - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ובאלזאק, בנימין בן דוד הלויתורת האדם
ניו יורקתשע"וגליק, אברהם טוביהתורת האדם

מונקץ' Mukachevoתרע"גוולפסון, יהושע פאלק זאב בן יוסף צביתורת האדם - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"ומשה בן נחמן (רמב"ן)תורת האדם - 3 כר'

ירושליםתשס"ומשה בן נחמן (רמב"ן), (דרברמדיקר, אברהם יהושתורת האדם - שער המיחוש
ירושלים Jerusalemתשפ"בדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןתורת האהל <מהדורת קרן רא"ם>

ירושלים Jerusalemתרל"חדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןתורת האהל
ירושלים Jerusalemתש"חהרצוג, יצחק אייזיק בן יואל ליב הלויתורת האהל

ירושלים Jeruasalemתשע"הכולל ישיבת מירתורת האומנין
ירושליםתשנ"אמימוני, דודתורת האורח



אופנבך Offenbachתקנ"זהיידנהיים, בנימין וולף בן שמשוןתורת האלהים - 2 כר'
וינה Viennaתקע"חרג'יו, יצחק שמואל בן אברהם חיתורת האלהים
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןתורת האנושות

כפר דרוםתשע"דקדוש, גבריאלתורת הארץ והסביבה
ירושלים Jerusalemתרפ"ה - תרצ"דקלירס, משה בן מאירתורת הארץ - 5 כר'
פתח תקוה Petah Tikvתרצ"ה - תשכ"אתורת הארץתורת הארץ - 6 כר'

ירושליםתשס"דאייכנשטיין, מנשה בן יששכר דובתורת האשם <מהדורה חדשה> - שבט מנשה
פודגורזה Podgorzeתרס"האייכנשטיין, מנשה בן יששכר דובתורת האשם - 2 כר'

ירושליםתשנ"אארליך, מיכאלתורת הבגד
בני ברקתשע"חעובד, אפריםתורת הבורר
מודיעין עיליתתשע"בביטון, אברהםתורת הבירור

ירושלים Jeruasalemתשע"בבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) - בראון, יהתורת הבית <מראה הבית - 5 כר'
ניו יורקתשל"חבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)תורת הבית <חלוני הבית> - שחיטה

ירושליםתשע"טבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)תורת הבית <מכון כנסת>
ירושליםתשל"בבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)תורת הבית הארוך והקצר וספר איסור משהו <שולי האד

וינה Viennaתקע"אבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)תורת הבית הארוך - 3 כר'
קרמונה Cremonaשכ"ובן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)תורת הבית - 3 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתרס"זכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבתורת הבית
לונדוןתשס"חרויטנברג, שמחה בונים (עורך)תורת הבית
ירושליםתשס"ופוס, בנימין יאיר בן אברהם מתתיהותורת הבמה
מודעין עליתתשע"האויערבך, חיים יהודה ליב בן דודתורת הבסיס
ירושלים Jerusalemתרצ"ודוידסון, שבתי בן שמואל זאבתורת הברית
בני ברקתשס"טווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםתורת הברית
ירושלים Jeruasalemתשע"זששון, מרדכי בן יעקבתורת הברית

בני ברקתשס"געובד, אפריםתורת הברכות - 3 כר'
ירושליםחש"דשהרבני, אוריתורת הברכות

בני ברקתשס"חטופורוביץ ישראל בן יחזקאל משה הלויתורת הבשר - הלכות דם מליחה וצליה
ירושליםתשנ"אשלזינגר, מנחם בן יהודה אריהתורת הגאולה

ליקוואודתשס"ולפידות, אלכנסדר משהתורת הגאון רבי אלכסנדר משה - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"וטולידאנו, פנחס בן ברוך אברהםתורת הגט

ירושליםחש"דארגון אחינותורת הגישמאק
חמ"דתש"עתורת הגלות
ירושליםתשע"חקמנצקי, דוד בן שמואלתורת הגר"א
חיפה Haifaתשי"דמסכתות קטנות. גרים. תשי"דתורת הגר

בני ברקתשנ"טגרוס, מרדכי בן צדוקתורת הדרך



תל אביב Tel Avivתש"חגליקסברג, שמעון יעקב בן מאיר דוב הלויתורת הדרשה
בני ברקתשס"חעובד, אפריםתורת ההלכה - 3 כר'

בני ברקתשס"חנתנאל חיים בן משהתורת ההרהור
ירושליםתשכ"אימיני, משהתורת ההשגחה והבטחון

ירושלים Jeruasalemתשע"גכולל ישיבת מירתורת הוסתות
ירושליםתשל"חאוחנה, נסים בנימין בן מסעודתורת הזבח
בני ברקתשע"גישיבת בית מדרש עליוןתורת הזבח
עפולהחש"דסויסה, אליהו בן אליעזרתורת הזבח

ירושלים Jeruasalemתשע"וכולל ישיבת מירתורת הזבחים - 2 כר'
ירושליםתשע"ומנדל, מלכיאלתורת הזבחים
ירושליםתשע"במנדל, מלכיאלתורת הזביחה
בני ברקתש"סורשנר, צבי בן מאיר ישעיהתורת הזימון
מודיעין עיליתתשע"חפרסר, יוסף שמעון בן משה חייםתורת הזר

בני ברקתשע"אפישמאן, גרשון חנוך בן משה יהודה ליבתורת הח"ג - אגדה
ירושלים Jeruasalemתשע"טכהן, משה אריאלתורת החוב

ירושלים Jeruasalemתשע"זטפירו, משהתורת החזקה
ירושליםתשע"טלנג, אהרן בן אברהםתורת החזקה

ירושלים Jeruasalemחש"דכולל ישיבת מירתורת החזקות - נדה
קראקא,של"זאיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)תורת החטאת

בני ברקתשע"הישיבת בית מדרש עליוןתורת החטאת - 2 כר'
יד בנימיןתשע"הישיבת תורת החייםתורת החיים - חול המועד

וינה Viennaתר"מפורייס, אהרן בן מאיר אשר זליג הכהןתורת החיים - א
ירושליםתשע"דפנחסי, מאיר בן שמואלתורת החיים
ירושליםתשע"ושלומוביץ, אברהםתורת החינוך
ירושלים Jerusalemתשי"חאוירבאך, משה בן אביעזרי זליגתורת החנוך
תל אביב Tel Avivתש"וליכט, אברהם יהודה בן רפאלתורת החנוך

ירושלים Jerusalemתר"צווילדמאן, יהושע אלטר בן אלימלךתורת החסידים הראשונים
בני ברקתשמ"חויז'ניצר, מנחם מנדל (עורך)תורת החסידים הראשונים - 2 כר'

ירושליםתשמ"אבצרי, עזרא בן יוסףתורת הטהרה <מכון הכתב>
ירושלים Jeruasalemתשנ"היוסף, דוד בן עובדיהתורת הטהרה

בני ברקתשע"זעובד, אפרים - לוי, אברהםתורת הטהרה - הרחקות
בני ברקתשע"ועובד, אפריםתורת הטהרה
ירושליםחש"דעלבויגען, שלמה זלמן בן אהרן צביתורת הטהרה
תל אביב Tel Avivתשי"טשטינברג, משה בן יצחק הלויתורת הטור

חמ"דחש"דיעקב יצחק בן אשר מפשיסחהתורת היהודי הקדוש - ב



בילגורי Bilgorajתרע"איעקב יצחק בן אשר מפשיסחהתורת היהודי
ירושליםתש"עקובץתורת היובל

בני ברקתשע"זישיבת בית מדרש עליוןתורת היוחסין
בני ברקתשע"וזילברשטיין, יצחק בן דוד יוסף - רוטשילד, משה בתורת היולדת <מהדורה חדשה>

בני ברקתשמ"גזילברשטיין, יצחק בן דוד יוסף - רוטשילד, משה בתורת היולדת
ירושלים Jerusalemתשי"דזילבר, בנימין יהושע בן ברוךתורת היראה
בני ברקתשכ"זליפקין, חיים יצחק בן אריה ליבתורת היראה
ירושליםתשס"ופנחסי, מאיר בן שמואלתורת הישיבה

ירושליםתשכ"זישר, ברוך בן דודתורת הכהן והלוי בימינו
ניו יורק New Yorkתש"חריזיקוב, מנחם מנדל בן צבי יוסף הכהןתורת הכהנים
מודיעין עיליתתשע"החורש, ברוךתורת הכיבוד
חמ"דחש"דארגון נפשנותורת הכיסוי
ירושליםתשע"טגוטפרב, פינחס בן ברוך יצחקתורת הכלי

ירושליםתש"נמקלנבורג, יעקב צבי בן גמליאלתורת הכתב והקבלה - 6 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גכולל ישיבת מירתורת הכתמים

בני ברקתשס"חואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלויתורת הלוי - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"בפרום, מרדכי יהודה הלויתורת הלוי

בית שמשתשע"זקופשטיין, יעקב בן מרדכי סנדר הלוי - גרינגרס, בתורת הלוים א-ב <מהדורה חדשה>
וילנה Vilnaתרס"אקופשטיין, יעקב בן מרדכי סנדר הלויתורת הלוים - 2 כר'

ברוקליןתשע"גהרשקוביץ, יהושע בן יוסף משה הלויתורת הלחם
ירושלם,ת"שילין, דוד בן יהושעתורת הלשון בהתפתחותה

ירושליםתשמ"ולקט מאמריםתורת הלשון העברית בימי הביניים
ירושליםתשנ"חקובץתורת הלשון - ג

ירושליםחש"דתורת הלשוןתורת הלשון
ירושליםתשס"חכולל מאור התורהתורת המאור - 4 כר'

ירושליםתשנ"טיחיאל מיכל, המגיד מזלאטשוב - הורוויץ, אליעזרתורת המגיד מזלאטשוב
ברלין Berlinתרפ"גהורודצקי, שמואל אבא בן יוסף משהתורת המגיד ממזריטש ושיחותיו

בני ברקתשל"וקלפהולץ, ישראל יעקב (עורך)תורת המגיד - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"ג - תש"יאראטן, ישראל יעקב בן מרדכיתורת המדות - 5 כר'

ירושלים Jerusalemתש"זברמן, יעקב בן יחזקאל מאירתורת המדינה בישראל - 2 כר'
ניצןתשע"טבגנו, אוריתורת המדינה למלבי"ם

ירושלים Jerusalemתשמ"וגורן, שלמה בן אברהםתורת המדינה - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"טזריצקי, דוד בן אשרתורת המוסר

בני ברקתשס"חווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםתורת המועד - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתרצ"הגורן, שלמה בן אברהםתורת המועדים - 2 כר'



בני ברקתשנ"ויוסף, דוד בן עובדיהתורת המועדים - 6 כר'
בני ברקתשנ"העובד, אפריםתורת המועדים - 3 כר'

בני ברקתשס"דקולודצקי, דודתורת המועדים - הלכות בין המצרים
ניו יורקתשע"בוויס, יחזקאל שרגאתורת המוקצה
בני ברקתשע"אעובד, אפריםתורת המוקצה
ירושליםתשס"השטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןתורת המוקצה
מודיעין עיליתתשע"החש"מתורת המזבח
חמ''דתשפ''אגולדברג, צבי בן ניסןתורת המזוזה
חמ"דתשע"חכולל פרי הארץתורת המיגו

ירושליםתשס"חהכהן, מאיר שמחה - קופרמן יהודהתורת המידות בפירוש המשך חכמה
ניו יורקתשס"והאגר, צבי בן גרשוןתורת המילואים

בני ברקתשע"אליברמן, משה בן יצחק צביתורת המים <תניינא> - מקוואות
בני ברקתשנ"דליברמן, משה בן יצחק צביתורת המים - מקוואות

ירושליםתשע"דכהן, שמואל בן יהודהתורת המינקת
ירושליםתשנ"חלייטנר, משה שמואל בן דודתורת המלאכות - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"חאריאלי, גרשון בן יצחקתורת המלך - 2 כר'
בני ברקתשס"טצדוק, נתנאלתורת המלך

בני ברקתשנ"זכולל אמרי חייםתורת המנחה - על מנחת חינוך
לונדוןתשס"אכולל להוראה מנחת יצחקתורת המנחה

צפתתשנ"אסקלי, יעקב בן חננאלתורת המנחה - 2 כר'
ירושליםתשע"גרוקח, משה בן אלעזרתורת המנחה
ירושליםתשע"זפוס, בנימין יאיר בן אברהם מתתיהותורת המעילה
ורשה Warsawתרס"חהורוויץ, אליקים גציל בן יצחק הלויתורת המצוה

ירושלים Jeruasalemתש"ןאפפעל, גרשוןתורת המצוות באמונת ישראל
פריס Parisתשס"דסיטרוק, מאירתורת המציאה, תורת ההונאה, תורת הפועלים

ניו יורקתשמ"טראטה, משה צבי הלויתורת המצרף
ניו יורקתשע"טלפקוביץ, יוסף הלויתורת המקדש - ימי המילואים

ירושלים Jerusalemתשנ"וגורן, שלמה בן אברהםתורת המקרא
ירושלים Jeruasalemתשע"חקופרמן, יהודה בן אברהם שמחהתורת המשך חכמה

חמ''דחש''דבעילום שםתורת המשכן
ברלין Berlinתרע"הלרנר, מאיר בן מרדכיתורת המשנה

ירושליםתשכ"חשטרנבוך, משה בן אשרתורת המשפחה
קרית ארבעתשנ"חאריאל, יועזרתורת המשפט
מודיעין עיליתתשע"הפלדמן, משה בן ישעיהותורת המשפט

ירושלים Jerusalemתשי"אאלוני, נחמיה בן נפתלי הירץתורת המשקלים



בני ברקחש"דישיבת בית מדרש עליוןתורת הנאמנות
קהיר Cairoתרפ"גגפן, (קלמן) שם טוב בן מרדכיתורת הנבואה הטהורה

בני ברקתש"פעובד, אפריםתורת הנזיקין
קובנה Kaunasתרצ"בהוטנר, יצחק בן חיים יואלתורת הנזיר

ביתר עליתתשס"טגברא, אריה בן מאירתורת הנחלות
ירושלים Jerusalemתש"גלווין, נחום בן אברהם הכהןתורת הניקור הירושלמי

ירושליםתשס"גשטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןתורת הנסתר
ירושליםחש"דאוחנה, אברהםתורת הנפש
בני ברקתשל"אוולף, יוסף אברהםתורת הנפש
ניו יורק New Yorkתשט"זזייטשיק, חיים אפרים בן אשרתורת הנפש
ירושלים Jeruasalemתשס"טנויגרשל, צבי אלימלך בן ישראלתורת הנצי"ב

ביאליסטוק Bialystokתרפ"ומאלין, שאול שמחה בן יוסף שרגא פייבלתורת הנקור השלם <עם אור שמחה>
ירושליםתשע''זבעילום שםתורת הנשים
ירושליםתשע"זרוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרתורת הנשים
אשכנזי, חיים בן משהתורת הסוטה
מודיעין עיליתתשס"וחדש, אליהו יצחק בן רפאל נפתלי מנחם הלויתורת הסוכה
בני ברקתשנ"הנידאם, אלעזר בן מכלוףתורת הסופר

בני ברקתשע''טעובד, אפריםתורת הספירה
ירושליםתשנ"זהראל, אוריאל יצחקתורת הספקות - א

בני ברקתש"סארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחקתורת העבודה והתשובה - 6 כר'
ירושליםתשע"זשרגא, ישי יצחק בן ברוךתורת העובר

פרג Pragueש"לאיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)תורת העולה - 8 כר'
ניו יורקתשמ"טרבינוביץ, דוד משה הכהןתורת העולות

בני ברקתש"פעובד, אפריםתורת העולמות
ברוקליןתשע"והרשקוביץ, יהושע בן יוסף משה הלויתורת העוף
חמ"דתשע"ופיינשטיין, ברוך אברהם בן חייםתורת העוף
בית שמשתש"עשרגא, אברהם בן אהרןתורת העוף
ירושליםתשע"זשלומוביץ, אברהםתורת העיון

ירושליםתשנ"טמאסף תורניתורת העמק - 7 כר'
תל אביבתש"לנריה, משה צבי בן פתחיהתורת הערבות
בני ברקחש''דווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםתורת הערלה

תל אביב Tel Avivתרפ"חיואל, זכריה מנחם בן חייםתורת הפילוסופיה הדתית
ירושלים Jerusalemתשנ"וגורן, שלמה בן אברהםתורת הפילסופיה

בני ברקתשע"טמועלם, יהושע אריה בן שמעוןתורת הפקדון
ירושליםתשנ"זזכאי, אהרןתורת הפרשה - 6 כר'



אופקיםתשע"טחדד, חייםתורת הצד
תל אביבתש"םהנמן, גדעוןתורת הצורות של לשון המשנה

בני ברקחש''דווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםתורת הציצית
תל אביב Tel Avivתש"זהורודצקי, שמואל אבא בן יוסף משהתורת הקבלה - 2 כר'

פתח תקוהתשפ''אמולקנדוב, עמנואלתורת הקדמונים
ירושלים Jerusalemתשי"דוואלקובסקי, אליהו מרדכי בן צבי יחיאל הלויתורת הקדשים - 2 כר'

בני ברקתשע"טשפירא, טוביהתורת הקדשים
בני ברקתשמ"באילן, מרדכי בן אריהתורת הקודש <מהדו' תניינא> - א

ירושלים Jerusalemתשס"ואילן, מרדכי בן אריהתורת הקודש <מהדורה חדשה> - 3 כר'
בית שמשתש"ערבינוביץ, אליעזר בן אלחנן יעקב דוד הכהןתורת הקטן א-ב

ירושליםתשע"בחדוק, אביה שמריה בן ישראלתורת הקטן
חמ''דתשע''טפנחסי, מאיר בן שמואלתורת הקידושין

ירושלים Jeruasalemתשע"העמדין, יעקב ישראל בן צביתורת הקנאות <מהדורת הרב בומבך>
ורשה Warsawתרנ"טלוריא, משה בצלאל בן שרגא פייבושתורת הקנאות

אלטונה Altonaתקי"בעמדין, יעקב ישראל בן צביתורת הקנאות - 2 כר'
ניו יורקתש"נרולניק, שמואל אליעזר בן צביתורת הקנאות
אמשטרדם Amsterdamתר"התורת הקנאות. תר"התורת הקנאות
ירושליםתשע"טשרת, ישראלתורת הקניינים

ירושליםתשנ"ברובינפעלד, אהרן בן דודתורת הקנינים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתשכ"ובן יעקב, אברהם יהודה בן יעקב אהרןתורת הקרבנות
תל אביב Tel Avivתשי"טהלוי, יוסף צבי בן אברהםתורת הקרבנות

ירושליםתשנ"זמזרחי, אליהותורת הרא"ם - 2 כר'
לבוב Lvovתרנ"ז - תרנ"חמרגליות, אלכסנדר סנדר בן צבי הירשתורת הרא"ם

בני ברקתשס"הפישהוף, יחיאל בן שמואלתורת הראשונים - 2 כר'
ורשה Warsawתרפ"ו - תרצ"טרייכר, ישעיה בן ראובןתורת הראשונים - 2 כר'

חמ"דחש"דהברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלתורת הרב
ירושליםתשע"גשלמה יהודה ליב מלענטשנאתורת הרה"ק מלענטשנא

ירושלים Jeruasalemתשע"דכולל ישיבת מירתורת הריבית - 3 כר'
דוד, יונהתורת הריטוריקה והשירה של רמח"ל

לבוב Lvovתר"נ הס'הבנשטרייט, משולם זושא בן יוסף שאולתורת הרמ"ז
ירושלים Jeruasalemתשע"ומשולם זיסל בן אליעזר ליפמן מהניפוליתורת הרמ"ז

סיגט Sighetתרס"גמשה יהודה ליב בן יעקב מסאסובתורת הרמ"ל השלם
ירושליםתשמ"חמשה בן מימון (רמב"ם) - בן שם, מאיר דודתורת הרמב"ם - 5 כר'

לבוב Lvovתר"ואבולעפיא, מאיר בן טודרוס הלויתורת הרמה
ירושלים Jerusalemתשס"אגורן, שלמה בן אברהםתורת הרפואה



מודיעין עיליתתשע"האדלר, מנחםתורת השביעית
ירושלים Jerusalemתש"והלוי, יוסף צבי בן אברהםתורת השביעית
ניו יורק New Yorkתשט"וכהנוב, אלעזר בן אורי מאיר הכהןתורת השביעית

ירושלים Jerusalemתשמ"בגורן, שלמה בן אברהםתורת השבת והמועד
בני ברקתש"עגרבוז, שלמה בן בנימיןתורת השבת
תל אביב Tel Avivתשט"וישר, ברוך בן דודתורת השבת
ישראלתשס"וכהן, יוסף בן נסיםתורת השבת
ירושליםתשל"דנחמן בן שמחה מברסלבתורת השבת

בני ברקתשנ"טעובד, אפריםתורת השבת - 2 כר'
ירושליםחש"דקובץ חידושי תורהתורת השבת

בני ברקחש"דעובד, אפריםתורת השולחן - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"ובני החבורה כולל ישיבת מירתורת השומרים
ירושליםתשפ"אזכאי, עובדיהתורת השומרים

ביאליסטוק Bialystokתרצ"המאלין, שאול שמחה בן יוסף שרגא פייבלתורת השחיטה והבדיקה
ירושליםתשנ"גהייזלר, מרדכי שרגא בן יוסףתורת השחיטה
ירושליםתשנ"אוולדמן, חיים יוסף בן ישכר דובתורת השחיטה
ירושליםתשע"זמנדל, מלכיאלתורת השטר
בני ברקתשס"זקולודצקי, דודתורת השידוך

ירושלם,ת"שילין, דוד בן יהושעתורת השירה הספרדית
תפרחתשע"אפרץ, אברהם אלעזר בן שלוםתורת השלמים
פיוטרקובתרס"דריישר, יעקב בן יוסףתורת השלמים

חמ"דתשס"זאוחיון, פנחסתורת השם
ירושליםתשס"זבלוך, שלמה אהרן בן יוסף חייםתורת השמחה

ירושליםתשס"זאייזנטל, פינחס אליהותורת השמיטה <מהדורה שניה>
ירושליםתש"סאייזנטל, פינחס אליהותורת השמיטה

ירושלים Jerusalemתרצ"חגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברתורת השמיטה - 3 כר'
נתניהתשע"בחיים מאיר יחיאל ממאגלניצאתורת השרף ממאגלניצא

לייקאוודתשע"אפנדל, זלמן הלל בן זכריהתורת השרצים
ירושלים Jeruasalemתשע"הרוטנברג, שמואל בן הללתורת התור

רחובותתשע"טבוטה, יוגב בן שמואלתורת התלמוד עם מצא חן - א
ירושליםתשס"השטרן, שמואל טוביה בן יעקבתורת התמורה - תמורה

ניו יורקתשס"טוייס, יואל סג"לתורת התמרים
ירושליםתשע"טקארניאל, יהודה אריה בן יצחקתורת התערובות
ירושליםתשע"חירושלמי, שמעוןתורת התפלה
תל אביבתשכ"בלוי, אליעזר בן אליקיםתורת התפלה



בני ברקתשס"זעובד, אפריםתורת התפלה
מודיעין עיליתתשע"ואדלר, מנחםתורת התרומה

חמ"דחש"דבעילום שםתורת זאב - 11 כר'
בני ברקתשמ"אצ'צ'יק, זאב דוב בן אברהם חייםתורת זאב - 3 כר'
ירושליםתשס"טקובץ כולל תורת זאבתורת זאב - 5 כר'

ירושליםתשע"וקובץ תורניתורת זאב - המורה לצדקה
זיטומיר Zhitomirתר"לגאנצפריד, שלמה בן יוסףתורת זבח - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתרמ"דחזן, חיים דוד בן רפאל יוסףתורת זבח
תל אביבתשל"זפומרנצ'יק, אריה בן זאבתורת זרעים

לונדוןתשע"זאבן-פקודה, בחיי בן יוסף - ווייס, שאול יחזקאלתורת חובות הלבבות <אוצר דברי המפרשים -רחש לבי-
ניו יורקתרפ"טאבן-פקודה, בחיי בן יוסף - אגוזי אהרן דוד (מתרגתורת חובות הלבבות - עם עברי דייטש  (ליקוטים)

גרודנו Grodnoתק"נאבן-פקודה, בחיי בן יוסףתורת חובת הלבבות <נאדר בקודש>
חמ"דתשע"דאבן-פקודה, בחיי בן יוסף - אדמו"ר מויזניץ זצ"לתורת חובת הלבבות - <שער חשבון הנפש עם ליקוט אר

ברלין Berlinתרפ"באבן-פקודה, בחיי בן יוסףתורת חובת הלבבות - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתשמ"החרל"פ, יחיאל מיכל בן יעקב משהתורת חוף הימים

ורשה Warsawתרס"דאיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)תורת חטאת <מנחת יעקב> - 2 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרס"דאיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)תורת חטאת <תורת השלמים>

ירושלים Jerusalemתש"יאלטר, יצחק מאיר בן ישראלתורת חידושי הרי"ם
חיפהחש"דחיים בן מנחם מנדל מקוסובתורת חיים <מהדורת מרמורשטיין>

ליקוודתשס"טליבוביץ, חיים בן יעקבתורת חיים <מהדורה חדשה>
לובלין Lublinשפ"דשור, אברהם חיים בן נפתלי צבי הירשתורת חיים <דפו"ר>

ברלין Berlinתק"י-תקי"אטוקלס, מרדכי בן אברהםתורת חיים ואהבת חסד
קרית אתאתשל"הרוזנבוים, צבי הירשתורת חיים ואמונה

בני ברקתשס"חרוט, אליעזר בן חיים דובתורת חיים וחסד - 4 כר'
לונדון Londonתקנ"באדרעי, משה בן יצחקתורת חיים
תל אביבחש"דאסופת מאמרים ומידעתורת חיים

ניו יורק New Yorkתשי"אבלומנפלד, מאיר בן שלמהתורת חיים - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"והורוויץ, חיים בן אברהם הכהןתורת חיים

הטשואל, יוסף חייםתורת חיים - 2 כר'
תל אביבתשנ"בהלוי, חיים דוד בן משהתורת חיים - 4 כר'
ירושליםתשס"טזוננפלד, יוסף חיים בן אברהם שלמהתורת חיים - 2 כר'

ורשה Warsawתקנ"חחיים בן אפרים מאפטאתורת חיים
זולקוהתפ"דחיים בן יוסףתורת חיים

אורדיאה מרה Oradea Mתרפ"זחיים בן מנחם מנדל מקוסובתורת חיים - 5 כר'
קרית אתאתשע"טטאוב, נתנאל חייםתורת חיים



ירושלים,תש"זישר, ברוך בן דודתורת חיים - 5 כר'
ירושליםתשי"טכהן, חיים בן שלמה מטריפוליתורת חיים - 3 כר'

בני ברקתש"עכהן, יגאלתורת חיים
וילנה Vilnaתרצ"טליבוביץ, חיים בן יעקבתורת חיים - 2 כר'

ללוש, חיים בן יצחקתורת חיים - ב שמות
ניו יורק New Yorkתשט"זמולוד, חיים בן שמעון זלמןתורת חיים

בני ברקתשס"ומוסדות ויזניץתורת חיים - א
ירושליםתש"פמור יוסף, חייםתורת חיים
ירושליםתשע"המיארה, מאירתורת חיים

ניו יורקתשס"בסופר, יעקב שלום בן חייםתורת חיים - 7 כר'
חמ"דחש"דסינואני, חייםתורת חיים
וילנה Vilna - ניו יותרע"ב - תשע"אפארטמאן, נחמיה בן יקותיאל חיים הכהןתורת חיים

בני ברק Bene Berakתשע"זקובץ מכון עץ הדעתתורת חיים - 2 כר'
בני ברקתש"עקובץתורת חיים

בני ברקתשע"חקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - חלתורת חיים - נישואין ושבע ברכות
Frankfort on the Maiתרס"ברבינוביץ, חיים בן אברהםתורת חיים

שלוניקי Salonikaתע"ג - תפ"בשבתי, חיים בן שבתיתורת חיים - 7 כר'
ליקוודתשס"זשור, אברהם חיים בן נפתלי צבי הירש - שפיגל, בתורת חיים - על התורה ונ"ך

ורשה Warsawתרל"חשור, אברהם חיים בן נפתלי צבי הירשתורת חיים - 5 כר'
ניו יורקתש"אתרשיש, חיים צבי סגלתורת חיים

ירושליםחש"דקובץ תורני ויז'ניץ-מאנסיתורת חיים, זכרון יהודא
ירושליםתשע"אליינר, יעקב בן יוסף מנחםתורת חיל - חושן משפט

ירושליםתשס"הדילה רוזה, חייםתורת חכם <מהדורה חדשה>
לייקוודתשע"הבן חיים, ברוךתורת חכם ברוך - 2 כר'
בני ברקתשס"דשולזינגר, משה מרדכי בן יצחק הלויתורת חכם מקור חיים

ירושליםתשע"בגיאת, מנחםתורת חכם - 2 כר'
שלוניקי Salonikaתר"חדילה רוזה, חייםתורת חכם
ונציה Veniceתי"דחיים בן אברהם הכהן מארם צובהתורת חכם
ירושלים Jerusalemתרע"אידיד, יוסף בן מרדכי הלויתורת חכם

חמ"דחש"דמכון ים החכמהתורת חכם - 8 כר'
יהודתשס"וסנואני, חיים בן זכריהתורת חכם - נביאים וכתובים

ירושליםתשע"גחכמי מיץתורת חכמי מיץ
חמ"דתשנ"טבוגרי ישיבת חמדתורת חמד
לונדוןתשי"זוייסמנדל, חיים מיכאל דבתורת חמד

קרקוב Cracowתרנ"ודמביצר, חיים נתן בן יקותיאל זלמןתורת חן <דברי חן>



ירושליםתשנ"הלווין, חנוך הניך בן פינחס הכהןתורת חנוך - דברי חכם
חמ"דתשע"ואברהם מרדכי מלוצקאתורת חסד <מהדורה חדשה>

ירושליםתשס"חכהן, אברהם עזרה בן חייםתורת חסד לאברהם
בילגורי Bilgorajתרצ"חסלאווין, שלמה בן מיכל שאול דוב הלויתורת חסד עם קונטרס דברי שלמה וספר אמרי צבי

ורשה Warsawתרכ"ואברהם מרדכי מלוצקאתורת חסד
ירושלים Jerusalemתרנ"טבן-יהודה, יעקב בן יהודהתורת חסד

בני ברקתשע"דחנן, אילן בן שלוםתורת חסד - 2 כר'
בילוידירשנ"דיעבץ, יצחק בן שלמהתורת חסד
ירושליםתש"סכולל אברכים נר אסתרתורת חסד

בני ברקתשמ"דכולל אברכים תורת חסדתורת חסד - 2 כר'
רחובותתשס"טכנרתי, יוסף מרדכיתורת חסד - 3 כר'

וינה Viennaתק"סלוו, אלעזר בן אריה ליבתורת חסד
ורשה Warsawתרמ"גפראדקין, שניאור זלמן בן שלמהתורת חסד - 2 כר'

שלוניקי Salonikaתפ"גפרחיה, חסדאי בן שמואל הכהןתורת חסד
מונקץ' Mukachevoתרנ"זרוטשטיין, מרדכי בן יעקב זאבתורת חסד
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"בשטיגליץ, אלתר משה אליהו בן אפרים נתןתורת חסד

תל אביב Tel Avivתש"א - תש"זקארלין, אריה בן ישראל אליעזר הלויתורת חשן המשפט - 3 כר'
לונדוןתשס"טסופר, משה בן שמואל - אולמן צבי אלימלך בן שלתורת חתם סופר - 2 כר'

ניו יורקתשע"ארייטשיק, אלעזר הלויתורת טבלין
ניו יורקתשס"זאופן, מנחם משהתורת טהרה - 2 כר'

אשדודפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםתורת יאשיהו - 2 כר'
חמ''דחש''דווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםתורת ידים

ירושליםתש"עברכה, יהודהתורת יהודה - 2 כר'
ירושליםתשס"זאבלמאן, יהונתן בן אברהם אבא יצחקתורת יהונתן - 2 כר'

תשס"חקובץ כולל תורת יודא צביתורת יודא צבי - 10 כר'
בני ברקתשע"בהול, אליעזרתורת יום ולילה
ליקוודתשע"דוויסמן, חיים ישראל בן משה יצחקתורת יומא - א

וילהרמסדורף Wilhermsתפ"היוסף בן משה מפירדאתורת יוסף
בני ברקחש"דפלשינצקי, יוסףתורת יוסף

בני ברקתשע"דקובץ תורני במשנת הגרע"יתורת יוסף - ז
ירושליםתשע"חסג"ל, יחזקאל בן יוסף הלויתורת יחזקאל <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ירושליםתשל"גטויב, יחזקאל בן צבי הירשתורת יחזקאל
פקש Paksתרנ"טסג"ל, יחזקאל בן יוסף הלויתורת יחזקאל
בני ברקתשנ"דקובץ כולל משכן יחזקאלתורת יחזקאל

גלנטה Galantaתרפ"ט-תרצ"ורייך, אברהם יחזקאל בן יעקב קופלתורת יחזקאל - 2 כר'



ירושלים Jerusalemתרס"בשלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלתורת יחיאל (ישן) - בראשית
ירושליםתשס"אגראס, יחיאל בן דוד צביתורת יחיאל
ירושליםתשס"גוילנסקי, יחיאלתורת יחיאל

ירושלים Jerusalemתשל"אשלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלתורת יחיאל - 5 כר'
קושטא Istanbulש"ותנ"ך. ש"ו. קושטאתורת יי' תמימה

ערדתשנ"אעמדין, יעקב ישראל בן צביתורת יעב"ץ - בשלח
אלעדתשע"הזריהן, יעקב חי בן ברוךתורת יעקב

ירושליםתשס"אסופר, אברהם אליעזר בן יעקב חייםתורת יעקב - 3 כר'
ירושליםתשס"הסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםתורת יעקב - 3 כר'
ירושליםתשמ"טפראגר, יעקב בן מרדכי סג"לתורת יעקב - 2 כר'
טלזסטוןתשנ"טחידו"ת של בני טלזסטוןתורת יערים - 2 כר'

מישקולץ Miskolcת"ש-תש"בפריד, יחיאל בן נתנאל הכהןתורת יפה
ירושליםתשמ"דדייטש, יעקב בן יואלתורת יצחק
בני ברקתשל"דולדשין, יצחק אלחנןתורת יצחק
ורשה Warsawתרס"אמרינהולץ, יצחק בן משהתורת יצחק

ניו יורקתשמ"אאויש, יצחקתורת יצחק, באר יצחק, לבוש יצחק
ירושליםתשנ"וכ"ץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהןתורת יקותיאל <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ירושליםתש"מרוזנברגר, יקותיאל יהודה בן פרץתורת יקותיאל <מהדו"ת>
ברלין Berlinתקל"בכ"ץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהןתורת יקותיאל

ניו יורקתשמ"גרוזנברגר, יקותיאל יהודה בן פרץתורת יקותיאל - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"ח - תשט"זצכאנוביץ, ירוחם זאב בן יעקב שרגאתורת ירוחם - 3 כר'

ירושליםתשס"וגליגמן, ישראל שלום יוסףתורת ישי
ירושליםתשע"גרוטשילד, יששכר שלמהתורת ישר - 2 כר'
ניו יורקתשס"טוואלפין, ישראלתורת ישראל א

ניו יורק New Yorkתרצ"חפרידמאן, יצחק אייזיק בן יוסףתורת ישראל וארצו
ירושלם,תרנ"טקראסוצקי, ישראל זאב בן נחמיה גרשוןתורת ישראל תנינא

טבריהתשע"דברדא, ישראלתורת ישראל
ניו יורקחש"דוואלפין, ישראלתורת ישראל - ב

סט. לואיס,תרפ"זווידצקי, ישראל ירמיהו בן חייםתורת ישראל
קרית גתתשע"חעמר, רון ישראל בן שלמה מאירתורת ישראל
ירושליםתשנ"זפרוכטהנדלר, ישראל איסרתורת ישראל
קראקא,תרנ"וקראסוצקי, ישראל זאב בן נחמיה גרשוןתורת ישראל
ירושליםתשפ"ארובין, ישראלתורת ישראל

ירושליםתשע"זכהנא, אלכסנדר זיסקינד בן אברהם הכהןתורת כהן <מהדו"ח> - 2 כר'
בני ברקתשפ"אכהן, משה ישראלתורת כהן על קונטרס ספק ספיקא לש"ך



ורשה Warsawתרצ"טכהנא, אלכסנדר זיסקינד בן אברהם הכהןתורת כהן
וינה Viennaתרכ"באברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)תורת כהנים <ראב"ד>

ורשה Warsawתרפ"חכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבתורת כהנים <חפץ חיים>
ניו יורק New Yorkתשי"זספרא. תשי"זתורת כהנים <כתב יד רומי>

לבוב Lvovתר"טספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדתורת כהנים <עשירית האיפה>
הוסיטין Husiatynתרס"חצרפתי, וידאל בן יצחק - מרגליות, נחוםתורת כהנים <דרך הקודש> - 2 כר'
וילנה Vilnaתר"ה - תרס"זרפאפורט, צבי הירש בן נפתלי הירץ הכהןתורת כהנים <עזרת כהנים> - 3 כר'

ירושליםתשס"דהילל בן אליקים מארץ יווןתורת כהנים - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"בכהנא, יצחק אייזיקתורת כהנים

ירושליםתשע"בספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדתורת כהנים - עשירת האיפה <מהדורה חדשה>
ירושליםחש"דפרוביין, שלמהתורת כוחות הנפש
בני ברקתשע"הקלרמן, אברהם מנחם בן שמואל הלויתורת כלי - מוקצה
ורשה Warsawתרמ"ה - תרמ"טלווין, נח חיים בן משהתורת כנסת ישראל
ניו יורק New Yorkתש"ח - תשכ"דסגל, יוסף בן חיים נתן הלויתורת לוים - 4 כר'

חמ"דתשמ"חגוטמן, אריה יהודה בן חיים צביתורת ליל החג
אמשטרדם Amsterdamתל"האברהם יגל בן חנניה ממונסליצ'התורת לקח טוב
ירושליםתשנ"זפדידה, מאיר בן דודתורת מאיר - ב

ירושליםתשע"חפנחסי, מאיר בן שמואלתורת מאיר
ניו יורק New Yorkתרס"ד - תרס"הפריימאן, מאיר בן זאב וולףתורת מאיר - 2 כר'

אשדודתשס"וצינץ, אריה ליב בן משהתורת מהרא"ל ופניני מהרא"ל (על מסכת אבות)
ירושליםתשס"טדושינסקי, ישראל משה בן יוסף צביתורת מהרי"ם - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתשט"ז - תשכ"אדושינסקי, יוסף צבי בן ישראלתורת מהרי"ץ - 5 כר'

בית שמשתשס"זשלמה יהודה ליב מלענטשנאתורת מהרש"ל
ירושלים - ניו יורקתשע"אפוזן, יעקב יחזקאל בן יוסף יצחקתורת מונח

ירושליםתשע"זבן עזרי, יואל צביתורת מועד - ביצה
ירושליםתשכ"זפארשלגר, מיכאל אליעזר הכהןתורת מיכאל

בני ברקתשפ"אצדקה, יהודה בן אליהותורת מלאכות
ירושליםתש"ערייזמן, יעקב פרץ - פויגל, יונתן בנימיןתורת מלאכת המבשל

בני ברקתשע"חקורח, עזרא בן יוסףתורת מנחות
ורשה Warsawתרס"זבראמסון, מנחם מנדל בן אריה ליבתורת מנחם
מונקץ' Mukachevoתרס"גשור, מנחם מנדל בן לוי יצחק דובתורת מנחם

ירושלים Jerusalemתשי"אוואלקובסקי, אליהו מרדכי בן צבי יחיאל הלויתורת מעשה בראשית בביאור מדעי
ירושליםתשע"הקובץ ספריםתורת מראכש - שופרי"ה דיוסף - נושאי הרי"ח - לדוד לה

טבריהחש"דואעקנין, יעקב יוסף בן מרדכיתורת מרדכי - 2 כר'
בילגורי Bilgorajתרס"טרבינוביץ, מרדכי אליהו בן חיים דובתורת מרדכי



ביל וידירשנד לערךאלשיך, משה בן חייםתורת משה <דפו"ר> - בראשית
ירושליםתש"נאלשיך, משה בן חייםתורת משה (אלשיך) <מהד' וגשל> - 5 כר'

ורשה Warsawתרל"טאלשיך, משה בן חייםתורת משה (אלשיך) - 3 כר'
ירושליםתשל"אסוקמנסקי, משה אהרן בן אברהםתורת משה אהרן
בני ברקתשע"דשמואליאן, יוסף בן משהתורת משה אמת
ירושליםתש"סעמאר, ראובןתורת משה הקצר

ירושליםתשס"דסופר, משה בן שמואלתורת משה השלם - 5 כר'
תש"פבית מדרש "תורת משה חיים" חולוןתורת משה חיים

ליקוודתשפ"אהרצפלד, משה - הרצפלד, שלמהתורת משה מגן אבות - שארית שלמה
כפר חב"דתשל"חאיזנהנדלר, יחיאלתורת משה מוסר ומשפט

בודפסט Budapestתרפ"גיונגרייז, משה נתן נטע בן אשר אנשיל הלויתורת משה נתן - 2 כר'
בילגורייאתרצ"חברמן, משה יהודה בן דוד הלויתורת משה
חמ"דתשס"זסוויד, משהתורת משה

ירושליםתשס"הסופר, משה בן שמואלתורת משה - 6 כר'
ג'רבה Djerbaתשנ"דעידאן, משה בן כליפהתורת משה - 2 כר'

ירושליםתש"סעמאר, ראובןתורת משה
ירושלים Jeruasalemתשע"בקובץ כולל תורת משהתורת משה - מאכלי עכו"ם

בני ברקתשמ"חקובץתורת משה
נובי דבור Nowy Dworתקמ"וקרנר, משה בן אליעזר פייבושתורת משה
שלוניקי Salonikaתקנ"זשבתי, משה בן חייםתורת משה

זולקוה Zholkvaתקצ"וחיות, צבי הירש בן מאירתורת נביאים
בני ברקתשס"גשפיצר, נפתלי ברוך בן שלוםתורת נגעים

בני ברקחש''דווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםתורת נדה - 3 כר'
פריס Parisתשס"גסיטרוק, מאירתורת נזיקין
בני ברקתשס"טצדקה, יהודהתורת נזיקין

ירושליםתש"סלקט חיבוריםתורת נזיר - 3 כר'
שלוניקי Salonikaתקפ"אמוטאל, אברהם בן יעקבתורת נזיר

בניברקתשע"דלסמן, נחום - בני המשפחהתורת נחום - 2 כר'
בני ברקתשמ"אקניג, נתן צביתורת נתן - 31 כר'
ירושליםתשכ"דקפלן, נתןתורת נתן - 2 כר'
לבוב Lvovתרמ"השפירא, נתן בן ראובן דוד טבלתורת נתן - 2 כר'

פירט Fuerthתקנ"הווייל, יעקב נתנאל בן נפתלי צבי הירשתורת נתנאל - 4 כר'
ירושליםתשע"הכולל טהרות תורת נתנאלתורת נתנאל - מקואות

פתח תקוהתשע"גביה"מ לתורת א"י פ"תתורת סוכה
בני ברקתשס"זצורף, עזראתורת עזרא - תולדות עזרא



קרקוב Cracowתרנ"בקרנגיל, מנחם מאנדל בן יוסף פינחסתורת עירובין
בית עוזיאלתשע"אצברי, יוסף בן דודתורת ערלה

ירושליםתשע"חבן דוד, שילה בן דרורתורת עשר המכות
פריס Parisתשס"דסיטרוק, מאירתורת פדיון שבויים

חמ"דתשע"וכהן, פנחסתורת פנחס - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשמ"אלינק, צביתורת צבי
קליש Kaliszתרפ"חפרנקל, צבי נחום בן מרדכי שרגאתורת צבי

ירושלים Jeruasalemתש"פקושלבסקי, צביתורת צבי - 10 כר'
וארשהתרמ"בבעילום שםתורת צדיקים

ירושלים Jeruasalemתשנ"חשלמה מטולטשין- צורף, אברהם שלמה זלמן - מנתורת ציון - אבן שלמה - מנחם ציון
בני ברקתשע"גכהן, יעקב משה בן יצחקתורת קדשים

אמשטרדם Amsterdamתקכ"הטייקוס, גדליה בן אברהם מנחםתורת קטן
ניו יורק New Yorkת"שפופקו, ראובן בן אליעזרתורת ראובן - 2 כר'

חש"דתשע"המפעל תורת ראשי הישיבותתורת ראשי הישיבות - 14 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"ג - תשי"דליפקין, חיים יצחק בן אריה ליבתורת רבי ישראל מסלנט - ב

ברלין Berlinתרפ"גהורודצקי, שמואל אבא בן יוסף משהתורת רבי נחמן מברצלב ושיחותיו
ירושליםתשל"זבלויא, עמרם בן יצחק שלמהתורת רבי עמרם - א

,(תל-אביב)תשי"גשפירא, פינחס בן אברהם אבאתורת רבי פנחס מקוריץ
ירושליםתשנ"חסלאנט, שמואל בן צבי הירשתורת רבינו שמואל סלאנט זצ"ל - 3 כר'

ירושליםתשע"חהרשלר, משה - היישריק, אליהו רפאלתורת רבית
פריס Parisתשס"בסיטרוק, מאירתורת רבית, תורת הקנינים

רחובותתשע"חכולל אברכים רחובותתורת רחובות - 4 כר'
בני ברקתשע"דאזואלוס, רפאל בן שמואלתורת רפאל - 2 כר'

בני ברקתשנ"זהופמן, רפאלתורת רפאל
ירושליםתשס"חכהן, שמעון בן רפאלתורת רפאל

ירושלים Jerusalemתש"גשפירא, רפאל בן אריה ליבתורת רפאל - 3 כר'
קרלסרוה Karlsruheתקצ"טווייל, יעקב בן אברהםתורת שבת - 2 כר'

מירוןתשס"וקובץתורת שומרי אמונים - א
ניו יורקוייס, שלום בן צבי הכהןתורת שלום החדש <מהדו"ת> - בראשית

ניו יורקתשנ"אוייס, שלום בן צבי הכהןתורת שלום - 6 כר'
ירושליםתשפ"אאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןתורת שמואל

דיקמן, שמואל בן נחמיהתורת שמואל - 2 כר'
ירושליםתשע"דכהן, שמואל בן יהודהתורת שמואל
ירושליםתש"פקיבלביץ, שמואלתורת שמואל

ירושליםתשס"הרולניק, שמואל אליעזר בן צביתורת שמואל - 2 כר'



ורשה Warsawתרס"זשמואל בן נפתלי הירץ מאפטאתורת שמואל
קרית ספרתשנ"זקובץ תורניתורת שמחה - ב

ירושליםתשנ"גמארילוס, שמעון בן ישראל - וונדר, מאירתורת שמעון השלם
ירושליםתשל"דמארילוס, שמעון בן ישראלתורת שמעון השלם - 2 כר'

בני ברקתשפ''אכולל תורת שמעוןתורת שמעון - 2 כר'
ירושליםתשס"אמארילוס, שמעון בן ישראל - וונדר, מאירתורת שמעון - אהל שמעון <מהדורה חדשה>

ירוסלב Jaroslawתרס"חמארילוס, שמעון בן ישראלתורת שמעון - 3 כר'
ירושליםתשע"האבידן (זמל), אברהם משה בן מרדכי אריהתורת תמורה
ירושליםתשע"גבניזרי, שלמהתורתו אומנותו
ירושליםתש"פאוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכיתורתו מגן לנו
ירושליםתש"פאוהב ציון, יצחק בן מרדכיתורתו מגן לנו

תל אביבתש"משכטר, יוסף בן שואל צביתורתו של הבעל שם טוב
ירושלים Jerusalemתר"צנכס, שלמה מיכאל בן יצחקתורתו של שם - 5 כר'
ירושליםתשס"גמינצברג, נתן יהודה לייב בן אלימלךתורתי בקרבם - 5 כר'

קרית ספרתשע"גגולדשמיט, יוסף שלמה בן פסח מאירתורתך באהבה
פרנקל, מרדכיתורתך בתוך מעי - ברורי הלכה לבעלי סטומה

בני ברקתשע"זגולד, דורון דוד בן שמואל יהושעתורתך חנני - חג השבועות ומתן תורה
מודיעין עיליתתשע"ואורצל, חיים משה יהודה בן עזראתורתך לישראל - 2 כר'

ירושליםתש"נגנץ, משהתורתך לישראל
ירושלים Jeruasalemתשע"ובית מדרש דרכי תורהתורתך שעשועי
ישראלחש"דגליק, אליהו הלויתורתך שעשועי

חמ"דתשפ,אגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלתורתך שעשועי - הוריות, סנהדרין
בית שמשתשע"ודז'יקוב, יהושע א.תורתך שעשועי
בני ברקתשס"חחזני, ארז - זילברשטין, יצחקתורתך שעשועי
נוף איילוןתשע"טחלפון, אליהו בן חייםתורתך שעשועי

בני ברקתשע"טטולידאנו, יוסף ב"ר עמנואלתורתך שעשועי - 11 כר'
גבעת זאבתשע"וכץ, עקיבאתורתך שעשועי
בני ברקמלוקט מכתבי מוהר"ן מברסלבתורתך שעשועי
תל אביבתשנ"אפרדס, חיים מאניס בן אברהם יששכר הלויתורתך שעשועי
ירושלים Jeruasalemתש"עקובץ ישיבת טשעכנובתורתך שעשועי

רחובותתשנ"זקובץ ישיבת מאור התלמודתורתך שעשועי - גיטין
אלעדתשע"חקרנברג, יהושעתורתך שעשועי - תורה ומועדים

בני ברקתשפ"ארוטמן, נתןתורתך שעשועי - 4 כר'
בני ברקתשע"זשטיבל, מנחם פנחסתורתך שעשועי
ירושליםתש"נאלטר, פינחס מנחם בן אברהם מרדכיתורתך שעשעי



חיפהתשע"דהאס, יוסף מאירתורתם משתמרת
חמ"דתשס"טלוי, יהונתןתורתן של אבות
בני ברקתש"מפרקש, יצחק בן אהרןתורתן של בנים

ירושליםתשנ"גיודלוב, יצחק - הבלין שלמה זלמן (עורכים)תורתן של גאונים - 7 כר'
סקווערתשס"האינהורן, אהרןתורתן של ראשונים - 2 כר'

קרית אונותשנ"הרצהבי, יהודהתורתן שלבני תימן
בית שמשתשס"זעמית, שגיבתושיע בנים <מסכת אבות> - 3 כר'

בני ברקתשע"דליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דודתושיע בנים
אזמיר Izmirתרי"טבנבנישתי, יהודה בן כלבתושע יאודה

ירושלים Jerusalemתר"צאדלר, פינחס (כורש) בן שמואלתזכיר על הכתל המערבי
בני ברקתשע"טדיין, נסים בן שלמהתזל כטל אמרתי
בני ברקתשמ"אנחמן בן שמחה מברסלבתזרח השמש
ניו יורקתשע"הועד לתחום שבתתחום שבת

ירושליםחש"דרוזנר, יהודהתחום שבת - עירובין
באר שבעתשס"אשמואלי, עודדתחום שבת

ירושליםתשל"טנאמן, פנחסתחומי ארץ ישראל
ירושליםתשע"חגריינימן, אברהם ישעיהו - מנדלסון, חיים לייבתחומי שבת

ירושלים Jerusalemתש"הפינדלינג, משה בן אפרים חייםתחוקת העבודה
ירושליםתשס"חסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםתחזו בשולמית

ורשה Warsawתרי"חמשה בן מימון (רמב"ם)תחיית המתים - 2 כר'
ניו יורקתש"יאביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דובתחיית יעקב

תחינותתחינה רב פנינים
ניו יורקתרצ"בתחינותתחינת בנות ירושלים

ירושלים,תרפ"ביקותיאלי, אברהם יצחק בן עוזר דודתחית היהדות
מנצ'סטר Manchesterתרפ"זיפה, ישראל יעקב בן אברהם הכהןתחית ישראל

גוטהולד, זאבתחכמון - 2 כר'
קושטא Istanbulשל"חאלחריזי, יהודה בן שלמהתחכמוני - 5 כר'
ברן Berneתר"ע-תרע"אתחכמוניתחכמני - 2 כר'

ירושליםתש"פאברהם, דודתחל שנה מאמרי מוסר ודעת - 2 כר'
ירושליםתשע"אאברהם, דוד בן אברהםתחל שנה - 8 כר'

ניו יורק New Yorkתשי"א הס'מזאה, דוב בן אליהו מרדכי הכהןתחלת דבר
פרג Pragueשס"אמקשן, שמואל בן פינחס הכהןתחלת דברי שמואל

ירושליםתשמ"זנאור, בצלאלתחלת הקדש - תמורה
אמשטרדםתס"טשמשון בן יצחק מקינון - חאגיז, יעקבתחלת חכמה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתשי"ד - תשי"טגירשט, יהודה ליב בן מנחם מנדלתחנות בספרות ישראל - 2 כר'



ירושליםחש"דתפילותתחנות רחל אמנו
ירושליםתשע"זזרביב, ישראל שם טוב בן שמואל דודתחת הסוכה
ברדיטשוב Berdichevתרנ"ויאנובסקי, יעקב צביתחת השבט

בני ברקתשע"אדסלר, אליהו אליעזר בן שמחה זיסלתטהרו
תל אביבתש"לפנחסוף פילסוף, עמנואל בן חייםתיאורי עמנואל

מודיעין עיליתתשע"אתאומים, יוסף בן מאירתיבת גמא <מהדורה חדשה>
נתניהתשע"גארביב, אלוןתיבת גמא

תל אביבתשכ"ותאומים, יוסף בן מאירתיבת גמא - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתרנ"טמשה ברוך בן נתנאלתיבת משה
חיפהתשע"והופנר, נחתיבת נח

ירושלים Jerusalemתרס"חבריסקין, יהושע בן חיים ישראלתיו יהושע - 4 כר'
איתמרתש"פכנרתי, עמיחיתיכון תפילתי
ישראלתשנ"גכתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותהתימא - 2 כר'

רמלהתשס"טגמליאלי, נסים בנימיןתימן בתעודות - ב
ירושליםתשס"ופסין, אהרן יהושעתיק"ו

חמ"דחש"דהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלויתיקון גדול לגאולה
ניו יורק New Yorkתרצ"הטומאשוב, משה בנימין בן אלכסנדר יהושעתיקון גיטין

חמ"דתשס"דבעילום שםתיקון הברית
ירושלים,תש"ךשרעבי, שלום בן יצחק מזרחיתיקון היסוד - 2 כר'

ירושליםתשס"זגרינבאום, אברהםתיקון הכללי <עם ביאור>
בני ברק Bene Berakתשע"אליבוביץ, יהודה זאב בן יחיאל צביתיקון הכללי ע"פ מנחת יהודה

ירושלים Jerusalemתרס"בחזן, בן-ציון בן מרדכיתיקון הכללי
ירושלים,תש"גנחמן בן שמחה מבראסלאבתיקון הכללי
ניו יורקתשט"ונחמן בן שמחה מברסלבתיקון הכללי

ירושלים Jerusalemתרצ"זרבינוביץ, מנחם מנדל מנכין עמנואל בן אברהם ארתיקון המדות רפואת וחשבון הנפש
כפר חב"דתשס"הגינזבורג, יצחק בן שמשוןתיקון המדינה

ירושליםתשע"בטהרני, אבישי בן יצחקתיקון העולם - תיקון נפטרים
ירושליםקרלבך, יצחק שלמה בן שמואלתיקון השבת

פתח תקוהתשנ"ובעילום שםתיקון השובבי"ם
חמ"דתשע"ובעילום שםתיקון השובבים ע"פ ברית שלום

חמ"דתשס"חעמיאל, משה (מלקט)תיקון השל"ה ועוד
ירושלים Jeruasalemחש"דרחלין, פינחס דניאל הכהןתיקון ושליטה במחשבה וברגש

ירושלים Jerusalemתש"כמרגליות, ישעיה אשר זליגתיקון חצות <מרגליות>
ירושליםתשס"אשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויתיקון חצות המבואר

בני ברקתשפ"אדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבתיקון חצות - תנאים טובים - דיני תפילת הדרך



פרנקפורט דאודרתל"טתיקונים. חצות. תל"ט. פרנקפורט דאודרתיקון חצות
ישראלתשס"אפרלוב, שלום בן ברוך מרדכיתיקון ל"ג בעומר - הלולא רבא החדש

ירושלים Jerusalemתרס"דשפיצר, חייא דוד בן יוסף הלויתיקון לוח דנברשת
ירושליםתשס"בשץ, משהתיקון ליל שבועות <עטרת תפארת>

ירושליםתשס"דהבלין, יוסף יצחקתיקון ליל שבועות והושענא רבא - אוצר מנהגי חב"ד
ביתר עיליתתשע"דאומן, אברהםתיקון ליל שבועות - כמנהג אשכנז

ווילאמסבורגחש"דתיקון ליל שבועותתיקון ליל שבועות - 2 כר'
סלויטה Slavutaתקע"חתיקונים. ליל שבועות. תקע"ח. סלויטהתיקון ליל שבועות

פתייה, יהודהתיקון לנפטרים סדר שבעה כורתי ברית והקפות
ברטיסלבה Bratislavaתרנ"ד - תרנ"ופולאק, משה בן יצחק זקל הלויתיקון משה - 2 כר'

ירושליםתשס"במשה בן מיימון (רמב"ם) - שילת, יצחקתיקון משנה - עבודה זרה הוריות
חמ"דחש"דפתייה, יהודה בן משה ישועהתיקון נפטרים הקצר
פרגש"סתיקונים. שוניםתיקון סדר הטבילה

קושטא Istanbulתקט"זיצחק בן אבא מאריתיקון סופרים ומקרא סופרים
תל אביבתשס"טלמדן, רות (מהדירה)תיקון סופרים לר' יצחק צבאח

ליוורנו Livornoתקמ"טאלמושנינו, משה בן ברוך - יפה, שמואל בן יצחקתיקון סופרים
פרג Pragueתי"חאלעזר בן עבדאל יצחקתיקון סופרים

ירושליםתשס"וגולדשטיין, משה בן יהודהתיקון עולם <מהדורה חדשה>
מונקץ' Mukachevoתרצ"וגולדשטיין, משה בן יהודהתיקון עולם
ורשה Warsawתרצ"בלווינזון, אלטר חיים בן נפתלי מנחם הלויתיקון עולם
זולקוה Zholkvaתרי"דקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןתיקון עולם
פיוטרקוב Piotrkowתרס"הקליג, משה בן שמחה בונם הלויתיקון עולם
ורונה Veronaתי"בשלמה בן יצחק ממריניתיקון עולם

ניו יורקתשס"חוייס, שלום נח סג"לתיקון עירובין - 3 כר'
קופנהגן,,תרצ"ח]יעקובזון, בנימין זאב בן שלמהתיקון עירובין
ניו יורק New Yorkתשי"טמושקוביץ, יוסף דוד בן יצחקתיקון עירובין
לובלין Lublinתרנ"אפיינגולד, אברהם אליהו בן דוד צביתיקון עירובין

ירושליםתשנ"חרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןתיקון פ"ד תעניות <עננו להרש"ש עם טיב התשובה>
ירושליםתשע"ברבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןתיקון פ"ד תעניות עם טיב התשובה הקצר

בני ברקתש"עתיקון קוראיםתיקון קוראים המדוייק - איש מצליח
בני ברקתש"עפנחסי, ישראל הלוי בן אברהםתיקון שבועות ונדרים

ירושליםתשס"אשיינברגר, מנחם מאנישתיקון שבת
ירושליםתשס"זבוארון, ציון  - עזריאל אביגדורתיקון שובבי"ם - כסף הכפורים

ונציה Veniceתס"חתיקונים. שובבי"ם ת"ת. תס"ח. ונציהתיקון שובבים
פיוטרקוב Piotrkowתרע"אפריידנרייך, שלמה בן יצחק הכהןתיקון שלמה



סיגט Sighetתרמ"חיהודה בן משה מלובליןתיקון שמירות שבת - פרי שבת
זולקוה Zholkvaתצ"זיהודה בן משה מלובליןתיקון שמירת שבת - 2 כר'
ורשה Warsawתרצ"טאלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכיתיקוני הזהר <שפת אמת>

ירושליםתשס"הברנדווין, יהודה צביתיקוני הזהר <ע"פ מעלות הסולם> - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"גזהר. תיקוני זהר. ירושליםתיקוני הזהר <עם פירוש בניהו> - 3 כר'

וילנה Vilnaתרכ"זזהר. תיקוני זהר. תרכ"ז. וילנהתיקוני הזהר <הגר"א>
ירושלים Jerusalemתרמ"גזהר. תיקוני זהר. תרמ"ג. ירושליםתיקוני הזהר <כסא מלך>

תל אביב Tel Avivתש"כ - תש"לזהר. תיקוני זהר. תש"ך. ירושליםתיקוני הזהר <מעלות הסולם>
ירושליםתשס"גכהן, שלמה בן יהודהתיקוני הזהר <עם פירוש שעת רצון>

ירושלים Jerusalemתש"גפיוטרקובסקי, יעקב בן שרגאתיקוני הזהר <ברית יעקב>
אור הגנוזתשנ"זשינברגר, מרדכיתיקוני הזהר <מלאכת הסולם>

אור הגנוזחש"דשינברגר, מרדכיתיקוני הזהר <ע"פ מלאכת הסולם> - 4 כר'
ירושליםתשכ"דשפירא, צבי הירש בן שלמהתיקוני הזהר <באר לחי ראי> - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemתשל"בקורדובירו, משה בן יעקבתיקוני הזהר עם פירוש אור יקר - 6 כר'
מנטובה Mantuaשי"חזוהר. תיקוני זוהר. שי"ח. מנטובהתיקוני הזהר - 2 כר'

קושטא Istanbulת"קזוהר. תיקוני זוהר. ת"ק. קושטאתיקוני הזהר
קושטא Istanbulתקס"חזוהר. תיקוני זוהר. תקס"ח. קושטאתיקוני הזהר
ירושלים Jerusalemתר"דזוהר. תיקוני זוהר. תר"ד. ירושליםתיקוני הזהר
זיטומיר Zhitomirתרכ"גזוהר. תיקוני זוהר. תרכ"ג. זיטומירתיקוני הזהר
ירושליםתשמ"חזוהר. תשמ"ח. ירושליםתיקוני הזהר

זולקוה Zholkvaתקל"ח - תקל"טיצחק אייזיק בן יקותיאל זלמן מפולוצקתיקוני זהר <באר יצחק>
ירושליםתיקוני זוהר עם כל המפרשיםתיקוני זהר <כסא מלך, באר יצחק, אור ישראל, באר אב
ירושליםתיקוני זוהר עם כל המפרשיםתיקוני זהר <כסא מלך, באר יצחק, אור ישראל, באר אב
ירושליםתיקוני זוהר עם כל המפרשיםתיקוני זהר <כסא מלך, באר יצחק, אור ישראל, באר אב

בני ברקתש"עעורך: צוריאל, משהתיקוני זהר לפי נוסח קדמון עם ביאור הגר"א
תשפ"אאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)תיקוני זהר עם ביאור הגר"א <ברית אליהו> - 2 כר'

מודיעין עיליתתש"פאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)תיקוני זהר עם ביאור הגר"א - 2 כר'
ירושליםרובין, ישראלתיקוני זוהר <עם נשמת דוד>

אלעדתשע"במלאכי, ינון בן יצחקתיקוני יעקב
לודז' Lodzתרפ"חרוזנברג, אברהםתיקוני נוסחאות בירושלמי

בני ברקתשע"ואנגלרד, משה בן אריהתיקוני עירובין
ווילנאתרל"גמשה בן גרשון מזאלשיןתיקוני שבת <מתוך סידור תפילת נהורא>

עמנואלתש"פברנד, יצחק בן וולף זאבתיקוני שבת כהלכתו
קרקוב Cracowשע"גתיקונים. שבת. שע"ג. קרקובתיקוני שבת
לובלין Lublinשפ"בתיקונים. שבת. שפ"ב. לובליןתיקוני שבת



קרקוב Cracowת'תיקונים. שבת. ת'. קרקובתיקוני שבת
ורשה Warsawתר"לאלכסנדרובסקי, ישראל שלמה זלמן אהרן בן יצחקתיקוני שלמה

קרקובתכ"ותיקוני תשובה ארץ צביתיקוני תשובה ארץ צבי
חיפהתשל"אקאהן, דוד בן צבי משהתיקונים בספרי הטור - 2 כר'
ירושליםתשנ"זלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - חלפון, תיקונים חדשים <עם ביאור>

ירושליםתשפ"בלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)תיקונים חדשים לרמח"ל <מהדורת ר"י ספינר>
ירושלים Jerusalemתשי"חלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)תיקונים חדשים

בני ברקתש"עעורך: צוריאל, משהתיקונים מזהר חדש
בני ברקתשמ"טכולל רבינו האר"יתיקונים - 6 כר'
בילגורי Bilgorajתרצ"זמיכלזון, צבי יחזקאל בן אברהם חייםתירוש ויצהר

אמשטרדם Amsterdamתקט"זהלוי, רפאל בן יעקב יוסףתכונת השמים
אשדודתש"פארלנגר, יצחק משה בן יוסףתכין לבם

ירושלים Jerusalemתרנ"דתפילות. מחזור. תרנ"ד. ירושליםתכלאל <עץ חיים> - 3 כר'
ראש העיןתשס"הדחבש, חזקיה בן ישראלתכלאל (שאמי) עם שתילי זתים - פסח

בני ברקתשמ"טיצהרי, מרדכי בן צדוקתכלאל אבות ראשונים
חמ"דתשע"דתכלאל בלדי עם כוונותתכלאל בלדי עם כוונות (המהרי"ץ והרמ"ק)

בני ברקתשס"ונחום, חיים בן שלוםתכלאל המבואר (בלדי) - לימות השנה
בני ברקתשע"אעוזרי, אור נריה בן משה (עורך)תכלאל המפואר אור מהרי"ץ - 6 כר'

בני ברקתשמ"טהלוי, אבירן יצחק בן אבנרתכלאל לחג הסוכות
בני ברקתשס"טבן נון, אדם - נחום, חיים בן שלוםתכלאל מסורת אבות בלדי

כתב ידכתב ידישראל ב"ר יוסף משתא (כתב ידו)תכלאל משתא - 2 כר'
בני ברקתשס"דמחפוד, שגיב בן אבנר (עורך)תכלאל עטרת אבות <בלדי> - 7 כר'

ברקתתשל"גמעטוף, שלום יצחקתכלאל עטרת זקנים <מנהג חבאן> - 6 כר'
ישראלתשע"בתפילות. מחזור. תשע"ד. ישראלתכלאל עץ חיים <מהדורה חדשה> - 5 כר'

ראש העיןתשנ"חמשרקי, דוד בן שלמה - דחבש, חזקיהו בן ישראלתכלאל שאמי עם שתילי זתים <באר מרים>
ירושלים Jeruasalemתשי"בקאפח, יוסף בן דוד (מגיה)תכלאל שיבת ציון <בלדי> - 3 כר'

בני ברקתשע"בעומסי, יחיא בן יחיאתכלאל שיח שפתותינו <נוסח רדאע>
בני ברקתשנ"ואלשיך, נתנאל בן יחיא (עורך)תכלאל תורת אבות - 7 כר'

ראש העיןתשע"איצהרי, מרדכיתכלאל תפילת קדמונים המבואר
צנעאתרצ"חתכלאלתכלאל
ירושלים Jerusalemתרנ"דתפילות. מחזור. תרנ"ד. ירושליםתכלאל

ירושליםתשס"טטיגרמן, עמרםתכלה רגל מן השוק בזמננו
ירושלים Jeruasalemתשע"גברנשטיין, משה מאירתכלית אור - 2 כר'

ברדיטשוב Berdichevתרס"דריזב"ש, יהודה זאב בן שלמהתכלית האדם
מודיעין עיליתתש"עבוקובזה, אברהםתכלית החיים



קרית יעריםתש"פבעילום שםתכלית המצוות
ירושלים Jeruasalemחש"דבעילום שםתכלית ועיקר

ירושליםתשע"זגוטסמן, אהרן זאבתכלית חכמה - 4 כר'
מודיעין עיליתחש"דשב"חתכלית חכמה - 4 כר'

ירושליםתשס"אשוורץ, יואל בן אהרןתכלית יסורין
תל אביב Tel Avivתשי"דליינר, יעקב בן חנינא דודתכלת בציצית בימינו

ירושליםתשנ"טאדלר, מנחםתכלת וארגמן
ירושליםתשס"טשוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןתכלת מרדכי <מהדורה חדשה> - 3 כר'

בני ברקאזולאי, מרדכיתכלת מרדכי
ירושלים Jerusalemתרס"דאייזנבאך, שלום ליב בן אברהם - קרויז מרדכיתכלת מרדכי
ניו יורקתשמ"זבן חיים, אברהםתכלת מרדכי
לבוב Lvovתרנ"בבנט, מרדכי בן אברהם ביהאתכלת מרדכי
לעמבערג,תרנ"ד,דרוקר, מרדכי בן יהודה ליבושתכלת מרדכי
ירושלים Jerusalemתשי"דיפה, מרדכי גימפל בן דוב ברתכלת מרדכי
ירושלים Jerusalemתרס"ז אחרימנקס, מרדכי בן אריה ליבתכלת מרדכי
בני ברקתשע"חסבח, מרדכי בן שיתכלת מרדכי
צפתתשס"העייש, מרדכי בן נסיםתכלת מרדכי

בני ברקתשע"זפישהוף, מרדכי בן תנחוםתכלת מרדכי - 10 כר'
וילנה Vilnaתרמ"טקלאצקי, מרדכי בן אשרתכלת מרדכי

ניו  יורקתרפ"חקלאצקי, מרדכיתכלת מרדכי - 2 כר'
סיגט Sighetתרע"גשוואדרון, שלום מרדכי בן משה הכהןתכלת מרדכי - 4 כר'

ישראלתשל"זאלינסון, אליקים געצילתכנון המשפחה ומניעת הריון
(ירושלים)תשט"זועד להוצאת כתבי הרב יעקב משה חרל"פתכנית הוצאת כתבי רבינו מרן יעקב משה חרל"פ זצ"ל

ירושלם,תרפ"ומימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןתכנית המזרחי וחוקתו
ורשה Warsawתר"סריבקינד, יהושע נחום בן צתכנית הנפש

ניו יורקתשי"גכשר, מנחם מנדלתכנית ודוגמא להוצאה חדשה ממסכת פסחים
תל אביב,תשט"ויבנה (קבוצה)תכנית לחנוכת בית הכנסת בקבוצת יבנה

חמ"דתשע"ופריינד, אברהם מנחםתכנת שבת
חמ"דחש"דגודלבסקי, אליהותכסיסי מלחמה
ירושליםתש"לשלפוברסקי, מרדכיתכריך מרדכי
בני ברקתשס"טליברמן, יצחק מאיר בן שמחה בוניםתכתב לדור
תל אביבחש"דצאנין, מתל עולם

ירושלים Jeruasalemתשנ"ודוידוביץ, ישראל חייםתל תלפיות <תולדות מרן המנחת יצחק> - א
תש"אהלפרין, שמעון (עורך)תל תלפיות <ירושלים> - 11 כר'

בודפשטתש"סכתב עת תורניתל תלפיות <חב"ד> - 2 כר'



ירושליםתשנ"טבלוי, יחזקאלתל תלפיות
בני ברקתשפ"אדרורי, חיים משה בן מרדכיתל תלפיות - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתש"בהיילפרין, נפתלי הרץ מאיר בן יעקב ישראלתל תלפיות
חמ"דתשס"טמכון שמן רוקחתל תלפיות - העיר בעלזא ותפארתה

בני ברקתשס"גקובץ מכון הוראה ומשפטתל תלפיות - 17 כר'
וואיטצעןתרנ"ב - תרצ"חתל תלפיותתל תלפיות - 39 כר'

צ'רנוביץ Chernovtsyתרמ"גזילבר, אפרים בן פינחסתלם אחד מספר שדה ירושלים
לונדוןתרפ"טזאלקינד, יעקב מאירתלמוד אין יידיש - 3 כר'

ירושליםתשס"חתלמוד בבליתלמוד בבלי  <עוז והדר> - 41 כר'
ירושלים Jeruasalemתשנ"זטולדנו, שלמה בן חביב (עורך)תלמוד בבלי <מהדורת מכון תורני ברקאי> - 7 כר'

פרגתר"בלנדא, משה בן ישראל- רנשבורג, בצלאל בן יואלתלמוד בבלי <מרפא לשון, שדה צופים> - 2 כר'
ירושליםתשי"טקובץ מפרשיםתלמוד בבלי <אל המקורות - פרדס ההוספות> - ב שבת

בזל (בסיליאה)של"ח - שמ"אתלמוד בבליתלמוד בבלי <בזל> - 34 כר'
ירושליםתש"סתלמוד בבליתלמוד בבלי <וגשל. מהדורת נהרדעא> - 20 כר'

וויןתרכ"ח - תרל"גתלמוד בבליתלמוד בבלי <ווין> - עבודה זרה
ונציהש"חתלמוד בבליתלמוד בבלי <ונציה ש"ח> - זבחים

ירושליםתשס"זתלמוד בבליתלמוד בבלי <טקסט>
פרנקפורט דאודרתנ"ז - תנ"טתלמוד בבליתלמוד בבלי <פפד"א> - 2 כר'

קרקובשס"גתלמוד בבליתלמוד בבלי <קראקא> - מועד קטן
פרורנ"בתלמוד בבליתלמוד בבלי <שרידים מדפוסי ספרד> - 5 כר'

ירושליםתשט"זתלמוד בבליתלמוד בבלי <תרגום עברי ופרוש חדש> - 3 כר'
אמשטרדםAmsterdamתפ"זתלמוד בבלי. אמשטרדם. תפ"ז.תלמוד בבלי <אמשטרדם> - הוריות

ונציהרפ"א - רפ"גתלמוד בבלי. ונציה רפ"א-רפ"גתלמוד בבלי <ונציה> - 39 כר'
כתב ידכתב ידתלמוד בבלי. מינכען. ק"ג.תלמוד בבלי <כתב יד מינכן> - 4 כר'

פרנקפורט דמיןת"פתלמוד בבלי. פפד"מ. ת"פ.תלמוד בבלי <פפד"מ> - 27 כר'
פרג Pragueתפ"חתלמוד בבלי. פרג. תפ"חתלמוד בבלי <פרג> - ברכות

ירושליםתשס"ותלמוד בבלי. ש"ס ווילנא החדש.תלמוד בבלי <וילנא החדש> - 41 כר'
שונצינו - פיזארורמ"ד - רע"טתלמוד בבלי. שונצינו-פיזארו.תלמוד בבלי <שונצינו - 17 כר'
ניו יורקתש"טתלמוד בבלי. אידישתלמוד בבלי אין אידיש - ביצה
חיפהתשל"באוחנה, נסים בנימין בן מסעודתלמוד בבלי בעברית - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתרצ"וגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבתלמוד בבלי וירושלמי - א ב
כתב ידכתב ידתלמוד בבלי. המבורג.תקמ"דתלמוד בבלי כתב יד המבורג

תל אביבתשי"טתלמוד בבלי מנוקדתלמוד בבלי מנוקד - 5 כר'
לונדוןתשמ"התלמוד בבלי. מסכת פסחים.תלמוד בבלי מסכת פסחים <עפ"י כת"י ששון-לונצר>

בני ברקחש"דישיבת ברכת יוסףתלמוד בבלי מסכת קידושין דף ב <עם הוספות שונות>



חיפהתש"מבן שמן, שמעוןתלמוד בבלי עם תרגום עברי מפורש - 6 כר'
בני ברקתשס"ברוזנברג, אברהם ברוך אלטר בן יהודה אברהם עבתלמוד בית אבא - מדות
ירושליםתשס"אבר שלום, דוד בן משהתלמוד דוד - בבא מציעא

קונסטנטיןת"ש בערךגנאסייא, יוסף בן דודתלמוד התלמידים
מודעין עליתתשע"גגרינבוים, חיים מאיר בן נפתליתלמוד והוראה

ירושליםתשמ"זאליהו בן יהודה ליב מפולדהתלמוד ירושלמי <ר"א פולדא - פני אריה> - זרעים
אמשטרדם Amsterdamת"עאליהו בן יהודה ליב מפולדהתלמוד ירושלמי <ר"א פולדא> - 2 כר'

ירושליםתש"פארבה, עמיאלתלמוד ירושלמי <בנין ירושלים> - מגילה, מכות, נדה
ורשה Warsawתרס"דבויארסקי, גרשון מאיר בן אברהםתלמוד ירושלמי <ירושלים הצרופה> - בבא  קמא

קושטא Istanbulתק"טבנבנישתי, יהושע רפאל בן ישראלתלמוד ירושלמי <שדה יהושע> - 5 כר'
ירושליםתשמ"גבעילום שםתלמוד ירושלמי <ביאור ירושלמי, הרחב דבר> - ב"ק

ירושליםתשס"בגליק, בן ציון שכנא - מלצר, ישעיהו נתןתלמוד ירושלמי <בנין ירושלים> - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"טדוד בן מנשה מקראקאתלמוד ירושלמי <קראקא - קראטשין עם פירוש הקצר>

לונדוןתרפ"זדייכס, ישראל חיים בן אריה ליב צבי הירשתלמוד ירושלמי <נתיבות ירושלים> - 3 כר'
ירושליםתשס"טהוצאת בית המדרש הגבוה להלכה בהתישבותתלמוד ירושלמי <ביהמ"ד להלכה בהתיישבות> - 14 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"חהר-שושן, בצלאל בן יהושע השילתלמוד ירושלמי <שושן בצלאל> - 4 כר'
ירושלים Jerusalemתרס"ח - תרע"ולונץ, אברהם משה בן צביתלמוד ירושלמי <לונץ> - 4 כר'

ערדתשס"הנאדל, שלמה מנחם בן נתן גדליהתלמוד ירושלמי <ירושלים הבנויה> - בבא בתרא
אשדודחש"דנייהוז, בונים בן אשר דבתלמוד ירושלמי <פני מערב> - בבא מציעא
ביתר עיליתתשע"חעמנואל, מרדכי בן שמואלתלמוד ירושלמי <כולל דורשי ציון> - תרומות

וינה Viennaתרל"ד - תרל"הפראנקל, זכריה בן יעקב קופלתלמוד ירושלמי <אהבת ציון> - 2 כר'
סאיני Seiniתרס"ו - תרס"טפרידלנדר, שלמה יהודה ליב בן מנחםתלמוד ירושלמי <המזויף> - 2 כר'

בני ברקתש"ןקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלתלמוד ירושלמי <עם ביאור הגר"ח קנייבסקי> - 24 כר'
ירושליםתשס"גרוזנבוים, דוד יונהתלמוד ירושלמי <כנפי יונה> - תרומות

ירושלים Jeruasalemתשל"אתלמוד ירושלמי כתב ידתלמוד ירושלמי <כת"י וטיקן>
בני ברקתשנ"זתלמוד ירושלמי עם הרבה מפרשיםתלמוד ירושלמי <מוצל מאש> - 19 כר'

ירושליםתשס"זתלמוד ירושלמיתלמוד ירושלמי <טקסט>
בית שמשתשע"דתלמוד ירושלמיתלמוד ירושלמי <ירושלים הבנויה> - נדרים

אשדודתש"סתלמוד ירושלמי. אשדוד. תש"סתלמוד ירושלמי <השלם> שביעית - א
תלמוד ירושלמי. ברלין. תרכ"בתלמוד ירושלמי <ברלין> - 4 כר'

שקלוב Shklovתקע"בתלמוד ירושלמי. תקע"ב. שקלובתלמוד ירושלמי <שקלוב> - זרעים
בני ברקחש"דיחזקאל, משה - גרג'י, מרדכיתלמוד ירושלמי המבואר - פאה

ירושליםתשל"אתלמוד ירושלמי. ליידן.תלמוד ירושלמי כת"י ליידן - 4 כר'
בני ברקתשמ"חמשולמי, משולם בן חייםתלמוד ירושלמי מבואר עפ"י גי' הגר"א ושאר מפרשים - 
ניו יורקתשנ"האזכרי, אלעזר בן משהתלמוד ירושלמי מסכת ביצה <עם פירוש בעל החרדים>



ירושליםתשס"חליטש-רוזנבוים, משה אריה ליב - קנייבסקי, שמריתלמוד ירושלמי מסכת ברכות ע"פ מתא דירושלים והגר"
ירושליםתשע"דפיינשטיין, משה בן דודתלמוד ירושלמי מסכת פאה ע"פ הגר"מ פיינשטיין

ירושליםתשנ"גכהנא, קלמן בן בנימין זאבתלמוד ירושלמי מסכת שביעית עם הגהות וביאורי הגר"א
פריסחש"דשוואב, משה (מתרגם)תלמוד ירושלמי מתורגם לצרפתית - 6 כר'

תל אביב Tel Avivתשט"זאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)תלמוד ירושלמי סדר זרעים <גירסת הגר"א>
אשדודתשס"הפולק, דב צביתלמוד ירושלמי ע"פ ארץ הצבי - 18 כר'

חמ"דתשע"ואקוקה, שמעוןתלמוד ירושלמי ע"פ לישנא קלילא
ירושלים Jerusalemתשי"חסיריליו, שלמה בן יוסף - גארבוז, אפרים בן צבי אתלמוד ירושלמי ע"פ ר"ש  סיריליאו <הר אפרים> - שקלי

ירושלים Jerusalemתשמ"אסיריליו, שלמה בן יוסףתלמוד ירושלמי ע"פ ר"ש סיריליאו - 12 כר'
פתח תקוהתשע"ברוזנברג, חגי בן שמואלתלמוד ירושלמי ע"פ רינת שושנים - פסחים

ירושליםתשנ"דהוצאת פרי מגדיםתלמוד ירושלמי עם פירוש אור יעקב - 16 כר'
ירושליםתשע"המכון הירושלמיתלמוד ירושלמי עם פירוש אור לישרים - 8 כר'

ירושליםתשס"הלוי, יהודה - מצגר, גרשוןתלמוד ירושלמי עם פירוש קב ונקי - 6 כר'
בני ברקתשמ"הדייטש, משה יצחק בן יהושע זאבתלמוד ירושלמי שביעית <מי זיו - 2 כר'

בני ברקגרין, חיים מרדכי - פרידמן, יהודה אריהתלמוד ירושלמי - 29 כר'
ירושליםתשפ"אטשינגל, יחזקאלתלמוד ירושלמי - כלאים ושביעית

ירושלים Jerusalemתשי"דסלמון, אברהם ישראל משה (מו"ל)תלמוד ירושלמי - 2 כר'
ונציה Veniceרפ"ג - רפ"דתלמוד ירושלמי. רפ"ג. ונציהתלמוד ירושלמי

קאפוסט - שקלובתקע"בתלמוד ירושלמי. תקע"ב. שקלובתלמוד ירושלמי - זרעים
זיטומיר Zhitomirתר"כ - תרכ"זתלמוד ירושלמי. תר"ך. זיטומירתלמוד ירושלמי - 5 כר'
וילנה Vilnaתרפ"ותלמוד ירושלמי. תרפ"ו. וילנהתלמוד ירושלמי - 7 כר'

תל אביבתשל"דאגודה לאידור התלמוד ולחקר תורה שבע"פתלמוד לבית ספר ולעם - 2 כר'
תל אביבתשכ"הרובין, אליהו (עורך)תלמוד לבתי - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתש"חתלמוד בבלי. תש"ח. תל אביבתלמוד לעם - 2 כר'
וילנה Vilnaתרמ"דבן זאב, יהודה ליב בן בנימין זאבתלמוד לשון עברי
ירושלים Jerusalemתרל"בליאון, יוסף אריה בן בן-ציוןתלמוד לשון ערבי

ירושליםתשי"חאפרתי, יעקב אליהותלמוד לתלמיד - 3 כר'
ישראלתשנ"חנפתל, אברהם משהתלמוד מבואר - המפקיד

פתח תקוהתשל"אבספרוינד, צבי בן יעקבתלמוד מפורש - 3 כר'
סט. לואיסתש"ה - תש"טליפשיץ, בנימין בן אברהםתלמוד מפורש - 7 כר'
ניו יורקתשע''טשטייער, שמואל בן מאירתלמוד ערוך - גיטין

ירושליםתשס"דאשלג, יהודה ליב הלוי - אשלג, ברוך שלום הלויתלמוד עשר הספירות <אור ברוך - 12 כר'
בני ברקתשס"טאשלג, יהודה ליב הלויתלמוד עשר הספירות <מהדורה חדשה> - 6 כר'

.Brooklyn, N.Y[תש"ג]אשלג, יהודה ליב הלויתלמוד עשר הספירות - 9 כר'
ליוורנו Livornoתרס"בחוצין, שלמה בכור בן יהושעתלמוד קטן



ירושליםתשס"הבן שם, מאיר דודתלמוד רש"י
וילנה Vilnaתרס"בהורוויץ, מאיר זלמן בן מרדכי בנימין הלויתלמוד שפת עבר

יובל בוךתלמוד תורה עץ חיים
ביתר עיליתתשע"ואהרוני, דודתלמודא דאורייתא

בני ברקתשס"דגלעד, יצחק בן שמואל צבי דוב הלויתלמודו בידו
חמ"דחש"דכולל זכרון משה דודתלמודו בידו

תשע"חמכון תלמודו בידותלמודו בידו - 31 כר'
ירושליםתשע"גקובץ תורני ישיבתיתלמודו בידו - 3 כר'

בני ברקתשס"גטוקצינסקי, משה - בצרי, משהתלמודו מתקיים בידו - 4 כר'
ירושליםתשס"זזעפרני, שמואלתלמי השדה

ראש העיןתשע"טהינדי, יחיאלתלמי יחיאל - 5 כר'
תל אביבתשמ"בגרנטשטין, יחיאלתלמידי הבעש"ט בארץ ישראל

ירושליםתשנ"חורהפטיג, שילםתלמידי חכמים והליכותיהם
חמ"דחש"דקלצקין, משה בן בן ציוןתלמידי כבני - 2 כר'

ירושליםתשע"טישיבת אמרי משהתלמידיהון ותלמידי תלמידיהון
טרנוב (גליציה) Tarnoתרצ"חמאסף תורניתלפיות - א ב

שנגהי Shanghaiתש"ומוקדש לתורה וחסידותתלפיות
ירושליםתש"עקובץ הלכתיתלפיות - א

ניו יורקתש"דקובץתלפיות - 19 כר'
תל אביבתשמ"השנתון המכללהתלפיות - תשמ"ה

ירושליםתש"פשפירא, משה מנחם בן שלום צבי הכהןתלפיות - 2 כר'
ברדיטשוב Berdichevתרנ"התלפיותתלפיות

לונדון Londonתרע"גאבן-כספי, יוסף בן אבא מאריתם הכסף
תל אביב,תשט"והנדל, מיכאלתמונות מן העבר

ונציה Veniceרפ"ד - ש"ד?תפילות. מחזור. רפ"ד. ונציהתמונות תחנות תפלות ספרד <סידור ספרדים ונציה רפ"ד
ונציה Veniceרפ"דתפילות. מחזור. רפ"ד. ונציהתמונות תחנות תפלות ספרד <סידור ספרדים ונציה רפ"ד

בני ברקתשס"אכהן, אהרן - הס, מרדכיתמונת האותיות
לא ידועתקפ"באליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)  - מיוחס לותמונת הבית העתיד להבנות במ"ב

ניפסט Ujpestתרפ"הקאצבורג, אביגדור בן דוד צבי הכהןתמונת הגדולים
בני ברקתש"מ - תשמ"וקארפ, משה (עורך)תמורה - 109 כר'

ירושליםתש"ןצוריאלי, יוסףתמורות בחינוך בתימן
ניו יורקתשע"הפעסין, אברהם יהודה ליבתמורת איל - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתרמ"זוובר, מרדכי אליעזר בן דודתמורת תודה
סקווערתשס"הדזיאלובסקי, אברהם מרדכיתמיד ישתעשעון

ירושליםתשס"דבעילום שםתמיד עיני ה' אלקיך בה



ירושלים Jeruasalemתשע"חכהן, בן ציוןתמיד תהלתו בפי
בני ברקתשס"דוייס, מאיר בן יוסף מרדכיתמידים כסדרם - 5 כר'

לייקוואודתשע"גיפה, שמואל ישעיהו בן יוסף ליבתמידים כסדרם
ירושלים Jeruasalemתשס"ברבינוביץ, אברהם צבי הלויתמיהה ומבוכה

וילנאתקס"באליאשברג, יהודה בצלאל בן זאב וולףתמים דעות
ורשה Warsawתרנ"זאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)תמים דעים

לובלין Lublinשנ"ב - שנ"גישראל בן משהתמים יחדיו - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתש"זצימרמאן, חיים ישראל בן פנחס יעקבתמים פעלו

ירושליםחש"דפישמן, שלמה אליעזר בן אלימלךתמימות תהיינה
ירושליםתש"עאבינר, שלמה חיים הכהןתמימי דרך
לובלין Lublinתרס"דדרוקרמאן, יעקב בן שמואלתמימי דרך
ירושלים Jerusalemתשי"טהניס, אורי בן אברהם חייםתמימי דרך

חמ"דחש"דקובץתמימי דרך - 3 כר'
סטו מרהSatu Mareתש"אשוורץ, פנחס זליג הכהןתמימי דרך

וויזניטץ,תרע"בהרצברג, מרדכי חיים הלויתמכין דאורייתא
ניו יורקתש"סשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובתמכין דאורייתא - תולדות מהרצ"א

חולוןתש"פיצחק, מרדכי בן יעקבתמצית גנת אגוז
חמ"דחש"דבן זימרא, משה בן אשרתמצית דבר - 2 כר'

ניו יורקחש"דרבינוביץ, חיים דבתמצית דברי ימי ישראל
בני ברקתש"עקולדצקי, דוד אליהו בן אברהםתמצית ההלכות - 5 כר'

מודיעין עיליתחש"דשעיו, יצחקתמצית החושן
ירושליםתשנ"הינאי, מאירתמצית החיים

ירושליםתשס"זבצלאל, אבישי רחמים בן יעקבתמצית הטור ובית יוסף - 3 כר'
ירושליםתשנ"גשוורץ, אליהותמצית הלכות בין המצרים

ביתר עיליתתשע"זסלומון, שמעון יואלתמצית הלכות ריבית
בני ברקתשע"זכולל בית תלמוד הוראה חסידי גורתמצית הסוגיות - בבא בתרא

ירושליםתשע"טכהן, דוד בן יוסףתמצית השמועה
ירושליםתשע"אגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלתמצית חולין
חמ"דחש"דכולל שערי שמעוןתמצית חולין

ירושליםתשע"וגרליץ, ירחמיאל שלמהתמצית מגילת יוחסין למשפחת גרליץ
קדומיםתשפ"במתלון, יעקב מאיר בן כדוריתמצית מסקנות הדף - 3 כר'

ירושליםתשע''זכולל משכן שילהתמצית סוגיות הירושלמי
ירושלים Jeruasalemתשע"ורוטנברג, שמואל בן הללתמצית סוגיות הירושלמי
בני ברקתשנ"טקרלנשטיין, חיים זאבתמצית סוגיות - 19 כר'

ירושליםתשס"זחותה, בנימין בן אליהו רחמיםתמצית עניני חשן משפט - 2 כר'



מודיעין עיליתתשע"הבעילום שםתמצית - 6 כר'
ריגהתרפ"טרבינוביץ, מרדכי יצחק אייזיק בן דוב ברתמר דבורה
בני ברקתשמ"חבוריסובסקי, משה אהרן בן יהושע חייםתמר יהושע
פתח תקוהתשכ"טמילר, שלמה בן דוד אלימלךתמר שלמה

מנטובה Mantuaתנ"חפינצי, דוד בן עזריאלתמרים הניעו ראש
ונציה Veniceשפ"במוטאל, בנימין בן אברהםתמת ישרים - 2 כר'
פתח תקוהתשל"זספר זכרוןתמת מנחם [שיינין]

חמ"דחש"דגוטליב, פתחיה אוריאלתן חלק לשבעה וגם לשמונה
ירושליםתשס"בלוגאסי, יעקב ישראלתן תודה

ירושליםתשס"זתורה. נביאים. כתובים.תנ"ך <טקסט>
לא ידועחש"דתנ"ךתנ"ך <עם אותיות הכינויים חלולות>

ירושליםתשל"גמשנה כתב יד פאריסתנ"ך (כתובים) כת"י ברלין
תשכ"הישראלברויאר, מרדכי (מגיה)תנ"ך ישראל

תנ"ך ליסבון רמ"גתנ"ך ליסבון רמ"ג
ירושליםחש"דרבינוביץ, חיים דב בן שרגא פייטלתנ"ך ע"פ דעת סופרים <מהדורה ישנה> - 23 כר'

ירושליםתש"פסיימן, צביתנ"ך עם המסורה - פרשת בראשית
ניו יורקתש"אבלומגארטן, שלמה - ברכר, חיים מרדכי הכהןתנ"ך עם תרגום יהואש - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"חתורה נביאים וכתובים מהדורת קורןתנ"ך קורן
ירושליםתשל"גקטעי גניזה במסורת בבליתתנ"ך - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרס"ויעקב בן נפתלי הירץ מברודיתנא דבי אליהו <ישועות יעקב, בן יחיאל> - 2 כר'
לובלין Lublinתרנ"ויעקב בן נפתלי הירץ מברודיתנא דבי אליהו <ישועות יעקב, טובי חיים>
ורשה Warsawתרע"ביעקב בן נפתלי הירץ מברודיתנא דבי אליהו <ישועות יעקב, רמזי אש>

ורשה Warsawתרל"ויעקב בן נפתלי הירץ מברודיתנא דבי אליהו <ישועות יעקב>
ירושלים Jerusalemתשי"דיעקב בן נפתלי הירץ מברודיתנא דבי אליהו <רמתים צופים>
וילנה Vilnaת"רלאנדא, יצחק אליהו בן שמואלתנא דבי אליהו <מענה אליהו>

ורשה Warsawתרל"גשיק, אברהם בן אריה יהודה ליבתנא דבי אליהו <מאורי אש, ישועות יעקב>
בני ברקתשע"זתנא דבי אליהו - כהן, ישעיהתנא דבי אליהו <משנת אליהו>

ונציה Veniceשנ"חתנא דבי אליהו. שנ"חתנא דבי אליהו <דפו"ר>
חמ"דתרמ"בתנא דבי אליהותנא דבי אליהו זוטא בנוסחא וסדר אחר

פראגתקע"האליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)תנא דבי אליהו - משלי ע"פ הגר"א
ירושלים Jeruasalemתשע"ואליהו, מרדכי בן סלמאןתנא דבי אליהו - תשע"ז

ירושלים Jerusalemתשי"ט - תשכ"ביעקב בן נפתלי הירץ מברודי - שכטר, יעקב מאירתנא דבי אליהו - 3 כר'
זולקוה Zholkvaתקי"גפינס, אליהו בן אהרןתנא דבי אליהו
וילנה Vilnaתר"מתנא דבי אליהו. תר"םתנא דבי אליהו

ירושליםתשע"חאביחצירא, אלעזר - איפרגן, אשר חייםתנא דבי רבי אליעזר



תל אביבתשנ"דקליגר, איסר בן שמעון צביתנא דבי רבי ישמעאל
ליוורנו Livornoתקצ"אעטיה, יצחק בן ישעיהתנא ושייר

וינה Viennaתרפ"אאקשטיין, מנחם בן מרדכיתנאי הנפש להשגת החסידות
בני ברקתשע"דדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבתנאים טובים

בני ברקתשס"גבעלום שםתנה בני לבך לי - 2 כר'
בני ברקתשע"טדיין, נסים בן שלמהתנה הודך

ניו יורקתשל"דפירסט, שמעוןתנו כבוד לתורה - 2 כר'
ישיבת כנסת יצחק מודיעין עיליתתנו מבי מדרשא - ז

ארה"בתשנ"זועד רבני בתי כנסיות של אגודת ישראלתנו רבנן - 3 כר'
ירושליםתשע"חישיבת רינת התורהתנו רבנן - חנוכה

ירושלים Jeruasalemתשע"דשולביץ, חייםתנו רבנן - מסכת כלים א
בני ברקתשס"גמושקוביץ, ברוך צבי בן דוד הכהןתנובות ברוך <שו"ת>
ירושליםתשכ"טמושקוביץ, ברוך צבי בן דוד הכהןתנובות ברוך - 9 כר'

ניו יורקתשע"ורבינוביץ, ברוך יהושע ירחמיאל בן נתן דוד - נוסבתנובות ברוך - נר ברוך, זכרון ברוך
ירושליםתשס"אפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןתנובות השדה - 2 כר'

בית עוזיאלתשנ"ההמכון למצוות התלויות בארץתנובות שדה - 108 כר'
נתיבותתשע"חדהן, יהודה יניבתנובות שדי

בני ברקתשנ"חרוזנברג, אברהם בן ברוךתנובות שדי - 2 כר'
מונקץ'  - קראקאתרנ"ה - תרנ"ופינק, ראובן בן יצחקתנובת יהודה
שיקגותשכ"ברוזנטל, בן ציון בן קלונימוס קלמןתנובת ציון
חמ"דתשע"זשפיגל, יונה בן בצלאל קלמןתנובת קציר
בולטימורתשכ"חסיגל, שמואל דוד בן יוסף משהתנובת שדה

ג'רבה Djerbaתרצ"וכטורזא, דוד בן סעדאניתנובת שדי - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשס"חפונד, יוסףתנועה בחרבות
ניו יורק New Yorkתש"דהורוויץ, שמואל בן אברהם שמעוןתנועות לב רגש

תל אביב Tel Avivתש"גזהבי, צביתנועת ההתבוללות בישראל
ירושליםתשע"וכ"ץ, דוב בן יעקבתנועת המוסר <מהדורה חדשה> - 5 כר'

תל אביב Tel Avivתש"ו-תשכ"גכ"ץ, דוב בן יעקבתנועת המוסר - 5 כר'
ירושליםתרצ"אעמינח, נחמיהתנועת עבודה דתית

אזמיר Izmirתרל"הפאלאג'י, חיים בן יעקבתנופה חיים
ירושלים Jerusalemתרצ"דגולונבק, משה אהרן בן חיים ראובןתנופת אהרן
בני ברקתשע"דאבוהב, אלעזר אהרןתנופת העומר
בני ברקתשע"בליקוטתנופת העומר
ירושליםתשכ"ובוימאן, יעקב בן שמעוןתנופת זהב

ירושלים Jerusalemתרפ"חאוסטרוב, תנחום ליב בן יצחקתנחומא בר יצחק



ויניציאה,ש"המדרש תנחומא. ש"התנחומא הנקרא ילמדנו
שלוניקי Salonikaשל"ח - של"טבן ארויו, יצחק בן משהתנחומות אל

ירושליםתשס"דוינברג, מרדכי בן ישראל צביתנחומיך ישעשעו נפשי - טאלנא
ירושליםתשע"טקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן - נוימן, זאבתנחומיך ישעשעו נפשי

ניו יורקתשל"ועניו, יחיאל בן יקותיאל - פלדר, גדליהותניא רבתי <פרי ישורון> - 2 כר'
ורשה Warsawתרל"טעניו, יחיאל בן יקותיאלתניא רבתי

ניו יורקתשע"אווינער, משה ניסןתספורת הזקן במספרים וסם
'מונקץ Mukachevoתרע"בשיפר, סיני בן יקותיאל זאבתספורת הזקן

רמת גן Ramat Ganתשכ"דשטרנברג, אליעזרתעודה על עלילת דם בירושלים ב-1870
נוירק,תשי"אוויינריב, דוב בן אלעזרתעודות לתולדות הקהלות היהודיות בפולין

ניו-יורק,תרע"טמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןתעודת המזרחי
אופנבך Offenbachתע"חליפשיץ, שלמה בן משהתעודת שלמה

ראשון לציוןתש"עאבוטבול, מאיר חייםתעיתי כשה אובד
ונציה Veniceתכ"זרפאל, שבתי בן דניאלתעלומות ומקורות החכמה - 2 כר'

קולומיה Kolomyyaתרמ"טאייכנשטיין, יהודה צבי הירש בן משהתעלומות חכמה
ביתר עיליתחש"דבעילום שםתעלומות חכמה - סוכה
ברלין Berlinתרמ"ב - תרמ"דרוזנבוים, מנחם בן יונהתעלומות חכמה - א ב

ליוורנו Livornoתרל"ט - תרס"זחזן, אליהו בכור בן יוסף רפאלתעלומות לב - 4 כר'
בני ברקתשע"דרושנרוז, ליאורתעלומות מהחי

ברדיטשוב Berdichevתרנ"הקראבצוב, לוי יצחק בן משהתעלומות סופרים
ירושליםתשע"האבינר, שלמה חיים הכהןתעלומות - סתרי תורה במסכת חגיגה

חמ"דתש"פחשין, אליעזרתעלומות - 1
ירושלים Jerusalemתשי"דיערי, אברהם בן חיים יוסףתעלומת ספר

מודיעין עיליתתשע"חרבני מודיעין עיליתתעלוץ קריה - פסח
,[האנויאה]שפ"ט-[שצ"א],דילמדיגו, יוסף שלמה בן אליהותעלמות חכמה - 2 כר'

ירושליםתשע"ומונדשיין, שלמהתענה אמונים - 2 כר'
ורשה Warsawתרס"חליפשיץ, אריה יהודה ליב בן אברהם אבאתענוג שבת - 2 כר'

קרית ספרחש"דבעילום שםתענוגי תורה
בני ברקתשמ"אקינסטליכר, משה אלכסנדר זושאתענית בכורים וסעודת מצוה בערב פסח

ירושליםתשנ"דפרידמאן, ישראל בן דוד משהתערוך לפני שלחן
ניו יורקתשע"הרודיך, יעקב בן אבינעםתערוך לפני שלחן

תל אביבתשכ"דמאוספו של נתן שטיינרתערוכת הגדות פסח
ירושליםתשל"גיודלוב, יצחקתערוכת ספרים ביבליופליים עבריים

ניו יורק New Yorkת"שריבקינד, יצחק בן ברוך דניאלתערוכת רש"י
ירושליםתשס"גלקט ספרי יחסתפארת אבות <כרם ישראל - ספר היחס מטשרנוביל ורו



בני ברקתשס"זקובץתפארת אבות <באבוב> - ג
בני ברקתשנ"גויזניץתפארת אבות - 2 כר'

ירושליםתשס"הוייספיש, מרדכי יצחקתפארת אבות
ירושליםתשס"בוינגוט, ראובןתפארת אבות
ירושליםתשס"זסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםתפארת אבות
ירושליםתשס"בפינקוס, שמשון דודתפארת אבות
בני ברקחש"דפרידמן, בנימין בן יוסףתפארת אבות

ירושליםתשס"הקובץתפארת אבות - 4 כר'
ירושליםתשכ"ארבינוביץ, דוד מתתיהו בן  יחיאל יהושעתפארת אבות

ווארשא,תרנ"ז,גורדון, פינחס משה בן אברהם אליהו הלויתפארת אברהם
ניו יורקתשע"בהאגער, חיים יחזקאלתפארת אברהם - 3 כר'

מונקץ' Mukachevoתרס"גהולנדר, אברהם בן שמחה הכהןתפארת אברהם
ירושליםתשע"גטכורק, אברהם בן אהרן יוסףתפארת אברהם

בני ברקתשע"חלורבר, אברהםתפארת אברהם - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"הסלים, אברהם דוד בן נתןתפארת אברהם

ניו יורקתשס"חרובין, אברהם בן משהתפארת אברהם - 3 כר'
ניו יורק New Yorkתשט"ואסטרייכר, משה דוד בן יוסף שלמה זלמןתפארת אדם - 3 כר'

לודז' Lodzתרפ"ג - תרפ"דגליקסמאן, פינחס זליג בן אברהם צבי הירשתפארת אדם
ניו יורקחש"דועד תפארת אדםתפארת אדם
שלוניקי Salonikaתרכ"גחיים אברהם בן דודתפארת אדם
לבוב Lvovתרצ"גמרגליות, ראובן בן משהתפארת אדם

בני ברקתשמ"בצמח, יעקב בן חייםתפארת אדם - 2 כר'
ירושליםתש"עשלפוברסקי, מיכל דודתפארת אדם
ירושלים Jerusalemתשי"חזינגר, אהרן בן יצחקתפארת אהרן
חמ"דתשס"ולנדא, יעקב אהרן בן בצלאלתפארת אהרן
בני ברקתשפ"אראטה, אהרן בן אברהם חייםתפארת אהרן

חמ"דתשס"במאסף תורני לסוגיות הלכתיותתפארת אירופה - 3 כר'
ירושליםתשכ"טפרלוב, אלתר ישראל שמעון בן יעקבתפארת איש
חמ"דתשנ"זקונטרסי תשורה משמחות חסידות חב"דתפארת איש

ניו יורקתשנ"דוקסמן, צבי אלימלך בן שמואל הלויתפארת אלימלך - 2 כר'
ניו יורקתשע"חמנדלביץ, יעקב אלעזרתפארת אלעזר - מועדים

לייקוואודתשס"חסטראטש, משה אריה בן זיסל נחמיה הלויתפארת אריה - 2 כר'
ירושליםתשס"זפרנקל, יהודה אריה לייבתפארת אריה

ווין - ברוקליןתקנ"ג - תשל"טצינץ, אריה ליב בן משהתפארת אריה - הספדא
חמ"דחש"דקסטנברג, אברהם יהודה אריהתפארת אריה



ניו יורקתשל"ויונגרייז, אשר אנשיל בן שמואל הלויתפארת אשר
ירושלים Jeruasalemתשע"הרפאל שלום חי בן יוסף הכהןתפארת בחורים <מהדורה חדשה>

תל אביבתש"הגרינברג, חיים חייקל בן אברהםתפארת בחורים
ורשה Warsawתרפ"דזילברבלאט, משה בן אריה צביתפארת בחורים
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דפיורו, יוסף בן אלטר צביתפארת בחורים

ביתר עיליתתשע"הקובץ ישיבת קול יעקב לצעיריםתפארת בחורים - גיטין
ליוורנו Livornoתרל"זרפאל שלום חי בן יוסף הכהןתפארת בחורים
ירושליםתשס"התפארת בחוריםתפארת בחורים
ירושליםתשכ"חוויינשטוק, משה יאיר בן מרדכי דודתפארת בית דוד
יס Jassyתר"עגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםתפארת בית לוי
קרית ספרתשס"זשב"חתפארת במקדשו

ירושליםתשס"זבר אור מזרחי, גלית אורתפארת בנים אבותם - משפחות מזרחי שעיו
תל אביבתשמ"המשפחת אונדוייזרתפארת בנים אבותם
שושלת היחוס למשפחת ערבליך שטרןתפארת בנים אבותם

חמ"דחש"דבעילום שםתפארת בנים
סקוויראתשע"גואזנר, מאיר יהודה הלויתפארת בנים
תל אביבתשכ"חולך, ישראלתפארת בנים
קדימהתשנ"הטוביאס, משה מרדכיתפארת בנים

ירושליםתשס"טטויסיג, בונם יואלתפארת בנים - 3 כר'
חמ"דתשע"טמשפחת גרליץתפארת בנים
חמ"דחש"דספר זכרוןתפארת בנים

ירושליםתשנ"הקובץ חידושי תורהתפארת בנים - 5 כר'
ברדיוב Bardejovתרפ"אשפירא, צבי הירש בן שלמהתפארת בנים - 2 כר'

נימני, רחמיםתפארת בנימין
לובלין Lublinתרפ"חצבי הירש בן גדליהתפארת גדולה
ירושליםתשס"זזיבלד, מרדכי דודתפארת דוד
ניו יורקתשס"אלייבאוויטש, חיים דוד הכהןתפארת דוד
ניו יורקתשס"בשמידמאן, יהודה אריה ליב בן משה אהרן (עורך)תפארת דוד

פרג Pragueתרט"זבונדי, אליהו בן זליגתפארת האדם
תל אביב Tel Avivתשי"אטכורש, אלכסנדר סנדר גדליהו בן אברהם יצחקתפארת האדם
ירושליםתשס"טרז, משה יוחאי בן אלעזרתפארת הברית
ירושליםתשמ"דיאדלר, יצחק זאב בן יהודה דודתפארת הגרי"ז

נתניהתשמ"חאשכנזי, גרשון בן יצחקתפארת הגרשוני <מהדורה חדשה> - 2 כר'
מונקץ' Mukachevoתרס"באשכנזי, גרשון בן יצחקתפארת הגרשוני - 2 כר'
חולוןתשע"וסחייק, דוד - כובני, רותםתפארת הדורות - 2 כר'



ניו יורקתשס"השטיינברג, דניאל דודתפארת הזקן
ירושליםתשנ"אמשי זהב, מנחם מנדלתפארת החג - 4 כר'

ורשה Warsawתר"סליינר, גרשון חנוך בן יעקבתפארת החנוכי
ירושלים Jeruasalemתשע"וזכאי, שמואל בן אהרןתפארת הטהרה
ורשה Warsawתר"ציעקב יצחק בן אשר מפשיסחהתפארת היהודי

טבריהתש"עעובדיה, דודתפארת המועדים
ניו יורקתשס"זוויטריאל, נחמן יוסף בן שלמה חייםתפארת המידות - 2 כר'

ברדיטשוב Berdichevתרע"הרובינשטיין, משה נתן הלויתפארת המשנה
זולקוה Zholkvaתקס"גמייזלש, עוזיאל בן צביתפארת הצבי

ורשה Warsawתרס"טרוזנטאל, שלמה גבריאל בן מרדכי זאבתפארת הצדיקים
פירט Fuerthתס"אשלמה בן ישראלתפארת הקודש - 2 כר'

ירושליםתשפ"ארשת הכוללים דקהל תפארת ירושליםתפארת הרשב"י
ירושליםתשנ"טהתאחדות אברכי תפארת ירושליםתפארת השבת - 5 כר'

בת יםתשמ"טקובץתפארת השבת
חיפהתשכ"טרוזנוולד, דוד יהושעתפארת השבת

מודיעין עיליתתשע"השמעיה, שלמה זלמן בן יוסף צביתפארת השבת - 2 כר'
ירושליםתשס"חתלמידי תפארת ירושליםתפארת השבת - 7 כר'

בית שמשתשע"טכהן, מאיר בן משהתפארת השולחן
אשדודתשס"האיגוד החבורות פיטסבורגתפארת השמחה
חמ"דתשע"אגולדברג, יחיאל יהושע בן מיכאלתפארת התורה
אשדודתש"עקובץ תורניתפארת התורה
בני ברקתשע"חגרז, זבולןתפארת זבולן

ורשה Warsawתרנ"ו - תרצ"טטורבוביץ, זאב וולף בן אהרן יהושעתפארת זיו - 2 כר'
גראסווארדיין,ברוין, חנניה יום טוב ליפא בן ישראל ברוךתפארת חיים

ורשה Warsawתרס"הדונר, נתן נטע בן צבי הכהןתפארת חיים - 2 כר'
ירושליםתשנ"חמשה, גלעדתפארת חיים
ירושליםתשכ"זפרנק, חיים שרגא פייביל בן זאב וולףתפארת חיים
אופקיםחש"דקובץ תורניתפארת חיים
פיוטרקובתרס"זשוחט, אברהם חייםתפארת חיים
תל אביב Tel Avivתשי"אוויינטרויב, נח גד בן יעקב דודתפארת חן

ירושליםתשע"דגרוסמן, שמשון אייזיק בן ישראלתפארת חתנים
סט. לואיס St. Louisתר"פ - תרפ"אשוחט, שאול ידידיה בן אברהם חייםתפארת ידידיה
ירושלים Jerusalemתרצ"דאייבשיץ, יהונתן בן מרדכי בונםתפארת יהונתן
יוזפוב Jozefowתרל"גאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעתפארת יהונתן
ירושליםתשע"הטהרני, אבישי בן יצחקתפארת יהונתן



ירושליםתשמ"גבלכרוביץ, יעקב יהושע בן יצחקתפארת יהושע
ניו יורקתשנ"דפריעד, יהושע העשילתפארת יהושע
חמ"דתשע"וקובץתפארת יהושע

ירושלים Jeruasalemתשע"וקובץ מתיבתא תפארת יונהתפארת יונה - 7 כר'
בני ברקתשס"זליינר, מרדכי יוסף אלעזר בן גרשון חנוךתפארת יוסף <מהדורה חדשה>

בני ברקתשמ"חבישיץ, משה צבי בן יוסףתפארת יוסף
בני ברקתשע"גזליכה, יוסף עזרא בן סלמןתפארת יוסף - 2 כר'

פרג Pragueתפ"היוסף יוזל בן זאב וולף הלויתפארת יוסף
ירושליםתשכ"אליינר, מרדכי יוסף אלעזר בן גרשון חנוךתפארת יוסף
פרמישלה Przemyslתרכ"טמייזלש, יוסף חנניה ליפא בן נפתלי הירץתפארת יוסף

ירושליםתשס"דענגיל, יוסף בן יהודהתפארת יוסף - 3 כר'
ירושליםתשי"טפרסבורגר, יוסף בן בצלאלתפארת יוסף

ניו יורק New Yorkתש"ג - תש"דקסלר, יוסף אביגדור בן יום-טוב ליפמאןתפארת יוסף - 2 כר'
ירושליםתשל"טטויסיג, יחזקאלתפארת יחזקאל - 2 כר'

ניו יורקתשס"דיעקב יוסף בן פנחס מאוסטרהאתפארת יעקב  יוסף
תל אביבתשמ"גלוי, יעקב אליהותפארת יעקב מנחת אליהו

ורשה Warsawתרכ"זגזונדהייט, יעקב בן יצחקתפארת יעקב - 11 כר'
חמ"דתשע"אדיין, יעקבתפארת יעקב
יפו Jaffaתרע"זזיסילמאן, יעקב צבי בן משה אליעזרתפארת יעקב
מונקץ' Mukachevoתרע"בליפשיץ, שבתי בן יעקב יצחקתפארת יעקב
ירושליםתשע"בפינק, יעקבתפארת יעקב

ירושלים Jeruasalemתשנ"וקרויזר, יעקב זונדל בן מרדכי יהושעתפארת יעקב - 2 כר'
וילנה Vilnaתרנ"טשפירא, יעקב צבי בן יששכרתפארת יעקב
פיוטרקוב Piotrkowתרס"חווליקובסקי, זאב וולף בן יצחק אייזיקתפארת יצחק

ירושליםתשמ"חסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםתפארת יצחק - על ספר הזכרון
ירושליםתשמ"בפרידמן, יצחק אייזיקתפארת יצחק

נתניהתשס"דקובץתפארת יצחק - 2 כר'
ניו יורקתשע"דזילברברג, משה יהודה ליב יהושע בן בנימיןתפארת ירושלים <מהדורה חדשה> - 2 כר'

צפת Safedתרע"גריזנמאן, שרגא פייבל בן אהרןתפארת ירושלים ואמרי שפ"ר
ירושלים Jerusalemתרצ"וקובץתפארת ירושלם - א

ירושליםתשנ"דשוורץ, יואל בן אהרןתפארת יריחו
ירושלים Jerusalemתרצ"וקובץתפארת ירשלים - ב

תל אביבתשמ"היהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגתפארת ישראל <מהדורת פרדס>
ירושלים Jeruasalemתש"סיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגתפארת ישראל <מכון ירושלים> - 3 כר'

וילהרמסדורף Wilhermsת"צישראל בן בנימין מהרימלובתפארת ישראל <זרע ישראל>



ירושלים Jeruasalemתשנ"דפרידמן, ישראלתפארת ישראל <מהדורה חדשה>
בני ברקתשס"חפריימאן, מנשה בן ישראל יהודהתפארת ישראל <מהדורה חדשה> - א

ירושלים Jerusalemתרצ"טגראייבסקי, פינחס מרדכי בן צביתפארת ישראל בארץ ישראל
פשעמישלת"רתפארת ישראל
ורשהתרל"חאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעתפארת ישראל

ישראלתשע"אארגון תפארת בית ישראלתפארת ישראל - א
ונציה Veniceש"סדוראן, שלמה בן צמחתפארת ישראל - 2 כר'

ירושליםתשע"בדרוק, ישראל מאיר בן מרדכיתפארת ישראל - בבא בתרא
ירושליםתשע"אדרוק, ישראל מאירתפארת ישראל - 3 כר'

וינה Viennaתרמ"והירש, יעקב בן צבי הלויתפארת ישראל
ניו יורקתש"דטויב, שאול ידידיה אלעזר בן ישראלתפארת ישראל - 6 כר'

ירושלים Jerusalemתש"הטלינגאטור, שלמהתפארת ישראל
ירושליםחש"דיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגתפארת ישראל - 2 כר'

ונציה Veniceשנ"טיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)תפארת ישראל
פרנקפורט דאודר Frankתקל"דיפה, ישראל בן אהרןתפארת ישראל

ירושליםתשס"זישיבת תפארת ישראלתפארת ישראל - 3 כר'
לובלין Lublinתרל"הישראל בן שלמה חריףתפארת ישראל - 2 כר'

ברסלאו Breslauתרע"אלוי, ישראל בן נחוםתפארת ישראל
לחסידי וידידי בית ריזשיןתפארת ישראל - 2 כר'

רחובותתש"עפישמן, ישראלתפארת ישראל
ירושליםתשנ"זפרוכטהנדלר, ישראל איסרתפארת ישראל

הוסיטין Husiatynתרס"דפרידמאן, ישראל בן דוד משהתפארת ישראל - 2 כר'
לודז'תרצ"אפריימאן, מנשה בן ישראל יהודהתפארת ישראל - א

ירושליםתשמ"דקובץ לתורה וחסידות לחסידי בית ריז'יןתפארת ישראל - 60 כר'
בני ברקתשל"זקובץ תורניתפארת ישראל - 4 כר'

ירושליםתשנ"טקפלן, יוסף בן ישראל חייםתפארת ישראל
ביתר עיליתתש"פרוזנבוים, ישראל בן יצחק אייזיקתפארת ישראל
ירושלים Jerusalemתש"בשיינקמאן, ישראל בן יעקבתפארת ישראל

ירושלים Jeruasalemתשס"וסנדר, יצחק אייזיק בן משה אהרןתפארת למשה <מהדורה חדשה>
ירושליםתשל"זברסלבר, שמואל בן אברהם חיים צציקתפארת למשה
לבוב Lvovתרכ"גהורוויץ, משה משולם בן פינחס הלויתפארת למשה

ירושליםתשס"וכ"ץ, ירמיה בן יחיאל מיכלתפארת למשה - 4 כר'
ירושליםתשס"זלזכרון רבי משה שמעון מירניקתפארת למשה - ספר זכרון

ברלין Berlinתקל"ומשה בן אברהם מגזע צביתפארת למשה - 2 כר'
ניו יורקתשל"אסנדר, יצחק אייזיק בן משה אהרןתפארת למשה



ניו יורקתשע"גקובץ מכון תפארת למשהתפארת למשה
תל אביבתשע"בהורוויץ, משה משולם בן פינחס הלויתפארת למשה, זכרון משה, אבל רב

ירושלים Jerusalemתשי"חלייפר, יצחק בן יעקבתפארת מהר"ם
ירושלים Jerusalemתשי"ארוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקתפארת מהרא"ל משפאלי

סטו מרה Satu Mareתרפ"ומארגולין, ישעיהו יוסף בן נחתפארת מהרשי"ם
לונדוןחש"דועעטטנשטיין, יוסף זאבתפארת מנחם

ירושליםתשל"גמנחם נחום מטשנוביץ - הורנשטין, יוסף יצחק בן יתפארת מנחם - ב
ירושלים Jerusalemתשי"גפרידמאן, מנחם נחום בן יצחקתפארת מנחם

ורשה Warsawתרע"טפרייס, מנחם מנדל בן יצחק ליפמאן הלויתפארת מנחם - 4 כר'
אשקלוןתשס"אקטשוילי, מנחם מענדל בן יוסףתפארת מנחם - א

וילנה Vilnaתרנ"הריזיקוב, מנחם מנדל בן צבי יוסף הכהןתפארת מנחם
לבוב Lvovתרל"השאפראניק, מנחם מנדל בן גבריאלתפארת מנחם

בני ברקתשל"ט - תשס"השבתאי (שני), יוסףתפארת מנחם - ברית אברהם
ורשהתרפ"ותפארת מנחםתפארת מנחם
ברגסס Beregovoתרפ"זגינצבורג, מרדכי בן שלום גרשוןתפארת מרדכי

בני ברקתשס"טדרוק, ישראל חיים בן זלמןתפארת מרדכי - 4 כר'
צפתתש"סעייש, מרדכי בן נסיםתפארת מרדכי
חמ"דתשל"חקובץ זכרוןתפארת מרדכי

ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"זקובץ לזכרו של רבי מרדכי שמחהתפארת מרדכי - עירובין
בית שמשתשס"זקובץתפארת מרדכי
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"חבלוי, משה מדוקלאתפארת משה
בודפסט Budapestתש"גהופמאן, משה שמעון בן אברהם דוד סג"לתפארת משה
ניו יורק New Yorkתשי"גהכהן, משה זאב בן שאולתפארת משה
ג'רבה,הסכ' תש"ד)עידאן, משה בן כליפהתפארת משה
תל אביבתש"סקורט, חיים משה בן יששכרתפארת משה
ורשה Warsawתרמ"דשלמה זלמן זאב וולף בן יחזקאל פייבלתפארת משה

ניו יורקתשע"חאונגער, שלום גרשוןתפארת משה, צפוני משה
ניו יורקתשס"אבאב"ד, אברהם קלונימוס קלמן יהושע העשילתפארת משולם
ירושליםחש"דדושינסקי, מתתיהו בן ישראלתפארת מתתיהו

ניו יורקתשמ"אהניג, נפתלי הירצקאתפארת נפתלי - 4 כר'
חמ"דתשס"זפיניא, דודתפארת סעודה

ישראלתשכ"במייזלש, עוזיאל בן צביתפארת עוזיאל - 4 כר'
פרנקל, אריה - רוזנברג, חייםתפארת עוזמו - ברכת חיים

בני ברקתשס"טמימון, עוזי בן מנחםתפארת עזך
רחובותתשס"התנעמי, זכריהתפארת עם ישראל - 2 כר'



בני ברקתשנ"וספר זכרוןתפארת עמיחי
בילגורי Bilgorajתרס"טרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןתפארת צב"י - 2 כר'

לבוב Lvovתרנ"וצבי זאב בן יחיאל מיכל מזלוטשובתפארת צבי זאב
ירושליםתשל"גווידאווסקי, צבי יעקבתפארת צבי יעקב

ורשה Warsawתרצ"זאוביס, צבי אביגדורתפארת צבי
ורשה Warsawתר"כאלבינגר, צבי הירש בן אברהם יהודהתפארת צבי
ירושליםתשנ"טהאס, צבי שמעון בן בנימיןתפארת צבי

לונדוןתשס"דהלפרט, ירחמיאל צבי בן אפרים פישלתפארת צבי - 5 כר'
ורשה Warsawתרצ"אמשה אהרן מזלוטשובתפארת צבי
ירושליםתשמ"חפלדמן, צבי בן אברהם שמואלתפארת צבי

יוזפוב Jozefowתרכ"וצבי הירש בן ישראל בנימין בישקותפארת צבי - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתקט"וצבי הירש בן ניסןתפארת צבי
ירושליםתשע"דקובץ זכרוןתפארת צבי

ירושליםתשע"גקובץ ישיבת תורת משהתפארת צבי - 10 כר'
ניו יורקתשכ"וקורנמל, נחום צבי בן מרדכיתפארת צבי - 3 כר'
תשפ"אקליינר, צביתפארת צבי - 5 כר'

פולטבה Poltavaתרס"ט - תרע"דקרלנשטיין, עזריאל זליג בן יששכר דובתפארת צבי
בני ברקתשס"ברוזנטל, צבי בן יעקב שלמהתפארת צבי - 2 כר'
שפילמן, מרדכיתפארת צבי - 7 כר'

ירושליםחש"דיאדלר, יצחק זאב בן יהודה דודתפארת ציון <מדרש רבה> - 16 כר'
ירושליםתשס"חיאדלר, יצחק זאב בן יהודה דודתפארת ציון <משניות > - 6 כר'

ירושליםתשנ"חיאדלר, יצחק זאב בן יהודה דודתפארת ציון <על הש"ס> - 3 כר'
ירושליםתשס"ביאדלר, יצחק זאב בן יהודה דודתפארת ציון <על התורה> - 4 כר'
ירושליםתש"ייאדלר, יצחק זאב בן יהודה דודתפארת ציון <על מגילות> - קהלת

ירושליםתש"סמכון אור לציוןתפארת ציון
ירושליםתשל"אקואינקה, בן ציון אברהםתפארת ציון
בני ברקתש"בקובץ ישיבת תפארת ציוןתפארת ציון
בת יםתשמ"טקובץתפארת ציון
ניו יורקתשל"הריבקין, משה דובער בן בן ציוןתפארת ציון
ירושליםתשע"זשפירא, משה מנחם בן שלום צבי הכהןתפארת ציון

חמ"דתשס"טטאוב, יהודה לייב בן פנחס משהתפארת קוזמיר (ענייני בר מצוה)
בני ברקתש"מקובץתפארת ראדזין - 3 כר'

ירושליםתשנ"טכץ, ראובן הכהןתפארת ראובן
בני ברקתשכ"ומקובר, יהודה לייביש בן זאב וואלףתפארת רבותינו מאלכסנדר

ירושלים Jeruasalemתש"סמוסדות רדומסקתפארת רדומסק - 2 כר'



בני ברקתשע"טכהן, רפאל בן חייםתפארת רפאל - נשים-נזיקין
ירושלים Jeruasalemתשע"דסוויד, רפאל בן יוסףתפארת רפאל
ירושליםתשס"וספר זכרוןתפארת רפאל
אשדודתשס"דמור יוסף, אליהותפארת שאול

פיעטרקוב,תרנ"ט-תר"ס,שוחט, שאול ידידיה בן אברהם חייםתפארת שאול - 4 כר'
בני ברקתשע"זתולדות הרה"ג ר' שאול קוסובסקי-שחור זללה"התפארת שאול
ירושליםתשס"זכולל תפארת שלום ושמשתפארת שב"ת

חמ"דתשמ"ואלפסי, יצחקתפארת שבמלכות
אוי Satoraljaujhelyתרכ"חהירשלר, בנימין זאב בן צביתפארת שבת
ירושלים Jerusalemתרצ"זמיכלין, חיים מיכל בן שרגא פייבושתפארת שיבה
ברלין Berlinתרמ"דצונץ, יום טוב ליפמאן בן מנחםתפארת שיבה
בני ברק Bene Berakתשע"גלנדמן, שלוםתפארת שלום

ניו יורקתש"ערבינוביץ, שלמה בן דוב צבי הכהןתפארת שלמה  <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושליםתשע"ארבינוביץ, שלמה בן דוב צבי הכהןתפארת שלמה  <מהדורת ספרי אוה"ח> - 2 כר'

ווארשא,תרכ"ז תרכ"ט,רבינוביץ, שלמה בן דוב צבי הכהןתפארת שלמה <דפוס ראשון> - 2 כר'
צ'רנוביץ Chernovtsyתרנ"אאוירבאך, שלמה אהרן בן נחמן זאבתפארת שלמה
ורשה Warsawתרס"גפרידלנדר, שלמה טוביה בן שלמה טוביה הלויתפארת שלמה

בני ברקתשס"טקובץ ישיבת עטרת שלמהתפארת שלמה - א ב"ק כיצד הרגל
בני ברקתשע"הקופשיץ, נפתלי בן משה פנחס הכהןתפארת שלמה

בנדין Bedzinתר"ערבינוביץ, שלמה בן דוב צבי הכהןתפארת שלמה - 2 כר'
אראדעאתרצ"גשטרן, שלמה זלמןתפארת שלמה - דרוש סוד הגילגל

ירושלים Jeruasalemתש"עשניידער, שלמה בן משהתפארת שלמה
ברוקליןתשע"בדאנציגר, שמואל צבי בן יחיאלתפארת שמואל <מהדורה חדשה> - 2 כר'

ברדיטשוב Berdichevתרמ"טברודסקי, יעקב שמואל בן אברהם ישעיהתפארת שמואל
ירושלים Jerusalemתשי"בברוין, חנניה יום טוב ליפא בן ישראל ברוךתפארת שמואל - 3 כר'
לודז' Lodzתרפ"ה - תר"צדאנציגר, שמואל צבי בן יחיאלתפארת שמואל - 2 כר'

ירושליםתשע"חוינר, ישראל יהודהתפארת שמואל - ארחותיו ומשנתו של רבי שמואל אויער
אלעדתשס"ומיארה, שלמה זלמןתפארת שמואל - התכונה והעיבור

ירושליםחש"דקובץ חידושי תורהתפארת שמואל - 3 כר'
פרנקפורט דמין Frankfתנ"וקוידאנובר, אהרן שמואל בן ישראלתפארת שמואל
ניו יורק New Yorkתרפ"וקופמאן, שמואל בן אברהם דודתפארת שמואל
נתניהחש"דגבאי, שמעוןתפארת שמעון

חמ"דתשס"טפינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהםתפארת שמשון - 6 כר'
ירושליםתשס"הקובץ דברי תורה בהלכה ובחסידותתפארת שמשון

ירושלים Jeruasalemתשע"זקובץ ישיבת תפארת שרגאתפארת שרגא - 4 כר'



ירושליםתשנ"זפינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהםתפארת תורה - 3 כר'
ישראלחש"דעוברני, ישראלתפארת תימן - הרב יחזקאל שרעבי

ירושליםתשע"אישיבת תפארת נזר התורהתפארת
ירושליםתשנ"זקובץ תורניתפארת - 13 כר'

חמ"דחש"דפינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהםתפארתה של תורה
ירושליםתשס"בארגון בני הישיבותתפארתך ירושלים - 3 כר'

ירושליםתשפ"ארשת הכוללים דקהל תפארת ירושליםתפארתנו - א
ירושליםתשע"גגרינוולד, יצחק אייזיקתפוח בעצי היער

ירושלים Jerusalemתרפ"זאמסלם, מכלוף בן יצחקתפוחי זהב במשכיות כסף - 2 כר'
ניו יורקתשע"חבקינרוט, גילי בן שמואל יצחקתפוחי זהב

בני ברקתשע"טגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהתפוחי זהב - 5 כר'
מנטובה Mantuaת"קדי ווידאש, אליהו בן משהתפוחי זהב - 3 כר'

אונגור Uzhgorodתרכ"ההלר, צבי הירש בן אריה ליבתפוחי זהב
ג'רבהתרע"בווידאש, אליהו בן משה דיתפוחי זהב
טינגן Thiengenש"כטריוויש, אליעזר בן נפתלי הירץתפוחי זהב
ווארשא,תרנ"ו,יודלביץ, אברהם אהרן בן בנימין בונםתפוחי זהב
ירושליםתשפ''איורמן, קלמן בן משה מרדכיתפוחי זהב

בני ברקתשנ"טפאנעט, אברהם שמואל בן צבי אלימלךתפוחי חיים - על מסכתות הש"ס
בני ברקתש"נפנט, חיים אלתר בן אברהם שמואלתפוחי חיים - 8 כר'

בני ברקתשע"גמכון יוסף שלוםתפילה בכוונה <נוסח בלאדי>
לייקוואודתשע"טחנונו, אברהם בן דודתפילה דיליה

ירושלים Jeruasalemתשנ"בסבג, שמעוןתפילה ותחינה
חמ"דתשמ"טפוקס, יצחק יעקבתפילה כהלכתה

בני ברקתשע"המכון מורשת אשכנזתפילה כמנהג ק"ק אשכנזים - שבת
בני ברקתשע"ושושן, איתן בן אליהותפילה לאיש - עלינו לשבח

ירושליםתשע"הוועד להוצאת כתבי הרב עזיאלתפילה לאל חיי
חמ"דתשע"אאינגבר, דוד ישראלתפילה לדוד

ירושליםחש"דבצרי, דוד שלוםתפילה לדוד - 3 כר'
ירושליםחש"דהכהן, דודתפילה לדוד

חמ"דתש"פדסלר, אליהו אליעזר בן שמחהתפילה למשה -שמונה עשרה של ראש השנה
ירושלים Jeruasalemתשע"ומכון עליות אליהותפילה למשה - 2 כר'

ירושליםתשנ"בסופר, משה בן שמואל - ווייס יעקבתפילה למשה
בני ברקתשע"גספר זכרוןתפילה למשה
ירושליםתשע"זקובץ מאמריםתפילה למשה
בת יםתשע"דיוניוב, דרורתפילה לשלמה



תפילה מרבי ישמעאל כהן גדול
חמ"דחש"דחסידות בפשיטותתפילה תשובה תורה

ירושליםתשע"דלוגאסי, יעקב ישראלתפילה
חמ"דתשע"וליקוטיםתפילות וחיזוקים <מהדורה חדשה>

חמ"דתשע"וליקוטיםתפילות וחיזוקים
בית שמשתשע"במכון אם בישראלתפילות ומאמרים לכלה
חש"דחמ"דכהן, זאבתפילות ימים נוראים

אשדודתש"נכהן, מאירתפילות כהלכה
ירושלים Jeruasalemחש"דתפילות כל נדרי ונעילהתפילות כל נדרי ונעילה - עדות המזרח

ירושליםתשע"הגמ"ח עוד ישמעתפילות לחתן ולכלה ביום החופה
חמ"דחש"דבעילום שםתפילות לציון דוד המלך ומלכי בית דוד

פרנקפורט דמין Frankתע"בנאג'ארה, ישראל בן משה - אוירבאך, משולם זלמתפילות נוראות ושבחות והודאות וזמירות ישראל
ירושליםתשע"השוורץ, יואל בן אהרןתפילין אות וטוטפת

לעמבערג,תרנ"ז,ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםתפילין דמרי עלמא - 2 כר'
ירושליםתשמ"חגרינולד, זאבתפילין ומזוזות כהלכתן

בני ברקתשע"הכ"ץ, אברהם שלמה בן אליהותפילין של רא"ש
נתיבותחש"דמימון, עמוסתפילת אמת
ירושלים Jeruasalemתשע"דקובץתפילת אמת

בני ברקתשע"דפרנקנהויז, אברהם שמואל בנימיןתפילת גשם המבואר
כפר דרוםתשס"ברבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)תפילת דוד - נפש דוד

בני ברקתשל"הדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבתפילת הדרך והלכותיה, תיקון חצות, קריעה על המקדש
חמ"דתש"פגרוס, יהושע בן שמואל דודתפילת המרפסות

ירושליםתשס"אלוגר, יחזקאלתפילת העמידה לחול ע"פ הגניזה הקהירית
ירושליםתש"לרבינוביץ, מתתיהותפילת הצדיקים

תשס"דגנוט, שמואל ברוך בן יעקב צביתפילת זאב
בני ברקתש"נמלמד, ראובן בן משה ליבתפילת חנה

חמ"דתשע"החזן, יעקבתפילת יעקב - 3 כר'
עצמונהתשס"גאדלר, אליתפילת ישרים
בעילום שםתפילת ישרים

ניו יורקתש"עפינק, דוב הכהןתפילת מנחה וערבית עמידת יהונתן
צפתתשס"בעייש, מרדכי בן נסיםתפילת מרדכי

ירושליםתשנ"הקידוש ומזמוריםתפילת משה - קידוש ומזמורים
ירושליםתשע"חדלויה, יוסף חייםתפילת נשמת כל חי המבוארת
ירושליםתשס"וליקוט מפרשיםתפילת נשמת - מפורש ומבואר

בית אלתשס"טאבינר, שלמה חיים הכהןתפילת עמך - א



ירושליםתשנ"הגרליץ, משולם זישא בן מנחם מנדלתפילת רבים
אופקיםתשע"חגבאי, אהרן מנשהתפילת שמו"ע לפי נוסח פרס ובוכרה
ירושלים Jeruasalemתשע"דביק, עזרא בן ישעיהותפילת שמונה עשרה ויסודות האמונה
תל אביבתשכ"אהירש, שמשון בן רפאלתפילת שמונה עשרה וקרבן התמיד

חמ"דחש"דבעילום שםתפילתה של אמא
ישראלתשל"ואידלשטיין ,יהושעתפיסה בקנס
ביתר עיליתתשע"באקער, יעקב בן צביתפירה תמה

פרג Pragueתקס"ופראג. הקהילה היהודיתתפלה אשר יסדו הרבנים
אורדיאה מרה Oradeaתר"ץיעקב בן מאיר (רבינו תם). מיוחס לותפלה זו קבלה מר"ת (תפילת הדרך)

ווילנא,תרמ"א,דאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלתפלה זכה - 2 כר'
פרמישלהתרפ"טתפילות. פרמישלה. תרפ"טתפלה ישרה וכתר נהורא השלם

ראדווילתק"פסדורתפלה ישרה - ראדוויל נוסח ספרד
קאלאמעא,,[תרמ"ז]ווארמאן, אברהם דוד בן אשרתפלה לדוד
ישיבת השלוםתפלה לדוד
שלוניקי Salonikaתקל"זעמאר, חיים דוד בן שמואלתפלה לדוד
קושטא Istanbulרצ"חקארקו, דוד בן יוסףתפלה לדוד

בני ברקתשמ"גלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)תפלה לומר על קברי הצדיקים
Lemberg.[תרט"ז]אייכנשטיין, משה בן יצחק איזיקתפלה למשה <מהדורה ראשונה>

שלוניקי Salonikaשכ"גאלמושנינו, משה בן ברוךתפלה למשה <דפו"ר>
בני ברקתשע"אקורדובירו, משה בן יעקבתפלה למשה (קורדובירו) - 2 כר'

חמ"דחש"דאייכנשטיין, משה בן יצחק איזיקתפלה למשה - 2 כר'
קרקוב Cracowתק"פאלמושנינו, משה בן ברוךתפלה למשה - 3 כר'

ניו יורקתשס"טהופשטיין, משה אליקים בריעה - וויסבלום, יצחקתפלה למשה - אורות יהושע - אלול, תשרי
לבוב Lvovתרכ"והופשטיין, משה אליקים בריעה בן ישראלתפלה למשה
ירושלים Jerusalemתרע"אכהן, משה בן שאול - כהן, שאול בן משהתפלה למשה

חמ"דתשע"טכלפון, משה הכהןתפלה למשה - 2 כר'
בני ברקתשנ"גלוי, משה בן יוסףתפלה למשה - 7 כר'

ניו יורקחש"דבלומנטל, אהרן שמחהתפלה לעני
קרקוב Cracowשנ"זתפילות. סידור. שנ"ז. קרקובתפלה מכל השנה

ברלין Berlinתנ"ט - ת"סתפילות. סידור. תנ"ט. ברליןתפלה מכל השנה - 2 כר'
אמשטרדם Amsterdamתק"זאמשטרדאם. קהילת הספרדיםתפלה נכונה לשאלת רחמים

חמ"דחש"דבעילום שםתפלה שלימה
מנטובה Mantuaתס"אראווינה, יוסף בן מיכאלתפלה

ירושלים[תש"א]תיקונים. ל"ג בעומר. תש"א. ירושליםתפלות ובקשות
קרלסרוה Karlsruheתקנ"טווירמש, הירשתפלות יום כפור קטון



,Wien[תרפ"ב]תפילות. סידור. תרפ"ב. וינהתפלות ישורון
פקש Paksתרס"וברוין, ישראל חיים בן פייבלתפלות ישראל

ליסבוןר"נתפלות. סדור. ר"ן. ליסבוןתפלות כל השנה - 2 כר'
ירושליםתשכ"הקובץ תפלותתפלות לזמני השנה

איטליה Italyר"נ לערךתפילות. סידור. ר"נ לערך. איטליהתפלות לכל השנה מנהג אשכנז
פרג Pragueרע"טתפילות. סידור. רע"ט. פרגתפלות לכל השנה
פרג Pragueרפ"זתפילות. סידור. רפ"ז. פרגתפלות לכל השנה

ירושליםתש"לספרי ברסלבתפלות ללימוד התורה - שמות הצדיקים - עין זוכר
ירושליםתשנ"ולוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)תפלות לרמח"ל <תקט"ו תפלות, טו"ב התפלות>

לובלין Lublinת"חתפילות. סידור. ת"ח. לובליןתפלות מכל השנה כמנהג פולן
טרינו Trinoרפ"התפילות. סידור. רפ"ה. טרינותפלות מכל השנה עם כמה פרושים

קרקובשל"חסידור כמנהג פולין. של"חתפלות מכל השנה
פרגרע"טתפילות. סידור. רע"ט. פרגתפלות מכל השנה
לובלין Lublinשמ"בתפילות. סידור. שמ"ב. לובליןתפלות מכל השנה

בני ברקתש"ףחורי, ינון בן חיים - חורי, שושן בן ינוןתפלת אבי
ליוורנו,[תרמ"ד]תפילות. חולים ומתיםתפלת בית עלמין - 3 כר'

וילנה Vilnaתרע"גברודא, חיים צבי הירש בן יהושעתפלת הדרך - 2 כר'
מונטבידאו,תשי"ז,תפילות. יום העצמאות. תשי"ז. מונטוידאותפלת הודיה ליום חג העצמאות
בומבי Bombayתרפ"התפילות. סידור. תרפ"ה. בומביתפלת החדש (עם תרגום הודי)

ליוורנו Livornoתרנ"גתפילות. סידור. תרנ"ג. ליוורנותפלת החדש
ירושליםתשל"דיעקובזון, בנימין זאב בן שלמהתפלת הקדיש - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"זלובנשטיין, יצחקתפלת השל"ה הקדוש

וילנה Vilnaתרע"ג - תרצ"הרובינשטיין, חיים ראובן בן יוסףתפלת חיים - 2 כר'
ירושליםחש"דפוגל, ישראלתפלת יצחק

,(אוסטרא)תקצ"גתפילות. סידור. תקצ"ג. אוסטרהתפלת ישראל עם דרך החיים
ורשה Warsawתרנ"התפילות. סידור. תרנ"ה. ורשהתפלת ישראל עם דרך החיים

ירושלים Jerusalemתרצ"חתפילות. סידור. תרצ"ח. ירושליםתפלת ישרים עם שרח פי אל ערבי
ליוורנותק"ססדר תפילות כמנהג ספרדיםתפלת ישרים
ורשה Warsawתרנ"חתפילות. סידור. תרנ"ח. ורשהתפלת ישרים
ירושלים Jeruasalemתשע"הפרידנר, אריה יהודה בן יקותיאלתפלת כל לב

ליוורנו Livornoתר"חתפילות. סידור. תר"ח. ליוורנותפלת כל פה <למודי ה'> - ב
ניו יורק New Yorkתשל"אוויליגר, מרדכי בן משהתפלת מרדכי - 2 כר'
ירושלםתרע"ה]תפילות. חולים ומתיםתפלת שער השמים
פראגתקס"ותפילותתפלת ששון ושמחה

ירושליםתרנ"ויצחק בן ארבאב הכהן סמרקנדיתפסיר זוהר שבת ומשנה שבת



קרית אונותשנ"דסעדיה בן יוסף גאוןתפסיר ישעיה לרב סעדיה
פריססעדיה בן יוסף גאוןתפסיר ישעיהו

ישראלתשל"אסעדיה בן יוסף גאוןתפסיר רס"ג לספר דניאל
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןתפקיד הבריאה והאנושות

ירושליםתשנ"השוורץ, יואל בן אהרןתפקיד היהדות התורנית בשעה זו
ירושליםתשס"גשוורץ, יואל בן אהרןתפקידה ההיסטורי של עירק (אשור ובבל)

מושב בטחהתשע"טזכות, משה בן מרדכיתפתה ערוך <מהדורה חדשה>
מץ Metzתקל"זזכות, משה בן מרדכיתפתה ערוך - 3 כר'

בילגורי Bilgorajתרצ"אתצא תורהתצא תורה
חמ"דתשכ"זועידת רבני אירופהתקומת החיים היהודיים באירופה

סאיני Seiniתרפ"חיונגרייז, ישעיה בן אברהם הלויתקון אליעזר
ורשה Warsawתרנ"ואלטשולר, עזרא בן יהודה ליבתקון דרך החיים

קובנה Kaunasתרפ"ואלטשולר, עזרא בן יהודה ליבתקון האדם
ירושליםחש"דאביחצירא, יעקב בן מסעודתקון הברית (ועוד מאמרים)

ירושליםתשס"חמכון ים החכמהתקון הכללי עם כוונות וביאורים
ירושלם,תרצ"הנחמן בן שמחה מבראסלאבתקון הכללי
מנטובה Mantuaתכ"ותיקונים. שוניםתקון המדות

רדלהים Roedelheimתר"סתנ"ך. תר"ס. רדלהיםתקון הסופר והקורא
פרנקפורט דמין Frankfתר"פתנ"ך. תר"ףתקון הסופר והקורא

קושטא Istanbulתר"טדי ליאון, יעקבתקון השולחן
רג'יו Reggioתק"עתיקונים. שוניםתקון השלחן

תוניסתרצ"?תיקונים. חצות. תר"ץתקון חצות וסליחות
ירושלים Jerusalemתרע"גתיקונים. חצות. תרע"גתקון חצות וסליחות
בגדאדתרפ"גתיקונים. חצות. תרפ"גתקון חצות וסליחות

רג'יו Reggioתקפ"בתיקונים. חצות. תקפ"בתקון חצות לומר בין המצרים אחר חצות היום
ירושליםתשס"טשורץ, מאיר בן אהרןתקון חצות מתוק מדבש

ירושלים Jerusalemתשי"חדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבתקון חצות
ירושלים Jerusalemתשל"בשפירא, יהושע צבי מיכל בן יעקב קופלתקון חצות - 2 כר'

טירנוי Trnavaתר"צתיקונים. חצות. תר"ץתקון חצות
ליוורנותרט"זתיקונים. חצות. תרט"זתקון חצות
ירושלים Jerusalemתרנ"זתיקונים. חצות. תרנ"ז. ירושליםתקון חצות
ארם צובה Aleppoתרע"דתיקונים. חצות. תרע"דתקון חצות

ירושלםתשט"ותפילות. יום העצמאות. תשט"ו. ירושליםתקון יום העצמאות
ירושליםתשכ"בתקון יום העצמאותתקון יום העצמאות

ירושליםתש"סמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכיתקון ימי פסח



ירושלם,תרס"גאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהתקון כרת - 3 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרמ"וגלברט, צבי פנחס בן אליעזרתקון לדוד

בני ברקתשמ"זלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלויתקון לחולה
לעמבערגת"רתיקונים. ליל שבועות. ת"ר. למברגתקון ליל שבועות ותקון ליל הושענא רבה

וילנה Vilnaתר"לתיקונים. ליל שבועות. תר"ל. וילנהתקון ליל שבועות
וילנה Vilnaתרנ"זתיקונים. ליל שבועות. תרנ"ז. וילנהתקון ליל שבועות

בני ברקתשס"זרושנרוז, ליאורתקון לנפש
ברטיסלבה Bratislavaתרנ"ואבן-גבירול, שלמה בן יהודהתקון מדות הנפש - 5 כר'

אמשטרדם Amsterdamת"כפרלס, יצחק בן אלעזרתקון מוצאי שבת
פרעשבורגתרנ"דפולאק, משה בן יצחק זקל הלויתקון משה - 5 כר'

וילנה Vilnaתר"כקרילוב, איוואן אנדרייביץ'תקון משלים
עפולהתשע"וסיד (סרוי), אברהם בן משהתקון נגד יצר הרע

ורשה Warsawתרס"בתנ"ך. תרס"ב. ורשהתקון סופרים ותקון קוראים
בני ברקתשס"אצדוק, דודתקון סופרים למגילת אסתר עם הלכות כתיבת המגילה

חמ"דחש"דצדוק, עוזיאל בן סעדיאתקון סופרים - 5 כר'
ירושליםחש"דתקון סופריםתקון סופרים

אמשטרדםתי"טתנ"ך. תי"ט. אמשטרדםתקון ספר תורה <עטיאש>
קרקוב Cracowתרמ"חהורוויץ, חיים אריה ליבש בן שאול הלויתקון עירובין
בני ברקתשנ"חהוצאת מישורתקון קוראים

בני ברקתשנ"אשיק, אליעזר שלמהתקון קריאת שמע שעל המטה
ליוורנו Livornoתרל"דיוסף חיים בן אליהותקון שבעה באדר

אודסה Odessaתר"ס-תרס"אצ'רנוביץ, חיים בן אלכסנדר זיסקינדתקון שבת
ירושלם,תרנ"זפארדו, יעקב בן דודתקון שובבים
מנטובה Mantuaתצ"בתיקונים. שובבי"ם ת"ת. תצ"ב. מנטובהתקון שובבים
אמשטרדם Amsterdamתפ"אתיקוני שטרות. תפ"אתקון שטרות

רדלהים Roedelheimתרס"בלונדון, שלמה זלמןתקון שלמה - תקוני שבת
וינה Viennaתרנ"בשפיצר, בנימין שלמה זלמן בן יעקב דוד הלויתקון שלמה

בני ברקתשמ"בדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבתקון תפלה - 3 כר'
ירושליםחש"דיוסף חיים בן אליהותקון תפלה - סדר היום

ורשה Warsawתרס"גבורוכוביץ, ישעיהתקוני הזבח - 2 כר'
אודסה Odessaתרמ"גשור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמןתקוני הזבח

ליוורנו Livornoתרמ"וזוהר. תיקוני זוהר. תרמ"ו. ליוורנותקוני הזהר ע"פ כבוד מלך
בני ברקתשנ"הרוח, עמרםתקוני הזהר עם פירוש קצר

ורשה Warsawתרמ"חווייל, יעקב בן יהודהתקוני זבח (דעת חכמים - דעת הזבח)
ורשה Warsawתרמ"חווייל, יעקב בן יהודהתקוני זבח



צפתתשע"טמזרחי, יחזקאלתקוני זהר <אור הזהר>
ניו יורקתשע"ולוריא, יצחק בן שלמה (האר"י)תקוני שבת - זמירות בית יעקב

ונציה Veniceתנ"חתיקונים. שבת. תנ"ח. ונציהתקוני שבת
ונציה Veniceתס"התיקונים. שבת. תס"ה. ונציהתקוני שבת
רג'יו Reggioתקפ"דתיקונים. שבת. תקפ"ד. רג'יותקוני שבת
בני ברקתשכ"דבית ספר מעלותתקוני תפלה
סט. לואיס St. Louisתר"ףליפשיץ, זוסמאן אבא בן יהושע יצחקתקוני תשובה

ירושליםתרס"אהלוי, יוסף בן נפתלי הירץתקונים והערות לספר כפתור ופרח
ירושליםתשכ"זהלוי, מאירתקונים ומלואים בתולדות הרופא טוביה כ"ץ ממיץ

ירושליםתשנ"זלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)תקונים חדשים לרמח"ל
לונדון Londonתרע"דשאפוצ'ניק, יוסף בן יהודה ליבתקופה חדשה בישראל

תל אביב Tel Avivתשי"בשיינפלד, שבתי הלויתקופות ואישים
קראקא,תרנ"זגלברג, צבי הירש בן יצחק אריה ליבתקופת החגים

ירושליםתשס"טטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןתקופת החמה וברכתה - 2 כר'
קהיר Cairoתשי"גתפילות. ברכת החמה. תשי"גתקופת החמה וברכתה - 2 כר'
ירושליםתשל"גאפרתי, יעקב אליהותקופת הסבוראים וספרותה

חמ"דתשע"הבעילום שםתקופת השנה
ירושליםתשע"דלוי, משהתקופת השנה - 3 כר'

ירושליםתשנ"ושטרן, שמואלתקופת השנה - תקופת החדשים
בני ברקתשע"דווינטרוב, ישראל אליהו (מכתביו)תקופת עקבתא דמשיחא ע"פ הגר"א

ירושלים Jerusalemתרע"גאורלאנסקי, אהרן בן שבתי הכהןתקות אהרן
ירושליםתשנ"דקאהן, אברהם יצחק בן אהרן דוד הכהןתקות הגאולה

שיקגו Chicagoתרנ"ד - תרנ"ורוזנפלד, זכריה יוסף בן משה גבריאלתקות זכריה - 2 כר'
חמ"דחש"דפחימא, יואל בן יצחקתקות יצחק

ירושלים Jeruasalemתשע"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)תקט"ו תפילות <מהדורת ר"ש אולמן>
בני ברקתשל"טלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)תקט"ו תפילות
חמ"דתשע"טווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסתקיעת שופר

אומן, יחיאלתקיף כעמודא דברזלא
ורשהתרפ"גאגודת ישראל. פוליןתקנון ותכנית-עבודה

אמשטרדם Amsterdamתקע"ואמשטרדאם. קהילת האשכנזים. חברה קדישאתקנות דח"ק גמילות חסדים
דעעשתרפ"ותקנות דחברה תלמידי וחסידי דעעשתקנות דחברה תלמידי וחסידי דעעש יצ"ו ותעודתה

תל אביב Tel Avivתש"כטיקוצינסקי, חייםתקנות הגאונים
ירושלים Jeruasalemתש"כהרבנות הראשית לישראלתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל
לבובתרס"דתדפיס מתוך כ"ע הבונהתקנות הח"ק תלמוד תורה דק"ק קראקא

ירושלים Jerusalemתרנ"בירושלים. ימין משהתקנות החברה ימין משה



ירושלים Jerusalemתר"עירושלים. חברת שערי חסדתקנות החברה שערי חסד
ירושליםתשנ"גלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)תקנות הישיבה
ברדיוב Bardejovתר"צרייך, ישראל בן יעקב קופלתקנות הקהלות

ירושלים Jeruasalemתשע"המועלם, רפאלתקנות הרבנות במשנתו של הגרע"י
מונקץ' Mukachevoתר"נשיק, שלמה צבי בן נתןתקנות ותפלות

ירושלים Jeruasalemתרצ"טחברה קדישא (כנסת ישראל)תקנות חברה קדישא (כנסת ישראל)
ירושליםתשנ"זכהן, ידידיה בן אלכסנדרתקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני זוג - 2 כר'

פריסתשע"געמאר, מורי בן מאירתקנות חכמי פאס
אמשטרדם Amsterdamתר"ולוונשטאם, שאול בן אריה ליבתקנות להשומרים אצל הגבינות
תל אביבחש"דחברת עין יעקב וש"ס ת"אתקנות לחברה עין יעקב וש"ס

ירושלים Jerusalemתשי"בהיילפרין, ישראל בן שלמהתקנות מדינת מעהרין
לבוב Lvovתרפ"הלבוב. אנשי מעמדתקנות מהחבורה קדושה אנשי מעמד

ירושליםתשכ"ברות, אברהם נפתלי צביתקנות ניקולשבורג
אודסה Odessaתרמ"ואבעלסאן, אברהם יואלתקנות עגונות - 2 כר'

פראגתקכ"זקהילת פראגתקנות ק"ק פראג
ירושלים Jerusalemתש"גקאנדיה. קהילהתקנות קנדיאה וזכרונותיה - א

תקנות קראקאתקנות קראקא שנ"ה
ירושלים Jerusalemתר"צכולל שומרי החומותתקנות קרן קיימת <שומרי החומות>

מונקץ' Mukachevoתרנ"ושפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובתקנות תמכין דאורייתא
פריס Parisתקע"בסנהדרי גדולה. פאריסתקנות

בני ברקתשע"טלנדו, יעקב - שולם, עמוסתקנת הרבית - קיצור הלכות - ב
בני ברקתשע"חלנדו, יעקבתקנת הרבית - קיצור הלכות - א

ירושליםתשע"אלוגאסי, יעקב ישראלתקנת השב
בני ברקתשע"האלטשולר, עזרא בן יהודה ליבתקנת השבים
ירושלים Jerusalemתשכ"זרפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודה ליבתקנת השבים
ירושליםתשס"זרקובר, נחום בן חייםתקנת השבים
מיהלוביץ Michalovceתרצ"בתקנת השביםתקנת השבים

בית אלתשמ"חרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןתקנת השבין <מהדורה חדשה>
ירושלים,תשי"דרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןתקנת השבין - 2 כר'

בני ברקחש"דמילר, אלחנן א. בן שלמה הלויתקנת עגונות
ירושליםתשע"חאלטשולר, עזרא בן יהודה ליבתקנת עזרא <מהדורה חדשה>

קידן Kedainiaiתרצ"האלטשולר, עזרא בן יהודה ליבתקנת עזרא <על הרמב"ם>
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"אאלטשולר, עזרא בן יהודה ליבתקנת עזרא
ורשה Warsawתר"צאיגר, אלטר עזריאל מאיר בן אברהםתקנת רבים

בני ברקתשע"חגנס,שלמה אהרן בן ישראלתקנת שלמה - 2 כר'



אולקסניץ Oleksinetsתקכ"חברלינר, שמריה בן משהתקנתא דמשה
פפד"מתרס"טפרנקל-תאומים, יחזקיה יהושע פייבל בן יונהתקע שופר

ליקוודתשע"דכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהן - אינגבר, יוסףתקפו כהן <כח תפיסה>
בני ברק Bene Berakתשע"טכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהן - כהן, צביתקפו כהן <מעשה תקפו>

פרנקפורט דאודר Franתל"זכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןתקפו כהן <דפו"ר>
בני ברק Bene Berakתשע"דכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןתקפו כהן <עם אורים ותומים>

ירושליםחש"דכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןתקפו כהן - 2 כר'
חמ"דתשנ"דאביגס, אוריאל אליהו בן אברהםתקפו של אוריאל

ירושליםתשס"זפרחי, יוסף שבתיתקפו של יוסף <מהדורה חדשה>
ליוורנו Livornoתקפ"ג - תרט"ואלמאליח, יוסף בן עיושתקפו של יוסף - 2 כר'
ליוורנו Livornoתרכ"זפרחי, יוסף שבתיתקפו של יוסף - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרנ"ד - תרנ"טסתהון, חביב חיים דוד בן דודתקפו של נס - 2 כר'
ירושליםתשע"דבניזרי, שלמהתקציב מדינת ישראל - עובדות או הסתה

ירושליםתשנ"אבצרי, עזרא בן יוסףתקרב רנתי
תל אביב Tel Avivתשכ"גטקאץ', דוב בר בן ירוחם פישלתר"ך עמודי אור - 4 כר'

ורשה Warsawתרפ"דצורי, יעקב שמואלתרבות הדרומים
ניו יורקתש"עגלזרסון, מתתיהותרבות המאיה והיהדות

ירושליםתשמ"זדן, יוסף (עורך)תרבות והיסטוריה
ירושלים Jerusalemתש"ושלזינגר, אברהם בן חייםתרבות ישראל בארץ ישראל

ירושליםתשמ"גישיבת בית יוסף צביתרביצא
בני ברקתשס"ווייזר, שמעוןתרגום אונקלוס המוגה והמדויק - ילקוט ראשונים

פרורמ"זתרגום אונקלוסתרגום אונקלוס - קטעים מדפוס ספרד
ברלין Berlinתרמ"דברלינר, אברהם בן צבי הירשתרגום אנקלוס

כת"יכת"יתרגום ארץ ישראלתרגום ארץ ישראל לתורה ניאופיטי - 2 כר'
בני ברקתשס"דגוקאוויצקי, ישראלתרגום הלע"ז

ירושלים Jerusalemתשי"חגליס, יעקב בן אברהם ישראלתרגום המלים המובאות במשנה ברורה
בזל Baselשס"זתנ"ך. ארמית. שס"ז. בזלתרגום הקדוש יונתן בן אוזיאל
תל אביב,תרפ"חתנ"ך. תרפ"ח. תל אביבתרגום התרגום לשיר השירים

ברלין Berlinתרס"גגינזבורגר, משהתרגום יונתן בן עוזיאל על התורה
ירושליםתשמ"דרידר, דודתרגום יונתן בן עוזיאל על התורה - 2 כר'

בזל Baselשס"זתנ"ך. ארמית. שס"ז. בזלתרגום יונתן בן עוזיאל
ירושליםתשל"בתרגום ירושלמי השלםתרגום ירושלמי השלם <עפ"י כ"י רומי> - ויקרא

מדרידתשכ"ח - תשל"טתנ"ך. רב לשוניתרגום ירושלמי - 5 כר'
ניו יורק New Yorkתש"החורגין, פינחס מיכאל בן ראובן יונהתרגום כתובים

ירשליםתשל"זתרגום לחמש מגילותתרגום לחמש מגילות <כת"י וטיקן>



ירושליםתשע"גג'יבלי, אלחנןתרגום מגילת אסתר <יונה דדהבא>
ירושליםחש"דג'יבלי, אלחנןתרגום מגילת קהלת <יונה דדהבא>

ירושליםתשע"בג'יבלי, אלחנןתרגום מגילת רות <יונה דדהבא>
ירושליםחש"דג'יבלי, אלחנןתרגום מגילת שיר השירים <יונה דדהבא>

פריזתרנ"טסעדיה בן יוסף גאוןתרגום ספר איוב וביאורו
מנצ'סטר Manchesterתרצ"אסילברסטון, אלק אליתרגום עקילוס ואונקלוס
טורון Torunתרכ"ודברי הימים. תרגוםתרגום של דברי הימים

חמ"דתשע"וג'יבלי, אלחנןתרגום שני <יונה דדהבא>
ברליןתרנ"חתרגום שני. תרנ"ח. ברלין.תרגום שני
תל אביב Tel Avivתרצ"חתרגום שני. תרצ"חתרגום שני

לודז' Lodzתרצ"וגינצבורג, משה ראובן בן יעקב משולםתרגומא דהתרגום
ברלין Berlinתרצ"ב - תרצ"חגולומב, דוד בן יהודה ליבתרגומנא - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתרנ"ואברהם בן אליהו מווילנאתרגם אברהם
ביתר עליתתשע"טאבא שאול, בן ציוןתרומה לציון

חמ"דחש"דברוורמן, אליהותרומות ומעשרות - בענין עישור מוצרים שבהשגחה מעו
ירושלים Jerusalemתשע"בגורן, שלמה בן אברהםתרומת הגורן - יורה דעה ב

ירושליםתשע"ואיסרלין, ישראל בן פתחיה - אמויאל, אהרן בן יוסתרומת הדשן <מהדורה חדשה> הלכות חנוכה ופורים
ירושליםתש"פאיסרלין, ישראל בן פתחיה - אמויאל, אהרן בן יוסתרומת הדשן <מהדורה חדשה> ענינים שונים

ירושליםתשנ"אאיסרלין, ישראל בן פתחיהתרומת הדשן <מהדורת אביטן> - 2 כר'
ירושליםתשע"ואיסרלין, ישראל בן פתחיהתרומת הדשן <מהדורת אור החיים>

ונציה Veniceרע"טאיסרלין, ישראל בן פתחיהתרומת הדשן - 4 כר'
ברטיסלבה Bratislavaתרי"חהלר, יהודה בן יוסף הכהןתרומת הכרי - 2 כר'

ליוורנו Livornoתרכ"אטולידאנו, חביב בן אליעזרתרומת הקדש
ירושלים Jeruasalemתשס"טטולידאנו, חביב בן אליעזרתרומת הקודש <מהדורה חדשה>

בני ברקתשס"גגרנדש, אברהם בן דוב הלויתרומת השקל
ורשה Warsawתרל"חמנדלזון, בונם זאב בן צבי הירשתרומת זהב
ירושלים Jerusalemתש"טאליעזרי, שמואל בן אליעזרתרומת חלה
אלעדתשס"הכולל טשערנובילתרומת חלה
וילנה Vilnaתרל"האליאשברג, מרדכי בן יוסףתרומת יד
ניו יורקליברמן, יוסף דב כהנאתרומת יד
ביתר עיליתתשע"וכהן, יוסף דוד בן אוריתרומת ידך

חמ"דחש"דבעלום שםתרומת יעקב
וילנה Vilnaתרע"איאקו, יעקב מאיר בן אברהם הכהןתרומת יעקב
ורשה Warsawתרס"אארונובסקי, יצחק צבי בן יעקב קופל הכהןתרומת יצחק
שעלביםתשנ"גכהנא, קלמן בן בנימין זאבתרומת כהן



שיקגו Chicagoתשי"זסנדר, יצחק איזיק בן משה אהרןתרומת משה - 2 כר'
קובנה Kaunasתרפ"זפרלמאן, בן-ציון בן אהרןתרומת ציון

כפר דרוםתשנ"זמכון התורה והארץתרומת שמעון
ירושליםתשע"וגלעדי, ששון בן דודתרון נפשי - 2 כר'

קידן Kedainiaiתרצ"זזוסמאנוביץ, יוסף בן אשר דובתרועת מלך
ירושליםתרצ"אלאנייאדו, שמואל בן אברהםתרועת מלך
ירושליםתשנ"טכהן, בנציוןתרחם ציון
ירושליםתשע"גמוצפי, בן ציון בן סלמןתרחם ציון
נתיבותתשנ"הרפאל בנציון בן שלום הכהןתרחם ציון

ירושלים Jerusalemתרפ"חקום, אליהותרי חד בדרא
וילנה Vilnaתרכ"טלאנדא, יצחק אליהו בן שמואלתרי עשר <כפלים לתושיה, משל ומליצה, מפורש, דברי ח

אשדודתשע"גמרקסון, אברהם מרדכי יוסףתרי"ג המצות מבוארות ומוסברות
בני ברקתשכ"בליפקין, חיים יצחק בן אריה ליבתרי"ג מצוות בהלכה ובאגדה - 8 כר'

ירושליםמפעל תרי"ג מצוותתרי"ג מצוות השלם - 5 כר'
מונקץ' Mukachevoתרצ"דתרי"ג מצותתרי"ג מצות (מחולק לימי השבוע)

ירושליםתשכ"ובן דוד, ראובן בן שמעוןתרי"ג מצות בעשרת הדברות
ירושליםתשס"חטאבאק, אביגדורתרי"ג מצות ודקדוקיהן

יוהניסבורג, פרוסיהתרי"חאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעתרי"ג מצות
ניו יארק,תרפ"ואיסקולסקי, יעקב בן דוב ברתרי"ג מצות - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"המושקין, יחיאל מיכל בן ירמיהותרי"ג מצות
ורנוב נד טופלו Vranתרצ"דרובין, שמואל בן עזריאל יחיאלתרי"ג מצות
ירושליםתשנ"חסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםתרנן לשוני

ירושליםחש"דוינגרטן, שמואל הכהןתרעא זעירא לנחמתא
פיוטרקוב Piotrkowתרס"בפרלמוטר, משה בן אליעזרתרשיש שהם

וסטקליף און סי Westתשי"חאדלר, שמריה מנשה בן צבי יהודה הכהןתרתי לריעותא - ב
שלוניקי Salonikaתרכ"טסיד, אברהם בן משהתשב אנוש

וץ Vacתרפ"זפולאק, שרגא פייש בן יהושעתשב"י על פרשיות התורה
תשע"הבעילום שםתשבו כעין תדורו

ג'רבהתשי"חגנאסייה, יוסף בן דודתשבור גרם
ירושליםתשנ"חגרנג'ווד, אליהו דב בן קלמן וולףתשואות חן

ירושלים Jerusalemתרפ"ה - תרפ"זצ'רווינסקי, יהושע בן יוסףתשואות חן - 2 כר'
ברדיטשוב Berdichevתקע"ורבינוביץ, גדליהו בן יצחקתשואות חן - 3 כר'

ירושליםתשס"הרודנסקי, יוחנן בן אברהםתשואות חן
דובנו Dubnoתקנ"זשמשון זליג בן יעקב יוסף יוזפא הלויתשואת חן
רמת גן Ramat Ganתשס"דשפירא, יהושע נריה בן משה - שפירא, נעמיתשוב תחיני



לונדוןחש"דכהנא, קאפלתשובה בענין דזעלאטין
ירושליםחש"דבנדיקט, בנימין זאבתשובה בענין הטלת מס על רב

ליפציג Leipzigתרמ"דהויזדורף, אלעזר בן מרדכיתשובה בענין קבורת אינו ישראל בקבר ישראל
וינה Viennaתרי"טנחמיה מביאליסטוקתשובה בענין קריאת הכתובה

ארג'ילתרע"בב"ד ארג'ילתשובה בענין רחיים של יד (כתב יד)
רחובותתשע"דפרידמן, שלום בן יוסףתשובה ברורה

תשמ"ותשובהתשובה גליון מס' 2 שבט
ירושליםתשס"טאדלר, מנחםתשובה כהלכה
דרוהוביץ' Drogobychתרע"בכולל אוסטריה - גאליציהתשובה כהלכה
בני ברקתשנ"דקורח, שלמה בן יחיאתשובה כהלכה

ירושליםתשע"גבעלום שםתשובה לאגרות בספר ים החכמה
לונדוןתשס"טאסאד, יהודה בן ישראלתשובה להלכה בענין ברכת החמה

ירושליםחש"דוישליצקי, אלישעתשובה לחיים
וינה Viennaתרל"הזילברר, מרדכי בן אהרןתשובה למרי דכיא

ווקייליףתשכ"חבלוך, אברהם יצחקתשובה מאדמו"ר הגאון רא"י בלוך בענין למודי חול
מודיעין עיליתתשע"גברזל, אברהם יצחקתשובה מאהבה - הלכות תשובה

לונדון,תשל"חכהן, ישראל אליתשובה מאהבה
פראג,תקס"ט-תקפ"א,פלקלס, אלעזר בן דודתשובה מאהבה - 4 כר'

אונגור Uzhgorodתרכ"הרייניץ, יהושע ברוך בן נתן פייטלתשובה מאהבה
ירושלים Jerusalemתרס"ורבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)תשובה מיראה

לונדון Londonתרמ"טשווציק, בנימין צביתשובה ע"ד אפר הנשרפין
סינסינטיתשל"חעסיס, משהתשובה על קביעתה של שנת ד"א תתל"ח ליצירה

מינכן Munichתרל"טקלונימוס בן קלונימוסתשובה שהשיב מאי[שטרו] קאל[נימוס] אל הפילוסוף... א
פיוטרקוב Piotrkowתרע"דאפשטיין, חיים פישל בן דוד שלמהתשובה שלמה - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"חחש"מתשובה שלמה
ירושליםתשע"בגולדשמידט, אברהםתשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה

ירושליםתש"פלויכטר, ראובןתשובה
קדומיםתשע"בנבנצל, אביגדר בן יחזקאל הלוי - בראונר, ניצןתשובות אביגדר הלוי - אורח חיים

ירושליםתשנ"גורהפטיג, שילםתשובות בדיני פועלים
ניו יורקתשס"הליכטנשטיין, הילל בן ברוך בנדטתשובות בית הילל החדש

ירושלים Jerusalemתשי"דליכטנשטיין, הילל בן ברוך בנדטתשובות בית הילל
ניו יורק New Yorkתשי"דאייגוס, אברהם יצחק בן יהודה ליבתשובות בעלי התוספות

ברלין Berlinתרמ"חמילר, יואל בן משה ליב הכהןתשובות גאוני מזרח ומערב
ברלין Berlinתר"חתשובות הגאונים (תר"ח)תשובות גאונים קדמונים
לונדון Londonתרט"ודונש בן לבראט הלויתשובות דונש בן לברט



ברסלאו Breslauתרכ"ודונש בן לבראט הלויתשובות דונש הלוי בן לברט על רס"ג
ירושליםתשכ"זרוזין, יוסף בן אפרים פישלתשובות הגאון מרוגוטשוב <העמק תשובה>

ירושלים Jerusalemתש"באסף, שמחה בן יהודה זאבתשובות הגאונים <מכת"י שבגנזי קמברידג'>
ליוורנו Livornoתרכ"טתשובות הגאונים (תקס"ב)תשובות הגאונים <איי הים>

ליק Lyckתרכ"דתשובות הגאונים (תרכ"ד)תשובות הגאונים <ליק - מוסאפיה>
דוה Devaתרפ"חתשובות הגאונים (תרפ"ז)תשובות הגאונים <מרמרשטיין>

בני ברקתשנ"בתשובות הגאוניםתשובות הגאונים גרש ירחים - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתרפ"טאסף, שמחה בן יהודה זאבתשובות הגאונים מתוך הגניזה

ניו יורקתשנ"ההורביץ, אלעזר (עורך)תשובות הגאונים עם תשובות ופסקים מחכמי פרובינצא
ליפציג Leipzigתרי"חתשובות הגאונים (תקס"ב)תשובות הגאונים שערי תשובה - 2 כר'

ירושלים Jerusalemתרפ"זאסף, שמחה בן יהודה זאבתשובות הגאונים
וינה Viennaתרל"אתשובות הגאונים (תרל"א)תשובות הגאונים

זכרון יעקבתשס"זגרנדש, אהרן בן יעקב הלויתשובות הגר"ח - 7 כר'
חיפהתשע"וכ"ץ, מאיר בן אהרן אריהתשובות הפוסקים

ירושלים Jerusalemת"שיהושע בן אברהם הנגידתשובות הר' יהושע הנגיד
ורשה Warsawתרי"טמרגליות, אלכסנדר סנדר בן צבי הירשתשובות הרא"ם - אה"ע

בני ברקתשע"דרבינו  אפרים מרגנשבורג  - רבינו יואל הלויתשובות הראשונים
נתניהתשע"חקאפח, יוסף בן דודתשובות הרב יוסף קאפח

בני ברקתשע"דנגר, שלום בן עובדיהתשובות הרב נגר - א
בני ברקתשע"גקאפח, יוסף - נגר, שלום בן עובדיהתשובות הרב קאפח - 2 כר'

ירושליםתשמ"זטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)תשובות הרי"ד
ירושליםתשי"טיום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)תשובות הריטב"א

ונציה Veniceש"ספאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהתשובות הרמ"ע מפאנו - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"ח - תשע"דמשה בן מימון (רמב"ם)תשובות הרמב"ם <בלאו> מהדורה חדשה - 4 כר'

ירושלים Jerusalemתרצ"דמשה בן מימון (רמב"ם)תשובות הרמב"ם - 5 כר'
ורשה Warsawתרמ"דבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)תשובות הרשב"א המיוחסות להרמב"ן

ירושליםתשס"בטולידאנו, אהרןתשובות וביאורים
ירושליםתשע"גשטרנבוך, משה בן אשרתשובות והנהגות <מועדים> - 7 כר'

ירושליםתשנ"בשטרנבוך, משה בן אשרתשובות והנהגות - 6 כר'
בני ברקתשמ"דבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)תשובות וחידושי הרשב"א על מסכת פסחים
ירושליםתשכ"דווייס, אלסנדר, משה בן מאיר - ווייס, מאיר בן נפתתשובות וחידושי רא"ם - תורתו של רבי מאיר

ירושליםתשכ"טהרוויץ, עזריאל הלויתשובות וחידושי ראש הברזל
בני ברקתשנ"אקרליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסףתשובות וכתבים ממרן החזון איש

ניו יורקתשנ"איצחק בן שמואל הזקןתשובות ופסקים לר"י הזקן
ירושליםתשל"גחכמי אשכנז וצרפתתשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת



ירושליםתשל"חאיגר, עקיבא בן משהתשובות חדשות לרבנו עקיבא איגר
ירושליםתשכ"זתשובות חכמי פרובינציהתשובות חכמי פרובינציה

וינה Viennaתרמ"אמילר, יואל בן משה ליב הכהןתשובות חכמי צרפת ולותיר
חמ"דתשע"אבדיחי, יחיא בן שכרתשובות חן טוב הישנות <מהדורה חדשה>

וילנה Vilnaתרס"חגורדין, יהודה ליב בן מאיר אברהם אבאתשובות יהודה
בני ברקתשע"הטויב, ישראל בן יחזקאל צביתשובות ישראל - 5 כר'

ירושליםתשע"הקינד, דניאלתשובות למבחני הרה"ר - 5 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"אצהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)תשובות לקהלת עאנה

וילנה Vilnaתרפ"טמאירוב, אהרן שאול זליג בן מאיר שלום הכהתשובות לשואל
ירושלים Jerusalemתרצ"והעדה החרדיתתשובות מאת ועד השחיטה האשכנזית

בני ברקחש"דליברמן, יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונםתשובות מבי מדרשא - 2 כר'
שאלוניקי,תקס"במינץ, משה בן יצחק הלויתשובות מהר"ם מינץ

ירושליםתשע"במאיר בן ברוך מרוטנבורג - עמנואל, שמחה (עורךתשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו - 2 כר'
שאלוניקי,תקס"גדוד בן חיים הכהן מקורפותשובות מהרד"ך

לבוב Lvovתרל"ג - תר"מאסאד, יהודה בן ישראלתשובות מהרי"א <יהודה יעלה>
שעלביםתשע"חאסאד, יהודה בן ישראלתשובות מהרי"א יהודה יעלה <מהדורת מכון שלמה אומן

ורשה Warsawתרי"דפאדווא, יעקב מאיר בן חייםתשובות מהרי"ם
ירושלים Jerusalemתרס"זיעב"ץ, ישראל יעקב בן משולם אהרןתשובות מהרי"ש
ירושלים Jerusalemתרס"זפרווזניק, מנחם מנדל פינחס בן נחמיהתשובות מנחם

האמבורגתרי"ביפה, מרדכי מיכאל בן מנחם מנדלתשובות מר"ם יפה - 2 כר'
תל אביבתשס"גמשולם, מסעוד בן אברהםתשובות על קונטרס השאלות בהלכות סת"ם

ירושליםתשמ"טיהושע בן אברהם הנגידתשובות ר' יהושע הנגיד (אלמסאיל)
פרנקפורט דאודר Franתס"טאישקאפה, יוסף בן שאולתשובות ראש יוסף

וורשאתרע"וסעדיה בן יוסף גאוןתשובות רב סעדיה גאון על שאלות חיוי הבלכי
ורשה Warsawתרע"וסעדיה בן יוסף גאוןתשובות רב סעדיה גאון
ירושליםתשנ"טמאלין, ישראל איסר יהודה בן נחמיהתשובות רבי איסר יהודה

ליקווד נ. ג' Lakewooתש"עגורדון, אליעזר בן אברהם שמואלתשובות רבי אליעזר <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"טגורדון, אליעזר בן אברהם שמואלתשובות רבי אליעזר - 2 כר'

ירושליםתשמ"חיהוסף מליריאהתשובות רבי יהוסף מליריאה וחכמי הדור בצפת
ליקוואודתשנ"חאיגר, עקיבא - שורקין יעקב משהתשובות רבי עקיבא איגר <אחיזה בעקב> א - מהדו"ק, א
ליקוואודתשס"גאיגר, עקיבא - שורקין יעקב משהתשובות רבי עקיבא איגר <אחיזה בעקב> ב - מהדו"ק, א

ורשה Warsawתקצ"ה - תקצ"טאיגר, עקיבא בן משהתשובות רבי עקיבא איגר <דפו"ר>
ירושליםתשכ"האיגר, עקיבא בן משהתשובות רבי עקיבא איגר מכתב יד

בני ברקתשע"חיעבץ, יצחק מאיר בן יהודה אריהתשובות רבי עקיבא איגר עם אור ליהודה - א
ורשה Warsawתרמ"דאיגר, עקיבא בן משהתשובות רבי עקיבא איגר - 3 כר'



ורשה Warsawתר"לאבן-מיגאש, יוסף בן מאיר הלויתשובות רבינו יוסף הלוי אב"ן מיגאש
ירושליםחש"דיעקב בן מאיר רבנו תםתשובות רבינו יעקב מרומרוג

ירושלים Jerusalemתרצ"אסעדיה בן יוסף גאוןתשובות רבינו סעדיה גאון לחוי הבלכי
ברלין Berlinתרנ"אמילר, יואל בן משה ליב הכהןתשובות רבינו קלונימוס מלוקא

ירושלים Jerusalemתרצ"חאברהם בן משה בן מימוןתשובות רבנו אברהם בן הרמב"ם
ניו יורק New Yorkתשט"זגרשום בן יהודה (רגמ"ה)תשובות רבנו גרשם מאור הגולה

תל אביבתשט"זקורקוס, יוסףתשובות רבנו יוסף קורקוס
אוסטרה Ostrogתקצ"דדוד בן חיים הכהן מקורפותשובות רד"ך - 2 כר'
ברסלאו Breslauתרכ"דמסינג, יוסף בן אהרןתשובות ריב"א הקטן

ניו יורק - ישראל1915סעדיה בן יוסף גאוןתשובות רס"ג על שאלות חיוי הבלכי <מהדורת דוידזון>
חמ"דתשע"טשלמה בן יצחק (רש"י)תשובות רש"י <מהדורת מכון אבוקה> - 2 כר'

בית שמשתשע"השלמה בן יצחק (רש"י)תשובות רש"י - 3 כר'
ונציה Veniceרע"טבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)תשובות שאילות <המיוחסות לרמב"ן> - 3 כר'

קושטא Istanbulש"כ - שכ"אמזרחי, אליהו בן אברהםתשובות שאלות <שו"ת ר' אליהו מזרחי> - 2 כר'
קושטא Istanbulרע"דמשה בן מימון (רמב"ם)תשובות שאלות ואגרות הרמב"ם

בולונייא,(רצ"ט)בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)תשובות שאלות
ירושליםתשע"זאמויאל, אהרן בן יוסףתשובות תרומת הדשן - נדה

ירושלים Jerusalemתרמ"גכהן, אברהם דוב בן ישראל מרדכיתשובת אד"כ
וילנה Vilnaתרנ"זליפשיץ, אברהם אריה ליב בן מנחם מנכןתשובת אריה
בני ברקתשס"גבן דוד, בנימין בן משהתשובת בנימין
פרנקפורט דאודר Frankתקפ"וכהן, גבריאל בן יעקבתשובת גבר"י

אונגור Uzhgorodתרכ"הפולאק, יעקב בן יצחק הלויתשובת הגאונים <ויקם עדות ביעקב>
אמשטרדם Amsterdamתס"זיוחנן בן יצחק מהלישויתשובת הגאונים

ברלין Berlinתקמ"טלווין, שאול בן צבי הירשתשובת הרב הגאון מוהר"ר שאול זצ"ל
ירושליםחש"דשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץתשובת השנה <ליקוטי עצות המשולש>

כפר חב"דתשנ"זגינזבורג, יצחק בן שמשוןתשובת השנה
ירושליםתשס"זצדיקוב, חיים אלחנן בן יהודה ליבתשובת השנה
אוסטרוב מזוביצק Ostתרצ"גחן, אברהם דוד בן אליעזר יהודהתשובת חן - א
אשדודתש"נליפקין, ישראל בן זאב וולףתשובת ישראל
ורשה Warsawתר"עדאנציג, יצחק בן מנחם מאנושתשובת מהרי"ד

לובלין Lublinתל"זתשובת נפשתשובת נפש תקון אמן
בני ברקתשע"דאבא שאול, יהושע בן אליהותשובת ציון

פרג Pragueתר"אפריינד, שמואל בן יששכר ברתשובת קרן שמואל
רמת גןתשס"ושפיגל, יעקב שמואל בן יהודהתשובת ר"ש חקאן מכת"י בענין מקום הכהנים בנ"כ - תד

ניו יורקתשנ"טספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסרתשובת רבנו יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל



ניו יורקתשע"דאונגאר, יואל בן אליעזרתשובת ריב"א <מהדורה חדשה> - 2 כר'
בודפסט Budapestתרפ"דאונגאר, יואל בן אליעזרתשובת ריב"א - 2 כר'

גבעת שמואלתשע"גשטרן, רפאלתשובת שאלה
וילנה Vilnaתרי"טשמואל בן יוסף מאמדורתשובת שמואל
חמ"דתשע"דבלום, דודתשובתו הרמה
חמ"דתשע"הבלום, דודתשובתם הרמה

בני ברקתשע"טגפן, יצחקתשועה ברב יועץ - שבת
ניו יורקתש"עטייטלבוים, משה בן חיים צבי - טייטלבוים, אהרן בתשועה גדולה
לובלין Lublinתרנ"דהאלברסברג, חיים ישעיה הכהןתשועות חיים
דירנפורט Dyhernfurtתקפ"אמייזל, משה בן אברהםתשועת חן

ורשה Warsawתרמ"דבן ישראל, מנשה בן יוסףתשועת ישראל
וינה Viennaתקע"דבן-ישראל, מנשה בן יוסףתשועת ישראל
ירושלים Jerusalemתרכ"אוויינצימר, מרדכי יצחק בן חיים יהודהתשועת מרדכי
ירושליםחש"דבעילום שםתשועת עולמים
ירושליםתשנ"טוואלי, משה דודתשועת עולמים
מיהלוביץ Michalovceתרצ"ארובין, שמואל בן עזריאל יחיאלתשועת עולמים

תשע"דקובץתשועתם היית לנצח - פורים
בני ברקתש"פרפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןתשועתם לנצח

ירושליםתשס"גזעפראני, שלמה בן יצחקתשורי מראש אמנה
ירושליםתשס"זרוזנברג, יהודהתשורי מראש אמנה

חמ"דחש"דקוק, איסר דב בן נחום הכהןתשורת חן
צ'רנוביץ Chernovtsyתרצ"חשפירא, יצחק בן ירוחם פישלתשורת יצחק

בני ברקתש"נטאבאק, שלמה יהודה בן פסח צביתשורת ש"י <מהדורא תניינא>
סיגט Sighetתרס"ה - תר"עטאבאק, שלמה יהודה בן פסח צביתשורת ש"י - מהדורא תניינא

סיגט Sighetתרס"ה - תר"עטאבאק, שלמה יהודה בן פסח צביתשורת שי
ירושליםתשס"טזביחי, פנחס בן רפאלתשית לראשו
תל אביבחש"דשצ'רנסקי, מאירתשכ"ג ניבים

ברלין Berlinתר"סאבודרהם, דוד בן יוסףתשלום אבודרהם
ניו יורקתש"סשלמה בן יצחק (רש"י)תשלום פירוש רש"י על מסכת ברכות

פיאטרא-נ.,הקד' תרצ"ב)[מארקוביץ, שלמה בן ראובן]תשלום
ירושליםתשע"חכהן, דוד בן יוסףתשלומי נדרים
חמ"דחש"דבויאר, שמואל בן אוריתשלומי תרומה

חמ''דתשע''טיפה, יוסףתשמישי קדושה - בירורי הלכה
לבוב Lvovתק"סרוזאניס, צבי הירש בן יששכר דוב ברתשע שיטות - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשנ"זאלפסי, יצחקתשעים שרים - 2 כר'



נתיבותתשפ"אסעדון, אבנרתתו עוז
ירושליםתשס"דפיש, יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדורתתן אמת ליעקב (כולל אוסף ספרים)

ירושליםחש"דבנעט, יעקב בן מאירתתן אמת ליעקב
ירושליםתשע"הפיש, יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדורתתן אמת ליעקב


