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אוצר החכמה - רשימת ספרים - מאגרים - מוסד הרב קוק

שנתהרב המחברשם הספר
הדפסה

מקום
הדפסה

ירושליםתשכ"וילין, יצחק יעקב בן צבי הירשאבותינו1.

ירושליםתשכ"המימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןאביי ורבא2.

ירושליםתשל"זאבן-עזרא, אברהם בן מאיראבן עזרא <מוה"ק> - 3 כרכים3.

ירושליםתשס"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאגרות הראיה - 3 כרכים4.

ירושליםתשל"טמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןאגרות הרב מימון - 2 כרכים5.

משה בן מימון (רמב"ם) - קאפח, יוסף בןאגרות הרמב"ם <מקור ותרגום>6.
ירושליםתשנ"דדוד (מתרגם)

ירושליםתשל"והירש, שמשון בן רפאלאגרות צפון7.

ירושליםתשל"בהלוי, יצחק איזיק בן אליהו - רייכל, אשראגרות רבי יצחק אייזיק הלוי8.

ירושליםתש"טקלונימוס בן קלונימוסאגרת בעלי חיים9.

ירושליםתשע"חאבן-ג'אמע, שמואל בן יעקבאגרת המופת10.

ירושליםתשס"חמימון בן יוסףאגרת הנחמה <מוה"ק>11.

ירושליםתשכ"טאונגר, מנשהאדמו"רים שנספו בשואה12.

ירושליםתשכ"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאדר היקר ועקבי הצאן13.

ירושליםתשמ"דגוטמאכר, אליהו בן שלמהאדרת אליהו - 2 כרכים14.

ירושליםתשע"הזלוטניק, דבאוסף כתביו של דב זלוטניק (באנגלית)15.

תשי"ד -גרוס, משה דוד בן שמואלאוצר האגדה - 3 כרכים16.
ירושליםתשט"ו

ירושליםתשע"גשלזינגר, אליהו בן אהרן צביאוצר התורה - 4 כרכים17.

קוסובסקי, חיים יהושע בן-ציון בן אברהםאוצר התרגום18.
אבלי

תרצ"ג -
ירושליםת"ש

תל אביבתש"יקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות19.
Tel Aviv

ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות הקודש - 4 כרכים20.

ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות הראיה21.

ירושליםתשס"גוילמן, פינחס הכהןאורות הרמב"ם22.

ירושליםתשמ"חקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות התורה23.
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ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות התשובה24.

ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורח משפט25.

ירושליםתשס"דאושינסקי, יצחק צביאורחות משפט26.

ירושליםתש"פישעיהו, נריהאורי וישעי - 2 כרכים27.

תרצ"ז -קוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאזכרה - ג28.
ירושליםתרצ"ח

ירושליםתשע"זנחשון, אברהם (קופרמן)אחידות ושוני במלאכות שבת29.

ירושליםתשמ"אכהנא, דוד בן שלמהאחרי המבול30.

קיל, יהודה - אליצור, יהודהאטלס דעת מקרא - 2 כרכים31.

ירושליםתשכ"חסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלויאיש האמונה32.

ירושליםתשס"אבת יהודה, גאולהאיש ההגיונות33.

ירושליםתשמ"הבת יהודה, גאולהאיש המאורות - רבי יצחק יעקב ריינס34.

ירושליםתשע"טנבו, יהושפטאיש המקרא מול בוראו35.

ירושליםתש"לזיידמן, הללאישים שהכרתי36.

ירושליםתשל"וראזען, אברהם ליבאיתן אריה37.

ירושליםתשל"חקריב, אברהםאל שרשי יהדות38.

ירושליםתשס"חשלזינגר, אליהו בן אהרן צביאלה הם מועדי - 3 כרכים39.

ירושליםתשכ"דבת יהודה, גאולהאלה תולדות40.

ירושליםתשס"זנבו, יהושפטאלי מקרא41.

ירושליםתשע"חאמת, יהונתןאליבא דאמת42.

ירושליםתשס"זצייטלין, הלל בן אהרן אליעזראלף בית של יהדות43.

ירושליםתשכ"אאגושביץ, ראובן בן אליהואמונה וכפירה44.

ירושליםתשט"ופלאי, פינחס בן מרדכי הכהןאמונים - מאסף לדברי שירה45.

ירושליםתשכ"האפשטיין, יחזקאלאמונת היהדות לאור בעיות ימינו46.

ירושליםתש"פרוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקאמר ודעת - 2 כרכים47.

ירושליםתשס"ואליאב, מרדכיאני מאמין48.

ירושליםתשמ"ואלפסי, יצחקאנציקלופדיה לחסידות - 3 כרכים49.

ירושליםתשע"בטרקטין, ברוך - הרשקוביץ, לוסיאן-זאבאנציקלופדיה ליהדות רומניה - 3 כרכים50.

אנציקלופדיה של הציונות הדתית - 516.
תשי"ח -רפאל, יצחק (עורך)כרכים

ירושליםתשמ"ג

ירושליםתשנ"דבנדיקט, בנימין זאבאסופת מאמרים52.
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ירושליםתשע"המנוביץ-מעיני, רבקהאעברה נא53.

ירושליםתשל"זשפירא, דוד שלמהארחים54.

ירושליםתשכ"זקליין, שמואלארץ הגליל55.

ירושליםחש"דישראלי, שאול בן בנימיןארץ חמדה - 2 כרכים56.

ירושליםתשכ"זשציפנסקי, ישראלארץ ישראל בספרות התשובות - 3 כרכים57.

תשי"ט -ארשתארשת - ג58.
ירושליםתשמ"א

ירושליםתשי"זביאלר, יהודה ליב בן חנוךאשדות ימים59.

ירושליםתשע"חשפירא, נתן דוד (עורך)אשת חיל מבואר ומפורש60.

ירושליםתשע"בשלזינגר, אליהו בן אהרן צביאתקינו סעודתא61.

ירושליםתשע"והירש, שמשון בן רפאל - בראור יצחקבאר השר62.

ירושליםתשל"זשרגאי, שלמה זלמן - ביק, אברהםבהיכל איזביצא לובלין63.

ירושליםתשע"זפרשל, חגי בן טוביהבחגוי הסלע - 3 כרכים64.

אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - רקובר,ביאור הגר"א <ברכת אליהו> - 3 כרכים65.
ירושליםתשכ"חברוך (מפרש)

ביאור הגר"א <באר אליהו> - הלכות66.
ירושליםתשס"בקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןדיינים

ירושליםתשע"גאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ביאור הגר"א לנ"ך - 6 כרכים67.

ירושליםתשס"זספורנו, עובדיה בן יעקבביאור ספורנו על התורה68.

ירושליםתש"סחסידה, ישראל יצחק בן מנחם זאבביאורי החסידות לנ"ך - 2 כרכים69.

ירושליםתשל"החסידה, ישראל יצחק בן מנחם זאבביאורי החסידות לש"ס70.

ירושליםתשנ"גזהבי, יקותיאל צביבימי מצור ומצוק71.

עמיאל, משה אביגדור - יונג, אליהו - ברבין אדם לחברו72.
ירושליםתשל"המאיר, צבי - רבינקוב, זלמן ברוך

ירושליםתשמ"אשורין, אהרן בן ציוןבין יהודי ארצות הברית73.

ירושליםתשל"חלב, זאבבירור מושגים74.

ירושליםתשל"ומרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנושבית אפרים - 2 כרכים75.

ירושליםתש"ימאירי, מנחם בן שלמהבית הבחירה - ב"ק76.

ירושליםתשכ"חקובץ כולל אברכים בית התלמודבית התלמוד - 8 כרכים77.

ירושליםתשל"אפוגלמן, מרדכי בן מנחם נחוםבית מרדכי - שו"ת ומחקרים בהלכה78.

ירושליםתשמ"אחסמן, רפאלבלב רגש79.
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ירושליםתשל"אקיסעלגאף, זלמן נתןבמיצר80.

ירושליםתש"לוינשטוק, ישראלבמעגלי הנגלה והנסתר81.

ירושליםתשכ"הברנשטין, ישעיהובמעגלי שעבוד וגאולה82.

ירושליםתש"משרגאי, שלמה זלמןבמעיני חסידות איזביצא - ראדזין83.

ירושליםתשכ"בגרשוני, בן ציוןבמצודה הפרוסה84.

ירושליםתשכ"האברמסון, שרגא בן קלמןבמרכזים ובתפוצות בתקופת הגאונים85.

ירושליםתשמ"חחבר, יצחק איזיק בן יעקבבנין עולם - שו"ת86.

ירושליםתש"לשרגאי, שלמה זלמןבסוגיות הדור87.

ירושליםתשנ"גבעיות אקטואליות לאור ההלכהבעיות אקטואליות לאור ההלכה88.

בעל המאור עם השגות הראב"ד 'כתוב89.
ירושליםתשס"גזרחיה בן יצחק הלוי גירונדי (רז"ה)שם' - ר"ה, סוכה

בעלי הנפש לראב"ד בצירוף סלע90.
ירושליםתשס"זאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)המחלקות לרז"ה

ירושליםתשל"הבעלי התוספותבעלי תוספות על התורה91.

ירושליםתשמ"חקפלן, אברהם אליהו בן אברהם אליהובעקבות היראה92.

ירושליםתשע"טאינפלד, צביבעקבות המועדים והזמנים93.

ירושליםתשמ"גמרקוס, אהרןברזילי94.

ירושליםתשס"דגרונר, צביברכות שנשתקעו95.

ירושליםתשל"בכהנא, קאפלברכת כהן96.

ירושליםתשכ"זבן אמוזג, אליהובשבילי המוסר97.

ירושליםתשכ"זבן אמוזג, אליהו בן אברהםבשבילי מוסר98.

ירושליםתשכ"זבן מנחם,נפתליבשערי ספר99.

ירושליםתש"ופינקרפלד, יעקב בן יואלבתי הכנסיות בארץ - ישראל100.

ירושליםתש"ךדוידוביץ, דוד בן יוסףבתי כנסת בפולין וחורבנם101.

ירושליםתשע"זאברהם בן אליהו מווילנאגאולת אברהם102.

ירושליםתשכ"הקליין, שמואל - הילדסהיימר, נפתלי צביגבולות הארץ103.

ירושליםתשי"גיידלש, גרשון בן אליעזר הלויגלילות ארץ ישראל104.

ירושליםתשל"טסגל, יוסף בן ירחמאלגנוזות רש"י105.

ירושליםתש"לכץ, אברהם יצחק בן ראובןגנזי משנה106.

ירושליםתשס"בוינרוט, אברהם בן משה אהרןגניבה וגזילה - פרקי יסוד107.

ירושליםתשל"אליפלאנד, יוסףגרים וגירות108.
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ירושליםתשל"חדוד בן שמואל הלוידברי דוד - 2 כרכים109.

ירושליםתשנ"דברויאר, מרדכידברי הימים לישראל ולאומות העולם110.

ירושליםתשנ"חקאנוויץ, יוסף בן אליה חייםדברי יוסף - 2 כרכים111.

ירושליםתשע"גטננבוים, מלכיאל צבי בן יונה הלוידברי מלכיאל ח <על מסכתות הש"ס>112.

ירושליםתשל"וטננבוים, מלכיאל צבי בן יונה הלוידברי מלכיאל - 2 כרכים113.

ירושליםתשכ"גכ"ץ, ראובן בן שמעון הכהןדגל ראובן - ג114.

ירושליםתשע"בסגל, נתן דוד בן מאיר אריהדודי נתן - 2 כרכים115.

ירושליםתשע"טפודור, יונהדורש טוב116.

ירושליםתש"ומימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןדיוקנאות של מעלה117.

ירושליםתשנ"דמירסקי, אהרןדין השיר118.

ירושליםתשע"אפיין, בנימיןדלות הכפירה119.

ירושליםתשנ"דהארצשטארק, זושאדם ודמע בגיטו לודז'120.

ירושליםתשמ"חלוין, יצחק בן אהרןדמויות ואירועים היסטורים121.

ירושליםתשנ"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןדעת כהן122.

דעת עזרא <על פירוש ראב"ע> - 1236.
ירושליםתשע"אשינפלד, נחמיה בן משה חייםכרכים

ירושליםתשע"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)דקדוק אליהו <מהדורה חדשה>124.

ירושליםתשס"בקאלישר, צבי הירש בן שלמהדרישת ציון125.

ירושליםתש"פסולובייצ'יק, יוסף דוב הלוידרש דרש יוסף126.

ירושליםתשע"הרובין, דוד טבל בן משהדרשות בית דוד127.

נסים בן ראובן גירונדי (ר"ן) - קצנלנבוגן,דרשות הר"ן השלם מנוקד128.
ירושליםתשע"ומרדכי ליב

דרשות הר"ן השלם עם פירוש בארות129.
משה

נסים בן ראובן גירונדי (ר"ן) - קצנלנבוגן,
ירושליםתשס"טמרדכי ליב

ירושליםתשע"הרובין, דוד טבל בן משהדרשות נחלת דוד130.

ירושליםתשע"טרז, ראובןהאדם ומידותיו במשנת המהר"ל131.

ירושליםתשל"האולינובר, מריםהאוצר של הסבתא132.

הארי שבחכמי פראג - תולדות המהר"ל133.
ירושליםתשס"בעובדיה, אברהם הכהן (גוטסדינר)מפראג

ירושליםתשנ"ואייבשיץ, אלחנןהבית השני בתפארתו134.

הגדה של פסח <שירת מרים> - הגדה135.
ירושליםתשע"ארימון, יוסף צביממקורה
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ירושליםתשע"בחבר, יצחק איזיק בן יעקבהגדה של פסח <יד מצרים>136.

הגדה של פסח <מדה כנגד מדה> - 1372.
ירושליםתשע"זפסין, אהרן יהושעכרכים

ירושליםתשע"טהלר, יחיאל בן אהרןהגדה של פסח עם ביאור אור ישרים138.

הגדה של פסח עם ביאור תולדות אדם139.
ירושליםתשע"חדנציג, אברהם בן יחיאל מיכל<מהדורה חדשה>

ירושליםתשס"זאברבנאל, יצחק בן יהודההגדה של פסח עם פירוש זבח פסח140.

ירושליםתשס"טקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןהגדה של פסח עם פירוש עולת ראיה141.

ירושליםתשע"האריאלי, אביגדורהגדה של פסח עם תורת הראשונים142.

ירושליםתשמ"גביק, אברהםהגות במחשבת ישראל המקורית143.

ירושליםתש"לנובל, נחמיה צביהגות והלכה144.

ירושליםתשמ"טמירסקי, יצחקהגיוני הלכה145.

ירושליםתשל"אבניהו, מאירהדפוס העברי בקרימונה146.

ירושליםתשל"גילין, יצחק יעקבהדקדוק כיסוד בהלכה147.

ירושליםתשל"ברבינוביץ, נחום אליעזר בן איתמרהדר איתמר148.

אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - קמינצקי,הדרת קודש149.
ירושליםתשע"דדוד

ירושליםתשס"זברקוביץ, אליעזרההלכה כוחה ותפקידה150.

ירושליםתשע"המעיני, דובההר הטוב151.

ירושליםתשס"ואלפסי, יצחקהחוזה מלובלין152.

ירושליםתשכ"דורהפטיג, זרחהחזקה במשפט העברי153.

ירושליםתש"ככץ, אליעזרהחתם סופר - חייו ויצירתו154.

ירושליםתשט"זגלמן, אריה ליב בן יוסףהיהדות במאבקה155.

ירושליםתשכ"אגורן, שלמה בן אברהםהירושלמי המפורש - ברכות156.

ירושליםתשכ"וביכלר, אברהםהכהנים ועבודתם157.

ירושליםתשי"חניטו, דוד בן פינחסהכוזרי השני מטה דן158.

ירושליםתשע"המקלנבורג, יעקב צבי בן גמליאלהכתב והקבלה <מוה"ק> - 2 כרכים159.

ירושליםתש"האלמולי, שלמה בן יעקבהליכות שבא160.

ירושליםתשע"ארימון, יוסף צביהלכה ממקורה161.

ירושליםתש"נלאם, נחוםהלכות והליכות162.

ירושליםתשס"גורטהיים, אהרןהלכות והליכות בחסידות163.
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ירושליםתשע"ויהודאי בן נחמן גאוןהלכות פסוקות השלם - 4 כרכים164.

ירושליםתשע"דהלכות פסוקות מן הגניזההלכות פסוקות מן הגניזה165.

ירושליםתש"לאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)הלכות רב אלפס - מסכת עבודה זרה166.

ירושליםתשכ"טאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)הלכות רב אלפס <מוה"ק> - 3 כרכים167.

ירושליםתשל"חשטיינברג, אברהםהלכות רופאים ורפואה168.

ירושליםתשע"דברופסקי, דודהלכות תפילה169.

ירושליםתשע"ומשה בן מימון (רמב"ם)הלכות תשובה לרמב"ם <מוה"ק>170.

ירושליםתשכ"חפדרבוש, שמעון בן צבי הרשהלשון העברית בישראל ובעמים171.

ירושליםתשי"טגלמן, אריה ליב בן יוסףהמדינה והיהדות הדתית172.

המדרש לאור השפת אמת הפרי צדיק173.
ירושליםתשע"חרז, ראובןוהשם משמואל

ירושליםתשס"האוריין, מאירהמורה לדורות - רבינו משה בן מימון174.

ירושליםתשע"חעמיאל, משה אביגדור בן יעקב יוסףהמידות לחקר ההלכה - 2 כרכים175.

ירושליםתשע"אמירסקי, דניאלהמית הלב176.

ירושליםתשמ"חרוזנבלום, נח ח.המלבי"ם177.

ירושליםתשל"הגפן, שם טובהממדים. הנבואה. האדמתנות178.

ירושליםתשמ"דהירש, שמשון בן רפאלהמצוות כסמלים179.

ירושליםתשס"הפולין, משה צבי בן אברהם נחהמצפה על הרמב"ם - 3 כרכים180.

ירושליםתשל"בקאפח יוסף בן דודהמקרא ברמב"ם181.

ירושליםתשמ"טמרגליות, ראובן בן משההמקרא והמסורה182.

ירושליםתשכ"טבזק, יעקבהמשפט העברי ומדינת ישראל183.

ירושליםתשל"אבניהו, מאירהסכמה ורשות בדפוסי ויניציאה184.

ירושליםתשל"הביכלר, אברהםהסנהדרין185.

ירושליםתשי"טאפרתי, בנימיןהסניגוריה במשנת הרב קוק186.

ירושליםתשס"חמובשוביץ, יוסף אליהו (עורך)הספר - 2 כרכים187.

נתן בן יחיאל מרומא - הלוי, יוסף בן נפתליהערוך <יקר הערך> - שבת188.
ירושליםתשי"טהירץ

ירושליםתשל"גקובץהקהל189.

ירושליםתש"פנבו, יהושפטהקינות לאור המדרש190.

ירושליםתשמ"ופריימן, אברהם חייםהרא"ש - רבנו אשר ב"ר יחיאל וצאצאיו191.

ירושליםתשכ"זמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןהראי"ה192.
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ירושליםתשכ"וקובץ מאמריםהראי"ה193.

ירושליםתשל"טבת יהודה, גאולההרב מימון בדורותיו194.

ירושליםתשע"גאלפסי, יצחקהרבי מקוצק195.

ירושליםתשי"זזיו, אשרהרמ"א196.

ירושליםתשס"גבנדיקט, בנימין זאבהרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד197.

ירושליםתשכ"ויעקובוביץ, עמנואלהרפואה והיהדות198.

ירושליםתשכ"השטיינשניידר, משההרצאות על כתבי יד עבריים199.

ירושליםתשע"טקאופמן, מיכאלהשומר גופי אנכי200.

ירושליםתשס"דשציפנסקי, ישראלהתקנות בישראל - 4 כרכים201.

ירושליםתשע"חאברהמוב, ארזופקדת נוך202.

ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןזבחי ראיה203.

ירושליםתשע"דישראלי, שאולזה היום עשה ה'204.

ירושליםתשס"חזוהר. זוהר חדש.זהר חדש עם ניצוצי זהר205.

ירושליםתשכ"זספר זכרוןזכר מרדכי206.

ירושליםתשל"הזובר, יעקב ישראלזכרון יעקב207.

ירושליםתשל"גהורוויץ, צבי הלויזכרון צבי208.

ירושליםתשמ"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןזכרון ראי"ה209.

ירושליםתשס"טאביטן, חזן יהודהזמרת יהודה - 2 כרכים210.

ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןחבש פאר211.

חומש עם ביאור כל אתין שבתורה - 2122.
ירושליםתשע"חפסין, אהרן יהושעכרכים

משה בן נחמן (רמב"ן) - הלחמי, שמואלחומש רמב"ן ע"פ אור לעינים - 7 כרכים213.
ירושליםתשע"טנחום

ירושליםתשנ"ושפרן, אלכסנדר יהודהחוקת עולם ורזי עולם214.

ירושליםתשל"אהרוזן, יעקבחזון ההתנחלות בגליל215.

ירושליםתשט"זשרגאי, שלמה זלמן בן משהחזון והגשמה216.

ירושליםתש"ךפדרבוש, שמעון בן צבי הרשחזון תורה וציון217.

ירושליםתשמ"אחזקיה בן מנוחחזקוני <מוה"ק>218.

ירושליםתשע"חמאירי, מנחם בן שלמהחיבור התשובה <מוסד הרב קוק>219.

ירושליםתשי"דנסים בן יעקב מקירואןחיבור יפה מהישועה220.

ירושליםתשע"דסולובייצ'יק - משה בן חיים - סולובייצ'יק,חידושי הגר"מ והגרי"ד221.
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יוסף דוב הלוי בן משה

חידושי המאירי על מסכת עירובין - 2223.
כרכים

מאירי, מנחם בן שלמה - ברוידא, שמחה
ירושליםתשמ"חזיסל

ירושליםתשס"טנסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)חידושי הר"ן <מוה"ק> - 11 כרכים223.

ירושליםתשס"היום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)חידושי הריטב"א <מוה"ק> - 26 כרכים224.

ירושליםתשמ"אדינר, יוסף צבי הלויחידושי הריצ"ד - 4 כרכים225.

ירושליםתשכ"ובן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)חידושי הרשב"א <מוה"ק> - 19 כרכים226.

חידושי וביאורי הגר"א על הש"ס - 2275.
ירושליםתש"פאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)כרכים

ירושליםתרצ"המימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןחיי הרמב"ם228.

ירושליםתש"נעציון, יצחק רפאל הלויחינוך והוראה229.

ירושליםתשע"אאינפלד, צביחכמה פנימית וחכמה חיצונית230.

תש"ט -אומאנסקי, יוסף בן חיים ישראלחכמי התלמוד - א231.
ירושליםתשי"ב

ירושליםתשכ"במרגלית, דודחכמי ישראל כרופאים232.

ירושליםתשל"זרנשבורג, בצלאל בן יואלחכמת בצלאל פתחי נדה233.

חכמת התשבורת - המתמטיקה234.
ירושליםתשס"גרוזנבוים, רחלבאספקלריה יהודית

חמשה חומשי תורה עם פירוש אור החיים235.
ירושליםתשס"חאבן עטר, חיים בן משה<מוה"ק> - 6 כרכים

ירושליםתשע"אשפרן, אלכסנדר יהודהחן וחסד236.

ירושליםתשל"זוויין, דוב בערלחקרי הלכה237.

ירושליםתשל"זהילביץ, אלתרחקרי זמנים - 2 כרכים238.

ירושליםתשע"בפדרבוש, שמעון בן צבי הרשחקרי יהדות239.

זיידל, משהחקרי מקרא240.

ירושליםתשע"ולפין, מנחם מנדל בן יהודה ליבחשבון הנפש <מהדורת מוסד הרב קוק>241.

ירושליםתשע"ולפין, מנחם מנדל בן יהודה ליבחשבון הנפש242.

ירושליםתשס"בשפרן, אלכסנדר יהודהחשבונו של עולם - 3 כרכים243.

ירושליםתשמ"בוינשטוק, ישראל (עורך)טמירין - 2 כרכים244.

ירושליםתשל"טשולזינגר, אליהויד אליהו - 6 כרכים245.

ירושליםתשע"טצדיק, דניאליהדות איראן וספרות רבנית246.

ירושליםתשכ"אגרשוני, אהרן אליהו בן ישראל גרשוןיהדות ברוסיה הסוביטית247.
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ירושליםתשי"טליטא. יהדות ליטאיהדות ליטא - 2 כרכים248.

ירושליםתשט"ועתונו של ר' יואל משה סלומוןיהודה וירושלם249.

ירושליםתשמ"זקצנלנבוגן, מרדכי ליב (עריכה והערות)יהושע שופטים עם פירוש רש"י250.

ירושליםתשס"בספר יובליובל המאה של המזרחי251.

ירושליםתשמ"זקובץ סיני כרך המאהיובל סיני - 2 כרכים252.

ירושליםתשס"ובת יהודה, גאולהיודע העתים253.

ירושליםתשכ"גיהודה בן קלונימוס משפיראיחוסי תנאים ואמוראים <מהדורת מימון>254.

ירושליםתשל"גשמעון הדרשן מפראנקפורטילקוט שמעוני <מוה"ק> - 11 כרכים255.

ירושליםתשמ"האבן-עזרא, אברהם בן מאיריסוד דקדוק הוא שפת יתר256.

ירושליםתש"ןמרגליות, ראובן בן משהיסוד המשנה ועריכתה257.

ירושליםתש"פאבן-עזרא, אברהם בן מאיריסוד מורא וסוד תורה <מהדורת מוה"ק>258.

ירושליםתש"הבן זמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)יקר תפארת259.

תש"ח -ירושליםירושלים - ד260.
ירושליםתשט"ו

ירושליםתשל"זקובץירושלים עיר הקודש והמקדש261.

ירושליםתשע"טפאפנהיים, שלמה בן זליגמאןיריעות שלמה <מוה"ק>262.

ירושליםתשכ"זבן אמוזג, אליהוישראל והאנושות263.

ירושליםתשנ"דשפרן, אלכסנדר יהודהישראל ושורשיו264.

ירושליםתשמ"טמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןישראל תורה ציון265.

ירושליםתש"עשפרן, אליהו בן יוסףכוס אליהו266.

ירושליםתש"עסתיו, אברהםכחלום יעוף267.

ירושליםתשע"בפרידמן, ראובןכי עת לחננה268.

ירושליםתשי"גבראנד, יהושע בן שלוםכלי החרס בספרות התלמוד269.

ירושליםתשל"חבראנד, יהושעכלי זכוכית בספרות התלמוד270.

ירושליםתשל"אאברמסון, שרגא בן קלמןכללי התלמוד בדברי הרמב"ן271.

ירושליםתשמ"ואשתורי בן משה הפרחיכפתור ופרח <פרחי ציון> מוסד הרב קוק272.

ירושליםתשנ"הוילובסקי, יעקב דודכרם רידב"ז273.

ירושליםתש"מפרידלאנד, נתן בן יוסףכתבי הרב נתן פרידלאנד - 2 כרכים274.

ירושליםתש"כיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל מפראג)כתבי מהר"ל מפראג - 2 כרכים275.

תש"י -אפשטיין, אברהם בן ישראלכתבי ר' אברהם אפשטיין - 2 כרכים276.
ירושליםתשי"ז
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ירושליםתש"יבר-אילן, מאיר בן נפתלי צבי יהודהכתבי רבי מאיר בר - אילן - א277.

ירושליםתשמ"זספורנו, עובדיה בן יעקבכתבי רבי עובדיה ספורנו278.

כתבי רבינו בחיי - כד הקמח, שלחן של279.
ירושליםתש"לבחיי בן אשר אבן חלאוהארבע, פרקי אבות

כתבי רבינו משה בן נחמן (הרמב"ן) א280.
ירושליםתשכ"גמשה בן נחמן (רמב"ן)<מוה"ק>

כתבי רבינו משה בן נחמן (רמב"ן) ב281.
ירושליםתשכ"דמשה בן נחמן (רמב"ן)<מוה"ק>

ת"ש -משה בן מימון (רמב"ם)כתבים רפואיים - 4 כרכים282.
ירושליםתש"ב

כתר ארם צובה והנוסח המקובל של283.
ירושליםתשל"זברויאר, מרדכיהמקרא

ירושליםתש"וזווין, שלמה יוסף בן אהרן מרדכילאור ההלכה284.

ירושליםתשס"גשלמה בן משה מחלמאלב שלמה285.

ירושליםתשל"ועקביא, אברהם אריהלוח לששת אלפים שנה286.

ירושליםחש"דשרייבר, יום טוב ישראל פישלליקוטי אבידה287.

ירושליםתשט"זקובץלכבוד יום טוב288.

ירושליםתשע"אגוטל, שלמהלכתך אחרי במדבר289.

ירושליםתש"יהילביץ, אלתר בן מנחם הלויללשונות הרמב"ם - א290.

תשי"ד -מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןלמען ציון לא אחשה - 2 כרכים291.
ירושליםתשט"ו

ירושליםתשס"חליפשיץ, יעקב הלוי (עריכה והערות)לקט ראשונים על מסכת סוטה292.

ירושליםתש"לווארטסקי, יצחקלשון המדרשים293.

ירושליםתש"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)לשון למודים294.

ירושליםתשכ"המימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןלשעה ולדור295.

ירושליםתשל"חהורוויץ, צבי הלוילתולדות הקהילות בפולין296.

לתולדות הקהלה האשכנזית בארץ -297.
ירושליםתרצ"טרפאל, יצחק בן שמואל צביישראל

ירושליםתשס"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)מאורות הגר"א298.

ירושליםתשל"חשפרבר, שמואלמאמרות299.

ירושליםתשע"ופרשל, טוביהמאמרי טוביה - 6 כרכים300.

ירושליםתשמ"בלוין, יצחק בן אהרןמבוקר לערב301.

ירושליםתשמ"גמבחר המסה והמאמרמבחר המסה והמאמר302.
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ירושליםתשכ"זמבחר הפיוט והשירהמבחר הפיוט והשירה של ימי הבינים303.

ירושליםתשי"דפרומקין, ישראל דוב בן אלכסנדר סנדרמבחר כתבי ישראל דב פרומקין304.

ירושליםתשכ"טשטראשון, מתתיהו בן שמואלמבחר כתבים305.

מבחר מספרות העיון של ימי הביניים306.
ירושליםתשכ"זמבחר מספרות העיוןומספרות המוסר

ירושליםתשי"גגומפרץ, יחיאל גדליהו בן אלחנןמבטאי שפתנו307.

איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א) - עראמה,מגילת אסתר <עקדת יצחק, מחיר יין>308.
ירושליםתשס"דיצחק בן משה - אבידור, יובל

איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א) - אבידור,מגילת אסתר <מחיר יין>309.
ירושליםתשס"דיובל

מגילת אסתר <מדה כנגד מדה> - 3102.
ירושליםתשע"זפסין, אהרן יהושעכרכים

ירושליםתשע"טמונק, יחיאל אריה בן משה אליהו הכהןמגילת רות <החסד והטוב>311.

ירושליםתשס"טפסין, אהרן יהושעמדה כנגד מדה - 3 כרכים312.

תשט"ו -מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןמדי חודש בחדשו - 8 כרכים313.
ירושליםתשכ"ב

ירושליםתשכ"טשפירא, מלכהמדין לרחמים314.

ירושליםתשכ"במסנות, שמואל בן נסיםמדרש בראשית זוטא315.

ירושליםתשנ"זמדרש הגדול. מוסד הרב קוק.מדרש הגדול <מוה"ק> - 10 כרכים316.

ירושליםתשנ"אזכריה בן שלמה, הרופאמדרש החפץ - 2 כרכים317.

ירושליםתרצ"זאגודת מדרש הרב, ירושליםמדרש הרב318.

ירושליםתשכ"דדוד בן אברהם הנגידמדרש רבי דוד הנגיד - 2 כרכים319.

ירושליםתשס"אמירסקי, אהרן בן יהושע יצחק (מלקט)מדרש תנאים לבראשית320.

מהר"ץ חיות - תולדות רבי צבי הירש321.
ירושליםתשס"זהרשקוביץ, מאירחיות ומשנתו

ירושליםתשע"דנאמן, יהודהמוטיבים מקבילים322.

ירושליםתשל"זאמיר, אברהם שאולמוסדות ותארים בספרות התלמוד323.

ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןמוסר אביך ומדות הראיה324.

ירושליםתש"חפינס, שלמה זלמן בן דובמוסר המקרא והתלמוד325.

ירושליםתשע"בשלזינגר, אליהו בן אהרן צבימועדי קדשך326.

ירושליםתשס"אמשה בן מימון (רמב"ם)מורה הנבוכים <מוה"ק>327.

ירושליםתשל"במשה בן מימון (רמב"ם)מורה הנבוכים <מקור ותרגום> - 3283.
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כרכים

ירושליםתשס"המשה בן מימון (רמב"ם)מורה נבוכים <מוה"ק> - 4 כרכים329.

ירושליםתשס"המשה בן מימון (רמב"ם) - מקובר, דודמורה נבוכים לרמב"ם על התורה330.

ירושליםתשע"ומשה בן מימון (רמב"ם)מורה נבוכים על התורה (באנגלית)331.

ירושליםתשכ"ארוזנפלד, חיים מאיר אהרן הלוימורשת משה332.

ירושליםתשע"חמובשוביץ, ישראל בן שמואל דודמחזור שיח בשדה - 2 כרכים333.

ירושליםתש"לאלבק, חנוך בן שלוםמחקרים בברייתא ותוספתא ויחסן לתלמוד334.

מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו -335.
ירושליםתשמ"טמרגליות, ראובן בן משהעוללות

ירושליםתשכ"בקויפמן, דודמחקרים בספרות העברית של ימי הביניים336.

ירושליםתשכ"חדה-פריס, בנימיןמחקרים בספרות התלמוד337.

ירושליםתשל"גכהנא, יצחק זאבמחקרים בספרות התשובות338.

מחקרים בתולדות היהודים בארץ ישראל339.
ירושליםתשמ"אתמר, דודובארצות המזרח

ירושליםתשל"הוייס, אברהםמחקרים בתלמוד340.

ירושליםתשכ"חביכלר, אברהםמחקרים בתקופת המשנה והתלמוד341.

ירושליםתשע"איעקבזון, חיים מנחם בן ישראלמי באר - מסכת שבועות342.

ירושליםתשכ"אסבר, משהמכלול המאמרים והפתגמים - 2 כרכים343.

מכתבים מזוייפים נגד הציונות על שמם344.
ירושליםתשמ"בוינגרטן, שמואל הכהןשל גדולי ישראל

ירושליםתשמ"חמרגליות, ראובן בן משהמלאכי עליון345.

ירושליםתשכ"טמשה בן מימון (רמב"ם)מלות ההגיון346.

ירושליםתשי"גאברהם בן משה בן מימוןמלחמות השם347.

ירושליםתשכ"חכהן, יונהמלחמת המגן והישועה348.

ירושליםתשע"הבן-נון, אברהםממך אליך אברח349.

ירושליםתשל"טקפלן, צביממעיני קדם350.

ירושליםתשל"הממשנתם של חכמי פראגממשנתם של חכמי פראג - 2 כרכים351.

ירושליםתשט"ופראגר, משה בן שמואל יחזקאלמן המצר קראתי352.

ירושליםתשכ"חגליס, יעקבמנהגי ארץ ישראל353.

ירושליםתש"ןשפרבר, דניאלמנהגי ישראל - 8 כרכים354.

ירושליםתשכ"אאבוהב, יצחק בן אברהם (הראשון)מנורת המאור <מוה"ק>355.
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ירושליםתשע"ביהודה בן אלעזר (מבעלי התוספות)מנחת יהודה - א (בראשית)356.

ירושליםתשס"טארנטרוי, חנוך בן יונה הכהןמנחת פתים <מוה"ק> - 2 כרכים357.

ירושליםתשל"וקריב, אברהםמסוד חכמים358.

ירושליםתשמ"בליהמן, מנשה רפאל בן חייםמסות ומסעות359.

לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) -מסילת ישרים עם ביאורים ישרים360.
ירושליםתשס"חמקובר, דוד

לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) -מסילת ישרים עם פירוש מסילות יהודה361.
ירושליםתשס"חהלחמי, שמואל נחום

ירושליםתשי"חאבן-חן, יעקב צבי בן יצחק אלחנןמעבר להרים362.

ירושליםתשל"זקאנוביץ, ישראלמערכות האמוראים - 3 כרכים363.

ירושליםתשכ"הקאנוביץ, ישראלמערכות תנאים - 12 כרכים364.

ירושליםתשנ"ולב, זאב בן נחום הלוימערכי לב365.

ירושליםתשמ"אשוחטמן, אליאבמעשה הבא בעבירה366.

מובשוביץ, יוסף אליהו הלוי - יששכר דובמעשה רב <מוה"ק>367.
ירושליםתשע"ובר בן תנחום

ירושליםתשמ"חאברמסון, שרגאמפי בעלי לשונות368.

ירושליםתשס"הסעדיה בן יוסף גאוןמפירושי רב סעדיה למקרא369.

ירושליםתשס"חמשה בן מימון (רמב"ם)מפניני הרמב"ם <באנגלית> - 2 כרכים370.

ירושליםתשס"ומונזון, מנחם מנדל (עורך)מפניני הרמב"ם - 2 כרכים371.

ירושליםתשכ"גווילנאי, זאב בן אברהםמצבות קודש בארץ ישראל372.

ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןמצות ראיה373.

הופמן, דוד צבימצמיח קרן ישועה374.

ירושליםתש"ואסף, שמחה בן יהודה זאבמקורות ומחקרים בתולדות ישראל375.

ירושליםתשכ"ההימן, דובמקורות ילקוט שמעוני - 2 כרכים376.

ירושליםתשי"גבניהו, מאיר בן יצחק נסיםמרביץ תורה377.

ירושליםתשי"חמרגליות, ראובן בן משהמרגליות הים378.

ירושליםתשל"השלמה בן משה מחלמאמרכבת המשנה על התורה379.

ירושליםתשמ"הבנדיקט, בנימין זאבמרכז התורה בפרובאנס380.

תשס"זיוסף, עובדיה בן יעקבמשא עובדיה381.

ירושליםתשל"טלייטר, משהמשברי ים382.

ירושליםתשנ"ורפאל, שילה בן יצחקמשכן שילה383.
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ירושליםתש"פקינדרמן, אהרן (עורך)משלי הקדמונים על פרשיות התורה384.

ירושליםתשע"הגירונדי, יונה בן אברהםמשלי עם פירוש רבינו יונה385.

משנה עם פירוש הרמב"ם <ר"י קאפח> -386.
ירושליםתשכ"גמשה בן מימון (רמב"ם)6 כרכים

משנה עם פירוש הרמב"ם <עם המקור387.
ירושליםתשכ"טמשה בן מימון (רמב"ם)בערבית> - 7 כרכים

ירושליםתשט"ומשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <צילום דפוס רומי ר"מ>388.

ירושליםתשי"חמשה בן מימון (רמב"ם)משנה תורה <רמב"ם לעם> - 20 כרכים389.

ירושליםתשכ"ברבינוביץ, אליעזרמשנת אליעזר390.

ירושליםתשמ"ההורוויץ, יצחק הלוימשנת הלוי391.

ירושליםתשנ"חיעקובוביץ, ישראלמשנת השר392.

משנת יעקב - בעי חיי, ברכת יעקב, נר393.
ירושליםתש"נשור, יעקב בן אלישע יצחקערוך

משנת ראובן <פירושי הראשונים על394.
ירושליםתשס"הקצנלנבוגן, מרדכי ליב (עורך)מסכת אבות> - 2 כרכים

ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןמשפט כהן395.

ירושליםתשע"דבזק, יעקבמשפט עברי396.

ירושליםתשכ"דעוזיאל, בן ציון מאיר חי בן יוסף רפאלמשפטי עזיאל - אה"ע תנינא397.

ירושליםתש"פישראלי, שאול בן בנימין איזראעליטמשפטי שאול398.

ירושליםתשע"טלוי, ישראלנ"ך לאור ההלכה - יהושע, שופטים399.

נביאים וכתובים עם פירוש אור החיים400.
ירושליםתש"עאבן עטר, חיים בן משההערוך והמבואר

ירושליםתשכ"חיונג, אליהונוטרי מורשת401.

ירושליםתשל"חווייסבלום, אלימלך בן אליעזר ליפמאןנועם אלימלך - 2 כרכים402.

ירושליםתש"פליברמן, יהושענושאי הש"ס403.

ירושליםתשע"וברויאר, יצחק בן שלמה זלמןנחליאל <מהדורה חדשה>404.

ירושליםתשמ"בברויאר, יצחק בן שלמה זלמןנחליאל405.

ירושליםתשל"בטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)נימוקי חומש לרבינו ישעיה406.

ירושליםתשכ"המרגליות, ראובן בן משהניצוצי אור407.

ירושליםתשי"חגלמן, אריה ליב בן יוסףנצח האומה408.

ירושליםתשע"ופרנקל, ירחמיאלנר אהרן - 2 כרכים409.

ירושליםתשי"טמרגליות, ראובן בן משהנר למאור410.
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ירושליםתשל"אלונץ, אברהם משה בן צבינתיבות ציון וירושלים411.

רבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימיןסדר אליהו412.
ירושליםתשמ"ד(האדר"ת)

ירושליםתשכ"הגולדשמידט, דניאל בן שלמהסדר הסליחות כמנהג ליטא413.

ירושליםתשכ"הגולדשמידט, דניאל בן שלמהסדר הסליחות כמנהג פולין414.

ירושליםתשל"בגולדשמידט, דניאל בן שלמה (ביאור)סדר הקינות לתשעה באב <מבואר>415.

סדר קידושין ונישואין אחרי חתימת416.
ירושליםתש"הפריימאן, אברהם חיים בן יעקבהתלמוד

ירושליםתשס"העמרם בן ששנא גאוןסדר רב עמרם גאון <מוה"ק>417.

סדר תפלה <עולת ראיה> - ב (לשבתות418.
ירושליםתשע"התפילות. סידור. תרצ"ט. ירושליםומועדים)

ירושליםתשס"גלוינזון, אלכסנדר יהושעסוגיות בהלכות צבא ומשטרה419.

ירושליםתשע"טאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)סידור הגר"א <מוסד הרב קוק>420.

ירושליםתשע"ולאנדא, אברהם בן רפאלסידור תפילה צלותא דאברהם421.

סידור תפילות ישראל עם פירוש הרש"ר422.
ירושליםתשנ"בהירש, שמשון בן רפאלהירש

ירושליםתשע"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)סידור תפילת אליהו423.

ירושליםתשי"חמוסד הרב קוקסיני - ספר יובל424.

ירושליםתש"פרז, ראובןסיפורי חסידים בדרשות לפרשת השבוע425.

ירושליםתשל"אנחמן בן שמחה, מברסלב - יערי, יהודהסיפורי מעשיות משנים קדמוניות426.

סליחות ופזמונים <רבינו גרשום מאור427.
ירושליםתש"דגרשום בן יהודה (מאור הגולה)הגולה>

ירושליםתשכ"אהוניג, שמחה בנימיןסנהדרין גדולה428.

ירושליםתשמ"וקובץספר אביעד429.

ירושליםתש"עאבן-עזרא, אברהם בן מאירספר איוב עם פירושי אבן עזרא430.

ירושליםתשי"גאסף, שמחה בן יהודה זאבספר אסף431.

ירושליםתשע"חאבן-עזרא, אברהם בן מאירספר דניאל עם פירושי אבן עזרא432.

ירושליםתשי"אספר הבהיר. תשי"אספר הבהיר433.

ירושליםתש"כספר הבעש"טספר הבעש"ט434.

ירושליםתשס"טאהרן בן רבי יוסף הכהן (מבעלי התוספות)ספר הג"ן - פירוש לחמישה חומשי תורה435.

ירושליםתשי"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ספר הגר"א - 2 כרכים436.

ירושליםת"ש -זוהר. ת"ש. ירושליםספר הזהר <ניצוצי זהר> - 3 כרכים437.
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תש"ו

ירושליםתשי"דוויטאל, חיים בן יוסףספר החזיונות438.

ירושליםתשי"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהספר החיד"א439.

ירושליםתש"נאהרן הלוי, מברצלונה (מיוחס לו)ספר החינוך <מוה"ק>440.

ירושליםתשכ"גקובץספר היובל לרבי חנוך אלבק441.

משה בן מימון (רמב"ם) - כהן, יעקב -ספר המדע לרמב"ם442.
ירושליםתשכ"דקצנלבוגן, משה חיים

ירושליםתש"וריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליספר המזרחי443.

ירושליםתש"ילוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)ספר המליצה444.

ירושליםתשל"האברהם בן נתן הירחיספר המנהיג <מוה"ק> - 2 כרכים445.

ירושליםתש"למנוח בן יעקב מנארבונהספר המנוחה446.

ירושליםתשס"ומשה בן מימון (רמב"ם)ספר המצות <הערות ר' חיים העליר>447.

ספר המצות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן448.
ירושליםתשס"אשעוועל, חיים דוב<מוה"ק>

ספר המצות לרמב"ם עם המקור הערבי449.
ירושליםתשל"אמשה בן מימון (רמב"ם) - קאפח יוסף בן דודותרגום לעברית

ירושליםתשי"דכהנא, יצחק זאב בן משהספר העגונות450.

ספר העיקרים ביאורים בעיקרי ההלכות -451.
ירושליםתשנ"אאיגר, שלמה בן עקיבא2 כרכים

ירושליםתשל"זרפאל, יצחק -שרגאי, שלמה זלמןספר הציונות הדתית - 2 כרכים452.

ירושליםתשי"אטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןספר השמיטה453.

ירושליםתשנ"חמובשוביץ, יוסף אליהו הלויספר זכרון להגאון רבי שילה רפאל זצ"ל454.

ירושליםתשס"זיהודה בן שמואל החסיד - מרגליות, ראובןספר חסידים <מקור חסד>455.

ירושליםתשכ"גמימון, יהודה ליבספר יובל <ר' ישראל אלפנביין>456.

ירושליםתשע"ואבן-עזרא, אברהם בן מאירספר מאזנים457.

ירושליםתשל"גספר זכרון לזכרו של הרב ראובן מרגליותספר מרגליות458.

ספר משלי בדברי חז"ל עם ביאור דברי459.
ירושליםתשס"טשכטר, יעקב בן אברהםיעקב

ירושליםתשע"ואבן-עזרא, אברהם בן מאירספר צחות <מהדורה חדשה>460.

ירושליםתשע"בגודמן, מרדכי שאול (ביאורים והערות)ספר קהלת עם פירושי אבן עזרא461.

ירושליםתשל"זשמואל מרושיאהספר רושיינא - 4 כרכים462.

ירושליםתש"סספר זכרוןספר רפאל463.
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ירושליםתשנ"ההירש, שמשון בן רפאלספר תהלים עם פירוש רש"ר הירש464.

ירושליםתשע"דרבינוביץ, נתן דודספרא וסייפא465.

ירושליםתשל"באשכנזי, משה דוד אברהם טרוישספרי עם פירוש תולדות אדם - 2 כרכים466.

ירושליםתשע"אRimon, Yosef Zviספרים באנגלית - 9 כרכים467.

ירושליםתשנ"איוסיפון, דוד (מתרגם)ספרים ברוסית - 4 כרכים468.

ירושליםתש"מצייטלין, הלל בן אהרן אליעזרספרן של יחידים469.

ירושליםתשס"בקראקובסקי, מנחם בן צבי הירשעבודת המלך <מוה"ק>470.

ירושליםתשע"דקרמר, ישיעבודת הנפש471.

עבודת הקודש עם ביאור עבודת עבודה -472.
2 כרכים

בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) -
ירושליםתשס"זצמבליסט, חיים גדליה

ירושליםתש"סריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליעדות ביעקב - שו"ת473.

ירושליםתשע"זאינפלד, צביעולם הקרבנות474.

ירושליםתשס"ומונק, אליהועולם התפילות - 2 כרכים475.

ירושליםתשכ"טקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןעזרת כהן476.

ירושליםתשל"ואפנשטיין, שמעוןעיון וחקר477.

ירושליםתשע"ומקלנבורג, יעקב צבי בן גמליאלעיון תפילה478.

עיונים בביאור על התורה לרבינו בחיי בן479.
ירושליםתשס"אליפשיץ, אברהםאשר

ירושליםתשל"הארנטרוי, חנוך הכהןעיונים בדברי חז"ל ובלשונם480.

ירושליםתש"פרז, ראובןעיונים בכתביהם של בעלי המוסר481.

ירושליםתשמ"טוויין, דוב בערלעיונים במסכתות התלמוד - 2 כרכים482.

ירושליםתשל"חפאור, יוסף הלויעיונים במשנה תורה להרמב"ם483.

תשי"ט -קוק, שאול חנא בן שלמה זלמן הכהןעיונים ומחקרים - 2 כרכים484.
ירושליםתשכ"ג

ירושליםתשע"הפרבשטיין, משה מרדכיעין הדעת485.

ירושליםתשע"טסורוצקין, יואל בן בן ציוןעיניך בשדה486.

ירושליםתשכ"טלאזר, שמעון מנחםעל המצפה487.

ירושליםתשע"זהופמן, דוד צביעל התפילה488.

ירושליםתשנ"ארפאל, יצחקעל חסידות וחסידים489.

ירושליםתשנ"השפרן, יוסףעל משמר היהדות490.

עלי אור - מו"ק, חול המועד, הלכות491.
שמחות

ירושליםתשע"טקוקיס, אוריאל בן מרדכי
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ירושליםתשכ"ומירסקי, אהרןעלי שיח492.

ירושליםתשכ"דביכלר, אברהםעם הארץ הגלילי493.

ירושליםתשל"דאברמסון, שרגא בן קלמןעניינות בספרות הגאונים494.

ירושליםתשל"חבן מנחם,נפתליענייני אבן עזרא495.

ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןעץ הדר496.

ירושליםתשכ"בחזן, יעקבעץ חיים - 3 כרכים497.

ירושליםתשס"גאפשטיין, יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלויערוך השלחן העתיד - 8 כרכים498.

ירושליםתשכ"חאבן חן, יעקבערפל בעמק הברכה499.

ירושליםתשס"הולנר, אלתרעשרת הרוגי מלכות במדרש ובפיוט500.

ירושליםתשס"חולנר, אלתרעשרת השבטים501.

ירושליםתשכ"בלאמפרונטי, יצחק רפאל חזקיה בן שמואלפחד יצחק <מוה"ק> - 5 כרכים502.

ירושליםתש"לוולפסון, צבי א.פילון - 2 כרכים503.

פירוש המשנה למסכת שוטה <מהדורת504.
ירושליםתש"פמשה בן מימון (רמב"ם)מוה"ק>

ירושליםתשמ"חחננאל בן חושיאלפירוש הר"ח מסכת בבא מציעא505.

ירושליםתשל"טשמואל בן חפני גאוןפירוש התורה לרב שמואל בן חפני גאון506.

ירושליםתשע"וחיון, יוסף בן אברהםפירוש לתהלים לרבנו יוסף חיון507.

פירוש ספר יצירה אלמוני מיסודו של רבי508.
ירושליםתשמ"דאבן-עזרא, אברהם בן מאיראברהם אבולעפיא

ירושליםתשל"החננאל בן שמואלפירוש על הרי"ף509.

ירושליםתשמ"טקרא, יוסף בן שמעוןפירוש רבי יוסף קרא לספר איוב510.

ירושליםתשע"גחננאל בן חושיאלפירוש רבינו חננאל - 3 כרכים511.

ירושליםתשל"זמיוחס בן אליהופירוש רבינו מיוחס - 2 כרכים512.

ירושליםתשמ"השמואל בן מאיר (רשב"ם)פירוש רשב"ם הקצר לפרק חזקת הבתים513.

ירושליםתשס"טמובשוביץ, יוסף אליהו הלוי (עורך)פירושי גאוני ליטא - 2 כרכים514.

ירושליםתש"עהופמן, דוד צביפירושי הרב דוד צבי הופמן - 3 כרכים515.

ירושליםתשס"גפלורסהיים, יואל (עורך)פירושי הרמב"ן לירושלמי - 6 כרכים516.

ירושליםתשכ"דמשה בן נחמן (רמב"ן) - שעוועל, חיים דובפירושי הרמב"ן על נביאים וכתובים517.

פירושי הרנב"י להלכות נדרים של518.
ירושליםתשע"ונתן בן יוסףהרמב"ן

ירושליםתשנ"בלוי בן גרשון (רלב"ג)פירושי התורה לרלב"ג - 5 כרכים519.
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פירושי התורה לרמב"ן <מוה"ק> - 5202.
כרכים

ירושליםתשי"טמשה בן נחמן (רמב"ן)

ירושליםתשס"טמובשוביץ, יוסף אליהו הלוי (עורך)פירושי וליקוטי הגר"א על הגדה של פסח521.

ירושליםתשנ"חסעדיה בן יוסף גאון - יהודה רצהביפירושי רב סעדיה גאון לספר שמות522.

ירושליםתשמ"בקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)פירושי רבי דוד קמחי (רד"ק) על התורה523.

ירושליםתשס"איוסף בכור שורפירושי רבי יוסף בכור שור על התורה524.

ירושליםתשל"גקרא, יוסף בן שמעוןפירושי רבי יוסף קרא לנביאים ראשונים525.

ירושליםתשט"זאליהו מנחם בן משה מלונדרישפירושי רבינו אליהו מלונדריש ופסקיו526.

ירושליםתשל"בחננאל בן חושיאלפירושי רבינו חננאל על התורה527.

ירושליםתשמ"דסעדיה בן יוסף גאוןפירושי רבינו סעדיה גאון על התורה528.

ירושליםתשס"גלוי בן גרשון (רלב"ג)פירושי רלב"ג - 4 כרכים529.

ירושליםתשע"חשלמה בן יצחק (רש"י)פירושי רש"י - מסכת נדרים530.

ירושליםתשמ"בשלמה בן יצחק (רש"י) - שעוועל, חיים דובפירושי רש"י על התורה531.

ירושליםתשנ"בכץ, שרהפיתוחים פתוחים ואטורים532.

ירושליםתשל"אבירנבוים, פלטיאלפליטת סופרים533.

ירושליםתשמ"גמלצר, פיבלפני ספר תהלים534.

ירושליםתשס"ומרגליות, ראובן בן משהפנינים ומרגליות535.

ירושליםתש"מאונא, אביגדורפנקס התקנות והרישומים536.

ירושליםתשל"אפרידמאן, דוד בן שמואלפסקי הלכות <יד דוד> - ג537.

ירושליםתשס"גבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)פסקי חלה לרשב"א עם ביאור קדושת לחם538.

ירושליםתשל"זעוזיאל, בן ציון מאיר חי בן יוסף רפאלפסקי עזיאל בשאלות הזמן539.

ירושליםתש"אאליהו מנחם בן משה מלונדרישפסקי רבנו אליהו לסדר זרעים540.

ירושליםתשס"חליפשיץ, יעקב הלוי (עריכה והערות)פסקי תוספות על מסכת סוטה541.

ירושליםתשמ"טהרצוג, יצחק אייזיק בן יואל ליב הלויפסקים וכתבים - 7 כרכים542.

הרצוג, יצחק אייזיק הלויהרצוג, יצחק אייזיקפסקים וכתבים - 2 כרכים543.
ירושליםתש"נבן יואל ליב הלוי

ירושליםתש"חקרויס, שמואל שמשון ליב בן מאירפרס ורומי בתלמוד ובמדרשים544.

ירושליםתשכ"הקיל, יהודהפרקי הדרכה בהוראת נביאים ראשונים545.

ירושליםתשמ"גשפרן, יוסףפרקי עיון - 3 כרכים546.

ירושליםתשמ"בליפשיץ, אברהםפרקי עיון במשנת רבי אברהם אבן עזרא547.

ירושליםתשמ"גכהנא, דודפרקים בתולדות היהודים בפולין548.
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ירושליםתשס"חפוגלמן, מרדכי בן מנחם נחוםפרשת מרדכי549.

ירושליםתשע"האינפלד, צביצוהר לבראשית - 2 כרכים550.

ירושליםתש"חקוק צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןציון וירושלים551.

ירושליםתשע"דלייטר, נתן נטעציון לנפש חיה - שו"ת552.

ירושליםתשס"זברויאר, יצחקציוני דרך553.

ירושליםתש"ערוזין, יוסף בן אפרים פישלצפנת פענח <על הרמב"ם> - 3 כרכים554.

ירושליםתשל"דבן יעקב, אברהםקברים קדושים בבבל555.

ירושליםתשס"טקופרמן יהודהקדושת פשוטו של מקרא - 2 כרכים556.

ירושליםתשס"המובשוביץ, יוסף אליהו (עורך)קובץ הרמב"ם557.

קובץ מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי558.
ירושליםתשס"אמובשוביץ, יוסף אליהו (עורך)היהדות

ירושליםתשל"זוויינשטוק, דוד פתחיה בן גרשוןקול דוד תניינא559.

ירושליםתש"לכהן, דוד (הנזיר)קול הנבואה560.

ירושליםתש"פראטה, משולם בן שמעוןקול מבשר <מוה"ק> - 2 כרכים561.

ירושליםתשס"זסופינו, אליעזר בן יעקבקונטריס על ענין שבת החתונה562.

ירושליםתשע"זפרלמן, ירוחם יהודה ליב בן שלמה זלמןקונטרס קידוש השם563.

ירושליםתשל"דגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך (מנוקד)564.

קסת הסופר <עם דברי משנה ברורה> -565.
גליוני הסופר - יריעות הסופר

גאנצפריד, שלמה בן יוסף - שפירא, בנימין
בולטימורתשע"דזאב

ירושליםתשע"ומארכוס, אהרן בן מאירקסת הסופר <מוה"ק> - א566.

ירושליםתשי"טספר קהילהקראקא - ספר קראקא567.

ירושליםתשס"חרודיק, יוחאי - ברזובסקי, נאוה הכהןקרית משה568.

ירושליםתשע"אלרנר, ישראלקרן ישראל - חולין569.

ירושליםתשכ"דשורין, אהרן בן ציוןקשת גבורים - 5 כרכים570.

ירושליםתשכ"חברל, חיים יהודהר' יצחק אייזיק מקאמרנא571.

ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןראש מילין <מוה"ק>572.

ירושליםתשס"טבת יהודה, גאולהראשונים לציון הנה הנם573.

ירושליםתשע"הורשנר, נעםראשית הנזר574.

ירושליםתשמ"הברל, חיים יהודהרבי אברהם יהושע השיל הרב מאפטא575.

ירושליםתשכ"זתרשיש, א"זרבי ברוך הלוי אפשטיין576.

ירושליםתש"לקמלהאר, משהרבי דוב בר מייזלש577.
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ירושליםתשנ"גתא שמע, ישראלרבי זרחיה הלוי בעל המאור ובני חוגו578.

ירושליםתשי"אקלאר, מנחם בנימין בן שלמהרבי חיים אבן עטר579.

ירושליםתשמ"זזימר, אריק (יצחק)רבי חיים ב"ר בצלאל מפרידברג580.

ירושליםתשי"טבניהו, מאיר בן יצחק נסיםרבי חיים יוסף דוד אזולאי - 2 כרכים581.

ירושליםתשל"גקלויזנר, ישראל בן חיים שבתירבי חיים צבי שניאורסון582.

ירושליםתשנ"במויאל, אלירבי יעקב ששפורטש583.

ירושליםתשט"זהרשמאן, אברהם משה בן יהודה אליעזררבי יצחק בר ששת584.

ירושליםתשכ"זפאקס, יוסףרבי מנחם מנדל מקוצק585.

רבי משה בן מימון - תולדות חייו ויצירתו586.
ירושליםתש"כמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןהספרותית

ירושליםתשמ"גטל, שלמהרבי נפתלי מרופשיטץ587.

ירושליםתש"בשחראי, אלתר יעקב בן יצחק זאברבי עקיבא יוסף שלזינגר588.

ירושליםתשל"ואפרים, מקלעה חמאדרבינו אפרים589.

רבינו בחיי על התורה <מוה"ק> - 5903.
ירושליםתשס"ובחיי בן אשר אבן חלאוהכרכים

רבנו משה בן נחמן - תולדות חייו, זמנו591.
ירושליםתשכ"זשעוועל, חיים דובוחיבוריו

ירושליםתשמ"זלרנר, ישראל דברבנו עובדיה מברטנורא592.

ירושליםתשל"בהורוויץ, מרדכי הלוירבני פרנקפורט593.

ירושליםתשע"גרבינוביץ, אהרןרינת האמונה594.

ירושליםתש"פרבינוביץ, אהרןרינת התשובה595.

ירושליםתש"עמלחי, ירמיהורש"י - הפירוש לתלמוד596.

שאילתות דרב אחאי גאון <העמק שאלה>597.
- 3 כרכים

אחאי משבחא גאון - ברלין, נפתלי צבי
ירושליםתשנ"טיהודה

ירושליםתשע"חפינפר, פסח בן חיים הכהןשבחי ארץ החיים <מהדורה חדשה>598.

ירושליםתשמ"דאונטרמן, איסר יהודה בן אליהושבט מיהודה599.

ירושליםתשע"גוקסמן, ניסןשבילי ניסן600.

ירושליםתשע"גענגיל, יוסף בן יהודהשבעים פנים לתורה601.

ירושליםתשנ"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןשבת הארץ602.

ירושליםתשנ"הוילובסקי, יעקב דודשו"ת בית רידב"ז603.

ירושליםתשע"זשיינפלד, יחזקאלשו"ת הפרשה604.
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ירושליםתשס"טיום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)שו"ת הריטב"א605.

ירושליםתש"ממוהליבר, שמואלשו"ת מהר"ש מוהליבר606.

שו"ת מן השמים <עם הערות הגר"ר607.
ירושליםתשי"זיעקב הלוי ממארוויש - מרגליות, ראובןמרגליות>

ירושליםתשמ"האיגר, שלמהשו"ת רבי שלמה איגר - 2 כרכים608.

ירושליםתשנ"הוילובסקי, יעקב דודשו"ת רידב"ז609.

ירושליםתש"מבישקוביץ, יהושע הכהןשובה ישראל610.

ירושליםתשע"בישראלי, שאול בן בנימיןשיח שאול - 2 כרכים611.

ירושליםתשע"טאשכנזי, בצלאל בן אברהםשיטה מקובצת - (מנחות)612.

ירושליםתשס"ואשכנזי, בצלאל בן אברהםשיטה מקובצת <מוה"ק> - 11 כרכים613.

ירושליםתשע"גסולובייצ'יק, יוסף דוב הלוישיעורי הגרי"ד - 3 כרכים614.

ראשי ישיבות ליטא (פורמן, אברהם -שיעורי ראשי ישיבות ליטא615.
ירושליםתשס"ט(עורך)

שיעורי רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ -616.
ירושליםתשל"דשקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהןנשים, נזיקין

שיר השירים עם ביאור עוטה אור617.
ירושליםתש"פהלר, יחיאל בן אהרן<מהדורת מוה"ק>

ירושליםתשנ"טאליצור, שולמיתשירה של פרשה618.

ירושליםתש"חהאברמאן, אברהם מאיר בן אורי פייבלשירי היחוד והכבוד619.

ירושליםתשע"דארנטרוי, חנוך הכהןשירי המנחה620.

ירושליםתשכ"זלוי, זרח בן דודשירי זרח הלוי621.

ירושליםתרצ"חהאיי בן שרירא גאוןשיריו ופיוטיו של רב האי גאון622.

ירושליםתש"זדונש בן לבראט הלוישירים - דונש בן לבראט623.

שלמי מנחם - הלכות שכנים ושכירות624.
ירושליםתשע"גשימל, מנחם בן אברהםפועלים

ירושליםתשע"וגוטל, נריה משהשלמי שמחה625.

ירושליםתשנ"בברוידא, שמחה זיסלשם דרך - 2 כרכים626.

ירושליםתשכ"בסטרליץ, שמעוןשם משמעון627.

ירושליםתשמ"טמרגליות, ראובן בן משהשם עולם628.

ירושליםתשנ"הקצנלנבוגן, מרדכי ליב (עורך)שמואל עם פירוש רש"י <מוה"ק>629.

ירושליםתשט"ומשה בן מימון (רמב"ם)שמונה פרקים לרמב"ם630.

ירושליםתש"פקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןשמונה קבצים <מהדורת מוה"ק> - ב631.
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ירושליםתש"הכהנא, יצחק זאב בן משהשמיטת כספים632.

ירושליםתשס"זליטבסקי, אליעזר שלוםשמעתי מרבי - 2 כרכים633.

ירושליםתשל"הגרנטשטין, יחיאלשמש בענן634.

ירושליםתש"ךשרגאי, שלמה זלמן בן משהשעה ונצח635.

ירושליםתשס"גסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלוישעורים לזכר אבא מרי ז"ל - 2 כרכים636.

ירושליםתשס"ורבפוגל, משה מאירשערי בריאות הגוף והנפש לפי הרמב"ם637.

ירושליםתשע"גחזות, יחיאל בן עמרםשערי הלכה - 2 כרכים638.

ירושליםתשט"זמרגליות, ראובן בן משהשערי זהר639.

ירושליםתשס"זישראלי, שאול בן בנימיןשערי שאול - 3 כרכים640.

ירושליםתשע"טשליטא, משהשערים בהלכה641.

ירושליםתש"פרז, ראובןשערים למערכת הקניינים642.

ירושליםתשע"הרז, ראובןשערים לשערי יושר643.

ירושליםתש"פאבן-עזרא, אברהם בן מאירשפה ברורה <מהדורת מוה"ק>644.

ירושליםתש"עשינפלד, נחמיה בן משה חייםשפתי דעת - 3 כרכים645.

ירושליםתשכ"האלמולי, שלמהשקל הקודש646.

ירושליםתשמ"הכתב עת לחקר הציונות הדתיתשרגאי - 3 כרכים647.

תש"ב -מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןשרי המאה - 6 כרכים648.
ירושליםתשט"ז

ירושליםתשס"ואליקים בן משולם משפיראשרידים מפירוש הר"א על תענית649.

ירושליםתש"הברלינר, אברהם בן צבי הירשששה חדשים באיטליה650.

ירושליםתשל"אקראסילשצ'יקוב, יצחק אייזיק בן דוב ברתבונה - א-ב651.

ירושליםתשנ"ההירש, שמשון בן רפאלתהלים <רש"ר הירש>652.

ירושליםתשע"חאברהם בן אליהו מווילנאתהלים <באר אברהם>653.

ירושליםתש"עקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)תהלים עם הפירוש השלם לרד"ק654.

ירושליםתש"סמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהןתולדות הגר"א655.

תולדות היהודים במצרים וסוריה - 6562.
ירושליםתש"דשטראוס-אשתור, אליהו בן אברהם ליבכרכים

ירושליםתשנ"חיערי אברהם בן חיים יוסףתולדות חג שמחת תורה657.

ירושליםתשי"דקלויזנר, ישראלתולדות נס ציונה בוולוז'ין658.

ירושליםתשס"חיצחק בן שניאור מאיווראתוספות איוורא - סוטה659.

ירושליםתשע"אאשר בן יחיאל (רא"ש)תוספות הרא"ש <מוה"ק> - 20 כרכים660.
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ירושליםתשע"וטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)תוספות רי"ד <מוה"ק> - 12 כרכים661.

תרצ"ז -ליברמן, שאול בן משהתוספת ראשונים - 4 כרכים662.
ירושליםתרצ"ט

ירושליםתשי"דריינס, חיים זאב בן אברהם דובתורה ומוסר663.

ירושליםתשל"בלאם, נחוםתורה לשמה - במשנת ר"ח מוולוז'ין664.

ירושליםתשע"הענבל, יהושעתורה שבעל פה665.

ירושליםתשמ"דפיש, נפתלי צביתורות בית דינוב - 3 כרכים666.

ירושליםתשל"דיעקב יוסף בן צבי הירש הכהן מפולנאהתורות בעל התולדות667.

ירושליםתש"יקארלין, אריה בן ישראל אליעזר הלויתורת אבן העזר668.

ירושליםתשע"זאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)תורת אליהו - תנ"ך669.

ירושליםתשנ"גהרצוג, יצחק אייזיק בן יואל ליב הלויתורת האהל670.

תורת הבית הארוך והקצר א <מוה"ק> -671.
ירושליםתש"עבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)3 כרכים

ירושליםתש"עאינפלד, צביתורת הגר"א ומשנת החסידות672.

ירושליםתשמ"זברקוביץ, אליעזרתורת ההגיון בהלכה673.

ירושליםתשס"זאלפסי, יצחקתורת החסידות - 4 כרכים674.

תל אביבתשי"אהורודצקי, שמואל אבא בן יוסף משהתורת הקבלה - רמ"ק675.
Tel Aviv

ירושליםתשע"זאריאלי, אביגדור (עורך)תורת הראשונים - 7 כרכים676.

ירושליםתשס"דשימל, חייםתורת חז"ל תורה מן השמים677.

ירושליםתשע"ואיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)תורת חטאת <מוה"ק>678.

תורת חיים <חמשה חומשי תורה> - 6797.
ירושליםתשנ"גמקראות גדולותכרכים

ירושליםתשנ"חפירושי הראשוניםתורת חיים - 4 כרכים680.

ירושליםתשע"המקראות גדולותתורת חיים <נ"ך> - 2 כרכים681.

ירושליםתשע"טמקראות גדולותתורת חיים <תהלים> - 3 כרכים682.

ירושליםתשכ"אשפירא, דוד שלמהתורת משה והנביאים683.

ירושליםתשי"בשרגאי, שלמה זלמן בן משהתחומים684.

ירושליםתשמ"טהרצוג, יצחק אייזיק בן יואל ליב הלויתחוקה לישראל על פי התורה - 3 כרכים685.

תנ"ך <עפ"י כתר ארם צובא. מהדורת686.
ירושליםתשמ"טברויאר מרדכי (מגיה)ברויאר>

ירושליםתשע"הפירוש דעת מקראתנ"ך עם פירוש דעת מקרא <באנגלית> -687.
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משלי

ירושליםתשנ"זתנ"ך דעת מקראתנ"ך עם פירוש דעת מקרא - 30 כרכים688.

ירושליםברקוביץ, אליעזרתנאי בנישואין ובגט689.

ירושליםתשע"אעניו, יחיאל בן יקותיאלתניא רבתי <מהדורת מוסד הרב קוק>690.

ירושליםתשע"טשפירא, משה מנחם הכהןתפלה לעני691.

ירושליםתשע"אאבן-גבירול, שלמה בן יהודהתקון מדות הנפש692.

ירושליםתש"חמרגליות, ראובן בן משהתקוני הזהר עם ניצוצי זהר693.

ירושליםתשט"ואסף, שמחה בן יהודה זאבתקופת הגאונים וספרותה694.

ירושליםתשס"דתשובות הגאוניםתשובות הגאונים גרש ירחים - 2 כרכים695.

ירושליםתש"נבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)תשובות הרשב"א <מוה"ק> - 4 כרכים696.

תשובות ופירושי רב שרירא גאון - 6972.
ירושליםתשע"ברבינוביץ, נתן דוד (מהדיר)כרכים

ירושליםתשכ"דאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)תשובות ופסקים לראב"ד698.

תשי"ז -מאיר בן ברוך מרוטנבורגתשובות פסקים ומנהגים - 4 כרכים699.
ירושליםתשכ"ג

ירושליםתשל"ושר שלום גאוןתשובות רב שר שלום גאון700.

ירושליםתשס"חמימון בן יוסףתשובות רבי מיימון701.

ירושליםתשל"המשה בן נחמן (רמב"ן)תשובות רבינו משה בן נחמן702.


