מחבר
שם הספר
מימון ,יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהן
אביי ורבא
אבן-עזרא ,אברהם בן מאיר
אבן עזרא <מוה"ק>  3 -כר'
משה בן מיימון (רמב"ם)  -קאפח ,יוסף בן דוד (מתרגם)
אגרות הרמב"ם <מקור ותרגום>
הירש ,שמשון בן רפאל
אגרות צפון
הלוי ,יצחק אייזיק בן אליהו  -רייכל ,אשר
אגרות רבי יצחק אייזיק הלוי
קלונימוס בן קלונימוס
אגרת בעלי חיים
מימון בן יוסף
אגרת הנחמה <מוה"ק>
אונגר ,מנשה
אדמו"רים שנספו בשואה
גוטמאכר ,אליהו בן שלמה
אדרת אליהו  2 -כר'
זלוטניק ,דב
אוסף כתביו של דב זלוטניק (באנגלית)
גרוס ,משה דוד בן שמואל
אוצר האגדה  3 -כר'
שלזינגר ,אליהו
אוצר התורה  4 -כר'
קוסובסקי ,חיים יהושע בן-ציון בן אברהם אבלי
אוצר התרגום
וילמן ,פינחס הכהן
אורות הרמב"ם
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
אורח משפט
אושינסקי ,יצחק צבי
אורחות משפט
אליצור ,יהודה  -קיל ,יהודה
אטלס דעת מקרא  2 -כר'
זיידמן ,הלל
אישים שהכרתי
ראזען ,אברהם ליב
איתן אריה
שלזינגר ,אליהו בן אהרן צבי
אלה הם מועדי  3 -כר'
אליאב ,מרדכי
אני מאמין
אלפסי ,יצחק
אנציקלופדיה לחסידות  3 -כר'
מנוביץ-מעיני ,רבקה
אעברה נא
ישראלי ,שאול בן בנימין
ארץ חמדה  2 -כר'
שציפאנסקי ,ישראל
ארץ ישראל בספרות התשובות  3 -כר'
שלזינגר ,אליהו בן אהרן צבי
אתקינו סעודתא
הירש ,שמשון בן רפאל  -בראור יצחק
באר השר
אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)  -רקובר ,ברוך (מפרש)
ביאור הגר"א <ברכת אליהו>  3 -כר'
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
ביאור הגר"א <ברכת אליהו>  -הלכות דיינים
אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)
ביאור הגר"א לנ"ך  5 -כר'
ספורנו ,עובדיה בן יעקב
ביאור ספורנו על התורה
חסידה ,ישראל יצחק בן מנחם זאב
ביאורי החסידות לנ"ך  2 -כר'
חסידה ,ישראל יצחק בן מנחם זאב
ביאורי החסידות לש"ס
לב ,זאב
בירור מושגים
מרגליות ,אפרים זלמן בן מנחם מאנוש
בית אפרים  2 -כר'
מאירי ,מנחם בן שלמה
בית הבחירה  -ב"ק
קובץ כולל אברכים בית התלמוד
בית התלמוד  8 -כר'
פוגלמן ,מרדכי בן מנחם נחום
בית מרדכי  -שו"ת ומחקרים בהלכה
קיסעלגאף ,זלמן נתן
במיצר
שרגאי ,שלמה זלמן
במעיני חסידות איזביצא -ראדזין
גרשוני ,בן ציון
במצודה הפרוסה
אברמסון ,שרגא בן קלמן
במרכזים ובתפוצות בתקופת הגאונים
חבר ,יצחק איזיק בן יעקב
בנין עולם  -שו"ת
זרחיה בן יצחק הלוי גירונדי (רז"ה)
בעל המאור עם השגות הראב"ד 'כתוב שם'  -ר"ה ,סוכה
בעלי הנפש לראב"ד בצירוף סלע המחלקות לרז"ה אברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)
בעלי התוספות
בעלי תוספות על התורה
קפלן ,אברהם אליהו בן אברהם אליהו
בעקבות היראה
בן אמוזג ,אליהו בן אברהם
בשבילי מוסר
בן מנחם ,נפתלי
בשערי ספר
פינקרפלד ,יעקב בן יואל
בתי הכנסיות בארץ-ישראל
דוידוביץ ,דוד בן יוסף
בתי כנסת בפולין וחורבנם
סגל ,יוסף בן ירחמאל
גנוזות רש"י

גנזי משנה
דברי דוד  2 -כר'
דברי יוסף  2 -כר'
דברי מלכיאל  3 -כר'
דגל ראובן  -ג
דודי נתן  -בראשית
דין השיר
דם ודמע בגיטו לודז'
דמויות ואירועים היסטורים
דעת כהן
דעת עזרא <על פירוש ראב"ע>  4 -כר'
דרישת ציון
דרשות בית דוד
דרשות הר"ן השלם מנוקד
דרשות הר"ן השלם עם פירוש בארות משה
דרשות נחלת דוד
הבית השני בתפארתו
הגדה של פסח <יד מצרים>
הגדה של פסח <שירת מרים>  -הגדה ממקורה
הגדה של פסח עם פירוש זבח פסח
הגדה של פסח עם תורת הראשונים
הגיוני הלכה
הדפוס העברי בקרימונה
הדקדוק כיסוד בהלכה
הדר איתמר
הדרת קודש
ההר הטוב
החוזה מלובלין
הירושלמי המפורש  -ברכות
הכוזרי השני מטה דן
הכתב והקבלה <מוה"ק>  2 -כר'
הליכות שבא
הלכה ממקורה
הלכות והליכות בחסידות
הלכות פסוקות מן הגניזה
הלכות רב אלפס <מוה"ק>  2 -כר'
הלכות רב אלפס  -מסכת עבודה זרה
הלכות רופאים ורפואה
הלכות תפילה
הלכות תשובה לרמב"ם <מוה"ק>
המית הלב
המלבי"ם
המצוות כסמלים
המצפה על הרמב"ם  3 -כר'
המקרא והמסורה
הסכמה ורשות בדפוסי ויניציאה
הספר  2 -כר'
הערוך <יקר הערך>  -שבת
הקהל
הרא"ש  -רבנו אשר ב"ר יחיאל וצאצאיו
הרבי מקוצק
התקנות בישראל  4 -כר'
זבחי ראיה

כץ ,אברהם יצחק בן ראובן
דוד בן שמואל הלוי
קאנוויץ ,יוסף בן אליה חיים
טננבוים ,מלכיאל צבי בן יונה הלוי
כ"ץ ,ראובן בן שמעון הכהן
סגל ,נתן דוד בן מאיר אריה
מירסקי ,אהרן
הארצשטארק ,זושא
לוין ,יצחק בן אהרן
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
שינפלד ,נחמיה בן משה חיים
קאלישר ,צבי הירש בן שלמה
רובין ,דוד טבל בן משה
נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן)  -קצנלנבוגן ,מרדכי ליב
נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן)  -קצנלנבוגן ,מרדכי ליב
רובין ,דוד טבל בן משה
אייבשיץ ,אלחנן
חבר ,יצחק אייזיק
רימון ,יוסף צבי
אברבנאל ,יצחק בן יהודה
אריאלי ,אביגדור
מירסקי ,יצחק
בניהו ,מאיר
ילין ,יצחק יעקב
רבינוביץ ,נחום אליעזר בן איתמר
אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)  -קמינצקי ,דוד
מעיני ,דוב
אלפסי ,יצחק
גורן ,שלמה בן אברהם
ניטו ,דוד בן פינחס
מקלנבורג ,יעקב צבי בן גמליאל
אלמולי ,שלמה בן יעקב
רימון ,יוסף צבי
ורטהיים ,אהרן
הלכות פסוקות מן הגניזה
אלפאסי ,יצחק בן יעקב (רי"ף)
אלפסי ,יצחק בן יעקב (רי"ף)
שטיינברג ,אברהם
ברופסקי ,דוד
משה בן מיימון (רמב"ם)
מירסקי ,דניאל
רוזנבלום ,נח ח.
הירש ,שמשון בן רפאל
פולין ,משה צבי בן אברהם נח
מרגליות ,ראובן בן משה
בניהו ,מאיר
מובשוביץ ,יוסף אליהו (עורך)
נתן בן יחיאל מרומא  -הלוי ,יוסף בן נפתלי הירץ
קובץ
פריימן ,אברהם חיים
אלפסי ,יצחק
שציפנסקי ,ישראל
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן

זוהר .זוהר חדש.
זהר חדש עם ניצוצי זהר
זובער ,יעקב ישראל
זכרון יעקב
הורוויץ ,צבי הלוי
זכרון צבי
אביטן ,חזן יהודה
זמרת יהודה  2 -כר'
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
חבש פאר
פדרבוש ,שמעון בן צבי הרש
חזון תורה וציון
חזקיה בן מנוח
חזקוני <מוה"ק>
נסים בן יעקב מקירואן
חיבור יפה מהישועה
סולוביצ'יק  -משה בן חיים  -סולוביצ'יק ,יוסף דוב הלוי בן משה
חידושי הגר"מ והגרי"ד
מאירי ,מנחם בן שלמה  -ברוידא ,שמחה זיסל
חידושי המאירי על מסכת עירובין  3 -כר'
נסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)
חידושי הר"ן <מוה"ק>  9 -כר'
יום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)
חידושי הריטב"א <מוה"ק>  26 -כר'
דינר ,יוסף צבי הלוי
חידושי הריצ"ד  4 -כר'
בן אדרת ,שלמה בן אברהם (רשב"א)
חידושי הרשב"א <מוה"ק>  19 -כר'
אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)
חידושי וביאורי הגר"א על הש"ס  3 -כר'
רנשבורג ,בצלאל בן יואל
חכמת בצלאל פתחי נדה
כר'עטר ,חיים בן משה
אבן,
חמשה חומשי תורה עם פירוש אור החיים <מוה"ק> 6 -
וויין ,דוב בערל
חקרי הלכה
הילביץ ,אלתר
חקרי זמנים  2 -כר'
זיידל ,משה
חקרי מקרא
לפין ,מנחם מנדל בן יהודה ליב
חשבון הנפש
שולזינגר ,אליהו
יד אליהו  6 -כר'
גרשוני ,אהרן אליהו בן ישראל גרשון
יהדות ברוסיה הסוביטית
עתונו של ר' יואל משה שאלאמאן
יהודה וירושלם
קצנלנבוגן ,מרדכי ליב (עריכה והערות)
יהושע שופטים עם פירוש רש"י
בת יהודה ,גאולה
יודע העתים
יהודה בן קלונימוס משפירא
יחוסי תנאים ואמוראים <מהדורת מימון>
שמעון הדרשן מפראנקפורט
ילקוט שמעוני <מוה"ק>  11 -כר'
אבן-עזרא ,אברהם בן מאיר
יסוד דקדוק הוא שפת יתר
מרגליות ,ראובן בן משה
יסוד המשנה ועריכתה
בן זמרא ,דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)
יקר תפארת
קובץ
ירושלים עיר הקודש והמקדש
אברמסון ,שרגא בן קלמן
כללי התלמוד בדברי הרמב"ן
אשתורי בן משה הפרחי
כפתור ופרח <פרחי ציון> מוסד הרב קוק
אשתורי בן משה הפרחי
כפתור ופרח
וילובסקי ,יעקב דוד
כרם רידב"ז
ספורנו ,עובדיה בן יעקב
כתבי רבי עובדיה ספורנו
בחיי בן אשר אבן חלאוה
כתבי רבינו בחיי  -כד הקמח ,שלחן של ארבע ,פרקי אבות
משה בן נחמן (רמב"ן)
כתבי רבינו משה בן נחמן (רמב"ן)  2 -כר'
משה בן מימון (רמב"ם)
כתבים רפואיים  4 -כר'
ברויאר ,מרדכי
כתר ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא
זווין ,שלמה יוסף בן אהרן מרדכי
לאור ההלכה
שלמה בן משה מחלמא
לב שלמה
עקביא ,אברהם אריה
לוח לששת אלפים שנה
שרייבר ,יום טוב ישראל פישל
ליקוטי אבידה
קובץ
לכבוד יום טוב
הילביץ ,אלתר בן מנחם הלוי
ללשונות הרמב"ם  -א
ליפשיץ ,יעקב הלוי (עריכה והערות)
לקט ראשונים על מסכת סוטה
לוצאטו ,משה חיים בן יעקב חי
לשון למודים
הורוויץ ,צבי הלוי
לתולדות הקהילות בפולין
אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)
מאורות הגר"א
פרשל ,טוביה
מאמרי טוביה
מבחר הפיוט והשירה
מבחר הפיוט והשירה של ימי הבינים

פרומקין ,ישראל דוב בן אלכסנדר סנדר
מבחר כתבי ישראל דב פרומקין
שטראשון ,מתתיהו בן שמואל
מבחר כתבים
גומפרץ ,יחיאל גדליהו בן אלחנן
מבטאי שפתנו
עראמה ,יצחק בן משה  -אבידור ,יובל (הערות)
מגילת אסתר עם פירוש עקדת יצחק
פסין ,אהרן יהושע
מדה כנגד מדה  3 -כר'
שפירא ,מלכה
מדין לרחמים
מסנות ,שמואל בן ניסים
מדרש בראשית זוטא
מדרש הגדול .מוסד הרב קוק.
מדרש הגדול <מוה"ק>  10 -כר'
זכריה בן שלמה ,הרופא
מדרש החפץ  2 -כר'
דוד בן אברהם הנגיד
מדרש רבי דוד הנגיד  2 -כר'
מירסקי ,אהרן בן יהושע יצחק (מלקט)
מדרש תנאים לבראשית
מהר"ץ חיות  -תולדות רבי צבי הירש חיות ומשנתו הרשקוביץ ,מאיר
פינס ,שלמה זלמן בן דוב
מוסר המקרא והתלמוד
שלזינגר ,אליהו בן אהרן צבי
מועדי קדשך
משה בן מיימון (רמב"ם)
מורה הנבוכים <מקור ותרגום>  3 -כר'
משה בן מימון (רמב"ם)
מורה הנבוכים <מוה"ק>
משה בן מימון (רמב"ם)
מורה נבוכים <מוה"ק>  4 -כר'
משה בן מימון (רמב"ם)  -מקובר ,דוד
מורה נבוכים לרמב"ם על התורה
רוזנפלד ,חיים מאיר אהרן הלוי
מורשת משה
מרגליות ,ראובן בן משה
מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו  -עוללות
כהנא ,יצחק זאב
מחקרים בספרות התשובות
תמר ,דוד
מחקרים בתולדות היהודים בארץ ישראל ובארצות המזרח
יעקבזון ,חיים מנחם בן ישראל
מי באר  -מסכת שבועות
סבר ,משה
מכלול המאמרים והפתגמים  2 -כר'
מרגליות ,ראובן בן משה
מלאכי עליון
משה בן מימון (רמב"ם)
מלות ההגיון
אברהם בן משה בן מימון
מלחמות השם
בן-נון ,אברהם
ממך אליך אברח
ממשנתם של חכמי פראג
ממשנתם של חכמי פראג  2 -כר'
פראגר ,משה בן שמואל יחזקאל
מן המצר קראתי
גליס ,יעקב
מנהגי ארץ ישראל
אבוהב ,יצחק בן אברהם (הראשון)
מנורת המאור <מוה"ק>
יהודה בן אלעזר (מבעלי התוספות)
מנחת יהודה  -א (בראשית)
ארנטרוי ,חנוך בן יונה הכהן
מנחת פתים <מוה"ק>  2 -כר'
ליהמן ,מנשה רפאל בן חיים
מסות ומסעות
לוצאטו ,משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)  -מקובר ,דוד
מסילת ישרים עם ביאורים ישרים
לוצאטו ,משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)  -הלחמי ,שמואל נחום
מסילת ישרים עם פירוש מסילות יהודה
קאנוביץ ,ישראל
מערכות האמוראים  3 -כר'
קאנוביץ ,ישראל
מערכות תנאים  12 -כר'
לב ,זאב בן נחום הלוי
מערכי לב
שוחטמן ,אליאב
מעשה הבא בעבירה
יששכר דוב בר בן תנחום  -מובשוביץ ,יוסף אליהו הלוי
מעשה רב <מוה"ק>
אברמסון ,שרגא
מפי בעלי לשונות
סעדיה בן יוסף גאון
מפירושי רב סעדיה למקרא
משה בן מימון (רמב"ם)
מפניני הרמב"ם <באנגלית>  2 -כר'
מונזון ,מנחם מנדל (עורך)
מפניני הרמב"ם  2 -כר'
ווילנאי ,זאב בן אברהם
מצבות קודש בארץ ישראל
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
מצות ראיה
הימן ,דוב
מקורות ילקוט שמעוני  2 -כר'
מרגליות ,ראובן בן משה
מרגליות הים
שלמה בן משה מחלמא
מרכבת המשנה על התורה
יוסף ,עובדיה בן יעקב
משא עובדיה
לייטר ,משה
משברי ים

רפאל ,שילה בן יצחק
משכן שילה
גירונדי ,יונה בן אברהם
משלי עם פירוש רבינו יונה
משה בן מיימון (רמב"ם)
משנה עם פירוש הרמב"ם <עם המקור בערבית>  7 -כר'
משה בן מימון (רמב"ם)
משנה עם פירוש הרמב"ם <ר"י קאפח>  6 -כר'
משה בן מימון (רמב"ם)
משנה תורה <צילום דפוס רומי ר"מ>
משה בן מימון (רמב"ם)
משנה תורה <רמב"ם לעם>  19 -כר'
רבינוביץ ,אליעזר
משנת אליעזר
הורוויץ ,יצחק הלוי
משנת הלוי
יעקובוביץ ,ישראל
משנת השר
שור ,יעקב
משנת יעקב
קצנלנבוגן ,מרדכי ליב (עורך)
משנת ראובן <פירושי הראשונים על מסכת אבות>  2 -כר'
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
משפט כהן
עוזיאל ,בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאל
משפטי עזיאל  -אה"ע תנינא
נביאים וכתובים עם פירוש אור החיים הערוך והמבואראבן-עטר ,חיים בן משה
ווייסבלום ,אלימלך בן אליעזר ליפמאן
נועם אלימלך  2 -כר'
ברויאר ,יצחק בן שלמה זלמן
נחליאל <מהדורה חדשה>
ברויאר ,יצחק בן שלמה זלמן
נחליאל
טראני ,ישעיה בן מאלי (רי"ד)
נימוקי חומש לרבינו ישעיה
מרגליות ,ראובן בן משה
ניצוצי אור
פרנקל ,ירחמיאל
נר אהרן  2 -כר'
מרגליות ,ראובן בן משה
נר למאור
רבינוביץ תאומים ,אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)
סדר אליהו
גולדשמידט ,דניאל בן שלמה
סדר הסליחות כמנהג ליטא
גולדשמידט ,דניאל בן שלמה
סדר הסליחות כמנהג פולין
גולדשמיט ,דניאל בן שלמה (ביאור)
סדר הקינות לתשעה באב <מבואר>
עמרם בן ששנא גאון
סדר רב עמרם גאון <מוה"ק>
לאנדא ,אברהם בן רפאל
סידור תפילה צלותא דאברהם
הירש ,שמשון בן רפאל
סידור תפילות ישראל עם פירוש הרש"ר הירש
אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)
סידור תפילת אליהו
נחמן בן שמחה מברסלב  -יערי ,יהודה
סיפורי מעשיות משנים קדמוניות
גרשום בן יהודה (מאור הגולה)
סליחות ופזמונים <רבינו גרשום מאור הגולה>
אבן-עזרא ,אברהם בן מאיר
ספר איוב עם פירושי אבן עזרא
ספר הבהיר .תשי"א
ספר הבהיר
אהרן בן רבי יוסף הכהן (מבעלי התוספות)
ספר הג"ן  -פירוש לחמישה חומשי תורה
אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)
ספר הגר"א  2 -כר'
זוהר .ת"ש .ירושלים
ספר הזהר <ניצוצי זהר>  3 -כר'
וויטאל ,חיים בן יוסף
ספר החזיונות
אזולאי ,חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה
ספר החיד"א
אהרן הלוי ,מברצלונה (מיוחס לו)
ספר החינוך <מוה"ק>
משה בן מימון (רמב"ם)  -כהן ,יעקב  -קצנלבוגן ,משה חיים
ספר המדע לרמב"ם
לוצאטו ,משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)
ספר המליצה
אברהם בן נתן הירחי
ספר המנהיג <מוה"ק>  2 -כר'
מנוח בן יעקב מנארבונה
ספר המנוחה
משה בן מימון (רמב"ם)
ספר המצות <הערות ר' חיים העליר>
ספר המצות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן <מוה"ק> שעוועל ,חיים דוב (ביאורים ומפתחות)
משה בן מימון (רמב"ם)  -קאפח ,יוסף בן דוד
ספר המצות לרמב"ם עם המקור הערבי ותרגום לעברית
כהנא ,יצחק זאב בן משה
ספר העגונות
איגר ,שלמה בן עקיבא
ספר העיקרים ביאורים בעיקרי ההלכות  2 -כר'
טוקאצינסקי ,יחיאל מיכל בן אהרן
ספר השמיטה
מובשוביץ ,יוסף אליהו הלוי
ספר זכרון להגאון רבי שילה רפאל זצ"ל
יהודה בן שמואל החסיד  -מרגליות ,ראובן
ספר חסידים <מקור חסד>
אבן-עזרא ,אברהם בן מאיר
ספר מאזנים
שכטר ,יעקב בן אברהם
ספר משלי בדברי חז" ל עם ביאור דברי יעקב

אבן-עזרא ,אברהם בן מאיר
ספר צחות <מהדורה חדשה>
גודמן ,מרדכי שאול (ביאורים והערות)
ספר קהלת עם פירושי אבן עזרא
שמואל מרושיאה
ספר רושיינא  4 -כר'
ספר זכרון
ספר רפאל
הירש ,שמשון בן רפאל
ספר תהלים עם פירוש רש"ר הירש
רבינוביץ ,נתן דוד
ספרא וסייפא
אשכנזי ,משה דוד אברהם טרויש
ספרי עם פירוש תולדות אדם  2 -כר'
?#NAME
ספרים באנגלית  4 -כר'
?#NAME
ספרים באנגלית  4 -כר'
קראקובסקי ,מנחם בן צבי הירש
עבודת המלך <מוה"ק>
קרמר ,ישי
עבודת הנפש
אבן-אדרת ,שלמה בן אברהם (רשב"א)  -צמבליסט ,חיים גדליה
עבודת הקודש עם ביאור עבודת עבודה  2 -כר'
ריינס ,יצחק יעקב בן שלמה נפתלי
עדות ביעקב  -שו"ת
מונק ,אליהו
עולם התפילות  2 -כר'
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
עזרת כהן
אפנשטיין ,שמעון
עיון וחקר
מקלנבורג ,יעקב צבי בן גמליאל
עיון תפילה
ליפשיץ ,אברהם
עיונים בביאור על התורה לרבינו בחיי בן אשר
ארנטרוי ,חנוך הכהן
עיונים בדברי חז"ל ובלשונם
וויין ,דוב בערל
עיונים במסכתות התלמוד  2 -כר'
פרבשטין ,משה מרדכי
עין הדעת
רפאל ,יצחק
על חסידות וחסידים
אברמסון ,שרגא בן קלמן
עניינות בספרות הגאונים
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
עץ הדר
חזן ,יעקב
עץ חיים  3 -כר'
אפשטיין ,יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי
ערוך השלחן העתיד  8 -כר'
לאמפרונטי ,יצחק רפאל חזקיה בן שמואל
פחד יצחק <מוה"ק>  5 -כר'
חננאל בן חושיאל
פירוש הר"ח מסכת בבא מציעא
שמואל בן חפני גאון
פירוש התורה לרב שמואל בן חפני גאון
אבולעפיאעזרא ,אברהם בן מאיר
אבן-
פירוש ספר יצירה אלמוני מיסודו של רבי אברהם
חננאל בן שמואל
פירוש על הרי"ף
קרא ,יוסף בן שמעון
פירוש רבי יוסף קרא לספר איוב
חננאל בן חושיאל  -שעוועל ,חיים דוב
פירוש רבינו חננאל  -סוטה
חננאל בן חושיאל
פירוש רבינו חננאל  2 -כר'
מיוחס בן אליהו
פירוש רבינו מיוחס  2 -כר'
שמואל בן מאיר (רשב"ם)
פירוש רשב"ם הקצר לפרק חזקת הבתים
חיון ,יוסף בן אברהם
פירוש תהלים לרבנו יוסף חיון
מובשוביץ ,יוסף אליהו הלוי (עורך)
פירושי גאוני ליטא  -הגדה של פסח
הופמן ,דוד צבי
פירושי הרב דוד צבי הופמן  3 -כר'
פלורסהיים ,יואל (עורך)
פירושי הרמב"ן לירושלמי  6 -כר'
שעוועל ,חיים דוב
פירושי הרמב"ן על נביאים וכתובים
נתן בן יוסף
פירושי הרנב"י
אבן-עזרא ,אברהם בן מאיר
פירושי התורה לראב"ע  3 -כר'
לוי בן גרשון (רלב"ג)
פירושי התורה לרלב"ג  5 -כר'
משה בן נחמן (רמב"ן)
פירושי התורה לרמב"ן <מוה"ק>  2 -כר'
מובשוביץ ,יוסף אליהו הלוי (עורך)
פירושי וליקוטי הגר"א על הגדה של פסח
סעדיה בן יוסף גאון  -יהודה רצהבי
פירושי רב סעדיה גאון לספר שמות
קמחי ,דוד בן יוסף (רד"ק)
פירושי רבי דוד קמחי (רד"ק) על התורה
יוסף בכור שור
פירושי רבי יוסף בכור שור על התורה
קרא ,יוסף בן שמעון
פירושי רבי יוסף קרא לנביאים ראשונים
אליהו מנחם בן משה מלונדריש
פירושי רבינו אליהו מלונדריש ופסקיו
חננאל בן חושיאל
פירושי רבינו חננאל על התורה
סעדיה בן יוסף גאון
פירושי רבינו סעדיה גאון על התורה

לוי בן גרשום (רלב"ג)
פירושי רלב"ג  4 -כר'
שלמה בן יצחק (רש"י)  -שעוועל ,חיים דב
פירושי רש"י על התורה
מרגליות ,ראובן בן משה
פנינים ומרגליות
אונא ,אביגדור
פנקס התקנות והרישומים
פרידמאן ,דוד בן שמואל
פסקי הלכות <יד דוד>  -ג
בן אדרת ,שלמה בן אברהם (רשב"א)
פסקי חלה לרשב"א עם ביאור קדושת לחם
אליהו מנחם בן משה מלונדריש
פסקי רבנו אליהו לסדר זרעים
ליפשיץ ,יעקב הלוי (עריכה והערות)
פסקי תוספות על מסכת סוטה
הרצוג ,יצחק אייזיק הלוי
פסקים וכתבים  9 -כר'
כהנא ,דוד
פרקים בתולדות היהודים בפולין
פוגלמן ,מרדכי בן מנחם נחום
פרשת מרדכי
מקורות וביאורים לשלחן ערוך
פתח השלחן
אינפלד ,צבי
צוהר לבראשית  2 -כר'
לייטר ,נתן נטע
ציון לנפש חיה  -שו"ת
ברויאר ,יצחק
ציוני דרך
רוזין ,יוסף בן אפרים פישל
צפנת פענח <על הרמב"ם>  3 -כר'
בן יעקב ,אברהם
קברים קדושים בבבל
קופרמן ,יהודה
קדושת פשוטו של מקרא  2 -כר'
מובשוביץ ,יוסף אליהו (עורך)
קובץ הרמב"ם
מובשוביץ ,יוסף אליהו (עורך)
קובץ מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות
וויינשטוק ,דוד פתחיה בן גרשון
קול דוד תניינא
סופינו ,אליעזר בן יעקב
קונטריס על ענין שבת החתונה
גאנצפריד ,שלמה בן יוסף
קיצור שלחן ערוך (מנוקד)
שלמה בן יוסף  -שפירא ,בנימין זאב
גאנצפריד,הסופר
קסת הסופר <עם דברי משנה ברורה>  -גליוני הסופר  -יריעות
מארכוס ,אהרן בן מאיר
קסת הסופר <מוה"ק>  -א
ספר קהילה
קראקא  -ספר קראקא
לרנר ,ישראל
קרן ישראל  -חולין
שורין ,אהרן בן ציון
קשת גבורים  5 -כר'
ברל ,חיים יהודה
ר' יצחק אייזיק מקאמרנא
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
ראש מילין <מוה"ק>
ורשנר ,נעם
ראשית הנזר
ברל ,חיים יהודה
רבי אברהם יהושע השיל הרב מאפטא
תרשיש ,א"ז
רבי ברוך הלוי אפשטיין
קמלהאר ,משה
רבי דוב בר מייזלש
תא שמע ,ישראל
רבי זרחיה בעל המאור ובני חוגו
קלאר ,מנחם בנימין בן שלמה
רבי חיים אבן עטר
זימר ,אריק (יצחק)
רבי חיים ב"ר בצלאל מפרידברג
מויאל ,אלי
רבי יעקב ששפורטש
הרשמאן ,אברהם משה בן יהודה אליעזר
רבי יצחק בר ששת
שחראי ,אלתר יעקב בן יצחק זאב
רבי עקיבא יוסף שלזינגר
אפרים ,מקלעה חמאד  -שציפנסקי ,ישראל
רבינו אפרים
בחיי בן אשר אבן חלאוה
רבינו בחיי על התורה <מוה"ק>  3 -כר'
שעוועל ,חיים דוב
רבנו משה בן נחמן  -תולדות חייו ,זמנו וחיבוריו
לרנר ,ישראל דב
רבנו עובדיה מברטנורא
הורוויץ ,מרדכי הלוי
רבני פרנקפורט
רבינוביץ ,אהרן
רינת האמונה
אחאי משבחא גאון  -ברלין ,נפתלי צבי יהודה
שאילתות דרב אחאי גאון <העמק שאלה>  3 -כר'
אונטרמן ,איסר יהודה בן אליהו
שבט מיהודה
וקסמן ,ניסן
שבילי ניסן
ענגיל ,יוסף בן יהודה
שבעים פנים לתורה
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
שבת הארץ
וילובסקי ,יעקב דוד
שו"ת בית רידב"ז
יום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)
שו"ת הריטב"א

מוהליבר ,שמואל
שו"ת מהר"ש מוהליבר
יעקב הלוי ממארוויש  -מרגליות ,ראובן
שו"ת מן השמים <עם הערות הגר"ר מרגליות>
איגר ,שלמה
שו"ת רבי שלמה איגר  2 -כר'
וילובסקי ,יעקב דוד
שו"ת רידב"ז
בישקוביץ ,יהושע הכהן
שובה ישראל
שטיגל ,מאיר בן מתתיהו זאב
שומר אמת  -או"ח
ישראלי ,שאול בן בנימין
שיח שאול  -לימים הנוראים
אשכנזי ,בצלאל בן אברהם
שיטה מקובצת <מוה"ק>  9 -כר'
סולוביצ'יק ,יוסף דוב הלוי
שיעורי הגרי"ד  3 -כר'
ראשי ישיבות ליטא (פורמן ,אברהם  -עורך)
שיעורי ראשי ישיבות ליטא
שיעורי רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ  -נשים ,נזיקין שקופ ,שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהן
האברמאן ,אברהם מאיר בן אורי פייבל
שירי היחוד והכבוד
ארנטרוי ,חנוך הכהן
שירי המנחה
דונש בן לבראט הלוי
שירים  -דונש בן לבראט
שימל ,מנחם בן אברהם
שלמי מנחם  -הלכות שכנים ושכירות פועלים
גוטל ,נריה משה
שלמי שמחה
ברוידא ,שמחה זיסל
שם דרך  2 -כר'
סטרליץ ,שמעון
שם משמעון
מרגליות ,ראובן בן משה
שם עולם
קצנלנבוגן ,מרדכי ליב (עורך)
שמואל עם פירוש רש"י <מוה"ק>
משה בן מימון (רמב"ם)
שמונה פרקים לרמב"ם
כהנא ,יצחק זאב בן משה
שמיטת כספים
ליטבסקי ,אליעזר שלום
שמעתי מרבי  2 -כר'
גרנטשטין ,יחיאל
שמש בענן
סולוביצ'יק ,יוסף דב בן משה הלוי
שעורים לזכר אבא מרי ז"ל  2 -כר'
רבפוגל ,משה מאיר
שערי בריאות הגוף והנפש לפי הרמב"ם
חזות ,יחיאל בן עמרם
שערי הלכה  2 -כר'
מרגליות ,ראובן בן משה
שערי זהר
ישראלי ,שאול בן בנימין
שערי שאול  3 -כר'
רז ,ראובן
שערים לשערי יושר
שינפלד ,נחמיה בן משה חיים
שפתי דעת  3 -כר'
אלמולי ,שלמה
שקל הקודש
כתב עת לחקר הציונות הדתית
שרגאי  -ג
מימון ,יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהן
שרי המאה  6 -כר'
אליקים בן משולם משפירא
שרידים מפירוש הר"א על תענית
ברלינר ,אברהם בן צבי הירש
ששה חדשים באיטליה
קראסילשצ'יקוב ,יצחק אייזיק בן דוב בר
תבונה  -א-ב
הירש ,שמשון בן רפאל
תהלים <רש"ר הירש>
קמחי ,דוד בן יוסף (רד"ק)
תהלים עם הפירוש השלם לרד"ק
מימון ,יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהן
תולדות הגר"א
שטראוס-אשתור ,אליהו בן אברהם ליב
תולדות היהודים במצרים וסוריה  -ג
יצחק בן שניאור מאיוורא
תוספות איוורא  -סוטה
אשר בן יחיאל (רא"ש)
תוספות הרא"ש <מוה"ק>  17 -כר'
טראני ,ישעיה בן מאלי (רי"ד)
תוספות רי"ד <מוה"ק>  4 -כר'
ענבל ,יהושע
תורה שבעל פה
פיש ,נפתלי צבי
תורות בית דינוב  3 -כר'
קארלין ,אריה בן ישראל אליעזר הלוי
תורת אבן העזר
הרצוג ,יצחק אייזיק הלוי
תורת האהל
אבן-אדרת ,שלמה בן אברהם (רשב"א)
תורת הבית הארוך והקצר  3 -כר'
אלפסי ,יצחק
תורת החסידות  4 -כר'
אריאלי ,אביגדור (עורך)
תורת הראשונים  6 -כר'
שימל ,חיים
תורת חז"ל תורה מן השמים
איסרלש ,משה בן ישראל (רמ"א)
תורת חטאת <מוה"ק>

תורת חיים <חמשה חומשי תורה>  7 -כר'
תורת חיים <נ"ך>  2 -כר'
תורת חיים  4 -כר'
תנ"ך <עפ"י כתר ארם צובא .מהדורת ברויאר>
תנ"ך עם פירוש דעת מקרא <באנגלית>  -משלי
תניא רבתי <מהדורת מוסד הרב קוק>
תקון מדות הנפש
תקוני הזהר עם ניצוצי זהר
תקופת הגאונים וספרותה
תשובות הגאונים גרש ירחים  2 -כר'
תשובות הרשב"א <מוה"ק>  4 -כר'
תשובות ופירושי רב שרירא גאון  2 -כר'
תשובות ופסקים לראב"ד
תשובות פסקים ומנהגים  4 -כר'
תשובות רב שר שלום גאון
תשובות רבי מיימון
תשובות רבינו משה בן נחמן

מקראות גדולות
מקראות גדולות
פירושי הראשונים
ברויאר מרדכי (מגיה)
פירוש דעת מקרא
עניו ,יחיאל בן יקותיאל
אבן-גבירול ,שלמה בן יהודה
מרגליות ,ראובן בן משה
אסף ,שמחה בן יהודה זאב
תשובות הגאונים
אבן-אדרת ,שלמה בן אברהם (רשב"א)
רבינוביץ ,נתן דוד (מהדיר)
אברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)
מאיר בן ברוך מרוטנבורג
שר שלום גאון
מימון בן יוסף
משה בן נחמן (רמב"ן)

ף דוב הלוי בן משה

לחמי ,שמואל נחום

בוגן ,משה חיים

מבליסט ,חיים גדליה

