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אבותינו ירושליםתשכ"וילין, יצחק יעקב, בן צבי הירש470

אביי ורבא ירושליםתשכ"המימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהן471

אבן עזרא <מוה"ק> - 3 כר' ירושליםתשל"ואבן-עזרא, אברהם בן מאיר472

אגרות הרמב"ם <מקור ותרגום> ירושליםתשנ"דמשה בן מיימון (רמב"ם) - קאפח, יוסף בן דוד (מתרגם)473

אגרות צפון ירושלים תשל"והירש, שמשון בן רפאל474

אגרות רבי יצחק אייזיק הלוי ירושליםתשל"בהלוי, יצחק אייזיק בן אליהו - רייכל, אשר475

אגרת בעלי חיים ירושלים תש"טקלונימוס בן קלונימוס476

אגרת המופת ירושלים תשע"חאבן-ג'אמע, שמואל בן יעקב477

אגרת הנחמה <מוה"ק> ירושלים תשס"חמימון בן יוסף478

אדמו"רים שנספו בשואה ירושליםתשכ"טאונגר, מנשה479

אדרת אליהו - 2 כר' ירושליםתשמ"דגוטמאכר, אליהו בן שלמה480

אוסף כתביו של דב זלוטניק (באנגלית) ירושלים תשע"הזלוטניק, דב481

אוצר האגדה - 3 כר' ירושלים תשי"ד - תשט"וגרוס, משה דוד בן שמואל482

אוצר התורה - 4 כר' ירושליםתשע"גשלזינגר, אליהו בן אהרן צבי483

אוצר התרגום ירושלים תרצ"ג-ת"שקוסובסקי, חיים יהושע בן-ציון בן אברהם אבלי484

אורות הרמב"ם ירושליםתשס"גוילמן, פינחס הכהן485

אורח משפט ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן486

אורחות משפט ירושליםתשס"דאושינסקי, יצחק צבי487

אחידות ושוני במלאכות שבת ירושלים תשע"זנחשון, אברהם (קופרמן)488

אטלס דעת מקרא - 2 כר' אליצור, יהודה - קיל, יהודה489

אישים שהכרתי ירושליםתש"לזיידמן, הלל490

איתן אריה ירושליםתשל"וראזען, אברהם ליב491

אלה הם מועדי - 3 כר' ירושליםתשס"חשלזינגר, אליהו בן אהרן צבי492

אני מאמין ירושליםתשס"ואליאב, מרדכי493

אנציקלופדיה לחסידות - 3 כר' ירושליםתשמ"ואלפסי, יצחק494

אעברה נא ירושלים תשע"המנוביץ-מעיני, רבקה495

ארץ חמדה - 2 כר' ירושליםחש"דישראלי, שאול בן בנימין496

ארץ ישראל בספרות התשובות - 3 כר' ירושליםתשכ"זשציפאנסקי, ישראל497

ארשת - ג ירושלים תשי"ט - ארשת498

אתקינו סעודתא ירושליםתשע"בשלזינגר, אליהו בן אהרן צבי499

באר השר ירושלים תשע"והירש, שמשון בן רפאל - בראור יצחק500

בחגוי הסלע - 3 כר' ירושליםתשע"זפרשל, חגי בן טוביה501

ביאור הגר"א <ברכת אליהו> - 3 כר' ירושליםתשכ"חאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - רקובר, ברוך (מפרש)502

ביאור הגר"א <באר אליהו> - הלכות דיינים ירושליםתשס"בקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן503

ביאור הגר"א לנ"ך - 6 כר' ירושליםתשע"גאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)504

ביאור ספורנו על התורה ירושליםתשס"זספורנו, עובדיה בן יעקב505
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ביאורי החסידות לנ"ך - 2 כר' ירושליםתש"סחסידה, ישראל יצחק בן מנחם זאב506

ביאורי החסידות לש"ס ירושליםתשל"החסידה, ישראל יצחק בן מנחם זאב507

בירור מושגים ירושליםתשל"חלב, זאב508

בית אפרים - 2 כר' ירושליםתשל"ומרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנוש509

בית הבחירה - ב"ק ירושלים תש"ימאירי, מנחם בן שלמה510

בית התלמוד - 8 כר' ירושליםתשכ"חקובץ כולל אברכים בית התלמוד511

בית מרדכי - שו"ת ומחקרים בהלכה ירושליםתשל"אפוגלמן, מרדכי בן מנחם נחום512

במיצר ירושליםתשל"אקיסעלגאף, זלמן נתן513

במעיני חסידות איזביצא -ראדזין ירושליםתש"משרגאי, שלמה זלמן514

במצודה הפרוסה ירושליםתשכ"בגרשוני, בן ציון515

במרכזים ובתפוצות בתקופת הגאונים ירושליםתשכ"האברמסון, שרגא בן קלמן516

בנין עולם - שו"ת ירושליםתשמ"חחבר, יצחק איזיק בן יעקב517

בעל המאור עם השגות הראב"ד 'כתוב שם' - ר"ה,  ירושליםתשס"גזרחיה בן יצחק הלוי גירונדי (רז"ה)518

בעלי הנפש לראב"ד בצירוף סלע המחלקות לרז"ה ירושלים תשס"זאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)519

בעלי תוספות על התורה ירושליםתשל"הבעלי התוספות520

בעקבות היראה ירושלים תשמ"חקפלן, אברהם אליהו בן אברהם אליהו521

בשבילי מוסר ירושליםתשכ"זבן אמוזג, אליהו בן אברהם522

בשערי ספר ירושליםתשכ"זבן מנחם, נפתלי523

בתי הכנסיות בארץ-ישראל ירושליםJerusalתש"ופינקרפלד, יעקב בן יואל524

בתי כנסת בפולין וחורבנם ירושלים תש"ךדוידוביץ, דוד בן יוסף525

גאולת אברהם ירושלים תשע"זאברהם בן אליהו מווילנא526

גנוזות רש"י ירושליםתשל"טסגל, יוסף בן ירחמאל527

גנזי משנה ירושליםתש"לכץ, אברהם יצחק בן ראובן528

דברי דוד - 2 כר' ירושליםתשל"חדוד בן שמואל הלוי529

דברי יוסף - 2 כר' ירושליםתשנ"חקאנוויץ, יוסף בן אליה חיים530

דברי מלכיאל - 3 כר' ירושליםתשל"וטננבוים, מלכיאל צבי בן יונה הלוי531

דגל ראובן - ג ירושליםתשכ"גכ"ץ, ראובן בן שמעון הכהן532

דודי נתן - 2 כר' ירושליםתשע"בסגל, נתן דוד בן מאיר אריה533

דין השיר ירושליםתשנ"דמירסקי, אהרן534

דם ודמע בגיטו לודז' ירושליםתשנ"דהארצשטארק, זושא535

דמויות ואירועים היסטורים יורשליםתשמ"חלוין, יצחק בן אהרן536

דעת כהן ירושלים תשנ"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן537

דעת עזרא <על פירוש ראב"ע> - 4 כר' ירושליםתשע"אשינפלד, נחמיה בן משה חיים538

דרישת ציון ירושליםתשס"בקאלישר, צבי הירש בן שלמה539

דרשות בית דוד ירושלים תשע"הרובין, דוד טבל בן משה540

דרשות הר"ן השלם מנוקד ירושליםתשע"ונסים בן ראובן גירונדי (הר"ן) - קצנלנבוגן, מרדכי ליב541
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דרשות הר"ן השלם עם פירוש בארות משה ירושליםתשס"טנסים בן ראובן גירונדי (הר"ן) - קצנלנבוגן, מרדכי ליב542

דרשות נחלת דוד ירושלים תשע"הרובין, דוד טבל בן משה543

הבית השני בתפארתו ירושליםתשנ"ואייבשיץ, אלחנן544

הגדה של פסח <יד מצרים> ירושליםתשע"בחבר, יצחק אייזיק545

הגדה של פסח <מדה כנגד מדה> ירושלים תשע"זפסין, אהרן יהושע546

הגדה של פסח <מדה כנגד מדה> (בתרגום  ירושלים תשע"זפסין, אהרן יהושע547

הגדה של פסח <שירת מרים> - הגדה ממקורה ירושליםתשע"ארימון, יוסף צבי548

הגדה של פסח עם ביאור תולדות אדם <מהדורה  ירושלים תשע"חדנציג, אברהם בן יחיאל מיכל549

הגדה של פסח עם פירוש זבח פסח ירושליםתשס"זאברבנאל, יצחק בן יהודה550

הגדה של פסח עם תורת הראשונים ירושלים תשע"האריאלי, אביגדור551

הגיוני הלכה ירושליםתשמ"טמירסקי, יצחק552

הדפוס העברי בקרימונה ירושליםתשל"אבניהו, מאיר553

הדקדוק כיסוד בהלכה ירושליםתשל"גילין, יצחק יעקב554

הדר איתמר ירושליםתשל"ברבינוביץ, נחום אליעזר בן איתמר555

הדרת קודש ירושליםתשע"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - קמינצקי, דוד556

ההר הטוב ירושליםתשע"המעיני, דוב557

החוזה מלובלין ירושליםתשס"ואלפסי, יצחק558

הירושלמי המפורש - ברכות ירושליםתשכ"אגורן, שלמה בן אברהם559

הכוזרי השני מטה דן ירושליםתשי"חניטו, דוד בן פינחס560

הכתב והקבלה <מוה"ק> - 2 כר' ירושלים תשע"המקלנבורג, יעקב צבי בן גמליאל561

הליכות שבא ירושלים תש"האלמולי, שלמה בן יעקב562

הלכה ממקורה ירושליםתשע"ארימון, יוסף צבי563

הלכות והליכות בחסידות ירושליםתשס"גורטהיים, אהרן564

הלכות פסוקות השלם - 3 כר' ירושלים תשע"ויהודאי בן נחמן גאון565

הלכות פסוקות מן הגניזה ירושליםתשע"דהלכות פסוקות מן הגניזה566

הלכות רב אלפס <מוה"ק> - 3 כר' ירושליםתשכ"טאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)567

הלכות רב אלפס - מסכת עבודה זרה ירושליםתש"לאלפסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)568

הלכות רופאים ורפואה ירושליםתשל"חשטיינברג, אברהם569

הלכות תפילה ירושליםתשע"דברופסקי, דוד570

הלכות תשובה לרמב"ם <מוה"ק> ירושליםתשע"ומשה בן מיימון (רמב"ם)571

המדרש לאור השפת אמת הפרי צדיק והשם  ירושלים תשע"חרז, ראובן572

המית הלב ירושליםתשע"אמירסקי, דניאל573

המלבי"ם ירושליםתשמ"חרוזנבלום, נח ח.574

המצוות כסמלים ירושליםתשמ"דהירש, שמשון בן רפאל575

המצפה על הרמב"ם - 3 כר' ירושליםתשס"הפולין, משה צבי בן אברהם נח576

המקרא והמסורה ירושליםתשמ"טמרגליות, ראובן בן משה577
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הסכמה ורשות בדפוסי ויניציאה ירושליםתשל"אבניהו, מאיר578

הספר - 2 כר' ירושליםתשס"חמובשוביץ, יוסף אליהו (עורך)579

הערוך <יקר הערך> - שבת ירושליםתשי"טנתן בן יחיאל מרומא - הלוי, יוסף בן נפתלי הירץ580

הקהל ירושלים תשל"גקובץ581

הרא"ש - רבנו אשר ב"ר יחיאל וצאצאיו ירושליםתשמ"ופריימן, אברהם חיים582

הרבי מקוצק ירושליםתשע"גאלפסי, יצחק583

התקנות בישראל - 4 כר' ירושליםתשס"דשציפנסקי, ישראל584

ופקדת נוך ירושלים תשע"חאברהמוב, ארז585

זבחי ראיה ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן586

זהר חדש עם ניצוצי זהר ירושלים תשס"חזוהר. זוהר חדש.587

זכרון יעקב ירושליםתשל"הזובער, יעקב ישראל588

זכרון צבי ירושליםתשל"גהורוויץ, צבי הלוי589

זמרת יהודה - 2 כר' ירושליםתשס"טאביטן, חזן יהודה590

חבש פאר ירושלים תשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן591

חומש עם ביאור כל אתין שבתורה - 2 כר' ירושלים תשע"חפסין, אהרן יהושע592

חזון תורה וציון ירושלים תש"ךפדרבוש, שמעון בן צבי הרש593

חזקוני <מוה"ק> ירושליםתשמ"אחזקיה בן מנוח594

חיבור התשובה <מוסד הרב קוק> ירושלים תשע"חמאירי, מנחם בן שלמה595

חיבור יפה מהישועה ירושלים תשי"דנסים בן יעקב מקירואן596

חידושי הגר"מ והגרי"ד ירושליםתשע"דסולובייצ'יק - משה בן חיים - סולובייצ'יק, יוסף דוב הלוי 597

חידושי המאירי על מסכת  עירובין - 3 כר' ירושליםתשמ"חמאירי, מנחם בן שלמה - ברוידא, שמחה זיסל598

חידושי הר"ן <מוה"ק> - 9 כר' ירושליםתשס"טנסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)599

חידושי הריטב"א <מוה"ק> - 26 כר' ירושליםתשס"היום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)600

חידושי הריצ"ד - 4 כר' ירושליםתשמ"אדינר, יוסף צבי הלוי601

חידושי הרשב"א <מוה"ק> - 19 כר' ירושליםתשכ"ובן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)602

חידושי וביאורי הגר"א על הש"ס - 4 כר' ירושליםתש"עאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)603

חכמת בצלאל פתחי נדה ירושליםתשל"זרנשבורג, בצלאל בן יואל604

חמשה חומשי תורה עם פירוש אור החיים  ירושליםתשס"חאבן, עטר, חיים בן משה605

חקרי הלכה ירושליםתשל"זוויין, דוב בערל606

חקרי זמנים - 2 כר' ירושליםתשל"זהילביץ, אלתר607

חקרי מקרא זיידל, משה608

חשבון הנפש ירושלים תשע"ולפין, מנחם מנדל בן יהודה ליב609

יד אליהו - 6 כר' ירושליםתשל"טשולזינגר, אליהו610

יהדות ברוסיה הסוביטית ירושליםתשכ"אגרשוני, אהרן אליהו בן ישראל גרשון611

יהדות ליטא ירושלים תשי"טליטא. יהדות ליטא612

יהודה וירושלם ירושלים תשט"ועתונו של ר' יואל משה שאלאמאן613



רשימת ספרים

מוסד הרב קוק בני תורה 17|לפי חתך:

5

מקום הדפסהשנת הדפסהשם המחברשם הספר

עמוד מס'

יהושע שופטים עם פירוש רש"י ירושליםתשמ"זקצנלנבוגן, מרדכי ליב (עריכה והערות)614

יודע העתים ירושליםתשס"ובת יהודה, גאולה615

יחוסי תנאים ואמוראים <מהדורת מימון> ירושליםתשכ"גיהודה בן קלונימוס משפירא616

ילקוט שמעוני <מוה"ק> - 11 כר' ירושליםתשל"גשמעון הדרשן מפראנקפורט617

יסוד דקדוק הוא שפת יתר ירושליםתשמ"האבן-עזרא, אברהם בן מאיר618

יסוד המשנה ועריכתה ירושליםתש"ןמרגליות, ראובן בן משה619

יקר תפארת ירושלים תש"הבן זמרא, דוד בן שלמה אבי (רדב"ז)620

ירושלים עיר הקודש והמקדש ירושליםתשל"זקובץ621

כללי התלמוד בדברי הרמב"ן ירושליםתשל"אאברמסון, שרגא בן קלמן622

כפתור ופרח <פרחי ציון> מוסד הרב קוק ירושלים תשמ"ואשתורי בן משה הפרחי623

כפתור ופרח ירושלים תש"ואשתורי בן משה הפרחי624

כרם רידב"ז ירושליםתשנ"הוילובסקי, יעקב דוד625

כתבי רבי עובדיה ספורנו ירושליםתשמ"זספורנו, עובדיה בן יעקב626

כתבי רבינו בחיי - כד הקמח, שלחן של ארבע, פרקי  ירושליםתש"לבחיי בן אשר אבן חלאוה627

כתבי רבינו משה בן נחמן (רמב"ן) - 2 כר' ירושליםתשכ"גמשה בן נחמן (רמב"ן)628

כתבים רפואיים - 4 כר' ירושלים ת"ש-תש"במשה בן מימון (רמב"ם)629

כתר ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא ירושליםתשל"זברויאר, מרדכי630

לאור ההלכה ירושלים תש"וזווין, שלמה יוסף בן אהרן מרדכי631

לב שלמה ירושליםתשס"גשלמה בן משה מחלמא632

לוח לששת אלפים שנה ירושליםתשל"ועקביא, אברהם אריה633

ליקוטי אבידה ירושליםחש"דשרייבר, יום טוב ישראל פישל634

לכבוד יום טוב ירושלים תשט"זקובץ635

ללשונות הרמב"ם - א ירושלים תש"יהילביץ, אלתר בן מנחם הלוי636

לקט ראשונים על מסכת סוטה ירושליםתשס"חליפשיץ, יעקב הלוי (עריכה והערות)637

לשון למודים ירושלים תש"הלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי638

לתולדות הקהילות בפולין ירושליםתשל"חהורוויץ, צבי הלוי639

מאורות הגר"א ירושליםתשס"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)640

מאמרי טוביה - 3 כר' ירושלים תשע"ופרשל, טוביה641

מבחר הפיוט והשירה של ימי הבינים ירושליםתשכ"זמבחר הפיוט והשירה642

מבחר כתבי ישראל דב פרומקין ירושליםJerusalתשי"דפרומקין, ישראל דוב בן אלכסנדר סנדר643

מבחר כתבים ירושליםתשכ"טשטראשון, מתתיהו בן שמואל644

מבטאי שפתנו ירושלים תשי"גגומפרץ, יחיאל גדליהו בן אלחנן645

מגילת אסתר <עקדת יצחק, מחיר יין> ירושליםתשס"דעראמה, יצחק בן משה - איסרלש, משה בן ישראל 646

מגילת אסתר <מדה כנגד מדה> ירושלים תשע"זפסין, אהרן יהושע647

מגילת אסתר <מדה כנגד מדה> בתרגום אנגלית ירושלים תשע"זפסין, אהרן יהושע648

מדה כנגד מדה - 3 כר' ירושליםתשס"טפסין, אהרן יהושע649
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מדין לרחמים ירושליםתשכ"טשפירא, מלכה650

מדרש בראשית זוטא ירושליםתשכ"במסנות, שמואל בן ניסים651

מדרש הגדול <מוה"ק> - 10 כר' ירושליםתשנ"זמדרש הגדול. מוסד הרב קוק.652

מדרש החפץ - 2 כר' ירושליםתשנ"אזכריה בן שלמה, הרופא653

מדרש רבי דוד הנגיד - 2 כר' ירושליםתשכ"דדוד בן אברהם הנגיד654

מדרש תנאים לבראשית ירושליםתשס"אמירסקי, אהרן בן יהושע יצחק (מלקט)655

מהר"ץ חיות - תולדות רבי צבי הירש חיות ומשנתו ירושליםתשס"זהרשקוביץ, מאיר656

מוסר המקרא והתלמוד ירושלים תש"חפינס, שלמה זלמן בן דוב657

מועדי קדשך ירושליםתשע"בשלזינגר, אליהו בן אהרן צבי658

מורה הנבוכים <מקור ותרגום> - 3 כר' ירושליםתשל"במשה בן מיימון (רמב"ם)659

מורה הנבוכים <מוה"ק> ירושליםתשס"אמשה בן מימון (רמב"ם)660

מורה נבוכים <מוה"ק> - 4 כר' ירושלים תשס"המשה בן מימון (רמב"ם)661

מורה נבוכים לרמב"ם על התורה ירושליםתשס"המשה בן מימון (רמב"ם) - מקובר, דוד662

מורה נבוכים על התורה (באנגלית) ירושלים תשע"ומשה בן מיימון (רמב"ם)663

מורשת משה ירושליםתשכ"ארוזנפלד, חיים מאיר אהרן הלוי664

מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו - עוללות ירושליםתשמ"טמרגליות, ראובן בן משה665

מחקרים בספרות התשובות ירושליםתשל"גכהנא, יצחק זאב666

מחקרים בתולדות היהודים בארץ ישראל ובארצות  ירושליםתשמ"אתמר, דוד667

מי באר - מסכת שבועות ירושליםתשע"איעקבזון, חיים מנחם בן ישראל668

מכלול המאמרים והפתגמים - 2 כר' ירושליםתשכ"אסבר, משה669

מלאכי עליון ירושלים תשמ"חמרגליות, ראובן בן משה670

מלות ההגיון ירושליםתשכ"טמשה בן מימון (רמב"ם)671

מלחמות השם ירושלים תשי"גאברהם בן משה בן מימון672

ממך אליך אברח ירושלים תשע"הבן-נון, אברהם673

ממשנתם של חכמי פראג - 2 כר' ירושליםתשל"הממשנתם של חכמי פראג674

מן המצר קראתי ירושלים תשט"ופראגר, משה בן שמואל יחזקאל675

מנהגי ארץ ישראל ירושליםתשכ"חגליס, יעקב676

מנורת המאור <מוה"ק> ירושליםתשכ"אאבוהב, יצחק בן אברהם (הראשון)677

מנחת יהודה - א (בראשית) ירושליםתשע"ביהודה בן אלעזר (מבעלי התוספות)678

מנחת פתים <מוה"ק> - 2 כר' ירושליםתשס"טארנטרוי, חנוך בן יונה הכהן679

מסות ומסעות ירושליםתשמ"בליהמן, מנשה רפאל בן חיים680

מסילת ישרים עם ביאורים ישרים ירושליםתשס"חלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - מקובר, דוד681

מסילת ישרים עם פירוש מסילות יהודה ירושליםתשס"חלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - הלחמי, 682

מערכות האמוראים - 3 כר' ירושליםתשל"זקאנוביץ, ישראל683

מערכות תנאים - 12 כר' ירושליםתשכ"הקאנוביץ, ישראל684

מערכי לב ירושליםתשנ"ולב, זאב בן נחום הלוי685
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מעשה הבא בעבירה ירושליםתשמ"אשוחטמן, אליאב686

מעשה רב <מוה"ק> ירושלים תשע"ויששכר דוב בר בן תנחום - מובשוביץ, יוסף אליהו הלוי687

מפי בעלי לשונות ירושליםתשמ"חאברמסון, שרגא688

מפירושי רב סעדיה למקרא ירושליםתשס"הסעדיה בן יוסף גאון689

מפניני הרמב"ם <באנגלית> - 2 כר' ירושליםתשס"חמשה בן מימון (רמב"ם)690

מפניני הרמב"ם - 2 כר' ירושליםתשס"ומונזון, מנחם מנדל (עורך)691

מצבות קודש בארץ ישראל ירושליםתשכ"גווילנאי, זאב בן אברהם692

מצות ראיה ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן693

מצמיח קרן ישועה הופמן, דוד צבי694

מקורות ילקוט שמעוני - 2 כר' ירושליםתשכ"ההימן, דוב695

מרגליות הים ירושלים תשי"חמרגליות, ראובן בן משה696

מרכבת המשנה על התורה ירושליםתשל"השלמה בן משה מחלמא697

משא עובדיה ירושליםתשס"זיוסף, עובדיה בן יעקב698

משברי ים ירושליםתשל"טלייטר, משה699

משכן שילה ירושליםתשנ"ורפאל, שילה בן יצחק700

משלי עם פירוש רבינו יונה ירושלים תשע"הגירונדי, יונה בן אברהם701

משנה עם פירוש הרמב"ם <עם המקור בערבית> -  ירושליםתשכ"טמשה בן מיימון (רמב"ם)702

משנה עם פירוש הרמב"ם <ר"י קאפח> - 6 כר' ירושליםתשכ"גמשה בן מימון (רמב"ם)703

משנה תורה <צילום דפוס רומי ר"מ> ירושלים תשט"ומשה בן מימון (רמב"ם)704

משנה תורה <רמב"ם לעם> - 20 כר' ירושליםתשי"חמשה בן מימון (רמב"ם)705

משנת אליעזר ירושליםתשכ"ברבינוביץ, אליעזר706

משנת הלוי ירושליםתשמ"ההורוויץ, יצחק הלוי707

משנת השר ירושליםתשנ"חיעקובוביץ, ישראל708

משנת יעקב - בעי חיי, ברכת יעקב, נר ערוך ירושליםתש"נשור, יעקב709

משנת ראובן <פירושי הראשונים על  מסכת אבות>  ירושליםתשס"הקצנלנבוגן, מרדכי ליב (עורך)710

משפט כהן ירושלים תשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן711

משפטי עזיאל - אה"ע תנינא ירושליםתשכ"דעוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאל712

נביאים וכתובים עם פירוש אור החיים הערוך  ירושליםתש"עאבן-עטר, חיים בן משה713

נועם אלימלך - 2 כר' ירושלים תשל"חווייסבלום, אלימלך בן אליעזר ליפמאן714

נחליאל <מהדורה חדשה> ירושלים תשע"וברויאר, יצחק בן שלמה זלמן715

נחליאל ירושליםתשמ"בברויאר, יצחק בן שלמה זלמן716

נימוקי חומש לרבינו ישעיה ירושליםתשל"בטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)717

ניצוצי אור ירושליםתשכ"המרגליות, ראובן בן משה718

נר אהרן - 2 כר' ירושלים תשע"ופרנקל, ירחמיאל719

נר למאור ירושלים תשי"טמרגליות, ראובן בן משה720

סדר אליהו ירושליםתשמ"דרבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)721
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סדר הסליחות כמנהג ליטא ירושליםתשכ"הגולדשמידט, דניאל בן שלמה722

סדר הסליחות כמנהג פולין ירושליםתשכ"הגולדשמידט, דניאל בן שלמה723

סדר הקינות לתשעה באב <מבואר> ירושליםתשל"בגולדשמיט, דניאל בן שלמה (ביאור)724

סדר רב עמרם גאון <מוה"ק> ירושליםתשס"העמרם בן ששנא גאון725

סדר תפלה <עולת ראיה> - ב (לשבתות ומועדים) ירושלים תשע"התפילות. סידור. תרצ"ט. ירושלים726

סידור תפילה צלותא דאברהם ירושלים תשע"ולאנדא, אברהם בן רפאל727

סידור תפילות ישראל עם פירוש הרש"ר הירש ירושליםתשנ"בהירש, שמשון בן רפאל728

סידור תפילת אליהו ירושליםתשע"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)729

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות ירושליםתשל"אנחמן בן שמחה מברסלב - יערי, יהודה730

סליחות ופזמונים <רבינו גרשום מאור הגולה> ירושלים תש"דגרשום בן יהודה (מאור הגולה)731

ספר איוב עם פירושי אבן עזרא ירושליםתש"עאבן-עזרא, אברהם בן מאיר732

ספר דניאל עם פירושי אבן עזרא ירושלים תשע"חאבן-עזרא, אברהם בן מאיר733

ספר הבהיר ירושלים תשי"אספר הבהיר. תשי"א734

ספר הג"ן - פירוש לחמישה חומשי תורה ירושליםתשס"טאהרן בן רבי יוסף הכהן (מבעלי התוספות)735

ספר הגר"א - 2 כר' ירושלים תשי"דאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)736

ספר הזהר <ניצוצי זהר> - 3 כר' ירושלים ת"ש-תש"וזוהר. ת"ש. ירושלים737

ספר החזיונות ירושלים תשי"דוויטאל, חיים בן יוסף738

ספר החיד"א ירושלים תשי"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה739

ספר החינוך <מוה"ק> ירושליםתש"נאהרן הלוי, מברצלונה (מיוחס לו)740

ספר המדע לרמב"ם ירושליםתשכ"דמשה בן מימון (רמב"ם) - כהן, יעקב - קצנלבוגן, משה 741

ספר המליצה ירושלים תש"ילוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)742

ספר המנהיג <מוה"ק> - 2 כר' ירושליםתשל"האברהם בן נתן הירחי743

ספר המנוחה ירושליםתש"למנוח בן יעקב מנארבונה744

ספר המצות <הערות ר' חיים העליר> ירושלים תשס"ומשה בן מימון (רמב"ם)745

ספר המצות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן  ירושליםתשס"אשעוועל, חיים דוב (ביאורים ומפתחות)746

ספר המצות לרמב"ם עם המקור הערבי ותרגום  ירושליםתשל"אמשה בן מימון (רמב"ם) - קאפח, יוסף בן דוד747

ספר העגונות ירושלים תשי"דכהנא, יצחק זאב בן משה748

ספר העיקרים ביאורים בעיקרי ההלכות - 2 כר' ירושליםתשנ"אאיגר, שלמה בן עקיבא749

ספר השמיטה ירושלים תשי"אטוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרן750

ספר זכרון להגאון רבי שילה רפאל זצ"ל ירושליםתשנ"חמובשוביץ, יוסף אליהו הלוי751

ספר חסידים <מקור חסד> ירושליםתשס"זיהודה בן שמואל החסיד - מרגליות, ראובן752

ספר מאזנים ירושלים תשע"ואבן-עזרא, אברהם בן מאיר753

ספר משלי בדברי חז"ל עם ביאור דברי יעקב ירושליםתשס"טשכטר, יעקב בן אברהם754

ספר צחות <מהדורה חדשה> ירושלים תשע"ואבן-עזרא, אברהם בן מאיר755

ספר קהלת עם פירושי אבן עזרא ירושליםתשע"בגודמן, מרדכי שאול (ביאורים והערות)756

ספר רושיינא - 4 כר' ירושליםתשל"זשמואל מרושיאה757
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ספר רפאל ירושליםתש"סספר זכרון758

ספר תהלים עם פירוש רש"ר הירש ירושליםתשנ"ההירש, שמשון בן רפאל759

ספרא וסייפא ירושליםתשע"דרבינוביץ, נתן דוד760

ספרי עם פירוש תולדות אדם - 2 כר' ירושליםתשל"באשכנזי, משה דוד אברהם טרויש761

ספרים באנגלית - 4 כר' 762Rimon, Yosef Zvi -ירושליםתשע"א

ספרים באנגלית - 4 כר' ירושליםתשס"ג- חכם, עמוס763

עבודת המלך <מוה"ק> ירושליםתשס"בקראקובסקי, מנחם בן צבי הירש764

עבודת הנפש ירושלים תשע"דקרמר, ישי765

עבודת הקודש עם ביאור עבודת עבודה - 2 כר' ירושליםתשס"זבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) - צמבליסט, חיים 766

עדות ביעקב - שו"ת ירושליםתש"סריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתלי767

עולם הקרבנות ירושלים תשע"זאינפלד, צבי768

עולם התפילות - 2 כר' ירושליםתשס"ומונק, אליהו769

עזרת כהן ירושליםתשכ"טקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן770

עיון וחקר ירושליםתשל"ואפנשטיין, שמעון771

עיון תפילה ירושלים תשע"ומקלנבורג, יעקב צבי בן גמליאל772

עיונים בביאור על התורה לרבינו בחיי בן אשר ירושליםתשס"אליפשיץ, אברהם773

עיונים בדברי חז"ל ובלשונם ירושליםתשל"הארנטרוי, חנוך הכהן774

עיונים במסכתות התלמוד - 2 כר' ירושליםתשמ"טוויין, דוב בערל775

עין הדעת ירושלים תשע"הפרבשטין, משה מרדכי776

על התפילה ירושלים תשע"זהופמן, דוד צבי777

על חסידות וחסידים ירושליםתשנ"ארפאל, יצחק778

עניינות בספרות הגאונים ירושליםתשל"דאברמסון, שרגא בן קלמן779

עץ הדר ירושלים תשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן780

עץ חיים - 3 כר' ירושליםתשכ"בחזן, יעקב781

ערוך השלחן העתיד - 8 כר' ירושליםתשס"גאפשטיין, יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי782

פחד יצחק <מוה"ק> - 5 כר' ירושליםתשכ"בלאמפרונטי, יצחק רפאל חזקיה בן שמואל783

פירוש הר"ח מסכת בבא מציעא ירושליםתשמ"חחננאל בן חושיאל784

פירוש התורה לרב שמואל בן חפני גאון ירושליםתשל"טשמואל בן חפני גאון785

פירוש לתהלים לרבינו יוסף חיון ירושלים תשע"וחיון, יוסף786

פירוש ספר יצירה אלמוני מיסודו של רבי אברהם  ירושליםתשמ"דאבן-עזרא, אברהם בן מאיר787

פירוש על הרי"ף ירושליםתשל"החננאל בן שמואל788

פירוש רבי יוסף קרא לספר איוב ירושליםתשמ"טקרא, יוסף בן שמעון789

פירוש רבינו חננאל - סוטה ירושליםתשס"חחננאל בן חושיאל - שעוועל, חיים דוב790

פירוש רבינו חננאל - 2 כר' ירושליםתשע"גחננאל בן חושיאל791

פירוש רבינו מיוחס - 2 כר' ירושליםתשל"זמיוחס בן אליהו792

פירוש רשב"ם הקצר לפרק חזקת הבתים ירושליםתשמ"השמואל בן מאיר (רשב"ם)793
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פירוש תהלים לרבנו יוסף חיון ירושלים תשע"וחיון, יוסף בן אברהם794

פירושי גאוני ליטא - 2 כר' ירושליםתשס"טמובשוביץ, יוסף אליהו הלוי (עורך)795

פירושי הרב דוד צבי הופמן - 3 כר' ירושליםתש"עהופמן, דוד צבי796

פירושי הרמב"ן לירושלמי - 6 כר' ירושליםתשס"גפלורסהיים, יואל (עורך)797

פירושי הרמב"ן על נביאים וכתובים ירושליםתשכ"דשעוועל, חיים דוב798

פירושי הרנב"י להלכות נדרים של הרמב"ן ירושלים תשע"ונתן בן יוסף799

פירושי התורה לראב"ע - 3 כר' ירושליםתשל"זאבן-עזרא, אברהם בן מאיר800

פירושי התורה לרלב"ג - 5 כר' ירושליםתשנ"בלוי בן גרשון (רלב"ג)801

פירושי התורה לרמב"ן <מוה"ק> - 2 כר' ירושליםתשי"טמשה בן נחמן (רמב"ן)802

פירושי וליקוטי הגר"א על הגדה של פסח ירושליםתשס"טמובשוביץ, יוסף אליהו הלוי (עורך)803

פירושי רב סעדיה גאון לספר שמות ירושליםתשנ"חסעדיה בן יוסף גאון - יהודה רצהבי804

פירושי רבי דוד קמחי (רד"ק) על התורה ירושליםתשמ"בקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)805

פירושי רבי יוסף בכור שור על התורה ירושליםתשס"איוסף בכור שור806

פירושי רבי יוסף קרא לנביאים ראשונים ירושליםתשל"גקרא, יוסף בן שמעון807

פירושי רבינו אליהו מלונדריש ופסקיו ירושלים תשט"זאליהו מנחם בן משה מלונדריש808

פירושי רבינו חננאל על התורה ירושליםתשל"בחננאל בן חושיאל809

פירושי רבינו סעדיה גאון על התורה ירושליםתשמ"דסעדיה בן יוסף גאון810

פירושי רלב"ג - 4 כר' ירושליםתשס"גלוי בן גרשום (רלב"ג)811

פירושי רש"י על התורה ירושליםתשמ"בשלמה בן יצחק (רש"י) - שעוועל, חיים דב812

פירושי רש"י - מסכת נדרים ירושלים תשע"חשלמה בן יצחק (רש"י)813

פנינים ומרגליות ירושליםתשס"ומרגליות, ראובן בן משה814

פנקס התקנות והרישומים ירושליםתש"מאונא, אביגדור815

פסקי חלה לרשב"א עם ביאור קדושת לחם ירושליםתשס"גבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)816

פסקי רבנו אליהו לסדר זרעים ירושלים תש"אאליהו מנחם בן משה מלונדריש817

פסקי תוספות על מסכת סוטה ירושליםתשס"חליפשיץ, יעקב הלוי (עריכה והערות)818

פסקים וכתבים - 9 כר' ירושליםתשמ"טהרצוג, יצחק אייזיק הלוי819

פרקים בתולדות היהודים בפולין ירושליםתשמ"גכהנא, דוד820

פרשת מרדכי ירושליםתשס"חפוגלמן, מרדכי בן מנחם נחום821

פתח השלחן ירושליםתשע"במקורות וביאורים לשלחן ערוך822

צוהר לבראשית - 2 כר' ירושלים תשע"האינפלד, צבי823

ציון לנפש חיה - שו"ת ירושליםתשע"דלייטר, נתן נטע824

ציוני דרך ירושליםתשס"זברויאר, יצחק825

צפנת פענח <על הרמב"ם> - 3 כר' ירושליםתש"ערוזין, יוסף בן אפרים פישל826

קברים קדושים בבבל ירושליםתשל"דבן יעקב, אברהם827

קדושת פשוטו של מקרא - 2 כר' ירושליםתשס"טקופרמן, יהודה828

קובץ הרמב"ם ירושליםתשס"המובשוביץ, יוסף אליהו (עורך)829
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קובץ מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות ירושליםתשס"אמובשוביץ, יוסף אליהו (עורך)830

קול דוד תניינא ירושליםתשל"זוויינשטוק, דוד פתחיה בן גרשון831

קונטריס על ענין שבת החתונה ירושליםתשס"זסופינו, אליעזר בן יעקב832

קונטרס קידוש השם ירושלים תשע"זפרלמן, ירוחם יהודה ליב בן שלמה זלמן833

קיצור שלחן ערוך (מנוקד) ירושליםתשל"דגאנצפריד, שלמה בן יוסף834

קסת הסופר <עם דברי משנה ברורה> - גליוני  בלטימורתשע"דגאנצפריד, שלמה בן יוסף - שפירא, בנימין זאב835

קסת הסופר <מוה"ק> - א ירושלים תשע"ומארכוס, אהרן בן מאיר836

קראקא - ספר קראקא ירושלים תשי"טספר קהילה837

קרן ישראל - חולין ירושליםתשע"אלרנר, ישראל838

קשת גבורים - 5 כר' ירושליםתשכ"דשורין, אהרן בן ציון839

ר' יצחק אייזיק מקאמרנא ירושליםתשכ"חברל, חיים יהודה840

ראש מילין <מוה"ק> ירושליםתשמ"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן841

ראשית הנזר ירושלים תשע"הורשנר, נעם842

רבי אברהם יהושע השיל הרב מאפטא ירושליםתשמ"הברל, חיים יהודה843

רבי ברוך הלוי אפשטיין ירושליםתשכ"זתרשיש, א"ז844

רבי דוב בר מייזלש ירושליםתש"לקמלהאר, משה845

רבי זרחיה בעל המאור ובני חוגו ירושליםתשנ"גתא שמע, ישראל846

רבי חיים אבן עטר ירושלים תשי"אקלאר, מנחם בנימין בן שלמה847

רבי חיים ב"ר בצלאל מפרידברג ירושליםתשמ"זזימר, אריק (יצחק)848

רבי יעקב ששפורטש ירושליםתשנ"במויאל, אלי849

רבי יצחק בר ששת ירושליםJerusalתשט"זהרשמאן, אברהם משה בן יהודה אליעזר850

רבי עקיבא יוסף שלזינגר ירושJerusalemתש"בשחראי, אלתר יעקב בן יצחק זאב851

רבינו אפרים ירושליםתשל"ואפרים, מקלעה חמאד - שציפנסקי, ישראל852

רבינו בחיי על התורה <מוה"ק> - 3 כר' ירושליםתשס"ובחיי בן אשר אבן חלאוה853

רבנו משה בן נחמן - תולדות חייו, זמנו וחיבוריו ירושליםתשכ"זשעוועל, חיים דוב854

רבנו עובדיה מברטנורא ירושליםתשמ"זלרנר, ישראל דב855

רבני פרנקפורט ירושליםתשל"בהורוויץ, מרדכי הלוי856

רינת האמונה ירושליםתשע"גרבינוביץ, אהרן857

שאילתות דרב אחאי גאון <העמק שאלה> - 3 כר' ירושליםתשנ"טאחאי משבחא גאון - ברלין, נפתלי צבי יהודה858

שבחי ארץ החיים <מהדורה חדשה> ירושלים תשע"חפינפר, פסח בן חיים הכהן859

שבט מיהודה ירושלים תשמ"דאונטרמן, איסר יהודה בן אליהו860

שבילי ניסן ירושליםתשע"גוקסמן, ניסן861

שבעים פנים לתורה ירושליםתשע"גענגיל, יוסף בן יהודה862

שבת הארץ ירושלים תשנ"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן863

שו"ת בית רידב"ז ירושליםתשנ"הוילובסקי, יעקב דוד864

שו"ת הפרשה ירושלים תשע"זשיינפלד, יחזקאל865
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שו"ת הריטב"א ירושלים תשס"טיום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)866

שו"ת מהר"ש מוהליבר ירושליםתש"ממוהליבר, שמואל867

שו"ת מן השמים <עם הערות הגר"ר מרגליות> ירושליםJerusalתשי"זיעקב הלוי ממארוויש - מרגליות, ראובן868

שו"ת רבי שלמה איגר - 2 כר' ירושליםתשמ"האיגר, שלמה869

שו"ת רידב"ז ירושליםתשנ"הוילובסקי, יעקב דוד870

שובה ישראל ירושליםתש"מבישקוביץ, יהושע הכהן871

שיח שאול - לימים הנוראים ירושליםתשע"בישראלי, שאול בן בנימין872

שיטה מקובצת <מוה"ק> - 9 כר' ירושליםתשס"ואשכנזי, בצלאל בן אברהם873

שיעורי הגרי"ד - 3 כר' ירושליםתשע"גסולובייצ'יק, יוסף דוב הלוי874

שיעורי ראשי ישיבות ליטא ירושליםתשס"טראשי ישיבות ליטא (פורמן, אברהם - עורך)875

שיעורי רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ - נשים,  ירושליםתשל"דשקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהן876

שירי היחוד והכבוד ירושלים תש"חהאברמאן, אברהם מאיר בן אורי פייבל877

שירי המנחה ירושליםתשע"דארנטרוי, חנוך הכהן878

שירים - דונש בן לבראט ירושלים תש"זדונש בן לבראט הלוי879

שלמי מנחם - הלכות שכנים ושכירות פועלים ירושליםתשע"גשימל, מנחם בן אברהם880

שלמי שמחה ירושלים תשע"וגוטל, נריה משה881

שם דרך - 2 כר' ירושליםתשנ"בברוידא, שמחה זיסל882

שם משמעון ירושליםתשכ"בסטרליץ, שמעון883

שם עולם ירושליםתשמ"טמרגליות, ראובן בן משה884

שמואל עם פירוש רש"י <מוה"ק> ירושליםתשנ"הקצנלנבוגן, מרדכי ליב (עורך)885

שמונה פרקים לרמב"ם ירושלים תשט"ומשה בן מימון (רמב"ם)886

שמיטת כספים ירושלים תש"הכהנא, יצחק זאב בן משה887

שמעתי מרבי - 2 כר' ירושליםתשס"זליטבסקי, אליעזר שלום888

שמש בענן ירושליםתשל"הגרנטשטין, יחיאל889

שעורים לזכר אבא מרי ז"ל - 2 כר' ירושליםתשס"גסולובייצ'יק, יוסף דב בן משה הלוי890

שערי בריאות הגוף והנפש לפי הרמב"ם ירושליםתשס"ורבפוגל, משה מאיר891

שערי הלכה - 2 כר' ירושליםתשע"אחזות, יחיאל בן עמרם892

שערי זהר ירושלים תשט"זמרגליות, ראובן בן משה893

שערי שאול - 3 כר' ירושליםתשס"זישראלי, שאול בן בנימין894

שערים לשערי יושר ירושלים תשע"הרז, ראובן895

שפתי דעת - 3 כר' ירושליםתש"עשינפלד, נחמיה בן משה חיים896

שקל הקודש ירושליםתשכ"האלמולי, שלמה897

שרגאי - ג ירושליםתשמ"טכתב עת לחקר הציונות הדתית898

שרי המאה - 6 כר' ירושלים תש"ב - תשט"זמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהן899

שרידים מפירוש הר"א על תענית ירושלים תשי"טאליקים בן משולם משפירא900

ששה חדשים באיטליה ירושלים תש"הברלינר, אברהם בן צבי הירש901
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תבונה - א-ב ירושליםתשל"אקראסילשצ'יקוב, יצחק אייזיק בן דוב בר902

תהלים <באר אברהם> ירושלים תשע"חאברהם בן אליהו מווילנא903

תהלים <רש"ר הירש> ירושליםתשנ"ההירש, שמשון בן רפאל904

תהלים עם הפירוש השלם לרד"ק ירושליםתש"עקמחי, דוד בן יוסף (רד"ק)905

תולדות הגר"א ירושלים תש"סמימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך הכהן906

תולדות היהודים במצרים וסוריה - ג ירושליםתש"לשטראוס-אשתור, אליהו בן אברהם ליב907

תוספות איוורא - סוטה ירושליםתשס"חיצחק בן שניאור מאיוורא908

תוספות הרא"ש <מוה"ק> - 20 כר' ירושליםתשע"אאשר בן יחיאל (רא"ש)909

תוספות רי"ד <מוה"ק> - 12 כר' ירושלים תשע"וטראני, ישעיה בן מאלי (רי"ד)910

תורה שבעל פה ירושלים תשע"הענבל, יהושע911

תורות בית דינוב - 3 כר' ירושליםתשמ"דפיש, נפתלי צבי912

תורת אבן העזר ירושלים תש"יקארלין, אריה בן ישראל אליעזר הלוי913

תורת אליהו - תנ"ך ירושלים תשע"זאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)914

תורת האהל ירושליםתשנ"גהרצוג, יצחק אייזיק הלוי915

תורת הבית הארוך והקצר - 3 כר' ירושליםתש"עבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)916

תורת החסידות - 4 כר' ירושליםתשס"זאלפסי, יצחק917

תורת הראשונים - 7 כר' ירושליםתשע"זאריאלי, אביגדור (עורך)918

תורת חז"ל תורה מן השמים ירושליםתשס"דשימל, חיים919

תורת חטאת <מוה"ק> ירושלים תשע"ואיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)920

תורת חיים <חמשה חומשי תורה> - 7 כר' ירושליםתשנ"גמקראות גדולות921

תורת חיים <נ"ך> - 2 כר' ירושליםתשע"המקראות גדולות922

תורת חיים - 4 כר' ירושליםתשנ"חפירושי הראשונים923

תחוקה לישראל על פי התורה - 3 כר' ירושלים תשמ"טהרצוג, יצחק אייזיק הלוי924

תנ"ך <עפ"י כתר ארם צובא. מהדורת ברויאר> ירושליםתשמ"טברויאר מרדכי (מגיה)925

תנ"ך עם פירוש דעת מקרא <באנגלית> - משלי ירושלים תשע"הפירוש דעת מקרא926

תניא רבתי <מהדורת מוסד הרב קוק> ירושליםתשע"אעניו, יחיאל בן יקותיאל927

תקון מדות הנפש ירושליםתשע"אאבן-גבירול, שלמה בן יהודה928

תקוני הזהר עם ניצוצי זהר ירושלים תש"חמרגליות, ראובן בן משה929

תקופת הגאונים וספרותה ירושלים תשט"ואסף, שמחה בן יהודה זאב930

תשובות הגאונים גרש ירחים - 2 כר' ירושליםתשס"דתשובות הגאונים931

תשובות הרשב"א <מוה"ק> - 4 כר' ירושליםתש"נבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)932

תשובות ופירושי רב שרירא גאון - 2 כר' ירושליםתשע"ברבינוביץ, נתן דוד (מהדיר)933

תשובות ופסקים לראב"ד ירושליםתשכ"דאברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)934

תשובות פסקים ומנהגים - 4 כר' ירושלים תשי"ז - תשכ"גמאיר בן ברוך מרוטנבורג935

תשובות רב שר שלום גאון ירושליםתשל"ושר שלום גאון936

תשובות רבי מיימון ירושליםתשס"חמימון בן יוסף937
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תשובות רבינו משה בן נחמן ירושליםתשל"המשה בן נחמן (רמב"ן)938


