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אוצר החכמה - רשימת ספרים - מאגרים - מכון ירושלים

שנתהרב המחברשם הספר
הדפסה

מקום
הדפסה

ירושליםתשע"בחיים בן יצחק מוולוז'יןאגרת רבינו חיים מוולאזין זצ"ל1.

ירושליםתשמ"ואזולאי, אברהם בן מרדכיאהבה בתענוגים2.

ירושליםתשס"חמכון ירושליםאוצר מפרשי ההגדה3.

ירושליםתשע"דמכון ירושליםאוצר מפרשי ההושענות4.

ירושליםתש"פמכון ירושליםאוצר מפרשי המגילה5.

ירושליםתשע"זמכון ירושליםאוצר מפרשי התורה - 5 כרכים6.

ירושליםתשע"ומכון ירושליםאוצר מפרשי חנוכה7.

ירושליםתשל"טפירושים מרבני שאלוניקי וקהילות תורכיהאוצר שיטות - 2 כרכים8.

ירושליםתשמ"זפרלמן, ירוחם יהודה ליב בן שלמה זלמןאור גדול השלם9.

ירושליםתש"עיצחק בן משה מווינהאור זרוע <מכון ירושלים> - 3 כרכים10.

אור זרוע השלם <מכון אור עציון> - 112.
ירושליםתשס"ויצחק בן משה מווינהכרכים

אזהרות רבינו שלמה אבן גבירול עם12.
פירוש נר מצוה

אבן-גבירול, שלמה בן יהודה - אברהם, דוד בן
ירושליםתש"עאברהם - פיזאנטי, משה בן חיים

ירושליםתשע"חשלמה בן יצחק (רש"י)איסור והיתר לרש"י <מהדורה חדשה>13.

ירושליםתשס"הפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהאלפסי זוטא - 2 כרכים14.

ירושליםתשמ"חאוירבאך, מאיר בן יצחק איציקאמרי בינה <דרשות>15.

ירושליםתשס"דקלמנסון, יחיאל מנחם מענדל בן יקותיאל דובעראפיקי מים - 3 כרכים16.

ירושליםתשנ"ואהרן בן יעקב הכהן מלונילארחות חיים <מכון ירושלים> - שבת17.

ארחות חיים כתר ראש <מכון ירושלים>18.
ירושליםתשע"זאשכנזי, אשר בן צבי הירש הכהן- 2 כרכים

ירושליםתשס"גפאסוועלער, אברהם אבליבאר אברהם19.

ירושליםתשס"גיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל מפראג)באר הגולה <מכון ירושלים> - 3 כרכים20.

ירושליםתשס"אספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסרבאר יצחק - 2 כרכים21.

ירושליםתשס"גירושלימסקי, משה נחום בן בנימיןבאר משה - 2 כרכים22.

ירושליםתשנ"דשטגר, משה מרדכי בן עקיבא אפריםבארות המים - 6 כרכים23.
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בה"ג - הלכות גדולות בתוספת פירושים24.
והגהות מגאוני ישראל

ירושליםתשנ"בקיירא, שמעון

ירושליםתשס"זכהן, בנימין זאב בן שמואלבזך לבונה25.

ירושליםתשע"וכהן, בנימין זאב בן שמואלבזך לבונה <על התורה> - 2 כרכים26.

ירושליםתשס"גאבוהב, יצחק (השני)ביאור לטור אורח חיים מהר"י אבוהב27.

ירושליםתשמ"דאברהם בן חנניהבית אברהם28.

בית אהרן - ביאורי הרמב"ם על פי29.
ירושליםתשמ"דצוקרמן, דוב בערישהמאירי

ירושליםתשפ"אדוד, יוסף בן דוד משאלוניקיבית דוד <מכון ירושלים> - אורח חיים30.

תרצ"ב -לייטר, זאב וולף בן נתן נטעבית דוד השלם31.
תש"מ

וינה -
ירושלים

ירושליםתשס"דדוכס, יוסף בן צביבית יוסף להבה32.

ירושליםתשמ"ושמלקס, יצחק יהודה בן חיים שמואל שמלקהבית יצחק - תורה33.

ירושליםתשס"גהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלויבית מנוחה34.

ירושליםתש"נלוין, נתןבית נדיב35.

ירושליםתשע"חהאליס, שלמהבנין אפריון36.

ירושליםתשס"ווורמסר, יצחק זקל אריה ליב בן מתתיהובעל שם ממיכלשטאט37.

ירושליםתשע"הוורמסר, יצחק זקל אריה ליב בן מתתיהובעל שם ממיכלשטאט (מהד"ב)38.

ירושליםתשנ"חאולבסקי, נתן נטע בן ישראלברך משה39.

ירושליםתש"עמאיר בן ברוך מרוטנבורגברכות מהר"ם40.

ירושליםתשס"טירושלימסקי, משה נחום בן בנימיןברכת משה <מכון ירושלים> - 2 כרכים41.

ירושליםתש"מאבן חביב, משה בן שלמהגט פשוט42.

ירושליםתשנ"בהורוויץ, יחיאל מיכל זאב בן אוריגידולי ציון43.

ירושליםתשס"חתאומים, יוסף בן מאירגינת וורדים <מכון ירושלים>44.

ירושליםתשע"אקלעוואן, יהושעדברי יהושע <מכון ירושלים>45.

ירושליםתשנ"זלוו, ירמיהו בן בנימין וולףדברי ירמיהו - 2 כרכים46.

דרוש וחדוש רבי עקיבא איגר <מכתב47.
ירושליםתשנ"אאיגר, עקיבא בן משהיד>

ירושליםתשס"זיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל מפראג)דרך חיים <מכון ירושלים> - 4 כרכים48.

ירושליםתשע"חלוין, מרדכי דוד בן ברוךדרכי דוד <מהדורה חדשה> - 2 כרכים49.

ירושליםתשל"טאיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)דרכי משה השלם [הארוך] - 2 כרכים50.

ירושליםתשס"הבנט, מרדכי בן אברהם ביהאדרשות מהר"ם בנעט51.
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ירושליםתשנ"הפיימר, יוסף בן מאירדרשות רבינו יוסף מסלוצק52.

ירושליםתשס"דהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלויהגדה של פסח <גאל ישראל>53.

הלכות בכורות וחלה להרמב"ן עם54.
הלכות יום טוב למהרי"ט אלגאזי

משה בן נחמן (רמב"ן) - אלגאזי, יום טוב בן
ירושליםתשע"טישראל יעקב

ירושליםתשנ"זשלום בן יצחק מנוישטטהלכות ומנהגי רבינו שלום מנוישטט55.

הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה עם56.
דרך הנשר

משה בן מימון (רמב"ם) - רוט, נחמיה שמואל בן
ירושליםתשס"האליהו

ירושליםתשס"דקרלינסקי, חייםהראשון לשושלת בריסק57.

ירושליםתשמ"דהורוויץ, אריה ליבש בן יצחק הלויהרי בשמים <מכון ירושלים> - ה58.

ירושליםתשל"זאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיההשג יד59.

ירושליםתשנ"חדוראן, שמעון בן צמחהתשב"ץ <מכון ירושלים> - 5 כרכים60.

איזמירתרמ"בקורקידי, אברהם בן דודויקח אברהם61.
Izmir

ירושליםתשמ"אסומך, עבדאללה בן אברהםזבחי צדק החדשות - ג62.

ירושליםתשנ"דשטרן, יוסף זכריה בן נתןזכר יהוסף <מכון ירושלים> - 5 כרכים63.

ירושליםתש"נרבינוביץ, יצחק יעקב בן שמואל ליבזכר יצחק השלם64.

ירושליםתשס"היהודה בן אשרזכרון יהודה <מכון ירושלים>65.

חומש גור אריה <מכון ירושלים> - 669.
ירושליםתשמ"טיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל מפראג)כרכים

ירושליםתשנ"גכהנא-שפירא, שלמה זלמן סנדרחידושי הגרז"ס - 2 כרכים67.

ירושליםתשמ"דבנגיס, זליג ראובן בן צבי הירשחידושי הגרז"ר - 2 כרכים68.

חידושי הלכות מהר"ם חריף - שבת,69.
תשמ"זברנדס (חריף), משה בן יעקבפסחים, ביצה

ירושליםתשנ"חשיק, משה בן יוסףחידושי המהר"ם שיק - 9 כרכים70.

ירושליםתשמ"דחידושי הר"אחידושי הר"א על מסכת נדה71.

ירושליםתשמ"אבירב, יעקב בן משהחידושי הר"י בירב, תלמיד הרשב"א72.

ירושליםתשמ"דקולון, יוסף בן שלמה (מהרי"ק)חידושי ופירושי המהרי"ק73.

ירושליםתשנ"גשיק, משה בן יוסף - סופר, משה בן שמואלחידושי חתם סופר ומהר"ם שיק - פסחים74.

חידושי יעב"ץ - מסכת פסחים וחידושי75.
ירושליםתשס"טאלטנקונשטאט, יעקב קופל בן צבי הירשסוגיות

ירושליםתשס"דשפירא, יוסף יאסקי בן אליהוחידושי מהר"י שפירא - נדה76.

ירושליםתשס"ויהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל מפראג)חידושי מהר"ל מפראג - 3 כרכים77.
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ירושליםתשמ"חבנט, מרדכי בן אברהם ביהאחידושי מהר"ם בנעט - 2 כרכים78.

ירושליםתשנ"גרבינוביץ, אליעזר שמחהחידושי רבי אליעזר שמחה - 2 כרכים79.

ירושליםתשנ"זגינז-איגר, שמחה בונםחידושי רבי בונים איגר זצ"ל - נשים80.

ירושליםתש"סאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעחידושי רבי יהונתן - 2 כרכים81.

ירושליםתשס"טרייניגר, ישעיהחידושי רבי ישעיה - 3 כרכים82.

ירושליםתש"סהילדסהיימר, עזריאל בן יהודה ליבחידושי רבי עזריאל - 3 כרכים83.

חידושי רבינו אליהו גוטמכר זצ"ל - 844.
ירושליםתשל"טגוטמאכר, אליהו בן שלמהכרכים

ירושליםתשנ"זבונפיד, דוד בן ראובןחידושי רבינו דוד - פסחים85.

חידושי רבינו יעקב מלובלין ורבינו86.
ירושליםתשמ"טרבינו יעקב מלובלין ורבינו העשיל מקראקאהעשיל מקראקא

חידושי רבינו יצחק ב"ר אברהם87.
ירושליםתשמ"טיצחק בן אברהם מנארבונהמנרבונא

ירושליםתשמ"חקזיס, משהחידושי רבינו משה קזיס - 3 כרכים88.

ירושליםתשנ"האולבסקי, נתן נטע בן ישראלחיי עולם נטע89.

ירושליםתשנ"זכהן, יצחק יוסףחכמי הונגריה והספרות התורנית בה90.

ירושליםתשמ"טכהן, יצחק יוסףחכמי טראנסילוואניה91.

חמשה חומשי תורה עם פירושי רבינו92.
ירושליםתשס"טאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעיהונתן - 5 כרכים

רבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימיןחשבונות של מצוה93.
ירושליםתשס"ה(האדר"ת)

ירושליםתשע"וטור שלחן ערוך השלםטור שלחן ערוך השלם - 8 כרכים94.

ירושליםתשע"בשטורמלויפר, דוד אלימלך הכהןיד אלימלך95.

ירושליםתשס"דניצברג, אליעזר בן דוד יהודהיד אליעזר <מכון ירושלים> - 2 כרכים96.

ירושליםתשע"וזינצהיים, יוסף דוד בן אברהם יצחקיד דוד - 17 כרכים97.

ירושליםתש"סלאנדא, אלעזר בן ישראל הלוייד המלך <מכון ירושלים> - 2 כרכים98.

בני ברקתשע"ואברהם, דוד בן אברהם - הכהן, מלאכי בן יעקביד מלאכי <מכון ירושלים> - 3 כרכים99.

ירושליםתשע"גבאקשט, ישעיהו מרדכי בן יצחקכאיל תערוג - אפיקי מים100.

ירושליםתשס"אבאקשט, ישעיהו מרדכי בן יצחקכי בא מועד101.

כתבי רבינו יצחק אבוהב (דה פונסקה) -102.
ירושליםתשס"זאבוהב, יצחק (השלישי)3 כרכים

ירושליםתשס"דוולק, צבי הירש בן עזריאל הכהןכתר כהונה103.
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לבוש מרדכי <מהדורה חדשה> - 1045.
כרכים

ירושליםתשע"דאפשטיין, משה מרדכי בן צבי חיים

איסרלין, ישראל בן פתחיה - יוסף יוזפא בן משהלקט יושר <מכון ירושלים> - 2 כרכים105.
ירושליםתש"עאוסטרייכר

ירושליםתשס"בשטרן, שמואל אליעזר (עורך)מאורות הראשונים106.

ירושליםתשנ"חאולבסקי, נתן נטע בן ישראלמאורות נתן107.

ירושליםתשנ"טאולבסקי, נתן נטע בן ישראלמאיר עיני ישראל108.

ירושליםתשס"הפונפדר, מרדכי בן יעקבמאמר מרדכי <מכון ירושלים>109.

שפיצר, שלמה יהודה הכהן - פלס, ישראלמבוא והוספות לספרי מהרי"ל110.
ירושליםתשע"זמרדכי

ירושליםתשמ"האהרן בן נתן הלוי ציוןמהר"ז בינגא111.

ירושליםתשנ"ועמדין יעקב ישראל בן צבימור וקציעה <מכון ירושלים>112.

ירושליםתשפ"אמכון ירושלים - ירחון תורנימוריה - תנא-תנג113.

ירושליםתשפ"אסיניגאליה, יעקב שמשון שבתי בן רפאל יששכרמטה עז - ערכין, זבחים114.

ירושליםתשנ"טפישמאן, גרשון חנוך בן משה יהודה ליבמי החג <מכון ירושלים>115.

ירושליםתשס"טקלמנסון, יחיאל מנחם מענדל בן יקותיאל דובערמי טל - 26 כרכים116.

מלאכת מחשבת <מהדורה חדשה> - 1172.
ירושליםתשע"זגרינשפאן, נחמן שלמה בן יעקב משהכרכים

ירושליםתשמ"זקירכום, יודא ליוואמנהגות וורמייזא118.

ירושליםתשס"בברילמן, יהודה בן יעקבמנהגי אמשטרדם119.

ירושליםתש"נישראל, יום-טוב בן אליהו שיריזלימנהגי מצרים120.

ירושליםתשמ"חשמש, יוזפאמנהגים דק"ק וורמיישא - 2 כרכים121.

ירושליםתשמ"חבאב"ד, יוסףמנחת חינוך <מכון ירושלים> - 3 כרכים122.

מנחת חינוך עם בשולי המנחה - 1236.
ירושליםתשע"אבאב"ד, יוסףכרכים

ירושליםתשס"וירושלימסקי, משה נחום בן בנימיןמנחת משה - 2 כרכים124.

מונטריאולתשע"טזמאן, דוד טבל צבי בן אליקים גצלמנחת סולת <מכון ירושלים> - 3 כרכים125.

ירושליםתש"פזינצהיים, יוסף דוד בן אברהם יצחקמנחת עני - 5 כרכים126.

ירושליםתש"נפאנפדער, שמעון יהודהמעיני מים <מקוה מים>127.

ירושליםתשל"זיצחק בן דוד מקושטאמערכות דברי אמת128.

ירושליםתשע"דאברהם, דוד בן אברהםמפיו אנו חיים129.

ירושליםתשמ"ובוקסבוים, יוסף (עורך)מפעל מורשת יהדות הונגריה - א130.



/

ירושליםתשמ"בבכרך, יאיר חיים בן משה שמשוןמקור חיים - 2 כרכים131.

ירושליםתשנ"גבכרך, יאיר חיים בן משה שמשוןמר קשישא132.

ירושליםתשפ"אמרדכי בן הללמרדכי השלם - 4 כרכים133.

מרדכי השלם <מהדורה מורחבת> - 1348.
ירושליםתשנ"במרדכי בן הללכרכים

ירושליםתשע"בחברוני, אברהם משהמשאת משה - קידושין135.

משאת משה <מהדורה חדשה> - 1363.
ירושליםתשע"טחברוני, אברהם משהכרכים

ירושליםתשנ"הפרנקל, אברהם זאב וולף בן בנימיןמשיב כהלכה137.

ירושליםתשנ"חלוריא, יוחנןמשיבת נפש138.

ירושליםתשע"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - מכון ירושליםמשנה ברורה <אור המזרח> - 4 כרכים139.

ירושליםתשמ"זטייכטאל, יששכר שלמה בן יצחקמשנה שכיר - או"ח140.

ירושליםתשע"חאפשטיין, פינחס בן ישעיהומתורתו של רבי פנחס - 2 כרכים141.

ירושליםתש"סלייטר, זאב וולף בן נתן נטעמתורתן של ראשונים <מכון ירושלים>142.

ירושליםתש"פאברהם, דוד בן אברהםנאמנו מאד - 8 כרכים143.

ירושליםתשנ"דלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוינודע ביהודה השלם - 6 כרכים144.

ירושליםתשע"בספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסרנחל יצחק <מכון ירושלים> - 4 כרכים145.

ירושליםתשס"אבוקסבוים, יהושענחלי יהושע146.

ירושליםתשס"זלוו, בנימין וולף בן אלעזר בן אריה ליבנחלת בנימין - 2 כרכים147.

נחלת יעקב - אמת ליעקב - דרשות148.
ירושליםתשע"גלורברבוים, יעקב בן יעקב משהמהר"י מליסא

ירושליםתשס"חקובץ זכרוןנטעי שמואל149.

ירושליםתש"משלמה בן משה מחלמאנעים זמירות - אבל השיטים150.

ירושליםתשנ"זיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל מפראג)נצח ישראל <מכון ירושלים> - 3 כרכים151.

ירושליםתשס"ביהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל מפראג)נר מצוה <מכון ירושלים>152.

ירושליםתשנ"זיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל מפראג)נתיב התשובה <מכון ירושלים>153.

ירושליםתשמ"גמרגלית, יעקב מרגנסבורגסדר הגט <הארוך והקצר>154.

ירושליםתשע"דליקוט מפרשיםסדר הושענות המבואר155.

ירושליםתשנ"חמרגלית, יעקב מרגנסבורגסדר חליצה <הארוך והקצר>156.

רבינוביץ תאומים, אליהו דוד בן בנימיןסדר פרשיות - 3 כרכים157.
ירושליםתשס"ד(האדר"ת)

ירושליםתשנ"זכהן, מרדכי דודסוגיות בדיני ממונות158.
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ירושליםתשנ"הפישמאן, גרשון חנוך בן משה יהודה ליבספיקא דרבנן <מכון ירושלים>159.

ירושליםתשפ"אשלמה בן יצחק (רש"י)ספר האורה <מהדורת מכון ירושלים>160.

ספר החינוך <מכון ירושלים> - 1612.
ירושליםתשנ"באהרן הלוי, מברצלונה (מיוחס לו)כרכים

ירושליםתש"סטירנא, יצחק אייזיקספר המנהגים162.

ספר המנהגים לרבינו אברהם קלויזנר,163.
ירושליםתשס"וחילדיק, אברהם - קלויזנר, אברהםלרבינו אברהם חילדיק

ירושליםתשנ"דקדמונים - אפפעל, גרשון עורךספר הנייר164.

ירושליםתשע"דמשה פרנס מרוטנבורג - לוריא, משה בצלאלספר הפרנס השלם <עם ביאור רמ"ב>165.

ספר התרומה <מכון ירושלים> - 1662.
ירושליםתשפ"אברוך בן יצחק מצרפתכרכים

ספר התרומות עם גדולי תרומה - 1672.
ירושליםתשמ"חפיגו, עזריה בן אפרים - שמואל בן יצחק הסרדיכרכים

ירושליםתשמ"טיעקב בן משה הלוי (מהרי"ל)ספר מהרי"ל <מנהגים>168.

ספר מצוות גדול השלם (סמ"ג) - 1692.
ירושליםתשס"גמשה בן יעקב מקוציכרכים

ספר תשב"ץ (תשב"ץ קטן) <מהדורה170.
ירושליםתשע"אשמשון בן צדוקחדשה>

ירושליםתשנ"גוואלק, צבי הירש הכהןספרי עם פירוש כתר כהונה171.

ירושליםתשמ"טכהן, מרדכי דודעדות ושטרות172.

ירושליםתשמ"זדנגור, עזרא ראובןעדי זהב - 2 כרכים173.

ירושליםתשס"דגולדשמידט, אליעזרעזר משפט174.

ירושליםתשס"דספקטור, יצחק אלחנן בן ישראל איסרעין יצחק <מכון ירושלים> - 4 כרכים175.

ירושליםתשס"דברונפלד, אריה לייבעליות אריה176.

עמודי שלמה <מכון ירושלים> - 1773.
ירושליםתשנ"גלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)כרכים

ירושליםתשס"אחיים בן יצחק הצרפתיעץ חיים178.

ירושליםתשמ"הבכרך, מיכאל בן שמואל זנווילערוגת הבושם - 2 כרכים179.

ירושליםתשנ"באקפלד, ברוך בן אהרןפאת השדה180.

ירושליםתשס"היוסף טוב עלםפיוט אלקי הרוחות לכל בשר181.

ירושליםתשס"דגרשום בן יהודה (רגמ"ה)פירוש הרגמ"ה על מסכת כריתות182.

פירוש הרמב"ן עה"ת <מכון ירושלים>183.
- 3 כרכים

ירושליםתש"פמשה בן נחמן (רמב"ן)
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פירוש הרמב"ן על התורה <מכון184.
ירושליםתשס"חמשה בן נחמן (רמב"ן)ירושלים> - 5 כרכים

ירושליםתשע"זלבוב, יהושע העשילפני לבנה185.

ירושליםתשנ"דאבן חביב, משה בן שלמהפני משה - ירושלמי זרעים186.

ירושליםתשנ"טגאנצפריד, שלמה בן יוסףפני שלמה - 5 כרכים187.

ירושליםתשע"אאברהם, דוד בן אברהםפנקסו של שמואל188.

ירושליםתש"מיחיאל בן יוסף מפאריספסקי רבינו יחיאל מפאריש189.

ירושליםתשע"האביגדור, משה יצחק בן שמואלפרדס רמונים - שבת190.

פרי מגדים <דיני מגדים> - בשר בחלב191.
ותערובות

תאומים, יוסף בן מאיר - שרייבר, דוד אריה
ירושליםתשס"טלייב בן פינחס

פרי מגדים עם פירוש מגד שמים - 1922.
ירושליםתשס"התאומים, יוסף בן מאיר - שטעגר, משה מרדכיכרכים

פרקי אבות עם פירוש הרמב"ם וקיצור193.
ירושליםתשס"בהילפרין, יעקב בן אליקים (עורך)אברבנאל

ירושליםתשע"זוויינברג, יחיאל יעקב בן משהפרשנות194.

ירושליםתשנ"טיפה, יוסףפתחי דין195.

ירושליםתשס"בלווין, צבי הירש בן אריה ליב מברליןצבא רב <מכון ירושלים>196.

ירושליםתשמ"זהרצברג, צבי אלימלךצדיק באמונתו197.

ירושליםתשל"ולאנדא, יחזקאל בן יהודה הלויצל"ח - פסחים198.

צפנת פענח על הרמב"ם <מכון199.
ירושליםתשפ"ארוזין, יוסף בן אפרים פישלירושלים> - הל' איסורי ביאה

ירושליםתשע"זשפיצר, שלמהקהילות אוסטריה200.

ירושליםתשס"טשפיצר, שלמהקהילות הונגריה201.

ירושליםתשס"אבוקסבוים, יוסףקובץ בעניני השמיטה202.

ירושליםתש"עקובץקובץ המועדים - 4 כרכים203.

ירושליםתשע"אקובץקונטרס ואכלת ושבעת וברכת204.

ירושליםתשס"ותאומים, יוסף בן מאירראש יוסף <מכון ירושלים> - 2 כרכים205.

ירושליםתשע"אכפוסי, חיים בן יצחקשאלות ותשובות רבינו חיים כפוסי206.

ירושליםתשע"ורוזדאל, יצחק שמחהשבילי השלחן - 2 כרכים207.

ירושליםתשנ"זפינקלשטיין, חייםשבילי חיים208.

ירושליםתשמ"חצדקיה בן אברהם הרופאשבלי הלקט - החלק השני209.

ירושליםתשנ"חכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוסשו"ת אור שמח - א-ב210.
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ירושליםתשנ"בפארהאנד, מרדכי בן משהשו"ת באר מרדכי211.

ירושליםתשנ"חהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלוישו"ת בית ישראל212.

ירושליםתשנ"הפוזנר, מאיר בן יהודה ליבשו"ת בית מאיר213.

ירושליםתשע"זאבן-מיגאש, יוסף בן מאיר הלוישו"ת הר"י מיגאש <מהדורה חדשה>214.

ירושליםתשנ"דאשר בן יחיאל (רא"ש)שו"ת הרא"ש <מכון ירושלים>215.

ירושליםתשס"חאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)שו"ת הרי"ף <מכון ירושלים>216.

שו"ת הריב"ש <מכון ירושלים> - 2172.
ירושליםתשנ"גיצחק בן ששת ברפת (ריב"ש)כרכים

ירושליםתשמ"דמשה בן מימון (רמב"ם)שו"ת הרמב"ם <פאר הדור>218.

שו"ת הרמב"ם <מהדורה חדשה> - 2192.
ירושליםתשע"ומשה בן מימון (רמב"ם)כרכים

שו"ת הרשב"א <מכון ירושלים> - 2208.
ירושליםתשנ"זבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)כרכים

ירושליםתשנ"חדוראן, שלמה בן שמעוןשו"ת הרשב"ש <מכון ירושלים>221.

ירושליםתש"מרנשבורג, בצלאל בן יואלשו"ת וחידושי רבינו בצלאל רנשבורג222.

ירושליםתשס"גפישלס, מאירשו"ת וחידושי רבינו מאיר פישלס223.

ירושליםתשמ"דקולון, יוסף בן שלמה (מהרי"ק)שו"ת ופסקי מהרי"ק החדשים224.

שו"ת ופסקים לרבינו יהודה אבן עטר225.
ירושליםתשמ"טבן עטר, יהודהזצ"ל

ירושליםתשמ"ומזיא, יצחק בן אליעזרשו"ת יפה נוף226.

ירושליםתשמ"טקצנלבוגן, שאולשו"ת מגן שאול227.

ירושליםתשס"אווייל, יעקב בן יהודהשו"ת מהר"י ווייל <מכון ירושלים>228.

שו"ת מהר"ם מינץ <מכון ירושלים> - 2292.
ירושליםתשנ"אמינץ, משה בן יצחק הלויכרכים

שו"ת מהר"ם מרוטנבורג <מכון230.
ירושליםתשע"דמאיר בן ברוך מרוטנבורגירושלים> - 3 כרכים

שו"ת מהרי"ט צהלון החדשות - 2312.
ירושליםתש"מצהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)כרכים

ירושליםתש"מיעקב בן משה הלוי (מהרי"ל)שו"ת מהרי"ל232.

ירושליםתשל"זיעקב בן משה הלוי (מהרי"ל)שו"ת מהרי"ל החדשות233.

ירושליםתשנ"בפליישמאן, יעקב חיים בן דודשו"ת משיב דבר234.

ירושליםתשס"גפרסבורגר, אהרןשו"ת פאר אהרן235.
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ירושליםתשמ"טטרייביטש, נחוםשו"ת רבי נחום טרייביטש236.

ירושליםתשל"חארחא, אליעזר בן יצחקשו"ת רבינו אליעזר בן ארחא זצ"ל237.

ירושליםתש"ספיימר, יוסף בן מאירשו"ת רבינו יוסף מסלוצק238.

ירושליםתשמ"ביצחק בן אברהם מפוזנהשו"ת רבינו יצחק הגדול מפוזנא זצ"ל239.

שו"ת רבינו מאיר גאויזון זצ"ל - 2402.
ירושליםתשמ"הגאויזון, מאירכרכים

ירושליםתשמ"באלגאזי, יצחקשו"ת רבנו יצחק אלגאזי241.

ירושליםתשמ"טפרובנצאלו, משהשו"ת רבנו משה פרובינצאלו - 2 כרכים242.

שואל ומשיב <מהדורה חדשה> - 2434.
ירושליםתשע"ונתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלויכרכים

ירושליםתשנ"הווייס, יצחקשיח יצחק - 2 כרכים244.

ירושליםתשע"חווייס, יצחק בן ישעיהו יששכר ברשיח יצחק - 2 כרכים245.

ירושליםתש"מטרייביטש, נחוםשלום ירושלים - ירושלמי זרעים246.

ירושליםתשע"אבויאנו, יצחקשלחן מלכים - 2 כרכים247.

שלחן ערוך על שלחן ערוך אבן העזר -248.
ירושליםתשס"דשלמה בן משה מחלמאא

ירושליםתש"סשלמה בן משה מחלמאשלחן תמיד - 2 כרכים249.

ירושליםתש"עשער אריה, אברהם בן דודשלטי הגבורים <מכון ירושלים>250.

ירושליםתשס"דזינצהיים, יוסף דוד בן אברהם יצחקשלל דוד251.

ירושליםתשנ"גפולאק, שמעון בן משה יהודהשם משמעון השלם252.

ירושליםתשנ"טפישמאן, גרשון חנוך בן משה יהודה ליבשמחת החג <מכון ירושלים>253.

ירושליםתשמ"הקליין, ראובן חייםשנות חיים254.

ירושליםתשנ"הנוניס-בילמונטי, יצחק בן משהשער המלך <מכון ירושלים> - 2 כרכים255.

ירושליםתשמ"בבנבנישתי, יהושע רפאל בן ישראלשער יהושע - 2 כרכים256.

ירושליםתשס"במרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מאנוששערי אפרים <מכון ירושלים>257.

ירושליםתשמ"חזיין, ישועה בן אברהם שבאבושערי ישועה258.

שערי תורה <מכון ירושלים> - 25912.
ירושליםתשס"זלוו, בנימין וולף בן אלעזר בן אריה ליבכרכים

לבובתרכ"ביעקב אריה בן מרדכיתולדות יעקב <מכון ירושלים>260.
Lvov

ירושליםתש"עשטרן, אליעזרתולדות רבינו יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל261.

ירושליםתש"מתוספות חכמי אנגליהתוספות חכמי אנגליה - 3 כרכים262.
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ירושליםתשמ"באליעזר בן שלמה מטוךתוספות טוך - 2 כרכים263.

ירושליםתשס"גלורברבוים, יעקב בן יעקב משהתורת גיטין <מכון ירושלים>264.

תורת חיים <חידושי הגר"י וינוגרד> -265.
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