מחבר
שם הספר
אבודרהם ,דוד בן יוסף  -אוחנה ,נהוראי יוסף
אבודרהם <שפתי דעת>
אבודרהם <מהדורת קרן רא"ם>  2 -כר' אבודרהם ,דוד בן יוסף
אופמן ,אברהם חיים בן חנוך העניך
אבוקות של אור
שפיגל ,שלום
אבות הפיוט
שלשה פירושים לרבותינו הראשונים על מסכת אבות
אבות שלושה
אויערבך ,אביעזרי זליג בן צבי בנימין
אבי הנחל
ארלאף ,יעקב חיים
אביר יעקב  -אלול ,ימים נוראים
קובץ מאמרים
אביר יעקב
הספדים על הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל
אבל יחיד עשי לך
תורג'מן ,אוהד בן אילן חנניה
אבן אחת
פרצוביץ ,שמעון
אבן בוחן
ששון ,מנשה דוד בן אלישע
אבן הבוחן  2 -כר'
גולדשטיין ,אביגדור ראובן בן שלמה
אבן הבנין
וינמן ,משה אליהו בן צבי
אבן שהם
שיק ,שלמה זלמן בן שמואל אריה ליב
אבן שלמה
מילשטיין ,משה
אבן שתיה
פרינץ ,אלחנן נפתלי
אבני דרך  2 -כר'
ברדה ,נתנאל
אבני יהושע
כהן ,אברהם בנימין
אבני מקום  -חלה
כולל יד ברודמן  -ברקוביץ ,מאיר (עורך)
אבני משפט  2 -כר'
פרנקיל תאומים ,פנחס בן יהושע
אבני פנה
סופר ,אברהם  -חדאד ,אפרים
אברהם אהבי  -כי ישאלך בנך
אלקבץ ,אברהם יצחק
אברהם יגל
כהנא ,שמואל זאנוויל בן שלמה דוד
אגדות הר ציון
בני החבורות (אלכנסדר)
אגודה אחת  11 -כר'
פרנקל-תאומים ,ברוך בן יהושע יחזקאל פייבל  -מרגליות ,אפרים זלמן בן מנחם מאנוש
אגודת אז"ב
גלברט ,אליהו בן אברהם יצחק
אגודת אליהו  -ג
זלוטניק ,ישראל בן יצחק יעקב
אגודת ישראל  -א
ניימאן ,יעקב יצחק  -הרצוג ,יוחנן בן יוסף חיים
אגורה באהלך עולמים  3 -כר'
ששון ,מנשה דוד בן אלישע
אגלאי מילתא  -בבא מציעא
ברלין ,נפתלי צבי יהודה בן יעקב
אגרות הנצי"ב מוולאזין  -א
להצגת פרטי המחבר]משה בן מימון (רמב"ם)[
אגרות הרמב"ם <מקיצי נרדמים>
משה בן מימון (רמב"ם)
אגרות הרמב"ם <מהדורת שילת>
להצגת פרטי המחבר]משה בן מימון (רמב"ם)[
אגרות הרמב"ם
קנייבסקי ,יעקב ישראל בן חיים פרץ .ברזם ,שאול .ברזם ,משה.
אגרות ורשימות קה"י  -ה
גרודזנסקי ,חיים עוזר בן דוד שלמה
אגרות ר' חיים עוזר  3 -כר'
ספקטור ,יצחק אלחנן בן ישראל איסר
אגרות ר' יצחק אלחנן  2 -כר'
אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)  -גולדשטיין ,ישראל בן מרדכי
אגרת הגר"א עם פירוש
אבן-לחמיש ,שלמה
אגרת המוסר <מהדורה חדשה>
סאנגוניטי ,אברהם
אגרת המסע
בעילום שם
אגרת התעוררות לזכר מרן המשגיח
]איגרת יוסף הצדיק[
אגרת יוסף הצדיק
שצ'רנסקי ,בנימין
אגרת לתלמידים
אדרי ,יעיש
אדיר ישעך
להצגת פרטי המחבר]וויטאל ,חיים בן יוסף[
אדם ישר
בית ליובאוויטש פריז
אדמור"י חב"ד ויהדות צרפת
אזולאי ,דוד בן אברהם
אדני המשפט
אברהם מרדכי
וביאור ,קל>
אדרא זוטא קדישא <עם תרגום המילים יצחקי
סלאנט ,שמואל בן צבי הירש  -סילמן ,נחום
אדרת שמואל
זייבלד ,חיים בן שמעון
אהבה אחוה ושלום
שם טוב ,אליעזר
אהבה בלתי אפשרית
אזולאי ,אברהם בן מרדכי
אהבה בתענוגים

שלנגר ,רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חיים
אהבת איתן
כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב  -גוטפרב ,דוד בן ברוך יצחק
אהבת חסד <תורת חסד>
הירש ,חיים
אהבת צדק
]אהבת ציון[
אהבת ציון
השבתאברהם בן מאיר
אגרת-עזרא,
מנחם - ,אבן
בן מורא
יסוד
שלום
ערכים,
אליהו
ספר
כהן,
אילובצקיע -
אהבת קדומים  -עיונים וביאורים על פירוש ראב"
כהןב ,אליהו שלום בן מנחם
אילובצקיע -
אהבת קדומים  -עיונים וביאורים על פירוש ראב"
ע,אאליהו שלום בן מנחם כהן
אילובצקי
אהבת קדומים  -עיונים וביאורים על פירוש ראב"
עדס ,יעקב בן יהודה
אהבת תורה
לובין ,מנחם מנדל
אהל אברהם  -שמיטת כספים
אייבשיץ ,יהונתן בן יוסף יחיאל הלוי
אהל ברוך <מהדורה חדשה>
פאללאק ,אהרן בן צבי הלוי
אהל העדות  -א
קובץ כולל אהל יצחק
אהל יצחק  -יד
קובץ
אהל ישראל אלחנן
]שלמה בן אברהם מאורבינו[
אהל מועד
טבנקין ,משה אהרן בן יהודה
אהל משה  3 -כר'
שיינערמאן ,משה יוסף בן אלחנן
אהל משה  3 -כר'
מלמוד ,נפתלי שלמה
אהל נפתלי
קובץ זכרון
אהל שרה
סבוני ,אברהם הלל
אהל תורה
כולל יששכר באהלך
אהלה של תורה  2 -כר'
ברלין ,ישראל אשר
אהלי מועד  -בראשית
שפירא ,אהרן בן משה שמואל
אהלי משה <מהדו"ב>
פרץ ,מיכאל בן יוסף
אהלי שם <סליחות>
פרץ ,מיכאל בן יוסף
אהלי שם <פרק שירה>
פרץ ,מיכאל בן יוסף
אהלי שם <שו"ע>  4 -כר'
פרץ ,מיכאל בן יוסף
אהלי שם <שיר השירים>
פרץ ,מיכאל בן יוסף
אהלי שם אוצר הנביאים  2 -כר'
לוי ,שמעון בן אברהם
אהלי שמעון  -או"ח תפילה
אוהב גר
אוהב גר
בעילום שם
אוהב שלום ורודף שלום
לוין ,אליהו בן משה הלוי
אוהלי משה  2 -כר'
הרבסט ,מרדכי
אויף אייגענע וועגן
דיין ,נסים
אומר ברקאי
]כהן ,בן-ציון יהונתן בן יעקב[
אומר לציון  2 -כר'
כהן ,מאור
אומר לציון  -דיני קריעה
בעילום שם
אומרים שאתה מבקש
אוסף אמרים  -מאמר המליכוני עליכם שכטר ,יעקב מאיר
זלוטניק ,דב
אוסף כתביו של דב זלוטניק
ישראל .הרבנות הראשית .בית הדין הגדול לערעורין
אוסף פסקי דין  2 -כר'
שינפלד ,יהודה
אוסרי לגפן  5 -כר'
אריאל ,ישראל
אוצר ארץ ישראל  6 -כר'
בית המדרש דעת ותבונה
אוצר בית דין הנהוג כיום
להצגת פרטי המחבר]טלר ,ישראל בן יהודה הלוי[
אוצר בלום
מכון תורת הקרבנות
אוצר דינים תורת הקרבנות  12 -כר'
אלתר ,פינחס מנחם בן אברהם מרדכי
אוצר דרשות ומאמרים  -ג
פייערווערגער ,מאיר בן יעקב יהודה
אוצר האגדה
סולובייצ'יק ,דוד אהרן בן בינוש
אוצר הדרנים הדרת דוד  -א
בריסק ,אהרן מרדכי בן אליהו יצחק
אוצר הזמנים  -עה"ת
ספרין ,יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנר סנדר מקומרנא
אוצר החיים <עם באר אליהו>  -ד
ציזנער ,אלתר נפתלי (עורך)
אוצר המלכות
וילהלם ,אהרון אליהו בן יחזקאל
אוצר המשפט ( -חו"מ סי' סט-קנ)
גרינפלד ,שמעון
אוצר העיר  -אוצר ב"ד
פרץ ,מיכאל בן יוסף
אוצר הפרשה  -על פי' אור החיים

קוסובסקי ,בנימין בן חיים יהושע בן-ציון
אוצר השמות לתלמוד בבלי  5 -כר'
כולל שע"י אורחות התורה
אוצר התרומה  -דמאי
מכון מאור החושן
אוצר התשובות  -חו"מ שו-של
קוסובסקי ,חיים יהושע בן-ציון בן אברהם אבלי
אוצר לשון התלמוד  37 -כר'
עסיס ,משה בן שלמה
אוצר לשונות ירושלמיים  3 -כר'
גוטליב ,נתן בן יוסף
אוצר מחמדים
להצגת פרטי המחבר]פרידמאן ,דוב אריה בן טוביה מיכל[
אוצר מלים זרות
אוצר פירושים
אוצר פירושים על התורה
הלברשטאם ,יקותיאל יהודה בן צבי הירש
אוצרות דברי יציב  2 -כר'
ליקוט ראשונים ואחרונים
אוצרות דעת  -אהלות א  -ג
מילט ,אריה משה יוסף
אוצרות הזמן  -פסח ,שבועות
ממו ,יוסף
אוצרות היכל יוסף
וויטאל ,חיים בן יוסף  -צרור ,יצחק ברוך
אוצרות חיים  2 -כר'
ענגיל ,יוסף בן יהודה
אוצרות יוסף  -ר"ה ,עשי"ת ,יוה"כ
קובץ
אוצרות ירושלים (פרושים)  -יז
ממן ,אהרן
אוצרות לשון
אוצרות צדיקי וגאוני הדורות  -ברה"מ פרלוב ,אהרן
צוריאל ,משה בן יחזקאל
אוצרות רד"ק
צוריאל ,משה בן יחזקאל
אוצרות רמב"ן
צוריאל ,משה בן יחזקאל
אוצרות רשב"ם
פרלוב ,אהרן
אוצרותיהם של צדיקים  -פרקי אבות
גולדמן ,אברהם בן מרדכי מזוועהיל
אור אברהם  3 -כר'
ספר זכרון
אור אלימלך
מייזלש ,דוד דוב בן אהרן אריה יהודה יעקב
אור דוד עם קונטרס זר לזהב
דוידוביץ ,אברהם מרדכי
אור דעה
חסידי קרלין לעלוב
אור הגנוז  -ז
יעבץ ,יוסף בן חיים
אור החיים <מהדורה חדשה>
]שיץ ,חיים בן יוזפא[
אור החיים
קלוגהויפט ,שרגא פייוול
אור החלה
חילו ,יהושע בן משה
אור הלבנה  2 -כר'
סעדון ,מקיקץ דוד בן מרדכי
אור הלבנה
השל ,יצחק מאיר
אור המאיר
קובץ כולל אור המאיר
אור המאיר  -מסכת חלה
דוידוביץ ,אברהם מרדכי
אור המדרש
אור המוסר
אור המוסר  -טו
כץ ,דניאל
אור המשפט
אור הנערב <מהדורה חדשה>  2 -כר' כהנא ,אברהם אריה ליב בן שלום שכנא
אייזענבאך ,עקיבא יוסף
אור הפורים
אור הצפון  -ג (ויקרא במדבר דברים) פינקל ,נתן צבי בן משה
פינקל ,נתן צבי בן משה
אור הצפן  4 -כר'
קובץ
אור השבת  7 -כר'
אפשטיין ,אריה ליב בן מרדכי הלוי
אור השנים  2 -כר'
קובץ ישיבת אור התלמוד
אור התלמוד  -בבא מציעא
דוידוביץ ,אברהם מרדכי
אור התפילין
שומר ,דוד חיים
אור חדש
עהרמאן ,יהודה מאיר בן יעקב מיכאל צבי
אור יהודה
בצרי ,שלמה בן דוד
אור ימי הפורים
בצרי ,שלמה בן דוד
אור ימי הפסח
בצרי ,שלמה בן דוד
אור ימי ספירת העומר וחג השבועות
גליקמן ,נפתלי צבי
אור יקרות  -א
לוריא ,רפאל משה בן מרדכי יחיאל
אור יקרות  -חנוכה
מנדל ,מלכיאל
אור יקרות  2 -כר'
הרטמן ,בנימין זאב
אור ישר ,אור חוזר ,קרסי זהב

מכון מצמיח ישועה
אור ישראל  2 -כר'
קובץ מוסדות אהלי יעקב ותפארת ישראל
אור ישראל
ליבוביץ ,יהודה זאב
אור לוי זיו יהודה
לאנגנר ,אורי בן אברהם
אור לישרים
קובץ ישיבת אור התלמוד
אור לנתיבתי  -בבא קמא
קובץ ישיבת נתיבות חכמה
אור לנתיבתי  -בבא בתרא
כהן ,ציון חנן
אור לציון
ספר זכרון
אור מנחם
קורדובירו ,משה בן יעקב
אור נערב <מהדורה חדשה>
כנרתי ,עמיחי
אור ראובן
כהן ,מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס
אור שמח <מהדורה חדשה>  -א
הולצשטוק ,מאיר יחיאל בן אברהם יצחק הלוי
אור תורה השלם  -משמרת כהונה
כהן ,ישראל (עורך)
אור תורה  5 -כר'
וילהלם ,נחמן יוסף בן יהודה דב
אורה זו תורה  -מסעי
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
אורות <מהדורה חדשה>
אגוזי ,עקיבא
אורות באופל
בן שלמה ,זכריה
אורות ההלכה עם הלכות צבא
כהן ,שמעון
אורות ההלכה
בן שלמה ,זכריה
אורות הטהרה
צוקר ,שמואל יצחק
אורות המועדים
אורות הקודש <דיבור ומחשבה  2 -כר' קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן  -טולידאנו ,שלמה ואהרן
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
אורות התשובה
אורות חיים  -חנוכה ,ימי השובבי"ם
אושינסקי ,יצחק צבי
אורות מן האבות
קובץ
אורות
פרלוב ,אהרון
אורותיהם של צדיקים  2 -כר'
לונטשיץ ,שלמה אפרים בן אהרן
אורח לחיים <מהדורה חדשה>
חאגיז ,ישראל יעקב בן שמואל
אורח מישור
פרנקל ,רפאל שלמה בן שלמה
אורח שלמה  -נדה
אברהם ,יגאל בן חנוך
אורחות המזרח
יונגרייז ,אורי שרגא בן אהרן הלוי
אורי וישעי
ישעיהו ,נריה
אורי וישעי
פילץ ,מאיר בן אביעזר
אורי וישעי  -מקואות
ישיבת באר יעקב
אורייתא בחדוותא
סופר ,יעקב חיים בן יצחק שלום
אורייתא  -א
כהנא ,יששכר דוב הכהן
אורך השולחן  -הלכות אונאה
חבזה ,ישראל
אות ישראל
אותיות דרבי עקיבא
אותיות דרבי עקיבא השלם
וולבה ,שלמה  -שקאלר ,חיים אהרן
אז אמר שלמה
קליין ,שלמה זאב
אז אמר שלמה
איצקוביץ ,אברהם זאב בן צבי
אז ירננו
איצקוביץ ,אברהם זאב בן צבי
אז ישוררו
איצקוביץ ,אברהם זאב בן צבי
אז נצטוו
זילברשטיין ,אהרן בן יוסף צבי
אז תשכיל  2 -כר'
אלבז ,שמואל בן יהודה
אזהרות להרב שמואל אלבז
בנבנישתי ,יהושע רפאל בן ישראל
אזני יהושע <מהדורה חדשה>
אסייג ,נסים
אחדות ישראל  2 -כר'
ברנשטיין ,משה בן אברהם אליהו
אחדות ישראל
לוין ,אליהו בן משה הלוי
אחוה דעי  3 -כר'
חדאד ,אפרים
אחיה ואספר
ספר זכרון
אחים בהספידא
חדאד ,אפרים
אחסה בו
הלפרין ,רפאל בן יעקב
אטלס עץ חיים  -יג

ליפינר ,אליהו
אידעאלאגיע פון יידישן אלף בית
ויזר ,אשר
איוב (מפורש)
רוזן ,אהרן יוסף בן יצחק יחיאל מיכל
איים בים  5 -כר'
הרבסט ,יוסף
איל תערוג  2 -כר'
אוהב ציון ,יצחק בן מרדכי
אילן אילן במה אברך
לוצאטו ,משה חיים  -צרור ,יצחק ברוך
אילן רמח"ל עם שורש האילן
בעילום שם
אילת השחר
וקסלשטיין ,אהרן
אילת השחר
שטיינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי
אילת השחר  2 -כר'
הרבסט ,מרדכי
אין גייסט פון דורות
פאדליאסקי)
סוקלוב)שמחה
פוליקוביץ,
אין שאטן פון טרעבלינקע (חורבן סאקאלאוו (
איסור אמירת ברכה מעין שבע בליל פסחיוסף ,יצחק
איסור והיתר הארוך <מהדורה חדשה> יונה בן ישראל אשכנזי
שירמן ,ח.
איפה נולד ר' יהודה הלוי
יצהרי ,שלמה
איש החסד מתימן
רז ,פנחס בן אלעזר
איש ואשה שזכו  2 -כר'
להצגת פרטי המחבר]שיפמאן ,פינחס בן אלחנן[
אכסניא של תורה
קובץ
אכסניה של תורה
קובץ ליקוטי הערות והארות
אל המבקש  2 -כר'
עטיה ,מאיר אלעזר
אל מעין העדן
]שפיץ ,יום-טוב בן יצחק[
אלון בכות
טהרני ,אליהו פורת
אלופינו מסובלים  -ג
אליבא דהלכתא  -סוטה ,גיטין ,קידושין דרעי ,ברוך בן יהודה
חברת אהבת שלום
אליבא דהלכתא  4 -כר'
מינקוב ,נחום ברוך
אליה בחור
שצקי  ,יעקב
אליה בחור
מרכז מחשבת החסידות
אלכסנדר האחים הקדושים
קראנץ ,יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)
אלע משלים פון דובנער מגיד  -א
מחפוץ ,ישראל
אלפי ישראל  -הצומח
לוינגר ,ישראל מאיר
אם בגבורות
שיפמן ,חיים הלוי
אמונת חיים  -פסח וספירת העומר
מכון התורה והארץ
אמונת עתיך  19 -כר'
טלסניק ,יצחק ליב
אמירה לנכרי
זיסקינד ,אברהם משה בן יצחק
אמרות אברהם  17 -כר'
]ברנבלום ,שלמה[
אמרות המשנה
שיש ,מנחם דב בן אברהם הלוי
אמרות והנהגות
אלעזרי ,חיים משה ראובן
אמרות חיים
רוזנוולד ,דוד יהושע
אמרות טהורות  2 -כר'
פולייר ,משה בן ישראל אליעזר
אמרות משה  2 -כר'
גולדשטיין ,אליהו
אמרי אליהו  3 -כר'
עבנר ,אליעזר בן משה
אמרי אליעזר
להצגת פרטי המחבר]ליפקין ,ישראל בן זאב וולף[
אמרי בינה
אברהם ברוך בן שמואל זאנוויל
אמרי ברוך
קדושה ,דוד אליהו בן נוריאל נורמן
אמרי דוד  -בראשית
רחמים ,דוד בן נסים
אמרי דוד  -שו"ע
ליפקוביץ ,מיכל יהודה בן משה דוד
אמרי דעת  2 -כר'
גולדברגר ,מאיר זאב
אמרי המז"ג
כהן ,מאיר בן אבנר
אמרי המצוה
כהן ,מאיר בן אבנר
אמרי התורה
וויזנער ,יהודה ליב בן אלתר אברהם משה
אמרי יהודא  -ביצה
יאדלר ,יהודה ליב רבינוביץ
אמרי יהודה  -בראשית ,שמות
דומב ,יהושע בן צבי
אמרי יהושע  -ד
אריק ,מאיר בן אהרן יהודה
אמרי יושר החדש  -טל תורה החדש

שרביט ,יוסף בן מכלוף
אמרי יושר
הלברשטאם ,יקותיאל יהודה בן צבי הירש
אמרי יציב
יפרח ,ישראל
אמרי ישראל
בעילום שם
אמרי מאיר
פריעד ,מנחם מאיר
אמרי מנחם
להצגת פרטי המחבר]סוקולובסקי ,משה בן שמואל[
אמרי משה
מכון מעיין החיים  -גארליץ-צאנז
אמרי נעם
יוסף ,עובדיה בן יעקב
אמרי עובדיה
דנציגר ,ישראל צבי יאיר
אמרי קודש <אלכסנדר>  4 -כר'
פרידמן ,רפאל חיים
אמרי קודש
בעילום שם
אמרי שפר  -ברכות
סגרון ,מאיר נסים בן כמוס
אמרי תודה
להצגת פרטי המחבר]מירקין ,כתריאל צבי בן שלום[
אמת ואמונה
חיימוביץ ,טל אפרים בן משה דוד
אמת ואמונה
לווין ,נח חיים בן משה
אמת ואמונה
מכון למען שמך
אמת ואמונה
ישיבת אמת ושלום
אמת ומשפט שלום  -חו"מ ,יו"ד
פרידמן ,אברהם יעקב בן ישראל
אמת ליעקב
וולך ,שלום מאיר הכהן
אנא עבדא
להצגת פרטי המחבר]רובינשטיין ,אברהם חיים בן ישראל דוד[
אנו לגאולת הארץ
וייס ,שבתי שעפטיל בן משה יעקב
אנו עמלים ומקבלים שכר
לופיאנסקי ,אריה ליב הלוי
אני לדודי
פרישמן ,אברהם
אניות סוחר  -זבחים
אמסלם ,אברהם
אנציקלופדיה לאגדות הש"ס  -ד
יד הרב הרצוג
אנציקלופדיה תלמודית  2 -כר'
לבל ,שמואל
אנשי עצתי
שנתון איגוד ישיבות ההסדר
אסיף  6 -כר'
אדלשטין ,ירחמיאל גרשון בן צבי יהודה
אסיפת שמועות  3 -כר'
]טובנקין ,משה אהרן בן יהודה[
אספי קיץ
קליין ,חיים יעקב
אעירה שחר
דואר ,יצחק
אעלה בתמר
מרקביץ ,דב
אפוד בד  4 -כר'
אפר יצחק  -שמועות דוד  -תורת יחיאל אויש ,יצחק  -אויש ,דוד  -אויש ,יחיאל מאכל
בטאון לתורה ולחסידות
אפריון <בטאון טולנא>  -ד
דינר ,יהודה אריה
אפריון לשלמה
הלברשטאם ,שלמה
אפריון שלמה
רבינוביץ ,גדליהו
אראה בנחמה
עבדו ,אסף
ארבע אמות  2 -כר'
אבראהאם ,נחום
ארבעה מאמרים
]הופמאן ,יוסף יהודה ליב הכהן[
ארבעה עמודי הבית
אוסטרובסקי ,משה בן מאיר נחמן
ארגון הישוב היהודי בארץ ישראל
דיין ,נסים
ארוממך ה'
ארלנגר ,יצחק
ארז בלבנון
טננבוים ,בצלאל
ארזי בצלאל
ברנשטין ,משה בנימין (אודותיו)
ארחות אבינו
אייכנבום ,אהרן
ארחות אמת  2 -כר'
רוזן ,משה
ארחות האשה
ארחות צדיקים
ארחות צדיקים <מעשה רב>
פרץ ,שמואל בן מיכאל
ארחץ בנקיון כפי  -ד
קוק ,צבי יהודה הכהן
ארץ הצבי
סלומון ,חיים בן יהושע
ארץ חיים  -מו"ק ,חגיגה
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן  -שפירא ,ישעיהו
ארץ חפץ
מחלקת המסחר והתעשיה
ארץ ישראל בתור ארץ התירים

הכהן ,חיים
ארץ נחלי מים  2 -כר'
ווערכטער-ראבינאוויטש ,צבי הירש בן פנחס
ארץ צבי
טבריה ,חיים
ארץ צלצל כנפים
להצגת פרטי המחבר]זוטא ,חיים אריה ליב בן שבתי דוב[
ארצנו
פיירסטון ,דוד יהודה
אש דוד  -פורים ,מגילת אסתר
דיין ,נסים
אש תמיד
כץ ,חיים משה בן חנוך הכהן
אשא כפי
ועקנין ,מאיר
אשי מאיר  -חו"מ
אוירבוך ,נחום בן ברוך הלוי
אשיחה בנפלאותיו  2 -כר'
שפילר ,ישכר דב
אשירה עזך
מכון מעדני השלחן
אשכבתיה דרבי לוי
חפוטא ,אברהם בן יאיר
אשל אברהם  -שיר השירים ב
אשכנזי ,מרדכי בן אברהם
אשמרה חוקיך
הכהן ,ירמיה
אשקך מיין  3 -כר'
שיק ,אליעזר שלמה
אשר בנחל  -קד
שינפלד ,יהודה
אשר החזקתי בימינו
אדלר ,אלחנן אשר הכהן
אשר חנן
ביטון ,דוד איתמר
אשר לדוד
עובדיה ,אברהם בן יצחק הלוי (אודותיו)
אשרי תמימי דרך
פולק ,עזרא
אשת חיל
בן פורת ,אליעזר בן יוסף צבי הכהן
אתה יצרת  -הוצאה ,מוקצה
פלשניצקי ,אריה בן יוסף הכהן
אתקינו סעודתא  2 -כר'
מאסף שיעורים
בא"ר התורה
בטאון
באור התורה  5 -כר'
כולל נועם התורה
באורי ענינים  -שבת
שמן ,נחמן
באציאונג צו דער פרוי  -ב
חפוטא ,אברהם בן יאיר
באר אברהם <עה"ת>  -תשע"ב
קובץ חידושי תורה
באר אברהם  -א
באר אליהו  -קיחה ושליחות בקידושין הילדסהיימר ,אליהו בן נפתלי צבי
עובדיה ,אליהו בן נפתלי
באר אליהו  -שיעורים עפ"י הספר נתיב מצוותיך
אזואלוס ,בצלאל בן רפאל
באר בצלאל  -בבא בתרא
לנדו ,יעקב בן שריה
באר החיים  2 -כר'
ראז ,חיים בן אהרן
באר החיים  -על התורה
הרמב",ןיוסף בן דוד
ואגרת עמרם
בן
באר התורה  -ביאור על ברכת המזון
קובץ חידושי תורה ,כולל להוראה באר יוסף
באר יוסף
עובדיה ,חיים בן יעקב
באר מים חיים <מהדורה חדשה>
בריזמן ,דוב אהרן בן משה יוסף
באר מים  3 -כר'
יחיאל בן אברהם שלמה הלוי
והתחיה
הגאולה ,משה
באר משה  -מאמר תחיית המתים ומאמראפשטיין
מילר ,שמואל הכהן
באר שמואל  -בבא קמא
שרייבר ,שמעון מנואל
באר שמעון  7 -כר'
דרדק ,יעקב לוי שמואל
בארות מים  -גיטין
מישקובסקי ,יהושע מאיר
בארות מים  -בבא בתרא
קובץ ,ישיבת באר יהודה
בארות
להצגת פרטי המחבר]ריבלין ,יוסף יואל בן ראובן[
בבית המדרש הישן
חדאד ,אפרים
בבל וחכמיה
שטרוכליץ ,יצחק
בגדי איש
]לינוביץ ,זאב[
בגני רזים
קסלר ,אהרן בן מאיר
בדי הארון  -רבית ,זבחים
פרידמן ,שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהן
בדידי הוי עובדא
סלומון ,אברהם
בדקדוק חברים  -סדר נשים
פרייהן ,זאב
בדרך אל היהדות
קיירא ,שמעון
בה"ג  2 -כר'
זיידה ,יעקב
בו תשיב  -א

רביע ,אליהו
בואי כלה
פסין ,אהרן יהושע
בזאת יבא אהרן
פרטוש ,אהרן
בזאת יבא אהרן
פרשל ,חגי בן טוביה
בחגוי הסלע  -שמות
הרבנות הצבאית הראשית
בט"ש בשבת ובמועד
כתובות ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
קוק
ביאור הגר"א <באר אליהו>  -הלכות
אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
קוק,והלוואה
ביאור הגר"א <ברכת אליהו>  -הלכות עדות
לורבר ,יהודה בן חיים
ביאור חי  -ביאור ברכת המזון
ביאוריםשלמה זלמן (הגר"א)  -אברהם בן אליהו  -חבר ,יצחק אייזיק
ביאורי הגר"א על אגדות מסכת ברכות עםאליהו בן
חסידה ,ישראל יצחק בן מנחם זאב
ביאורי המקובלים בנגלה  -ב
קוק ,צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהן
ביאורי הרצי"ה לפרקי אבות
בן בצלאל (מהר"ל) מפראג  -מעש ,דב בן אהרן משה
ליוואכר'
התורה 4 -
ביאורי ופירושי רבינו מהר"ל מפראג על יהודה
יוסף חיים בן אליהו
ביאורי רבנו בן איש חי  -משלי
יודייקין ,שמואל יצחק גד הכהן
ביאורים באגדות הש"ס
טאוב ,יהודה בן יחזקאל צבי
ביאורים בסוגיית טעם כעיקר
טאוב ,יהודה בן יחזקאל צבי
ביאורים  -בסוגיית נ"ט בר נ"ט
וידיסלבסקי ,ברוך
ביד רמ"א  -יום הכיפורים
אורן ,משה
ביכורי זרעים
תנעמי ,יהונתן בן אהרן אליהו
ביכורי יהונתן  -ב"ק
רוטנברג ,מרדכי
בימי מר והדס
שטיינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי
בין הזמנים
שילת ,יצחק
בין הכוזרי לרמב"ם
צור ,חגי
בין המשפתים
קובץ ישיבת אלכסנדר
בין כתלי בית המדרש  -ה
ענבל ,דוד שמואל בן צבי
בינה להשכיל
לרפלד ,דניאל בן יהודה ליב
בינת דניאל  6 -כר'
דסקל ,יצחק בירך בן שמואל יהודה
בינת המשפט  -ד
ולדנברג ,שמחה בונם בן אליעזר יהודה
בינת שמחה  -עירובין
בריזל ,אלעזר
בירור להלכות יחוד ולאימוץ ילדים
בית מדרש לבירורי הלכות מעשיות
בירורי הלכה  2 -כר'
שפירא ,אליעזר דוד בן יוסף
בירורי סוגיות  -סוכה
ברס ,יעקב ישראל
בירורי ענינים במסכת שבת
בעילום שם
בירורים והלכות בדיני מוקצה
דבליצקי ,שריה בן בצלאל יעקב  -סקס ,אליעזר משה
בירורים ופסקים בדיני חנוכה
לבנון ,דוד דב בן ישראל חיים
בירח האתנים
שלזינגר ,אליקים בן דוד
בית אב  2 -כר'
דאנציג ,אברהם בן יחיאל מיכל
בית אברהם <מהדורה חדשה>
להצגת פרטי המחבר]דאנציג ,אברהם בן יחיאל מיכל[
בית אברהם
קובץ זכרון
בית אברהם
קובץ
בית אהרן וישראל  2 -כר'
ספר זכרון
בית אריה יהודה
שליסל ,דוד בן משה יהודה
בית דוד
ועד אוצר התורה בקזבלנקה
בית האוצר  -א
גרודזנסקי ,צבי הירש בן מאיר
בית היין
דייטש סג"ל ,יהושע
בית הלחמי  2 -כר'
הלל בן רפאל
בית הלל <מהדורה חדשה>
מערכת בית צדיקים (באבוב)
בית המלכות
מלכה ,נסים
בית השם  -בבא בתרא
קובץ כולל ישיבת בית התלמוד
בית התלמוד  3 -כר'
מלאכת הוצאה
שוורצמן ,דב
בית התלמוד  -שיעורי רבי דב שוורצמן בעניני
חכמי ורבני בית הועד
בית ועד לחכמים  -ב א
פררה ,חיים בן יוסף
בית חיינו
טבנקין ,משה אהרן בן יהודה
בית יהודה  -א

יאנובסקי ,יעקב אהרן בן משה
בית יעקב <מהדורה חדשה>
ירחון לעניני חינוך ספרות ומחשבה
בית יעקב  4 -כר'
כולל בית יצחק הלוי
בית יצחק הלוי  -א שבת
ברטלר ,יצחק אייזיק בן מנחם אשר
בית יצחק  3 -כר'
ישיבת רבנו יצחק אלחנן
בית יצחק  3 -כר'
בעילום שם
בית ישראל
פוזנר ,מאיר בן יהודה ליב
בית מאיר  2 -כר'
וויטאל ,חיים בן יוסף
בית מועד
גבאי ,מתתיהו
בית מתתיהו  -ב
מערכת בית צדיקים (באבוב)
בית צדיקים (באבוב)
מערכת בית צדיקים (באבוב)
בית צדיקים יעמוד  3 -כר'
ישיבת שערי שמועות
בית שערים  -ג
פאללאק ,אהרן בן אברהם אלטר
ביתו נאוה קודש  7 -כר'
זייבלד ,חיים בן שמעון
בך יברך ישראל
כהן יעקב בן יצחק
בכור יעקב
קוסובסקי-שחור ,יצחק אברהם בן שאול
בכור שאול  -בכורים
ארזי ,דוד
בכורי דוד
ישיבת הרמב"ם
בכורים  -כ
שוורצבורד ,ברוך מרדכי בן מאיר
בם חייתני  -ראש השנה ,סוכות
בונדהיימר ,מיכאל יחיאל בן יהודה
במי התורה  -עה"ת
]במיצר[
במיצר
שילת ,יצחק
במסילה העולה  2 -כר'
משדי ,יואל רועי
במסילה נעלה
רבינוביץ ,קופל בן דב הלוי
במעגלי החיים
רבינוביץ ,קופל בן דב הלוי
במעגלי השנה
שיינברגר ,יעקב שלמה (עורך)
במשנת הפרשה  2 -כר'
שיינברגר ,יעקב שלמה
במשנת רש"י
קובץ
במת ציבור
דייטש ,יוסף ישראל בן אהרן דוד
בן גרני <מהדורה חדשה>  2 -כר'
מינצברג ,נתן יהודה לייב בן אלימלך
בן מלך  2 -כר'
לוינגר ,יהודה ליב
בן משכיל
]טובנקין ,משה אהרן בן יהודה[
בן פרת יוסף
בעלום שם
בן תורה מהותו והשקפתו
פינקל ,משה בן חיים זאב
בני חיל  2 -כר'
שפירא ,צבי אלימלך בן פסח מדינוב
בני יששכר <עם ביאור יודעי בינה>  5 -כר'
כהן ,ינון יחזקאל בן אבנר
בניך לימודי ה'
עטון ,כדיר שלמה
בנימין צעיר
בקשי דורון ,אליהו
בנין אב  -שבת
שולמן ,אליהו ברוך בן ניסן אלחנן
בנין אב
פינס ,יחיאל מיכל בן נח
בנין הארץ  2 -כר'
מייזלש ,צבי הירש בן דוד דוב
בנין צבי  -חנוכה
גאופטמן ,אברהם צבי
בנית בית כנסת כהלכה
זנד ,יהושע זאב בן נפתלי יוסף
בנית הבית
קובץ (עורך :וייטמן ,זאב)
בנתיב החלב  3 -כר'
בית המדרש בנתיבות ההוראה
בנתיבות ההוראה  9 -כר'
קובץ חסידי בעלזא
בנתיבות העיון  -שבת ב
קובץ תורני
בנתיבות ים  -יז
מלמד ,זלמן ברוך הכהן
בעין טובה  3 -כר'
להצגת פרטי המחבר]ארמאן ,נפתלי הירץ[
בעל השם ממיכלשטדט
בית המדרש גבעת אסף
בעלי אסופות  4 -כר'
ישיבת מרכז הרב
בעלי אסופות  -סנהדרין
בעלי הנפש <מהדורת הרב בוקוולד> אברהם בן דוד (הראב"ד השלישי)
פרידמן ,אברהם יעקב בן מרדכי שלום יוסף (עליו)
בעקבי המלך

אדלשטיין ,יעקב בן צבי יהודה
בעקבי מנחת חינוך  -ב
גוטמן ,משה
בפאתי הבית
בעילום שם
בצידי המסילה
קסלר ,בצלאל בן שמחה
בצלצלי שמע  -זבחים
פרידלנד ,אברהם מנדל
בצרור החיים  3 -כר'
ח .שמואל
בקוראי שמו  -סת"ם
קובץ
בקנה אחד  -ג
שפירא ,יהושע
בקרבך קדוש  2 -כר'
שפירא ,אהרן
בר יוחאי המפורש
וויינר ,אריה ליב
ברוך שנתן תורה
נוימן ,רפאל בן יוסף אשר
ברורי שמעתתא  4 -כר'
רייזנר ,אהרן
בריאטריה בהלכה
ברט ,אהרן
בריאת העולם באור המדע החדיש
בריח ,נסים
בריח התיכון  2 -כר'
קאהןץ אברהם בן יום טוב הכהן
ברית אברהם הכהן על מגדל עז לרבינו היעב" ,
שפירא ,יוסף משה בן אלקנה
ברית אברם
רייזנר ,אהרן
ברית קודש
ריין ,ידידיה אברהם
ברית קודש
ביטון ,דוד אליהו
בריתו של אברהם
שפירא ,פנחס
בריתי שלום  -שו"ת ה
]תפילות .ברכות[
ברכה וישועה
רובין ,שאול בן שמואל אהרן
ברכות ראש
ברוכמן ,אברהם
ברכת אברהם  -ביאורי סוגיות
וואלקין ,אהרן בן משה יואל
ברכת אהרן  -קידושין
שושן ,איתן בן אליהו
ברכת איש  -ברכת הלבנה
ברכת אליהו <מהדורה חדשה>  2 -כר' בן הרוש ,אליהו בן אברהם
פרץ ,אליהו בן יעקב
ברכת אליהו
וויס ,יצחק ישעיהו
ברכת אלישע  -ג
זנד ,יהושע זאב בן נפתלי יוסף
ברכת בנים
ועקנין ,כליפא
ברכת ה'
להצגת פרטי המחבר]מאשבוים ,יהודה ליב בן משה[
ברכת הארץ
ברכת המזון ושבע ברכות
ברכת המזון ושבע ברכות
סמוטני ,גבריאל בן חיים יצחק
ברכת חיים
פרל ,חנוך העניך אהרן
ברכת חנוך  2 -כר'
ברכה ,יהודה
ברכת יהודה <שו"ת>  3 -כר'
גאנץ ,יהודה בן אפרים פישל
ברכת יהודה  2 -כר'
היילפרין ,יעקב יעקבקא בן יהודה אריה ליבוש
ברכת יעקב <מהדורה חדשה>
פסטר ,יעקב
ברכת יעקב  -ב
כהן ,ישראל בן נפתלי
ברכת ישראל
קובץ
ברכת ישראל  -גיטין
שלום ,ישראל בן יצחק
ברכת ישראל
ברקאי ,יהודה יעקב
ברכת כהן באהבה  2 -כר'
קופשיץ ,נפתלי בן משה פנחס הכהן
ברכת משה
רוזנן ,נחמן יהודה בן יהושע
ברכת נחמן
ליברמן ,שמחה בונם בן ברכיה
בשבילי השמחה
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן  -נריה ,משה צבי בן פתחיה
בשדה הראי"ה  2 -כר'
קרפמן ,מרדכי משה הכהן
בשכבך ובקומך
כהן ,דוד בן יוסף
בשלם סוכו
שריר ,שלמה
בשם אומרם  3 -כר'
סולוביצ'יק ,יוסף דב בן משה הלוי
בשם אמרם
קליין ,מנשה בן אליעזר זאב
בשער המלך
קובץ ישיבת איתרי
בשערי תורה  2 -כר'
בטאון המועצה הדתית ירושלים
בשעריך  9 -כר'

פאליי ,שלמה
בתחבולות תעשה לך מלחמה
בתים ומוסדות יהודיים ברובע המוסלמי זכריה ,שבתי
בתעצומות עוזך  -אור השנים (קטעים) אפשטיין ,אריה ליב בן מרדכי הלוי
להצגת פרטי המחבר]קאמנצקי ,אברהם שלום[
גאוגרפיה מצוירת של ארץ ישראל
להצגת פרטי המחבר]צ'ארנו ,שלום יונה[
גאוגרפיה קצרה של ארץ ישראל
גאון ,יעקב ,גדול ביהודה ,חזון ישעיהו גאנץ ,יהודה
שנברגר ,רפאל בן פסח יהודה
גבורות משה
קובץ
גבורות שלושים
וינוגרד ,אברהם ישעיהו בן משה
גבעת הלבונה  -סוטה
]נחמיאש ,שאול בן דוד[
גבעת שאול
טאוב ,ברוך אלתר
גדולה התשובה
אמייס ,מרדכי בן יצחק הכהן  -כהן ,ברוך צגייר בן משה
גדולת מרדכי  -ג  -זרע ברוך
הרשקוביץ ,שמחה בונם בן אברהם דוד
גדרי המועדים
הרשקוביץ ,שמחה בונם בן דוד אברהם
גדרי השבת
יהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראג
גור אריה  -שבת ,עירובין ,פסחים
צינץ ,אריה ליב בן משה  -שולמאן ,שמריהו בן פנחס אליהו
גור אריה ,משמרת הקודש  -קידושין
שוורדשארף ,משה יעקב בן דוד טבל
גזע תרשישים
אילוביץ ,גבריאל יהודה
גיא ינשא  -שו"ת
חדאד ,אפרים (עורך)
גילה ורנה
גניחובסקי ,אברהם בן אליהו משה
גינת אגוז
שוורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק
גינת ראובן  29 -כר'
ישיבת מרכז הרב
גירי דיליה  -ב"ב
פאנו ,מנחם עזריה בן יצחק ברכיה
גלגולי נשמות <מהדורה חדשה>
להצגת פרטי המחבר]הורוויץ ,אברהם בן פינחס הלוי[
גלות וגאולה
מאיה ,יצחק בן משה
גלי הים  -כלאים
שמידט ,יהודה נפתלי
גלי הים  -תורה
נחמני ,שמשון חיים בן נחמן מיכאל
גליונות נפלאות שמשון  2 -כר'
ועד החינוך הארצי של המזרחי
גליוננו  -שנה שמינית חוברת ב
האמל ,גליקל בת ליב פינקרלה
גליקל האמעל
רבינוביץ ,גמליאל בן אלחנן הכהן
גם אני אודך  24 -כר'
אטיאס ,אליהו בן מכלוף
גן ברכות  -ברכות
שטיינמן ,אליעזר בן נתן
גן החסידות
לוי ,יעקב בן יוסף
גן נעול  3 -כר'
חכמי תימן
גנוזות ותשובות מחכמי תימן
לאנגנר ,אורי בן אברהם
גנזי אור
אבולעפיא ,ידידיה רפאל חי
גנזי היר"א  -א
לסרי ,שמעון
גנזי המלך
פירירה ,אהרן רפאל חיים משה בן יצחק
גנזי הרב פירירה  -א
רבי ישראל מטשורטקוב
גנזי ישראל  3 -כר'
שיירי כת"י של מסכת ר"ה מהגניזה
גנזי ראש השנה
שטינמץ ,אשר
גניבה וגזילה
גניקולוגיה פוריות ילודים לאור ההלכה חבר רבנים
אטיאס ,אליהו בן מכלוף
גנת אגוז
רוזמרין ,אהרן
געדאנק און חכמה
דובובסקי ,בנימין
געזונד אויף די עלטערע יאהרען
מארקוס ,ישראל
געקליבענע פערל  -ב
מארקוס ,ישראל
געקליבענע שריפטן
ניסנבוים ,שלמה ברוך
געשיכטע דער יודען אין פוילען
חודש זשורנאל
דאס אידישע ווארט  27 -כר'
פרידמן ,ליפא
דאס אידישע יאר
שטרן ,משה אריה
דאס קול פון בלוט
טולדנו ,שלמה בן חביב
דבור ומחשבה <העיקרים>  2 -כר'
טולדנו ,שלמה בן חביב
דבור ומחשבה <חובות הלבבות>

דבור ומחשבה <מורה נבוכים>  2 -כר' טולדנו ,שלמה בן חביב
ובר ,רפאל צבי
דבר היחוד
רבינוביץ ,דוב בן גמליאל הכהן
דבר הכהן
דינקל ,משה טוביה בן אכסנדר
דבר חריף
הלפרין ,יוסף
דבר יום ביומו
כהן ,אהרן בן דוד
דברות אהרן  -סוכה
וינברג ,ברוך משה אריאל בן נח רפאל
דברות אריאל  -ר"ה
רבי ישעיה מפשעדבורז
דברות חיים  -בית שמחת עולם
פרלמוטר ,סיני בן חיים אלעזר
דברות טהרה
וולף ,יאיר משה בן דוד זאב
דברי אמונה  -שביעית
פיירשטיין ,אלכסנדר סנדר הלוי
דברי אסף
טאוב ,אפרים מנחם
דברי אפרים  2 -כר'
]שחור ,דוד בן יהושע השיל[
דברי דוד
וולף ,יאיר משה בן דוד זאב
דברי דעת  -טהרות
שטיינברג ,יעקב בן ישכר דב
דברי המצוות
האלברשטאם ,חיים בן אריה ליבוש
דברי חיים
להצגת פרטי המחבר]שוחט ,חיים נתן בן משה[
דברי חן
קובץ תורני לחידושי תורה הלכה ומסורת
דברי חפץ  2 -כר'
כהנא ,צבי הירש
דברי טביא
שרבני ,יהושע אריה
דברי יהושע  -אה"ע
דברי ימי ישראל החדש לארץ-ישראל ]רוזנבלאט ,משולם זישא בן שמואל נח[
סופר ,יעקב חיים בן יצחק שלום
דברי יעקב חיים  -א
עדס ,יעקב בן יהודה
דברי יעקב  5 -כר'
אלגאזי ,ישעיה בן אריה ליב
דברי ישעיה  -שו"ת
יפה ,דב
דברי מוסר  3 -כר'
ווייס ,נחום
דברי נחום  2 -כר'
בוסקילה ,רפאל בן שלום
דברי רפאל
לוין ,אליהו בן משה הלוי
דברי שירה  -שבת
שרעבי ,רפאל אברהם שלום בן חזקיהו יצחק מ
דברי שלום <מהדורה חדשה>
טולידאנו ,שלמה בן חביב
דברי שלום ואמת  4 -כר'
עמאר ,שלמה משה בן אליהו
דברי שלום ואמת
מזרחי ,שלום יצחק בן משה עזרא
דברי שלום  -י (אה"ע)
בלומנקרץ ,אברהם שלמה
דברי שלמה  2 -כר'
ברוק ,חיים אליעזר בן-ציון בן בנימין
דבריהם זכרונם
אוסף מאמרים
דברים שיש להם שיעור
שיעורים מישיבת משנה תורה
דבש תמרים
בטאון תנועת צא"י
דגלנו  55 -כר'
ספר קהילה  -רוסק ,שמואל
דוברזין  -יזכור בלעלטלעך
ספר קהילה
דומברובאן
קלוזנר ,יוסף
דון יוסף הנשיא
שביב ,יהודה (עורך)
דורש בציון
הכהן ,מרדכי אמייס
דורש טוב לעמו  -וערך הכהן
קלאר ,יצחק אלחנן
דורש טוב  4 -כר'
להצגת פרטי המחבר]לאנדא ,יחזקאל בן יהודה הלוי[
דורש לציון  2 -כר'
דרשות מייסדי הישוב בארה"ק
דורש לציון
חבר רבנים
דורש לציון
זליג ,ה ,ל
די סדרה און הפטרה -
זיידמן ,הלל
די סדרה פון דער וואך  2 -כר'
תרצג .תרצ"ב .תרצ"ג.
די שוחטים שטימע <השומר>  -תרצב  -גליון
אללעל :שלמה הלוי היימליך
דיא געזונדהייט"ס לעהרע (היגיענע) פיר המו"
בעילום שם
דיון לכף זכות
אחוד" אגודה לאומית דתית"
דין וחשבון שנתי
בצרי ,עזרא בן יוסף
דיני אישות  2 -כר'

דינר ,יהודה אריה
דיני הדלקת נרות חנוכה
עייאש ,יהודה בן יצחק
דיני ומנהגי ק"ק ארגי"ל
פנחסי ,מאיר בן שמואל
דינים ומנהגים לבית האבל
ואעקנין ,יצחק
דל באלפ"י
מצגר ,דוד בן יהושע מנחם
דליות דוד ,דליות המלך
דאבדא ,יוסף חיים
דמויות הוד מאיזור וארזאזאת
פיסק ,יהודה ליב בן דוד
דמיון אריה <מהדורה חדשה>
תפילות
דמעת ישראל
קובץ
דמתה לתמר  3 -כר'
חאזאנאוויטש ,ל.
דער אידישער חורבן אין אוקריינע
קובץ
דער היילגער קוואל  -ד ?
גליון
דער וועג
טשרנטשפקי ,חנוך הניך
דער יודישער גארטען
טשרנטשפקי ,חנוך הניך
דער יודישער ערציהער
שמשון בן רפאל
געזעצן
הירש,
דער ייד און זיין צייט די יידשע צערעמאניאל
שרגאי ,שלמה זלמן בן משה
דער יידישער שבת
מערכת בית צדיקים (באבוב)
דער ערשטער רב פון באבוב
חודש בלאט
דער פלאקער  3 -כר'
מערכת בית צדיקים (באבוב)
דער קדושת ציון פון באבוב
אויערבך ,אביעזרי זליג בן צבי בנימין
דעת אביעזרי
משניות ע"פ ראשונים ואחרונים
דעת אליהו  -זבים
כהן סקאלי ,אברהם אביהוא בן אהרן
דעת בחכמה
וינברגר ,יהושע בן משה דוד
דעת וסתות
כהן ,נסים בן ציון
דעת ותורה
כולל נחלת ברוך
דעת טהרה  -הלכות נדה
שכטר ,שמואל הלוי
דעת מקרא  2 -כר'
קנייבסקי ,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל
דעת נוטה  -ג
כ"ץ ,רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהן
דעת קדושים <מהדורה חדשה>
לוצאטו ,משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)
דעת תבונות <רב לתלמיד>
והמדרשים
קספר
הירושלמי
דקדוק הארמית הגלילית לשפת התלמוד לויאס,
רייניץ ,יעקב קאפל
דקדוקי תורה
בן נאים ,רפאל חיים משה בן ישעיה
דרוש א"י
פיש ,יעקב חזקיהו בן אהרון צבי אביגדור
דרושי שמחה
משאש ,יוסף בן חיים
דרושים לבר מצוה
טסלר ,יצחק
דרישת המקדש
טיגר ,אורי
דרך איש
ספרין ,יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדר מקומרנא
דרך אמונה <מהדורה חדשה>
הנדלר ,מעיין
דרך ארוכה וקצרה
דונט ,מרדכי
דרך דעה  -מקואות
להצגת פרטי המחבר]לורברבוים ,יעקב בן יעקב משה[
דרך החיים  2 -כר'
לורברבוים ,יעקב בן יעקב משה
דרך החיים
ינקלביץ ,אשר חנוך
דרך השלחן
אנגלרד ,משה בן אריה
דרך התחומין  -ג
עמאר ,יעקב בן מרדכי
דרך התלמוד
וולדמן ,אברהם שמואל בנימין בן יוסף מרדכי
דרך חוקיך
דרך חיים .תקס"ג
דרך חיים <כולל מבוא>
לווינגר ,יהושע יהודה בן מרדכי הלוי
דרך יהושע
הכהן ,כדיר בן יעקב הכהן  -הכהן,יעקב בן שלום (גאתו)
דרך כוכב  -זרע השלום  -זרע יעקב
להצגת פרטי המחבר]יצחק בן ראובן אלברג'לוני[
דרך מצותיך
דרך פקודיך  -הקדמה עם מ"מ והשוואותשפירא ,צבי אלימלך בן פסח מדינוב  -רייזמן ,יואל
רייזר ,דניאל
דרך תשובה הורית  -א
טיגר ,אורי
דרכה של תורה
ווינשטיין ,אהרן בן מנחם מנדיל
דרכי אהרן  -ו

קובץ חידושי תורה ביהמ"ד דרכי דוד
דרכי דוד
קסל ,דוד בן מיכאל
דרכי דוד  -פאה
סופר ,אליהו ציון בן יצחק שלום
דרכי דעת  -א
]קאנפאנטון ,יצחק בן יעקב[
דרכי הגמרא
אלטוסקי ,ישראל ראובן
דרכי המלוכה
גולדברג ,זלמן נחמיה בן אברהם
דרכי הפסק
פיש ,מרדכי הלוי
דרכי השלימות
פואה ,אליעזר נחמן
דרכי התשובה
גנצרסקי ,בצלאל שלמה הלוי
דרכי חכמה  -עירובין
קארפ ,צבי משה בן אביגודר שלמה
דרכי חשבון הראיה
אליהו ,מרדכי בן סלמאן
דרכי טהרה
ינקלביץ ,אשר חנוך
דרכי טוהר
דינר ,יהודה אריה
דרכי יוסף צבי
מנחם מנדל בן אליעזר מפרמישלאן
דרכי ישרים <מהדורה חדשה>
לעבאוויטש ,מרדכי אליעזר בן אפרים דוד
דרכי עזרי  -מקואות
לרנר ,צבי יוסף
דרכי צבי  -קידושין
פוטאש ,מרדכי
דרכי שלום
ספר זכרון
דרכי שלמה
רוזנברג ,שמחה בן נחמן
דרכי שמחה
מונק ,שמואל דוד בן רפאל שלום שאול הכהן
דרשה לתשובה
דרשה מאדמו"ר בעל ישועות משה זצ"ל הגר ,משה יהושע בן חים מאיר
סולובייצ'יק ,יוסף דוב בן משה הלוי
דרשה
קורנפלד ,משה
דרשות אין אידיש  -שמות
זלמנוביץ ,מנחם מנדל בן אברהם אבלי
דרשות פאר אלע
הגר ,מרדכי בן חיים מאיר
דרשות  4 -כר'
ורהפטיג ,זרח  -חפץ ,חיים  -גלס ,דוד
דת ומדינה בחקיקה
]לארידו ,אברהם[
דת יהודית בלערבי
פוקס ,אברהם
האדמו"ר מסאטמר
אבוחצירא ,רן יוסף חיים מסעוד בן משה
האותיות הקדושות
קובץ
האיחוד בחידוד  5 -כר'
בטאון איחוד הבחורים דחסידי סטריקוב
האיחוד  2 -כר'
אברהם ,דוד בן אברהם
האיר ממזרח  2 -כר'
קוך ,אברהם עמרם הלוי
האמונה מה למעשה
סעדיה בן יוסף גאון  -כהן ,דוד
האמונות והדעות <עם דרך אמונה>  4 -כר'
האמרי מנחם מאלכסנדר
קליין ,שלמה זאב
האמת והשלום אהבו
קובץ חידו"ת
האמת והשלום
בעילום שם
האמת תורה דרכה
האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון סעדיה בן יוסף גאון
שימל ,דוד שלמה בן יוסף
הארת זבחים  -ב
ברקאי ,יהודה יעקב
הארת פנים
קובץ תורני
האשכול  9 -כר'
לויפער ,אברהם
האשל ברמה  -לולבי שביעית א-ב
הכהן ,מרדכי
הבית והעליה
בר ששת ,אברהם חנן בן אליהו
הבן יקיר לי
אידלבוים ,מאיר
הבעל שם טוב האיש ותורתו
אופמן ,אברהם חיים בן חנוך העניך
הגדה של פסח <ועשה פסח לה'>
אריאלי ,שלמה בן יעקב
הגדה של פסח <היד החזקה>
בלום ,עמרם בן יצחק יעקב
הגדה של פסח <ערבי פסחים> עם תוספות
גינזבורג ,חיים ירוחם בן אפרים מרדכי
הגדה של פסח <אמונת חנה>
גרוס ,אברהם חיים אלימלך
הגדה של פסח <שפת חיים>
דאנציגר ,ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל
הגדה של פסח <ישמח ישראל>
דאנציגר ,שמואל צבי בן יחיאל
הגדה של פסח <תפארת שמואל>

הגדה של פסח
הגדה של פסח <מיר>
הירש ,שמשון בן רפאל
הגדה של פסח <נחלת השר>
וויינברג ,יחיאל יעקב בן משה
הגדה של פסח <שרידי אש>
ויינפלד ,אברהם
הגדה של פסח <לב אברהם>
לויכטר ,ראובן
הגדה של פסח <טעם הפסח>
הגדה של פסח <מזמור לתודה>  2 -כר' לוינגר ,ישראל מאיר
מרגליות ,ראובן בן משה
הגדה של פסח <באר מרים ,קהלת משה>
סומך ,עבדאללה בן אברהם
הגדה של פסח <קבוץ חכמים>
סופר ,אברהם שמואל בנימין בן משה
הגדה של פסח <כתב סופר>
סורוצקין ,שלום בער בן בנימין (עורך)
הגדה של פסח <גדולי טעלז>
ספרין ,ישראל יצחק (עורך)
הגדה של פסח <קאמרנא>
פרלמוטר ,יצחק אייזיק בן דוד
הגדה של פסח <מעין חתום>
צדיקי קוידינוב לכוביץ
הגדה של פסח <שיח אבות>
רוזן ,משה (עורך)
הגדה של פסח <חכמי ספרד>
שווארץ ,אברהם יהודה אריה ליב בן פינחס ז
הגדה של פסח <קול אריה>
טולידאנו ,יהודה בן מאיר
הגדה של פסח נורא תהילות
אברבנאל ,יצחק בן יהודה
הגדה של פסח סיפור יציאת מצרים
גיטלסון> בנימין
הגדה של פסח ע"פ נגיד ונפיק <מהדורה חדשה ,
יוסף בן דוד
חדשה>
הגדה של פסח ע"פ פי המדבר <מהדורהגיג',
הגדה של פסח עם פירוש ליל שימורים ברהנץ ,מבורך
הגדה של פסח עם פירושי הראשונים וקסלשטיין ,אהרן
הגדה של פסח עם פירושים מגאוני וילנא פירושים מרבני גאוני ק"ק ווילנא
לוינגר ,ישראל מאיר
הגדה של פסח שיר מזמור לתודה
חכמי משפחת יפה
הגדה של פסח<הגדה יפה>
מכון שער בנימין
הגדה של פסח  -שער בנימין
מערכת בית צדיקים (באבוב)
הגדה של פסח  -בית צדיקים
אליעזר נחמן
חדשה>
פואה,
הגדה של פסח  -מדרש בחידוש <מהדורה
הגדה של פסח  -מעשה ברבי אלעזר פלקלס ,אלעזר בן דוד
] נוימארק ,א[
הגדה
סץ ,יצחק עקיבא
הגהות שבסידורי פראג הראשונים
אביגדור ,יעקב בן אברהם יששכר דוב
הגיון יעקב
בר חיים ,נתן שמעון בן חיים
הגיון לבב
באש ,לוי בן יונה
הגיון לבי  -מוקצה
ברזל,
הגיון לבי
חש"מ
הגיון לבי  -ספירת העומר
גרינבלאט ,יצחק
הגיוני יצחק
קליין ,יעקב
הגיינת הגוף והנפש
שטרן ,רפאל
הגישו עצמותיכם
להצגת פרטי המחבר]בארג ,מרדכי גימפל בן אברהם[
הגר"א מווילנא
קאהן ,דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתו"א)
הדעה והדיבור  64 -כר'
ירדני ,משה
הדר המינים
פרצוביץ ,שמעון מרדכי
הדרך אל האושר
יוסף ,עובדיה
הדרן עלך בהלכה ובאגדה
ברקאי ,יהודה יעקב
הדרנים לש"ס
חבורת פלפול חברים
הדרת חולין
גליון בענייני השגחה וכשרות
ההשגחה  7 -כר'
ההתישבות החקלאית של היהודים ברוסיהלהצגת פרטי המחבר]רופין ,שמעון בן יצחק[
אדלער ,יוסף משה בן אריה אברהם
הוגי שעשועות  3 -כר'
סאמעט ,פינחס בן בנימין
הוד והדר  4 -כר'
שולמאן ,חיים בן שמריהו
הוד והדר
הוי אריאל אריאל
לוי ,אביבית
הולך תמים  -תולדות ר"י קאפח
הדתייםדוד בן משה אשר (אנזלם)] להצגת פרטי המחבר
הוראת הדינים בבתי-הספר הממלכתיים-אוקס,

להצגת פרטי המחבר]עציון ,יצחק רפאל בן שרגא פייבל הלוי[
הוראת התורה
לוי ,מרים
הורים כהלכה
הורביץ ,יוסף שלמה (אודותיו)
הזוהר של הצדיק
הירש ,שמשון בן רפאל
הזמנים
אברהם
ישראל ,ברונא
החומר ההיסטורי בשאלות ותשובות ר' פוקס
להצגת פרטי המחבר]האדאיה ,שלום בן משה חיים[
החיים והשלום  -א
שפייצקי יצחק בן ירוחם משה
החינוך וההוראה
שרשבסקי ,עזרא
החכם מלייפציג  -ר"ש הלוי הורביץ
ליפשיץ ,יוסף בן מרדכי גימפל
החכמה מאי"ן
להצגת פרטי המחבר]טיקוצינסקי ,שלמה חיים בן דוד הכהן[
החנוך הישראלי
להצגת פרטי המחבר]תמרת ,אהרן שמואל בן משה יעקב[
היהדות והחרות
ספר זכרון
היום פנה
הורוויץ ,שרגא שמואל הלוי
היחיד והלכותיו
בר שלום ,אליהו
היטיבו נגן
קסלר ,בצלאל בן שמחה
היטיבו נגן
שפירא ,דוד נחום
היכל אלימלך
אופמן ,אברהם חיים בן חנוך העניך
היכל ידיד
שאקי ,אברהם שלום
היכל עבודת השם  -א
קהילת בני תורה הר נוף
היכלא  -ו
חסידי ויז'ניץ
היכלות <קשר איתן>  25 -כר'
גולדשטיין ,יצחק
הילולא דצדיקיא
הירושלמי כפשוטו <מהדורה מתוקנת> ליברמן ,שאול בן משה
קובץ בית הוראה הישר והטוב
הישר והטוב  5 -כר'
טעפ ,איתמר
הכי איתמר  2 -כר'
הרצמן ,אלחנן יוסף (אודותיו)
הכנור של רבי אלחנן יוסף
חש"מ
הכעס וסבלנות
הכרם
הכרם  -ג
הכתובות בא"י ובארצות הסמוכות לה רפאלי (רפאלוביץ) ,שמואל
רקוב ,יוסף
הליכות זבחים  5 -כר'
וידאל ,חיים
הליכות חיים  -מצות ישיבה בסוכה
סלונים ,זאב דב
הליכות עולם  3 -כר'
קובץ חבורות ישיבת תושיה תפרח
הליכות שבת  -מסכת שבת
רפאלי ,שמואל
הליכות שמואל  -ב
ברנשטיין ,אברהם
הליכות שני
קליין ,שמואל יודא בן משה
הליכות תלמוד  2 -כר'
מכון מאור החושן
הלכה ברורה  2 -כר'
קינד ,דניאל
הלכה בת זמננו
מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה
הלכה ומעשה 5 -
ניימאן ,משה בן דוד  -ניימאן ,דוד
הלכה למשה  -ניר לדוד
נסיר ,יניב
הלכה למשה  -א
בן חמו ,אברהם ישעיהו בן משה
הלכה סדורה  -נדה וטבילה
נסיר ,יניב
הלכה פסוקה
סודרי ,שלמה
הלכה שלימה  2 -כר'
רייזנר ,אהרן
הלכות בין המצרים
אמינוף ,בכור צבי
הלכות גזל זמן
משה בן מימון (רמב"ם)  -ליברמן ,שאול בן משה
הלכות הירושלמי לרמב"ם
כהן ,חיים יודא
הלכות הצלה  -ב
יצחק> בן יעקב (רי"ף)
שינו"ס
אלפאסי,
הלכות הרי"ף  -פסחים א <מהדורה מוערת עם
קארפ ,משה מרדכי
הלכות חג בחג  -שמיני עצרת ושמחת תורה
המועד נחמן (רמב"ן)  -חיון ,צורי בן יהודה
הלכות חול המועד לרמב"ן עם ביאור חצרמשה בן
קארפ ,משה מרדכי
הלכות יום ביום  -הלכות ברכות
בן ישי ,ישראל בן דוד הכהן
הלכות יחוד
בן שלמה ,זכריה
הלכות צבא

בוסקילה ,שאול בן יוסף
הלכות שבע ברכות
בעילום שם
הלכות תולעים
מוסקוב ,ירחמיאל עמנואל הכהן
הלכות תפילת הדרך
כהן ,בנימין ישראל
הלכתא מאורייתא  3 -כר'
מכון שתי הלכות ביום
הלל השלם מבואר
מוסדות אור החיים
המאור שבתורה  -ד
ירחון תורני  ,אמסעל ,מאיר (עורך)
המאור  7 -כר'
בראך ,שלום יוסף (עורך)
המאיר לארץ
גפן ,ישראל צבי בן שמואל
המאיר לארץ  -ז
לזכר הרב יצחק מאיר האיתן
המאיר לארץ  -א
]דוידסון ,שמואל זאב בן מנחם[
המאסף והמזכיר
להצגת פרטי המחבר]טרצק ,יוסף אריה[
המאסף
אלקבץ ,אברהם יצחק
המביא ברכה
המוסף התורני של עתון המבשר
המבשר תורני  21 -כר'
להצגת פרטי המחבר]עוזיאל ,יוסף בן פינחס[
המגדל הלבן
ברגמן ,יעקב משה
המדינה היהודית
אפשטיין ,יעקב נחום בן חיים הלוי
המדע התלמודי וצרכיו
מכון המדריך להוראה
המדריך להוראה  -א
כהן ,זמיר
המהפך 2 -
יודייקין ,שמואל יצחק גד הכהן
המופלא והמיוחד
לקט מאמרים
המחזיר שכינתו לציון
]פייאסטון ,גרשון בן שלום[
המטיף (ביידיש)
חדאד ,כמוס
המלמד ידי
הרבט ,חנן
המנגינה הזאת
להצגת פרטי המחבר]בלושטיין ,עוזר בן אליעזר[
המנהל בדרך סלולה
בטאון בני הישיבות יוצאי תימן
המסילה  -ה
כולל חכמי ירושלים
המסילה
במזרח
היהודיתיוסף
המסע של קרן התורה אל אתרי התרבותקרליבך,
ירחון תורני  -ישיבת פרשבורג
המעין <פרשבורג>  2 -כר'
שיינברגר ,יוסף עורך
המעין <פרשבורג>
המעין
המעין  2 -כר'
די לונזאנו ,מנחם בן יהודה
המעריך
כר'
חיים
הירש5 -,
המפתח השלם לספרי רבי צדוק הכהן מלובלין
ווכטר ,חיים מרדכי
המפתח לעולם החינוך  2 -כר'
המקובל רבי אברהם אבולעפיה  2 -כר' בר יוסף ,דוד
סימקוויטש ,יצחק מאיר בן שמואל
המקצוע
קובץ
הנאמן  2 -כר'
שמש ,חננאל הכהן
הנה באוהל  -סוכה
]סימנר ,זכריה בן יעקב[
הנהגות טובות
רוטנברג ,שמואל בן הלל
הנפילים היו בארץ
להצגת פרטי המחבר]טויבש ,חיים צבי בן זכריה[
הנשיא בסנהדרין הגדולה
יוסף כהן צדק
הנשר  138 -כר'
להצגת פרטי המחבר]גשורי ,מאיר שמעון בן אליעזר[
הסוציולוגיה בישראל
הגר-לאו ,יהושע
העוז והענוה
לוי ,קובי
העיתונאי  2 -כר'
גברא ,משה
העליה הגדולה מתימן  2 -כר'
נתן בן יחיאל מרומא
הערוך <מהדורת שלזינגר>
אדלשטין ,ירחמיאל גרשון בן צבי יהודה
הערות וביאורים  -רמב"ם
הקשר ,שמואל יעקב בן ישראל
הערות והארות
פרישמן ,אברהם
הערות לחנוכה
הערות רבינו הגרי"ש אלישיב  23 -כר' אלישיב ,יוסף שלום בן אברהם
הפטרות עם תרגום בגרמנית
הפטרות עם תרגום בגרמנית
פיק ,ישעיהו בן יהודה ליב
הפלאה שבערכין השלם

עמר ,זהר
הצומח והחי במשנת הרמב"ם
קרומר ,יוסף משה בן ברוך מרדכי
הצופה לבית ישראל  -א
ישיבת בית מאיר
הציבי ציונים  -שקלים (תקנת עזרא)
שטרן ,מאיר יוסף בן דוד חיים
הקדושה והתשובה
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
הקדמה לשבת הארץ
משה בן מימון (רמב"ם)
הקדמות הרמב"ם למשנה <מהדורת שילת>
הערבי>>
המקוררמב"ם
ללאמימון <
משה<בן
הקדמות הרמב"ם למשנה <מהדורת שילת>
כהנא שפירא ,אברהם אלקנה  -כהנא ,שלמה דוד
הקהל
סימן טוב ,אהרן
הקידושין והבאר  -ב
מנדלביץ ,יוסף
הקנטוניסטים
להצגת פרטי המחבר]אריגור ,יצחק אריה בן נתן[
הרב יהודה ליב קובלסקי ז"ל
דברי הספד ומתולדות חייו
הרב לינצ'נר זצ"ל
סורסקי ,אהרן
הרב מפוניבז  3 -כר'
רז ,ראובן
הרב קוק בין חסידים ומתנגדים
חמד ,רועי בן אריה
הרועה בשושנים  -סוכות
כץ ,דניאל
הרחבות למסכת סנהדרין
להצגת פרטי המחבר]שולמאן ,קלמן בן ירוחם פישל[
הריסות ביתר
מכון הרמב"ם המבואר
הרמב"ם המבואר  2 -כר'
להצגת פרטי המחבר]טובנהויז ,אפרים בן מאיר[
הרמב"ם
אבן חן ,יעקב
הרמב"ן
קובץ
הרפואה בהלכה ובאגדה
שילת ,יצחק
הררים התלויים
להצגת פרטי המחבר]ליבוביץ ,נחמיה שמואל בן יצחק[
השארת הנפש על ידי הספרים
סימן טוב ,אהרן
השבת והחזון
פוקס ,אברהם
השואה במקורות רבניים
ליפשיץ ,אברהם דוד בן הלל
השולחן הטהור
השימוש במטבח ובכליו במקומות נופש נאומברג ,משה
בעילום שם
השכל וידוע אותי
חיים מאיר יחיאל  -שפירא ,אברהם יעקב
חדשה>
שפירא,
השלום והאחדות ,נתיבות שלום <מהדורה
השלמות והוספות לערכים באנצ"ת  -א -כמכון להלכה ולמחקר שע"
ספז ,אוריאל
השם רועי
להצגת פרטי המחבר]בלקינד ,ישראל בן מאיר[
השמרונים
מערכת בית צדיקים (באבוב)
השמש בגבורתו
סג"ל ,י
השקדן  3 -כר'
שוורץ ,עזריאל מרדכי
השתדלות
אפללו ,חנן
השתלה כהלכה
קובץ חידושי תורה
התורה הזאת
כהנא-שפירא ,צבי הירש אשר בן שמואל יהודה הכהן
התורה והמצוה <מהדורה חדשה>
סעדיה בן יוסף גאון
התחיה והפדות <מהדורה חדשה>
נחום ,חיים בם שלום  -בן נון ,אדם
התכלאל המבואר
פרומן ,יהודה
התלמוד כהווייתו
פוקס ,אברהם
התנאים המדיניים של יהודי פולין במאה הי"ח
דויד ,אהרן בן חכם
ואד יעלה  -שו"ת או"ח ה
כולל בית אברהם דוד
ואד יעלה  -א
יעקובוביץ ,אברהם אליהם בן יהודה
ואוריתה קשוט
יפה ,הושעיה יהודה יעקב בן ארנון
ואת הבנים תקח לך
ועד אהבת תורה  -סאדיגורה
ובהם נהגה
בעלום שם
והאר עינינו  2 -כר'
מלמד ,זלמן ברוך
והגדת לבנך
אגודת פתיל תכלת
והיה לכם לציצית 10 -
שוורץ ,יוסף בן יעקב
והיו לאחדים בעיניך
זכריהו ,שלום בן צדוק
והיו לכבוד ולתפארת
בעלום שם
והכן לבבם אליך

פלצינסקי ,נתן צבי
והנער נער
מנטל ,יחיאל
ווארט און צייט  -א
קאדאניר ,יעקב
וויכוחא רבה
וועלט קריג וועלט פרידען און משיח'ס צייטטננבוים ,אברהם
חדד ,ברוך רפאל עוזיאל
וזאת הברכה
להצגת פרטי המחבר]שטרוק ,שלמה מיכאל בן אליעזר[
וזאת ליהודה
סץ ,יצחק עקיבא
וי"ו של למשומדים ושל ולירושלים
טאראב ,עזרא בן אליהו הכהן
ויאמר עזרא <מהדורה חדשה>
בעילום שם
ויבינו במקרא
פייבלזון ,אליהו מאיר בן שמואל אביגדור
ויבינו במקרא  -ויקרא
מוסקוב ,דוד משה בן אפרים
ויברך דוד  6 -כר'
אוחנה ,נהוראי יוסף בן שמעון מאיר
ויגבה ליבו
אדלר ,משה מישל הלוי
ויגד משה
חבה ,יוסף
וידבר יוסף
העדה החרדית
וידעת היום
קובץ ישיבת תורת רפאל
ויהי בשלם סוכו
שרגא ,יוסף בן חיים
ויחי יוסף
חורי ,בנציון כמייס
ויחכם שלמה
שווימער ,מרדכי בן ישראל
ויכתוב מרדכי  -לוח השנה
מונק ,אליהו בן מאיר
וילן בעמק  -שו"ת א
להצגת פרטי המחבר]קלויזנר ,ישראל בן חיים שבתי[
וילנא בתקופת הגאון
להצגת פרטי המחבר]הובשה ,יחיאל מיכל בן ראובן צבי[
וימת שמואל
קובץ תורני
ויעודם  3 -כר'
קינרייך ,אליהו
ויעל אליהו
ועד חיילי בית דוד
ויעקב הלך לדרכו
אמסלם ,יצחק בן אברהם
ויעתר יצחק  -תפילה א
הכהן ,אברהם צבי
ויצב אברהם < -שו"ת>  -ב
שעשוע ,יוסף שלום בן חיים
ויצבור יוסף  -ב
ויסבלום ,שלום בן משה שלמה
ויקהל משה
היילפרין ,יעקב יעקבקא בן יהודה אריה ליבוש
ויקרא יעקב
קובץ מאמרים
וירא מנוחה כי טוב
ווכטר רבינוביץ ,פנחס בן משה
וירא פנחס  -מרגלים ,מגדף ,מקושש
טראב ,אהרן בן גמליאל
וישא אהרן  2 -כר'
פריד ,משה בן עמרם
וישמע משה  3 -כר'
וכתבתם
וכתבתם  -תשס"ז א
תורג'מן ,אוהד בן אילן חנניה
ולעלובת נפש תושיע  -א
שם
חצירות
בעילום
ולערב עירובו <מהדורת ביקורת>  -עירובי
ברסלב
ומאזין תרועה
בלוי ,עמרם בן שלמה יצחק
ומלכות תהפך למינות
זקוטינסקי ,חיים אברהם
ומקרב בימין  -ב
דרברמדיקר ,אברהם יהושע העשיל
ועד הבית בהלכה
הופמן ,שלמה  -שטיין ,מאיר שמחה
ועדים מהרב שלמה הופמן זצ"ל
רייניץ ,יצחק מאיר
וקמו נדריה
פינטו ,משה בן מסעוד אשר
ורעה אמונה
ישיבת אמת ושלום
ושבתה הארץ
שמאי ,שמואל
ושמואל בקוראי שמו
קובץ ישיבת בית שמעיה
ותלמודו בידו  -מסכת שבועות
פרידמן ,יעקב יצחק
ותתפלל חנה
ספר קהילה
זאבלודאווע (זבלודוב)
זאת התורה והמציאות לא תהיה מוחלפתתלמידי וחסידי באבוב
ספר זכרון  -עורך :זץ ,ארי שלמה
זבד טוב
וויסבלום ,יוסף יונה גבריאל
זבח יוסף  -שמות
הירש ,יהודה מאיר
זבחי רצון

מירקש ,שלמה זלמן בן יהודה ליב
זה דרוש ההספד
בריזמן ,אלטר יעקב מאיר
זה הים  -ג
איתן ,משה זאב
זהב התרומה  -חלה
איתן ,משה זאב
זהב טהור  3 -כר'
אביחצירא ,שלום
זהב שבא
דייטש ,משה יצחק בן יהושע זאב
זיו הים <המעיר>  3 -כר'
דייטש ,משה יצחק בן יהושע זאב
זיו הים  -בבא קמא
ועעטטנשטיין ,יוסף זאב
זיו המועדים  -פורים
יהודה ליב בן אהרן שמואל
זיז שדי <מהדורה חדשה>
ווייס ,אברהם אביש בן יעקב יוסף
זכור לאברהם
ולס ,זכריה דוד בן יהושע הלוי
זכור לדוד  2 -כר'
שימון ,יצחק אהרן
זכות אבות
גפן ,יעקב ברוך
זכר יעקב
אוירבך ,אדיר אלעזר
זכר יצחק  -נדרים ושבועות
רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהן  -ציילברגר ,בנימין בן יהודה
תורת ,חסד
זכר צדיק <מהדורה חדשה> -קונטרס כ"ץ
להצגת פרטי המחבר]ווישניאק ,אליעזר אלימלך בן ישראל[
זכרון בספר  2 -כר'
אהרמן ,אברהם יוסף
זכרון גרשון
שאהן ,יעקב ישעיה
זכרון דברים
קובץ
זכרון דוד
גלעד ,שמואל צבי דב בן יונה הלוי
זכרון יונה
וויס ,יצחק בן בנימן זאב
זכרון יצחק
קובץ
זכרון יריב משה
קרנביסר ,ישראל משה
זכרון ישראל משה
ספר זכרון לרבי משה ברקוביץ זצ"ל
זכרון למשה
שפירא ,מאיר בן ישועה
זכרון מאיר  -מועדים ב
קובץ תורני
זכרון מנחם  -ב
קובץ
זכרון נחום  -ג
סופר ,אליעזר ישראל מרדכי בן אברהם יעקב
זכרון סופרים  -מועדים ,נ"ך
שילת ,יצחק
זכרון תרועה
פישמן ,אברהם
זכרונות אברהם
אויערבך ,משה
זכרונות הרב משה אויערבך
המבורגר ,בנימין שלמה
זכרונות ומסורות על החתם סופר
הרבסט ,מרדכי
זכרונות חיי
קניג ,מנשה בן חיים
זכרונות רמב"ח  -בית רבי
איגוד יוצאי ברעזנא
זכרונות
מירקין ,אליעזר
זכרנו בזכרון טוב
לאחיחיים בן שלמה מטריפולי  -חדאד ,אפרים
זכרנו לחיים <מהדורה חדשה>  -אספרהכהן,
מערכת בית צדיקים (באבוב)
זכרנו לחיים
שטרן ,חיים שרגא הכהן
זמירות לשבת קודש ראפשיץ
מכון להוצאת ספרים שע"י חסידי אלכסנדר
זמירות לשבת קודש
מכון דמשק אליעזר
זמירות לשבת  -תהלות אליעזר
שטיינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי
זמירות שבת אילת השחר
בצרי ,מנחם
זמן חיינו
קאהן ,דוד בן צבי משה
זמן נקט
זמני ההלכה למעשה <מהדורה ישנה> מנת ,ידידיה
זולדן ,יהודה
זמני יהודה וישראל
שוורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק
זמני ראובן  2 -כר'
פריד ,אהרן בן אלימלך
זקן אהרן <מהדורה חדשה>
צמח ,יעקב בן חיים
זר זהב
חורגין ,יעקב
זרח ברנט
אסבן ,אברהם בן אליהו
זרע אברהם
טבנקין ,משה אהרן בן יהודה
זרע יהודה  -א
מלחי ,דוד חיים
זרע יצחק  2 -כר'

כהן ,יגאל רחמים
זרע רחמים
הורוויץ ,אלימלך
זרעא קדישא
לב ,חיים
חבורת הפסח
אפשטיין ,יעקב בן חיים
חבל נחלתו  -יז
ליברמן ,ברכיה
חבל נחלתו
גניזת קהיר
אברהם
הביניים ,לאור
דוד
חברה יהודית ים תיכונית בשלהי ימי
להצגת פרטי המחבר]שניאורסון ,יהושע פישל בן שניאור זלמן[
חברת אדם
קובץ
חג הסוכות בהלכה ובאגדה
כהנא שפירא ,אברהם אלקנה
חג הסוכות  -שיח איש
]ברקאן ,לאה[
חג הפסח בעיירתנו
טאובה ,יונה בן שמואל ברוך בענדיט
חגוי הסלע  -ראש השנה
להצגת פרטי המחבר]אליקים ,ניסים[
חד"ר נא"ה
עדס ,יעקב בן אברהם חיים
חדות יעקב  2 -כר'
מערכת בית צדיקים (באבוב)
חדותא דמלכה
בן נון ,אורי - ,אכמון ,אריק
חדש מקנקן ישן
כהן ,חיים דוד
חוברת לימוד טעמו וראו
קוק ,אברהם יצחק הכהן  -כהן דוד
חוג הראי"ה
קינסטליכער ,משה אלכסנדר זושא
חודש בחדשו  -לוח תשע"ז
בטאון המועצה הדתית רמת גן
חודש האביב
]קארו ,יוסף בן אפרים[
חוות דעת
לורברבוים ,יעקב בן יעקב משה
חוות דעת  2 -כר'
להצגת פרטי המחבר]בכרך ,אברהם שמואל בן יצחק[
חוט השני
קובץ גליונות
חוט של חסד  8 -כר'
מרדכי דוד
חולין בטהרה
אזולאי ,חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה  -מנדלבוים ,דוד אברהם
חומש החיד"א  -דברים א
מזרחי ,אליהו בן אברהם
חומש הרא"ם <המזרחי>  6 -כר'
חומש מור דרור
מצורע)צבי בן מתתיהו
פישביין,
חומש עם פירוש המליץ בינותם  -ג (ויקרא-
רבינוביץ ,דוד יצחק אייזק בן ברוך פינחס
חומש פרדס הקודש  -בראשית
מורסקי ,אשר זעליג
חומש רש"י  -בראשית
בצלאל
לסדרים
חומש שיבה לבצרון לפי החלוקה היהודיתאריאל,
באב"ד ,משה יהודה לייבוש
חומש תורה ברורה  4 -כר'
להצגת פרטי המחבר]פורילה ,זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינד[
חומת אנ"ך
כולל חושן משפט שע"י שומרי החומות
חומת משפט  -א
רביע ,אליהו בן אפרים
חופת אליהו
פיין ,בנימין
חוק והשגחה
מכון התורה והארץ
חוקות הארץ  -הלכות כלאים  -ב
ווין ,דב בערל
חוקי חיים  3 -כר'
פרידמן ,שלמה זלמן
חורבן הבית ושבעה דנחמתא
עמאר ,שלמה
חושן שלמה  -חו"מ ע"ה-צ"ו
קרליץ ,אברהם ישעיהו  -רוטנברג ,ישראל בן מרדכי
חזון איש צורת אות צ' ע"פ פשר חזון
חנון ,חיים
חזון הנביאים
פינטו ,יאשיהו יוסף בן חיים
חזון יאשיהו  -חשון
שפירא ,אריה ליב הכהן
חזון למועד  -השבת ושבת הארץ
יצחק בן אברהם מטרוקי
חזוק אמונה <עם תרגום גרמנית>
עראמה ,יצחק בן משה
חזות קשה <מהדורת יד הרב נסים>
להצגת פרטי המחבר]ווייסברם ,ישראל בן בנימין זרח[
חזיון על הציונים ומתנגדיהם
שטיינצעטץ ,אשר א.
חזקת הבתים  -בבא בתרא פ"ג
קלויזנר ,משה מאיר  -עצרם ,אריה
חזרת רבית
חלואה ,חנניה בן דוד
חח ונזם
לוגאסי ,יעקב ישראל
חי באמונה
לוגאסי ,יעקב ישראל
חי בבטחון
הירש ,חיים
חי גואלי  2 -כר'

חיבת קודש  3 -כר'
חידושי אבי"ר
חידושי בעל שרידי אש  3 -כר'
חידושי הגר"א <אור אליהו>  2 -כר'
חידושי הגרנ"ט  -ב"ב ,סנהדרין
חידושי הרד"ד <מהדורה חדשה>
חידושי הרמב"ן <הרשלר>  3 -כר'
חידושי וביאורי סוגיות  -ב"מ ונדרים
חידושי כהונה
חידושי מסכת פסחים  -ערבי פסחים
חידושי מרן הגר"נ לסמן זצ"ל
חידושי מרן הגרא"ג  -בכורות
חידושי סוגיות  -פרוזבול
חידושי סליחות
חידושי רבי יעקב בן עלון
חידושי רבי שלום בוזאגלו  -ע"ז
חידושי רבנו חיים הלוי  -רמב"ם
חידושי תורה בעניני שביעית
חידושי תורה  -תשכ"ו
חידושי תורה  6 -כר'
חידושים ברפואת נשים
חידושים על מסכת ברכות
חיזוק למשכני יעקב  -תפלה כהלכתה
חיי אדם <תוספות חיים>
חיי אדם
חיי איסר  3 -כר'
חיי אליהו  -ב"ק ,ב"מ
חיי אליהו
חיי אפרים  -ב"ב ב
חיי בנימין  2 -כר'
חיי דוד  -בבא קמא
חיי דוד  6 -כר'
חיי הגאון רבנו רבי עקיבא איגר
חיי הראי"ה
חיי יחיאל  -נדרים
חיי עולם <מהדורה חדשה>  -א
חיים וחסד
חיים ושלום
חיים ושלום  -שו"ת
חיים ושלום
חיים טובים
חיים שיש בהם  2 -כר'
חיים של שלום
חיים של שלמה  -ב
חיים של תורה  -גיטין ,נדרים
חיים של תורה  2 -כר'
חיינו בארצנו
חיל המלך  -נדרים ,שבועות
חינוך בדקה  -א
חינוך עם חיוך
חכמה ומוסר לרלב"ג
חכמי התלמוד  -רבן יוחנן בן זכאי
חכמת אדם <מהדורה חדשה>

מרקביץ ,דב
זילברמן ,יצחק אייזיק
וויינברג ,יחיאל יעקב בן משה
אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)
טרופ ,נפתלי
מייזלש ,דוד דוב בן אהרן אריה יהודה יעקב
משה בן נחמן (רמב"ן)
בריקמן ,נחום
כהן ,עמי
טולידאנו ,יהודה בן מאיר
לסמן ,נחום
זאקס ,אברהם גרשון בן מנחם מענדיל יוסף
טייטלבוים ,יואל בן חנניה יום טוב ליפא
משולם ,אברהם
בן עלון ,יעקב בן מימון
בוזאגלו ,שלום בן משה
סולובייצ'יק ,חיים בן יוסף דוב הלוי
לרר ,יחיאל
טייטלבוים ,יואל בן חנניה יום טוב ליפא
לרר ,יחיאל
מכון פוע"ה
וואלף ,שמואל בן יהודה
פוזן ,יעקב יחזקאל בן יוסף יצחק
להצגת פרטי המחבר]דאנציג ,אברהם בן יחיאל מיכל[
בן עמרם ,שמואל בן שלמה
טאוב ,חיים בן יחזקאל צבי
אלטמן ,אליהו
קרופניק ,אליהו חיים בן שמשון
טאוב ,חיים בן יחזקאל צבי
טאוב ,חיים בן יחזקאל צבי
טאוב ,חיים בן יחזקאל צבי
מינצר ,חיים דוד בן יצחק זאב
]בלום ,שאול[
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן  -נריה ,משה צבי בן פתחיה
טאוב ,חיים בן יחזקאל צבי
טויבש ,שמואל שמלקא בן אהרן משה
חיים חייקא בן שמואל מאמדור
להצגת פרטי המחבר]כהן ,שלום דניאל יהודה בן משה[
דאבח ,חיים ויקטור
שפירא ,חיים אלעזר בן צבי הירש
לוי ,י
קליגר ,חיים בן עזרא
אייזנבלאט ,שמואל דוב בן שלמה הכהן
גרוסקין ,שלמה חיים
דוידוביץ ,חיים יעקב בן גבריאל צבי
לוונשטיין ,שלמה
להצגת פרטי המחבר]בר-אילן ,מאיר בן נפתלי צבי יהודה[
לווין ,חיים יעקב בן אריה
ווכטר ,מוטל
סבן ,מיכאל
מורסקי ,אשר זעליג
להצגת פרטי המחבר]בן-חורים ,נחום משה[
דאנציג ,אברהם בן יחיאל מיכל

פנחס אליהו
אבילות
שמריהו ,בן
פדיון הבן
שולמאן,
חכמת אדם <ביאורים והערות>  -צדקה ,מילה,
אילון אזולאי ,תדהר
חכמת האין סוף
רונזר ,מאיר
חכמת הלב  -עירובי חצירות
פולאק ,מנחם בן אברהם הלוי
חלק לוי <מהדורה חדשה>
אדלר ,אריה אברהם בן ישעיהו חנוך
חלקת אריה
חלקת חנוך  -ב"ב ,יבמות ,פסחים ,שבת פרידמן ,חנוך אריה בן יוסף
ברסלר ,יהושע בן חיים
חלקת יהושע  -פסחים
כהן ,צבי
חלקת צבי  -ב"מ
חילקו ,יעקב בן שמחה
חלקת שמחה  -כריתות א
קוסובסקי-שחור ,שאול בן יצחק אברהם
חלת דבש  -חו"מ ה (מהדו"ב)
גדליה משה בן צבי הירש הלוי
חמד משה <מהדורה חדשה>
שיש ,מנחם דב בן אברהם הלוי
חמדת השבת
פילבר ,יעקב
חמדת ימים
דגני ,ירוחם בן ישראל
חמדת ישראל
דניאל בן יעקב מהורודנה
חמודי דניאל <מהדורה חדשה>
הירש ,שמשון בן רפאל
חמשה חומשי תורה <רש"ר הירש>  5 -כר'
שמשון' בן רפאל
הירש) 6 - ,כר
חמשה חומשי תורה <רש"ר הירש> (באנגלית
שמשון בן רפאל
הירש 2 ,-כר'
חמשה חומשי תורה <רש"ר הירש> בגרמנית
כר ',יעקב זאב
חמשה חומשי תורה <אונקלוס מדויק  5 -לב
שעשוע' ,יוסף שלום בן חיים
חמשה חומשי תורה ע"פ תורתך שעשועי  5 -כר
גרמנית
במדבר)
עם (תרגום
חומש  -ד
חמשה חומשי תורה עם פירוש ותרגום גרמנית
חמשה חומשי תורה עם פירוש רש"י
חמשה חומשי תורה עם פירוש רש"י
חמשה חומשי תורה עם רש"י מתורגם לאנגלית  -דברים
די אבילה ,אליעזר בן שמואל
חסד ואמת <מעי"ן רבי אליעזר>
לוין ,אליהו בן משה הלוי
חסד ומשפט אשירה
סורוצקין ,אליעזר בן זלמן
חסדי אליעזר
בר חן ,אליהו חיים בן ישי
חסדי דוד  2 -כר'
קריגר ,מרדכי אהרן בן זאב
חסדי השם  -ענייני שבת
מוסקוביץ ,יוסף חיים בן יחיאל מיכל
חסדך מחיים
מלכיאלי ,אריק
חסידות בגובה העיניים
באנד ,ערשטער
חסידים דערציילן
פרץ ,שמואל בן מיכאל
חפיפה כהלכתה
קובץ זכרון
חפצי בה'
אשלג ,יהודה ליב הלוי
חק לישראל זהר עם פירוש הסולם
קניג ,חיים ישעיהו
חקי חיים -ד
חזן ,יעקב בן לוי
חקרי אור
הבלין ,מנחם בן אליהו דוד
חקרי הלכה  -ב
חזן ,רפאל יוסף בן חיים
חקרי לב  -או"ח א
טלסניק ,יצחק ליב
חקת משפט  3 -כר'
בעילום שם
חשבון בית כור
חיים ניסים שלמה בן מרדכי
חשק שלמה <מהדורת מכון הכתב>
קרלינסקי ,שלמה בן יעקב
חשקת שלמה
פוקס ,אברהם
טאשנד
בן מאיר ,יהושע
טבילת כלים חדשים
לעוונער ,ג .ח.
טהויער פון גיהנם
ינאי ,יאיר יששכר בו יהודה אריה
טהרה כהלכה
גלדצלר ,אליעזר
טהרת אליעזר
מושקוביץ ,ברוך צבי בן דוד הכהן
טהרת ברוך
עמיאל ,משה
טהרת הגוף והנפש
שעשוע ,יוסף שלום בן חיים
טהרת המשפחה
בעילום שם
טהרת הנפש
> ,משה בן מרדכי
זכות
חדשה
טבל -
מהדורה
ראובן דוד
הרמ"ז <
נתן בן
דרושי
שפירא,
טוב הארץ  -סוד מצות מילה -קדושת הארץ -
טאוב ,חיים בן יחזקאל צבי
טוב החיים  4 -כר'

מן ,שלמה
טוב להודות
קובץ חידושי תורה
טוב רואי
קובץ
טובים השנים  -ד
קנדל ,ע
טוהר המעשים
רבינוביץ ,גמליאל בן לוי הכהן
טיב הליקוטים
רבינוביץ ,גמליאל בן לוי הכהן
טיב המועדים  -פסח
רבינוביץ ,גמליאל בן לוי הכהן
טיב התורה  2 -כר'
זילברברג ,יעקב יהודה
טיב לשון הקודש
שניאור ,דוד בן משה (עורך)
טל אורות <קובץ>  - 21 -תשמ"ח
שפיגל ,יואל דוד
טל דוד  -שיחות
גרבר ,ישראל בן אליהו בן ציון
טל לישראל  3 -כר'
אריק ,מאיר בן אהרן יהודה
טל תורה <מהדורה חדשה>
פרלמן ,אליהו ברוך
טל תורה
בונדר ,ישראל פנחס
טלטולי שבת
]רוקיס ,עמנואל בן דוד אליהו[
טלית קטן
לייזרובסקי ,ברוך בן שרגא הלוי
טעם ברוך <מהדורה חדשה>
מורסקי ,אשר זעליג
טעמו וראו
אבראהאם ,נחום
טעמי התורה  -בראשית
שונמאכר ,דוד
טעמי ספר החינוך
בטאון תורני למורשת יהודת לוב
טראבלס של מעלה  7 -כר'
בעילום שם
יאמר בספר  -בכורות
קנייבסקי ,יעקב ישראל  -טברסקי אברהם יהושע העשיל
יאמר ליעקב ולישראל
שרון ,רון נחמן בן שלמה
יבולי רון
נסיר ,יניב
יבין דעת
ברינגר ,נתן בן יהודה
יבין שמועה
בעילום שם
יבנה המקדש
טנזר ,יחיאל דוב בן אברהם חיים
יד אברהם  -טהרות
כולל מיר מודיעין עילית
יד אליעזר  -קידושין
דהאן ,יצחק
יד הלוי  -ב"מ
שכטר ,יצחק דב בן שלום הלוי
יד הלוי  -טהרות
מלול ,דוד בן יוסף
יד יהודה
חראר ,יוסף
יד יוסף
ולנר ,שמחה
יד יצחק
כהן ,ניסן בן יששכר
יד כהן  2 -כר'
מאזעס ,צבי יהודה בן חיים
יד לשומרים
כץ ,מנחם בן יצחק
יד רפאל  -יומא
פרידמן ,ישכר דב
יד שלום  3 -כר'
יונגרייז ,יוסף דוב הלוי
ידי הלוי
כהן ,יוסף דוד בן משה חיים
ידי כהן  5 -כר'
ידיד נפש  -ספרא דצניעותא ע"פ הגר"א ברלב ,יחיאל אברהם בן בנימין הלוי
מאסף תורני
ידידות
ברוקמן ,יצחק דב
ידיו אמונה
יודאיקין ,גדעון לוי הכהן
ידיעת הספק  -ספק דאורייתא
בלומנטל ,דורון
ידיעת הש"ס  2 -כר'
חדאד ,יששכר בן נסים
יהודה יעלה
להצגת פרטי המחבר]גורביץ ,דוד בן שלמה נח[
יהודי ירושלים
גראייבסקי ,פינחס מרדכי בן צבי
יהודי תימן בתל אביב
כהן ,יצחק
יהי אור  -קידושין
רביץ ,ש.
יוגענד קרעפטען
קטלוג מכירה פומבית
יודאיקה ירושלים  -ניסן תשע"ב
רוזנטל ,אליעזר
יודע ספר
ואלטר ,שי (עורך)
יודעי בינה  4 -כר'
ישראלי ,יצחק
יודעי בינה

סער ,יונתן אלכסנדר
יונתי תמתי
ישיבת בית מאיר
יוסיף דעת  -גליונות תשע"ד-תשע"ה
דיבון ,יוסף
יוסף דעת
ענבל ,יהושע בן צבי
יורה דעה  -א
יורו משפטיך ליעקב <מהדורה חדשה> סוכרי ,יעקב בן שלמה
הלר ,משולם פייבוש בן אהרן משה הלוי
יושר דברי אמת <מהדורה חדשה>
טאובה ,ישראל
יחל ישראל
חבר סופרים
יידישער ארטאגראפישער וועגווייזער
אסיפת חיבורים מגדולי האחרונים
יין ישן בקנקן חדש  3 -כר'
וולדמן ,אברהם שמואל בנימין בן יוסף מרדכי
יין ישן
פרלמאן ,צבי הירש בן ברוך
ילקוט אבנים <מהדורה חדשה>
כהן ,אברהם בן רחמים
ילקוט אברך  2 -כר'
גוטמן ,אברהם דוד
ילקוט אורות רבותינו
היילפרין ,יהודה ליבש בן שבח
ילקוט בגלל אבות  -קול יהודה
בראשי ,זכריה בן אליהו
ילקוט בראשי
יזדי ,גבריאל
ילקוט גבריאל  2 -כר'
גרין ,אהרן מרדכי
ילקוט הלכות  3 -כר'
נייגר ,אביעד
ילקוט השבעתי אתכם  -א
בייפוס ,יעקב ישראל הכהן
ילקוט יוסיף לקח  -שמות
ילקוט יוסף  -פורים <מהדורת בית יוסף>יוסף ,יצחק בן עובדיה
יעקב בן יעקב יוסף
ילקוט יעקב
בקר ,חיים ש.
ילקוט למועדים  4 -כר'
קפלן ,נח
ילקוט נח  -שמות
מכון מלאכת שמים
ילקוט סת"ם
חנוך זונדל בן יוסף
ילקוט על פטירת אהרן ומשה
גרינפלד ,דוד לייב  -גרנטשטיין ,שמואל אליהו
ילקוט צורת האותיות
עמינח ,נחמיה צבי הכהן
ילקוט
מורגנשטרן ,יצחק מאיר בן יעקב מנחם
ים החכמה  -תשס"ג
סיבוני ,יוסף מרדכי
ים המוסר  2 -כר'
קובץ מאמרים תורניים
ים התורה
פריעד ,ישראל משה בן יוסף חיים
ים שמחה  -נישואין
מכון להוצאת ספרים שע"י חסידי אלכסנדר
ימ"י שמחה
כהן ,דוד בן יוסף
ימי הפורים
פרנק ,צבי פסח
ימי הפורים
אבראהאם ,נחום
ימי נחמה  -שערי נחמה
אבראהאם ,נחום
ימי רצון
דוד ,ימין
ימין דוד  -ג
]קאן ,שמואל בן דוד[
יסוד האמונה ושרש הבטחון  2 -כר'
גירונדי ,יונה בן אברהם
יסוד התשובה <משיבת נפש>
טוויג ,רחמים בן מאיר
יסוד ושורש המוקצה
להצגת פרטי המחבר]זכות ,משה בן מרדכי[
יסוד עולם  2 -כר'
אמסלם ,יצחק בן אברהם
יסודות הריבית
להצגת פרטי המחבר]דאנציג ,יצחק בן מנחם מאנוש[
יסודי הדת
זעפרני ,דניאל בן דוד
יסודי טהרה
שפירא ,יעקב שמשון בן משה
יסודי שבת
גיברלטר ,יצחק אלחנן
יסור יסרני  -ג
היילפרין ,יעקב יעקבקא בן יהודה אריה ליבוש
יעקב לחק
פרידמן ,יונה בן משה
יפה נדרשת  4 -כר'
יפה ,שמואל בן יצחק
יפה עינים <מהדורה חדשה>  -ב
עורכים :גינזבורג בנימין  -סטרוץ ,יהודה
יפיק תבונה
פריד ,משה בן עמרם
יציץ נזרו
שווארץ ,יעקב קאפיל
יקב אפרים  2 -כר'
בעילום שם
יקוו המים  2 -כר'

קיסטר ,עקיבא
יקר תפארת  -קונטרס הוספות
נבנצל ,אביגדר יחזקאל הלוי
ירושלים במועדיה  -ירח האיתנים
קטלוג יודאיקה
ירושלים של זהב  6 -כר'
מנחם מנדל בן יוזל
ירח למועדים
להצגת פרטי המחבר]רימון ,יוסף צבי בן אפרים אליעזר[
ירמיהו
פיין ,בנימין
יש מאין
מלמד ,זלמן ברוך הכהן
יש שואלים
אפרתי ,יוסף יקותיאל
ישא יוסף  5 -כר'
אפלבוים ,דוב בער
ישא מדברותיך  -חגיגה
עמית ,שגיב
ישגיב בכוחו  -איוב
ישועה>דמשק אליעזר
ישועות אליעזר  -סדר הושענות <כובע מכון
אדלר ,יהושע העשיל בן אהרן הכהן
ישועות כהן  -חנוכה
גולדשמידט ,דניאל יהושע
ישועת דניאל  2 -כר'
מאסף תורני
ישורון  -לד
ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן  2 -כר'פוקס ,אברהם
שולמן ,אליהו ברוך בן ניסן אלחנן
ישמח אב  -שבת ,ערכין
יאקאבאוויץ ,יצחק יהודה
ישמח יהודה  3 -כר'
מכון ישמח ישראל
ישמח ישראל המבואר  5 -כר'
חדד ,משה
ישמח משה  -שו"ת א
חיות ,שמואל חיים בן משה דוד
ישמח משה  -שיעורים
מערכת בית צדיקים (באבוב)
ישמחו במלכותך
מורסקי ,אשר זעליג
ישעיהו כפשוטו
]שחראי ,אלתר יעקב בן זאב יצחק[
ישראל בתפיסתו של הרב קוק
הירש ,יצחק
ישראל הסוד והתכלית
וינגרטן ,ישראל מנחם
ישראל והזמנים
פירר ,בן ציון
ישראל והזמנים
יעקב בן אפרים אברהם החסיד
ישרי לב
שיין ,יוחנן בן זאב יהודה
ישרי לב  2 -כר'
להצגת פרטי המחבר]טוויל ,אהרן בן אליהו עילי הכהן[
יששכר וזבולון
ירחון תורני
יתד המאיר  5 -כר'
]כהן ,בן-ציון יהונתן בן יעקב[
יתן מציון  -ברכות ,ביצה
שטיינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי
כאיל תערוג <עלון שבועי>  2 -כר'
בעילום שם
כבוד אב ואם בהלכה ובאגדה
בעילום שם
כבוד התורה  2 -כר'
קובץ
כדרבנות וכמסמרות  3 -כר'
גרינברג ,יעקב סנדר בן אברהם
כוכב מיעקב <מהדורה חדשה>
שטרן ,מנחם מנדל
כוכבי בוקר
שטרנהל ,יצחק בן דוד
כוכבי יצחק  -ירושלמי ב
כהן ,זמיר
כזית בזמננו
פרידנר ,אריה יהודה בן יקותיאל
כח מחיצות
חדאד ,כדורה
כח מעשיו
גולד ,מנחם
כי מתאמצת
שני ,גיא
כיצד להתמודד ולהשפיע
פוזן ,אביגדור
ככל אשר שאלת  2 -כר'
ספיר ,יעקב הלוי
כל כתבי רבי יעקב ספיר ז"ל
ראק ,יהודה
כל מלאכה
ברקאי ,יהודה יעקב
כל פניות לימין
קרול ,שלום נח בן מרדכי שמואל
כלביא שכן  -בראשית ,שמות
פרץ ,עמוס בן מאיר
כלי השלחן <בשר בחלב>  2 -כר'
פרץ ,עמוס בן מאיר
כלי השלחן <שבת>  -ג
איתן ,אהרן בן יצחק אייזיק
כללא דרביתא
פפא ,מתתיהו מאיר יהודה בן יוסף הלוי
כללי אמירה לנכרי
טרנובסקי ,יעקב בן משה
כללי דברים שבלב

כללי ספק ספיקא מספרי מרו יביע אומר צופיוף ,דוד הכהן
פלדברגר ,יחזקאל
כללים בהלכות שבת  8 -כר'
ספר זכרון
כמטר לקחי  2 -כר'
ארז ,אברהם
כמעיין המתגבר
הנהלת בתי הדין הרבניים  -ירושלים
כנס הדיינים  -תשע"ה
חסדאי ,אליהו בן דוד הלוי
כנסת אליהו  -בראשית
כנסת ישראל (סלבודקה בני ברק)  3 -כר'קובץ
כנסת ישראל (סלבודקה ירושלים)  2 -כר'ירחון
שולמאן ,שמריהו בן פנחס אליהו
כנפי הנשר
גלעד ,שמואל צבי דב בן יונה הלוי
כנפי יונה  -הלכות שמחות
תנעמי ,יהונתן בן אהרן אליהו
כנפי יונה  -כתובות
הספדים
כסא דנחמתא
וורמאן ,מרדכי
כסף הקדשים
בן מרדכי
כעלמער נאראנים
אביחצירא ,שלום
כף אחת
לובצקי ,יחיאל מיכל בן אליהו יהודה
כף הדן
זסלנסקי ,אהרן יצחק בן ראובן
כפי אהרן תנינא
אסולין ,שלמה
כפל לשון
מועלם ,שמעון בן יעקב רחמים
כרכים ומוקפים
לנדא ,אפרים יששכר
כרם אפרים
קובץ חידושי תורה
כרם ביבנה  -ה
אזולאי ,חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה
כרם חמר
ספר זכרון
כרם יצחק
טוירק ,שמואל אלימלך
כרם צבי
]ברודובסקי ,חיים בן צבי[
כרם שעשועים
פרידמן ,מרדכי אברהם
כרמי אברהם
בטאון מרכז מוסדות חסידי אלכסנדר
כרמנו  7 -כר'
ישיבת אלכסנדר
כרמנו  -מכות
בעילום שם
כשרות המטבח בהלכה ובאגדה
רבינוביץ ,יואל
כשרות להלכה ולמעשה
היילפרין ,משולם שרגא פייבוש בן נפתלי הירץ
כתב אמת
כתבו לכם
כתבו לכם
וואלקין ,שמואל דוד בן אהרן
כתבי אבא מרי  -תנ"ך ומדרשיו
עמנואל ,יונה
כתבי אבינו הר"ר יונה עמנואל ז"ל
הרצברג ,זאב בן ראובן
כתבי משפחה עבריים
להצגת פרטי המחבר]טורברג ,פינחס בן יעקב אלכסנדר סנדר הכהן[
כתבי פינחס טורברג
להצגת פרטי המחבר]ריבלין ,יוסף בן אברהם בנימין[
כתבי ר' יוסף ריבלין
כתבי רבינו יצחק אבוהב (דה פונסקה)  -באבוהב ,יצחק (השלישי)
להצגת פרטי המחבר]לאנדוי ,שמואל חיים בן משה מאיר[
כתבי ש .ח .לנדוי
ברויאר ,יצחק
כתבים מימי השואה
צייטלין ,הילל בן אהרן אליעזר
כתבים נבחרים  2 -כר'
זוסמן ,מאיר
כתית למאור  2 -כר'
כתלי היכל  -בבא בתרא
ספרין ,יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדר מקומרנא
כתם אופיר < -באר אליהו> על מגילת אסתר
לביא ,שמעון
כתם פז <מהדורה חדשה>  2 -כר'
גלעד ,שמואל צבי דב בן יונה הלוי
כתר טוב  -מצוות
זלוף ,צבי בן יעקב
כתר מלוכה
קובץ כולל כתר נחום שלמה ,קארלין
כתר נחום שלמה
פתייה ,יהודה בן משה ישועה
כתר צדיק  -שמות ,ויקרא
ליבוביץ ,אהרן דוד
כתר שם טוב
קובץ תורני כולל נר המזרח
כתר תורה
קובץ תורני
כתרי אלעזר  2 -כר'
רוזנר ,אברהם זאב
לא תשנא את אחיך

התאחדות עולי פולין בישראל
לאנדסמאנשאפטן אין ישראל
מכון צומת
לב אבות על בנים
קאופמן ,משה בן שלום
לב אבות על בנים
ויינפלד ,אברהם
לב אברהם  -פרקי אבות
בעילום שם
לב טוב
רבינוביץ ,יצחק מרדכי
לב ים
רייכמן ,אליהו דוד הכהן
לב מפרשי התלמוד  2 -כר'
ברנשטיין ,משה בנימין בן נחמן לייב
לב משה
גולדשמידט ,אברהם
לב משה
כהן ,חיים בן שלמה מטריפולי
לב שומע <מהדורה חדשה>
דיכובסקי ,שלמה בן שמעיה
לב שומע לשלמה  2 -כר'
וייס ,ברוך
לבב חכמה
משה מרדכי בן צבי חיים
אפשטיין ,גיטין
לבוש מרדכי <מהדורה חדשה>  -יבמות ,כתובות
גליאן ,בנימין
לבנימין אמר
ישר ,ברוך בן דוד
לבת ישראל
טיגר ,אורי הכהן
לדופקי בתשובה
גאנץ ,יהודה
לדמותו של חסיד
קובץ
להאיר באור החיים  3 -כר'
מעש ,יהודה ליב בן דב
להבין שמועות  3 -כר'
צאצאי משפחת אברמס
להגיד בבוקר חסדך
קסלר ,אהרן בן מאיר
להוסיף לקח ופלפול
ברוק ,יהונתן יהושע בן יוסף
להניח ברכה  -עמ"ס חלה
שמן ,נחמן
לובלין
קארטוזינסקי ,אהרן אליעזר
לוח אוצר החכמה ועשר עולמים
לונץ ,אברהם משה בן צבי
לוח ארץ ישראל  14 -כר'
שקו ,יעקב
לוח עקבי היום  6 -כר'
סופר ,דוד אהרן בן יעקב חיים
לוח שנה עיתים לבינה  41 -כר'
ישורון ,מיכאל בן משה מאיר
לוית חן  -מעשרות
קוסובסקי ,חינה בת בן ציון
לוית חן
מלמד ,זלמן ברוך הכהן
לזמן הזה  2 -כר'
מלמד ,זלמן ברוך
לזמן ולשעה
בעילום שם
לחיות כהלכה
שושן ,איתן בן אליהו
לחם איש  -לחם משנה
לחם משנה  -אבות <מהדורה חדשה> ליפשיץ ,משה בן נח יצחק
]שאול בן משה מקיידאן[
לחם שערים
זילברשטיין ,אהרן בן יוסף צבי
לחמי ברכה  -א
כולל טהרות
לימודי דעת  7 -כר'
אלפרט ,ניסן ליפא
לימודי ניסן  -א
בעילום שם
ליקוטי אורות בענין הבטחון
אויערבאך ,אברהם דוב בן דוד
ליקוטי בת עין
אליהו נחום פרוש גליקמן
ליקוטי גמרא לכל השנה  -פורים
הורוויץ ,מאיר יצחק
ליקוטי דרשות  -שמות-משפטים
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן  -נריה ,משה צבי בן פתחיה
ליקוטי הראי"ה  -ג
דיין ,משה
ליקוטי חמד  2 -כר'
כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב
ליקוטי חפץ חיים  -תשובה
פרידמן ,פנחס שלום בן שלמה
ליקוטי מאמרים
הופשטיין ,אלעזר בן משה אליקים בריעה
ליקוטי מהר"א <מהדורה חדשה>
ליקוטי מהרי"ח <מהדורה חדשה>  3 -כר'פרידמאן ,ישראל חיים בן יהודה
כרמל ,אברהם יצחק הלוי
ליקוטי מוהר"ן <מקור חכמה>
שפיטצר ,צבי
ליקוטי צבי
בוזגלו ,שלום בן יעקב
ליקוטי שלום
לישועתך קויתי ה'
רוזמרין ,אהרן
לכבוד שבת

ברכיהו ,עודד
העס ,משה טוביה
בית המדרש למען דעת ,ירושלים
להצגת פרטי המחבר]קוטניק ,אליהו צבי[
מתתוב ,ישראל
קוק ,צבי יהודה הכהן
מלמד ,זלמן ברוך
כהן ,בן ציון יהונתן בן יעקב
הספדים על הרב יהודה עמיטל
פרקי חייו של ר' ישראל וקסלמן

למחרת הפסח
למטה יהודה
למען דעת  2 -כר'
למען ירושלים
למען שמו באהבה
לנתיבות ישראל  2 -כר'
לנתיבות רבנו
לספר בציון  -הגדה של פסח
לעבדך באמת
לעבדך באמת
לעומקו של מקרא  2 -כר'
יברוב ,צבי בן משה יצחק אהרן
לעילוי נשמה
זלאטניק ,ישעיה
לעקסיקאן פון יודישע חכמות
אג'ייני ,רחמים יוסף
לפי ספריו  -א
וויינברג ,יחיאל יעקב בן משה
לפרקים <מהדורה חדשה>  2 -כר'
להצגת פרטי המחבר]מלכי ,רפאל מרדכי[
לקוטים מפרוש על התורה  -א
דיינארד ,אפרים בן יקותיאל גרשון
לקורות ישראל ברוסיא
אברהם יגל בן חנניה ממונסליצ'ה
לקח טוב
קובץ כולל לקח טוב
לקח טוב  3 -כר'
יהודה יעקב
המקום
ברקאי,
לקט ביאורים  -אוהב את הבריות ,אוהב את
דינר ,יהודה אריה
לקט הלכות המצויות בברכות
דינר ,יהודה אריה
לקט הלכות המצויות במזוזה
דינר ,יהודה אריה
לקט הלכות חנוכה  -פורים
דינר ,יהודה אריה
לקט הלכות לימים נוראים  2 -כר'
דינר ,יהודה אריה
לקט הלכות פסח
דינר ,יהודה אריה
לקט הלכות שביעית
]נושא-חן ,ישראל בן נח[
לקט ישראל
כהן ,מנשה בן ציון שאול
לקט כללי הגמרא  -ג (מהד"ב)
דינר ,יהודה אריה
לקט שאלות המצויות  6 -כר'
להצגת פרטי המחבר]ימיני ,משה בן יצחק[
לקץ הימין
אביטן ,נסים בן מיכאל
לקראת כלה
יפרח ,יוסף
לראש יוסף
טווערסקי ,אברהם יהושע העשיל בן מנחם נחום
לרעות בגנים  2 -כר'
זילברברג ,יעקב יהודה
לשוננו הקדושה
ברודי ,ירחמיאל
לתולדות נוסח השאילתות
]הפועל המזרחי[
לתקופת השנה
אטון ,בן ציון בן שבתי
מאבני המקום
ישיבת בית אל
מאבני המקום  17 -כר'
ישיבת בית אל
מאבני מקום  -סוכות
לייאנס ,דוד
מאגר ערכים בספרות חב"ד  3 -כר'
צוברי ,מאור יצחק
מאור המילה
נגר ,עוואד ,בן יחיא
מאור העין
כולל אברכים מאור התורה
מאור התורה  2 -כר'
אפשטיין ,קלונימוס קלמן בן אהרן הלוי
מאור ושמש השלם  -ה
קסלר ,מאיר בן יוסף
מאור עינים  4 -כר'
הירש ,חיים
מאור צדיק
וילוז'ני ,שרגא בן בנימין
מאור שרגא
מפעל הזהר העולמי
מאורות הזהר
טולידאנו ,שלמה מאיר בן שמואל
מאורות המגילה
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
מאורות הראי"ה  4 -כר'
קובץ
מאורות ליהודה
מאורות לשבת ויאירו לישראל  2 -כר' מלול ,משה בן רפאל
בר חיים ,נתן שמעון בן חיים
מאורות נתן

פלדברגר ,יחזקאל
מאורי הלכה  8 -כר'
משה בן מיימון (הרמב"ם)  -קרליבך ,אליעזר יהודה בן בנימין
מאורי הרמב"ם  -ב"מ
ברנדמן ,משה יהודה
מאזין תרועה
יצחקי ,אברהם מרדכי
מאיר אור לי
רבינוביץ ,יחיאל מאיר בן גמליאל הכהן
מאיר הלכה
מאיר בן אליעזר ליברמאן הלוי
מאיר השחר <מהדורה חדשה>
ועקנין ,מ.
מאיר נתיב  -בראשית שמות
בן דב ,מאיר בן שמואל דב
מאיר עיני  8 -כר'
מרקוביץ ,משה אליהו
מאמר הלוי  -נדה
פזריני ,דוד
מאמר יבמין
הלוי ,אליהו בן בנימין
מאמר כל דאי
פרטי המחבר]לווין ,בנימין מנשה בן מאיר[
התעודה
להצגת
מאמר על כתבי היד חמאת החמדה וחמדת
סופר ,אליהו ציון בן יצחק שלום
מאמר ציון  -סוכות
דוראן ,שלמה בן שמעון
מאמר תקון סופרים  -הלכות שטרות
פיצ'ניק ,אהרן הלוי
מאמרי הרב אהרן הלוי פיצניק
שוורצמן ,דב
מאמרי רבי דב שוורצמן  2 -כר'
כולל אורות חיים ומשה
מאמרי תורה  -קובץ
לשם ,חיים
מאמרים  -אוגירה
עופר ,יוסף
מאמרים  -סדרי נביאים וכתובים
עמנואל ,שמחה בן יונה
מאמרים  14 -כר'
קובץ חידושי תורה מבני ישיבות דיבנה
מאתרא דחכימיא  -ב
]אבן-עקנין ,יוסף בן יהודה[
מבוא התלמוד
דנציג ,נחמן
מבוא לספר הלכות פסוקות
אקשטיין ,מנחם בן מרדכי
מבוא לתורת החסידות
ברקאי ,יהודה יעקב
מבועי ירח האיתנים
בר אוריין ,אברהם
מבחר אמרים  15 -כר'
רענן קוק ,אברהם יצחק
מבחר כתבים
סתיו ,אברהם
מבית לפרוכת
ישיבת מרכז הרב
מבית מדרשנו  9 -כר'
איחוד אברכים דתולדות אהרן
מבקשי אמונה  -ד
ון דייק ,יהשוע שלמה
מבשן אשיב  -א
צויבל ,משה שמעון בן ניסן
מבשן אשיב  2 -כר'
רבינוביץ ,בצלאל שמחה מנחם בן ציון
מבשר טוב  -תורת ה' תמימה
]כהן ,בן-ציון יהונתן בן יעקב[
מבשרת ציון  -שיר השירים
גוטליב ,יוסף
מגדים חדשים  2 -כר'
מגדל אור <לוס אנג'לס>  -ג תמוז תשע"וקובץ (לוס אנג'לס)
שלוסברג ,חננאל
מגדל חננאל
סופר ,יעקב חיים בן יצחק שלום
מגיד דבריו ליעקב  -פורים
קארו ,יוסף בן אפרים
מגיד משרים <מהדורה חדשה>
יחיאל איכל ממליץ
מגיד תהלות <מהדורה חדשה>
זולדן ,יהודה
מגילה במוקפות חומה
שיינין ,אלטר חיים
מגילת איכה <דמעת חיים>
מזרחי ,מאיר
מגילת איכה עם ביאור
מכון שירה חדשה
מגילת אנטיוכוס <כוונת הלב>
עמאר ,שלמה משה
מגילת אסתר <מימים ימימה>
שיינין ,אלטר חיים
מגילת אסתר <בכורי חיים>
מערכת בית צדיקים (באבוב)
מגילת אסתר עם ליקוט מי באר
מגילת אסתר עם פירוש מגילת סתרים לורברבוים ,יעקב בן משה
מגילת חנוכה
מגילת חנוכה
מגילת יוחסין למשפחות לעווי קנאבלאך וובער ,דובעריש
ספרין ,יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדר מקומרנא
מגילת סתרים <מהדורה חדשה>
בריזמן ,אלטר יעקב מאיר
מגילת רב סבא
הכהן ,דניאל
מגיני ארץ

להצגת פרטי המחבר]אמרי ,רחל בת דוב[
מגלת דבובה
מגלת שיר השירים <בינה בכתובים> עוזיאלי ,ישראל יוסף בן משה
מערכת בית צדיקים (באבוב)
מגן אבות
טברסקי ,דוד בן מרדכי
מגן דוד <מהדורה חדשה>
ישיבת אור ישראל
מגנזי הים  -גליונות אור השבת
בעילום שם
מדבש לפי (מהדורת ביקורת)
פישר ,משה דב
מדו בד
ספריי ,אשר
מדחי לשבי
רבינוביץ ,יואל
מדריך הכשרות המעשי
בד"ץ בית יוסף
מדריך הכשרות  -תש"ס
ועד הכשרות של בד"ץ העדה החרדית
מדריך הכשרות  5 -כר'
מכון התורה והארץ
מדריך שמיטה לצרכן
נויגרשל ,מרדכי דוד
מדרכי התשובה
קובץ
מדרש דוד  -ג
שבז'י ,שלם בן יוסף
מדרש חמדת ימים <מהדורה חדשה>  5 -כר
להצגת פרטי המחבר]חפץ ,אריה ליב זאב וולף בן משה יעקב[
מדרש מעורר
להצגת פרטי המחבר]ברודוצקי ,יצחק צבי בן יוסף[
מדרש צדיקים
יפה> ,שמואל בן יצחק
מדרש קהלת עם יפה ענף <מהדורה חדשה
דונסקי ,שמעון
מדרש רבה איכה <פירוש באידיש>
מדרש משלי
מדרשי משלי <מהדורת וויסאצקי>
הילדסהיימר ,יהודה
מהדורא קמא  6 -כר'
מאסף תורני בעניני כשרות
מהדרין  -ב
להצגת פרטי המחבר]סירקיס ,ישראל יוסף הלוי[
מהות המוסר
ציטרון ,אברהם אליעזר בן זאב וולף
מהר"א אליעזר
מהרש"א <עם ביאורים והערות>  -ביצה שמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)
היילברון ,בנימין
מהרש"א עם ביאורים וציונים
אפשטיין ,יוסף דוד הלוי
מוסר און הלכה
להצגת פרטי המחבר]סרנא ,יחזקאל בן יעקב חיים[
מוסר
להצגת פרטי המחבר]משה בן מימון (רמב"ם)[
מוסרי הרמב"ם  2 -כר'
חברא קדישא גחש"א ירושלים
מועד לכל חי
ליפסון ,מרדכי בן יום-טוב
מועד
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן  -נריה ,משה צבי בן פתחיה
מועדי הראי"ה
מועדי ישראל על פי בעל השרידי אש וויינברג ,יחיאל יעקב בן משה
בריח ,נסים
מועדי נסים  2 -כר'
ריין ,ידידיה אברהם
מועדי קודש
מועצת הרבנים במרוקו
מועצת הרבנים במרוקו  6 -כר'
מוקצה ובסיס לדבר האסור בשבת חנוכהאויערבך ,חיים יהודה ליב בן דוד
בוארון ,משה
מורא מקדש
בן שלמה ,הלל
מורא מקדש
כהן ,מאור
מורא מקדש
להצגת פרטי המחבר]משה בן מימון (רמב"ם)[
מורה הנבוכים
אביטל ,מאיר
מורה הנער
דוד בן יהושע הנגיד
מורה הפרישות ומדריך הפשיטות
]שפאק ,יהושע נח בן אלחנן הכהן[
מורה התועים
]קופצ'ובסקי ,אברהם בן יוסף[
מורה לתועי הזמן
משה בן מיימון (רמב"ם)
מורה נבוכים על התורה (באנגלית)
קובץ מפעל התורה
מוריה <מפעל התורה>  -ה
שעשוע ,יוסף שלום בן חיים
מזבח חדש
חבורת קדשים בכולל פוניבז'
מזבח יעקב  2 -כר'
משכיל לאיתן ,נפתלי
מזמור לאיתן
כהן ,דוד בן יוסף
מזמור לדוד  2 -כר'
שטיינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי
מזקנים אתבונן  3 -כר'
שמואליאן ,יוסף בן משה
מחוקק במשענותם  -ד

מירלשוילי ,אברהם בן יצחק
מחזה אברהם  3 -כר'
פלק ,פסח אליהו בן אברהם צבי
מחזה אליהו  -ב
סנדר ,יצחק בן משה אהרן
מחזה עליון
]תפילות .מחזור .תרס"ז .למברג[
מחזור <לעמבערג>  5 -כר'
מחזור אבותינו <נוסח מרוקו>  8 -כר' עטיה ,מאיר אלעזר
מחזור וילנא כתר מלכות  -יום הכיפורים עם ביאור על הפיוטים מרבותינו הראשונים
מחזור זכור ליעקב <נוסח עדן>  2 -כר' מוסדות זכור ליעקב
שלוש ,דוד חיים
מחזור ליום כיפור <מכתם לדוד>
חכם -שכטר ,מאיר
מחזור ליום כיפור ע"פ תורני מדעי
ארגון .רפ"ט
מחזור.ארגון
מחזור לראש השנה ויום הכיפורים למנהג ק"ק
תפילות .מחזור .ת"ש .כזבלנכה
מחזור לראש השנה מנהג ספרד
עבודת אהל מועד
מחזור כר'
מחזור עבדת אהל מועד עם תרגום אנגלית 3 -
ישראל>(מבאר)
בן מספיק
בבאור
מבוארמשה
בידינגן,
מחזור של יום כיפור כמנהג אשכנז ופולין <
ישראל (מבאר)
מספיק>
משה בן
בבאור
בידינגן,
מחזור של סוכות כמנהג אשכנז ופולין <מבואר
ישראל (מבאר)
מספיק>
משה בן
בבאור
בידינגן,
מחזור של פסח כמנהג אשכנז ופולין <מבואר
ישראל (מבאר)
מספיק>
משה בן
בבאור
בידינגן,
מחזור של ר"ה כמנהג אשכנז <יום א  -מבואר
ישראל (מבאר)
מספיק>
משה בן
בבאור
בידינגן,
מחזור של ר"ה כמנהג אשכנז <יום ב  -מבואר
ישראל (מבאר)
בבאורבןמספיק>
מבואר ,משה
מחזור של שבועות כמנהג אשכנז ופולין <בידינגן
מכון שער בנימין
מחזור שער בנימין  3 -כר'
קולמן ,אהרן דן
מחנה דן  -ב
שעיו ,משה רחמים בן אדמון
מחקרי ארץ <שו"ת>  -ו
שעיו ,משה רחמים בן אדמון
מחקרי ארץ  -ברכת כהנים
המרכז למודעות חרדית
מחר יהיה מאוחר
להצגת פרטי המחבר]אביגדור ,יעקב בן אברהם יששכר דוב[
מחשבה ולשון
קוק ,יהודית
מחשבה יהודית
אברהם בן דוד מאישפאנמעזע
מחשבות אברהם
כהן ,שמואל בן דוד
מחשבת השבת
מכון התורה והארץ
מחשבת השמיטה
אל המקורות
מחשבת  -לג
אנסבכר ,אהרן בן יששכר
מטה אהרן  -ב"מ
ניטו ,דוד בן פינחס
מטה דן <כוזרי שני>  -עם תרגום בספרדית
צלר ,יוסף
מטה יוסף  -בבא בתרא ב
זילבר ,מאיר טודרוס
מטר השמים <על התורה>  3 -כר'
זילבר ,מאיר טודרוס
מטר השמים  4 -כר'
גומבו ,אליהו
מי באר  2 -כר'
כהן ארזי ,ישראל מאיר בן רפאל
מי דעת  -ב
זסלנסקי ,אהרן יצחק בן ראובן
מי השילוח
וינטר ,יוסף דוב בן יצחק מרדכי
מי טהרה  -על מסכת מקואות
זכריהו ,מרדכי בן נתנאל
מי טוהר
מי טל  -פדיון הבן ,פדיון פט"ח ,בכורות קלמנסון ,יחיאל מנחם מענדל בן יקותיאל דובער
ריזל ,משה יוסף בן יחיאל זאב
מי מנוחות  5 -כר'
הורודנסקי ,יעקב מאיר בן שלמה זלמן
מי שלמה (קונטרס הוספות)
ויצמן ,יהושע טוביה בן אברהם יעקב
מיטב הארץ
הופמן ,ב( .צביון)
מיין רייזע אין ארץ ישראל
גרין ,אריאל בן יקותיאל זלמן
מילואים לאפוד  2 -כר'
גלעדי ,ששון בן דוד
מילי דאבות
כולל לינק
מילי דמערבא  -שבת ועירובין
פזריני ,דוד
מילי דנזיקין  2 -כר'
מערכת בית צדיקים (באבוב)
מילין יקירין  2 -כר'
נוסבוים ,שמואל אברהם
מים חיים <על הגר"ח קרייזווירט>
שוורץ ,אלתר יהודה אריה  -וויס דוד
מים טהורים  -כתמים
קלאגסבאלד ,מיכאל בן שלמה
מימיני מיכאל  6 -כר'
פרידמן ,נתן נטע
מיני מנחה

כולל עיון דחסידי בעלזא
מכון הוראה ומשפט  -יא
רוזנברג ,חיים בן ציון
מכון לשבתך  2 -כר'
להצגת פרטי המחבר]ווינד ,שלמה בן ישראל הלוי[
מכנסת עד כנסת
ישיבת מרכז הרב
מכנשתא דבי דרי  -ב"מ
פרץ ,אליהו בן יעקב
מכתב מאליהו
להצגת פרטי המחבר]לטריס ,מאיר בן גרשון הלוי[
מכתבי בני קדם
מערכת בית צדיקים (באבוב)
מכתבי הדרכה
רוטנברג ישראל בן מרדכי  -מועלם ,יהונתן בן עוזיאל
מכתבי חזון איש  -צורת אות צ
להצגת פרטי המחבר]אלכסנדרוב ,שמואל בן הלל[
מכתבי מחקר ובקרת
להצגת פרטי המחבר]פרידמאן ,דוב אריה בן טוביה מיכל[
מכתבי מסחר
כולל אברכים דבאבוב
מכתבי קודש  -באבוב
מכתם לדוד <מהדורה חדשה>  2 -כר' שפרבר ,דוד בן ברוך קלונימוס
כהן ,דוד בן יוסף
מכתם לדוד  -כתובות
שפרבר ,דוד בן ברוך קלונימוס
מכתם לדוד  -מועדים
גונן ,אורי שלום
מלאך הברית
דרזי ,שמואל בן יצחק
מלאכת שמואל
אטיאס ,ישראל בן יעקב
מלואת אבן  4 -כר'
להצגת פרטי המחבר]רפאלי ,שמואל בן משה[
מלחמות הפלחים בארץ ישראל
בעלסקי ,יהושע יצחק
מלחמת יהושע
הלברשטט ,משה ליב בן מיכאל שלמה הכהן
מלכות ארי
זולדן ,יהודה
מלכות יהודה וישראל
ביגה ,יהודה בן משה
מלכי יהודה <מהדורה חדשה>
כהן ,רפאל בנימין בן סאסי
מלכי תרשיש
אדלשטין ,ירחמיאל גרשון בן צבי יהודה
ממגד גרש ירחים  6 -כר'
שטינברג ,ישראל
ממעין החכמה של עם ישראל
פולק ,יהושע
ממעיני הישועה
גולן ,יהודית
ממעמקים
גליונות
ממשנתה של תורה  2 -כר'
ברלין .קהילה[
בערלין
]
מנהגי ביהכ"נ דקהל עדת ישראל פה
להצגת פרטי המחבר]ביברפלד ,חיים בן אברהם[
מנהגי ביהמ"ד הישן דק"ק בערלין
דינר ,יוסף צבי הלוי
מנהגי מהרי"צ הלוי
מנהגי צפת לעדת האשכנזים חסידים
אסטנבולי ,יהושע בן יוסף  -עדס ,יהודה
מנוחה שלימה  -דברים שבכתב
מנורה הטהורה <מהדורה חדשה>  -א מייזלש ,עוזיאל בן צבי
אריאל ,ישראל
מנורת זהב טהור
בוסקילה ,דוד
מנחם משיב נפש  8 -כר'
מילצקי ,אריה דוב בן שמעון אליעזר
מנחת אדם
שדמי ,אהרן
מנחת אהרן  -מחיית עמלק
שאפראן ,בצלאל זאב בן חנוך הניך
מנחת אזכרה
וילהלם ,אהרן אליהו בן יחזקאל
מנחת אליהו  2 -כר'
אללעך ,אלימלך
מנחת אלימלך  -מליחה
וייס ,אשר זעליג
מנחת אשר <שו"ת>  -ג
דויטש ,דוד נתן בן אהרן יוסף
מנחת דוד  2 -כר'
ליפקוביץ ,משה דוד
מנחת דוד  -שבת ,ב"מ
כהן ,רועי
מנחת הלל
וורמאן ,מרדכי
מנחת הקדשים
גרינשפן ,דב בן מרדכי מנחם
מנחת זאב
שוויד מרדכי יעקב ,בן חיים
מנחת חיים  3 -כר'
נהורא מעליא
מכוןהעומר
מנחת חינוך <מאור המנחה> מצות ספירות
גינזבורג ,אליעזר  -מיטלמן ,דוב בער
מנחת חינוך מוסך השבת עם מנחת הבוקר
באב"ד ,יוסף  -שלזינגר ,שמואל עקיבא
מנחת חינוך עם עשירית האיפה  -א
שנברגר ,נחמיה
מנחת חן  -סנהדרין ,סוכה ,גיטין
ברנדויין ,משה יום טוב בן יעקב מרדכי
מנחת יום טוב

לשינסקי ,ניסן יוסף
מנחת יוסף  2 -כר'
נסיר ,יהודה
מנחת יין
שלום ,ישראל בן יצחק
מנחת ישראל
קרפמן ,מרדכי משה הכהן
מנחת כהן <תהלים>
כהן-פריווה ,אליהו בן מרדכי
מנחת כהן  2 -כר'
כהנא ,יוסף י
מנחת כהן  -בבא בתרא
רביוב ,מיכאל בן משה
מנחת מיכאל  4 -כר'
מנחת מנחם  -ב (שבת ,פסחים ,סוכה) פייבלזון ,מנחם בן אליעזר יעקב חיים
פולק ,פנחס שלום
מנחת מרחשת  2 -כר'
קרויס ,משה בונם בן יונה
מנחת משה
רחמים ,משה בן דוד
מנחת משה  -או"ה ,נדה
רוטנברג ,ישראל בן מרדכי
מנחת עיון
עגיב ,כמוס
מנחת עני
מן ,שמעון
מנחת ערבה
מנחת פתים <מהדורה חדשה>  3 -כר' אריק ,מאיר בן אהרן יהודה
שנברגר ,רפאל בן פסח יהודה
מנחת רפאל
מנחת שי  -אור החיים <מהדורה חדשה>נורצי ,ידידיה שלמה רפאל בן אברהם  -בנדר ,חיים בן זאב
יפרח ,שלום בן מאיר
מנחת שלום  -נדה
אוירבאך ,שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב
מנחת שלמה <על הש"ס>  2 -כר'
מנחת שמעון  -כתובה ,קידושין ,חופה מן ,שמעון
כולל מיר ברכפלד
מנחת תושיה
בלס ,יהונתן שמחה
מנפת צוף  2 -כר'
גרובשטיין ,אברהם משה
מסורה בלעטער  3 -כר'
ראז ,חיים בן אהרן
מסורת החינוך
ראז ,חיים בן אהרן
מסורת התנ"ך
פיינשטיין ,משה בן דוד
מסורת משה  2 -כר'
נאה ,מנחם מנדל  -נאה ,משה צבי
מסורת משקל הדרהם
קווינט ,אליהו בן אברהם יעקב הכהן
מסות ורעיונות
אייזנברגר ,בנימין אלימלך
מסילות באגדה  2 -כר'
אייזנברגר ,בנימין אלימלך
מסילות בהגדה
אייזנברגר ,בנימין אלימלך
מסילות בלבבם  2 -כר'
אייזנברגר ,בנימין אלימלך
מסילות הנביאים  4 -כר'
לוצאטו ,משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)  -גולדברג ,אהרן דוד בן יצחק הלוי
מסילת ישרים <ובו תדבק>
לוצאטו ,משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)  -שיף ,דב
מסילת ישרים <נעימה קדושה>
לוצאטו ,משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)
מסילת ישרים <רב לתלמיד>
לוצאטו ,משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)
מסילת ישרים עם תרגום בגרמנית
שפרבר ,מרים
מסיפורי הסבתא
צוברי ,מאור יצחק
מסכת בצורה קלה  8 -כר'
ליאון-טימפלו ,שלמה רפאל בן יעקב יהודה אריה
מסכת הלכה למשה מסיני <מהדורה חדשה>
מדרש טהרות ,ירושלים
והאחרונים
בית
מסכת טהרות עם פירושי הראשונים
להצגת פרטי המחבר]בר-און ,משה יחיאל בן נתן דוד[
מסכת ימים טובים
והאחרוניםמדרש טהרות ,ירושלים
בית
מסכת נגעים עם פירושי הראשונים
מסכת עבודה זרה  -כת"י ביהמ"ד לרבניםעורך :אברמסון ,שרגא בן קלמן
]מסכת פורים .תשט"ו[
מסכת פורים תו שין טית וו
להצגת פרטי המחבר]בלוך ,שלמה בן אפרים הלוי[
מסכת פורים
מסכת פורים
מסכת פורים
מסכתות קטנות
מסכתות דרך ארץ רבא וזוטא
מרכז "יהדות" ירושלים
מסע הצלב של המסיון
להצגת פרטי המחבר]לווינסקי ,אלחנן ליב בן צבי[
מסע לארץ ישראל בשנת ת"ת
מסע מרתק עם דן לגילוי משמעות החייםדיין ,רוני
מערכת בית צדיקים (באבוב)
מסע עזרת אבותינו
מהצ'אר ,מסיעד
מסעדי גבר
בניש ,א.
מסעות רבי פתחיה מרעגנשפורג

קליגר ,איסר בן שמעון צבי
מספרי צדיקים ויראים
הירש ,עזריאל שמשון בן נתן
מסרת מסיני
ירושלמי ,שמואל
מעגלי החיים  5 -כר'
אביחצירא ,יעקב בן מסעוד
מעגלי צדק
וויליגר ,אברהם בן חיים צבי
מעדני אברהם
שוורץ ,אשר אנשיל
מעדני אשר  2 -כר'
פלבני ,דניאל
מעדני דניאל  -שו"ע  -א-כד
רבינוביץ ,לוי בן גמליאל הכהן
מעדני השלחן  -הל' שחיטה
זנגר ,יום טוב בן יעקב ישראל
מעדני יום טוב  2 -כר'
קופשיץ ,נפתלי בן משה פנחס הכהן
מעדני כהן  -ה
זייבאלד ,רפאל חיים
מעדני רפאל
אוירבאך ,שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב  -פריד ,ירחמיאל דוד
מעדני שלמה
קלאר ,חיים עוזר בו ישעיה
מעוז חיי
ברנשטיין ,א .י
מעונות הגבורים
קובץ חידושי תורה (גארליץ  -צאנז)
מעיין החיים  -ה
כהן ,ינון יחזקאל בן אבנר
מעיין התלמוד  2 -כר'
ישיבת בית התלמוד לצעירים
מעיינות התלמוד  2 -כר'
גולדשטיין ,שמואל יעקב בן אליעזר יצחק
מעייני יעקב  -ב"מ
אהרן
המעיל
שמואל
הדרת
יודלביץ,
מעיל שמואל  -החשמל לאור ההלכה  -שו"ת -
קרלנשטיין ,יהושע
מעיני הישועה
הורביץ ,יהושע העשיל הלוי
מעיקרי היהדות
כולל בית הבחירה  -כרמי צור
מעלין בקודש  2 -כר'
להצגת פרטי המחבר]בומבאך ,אליהו בן יהושע פינחס[
מענה אליהו
חפוטא ,אברהם בן יאיר
מענה לשון  -ה
קליין ,שלמה זאב
מענה רך על חזות קשה
שניצר ,י .ל.
מענש און תורה  -ב
שניצר ,י.ל
מענש און תורה  2 -כר'
סלוצקי ,אפרים זלמן בן נחום הלוי
מערכה לקראת מערכה
חפוטא ,אברהם בן יאיר
מערכי לב  2 -כר'
שוגרמן ,יצחק צבי בן אברהם זרח
מערכי עירובין
]ברוד ,שמואל מנחם בן נחום דוב[
מערכי שמואל
מאנדעל ,יעקב
מעשה אב
פשקס ,אהרן אלעזר
מעשה אבות <מהדורה חדשה>
אסייג ,נסים
מעשה אבות
גלברט ,ישראל בן מרדכי
מעשה אבות
משלה ,חדימאן
מעשה אבות  -ו
שכטר ,רפאל חיים בן משולם
מעשה חרש  2 -כר'
אהרן בן דוד הכהן מראגוזה
מעשה נסים <מהדורה חדשה>
מוגרבי ,אברהם
מעשה נסים  -ה
אביב ,ניר
מעשה רשת  -האינטרט בהלכה
להצגת פרטי המחבר]הופמאן ,נחמיה דוב בן זאב[
מעשי חכמים
בצרי ,משה בן עזרא (עורך)
מעשיות התלמוד  3 -כר'
שעשוע ,יוסף שלום בן חיים
מעשים נפלאים
לקט ראיונות עם גדולי ישראל
מפיהם
אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)
מפירושי הגר"א על התורה
קליין ,שלמה זאב
מפני קשט
מכון התורה והארץ
מפרי הארץ הטובה
להצגת פרטי המחבר]ספריאל ,ישעיהו בן נחום[
מפת הפעלים
בעילום שם
מפתח החיים
אריאל ,בצלאל
מפתח סדרי התנ"ך
בעילום שם
מפתח של בנים  -תשרי
כהן ,זמיר
מפתחות לחיים
קובץ כולל מצא חיים
מצא חיים  -הלכות נדה

 -'1147-1346קרלהיינץ ,מולר  -שוורצפוקס ,שמעון
מצבות בית העלמין העתיק בווירצבורג ריינר ,רמי
לוי ,יוסף יצחק
מצהלות חתנים
מכון להוצאת ספרים שע"י חסידי אלכסנדר
מצהלות חתנים
רוזנר ,אברהם זאב
מצות ביקור חולים
]תפילות .ברכת החמה .תרפ"ה[
מצות ברכת החמה
ברקאי ,יהודה יעקב
מצות החצוצרות בהלכה ובאגדה
נריה ,משה צבי בן פתחיה
מצות מילה וברית מילה
אדלר ,אברהם ישעיהו
מציאת איש  -בבא מציעא
]האגא ,עוזיאל[
מציאת עשרת השבטים
נבנצל ,אביגדר יחזקאל הלוי
מציון תצא תורה
בורודיאנסקי ,בן ציון בן אפרים נחום
מקבץ עניינים  5 -כר'
קליין ,בן מנשה
מקדש השבת
ראטער ,יחזקאל בן אהרן ישעיה
מקדש יחזקאל  -כריתות
אילן ,מרדכי
מקדש מרדכי  -ב
מקדשי השם <מהדורה חדשה>  2 -כר' מייזלש ,צבי הירש בן דוד דוב
קובץ מנין בני הישיבות מקור ברוך
מקדשי שביעי  2 -כר'
להצגת פרטי המחבר]הורוויץ ,משה בן אהרן יהודה[
מקוה ישראל
מנדלקורן ,שמואל פנחס בן מאיר
מקום הניחו לי
קטנקה ,שלמה הלוי
מקום שנהגו
קוסקס ,רחמים דוד
מקור הרחמים ,אריק חרבי
פולק ,רפאל דוד בן שמואל אברהם
מקור מים חיים  -ב
ידיד ,אליהו
מקרא קדש
שופטים)
יהושע גדולות
מקראות
מקראות גדולות עם ח"י פירושים והוספות (
מקראות גדולות
מקראות גדולות  -דברים
הוצאת דורות
מקשיבים לפרשה  2 -כר'
עטיה ,מרדכי בן יצחק
מר דרור <מהדורה חדשה>  -ע"ז
גולדברג ,זלמן נחמיה בן אברהם
מראה וחידות
שולמאן ,שמריהו בן פנחס אליהו
מראה כהן
זאבי ,מיכאל
מראה מקום
פליקס ,יהודה
מראות המשנה
כהן ,ינון יחזקאל בן אבנר
מראש צורים אראנו
מרגלית ,יחיאל מיכל
מרגלית הים
מרדכי בן הלל
מרדכי  3 -כר'
ראביד ,חיים יצחק בן אברהם שלום
מרחבי יצחקי  -ב
אליהו ,מאיר
מרכבות ארגמן  2 -כר'
קארו ,יוסף בן אפרים -רוזן ,משה
מרן הבית יוסף
קובץ בעניני שמירת הלשון
מרפא לשון  -ח
רנשבורג ,בצלאל בן יואל
מרפא לשון
קרול ,מרדכי שמואל בן ישראל דב
משא דמשק  2 -כר'
אברג'ל ,מרדכי שמעון
משא המלך  5 -כר'
אילן ,יעקב דוד
משא יד  -דיני שומרים
מרק ,אלעזר
משאת כפי  -ב
ישראל ,משה
משאת משה <מהדו"ח>  2 -כר'
עמית ,שגיב
משגב לי  -תהלים
משה אבן עזרא
משה אבן עזרא שירי החול  -ג
חורגין ,יעקב
משה בצלאל טודרסוביץ
זרניקיאן ,יהודה משה בן מרדכי
משה ידו
גולדפרב ,ישראל
משה לאור האגדה הישראלית
עטיה ,מאיר אלעזר
משולחן אבותינו
קויפמאן ,חיים שאול
משחת שמן  3 -כר'
בנעט ,יחזקאל בן גרשון וואלף
משיב טעם
עמותת משיב נפש
משיב נפש
ורמזים בן יצחק ברכיה  -גליק ,אברהם טוביה
מנחם עזריה
ביאורים
פאנו,
משיבת נפש <גלגולי נשמות>  -עם מקורות

כהן ,מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס
משך חכמה <מהדורת אור החיים>
קוסקס ,רחמים דוד
משכיל אל דל ,אליהו האיש
כהן  ,דוד מרדכי
משכיל לדוד
קרליבך ,שלמה בן צבי
משכיל לשלמה  -מועדים
קובץ כולל משכן גבריאל
משכן גבריאל  -ב"מ ,רבית ,שומרים
קובץ
משלחן גבוה  2 -כר'
אזולאי ,חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה  -רוזן ,משה
משלי החיד"א
זריצקי ,דוד בן אשר
משלי חסידים על התורה
בורודיאנסקי ,בן ציון בן אפרים נחום
משמח ציון  -כתובות
ישיבת באר יעקב
משמי אש
סטפנסקי ,שלום בן רפאל
משמיע שלום  -סנהדרין ,מכות
גרינפלד דוד ליב  -גרנטשטיין ,שמואל אליהו
משמרת סת"ם  -צורת האותיות
כרן' ,ישראל מאיר בן אריה זאב
משנה ברורה <מהדורת אור החיים>  6 -כה
משנה ברורה עם בדק המשנה  2 -כר' כהנא ,משה נחמן
קליין ,מנשה בן אליעזר זאב
משנה הלכות  -יח
משנה ותוספתא <אפיקי מים>  -פרה מיטלמן ,משה יעקב בן יהושע
פורסט ,בן ציון
משנה ותוספתא  -שבת
יחיאל מיכל בן פתחיה
משנה לחם  2 -כר'
טייכטאל ,יששכר שלמה בן יצחק
משנה שכיר  -פרקי אבות
משה בן מימון (רמב"ם)
משנה תורה <רמב"ם מדויק>  -קנין
משנה .למברג .תרל"ו
משניות <לעמבערג>  6 -כר'
משניות ע"פ ראשונים ואחרונים
משניות דעת אליהו  -כלים יא-יד
דוראן ,שמעון בן צמח
משניות קנים ע"פ הרשב"ץ
שאול יום-טוב ליפמאן בן נתן הלוי -מנס ,שמואל שמריהו הכהן
גרשון  5כר'
הלר,טוב> -
משניות תוספות יום טוב המבואר <ששון יום
יעקבזון ,אברהם ישעיהו בן טוביה
משנת איש  -חלה
טולידנו ,רפאל ברוך בן אברהם
משנת ברוך  -בכורות
קליין ,מנשה בן אליעזר זאב
משנת הכתובה  2 -כר'
יחיאל מיכל ,המגיד מזלאטשוב  -הורוויץ ,אליעזר עמנואל
משנת המגיד מזלאטשוב  2 -כר'
ורנר ,נתנאל
משנת המנחה
חבזה ,ישראל
משנת העיבור
אשר בן יחיאל (רא"ש)  -כהן ,ישעיה (עורך)
משנת הרא"ש  2 -כר'
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן
משנת הרב
קובץ
משנת השביעית
פאללאק ,שלום
משנת השמיטה
מכון משנת רבי אהרן
משנת זרעים  -ביכורים
שטינברג ,חיים מאיר יחיאל הלוי בן שרגא
משנת חיים  -פסח
קליין ,מנשה בן אליעזר זאב
משנת חנוכה
ליברמן ,יוסף
משנת יוסף <שו"ת>  -יג
ליברמן ,יוסף
משנת יוסף  2 -כר'
כהן ,יוסף נסים בן יעקב ישעיהו
משנת כהן  -כיבוד אב ואם
רוזנברג ,משולם זלמן
משנת מהר"ל
ישראל מאיר בן אריה זאב  -מכון משמרת סת"ם
סת"ם
כהן,
משנת סופרים <אותיות א ב> עם משמרת
גרינפלד ,דוד לייב  -גרנטשטיין ,שמואל אליהו
משנת סופרים עם משמרת סת"ם
באקשט ,אריה לייב
משנת קול אריה
אלנדאף ,רפאל ברוך
משנת רבי אליעזר
שלנגר ,רפאל מנחם שלמה זלמן בן משה חיים
משנת תורה  -במדבר
ורנר ,נתנאל
משנת תמורה
בלוי ,עמרם בן שלמה יצחק
משנתנו של רבי עמרם
מיימון ,משה
משעול הכרמים
עגמי ,יעקב לוי
משעול יעקב
הכהן ,משולם זלמן בן שלמה
משען המים  -נחלת אבות <מהדורה חדשה>
אויערבך ,שמואל בן משה
משפחת אויערבך  2 -כר'
כץ ,אהרן
משפט אהרן

כולל דרכי התורה
משפט ברור
מכון איגוד הכהנים
משפט הכהנים
להצגת פרטי המחבר]טריוואקס ,אברהם יצחק בן גבריאל[
משפט הכותל
ישיבת ברית יעקב
משפט הלילה
בלומנטל ,ישראל חיים
משפט הקרבנות
משה בן גרשון מזאלשין
משפט צדק <מהדורה חדשה>
משפטי החושן  -שכירות פועלים ,שאלה בית ההוראה "הישר והטוב"
הלוי ,הלל יצחק
משפטי הלוי  2 -כר'
בן יעקב ,צבי יהודה
משפטיך ליעקב  -ט
גרינברג ,גרשון  -ידידיה ,אסף
משפטיך תהום רבה
אפשטיין ,פנחס
מתורתו של רבי פנחס
שעוועל ,חיים דוב  -הורביץ ,אלעזר
מתורתם של חכמי פרובאנס וספרד
אסופת חידו"ת מתורתם של בני הישיבות בוגרי המדרשות של לב לאחים
מתחזקים בתורה  4 -כר'
פיירמן ,דוד
מתי שמעו ילדי בקולי
שטיגליץ ,זאב אריה בן חיים אפרים
מתיקות התורה  -ב
מאיר ,יוסף בן אריה יהודה
מתנת יהודה  6 -כר'
יפה ,אברהם אבלי בן ישראל
מתק שפתים  -שבת
מכון ירושלים
נאמנו מאד  2 -כר'
קובץ
נגילה ונשמחה
חדקל ,יהודה ליב
נגנות און תפלות ביי יידן
חסידי נדבורנא
נדברה נא  2 -כר'
שלוש ,דוד חיים
נדחי ישראל יכנס
ישיבת מרכז הרב
נדרי לה'  -נדרים
לינק ,דוד יהודה בן פנחס
נדרי תודה
גלינסקי ,גדליה משה
נהורא מעליא
פרידמן ,יוסף בן צבי זאב
נהלך ברגש
לייזער ,דוד שמעון בן יוסף שמואל
נהר משה  -ב
קובץ אברכי כולל אהבת שלום בני ברק
נוה שלום  -ג
פריד ,נתן
נוסח עברי חדש של מגילת אנטיוכוס
וירשובסקי ,חיים
נוסח קדום של פירוש מורה הנבוכים ע"ד הקבלה
ווייסבלום ,אלימלך בן אליעזר ליפמאן
נועם אלימלך <גליוני מהר"י  -לחזות בנועם>  -ב
פרידמן ,שלמה זלמן
נועם שיח  2 -כר'
לובצקי ,נפתלי צבי
נופת צופים  -נדה
שטינמץ ,אשר
נזקי ממון
קפלן ,נתן בן ישראל חיים
נזר הקודש  -יבמות
ישיבת כנסת יצחק
נזר תפארה  -בבא מציעא
בנאיים ,שמעון מאיר בן יעקב
נח קרבן הלב
בר שלום ,אלון משה בן שמואל
נחל פז  -ב מלאכת לש
אלמטן ,שמשון
נחל שורק
אריאלי ,שלמה בן יעקב
נחל שלמה  2 -כר'
בטאון חבורת האברכים והבחורים דחסידי ספינקא
נחלי אמונה  3 -כר'
שטיין ,דוד שלמה
נחלי דבש  2 -כר'
אדלשטיין ,נחמן בן מרדכי שמואל
נחלי דעה  2 -כר'
מכון נחלת אבות
נחלת אבות <ויז'ניץ>  3 -כר'
להצגת פרטי המחבר]מאיר בן אליהו[
נחלת אבות  2 -כר'
חורי ,חיים
נחלת אבות  -ב
קובץ תורני במנהגי תימן
נחלת אבות  -ד
רזי ,גד
נחלת גד
אסטנבולי ,יהושע בן יוסף
נחלת יהושע  -סנהדרין
פרידמן ,אברהם יעקב בן יצחק
נחלת יעקב <מהדורה חדשה>
אמסל ,יעקב חיים
נחלת יעקב  4 -כר'
דיויד ,יעקב
נחלת יעקב  -מגילות
פרידמן ,אברהם יעקב בן יצחק
נחלת יעקב

ויזמאן ,שלמה בן מאיר
נחלת שלמה
קובץ תורני
נחלת שלמה  -שמירת הלשון א
ברקאי ,יהודה יעקב
נטפי מעיינות גנזי חנוכה
סלושץ ,חיים משה אהרן
נטפי משה  -בראשית
ניב ,דוד
ניב שפתים על הלכות מבשל בשבת
וילנברג ,בצלאל
נידוני המועדים
פרלוב ,אהרון
ניצוצי התורה  5 -כר'
שמשון בן פסח מאוסטרופולי  -בומבך ,אברהם יעקב בן יוסף אשר
ניצוצי שמשון <מהדורה חדשה>
קוק ,איסר דב בן נחום הכהן
ניצוצין בפסוקים שבתורה
לבנון ,דוד דב בן ישראל חיים
ניר לדוד
הכהן ,בן ציון בן יוסף
נסכתי מלכי על ציון
מעשיות מגדולי ישראל
נפלאות ישראל
נפלאות הצדיקים
נפלאות  30 -כר'
להצגת פרטי המחבר]בן-נאים ,יוסף בן יצחק[
נפלאתיך אשיחה
נפש החיים שער ד עם ביאור נשמת יונה חיים בן יצחק מוולוז'ין  -פורמן ,אברהם בן מנחם מנדל הלוי
דוידוויטש ,יוסף
נפש יוסף <זמירות שבת>
דוידוויטש ,יוסף
נפש יוסף
ריסנר ,אברהם (עליו)
נפש יקרה
רצאבי ,יצחק בן ניסים
נפש כל חי
לובצקי ,יחיאל מיכל בן אליהו יהודה
נפשי בכפי
קונטרס זכרון
נצח ישראל  -זכרון לאה
הלוי ,שמואל בן אברהם יצחק
נקודות אור  3 -כר'
הקידושין
בינג ,יחזקאל
נקודות הכסף על סידור הרש"ש  -סדר מצות
בינג ,יחזקאל
נקודות הכסף  3 -כר'
מייזלש ,דוד דוב  -הכהן ,אלעזר
נר דוד ,חידושי מהרא"ך
גולדמן ,בן ציון  -בייגל אהרון בן ציון
נר המערבי ונרותיו שהדליק
דיין ,שלמה
נר המערבי
ליכטמן ,יחזקאל בן אברהם משה הלוי
נר חדש  2 -כר'
ברמן ,אוריאל בן שלמה אהרן
נר חוה  2 -כר'
קובץ תורני כולל נר יהודה
נר יהודה אריה
ישיבת שמחת יום טוב
נר יום טוב  -י
קובץ
נר יצחק  4 -כר'
לבנון ,דוד דב בן ישראל חיים
נר ישראל  -חנוכה
סמיטצקי ,שלמה נפתלי הערץ בן חיים אשר
נר ליצהר  -צהר ליוסף
]כהן ,בן-ציון יהונתן בן יעקב[
נר מציון  -פרקי אבות
בנין ציון
נר ציון  -סוכות
קוסקס ,רחמים דוד
נר רחמים
בן דוד ,אמתי
נר תמיד
כהן ,ישראל אלי
נרות שמונה
קריב ,אברהם
נרתק את השלשלת
ללוש ,שמעון
נשמע קולם  -שו"ת ב
נשמת חיים <מהדורת קוסובסקי>  2 -כר'ברלין ,חיים בן נפתלי צבי יהודה
קובץ חידושי תורה
נשמת ישראל  -תשס"א
שרייבר ,ישראל בונם בן פנחס
נתיב בינה  -פרה
זנד ,יהושע זאב בן נפתלי יוסף
נתיב החינוך  2 -כר'
זנד ,יהושע זאב בן נפתלי יוסף
נתיב הכתובה
זנד ,יהושע זאב בן נפתלי יוסף
נתיב המשפחה  2 -כר'
רוזנבלום ,מאיר ברוך
נתיב מרדכי
בטאון תנועת בני תורה
נתיב  -א
קניגסברג ,ברוך ראובן שלמה
נתיבות האושר
בד"ץ מחזיקי הדת
נתיבות הכשרות  5 -כר'
קובץ ישיבת נתיבות חכמה
נתיבות חכמה  -נדרים
הלוי ,שלום  -הלוי ,דוד
נתיבות שלום

זנד ,יהושע זאב בן נפתלי יוסף
נתיבי האירוסין
זנד ,יהושע זאב בן נפתלי יוסף
נתיבי השידוך
שטרית ,אוריאל בן יוסף
נתיבי יבמות
וייס ,יהונתן בנימין
נתיבי מליחה
לייטער ,יעקב
סאציאליזם און יהדות
הכהן ,נפתלי יעקב
סבר נפתלי  -חידושי סוגיות
ליהמן ,רפאל מנשה
סגולת ישראל
סדור .תרגום לפרסית .ירושלים .תשל"ו
סדור תפילה ליום השבת עולת שבת
]תפילות .סידור .תשי"ט .רומה[
סדור תפלה (מנהג איטאליאני)
]תפילות .ברכת החמה .תשי"ג[
סדר ברכת החמה
]קושס ,אברהם שמעון בן חיים יצחק[
סדר דורות ראשונים
הגדה של פסח
סדר הגדה של פסח <עם תרגום בערבית>
מכון דמשק אליעזר
סדר הושענות  -ישועות אליעזר
בעילום שם
סדר היום בהלכה ובאגדה
בלתי ידוע
סדר היום
מכון דמשק אליעזר
סדר הקפות  -שמחת אליעזר
ארגמן ,אפרים משה
סדר הקרבנות
שימל ,מנחם בן אברהם
סדר הרבית  2 -כר'
קארליץ ,אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסף
סדר השביעית  -תשי"א
תפילות .יום העצמאות .תשי"ג .תל-אביב[
סדר התפילות והמנהגים ליום העצמאות ]תשי"ג
]תפילות .יום העצמאות .תשי"ב .ירושלים[
סדר התפלות וההודיות
יום העצמאות .תשי"א .ירושלים[
הקוממיות
סדר התפלות ליום הזכרון לגבורי מלחמת]תפילות.
מכון דמשק אליעזר
סדר יוצרות לארבע פרשיות  -הגיון אליעזר
]בן-הרוש ,שמואל[
סדר ימים נוראים
סדר מוצאי שבת השלם
]תפילות .ספירת העומר .תר"ך .אמשטרדם[
סדר ספירת העומר
סדר עננו הגדול עם פירוש ברית שלום בעילום שם
רבינוביץ תאומים ,אליהו דוד בן בנימין (האדר"ת)
סדר פרשיות  -ויקרא
קינות .לונדון .תשכ"ד
סדר קינות השלם
סדר קינות לתשעה באב <לב אהרן> וקסלשטיין ,אהרן
ששנא גאון
בןא  -יט
ומועד
עמרם
סדר רב עמרם גאון <מהדורת סץ>  -שבת
כהן ,רפאל בנימין בן סאסי
סדר רננות
יעקב בן יעקב משה  -פולד ,אהרן בן משה
פולד>
לורברבוים,
סדר תפילת ישראל <דרך החיים עם הוספות ר"א
]תפילות .סידור .תשנ"ה .טורינו[
סדר תפלות (כמנהג איטאליאני)
סדר תפלות מכל השנה כמנהג האשכנזיםסדור .אשכנזים .מנטובה .שי"ח.
סדור כמנהג ספרדים .וונציה תט"ז
סדר תפלות תחנות ופזמונים
חורי ,ינון
סדרי גיטין
סדרי הש"ס (שבת ,סוכה ,ע"ז ,חולין) חורי ,ינון בן אברהם ישראל
חורי ,ינון
סדרי נדה
גולדשטיין ,יצחק מאיר
סדרי פרשיות
קובץ ,כולל אחיסמך
סוגה בשושנים  -הלכות נדה
בעילום שם
סוד הבנים
שהרבני ,רונן
סוד התשובה
שמולי ,יוסף כהן
סוד נשמות עם ישראל
סוכת חיים  -שניים מקרא ואחד תרגום לונדינסקי ,שמחה בונים בן ישראל דוד
אדמן ,עקיבא אלעזר
סוכת שלומך  -סוכה
ספר קהילה
סופוטקין
סופרי המלך עוללות מרן החתם סופר  -בראקאוו ,יום טוב ליפמאן
ראקאוו ,יום טוב ליפמאן
סופרי המלך  -זכור לאברהם
עטיה ,מאיר אלעזר
סידור אבותינו <נוסח מרוקו>
משולם ,אברהם
סידור אשת חיל
ירחמיאל משה מקאזניץ
סידור באר משה (קוזניץ)
סידור בית דוד ושלמה
סידור בית דוד ושלמה

סידור אדמו"ר בעל התניא
סידור הרב <דפוס ראשון>
אילון) ,ישראל שניאור אוראל בן תדהר (עורך)
בשבט
אזולאי (
סידור כוונות היר"א <שלחן הטהור>  -סדר ט"ו
אילון אזולאי ,תדהר
סידור כוונות עץ התדהר  2 -כר'
מכון שירה חדשה
סידור כוונת הלב  3 -כר'
זכורחליעקב
שבת ור"
מוסדות
סידור שים שלום <נוסח עדן>  -ימות החול,
מכון שער בנימין
סידור שער בנימין  4 -כר'
קרויז ,אשר אנשיל
סידור תיקון אשר
קרויס ,ישראל בן שמשון יחיאל
סידור תפלת ישראל
גרינבוים ,שמעיה
סייעתא דשמיא  2 -כר'
שרייבר
סיכומי הלכות  2 -כר'
עוזר ,חננאל
סיכומי סוגיות והערות  5 -כר'
רז ,פנחס בן אלעזר
סימן ברכה
שלז ,צבי בן בן-ציון
סימן כד <מהדורה חדשה>
דרור ,צבי יהודה
סימן סיבה והבדלה
מנחם מנדל  -נפתלי צבי
סיפורי החג  -פסח
סיפורים קטנים על אנשים גדולים  -ב פרצוביץ ,שמעון מרדכי
פלקסר ,אלעזר בן יצחק
סכין שחיטה כהלכתה
]תפילות .סליחות .תש"י .ניו יורק[
סליחה כל בו השלמה
מקלב ,מרדכי
סליחות מבוארות
אריאל ,ישראל
סנהדרין הגדולה
שינפלד ,יהודה
ספיר גזרתם  2 -כר'
שטרוכליץ ,יצחק
ספק דברי סופרים
סוויסה ,אליהו בן אליעזר
ספר אבא בם
וקסלשטיין ,אהרן
ספר אבותינו
משה בן נחמן (רמב"ן)  -אלבו ,יוסף  -פרלוב ,אליעזר זאב בן אהרן
ספר איוב ע"פ רמב"ן ,תוכחת חיים ,פי הבאר
מערכת בית צדיקים (באבוב)
ספר באבוב
קורדובירו ,משה בן יעקב
ספר גרושין ותומר דבורה <מהדורה חדשה>
ספר הברית <מהדורה חדשה ומורחבת>הורוויץ ,פינחס אליהו בן מאיר
טכאואר ,אלכסנדר
ספר הבריתות
להצגת פרטי המחבר]משה בן נחמן (רמב"ן)[
ספר הגאולה
נדלר ,שלמה יחזקאל
ספר הזהר ע"פ שי עולמות
סוכהזכרון
ספר הזכרון למרן הגאון רבי דב שורצמן -ספר
ספר הזכרון לרבי רפאל ברוך סורוצקין שושנה ,אברהם (עורך)
לזכרו של רבי בערל איזנשטיין
ספר הזכרון שמעתתא דבי רב
להצגת פרטי המחבר]וורטמאן ,משה בן חיים[
ספר החיים
להצגת פרטי המחבר]מארכס ,אלכסנדר בן שמשון[
ספר היובל לכבוד פרופיסור אלכסנדר מארכס
להצגת פרטי המחבר]שפירא ,יהודה מאיר בן יעקב שמשון[
ספר היובל
יהודה בן שמואל הלוי
ספר הכוזרי <מהדורת שילת>
ספר הכוזרי  -השוואת ,הערות ,מפתחות יהודה בן שמואל הלוי  -ציפרינוביץ ,א.
אליהו ,מרדכי בן סלמאן
ספר הלכות  -ב
להצגת פרטי המחבר]טכורש ,אלכסנדר סנדר גדליהו בן אברהם יצחק[
ספר המבחן
להצגת פרטי המחבר]אבן-פאלקירה ,שם טוב בן יוסף[
ספר המבקש
דוד בן שמואל הלוי מסביליה .מיוחס לו
ספר המלכות <מהדורת אלנקוה>
]קאפלין ,דוב אריה בן מנחם מנדל הכהן[
ספר המספרים
מרדכי בן הלל  -הלפרין ,אברהם
ספר המרדכי השלם  -ב"ק ב
אלמגור ,ישראל מאיר בן זכריה
ספר הסודות  -סגולות החכמה
אבן עזרא ,משה בן יעקב
ספר העיונים והדיונים
ישיבת בית אל
ספר השו"ת  -שמיטה
ספר התקנות של אגדת הפועלים היהודים]אגודת הפועלים היהודים הראשונה הירושלמית הכללית[
בן יצחק מצרפת  -פרידמן ,יואל
התרומה
ספר התרומה  -תשלומי התרומה ,לעזי ברוך
פרידמן ,יואל
ספר התרומה  -מגמות ,מבנה ונוסח
להצגת פרטי המחבר]סופר ,משה בן שמואל[
ספר זכרון  2 -כר'
אברמסקי ,יחזקאל בן מרדכי זלמן (עורך)
ספר זכרון  -למרן ר' חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל

פולטיס -סילג'י
ספר זכרון
]משה בן אלעזר הכהן[
ספר חסידים תנינא
ספר יראים השלם <מהדורה חדשה>  -גאליעזר בן שמואל ממץ
להצגת פרטי המחבר]גורביץ ,דוד בן שלמה נח[
ספר סטטיסטי לארץ ישראל תרפ"ט 1929 -
להצגת פרטי המחבר]בארו ,ישעיה בן בן-ציון[
ספר סניגור
וקסלשטיין ,אהרן
ספר רבותינו
להצגת פרטי המחבר]שווארץ ,מאיר בן אהרן[
ספר רמ"ז
יהודה מגרמיזא
חסידות
הלכות בן
ספר רקח <מהדורת רוזנפלד>  -הקדמה אלעזר
לאנדסברג ,משה
ספר תהלים <דברי משה>
יפה ,בן ציון
ספר תהלים ושירי ציון בחרוזים
משולם ,אברהם
ספר תהלים  -משה פירש
תורת כהנים
ספרא דבי רב <מהדורת פינקלשטיין>  5 -כר'
ספרי
ספרי <מהדורת פינקלשטיין>
דברים .תשנ"ג
ספרי <מהדורת פינקלשטיין הורביץ>  -ספרי
אפשטיין ,אריה ליב בן מרדכי הלוי
ספרי בעל הפרדס  2 -כר'
משי זהב ,מנחם מנדל
ספרי מנחם מנדל  -דער פוסק הדור
מערכת בית צדיקים (באבוב)
ספרי רבותינו לימי הקיץ
ספרים באנגלית  7 -כר'
?#NAME
ספרים באנגלית BAR MI -
?#NAME
ספרים באנגלית To Fill The Earth -
?#NAME
ספרים באנגלית The Conference of European Rabbis -
בנשק ,ראובן
ספרים באנגלית Pathways to the Heart -
הרשקוביץ ,יהודה
ספרים באנגלית The Sun Cycle -
ספרים באנגלית  Yore bina -יורה בינה טרביס ,דניאל יעקב בן פסח
כץ ,אלי
ספרים באנגלית  -אמור אל הכהנים
SHCHITA
ישראל מאיר
IN LIGHT
לוינגר,
ספרים באנגלית OF THE YEAR 2000 -
ליבוביץ ,יצחק
ספרים באנגלית the stolen light -
בצלאל OF SOCIETIES
PERFECT
ספרים באנגלית  AND IMPERFECT -נאור,
פרישמן ,אברהם
ספרים באנגלית Sheva Kehillos -
קובץ
ספרים באנגלית  -נגילה ונשמחה
?#NAME
ספרים בגרמנית -
?#NAME
ספרים בגרמנית  -אונקלוס ואכילס
ספרים בגרמנית  6 -כר'
SHCHITA
IMמאיר
ישראל
LICHTE
ספרים בגרמנית DES JAHRES 2000 -לוינגר,
נובל ,יוסף
ספרים בגרמנית  -לבנון
?#NAME
ספרים בספרדית  2 -כר'
אביגדור ,יעקב בן אברהם יששכר דוב
ספרים בספרדית  2 -כר'
מכון שער בנימין
ספרים בספרדית  5 -כר'
קטלוג במברגר את ואהרמן
ספרים עבריים עתיקים  2 -כר'
זוננא ,עובדיה בן סימון
עבדא דמלכא
שטראקס ,נחום
עבודה פנימית בחודש השביעי
להצגת פרטי המחבר]מנדלוביץ ,שניאור זלמן בן מנחם מנדל[
עבודת ה'
יפה ,דב
עבודת הימים הנוראים
גלעד ,שמואל צבי דב בן יונה הלוי
עבודת הלוים
מכון באר אליהו
עבודת המלך על סידור הרש"ש
אבן-אדרת ,שלמה בן אברהם (רשב"א)
עבודת הקדש
אוחיון ,יוחאי בן חיים
עבודת השמחה
ביברפלד ,יחיאל
עבודת ים
פריימן ,דוד
עד כאן
רבינוביץ ,יעקב דוד הכהן
עובדות דרבי לוי
אוחיון ,צוריאל בן חנניה
עובדין דחול
כתב עת תורני
עוז  -א
קרבץ ,פסח בן מרדכי יהודה
עולת הבקר  3 -כר'

בן>דוד
חדשה
אלעזר
מהדורה
פלקלס,
עולת חודש שני  -אהבת דוד -מבשר טוב <
קוסובסקי-שחור ,יצחק אברהם בן שאול
עולת כהנים  -שקלים
עולת שבת בשבתו ומועד במועדו  -שמותבוימל ,יוסף
עולת שלמה  -זבחים <מהדורה מוערת> ליפשיץ ,שלמה זלמן בן צבי הירש
עומקא דפרשה <רמת שלמה>  -תשע"ב גליונות עומקא דפרשה
מאסף מפעל התורה
עומר  -א
רבין ,יהודה הכהן
עונג לשבת ויום טוב
עורון ומחלות עינים בארץ כנען וסבותיהן שימקין ,נ.
מרכז תורני לאומי צפת
עורי צפון 4 -
כהן ,בן ציון יהונתן בן יעקב
עזך ציון  -מגילת אסתר ,רות
שטיינבך ,עזרא
עזרי מעם ד'  -להודות ולהלל
יצחק ,משורר
עזרת הנשים
להצגת פרטי המחבר]מור ,אברהם מנחם מנדל[
עטור סופרים
סויסה ,משה חיים
עטרת אבות  3 -כר'
מדלוב ,עקיבא
עטרת הקדשים
ישיבת יצחק ירנן
עטרת חן  3 -כר'
זאהן ,שלום שכנא בן חיים יצחק יעקב
עטרת יעקב  -בכורות ,תמורה ,נזיר ,פסחים
עטרת ישראל  -בר מצוה
למברגר ,משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבוב
עטרת משה  2 -כר'
אשכנזי ,צבי הירש בן נפתלי הירץ
עטרת צבי <מהדורה חדשה>
קובץ תורני
עטרת צבי  -איזהו נשך
הגהות מהרש"ל <מהדורה חדשה>
עם יהודה
יעקב בן
מהרי"ו
ווייל,
עטרת שלמה למהרש"ל  -שחיטות ובדיקות
טחן ,יצחק בן אליהו
עיון הסוגיא  -כתובות
רייזמן ,יהושע השיל
עיונים בפרשה  5 -כר'
עיונים וביאורים בענייני ערבות במצוות לוי ,שמואל בן אליהו
גלינסקי ,אפרים זלמן
עיונים והערות במלאכת שביעית
פשקס ,אליקים געציל
עיטורי תלמוד  2 -כר'
יאמניק ,חיים אברהם בן אלחנן דב הלוי
עין יעקב המפואר <ביאורי האגדות>  4 -כר'
בנר ,אריה
עין לאב
מטוסוב ,אליהו
עין תחת עין
עזראן ,נסים יהודה
עיני נסים
ליבוביץ ,אריה יעקב
עיניך פקוחות
עציון ,יצחק רפאל בן שרגא פייבל הלוי
עיקרי היהדות במחשבת ישראל  -ב
פנדל ,זלמן הלל בן זכריה
עיר של זהב
רונטברג ,הלל
על מטרת החיים
גליון שבועי
עלוני עין חמד  3 -כר'
בית הכנסת עין חמד
עלוני פניני עין חמד  9 -כר'
בן עמרם ,יוסף בן דוד
עלי באר  -על ברכות הנישואין
ישיבת באר יעקב
עלי באר  -ב
ברוק ,יוסף
עלי ברוש
קליין ,יהודה בן יחיאל
עלי הגיון
סטבון ,דוד בן זכריה
עלי הדס  -קונטרס מילואים
רשומות לתולדות אישים וקהלות אגרות ומסמכים
עלי זכרון  17 -כר'
העס ,משה טוביה
עלי יוסף  3 -כר'
אברכי כולל זכרון שמחה
עלי עין
סופר ,אליהו ציון בן יצחק שלום
עליות התשובה
עלים לביבליוגרפיה וקורות ישראל  4 -כר']עלים לביבליוגרפיה וקורות ישראל[
להצגת פרטי המחבר]סלושץ ,דוד שלמה בן יצחק[
עלית משה
קובץ
עם התורה  -מהד"ד ה
סילבר ,עקיבא משה
עם סגולה  2 -כר'
גינז-איגר ,שמחה בונם
עמודי איגרא
להצגת פרטי המחבר]יצחק בן יוסף מקורביל[
עמודי גולה
אצבט ,שלום
עמודי עולם

ברגמן ,שלמה
עמודי שלמה
קובץ
עמודי שמעתתא
אייבשיץ ,יהונתן בן נתן נטע  -פינק ,דב הכהן (עורך)
עמידת יהונתן
עמיר ,אברהם
עמיר אברהם
ברקאי ,יהודה יעקב
עמל התורה
שלום ,ישראל בן יצחק
עמל ישראל
זורייבין ,אפרים ראובן
עמק אפרים  -מועדים
שוורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק
עמק האילן  4 -כר'
]דמאנט ,יוסף בו ציון בן באלי בנימין[
עמק הבכא
שוורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק
עמק הגדול
שוורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק
עמק הדרישה
שוורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק
עמק הטבוח
גולדשטיין ,טוביה בן חיים מאיר
עמק הלכה
שוורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק
עמק הלשון
שוורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק
עמק הפרה  2 -כר'
שוורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק
עמק הקהל  2 -כר'
שוורץ ,ראובן מלך בן בנימין יצחק
עמק התבואה
עידאן ,עמרם  -חדאד ,אפרים
עמר טהרה  -למען אלך
חליוה ,משה
ענפי משה
הורוויץ ,שרגא שמואל הלוי
עסק התורה
מייזלש ,עוזיאל בן צבי
עץ הדעת טוב <מהדורה חדשה>
עץ התדהר <סידור הרש"ש>  29 -כר' אילון אזולאי ,תדהר
אילון אזולאי ,תדהר
עץ התדהר  2 -כר'
קובץ
עץ חיים <באבוב>  2 -כר'
גרינולד ,חיים פרץ בן בנימין זאב הלוי
עץ פרי  2 -כר'
טירן ,יוסף
עצה ותושיה
קלמן ,שמעון ברוך
עצת שמעון
המניק ,עקיבא חיים בן יעקב יצחק
עקבי חיים
לפקוביץ ,יעקב יוסף
עקבי יוסף
קוסובסקי שחור ,יצחק בן שאול
עקבי יצחק
עדניעדנ
דוד דוד
סעיד ן'
סעיד' ,בן
משנ"-ת לר
משהם,בןפי'מימון
תשו'בןראב"
אברהם
עקבי שלום  -פרק מתוך המספיק לעובדי ה',
פרקש ,משה הלוי
עקדת משה  -ד
גרינוואלד ,משה בן עמרם
ערוגת הבשם <חידושים>  -א
גרינוואלד ,משה בן עמרם
ערוגת הבשם <מהדורה חדשה>
אברהם ישראל
ופרוזבול
לבקוביץ,
ערוך המשפט < -סי' קפג> שמיטת כספים
דב בן מאיר
וחוטא
הלברטל,
ערך החיים בהלכה  -י דחיית נפש ,הצלת רוצח
טייב ,יצחק בן בנימין
ערך השלחן  -יו"ד
רבינוביץ ,יהושע השל בן יצחק יואל
ערכי יהושע
]פרחי ,יוסף שבתי[
עשה פלא
מנדלבוים ,שמחה
עשרה דורות בארץ ישראל
להצגת פרטי המחבר]סימונסון ,נחמן בן שמחה בר"ש[
עת לדבר
שיינברגר ,יעקב שלמה
עת לשמוח
ואעקנין ,יוסף בן אברהם
עת שערי רצון
ספר קהילה
פאפא  -ספר זכרון
שימון ,אלעזר בן מנחם מאיר
פאר הבית  3 -כר'
כולל כנסת ישראל
פאר ישראל  2 -כר'
קהל פרושים ירושלים
פארי ירושלים  2 -כר'
גרנדש ,אברהם בן דוב הלוי
פאת הקדש  3 -כר'
פוקס ,ח.
פגישת החמישיה
קירשנבוים ,דוד
פון אונזער גייסטיגער חריפות
הריס ,זעליג ה
פון אייביגען קוואל
שטשעקאטש-ראזען ,לייב
פון אייביקן קוואל  2 -כר'
קירשנבוים ,דוד
פון די חסידישע אוצרות

גלבפרב ,יהושע
פון תורה אוצר
הרוש ,מיכאל
פור המגילה
גרוסברג ,חנוך זונדל בן דוב בר
פורים המשולש
פורים טיש
פורים טיש
דנובסקי ,יוסף
פילאזאפיע פון לעבען
טולידאנו ,יהודה בן מאיר
פירוש על מגילת תענית  -פירוש על ההושענות
שלמה> בן יצחק (רש"י)
פירוש רש"י על התורה <ויקרא במדבר דברים
שלמה בן יצחק (רש"י)
פירוש רש"י על התורה מכתב יד
שלמה בן יצחק (רש"י)
פירוש רש"י על התורה  4 -כר'
סעדיה בן יוסף גאון
פירושי רב סעדיה גאון לבראשית
פירושים פילוסופיים של ר' ידעיה הפניני ידעיה בן אברהם בדרשי
שנתון
פירות אילן  6 -כר'
כהן ,ישראל בן דוד
פירות שמיטה
שטיינפלד ,שמואל יצחק בן אברהם מאיר
פלג המנחה
]רפא ,יונה .מיוחס לו[
פלפול על זמן זמנים זמניהם
מוסבי ,פינחס
פנחס יפלל  4 -כר'
צינץ ,אריה ליב בן משה  -שולמאן ,שמריהו בן פנחס אליהו
פני אריה  -קונטרס ליל שימורים
עמרם ,אריה בן יהודה רפאל
פני הבית  2 -כר'
גלביין ,משה בן יעקב יוסף
פני החמה  -סימני מניין הפסוקים
צדיקים לבית סטרטין
פני המנורה  -חנוכה
עמרם ,אריה בן יהודה רפאל
פני הסוכה  -סוכה
עמרם ,אריה בן יהודה רפאל
פני העדה  -הוריות
ריין ,יוסף ישי בן נתן
פני יוסף  -ברכות
הורוויץ ,פינחס בן צבי הירש הלוי
פנים יפות  6 -כר'
פירר ,בן ציון
פנים מסבירות לתורה  5 -כר'
תם ,עוזיאל
פנינה יקרה  2 -כר'
כהן ,אברהם בן צאלח
פניני אברהם
מלמד ,אליעזר בן זלמן
פניני הלכה  9 -כר'
חן ,עובדיה  -מזוז ,מאיר בן מצליח
פניני הפרשה  -טז
]לדרמאן ,דוד בן שלום שכנא הלוי[
פניני התלמוד והמדרש
וינברג ,ישראל יעקב
פניני ישראל
שורקין ,יעקב משה
פניני סוגיות  -תנינא
מנחם מנדל בן יהודה יחיאל
טאוב,תורה
פניני קול מנחם <קאליב>  -על חמשה חומשי
כהן ,שמעון
פניני שמעון  4 -כר'
אייזנשטיין ,חיים ליב בן דב
פנינים מבי מדרשא  -חנוכה
אביטל ,נתנאל
פנקס המילות של רבי יעקב קדוש
]ירושלים .רחביה[
פנקס כתבות של תושבי רחביה
פנקס נוטריקון וראשי תיבות ממחושבים ללא שם
ברנשטיין ,משה בנימין
פנקסי הלב
פרץ ,פנחס בן יעקב
פסוק לי פסוקך  2 -כר'
כהן ,שמעון מרדכי
פסוקי מלכיות זכרונות ושופרות
סילבר ,עקיבא משה
פסיקתא דרב כהנא <עם פירוש>
פסיקתא' דרב כהנא
פסיקתא דרב כהנא <מהדורת מנדלבוים>  2 -כר
פסקי דין <מבית דין ירושלים>  2 -כר' פסקי דין
כנרתי ,עמיחי (עורך)
פסקי מרן הראי"ה קוק לחג הפסח
פסקים ותשובות בעניין ישוב ארץ ישראל כהן ,הראל (עורך)
ברוידא ,זאב וולף
פעמי גאולה
קובץ
פעמי יעקב  6 -כר'
טוויל ,ישראל בן דוד שמעון
פקודיך דרשתי
כהנוב ,אלעזר בן אורי מאיר הכהן
פקודת אלעזר
מכון דמשק אליעזר
פרדס אליעזר  8 -כר'
וויליגר ,מרדכי בן משה
פרדס מרדכי <מהדורה חדשה>  -בראשית
פרדס רימונים <מהדורה חדשה>  -ע"ז אבן מוחא ,רפאל מסעוד

אביגדור ,משה יצחק בן שמואל
פרדס רמונים <מהדורה חדשה>
אדרעי ,יעקב
פרוזבול ושמיטת כספים בזמן הזה
קמפינסקי ,מנחם
פרורים לפורים
בטאון צעירי חסידי אלכסנדר
פרחי הכרם  24 -כר'
ספר זכרון
פרחי מאיר
הכהן ,יוסף סוסו בן שאול
פרחי שושנה
פינקל ,יצחק אייזיק בן משה
פרי ביכורים
הניג ,אברהם בן אהרן הירש
פרי גני  -ליקוטי הלכות
הורוויץ ,פינחס חיים בן אברהם זאב הלוי
פרי הארז
קובץ
פרי הארץ  14 -כר'
]תנ"ך .תרס"ט .בילגורי[
פרי הרמז"ל
]שווארץ ,חיים בן שרגא פייבל[
פרי חיים
תנעמי ,יהונתן בן אהרן אליהו
פרי יהונתן  -נדרים
צכנביץ ,ירוחם זאב בן יעקב שרגא
פרי ירוחם  -ב
]רוזנטאל ,מרדכי אברהם אבלי בן טוביה[
פרי מרדכי
ישיבת רמת גן
פרי עץ הגן  -ב
ליברמן ,יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונם
פרי עץ הדר
ישיבת עץ החיים
פרי עץ החיים  2 -כר'
פרי עץ חיים <קובץ לתורה ודעת>  -טז קובץ
הלוי ,יעקב ישראל
פריו בעתו  4 -כר'
פרץ ,יוסף בן מיכאל
פריו יתן
הלוי ,הלל יצחק
פרנסה טובה
לווינזון ,יהושע בן אברהם הלוי
פרנסים בישראל
רובינשטיין ,משה בן אליעזר
פרפרת אליעזר
לוינגר ,ישראל מאיר
פרק שירה עם תמונות
עורך :לוינגר ,ישראל מאיר
פרק שירה
פרקי אבות עם פירוש בגרמנית  2 -כר' להמן ,מ.
לנדר ,אריה
פרקי אבות עם פירוש
בן מרדכי ,נ.
פרקי גמרא  -אלו מציאות
להצגת פרטי המחבר]עציון ,יצחק רפאל בן שרגא פייבל הלוי[
פרקי דינים
יצהרי ,מרדכי
פרקים במורשת יהדות תימן
קובץ
פרקים  2 -כר'
פוזן ,רפאל בנימין
פרשגן  3 -כר'
ר"י מסורת התלמוד
פשט במגיד
שינקר ,ברכיהו
פשטה של מגילה
אונגר ,מנשה
פשיסכע און קאצק
פשר דבר שקל הקודש <קרית ארבע> מנשה בן יוסף מאילייה
גולדברג ,זלמן נחמיה בן אברהם
פשר הפשרה
אנג'יל ,אברהם המכונה ג'ילבי אשיר
פתוחי חותם <מהדורה חדשה>
ברקאי ,יהודה יעקב
פתח דבריך יאיר
טיקטין ,אברהם בן גדליה
פתח הבית  -גינת הביתן
אנגלרד ,משה בן אריה
פתח העירוב  3 -כר'
דבליצקי ,שריה בן בצלאל יעקב
פתח עינים החדש  2 -כר'
רז ,פנחס בן אלעזר
פתח שערי שמים המבואר
אוירבאך ,אברהם דב בן שלמה זלמן
פתחי אברהם (הגדה של פסח)
פטרובר ,משה אברהם
פתחי דעת  2 -כר'
לרנר ,צבי יוסף
פתחי הלכה  -שבת
מתנהישעיה
מכירה ,,יעקב
פתחי חושן <מהדורה חדשה>  -קנינים ,בלויא
לרנר ,צבי יוסף בן דוד פישל
פתחי חכמה  -בכורות
אמסלם ,יצחק בן אברהם
פתחי טהרה  2 -כר'
פתיתין משלחן גבוה  -פרשת זכור מחיית עמלק
שטיינברג ,צבי אליהו
צבא הלוי  3 -כר'
וידאל ,נסים
צבא השמים  13 -כר'

פרידמאן ,צבי הירש בן מנשה שמחה
צבי חמד  2 -כר'
להצגת פרטי המחבר]שולמאן ,קלמן בן ירוחם פישל[
צבי לכל הארצות
זילברברג ,יצחק יוסף בן רפאל צבי מאיר
צבי תפארתו  -בבא מציעא
בלויא ,יעקב ישעיה
צדקה ומשפט <מהדורה חדשה>
בורשטין ,אביעזר
צדקת החכם
שוורץ ,יחזקאל אהרן
צוואות רבינו יהודה החסיד
קאצנלנבוגן ,יחזקאל בן אברהם
צוואת  ...ר' יחזקאל
להצגת פרטי המחבר]כ"ץ ,נפתלי בן יצחק הכהן[
צוואת הגאון ר' נפתלי הכהן זצ"ל
ליבוביץ ,יהודה זאב
צוואת רבי יהודה זאב ליבוביץ ז"ל
נוביק ,טוביה בן עזרא הלוי
צור תעודה
סופר ,אליהו ציון בן יצחק שלום
ציון אליהו  2 -כר'
מערכת בית צדיקים (באבוב)
ציון במר תבכה
סופר ,אליהו ציון בן יצחק שלום
ציון במשפט
ציוני דעת  -זבים ,טבול יום ,ידים ,עוקצין קורלנסקי ,אברהם דוד בן בנימין בינוש
להצגת פרטי המחבר]שיינפלד ,שלמה יצחק בן אהרן[
ציונים בדרך החיים  2 -כר'
ציונים בתערובות
ציונים בתערובות
]קורנפלד ,אהרן בן מרדכי בר[
ציונים לדברי הקבלה
כולל בית התלמוד
צילותא דשמעתתא  -כתובות
רכניצר ,מאיר דוב
צילותא דשמעתתא  -ב"ב
עמדין ,יעקב ישראל בן צבי
ציצים ופרחים <מהדורה חדשה>
פריד ,אהרן בן אלימלך
צל הכסף <מהדורה חדשה>  2 -כר'
לויטס ,חיים מנחם
צמיחת גאולתנו
זילברשלג ,דוד חיים
צנצנת המן  4 -כר'
אגודת צעירי ויזניץ
צעירי ויזניץ 143 -
קובץ
צפיה  -ג
ברנדווין ,משולם זושא
קבא דקשיתא עם לוגא דתרוצייא
פרטי המחבר]יודילוביץ ,דוד בן יעקב יהודה[
להצגת -ב
קבץ מאמרים לדברי ימי העתונות בארץ ישראל
חברת מקיצי נרדמים
קבץ על יד  3 -כר'
מערכת בית צדיקים (באבוב)
קדושה ומלכות
גרינפלד ,דוד לייב  -גרנטשטיין ,שמואל אליהו
קדושת ספר תורה
נחמיאש ,שאול בן דוד
קדש הלולים <מהדורה חדשה>
שרייבר ,נפתלי שמואל בן אהרן משה
קדש נפתלי
]שווארץ ,אברהם[
קהלות ישראל
יונגרלעווע ,שמחה שלמה בן ישראל חיים
קהלת <שמחה שלמה>  -ב
להצגת פרטי המחבר]אפרתי ,דוד טבלי בן אברהם[
קהלת דוד האפרתי
נפתלי  -הירש ,שמאי
צבי 3בןכר'
יעקב> -
שבחי יעקב
קהלת יעקב <מהדורה חדשה עם ביאור יולס,
]כהן ,בן-ציון יהונתן בן יעקב[
קהלת ציון  -קהלת
ספר קהילה
קובל
גרינבוים ,אלקנה בן נפתלי נתנאל
קובץ אהל רבקה
זלצר ,יעקב הכהן
קובץ אוצר יעקב
כולל עטרת ברוך
קובץ אור הפסגה
ישיבת אור ראובן
קובץ אור משה
ישיבת אלכסנדר
קובץ אורה ושמחה
סנדרס ,יצחק מאיר (עורך)
קובץ אורות מרדכי
גינבורוג ,בנימין
קובץ אלון בכות  -רש"ש זאהן
כולל ישיבת בית התלמוד
קובץ אמרי חן  2 -כר'
ישיבה גדולה אמרי מנחם
קובץ אמרי מנחם  -ג
קובץ אשירה לה' בחיי
קובץ אשירה לה' בחיי
ליפשיץ ,אפרים שמואל בן משה חיים
קובץ ביאורים בעניני שנה מעוברת
ישיבת אמרי מנחם (אלכסנדר)
קובץ בירורי סוגיות  2 -כר'
כולל בית דוד
קובץ בית דוד
קובץ
קובץ בית יוסף  2 -כר'
קובץ מוסדות בית ישראל
קובץ בית ישראל  -א

כולל בית תלמוד להוראה
קובץ
מערכת בית צדיקים (באבוב)
בית מדרש דרכי התורה
מכון בית יחיאל ביאלא
באדהב ,יצחק בן מיכאל
כולל גבוה להוראה הליכות משה
קובץ
שולמן ,גדליה
קובץ העשרים

קובץ בית תלמוד להוראה  2 -כר'
קובץ בנין אב  -נדה  -תשע"ו
קובץ גליוני שערי ציון
קובץ דברי הפורים
קובץ דינים והלכות
קובץ הירושלמי  2 -כר'
קובץ הליכות הוראה  3 -כר'
קובץ המשביר  -ב
קובץ הערות ומראי מקומות  5 -כר'
קובץ העשרים של קרן אברהם הכהן
קובץ הרמת קול דוד
ישיבה גדולה ומתיבתא תורה ויראה
קובץ ודברת בם  -יג
קובץ
קובץ והאר עינינו  2 -כר'
כולל תפארת הלויים
קובץ זבח תודה
כולל זכור לאברהם
קובץ זכור לאברהם  4 -כר'
כולל בית יוסף יצחק
קובץ זכר יוסף יצחק
מכון כתב יד וספר
קובץ זכרון זכור לאברהם
כולל זכרון גבריאל
קובץ זכרון יצחק
קובץ כולל זכרון ישראל מאיר
קובץ זכרון ישראל מאיר
קובץ זכרון
קובץ זכרון לרב ראובן שנקלובסקי
קובץ
קובץ זכרון מרדכי
בלייך ,יעקב שלמה
קובץ זכרון ש"י
אזולאי ,אריה בן משה
קובץ חבורות  -שביעית
כולל יששכר באהלך
קובץ חבורות  -כתובות
קובץ ישיבת רוממה
קובץ חבורות  -בבא קמא
קובץ חדושי תורה זכרון יעקב  -הל' נדה קובץ כולל יעקב חמויי
ישיבת משאת יהושע
קובץ חידו"ת עמ"ס גיטין
קובץ חידו"ת ציון לנפש  -טהרות זרעים כולל טהרות
ישיבת בית התלמוד
קובץ חידושי תורה <בית התלמוד>  6 -כר'
ישיבת קול תורה
קובץ חידושי תורה
כולל אברכים אנטוורפן
קובץ חידושי תורה
כולל אמרי יוסף חיי משה
קובץ חידושי תורה  -מוקצה
רייכמן ,רפאל יצחק בן שניאור זלמן
קובץ חידושים והערות בענייני ארבעת המינים
קובץ
קובץ חמדת משה
כולל יטב לב סאטמאר
קובץ יזל מים  -ג
רשת הכוללים מבצר התורה
קובץ יקרא דאורייתא
קובץ סוכטשוב
קובץ ירח למועדים
קובץ
קובץ ישמח האב
כולל נר ישראל
קובץ ישמח ישראל
ישיבת אש התורה
קובץ כבודה של תורה
ישיבת כנסת הגדולה
קובץ כנסת הגדולה  -נדרים
ישיבת לב אליהו
קובץ לב אליהו
וולפסון ,דניאל
קובץ להודות ולהלל
ירושלים .תלמוד תורה הספרדים[
הספרדים
]
קובץ ליובל השבעים וחמש של ת"ת
קובץ
קובץ מאור יצחק
כולל דברי מנחם
קובץ מנחם ציון
קובץ בית מדרש סיני
קובץ מסיני בא
כהן ,נתן (עליו)
קובץ מראה כהן
קובץ
קובץ מראש צורים
מכון להוראה
קובץ משיב כהלכה  -ח
קראנץ ,יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)
קובץ משלי המגיד מדובנא
כולל נווה דוד
קובץ נר דוד  5 -כר'
כולל נתיבות התלמוד
קובץ נתיבות התלמוד

גוטמן ,יהודה אריה (עורך)
קובץ ספרי טעמי המקרא
קובץ עיון הפרשה
קובץ עיון הפרשה  25 -כר'
המאורסה תניינא
יעקב דוד
נערה
אילן,
קובץ על יד  -לקט שיעורים ומראי מקומות -
מכון קול ישועה
קובץ עמק יהושע
לוינשטיין ,יחזקאל הלוי
קובץ עניינים שהשמיע מרן המשגיח  -תשכ"ט
טראב ,אהרן בן גמליאל
קובץ פרדס הברכה
הגר ,יצחק מאיר
קובץ פרי ביכורים  -חנוכה
מערכת בית צדיקים (באבוב)
קובץ פרי עץ חיים סא-ק
מערכת בית צדיקים (באבוב)
קובץ פרי עץ חיים  2 -כר'
מערכת בית צדיקים (באבוב)
קובץ פרי צדיק
קובץ
קובץ פתגמי אורייתא
כולל קול מהיכל
קובץ קול מהיכל  -שבת
קובץ
קובץ קול סיני <בני ברק>  3 -כר'
קובץ ראשונים <רוח ברור> איזהו נשך רוח ,משה בן שלום
מש ,יהודה ליב (עורך)
קובץ ראשונים  -תערובות
קליין ,מנשה בן אליעזר זאב  -קליין ,משה בן מנשה
קובץ שבט מנשה  -ב
קליין ,משה בן מנשה
קובץ שבט מנשה  -א
דרמר ,צבי פסח
קובץ שיחות ומאמרים  -ג
שפירא ,שלום צבי בן בנציון הכהן
קובץ שיחות  2 -כר'
קלרמן ,יחיאל הלוי
קובץ שיעורי כתובות
ברוך מרוטנבורג
ושבכתבי יד
קובץ שירי המהר"ם מרוטנבורג שנדפסו מאיר בן
ישיבת תורת חיים
קובץ שם משמעון
ישיבת אברכים שמחת התורה
קובץ שמחת התורה  3 -כר'
כולל תפארת אברהם שמואל
קובץ שנת השבע
כולל שפתי כהן
קובץ שפתי כהן  3 -כר'
כולל מנשסטר
קובץ תומיך ואוריך
ענגיל ,חיים
קובץ תוספת חיים
קובץ ישיבת מיר
קובץ תורני אור התורה  -גיטין ב
גמ"ח בחי"י
קובץ תורני בהלכות שבת
כולל אברכים אלכסנדר
קובץ תורני בית ישראל  -א
ועד אהבת תורה סאדיגורא
קובץ תורני ובהם נהגה  3 -כר'
בית מדרש ערוך לנר ירושלים
קובץ תורני זכרון מאיר
כולל זכרון נחום
קובץ תורני זכרון נחום
כולל זכרון קלם
קובץ תורני זכרון קלם
מכון להוצאת ספרים שע"י חסידי אלכסנדר
קובץ תורני ישמח ישראל  10 -כר'
כולל צמח צדיק
קובץ תורני צמח צדיק  -א
כולל ראשית דרכו  -ויז'ניץ מונסי
קובץ תורני תורת חיים
מכון תורת הקרבנות
קובץ תורת הקרבנות  5 -כר'
כולל תורת זאב
קובץ תורת זאב  -פאה
ישיבת תורת משה
קובץ תורת משה
קובץ חידושי תורה
קובץ תורת רפאל
זלמנוביץ ,אליהו  -הלברשטאם ,יקותיאל יהודה בן צבי הירש
קובץ תני דבי אליהו
קובץ
קובץ תעלץ קריה  -חנוכה
רבני העיר מודיעין עילית
קובץ תעלץ קריה  -חנוכה
ישיבת אמרי יוסף ספינקא
קובץ תפארת שבתפארת  -ד
מכון שם משמואל
קובץ תפארת שמואל  2 -כר'
חברא קדישא חיפה
קובץ תפלות לגחש"א
אלישיב ,יוסף שלום
קובץ תשובות  5 -כר'
פרלמוטר ,יפרח בן משה הלוי
קודש הלולים
וקסברגר ,אברהם בן זאב
קול אברהם  -מתנה של תורה
סובל ,שלמה בן שמואל
קול אליהו
ישיבת שומרי אמונים
קול אמונים  4 -כר'
שווארץ ,אברהם יהודה אריה ליב בן פינחס ז
קול אריה  -תורה ומועדים

קהילת חניכי ישיבת כנסת יצחק חדרה
קול בניך  20 -כר'
שווימער ,חיים ישעיה
קול ברמ"א נשמע  -עניני נישואין
קובץ זכרון
קול ברמה נשמע
בטאון בני ישיבות
קול הישיבה  -ב
זכות ,משה בן מרדכי
קול הרמ"ז <מהדורה חדשה>
קובץ
קול התורה  4 -כר'
וויס ,יקותיאל יהודה
קול יהודה
קראנץ ,יעקב בן זאב (המגיד מדובנא)
קול יעקב <מהדורה חדשה>  -חמש מגילות
מוסדות נאות יעקב
קול יעקב  6 -כר'
קובץ חידושי תורה חוסט
קול יעקב
גשורי ,מאיר שמעון בן אלעזר
קול ישראל אנתלוגיה לחזנות  -א
מזאה ,אליהו מרדכי הכהן
קול מבשר
רוזיליו ,משה בן שלמה
קול מבשר  -ע"ז
קול מנחם <קאליב>  -ספר ההקדמות טאוב ,מנחם מנדל בן יהודה יחיאל
עמאר ,שלמה משה בן אליהו
קול מצהלות חתנים
ינסקי
הספדים
קול נהי  -הספדים על מו"ר רפאל יונה טיקוצ'
קול משמרת סת"ם
קולמוס
פרישמן ,אברהם
קום התהלך בארץ
פשקס ,יעקב אריה
קומץ הארי  -חנוכה
צדוק ,דוד בן שלמה
קונדריס  2 -כר'
בעילום שם
קונטרס אב ישראל  3 -כר'
ועד חיילי בית דוד
קונטרס אבוא ביתך
קונטרס אבן שמואל  -ענייני בישול בשבתאפרים בן שמואל
קקון ,יוסף
קונטרס אהוביו של מקום
ברלין ,ישראל אשר
קונטרס אהלי דעת  7 -כר'
ביהמ"ד אלכסנדר קליוולנד
קונטרס אודה את השם
אשכול ,אסף
קונטרס אויבינו פלילים
מורסקי ,אשר זעליג
קונטרס אור ראש השנה
אבידן ,משה
קונטרס אין אבדה כאבדת הזמן
כהן ,יהודה בן אהרן
קונטרס אין בין
איפרגן ,עמנואל אבינועם
קונטרס איסור והיתר
]משמרת הצניעות ,ניו יורק[
קונטרס איסור פריעת ראש של נשים
טולידנו ,יעקב ישראל
קונטרס אלמוגי הים
בעילום שם
קונטרס אמרי יבמין
בר ששת ,יוסף אליהו בן דוד שלמה
קונטרס אמרי יוסף  3 -כר'
בעילום שם
קונטרס אמרי סוכה
פרידמן ,צבי אריה
קונטרס אמרי צבי  -פורים
הראל ,שלום בן אריה יהודה
קונטרס אמרת צדקך
בעילום שם
קונטרס אנשי חיל
אייכנטל ,בנימין
קונטרס אפיקומן
רייזנר ,אהרן
קונטרס ארבעת המינים כהלכתן
אשכול ,אסף
קונטרס אשר יעשון
קבץ ,אבנר בן ציון
קונטרס אשרי עם סודך
שטרוכליץ ,יצחק
קונטרס באיסור יציאה מא"י
בן עמרם ,יוסף בן דוד
קונטרס באר המגילה
תורג'מן ,אוהד בן אילן חנניה
קונטרס בגד ארגמן
קונטרס בדבר הנדון של רבית בבנקים רייכמן ,אליהו דוד
בעלום שם
קונטרס בדין תוספת שביעית  2 -כר'
גולדשטיין ,אליהו
קונטרס בדיני אמירה לנכרי
שרייבר
קונטרס ביאורים ברע"א
וידיסלבסקי ,ברוך
קונטרס ביד רמ"א  2 -כר'
בן דוד ,יוסף חיים
קונטרס ביכורי יוסף חיים
שרים ,משה בן עזרא
קונטרס ביכורי מעשיך

רייזנר ,אהרן
שנקלובסקי ,יוסף שלמה
דינקל ,משה טוביה בן אלכסנדר
זלוף ,צבי בן יעקב
סנדרוסי ,אבידן אליהו
הלכות פורים
מכון נחלת צבי
קובץ ישיבת קמניץ
אוצרות חיים  -שובה ישראל
אבידן ,משה

קונטרס בין פסח לשבועות
קונטרס ביסוד החיוב דברכות התורה
קונטרס ביעור מעשרות
קונטרס בירורי ענינים
קונטרס בירורי ענינים  -ה
קונטרס בית היין
קונטרס בית יוסף להבה
קונטרס בית נאמן  -גיטין
קונטרס בית צדיקים יעמוד  -יג
קונטרס בכל עת יהיו בגדיך לבנים
קונטרס בנות ירושלים
דומב ,שמואל חיים
קונטרס בנין חיים
נסיר ,יניב
קונטרס בנין עדי עד
זילברברג ,יעקב ישראל
קונטרס בסוכות תשבו
שפירא ,יעקב שמשון בן משה
קונטרס בענייני חג הסוכות
שרייבר ,אברהם
קונטרס בענין אהל
בעילום שם
קונטרס בענין גידולי נכרי בשביעית
טופורוביץ ,ישראל בן יחזקאל משה הלוי
קונטרס בענין גרמא וכח כוחו
נסיר ,יניב
קונטרס בענין מראה שחור בהיר
שפירא ,אליעזר דוד בן יוסף
קונטרס בענין עיון וכבודה של תורה
ברכה ,יהודה
קונטרס בענין עצירת גשמים
פייבלזון ,אליהו מאיר בן שמואל אביגדור
קונטרס בעניני מכירת שטרות
אבידן ,משה
קונטרס בצדק תשפוט עמיתך
בלוי ,בצלאל ברוך בן יצחק שלמה
קונטרס בצל הברכה  3 -כר'
לוין ,אליהו בן משה הלוי
קונטרס בר מצרא
פרלמוטר ,יעקב ישראל
קונטרס ברית יעקב
למברגר ,משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבוב
קונטרס ברית משה
פטרפרוינד ,מרדכי הלוי
קונטרס בריתך ינצורו
בורנשטיין ,שמואל יעקב
קונטרס ברכת גאולה
לקט פירושים
קונטרס ברכת חתנים
נאה ,מנחם מנדל  -נאה ,אברהם חיים בני משה צבי
קונטרס בשיטת אדמו"ר הזקן בגדול הגריס
ארגון כתר  -נפשנו
קונטרס בתוך ביתה
גראס ,שלום יודא ?
קונטרס גדולי יצחק
רפאלי ,מרדכי חיים בן אברהם
קונטרס גומל חיים
אליעזר בן נתן (ראב"ן)
קונטרס גזרות תתנ"ו
דומב ,שמואל חיים
קונטרס גר שנתגייר כקטן שנולד דמי
בן אסולי יהודה
קונטרס דבר יהודה
גראס ,שלום יודא
קונטרס דבר משה
דיויד ,יעקב
קונטרס דברי יעקב
אסרף ,שלמה יצחק
קונטרס דברי שלמה
שוץ ,אלכסנדר בן ראובן זונדל
קונטרס די שמיא
בעילום שם
קונטרס דיני בן עיר ובן כרך
מכון אור עציון
קונטרס דמעת ישראל השלם
אלמקייס ,מרדכי
קונטרס דניאל איש חמודות
אבראהם ,נחום
קונטרס דרך הלימוד
הגר ,חיים מאיר בן ישראל  -צדיקי ויז'ניץ
קונטרס דרכי נועם  -מים חיים
מנדל ,מלכיאל
קונטרס דרכי נועם  -הרחקת נזיקין
אוחנה ,נתנאל ישראל
קונטרס הבורגנין
גולדשטיין ,אליהו בן צבי
קונטרס הדלקת הנר
להצגת פרטי המחבר]לוריא ,דוד בן יהודה[
קונטרס ההקדמות והמבוא
אבידן ,משה
קונטרס הוויתור
בעילום שם
קונטרס הולך את חכמים יחכם
ברכה ,יהודה
קונטרס הזדמנות אחרונה

סלושץ ,מרדכי אליהו בן חיים משה אהרן
קונטרס החורים והסולם
לוו ,אלעזר בן אריה ליב
קונטרס החזקות
חזן ,יעקב
קונטרס היכון לקראת אלוהיך יעקב
בעילום שם
קונטרס היכון לקראת אלוקיך יעקב
שיש ,שמואל בן ישראל יצחק הלוי
קונטרס הכנה למצוה
פרידמן ,יואל
קונטרס הלכות הארץ  2 -כר'
רייזנר ,אהרן
קונטרס הלכות חול המועד
רייזנר ,אהרן
קונטרס הלכות חנוכה
רייזנר ,אהרן
קונטרס הלכות פורים
לאווי ,אברהם אליהו
קונטרס הלכות פסח שחל בשבת
רייזנר ,אהרן
קונטרס הלכות פסח
רייזנר ,אהרן
קונטרס הלכות רבית
רייזנר ,אהרן
קונטרס הלכות שבע ברכות
רייזנר ,אהרן
קונטרס הלכות שמיטה
רייזנר ,אהרן
קונטרס הלכות תקיעת שופר
דאנציגר ,ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל
קונטרס הצוואה והתפילה
גרוסמן ,ישראל
קונטרס הצוואה
עפשטיין ,אריה ליב
קונטרס הראיות
עוקשי ,ברוך  -פלמן ,ישראל מאיר (עורכים)
קונטרס השביעית
סוקל ,ישראל בן יוסף
קונטרס השיעורים  -בבא קמא
חלופסקי ,אברהם בן יצחק נתן
קונטרס התורה והמצוה
כהן ,ירמיהו מנחם בן דוד
קונטרס ואני תפילה
בעילום שם
קונטרס ובחרת בחיים  -לשה"ר בעידן בחירות
מערכת בית צדיקים (באבוב)
קונטרס ובלכתך בדרך
בן דוד ,אמתי
קונטרס ויברך כל בשר
בית ועד לחכמים רמת שלמה
קונטרס ויעודם  -חנוכה תשע"ו
קונטרס ויצבור יוסף
פנחסי ,שמואל
קונטרס וכל החיי"ם
בעילום שם
קונטרס ולקחתם לכם כפות תמרים
אבידן ,משה
קונטרס ומקדשי תיראו
אבידן ,שמעון
קונטרס ונשמרתם מאד לנפשכם
חיים בן שלמה מצ'רנוביץ
קונטרס ושבתי בבית ה'
אבראהאם ,יואל
קונטרס ושמרת את המצות
חיימזון ,יואל
קונטרס זבחי ההוד
קבץ ,אבנר בן ציון
קונטרס זבחי תודה
אבידן ,משה
קונטרס זיכוי הרבים
לזכרו של רבי אברהם ברוך דייטש
קונטרס זכור לאברהם
בעילום שם
קונטרס זכר שלום  -כתובות
שפירא ,אהרן בן משה שמואל
קונטרס זכרון אהל משה
לזכר רבי יעקב בן ציון רוטנר
קונטרס זכרון יעב"ץ
י.ד .נ.כ
קונטרס זמן הראוי למילה
כהן ,מאור
קונטרס זרע ברך ה'
קובץ ,כולל זרע מרדכי
קונטרס זרע מרדכי
קובץ
קונטרס חדשים גם ישנים
בעילום שם
קונטרס חובת המקרא
אדלר ,מנחם
קונטרס חולין
בחבוט ,אליהו בן יהודה
קונטרס חזור ושושן  2 -כר'
קונטרס חזקת הבית  -ע"פ חזקת הבתיםקובץ ישיבת קמניץ
רייזנר ,אהרן
קונטרס חזקת נזיקין ותשמישים
עמרם ,אריה  -קלויזנר ,משה מאיר
קונטרס חזרת רבית
בעילום שם
קונטרס חיבת הקודש  -שליח ציבור
ישיבת אמרי משה
קונטרס חידו"ת בית שלום אהרן
וולפסון ,ישראל איסר
קונטרס חידו"ת  2 -כר'

ארזי ,דוד
קונטרס חידושי תורה  3 -כר'
טייטלבוים ,יואל בן חנניה יום טוב ליפא
קונטרס חידושי תורה  -בראשית
ומצה ,משה יואל בן שמואל דוד
וואלקין
קונטרס חידושים וביאורים על רמב"ם חמץ
קונטרס חידושים ופלפולים בסוגיא ירך כ"ץ ,אברהם שלמה בן אליהו הכהן
כהן ,שמואל
קונטרס חיים ועוז
בעילום שם
קונטרס חיים כהלכה
כהן ,בנימין זאב בן שמואל
קונטרס חכם בחכמתו
ברייש ,חיים
קונטרס חלקת חיים  2 -כר'
קונטרס חמדת ימים
קונטרס חמדת ימים
סיאני ,שלום מאיר בן ניסים
קונטרס חנוכה בישיבה
דרייזין ,אהרן
קונטרס חסד לאברהם
גרוסמן
קונטרס חתן דומה למלך
בעילום שם
קונטרס טהרת יוחסין
דרור ,שמעון בן אליהו
קונטרס טל אורות
בעילום שם
קונטרס טעם הצבי  -חגיגה
מייזליש ,צבי הירש
קונטרס טעם הצבי
טננבאום ,רפאל אהרן
קונטרס י"ג למצוות
ביצה ,ישראל
קונטרס יד ישראל  -הלכות יום טוב מסכתטנצמן
גוטשטיין ,יוסף בן אברהם שלמה
קונטרס ידי יוסף
אומן ,יעקב ישראל
קונטרס ידיעת ישראל
חסידי אלכסנדר
קונטרס יודו לה' חסדו  -זמירות לל"ג בעומר
דורלכר ,אברהם חיים
קונטרס יומא טבא לרבנן
בעילום שם
קונטרס יוסיף חיים
כהן ,אורי
קונטרס יוסף אהבה
רוטשטיין ,נחום בן חיים אברהם יצחק
קונטרס ילקוט ענף עץ אבות
ימי הרחמים והסליחות
קונטרס ימי הרחמים והסליחות
מ.מ
קונטרס יסוד מאיר
פזריני ,דוד
קונטרס יש לעיין
רוזנטל ,אברהם דב
קונטרס ישמח משה במתנת חלקו
מכון להוצאת ספרי חינוך
קונטרס כ"ב מר-חשון
שטיינמן ,אהרן יהודה ליב בן נח צבי
קונטרס כאיל תערוג  5 -כר'
אבידן ,משה
קונטרס כבוד אב ואם
אייבשיץ ,יהונתן בן נתן נטע
קונטרס כוונת התפילה
אלבק ,חנוך
קונטרס כוס של ברכה
שפירא ,שלמה
קונטרס כוס של ברכה
רייזנר ,אהרן
קונטרס כופין על מידת סדום
אבידן ,משה
קונטרס כי אתה עמדי
אבידן ,משה
קונטרס כי באו בנים עד משבר
בן דיין ,אלון מרדכי
קונטרס כיצד זוכים לעולם הבא
אבידן ,משה
קונטרס כל עמל האדם לפיהו
איתן ,אהרן בן יצחק אייזיק
קונטרס כללא בתרא
כהן ,רחמים בן מרדכי
קונטרס כסף טהור
מן ,הלל בן רפאל משה
קונטרס לב מרדכי
חבורת אור החיים בישיבת טשעבין
קונטרס להאיר באור החיים
יורוביץ ,אברהם
קונטרס להאיר על הארץ
לינצ'נר ,שלמה
קונטרס לוקה בפרגול
יעקבוביץ ,משה יהודה בן שלמה
קונטרס לחם הארץ
שטאהל ,יהודה בן אוריאל שלמה
קונטרס לחם מאיש  4 -כר'
טרביס ,דניאל יעקב
קונטרס לחם מן השמים
פלאהר ,נפתלי בן אלימלך
קונטרס למנקיות ולקשות הנסך
קליין ,יוסף
קונטרס למען ידעו דורותיכם
בעילום שם
קונטרס לעשות את השבת
פאליי ,שלמה
קונטרס מאמר היראה

פרידלנדר ,חיים בן משה
קונטרס מאמרי הימים הנוראים
בעילום שם
קונטרס מאמרי מוסר
שפירא ,יעקב שמשון בן משה
קונטרס מה לי לשקר
דנציגר ,מנחם  -דנציגר ,ישראל צבי יאיר
קונטרס מזרח שמש
דומב ,שמואל חיים
קונטרס מי הטהרה
אבידן ,משה
קונטרס מי מקטרג בראש כולם  -גזל
כולל זכרון מיכאל
קונטרס מילי דבי מדרשא
בעלום שם
קונטרס מימר אלהא
אינדיג ,מרדכי דב
קונטרס מישור החיל
שפרבר ,דוד בן ברוך קלונימוס
קונטרס מכתם לדוד
שפירא ,שלום
קונטרס מנהגי ישיבת טלז
כ"ץ ,עזריאל
קונטרס מנוחת השכינה
גרינבלט ,אלחנן שמואל
קונטרס מנחת אלחנן
אלדד ,אליהו בן שמואל הלוי
קונטרס מנחת אליהו
וייס ,אשר זעליג
קונטרס מנחת אשר  2 -כר'
אפלבוים ,יעקב בן עופר
קונטרס מנחת יעקב
אלטמן ,אליהו בן אברהם
קונטרס מנחת סוכה
אטלן ,רפאל יצחק
קונטרס מנחת רפאל
מן ,שמעון
קונטרס מנחת שמעון  2 -כר'
קונטרס מנחת תודה  -מעשר שני ,שבת כהן ,נחום
נאה ,מנחם מנדל  -נאה ,אברהם חיים בני משה צבי
קונטרס מסורת משקל הדרהם
פרידמן ,צבי אריה
קונטרס מעיין הבן  -ג
פרידמן ,צבי אריה
קונטרס מעיין הברית
פרידמן ,צבי אריה
קונטרס מעיין הבת
פרידמן ,צבי אריה
קונטרס מעיין הפדיון
פרידמן ,צבי אריה
קונטרס מעיין השמחה
אסולין ,שלמה בן מאיר
קונטרס מעין גנים  2 -כר'
תולדות הגאון רבי שלום אמזאלאג
קונטרס מעשה נסים
אבראהאם ,נחום
קונטרס מצהלות חתנים
ראטה ,משה בן שמואל הכהן
קונטרס מציץ מן החרכים
תורג'מן ,אוהד בן אילן חנניה
קונטרס מקפחת ספרים
קונטרס מראה מקומות  -שבועות ,מכות ישיבת אור ישראל
קונטרס זכרון לר' אליהו שריקי ז"ל
קונטרס מראש צורים
דהאן ,אור שלום
קונטרס מרבה שלום
שבת ,מרדכי בן בנימין
קונטרס משנת מרדכי
קונטרס משנת שמעון  -גיטין פרק האומרבעילום שם
קובץ ישיבת קמניץ
קונטרס משפטי הבית  -בבא קמא
בידרמן ? ,בן אלתר
קונטרס משתה ושמחה תמיד
שוורץ ,מיכאל הכהן
קונטרס משתה ושמחה
קונטרס נהרות איתן
קונטרס נהרות איתן
שמשון בן משולם פייבוש
קונטרס נזירת שמשון
בניזרי ,משה בן דוד
קונטרס נזר משה
קובץ
קונטרס נטה קו
גילרנטנר ,יעקב ירוחם בן אלעזר מנחם
קונטרס נספר תהלתך
גברא ,ישראל
קונטרס נפלאות יצחק
חבושה ,משה בן דוד
קונטרס נקודות מבט
גרינפלד ,אליעזר בן יצחק
קונטרס נר אליעזר
קליין ,יעקב
קונטרס נר מצוה
מלצר ,ישעי' נתן
קונטרס סימנא מילתא
גולדשטיין ,אליהו
קונטרס סנפיר וקשקשת
רוזנברג ,יוחנן
קונטרס עבודת בן המצרים
לוי ,משה בן מנשה
קונטרס עבודת הלוי
פוטאש ,מרדכי
קונטרס עיונים בברכת אשר יצר

לנדמן ,משה
קונטרס על הניסים  -חנוכה ,פורים
אבידן ,משה
קונטרס על חובת הכרת הטוב
מכון מדעי לטכנולוגיה והלכה
קונטרס על משמר השבת
לוין ,אליהו בן משה הלוי
קונטרס על נס וחי
שפירא ,יעקב שמשון בן משה
קונטרס עמודי שש
פלק ,דוד בן יעקב יהודה
קונטרס ענינו של יום
זנגר ,יום טוב בן יעקב ישראל
קונטרס פוקח עורים
אדלר ,נחום בן אהרן
קונטרס פי הבאר  2 -כר'
עמרם ,אריה בן יהודה רפאל
קונטרס פני הבית
צוקרמן ,יהושע העשיל
קונטרס פני יהושע
הירשפונג ,פנחס
קונטרס פני שלמה
דייטש ,אברהם יחיאל בן שמעון סגל
קונטרס פסקי הלכות  6 -כר'
קובץ
קונטרס פרח מטה אהרן  -ב
פנירי ,אברהם
קונטרס פרי אברהם
דינין ,רפאל ראובן בן אברהם
קונטרס פרי הדר
פינקל ,יצחק אייזיק בן משה
קונטרס פרי עוז
טיקטין ,אברהם בן גדליה  -רייכמן ,רפאל בן שניאור זלמן
קונטרס פתח הבית  6 -כר'
טיקטין ,אברהם בן גדליה
קונטרס פתח הבית  6 -כר'
רוזנבלט ,שבח צבי
קונטרס פתח היחוד
סנדרס ,יצחק מאיר (עורך)
קונטרס צדיק כתמר יפרח
עזריאל ,יצחק בן מרדכי
קונטרס צפנת פענח עם ביאור חדש  2 -כר'
קונטרס קבלת עול תורה בפרשיות ק"ש וייסבקר ,ברוך
טרבלסי ,עמוס
קונטרס קובץ ענינים  -ב"מ
מאיר ,אשר בן מיכאל יצחק
קונטרס ראשי בשמים  3 -כר'
שמש ,איתמר בן אבנר
קונטרס רכב אש
גליק ,שמואל
קונטרס רסיסי טל
מכון משמרת סת"ם
קונטרס שאלות בהלכות סת"ם
קמניץ ,יהודה בן יצחק
קונטרס שבט מיהודה  8 -כר'
זילברברג ,יעקב ישראל
קונטרס שבע ביום הללתיך
ישיבת השלום ירושלים
קונטרס שבע הקפות
דושינסקי ,יוסף צבי
קונטרס שבעים פנים לתורה
טבקה ,חיים
קונטרס שו"ת ישרים
שהרוז ,דוד
קונטרס שואל כענין  -גיטין פ"א
בעילום שם
קונטרס שוב אשוב
בעילום שם
קונטרס שומע כעונה
לזכרו של רבי יחזקאל לוונשטיין
קונטרס שיחת תלמידים
דזימיטרובסקי ,יחיאל מיכל
קונטרס שיעורי איזהו נשך
וואלקין ,משה יואל בן שמואל דוד
קונטרס שיעורים בית אהרן
קונטרס שיעורים בפרק בן סורר ומורה אדלשטיין ,יעקב בן צבי יהודה
וויינפלד ,אברהם בן יחזקאל שרגא
קונטרס שלום על ישראל
שבות ,משה
קונטרס שלמי משה  -טבול יום
אולמן ,שלמה זלמן  -אולמן שמחה
קונטרס שלמי שמחה
פלמן ,שלום בן ציון
קונטרס שלמים מציון
גיאת ,מנחם
קונטרס שמות בארץ
הדאיה ,רפאל
קונטרס שמחה לאיש
גראס ,שלום יודא
קונטרס שמחת שלום
מנדל ,מלכיאל
קונטרס שמעתתא דגזילה
מזרחי ,אורן
קונטרס שנת השבע
איפרגן ,עמנואל אבינועם
קונטרס שנת השמיטה
כהן ,טל נתנאל
קונטרס שערי החן
אמרגי ,אליהו בן יעקב
קונטרס שערי חזקה
תימסית ,יוחנן
קונטרס שערי לימוד
עטייה ,עזרא
קונטרס שערי עזרא

צוקר ,שמואל יצחק
קונטרס שעשועי שמואל
חזן ,דוד
קונטרס תא שמע
אצראף ,אליהו בן שלמה
קונטרס תולדות אדם
אדלר ,מנחם בן מרדכי צבי
קונטרס תורת הברכה
פינקל ,יצחק אייזיק בן משה
קונטרס תורת הפסח
אבראהאם ,נחום
קונטרס תורת הקבלה
אדלר ,מנחם בן מרדכי צבי
קונטרס תורת התרומה
בלומנטל ,אברהם יוסף הלוי
קונטרס תורת פיך
רייזנר ,אהרן
קונטרס תיקון העיר
חבר אברכים
קונטרס תיקון מבואות
לבקוביץ ,אברהם ישראל בן דוד דב
קונטרס תנה הודך על השמים
כהן ,יעקב אלירן בן דוד יששכר
קונטרס תפארת יעקב
סבגי ,ששון
קונטרס תפארת ששון
דיין ,דוד חיים
קונטרס תפלה לדוד
לנדו ,יעקב בן שריה
קונטרס תקנת הרבית  3 -כר'
ישיבת נתיבות חכמה
קונטרס תקפו כהן
עובדיה ,ישועה שמעון חיים בן מסעוד
קונטרס תשובת השנה
שטרן ,רפאל
קונטרס תשובת שאלה
קונטרסים לבעיות הפועל המזרחי  2 -כר']הפועל המזרחי .הרשימה המאוחדת[
זילבר ,צבי אריה בן אליהו הכהן
קורות הדורות  2 -כר'
גרינפלד ,שאול יחזקאל בן אברהם שלמה (עליו)
קורות חיי המגן שאול
אביגד ,זכריה
קורות חייו של הרב זכריה אביגד
ספר קהילה
קוריב  -יזכור בוך קאריוו
יהודה כר'
לרבנים10 - >,
קטלוג ברומר <כת"י שבספרית ביהמ"ד ברומר
רוזנטל ,אליעזר
קטלוג
זלוטניק ,יהודה ליב]משה בן מימון (רמב"ם)[קטעים מן הלכות ברכות
כהן ,דוד בן יוסף
קיום שטרות
וייסמאנדל ,חיים מיכאל דוב בן יוסף  -פוקס,יעקב בן אברהם
קינת מן המיצר עם ביאור ופירוש נר לאברהם
שינפלד ,יהודה
קיצור אוצר החיים (קומרנא)
נויבירט ,ברוך יחיאל בן יהושע ישעיה
קיצור דיני שמיטת כספים
דבליצקי ,חיים מרדכי בן דוד
קיצור הלכות הפרדה בין בשר לחלב
פוזן ,יעקב יחזקאל בן יוסף יצחק
קיצור הלכות יום טוב
מועלם ,חיים
קיצור הלכות נדה
פוזן ,יעקב יחזקאל בן יוסף יצחק
קיצור הלכות שבת
להצגת פרטי המחבר]אבן-בקודה ,בחיי בן יוסף[
קיצור חובת הלבבות
הלר ,יהושע בן אהרן
קיצור חוסן יהושע
לפין ,מנחם מנדל בן יהודה ליב  -מנדל ,מאיר
קיצור חשבון הנפש
ווילדמאן ,יהושע אלטר
קיצור ספר חסידים
בן דוד ,אמתי
קיצור שיחת חולין
להצגת פרטי המחבר]גאנצפריד ,שלמה בן יוסף[
קיצור שלחן ערוך השלם
הורוויץ ,ישעיה בן אברהם הלוי  -אפשטיין ,יחיאל מיכל בן אברהם הלוי
קיצור שני לוחות הברית
ארנטרוי ,חנוך בן יונה הכהן
קמץ המנחה
]שטרנהארץ ,נתן בן נפתלי הירץ[
קנאת ה' צבאות
גוטליב ,נתן בן יוסף
קנה בינה
בדוש ,אברהם בן מימון
קצור הלכות נדה
בעילום שם
קצירת האומר  2 -כר'
פוקס ,אברהם
קראתי ואין עונה
]בצלאל בן שלמה מקוברין[
קרבן שבת  2 -כר'
קרבת ה'
קרבת ה'
גרינצייג ,אליהו בן חיים
קרואי מועד  3 -כר'
ציוןמאילייה  -סלומון ,אברהם שלמה זלמן צורף -
יוסף
מנחם
מנשה בן
הקודש -
מטולוטשין -
שלמהדבר ושקל
קרית ארבע  -אבן שלמה -אלפי מנשה  -פשר
חפץ ,אלחנן בן בצלאל אורי ליפמאן
קרית חנה
מאירי ,מנחם בן שלמה
קרית ספר <מהדורה חדשה>

קובץ מכון נחלת ישראל
קרית ספר  5 -כר'
קרן אורה  -מנחות <מהדורה חדשה> מינקובסקי ,יצחק בן אהרן
]כהן ,בן-ציון יהונתן בן יעקב[
קרן הצבי
סמיטצקי ,שלמה נפתלי הערץ בן חיים אשר
קרן ליצהר  -צהר ליוסף
הכהן ,שאול בן משה
קרני רמים  -ב
חסידי ויז'ניץ
קשר איתן  20 -כר'
מנדלבוים ,שמחה  -וולנסקי ,עודד
ר' יואל משה סלומון פועלו ותולדותיו
אבן חן ,יעקב
ר' נחמן מבראסלב
ברנד ,מ ,ח,
ר' שלוימלה
קוק ,אברהם אליעזר בן יצחק משה
ראיית העיבור
חפוטא ,אברהם בן יאיר
ראש אמנה  -אמונה
בעילום שם
ראש הילולי  -ב"ב
]בני-עקיבא[
ראש השנה לאילנות
בעילום שם
ראש חודש בהלכה ובאגדה
פפנהיים ,אברהם שמואל בן יעקב
ראש פינה  -הל' יבום וחליצה
להצגת פרטי המחבר]אלפסי ,יצחק בן ישראל[
ראשונים לציון
לסרי ,יהודה בן חיים
ראשית ביכורים
ליקוטים והשלמות  -כ
עורך)
הרשב"א
מנחם (
חידושי
יהושע
שערים -
מאה ,דוד בן
רב אלפס  -מלחמות השם  -ספר הזכות -מצגר
מרדכי בן הלל
רב מרדכי
הופמאן ,משה דוד בן יוסף
רבות מחשבות -ב
קרלינסקי ,חיים
רבי חיים פישל עפשטיין
ליפשיץ ,נטע בן יעקב הלוי
רבי יצחק אלחנן זצ"ל
רוטנברג ,הלל  -שאפיט ,מאיר מארים בן משה
רבי מאיר מארים מקוברין  -ספר ניר  -נדרים
להצגת פרטי המחבר]שנקל ,אלעזר בן יעקב[
רבי מאיר מרוטנבורג
תלמידי הישיבה דלובלין
רבי מאיר שפירא זצ"ל
להצגת פרטי המחבר]כהנא ,אברהם בן מרדכי[
רבי משה חיים לוצטו
רבי נחום  -תולדות רבי נחום ברגמן זצ"לברלין ,ישראל אשר
לוונשטיין ,ליאופלד
רבי נתנאל ווייל <גרמנית>
להצגת פרטי המחבר]שנקל ,אלעזר בן יעקב[
רבי שמעון הפייטן
מארק ,יודל
רבינו גרשום ,רש"י ,ר' יהודה החסיד
משה בן מימון (רמב"ם)  -לובניק ,מ .ב.
רבנו משה בן מימון
ראט ,משולם בן שמעון
רגלי מבשר
יום בחצריך
רגשת חצריה  2 -כר'
להצגת פרטי המחבר]קמחי ,דוד בן יוסף (רד"ק)[
רד"ק
ספר קהילה
רדאוץ
בן דוד ,יוסף חיים
רואים בעיניים עצומות
חדאד ,אפרים
רוח חיים
משכיל לאיתן ,נפתלי
רוח חכמים  2 -כר'
ישראל ,חיים יהודה
רועה בשושנים  2 -כר'
דנציגר ,אברהם מנחם בן יהודה משה מאלכסנדר
רועה נאמן <מהדורה מורחבת>
קצבורג ,דוד צבי כ"ץ
רז הדק
רזיאל ,משה
רזא דמשה
לבנון ,דוד דב בן ישראל חיים
רחל אמנו
לוי ,יעקב פרץ בן אברהם
רחמי הרב  -שבט הלוי
ננדיק ,יוסף ליב
רחשי האילן
מכון שתי הלכות ביום
רי"ף מבואר  2 -כר'
אברכי חסידי סלאנים
רינה וישועה ,באהלי צדיקים
רינת אהרן  -נזיר ,סוטה ,גיטין ,שבועות גבאי ,אהרן מנשה
חורי ,בנציון כמייס
רכב ישראל
הארטמאן ,יוסף בן יחיאל משה
רמזי שבת
]כהנא ,יעקב גדליהו בן יחיאל צבי[
רמזי תורה
עמיטל ,יהודה
רסיסי טל  -ב
שוחט ,דוד מנחם
רעדנער און דענקער

משולם ,אברהם
רעיא מהימנא  5 -כר'
רעיונות ומסרים לפרשת השבוע  2 -כר' קול ,שמואל בן יהושע קויט
]רעמים ורעשים .תרנ"א[
רעשים ורעמים
שילת ,יצחק
רפואה והלכה וכוונות התורה
שוורצבורד ,ברוך מרדכי בן מאיר
רצוף אהבה  -ב
איזק ,תומר
רשימות  8 -כר'
מנדלוביץ ,שרגא פייבל
רשפי קודש
דיין ,נסים
שאג ישאג ,בנאות דשא ,דבש וחלב
גינצבורג ,אריה ליב בן אשר
שאגת אריה <מהדורת אור החיים>  2 -כר'
חדאד ,מקיקיץ ישראל בן סומאני
שאגת אריה
אלבוים ,יצחק בן זאב משה
שאילת יצחק מהדו"ת
אייכנטל ,בנימין
שאלות ותשובות  -בבא קמא
להצגת פרטי המחבר]גולדברגר ,ישראל בן בנימין[
שאלות תלמודיות
שאלת הכהנים תורה <מהדורה חדשה> כ"ץ ,רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהן
יצחקי ,שאול בן יצחק
שאלת יצחק
קוסובסקי שחור ,יצחק בן שאול
שאלת יצחק
זינגער ,יוסף הלוי
שארית יוסף
הרוש ,ישראל
שארית ישראל  -נדה
אייזנשטיין ,שמעון בן אהרן זאב
שאת המעשר
זולדן ,יהודה
שבות יהודה וישראל
וקנין ,יהודה יוסף
שבות יהודה
דרזי ,יצחק בן שמואל
שבות יצחק  3 -כר'
הרשקוביץ ,חיים יעקב
שבחו אהובים
הרשקוביץ ,חיים יעקב
שבחו גאולים
בן חמו ,שלמה בן יעקב
שבחי מועדים
פופוביץ ,יששכר דוב
שבט יששכר
כהן ,איתמר חיים
שבט כהונה ,שר השלום
פרידמן ,ישראל
שבט מישראל
שטרן ,שמואל אליעזר
שביבי אש <שו"ת>  4 -כר'
כולל שירת אהרון
שביבי הוד  2 -כר'
שטרן ,שמואל אליעזר  -ואזנר ,שמואל בן יוסף צבי הלוי
שביבי הלוי
יפה ,שמואל ישעיהו בן יוסף ליב
שבילי ציון  -ג
הירש ,עזריאל שמשון בן נתן
שביעית למצוותיה
וולף ,שמואל בן יהודה
שבית שבי
כהן ,שלום בן עזרא
שבע ברכות  -ב (נדה ומקואות)
]ליברמאן ,נפתלי[
שבע רצון
]לווין ,אריה ליב בן נתן[
שבעים פנים לתורה
הופנר ,נח
שבת בריילפט
שטאל ,אברהם
שבת בשבתו  2 -כר'
שבת היום ( -בתי מלון ומקומות נופש) רוטנברג ,נחמיה בן ישעיה פנחס
גרוסמן ,בנימין יחיאל מיכל בן משה
שבת ומועדי קדשך  2 -כר'
רובין ,מרדכי בן נפתלי
שבת כדת  2 -כר'
ספר זכרון לבחור ישראל אמסלם
שבת לישראל
קוק ,אברהם יצחק בן רפאל הכהן
שדה אברהם  -פרשיות התורה
שטרן ,יצחק יהודה בן משה שמואל
שדה יצחק  -ב
פרידמן ,שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהן
שדה צופים <ירושלמי>  -ברכות
רנשבורג ,בצלאל בן יואל
שדה צופים
אבידן ,משה
שו"ת אור מציון
שרביט ,יוסף בן מכלוף
שו"ת ארחות יושר  3 -כר'
שו"ת הרב הראשי  -תשמ"ח-תשמ"ט אליהו ,מרדכי בן סלמאן
אבן-אדרת ,שלמה בן אברהם (רשב"א)
שו"ת הרשב"א  2 -כר'
ציון ,מרדכי צבי הלוי
שו"ת השואל
נחמנסון ,יהודה ליב
שו"ת השלוחים  -א

קלוגר ,שלמה בן יהודה אהרן
שו"ת וחידושי רבינו שלמה קלוגר
אלשיך ,משה
שו"ת מהר"ם אלשיך <מהדורת מכון הכתב>
מינץ ,משה בן יצחק הלוי
שו"ת מהר"ם מינץ
מאיר בן ברוך מרוטנבורג
שו"ת מהר"ם מרוטנבורג  -ג
שו"ת מוהר"ד עראמה <מהדורה חדשה>עראמה ,דוד בן אברהם
סבג ,מאיר
שו"ת מעלפת ספירים  -א
הלפרין ,לוי יצחק
שו"ת מעשה חושב  -ח
קובץ תשובות
שו"ת פרי עץ הדר
טאוב ,מנחם מנדל בן יהודה יחיאל
שו"ת קול מנחם <קאליב>  7 -כר'
בצלאל בן אברהם  -גבאי ,אהרן
סימן כה
אשכנזי,
שו"ת רבי בצלאל אשכנזי <מהדורה מוערת>-
כהן ,שלום בן עזרא
שו"ת שבע ברכות
וויינברג ,יחיאל יעקב בן משה
שו"ת שרידי אש <מהדורה חדשה>  2 -כר'
טרביס ,דניאל יעקב
שו"ת תורת חיים  -שבת
קובץ
שואל ומשיב  -ז
מלמד ,זלמן ברוך
שובה ישראל
דיין ,חיים בן אברהם
שודא דדייני
אויערבך ,אביעזרי זליג בן צבי בנימין
שויתי עזר
מצרפי ,שלום
שולחן יוסף
קובץ תורני
שולחן מלכים  4 -כר'
אלתר ,פינחס מנחם בן אברהם מרדכי
שולי הגליון  3 -כר'
מימון ,משה
שולי המעיל  -נדרים
דוידוביץ ,דוד
שולן אין פוילן
]איזאקסון ,ישראל בן חיים יצחק[
שומר מצוה
שולמאן ,שמריהו בן פנחס אליהו
שומר מצוה  -מריש בבירה ב
שומרי פקודיך  -על ערוה"ש הל' פקדון גולדברגר ,יצחק אהרן
שונה הלכות המבואר  -חנוכה ,פורים קנייבסקי ,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל  -טורצין ,אלעזר צדוק  -בן ישי ,ישראל בן
ליפשיץ ,אריה ליבוש
שועת הארי
]כהן ,יוסף[
שופריה דיוסף
גרנק ,משה זאב
שורש וענף
חדאד ,אפרים  -ינאי ,משה
שורשים ביהדות תוניסיה
מערכת בית צדיקים (באבוב)
שושילתא דדהבא
להצגת פרטי המחבר]קרמר ,אשר זליג בן יוסף[
שושן חוחים
]טובנקין ,משה אהרן בן יהודה[
שושן עמק
להצגת פרטי המחבר]אמשיוויץ ,אשר[
שושנים לדוד
תאומים ,יוסף בן מאיר
שושנת העמקים <מהדורה חדשה>
צישינסקי ,רבקה רחל
שושנת העמקים
כהן ,ציון
שושנת ציון
ארלנגר ,נפתלי בן אברהם חיים
שותא דשמעתתא
שטינמץ ,אשר
שותפים ושכנים
ספר זכרון לבחור שחר ארנן
שחר אורך
כולל אור לציון
שטר קים ליה
פזריני ,דוד
שטרי בירורין
]קאצנלנבוגן ,אברהם יצחק שמחה בן שמריה[
שי למורא
חשין ,אליעזר בן יוסף צבי
שיבולים  12 -כר'
גולדשטין ,אליהו בן מרדכי
שיח אליהו  2 -כר'
זיכרמן ,אליהו
שיח אליהו
מובשוביץ ,ישראל בן שמואל דוד הלוי
שיח בשדה  -ב
כהן ,דוד בן יוסף
שיח דוד
שפירא ,דוד דב בן שלמה חיים
שיח דוד  -כריתות
חיות ,יצחק בן אברהם
שיח יצחק <מהדורה חדשה>
הלברשטאם ,שלמה
שיח שלמה
ברעוודה ,שלמה  -איזק ,תומר (עורך)
שיחות הגר"ש ברעוודה  5 -כר'
שיחות הרב זמיר כהן  -האדם ועולמו כהן ,זמיר

להצגת פרטי המחבר]יעבץ ,זאב בן זוסמאן[
שיחות ושמועות מני קדם
בנדר ,לוי יצחק
שיחות מהרלוי"צ
שוורץ ,יצחק שמואל
שיחת אבות
בן דוד ,אמתי
שיחת חולין
דונסקי ,יצחק הכהן
שיחת יצחק
שיטה מקובצת <מכון מירב>  12 -כר' אשכנזי ,בצלאל בן אברהם
שיטה מקובצת  -ביצה <ציונים וביאורים>אשכנזי ,בצלאל בן אברהם .מיוחס לו  -שטרן ,משה
רוטבוים ,אהרן
שימה בפיהם
וואלקין ,משה יואל בן שמואל דוד
שיעורי אורח חיים בית אהרן
כהן ,שמואל מנחם
שיעורי בבא בתרא
כהן ,שמואל מנחם
שיעורי בבא קמא  2 -כר'
רבינוביץ-תאומים ,יעקב בן בנימין צבי יהודה
שיעורי בקיאות  3 -כר'
כהן ,שמואל מנחם
שיעורי גיטין
זוכובסקי ,נתן צבי בן חיים דב
שיעורי דביר הקודש  -בבא בתרא
מאיראבידה
שומר
ברקוביץ,
שיעורי דרך חיים  -שוכר את הפועלים ,שומרים,
שוורצמן ,דב
שיעורי הגאון רבי דב שוורצמן  -ב"ק ,מכות
וואלקין ,משה יואל בן שמואל דוד
שיעורי הגדה בית אהרן על הגדה של פסח
ובר ,רפאל צבי
שיעורי הלכה  2 -כר'
מרגולין ,הדר יהודה
שיעורי המצוות לליל הסדר
קפלן ,אברהם
שיעורי חרושת אבן  -גיטין
כהן ,שמואל מנחם
שיעורי יבמות
וואלקין ,משה יואל בן שמואל דוד
שיעורי יורה דעה בית אהרן
רבינוביץ ,בצלאל שמחה מנחם בן ציון
שיעורי מבשר טוב  3 -כר'
וואלקין ,משה יואל בן שמואל דוד
שיעורי מגילה בית אהרן
שיעורי מורינו הגר"ש נוביק  -יש נוחלין
כהן ,שמואל מנחם
שיעורי מכות
פרוסקין ,פסח
שיעורי מרן ר' פסח מקוברין <מהדורה חדשה>
אטיק ,אברהם
שיעורי מרן ראש הישיבה  -קידושין
שיעורי משא יד ( -תניינא) פרק הזהב אילן ,יעקב דוד בן מרדכי
כהן ,שמואל מנחם
שיעורי נדרים
שרייבר ,ישראל בונם בן פנחס
שיעורי נתיב בינה  5 -כר'
כהן ,אליעזר בן גבריאל
שיעורי סוגיות אבן גבורים  4 -כר'
כהן ,שמואל מנחם
שיעורי סנהדרין
כהן ,שמואל מנחם
שיעורי פסחים
אייזנשטיין ,אהרן זאב
שיעורי קדשים
אדלשטיין ,יעקב בן צבי יהודה
שיעורי ראש הישיבה  3 -כר'
לסמן ,נחום
שיעורי רבי נחום  -קידושין
זוכובסקי ,נתן צבי בן חיים דב
שיעורי רבי נתן
שיעורי רבי רפאל  -כתובות ,בבא בתרא אביטן ,רפאל
רוזנבלט ,שבח צבי
שיעורי ריבית
אדלשטיין ,יעקב בן צבי יהודה
שיעורי שביעית
אדלשטיין ,יעקב בן צבי יהודה
שיעורי שבת
פרידמן ,צבי אשר
שיעורים בדיני דם ומליחה
פרידמן ,צבי אשר
שיעורים במסכת זבחים
קוק ,אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן  -מלמד ,זלמן ברוך
שיעורים בספר אורות
פרידמן ,צבי אשר
שיעורים בעניני יורה דעה
שיעורים על מסכת יבמות
רוזן ,יגאל
שיעורים  7 -כר'
שילוני ,מיכאל מנחם בן יצחק
שיעורים  -מלאכת מפרק
נחמסון ,יהודה ליב
שיקדש עצמו
לוריא ,יצחק בן שלמה (האר"י)  -אלישיב ,שלמה
שיר השירים <פירוש האר"י ז"ל>
כהן ,זמיר
שיר השירים מבואר
סאלומון ,יואל משה בן מרדכי[
שיר ציון

וויינשטוק ,דוד פתחיה בן גרשון
שירה לדוד
קובץ קהילת שירה חדשה
שירה ליצחק
הרבט ,חנן
שירי המנגינה הזאת
להצגת פרטי המחבר]בלומנטאל ,יצחק דוד בן אהרן שמחה[
שירי יצחק דוד בלומנטל
]כהן ,בן-ציון יהונתן בן יעקב[
שירי ציון
ברקאי ,יהודה יעקב
שירת האמונה במשעולי גאולה
קובץ
שירת האש  -ג
פינק ,הרשל
שירת חיי
משולם ,אברהם
שירת משולם
מרקוס ,נתן בן אברהם
שירת נתן  -יום הכפורים
ברקאי ,יהודה יעקב
שירת עדרי רחלים
חדד ,ניסים
שכינה ביניהם  2 -כר'
טוקצינסקי ,שמואל
שכל טוב  -א
ירחון לנוער ע"י מפעל תורה ודעת
שלהבת  4 -כר'
כהן ,יגאל
שלום באהלך ,בני יוסף
רבני בית המדרש הגבוה שלום ירושלים
שלום ירושלים  -יומא ה
]ריפמאן ,דוב בר דוד בן פרץ[
שלחן הקריאה
עיון הלכה ולמעשה מתוך האנציקלופדיה התלמודית
שלחן עורך  -ג
חייםבן משה מחלמא  -קראוס ,צבי מאיר בן חיים
שלמה
שלחן עצי שטים <מהדורה חדשה>  -אמרי
יוסף בן אפרים
קארו,כר'
שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> 2 -
ירושלמי ,שמואל
שלחן שמואל  3 -כר'
ווינר ,משה ניסן
שלילת גידול בלורית
אלמאש ,מאיר
שלמא דרבי מאיר
הופמן ,שלמה
שלמה משנתו
אדלשטיין ,אברהם בן מרדכי שמואל
שלמי אברהם  -שביעית
גלוסקינוס ,זאב
שלמי זאב
בריזמן ,דוב אהרן בן שמעון
שלמי חגיגה
בריזמן ,דוב אהרן בן שמעון
שלמי חובה  -יורה דעה
ביטון ,חיים בן שמעון
שלמי חיים  -נדרים
לוינשטיין ,יחזקאל  -בורשטין ,שלמה
שלמי יחזקאל
כהנוב ,שלמה
שלמי כהן  3 -כר'
קובץ ישיבת נעם התורה
שלמי משה
סלמה ,נתנאל בן רפאל
שלמי נתנאל
רקובסקי ,שלמה זלמן בן ברוך
שלמי שלמה  -נדרים
פולק ,שמחה מנחם הכהן
שלמי שמחה  2 -כר'
אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)  -לוונטהל ,שלמה מתתיהו בן אברהם
שלמת אליהו  -יו"ד (צ"ח  -צ"ט)
שיפמן ,בנימין
שלמת בנימין  2 -כר'
שנקלובסקי ,יוסף שלמה
שלשה קונטרסים נפתחים
רבינוביץ ,יוסף אהרן בן דוד דוב
שם אנוש
מילר ,שרגא בן יוסף
שם יוסף
בעילום שם
שם ליוסף  -יבמות
הכהן ,סאסי
שם משה  -א ב
קובץ תורני
שם משמעון  -ג
להצגת פרטי המחבר]טירני ,דניאל בן משה דוד[
שם עולם
קובץ
שמחו בה'  -ב
הולנדר ,שמחה בן בן ציון הלוי
שמחת המועדים
מילר ,בנימין זאב משה הכהן
שמחת חכמים  -קהלת
אזולאי ,יהודה
שמחת יהודה
קושלבסקי ,צבי
שמחת צבי
]תפילות .הושענות והקפות .תר"ץ .תונס[
שמחת תורה
שטטנר ,שמחה
שמחת תורה  -דרשות תורה א
אייגנר ,דוד  -אחיטוב ,אהוד
שמיטה יום יום
הרופאצהלון ,יעקב בן יצחק -עמר ,זהר
צהלוןמימון -
משה בן
שמירת הבריאות לרמב"ם  -פירוש רבי יעקב

בן שלמה ,הלל
שמירת המקדש
בוארון ,אהרן בן ציון
שמירת שבת  -הלכה סדורה
רומנקביץ' ,אברהם
שמך אברהם
רבינוביץ ,אלחנן יעקב דוד בן לוי הכהן
שמן אפרסמון
איינשטיין ,שמעון
שמן המאור  -סוגיות
סלומון ,שמעון בן משה אהרון
שמן למאור
נכס ,שלמה מיכאל
שמן ראש
ששון פרסייאדו בן משה
שמן ששון <מהדורת מדרש ששון>  3 -כר'
ששון פרסייאדו בן משה
שמן ששון <מכת"י> -חלק השו"ת
בטאון איגוד מורים למקצועות הקודש
שמעתין  26 -כר'
וילנברג ,בצלאל שרגא בן יוסף
שמעתתא דיבמות
שושן ,איתן בן אליהו
שמעתתא דרבנן  2 -כר'
וילנברג ,בצלאל שרגא בן יוסף
שמעתתא דתערובות
ליפשיץ ,אפרים שמואל בן משה חיים
שמעתתא דתפילין
אוסף מערכות
שמעתתא מפומייהו דרבנן  2 -כר'
זעפראני ,שלמה בן יצחק
שמרו משפט  2 -כר'
ברנסדורפר ,ידידיה
שנות ביכורים  4 -כר'
שנתון קהילת מקור חיים
שנות חיים  2 -כר'
רוזובסקי ,שמואל בן מיכל דוד
שעורי מורנו הגר"ש רוזובסקי  -נערה המאורסה
הכהן ,שלמה עזרא בן אברהם
שער אברהם
שער הגלגולים עם הגהות הרב שמן ששוןוויטאל ,חיים בן יוסף
להצגת פרטי המחבר]כ"ץ ,נפתלי בן יצחק הכהן[
שער ההכנה וצוואות נפלאות
היימן ,אברהם שלמה בן משה
שער הזכירות
שער הכונות <מכון דעה להשכיל>  2 -כר'וויטאל ,חיים בן יוסף
שער הכונות <עימוד חדש בתבנית ישנה>וויטאל ,חיים בן יוסף
אבן-אדרת ,שלמה בן אברהם (רשב"א)
שער המים
שאקי ,אברהם חי
שער הקדים
מכון תורת הקרבנות
שער הקרבן  -עבודת יום הכיפורים
נריה ,משה צבי בן פתחיה
שער יכניה
יוסף>
בתבניתבןישנה
וויטאל ,חיים
שער מאמרי רשב"י ומאמרי רז"ל <עימוד חדש
]הכהן ,שמעון בן יצחק[
שער שמעון
מכון משמרת סת"ם
שערורית סת"ם בהדפסת משי
אלפא ,אורי
שערי אורה  2 -כר'
שרעבי ,דוד בן בנימין
שערי דוד  -על הש"ס
שערי הגן  -שבת ,פסחים ,מגילה ,מו"ק אטיאס ,אליהו בן מכלוף
דסלר ,אליהו אליעזר
שערי הזמנים  -חנוכה
חי ,אברהם
שערי המוריה  2 -כר'
שוב ,זבולון בן יצחק אליעזר
שערי זבולון  -או"ח ד
אנגלרד ,משה בן אריה
שערי זרעים  -חלה
שערי יהודה  -שינוי מקום בקידוש וסעודהעדס ,יהודה בן יעקב
ביליצר ,מרדכי
שערי יום טוב  -יסודות הלכות יו"ט
שכנזי ,יעקב
שערי יעקב
זאלער ,יצחק
שערי יצחק
שקופ ,שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהן
שערי ישר <מהדורה חדשה>  -ד
]מושקוביץ ,צבי בן זאב מאיר[
שערי לימוד
צבי ,אבינועם בן עובדיה
שערי מחילה  -ג
שטינברג ,משה בן יצחק הלוי
שערי משה  -הלכות בית הכנסת
פנירי ,נסים
שערי נסים  -ז
שערי עזרה <מהדורה חדשה>  2 -כר' טאראב ,עזרא בן אליהו הכהן
הלוי ,שמואל בן אברהם יצחק
שערי פשט  -קידושין ג
סוויסה ,אליהו בן אליעזר
שערי צדק
כהן ,ציון
שערי ציון
סופר ,אליהו ציון בן יצחק שלום
שערי ציון  -ג

רבעון לחקר ההלכה
שערי ציון
שוורצבורד ,ברוך מרדכי בן מאיר
שערי רבית
פראנקו ,רחמים יוסף בן רפאל ניסים
שערי רחמים <מכון הכתב>  -ב
שמידט ,יהודה נפתלי
שערי שיש  -יהושע
]תפילות .סידור .תרצ"ד .סוסה[
שערי שלום
דויטש ,ישראל חיים
שערי שמחה
לוו ,בנימין וולף בן אלעזר בן אריה ליב
שערי תורה <מכון ירושלים>  3 -כר'
אנגלרד ,משה בן אריה
שערי תפילה ,חובת התפילה
שערי תשובה <ליקוטי שערי תשובה> גירונדי ,יונה בן אברהם
בטאון פועלי אגודת ישראל
שערים
עידאן ,משה בן כליפה
שעשוע מצוה
הופמן ,מרדכי
שעשועי מרדכי  -ברכות א
שפע חיים <תורה ומועדים>  23 -כר' הלברשטאם ,יקותיאל יהודה בן צבי הירש
שפת אמת <מהדורה חדשה>  2 -כר' היילפרין ,משולם שרגא פייבוש בן נפתלי הירץ
הלר ,משולם פייבוש בן אהרן משה הלוי
שפת אמת
כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב
שפת תמים
בערגסאז
שפתי אהרן  3 -כר'
שפתי דעת <מהדורה חדשה>  2 -כר' לונטשיץ ,שלמה אפרים בן אהרן
ארנברג ,יהושע
שפתי דעת  -מועדים
גולדשטיין ,יצחק מאיר
שפתי יצחק  3 -כר'
שפתי כהן <מהדורה חדשה>  2 -כר' מרדכי הכהן מצפת
כ"ץ ,שבתי בן מאיר הכהן
שפתי כהן  -דפו"ר
גולדשטיין ,מרדכי בן טוביה
שפתי רננה
קובץ תורני
שפתי רננות  -א
פרישוואסר ,שלמה ישראל
שפתי שלמה  -בראשית
להצגת פרטי המחבר]רוטשטיין ,שמואל יצחק[
שרה שנירר
בנר ,אוריאל
שריד לדור דעה
ליקוטים
שריד מקדשנו
וויינברג ,יחיאל יעקב בן משה
שרידי אש <גחלי אש>  3 -כר'
וויינברג ,יחיאל יעקב בן משה
שרידי אש <שו"ת>  2 -כר'
דימיטרובסקי ,חיים זלמן בן יעקב יוסף הלוי (עורך)
שרידי בבלי  2 -כר'
שרים ,מתתיהו
שרים ושופטי אר"ץ
לכבוד הרב אהרן גרז
שרשי האילן
הכהן ,סאסי
שש אנכי
גרנק ,משה זאב
שש משזר
להצגת פרטי המחבר]שיל ,משה שמואל[
ששים אלף
אבידן ,משה
תדריך להוראת פרשת השבוע
בן חסין ,דוד בן אהרן
תהלה לדוד
מור יוסף ,יוסף
תהלות ליוסף
לנדסברג ,משה
תהלים <דברי משה>
קניג ,נתן צבי
תהלים <נועם ורצון>
אהרונוב ,חיים בן אברהם הכהן  -אזכרי ,אלעזר
תהלים המבואר אברכך בחיי ,פירוש החרדים
יאקובוביץ ,יצחק יהודה
תהלים הערוך
אלמליח ,יצחק
תהלים מפורש
שמשון בן רפאל
בגרמנית
תהלים מתורגם ומבואר (רש"ר הירש)  -הירש,
פינחס בן יהודה מפולוצק
תהלים ע"פ מדרש חכמים
]כהן ,בן-ציון יהונתן בן יעקב[
תהלת ציון  -תהלים
בעילום שם
תודת חיים
באב"ד ,משה יהודה לייבוש
תודת משה  -א
דרשן ,משה יצחק
תוכחת חיים
ארנרייך ,יואל זיסמן  -ארנרייך ,נפתלי
תולדות בית נפתלי
טבנקין ,משה אהרן בן יהודה
תולדות יהודא
הלר ,יהושע בן אהרן
תולדות יהושע

יצחק בן מרדכי דב מנעשכיז
תולדות יצחק <מהדורה חדשה>
ויספיש ,מרדכי יצחק
תולדות יצחק  -ד
יצחק בן מרדכי דב מנעשכיז
תולדות יצחק  -תהלים
ווינקלער ,מרדכי ליב (אודותיו)
תולדות לבושי מרדכי
אויערבך ,משה
תולדות עם ישראל  -ספר שלישי חלק ראשון
מטוסוב ,אליהו
תולדות רבי משה
תולדות רבנו האי גאון
תולדות רבנו האי גאון
אבן-אדרת ,שלמה בן אברהם (רשב"א)
תולדת אדם
מזא"ה ,אליהו מרדכי כח  -מזאה ,דב הכהן
תוספות רא"ם  -מוסיף דבר
מילר ,יוסף
תוספת אורה  -שבת
קסלר ,מאיר בן יוסף
תוספת אורה  -בבא מציעא
פזריני ,דוד
תוספת כתובה
קוסובסקי ,יחיאל מיכל בן יצחק
תועפות הרי"ם
ענבל ,יהושע בן צבי
תוקף השטר
מרגליות ,יוסף מאיר
תורה און לעבען  -ב
מוסדות סערט ויזניץ
תורה אור  -קנג
בארון ,יואל צבי
תורה אחת
חנונו ,אברהם בן דוד
תורה דיליה  2 -כר'
תורה וחיים <מהדורה חדשה>  2 -כר' עובדיה ,ישועה שמעון חיים
קובץ
תורה ומדע  -ט-ב
]כהן ,בן-ציון יהונתן בן יעקב[
תורה מציון  3 -כר'
הלפרין ,שמעון (עורך)
תורה מציון  2 -כר'
קובץ מרבני תל ציון
תורה מציון
גורטלר ,בנימן שמחה בן נחום שמואל
תורה שבכתב
תורה שלמה  -על מגילת שיר השירים כשר ,מנחם מנדל בן יצחק פרץ
וויס ,יואל סג"ל
תורות ועובדות מבית רבותינו
קובץ גאונים
תורת אבות
כולל ישיבת מיר
תורת האומנין
קדוש ,גבריאל
תורת הארץ והסביבה
אויערבך ,חיים יהודה ליב בן דוד
תורת הבסיס
כולל ישיבת מיר
תורת הוסתות
כולל ישיבת מיר
תורת הזבחים
מנדל ,מלכיאל
תורת הזבחים
כולל ישיבת מיר
תורת הכתמים
תורת הקנאות <מהדורת הרב בומבך> עמדין ,יעקב ישראל בן צבי
כולל ישיבת מיר
תורת הריבית  3 -כר'
משולם זיסל בן אליעזר ליפמן מהניפולי
תורת הרמ"ז
רוטנברג ,שמואל בן הלל
תורת התור
ברכה ,יהודה
תורת יהודה  2 -כר'
אויש ,יצחק
תורת יצחק ,באר יצחק ,לבוש יצחק
]קראסוצקי ,ישראל זאב בן נחמיה גרשון[
תורת ישראל תנינא
]ווידצקי ,ישראל ירמיהו בן חיים[
תורת ישראל
]קראסוצקי ,ישראל זאב בן נחמיה גרשון[
תורת ישראל
ספרא .תשי"ז
תורת כהנים <כתב יד רומי>
פרוביין ,שלמה
תורת כוחות הנפש
פוזן ,יעקב יחזקאל בן יוסף יצחק
תורת מונח
קובץ כולל תורת משה
תורת משה  -מאכלי עכו"ם
בעילום שם
תורת צדיקים
שלמה מטולטשין -צורף ,אברהם שלמה זלמן  -מנדלבוים ,שמחה
תורת ציון  -אבן שלמה  -מנחם ציון
הרשלר ,משה  -היישריק ,אליהו רפאל
תורת רבית
אורצל ,חיים משה יהודה בן עזרא
תורתך לישראל  2 -כר'
בית מדרש דרכי תורה
תורתך שעשועי
דז'יקוב ,יהושע א.
תורתך שעשועי

כץ ,עקיבא
תורתך שעשועי
להצגת פרטי המחבר]יקותיאלי ,אברהם יצחק בן עוזר דוד[
תחית היהדות
אברהם ,דוד בן אברהם
תחל שנה  2 -כר'
הורוויץ ,ישעיה בן אברהם הלוי
תיקון גדול לגאולה
עמיאל ,משה (מלקט)
תיקון השל"ה ועוד
רחלין ,פינחס דניאל הכהן
תיקון ושליטה במחשבה וברגש
אנגלרד ,משה בן אריה
תיקוני עירובין
יצהרי ,מרדכי בן צדוק
תכלאל אבות ראשונים
קאפח ,יוסף בן דוד (מגיה)
תכלאל שיבת ציון <בלדי>  3 -כר'
להוצאתל כתבי הרב יעקב משה חרל"פ[
חרל"פ זצ"
תכנית הוצאת כתבי רבינו מרן יעקב משה]ועד
ליברמן ,יצחק מאיר בן שמחה בונים
תכתב לדור
הלפרין ,שמעון (עורך)
תל תלפיות <ירושלים>  7 -כר'
שלמה בן חביב (עורך)
טולדנו,כר'
תלמוד בבלי <מהדורת מכון תורני ברקאי> 7 -
כר'שמן שמעון
תלמוד בבלי עם תרגום עברי מפורש  2 -בן
רוזנברג ,אברהם ברוך אלטר בן יהודה אברהם עביר
תלמוד בית אבא  -מדות
המדרש הגבוה להלכה בהתישבות
ביתכר'
הוצאת 3 -
תלמוד ירושלמי <ביהמ"ד להלכה בהתיישבות>
לונץ ,אברהם משה בן צבי
תלמוד ירושלמי <לונץ>  3 -כר'
תלמוד ירושלמי ע"פ ארץ הצבי  13 -כר' פולק ,דב צבי
אקוקה ,שמעון
תלמוד ירושלמי ע"פ לישנא קלילא
תלמוד ירושלמי שביעית <מי זיו  2 -כר' דייטש ,משה יצחק בן יהושע זאב
להצגת פרטי המחבר]הנדל ,מיכאל[
תמונות מן העבר
השפעות צנזורה>  2 -כר'
עם"ד .ונציה
מחזור.ד רפ
ונציה רפ"
תפילות.
תמונות תחנות תפלות ספרד <סידור ספרדים
ונציה
ד.כר'
מחזור.ד>רפ2"-
ונציה רפ"
תפילות.
תמונות תחנות תפלות ספרד <סידור ספרדים
פעסין ,אברהם יהודה ליב
תמורת איל  2 -כר'
תמצית ההלכות  -ג (ר"ח ,יו"ט ,חוה"מ) קולדצקי ,דוד אליהו בן אברהם
רוטנברג ,שמואל בן הלל
תמצית סוגיות הירושלמי
קרלנשטיין ,ח.ז.
תמצית סוגיות  4 -כר'
לוגסי ,יעקב ישראל
תן תודה
נפתלי הירץ מברודי
בן כ"ב
פרק
יעקב
תנא דבי אליהו <ישועות יעקב ,בן יחיאל> -
עניו ,יחיאל בן יקותיאל  -פלדר ,גדליהו
תניא רבתי <פרי ישורון>  2 -כר'
ווינער ,משה ניסן
תספורת הזקן במספרים וסם
רודיך ,יעקב בן אבינעם
תערוך לפני שלחן
האגער ,חיים יחזקאל
תפארת אברהם  -גיטין ,ב"ק ,ב"מ
בעילום שם
תפארת בנים
קובץ
תפארת יהושע
דיין ,יעקב
תפארת יעקב
קרויזר ,יעקב זונדל בן מרדכי יהושע
תפארת יעקב  2 -כר'
פרידמן ,ישראל
תפארת ישראל <מהדורה חדשה>
פישמן ,ישראל
תפארת ישראל
כ"ץ ,ירמיה בן יחיאל מיכל
תפארת למשה  2 -כר'
קובץ זכרון
תפארת צבי
קובץ ישיבת תורת משה
תפארת צבי  2 -כר'
סוויד ,רפאל בן יוסף
תפארת רפאל
קופשיץ ,נפתלי בן משה פנחס הכהן
תפארת שלמה
אמסלם ,מכלוף בן יצחק
תפוחי זהב במשכיות כסף  -ב
מכון יוסף שלום
תפילה בכוונה <נוסח בלאדי>
שושן ,איתן בן אליהו
תפילה לאיש  -עלינו לשבח
ספר זכרון
תפילה למשה
חסידות בפשיטות
תפילה תשובה תורה
ליקוטים
תפילות וחיזוקים
תפילות כל נדרי ונעילה  -עדות המזרח תפילות כל נדרי ונעילה
ישיבת השלום
תפלה לדוד
תפילות .סידור .ר"נ לערך .איטליה
תפלות לכל השנה מנהג אשכנז

תפילות .סידור .רפ"ז .פרג
תפלות לכל השנה
סידור כמנהג פולין .של"ח
תפלות מכל השנה
]תפילות .סידור .תקצ"ג .אוסטרה[
תפלת ישראל עם דרך החיים
פרידנר ,אריה יהודה בן יקותיאל
תפלת כל לב
להצגת פרטי המחבר]זכות ,משה בן מרדכי[
תפתה ערוך
]תפילות .יום העצמאות .תשט"ו .ירושלים[
תקון יום העצמאות
תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראלהרבנות הראשית לישראל
לוגסי ,יעקב ישראל
תקנת השב
אלטשולר ,עזרא בן יהודה ליב
תקנת השבים
פרחי ,יוסף שבתי
תקפו של יוסף <מהדורה חדשה>
טקאץ' ,דוב בר בן ירוחם פישל
תר"ך עמודי אור
איסרלי)ן ,ישראל בן פתחיה
תרומת הדשן <מהדורת אור החיים>  -א (שו"ת
טולידאנו ,חביב בן אליעזר
תרומת הקודש <מהדורה חדשה>
גלעדי ,ששון בן דוד
תרון נפשי  -מגילת אסתר
פרידמן ,שלום בן יוסף
תשובה ברורה
כהן ,ישראל אלי
תשובה מאהבה
רבינו אפרים מרנגשבורג  -רבינו יואל הלו
תשובות הראשונים
כר'מימון (רמב"ם)
משה 4בן
תשובות הרמב"ם <בלאו> מהדורה חדשה -
ליברמן ,יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונם
תשובות מבי מדרשא
להצגת פרטי המחבר]מינץ ,משה בן יצחק הלוי[
תשובות מהר"ם מינץ
להצגת פרטי המחבר]דוד בן חיים הכהן מקורפו[
תשובות מהרד"ך
שלמה בן יצחק (רש"י)
תשובות רש"י
תשובות שאילות <המיוחסות לרמב"ן> אבן-אדרת ,שלמה בן אברהם (רשב"א)
להצגת פרטי המחבר]אבן-אדרת ,שלמה בן אברהם (רשב"א)[
תשובות שאלות

ים זלמן בן מנחם מאנוש

בן יצחק הלוי

שלמה זלמן צורף -

צדוק  -בן ישי ,ישראל בן

