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אוצר הגאונים החדש
אוצר הגאונים החדש  -בבא מציעא
ירושלים
ט
תשנ"א
אחד מתקיפי קמאי מתלמידי הרשב
אור הגנוז  -קידושין א
ירושלים
תשס"ז
שושנה ,אברהם
בין המסילות
ירושלים
תשנ"ח
מאירי ,מנחם בן שלמה
בית הבחירה  -אבות
אלמאדארי ,יהודה
דפים מפירוש לרי"ף הלכות תפילין
ירושלים
תשס"ג
שושנה ,אברהם בן זבולון
דרך בינה  -ספר שופטים
ירושלים
תשנ"ד
יוסף ב"ר צדיק
זכר צדיק
ירושלים
תשמ"ד
חידושי הר"א
חידושי הר"א על מסכת נדה
ירושלים
תשנ"ז
בונפיד ,דוד בן ראובן
חידושי רבינו דוד  -פסחים
ירושלים
אבולעפיה ,מאיר בן טודרוס הלויתשס"ב
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ירושלים
אבולעפיה ,מאיר בן טודרוס הלויתש"ס
יד רמה  -קידושין
קפשאלי ,אליהו בן אלקנה
מאה שערים
ירושלים
תשע"ב
שושנה ,זבולון
מטה זבולון  -משלי
ירושלים
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לוצאטו ,משה חיים בן יעקב חי (תשנ"
מסילת ישרים <מהדורת אופק>  2 -כר'
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הבלין ,שלמה זלמן (מבוא והערות)
משנה תורה להרמב"ם <כת"י אוקספורד>
וויקליף
הירשפלד ,ברוך חיים בן משה תשנ"ב
משנת ראשונים
ירושלים
תשס"ו
מאירי ,מנחם בן שלמה
סדר הקבלה
ירושלים
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ספר איוב מבית מדרשו של רש"י
ירושלים-קליבלנד
תשנ"א
ספרא .תשנ"א
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חש"ד
חיון ,יוסף בן אברהם
פירוש לספר יונה
ירושלים
תשס"ו
חיון ,יוסף בן אברהם
פירוש לספר יחזקאל  2 -כר'
ירושלים
תשס"ו
חיון ,יוסף בן אברהם
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תשנ"ו
חננאל בן שמואל
פירוש רבינו חננאל בן שמואל  -עירובין
אלמדארי ,יהודה
פירוש רבינו יהודה אלמדארי על הרי"ף  5 -כר'
ירושלים
תשנ"ח
פרחיה בן נסים
פירוש רבינו פרחיה ב"ר נסים  -שבת
ירושלים
תשנ"ו
שושנה ,זבולון
קודש הלולים
ירושלים
תשס"ה
סובה ,יוקיל
קרנות המזבח <מהדורת אופק>
ירושלים
תשנ"ט
ברוך ב"ר שמואל הספרדי
רבינו ברוך ב"ר שמואל הספרדי  -קידושין
ירושלים
מחכמי פרובאנס ,איטליה וספרדתשנ"ט
שיטה למסכת מגילה
ירושלים
תשס"ט
אשכנזי ,בצלאל בן אברהם
שיטה מקובצת <מהדורת אופק>  4 -כר'
ירושלים
תשס"ב
אשר בן יחיאל (רא"ש)
תוספות הרא"ש <מכון אופק>  3 -כר'
ירושלים
תשס"ב
תוספות ישנים
תוספות ישנים השלם  -יבמות
יצחק בן שמואל הזקן
תוספות ר"י הזקן ותלמידו  2 -כר'
ירושלים
תשס"ב
סגל ,יצחק איצק
תוספתא עם פירוש תולדות יצחק  -מגילה
ירושלים
תשנ"ז
תלמידי רבינו יונה וחכמי קטלוניה
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ירושלים
תשנ"ה
תשובות הגאונים החדשות
תשובות הגאונים החדשות
ירושלים
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