קישור אקסל קישור HTML
קוד ספר
שנת הדפסה מקום הדפסהנושאים
מחבר
סטפנסקי
http://www.otzar.org/book.asp?611734
אגרת התשובה
611734
מחשבה ומוסר
אברהם פראג,
,שנ"ו[
גירונדי ,יונה בן
אגרת התשובה
דצדיקי דארעא דישראל
http://www.otzar.org/book.asp?614531
אגרת מספרת יחסותא
נושאים שונים614531
מנטובה Mantua
דישראל
דארעאדצדיקי
יחסותא
תל"ו
דצדיקי
מספרת
יחסותא
אגרת מספרתאיגרת
http://www.otzar.org/book.asp?611747
אגרת שמואל
611747
שנ"ז בן יצחק קושטא
אגרת שמואלדי אוזידא ,שמואל
http://www.otzar.org/book.asp?619042
אהבת ציון
619042
שצ"טבן משה לובלין Lublin
אהבת ציון היילפרין ,אברהם
http://www.otzar.org/book.asp?619186
אור השכל
619186
שכ"ז  -שכ"ח ונציה Venice
אור השכל אברהם בן אשר
http://www.otzar.org/book.asp?619156
אורח לחיים
619156
לובלין Lublin
אפרים בן אהרן
שנ"ה
אורח לחיים לונטשיץ ,שלמה
http://www.otzar.org/book.asp?619169
אורים והתומים
אמשטרדם 619169 Amsterdam
אהרן בן מנחם מן
בכרך ,אברהםתי"ג
אורים והתומים
http://www.otzar.org/book.asp?618721
אמרי בינה
618721
משה פתחיהפרג Prague
אמרי בינה יששכר בר בןשע"א
http://www.otzar.org/book.asp?614526
ארבעה ועשרים
614526
Mantua
אברהם
מנטובה
תק"דבן
שלמה-רפאל
נורצי ,ידידיה תק"ב
ארבעה ועשרים
http://www.otzar.org/book.asp?614536
ארבעה ועשרים
614536
Mantua
אברהם
מנטובה
תק"דבן
שלמה-רפאל
נורצי ,ידידיה תק"ב
ארבעה ועשרים
http://www.otzar.org/book.asp?614521
ארבעה ועשרים
614521
Mantua
אברהם
מנטובה
תק"דבן
שלמה-רפאל
נורצי ,ידידיה תק"ב
ארבעה ועשרים
http://www.otzar.org/book.asp?611732בחיי
ביאור על התורה לרבינו
611732
,ש"ד[חלאוה ויניצייה,
אבן
בחיי
אשר
לרבינו
בחיי בן
ביאור על התורה
http://www.otzar.org/book.asp?619162
ביאור רמב"ן על התורה
619162
ויניציאה,
נחמןש"ה
התורה
משה בן
ביאור רמב"ן על
http://www.otzar.org/book.asp?619177
ביאורים על רש
619177
ונציה Veniceתנ"ך
שמשון
שפירא ,נתן בןשנ"ג
ביאורים על רש
http://www.otzar.org/book.asp?614553
בית תפלה
614553
קושטא Istanbul
בית תפלה תפילות .סידורתצ"ה
http://www.otzar.org/book.asp?619159
בני שמואל
619159
שלוניקי Salonika
יצחק
שע"ג
בני שמואל חאיון ,שמואל בן
http://www.otzar.org/book.asp?619145
ברכת אברהם
619145
שי"בבן שלמה ונציה Venice
ברכת אברהםטריוויש ,אברהם
http://www.otzar.org/book.asp?619204
גבעת המורה
619204
שע"במפראג פרג Prague
גבעת המורה יוסף בן יצחק הלוי
http://www.otzar.org/book.asp?619203
דברי שלום >
619203
ש"משמואל שלוניקי Salonika
דברי שלום >אדרבי ,יצחק בן
http://www.otzar.org/book.asp?619039
דרך אמונה
619039
בן שם טובקושטא Istanbul
רפ"ב
דרך אמונה ביבאגי ,אברהם
http://www.otzar.org/book.asp?611730
דרך ישרה
611730
האג,
תקל"ט[
דרך ישרה שיק ,ברוך בן יעקב
http://www.otzar.org/book.asp?614524
דרשה לפרשת במדבר
614524
?],קראקא[
]?שנ"ז[
במדבר מאיר סופר
דרשה לפרשתישעיה בן
http://www.otzar.org/book.asp?614575
דרשות התורה
614575
)שאלוניק(
אבן-שם טוב, ,רפ"ה[
דרשות התורה
http://www.otzar.org/book.asp?614568הנהוגות
החבור הגדול מההלכות
614568
יעקב קושטא Istanbul
הנהוגות
רס"ט
מההלכותיצחק בן
החבור הגדולאלפאסי,
http://www.otzar.org/book.asp?614570הנהוגות
החבור הגדול מההלכות
614570
יעקב קושטא Istanbul
הנהוגות
רס"ט
מההלכותיצחק בן
החבור הגדולאלפאסי,
http://www.otzar.org/book.asp?614569הנהוגות
החבור הגדול מההלכות
614569
יעקב קושטא Istanbul
הנהוגות
רס"ט
מההלכותיצחק בן
החבור הגדולאלפאסי,
http://www.otzar.org/book.asp?614567הנהוגות
החבור הגדול מההלכות
614567
יעקב קושטא Istanbul
הנהוגות
רס"ט
מההלכותיצחק בן
החבור הגדולאלפאסי,
http://www.otzar.org/book.asp?619139
היכל ה'
619139
ישראל ונציה Venice
שס"א
לוריא ,יחיאל בן
היכל ה'
http://www.otzar.org/book.asp?619142
הלכות דעות
619142
קרקוב Cracow
הלכות דעות משה בן מימוןשנ"ה
http://www.otzar.org/book.asp?618724
הלכות רב אלפס
בן יעקב אמשטרדם 618724 Amsterdam
אלפאסי ,יצחקת"ג
הלכות רב אלפס
http://www.otzar.org/book.asp?619233
הלכות רב אלפס
ומנהג 619233
Amsterdam
בן יעקב אמשטרדם הלכה
אלפאסי ,יצחקת"ג
הלכות רב אלפס
http://www.otzar.org/book.asp?619047
הנפש החכמה
619047
בזל Basel
די
שס"ח
הנפש החכמהמשה בן שם טוב
http://www.otzar.org/book.asp?611757
ויכוח יוסף והשבטים
611757
,אמשטרדם(
,ת"י[
בן אברהם
והשבטים
ויכוח יוסף חנוך
http://www.otzar.org/book.asp?614557
זהר >קרימונה
614557
זהר >קרימונהזוהר .שי"ט .שי"ט  -ש"כ קרמונה Cremona
http://www.otzar.org/book.asp?619235
זהר >קרימונה
619235
זהר >קרימונהזוהר .שי"ט .שי"ט  -ש"כ קרמונה Cremona
http://www.otzar.org/book.asp?619170
זמירות ישראל
619170
ש"ס ונציה Venice
שנ"טבן-משה
זמירות ישראלנאג'ארה ,ישראל
http://www.otzar.org/book.asp?619148
זרע ברך
619148
אייזיקCracow
קרקוב
שפירא ,ברכיהת"וברך בן יצחק
זרע ברך
http://www.otzar.org/book.asp?618725
חכם צבי
אמשטרדם 618725 Amsterdam
יעקב
תע"ב
אשכנזי ,צבי בן
חכם צבי
http://www.otzar.org/book.asp?614532
חכמת מנוח
614532
פראג,
שמריה
חכמת מנוח מנוח הנדל בן,שע"ב[
http://www.otzar.org/book.asp?619174
חכמת שלמה
619174
קרקוב Cracow
יחיאל
שמ"א
חכמת שלמה לוריא ,שלמה בן
http://www.otzar.org/book.asp?619238
חכמת שלמה
619238
קרקוב Cracow
יחיאל
שמ"א
חכמת שלמה לוריא ,שלמה בן
http://www.otzar.org/book.asp?614535
חסדי ה'
614535
קרקוב Cracow
מרדכי בן שמואל
שמ"ט
מרגליות ,משה
חסדי ה'
http://www.otzar.org/book.asp?619132
חפץ ה'
תצ"במשה אמשטרדם 619132 Amsterdam
אבן-עטר ,חיים בן
חפץ ה'
http://www.otzar.org/book.asp?619049
חשק שלמה
619049
יצחק הזקן שלוניקי Salonika
ש"ס
חשק שלמה הלוי ,שלמה בן
http://www.otzar.org/book.asp?619158
טוב שם
619158
ונציה Venice
שס"ו
אליקים בן נפתלי
טוב שם
http://www.otzar.org/book.asp?614558
טור יורה דעה
614558
לובלין
אלכסנדר הכהן
שצ"ה
טור יורה דעהיהושע פאלק בן
http://www.otzar.org/book.asp?619236
טור יורה דעה
619236
לובלין
אלכסנדר הכהן
שצ"ה
טור יורה דעהיהושע פאלק בן
http://www.otzar.org/book.asp?619137
טור  -אבן העזר
619137
סביונטה Sabbioneta
יעקב בן אשרשי"ג
טור  -אבן העזר
http://www.otzar.org/book.asp?619040
יבין שמועה
619040
ונציה Venice
הלוי
יבין שמועה ישועה בן יוסףשצ"ט
http://www.otzar.org/book.asp?619182
יוסף דעת
619182
יששכר פרג Prague
שס"ט
יוסף דעת מיקליש ,יוסף בן
http://www.otzar.org/book.asp?611744
יחוס הצדיקים
611744
מנטובה,
יחוס הצדיקיםיחוס הצדיקיםשכ"א
http://www.otzar.org/book.asp?619192
ילקוט חדש -
619192
ת"חמבלזיץ לובלין Lublin
ילקוט חדש  -ישראל בן בנימין

http://www.otzar.org/book.asp?614555
ילקוט חדש
614555
תי"זמבלזיץ פראג,
ילקוט חדש ישראל בן בנימין
http://www.otzar.org/book.asp?611769
ים של שלמה
611769
,שצ"ג-שצ"ה[קראקא,
ים של שלמה לוריא ,שלמה בן יחיאל
http://www.otzar.org/book.asp?619191
יפה נוף
619191
של"ב אחרי ונציה Venice
יפה נוף
יפה נוף
http://www.otzar.org/book.asp?619038
יש שכר
619038
שס"ט פתחיהפרג Prague
יששכר בר בן משה
יש שכר
http://www.otzar.org/book.asp?619152
ישע אלהים -
619152
שלוניקי Salonika
שכ"טחיים
ישע אלהים  -פיזאנטי ,משה בן
http://www.otzar.org/book.asp?619044
ישע אלהים
619044
קושטאנדינא,
שכ"זחיים
ישע אלהים פיזאנטי ,משה בן
http://www.otzar.org/book.asp?611761
כד הקמח
611761
שנ"ו חלאוה לובלין,
כד הקמח בחיי בן אשר אבן
http://www.otzar.org/book.asp?611753
כהנת אברהם
611753
תנ"ך
ויניציאה,
הכהן מזאנטה
,תע"ט[
כהנת אברהםאברהם בן שבתי
http://www.otzar.org/book.asp?614579
כונות האגדות
614579
קבלה
בסיליאה
יצחק
שמ"א
כונות האגדותלוצאטו ,יעקב בן
http://www.otzar.org/book.asp?619175
כונת שלמה
619175
ונציה Venice
כונת שלמה רוקה ,שלמה ת"ל
http://www.otzar.org/book.asp?611766
כלי יקר >דפו
611766
לובלין,
אפרים בן אהרן
שס"ב
כלי יקר >דפו לונטשיץ ,שלמה
http://www.otzar.org/book.asp?619140
כללי התלמוד
619140
שלוניקי Salonika
אפרים
כללי התלמודקארו ,יוסף בןשנ"ח
http://www.otzar.org/book.asp?611728
כתבי קודש ומליצות
611728
אליעזר די אמשטרדם,
,תק"ך[
ומליצות שמעון בן
כתבי קודש גלדר,
http://www.otzar.org/book.asp?619160
כתר שם טוב
619160
בן יעקב ונציה Venice
שנ"ו
כתר שם טוב מלמד ,שם טוב
http://www.otzar.org/book.asp?614566
כתר שם טוב
614566
]שנ"ו[יעקב ויניציאה
כתר שם טוב מלמד ,שם טוב בן
http://www.otzar.org/book.asp?619138
לב חכם
619138
שמ"ו יצחק קושטא Istanbul
אריפול ,שמואל בן
לב חכם
http://www.otzar.org/book.asp?611735
לבושי אור יקרות
611735
בנימין לובלין,
ריקאנאטי ,מנחם בן)שנ"ה(
לבושי אור יקרות
http://www.otzar.org/book.asp?619187
לחם סתרים
619187
בן שלמהונציה Venice
שס"ח
לחם סתרים טאיטאצאק ,יוסף
http://www.otzar.org/book.asp?619193
ליקוטי האור
619193
תנ"זשמואל לובלין Lublin
ליקוטי האור לוי ,אריה ליב בן
http://www.otzar.org/book.asp?614520
לכל חפץ
614520
ונציה Venice
מילי ,אליעזר שי"ב
לכל חפץ
http://www.otzar.org/book.asp?619135
מאה שערים
619135
שלוניקי Salonika
אליהו
מאה שערים שני ,יצחק בן ש"ג
http://www.otzar.org/book.asp?611745
מאור עינים
611745
ויניציאה,
,ת"ג[יוסף
מאור עינים פינטו ,יאשיהו בן
http://www.otzar.org/book.asp?619155
מאיר עיני חכמים
619155
שע"ט  -שפ"בונציה Venice
מאיר בן גדליה
מאיר עיני חכמים
http://www.otzar.org/book.asp?614582
מאמר האחדות
614582
פיררא,
חיים
יעבץ ,יוסף בןשי"ד
מאמר האחדות
http://www.otzar.org/book.asp?619202
מאמר מרדכי
619202
שמ"היעקב קושטא Istanbul
מאמר מרדכי מלמד ,שם טוב בן
http://www.otzar.org/book.asp?618720
מבקש ה'
618720
שנ"ו יעקב ונציה Venice
חאגיז ,שמואל בן
מבקש ה'
http://www.otzar.org/book.asp?611767
מגדל דוד
611767
שאלוניקי,
,שנ"ז[
מגדל דוד דוד בן יעקב הכהן
http://www.otzar.org/book.asp?614529
מדע אהבה זמנים
614529
שכ"ו( מנטובה,
משה בן מימון
מדע אהבה זמנים
רבתא
http://www.otzar.org/book.asp?611743
מדרש חמש מגילות
611743
שאלוניקי
שנ"ד
שלוניקי
מדרש .רבתא
מדרש חמש מגילות
http://www.otzar.org/book.asp?614560
מדרש כונן
614560
קראקא,
מדרש כונן מדרש כונן .ת,ת"ח[
http://www.otzar.org/book.asp?614580
מורה נבוכים
614580
ויניציאה,
מורה נבוכים משה בן מימוןשי"א
http://www.otzar.org/book.asp?619188
מזבח הזהב
619188
ממזריטש בזל Basel
שס"ב
מזבח הזהב שלמה בן מרדכי
http://www.otzar.org/book.asp?619172
מזמור לתודה
619172
בן יצחק ונציה Venice
של"ו
מזמור לתודהאריפול ,שמואל
http://www.otzar.org/book.asp?619141
מחזור הדרת קודש
619141
שנ"ט-ש"ס ונציה Venice
תפילות .מחזור
מחזור הדרת קודש
http://www.otzar.org/book.asp?619143
מחזור הדרת קודש
619143
שנ"ט-ש"ס ונציה Venice
תפילות .מחזור
מחזור הדרת קודש
http://www.otzar.org/book.asp?614551
מחזור מכל השנה
614551
הלוי ש"כ סביונטה Sabbioneta
שי"ז -
בנימין בן מאיר
מחזור מכל השנה
http://www.otzar.org/book.asp?619045
מטה משה
619045
קרקוב Cracow
אברהם
מטה משה מת ,משה בן שנ"א
http://www.otzar.org/book.asp?611762
מכלול
611762
?]ש"ד[ ,שה ויניציאה,
קמחי ,דוד בן יוסף
מכלול
http://www.otzar.org/book.asp?614559
מלאכת מחשבת
614559
ויניציאה,
גרשום
חפץ ,משה בן,ת"ע[
מלאכת מחשבת
http://www.otzar.org/book.asp?619146
מלות ההגיון
619146
ונציה Venice
מלות ההגיון משה בן מימוןש"י
http://www.otzar.org/book.asp?614587
מלחמה לה'
אמשטרדם 614587 Amsterdam
ישראל יעקב
תע"ד
מלחמה לה' חאגיז ,משה בן
http://www.otzar.org/book.asp?619153
מלכי יהודה
619153
לובלין Lublin
משה
שע"ו
מלכי יהודה ביגה ,יהודה בן
http://www.otzar.org/book.asp?611736
מנורת המאור
611736
ש"דאברהם ויניצייאה,
מנורת המאוראבוהב ,יצחק בן
http://www.otzar.org/book.asp?611750
מסורת הברית הגדול
611750
אברהם מנטובה,
,שפ"ב[
הגדולמאיר בן
מסורת הבריתאנג'יל,
http://www.otzar.org/book.asp?614533
מסרות
614533
ונציה
שמואל בן ריי שס"ז
מסרות
http://www.otzar.org/book.asp?614589
מפעלות אלהים
614589
,שנ"ב[יהודה ויניציאה,
אברבנאל ,יצחק בן
מפעלות אלהים
http://www.otzar.org/book.asp?619200
מפתח הזוהר
619200
ונציה Venice
שכ"ו מרדכי מצפת
מפתח הזוהרגאלאנטי ,משה בן
והתלמוד
http://www.otzar.org/book.asp?614578
מפתחות פרקי המשנה
614578
והתלמוד)לובלין(
)שנ"ט(
המשנה
והתלמוד
המשנהפרקי
מפתחות פרקימפתחות
http://www.otzar.org/book.asp?619180
מקוה ישראל
619180
מסאלטארו Venice
ונציה
משה
שס"ז
מקוה ישראל פאנו ,יהודה בן
http://www.otzar.org/book.asp?611740
מקור חכמה
611740
משה פתחיהפראג,
מקור חכמה יששכר בר בןשע"א
http://www.otzar.org/book.asp?614577
מראות אלהים
614577
בן יחזקאלונציה Venice
שכ"ז
מראות אלהיםאבן-גבאי ,מאיר
http://www.otzar.org/book.asp?619194
משבית מלחמות
619194
ונציה Venice
שס"ו
משבית מלחמות
משבית מלחמות
http://www.otzar.org/book.asp?618726
משמיע ישועה
618726
רפ"ובן יהודה שלוניקי Salonika
משמיע ישועהאברבנאל ,יצחק

תוספות יום טוב
http://www.otzar.org/book.asp?614594
משניות נזיקין עם
614594
קראקא
יום
שאולטוב
ת"ד
תוספות יום
הלר ,גרשון
משניות נזיקין עם
http://www.otzar.org/book.asp?614564
משפטי שבועות
614564
ויניציאה,
,שס"ב[
האיי בן שרירא גאון
משפטי שבועות
http://www.otzar.org/book.asp?614561
נופת צופים
614561
קושטא Istanbul
נופת צופים אבן-אלפאוואלשמ"ב
http://www.otzar.org/book.asp?619163
נורא תהלות
619163
שלוניקי Salonika
חש"ד
נורא תהלות אבן-שועיב ,יואל
http://www.otzar.org/book.asp?618727
נחלת צבי
618727
ונציה Venice
הירש בן שמשון
נחלת צבי טוך פירר ,צבית"כ
האזהרות שחיבר ר
http://www.otzar.org/book.asp?619178
נר מצוה >פירוש על
619178
שחיבר רקושטא Istanbul
שכ"זחיים
בן
האזהרות
פיזאנטי ,משה
נר מצוה >פירוש על
http://www.otzar.org/book.asp?611765
סדר ארבע תעניות
611765
ונציה Venice
שע"ד
תפילות .סליחות
סדר ארבע תעניות
חברת מרפא לנפש
http://www.otzar.org/book.asp?611731
סדר הוידוי הנהוג לבני
611731
?].רג'יו[
מרפא לנפש
ומתים
תק"ע[
חברת
לבניחולים
תפילות.
סדר הוידוי הנהוג
ופזמונים
http://www.otzar.org/book.asp?614530
סדר תפלות תחנות
614530
אמשטרדם,
,תפ"ו[
ופזמונים
תפילות .סידור
סדר תפלות תחנות
כמנהג האשכנזים
http://www.otzar.org/book.asp?611738
סליחות מכל השנה
 611738ושירה
תפלות בקשות פיוטים
האשכנזים וניציאה
סליחות מכל השנה כמנהג שח
http://www.otzar.org/book.asp?619144
ספר הכונות >
619144
שלמה ונציה Venice
ש"פ
ספר הכונות >לוריא ,יצחק בן
http://www.otzar.org/book.asp?611755
ספר המוסר
611755
שנ"חשלמה קראקא,
ספר המוסר כאלאץ ,יהודה בן
http://www.otzar.org/book.asp?613475
ספר הרוקח
613475
מגרמיזא קרימונה,
,שי"ז[
ספר הרוקח אלעזר בן יהודה
http://www.otzar.org/book.asp?611741
ספר חזון
611741
פראג,
שס"ט בן יהודה
לאנדא ,יעקב ברוך
ספר חזון
http://www.otzar.org/book.asp?619133
ספר חרדים >
619133
ונציה Venice
משה
שס"א
ספר חרדים >אזכרי ,אלעזר בן
http://www.otzar.org/book.asp?614562
ספר יוחסין
614562
ש"ם-שמ"א קרקוב Cracow
ספר יוחסין זכות ,אברהם בן שמואל
http://www.otzar.org/book.asp?614528
ספר רב מרדכי
614528
קראקא
מרדכי בן הללשנ"ח
ספר רב מרדכי
http://www.otzar.org/book.asp?619173
ספרא >דפו"ר
619173
ספרא >דפו"רספרא .ש"ה ש"ה  -ש"ו ונציה Venice
http://www.otzar.org/book.asp?619184
עבודת הקודש
619184
Jerusalem
יצחק זרחיה
ירושלים
תר"אדוד בן רפאל
עבודת הקודשאזולאי ,חיים יוסף
http://www.otzar.org/book.asp?619165
עדות יעקב
619165
קפמאן הנאו Hanau
שפ"ח
עדות יעקב יעקב בן יקותיאל
http://www.otzar.org/book.asp?619183
עולת יצחק
619183
פרג Prague
שס"ו
עולת יצחק יצחק בן יהושע
http://www.otzar.org/book.asp?619196
עומק הלכה
619196
קרקוב Cracow
שנ"חשמואל בונם
עומק הלכה יעקב קופלמאן בן
http://www.otzar.org/book.asp?614592
עטרת שלמה
614592
לובלין,
יחיאל
שנ"ט,
עטרת שלמה לוריא ,שלמה בן
http://www.otzar.org/book.asp?614574
עלים לתרופה
614574
אמשטרדם תנ"ך
]תקל"ח[
עלים לתרופהדובנא ,שלמה בן יואל
http://www.otzar.org/book.asp?611752
עמודי שלמה
611752
בסיליאה
יחיאל
,ש"ס[
עמודי שלמה לוריא ,שלמה בן
חבצלת השרון
http://www.otzar.org/book.asp?614583
פירוש דניאל הנקרא
614583
]קושטאנטינה[
השרון
חיים
]שכ"ג[
חבצלתבן
אלשיך ,משה
פירוש דניאל הנקרא
יעקב בן אשר
http://www.otzar.org/book.asp?618723
פירוש התורה לרבינו
618723
ונציה Venice
ש"דאשר
אשר בן
בן יעקב
לרבינו
פירוש התורהיעקב
http://www.otzar.org/book.asp?614522
פירוש חמש מגילות
614522
בולוניה Bologna
רצ"חדוד
אבן-יחיא ,יוסף בן
פירוש חמש מגילות
http://www.otzar.org/book.asp?614576
פירוש חמש מגלות
614576
ריווא דטרינטו,
מגלות גרשון )ש"ך
פירוש חמש לוי בן
http://www.otzar.org/book.asp?614534
פירוש מגילת אחשורוש
614534
יהושע ן ונציה Venice
שכ"ה
זכריה בן
אחשורוש
פירוש מגילת סרוק,
http://www.otzar.org/book.asp?611764
פירוש על הרמב
611764
,ש"ך-של"ב[ ],שאלוניקי[
עראמה ,דוד בן אברהם
פירוש על הרמב
רבי אברהם אבן עזרא
http://www.otzar.org/book.asp?619154
פירוש על פירוש החכם
619154
עזראVenice
ונציה
סעדיה
אברהם אבן
שמואל בן
אבן-מטוט,רבישי"ד
פירוש על פירוש החכם
http://www.otzar.org/book.asp?619050
פירוש רלב"ג על התורה
619050
ונציה Venice
גרשון )ש"ז
התורה
על בן
פירוש רלב"ג לוי
http://www.otzar.org/book.asp?614586
פירוש רש"י על התורה
614586
סביוניטה
שי"ז
התורה יצחק
שלמה בן
פירוש רש"י על
http://www.otzar.org/book.asp?619166
פלגי מים
619166
ונציה Venice
יחיאל הכהן
שס"ח
פורטו ,משה בן
פלגי מים
http://www.otzar.org/book.asp?619201
פני משה
619201
לובלין Lublin
יששכר
יפה ,משה בן תמ"א
פני משה
האלופים
http://www.otzar.org/book.asp?614585
פסק פסקו שלשת
614585
מנטובה,
,שס"ד[בן מצליח
האלופיםרפאל
ארלי ,שמואל
פסק פסקו שלשת
http://www.otzar.org/book.asp?619150
פסקים וכתבים
619150
רע"ט,פתחיה ],ויניציאה[
איסרלין ,ישראל בן
פסקים וכתבים
http://www.otzar.org/book.asp?614537
פרדס רמונים
614537
שנ"ב קרקוב Cracow
בן -יעקב
שנ"א
פרדס רמוניםקורדובירו ,משה
http://www.otzar.org/book.asp?619041
פתחי יה
619041
שס"ט פתחיהפרג Prague
יששכר בר בן משה
פתחי יה
http://www.otzar.org/book.asp?611760
צרור המור
611760
קראקא,
יעקב
,שנ"ה[
צרור המור סבע ,אברהם בן
http://www.otzar.org/book.asp?611739
ראשית חכמה
611739
משה קראקא,
שנ"ג-שנ"ד
ראשית חכמהדי ווידאש ,אליהו בן
http://www.otzar.org/book.asp?611754
ראשית חכמה
611754
,שנ"ג[ משה ויניציאה,
ראשית חכמהדי ווידאש ,אליהו בן
http://www.otzar.org/book.asp?614525
רבינו אשר ז"
614525
פרג Prague
רבינו אשר ז"אשר בן יחיאלשפ"ח
http://www.otzar.org/book.asp?619234
רבינו אשר ז"
619234
פרג Prague
רבינו אשר ז"אשר בן יחיאלשפ"ח
http://www.otzar.org/book.asp?614573
רבינו בחיי
614573
אבן חלאוה ויניציאה,
רבינו בחיי בחיי בן אשר ש"ו
http://www.otzar.org/book.asp?611751
רוממות אל >
611751
ויניציאה,
חיים
,שס"ה[
רוממות אל >אלשיך ,משה בן
http://www.otzar.org/book.asp?614581
רזיאל המלאך
אמשטרדם 614581 Amsterdam
רזיאל המלאךרזיאל המלאךתס"א
http://www.otzar.org/book.asp?619048
שאגת אריה
תקט"ו בן צביאמשטרדם 619048 Amsterdam
שאגת אריה עמדין ,יעקב ישראל
http://www.otzar.org/book.asp?611729
שאלות ותשובות
611729
שאלוניקי,
אפרים
קארו ,יוסף בן,שנ"ח[
שאלות ותשובות
http://www.otzar.org/book.asp?614593
שאלות ותשובות הר
614593
הלוי -שצ"דונציה Venice
שצ"ב
יעקבהרבן ישראל
שאלות ותשובות
http://www.otzar.org/book.asp?618728
שאלות
618728
ונציה Venice
שאול הכהן של"ד
שאלות
http://www.otzar.org/book.asp?619176
שארית יהודה
619176
שלוניקי Salonika
שמואל בן שלמה
שארית יהודהטאיטאצאק ,ש"ס

http://www.otzar.org/book.asp?619134
שארית יוסף
619134
קרקוב Cracow
גרשון כ
שארית יוסף יוסף בן מרדכיש"נ
http://www.otzar.org/book.asp?619199
שארית יעקב
619199
בן שלמה שלוניקי Salonika
שנ"ז
שארית יעקב מאטאלון ,יעקב
http://www.otzar.org/book.asp?611742
שבט יהודה
611742
אמשטרדם,
שלמה
שבט יהודה אבן-ווירגא ,ת"ח
http://www.otzar.org/book.asp?619179
שבר פושעים
619179
אמשטרדם,
ישראל יעקב
תע"ד
שבר פושעים חאגיז ,משה בן
http://www.otzar.org/book.asp?614591
שו"ת אלשיך
614591
ונציה
חיים
שס"ה
שו"ת אלשיך אלשיך ,משה בן
http://www.otzar.org/book.asp?619164
שו"ת הר"ן >
619164
רומה Rome
ש"ה-ש"ו
שו"ת הר"ן > נסים בן ראובן גירונדי
http://www.otzar.org/book.asp?614527
שו"ת הראנ"ח
614527
ש"עבן ברוך קושטא Istanbul
שו"ת הראנ"חאבן-חיים ,אליהו
http://www.otzar.org/book.asp?619157
שו"ת הראנ"ח
619157
ש"עבן ברוך קושטא Istanbul
שו"ת הראנ"חאבן-חיים ,אליהו
http://www.otzar.org/book.asp?619185
שו"ת הרמ"ע מפאנו
619185
ברכיה
עזריה בן יצחקונציה
מפאנומנחם ש"ס
שו"ת הרמ"ע פאנו,
http://www.otzar.org/book.asp?614590
שו"ת מהר"י בן לב
614590
וינזיא,
דוד
לב ,יוסף בןשס"ו
בן לב
שו"ת מהר"י בן
http://www.otzar.org/book.asp?614588
שו"ת מהרלב
614588
ונציה
יעקב
שכ"ה
שו"ת מהרלב אבן-חביב ,לוי בן
http://www.otzar.org/book.asp?614595
שו"ת מהרש"
614595
הכהן שלוניקי
שמו-שמז
שו"ת מהרש"שלמה בן אברהם
http://www.otzar.org/book.asp?614596
שו"ת מהרש"
614596
שנ"בהכהן ונציה  -שלוניקי
שו"ת מהרש"שלמה בן אברהם
http://www.otzar.org/book.asp?611756
שיח יצחק
611756
פראג,
,שפ"ח[ מפוזנא
שיח יצחק יצחק בן שמואל הלוי
http://www.otzar.org/book.asp?619198
שלום אסתר
619198
קושטא Istanbul
מרדכי
שמ"-
שלום אסתר גרשון ,יצחק בן
http://www.otzar.org/book.asp?619237
שני לוחות הברית
אמשטרדם 619237 Amsterdam
אברהם הלוי
ת"ח  -ת"ט
הורוויץ ,ישעיה בן
שני לוחות הברית
http://www.otzar.org/book.asp?619195
שער השמים
619195
ונציה Venice
ש"ז
שער השמים גרשון בן שלמה
http://www.otzar.org/book.asp?619189
שערי גן עדן
619189
ונציה Venice
שערי גן עדן רומי ,משה שמ"ט
http://www.otzar.org/book.asp?619190
שערי דורא
619190
הלוי מדורא וניציה
שערי דורא יצחק בן מאירש"ח
http://www.otzar.org/book.asp?619161
שערי צדק
619161
ריוה דטרנטו Riva
שכ"אבן אברהם
שערי צדק ג'יקאטיליה ,יוסף
http://www.otzar.org/book.asp?619046
שערי רצון
619046
שלוניקי Salonika
שערי רצון תפילות .סידורתק"א
http://www.otzar.org/book.asp?619167
שפתי ישינים
אמשטרדם 619167 Amsterdam
יוסף
שפתי ישינים באס ,שבתי בןת"מ
http://www.otzar.org/book.asp?619147
שפתי כהן
מאיר הכהן אמשטרדם 619147 Amsterdam
שפתי כהן כ"ץ ,שבתי בןתכ"ג
http://www.otzar.org/book.asp?619168
תבנית היכל
619168
אמשטרדם
תבנית היכל ליאון-טימפלו ת"י
http://www.otzar.org/book.asp?619151
תולדות יצחק
619151
יוסף -שי"ט מנטובה Mantua
תולדות יצחק קארו ,יצחק בןשי"ח
http://www.otzar.org/book.asp?611737
תורת החטאת
611737
של"זישראל קראקא,
תורת החטאתאיסרלש ,משה בן
http://www.otzar.org/book.asp?611733
תורת משה >
611733
לערך ביל וידיר
שנדחיים
תורת משה >אלשיך ,משה בן
http://www.otzar.org/book.asp?619181
תחכמוני
619181
של"ח שלמה קושטא Istanbul
אלחריזי ,יהודה בן
תחכמוני
http://www.otzar.org/book.asp?614548
תיקוני הזהר
614548
מנטובה Mantua
שי"ח
תיקוני הזהר זוהר .תיקוני זוהר
http://www.otzar.org/book.asp?619136
תמים יחדיו
619136
שנ"ב  -שנ"ג לובלין Lublin
תמים יחדיו ישראל בן משה
החכמה
http://www.otzar.org/book.asp?614538
תעלומות ומקורות
614538
ונציה Venice
דניאל
תכ"ז
החכמה בן
רפאל ,שבתי
תעלומות ומקורות
http://www.otzar.org/book.asp?614584
תעלמות חכמה
614584
],האנויאה[
שפ"ט]-שצ"אאליהו
דילמדיגו ,יוסף שלמה בן
תעלמות חכמה
http://www.otzar.org/book.asp?611759
תקון מדות הנפש
611759
ריווא דטרינטומחשבה ומוסר
שלמה בן יהודה
אבן-גבירול ,שכ"ב
תקון מדות הנפש
http://www.otzar.org/book.asp?611746
תקנות ק"ק פראג
הלכה ומנהג 611746
פראג
קהילת פראג תקכ"ז
תקנות ק"ק פראג
http://www.otzar.org/book.asp?619171
תרומת הדשן
619171
בן פתחיה ונציה Venice
רע"ט
תרומת הדשןאיסרלין ,ישראל
http://www.otzar.org/book.asp?618722
תשובות שאילות
618722
רע"טבן אברהםונציה Veniceשאלות ותשובות
שאילותאדרת ,שלמה
בן
תשובות
http://www.otzar.org/book.asp?619197
תשובות שאלות
619197
שאלות ותשובות
שכ"א קושטא Istanbul
אברהם
ש"כ -
מזרחי ,אליהו בן
תשובות שאלות

HTML

