
רשימת הספרים שנוספו בגירסה 18  - ספרים השייכים לחבילות מכון ירושלים, אהבת שלום וזכרון אהרן, מצויינים כן בשדה שם הספר או בשדה שם המחבר.

מקום הדפסהשנת הדפסהמחברשם הספר
ירושליםחש"דשולם, ברוך - שולם, עמוסאבות ובנים על פרקי אבות

בני ברקתשע"טקליין, משה יעקבאבות של זמננו - 4 כר'
ירושליםחש"דאודסר, ישראל דבאבי הנחל

מודיעין עיליתתשע"חבן אריה, יהושע אפרים הכהןאבי הנחל - זבחים
ירושליםתש"פלוצקי, מיכאל - קליקשטין, משהאביב לה'

ניו יורקתשע"טועד חיילי בית דודאבינו מלכנו - ראש השנה ב
נהריהתשע"חאביחצירא, יעקב בן מסעודאביר יעקב - 8 כר'

ירושליםתש"פבניזרי, שלמהאבלות וטעמיה
ירושליםתשע"דאליקים גץ בן מאיראבן השהם <זכרון אהרן>

ירושליםתשע"טצייח, יוסףאבן השהם <אבן למלאת>
ווארשא,,[תרל"ט]גרינוואלד, משה מאיראבן השעות
חמ"דחש"דלנדא, יחזקאל הלויאבן יחזקאל

ירושליםתשע"טעוזר בן מאיר - שורצברג, מנחםאבן עוזר - עירובין <מהדורה חדשה>
לבוב Lvovתקס"דאריה ליב בן יהודה הלוי מסטריזוב - טייטלבוים, משהאבן פינה

ירושלים Jeruasalemתשע"חיצחקוב, אליהו בן יהודהאבני אליהו
,(באקארעשט)תרכ"ה)שפילמאן, יעקב מאיר בן אליהואבני גזית

ירושליםתשע"טפרינץ, אלחנן נפתליאבני דרך - יד
בני ברקתשע"זמירון, חיים בן דניאל יהושעאבני הסוגיות - 14 כר'

ירושליםתשנ"ובית המדרש לבירורי הלכות מעשיותאבני חושן - א
מודיעין עיליתתשע"זלוי, אלמוג בן ניסיםאבני לוי - ב
ירושליםתשע"חקפלן, אברהם - קפלן, נפתליאבני מחצב

בני ברקתשע"דגנס, שלמה אהרן בן ישראלאבני מסילה - סוטה
ירושליםתשע"זפרנקיל תאומים, פנחס בן יהושעאבני פנה - ב

מודיעין עיליתתש"עלוי, אלמוג בן ניסיםאבני קודש
ירושליםתשמ"הלוריא, רפאל משה בן מרדכי יחיאלאבני שהם - נדה

ירושליםתשע"טבעילום שםאבני שלמה - מלך ונשיא
ירושליםתשע"זקארו, יוסף בן אפריםאבקת רוכל <זכרון אהרן>

,(קושטנדינה)(רע"ו)מכיר בן יצחק שר חסדאבקת רוכל
ניו יורקתשי"דאגודת ישראלאגודת ישראל קאנווענשאן בוך (31)

חדרהתשמ"אלוינשטיין, יחזקאל הלויאגודת מאמרים - מתינות
חמ"דתשע"טשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסאגלי בכרה

ירושלים Jerusalemתש"ג - תש"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאגרות הראיה - 2 כר'



בני ברקתשע"חקנייבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ. ברזם, שאול. ברזם, משה.אגרות ורשימות קה"י - ו
חיפהתשל"טאזולאי, אליהואגרת המדות
ירושלים Jeruasalemתשל"חאזולאי, אליהואגרת המוסר
בן דוד ויוסף, ראובןאגרת המוסר

חיפהתשל"ואזולאי, אליהואגרת המועדים
חיפהתשמ"אאזולאי, אליהואגרת הקדושה והטהרה

ירושליםחש"דווייסבלום, אלעזר בן אלימלך מליזנסקאגרת הקדש <מהדורה חדשה>
בני ברקתשע"אהכהן, אליהואגרת הרמב"ן <פתח אליהו>

בני ברקתשע"ווויספיש, יחזקאל בן משהאגרת הרמב"ן עם ביאור חמדת יחזקאל
חמ"דתשע"חקשתיאל, אליעזראגרת הרמב"ן עם ביאור

אגרת לבן דורנו
חיפהתשל"ואזולאי, אליהואגרת לבר מצוה

תל אביב,תש"יאבן-קורייש, יהודה בן יצחקאגרת רבי יהודה בן קוריש
חיפהתשל"ואזולאי, אליהואגרת שבת
בני ברקתשנ"גמשה בן מימון (רמב"ם)אגרת תימן

בני ברק Bene Berakתשע"טגרוס, מרדכי בן צדוקאגרתא דחדוותא - לח
ירושליםתשע"טאזולאי, דוד בן אברהםאדברה בעדותיך

כפר חב"דתשנ"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןאדמה שמים ותהום
ירושליםתשע"ופנירי, משהאדני הבית

ירושליםתשע"אאזולאי, דוד בן אברהםאדני המשפט - א
ירושליםתשע"זבן עבו, אליהו בן משהאדני זהב - 7 כר'

בני ברקתשע"טקנטור, אהרן דודאדני פז
חמ"דתשע"טבלושטיין, בונםאדנים וקרסים

ירושליםתשע"טוייספישאדר והוד
ירושליםתשס"וטופיק, אליהואדרת אליהו - 4 כר'

ירושלים Jerusalemוורטמאן, משה בן חייםאהבת ישראל <מהדורה חדשה>
חמ"דתשע"טקשתיאל, אליעזראהבת עולם

תל אביב,תש"זיפה, יוסף בן משהאהבת ציון וירושלים
ירושליםתשע"וכהן, אליהו יוסף שאר ישוב בן דודאהבת שי

לעמבערג,,תקצ"ג]מנחם מנדל בן יעקב קופל מקוסובאהבת שלום <מהדורה ראשונה>
מושב הודיהתשע"הבית מדרש אוהל אברהםאהל אברהם - 2 כר'

ניו יורקתשע"טקאהן, דוד בן צבי משהאהל דוד - ט
ירושליםחש"דכהן, עמנואל חיים יצחק בן יקותיאלאהל הראשונים - ערכין

ירושליםתשע"חסקוצילס, יעקב אהרן בן טליאהל יעקב - 2 כר'
לבוב,,תרי"א]קראנץ, יעקב בן זאבאהל יעקב - בראשית



ירושליםתשס"חמן, הללאהל ישעיהו - ב"ק
תשס"ופארהאנד, משה בן יוסף צביאהל משה - 2 כר'

ירושליםתשע"חאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןאהל רחל - בין המצרים
ישראלתשל"ובית תלמוד להוראה דחסידי גוראהלה של תורה - יט - כ
בני ברקתשע"זכולל יששכר באהליך - ב"באהלה של תורה - 4 כר'

חמ"דתשע"טיעקובוביץ, אליהו צבי בן טוביהאהלי צבי - זבחים
ניו יורקתשע"זגאנצפריד, שלמה בן יוסףאהלי שם <מהדורה חדשה עם מסגרת השם>

מקסיקותשע"הפרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם <שו"ע> - 2 כר'
ירושליםתשל"בגינשטלינג, מנחם אליעזר בן לויאהלי שם - נטעי אשל

אלעדתשע"ופרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם - 5 כר'
בני ברקתשע"טשלום, מנחםאהלי שם

ירושליםתש"פלוי, שמעון בן אברהםאהלי שמעון - או"ח
ירושליםתשמ"אכולל אהלי יעקבאהליך יעקב  - ה

בונוס איירסתשע"חכולל ובית מדרש אהל יוסף משהאהלים - 2 כר'
קובץ תשובותאודות קבורה במשטחים בקומות

בני ברקתש"סלווינזון, משה בן שלמה אלעזראוהב מוסר <מהדורה חדשה>
ניו יורקתשנ"בגרויז, יהושע שלמהאוהבי יש

חש"דתשע"טקמיונסקי, אברהם צבי - פסין, אהרן יהושעאוזן עבדך
ירושליםתשע"זסואד, יצחקאולטראסאונד לאור ההלכה

ירושליםתשכ"זבורשטיין, נחמן ישראל בן משהאולפן חד"ת - ג
ירושלים Jerusalemתשי"גאום אני חומהאום אני חומה - ד

ירושליםתשע"חמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןאוסף מדרשים <זכרון אהרן> - 2 כר'
ירושליםתשל"זגוטמן, מנחםאוצר אגדות החסידים - 4 כר'

אשדודתשע"דמרקסון, אברהם מרדכי יוסףאוצר אגרות קודש
בני ברקתשע"טשטיין, אפרים פישל בן חיים אריה לייבאוצר אפרים - 2 כר'

בני ברקתשע"טמכון תורת הקרבנותאוצר דינים תורת הקרבנות - 5 כר'
חיפהתשע"וזייני, אליהו רחמים בן מאיר (עורך)אוצר הגאונים - מסכת עבודה זרה

קרית אתאתשע"חטאוב, יהודהאוצר ההודיה לבת המצוה
ירושליםתשע"טויצמן, יהודה לייבאוצר הלכות רבית א
ירושליםתשע"טויצמן, יהודה לייבאוצר הלכות רבית ב

ברלין Berlinתרפ"ו - תרצ"דקלאצקין, יעקב בן אליהואוצר המונחים הפלוסופיים ואנתולוגיה פלוסופית - 4 כר
כפר חב"דתש"עגינזבורג, יצחק בן שמשוןאוצר הנפש - 3 כר'
בני ברקתשע"חארנון, ישראל נח בן משהאוצר העיון - 5 כר'

ירושליםתשמ"בכץ, אשר אנשיל בן יהושעאוצר השבת - ב
ניו יורק New Yorkתרפ"ה - תרצ"גדוידזון, ישראל בן דוד זאבאוצר השירה והפיוט - הוספות לכל החלקים



ניו יורקתרצ"טקלאניצקי-קליין, שלמה זלמן בן יעקבאוצר טעמי המלך
ירושלים Jerusalemתשע"זדיין, יוסף חיים בן טוביהאוצר יראת שמים

חיפהתש"ךאסף, דודאוצר לשון הרמב"ם - 4 כר'
ירושליםתשע"ומדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןאוצר מדרשי איכה - איכה רבה, נוסח כת"י, מדרש זוטא

ירושליםתשע"במדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןאוצר מדרשי אסתר - אסתר רבה, אבא גוריון, פנים אחרים
ירושליםתשע"חמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןאוצר מדרשי קהלת - קהלת רבה, מדרש זוטא, לקח טוב

ירושליםתשע"במדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןאוצר מדרשי רות - רות רבה, מדרש זוטא, לקח טוב - 
ירושליםתשע"ומדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןאוצר מדרשי שיר השירים - 2 כר'

ירושליםתשע"ומכון זכרון אהרןאוצר ממעונות אריות - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"טמכון ירושליםאוצר מפרשי התורה - ג (שמות א)   <מכון ירושלים>

לוס אנג'לסתשע"וווייס, יוסף שלמהאוצר פרקי אבות
בני ברקחש"דפיינשטיין, רפאל בן חייםאוצר קובץ מפרשים - 4 כר'
בני ברקתש"פכהן, ישראל בן צביאוצרות דרך ישרה - 13 כר'

תשע"חליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבאוצרות היחוד
חיפהחש"דעובדיה, יעקב - בירדוגו, מאיראוצרות הפוסקים - שחיטה
ניו יורקתשע"זוויטאל, חיים בן יוסף - גרויז, יהושע שלמהאוצרות חיים <בריש גלי>

ירושליםתשע"זוויטאל, חיים בן יוסףאוצרות חיים <השלם - מהדורת אהבת שלום>
בני ברקתשע"בויטאל, חיים בן יוסףאוצרות חיים <פתח לאוצר>

ירושלים Jerusalemתשמ"זאוצרות ירושליםאוצרות ירושלים - שכ
ירושליםתש"פבית מכירות פומביותאוצרות - 1
ירושליםתשנ"בקאליש, אליעזר מאיראור אליעזר

ירושליםתשע"זדומב, יצחק דוד בן אשראור דוד - 4 כר'
וץ Vacתרס"ד - תרס"חווייס, יקותיאל בן יצחקאור הבקר - עולת הבקר ב

זאלקווי,תק"סאהרן בן צבי הירש הכהן מאפטאאור הגנוז לצדיקים <מהדורה ראשונה>
חמ"דחש"דגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלאור החושן - 3 כר'

ווילנא,תרס"ו,גרינצווייג, אברהם מנדל בן יהודהאור היהדות
ירושליםתשע"הירחון תורני ולמורשת יהדות המערבאור המערב - 4 כר'

ירושליםתשע"טחיון, דניאלאור הפרשה
ביתרתשע"טששון, חייםאור הרשב"י

ניו יורקתשנ"בקובץאור השבת - 5 כר'
עקשטיין, גמליאלאור התפילין

כפר הרואהתשנ"אנריה, משה צבי בן פתחיהאור חדש על ציון
בני ברקתשס"חדויטש, חייםאור חיה - מועדים

חמ"דתשע"בגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלאור יום טוב
ירושליםתשע"חכהן, אליהו יוסף שאר ישוב בן דודאור ישראל וקדושו



פתח תקוה,תשט"ושפירא, מאיר יהודה בן דודאור למאיר
ירושליםתשע"גגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלאור לשמינית

חמ"דתשס"בלעלובאור מופלא
חמ"דתשע"וניסנוב, מיכאלאור מיכאל
בני ברקתש"פקובץאור מרדכי

אשדודתשס"והרבנים לבית פינטואור משה מאיר ושירת רינה
ירושליםJerusalemתשל"טצציק, שמואל בן אברהם חייםאור נצח

ניו יורקתשס"טקווין, נתנאל הכהןאור נתנאל
רחובותתשע"טקרעטשניףאור פני משה - ב (תשע"ח, תשע"ט)

בני ברקתשע"טגומבו, צבי בן ראובןאור צבי - ר"ה, סוכה
ירושליםתשס"בלובאן, יוסף דובאור ציון

ירושליםתשע"טכולל אור שלמה ומשהאור שלמה ומשה - פרק כיצד הרגל
סקוקיתשמ"חבית המדרש לתורהאור שמואל - 5 כר'

בני ברקתשע"טכהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס - דסקל, יצחק בירךאור שמח <אור הבינה> - נזיקין א
ירושליםתש"פכהן, ישראל (עורך)אור תורה - 16 כר'

בני ברקתשע"חוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבאורה זו תורה - וישב ב
בני ברקתשע"ג-תשע"דרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןאורות אמונים - 4 כר'

חמ"דתשע"הקובץאורות בין הזמנים - שומע כעונה
הרב ברכהתשע"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - סולטנוביץ, זאבאורות הקודש <חכמת הקודש>

ירושלים Jerusalemתשל"גקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןאורות התורה
הר ברכהתשע"חקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - סולטנוביץ, זאבאורות התחיה - א

רמת גןחש"דכהן, חיים (החלבן)אורות חיים - שער הפרנסה
עמנואלתשמ"ז-תשמ"טעלון שבועי מועצה דתית עמנואלאורות עמנואל

תשע"ומכון שלהבת טשארנאבילאורות - יב
הר ברכהתשע"הקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - סולטנוביץ, זאבאורות

בני ברקתש"עפלם, אליהו בן יהודהאורח מישור - או"ח קע-קפא
ירושלים Jeruasalemתש"פיונגרייז, אורי שרגא בן אהרן הלויאורי וישעי - שמות א שובבי"ם

בני ברקתשע"המוסדות אור תורת שלוםאורי וישעי
ירושליםתשמ"בגלזרסון, מתתיהואושר הנישואין באותיות ומילים

ירושליםתשע"טג'קובס, יוסף בן יצחק הכהןאותות ומופתים
ירושליםתשכ"היצחק אייזיק בן יעקב הלויאותיות דר' יצחק <מהדורה חדשה>

כפר חב"דתשס"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןאותיות לשון הקודש
ניו יורקתש"עחבורות ליל שישי קרית יואלאז נדברו - 5 כר'
בני ברקתשמ"וירחון ויז'ניץאז נדברו - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתשנ"חעזריאל, אהרן בן עזריאלאזן אהרן <מהדורה חדשה>



חמ"דחש"דבנבנישתי, יהושע רפאל בן ישראלאזני יהושע <מהדורה חדשה> - ד
בני ברקחש"דנשרי, אברהם צביאזעקת אמת

תל אביבתשי"טבטאון תנועת אחדות ישראלאחדות ישראל - 5 כר'
אלעדתשע"טרוטר, חיים בן אהרן ישעיהאחות קטנה

לייקוודחש"דקירש, חיים זאב בן צבי מנחם הלויאחזת הלויים
ירושליםתשע"טהורביץ, אלטר יהודה יחזקאל בן יעקב שרגא פייבישאחלקם ביעקב

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןאחרית האדם בעולם הזה
בני ברקתשע"טלחובר, דוד בן משהאטה למשל - פרשיות התורה

בני ברקתשמ"ולוי, נתן - לוי, אברהם בן יצחקאיגרת פורים
ניו יורקתשע"וווערכטער-ראבינאוויטש, צבי הירש בן פנחסאיזהו רשות הרבים
לייקאוודתשע"טדוד, אברהם ירמיהו בן יוחנן הכהןאיי הים - שמואל ב

תפרחתשנ"טפינקלשטיין, אברהם בן יחזקאלאילו של אברהם - ביצה
חמ"דחש"דשהרבני, איילאילת אהבים - 5 כר'

ירושליםתשע"חשוורץ, יואל בן אהרןאילת השחר - כאיל תערוג
ירושליםחש"דפרנק, צבי פסחאימורים משלחן גבוה

ירושליםתשל"והערבסט, מרדכיאין אויסגעבענקטן לאנד
בני ברקתש"פנשרי, אברהם צבי בן יצחק אייזיקאין גדולה כתורה

בני ברקחש"דרוט, זאבאין עוד מלבדו
כפר חב"דתשע"גגינזבורג, יצחק בן שמשוןאיסור נגיעה ותיקונו

וולפא, אברהם ישעיהו בן ברוך מרדכי הלויאיש הלוי - חזקת הבתים
תל אביב,תשי"ח,שפירא, אברהםאיש הרוח

ירושליםתשע"הרפאפורט, אברהם בן ישראל יחיאל הכהןאיתן האזרחי <זכרון אהרן>
אשקלוןתשע"דכהן, אברהםאך טוב וחסד - יו"ד
חמ"דחש"דבעילום שםאל תהי צדיק הרבה

ישיבת שערי יושראל תחטאו בילד
ירושליםתשס"טרוזין, אברהם בן קלונימוס קלמןאלה המשפטים

מולדובהתש"פזלמנוב, מנחם מנדלאלה תולדות ר' אברהם
אלון מורהתשע"דבית המדרש אלון מורהאלומות - תשרי תשע"ד

חמ"דחש"דאליהו יהודהאלי"ה תמימה
ירושליםתשע"טחברת אהבת שלוםאליבא דהלכתא - 4 כר'

ירושלים,תשי"ג)רוזנברג, יהודה יודל בן ישראל יצחקאליהו הנביא
ניו יורקתרפ"האגדות התלמודאלע אגדות פון תלמוד

בני ברקתשע"טמימון, אריאל יוסף רפאל בן עוזיאם לבינה - קידושין
לבוב - ישראל Lvovתרס"ט - חש"דקאמלהאר, יקותיאל אריה בן גרשוןאם לבינה

חמ"דתש"סתובל, מרדכי אלימלךאמ"ת ואמונה - ב



כפר חב"דתשנ"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןאמונה ומודעות
ירושליםתשע"המרגליות, אליהו מנחם בן אליעזר צדוקאמונת אליעזר - חג הפסח
ביתר עיליתתשע"אשיפמן, חיים הלויאמונת חיים - שבת קודש

ירושליםתשע"ובאזילה, אביעד שר שלום בן מנחם שמשוןאמונת חכמים <זכרון אהרן>
ירושליםתשע"טאויערבאך, עזריאלאמונת עז

כפר דרום - אשקלוןתשע"חמכון התורה והארץאמונת עתיך - 7 כר'
ניו יורקתשע"טמילר, מאיר יחיאל בן שמואל הכהןאמירה כתיבה - כתובות

ירושליםתש"סאבני, נתנאלאמרות חכמה - הגדה של פסח
ירושליםתשכ"טחרל"פ, יעקב משהאמרות טהורות - ב

ניו יורק1903מינדען, יוסף שלמה - קאהוט, אברהם זאב - רובינזון, משה נתןאמרות טהורות - אוצרות התורה
בניברקתשע"חברזם, משה זכריה בן שאולאמרות משה - תורה
בני ברק Bene Berakתשע"חקלויזנר, משה מאיראמרות משה - גיטין

ניו יורקתשל"זציפרשטיין, אביגדוראמרי אביגדור - גיטין
ניו יורקתשמ"טפרלוב, אליעזר זאב בן אהרןאמרי אליעזר - ג

בני ברקתשע"גשגב, אורן בן חייםאמרי אש - תרומות
לובלין- ירושלים[תרצ"ח] -תשכ"חאוירבאך, מאיר בן יצחק איציקאמרי בינה - ד אבהע"ז

ווארשא,תר"ס,לחוביצקי, משה יהודה ליב בן יעקב קופילאמרי בינה
וורשה,תרע"ג,פרידמאן, יצחק אייזיק בן יוסףאמרי בינה

סיימאן, ברוך חייםאמרי ברוך - בראשית
בני ברקתשנ"גהיימפלד, דבאמרי דב - כריתות

חמ"דתשע"טשטרנבוך, אלכסנדראמרי דבש
לייקוואודתשס"דרייך, נפתליאמרי חן ושפר

ירושליםתשע"זעדס, יוסף משהאמרי יוסף - 3 כר'
בני ברקתשע"אגריינימן, מאיר בן שמואלאמרי יושר - עבודה זרה

ירושליםתשס"חוייס, יצחק מאיראמרי יצחק -מועדים - פורים פסח
מודיעין עיליתתשע"טעמרני, ישראל מאיראמרי ישראל

אמסטרדםתשס"דיוסט, מאיראמרי מאיר
ירושליםתשע"טגולדשטיין, מרדכי בן משהאמרי מרדכי - ב
ירושליםתשע"טרפאלי, מרדכי אליהואמרי מרדכי - ב

ירושליםתש"עהולצברג, משה צביאמרי משה - 2 כר'
תשע"חכהנא, צבי - קסטנבוים, משה מאיראמרי משה
ווילנא,תרמ"חאשכנזי, אברהם מאיר בן שאול הלויאמרי נועם
ווילנא,תרפ"וריכטשרייבר, זיסקינד בן דוב אריהאמרי נועם
ווארשא,תרנ"ז,רייזקין, מרדכי שמואל בן אליהו הכהןאמרי נעם

בני ברקתשע"טגולדשמידט, מאיר בן יוסףאמרי רבית



ירושליםתשס"זיעקובוביץ, שמעון יחזקאלאמרי שי - כתובות
ירושליםתשע"טעדס, שמואל בן מאיראמרי שמואל - 2 כר'
ירושליםתש"פנוקראי, שמעון בן מנחםאמרי שמועה - שבת
ירושליםתש"סקרביץ, נפתלי מנחם בן יוסףאמרי שפר - ברכות

חמ"דתשע"חשפירא, מאיר יעקב בן שאול יחזקאלאמרי שפר
רחובותתשע"טולר, אמיראמרתו ארץ

בני ברקתשנ"טגדסי, דודאמת לדוד
חמ"דחש"דגוטמן, יעקבאמת ליעקב - קבלת התורה

ירושליםתשס"ופרץ, יעקב בן יוסףאמת ליעקב
לייקוואדתשע"טקמנצקי, יעקבאמת ליעקב - 3 כר'

כפר חב"דתשע"גגינזבורג, יצחק בן שמשוןאמת למד פיך
אשדודתש"פדהרי, יניבאמת צרופה

נויארק,תרע"זקאהן, בנימין בן חיים יחיאלאמתחת בנימין
חמ"דתש"פנגר, רוני בן משהאנא רחם - יהושע, שופטים

כפר חב"דתשס"בגינזבורג, יצחק בן שמשוןאני לדודי ודודי לי
ירושליםתשע"דלמברסקי, מאיראני לדודי ודודי לי

ירושליםתשע"דארלנגר, יצחק משה בן יוסףאני מאמין - ה (תמים תהיה)
ירושליםתשע"דשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויאני תפילה (יידיש)

ניו יורקתשע"השישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויאני תפילה
ווילנא - ארה"בתחינותאנייע ש"ס תחנה

רחובותתשנ"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןאנכי והילדים
ירושלים Jerusalemתשע"טיד הרב הרצוגאנציקלופדיה תלמודית - 2 כר'

ירושליםתשע"ושוורץ, יואל בן אהרןאסופה בעניני עם וארצו
מודיעין עיליתתשע"וקהילת לומדי תורה ברכפלדאסופת חידושי תורה ומאמרים
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןאסופת מאמרים בענייני חברה

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןאסופת מאמרים והלכות בעניין שמירת איכות הסביבה ואיסור בל תשחית
ירושליםתשע"ושוורץ, יואל בן אהרןאסופת מאמרים

ירושליםתשנ"זמאמרים בעניני הלכה ורפואהאסיא - 6 כר'
ירושליםלנץ, חיים ירוחם בן שמשון משולם פייבושאסיפת דברי חכמים

חמ"דתש"פקלאר, ישראל אברהם (עורך)אספקלריא - 256 <ויחי-תשע"ט>
מודיעין עיליתתשע"אגודמן, אברהם ברוךאסתכל באורייתא

חמ"דתשע"חבן הרוש, תומר בן אברהםאעלה בתמר - 2 כר'
חמ"דתשע"טבעילום שםאפיקי מים - ג

ירושליםתשע"טמילר, מנשה יוסף בן שלמה הלויאפיקי מים - קידושין
ירושליםתשע"דשפירא, משה - שמלצר, מרדכי ראובן (עורך)אפיקי מים - 6 כר'



חמ"דתשע"טבעילום שםאפיקי נחל
חמ"דתשמ"טמייזליש, יעקבאפיקי תורה - בראשית

לודתשע"טמלאכי, יצחק בן צביאפיקי תלמוד
ליקוואודתש"פריבנר, גרשון בן שלמהאפיתחא דבבא - בבא בתרא ב

מודיעין עיליתתשע"טלב, יעקבאפריון יוסף - שילוח הקן
ירושליםתשע"טאקשיבה - א

,[לבוב],תר"ט]אריה ליב בן ברוך מלאנצוטארבעה חרשים
ביתר עיליתתשע"טחו"ר ביהמ"ד משנת דוד קרלין סטוליןארבעת המינים המהודרים

ירושליםתשס"ועלון תורניארוממך - 3 כר'
חמ"דתשע"ואלימלך, אליהוארון הברית - 2 כר'

ארזי התורה - תשס"ו
בני ברקתשע"ואדלר, יצחק בן עמנואל נחוםארח יצחק - 4 כר'

ירושליםתשע"חבית מדרש לדיינותארח משפט - 2 כר'
ירושליםתשע"דרוזנפלד, אהרן בן יצחק מנשה הכהן (מפינסק קרלין)ארחות אהרן - 3 כר'

ירושליםתשע"ומדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןארחות חיים - צוואת רבי אליעזר הגדול
אלעדתשע"טניימן, יהודה אריה בן שלמהארחות יהודה - ערבי פסחים

חמ"דתשע"טבבור, אליעזר בן דניאלארחות צדקה
ירושליםתשע"חבעילום שםארחותיך למדני - 2 כר'

ירושליםתשע"זגליק, יצחק בן יהודהאריה ישאג - 5 כר'
בני ברקתשע"בהלברשטאם, אריה ליבש בן סיניאריה שאג - ט

תשנ"חשנקר, אברהם צבי בן מרדכיאריתי מורי
ירושליםתשס"דבעילום שםארץ זבת חלב ודבש

מעלותויצמן, יהושעארץ חיים
ירושליםתשע"זהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלויארץ חמדה - נחלה לישראל

חיפהתשע"גזייני, אליהו רחמים בן מאירארץ חמדתנו
תל אביב,תרצ"חבונה, אברהם בן נתןארץ ישראל

בני ברקתשע"טפרומר, אריה צבי בן חנוך הנדלארץ צבי <מהדורה מחודשת> - 2 כר'
ניו יורקתשע"וווערכטער-ראבינאוויטש, צבי הירש בן פנחסארץ צבי

ירושליםתשע"וכולל דרכי דודארשת שפתיים - 8 כר'
רחובותתשנ"חגינזבורג, יצחק בן שמשוןאשא עיני

ירושליםתשע"גגיברלטר, אברהם ישעיהו בן אריה משהאשי אברהם - שבת
באר שבעחש"דנזרית, אורן בן דודאשיחה בחקיך <בהלכה> - 44 כר'

באר שבעחש"דנזרית, אורן בן דודאשיחה בחקיך - 41 כר'
ירושליםתש"פמינצברג, נתן יהודה לייב בן אלימלךאשכבתיה דבן מלך

בני ברקתש"פאברהמס, אריה ליב בן אברהם (עליו)אשכבתיה דרבינו



רכסיםתשע"גליפשיץ, אברהם שמעון בן גרשון יוסףאשל אברהם - 8 כר'
בני ברקתשע"זסילבר, שמואל אברהם בן יצחק אייזיקאשל ברמה - 2 כר'

ירושליםתש"למכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכהאשפרת בטון בשבת
מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משהאשר יבחר

מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משהאשר קדשנו
ירושליםתשע"חשפירא, נתן דוד (עורך)אשת חיל מבואר ומפורש

כרם ביבנהתשע"אגרינברג, מרדכיאתה בחרתו
ירושליםתש"פוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבאתה בחרתנו - סוכות תש"פ

ירושליםתשע"טפלשניצקי, אריה בן יוסף הכהןאתקינו סעודתא - סעודות חנוכה
ישראלתשע"זשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקאתרוג למינו - 2 כר'

בית שמשחש"דמכון אם בישראלבאופן מיוחד
ירושליםתשע"טגולדברג, ישראל בן ניסןבאור פניך - שומרים

ירושליםתשע"חאויערבאך, צבי בן שמחה בונםבאורח משפט
תשע"חחומת יהדות אירופהבאורח צדיקים - גלות וגאולה

בני ברקתשל"אמטלין, גיטה בת שמעון משהבאורי תפלה
תשס"דמשפחת פרץבאורך נראה אור

ירושליםתשס"גלזכר שמואל מאירבאמונה ננצח
באמונתו יחיה

ירושליםתשע"חמלריך, אברהם בן משהבאר אברהם - עירובין
חמ"דתשנ"זקמחי, אברהםבאר אברהם - 2 כר'

ירושליםתשע"אהילדסהיימר, אליהו בן נפתלי צביבאר אליהו - השבתת חמץ
מודיעין עיליתתשע"האזואלוס, בצלאל בן רפאלבאר בצלאל - 2 כר'

ירושליםתשע"גטביוביץ, אהרן משה בן יהודה יוסףבאר ההגדה
חמ"דתשע"טשגב, אליאב בן רפאלבאר המים - ב"ק
ירושליםתשנ"חבאקשט, ישעיהו (עורך)באר יצחק - ביצה

ניו יורקתש"פביליצר, יצחק אייזיק בן פינחס הלויבאר יצחק
צרפתתשע"אסבאג, יצחק בן ראובןבאר יצחק

ברוקליןתשע"טמוסקוביץ, יוסף חיים בן יחיאל מיכלבאר לחי
ליוורנו - ישראלתרמ"ח - תשס"ומימון, חי בן יעקבבאר לחי

ירושליםתשע"חאלקיכן, יוסף מאיר בן אפרים הלויבאר מים - מקוואות
ברלין,תרפ"השטופל, מיכל דוד בן יוחנןבאר מים

ירושליםתשע"האיילינבורג, יששכר בער בן ישראל ליזר פרנסבאר שבע <זכרון אהרן מהדורה מתוקנת> ב (הוריות, 
ניו יורקתשע"חבכרך, רפאל אלחנןבאר שלמה

חמ"דחש"דישועה, שמואלבאר שמואל - גניבה וגזילה
ירושליםתשע"טנויפלד, שמחה בונם בן אהרןבאר שמחה



באר שבעתשס"ולנדאו, ישראל יעקבבארה שבע
אנטוורפןתשע"זדרנגר, ישראל משהבארות המים - ג

חש"דתשע"חבידני, אהרן גבריאלבארות יצחק וברכה
חמ"דחש"דאלטמן, גבריאל ישעיהו בן אברהםבגבורות ישע - עירובין

בני ברקתשע"טצדוק רופא הכהןבגדי ישע <מהדורה חדשה>
גבעת זאבתשע"חזרגרי, ישי עמוס בן מתתיהובגדי ישע

ירושלים Jeruasalemתשע"טדרור, שמעון בן אליהובגדי קודש - קונטרס שמעו בני
ניו יורקתשל"ורייטפארט, יצחק בן חייםבדבר מלך - ג

ירושליםתשע"חדייטש, אהרן בן עמרם יוסףבדי אהרן - חולין
ביתרתשע"וגיא, יצחק עמנואל בן דודבדי האילן - 2 כר'

בני ברקתשע"דבן שלמה, צבי בן מיכאלבדיני כלי שמלאכתו לאיסור
חמ"דחש"דסלומון, אברהםבדקדוק חברים - 7 כר'

חמ"דחש"דארגון נפשנובדרך המלך נלך
חמ"דחש"דחש"מבדרך לימוד

ירושליםתשע"חפסין, אהרן יהושעבדרכי אבות - ב
ברוקלין, ניו יורקתשע"טשמילאוויטש, מאיר יצחקבהר יראה - תורה ומועדים

ירושליםתשע"טקובץ תורניבהתאסף - 6 כר'
ירושליםתשע"טעדס, אברהם חיים בן דניאלבורא מיני בשמים
ירושלים תש"ספיינהנדלר, אהרןבזכות ונשמרתם

בני ברקתשס"בכהן, אהרן בן משה ישעיהובזכותא דבר יוחאי
בית שמשתשס"טאייזנבך, אברהםבחוקותיך אשתעשע

ווילנא,תקע"חידעיה בן אברהם בדרשיבחינות עולם <מגדנות  אלעזר - המליץ - המזכיר>
נתניהתשס"בבטאון ארגון החבורות דחסידי צאנזבחצרות החיים - ל

בעילום שםבחר ה' בציון
חמ"דתשע"זשווארץ, קלמןבחשק משה - 6 כר'

בני ברקתשס"גאגודת צעירי ויזניץבטאון צעירי ויז'ניץ - 5 כר'
ירושליםתשע"טוואלי, משה דודביאור חמש מגילות

ירושליםתש"פוואלי, משה דודביאור מגילת אסתר תליתאה
חמ"דחש"דחנון, חייםביאור עניני הנבואות וביאור המקראות בספר ירמיהו

בני ברקתשס"חשטיבל, מנחם פנחסביאור קצר על שלושים מצוות בני נח
מודיעין עיליתתשע"טעלעפנט, יצחק מנחם בן דב ראובןביאורי משפט - 2 כר'

ירושליםתשס"זקובץביאורי סוגיות אהל דוד - פסחים
חמ"דחש"דבעילום שםביאורי סוגיות - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"טמנדלקורן, שמואל זאבביאורי סוגיות - ב"ק

ירושליםתשע"טפברשטיין, יוסףביאורים במועדים - 5 כר'



בני ברקתשע"טחג'ג', חנניהביאורים וחידושים - חולין
בני ברקתשע"חקנובלוביץ, אברהם ברוך בן יצחק מאירביאורים וליקוטים - 3 כר'

שוומר, שמואלביבליאטעק אידישע וויסענשאפט
בני ברקתשע"ואויערבך, אהרן יוסף בן אברהם דבביום קדשי - עירובין
ירושליםחש"דכהן, דוד שמואל ישיביכורי שדי - 2 כר'

ירושליםתשע"זזלזניק, שלמה זלמן בן זליג ראובןביכורי שלמה
כרם ביבנהתשנ"וקובץביכורים בכרם - תשנ"ו

חיפהתשע"גזייני, אליהו רחמים בן מאירבין השמשות דר"ת וזמן הדלקת נרות חנוכה
אלון שבותעמיטל, יהודהבין התחברות למחויבות

ברליןתקנ"א,בינה לעתיםבינה לעתים
בני ברקתשנ"חפרייס, משה בן יששכר הלויבינה לעתים - פורים

בני ברקתש"סהתאחדות תלמידי ישיבת בית מאירביני עמודי - 2 כר'
חמ"דחש"דעטיה, מרדכי בן חייםביני עמודי - עירובין

ירושליםתשע"אתאומים, נפתלי הירץ בן יונהבינת הלב <מהדורה חדשה>
בני ברקתשע"טדסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודהבינת המשפט - ז

תל אביבתשע"זקמינצקי, אסףבינת טהרה
ירושליםתשע"טשרייבער, אליעזר צבי הלוי בן שרגא פייוולבינת עתים - בין השמשות וזמני היום

תל אביבתשע"גקמינצקי, אסףבינת שבת
בני ברקתשע"טקופמן, יוסף שלמה בן מיכאלבירורי החזקה

אשכנזי, חיים בן משהבירורי הלכה בשאלות מצויות בין לחש לחזרה
חמ"דתשע"חאייזנשטיין, אברהם חייםבירורי הלכה - 4 כר'

בירורי השיטות - מלאכת יום טוב
ירושלים Jeruasalemתשע"הביטאן, אליהו בן שלוםבירורי סוגיות - ריבית
בית שמשחש"דוקסשטוק, יהודה לייבבירורי סוגיות - 5 כר'

ירושליםתשל"במכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכהבישול במערכת קיטור
ירושלים Jeruasalemתשמ"חרוזנברג, אהודבישול בשבת - מדריך הלכתי מאוייר

תל-אביבתשט"ו,תורן, חיים בן אהרןבית אבא
ירושליםתשע"טקובץבית אהרן וישראל - 7 כר'
בני ברקתשס"גלוריא, אהרןבית אהרן על הלכות חדש

בני ברקתשע"חקופמן, מיכאל בן אליהובית אוצר השיעורים - 2 כר'
בני ברקתשע"חזילבר, אליהובית אליהו - 2 כר'

אלעדתש"פפישר, אליהו בן יחיאל מיכלבית אליהו - כיצד מברכין מה"ב
גרינצויג, אשר זליג בן שלוםבית אשר - ב

ירושליםתשס"אלוריא, רפאל משה בן מרדכי יחיאלבית גנזי <על התורה> - ח (במדבר ב)
ניו יורקתשל"המאווסאס, יהודה ליבבית דוד



ירושלים Jeruasalemתשע"ושאול, דוד צבי בן חיים שלוםבית דוד - הלכות חג הסוכות
בני ברקתשע"בקופמן, מיכאל בן אליהובית האוצר - 5 כר'

חמ"דתשע"טקשתיאל, אליעזרבית הבחירה - ביאור לשבע ברכות
בני ברקתשע"דאדיר, אליהובית הוראה (קיצור)

בני ברקתשע"זאדיר, אליהובית הוראה
ירושליםתשע"זמאיר, אריאלבית הוראה - א

בני ברקתשע"חלנגרמן, מאיר יהודה ליבושבית היין
ירושלים Jeruasalemתשע"הבית ועד לחכמים רמת שלמהבית ועד לחכמים - 4 כר'
ירושליםחש"דבית מדרש בית ישראל עזרת תורהבית ועד לחכמים - 9 כר'

ירושליםתשמ"חיהודה בן ניסן מקאלישבית יהודה (חידושי מהריב"ן) - 3 כר'
ירושליםתשע"זקארו, יוסף בן אפריםבית יוסף <מהדורת זכרון אהרן>

ירושליםתשנ"דפרידמן, חנוך - כולל בית יחיאלבית יחיאל - שביעית
ירושליםתשכ"אירחון לעניני חינוך ספרות ומחשבהבית יעקב - 4 כר'

ווילנא,,[תרפ"ח]קראנץ, יעקב בן זאבבית יעקב - וזאת ליהודה
ניו יורקתשט"וישיבת רבנו יצחק אלחנןבית יצחק - 4 כר'

אדםתשע"חגבאי, ישיבית ישי - חלק פירות האילן
ירושליםתשנ"ויהושע פאלק בן אלכסנדר הכהןבית ישראל (טור - חושן משפט)

ירושליםתש"לדייוויס, משהבית ישראל באמריקה
ירושליםתשע"טהורוויץ, ישראל זאב בן דוד יהודהבית ישראל - פסחים, יומא, ר"ה, מגילה, מו"ק, מנחות

ירושליםתשי"דלרנר, ישראל אברהם בן שבח זאבבית ישראל
לוצרןחש"דישיבת לוצרןבית לשמי
יונה, מאירבית מאיר

ניו יארק,תרס"דאליעזר יואל בן חיים שלמה זלמן הלויבית מהרא"י
ירושליםתשע"טגבאי, מתתיהובית מתתיהו - ג
בני ברקתשע"אכהן, בנציון בן שמעוןבית עבר - 2 כר'

פיעטרקוב,תרע"ד,פאלקנפלד, שמואל בן משה פינחסבית שמואל אחרון
רכסיםתשע"טאשכול, יוחאיביתך ושעריך - מזוזה

ירושליםתשנ"גלוי, חיים יעקב בן שמואל יצחקבכורי חיל - כתובות
תל אביב Tel Avivתשכ"וישיבת הרמב"םבכורים - ז

ורשה-קראקוי,תרס"זסלושץ, נחום בן דוד שלמהבכורים - מסע במצרים
ירושליםתשמ"גברטורא, אברהםבלב קשוב - תולדות רבי אליעזר ברגמן

ירושליםתשע"וטייטלבוים, אריה לייבבלבנת הספיר
בני ברקתשע"טנובוגרוצקי, מנחםבלבת אש - 2 כר'

כרם ביבנהתשנ"דקובץבלכתך בדרך - תשנ"ד
לזכר הרבנית גריינימןבמאי זכיין



תל אביבתשס"חשמעונוב, נהוראי בן יוסף הלויבמותר לו
אלעדתשע"זכהן, יעקב רועי - בגריש, ערןבמחוקק משענתם - ב
ליקוואדתשע"טטאפלין, ישראלבמחיצת חכמי ישראל

חמ"דתשע"חגינזבורג, אליעזרבמסילה נעלה
ירושליםתשע"חרוטשילד, יששכר שלמהבמעגלי ישר - 2 כר'

חמ"דחש"דבעילום שםבמעלות היראה
בת יםתשס"אהכהן, דוד חיבמעמד השחר

ישיבת כרם ביבנהבמשעול הכרם - דרכי לימוד וקנין תורה
ירושליםתשע"חיוסף חיים בן אליהו - בן חיים, אשרבן איש חי <אבן חי-ציוני אשר> במדבר א

מודיעין עיליתתש"פיצחקוב, גבריאל בן יוסף אילןבן איש חי וקיים - מועדים
ירושליםתשד"מוויינברגר, אליהו בן שבתיבן ישכר - 2 כר'
ירושליםתשע"טמינצברג, נתן יהודה לייב בן אלימלךבן מלך - 6 כר'

ירושליםתשנ"חבלוך, מיכה שלמה ישראלבנה ביתך כהלכה
לייקוודתשע"ואייברמסאן, מנחם מענדלבני אברהם א
לייקוודתש"פאייברמסאן, מנחם מענדלבני אברהם ב

לייקוודתש"פאייברמסאן, מנחם מענדלבני אברהם - הלכות הכנה משבת לחול
ניו יורקתשע"חנוסבוים, נחמיה יצחקבני בכורי ישראל

בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צביבני בכורי ישראל - 2 כר'
בני ברק - ניו יורקתש"כעיריית בני ברקבני ברק ארבע שנות יצירה

תל אביבתשנ"במלמד,יוסף בן ציון בן דבבני חורין
מודיעין עיליתתשע"טקובץבני חיל

עמנואלתשע"ובאסה אליהו,יונתןבני יהוידע
ירושלים;תשנ"הקובץבני ציון - א

ירושליםתשע"חהאליס, שלמהבנין אפריון   <מכון ירושלים>
ירושליםתשע"טדומב, שמואל חייםבנין חיים - 3 כר'

לונדוןתשע"טמייזליש, יהושע בן חייםבנין יהושע
ירושליםתשע"חכהן, שלמה בן ישראל משה מווילנאבנין שלמה <מהדורה מחודשת> - ב

ירושליםתשע"חכהן, שלמה בן ישראל משה מווילנאבנין שלמה - עצי ברושים <מהדורה מחודשת> - א
ירושליםתש"פכהן, שמואל בן יהודהבנין שמואל - אהע"ז

שדרותתשע"בחורי, צבי בן שמעוןבנינו כנטיעים - 2 כר'
חמ"דתשע"בקשתיאל, אליעזרבנפש האגדה
חמ"דתשע"חקשתיאל, אליעזרבנפש השבת

עליתשע"דקשתיאל, אליעזרבנפש התורה - 3 כר'
חמ"דתשע"זקשתיאל, אליעזרבנפש התשובה - 2 כר'

ישראלתשע"גקובץ (עורך: וייטמן, זאב)בנתיב החלב - 2 כר'



בני ברקתשס"חשוקרון, אבנר ישראלבנתיבות האיש - 2 כר'
ירושליםתשע"הקסטנר, נחום (עורך)בנתיבות ההלכה - 9 כר'

בני ברקחש"דישיבת רבינו חיים עוזרבנתיבות התלמוד - ב
חמ"דחש"דמלמד, זלמן ברוך הכהןבעין טובה - 4 כר'

חמ"דחש"דעדס, יעקב בן יהודהבענין האיסור לעלות להר הבית בזמן הזה
ירושליםתשכ"ופרנק, חיים שרגא פייביל בן זאב וולףבענין קשר תפילין של ראש בצורת דל"ת

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןבעקבות מרן - 10 כר'
בני ברקתשס"טנגר, יהודה יובלבעקבות שלום

רמת השרוןתשע"האדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהבעקבי הכתובים - איוב
בני ברקחש"דאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהבעקבי המגילות - רות

בני ברקתשע"טאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהבעקבי המועדים
לייקוודתשע"גווייס, גרשון יעקב - חייט, אליעזר חיים (עורך)בעקבי הצאן - 2 כר'

בני ברקתשנ"דגריינימן, מאיר בן שמואלבערתי הקדש
רחובותתשס"גגינזבורג, יצחק בן שמשוןבעתה אחישנה

קדומיםתשנ"אבן-שחר, אברהם יצחק בן אפרים מרדכיבצאת שנה
בני ברקתש"סוידר, יחיאל בן יצחקבצדק ובמשפט
ציריךתש"עאשכנזי, צדוקבצדק תשפוט

בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסבצילם חימדתי
אפרתתשע"ארוזנברג, שמעון גרשוןבצל האמונה - דרשות ומאמרים לחג הסוכות

הרצליהחש"דבית אולפנא כולל הרצליהבצל מקדש - 2 כר'
בני ברק - ניו יורקישיבת מהרי"ט דסאטמרבצל תומר - ב

תשע"דבעילום שםבצלו חמדתי וישבתי - מצוות סוכה וכוונתה
בערליןתרכ"זלאנדסהוט, אליעזר ליזר בן מאירבקור חולים מעבר יבק וספר החיים

ניו יורקתשי"גשפירא כהנא, נחוםבקורת תהיה
ירושליםתשע"טכהן-זדה, שמואל בן עזראבקיאות כהלכה - 6 כר'

בני ברקתשע"טאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןבקראי שמו - 2 כר'
ירושליםתשע"הבוגרד, יוסףבר יוסף

ירושליםתשע"ושרגא, ברוךברוך אומר - 3 כר'
לייקוואודתשע"טסאקס, ברוך בן דודברוך שאמר - 2 כר'

נתניהתשע"טאייזנברגר, מרדכי שבתיברורי הלכות - ב
ירושליםתשנ"בקובץ מאמריםברורים בהלכות הראי"ה

ירושליםתשמ"ברייך, אברהם בן דוד אריהברית דוד
אשדודתשע"זמחפוד, איתמר בן אהרןברית הלוי - ב
ירושלם,תש"דברית השבתברית השבת
ניו יורקתשע"זוויינברג, מרדכי יצחק בן ישעיהברית מרדכי



לייקוודתשע"חדאוויד, יעקב יהודהברית שלש עשרה
חמ"דתשע"חקשתיאל, אליעזרבריתי היתה אתו

בני ברקתשע"טברנד, יצחק בן וולף זאבבריתי יצחק - 4 כר'
ביתר עליתתשע"טשפירא, פנחסבריתי שלום - 2 כר'

חמ"דתשע"טבלודשטארק, ישראלברכה לישראל - מסכת שבועות
חמ"דתשע"טהוברמן, יצחק הכהן - אדרי, עוזיאל בן רפאלברכה משולשת

מודיעין עיליתתשע"ופרלמוטר, יצחק אייזיק בן חיים אלעזרברכו שמו
נויבירט, אהרן אלחנןברכות הורי - ברכות

ווארשא,תרמ"א,יאחינסון, שמעון צבי בן יחיאל מיכלברכות והודאות
חמ"דחש"דעטיה, מרדכי בן חייםברכות יעטה

ירושליםתשע"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהברכי יוסף <מהדורת זכרון אהרן> - 4 כר'
מודיעין עיליתתשע"בגודמן, אברהם ברוךברכת אב - 4 כר'
בני ברקתש"פווייס, יצחק ישעיהברכת אלישע - ה

ניו יורקתש"פבאלד, אלעזר ברוךברכת אלעזר - 3 כר'
ירושליםתש"פוסרטייל, אשר בן שלוםברכת אשר <על החומש> - א (בראשית)

ירושליםתשע"טאוחיון, דניאלברכת דוד - 3 כר'
חמ"דחש"דריקאנאטי, מנחם בן בנימיןברכת המזון עם פירוש הריקאנאטי

נתיבותתשע"טכהן, בנציון בן שמעוןברכת המזון
בת יםתשע"וברידס, אברהם בן עזראברכת השבת - ד

ירושלים Jeruasalemתשס"גסלומון, דוד בן יהושעברכת התורה
בני ברקתשע"טדרעי, יגאלברכת חלה

בת יםתשע"הברידס, אברהם בן עזראברכת חתניך - ג
חמ"דתשע"חכהן, יעקב דוד בן מאירברכת יעקב - ברכות
בני ברקתשע"חמאיר, יעקב בן מנחם מרדכיברכת יעקב - 2 כר'

בני ברקתש"פלוין, יצחק בן חיים שרגא הלויברכת יצחק - טז
ירושליםתשס"זדויטש, ברוך שמואל בן בנימין זאב הכהןברכת כהן - תורה ומועדים

לייקוודתשע"טמאנדעל, חיים בן אברהם ביינוש הכהןברכת כהן
ירושליםתשנ"טמרגולין, הדר יהודהברכת מועדיך - שבועות

בת יםחש"דברידס, אברהם בן עזראברכת מצותיך - ג
חולוןתשע"זנדב, טל בן רמיברכת משה - 2 כר'

עמנואלחש"דכולל אברכים דחסידי סלונים עמנואלברכת עמנואל
בני ברקתשע"וליפקוביץ, צבי הירש בן אברהם יצחקברכת צבי - 4 כר'

ויינברגר, שלום משולםברכת שלום
אגודת נוצרי לשוןברכת שלמה אורחות לשון

מודיעין עיליתתשע"טאומן, שלמה חייםברכת שלמה



מודיעין עיליתתשע"טקליינרמן, שלמה בן גבריאלברכת שלמה - אבן העזר
ליקוודתשע"ומנדל, יצחק יוסףבשביל ישראל

חמ"דחש"דליברמן, שמחה בונם בן ברכיהבשבילי אורייתא - פרקים ממשנת חייו
ניר גליםתשס"טלנדאו, דב בן שמחהבשבילים נעלמים בדרך למולדת

חמ"דתשע"טארגון לב לאחיםבשבעים נפש
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןבשוב ה' ציון היינו כחולמים

נתיבותתשע"גכהן, בנציון בן שמעוןבשובך לציון - 3 כר'
חמ"דתשע"ושריר, שלמהבשם אומרם - פורים

פתח תקווהתשע"גאמרוסי, מרדכיבשם מרדכי
ברלין -ירושליםתקנ"ג -תשד"מאשר בן יחיאל (רא"ש). מיוחס לו - עמאר, ראובן בן משהבשמים ראש <ריח בשמים>

ירושליםתשל"בקובץ ישיבת איתריבשערי תורה (ללימוד ועיון עצמי) - 2 כר'
תשס"זאבינר, שלמהבת מצוה

זכרון יעקבתשע"טטויב, משה ב"ר אברהםבתי משה - ברכות
ירושליםתשע"טקלוגר, בנימיןגאולה ושכנותיה

לונדון,תרצ"טגולד, זבולון חיים יואל בן דודגאולת ישראל
ירושליםחש"דהייזלר, יעקבגאון התורה - פרקים בתולדות רבי אליהו חזן

ניו יורקתשע"חהגר, מנחם מנדל מווישוואגאון ישראל וקדושו - ב
ברלין1914פוזננסקי, שמואל אברהםגאונים בבליים שאחר זמן הגאונים <גרמנית>

ירושליםתשע"זיהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל) מפראגגבורות ה' - ג
ירושליםחש"דספר זכרון לרבי יצחק יואל ברנשטיין זצ"לגבורות יצחק

ירושליםתשס"גלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)גבורות רמח"ל
קרית ספרתש"פחכם צדק, אריאל בן יונתןגבורת אריאל - זבחים

ירושליםתשנ"טעטייה, גדעוןגביע הכסף - 3 כר'
בני ברקתשע"הריבלין, בנימין בן שלמה זלמןגביעי גביע הכסף <מהדורה חדשה>

ניו יורקתשע"דארנפלד, שאול בן דוד צביגבעת שאול - ב
ירושליםחש"דכהן, רחמים (עליו)גדולים מעשי חייא

לונדוןתשע"חגליק, יצחק יהודהגדולת גדליהו
ניו יורקתשמ"ולעוו, משה אריהגדולת יהושע
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןגדלות האדם
תל אביבתשכ"אירחוןגוילין - יד-טו

כפר חב"דתשס"זגינזבורג, יצחק בן שמשוןגוף נפש ונשמה
ירושליםתשע"חתאומים, אריה יהודה ליב בן יוסףגור אריה יהודא <מהדורת זכרון אהרן> - 2 כר'

היימן, משהגור אריה יהודה
פתח תקוהתש"עשרף, אריהגחלי אש

אור יהודהתשע"וישיבת ברכת יצחקגיבורי כח



בני ברקתשע"טאלטמן, שמשון בן שרגא צביגינת אגוז - תשע"ט
ישראלתשע"טשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקגינת ראובן - 4 כר'

ירושליםחש"דפרי, אברהםגירושי שוטה
בולטימורתשע"טתלמידי ישיבת ליובאוויטש בולטימורגל עיני

וויטאל, חיים בן יוסף - פאנצירי, אפריםגלא עמיקתא <זכרון אהרן>
שדרותתשע"וחורי, צבי בן שמעוןגלגולי נשמות
תשע"דמזרחי, מרדכיגלגל המזלות

יצהרי, מרדכיגלי ים - דברים
בני ברקתשס"העדס, אברהם בן עזראגליון אר"ץ זבת חל'ב - 9-14

באר שבעתש"פנזרית, אורן בן דודגליון שו"ת יגדיל תורה - 2 כר'
בני ברקתשע"חמכון תורת הקרבנותגליון תורת הקרבנות - 10 כר'

מכון תורת הטהרהגליונות אמור ואמרת - הלכות טהרת כהנים
חמ"דתשע"חגליונותגליונות נפש החיים - 2 כר'

חמ"דתש"פקובץגליונות עומק הפשט - 6 כר'
ירושליםתשנ"גלוי, יצחק בן יעקבגליונות עזר לשיעורים בנביא - ירמיהו

לסר, נועםגליונות צוף התורה - 2 כר'
תל אביבתשל"גמאסף לתולדות יהודי פוליןגלעד - 3 כר'

בני ברקתש"פרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןגם אני אודך - 16 כר'
גרבה,,תרע"ב]כהן, יעקב בן אברהם מג'רבהגן יעקב

ירושליםתשס"בארמוני, משה חייםגנזי ארמוני
בית שמשתשע"טכהן, מאיר בן משהגנזי ברכה

ירושליםתשס"במכון סוד ישריםגנזי צדיקים
נתיבותתשע"טזנדני, סלאם (שלום)גנזי שלום

ירושליםחש"דגולדברג, ישראל בן שמעון מנחםגנת ישראל - 2 כר'
ירושליםתשע"אגרינוולד, יצחק אייזיקגפן בעצי היער

בני ברקתשע"טזובר, יעקב ישראלגפן ישראל
כרם ביבנהתשע"טפישר, בצלאל אוריגר המתגייר - 2 כר'

ירושליםתשכ"טמכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכהגרם מלאכה בשבת באמצעות אור ורוח
נתיבותחש"דהכהן, רחמים חי חויתה בן חנינאגרש כרמל - שמחת כהן

ניו יורק New Yorkתשט"זחודש זשורנאלדאס אידישע ווארט - 11 כר'
שבועוןדאס אידישע ליכט (תש"מ) - 6 כר'

ירושלים Jeruasalemתשס"חטולדנו, שלמה בן חביבדבור ומחשבה <הכוזרי>
בני ברקתשע"זלוז, עקיבאדבקה נפשי אחריך - 2 כר'
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןדבר בעתו אבלות החורבן

אוסטרוב מזובתרצ"טחן, אברהם דוד בן אליעזר יהודהדבר בעתו - א



בית שמשתשע"זרבינוביץ (ראפפורט), דב הכהן בן גמליאלדבר הכהן
ירשלם-ירושלם,(תשי"ח-תש"ך)ירושלים. העדה החרדיתדבר השמיטה

בני ברקתשע"וסלומון, דוד בן חיים שלמהדבר חיים -יומא
ירושליםתשע"טפיינשטיין, יוסף דב בן חייםדבר יוסף

ירושליםתשע"טשטיינהויז, יעקב בן דוב זאבדבר יעקב - 2 כר'
תשנ"ופדואלאלבוים, אבישי - אלבוים, אריהדבר לדור - קובץ הספדים על הגראי"ה קוק זצ"ל

,[ירושלים]תרס"ואליקים, ניסיםדבר נאה
תל אביבתשע"וטורנר, דודדברו על לב ירושלים
ירושליםתשס"טאבירזל, אליהו בן יוסףדברות אליהו - 4 כר'

ירושליםתשע"טפוקס, מנחם מנדל בן שבתי זאבדברות מנחם - הלכות סוכה
מודיעין עיליתתשע"זשפירא, מרדכי דב בן בן ציון הכהןדברות מרדכי - 2 כר'

ירושליםתש"פוייספיש, צבי בן שמואלדברות צבי - כה <כתובות>
וילנה Vilnaתרע"אגורדון, אליהו בן דוד זאבדברי אליהו - א-ב

ירושליםתשע"וכולל אברכים דברי אליהודברי אליהו - ו
ירושליםתשע"טיצחק בן דוד מקושטאדברי אמת <מהדורת אהבת שלום> - חלק הקונטרסים

וילנה Vilnaתרל"גאייזנשטאט, אריה ליב בן חיים חייקלדברי אריה
ירושליםתשע"ודיין, בניהו בן יששכר ידידיהדברי בניהו - 6 כר'

תשע"טכהן, ברק בן יוסףדברי ברק
ירושלים,תשט"ו-תשט"זדברי גאולהדברי גאולה - 3

בני ברקתשע"זסבאג, דוד בן יצחקדברי דוד - 8 כר'
הוסיאטין,תרס"דפרידמאן, דוד משה בן ישראלדברי דוד

נתיבותתשע"ההכהן, כאלפון משהדברי הפורים
בני ברקתשע"והאלברשטאם, חיים בן אריה ליבושדברי חיים (שו"ת) <עם הערות והוספות> - 3 כר'

ניו יורקתשע"חוויסברג, חיים דבדברי חיים דוב - על שער הכוונות ב
גייטסהעדתשס"חישיבת בית יוסףדברי חפץ - זמן מתן תורתנו

בני ברקתשע"טקובץ תורני לחידושי תורה הלכה ומסורתדברי חפץ - 2 כר'
ווילנא,תרנ"א,שולמאן, קלמן בן ירוחם פישלדברי חפץ

בני ברקתש"פטאוב, אברהם בן יחזקאל צבידברי טובה - מלכים ב (א-יד)
ירושליםתשל"טקראוס, יהודה הכהןדברי יהודה וקול יהודה - ב

בני ברקתשע"דלורבר, יהודה בן חייםדברי יהודה - ביאור על תפילת שמונה עשרה
ווילנא,תרט"ז,הלר, יהושע בן אהרןדברי יהושע
שראבני, ראובן שלום - שראבני, יהושע אריה בן ראובן שלוםדברי יהושע

ברוקליןתשע"דטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאדברי יואל <תורה - 3 כר'
ירושליםתשע"דטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאדברי יואל - 6 כר'

ירושליםתשמ"טהכהן, יוסף תילה (תהילה)דברי יוסף



ירושלם,,תרפ"ט]רוזנבלאט, משולם זישא בן שמואל נחדברי ימי ישראל החדש
ירושלים Jeruasalemתשע"טסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםדברי יעקב חיים - ב

חמ"דתשע"הדברי יעקב - שביעית
רעננהתשס"ברוזנבוים, ישכר בר בן איתמרדברי ישכר - א

ירושליםתשע"טכהן, דן מרדכידברי מרדכי
דברי משה
ירושליםתשע"חקרויזר, משהדברי משה

ירושליםתשע"בהמילטון, בועז נחמיהדברי עז - 2 כר'
ניו יורקחש"דגרוזובסקי, רפאל ראובן - הוטנר, יצחקדברי רבותינו

ונציה Veniceתשע"באדרבי, יצחק בן שמואלדברי ריבות <זכרון אהרן>
גבעת זאבתשע"ההרטמן, חנוך דב בן יהושע דודדברי שבח - ברכת הגומל

אשדודתשע"טשושנה, יוסףדברי שבת
בני ברקתשע"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלדברי שי"ח - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"חדדש, רפאל יוסף בן ישרדברי שיר - ב
ליקוודתש"ןלוין, אליהו בן משה הלוידברי שירה - עניני עגונות

פרימן, שמואל מלאכידברי שמואל - ברכת התורה
ירושליםתשנ"זרבינוביץ, מיכלא איטאדברי תורה מהרבנית מיכלא איטא רבינוביץ

בני ברקתשמ"הקבוצת אברכיםדברים כהוויתן
חמ"דחש"דשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסדברים שנאמרו על מסכת בבא קמא

בני ברקתשע"הברזל, פינחס ירוחםדברך נצב בשמים
ניו יורקתשנ"הישיבת תורה ויראה ובית רחל דרבינו יואלדבש תמרים

תל אביבתשל"דבטאון תנועת צא"ידגלנו - רל-רלא
ירושליםתשע"טוייס, דובדובר ישרים - 2 כר'

ירושליםתשע"טפישל, דוב שלוםדובר שלום <זכרון אהרן>
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןדוד מלך ישראל חי וקיים

בני ברקתשע"טוולפא, שמואל דוד בן ברוך מרדכי הלוידודאי שמואל - 2 כר'
ירושליםתש"פהורוביץ, יעקב - בכר, תומר חיים בן עזריאל  עורךדולה ומשקה - 2 כר'

תל אביבתשס"חאליאסי, אלקנהדור דור ודורשיו - 2 כר'
ירושליםתשע"השטילרמן, יוסף בן נחוםדור המלקטים - 8 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"אהגליון השבועי של בטאון העדהדורות - 0075 (פנחס)

בני ברקתשע"טדורשי ה'
תל אביבתשס"גסגל, יהודה זרחיה בן שפטיה הלוידורשי ה'

ירושליםתשס"זיוסף, עובדיהדורשי תורה - תשס"ז
ניו יורקתש"חזליג, ה, לדי סדרה און הפטרה - ב

ירושלם,תרצ"ז)דרעי, משה בן אברהםדיואן משה דרעי



ירושליםתשמ"חשמואל בן יוסף הלוי (הנגיד)דיואן שמואל הנגיד <מהדורת ירדן> - 3 כר'
ירושליםחש"דאלעזר, יעקבדיור וקליטה בישוב הישן

ירושליםתש"סשמואל בן מאיר (רשב"ם)דייקות מרבנו שמואל
ירושליםתשכ"דמחלקת ההסברה של הסתדרות אגודת ישראל העולמיתדין וחשבון מוגש לצירי הכנסיה הגדולה העולמית החמישית

ירושליםתש"פזכאי, עובדיהדינא דבור
ירושליםתשע"חזכאי, עובדיהדינא דגזלן
בני ברקתשע"ומשה בן נחמן (רמב"ן) - קמפה, ברוך מרדכי בן אורי דודדינא דגרמי

ירושליםתשע"זשור, דוד שלמהדינא דמלכותא
לודתשס"זאורטנר, נתן יהודה בן אלטר משה שמואלדיני אבלות

בני ברקתשע"טגולדשמידט, גדליהודיני בשר בחלב
בני ברקתשע"טמכון תורת הקורבנותדיני הקרבת המנחה - מראי מקומות

ירושליםתשנ"זבית המדרש דרכי הוראה לרבניםדיני חנוכה - ע"פ פסקי רבי מרדכי אליהו
ירושליםתשע"העדס, אברהם חיים בן דניאלדיני משחקים בשבת

ירושליםתשמ"וורהפטיג, שילםדיני מתווך במשפט העברי
ירושליםתשע"טעדס, אברהם חיים בן דניאלדיני ציצית

ירושליםתשנ"גקרן התרבות דגל ירושליםדיני שביעית
ירושליםתשע"העדס, אברהם חיים בן דניאלדיני שלג

מודיעין עיליתחש"דאפללו, מאיר בן ברוךדיני תשלום שכר שכיר בזמנו
דינים וביאורים - סוכה

ניו יורקתשע"טועד חיילי בית דודדליים של שמחה - שמחת תורה
ירושליםתשע"חאבידן, דןדן באהל - דיני עשיית אהל בשבת

חש"דתשע"טזולברג, מוטידע לך בני
חמ"דחש"דטיירשטיין, יהונתןדע מה שתשיב (לגביר לעשיר לקמצן)

בני ברקתשע"חאלטמן, אביגדורדעה ערוכה
ירושליםתשל"דדער אידישער שטראלדער אידישער שטראל - 68 כר'

שיקגותש"אמילר, ישראלדער אמת -2
בני ברקתש"ךקובץדער היילגער קוואל - 3 כר'

ניו יורקפורטיגול, אליעזר זוסיא בן ישראל אברהםדעת אליעזר
בני ברקתש"פוולמן, בנימין זאב בן אריה צבידעת בנימין - בבא מציעא

ירושליםתשע"טשלוסברג, ראובן בן אברהם יצחקדעת השבת
ירושליםתשע"חישיבת נתיב הדעתדעת חדרים - בבא קמא

חמ"דתשע"גאלבוים, יוסף חיים בן ירמיהודעת חכמה - 4 כר'
בני ברקתשס"אדעת כשרותדעת כשרות - 2 כר'

אשדודתשס"בשטרנשוס, יעקב שמעון בן ישראלדעת ריבית
רחובותכולל אברכים אהל שרהדעת שבת



חמ"דתשע"חחפי, דודדעת שפתי
בני ברקתשע"טמערכת זקניך ויאמרו לךדעת תורה והשקפה

ירושליםחש"דדעת תורה לקט פסקי דין על גיוס בנות לשרות לאומי
ירושלם,תש"ב]). תשכ"ג]ילין, דוד בן יהושעדקדוק הלשון העברית

ירושליםתשע"החברי מכון התלמוד הישראלי השלםדקדוקי סופרים השלם - 3 כר'
בת יםתשע"ויוניוב, דרורדרור יקרא

וייסדרוש לראש השנה
שטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריהדרושים לכל חפציהם

מודיעין עיליתתשע"טלינטופ, יהושע (עורך)דרישה וחקירה - 3 כר'
ירושליםתש"סבעילום שםדרך ארץ קדמה לתורה - פגישות משודכים

בני ברקתש"פדונט, מרדכידרך דעה - 2 כר'
חולוןתשע"בבן אדמון, שלמהדרך ה' לרמח"ל עם ביאור דרך שלמה - א

בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהדרך המדבר
חמ"דחש"דפוקסברומרדרך המלך - 3 כר'

בני ברקתשע"טולדר, יעקב צבידרך הקוצרים - איזהו נשך
בני ברקתשע"דפדלון, חןדרך חוקיך - אבות

Warszawaתרי"ט,לוצאטו, משה חיים בן יעקב חידרך חכמה
בני ברקתשע"טטופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלוידרך ישראל - קנינים

חמ"דחש"דקטן, חנהדרך כלה
בני ברקתשע"טדונט, מרדכידרך משפט - טענה

ירושליםחש"דקאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתו"א)דרך עדותיך
לעמבערג,,תרע"ד]שפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובדרך פקודיך
ווארשא,.([תרס"ג]לווין, נח חיים בן משהדרך צדיקים

בני ברקחש"דקובץ תורנידרכה של תורה
חמ"דתשס"חכהן, מיכאלדרכי אבות
ירושליםתשנ"טהייזלר, מרדכי שרגא בן יוסףדרכי אורה

בני ברקתשע"טקמפה, ברוך מרדכי בן אורי דודדרכי ברוך - 7 כר'
ירושליםתשע"חלוי, מרדכי דוד בן ברוךדרכי דוד <מהדורה חדשה> - 2 כר'  <מכון ירושלים>

ירושליםתשע"זסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםדרכי דעת - ב
חמ"דחש"דכהן, נתנאלדרכי היחוד

ירושליםתשע"טקאנפאנטון, יצחק בן יעקב - אריאל, ישראלדרכי התלמוד, תרגילנו בתורתך
קראקא,תרס"בשארף, משה יעקב בן אפריםדרכי יושר

בני ברקתשע"טפוגלבלט, יעקב בן שמואל יוסףדרכי יעקב - 15 כר'
חמ"דתשע"חתורג'מן, מאור מאירדרכי מרדכי

ירושליםתשע"גמרדכי בן יהודה הלוי ממצריםדרכי נעם <זכרון אהרן>



חיפהתשע"טינקלביץ, אשר חנוךדרכי עונג - ב דש, מלבן, מעמר
ירושליםתשע"טאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןדרכי שמואל - 4 כר'

מודיעין עיליתתשע"טבן ישי, ישראל בן דוד הכהןדרכים ושיטות לזכירת הלימוד
ירושליםתש"פשראבני, ראובן שלוםדרש בחכמה

בני ברקתשע"דדויטש, חייםדרש חיה
אלעדתשע"טלוי, יוסףדרש יוסף
ווארשא,תרע"ה,קליינבוים, יעקב משה בן יוסף הלוידרש משה

ניו יורקתשע"דסופר, יוסף ליב בן זוסמאן אליעזרדרשות ילקוט סופר
בני ברקתשנ"הזנגר, יום טוב בן יעקבדרשות - ח

בני ברקתש"נחיים בן יצחק מוולוז'יןדרשת מהר"ח
ליקוודתשע"טמנדלוביץ, ראובן בן רפאל יעקבדת יהודית - חלה

ירושליםתשכ"זברטוב (רודניצקי), ראובןה"למד-וו"
מלאכי, צביה"עבודה" ליום הכיפורים אופיה תולדותיה והתפתחותה בשירה העברית 

תשע"ושקלים, עזראהא לחמא עניא
ירושליםתשע"זנקי, דוד שלוםהאבלות בהלכה ובאגדה

ירושליםתשע"גסעדה, יגאלהאבן והעזר - 3 כר'
ירושלים Jerusalemתשי"דקובץהאחוד - שנה א חוברת ב

ירושליםתשע"חבן דוד, יהודההאייפון בהלכה
ליכטנשטיין, דוד בן שמואל צביהאינטרנט בהלכה

בני ברקתשע"חקריסטל, דוד שלוםהאיש מקדש
ירושלים,תשט"ויעקב בן ששתהאמונה והבטחון
ניו יורקקובץ מאמריםהאמונה והפצתה
ישראלתשכ"חפלאוט, זאב משההאמנם עם נבחר
חמ"דתשע"בחדאד, אליאורהאר עיני - 2 כר'

ירושליםתשע"חכ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןהארוך מש"ך - מאכלי עכו"ם, יי"נ, ע"ז,  רבית, נדה
הרצליהתש"מרוזנפלד, בן ציוןהאשה וחינוכה

ירושליםתשכ"חלוין, יצחק מאיר הכהןהבה נחזור למקור מחצבתנו
טבריהתשע"הגתי, יזהרהביננו

בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צביהבינני ואחיה - בראשית
תשע"טאנגלדר, יעקב בן שלמה הכהןהבינני ואשיחה - 2 כר'

בני ברקתשע"וישיבת ברכת אפרים איגוד הבוגריםהבית הגדול
ירושליםתשמ"זזכאי, אהרןהבית היהודי - 2 כר'

תל אביבתש"מקורמן, אברהםהבריאה והמבול
נתניהתשע"הבוים, יחיאלהגאון הקדוש מגוטא

פירטתק"אהגדה של פסחהגדה של פסח  <פקסמיליות של הגדות ישנות> - 10 כר



ירושליםחש"דהכט,הגדה של פסח  <עבדי השם>
ירושליםתשע"זאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןהגדה של פסח <רשפי אש>

חיפהתש"עאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובהגדה של פסח <מגיד דבריו ליעקב>
מודיעין עיליתתשע"טאלטשולר, זאב וואלף בן דוב ברהגדה של פסח <שפת הים - מהדורה חדשה>

קליוולנדתשנ"דאליהו בן שלמה זלמן [הגר"א]הגדה של פסח <פירוש הגר"א - ליקוטי דודאים>
ירושליםתשנ"ואפשטיין, יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלויהגדה של פסח <ליל שמורים -מהדורה חדשה>

חולוןתשע"הדיין, משה בן יצחקהגדה של פסח <וידבר משה>
ירושליםתשע"טדיקמן, אברהם בן ברוךהגדה של פסח <ביד הראשונים>

בולניאשהגדה של פסחהגדה של פסח <פקסמיליות של הגדות ישנות> - הגדה מתוך מחזור רומא
ירושליםתשמ"טהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלוי - הורוויץ, שמואל שמעלקא בן צבי הירשהגדה של פסח <דברי הלוים>

לבובתרכ"אהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויהגדה של פסח <ע"פ מבעל הפלאה>
בני ברקתשע"חהכהן, אליהוהגדה של פסח <פתח אליהו>

נתיבותחש"דהכהן, כאלפון משההגדה של פסח <ויגד משה>
חמ"דתשע"טהרשטיק, אליעזר זעיראהגדה של פסח <רגלי מבשר>

שדרותתשע"וחורי, צבי בן שמעוןהגדה של פסח <דומה דודי לצבי>
צפתתשע"טחזקיהו, נתנאל יהונתןהגדה של פסח <כי ישאלך>

ירושליםתשנ"דמרגלית, נתןהגדה של פסח <והגדת לבנך ביום ההוא>
ושינגטון Washingtonתר"עסילברסטון, גדליהו בן ישעיהו מאירהגדה של פסח <קרבן פסח>

בני ברקתשע"דפלס, משה מאיר בן חייםהגדה של פסח <בית אבא-ויגד משה>
לבובתר"סשיק, משה בן יוסףהגדה של פסח <מהר"ם שיק>
ירושליםתשס"בשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויהגדה של פסח <מגיד נפלא>
בני ברקתשס"בשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובהגדה של פסח <בני יששכר>

חמ"דתשע"טשפניר, אבידן משה בן בנימין זאבהגדה של פסח <משא המועד>
תל אביבחש"ד (מהדורה רביעיתשטיין, ישראל אברהם בן שלמה אהרן הכהןהגדה של פסח גדולי ישראל
דובליןתשל"ודובאוו, זלמן יוסף בן יצחקהגדה של פסח לאור ההלכה

חמ"דתשע"טארגון "שבילים"הגדה של פסח - שבילי ההגדה
חמ"דתשע"טהרשטיק, אליעזר זעירא בן מנחם שמואלהגדה של פסח - רגלי מבשר

ירושליםתשע"דטאוב, מנחם מנדל בן יצחק איזיק מקאליבהגדה של פסח - קול מנחם
ירושליםתשע"טכהנא שפירא, אברהם אלקנההגדה של פסח - היושבת בגנים

אשדודריינר, יוחנןהגדה של פסח - וטהר לבנו
בני ברקתשנ"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלהגהות שי"ח השדה על ספר אוצר המדרשים

קראקא,תרנ"חשווארץ, אריה בן יעקב חייםהגזרה השוה
קיידאן,תרצ"ב,יפה, משולם זלמן בן אליהו יששכר ברהגיון התלמוד

ירושליםתשע"טבוגץ', יהודה ליב בן יעקבהגיון לבי
מעלותתשע"גכהן, מאורהגיע זמן גאולתכם



,(שיקאגו)(תרצ"ט)הגשרהגשר
ירושליםתשע"גגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלהגשת המנחה
ירושלים Jerusalemתרע"טקובץ לתורה וחכמת ישראלהדביר - 3 כר'

אלעדתשע"טבעילום שםהדלקת נר חנוכה לבחורי ישיבות
לונדון Londonתשס"דוויס, יצחק יעקב בן יוסף יהודההדלקת נר חנוכה

ירושליםתשע"חסורוצקין, זלמן בן בן-ציוןהדעה והדבור <מהדורה חדשה> - 3 כר'
ירושליםתשע"טקאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתו"א)הדעה והדיבור - 46 כר'

ניו יורקתשנ"חהסתדרות הרבנים דאמריקאהדרום - 4 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםהדריכני בנתיב מצוותיך

חמ"דעובדיה, אליהוהדרך פנימה - הדבקות בה' דרך התורה
באר יעקבתשע"הבן פורת, יוסףהדרכה לבני תורה

חמ"דחש"דבעילום שםהדרכה מעשית לתקיעת שופר
ירושליםתשע"חיוסטמאן, פינחס מנחם אלעזר בן בנימין אליעזרהדרכות וצוואות שפתי צדיק

ירושלים Jeruasalemתשע"חוייסמן, ישראל אריה בן זידא יוסףהדרת ישראל - 3 כר'
ניו יורקתשע"אווניער, משההדרת פנים זקן - 3 כר'
ירושליםתשס"טמילר, מנשה יוסף בן שלמה הלויהדרת קדש - בראשית

אודסהתשע"טוולף, אברהםההגדה לעורך הסדר
ירושליםתרפ"וההד. ירושלים.ההד - 17 כר'

תל אביב,תרצ"האפשטיין, משה בן בצלאל יעקבההיגיאנה והבריאות של האשה העבריה על פי מסקנות המדע האחרונות
וארשאתרע"אהרשברג, אברהם שמואלההלבשה העברית הקדומה

ירושליםתשל"גוינגרטן, שמואל הכהןההפטרות של פרשת אחרי ופרשת קדושים - ב
חמ"דתשמ"באריאל, ישראלההר הטוב הזה והלבנון

ירושלים Jeruasalemתשע"חגליון בענייני השגחה וכשרותההשגחה - 8
לזכר רבי שלום הלל שטרןהוא היה אומר

חמ"דתש"פאדלשטיין, צבי יהודה בן יעקבהודאת צבי - בבא קמא, גיטין
מודיעין עיליתתשע"טאפללו, מאיר בן ברוךהוצאות שבת

לונדוןתשכ"זרפאפורט, אברהםהוצאת בית דין צדק לונדון והמדינה - כג
קובץ זכרוןהזורעים בדמעה

מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משההזיו לך
רעננהתשס"חלרנר, שפרההזיידע - רבי אפרים שמואל פפרמן

ירושליםתשע"הסעדה, יגאלהחושן והמשפט - 5 כר'
ירושליםתשמ"אאילני, צבי - זיכל, מאירהחינוך בקהילות המזרח

בית אלתשנ"באבינר, שלמההחינוך הטבעי
ירושליםתשכ"אאליאב, מרדכיהחינוך היהודי בגרמניה בימי ההשכלה והאמנציפציה

ניו יורקתשע"חחדקוב, חיים מרדכי אייזיקהחינוך והמחנך



ירושליםתשל"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - זריצקי, דודהחפץ חיים על הסידור
ירושלים - ניו יורקתשע"הפונט, אברהם שמואל בן צבי אלימלךהחשן הבהיר - חושן משפט שלא - שלט

כפר חב"דתשס"הגינזבורג, יצחק בן שמשוןהטבע היהודי
ירושליםתשע"חמכון טור ובית יוסף המבוארהטור המבואר - חנוכה

בני ברקתשע"הויטמן, פנחס דניאל בן יעקבהטיפול בתינוקות
ירושליםתשע"דארגון נפשנוהיא תתהלל

חמ"דתשע"חארגון לראות טובהיה עם פיפיות
קראקא,תרנ"ז,שפירא, דודהיהודים בצרפת ודברי ימיהם

ווילנא,תרכ"ז,הרכבי, אברהם אליהו בן יעקבהיהודים ושפת הסלאווים
לודתש"סורבין, משההיהודים עם נשק בידיהם

חמ"דחש"דארגון נפשנוהיהלום שבסתר
ירושליםתשע"דסעדה, יגאלהיורה והדעה - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"טבראנדסדארפער, משה בן מאירהיכל הוראה - ה
ירושליםתשע"טורטהימר, הלל בן אברהם יהודההיכל ושערים

בני ברקתשע"טמרכז התורה - רשת הכוללים דחסידי מכנובקא בעלזאהיכלא דאורייתא
ירושליםתשע"גדגגה, דודהיכלי דעה

הישיבה בית היוצר
בית שמשתשע"טכרמל, אברהם מרדכיהיתר עיסקא החדש - ב
בני ברקתשע"טקליין, משה יעקבהכוזרי של זמננו - 2 כר'

ניו יורקתשי"גשטרנהל, יצחק בן דוד (עורך)הכוכב (ארה"ב) - שנה ב חוברת א
מודיעין עיליתתש"עחטיבי, אופירהכל נשמע

ירושליםתשמ"גלקט מאמריםהכנוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש
ירושליםתשס"באדרעי, עמרם בן אליהוהכשר כלים

פראנקפורט אם מיין,[תר"ם]מקלנבורג, יעקב צבי בן גמליאלהכתב והקבלה - ב
ירושליםתשע"היעקבוביץ, צבי בן חיים יוסףהלולי צבי - 3 כר'

תל אביבתשנ"ובטאון המועצה הדתית תל אביב יפוהליכות <סדרה חדשה> - 3
ירושליםתשע"זפישר, ישראל יעקב בן אהרןהליכות אבן ישראל - שבת א

ירושלים Jeruasalemחש"דרקוב, יוסףהליכות הוריות
אשדודתשע"זגייגר, יחזקאלהליכות הישועות משה - ג

ירושלים Jeruasalemתשע"טסמג'ה, ארי אברהםהליכות השולחן ערוך החמישי - ב
חמ"דתשע"דבעילום שםהליכות חייו והנהגותיו של ר' ראובן קרלנשטיין

ניו יורקתשע"וגרונר, דוד יהודה - גלדצלר, דודהליכות חיים - רבינו הקדוש מריבניץ
חמ"דתשע"חיוניוב, יוסף בן אביגדורהליכות יוסף

ירושלים Jeruasalemחש"דרקוב, יוסףהליכות מנחות (מזוזה ותפילין)
ירושלים Jeruasalemחש"דרקוב, יוסףהליכות מנחות (ציצית)



ירושליםתשמ"חהמכון לחקר החקלאות ע"פ התורההליכות שדה - 8 כר'
תל אביב Tel Avivתשמ"דהליכותהליכות - 100

ירושליםתשע"טיוסף, דוד בן עובדיההלכה ברורה - טז
ירושלים Jeruasalemתשל"דמכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכההלכה ומעשה - 4
כפר חב"דתשע"חלינק, משההלכה למעשה - א

תל אביב Tel Avivתשכ"טברמאן, יעקב בן יחזקאל מאירהלכה לעם
לודתשע"טמלאכי, יצחק בן צביהלכה מנהג ומסורת

ירושליםתשע"חמכון הרי פישלהלכה פסוקה - חו"מ קעו-קפח
חמ"דחש"דבר דע, יצחקהלכות אבלות

ירושלים Jeruasalemתשע"אווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסהלכות איסור והיתר
ירושליםתשע"טמני, אליהו בן סלימאןהלכות ברכות, הלכות פסח, ברכות בחשבון, המעשר והעושר

אור עציוןאביאור, יוסףהלכות גרים בנישואי תערובת
ירושליםתשע"חקורח, שלמה - צדוק, אוריאלהלכות והליכות הימים הנוראים

ירושליםתשע"טקורח, שלמה - צדוק, אוריאלהלכות והליכות חג הסוכות
מודיעין עיליתתשע"טזיכרמן, ישראל שמעוןהלכות ומנהגים לחג השבועות שחל להיות ביום א

ירושליםתשע"טקארפ, משה מרדכיהלכות יום ביום - תפילה ב
ירושליםתשל"גרקובר, נחום (עורך)הלכות יום העצמאות ויום ירושלים
ירושליםתשכ"דבזק, יעקבהלכות מיסים במקורות העבריים

ביתר עיליתתשע"חפלבני, משההלכות מתנות כהונה זרוע לחיים וקיבה
אופקיםחש"דהלר, אברהם יחיאל הכהןהלכות עשיית עירוב חצרות ובדיקת המחיצות - הקצר

ירושליםתשנ"וטננבוים, יעקבהלכות פסח לחולה
ירושליםתשס"טחאגיז, ישראל יעקב בן שמואלהלכות קטנות - הלכה רווחת <מהדורת זכרון אהרן>

חמ"דחש"דבעילום שםהלכות קריעה על המקדש
ירושליםתשע"ובן חיים, אברהם בן דודהלכות קריעה

נתיבותתשע"גכהן, בנציון בן שמעוןהלכות ראש חודש ותעניות
הר ברכהתשע"חדהן, אסףהלכות שבת - סיכום סימני הבקיאות

נריהתשע"טציון, מרדכיהלכות שטריימל
בני ברקתשע"טשרייבר, דוד אריה לייב בן פינחסהלכות שכיחות לנופשים
בני ברקתשע"גמכון תורת הקרבנותהלכתא למשיחא - 2 כר'

ניו יורקתשכ"דפולק, פנחס שלום משה חייםהלל וזמרה - על הגדת פסח
ירושלים Jeruasalemחש"דמוסדות אור החייםהמאור שבתורה - ד

ניו יורקתשכ"בירחון תורני , אמסעל, מאיר (עורך)המאור - 28 כר'
תל אביבתשע"אשמעונוב, נהוראי בן יוסף הלויהמאיר לארץ - 2 כר'
תוניסחש"דביתאן, חייםהמאיר לחיים - 4 כר'

חמ"דתשע"טחאג'יאן, מיכאל בן מרדכיהמאיר לפרשה



ווארשא,תרל"א,כרצונעליון, יהודה משה בן שרגא פייבושהמבאר
,ירושלים)הקד' תשי"טמרכז החינוך העצמאי בישראלהמבחן הארצי בגמרא

ירושלים Jeruasalemתשע"חהמוסף התורני של עתון המבשרהמבשר תורני - 41 כר'
ניו יורקתש"פמכון המדריך להוראההמדריך להוראה - ד

רכסיםתשע"הבוכריס, אשרהמדריך ליולדת לאבי הבן המוהל
בני ברקתשל"במוסדות צאנז בני ברקהמדרש והמעשה - 1

,(נס-ציונה)תש"ךבארי, ישראל בן שמואל זאב הלויהמדרש כהלכה
פולטובהתר"עעתון אורתודוכסיהמודיע - 12 כר'

חמ"דתשע"טראובן, אהרןהמחדש בטובו
ירושליםתשע"זהירש, שי הכהן (מלקט)המחזיר שכינתו לציון - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"דמרמורשטיין, אלטר אליהו בן אהרן צביהמינים המהודרים
בני ברקתש"פקליין, משה יעקבהמכשיל את חברו
אמסטרדם,תרל"חרולר, יצחק אייזיק בן משולם אליעזרהמלחמה והמצור

תל אביב,תש"זסדן, דוב בן חיים צבי הכהןהמנגן המופלא
ירושליםתשנ"אהרטום, מנחםהמנהג האיטלקי בירושלים עיה"ק

יצהרתשס"גשפירא, נעם - פלאי, יוסףהמסורת על מקום המקדש - תדפיס
ירושלים Jerusalemתשכ"גבטאון בני הישיבות יוצאי תימןהמסילה - ו

ניו יורקת"ש - תש"בועד הרבנים דניו יארק רבתיהמסילה - 7 כר'
אשדודפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםהמסע אל האושר

ירושליםתשע"ושוורץ, יואל בן אהרןהמסר שיש ללמוד ממהומות הר הבית
שעלביםתשע"טהמעיןהמעין - 5 כר'

ירושלים Jeruasalemחש"דאטלס, אברהם (עורך)המצוה המבוארת - 10 כר'
ניו יורקתשנ"ומכון באר התורההמקבץ - ד

חמ"דתשע"טגליונותהמקורבים - תשע"ט
ניו יורקתשע"טסימקאוויטש, יצחק מאיר בן שמואל אברהםהמקצוע - א

ירושליםתש"מרבינוביץ, חיים דב בן שרגא פייטלהמרד של מארדי
ירושליםחש"דהמרכז לטהרת המשפחההמשפחה בישראל
בני ברקחש"דקובץ מאמריםהמשפחה בישראל
ניו יורקתש"גמתיבתא תורה ודעתהמתיבתא - 6 כר'

תל אביבתש"וקובץהנאמן - 4 כר'
כפר חב"דתשנ"הישראלי, יואבהנדר מסיביר למירון

ירושליםתשס"דגרינברג, שמואל בן שלמההנהגות ואורחות חיים
חולוןתשע"חרבי, חייםהנהגות - 4 כר'

ירושליםתשכ"ולוין, יצחק מאירהנוער והחנוך
חמ"דחש"דבני הישיבותהנותן ליעף כח



ירושליםתשל"חבית החולים שערי צדקהנחית הלכתיות לצוות הסיעודי
מודעין עליתחש"דהופמן, יוסף בן שלמה צדוקהנחמדים מזהב - ביצה

ירושליםתשע"טקנובליך, שלמה זלמן בן חיים אלתרהנחמדים מזהב
חמ"דחש"דמינץ, גיא צביהניגון של הצדיק

חמ"דחש"דבעילום שםהסגולה - במעלת תוספת שבת
חמ"דתשע"טבלודשטראק, ישראלהסוגיא להלכה - הלכות לולב

ניו יורקתשמ"גקובץ תורני ישיבת חתן סופרהסופר - 8 כר'
חמ"דחש"דלוי, קוביהסינון הסופי

ירושליםתקמ"גהסכמה. ירושלים. תרמ"ג.הסכמת בעלי הועד בענין ישוב הארץ
קובץ הספדים לזכרו של רבי יחזקאל ברטלרהספדו של חכם

בני ברקתשכ"טבעילום שםהספר הלבן
בטאון העדה החרדיתהעדה - הוספה לגליון ערב שבועות תשס"ד

ניו יורקתשע"דהעילוי דיום ז"ך
ירושליםתשע"טאברהם, דודהעיר ממזרח - 5 כר'

ביתר עיליתלוי, אברהם אלחנןהעם הנבחר
חמ"דתשע"טהררי, דורוןהעמדת להררי עוז

ירושליםתשד"הקובץ תורניהעמק - 2 כר'
מאריסטאוןתשע"חקובץהערות התמימים ואנ"ש - 5 כר'

בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסהערות וביאורים בספר מוצל מאש
מודיעין עיליתתש"פחסידים, ברוך - מאור, אברהם נריההערות וביאורים - שבועות פרקים ה-ו

בית שמשתשע"טגרינהויז, בן ציון רפאלהערות והארות בעניני אפית מצות
בודאפעסטתרפ"גמאהרשען, יצחקהערות והארות בפירוש הרמב"ן על התורה

בני ברקתשס"בשטיבל, מנחם פנחסהערות וחידושים במסכת ב"ק
בני ברקתשס"בשטיבל, מנחם פנחסהערות וחידושים במסכת גיטין

בני ברקתשע"חטויב, ישראל בן יחזקאל צביהערות וחידושים - 2 כר'
ירושליםתשע"טאזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיההערות לשו"ע חו"מ מאת מרן החיד"א

ירושליםתשע"טברטמן, אברהם שלום בן שמעון מנחם מנדלהערות על הקהילות יעקב - ברכות
בני ברקחש"דחנסוב, דן בן ראובןהערות על קונטרס אחרון של שו"ע הרב - הלכות תלמוד תורה

בית אלתשע"טחיימוביץ, טל אפרים בן משה דודהפיוט בר יוחאי
לונדון,תש"נישיבת רבי חיים עוזר לונדוןהפך בה דכולה בה - א

ירושליםתשע"גיוסף בן יעקב הלויהפלאות נדרים <מהדורה חדשה>
תל אביב,תרצ"זמיוחס, יוסף בן רחמים נתןהפלחים

חמ"דחש"דבעילום שםהפצות וחיזוקים
ניו יורקתשנ"ההפרדסהפרדס - 33 כר'

שדרותחש"דחורי, צבי בן שמעוןהצדיקים חיים



ירושליםתשל"גקובץהצופה לחכמת ישראל - מפתח
חמ"דתש"פהועד להצלת בית החיים של רביז"להצלת בית החיים של רביז"ל

ירושליםתשל"במכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכההצעות לקבלת מידע רפואי בשבת
ירושליםתשע"הקובץ גליונותהקבצו - 5 כר'

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןהקדמה לספר ויואל משה החדש
בני ברקמכון מפיקים נגההקדמת הזהר עם שינוי נוסחאות

ירושליםתשס"טאלעזר בן יהודה מגרמיזאהקדמת הרוקח
אלעדחש"דצברי, יוסף בן דודהקדמת ספר מסילת ישרים ע"פ סלו המסילה

כפר חב"דתשמ"אטייכטל, חיים מנחםהקהל
חמ"דתשע"טליפשיץ, יעקבהקול קול יעקב

חמ"דחש"דבעילום שםהקריאה והקדושה
ירושליםתשע"חעמדין, יעקב ישראל בן צביהקשורים ליעקב <זכרון אהרן>
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןהקשר שבין עם ישראל למצרים

מודיעין עיליתתשע"טפינקל, אריה ליב בן חיים זאבהר יראה - אלול, ימים נוראים
פרלמן, נחמיההר עיבל הר השמחה

ניו יורקתש"פרייכמאן, צבי בן אליהוהר צבי
ניו יורקתשכ"גקוסובר, מרדכיהרב יהודה אבידע ז"ל

ירושליםתשנ"זאלעזר, יעקבהרב יעקב מאיר הראשון לציון
חדש18תשס"חבית ההוראה תל אביבהרב על הקו

ירושליםתשמ"חהמבורגר, חיים - ריבלין, בנימיןהרב ר' משה סגל נאוועמעסטע המבורגר
כפר חב"דתשנ"במערכת ופרצתהרבי מליובאוויטש

בני ברקתשס"האורטנר, נתן יהודה בן אלטר משה שמואלהרבי ר' צבי אלימלך מדינוב - 3 כר'
ניו יורקתשע"טרובין, ישראל אליעזרהרהורי תורה

ירושליםתשל"האלעזר, יעקבהרובע היהודי בירושלים העתיקה
ירושליםתשע"חאבן-זבארה, יוסף בן מאיר - דישון, יהודיתהרופא והשד -מהדורה מדעית של ספר שעשועים

ירושליםתשכ"זחבצלת, מאירהרמב"ם והגאונים
מעלה אדומיםתשס"הלזכר יהודה בן יוסףהרעה בשושנים - עיונים במגילת שיר השירים

חיפהתשנ"בפרקש,יצחק שלמה - רוזנברג, ברוךהשולח סבלונות
חמ"דתש"פבעילום שםהשיבה שופטינו כבראשונה

גבעת שמואלחש"דמשפחת טויטו (עורכים)השיר והפיוט
ירושליםתשנ"וירחון לדברי תורה ומוסרהשכל - 2 כר'
חמ"דתשע"חתורג'מן, מאור מאירהשלחן הבהיר

חמ"דתשע"טקרישבסקי, שלמההשמחה בתפארתה
ישראלתשע"זשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקהשמעת כלאים - 2 כר'

בני ברקתשנ"חזילברברג, יעקב יהודההשפה האלוקית



רחובותתשס"דפולצ'ק, שלמההשקפת המקרא
ירושלם,,תרס"ז]מקלנבורג, יעקב צבי בן גמליאלהשתפכות הנפש

קרית נטפיםתשע"הדורי, זכריההתאחדות התימנים בארץ ישראל
חמ"דתשע"ולוי, קוביהתהום
ירושלים Jeruasalemתשע"טשולביץ, חייםהתודה

חמ"דתשע"טהתוועדות יב-יג תמוז תשע"טהתוועדות יב-יג תמוז תשע"ט
ירושלים Jerusalemתרע"גכהנא-שפירא, צבי הירש אשר בן שמואל יהודה הכהןהתורה והמצוה לריצב"א

תל אביב,תש"יוולף, יוסף אברהם בן פינחסהתורה והעם
התלמוד הירושלמי

כפר חבדתשס"אהתמיםהתמים מוסף בית משיח - 47 כר'
חמ"דחש"דרוזנשטיין, אברהם משההתנאים ומשנתם - תקופת הבית (תוספת למהדורה הראשונה

ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןהתפילה ומשמעות הזמן ביהדות
תל אביב-יפו,תשי"גברקוביץ, חיים בן יצחק גרשוןהתפתחות האנושות לפי מושגי התנ"ך

חמ"דתשע"וכהן, איתיהתקנות והסכמות ומנהגים
בני ברקתשע"טדינר, מיכאל שלום בן יהודה אריה הלויואחד תרגום

חמ"דתשע"וישראל, אברהםואין למו מכשול - 4 כר'
ניו יורקתשס"זקאהן, דוד בן צבי משהואם תאמר - 4 כר'

חמ"דחש"דתיקונים. שובבי"םואני תפילה
בית שמשתשע"במכון אם בישראלואת צנועים חכמה

ניו יורקתשס"חרוזמן, יונתן הלויובחקתיהם לא תלכו
חש"דתשע"טבעילום שםובחרת בחיים
בני ברקתשע"הסיטיון, אליהוובחרת בחיים

בני ברקתשע"הכהן, אהרן בן משה ישעיהוובראשי חדשיכם
הר ברכהתשע"חהוטרר, בועזובשנה השביעית

תל אביבתשע"בדניאלי, בועז מרדכיודברת בם
ירושליםתשס"דטרופ, אביעד - טוקר, אליעזר חייםודברת בם - 2 כר'

חמ"דתשע"ומוסקוביץ, ברוךודברת בם - ב
חברוןתשע"זמרזל, ברוךודברת בם

ירושליםתשע"חגרוסמן, אהרן יהודה בן אברהם משה הלויודרשת וחקרת - 2 כר'
קרית ספרתשע"וגולדשמיט, יוסף שלמה בן פסח מאירוהאר עינינו
בני ברקהרשקוביץ, משה  בן יונה זאבוהב בסופה

ירושליםתשע"ומדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןוהזהיר - 2 כר'
חמ"דחש"דפרנק, עקיבא בן יעקב הלויוהיה העקב למישור
ירושליםתשס"האבידן, משה בן ציוןוהיה עקב תשמעון

בני ברקתשע"הלזכר מרת לאה צ'ולקוהיו הדברים האלה



ירושליםתש"סישיבת נזר התורהוהיו לאחדים - א
לייקוודתשע"חגרינבוים, נתןוהייתם קדושים (הלכות תולעים)

ירושליםתשע"חבטיסט שמואלוהלא קצץ
ירושליםתשע"זדגן, איתמר (עורך)והנה רבקה יוצאת

מונסיתשע"זכהן, יואל בן חיים צביוהניף הכהן
ירושליםתשע"טחמצי, חיים יהושע אלעזר בן יוסף הכהןוהשיב הכהן <אהבת שלום>

אוריאל בן עקיבאווי העמודים
ירושלים Jeruasalemתשע"זטלבי, חייםוזאת התורה

חמ"דתשע"הירחוןוזאת התורה - 2 כר'
וינה,תרפ"ובלוי, יהודה אריה בן משהוזאת ליהודה
ירושליםתשע"זויסנשטרן, יהודה אריהוזאת ליהודה
תל-אביב,תרצ"זלאנדא, יהודה ליב בן משה יששכרוזאת ליהודה

בני ברקתשע"חרושגולד, ברוך בנימין בן משה יצחקוזבחת כאשר ציויתך
פתח תקוהתשע"טברוק, דב בן דודוחי אחיך
בני ברקתשע"זבעילום שםוחי בהם

ירושליםתשע"בקבלן, אליהו בן רחמיםויאמר אליהו
ירושליםתש"פמוסקוב, דוד משה בן אפריםויברך דוד - עירובין, ברכות, אהלות

ירושלים Jeruasalemתש"פקובץ תורניויברך יהודה - ז
ירושליםתשמ"בשתיאת, עזראויברך עזרא

ניו יורקתשע"גכ"ץ, משה יהודהויגד משה - אבות
ירושליםתשע"זקבלן, אליהו בן רחמיםויגש אליהו
שעדלעץ,תרפ"ז,אפלבוים, יוסף בן צבי יהודה הלויוידבר יוסף

חולוןתשע"זדיין, משה בן יצחקוידבר משה - אלול תשרי
בני ברקתשע"דפלס, משה מאיר בן חייםוידבר משה

ורשה Warsawתרפ"ז-תרפ"חרבינוביץ, משה יחיאל אלימלך בן נתן דודוידבר משה - מועדים א
חמ"דניו יורקגרינפלד, משה חנוךויהי בנסוע

ניו יורקתש"פועד שבעים שנהויהי בשבעים שנה
תשע"זמכון מאד נעלהויהי ידיו אמונה
חמ"דתשע"טסדן, אליויהי ידיו אמונה

קופרמן, יצחק יואל בן אברהם שמחהויואל יצחק - במדבר
אנטוורפןתשע"זטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפא - וויינבערגער, מאירויואל משה עם ביאור כי טוב

חולוןתשנ"זדיין, אברהם בן ישעיהויוסף אברהם <מהדורה חדשה>
בת יםתשע"דלוטינגר, גיא אלקנהויזבח אלקנה - 5 כר'

חמ"דתשע"גחן, עובדיה (כתיבה)ויחד לבבנו באמונתך - רבי משה לוי
תל אביב,ת"ש,ברוידס, יצחק בן מנחם מאירוילנה הציונית ועסקניה



חמ"דתשע"זפוזן, רפאל בנימיןוימצא כתוב
ירושליםתשע"הקובץ תורניויעודם - 18 כר'

תשע"גהכהן, אדירויען הכהן - 2 כר'
ניו יורקתשע"חגרינוואלד, יוסף בן יעקב יחזקיהוויען יוסף - יורה דעה ג

תל אביבתשע"ואלנתנוב, יוסף בן אליהוויקבוץ יוסף
ירושליםתשמ"הווייס, משהויקהל משה

בני ברקתשע"זטקליין, משה שאולויקהל משה - ה
באר יעקבתשנ"זעטיה, עזרא בן פנחסויקם עזרא - יחוד

תשע"טאנגלדר, יעקב בן שלמה הכהןויקרא בהם שמי - יבמות, חנוכה
בני ברקתשע"טפלק, יעקב יהודה בן מאירוירא יעקב - שמיני, תזריע, מצורע

ירושלים Jeruasalemתשע"זפריד, משה בן עמרםוישמע משה - 2 כר'
ירושליםתשע"זשפיגל, יעקב שמואל (עורך)וישמע קולי  <אהבת שלום>
כפר חב"דתשס"חגינזבורג, יצחק בן שמשוןוכמטמונים תחפשנה - 2 כר'

לוצקי, משהוכתב משה
חמ"דחש"דואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלוי (עליו) - גרוסברד, בנימיןולא בעל שבט הלוי בלבד

ניו יורקתשע"דכץ, אשר אנשיל - כץ, משה יהודהולאשר אמר, ויגד משה - 3 כר'
ירושליםתשע"אבן ארויה, רפאל בן יעקבומדותי פעולתם

כפר חב"דתשס"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןוממנה יוושע
חמ"דתשע"זמכון מורא מקדשומקדשי תיראו - 5 כר'

בני ברקתשע"טדויטש, אברהם ישעיהו בן יעקב פרץומתוקים מדבש
ניו יורקתשע"הישיבת תורה ויראה ובית רחל דרבינו יואלונבנתה עיר

חמ"דתשע"טונשמע פתגם - פורים
חמ"דחש"דונשמרתםונשמרתם

חמ"דתשע"טפירסאן, חיים בן ציוןועבדי דוד -תדפיס
ראשון לציוןתשס"דספר זכרון לרבי אברהם ישעיהו ברמןועלה האיש

ירושליםתשע"טחמצי, חיים יהושע אלעזר בן יוסף הכהןוערך הכהן  <אהבת שלום>
חולוןתשע"חבעילום שםועתה כתבו לכם - הלכות שבת ויום טוב

עפולהתש"סדוד, שמואלופרוס עליה סוכת שלומך
בני ברקחש"דרוזנברג, שריאל בן יצחק יעקבוקראת לשבת עונג - מי שלא קידש בלילה

בני ברקחש"דרוט, זאבורפא ירפא
ישראלתשע"וקדוש, ציון בן דודושכנתי בתוכם

בני ברקחש"דארלנגר, שושמואל בקראי שמו
ניו יורקתשע"זועד חיילי בית דודושמחת בחגך - חג הסוכות ה

חמ"דתשע"חראובן, יהושע שיושמחת בחייך
בני ברקתשע"טסלושץ, מרדכי אליהו בן חיים משה אהרןושמרו - ג



נתניהתשע"חגולדשטיין, חיים בן פנחסושננתם לבניך
ביתר עיליתתשע"בליקוטושננתם לבניך

ירושליםתשמ"הקדרי, יהודהושננתם לבניך - 3 כר'
ביתר עיליתתשע"טרענן, יעקב בן יואל הלויותחי רוח יעקב

בני ברקתשס"חקראם, ירחמיאלותלמודו בידו - 8 כר'
בני ברקתשע"דגולדשמיט, פינחס בן פסח מאירזאת התרומה
,ירושלים),תשי"א]גינסברג, גרשון בן חיים יונהזאת עשו וחיו

ירושלים Jerusalemתר"עאויערבאך, יעקב בן אהרן יהודה ליבזבח תודה
בני ברקתשע"טשפירא, אליהו ירוחםזבחי איש

ניו יורקתשע"חווייספעלד, יששכר זאבזה דודי
ירושליםתשע"דלוי, אברהםזה השער לה' - הלכות מזוזה

מעלותתש"עויצמן, יהושע טוביה בן אברהם יעקבזהב הארץ
ירושליםתשע"אענבל, יעקב בן צביזהב ולבונה - ה (קשירה בשבת)
ניו יורקתשע"חאייכנשטיין, יצחק אייזיק מנחם בן שלמה יעקבזהר <פירוש זהר בהיר> - 2 כר'

שלוניקיתק"אמולכו, יוסף בן אברהםזובח תודה
תשע"חהכהן, אדירזוהר הרקיע

בני ברקתשע"טוויס, פנחס זליג בן זאב יהודהזיו אבות - אבות פרק ב
ניו יורקתשע"זווייספעלד, יששכר זאבזיו החכמה
ביתר עיליתהגר, זאב וולףזיו קידושין

בני ברקתשס"בחלמיש, יצחק בן ישעיהוזיווג משמים
ירושליםתשע"ארוזנווסר, משה יהודה בן צבי דבזכור ברית

ירושליםתשכ"הלזכר יעקב יובלזכור זאת ליעקב
חדרהתשע"טשניאור, יעקב בן אברהםזכור לאברהם - 2 כר'

אלעדתשס"חבצלאל, משה אריאלזכור לדוד - תורה ומועדים
בני ברקתשס"האייזנבך, חנניה יוסףזכור למרים
לזכר רבי אהרן ועקניןזכות לאהרן

בני ברקתשע"זאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהזכותא דיעקב
ירושלים,תש"ב-תש"ךכהנא, יצחק מרדכי בן ברוך ישעיהזכר לחיים

שטמר, שלוםזכר צדיק לברכה
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןזכרו לעולם בריתו

ירושליםשנ"גדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלזכרו תורת משה <מהדורה חדשה>
ווילנא,,[תר"ד]דאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלזכרו תורת משה - 2 כר'

טורנטותשע"אקובץ זכרון ע"ש ר' אליהו משה גראסזכרון אליהו משה
תשע"בישיבת בין הזמנים פקודת אלעזרזכרון אלעזר

טורנטוחש"דקובץ חידושי תורה לזכר הרב ברוך נוסבויםזכרון ברוך



חמ"דתשס"בקובץ זכרוןזכרון ברוריה
ווארשא,,[תרכ"ט]הורוויץ, יעקב יצחק בן אברהם אליעזר הלויזכרון זאת - <מהדו"ר>

ניו יורקתשע"טוויילר, יעקב בן יוסףזכרון יעקב
ירושליםתשס"חכולל אברכים זכרון יעקבזכרון יעקב

בני ברקתשע"טדרחי, זכריה דוד בן יעקבזכרון יצחק - ד
חמ"דחש"דבעילום שםזכרון לידיה

בני ברקתשע"אפלק, יעקב יהודה בן מאירזכרון מאיר - ב
חמ"דחכהן, מ.זכרון מנחם מאיר (ב)

טורנטותשס"זקובץ זכרון ע"ש הבח' נתנאל לויןזכרון נתנאל
תל אביבתשע"גכולל זכרון צבי שע"י ישיבת שערי תורהזכרון צבי - 6 כר'

בני ברקתשע"טברזם, שאולזכרון שאול - 2 כר'
ירושלים Jerusalemתשע"אקליין, שלמה זלמן בן אלעזר - קליין, אלעזר בן שלמה זלמןזכרון שלמה - כיבוד אב
ירושלים Jerusalemתשס"דקליין, שלמה זלמן בן אלעזר - לנדאו, יעקב ישראלזכרון שלמה, אבני זכרון

לזכר הבחור שמואל מאיר הלוי זיסקינדזכרון שמואל
פרידמן, שבתי יונהזכרונות רבי יצחק מנחם מנדל ליס

ירושליםתשס"חשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויזמירות המבוארות לשבת
ירושליםתשע"טבעילום שםזמירות ישראל

נתניהתשע"טדויטש, משה בן מאירזמירות לשבת ויום טוב <אמרי משה>
בני ברקתשע"טזלצמן, שלמהזמירות לשבת קודש - קאברין

בני ברקתשנ"זקולדצקי, יצחק בן שכנאזמירות לשבת - קונטרס שלחן גבוה
אשדודתשס"זצינץ, אריה ליב בן משהזמירות שבת <פניני מהרא"ל>

חמ"דתשע"טטייכטהאל, ישכר שלמהזמירות שבת - משנה שכיר
ירושליםתש"פבורשטיין, דוד יהודה בן שלמהזמנים כהלכתם - 2 כר'

רוזנברג, חייםזקן גרשון
ירושלים Jeruasalemתשע"טצמח, יעקב בן חייםזר זהב <מהדורת זכרון אהרן>

ירושליםחש"דהלר, אברהם נוח בן משה אהרן הלויזריזותא דאברהם <מהדורה חדשה>
ניו יורקתשנ"דמרכז הכוללים דשיכון סקוויראזרע יעקב - 2 כר'

חמ"דחש"דנחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלזרע שמשון - מאמרים עם פירוש פרי שמשון
מודיעין עיליתחש"דבעילום שםזרעא חייא וקיימא

ירושליםתשע"בכולל בוני ירושליםחבורות במסכת ברכות
חמ"דחש"דבעילום שםחביבות הצניעות
שומריהתש"פאפשטיין, יעקב בן חייםחבל נחלתו - כב

ירושליםתשע"דקרליבך, מרדכי בן משהחבצלת השרון - 2 כר'
ירושליםתשע"חאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןחג האסיף
לונדוןתשי"דשפטמן, יהושעחג הפסח



קרית ספרתשע"טטאובה, יונה בן שמואל ברוך בענדיטחגוי הסלע - חמשה חומשי תורה
פרוש, משה צביחד וחלק - 4 כר'

ניו יורקתשע"חכולל חמדת ישראלחדוותא דשמעתתא זכרון שמואל - עירובין
קושטאנדינה,,תע"א]ניסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)חדושי הרב רבנו נסים (חידושי הר"ן לגיטין)

ניו יארק,תרס"דאליעזר יואל בן חיים שלמה זלמן הלויחדושי מהרא"י
חמ"דחש"דחש"מחדושים על התורה מתלמידי מרן החזו"א

ביתר עיליתתשע"והררי רפול, יוסף בן שלמהחדות המועדים - 2 כר'
ניו יורקתשע"טגרינברגר, שמואל בן יצחק אייזיקחדות השם - שלוש רגלים

גבעת זאבתשע"דהרטמן, חנוך דב בן יהושע דודחדרי דעת - 4 כר'
חמ"דתשע"טקובץחדש בקרבי - ד

ירושליםשטייף, יונתן בן צביחדשים גם ישנים - 2 כר'
ווילנא,תרי"א,אבן-בקודה, בחיי בן יוסףחובות הלבבות - 2 כר'

חמ"דתשע"טערבתםחוברת מבוא להלכות תחום שבת
ירושלים Jeruasalemתשע"חקוק, אברהם יצחק הכהן - כהן דודחוג הראי"ה - 2 כר'

אלעדתש"פעמית, שגיבחוויות בעבודת ה' בספר התניא
בית שמשתשע"חעמית, שגיבחוזה לך ברח - עמוס

מצפה רמוןתשע"חהורביץ, יוסףחוכי ישועות
ווארשה,תרפ"דשמלצשטיין, אברהם בן ישראל יצחק הלויחומת אש לציון

רבינוביץ, רפאל אלחנןחופה וקידושין כהלכתה, שמעתתא כהלכה, לקראת שבת
ירושליםתשע"זדודיאן, דניאלחופה וקידושין למעשה

בני ברקתשע"ושוב, שלמה בן נסיםחופת שלמה - בית שלמה
ירושליםחש"דהמכון לחקיקה הלכתיתחוקי ישראל - 2 כר'
ירושלם,תשי"ג-תשי"טבריזל, אלעזר בן דוד אריהחוקת ישראל - ב א

ברוקליןתשע"דבעילום שםחותם האבות - 3 כר'
ירושלם,תרצ"ה)ראגוזניצקי, נחום בן יצחק שמעוןחזון נחום

אשדודתשס"טחשין, אהרן זאבחזקת אהרן
לעמבערג,תקס"טניסים בן יעקב מקירואןחיבור יפה מהישועה

חמ"דתש"פקולדצקי, דודחידודי דוד
ירושליםתש"נשיק, משה בן יוסףחידושי אגדות מהר"ם שיק עמ"ס אבות

בני ברקתשע"טשמואל אליעזר בן יהודה הלוי (מהרש"א)חידושי אגדות מהרש"א השלם <לב אגדות> - ד
בני ברקקב, משה זעליג בן שלום גרשון דבחידושי אמרי משה

ירושליםטרופ, נפתליחידושי הגרנ"ט - נזיקין
בני ברקתשס"השפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובחידושי הלכות מבעל הבני יששכר

ליקוודתשע"טדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןחידושי המהריל"ד - מכות
בני ברקתשנ"גנסים בן ראובן גירונדי (ר"ן)חידושי הר"ן <הוצאת פרדס> - 15 כר'



ירושלים Jerusalemתשע"גזאב וולף בן שמואל הלויחידושי הרז"ה <זכרון אהרן> - 2 כר'
בית שמשתשע"טאלטר, יצחק מאיר בן ישראלחידושי הרי"מ <מהדורה חדשה> - אה"ע

תשכ"טהורביץ, יעקב יוסף בן שמואל אריהחידושי וכתבי הר"י הורביץ
לונדון,תשט"וסופר, משה בן שמואלחידושי חתם סופר - יורה דעה

חמ"דתשע"טי. א.חידושי כריתות
ווארשא,תרנ"א,וויינגארטן, משה צבי בן יעקבחידושי מהר"ם צבי

בני ברקתש"עאסאד, אהרן שמואל בן יהודהחידושי מהרא"ש אסאד - כתובות
ירושליםתשע"וקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - אוהב ציון, יצחק בן מרדכיחידושי מרן הגר"ח קניבסקי - 5 כר'

ניו יורקחמ"דגינזבורג, אפרים מרדכי בן אליעזרחידושי רבי אפרים מרדכי - עם הוספות ומכתבים
ירושליםתשע"גצוובנר, אברהם בן יהודה ליב שאגחידושי רבינו אברהם שאג - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"טרבינו אפרים מרגנשבורגחידושי רבינו אפרים - נדה
ירושליםתשע"טמאימראן, משה בן אברהםחידושי רבינו משה מאימראן - סוטה, הוריות   <אהבת שלום

פאריזתשס"דישיבת אבי עזריחידושי תורה על מסכת בבא בתרא
ירושליםתשי"חטייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב ליפאחידושי תורה שנשמעו מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מסאטמאר

טרוביץ, מרדכי דודחידושים וביאורים במסכת כתובות
תשע"זירושליםיעקב בן מאיר (רבינו תם)חידושים על התורה לרבינו תם ובית מדרשו

טשערנאוויץ,,תרכ"ד]דאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחיי אדם - ג
ירושליםתשכ"דחיי המוסרחיי המוסר - ג

שדרותתשע"חחורי, צבי בן שמעוןחיי הקיבוץ
בני ברקתשע"חהוניסברג, ישראלחיי ורפואת ישראל בשבת

חמ"דתשע"זאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהחיי יעקב
חיי ירושליםחיי ירושלים

Memel[תרמ"ב]אלק, יואל בן בנימין אהרןחיי כרמיה
בני ברקתשל"וקצבורג, דוד צביחיי עד

בני ברקתש"פבעילום שםחיי עולם <עץ חיים> ב
בני ברקתש"פבעילום שםחיי עולם <עץ חיים> ג
בני ברקתש"פבעילום שםחיי עולם <עץ חיים> ד

בני ברקתש"פבעילום שםחיי עולם <שער הכוונות, מועדים> ה
בני ברקתשע"חאסחייק, יחזקאלחיים בריאים כהלכה

ירושליםתשע"בזכאי, אהרןחיים של קידוש ה'
חייקין, אהוד מנחם צביחייקינים

ירושליםתשע"דיהודה ליב בן חנוך מפפרשהחינוך בית יהודא <מהדורת זכרון אהרן>
ירושליםנויבירט, יהושע ישעיה בן אהרןחינוך הבית למצות ודיני קטן

תל אביבתשד"משוורץ, חיים שלוםחינוך ילדים - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"טבוצ'קובסקי, יעקב צביחישבתי דרכי - ב



ליוורנו,,תר"י]ענתיבי, אברהם בן יצחקחכמה ומוסר
לייפציג,,[תרט"ז]-תרי"זדאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלחכמת אדם

ירושליםחש"דגרודזינסקי, אברהםחכמת המוסר
בני ברקתשע"גסולומונס, יהושע הרשל אברהם בן נחחכמת לב - סוכה

חמ"דתשע"זהס, מרדכי זאבחכמת נשים
ירושליםתשע"בטביב, שלמה בן יוסףחכמת שלמה

בת יםתשנ"חלוי, חגי - לוי, חברוןחלק הלוי - נשיאת כפיים
ישראלתשע"זשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקחלקנו עמהם

ביתר עיליתתשע"טאלקיים, אליהו יוחאיחלקת אליהו - 5 כר'
קרית ספרתשע"ארבינוביץ, חיים מנחם בן אלטר יהודה אריהחלקת חיים - ע"ז, חולין, נדה

ירושליםתשע"טפרידמן, חנוך אריה בן יוסףחלקת חנוך - מקוואות
ירושליםתשנ"זבעילום שםחמדה גנוזה
לייקוואודתשע"חהלפרין, חיים דוב משה בן שלוםחמדה גנוזה

לובלין,תרפ"א-תרפ"גסרברולוב, יוסףחמדת יוסף - ב
ירושליםתשע"חישיבת חיי משהחמדת ישראל - קידושין
בני ברקתשע"בדויטש, חיים בן נתן יהודהחמישה שיעורים - 5 כר'

ירושליםתשע"טגרינולד, שמואלחמישים שנה של תורה בישיבת איתרי
חמ"דתשע"טפרקוביץ, משה בן אברהםחמר משה

רדלהיים - ירושליםתר"ך -תש?לוונשטין, ליפמן הירש -  היידנהיים, בנימין וולף בן שמשוןחמשה חומשי תורה <עם תרגום אונקלוס מדויק ע"פ כ
לונדון - ישראלתשמ"זפוזן, משה אליעזרחמשה חומשי תורה <החלוקה על פי מסורת חז"ל>

ירושליםתשע"טשוורץ, יואל בן אהרןחנוכה, צום עשרה בטבת, ט"ו בשבט
נתיבותתשע"דכהן, בנציון בן שמעוןחנוכת הבית

בני ברקתשע"טישיבת פוניבז' לצעיריםחנוכת המזבח
ירושליםתרצ"טאלמאליח, יוסף בן עיושחסד ה'

חמ"דתשע"חקשתיאל, אליעזרחסד ואמת נפגשו - סדר אושפיזין
דימונהתשע"זיצחקי, אוריחסד לאברהם - שו"ת ב
ירושליםתשע"חסומפולינסקי, אברהם זאב בן דוד בונםחסד לאברהם - זרעים

כפר חב"דתשס"ח - תשע"חגינזבורג, יצחק בן שמשוןחסדי דוד הנאמנים - 12 כר'
ניו יורקתש"עקריגר, מרדכי אהרן בן זאבחסדי השם על התורה

ניו יורקתשע"דקריגר, מרדכי אהרן בן זאבחסדי השם על עין יעקב - 7 כר'
ירושליםתשע"וארלנגר, יצחק משה בן יוסףחסידות - כו (עבודת המידות ב)

ירושליםתשע"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - היימן, עופר שמאיחפץ חיים <שי"ח התמר>
כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - רוזלאר, יהונתן בנימין הלויחפץ חיים <עם הערות>
חמ"דתשע"טכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחפץ חיים <עקבי חיים>

תל אביבתרצ"בקורח, יחיא בן שלוםחפץ חיים <משכיל על נגינות, משכיל שיר ידידות>



ירושלים Jeruasalemתשע"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - היימן, עומר שמאיחפץ חיים עם ביאור שיח התמר
בני ברקתשע"ולחובר, דוד בן משהחציו לה' וחציו לכם

בני ברקתש"פרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןחצר אמונים - 3 כר'
ירושליםתשע"טהלברשטט, ישעיה בן יוסףחצרות ישע

בני ברקתשל"זהרשקוביץ, שמעון אהרןחק המוסר - 2 כר'
חמ"דתשע"חשטייגר, חיים מענדילחקל חיים - קב הישר

חמ"דתשע"טפרוש, חיים יצחקחקר ועיון - 24 כר'
כפר חב"דתשע"טגוראריה, אליהו יוחנן בן נתןחקרי הלכות - 2 כר'

בני ברקתש"פגרוס, מרדכי בן צדוקחרב פיפיות
חמ"דחש"דפאל, אליעזר דודחשב האפד - מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם

ירושליםתש"פכהן, שמואל בן יהודהחתן ותורה
כפר חב"דתשס"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןחתן עם הכלה

בני ברקתשס"בכהן, אהרן בן משה ישעיהוט"ו בשבט בהלכה
ירושלים Jeruasalemתשנ"זבית מדרש גבוה להלכה בהתישבותט"ו בשבט - הלכות ומנהגים

פתח תקוהתשנ"זקרא, יוסף חיים בן יצחק זליגטבח והכן <מהדורה חדשה>
בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהטבעת המלך

ירושליםתשע"חבעדני, דוד ישעיהו בן שמעוןטהרת הכלים - ה
ימודיעין עיליתתש"פאיבגי, ישראל מאיר בן עמרםטהרת ישראל

ירושלים Jeruasalemתשע"טאריאל, עזריה בן ישראלטהרת ישראל - א
בני ברקתש"עקובץ מאמריםטהרת מירון - הר המערות

ירושליםתשע"טרוטנברג, הללטוב הלל
גבעת זאבתשע"טכץ, מנחם בן יצחקטוב טעם - כריתות

חמ"דתשע"חראובן, יהושע שיטוב להודות לה'
חמ"דחש"דהרבסט, חיים בן שלום אליעזרטוב להודות - על מזמור לתודה

ירושליםתשס"בשוורץ, יואל בן אהרןטוב עין הוא יבורך
סנדברג, יצחק מתתיהו - וינשטוק, יאיר (עורך)טובה ראייתו -מסלונים עד טבריה

ונציה Veniceשי"איעקב בן אשר (בעל הטורים)טור - יורה דעה <ונציה שי"א>
ליקוודתשע"טגינצבורג, אריה ליב בן אשרטורי אבן <מהדורה חדשה> - ראש השנה

בני ברקחש"דאביטן, מיכאל בן נסיםטיב ההגדה - ג
ירושליםתשע"חרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב הקהילה

ירושליםתשע"טרבינוביץ, גמליאל בן לוי הכהןטיב התחזקות - ב
ירושליםתשע"חקלוגר, בנימיןטיסה נעימה
לונדון,,תרפ"ט]בראט, ישעיה בן שמואל הלויטל השמים

חמ"דחש"דכהן, נתנאלטלא דבדולחא
תפרחתשע"אשמואלי, עודדטלה חלב



בני ברקתשע"חשטיינמץ, זאבטנא פירות העמל - 7 כר'
גוטמכר, שרגאטנא

ירושלים,תש"ך,קוסובסקי, בנימין בן חיים יהושע בן-ציוןטפה מן הים
פתח תקוהתשע"דבטאון תורני למורשת יהודת לובטראבלס של מעלה - 8 כר'

חמ"דחש"דכהן, נתנאליאיר מבין
ירושליםתשע"חחזן, יאיריאיר נתיב - א

תל אביבתשט"זלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןיאקובינה
חמ"דתשע"טניסן, יעקב ישראל בן אמנוןיאר יעקב

בני ברקתשע"חרוט, יחיאל אהרן בן צבי אביגדוריאר פנים - עבודה זרה
עליתשע"גמורבסקי, אילןיבמה כאשת איש

כרם ביבנהתשס"דסיפורה של אם ישיבות ההסדריבנה וחכמיה
ירושליםתשנ"הקויפמן, יצחק בן שמעוןיבקש תורה - שבת

חמ"דחש"דכהן, נתנאליברך את עמו בשלום
ירושליםתשע"דבינשטוק, אברהם יונהיברך ישראל - 2 כר'

לונדוןתשכ"טעורך: הלפרין, אלחנןיגדיל תורה <לונדון> - 5 כר'
חמ"דתשע"טחשין, אליעזריגיה שביב - 1

נהריהתשע"ואביחצירא, יעקב בן מסעודיגל יעקב
ירושליםתשע"חזינצהיים, יוסף דוד בן אברהם יצחקיד דוד - 2 כר'   <מכון ירושלים>

בני ברקתשע"גדהאן, יצחקיד הלוי - פסחים
,[קעניגסבערג]תרט"ז - תרי"טגוטליב, דוב בריש בן יעקביד הקטנה

חש"דסטניצקי, נתן בן פרץיד לנתיבתי
ירושליםתשס"גכולל ישיבת הכותליד מיכאל

ירושליםתשע"חהכהן, מלאכי בן יעקב - אברהם, דוד בן אברהםיד מלאכי <מכון ירושלים> - ג
בני ברקתשס"וזויברמן, דודיד מלכים

ירושלם,תרפ"זנתן דוד בן ישראליד נתן
ניו יורקתשכ"זאונגר, שלום דוד בן יעקב יצחקיד שלום

ביתר עיליתתשע"טאושרי, ידידיהידי השלחן
ביתר עיליתתשס"זכהן, יוסף דוד בן משה חייםידי כהן - 2 כר'

בני ברקתש"סלווינזון, משה בן שלמה אלעזרידי משה ותורה אור <מהדורה חדשה>
סט. לואיסתרפ"חקום, משה בן חיים דובידי משה - א

פתח תקוהתשס"הברלב, יחיאל אברהם בן בנימין הלויידיד נפש על תלמוד בבלי - שבת ב
עפולהתשע"טרוזן, שמואל אהרןידיו אמונה - 3 כר'

ווארשא,תרס"ג,טאקסין, מנחם צבי בן אריהידיעות הטבע שבתלמוד
ירושליםתשכ"טמכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכהידיעות המכון - תשכ"ט

רמת גן Ramat Ganתשל"ותא שמע, ישראלידיעות חדשות על תוספות גורניש ועניינן



ירושליםתשס"וקושלבסקי, אברהם בן אליהוידעת ומצאת
ירושליםתש"ןסלומונס, דוד יצחק בן נחידרך ענוים

לייקוודתשע"חפייגעלשטאק, יוסף יצחקיהגה חכמה - 2 כר'
חמ"דתשע"טבעילום שםיהדות ומיסטיקה

ירושליםתשמ"הזקס, יהושע פישליהדות מהי
תל אביבתשמ"אהחברה ההיסטורית של יהודי רומניהיהדות רומניה - 1

נתניהתשל"בבטאון היהדות הנאמנהיהדות - 3 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםיהי שלום בחילך - לנשים

ירושליםאוסף מאמריםיובל אורות
ירושליםתשע"השוורץ, יואל בן אהרןיום הבר מצוה

ירושלים,תשט"זישראל. הרבנות הראשיתיום הקדיש
ירושליםתשע"אמרציאנו, אליהו רפאל בן מאיר מרדכייום שמחת כהן

רכסיםתשע"דיפה, דביומי דפגרי
ירושליםתשע"טכהן, דודיומן הרב הנזיר

ניו יורקחש"דהארלינג, מאיריומן - כסלו תשכ"ה, כסלו תשכ"ח
בני ברקתשמ"במגן, יוסף מאיר בן דוד יצחקיוסיף אור

ירושליםתשמ"זשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלוייוצרות המבואורת
ירושלים Jeruasalemתשנ"טמנטרוז, יעקב בן דודיושב אהלים
חמ"דתשע"טשוב, יצחק אליעזריושב אהלים

בית שמשתשע"חקלוגר, אברהם צבייחוד ההתבודדות (אנגלית)
יחוד

בני ברקתשנ"גשרים, דביר בן אליהויחי עזרא
ירושליםתשנ"גספר זכרוןיחי ראובן
בני ברקקופר, יחיאל שלמה בן מרדכי הכהןיחי שלמה
אשדודתשע"דלוי, חגייחיל מדבר

ניו יורקתשי"חקוסובר, מרדכייידישע מאכלים
בני ברקחש"דננקנסקי, יהושעיין לשבת

כפר חב"דתשס"ד-תשע"אגינזבורג, יצחק בן שמשוןיין משמח - 5 כר'
חמ"דחש"דגאלד, חייםילמדנו רבינו

ירושלים Jeruasalemתשנ"חליקוט מכתבי קודשילקוט אורה ושמחה
תל אביבחש"דמרגליות, ישראל אריה יצחקילקוט איים רבים - 2 כר'

חמ"דתשע"טפרידמן, ישראל משה בן אברהם יעקבילקוט אמרי קודש
ירושליםתשע"הכרמי, יובלילקוט ביאור מילות רות

ניו יורקתשנ"גבעילום שםילקוט ביאורים בית משה אליהו - גיטין
חמ"דתשע"טשמלה, ראובןילקוט הלכות וטעמי המנהגים חב"ד - 2 כר'



ירושליםתשע"החזן, יצחקילקוט הריח - 2 כר'
לודתשמ"זחדד, בועזילקוט זכרונות
ברלין-שרלוטנבורג,תרפ"טפרובסט, מנחםילקוט ספרים

ניו יורקתשע"דשניאורסון, לוי יצחקילקוט פירושים מילקוט לוי יצחק
ניו יורקתש"עקלויזנר, ישראל בן חיים זאבילקוט שמחת ירושלים

ירושליםתשנ"טשמעון הדרשן - לוין, רפאל בן משה ברוךילקוט שמעוני המנוקד והמבואר - 2 כר'
חמ"דתשע"המדר, יעקבים ההלכה - הלכות תפילה

ליקוודתש"פלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)ים של שלמה <מכון משנת רבי אהרן> ב"ק א
ליקוודתש"פלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)ים של שלמה <מכון משנת רבי אהרן> ב"ק ב

חמ"דחש"דאברהם, א.ימי הבאנייען
חמ"דתשע"זפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםימי השובבי"ם

בני ברקתשמ"אברנפלד, יצחק צבי (עליו)ימי סופר המלך א
תל אביב,תש"אקרניאל, שלום בן שמעוןימי תשובה
בעילום שםימים מקדם
ברוקליןתשנ"דרזמוביץ, יצחק דודימים מקדם
נתיבותתשע"הכהן, בנציון בן שמעוןימים נוראים

חמ"דתשע"זבוחבוט, משה צביימין משה
חמ"דתשע"זרוזנטל, נחום בן יואביסוד האחדות

בני ברקחש"דוויינגארטן, יהודהיסוד המועדים - 2 כר'
קושטא - ירושליםר"צ - תש"לאבן-עזרא, אברהם בן מאיריסוד מורא
Altonaתרל"דזכות, משה בן מרדכייסוד עולם

ירושליםתשע"טעמאר, שלמה משה בן אליהויסודות הבית
אלעדתשע"ובוהדנה, שקד בן אהרןיסודות קודש - בפרדס התשובה

ירושליםתשס"טכשדן, מנחם מן בן שמשון דב הכהןיסודי הצדקה
ירושליםתשל"ופלדר, גדליה בן צבייסודי ישרון - 2 כר'

בני ברקחש"דקובץיעלה הדס
זולצבאך,,תקנ"ט]אייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעיערות דבש

חמ"דחש"דכהן, נתנאליערות האושר
בואנוס איירסתרצ"וווייס, יקותיאליפה וברה

חמ"דתשע"זלוינסון, יוסף פנחס הלוייפה לב
בני ברקתשע"חליסיצין, יוסף שלמה בן צבי יעקביפה מראה - שבועות

ניו יורקתשע"טפרידמן, יונה בן משהיפה נדרשת - חנוכה ב
ירושליםתשע"חאשכנזי-יפה, שמואל בן יצחקיפה תואר <זכרון אהרן> - 3 כר'

טבריהתשע"זקוק, איסר דב בן נחום הכהןיפרח כשושנה - 3 כר'
ווילנא,יצחק בן נחמן הכהןיצחק ירנן



נתניהתשע"זהלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבי הירשיציב פתגם - במדבר
ירושליםחש"דגולדברג, ישראל בן שמעון מנחםיצירת אדם

ניו יורקתשמ"בבוכנר, שלמה בן בנימין וולף - רבינוביץ, שלמה בן דוב צבי הכהןיקהל שלמה, בית שלמה, עטרת תפארת
חמ"דתשע"וסובל, שמואליקום דבר - מכות

בני ברקחש"דנשרי, אברהם צבי בן יצחק אייזיקיקר חכמים
ירושליםתשע"בקיסטר, עקיבאיקר תפארת - פרק המפקיד

מודיעין עיליתחש"דישיבת כנסת יצחק קרית ספריקרא דאורייתא - גיטין
ניו יורקתשנ"וספר זכרון לכבוד הגרח"י גולדויכטיקרא דחיים

רחובותתשע"טאמסלם, שמעון בן אליהויקרא דצבורא
קרית אתאתשע"חדבי, נתנאליקרה היא מפנינים

חמ"דתשע"חהס, מרדכי זאביראת השם היא אוצרו
רחובותתשע"טולר, אמירירוץ דברו - 2 כר'

חמ"דחש"דרוזן, ישראל בן דבירושלים של מעלה
ירושליםתשכ"זברושי, עזריאלירושלים - אתרים קדומים

יפו,תרע"גירושליםירושלים
תל אביבתשכ"וריבלין, אברהם בנימן בן יוסף יהושעירושלים

חמ"דתשע"חפרלמוטר, מלאכיירושת הארץ
חמ"דתשע"טכתב עתירחון האוצר - 12 כר'

ירושליםתשע"טירחי, שלמה בן יצחקיריעות שלמה - בבא מציעא
ירושליםתשע"אקובץישב אהלים

ירושליםתשע"חאוחנה, שגיאישגא בקודש
ירושליםתשכ"גהופמן, יצחקישוב ארץ ישראל בזמן הזה
ברליןתרע"דכתב עתישורון <גרמנית> - 130 כר'

ירושליםתשע"זמאסף תורניישורון - 5 כר'
בת יםתשע"זלוי, חגיישלח דברו - א

ירושליםתשע"בחדאד, מאירישמח יצירך
ניו יורקתשע"ורבינוביץ, ישראל בן ברוך פנחסישמח ישראל <מהדורה חדשה>

בני ברקתשע"טכולל תפארת חיים שמואלישמח לב - ריבית
ירושליםתשע"טחיות, שמואל חיים בן משה דודישמח משה <שיעורים> - פסחים, מכות, בבא מציעא

ניו יורקתשע"זטייטלבוים, משה בן צבי הירשישמח משה <ליקוטים> - 3 כר'
ניו יורקתשנ"חטייטלבוים, משה בן צבי הירשישמח משה <מהדורה חדשה> - 2 כר'

לעמברגתר"ט-תרכ"א,טייטלבוים, משה בן צבי הירשישמח משה <מהדורה ראשונה> - 5 כר'
בני ברקתשע"זגפן, ישראל חיים בן משהישמח משה על התורה

בני ברקתשע"וגפן, ישראל חיים בן משהישמח משה - 3 כר'
ירושליםהלוי, משה חיים מיתאישמח משה



נתניהתשכ"ב - תשכ"גקובץישראל סבא - 7 כר'
קובק, יוסף יצחקישרון - 2 כר'
ברלין,תרפ"הרבינוביץ, שמואל יעקב בן שמעון מאירישרש יעקב

חמ"דתשע"טכהן, ניסן קדושיששכר וזבולון
צפתתשע"בירחון תורנייתד המאיר - 9 כר'
ירושליםתשע"חאבידן, משהיתום ואלמנה יעודד

קטעי עיתונותכ"ק מרן האדמו"ר מגור זצוקלל"ה
בני ברקתשע"דליפקוביץ, אברהם יצחק בן מיכל יהודהכאיל תערוג - ה

בני ברקתשע"טשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביכאיל תערוג - 4 כר'
ירושליםתשע"וגרפינקל, דניאל אליעזר בן אברהם משהכאשר צוה השם

ירושליםתשע"טוויטריאל, נחמן יהוסףכבוד המת
חולוןתשע"הרבי, חייםכבוד שבת

ניו יורקתשע"הווינער, משה ניסןכבודה בת מלך
ירושלים Jeruasalemמייזלס, מנחם דן בן יהודה אריהכהלכות הפסח

סעאיני,תר"ץרבינוביץ, חיים בן שלוםכוכב השחר
ניו יורקתשע"טשטרן, מנחם מנדלכוכבי בוקר - בכורות

בני ברקתשע"טבורודיאנסקי, יהושע בן יצחק ירוחםכוס ישועות
ירושליםתשע"חבוק, יהושע בן משהכור ההלכה - 11 כר'

בני ברקתשמ"טטיקוצינסקי, רפאל יונהכור המבחן - סנהדרין
ירושליםתשע"גמפעל ההלכה הארציכור המשנה - 7 כר'

אזורתשע"טזבורוב, זוהרכזוהר הרקיע
נתניהתשע"חכחלון, חייםכח מעשיו

חמ"דתשע"זהס, מרדכי זאבכי עץ נשא פריו
אשדודבעילום שםכי תצא למלחמה
ירושליםתשע"דפרי, אברהםכי תצא למלחמה

ירושליםתש"עדדון, יצחקכיונה מארץ אשור
ירושלם,תש"זשלזינגר, יחיאל משהכיצד אטפל בילדי בשבת ובחג
ירושליםתשע"טבורשטין, אברהם בן מנחםכיצד יעלו לרגל לבית המקדש

ירושליםתשע"טבורשטין, אברהם בן מנחםכיצד ישירו וינגנו בבית המקדש
חמ"דחש"דטאוב, יהודהכיצד מנקים לפסח בשמחה ובקלות

ירושליםתשל"חאבינרי, יצחק בן משהכך בתנ"ך
בני ברקתשע"טפלוצקי, מאיר דן רפאל בן חיים יצחקכלי חמדה - מלאכות שבת ג

ירושליםתשמ"חאברהם, אברהםכליל תפארת
ירושליםתשס"הצוריאלי, יוסףכלכלה וחינוך מודרני בתימן בעת החדשה

כפר חב"דתשנ"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןכלל גדול בתורה



חולוןתש"פעובדיה, ליאור יאירכללי המנהגים
ניו יורקתשע"חועד חיילי בית דודכמים לים מכסים

חמ"דחש"דבעילום שםכן ירבה
ירושליםתשע"חהנהלת בתי הדין הרבניים - ירושליםכנס הדיינים - תשע"ח

תל אביבתשל"הכנס לביא - תשל"ה
אלעדתשס"ואסופת מערכותכנסת יחזקאל - כתובות

ירושליםתשנ"הישיבת חברון ירושליםכנסת ישראל <ישיבת חברון כנסת ישראל> - 2 כר'
סלבודקהתרצ"טירחוןכנסת ישראל (סלבודקה) - תרצ"ט יב

ווילנא,תר"ס,לוריא, חנוך זונדל בן ישעיהכנף רננים - 2 כר'
ירושליםתשע"גלאנדסופר, יונה בן אליהוכנפי יונה <זכרון אהרן> - יורה דעה

לונדוןתשכ"גאנסבאכער, יונהכנפי יונה - ב
ירושליםתשע"טבראלי, אריאלכסף כשר
לונדוןתשע"זכולל להוראה דחסידי בעלזאכעץ שתול
בני ברקתשס"בדויטש, חייםכעת חיה

רכסיםתשנ"גחייקין, ישראל אריה מרדכי בן חיים יצחקכעת יאמר - 2 כר'
בני ברקתשע"טדיין, נסיםכף נחת

תל אביבחש"דשטיין, ישראל אברהם בן שלמה אהרן הכהןכפתור ופרח - בראשית, שמות
ניו יורקתש"סקובץ חידושי תורהכרם ביבנה -  ב

פיוטרקוב Piotrkowתרצ"ב - תרצ"גוויינאכט, חיים ישראל יצחק (עורך)כרם בית שמואל <שנה א> - 3 כר'
פיוטרקוב Piotrkowתרצ"ב - תרצ"גוויינאכט, חיים ישראל יצחק (עורך)כרם בית שמואל <שנה ב> - ו

ניו יורק New Yorkתשי"א-תשי"חצימערמאן, אהרן חיים הלוי (עורך)כרם - 2 כר'
ירושליםתשע"אשלי, שאול מקיקץ בן מעתוקכרמי שלי - קידושין

ירושליםתשע"אאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעכרתי ופלתי <זכרון אהרן> - ב-ג
חמ"דתשס"טלזכר מרת נעמי קדמוןכשהנשמה מאירה

בני ברקתשע"זניב, אהרן י.כשחר אורך
אלון מורהתשע"טרבני עמותת כושרותכשרות כהלכה - א

בני ברקתשע"וקריסטל, דוד שלוםכתב הקדש - כתובות
סולוביציק, חיים בן יוסף דב הלוי - סולוויציק, יצחק זאב בן חיים הלויכתבי הגר"ח והגרי"ז

ניו-יורק,תשט"זיום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א)כתבי הריטב"א
מקסיקותשע"טמשען, מרדכי בן שלמהכתבי מרדכי - 2 כר'

חמ"דתשע"טהלוי, יצחקכתוב לאמר
מודיעין עיליתתשע"חזוסמן, מאירכתית למאור - נדה

ירושליםתשע"וענבל, יעקב בן צביכתית למאור - 4 כר'
ירושליםתשע"זקובץ ישיבת הכותלכתלנו - ספר היובל

נוף אילוןתשע"וחלפון, אליהו בן חייםכתר מלוכה - באור מגילת רות



דזיאלושינסקי, אברהם יהודהכתר שם טוב
בני ברקתשנ"הקובץכתר תורה <רדומסק> - ג

תל אביבתשע"זמכון אבני שוהםכתר תורה - שבועות ומסכת אבות
ירושליםתשע"דעדס, אברהם חיים בן דניאלל"ט מלאכות שבת - לתלמידים

בני ברקתשע"טכהן, אהרן בן משה ישעיהולא תתגודדו בהלכה ואגדה
בעילום שםלאהבה וליראה

כוכב יעקבתשע"טספז, אוריאללאורה של תורה
ירושליםתשנ"אאדלמן, משה בן רפאללב האדם לאדם

ירושליםתשע"טתורג'מן, אוהדלב חכם על ספר תורת חכם - 2 כר'
לובלין,,[תר"ס]פינצוק, אליהו בן פייבללב טהור
כפר חב"דתשס"הגינזבורג, יצחק בן שמשוןלב לדעת
אשקלוןתשע"טסאלם, יוסףלב מבין

חמ"דתשע"חחדאד, אוהדלב מלכים
ברוקליןתש"עפרידמן, אברהם משה הכהןלב משה - ב

ניו יורקתשע"טוייס, ברוךלבב חכמה <על התורה> - א
אשדודחש"דבן יוסף, איתילבדו

ירושליםחש"דזכאי, יוסף בן אברהםלבוש יוסף
בני ברקתשע"טהומינר, יעקב שמואללבוש מרדכי - 2 כר'

ירושליםחש"דדיסקין, ישראל אברהם שמואל בן בנימיןלבני בנימן <דברי יעקב>
נתיבותתש"פשמעיה, בנימיןלבנימין אמר
חש'מחש"דלדוד ולזרעו

ירושלים Jerusalemתשע"גניסים, יצחק בן רחמיםלדור ולדורות
ירושליםתשע"דקהל עדת חסידי נדבורנה ירושליםלדורותם - 5 כר'

ליוורנו Livornoתרל"טחמווי, אברהם שלום חי בן רפאללדרש אלהים - הגורלות  לאחיתופל
חמ"דתשע"טקובץלהאיר באור החיים - תשע"ט

בני ברקתש"פדומב, יונתן שרגאלהאיר - חנוכה
ירושליםתשס"הוולפסון, דניאל קלמן בן אביעזר שמעון יוסף הלוילהבין שמועות - מעילה

ביתר עיליתתש"פפיינברג, עקביא דבלהודות ולהלל
בני ברקתשע"טדיין, נסיםלהודות לה'

ירושליםתשע"טכהן, תמיר שלמה בן ציוןלהורות חכמה ומשפט
בני ברקתשע"גגעשטעטנר, נתן בן עמרםלהורות נתן <תורה> - 2 כר'

בני ברקתשע"הגעשטעטנר, נתן בן עמרםלהורות נתן - 4 כר'
חמ"דתשע"זראובן, יהושע שילהיות בשמחה תמיד

בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהלהנחיל אהבי יש
בני ברקתש"פדומב, יונתן שרגא בן יוסףלהעיר להורות ולהשכיל - ט



תל אביב Tel Avivתשס"באידל, שושנהלו בנגינות
ירושליםחש"דעידאן, צבילוח הזמנים כהלכתם - תש"פ

תל אביבתש"מאבוזגלו, עמרםלוח הלכות ומנהגים - 2 כר'
כתב ידתרע"בתפילנסקי, נתנאל - סופר, דוד אהרן בן יעקב חייםלוח הנץ ושקיעת החמה לרבי נתנאל סופר - ובסופו טבלה מעודכנת

לודז,תרפ"גיאנקילבסקי, אלוח הפעלים המשכלל
ישראלתשע"זשפונד, ישראל בן שלמה זלמןלוח זמן כהלכתו <רוז'ין סאדיגורה> - 3 כר'

ירושליםתש"זברינקר, דב נתןלוח ירושלים - תש"ח
וינה1885סלומון ויללהם פרוינדלוח ל216 שנים תקמ"ה- תש"ס

ירושליםתש"והצדקות המאוחדות בירושליםלוח לשנת תש"ז
ירושליםתש"זהצדקות המאוחדות בירושליםלוח לשנת תש"ח

ירושליםתש"מהצדקות המאוחדות בירושליםלוח לשנת תשמ"א
ירושליםתשמ"בהצדקות המאוחדות בירושליםלוח לשנת תשמ"ג

ניו יורקתר"ץלוח עברי טייטש - תר"ץ
נווילנאתרע"זnewלוח עברי טייטש - תרע"ח

ירושליםתש"פסופר, דוד אהרן בן יעקב חייםלוח שנה עיתים לבינה - 68 כר'
חמ"דתשע"זהס, מרדכי זאבלזמן חרותנו
תל אביבתשכ"חאלפסי, יצחק בן ישראללחג החרות

בני ברקתשע"זבעילום שםלחזות בנועם - מעילה
בני ברקתשע"זהתאחדות החבורות צעירי סאדיגורהלחזות בנועם - 3 כר'
כפר חב"דתשס"זגינזבורג, יצחק בן שמשוןלחיות במרחב אלוקי

כפר חב"דתש"ע - תשע"בגינזבורג, יצחק בן שמשוןלחיות עם הזמן - 5 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"גקימן, זאב הלוילחם הפנים

בני ברקתשס"וגאנצפריד, שלמה בן יוסףלחם ושמלה <מהדורה חדשה>
ירושליםתשע"חדי בוטון, אברהם בן משהלחם רב <זכרון אהרן>

בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהלחם שמן
מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משהלחם תנופה

בני ברקתשע"טחש"מליגמר איניש - כלים א
אשדודתשע"טגייגר, יחזקאל יוסףליהודה ויאמר

ניו יורקחש"דועד תלמידי התמימיםליובאוויטש שבליובאוויטש - ו-ז
ירושליםתשע"טטננבוים, יעקבלילה כיום יאיר

כפר חב"דתשע"חבטאון 'התמים'לימוד החסידות בתומכי תמימים
חמ"דחש"דקובץלימוד הפרשה בליקוטי תורה ותורה אור

ירושליםקופרמן, יהודהלימוד סוגיא בתורה עפ"י המקורות - ו
חמ"דחש"דבעילום שםליקוט בענין בנין בית המקדש והקרבת קרבנות בזמן הזה

ברינואתשע"טגעז, אברהם בצלאלליקוט מנהגי הרביים - ליל הסדר



ניו יורקתשע"טשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקליקוט מענות קודש - 4 כר'
ניו יורקתשע"ב;שניאורסון, לוי יצחק בן ברוך שניאורליקוט פירושים

ירושליםתשס"דקרייזווירט, חייםליקוטי דרשות - 2 כר'
וילנה Vilnaתרמ"טתלמוד בבלי. תרמ"ט. וילנהליקוטי הלכות (לקח טוב)

ירושליםבלייער, יהודה זאבליקוטי הפרשה
ירושליםתשל"האלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי - היינה, יהודה אריה ליבליקוטי יהודה - במדבר - ב
ניו יורקתשע"הבאב"ד, יוסף - גרוסמן, שמואל ראובן - טיברג, ישראל מרדכיליקוטי מנחת חינוך - פסח

בני ברקתשע"טפאלי, אליהו בן נחליקוטי מעשרות
ניו יורקתשמ"חקויפמן, צבי בן נתן נטעליקוטי עצות - לשון הקודש

בני ברקתשע"טרבינוביץ, יחיאל יהושע בן ירחמיאל צביליקוטי פנינים נבחרים
בני ברקתש"פהלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - ברזל, יוסף צביליקוטי קצות החושן - בבא מציעא א

גוטרמאן, משה צבי בן שמעון שלמהליקוטי שושנים
ירושליםתשע"טרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהן (עורך)ליקוטי תשובות משנת יוסף - מילה

תשע"אדביר כדורי, אורןלך אלי תשוקתי
לונדוןתשי"חשפטמן, יהושעלכבוד ראש השנה - 3 כר'

ביתר עיליתתשע"בבעילום שםללמדו תורה
תשע"חיאקב, שושנהללקט שושנים

חמ"דתשע"טשפירא, משהלמודי משה - עירובין
חמ"דחש"דשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי (עליו) - גרוסברד, בנימיןלמנצח על אילת השחר

חמ"דחש"דבעילום שםלמעלה למשכיל
ירושליםתשמ"חסורוצקין, אלחנן בן זלמןלמען אחי ורעי

ירושליםתשס"הספר זכרון ליהודה יאיר ברקלמען איתן הנזרק בלהב אש
חמ"דתשע"הסובל, שמואללמען דעת - עבודה זרה
ירושליםתש"עקאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתולדות אהרן)למען דעת - אלול תשרי

אשקלוןתשנ"חכהן, הילדהלמען ציון לא אחשה - רבי בן ציון הכהן
ירושליםחש"דתורג'מן, אוהדלמען תזכרו

מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משהלמשה מסיני
מודיעין עיליתתשע"טפיש, יצחק זאב בן משה שלמה הלוילעולם אודך - מידת הקנאה

לוי, דודלעת דודים
ריגה,הק' תרצ"גליברמאן, אברהם יצחקלעתים מזומנות

מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משהלפני המלך
פתח תקוהתשמ"גגלברד, שמואל פ.לפשוטו של רש"י - במדבר

אלעדתשע"הלוי, רחמים - לוי, אברהםלציון ברחמים
ירושלים(תרפ"ב)-תרצ"הדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןלקוט אמרים

לעמברגתרי"גשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץלקוטי הלכות <מהדורה ראשונה> - 2 כר'



ניו יורקתשל"זאייכנשטיין, יצחק אייזיק בן יששכר דוב ברלקוטי מהרי"א השלם על ילקוט שמעוני
ווילנא,תרכ"ב,צבי הירש בן חיים מפיורדאלקוטי צבי

חמ"דתרע"זמאריס, שמואללקוטי שמואל
ירושליםתרצ"זגולדשטיין, נחמן בן צבי אריהלקוטי תפלות ותחנונים
בני ברקתשע"זדיין, חננאל טוביה בן יששכרלקח טוב - ראש השנה

ירושליםתשע"ומדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןלקח טוב - 3 כר'
ירושליםתשע"זהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלוילקחת מוסר - 2 כר'

ירושליםתשס"גברגר, אליהולקט אליהו
צפתחש"דלוי, יהושע בן יום טובלקט בעניני חג הפורים

צפתחש"דלוי, יהושע בן יום טובלקט בעניני חג הפסח - 2 כר'
צפתחש"דלוי, יהושע בן יום טובלקט בעניני ראש השנה

צפתתשע"טלוי, יהושע בן יום טובלקט בעניני שבועות
בני ברקתשס"ארוזנברג, שריאללקט הלכות ביעור מעשרות

בני ברקמגיד, יוסף אברהם בן יצחקלקט הלכות ומנהגים - 7 כר'
בני ברקתשס"גדינר, יהודה אריהלקט הלכות יום טוב
בני ברקתשע"טסגל, חיים שלום הלוילקט הלכות - 3 כר'

ירושליםתשס"ופרוש, שלום חיים בן ליבר מרדכילקט מאמרים - חנוכה
ליקווד נ. ג' Lakewooתשע"זוואכטפויגל, נתן מאירלקט רשימות - 3 כר'

אלעדתש"פראשי ישיבת סלבודקהלקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - שיעורי הגרד"ל - שיעורי ר
בני ברקתשמ"גרוזנברג, ברוךלקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - שבת א
בני ברקתשמ"דשולמן, מרדכי - רוזנברג, ברוךלקט שיעורים <ר"י סלבודקה> - שבת ב

ראשי ישיבת סלבודקהלקט שיעורים - שבת
ניו יורקתשס"דאיגוד תלמידי הישיבות העולמילקראת שבת - 2 כר'

ירושליםתש"פגולדמינץ, אברהם יעקבלקראת שבת - ב
ירושליםתשע"חלקראת שבתלקראת שבת - 2 כר'

באר יעקבתשל"חמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבלרחוק ולקרוב
בני ברקמכון מפיקים נגהלשון זהורית - הגהות והערות

ירושלים,תרצ"חפורת, אפריםלשון חכמים
ניו יורקתשס"טווקסמן, ישעיהו לייבלשון מרפא - הלכות רפואה בשבת

ירושליםתשע"טמצגר, חיים יצחק משהלשונות ארגמן - 2 כר'
אלעדתש"עכהן, יצחקלשכנו תדרשו - 2 כר'

ירושלים,תרצ"ח-תש"זקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןלשלשה באלול - 2 כר'
אלעדתש"פעמית, שגיבלשם מה חייבים רבי - ואתה תצוה בעיון

ירושליםתשע"חאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןלשעה ולדורות
פטרבורגתרס"בהרכבי, אברהם אליהו בן יעקבלתולדות ר' שמואל הנגיד



ניו יורקתשל"גבית מדרש לתורה והוראה - ניו יורקלתורה והוראה - 6 כר'
מודיעין עיליתתשע"חריזל, משה יוסף בן יחיאל זאבמ"י מנוחות - נזקי שכנים ושכירות פועלים

בית אלתשע"דישיבת בית אלמאבני המקום - סוכות
ירושליםתשע"טישראלי, יצחקמאבני המקום - ב

קדומיםתשנ"אבן שחר, אברהם יצחק בן אפרים מרדכימאגדות החורבן
ירושליםתשע"זקלוגר, בנימיןמאה שערים ושכונותיה

כפר דרוםתשע"חאריאל, יעקבמאהלי תורה - 2 כר'
בית שמשתשע"טפערל, שלוםמאוצרותיו של המגיד - פרשת תזריע, פרשת החודש, 

תשע"איעקובוביץ, אברהם מאיר בן אהרןמאור אברהם
תל אביבתשע"הבורה, אורמאור ההלכה

ירושליםתשע"טאפשטיין, קלונימוס קלמן בן אהרן הלוימאור ושמש השלם - ו
חמ"דחש"דאנגל, משה בן שרגאמאור חדש

ירושליםתשס"ורוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרמאורות הגדולים - שיח יצחק - הלולא דצדיקיא
ירושליםתשל"בירחון להזריח אור האמונה בחיינומאורות - 24 כר'

,(תל-אביב)(תשט"ז)מאורותמאורות
ירושליםתשל"חתלמידי ישיבת בית אהרן וישראלמאורות - 2 כר'

ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןמאורעות תשע"ז - 2 כר'
בני ברקתשע"חוויל, ישראל מאיר בן אברהם צבימאיר דרך 17-21

בית שמשתשע"טרבינוביץ, יחיאל מאיר בן גמליאל הכהןמאיר הלכה - הלכות שבת
בני ברקתשע"טערבה, מאיר בן מנחםמאיר עוז - יא

וינה Viennaתרנ"אאיש-שלום, מאיר בן ירמיהומאיר עין - שופטים
פסגותתשס"גאביב, נירמאמר אסתר - איסור והיתר

ירושליםחש"דזילברמן, יצחק שלמהמאמר בנין ירושלים
חמ"דתשע"חחש"ממאמר בענין ימי הגשמים

תשע"זטל, אלעזר מנחם מן בן צבימאמר מנחם
ירושליםתשע"זסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםמאמר ציון - 3 כר'

ניו יורקתש"פשניאור זלמן בן ברוך מלאדימאמר - בזוהר חיי שרה לאו איהי כפילתא
ניו יורקתשס"גשניאורסון, שמואל בן מנחם מנדלמאמר - כי בועליך עושיך - תרל"ד
יד בנימיןתשכ"זהרמן, שמואל צבימאמרי חכמינו בעניני ארץ ישראל

ירושלים Jeruasalemתשע"טעהרנפלד, יצחק יחיאל בן עקיבאמאמרי חנוכה
כפר חב"דתשס"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןמאמרי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש - א

ניו יורקתשע"חשניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנאמאמרים קצרים - קובץ ו
ירושליםבורנשטיין - מקובצקי, לאהמאמרים - 3 כר'

ירושלים Jeruasalemעופר, יוסףמאמרים - כתר ארם צובא
ירושלים Jeruasalemתשע"טעמנואל, שמחה בן  יונהמאמרים - 2 כר'



ירושליםתשע"חע, יוסףמאן מלכי רבנן
בני ברקתשע"בסיטיון, אליהומאפלה לאורה

בני ברקתשע"טשטיגל, משה אליעזר (לזכרו)מאש וממים
יצהרתשע"טשפירא, יצחק בן משהמבוא השער - שער היחוד והאמונה

מבוא והקדמה לספר פיתוחי חותם על התורה
כפר חב"דתשס"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןמבוא לקבלת האר"י

חמ"דחש"דקהאן, אבינועםמבוא לשיטת היסוד בשלבים - 2 כר'
ירושליםתשע"טוויטאל, חיים בן יוסףמבוא שערים <מהדורת אהבת שלום>

תל אביב Tel Avivתשכ"אכולל שבט מיהודהמבחר הערות והארות - ג
כפר חב"דתשס"ח - תשע"חגינזבורג, יצחק בן שמשוןמבחר שיעורי התבוננות - 24 כר'

תשע"טכרייף, רונןמבט אל החיים - שמות
ירושליםתש"עישיבת עטרת ישראלמבי מדרשא - כה (בבא קמא)

תל אביבתשכ"חאביטוב (בירנבוים), אברהם יצחקמבית אבא - פרקי זכרונות מימי ילדות בעיירת מולדתי הוסיאטין
בני ברקתשע"טקובץ מבית מדרשו של בעל שבט הלוימבית לוי - פסח

חמ"דחש"דחש"ממבנה התניא ורעיונות מרכזיים
חמ"דחש"דשטרנברג, בת ציון בת שלמהמבצע שפיפון

ווילנא,תרס"דרבינוביץ, שמואל יעקב בן יששכר בערמבצרי הדת
אופקיםתש"פבצרי, יהודה דוד בן משהמבצרי יהודה - 2 כר'

ירושליםתשע"טרבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציוןמבשר טוב - 2 כר'
ירושליםתשנ"הישיבת בין הזמנים מגבעות אשרונומגבעות אשורנו - ב זכרון רחל

תשל"ז?זלצר, זאבמגד גבעות - 2 כר'
בני ברקתש"פקליימן, יעקב גד בן גרשוןמגד יעקב - 3 כר'

פיוטרקוב Piotrkowתשע"הברוקמאן, מרדכי בן מנחם שמעוןמגדל דוד <מהדורה חדשה>
ירושליםתשע"חעמדין, יעקב ישראל בן צבימגדל עז <זכרון אהרן>

ירושליםתש"פעמדין, יעקב ישראל בן צבימגדל עז - מילה והכנסת בנו למלמד
בני ברקתשע"טלוי, דודמגדל שיר

ירושליםתשע"טסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםמגיד דבריו ליעקב, עה"ת - 43 כר'
כפר חב"דתשע"דגינזבורג, יצחק בן שמשוןמגיד מראשית אחרית

נוף אילוןתשע"חחלפון, אליהו בן חייםמגילת איכה <רמז חשבוני>
חמ"דתשע"טקשתיאל, אליעזרמגילת איכה <על אלה אני בוכיה>

ירושליםתשע"טאוהב ציון, יצחק בן מרדכימגילת אנטיוכוס <שיח יצחק>
ציריךתשנ"גמגילת אנטיוכסמגילת אנטיוכס

ירושליםתשע"זהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלוימגילת אסתר <מאמר אסתר>- מגילת רות איכה <לקחת מוסר
חמ"דתשע"טקשתיאל, אליעזרמגילת אסתר <יפרח כשושנה>

לודתשמ"חשרף, מיכלמגילת היטלר בצפון אפריקה



בני ברקתשע"טסיימון, שמחהמגילת יוחסין
ירושליםתשע"טאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמן - אייזנטל, אוריאלמגילת ספר - דברות שמואל

חמ"דתשע"טקשתיאל, אליעזרמגילת רות <אחרי הקוצרים>
פ. מרדכימגילת רות המבוארת

ירושליםתשע"וחש"ממגילת רות - באור בדרך פרדס
חמ"דתשע"טקשתיאל, אליעזרמגילת שיר השירים <עת דודים>

ישראלתשס"זלנדאו, דב בן שמחהמגילת תולדותיהם של בני לנדא הכהנים
ישראלתשע"חשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקמגילת תענית בביטולה

סט. לואיס,תרפ"דהורוויץ, צבי הירש הלוימגלה תעלומות
ירושלם,תרע"דריבקין, צבי הירשמגלת אסתר הפראגמאטית

ברעסלויאתר"המלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכלמגלת אסתר
חיפהתשע"דדוראן, שמעון בן צמחמגן אבות - מאמר רביעי <ע"פ כת"י>

חמ"דתשע"טקבלן, רפאל משהמגן ישעך
ירושליםתשי"טליפשיץ, חייםמדינת ישראל באספקרליה של מרן הראי"ה קוק זצ"ל

ירושלים,תרצ"טהורוויץ, יוסף בן שלמה זלמן זיומדרגת האדם בדרכי התשובה
ירושליםתשע"וועד הכשרות של בד"ץ העדה החרדיתמדריך הכשרות - 11 כר'

ירושליםתשמ"אהרבנות הראשית ירושליםמדריך כשרות פסח תשמ"א ולכל ימות השנה
כפר דרוםתשנ"דמכון התורה והארץמדריך שמיטה לחקלאים - תשנ"ד
כפר דרוםתשנ"דמכון התורה והארץמדריך שמיטה לצרכנים - תשנ"ד

חמ"דתשע"ולרנר, מרדכי בן שמואל אפריםמדרכי הטהרה
ירושליםתש"עמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש אגדה

ירושליםתשע"אמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש אגדת בראשית
בני ברקתשע"זדויטש, חייםמדרש אור חדש - 2 כר'

ירושליםתשע"חמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש אותיות דרבי עקיבא השלם
ירושליםתשע"חמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש בראשית זוטא
ירושליםתשע"ומדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש בראשית רבתי
בית יתירתשמ"זהוצאת בית יתירמדרש דחד יומא - ה

ירושליםתשע"חמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש וביאור איוב עזרא (נחמיה) ודברי הימים
ירושליםתש"עמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש זוטא
ירושליםתשע"חמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש חדש

ירושלם,תרפ"ומדרש פליאהמדרש פליאה
אשדודתש"ןשפירא, פינחס בן אברהם אבאמדרש פנחס

ירושליםתשע"חמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש פתרון תורה
ירושליםתשע"ומדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש שמואל <אגדת שמואל>

ירושליםתשע"במדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש תהלים <שוחר טוב> - 2 כר'



ירושליםתשס"חמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש תנחומא (הרגיל והישן) - 4 כר'
ירושליםתשע"טקפצן, איל בן אברהםמדרש תנחומא עם פירוש איל תודה - 2 כר'

ירושלם,תרצ"הלווין, בנימין מנשה בן מאירמדרשי הלכה ופסקי הרמב"ם
ירושליםתש"עיוזעף, יצחק זאב בן אברהםמה ה' אלקיך שואל מעמך

בני ברקתשמ"חזיכל, מאירמה שחשוב לך לדעת על גיוס בנות
ירושליםתשס"טשטייף, יונתן בן צבימהר"י שטייף - 6 כר'

כפר חב"דתשנ"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןמודעות טבעית
ירושלים,תשט"וועד שארית הפליטה בארץ-ישראלמוסדות שארית הפליטה בארץ-ישראל

בני ברק Bene Berakתש"פיתד נאמןמוסף שבת קודש - 63 כר'
ירושליםתשע"טסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםמוסר חכמה

תשס"בחיפהבן אמוזג, אליהומוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי
לייקוואדתשע"זסורוצקין, מיכאלמועדי אב
ירושלים Jeruasalemתשע"זאליהו, ארזמועדי ה'

כרם ביבנהתשס"טישיבת כרם ביבנהמועדי ה' - ימים נוראים
ירושליםתשע"גברלין, אברהםמורא מלך - קריאת שמע

זיטאמיר,.[תרכ"ט]הופלאנד, כריסטוף ווילהלםמורה דרכי הרפואה
תל אביבתשכ"המשה בן מימון (רמב"ם)מורה הנבוכים <תרגום אלחריזי> - א

ירושליםתשע"זמשה בן מימון (רמב"ם) - אבינר, שלמה חיים הכהןמורה הנבוכים עם פירוש הרב אבינר - ב
זולקוואתקפ"טמשה בן מימון (הרמב"ם)מורה נבוכים <תרגום ר"מ לפין>
,Lemberg.[תרט"ו-תרט"ז]משה בן מימון (רמב"ם)מורה נבוכים <דפוס למברג> - ג

פרנקפורט (am Main),תקצ"טמשה בן מימון (רמב"ם)מורה נבוכים <עברית וגרמנית> - ג
ירושליםתשע"זמשה בן מימון (רמב"ם) - אבינר, שלמה חיים הכהןמורה נבוכים - מבואר (ב)

ירושליםתשע"טירחון תורני - מכון ירושליםמוריה - 3 כר'
ירושלים - טורנטותשע"ההכמן, משהמורשה - 3 כר'

ירושליםתשע"גשטיינהויז, משה בן יעקבמורשת משה - 6 כר'
בני ברקתשע"טפוגלבלט, יעקב בן שמואל יוסףמושגים ונידונים - קדשים

בני ברקתשע"טוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבמותיב ומפרק - חג הסוכות א
בני ברקתשע"טחסקל, ישראלמזוזות שעריך

ירושליםתשע"זמני, אליהו בן סלימאןמזכיר שלום <מהדורת אהבת שלום > א
ירושליםתשע"זמני, אליהו בן סלימאןמזכיר שלום <מהדורת אהבת שלום > ב

חמ"דתשע"חבעילום שםמזכרת רחל
חולוןתשע"טסימן טוב, אסףמזמור לאסף

ירושליםתשע"טמשפחת מנדלבויםמזמור לתודה
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסמזמור לתודה

כתב ידמחברת תשועת ישראל על ידי אסתר



כפר חב"דתשס"חגינזבורג, יצחק בן שמשוןמחול הכרמים
בני ברקתשע"טשמואליאן, יוסף בן משהמחוקק במשענותם - חו"מ

פולין וורשהפינקלשטיין, המחזור בית אל <מתורגם יהודית> - יום כיפור
חיפהתשע"דזייני, רחמים אליהו בן מאיר (עורך)מחזור זכור לאברהם <כמנהג ק"ק הספרדים בא"י> - 2

חיפהתשע"חזייני, רחמים אליהו בן מאיר (עורך)מחזור לשלשה רגלים מועדי ה' <כמנהג הספרדים בארץ הצבי
נתניהתשע"טכוללים צאנזמחזקי תורה - ג

בני ברקתשס"טבטאון לתורת חכמי ארם צובהמחל'ב האר"ץ [החדש] - 21
ירושליםתשכ"ועבאדי, יוסף בן עזרא (עורך)מחלב הארץ

ירושליםתש"עעדני, חיים גדמחמדי ארץ - 2 כר'
ירושליםתשע"האייזנבך, חנניה יוסףמחנה יוסף - עיונים במשנת רבינו

ירושלם,תש"אכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבמחנה ישראל
ישראלתשי"טשבועון דתי לחיילמחניים - 8 כר'

ניו יורקתשע"טבלוך, משה בן אברהם יחזקאלמחקק ספון - 3 כר'
שטוטגרט1934אדלמן, רפאלמחקר על המחזור (גרמנית)

ירושליםתש"פשעיו, משה רחמים בן אדמוןמחקרי ארץ <שו"ת> - ח
ירושליםתשע"טשעיו, משה רחמים בן אדמוןמחקרי ארץ - הלכות צדקה ומעשר

ניו יורק1975טרויבע, יצחק מאירמחקרים במסכת קידושין לאור הגירסאות בכתבי יד וראשונים
ירושליםתשל"דבראון, רות  - גור אריה, רותמחרוזת

בני ברקתשמ"והלפרט, ליבוש בערמחשבות לב - א
לקט מאמריםמחשבת אמונה

ירושליםפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםמחשבת היהדות
בני ברקתשע"זאפשטיין, מרדכי לייב בן יעקב נחוםמחשבת לב - 2 כר'

בני ברקחשס"גגנס, שלמה אהרן בן ישראלמחשבת שלמה
ירושלים Jerusalemתרע"דזיוויטץ, משה שמעון בן יחזקאלמטה אהרן

ירושליםתשע"וכולל דברי אהרן טעפליקמטה אהרן - פסח וסוכה
ירושליםתשע"אמת, משה בן אברהםמטה משה <מהדורת זכרון אהרן>

חמ"דחש"דאברהם, טלמטל השמים - הבדלה
וינד, ישכר דב בן אלחנןמטמוני השבת  - בורר

ירושליםתשע"טהגדה של פסחמטרת ההגדה
בני ברקתשכ"חגינצלר, יוסף מרדכי בן יצחק אייזיקמי באר ישעיהו <תליתא>

בני ברקתשע"חיעקבזון, חיים מנחם בן ישראלמי באר - 2 כר'
ירושליםתשע"הזכאי, יצחק דוד בן אהרןמי הדעת - מקוואות
מינצר, מרדכימי הים - רוב וחזקה

ירושליםתש"פאבידן, דןמי יזמן
בני ברקתשע"חריזל, משה יוסף בן יחיאל זאבמי מנוחות - שו"ת ב



ירושלים Jeruasalemתשע"טבוימל, אריה צבימיבול הארץ - ב
ירושליםתשע"וקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן - כרמי, יובלמידות הראיה

בני ברקתשע"זשוורץ, יהודהמידע לשידוכים
חמ"דתשע"הקליין, ירחמיאל בנימיןמיין גענעראל - 2 כר'

ירושליםתשס"גמעוז, איתמרמילון עזר לספרי הגרי"ד סולובייצ'יק
ירושליםתשע"ויצחק בן חיים מוולוז'יןמילי דאבות <מהדורה חדשה>
באר שבעתשע"טנזרית, אורןמילי דהספידא ליום השלושים

באר שבעתשע"טנזרית, אורןמילי דהספידא ליום השנה
קובץ הספדיםמילי דהספידא על הגאון ר"ד חנוך זילבר

לייקוודתשע"זווארמאן, אברהם דוד בן אשרמילי דחסידותא <מהדורה חדשה>
ירושלים Jerusalemתשע"טטאראב, עזרא בן אליהו הכהןמילי דעזרא <מהדורת מכון צופה פני דמשק>

מודיעין עיליתחש"דפישר, אהרןמילי דשמעתתא - מזוזה
ליקוודתשס"זביבר, אברהם זאבמילי מעלייתא

ירושליםתשע"חמשאש, יוסף בן חייםמים חיים <מהדורה חדשה> - 2 כר'
ירושליםתשע"חמשאש, יוסף בן חייםמים חיים <מים טהורים> - ד
ירושליםתשע"חמשאש, יוסף בן חייםמים חיים <מים קדושים> - ג

בני ברקתשס"וחיון, חיים בן אהליאבמים חיים, באר מרים
ירושליםתשע"דשפירא, רפאל בן ישראל איסרמים עמוקים - ירח האיתנים

ירושליםתשע"דמזרחי, אליהו בן אברהם - אליהו בן חייםמים עמוקים, תשובות ראנ"ח <זכרון אהרן> - ב
ירושליםתשל"טיחיאל מיכל מזלאטשוב - גולדמן, שלמה מזוועהילמים רבים, רזין דאורייתא, תפארת צבי זאב

לייקוודתשע"זמנדל, משה בן יעקבמים שאובים - פסחים
ירושליםתשנ"הפודור, מיכאל בן יוסף הכהןמימיני מיכאל - עירובין

,[לבוב].[תרכ"ד]מרדכי בן יחיאל מיכל הלוימירא דכיא
בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צבימכון שבתך - 2 כר'

ירושליםתשע"זמדרשי הלכה בהוצאת זכרון אהרןמכילתא דרשב"י
ירושליםתשע"ומדרשי הלכה בהוצאת זכרון אהרןמכילתא - 3 כר'

,(פיטטסבורג),תרע"ב]גליק, יוסף זליג בן שלמה זלמןמכתבי אנשי שם
ניר גליםתשס"טלנדאו, שרהמכתבים מעמק הבכא

ירושליםתשנ"זלזכר רבי דוד צבי גרליץמכתם לדוד
בערלין,ת"רלקט מאמריםמלא חפנים

ירושליםחש"דטיטאצק, יוסףמלאך המשיב
חמ"דתשע"זאקער, מאיר בן מנחםמלאכת מחשבת
בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהמלאכת מחשבת

ניו יורקתשמ"חשפיץ, דודמלאכת שמים
ירושליםתשנ"אחיימוביץ, נחוםמלבושי כבוד ותפארת



לונדון,תרפ"זקרוא, ברוך בן יעקב יוסף הלוימלון שמושי לתלמוד למדרש ולתרגום - 2 כר'
תשנ"דירושליםמפי סופרים וספריםמליזענסק לירושלים

כפר חב"דתשס"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןמלך ביפיו
רחובות- כפר חב"דתשנ"טגינזבורג, יצחק בן שמשוןמלכות ישראל - 3 כר'

ניו יורקתשס"הירחי כלה קרית גן ישראלממגד ירחים - 7 כר'
דיין, נסיםממדבר מתנה, תמלוך בכבוד, קנה בשם, פתחי עולם, 

ירושליםתשע"חקהאן, ראובן אליהו הכהןממלכת כהנים
ניו יורקתשס"גהתאחדות האברכים דקהל יטב לבממעייני הישועה

שדמות מחולהתשס"בקובץ ישיבת ההסדר ישיבת נריהממעין מחולה - 5 כר'
בני ברקתשנ"ומכון ממעינות הלויממעינות הלוי

אנטווורפןתשס"גקובץ תורני שאץממעיני השלום
תשע"טכהנוביץ, שלמה זלמןמן העמק - ב

בני ברקתשע"טספר יובלמנבכי הים
ירושליםתש"פסופר, עקיבא מנחם בן יוחנןמנהגי חתם סופר

ירושליםתשע"חדינר, יוסף צבי הלוימנהגי מהרי"צ הלוי - שבת קודש
בני ברקתשע"דישראל איסר בן דוב ברמנוחה וקדושה <השלם>

בני ברקתשע"טסולומונס, שמואל ליבמנוחה טובה - מועדים
ירושליםתשע"טשלוסברג, שמואלמנוחת אברהם

ירושליםתשע"חסני, מרדכי אברהם בן נפתלימנוחת אמת - 2 כר'
חמ"דתשע"זאדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהמנוחת יעקב - מקוואות

בית אלחש"דלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל) -שלמה בן מרדכי ממזריטשמנורת זהב - מזבח הזהב
המבורג Hamburgתקנ"הרפאפורט, אברהם מנחם בן יעקב הכהן - די לונזאנו, מנחם בן יהודהמנחה בלולה - דברים

אלון שבותתשע"גוולף, דניאלמנחה וזבח
אלון שבותתשס"חוולף, דניאלמנחה לאהרן

ירושליםתשע"הוידר, ברוךמנחה לברוך - בשר בחלב, תערובות
פאלטאווא,תרע"ג,רוגאלין, יהודה ליב בן שרגאמנחיל אמונה

ירושליםחש"דספר זכרון לרב מנחם ליבמןמנחם משיב נפשי
עמנואלתשע"חביטון, אליהו בן חביבמנחת אליהו - ב

בני ברקתשע"ושפירא, אליהו נחום בן יחיאל צבימנחת אליהו - 2 כר'
ירושליםתשע"חאללעך, אלימלךמנחת אלימלך - 2 כר'

ירושליםחש"דשמש, ינון בן יעקבמנחת ביכורים - בבא בתרא
וינא,תרפ"ושווארץ, אריה בן יעקב חייםמנחת בכורים
בני ברקתשס"טשטיבל, מנחם פנחסמנחת בכורים

בני ברקתש"פליפקוביץ, משה דודמנחת דוד - 4 כר'
ירושליםתשע"חבאב"ד, יוסףמנחת חינוך עם בשולי המנחה - ה    <מכון ירושלים>



ירושליםתשע"טווייס, צבי אלימלךמנחת חן
בני ברקתשע"טקדוש, יעקב ישראל בן יוסףמנחת יעקב ישראל

ירושליםתשע"אווייסמאן, יעקב בן ישראל צבימנחת יעקב - חו"מ סימנים א-עה
ירושליםתשע"זווייס, יצחק יעקב בן יוסף יהודהמנחת יצחק - שידוכים ונישואין

ירושליםתשל"הזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןמנחת יצחק
בני ברקתשע"זדרוק, ישראל חיים בן זלמןמנחת ישראל - כיבוד אב ואם

ירושליםתשע"השילר, נחשון בן נטעמנחת נחשון
חמ"דחש"דכהן, נתנאלמנחת נתנאל

בני ברקתשע"חמשולם, נתנאל בן יצחקמנחת נתנאל - ב"ק, קידושין
ירושליםתשנ"אפריד, ירחמיאל דוד בן נחמן צבימנחת ערב - ערבי פסחים

ירושליםתשס"טרוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגאמנחת פרי <שו"ת> - 2 כר'
בני ברקחש"דבעילום שםמנחת ציבור - קינים

קרית גתתשע"חבבצ'יק, בן ציוןמנחת ציון - פסח
מודיעין עיליתתשע"טיעקובוביץ, ראובןמנחת ראובן - עירובין

תשע"חסקירה, רפאלמנחת רפאל - 3 כר'
חמ"דתשע"טסעיד, שאול דניאלמנחת שאול - 4 כר'

חמ"דתשע"זלזכר הרב שאול יעקב כהןמנחת שי - ספר זכרון
חמ"דחש"דשלטי, יצחק בן אליהומנחת שי - 5 כר'

בני ברקתשע"טיפרח, שלום בן מאירמנחת שלום - סנהדרין, מכות
מנחת שמעון

בני ברקתש"פפולק, צבי בן גרשון מאירמנחת תודה - דמאי
ירושליםתשנ"חרוזנשטיין, שלמה (עורך)מסביב לשלחן - 43 כר'

ניו יורקתשע"המאסף תורנימסורה - כז
ירושליםתשנ"זהעליר, חייםמסורת התנ"ך - 3 כר'

ירושליםתשל"בהעיתון לבית היהודימסילה - 1
ירושליםתשכ"זבק, שמואל יהושע בן דבמסיני עד נבו

בית שמשתש"עקרביץ, משה בן יעקב מאירמסכת אבות <ספורנו> עם ביאור תורת עבדי אבות
בני ברקתשס"אשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובמסכת אבות עם פירוש בני יששכר

בוסטוןתשט"זמרקוס, יוסף בן ראובןמסכת בבא מציעא פרק המפקיד תרוגם אנגלי עם ביאור
ניו יורקתש"לדריליך, שלמה בן בצלאלמסכת ביצה <עם פירוש יידיש כפי רש"י ומלבי"ם>

ירושלים,תש"אקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמןמסכת ביצה עם הלכה ברורה
כ"ץ, אברהם יצחק בן ראובן (מהדיר)מסכת ברכות מן הגניזה

סאנקט פעטערסבורג,תרס"ט,פרפרקוביץ', נחמיהמסכת ברכות - על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים
תלמוד בבלי. ר"מ. ואדי אל חג'ארהמסכת חגיגה

ירושליםתשנ"אקאופמן, אשר זעליגמסכת מדות <שחזור נוסח קדום, שינוי נוסח וסרטוטי המקדש



חמ"דתשע"טטנר, דוד פנחסמסכת ציצית עם עין משפט ונר מצוה
מודיעין עיליתתשע"טדוידוביץ, יוסףמסכת קינים <יוסף לקח>

מודיעין עיליתתשע"טדוידוביץ, יוסףמסכת קנים עם פירוש יוסף לקח
תשנ"אניו יורקשולמן, יעקב בן שמריהומסכת שקלים מן תלמוד ירושלמי - ביאור באנגלית

תלמוד בבלי. ר"מ. ואדי אל חג'ארהמסכת תענית
חמ"דחש"דמורגנשטרן, ישראל מאיר בן דוד אריהמסנני המים בשבת

חמ"דתשע"דנחמני, משה יהודה בן מרדכימסע התשובה והאהבה
ורשה-תל אביב,תרפ"ד-תר"ץוולמאן, מנחם מנדל בן אליהומסתרי האגדה - א

בני ברקתשס"חאוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליבמעדני ארץ - מסכת שביעית
ירושליםתשע"חלונצר, אשר צבי בן יהודה מיכאלמעדני אשר - ו חול המועד

בית שמשתשע"טשוורץ, אשר אנשילמעדני אשר - 4 כר'
ירושליםתשע"טרבינוביץ, לוי בן גמליאל הכהןמעדני השלחן - סימנים א-כ

בני ברקתשע"זזנגר, יום טוב בן יעקב ישראלמעדני יום טוב - 6 כר'
ניו יורקתשע"ההורוויץ, אשר ישעיהו בן מאירמעדני מלך - על התורה והגדה ש"פ

ירושליםתשע"חרבינוביץ, לוי בן גמליאל הכהןמעדני מלכים - ב
לייקוודחש"דיפה, משה דובמעדני משה
בני ברקתש"פסופר, עקיבא מנחם בן יוחנןמעדני סופר

כפר חב"דתשס"ב - תשע"אגינזבורג, יצחק בן שמשוןמעיין גנים - 5 כר'
בית אלתשע"חוסרטיל, יאירמעיין המקום - יומא, כתובות

מודיעין עיליתתשע"חוייס, שמואל מאיר בן דודמעיין שמואל
ישועה יוסף מ - עמר, יהודהמעיינו מים - פסחים
מוסדות זוועהיל ירושליםמעיינות הרים - כח
ליקוודתשע"טגולדשטיין, שמואל יעקב בן אליעזר יצחקמעייני יעקב - 3 כר'

ירושליםתשע"חלאנדסופר, יונה בן אליהומעיל צדקה <זכרון אהרן>
בני ברקתשע"טאסולין, שלמהמעין גנים - דברים
כפר חב"דתשס"בגינזבורג, יצחק בן שמשוןמעין גנים - 2 כר'

חמ"דתשע"חבעילום שםמעין התורה
ירושליםתשנ"החרל"פ, חיים זבולון בן יעקב משהמעין חיים, נחלי חיים, באר חיים

ירושליםחש"דקוהוט, ישעיהומעין יוסף - נדה
ירושליםתשס"געניו, יחיאל בן יקותיאלמעלות המדות <מהדורה חדשה>

קידן Kedainiaiתרצ"זאורדמאן, משולם שאול בן שרגאמעלות התורה והמצוה
ירושליםתשכ"טמכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכהמעלית אוטמטית בשבת

ירושליםתשנ"גסובר, שבתי בן אריה ליבמעלת היסורים
ניו יורקתש"עמעלת מספר ששים
ירושליםתשע"חזביחי, פנחס בן רפאלמעלת עלינו לשבח



ירושלים Jeruasalemתשנ"בלויאן, משהמעמדו של הפועל במקרא
תל אביבתשד"מאלפסי, יצחק (עורך)מעמק הבכא

מודיעין עיליתתשע"הסרי, יורםמענה פיו - אורח חיים
בני ברקתש"סלווינזון, משה בן שלמה אלעזרמענה רך <מהדורה חדשה>

רחובותתשע"דבורכוב, יונתןמערכי המשפט - ירושה
טבריהתשע"אאלקבץ, אברהם יצחקמערכי לב

חמ"דחש"דכהן, מיכאלמערכי לב - 2 כר'
ניו יורקתש"סישיבה גדולה ומתיבתא דרבינו יואלמערכת יסוד איתן

באר יעקבתשל"טמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבמערכת פלך השתיקה ופלך ההודיה
ירושלים,תרצ"אאלפס, בן ציון בן ירמיהו עקיבאמעשה אלפס - לשמוע בלמודים

בעילום שםמעשה בראשית בשלשה
בית שמשתשע"טכהן, אליה רפאל בן אפריםמעשה השבת - ב

ווארשא,תרס"ה,מעשה יוסף די לה ריינה. תרס"המעשה נורא
בני ברקתשע"טניסים, יהודהמעשה ניסים
ירושליםתשכ"וווברמן, משהמעשה נסים

חמ"דתש"עבר, קלמן מאירמעשה רקם - דברים
ירושליםתשע"טמזרחי, ראובן רועימעשה שהיה

קראקא,תרנ"ו,שנקל, אלעזר בן יעקבמעשיות נוראים ונפלאים
ירושליםתשס"אקושלבסקי, אברהם פנחסמפגשים בין יהדות מדע וטכנולוגיה

ירושליםתשמ"זבן יעקב, אברהםמפי העם
אשדודתשע"טפשווזמן, פינחס מנחם (לזכרו)מפי זרעו

ירושלים Jeruasalemבלוי, עמרם בן שלמה יצחקמפני מה אסור להשתתף בבחירות
,[ברוקלין],-"תרצ]משה בן מימון (רמב"ם)מפניני הרמב"ם

ירושלים Jerusalemתשע"זעוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאלמפסקי הרב עזיאל במבחן הזמן - 2 כר'
ירושליםתשע"טיפרח, ישראלמפסקי ישראל

פיעטרקוב,תרס"א,יוסף בן אמפעלות צדיקים החדש
חמ"דתשע"טקבלן, רפאל משהמפרי פי איש השלם - 2 כר'

קרית אתאתש"פטאוב, יהודהמפתח הפרנסה
לודז' Lodzתרצ"א - תרצ"בגלבארט, ברוך בן צבי מאירמפתח למאמרי הלכה ומאמרי אגדה - ראש השנה

בני ברקחש"דרביץ, יחיאל מרדכי בן ראובןמפתחות על מסכת נדה מספר חוות דעת וסדרי טהרה
ירושליםגולדברג, יצחק אייזיק ברוך בן מנחם צבי אלימלךמצא חן - שליח ציבור

ישראל1990בק, בנימין הכהןמצבת פנחס
חמ"דתש"פכנרתי, עמיחימצד עצמם

ירושליםחש"דשטייף, יונתן בן צבימצוות השם
ירושליםתשכ"טיונה, מרדכי בן שלמהמצוות התורה



ירושליםתשנ"גסרלואי, שמואל מנחםמצוות כרימון
ירושליםתש"פשרים, עזרא בן משהמצוותי תשמורו - תורה ותרי"ג מצוות

חמ"דתשע"חהס, מרדכי זאבמצוותיך אמונה - 5 כר'
כפר חב"דתשע"בגינזבורג, יצחק בן שמשוןמצות כיבוד הורים

חמ"דתשע"חלאנדא, יואלמצותיך שעשועי
בית אלתשע"זקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןמציאות קטן

ירושליםתשע"וגרינוולד, יצחק אייזיקמציאת עצי היער
חמ"דחש"דבעילום שםמציץ מן החרכים - 2 כר'

קדומיםתשע"דישיבת קדומיםמקדמי ארץ - 4 כר'
בני ברקתשע"טראטער, יחזקאל בן אהרן ישעיהמקדש יחזקאל - מעילה

ביתר עיליתתשע"אוולודורסקי, ישראל בן חיים חייקילמקוה ישראל
מושב יציץתשע"טכחלון, רפאל בן אליהומקוה ישראל

ירושליםתשל"זפליישמן, ישעיהומקור הברכה - 3 כר'
ירושליםתשע"טשולמאן, חיים בן  שמריהומקור החיים

זאלקווא,תקצ"ז,לורברבוים, יעקב בן יעקב משהמקור חיים
ירושלים Jeruasalemתשע"טגרינצייג, אליהו בן חייםמקרא העדה - 3 כר'

אלון שבותתש"ןברויאר, מרדכי בן שמשוןמקראות שיש להם הכרע
חבורת חומש בבית המדרש ערוך לנר רמת שלמה ירושליםמקראי קודש - במדבר

ירושלם,תרס"וששון, מרדכי בן שמחהמקראי קודש
דיין, נסיםמר דרור חמש מאות

בני ברקתשע"טבעילום שםמראה אור - 3 כר'
בני ברקתשע"טקסלר, אליהו בן שמחהמראה אליהו - 2 כר'

אשדודתשס"חדרבקין, צבי בן אליהומראה המלאכות
תשע"זליפקוביץ, יחזקאל בן משה דודמראה יחזקאל

פתח תקוהתשע"גלזכר רבי אהרן הכהן בייפוסמראה כהן
בני ברקתשס"גוולף,טוביה- גוטמאכר, אליהו בן שלמהמראה קנים - קן מפורשת

חמ"דחש"דמראי מקומותמראי מקומות וציונים - דברים
ביתרתשע"טבית מדרש גבוה לכהניםמראי מקומות על ספר עבודת הקרבנות - 2 כר'

ביתר עיליתתש"פבית מדרש גבוה לכהניםמראי מקומות - מסכת מידות
בני ברקתשע"זאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןמראש מקדם

בית שמשתשע"ודהן, יוסף בן מרדכימרבדי חן
ירושליםתשע"ונויפלד, גבריאל חיים צבימרבה דעה
ירושליםתשע"טנויפלד, גבריאל חיים צבימרבה חיים

סמינר למורות וגננות בית יעקב תל אביבמרבה ספרים מרבה חכמה
בני ברקתשמ"הקובץ הדרכה בעניני צניעותמרגניתא דרבי מאיר



ווארשא,תרס"ו,רייזין, מרדכי זאב בן אהרן שלמהמרדכי עמנואל נח
בני ברקתשס"חדוד, סימן טוב בן דודמרכבו ארגמן

ירושלים Jeruasalemתשע"דאליהו, מאירמרכבות ארגמן <תורה> - בראשית
ירושלים Jeruasalemתשע"טאליהו, מאירמרכבות ארגמן - 2 כר'

ליקוודתשמ"זאליהו בן שלמה זלמן [הגר"א]מרכבת אליהו
ירושליםתשכ"דמרן הגאון רבי אהרן קוטלר

חמ"דתשע"טאדיריה, פנחסמרעה טוב
חמ"דתשע"חפוטרמן, שמעון אלעזר בן יוסףמרפא לנפש - 2 כר'

בגדאד,תרנ"בפרחי, יצחק בן שלמהמרפא לעצם
ירושליםתשד"מקובץ בעניני שמירת הלשוןמרפא לשון - ג

בני ברקתשע"גאברג'ל, מרדכי שמעוןמשא המלך - או"ח סימנים קנ"ח-ר"מ
ירושלים,תרע"דזלצר, יהודה ליב בן יצחקמשא יהודה

ירושלים Jeruasalemתשע"טדיין, אברהם ישראל בן בניהומשאת אברהם - 2 כר'
בני ברקתשע"חקוסובסקי שחור, אחיה בן עמנואלמשאת אחי - שבת, ביצה

ירושליםתשע"וסולניק, בנימין אהרן בן אברהםמשאת בנימין <זכרון אהרן מהדורה מתוקנת>
בני ברקתשע"אגנס, שלמה אהרן בן ישראלמשאת וארוחה
ניו יורקתשע"טקאהן, דוד בן צבי משהמשאת כפי - יא

ניו יורקתשנ"חרודרמאן, יעקב יצחק בן יהודה ליב הלוימשאת לוי
חמ"דתשע"בכהן, יוסף שלמה בן משהמשביר בר

חמ"דתשע"בכהן, יוסף שלמה בן משהמשביר ברכה
בני ברקחש"דכהן, יוסף שלמה בן משהמשביר זרע - שביעית
ניו יורקתשע"המנדל, חיים מאירמשבצות חיים - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"טסיטון, עזראמשה רבנו אדון הנביאים
ירושליםJerusalemתשל"טצציק, שמואל בן אברהם חייםמשוש כל הארץ

תימןכתב ידעומסי, יחיאמשיב נפש
בני ברקתשע"ופלמן, שלום בן ציוןמשיעורי הגרב"צ פלמן -ג הפרשת תרו"מ

קרית ספרתשע"טגלביין, משה בן יעקב יוסףמשכיל לאיתן - א
פתח תקוהתשע"טגולדשטיין, אסף בן יהושעמשכיל לאסף - 2 כר'

ירושליםתשע"אלזכר רבי איסר פרנקלמשכיל לאסף
חולוןתשע"חסימן טוב, אסףמשכיל לאסף

אלעדתשע"הגדסי, דודמשכיל לדוד - 2 כר'
ווילקלף אוהיותשע"אשטיין, אהרון בן פסחמשכן אהרן - סוכה

חמ"דתשע"טקובץ כולל משכן גבריאלמשכן גבריאל - שבת ג
נתיבותתשע"ובן דוד, הראלמשכן הראל

פריזתשע"ושניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקמשכן וכליו ע"פ חסידות



ירושליםתשס"טסגל, שלום מרדכי בן שמעון אליעזר ליפא הלוימשכן שלום - 2 כר'
ירושליםתשע"טקובץ כולל נחלי צדיקמשכן שלום - הלכות שמחות

ירושליםתשס"זגרוסברג, ידידיה בן ירוחם פישלמשכנות ידידיה - ד
חמ"דחש"דבעילום שםמשכני אחריך

ירושליםחש"דלוי, מנחם שלמה בן מאירמשל סופרים - שכירות
ירושליםתשע"טשפיץ, יהודה בצלאל בן מאניש אברהםמשלחן יהודה

מודיעין עיליתתש"פקארפ, משה מרדכימשמרת הבית - בישולי עכו"ם וחלב עכו"ם, יין נסך
מודיעין עיליתתשע"חגוטשטיין, חיים משה בנימין בן אברהם שלמהמשמרת הזמנים
בני ברקחש"דקריסטל, דוד שלוםמשמרת הקדש

בני ברקתשע"דקריסטל, דוד שלוםמשמרת הקודש - הלכות תערובות
ירושליםתשע"טדויטש, ברוך שמואל הכהןמשמרת כהן - 8 כר'

בני ברקתשע"זאסופת דברי רבותינו בענין פגעי הטכנולוגיהמשמרת לתורה
ירושליםתשע"חכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - בוכריס עוזיאלמשנה ברורה <מאורות> - א

ירושלים Jeruasalemתשע"חכהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - מכון ירושליםמשנה ברורה <אור המזרח> - ב   <מכון ירושלים>
ניו יורקתשע"טליכטנשטיין, דוד בן שמואל צבימשנה ברורה <משנה אחרונה> - 2 כר'

ירושליםתשע"טכולי, יעקב בן מכירמשנה כסף על הרמב"ם   <אהבת שלום>
ניו יורקתשס"בשטיינברג, ראובן חיים שמעון הלוימשנה לחם

חמ"דחש"דשיפמן, שלמהמשנה שלמה - 8 כר'
אמסטרדם1927טל, צדוק בן משה טוביהמשניות מסכת ברכות עם תרגום הולנדית ועם הערות

ירושליםתשע"דגוטמן, צבימשניות עם ביאור מים טהורים - פרה
אנטוורפןתשע"חעקשטיין, אליעזר שמעוןמשנת אליעזר - 3 כר'

בני ברקתשע"דגרבוז, איתמר בן אברהם נחמשנת בבא מציעא
ירושליםתשע"זטולידנו, רפאל ברוך בן אברהםמשנת ברוך - 3 כר'

ירושליםתשע"טורנר, נתנאלמשנת הבכורה
קרית גתתשע"זכולל אברכים דחסידי סלונים - קרית גתמשנת הגזילה
קרית גתחש"דכולל אברכים דחסידי סלונים - קרית גתמשנת החזקה

נתניה Netanyahתשמ"גאדלר, משה מישל הלוימשנת המדות - א
בני ברקתשע"טגרבוז, איתמר בן אברהם נחמשנת המועדים - 7 כר'

מודיעין עיליתתשע"חזיצמן, אברהם בן יחיאל מנחםמשנת המלבן
קרית גתתשע"חכולל אברכים דחסידי סלונים - קרית גתמשנת השומרים

מודיעין עיליתתשע"טמילר, שלמה בן שרגאמשנת ויכולו
ירושליםתשנ"חריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםמשנת חסידים <עם הוספות מכת"י>

בני ברקתשע"חגרבוז, איתמר בן אברהם נחמשנת טהרות - 3 כר'
בני ברקתשע"חליפקוביץ, אברהם יצחק בן מיכל יהודהמשנת יהודה - כלים, טהרות

ירושליםתשע"טליברמן, יוסףמשנת יוסף <שו"ת> - יד



ירושליםתשע"ובן דוד, יהודה (עורך) -משנת יוסף - 2 כר'
חמ"דחש"דמרגליות, יעקב ישראל בן דוד מרדכימשנת יעקב - בבא קמא

בני ברקתשע"זגרבוז, איתמר בן אברהם נחמשנת קידושין
חמ"דתשע"טאדלר, שאול בן קלמןמשנת תשביתו

ירושלים Jeruasalemתשנ"במנדלזון, מנחם מנדל בן בנימיןמשנתה של אגודת ישראל
בני ברקחש"דהנדל, שלמה זושא הכהןמשנתם סדורה - תערובות א

בני ברקתשנ"גאדלר, מרדכי בן נתןמשפחת הרבנים אדלר
באר שבעתשנ"אאויערבך, שמואל בן משהמשפחת פצ'יפיצ'י

ירושליםתשע"טבראלי, אריאלמשפט החושן בימינו - א
מודיעין עיליתתשע"טכולל חושן משפט קרלין סטולין - מודיעין עיליתמשפט המצרנות

אקר, אהרןמשפטי אהרן
ירושליםתשע"בעטייה, גדעוןמשפטי אמת - 2 כר'

בני ברקתשע"זבן שמעון, נסים בן מנצורמשפטי הבשן - 4 כר'
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןמשפטי התורה, נבואה ונביא

בני ברקתשס"החיון, חיים בן אהליאבמשפטי חיים - סנהדרין
בית שמשתשע"טכהן, מאיר בן משהמשפטי רבית

ירושליםתשע"וקלעי, שמואל בן משהמשפטי שמואל <מהדורת זכרון אהרן>
זלכה, ינוןמשקיעים כהלכה

ניויורק NewYorkחש"דדירקטור, ישעיהו טוביה הלוימתוך העמק
תל אביבחש"דגואטה, מאירמתוקים מדבש - 4 כר'

ירושליםתשע"ואליהו בן אשר הלוי אשכנזימתורגמן <זכרון אהרן>
ירושלים Jerusalemתשע"חאפשטיין, פינחס בן ישעיהומתורתו של רבי פנחס - א   <מכון ירושלים>
ירושלים Jerusalemתשע"חאפשטיין, פינחס בן ישעיהומתורתו של רבי פנחס - ב  <מכון ירושלים>

ישראלתשע"טאסופת חידו"ת מתורתם של בני הישיבות בוגרי המדרשות של לב לאחיםמתחזקים בתורה - תשע"ט
חמ"דתשע"טנקש, משה בן יצחקמתנת חלקו - נשים-נזיקין

ירושליםתשע"זקופשיץ, יעקב בן נפתלי הכהןמתנת כהן - עירובין
ירושליםתשע"גמקיצי נרדמיםמתרדמת הגנזים לארון הספרים

בני ברקתשע"טגרוס, מרדכי בן צדוקנאות מרדכי - 6 כר'
בני ברקתשע"טבעילום שםנבחר מכסף

ליקוודתשע"חנוסבוים, צבינביאים וכתובים <יפלס נתיב> - שופטים
פתח תקוהתשס"הקובץ תורנינגוהות

,ירושלים)תש"ז).טארטאקובר, אריה בן נתןנדודי היהודים בעולם
מודיעין עיליתתשע"טבית המדרש להוראה - אש התורהנהורא דשמעתתא - מלאכות שבת חלק ב

פתח תקוהתשל"הכתב עת לתורה ויהדותנהורא - 3 כר'
בני ברקתשע"טמכון שיח אבות קוידינובנהר מעדן - ו



רחובותתשע"ורובין, אברהם ישראלנהרות איתן - ה
תל אביבתשע"חאשר, שמעוןנוסח כתובה מתוקן

ניו יארק,תש"ב]ווייסבלום, אלימלך בן אליעזר ליפמאןנועם אלימלך - 2 כר'
ניו יורקתשמ"גפורטיגול, אליעזר זוסיא בן ישראל אברהםנועם אליעזר - א

ישמח משהתשס"זטייטלבוים, יוסף דודנועם אמרים
הגר, יששכר דבנועם הנשמות

ברוקליןתשע"טשמילאוויטשנועם זיוך
אשכול, יוחאינועם שבת - 2 כר'
לייקוואדתשע"חקוטלר, יוסף חיים שניאור בן אהרןנועם שי"ח - 2 כר'

ירושליםתשע"טגוטמן, צבינופת צופים - בראשית, ;שמות
בני ברקתשע"טקוק, יהודה בן יצחק משהנופת צופים - ב"ב, סנהדרין, מכות, שבועות, ע"ז, הוריות

ירושליםתשע"אגלבמן, שלמה זלמן יחזקאלנוצר תאנה
בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהנושא אלמתיו

ירושליםתשע"טקובץנזר התורה - ל
ניויורק NewYorkתשנ"הדירקטור, ישעיהו טוביה הלוינחית בחסדך

בני ברקתשע"טדיין, נסיםנחל איתן
דיסקין, אליהו בן יוסףנחל אליהו

בני ברקתש"פחנסוב, דן בן ראובןנחל עדניך - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשמ"בקובץ מוסדות חסידי סלאנים באר אברהםנחלי אמונה - 14 כר'

אלעדתשע"חצברי, יוסף בן דודנחלת אבות - שרשי מנהגי תימן - א
רחובותתשס"דאינהורן, אלחנן יחזקאלנחלת אלחנן - 3 כר'
חיפהחש"דבנדיקט, בנימין זאב (עליו)נחלת בנימין - 3 כר'

בני ברקתשע"טארנגרובר, מרדכי אליעזר בן יוסףנחלת יוסף <מהדורה חדשה> - א
חדרהתשע"דשניאור, יעקב בן אברהםנחלת יעקב

שדרותתשס"טחורי, צבי בן שמעוןנחלת צבי
ירושליםתשע"זסיימן, צבי משהנחלת צבי - 2 כר'

חמ"דחש"דיוסף, שמעוןנחלת שמעון
בני ברקקובץ לתורה וחסידותנחלתנו - 2 כר'
ערדתשנ"גברנד, יצחק בן וולף זאבנחפשה דרכינו

ירושליםתשע"ז - תשע"טציינוירט, נטע (עליו)נטיעה של שמחה - 12 כר'
ירושליםתשע"טציינוירט, נטע (עליו)נטיעה של תורה ותפלה
חמ"דתש"פיונגרייז, יצחק אייזיק בן משה נתן הלוינטיעות משה - תערובות
חמ"דתשע"חיונגרייז, יצחק אייזק בן משה נתן הלוינטיעות משה - שומרים

תשע"חלידר, שמואל אהרןנטעי אש
תשס"חגולדשטיין, מרדכינטעי שלום



אשדודתשס"זנטפי חיים
ירושלים Jeruasalemתש"פסלושץ, חיים משה אהרןנטפי משה - בראשית, שמות

תל אביבתשכ"בקובץניב המדרשיה - תשכ"ב
תל אביבתשל"זבטאון הסתדרות מורי אגו"י בא"יניב המורה - נז

ניו יורקתשע"וקונטרסי תשורה משמחות חסידות חב"דניגוני הרבי שלימד לאורך השנים
ירושליםתשי"אפרלשטיין, יוסףניט אויסדערציילן

בני ברקתשע"טראטה, שמואל בן חיים אלטרנימוקי המנחה
בני ברקתשע"האורטנר, דב בעריש בן נתן יהודהניצוצי אור החיים הקדוש

ירושליםתשמ"וקובץ ישיבת מרכז הרבניצני ארץ - 2 כר'
ירושלים1996אלעזר, יעקבניצני עוז בימי עברה

בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהנכח השלחן
ירושליםחש"דכהנוב, לוי ירמיהו בן מנחם נחום הכהןנמלא טל - שו"ת
חמ"דחש"דגדי, אברהם בן שמעון שלוםנספר נפלאותיך

ניו יורקתשע"חגליק, יונתן בנימין בן יהודהנעלה ביהודה - מקואות, ידים
בר יוחאיתשע"טסגרון, מאיר נסים בן כמוסנעם אמרי - ה

בני ברקתשע"טענתבי, משה בן אברהםנעם יעקב - ערכין ב
אשדודתשע"זפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםנעשה ונשמע

בית שמשתשע"טקלוגער, אברהם צבינפלאותיך אשיחה - 2 כר'
בני ברקתשע"טחיים בן יצחק מוולוז'יןנפש החיים <לוח הלימוד היומי>

ירושליםחש"דחיים בן יצחק מוולוז'ין - לויכטר, ראובןנפש החיים עם ביאור משיבת נפש - ד
ירושלים,תשס"גקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןנפש הראי"ה - לשלשה באלול

בני ברקתשע"הפדלון, חןנפש חיה
בני ברקתשע"הפלס, יחזקאל בן בנימין מנחםנפש יחזקאל - 3 כר'

ירושליםתשנ"בסגל, גדליהנצוצות
ווילנא,תרפ"דקוזלובסקי, משה מנחם מנדל בן יצחקנצחיות הנפש

חמ"דתשע"טראובן, יהושע שינקדמה פניו בתודה
חמ"דתשע"טרודנער, אברהם וואלףנקודות אור

באר שבעבן שטרית, שמעוןנקודות הכסף - שיר השירים
תשע"גבני ברקגוטליב, צבי יהודה בן אליעזר יצחקנר דולק

עפולהתשע"חאבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משהנר המאיר
בני ברקפרייס, משה בן יששכר הלוינר והלל

בני ברקתשע"זברמן, אוריאל בן שלמה אהרןנר חוה - 3 כר'
גבעת אסףתשע"אבית המדרש גבעת אסףנר ישראל יעקב - 3 כר'
גבעת אסףתשע"גברנר, גיוראנר ישראל יעקב - 3 כר'

חמ"דתשע"טאייכנעשטיין, יצחק אייזיק מנחםנר לצדיק - ה דברים



חמ"דתש"פהלוי, נהוראי בן ראובןנר לרגלי דברך
בית שמשחש"דקלוגר, אברהם צבינר לרגלי - חנוכה

ירושליםתשנ"גבמה ללומדי הירושלמינר מערבי - י
אוזהאראד-אונגוואר,תרפ"טגרינוואלד, אשר אנשיל בן מאירנר מצוה

ירושליםיונגרייז, דוד הלוינרות המערכה
ירושליםתשע"טכהן, נתנאל אליהונשיא יששכר - 2 כר'

חברוןתשנ"טלזכר הרב אליהו שלמה רענן הי"דנשמה של שבת
באר שבעהכהן, חייםנשמת חיים

תל אביבתשע"ולנגזם, חייםנשמת חיים - 4 כר'
ירושליםתשע"אז'ורנו, שלמה לוי יצחק בן מאירנשמתא דצלותא

ירושליםתשע"טשרייבר, ישראל בונם בן פנחסנתיב בינה - ברכות
ליקוואודתש"פריבנר, גרשון בן שלמהנתיב גבוה - יבמות

ירושליםתשכ"וישר, ברוך בן דודנתיב לגר
ווארשא,,[תרנ"ט]ליפיץ, יצחק בן מרדכינתיב לחיי עולם

ניו יורקתשע"חהרשקוביץ, מאיר בן צבינתיב מאיר - יבמות
בני ברקתשע"גויכסלבוים, רפאל הלוינתיב רפאל

דו שבועוןנתיבה
ירושליםתשע"חלבנון, אברהם צבינתיבות אברהם  - הבונה
דומב, אשרנתיבות אשר - מאמרים

בית שמשתשע"טלינצ'נר, שלמה בן שרגא פייבלנתיבות בסוגיות - יבמות
ירושליםתשע"טברונרנתיבות הברכה

ירושליםתשמ"ובד"ץ מחזיקי הדתנתיבות הכשרות -
חמ"דתשע"ופינקל, משה בן נתן צבינתיבות משה - איזהו נשך א

ווארשא,תרמ"ד,יהודה ליווא בן בצלאל (מהר"ל)נתיבות עולם
בני ברקחש"דאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןנתיבות שמואל - 3 כר'

חמ"דתשע"טזכריש, אלעזרנתיבי דעת - 2 כר'
יד בנימיןתשע"זמאורי, יואבנתיבי הלכה - 2 כר'

בני ברקתש"נאלעזרי, חיים משה ראובןנתיבי חיים - ה דברים א
ירושליםתשע"זסלצר, דוידנתיבי ריפוי

בולטימורתשע"טנוסבאום, נתן בן בנימיןנתן דברו - 3 כר'
בני ברקתשע"הגעשטעטנר, נתן בן עמרםנתן פריו - 7 כר'

בני ברקתשע"טמרקוביץ, שמואל בן צביסגן הכהנים
בני ברקתשע"הליבוביץ, יהודה זאבסדור תפילה <מנחת יהודה> - שבת קודש

ניו יורק1925היימאן (חרלפ), אסדור תפלות לשבת ויום טוב
בני ברקתשע"אסדר הדלקת נר חנוכה עם פסקי בעל המנחת יצחק



בני ברקחש"דאתרוג, מאירסדר ההושענות עם פירוש המילים וביאורים
ירושליםתשס"חשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויסדר הושענות הבהיר

לייקוואודתשע"טבלוט, חיים בן אברהם אהרןסדר החיים
זיטאמיר,תרכ"ח,אבן-מכיר, משה בן יהודהסדר היום

ירושליםתשל"דמנהג צדיקי ריז'יןסדר הקאפיטליך
ירושלים Jeruasalemתשכ"אמוסדות צאנז סטרופקובסדר הקפות, הקרבנות ואושפיזין על פי נוסח צאנז

ירושליםתשע"ושימל, מנחם בן אברהםסדר הרבית - 2 כר'
בני ברק Bene Berakתשכ"וקארליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסףסדר השביעית - 2 כר'

ניו יורקהתאחדות האברכים וחברת הבחורים דישיבה קהלת יעקב מפאפאסדר זמירות לשבת <עונג ושמחה לשבת>
ביתר עיליתתשע"טהורביץ, משה שמעון הלויסדר זמירות לשבת קודש <מעשה אבותי>

בני ברקחש"דקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - יברוב, צביסדר יום כיפור קטן עם ביאורים ממרן הגר"ח קנייבסקי
סדר יום כפור קטן

אלפערין, דובערסדר יוצרות עם קרובץ לפורים
כת"י רבי וידאל קווינקאסדר כונת ברכת הסוכה וסדר הקפות לשמחת תורה

ירושליםתשכ"א]תפילות. ברכותסדר ליל ר"ה
ירושליםחש"דקאהן, דוד בן אברהם יצחקסדר לימוד ליל ש"ק - חיי שרה

חמ"דחש"דבעילום שםסדר לימוד משניות לעילוי הנשמה
בני ברקחש"דאתרוג, מאירסדר סליחות לימות השנה -בה"ב, י' בטבת, תענית אסתר

ירושליםתשע"המדרשי הלכה בהוצאת זכרון אהרןסדר עולם רבה, סדר עולם זוטא, מגילת תענית
מושב בטחהתשע"וזכות, משה בן מרדכיסדר תפילות - סידור הרמ"ז

פפד"מתנ"זתפילות. סידור.סדר תפלה דרך ישרה
סלויטה Slavutaתק"פתיקון ליל שבועות. תקצ"ו.סדר תקון ליל שבועות והושענא רבה

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןסדרת תורה ומדע - 3 כר'
בני ברקתשכ"במלוקט מספרי רבי נחמן מברסלבסוד תקון העולם

תל אביבשטיין, ישראל אברהם בן שלמה אהרן הכהןסוכת גדולי ישראל
ירושליםתשע"גתורת רבותינו מבריסקסוכת הלויים

ירושליםתשע"דגרינוולד, יצחק אייזיקסוכת עצי היער
ירושליםתשע"חלאקס, שלמה העניך הכהןסוכת שלומך

ירושליםתשנ"גשפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובסידור בני יששכר
ירושלים - נהריהתשע"טמכון אור לישריםסידור המבואר  אביר יעקב - ימות החול

וילנאתרס"בפרלמן, יהודה לייב בן אליהוסידור מנחת יהודה
ירושליםתשע"ברוזנפלד, אהרן בן יצחק מנשה הכהן (מפינסק קרלין)סידור צלותא דאהרן <בית אהרן> - 2 כר'

ירושליםתשס"םחיים בן אברהם הכהן מארם צובהסידור רבינו חיים - א
חיפהתשע"חזייני, אליהו רחמים בן מאיר (עורך)סידור תפילת החודש החדש <מהדורת אור וישועה>

ירושליםתשע"טברוכיאן, שמואל אהרוןסיכום הלכות - 12 כר'



ירושליםתשע"גגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלסיכום פסחים
קרית ספרתשע"חחש"מסיכומי וביאורי ספר נפש החיים - א

חמ"דתשע"דפרידמן, יוסף יצחקסיכומי סוגיות - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"טרימר, יסיכומי סוגיות - ב"ק

בני ברקזליכה, יוסף עזרא בן סלמןסיכומים בהלכות שביעית
חמ"דתשע"חקשתיאל, אליעזרסימן לבנים - 7 כר'

ירושליםתשנ"גמן, שלמה בן אברהםסימנים טובים
חמ"דתשע"טעמר, חננאל בן אשרסימנים עשה
ירושליםתשע"טסיניסיני - 2 כר'

בית שמשתשע"טמכון אם בישראלסיפור קטן - מעשה גדול
ווארשאתרל"טתפילות. סליחות. תרל"ט. ווארשאסליחות

ירושליםתשע"הגורן, עמי בן יונהסלעי ומצודתי - 2 כר'
ירושליםתשע"טגרוסברג, יחיאל גרשון (מהדיר)סנהדרי גדולה <סנהדרין> - ט

זכריהתשע"חקמרי, אליהו אלירםסניגור של הציבור
בני ברקחש"דשוב, שלמה בן נסיםספור מן ההפטרה - 2 כר'

ירושליםתש"מספורי החג - סוכות
תל אביב,תשט"ז,היילפרין, פאלקספורי פראג

חמ"דתשע"אהכהן, אדירספר אב הרחמים - 2 כר'
ניו יורק New Yorkתש"טרוסוף, אליהו בן ישעיהו הלויספר אמת

ירושליםתשע"טהלפרין, מרדכי - בלפר, ישראל -  דוידי, סיגלית  (עורכים)ספר אסיא - טז
דסאותקס"חוולף, זאב וולף בן יוסף מדסאוספר דניאל <מתורגם בלשון אשכנז - פירוש הרב אבן יחיא

ניו יורקתרס"דהלר, נחמן בן ישראלספר דניאל עם תרגום עברי וספר עזרא עם פירוש רחמים בדין
ניו יורקתשנ"דלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - בריעגער, אלעזר שמואל בן יעקב יצחקספר הדקדוק לרמח"ל <הגהות אשי בני ישראל>

ירושליםתשע"זספר הזהר ע"פ הסולם <מאורות הסולם> - הקדמות
זוהר. תר"כ. לבובספר הזוהר - בראשית
ירושליםתשמ"הלזכר רבי יהודה דויטשספר הזכרון יד יהודה

צפתתשע"דבר יוסף, מרדכיספר החינוך מבואר - 3 כר'
ספר היובלספר היובל לישיבת לוצערן

ניו יורק1947הוניג, שמחה בנימין - סטיצקין, אריה לייבספר היובל לכבוד ד"ר יהושע פינקל
ניו-יורק,תשט"ושארפשטיין, צבי בן דובספר היובל לכבוד צבי שארפשטיין

בני ברקתשע"דחוג חתם סופרספר היובל - חוג חתם סופר
בני ברקתשס"במשפחת בורשטיןספר היובל

בני ברקתש"פיעקב בן מאיר (רבינו תם)ספר הישר <מהדורת דבליצקי> - חלק החידושים
מושב בטחהתשע"טשפירא, נתן נטע בן שלמהספר הכוונות - מאורות נתן

צפתתשע"ובר יוסף, מרדכיספר הכוזרי המבואר



ברלין,,[תקנ"ה]יהודה בן שמואל הלויספר הכוזרי
בני ברקתש"עשפירא, אליעזר דודספר הלכה למעשה - ברכות הנהנין

תל אביב,תשי"טקראנץ, יעקב בן זאבספר המדות
בני ברקתשל"חספר יראה. תקס"הספר המוסר <הנהגות ישרות>

ברטיסלבה Bratislavaתשע"בסופר, זוסמאן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלספר המקנה <מהדורה חדשה> - 3 כר'
ווארשויא,תרכ"ד,אבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףספר הנפש <עם ביאור>

חש"דבר דע, יצחקספר הסוגיא - 2 כר'
חמ"דחש"דארגון נפשנוספר העקרונות
מודיעין עיליתתשע"דוויטאל, חיים בן יוסףספר הפעולות
בית שמשתשכ"ורוט, אהרן בן שמואל יעקבספר הצוואה

קרימונה,תשע"טאלעזר בן יהודה מגרמיזאספר הרוקח <מהדורת זכרון אהרן> - 2 כר'
חמ"דחש"דונשמרתםספר התיקונים

ונציה Veniceת"גשמואל בן יצחק הסרדי- פיגו, עזריה בן אפריםספר התרומות עם גדולי תרומה - א
בני ברקתש"עלזכר ר' אליהו בוזגלוספר זכרון דרכי אליהו
ירושליםתשנ"ולזכר רבי פנחס וינטרובספר זכרון זכרון פנחס

ירושליםתשע"טשורין, יעקב (עורך)ספר זכרון להגאון רבי שמואל דוד ורשבצ'יק
פטרבורגחרס"טספר זכרוןספר זכרון להרכבי החלק העברי א

ירושליםתשל"חקובץ מחקרים לתולדות היהודים באיטליהספר זכרון לשלמה אומברטו נכון
נוף אילוןתשע"טחלפון, אליהו בן חייםספר יונה עם ביאור

ליוורנו - ניו יורקתרי"חטייב, יצחק בן בנימיןספר יראים <ווי העמודים>
עפולהתשע"טאבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משהספר מרי"ח ניחוח - א

ירושליםתשנ"חקרן התרבות דגל ירושליםספר סוכה וארבעת המינים
ירושליםתשע"במלמד, רחמים הכהן - מלמד, יעקב חיים הכהןספר תהלים <עתרת רחמים, נאוה תהילה>

בית שמשתשע"טאופמן, אברהם חייםספרא דאפטרתא - ביאור על ההפטרות
ירושלים,תרפ"דלוק, הרי צ'ארלסספרה של ארץ ישראל

ירושליםחש"דספריספרי במדבר - גירסת הגר"א
ירושליםתשל"וספרי הערכים בקבלה - מאורי אור, ציצים ופרחים, כל הנקרא בשמי

ירושליםתשע"חבן שלמה, שובאל בן אלעזרספרי הרשב"ש - 4 כר'
ירושליםתשע"וספרי זוטא. תרפ"טספרי זוטא - עטרת יוסף
ירושליםתשל"והלוי, שושנה בת יעקב יהושעספרי ירושלים הראשונים

ירושליםתש"ממשי זהב, מנחם מנדלספרי מנחם מנדל - יום טוב ערצעהלונגען - חנוכה
רבותינו לבית גורספרי רבותינו לפסח

ירושליםתשע"טאליהו בן אשר הלוי אשכנזיספרי רבי אליהו בחור - מהלך שבילי הדעת עם הגהות
ירושליםתשע"האלעזר בן יהודה מגרמיזאספרי רבינו בעל הרוקח - 2 כר'

AUTHORITATIVE RESPONSES - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתשע"ט



בני ברקתשע"ח?NAME#ספרים באנגלית - חיים בריאים כהלכה
ניו יורקNAME?1974#ספרים באנגלית - 3 כר'

חמ"דחש"ד?NAME#ספרים באנגלית - עיוני תפילה
ירושליםתשע"ו?NAME#ספרים באנגלית - 4 כר'
ניו יורקתשע"ו?NAME#ספרים באנגלית - 4 כר'

Bat Kohen To a Kohen - ספרים באנגלית#NAME?ניו יורקתשע"ט
Grasshoppersx and Locusts in Jewish Tradhition - ספרים באנגלית#NAME?תשע"זJeruasalem ירושלים

The Complete Gude To The Arba Minim - ספרים באנגלית#NAME?לייקוואודתשע"א
ניו יורקחש"ד-ספרים באנגלית - 2 כר'

Chasdei Hashem - ניו יורקחש"דקריגר, מרדכי אהרן בן זאבספרים באנגלית
Dr Leo Munk -מרברוג1918ספרים בגרמנית

שוואב, הרמןספרים בגרמנית- HERMANN SCHWAB זצ"ל
EL EXILIO ISMAELITA - ספרים בספרדית#NAME?חמ"דתשס"ז

בני ברקתשע"ו?NAME#ספרים בספרדית - חיים בריאים כהלכה
בונוס איירסתשע"ה?NAME#ספרים בספרדית - משנה תורה לרמב"ם - זמנים

מקסיקותשע"ו-ספרים בספרדית - אוצר מסיני א
בני ברקתשע"ו?NAME#ספרים בצרפתית - חיים בריאים כהלכה

LHOMME ET SON CHEMIN - בני ברקשוקרון, אבנר ישראלספרים בצרפתית
בני ברקתשע"ו?NAME#ספרים ברוסית - חיים בריאים כהלכה

תשע"וירושליםמויאל, דודעבד ה'
חמ"דתשע"וראובן, יהושע שיעבדו את ה' בשמחה

1915סידור.עבודה שבלב
בני ברקתש"סמילר, יעקב יצחק בן משה מאירעבודת אמת - ב

ירושליםאשכנזי, גרשון בן יהודהעבודת הגרשוני <זכרון אהרן>
חמ"דתש"פקרלנשטיין, גרשון בן ירוחם פישלעבודת הגרשוני

ירושליםאשכנזי, גרשון בן יהודהעבודת הגרשוני, חידושי הגרשוני <זכרון אהרן>
,[רוסיה-פולין],ת"ר]אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיהעבודת הקודש החדש - לדוד אמת

ניו יורקועבודת התפילה
מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משהעבודת מנורה

בני ברקחש"דקוסובר, שלמה עובדיהעבודת שלמה - שונא מתנות, הוצאות שבת ויו"ט, לא תנסו
כפר חב"דתשס"חגינזבורג, יצחק בן שמשוןעדון המידות

תשס"בירושליםסוקל, יוסף בן ישראלעדות ביהוסף
בית שמשתשמ"הבימה להלכה ולהגות יהודיתעדות לשושן - 1
גרמניהתשל"ומונק, אליהו הכהן (עורך)עדות נאמנה - ב

חמ"דחש"דאלקובי, יוסףעוד יוסף חי



נתיבותתש"נבל"ס, אברהם הכהןעוז אמונה ותחיה - א
בית חלקיהתשנ"אאבינדב, אריהעוללות

חמ"דתש"פלנדא, יצחק בן קלמן הלויעולת יצחק - ארבע אבות
ירושלים Jeruasalemתשע"טאלמושנינו, משה בן ברוךעולת שבת <מהדורת אהבת שלום>

ירושלים Jeruasalemתשע"טבורשטין, דוד יהודה בן שלמהעומקה של הלכה
בני ברקתשע"טישיבת דרכי דודעומר התנופה - בבא מציעא

ליקוודתשע"טלונדינסקי, שמחה בונים בן ישראל דודעורה כבודי  - תפילה
ירושליםתשע"טסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםעזר מציון

אנטורפןתשע"דשטיינבך, עזראעזרי מעם ד' - 5 כר'
אנטוורפעןתשע"זשטיינבאך, עזראעזרי מעם ה' - 15 כר'

נתניהתשס"דקובץ מחקרים במורשת יהודי תימןעטרת יצחק
ראש העיןתשע"טדחבש, חזקיה בן ישראלעטרת ישראל ורחמים - ב

מלבורןתשע"דתלמידים השלוחים מלבורןעטרת לוי יצחק
ירושליםתשע"חלמברגר, משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבובעטרת משה - 3 כר'

ליקוודתשע"זבסמן, גרשון בן נפתליעטרת צבי - 2 כר'
חמ"דתשע"טהרץ, יחזקאל בן נפתלי מאיר הלויעטרת צבי - עירובין

בני ברקתשע"חטרוביץ, ישראל שמעון בן יהודה ליבעטרת שמעון - בבא מציעא
בני ברקפרידמן, א - שפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלךעידוד בתופת

ירושליםתשע"טעיון ההלכהעיון ההלכה - משנה ברורה ח"ב
תשע"ואידלשטיין, חנוך מתתיהו בן נחעיון המשפט - 2 כר'
בני ברקתש"פטחן, יצחק בן אליהועיון הסוגיא - 3 כר'

בני ברקתשע"טכולל פוניבז'עיוני שמעתתא - 12 כר'
בני ברקתש"פקרויס יעקב מנחם בן גבריאלעיוני תוספות - שבת

בני ברקתש"עווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםעיונים בחנוכה
תל אביבתש"ןמוריאל, יהודהעיונים במקרא - ה במדבר, דברים

בני ברקתשע"אווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםעיונים במשנה ברורה - 7 כר'
כפר חב"דתשע"בגינזבורג, יצחק בן שמשוןעיונים וביאורים מאמר איתא במדרש תילים

ירושליםתשמ"גגרינולד, זאבעיטורי הלכה - סדר היום
בני ברקתש"פמאיר, מרדכי יעקב בן שמואלעיטורי מרדכי - 5 כר'

ירושליםתשע"זכהן, אברהם בן יוסףעין אברהם - 2 כר'
מעלותתשע"וישיבת מעלותעין הבדולח - שבת

ירושליםתשע"חעדס, יהודה בן יעקבעין הבדולח
ירושליםתשע"המאנהיימר, חיים צבי בן דוד יהודה ליבעין הבדלח - תניינא

ירושליםתשע"זגוטפרב, ישראל מאיר בן ידידיה יחיאל מיכלעין המים - מלאכות תופר, קורע, מחתך, בונה, סותר ואוהל
ירושליםתשע"טיוסף, עובדיה בן יצחקעין המשפט - חו"מ קפב-רלד



יעבץ, יוסף מאירעין יעקב עם עברי דייטש - 4 כר'
תל אביבתש"עלוי, רפאל יצחקעיני יצחק - 6 כר'

כפר חב"דתשע"אגינזבורג, יצחק בן שמשוןעיניך ברכות בחשבון - א בראשית
תל אביבתשע"אטורנר, דודעיצומו של יום
ניו יורקתשמ"בקובץ חידושי תורהעיר התמרים

לייקוודתשע"זדוד בן אריה ליב מלידאעיר מקלט <מהדורה חדשה>
בני ברקתש"סרבנות בני ברקעיר על תילה - 2 כר'

סופר, יחזקאלעל חטא העיגול
בני ברקתשע"זבעילום שםעל יובל ישלח שרשיו

חמ"דחש"דפסין, יהודהעל כן
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןעל מזוזות ביתך

חמ"דתשע"טמכון יערימו סודעל עמך יערימו סוד
ירושלים Jeruasalemתשל"חתא שמע, ישראלעל פירוש רבינו גרשום מאור הגולה

ירושליםקובץ מאמריםעל פרשת דרכים
ירושליםתשע"טמכון מדעי טכנולוגי להלכהעלון אספקלריה - 3 כר'

ביתרעיליתק"ק סטניסלובעלון שער התפילה - 1-25
ירושליםתשע"טקוקיס, אוריאל בן מרדכיעלי אור - מו"ק, חול המועד, הלכות שמחות

ירושליםתשע"אחשין, יוסף צביעלי זבח
בני ברקתשע"טרשומות לתולדות אישים וקהלות אגרות ומסמכיםעלי זכרון - 3 כר'

בני ברקתשע"זמשפחת רבי יוסף ריבליןעלי עין
אולשוונגעליהם הוא יחיה

ניו ג'רזיתשע"זהלפרט, שמואל בן יצחקעליות שמואל
לייקוודתשע"זיונגר, שלמה נפתליעליית שלמה

וינה,תרצ"ד-תרצ"חעלים לביבליוגרפיה וקורות ישראלעלים לביבליוגרפיה וקורות ישראל - 4 כר'
ניו יורקתשל"דקובץעם התורה - 9 כר'
חמ"דחש"דהמערכה על קדושת השבת בפתח תקוהעם מקדשי שביעי

ירושליםתש"ערוזנר, שלמהעם נושע בה'
בני ברקתשע"טאויערבאך, שמואל בן שלמה זלמןעמוד אש - פסח

בני ברקתשס"טגרוסברד, אהרן זאבעמודי אור - ב
ירושליםתשע"טקארפ, צבי משה בן אביגדור שלמהעמודי אורה - 2 כר'

מודיעין עיליתחש"דבן ישי, ישראל בן דוד הכהןעמודי השולחן - 5 כר'
חמ"דתשע"חויצמן, שלמהעמודי שלמה

כפר חב"דתשע"זגינזבורג, יצחק בן שמשוןעמודיה שבעה - 5 כר'
רמת גןתשס"השפיגל, יעקב שמואלעמודים בתולדות הספר העברי - הגהות ומגיהים

ירושליםתש"עסייפש, פנחס בן חיים ליבעמל פנחס



אור יהודהתשס"וישיבת ברכת יצחקעמלה של תורה - קידושין
חיפהתשע"חישיבת נחלת הלויםעמלה של תורה - יבמות

תשע"טרבינוביץ, מאירעמק ארזים
ירושליםתשע"דזכריהו, מיכאל בן נתנאלעמק ההלכה - 2 כר'

בני ברקתשע"הזנזורי, יגאלעמק הזבח
בני ברקתשע"זזנזורי, יגאלעמק היבום
בני ברקתשע"זזנזורי, יגאלעמק הספק

בני ברקתשע"אזנזורי, יגאלעמק העירוב
קרית ספרחש"דחברי כולל דף היומיעמק הפשט - 2 כר'

בני ברקתשע"טזנזורי, יגאלעמק הריבית
בני ברקתשע"חזנזורי, יגאלעמק השמירה

בני ברקחש"דאנטין, רפאל בן ראובןעמק יהושפט - 6 כר'
חמ"דחש"דבעילום שםעמק יהושפט

בני ברקתשע"חזנזורי, יגאלעמק סוכות
כפר חב"דתשע"גגינזבורג, יצחק בן שמשוןעניין התפילה וההתבוננות

ירושליםתשע"טפלק, דוד בן יעקב יהודהעניינו של יום - ירח האיתנים
חמ"דתשע"בסובל, שמואלענינא דיומא

ירושליםתש"סצינץ, אריה ליב בן משהעניני חג השבועות למהרא"ל צינץ
ירושליםתשע"טשוורץ, יואל בן אהרןעניני חסד וצדקה
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןעניני ל"ג בעומר

ירושלים,תש"ב-תש"גילון, חנוךעניני לשון
חמ"דתש"פבעילום שםעניני ערב

חמ"דתשע"טבעילום שםעניני שעבוד - 2 כר'
חיפהתשע"גשכטרענף עץ אבות

אופקיםתש"פחליוה, משהענפי משה - יו"ט, חול המועד
פתח תקוהחש"דכהן, עופרעפרות זהב - א

חמ"דתשע"אמשפחת כהןעץ אבות
בני-ברק,תשט"זברדיצ'בסקי, יהושע השילעץ החיים
תפילות. חולים ומתיםעץ החיים

ירושליםתשע"חגלנדואר, חנהעץ התפוחים
ניו יורקתשכ"חקובץעץ חיים <באבוב הישן> - א

כפר חב"דתשע"גגינזבורג, יצחק בן שמשוןעץ פרי
חמ"דתשע"אזילברליכט, יעקב יהודהעקבי דרך

ניו יורקתשע"טלייבוביץ, אלתר חנוך העניך הכהןעקבי הצאן
ליקוודתשע"חשטיין, יעקב חיים בן אהרןעקבי חיים - זרעים



ירושליםתשע"דבן יעקב, מנחם בן צבי יהודהערוגת הבשם - 2 כר'
ירושליםתשמ"הפוטרניק, חיים בן ישכר דובערוך החדש  - ערוך הקצר - זכר רב
אשדודתשע"טלבקוביץ, אברהם ישראל בן דוד דובערוך המשפט - דיני הסיוע לבעל דין

ירושליםתשע"טישיבת מירעריכת ברכות - 2 כר'
ירושליםתשע"זישיבת מירעריכת יום טוב - 2 כר'

ירושליםתשע"וישיבת מירעריכת נר
ליקווד, ניו ג'רסיתשע"טזילברשטיין, אריה לייב בן משה יוסףערך ים

סטו מרה Satu Mareתרצ"טהיילפרין, יחיאל בן שלמהערכי הכנויים <קב שלום>
ירושלים,תשט"זהכהן, מרדכי בן חנוך חייםערכי מדות בתורת הרמב"ם

חמ"דתשנ"געמנואל, מרדכיערכי שמיטה
מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משהעשה ולא תעשה

רדלהים Roedelheimתקפ"חצבי הירש בן יהודה ליב מוואידיסלאבעשרה למאה
חמ"דחש"דקטן, חנהעת ללדת

רמת-גן,תש"זאושפיזאי, מנחם יהודה בן משה בן-ציון הלויעתרת - 2 כר'
נתניהתשע"חשימון, אלעזר בן מנחם מאירפאר הבית - תערובות ב

לבוב,[תרי"ט]משה בן מימון (רמב"ם)פאר הדור
אוהיותש"לישיבת טלז אוהיופאר מרדכי - 3 כר'

חש"דקליין, אברהם שלוםפארו עלי ופארי עליו
יוסטמן <יאושזאהן>, משה בוניםפון אונזער אלטען אוצר - אבות

תל אביב Tel Avivתשכ"ושווייצר, ישראלפון אייביקן קוואל
ניו יורקתרצ"גבר-אילן, מאיר בן נפתלי צבי יהודהפון וואלאזין ביז ירושלים - ב

בני ברקתשל"אישיבת פוניבזפוניבז - 1
בני ברקתשע"טאורטנר, נתן יהודה בן אלטר משה שמואלפורים בעיר לוד

ירושליםתשס"הבית המדרש דרכי הוראה לרבניםפורים המשולש וערב פסח שחל להיות בשבת - ע"פ פסקי רבי מרדכי אליהו
כפר חב"דתשע"גגינזבורג, יצחק בן שמשוןפורים לנו

ורשה Warsawתרנ"טתאומים, יוסף בן מאירפורת יוסף
ירושליםתשס"טזביחי, פנחס בן רפאלפז רב - 2 כר'

קרית מוצקיןפזמונים. קוצ'ין.פזמונים לחגים לפי מנהג יהודי קוצ'ין
יחיאלי, דפיוט אקדמות עם תרגום עברי

ירושליםתשע"גז'ורנו שלמה לוי יצחק בן מאירפיוטים חסידיים
חמ"דתשע"ושלנגר, חיים קלמןפיטטיא דאורייתא - ב

ירושליםתשע"אזילברמן, יצחק שלמהפינת יקרת - 6 כר'
מודיעין עיליתחש"דיעקב, אליאורפיקוח נפש ורפואה בשבת

ירושליםתש"פמזרחי, אליהו בן אברהם - שטסמן, יששכר בן משהפירוש הרא"ם על התורה <עם הערות ועיונים> - 5 כר'
ירושליםתשע"חמשה בן נחמן (רמב"ן) - מרגולין, הדר יהודה בן מיכאל משהפירוש הרמב"ן על התורה <הדרי קודש> - ה דברים



ברלין,תרנ"הבנימין בן יהודה מרומאפירוש על עזרא ונחמיה
ירושליםתשע"חפרוכטר, אשר אנשיל בן יעקב צביפירות הבית - 3 כר'

חמ"דתשע"היעבץ, יהודה אריהפיתחא להאי פרשתא
ירושליםתשע"חפאפו, אליעזר בן יצחק - מועלם, יחזקאל אליעזר ישראלפלא יועץ <דמשק אליעזר> - 2 כר'

קושטנדינה,,תקפ"ד]פאפו, אליעזר בן יצחקפלא יועץ <מהדורה ראשונה>
בית שמשתשע"חקלוגר, אברהם צביפלאות עדותיך

בני ברקתשע"חצויבל, ניסן בן דודפלגי מים - מהדורה תליתאי
בני ברקתש"פמרקוביץ, שמואל - קופמן, מיכאלפליטת סופריהם - בית האוצר

באר שבעשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקפלפול נאה לבר המצוה
ירושליםתשנ"אמרגלית, נתןפלפולא חריפתא - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משהפן אבוא
ירושליםתשע"חמוסבי, פינחספנחס יפלל - 2 כר'
ליקוודתשע"זרלב"ג, אריה ליב בן חיים יהוסףפני אריה - עירובין

ירושליםחש"דוינגורט, שאול יונתןפני המנורה - מגילה
ירושליםתשע"חסדין, רפאלפני השולחן - קידושין

בני ברקתשע"טויטמן, פנחס דניאל בן יעקבפני השלחן - חנוכה
שיקגובלייר, משה ליבפני משה
ירושלם,תרצ"דדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןפני משה
תל אביב - ירושלים,(הק' תשט"ו)רבינר, זאב אריה בן בנימין בינושפני שבת

רחובותתש"סגינזבורג, יצחק בן שמשוןפנים אל פנים - 2 כר'
חמ"דתשע"חאורפלי, דוד בן עובדיהפנים הבית

אשדודתשס"טפינטו, יאשיהו יוסף בן חייםפניני דברי יאשיהו - הגדה של פסח
אשדודתשע"וקובץפניני הפרשה - 3 כר'

בני ברקתשע"טראטה, אברהם חיים בן אהרןפניני חוקי חיים - ירח האיתנים
תשע"האביטל, חייםפניני חיים
חמ"דחש"דבעילום שםפניני טוהר
בני ברקתשע"טכהן, יצחק בן אליהופניני יצחק

חמ"דתשע"זפניני מחשבהפניני מחשבה
בית שמשתשע"טהמבורגר, משה בן פנחס נחוםפניני משה - 2 כר'
פתח תקוהתשע"טבא גד, יוסףפניני נחלי בא גד

תל אביבחש"דרבינוביץ, נחמהפניני נחמה לחג ולמועד
קובלסקי, אשרפניני פרשת השבוע - 5 כר'

חמ"דחש"דאלישיב, יוסף שלום בן אברהם - קוק, בן ציון בן שלמה זלמן הכהןפניני שבע ברכות
ירושלים Jeruasalemתשע"חסיטון, עזראפניני תורה - 2 כר'

תל אביבתשנ"האשכנזי, שלמהפנינים ואבני חפץ - ויקרא, במדבר, דברים



מודעין עליתחש"דהופמן, יוסף בן שלמה צדוקפנינים וציונים - 2 כר'
ירושליםתש"פקובץ זכרון לזכר הרבנית פנינה כהנא שפיראפנינים

ירושליםחש"דגולדברג, ישראל בן שמעון מנחםפנינת יקרת - א
נויארק,תרמ"טהאפט, פינחס בן צבי זאב הלויפנקס פתוח

ירושליםחש"דקוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהןפנקסי הראי"ה - 3 כר'
ירושליםתשע"טפרץ, פנחס שמעון בן יעקבפסוק לי פסוקך - חולין

מודעין עליתתשנ"זבנבנשתי, חיים בן ישראלפסח מעובין <עם הגהות ר"י עמדין וזכר יצחק>
ירושליםתשנ"הקרן התרבות דגל ירושליםפסח שבועות

לונדוןתשט"ושפטמן, יהושעפסח, ל"ג בעומר, שבועות
לונדוןתשט"זשפטמן, יהושעפסח, שבועות

ירושליםתשע"חמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןפסיקתא דרב כהנא
תל ציוןתש"עיוסף חיים בן אליהו - טויל, שלום יצחקפסקי בן איש חי - 2 כר'

חמ"דתש"פליבוביץ, אשר ליאורפסקי הלכות
,[ויניציאה],רע"ט]יהודה ליווא מפירארהפסקי המסכימים להוציא עשיר ופרנס מעירו <פסקי הגאון מהר

בני ברקתשע"וכהן, יעקב משהפסקי מרן בעל החוט שני - חול המועד
ווארשא,תרנ"ב,דוראן, שמעון בן צמחפסקי ראש השנה מהרשב"ץ

יושליםתשע"טקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהן - אבינר, שלמה חיים הכהןפסקי רבנו
ירושליםתשכ"טפועלי אגודת ישראלפעולות התנועה

לונדוןתשע"טקובץ תורניפעלים לתורה - לח
טארנאפאל,תקע"גיצחק בן יהודה הלויפענח רזא

ניו יורק1951פערל פון אונדזער תורה - כג-כג
ירושליםתשע"טגרינצייג, אליהו בן חייםפקודי העדה - סנהדרין ב

ניו יורקתשס"ומנדלוביץ, יעקב אלעזרפקודת אלעזר
ניו יורקתש"פוויס, יואל סג"לפקודת הלוי - הלכות שבת ב

תשע"טאבוטבול, אליהו בן אוריפרדס אליהו
ירושליםתשע"טאבולעפיא, אברהםפרדס הספר
לייקוואודתשע"חמוזסון, ישראל יצחקפרדס ישראל
ניו יארק,ת"שברגשטיין, שלום בן שמעון מרדכיפרדס שלום

ורשה,תרפ"חווייסבלום, אליעזר ליפא בן ישראל חייםפרח לבנון
ירושליםתשע"חדי סילווה, חזקיה בן דודפרי חדש - 2 כר'

בני ברקתשע"טספרא, ידידיהפרי ידידות - פסחים
בני ברקחש"דרפאלוב, יוסף בן נתנאלפרי יוסף

בני ברקתשע"אאורטנר, דב בעריש בן נתן יהודהפרי מגדים הלכות לולב <ביאור קצר- ביאור ארוך>
פתח תקוהתשע"טגליונותפרי עמלינו

רמת גן Ramat Ganתשנ"חישיבת רמת גןפרי עץ הגן - א



Lemberg,[תקס"ב! צ"ל: תקצאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקפרי קדש הלולים
קרית ספרתשע"טכהן, שלמה בן רפאל דניאלפרי רפאל

ברוקליןתשמ"דכהן, יצחק משה בן יוסףפרי תבונות - 2 כר'
בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהפריו יתן בעתו

ירושליםתשנ"דכהן, מנחם בן משהפרישת כהן
ירושליםתשד"מבקר, מנחםפרפראות לתורה - א בראשית

ירושליםתשל"גפרק חדש בתולדות הכותל המערבי
חמ"דתשע"וטייכטהאל, ישכר שלמהפרקי אבות <משנה שכיר>

ירושליםחש"דרבי שלמה מזוועהילפרקי אמונה בטחון
ניו יורקתשע"טשטרן, מנחם מנדלפרקי ברירה
ירושליםתשע"טרבינוביץ, לוי בן גמליאל הכהןפרקי הדרכה

ירושליםחש"דקרישבסקי, משהפרקי משניות ליארצייט בביאור ע"ט
ירושליםתשע"חמדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןפרקי שירה עם ביאורים מכת"י - רבי שמואל קמחי, רבי בנימין הכהן

ירושליםתשל"גבן פורת, יהודה - בן-ציון, יהושע - קידר, אהרןפרקים בתולדות הישוב היהודי
ליקוודתשע"וביבר, אברהם זאבפשוטו כמשמעו - 5 כר'

חמ"דחש"דשטרנפלד, שרגא פייבלפשר דבר - 7 כר'
בני ברקתשע"חהכהן, אליהופתח אליהו - 4 כר'

חמ"דתשע"חקשתיאל, אליעזרפתח אליהו
ניו יורק New Yorkתשל"טבלום, רפאל בן שמואלפתח האהל

בני ברקתש"פבעילום שםפתח לאוצר - 2 כר'
בני ברקתשע"זדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבפתח עינים החדש - יב

חמ"דחש"דשוב, מריםפתחה בחכמה
מעלותחש"דכהן, מאורפתחו לי פתח - א

טבריהתשע"חאוירבאך, אברהם דב בן שלמה זלמןפתחי אברהם - 5 כר'
בני ברקתשע"טאפשטיין, אלעזר דודפתחי אמונה - מעשרות, מעשר שני

אופקיםתשע"טאייזנבך, ישראל אריה בן שלמהפתחי אשרי - בבא בתרא
ביתר עליתתשע"זאסולין, תמיר ישיפתחי הלכות - בשר בחלב, תערובות

קדימהתשע"טביגל, אביחי יצחק בן משהפתחי חכמה - ענווה וגאוה
ישראלתשע"זשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקפתחי כלאים

בני ברקתש"פשניידר, יחזקאל בן דוד מנחםפתחי סוגיות - פאה
בני ברקתשע"בשניידר, יצחק - שניידר, יחזקאלפתחי סוכה

חמ"דתשע"טארז, עזרא בן יעקבפתחי עזר - 5 כר'
מוריסטאוןתשע"טפתיחהפתיחה - ביקורי רבותינו במאריסטאון

חמ"דתשע"זפריינד, אברהם מנחםצא מדירת קבע
לבוב,תקע"אשור, אברהם חיים בן נפתלי צבי הירשצאן קדשים



בני ברקתשע"טשטיינברג, צבי אליהוצבא הלוי - 2 כר'
ירושליםתשע"טוידאל, נסיםצבא השמים - ט-יג הגהות ומילואים

קוגל, פנחס שלמהצבי לבית
בני ברקתשנ"טדומב, צבי בן יהושע (עליו)צבי לצדיק - א

פיעטרקוב,,[תר"ע]יפה, צבי דוד בן בנימיןצבי תפארת
ירושליםתשע"טזילברברג, יצחק יוסף בן רפאל צבי מאירצבי תפארתו - ב"ק, ב"מ, שבועות

חמ"דתשע"טאבן-זרח, מנחם בן אהרןצדה לדרך
בני ברקחש"דרוט, זאבצדקה וחסד בהלכה ובאגדה

מרכז שפיראתשע"חזולדן, יהודהצדקות יהודה וישראל
ירושליםתשע"זעבאדי, יוסף שלמהצדקת ישע - 2 כר'

בני ברקתשע"וצרפתי, וידאל בן יצחקצוף דבש <קרית חנה>
חמ"דחש"דהס, מרדכי זאבצופיה הליכות ביתה

ירושליםתשנ"זבן פורת, יצחקצופיה הלכות
בני ברקתשע"טסלימן, אליצורצור נעלה

בני ברקתשע"זאדלשטיין, אברהם בן מרדכי שמואלצורך יום טוב
בני ברקתשע"טקופמן, יוסף שלמה בן מיכאלצורת מצות ההסיבה

ירושליםתשע"חסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםציון אליהו - ד
ירושלים Jeruasalemתשע"חסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםציון במשפט

חמ"דחש"דקובץ זכרוןציון לנפש חיה
ירושלים,תרצ"אאוירבאך, מנחם נתן בן שלמהציון לנפש צדיק - קצור תולדות וזכרונות

נוף אילוןתשע"טציוני, מנחם בן מאירציוני <מהדורה חדשה>
בני ברקתשע"חקורלנסקי, אברהם דוד בן בנימין בינושציוני דעת - 2 כר'

בני ברקתשע"טפלק, אברהם ישעיהו בן יעקב יהודהציוני הראשונים - בכורות
רמת גןשפיגל, יעקב שמואל בן יהודהציורים ותמונות בבית הקברות - תדפיס

בני ברקתשע"גגעשטעטנר, נתן בן עמרםציץ ופרח
ווארשאתרמ"בוולפסון, אברהםצל המעלות

ניו יורקתשע"ואפל, שלמה הלויצלותא דמעלי שבתא
מודיעין עיליתתשע"טשורקין, יעקב משהצליל שעורים

ירושליםחש"דווייסבלום, אלימלך בן אליעזר ליפמאן - ווינגרטן, יצחקצעטיל קטן עם פירוש מעדני מלך
ירושלם,תר"עתפילות. שונותצעקת בני ישראל

חולוןגבריאל, דודצעקת תינוק
ירושלים Jeruasalemתשנ"דקובץצפיה - ד

מודיעין עיליתתשס"טטראני, יוסף בן משה (מהרי"ט)צפנת פענח <מהדורה חדשה> - 5 כר'
ווילנא,תרל"הלווינסון, אשר ניסן בן יהודה ליבצפנת פענח
חולוןתשע"אמוגרבי, יוסףצפנת פענח



פתח תקוהספר קהילהקאליש - קהילת קאליש
תשע"דועד חיילי בית דודקאר א וועלט

ירושליםתשע"חכהנא (גרושקא), צביקב ונקי - שמות
ירושליםתשנ"הווייס, צביקב צבי - 5 כר'

ירושליםתשע"חאביב"י, יוסף בן אריהקבלת הראי"ה - א
בני ברקתשע"חמרקוביץ, שמואלקבלת התורה
בני ברקתשע"טפדלון, חןקדושים תהיו

מודיעין עיליתתשע"חרוטשילד, יחיאל מיכל בן ישכרקדושת המועד
ירושליםJerusalemצציק, שמואל בן אברהם חייםקדושת המקדש
איתמרתשע"טכנרתי, עמיחי - זק, רועי הכהןקדושת הראי"ה

ירושליםתשע"ואביחצירא, יעקב בן מסעודקדושת יעקב
ירושליםתש"פאפשטיין, יהודה (עורך)קדושת ציון - סוכות תש"פ
ירושלם, הודותרס"ב -1966רפאלי, שמואל בן משהקדמוניות היהודים במלבר

ניו יורקתשע"טועד חיילי בית דודקדמונך תחילה - ימי הסליחות
קדימהתשע"וביגל, אביחי יצחק בן משהקדשים תהיו

ליקוודתשע"טאלגאזי, ישראל יעקב בן יום טובקהלת יעקב <משנת רבי אהרן> - 2 כר'
ירושליםתש"פבעילום שםקו התאריך - קו חכמת התורה

ניו יורקתש"פקובץ תורניקובץ אבקת רוכל - ז
בני ברקתש"עגרבוז, איתמר בן אברהם נחקובץ אגרא דשמעתתא

בני ברקתשע"טכולל יששכר באהלךקובץ אהלה של תורה - שבת, הוצאה
ירושליםחש"דישיבת מאה שעריםקובץ אוצרות התורה

ירושליםתשס"הישיבת שערי יום טובקובץ אורחות יום טוב -חזקת הבתים
בני ברקתשע"זקובץקובץ איסתכל באורייתא - ו

ירושליםתשע"טישיבת אמרי משהקובץ אמרי שפר
ניו יורקתשס"חקובץקובץ אני לדודי - תשס"ח

בני ברקתשע"טכולל דעת שמואלקובץ אש הדעת
לונדוןתשע"גראקאוו, בן ציון בן יום טוב ליפמאןקובץ אשירה לה' בחיי

ניו יורקתשמ"זקובץ דחסידי סקוויראקובץ באהלי יעקב - תשמ"ז
תשמ"חישיבת סקוויראקובץ באר יעקב - בבא מציעא

ברוקליןתשס"וחסידי סלאניםקובץ בוניך
אור יהודהתש"עישיבת ברכת יצחק אור יהודהקובץ בי מדרשא - בבא בתרא

ירושליםתשע"טסולימני, נתנאלקובץ ביאורים - קידושין
ניו יורקתשע"הכוללי תורה ויראה דרב"י סאטמארקובץ בית ועד לחכמים - יא

לודז'תרצ"זועד בחורי חסידי אלכסנדרקובץ בית ישראל - א
לודז'תר"פ-ישיבת בית ישראל אלכסנדרקובץ בית ישראל - 4 כר'



לודז'תרצ"דישיבת בית ישראל אלכסנדרקובץ בית שמואל <שנה ג> - א-ב (ח)
לודז'תרצ"אישיבת בית ישראל אלכסנדרקובץ בית שמואל - 2 כר'

ירושליםתשע"זקובץקובץ בנין אב - 3 כר'
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןקובץ בענייני צניעות

ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןקובץ בענייני תפקיד היהדות במיוחד בימינו
ירושליםתשד"החניכי ישיבת בית אברהם סלוניםקובץ ברית אברהם - ז

ביתר עיליתתשע"ורשת הכוללים בית שמואל עוזיאלקובץ ברכת השבת
ירושליםתשס"במכון משה אהרן - פינסק קארליןקובץ גליונות מטה אהרן - 2 כר'

קובץ גליונותקובץ גליונות ממעינות הלוי - תשס"ו
בני ברקתשע"טבעילום שםקובץ גליונות תשועה ברב יועץ

חמ"דתש"פקובץ גליונותקובץ גליונות - 44 כר'
הגר, פנחס דוד בן ישכר דבקובץ דברות קודש

נתניהתשע"טזיידמן, חיים ראובןקובץ דיני החיים
ירושליםתשע"אבית מדרש דרכי הוראה לרבניםקובץ דרכי מבשר - 10 כר'

ליקוודתשע"חבית מדרש גבוה לייקוודקובץ היושבת בגנים - 3 כר'
חמ"דחש"דבני הישיבותקובץ הענינים

מנשסתרתשע"טישיבת ליובאוויטש מנשסתרקובץ הערות וביאורים - (מנשסתר) נז
ניו יורקתשע"חקובץ דתלמידי אהלי תורהקובץ הערות וביאורים - 6 כר'

צפתתשע"וקובץקובץ הערות וביאורים - (צפת) -
ניו יורקתש"פתלמידי אהלי תורהקובץ הערות וביאורים - 3 כר'

בני ברקתשע"טשולמן, גדליהקובץ הערות ומראי מקומות - 2 כר'
בני ברקתשמ"זרוזובסקי, שמואל בן מיכל דודקובץ השיעורים החדשים למרן הגר"ש רוזובסקי בעניני נדרים ושבועות

חמ"דתשע"טועד תלמידי התמימים העולמיקובץ השליחות - מבצע עבודת השליחות
בני ברקתשד"מקובץ זכרוןקובץ זכרון אברהם

ירושלים בני ברקתשנ"זלזכר מרת לאה וייסקובץ זכרון אהל לאה
ניו יורקחש"דישיבת מקור חייםקובץ זכרון אהרן

שטראוס, יעקב הלוי (עליו)קובץ זכרון אמת ליעקב
ירושליםתשמ"טמערכת אש תמידקובץ זכרון אש תמיד - א

כהן, אהרן בן דוד יוסףקובץ זכרון זכר אהרן
לזכרו של רבי סעדיה ברזיליקובץ זכרון מבקש השם
בני ברקתשס"הלזכר רבי יעקב כ"ץקובץ זכרון נחלת יעקב
בני ברקתשנ"טשוייצרקובץ זכרון עטרת משה

ירושליםתשס"טכולל זמרת חייםקובץ זמרת חיים - א
לזכר הבחור יפתח מקיסקובץ חבורות מן הבאר

פתח תקוהתשנ"חישיבת אור ישראלקובץ חידו"ת תפארת משה



ירושליםתשנ"אאריה, שלמה ח בן חיים יצחקקובץ חידושי תורה האור
ירושליםתשמ"דבית המדרש בי"ס הגבוה לטכנולוגיהקובץ חידושי תורה ופרפראות לחכמה - א

מודיעין עיליתתשע"גכולל אברכים להוראה דחסידי סאדיגורהקובץ חידושי תורה משיבת נפש
בני ברקתשע"בכולל משכן שלמהקובץ חידושי תורה משכן שלמה - ו ב הלכות מצרנות

טלז סטוןתשנ"זבית המדרש נחלי דעתקובץ חידושי תורה נחלי דעת
חמ"דתשע"טישיבת נצח ישראלקובץ חידושי תורה תורת נצח - ג

טורונטותשכ"זאיגוד תלמידי הישיבותקובץ חידושי תורה
בני ברקתשע"אשטרוך, אוריאל בן נחום צבי הכהןקובץ חידושי תורה

לוצרןתשע"טישיבת לוצרןקובץ חכמה ודעת - 2 כר'
חמ"דתשע"טקובץ תורניקובץ חנוכת הבית -ב

ניו יורקתשע"טליקוטיםקובץ י"א ניסן - שנת הקי"ח
ניו יורקתשע"טפישהוף, יוסף דב בן אליעזרקובץ יד - עירובין
ליקוודתשע"ובית מדרש גבוה לייקוודקובץ יהודה יעלה

ירושליםתשע"טקובץ כולל גבוה להוראהקובץ כולל גבוה להוראה - עירובין
יוניוב, משה חיים בן דרורקובץ כיבוד הורים

בני ברקתשע"טכולל פוניבז'קובץ כתלי בית המדרש - ב"ק ג
ניו יורקתש"עקובץקובץ לחיזוק ההתקשרות - פורים תש"ע

חמ"דתשע"טרשת ישיבות בין הזמניםקובץ לימוד
בני ברקתשע"וכולל אברכים יוצאי סלבודקהקובץ מאור התורה - 2 כר'

באר יעקבתשל"אמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבקובץ מאמרי אלול תש"ל ועשיה"ת תשל"א
בלתי ידועקובץ מאמרים לחניכות בית יעקב

חיפהתשע"חתלמידי מתיבתא דברי יציב חיפהקובץ מבי מדרשא
חמ"דתשע"טקובץקובץ מבית חזקיהו
ניו יורקתשע"בתלמידי ישיבת תו"ת ליובאוויטש המרכזיתקובץ מבצע תפילין

ניו יורקתשנ"ותפארת יעקב יוסף ספינקאקובץ מגדול ישועות - ב
תל אביבתשע"אמשולם, מסעוד (אשר)קובץ מדרש רשב"י - 2 כר'

ירושליםתשע"טרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהן (עורך)קובץ מה טובו אהליך יעקב - 6 כר'
בית חלקיהתשע"טחבורת מעלין בקודש ביאלאקובץ מה שאני מבקש

בני ברקתשל"בלקט מדברי גדולי תורה לעסוק בלימוד מסכת אבותקובץ מוסר אבות
פריזתשע"טבית ליובאוויטש פאריזקובץ מחנה קיץ

חמ"דתשע"טקאהן, ישראל פנחסקובץ מילי דשמעתתא
חמ"דחש"דבעילום שםקובץ מכתבי הרבנים בענין השיער הבא מהודו

חמ"דתשע"טישיבת באר המלךקובץ מן הבאר - בבא מציעא
אופקיםתשע"טבני תורה אופקיםקובץ מנורה בדרום - 5 כר'

מארגרעטען,תרצ"גמושקוביץ, צבי בן זאב מאירקובץ מפרשי התורה



קובץקובץ מראה מקומות  אהל גדליה - המוכר את הספינה
בני ברקחש"דגנס, שלמה אהרן בן ישראלקובץ מראי מקומות ובירורי סוגיות - 3 כר'

בני ברקתשע"וזכריש, אלעזרקובץ מראי מקומות - כיצד מברכין, שלשה שאכלו
ירושליםתשס"גכולל משכן דודקובץ משכן דוד

ירושליםתשע"זכולל נווה דודקובץ נר דוד - 4 כר'
תשע"גכולל נר ישראלקובץ נר ישראל - סוכה

בית מדרש לרבנים מזכרת משהקובץ נר למאור
מודיעין עיליתתשע"זבן שושן, יצחק בן יוסףקובץ נר מצוה ותורה אור

לונדוןתשע"חראקאוו, בן ציון בן יום טוב ליפמאןקובץ סופרי המלך - ב
ירושליםתשע"טקובץ עיון הפרשהקובץ עיון הפרשה - 10 כר'

בואנוס אירס Buenosתשע"וקובץקובץ עיוני תורה - 2 כר'
חמ"דחש"דישראל בן אליעזרקובץ עיונים במלאכת הוצאה

ניו יורקתשע"טקובץקובץ עיונים תפארת שמשון - ד
ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןקובץ עניני אמונה

בני ברקתשע"אאונא, שלמה בן שמעון משהקובץ ענינים - שבת, מוקצה, מו"ק, תפילין
חמ"דחש"דבעילום שםקובץ עצות בעניין ערכו של הזמן

בית שמשתשע"זכולל הוראה צדקת אפריםקובץ צדקת אפרים - יא
ירושליםתשנ"גכולל זרעים קהלות ישורוןקובץ קהלות ישורון - ג

קובץ תורניקובץ קו ההלכה עיון ההלכה
בני ברקתשע"טקובץקובץ קו ההלכה - 2 כר'

חמ"דחש"דקובץקובץ ראשונים - 2 כר'
ירושליםתשע"חבית הכנסת המרכזי "טוויג" - ישיבת מדרש יהודהקובץ רב ברכות - 2 כר'

בני ברקתש"עשטיין, משה בן ברוך בענדיטקובץ שאלות בהלכות מליחה
ירושליםחש"דנאטאן, אברהםקובץ שו"ת מהגר"ח קנייבסקי בעניני תפילין ובר מצוה

בני ברקחש"דמכון המאורותקובץ שיחות ומאמרים - אלול וימים נוראים
ירושליםתשל"חשיינברג, חיים פינחס בן יעקב יצחקקובץ שיחות מוסר

תשככ"טבאר יעקבקובץ שיחות שנאמרו בישיבת באר יעקב ע"י מרן המשגיח שליט"א - ב
בני ברקתשע"טברים, יהושע העשילקובץ שיעורים כלליים - 2 כר'

בני ברקתשס"דכולל עושה פריקובץ שלמי ציבור - 2 כר'
לונדוןתשע"זראקאוו, בן ציון בן יום טוב ליפמאןקובץ שערי ציון - 2 כר'
לונדוןתשע"חראקאוו, בן ציון בן יום טוב ליפמאןקובץ שערים המצויינים

בני ברקתש"נמכון ויגד מרדכיקובץ שפתי מהרש"ג
ניו יורקתשע"טמשפחת מענדלאוויטשקובץ שתילים

מערכת מבצע השיחה היומיתקובץ תוכן השיחות היומיות
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןקובץ תורה מצילה ומגינה



ניו יורקתשס"טישיבה דרכי תורהקובץ תורני אורייתא
ירושליםתשע"דגוטמן, צבי (עורך)קובץ תורני ארזי הלבנון

ירושליםחש"דוינד, ישראל בן הללקובץ תורני בית הלל
ירושליםתשס"טמערכת דמשק אליעזרקובץ תורני דמשק אליעזר

לייקוודתשע"זכולל בית הוראה לייקוודקובץ תורני המישור - 2 כר'
ירושליםתשע"זקובץ כולל חסדי דודקובץ תורני חסדי דוד

חניכי ישיבת קול תורהקובץ תורני כבודה של תורה
בני ברקישיבת כסא רחמיםקובץ תורני משה ואלעזר - 10 כר'

ירושליםתשס"אישיבת פינסק קרליןקובץ תורני משנת אהרן - שבת
בני ברקתשנ"טקהל מאקאווא בני ברקקובץ תורני עטרת אברהם - א

חמ"דתשס"דקובץ תורניקובץ תורני עטרת זהב
בני ברקתשנ"הקהילת חניכי הישיבות צא"י קרית הרצוגקובץ תורני שבילי הדעת - א

בני ברקתשל"וישיבה קטנה חוג חתם סופר מחנה אברהםקובץ תורני שערי אברהם
ירושליםתשס"הכוללי טשכנובקובץ תורני שערי ציון - תשס"ה

תל אביבתשע"אישיבת תורת אליהוקובץ תורני תורה אור - א
מודיעין עיליתתשע"חמילר, שלמה בן שרגאקובץ תורת ההזכרות - ב

בני ברקתשע"חמכון תורת הקרבנותקובץ תורת הקורבנות - מסכת מנחות
ירושליםתשע"דישיבת תורת חייםקובץ תורת חיים

חמ"דתשע"טאליהו, ישראל (עורך)קובץ תורת ציון - א
ירושליםתשע"האהבת תורה - בעלזאקובץ תמצית הדף - עירובין

ירושליםתשנ"הישיבת תפארת התלמודקובץ תפארת התלמוד
ליקוודתשע"חבית מדרש גבוה לייקוודקובץ תפארת מרדכי

חש"מחש"דשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקקובץ תשובות ומענות בקשר ללימוד בכולל
תל אביבתשל"בטורי, יעקבקווים לחקר כניסת היהודים לחיים האזרחים בגרמניה

ירושליםתשנ"דכ"ץ, יעקבקוטנרס שביבי אור - שבועות
ניו יורקתשנ"ושווארץ, אברהם יהודה אריה ליב בן פינחס זקול אריה - פרקי אבות

בני ברקתש"פרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןקול החצר - 3 כר'
אוהיותשכ"זתלמידי ישיבת טעלזקול הישיבה - בבא בתרא חלק ג

ירושלים Jeruasalemתשל"בבטאון על מפלגתיקול השבת - 36 כר'
חמ"דחש"דאשלג, יהודה ליב הלויקול התור

ירושליםתשס"גישיבת קול תורהקול התורה
לונדוןתש"עקובץקול התורה - 4 כר'

ווארשא,,[תרכ"ה]קראנץ, יעקב בן זאבקול יעקב
רויזניטץ, יעקב אליעזרקול יעקב

ניו יורקתשל"גתלמידי ישיבת רבינו יעקב יוסףקול יעקב - 3 כר'



ניו יורקתשי"גקובץקול ירושלים - 4 כר'
ירושליםחש"דבית המדרש הגבוה להלכה בהתישבותקול מביאים תודה

ירושליםתשס"זקובץקול מהיכל <ואלקין> - ה (ירח האיתנים)
ירושליםתשנ"הקובץ תורניקול מהיכל - 3 כר'

בני ברקתשע"זטאוב, מנחם מנדל בן יהודה יחיאלקול מנחם <קאליב> - שבת ב
ירושלים Jerusalemתשנ"והספדים על רבי בן ציון פריימן - שילדקרויט, בן-ציון חיים בן אהרן משהקול מציון - אמרי ציון

ניו יורקתשס"דגרויז, יהושע שלמהקול צופיך
ירושליםתשכ"טוייסמאנדל, חיים מיכאל דוב בן יוסףקול קורא

גולדשטיין, פסחקול רינה וישועה באהלי צדיקים
לייקוואודתשע"בהירשבערג, נתן בן משהקול רנה - 2 כר'

חמ"דתשע"הגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלקול שופר חזק מאד
באר שבעתשע"זנזרית, אורןקול שמחה לחתן ולכלה

ירושלם,,תרע"ג]פלטרוביץ, שמחה בן צביקול שמחה
קול ששון וקול שמחה

קראטאשין,ת"רפירשטנטאל,רפאל בן יעקבקול ששון - <מגילת אסתר עם פירוש הראב"ע ופירוש פתוחי חותם
חמ"דתשע"הארגון לעולם אודךקול תודה - 5 כר'
מונסיתשכ"זתלמידי בית מדרש עליוןקול תורה - 2 כר'

בואנוס אירס Buenosתש"גקליין, זאב צבי בן זכריה הכהןקולטור פילאסאפישע שטודיען
כפר חב"דתשס"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןקומי אורי

באר יעקבתש"למאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבקונטרס  מאמרי ימי הרצון
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס אאזרך

בני ברקתשנ"המכון נחלי אמונה סלאנים באר אברהםקונטרס אבן הראשה
ליקוודתשנ"השוואב, מרדכי מנחם בן יהודה ליבקונטרס אגרות מאמר מרדכי

חמ"דתשס"אהוועד להצלת בית העלמין מקום קבורת מרן רבי ישראל סלנטרקונטרס אדמת קודש
לונדוןתשע"זויינבערג, נתן דוד בן מרדכיקונטרס אהבת איתן

תשע"חחבורת אליבא דהלכתאקונטרס אובנתא דליבא - מזוזה
ירושליםתש"פהלוי, אסי אבן יוליקונטרס אונאת דברים

חמ"דחש"דפריצקי, אהרן בן אברהם יעקבקונטרס אופני ריבית מצויים
תשמ"חכולל עבודת לויקונטרס אור הכולל - ב

ירושליםחש"דחברת מחזיקי תורה דחסידי בעלזאקונטרס אור המאיר - על עניני חנוכה
לונדוןתשע"טגינזבערג, מרדכיקונטרס אור הפורים
צלר, יונהקונטרס אור הפורים

ירושליםתשע"הרוזנפלד, אהרן בן יצחק מנשה הכהן (מפינסק קרלין)קונטרס אור ועבודת שמירת העיניים
לונדוןתשע"זויינבערג, נתן דוד בן מרדכיקונטרס אור עולם

מודיעין עיליתתשע"המיטלמן, אהרןקונטרס אורח אהרן



בני ברקתשע"במעיין החיים - צאנזקונטרס אורח חיים - אדר
קונטרס אורח לצדיק

חבורות ליל שישי קרית יואלקונטרס אז נדברו - 4 כר'
לייקוודחש"דפוגל, אהרן יחיאל יעקבקונטרס איי הים

בני ברקתשמ"ברוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרקונטרס איסור פתיחת כלים
לונדוןתשמ"וקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - גריססגאטט, יהושע חייםקונטרס איש איטר

נ"יתשע"גמתיבתא תורה ויראה דרב"י מסאטמרקונטרס אכסניא של תורה
אשדודתשע"חארלנגר, יצחק משה בן יוסףקונטרס אל מול פני המנורה - 2 כר'

חמ"דחש"דאומן, יחיאלקונטרס אם כסף תלוה
חמ"דתשע"טהיילפרין, אהרןקונטרס אמונת אהרן

ביתר עיליתתשע"ואמונת חייםקונטרס אמונת חיים - 2 כר'
ברוקלין ניו יורקתשנ"טוולפסון, משהקונטרס אמונת עתיך - תשנ"ט

בני ברקתשע"טשטרנבוך, אלכסנדר זיסקינד בן דבקונטרס אמרי דבש - נשמת
קרית גתתשע"זנסיר, יעקב בן משה חייםקונטרס אמת ליעקב
בני ברקתשע"אישיבת כסא רחמיםקונטרס אמת מארץ
בני ברקתשע"טזית, מאיר בן אברהםקונטרס אפיקי מים

ירושליםתשע"זפינקל, אריה ליב בן חיים זאבקונטרס אריה ישאג - 7 כר'
בני ברקחש"דבעילום שםקונטרס ארץ חמדה

ירושליםתשע"וקובץ כולל דרכי דודקונטרס ארשת שפתים
מודיעין עיליתתשע"גמיטלמן, אהרןקונטרס אשי אהרן - חנוכה

בת יםתשע"זלוטינגר, גיא אלקנהקונטרס אשר התרת אסרתי
בני ברקתשע"זאורטנר, דב בעריש בן נתן יהודהקונטרס אשרי המלך

בעילום שםקונטרס אשריך - יבמות, כתובות
צרפתתשע"אסבאג, יצחק בן ראובןקונטרס באר יצחק - תפילה
בני ברקתשע"זכולל אלישטבעקונטרס באר שלמה - גיטין

בעילום שםקונטרס בגדי לבן
בני ברקתשע"באפשטיין, אברהם בן ישעיהוקונטרס בגדי שבת
לונדוןתשע"טויינבערג, נתן דוד בן מרדכיקונטרס בדמייך חיי

נתיבותתשע"חכהן, בנציון בן שמעוןקונטרס בדרך המלך
ירושליםתשע"טרוטנברג, שמואל בן הללקונטרס בזקנינו נלך

אור יהודהתשע"גישיבת ברכת יצחקקונטרס בי מדרשא - 2 כר'
בני ברקתשס"זבן שלמה, שלמה מאיר בן אליהוקונטרס ביאורי ענינים - 3 כר'

בני ברקתשס"אבן שלמה, מאירקונטרס ביאורים - קובץ מר"מ - סנהדרין
בני ברקתשס"גבן שלמה, שלמה מאיר בן אליהוקונטרס ביאורים - 3 כר'

לייקוודחש"דיאסילווסקי, אליהוקונטרס ביאורים



לייקוודחש"דדשייקאבס, אברהם צביקונטרס ביכורי אברהם
מודיעין עיליתתשע"טאומן, שלמה חייםקונטרס בין תכלת ללבן
ירושלים Jeruasalemתשנ"חדינקל, משה טוביה בן אכסנדרקונטרס ביעור מעשרות

ירושליםחש"דאייזנשטיין, אברהם חייםקונטרס בירורי הלכה - הלכות שבת
ירושליםהלפרין, חגיקונטרס בירורים - 7 כר'

בני ברקחמ"דקרביץ, אליעזר בן נחום זאבקונטרס בית אליעזר - 2 כר'
קונטרס בית האר"י

מקסיקותשע"גקטן, גבריאלקונטרס בית קטן
בני ברקחש"דגולדברג, צבי בן ניסןקונטרס בכורי צבי - בכורות

מודיעין עיליתתשע"הדומב, שמואל חייםקונטרס בנין חיים - בענין גזל
חמ"דחש"דמילר, יעקב יוסףקונטרס בספר חיי"ם

חמ"דחש"דבני הישיבותקונטרס בעיות זמנינו - 2 כר'
ירושליםתשע"טסופר, דוד אהרן בן יעקב חייםקונטרס בענייני אכילת מצה ולחם משנה

חמ"דתשע"טזלזניקקונטרס בענייני יחוד
חיפהתשס"בישיבת הדר התורהקונטרס בענייני פורים

חמ"דתשס"טשעיו, דניאל סואדקונטרס בענין אחד מל והשני פורע
ניו יורקתשע"טווינר, משה ניסןקונטרס בענין הנחת תפילין דר"ת

ירושליםתשמ"גהופמן, אברהם יצחקקונטרס בענין הפרשת תרו"מ
טרוביץ, מרדכי דודקונטרס בענין זיקה

בני ברקתשע"הויסבקר, ברוך בן משהקונטרס בענין ישמע אל נאקת העם ויענם
בית שמשתש"פפעלדמאן, ישעיהו אשר זעליגקונטרס בענין עישון סיגריות ביו"ט

חמ"דתשע"טנקש, חיים בן יחזקאלקונטרס בענין קידוש מבעוד יום
ירושליםתשע"גסואד, יצחקקונטרס בענין קריאת שם לועזי

בני ברקתשע"ושטרלינג, יצחק מאיר הכהןקונטרס בעניני דיני ציבור ודבר שבקדושה
קרפף, משהקונטרס בעניני המועדים

בני ברקתשע"בגנס, שלמה אהרן בן ישראלקונטרס בעניני יור"ד סי' קצ"ה
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס בעניני שליחות
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס בענינים שונים

מודיעין עיליתתשע"זבעילום שםקונטרס בעקבי הצאן
לונדון Londonתשמ"חשישא, יוסף הלויקונטרס בפי רבים אהללה

בני ברקחשע"דגולדברג, צבי בן ניסןקונטרס ברית שבת
בני ברקתשס"אפאלי, אליהו בן נחקונטרס ברך חילו

חמ"דחש"דבלודשטארק, ישראלקונטרס ברכה לישראל - פרק לא יחפור
בני ברקתשע"טרבינוביץ, יחיאל יהושע בן ירחמיאל צביקונטרס ברכת הנהנין

חמ"דתשע"דמרגליות, יעקב ישראל בן דוד מרדכיקונטרס ברכת יעקב - 2 כר'



ירושליםתשע"טעבאדי, יוסף שלמהקונטרס ברכת ישע
פרידלנדר, דוד ליב בן שלמהקונטרס ברכת שלמה

ירושליםתשע"טפליסקין, יוסף בן יחיאל מיכלקונטרס בשולי השולחן
בעילום שםקונטרס גחלים על ראשו

ניו יורקתשע"טווינר, משה ניסןקונטרס גידול הזקן - 2 כר'
ירושליםתשע"טחש"מקונטרס גמולו בראשו
ירושליםתשע"גארלנגר, יצחק משה בן יוסףקונטרס גער חית קנה

בני ברקתשע"טקופמן, יוסף שלמה בן מיכאלקונטרס דבר הגורם לממון
מקסיקותשע"זעסיס, יעקב בן יוסףקונטרס דברי אותותיו - א

ירושליםתשע"דבעילום שםקונטרס דברי פז
ירושליםתשל"חקאהן, אברהם יצחקקונטרס דברי קדושה

ירושליםתשע"זפרימן, שמואל מלאכי בן מאירקונטרס דברי שמואל - דיני ברכת התורה
בני ברקתשע"זשטינברג, שרגאקונטרס דברי שרגא - 2 כר'

ירושליםתשמ"טואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלויקונטרס דברי תורה
בני ברקתש"מהורביץ, משהקונטרס דיני שביעית
ירושליםתשע"העדס, אברהם חיים בן דניאלקונטרס דיני שביעית

חמ"דתשע"אסואד, יצחקקונטרס דינים דקדוקים וחומרות בתפילין
בני ברקתשע"טשטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צביקונטרס דעת תורה

חמ"דתשע"טיעבץ, יהודה אריהקונטרס דצך עדש באחב
ניו יורקתש"סישיבת ויואל משה דסאטמרקונטרס דרך חיים תוכחות מוסר

בני ברקתשע"טגינויער, צבי שלום הלוי - מלין, חייםקונטרס דרך ישועות
ניו יורקחש"דוויזנפלד, גרשון אברהםקונטרס דרכי חיים - הערות על ספר חפץ חיים

ירושליםתשע"אעדס, אברהם חיים בן יהודהקונטרס דרכי חיים - ב
בני ברקחש"דהלפרין, ירחמיאל ישראל יצחקקונטרס דרש באוכלוסא

בני ברקתשע"דאורטנר, דב בעריש בן נתן יהודהקונטרס האור החיים הקדוש
ירושליםתשס"חרוזנר, שמואלקונטרס האזינו רוזנים

לייקוואודתשמ"טתאומים, דודקונטרס האם ערבה זו כשרה
חמ"דתשע"טללוש, שמעוןקונטרס הבוחר בתורה ובמשה עבדו

מודיעין עיליתתשע"חאסתרזון, ח.קונטרס הבורגנין של רמות
חמ"דחש"דטאוב, יהודהקונטרס הברכה על המרור

חמ"דחש"דחש"מקונטרס הבת והלכותיה - סעודת בת מצוה
פרידמן, מרדכי בן נחום יואלקונטרס הגדול - א

ירושליםתשמ"גלמברגר, משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבובקונטרס הגדת משה
בני ברקתש"עארגון נצח משפחת ישראלקונטרס הגירות

חמ"דתשע"זדנחי, משה בן יוסףקונטרס הואיל משה



ערדתשע"חבלושטיין, יהושע מנחםקונטרס הוד שבהוד
בני ברקתשע"גגולדברג, צבי בן ניסןקונטרס הוצאה

ישיבת חיי משהקונטרס החבורות מילי דנזיקין
בני ברקחש"דפרידמן, בנימין בן יוסףקונטרס הטהרות - כללי קרבנות

בני ברקתשס"בבעילום שםקונטרס היא אוצרו
ליקוודתשע"טרלב"ג, אליעזר דן בן אריה ליבקונטרס הלכות טריפות הריאה
בני ברקתשע"טמשה שניר, דודקונטרס הלכות מצויות - 2 כר'

חמ"דתשע"טמכון תורת הקרבנותקונטרס הלכות שתי הלחם
בני ברקתשע"חמושקוביץ, מנחם בן ישעיהו הכהןקונטרס הלכות תקיעת שופר - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"דאביטל, משהקונטרס המאיר לארץ
חמ"דתשע"חרוט, אברהם ישעיהוקונטרס הנהגת התורה בספיקות

ניו יורקתשע"זרוטשטיין, יחזקאל בן יוסף ליבקונטרס העיונים - 6 כר'
חמ"דתשע"בא.ב.נקונטרס העצות לתפילה בכוונה

חמ"דחש"דגלינסקי, אריה בן בצלאלקונטרס הערות וביאורים - 3 כר'
בני ברקתשמ"אמנדלבוים, דוד אברהםקונטרס הערות ועיונים

ירושליםתשע"דעדס, אברהם חיים בן דניאלקונטרס הפיטם
ביתר עיליתחש"דגוטרמאן, משה צבי בן שמעון שלמהקונטרס הרועה בשושנים

אשדודתש"פמחפוד, איתמר בן אהרן הלויקונטרס הררים התלויים בשערה
באר יעקבתשס"טבעילום שםקונטרס השיבני שבת

ביתר עיליתתשע"טחש"מקונטרס התבוננות בברכת אשר יצר
ירושליםתשמ"חדויטש, ברוך שמואל בן בנימין זאב הכהןקונטרס התערובות

חמ"דחש"דשרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחסקונטרס ובו קצת הערות בריש סנהדרין
בעילום שםקונטרס ובחרת בחיים

בני ברקתשע"טקוק, יהודה בן יצחק משהקונטרס ודברת בם
חמ"דחש"דמרגליות, אליעזרקונטרס והבית בהבנותו

לונדון,תשנ"בשישא, אברהם הלויקונטרס והיה ברכה
חמ"דתש"עכהן, יוסף שלמהקונטרס והיה מחניך קדוש

אשדודתש"עאזולאי, דוד בן מקסיםקונטרס והיו עיניך רואות
חמ"דתשע"חהס, מרדכי זאבקונטרס והלכת בדרכיו

מודיעין עיליתתשע"זאפללו, מאיר בן ברוךקונטרס והערב נא
ירושליםתשע"טשמש, ינון בן יעקבקונטרס והערב נא

חמ"דחש"דמלמד, זלמן ברוך הכהןקונטרס וידעת היום
רחובותתשע"טרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןקונטרס וימצא יוסף חן

בני ברקתשע"גשטיבל, מנחם פנחסקונטרס ומשפע מצות תפילין
ירושלים Jeruasalemתשס"גפרצוביץ, שמעון מרדכיקונטרס ומתורתך תלמדני



מודיעין עיליתחש"דפרלמוטר, יצחק אייזיק בן חיים אלעזרקונטרס ונשמח במצותיך
חמ"דתשס"חכהן, יוסף שלמהקונטרס ונשמרת מכל דבר רע

רכסיםתשע"טלוגאסי, אברהםקונטרס וקולי בא בדממה
חמ"דתשס"חכהן, יוסף שלמהקונטרס וקראת לשבת עונג

בני ברקתשס"גהרט, משולם בן נתן נטע - קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראלקונטרס ורפא ירפא
חמ"דתש"פיעבץ, יהודה אריהקונטרס ושמחתם לפני ה'
בני ברקתשע"טבן נון, יצחק בן משהקונטרס ושפני טמוני חול

חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס זה כל האדם
בני ברקתשנ"זשטינברג, יואל בן  חיים מאיר יחיאל הלויקונטרס זהב המלאכה

ירושליםתשע"דחש"מקונטרס זהב ולבונה
זילבר, אברהם חייםקונטרס זהיר טפי

ביתר עיליתחש"דגוטרמאן, משה צבי בן שמעון שלמהקונטרס זיו שושנים
ביתר עיליתתשע"זהררי-רפול, יוסף בן שלמהקונטרס זכור זאת ליעקב

מודיעין עיליתתש"פטולנפלד, דוד בן שמואלקונטרס זכר דבר
בני ברקתשמ"בלזכר רבי משה טשינגלקונטרס זכר משה

צפתתשע"טארנשטיין, משה מרדכיקונטרס זכרון הרב משה מרדכי
ירושליםתשנ"הישיבת הר"ןקונטרס זכרון להרבנית הצדקנית מרת שינא חיה אלישיב

תל אביבתשנ"גקונטרס זכרון ליום השנה העשרים לפטירת הרב מאיר שצרנסקי ז"ל
ירושליםתשכ"גתלמידי ישיבת תפארת צביקונטרס זכרון למורנו ורבנו הגה"צ רבי יחזקאל פרצוביץ

חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס זרע יעקב
ירושלים Jeruasalemתשע"הישיבת שערי שמחהקונטרס חבורות והערות - זבחים

ירושליםתשע"טארגון יוצאי תימןקונטרס חדש בקרבי - תפילה
ביתר עיליתתשע"חהררי רפול, יוסף בן שלמהקונטרס חודש ושבת

אשכנזי, חיים בן משהקונטרס חוט המשולש
בני ברקתשע"טזכותא, חיים בן אברהםקונטרס חוט השני

בני ברקתשע"חאשכנזי, חיים בן משהקונטרס חוקת הפסח
מודיעין עיליתתשס"זמיטלמן, אהרןקונטרס חושן אהרן - 2 כר'

ירושליםתשנ"טטולידאנו, יעקב בן ברוךקונטרס חזון ברוך
גליק, יצחקקונטרס חיבור בגדר קנין הקידושין

גליק, יצחקקונטרס חיבור בענין קניני היבום
דולני, חיים מרדכי הכהןקונטרס חמדת אברהם - 2 כר'

בני ברקתשס"גקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - יברוב, צביקונטרס חנוך לנער
אלעדתשע"גרוטר, חיים בן אהרן ישעיהקונטרס חנוניך חלץ ממסגרים

חמ"דתשע"דמקסימוב, אוריאלקונטרס חרב פיפיות
גליק, יעקבקונטרס טהרת המקוה



מלוביצקי, חייםקונטרס טיול בפרד"ס
בני ברקתשע"טבלוי, ישראל משהקונטרס טעמי משה - הלכות קידוש

חמ"דחש"דאדלר, מנחםקונטרס י"ח שעות
חמ"דתשע"טחוברת זכרון על הרה"צ ר' יאיר דוידסון זצ"לקונטרס יאיר נרו

בני ברקתשע"בגולדברג, צבי בן ניסןקונטרס יבמות
ירושליםתשע"טרייס, גדליהקונטרס יד גד - בכורות

אשדודתשס"טאזולאי, דוד בן מקסיםקונטרס יד דוד
ירושליםתשע"אדע יונג, יוסף בן צביקונטרס יד יוסף - בראשית

בני ברקתשס"זמשפחת סקולקונטרס יום חתונתו
בני ברקתשע"טברזל, יוסף צביקונטרס יוסף לקח

ניו יורקתשל"חסאסנע, מרדכי צבי בן יונה?קונטרס יושב תהלות ישראל
לייקוודחש"דשכטר, זאבקונטרס יחלק שלל

חמ"דתשע"טנוביק, יוסף חייםקונטרס יין הרקח - ב"ק
באר יעקבתשל"דמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבקונטרס ימי הרצון

מודיעין עיליתתשע"ומיטלמן, אהרןקונטרס ירח האיתנים
לוצרןתשע"זישיבת לוצרןקונטרס ישיבה על קברו - הערות בדברי התשב"ץ

ירושליםתשע"טסתהון דבאח, ישראל אליהו בנימיןקונטרס ישיר ישראל
בני ברקתשע"בכהן, יוסף שלמה בן משהקונטרס ישמחו במלכותך

חמ"דתשע"זהופמן, יוסף בן שלמה צדוקקונטרס כי הם חיינו
פלמן, אהרן נפתליקונטרס כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו

קונטרס כיכר לאדן - אדני השדה
בני ברקתש"ספאלי, אליהו בן נחקונטרס כצבי וכאיל

לייקוודתשע"זלורברבוים, יעקב בן יעקב משהקונטרס כשבת המלך
מודיעין עיליתתשע"חשורקין, יעקב משהקונטרס כתימרות אש

קונטרס לא תעשה לך תמונה
ירושליםתשע"טשטיינהוז, יעקב ישראל בן יוסף חייםקונטרס לאוהבי יש

ירושליםתשע"אמדר, יעקבקונטרס לב ים - מלאכת מלבן
חמ"דתשע"טבעילום שםקונטרס לבי בתורתך - ב"ק

חמ"דתשע"זחש"מקונטרס לדופקי בתשובה
בני ברקחש"דכהן, יוסף שלמה בן משהקונטרס לה' הארץ ומלואה

תשס"זגנס, שלמה אהרן בן ישראלקונטרס לחם ויין - 5 כר'
מודיעין עיליתתשע"חשורקין, יעקב משהקונטרס לחם פנים

מודיעין עיליתתשע"זסרי, יורםקונטרס למעלה למשכיל <ביאור תפילת שחרית - עדות מזרח
מודיעין עיליתחש"דסרי, יורםקונטרס למעלה למשכיל <על התורה>

מודיעין עיליתחש"דסרי, יורםקונטרס למעלה למשכיל <שיר השירים>



חמ"דתשע"חהס, מרדכי זאבקונטרס לעולם לא אשכח פקודיך
חמ"דחש"דאומן, יחיאלקונטרס לעטר פתורא

בני ברקתשל"חדינר, מאירקונטרס מאור התרגום
חמ"דתשע"טבירדוגו, רפאלקונטרס מאורי אור

באר יעקבתשל"במאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבקונטרס מאמרי עולם ברור
באר יעקבתשכ"גמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבקונטרס מאמרי עולם הזה
בני ברקתש"עגולינסקי, מנחם מנדל (עורך)קונטרס מאתיים לנוטרים

חמ"דחש"דחש"מקונטרס מגילת רות עם ביאור כעץ שתול
לונדוןתשע"זויינבערג, נתן דוד בן מרדכיקונטרס מדרכי שמשון
ירושליםתשע"טפסין, אהרן יהושעקונטרס מה נשתנה שן
ירושליםתשע"טבן אר"י, אלמונ"יקונטרס מודה כהלכה

ירושליםתשע"זעבאדי, יוסף שלמהקונטרס מזוזת ישע
יוהנסבורגתשס"חמזקנים אתבונןקונטרס מזקנים אתבונן

ניו-יורק,,תש"א]המזרחי. ארצות הבריתקונטרס מיוחד
חמ"דחש"דיעקבזון, אברהם יעקב בן אהרןקונטרס מילה בסלע - מעילה

אלעדלברון, אליהוקונטרס מילי דנר
ירושליםתשע"דאוהב ציון, יצחק בן מרדכיקונטרס מים חיים

חמ"דתשע"טיעבץ, יהודה אריהקונטרס מימים ימימה
בני ברקתשע"טקופמן, יוסף שלמה בן מיכאלקונטרס מימרא דרחמנא
תשע"טדונט, מיכאלקונטרס מלאכת עבודה

חמ"דתש"פבוימל צבי אריהקונטרס מלכי ארץ
בני ברקתשע"זישיבת באר ישראלקונטרס מן הבאר - ד

ירושליםתשנ"הווייס, שלוםקונטרס מנוחה שלימה
חבורת אליבא דהלכתאקונטרס מנוחת אהבה - 2 כר'

חמ"דתשע"טמושקוביץ, יהושע נחוםקונטרס מנחה בלולה
חמ"דתשע"זיעקבזון, אברהם יעקב בן אהרןקונטרס מנחת ביכורים - מנחות

בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס מנחת פנחס - 3 כר'
ירושליםתשע"טפלשניצקי, שמעוןקונטרס מנחת שמעון - בעניין הואיל דאישתרי אישתרי

בני ברקתשע"טכהן, נחוםקונטרס מנחת תודה - ערלה, ביכורים
בני ברקתשע"אשטיבל, מנחם פנחסקונטרס מנחת תודה

חמ"דתשע"חבעילום שםקונטרס מסילות
בני ברקתשע"הכולל דרך אמונה ובטחוןקונטרס מסכת שביעית

בני ברקתשע"דקולדצקי, יצחק בן שכנאקונטרס מספד חדש
ברוקליןתשד"משפירא, רפאל צבי - צינץ, אריה ליב בן משהקונטרס מספר ארץ החדשה - שו"ת מהרא"ל - לקוטי שו

קונטרס מעיין היוחסין



בני ברקתשע"טאסולין, שלמה בן מאירקונטרס מעין גנים - ג (בראשית ד)
ירושליםתש"פקאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"ר מתו"א)קונטרס מעמד קבלת פנים

ניו יורקתשע"וקאהן, דוד בן צבי משהקונטרס מפורש בקרא
ירושליםתשע"ופסין, אהרן יהושעקונטרס מפתחות הפרנסה

ירושליםקופשיץ, משה פנחס הכהןקונטרס מצבת משה
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס מצוה להקדיש בכור

חמ"דתשע"טבעניין תוספת שבתקונטרס מקור הברכה
ירושליםתשע"זבלכמן, צבי אריה בן מנחם מנדלקונטרס מראות צובאות

בני ברקתשע"טכהן, יוסף שלמה בן משהקונטרס משביר זרע - פאה פרקים ה, ט
בני ברקתשע"טכהן, יוסף שלמה בן משהקונטרס משביר ליוסף - 10 כר'

חמ"דתשע"טשנדורף, יחיאל צביקונטרס משה עבד נאמן
חמ"דתשע"גכולל משכן גבריאלקונטרס משכן גבריאל - 3 כר'

מודיעין עיליתתשע"דפרלמוטר, יצחק אייזיק בן חיים אלעזרקונטרס משמח ציון בבניה
ביתר עיליתתשע"טהררי רפול, יוסף בן שלמהקונטרס משנכנס אדר

חמ"דתשע"חאדלר, שאול בן קלמןקונטרס משנת הגט
חמ"דתשע"חאדלר, שאול בן קלמןקונטרס משנת הדיינים

חמ"דתשע"זאדלר, שאול בן קלמןקונטרס משנת היבום
חמ"דחש"דאדלר, שאול בן קלמןקונטרס משנת מיטב

ירושליםחש"דסלאטקי, אליהו דוד בן אהרן אברהםקונטרס משנת סופרים חסדי דוד
עמר, אריה אליהוקונטרס משרשי החינוך

חמ"דתשע"טשטרנפלד, בן ציון בן גבריאלקונטרס מתורת חורב
יאווע, מנחם ברוךקונטרס מתיקות ימי הפסח

שלאס, משהקונטרס מתנת חלקו
חמ"דתשע"טרחמים, יהודה נתנאל בן יצחקקונטרס מתנת יהודה - ב"ק

קרית ספרתשע"טטרבלסי, נתנאל בן משהקונטרס מתנת נתנאל
ניו יורקתשע"ג?לקט שיחותקונטרס נאר אמונה

ירושליםליינר, מרדכי יוסף אלעזר בן גרשון חנוךקונטרס נוהג כצאן יוסף
בני ברקתשע"הכהן, יעקב משה בן יצחקקונטרס נחלת ה'

מודיעין עיליתתשע"טשוץ, יוסף בן גדליה נפתליקונטרס נחלת שי - ב"ק
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס נר ישראל

בני ברקתשע"טישיבת נתיבות התורהקונטרס נתיבות דעת - קידושין
ירושליםתשע"זגיאת, מנחםקונטרס סגולות אמרתך

בני ברקתשע"טרבינוביץ, יחיאל יהושע בן ירחמיאל צביקונטרס סדר היום
בני ברק Bene Berakתשכ"בקארליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסףקונטרס סדר הפרשת תרו"מ - סדר השביעית - תשכ"ב

ירושליםתשע"טגרינבוים, ישראל אברהם בן יוסף הלויקונטרס סוגיא דשתי הלחם



בני ברקתשע"חאשכנזי, חיים בן משהקונטרס סוכת חיים
ניו יורקאיחוד התלמידים דסאטמערקונטרס סופר וספר

תמיר, רועי צביקונטרס סימן מאליהו - דגי הים - כנפי חגבים
בני ברקתשס"חשטיבל, מנחם פנחסקונטרס עד שיאמר רוצה אני

מודיעין עיליתתשע"חגולדשמידט, שמחהקונטרס עדות נאמנה
כולל עטרת זעלדאקונטרס עונג יום טוב - 2 כר'

בני ברקתשע"טקרביץ, אליעזר בן נחום זאבקונטרס עזרת אליעזר - 15 כר'
ישיבת עטרת ישראל לצעיריםקונטרס עטרת חכמים - בבא בתרא

קרית ספרחש"דכהן, שלמה בן רפאל דניאלקונטרס עטרת יצחק
מודעין עליתתשע"חלייטער, משהקונטרס עטרת מלוכה

בני ברקתשנ"דשרים, דביר בן אליהוקונטרס עיוני דעת
תשע"השרים, דביר בן אליהוקונטרס על המלך טוב

לוצרןתשע"טישיבת לוצרןקונטרס על כנפי נשרים
מזרחי, אליהוקונטרס על שלשה דברים האדם עומד

בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס עניני בל תאחר
חמ"דתש"פבעילום שםקונטרס עניני מלאכת מחשבת

קונטרס ענינים בפרק הדר
אלעדתשע"טכהןקונטרס עסק עמהן

אשדודתשע"גלוי, חגיקונטרס עצה ותבונה
ירושליםתשע"חמרגולין, הדר יהודהקונטרס עשירית

ירושליםתשע"זמייזליש, יעקב יצחק אלעזר בן יהושע זאבקונטרס עת רקוד
מודיעין עיליתתשע"דפרלמוטר, יצחק אייזיק בן חיים אלעזרקונטרס פאר מזוזה

קרית ספרחש"דכהן, שלמה בן רפאל דניאלקונטרס פניני הלל
בני ברקתשע"טשוירץ, יוסףקונטרס פניני יוסף

ירושליםתשס"אוגשל, אהרן מאירקונטרס פסקי הלכות
מודיעין עיליתחש"דאורדנטליך, מרדכי שלמהקונטרס פרזות מרדכי

ירושליםתשע"טלאבל, שלמהקונטרס פריסת שלומים
חמ"דחש"דאומן, יחיאלקונטרס פתורא חדתא

ירושליםתשע"טטיקטין, אברהם בן גדליה - רייכמן, רפאל בן שניאור זלמןקונטרס פתח הבית - שגגות
מודיעין עיליתתשע"טגולדשטיין, עקיבא בן אליעזרקונטרס פתחי מזוזה - ב

חמ"דחש"דבני הישיבותקונטרס צעקת ישראל - 2 כר'
מונסיתש"נבדוש, אברהם בן מימוןקונטרס קבלות ומאמרים

ישמח משהתשנ"הישיבת בית אליהוקונטרס קול אליהו
באר שבעתשע"חנזרית, אורןקונטרס קול חתן

מודיעין עיליתתשע"טעטיה, מרדכי בן חייםקונטרס קול מחצצים



חמ"דתשע"טישיבת כנסת יצחקקונטרס קיבלו וקיימו - 4 כר'
אשכנזי, חיים בן משהקונטרס קידושא רבא

בני ברקתשע"וגולדברג, צבי בן ניסןקונטרס קנין סודר
מודיעין עיליתתשע"דגודמן, אברהם ברוךקונטרס קניני תורה - 2 כר'

בני ברק?בראנדר, שלום בן דוד הכהןקונטרס קשר של קיימא
ניו יורקתשס"וקובץ דחסידי סלאנים "באר אברהם"קונטרס ראש פנה

חמ"דתשע"זמאיר, אשר בן מיכאל יצחקקונטרס ראשי בשמים - 2 כר'
בני ברקתשע"חפרקש, מנחם בן יוסף יחיאלקונטרס ריבוע העיר
ניו יורקתשמ"וישיבת ויז'ניץ מונסיקונטרס רנה וישועה

בעילום שםקונטרס רשב"י לשיטתו
בני ברקתשע"טמכון תורת הקרבנותקונטרס שאו מנחה

חמ"דתשע"טסואד, יצחקקונטרס שאלות מצויות ליולדת בשבת וביו"ט
ירושליםתשע"אשטרנבוך, אליהו חיים בן אברהםקונטרס שאלת חיים - מצוות השבת

ביתר עיליתתשע"טשולמן, אשר מאירקונטרס שבט אשר
בני ברקתשע"טקופמן, יוסף שלמה בן מיכאלקונטרס שבילי הקבוע

אשדודתשע"אארלנגר, יצחק משה בן יוסףקונטרס שבת לה'
ירושליםתשנ"טמן, שלמה בן אברהםקונטרס שבת לפני החתונה ועליה לתורה

בני ברקתשע"זקרביץ, אליעזר בן נחום זאבקונטרס שו"ת עזרת אליעזר - 7 כר'
בני ברקתשל"גישיבת ויז'ניץקונטרס שובה ישראל

בני ברקחש"מיסודות מתורתו של בעל הסולם זי"עקונטרס שופר של משיח
חמ"דחש"דוינברג, דוד אליהוקונטרס שופרא דשטרא

ירושליםתשס"ארפפורט, יעקב מרדכי בן אברהםקונטרס שושנת יעקב - ב
ירושליםתשע"בגראוכר, ישעיהו יחיאל מאיר בן עודד דודקונטרס שי למועדים - פסח

חמ"דתשע"טגולדשטיין, יעקב צביקונטרס שיעורי טלית קטן
ירושליםתש"פוולפסון, דניאלקונטרס שיעורי רבנו ראש הישיבה - קידושין פ"ק

בני ברקתשע"טוינברג, יוסףקונטרס שיעורים במסכת קידושין
חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס שירת דודי

יד בנימיןתשע"זמרצבך, הלל יעקבקונטרס שירת הים - 7 כר'
חמ"דתשע"חסובל, שמואלקונטרס שכן טוב

ירושליםתשס"ומשפחות שטיינברגר יוסףקונטרס של ברכה
בני ברקתשע"טקופמן, יוסף שלמה בן מיכאלקונטרס שלמי הזמן

חיפהחש"דקליין, משהקונטרס שמחת משה וסדר זמירות לשבת קודש
חמ"דחש"דהוניגסברג, ישראל יצחקקונטרס שמירת דבורים

ירושליםתשע"חטולידנו, ישיקונטרס שמעתתא דכתובות ומכות
ירושליםתשע"וניסן, ינון יוסף אליהקונטרס שמש ינון - 2 כר'



ירושלים Jeruasalemתשע"וחבושה, משה בן דודקונטרס שמש צדקה
בני ברקתש"פאביטבול, יוסףקונטרס שער יוסף

ישראלתשמ"גלמברגר, משה נתן נטע בן מנחם מנדל לבובקונטרס שערי נחמה אהל שרה
ירושליםתשס"טכולל אמרי יושר - תורת כהניםקונטרס שערי ציון

חמ"דחש"דחש"מקונטרס שש מצוות תמידיות
תשע"השולביץ, ישראלקונטרס תומת ישרים

מודיעין עיליתחש"דעטיה, מרדכי בן חייםקונטרס תורת המועדים
בני ברקתשס"גכהן, יהודהקונטרס תורת המציאה

ירושלים,תרצ"זילון, חנוך בן אברהם צביקונטרס תורת הנקוד
בני ברקחש"דשטיבל, מנחם פנחסקונטרס תורתך שעשועי

חמ"דחש"דברנד, יצחקקונטרס תיקוני שבת כהלכתו
ירושליםתשע"טאלקיים, יעקבקונטרס תמידים כסדרם - תמיד

טיזאבי, אברהםקונטרס תפארת אברהם - כיבוד הורים
לייקוודתשע"השטויבר, אהרון בן ברוךקונטרס תפילת הדרך

ירושליםחש"דברגר, ח.יקונטרס - המקדש וכליו
עמנואלתשע"הברנד, יצחק בן וולף זאבקונטרס - לא תהא כהנת כפונדקית

ביתר עיליתתשע"טפלאם, ישראל מאיר בן חיים משהקוצותיו תלתלים
ירושלם,תרצ"א -?בוים, מנחם מנדל בן אהרןקורות העתים - מורה דרך

עלון ישיבת שילהקטורת שילה
ירושליםתשע"טקטלוג יודאיקהקטלוג גנזים - ה

ניו יורק1973פריימאן, אהרן בן ישראל מאירקטלוג כתבי היד העבריים ומקומם
ירושליםתשע"זמכירות פומביותקטלוג מורשת - 13 כר'

ירושליםתשע"טמכירות פומביותקטלוג צפונות - 2 כר'
ירושליםתשע"אקדם בית מכירות פומביותקטלוג קדם - 15 כר'
ירושליםתשע"טמכירות פומביותקטלוג רפאלי - 8 כר'

ירושליםתשע"אשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויקינות המבוארות
ירושליםתשמ"ונויבירט, יהושע ישעיה בן אהרןקיצור דיני שמיטת קרקעות

ניו ג'רסיתשע"זוועסט, גרשון יצחק בן חיים צביקיצור הלכות זימון
חמ"דתשע"טבלוי, ישראל משה בן גדליה זאבקיצור הלכות מזוזה

כפר חב"דתשנ"בהורביץ, יעקב הלוי - אלאשווילי, אברהםקיצור הלכות משו"ע אדמו"ר הזקן - מורחב
ירושליםתשע"טוינד, פנחס בן אליעזרקיצור הלכות רבית - א

בני ברקתשנ"הליקבורניק, חיים בן יהושע זאבקיצור הלכות - 5 כר'
בסיליאהשומזרחי, אליהקיצור מלאכת המספר

קוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמן - קוק, צבי יהודה הכהן, בן אברהם יצחק הכהןקיצור מסילת ישרים
ירושליםתשמ"טגאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך <אורות חיים>



ירושלים Jerusalemתש"ךרוטר, יעקב חיים בן יחזקאלקיצור שלחן ערוך עם סיפורים חסידיים - הלכות אישות
ווארשא,תרל"ט,גאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך

פיורדאתנ"ועפשטיין, יחיאל מיכל בן אברהםקיצור שני לחות הברית
ספר קהילהקלם - קלם עץ כרות

ירושליםתשנ"השטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץקנאת ה' צבאות
בודאפעשט,תרפ"גפורהאנד, מרדכי בן משהקנין חדש

תל אביבתשכ"דשרעבי, זכריה אביגדקצור אבן העזר
ירושליםתשע"אאבן-חיים, אהרן בן אברהםקרבן אהרן <מהדורת זכרון אהרן> - 2 כר'

ירושליםתשע"דחאגיז, ישראל יעקב בן שמואלקרבן מנחה, זכרון לבני ישראל, אורח מישור, פתיל תכלת
ירושליםתשע"טהרבט, חנןקרוב אליך ה'

באר שבעתשע"הקליין, אלעזר בן שלמה זלמןקרית ארבע
קרן, ירדן צביקרן הצבי - א <מצוות א-כג>

פליסקין, משה מרדכיקרני אור <על הגה"צ ר' זונדל קרויזר>
טרייר1894קאופמן, דר' יאיר חיים בכרך (גרמנית)

תל אביבתשנ"הששפורטש, יוסף - עמינח, נחר' יוסף ששפורטש וספר תשובותיו
ס"ט פטרבורג,תרנ"זמגיד, דוד בן הילל נחר' מרדכי אהרן גינצבורג

חמ"דתשע"גבסר, ישראלר' שלמה - תולדות חייו ומשנתו של רבי שלמה פרייפלד
חמ"דחש"דקובץ זכרוןר' שמואל אליהו

ירושלים Jerusalemתרצ"השולמן, שמואל ברוך בן מנחם ישראלראיה מהימנא
בני ברקתשע"טכ"ץ, אליהו בן אברהם שלמהראש אליהו - 2 כר'

ליקוודתשע"טניגרין, משהראש אשמורות <מכון משנת רבי אהרן>
לונדוןתשי"זשפטמן, יהושעראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, חנוכה

לודתשס"אמלאכי, מיכלראש חודש טבת "ראש חודש אלבנאת"
ירושליםתשע"טיוסף, משהראש יוסף

פרנקפורט דמין Frankfתשע"דחנוך בן אברהםראשית בכורים <מהדורת זכרון אהרן>
ירושלם,תרצ"טריבלין, יוסף יואל בן ראובןראשית הישוב מחוץ לחומת ירושלם

ירושליםתשע"חקובץרב ברכות - 3 כר'
בית שמשתשע"חקלוגר, אברהם צבירב חסד - מעשה יג

ירושליםתשע"טקצבי, יוסףרב יוסף <זכרון אהרן>
ירושליםחש"דאסבאג, יצחקרב רבנן

מודיעין עיליתתשע"גגרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךרבבות אפרים - ליל הסדר
מעלותתשס"וויצמן, יהושע טוביה בן אברהם יעקברבה אמנותך - שיר השירים רבה א

תל אביב,,תרפ"ט]אבן-עזרא, אברהם בן מאיררבי אברהם בן מאיר אבן עזרא
פתח תקוהחש"דרמון, יוסף צבירבי אברהם יצחק הכהן קוק ורעיון התחיה

תל אביב,תשי"זלהמאן, מאיר בן אשר למל אהרןרבי יוסלמן - 2 כר'



חמ"דחש"דגינת, ליפארבי יוסף ראש הסדר - 2 כר'
לקט עיתונותרבי ישראל זאב גוסטמן זצ"ל

מודיעין עיליתתשע"טשולזינגר, אברהם חיים בן משה מרדכי הלוירבי משה מרדכי - ב
ירושלים Jeruasalemתש"פכץ, דניאלרבי משולם מבדריש וחכמי פרובאנס הראשונים

איתמרתשע"טכנרתי, עמיחירבי צבי יהודה מלצר זצ"ל
ניו יורקתרצ"חאוסף מאמריםרבי שמואל מאהיליווער
בני ברקתשע"חאורטנר, דב בעריש בן נתן יהודהרבינו אור החיים הקדוש

סמינר בית יעקברבנו החזון איש, רבנו חיים עוזר זצ"ל
ווארשא,תרנ"ח,ילין, דוד בן יהושערבנו משה בן מימון

ירושליםתשע"גיום בחצריךרגשת חצריה - תשע"ג
ירושלים Jeruasalemתשע"טסולובייצ'יק, יצחק בן יוסף דובער הלוירווחא שמעתא - 2 כר'

קאוונאתרצ"אחיים בן יצחק מוולוז'ין - יצחק בן חיים מוולוז'יןרוח חיים
חמ"דתשע"טסטפנסקי, יעקב דוד בן רפאלרוח ממרום

כפר חב"דתש"עגינזבורג, יצחק בן שמשוןרוחו של משיח
אשדודחש"דארלנגר, יצחק משה בן יוסףרוחצות בחלב

בני ברקחש"דנשרי, אברהם צבירוצים לחיות
ירושליםתשס"טישיבת דעת חייםרזא דשבת - נשים

חמ"דתשע"חברדה, רזרזא דשבתא
אשדודתשע"טארלנגר, יצחק משה בן יוסףרזא יקירא

יוזפוב Jozefowתרל"ברזיאל המלאך. תרל"ברזיאל המלאך
ירושליםתשע"וקלוגר, בנימיןרחוב מאה שערים

ווארשא,תרל"ג,קטינא, יעקב בן יצחק מרדכירחמי האב
נתניהתשע"טדייטש, יוסף ישעיהו הלוירחשי יוסף - אם לבינה

ירושליםתשס"בלובאן, יוסף דוברינת ציון - אור ציון
תל אביבתשכ"דמשה בן מימון (רמב"ם)רמב"ם על התורה - בראשית, שמות

ניו יורקתשל"גגולדפארב, שמואל דודרמזים בתורה
ליוורנותרפ"ד-תרצ"אזרקא, שלמה בן שלוםרנה וישועה - ב

חיפהתשנ"הכולל נחלת הלויםרנה של תורה - קידושין
תשע"זאנגלדר, יעקב בן שלמה הכהןרנו ליעקב שמחה - פורים

שלעביםתשע"טקטן, חנהרפואה בפרשה
לייקוודחש"דטוויל, רפאל אליהורפתא דחיא

רשימה מיחידות כ"ק אדמו"ר מסדיגורא שליט"א אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א
ניו יורקתשע"אשניאורסון, יוסף יצחק בן שלום בעררשימת כ"ק אדמו"ר יוסף יצחק - דברי ימיי חיי אדמו"ר הזקן

רמת גןתשמ"חפיק,שלמה- מוניץ, שרהרשימת כתבי היד של פירוש רש"י לתלמוד
יוזעפאף,[תרט"ו]גינצבורג, אריה ליב בן אשרשאגת אריה



חמ"דתשע"זוידוב, אריהשאגת אריה
וויען,,תרכ"ח]לווינגר, יהודה אריה בן מרדכי הלוישאגת אריה

בני ברקתש"פקליין, משה יעקבשאילת החיים
ניו יורקתשע"טאבערלאנדער, חייםשאילת חיים - 2 כר'

צפתתשע"ולוי, יהושע בן יום טובשאל בני
לונדון Londonתרצ"ואברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמןשאלה ותשובה להלכה למעשה - א

ירושליםתשנ"אשפרן, יגאלשאלה של סמכות
ירושליםתשע"דקובץ ספריםשאלות ותשובות גאוני פדוואה - 2 כר'

זאלקווי,תקנ"חאבן-אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)שאלות ותשובות הרשב"א המיוחסות להרמב"ן
חמ"דתשע"טרשת ישיבת בין הזמניםשאלות חזרה

אשדודתשע"חחכם, נתנאלשאלת חכם - 2 כר'
קרית מוצקיןתשע"חמנחם, שלוםשאלת שלום - ב
לודז,תרפ"א-תרפ"בשאר ישובשאר ישוב - ג ד

ירושליםתשס"זיוסף בן מרדכי גרשון כ"ץשארית יוסף <זכרון אהרן>
ירושליםתשס"זקאפף, יעקב אשרשארית יעקב <לעלוב-בראנוביץ'> - תשס"ז

ירושליםתשע"טהלר, אריה ליב בן יוסף הכהן - וולף, יאיר משה בן דוד זאבשב שמעתתא <קול דודי> - 3 כר'
חיפהחש"דהקשר, חנה (אודותיה)שבבי זכרונות

קרית אתאתשע"גמאמו, רפאלשבו ואחלמה - נדה
חמ"דתשס"טקובץ זכרוןשבחו של אהרן
ברדיטשוב,,תקע"ה]שבחי הבעש"ט. תקע"השבחי הבעש"ט

ירושלים,,[תשי"ח-תשי"ט]שבחי הצדיקיםשבחי צדיקים - 2 כר'
קרית ספרתשס"אקסלר, שמחה בן יוסףשביב אור - שבחה של תורה

בני ברקתשע"זגרבוז, שלמה בן בנימיןשביבי - 7 כר'
חמ"דתשע"חשלטי, יצחק בן אליהושבילי הספיקות

מודיעין עיליתתשע"אטולידאנו, שמואלשבילי טהרה
ירושליםתשע"בצדקיה בן אברהם הרופאשבלי הלקט <מהדורת זכרון אהרן> - 2 כר'

ירושליםתשס"זצוריאלי, יוסףשבעים פנים לתורה
ורשה Warsawתרע"איחיאל מיכל בן אליעזר מנמירובשברי לוחות

ראש העיןחש"דמונייצר, אבישלום בן ניסיםשבת בהלכה
חמ"דחש"דרחמנוב, אברהםשבת בשבתו

ניו יורקתשע"טפרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהןשדה צופים <ירושלמי> - 2 כר'
חמ"דתש"פקליינר, דניאל בן יעקב אליעזרשהשמחה במעונו

ירושליםתשע"זלאנייאדו, שמואל בן שלמהשו"ת בית דינו של שמואל - 2 כר'
רחובותתשע"טפישר, יוסף דובשו"ת דבר יוסף

ירושליםתשע"הטראני, משה בן יוסף (מבי"ט)שו"ת המבי"ט <מהדורת זכרון אהרן> - 2 כר'



ירושליםתשע"דאבן-חיים, אליהו בן ברוך (ראנ"ח)שו"ת הראנ"ח <זכרון אהרן> - א
ניו יורקתשל"זאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)שו"ת הרי"ף - כמה תשובות

ישוב נריהתשע"טציון, מרדכי צבי הלוישו"ת השואל - ג
ירושלים Jeruasalemתשע"טאדרי, יהודהשו"ת התניא - ג

ברוקליןתש"עמייזעלס, אברהם עמרםשו"ת ויען אברהם - יו"ד א
ירושלים Jerusalemתשע"טבירב, יעקב בן משהשו"ת מהר"י בירב <מהדורת זכרון אהרן>
ירושליםתשע"טבן לב, יוסף בן דודשו"ת מהר"י בן לב <זכרון אהרן> - 3 כר'

ירושלים Jerusalemתשע"חאלאשקאר, משה בן יצחקשו"ת מהר"ם אל אשקר <זכרון אהרן>
ירושליםתשע"חהלוי, שלמה בן יצחקשו"ת מהר"ש הלוי <זכרון אהרן>

ירושלים Jerusalemתשע"טדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימיןשו"ת מהרי"ל דיסקין <מהדורת קרן רא"ם>
ירושליםתשע"וצהלון, יום טוב בן משה (מהריט"ץ)שו"ת מהריט"ץ <זכרון אהרן> - 2 כר'

ירושליםחש"דשלמה בן אברהם הכהן (מהרש"ך)שו"ת מהרש"ך <מהדורת זכרון אהרן> - 3 כר'
ירושליםתשע"טלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)שו"ת מהרש"ל <זכרון אהרן>

ירושליםתש"עדי מדינה, שמואל בן משהשו"ת מהרשד"ם <זכרון אהרן> - 4 כר'
ירושליםתשע"ווויינשטאק, נחמן נתןשו"ת עומק הלכה - 2 כר'

ירושליםתשנ"וטופיק, אליהושו"ת קול אליהו - ב
ירושליםתשע"טטולידאנו, רפאל ברוך בן יעקבשו"ת רבי ברוך   <אהבת שלום>

בני ברקתשע"טאשכנזי, יהושע העשיל בן משולם זלמןשו"ת רבי יהושע אשכנזי
ירושלים Jeruasalemתשע"חנתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוישואל ומשיב <מהדורה חדשה> - קמא ג    <מכון ירושלים

לבוב Lvovתרכ"ה - תר"ננתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוישואל ומשיב - 3 כר'
ירושליםחש"דשיינברג, חיים פינחס בן יעקב יצחקשואלים בתשובה

שואלים ודורשים בהלכות יום טוב
בית אלתשנ"טאבינר, שלמה חיים הכהןשובו אלי

ירושליםתשנ"המנדלבוים, אלכסנדר אריה בן שמחהשובו
פיעטרקוב,תרצ"הלזר, מנחם מנדל בן משה אברהם דודשובע שמחות

ירושליםתש"סמרגלית, נתןשולחן של תורה - 2 כר'
ירושליםחש"דירושלמי, שמואל בן שלום אהרן חייםשולחן שמואל - 4 כר'

ווילנא,תרל"ו,אירגאס, יוסף בן עמנואלשומר אמונים
פיעטרקוב,תרס"ו,וויגודזקי, אליהו בן דודשומר אמונים

בני ברקתשמ"חשטיגל, מאיר בן מתתיהו זאבשומר אמת - 3 כר'
אלעדתשע"ורוטר, חיים בן אהרן ישעיהשומרים הפקד לעירך

ירושליםחש"דפרקוביץ, משהשונה הלכה - מצוות התלויות בארץ
מודיעין עיליתתשע"חקנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל - טורצין, אלעזר צדוק שונה הלכות המבואר - מגילה ופורים

נשרתשע"חאזולאי, חיים יוסף דוד בן מיכאלשופריה דמיכאל
פישל, אלימלך בן ישכר דב הלוישושנת העמקים



בני ברקתשמ"זגרנדש, יעקב בן דוב הלוישושנת יעקב - ברכות
חמ"דחש"דאייזנשטיין, אברהם חייםשותפות עם הנכרי

רמתגןתשס"טפרי, שי אברהםשטרות והסכמים כמשקפים פתרונות לבעיית הריבית
לייקוודתשע"חשטויבר, אהרון בן ברוךשטרי הדיוטות בשבת

בני ברקתשע"חגריינימן, ישראל בן יצחק דודשי למורא - שבת, עירובין
תל אביבתשע"חאליאסי, שלוםשיבת ציון - איכה

ווארשא,תר"ס,שיבת ציוןשיבת ציון
בני ברקתשס"הבהרי"ר, אברהם בן טוביהשיח אברהם - 10 כר'

ווילנא,תרס"ו,רונין, אליעזר בן שמואלשיח אליעזר
בני ברקתשע"וסנדומירסקי, שמעוןשיח בחוקיך - 2 כר'

ירושליםתשע"זרובין, ישעיה בן שמואל צבישיח הלוי - 2 כר'
בני ברקתשע"טפרומר, אריה צבי בן חנוך הנדלשיח השדה <מהדורה מחודשת> - ב

ירושליםתשס"טפרג, יצחק אייזיק בן שמעון הלוישיח השדה - ה
בני ברקתשע"זתשובות הגר"ח קנייבסקישיח התורה - ג

פתח תקוהתשע"טיוסף חיים בן אליהו - מורד, מאירשיח חיים - ניסן, ספה"ע ושבועות
ירושליםתשע"הרפפורט, יהודה אריה בן יצחק הכהןשיח יהודה - 4 כר'
פתח תקוהתשס"אמרקביץ, יעקב בן שבתישיח יעקב - 2 כר'

ירושליםתשע"חווייס, יצחק בן ישעיהו יששכר ברשיח יצחק - 2 כר'   <מכון ירושלים>
בני ברקתשע"זכולל שיח יצחקשיח יצחק - יבמות

בני ברקתש"פעוזיאל, יעקב בן מנחםשיח מנחם - עניינים שונים
נחליםתשע"טמוסדות ביאלאשיח נחלים

כהנא, אליעזר בן ראובןשיח ספונים
לייקוואדתשע"טקוטלר, יוסף חיים שניאורשיח ערב <חידושי רבי שניאור> - מנחת חינוך

ירושליםתשע"דסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםשיח ציון
חמ"דתשע"חברוינר, שלום אליעזרשיח שלום - פורים

ירושליםתשע"גרוטנברג, שמואל בן הללשיח שמועות
לוי, דודשיחות בנושא שלום בית וחינוך - 2 כר'

לוי, דודשיחות בנושאי חינוך - 2 כר'
ירושליםתשע"חקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןשיחות הרב צבי יהודה - 2 כר'
תל אביב Tel Avivתשי"א - תשט"זשוומר, שמואל בן דוד ליבשיחות תלמידי חכמים - 2 כר'

ירושליםתש"פקאהן, דוד בן אברהם יצחקשיחת קודש לכותבי הדא"ח
בעילום שםשיטות חדישות כן או לא

ירושליםתשכ"גלקט מאמריםשיטתו של הרב קוק במחשבת היהדות
ירושליםתשע"ועדס, אברהם חיים בן דניאלשילוח הקן

תל אביבתשע"ושמעונוב, נהוראי בן יוסף הלוישים שלום - 2 כר'



בני ברקתשע"דמושקוביץ, מנחם בן ישעיהו הכהןשימוש במקררים ומזגנים בשבת
ירושלים Jeruasalemתשס"גנחשון, אברהם (קופרמן)שימחת אברהם

בני ברקתשע"טפרידמן, פנחס שלום בן שלמהשינון המדרש
בני ברקתשע"המרגליות, יעקב ישראל בן דוד מרדכישינון עירובין

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןשיעור בהיסטוריה מלחמת ששת הימים
שיעור מרן בעל החזון איש וג' שיעורי מרן בעל הקהילות יעקב עמ"ס קידושין

אירופהתשס"הפוברסקי, ברוך דוב בן דודשיעורי בד קודש - פסחים
ירושליםתשע"בדויטש, ברוך שמואל בן בנימין זאב הכהןשיעורי ברכת כהן - בכורות

ישראלתשע"טברקוביץ, מאירשיעורי דרך חיים - קידושין ור"פ ידיעות הטומאה
ירושליםתשנ"טבורודיאנסקי, יצחק ירוחם בן אפרים נחוםשיעורי הגדה של פסח

באר יעקבתשע"ודרבקין, צבי בן אליהושיעורי הגר"צ דרבקין - 10 כר'
תשע"חאיזיבי, דוד - וקסמן, אפריםשיעורי הגרד"א - גיטין, מכות -שיחות מוסר

ירושליםתשע"טאייזנשטיין, דודשיעורי הפרשה לקראת שבת
בני ברקתשע"זגולדשמידט, שלמה יהודה - הלוי, מאיר (עורך)שיעורי ישיבה קטנה - מכות

ירושליםתשל"ד?שמואלביץ, חיים ליב הלוישיעורי כתובות
ירושליםתשע"טרבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בן ציוןשיעורי מבשר טוב - גיטין

בני ברקתשס"גפישהוף, תנחום בן שמואלשיעורי מנוחת אמת - קידושין
ירושליםתשס"דשרייבר, ישראל בונם בן פנחסשיעורי נתיב בינה - 3 כר'

דומב, אשרשיעורי נתיבות אשר - 7 כר'
ירושליםתשע"טשפירא, משהשיעורי סבי דבי אתונא

באר יעקבתשע"טדרבקין, צבישיעורי עטרת צבי - 2 כר'
ירושליםתשע"זסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםשיעורי ציון - 6 כר'

בני ברקתשע"טשטרנבוך, רפאל מרדכישיעורי ראש הישיבה - בבא בתרא (השותפין)
ירושליםתשע"בפינקל, אליהו ברוך בן משהשיעורי רבי אליהו ברוך - 7 כר'

ירושליםתשע"זשמואלביץ, רפאל בן חיים הלוישיעורי רבי רפאל - 3 כר'
ירושליםתשע"טאייכנשטיין, יהושע העשילשיעורי רבינו יהושע העשיל - כתובות

ירושליםתש"פפיינשטיין, יחיאל מיכלשיעורי רבנו יחיאל מיכל - יומא ב
בני ברקתשע"האלטמן, יוסף מאיר בן שרגא צבישיעורי שבת

בני ברקתשע"דפלמן, שלום בן ציוןשיעורי שלמי תודה - 2 כר'
ירושליםתשס"אקופמן, מאיר אשרשיעורים בהלכות כיבוד אב ואם

בני ברקתש"עגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת בבא בתרא
בני ברקתשע"טגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת בבא קמא

בני ברקתשע"זגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת הוריות
בני ברקתשע"וגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת סוכה

בני ברקתשע"זגרבוז, איתמר בן אברהם נחשיעורים במסכת עירובין



ירושלים Jerusalemתשי"דהיינמאן, יוסף בן יעקבשיעורים במסכת פאה
כפר חב"דתשע"א - תשע"זגינזבורג, יצחק בן שמשוןשיעורים בספר סוד ה' ליראיו - 4 כר'

בני ברקתשס"גאיתן, משה זאבשיעורים בפרק איזהו נשך
בני ברקתשע"חבעילום שםשיעורים בפרק המפקיד

כפר חב"דתשע"ב - תשע"הגינזבורג, יצחק בן שמשוןשיעורים והתוועדויות - 14 כר'
חמ"דתשע"טגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, זרעים - 9 כר'

חמ"דחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, טהרות - 6 כר'
חמ"דחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, ליקוטים - 2 כר'

חמ"דחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, מוסר ואגדה - 19 כר'
חמ"דחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, מועד - 9 כר'
חמ"דחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, נזיקין - 8 כר'
חמ"דתשע"טגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, נשים - 3 כר'

חמ"דחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, קדשים - 8 כר'
בני ברקתשס"חאדלשטיין, צבי יהודהשיעורים - ב"ק ארבע אבות

פתח תקווהתשע"טרוזן, יגאלשיעורים - 2 כר'
מודיעין עיליתתשע"טרוזן, שמואל יצחק בן יוסף חייםשיר חדש - עירובין

בני ברקתשע"טמרקוביץ, שמואל - קופמן, מיכאלשיר חנוכת - בית האוצר
בני ברקתשע"טמרקוביץ, שמואל בן צבישיר חנוכת
ירושליםחש"דשירים ופיוטיםשיר ידידות

מעלותתשס"בישיבת מעלה יעקבשיר למעלות - ד
לודלוין, ישראלשירה ארגוה ידי רעיון

ישיבת אור אלחנןשירה חדשה
ירושליםתשע"אמועלם, ציון בן יהודהשירי הבקשות לשבת קודש <עם ביאורים>

ירושליםתשל"האבן-גבירול שלמה בן יהודהשירי החול לרבי שלמה אבן גבירול <מהדורת ירדן> - 
לודתשע"זאברהם אבן עזראשירי החול של רבי אברהם אבן עזרא

מאנסי ניו יורקתשע"זקלאגסברוין, יואל הלוישירי הלוי - מועדים
ירושליםתשמ"ויהודה בן שמואל הלוישירי הקודש לרבי יהודה הלוי <מהדורת ירדן> - 4 כר'
ירושליםתשל"אאבן-גבירול שלמה בן יהודהשירי הקודש לרבי שלמה אבן גבירול <מהדורת ירדן> 

ירושלים Jeruasalemתשע"ובעילום שםשירים וחיזוקים <מהדורה חדשה>
ירושליםתשמ"דאלעזר בן יעקב הבבלישירים חדשים לרבי אלעזר בן יעקב הבבלי

ירושליםתשע"טרוטנברג -מזובצקי, דודשירת דוד
יד בנימיןתשע"זמרצבך, הלל יעקבשירת הים - 7 כר'

חמ"דחש"דטאוב, יהודהשירת מרים
כפר חב"דתשס"הגינזבורג, יצחק בן שמשוןשכינה ביניהם

בני ברקתשע"ההכהן, ישעיהו בן אליעזרשכר ועונש



תל אביב Tel Avivתשנ"דאידל, שושנהשלהבות גנוזות
תשס"טקונסטנטין, אמירשלום באהליך

בני ברקחשס"אגנס, שלמה אהרן בן ישראלשלום בוניך
תשע"במשפחת קלייןשלום בניך

לוי, דודשלום ורעות
חיפהתשס"ומורגנשטרן, חיים ישראל בן דודשלום ירושלים <מהדורה חדשה>

תל אביבתשס"בקורט, חיים משה בן יששכרשלחן אליהו
ירושלים Jeruasalemתשנ"חאמסלם, אברהםשלחן טהור

ספרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל בן אלכסנדר סנדר מקומרנא - קרויס ,ישעיהו מאירשלחן טהרה - זהב טהור
חמ"דתשע"טכהן, ישראלשלחן ישראל

בני ברקתשע"גראטה, שמואל בן חיים אלטרשלחן ערוך הרב הל' שבת עם ביאור נימוקי שבת
פלורידאתשע"חבסקין, אבשלום בן דוד צבישלמי אהבה

תל אביבתשע"אישיבת הליכות שלמהשלמי בכורים - ב
בני ברקתשע"ומישאלי, בנימיןשלמי בנימין - 2 כר'

תשע"חפרידלנדר, דוד ליב בן שלמהשלמי טוהר
בני ברקתשנ"זאברכי כולל פוניבז'שלמי יוסף - 3 כר'

ירושליםתשע"טסטפנסקי, יחזקאל בן אליעזר שלמהשלמי יחזקאל - 2 כר'
בני ברקתשע"ויהב, שלום מרדכישלמי מרדכי - 4 כר'

ירושלים Jeruasalemתשע"זביטאן, שלום בן אליהושלמי תודה - בבא בתרא
תל אביב,תש"והורודצקי, שמואל אבא בן יוסף משהשלש מאות שנה של יהדות פולין

הוסיאטין,תרס"חכפוסי, חייםשלש תשובות
רמת-גן,תשי"חצורבא, ישראל בן יהושעשלשה המה נפלאו ממני

כפר חב"דתש"עגינזבורג, יצחק בן שמשוןשלשה כתרים
ירושלים,תרצ"טגליקסון, משה יוסף בן אלחנן הכהןשלשה מאמרות

ירושליםתשכ"ההברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלשלשה מזמורים חיצוניים ממדבר יהודה
תשע"טאנגלדר, יעקב בן שלמה הכהושם אבותי - בבא קמא

ווארשא,,[תרכ"ה]וואלדן, אהרן בן ישעיהו נתןשם הגדולים החדש
ירושלים Jerusalemתשע"טמועטי, יוסףשם יוסף <מהדורה חדשה>

בני ברקתשע"המימון, אריאל יוסף רפאל בן עוזישם משמעון - גיטין
ירושלים Jeruasalemתשע"אקובץ תורנישם משמעון - 2 כר'

בני ברקתש"פיעבץ, עובדיה שמחה בן יהודה אריהשמועה טובה - שומע תפילה
ירושליםחש"דקארפ, שמעון שמואל ברוך בן צבי משהשמועת שמואל - חזקות

ירושלם,,תשי"ח]נחמן בן שמחה מבראסלאבשמות הצדיקים
חמ"דתשע"זראובן, יהושע שישמח תשמח
בני ברקתשע"טקולנגי, יונתן בן אליעזרשמחת אבי



פתח תקוהתשע"טליפסקי, אפרים יעקב בן מיכאלשמחת אפרים - א
נחום, דוד בן יחזקאלשמחת דן - 2 כר'

אנטווורפןתש"פמילר, בנימין זאב משה הכהןשמחת חכמים - קהלת
סעאיני,תרפ"ג,צינץ, אריה ליב בן משהשמחת יום טוב

חיפהתשנ"אקליין, משהשמחת משה - 4 כר'
ראש העיןתשע"חמונייצר, אבישלום בן ניסיםשמירת עינים כהלכה

ירושליםתשע"טיעקב בן יוסף הרופאשמן הטוב <מהדורת אהבת שלום>
ירושליםתשע"זטולידאנו, חביב מרדכי בן אהרוןשמן הטוב - 2 כר'

בני ברקתש"פורנר, מאיר שמעון בן שמואל ברוךשמן המנחה - 5 כר'
ניו יורקתשע"חכץ, אשר אנשיל בן יהושעשמן ראש - 14 כר'
מודיעין עיליתתשע"טלוו, אלעזר בן אריה ליבשמן רוקח - ביצה

סט. לואיס.תרפ"חוואכסמאן, מאיר בן מרדכישמעון בן זומא
ירושליםסולובייצ'יק, יצחק בן יוסף דובער הלוישמעתא דשטרות

ירושליםחש"דבורגר, יוחנן דניאלשמעתא עמיקתא - גליונות
מודיעין עיליתתשע"בעהרנרייך, יואל בן שלמה זלמןשמעתתא דהלכתא - בשר בחלב

ירולשיםתשנ"ההלוי, מיכאל בן יצחק אייזיקשמעתתא דמוקצה
ניו יורקתשנ"העמדין, יעקב ישראל בן צבישמש צדקה <מהדורה חדשה>

בני ברקתשע"טדיין, נסיםשני אדנים
ירושלים,תרפ"זהפועל המזרחישנתים

גייטסהעדתשל"אגורביץ, אריה זאבשעורי הגרא"ז - 2 כר'
בני ברקחש"דליבוביץ, ברוך דוב בן שמואל דודשעורי הרה"ג ר' ברוך בער לייבאוויץ - ב"ק, ב"מ, חולין

בני ברקתשל"ב?ראשי ישיבת פוניבז'שעורי הרמי"ם - 4 כר'
בני ברקרוזובסקי, שמואל בן מיכל דודשעורי מורנו הגר"ש רוזובסקי - 6 כר'

חמ"דתשע"וגרשונוביץ, צבי יהודהשעורי רבי צבי יהודה - כתובת
ירושליםתשע"וסולובייצ'יק, משולם דוד הלוישעורי רבנו משולם דוד הלוי - 2 כר'

שעלביםתשמ"זקובץ ישיבת שעלביםשעלי דעת - ה
בני ברקתשס"באהרמן, אברהם בן משה חייםשער הפנימי

ירושלים Jeruasalemתשע"חמנדלבסק'י, זאב פינחס בן יעקב צבישער התורה - מדרש תנחומא פרשת נח - יקר מפז
כפר חב"דתשנ"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןשערי אהבה ורצון

ירושליםתשע"טשטרנבוך, ישראל מאירשערי אורה - בכורות
ירושליםתשע"טזוננפלד, אשרשערי אושר - חג השבועות
ירושליםתשע"טמאטרסדורף, יואב בן ירמיהושערי בינה <זכרון אהרן>

ירושלים Jeruasalemתשע"בקושלבסקי, צבישערי בינה
מודיעין עיליתחש"דאפללו, מאיר בן ברוךשערי דוד - נדה

ירושליםתשע"טשמש, ליאור חייםשערי האמונה - אבלות



בני ברקתשע"חשפרונג, יצחק חיים בן זכריהשערי הזבח
מודיעין עיליתתשע"טדסלר, אליהו אליעזרשערי הזמנים - ראש השנה

בית שמשחש"דשטיצברג, שמואל יוסףשערי הנישואין
ירושליםתשע"חהמבורגר, זבולון בן אברהם משהשערי זבול - על התורה

ליקוואודתשע"חהאוט, אליעזר רפאל בן נפתלי הכהןשערי חזקה
לונדוןתשע"טהיילפרין, חיים אהרן צבי בן אלחנןשערי חיים - 3 כר'

ירושליםתשע"ושמואלביץ, חיים ליב הלוישערי חיים - בבא בתרא
ירושליםתשע"חחנניה, אשר בן יעקבשערי יושר - פורים

בני ברקתשע"ברצאבי, יצחק בן ניסיםשערי יצחק - 179 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"בפיטוסי, ישועה פרג'ישערי ישועה

צפתתשס"זקובץשערי ישיבה - 7 כר'
בני ברקתשע"טשקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל הכהן - כהן, אהרןשערי ישר מבואר - 3 כר'

ירושליםתשע"טהיימן, עופר שמאי בן מנחםשערי מועד - חנוכה, ט"ו בשבט, פורים - קונטרס עמוד אש וענן
בני ברקתשס"בזילבר, משה מנחם בן יחיאל אברהםשערי משה - ב

בני ברקתשע"טפרייס, משה בן ישכר הלוישערי נדה
בני ברקתשע"טגינצבורג, צבישערי ערכין <מהד"ב>

בני ברקחש"דליפקוביץ, צבי הירש בן אברהם יצחקשערי צדק - חצר, דעת בקניינים
קרית אונותשס"טקובץ מאמרים בדיני ממונות הלכה למעשהשערי צדק - 9 כר'
ירושליםתשע"האוהב ציון, יצחק בן מרדכישערי ציון - 2 כר'

ירושלים Jeruasalemתשל"חרבעון לחקר ההלכהשערי ציון - אדר תשל"ח
בני ברקחש"דלאבנשטיין, אלימלך דודשערי קדשים

בני ברקתשע"טעמנואל, שמעוןשערי שבת
אופקיםתשע"טטשזנר, יהודהשערי תורת הבית - ב

בני ברקתשע"הגירונדי, יונה בן אברהם - ורנר, מאיר שמעון בן שמואל ברוךשערי תשובה <פתחי תשובה>
ירושליםתשמ"וגירונדי, יונה בן אברהם - ליפקין, חיים יצחקשערי תשובה <דרך תשובה>

מודיעין עיליתתשע"טגירונדי, יונה בן אברהם - שלזינגר, ישראל דודשערי תשובה המפורש והמבואר - שער ב חלק א
מודיעין עיליתתש"פאפללו, מרדכי משה בן שלמהשערים בעבודה
בית שמשתשע"חמכון אם בישראלשערים בצניעות

ירושליםתשס"בטוהר, מרדכישעשועי לשון - בראשית
ליקוואדתשע"השורצמן, יוסף מרדכי בן שמואל עוזיאלשעשועי תורה - 2 כר'

כפר חב"דתשע"וגינזבורג, יצחק בן שמשוןשעשועים יום יום - 3 כר'
קושטא - ירושליםר"צ - תש"לאבן-עזרא, אברהם בן מאירשפה ברורה
ברסלר, יהושע עבדיהשפה ברורה
ירושליםתשכ"זירדן, דב בן חייםשפוני שירה

חמ"דתשע"זהס, מרדכי זאבשפע רב



תל אביבתשנ"הברקת, אלינוערשפריר מצרים
ירושליםתשע"טהיילפרין, משולם שרגא פייבוש בן נפתלי הירץשפת אמת - ירח האיתנים

בני ברקתשע"חאשכנזי, חיים בן משהשפת השלחן - פסח יום טוב
ירושליםתשע"טגרוס, אברהם חיים אלימלךשפת חיים - 3 כר'

תשע"בגינסברגר, שלום בן שרגאשפת שלום - 4 כר'
פתח תקוהתשע"טבערגסאזשפתי אהרן - 2 כר'

בני ברקתשע"טפרידלנדר, חיים בן משהשפתי חיים <על התורה> - ה (דברים)
קרית ספרתשע"טגולדשטיין, יצחק מאירשפתי יצחק - 2 כר'

ניו יורקתשל"זחברת תפארת בחוריםשפתי ישנים - ב
גבעת עדהתשמ"חמכון נחלת ישעיהושפתי ישעיהו - הסיעוד בראי היהדות

בני ברקתשע"טחמו, אברהםשפתי צדיק
ירושליםתשמ"אקובץ תורני ישיבת שפתי צדקשפתי צדק - א

בני ברקתשע"טהלפרט, יעקבשפתי רננות
ירושליםתש"לליברמאן, שאול בן משהשקיעין - מדרשי תימן

בני ברקתשע"טפרנקנהויז, אברהם שמואל בנימיןשר הלשון
ירושלים Jerusalemתרצ"חחמיץ, יוסף בן יהודהשרידים

ירושליםתש"פלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל)שרשי המצות
ירושלים,תשי"אאורי, יעקב בן יהודהשרשים במולדת

חמ"דתשע"געמית, שגיבשש אנכי על אמרתך
בני ברקתשע"זדויטש, חייםשש אנכי

בני ברקחמ"דשרייבר, שמעון בן פנחסשש אנכי - שבת, עירובין
באר יעקבתשי"טמאמרים שנאמרו בישיבת באר יעקבששה מאמרים

ירושליםתשע"טמשניות עטרת שלמהששה סדרי משנה <עטרת שלמה> - 16 כר'
חמ"דחש"דארגון כתר מלכותשתי מורות משוחחות
ביתר עיליתתשע"טשרייבר, אשר זאב בן צביתבונות כפיו - דניאל

ביתר עיליתתשע"טשרייבר, אשר זאב בן צביתבונות שבת בשבתו ב
חמ"דתשע"זקובץ תורניתבונות - ב

ווילנא,,תר"ע]באס, ליב נח בן שמואל יצחק אייזיקתבת נח
ירושליםתשע"טבעילום שםתהיה רצויה מעשי - 3 כר'

בני ברקתשע"חאיינהורן, חיים צבי בן יצחק נתןתהיין לראש יוסף
פתח תקוהתש"פצדקה, דוד בן אברהםתהילה לאברהם

מודיעין עיליתחש"דגרינברג,תהילים <ותשר דבורה>
ירושליםתשע"אצדיקי קרלין - רוזנפלד, אהרן בן יצחק מנשה הכהן (מפינסק קרליןתהילים <תהלות אהרן>

נתניהתשע"טדייטש, יעקב שמריה הלוי - דייטש, יוסף ישעיה בן חיים יהודה הלויתהילים שדה יעקב - רחשי יוסף
חמ"דתשע"טכהן, אהרן יהושע בן אופירתהילת אהרן



חמ"דתשע"טאדלר, יהודה יצחקתהילת יצחק על הש"ס
חמ"דתשע"טאדלר, יהודה יצחקתהילת יצחק על התורה - 2 כר'

בני ברקתשע"טדיין, ניסים בן שלמהתהלה לדוד
מעלה אדומיםתשע"טבן ארצי, עמנואלתהלה ליעקב

ירושליםתשנ"גחסידה, ישראל יצחקתהלות ישראל - פרקי תהלים לפי עניינים
נהריהחשע"דאביחצירא, יעקב בן מסעודתהלים <אביר יעקב>

נתניהתשע"טדייטש, יעקב שמריה בן חיים יהודה הלויתהלים <שדה יעקב - רחשי יוסף>
בילוגריי - ישראלתרצ"ז - תשל"ופרלוב, שלמה חיים בן יעקבתהלים <מקדש שלמה> - 2 כר'
ליוורנו Livornoתרכ"וקושטא, ישראלתהלים <עם ביאור לתלמידים>

אלעדתשע"טצברי, יוסף בן דודתהלים רצון מלכים - אוצרות חכמי תימן
פיעטרקוב - וארשאתרע"גיעבץ, יוסף מאיר (מפרש)תהלים  - ליקוטי דוד, תפלות דוד

ירושליםתשע"הבן חיים, אברהם בן דודתודיעיני אורח חיים - 2 כר'
ירושלים Jeruasalemתשע"זממו, חיים יוסףתודיעני חיים - ב

לובלין,תרמ"א,וואגנה, אברהם חיים בן אברהםתולדות יעב"ץ
פתח תקוהתשע"טגרוזמן, מאיר צביתולדות יעקב - אדמור"י הוסיאטין

ווילנא,תרס"טשפירא, משה שמואל בן ישעיהותולדות רבנו חיים מוואלוזין
חיפהתשע"בלנדאו, דב בן שמחהתולדותיו של מורה

ויניציאה[שנ"א]אהרן מפיסארותולדת אהרן
כפר חב"דתשס"דגינזבורג, יצחק בן שמשוןתום ודעת

וילנאתרע"אקורדובירו, משה בן יעקב - רפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודה ליבתומר דבורה - קנאת האמת
ירושליםתשע"וגליס, יעקבתוספות השלם - 2 כר'

מודיעין עיליתתשע"טרצקר, אליהו בן יעקבתוספת דברים - עירובין
ניו יורק1933מרגליות, יוסף מאירתורה און לעבען - א

,(תל-אביב)תש"חתורה גאולהתורה גאולה
רמת גןתשל"זקובץתורה ומדע - 2 כר'

ניו יורקתשמ"טבלום, מתתיהותורה לדעת - ה
ניו יורקתשע"טוויס, יואל סג"לתורות ושיחות מבית רבותינו

תשע"בקובץ חידושי תורהתורת אברהם - מעשר שני וערלה
חמ"דחש"דקוך, אברהם עמרםתורת אברהם

חיפהתשל"גאורליק, משה דודתורת אדם
ניו יורקתשנ"וגשטטנר, אברהם שמואל יהודה בן נתןתורת אמך - ב

ירושליםחש"דישועה, שמואלתורת אמך
ירושליםתשע"חששון, אהרן בן יוסףתורת אמת <זכרון אהרן מהדורה מתוקנת>

ירושליםתרצ"אקובץתורת ארץ ישראל - 5 כר'
ירושליםתשע"זשרים, אלפונסו בן יעקבתורת אש - נדה



ירושליםתשכ"חעציון, יצחק רפאל הלויתורת האבולוציה בעולם החי והדומם לאור המדע המדויק החדיש
ירושליםתשע"זשוורץ, יואל בן אהרןתורת האנושות
ירושלים Jeruasalemתשנ"היוסף, דוד בן עובדיהתורת הטהרה
חמ"דחש"דארגון נפשנותורת הכיסוי

ירושליםתשע"טגוטפרב, פינחס בן ברוך יצחקתורת הכלי
ירושלם,ת"שילין, דוד בן יהושעתורת הלשון בהתפתחותה

בני ברקתשע"טווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםתורת המועד - בירורים בהלכות יום טוב - ב
ירושליםתשע"זפוס, בנימין יאיר בן אברהם מתתיהותורת המעילה

בני ברקתשס"הפישהוף, יחיאל בן שמואלתורת הראשונים - אהלות
ירושלם,ת"שילין, דוד בן יהושעתורת השירה הספרדית

ירושליםתשנ"אהראל, אוריאל יצחק בן אריה יהודהתורת השליחות
ירושלם,תשי"טגרוסברג, חנוך זונדל בן דוב ברתורת השמיטה

רחובותתשע"טבוטה, יוגב בן שמואלתורת התלמוד עם מצא חן - א
ירושליםתשע"טקארניאל, יהודה אריה בן יצחקתורת התערובות

ירושליםתשע"חירושלמי, שמעוןתורת התפלה
ירושליםתשע"טאבן-פקודה, בחיי בן יוסף - זלמנוביץ, יהונתןתורת חובות הלבבות <עם ביאור עומק הלב> - שער עבודת האלקים

ירושליםתשע"דאיסרלש, משה בן ישראל (רמ"א)תורת חטאת  - מנחת יעקב, תורת האשם <זכרון אהרן
קרית אתאתשע"טטאוב, נתנאל חייםתורת חיים

ירושלים Jeruasalemתשע"ושבתי, חיים בן שבתיתורת חיים - 4 כר'
ורשה Warsawתרל"חשור, אברהם חיים בן נפתלי צבי הירשתורת חיים

לייקוודתשע"הבן חיים, ברוךתורת חכם ברוך - 2 כר'
לונדוןתשי"זוייסמנדל, חיים מיכאל דבתורת חמד

חמ"דתשע"ואברהם מרדכי מלוצקאתורת חסד <מהדורה חדשה>
ליקוודתשע"דוויסמן, חיים ישראל בן משה יצחקתורת יומא - א

בני ברקחש"דפלשינצקי, יוסףתורת יוסף
טלזסטוןתשנ"טחידו"ת של בני טלזסטוןתורת יערים

ירושליםתשע"טרובין, ישראלתורת ישראל
ירושלים Jeruasalemתשע"טאלמושנינו, משה בן ברוךתורת משה <מהדורת אהבת שלום>

בניברקחש"דלסמן, נחום - בני המשפחהתורת נחום - קידושין
קרית מלאכיתשע"טקובץתורת נחלת הר חב"ד - קפח

ירושלים Jeruasalemתשע"חקושלבסקי, צביתורת צבי - 8 כר'
רחובותתשע"חכולל אברכים רחובותתורת רחובות - 4 כר'

נוף איילוןתשע"טחלפון, אליהו בן חייםתורתך שעשועי
אלעדתשע"חקרנברג, יהושעתורתך שעשועי - תורה ומועדים

ירושליםחש"דרוזנר, יהודהתחום שבת - עירובין



ירושליםתש"פאברהם, דודתחל שנה מאמרי מוסר ודעת - 2 כר'
ירושליםתשע"זזרביב, ישראל שם טוב בן שמואל דודתחת הסוכה

ירושליםתשע"אתאומים, יוסף בן מאירתיבת גמא <זכרון אהרן> - 2 כר'
קרקוב Cracowתרמ"בבריסקין, יהושע בן חיים ישראלתיו יהושע - 3 כר'

ירושליםתשע"הרוזין, אברהם - לויפר, חנוךתיווך ושידוך בהלכה
איתמרתש"פכנרתי, עמיחיתיכון תפילתי
כפר חב"דתשס"הגינזבורג, יצחק בן שמשוןתיקון המדינה

ירושליםתשס"אשישא, בנימין זאב בן יעקב עקיבא הלויתיקון חצות המבואר
תל אביבתשס"טלמדן, רות (מהדירה)תיקון סופרים לר' יצחק צבאח

קופנהגן,,תרצ"ח]יעקובזון, בנימין זאב בן שלמהתיקון עירובין
עמנואלתש"פברנד, יצחק בן וולף זאבתיקוני שבת כהלכתו

ירושליםתשנ"זלוצאטו, משה חיים בן יעקב חי (רמח"ל) - חלפון, אליהו בן חייםתיקונים חדשים <עם ביאור>
בני ברקתשע"טווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםתכלית חכמה - 3 כר'

תל אביב,תשט"ויבנה (קבוצה)תכנית לחנוכת בית הכנסת בקבוצת יבנה
חמ"דתשע"ופריינד, אברהם מנחםתכנת שבת

תש"אהלפרין, שמעון (עורך)תל תלפיות <ירושלים> - 4 כר'
תלמוד ירושלמי. ברלין. תרכ"בתלמוד ירושלמי <ברלין> - 4 כר'
בני ברקחש"דיחזקאל, משה - גרג'י, מרדכיתלמוד ירושלמי המבואר - פאה

.Brooklyn, N.Y[תש"ג]וויטאל, חיים בן יוסףתלמוד עשר הספירות
ירושליםתשע"טישיבת אמרי משהתלמידיהון ותלמידי תלמידיהון

ירושליםתשס"דבעילום שםתמיד עיני ה' אלקיך בה
ירושליםתשע"טכהן, דוד בן יוסףתמצית השמועה

ירושליםתשע"אגרינשטיין, אוריאל בן שרגא פייבלתמצית חולין
בני ברקתשע"חקרלנשטיין, חיים זאבתמצית סוגיות - ב"ב {מהדורה חדשה}

ירושליםתשכ"ורבינוביץ, חיים דב בן שרגא פייטלתנ"ך ע"פ דעת סופרים <מהדורה ישנה> - י ישעיהו
ירושליםתש"פסיימן, צביתנ"ך עם המסורה - פרשת בראשית

בני ברקתשע"טדיין, נסים בן שלמהתנה הודך
ארה"בתשנ"זועד רבני בתי כנסיות של אגודת ישראלתנו רבנן - 3 כר'

חמ"דתשע"זשפיגל, יונה בן בצלאל קלמןתנובת קציר
ירושליםתשס"זסופר, אליהו ציון בן יצחק שלוםתפארת אבות

ירושליםתשע"וקובץתפארת אבות - 2 כר'
ניו יורקתשע"חהאגער, חיים יחזקאלתפארת אברהם - גיטין, סוכה, נזיר, סנהדרין

ניו יורקתשס"חרובין, אברהם בן משהתפארת אברהם - בבא קמא
בית שמשתשס"זאסטרייכר, משה דוד בן יוסף שלמה זלמןתפארת אדם - ברכות

חמ"דתשס"ולנדא, יעקב אהרן בן בצלאלתפארת אהרן



ניו יורקתשע"חמנדלביץ, יעקב אלעזרתפארת אלעזר - מועדים
בית שמשתשע"טכהן, מאיר בן משהתפארת השולחן

חמ"דחש"דקובץ זכרוןתפארת יגאל
ירושלים Jerusalemתרצ"וקובץתפארת ירשלים - ב

פשעמישלת"רתפארת ישראל
ניו יורקתשע"טהניג, נפתלי הירצקאתפארת נפתלי - מועדים <מהדורה חדשה>

רחובותתשס"התנעמי, זכריהתפארת עם ישראל - א
בני ברקתשע"טכהן, רפאל בן חייםתפארת רפאל - נשים-נזיקין

פיעטרקוב,תרנ"ט-תר"ס,שוחט, שאול ידידיה בן אברהם חייםתפארת שאול
ירושליםתשס"זכולל תפארת שלום ושמשתפארת שב"ת

ירושליםתשע"חוינר, ישראל יהודהתפארת שמואל - ארחותיו ומשנתו של רבי שמואל אויערבך
ירושליםתשע"טקובץ ישיבת תפארת שרגאתפארת שרגא - גיטין

ירושליםתשע"גגרינוולד, יצחק אייזיקתפוח בעצי היער
בני ברקתשע"טגולדוסר, יצחק פנחס בן יהודהתפוחי זהב - 2 כר'

לייקוואודתשע"טחנונו, אברהם בן דודתפילה דיליה
בת יםתשע"דיוניוב, דרורתפילה לשלמה

תפילה מרבי ישמעאל כהן גדול
חמ"דתשע"וליקוטיםתפילות וחיזוקים <מהדורה חדשה>

בית שמשתשע"במכון אם בישראלתפילות ומאמרים לכלה
בעילום שםתפילת ישרים

ווילנא,תרמ"א,דאנציג, אברהם בן יחיאל מיכלתפלה זכה
קאלאמעא,,[תרמ"ז]ווארמאן, אברהם דוד בן אשרתפלה לדוד

Lemberg.[תרט"ז]אייכנשטיין, משה בן יצחק איזיקתפלה למשה <מהדורה ראשונה>
מונטבידאו,תשי"ז,תפילות. יום העצמאות. תשי"ז. מונטוידאותפלת הודיה ליום חג העצמאות

ירושליםחש"דשוורץ, יואל בן אהרןתפקיד הבריאה והאנושות
מושב בטחהתשע"טזכות, משה בן מרדכיתפתה ערוך <מהדורה חדשה>

ירושליםתשע"הפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהתק"ן ליקוטים
לעמבערגת"רתיקונים. ליל שבועות. ת"ר. למברגתקון ליל שבועות ותקון ליל הושענא רבה

ירושליםתשכ"זהלוי, מאירתקונים ומלואים בתולדות הרופא טוביה כ"ץ ממיץ
בני ברקתשע"טלנדו, יעקב - שולם, עמוסתקנת הרבית - קיצור הלכות - ב

ירושליםתשע"וטרביס, דניאל יעקב בן פסחתקנת השבים
ירושלים,תשי"דרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןתקנת השבין

חמ"דחש"דשניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקתשובות ומענות בקשר ללימוד בכולל
בני ברקתשע"טטויב, ישראל בן יחזקאל צביתשובות ישראל - ד

בני ברקחש"דליברמן, יצחק מאיר ברכיה בן שמחה בונםתשובות מבי מדרשא - ב



ירושליםתשס"חדוד בן חיים הכהן מקורפותשובות רד"ך <זכרון אהרן>
ירושליםתשע"זאמויאל, אהרן בן יוסףתשובות תרומת הדשן - נדה

כפר חב"דתשנ"זגינזבורג, יצחק בן שמשוןתשובת השנה
בני ברקתשע"טגפן, יצחקתשועה ברב יועץ - שבת

חמ"דתש"פקונטרסי תשורה משמחות חסידות חב"דתשורה - 31 כר'


