
  של לזכרם=   זכרון ספר אהל  יושבי  י" אב
'  וא מלק י"מ  הקדושים

  כרם  ישיבת  תלמידי,  פלדמן
  במלחמת שנהרגו, ביבנה

  לתולדותם ובו,   הכפורים יום
  הכפורים יום  על תורה'  וחי

 ובאגדה  בהלכה

   תשלו  ירושלים  בישיבה  חבריהם י " ע  ל"ויו

  והתפלות  הברכות על פירוש השלם  אבודרהם
 והלכה 

,  אבודרהם יוסף  ר" ב  ודד  רבינו
  ועם  י"מכת הוספות  עם

  ושינויי  והערות  ביאורים
,  והוספות  ותיקונים  נוסחאות

  אהרן שלמה' ר  י" ע
 ווערטהיימר 

   תשיט  ירושלים 

  והתפלות  הברכות על פירוש השלם  אבודרהם
 והלכה 

,  אבודרהם יוסף  ר" ב  דוד  רבינו
  ועם  י"מכת הוספות  עם

  ושינויי  והערות  ביאורים
,  והוספות  ותיקונים  נוסחאות

  אהרן שלמה' ר  י" ע
 ווערטהיימר 

   תשכג  ירושלים 

   תשכד  רבה 'ג הכהן  יעקב  בן אברהם' ר ואגדה  התורה על לקוטים 'ב חלק - אביאסף

  פרידמן  יעקב  אברהם רבי חסידות  יעקב   אביר
 מסאדיגורא 

   תשכד  ירושלים 

  בעניני ובהלכה באגדה לקט החורבן  אבלות
  בין בימי החורבן  אבילות 

 השנה   ימות  ובשאר  המצרים

   ד " תשמ ירושלים  שווארץ  יואל' ר

=    חלקים' ח=  האזל  אבן
  נשאר  וכעת=    כרכים בששה

 ה  חלק רק

  על ובהם=    ם" הרמב על
 קדשים ספר

   תשכב  ירושלים  מלצר  זלמן איסר' ר

  הלכה  וחקרי  חידושים יעקב  אבן
 ואבילות  שמחות בהלכות

  2 תשכב  ושלים יר  וואלדינברג   יהודה  אליעזר' ר

  ס" בש וחידושים  דרוש בוחן  אבן - ישראל אבן
 ת " ושו ,  ופוסקים

   תשיד  ירושלים  ליפקין  וולף   זאב ר" ב  ישראל' ר

  וביאור ס" הש  על חדושים לב  אבן
  דבי וסבי ח" רבב   מאמרי
 וסוגיות , מאביו אתונה

  עבר אברהם ר" ב  ליב יהודה ' ר
 יפה 

  ווילנא  דפוס צילום} 4 תשכב  יורק  ניו
 ,{תרס

  ל " יו ,  עזרא-אבן אברהם רבינו התורה   על=  התורה פירושי כרכים '  ג=   עזרא אבן
  אשר י"ע ומבוא  הערות עם

  ודפוסים   י"כת י"עפ  ווייזר
 ראשונים 

   תשלו  ירושלים 

   תשנד  אביב  תל נשר  ציון-בן' ר ת "שו פנה  אבן

,  שמות ספר=   התורה על שלמה  אבן
 במדבר -ויקרא

  עהרנרייך זלמן  שלמה' ר
 אמלויא מש

-תשל ירושלים 
 תשלא 

  כל, תולדותיו ועם 
 :כרך

,  סוגיות=   ס" הש על ראשון  חלק=   שתיה אבן
 פסחים ' למס  הקשורות

  אברהם חיים ר"ב נחום ' ר
 רוטשטיין  יצחק

   תשלז  ירושלים 

  מ" חו ', א חלק ח" או , ת"שו נזר   אבני
 וליקוטים 

  בארנשטיין אברהם רבי
 נחום  זאב  ר" ב  מסאכאטשוב

-לת  - יורק ניו
 ירושלים  - אביב

-תשיב
 תשכא 

  חדשה מהדורה 2
  כל,  רבות בתוספות

 :כרך

  בארנשטיין אברהם רבי ב -ד"יו=  ת"שו נזר   אבני
 נחום  זאב  ר" ב  מסאכאטשוב

  2 תשכח  אביב  תל

  2 תשלה  ירושלים  משאדיק   לוי נחום ' ר וחידושים  ת"שו קודש  אבני

  ביאורים=   התורה על שהם  אבני
  שיםוחידו  הערות,  ופירושים

 השבוע  פרשיות  לפי  ערוכים

   תשכח  ירושלים  שחור  ליב משה' ר

   תשכ  ירושלים  קארו  יוסף  רבינו מקיף  מבוא עם, ת"שו רוכל  אבקת

  מ" רי חתן  שדמי אברהם' ר תורה '  בחי  ומתן  ומשא ת"שו במחזה  אברהם
 פ " חרל 

   תשלח  ירושלים 

   תשיד  אביב  תל ן גוטמ  יחזקאל  הו'מתתי' ר קצר  באור עם ירושלמי   תלמוד אגדות

  אגדות=   אליהו אגדת
  פירוש עם  ירושלמי התלמוד 

 ראשון  חלק, אליהו אגדות

=    ירושלמי  התלמוד אגדות
 ברכות  מסכת

  שבט בעל הכהן  הו'אלי' ר
 מוסר 

   תשנה  אשדוד 

  שלמה  ר"ד  י"ע י"כת   פ" ע  ל"ויו השירים   שיר=  זוטא  מדרש השירים  שיר אגדת
 שכטר  זלמן

1 ?-תשל אביב  תל
2 

 :דפוס ילוםצ}
(Cambridge/oxfor



d תרנו} 

  לתורה   ביאורים, א חלק אזוב  אגודת
,  בתלמוד  בודדים ולקטעים

,  פסח  של והגדה   אבות פרקי 
  שבחים ם" מאדמורי  וגם

 וחסידות ,  וסיפורים

  צבי שמואל ר" ב  בריש דוב' ר
 בוימגולד 

   תשיט    אביב תל

  דיני על ובהם, פורים הלכות  הפורים  ת"אגר
  עיר ובן  לעיר שהלך  כרך בן

 לכרך   שהלך

  בער דוב   ר" ב  זונדל חנוך' ר
 גרוסברג 

   תשכב  ירושלים 

  המחבר הקדשת עם 4 תשמג  ירושלים  צימרמן  חיים אהרן' ר סוגיות  לישרים  אגרא
 ,כלל מצוי לא, י " בכת 

  הגניזה"   תולדות על גם ובו  דורו  ובני התניא בעל אגרות
,  זיופה  והוכחת"  החרסונית

  , והערות, י"כת   פ" ע
 וביבליוגרפיא 

   תשיג  ירושלים  הילמן  צבי דוד' ר

'  וחי ותולדות  ואגרות   זכרונות ב -א כרך=   ה" הראי  אגרות
,  תרע-תרמח משנים=   תורה
 תרעה -תרעא

 :כרך   כל  תשכב  ירושלים  קוק הכהן יצחק  אברהם' ר

  ומגדולי ,  הלכה בענייני ת"שו ז" הראי  אגרות
 ישראל 

  אייזיק יצחק' לר שי  תשיט  ירושלים  זסלנסקי  יצחק אהרן' ר
  בהגיעו  הרצוג  הלוי

 ,לשיבה 

  3 - ובניו מרוזין  ק" הרה אגרות
 'כר

   תשסג  ירושלים  רבינוביץ  בער דב' ר חסידות 

  תימן  ליהודי  השמד  אגרת ם " הרמב אגרות
 מנוקד ,  ועוד

   תשיא  אביב  תל רבינוביץ . ד . מ: בידי  ערוך

  דורו   ובני ם " הרמב מכתבי ם " הרמב אגרות
 אליו 

  י " ע  ל"י,  מימון ר"ב משה  נורבי 
 קאפח  יוסף' ר

  4 תשלב  ירושלים 

'  ר עם  המכתבים  חליפת ם " הרמב אגרות
 יהודה   בן  יוסף

  עם, בנעט. צ. ד  י"ע ערוך
 הלקין . ש.א מאת  נספח

  יד כתבי י"עפ  -תשנ ירושלים 
,  ישנים ודפוסים 
  תרגומים  בצירוף
 והערות 

  ישראל'  ר=   ןליפקי   ישראל' ר ומוסר  מחשבה א  - ומכתבים  אגרות
  שרגא' ר  י" ע  ל"ויו, סלנטר 

 וילמן  הכהן 

   תשל  ירושלים 

'  לר  ישראל גדולי  מכתבי ה " לראי   אגרות
 קוק  הכהן יצחק אברהם

 ,כלל מצוי לא  תשנ  ירושלים  העורך =   שפירא ציון-בן' ר

=   ד"יו על =   והלכה ת"שו משה  אגרות
 ע " ואה , כ" ב

-תשכ יורק  ניו פיינשטיין  משה' ר
 תשלג 

 :רך כ  כל 2

  על אגרות עשרה תשע צפון  אגרות
 היהדות 

  עם, הירש רפאל שמשון ' ר
 היינמן  יצחק ר " ד : מבוא

   תשכג  ירושלים 

  עניני) א קובץ - קדש אגרות
 (ומדע  אמונה

  שניאורסון מנדל מנחם רבי ד "חב ספריית
 מליובאוויטש 

   תשלב  ד "חב כפר 

  בעל=   מליאדי הזקן ר" אדמו  חסידות  קודש  אגרות
  רבי =    האמצעי רבי ה , התניא
  צדק הצמח ובעל ,  דובער

 מליובאוויטש 

  מהדורת גם ויש}  תשמ  יורק  ניו
,  הוספות עם, תשמא
{,  ש" המהר  ואגרות 

 :כרך   כל

  פקסמילי  צילום,  }מוסר 'ה דרך  אגרת
  ויניציאה=   ראשון מדפוס

 {שיג

1 תשמח ירושלים  מטראני  משה' ר
6 

  מתוך 40  ממוספרת
  ובצורה=    120

 ,ביבליופילית

  נחמן ר"ב משה  רבינו מוסר  הקודש   אגרת
  ר"ב  יוסף'  ר -( ן"הרמב)

 גיקאטיליה  אברהם

1 תשלא  ירושלים 
2 

:  דפוס  צילום, }דף יג
  בדפוס,  שנה שלוניקי 

 ,{[שבע בת]

[  השמיטה] השבע  בשנת לנבוכים   אגרת
 בגולה  נכתבה

  הכהן  יחיאל יצחק'  ר מאת
 הברית  מארצות גראסס

 ,{'עמ 72}  תשיח  ירושלים 

  ספרד  נוסח:  נוסחאות  בשני גאון   שרירא רב  אגרת
  חילופי עם צרפת ונוסח

 והערות  גרסאות

   תשלב  ירושלים  לוין   מנשה בנימין  ר"ד  י" ע

,   מימון ר"ב משה  רבינו תרגומים ' וג הערבי מקור תימן   אגרת
  עם, כהן בועז י"ע : התרגום

  אברהם י"ע, והערות   מבוא
 הלקין  שלמה

  4 תשיב  יורק  ניו

   תשיז  יורק  ניו  שניאורסון יצחק יוסף  רבי  ר"אדמו חיי ימי  מדברי קטע  ותנועת  צדק מחהצ ר" אדמו 



  מנחם' ר" ]צדק  צמח" ה ההשכלה 
  שכנא שלום ר"ב מנדל 

  שני ובסוף[,  שניאורסון
  מאת ביידיש חסידות מאמרי

";  ישראל  שמע)"  המחבר
 ("פשעיך  כעב מחיתי " 

 מליובאוויטש 

   תשלב  ירושלים  קראוס  הכהן הו'אדוני' ר נשים  סדר=   ם" הרמב על שני  חלק=  החזקה היד  אדני

  לתולדותיו  ורשמים  רעיונות הצאן   ועקבי  היקר אדר
  רבינוביץ דוד  אליהו' ר של

  מאמרים וקבוצת,  תאומים
 ממנו  ואגרות 

   תשכז  ירושלים  קוק הכהן יצחק  אברהם' ר

  זלמן שלמה ר"ב אליהו ' ר ויקרא  ספר על אליהו  אדרת
 (א" הגר)

  קלים עש סימני  תשטו  ב אבי תל
 ,ובודדים

  ראם הו'אלי' ר  לכבוד מאסף אליהו  אדרת
 ירושלים  ד " ראב

   תשמח ירושלים  רוזנטל .  ד שבתי' ר: עורך

  זכרון ספר=   תורני מאסף אליהו  אדרת
 ראם  הו'אלי' לר

   תשנא  ירושלים  רוזנטל  דב  שבתי' ר: העורך

  ה'אנציקלופדי=   אליהו אדרת
 הזוהר  על

  לכעשרת  חמפת, קבלה
,  מצוות, מאמרים אלפים
  ערכים לפי  והנהגות  דינים

 וענינים 

  מארבעים יותר  עם  תשלד  ירושלים  סלאטקי  דוד אליהו ' ר
 ציורים 

,  ע" אה , ד"יו, ח " או= ) ת"שו כרכים   שני=   אליהו אדרת
 (מ" חו

 :כרך   כל 4 ד " תשמ ירושלים  גוטמאכר  אליהו ' ר

   תשלו  ירושלים  קלכהיים  עוזי' ר ומוסר  מחשבה אמונה  אדרת

,  אזולאי מרדכי  ר " ב  אברהם' ר עדיות  מסכת על בתענוגים  אהבה
 זלאטניק  דב' ר י " ע  ל"ויו

   תשלז  ירושלים 

  ומפרשי  ל" חז  מאמרי ילקוט ד -א חלק, בתענוגים אהבה
  עם השירים שיר מגילת

 והקדמותיהם   תולדותיהם

-תשיח ברק   בני גרשטנקורן  יצחק' ר
 תשכ 

  

   תשיד  גן   רמת מראדין  הכהן מאיר ישראל' ר חסד  ותובהלכ   מוסר חסד  אהבת

  המוסר חכמת יסודי על בנוי ראשון  כרך=   מישרים אהבת
'  ר מרבינו  קבלנו אשר

,  מקלם זיו זיסל שמחה
 המכתבים  ומדור

,   רוזנשטיין  חיים ר" ב  משה' ר
  ר" ב  שמעון' ר  י" ע  לאור  יוצא

 מורדוכוביץ  אברהם

   תשיח  יורק  ניו

  מאמרים ארבעה שלום  אהבת
...  גדולת אודות ... המדברים

 ולתולדותיו   קבלה,  ש" הרש

   תשלז  ירושלים  הלל  משה  יעקב' ר

  רבינר בינוש בנימין' ר אבות  מסכת על תורה  דקנין  רזא  - בנימין אהל
  ה'ארי זאב' ר  בנו - משימבורג

 רבינר 

   תשטז אביב  תל

  נובל  ציצת קיצור - יעקב אהל
 צבי 

 ,מצומצמת מהדורה 2 תשמה  ברק   יבנ ששפורטש  יעקב' ר ת "שו

  מנדל זכריה ר" ב  משה' ר התורה  על משה  אהל
 אפשטיין  כהנא

  דפוס צילום}  ?-תשנ ד "חמו
{,  תקיט אמשטרדם

,  משה פני:  יחד  כרוך
  ה'שופרי, יוסף פרת

 :יחד הכל,  דיעקב

  ס" הש על וחדושים  הגהות ב  - משה אהל
  ם" הרמב ועל  רבה  ומדרש

 ת " ושו 

  הירש יצב  ר" ב  משה אלעזר ' ר
 הורוויץ  הלוי

  4 תשל  ירושלים 

  קובץ =  תורני  עת-כתב ב -א גליונות=   משה אהל
 תורה   חידושי

  כולל= }  הגר דוד  מנחם' ר  י" ע
 {ויזניץ-שאץ=  משה-אהל

-תשלז חיפה 
 תשמא

 :גליון כל 

  שלישי חלק, משה אהל
 {תליתאי מהדורא }

,   צווייג הלוי יונה משה' ר ס " בש וביאורים,  ת"שו
  משה' ר  מסבו, באר  מי: ובסופו

 ת " שו , צווייג  יונה

  2 תשכה  ! נירו'ז די ריו

  וקונטרס,  שני חלק, משה אהל
 הקרבנות  סדר

  בסוגיות  וביאורים,  ת"שו
 ם " והרמב  ס" הש

  הרב  בהסכמת 2 תשכ  ירושלים  צווייג  הלוי יונה משה' ר
 ועוד  מטשעבין

  נצר קנר אביש אברהם' ר התורה  על=   חסידות קדושים  אהל
 ושינאווא  צאנז י" ר לאדמו

  פקסימילות  עם  תשיד  ירושלים 
  של  מכתבים

 ,צאנז י"אדמור 

  ך"ונ התורה על=   חסידות תורה  אהל
  מסכת ועל  ס" וש  ומועדים

  יהודה ר"ב  מנדל מנחם רבי
  י"ע, מקאצק מורגנשטרן ליבוש

   תשיט  ברק   בני



 ציגעלמאן  צבי אליעזר' ר ואגרות   אבות

  לתורה רבעון =  עת-כתב ג   - א=  תורה  של  אהלה
 וליהדות 

-תשלו גת  קרית  
 תשלז 

 :גליון כל 

  תורני  קובץ=  עת-כתב ה   - א=  תורה  של  אהלה
 ולמוסר  לתורה 

 :גליון כל  -תשנא ירושלים  

,  ב - א כרך=   תורה  של  אהלה
 יח , יז, טז,  טו-יד, יג -יב

  דחסידי  להוראה תלמוד בית  תורני  עת-כתב
 גור 

 :גליון כל 4 תשלא  ברק   בני

  עניני =  תורני  עת-כתב עקב י  אהלי
 ריבית 

   תשלז  ברק   בני יעקב  חלקת  כולל   קובץ

  ותולדות  ד " חב רבני דברי ליובאוויטש   אהלי
  וטעמי וסיפורים ד " חב ימי

 ד "חב מנהגי

-תשנה ד "חב כפר  
 תשנו 

 :גליון כל 4

  קובץ=  עת-כתב=  מאסף גליונות '  ה=   שם אהלי
  ובהם, וחסידות  להלכה
  ,ישראל   מגדולי  גנוזות

 ד "חב ולתולדות 

-תשנ ? - יורק ניו 
 תשנג 

 :גליון כל{, יותר אולי} 4

=    חסידות=   מאמרים אוצר בגבורה   ישראל  אוזר
  ישראל  בית  מספר  מלוקט
 מגור  אלטר ישראל   להרבי

,  נפתלי  נר: ובסוף   תשנו  ירושלים  מארקס צבי מרדכי ' ר
'  ר ולתולדות  לזכר

  י " ע , שטרנבוך נפתלי
 ,קלוגמן ציון בן' ר

  יוסף  ר" ב  מרדכי רפאל' ר ובאגדה  בהלכה מאמרים מחטבים מכתבים סףאו
  שלום' ר  ל" המו , מהאמעל

 המחבר  בן ברישנסקי

  אברהם' ר: הסכמות  תשיב  יורק  ניו
  שפירא כהנא דובער

  ה" וראי  מקאוונא 
 ,קוק

  של הגניזה קטעי  אוסף
 בבלי  בניקוד המשנה

  ישראל' פרופ י " ע  מבוא עם יד   כתבי תצלומי 
 ייבין 

 ,עור בחצי כרוך 4 תשלד  שלים ירו

...  והיראה  התורה  ממקורות קודש  אגרות אוצר
  ולקטנים  לגדולים...  דברים

...  הישרה בדרך להדריכם
  ובשקידת...  ולבטחון  לאמונה
`  ח` א בקנה עלות ... התורה

  אחד  ידי על `... ד
  ושמו...  שבדורו  מהמיוחדים

  לא דורו בני  וכל) ופלי  טמיר
  תבהוצא   נדפס(  ערכו ידעו
 מתלמידיו  אחד

 ,{ג" לפ' י'" ב'ש'ת'ה}  תשיב  ירושלים  לווין   הכהן דוב  חיים אברהם' ר

  לתלמודים  אנציקלופדיא ה  - א כרך, אבות  אמרי אוצר
  ראשונים  ולספרי ולמדרשים 

 למאמרים= 

-תשיט ירושלים  לרינמן   צבי' ר
 תשכט 

 :יחד  הכל 4

  דבי תנא   על=  וליקוט  מפתח אליהו  דבי אוצר
 הו 'אלי

   תשמא יורק  ניו ברנסדורפר  ה'ידייד ' ר

  ל"חז למאמרי  מפתח כרכים '  ג=   האגדה אוצר
,  והתוספתא  מהמשנה

  וספרי המדרשים, התלמודים
 הזהר 

-תשיד ירושלים  גרוס  דוד משה' ר
 תשטו 

  דפוס, ב" הא  לפי 
 ,ראשון

  ל"חז למאמרי  מפתח כרכים '  ג=   האגדה אוצר
,  והתוספתא  מהמשנה

  וספרי המדרשים, התלמודים
 הזהר 

   תשכא  ירושלים  גרוס  דוד משה' ר

  של ביבליוגרפית רשימה והפירושים  הביאורים  אוצר
  על  שנתחברו הספרים

  טור ם " הרמב ועל ס" הש
 ועוד  ע" ושו 

 מפתחות  עם 4 תשיב  לונדון  הכהן  יעקב  פנחס' ר

  תשובות,  סנהדרין למסכת הגאונים  אוצר
 ופירושים 

  צבי חיים ר"ד'  ר: י " ע  ערוכים
 טויבש

   תשכז  לים ירוש

  יעקב  אלופי=  הגדולים אוצר
 כרכים תשעה= 

  גאונים, ישראל  גדולי  תולדות
  - נ"ש-ד לשנים=    וראשונים

 שנה  אלף =   נ" ש-ה

-תשכז חיפה  הכהן  יעקב  נפתלי' ר
 תשל 

  הכל{, שלם סט} 
 :יחד

  סקירות , ורעיונות  מחשבות יצחק  הגיוני אוצר
  חומר בתור והשקפות

  וחינוך מצוה-לבר  לדרוש
 נים הב

   תשכז  יורק  ניו אלבוים  יצחק' ר



  יוסף   חיים ר"ב שמואל' ר ומנהג  הלכה  והמנהגים  ההלכות אוצר
 ירושלמי /קרויזר

   תשלט  ירושלים 

  ספר על מפורט מפתח כרכים   ארבעה=   הזוהר אוצר
 קבלה , הזוהר

:  וערך תרגם ,  פריש דניאל ' ר
 ברנדסדורפר  ה'ידידי' ר

-תשלו ירושלים 
 תשלז 

 ,{עבים כרכים} 

  הלברשטאם חיים רבי מנהגי החיים  אוצר
 מצאנז

  יוסף '  ור  שיינברגר יוסף'  ר  י" ע
 ויסברג   דוד

   תשכג  ירושלים 

  הלברשטאם חיים רבי מנהגי החיים  אוצר
 חיים  הדברי  בעל מצאנז

   תשלח  ירושלים  ויסברג   דוד יוסף' ר

  הצרפתיות המלים  כרכים   שני=   הלעזים אוצר
  ך" התנ  על י" רש  שבפירושי

 התלמוד   לוע

-תשמח ירושלים  קטן  משה
 תשנא 

 :כרך   כל 

   תשנז  ברק   בני חלמיש  שלמה יצחק' ר המזל  לענייני  אנציקלופדיא המזל  אוצר

'  ר י"ע , מלובלין הכהן  צדוק' ר מספריו  מלוקט=   חסידות המחשבה  אוצר
 וורנר . ד

   תשמא ירושלים 

  למשפט ביבליוגרפי מפתח כרכים  שני=   המשפט אוצר
 העברי 

-תשלה ירושלים  רקובר  נחום' ר'  ופפר 
 תשנא 

 :כרך   כל 

  בדברים  כסדרן הערות הספרא  אוצר
  תורת  ספר של מחודשים

  ד" הראב   ומפרשיו כהנים
 משאנץ  ש" והר 

   תשכ  ציונה -נס זמבא  מנחם' ר

,  העזר אבן ע" שו על=  הלכה  א  חלק=  הפוסקים אוצר
 רחב  ליקוט

'  ר ובהם,  וחשובים  רבנים  י" ע
 ב אלישו שלום יוסף

 :כרך   כל 2 תשל  ירושלים 

,  העזר אבן ע" שו על=  הלכה  טו  - א חלק=  הפוסקים אוצר
  תמצית כנוס=   רחב  ליקוט

  י" עפ  ולמעשה להלכה ת"שו
 ע " השו  סדר

  חבר י" ע , ונערך סודר לוקט
  יצחק'  ר בנשיאות רבנים
  ועד  יד  על, הרצוג הלוי  אייזיק

  הרבנים התאחדות העזרה
  ארצות  ושאר  רוסיא פליטי 
  זלמן איסר' ר  של שותווברא
  שלום יוסף' ר  ובהם,  מלצר

 וחשובים   רבנים ועוד  אלישיב

-תשכב ירושלים 
 -תשל

  מהדורה 2
  עם רביעית/ שלישית
,   והוספות תיקונים

 :כרך   כל

  חלק, ואגדה  מחשבה דברי כרכים   שני=  ם " הרמב אוצר
  חלק, הקודש לשון-אבות': א
 תשובה -מדות': ב

-תשטז אביב  תל אריאלי  נחום
 ז תשי

1
2 

 

  ס" הש כל   על ה 'אנציקלופדי ה-א - ס" הש  אוצר
 ב-א ס" ע = 

 :יחד  הכל 2 תשכב  יורק  ניו ווילליגער  מרדכי ' ר

=    ותשובות השאלות אוצר
 ט  - א כרכים

  לספרי   כולל  ענייני מפתח
 ת "השו

  כהנא   נחום  מנחם' ר  בעריכת
 ל "מהרש מכון=   שפירא

-תשלא ירושלים 
 תשנב 

 :כרך   כל 4

  על=  ומנהג  הלכה של  ליקוט רכים כ  שני=   השבת אוצר
 שבת  הלכות 

  ניו-ירושלים] כץ   יהושע ר"ב  אנשיל אשר' ר
 [? יורק

-תשלח
 תשמב 

 :כרך   כל 4

  הלוי שמואל ר"ב יעקב  חיים' ר התורה  על כרכים '  ה=   חיים אוצר
 צוקרמן 

 :הסט  כל  תשכו  אביב  תל

  2 תשכב  ביב א תל קיצע  חיים' ר ס " הש  ועל התורה ועל  דרוש 'ב חלק=   חיים אוצר

  מרגליות  ז" מהרא חמדת אוצר
 נפתחים   ספרים ארבעה= 

  מוסר= תפילה  בית 
  מעלת , בתפילה להתעוררות

  משפחת תולדות=היוחסין 
  ושפה לוי  חלק, מרגליות

 שאלות  על תשובות= נאמנה 

   תשמא ים  בת מרגליות  זלמן אפרים' ר

  כתבי  של ביבליוגרפיא  תורניים  עת כתבי אוצר
  תורניים  עת-כתב=עת

 תשח  - תנא בשנים שהופיעו 

   תשמ  יורק  ניו לוין  יצחק'  ר  בעריכת

  א כרכים=   המשנה  לשון  אוצר
 ד -

  סדרי לששה  קונקורדנציא
 משנה 

-תשטז ירושלים  קאסובסקי  יהושע חיים' ר
 תשכ 

 :יחד  הכל 4

  - א כרך =    ם" הרמב לשון  אוצר
 ג  - ב

  משנה לספר  קונקורדנציה
  החזקה ד " הי הוא תורה
 ל "ז מימון  ן ב משה  לרבנו

  אליעזר אפרים ר" ב  דוד' ר
 אסף

-תשכ חיפה 
 תשלד 

 :כרך   כל 4

  א" מ =   התלמוד לשון  אוצר
 כרכים 

  בבלי  לתלמוד  קונקורדנציא
 ס " ש= 

  ובנו  קאסאווסקי יהושע חיים' ר
 בנימין 

-תשיד ירושלים 
 תשלד 

{,  הכל את  אין אולי} 4
  על, כבד בנייר חלקם

  הנחה ינתן הסט  כל
 כרך   כל,  גדולה

  מכילתא על=   קונקורדנציא התנאים  שוןל  אוצר
,  כרכים'  ד=   ישמעאל' דר

'  ד=  כהנים תורת=   ספרא

-תשכה ירושלים  קוסובסקי  בנימין' ר
  - תשכח
 תשלה 

 :כרך   כל 4



 כרכים '  ה=   וספרי,  כרכים

  אמרי 7000-מ יותר  כולל חכמים  לשון  אוצר
  בבלי בתלמוד הפזורים ל" חז

  עם, ובמדרשים   וירושלמי
  פירוש,  המלות תרגום

  ממשלי ודוגמאות והערות 
,  הרומאים ופתגמי

 ...הצרפתים

  מהדורת יש  כן}  1955 ירושלים  פערלא  אביגדור קלמן
1947}, 

,  ירושלמי  תלמוד לשון  אוצר
 השמות  אוצר וכן,  ה-א כרכים

  תלמוד על=   קונקורדנציא
 ירושלמי 

-תשמ ירושלים  קאסובסקי  משה' ר
 תשנג 

 :כרך  כל,  מצוי לא 4

   תשכ  ירושלים  חסידה  יצחק  ישראל' ר וזוהר  מדרשים ס" מש כרכים ' ג=  הלכה ימאמר אוצר

  - א כרך=  הלכה מאמרי אוצר
 ב

-תשיט ירושלים  חסידה  יצחק  ישראל' ר וזוהר  מדרשים ס" מש
 תשכ 

 :כרך   כל 4

  ויומי, וזמנים   חגים, שבתות מאמרים  אוצר
 אבות  מסכת ועל דפגרא

  ליפמן   אליעזר' ר וערך  ליקט
 (יזכירוביץ) א" לבי 

   תשכב  ירושלים 

  מדרשים למאתים  עקד בית  כרכים   שני=   מדרשים אוצר
  ומעשיות ואגדות   קטנים
  נכללו בו . ביתא אלפא בסדר

  י"ע  שנדפסו המדרשים כל
  בילקוטו יעלינעק'  דר הדרשן 

,  חלקים ששה" המדרש  בית" 
,  אחרים מילקוטים ומדרשים

,  הענינים רשימת עם
  המלות של מלון , מפתחות

 ופתגמים  ניבים, רותהז

,   כללית והקדמה, ביבליוגרפיא 
 אייזינשטיין  דוד יהודה ' ר

  יותר מסתם}  תשטז יורק  ניו
 ,{מאוחר

   תשנ  ירושלים  ברזל  יוסף אהרן' ר ל "מחז מלוקט  מוסר ל "חז מוסרי אוצר

-אייר-ניסן=  והלכה מנהגים ד "חב מנהגי אוצר
 תשרי -אלול, סיון

   -תשנ ירושלים  מונדשיין  יהושע' ר

  לחודשי, ומנהגים הלכה  ד "חב מנהגי אוצר
 סיון -ניסן,  ותשרי אלול

-תשנה ירושלים  מונדשיין  יהושע'  ר: עורך
 תשנו 

  

  בבא מסכת על=  ס" ש התלמוד  מפרשי  אוצר
 מציעא 

  4 ?-תשמ ירושלים  ירושלים  מכון

'  ד=   חסידים משלי אוצר
 חלקים 

  טוב שם הבעל משלי ובו 
  פ " ור   ממזריטש והמגיד

  י" אדמור  ושל, אריץמק
  וברסלב מליובאוויטש

 ועוד  וקארלין

-תשיז אביב  תל זריצקי  דוד' ר
 תשכ 

  כרך רק נשאר  אולי 
 :כרך כל,  אחד

  זלמן אפרים ' ר ספרי  אוצר
  מעלות: ובו =    מרגליות
  שפה, תפלה  בית, היוחסין
  מספד, אפרים דמעת ,  נאמנה

  שערי, אפרים עוללות, רב
 לקנין   מקנה, אפרים 

  ותולדות  רהתו   חידושי
 ועוד  והספד,  והלכה

   תשנח  ירושלים  מרגליות  זלמן אפרים' ר

  באהלי=  התורה ערכי אוצר
  א כרך  רק ולפני,  ז-א - יששכר

 ג -

  העשל  יהושע  אברהם' ר 
 מסלונים  וינברג 

-תשלג ישראל 
 תשלה 

 :יחד  הכל 4

  המבוסס המקרא פירושי  אוצר
,  הטעמים, האותיות פירושי  על

  רק  וכאן=  והתחביר  הניקוד
 שני  כרך

  האותיות   פירושי על המבוסס
 והניקוד   הטעמים

-תשמו ירושלים  לויאן  משה' ר
 תשמט 

 :כרך   כל 

  הלכות על=   ומנהג הלכה  הראשונים  פסקי  אוצר
 פסח

'  ר י"ע וביאורים הערות עם ל " יו 
 ציננער  גבריאל

   תשמה  יורק  ניו

  שאלוניקי מרבני פירושים ס " הש על ב -א - שיטות אוצר
  גירוש אחרי תורכיה  ותוקהיל
  דוב' אלי' ר בעריכת,  ספרד
 פינס

 :יחד  כרכים שני 4 תשלט  ירושלים 

  ד"י=    ישראל תהלות  אוצר
 כרכים 

,  התהלים על=   ביאורים
  ומהרבה  ל"מחז ליקוט

 לשונם   ציטוט, מפרשים 

  מענדל מנחם ישראל' ר
 סאחרוב 

-אביב תל
 גבעתיים 

-תשטז
 תשכז 

,  קיח פרק  עד וזה 
,  המחבר  נפטר  ובזה

 :כרך   כל

=   ומזוזות תפילין   תורה  אוצר
=    כרכים'  ב=   ישראל מלאכת

 ם " סת  אוצר

=    ם" סת ענייני=  הלכה 
  ולשימוש  לכתיבת  הקשור
 ומזוזות   תפילין תורה  בספרי

   ?-תשל ירושלים  קרויז  אשר ישראל' ר



'  ב=   ישראל   תפלות  אוצר
 כרכים 

   תשנז  לונדון  כהנא  הכהן  הירץ  נפתלי' ר מלוקט =   שונות תפלות

  צבי שרגא' ור  לוריא מאיר' ר שופטים  ספר=   ם" הרמב על המלך  אוצרות
 ץ " כ

  4 תשלב  ברק   בני

  לקט =   ומוסר מחשבה ? כרך,  ה-א - ה" הראי  אוצרות
 מאמרים 

,  תמונות  הרבה עם  תשמח אביב  תל צוריאל  יחזקאל  ר" ב  משה' ר
 :כרך   כל

  מדבר, זוכר עין: ספרים א " הרחיד אוצרות
  דבש, דמה ק פאת, קדמות 

 לפי 

   תשכב  ירושלים  אזולאי  דוד יוסף חיים' ר

=    וחידושים  הערות  ביאורים ס " הש  אוצרות
  ראשונים מספרי  מלוקט

  הערות עם ואחרונים 
  דורינו וגדולי  מגאוני והוספות

 שבת  מסכת  על =   א" שליט 

  מאיר זאב ר"ב  צבי' ר
 מושקוביץ 

   תשיג  ירושלים 

  מכתבי ובו, תורני  עת-כתב כרכים '  כ=   ירושלים  אוצרות
 ישראל   ומגדולי  יד

-תשטו ירושלים  העורך =   מאשקאוויטש צבי' ר
 תשלה 

 :כרך  כל  

  בונם  אלחנן רבי  תולדות כרכים  שני =  אלחנן אור
  אהל ישיבת  ראש  ווסרמן
 ברנוביץ =   תורה

   תשלח  ישראל  סורסקי  אהרן' ר

  מתורת ליקוטים=   חסידות אלימלך  אור
 מליזענסק  אלימלך רבי

   ד " תשמ ירושלים  פקשר   הכהן אלישע לטרא' ר

  אברהם ר " ב  חסדאי' ר פילוסופיה  'ה אור
 קרשקש

   תשכג  אביב  תל

  שם הבעל תלמידי  לתולדות 'ג חלק=   הגליל אור
 ישראל  לארץ  שעלו טוב

   תשלו  ירושלים  גפנר   שלום יעקב' ר

'  ב, ליהודה וזאת  - הגנוז אור
 חלקים 

  והשני  התורה על=   חסידות
 ניות מש על= 

  הכהן ליב  יהודה  רבי
 מהאניפאלא 

  מרדכי  רבי   הסכמת  ?-תשס ירושלים 
,  ובניו  מטשרנובל

  צדק הצמח והסכמת
'  וחי  מצאנז ח" ור 

 ,ם" הרי 

   תשמט   ברדא  יצחק' ר ומנהג  הלכה  ההלכה  אור

  ישראל חכמי  תולדות החיים  אור
 וביבליוגרפיא   וספריהם

,   מיכל יוסף  ר"ב חיים' ר
  שלמה 'ר: ותיקונים  הוספות

 הלברשטם   חיים זלמן

   תשכה  ירושלים 

  ישראל חכמי  תולדות החיים  אור
 וביבליוגרפיא   וספריהם

   תשכה  יורק  ניו מיכל  יוסף  ר"ב חיים' ר

=   חיים אורחות  - החיים אור
 כרכים  שני

 ! ראשון  דפוס צילום 2 ?-תשמ ירושלים  עטר  אבן משה ר"ב חיים' ר התורה  על

,  מקורית  בד בכריכת  -תשל ירושלים  עטר -אבן משה ר"ב חיים  רבי התורה  על כרכים ' ב=   החיים אור
 ,יפה במצב

  הבעל בשנת למסיבות   ילקוט החסידות  אור
 טוב  שם

  נחום,  ארן יהודה: המערכת)
  מתתיהו, קפלן שלמה, בנארי
 (שלם

   תשכ  אביב  תל

  חסידות  של  וחידושה מהותה החסידות  אור
 ליובאוויטש 

   תשכה  ד "חב כפר  יין גליצנשט חנוך אברהם' ר

  על  והערות  ציונים, באורים הישר  אור
 וספרי  מכילתא, התורה

  קלים עש סימני  תשטו  ירושלים  הילמן  יצחק שמואל' ר
 ובודדים 

   תשיד  יורק  ניו מזיטומיר  וולף   זאב רבי התורה  על=   חסידות המאיר  אור

  תורה' חי ובו, תורני  עת-כתב ב  - א שנה - המאיר אור
  שפירא מ" רל  והערות 
,   ל " יח  בישיבת ם" ומהרמי 

 וזכרונות   ומתלמידיו

  ם" מהר  תלמידי אגודת
  דוד ' ר: העורך, שפירא
 מנדלבום  אברהם

-ד" תשמ גן   רמת
 תשמה 

  קלים עש סימני=  ב 
  שניהם, ובודדים

 :יחד

  ובהם,  ליטא גדולי בהשתתפות תורני  עת-כתב 'ד' חוב=   המאיר אור
 ועוד  קניבסקי י" רי 

   תשכו  ברק   בני

,  תורני  קובץ=  עת-כתב 'ב שנה=   המאיר אור
  בסוגיא , תורה'  וחי ת"שו

 ביצה   מסכת ועל דכבתה

  מלובלין שפירא מאיר יהודה ' ר
  פראמר  צבי ה 'ארי' ר -

  אגודת י"ע ל " ויו ,  מקוזיקלוב
 שפירא  ם" מהר תלמידי

   תשמה  ישראל 

  נושאים,  ומוסר מחשבה כרכים ' ב - המוסר אור
 שונים 

-תשכה רק ב  בני ומוסר  חכמה
 תשכו 

  

  מוקדש רבעון =  עת-כתב המזרח  אור
  תורה'  חי, ולאומה  לתורה 

-תשיד יורק  ניו באמריקה  המזרחי   י" ע
 תשמח

,  הנחה ינתן כמות על 
=    המאה גליון  ובהם}



 :גליון כל ${,   28 ישראל  וחכמת

  תורני  ירחון=  עת-כתב ט -א - המערב אור
=    המערב יהדות ולמורשת

 מרוקו 

-תשמח ירושלים  
 תשנ 

 גליון  כל 

 :יחד  הכל , מצוי לא  כח -תשכג יורק  ניו לאנגנר   אברהם ר " ב  אורי' ר ם " להרמב  המצוות ספר על כרכים ' ד=   המצות  אור

  יעקב  רבי=   מלובלין מהרבי  מלוקט , ולתולדותיו  חסידות הנפלאות  אור
  משה' ר י " ע , הורוויץ הלוי  יצחק
 וואלדן  אהרן ר" ב  מנדל מנחם

-תשיד ירושלים 
1953 

  

  מוסריים אורות=   התורה על כרכים  שני=   הנפש אור
 ועיונים   מחשבות ופרקי

  מ" ר  זייטשיק אפרים חיים' ר
"  יוסף   בית"   ישיבת  ומנהל

 בוטשאטש  נובהרדק

-תשיח יורק  ניו
 תשיט 

 :יחד  שניהם 

=    התורה על=   מוסר מאמרי שני  חלק=   הצפון אור
 שמות  ספר

  הסבא=   פינקל  צבי נתן' ר
 מסלובודקה 

   תשכח  ושלים יר 

-ד" תשמ יורק  ניו השבת   מרכז ידי  על תורני  קובץ=  עת-כתב יט -א=   השבת אור
 תשסו 

 :גליון  כל, בודדים  רק 

'  ר של ופעולותיו  חייו תולדות השמש  אור
  וקורות,  שרעבי שלום  שר

  ה'רבני ועל ל -א בית הישיבה
 ירושלים  גדולי 

   תשל  ירושלים  גפנר   שלום יעקב' ר

,   ך"ונ התורה על=   חסידות כרכים   בההר=   התורה אור
-א: שמות, ז ד-א /בראשית

,  ו-א/במדבר, ד-א/ויקרא, ח
  רות  ש" שיה, ו-א/דברים
,   אסתר, בג / קהלת

  על, תפלה  סידור, אבג/ך " נ
 ועניינים   ל" חז  מאמרי

  שניאורסון מנדל מנחם רבי
 צדק הצמח בעל, מליובאוויטש

-תשכא יורק  ניו
 תשנ 

 : כרך   כל 

  נחמן רבי פ " ע  מיוסדת פסח  של הגדה זורח  אור
 מברסלב 

   תשכז  יורק  ניו

  הערות וביאורים  חידושים חדש  אור
  בבלי  בתלמוד  והארות

  ראשונים ופוסקים, וירושלמי
,  האותיות סדר לפי ואחרונים 

 חית  אות עד אלף מאות

  גדולי  בהסכמות 2 תשיז  יורק  ניו בלומנפלד  שלמה ר"ב מאיר' ר
  הרב ובהם  ישראל 

  בוהר מטשעבין
  א" ור   פארשלעגר

 ,ועוד  זילבר

  עם ה'שני מהדורה  תשיד  ירושלים  חסמן  ליב יהודה ' ר מוסר  ראשון  חלק=  יהל   אור
 ,ותיקונים  הוספות

   תשכט  ירושלים  חסמן  ליב יהודה ' ר מוסר  ראשון  כרך=   יהל   אור

 :כרך   כל  תשלח  ברק   בני לוינשטיין   הלוי  יחזקאל' ר ומוסר  מחשבה יחזקאל   אור

  האור   על=  ומקורות ביאור ר יק  אור
 התורה  על הקדוש  החיים

   תשלד  ברק   בני הזנפרץ  מאיר יצחק' ר

  רק ולפני, כרכים כג=   יקר  אור
 חלקים 

  הזהר על פירוש=   קבלה
 הזהר  תיקוני ועל ,  הקדוש

 :כרך   כל 2 -תשכב ירושלים  קורודבירו  משה  רבי

  -( א/א שנה) א - ישראל   אור
 (ב/טו שנה) נח

  לענייני=   י תורנ עת-כתב
  ולתולדות  ומנהג הלכה 

 ישראל 

-תשנו מונסי  - יורק ניו אוברלנדר  הרב: עורך
 תשע 

 :גליון כל 

  אברהם' ר  של תולדותיו  טוב  כי  אור
  גיסו, קיטווער אשכנזי גרשון

 ט "הבעש של

1 תשכח  ירושלים  גפנר   שלום יעקב' ר
2 

  בין מכתבים מכיל
  לגיסו  ט" הבעש

 ומתורתיו 

  ונלוה,  קורדובירו משה  רבינו וחסידות  וקבלה   מוסר נערב   אור
  נראה וקונטרס הגהות אליו
  פרלוב אהרן מרבי  אור

 מקאיידענאוו 

   ?-תשל ירושלים 

  בתלמוד וביאורים  חידושים עולם  אור
 ת  - ע,  =  ובירושלמי בבלי

  הקדשה  מכתב ועם} 2 תשכט  יורק  ניו בלומנפלד  מאיר' ר
 40, המחבר י " בכת 
$}, 

=    מרכזי תורני  עת-כתב שלם , יג  - א גליון ,  עולם אור
 {פנימי, } ירחון

  ל" י ,  ישראל גדולי בהשתתפות
 עולם  חיי  ישיבת  תלמידי  י" ע

-תשטו ירושלים 
 תשטז

 ,{5$ בודדת חוברת} 

  בולוניא דפוס צילום}  תשל  גן   רמת ספורנו  יעקב  ר"ב עובדיה ' ר פילוסופיה  עמים  אור
 ,{רצז

'  ר,  פייגענבוים  הכהן יצחק  רבי תורה  וחידושי  לתולדותיו יצחק  פני  אור
 פייגנבוים   איסר ישראל 

   תשכו  ירושלים 

'  ר מאמר מתוך ונערך  נלקט ומוסר   מחשבה=   התורה על ז " רש  אור
  על, מקעלם זיו זיסל שמחה

   תשכ  ירושלים 



 לוין   שרגא חיים' ר ידי

   תשמא ירושלים  מדוינסק  הכהן שמחה מאיר' ר ת "שו 'א חלק - שמח אור

  כרך רק,  כרכים'  ד =   שמח אור
 אחד

  - ריגא דפוס צילום} 2 תשכז  ירושלים  מדוינסק  הכהן שמחה מאיר' ר ם " הרמב על
 ,{ווארשא

  אברהם  ר"ב  בער דוב   רבי חסידות  תורה   אור
 ממזריטש 

   תשטז ירושלים 

  י"ע, כהן   ישראל' ר:   העורך רבני  תורני  ירחון - עת-כתב תורה   אור
 רחמים   כסא ישיבת

  בני - אשקלון 
 קבר

-תשכט
 תשנד 

  ינתן כמות  על} 
 :גליון כל{, הנחה

:  שני  חלק - הקודש אורות
 שלישי  כרך=   הקודש מוסר

,  קוק הכהן יצחק  אברהם' ר 
 (?הנזיר) כהן  דוד' ר  בעריכת

   תשכד  ירושלים 

  ם" ורמב   ס" בש וביאורים ' חי ג  - ב  כרכים=   מישרים אורח
 וסוגיות ,  ס" הש  על והערות 

 :כרך   כל 2 תשל  יורק  יונ פאלייעוו   אהרן משה' ר

  יותר מהדורה  אולי}  תשמה  ירושלים  קוק הכהן יצחק  אברהם' ר ת "שו משפט  אורח
 ,{קדומה

-תשמ ירושלים  ליפשיץ   אורי חיים' ר שונים  עניינים על כרכים שני=   חיים אורי
 תשמב 

 :יחד  שניהם 

  עת-כתב=    ישראל מועדי כ -א גליון=  אורייתא
 והלכה  הגות לדברי תורני

,  לוין   מאיר יצחק עמיהוד ' ר
 (עורך)

-תשמב נתניה 
 תשסו 

  כל{,  חלקם רק יש} 
 :גליון

  לבירור  ישראל מרבני  ת"שו ימים  אורך 
  מת  העברת באיסור הלכה 
  קברות  בית בה שיש מעיר
  צבי' מר ובהם,  אחרת לעיר
 ועוד  פרנק פסח

   תשיח  אביב  תל שצרנסקי  מאיר' ר

=    במקרא ומשמעותן   אותיות
=    חמישי, שלישי  - ראשון חלק
  בתורת המקרא  כללי

 הפרשנות 

  ניקוד,  אותיות=   דקדוק
 וטעמים

-תשלו ירושלים  לויאן  משה
-תשמ

 תשמז

 :כרך   כל 

  דקדוקי=  נחות אותיות
 הטעמים 

-בן זכריה -אבו יחיה   יהודה'  לר דקדוק 
  י " ע  מחדש תרגם, )פסי   דוד

 (הולנדר עקיבא

1 תשיז  אביב  תל
2 

 

  השואה מתקופת עדויות אש של  אותיות
 ההלכתית  בספרות

  תמונות עם  תשסב אביב  תל לוין  איתמר
 ,ותצלומים

-תשלח ברק   בני  ניץ 'ויז ירחון=  עת-כתב נדברו  אז
 תשמז

 :גליון כל 

 :גליון כל  -תשכ אביב  תל ליסמן .  מ: העורך חרדי  בטאון=  עת-כתב ישראל  אחדות 

  קובץ=   חיים תורת - אחיעזר
 ד -א גליון=   תורני  רבני

-תשכח אביב  תל  תורני  עת-כתב
 כט 

,  ד-ג  גליון רק  כעת 
 :גליון כל

,  הלכה דברי : איגרות קובץ ראשון   חלק=   אחיעזר
  ועם, ועוד ציבוריים עניינים

 חייו  פרקי 

  ערך, גרודזנסקי עוזר חיים' ר
 סורסקי  אהרן' ר:  וכתב

   תשל  ברק   בני

  יחזקאל'  לר  זכרון מאסף האסף  אחר
,  חברון ישיבת  ראש=  סרנא

,  ומדבריו  מאגרותיו לקט ובו 
  תורה'  וחי  עליו והספדים

 ולתולדותיו 

'  ר: ערך ,   סרנא יחזקאל' ר
 קרביץ  מנחם נפתלי

 ,{עבה ספר}  תשלא  ירושלים 

  בכמה  והארות  הערות איזוב 
 הלכות 

  פרידמן  יעקב  אברהם' ר
 מקראקא

  בני-אביב תל
 ברק

 ,מצוי לא 2 ?-תשכ

  תורה ספר על הערות טל   אימרות
 התורה   לשע תמימה

   תשל  יורק  ניו רויטענבערג   טוביה מרדכי ' ר

  אוסף=   תורה  פון  ליכט  אין
  קיצור= 2: ובהם, חוברות
,   חכמה וראשית המאור  מנורת

  אור= 5, צדיקים ארחות = 4
,   שיח שפך = 6,  עולם

  נפלאות=9,  זקנים עטרת= 7
 השם

  ותולדות  ומעשיות   מוסר
,  נפתלי  אהל=  ישראל 

  ספר = 11,  חיים שיחות= 10
,  יצחק  שיח= 12,   יתהבר
,  אבות מעשה= 13
,  הצדיקים נפלאות=14
,  שם הבעל נפלאות=15
,  הצדיקים עטרת= 16
,  מנחם תפארת =17
,  הצדיקים צדקת= 18
  פחד=20,  וישר   תם=19

 יצחק

 :יחד  הכל  -תשכט יורק  ניו 

  ווילנא  דפוס צילום}  תשלז  ירושלים   אהרן' ר  - לובעצקי יהודה ' ר  רבנים  איזה תנועת   נגד בנשואין  תנאי  אין



  תנאי לעשות  בצרפת
  י " ע  גיטין להתיר  בנשואין
  ומכתבי בהסכמות ,  ערכאות

  על וחתימות  ישראל גדולי 
  רבנים מאות של קורא קול
 העולם  מכל

 ,{תרצ וואראנאווסקי  אלטר  דוב

  מוגבלת  זו מהדורה "  תשיט  יורק  ניו האשכנזי  יונה  רבינו הלכה  הארוך  והיתר איסור 
 ,"טפסים 203-ל

  הליכות, היהודי  הבית  תורת וביתו  איש
 והלכות 

1 תשיז  ירושלים  טוב -כי אליהו
2 

 

  הליכות, היהודי  הבית  תורת וביתו  איש
 והלכות 

   תשכ  ירושלים  טוב -כי אליהו ' ר

  ילקוט=   ומוסר מחשבה ורעהו  איש
  התנהגות בעניני הדרכה
  מצוות  ודיני  זולתו עם האדם

 לחברו  אדם בין 

   תשמא ירושלים  שווארץ  יואל' ר

  אישי על  מאמרים שורת  ושיטות   אישים
=   בתורה ושיטותיהם הלכה 

  חיים' ר, ב" הנצי  על
,  ובי ' הרוגאצ, יק' סולוביצ

 ועוד   קוק ה" ראי 

   תשלז  ירושלים  זווין  יוסף  שלמה' ר

  ראזען  לייב  אברהם' ר ת "שו ה 'ארי איתן
:  והעיר  ערך , מפאלטישאן

 גוטליב   זאב' ר חתנו

  2 תשלו  ירושלים 

  פרידלנדר הירש  צבי' ר התורה  על תבואה   ריפ אך
  מ" ומ  נכדו י"ע  ל" יו {, מליסקא}
 פרידלנדר   שלמה' ר

   תשכא  יורק  ניו

  של  148 יד כתב  י" עפ  ל " יו  היד  כתב  של ה'פקסימילי ואכלה   אכלה
  י"ע,  פריס, הלאומית  הספריה

 לוינגר  שמואל  דוד

  מתוך, מבוא עם  תשלז  ירושלים 
  מזרח  הסדרה
  בעריכת, ומערב 

 ,לוינגר. ש.ד

  בהשקפת מאמרים אוצר ראשון  ספר=   המקורות אל
 היהדות 

   תשמט  ברק   בני 

=    אגדה ודברי,  והלכה ת"שו שמואל  דברי  אלה
  וצוואת ,  המועדים על דרוש
 ליב   ה'ארי משה' ר  אביו

  ל " סג  שמעלקא שמואל' ר
 רוזנבוים   ליטש

   תשכא  ירושלים 

  באמונתו ישראל  בספרות הנביא  אליהו
 ל " מחז  מלוקט, רוחו ובחיי

   תשכ  ירושלים  מרגליות  אליעזר 

  שונים  בענינים מאמרים ט " ל כרכים   שני=   לנר שמן אלפא
  סדר לפי גם,  ואגדה בהלכה

  ולפי התורה  פרשיות  כמה
 והזמן  היום  רוח

,  רובינשטיין  יעקב  שמואל' ר
 פאריש   הקהילות באגודת רב

-תשכ פאריז 
1959 

 :כרך   כל 

  קיצור - הלכה=   ס" הש לע ב -א חלק - זוטא אלפסי 
 ף " הרי 

-תשלב ירושלים  מפאנו ' עזרי מנחם' ר
 תשלג 

 :יחד  שניהם 4

  לבוא העתידה הגאולה על שמחה  הבנים אם
 ישראל  ארץ ישוב  ועל

  בודאפעסט צילום}  תשכט  יורק  ניו טייכטהאל  שלמה ישכר' ר
 ,{תשד

  רבתי ואותיות  וכתיב קרי על ולמסורת   למקרא אם
  משיחו  חמשה של וזעירתא

  דרשות,  מגלות וחמש  תורה
 דקדוק,  וסודות ורמזים

   תשלח  ירושלים  ליפיץ   מרדכי ר" ב  יצחק' ר

  רות מגילת להוראת  דרך מלכות  של אמה
 המקורות  פי-על

   תשיד  ירושלים  בכרך  יהושע מאת

  אמונה בענייני,  שיח  - דו ודעת   אמונה
 ומוסר 

=    רמון אליעזר  אפרים' ר
 נצח  הוצאת,  גרנט

   -תשכ ב אבי תל

  מחשבה, ומנהג הלכה  ותורה   אמונה
  יסודי  הלכות=  ומוסר

 תורה   ותלמוד  התורה

   תשלט  ברק   בני שטרנבוך  משה' ר

  משה  ר" ב  מיכל יחיאל' ר צוואה  אומן  אמונת
 שטרולי 

   תשיז  ברק   בני

  מסכת =   זרעים סדר  על זרעים  אמונת
 ודמאי  פאה

  נדפס, מנדלזון  ליב יהודה ' ר
  ר" ה  ברהמח חתן י"ע מחדש
 ובניו   קלקשטיין שמואל

  גדולי  בהסכמות 2 תשיט  ברק   בני
  מהדורת או, פולין

 תשלה   ברק  בני



  ענייני  על=   ומוסר מחשבה סבא  ישראל אמונת
 אמונה 

  חיים משה  ר" ב  ישראל' ר
 בקמייסטר 

   תשלה  אביב  תל

  נתן משה ר"ב  מנחם יצחק' ר ם " הרמב על מנחם  אמונת
 קרלינסקי 

   תשלה  ברק   בני

   תשל  יורק  ניו פעטעני  מרדכי ' ר והלכה   דרוש אגדה חידושי דכיא   האמיר

   תשמ  ירושלים  גולדשטיין  אלימלך' ר טהורות  אמרות יפה   אמירה

  שני=   תנינא נעימה  אמירה
 חלקים 

  על=   וסוגיות והלכה ת"שו
 ב -א סדר

  תל  ד"אב הלוי צבי יוסף' ר
 ויפו   אביב

-תשטו אביב  תל
 תשטז

  חלק,  מ-א': א חלק} 2
 :כרך כל {,  ת-נ': ב

,  בבלי,  ירושלמי  מתלמוד ל "חז אמרות
 קטנות  ומסכתות

'  ר ידי  על  ומסודר  מלוקט
  אבא אברהם ר" ב  משה ישראל 

 גולדשמיד 

   תשיג  אביב  תל

  הלוי דוד  אליהו ר" ב  יצחק'  ר ומנהג  הלכה  תנינא   - יצחק אמרות
 שולזינגר 

   תשלד  אביב  תל

  לרבנים  המדרש  בית י"ע ל " יו  תורני  עת-כתב 'א גליון, אמרות
 ולדיינים 

   תשל  ירושלים 

  באורים, ראשון חלק אברהם  אמרי
  פרשיות  כל  על  ודרושים
,  ודרוש  אגדה ד" ע , התורה

  בדברי  חידושים איזה עם
  הפלפול ד"ע הלכה 

  עניני לפי,  ושמעתתא
 הפרשיות 

  מ" ר  בהכמת  4 תשכ  יורק  ניו איזראל  מאיר אברהם' ר
 ,ועוד  פיינשטיין

,  התורה על=   חסידות ז  - א - אמת אמרי
  רק  כעת,  סוכות ועל  ליקוטים
 ליקוטים 

  יהודה  ר" ב  מרדכי אברהם רבי
 מגור  אלטר ליב  אריה

-תשמג ברק   בני
 תשנב 

4  

  איצק יצחק  ר"ב מאיר' ר דרוש  בינה  אמרי
 וירושלים   מקאליש אוירבאך

  4 תשמח ירושלים 

  בבא מסכת על=  ס" ש בינה  אמרי
 מציעא 

 ,י" מכת  ראשון  דפוס  תשמט  ירושלים  גארמיזאן  שמואל' ר

  התורה על=   חסידות ברוך  אמרי
  על  וקצת  ס" וש  ומועדים

 ועוד   אבות

  קולומיא} מויזניצא  האגר ברוך  רבי
 ישראל {  תרעב

  לבבי יחד "   שנת 4 -תשמ
  צילום", שמך  ליראה
  במצב , ראשון  דפוס
 יפה 

  4 תשיד  יורק  ניו שיק  דוד' ר קדושין  מסכת על=  ס" ש דוד   אמרי

   תשכב  ירושלים  וויינשטיין   אברהם ר" ב  יצחק' ר וליקוטים   מוסר דעת   אמרי

  קראקא לנו'  והי}  ? תשל ישראל  וואלדבערג  שמואל' ר ך " התנ  על התרגומים  בעניני דעת   אמרי
 {15, תרסד

   תשכד  יורק  ניו גאלדבערגער  זאב מאיר' ר משנה  סדרי ששה על ג " המז  אמרי

   תשכח  ירושלים  ויינשטיין   צחקי' ר אבות  מסכת על השכל  אמרי

  על ובו, וסוגיות   ס" הש על ד  - ב  חלק - חן אמרי
  הקטנים חינוך מצוות

 קדשים  ועל,  במצוות

-תשלג לייקוואוד  לעווענבערג   העשיל יהודה ' ר
 תשלו 

 :כרך   כל 

  ותולדות,  ומועד  זמן פרקי  טל  אמרי
 המחבר 

  אלכסנדר ר"ב  יהודה  טוביה' ר
 טביומי  צבי

   תשיד  אביב  תל

  ד"אב ראזנער   סגל יהודה ' ר אבות  פרקי על יהודה   אמרי
  י" ע  לאור  הוצא,  סעקעליהיד

 תלמידיו 

  בני-גדעון כפר 
 ברק

   תשיח 

  עניינים על=  וסוגיות הלכה  יושר   אמרי
  קונטרס ובו,  מועד מסדר

  בהלכות ודברים פסקים
 איש  מהחזון  ח" ור שבת

 ,{בסטנסיל} 4 תשלה  ברק   בני גריינימן  מאיר' ר

-תשכו יורק  ניו אריק מאיר' ר ת "שו כרכים ' ב=  יושר  יאמר
 תשכב 

 :כרך   כל 2

  עם, }אבות מסכת על פירוש יעקב   אמרי
 {י"רש  פירוש

   תשטו  לונדון  צימרמן  הענך   יעקב' ר

  חומשי חמשה על=   חסידות י " מ  אמרי
  על=   השנה  ומועדי  תורה

 בלבד  ושמות  בראשית

  מנחם ר " ב  ליב יהודה משה' ר
 טברסקי  נחום

   תשכג  יורק  ניו

  של רובם, }ונאומים  דרוש משה  אמרי
-בבתי  נאמרו הדברים
  הכרמל  בהר הכנסיות

 {השואה בשנות

   תשטז אביב  תל גלאזר   יוסף  ר" ב  משה' ר



  עמוקים בענינים ת"שו משה  אמרי
 בהלכה 

  סאקאלאווסקי משה' ר
 מבריסק 

 ווארשא  דפוס צילום}  תשכג  אביב  תל
 ,{תרפא

  מים קב "  וקונטרס, סוגיות  שון רא חלק=   משה אמרי
'  בהל המחבר מחתן" חיים 

 מקואות 

  ד " ראב אפטער יהודה משה' ר
 טארנא 

  2 תשלג  [ברק  בני]

  פירוש  ועם,   דילישקש  יעקב' ר התורה  על נועם   אמרי
 העריס   מרדכי'  לר  חיים אמרי

   תשל  ירושלים 

  גנוז' שהי יד   מכתב  תשיט  סוסה אברהמי  יצחק' ר דרוש  קדוש  אמרי
 שנה  ועשרים אהכמ

  אבות מסכת  ועל ,  התורה על כרכים ' ד=  שמאי אמרי
 וליקוטים 

-תשלג ירושלים  גינזבורג  שמאי' ר
 תשמב 

 :כרך   כל 

  4 תשכג  ירושלים  בוימעל  הירץ  נפתלי' ר ת "שו שפר  אמרי

  ת" ושו ,  ס" הש  ועל, סוגיות  ראשון  חלק=   ליעקב אמת
 ודרוש 

  רבינוביץ  הכהן יוסף  יעקב' ר
  של בנו, }שלמה  התפארת  נכד

 {לאברהם החסד

  י" מרמ   חידושים ובו  4 ?-תשמ [? ירושלים]
  מאסטראווצע

  יצא  לא,  }ובהסכמתו 
{,  זה מחלק יותר

  דפוס צילום}
 ,{תרסח פיעטרקוב 

  כמנהג,  פסח של הגדה מרדכי  אנגילו 
 איטאלייני 

  ומתרגם מבאר: בונפיל ראובן
 מבוא  ועם

 ?-ותווים  ציורים עם  תשכב  מילאנו -טורינו

   תשיט  רבה 'ג עלוש  חומאני' ר ודרוש   התורה על חומה  אני

=   הלכתית  ה 'אנציקלופדי
 דוד  חסדי

  ם" להרמב   ההלכות מפתח
 ערוך  ולשולחן

'  ר - סלאטקי דוד אליהו ' ר
 קלפהולץ  משה

   תשלד  ירושלים 

  רפואית הלכתית אנציקלופדיה 
 א  כרך  רק כעת, ז-א -

   תשמח ם ירושלי שטיינברג  אברהם ר"ד' ר ורפואה  הלכה 

  התלמוד  לאגדות אנציקלופדיה 
 א  כרך= 

  הענינים לפי  מסודרים  א  פרק=    ברכות מסכת על
  נסים נתן'  ר ידי-על ומפורשים

 סולומון 

-תשיב יורק  ניו
1951 
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  מנהגים, דינים, מחקרים מצוה -לבר אנציקלופדיה 
 ונוסחאות 

  תל :  הוספות עם או}  תשכ  אביב  תל פרנקל   אליעזר קלמן' ר
 ,{שלגת  אביב

  כרך=   לחסידות אנציקלופדיה 
 ראשון 

  של ספרים על ביבליוגרפיא 
',  ט אות עד, החסידות גדולי 

 המחבר  שם לפי

   תשמ  ירושלים  פרוש  חיים שלום' ר

  המשכן  לעניני אנציקלופדיה 
  לפני  כעת, ז-א - והמקדש

,  תפארתנו  נזר,  וכליו  המשכן
 השלישי  המקדש

  מעשה: ספרים שני כולל
  דמלאכת וברייתא, חושב

 המקדש  הבית על,  המשכן

-תשכד ירושלים  שפר  שאול ' ר
  - תשכה
 תשלד 

 :כרך   כל 

,  תשכד מהדורת או} 4 תשכ  אביב  תל אריאל  זלמן שלמה ומוסר  ומנהגים הלכה  דינים נתיב  מאיר אנציקלופדיה 
 ,{תשכו

  בענייני=   תורני  עת-כתב פב  - א כרך=   אסיא
 ורפואה  הלכה 

  ורבנים פוסקים  בהשתתפות
  לחקר  המכון י"ע ,  מרופאים ןוכ 

:  העורך ,  התורה פ" ע  הרפואה
  ר" ד  - שטיינברג אברהם ר " ד
 הלפרין . מ

-תשל ירושלים 
 תשסח

 :גליון כל 

  חידושי=  תורני  עת-כתב חכמים  אסיפת 
 והלכה   תורה

,  ברוינפלד  נפתלי' ר: העורך
  אמת האמרי בעל מהרבי ובו 

  מבעלז ומהרבי, מגור 
 ועוד   ומאוסטילא

 ,{בודד גליון }  שיב ת יורק  ניו

=    תלמודית אנציקלופדיה  צבי  אספי
  אלף כשבעים המכיל אוסף

  ומעשיות  ל" חז  מאמרי
 פתגמים  וגם ומשלים

  מאיר יעקב  ר"ב  צבי' ר
 לרינמאן 

  4 תשיג  איירס  בונס

  רק  וכעת,  ל-א - אספקלריא
 ב -א כרך

  למחשבת אנציקלופדי  קובץ
 היהדות 

-תשכא ירושלים  אדלר  אברהם שמואל' ר
 סתש

  

  בענינים ומתן ומשא  חקירות ים  אפיקי 
 בהלכה  שונים 

  יונה  מרדכז  ר" ב  מיכל יחיאל' ר
 רבינוביץ 

  4 ?-תשכ יורק  ניו

  קובץ=  מאסף=  עת-כתב גליונות  כמה=   נחלים אפיקי 
 ועוד  בהלכה מאמרים

',  בוגץ לייב  יהודה'  ר=  עורך
  נחל=   עקיבא בני ישיבת
 נחלים , יצחק

-תשכה אביב  תל
 -תשכח

 :גליון לכ 

-תשכז ברק   בני טרכטמן  בנימין'  ר: עורך תורני  עת-כתב י  - א גליון, אפריון
 תשלב 

 :גליון כל 

  הקדשת עם  תשיא  ברק   בני גרשטנקורן  יצחק' ר  על ומחקר  דרוש דברי תקופות  ארבע



  כנסת אנשי, הנביאים
  ורבי  יבנה חכמי , הגדולה
 עקיבא 

 ,המחבר

  התקופה, }הרועים  ארבעת
 {'ב חלק הגדולה

  עולם גדולי ארבעה  דברי
  על  ישראל  כלל  של רבותיהם

  לארץ   ה'העלי  מצות דבר
 ובניינה  ישראל 

  רבינו   - עטר  בן חיים  רבי
  רבי - טוב שם הבעל ישראל 

  רבי   - מווילנא  א" הגר הו'אלי
  י " ע , סופר החתם  סופר משה

  פרץ יצחק  ר"ב מנדל  מנחם' ר
 כשר 

   תשמה  ירושלים 

  תורה  בריד  ובו,  עת-כתב כ -א - ארחות 
 חדשות  ועוד,  והלכה

-תשכה חיפה  חיפה  הדתית המועצה בטאון 
 תשלד 

 :גליון כל 

  ויצא,   מלוניל הכהן אהרן  רבינו הלכה  חיים  ארחות 
  שטיצברג דוב יוסף' ר  י"ע לאור
 זעליג ' ר ובנו

  4 תשטז ירושלים 

  יחיאל  ר"ב אשר רבינו מוסר  חיים  ארחות 
'  ר י " ע  מקורות עם(, ש" הרא)

'  ר י " ע  וביאורים  סקיקנייב חיים
'  מר ועיונים  זילבר בנימין 

 סרנא יחזקאל

  ב " ד  הרב  בהסכמת  תשכב  ירושלים 
  עם, מטשעבין
  סרנא י"ר  הקדשת

 ,רפאל יצחק  למר

  מסכת על הלכות  חדושי שבחבורה  ארי
 כתובות 

  ליפשיץ ליבוש אריה' ר
 ובריגל  ווישניצא  משינאווא

,  המחבר תולדות ובו  2 תשכ  ירושלים 
;  צאצאיוו תולדותיו 

'  ר ל " למו   היחוס סדר
  ליפשיץ משה

  וימי,  מפילדלפיא
  גדולי של הזכרון
 ,משפחתנו  וראשי 

  ספר =  התורה על=   חסידות 'א חלק=   שאג ה'ארי
 ומאמרים   ויקרא - בראשית

  הלברשטאם לייביש ה' ארי' ר
 מזמיגרד 

  4 תשמג  {?ירושלים }

  עריסת =   ישראל עם  תולדות הגליל  ארץ
 פה -שבעל התורה

   תשמח עלית  נצרת  מילר  פנחס' ר

,  ברכות  מסכת על=  ס" ש החיים  ארץ
 חסידות , וליקוטים

  שלמה ר"ב חיים' ר
  ל" המו  הקדמת, מטשרנוביץ

  שמעון' ר,  הנוכחית במהדורה
 בידרמן  נטע  נתן

   תשכ  ירושלים 

,  ישראל ארץ  בהלכות חמדה  ארץ
  הלכה של לבירורה

  בחיים  ולהדרכתה
  ועל,  מבוא, החקלאיים

 כלאים  הלכות 

  4 תשיז  אביב  תל ישראלי  שאול ' ר

  בספרות  ישראל  ארץ
 כרכים ' ג=  התשובות

  ואגדה   הלכה, י " א  עניני
  בספרות הנמצאים
  עד הגאונים מימי התשובות

 הזה   היום

  ישראל' ר:  י"ע ונערכו   לוקטו
 שציפנסקי 

-תשכז ירושלים 
 תשלט 

 :כרך   כל 

  בן  ביאור  עם, ישראל  ארץ
 ישראל 

  קדושתו  מעלות בגודל ליקוט
 ישראל   ארץ

   תשכג  ירושלים  וואקסמאן   משה חיים' ר

  4 תשכה  יורק  ניו מקראקא  הירש יוסף' ר פסח  של  הגדה על צבי  ארץ

  הנדל  חנוך ר"ב צבי  אריה' ר ת "שו צבי  ארץ
 מקוזיגלוב  פראמר 

  לובלין  דפוס צילום} 2 ?-תשל ? ירושלים
 ,{תרצט

=   ישראל  ארץ חיבת על החיים  ארצות 
  והלאומיות  הארץ שחבת
  ושכל ,  ל"חז דעת לפי  יסודתן

  יבוא שם הוא באשר  יהודי
  ארצות לעזוב   שיוכרח יום
  ומעלת  גדולת  ועל, נכר

 לארצנו   כשיחזרו ישראל 

 ,{'י'" ב'ש'ת שנת}  תשיב  מכסיקו  עטייה  ישועה מרדכי ' ר

   תשכא  ירושלים  ם " מלבי לייביש מאיר' ר ומוסר  מחשבה =   דרוש השלום  ארצות 

  התפילה לענייני=  עת-כתב גליונות  כמה =   ארשת
 הכנסת  ובית

'  ר: העורך, הדתות משרד  י" ע
 ויינשטוק  מנחם

  - תשמ ירושלים 
 תשמז

 :גליון כל 

  הספר   לחקר שנה  ספר כרכים  ששה=   ארשת
  מאמרים ובו, }העברי 

  היהדות במדעי  חשובים
:  מאמר ובו{,   וביבליוגרפיא

-בן ונפתלי רפאל  יצחק: עורך
  י"ע  מאמרים ובו, מנחם

  ר"ד והחוקרים   העורכים
,  אלוני, יערי , הברמן 

-תשיט ירושלים 
 תשמא

  כרכים, }מצוי לא 
  חוץ$,  25:  בודדים

  הכל {, ג, א מכרך 
 :יחד



,  באזמיר העברי הדפוס
  ,רבות ועוד  יערי  לאברהם

 עת -כתב

  ראובן ' ר,  הו'בני, גולדשמידט
  שייבר ר"ד כהן   י"י  מרגליות

 ועוד 

  דותהחסי בתולדות  פרקים תמיד  אש
 ובתורתה 

   תשכב  אביב  תל שוורצמן  מאיר' ר

'  מס וחידושים סוגיות=  ס" ש 'א חלק=  הפסגה   אשדות
 ועירובין   שבת ברכות

  הסכמה-מכתב ובו  4 תשכה  יורק  ניו מלצר   אברהם שמואל' ר
  בער ברוך' ר של

 ,ועוד  מקמיניץ

  יעקב  ר"ב  שמואל אברהם' ר והמועדים   התורה על אברהם  אשיב
'  ר מבנו וספות ה  ועם,  פאנעט

  אביב רמת רב  אלתר חיים
 אביב  בתל 

   תשלב  אביב  תל

  אפרים  מרדכי ר"ב חיים' ר ס " הש אגדות על הסופר  אשכול 
 סופר  פישל

   תשלה  ירושלים 

,  הזהר על פירוש,   קבלה אברהם  אשל
 {גדול חיבור}

  דפוס צילום אשכנזי  מרדכי ' ר
 פיורדא 

  2 -תשל

  דלכבו  זכרון ספר=  מאסף אברהם  אשל
  הרב  שפירא אברהם' ר

  וראש  לישראל  הראשי
 הרב  מרכז ישיבת

   תשע  ירושלים  

  וואהרמאן דוד  אברהם' ר פירושים   עם פסח של הגדה רמה  ויד  אברהם אשל
 מבוטשאטש 

   תשל  ירושלים 

  יהדות   בנושאי  הסברה פרקי  ליהדות  אשנב
 ומוסר   מחשבה= 

   תשמ  ירושלים  מלוד  אורטנר יהודה  נתן' ר

-תשכב ברק   בני ברמן   שלמה מרדכי ' ר וסוגיות   ס" הש על ג ,  א כרך=  לשלמה אשר
 תשלז 

 :כרך   כל 2

  בין להידברות  פרקים ראשי מבקש  אנכי אחי את
 היהדות  פלגי

   תשכו  ברק   בני וינברג   יעקב  יחיאל' ר

  החסידות   למחשבת  רבעון חנה  באהלי 
 ד "חב לנשי 

-תשמ חבד  כפר  שבועון 
 תשנה 

,  גליונות  15-20-כ 
 :יחד  הכל

  חידושי=  תורני  עת-כתב יעקב  באהלי 
 והלכה   תורה

  דשיכון  אברכים כולל  י" ע
 סקווירא 

-תשלז יורק  ניו
 תשמ 

 :גליון כל 

  חסידות=  תורה  דברי צדיקים  באהלי 
  י"אדמור  של=  ותולדותיהם

 וסקרנוביץ  ווארקא

  אליעזר  קלמן' ר:  וסידר  ערך
 פרנקל 

   תשכז  אביב  תל

   תשנז    חסידות =  עת-כתב כח  גליון ,  החסידות באור

  חנוכת - מדות מסכת על באור
 הבית 

'  ר  - ממנטובה קזיס משה' לר המקדש  בית צורת  על
,  ממנטובה אשכנזי  מלכיאל

 סופר  אברהם' ר י " ע  ל"ויו

   תשכג  ירושלים 

   תשלט  ירושלים  שווארץ  יואל' ר ומוסר  מחשבה יחיה  באמונתו 

  לביאור  פירוש=   הלכה  אליהו  באר
 דיינים  הלכות  על א " הגר

   ?-תשנ ירושלים  קוק הכהן יצחק  אברהם' ר

  פרנקל  מרדכי מנחם' ר אבות  מסכת על ביאור הבאר  מלוא עם,  האבות באר
  ר"מב הערות : השני,  תאומים
  העשיל יהושע'  ר=   המחבר
 פרנקל 

   תשלח  ירושלים 

  מידות, ישראל  ארץ מעלת  הגולה  באר
  וכל  המקדש  ובית  המשכן
  היהודים ומלחמות ,  כליהם

 ועוד 

  הגולה בני  מרבני אחד  חברו
'  מר והערות מ " מ עם, מספרד

 רפפורט   הכהן ראובן

   תשל  ירושלים 

,  ד , ג, ב: כרכים=   המלך באר
 ה

'  הל על וביאורים  חידושים
  ועל ם" להרמב  ומצה  חמץ

 ועוד   ואבידה  גזילה' הל

-תשכ ירושלים  רוזנטל  דוד  אברהם' ר
 תשלז 

  רבני גדולי  בהסכמות 2
  עם,  םירושלי

,  המחבר הקדשות 
 :כרך   כל

  על וביאורים  חידושים חיים  באר
 ם " הרמב

  4 תשכז  יורק  ניו ראזין   משה ר"ב חיים' ר

  למסכת  הסברה תרשומי יעקב  באר
 יבמות 

  2 תשיט  אביב  תל קנטור  דוב   יעקב' ר

  על עזרא אבן על פירוש יצחק  באר
  עזרא האבן עם, }התורה

 {באמצע, עצמו

  בני-שליםירו] שרים  יצחק' ר
 [?ברק

  ליוורנו  דפוס צילום} 2 תשל 
 ,{תרכד

  4 תשמב  ירושלים  מפוזנא  הגדול יצחק' ר ת "שו יצחק  באר



 :יחד  שניהם 4 תשלד  יורק  ניו גליק  יצחק  אברהם' ר גיטין  מסכת על=  ס" ש כרכים  שני=   יצחק באר

  מים קונטרס עם, יצחק באר
 חיים 

  ת"ושו, מקוואות הלכות על
  על  וקצת , אגדות וחידושי 
 אבות  מסכת

   תשכג  ירושלים  שווארץ  אייזיק יצחק' ר

 ,י " מכת , ראשון  דפוס 2 תשכו  ישראל  ויטאל   חיים ר"ב שמואל' ר ת "שו חיים מים באר

  בצלאל ר"ב חיים' ר התורה  שעל י" רש  על כרכים ' ג=   חיים מים באר
  קודש כתבי ובסופו ,  מפרידברג

  פ"ע ל " ויו ,   מבעלזא ש" מהר
  שרגא' ר י"ע ת הערו עם  י" כת 

 שנעבאלג  פייוויש

-תשכד לונדון 
 תשלא 

 :יחד  הכל  

  שני עם, פסח של הגדה משה  קהלת - מרים באר
 הוספות  עם, פירושים

 ,{4693: יודלוב}  תשכ  אביב  תל מרגליות  ראובן' ר

  בריעה אליקים משה  רבי התורה  על=   חסידות משה  באר
 מקאזניץ 

  4 ?-תשמ ? ירושלים

-תשלג יורק  ניו מדעברעצין  שטרן משה' ר ת "שו ו -א כרכים - משה באר
 תשס

 :כרך   כל 2

  ובאורי ת"שו  כולל=  ת"שו חלקים  שני=   משה באר
  ע" שו  חלקי בשלשה ענינים

 מ " חו  ז" אהע דעה יורה

  דאנושעווסקי  משה' ר
 מסלאבאדקא 

  ווילנא  דפוס צילום} 2 תשלד  אביב  תל
 ,{תרסה

,  בראשית ספר=   התורה על צבי  באר
  מתורתו שרידים{ קונטרס}

 באגדה 

  מסעבען  קינסטליכער צבי' ר
 (הרמנשטאט)

   תשלט  ברק   בני

  מסעבען  קינסטליכער צבי' ר הלכות  וחקרי ת"שו ראשון  חלק=  צבי  באר
 (הרמנשטאט)

   תשלא  ירושלים 

  הלוי  יצחק  אליהו רפאל' ר הלכה  וחקרי  וחידושים ת"שו ראי  באר
'  ר מתורת ובו ,  קצנלנבוגן

  ל"והמהרי ן דיסקי בנימין 
 ובנו   דיסקין

   תשמב  ירושלים 

  מסכת על=  והלכה  ס" ש שמואל  באר
 ת "שו וברובו, מקוואות

  2 תשלא  ירושלים  מאונסדורף  רוזנברג שמואל' ר

  דברים-ויקרא=   התורה על 'ב חלק=   שמואל באר
 ומועדים  מגילות חמש

   תשלו  ירושלים  מאונסדורף  רוזנברג שמואל' ר

  בכמה באוריםו  חידושים שרים באר
 ובפוסקים   ס" בש סוגיות 

  אליהו פינחס  ר"ב ה' שמרי' ר
 שולמאן 

  יעקב ' ר:  בהסכמות  תשיא  יורק  ניו
  רודרמאן יצחק

  משה' ור מבאלטימור
 ,פיינשטיין

  יפה מרדכי  ר " ב  אברהם' ר ת "שו 'א חלק=  שרים באר
 שלזינגר 

 :כרך   כל 4 תשלח  נוה 'ז

  ליב יהודה ר"ב  שהיר צבי רבי התורה  על=   חסידות המים  בארת
 מרימנוב  הכהן 

  4 תשיז  לונדון 

  ר" ב  תאומים  דרשן אהרן' ר התורה  על=   דרוש אהרן  בגדי 
 משה

  תיקונים  הרבה עם 2 תשמז נתניה 
 ,והוספות

  ועל מרדכי רב על פירוש ישע  בגדי 
  וטור  ם" ורמב   ף" ורי  ס" הש

  מסכת על=   יוסף  ובית
  ב"וב  קדושין כתובות
 ומכות  סנהדרין 

  בעל הורוויץ לויה' ישעי' ר
'  ר  י"ע ל"ויו , הקדוש ה " השל

  מראה  עם סופר אברהם
 והערות   מקומות

   תשלח  ירושלים 

  שלטי מספר פרקים' ד כהונה  בגדי 
 הגבורים 

   תשכד  ירושלים  שפר  שאול ' ר

 ,{גדול חיבור}  תשלא  ירושלים  שחור  זאב ר " ב  ליב משה' ר כהונה  הבגדי בענייני כהונה  בגדי 

  וענינים  ודרוש  כההל ת"שו שש בגדי 
 שונים 

  הכהן שאול שלום רפאל' ר
 מונק 

   תשלג  ירושלים 

  נתיבי וקונטרס, ם" הרמב על ג -ב-א כרכים=   מלך  בדבר
  ועל, והירושלמי הבבלי

 ס" הש

-תשכד יורק  ניו רייטפארט   חיים ר" ב  יצחק' ר
 תשלז 

 :כרך   כל 4

,   גאון אברהם בן טוב-שם' ר קבלה  חננאל  ומגדל  הארון בדי
'  פרופ מאת מבוא ועם  בעריכת

 לוינגר . ש. ד

-תשלח ירושלים 
1977 

  פקסימילית מהדורה 
  י" כת  פ"ע, מצומצמת

 ,פריז

  מבתי גבוה ה'שיהי שצריך הכנסת   בית בדין
 והלכה   ת" שו , ועוד, העיר

   תשטז לונדון  רפופורט  אברהם' ר מאת

=    לחבירו אדם שבין מצוות טובים  בדרך 
  במקרא המקורות לאור

   תשלה  ירושלים  מוריאל  היהוד



 ובהלכה 

  אליהו אברהם ר"ב  צבי' ר ובירורים   עיונים ובאגדה  בהלכה
 קאפלאן 

   תשכ  ירושלים 

  הלכות  ועל, ס" הש על יראה   בהר
 ת "ושו בארץ תלויות

  4 תשלה  ירושלים  ברגמן   משה אליעזר' ר

  בראשית ספר=   התורה על לבונה  בזך
 ושמות 

   תשכח  חיפה  כהן   זאב בנימין' ר

  סדורן, מניינן לפי המצוות  בחינת
 והתחלקותן 

  אלכסנדר  ר" ב  מיכל יחיאל' ר
 גוטמאן  הכהן 

  דפוס צילום}  תשלח  ירושלים 
  עם{, תרפח  ברסלויא
 ,פתיחה

,  לחסידות עת-כתב ד "חב בטאון 
 וחדשות  החסידות ולתולדות 

-תשיב אביב  תל ד " חב  אגודת צעירי י" ע
 תשלג 

 :גליון כל 

  משנה על רושופי ביאור קורקוס  י"מהר ביאור
  ספר=   ם" הרמב  על =   תורה
 זרעים 

  4 תשכו  ירושלים  קורקוס  יוסף' ר

  וקצת,  מווילנא הו' אלי רבי הזהר  על =   קבלה מהימנא  הרעיא על ביאור
  משה'  ר מתלמידו הגהות
'  ר  י" ע , מטאלאטשין שלמה

 מבוחאב  לוריא  דוד

1 תשלה  ירושלים 
2 

  דפוס צילום}
 ,{תריח  קניגסברג

  ובאור  נחמד  =   י" רש  על ביאור
 יפה 

,  מקרמניץ  משה ר" ב  יוסף' ר התורה  ועל י " רש  על פירוש
 א " והרמ  ל" המהרש   תלמיד

  לראשונה  נדפס}  ?-תשמ [? ירושלים]
  ואין , שעה  פראג

  הלאומית ה'בספרי
 ,{בירושלים

=   התורה   על הזהר  על הזוהר   ביאורי
 קבלה 

=    שניאורסון מנדל מנחם רבי
 צדק הצמח

   תשכח  יורק  ניו

=   כתובים  - נביאים חלק ך "לנ החסידות   יביאור
 ם " אדמורי  ספרי מתוך

 :כרך   כל  תשמ  ירושלים  חסידה  י" יש ' ר

  מתוך מלוקט=   חסידות ס" לש  החסידות   ביאורי
 ם " אדמורי  ספרי 

   תשלו  ירושלים  חסידה  י"יש

=    בנגלה המקובלים   ביאורי
 ב  חלק

  תקופת עד י"האר  מתקופת
  חלק, ה" והשל   מפאנו ע " הרמ
 ס" ש  - תוביםכ =   שני

   תשמה  ירושלים  חסידה  יצחק  ישראל' ר

  בצירוף, איסרלן ישראל' ר התורה  שעל י " רש  פירוש על י " מהרא   ביאורי
  יעקב  מנחם' ר  י" ע  הערות
 דויטש 

   תשנו  ? ירושלים

  לחופתו  שמיני ביום  חתן דיני לבו   שמחת ביום
 אפים  נפילת  לענין

   תשנא  ברק   בני שטיין  פישל  אפרים' ר

   ד " תשמ ירושלים  נאור  בצלאל' ר בתלמוד  נתיבות רך ד  בים

  קבלה{ ולהבדיל, } קבלה השיטין  בין 
 ושבתאות  נוצרית

  משה: ערך, וירשובסקי  חיים
 אידל 

   תשנ  ירושלים 

  על=   וגילויים הגיגים שיחות תורה   של השיטין  בין 
 התורה 

   תשכז  ירושלים  {ישר}  שליכטר ברוך' ר

  על תורהה  בפרשיות  עיונים במקרא  בינה 
 הפרשנית  הספרות  פי

   תשיג  אביב  תל יעקבסון  יששכר' ר

  על התורה בפרשיות  עיונים במקרא  בינה 
 הפרשנית  הספרות  פי

   תשטו  אביב  תל יעקבסון  יששכר' ר

'  ר וערך  ליקט,  פיגו ה' עזרי' ר מגילות   וחמש תהלים על לעתים  בינה 
 ישר  ברוך

   תשל  ירושלים 

   תשמט  ירושלים  פיגו  ה' עזרי' ר ש דרו כרכים   שני=   לעתים בינה 

  פרקי על והברקות  רעיונות אשר  בינת
 אבות 

   תשכח  אביב  תל רוזנבוים  אשר' ר

  הרבה ובו,  לרפלד דניאל ' ר ס " הש על כרכים   יח=   דניאל בינת
 ועוד , צימרמן חיים' ר ר"ממו

-תשנא ירושלים 
 תשעט 

 :כרך   כל 4

,  בסוגיות  וביאורים  חידושים ציון  בינת
 ת " ושו 

  גדולי  בהסכמת 2 תשכה  יורק  ניו משיקאגו  רוזנטאל ציון-בן' ר
 ,ישראל

  זה  בקונטרס=   חסידות {קונטרס, }שיקאגא ביקור
  ומאמרי שיחות  נכנסו
  עם בקישור שנאמרו  ר" אדמו 

  בעיר ביקורו ובעת  ביקורו
  שנת בחורף שיקאגא

  הקונטרס בסוף , ב" תש'ה
  הרבנים אחד מאמר

  שניאורסון יצחק יוסף  רבי
  מנחם רבי י"וע,  מליובאוויטש

  שניאורסאהן מענדל
 מליובאוויטש 

   תשטו  יורק  ניו



  כן, הביקור אודות בשיקאגא
  יומן בראשיתו מנו הקד

 הנסיעה 

   תשלח  ירושלים  לב  זאב ר " ד בהלכה   שני וכוח כוחו  כוח מושגים  בירור

  בסוגיות  ובירורים  ביאורים הלכות  בירורי
  בענייני וקונטרס, ס" הש

 ולמעשה   כהלהל  מקוואות

  2 תשלג  יורק  ניו פלאטקין '  אלי אברהם' ר

,  יחוד  בדיני ת"ושו הלכה  הלכות  בירורי
,  ועירובין  שבת ובהלכות
 ועוד   עזרא וטבילת

  לספר והערות   תשנב  ירושלים  בריזל  אלעזר ' ר
  שבת שמירת

 כהלכתה 

,  כרכים'  ג=   השיטות בירורי
 {חלקים' ד}

  מישיבת  נרשטיי  חיים בנימין' ר קידושין  מסכת על
 נייטרא 

 :יחד  הכל 4 תשכח  יורק  ניו

  מחקרים , מדינה בהלכות בירורים 
 עכו   ועל

   -תשכ אביב  תל ישר   ברוך' ר

  בעניני  וייעוץ  הדרכה לקט אבא  בית 
 ילדים   חינוך

   תשלט  ירושלים  שווארץ  יואל' ר

  התורה על=   חסידות אברהם  בית 
 קודש  ומכתבי והמועדים 

  ברג וויינ שמואל ר " ב  אברהם' ר
 מסלונים 

   תשיח  ירושלים 

  וקצת וסוגיות ,  ס" ש על אברהם  בית 
 הלכה 

  ר" ב  מטשעכאנאווי אברהם' ר
  המחבר ומבני,  לאנדא רפאל 

  ב" וד   מסטריקוב וואלף ' ר
 ועוד   מביאלא

  4 תשיט  ירושלים 

-תשלז ירושלים  סוכוטשוב  דחסידי ישיבה  י" ע תורני  רבעון =  עת-כתב אברהם  בית 
 תשמא

 :גליון כל 

,   מקארלין אשר ר"ב אהרן  רבי ומועדים   התורה על, חסידות אהרן  בית 
  רבי נכדו בהוצאת תקונים עם

 ישראל 

  בבראדי נ" כש} 4 ?-תשכ ? ירושלים
 ,{תרלה

  שבת ענייני על=   סוגיות  אהרן  בית 
 ויובל  ושביעית   ומועדות

-תשכ ירושלים  כהן  אהרן' ר
 תשכב 

2  

  בבא מסכת על=  ס" ש אהרן  בית 
 מציעא 

  2 ?-תשל ירושלים  וואלקין  אהרן' ר

  2 תשלד  ירושלים  וואלקין  אהרן' ר כתובות   מסכת על=  ס" ש אהרן  בית 

  ם" הרמב  ביאורי - אהרן בית 
 המאירי  פי על

  על והערות, ם" הרמב על
 ס " הש על המאירי

  4 ד " תשמ ירושלים  צוקרמן  בעריש דוב' ר

  בראשית=   התורה על ראשון   חלק=  אהרן בית 
 וסוגיות ,  ושמות

  בישיבת  מ" ר  כהן אהרן' ר
 חברון 

   תשכב  ירושלים 

  ך"תנ על  מקומות מראה והוספות  אהרן בית 
 רבים  ספרים ועוד  ל" מחז

  סבו} לאוואט  דוד  אברהם' ר
  שניאורסון מנדל  מנחם רבי של

 {מליובאוויטש

  4 תשכד  ירושלים 

-תשמו ירושלים  סטולין -קארלין חסידי י" ע תורני  עת-כתב וישראל  אהרן בית 
 תשעא

 :גליון כל 

-תשכב יורק  ניו מגיד  אהרן' ר ס " הש  כללי על יא   - א כרך, אהרן בית 
 תשלח 

 :כרך   כל 4

,  כרכים  ששה=  אולפנא בית 
 ד  - א כרך  רק וכעת

,  וחסידות  וליקוטים  דרוש
  תפלות , סליחות על ונתאמו
,  ה" ר , סליחות מימי  ופיוטים

 וסכות   כ" יו 

-תשיג יורק  ניו אבראהאם  יעקב  צבי' ר
 תשכא 

  גדולי  הסכמותב 
 :כרך כל, ישראל 

  ועל ,  ס" הש  ועל  וסוגיות ת"שו אליהו  בית 
 מקוואות ' הל

  אברהם ר"ב אליהו חיים' ר
 שטרנברג 

   תשלו  ירושלים 

  תנינא מהדורא - אפרים בית 
 כרכים  שני= 

,  ס" הש  על וחידושים ת"שו
 העזר  אבן ועל

  מתוך, ראשון  דפוס 2 תשלו  ירושלים  מרגליות  זלמן אפרים' ר
 :כרך כל, י" כת 

  שבת  הלכות=   הלכה  ו  - א כרך =    ארזים בית 
  הטור  על פירוש, ומועדים
,  חיים אורח ערוך ושולחן

  דברי לכל  וביאור פירוש  והוא
 הראשונים הפוסקים

  - יורק ניו קליין  צבי שמואל ר" ב  דוד' ר
 ירושלים 

  - תשטו
 תשלז 

 :כרך   כל 2

  מאווסאס לייב  יהודה ' ר ת "שו דוד  בית 
 מטרנסבל 

  2 תשלה  יורק  ניו

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו מקואות  מסכת על הבחירה  בית 
 המאירי 

   תשיד  יורק  ניו

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו מכות  מסכת על הבחירה  בית 
  י"ע הערות עם נערך ,  המאירי

  מיוחדת הדפסה"}  תשטו  ירושלים 
  התורני  מהקובץ



  אברהם ר" ב  סופר שלמה' ר
 סופר 

  השלמת`, האהל`
 ,{ספר

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו גיטין  מסכת על ה הבחיר בית 
  קלמן' ר י " ע  ונערך,  המאירי

 שלזינגר 

   תשטו  אביב  תל

  בבא מסכת על=  ס" ש הבחירה  בית 
  מ" מ  עם י" כת  פ"ע,  בתרא

 והערות 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו
  פ"ע  ל" ויו ,  מאיר לבית  המאירי

'  ר  י" ע  והערות  מ" מ עם  י" כת 
 סופר  אברהם

  במצב,  עמוד 750: כ  תשטז יורק  ניו
 ,טוב

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו ביצה  מסכת על הבחירה  בית 
  מקומות  מראי עם, המאירי
  יצחק' ר  ידי על , והערות 
 שלזינגר  קלמן' ור לנגה  שמשון

   תשטז ירושלים 

  ראש, תענית  מסכת על הבחירה  בית 
 והוריות  השנה

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו
  עם י" כת  פ"ע ל " יו ,  המאירי

  הםאבר' ר י"ע והערות   מ" מ
 סופר 

  שניה הוצאה  תשיח  אביב  תל
 ,ומתוקנת

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו מציעא  בבא מסכת על הבחירה  בית 
  עם י" כת  פ"ע ל " יו ,  המאירי

  קלמן' ר י"ע והערות   מ" מ
 שלזינגר 

   תשיט  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו גיטין  מסכת על הבחירה  בית 
 המאירי 

-תשכ ירושלים 
1959 

  

  וקונטרס  רכותב  מסכת על הבחירה  בית 
 ידים   נטילת דיני, יד  בית 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו
 המאירי 

   תשכ  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו שבועות  מסכת על הבחירה  בית 
  הערות עם לאור  ויוצא,  המאירי

 לנגה   שמשון יצחק'  ר  י" ע

   תשכא  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו קמא  בבא' מס על הבחירה  בית 
  פ" ע  ל"יו ,  מאיר לבית  המאירי

'  ר י " ע , והערות  מ" מ עם  י" כת 
 שלזינגר  קלמן

   תשכא  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו יבמות   מסכת על הבחירה  בית 
  י" ע  י"כת פ " ע  ל"ויו,  המאירי

 דיקמן  ש" ר

   תשכב  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו עירובין  מסכת על הבחירה  בית 
  משה' ר י " ע  ל"ויו,  המאירי
 הרשלר 

   תשכב  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו קטן  מועד, מגילה מסכת על הבחירה  בית 
'  ר  י" ע  י"כת פ " ע  ל"ויו,  המאירי

  צבי בנימין' ר,   הרשלר משה
'  ור  תאומים רבינוביץ  יהודה
 סטרליץ  שמעון

  מהדורת או}  תשכב  ירושלים 
 ,{תשכח

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו קדושין  מסכת על הבחירה  בית 
  עם י"כת פ " ע  ל"ויו,  המאירי

  אברהם' ר י"ע והערות   מ" מ
 סופר 

   תשכג  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו מציעא  בבא מסכת על הבחירה  בית 
  מבוא עם  ל" ויו ,   המאירי
 שלזינגר  קלמן' ר י"ע והערות 

   תשכג  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו פסחים  מסכת על הבחירה  בית 
  מ" ומ   הערות  עם ל"ויו,  המאירי

 קליין  הכהן יוסף'  ר  י" ע

 ,{תשכו מהדורת או}  תשכד  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו אבות  מסכת על הבחירה  בית 
  מבוא עם ל"ויו,  המאירי
  הלוי זאב בנימין' ר י"ע והערות 

 פראג 

   תשכד  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו מכות  מסכת על הבחירה  בית 
'  ר  י" ע  י"כת פ"ע  ל" ויו ,   המאירי
 סטרליץ  שמעון

   תשכה  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו נדרים  מסכת על הבחירה  ית ב
'  ר  י" ע  י"כת פ " ע  ל"ויו,  המאירי

   תשכה  ירושלים 



 ליס  אברהם

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו סנהדרין  מסכת על הבחירה  בית 
  מקומות מראה עם, המאירי
 סופר  אברהם' ר  מאת והערות 

   תשכה  ירושלים 

  למהש  ר" ב  מנחם רבינו זרה  עבודה מסכת על הבחירה  בית 
  בפעם לאור  יוצא,   המאירי
  יד  כתב פי   על ראשונה 
  בפרמה פאלאטינה  בספרית

  מקומות מראה עם שבאיטליה
  אברהם' ר  ידי  על והערות 

 סופר 

   תשכה  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו שבת  מסכת על הבחירה  בית 
  הערות עם לאור  ויוצא,  המאירי

 לנגה   שמשון יצחק'  ר  י" ע

,  תשכט מהדורת או}  תשכה  ירושלים 
 {תשלא או

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו יומא   מסכת על הבחירה  בית 
  והערות  מ" מ  עם ל"ויו,  המאירי

 רביץ   בצלאל חיים' ר  י" ע

   תשכו  ברק   בני

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו פסחים  מסכת על הבחירה  בית 
  הכהן  יוסף'  ר י " ע  ל"ויו,  המאירי

 קליין 

   תשכו  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו ונזיר  סוטה מסכת על הבחירה  בית 
'  ר  י" ע  י"כת פ"ע  ל" ויו ,   המאירי
 ליס  אברהם

   תשכז  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו כתובות  מסכת על הבחירה  בית 
  בפעם לאור  ויוצא,  המאירי
  עם יד  כתב פי   על ראשונה 

  ידי על  והערות  מקומות מראי
 סופר  אברהם' ר

  מהדורת צילום}  תשכח  ירושלים 
 ,{תשז

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו שבועות  מסכת על הבחירה  בית 
'  ר  י" ע  י"כת פ " ע  ל"ויו,  המאירי
 ליס  אברהם

   תשכח  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו ועדיות   הוריות מסכת על הבחירה  בית 
 המאירי 

   תשכט  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו חגיגה  מסכת על הבחירה  בית 
  הערות  עם  י" כת  י"עפ, המאירי

 לנגה  שמשון  יצחק  ידי  על מ " ומ

-אביב תל
 ירושלים 

   תשל 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו יומא   מסכת על הבחירה  בית 
  עם י"כת פ " ע  ל"ויו,  המאירי
 קליין  הכהן יוסף'  ר  י" ע  הערות

   תשל  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו חולין  מסכת על הבחירה  בית 
'  ר  י" ע  י"כת פ"ע  ל" ויו ,   המאירי
 ליס  אברהם

   תשל  ירושלים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו שבת  מסכת על ירה הבח בית 
  יצחק' ר  י"ע ערוך, המאירי
 לנגה  שלמה

   תשלא  ירושלים 

  בבא מסכת על=  ס" ש הבחירה  בית 
 בתרא 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו
  ויוצא,  מאיר לבית  המאירי

  פי על ראשונה בפעם  לאור
  ברוך' ר י " ע  הערות ועם  י" כת 

 מנת  יוסף

   תשלא  ? ירושלים

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו סנהדרין  מסכת על הבחירה  בית 
'  ר  י" ע  י"כת פ " ע  ל"ויו,  המאירי

 ג " רלב יצחק

   תשלא  ירושלים 

  בבא מסכת על=  ס" ש הבחירה  בית 
 בתרא 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו
  ויוצא,  מאיר לבית  המאירי

  פי על ראשונה בפעם  לאור
  פאלאטינה בספרית  יד  כתב

  מראה  עם שבאיטליה בפרמה 
'  ר ייד   על והערות   מקומות
 סופר  אברהם

  במצב,  עמוד 750: כ  תשלב  ירושלים 
 ,טוב

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו מציעא  בבא מסכת על הבחירה  בית 
  מבוא עם  ל" ויו ,   המאירי

   תשלז  ירושלים 



  מנדל  מנחם' ר י"ע והערות 
 גרליץ 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו נדרים  מסכת על הבחירה  בית 
  מרדכי' ר י " ע , המאירי

  מרדכי  אברהם' ור סגלשטיין 
 אלברט 

   תשלז  ירושלים 

  חידושי=   הבחירה בית 
 כרכים '  ג=   המאירי

  עם  ל" יו ,  המאירי מנחם רבינו עירובין  מסכת על
  שמחה' ר  י" ע  וביאורים  הערות

 ברודא זיסל

-תשלא ירושלים 
 תשמח

 :יחד  הכל 

,  פירוש  עם פסח של הגדה היין  בית 
 חסידות 

  לייביש יהודה מאיר' ר
  ימרב הרבה ובו,  מטורקא
 מסאדיגורא  יעקב  אברהם

   תשכא  יורק  ניו

  הדרשות   כל  כנסתי  בו אשר הכנסת  בית 
...  עלו אשר תורה  וחידושי 
 ..ג " תרפ  משנת

  ר"ב  וויגאדער יואל  מאיר' ר
 ליב   יהודה

',  עמ 64,  עש נקבי  תשיג  
 כרוך  לא

=    מאסף=   ומסות  מאמרים הכנסת  בית 
  הלכה הכנסת  בית  בעניני
  כנסת בתי  ותולדות  ואגדה
  וכלי רימונים  ועל, שונים 
  כנסיות  בבתי קודש

 חזנות  ועל,  וקדושתם

  י" ע , הכהן מרדכי' ר=   העורך
 דת  לעניני  המשרד

,  תמונות  הרבה עם  תשטו  ירושלים 
 ,{עמוד 400: כ}

  בראשית=   התורה על ישועה   קרן - הלחמי בית 
  מגילת על  והשני,  ושמות
 אסתר 

  מקטמון  דייטש  ל" סג  יהושע' ר
 ירושלים 

  4 תשמה  ים ירושל 

'  ר של  70-ה ליובלו=   מאסף הלל  בית 
  תולדותיו=   פוסק הלל 

 ואגדה   והלכה  ברכות

,  פוסק  אליהו ר" ב  הלל' ר
 טובנהויז אפרים בעריכת

  ממנו תמונות עם}  תשיא  אביב  תל
 ,{אחיו ומשני  ומאביו

  לענייני  שמות של גדול  אוסף ועבר  שם המדרש בית 
  ונשים  אנשים שמות=   גיטין

  מאחרונים מלוקט ,ומקומות 
 ועוד   ת"שו מספרי= 

   תשכה  ירושלים  שכטר  ה' שמרי נחום ' ר

  לכל  ותבניתו  צורתו תיאורו המקדש  בית 
  ציורים בצירוף  פרטיו

 ותרשימים 

   תשכג  ירושלים  שפר  שאול ' ר

  ענייני=  מאסף=  עת-כתב ז  - ב ספר=   התלמוד בית 
  ענייני, שביעית ענייני, גיטין

,  ליןחו  מסכת ועל,  כתובות
 ומקוואות  נדה ומסכת

  התלמוד בית  אברכים כולל  י" ע
 מימון  הרב  יד=  יהושע  נוה

-תשכה ירושלים 
 תשלד 

 :כרך   כל 

   תשיט  ירושלים  סירקיש  שמואל ר"ב  יואל' ר ת "שו החדשות  חדש בית 

  אבן שבחלק לענינים=  ת"שו יוסף  בית 
  וחידושים   שבטור העזר

,  קידושין ' למס ושיטות 
 וגיטין   כתובות

,  מבוא עם, קארו  יוסף  ינורב
 לנדוי  בצלאל ' ר מאת

   תשכ  ירושלים 

,  העזר באבן  לענינים  ת"שו יוסף  בית 
'  למס  ושיטות  חידושים
 וגיטין  כתובות, קידושין 

   תשמז ירושלים  קארו  יוסף  רבי

=   דעות  הלכות=   הלכה  יחזקאל  בית 
 ומוסר  הלכה 

  2 תשל  ברק   בני ווייס  יחיאל  משה' ר

  הלכות לקט=    ומוסר הלכה  ראשון  חלק, יחזקאל בית 
  קדושת סדר  לפי=    נחוצות

 האברים 

   תשכו  ישראל  ווייס  יחיאל  משה' ר

  על' = ורבי'  פרי  הלכות על השקל   מחצית=   יעקב בית 
  ובו העזר אבן ערוך שולחן

  אמרי: האחד, מדורים שני
,  מחוקק החלקת  על מחוקק
  הבית על  הבית פתח: והשני

 {בלבד ד  סימן עד, }שמואל

  הרב  בהסכמת 2 תשיט  יורק  ניו גרינברג  יעקב  ר"ב שלום' ר
 ,מטשעבין

  חידושים קובץ=  עת-כתב יצחק  בית 
 בהלכה 

-תשיב יורק  ניו אלחנן  יצחק' ר  ישיבת  י" ע
 תשמ 

 :גליון כל 

  שולחן  חלקי' ד  על=  ת"שו כרכים  ששה=   יצחק בית 
 ערוך 

-תשיט יורק  ניו שמעלקיש  יצחק' ר
 תשכו 

 :יחד  הכל 2

  2 תשיד  איירס  בונס  ר" ב  אלטר אברהם ישראל' ר ת "שו שראל י בית 



 לאנדא   שלום

  התורה על מאמרים מבחר ישראל  בית 
  מוספים  עם, והמועדים 

  ישראל רבינו,  חשובים
,  מרוזין ישראל רבי ,  ט" בעש

 חסידות 

,   מסדילקוב גוטמן ישראל  רבי
 גוטמן  יחזקאל  מתתיהו' ר י"וע

   תשיד  אביב  תל

  2 -תשכ ורק י  ניו   ישראל  בית 

  ר" ב  אלטר אברהם ישראל' ר ת "שו ישראל  בית 
 לאנדא   שלום

  2 תשלו  יורק  ניו

  א כרכים  - השלם ישראל בית 
 ח -

,  ך"ונ תורה  על=   חסידות
 ס" הש  ועל, מגילות וחמש

-תשכט ירושלים  ממטרסדורף  טויסיג ישראל' ר
 תשמא

  רק לי יש  בינתיים 
  כל, ד-ג-ב כרכים

 :כרך

'  ר  י" ע  ונערך, פוזנר  מאיר' ר ת "שו מאיר  בית 
 לייטנר   יהושע צבי

 ,י" מכת  ראשון  דפוס  תשלו  ירושלים 

  קושטא  דפוס צילום}  ?-תשל {אנגליא} עניו   יקותיאל ר " ב  יחיאל' ר מוסר  מדות  בית 
 ,{ב" רע

  2 תשלא  ירושלים  פוגלמן  מרדכי ' ר בהלכה  ומחקרים ת"שו מרדכי  בית 

   תשלב  שלים ירו הרצמן   יוסף  אלחנן' ר מוסר  נאמן  בית 

  ש" לר הקדשתו עם  תשכב  ירושלים  שרייבר  שלמה' ר ס " הש על שלמה  בית 
 ,טנא

  2 תשכב  יורק  ניו בלוהם  עמרם' ר דעה  יורה  חלק=  ת"שו שערים  בית 

  2 תשכב  אביב  תל דרבקין   הו'אלי' ר וענינים  סוגיות  הו ' אלי בכורי

  2 תשלג  ירושלים  טוקר  יצחק  אברהם' ר עוקצין  מסכת על ארץ  בכורי

-א פרק=    ברכות מסכת על 'א חלק=   ארץ בכורי
 ב

  2 תשכז  ירושלים  טוקר  יצחק  אברהם' ר

  ם" רמב  ועל ,  ועניינים סוגיות  'ג חלק=  חיים  בכורי
 ומצה   חמץ' הל

  2 תשכג  יורק  ניו ראזין  חיים' ר

,  ס" בש  ובאורים, סוגיות  'א חלק=  יוסף  בכורי
 בקנינים  הבעלות ובגדרי 

  תל-ברק  בני וינר  צבי יוסף' ר
 אביב 

  קלים עש' סי 2 תשיט 
 ובודדים 

  ברכות  מסכת=   ס" הש על רש   בכורי
 קמא  ובבא

  4 תשלא  אביב  תל צוקרמן  הכהן שמחה רפאל' ר

  ם" הרמב  ישיבת  י" ע  לאור  יוצא תורני  עת-כתב בכורים 
 יוסף   ובית

-תשכ אביב  תל
 תשלד 

 :גליון כל 

  יהרב  של ומשנתו  תולדות כרכים  שני=  אש-בלבת
  משה רבי ין'חנצ-מאוזרוב

=    אפשטיין הלוי יחיאל
 חסידות 

  תמונות  הרבה עם  תשמה  ירושלים  סורסקי  אהרן' ר
 ,ותצלומים

  סגן, קיסעלגאף נתן  זלמן' ר מאת  ודרשות   הדרנים הזן  ברכת=   במיצר
  הביא, למוסקבה  הראשי הרב

 רפאל  שילה' ר:  לדפוס

   תשלא  ירושלים 

  ר"ב מייזעס'  אלי אברהם' ר מוסר  בית, שני  חלק אברהם  בן
 בנימין  ניסן  ציון-בן

1 -תשיב [ירושלים]
6 

 

  הפילוסופים ונגד,  מוסר שני  חלק=  אברהם בן
  הוספנו, קאנט ועד מאריסטו

",  משיח שער"   מאמר בזה
  במעשה נפלאות  סודות

 בראשית   ומעשה  מרכבה

  ר"ב מייזעס'  אלי אברהם' ר
 בנימין  ניסן  ציון-בן

   תשיב  פאריז 

  ארצך ' ה רצית  שנת}  תשיב  ירושלים  אליהו  ר" ב  חיים יוסף' ר התורה  על=   ההלכות חלק חי  איש בן
'  ת'" י'ב'ש שבת
 ,{'עמ שיב, ח.  יעקב

,  הלוי חסדאי ר" ב  אברהם רבי במליצה  מוסר והנזיר   המלך בן
  ואחרית הערות  הוסיף , ההדיר

 הברמן . מ .א: דבר

-תשיא אביב  תל
1950 

1
2 

 

  ר"ב  מבגדד חיים יוסף' ר ס " הש על כרכים   חמשה=   יהוידע  בן
 אליהו 

 :יחד  הכל 2 תשכד  ירושלים 

  בעניני ילקוט=    ומנהג הלכה  אב  יכבד   בן
  באגדה  ואם אב כבוד  מצוות

 ובהלכה 

   תשמ  ירושלים  שווארץ  יואל' ר

  הירש צבי ר"ב יוסף  יעקב' ר חסידות  יוסף   פורת בן
 הכהן 

   תשיד  יורק  ניו

  אישות' הל=   ם" מבהר  על חלקים  שני=  אהובה  בני
 וגירושין 

 ,ראשון  דפוס צילום 2 תשכה  ירושלים  אייבשיץ  יהונתן ' ר



  ומקורות  הלכה פסקי ישראל   בני
  דינם לבירור,  ותולדותם

  שבאו,  מוצאם ושאלת
 מהודו 

  הראשית  הרבנות  הוצאת
 לישראל 

   תשכב  ירושלים 

  סוגיות על וחידושים  ביאורים עמי  בני
,  יוחסין   בעניני העוסקות

 הלכות  וחקרי ורבר

  2 תשלב  ירושלים  שלוש  חיים דוד' ר

  לבני  במה=   מאסף , קובץ ציון  בני
  וביאורים  חידושים, ישיבות 

 ירושלמי  בתלמוד 

  מגדולי חידושים גם ובו 
 {גור חסידי  ידי על ,  }ישראל 

 ,עמוד 640: כ  תשנג  ירושלים 

  שנים עיבור בעניני=   הלכה  'ב חלק=   ציון בני
 ועוד   השמשות ובין

  2 תשטז יורק  ניו שפירא  דוד' ר

  אורח ע " שו על רחב  ביאור חמישי  חלק=   ציון בני
 חיים 

  - תשכ ירושלים  מביירות  לכטמן  הלוי ציון-בן' ר
 תשכד 

 :כרך   כל 2

=   ח" או  ע " שו על רחב  ביאור שלישי  חלק=   ציון בני
 רמא  - קנז סימן

  לכטמן  הלוי ציון-בן' ר
 לבנון -מביירות

 טוב  במצב 2 טו תש לבנון !,  ביירות

=   ח" או  ע " שו על רחב  ביאור שני  חלק=   ציון בני
 קנו  - מו' סי

  המחבר הקדשת עם 2 תשיב  ביירות  מביירות  לכטמן  הלוי ציון-בן' ר
 ,!י" בכת 

  אליהו ר" ב  חיים יוסף' ר ס " הש אגדות על א  - בניהו
 מבגדאד 

   תשמ  ירושלים 

 ,ומפתחות  מבוא עם  תשיט  ים ירושל  זאב  בנימין' ר ת "שו כרכים  שני =  זאב בנימין 

-תשמב ירושלים  דורון  בקשי אליהו ' ר ומחקרים  תשובות=  ת"שו אב  בנין
 תשמג 

 :כרך   כל 2

  לשון דקדוק יסודות  על שלמה  בנין
 הקודש 

  בני - ירושלים } הענא  זלמן  שלמה' ר
 {? ברק

  פרנקפורט  צילום}  תשל 
 ,{תסח  דמיין

  רבינוביץ אביגדור שלמה' ר ודרוש , סוגיות  שלמה  בנין
 סופראסלא  ד" אב

:  ראשונה מהדורה} 2 תשמ  ירושלים 
 ,{תרצו  ביאליסטוק

=    שני חלק=  שלמה בנין
 תלפיות  לקוטים

  לייביש יהודה מאיר' ר לקוטים =   חסידות
 מטורקא לאנגרמאן

   תשמז ירושלים 

  קודש אמרות =   חסידות הארון  בנסוע
  לבית  הקדושים מרבותינו 

  של סילוקן אחר שנאמרו גור
,  דהילולא וביומי  צדיקים
  והספדים חיזוק ומאמרי
  מנחם הפני על  שנאמרו

  אחרי  שיחיו  בניו י"ע ל " זצוק
 הסתלקותו 

   תשנז  ירושלים  ציון  מנחם מכון  י" ע

  שלושה, ובזקנינו בנערינו
 בו  נפתחים   ספרים

   תשיז  ירושלים  וורנר   זאב אשר' ר ת "שו, הלכה -' א חלק

  יהדות  ושגיומ אמונה פרקי  האמונה  בנתיבות
 חיינו  רקע על מפורשים

  בני מהדורת או}  תשלא  ירושלים  מרקוביץ  צבי' ר
 ,{תשכז ברק

   תשמ  גן -רמת מרקוביץ  צבי' ר אמונה  פרקי  שני  ספר =  האמונה בנתיבות

  כל=   תורה  חידושי קובץ טז  - א=   ים  בנתיבות
-כתב=   שונה  מסכת על  כרך
 עת 

  בישיבת  האברכים  כולל  י" ע
 תקוה   שבפתח לומזא

-תשל תקוה -פתח
 תשנה 

 :כרך   כל 

-איזביצא חסידות בנתיבי
 חלקים  שני=   ראדזין

  מדרשם בית במשנת  פרקים
,  ראדזין-איזביצא מאורות של

 ותולדות   חסידות

-תשלב ירושלים  שרגאי  זלמן שלמה
 תשלד 

 :כרך   כל 

  שני =  התורה שיח בסוד
 כרכים 

  לפרשיות אמרים לקט
 השבוע 

1 -תשכ ים ירושל  ווייס  דוב ישכר' ר
2 

 

  ועל,  ע" ואה  ד"יו  על=  ת"שו חיי  בעי
 א -מ" חו

 :כרך   כל 4 -תשל ירושלים  בנבנשתי  חיים' ר

  זלמן שניאור רבי  תולדות התניא  בעל
 ובמשנתו  מלאדי

  רבי מכתב  צילום ובו, זעירא. ד
  שניאורסון יצחק  יוסף

 אליו  מליובאוויטש

1 תשכב  ד "חב כפר 
2 

,  עקיבא בני בהוצאת 
 ,תנינא  מהדורה

,  התורה על=   חסידות ב -א - טוב שם בעל
 מלוקט 

  י" ע , טוב שם בעל ישראל  רבי
 וואדניק   מנחם שמעון' ר

   תשכב  ירושלים 

  על והגהות,  ת" ושו   חידושים ממיכלשטאט  שם בעל
 וכללים , ע" ושו ס" הש

  ליב אריה זעקל יצחק' ר
 וורמסר 

   תשמג  ירושלים 

",   המחלקות   סלע"  עם הנפש  בעלי 
  על הלוי חיהזר רבינו השגות 
 י "כת   פי  על, הספר

  דוד  ר" ב  אברהם רבינו
 {ד" הראב}

   תשכה  ירושלים 



  סלע בצירוף, }הנפש בעלי 
 {הלוי זרחיה לרבינו  המחלקות

  דוד  ר" ב  אברהם רבינו וטבילה   נדה הלכות=   הלכה 
:  והגיה  העיר, הכין{,  ד" הראב}
 קאפח  יוסף' ר

   תשמב  ירושלים 

  י"עפ  ל"ויו, פות התוס בעלי  התורה  על תוספות  בעלי 
  שרגא' פרופ י"ע  י" כת 

 אברמסון 

   תשלה  ירושלים 

  המת מן עין הרכבת בענין
 בעינו   הסומא חי  לאדם

   תשיז  לונדון  שטינברג  מאיר' ר ת "שו

 {ח" תשמ ' מהדו או}  תשכ  ירושלים  קפלן  הו'אלי אברהם' ר מוסר , מחשבה דברי היראה  בעקבות 

   תשמח ירושלים  קפלן  ליהוא  אברהם' ר ומוסר  מחשבה היראה  בעקבות 

=    הזמן דרישת  על רציני  דיון דמשיחא  בעקבתא
  הדתיים  הכחות  לאיחוד  דיון
  היהדות לעזרת  העולם  בכל

  להקמת י " בא  החרדית
 ישראל   בארץ התורה שלטון

1 תשיב  לונדון  מאירי  מאיר' ר
2 

 

  ניו} - ירושלים ראטענבערג  הכהן  שלמה' ר  עולם  בפתחי
 {יורק

   תשכד 

  - ראשון   חלק=  חכמהה בצל
 ששי

-תשיט ירושלים  שטרן  ל' בצלא' ר ת "שו
 תשנ 

  - א חלק רק בינתיים 2
 :כרך כל, ד

  איש הלוי יששכר משולם' ר ת "שו חלקים ' ג=   ליואי בר
  ר" ב  מסטאניסלוב הורוויץ 

 ליב   אריה

  4 -תשנ יורק  ניו

  יצא,   פרנקל  תאומים  ברוך' ר ס " הש על =   חידושים טעם  ברוך
  שמעון ברוך' ר  י"ע לאור

 היילפרין  אלחנן ' ור  שניאורסון

  4 תשכ  לונדון 

  ובו, } ת"ושו סוגיות  בכמה טעם  ברוך
  חיים רבי מחתנו הערות

 {מצאנז הלברשטאם

  2 תשכד  [? יורק ניו] פרענקל   תאומים  ברוך' ר

 תשכה] אביב  תל עפשטיין  הלוי ברוך' ר אבות  פרקי על פירוש שאמר  ברוך
?] 

  

   תשכה  אביב  תל אפשטיין  הלוי ברוך' ר פירוש   עם פסח של הגדה שאמר  ברוך

,  פירוש  עם פסח של הגדה שאמר  ברוך
,  השנה תפלות  לכל  ובאור

,  וסליחות  פיוטים להרבה
 אבות  ולפרקי

   תשכט  אביב  תל אפשטיין  הלוי ברוך' ר

  - המשכן דמלאכת   ברייתא
  טעמא - מדות  דמסכת  ברייתא

 עתיק  למכסה - דקרא

  על, ודעת טעם פירוש עם
 ל "וחז,  ך" ונ   התורה

  ר" ב  חיים יוסף  שמריהו' ר
 קנייבסקי  יעקב ישראל 

   תשכ  ברק   בני

  המחבר הקדשת עם 2 תשכ  יורק  ניו סאוויצקי  מרדכי ' ר ירושלמי   תלמוד על ירושלים   בריכת
 ,י " בכת  מימון ל"לרי

:  ובסופו,  אבות' מס על ביאור אבות  ברית
  ושמונה  אבות זכות קונטרס
 ם " בלהרמ  פרקים

   תשנ  אביב  תל שושן  ר" ב  יצחק' ר

  מגדל על הכהן אברהם ברית
 ץ " היעב  לרבינו עז

,  מילה הלכות =   ומנהג הלכה 
 הזעם  בשנות  ונפלאות

  הכהן טוב יום ר " ב  אברהם' ר
 קאהן 

  4 תשסז יורק  ניו

   תשיא  רבה 'ג הכהן  משה' ר רבה ' ג מנהג=   ודינים הלכה  'א משפט  חושן=   כהונה ברית

  היבטים - מילה  ברית
 ורפואיים   הלכתיים

   תשלז  ירושלים  שטיינברג  אברהם ר"ד' ר ומנהג  הלכה 

  הלכות=   ודינים הלכה  מלח  ברית
 מליחה 

  בעל הלר  ליפמן טוב יום' ר
  הגהות  עם, טוב יום  התוספות
  דוב   חנוך' ר  י" ע  וביאורים

  עליהם ונלוה, מלונדון פדווא
  בלשון, והדחה מליחה  דיני

  ישמח  עללב  המיוחסים) יידיש
 [טייטלבוים  משה רבי] משה

1 תשיט  לונדון 
2 

 

  ברוך  ר"ב יהושע   בנימין' ר שביעית  הלכות על עולם  ברית
 זילבר 

   תשלב  ברק   בני

  ברוך  ר"ב יהושע   בנימין' ר המצויים  שבת הלכות על עולם  ברית
 זילבר 

   תשלג  ברק   בני

  ברוך  ר"ב יהושע   בנימין' ר המצויים  שבת הלכות על עולם  ברית
 זילבר 

   תשלג  ברק   בני

  חדשה  בהוצאה 2 תשמג  יורק  ניו פילטא ר"ב  פנחס' ר  מגלות וחמש  התורה על שלום  ברית



 ,ומתוקנת דרוש =   פ"והגש

  לאמירת   ומקורות טעם לחיים   ברכה
 יין   שתיית בעת לחיים

  ברוין ליפא  ט" יו '  חנני' ר
  הוספות עם, מגרוסווארדיין

 מאשקאוויטש   צבי' מר

1 תשיד  ירושלים 
6 

  תשעה  יחד  כרוכים}
  צבי' מר  ספרים

  הכל=   מאשקאוויטש
 ,{100:  יחד

  ס" וש,  התורה ועל  דרוש משה  ברכות
 ומדרשים 

  ר"ב פייוועלזאהן משה  ברוך' ר
 אביגדור  שמואל

   תשיב  יורק  ניו

,  כרכים ' ב=   אברהם  ברכת
 ,א  כרך רק מסתם

  נטילת, ברכות'  בהל=   הלכה 
 ועוד  ידים

:   ויחיד ראשון  דפוס}  תשכה  רושלים י צרפתי  טריויש אברהם רבי
{,  ב" שי  ויניציאה
  יוסף  הבית הסכמת

,  ועוד פולק יעקב'  ור
,  מרובעות באותיות

 :כרך   כל

  מרישא לעווין נתן  ר" ב  אהרן' ר ברכות  מסכת על=  ס" ש אהרן  ברכת
 וסמבור 

  2 תשכח  יורק  ניו

=    מני סלימאן  ר"ב אליהו ' ר והנהגות   מוסר אליהו  ברכת
 לו   מיוחס

   תשכו  ושלים יר 

  קדוש הלכות=   ם" הרמב על 'א חלק=   אריאל ברכת
 ועוד   החודש

  2 תשיז  ירושלים  פריז  לייב ה' ארי' ר

  ומנהגים  והלכות,  תפלות החמה  ברכת
,  ואחרונים  מראשונים  מלוקט

  על ומנהגים   הדינים כל
  גם, בתקופתה החמה  קידוש

  מהתפלות  הנוסחאות כל
,  לאומרם שנהגו ומזמורים

  והוספות  ביאורים  הערות עם
 דורינו  וגדולי  מגאוני

1 תשיג  ירושלים  מושקוביץ  צבי' ר
2 

 

'  מס ועל   וסוגיות,  ת"שו חיים  ברכת
 ודרוש התורה  ועל   כתובות

  זאב שרגא ר" ב  יצחק חיים' ר
 מאלטשטאדט  ירוחם

  2 תשטז [יורק-ניו]

  שחיטה בהלכות=   סוגיות  יצחק  ברכת
 אסורות  ומאכלות

  2 תשלא  ברק   בני לוין   יצחק' ר

  בספר וחדושים באורים 'א חלק=  שלמה  ברכת
 ם " להרמב  המדע

  4 תשיז  ירושלים  טנא =   טנביצקי  שלמה' ר

  שמואל ר"ב  בער דוב   ברוך' ר מציעא  בבא מסכת על שני  חלק=   שמואל ברכת
 ליבוביץ   דוד

  2 תשלב  יורק  ניו

  הו'אלי ר"ד  להרב  זכרון ספר הו 'דאלי ברכתא
 מאסף=   מונק הכהן 

  שלו המדרש הבית  י" ע
 גרין   בגולדרס

   תשמב  לונדון 

  רבני  בטאון=  עת-כתב גליונות ' ו=    ברקאי
  רבנות לענייני=   מרכזי 
  תורה  וחידושי הלכה 

 ומחשבה 

  של  העולמית התנועה י"ע ל " יו 
 המזרחי 

  כל{, עבים גליונות }  ?-תשל ? = ירושלים
 :גליון

  למנהגי  וביאורים  מקורות ב -א חלק=   המנהג בשבילי
  א - ומועדים  שבת=  ישראל 

 ג -

  אריה ישעיהו  ר" ב  אליקום' ר
 דבוקרס  לייב

 :כרך   כל  נח -תשנד ירושלים 

  הרפואה=   תורני  עת-כתב ט  - א' חוב=   הרפואה בשבילי
  בהשתתפות, ההלכה לאור

 דורינו  פוסקי 

  צאנז בקרית חולים בית  י" ע
 לאניאדו  ש" ע

-תשלט ה 'נתני
 תשמט 

  כל{,  חלקם רק} 
 : גליון

  למוסר  היהדות מוסר  בין  מוסר  ביליבש
  ההבדלים ועל  הנצרות
 ביניהם 

  תירגם,  אמוזג בן אליהו ' ר
  שמעון ר"ד:  הערות והוסיף
 מרכוס

   תשכז  ירושלים 

  וחדושים,  ביאורים, עיונים גליוני  בשולי
 וירושלמי  בבלי  לתלמוד

 ,{עבה כרך}  תשכז  ירושלים  לייטר  משה' ר

  ם " הרמב הקדמת על המלך  בשער
[(,  הפנים עם] תורה  שנהלמ)

  ומקורים ציונים  כולל
  פרטים  וקצת,  וביאורים
  דור  בשנות התורה  ממקבלי 

  ובסופו,  ם" הרמב שזכר ודור
 עינים  יפה תשלום

[  חיים יוסף שמריהו ] ח" שי ' ר
  ישראל  יעקב' ר]  י"בהגרי

 [קנייבסקי

  ואני:  שנת}  תשכ  אביב  תל
  ואכרעה' ה'ו'ח'ת'ש'א

`  ה לפני ואברכה
 ,{עושי

  מאמרים , נאומים, הגיונות ירושלם  עריךבש
  הצבוריים  בחיים ומאורעות

  הפרק על שעמדו שלי

  ר " יו }  צוובנר-שאג דוד יצחק' ר
  כ"ואח  ישראל אגודת  צעירי

  החרדית העדה בהנהלת

=    ברכה מכתבי  תשטז ירושלים 
'  ר  של הסכמות

'  ור  עפשטיין פנחס



  של השונות בהשאלות
 ק" באה  החרדית היהדות 

  הלוי יצחק שראל י {בירושלים
  דוד'  ור  רייזעמאן

 ,יונגרייז  הלוי

  התורה על=   חסידות עין  בת
 ת "ושו והמועדים 

  דוד ר"ב דוב   אברהם' ר
  ובסופו, }מאווריטש אוירבאך
  קיצור` ם`ד`א תולדות  קונטרס
'  ר מאת] ל"זצ רבינו  תולדות

  חיים' ר  י" ע [ וויינשטוק יצחק
 {רייפען  שמואל

   תשיט  ירושלים 

  ם" האדמורי  על יפוריםס אבות  בתי 
,  ישעיהו'  ר: קערעסטיר לבית

 יוסף  מאיר ' ור  אברהם' ר

  פרידלנדר יוסף   משה' ר: ליקט
 מקערעסטיר 

1 תשכה  ירושלים 
2 

 ,שערים שני עם

   תשמב  ירושלים  לרר   יגאל ירחמיאל' ר ס " הש על ראשון   חלק=   הצבי גאולת

  וביאורים בהלכה שיעורים יעקב  גאון 
 ופוסקים ס" בש

  מ" ור   ד"אב שפירא ביעק' ר
 ין 'בוולוז

   תשיג  אביב  תל

,  ולתולדותיהם,  תורה  חידושי יעקב  גאון 
 עליהם והספדים

'  ר  - ווייסבלט  נחום מנחם' ר
 ווייסבלט   דוב מרדכי

   תשכח  אביב  תל

  2 תשכא  ירושלים  מווילנא   כהנא  יעקב' ר עירובין  מסכת על=  ס" ש יוסף  זכרון ' קונ עם, יעקב גאון 

  השחיטה דרכי=   הלכה  יםראשונ  גבול
  הוראת  פי  על מיוסד והניקור

  וילקוט, ירושלים  גאוני
 וטריפות  מליחה  להלכות

  הכהן אברהם ר"ב נחום ' ר
 לווין 

  הליכי'ת:  שנת}  תשכ  ירושלים 
{,  שרות'כ מירת 'ש

  פסח צבי' ר:  הסכמת
  עובדיה ' ור,  פראנק

  אליעזר' ור  יוסף
  וולדינברג  יהודה

 ,ועוד

=    בצלאל ר"ב ליוואי  יהודה ' ר ודרוש , פסח  של הגדה  ובו  'ה גבורות
 מפראג  ל"מהר

  מהדורת וכן }  תשיד  לונדון 
 15: תשלא ירושלים

$}, 

  4 תשכז  ירושלים  רוזנברג  יצחק' ר ס " הש  סוגיות על יצחק  גבורות

  ויומא  תענית  מסכת על ארי  גבורות=   ארי גבורת
 מכות  ומסכת

  אשר ר " ב  ליב אריה' ר
 ריה א השאגת בעל גינצבורג

  2 תשמט  יורק  ניו

   תשכ  לונדון  קוטשינסקי  אהרן משה' ר ס " הש על אהרן  משה גבורת

  וברורי  חידושים=   ס" הש על עולם  גבעות
 ס" הש  במסכתות סוגיות 

  4 תשמג  ברק   בני שמואליאן  משה ר" ב  יוסף' ר

  ס" הש ועל,  ך" ונ   התורה על תמצאון   כהיום  - שאול גבעת
  חידושים , וסליחות ותפלה 

 אלול  שחד על

   תשמג  יורק  ניו מנייטרא  בראך שאול ' ר

  באספקלריא המלאכה עניני מלאכה  גדולה
 והארות   לקט=    תורנית

   תשמט  ירושלים  ירושלים   דבר  מישיבת ח" ת

  4 תשלו  ירושלים  דנגור  ששון  נסים אלישע' ר ד " ויו  ח" או  ע" שו על=  הלכה  אלישע  גדולות

   תשנו  ירושלים  שטרן  כלמי יחיאל' ר  כרכים ' ג=   הדורות גדולי 

   תשכח  ישראל  צינץ  ליב  דוד' ר אייבשיץ  יהונתן'  ר  תולדות יהונתן  גדולת 

  תרומות  בדיני חידושים יהודה  ה 'ארי גור
,  המועדים ועל  ומעשרות

,  ת"ושו, ונדרים   אישות' והל
 מצוה  לבר  ודרושים

  ליב' ארי יהודה משה  הבחור
'  ר  ומאביו,  זעמבא מנחם ר" ב

 זעמבא  מנחם

  והערות  בהסכמת 2 -תשכ יורק  יונ
  י " ורמ ,  מגור הרבי 

'  ור מאוסטרובצא
 ,ועוד  עוזר חיים

  פעולתיהם, חייהם תולדות קדש גזע
  אפרים רבי  של ותורתם

  ברוך ורבי  מסדילקוב
  שם הבעל נכדי, }ממזיבוז

 {חסידות{, }טוב

   תשיא  אביב  תל גוטמן  יחזקאל  הו'מתתי' ר

  הלכות  ע" שו על=  הלכה  פשוט  גט
 יטין ג

  4 תשמ  ירושלים  חביב  ר" ב  משה' ר

   תשכג  אביב  תל פנדלר   הכהן ציון-בן' ר ודרוש   התורה על חזיון  גיא

  4 תשנב  ירושלים  הורוויץ  זאב מיכל יחיאל' ר וסוגיות  ת"שו ציון  גידולי

  בבא מסכת על=  ס" ש שמואל  גידולי
 מציעא 

  2 תשכז  ירושלים  ניימאן  ה' גדלי שמואל' ר

  שרשיהם ביאור טריקון ונו  גימטריא
  הדורות במשך והתפתחותם

  ועם,  ומדרשים  התלמוד לפי
 דוגמאות 

  דוד  יצחק ר"ב חיים  צבי' ר
  מחסידי, }מטורנטו זאלב

 {וקאזמיר  טריסק

   תשטו  ירושלים 

   תשנה  ירושלים  גרטנר   יעקב' ר ישראל   מועדי, ומנהג הלכה  ההלכה  בעולם מנהג גלגולי



  בספרות  וגאולה  לותג ישראל  בספרות  וגאולה  גלות
  החצונית ובספרות , המקרא

  התלמודית  ובספרות
 והמדרשית 

   תשיב  יורק  ניו וואכסמאן   מאיר' ר ר " ד

  בבא מסכת על=  ס" ש א " מהרש  גליון
 מציעא 

  והעתיק, איגר שלמה' ר
  אברהם משה' ר  המקורות

 לנדא 

  2 תשמג  ירושלים 

=    אבות מסכת=  עיון גליונות
 גליונות  30

-תשלה ירושלים  אורן  שמעון: עורך אבות  פרקי על
 תשמא

 :גליון כל 

=    ופלתי  כרתי על הגהות הפלתי  גליוני
 דעה  יורה ע" שו  על , הלכה 

'  ומר  פרנקל  תאומים  ברוך' ר
  מהמבורג  הורוביץ  הלוי  יצחק
 איגר  עקיבא' ומר

   תשמט  ירושלים 

  מקומות  ומראי  הגהות יואל   גליוני
  בבלי לתלמוד  והערות 
 ירושלמי   ותלמוד

  הרץ נפתלי  ר" ב  ליב  יואל' ר
 הרצוג  הלוי

  4 תשל  ירושלים 

  אגרת=  ישראל  ארץ גלילות
 הקודש 

  ישראל  לארץ  מסע תיאור
  רכב בני  ועל, הרחוק ולמזרח
  במחצית, השבטים ועשרת

  השבע המאה של הראשונה
 עשרה 

 ,יפה במצב  תשיג  ירושלים  סגל  אליעזר בן  גרשון' ר

  פיומי בירב  נתנאל  רבינו פילוסופי   סרמו ספר אלעקול  בסתאן=  השכלים גן
,  והתרגום המקור,   מתימן
'  ר: והארות   מבוא וצירף  תרגם
 קאפח  דוד ר"ב  יוסף

   תשיד  ירושלים 

  דרשות על, התורה על אור  קוי - רוה גן
  הערות: והשני,  ל" חז

  החיים אור ספר על  והארות
 התורה  על, הקדוש

,   ערזאהן העניך חנוך' ר
  עלבערג נתן  אברהם' ר: והשני

 מסאניק 

   ?-תשל ? ירושלים

  ר" להר   זכרון ספר=  מאסף שמואל  גן
  מ"ר  ניימן' גדלי שמואל

"  חיים  -עץ"   בישיבת
,  לדמותו  דברים=   בירושלים

  מאת לזכרו  תורה  חידושי
  וחידושי  ותלמידיו  קרוביו
  שלא כתובות' מס על תורה
 לאור   להוציאם זכה

  אליעזר' ר בנו  י" ע  לאור  יוצא
 ניימן  צבי

   תשכ  רושלים י

  יד  לכתבי מאסף=  עת-כתב ג -א - גנוזות
 הראשונים   מרבותינו עתיקים

-ד" תשמ ירושלים  הרשלר   משה' ר עורך
 תשמה 

,   ב כרך  רק בינתיים 
 :כרך   כל

  ך" תנ   על י"רש פירושי  ילקוט י "רש  גנוזות
 ס " וש

   תשלט  ירושלים  סגל  ירחמיאל  ר" ב  יוסף' ר

  יד מכתבי פקסמיליות  כולל כתבים   גנזי
  ומאורי  ישראל מגדולי 

  חייהם ותולדות,  החסידות
 וסיפורים  ואמרים

   תשכג  ירושלים  

  המשנה של דפים 159 משנה  גנזי
  מאוסף הקהירית מהגניזה

  הלאומית בספריה אנטונין
  במהדורת, בלנינגרד

 פקסימיליא 

 ,יפה  עור בכריכת 4 תשל  ירושלים  כץ   יצחק אברהם ר"ד  י" ע

  מתוך העתקות =  עת-כתב ם קבצי ארבעה, נסתרות  גנזי
 יד   כתבי

!(   באמבערג) קאבאק  יצחק יוסף :   העורך
 ירושלים 

1 תשלב 
2 

  של  צילום דפוס}
  המקורית מהדורה

 ,{תרלב-תרכח

  מתוך=   סוכה מסכת על ראשונים   גנזי
 ראשונים 

   תשכב  ירושלים  הרשלר  משה' ר  י" ע

  יומא  ה" ר  - ראשונים  גנזי
 תענית 

  וספר   יהונתן  רבינו: ובו 
  וספר ן " ריבב ' ופי  למהההש

 המכתם 

   תשכג  ירושלים  הרשלר  משה ' ר: עורך

  דרבנו  עליות =   ראשונים  גנזי
 כרכים  שני=   יונה

  אברהם ר " ב  יונה  רבינו בתרא  בבא מסכת על
  יקותיאל'  ר י " ע  ערוך, גירונדי

 כהן 

 :יחד  שניהם  תשנה  ירושלים 

   תשכו  ים ירושל  איגר  עקיבא' ר ס " הש  ועל ת"שו איגר  עקיבא רבי   גנזי

   תשכט  ירושלים   וישראל,  גינצבורג  לוי ידי  על  מהגניזה והגדה מדרש קטעי ג -ב כרך =    שכטר גנזי



,  הילמדנו  ועל,  שבמצרים
,  הלכה, הגאונים ומכתבי 
 ועוד ,  ופיוטים

 דוידזון 

  פ"ע ומתוקן  מוגה, קבלה אגוז  גנת
 יד   כתבי

   תשמט  ירושלים  גיקטיליא אברהם ר" ב  יוסף' ר

  על, }גיטין  מסכת על=  ס" ש ירחים  גרש
 {הדף

  2 ?-תשל אביב  תל מפלאצק צינץ  ליב' ארי' ר

  בספריה אין  תשכ  ירושלים  טוקוצינסקי  מיכל יחיאל' ר אבילות  בענייני=   הלכה  כרכים '  ג=   החיים גשר
,  בירושלים  הלאומית

{,  התקליטור פ" ע}
,  ותקונים הוספות  עם

 :יחד  הכל

  טרסקונ ובו, ם" הרמב על יהושע  גשר
  קלי ידי  על  קידושין סידור

 דעת -דת

   תשנג  ברק   בני קול  יהושע  ר"ב שמואל' ר

,  ח" או: ע" השו  חלקי על  ת"שו אמת  דבר
  אבן  על ורובו, }ע" אה, ד" יו 

 {העזר

-תשנ ירושלים  מונסונייגו  ידידיה' ר
1990 

  בעיר  בעבר נדפס} 2
 ,{פאס

'  וחי הלכה=   תורני  עת-כתב מב-א - ההתאחדות  דבר
 יד  כתבי ומ  תורה

=    צבי יוסף בית  תלמידי  י" ע
 דושינסקי 

-תשכה ירושלים 
 תשמג 

 :גליון כל 

  צבי אליהו ר" ב  מאיר דוב' ר גיטין  מסכת על=  ס" ש שלישי  חלק=  המלך  דבר
 קרויזר 

  2 תשלה  ירושלים 

  צבי אליהו ר" ב  מאיר דוב' ר עדות  הלכות=   ם" הרמב על שני  חלק=  המלך  דבר
 קרויזר 

  2 תשכט  ירושלים 

   תשיח  רבה 'ג ואעקנין  שמעון' ר התורה  על השוה  דבר

  מענדל  מנחם יהושע' ר חיים אורח על=  ת"שו ב  - א חלק=  יהושע   דבר
 אהרנברג 

-תשל ירושלים 
 תשלד 

 :כרך   כל 2

  מסכת על=   ס" הש על משה  דבר
  וסוגיא  אבות ומסכת  הוריות
 שטרות  דקיום

   תשלח  ירושלים  רוזמרין   אהרן ר" ב  משה' ר

  בהקדשת, אדלר  סיני' ר ם " הרמב על מציצה  מצות - ניסי דבר
 המחבר 

  מצות: ובסוף   תשכו  ירושלים 
  סיני' ר,  המציצה
 שיפפער 

  שבועות מסכת על=  ס" ש שאול  דבר
  מסכת על, ידים מסכת   ועל

 וליקוטים   ריבית' הל - קדושין

  שלמה דוד ר"ב שאול ' ר
 שחור -קוסובסקי

 :כרך   כל 2 תשכט  ברק   בני

  בבא מסכת על=  ס" ש שמועה  דבר
 סוגיות =  מציעא

  י"רי   בהסכמת 2 תשכ  ברק   בני וינטרויב   דב  ליפא' ר
  מן מ" ורא   קניבסקי

 ,שך

-תשלז ירושלים  אבירזל  יוסף ר"ב אליהו ' ר וסוגיות  ת"שו כרכים שלשה=   אליהו דברות
 תשמח

 :כרך   כל 2

=    מציעא בבא=   ס" הש על משה  דברות
 ב " ח

-תשלא יורק  ניו פיינשטיין  משה' ר
 תשסח

2  

,  בסוגיות  וביאורים  חידושים ד , א חלק=   אברהם דברי
 ת "שו

-תשכג ירושלים  שדמי  אברהם' ר
 תשלו 

 :כרך   כל 2

  הלוי מיכל יחיאל  ר" ב  אהרן' ר ת "שו אהרן  דברי
,  מוזסוויל ד" ראב  גולדמן 

 ארגנטינא 

   תשמא ירושלים 

  התורה על=   חסידות אלימלך  דברי
 והמועדים 

  איר מ חיים ר" ב  אלימלך' ר
 מגראדזיסק שפירא יחיאל

-אביב תל]
 [? ירושלים

  4 [?-תשמ]

,  ממיר  פינקל  יהודה  אליעזר' ר ס " הש  סוגיות על כרכים '  ב=   אליעזר דברי
'  אלי' מר הו 'אלי זכרון' קונ ועם

 קמאי  ברוך

 :יחד  שניהם 2 תשכד  ירושלים 

  והתחזקות תורה  דברי אמונה  דברי
 תשובה   ימי לעשרת

  ולדותת  ישיבת  ר" אדמו  ק" כ
 אהרן 

,  בסטנסיל  חוברת  תשכג  ירושלים 
 'עמ 37

  2 -תשכ יורק  ניו דוד  בכר יצחק' ר והלכה  ת"שו אמת  דברי

  ועל  ומועדים  התורה על אש דברי
 ס " הש  ואגדות  אבות פרקי 

'  אלי ר" ב  שלמה אברהם' ר
 מריסקעווע  ץ" כ  הכהן 

   תשנה  ירושלים 

'  רומ ,  וההפטרות  התורה על חלקים' ג=    שלמה בן  דברי
,  ועליו רוזנהיים  יעקב

  החרדי החינוך   ולבעיות
  של ולשבחה,  והישיבות

  שלמה ר " ב  זאב בנימין' ר
 יעקובזון 

   תשיז  ירושלים 



  וחלק,  ומנהיגיה  התורה
,  רבותינו מאוצר =  ההלכה
 שונות  להלכות  הערות

  שני =  וראות  הגות דברי
 כרכים 

   תשלט  ירושלים  כץ   דב' ר מאמרים 

  ל'גבריא  שבתי ר" ב ' חזקי' ר וליקוטים  ודרוש ת"שו ני ש חלק=  הו'חזקי דברי
 יהושע 

,  המחבר  תמונת  עם  תשיב  ירושלים 
  הקדשת עם ועותק}

 ,{$ 50 המחבר

,  מצאנז הלברשטאם חיים  רבי מקוואות ' הל על=  הלכה  חיים  דברי
'  ר י " ע  והערות הוספות  עם

  ליפשיץ  שרגא יחזקאל
 מסטרופקוב  הלברשטאם

-תשיז ירושלים 
 תשיח 

4  

  מרבני הלוי יצחק שלום' ר ת "שו חכמים  דברי
 תימן 

   תשלב  ירושלים 

,  חכמה בעניני  פתגמים ב-א=  חכמים דברי
  טובות ועצות, רפואה  ועניני

 העניינים  לכל

  מבורשא פיש ציון-בן' ר
 ומארגארטין 

-תשמ אביב  תל
 תשמב 

  

  קונטרס: ספרים  שלשה ובו  חנה  דברי
  תורת  קונטרס, השמשות בין 

 תורה  דברי  רסוקונט  מקוה

  4 תשיב  יורק  ניו הלברשטאם חנה' ר

  חידושים=   ת"ושו הלכה  חפץ  דברי
  ס" הש  סוגיות על וביאורים

 ע " ובשו 

  קלים עש סימני 4 תשיד  אביב  תל רוזנטל '  אלי אברהם ר " ב  דב' ר
 ,ובודדים

  4 תשכו  יורק  ניו מוואשינגטון  קלעוואן יהושע' ר ת "ושו   ס" הש על יהושע  דברי

  טוב   יום  חנניה ר " ב  יואל  רבי התורה  על יואל  דברי
 מסאטמר  טייטלבוים ליפא

 ,{אחד כרך רק} 4 תשלא  יורק  ניו

  טוב יום  חנניה ר"ב  יואל' ר ס " הש  סוגיות על יואל  דברי
 טייטלבוים  ליפא

  2 תשמב  יורק  ניו

  על ובו ,  שונים ליקוטים יוסף  דברי
'  ה לדוד  ועל, אדם שמות

  מסכת על גם  ובו, וישעי  אורי
 ולתולדותיו , בותא

  ץ" כ  הכהן  ה'ארי יוסף' ר
 מסעקעלהיד 

  משה רבי  בהסכמת  תשמז ברק   בני
 ,ועוד  מוויזניץ

  וביאורים והלכה סוגיות  'ג חלק - יושר דברי
 ס" בש

  2 תשלו  ירושלים  אביב  מתל רוזנטל דוב' ר

  הלכות' וחי  ורעיונות  ביאורים חלקים  שני=   יושר דברי
  ת"שו  וקצת,  אבות פרקי על
 נינים וע

   תשכו  אביב  תל אביב  מתל רוזנטל דוב' ר

  התורה על=   חסידות יחזקאל  דברי
 ת "ושו ס" ש  ומועדים

  שרגא יחזקאל  רבי
 משינאווא  הלברשטאם

   תשלז  יורק  ניו

,  מכונה מצות  על  ובו,  ת"שו 'א חלק=   שרגא יחזקאל  דברי
 התורה  על וקצת

  הלברשטאם שרגא יחזקאל' ר
 מסטרופקוב 

  4 תשטז ירושלים 

  - יעקב  תולדות=    יצחק דברי
=    יצחק  תולדות  - המלך פני
 חלקים  שני

  ועל  ם" הרמב ועל  ס" הש על
  ס" הש ואגדות   ך" תנ 

 תורה  ומכתבי   וליקוטים

   תשנה  ירושלים  מורסיא  יצחק' ר

  ואגדות   ך" ונ   התורה על יקותיאל  דברי
 ס" הש

  גרינוואלד  יהודה  יקותיאל' ר
 מיאדע 

   תשלד  יורק  ניו

  - ראשון  חלק=   ישכר דברי
 יוסף  דברי

  ועל   ת"שו: והשני,  ס" ש על
  ספר על והערות ס" ש

 הראשון 

'  ר - בראנדעס דוב ישכר' ר
 הירש  יוסף

  גדולי  בהסכמות 2 תשטז יורק  ניו
  מופיע לא,  פולין

  י" שע  בתקליטור
  הלאומית  הספריה

 ! בירושלים

  והדרנים  מצוה לבר  דרשות ישעיהו  דברי
  ורשומות , ס" הש  כל על

  המשפחה  כל  על=   ות וזכרונ 
  הישוב התיסדות  מיום

 ישראל -בארץ

   תשטז ירושלים  חשין  יצחק ר"ב ישעיהו ' ר

  ועל חיים אורח על=  ת"שו כרכים  שני=   ישראל דברי
 דעה  יורה

 :כרך   כל 2 תשמ  ישראל  וועלץ   ישראל' ר

  הסברים, ס" בש  חידושים מאיר  דברי
  מחשבה ודברי ם " ברמב
 התקופה   בעניני

  בתל דיין, קפלן הכהן מאיר' ר
 אביב 

   תשכז  אביב  תל

  4 [? -תשכ] יורק  ניו מלומזא  הלוי צבי  ל' מלכיא' ר גרוסמאן   הוצאת, ת"שו,  כרכים שני=   ל' מלכיא דברי



 {חלקים' ה}

,  ד - א כרכים=   מנחם דברי
 ד  - ג  כרכים  רק וכעת

  אורח  ע " שו ועל והלכה ת"שו
 חיים 

 :כרך   כל 2 תשמא ירושלים  כשר  מנדל  מנחם' ר

  גיטין  במסכתות ענינים על מרדכי  דברי
 {ס" בש} וקדושין 

  איסר' ר  בהסכמת 4 תשיד  ירושלים  מן ' ארי מרדכי ' ר
  ומכתב , מלצר זלמן

  מהחזון תורה ' חי
 איש

'  ר  חתן, ברנשטיין משה' ר שונות  בסוגיות חידושים משה  דברי
 לייבאוויץ   דוב ברוך

   תשיד  ירושלים 

  יםמדרש על, }התורה על נועם  דברי
  וקצת{, ועוד עזרא  אבן י " רש
 ס " הש על

   תשכ  ירושלים  {אנגלנדר} מלאכי דב' ר

  ועל, ומדרש  ך" התנ  על נפתלי  דברי
  אבות תפארת ובתוכו, אבות
 ובנים 

  ברוינפעלד יעקב  ר"ב  נפתלי' ר
 מזמיגרוד 

   תשכח  ד "חב כפר 

,  התלמוד  במבוא כללים כרכים  שני =  סופרים דברי
,  סוגיות  חידושי, ת"שו
  סדר פי  על, והערות  קוטיםלי

 בית  האלף

  סופר בנימין שמואל' ר
  אליעזר ר" ב  מדערעטשקע

 מפאקש  סופר  זוסמאן

-תשטז ירושלים 
 תשיח 

  

  קדשים בענייני=   סוגיות  ז , ג,  א כרך=  רחמים דברי
  בבא, וביצה  ברכות, וטהרות
  ועוד  בתרא ובבא מציעא

 ס " בש  מסכתות

  ניו -? יורק  ניו עבוד  שמואל ר"ב רחמים' ר
 רזי 'ג

-תשלח
 תשסח

 :כרך   כל 

  רק לפני, ז-א - שלום דברי
 ד , ב חלק

,  הלכות פסקי  וקיצור,  ת"שו
 סוגיות ' וחי התורה   ועל

  קרויז דוד  שמואל ר"ב שלום' ר
 מאודווארי 

 :כרך   כל 2 -תשלג יורק  ניו

=    ישראל נתיבות - שלום דברי
 כרכים  שני

  זלמן מאיר   ר" ב  שלום ליב' ר ודרוש  ת"ושו הלכה 
  ראובן' מר תשובות ובו,  ינוברז

  מאיר ' ור  דננבורגר הלוי
  ונתן  שנשא, מדווינסק שמחה

 בהלכה   עמהם המחבר

 :כרך כל ,  תמונתו עם 4 תשיב  לונדון 

  מרדכי נחום ר"ב  שלמה' ר המועדים על=   חסידות שלמה  דברי
 מטשורטקוב  פרידמן

   תשכא  ירושלים 

=    ומוסר  חכמה - שלמה  דברי
 כרכים  שלשה

=    ושמעתתא גדתאא  חדושי
 התורה  על

  מרדכי ר"ב זלמן  שלמה' ר
 מ " פפד  ד" אב  ברויאר

 :יחד  הכל  תשלו  יורק  ניו

,  התורה על=   חסידות שמואל  אמרי - שמואל דברי
 מלוקט  ומנהגים  והלכות

  הורוויץ  שמעלקא שמואל  רבי
  י" ע  מחדש נערך ,  מניקלשבורג

 בלעדי  יצחק' ר

   תשמח ירושלים 

'  ט=   כרכים  שני=  תורה  דברי
 חלקים 

  צבי ר"ב אלעזר  חיים  רבי חסידות 
 ממונקאטש  שפירא הירש

  של צילום-דפוס  תשלד  ירושלים 
 ,הראשונה ההוצאה

  בראש, קפלן אליהו אברהם' ר ובירורים  ת"ושו   ס" הש על ב -א חלק=   תלמוד דברי
  זלמן איסר' מר אגרת : הספר
'  מר לדמותו  קוים, מלצר

 ועוד  סרנא יחזקאל

-תשיח ירושלים 
 ל תש

 :כרך   כל 

,  ס" וש  משניות על חדושים נחמדים  דברים
  דברי ורמזי  דינים  חדושי

  על ופירוש, ך" מתנ  ל" חז
 אבות  מסכת

  שפירא אלימלך  צבי רבי
 מדינוב 

  4 תשיז  ירושלים 

  תורה חידושי=   חסידות השדה  דבש
  ט" הבעש מתלמידי וסיפורים

 ותלמידיהם

   תשלו  אביב  תל מרישא  בריל בעריש דוב' ר

   תשכד  אביב  תל לוקץ   ליב יהודה ' ר ודרוש סוגיות  יהודה   דגל

  בוצינא - יהודה  מחנה דגל
 נוראים   סיפורים - קדישא

,  התורה על=   חסידות
  צבי יהודה  רבי ותולדות

  ומאמרים , ובניו   מסטרעטין
  וסגולות,  מהם ומעשיות 
  רבי על=   והשני, ורפואות

  על =   והשלישי, זושא
 ט " הבעש  תלמידי

   תשיז  ירושלים  נדוויין ברא אליעזר' ר

  המתגלות  הבריאה נפלאות הים   דגת
 בדגים 

   תשנג  ירושלים  שווארץ  יואל' ר

  וויידענפעלד  בעריש דוב' ר וחידושים  ת"שו חלקים  שני=   מישרים  דובב
 מטשעבין 

  2 תשיא  ירושלים 



  שארית - ישנים  שפתי דובב
 יעקב 

  מרבו ששמע חידושים על
=   אומרו בשם לומר

 ת " ושו   הלכהו,  באריכות

'  ר  ומבנו  שכטר אברהם' ר
 מבלפאסט  שכטר יעקב

   תשיז  ירושלים 

  א כרכים=   ישנים  שפתי דובב
 ג - ב -

  ובהם  ומכתבים תשובות 
  נגד התורה גדולי דעת

 הציונות 

-תשיט יורק  ניו בלאך   אפרים חיים משה' ר
-תשכ

 תשכה 

 : כרך   כל 

  ומכתבים   אמרים לקוטי {קונטרס, }ישנים  שפתי דובב
  לקוחים  ואגדה כהבהל

 י "כת מהמון

  שטערן בער שלום' ר
 מדונאסערדאהעל 

   תשכ  לונדון 

,  כרכים ' ג=    יעקב דובבות 
 'ג חלק רק  לפנינו

   תשמז ירושלים  משינסקי  נחום  יואל' ר חולין  מסכת=   ס" הש על

  בן מלעווי פרידמן  בער דוב   רבי חסידות  מישרים  דובר
  י"ע נלקט ,  מרוזין ישראל הרבי 

 אברמוביץ  דוד מרדכי ' ר

   תשמט  ברק   בני

   תשלג  ברק   בני טובים  שלום ר"ב  שלמה' ר ד " ויו  ח" או  על=  ת"שו 'א חלק=  שלום דובר

  על  אגדות לבאורי דוגמאות 
 הפשט   דרך

   תשיד  ירושלים  וואסרמאן   בונם אלחנן' ר אגדות  באורי

  - ויקרא=   התורה על שני  חלק=  ראובן דודאי
  =   רחל  אהל' וקונ, דברים

 אשתו  על הספדים 

   תשיד  ירושלים  תקוה  מפתח כץ  ראובן' ר

  ועיונים  זמנים אורחות ומנהגיו   דור דור 
 בישראל 

   ?-תשל אביב  תל אשכנזי  שלמה' ר

   תשמח ירושלים  קלוזש  ד" אב  גלאזנר  עקיבא' ר ס " הש על דורים  דור 

  מחלוצי אלעי מרדכי ' ר שירים  דורות 
  שלפני " בתשובה חוזרים" ה

 דור 

   תשכד  רק ב  בני

  מהתנאים, ישראל  תולדות כרכים '  ו=  הראשונים דורות
 והגאונים   והאמוראים

 :כרך   כל  ?-תשל ירושלים  הלוי   אייזיק יצחק' ר

  2 תשנה  ירושלים  לנדא   הלוי  יחזקאל' ר ס " הש  בסוגיות  דרוש לציון   דורש

  פ" ע , עזרא  ר" ב  אברהם רבי שירה  דיואן 
'  ר  י" ע  והערות  הגהות עם  י" כת 

 איגר  יוסף  ר" ב  עקיבא

  100-ב נדפס}  תשכט  אביב  תל
{,  בלבד עותקים

 ,{תרמו  ברלין}

  בן=   הנגיד  שמואל דיואן
 תהלים 

 ,{עבה חיבור}  תשכו  ירושלים  ירדן  דב  ר"ד  י" ע שירים 

   תשלד  ירושלים  בצרי  עזרא' ר הלכה  'א חלק רק, ד-א - ממונות  דיני

,  ה-א כרך=  יחזקאל דליות
 ג  - ב - א כרכים: רק  לפני

  שבת פרקי=   ומוסר מחשבה
 ומועד 

-תשלה ירושלים  סרנא  יחזקאל' ר
 תשסג 

 :כרך   כל 

,  ק" אה ובוני   עולי לתולדות 'א חלק=   הוד דמויות
  מויטבסק מ" רמ: על ובהם

,  משקלוב י"ר  מקאליסק א" ר
  מללוב מ" ר  עין הבת   ועל

  זוננפלד ח " רי ה'חי הנפש
 ועוד 

   תשכז  ברק   בני סורסקי  אהרן' ר

  שונים  ישראל גדולי  לתולדות היסטוריים  ואירועים  דמויות
  ימינו   ועד'  הש משנות בפולין

  ולתולדות,  ועוד  באמריקה
 ישראל 

   תשמח ירושלים  לוין  יצחק  ר"ד' ר

   תשל  ברק   בני מויזניצא  הגר אליעזר' ר התורה  על=   חסידות אליעזר  דמשק

  שלשה=   אליעזר דמשק
 כרכים 

  צבי שמואל  ר" ב  אליעזר' ר חולין ' מס על=  ס" ש
 אשכנזי 

  מצוי לא,  גדול חיבור 2 תשנב  ירושלים 
 ,כלל

  מלוקט ,  ודרוש  התורה על כרכים שני=   אליעזר דמשק
 ממדרשים 

   תשמא יורק  ניו סופר  אליעזר זוסמן ' ר

  עניני על  ובירורים  ביאורים חיים  דעת
  דיני=   א חלק,  ד" ויו   ח" או

  מלוקט,  לפסח כלים  הגעלת
 הפוסקים  ספרי מכל

  פנחס ר " ב  ישראל חיים' ר
 צימרמאן  יעקב

   תשיט  אביב  תל

  4 תשכז  יורק  ניו כהן  פייבל  שרגא' ר סוגיות  כהן   דעת

  תל -ירושלים קוק הכהן יצחק  אברהם' ר דעה   יורה  על=  ת"שו כהן   דעת
 אביב 

  4 תשכט 

  ר"ב  אייזיק יצחק מרדכי ' ר וסוגיות  ת"שו שני  חלק=   מרדכי דעת
  ק" אבד רבינוביץ דובער

 ומעמעל   סאלאנט

  2 תשיט  ירושלים 



  חסידי  מוסדות י"שע כולל  י" ע תורני  עת-כתב 'ב  רק, ג  - א גליון, משה דעת
 סדיגורה 

-תשלה ירושלים 
 תשלח 

 :גליון כל 

  המצב בעניני  תורה  דעת
 הקדש  בארץ

   תשמ  גת  קרית  וולפא  דב שלום' ר ד "חב ספריית

  - לפורים  דפים - לחנוכה דפים 
  דפים - יםהמצר  לימי  דפים 
  לחג דפים  - הנוראים לימים
 בשבט  ו"לט  דפים - הפסח

  תל-{ירושלים} הכהן  מרדכי' ר:  האחראי ומנהגות  הלכות מקורות
 אביב 

-תשיג
 תשטו 

1
6 

  כרוך, טוב  במצב
  בספריה  אין, מחדש

,  בירושלים  הלאומית
  כל=  חוברות סדרת

  חוברות  הששה
 :יחד  כרוכים 

  הכהן שמחה ירמא' ר גיטין  מסכת על סופרים  דקדוקי
 פלדבלום 

   תשכו  יורק  ניו

  קדש מקראי  הרבה   בבאור הלבנה  חדושי דרוש
  המופלאים ל"חז ומאמרי

 הירח  מיעוט בענין

  נתן ר " ב  ליפמאן טוב יום' ר
  יום  התוספות  בעל  הלר הלוי
 טוב 

   תשיז  לונדון 

  מאיר בן יוסף  רבי  של דרושיו 
 גארסון 

  גירוש לתולדות  נכבד   מקור
  בממלכה ונפוצותיו  ספרד

 התורכית 

  מיכאל מתוך תדפיס}  תשמב  אביב  תל בניהו  מאיר' פרופ
  י" ע  ל"יו',  ז כרך= 

 ,{א" ת   אוניברסיטת

   תשלז  [? ברק  בני] מאשקלון  וולנר  דוב משה' ר התורה  על כרכים ' ג=   לחפציהם דרושים

  עם, קאלישר הירש  צבי' ר ישראל  ארץ ישוב למען  ציון  דרישת
  אלישר  ר" ד : והערות   מבוא

 קלוזנר 

   תשכד  ירושלים 

   תשלה  ירושלים  אליאך  צבי דוד' ר ומוסר  מחשבה אמונה  דרך

  י"ע ל " ויו , }גבאי   בן מאיר  רבי קבלה  אמונה  דרך
  י" שע  ת"קה ספרים הוצאת
 {ליובאוויטש  חסידי

   תשמח יורק  ניו

  4 תשלג  ירושלים  נשר  יצחק  ר" ב  ציון-בן' ר נדרים  הלכות  ם" הרמב על הנשר   דרך

  של ת"ושו   חידושים תולדות אמת  ותורת  הנשר  ךדר
 אדלר  נתן' ר

  הכהן יהודה  אברהם' ר
 שווארטץ 

   ?-תשל ? ירושלים

  התורה על=   ך"תנ על 'א כרך,  הקודש  דרך
 ראשונים   ונביאים

   תשמ  ירושלים  פיורקא   מרדכי אברהם' ר

,  התפלה לכוונת   והתעוררות התפלה   דרך
=    בקשות תפלות,  חסידות
  לב  לסידור תכולל  הקדמה

 שמח

  מאיר דוב הניך חנוך' ר
 מאלעסק

   תשלא  יורק  ניו

  בצלאל  ר" ב  ליווא יהודה ' ר אבות  מסכת על פירוש חיים  דרך
 (מפראג ל"מהר)

   תשכא  לונדון 

  בצלאל  ר" ב  ליווא יהודה ' ר אבות  מסכת על פירוש חיים  דרך
  הערות ועם(,  מפראג ל"מהר)

  הלוי חיים' ר  י" ע  ומפתחות
 פרדס 

-ביבא תל
 ירושלים 

   תשמ 

  אריה צבי ר"ב נחמן' ר חסידות  חסידים  דרך
 גולדשטיין 

  קלים עש סימני  תשכב  ירושלים 
 ,ובודדים

  על מספיק וביאור, ס" הש על מרדכי  ושמו - ישרה   דרך
 כמוך  מי פיוט

  ד"הי שמעוני יוסף'  ר  הבחור
,  ש" ימ  הנאצים י"ע  שנהרג
 ומאחיו 

   תשכו  רבה 'ג

  שלום ר"ב  מנדל מנחם ירב חסידות  מצותיך  דרך
 מליובאוויטש שניאורסון שכנא

   תשיג  יורק  ניו

  מליובאוויטש מענדל מנחם' ר המצוות  טעמי על=   חסידות מצותיך  דרך
 צדק הצמח בעל

 ,הוספות  עם  תשנא  יורק  ניו

  ההתבוננות  דרכי  כל  בו  כולל תבונות   דרך
  דרכי בנקל   להבין  וההשכלה

 ...התלמוד 

1 תשיא  ירושלים  לוצאטו   חיים משה' ר
2 

  בסוף', עמ 19
'  ר  על - דבר אחרית 

  לוצאטו  חיים משה
 זמורה  ישראל מאת

  מסר, }לוצאטו  חיים משה' ר בתלמוד  כללים תבונות   דרך
  דבר-אחרית והוסיף  לדפוס
 {זמורה ישראל 

-תל-ירושלים
 אביב 

1 תשיא 
2 

 

  בגנות=   ומוסר מחשבה תורה   של דרכה 
  ובמעלת והמותרות  הבזבוז

  בל ודיני , ההסתפקות
 אוכלין  ובזיון תשחית

   תשמא ירושלים  שווארץ  יואל' ר

  4 תשיז  ירושלים  וויינשטיין  אהרן' ר,  קידושין מסכת על=  ס" ש שלישי  חלק=   אהרן דרכי



 ועוד   מילה ברית  ועל

  מסכת על באורים=  ס" ש דוד  דרכי
  בבא' מס ועל, וקידושין  גיטין

 ושבועות   בתרא

-תל - ירושלים וין לו   ברוך ר" ב  דוד מרדכי ' ר
 אביב 

-תשכב
 תשל 

 :כרך   כל 2

  חלק, שמחות  הלכות על החיים  דרכי
,  ואבלות אנינות  דיני,  ראשון 
  הוספתי גם, טעמים  וביאור
  ל"מחז אגדה מאמרי ראשי

 האלה  מעניינים המדברים

   נתן  משה ר" ב  אפרים גרשון' ר
 מארבר 

  דפוס צילום}  תשלד  ירושלים 
  ובו{, תרצז בילגורייא

  ר" האדמו  תשובת
  אמת האמרי בעל
  אנינות בדין מגור 

  דגל בירחון  שנדפס
  פירוש  עם, התורה
'  ר  בהסכמת, והערות 
  ועוד רוטנברג  מרדכי

 ,ה 'בלגי רבני

  ועל, ומחקר  תולדות המשנה  דרכי
  ספרא מכילתא  תוספתא

 וספרי 

  ומתוקן  מעובד, פרנקל' זכרי' ר
 ניסנבוים  יצחק`  ר הרב בידי

  חדשות הוספות  עם  תשיט  אביב  תל
 ,י" מכת 

  בדרשם ל"חז דרכי מבאר השינויים  דרכי
  שונה  המקראות את

 בקרא  מהכתוב

   תשל  ירושלים  וואלדבערג  שמואל' ר

  י " ע  ל"יו, קאנפנטון  יצחק' ר בתלמוד  כללים התלמוד  דרכי
 לנגה   שמשון יצחק ידי  על י" כת 

   תשמא ירושלים 

  ח" או  עניני=  ומנהגים הלכה  ושלום   חיים דרכי
 ד " יו   וקצת

  שפירא אלעזר חיים' ר
  יחיאל'  ר י"ע,   ממונקאטש

 גולד  מיכל

   תשיח  יורק  ניו

  שארף יעקל יעקב  משה' ר ס " הש על יושר   דרכי
 מאושפצין 

  חיים הדברי הסכמת 2 ?-תשל יורק  ניו
  ומשיב השואל מצנז

  צילום, }סופר ש" ור 
  פרמישלא   דפוס

 ,מצוי לא{,  תרלב

   תשיא  תקוה   פתח ניימן  לישרא ' ר ומועדים   התורה על מוסר  דרכי

   תשלג  ברק   בני ניימן   יעקב' ר התורה  על מוסר  דרכי

  מנחם' ר  לזכר=   זכרון ספר מנחם  דרכי
,  מרדר הלוי מרדכי מענדל
 תורני  מאסף

   תשמא ירושלים  

[ =  הארוך] השלם משה דרכי
 כרכים  שני

-תשלט ירושלים  (א" רמ ) איסרלש משה  רבי ב  - א מ " חו על=  הלכה 
 תשמג 

 :כרך   כל 4

,  תורה  חומשי חמשה על נועם  דרכי
  פירושים,  ראשון חלק

  פרשיות על  ומאמרים
,  ליקוטים ובסופו ,  השבוע

 ת "שו  וקונטרס

  אלטר ר"ב שלמה  חיים' ר
 מבייטש  הורוויץ אליעזר 

  2 תשטו  יורק  ניו

-בראשית) במקרא בינה  משה  דרש דרש
,  וביאורים  דרשות(,  שמות

 והארות   הערות

   תשיא  יורק  ניו לייטר  מיכל אליחי  ר" ב  משה' ר

  בראשית ספר=   התורה על משה  דרש
 ושמות 

  מחליש שמואל ר" ב  משה' ר
 מקראקא

   תשמו  נתניה 

  דוד  ר" ב  אברהם רבינו  השנה  לראש  דרשה
  עם, ד " הראב=   מפוסקיר

  לאור  יוצא,  והערות   מבוא
'  ר ידי  על יד  כתב מתוך

 הלוי  שישא אברהם

   תשטו  לונדון 

  מיוחדת הדפסה  תשכז  ירושלים  נחמן   בן  משה רבינו מאת ישראל  לארץ  בעלותו שדרש שנה ה לראש  דרשה
  ן"הרמב כתבי מתוך

  הרב  מהדורת
 'עמ 42, שעוועל

  דרשות  ב" י =   ן"הר דרשות
 ן " להר 

,  גירונדי  ראובן ר " ב  נסים  רבינו ומוסר  מחשבה, דרוש
  י"כת ומתוך   הוספות עם ל " יו 

'  ר י"ע  ומבוא הערות ועם
 לדמן פ.  ל  ה'ארי

   תשלד  ירושלים 

  מגדולי=  קוריאל-די ישראל' ר ל "וחז  התורה על דרוש ומאמרים   דרשות
  קארו  יוסף  רבי של בדורו צפת

  מתוך לראשונה  ל " יו   תשנב  ירושלים 
  שאול י"ע, יד -כתבי



  תולדותיו   ועם,  רגב יוסף  הבית = 
 הו 'בני' פרופ  י" ע

  יונה רבינו   ופירושי  דרשות
 גירונדי 

  שמואל' ר י " ע , י"כתמ ל " יו  התורה  על
 ירושלמי =   קרויזר

   תשמ  ירושלים 

  עם,  שועיב אבן יהושע' ר התורה  על=   דרוש התורה  על דרשות
  שרגא' פרופ  י"ע רחב  מבוא

 אברמסון 

  ירושלים
 {שלג קראקא}

  4 תשכט 

  אצל והנהגות  דינים=   הלכה  והנחומים  האבלות
;  אנינות; קריעה; הנפטר
;  שלשים; שבעה ; אבלות

  ויום  קדיש; שונהרא שנה
  הקשורות הבעיות על  השנה

 בהן 

   תשיז  אביב  תל ישר   ברוך' ר

  הוספות  וקצת  הקדמה  כולל האגור 
 הערוך  ספר על

-אבן יעקב  ר"ב שמואל' ר
  מראה  עם ל"ויו , אמע'ג

  י" ע  והגהות והערות   מקומות
 באבער  שלמה ממני

  דפוס צילום}  -תשל ירושלים 
 ,{תרמח  ברסלויא

  החזון ספר עם , הלכה  השלם  האגור 
 השלם 

  יהודה  ר" ב  ברוך  יעקב' ר
  הערות מבוא ועם, לנדא

 הרשלר  משה' ר  ידי על  וציונים

   תשכ  ירושלים 

  פרץ יצחק  ר"ב מנדל  מנחם' ר והאמונה  התורה לאור הירח  על האדם
 כשר 

   ?-תשל ירושלים 

  טייטלבוים  משה' ר  ר" האדמו 
"  משה ישמח" בעל  מאוהעל 

 ("החסידות מגדולי"  מתוך )

  מגדולי אחד  של תולדותיו 
  חוזה " ה  ותלמיד  החסידות

 והונגריה   בגליציה" מלובלין 

1 תשיד  ירושלים  ברומברג  יצחק  אברהם' ר
2 

 

  רק, }סב - א חוברות , האהל
 {מהם חלק

  חידושי=  תורני  עת-כתב
  יד מכתבי=   והלכה  תורה

 ישראל   ומגדולי

  שמעון  אהל ישיבת הנהלת   י" ע
 מערלוי 

  - תשטו ירושלים 
 תשמג 

 :כרך/שנה כל 

  מוקדש קובץ=  עת-כתב ח -א גליון=   א שנה =   האחוד
  עניני  וכל, וחינוך, לתורה 

 החרדית  היהדות 

,  התורה גדולי בהשתתפות
  וסופרי, הישיבות  ובני,  ם" רמי 

  י"ע  ל" יו .  החרדית היהדות 
 ישראל  בארץ הישיבות  אחוד

  כל, יותר   יצא לא  תשיד  ירושלים 
 :גליון

  ספר=   והדעות האמונות 
 ובדעות  באמונות הנבחר

  יוסף ר"ב סעדיה  רבינו ישראל   ומחשבת  פילוסופיה
  קאפח יוסף'  ר(; ג" רס ) אלפיומי

 הערותיו  ועם,  מתרגם= 

  הקדשת  ועם}  תשל  ירושלים 
  המתרגם/העורך

45}, 

  יהודה' ר  - ההר מן . ש' ר הלכה  ה 'ומצוותי  הארץ
 איזנברג 

   תשלו  ירושלים 

  2 תשכט  יורק  ניו הרדט  פישל  ירוחם' ר ב  לקח =   קידושין מסכת על ירוחם   הארת

  ד" אב  יצחק  ר" ב  אברהם רבינו חלקים ' ג, הלכה  אשכול  נחל'  פי  עם, האשכול
  צבי' מר הפירוש,  מנרבונא

 אויערבך  בנימין 

  4 תשכב  יורק  ניו

  י"ע , ישראל גדולי בהשתתפות תורני  עת-כתב הבאר 
  באר ישיבת  אולפנא בית 

 ון יעקבז  משה' ר: העורך, יעקב

  בני -ירושלים
 ?ברק

-תשיב
 תשטו 

 :גליון כל 

  היכל=   היכלו  ובני  ט" הבעש
 טוב  שם הבעל

  ופעלו  חייו ודרך  תולדות
 ולדורות  לדורו

   תשכא  אביב  תל לנדוי  בצלאל' ר

  זכרון  רישומי ,  לתולדותיו מטשעבין  הגאון
  בתוספת,  ופעלו חייו לדרך

 תורה ' וחי קודש אגרות

  עם, }תמונות עם  ז תשכ ירושלים  לנדוי  בצלאל' ר
  המחבר הקדשת

50}, 

  הראשון  הרב של  חייו מסכת שנשכח  הגאון
'  ר, בירושלים הונגריה ליהודי
 ניימאן  אנשיל אשר

  וערכו   אספו, ניימאן צבי דוד' ר
  מ" ורמ ,  יודלוב  יצחק' ר:  לדפוס
 גרליץ 

 וצילומים   תמונות עם  תשמב  ירושלים 

  וטילק  עם=   פסח של הגדה ד " חב  מנהגי עם - הגדה
 חסידות , וטעמים מנהגים

  שניאורסון מנדל מנחם רבי
 מליובאוויטש 

{,  2450: יערי}  תשטו  יורק  ניו
  עם ה'שני הוצאה

 ,הוספות

  שניאורסון מנדל מנחם רבי פסח  של הגדה ד " חב  מנהגי עם - הגדה
 מליובאוויטש 

   תשכג  יורק  ניו

 ,{4375: ביודלו}  תשיד  ירושלים   פסח  של הגדה פירושים  ו " ט  עם=   הגדה

  פירוש  עם=   פסח של הגדה פסח  של הגדה
  מספריו  ליקוט,  השר נחלת

 ומאמריו 

  ליקט, הירש רפאל שמשון ' ר
  שמשון ר"ב מרדכי ' ר:  ותרגם
 ברויאר 

-ירושלים
 רחובות 

  קלים עש סימני  תשכא 
 ,ובודדים

   תשכד  ירושלים  רוטר   חיים יעקב'  ר: עורך  עם=   פסח של הגדה פסח  של הגדה



  חסידיים וסיפורים  תמונות
 ותלמידיו   ט" מהבעש

  ביאור עם=   פסח של הגדה
 חן  מנחת

  ביאורים עם פסח של הגדה
 והלכות 

   תשלט  יורק  ניו אהלבוים אייזיק נח' ר

  פירוש  עם=   פסח של הגדה
 הקודש  אופני ארבעה

  נחום מנחם רבי מזקני פסח  של הגדה
  רבי ומבנו , מטשערנאביל

  ומבנו , משטערנאביל מרדכי
,  מטריסק המגיד אברהם רבי

  מרדכי רבי דודי ומבנו
  יהושע'  ר י " ע , מקאזמיר

 מפאקשיווניצא  זאבערמאן

  יאווארזנא צילום}  תשכא  ירושלים 
 ,{'ץ'"ח'ר'ת

  קונטרס עם=   פסח של הגדה
 עילאי  דבי   אריה

  של  הגדה, פסח  הלכות על
  דברי"   מספר ת"וד,  פסח

  יחזקאל'  לר"  שרגא  יחזקאל
  הלברשטאם ליפשיץ שרגא

  ת"ושו, מסטראפקוב
,  שינאווא, מצאנז מהגאונים

,  גור, סטראפקוב 
,  טשעכינאווי , סאכאטשוב

  להודיע )  ועוד איש חזון בעל
(,  המכונה מצות איסור 

 ודרוש , ודינים  חסידות

'  ר  - ליפשיץ ליבוש אריה' ר
  הלברשטאם  שרגא יחזקאל

 מסטראפקוב 

1 תשטז ירושלים 
2 

  עם {, 2459: יערי}
 ,ציורים

  לוי  מבית חפס של הגדה
 הוספות   קובץ -[ בריסק]

  שושלת =   פסח של הגדה
 בריסק 

  מנחם  ר" ב  שמעון משה' ר
 (עורך) גרליץ  מענדיל

   תשמט  ירושלים 

  חילופי עם, פסח של הגדה שלמה  הגדה
  וציונים  הערות  גירסאות

  על מבוא עם פירושים וילקוט 
  והשתלשלותו  ההגדה נוסח

  שונים עניינים ובירור
 ח פס לליל  הנוגעים

'  ר  - כשר מנדל  מנחם' ר
-[צז' ]עמ,   אשכנזי שמואל

  ההגדה נוסח( א. נספחות: קצו
:  מתוך. גאון סעדיה  רב של

  ירושלים,  גאון  סעדיה רב  סדור
  של ההגדה  נוסח(  ב. א" תש

:  מתוך . מימון  בן  משה  רבינו
  ההגדה פירוש( ג. תורה  משנה

  פירוש( ד. גיקטיליה  יוסף'  לר
 דיליאון  משה ' לר  ההגדה

{,  2452: יערי}  תשטו  שלים ירו
=   תשכז ומהדורת}

  תיקונים עם
 ,{והוספות

  עם פסח  של הגדה סדר שלמה  הגדה
  הערות, נוסחאות חילופי
  פירושים  וילקוט וציונים
  נוסח  על מבוא  בצרוף

  ובירור  והשתלשלותו  ההגדה
-לליל  הנוגעים שונים עניינים

 פסח

,  כשר  מנדל מנחם' ר מאת
 אשכנזי  שמואל' ר ובעריכת

   תשכא  ירושלים 

  מאות  שלש מתוך 4 תשכא  ירושלים  שמו  נודע  לא  ספרדי חכם קושטא  דפוס  צילום, ס" ש התלמוד  הגדות
 ,טפסים

  ספרי מגליוני ) ס" הש  כל על סופר  חתם  הגהות
  ראו  שלא( בהם שלמד ' הגמ
 מעולם  הדפוס אור

  עם  י" מכת  ל"יו,  סופר משה' ר
  אברהם' ר י"ע מ " ומ  הערות

  שלא ובה תש  ובסופו, סופר 
  העתיקה) מעולם עוד   נדפסה

  גרינוואלד יוסף '  ר ק" מכי 
 מפאפא 

   תשיט  יורק  ניו

  ישראל במחשבת הגות
 המקורית 

   תשמג  ירושלים  ביק  אברהם' ר ומוסר  מחשבה

'  ג=  התורה בפרשיות  הגות
 כרכים 

 :הסט  כל  תשלח  ברק   בני רזמיבש /   נחשוני יהודה ' ר התורה  על

  מאמרי ,דרשות  אסופת  והלכה  הגות
 ומחקר  הלכה 

  ותולדות,   נובל  צבי נחמיה' ר
  ישעיהו ר"ד  י" ע  המחבר
 {וולפסברג}  אביעד

   תשל  ירושלים 

  הרבנות נגד=   ת"שו קובץ אביב  מתל הגט
  פ"ע  גט שסדרו, אביב  בתל 
 ל " מחו  שבא שליחות  כתב

   תשכג  ירושלים  הורוויץ   הלוי מרדכי אברהם' ר

   תשכב  ? אביב תל רוזנבוים  אשר' ר וליקוטים ומוסר   התורה על אשר  הגיגי

,  הנשיא חייא בר אברהם רבינו המוסר  ספר  או הנפש   הגיון
  ומחברו  הספר על מכתב ועם

 ,(תרכ  לייפציג)  תשכז  ירושלים 



  ליב   יהודה  שלמה' ר מאת
 ראפפורט  הכהן 

,  הנשיא חייא בר אברהם רבינו המוסר  ספר  או העצובה   הנפש  הגיון
 ויגודר . ג: ההדיר

   תשלב  ם ירושלי

  בראשית ספר=   התורה על כרכים ' ה=   תורה  של הגיונה
 דברים  -

 :יחד  הסט  כל  תשכז  אביב  תל פירר  ציון-בן' ר

,  ורעיונות  מחשבות =   דרוש כרכים '  ב, עמי אל הגיונות
  בענינים והשקפות  סקירות

,  עולם של  ברומו העומדים
 התורה   ועל

   תשמב  ה 'בתי מזכרת  עמיאל  אביגדור משה' ר

  ביסודות לב  והגות  מחקרים א  חלק, עזיאל גיוניה
 ישראל   תורת  של האמונה 

   תשיג  ירושלים  עוזיאל  חי מאיר ציון-בן' ר

  לשבת  ומאמרים  דרוש צבי  הגיוני
  וחול,  פרשיות  וארבע  הגדול
  ועוד,  אדר` וז פסח  המועד
 זמנים  לשאר

  יהודה  שמעון ר"ב הירש  צבי' ר
 פרבר  ליב 

  ישלח שנת}  תשיב  לונדון 
 ,{'י'ב'ש'ת

  משלי והם=    משלי על קדם  הגיוני
,  ישראל  מלך דוד בן שלמה
 ומושכלם   הגיונם

  בארי הלוי   ישראל'  ר  י" ע
 {קולודנר}

   תשטו  ירושלים 

'  ר  שקוביצקי מרדכי' ר  בעריכת תורני  עת-כתב אליהו  הד
  כתריאל'  ור  גורביץ אברהם

'  ר תלמידי י"וע, קפלין דוד
 דסלר  הו'אלי

-תשכב לונדון 
 תשכט 

 :גליון כל 

  לתורה קובץ=  עת-כתב הדביר 
  של לזכרו ישראל  ולחכמת
  אביגדור יצחק'  ר הקדוש

 ל " ז  אורנשטיין

  ליב   יהודה  מרדכי' ר: העורכים
  יקר-בר נתן  דב, ש" זק

  ומאמרים  הערות  שהוסיפו]
 [משלהם

   תשיא  ירושלים 

  ס" הש על הדרנים איתמר  הדר
 וסוגיותיהם 

   תשלב  ים ירושל  רבינוביץ   אליעזר נחום ' ר

,  לרנר  מרדכי ר"ב מאיר' ר והלכה  ת"שו הכרמל  הדר
  ד" י ' ר  י" ע  תולדותיו  עם ל"ויו

 פעלד 

  4 תשלא  לונדון 

,  נד  - א חוברות,  הדרום
 {הכל לא מסתם}

  ובו,  מדעי תורני  עת-כתב
 ישראל  מגדולי  תורה  חידושי

  הסתדרות י"ע  לאור יצא
'  ר:  העורך,  באמריקה הרבנים

'  ר אחריוו, שעוועל דוב  חיים
 שווארץ  דוב' גדלי

-תשיז יורק  ניו
 תשמה 

 : גליון כל 

   תשלד  יורק  ניו קוטלר  אהרן' ר ך " תנ  ך " התנ  בהוראת הנכונה הדרך 

,  לימודו וחזרת   שינון על עלך  הדרן
  מגדולי  ואגרות  וכתבים
  תורה  תלמוד מענין הדורות

 לימודה   וסדר

   תשנד  ירושלים  מרגולין  יהודה  הדר ' ר

  רוזנבוים אברהם ר" ב  אשר' ר ע " ושו   ס" הש על דרניםה אשר  הדרני
 אביב  תל-מביאליסטוק

   תשכו  אביב  תל

,  בראשית ספר=   התורה על והעיון   הדרש
 ויקרא 

-תשיד יורק  ניו מרישא  לווין אהרן' ר
 תשכו 

 :כרך   כל 

  - במדבר ספר=   התורה על ה , ד  חלק - והעיון  הדרש
 דברים

 :כרך   כל  תשמ  ירושלים  מרישא  לווין אהרן' ר

-תשיב יורק  ניו בערגמאן  דוב  ישכר  ר"ד' ר והמועדים  התורה על דרשות והרעיון   הדרש
1951 

  

  בבא  מסכת=   ס" הש על אליהו  הדרת
 מציעא 

  אברהם ר"ב הו 'אלי חיים' ר
 שטרנברג 

   תשכג  חיפה 

  מענה בעל} צאהלין אליהו ' ר דרוש  אליהו  הדרת
 {אליהו

  הנודע הסכמת  תשנ  יורק  ניו
  וולף'  ור  ביהודה

,  ועוד  בוסקוביץ
 ,מחדש מודפס

-תשל אביב  תל טכורש  פישל  כתריאל' ר ס " הש על הדרנים כרכים '  ב=   אפרים הדרת
 תשלד 

 :כרך   כל 4

=   הזקן וגידול  גילוח בענין זקן  פנים הדרת
 ההלכה  לאור

   תשלח  יורק  ניו ווינער  משה' ר

  בספריה אין  תשטז יורק  ניו מושקין  ראובן אלעזר ' ר דרוש  והחיים   הדת
,  בירושלים  הלאומית

 ,{התקליטור פ" ע}



  בן יונתן  ותרגום מקרא ההפטריות 
  הדקדוק חלק עם, עוזיאל
 ץ "למהרי

  סלימאן  בן יחיא' ר  פירוש עם
  זכריה' ר:  המכונה, אלטביב
  יצחק: י " ע  והוגה  תוכן,  הרופא
 נחום   לוי  ויהודה דמתי

   תשכה  ירושלים 

  ראשית  ביאור עם , ההשלמה
 ההשלמה 

  ברכות' מס על=  ס" ש
 מגילה   תענית

  יהודה  משה ר"ב משולם  רבינו
  וביאור  הגהות עם,  מבדריש

 חפוטא אברהם' מר

  2 תשכא  אביב  תל

  ראשית  ביאור עם , ההשלמה
 ההשלמה 

  יהודה  משה ר"ב משולם  רבינו חולין  מסכת על=  ס" ש
  וביאור  הגהות עם,  מבדריש

 חפוטא אברהם' מר

  2 תשלא  אביב  תל

  בשיטות וביאורים בירורים טאזו  הוצאה
  במלאכת ל"ז הראשונים

 בשבת  הוצאה

  2 תשלז  [? ברק  בני] הכהן  אליעזר' ר

   תשמד  ירושלים  גינזבורג  יצחק' ר חסידות =   ד"חב ספריית המספרים  הוראת

  שני=   לדור מדור החסידות
 כרכים 

  עם, זמננו ועד  ט" מהבעש =
  י" מכת  ותצלומים  תמונות

 חסידות  וספרי

  4 תשנה  ירושלים  אלפסי  יצחק  ר" ד  מאת

  אזמיר דפוס צילום} 2 -תשמ ירושלים  פאלאגי  חיים' ר ממונות   דיני=   הלכה  חיים  החפץ
 ,{תרמ

  איסור  מבאר=  הלכה  ההלכה   לאור החשמל
  חשמל  בהדלקת הבערה
  הלכות וכמה ,  בשבת

 בחשמל  הקשורות

  2 תשיד  ירושלים  יודלביץ   אהרן שמואל' ר

  חייו, סופר משה  רבי סופר  ם" החת
  על מפתח ועם, ויצירתו

 סופר  חתם ת"שו

   תשכ  ירושלים  ץ " כ  אליעזר  ר"ד' ר

  מאיר  יחיאל' ר  ר" האדמו  על מגוסטינין  הטוב היהודי 
 ליפשיץ 

1 תשטז ירושלים  ברומברג . י.א' ר
6 

  מתוך', עמ 127
  מגדולי הסדרה

 החסידות 

  שם הבעל=   ט" הבעש  היכל
 טוב 

  למשנת מאסף=  עת-כתב
  ה'תולדותי  ,החסידות

 ה ' וגנוזותי

   ?-תשמ ירושלים  

,  שבת על=  תורני  עת-כתב התלמוד  היכל
 ועוד   נדה

  לתורה   גבוה מדרש בית  י" ע
 התלמוד  היכל

-תשלב אביב  תל
 תשלח 

 :גליון כל 

=    תשובה דברי  מכלל התשובה  היכל
 מלוקט 

   תשכא  ברק   בני אברמוביץ  יצחק חיים' ר

=    העזר אבן על=  ת"שו יצחק  היכל
 חיים  אורח  על , ב-א לקח

-תשכ ירושלים  הרצוג  הלוי   אייזיק יצחק' ר
-תשכז
 תשלב 

 :כרך   כל 2

  גיטין' הל ועל, ם" הרמב על צמח  היכל
 ת " ושו   גיטין ושמות

  2 תשלד  ירושלים  האפענברג  צמח' ר

,  המילים אוצר=   י" רש  על ב  - א כרך=   י " רש  היכל
  ומלון  י"רש של  הלשון

 הפרושים 

  יצחק  י" ע  ומוגה  מבואר, ערוך
 אבינרי 

-תשמ ירושלים 
 תשמה 

 :יחד  שניהם 

  ועם  י" כת  פ"ע, ברכות מסכת המפורש  הירושלמי
  הראשונים פ"ע  חדש פירוש

 ומקורות 

  2 תשכא  ירושלים  גורן   שלמה' ר

'  חו' א שנה, תורני  עת-כתב הכוכב 
 א ' חו ב,  ה-ד ג ב א

,  שטענהאלל יצחק' ר: העורך
 ישראל  גדולי בהשתתפות

-בתשי יורק  ניו
 תשיג 

  מהם  חסר אולי 
 : יחד  הכל, משהו

  - תשטו אביב  תל פרנקל . א. ק' ר: העורך תורני  עת-כתב הכרם 
 תשטז

  כל {,  גליונות כמה} 
 :גליון

 ,גדול חיבור  תשכא  ירושלים  מעקעלנבורג  צבי יעקב' ר התורה  על חלקים  שני=   והקבלה הכתב 

  בחורים  רתתפא   אגודת י" ע תורני  עת-כתב {קבצים ילקוט , }הלבנון
  אברהם' ר: עורך ,  בגארליץ 
  י " ר  בשם ובו,  עהרנברג

 ועוד   אריק מ" ר  מאוסטרווצא

  פיעטרקוב)
 אשדוד ( תרפח

  שערי: יחד  כרוך 4 תשנו 
,  משה זכרון, חכמה

  שערי, תורה  כתר 
,  תורה  קול, ציון

,  התלמידים פלפול
  הכל, טובות   בשורות

 :יחד

  שנה =   כף  שין תו=    הליכות
 בשנה 

  מאיר   י" י  לדפוס והובאו   הותקנו עיון  ודברי  מנהגות, דינים
 חובב 

1 תשכ  ירושלים 
2 

 ,תמונות עם

   תשל  ירושלים  אלגאזי  שלמה' ר התלמוד   כללי אלי  הליכות



  במנהגים ומקורות  עיונים והלכות   הליכות
  יהודי של חיים ובאורחות

  מלוקט, והמזרח  ספרד
 ועוד  מפוסקים 

   תשמט  ירושלים  חזן  אפרים ר " ד

   תשכא  אביב  תל ברנשטיין  אריה חיים' ר המוסר  במחשבת  עיונים יים ח  הליכות

   תשכו  אביב  תל ברנשטיין  אריה חיים' ר המוסר  במחשבת  עיונים חיים  הליכות

-תשמ ירושלים  הרשלר  משה' ר רפואה  בענייני הלכה קובץ ה  - א כרכים - ורפואה הלכה 
 תשמה 

 :יחד  הכל 

  ם" ורמב  ס" ש עלו סוגיות  ג  - ב - א כרך=    רבה הלכה 
 וליקוטים  ע" ושו 

-תשכה ירושלים  קראך  ליב  יעקב' ר
 תשכז 

 :כרך   כל 2

'  פרופ  י"ע והערות  מבוא עם הלכה  הגניזה  מן ישראל  ארץ הלכות 
  לדפוס  התקין,  מרגליות מרדכי

 שמע-תא  ישראל ר " ד

   תשלד  ירושלים 

  משנה ת" שו  - גדולות  הלכות 
 הלכות 

  ועל ,  כתובות מסכת על
  נזיר דריםנ(  הלכות) מסכת

  סולת קמח פירושי  עם= 
  ופירוש, דבריו  בקיצור לפרש
,  בארוכה=   הלכות משנה
 ת "ושו, בדבריו לפלפל

 ,מים כתמי עם 2 תשלח  יורק  ניו קליין  הקטן מנשה' ר

  י"עפ ל"ויו,   גאון  יהודאי רב הלכה  ראשון  חלק=  גדולות  הלכות 
'  ר  י" ע  והערות  מבוא עם  י" כת 

 הילדסהיימר  עזריאל 

   תשלב  ם ירושלי

  חלק=   ומנהגיו  א" הגר  הלכות 
 'א

   תשלד  ירושלים  שטרנבוך  משה' ר ומנהג  הלכה 

  יצחק רבינו=   ף " הרי הלכות 
 כרכים ' ד=   אלפסי 

,  עור בחצי כרוך 4 תשלג  ירושלים  אלפסי  יצחק  רבינו הלכה 
  של  פאקסימליא

=    ראשון הדפוס
  קושטא מהדורת

  נייר על נדפס, רסט
  מהדורה , יפה  צהוב

  290 של תממוספר
  כרכים, עותקים

 ,עבים

,  ישראל  מועדי, ומנהג הלכה  והליכות  הלכות 
 לפסח לקט =   שונים נושאים

  מהדורת או}  תשכו  ירושלים  ג " רלב   ירמיהו' ר
 ,{ח" תשכ

  בסוגיות ועיונים  שיעורים והליכות  הלכות 
 בהלכה  שונות

   תשנ  ירושלים  לאם  נחום ר"ד' ר

   תשכ  ירושלים  וורטהיים   אהרן ר"ד' ר חסידות  פ"ע כותוהל מנהגים בחסידות  והליכות הלכות 

   תשלד  ירושלים  אדלר  משה  ר" ב  בנימין' ר ומנהג  הלכה  מצוה -בר והליכות הלכות 

  שלום רבינו ומנהגי הלכות 
 מנוישטט 

  ערוך  שלחן, ומנהג הלכה 
 ומפרשיו 

   תשלז  ירושלים  מנוישטט  יצחק ר"ב  שלום רבי

  דינים ובירורי הלכות  מחקרי כרכים '  ג=   מדינה הלכות 
,  בזמנינו השיפוט סמכות: על

  הנהגת,  המלחמה חוקי
 'וכו  שלטון

-תשיב ירושלים  וולדינברג   יהודה  אליעזר' ר
 תשטו 

  הקדשת  ועם} 
  כל{, 50 המחבר

 :כרך

  פ"ע לאור   יוצא, גאון  יהודאי רב והערות   מבוא עם,  הלכה  פסוקות  הלכות 
'  ר י"ע  בעולם יחיד  י" כת 

 ששון  סלימאן

-תשיא לים ירוש
1950 

  מקיצי"  חברת י" ע 4
 ,"נרדמים

  י" ע  מבוא עם,  גאון  יהודאי רב הלכה  פסוקות  הלכות 
  וצילום,  אברמסון שרגא' פרופ

  שיצא נרדמים מקיצי  מהדורת
'  ר י"ע  והערות מבוא עם לאור

 ששון  סלימאן

  200 בת מהדורה 4 תשלא  ירושלים 
,   עותקים

  של  פאקסמיליא
  המקורי יד  הכתב 

  עולםב והיחידי
,  ששון שבאוסף

 ,{עבה חיבור}

  יהודאי רב לתלמידי המיוחסות  הלכה  ראו  הלכות או פסוקות  הלכות 
  ליב' ארי' ר  בעריכת, גאון 

 ה " ושזח  שלאסברג

  ווירסייליס}
 ירושלים { תרמו

   תשכז 

  עם גיאת אבן יצחק  לרבינו הלכה  פסחים  הלכות 
  בער  דוב'  מר הלכה  דבר  באור

 צאמבער 

   תשלא  ירושלים 

 :יחד  שניהם 4 תשכט  ירושלים   ובהשוואה, אלפסי יצחק  רבינו  הלכות, ברכות מסכתות על כרכים '  ב=   אלפס רב כות הל



,  נזיקין,  נשים,  מועד, קטנות
  דפוס י"עפ  ל"מו ,  חולין

 ט "רס קושטא

 ש " זק ניסן' ר:  י"לכת

  ציץ  ת" שו  פ"ע =  הלכה  ורפואה  רופאים הלכות 
 וולדינברג   י" להגרא  אליעזר 

  אברהם ר"ד  :וערך  ליקט
 שטיינברג 

   תשלח  ירושלים 

  ברוך  ר"ב זלמן  שניאור רבי הלכה  תורה  תלמוד הלכות 
 מלאדי 

   תשכה  יורק  ניו

  שלחן של  חלקים' ד על  ת"שו הלל  הליכות =  אומר הלל 
 ערוך 

  והביא  ליקט,  פוסק  הלל' ר
  עם, פוסק  אשר' ר  בנו לדפוס

  הלוי לוי'  ר מאת  הקדמה
 גרוסמן 

   תשטז אביב  תל

  ספר על  ביאור=   חסידות 'א חלק=   והלבוב חהלק
 התניא 

   תשכח  ד "חב כפר  יודאסין  סענדר אלכסנדר ' ר

  - חוברות חמשה - הלקט
 בודדים  רק וכעת , שלם

-תשכא רבה 'ג עורך  - סעדון בוגיד ' ר תורני  רבני  ירחון=  עת-כתב
 תשכב 

  כסלו  - א" תשכ סיון 
 ,ב"תשכ

,  ועוד ע " שו חלקי' בד=  ת"שו 'א כרך =    המאור
,  המאור של היובל ספר

  חוברות 100 על ומפתח
 "המאור" 

  4 תשכז  יורק  ניו העורך =   אמסעל מאיר' ר

,  ב - א כרך =    שבתורה המאור
 כ " ה  מתוך

  - תשטז יורק  ניו לעסין   הכהן משה  יעקב' ר ס " הש על=   ומוסר מחשבה
 תשכ 

 :כרך   כל 

  ועיונים  באורים שיחות 'ד חלק, שבתורה המאור
  לעניני  הנוגעים ל"חז בדברי

,  ארץ ודרך  יראה תורה-דעת
 ס" הש  סדר פי  על ערוכים

   תשכו  ירושלים  לעסין   הכהן משה  יעקב' ר

  מדיוקנם ותיאורים אור-קוי הגדולים  המאורות 
,  המוסר  תנועת יוצרי של

 ופעולותיהם   חייהם

   תשיג  יורק  ניו זייטשיק  אפרים חיים' ר

  וקנםמדי  ותיאורים אור-קוי הגדולים  המאורות 
,  המוסר  תנועת יוצרי של

  ופעולותיהם  חייהם
 ולתולדותיהם 

   תשכט  ירושלים  זייטשיק  אפרים חיים' ר

  מעת=   המאיר אור/   המאיר
 לעת 

  בית ישיבת תלמידי  י"ע ל " יו  תורני  עת-כתב
 ברק  בני  מאיר

-תשכב ברק   בני
 תשכו 

 :גליון  כל,  ד-א' חוב 

  מחודשות הלכות=   הלכה  כהלכה  המדרש
  למקום  םהאד בתורת 
 ועוד   ולחבירו

  ר"ב  בארי הלוי ישראל' ר
 הלוי  זאב שמואל

-נס{ אביב תל}
 ציונה 

   תשכ 

 ,דוקטורט עבודת  תשנא  גן   רמת רפלד   מאיר  שלמה  של והים  ל"המהרש

  המקרא במוסר מחקרים והחיים   המוסר
 ועוד  ל"וחז

   תשלט  ירושלים  ריינס  זאב חיים' ר

  זהב זר' פי  עם, המכריע
 יהודה  ומנחת

'  מר' הפי,  מטראני' ישעי  רבינו ועוד ,  דינים  פסקי=   הלכה 
 ליפשיץ  שמואל נח

  2 תשכב  יורק  ניו

  על=   ף" הרי  על פירוש המכתם 
  מועד, ביצה , סוכה מסכתות

  י"בכ  שהוא כפי,  ופסחים קטן
  ממחזור והוספתי  המכתם

  את  יד כתב  אויניון
  אשר והפיוטים ההושענות 

 ל " הנ  הפירוש  מוסב עליהם 

,  מנרבונה לוי  ר" ב  דדו   רבינו
  מאיר לרבינו  הושענות ופירוש
  לאור  יוצא, מנרבונה המעילי
  שני י" עפ  הראשונה  בפעם

  מקומות  מראה עם, י" כת 
  אברהם' ר  ידי  על והערות 

 סופר 

   תשיט  יורק  ניו

=   למקרא הגדולה  המסורה
 פריז  יד כתב ,  ואכלה  אכלה

  פקסימילית רהמהדו   תשלח  ירושלים  לוינגר  שמואל דוד ' פרופ התורה  על
  י" כת  פ"ע, מצומצמת

 ,פריז

  ל"ויו , ם " הרמב בן אברהם רבי ישראל   ומחשבת  מוסר 'ה לעובדי  המספיק
 ששון  דוד סלימאן' ר  י" ע

   תשכה  ירושלים 

,  מדעי תורני  עת-כתב נג  - ג  כרכים=  המעין
  ומחקר הלכה מאמרי

  הרבה ובו, ישראל   ותולדות
  ישראל  וגדולי  יהדות על

 באשכנז 

  של ברייער יצחק  דמוס  י" ע
 י " אגו  פועלי 

  - אביב תל
 ירושלים 

-תשיג
 תשעג 

  על, }כרוכים חלקם 
{,  הנחה ינתן כמות

 :גליון   כל

  לשם  השלמה=   תולדות לשלמה   המעלות
,  א" להחיד  הגדולים

 וביבליוגרפיא 

  נא  דפוס צילום}  תשכח  ישראל  חזן  שלמה' ר
 {אמון



  ומעשרות תרומות הלכות כל והתרומה  המעשר
  מיוסד, הזה בזמן תהנוהגו 

  טור  ם" הרמב הכרעת פי על
  סימן דעה  יורה  ערוך ושלחן

  רצוף, פוסקים  ושאר  א" של
  המעשר הודיית קונטרס לזה

  תרומות הפרשת ונוסחת
 ומעשרות 

   תשיח  ירושלים  גרוסברג  זונדל חנוך' ר

,  הירש רפאל  ר"ב שמשון ' ר ומנהג  הלכה  כסמלים   המצוות
 וולף  אביעזרי' ר: תרגם

   תשמד  ם ירושלי

-תשנד יורק  ניו התורה  באר  מכון תורני  עת-כתב ג  - א  גליון=   המקבץ
 תשנה 

 :יחד  הכל 

   תשלב  ירושלים  קאפח  יוסף' ר ם " הרמב על ם " ברמב  המקרא

  נוסח:  על מחקרים קובץ והמסורה  המקרא
,  בלוחות הדברות  עשרת

  התורה  סדרי מנין, המגילות
 'וכו

  מהדורת או}  תשכד  ירושלים  מרגליות  ראובן' ר
 ,{ט" תשמ

   תשיט  ירושלים  שכטר  אלימלך ר"ד' ר {ס" ש, }ה 'נוסחאותי השוואת ובירושלמי  בבבלי המשנה

  ופלוגתא הראשונה  המשנה
 דתנאי 

  מחקר ובו,  בקורתית חקירה
 אבות  מסכת על

,  הופמאן צבי דוד ר"ד' ר
  שמואל' ר: לעברית   ומתרגם
 גרינברג 

  ברלין  דפוס צילום}  תשל  ירושלים 
 ,{דתרע

  תורה  מתיבתא תלמידי  י" ע תורני  ירחון=  עת-כתב המתיבתא 
 ודעת 

-תשלח יורק  ניו
 תשנא 

 : גליון כל 

  ניו  ועד  ממונקאטש זכרונות גאלתי  הן
  ביאת מענין וסימנים, יורק

  רוזנברג שמואל' לר המשיח
 מאונסדורף 

-תשלג יורק  ניו דייטש שמעון' ר
1972 

 ,תמונות עם 

,  ונאומים צאותהר, דרשות והמאמר   הנאום
,  השבוע  פרשיות  על דיוקים

 נבחרים   מאמרים

  דוגמא  קונטרס}  תשיט  אביב  תל זילברשטיין  צבי דוד' ר
  הנאום' מהספר

  העומד ` והמאמר
  ה" בע  להופיע
 ,{בקרוב

,  ונאומים הרצאות, דרשות והמאמר   הנאום
,  השבוע  פרשיות  על דיוקים

 נבחרים   מאמרים

   כ תש אביב  תל זילברשטיין  צבי דוד' ר

  מתוך הראשונה  בפעם ל " יו  ל " מהרש  הנהגת
 והערות   הקדמה עם  יד  כתב

  י"ע  ל" יו ,  לוריא  שלמה רבי
 רפאל  יצחק

1 תשכא  ירושלים 
2 

 

,   ודרושיו  פסקיו לאור ומשנתו   ביהודה הנודע
:  קיב-צט עמוד: הערות}

  של הפנקס. א: נספחים
.  ביאמפאלא  קדישא החברה

  של המקורית האגרת. ב
  פולמוסב  ביהודה הנודע

'  ר על והגנתו  הקמיעות
 {אייבשיץ יהונתן

   תשכ  ירושלים  גלמן   ליב אריה' ר

  בצירוף,  ודרושיו  פסקיו לאור ומשנתו   ביהודה הנודע
  לחגים  ח" הצל דרושי

,   תולדותיו עם, ומועדים
  של הפנקס. א: נספחים
.  ביאמפאלא  קדישא החברה

  של המקורית האגרת. ב
  בפולמוס ביהודה הנודע

'  ר על הגנתוו  הקמיעות
 אייבשיץ  יהונתן

  תל -ירושלים גלמן   ליב אריה' ר
 אביב 

,  שלישית מהדורה  תשל 
,  24, }הוספות  עם
 ,{עמוד א" תצ

  באזל: דפוס צילום}  תשכט  ירושלים  ליאון   די טוב שם ר" ב  משה' ר קבלה  החכמה  הנפש
 ,{שסח

,  פסח  ליל  לסדר  בו כל ב-א כרכים =  הערוך הסדר
  אוצר, ואגדה בהלכה

 ורמזים  טעמים שיםפירו

  פישל יחיאל  ר"ב יעקב  משה' ר
 וינגרטן 

 :יחד  שניהם  נב -תשנא ירושלים 

  גולה עמודי =   מצוריך ק" הסמ
 כרכים '  ב= 

,  מקורביל  יוסף  ר" ב  יצחק  רבינו הלכה 
  משה' ור  פרץ  רבינו  הגהות עם

,   רבים ליקוטים   ועוד,  מצוריך

-תשלג ירושלים 
 תשלז 

'  מהדו א" ח או} 
  כל{, תשמא:  ה'שני
 :כרך



  י"ע  הערות  עם י"כת פ"ע ל " יו 
-הר יעקב  יצחק' ר

 רוזנברג = שושנים 

  למוסד   השבעים יובל  - הספר
 ב -א כרכים  - קוק הרב

  וביבליוגרפיא  יובל  ספר
 ההוצאה  ולתולדות 

  מובשוביץ אליהו יוסף' ר
 (עורך)

   תשסח ירושלים 

  - ג - ב כרך =    הישראלי העבר
 ו , ד

-תשכג אביב  תל י שצרנסק  מאיר' ר ישראל  עם  תולדות
 תשכח 

 :כרך   כל 

-תשלא ירושלים  'ד יראי  כולל י"ע ל " יו  תורני  עת-כתב העמק
 ד " תשמ

 :גליון כל 

,  מרומא יחיאל  ר" ב  נתן  רבינו נזיקין  - נשים  סדר  על ס " הש על הערוך
  מאיר' ר י " ע  הערות עם

 מייזליש 

   תשנב  ברק   בני

  ועם,  ברנשטיין וה 'אלי יצחק' ר ס " בש וחידושים   הערות 'א חלק=   הערות
 המחבר  הקדשת

  2 תשכא  ירושלים 

  ועם,  ברנשטיין הו'אלי יצחק' ר {ס" ש } גיטין מסכת על 'ב  חלק=   הערות
 המחבר  הקדשת

  גדולי  בהסכמות 2 תשכג  ירושלים 
 ישראל 

  - ש" ואנ   התמימים הערות
 (פארקווי איסטערן 770)

-תשלב יורק  ניו קובץ  קובץ =  מאסף
 ד " תשמ

 ,קצת יש 

  - ש" ואנ   מימיםהת הערות
 צג -א( צפת)

  בליקוטי  וביאורים  הערות
  ר" אדמו  ק" כ  של שיחות
 חסידות , עת-כתב, א" שליט 

  - תשמ צפת  קובץ 
 תשמב 

 :יחד  הכל{, קצת רק} 4

  יהדות שבועון =  עת-כתב הפלס 
 התורה 

-תשל ישראל  לעווין   לייב  יהודה'  ר  בעריכת
 תשלד 

 :גליון כל 4

  ,מרוטנבורג פרנס משה  רבי הלכה  הפרנס
=    לוריא  דוד' מר הגהות עם

  אמרי: רחב וביאור,  ל" הרד 
 דומב   צבי' ר, צבי

   תשכט  אביב  תל

,  הלכה חקרי=  מאסף ישראל   הצבי
  ספר=   חיים פרקי, איגרות 

  פסח צבי ' ר  לכבוד  זכרון
,  ירושלים של רבה  פראנק
  גדולי של ת"שו ובתוכם
 אליו  ישראל 

 ,{עבה חיבור}  תשלא  ירושלים  רוזנטל  שבתי' ר: העורך

  לתולדות=   חסידות השותק  הצדיק
  מרדכי  רבי   של ומאמרותיו 

  קאליש מענדל מנחם
 מווארקא

  אברהם' ר=   בנארי  נטע
 ברסלר 

   תשכה  ברק   בני

  ודיניו משמעותו מקורו הקדיש 
 ומנהגיו 

   תשכו  אביב  תל-חיפה אסף  דוד' ר

  מוסר{ אבות מסכת על} בנים  על  אבות לספר הקדמה
 ודרוש   ומחשבה

   תשל  יורק  ניו בראך  אול ש' ר

  הלכות לברור   קובץ=  מאסף הקהל 
 הקהל   מצות

  רבינוביץ בנימין ' ר  בעריכת
 תאומים 

   תשלג  ירושלים 

  הלכה וחקרי פסקים, ת"שו צבי  הר
 כרכים   שני, חיים אורח על

-תשכט ירושלים  פראנק  פסח  צבי' ר
 תשלג 

 :כרך כל, טוב  במצב 4

  ומכתבים  מאמרים קובץ ל " ז  עטלינגר יעקב  הרב
 ותשובות 

   תשלב  ירושלים  המעין   הוצאת

  במברגר הלוי דב יצחק  הרב
 ל " ז

  תורה  וחידושי  מאמרים קובץ
  הזכרון ליום{,  י"כת מתוך}

 לפטירתו  המאה

   תשלט  ירושלים  במברגר  הלוי דב  יצחק' ר

  פיין   לייב  יהודא  רבי הרב
 ל " זצוק

'  וחי לתולדותיו ,  לזכרו מאסף
  של האחרון  רבה' הי, תורה

  לתמוז  ב" בכ  שניספה  סלונים
 תשא

 ,תמונתו עם  תשלג  אביב  תל רבינר  אריה זאב' ר

  בנו י"ע ומסודר ערוך 2 תשכב  ירושלים  שאפראן  זאב בצלאל' ר העזר  אבן על=  ת"שו ז " הרב
 ,העניך חנוך' ר

  גבורים וששים מקאצק הרבי 
 כרכים   שני=   לו  סביב

  תורתם ,  לתולדותם  עד-גל
  גדולי , הרבי  של ופעלם

 וצאצאיו  תלמידיו 

  רוטנברג  יחזקאל'  ר: בידי  ערוך
 שנפלד  משה' ור

 :יחד  שניהם  תשיט  אביב  תל

=   מדינוב  אלימלך צבי' ר הרבי 
 כרכים  שני

   תשלב  ברק   בני אורטנר  נתן' ר ומשנתו   חייו ופרקי   תולדות

  2 תשמ  ? יורק ניו,   מלאסק  מייזליש דוב דוד' ר קמא ' מהדו, חיים אורח  חלק ד " הרד 



  אירמ' ר, כהן   אמרי: בסוף
 ורשביאק

  2 ד " תשמ ירושלים  מסטרי  הורוויץ  לייביש' ארי' ר ת "שו 'ד  חלק=   בשמים  הרי

   תשכז  ירושלים  שפר  שאול ' ר במשנתו  ומחקר  לתולדותיו ומשנתו   ף" הרי 

  בן משה רבינו=   ם " הרמב
 מימון 

  מחקר=  ופעלו  חייו תולדות
 ישראל  וחכמת

 סיני  הוצאת  תשטז אביב  תל טובנהויז  אפרים' ר

  בן משה רבינו=   ם " הרמב
 מימון 

  מחקר=  ופעלו  חייו תולדות
 ישראל  וחכמת

 ,סיני הוצאת  תשלז  אביב  תל טובנהויז  אפרים' ר

  במדינת והחוק ם " הרמב
 ישראל 

  משנה מתוך הלכות לקט
  החוק לסעיפי בזיקה תורה

  דיני=   ישראל מדינת של
 ממונות 

   תשמה  ירושלים  רקובר  נחום ' ר

  חלק=   ותורתו ם " הרמב
 חמישי , שלישי 

 :כרך   כל  תשמה  ירושלים  קראוס  הכהן הו'אדוני' ר 

   תשמג  ירושלים  אסף  מנחם' ר והלכה  רפואה במקורות  הרפואה

'  ד=   ההלכה לאור   הרפואה
 כרכים 

-תשמ ירושלים  ג " רלב  יצחק' ר: העורך רפואה '  הל=   הלכה 
 תשמה 

 :יחד  הכל 

  על יםהספד=   חסידות ליהודה  השבט
  והפתקא,  אמת השפת

  בעל להרבי שנתן החסידית
  ובו מגור  אמת האמרי
 ועוד   אמת השפת  על  הערכה

'  ור ארטין יעקב  ישראל' ר
'  ור, פרלמוטר  צבי  אברהם

 מוולוצלבק  יצחק יעקב

   תשכז  ברק   בני

  שני=   ט" השבי  ספר  - ט"השבי
 כרכים 

  שטרן  ה'טובי שמואל' ר ם " הרמב  ועל ת"שו
 ממיאמי 

-שלת ירושלים 
 תשלא 

 :יחד  שניהם 2

 - מדע  לספר' =  א חלק תורה  למשנה   ד" הראב  השגות 
 חדשות  השגות כולל, אהבה

  בצלאל' ר  י"ע י"כת   פ" ע  ל"ויו
 נאור 

   ד " תשמ ירושלים 

  איש הלוי  נסי  ר" ב  מבשר רבי הלכה  גאון   סעדיה רב  על השגות 
  בצרוף לאור  הוציאו,  בגדאד

  משה' ר והערות  ותרגום  מבוא
 צוקר 

   תשטו  ק יור ניו

  בספרות  והשחיטה השוחט
 הרבנות 

  השוחט של  טובו  כולל
  והשחיטה  השוחט,  וגורלו

  בינו  ריב, הברית בארצות
  תולדות, והקהל   הרב ובין

  מימי וקורותיה   השחיטה
  והפוסקים  הראשונים, ל" חז
  הגדול  הריב , אלה ימינו עד

,  ד-ג"תר בשנת בברדיטשוב 
  הגדול והריב  מברעזאן הגאון

  האחרונה נההש , בסנטזורץ
 מברעזאן  הגאון  בחיי

  עם המחבר ותולדות  תשטו  יורק  ניו גרינוולד   יהודה  יקותיאל' ר
 ,תמונתו

  רוב' =  א שנה =   השושנה
 הגליונות 

  לחידושי=   תורני  עת-כתב
 ואגדה   והלכה  תורה

  אור ישיבות תלמידי  קבוצת י" ע
 התורה  אוצר - תורה

-תשיד רבה 'ג
 תשטו 

  הכל{,  גליונות 10} 
 :יחד

  שלטי מספר נבחרים  פרקים שבמקדש  שירה
 הגבורים 

   תשכה  ירושלים  שפר  שאול ' ר

   תשכב  ! מקסיקו אביגדור  יעקב  ר"ד' ר והלכה  התורה ועל  דרוש ראשון  חלק=  וידוע   השכל

=    הלכה, העברי  במשפט וההרשאה   השליחות
 משפט  חושן  בעניני

   תשלב  ירושלים  רקובר  נחום  ר " ד

  והופעת  הסודות התגלות
 המאורות 

,  השירים שיר על פירוש
 פילוסופיה 

  אבן יעקב  בן יהודה בן יוסף' ר
  שלמה אברהם: ערך,  עקנין
 הלקין 

   תשכד  ירושלים 

  הערות  עם,  וויטאל חיים' ר  צדיקים  קברי התגלות
  צבי' ר י"ע  מקומות ומראה

 מאשקאוויטש

1 תשכו  ירושלים 
2 

 

  =  השבוע  לפרשיות   דרוש כרכים '  ב=   והעולם  התורה
 במדבר  - בראשית

-תשטז יורק  ניו טעלושקין  ניסן' ר
 תשיז 

  הקדשת עם 
  שניהם,  המחבר

 :יחד

  והיהדות  המדינה, התורה
 הדתית 

.  י  ר"הד נגד  התפלמסות
  דת בעיות על לייבוביץ
 ומדינה 

1 תשיג  אביב  תל גרשוני  אליהו אהרן' ר
6 

 

  הספרותית החסידית התעודה
 פולין  אדמת על  האחרונה

  בגיטו יאסצנהמפ הרבי דברי
 חסידות , ווארשא

   תשלט  ירושלים  'פייקאז מנדל 



  ר " ב  ישעיהו  אברהם' ר אמרים  ליקוט התעוררות 
 קרליץ  יוסף שמריהו

   תשמט  ברק   בני

  מהות ועל ,  מקורות לקט ל "חז במחשבת התפילה
 התפילה 

   תשכ  ירושלים  היינימאן  יוסף' ר

  מהות ועל ,  מקורות לקט ל "חז במחשבת התפילה
 ה התפיל 

   תשלד  ירושלים  היינימאן  יוסף' ר

'  ג=   ובעיותיה   התקופה
 'ד  וכרך'  ג כרך רק,  כרכים

  תורה  - התורה ברוח  עיונים
 ומדות   דעות  - ומדע

-תשכג ברק   בני וולף  אברהם יוסף' ר
 -תשמג

  

  - א כרכים,  בישראל  התקנות
 ד

-תשנא ירושלים  שציפנסקי  ישראל' ר ותקנות  הלכה 
 תשנה 

 :כרך   כל 

  שנים על=   ומנהג הלכה  מות ש ואלה
 תרגום   ואחד מקרא

  בנימין  ר" ב  אברהם יחיאל' ר
 זילבר  יהושע

   תשלד  ברק   בני

  קושיות 383 של  ליקוט תניינא   מהדורא - תאמר ואם
  עניינא לפי=   מסודרות 

 דיומא 

   תשל  ירושלים  קאהן  דוד' ר

  אחדות  והצעות  הערות תשמר  בריתי  את ואתה
',  ד  לדבר החרדים לאחינו

  בקדושת הבנים  חינוך דברב
 הברית  שמירת

   תשטז ירושלים  

  תשובותי,  שתשיב מה  ודע
 להוטיקן 

,  אנטישמיות שאלות  על
  גם ובו,   הלכה ובענייני 

 תולדותיו 

  מבוא עם, בלאך חיים' ר
 בלוך  יהושע ר " ד  י"ע, ופתיחה 

   תשכב  יורק  ניו

  ענפי ביאור  עם, אלוף חפץ מר שמות  ספר=   התורה על והזהיר 
 פריימן  מאיר ישראל '  לר  ודהיה

   -תשכ ישראל 

  שמות ספר=   התורה על והזהיר 
 במדבר  וקצת, ויקרא 

  ענפי ביאור  עם, אלוף חפץ מר
 פריימן  מאיר ישראל '  לר  יהודה

 :יחד  הכל  [-תשל] ישראל 

  לזכר  מאסף=   זכרון ספר ליהודה   וזאת
  כולל=   גרוס  יהודה' הבח
  יקרים   יד  כתבי אוצר

 שונה לרא  לאור שיוצאים 

  בישיבת  החבורה בני  י" ע
 בירושלים  חברון

   תשלז  ירושלים 

  ארץ של האמתיים גבולותיה הארץ  גבול  וזה
,  המקורות  לאור ישראל 
  הדרום גבולות, מבוא

  ברייתות, והצפון המזרח
'  וד ימים' ז-ו,  התחומים

 נהרות 

  עם', עמ 800 מעל  תשיח  ירושלים  דרומא  בר חיים מאת
 ,ומפתחות  תמונות

   תשלג  ירושלים  שם בעלום  הלכתי   בירור=   ומנהג הלכה  השמיטה  ברד וזה

  לקט=   בהלכה  נפש פקוח בהם  וחי
  מראשוני מפורשים מקורות
  אחרוני ועד התנאים

 הפוסקים

   תשיז  ירושלים  אברמוביץ  יצחק חיים' ר

  דפוס צילום}  ?-תשל ? ירושלים הלוי  יעקב  ישעיה' ר קבלה  פיפיות   וחרב
-תקמז לעמברג

1786}, 

  ך" ונ   התורה ועל, ס" הש על 'ב חלק=  בועז ויאמר
 ומוסר   ודרוש

   תשיג  רבה 'ג חדאד  בועז' ר

   תשטו  רבה 'ג חדאד  בועז' ר ע " שו ועל ת"שו 'ג חלק=  בועז ויאמר

  אגדות  על וביאורים  חידושים שמואל  ויאמר
  מסכת על  והרבה, ס" הש

 אבות 

  בעבר נדפס} 4 תשמו  ירושלים  אלבאז ר"ב שמואל' ר
 ,{תרפט-בקזבלנקא

-בראשית ספר=   התורה על כרכים ' ב=  יעקב  ויגד
 שמות 

  משה ר"ב  יחזקיה  יעקב' ר
 גרינוואלד 

-תשכ יורק  ניו
 תשכח 

 :כרך   כל 

  ובעניני שבועות השלש דיני משה   ויואל
  דיני לבאר גם , הישועות קץ

  וכל  ק" אה  ישיבת  מצות
  אלו בענינים המסתעף

 ולמעשה   להלכה

  םטייטלבוי יואל  רבי
 מסאטמאר

-תשכ יורק  ניו
1959 

 ,ראשון  דפוס 

,  שבועות השלש דיני משה   ויואל
  קץ בעניני , בנביאות  שנאמרו
  דיני  לבאר  גם, הישועות 

  וכל  ק" אה  ישיבת  מצות
  אלו בענינים המסתעף

  טוב יום  חנניה ר"ב  יואל' ר
 מסאטמאר  טייטלבוים ליפא

  4 תשכא  יורק  ניו



 ולמעשה   להלכה

  יקרים  סיפוריםו  חסידות יוסף   וילקט
  ואמיתים חדשים

,  קאצק ים"מהאדמור
 ועוד   גור, פשיסחא

  ציון-בן' ר מפי שמעתי אשר
  יוסף'  ר,   אסטראווער
 מאנדלקרן 

   תשטו  ירושלים 

  ת"שו, וליקוטים  חסידות לקוטי  בתר  לקוטי  - יוסף  ויען
 אליו  ישראל מגדולי 

   תשלב  ירושלים  מאוסטרובה  מנדלקורן יוסף' ר

  ותולדות,  ופלפולים ת"וש יוסף   ויצבור
  נפתלי'  ר מאביו ושיחות

 ממאד  שווארטץ  הכהן 

   תשמג  יורק  ניו שווארטץ  יוסף' ר

  חידושים=   התורה על חלקים ' ב=   משה ויקהל
,  צדיקים מגאונים וחידודים

  והערכות  הערות עם
  בקיצור  חייהם מתולדות 

 וסופרים   מספרים  מלוקט

  הכהן ישראל   ר" ב  משה' ר
 גורדון 

  כל{, ב רק  כעת}  תשטז יורק  ניו
 :כרך

  - ד-ג חלק=   עובדיה ויקח
 עבדו  שלום

  אבות מסכת ועל  דרוש
  התורה  ועל   והספדים
 והדרנים

  2 תשכב  ירושלים  הדאיה  עובדיה ' ר

  דוד יעקב  ר" ב  גד נח' ר לקוטים  חן  ונמצא
 וויינטרויב 

   תשיא  ירושלים 

   ?-תשכא ירושלים  רג גינזבו יצחק' ר חסידות =   ד"חב ספריית עולם  יסוד  וצדיק

  תולדות  הוספנו, חסידות הכהן   וצוה
  ץ" כ  נפתלי' ר של  וצוואה

  סמיכת ספר  בעל ) זקנו
  המחבר ותולדות(,  חכמים

 ומפתחות 

  נפתלי  ר" ב  שמואל אהרן' ר
 הכהן  הירץ

   תשיג  ירושלים 

,  מלאסק הכהן אברהם' ר קבלה  הכהן  ושב
 לירושלים  שעלה

  דפוס צילום
 ליוורנו 

  רבני  בהסכמת  -תשל
  אלגזי ט " רי ירושלים

 ,מגדים  והפרי ועוד

,  התורה ועל  ס" הש על דוד  ודברי מנוחתי זאת
 כעיקר  טעם וסוגית 

  והשני, אלטשולר יוסף משה' ר
 ממינסק  טעביל דוד' ר  מחותנו

  2 תשיח  ירושלים 

  - חלקים שני=   השלמים זבח
  - אברהם זרע - ה'ארי גבורות
 הלוי  השיר עבודת

'  ר מנכדו  והערות   -תשל ? ירושלים גלאנטי  משה' ר ס " הש ל וע  ך" ונ   התורה על
,  חאגיז משה

  הדברי  בהסכמת
  משינאווא יחזקאל
,  ועוד יצחק  והבית

  דפוס צילום}
{,  תרנח  פאדגורזע

  עוד עם יחד  כרוך
 ,ספרים כמה

  והגדה ותפלות   התורה על תודה  זבחי
  קהלת ומגילת  פסח  של

 וסוגיות  אבות  ופרקי

   תשכ  נדון לו  פרבר  הירש  צבי' ר

,  בתפילות א " הגר נוסחאות שלישי  חלק=   השלחן זה
,  ל " והאריז  א" הגר  ומנהגי
  המשנה בפסקי ודיונים
 ברורה 

   תשכו  ברק-בני דבליצקי  שריה' ר

  ס" ש על וביאורים  חידושים כרכים  שני =  ס" הש  זהרי
  והקבלות  השוואות= 

 לתלמוד   מהזוהר

  ליבוש' ר} אינדעך  ליב   יודא' ר
 {פראגער

-תשלד ון לונד 
 תשלח 

  ווייס  הרב  בהסכמת 
 :כרך   כל, ועוד

,  ס" ש על וביאורים  חידושים 'ב  כרך, ס" הש  זהרי
  מהזוהר  והקבלות  השוואות
 לתלמוד 

  ליבוש' ר} אינדעך  ליב   יודא' ר
 {פראגער

   תשלח  לונדון 

  נמצאים בו=   חסידות חן  זהרי
  לקטתי אשר  מאמרים
  וגדולי  מרבותינו גם  ואספתי

 דורנו 

  דוד יעקב  ר" ב  גד נח' ר
 וויינטרויב 

  חוברות 21-ה כל או}  תשיא  ירושלים 
  משפחת יחד

 ,{$300  וויינטרויב

  עם, זהר ניצוצי עם זוהר 
  בבירור ציונים, השוואות

 והארות   ובאורים  שיטות

  4 תשכ  ירושלים  מרגליות  ראובן' ר

-ויקרא-שמות ספר, קבלה כרכים   שבעה=   תורה  זוהר
  שיר, תהלים, דברים -במדבר

  של צילום-דפוס 4 תשטו  יורק  ניו ראזענבערג   יודל  יהודה'  ר  י" ע
 ,השנייה ההוצאה



  עם, וקהלת  משלי שיריםה
 הקודש  לשון  העתקת

  פירוש  עם,  חדש וזהר ,  זוהר
 י   - א כרכים,  הסולם

   תשלא  לונדון  אשלג  ליב יהודה ' ר התורה  על =   קבלה

-תשכד ם ירושלי זינגר  דוב יהודה ' ר ומנהגים  הלכה  המנהגים  זיו
 תשכה 

  

=    שבתורה מצוות  ג" תרי  על המצוות  זיו
  ועיקרי תמציתי  פירוש עם

 הדינים 

   תשכא  שמואל  גבעת זינגר  דוב יהודה ' ר

   תשלד  ירושלים  זינגר  דוב יהודה ' ר ומנהגיו   שבת הלכות  השבת  זיו

  שמעוני הילקוט על פירוש ששון  שמן=   רענן  זית
 ך "תנ על

  גומבינר אבלי אברהם' ר
 אברהם מגן ס" מח , לישמקא

   תשלא  ירושלים 

'  ד על=   וסוגיות  ת" שו  הלכה  כרכים שני=   רענן  זית
 התורה  ועל, ע" שו חלקי

  זילברברג ליב יהודה משה' ר
 מקוטנא 

 :יחד  שניהם 2 תשל  ירושלים 

  בהלכה  עיונים=  מאסף ליעקב   זאת זכור
'  ר לנשמת   נר=   ובאמונה

 כהן  פנחס יעקב

   תשלא  ירושלים  הרב  מרכז ישיבת

  בהלכה  שאמרתי מהדברים לאברהם   זכור
  זכרון"  ס" בבהכנ  ודרוש
  קונטרס גם. ביפו"  ברוך
  חסידות=   נהורא  כתר נפלא

  וסיפורים  קודש שיחות = 
  מבעלז רוקח  אהרן רבי מאת
  בכמה  משולב, א" שליט 

  מספרי) והלכה   ס" ש חידושי
 (רים"האדמו רבותינו 

  הלוי   יעקב ר " ב  אברהם' ר
  בעומק סקונטר ובו,  מהודר
 הלוי  נפתלי' ר  מזקנו הלכה 

   תשיד  אביב  תל

  קובץ=  מאסף=  עת-כתב לאברהם   זכור
  ועל, מראשונים  ובו,  תורני
  וביבליוגרפיא, ערוך שולחן

,  הראשונים הדפוסים על
  מגדולי ע" השו   על והגהות 
,  האחרונים  בדורות ישראל 

  קהילות  מנהגי על' וחי  ת" ושו 
  מטרסדורף בלז פיורדא האג
 ועוד 

,  אליהו ישיבת מדרש בית  י" ע
 ברגר  אביגדור' ר: עורך

  - תשמט חולון 
 תשסה

 :כרך   כל 

  במקורות היוצרים זכות 
 היהודיים 

  יוצרים  זכויות על הרבה  ובו 
 וביבליוגרפיא  בספרים

-תשנא ירושלים  רקובר  נחום  ר " ד
1991 

  

  חולין ושיחות  קודש שיחות יוסף   זכיות
  ואמרות, חכמים תלמידי  של

  מגדולי  פוריםוסי   נבחרות
 ישראל 

   תשלו  לציון  ראשון  זלוטופולר  הכהן ראובן יוסף' ר

  תורה  חידושי=  מאסף אבות  זכר
  מדורות  המשפחה מגדולי 

,  מכתבים וחילופי קודמים 
 המשפחה  לתולדות

  אלכסנדר' ר  לזכר  זכרון ספר
 שחור  זיסקינד 

  פקסמיליות  עם  תשנג  אביב  תל
 ,מצוי לא,  ותצלומים

  זלקינד לייב  יהודה ' ר ת "שו יהודה  זכר
  של  ביתו מבאי,  מדענעבורג 

 ! התניא בעל

  בעל  בהסכמת 2 תשלב  [? ירושלים]
`  ור,  לדוד התהלה

  אלחנן יצחק
  מקאוונא ספעקטאר

  יהודה  צבי  נפתלי` ור
 ,ברלין

   תשלד  ברק   בני לוי   יעקב' ר ס " הש  ואגדות  התורה על יעקב  זכר

:  ספרים שלשה נפתחו בו אליעזר  לאברהם זכר
  מאמרים=   דאורייתא רזין 

  עשר מחמשה שיצאו
,  אגדה, חיים דרך, צדיקים
 הלכה , פלפול

  חיים ר" ב  אליעזר אברהם' ר
 וועג 

 ,{'ה'ב'ו'ש'ת  בשנת}  תשיג  יורק  ניו

  מוסר,  ו  וחלק?{,   ה חלק} לחיים זכר
 התורה  ועל   טובות והנהגות

1 תשכ  ירושלים  ממינסק  כהנא מרדכי יצחק' ר
2 

 :גליון כל

  שמואל ר"ב אריה  יעקב' ר ס " הש על ליעקב  זכר
 מלאדז פרידמאן 

   תשכט  ירושלים 

   תשיג  ירושלים   חיים  חנוך ר"ב מרדכי ' ר מקורות  ולקט דברים מסכת הקהל  למצות זכר



 הדתות  משרד  י"וע , הכהן 

  זכרון ספר=   תורני מאסף שלמה  זכר
  שלמה' ר של ולזכרו לכבודו

  של חתנו  גולדשטוף  זלמן
 מטשעבין  הרב

   תשמג  ירושלים  

  יחיאל  ר" ב  דנציג  אברהם' ר שבת  הלכות  משה  תורת  זכרו
 מיכל 

 'י'"ב'ש'ת  תשיב  ירושלים 

  שבת  הלכות=   הלכה  משה  תורת  זכרו
  חרדים ספר קצור, בקצור
 המצות  מנין בענין

  לו וסביב ,  דנציג  אברהם' ר
 טוב  יום  קהלת

 'עמ 368  תשיז  ירושלים 

  תביםומכ   ת" ושו   חידושים אבות  זכרון
 צדיקים  ומעשה

  4 תשלא  ישראל  גאיטיין  בענדיט ברוך' ר

  תורה  ודברי  חסידות דברים זכרון
  אלכסנדר רי" מאדמו  ותולדות
 וסיפורים 

   תשיד  ירושלים  געלבערג  בנימין  מנחם' ר

  אייכנשטיין אלכסנדר רבי ודרוש   חסידות דברים זכרון
 מקאמרנא 

   תשכז  ירושלים 

   תשלה  ירושלים  זובער  ישראל  יעקב 'ר ודרשות  ת"שו יעקב   זכרון

  - ראשון  חלק=   יעקב  זכרון
 שלישי 

  מחיי=   ישראל  תולדות
,  ובפולין  ברוסיה היהודים 

(,  1880-1760) מ" תר -כ" תק
  ישראל  מגדולי זכרונות כולל

 תמונותיהם   עם בתקופה

 :יחד  הכל  תשכח  ? = ירושלים ליפשיץ   הלוי  יעקב' ר

  תורה'  חי=   זכרון ספר 'ה גליון=   יצחק יעקב  זכרון
 פיק  האחים של לזכרם

  בית=   ישראל  נר  ישיבת  י" ע
 גור  דחסידי , פיק אחים

   תשסב ירושלים 

  חידושי קובץ=   זכרון ספר לדוד   זכרון
'  ר של לזכרו=   ומוסר   תורה

 ווין '  שמעי דוד

   תשלא  חולון  ווין ' טובי' ר  י" ע

  ומנהגים   חידושים תולדות למשה   זכרון
 המאה  ליובל,   ומפתחות

,  סופר החתם=   סופר משה' ר
  הכהן יוסף '  ר=   העורך

'  ר  הוספות ועם,  שווארץ
 ערנרייך  אליעזר 

  אראדעא}
 יורק   ניו{ ח" תרצ 

   תשנ 

'  ר  על ובו=   וחסידות  תולדות לראשונים   זכרון
  אהרן ' ור  מדראהביטש יצחק

  מיכל' ור  מקארלין
  יצחק  לוי'  ור  מזלאטשוב

 מבארדיטשוב 

   תשיט  ירושלים  קליינמאן  חיים משה' ר

  קולומיא העיר  תולדות לראשונים   זכרון
 ח " הגמ ותקנות,  ה'וגדולי

  קולומיא} תאומים  צבי  חיים' ר
 ישראל {  תרעד

   תשכט 

  לאחרונים  וגם  לראשונים  זכרון
 חמישית  מחברת= 

  והפליט  השריד' =  א' חו
 הגלוי  וספר   האגרון מספר

  דפוס צילום}  -תשכ ירושלים  גאון  ה'סעדי לרבינו
 {תרנב טרבורגפ

  4 תשכה  חיפה  רובמן .  מ.ד' ר מוסר   בדרך התורה על מאיר  זכרון

  מרדכי להבחור  זכרון ספר מנחם מרדכי זכרון
  מאסף=   קמפינסקי מנחם

,  ת" חדו  - אגרות - ת" לשו 
  ותולדותיו,  עליו והספדים
 גור  חסידי ולתולדות 

'  ישעי ירחמיאל'  ר מסביו ובו 
,  ועוד מינצברג  דוד ' ור  מינצברג

 סורסקי  אהרן' ר י " ע  ותולדותיו

   תשלט  חצור 

  העסקן לזכר, תורני  עת-כתב {קבצים ילקוט, } משה זכרון
  הו'אלי משה' ר  הגדול

 מלאדז  היילפרין

  ובו, קויפמן  פנחס'  ר: עורך
 ועוד   נזר מהאבני 

  ווארשא)
 אשדוד ( תרפה

  שערי: יחד  כרוך 4 תשנו 
  כתר, הלבנון , חכמה
,  ציון שערי, תורה

  פלפול,  תורה  קול
  בשורות , התלמידים

 :יחד הכל,  טובות

   תשלג  ירושלים  הורוויץ  איש הלוי  הירש  צבי' ר והלכה  ת"שו 'א כרך=   צבי זכרון

,  מאשקאוויטש גרשון מנחם' ר ת "שו 'ג חלק=   קדושים זכרון
  נתן' ר  בנו י"ע  ונדפס, מלוקט
 מאשקאוויטש  אהרן

  4 תשכה  ירושלים 

  משה ר"ב ה' גדלי ה' ארי' ר ראשית ב ספר=   התורה על ז " רמ זכרון
 שיינגארטן  זאב

   תשכד  יורק  ניו

  4 תשכג  ירושלים  {ברק מבני} בלוי משה' ר ברכות  מסכת על=  ס" ש שלום  זכרון

  אלעזר ר"ב זלמן  שלמה' ר התורה  על שלמה  זכרון
 קליין 

'  ר'כ'ז'ל" שנת}  תשטו  ירושלים 
 ,{"'ש'ו' ד'ק'ה' י'ב'א'ל



  שלמה' ר שם לע  זכרון ספר שלמה  זכרון
  לחידושי  מאסף, ורנר זאב

  על' ופי,  ת" ושו   תורה
,  ז" מהרידב  תענית ירושלמי

  גדולי  מעוד ת"ושו וחידושים 
 ישראל 

   תשלב  ירושלים  ורנר  אברהם' ר  אביו י"ע ל " יו 

  שלמה' ר  לכבוד  הזכרון ספר שלמה  זכרון
  החלקת בעל חתן קאליש

  תורה  חידושי ובו,  יואב
  ת"ושו סאכאטשוב י"מאדמור 

  והרב  קאליש ש" ר  בין 
  תורה'  וחי,  מקאזיגלוב

  רחב וליקוט ,   דורינו מגדולי 
  בטבת עשרה עניני על

  ותולדות,  ואגדה בהלכה
 קאליש  ש" ר

  אברהם  דוד'  ר: עורך
 מנדלבוים 

  תמונות עם  תשנד  ירושלים 
 ,ותצלומים

  מדות וזמנים  עתים למעשה  ההלכה זמני
 ולמעשה   להלכה  ומשקלות

  בני תתנוע   ועריכת בהוצאת 
 תורה 

 ,{מגבהו גדול רחבו} 2 תשלז  ירושלים 

  וגלויי ובאורים  חדושים זמנים 
  הזמנים למנהגי   מקורות

 והליכותיהם 

   תשיא  ירושלים  ש " זק ליב יהודה  מרדכי ' ר

  4 -1988  אביב  תל אוניברסיטת י" ע 29  גליון=  עת-כתב זמנים 

-פינסק ד"אב וואלקין  אהרן' ר ת "שו 'א חלק=  אהרן זקן
'  ר  המחבר בן י" ע  ל"יו,  ליןקר

 וואלקין   שמואל

  של צילום-דפוס} 2 תשיח  יורק  ניו
-פינסק  הוצאת
 ,{תרצב

  2 תשיא  יורק  ניו וואלקין  אהרן' ר ת "שו 'ב חלק=  אהרן זקן

,  ממודינה אריה יהודה ' ר ת "שו יהודה  זקני
 סימונסון . ש י " ע  והערות ומבוא 

   תשטז ירושלים 

  ערוך שלחן על=  הלכה  השלחן  זר
  הפוסקים  מגדולי, חיים אורח

 האחרונים 

  והגהות,  א" הגר  ביאורי : ובהם
  וחידושי   איגר עקיבא לרבינו
 ועוד   סופר חתם

  2 תשיז  ירושלים 

  התורה על=   חסידות זהב  זר
,   ס" וש  וליקוטים  ומועדים

,  וספורים  תולדותיו ועם
 ושירים   מליצות ומכתבים 

  ומבנו מסטריקוב לנדא זאב' ר
  חיים' ר: ורך ע ,  מרדכי ' ר

 מאנדל 

   תשטו  אביב  תל

  נזיקין  מסכתות =   ס" הש על השני  זריחת 
 קמא  בבא, וקידושין וכתובות

  - תשלג ירושלים  ורהפטיג  זרח' ר
 תשמב 

 :כרך   כל 

  עם=   תהלים  על רחב  ביאור יעקב  זרע
 הפנים 

  ועם, הכהן חיים ר"ב  יעקב' ר
  יוסף   בצלאל' ר  י" ע  הערות

 קאהן  הכהן 

  לראשונה  שנדפס}  תשלט  יורק  ניו
 ,{תקמח  בהורדנא

-ד" תשמ יורק  ניו סקווירא  דשיכון הכוללים מרכז תורני  עת-כתב ?ועוד,  י,  ה, ג -ב - יעקב זרע
 תשסח

 :גליון כל 

  על=  והלכה, ס" הש על יצחק  זרע - יעקב זרע
 ערוך  שולחן

  סאסי' ר  - צבאן כציר   רפאל' ר
 חדד 

 ,טוב  במצב 2 [תשטז] רבה 'ג

  הערות ועם,  חיות יצחק' ר יות משנ  על יצחק  זרע
  שלשלת ועם, } ישראל גדולי 

 {יוחסין

  הרב הסכמות  תשכ  יורק  ניו
  והרבי מטשעבין

  מבויאן
  ומקאפיטשיניץ

  והמנחת ומבובוב 
 ועוד  יצחק

 ,תשלא מהדורת או}  תשמ  יורק  ניו מסקאליא  חיות יצחק' ר תהלים  על יצחק  זרע

  מנחם ר"ב ן זלמ שלמה' ר המקרא  על ביאורים רחל   של זרעה
 זאלאזניק  יעקב

  לא  המחבר של שמו}  תשיח  ירושלים 
  השם. בספר נזכר
  זרע"   ספרו לפי  נקבע
  ירושלים", יעקב
 ,{ו"תשט

  ל"מהר להגאון חנוכה נר על  מצוה  נר  חבור
:  ראשון  דפוס פ"ע, מפראג

  מראה  בצירוף, ס" ש  פראג
 מקומות 

   תשל  ירושלים  קולא אהרן  יוסף'  ר  י" ע

  אולם חלק=   יוסף חבל
 המשפט 

  חושן  ע" שו על=  הלכה 
 משפט 

 ,המחבר  תולדות  עם 4 תשלא  ירושלים  הוטנר  זונדל יוסף' ר



  בהלכות  ענינים ובאורי ת"שו חלקים  שני =  יעקב חבל
  הנוגע וקנינים  וחצר  שליחות

 משפט  חשן  לחלק

  מיכל יחיאל  ר"ב יעקב  אבא' ר
 ברוכוב  הכהן 

  4 תשכח  ירושלים 

   תשל  ירושלים  איזנברג  הלוי רפאל' ר שונים  נושאים בזמננו  משיח  חבלי

,  ליושנה   עטרה מחזירי חברא
 העברים  כולל  עם

  תכנית  מציע המחבר
  ארץ ליישוב מפורטת 

,  הממשלות ברשיון, ישראל 
  מסודרת חברה ארגון ידי-על
  בהנהגת ישראל   תורת פי-על

,  אישיות בבחירות נבחרים
:  שומרים  של כוח  בעזרת

 ! ולוחמיאל  שומריאל

  דפוס צילום}  תשטו  ירושלים  שלזינגר  יוסף   עקיבא' ר
 ,{תרלג ירושלים

  וחידושי ביאורי=   ס" הש על כרכים ' ד=   אגדות חדושי
 בבלי  ס" ש  אגדות רוב

=   בצלאל  ר" ב  ליווא יהודה ' ר
 מפראג  ל"מהר

,  יד-כתבי  מתוך ל " יו  4 תשכ  לונדון 
 ,ותולדותיו

  שיוחידו ביאורי=   ס" הש על כרכים ' ד=   אגדות חדושי
 בבלי  ס" ש  אגדות רוב

=   בצלאל  ר" ב  ליווא יהודה ' ר
 מפראג  ל"מהר

,  יד-כתבי  מתוך ל " יו  4 תשכב  לונדון 
 ,ותולדותיו

  כאן, כרכים' ד=   אגדות חדושי
 שני  חלק רק

  וחידושי ביאורי=   ס" הש על
 בבלי  ס" ש  אגדות רוב

=   בצלאל  ר" ב  ליווא יהודה ' ר
 מפראג  ל"מהר

  4 תשלב  ירושלים 

  עם, כתובות מסכת על וסף י  בית  חדושי
 הבית  פתח:  וביאורים  הגהות

  מוגבלת  זו מהדורה "  תשיט  יורק  ניו קארו  יוסף  רבינו
  295-ל וממוספרת

 ,"טפסים

  ומכתבים ס" ש  ועל  חסידות יששכר  בני  חדושי
 יד   מכתבי ליקוטים ועוד

  שפירא אלימלך  צבי רבי
  אלעזר ' ר  י"ע, ומנכדיו   מדינוב

 שפירא  מרדכי ר" ב

   תשיא  יורק  ניו

,  כרכים  א" מ - בתרא  חדושי
 מהם  כמה  רק ולפני

,  כ"ב= נדרים =    ס" הש על
,  ב-א=   מ" ב  על, גיטין, נזיר

  ועל  ם" הרמב  ועל ,  ה" ור 
  ומדרשים  ברורה  משנה

  חיים רבנו  חידושי ועל,  ועוד
  חידושי וכן,  מבריסק הלוי
  מגילת  ועל,  פינקל מ"הגר

 איכה 

-תשלה ירושלים  אלטוסקי  דב חיים' ר
 ד " תשמ

 :כרך   כל 

   תשלב  ישראל  ליבעסקינד   בנימין' ר סוגיות , ס" הש שיטות על גאונים   חדושי

  יעקב  רבי  הגאון  חדושי
 אורנשטיין 

  ג" תרי   ועל,  והלכה ת"שו
  רבו על והספדים,  מצוות

 דיסקין  ל"המהרי 

  4 תשלב  ירושלים  אורנשטיין  ישעיה ר"ב  יעקב' ר

  דיין  שובקס דוד ליפמן' ר ת " ושו   ס" ש על 'ב חלק=   ד" הגר   חדושי
 וירושלים  בקוצק

  4 תשנב  ירושלים 

  חידושי - ל"ז ס" הגרח   חדושי
 ל " ז  ר" הגריי 

  כמה  על וביאורים  חידושים
  ופסקי  ס" הש סוגיות 
'  מס על=   והשני, ם " הרמב

 מציעא  ובבא  קידושין 

  הלוי דוב   יוסף  ר"ב חיים' ר
  יצחק' ר  מאת - סולובייציק

  בשם המפורסם  רבינוביץ יעקב
  שהגיד ) מפונוביז איצל  רבי

(,  קובנא-סלבודקה בישיבת
  דניאל' ר' ר  תלמידו  י"ע נרשם
 זקש

   תשיב  ירושלים 

  מסכת  ועל ,  וסוגיות ת"שו ח " הגרי  חדושי
 תמורה 

  סנקיוויטש העניך חנוך יעקב' ר
 אמת  שפת ישיבת ראש

  2 תשכח  ירושלים 

 ,{כרכים 'ב אולי} 2 תשמ  ברק   בני זמבא  מנחם' ר ת "ושו, ס" הש על ז " הגרמ   חדושי

  ירושלים' מהדו או}  תשטז ירושלים  גירונדי   ראובן ר " ב  נסים  רבינו גיטין  מסכת על ן " הר   חדושי
 ,{תשכג

   תשיז  ירושלים  גירונדי   ראובן ר " ב  נסים  רבינו מציעא  בבא מסכת על ן " הר   חדושי

  גירונדי  ראובן  ר" ב  ניסים' ר בתרא  בבא מסכת על ן " הר   חדושי
  אברהם' ר י " ע  י"כת פ"ע(,  ן" ר)

 סופר 

   תשכג  ירושלים 

  לפני,  ב-א כתובות מסכת על ה " הרא   חדושי
 'א חלק רק

  הלוי   יוסף  ר" ב  אהרן' ר
  יוסף ונמוקי, מבארצלונה

  חביבא בר יוסף  לרבינו
  י"ע  י" כת  פ"ע ל"ויו ,  מברצלונא

 לייטנר  יהושע  צבי' ר

   תשנג  ירושלים 

   תשמז ירושלים  זינגר  זאב בנימין' ר שבת ' מס=   ס" הש על זינגר  ז" הרב   חדושי

  אברהם ר"ב טוב יום  רבינו קטן  מועד מסכת על א" הריטב   חדושי
  מבוא  עם ל" ויו ,   אשבילי

   תשלה  ירושלים 



 וואלקין  חיים' ר י"ע והערות 

  ששה=  א" הריטב   חדושי
 כרכים 

  מועד סדר=   ס" הש על
 ונזיקין  ונשים 

  אברהם ר"ב טוב יום  רבינו
 (א" ריטב ) אשבילי

 :כרך   כל 2 תשיח  אביב  תל

  בבא מסכת על=  ס" ש החדשים  א" הריטב   חדושי
 מציעא 

  אברהם ר"ב טוב יום  רבינו
'  ר י"ע  ל" ויו  -( א" ריטב ) אשבילי

 הלפרן  אלטר

  2 ?-תשל ירושלים 

  רק  כאן,  ד - א - ד " הריצ  חדושי
 ד " ח

  ס" הש  על ופירושים  הגהות
 ותוספתא   ם" והרמב 

-תשמא ירושלים  דינר  הלוי צבי יוסף' ר
 תשס

  

  חידושי על נוספות והערות  לתלמוד   ם" הרמב   שיחדו
,  שבת מסכת  על , ם " הרמב
 מלצר   זלמן איסר' ר מאת

  עם, מימון ר"ב משה  רבינו
  מרדכי'  ר י"ע והערות   מבוא
 ש " זק ליב   יהודה

   תשכג  ירושלים 

(,  ן"רמב) נחמן ר"ב משה  רבינו חולין  מסכת על=  ס" ש ן " הרמב   חדושי
  יד כתב פי   על  ר@לאו   יוצא

  מקומות  מראי וספותבת  עתיק
  זר "  בשם והערות   הגהות

  זלמן שניאור' ר  מאת" סביב
 רייכמאן 

  2 תשטו  יורק  ניו

  ועירובין שבת מסכת על כרכים ' ג=   ן " הרמב   חדושי
  מכות מסכת ועל, ומגילה

  מסכת ועל, וסנהדרין  ז" וע
 וסוטה   יבמות

  עם  ל" ויו ,  נחמן ר"ב משה  רבינו
'  ר י " ע  י"כת פ"ע והערות   מבוא
  מ" ור   יפהן  א" ר , שלרהר משה

  שעוועל ד" רח  י"וע, גולדשטיין
 ועוד   דיקמן ש" ור   ליפשיץ  י" ור 

-תשלג ירושלים 
 תשמז

 :כרך   כל 4

  למסכת ן " הרמב   חדושי
 כתובות 

(,  ן"רמב) נחמן  ר" ב  משה' ר ס" ש
  ומבוא  הערות  ועם י"כת   פ" ע
 שבט  דניאל  עזרא' ר  י" ע

   תשנ  ירושלים 

'  ן  אברהם ר " ב  שלמה רבינו בתרא  בבא מסכת על א " הרשב   חדושי
 {א" רשב}  אדרת

  2 תשכ  ירושלים 

  פ " ע , השנה ראש מסכת על א " הרשב   חדושי
 והערות   מבוא ועם, י" כת 

,  אברהם ר " ב  שלמה רבינו
  זלמן חיים' ר י " ע  ל"ויו

 דימיטרובסקי 

   תשכא  יורק  ניו

-אבן אברהם ר " ב  שלמה רבינו שבועות  מסכת על א " הרשב   חדושי
'  ר י"ע  י" כת  פ"ע ל"ויו , אדרת

 סופר  אברהם

   תשכה  ירושלים 

-אבן אברהם ר " ב  שלמה רבינו ס " הש אגדות על א " הרשב   חדושי
  שלום' ר י " ע  ל"יו, אדרת

 וינברג   משולם

   תשכו  ירושלים 

  ם" והרמב,  התורה על ק " המהרי  ופירושי  חדושי
 ג "והסמ

(  ק" מהרי ) קולון יוסף' ר
  לראשונה  ל" ויו ,  ותלמידיו

 פינס   דב' אלי' ר י"ע  י" מכת 

   תשלא  רושלים י

  - א חלקי=   הלוי' ידידי  חדושי
 ג -ב-א חלקים רק וכעת , ד

  ומסכת,  ך" ונ   התורה על
 התפלה  ועל  ס" וש  אבות

-תשכה ירושלים  זילברמן  הלוי' ידידי' ר
 תשלט 

  מגור הרבי  בהסכמת 
  ועוד  מטשעבין והרב 
  כל ,   ישראל גדולי 
 :חלק

  4 תשמח ירושלים  בנעט  רדכי מ' ר ברכות   מסכת=   ס" הש על ב -א - בנעט ם" מהר   חדושי

'  ר י"ע  מלוקט, אסאד יהודה ' ר אבות  פרקי על א " מהרי  חדושי
 ברונר  ישראל 

   תשמב  לונדון 

,  פסחים,  שבת - ס" הש על חריף  משה רבי  חדושי
 ביצה 

   תשמז ירושלים  חריף  משה' ר

  מלוקט =   ם" הרמב על איגר  עקיבא  רבי  חדושי
 מספריו 

  4 תשכח  ירושלים  איגר  עקיבא' ר

  הלוי   יוסף  ר" ב  אהרן' ר כתובות   מסכת על=  ס" ש ה " זלה הלוי אהרן רבינו  חדושי
 מברצלונה 

  4 תשטז ירושלים 

  הכהן  דוד ר"ב יהונתן ' ר ס " הש מסכתות  כא על מלוניל  יהונתן רבינו  חדושי
  יחזקאל'  ר הערות  עם ,  מלוניל
  על  מבגדאד רחמים  עזרא

 סוכה  מסכת

   תשמה  ירושלים 

  סנהדרין מסכת על=  ס" ש נה יו רבינו  חדושי
  על ץ"שנ תוספות וחידושי 
  תולדות ועם,  מכות מסכת

 המחבר 

   תשטו  ירושלים  גירונדי   אברהם ר " ב  יונה  רבינו

  ד" רא  י"ע  ל" ויו ,  קזיס משה' ר חולין  מסכת=   ס" הש על קזיס  משה רבינו  חדושי
 פינס

   תשלז  ירושלים 



,  נחמן ר " ב  משה ר"ב חמןנ' ר ביצה  מסכת על ן "הרמב בן נחמן רבינו  חדושי
 חכמים  תלמידי  חבר י " ע  ל"ויו

   תשטו  ירושלים 

  מסכת על - נדה מסכת על נסים  רבינו  חדושי
 בתרא  בבא

,  גירונדי  ראובן ר " ב  נסים  רבינו
  באר" בשם ובאורים  ציונים עם

  הקטן  משה' ר מאת " משה
 מדעברעצין  שטערן

-תשיח יורק  ניו
 תשכב 

 :כרך   כל 

 ,מצוי לא  תשטו  ירושלים   ביצה  מסכת על ן " רמב ה  בן  נחמן  רבנו  חדושי

  גיסו, לוי  יהושע  ר" ב  שמעון' ר ס " הש על הלוי  שמעון  רבנו  חדושי
  י" ע  ערוך, איגר עקיבא רבי של

 הרשלר  משה' ר

  2 תשכט  ירושלים 

  לנדא   יצחק שמואל' ר ודרוש   וסוגיות ת"שו י " ש  חדושי
  אברהם' ר ומסבו,  מטשכנווא

 מסטריקוב   וואלף'  ר ובנו

  2 תשטז ירושלים 

  פירושי ועם , א" הרשב   תלמיד פסחים  מסכת על א " הרשב  תלמיד  חדושי
  עם, מלוניל  יהונתן  רבינו

  אליעזר שמואל' לר אש שביבי 
 שטרן 

   תשמה  ברק   בני

  א" הרשב  תלמיד  חדושי
 ש " והרא 

   תשמה  ישראל  (עורך) קראנז הרץ חיים' ר קמא בבא מסכת על=  ס" ש

  סנהדרין תהלכו על ובאורים   חדושים
 ם " להרמב 

   תשיד  ירושלים  פינס   אברהם' ר

  ם" עכו ממרים הלכות על וביאורים   חדושים
 ם " להרמב   וחוקותיהם

   תשיב  ירושלים  פינס   אברהם' ר

  לשונות  קצת וכן, ס" ש יעקב  חדות 
 ם " הרמב

  דפוס צילום} 2 ?-תשל [? ברק  בני] זאמשט  יעקב' ר
{,  תקיא רדלהיים
  הפני  בהסכמת

 ,ועוד  יהושע

  מוסר דרושי=   התורה על בטן   חדרי
  ל"יו, הפרשיות סדר  על

 יד  מכתב  לראשונה

  עם, אזולאי דוד יוסף חיים' ר
  מקומות ומראי  הגהות, הערות

  מרדכי אברהם' ר  י" ע
 דזיאלובסקי 

   תשנ  ירושלים 

  ערך הוציא, פאפו  אליעזר' ר ברכות   מסכת חידושי=  ס" ש האביב  חדש
 בצרי  עזרא' ר:  וסידר

  יד מכתב לאור יצא  שמג ת ירושלים 
'  ר  מגנזי בעולם יחיד 
 נסים  יצחק

=   קובץ =  ישנים  גם חדשים
 ב  - א' חו

  שרגא יחזקאל  משה' ר: העורך תורני  ירחון=  עת-כתב
 גולדנברג 

 :גליון כל  תשנז  יורק  ניו

  בקודה-אבן בחיי  רבינו ומחשבה   מוסר הלבבות  חובות
  לפי  ומתוקן מוגה(,   פקודה)

  מבוא עם הערבי המקור
  אברהם ר"ד  מאת והערות 
  ישראל י " ע  נוקד, צפרוני 

 הערות  בתוספת, טופורובסקי

   תשיט  אביב  תל

  תורת=   הארץ  גידולי   חובת
 ישראל   ארץ

  פרט, ופאה  שכחה לקט  דיני
 ועוללות 

  תשוב  לא" שנת}  תשיג  ברק   בני אביב  מתל הלוי צבי יוסף' ר
 ,מצוי לא"{,  לקחתו

  זוזה מ' הל=   ומנהג הלכה  הדר   חובת
 וחנוכה   שבת נרות  והדלקת

   תשלב  ירושלים  בלויא  ישעיה  יעקב' ר

,  פקודה אבן  בחיי  רבינו מוסר  הלבבות   חובת
 תיבון   אבן יהודה ' ר  בתרגום

1 תשיא  ירושלים 
2 

  מבוא עם, מנוקד
 ,והערות 

  תורת= }  הלבבות  חובת
 {הלבבות חובות

-אבן הספרדי בחיי  רבינו מוסר 
  י"ע,  חדש תרגום  פ"ע, פקודה 

 ירושלמי  שמואל' ר

   תשלב  ירושלים 

,  פקודה'  ן  יוסף  ר" ב  בחיי  רבינו מוסר  כרכים שני=   הלבבות  חובת
  חיים משה' ר  י"ע והתרגום

 חיימזון 

   תשל  ירושלים 

  חובות תורת=   הלבבות  חובת
 הלבבות 

-אבן הספרדי בחיי  רבינו מוסר 
'  ר  י"ע,  ותרגום מקור, פקודה 

 קאפח  יוסף

   תשלג  ירושלים 

-לעתים  בינה= }  המשולש חוט
 {שלום ברית

  ודינים,  העיבור חכמת על
:  והשלישי , } מ" וחו   ד" מיו 

 {מוסר=   שלום שערי

   תשיז  רבה 'ג הכהן  שלום' ר - הכהן שאול ' ר

  ם" החת   של חייהם תולדות החדש המשולש חוט
  אייגר עקיבא' ר, סופר 

   תשכג  אביב  תל סופר  שלמה' ר



 "סופר כתב"וה

  בפוסקים שנתבאר כפי כהלכתו  המועד חול
  ועד   ואחרונים ראשונים

 זמנינו  לפוסקי

   תשמז ירושלים  פרקש   יקותיאל' ר

  מדריך=   ומנהג הלכה  מועד   של חולו
 המועד   חול להלכות

   תשמח ירושלים  שווארץ  יואל' ר

-תשיג ירושלים  הופמן  צבי דוד' ר רחב   פירוש עם ב -א כרכים=   ויקרא=   חומש
 תשיד 

,  ימצו   לא, טוב  במצב 
 :יחד  שניהם

   תשכז  ירושלים  הופמן  צבי דוד' ר רחב   פירוש עם ב  כרך ,  ויקרא=   חומש

  תורה חומשי חמשה =  חומש
=    לתורה  אזנים פירוש  עם= 
 כרכים ' ה

  בראשית ספר=   התורה על
 במדבר  -

-תשיא ירושלים  סורוצקין  זלמן' ר
 תשכ 

  ספר אין אולי} 
 :כרך כל{, דברים

  תורה חומשי חמשה =  חומש
=    לתורה  אזנים פירוש  עם= 
 כרכים ' ה

  בראשית ספר=   התורה על
 דברים  -

-תשלד ירושלים  סורוצקין  זלמן' ר
 תשלה 

=   שמות  כרך} 
 :יחד  הכל{,  תשלד

  העמק פירוש עם=   חומש
 דבר 

   תשל  ירושלים  ברלין  יהודה  צבי נפתלי' ר תורה   חומשי חמשה{, ך"תנ}

:  לפני, ט-א -  אריה גור חומש
 ט , ח, ו  כרך

=    בצלאל ר"ב ליוואי  יהודה ' ר התורה  על
 מפראג  ל"המהר

   תשנג  ירושלים 

'  והל  ז" ע  בהלכות סוגיות  א  כרך=   ימים חוף
 ועוד   שביעית

  2 תשיז  יורק  ניו פ " חרל  מיכל יחיאל' ר

  ומקוואות  נדה'  הל=   הלכה  חתנים  חופת
 וכלה   לחתן  ומנהגים

   תשכב  ירושלים  מילדולה  רפאל' ר

  עבודות  דיני עיקרי כולל ת הקרבנו חוקי
,  הקרבתם וסדר  הקרבנות

  ציוני  עם ומובנת קלה  בשפה
 המקורות 

  הרב  בהסכמת  תשיט  ירושלים  שאפר  יעקב  ר"ב שאול ' ר
 ,מטשעבין

  עם,  לוצאטו  חיים משה' ר קבלה  על ומקובל   חוקר
  י" ע  ובאורים והערות   מבוא
 עודד  אבי ישראל ר"ב אשר

-תל-ירושלים
 אביב 

  עש סימני, מנוקד  תשיב 
 ,ובודדים  קלים

  ומצוות  הילדים חינוך על חלקים ' ב=   ישראל   חוקת
  אכילת בדבר  ובירור, צניעות

 רויאל  טוני

-תשיג ירושלים  בריזל  אלעזר ' ר
 תשיט 

  רבני בהסכמות 
 :חלק כל, ירושלים

  בנימין ' ר בידי  ומסודר ערוך מכירה  הלכות  עיקרי לקט משפט  חוקת
,  תאומים רבינוביץ 

  מדרש בית  חברי בהשתתפות
 התורה   למשפט

   תשיז  ירושלים 

  ישראל  חובות על  רעיונות חורב 
 בגולה 

  תולדות   ממנו ונוסף  תשיג  יורק  ניו הירש  רפאל שמשון ' ר
 ,ל" זצ  רבינו

  בכמה ובאורים  חדושים אליעזר  חות
 ס " הש סוגיות 

  קלר יונה  יעקב  ר" ב  אליעזר' ר
  עולם  חיי ישיבת  מלומדי= 

,  יםבירושל הדין  בית וחבר
 ש" זק  יהושע'  ר  בעריכת

   תשיח  ירושלים 

,  דעה יורה  על=  הלכה  איש חזון
,  נסך  יין, זרה  עבודה הלכות 
.  פסח הלכות,  חיים אורח

  לוח. שונים ליקוטים  ובסופו
 הספר  בסוף  - הצורות

  2 תשיא  ירושלים  קרליץ  ישעיהו  אברהם' ר

  עם, שביעית הלכות=   הלכה  איש חזון
 הוספות 

 ,{שניה הוצאה} 2 תשיב  ירושלים  קרליץ  וישעיה  אברהם' ר

,  ומכשירין מקואות ' מס על איש חזון
 הוספות  עם

  2 תשיד  ירושלים  קרליץ  ישעיהו  אברהם' ר

[:  א כרך ]  העזר  אבן חלק איש חזון
  ובעניני,  קדושין. גיטין הלכות 
 הוספות  עם,  עבדים

 ,שניה הוצאה 2 תשיד  ירושלים  קרליץ  ישעיהו  אברהם' ר

  בטחון, אמונה עניני על איש חזון
  תורת,  והלכה מוסר)

,  והשכל הדמיון , המדות
 (נבואה

 ,ראשון  דפוס  תשיד  ירושלים  קרליץ  ישעיהו  אברהם' ר

  עירובין הלכות=  ח" או  חלק איש חזון
 הוספות  עם,  הצורות ולוח

  2 תשטו  ירושלים  קרליץ  ישעיהו  אברהם' ר

  2 תשטז ירושלים  קרליץ  ישעיהו  רהםאב' ר  שני  ספר . המשפט חשן איש חזון



 (קמא בבא)

  והוא=   נשים, העזר  אבן איש חזון
  ונשים  ע" אה  עניני כל ליקוט

  חזון ספרי בכל  המפוזרים
 מ " חו  ועל, ד" יו   ועל, איש

-תשיח ברק   בני קרליץ  ישעיהו  אברהם' ר
 תשכז 

 :כרך   כל 2

  סדר=   ח" או על=  הלכה  איש חזון
 הוספות  עם,  מועד

  2 תשכז  ברק   בני קרליץ  ישעיהו  אברהם' ר

  חיים רבינו לחדושי גליונות איש חזון
 הלוי 

   תשלד  ברק   בני קרליץ  ישעיהו  אברהם' ר

  - מדע ספר=   ם" הרמב על ראשון  חלק=  איש חזון
  חדושים, ביאורים,  קרבנות
  ונאספו  שנלקטו והגהות 
 איש  חזון מספרי 

   תשיח  ברק-בני קרליץ  ישעיהו  אברהם' ר

  עייונים פי על ך"בתנ סוגיות  כים כר  שני =  המקרא חזון
 השנה  בהפטרות

  - תשיז אביב  תל יעקבסון  יששכר '  ר מאת
 תשיט 

 :כרך   כל 

  4 תשיד  ירושלים  אברמסקי  יחזקאל' ר מנחות  מסכת על=  ס" ש יחזקאל   חזון

   תשנא   שלזינגר  נחום משה' ר אגדה  על נחום   חזון

  פירוש  עם, פסח של הגדה עובדיה  חזון
 ודינים

{,  4312: יודלוב}  תשיב  ירושלים  יוסף  דיה עוב ' ר
 ,ראשון  דפוס

  כולל=   שונים וליקוטים  דרוש יוסף  חזיונות
  ישראל העם  על הגיונות

  עקרי( ישראל  מדינת)
  בחיי הגשמה ודרכי   התורה
 ישראל 

  טוב יום ר " ב  אביגדור יוסף' ר
 קסלר  ליפמאן

=    תמונות עם 2 תשיד  יורק  ניו
  הארץ   מנוף תמונות

  קדושיםה וממקומות 
 ,שבה

  י" כת  י"עפ, התורה על חזקוני 
 המחבר 

  עם, מנוח ר" ב  חזקיה רבינו
  הערות, מקורות  ציוני, מבוא

  דוב   חיים' ר מאת וביאורים
 שעוועל 

 ,{אחרת משנה אולי}  תשמב  ירושלים 

  - בראשית=   התורה על 'א חלק=  נפש חי
 ת "שו וקצת,  ויצא

   תשיג  ירושלים  זלמנוביץ ' ארי ישראל' ר

  ודרוש,  שמות=   התורה על 'ג חלק=  נפש חי
 והלכה 

  בני  - אביב תל זלמנוביץ ' ארי ישראל' ר
 ברק

   תשכג 

,  מקירואן   יעקב ר " ב  נסים  רבינו מעשיות  וספורי  מוסר מהישועה  יפה חיבור
  חיים: מבוא והקדים   תירגם

 הירשברג  זאב

-תשיד ירושלים 
1953 

  

  ידים לת נטי ' הל על=  הלכה  ישראל   מקוה - לטהרה  חיבור
  קונטרס בהוספת, }ומקוואות

 {יד  מכתב, רב לחם

  טווערסקי דוב מרדכי ' ר
 מהורנוסייפלא 

  יורק ניו  מהדורת או} 4 תשכג  ירושלים 
 ,{תשלה

  במדינתנו הסנהדרין  חידוש
 המחודשת 

  הסנהדרין  חידוש למען 
 ה 'ובתולדותי,  והסמיכה

   תשיא  ירושלים  מיימון  הכהן  ליב יהודה ' ר

  יחיאל  ר" ב  דנציג  אברהם' ר הלכה  אדם חיי
 מיכל 

  בספריה אין  תשכ  ירושלים 
,  בירושלים  הלאומית

 ,{התקליטור פ" ע}

,  ברוך בית פ"ע=   אדם חיי
 שני  חלק

  והפירוש,  דאנציג  אברהם' ר הלכה 
 זילבר  יהושע בנימין' לר

   תשכה  ברק   בני

  ין'בקוצ ישראל  תולדות בקוטשין  היהודים חיי
,  והלכה  ומנהגיהם שבהודו

 השבטים  עשרת על וגם

  עם,  מבריק נייר על  תשיג  ! ברייטון גאגין  טוב  שם' ר
 ,תמונות

=    א, }ך" ונ   התורה על ראשון   חלק=  חנוך חיי
 {שמות בראשית

 :כרך   כל  תשלב  ירושלים  גרוסברג  זונדל חנוך' ר

,  התורה על=   והלכה  דרוש {נפש חי} ב-א חלק=   נפש  חיי
 ת " ושו 

  שמואל ר " ב  אריה ישראל' ר
  יבנה  כפר  רב זלמנוביץ ענט

  ברגן  במחנה  ד" אב  מלפנים
 בלזן 

-תל - ירושלים
 אביב 

-תשטז
 תשכג 

,  תשמב מהדורת או} 
 :כרך כל{, א חלק

:  ב נדפס  ומקודם} 4 תשכב  יורק  ניו גליק  ה 'גדלי' ר ס" בש  מסכתות כמה על עולם חיי
!    מיהאליפאלווא-ער

 ,{תרנט

  פרשיות לפי=   חסידות וחסד   חיים
  ומדרשים  ס" וש  ך" ונ   התורה

 'וכו

  שמואל ר"ב חייקא חיים' ר
 מאמדור 

   תשיד  ירושלים 

  עם', עמ 47  תשלה  מאנסי  וויגדער  שלמה שבתי' ר ח " או ע" שו  על והבנות  הבנים  חינוך
  משה ' ר הסכמות



 ועוד   פיינשטיין

  ומתוך ל"חז מאמרי  פ" ע ילדים   חינוך
 נסיון /  פרקטיקה

   ד " תשמ אביב  תל שווארץ  שלום חיים' ר

  וסיפורים לתולדותיו ובו  פנחס   מדרש=  הרזים  חכם
 וחסידות  ומאמרותיו 

  הגיה  תיקן, מקוריץ פנחס' ר
  יחזקאל  מתתיהו' ר  וההדיר

 גוטמן 

   תשיד  אביב  תל

  ישראל   ר"ב זיסל שמחה' ר מוסר  ומוסר  חכמה
  ישראל'  ר רבו  מתורת, זיוו

 מסלנט  ליפקין

   תשיז  יורק  ניו

  ותמצב  ונוסח  תולדות ו " אה  חכמי
 וואנזבעק  המבורג  אלטונא

 ,תשסג  משנת צילום  תשסג  המבורג  דוקקעס   יחזקאל' ר

  הקודש ערי  ארבע של  חכמיהן
 'א כרך= 

  חברון צפת חכמי על
  גדולי תולדות  ובהם,  וטבריה
 וביבליוגרפיה  ישראל 

  עם, עמוד 653  תשס ירושלים  פוזיילוב  גיורא
  תמונות  הרבה

 ,ופקסמיליות

  הקודש ערי  ארבע של  חכמיהן
 'ב כרך= 

  ובהם, ירושלים  חכמי על
  ישראל  גדולי  תולדות

 וביבליוגרפיה 

  עם, עמוד 698  תשסב ירושלים  פוזיילוב  גיורא
  תמונות  הרבה

 ,ופקסמיליות

  של הרוחנית המנהיגות בדורם  חכמים
  ימי  בשלהי גרמניה   יהודי

 הביניים

   תשמט  ירושלים  יובל   יעקב ישראל 

  על  ורחב  כולל  חיבור=  ס" ש נדה   פתחי=   בצלאל  חכמת
 נדה   מסכת

   תשיז  ירושלים  ראנשבורג  יואל  ר" ב  בצלאל' ר

  והליכות  היד חכמת השלם   היד חכמת
  וגם,  קבלה פ"ע, שרטוטין 

  מספר  תחזה  ואתה פרשת 
  תרגום  עם, הקדוש הזהר
  אברהם' מר ופירוש, עברי

 אזולאי 

'  ר: וערך חיבר ליקט אסף
 בקאל  מאיר

1 תשכו  ירושלים 
2 

 

:  ל"מו, וויינברג  יעקב  יחיאל' ר הלכה  שמאל  וחליצת קיטע  חליצת
 אפפעל  יהושע יוסף' ר

'  ר  יצאו  זה ספר נגד}  תשטו  לונדון 
  קרויס אליעזר משה
  עם מנשה' ר ואחיו

",  ישרה רגל" ספרם
 ,{ז" תשט  לונדון

,  חמד  צבי=   בתורתך חלקנו 
,  כרכים'  ב=   ב" הל   קונטרס

 אחד  רק וכעת

,  א" תשי -א" תרס ,  היובל ספר
  ודרוש התורה על חידושים

 ת " ושו 

-תשיא יורק  ניו פריעדמאן  הירש  צבי' ר
 תשיב 

  וסימני  כתמי עם 2
,  לשעבר רטיבות

  יואל הרבי  בהסכמות
  מסאטמר טייטלבוים 

 :כרך   כל, ועוד

  אריה  משה ר" ב  אהרן' ר וחידושים   ביאורים אהרן  חלקת
 מילבסקי 

  4 תשכ  מאנטעווידעא 

,   זילברברג בנימין אברהם' ר ם " הרמב  על  ותוהגה ,  ת"שו מים  באר בנימין חלקת
  לרבי  ם" הרמב  על  הגהות}

 {איגר עקיבא

  בתקליטור מופיע לא 2 תשיט  פיטסבורג 
  הספריה י" שע

 ! בירושלים  הלאומית

  רוב, ועדות דיינים  מענייני יוסף   חלקת
 שביעית , וזכיה קנין, וספק

  קלמן קלונימוס ר" ב  יוסף' ר
 וואלין /מאוסטרהא ברקוביץ

  חיים' ר  בהסכמת 2 תשיט  רק ב  בני
  גראדזענסקי עוזר

  סיון כג,  מווילנא
 ,ח" תרצ 

  עירובין תיקון  וקונטרס,  ת"שו ראשון   חלק=   יעקב  חלקת
 עירובין ' הל על= 

  והסכמת  מכתב 2 תשיא  ירושלים  ברייש   יעקב מרדכי ' ר
  ומאחיו  מבעלז א" הר

 ,ועוד מרדכי ' ר

  2 תשלט  אביב  תל יש ברי  יעקב מרדכי ' ר ת "שו שני  חלק=   יעקב  חלקת

  4 תשכד  יורק  ניו כהן  מאיר' ר ם " הרמב על מאיר  חלקת

  ויורה חיים אורח על=  ת"שו גנוזה  חמדה
 דעה 

  הקדשת עם 2 תשלו  ירושלים  שלוש  חיים דוד' ר
 ,המחבר

,  לוונטאהל שרגא אפרים' ר והלכה   וסוגיות ת"שו אפרים חמדת
  בעל בנימין אברהם ' ר  חתן
'  ר חתנו י" ע  ל"ויו, זית  עלי

  זילברברג בנימין אברהם
 מפיטסבורג 

  2 תשכא    יורק ניו

'  ר מאת מבוא, שבזי שלום' ר התורה  על ימים   חמדת
 קאפח  יוסף

   תשטז ירושלים 

   תשכח  ברק   בני דייטש   מנדל מנחם יעקב' ר ס " הש על גנוזה   חמודה



  יהודה  חיים ר"ב הירש  צבי' ר ויקרא  ספר=   התורה על צבי  חמודי
 יאיר 

   תשכו  יורק  יונ

,   ראשון דפוס,  יד  מכתבי פירושים  עם=   מגילות חמש
 ועוד   ה" רז  ג"רס תרגומים

   תשכב  ירושלים  עורך =   קאפח יוסף' ר

  דיוקים=   תורה  חומשי חמשה
 כרכים ' ה=   התורה על

  פשט פי  על המלים פירוש
  ל " חז  בדברי חקר , הפסוק
  פרוש;  המקרא וטעמי

  פרוש טעמי מברר, הענינים
  ומסביר ונמוקיהן  ים המל
 ויסודותיהן   הפרשיות עניני

-תשיז ירושלים  וולף   פנחס' ר
 תשלח 

 :הסט  כל 

'  ה=   תורה  חומשי חמשה
 כרכים 

-תשכז ירושלים  הירש  רפאל  ר" ב   שמשון ' ר ותרגום   רחב  פירוש עם
 תשנ 

 :יחד  הכל 

  יד   כתב=    תורה  חומשי חמשה
 כרכים  שני , תימני

  סעדיה רב  ותפסיר ותרגום 
,  סיאני יחיא'  ר יקוטי ול גאון 

  על פתיחה  דברי בצירוף
'  תאג-הפרשה מסורת
 תימן  יהודי  במנהג

,  פקסמילית מהדורה 4 תשלח  ירושלים  
  עותקים 390 בת

 ,ממוספרים

  עם תורה  חומשי חמשה
  ספר, השלם י"רש  פירוש

 במדבר 

  עמנואל ה'טובי  הו'אלי' ר י "רש מפרשי  מגדולי  מלוקט
 אשכנזי 

   תשנא  ציריך 

  פ"ע,  תורה  משיחו חמשה
  חמשה=   יהודה  מחוקקי
 כרכים 

  ומקורות  עזרא אבן  על ביאור
,  ע" ואב  י " רש  עם, י " רש

 ומבוא  ותולדותיהם

   תשכא  ברק   בני קרינסקי  לייב  יהודה ' ר

=    הגדולים מאורות  חמשה
 ראשון  חלק

  מרבינו התורה   על פירושים
  חבר תלמיד  קרא יוסף  רבי
  יוסף מרבינו, י"רש של

  ורבי  משה רבי אבי , קמחי
  מרבנו, ק" הרד=   קמחי דוד
  החסיד יעבץ יוסף  רבי

  רבי  מרבנו; שפניא ממגורשי
  תלמידו  ל" ז  נחמיאש  יוסף
 ועוד , ש" הרא  של

  יצחק  ר" ב  איסר יוסף חיים' ר
 גד   הלוי אריה

,  יוהניסבורג
 אפריקה  דרום

-תשיג
1952 

4  

  לאיש האמת דרך  מורה דוד  חנה
  ואלה,  יקרא  בו אשר

  וחיים  קיימים הם הדברים
  ותורה שבכתב  מהתורה

  מספרות לקט=    פה-שבעל
  הרבנית הספרות , ל" חז

 חסידות  וספרי

  ידי על  הדפוס לבית  הובא
 שם בעילום   הרוצה המלקט

  ישראל' ר: הסכמות  תשיב  ירושלים 
  רייזעמאן הלוי  יצחק

  חיים מרדכי' ור
 ,סלאנים

  התורה על  ודרושים  חדושים דוד  חנה
 ך " ונ 

  2 תשלב  לים ירוש בערקאוויץ  דוד' ר

  דפוס צילום, }הארון חנוכת
 ! ויניציאה

  וזמירות  שירים{, נדיר שהוא
  הכנסת בבית לשיר 

  הארון הקים  ביום בפאדובה
 הקדש

1 תשיח  אביב  תל לוצאטו   חיים משה' ר
6 

 ,משומש קצת במצב

  הלכה  וחקרי  חידושים הבית  חנוכת
 וקדשיו   המקדש בהלכות

  2 תשלד  ברק   בני קוטיינר  חנוך אברהם' ר

  4 תשלח  אביב  תל נשר  יצחק' ר וסוגיות  הלכות  וחידושי ת"שו יצחק  חסד

  ר"הר לכבוד  זכרון ספר לאברהם חסד
 תורני  מאסף=  לב אברהם

   תשמט  ברק   בני ברגר  אביגדור' ר: העורך

  ישועה   משה ר"ב יהודה ' ר ולשמירה   תפלות דוד  חסדי
 פתייא 

1 תשיד  ירושלים 
2 

 

  כרך=   רביעי  חלק=   דוד חסדי
 שני  - ראשון 

=    טהרות סדר תוספתא על
  ופרה נגעים,  ואהלות כלים
 ונדה 

 :כרך   כל 2 תשל  ירושלים  פארדו  דוד' ר

  ו"כ =   האמונה עיקרי 'ה חסדי
  ומגלה... מפרש... דרכים

  ג" בי  נעלמים טעמים כמה
  ופסוק...  רחמים  של מדות

  תשלם   אתה כי   חסד' ד ולך
 כמעשהו   לאיש

  שמואל ר" ב  מרדכי משה' ר
 מרגליות 

   תשסז ירושלים 

  4 תשיב  יורק  ניו,  מראדין הכהן מאיר ישראל' ר  הלכות על=   והלכה  מוסר חיים  חפץ



  מנחם' ר חתנו י"ע הוצא ורכילות  הרע לשון  איסורי
 זאקס יוסף   מענדיל

,  מראדין הכהן מאיר ישראל' ר וכתובים נביאים על חיים  חפץ
'  ר  י" ע  ומאמריו מספריו  לוקט

 פ " חרל  שמואל

   תשיט  ירושלים 

,  מראדין הכהן מאיר ישראל' ר ס " הש אגדות על חיים  חפץ
 פ " חרל  שמואל' ר  י" ע

   תשכד  ירושלים 

  הלכות=   ם" הרמב על ראשון  כרך =    ומשפט חק
 סנהדרין 

   תשמו  ירושלים  גרשוני  יהודה ' ר

  הלוי לייב יהודה משה' ר ס " הש  על וחידושים   הערות משה חק
  ,בפולין מהורודלה   בערמאן

 {ראדזין חסיד}

   תשלג  אביב  תל

  ספר =  התורה על=   חסידות ראשון  חלק, יצחק חקל
 ושמות  בראשית

-תשיב יורק  ניו מספינקא אייזיק יצחק  רבי
 תשיד 

 ,מים כתמי עם 4

 ,באמצע חסר  דף 4 2 -תשל ירושלים  י 'פאלאג חיים' ר ע " ואה  ד" יו  ח" או  על  ת"שו לב  חקקי

   תשכ    אביב תל כהנא  קלמן' ר מאמרים  קבץ ועיון  חקר

  בזמני   ובירורים  מחקרים ב  - א כרכים=   זמנים חקרי
  לאור  ומנהג  בהלכה השנה

 המקורות 

-תשלז ירושלים  הילביץ  אלתר' ר
 תשמא

 :כרך   כל 

  דינים=    מצוות  ג" תרי  על חרדים 
 ומוסר   והנהגות

,  מבוא עם, אזכרי אליעזר' ר
  אליעזר שלמה' ר מאת

 מרגליות 

   תשיח  ירושלים 

  וכתבי דניאל ספר י"עפ הגאולה  בונותחש
 ל " והאריז  א " הגר

 ,{תשכז ומהדורת}  תשכד  ירושלים  שבילי  חיים

  יהודה  משה  ר" ב  יהושע' ר שונים  נושאים,  ומנהג הלכה  מחשבות  חשבי
 פולק 

   ?-תשכא אביב  תל

  מסכת על, שבת מסכת על סופר  חתם
,  פסח הלכות ע" וש  פסחים

  לולב  ופרק, מגילה' מס על
  ת" ומהד  ק" מהד  הגזול 

  ומהדורא קמא מהדורא]
 [תניינא

'  ר י"ע ל " ויו ,  סופר משה' ר
 מדעברעצין  שטערן  משה

  2 תשיד  יורק  ניו

{,   4347: יודלוב}  תשיג  יורק  ניו ל " מו =   עהרנפלד צבי דוד' ר פסח  של הגדה סופר  וחתן  - סופר חתם
:  ראשון  דפוס צילום}

 ,{תרמד ווינה 

  לאור יוצא,  סופר משה' ר ורה הת על כרכים   חמשה=   סופר חתם
  אור ראו  לא  שעדיין ידו  מכתבי
,  מקומות מראי עם הדפוס
  שער"  בשם והערות  ציונים
  נפתלי  יוסף'  ר  ידי על" יוסף 

 שטרן 

-תשיח ירושלים 
 תשכא 

4  

  מצוות  על =   התורה על דמים   חתן
 ונישואין  מילה 

  משה' ר:  ישן  יד מכתב  העתיק
  י"ע המחבר  תולדות  עם, }הלוי

 {יודלוב  חקיצ' ר

  פראג  דפוס צילום  תשנא  ירושלים 
 ו " שס

  בזמנם שנאמרו תורה  דברי מאמרים  ו " ט
 ובעתם 

 כרוך  לא',  עמ 58  תשכו  אביב  תל חאדראוו  דוד מנחם' ר

,  ה 'שבחי: ה 'טברי לתולדות הארץ  טבור 
  כנסיות  בתי, ה'ומעלותי

  ועל   ה'וחכמי  ה'רבני, שבה
 ועוד   ה'טברי חמי

  מ" ור   ד" אב  קליערס משה' ר
 טבריא 

   תשכה  ירושלים 

  על והערות הארות חידושים כרכים '  ב=   זהב טבעות
 "החושן קצות "   ספר

-תשטז ירושלים  שפירא  ליב   אריה משה' ר
 תשכב 

 :כרך   כל 2

1 תשיד  אביב  תל כהנא  קלמן' ר נדה  הלכות  ישראל   בת טהרת 
2 

 

  - ראשון חלק=   הבית טהרת 
 שני  חלק

-תשמח ם ירושלי יוסף  ה 'עובדי' ר נדה  הלכות 
 תשנ 

  המחבר הקדשת עם 
 :יחד שניהם!,  

  מימי מצרים רבני  תולדות מצרים  טוב
 והלאה  ם " הרמב

   תשכט  ירושלים  שמעון  ר"ב  אהרן רפאל' ר

  לחכמת  ירחון=  עת-כתב מה  - א' חוב, ישורון  טורי
 ולחדשות  ותולדות  ישראל 

-תשלא ירושלים  מנחם  בן.  ונ  ששר. מ : עורכים
 תשלה 

  לקח רק  לפני  כעת} 
  כל {,  כולם ולא, מהם

 : חוברת

  2 תשיז  יורק  ניו'  ר פ " ע , טיימר מיכל יחיאל' ר,  חליצה סדר על=  הלכה  חליצה  טיב



  זכרון"  מספר  רבתא   ופתיחא
 יד  מכתב  ם" הרמב על" מלך 

'  ר  י" ע  ל"יו,  צינץ ליב  אריה
  זילברברג בנימין אברהם

 מפיטסבורג 

   תשמה  ברק   בני זילברברג  יהודה  עקבי' ר חכמה  פליאות  נתיבות  ב " ל הקודש  לשון  טיב

:  ובו - כרכים שני=   אורות טל
  - חכמים אור - מרדכי גדלת

 הצדיקים אור

  התורה על=   חסידות
 השושלת  ותולדות  וליקוטים

  בראנדוויין יעקב  אהרן' ר  י" ע
 מסטרעטין 

  4 ?-תשל יורק  ניו

  יעקב  יצחק' ר  של ממשנתו אורות  טללי
 ריינס 

   תשטו  אביב  תל רבינר  אריה זאב' ר

  ומחקרים  מקורות=  מאסף א  כרך=   טמירין 
 וחסידות   בקבלה

{,   מנחם-בן נפתלי  י" ע}
 וינשטוק  ישראל'  ר:   בעריכת

   תשלב  ירושלים 

  ומחקרים  מקורות=  מאסף ב  כרך=   טמירין 
  ורשימה, וחסידות  בקבלה

  רבי כתבי של ביבליוגרפית
 ויטל   חיים

{,   מנחם-בן נפתלי  י" ע}
 וינשטוק  ישראל'  ר:   בעריכת

   תשמב  ירושלים 

  אשר מאמרים=   חסידות חן  טעם
  מרבותינו  גם ואספתי  לקטתי
 דורנו  וגדולי

  דוד יעקב  ר" ב  גד נח' ר
 וויינטרויב 

  חוברות 21-ה כל או}  תשיא  ירושלים 
  משפחת יחד

 ,{$300  וויינטרויב

  רלינגשפ יצחק  אברהם' ר ומנהגים   והלכה  דינים הדינים  ומקורי המנהגים טעמי
'  ר י " ע  הוספות ועם,  מלבוב

 מרגליות  זעליג אשר ' ישעי

   תשיז  ירושלים 

  ישראל  בספרות המצוות טעמי
 כרכים  שני= 

  של ה' והפילוסופי  המצוות על
  ראשונים  פ" ע =   המצוות

  גדולי פ"ע וגם, ואחרונים 
 ההשכלה 

  מבוא דברי,   היינמן יצחק
  אלימלך אפרים' פרופ מאת

 אורבאך 

  רביעית  דורהמה  תשיט  ירושלים 
  בתוספת מתוקנת
  או, }מקורות
 {-תשב=   א מהדורה

,  מצוות ג" תרי  על ביאור קדושים  שפתי - המצות  טעמי
  ליקוטי  עם, הקבלה  בדרך 

 חסידות =  השני ,  הריקאנטי

  ביאור ועם,  ריקאנאטי מנחם' ר
'  ר  בעריכת ל"ויו , הלבוש
'  לר השני ,  ליברמן ביום שמחה

 מנדבורנא  הירש צבי

   תשכג  לונדון 

  ספר והוא, המקרא טעמי
 הקורא הורית 

=   מחברו  שם נודע לא המסורה  דקדוק
  בלעם בן יהודה'  לר  המתייחס

  מירקירוס יוחנן י"ע  ומוגה,  ע" נ
  במצות הקדש לשון  המלמד

  התשיעי  קארולוס המלך
 פאריס  בישיבת

  4 תשלח  ירושלים 

,   החסיד שמואל ר"ב יהודה ' ר התורה  על המקרא  מסורת טעמי
 לנגה  ש" י  י " ע  ל"ויו

 ,מצוי לא  תשמא ירושלים 

=   במקרא  ומשמעותם  טעמים
 ראשון   כרך

  וטעמים  ניקוד,  אותיות
 במקרא  ומשמעותם

-תשלח ירושלים  לויאן  משה
 תשמה 

  

  ותמצית  המקרא טעמי  קיצור  וניקוד   טעמים
  הקשורים הניקוד חוקי

 בטעמים 

   תשכט  אביב  תל וינברג   אברהם' ר

   תשכ  ירושלים  קוסובסקי  בנימין' ר ת " בשו  יתהתלמוד  האגדה הים  מן טפה

  יהושע  ר" ב  יהודה  ישראל' ר ס " הש על נתיבים  יאיר
 אהרנסון  משה

   תשנה  ברק   בני

-תשיד ירושלים  יוסף  ה 'עובדי' ר ד " ויו  ח" או  על=  ת"שו ח , ו,  א חלק=  אומר יביע 
-תשכד
 תשלו 

  הקדשת עם  וכרכים} 2
{,  90, י" בכת  המחבר

 :כרך   כל

  אברהם' ור לודמיר  משה' ר התורה  על תורה  יגדיל 
 מרקסון  מרדכי

1 תשסח ירושלים 
2 

 {חוברות}

,   עא - א  גליון=    תורה יגדיל 
 {הכל את אין}

=   תורני  מאסף=  עת-כתב
'  בחי ישראל גדולי  מכתבי
 ת " ושו   תורה

  - תשלו יורק  ניו ד " חב  מזכירות של כולל  י" ע
 תשמו 

 :גליון כל 

=   צדק צמח כולל י"ע ל " יו  וחסידי  תורני  עת-תבכ כח  - א גליון=    תורה יגדיל 
 ד " חב

  - תשלז ירושלים 
 תשמו 

 :גליון כל 

  בהלכה=   תורני  עת-כתב מד  - כא  גליונות=    תורה יגדיל 
  גדולי בהשתתפות, ואגדה
 ישראל 

-תשיד ירושלים   - לונדון היילפרין  אלחנן ' ר  בעריכת
-תשכט
 תשלא 

  כל{, הכל את לא} 4
 : גליון

  2 תשכד  ירושלים  גאטליב  יעקב  מרדכי חיים' ר חיים אורח על=  ת"שו יעקב  יגל 

  בראשית ספר=   התורה על יעקב  יגל 
 ושמות 

  4 תשכז  ירושלים  גאטליב  יעקב  מרדכי חיים' ר

   תשמג  ירושלים  שווארץ  יואל' ר  השקידה בענייני לקט ומצאת  יגעת



 הקדושה  בתורתינו

  על  רותוהע  חידושים=  ס" ש ד , ב, א כרך=   הו'אלי יד
,  מועד וסדר  ברכות מסכת
  קדשים וסדר,  נשים  וסדר

 נדה  מסכת   ועל

-תשכא ירושלים  שולזינגר  הו'אלי' ר
 תשכח 

 :כרך   כל 2

  4 תשלו  אביב  תל וינברגר  פישל  אפרים' ר מ " חו ועל ת"ושו הלכה  אפרים יד

  צוואת על והערות   הגהות חלקים ' ג, אפרים יד
  כללים, החסיד  יהודה  רבי
 ת "ושו, ס" בש

   תשל  אביב  תל מבאטלאן   ביליצר אפרים' ר

  ירושלים דידי  מקיקץ בנימין' ר אבות  מסכת  על פירוש בנימין  יד
 {ה'טברי}

   תשל 

  ברכות  מסכת=   ס" הש על כרכים  עשרה=  דוד  יד
 זרעים  וסדר

-תשלו ירושלים  זינצהיים  דוד יוסף' ר
 תשסב

4  

  ר " ב  במברגר דב  יצחק' ר ת "שו כרכים  שני=   הלוי יד
  שלמה' ר: ערך ,  הלוי שמחה
 אדלר 

-תשכה ירושלים 
 תשלב 

 :כרך   כל 

,  שביעית מסכת על=  ס" ש ושם  יד
 והלכה   דינים פסקי  וקצת

  2 תשלג  תקוה -פתח פייגנבוים   ישראל' ר

  דעה  יורה  ע" שו על=  הלכה  יוסף   יד
 'א חלק

  הלוי שמואל ר"ב  יוזפא יוסף' ר
 שטרן 

  4 ?-תשל [? יורק ניו]

  והלכות פאה תמסכ  על לפאה   יד
 עניים   מתנות

   תשכז  ברק   בני פלדמן   יוסף  ר" ב  אהרן' ר

   תשכז  ברק   בני אורטנר  יהודה  נתן' ר ישראל  מועדי על 'א חלק=   נתן  יד

  מאיר אליעזר לזכר=   מאסף ם " רא  יד
  ובו=    זכרון ספר=  ליפשיץ

 והלכה  תורה ' חי

  על מטיקטין אברהם' מר ובו 
  גדולי  בהשתתפות, ז" ע' מס

 ל ישרא

   תשלה  ירושלים 

  ולתולדות, הלכה  דרוש ת"שו חלקים ' ג=   ם" רא  יד
  רבנים אגודת ועל ישראל 
  בית ועל להקים שרצה  עולמי

  והלכה, בירושלים הגדול דין
,  ונשואין  לאירוסין=    ומנהגים

 אבות  מסכת   ועל

  נערך ,  הכהן  מענדל אהרן' ר
  עם  ויסבלום  נפתלי  חיים' ר  י" ע

 המחבר   תולדות

  ספריו  כל  של אוסף 2 תשכ  אביב  תל
,  התורה במקצועות

  אגודת: ובהם
  כנסת, הרבנים
  סמיכת, הגדולה
  ספר, חכמים

  כלילת, האגודה 
,  מצרים אבל , חתנים

  ומעשה,  תרוכין  ספר
  מסכת   על, אבות
 ,ספרים ועוד, אבות

  ת"שו, מאסף=   זכרון ספר שאול  יד
  של לזכרו,  ישראל מגדולי 

 ווינגורט  שאול  ר" ד  הרב

  פ" ור   וינברג  י" י ' ר=   עורכים
 ביברפלד 

  לא,  תמונתו עם  תשיג  אביב  תל
 ,מצוי

  על, נדרים  מסכת על=  ס" ש נדרים   ידות
 וסוגיות ,  כלומר

 ,{בארץ נדפס אולי}  תשטז יורק  ניו רוזנברג  יודל' ר

  2 תשלט  ירושלים  ברוקמן  דב  יצחק' ר ס " הש על  בסוגיות חידושים אמונה  ידיו

  שיטת פי על במקרא  עיונים בשם  ידעתיך
  הנקראת השם  תורת

 "לוגוסופיה" 

 ,'עמ 111  1976 ירושלים  רוזנברג  ישראל' ר

  על ותמציתי  עניני ליקוט יהדות 
  ומנהגי דיני על , ל " חז ספרי 
  הספר=  ועוד  ישראל איש

  פרקים-מפרקים מורכב
 שיח -דו של בצורה

   -תשכ יורק  ניו זאלער  יצחק' ר

  על יותמצית  עניני ליקוט יצחק   שערי=   יהדות
  ומנהגי דיני על , ל " חז ספרי 
=    הלכה=  ועוד  ישראל איש

 וילדים תינוקות למען   דינים

  מורכב הספר}  ?-תשכ יורק  ניו זאלער  יצחק' ר
  פרקים -מפרקים

,  שיח-דו של בצורה
  מהספר מתורגם

 ,{יצחק  שערי

  על ותמציתי  עניני ליקוט יצחק   שערי=   יהדות
  ומנהגי דיני על , ל " חז ספרי 
=    הלכה=  ועוד  ישראל איש

 וילדים תינוקות למען   דינים

  מורכב הספר}  תשכא  ברק   בני זאלער  יצחק' ר
  פרקים -מפרקים

,  שיח-דו של בצורה
  מהספר מתורגם

 ,{יצחק  שערי

 1 תשיט  ירושלים .  א מאת[ צימר אוריאל' ר]  היחס  בשאלת רעיוני  בירור והמדינה  התורה   יהדות



  קצת עם, ולמדינה  לציונות
  העבר מן היסטוריא פרקי 

 הקרוב 

 2 גיטלין 

  מבטאה כלי ,  תורני  עת-כתב יהל 
 לעלוב   הקדושה הישיבה של

  חכמי  של רוחם פרי  ת"חדו
  מפי ח" ודא ,  הישיבה  ורבני
  ר"אדמו ק" כ  הישיבה  נשיא
 א " שליט 

 ,{תשטז אלול}  תשטז ירושלים 

   תשמז ירושלים  המאה  כרך סיני קובץ מאסף =   יובל  וספר עת-כתב ב-א - סיני יובל

   תשכא  ירושלים  אזולאי  דוד יוסף חיים' ר ת "שו אומץ  יוסף

-תשלז ירושלים  יוסף  עובדיה ' ר ומנהג  והלכה ת"שו ו   - א חלק=  דעת   יחוה
 מ " תשד

  עם עותקים ויש} 
:  יד  בכתב הקדשתו 

${,    100: כרך   כל
 :כרך   כל

  י"אדמור של  יוחסין מגלת בעלזא  יחוס
-רוקח  למשפחת בעלזא

 תולדות ,  מרגליות

  תמונות עם  תשמד  ירושלים  יודלוב  שלמה יצחק 'ר
 ,ותצלומים

  עם, }תולדות,  ט - ב  אות ואמוראים   תנאים יחוסי
.  ל . י  י"ע והערות   מבוא
 {מיימון

  קלונימוס ר"ב יהודה ' ר
 משפירא 

 ,מצוי לא  תשכג  ירושלים 

  לדמות,  לזכר=   זכרון ספר ראובן   יחי
  יקיר הבן  של  ן"נר ולעילוי
  דברי  ובו, שילוח  ראובן
 לזכרו  הלכה 

  אהרן' ר השכול האב מאת
 זסלנסקי  יצחק

   תשכ  ירושלים 

  חלק רק כאן, ו -א - הטוב יין
 ראשון 

  התרגומים על =   התורה על
 ושמות   בראשית ספר= 

-תשלו רחובות  וויין   טוביה אלתר' ר
 תשנג 

 :כרך   כל 

  ר"ב סופר  אליעזר זוסמאן ' ר ב -א סדר על ערכים כרכים   שני=  אליעזר  ילקוט
 פישל  אפרים  מרדכי

   תשיג  יורק  ניו

  י"עפ והנהגות  דינים=   הלכה  כרכים '  ב, חיים דברי  ילקוט
 רבותינו  ספרי 

,  ף" החבי , א" החיד   פ" ע
 ביטון  דניאל' ר:  מאסף, ח" הבא

-תשנ ירושלים 
 תשנא 

  קימת': א חלק 
':  ב חלק, אשמורת 

 תכלת   פתיל

=   חלקים ' ג=   הגרשוני ילקוט
 כרכים  שני

 :יחד  שניהם 2 תשיב  יורק -ניו שטערן  גרשון' ר ס " הש אגדות על

  זרעים סדר על=  ס" ש המאירי  ילקוט
 שבת  ומסכת

  2 תשלג  יורק  ניו איזראעל  מאיר אברהם' ר

  ועל   הו'ישעי  ספר על=   ך " נ המכירי  ילקוט
 משלי  ספר

   תשכד  ירושלים  מרי  אבא  ר" ב  מכיר רבינו

  י"ע,  מרי אבא בר מכיר רבינו י "כת פי על , ומשלי  הושע על המכירי  ילקוט
  יצחק'  ור  - גרינאופ ר " ד

 באדהב 

1 תשכח  ירושלים 
2 

 

,  ומלאכי  חגי צפניה יואל על המכירי  ילקוט
  מראה ועם, י" כת   פי על

 מקומות 

,    מרי אבא בר מכיר רבינו
 גראינוף  ר"ד י " ע  ל"ויו

1 ?-תשל ירושלים 
2 

  לונדון  דפוס צילום}
  במאה{, תרעג

 ,בלבד  טפסים

  אברהם' ר  של ממשנתו  לקט הרואה  ילקוט
  למלאת, קוק הכהן יצחק

  לפטירתו  שנה שלושים 
 להולדתו   ומאה

   תשכה  ירושלים  ברנשטיין .  י: ליקט

  לקט=  מאסף=  עת-כתב ג  - א כרכים, חידושים ילקוט
 הלכה   בעניני

  שזכו הישיבות  תלמידי  י" ע
  י " ע  לאור יצא,   בפרסים
 דת  לעניני  המשרד

-תשיח ירושלים 
-תשכה
 תשלד 

 :כרך   לכ 

'  ב=  האמת ידיעות  ילקוט
 כרכים 

',  ה דרך: מחבוריו, מוסר
,  והעבודה האמונה  כללי

  קצר סדור, העיקרים מאמר
  שבאמונתנו עיקר מידיעות

  ההגדות   על ומאמר ', הק
  ל"חז אגדות בדרכי ברורים}

  החכמה מאמר{, למיניהן
{  האמת  חכמת כללי בדלוג}

  אדיר"   מספרו  ולקוטים
 ועוד "  במרום 

1 תשכו  אביב  תל לוצאטו   חיים משה' ר
2 

 

  המוסר תורת=   יהודה  ילקוט
 כרכים  שני=   העברי והמשפט 

,  ויקרא-שמות=   התורה על
  מלוקט, דברים -במדבר

  ביאור  עם ומפרשים  ל" מחז

  רב גינזבורג ליב יהודה ' ר
 אמריקה , בדנוור

  ניו - ירושלים
 יורק

 ,א כרך חסר  תשמ 



 מלמטה 

  חלק, יד-א ח" או - יוסף  ילקוט
 ז  חלק, ניש

  התורה קריאת' הל=   הלכה 
  הכנסת ובית   תורה וספר 
  חולים בקור   הלכות, ועוד

 ואבילות 

-תשנ ירושלים  יוסף   עובדיה ר" ב  יצחק' ר
 תשסד 

  

  ל"חז ואגדות  מדרשים לוים   ילקוט
  עם לוים  לעניני  השייכים

  של וקונטרס, } קצר ביאור
  בשם תורה  מחידושי  קצת

 {יוסף ברכת

  סגל הלוי ןנת   חיים ר" ב  יוסף' ר
  בליטא ומלפנים  משיקאגו
 ציונה  נס ובמושבה

   תשיט  יורק  ניו

 :יחד  שניהם  תשמח ירושלים  נודע  בלתי תימני חכם ך "תנ על ב -א - תימן  מדרשי ילקוט

,  פסח  של הגדה על =   ליקוט לועז   מעם ילקוט
 מלדינו  ומתורגם

'  ר  י" ע  מתורגם, כולי  יעקב' ר
 קרויזר = ירושלמי   שמואל

 ,{ראשון  דפוס}  שכז ת ירושלים 

  פירושים  מדרשים אוצר סיני  ילקוט
  מתן פרשת על ורעיונות

 הדברות  ועשרת   תורה

-ל"מהרש מכון חברי י"ע  לוקט
  שמואל ' ר: ערך, שלום נוה

 קרויזר 

   תשכד  ירושלים 

  מהרבה מלוקט=   התורה על פירושים  ילקוט
 ספרים 

   תשכט  ירושלים  איסר  יוסף חיים' ר

  בתפלת  וביאורים  ליקוטים דרך   ציוני ילקוט
 עשרה  שמונה

  אהרן שמואל ר"ב שאול ' ר
 רובין 

   תשלט  ברק   בני

  עם] אבות  משניות על שמעוני  ילקוט
 ב "הרע פירוש  עם[ הפנים

  ניימאן   בצלאל שמעון' ר
 מקראקא

   תשיז  יורק  ניו

'  ב=  בראשית, התורה על שמעוני  ילקוט
,  כרכים'  ב=   שמות, כרכים
,  במדבר, כרכים ' ב=   ויקרא 

  י " עפ ,  כרכים  שני=  דברים
 ראשון  ודפוס  יד  כתבי

:  י" ע  ערוך, הדרשן שמעון רבינו
  יצחק  - לרר נתן יצחק ר " ד

  דוב ר"לד  והמקורות,  שילוני
 היימן 

-תשלג ירושלים 
 תשמו 

=   דברים רק וכעת} 
 :כרך כל {,  כ" ב

  ועל ,   כרכים' ה=  תורה על כרכים  שבעה=  שמעוני ילקוט
 כרכים' ב=   ך " נ

  צילום מהדורת 4 תשלג  ירושלים  מפרנקפורט  שמעון ינורב
  250 בת פאקסמילי

  מהדורת של עותקים
=    רפו-רפא שלוניקי 

,   ראשון   דפוס שהוא
 :כרך   כל

,  מפרנקפורט שמעון רבינו  כרכים  שני =  שמעוני ילקוט
'  ר  של מבוא דברי הכוללים

 לנדוי   בצלאל

   תשכ  ירושלים 

  פי  על הנפש תורת  ילקוט
 ד " חב

   תשמג  ד "חב כפר  (נון-בן) בונין זושא אלכסנדר ' ר ליובאוויטש   דותחסי

   תשלא  יורק  ניו פנט   בצלאל חיים' ר גיטין  מסכת על=  ס" ש הרחב  ים

   תשמ  ירושלים  שווארץ  יואל' ר ומוסר  מחשבה עולם  ימות

  ואגדות   ך" ונ   התורה על יוסף   ימין
 ותפלות  פ"הגש, ל" חז

  4 תשיז  שלים ירו שמעונוביץ  בנימין יוסף' ר

  וסגולות  פנינים של  אוצר האמונה  יסוד 
  אור בעולם להאיר ואורות

 האמונה 

1 תשיג  ירושלים  מברסלב  נחמן   רבי
2 

 

  על כללית סקירה ועריכתה   המשנה יסוד 
  אנשי מימות השתלשלותה

 חתימתה  עד הגדולה  כנסת

   תשטז אביב  תל מרגליות  ראובן' ר

  מתתיהו צחקי ר " ב  אברהם' ר חסידות  העבודה  יסוד 
 מסלאנים  וויינברג

   תשיט  ירושלים 

  ר " ב  זיסקינד אלכסנדר ' ר והנהגות  ומוסר  דינים העבודה  ושורש יסוד 
 משה

   תשיט  ירושלים 

1 תשיד  יורק  ניו יודל   יהודה  ר" ב  יוסקה יוסף' ר מוסר  יוסף  יסוד 
2 

 

  רשימה ובראשו, } פילוסופיה תורה   וסוד מורא יסוד 
  דפוסי של ביבליוגרפית

  היד וכתבי   פרהס
 {והפירושים

-אבן מאיר   ר" ב  אברהם רבינו
-בן נפתלי י"ע ל " ויו , }עזרא
 {מנחם

1 תשל  ירושלים 
2 

  קושטא  דפוס צילום}
  נדפס, דף [ 24, ]רצ
 ,{.שער בלי 

  יסודי  הספר בית בוגרי של תורני  קובץ=  עת-כתב התורה  יסודי
  החינוך   של, אביב  בתל  התורה

 העצמאי 

-תשכה אביב  תל
 תשכח 

 :ליוןג  כל 

  סט  כעת  אין אולי -תשיד  ניו - טורונטו פלדר  צבי ר"ב גדליה ' ר  דינים ובירורי הלכות  מחקרי  כל,  כרכים  ששה=   ישרון  יסודי



  בהסכמות, שלם תשל  יורק חיים  אורח בענייני הסט
  הכל , ישראל גדולי 
 :יחד

  4 תשמו  ירושלים  מזיא  אליעזר ר" ב  יצחק' ר ת "שו נוף   יפה

  ערוך  שולחן על=  הלכה  חם ל  משען=   זאב יקב
  שונים ועניינים  ס" וש

 ודרוש והדרנים

  אברהם ר" ב  זאב שבתי' ר
 פרידמאן   אליהו

  יעקב'  ר  בהסכמת 2 תשיא  יורק  ניו
'  ור  מוולוזין  שפירא

 ,פיינשטיין משה

  הקודש עיר=  ירושלים
 והמקדש 

'  ור  גליס יעקב'  ר  בעריכת מאמרים  מאסף
 קצנלנבוגן  חיים משה

   תשלז  ירושלים 

  ספר לפני', כר 5 - ירושתנו
 שלישי 

  הלכה=   תורני  עת-כתב
 ומנהג 

'  ר,  אשכנז מורשת  מכון
 המבורגר 

-תשסז ברק   בני
 תשסט

  

  חידושי קובץ=  עת-כתב המשכן  יריעות
  ז" ע שבועות ' מס על =   תורה
 ושבת 

  התורה משכן ישיבת  י"ע ל " יו 
 ציון  תפארת  ישיבת  י" שע

   תשל  ברק   בני

  רב לספר   הוספותו  הערות שלמה  יריעות
  בן אברהם' מר פעלים

  העתקתי גם, מווילנא א " הגר
  דמעשה  ברייתא פה

 בראשית 

 ווארשא  דפוס צילום}  תשל  ישראל  באבער   שלמה' ר
 ,{תרנו

  ולתולדותיו  תורה  חידושי מנחילין  יש
 ישראל  ולתולדות 

'  ר ערך ,  קצנלנבוגן פנחס' ר
 פעלד  דוב יצחק

   תשמו  ירושלים 

  שבתי ר"ב  הלוי אברהם' ר שפטל ' ר נכדו  צוואת ו,  מוסר נוחלין  יש
'  ר י " ע  מחדש ונערך, הורוויץ 

 וואלדמן  יוסף   חיים

   תשנג  ירושלים 

   תשיב  ירושלים  צבי -בן צבי ר" ב  זאב יששכר' ר להלכה   ת" ושו ,  התורה על שכר  יש

  רבי  על וסיפורים  תולדות חלקים ' ב=   ישראל  ישועות
 מרוזין  ישראל 

1 תשטו  ושלים יר  מאשקאוויטש  צבי' ר
2 

  תשעה  יחד  כרוכים}
  צבי' מר  ספרים

  הכל=   מאשקאוויטש
 ,{100:  יחד

  טרונק  יהושע  ישראל' ר ת "שו מלכו   ישועות
 מקוטנא 

  4 תשיח  יורק  ניו

  2 תשטז ברק   בני פוברסקי   דוד יהושע' ר חיים  אורח  חלק דוד  ישועת

  מאסף =  תורני  עת-כתב כא  - א כרכים - ישורון
 רחב 

'  ור  גוטסמן  למהש' ר: העורך
 ועוד  קמינצקי דוד

-תשנו ירושלים 
 תשסט

  כל!{,  חלקם רק} 
 :כרך

  ספר - ב-א כרך=  יצחק  ישיב
 חיי  בני

  על=  ומפרשיו  ערוך שלחן
 ת " ושו ,  משפט חושן

  והשני,  שכטר שמואל יצחק' ר
 אלגזי  חיים' לר

 :כרך   כל 4 תשנד  ירושלים 

  4 תשנח  ם ירושלי בארון  אלחנן' ר ס " הש  סוגיות על אב  ישמח

  וארץ  ישראל אהבת על ישראל  ישמח
 ישראל 

  מאיר' ר  בהסכמת  תשיח  לונדון  ליטווין  יוסף' ר
 ,קרליץ

  התורה על=   חסידות כרכים  שני=   ישראל ישמח
 ומועדים 

  יצחק  ישראל ירחמיאל   רבי
 מאלכסנדר 

   תשטז יורק  ניו

  יבמות  מסכת על=  ס" ש 'ב חלק=  לב  ישמח
 וקידושין  וכתובות

  הלוי שמעון המש' ר
 מפרויקירכען 

  4 תשלז  יורק  ניו

  ספר=   ישראל מחשבת והאנושות  ישראל 
,  ישראל אלוקי: פילוסופי

 ועוד   ביהדות האדם

  תרגם, אמוזג  ר"ב  אליהו רבי
  שמעון ר"ד:  הערות והוסיף
 מרכוס

   תשכז  ירושלים 

  בשאלות  ומחשבה הגות כרכים '  ב=   והזמנים ישראל 
  התקופה  ובבעיות  הנצח
  ומועדים  לחגים מכושהוס

  ולפרשיות  השנה  לתקופות
 השבוע 

-תשטז אביב  תל פירר  ציון-בן' ר
 תשיז 

  

  להרבי  ודרשות   חידושים ברובו תורני  עת-כתב כד  - א =  סבא ישראל 
 מקלוזנבורג 

  - אביב תל
,  צאנז קרית 
 ה 'נתני

-תשכב
 תשכד 

 :גליון כל 

  2 תשלב  יורק  ניו מקנדה  בארון ליב ה' ארי' ר סוגיות  לב  ישרי 

   ?-תשכ יורק  ניו יאליש   צבי יעקב' ר קבלה  יעקב  ישרש

  יצחק  הרב על  ההספדים המערבי  נר כבה
  ירושלים של רבה  ווייס יעקב
  לתולדתה, יצחק  מנחת בעל

  הרבה עם מפואר אלבום= 
 וצבעוניות   תמונות

  4 תשנ  ירושלים  

 1 תשיט  ירושלים  ישראל  אמוני  שלומי: מאת  החיים  כבוד



2 

  שהיה  מחלוקת דבר על ים חכמ  כבוד
  בין אבילונא בקהל כ " ביו 

 והקסטיליאנוס  הפורטיגיזיש

  מיסר יהודה  ר" ב  דוד מיסר ' ר
  שמעון  ר" ד  י"ע  ל" יו ,  ליאון

 ברנפלד 

  פ " ע {,  תרנט  ברלין}  תשלא  ירושלים 
 ,אוקספורד  י" כת 

-תשכח ם ירושלי {קולודנר} בארי ישראל' ר ה -א=   התורה על ליקוט כרכים ' ד=    תורה  של כבודה
 תשכט 

 :יחד  הכל 

  ך" מהרשש=   עולם כהנת
 אחרון 

  2 תשל  יורק  ניו שאטין  הכהן שמעון' ר וכללים  סוגיות 

  רבי,  Johannes Buxtorflus לועזי   תרגום  עם, חקירה Liber Cosri = כוזרי
 שמואל  ר" ב  הלוי יהודה

  באזל דפוס צילום} 4 ?-תשל אנגליא 
 דפוס, 1660=   תכ

Decker 
Georgius}, 

,  הלוי שמואל ר"ב  יהודה  רבי וחקירה   ישראל מחשבת הכוזרי  ספר=   כוזרי
  יסוד   על לדפוס  ונסדר נערך 

  עם הערבי למקור  השוואה
-על ומפתחות  הערות, פירוש

,  ל"ז צפרוני  אברהם ר" ד  ידי
 טופורובסקי   ישראל:  נקד

   תשכ  [אביב-תל]

,  הלוי לשמוא  ר"ב  יהודה  רבי וחקירה   ישראל מחשבת הכוזרי  ספר=   כוזרי
 סרנא  יחזקאל'  ר י"ע נערך 

   תשכה  ירושלים 

,  הלוי שמואל ר"ב  יהודה  רבי וחקירה   ישראל מחשבת הכוזרי  ספר=   כוזרי
  מ" ומ  ומפוסק  מנוקד תרגום

:   ומפתחות מבוא עם והערות 
 שמואל  אבן יהודה  ר"ד  י" ע

   תשלג  אביב  תל

  מרדכי' ר  י"ע, הלוי  יהודה ' ר ישראל  מחשבת המפורש  כוזרי
 יזי גנ

   תשכט  אביב  תל

  של אמיתותה להוכיח דן   מטה=   שני כוזרי
-דו  בצורת  ערוך, פ " תושבע 

 "הכוזרי" כמו שיח

.  ל .י'  ר י " ע  מבוא עם  תשיח  ירושלים  ניטו  דוד' ר
  ותולדות, מימון  הכהן 

  ר" ד  מאת המחבר
 ,רות  בצלאל

  נכרי  שחלבו חלב איסור דין הלב  כונת
  ובהקדמה  רואהו  ישראל ואין

  להנצל...  ה אגד דברי
 רבים   ממכשולים

  בנדט ברוך  ר" ב  הלל' ר
 ברוקלין , ליכטנשטיין

   תשטו  יורק  ניו

  המדרש בבית שיעורים יט -א - תורה  כינוס
 יורק  בניו ליובאוויטש

-תשכז יורק  ניו קובץ 
 תשנ 

  כל{, חלקם רק} 
 :גליון

  חיים אורח ע" שו על=  הלכה  החדש בו כל
 ציצית  הלכות= 

   תשלז  יורק  יונ רבינוביץ  ישראל' ר

-תשיא יורק  ניו גרינוואלד   יהודה  יקותיאל' ר ולאבל  לגוסס=   הלכה  כרכים '  ג=   אבלות על בו כל
 תשטז

 :יחד  הכל 

  כתר=   אבלות על בו כל
 'ג חלק, כהונה

   תשיב  יורק  ניו גרינוולד   יהודה  יקותיאל' ר כהן  לקדושת  בנוגע=   הלכה 

   תשיא  יורק  ניו גרינוולד   יהודה  יקותיאל' ר והלכה  ת"שו שני  חלק, אבלות על בו כל

,  טהורות אמרות =   חסידות לחיים   הכתוב כל
  אותות, והדרכות מנהגים

,  נפלאות  שיחות, ומופתים
 הוספות  עם

,  מצאנז הלברשטאם חיים' ר
 צימטבוים  הלוי  רפאל ' ר  י" ע

   תשכב  ירושלים 

  חיים' ר  להגאון  זכרון ספר לחיים   הכתוב כל
  כתר תישיב  ראש טוביאס

  בקשאנוב לראדומסק  תורה
  אהבת: לנושא מוקדש= 

 'ה  וקידוש ישראל 

  - ירושלים ראזענבערג   חיים' ר  בעריכת
 אנטוורפן 

   ד " תשמ

'  ר של ומהנהגותיו  מתורתו לחיים   הכתוב כל
 מוולוזין  חיים

   תשמח ירושלים  אליאך  דב ' ר  י" ע

  גדול  כהן   ובגדי  המשכן כלי  כל
 המקורי  בצבעם

.  י  בידי ציור, שפר. ש י"ע ערוך ותלמידים   ריםמו הורים  עבור
 ויסברג 

   [?-תשמ] [? ירושלים]

,  כלאים  מסכת על=  ס" ש והרכבה  זרעים כלאי
  וירושלמי  תוספתא, משנה

 ב -א לפרקים

  רמת   - אביב תל פליקס  יהודה
 גן 

  ורקען  הסוגיות  בירור  תשכז 
  עם, חקלאי-הבוטני

  תמונות  188
 ושרטוטים 

-ברק  בני] פלאצקי  דן מאיר' ר התורה  על כים כר   חמשה=   חמדה כלי
 [? ירושלים

   ?-תשל



  מבוא עם, המזון ברכת  על ברכה  מחזיק כלי
 ותולדותיו  והערות 

,  ארה'נאג משה  ר" ב  ישראל' ר
  מאיר ר"ד  י" ע  לאור  עתה יוצא

 בניהו 

1 תשנ  ירושלים 
2 

  ויניציאה  דפוס צילום
  מהדורה, ח" שע

  173 של ממוספרת
 ומהודרת  עותקים

  חלק=   השטן  של מלחמה כלי
 'ד

  לוחם  שבהם הרע יצר הוא
 הבריות   את וצד ולוכד

  הלוי שלמה ר"ב מרדכי ' ר
 דניאל 

  תל -ירושלים
 אביב 

1 תשיז 
2 

 

  וביאורי  הלכות חידושי, ת"שו שרת  כלי
 ותולדותיו , סוגיות 

  4 תשיז  אביב  תל רעזניק   אבא אברהם' ר

  על ובאורים סכומים טבלאות חיים  כללי
=    ותוספות י " פירש  גמרא
  פרק, בתרא בבא  מסכת
 הבתים  חזקת

  4 ?-תשמ ? ירושלים מילר  זאב חיים' ר

  מ " הרמ שיחות פ" ע י "רש  כללי
 מליובאוויטש 

   תשמ  ד "חב כפר  (עורך, )בלוי  טוביה' ר

  הענין על וחידושים  ביאורים שני  חלק=   דוד של  כנור
 תעשה  לא  דוחה עשה של

   תשכז  לונדון  סמיט  דוד' ר

  בית כנסת ישיבת  י"ע ל " יו  תורני  עת-כתב 'א גליון, יצחק  יתב  כנסת
 מקמיניץ  יצחק

   תשיד  ירושלים 

 :יחד  שניהם  כג -תשכא ירושלים  בנבנישתי  ישראל   ר"ב חיים' ר ב -א ע" אה  על=  הלכה  הגדולה   כנסת

  אזמיר דפוס צילום} 2 תשכט  ירושלים  בנבנשתי  חיים' ר משפט  חושן על=  הלכה  הגדולה   כנסת
 :כרך כל{, צדת-תכ

  4 תשכה  ירושלים  לערנער   יהושע' ר קמא מהדורא, ת"שו יהושע   כנסת

=   תורני  ירחון=  עת-כתב ישראל   כנסת
 ולמוסר   לתורה מוקדש

  ישיבת  תלמידי  הסתדרות  י" ע
 סלבודקה 

-תשיז ברק   בני
 תשיט 

 : גליון כל 

  התורה על=   חסידות ישראל   כנסת
 ולקוטים 

,   ומבניו  מרוזין ישראל  מרבי
 ק " ז  דוד צבי ר" ב  ראובן' ר  י" ע

   תשיט  ברק   בני

=   תורני  ירחון=  עת-כתב ישראל   כנסת
 ולמוסר   לתורה מוקדש

  שיצא ירחון צילום}  תשכח  ברק   בני 
  בשנים בווילנא לאור
 ,{תרצה-תרצ

  קובץ=   זכרון ספר=  מאסף ישראל   כנסת
  לזכרו  ומוסר לתורה   זכרון

 אברמסקי  יחזקאל'  ר של

=    אלישר  כנסת ישיבת
 סלבודקה 

   תשלז  ברק   בני

=   תורני  ירחון=  עת-כתב ה  - א גליון, ישראל  כנסת
 ולמוסר   לתורה מוקדש

  ישיבת  תלמידי  הסתדרות  י" ע
 סלבודקה 

-תשכח ירושלים 
 תשמ 

 : חוברת כל 

  ועל התורה על חידושים רננים   כנף
 י " רש

1 תשיא  ירושלים  בירדוגו  משה' ר
2 

 

=    יותענ  מסכת   ובו,  עת-כתב יונה   כנפי
  בספרות כדומה  ועוד,  היתולי

 והשכלה 

:  שנת', עמ 48}  תשל  ירושלים  זקש שניאור: העורך
  צילום'{, }ת'" ר'ח

 ,{תרח  ברלין  דפוס

  2 תשלא  ירושלים  אדלר =   נשר  אברהם' ר ם " הרמב על נשרים   כנפי

  כלכלה=   ומנהג הלכה  צרוף  כסף
 בתורה  וכספים

   תשנ  ירושלים  מרק  עידו' ר

   תשטו  ירושלים  זסלנסקי  יצחק אהרן' ר ת "ושו ואגדה  הלכה ריחק אהרן  כפי

  קונטרס מצורף  תשכג  ירושלים  זסלנסקי  יצחק אהרן' ר הסתכלות  ופרקי   הלכה חקרי תנינא   אהרן כפי
  לזכר " } בספר זכרון " 

 ,{בנו

  התלויות  דינים=   הלכה  ופרח  כפתור
  בארץ והנוהגים  בארץ

 ישראל 

  בצירוף,  הפרחי  אשתורי רבי
  וקצת  ותיקונים  תהערו 

  מאת" יוסף גן "   בשם חידושים
 בלומנפלד  יוסף' ר

  הקדשת עם 4 תשיח  יורק  ניו
 ,המחבר

  התלויות  דינים=   הלכה  ופרח  כפתור
  בארץ והנוהגים  בארץ

 ישראל 

  סודר, הפרחי  אשתורי רבי
  ירוחם'  ר ידי-על לדפוס והובא
  הוספות  עם, גרוסברג פישל
  הירש צבי' ר י"ע ומבוא 

 עדלמאן 

  ומראה  ציונים עם  תשיט  שלים ירו
  ומפתחות  מקומות

 בסוף  ומפה 

  אליהו' ור,  קנופלך ליב אריה' ר ל "חז ואמרי  פתגמים ופרח  כפתור
 טוב -כי

   תשכ  ירושלים 

  בארץ  התלויות  דינים, הלכה  'ב כרך =    ופרח כפתור
 ישראל   בארץ והנוהגים

  בצירוף,  הפרחי  אשתורי רבי
  וקצת  ותיקונים  הערות

  מאת" יוסף גן "   בשם חידושים
 בלומנפלד  יוסף' ר

  4 תשכד  יורק  ניו

  בסך גליונות  10-כ} -תשיא יורק  ניו צימרמן  חיים אהרן' ר: העורך  ירחון =   תורני  עת-כתב כרם 



,  טוב במצב{,  הכל תשלח  היהדות  ולמדע  להלכה
  בספריה  אין, מצוי לא

,  בירושלים  הלאומית
  כל{,  התקליטור פ" ע}

 :גליון

,  ד,  ב-א וןגלי,  החסידות כרם
 ?ועוד

  לעניני  מאסף=  עת-כתב
 חסידות 

-תשמא ירושלים  זילברשלאג  חיים דוד: עורך
 תשמה 

  כל, עמוד 300 מעל 
 :גליון

,  בראשית על =   התורה על התורה  כרם
  באורים  הרבה בתוספת}

  גם ובו{,  שונים וחדושים
  שיטות יברר,  הלכה  בירור

  בענין והאחרונים  הראשונים
 אזרחיים  נשואים

'  ו'"ת' ש'י שנת}  תשטז לונדון  פרבר  הירש  ביצ' ר
 ,{מסכתי

  וחקר  עיון =  עת-כתב 1-3 גליון=   ד" חב  כרם
  ימי  דברי  - ד" חב  במשנת

 החסידים  ודרכי  החסידות

{,  כמה  עוד יש אולי} 4 -תשמז ד "חב כפר  
 :גליון כל

=    התורה על יקרים פנינים שלמה  כרם
 ושמות  בראשית

   ט תשמ ירושלים  ? ברויאר   שלמה' ר

  הרבה עם, תורני  עת-כתב יד  - א שנים =  שלמה כרם
  מגדולי יד כתבי מתוך

 האחרונים   בדורות ישראל 

-תשלח יורק  ניו באבוב  חסידי י" ע
 תשמח

 :כרך   כל 

  חסידי מוסדות  מרכז  י" ע תורני  עת-כתב כרמנו 
 אלכסנדר 

-תשלט ברק   בני
 תשסא

 :גליון כל 4

  עקיבא' ר  משפחות  תולדות זכרון  זאת כתב
  סופר והחתם  גראי

=   ותלמידיהם  וצאצאיהם
,  תמונות,  כתבים

  אדירי זקנינו ביאוגראפיות
  ק" ק של  קורות ונוסף,  תורה
<,  שיפשול >  ישראל  עדת
 וויען 

  בנימין  שמואל אברהם' ר
 שרייבר -סופר

  4 תשיז  יורק  ניו

  עקיבא' ר  משפחות  תולדות זכרון  זאת כתב
  סופר והחתם  איגר

 ותלמידיהם   וצאצאיהם

  בנימין  שמואל הםאבר' ר
 שרייבר -סופר

 תמונות  עם 4 תשלו  ירושלים 

  י" ר  א " מהגר מכתבים הגאונים  כתבי
'  ר יהושע   הפני אייבשיץ
,  ועוד  איגרא משולם

 ותולדותיהם 

  מוגבלת זו מהדורה)  תשיט  יורק  ניו הורוויץ  איש הלוי  צבי' ר
 ,(טפסים 170-ל

  שני=   מדובנה המגיד  כתבי
 כרכים 

'  ר  מידותל של  יד כתבי י"עפ
 פלאהם   בעריש אברהם

-תשיב אביב  תל שטיינמן  אליעזר : מחדש ניסוח 
 תשיג 

 :יחד  שניהם 

  ביבליוגרפיא, היד כתבי על ל " הרמח  של  הקבלה כתבי
 ומחקר 

   תשלט  ירושלים  הו ' בני מאיר' פרופ

'  ב=   אלקלעי  יהודה הרב כתבי
 כרכים 

  ישראל   ארץ חיבת ועל  דרוש
 ועוד 

  מבוא  עם,  אלקלעי יהודה ' ר
 ורפל   יצחק: וביאורים  והערות 

   תשלה  ירושלים 

=    פרידלאנד נתן  הרב כתבי
 כרכים  שני

  ישראל  ארץ בחביבות
 ועוד  ישראל  ומחשבת

-תשמ ירושלים  פרידלאנד   נתן' ר
 תשמג 

  

,  הזכרון ספר =   ת"ושו הלכה  א " הריטב  כתבי
 ותשובות  ברכות הלכות 

  אברהם ר"ב טוב יום  רבינו
  אור ל יוצא(,  א" ריטב ) אשבילי

  מראה  הערות עם י"כ  י"עפ
  מעין בשם  וביאור  מקומות
[  ברכות הלכות על ] הברכות 

 בלוי  הכהן יהודה  משה' ר  י" ע

   תשטז יורק  ניו

,  הזכרון ספר =   ת"ושו הלכה  א " הריטב  כתבי
 ותשובות  ברכות הלכות 

  אברהם ר"ב טוב יום  רבינו
  לאור  יוצא(,  א" ריטב ) אשבילי

  מראה  הערות עם י"כ  י"עפ
  מעין בשם  וביאור  תמקומו 

[  ברכות הלכות על ] הברכות 
 בלוי  הכהן יהודה  משה' ר  י" ע

   תשכג  יורק  ניו

  כרך =    מפראג ל"מהר כתבי
 מבחר =  ב-א

  של והגדה ך " תנ   על ובו 
 ועוד  אבות ומסכת, פסח

,  בצלאל ר" ב  יהודה ליווא  רבי
  אברהם : מבוא והקדים  ערך

 קריב 

   תשסב ירושלים 

   -תשמ יורק  ניו  וחתנו  גווירצמן יצחק משה  רבי וחסידות   תביםמכ כרכים ' ב=  קודש כתבי



 מפעשווארסק  לייזר  יעקב  רבי

=    עזרא-אבן אברהם' ר כתבי
 כרכים ' ה

  ספר, האחד  ספר: ובהם
  כלי , העולם ספר, השם

,  מורא יסוד, נחושת 
,  צחות , העיבור, העצמים

'  פי,  המספר ספר, יתר  שפת
  הדברות עשרת, אסתר על

 ומשלי 

-אבן מאיר   ר" ב  ברהםא רבינו
 עזרא

-תשל ירושלים 
 תשלב 

 :יחד  הכל 

  חבקוק יונה על=   ך" תנ  ספורנו  עובדיה רבי כתבי
  השירים ושיר ותהלים
  על ופירוש, ועוד  וקהלת
 ועוד   ת"ושו, אבות

'  ר י"ע  ל" ויו ,  ספורנו ה 'עובדי' ר
  הרב מוסד, גוטליב זאב ר " ד

 קוק

   תשמג  ירושלים 

,  ארבע של לחןש , הקמח כד בחיי  רבינו כתבי
 אבות  פרקי 

  י " וכת  ראשונים דפוסים י"עפ
:  י" ע  והערות  מקומות מראי עם

 שעוועל  דב חיים' ר

   תשל  ירושלים 

  ספר , איוב  לספר פירוש ובו  כרכים ' ב=   ן"רמב כתבי
  ספר, דרשות, הגאולה
 ועוד   ושירים  אגרות הויכוח

  מבוא עם, נחמן בן  משה  רבינו
  דוב חיים' ר י"ע והערות 
 שעוועל 

-תשכג ירושלים 
 תשכד 

  

  ופרקי   הלכה חקרי ג  - א כרכים=   כתבים
  הערות, אגרות, הסתכלות
 ומאמרות 

-תשכד ירושלים  זסלנסקי  יצחק אהרן' ר
 תשכז 

  עם=   ב  כרך} 
  המחבר הקדשת

  כל {,  אברמסקי י" לר 
 :כרך

  ל" יו , פרידמן  זושא אלכסנדר ' ר  נבחרים  כתבים
 סופרים  מורשת  י" ע

  קלים שע סימני  תשכ  ירושלים 
 ,ובודדים

  ה - א כרך=   רפואיים  כתבים
  פירוש,  הבריאות הנהגת = 

  משה פרקי,  אבוקראט לפרקי
  שמות  באור, ברפואה

  רפואיות תשובות ,  הרפואות
 ועוד 

  יד-כתבי פי -על לאור  יוצא
  ביאורים, מבוא עם

  שמירת לו ונלווה, והשלמות 
,  רשד לאבן הבריאות 
  של העתיק העברי שתרגומו 

  מתפרסם ןהקט  יעקב  רבי
 לראשונה   כאן

=    מימון בן  משה רבינו מאת
  רבי  של בתרגומו , ם " הרמב
  ערוכים. תבון-אבן משה

  יד-כתבי  פי-על ומסודרים 
  ביאורים, מבואות בצירוף

 מונטנר  זיסמן בידי ומפתחות

-תשיז ירושלים 
 תשכט 

  בהקדשתו ומהם} 
{,  מונטנר' פרופ של
 :כרך   כל

  על=  המאור  בעל  על השגות  שם  כתוב
 ס " הש שעל  ף" רי 

  דוד  ר" ב  אברהם רבינו
  פ " ע  ל" יו , ד " הראב=   מפוסקיר

  ר" ד ' ר:  והערות  מבוא עם  י" כת 
 ברגמן  דב  ישכר

   תשיז  ירושלים 

   תשנה  ירושלים  פינסו   ישראל ר " ב  אברהם' ר ס " הש אגדות על למאור   כתית

  עורות עיבוד  בענין  קונטרס עור  כתנות
  ת"ס מהן  לעשות  כדי  לשמן

  לשמה  ובענין ומזוזות תפילין 
 שבקדושה  בדבר

   תשטז לונדון   - דובלין אלוני  יצחק  ר" ב  יוסף זלמן' ר

  4 תשכז  אביב  תל טכורש  פישל  ל'כתריא' ר ת " ושו ,  הלכה ומחקרי   בירורי אפרים  כתר 

  גדולי  בהסכמת 2 תשכח  ירושלים  קפלין  דוד   כתריאל' ר וסוגיות  ת"שו דוד  כתר 
 ישראל 

  העברית   האוניברסיטה ך" תנ  ירושלים  כתר 
 בירושלים 

  4 תשסב ירושלים  

  קודש שיחות =   חסידות מלכים  כתר 
  אהרן  רבי מאת וסיפורים

,  א" שליט  מבעלז רוקח
  ס" ש  חידושי בכמה  משולב
  רבותינו  מספרי) והלכה
 (רים" האדמו 

  הלוי   יעקב ר " ב  אברהם' ר
 מהודר 

   תשיד  [אביב-תל]

  ט" מהבעש  לקוטים טוב  שם כתר 
  , תלמידיו  בספרי המפוזרים

  בשם סגולות ובסופו
 ט " הבעש

  אליעזר ר" ב  ישראל  רבי
  ר"ב אהרן' ר י"ע(, }ט" בעש)

 {הכהן צבי

   תשכ  אביב  תל

  ועל התורה על=   חסידות חלקים  שני=  תורה  כתר 
 ם " הרמב על וחידושים ס" הש

  יצחק לוי  רבי בן  מאיר' ר
 מבארדיטשוב 

  4 תשיז  לונדון 

  ובו, גוטטער  דוד'  ר: ךעור  תורני  עת-כתב {קבצים ילקוט, }תורה  כתר 
  מיעקב  והכוכב  ה'חי מהנפש

  אריק מ" ר  מאוסטרווצא י"רמ
 ועוד 

{  תרצט  לובלין)
 אשדוד 

  שערי: יחד  כרוך 4 תשנו 
,  משה זכרון, חכמה
,  ציון שערי, הלבנון

  פלפול,  תורה  קול
  בשורות , התלמידים



 :יחד הכל,  טובות

  פירוש  עם פסח של הגדה אחיה  כי אמות לא
 דרוש  בדרך רחב

  ר " ב  חלימי פרג  סידי' ר
 חלימי  אברהם

{,  106 א מנחם-בן}  תשכ  רבה 'ג
 ,מצוי לא

  מחיית בענין=   ומנהג הלכה  תשכח לא
 הזה  בזמן זכור ומצות עמלק

   תשנה  חיפה  עובדיה  יעקב' ר

  עיון=   ס" הש אגדות על האגדה  לאור
 אגדה  בדברי  והסבר

  אברהם  ר"ב  זאב גרשון' ר
 דמשק  הכהן נפתלי

   טו תש יורק  ניו

  המחשבה  של אנתולוגיה האמונה  לאור
 האחרונה   בתקופה  הדתית

  יחזקאל  שמואל ר" ב  משה' ר
'  ר הקדמה-דברי עם, פראגר
'  ר: מתרגם , כשר  מנדל מנחם

 צימר  אוריאל

   תשיח  יורק  ניו

  על, בהלכה וברורים  בעיות ההלכה  לאור
  הזה בזמן  ושמיטה  המלחמה

 ועוד 

  שניה מהדורה}  תשיז  אביב  תל זווין  יוסף  שלמה' ר
 ,{ומלואים בהוספות 

  שלמה' ר של מאמרו מתוך שבת  לשמירת  קריאה בישראל  לאזרח
 מסאדיגורה  פרידמן

   תשיח  אביב  תל

1 תשל  ירושלים  עדי  יוסף' ר  ל"המו אבות  מסכת על פירוש אבות  לב
2 

 

  4 תשלז  יורק  ניו וויינפלד   אברהם' ר ת "שו ראשון  חלק=  אברהם לב

  לחולה  רפואה הלכות  כרכים  שני =  אברהם לב
 ולשמשיו 

-תשלז ירושלים  אברהם  ספר - אברהם ר " ד
 תשלח 

 :יחד  שניהם 

  - בראשית=   התורה על ד  - ב  חלק=   אליהו לב
 דברים

-תשלא ירושלים  לאפיאן  אליהו ' ר
 תשמג 

 :יחד  הכל 

,  ע " שו חלקי' בד=  ת"שו אריה  לב
  שונים בענינים הלכות  בירור

 למעשה   הנחוצות

  חבר , גרוסנס  ליב אריה' ר
 והמדינה   לונדון  דקהילת צ" ביד 

  ועם,   טוב  במצב 2 תשיח  לונדון 
 ,! המחבר  מכתב

  עקיבא ר" ב  יהודה אריה' ר חולין ' מס על=  ס" ש אריה  לב
 מברודי 

  2 -תשכ יורק  ניו

  4 תשלג  לונדון  גרוסנס   ליב אריה' ר ת "שו אריה  לב

  וביאורי  הלכות  חידושי יוסף   לב
  וירושלמי יבבל  ס" בש סוגיות 

 ופוסקים   ם" רמב

  צבי ר"ב ליב   יוסף חיים' ר
 ארנסט  הירש

  2 תשיח  יורק  ניו

,  בוכריס רחמים' ר=   רחב  לב אבות ' מס על פרושים  שני לבנים   אבות - רחב  לב
  חיים משה' ר=    לבנים  אבות
 אריה 

  בני-ירושלים]
 [ברק

   תשנב 

  ם" הרמב   לדברי  מקורות ציון שלם  לב
  יםשלוש  מאות שלש מתוך= 

 ערך  יקרי  ספרים ושמונה

  4 תשלט  ירושלים  שלם  שלמה' ר

  י"עפ, הלכה וחקרי ת"שו שלמה  לב
 י " כת 

  2 תשלב  ירושלים  מחעלמא  שלמה' ר

  עליו מלוקט=   חסידות מנחם  ודברי   החדש שמח לב
  ומנהגיו  ותולדותיו וממאמריו 
  ודברי, ומעשיות   וליקוטים

 התורה  על=  מנחם

  מאייער דוב העניך חנוך' ר
'  ר  לאור הוציאו,  מאלעסק

,  מראזדאל  טויב יחיאל  יהודה
  טויב  מנדל מנחם' ר  י" ע  וכעת

 מקאליב 

   תשכג  ירושלים 

  2 ?-תשנ ירושלים  יפה   מרדכי רבי הלכה  כרכים   חמשה=   לבוש

 FESTSCHRIFT  ,צבי לדוד
ZUM SIEBZIGSTEN 

GEBURTS, כרכים ' ג 

  צבי דוד' לר  זכרון ספר
  הז' א וכרך , מאסף, הופמן

 ועוד   מראשונים תורה ' חי

  יוסף'  ר - הילדסהימר  מאיר' ר
 וואלגמוטה 

-תשכט ירושלים 
 תשל 

  ברלין  דפוס צילום} 
  780-כ{, }תרעד
 :יחד  הכל!{,  עמוד

  לשמור  - ולהשכיל  להבין
  - ושמחה מנוחה - ולעשות
 וללמד   ללמוד
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 :כרך   כל  ?-תשל ? יורק ניו

,  קראקא וגדולי  רבני  תולדות זכרון  לוחות
 המצבות  אבני ונוסח

  פרידברג  דובעריש  חיים
 מקראקא

   תשכט  ישראל 

  נשמת  לזכר, } תורה  חידושי לזכרון 
 {אשתו

   תשכח  ירושלים  זסלנסקי  יצחק אהרן' ר

  טהורה  להשקפה=  עת-כתב שמו  לחושבי
  ופרצות  קוליקל נגד   ולעמוד

 הזמן 

 :גליון כל 4 -תשלב ברק   בני 

,  תורני  מאסף=   זכרון ספר רואי   לחי
  רענן  יצחק אברהם' ר  לזכר

  ויוחנן  ריגר  אברהם: עורכים
 פריד 

 ,עבה חיבור  תשכא  ירושלים 



 אבות  פרקי  על חלק ובו, קוק

,  כרכים שני=   השמים  מן לחם
 'א חלק רק  כאן

  - בראשית=   התורה על
 ודרוש  ויקרא 

,  אזולאי דוד יוסף חיים' ר
  ר"ב משה ' ר נכדו=   המלקט

  וחלק, אזולאי  ישעיה רפאל 
 יד   מכתבי

 :כרך   כל  תשלז  ירושלים 

-תשטו יורק  ניו ווייס  אברהם התלמוד  בדרכי מחקרים 'א חלק=   התלמוד לחקר
1954 

 ,עמוד 460: כ 

   תשכ  רושלים י מרגליות  ראובן' ר ס" בש  שונים ליקוטים בתלמוד  וכינויים  שמות לחקר

  שניאורסון יצחק יוסף  רבי חסידות  החסידות   לימוד
 מליובאוויטש 

   תשיז  יורק  ניו

  ד " יו   ע" שו  על ביאור=   הלכה  דעה  לימודי
 טריפות  הלכות 

  י"רי   בהסכמת 2 תשכב  ברק   בני וואלפא   מרדכי ברוך' ר
  פינקל י"רא  קנייבסקי

 ,מטשעבין והרב 

  שנה 300 למלאת=   מאסף טוב  יום   לכבוד
  התוספות בעל של לפטירתו 

  ליפמן   טוב יום' ר=    טוב יום
  עליו ומחקרים מאמרים, הלר

  אבן על ופירוש, וממשנתו
 עזרא

   תשטז ירושלים  מימון  הכהן. ל . י'  ר  בעריכת

   תשיב  ירושלים  זסלנסקי  יצחק אהרן' ר  השמיטה  שנת למועד

  תולדות=    קובץ=  מאסף והיחוד   האחדות למען 
  משה ר"ב יצחק'  ר  של חייו

  יהודי ולתולדות,  אונא
  בהלכה ועיונים, ועוד  מנהיים

  מחקרים, הגות ודברי
 היסטוריים 

"  מזרחי" ה  רבני  מראשי אחד
,   לה ומחוצה   בארץ

 אונא  משה בהשתתפות

   תשלה  ירושלים 

   תשמ  ירושלים  אבענסן  יצחק' ר ציצית  הלכות על תזכרו  למען 

=    ישראל  ומחשבת  מוסר מותעים  תמימים  למען 
 הציונות  נגד

1 תשיג  ירושלים  
2 

 ,{קונטרס}

   תשנב  ירושלים  גרינברג   אלחנן יוסף' ר ך "תנ על ך " בתנ  י"רש  לעזי

  שאג אברהם' ר  תולדות אש  לפיד
 {צוועבנר}

  של חבר תעודת  ובו}  תשיד  ירושלים  נכדו  צוובנר  דוד יצחק' ר
  לאביו  ביהודה הנודע

 ,{שאג ליב' ארי' ר

  קאליר אלעזר הרב  ותתולד  שנה  מאות  שתי לפני
"'  חדש אור" ה בעל =  וזמנו

  ומוסרי   הדתי והמעמד 
 אירופא  במערב

   תשיב  יורק  ניו גרינוולד   יהודה  יקותיאל' ר

  חמשה =  י " רש  של לפשוטו
 כרכים 

  - תקוה-פתח גלברד . פ שמואל' ר התורה  על
 ירושלים 

-תשמ
 ?תשמה

 :כרך   כל 

,  ס" והש התורה על חידושים אברהם  לקוטי
 צדיקים סיפוריו  חסידות

  וצילום   תמונתו עם  תשמז ישראל  מהודר  אברהם' ר
  של סבו י" כת 

  ומכתב  המחבר
 עליו  המלצה

   תשכז  אביב  תל שינדרמן  אהרן' ר שונים  ליקוטים אהרן  לקוטי

  ברוך  ר"ב זלמן  שניאור רבי חסידות  תניא =   אמרים לקוטי
 מלאדי 

  מעבר=  פאיד 
  של המערבי

,  סואץ תעלת
 FAID = מצרים

1 לד תש
6 

 

  ברוך  ר"ב זלמן  שניאור רבי חסידות  תניא =   אמרים לקוטי
 מלאדי 

=   קילא כפר 
,  עיון 'מארג אזור
 ! לבנון

1 תשלט 
6 

 

1 תשמב  תקוה -פתח מלאדי  זלמן  שניאור רבי חסידות  תניא =   אמרים לקוטי
6 

 

  ס" וש,  התורה על=   חסידות אש  לקוטי
 ומדרש 

  ישראל  ר" ב  שלמה אברהם' ר
 ברום  יצחק

   תשלא  ם ירושלי

  קונטרס על  ביאור=   חסידות ביאורים  לקוטי
  דובער  מרבי  ההתפעלות

  ועל,  מליובאוויטש שניאורסון
  דרך והקדמת  היחוד שער
 חיים 

  הלוי  מאיר  ר" ב  הלל' ר
 ובברויסק  מפאריטש

 ווארשא  דפוס צילום}  תשלד  ירושלים 
 ,{תרכח

-תשכב יורק  ניו אלטער  אלשמו' ר ליקוט =    ס" הש אגדות על כרכים '  ה=   לקוטי  בתר לקוטי
 תשכז 

 :כרך   כל 



  מהדורא=   לקוטי  בתר לקוטי
 כרכים  שני=   תנינא

-תשיג יורק  ניו אלטער  שמואל' ר ודרשות   התורה על
 תשטו 

  צילום מהדורת או} 
  כל{,  תשמא ירושלים

 :כרך

  חיים אורח דיני=   הלכה  כרכים  שני=   דינים לקוטי
 דעה  ויורה 

   תשלו  שלים ירו מבוכארא  אמינוף אברהם' ר

  הספרא ועל,  ך" התנ  על א " הגר לקוטי
  סדר, הלכות פסקי , וירושלמי
  וסדר ומולדות   עברונות
 וקבלה ,  וליקוטים,  המזלות

  זלמן שלמה ר"ב אליהו ' ר
  שמואל' ר  י"ע ל"יו (,  א" הגר)

 קליינרמן 

 ,יד   מכתב  תשכג  ירושלים 

  ווייץ דוד  יצחק חיים' ר התורה  על חיים  לקוטי
  בעל ידתלמ ,  מטארניפאל

 חינוך  המנחת

   תשכז  ירושלים 

  מלוקט =   אבות מסכת על חיים  חפץ לקוטי
 מספריו 

   תשלג  ירושלים  מראדין  הכהן מאיר ישראל' ר

  מלוקט=   ך" ונ   התורה על כרכים '  ג=   חיים חפץ לקוטי
 מספריו 

 :יחד  הכל  תשלב  ירושלים  מראדין  הכהן מאיר ישראל' ר

1 תשלג  ירושלים  היינה  ליב אריה יהודה ' ר התורה  על =   חסידות כרכים '  ג - יהודה  לקוטי
2 

 

  שמואל' מר ותולדות  ספורים יצחק  לקוטי
 מסעליש  קליין שמעלקא

1 תשיא  ירושלים  געלב   אייזיק יצחק' ר
2 

 

  מאיר ר " ב  זוסיא יקותיאל' ר ופנינים  דרושים שני  חלק=  יקותיאל  לקוטי
  מלמוד הכהן 

 בסראביא /מראשקוב

 ,{רתחוב}  תשיא  אביב -תל

-תשל יורק  ניו שניאורסון  יצחק  לוי' ר קבלה ,  הזהר לספר   הערות כרכים   שני=   יצחק לוי  לקוטי
 תשלא 

  

  יצחק ותולדות  ן " מהרי  לקוטי
 לוי   בן

  יצחק  לוי  ר" ב  ישראל' ר התורה  על=   חסידות
 מבארדיטשוב 

  במהדורה}  תשכ  ירושלים 
 ,{מתוקנת

  זוסמן אליעזר ר"ב  ליב יוסף' ר מצוות   ג" תרי  על ראשון  חלק=   סופר לקוטי
 סופר 

  2 תשלה  יורק  ניו

  ד"יו  ע" שו על=  הלכה  פנחס  לקוטי
  סימן} הבן פדיון הלכות 

  ממאות  מלוקט{, ה" ש
 ספרים 

  4 תשלד  יורק  ניו שווארטץ  הכהן זעליג פנחס' ר

  יצחק  ר" ב  איסר יוסף חיים' ר 'א חלק - קהלת מגילת על פרושים  לקוטי
 גד   הלוי אריה

   שכה ת ירושלים 

  אבן  יהודה בן יצחק'  ר לקוטי
 גיאת 

  פירוש עם,  ברכות מסכת על
 צבי  עיון

-אבן יהודה  ר" ב  יצחק  רבינו
  חיים' ר  מאת והפירוש,  גיאת 

 טויבש  צבי

   תשיב  ציריך 

  על והערות  חדושים, הגהות יה -מתת=   שושנים לקוטי
  חמשה  על) רבה מדרש
  חמש ועל   תורה  חומשי
 (מגילות

  ר"ב ןשטראשו  הו'מתתי' ר
 שמואל 

  וילנא  דפוס צילום}  תשל  [? ירושלים]
 ,{תרנג

  שניאורסון מנדל מנחם רבי התורה  על=   חסידות שיחות  לקוטי
 מליובאוויטש 

-תשלב יורק  ניו
 תשסד 

 ,גליונות  כמות 

  רבה הדברים  אלה ממדרש לקוטים 
  מפוזרים הנמצאים[ זוטא]

  מדרש גם, שמעוני בילקוט
  י"עפ דברים פרשת  על אחד
  מאמרים ולקוטי, יד  כתב

  ממדרש בחיי רבנו  שהביא
  נמצאים  ואינם דברים
 ותיקונים  הערות עם, בנדפס

  ווינה} ירושלים בובר   שלמה' ר
 {תרמה

   תשכז 

  פנחס ר"ב אברהם יוסף' ר במדבר  ספר=   ך"תנ על והערות  לקוטים
 וולף 

   תשלז  ברק   בני

  מקומות להמראי לקוטים
-תשלט - שיחות לליקוטי
 תשמז

-תשלט יורק  ניו  ד " חב  ותחסיד
 תשמז

  הכל{, חוברות כמות} 
 :יחד

,  ג-א חלקים=   מפרדס לקוטים
 ב " ח רק  לפני

,  פשט  בדרך התורה פירושי
-בראשית} סוד , דרש, רמז

 {וערכים  שמות

'  ר:  המהדיר, שרים יצחק' ר
 שרים  אליהו

   ?תשנא אביב  תל

,  אסתר מגילת על פירוש טוב  לקח
'  ר  לאביו  פורים ביום לשלוח }

,  צהלון משה ר" ב  טוב יום' ר
 תמר   דוד מאת מבוא עם

  פקסמיליא צילום}  תשלז  ירושלים 
-שלז צפת  דפוס



  לקיים. ו" נר   צהלון משה
 {מנות משלות

 ,{שלח

'  לר הסופר קסת מספרי  ם " סת בכתיבת דינים לקט
  משנה, גאנצפריד שלמה
  ערוך שלחן על =   ברורה
  ישראל' ר  מאת, חיים אורח
'  לר עקבי  קול, הכהן מאיר
 ועוד , ברוד  יעקב

   תשכ  ירושלים  

-תשכ לונדון  כץ   צבי יעקב' ר חיים  אורח על=  הלכה  כרכים ' ד=    החדש הקמח לקט
 תשכב 

 :כרך  כל,  יפה במצב 4

,  ת"ושו הלכה  ופסקי מנהגים יושר  לקט
 ד " יו  וחלק ח" או  חלק

  של  רבו, משה ר" ב  יוסף' ר
 הדשן  התרומת 

  תמוגבל  זו  מהדורה  תשיט  יורק  ניו
  טפסים 166-ל

 ,וממוספרת

  התורה על=   חסידות ראשון   חלק=   עני לקט
 וליקוטים  ך"ונ והמועדים 

  סיגט} יורק ניו מקאסוב  משה  רבי
 {תרע

   תשכה 

  לרופא,  לחולה רפואה  דיני שלמה  לרפואה
 ולמטפלים 

   תשלג  ירושלים  ישר   ברוך' ר

  ממדרש ל"רז  מאמרי ביאור הזהב  לשון
 תהלים 

  ר" ב  יניהפנ  ידעיה  רבינו
  קצת  וביאור, הבדרשי אברהם

,  טיטצאק יוסף '  מר מזמורים
 עזרא '  ן משה' לר  ותוכחה

  דפוס צילום}
 {שנט ויניציאה

  שנת, דף  י, יו} 8 ?-תשל
  אורה היתה  ליהודים

 ,{'ה'ח'מ'ש'ו

   תשל  ירושלים  ווארטסקי  יצחק המדרשים  בלשונות מחקרים המדרשים  לשון

  יוצא,  ולוצאט   חיים משה' ר  למודים  לשון
  אברהם ידי  על ראשונה לאור
 הברמן  מאיר

-תל-ירושלים
 אביב 

1 תשיא 
2 

  בהוצאת, }מנוקד
{,  לספרות  מחברות

  כתב  פי  על שני נסח
 ,המחבר של ידו

  וחסידות  וסיפורים  זכרונות אזן  לשמע
  וממה, ליובאוויטש י"מאדמור 
 מזקינו  ששמע

   תשכג  יורק  ניו דוכמאן  הלוי זלמן שניאור' ר

  מועדים, לחגים  הגות דברי ורות ולד  לשעה
  על מסות, משפחה ושמחות

  ת"ושו בישראל אישים
 ומחקרים  בהלכה

  רב{  שליכטר} ישר  ברוך' ר
 בעכו 

   תשכ  עכו 

  כמאה של תולדותיהם בפולין  הקהילות לתולדות
  ורבניהם בפולין קהילות 

  פרטיהם  עם וגדוליהם
 בקיאות  והרבה

   תשלח  ירושלים  הורוויץ  איש הלוי  צבי' ר

  כתבי מתוך  ראשונים קטעי שערים  מאה
 יד 

1 תשלד  ירושלים  בידנוביץ   זאב' ר י"ע  נאספו
2 

 

  של המחשבה  מאוצר
 החסידות 

  על=  ליקוט=   חסידות
 ושמות  בראשית

   תשכא  אביב  תל וייס   שבתי' ר בידי  ערוך

,  התורה על =   ליקוט כרכים' ד=    הישן מאוצרנו
,  ויקרא-שמות, בראשית
  חמש-יםחג, דברים -במדבר
 אבות  מסכת -מגילות

{,  אחרת מהדורה או}  תשלז  ירושלים  יוסטמן =   יאושזון . ב
 :יחד  הכל

  ותולדותיהם האבות מאור
 (אבות פרקי במסגרת) השלם

  תולדות עם, אבות על פירוש
 התנאים 

   תשמח ירושלים  (המלקט) הכהן  דוד מאיר' ר

'  הי=   ישעיה ר"ב  נתנאל  רבינו התורה  על האפלה  מאור
  י" ע  תורגם,    ליצירה   ט" פ 'ה חי
 קאפח  יוסף' ר

 ,מצוי  לא, טוב  במצב  תשיז  ירושלים 

  תלמידו  מפיו שרשם, דרשות החיים  מאור
  פראנקו שלמה ר" ב  משה' ר

 בליוורנו 

  מתוך  ל"ו , עטר ר"ב חיים  רבי
  בהוספת המקורי  יד  כתב

'  ר י"ע  מקומות-ומראי  הערות
 הלוי  שישא אברהם

-תשכ לונדון 
1959 

  

  כרך   לפני,  יא-א - יים הח  מאור
 'ג

  חסידי ישיבות  תלמידי  י" ע תורני  עת-כתב
 ויזניץ 

-ברק  בני
 ירושלים 

-תשלג
 תשנח 

 :כרך   כל 

  סוגיות, ך" ונ   התורה על יעקב   מאור
 תורה  ומכתבי 

  יצא,   בידרמאן מאיר  יעקב' ר
  הפני ר" האדמו  נכדו  י"ע לאור

 מגור  מנחם

   תשטז ירושלים 

  רוחניתה ודמותו  תולדותיו  ישראל   מאור
  ישראל   רבי ר"אדמו ק" כ  של

 אבוחצירא

   תשמה  ירושלים  חתנו , אראל יהודה אריה' ר



  מטשארנוביל נחום מנחם רבי ס " וש  התורה על=   חסידות לב   ישמח - עינים מאור
 צבי  ר" ב

   תשכ  ירושלים 

  ישראל   יעקב  ר" ב  שמעון' ר התורה  על תורה   של מאורה
 היילפרין 

   תשיד  ירושלים 

  - ראשונה השנ - מאורות
 רביעית 

  להזריח,  ירחון=  עת-כתב
 בחיינו  האמונה  אור

-תשלב ירושלים  
-תשלד
 תשלו 

 :גליון כל 

  ד"אב שפיגלגלאס נתן' ר ס " הש  ועל ת"שו נתן   מאורות
 ווארשא

  דפוס צילום}  [?-תשל] [? ירושלים]
 ,{תרע בילגורייא

  שני=   ישראל  של מאורן
 כרכים 

  איגר עקיבא  רבי  תולדות
  חידושי ולקט , ותקופתו

 תורתו 

  שמעון' ר:  וחיבר  ליקט
 הירשלר 

-(יורק ניו )
 ? ירושלים

   תשנב 

  יעקב  י" ע ;  גזאלי   חאמד אבו פילוסופיה  צדק  מאזני
 גולדנטל 

-תשלה ירושלים 
1975 

{,  תקצט  לייפציג} 8
 ,פקסימיליא

  2 תשטו  ירושלים  סורוצקין  זלמן' ר תורה   וחידושי ת"שו למשפט   מאזנים

  2 תשכח  ירושלים  סורוצקין  זלמן' ר תורה   וחידושי ת"שו חלקים ' ב=   למשפט  מאזנים

  בכתבי למאמרים  מפתח לציון   מאיר
'  ד  על תורניים  עת-כתב=עת

 {ביבליוגרפיא, }ע" שו חלקי

   תשלג  ירושלים  וונדר  מאיר' ר

  אהרן למל  אשר ר"ב מאיר' ר פסח  של  הגדה על פירוש נתיב   מאיר
 להמאן 

   תשכז  ברק   בני

  ועם, ודרוש ס" הש  ועל ת"שו כרכים   שני=  תיביםנ  מאיר
  ועוד  המחבר  תולדות
 הוספות 

 ,מחדש  מסודר 2 תשכ  ירושלים  מרגליות  מאיר' ר

  של והגדה  סדר על פרוש עין  מאיר
  על ומחקר,   פסח לילי 

 ההגדה   נוסח  תולדות

  ווינה   דפוס צילום}  ?-תשל ? לונדון שלום  איש מאיר' ר
 ,{תרנה

  של חייו וקורות לדותיו תו  הגולה  עיני מאיר
 ל "זצ ם" הרי  החידושי

  אליהו בנימין ישכר  אברהם' ר
 אלטר  מנדל מנחם ר" ב

   תשיד  אביב  תל

  חלקים שני, הגולה עיני מאיר
 {אחד בספר}

  של חייו וקורות תולדותיו 
 ל "זצ ם" הרי  החידושי

  אליהו בנימין ישכר  אברהם' ר
  מרדכי אברהם' ור  אלטר

 אלטער 

   תשל  יורק  ניו

  מהדורא=   חכמים עיני ירמא
 תנינא 

  סוגיות על חידושים
,  ת" ושו   ס" שבש החמורות 

 וחסידות   ודרוש

  הלוי יחיאל מאיר  רבי
 מאוסטראווצא  האלשטוק

  2 תשיב  יורק  ניו

  חמשה =  ישרים   עיני מאיר
 כרכים 

   תשיב  יורק  ניו שווארצמן  מאיר' ר ליקוט  בדרך , התורה על

  שער - סופרים עיני מאיר
 רה התו קריאת 

  סופרים דקדוקי ספר עם
=    ם" סת בהלכות הדנים
 סופרים ' הל=   הלכה 

  ד" אב  קאראסיק בער  דוב' ר
  הערות עם, וקראלעוויץ  הלוסק

  מאדליע הלל'  ר נכדו
 מאנטוורפן 

   תשכא  לונדון 

  מאמרים למבחר   מפתח כרכים '  ג=   עינים מאיר
-כתב= עת  בכתבי  שהופיעו 

  חלקי' ד על תורניים עת
 {יאביבליוגרפ , }ע" שו

-תשכז ברק   בני וונדר  מאיר' ר
 תשכט 

 :כרך   כל 

  פ" ע , קבלה=   התורה על עינים  מאירת
 פארמה   י" כת 

  דמן  שמואל ר" ב  יצחק  רבינו
,  ן"הרמב של חבר תלמיד,  עכו
'  ר  י"ע ומבוא  הערות עם ל"ויו

 ערלנגר  ה'ארי חיים

  הרבי  בהסכמת 2 תשלה  ירושלים 
  ומויזניץ מסאטמר

  י" ורי  וואזנר  ש" ור 
  והמנחת  קנייבסקי

 ,ועוד יצחק

  והדרכים  הנפש כוחות על הנפש  בשלמות מאמר
,  נפשית שלימות להשגת 

 פילוסופיה 

  מבוא  עם, נרבוני  משה' לר
  אריה אברהם: מאת וביאורים

 עברי 

   תשלז  ירושלים 

  על עזרא אבן על פירוש טוב  יום מאמר
,  מגילות  וחמש  התורה
  על, איבה מגילת: ובסופו
 ותלאותיו  מאסרו  פרשת 

  נתן  ר" ב  ליפמאן  טוב-יום' ר
 הלר  הלוי

  מכתב ראשון  דפוס  תשמט  ירושלים 
  בתוספת, קדשו יד

  והארות  הערות
 ,וביאורים

  אחרית, משיח, גאולה קטרין  משרא מאמר
,  ך" בנ  דניאל  בספר  הימים 
 וקבלה 

  הלוי אליעזר ר " ב  אברהם' ר
  מאת מבוא  דברי, המקובל 

  והשלים  ערך, שלום גרשם
 אריה -בית מלאכי

  פקסימילית מהדורה}  תשלח  לים ירוש
  קושטא ממהדורת

 ,{ע" ר

 ,'עמ 100  ?-תשכ  ישראל  בשער , לוצאטו  חיים משה' ר   מאמר , ההגדות על  מאמר



,  החכמה  מאמר , העיקרים
  ספר=  הגאולה  מאמר

 המאמרים 

 (אמשטרדם)

  האדם חיוב גודל יבואר  בו הבית  תורת מאמר
  עת בכל בביתו  תורה  ללמוד
 ...ממלאכתו פנוי שהוא

  בעל הכהן מאיר ישראל' ר
 "חיים חפץ" ה

1 תשכא  ישראל 
6 

 'עמ 110

  תנאי"   של חדשה מהדורה החסידות  לתורת מבא
 "החסידות להשגת  הנפש

   תשכ  אביב  תל אקשטיין  מנחם' ר

=   אבות למסכת השלם מבוא
 ראשון   כרך

   תשיד  לס 'אנג לוס נעכעס מיכאל  שלמה ר"ד' ר אבות  על פירוש

,  המדידה בחכמת  הערה עם התלמוד  מבוא
  ובו, ישראל  וחכמת מחקר

 ועוד  רפואה  על

  ווילנא  דפוס צילום}  תשלא  ירושלים  רבינוביץ  מיכל  יחיאל  ישראל' ר
 ,{תרנד

  לספרות  כללי מבוא
 התלמודית 

  ומדרשים ס" בש  ל"חז על
 ועוד 

-תשכו אביב  תל פריס -דה בנימין' ר
 תשכז 

  

   תשיט  אביב  לת וינטורה   משה ר"ד' ר  ישראל   למחשבת  מבוא

  סדר  תולדות=   ביבליוגרפיא  וילנא   ס" לש  מבוא
  ועל,  ס" הש הדפסת 

 ס " הש  שעל המפרשים

  השערים תצלומי עם 2 תשנד  ירושלים  וינפלד   הלוי שלום יוסף' ר
  המהדורות כל של

  ועוד  והסכמות
 ,צבעוני, שונות

  בבלי  תלמוד על =   מחקרים האמוראים  לספרות  מבואות
 ירושלמי   ותלמוד

  הלוי נחום יעקב  ר"ד' ר
  תלמידו  בידי  ערוך,  אפשטיין

 מלמד  ציון עזרא

-תשכג ירושלים 
1962 

 ,{עבה ספר} 

  משנה על =   מחקרים התנאים  לספרות  מבואות
 הלכה  ומדרשי ותוספתא

  הלוי נחום יעקב  ר"ד' ר
  תלמידו  בידי  ערוך,  אפשטיין

 מלמד  ציון עזרא

 ,{עבה ספר}  תשיז  ירושלים 

  2 תשמב  ברק   בני סלובס דב משה' ר טבלאות  ועם,  רבנותהק על הקדשים  מבואי 

  לתורה עת -כתב=   חסידות הנחל  מבועי
 קובץ =  וחסידות 

-תשלח ירושלים  
-תשמ

 תשמג 

 :גליון כל 

  לישיבות נבחרים  מאמרים והמאמר   המסה מבחר
  יסודיים על ס" ובתי  תיכוניות 

 דתיים 

,  קוק ה" הראי , הירש ר " מרש
 ועוד   יק'סולובייצ. י  הרב

   תשכז  ושלים יר 

  ימי  של והשירה  הפיוט מבחר
 הביניים

  יס"ולבת תיכוניות   לישיבות
 יסודיים  על דתיים

  הלוי   רפאל יצחק'  ר: הקדמה
 עציון 

   תשכז  ירושלים 

  חלק רק, ג-א - אברהם מבית 
 ראשון 

  משה ר"ב פינחס  אברהם' ר {ס" וש, } התורה על
 גרודזינסקי 

-תשלו ירושלים 
 תשס

 :כרך   כל 

,  עת-כתב, =  ומנהג הלכה  יט -א - לוי  מבית 
,  המצרים בין בענייני קובץ
,  ופורים חנוכה בענייני קובץ
,  דעה יורה  בענייני קובץ
,  סיון , אייר , ניסן  בענייני קובץ
  חודש פסקי  בענייני קובץ
 ניסן 

  בעל של מדרשו מבית קובץ
 הלוי  שבט

-תשנב ברק   בני
 תשסח

  כל{, חלקם רק} 
 :גליון

  פרפראות או ישראל מבצר
 לחכמה 

  פי-על  ומשפט  מוסר המכיל
  המקרא  מפרשי סברות

  נושאי  לפי הערכין  והתלמוד
 ביתא -אלפא בסדר הענין

  אברהם ר " ב  משה ישראל' ר
 פישלדר 

  4 תשיט  מקסיקו 

 :גליון כל  -תשנ ירושלים   תורני  עת-כתב תורה  מבקשי

  רטיבות  ניסימ קצת 2 תשלה  יורק  ניו אייזיקסון  מאיר' ר ת "שו ראשון   חלק=  טוב מבשר
 ,בסוף

  התורה על=   עזרא אבן על עזרא  מבשר
  שיטת ועל,  ולתולדותיו,  ך" ונ 

 הלימוד 

   תשכח  ירושלים  ראטה  משולם' ר

  לנשי  ומכתבים שיחות  ילקוט אשורנו  מגבעות
  מנחם מרבי=   ישראל ובנות 

  שניאורסון  מענדל
 מליובאוויטש 

   תשמה  ירושלים  גרשוני . א. א' ר

  מעשיות ספורי=   סידותח מלכו   ישועות  מגדיל
'  ר  מתלמידי, צדיקים ח" מע

  דרכי , טוב  שם בעל  ישראל 
  סדרי תורתם  אמרי, עבודתם

  ישראל ר"ב  שמחה אברהם' ר
 הורוויץ 

   תשטו  ירושלים 



 הנהגתם 

'  ישעי  ר"ב ב"רי לכבוד שירים  עוז   מגדל
 לחתונתו  באסאן

  ועם,  לוצאטו  חיים משה' ר
 דוד  יונה  י"ע והערות   מבוא

1 לב תש ירושלים 
2 

 

  ממאה ליותר  מפתחות עז  מגדל
,  קודש ספרי=   ספרים
 גימטריות  לקט  ובסופו

  4 תשלג  ברק   בני צוריאל  משה' ר

  ד" חב  חסידות=  מאסף עז  מגדל
  ולתולדות  יד  כתבי  ותצלומי

 ד " חב חסידי

   תשמ  ד "חב כפר  מונדשיין  יהושע' ר

  בבלי  ס" בש  חדושים אשר  מגדני
=    קטנות ומסכתות  וירושלמי

  של אורייתא ופתגמי  רמוס
 ישראל  גדולי 

   תשיט  אביב  תל רוזנבוים אברהם ר" ב  אשר' ר

  בער דוב רבי המגיד  חסידות  ליעקב  דבריו  מגיד
  מבוא עם, עורכת,  ממעזריטש

-ץ" ש  רבקה:  והערות ופירוש
 אופנהיימר 

   תשלו  ירושלים 

  בער דוב רבי המגיד  חסידות  ליעקב  דבריו  מגיד
  אמבו עם, עורכת,  ממעזריטש

-ץ" ש  רבקה:  והערות ופירוש
 אופנהיימר 

   תשנ  ירושלים 

  בדרך=   ך" ונ   התורה על מישרים   מגיד
 קבלה 

  בשער, }קארו  יוסף  רבינו
,  סורסקי אהרן' ר מאת, הספר

 {וספריו המחבר תולדות: כולל

   תשכ  ירושלים 

,  הויכוח קונטרס ובו,  ת"שו מגידות 
 יהודה  מגד: רחב ביאור עם

,  מיםתאו   מאיר ר" ב  יוסף' ר
  משולם יהודה ' ר י"ע והביאור 

 פאלאטשעק   דוב

  2 תשמ  יורק  ניו

  של תקפו פ " ע  אסתר מגילת
 נס

   תשיח  ירושלים  הכהן  חויתה חי רחמים' ר פירוש  עם

  ספרין  יחיאל  יהודה יצחק  רבי החזיונות  ספר, חסידות סתרים  מגילת
 מקאמארנא 

   תשיח  יורק  ניו

  ספרין  יחיאל  יהודה יצחק  ביר החזיונות  ספר, חסידות סתרים  מגילת
 מקאמארנא 

   תשכח  ירושלים 

  2 תשטז יורק  ניו קראקא  ד" אב  יהושע' ר ס " הש על שלמה  מגיני

  חידושי=  תורני  עת-כתב מגל 
 ומאמרים   תורה

-תשנ  לתורה  הגבוה  המכון
 תשנח 

 :גליון כל 

=   ראשון  חלק=   התורה על עמוקות  מגלה
  פ"ע,  ושמות בראשית  ספר

 שלום  פרישת

,  מקראקא שפירא  נטע  נתן' ר
 ווייס   הכהן שלום' ר  י" ע ' והפי

=    תניינא מהדורה}  תשמב  ברק   בני
  מכתב ראשון  דפוס

 ,{יד

1 תשיט  ירושלים  מילר  מרדכי ' ר מהשואה  זכרונותיו מרדכי  מגלת
2 

  פנחס' ר  בהסכמת
  והרבי  עפשטיין 

 ,מסטרופקוב

  במנהגים שונים ענינים ד " כ אבות  מגן
 והלכה 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו
  והוספות  הגהות עם, המאירי

  אהרן שלמה' ר מאת
  הוספות ועוד , ורטהימר 

 ותיקונים  והגהות 

   תשיח  ירושלים 

   תשכא  ירושלים  דוראן  צמח  בר שמעון רבינו אבות  מסכת על פירוש אבות  מגן

  במנהגים שונים ענינים ד " כ אבות  מגן
 והלכה 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו
'  ר י " ע , י"כת פ " ע ,  המאירי

 לאסט  הלוי  יצחק

 ,{תרסט  לונדון}  תשלח  ירושלים 

'  ב=   חלקים' ז, אבות  מגן
 כרכים 

  התורה על=   חסידות
 והוספות  ך"ונ והמועדים 

  שניאורסון  זלמן  שלמה' ר
 מקאפוסט 

,  חלק לכל  שער יש  תשלו  יורק  ניו
:  דפוס צילום}

 ,{תרסב  ברדיטשוב

  צילום - לבנו ואגרת ורומח  מגן
  מהדורת ) י" מכת 
 (העברית וניברסיטההא

 'עמ 151  תשל  ירושלים  מוסה ' ן חיים' ר הנצרות   נגד  ויכוח  ספר

,  אזולאי דוד יוסף חיים' ר ומערכות   ליקוטים קדמות  מדבר
  מקדם: ביאורים  שני בתוספת

  אהרן שלמה' ר מאת לעין
  ישכר'  לר  קדם ושמי, ורטהימר 

  רוטנברג  הלוי בער

   תשיז  ירושלים 



'  ר בעריכת , מוואידיסלוב
 טהימר ור  יוסף אברהם

  הדורשים ענינים=   מוסר דור  מדור 
  היהדות במצב  תיקון

 באמריקה 

   תשל  יורק  ניו בלום  חיים אלעזר ' ר

  מסכתא  המכילתא על פירוש טובות  מדות
:  מבואות בצירוף,  }דפסחא

 {כהנא מנחם,  בניהו מאיר

   תשמט  ירושלים  ביטראן  רפאל' ר

  4 תשכא  ירושלים  באבער  שלמה' ר  י" ע יד  כתב   פי על, התורה על חלקים  שני =  אגדה מדרש

  יחיד י"כת   פ" ע , התורה על כרכים  שני =  אגדה מדרש
 והערות  מבוא עם, בעולם 

   תשכ  יורק  ניו בובר  שלמה' ר  י" ע

  ענף, יוסף עץ  פירושי עם בראשית  אגדת מדרש
 יוסף   ויד, יוסף

 ווארשא  דפוס צילום}  תשכב  ירושלים  
 ,{תרלו

-תשלח ירושלים  אריאלי  יצחק' ר התורה  על כרכים   שני=   אלארי מדרש
 תשמג 

 :יחד  שניהם 

,  פואה   נחמן  אליעזר' ר וחסידות ,  פסח של  הגדה על קודש  אמרי  - בחידוש מדרש
'  ר י"ע לוקט ,  בעלזא י" ואדמור 
  נתן'  ור  קלפהולץ ישראל 

 אורטנר 

   תשכה  ברק   בני

  פ " ע =   רבה בראשית  מדרש
 כרכים ' ג,  י" כת 

  מנחת' פי עם =   מדרש
 יהודה 

  עם ה'שני מהדורה  תשכה  ירושלים  אלבק  חנוך  - תיאודור  יהודה
 ,הוספות

  לאור יוצא,  הדרשן משה' ר התורה  על רבתי  בראשית  מדרש
  והערות תיקונים  עם י"כת   פ" ע

 אלבק  חנוך י"ע ומבוא 

   תשכז  ירושלים 

  עם, אוקספורד יד כתב  פ" ע רבה   דברים מדרש
  מקומות  מראה מבוא

 רות והע

   תשלד  ירושלים  ליברמן   שאול' פרופ

,  ובהלכה באגדה  דברים דוד  מדרש
 דרשות 

  מילבוקי  שפירא  שלמה דוד' ר
 {ב" ארה}

-תשיג
1952 

  הקדשת עם 
 ,המחבר

-תשיח ירושלים   - לונדון פיש  שלמה' ר  י" ע במדבר  ספר=   התורה על כרכים ' ב=   הגדול מדרש
 תשכג 

 :כרך   כל 

  כרכים חמשה=   הגדול מדרש
 שלם  סט = 

{,  תשכז מהדורת או}  תשלה  ירושלים  העדני  דוד  רבי התורה  על
 :הסט  כל

,  בראשית ספר=   התורה על החפץ  מדרש
 דברים -ויקרא

,  הרופא שלמה ר" ב  ה'זכרי' ר
  מאיר ר" ד  י"ע  י" כת  י"עפ ל"ויו

 חבצלת 

 :כרך   כל  תשמא ירושלים 

  פאקסמילי צילום} 8 תשנב  שלים ירו אברמס דניאל לדפוס  הביא קבלה  רות   מגילת על הנעלם מדרש
  מהדורת של

  דפוס, שכו ויניציאה
  די  קריסתופולו

  יוצא{, זניטי
  במהדורה

  ביבליופילית
  מאה של מצומצמת
  על, טפסים וחמישים

  גם יש, צהבהב ניר 
  שער של צילום

  הראשונה המהדורה
 ,נוסף  ושער

  והערות,  יד  כתבי  פי על כרכים '  ה=   רבה  ויקרא מדרש
  נספחים מבוא ועם,  וביאורים

 ומפתחות 

  והערות ,  מרגליות מרדכי ' ר
 ליברמן  שאול' מר

-תשיג ירושלים 
 תשכ 

,  מצוי לא,  יפה במצב 
 :יחד  הכל

  ביידיש  אבות לפרקי מדרש
 קמאית 

  פרקי של וביאור  תרגום
  ושמונה  עשרים ועוד  אבות

 סיפורים

  מבוא בצירוף , לוי  אנשל' ר
 מייטליס ' י מיעקב  והערות 

   תשלט  ירושלים 

  פסיקתא=    טוב  לקח דרשמ
 כרכים  שני =  זוטרתא

  ל" ויו ,  אליעזר ר" ב  ה'טובי  רבינו התורה  על
  י " עפ  באבער שלמה' ר  י" ע

 י " כת 

   תשכ  ירושלים 

  יידישער   מיט=   רבתי  איכה איכה =  רבה מדרש
,  איבערזעצונג

 אריינפיר  און דערקלערונגען

   תשטז מונטריאל  דונסקי   שמשון' ר פון

   תשיב  ירושלים    כהונה  מתנות פירושי עם רכים כ  חמשה=  רבה מדרש



 אמרים  ואסיפת

,  חדש מדעי פירוש מפורש כרכים   יא=  רבה מדרש
  מראה -" הדרש עין"   בצירוף

 המדרש  מאמרי לכל  מקומות

  ישראל  - מירקין אריה  משה
 ועוד  שמע-תא

-תשיז אביב  תל
 תשכז 

 :הסט  כל 

  ,חדש פירוש ומפורש  מנוקד ח  - א כרך=  רבה מדרש
 התורה  על

'  ור,  הלוי אפשטיין אלימלך' ר
 ליס   אברהם' ור  קרוזר שמואל

-תשטז אביב  תל
 תשכג 

 :יחד  הכל 

  מדעי'  פי  עם, התורה על א " י  - א כרכים =  רבה מדרש
 מקומות  ומראה  חדש

  הוצאת,   מירקין' ארי משה' ר
 יבנה 

   תשמו  אביב  תל

  המגיד יאדלר ציון-בן' ר 'א חלק' א כרך=  בראשית ציון  תפארת=  רבה מדרש
 הירושלמי 

  השרף  הסכמת עם  תשיח  ברק   בני
  שמואל' ר,  מבריסק
  רבני  ועוד סלנטר 

 ירושלים 

  בראשית ספר=   התורה על הנגיד  דוד   רבי מדרש
 שמות  וספר 

  מבוא והוסיף  מערבית תירגם
 כץ  יצחק אברהם : והערות 

-תשכד ירושלים 
 תשכח 

 :כרך   כל 

  יזהמהגנ   ישן  י" כת  י"עפ השירים  שיר מדרש
 בקהיר 

,  גרינהוט  הלוי אליעזר' ר  ל"הו
'  ר והערות   מבוא עם וכעת
 ורטהיימר  חיים  יוסף

  שיר פירוש:  עם כרוך  תשלא  ירושלים 
  לרבינו, השירים
'  ר י"ע, כץ  אביגדור

  אהרן שלמה
 ורטהימר 

  מהגניזה  ישן  י" כת  י"עפ השירים  שיר מדרש
 בקהיר 

,  גרינהוט  הלוי אליעזר' ר  ל"הו
'  ר רות והע  מבוא עם וכעת
 ורטהיימר  חיים  יוסף

  שיר פירוש:  עם כרוך  תשמא ירושלים 
  לרבינו, השירים
'  ר י"ע, כץ  אביגדור

  אהרן שלמה
 ורטהימר 

  י " עפ  עולם לאור עתה  יצא משלי  מדרש - שמואל מדרש
  ודפוס  ראשונה הוצאה
  ועם , ו " ש  משנת וויניציא

  די יד  כתב עם  השוואה
  הערות עם, בפארמא  רוססי

  מקומות ומראה ותקונים
 ומבוא 

  קראקא דפוס צילום}  תשכה  ירושלים  מלבוב  באבער  שלמה' ר
 ,{תרנג

  וחילופי ומבוא  פירוש עם רבה   שמות מדרש
 נוסחאות 

  אביגדור  י"ע י"כת   פ" ע  ל"ויו
 שנאן 

   ד " תשמ ירושלים 

  יצחק יהושע   ר" ב  אהרן' ר רבא   מבראשית ליקט לבראשית   תנאים מדרש
 (מלקט) מירסקי 

   תשסא ירושלים 

   תשטז ירושלים   יוסף  וענף  יוסף  עץ' פי עם תנחומא  מדרש

  עץ פירושי  עם, תנחומא  מדרש
 יוסף   ענף, יוסף

   תשכז  ירושלים  זונדל  חנוך' ר התורה  על

  - ועבר  שם של מדרשו
 גדולות  נפלאות

  מסכת על וביאורים  חידושים
 התורה  על , קידושין 

   תשכג  צפת  כהן  סאסי' ר

  מעניני ל " חז  מדרשי אוצר 'א חלק, ישראל  ארץ מדרשי
 ושבחה   ישראל  ארץ

  מהדורת או}  תשיט  ירושלים  זהבי { גולדנבום} יוסף' ר
 ,{תשלה

=    כרכים' ג=  הזוהר  מדרשי
 שמואל  לקט

  מ"מ עם, הזהר פירושי
 וביאור 

-תשיז ירושלים  קיפניס שמואל' ר
 תשכג 

  הרב הסכמת 
  והרבי מטשעבין
,  בויאן,  מסדיגורא

  כל,   וסאטמר בעלזא
 : רךכ

  יהודי  בארמית  מדרשים
 כורדיסתאן 

,  ויתרו  בשלח, ויחי  לפרשיות
 י " כת  י"עפ

  ומילון  הערות, מבוא עם
 צבר  יונה  י"ע, ומתורגם

   תשמה  ירושלים 

  תורני  מאסף=  עת-כתב יא ,  י'  חו, מהדרין
  בעניני ומדע הלכה לשאלות
 כשרות 

:  עורך ", לדוד   משכיל"   י"ע ל " יו 
 אדלר -נשר אהרן' ר

 :גליון כל  נז תש ירושלים 

  ביאור  עם, פסח של הגדה בתשבחות  מהולל
  עם השירים שיר עם,  רחב

 זהב  תורי :  פירוש

  מושקוביץ הכהן  צבי ברוך' ר
 מבודאפשט 

   תשלו  ירושלים 

  התנועה פרסום=  עת-כתב ג-א גליון =   מהלכים
 תורה  של  ליהדות

 :גליון כל  -תשכט  

  ת"לשו והערות ,  ת"שו אשכנזי  א" מהר
 א " הרשב

  2 תשנא  ירושלים  מירושלים   אשכנזי אברהם' ר

  תלמיד, מבינגא זעליקמן רבינו ופסקים   ביאורים חידושים בינגא  ז" מהר
 י "כת פ"ע , ל"למהרי  מובהק

   תשמה  ירושלים 

  ותולדות , }טוב  במצב  תשיח  ירושלים   בי  יעקב' ר,  א" הרשב   מתלמיד  ועל,  הסמיכה וקונטרס ת"שו רב  בי י"מהר



  המביא" התנצלות , }"רב קדושין ' מס ס" ש
  ר " ב  דוב וסףי ' ר,  לדפוס

,  שטיצברג מנחם ירחמיאל
  העמודים בשולי  שהוסיף

  טעויות-ותיקוני מקומות-מראי
 {הדפוס

'  ר מאת, המחבר
 ,{לנדוי  בצלאל

,  דייקנית בהגהה, ת"שו כרכים שני=   לב  בן י"מהר
  מקומות-מראי ובתוספת

 ופוסקים   ס" לש

  ולתולדות,  }לב בן יוסף' ר
 {סורסקי אהרן מאת, מחברה

-תשיט ירושלים 
 תשכ 

 :יחד  שניהם 

  4 תשכח  יורק  ניו שטייף  יונתן' ר וחידושים  ת"שו שטייף  י"מהר

,  אלאשקאר יצחק  ר" ב  משה' ר ת "שו אשקר  אל ם" מהר
'  ר ובנו  דוב   יוסף'  ר בהוצאת 

 שטיצברג  זליג

  מ" ר  תולדות ועם  תשיט  ירושלים 
  מאת , אלאשקאר

 ,גליס יעקב

'  ר י " ע  ל"יו, שיף מאיר' ר גיטין ' מס על שיף  ם" מהר
  בסוף,  שלזינגר שלמה שמעון
  של ס" בש  חידושים: הספר

 ל "המו

   תשכג  ירושלים 

  מסכת   על=  שיק ם" מהר
 אבות 

   תשמה  ירושלים  שיק  משה' ר אגדות  חידושי

  מבוא עם, מוהליבר שמואל' ר הלכות  וחקרי ת"שו מוהליבר  ש" מהר
  ב ליי יהודה ' ר י"ע והערות 

 מימון 

  2 תשמ  ירושלים 

 ,{מחדש מסודר} 2 תשיט  אביב  תל מטראני  יוסף' ר ת "שו כרכים  שני=   ט" מהרי 

  הלוי משה ר " ב  יעקב  רבינו ומנהגים  הלכה  ל " מהרי 
 מולן 

  רבינו   תולדות"  עם  תשיט  ברק   בני
  מאת", ל"המהרי 
  ר" ב  זלמן שלמה
 ,מגילנר מאיר מנחם

  הלוי משה ר " ב  יעקב  רבינו ת "שו ל " מהרי 
'  ר י"ע  י" כת  פ"ע ל"יו ,  מולן

 סץ  יצחק

  מכון בהוצאת}  תשמ  ירושלים 
 ,{ירושלים

=    התורה על חידושים כרכים' ג=   דיסקין  ל " מהרי 
-ויקרא,  שמות, בראשית

 דברים

  ליב  יהודה  יהושע משה' ר
 מבריסק  דיסקין

 :יחד  הכל  תשלא  ירושלים 

  2 שכו ת ירושלים  דושינסקיא  צבי יוסף' ר ת "שו שני  חלק=   ץ" מהרי 

,  קולון שלמה ר"ב יוסף  רבינו ופסקים  ת"שו החדשים  ק" מהרי 
'  ר י"ע  והערות י"כת   פ" ע

 פינס  דב  הו'אלי

   תשל  ירושלים 

  יהודה  ר " ב  אליעזר שמואל' ר 'ב פסחים  מסכת על=  ס" ש הארוך  א" מהרש
 פעטעני   צבי דוד' ר  - אידלש

  4 תשכא  יורק  ניו

  מסכת על=   ס" הש על הארוך  א" מהרש
 פסחים   מסכת ועל, ין קידוש 

  יהודה  ר " ב  אליעזר שמואל' ר
  פעטעני  צבי דוד' ר  - אידלש

 מאיער  זאב יצחק'  ור

-תשכג יורק  ניו
 תשכז 

 :כרך   כל 4

  ח" או  על שני חלק=  ת"שו ג " מהרש
  מ" חו  על א וחלק ד"ויו

 ז" ואבהע 

  2 תשכא  ירושלים  גרינפעלד  שמעון' ר

  ם" מהר - א" רמ  - ל"מהרש
 מלובלין 

  על מפתחות  עם 4 תשלז  ירושלים  לוריא   השלמ רבי ת "שו
 ,ס" הש

  ומפתח, ט - א - ם" מהרש
 כללי 

  שוואדרון הכהן מרדכי  שלום' ר ת "שו
 מברעזאן 

-תשלג ירושלים 
 תשלח 

 :כרך   כל 4

=    תורה  חומשי חמשה על הכהן   מ" מהרש
  בראשית ספר=   ראשון חלק

  וחסידות  אגדה דברי = 
 ודרוש 

  דוד נתן  ר" ב  מאיר שמואל' ר
 נדר הול הכהן 

   תשטז אביב  תל

  ויורה חיים אורח על=  ת"שו ראשון   חלק=  ה"מהרשד
 דעה 

  פייש  שרגא ר" ב  דוד שמואל' ר
 יונגרייז  הלוי

  2 תשיח  יורק  ניו

=    ך" ונ   התורה שעל י" רש  על כרכים   שני=   י" רש  מוסף
  שלא  בפירושיו המובאים
 במקומם 

-מ" תשד ירושלים  שם  בן דוד מאיר' ר
 תשמה 

 :יחד  שניהם 

  במוסר ומחקרים  מסות ודעת   סרמו
 ישראל  ובמשפט 

   תשלז  ירושלים  ריינס  זאב חיים' ר

  ותוכחת  החיים  לדרך  הוראה ם " הרמב מוסרי
  במהדורה מופיע, מוסר

  מימון ר"ב משה  רבינו
'  ר ידי-על לוקט  אשר, (ם" רמב)

   תשיח  ירושלים 



,  ומתוקנת מחודשת 
,  ן"הרמב אגרת: בתוספת

,  סופר-חתם בעל  וצוואת
  ותולדות, ם " הרמב ותולדות

 ל " ז  המסדר  רבינו

 מערלויא  סופר שמעון

  לוחות  שני=   ה" השל  מוסרי
 הברית 

  ועל,  התורה על=   מוסר
,  נוראים וימים  ומועדים שבת

 ועוד  מאמרות  עשרה

-תשמה ירושלים  הורוויץ  הלוי ה'ישעי' ר
 תשמז

 :כרך   כל 

  כרך=   השלם  וזמנים מועדים
 ט - א

  - תשכד ירושלים  שטרנבוך  אשר ר" ב  משה' ר ומנהג  והלכה ת"שו
 תשנב 

 :כרך   כל 2

  - האישות חוקי  - הדור  מופת
 אלעזר  זכרון

"  ביהודה נודע"ה  תולדות
  פלעקעס  אליעזר' ר ותולדות

 "מאהבה תשובה" ה  בעל

  קאמעלהאר אריה  יקותיאל' ר
  - לנדא יחזקאל'  ר י " ע  השני -
 שפיץ  טוב יום' ר

  הספר{ צילום דפוס}  תשכח  ירושלים 
"  האישות  יחוק " 

  נודע " ה  חיבר
  לבקשת" ביהודה 
 חוק  על הקיסר

  יוסף ר"ב  אהרון' ר ועוד  ופלפול  דרוש מהאש מוצל
  יותר  רב  שהיה הלברשטאם

  ביאלי  בעיר  שנה מחמשים
  בימי  שדוד שנפל' ביליטץ

 הנאצים 

  4 תשטו  יורק  ניו

  4 תשנו  ירושלים  עמדן  יעקב' ר ח " או על=  הלכה  וקציעה   מור

  אברהם ר"ב בער  דוב' ר ומקוואות  נדה  כות הל בהלכה   מורה
 אליעזרוב 

   תשסא ירושלים 

  מימון ר"ב משה  רבינו ופילוסופיה   ישראל מחשבת נבוכים   מורה
  רבי  בתרגום{,  ם" הרמב}

  ר"ד:  הערות, אלחריזי יהודה
 מונק . ש' ופרופ,  שייער. ש

-אביב תל
 ירושלים 

1 תשיג 
2 

 

  דלאלה=  נבוכים  מורה
 כרכים '  ג, אלחאירין

,  ביאור ועם,  ישראל חשבתמ
  וחילופי, תרגום ועם

 ומפתחות   גירסאות

=    מימון ר"ב משה  רבינו
 קאפח  יוסף'  ר י"ע, ם" רמב

   תשלב  ירושלים 

  ראשון  חלק=  נבוכים  מורה
 א  כרך שני וחלק, ב-א כרך

  ועם,  מימון בן משה לרבינו ה 'ופילוסופי  ישראל מחשבת
  אבן יהודה  ר" ד : ומבוא  פירוש

 {ןקופמ } שמואל

=    ב כרך א" ח}  תשיט  ירושלים 
  עם ה'שני מהדורה
{,  והשלמות תיקונים

 :כרך   כל

  אגרת ובו,  ישראל מחשבת הנבוכים  מורה=  נבוכים  מורה
 לאביו   הנחמה

  מימון ר"ב משה  רבינו
  מערבית מתורגם(, ם" רמב)
 מני  אליהו סלימן אהרן: י" ע

   תשיז  ירושלים 

   תשכח  ירושלים  שלמה -בן יוסף י"ע  פירוש עם פילוסופיה  ם" לרמב  נבוכים  מורה

  תורני  ירחון,  עת-כתב כרכים ' ל=   מוריה
 ועוד   תורה  ודברי  להלכה

-תשכט ירושלים  בוקסבוים  יוסף' ר: העורך
 תשעא

 :כרך   כל 

  הלוי אהרן מאיר חיים' ר טריפות  דיני משה  מורשת
 ראזענפעלד 

   תשכא  ירושלים 

,   יד  כתבי  פ" ע , התורה על זקנים מושב
  פירושי  על קצרה סקירה: ובו 

  תוספות  בעלי  רבותינו וקובצי
 התורה  על

  בעלי  רבותינו פירושי  קובץ
  ראשונה  פעם ל"יו ,  התוספות

'  ר י " ע , 409' מס ששון י"מכ
 ששון  סלימאן דוד  ר" ב  סלימאן

  4 תשיט  לונדון 

  דרך -על וחידושים  ביאורים ומפרק   מותיב
  כמה לתרץ והפלפול  החידוד

  קושיות ( א" רכ )  מאות
  מקשין  בשם  ידועיםה

  בספרים המובאים, העולם 
  לתועלת, ואחרונים ראשונים

:  רם-רלא'  עמ, }הישיבות  בני
  בלי, בעולם הידועים קושיות

  לחדד  בכדי תירוצים
 {התלמידים

(  זיידה) צבי נחום  ר" ב  יוסף' ר
 תאומים 

-תשטו יורק  ניו
1954 

  

,  מזוזה הלכות על=  הלכה  מלכים  מזוזות
'  לר, וך ער  שולחן קיצור על}

 {גנצפריד שלמה

  לאנדא  שלום ר"ב צבי  משה' ר
 בקליינווארדיין  רב

   תשלב  ירושלים 

  יצחק' ר  לזכר  תורני  קובץ מזכרת 
  דברי =   הרצוג הלוי  אייזיק
 ומחקר  הלכה 

,  זווין יוסף שלמה' ר  בעריכת
 ורהפטיג  זרח

   תשכב  ירושלים 



  סידר, ערך   , בוזגלו דוד' ר תולדותיו   עם, ופיוטים שירים  לדוד   מזמור
 אדרעי  עמרם' ר: לאור   והוציא

   תשנא  ירושלים 

  צילום עם  קודש אגרות  אוסף {קונטרס, }אתבונן מזקנים
 ק " הכתי

'  ר בנו חתונת  לכבוד  תשמח לונדון  שטרן  ישראל' ר
 ,בצלאל

  אוצר=   כרכים'  ב=   מזרחי
 פירושים

 ווארשא  דפוס ילוםצ} 2 תשכה  יורק  ניו מזרחי  אליהו רבינו התורה  שעל י " רש  על פירוש
 ,{תרכב

  שמואל ר"ב שמחה  רבינו הלכה  חלקים' ב=   ויטרי   מחזור
  י"רש מתלמידי  אחד , }מוויטרי

,  הגהות, תוספות עם {,  ל" ז
'  ר  מאת  ובאורים  תקונים
 הורוויץ  איש הלוי  שמעון

  עם, עמוד 800 מעל  תשכג  ירושלים 
 ,ומפתחות  מבוא

  שני=   הנוראים לימים  מחזור
 כרכים 

  בני מנהגי לפי,  תפלות
 ומבואר   מעובד מוגה, אשכנז

   תשל  ירושלים  גולדשמיד  דניאל' ר  י" ע

  מחזור  - השנה לראש  מחזור
 כפור  ליום

-תל - ירושלים חכם -שכטר מאיר' ר מדעי -תורני  פירוש עם
 אביב 

-תשל
 תשלא 

 :כרך   כל 

  כרך.  יניי  רבי פיוטי   מחזור
  הקרובות,  מבוא) ראשון 

 (ויקרא-לבראשית

,  מבואות בצירוף לאור  יוצא עדים ולמו לתורה 
  בידי נוסחאות וחילופי  פירוט

 רבינוביץ  מאיר צבי

 'עמ 508  1985 אביב  תל

  תפלות  על וכוונות  פירושים ל "רמח מחזור
 הנוראים  הימים 

  יוצא,   לוצאטו  חיים משה' ר
 י "אביב יוסף' ר  י"ע לאור

  פאקסמילית  מהדורה 2 תשנה  ירושלים 
  תצלומי עם, יפה
,   וריהמק  יד  כתב
  מחזור  גליונות שעל
,  רבים  בת שער

 ,תעב  ויניציאה

   תשמט  ירושלים  צ " מאר  קצין  יהודה ' ר ם" הרמב  על וחידושים ת"שו יהודה  מחנה

  ט" יו '  הל=   ם" הרמב על יוסף  מחנה
 שבת  וענייני   השנה  ומועדי

  4 תשמא ירושלים  אייזנבך  יוסף   חנניה' ר

   תשטו  ירושלים  ה 'יעטי  מרדכי ' ר ישראל   ארץ ישוב על ועז  מחסה

  של ידו  כתב  על מקיף מחקר
 ם " הרמב

  4 תשנ  ירושלים  ששון  דוד  סלימאן' ר 

  התלמוד  בדרכי מחקרים
 וחידותיו 

  החכמה: מהתוכן חלק
,  בתלמוד  המספרים,  והזקנה

 ועוד   חכם התלמיד תלבושת 

   תשכז  ירושלים  מרגליות  ראובן' ר

  התלמוד  בדרכי מחקרים
 וחידותיו 

  חכמהה: מהתוכן חלק
,  בתלמוד  המספרים,  והזקנה

 ועוד   חכם התלמיד תלבושת 

   תשמט  ירושלים  מרגליות  ראובן' ר

   תשכח  ירושלים  פריס -דה בנימין' פרופ ס" בש  מחקרים התלמוד  בספרות מחקרים

  הקשורים בנושאים התשובות  בספרות מחקרים
  בימינו חדשות לטכניקות
  מספרי, האחרונה ובתקופה 

 ועוד  ת"שו

   תשלג  ירושלים  כהנא   זאב יצחק 'פרופ' ר

  הכהן יעקב  ר"ב  צדוק' ר חסידות  חרוץ  מחשבות
 מלובלין  רבינוביץ 

  בני מהדורת או}  תשטו  יורק  ניו
 ,{תשכז ברק

  בשאלות עיונים=  עת-כתב מחשבת 
 אקטואליות  והלכה השקפה

 :גליון כל  -תשלג ברק   בני 

  אלול ח" מר  והנהגות  דינים השלם  אפרים מטה
  עם, כ" יו  צום אחרית עד

  הערות, מקורות, פירושים
"  למטה אלף : " והוספות

 "למגן  אלף" ו

  מרגליות זלמן אפרים רבי
'  מר  למטה  אלף עם, מבראד
  פינקלשטיין  שלמה ר " ב  משולם

 מווארשא

   תשכד  יורק  ניו

,  וחליצה  גיטין=   הלכה  לוי  מטה
 גיטין  שמות וקונטרס, ת" ושו 

  2 תשלט  ירושלים  הורוויץ  הלוי  מרדכי ' ר

  עם,  מפרעמסלא מת  משה' ר ודינים  הלכה  משה  מטה
  הרב מאת  וציונים  הערות
 קנאבלאוויטש  חנוך  מרדכי

  4 תשיח  לונדון 

  ל"חז במאמרי  חדושים אשר  מטעמי
  ופתגמי  מוסר-פניני ס" בש

 ישראל  גדולי  של אורייתא

   תשיח  אביב  תל רוזנבוים אברהם ר" ב  אשר' ר

  הגהות עם, ספרים מטפחת
 רים סופ עיטור

,  הזוהר ספר חבור זמן  על
  את  ליישב  רוצה וההגהות

 המחבר  וקושיות  טענות

  עם, ץ " היעב =   עמדן  יעקב' ר
  כהן  ראובן' מר הגהות

 מטרנאפאל  רפאפורט

  צילום} ירושלים
 {לעמברג  דפוס

   תשל 

 ,'עמ קמד1 תשיז  ירושלים ,  קערעסטירער לע'ישעי' ר  קורותיו תולדות  והוא הו 'ישעי באר  מי



  דרכו ותהלוכות   פעולותיו
 מעשיות  וספורי  בקדושה

 2 גינצלער  מרדכי יוסף' ר  ליקט

  תקנת   בענין=   ומנהג הלכה  הדעת  מי
 ומקוה  עזרא

   תשלה  ירושלים  ברייטשטיין  מרדכי אברהם' ר

  2 תשיב  ירושלים  פישמן  הניך  חנוך גרשון' ר סוגיות  החג  מי

  ראובן'  ר בנו  נשמת  לעילוי השילוח  מי
 שילוח 

   תשכה  ירושלים  זסלנסקי  יצחק אהרן' ר

  כל על ביאור=   ס" הש על מנוחות  מי
 גיטין ' מס' א בפרק תוספות

   תשלב  ירושלים  כהנא  נחמן' ר

  ד"יו  ע" שו על=  הלכה  מעין  מי
 מקוואות  הלכות 

  ז" רי   בהסכמת 2 תשכה  יורק  ניו מלודז  מונדורוביץ יצחק' ר
  מלצר ז" רא  מבריסק

  פ"ורצ פינקל י"רא
 פראנק 

  סימני{, 2451: יערי}  תשטו  ירושלים  פ "חרל משה  יעקב' ר פסח  של הגדה ום מר  מי
 ,ובודדים  קלים עש

   תשיג  ירושלים  פ "חרל משה  יעקב' ר {כולו  על= } אבות פרקי על שני  חלק, מרום מי

,  הירש רפאל  ר"ב שמשון ' ר ישראל   במחשבת  פרקים הגיון  מיטב
  אליעזר אייזיק יצחק'  ר  י" ע

 הירשוביץ 

   תשכז  ב אבי תל

,   אבות מסכת על ביאור דאבות  מילי
 {תרמח  וילנא  דפוס צילום}

   -תשכ [? ירושלים] מוולוזין  יצחק' ר

'  ב=   חלקים' ה=  דאבות מילי
 כרכים 

  זקיניו  מכמה =  ת"שו
 המשפחה  ותולדות,  ומאביו

'  ר  ובנו צילץ  לייב משה' ר
  דוד ישראל'  ר ונכדו  שמואל

'  ר  י"ע,  ועוד יפה  מרגליות
 שלזינגר  יפה  מרגליות ואלשמ

  - אביב תל
 ירושלים 

-תשלב
 תשלו 

  

  חידושים; ראשון חלק אדירים  מים
  התלמודים בשני וביאורים

  רוב=   סוגיות =   ם" והרמב 
 קדשים  בדיני החידושים

  4 תשיא  יורק  ניו סאוויצקי  מרדכי ' ר

-תשמח אביב  תל מצגר   יונה' ר והלכה  ת"שו כרכים' ד=    ההלכה מים
 תשנג 

 :רך כ  כל 

  על דף,  נדה'  מס על=  ס" ש חיים  מים
 דף 

,  דייטש ל"סג יהודה חיים' ר
 זילברשטיין ' ישעי'  מר והערות 

  4 תשכא  ירושלים 

  2 תשכז  ירושלים  משאש  יוסף' ר חיים אורח על=  ת"שו חיים  מים

  תל -ירושלים הלוי  משה  ר" ב  דוד חיים' ר ת "שו שני  חלק רק,  ג-א - חיים מים
 אביב 

-?תשנד 
 נט 

4  

'  הל על=   ומנהג הלכה  מדליו  מים
 ידים  נטילת 

  נתן ר"ב  יהודה  שלמה' ר
 טאגער 

   תשלט  ירושלים 

  מתלמידי דמויות לתולדות ירושלים   מיקירי
  ותלמידי, מווילנא א " הגר

  ועל ,  ואחרים  קוק ה" הראי 
  בעיר הגדולים הכנסת בתי 

 סיפורים  ועוד העתיקה 

 ,תמונות עם  תשלג  אביב  תל וסרמן   זונדל יוסף

-תשמ ברק   בני שלזינגר  יפה מרדכי ' ר התורה  על כרכים' ב=   דכיא  מירא
 תשמא

  

-תשכח יורק  ניו  תורני  עת-כתב ה  - א גליון,  מישרים
 תשל 

 :גליון כל 

  ספר על=   הלכה מדרש מכילתא 
 שמות 

:  ראשון  דפוס צילום} 4 תשלא  ירושלים  
{,  ה" רע  שנת  קושטא

  200 בת מהדורה}
 ,{עותקים

  ספר על=   הלכה מדרש מכילתא 
 שמות 

  דניאל דפוס צילום} 4 תשלא  ירושלים  
  ויניציאה:  בומבירגי

  בת מהדורה{, }שה
 ,{עותקים 200

  קו' ופי, א" הגר  הגהות עם ישמעאל   דרבי  מכילתא
 אפרים  הר ' וחי, המידה 

  2 תשיד  ירושלים  גרבוז זאב אפרים' ר

  ספר על=   הלכה מדרש ישמעאל   דרבי  מכילתא
 שמות 

,  והערות  סאותגר חלופי  עם
,  האראוויטץ שאול חיים מאת

  והשלמו נערכו פטירתו  ואחרי 
 רבין  אברהם ישראל ידי  על

  4 תשכ  ירושלים 

 ווארשא  דפוס צילום}  ?-תשל ? ירושלים'   מתתי יצחק ר " ב  אברהם' ר מכילתא   על והגהות   פירוש  פ" ע =   ישמעאל  דרבי  מכילתא



 ,{תרפח-פזתר  מסלאנימא  וויינבערג כרכים   שני=   אברהם באר

  עם=   ישמעאל  דרבי  מכילתא
 ב "הנצי ברכת

  ספר על=   הלכה מדרש
 שמות 

  פירוש ועם,   א" הגר  הגהות עם
 ברלין  יהודה צבי נפתלי'  לר

  2 תשמ  ירושלים 

  הגניזה מן יד כתבי י"עפ יוחאי   בן  שמעון דרבי  מכילתא
,  מבוא עם הגדול  וממדרש

 והערות   גרסאות  חלופי

  יןאפשטי  הלוי נחום  יעקב  י" ע
 מלמד  ציון ועזרא

   תשטו  ירושלים 

=   והפתגמים המאמרים  מכלול
 כרכים ' ג

  ופתגמים למאמריו  מפתח
 ועוד  ל"חז בספרי

-תשכא ירושלים  סבר  משה' ר
 תשכב 

 ,ראשון  דפוס 

  הראשונים בנוסח בירורים בחסד   חיים מכלכל
  יהי  התפלות על, בתפלה

  ועל,  התקיעות בין רצון
 ועוד , והטל   הגשם הזכרת 

   תשמא ירושלים  קרויס  חיים' ר

   תשל  ירושלים  מלך ' ן  שלמה' ר התורה  על פירוש ? כרכים'  ב=   יופי מכלל

  מגדולי שפר אמרי של  אוצר חלקים ' ב=   אשר מכמני
 תורה ' וחי, ישראל 

   תשכג  אביב  תל רוזנבוים  אשר' ר

  בתורת  כתביו מתוך  מבחר ג ,  א כרך, מאליהו   מכתב
 וההשקפה   המוסר

 :כרך   כל  תשכה  ברק   בני דסלר  אליעזר אליהו ' ר

  ותשעים מאות שתי  יכיל תורה   מכתבי
(  ו" תרצ -ב" תרצ) מכתבים
  מענין פלפולים ממולאים

 לענין 

  מווישאגראד  קאלינא מרדכי ' ר
  רב ל " זצ ראזין  יוסף' ר עם

  וציונים  הערות עם,  בדווינסק
,  כשר מנדל  מנחם' ר  י" ע

'  ר מאת הספר על והערכה
 זוין  יוסף שלמה

  2 תשכא  יורק  יונ

   תשנ  ירושלים  פארדו   יעקב  ר" ב  דוד' ר ת "שו לדוד   מכתם

,  מפלאצק צינץ  ליב' ארי' ר בראשית  ספר=   התורה על האלף  מגן=   העומר מלא
  חיים' ר י"ע  הדפוס-לבית  הובא

 מאנטווערפען  קרייסווירטה

  4 תשכ  לונדון 

  בשני חלקים' ג=  הרועים מלא
 כרכים 

  2 תשכג  יורק  ניו יאליש   צבי יעקב' ר וסוגיות ,  ועוד  כללים

  הנזכרים מלאכים שמות עליון  מלאכי
  המוזכרים=   ועליהם  ל" בחז

  בכל, וירושלמי   בבלי בתלמוד 
,  ותקונים  זהר, המדרשים 
  בסדר) וילקוטים תרגומים

  ציונים עם(, ביתא-אלפא
 הקבלה  לספרי

   תשמח ירושלים  מרגליות  ראובן' ר

  בעניני דושיםוחי   ביאורים טוב  יום מלאכת
 ט " יו 

  שמואל ר" ב  משה' ר
 מבריסק  סוקולובסקי 

  2 תשטז ירושלים 

  שבת בהלכות סוגיות  מחשבת  מלאכת
  על ומחקר,  ועוד  ושחיטה

  יעקב ' ר  של החילוקים  שיטת
 פולאק

  4 תשטו  לונדון  גרינשפאן  שלמה  נחמן' ר

  תשובות, חידושים, ברורים 'א חלק, שמואל מלאכת
 הלכה  בעניני  והגדרות

   תשכב  אביב  תל אליעזרי  שמואל' ר

  יעקב' ור בלויא שלמה יצחק' ר חלה  מדיני ולקוטים  חדושים העומר  לקט  - העומר  מלוא
 בלויא ' ישעי

 'עמ 63 ,80  תשמא ירושלים 

,  ם" הרמב   ר" ב  אברהם רבינו ופילוסופיה   ישראל מחשבת השם  מלחמות
'  ר  מאת והערות תולדותיו עם

 מרגליות  ראובן

   תשיג  ירושלים 

  עם, ראובן ר " ב  יעקב  רבי הנצרות  נגד   פולמוס השם  מלחמות
  י " ע ,  י"כת   פ" וע  והערות   מבוא

 רוזנטל  יהודה  ר " ד

   תשכג  ירושלים 

  בשבת מלחמה סוגית לבאור שבת  מלחמות
  ולברור,  ההלכה  במקורות
  עם בתולדות העובדות

 ישראל 

   תשיט  ירושלים  ה 'נרי צבי  משה' ר

'  ר...  צדיק ןהייליגע   דעם פון יושר  מליץ
 בארדיטשוב  פון יצחק  לוי

  הרב נכד שאסטיק יצחק פון
 מפרעמישליין  אהרן' ר הצדיק

,  ישראל 
 {לעמברג}

   ?-תשל

  יום  לפי=   ישראל   לתולדות כרכים ' ג=   אש מליצי
,  ישראל  גדולי של פטירתם

 תורתם ' מחי וקצת

   תשכב  יורק  ניו שטרן  אברהם' ר

 :כרך   כל  תשמב  ירושלים  דייטש   שמואל ר" ב  ה'ישעי' ר=    ורההת  שעל י " רש ' פי על תורה   של מלכה



 ב -שמות, א-בראשית

  וכהן  מלך בדיני=   סוגיות  דוד  בית  מלכות
 גדול 

  4 תשטו  ירושלים  מלינובסקי  אלכסנדר דוד' ר

  חנוך שלמה  רבי  תולדות ראדומסק  בית  מלכות
 מראדומסק  רבינוביץ 

  יהושע' ר  וכתב  ערך ליקט
 זילברברג  עוזיאל

   תשנג  ברק   בני

  ופנקס, לוב  רבני  תולדות חיל  מלכי
  עם,  טריפולי  ק" דק  דין בית 

  של  ופקסמיליות  תמונות
 וספרים   י" כת 

   תשסח ירושלים  מרציאנו  רפאל אליהו ' ר

,  יריה' אלג חכמי ושבחי ישורון  מלכי
  יריה'אלג רבני  תולדות

 וחיבוריהן 

  תמונות עם  תשס ירושלים  מרציאנו  רפאל אליהו ' ר
  של  יליותופקסמ

 ,י" כת 

  ספר=   התורה על דרוש לאברהם   מלל
  חידושי בדרך=  בראשית

 ודרוש ,  דינים

  ל " ויו ,  צ" מאר סתהון אברהם' ר
 בצרי   עזרא' ר י " ע  מבוא עם

  4 תשמא ירושלים 

 ירוק  בדיו  השער  תשכג  פאס שטרית  בן אברהם' אל חיים' ר ודרוש   ס" ש ך " תנ   ועל,  ת"שו גליות   קיבוץ - לאברהם  מלל

  ד" יו , חיים אורח על=  ת"שו ג  - ב  - א חלק=   להועיל  מדמל
 ע " ואה

   תשיד  יורק  ניו הופמן  צבי דוד' ר

  בענייני=   ומנהג הלכה  כשר  ממון 
 ממונות  בדיני הזהירות 

   תשמב  ירושלים  שווארץ  יואל' ר

   תשלה  ירושלים  ורהפטיג  ירוחם  ר" ב  זרח' ר סנהדרין  מסכת =     ס" הש על נועם  ממזרח

-בראשית=   התורה על הנצח  ת ממעינו
 במדבר 

-תשלד ברק   בני סורסקי  אהרן' ר
 תשלה 

  

   תשלט  {? ברק בני} סורסקי  אהרן' ר אבות  פרקי על הנצח  ממעינות 

   תשלט  ירושלים  קפלן  צבי' ר ישראל  מחשבת קדם  ממעיני

  גליון/א שנה=  ישראל  ממקור
4 

  ולבעיות תורני  עת-כתב
 התקופה 

   -תשטז מונטעווידעא 

,  תשה-תשב משנות זכרונות המצר  מן
  הציונים  נגד האשמותיו ובו 
 יהודים  הצלת -אי על

 ,מצוי לא  תשכ  יורק  ניו ווייסמאנדל  דוב   מיכאל' ר

  י"עפ, הערות עם, ת"שו השמים מן
  בתוספת ראשון  דפוס

  עם יד  מכתבי  תשובות 
 השאלות  על היסודות הארת

  מבעלי  ממרויש יעקב  רבינו
  ובןרא'  ר י"ע ,  התוספות
 מרגליות 

  תל -ירושלים
 אביב 

   תשיז 

,  ממארוויש הלוי יעקב  רבינו ת "שו השמים מן
'  לר]  הסופר קסת פירוש עם

 [מרקוס אהרן

   תשיז  אביב  תל

  אמרים מבחר =   התורה על ה -ד  חלק=   התורה מן
 התורה  לפרשיות

   ?-תשכ ירושלים  הכהן  מרדכי ' ר

  - א כרך=   תורה  ישראל   מנהג
 ד

  אורח על = ומנהגים הלכה 
 דעה  ויורה  חיים

-תשנא יורק  ניו לעווי  יוסף' ר
 תשסט

 :כרך   כל 

  קירכום ליווא   יודא' ר ומנהג  הלכה  וורמייזא   מנהגות
'  ר בעריכת ל " ויו {, קירכהיים}

 פלס מרדכי  ישראל 

   תשמז ירושלים 

  אורח על=  ומנהגים הלכה  ישראל  ארץ  מנהגי
 חיים 

   תשיא  ירושלים  ש " זק ליב יהודה  מרדכי ' ר

'  ד  על=  ומנהגים הלכה  ישראל  ארץ  מנהגי
  מלוקט, ע" שו חלקי

 מאחרונים 

  הרב הסכמת  תשכח  ירושלים  גליס   יעקב' ר
-כ, ועוד מטשעבין

 ,עמוד 470

  סופר החתם בעל מנהגי
 החדש

  מאות  כחמש=   ומנהג הלכה 
 מנהגים

  זושא אלכסנדר משה' ר
 קינסטליכר 

   תשלו  ברק   בני

-ירושלים, } צפת עזרא -בן עקיבא' ר מאחרונים   מלוקט חגים  מנהגי
 {אביב תל

 ,{ותמונות  תווים עם}  תשכג 

  על ובהם, ותולדות מקורו כרכים ' ח=   ישראל מנהגי
 רבות  ועוד  חנוכה הלכות 

  - תשנ ירושלים  שפרבר  דניאל ר"ד' ר
 תשסז

 :כרך   כל 

,  הקדושים רבותינו מנהגי ספינקא  מנהגי
,  והודאות  ברכות וקונטרס

  ובית,  חמהה קידוש וברכת
 ספינקא 

  האמרי  ווייס מאיר יוסף  רבי
  ווייס אייזיק יצחק רבי   - יוסף

 יצחק  החקל

  4 תשמא ברק   בני

  ונוסחאות  ומנהגים  דינים קומארנא  מנהגי
 תפלה 

  4 תשכה  אביב  תל זיס  אבא אברהם' ר

 :יחד  שניהם -תשמח ירושלים '  ר  הגהות  עם, שמש יוזפא' ר ומנהג  הלכה '  ב=   וורמיישא  ק" דק מנהגים



 תשנב  רך בכ  חיים יאיר כרכים 

  - חלקים שני=   וחיים  מנוחה
 הארץ  גאולת - ר" מ  מספד

'  ר י"ע ל " ויו ,  מהצאר מסיעד ' ר והספדים   דרוש
 חדאד  אשר

   תשכב  רבה 'ג

  ם" הרמב ועל  ס" הש על אליהו  מנוחת
 ת " ושו 

  יעקב אברהם ר"ב אליהו ' ר
 קווינט  הכהן 

  2 תשכה  יורק  ניו

  הערות ועם,   אבוהב יצחק  ביר מוסר  המאור  מנורת
 חורב -פריס  יהודה  י" ע

   תשכא  ירושלים 

  על מאמר והוספנו}  תשכט  ירושלים  אבוהב  יצחק  רבינו יהודה   נפש פירוש  עם, מוסר המאור  מנורת
  אבוהב יצחק  רבי

  המאור  מנורת וספרו
  מדויקת רשימה ובו 
  ושש  שבעים של

  הספר מהדורות
  נפתלי מאת  ותרגומיו

 ,{מנחם-בן

  חיבור, ל"מחז ואגדות   מוסר כרכים '  ו=   המאור  רתמנו 
 וקדום  חשוב

  ר"ב יוסף  ר" ב  ישראל' ר
  והערות   מבוא עם,  אלנקאוה 

 ענעלאו  ג" מה

  יורק ניו דפוס צילום}  תשלב  ירושלים 
 ,{תרצב-תרפט

'  ר' והפי,  אבוהב יצחק  רבינו יהודה   נפש פירוש  עם, מוסר כרכים   שני=  המאור  מנורת
 מפרנקפורט  משה

 ,מנוקד  תשמט  שלים ירו

  הורוויץ  חיים נפתלי  רבי ס " הש על חדשה  מנחה
 מדזיקוב 

,  תולדותיו עם 2 תשלג  ה 'נתני
  הרבי והערות 

 ,מקלוזנבורג

  2 תשלח  ברק   בני קוליץ  יצחק' ר בהלכה  שונים ענינים 'ב  חלק=   הו'אלי מנחת

  הקדשת עם 4 תשמט  ם ירושלי קוליץ  יצחק' ר בהלכה  שונים  ענינים על שלישי  חלק=   אליהו מנחת
 ,המחבר

=    השבוע לפרשת  דרשות בכורים  מנחת
 ויקרא,  שמות, בראשית  על

  ל"ז חננאל ר " ב  יעקב  רבינו
  בפעם לאור  יוצא,  סיקילי מאי

  הגהות  עם יד  מכתב הראשונה
,  אליהו-בן. ש מאת והערות 

 א חלק

   תשיד  יורק  ניו

  מנחת   על=  מצות  ג" תרי  על בצלאל  מנחת
 ז ט-א מצוה=   חינוך

  2 תשלז  ברק   בני בלידשטיין  יצחק בצלאל' ר

  2 תשנה  ירושלים  אמסלם  חיים' ר ת "שו חיים  מנחת

  חלק=   השלם חנוך מנחת
 ראשון 

  ספר  עם, מצוות  ג" תרי  על
  וארבע עשרים ובו  ההשלמה

 חדשות  הוספות

  2 תשיב  יורק  ניו 

  מנחת  על והערות   חידושים חלקים ' ב=  יחיד  מנחת
 חינוך 

-תשלה ירושלים  ברברג זיל יחיאל' ר
 תשלט 

  קלים עש סימני } 
 ,{ובודדים

-תשטו לונדון  ווייס  יעקב  יצחק' ר ת "שו ד  - א חלק=  יצחק  מנחת
 תשכז 

 :כרך   כל 2

 פאקש  דפוס צילום} 2 -תשכ ירושלים  רייך  קופל יעקב  ר" ב  ישראל' ר עירובין  מסכת על כרכים ' ג=  ישראל  מנחת
 :יחד הכל{, תרעג

  ואיסור והעונש העון חומר צבי  עטרת - כהן   מנחת
  הנשואה לנכרית גירות 

  בנימוס בגיותה  לישראל
  נמי לי   נתברר,  המדינה

  מי=   גדיא  חד הפיוט כוונת
 חברו  ומתי  המחברו  היה

  אדלר הכהן מנשה הו' שמרי' ר
 מלונדון 

  בספריה  אין, מצוי לא  תשיב  לונדון 
,  בירושלים  הלאומית

 {התקליטור פ" ע}

,  הכהן חויתה חי רחמים' ר ולמועדים   לשבתות דרושים רביעי   חלק, כהן   מנחת
 רבה 'בג ד " ראב

   תשכא  אשקלון 

  4 תשכה  ברק   בני איינפלד  חיים נתן' ר וחידושים  סוגיות  נתן   מנחת

,  ונשים מועד סדר  על נתנאל   מנחת
 המחבר  ותולדות

  הירש נפתלי ר"ב נתנאל ' ר
  שלמה' ר י"ע לאור  יצא,  ווייל

 מגריבאוו   עהרליך

  דפוס צילום} 2 -תשל ם ירושלי
  ווארשא-בילגורייא

 ,{תרצו

-א סדר  לפי  וסוגיות עניינים כרכים   שני=   עני מנחת
 חקירות  שבע וקונטרס, ב

,  זינצהיים דוד יוסף' ר
'  ר  י"ע והערות  ציונים בתוספות

 שלזינגר -יפה  עקיבא שמואל

-תשלד ירושלים 
 תשלה 

4  

  ע" שו  על =   ת"ושו הלכה  פתים   מנחת
 ע " ואה   מ" וחו,  ד" יו 

  צילום} יורק ניו אריק מאיר' ר
  מונקאטש

 {תרסח-תרנח

  2 תשכט 

   תשסט ירושלים   עהרענטרייא  הכהן  חנוך' ר ס " הש על פתים   מנחת



 מינכען  ק" דק  הרב

  סלת"   באור עם אבות פרקי  שבת  מנחת
  המשניות ופירוש"  למנחה 
 ם " לרמב 

  זעליג יצחק  ר" ב  חיים יוסף' ר
 קרא

  4 תשטז יורק  ניו

   תשכו  ירושלים  ילוב   ליב שמואל' ר ס " הש על אל שמו מנחת

,  ברכות  מסכת על=  ס" ש נתן  בית - שמואל מנחת
  - תרב   וילנא  דפוס צילום}

 {תריד ווינה 

  יהושע  ר"ב שמואל' ר
 קורונל  נתן ' ר  - מדאלהינאוו

  יצחק' ר  הסכמת 2 תשכח  ירושלים 
  צלום, }ועוד  מוולאזין

  שניהם{, ראשון  דפוס
 :יחד  כרוכים 

  ארם כתר  של גדולה  מסורה
 צובה 

 המבוא  עם 2 1977 ירושלים  לווינגר   שמואל דוד ר " ד ך " נ  על

  במסכת ועקרונות מסורת
 האבות 

,  רקעה  אבות מסכת ביאור
 ובעיותיה   תקופתה

   תשטז אביב  תל שליכטר =   ישר  ברוך' ר

  מנחם ר"ב שלמה  משה' ר ה 'ומושגי החסידות יסודות החסידות   במחשבת  מסילות
 כשר  מנדל 

   תשלז  רושלים י

 {2408: יערי}  תשיא  יורק  ניו סופר  בנימין  שמואל אברהם' ר פסח  של הגדה הפסח  מסך

  על} יחזקאל  בכורי ביאור עם אבות  מסכת
 {אבות

   תשיד  יפו  גוטמן  יחזקאל  מתתיהו' ר

  פירוש עם=   אבות פרקי  אבות  מסכת
  עם ויטרי   מחזור בעל

 תפלות  פירוש  קונטרס

  טרימוי ל"ז שמחה  רבינו
 ל " ז  י"רש תלמידי  מגדולי 

   תשטו  אביב  תל

,  וירושלמי   בבלי תלמוד  עם אבות  מסכת
,  ומפרשים ל"מחז, מלוקט

 אבות  מסכת על

   תשטו  אביב  תל מקאברין  חיים נח' ר

  על, בולוניא של צילום דפוס אבות  מסכת
 אבות  מסכת

  ורבי  מימון בן משה רבינו  פ" ע
 מספורנו  ה'עובדי

  4 תשלב  ירושלים 

  מעשה  וילקוט ב"רע  פ" ע אבות  כתמס
 אבות 

  אלתר ר" ב  ישראל שלום' ר
  דירנפעלד  אליעזר יעקב

 (המלקט)

   תשמב  ירושלים 

,  פירוש עם=  אבות פרקי על חיים  חפץ=  אבות  מסכת
 תולדותיו  ועם

,  מראדין הכהן מאיר ישראל' ר
 זריצקי  דוד' ר: וסידר  כינס

   תשכו  יורק  ניו

(,  ם" רמב ) מימון  בן  משה  רבינו ק " כתי  מתוך =   אבות פרקי  פירוש עם =  אבות  מסכת
 שילת  יצחק  י" ע

  - אדומים מעלה
 ירושלים 

   תשנד 

  עם, י"מכת  נוסחאות  בשתי נתן   דרבי אבות  מסכת
  על , ומפתחות  ארוך   מבוא

 אבות  מסכת

  של צילום-דפוס} 4 -תשכ [? ירושלים] שכטר  זלמן שניאור ר"ד  י" ע
  ווינא:  מקורי הדפסה

 ,{ז" תרמ 

'  ר החסיד פ"ע אבות  תמסכ
 ץ " יעב   יוסף

  ומבוא מ"מ ועם,  ץ"יעב יוסף' ר אבות  מסכת על פירוש
 לייזר   אברהם אליעזר ' ר  י" ע

   תשנ  ירושלים 

  פ" וע   ב" הרע פ"ע אבות  מסכת
 שי  מנחת

  אברהם ר"ב יעקב שמעון' ר אבות  מסכת על פירוש
 בארפאס  יצחק

   תשכז  יורק  ניו

  ישראל  רבינו פ"ע אבות  מסכת
 טוב  םש בעל

  יהושע'  ור  אריה ה'ישעי' ר אבות  פרקי על
 דבורקס

   תשכה  ירושלים 

  ישראל  רבינו פ"ע אבות  מסכת
 טוב  שם בעל

   תשלו  ירושלים  דבורקס   ה'ארי ה'ישעי'  ר  י" ע אבות  פרקי על פירוש

  רבינו  פירושי עם אבות  מסכת
 הכהן  מאיר ישראל 

  מראדין הכהן מאיר ישראל' ר אבות  פרקי על פירוש
 חיים  החפץ בעל

   תשכו  ירושלים 

,  ב " הרע פ"ע, אבות  מסכת
 ביהודה  ונודע

  לוקט ,  מפראג לנדא  יחזקאל' ר אבות  פרקי על פירוש
  חיים יהושע'  ר י " ע  ונערך

 גריסגוט 

   תשנז  ירושלים 

  על מדעית מהדורה,  משניות אהלות  מסכת
  קדומים דפוסים,  יד  כתבי  פי

  עם הראשונים ונוסחאות 
 ומבוא  פירוש

   תשטו  ירושלים  גולדברג  רהםאב י" ע

  תלמוד  מן דמאי מסכת
 ירושלמי 

  הערות , סיריליאו שלמה רבינו פירוש  עם
  י " ע  יוסף אמונת בשם וביאורים

,  דינקלס הלוי יוסף חיים' ר
'  ר  י" ע  ראשונה פעם  לאור  יוצא
  חנניה יעקב'  ור שפירא פסח

 פריימן 

  מתוך, ראשון  דפוס 2 תשטו  ירושלים 
 ,יד  כתב

  מהדורת או}  תשמב  ירושלים  שפרבר  דניאל' פרופ ומתוקנת   מורחבת פירוש עם זוטא  רץא  דרך מסכת
 ,{תשלט

   תשנד  ירושלים  שפרבר  דניאל' פרופ ומתוקנת   מורחבת פירוש עם  ופרק  זוטא ארץ דרך מסכת



 השלום 

  שלמה רבנו  פירוש עם ועיון   חקר - שביעית מסכת
-א פרקים  על, ועוד  סיריליאו

 ה

  צדק מלכי  בן יצחק'  ר' פי ועם
'  ר  י" ע  ל"ויו,  משאנץ ש" ור 

 כהנא   קלמן

   תשלב  ברק   בני

  עם=   ירושלמי  תלמוד מן שקלים  מסכת
  לרבותינו פירושים  שני

 הראשונים  מקדמוני

'  פי. ב, משולם רבינו'  פי. א
'  בר שמואל רבינו של  תלמידו
  בפעם  לאור  הוציאו, שניאור

  י"כת י " עפ  הראשונה
  עם, בודליאנא שבספריית

'  ר,  מקומות ומראה  רותהע
 סופר  אברהם

  הטקסט, }טוב  במצב 2 תשיד  יורק  ניו
  ירושלמי  תלמוד של
  כתב   פי  על הוא גם

  ערך לצדו.  היד
  שינויי המהדיר
,  הירושלמי נוסחאות

  יד  כתבי  פי על
 ,{ודפוסים

  תלמוד מן שקלים מסכת
 ספון  מחוקק פ"ע=   ירושלמי

   תשנא  יורק  ניו פולדא   הו'אלי' ר פ"וע 

  הערות=   התורה על ג  - ב  חלק=   חיים לותמס
  לתורה   מוסריים והגיונות
 השבוע  פרשיות  לפי  מסודר

-אביב תל אלעזרי  חיים' ר
 ירושלים 

-תשטז
 תשכד 

 :כרך   כל 

  עץ דרך ספרו עליו  ונלוה  ישרים   מסלת
 החיים 

  ועם,  לוצאטו  חיים משה' ר
 סרנא  יחזקאל'  ר י"ע  עיונים

   תשיז  ירושלים 

,  ן"הרמב אגרת עם, מוסר ישרים   מסלת
 ,המוסר ואגרת א" הגר   אגרת

,  וציונים,  לוצאטו  חיים משה' ר
  והשואות  סיכומים, הערות

,  ליפקין יצחק  חיים' ר מאת
  הראשונות בשורות התבוננות

'  ר מאת" ישרים  מסלת"   מספר
 דסלר  אליעזר  אליהו

 ,{נצח  הוצאת}  תשיז  אביב  תל

  - תבונות דעת - ישרים  מסלת
 אדוני  דרך

  ועם,  לוצאטו  חיים משה' ר מוסר 
  ישעיהו  ר" ד  מאת מבוא

 [אביעד ] וולפסברג

  י " ע  ל"יו,  }מנוקד  תשכ  אביב  תל
 ,{לספרות  מחברות

  הרב נסיעת  תולדות ירושלים   מסעות
  ובו,  ישראל  בארץ ממונקטש

  אליעזר שלמה' ר  תולדות
 אלפאנדרי 

   תשכג  ירושלים  תשובה   דרכי  ישיבת  י" ע

  פישל ירוחם  ר"ב צבי  דוב' ר פסח  סדר  על צדק  מעגלי
 קרלנשטיין 

   תשלז  ? ירושלים

,  זמנים, שמות -בראשית כרכים  שני=   אשר מעדני
,  נאומים,  ואגדה הלכה  גרגרי
,  דברים במדבר ויקרא 

 ס " בש והברקות  חדושים

-תשטז אביב  תל רוזנבוים  אשר' ר
 תשיז 

  הקדשת עם  גם ויש} 
  שניהם{, המחבר

 :יחד

=    ם" הרמב על=  מאסף 'א רק  וכעת,  ו-א - מלך מעדני
 תורני  עת-כתב

-תשמח ברק   בני 
 סב

 :גליון כל 

,  ועוד  טובות והנהגות  מוסר ספירים מעולפת 
 ל "מחז וליקוטים

   תשטו  ירושלים  אלגאזי  שלמה' ר

  והנהגות  הלכות ליקוט ישנים  מעורר
  בתפילות ודיוקים האדם

 חיים  אורח ובענייני 

  שנת, תרפו   ווארשא}  לב תש ירושלים  פרידמאן  יעקב ר"ב מרדכי ' ר
 ,{'ן'ו'ש'ש'ל

   תשנד  יורק  ניו שוואב  שמעון' ר התורה  על השואבה  בית מעין 

  ובו, תורני  ירחון=  עת-כתב התורה  מעין 
 ישראל  וגדולי   י" מכת 

  ישיבת  תלמידי  ארגון י" ע
 פרשבורג 

-תשלד ברק   בני
 תשלו 

 : גליון כל 

,  בראשית ספר=   התורה על תורה   של מעינה 
,  במדבר, ויקרא  רספ, שמות
 דברים

-תשטז אביב  תל פרידמן  זושא אלכסנדר ' ר
 תשיז 

  

   תשיז  אביב  תל פרידמן  זושא אלכסנדר ' ר פסח  של  הגדה על תורה   של מעינה 

  מסכת  על  פלפולים=   ס" ש החכמה  מעיני
 מציעא  בבא

  2 תשלט  ירושלים  מפלאצק צינץ  ליב' ארי' ר

   תשלח  ברק   בני מאמרים  קובץ ומוסר  מחשבה ישראל   בעם האשה מעמד

  מערכות - תנאים  מערכות
 אמוראים

  משנתם של שלם אוסף
  בספרות ומאמריהם
 והמדרשית  התלמודית

'  ר: הענינים לפי  וסידר  ליקט
 קאנוביץ  ישראל ר " ד

-תשכז ירושלים 
 תשלז 

 :כרך   כל 

  עם,   גירונדי יצחק  ר" ב  פרץ' ר קבלה  האלקית  מערכת
 חייט  יהודה' ר'  פי

  מנטובה דפוס צילום}  ?-לתש [ירושלים]
 ,{ח" שי

  ויסודי  מקיף ביאור=   הלכה  אורג  מעשה
,  ה'והטוי  האריגה  באופני

   תשסג  ירושלים  גוקאוויצקי  ישראל' ר



 שבת  בהלכות

=    דינים  ופסקי ת"שו דין  בית מעשה
  וקצת,  ע" שו  חלקי  בארבעת 

 ס " הש על

  דנגור ששון  נסים אלישע' ר
 מבגדד 

   תשמח ירושלים 

  ת " ושו   ס" וש  ך" התנ  על ל בצלא  מעשה
 וליקוטים 

   תשל  ירושלים  דויטש   משה ר" ב  בצלאל' ר

  חוקיות-אי של תוצאותיה בעבירה  הבא מעשה
 העברי  במשפט

   תשמא ירושלים  שוחטמן  אליאב' פרופ

   תשלז  ירושלים  הלפרין  יצחק  לוי' ר ומנהג  הלכה  בהלכה  וגרמא מעשה

  כרכים  ארבעה=  רקח מעשה
 ג -א קר  וכעת, הסט כל= 

  ת" שו  וקצת , ם" הרמב על
 ודרוש 

  4 ?-תשכ ? ירושלים רקח  חי מסעוד ' ר

  פירוש  עם פסח של הגדה למלך  מעשי
  ט " הבעש  מתלמידי  מלוקט

 ציורים  ועם,  ועוד

  עם עצמה ההגדה  תשיא  יורק  ניו אבראהאם  יעקב  צבי' ר
  צילום  דפוס  הציורים

  מצויירת  הגדה של
  סופר החתם של

  בתו   לאשתו שנתנה 
,  איגר עקיבא' ר של

  של תמונות  והכניס
  ישראל גדולי 

,  פז, }ועוד  מהונגריה
  יערי'{, } עמ[ 1]

2409}, 

=    ם" הרמב  על  גדול ביאור כרכים   שני=  למלך  מעשי
  וכלי  הבחירה  בית' הל

  ועל,  המקדש  וביאת המקדש
  ומעשה מזבח איסורי  הלכות 

 הקרבנות 

 :יחד  שניהם 2 תשלג  יורק  ניו זילברשטיין ' ישעי' ר

   ? תשסו העין  ראש קרואני  יעקב'  ר  י" ע התורה   על ם" הרמב  פירוש כרכים   שני=   ם" הרמב פנינימ

  הונגריה יהדות   מורשת  מפעל
 'א קובץ -

,  בוקסבוים יוסף' ר: העורך 
 ירושלים  מכון

   תשמו  ירושלים 

  - ערוך שולחן  חלקי מארבע הענינים מפתח
 ב "א בסדר

  וכעת, חייקין אביגדור משה' ר
  הוספות עם דשמח  נדפס

  מפתח נספח  ובסופו  ותיקונים
  ס" הש  מכל המשניות פרקי 
  צבי' ר ידי-על ב"א בסדר

 מאשקאוויטש

   תשכ  ירושלים 

  שערי תורני  לירחון  מפתח "תורה שערי " ל  מפתח
 תורה 

   תשלו  יורק  ניו מנדלבוים  דוב   יעקב' ר

  דניו הרבנים ועד י"ע שיצא "המסלה" תורני  לירחון  מפתח
 רבתי  יורק

  יהודה ' ר  י"ע ומסודר רוךע
  ר" ד  י"ע  מבוא  עם, רובינשטיין

 לוין   יצחק' ר

   תשלז  יורק  ניו

'  לר,  יופי כלילת לספר  מפתח
 דמביצר  נתן  חיים

  ישראל גדולי  לתולדות
 {לעמבערג ובעיקר}  בפולין

,  מנדלבוים דוב יעקב'  ר  י" ע
 לוין  יצחק  ר" ד ' ר  י"ע מבוא ועם

  חייו תולדות  עם  תשכח  יורק  ניו
  חיבוריו שימתור

 ,והערות 

  צילום דפוס}  תשכז  ירושלים  מילר  הכהן  יואל' ר {ת" שו} הגאונים   לתשובות  מפתח
  ברלין  מהדורת

 ,{תרנא

  מחקר עזרי סדרת =   מפתחות
 {א}

  היהודיים הישובים רשימת
  שנזכרים ובמגרב במזרח

 קדומים  ת" שו  ספרי 60-בכ

  היהדות  לחקר  המכון  י" ע
  ז" ח  בעריכת, המזרח

 ג הירשבר

  4 תשלג  גן   רמת

  מחקר-עזרי סדרת =   מפתחות
 {ד}

  של התקנות לספר  מפתח
  שבתוך  המערב וגאוני  חכמי

  א" לר ',  ב" חמר  כרם " 
 {ביבליוגרפיא, }אנקאווא

  אמיתי שמואל: בידי  ערוך
,  וינשטיין   מנחם, בשן אליעזר 

 אילן  בר  אוניברסיטת

  4 תשלה  גן   רמת

-עזרי סדרת =   מפתחות
 {ב, }מחקר

  מפתח, וגרפיביבלי מבחר
  הנשיאות-הגולה  ראשות על

  הנזכרים במזרח והנגידות
 ופוסקים   ת" שו  בספרי

  יהדות  לחקר  המכון  י" ע
  אליעזר בידי  ערוך, במזרח

 אילן  בר  אוניברסיטת, בשן

  4 תשלד  גן   רמת

-עזרי סדרת =   מפתחות
 {ג, }מחקר

,  ריבות  דברי ת " לשו   מפתח
 אדרבי  יצחק'  ר מאת

  יהדות  לחקר  המכון  י" ע
  לאה  בידי  ערוך, רחבמז

  בר אוניברסיטת -בורנשטיין
 אילן 

  4 תשלד  גן   רמת



-עזרי סדרת =   מפתחות
 {ה, }מחקר

'  ר  מאת ת " לשו   מפתח
  בן אליהו' ור  מזרחי הו'אלי

 חיים 

  יהדות  לחקר  המכון  י" ע
,  גלר  יעקב  בידי  ערוך, במזרח

 אילן  בר  אוניברסיטת

  4 תשלו  גן   רמת

  ובו, ישראל   לספרות  מפתחות
  יד כתבי מתוך העתקות

 שונים  במקצועות

  רשימת,  וביבליוגרפיא
  ומדרשים ס" ש  על פירושים

 ועוד  גיטין  ולשמות  ם" ורמב 

  השלמות  עם, ילינק אהרון
  חיים זלמן שלמה  מאת

 הלברשטם 

   תשלב  ירושלים 

  פרושים=   התורה על העבודה  מצבא
  ודרשות נאומים , ואמרים
 ומועדים   לחגים

  רב,  סלושץ אליהו  מרדכי ' ר
 ירושלים -מוןבקט

   תשכח  אביב  תל

  ישראל  לקהילות, קודש מצבת
 עריצים  בידי שנחרבו 

,  סיגט : קהילות על
  ועל מטרסדורף, מארמרוש

,  ועוד  קהילות שבע
 וחורבנן   לתולדותיהן

   תשיב  יורק  ניו גרינוואלד   יהודה  יקותיאל' ר

  ממקורות והגות  ברור דברי ולב   מצוה
  במצוות ואגדה הלכה 

 ומושגים 

   תשיא  ירושלים  שאולזון /שאול בר  מלךאלי' ר

  ממקורות והגות  בירור דברי ולב   מצוה
  במצוות ואגדה הלכה 

 ומושגים 

   תשטז אביב  תל שאול -בר אלימלך' ר

  התלויות  המצוות דיני  קיצור  הארץ  מצוות
 איש  החזון   פסקי  פ" ע  בארץ

   תשכו  אביב  תל כהנא  קלמן' ר

  משפחה , ותאיש, הבית חיי כרכים   שני=  הבית  מצוות
  לאור =    הבנים וחינוך

 והמוסר  ההלכה

{,  א חלק רק מסתם}  תשלה  יורק  ניו עפשטיין  דוד יוסף' ר
 :כרך   כל

  בזמן  הנוהגות  העומר מצוות
 הזה

,  חדש דיני=   ומנהג הלכה 
  והדינים העומר  ספירת

 הספירה  בימי  הנוהגות

   תשמז ירושלים  שווארץ  יואל' ר

  שולחן על הלכות ' וחי  בירורי ה 'ראי מצוות
 ערוך 

   תשל  ירושלים  קוק הכהן יצחק  אברהם' ר

  הלכות =   ומנהג הלכה  (מ" סתו) היום  מצות
 ם" סת  כתיבת 

   תשלא  ירושלים  שטרנבוך  משה' ר

  גדרי  וכל  המצוה פרטי  כל התוכחה   מצות
,  הראשונים  שיטות=  החיוב 
  קצרי,  )שיטותיהם באור

(,  ההלכה והכרעת   הדינים
:  מיוחד  חיבור הספר בסוף
  הלכות על, התוכחה מאור

 תוכחה 

  2 תשיא  ירושלים  קפלן  הכהן מאיר' ר

-תשמד ירושלים  שלום  אהבת חברת י" ע תורני  עת-כתב י -א גליון=   ל'מקבציא
 תשמח

 :גליון כל 

  א" הגר  לפירוש רחב  ביאור מעט  מקדש
",  דצניעותא  ספרא"  על

 קבלה 

  בהסכמת, סטנסיל  2 תשמא ירושלים  טולידנו  שמואל' ר
 ,ישראל י גדול

  בית הלכות =   ומנהג הלכה  מעט  מקדש
 הכנסת 

   תשמו  ירושלים  דרוק  יהודה  ר" ב  זלמן' ר

  קובץ, ע " שו חלקי' ד על השם  מקדשי
  שנהרגו מהרבנים תשובות 

  גם ומביא,  השם קדושת על
  לקידוש  הנוגעים ענינים
  בהיותו  שראה מה כפי השם

 ...באושוויץ

  שההיה מייזליש הירש  צבי' ר
-וברגן  ווייצען,  רקבניימא רב

 בלזן 

   תשטו  ברוקלין -שיקאגו

-תשכח ירושלים  מלכה  משה' ר והלכה  ת"שו כרכים ' ב=  המים מקוה
 תשלא 

  כל{, א רק  כעת} 2
 :כרך

  פנינים  של אוצר=   חסידות האמונה  מקור
  החושך בתוך להאיר  וסגולות

 אלה  בימינו כפירות של

  מזה לדבר  הרבה אשר
  מברסלב נחמן רבי   בספריו

  לקוטי  בספרו נתן' ר למידו ות 
  כל נעתקו  שמתוכו, הלכות 

  אייזיק יצחק' ר  י" ע , הדברים
 זילברמאן  נפתלי  ר" ב

1 תשיג  ירושלים 
2 

 

  מקומות  ומראה   מקורות התפלות  מקור
  ושבתות  בחול להתפלות

 וראשונים   ל"וחז  ך" מתנ 

  דפוס צילום}  תשל  ישראל   ארץ פרידמן   בנימין' ר
{,  תרצה  מישקאלץ
  תוהערו   בהסכמת



  יעקב יגל   בעל
 ,ועוד  ממישקולץ

-תשכג ירושלים  חיים  מקור ישיבת  י"ע ל " יו  תורני  עת-כתב ד  - א גליון=   חיים מקור
 תשכז 

 :גליון כל 

  נשאר,  כרכים'  ה=   חיים מקור
 ?ד " ח רק

  ח" או  ודינים הלכות=   הלכה 
 ד "ויו

-תשכז אביב  תל הלוי  דוד חיים' ר
 תשלד 

 :יחד  הכל 

  מסכת על יםחידוש=  ס" ש חכמה  מקור
 תמורה 

  יהושע' ר: הסכמות 4 תשמה  ירושלים  ממיעלעץ  גאלדבערג שימן' ר
'  ור  מדזיקוב הורוויץ 

  הלוי יחיאל  מאיר
  מאסטראווצא

'  ארי' ור  ם" והמהרש 
  איש הלוי ליבוש

  הורוויץ 
 ,מסטאניסלאב

,  יוסף  והבית הטור מקורות
 'א חלק, משפט חושן

  המקורות,  צו - א סימנים
 והראשונים   ל" מחז

,  שוחטמן אליאב בעריכת
 העברית  האוניברסיטה

   תשמו  ירושלים 

  אוסף - ג"הח שלמי =  הלכה  הלכה  מקורות
  דינים,  פסקים,  כללים

  בתורה ומקורותיהם  ומנהגים
  וספרי פה  ושבעל  שבכתב

...  והאחרונים  הראשונים
 ב  -א לפי  מסודרים

  יהושע גבריאל  ר " ב  חנניה' ר
 שבתי 

  רבני בהסכמות  תשיט  אביב  תל
  עם, שראל י

 ,תולדותיו 

   תשכה  ירושלים  הימן  דוב :  י"ע ערוך וכתובים   לנביאים שמעוני  ילקוט  מקורות

   תשלד  ירושלים  הימן  דוב :  י"ע ערוך התורה  על שמעוני  ילקוט  מקורות

  שלשה, } = כפשוטו מקרא
 {כרכים

  אבן טוב   יום  ר" ב  שבתי' ר ך " ונ ,  התורה על
 בודד 

  יא הוצ ברודי ח" ר}  תשכט  ירושלים 
 ,{נגדו ספר

1 תשיז  רבה 'ג דיעי  מכלוף ' ר ס" ש דרור  מר
6 

 

  י"ע ערוך, בכרך  חיים יאיר' ר ובהלכה  בתלמוד כללים קשישא  מר
 פינס  דוב' אלי' ר

  4 תשנג  ירושלים 

  סוגיות,  דעה  יורה חלק א " ח , איש מראה
 ועניינים 

  2 תשלד  ירושלים  בלוי ' ישעי אהרן' ר

  מסכת על וביאורים  חידושים אש  מראה
  ירושלמי  תלמוד מן שקלים

  בבליות רבות  סוגיות על וגם
`  מהל והרבה וירושלמיות 

 ם " הרמב

  4 תשטז יורק  ניו סאוויצקי  מרדכי ' ר

   תשכו  ירושלים  פאנעט   יחזקאל' ר פסח  של הגדה יחזקאל  מראה

 ,ות הוספ  עם 4 תשכו  ירושלים  פאנעט   יחזקאל' ר והמועדים   התורה על חלקים  שני=  יחזקאל  מראה

  ך" לתנ   והערות באורים יעקב  מראה
 ס " פרד פי   על  ל" רז  ומאמרי

  חזן שהיה - גוזמן  יעקב' ר
 במוסקבה  ראשי

 המחבר  תולדות  עם  תשטו  אביב  תל

  הכהן נפתלי  ר" ב  יששכר' ר הזוהר  מספר שדלה פנינים פנינים =   כהן מראה
 ץ " כ

1 תשכ  ירושלים 
2 

 

  תהרמ   איסור חומר לברר ישראל   צירות=   כהן מראה
  לתואר  צירות תואר

  קונטרס אליו ונלוה ,  שגרירות
  על ) לחולה  תפלה  בענין

  לדעת,  } מסוכן( החולה
"  שגרירות "  התואר המחבר

  ואין  בזוי תואר  הוא  במקורות
  מדינת שלוחי את בו לכנות

 {ישראל

  אדלר הכהן מנשה הו' שמרי' ר
 מלונדון 

   תשיג  לונדון 

  ספר עם יחד נכרך  תשכ  ירושלים  אזולאי  דוד יוסף יםחי ' ר ס " הש על  ובאורים  חדושים העין  מראית
  וראשי  אבות חסדי
  מסכת על  אבות
 ,א" החיד   מאת, אבות

  שמעון ר" ב  אליעזר אליהו ' ר ואגדה   בהלכה  חדושים טבא   מרגינתא
  דקהלת רב סילברסטון

 סוטפורט 

   תשטז לונדון 

,  כרכים'  ב=   הים מרגליות
 א  רק  כעת

  הארות=   סנהדרין' מס על
 ובירורים   חידושים, ריםוביאו

  2 תשיח  ירושלים  מרגליות  ראובן' ר

   ?-תשמ ? ירושלים  יוסף' ר - ה'רצ'צ שמואל' ר  על  עזרא אבן על פירושים  מפרשי אוצר=  טובה  מרגליות



 הספרדי  התורה  התורה 

  על=  והלכה   ס" הש על השלם  מרדכי
  מסכת ועל,  ביצה מסכת
  על, וסוכה  יומא  השנה ראש

 מגילה  מסכת

,   הכהן הלל ר"ב  מרדכי ינורב
 ירושלים   מכון י " ע  ל"ויו

-תשמג ירושלים 
-תשמט
 תשנז 

  ודפוס  יד  כתבי  פ" ע 
  ציונים עם, ראשון 

 :כרך כל, והערות 

  יחיאל ' מר מלוקט=   חסידות ם " הרי  מרום
  רי" אדמו , מגסטנין מאיר
,   ועוד  ראדזמין,  גור, קאצק

  מ" הרי  על הספד מכיל גם
 ועוד ,  מגאסטנין

  זעליג ם חיי יעקב' ר
 גאלדשלאג 

   תשכה  ירושלים 

  יעקב ר " ב  יהודה  צבי נפתלי' ר ס " הש על ד , ב-א כרך=    שדה מרומי
 ב " הנצי =   ברלין 

-תשיד ירושלים 
 תשיז 

 :כרך   כל 2

   תשמז לייקווד  מווילנא  הו' אלי רבי אבות  מסכת על פירוש הו 'אלי מרכבת

  ספרי  על=   ם" הרמב על 'ה חלק=  המשנה מרכבת
,  משפטים, קנין, נזיקין

 שופטים 

  2 תשטז ירושלים  מחלמא  משה ר"ב  שלמה' ר

  זילבר משה  ר" ב  רפאל' ר ס " הש  סוגיות על לנפש  מרפא
 מקאשוי 

  2 תשלט  יורק  ניו

  פאקסימיליא=   חזיון  גיא משא
  טרינטו  די  ריווא דפוס של

 כ " ש  בשנת

  של  דם עלילת  תולדות ובו 
  של וביבליוגרפיא, טרינטו 
 דטרינטו   ריווא דפוסי

1 תשכז  אביב  תל הענווים  מן בנימיןל
6 

  עם, ארוך מבוא ובו 
  נדפס, } ציורים

  במהדורה
 ,{מצומצמת

  תורה  דברי=   לזכרו  קובץ בנימין  משאת
 והגות 

   תשל  ירושלים  כהן  בנימין  הבחור של

  2 תשלא  ברק   בני דיסקין  משה שמעון' ר ם " הרמב על המלך  משאת

  לקוטי,  הערות, מאמרות תנינא   כפי משאת
 אגרות , כה הל

  המחבר הקדשת עם  תשלד  ירושלים  זסלנסקי  יצחק אהרן' ר
 ,י" בכת 

  עם שבחי אוסף=   ליקוט ישראל  משבחי
 המקורות   לפי ישראל 

   תשלז  אביב  תל טיברג  חיים משה' ר

  4 תשכב  אביב  תל שלזינגר  יפה מרדכי ' ר סוגיות  ים   משברי

  גדולי וחיי  מתולדות  פרקים משואות 
  רההתו אדירי  הפוסקים

  יוסף הבית: ובהם=   והיראה
  ך" ש  ז" ט  ח" ב לבוש  א" רמ
  ג" פמ   ש" רש ח" פר   א" מג
 ע " קצשו  ב" נו 

   תשכה  ברק   בני בלוי  אברהם' ר

  תורני  קובץ=  עת-כתב ה   - א גליון=  משואות
  בהלכה תורה-לחידושי

 ואגדה 

  הישיבה ורבני  חכמי מאת
,  בירושלים  יוסף  פורת מדרש

 אטון  שבתי' ר: בעריכת

-כתש ירושלים 
 ? תשכה

 :גליון כל 

  יקוו  מאמר על בקורת, קבלה נכוחים   דברים משיב
  תיבון  אבן שמואל' לר  המים

 המחבר  של דעתו  והבעת

  מראי עם,  ששת בן יעקב'  לר
:  מאת ומפתחות  מקומות

 וידה   אריה יהודה

   תשכט  ירושלים 

  2 תשכד  ירושלים  מפלאצק צינץ  ליב' ארי' ר ע " ואה  ד"יו  על=  ת"שו נפש   משיבת

  עם י"כת פ " ע , לוריא יוחנן' ר התורה  על נפש   משיבת
  יעקב'  ר י"ע והערות   מבוא

 ירושלים   מכון, הופמן

   תשנח  ירושלים 

  מועד  לסדר  הלכות  חדושי לאיתן  משכיל
  רמזי בסופו  ונלוה, } וקדשים

{,  התקונים'  בס י" רשב  סודי 
 המחבר  צאצאי ולתולדות 

  ליב יהודה  ר " ב  אברהם' ר
 לאיתן -משכיל

   תשטז ם ירושלי

 ,המחבר  תולדות  עם  תשכח  ירושלים  פארדו  דוד' ר התורה  על  י" רש  על לדוד  משכיל

 ,מצוי לא  תשכא  רבה 'ג עידאן  דוד' ר ת " ושו   ודרוש  מערכות שני  חלק=  לדוד משכיל

  שובה לשבת  בהלכה  דרוש כרכים  שני =  לדוד משכיל
 תשלה -תרצד  הגדול ולשבת

 :יחד  יהםשנ  תשנח  ירושלים  אוקס  דוד ר"ד' ר

  ם" ברמב   הלכות באורי בצלאל  משכן
 ובסוגיות 

  מפטרסון  כהן בצלאל' ר
 באמריקה 

  2 תשכח  ירושלים 

   תשנו  ירושלים  רפאל  יצחק  ר" ב  שילה' ר דין  ופסקי  ומנהג הלכה  שילה  משכן

'  ומס ברכות ' מס=   ס" הש על 'ב חלק=   ידידיה  משכנות
 התורה   ועל,  שבת

  פישל  ירוחם ר " ב  ידידיה' ר
 ברג גרוס

   תשנא  ירושלים 

  אבן שלמה ר" ב  יצחק' ר ועוד   חיות משלי הקדמוני  משל
  ישראל: דבר  אחרית, סהולה 
 זמורה 

1 תשיג  אביב  תל
2 

  מנוקדת מהדורה
 ,ציורים ט"ע בלוית



  אבן שלמה ר" ב  יצחק' ר ועוד   חיות משלי ציורים  עם, הקדמוני משל
 סהולה 

  300 מתוך}  תשלז  ירושלים 
  צילום {, עותקים
  הראשונה  המהדור
  עם, א" רנ   ברישא

  הברמן. מ . מא מבוא
 ההוצאות  כל על

  פ"ע הקדמותיהם  עם משלים ונמשל  משל
  על=   מדרשים או פסוקים
 התורה 

,   חי איש הבן בעל חיים יוסף' ר
  ציון-בן'  ר: וחיבר אסף, קבץ

 חזן  מרדכי

   תשיח  ירושלים 

1 יא תש יורק  ניו א " הגר ביאור עם אליהו  רבנו  תולדות  כולל משלי 
6 

 'עמ 200

  4 תשכג  ירושלים  שכטר  יעקב' ר יעקב  דברי  פירוש עם{,  ך" נ} משלי 

-תשיב אביב  תל זריצקי  דוד' ר ומפיו  מכתביו  מלוקטים "חיים חפץ" ה  משלי
1951 

  

  ברוך  ר"ב מרדכי  נחום ' ר התורה  על כרכים ' ג=  הצדיקים משלי
 פרוס  מנשה

-תשיח אביב  תל
 תשכב 

  י"רא : הסכמות 
  ש" רמ  מסדיגורא

  י " רי ,  מבויאן
  ה" ראי ,  מסקווירא
  י" ור   מקופיצניץ

  מרחמיסטריבקא
 :כרך  כל,   ועוד

  חיים רבי בפקודת ונדפס נכתב חסידות  ישועה  משמיע
,  ממונקאטש  שפירא אלעזר

  צוקער שלמה' ר  תלמידו  י" ע
  אליהו  חיים' ר י"ע ל " י  ועתה 

 לערנער 

1 תשטז ירושלים 
2 

'  ו' ב'ר'י'  ן'ע'מ'ל:  שנת}
'  י' מ'י'ו  'ם'כ'י'מ'י

  כרוך'{,   ם'כ'י'נ'ב
  שער עם: יחד

  קונטרס: מיוחד
,  א" מהרצ  אזהרות

  אלימלך  צבי רבי
 ,שפירא

  2 תשלא  יורק  ניו ווידער  שלום' ר ת "שו שלום  משמיע

  2 תשלג  ברק   בני סטפנסקי  שלום' ר ס " הש  סוגיות על שלום  משמיע

  בל סוגיית=   ס" הש על הלוי  משמר
 יומא  מסכת   ועל  תאחר

  2 תשלא  ברק   בני שולזינגר  הלוי מרדכי משה' ר

   תשלה  ירושלים  שיינברג  פנחס חיים' ר סוגיות  'א חלק=   חיים משמרת

  ח" או  מחלק ודינים הלכות  שלום  משמרת
,  הבן ופדיון מילה והלכות
 הקדושים  אבותינו ומנהגי

  מרדכי ברוך ר"ב שלום' ר
 מקוידינוב   פרלוב

   תשמה  [? ירושלים]

  סדרי ששה של זרעים סדר כרכים   שני =  זרעים =  משנה
 משנה 

,  יד  מכתבי נוסחאות שינויי עם
 ש " זק ניסן ' ר  בעריכת

 :יחד  שניהם 4 תשלה  ירושלים 

  מהדורות או}  -תשל ירושלים  מראדין  הכהן מאיר ישראל' ר הלכה  כרכים '  ו=   ברורה  משנה
  זכרון ובהם, אחרות 

 ,{יעקב

  ניו  - אביב תל ין קלי  מנשה' ר ת "שו ז  - ג חלק, הלכות משנה
 יורק

-תשל
 תשלז 

 :כרך   כל 2

  המקורות מתוך  ליקוטים והלכה  משנה
  וערכן   מהותן את המבארים

 וההלכה   המשנה של

   תשכ  ירושלים  

  סימן מ" חו  ע" שו על=  הלכה  כסף  משנה
  כספים שמטת  הלכות=  ז" ס

 ופרוזבול 

  4 תשכו  ירושלים  שפירא  נחום משה' ר

1 [?-תשמ] חיפה  אבראהאם ליב יהודה ' ר ולנפטר , משניות לימוד על לנשמה  משנה
2 

 

-תשלד ירושלים  טייכטאל  שלמה ישכר' ר ת "שו ב-א חלק - שכיר משנה
 תשמז

 :כרך   כל 

  של שרידים, פקסמיליא תורה  משנה
  דפוסי של ממהדורות  דפים 
  עם, הגירוש מלפני  ספרד
 נוסחאות   שינויי ועם  מבוא

(,  ם" רמב ) מימון  בן  משה  רבינו
 הורוביץ   אלעזר ר" ד  י"ע ל " יו 

  במהדורה 2 תשמה  יורק  ניו
  כרוך,  ממוספרת

 ,יפה  בעור

,  כרכים' ה=   תורה  משנה
 {כרכים'  ד אולי}

  מימון ר"ב משה  רבינו הלכה 
 (ם" רמב)

  רכה בכריכת 8 תשכא  ירושלים 
 ,מפלסטיק

  יג,  החזקה היד=   תורה  משנה
 ו -ה-ד  רק וכעת,  כרכים

  פירוש  עם, תימן י"כת   פ" ע
 מקיף 

=    מימון ר"ב משה  ורבינ
:  ופירש  לקט  הגיה,  ם " הרמב

-ד" תשמ ירושלים 
 תשנב 

 :יחד  הכל 4



 קאפח  יוסף' ר

,  החזקה היד=   תורה  משנה
 'א ספר

  דפוס  פ" ע , המדע ספר
  נוסחאות ושינויי קושטא

  עם ראשונים ודפוסים  י" מכת 
 מקורות  ציוני

=    מימון ר"ב משה  רבינו
  שאול: ראשי עורך ,  ם " הרמב

 ליברמן 

  4 תשכד  ם ירושלי

(,  ם" רמב) מימון ר" ב  משה' ר הלכה  ח  - א, מנוקד=   תורה  משנה
 עראמה  דוד רבי   פירוש עם

  תל - ירושלים
 אביב 

-תשכה
 תשכז 

4  

=    אהבה ספר=  תורה  משנה
  יד  פירוש  עם=   כרכים' ב

 פשוטה 

  -( ם" רמב) מימון ר" ב  משה' ר 
 רבינוביץ   אליעזר נחום ' ר

,  עבים כרכים שני  ?-תשנז ירושלים 
 :יחד  שניהם

  של, פקסימיליא=  צילום ם " להרמב  תורה  משנה
  עם, מ" ר  רומא  דפוס

 ם " הרמב  על  מפתחות

  מימון ר"ב משה  רבינו
.  ל. י של מבוא עם(, ם" רמב)

 מיימון 

  2 תשטו  ירושלים 

  מימון ר"ב משה  רבינו ואהבה   מדע: ספרים ם " להרמב  תורה  משנה
'  ר י " ע  מפורשים(, ם" רמב)

 טיין רובינש תנחום  שמואל

-תשיז ירושלים 
 תשכב 

 ,ומפורש  מנוקד 

  מימון ר"ב משה  רבינו הלכה  ם " להרמב  תורה  משנה
  ר " ד ' ר י " ע  מבוא עם(, ם" רמב)

 הבלין  זלמן שלמה

  של פקסימילי  דפוס 2 תשלה  ירושלים 
  או ספרד דפוס

-רנב  קודם פורטוגל
  מהדורה,  רנז

  מתוך ממוספרת
 ,עותקים 390

  היד=  ם" להרמב  תורה  משנה
 כרכים '  כ=  החזקה

  לכמה ועריכה   ומנוקד  פירוש
 ספרים 

  מימון ר"ב משה  רבינו
  אריה' ר י"ע מפורש(, ם" רמב)

 פרדס  הלוי   חיים' ור  קרלין

-תשיז ירושלים 
 תשכה 

 :יחד  הכל 

  ספר=  ם" להרמב  תורה  משנה
 אהבה  - מדע

,  אוקספורד י"כת   פ" ע
 מקומות  ומראי  והקדמה

  מימון ר"ב משה  רבינו
  חיים המש' ר  י" ע (, ם" רמב)

 חיימזאהן 

-תשכב ירושלים 
 כה 

 :יחד  שניהם 

  כתב פי על המשנה=   משניות
 כרכים שני=   קופמן יד

  115  בת  במהדורה נדפס 
 עותקים 

-תשכח ירושלים 
 תשל 

  יפה פאקסמילי   דפוס 2
 ,יד  הכתב  של= 

  ביאור עם =  אבות  מסכת אבות  מסכת=   משניות
 רחב 

  תל:  נוסף ועותק}  תשלו  ירושלים  קהתי  פנחס
 ,{ד"חש ביבא

  ביאור עם =  אבות  מסכת אבות  מסכת=   משניות
 רחב 

   תשמג  ירושלים  קהתי  פנחס

=   מקוואות  מסכת=   משניות
  יום טהרת  פ"ע=   שני פרק
 'ו  חלק=   טוב

  ענייני ועוד  מקוואות על
 הלכה 

   תשלז  יורק  ניו דייטש  ליפא  טוב יום'  חנני' ר

  פירוש עם=  משנה=   משניות
=      שוןרא דפוס=   ם " הרמב

 כרכים  שני

  דפוס של פקסימילי  דפוס
 ב " רנ נפולי

  מימון ר"ב משה  רבינו
.  מ.  מא מבוא עם(, ם" רמב)

 הברמן 

  4 תשל  ירושלים 

  על , תימני   יד  כתב צילום כרכים  שני =  משנה=   משניות
  לפי  בניקוד=   טהרות - נזיקין

 תימן  מסורת

  שלמה' פרופ י " ע  מבוא עם
 מורג 

 ,סמיליתפק מהדורה 2 תשל  ירושלים 

  ששה=  משנה=   משניות
 משנה  סדרי

'  ב  פארמה  יד  כתב צילום
  לסדר{,  497 רוססי דה}

 טהרות 

,  פקסמילית מהדורה 4 תשלא  ירושלים  אשר  בר משה מאת מבוא עם
,  עותקים 100 בת

 ,עור  חצי בכריכת

  ששה=  משנה=   משניות
  נשים  סדרים,  משנה סדרי

 ונזיקין 

'  ג  פארמה  יד  כתב צילום
  גם ובו {,  } 984 ירוסס דה}

 {אבות מסכת

,  פקסמילית מהדורה 4 תשלא  ירושלים  ם " הרמב  פירוש עם
,  עותקים 160 בת

 ,עבה  כרך

  ללימוד  קונטרסים=   משניות
  וההלכה היומית  המשנה
 היומית 

  משניות על{, חוברות ו"רע}
 משנה  סדרי ששה= 

  פנחס' ר  בידי ומבואר  ערוך
  היכל  י" ע  לאור  יצא,  קהתי

  להפצת  המחלקה, שלמה
 בעם  תורה

-תשיט ירושלים 
 תשכד 

1
2 

 :יחד  הכל

  משנה  סדרי ששה=   משניות
 כרכים  ששה= 

,  אלבק חנוך  י"ע מפורש 
  מסורות פי-על) ומנוקדים 

  ודפוסים   יד-כתבי,  פה-שבעל
 ילון  חנוך  בידי( ישנים

  תל - ירושלים
 אביב 

-תשיג
 תשיט 

  

-תשכו אביב  תל קהתי  קהת ר"ב  פנחס' ר משנה  סדרי ששה כרכים  יב =  מבוארות משניות
 תשכז 

1
2 

  או  עור בכריכת
 ,עור  דימוי

  רבינו=   ם" הרמב   הקדמת עם אבות  פרקי על אבות  מסכת מנקדות משניות
  ב " רע'  ופי,  מימון בן משה
 ט " תויו  ועיקר

   תשנב  ברק   בני



  קהתי קהת ר"ב  פנחס' ר פירוש   עם אבות פרקי  אבות  מסכת משניות
 (גכטמן)

   תשיז  אביב  תל

  ועץ י"רש  פ"ע=   אבות פרקי  אבות  מסכת יותמשנ
 שמים  לחם  ועם  החיים

  ועם,  עמדן צבי  ר"ב  יעקב' ר
  הירש צבי' לר  הגהות  חדושי

 ברלין  ד"אב לוין 

   תשמט  ירושלים 

  וליקוטים,  ב"רע  פ" ע פסחים   מסכת משניות
  וראשונים   מגמרא ופירושים
  וגם, משניות  וממפרשי

 דינים  ליקוטי 

   תשכא  יורק  ניו סמאנדל וויי  בער דוב   מיכאל' ר

  בסוגיות וחידושים ת"שו אליעזר  משנת
 התלמוד 

  2 תשכב  ירושלים  ממינסק רבינוביץ   אליעזר' ר

  בבא  מסכת=   ס" הש על אריה  משנת
 קמא

  יוכט לייב אריה' ר
 מביאליסטוק

   תשכח  אביב  תל

  הלכה ובירורי ת"שו הלוי  משנת
 וחידושים 

  בעריכת, הורוויץ  הלוי יצחק' ר
 רפאל  צחקי' ר

   תשמה  ירושלים 

  של ספריו מתוך  מלוקט ם" הרמב  משנת
 ם " הרמב

   תשיז  אביב  תל אדר  צבי

  עמנואל ישראל לורד ' ר ועוד  ודרוש ת"שו השר  משנת
  הראשי הרב יעקובוביץ
 לבריטניא 

   תשנח  ירושלים 

'  ור,  ויספיש  מנשה נחום ' ר ומנהג  הלכה  היוצר  זכויות משנת
 שווארץ  יואל

   חתשמ ירושלים 

  סוגיות  וביאורי  חידושים חיים  משנת
  מסכת ועל,  שקלים במסכת

 שבת 

-תשלב ברק   בני שטיינברג  יחיאל  מאיר חיים' ר
 ד " תשמ

  קצת: שקלים} 2
'  ר  הסכמת{, מתולע

  כל ,  פיינשטיין משה
 :כרך

  חותן הורוויץ פייבש משולם' ר משנה  סדרי ששה על כרכים  שני=   חכמים משנת
 המלאך  אברהם' ר

-תשכא ירושלים 
 תשכז 

  

  רבי הקדוש רבינו  תולדות יואל   משנת
  מליאדי זלמן שניאור

  אגרות הרבה  עם{, מלאדי}= 
  גדולי ומעוד ממנו ומכתבים 
 הוספות  עם , החסידות

'  ר:  העורך,  דיסקין  יואל' ר
 אורנשטיין . א יצחק

   תשלב  יורק  ניו

  חלק=   הלכות' וחי ת"שו יעבץ   משנת
 ם " הרמב   ועל,  משפט חושן

  י " בכת  מכתב ועם} 2 תשכג  ירושלים  זולטי  בצלאל  יעקב' ר
  הקדשה  עם המחבר

80$}, 

  חלק=   הלכות' וחי ת"שו יעבץ   משנת
=    ם" הרמב ועל,  חיים אורח

 המועדים  הלכות 

  2 תשלו  ירושלים  זולטי  בצלאל  יעקב' ר

  חלק=   הלכות' וחי ת"שו כרכים' ג=   יעבץ   משנת
,  ם" הרמב ועל,  חיים אורח
  חושן לקוח,  דעה יורה  וחלק

 משפט 

 - תשיד  ירושלים  זולטי  בצלאל  יעקב' ר
 תשלו 

 :יחד  הכל 2

  פירוש  עם פסח של הגדה משה  משנת
 רחב 

   תשכט  ברק   בני בלוי  משה' ר

  על=  מוסר   ושיחות  מאמרים 'ג חלק=  אהרן רבי  משנת
 השנה  מועדי

   תשמח לייקווד  קוטלר  אהרן' ר

  המורה למען ומסודר ערוך הקרבנות  משפט
  המקרא פ " ע , ידוהתלמ 

  ם" הרמב , והתלמוד
  ועוד  ישראל  והתפארת
 ואחרונים   ראשונים מפרשים 

1 תשיב  ירושלים  בלומנטל  חיים ישראל'  ר  י" ע
2 

 

  מבחר=   והלכה משפט
 תשובות 

   תשלא  ישראל  בזק  יעקב' ר מלוקט =  ת"שו

  מבחר=   והלכה משפט
 תשובות 

   תשלה  ישראל  בזק  יעקב' ר מלוקט =  ת"שו

  ע" שו  על פירושים=   הלכה  ד   - א כרך =   אמת משפטי
 משפט  חושן

  אביגד ר " ב  יחיא  זכריה' ר
 שרעבי 

 :כרך   כל  תשכו  אביב  תל

  ספר  - הכוכבים  משפטי
 המאורות 

-אבן מאיר   ר" ב  אברהם רבינו והמזלות   הכוכבים חכמת על
 עזרא

1 תשלא  ירושלים 
2 

 

  כרך=   דעה  יורה  על=  ת"שו עוזיאל  משפטי
 תניינא   מהדורא, ב - א

  קלים עש סימני 2 תשיב  ירושלים  עוזיאל  חי  ציון-בן' ר
 :כרך כל, ובודדים



  ע" אה  בענייני ופסקים ת"שו שמואל  משפטי
 ועוד   מ" וחו 

  2 תשלב  ירושלים  וורנר   ברוך שמואל' ר

  דפוס צילום} בירדוגו  רפאל' ר ת "שו ישרים   משפטים
 {תרנא קראקא

   ?-תשל

  שיןהעונ ודיני  הפלילי החוק לישראל   משפטים
  משפט לפי,  הזה בזמן

 והמפרשים  התלמוד, התורה

  ד"אב גינצבורג משלם יעקב' ר
 בוקארשט 

 ,טוב  במצב 4 תשטז ירושלים 

  ה'אנגלי חכמי של מתורתם
 הגירוש   מלפני

.  א אפרים' פרופ י " ע  ל"ויו 
 אורבך 

 ,{תדפיס}  תשכז  לונדון 

  ספרי מתוך=   יקרים פנינים ראשונים  של מתורתם
  ם" והרמב  ף" הרי : הראשונים

 ש " והרא 

   תשמז אביב  תל קליגר  צבי שמעון ר"ב  איסר' ר

  ההדיר,  משיבים רבנים מכמה ת "שו באדם   מתנות
 בוקסנבוים  יעקב: יד  כתב י"עפ

  רחב  מבוא עם  תשמג  אביב  תל
,   ומפתחות  והערות 

 ,עמוד 500 מעל

,  אבות פרקי על פירוש אבות  מתנת
  ואחרונים  מראשונים  מלוקט
 ידות חס  מספרי והרבה

   תשמז אביב  תל רנסקי 'שצ מאיר' ר

  2 תשכח  ירושלים  דייוויס  הו'מתתי יחיאל' ר ם " הרמב על מלך   מתת

  תלמיד, אלקין ' אלי שמואל' ר תהלים  על כרכים   שלשה=   דשא נאות
 מליובאוויטש ב"רש הרבי 

-תשיח ירושלים 
-תשיט
 תשכו 

 :כרך   כל 

  א כרך רק,  ג-א - הדשא נאות
 ב -

  רההתו על=   חסידות
 וליקוטים  והמועדים 

  נחום  זאב  ר" ב  אברהם רבי
  לוקט, מסאכאטשוב  בורנשטיין 

 בורנשטיין  ישראל  אהרן' ר  י" ע

-תשלד אביב  תל
 תשנז 

  

   תשכא  אביב  תל פינס  זלמן  שלמה' ר ך " תנ  הושע  נבואת

  שליחות על בירורים אמת  נביאי
  הלכה וחידושי,  הנביאים

 ואגדה 

'  ר - קליין יצחק  אברהם' ר
 וואלף   ברהםא יוסף

   תשכד  ברק   בני

  ווילנא  דפוס צילום 2 תשכח  ירושלים  משאקי  לוריא  בצלאל משה' ר יבמות   מסכת על=  ס" ש שרגא  נהור
 ,תרלב

  שניאור' ר  לזכר  זכרון ספר 'ב קובץ=   נהוראי
 מאסף =  קוטלר

   תשנט  יורק  ניו 

  התורה על=   חסידות שלום  נהר
 והמועדים 

   תשיט  אביב  תל מפוריסוב  שלום מאיר' ר

  ורחב  עמוק ביאור=   הלכה  הלל   נוה
  ע" אה  ש" והב   מ" הח  על ידים

 יז ' סי

  בתקליטור מופיע לא  תשיג  אביב  תל פוסק   הלל' ר
  הספריה י" שע

  בירושלים  הלאומית
 ,מצוי לא!, 

,  מברסלב נחמן רבי  תולדות צדיקים  נוה
  ספריו על וביבליוגרפיא

 תלמידיו   וספרי

   תשכט  ברק   בני קעניג  צבי נתן' ר

  ג" רס  נוסח, השומרונים נוסח לתורה  התרגומים נוסחאות
  השבעים  תרגום ונוסח

 המסורה  לנוסח בהשוואה 

  ברלין  דפוס צילום}  תשלב  ירושלים  העליר  חיים' ר
 {ד" תרפ

  לבירור שנתון=  עת-כתב כה  - א=   נועם
  ת"שו , בהלכה בעיות

  קו על ובהם,  תורה  וחידושי 
  טיןוגי   עירובין' ובהל  התאריך

 ועוד 

  מנחם' ר, שלמה  תורה מכון
  שלמה משה' ר  - כשר מנדל 
 כשר 

-תשיח ירושלים 
 ד " תשמ

 :כרך   כל 

   תשכ  ירושלים  מליזנסק  אלימלך רבי התורה  על=   חסידות אלימלך  נועם

  ל"יו ,  } מליזענסק אלימלך רבי התורה  על=   חסידות כרכים שני, אלימלך  נועם
  גדליה י"ע ומבוא  הערות עם

 {נגאל

   תשלח  שלים ירו

.  ר:  מבוא, ליאון מסיר  יהודה ' ר העברי  הנאום אמנות  על צופים  נופת
 בונפיל 

  מנטובה דפוס צילום}  תשמא ירושלים 
 ,{לערך  רלה

  אבות מסכת על=   חסידות חסד  נוצר 
  חסידות פ"ע[,  הפנים עם]

  י"מכת הגהות עם, וקבלה 
  ותולדות,  חדשות והערות 
 המחבר 

  ן ספרי יחיאל  יהודה יצחק  רבי
'  ר  י" ע  וסודרו  ונערכו, מקומרנא 

  נכד  פרנקל יצחק  יהודה
 המחבר 

1 תשטו  ירושלים 
2 

 

   תשנה  ירושלים  לנדא  דוב' ר  'ב  חלק=   בהלכה  נושאים



  דברי=   מאסף=   זכרון ספר 'ג כרך=   אחיו  נזיר
  מחקר,  והגות  תורה

=    כהן דוד ' לר  והערכות
 הנזיר 

 ,{עבה כרך}  תשלח  ירושלים  

  ביאור גם, תמיד  מסכת על הקודש  נזר
  בהלכות  ם" הרמב בדברי
 וחגיגה  פסח  קרבן

  ראזין ליב   יהודה  ר" ב  משה' ר
 יורק  מניו

  2 תשיא  יורק  ניו

-תשלב ירושלים  קפלן  נתן' ר ם " הרמב על כרכים  שני =  הקודש נזר
 תשלג 

 :כרך   כל 

:  עורך, ]התורה נזר  ישיבת  י" ע תורני  עת-כתב כו  - א - התורה נזר
 [יין רוטשט נחום ' ר

-תשמט ירושלים 
 תשסט

  כל{,  הכל את אין} 
 :גליון

  4 תשלג  יורק  ניו כץ   אנשיל אשר' ר מילה  הלכות על הברית  נחל

  למצוות  החינוך יסודות נחליאל 
 התורה 

  זלמן שלמה ר" ב  יצחק' ר
  מאת,  הספר בשולי, }ברויאר

 {מינץ בנימין' ר

   תשיא  אביב  תל

  להוריש  אפשר אם=  הלכה  אבות  נחלת
 ! התמנות חזקת

  אליהו ר" ב  שמואל משה' ר
 מזוויהעל  לבן -שדה

  דפוס צילום}  תשנג  יורק  ניו
 ,{תרפו ירושלים

  יקרא:  ובסוף, } ס" ש על 'א חלק - אבות נחלת
 {בסופו חסר=  דשכבי 

   תשכא  רבה 'ג חורי  חיים' ר

  יהושע ר"ב  אבא אברהם' ר בראשית =   התורה על אברהם  נחלת
.  ש. מ. י  בהוצאת,  הרצל

 טנער ליי

  אברהם נחלת:  שנת  תשמ  ברק   בני
 ,אבא

  מסכת  ועל   ך" ונ   התורה על יצחק   אברהם נחלת
 והלכה   אבות

  קליין יצחק  אברהם' ר
 מנירנברג 

   תשלב  ברק   בני

=    ם" הרמב על חידושים אהרן  נחלת
 מלכים  הלכות 

,  מונטעווידעא מילבסקי  אהרן' ר
 ! אורוגואי

  4 תשיא 

  קמא בבא מסכת על=  ס" ש דוד  נחלת
 מציעא  ובבא

  4 תשיט  ירושלים  ממינסק  טעביל דוד' ר

   כט -תשכו אביב  תל ליפוביץ   הלוי זאב יוסף' ר התורה  על א  רק וכאן,  ב-א - יוסף נחלת

  דרושים ופירושים   ביאורים יהושע  יעקב  נחלת
  חומשי חמשה  על וחידושים 

 תורה 

  רבי נכד ,  פרומן יהושע  יעקב' ר
  ר" האדמו  פישל אפרים 

 מסטריקוב 

   תשיט  ושלים יר 

  2 ד " תשמ ירושלים  הדאיה   שלום ר" ב  עזרא' ר ת "שו 'א חלק=   עזרא נחלת

  למשנת  בטאון=  עת-כתב צבי  נחלת
 ותולדותיה   החסידות

  מענדיל  מנחם' ר  בעריכת
  להפצת  מכון י " ע  ל"יו, ויזניצר 
 החסידות   תורת

 אחד  גליון  תשנ  ברק   בני

  דינים ובירורי הלכות  מחקרי ראשון  חלק=  צבי  נחלת
 וגירות   אימוץ' הל על

   תשיט  יורק  ניו פעלדער '  גדלי' ר

  דינים ובירורי הלכות  מחקרי שני  חלק=  צבי  נחלת
 גיטין ' הל על

  הקדשת עם}  תשלב  יורק  ניו פעלדער '  גדלי' ר
 ,{30 המחבר

  ישראל  מועדי, ומנהג הלכה  כרכים   יב - גבריאל   נטעי
,  המצרים בין' הל: רק  כעת= 

 נוראים  וימים ', א כרך

-תשמח ירושלים  ציננער  גבריאל ' ר
 סז

  

  ספר - ג - א - נעמנים  נטעי
 הלוי  צבי משה יד=   זכרון

,  תורני  קובץ=  עת-כתב
  לרב  זכרון ספר וחלקם

 ועוד  וואכטפוגל

  - לייקווד בלייקווד  גבוה  מדרש בית 
 ירושלים 

-תשס
 תשסב

 ,עבה כרך גליון כל 

  הקודש לשון  מלות  על מיוסד  נטריקן 
  ודברי ,  ותלמודיות ום ותרג
  ורמז  ודרש,  ואגדתא  מוסר

  ס" בש וחדוש  חקירה
 ופוסקים 

  דפוס צילום}  תשכד  ירושלים  תאומים   מאיר ר" ב  יוסף' ר
 ,{תרע בילגורייא

  לחמישה   וביאורים  עיונים חלקים ' ב, והגות  ניב
  ודרשות,  תורה  חומשי

 וחגים  לשבתות 

   תשיז  יורק  ניו לייטר  משה' ר

  מסכתות על=   ס" הש על ם " מלב  נימוקי
 מציעא   ובבא קמא בבא

  מאיר ר"ב ליב   אריה משה' ר
 שפירא  בנימין 

  2 תשלא  ירושלים 

  2 תשכה  ירושלים  מרגליות  ראובן' ר ס " הש על אור  ניצוצי

'  ר  של חולין ושיחת רעיונותיו  המאיר  אור ניצוצי
 מלובלין  שפירא מאיר

  תהוצא ,  תמונתו עם  תשלד  ברק   בני סורסקי  אהרן בעריכת
 נצח

  סדר  לפי  שונים בעניינים ' חי לדוד  ניר 
 ם " הרמב

  מישיבת  פינקל  דוד  אליעזר' ר
  אברהם' ר י"ע נערך , חברון
 טוקר  יצחק

  2 תשכה  ירושלים 



  מגילה מסכתות על=  ס" ש יוסף  נמוקי
 וכתובות  ופסחים 

  יוצא,  חביבא בר יוסף  רבינו
  י"עפ הראשונה בפעם  לאור
  מקומות מראה עם  יד  כתב

  מאת , משה  באר בשם והערות 
 בלוי  הכהן יהודה משה' ר

   תשכ  יורק  ניו

  יוצא,  חביבא בר יוסף  רבינו ברכות  מסכת על=  ס" ש יוסף  נמוקי
  י"עפ הראשונה בפעם  לאור
  מקומות מראה עם  יד  כתב

 הגנוז  אור י"ע, והערות 

   תשמה  ברק   בני

  מלאכות ט"ל  על=  הלכה  זמירות  נעים
 בשבת  האסורות

   תשמ  ירושלים  א מחעלמ שלמה' ר

'  ח=   ישראל  זמירות נעים
 כרכים 

=    תהלים  על פירושים
=    מפרשים מהרבה   מלוקט
  ומפרשי  ל" חז  מאמרי ילקוט

  הראשונים התהלים
  מזמורי כוונת על  והאחרונים

  תולדותיהם  עם תהלים
 והקדמותיהם 

  בני  - אביב תל גרשטנקורן  יצחק' ר
 ברק

-תשיב
 תשיז 

  גדולי  בהסכמות 
 :דיח  הכל, ישראל 

  בני-כץ  מפרדס בלוי משה' ר ומועדים   התורה על כרכים   שני=   ברכה נפש
 ברק

  בני - ירושלים
 ברק

  4 ?-תשל

   תשיד  אביב  תל מרגליות  ראובן' ר חיים אורח ע" שו על=  הלכה  חיה  נפש

,  בראשית ספר=   התורה על התורה  על  - חיה נפש
 ודרשות 

,  וואקס אלעזר חיים' ר
  יהושע ל ישרא'  ר י " ע  ותולדותיו
 אייבשיץ 

   ?-תשכא ? ירושלים

  יחיאל  יהודה  אייזיק יצחק  רבי חסידות =   אבות על פירוש חסד  נצר
 מקומרנא  סאפרין

   תשמב  ירושלים 

  בני } אביב תל פרידמן   צבי נתן' ר והלכה  ת"שו ראשון   חלק=   מטעי נצר
 {ברק

  4 תשיז 

  ראזין  יוסף'  ר תשובות  המלך  בריכת - אברהם נר
  על  הערותיו לע מדווינסק

  ותשובותיו, פענח צפנת 
  המצוות מנין  על: והשני,  אליו

 ם " להרמב 

'  ר - מדווינסק ראזין יוסף' ר
 סאוויצקי  מרדכי

  2 תשלו  יורק  ניו

  לפטירת  שנים עשר למלאת זכרון  נר
 אשתו 

   תשכג  ירושלים  זסלנסקי  יצחק אהרן' ר

  לתרץ וגם,  חנוכה עניני על למאה   נר
  למה  על יוסף הבית קושיית

 חנוכה  ימים  ח קבעו

   תשמו  יורק  ניו זעלצר  ירחמיאל' ר

  תקונים,  והערות  ציונים למאור   נר
"  החיים אור "  לספר  ובאורים
 התורה  על =   הקדוש

   תשיט  ירושלים  מרגליות  ראובן' ר

  אהרן משה ר"ב אליהו ' ר ם " הרמב ועל הלכה  למאור   נר
 קושלבסקי 

   תשכט  ירושלים 

'  ר של  זכרול  זכרון ספר לשמעיה   נר
 מאסף =  שאנן ה'שמעי

   תשמח ברק   בני (עורך, )שאנן שלמה  חיים' ר

',  א' חוב - ג  שנה, מערבי  נר
 ד /ד

-כתב=  מאסף=  עת-כתב
  ללומדי  במה=   עת

 הירושלמי 

   תשנב  ירושלים  ציון  שערי מכון הוצאת

  חנוכה עניני  כל=    מלוקט מצוה  נר
,  ספרים מהרבה   מלוקט

  יורמז   חנוכה ימי  וקדושת
  עם  ותפלות והלכה חנוכה

  מגאוני ושירים, פירושים
  מספרי ופיוטים, ישראל 

,  אנטיוכס מגלת, הספרדים
  יהודית ומעשי  מדרשים

  תולדות, ויוסיפון , י" מכת 
,  מוסר תוכחת, החשמונאים

  אגדה וחידושי, מדרשים
 חנוכה  מעניני

  מאיר ר"ב  אנשיל אשר' ר
 גרינוואלד 

   ?-תשכ יורק  ניו

   תשלה  אביב  תל ורדיגר   יעקב'  ר: עורך  שבת  נר

 :יחד  שלשתם 2-תשלב  - ברק  בני מפראג  אופנהיים דוד' ר ע " שו  ח" ד  על  ת"שו כרכים  שלשה=   דוד נשאל



-תשלה ירושלים 
 תשמב 

  חולים הלכות =   ומנהג הלכה  ו -א כרך - אברהם נשמת
 ורפואה   רופאים

-ד" תשמ ירושלים  סופר  אברהם אברהם' ר
 תשס

  ארבעה רק  לפני} 
 ,{יםכרכ 

   תשסב ברק   בני ברלין  חיים' ר ת "שו חיים  נשמת

  4 תשלח  ירושלים  ישוב   שאר בנימין אברהם' ר מקוואות  מסכת על ב  חלק=  אברהם נתיב

  מקח' הל=   ומנהג הלכה  יושר   נתיב
 וממכר 

   תשנב  ירושלים  איטח  אהרן ר"ב יהודה ' ר

=   ס" בש  וחידושים סוגיות  'ב חלק=  ים  נתיב
 זיקין ונ  נשים  סדרי

  2 תשל  ירושלים  מלומזא גורדון  מרדכי יחיאל' ר

  פ" והגש   ך" ונ   התורה על שני  חלק=   ישר  נתיב
 ותפלות 

   תשכז  ירושלים  הורוויץ  איש הלוי אברהם' ר

  מנחם ר"ב שלמה  משה' ר חסידות  החסידות  במחשבת נתיבות
 כשר  מנדל 

   תשלה  ירושלים 

  דיני=   חיים אורח ע" שו  על ההלכה  נתיבות
 תפילין   תהנח

   תשמו  ברק   בני ניימן   חנינא משה' ר

,  א חלק, וינוגרד אליהו יוסף' ר ם " הרמב  על חדושים החיים  נתיבות
 נכדיו  ידי  על לאור יצא

  4 תשטו  ירושלים 

  בבא מסכת על חידושים החיים  נתיבות
 ס" בש קמא

   תשכד  ירושלים  וינוגרד '  אלי יוסף' ר

  בבני בעלזא דחסידי כולל של תורני  בץקו=  עת-כתב - א שנה =   התורה נתיבות
 ברק

  תל - ברק  בני
 אביב 

 :גליון כל  -תשכב

-תשיב ירושלים  קארב  יצחק חיים' ר סוגיות  ד  - א חלק=   חיים נתיבות
 תשיח 

 :כרך   כל 2

  מאה=   ההפטרות  על כרכים שני=   נביאים  נתיבות
 דרושים 

-תשכד יורק  ניו בלומענפעלד  מאיר' ר
 תשכה 

 :יחד  שניהם 

  ועל ,  עניינים ובירורי ת"שו שלום  יבותנת 
 ם " ורמב ס" ש

  אליעזר ' ר  בהסכמת 2 תשכה  אביב  תל מקלצק  למפרט  צבי שלום' ר
 בקלצק  שהכירו  שך

  יהודה צבי ר"ב שמואל' ר התורה  על שמואל  נתיבות
 קושעלעוויץ 

   תשכ  יורק  ניו

   תשכו  אביב  תל רוזנבוים אברהם ר" ב  אשר' ר ישראל   ומועדי שבת  על אשר  נתיבי 

  הלכות על=   ומנהג הלכה  הלכה  נתיבי 
  ש" וק  וערבית  מנחה  תפלת

 המטה  שעל

   תשמט  עמנואל  מלכא  יואל' ר

-בראשית=   התורה על חיים  נתיבי 
  - בראשית רק  וכעת, במדבר
 ויקרא   - שמות

-תשמ ברק   בני אלעזרי  ראובן משה חיים' ר
 תשמז

 :כרך   כל 

  תכלאל=   הגדולה כנסת  סדור
 ראשון   חלק= 

  פיוטים  בקשות פלותת
 ושירה 

   תשלו  אביב  תל צובירי  יעקב  ר" ב  יוסף' ר

  עם, השנה  לכל  תפלות הלבבות  עבודת סדור
  פרקי   ועם,  ומקורות  ביאורים

,  דבר   מוצא פ"ע  אבות
 תפלה  עיון: ובסוף 

  זאב' ר ידי  על ומבואר  מסודר
 יעבץ 

   תשכו  ירושלים 

   תשכו  ירושלים  ברוין   אנשיל אשר' ר השנה  לכל  תפלות אשורית  בכתב שנכתב סדור

 - החיים  דרך - זרוע אור סדר
  פירוש  ועם - השלם  נהורא עם

 כרכים שני=   שלמה יריעות

,  השנה לכל  תפלות  סידור
  ומנהגים  והלכות  דינים עם

 ומוסר 

  שלמה ' ר  - לורברבום  יעקב' ר
 ועוד  קלוגר

  למברג  דפוס צילום}  ?-תשכ ירושלים 
 ,{תרנז

  ליהוא  וסדר רבה אליהו סדר
 זוטא 

  כתבי  פ"ע  אליהו דבי תנא
 והערות ,  יד

}=   שלום איש מאיר   י" ע
 {פרידמן

   תשכט  ירושלים 

-שכ מנטובה }  פסח  של הגדה פסח   של הגדות סדר
 ירושלים {, שכא

 ,פקסמילית מהדורה 2 -תשל

  פ"ע ל"ויו , מרגליות יעקב  רבינו הלכה  והקצר   הארוך הגט  סדר
'  ר  י" ע  והערות  מבוא עם  י" כת 

 ירושלים  מכון, סץ יצחק

   תשמג  ירושלים 

  ברכת פירוש עם, הגט  סדר
 המים 

  יוסף  ר" ב  מיכל יחיאל' ר הלכה 
  הערות  עם ל" ויו ,  טיימר

,  שולביץ דוד'  ר י"ע והגהות 
 הרשלר  משה' ר ובעריכת

   תשמג  ירושלים 

,  מפשט התפלות על פירוש היום  סדר
=   והלכה , וסוד דרוש רמז

  על ופירוש השנה  לכל  דינים
 קהלת  לתמגי 

   תשלח  ירושלים  מכיר ' ן  יהודה  ר" ב  משה' ר



  פולין  כמנהג=   תפלות באב  לתשעה   הקינות סדר
  בארץ  האשכנזים וקהילות
 ישראל 

  מהדורת או}  תשכח  ירושלים  גולדשמידט  דניאל ' ר
 ,{ז" תשל 

  פ"ע, יוסף   ר" ב  מנחם רבינו ומנהגים   דינים=   הלכה  טרוייש  סדר
  מאיר' ר  י" ע  הערות עם,  י" כת 
 וייס צבי

  דפוס צילום}  תשכח  ירושלים 
-דמיין פרנקפורט

 ,{תרסה בודאפעשט

  יאיר  משה' ר י " ע  הערות עם ישראל   לתולדות השלם  זוטא עולם סדר
 וויינשטאק 

 }  תשיז  ירושלים 

  עולם סדר לטהור  ומחובר רבא   עולם סדר
  הקבלה וסדר זוטא

 ד " להראב 

  אליהו הגאון והגהות   ביאור עם
  מקומות-אימר בצרוף . מווילנא
.  מ' ר י " ע  ערוך  והערות הארות

 ירושלמי . ד

   תשטו  ירושלים 

  בער דוב' לר והערות  מבוא עם {עולם  סדר מדרש} רבה   עולם סדר
  מדעית סקירה עם, ראטנער 

 מירסקי . ק שמואל  י" ע

 ,{עבה ספר}  תשכו  יורק  ניו

  עם, השלם רבה  עולם סדר
  וסדר עולם ימות : ביאורים שני

 ם כרכי'  ג=   זמנים

  הימים דברי=    תולדות
  עד הראשון  אדם מימות
 השני  הבית

  רבי בן יוסי  רבי להתנא
  יאיר   משה' ר,    חלפתא

 וויינשטאק 

-תשטז ירושלים 
 תשכב 

 :יחד  הכל 

  דרבינו  תפילין ענייני אוצר פרשיות  סדר
 תם 

   תשכו  ירושלים  ברייטשטיין  מרדכי אברהם' ר

  דניאל'  ר ר"ד  י"ע ל"ויו  ערוך ותפלות  הלכה  גאון  עמרם רב  סדר
 גולדשמידט 

   תשלב  ירושלים 

  ספרים מהרבה   מלוקט ת "ת  ם" שובבי  סדר
  ישראל למנהג=    ת" ושו 

  תענית  לקבוע  שרגילין
  הדינים וכל,  אלו בפרשיות
 לזה   השייכים ומנהגים

1 תשיז  ירושלים  מאשקאוויטש  צבי' ר
2 

  תשעה  יחד  כרוכים}
  צבי' מר  ספרים

  הכל=   מאשקאוויטש
 ,{100:  יחד

  מועד זרעים - המשנה  דריס
 נשים 

  או  פיזרו) נודע בלתי   דפוס 
 (קושטא

  היחיד העותק צילום 4 תשלא  ירושלים 
  שבבית בעולם 

  הלאומי הספרים
  והאוניברסיטאי

  מהדורה, בירושלים
  200  בת  פקסימילית

  בכריכת,, עותקים
 ,מקורית  קלף חצי

  הלכות =   ומנהג הלכה  בשושנים  סוגה
 והרחקות   טהרה

   תשלח  ירושלים  וינד  מואלש אליהו ' ר

  קדשים  בענייני בירורים בקדשים  סוגיות 
 אחרים  ובנושאים

   תשכט  ירושלים  ברוט  שמואל' ר

  הירש צבי ר"ב מאיר' ר חסידות  ובועז   יכין  סוד
 מרגליות 

  תולדות את  והוספנו 4 תשטו  לונדון 
 ,המחבר

  יוסף  שלום' ור  שווארץ יואל' ר ומנהג  הלכה  כהלכתה   סוכה
 גלבר 

   תשמב  רושלים י

 :כרך   כל 2 תשלו  ברק   בני ברנפלד  צבי יצחק' ר ם " הרמב  ועל ת"שו ב -א - המלך סופר 

  הספרות על  מאמרים שורת  כרכים '  ג=   וספרים  סופרים
,  ההלכותית-התלמודית
=   בדורנו שהופיעה

.  תשובות/ראשונים/גאונים
.  וחידושים  פירושים/פסקים
  /וזוהר  מדרש

אנציק/ד"חב/קבצים /מחקרים
,  שונים /ופדיותל

 ביבליוגרפיא 

 :כרך   כל  תשיט  אביב  תל זוין  יוסף  שלמה' ר

  שיטת  כפי ממצה  פירוש החמה  אור סידור
  בגמרא הלמוד רגילות

  ובקשות  תפלות=   ופוסקים
 ספרד  נוסח= 

   ?-תשמא ירושלים  קרויזר  זונדל' ר

=   והמקובלים  הגאונים סידור
 כרכים  כא

  הלכה מספרי ובו,  תפלות
' =  ט חלק, }נהגיםומ  וקבלה 
 {פסח של הגדה

-תשל ירושלים  וויינשטוק   יאיר משה' ר
 תשמא

  כל{, שלם סט אין} 
 :כרך

  בנגלה פ" ע , סידור=   תפלות חלקים  שני=   א" הגר סידור
 ונסתר 

-תשיד יורק  ניו מווילנא  אליהו רבי
1953 

  



  בנגלה פ" ע , סידור=   תפלות חלקים  שני=   א" הגר סידור
 ונסתר 

   תשלב  ירושלים  ילנא מוו אליהו רבי

  תפלות,  ומנהג הלכה  כרכים '  ב=   סופר חתם  סידור
 ושירה  פיוטים  בקשות

 ,{'א חלק רק וכעת}  תשכו  יורק  ניו סופר  משה' ר

  שני =  דאברהם צלותא סידור
 כרכים 

'  ר  נוסח  פ" ע =   תפלות
,  מטשעכינאוו לנדא אברהם
  י " ע  וקבלה הלכה פ" ע  מבורר

  לחול שחרית  תפילת,  נכדו
  חלק, חודש ראש של ףומוס

  וברכות  המזון ברכת: ב
,  מילה , נישואין  סדר, שונות
  וערבית  מנחה, הבן  ופדיון
  בעניני ומחקרים ,  לחול

  רי"אדמו בית ומנהג תפילה 
 טשעכאנאוו 

,   לנדא חיים מענדל מנחם' ר
  יעקב ' ר  י"ע הערות ועם

 ורדיגר 

-תשיז אביב  תל
 תשכג 

  שניהם, מצוי לא 
 :יחד

   ?-תשמ ירושלים  סץ  יצחק' ר:  ערך  שבתי  רבי סידור

  עם, קדמון סידור=   תפלות נתן  ברבי  שלמה רבינו סידור
 ופסקים   והלכות  דינים

   תשנה  ירושלים  קרויזר  שמואל ' ר י"ע ל " יו 

  סידור - שלמה  רבנו סידור
 אשכנז  חכמי

  שמשון ר"ב  שלמה' ר תפלות   סידור
  של מדרשם  מבית - מגרמייזא

,  וקחהר ובעל החסיד  יהודה ' ר
 הרשלר  משה ' ר: עורך

   תשלב  ירושלים 

  שני =  הרחמים  שער סידור
 צדק  מגיד פירוש עם=   כרכים

  דברי:  דצלותא סידורא עם
  חלק כל   מעלת על ל" חז

 מהתפילה 

  יהודה ר"ב  פנחס' ר
  אליעזר' ר י"ע ,  מפאלאצק

 ווייספיש 

  בעבר לאור יצא}  תשנב  ירושלים 
{,  תקמח-בשקלאוו
!,   מהודרת בהדפסה

=   תשסג  הדורתמ או
 ,אחד בכרך 

  סיפורים עם תפילה   סידור
 חסידיים 

   תשכב  ירושלים  רוטר  חיים  יעקב' ר וחסידות   תפלות

  ממאהלוב טירר חיים  רבי שבת  על=   חסידות שבת  של סידורו 
 ומטשרנוביץ 

   תשטו  ירושלים 

  ממאהלוב טירר חיים  רבי חסידות  חלקים  שני=   שבת של סידורו 
 ומטשרנוביץ 

  יום'ב'  ת'ב'ש'י' ו שנת} 2 תשכ  ירושלים 
 ,{השביעי

  במשנה המסכתות סיומי
 הבבלי  ובתלמוד

   תשכב  יורק  ניו מירסקי  קלמן שמואל' ר הדרנים  ספר

  חידושי - דשמיא  סיעתא
 פוסקים 

  ועל ,  שבת מסכת על=  ס" ש
 ערוך  שולחן

'  ר חידושי מספר הוספנו ובסוף 
 י " מכת  נסים ר"ב ה' פרחי

   תשל  ירושלים 

  שמחה ר"ב נחמן   רבי חסידות  עשיות מ סיפורי
  ומסודר  ומתורגם,  מברסלב

 יערי  יהודה י"ע מחדש

   תשלא  ירושלים 

  לתולדות=   חסידות פשיסחה   איש של סיפוריו
  החסיד של ומאמרותיו 

  אשר  בוים משה רבי   הישיש
  של בחצרותיהם  ושמע ראה

  מפשיסחא ם" האדמורי 
  אלכסנדר ווארקא קאצק

 ועוד  אמשינוב

  אברהם' ר  =  בנארי  נטע
 ברסלר 

   תשלב  ברק   בני

,  כרכים' ח=   גדולה סנהדרי
 'א חלק רק  כעת

 :כרך   כל  -תשכח ירושלים  ליפשיץ   הלוי  יעקב' ר סנהדרין  מסכת על

=    מכות מסכת=   ס" הש על 'א כרך=   גדולה סנהדרי
  י " הר ' פי  א" הריטב' חי: ובו 

'  ופי,  ד"הראב והשגות  מלוניל
 אלמדארי  הכהן  יהודה  רבינו

'  ור - ג " רלב יצחק'  ר  י" ע
 ורהפטיג  איתמר

   תשלג  ירושלים 

  פישמאן העניך חנוך גרשון' ר ס " הש סוגיות  דרבנן  ספיקא
 ליב  יהודה  משה  ר" ב

  2 תשיט  ירושלים 

  נח אדם ר " ד ' לר  זכרון ספר נח   אדם ספר
  תורה'  לחי=    מאסף,  בראון

  והגות   ישראל וחכמת
  ובו ,  ומחקר  ומחשבה
,  האלף  שרי  לספר   השלמות

 כשר  מ" רמ  של

'  ור ליפשיץ  חיים' פרופ: עורך
 כהן  ישוב שאר

   תשל  ירושלים 

 :כרך   כל   - תשלו ירושלים   ורבנים פוסקים  בהשתתפות  מאמרים =  תורני  עת-כתב י  - א כרך =    אסיא ספר



  לחקר  המכון י"ע ,  מרופאים וכן ורפואה  הלכה  בענייני
:  העורך ,  התורה פ" ע  הרפואה

  ר" ד  - שטיינברג אברהם ר " ד
 הלפרין . מ

 תשסח

  ארץ ומנהגי דיני: א" ח ישראל  ארץ ספר
,  גבולותיה, מעלותיה , ישראל 

 בארץ  התלויות מצוות: ב" ח

1 תשטו  ירושלים  טוקצינסקי  מיכל יחיאל' ר
2 

 

  פי   ופירוש בראשית  ספר
 ישרים 

  ותולדות  מבוא עם, דרוש
 המחבר 

  בעל כץ  יצחק ר"ב  נפתלי' ר
 חכמים  סמיכת

  ומזכרת  שי} 4 תשמח יורק  ניו
  נישואין משמחת

  נדפס{, }נכדו
,  תסד  א" בפפד
  ולא באמצע ונפסק
  רק  ונשאר,  הופץ
 ,{בעולם אחד  עותק

=    יצחק ר " ב  שלמה רבינו והלכות   דינים פסקי האורה  ספר
'  ר  י" ע , ומבוא  י" כת  פ"ע, }י " רש

 {באבער שלמה

-ל  מוגבלת מהדורה  תשיט  יורק  ניו
,  עותקים 168

 וממוספרת 

  בן ה 'נחוני  רבי להתנא  מיוחס קבלה , והגהות רושיםפי  עם הבהיר  ספר
  אור "   אליהם ונלוה ,   הקנה
,  נוסחאות  בירורי", בהיר 

  ראובן ' מר וכו  השוואות
 מרגליות 

  2 תשיא  ירושלים 

,  הזוהר  תיקוני - הבהיר  ספר
 זהר  ניצוצי עם

  בן ה 'נחוני  רבי להתנא  מיוחס קבלה , והגהות פירושים עם
  אור "   אליהם ונלוה ,   הקנה

,  נוסחאות  בירורי", היר ב
  ראובן ' מר' וכו  השוואות
 מרגליות 

 ,{תשנד מהדורת או} 4 תשלח  ירושלים 

  בתולדות מחקרים, מאסף ט " הבעש  ספר
  יוצא,   ומשנתה  החסידות

  שנה מאתיים במלאות לאור
  בעל ישראל  רבי להסתלקות

 ל "זצ טוב שם

   תשכ  ירושלים  מימון  הכהן. ל . י'  ר  בעריכת

  והערות  מבוא הוסיף ההדיר הנצרות  עם ק" רד   חיוויכו הברית  ספר
 'תלמג אפרים 

   תשלד  ירושלים 

  הלכות  ע" שו על=  הלכה  הברית  ספר
 הלכות  וליקוטי, מילה 

  יהודה  ר" ב  בונם משה' ר
 פירוטינסקי   ישעיה

  2 תשלח  יורק  ניו

(,  ן"רמב) נחמן ר"ב משה  רבינו העתידה  הגאולה עניני על הגאולה  ספר
  יעקב ' ר  י"ע לאור  ראשונה יצא

 ליפשיץ 

   תשיז  יורק  ניו

,  ן"להרמב  הקץ ספר הוא הגאולה  ספר
 ותולדותיו 

(,   ן"רמב) נחמן ר"ב משה  רבינו
  יד-כתבי פי -על לאור  יוצא

,  מקומות מראי : בצרוף עתיקים
  יהושע '  ר ידי   על והערות פיסוק
 תקוה -מפתח אהרנסון משה

1 תשיט  ירושלים 
2 

 

,  מנצורה יהודה  ר"ב סעדיה' ר ות חי  משלי ובו  והגאולה   הגלות ספר
  מבוא  והוסיפו  לדפוס הביאו 

  יהודה , יערי אברהם : והערות 
 רצהבי 

1 תשטו  אביב  תל
2 

 ,מנוקד

  ומתוך ,  א" הגר   תולדות כרכים   שני=   א" הגר ספר
  לרגל  לאור  יוצא,  ספריו

  שנה וחמשים  מאה מלאות
  אליהו  רבינו   של לפטירתו 

-ח" תקנ ,  ל"זצ מוילנא הגאון
  ביאורי לקוט י  ובו , } ח" תש
'  ר המאסף,  ך" לתנ  א " הגר
  ערוך שלחן  ובו{,  דויד הו'אלי
  דיינים הלכות משפט חשן
  ועליו, א " הגר ביאור עם

 אליהו  באר פירוש

,   קוק הכהן יצחק  אברהם' ר
  על והערות   מאמרים וקובץ
,  ותלמידיו א" הגר  משנת

 מימון  הכהן. ל.י'  ר  בעריכת

  הרב  מוסד הוצאת 4 תשיד  ירושלים 
 :רךכ  כל, קוק

  שהתרחשו הדברים על הזכרון  ספר
  תקסט בפרשבורג 

  עם'{, וכו  נסים, מלחמות}

  סופר ם" החת  של  יק"כת מתוך
 מפרעסבורג  סופר משה ' ר= 

,  יד כתבי  תצלומי עם  תשיז  ירושלים 
  תורה חידושי  ובו 

  מצוה  לבר  דרוש



  מהדורת  או, }ועוד וחידושים  מוסר
 ,{תשמח

   תשלד  לונדון  י ' טאנוג הכהן עאל ישמ  רבי ס " הש  על=  הלכה  הזכרון  ספר

  על ן"הרמב פירוש על הזכרון  ספר
  במקומות  בעיקר התורה

  ל" יו , ם" הרמב  על משיג בהם
,  הקדמה  בצירוף, י"כת   פ" ע

 ונספחות   הערות

  אברהם ר"ב טוב יום  רבינו
  בסוף(, }א" ריטב ) אשבילי
:  המהדיר מאת נספחות  הספר

  לידתו  תאריך,  כהנא קלמן' ר
;  ם" ב הרמ של ופטירתו 
  המשנה פירוש  מתרגמי

  ספר"  מחבר על; ם" לרמב 
 {"החינוך

   תשמג  ירושלים 

=   זכרון ספר=   תורני מאסף הזכרון  ספר
  משה' ר של ולזכרו לכבודו
 בלונדון  ד" ראב   סוויפט

,  בוקסבוים יוסף' ר: העורך
 ירושלים  מכון

   תשמו  ירושלים 

  של ולזכרו לכבודו=   מאסף הזכרון  ספר
 פרנקל   י"הגרי מרן

'  ר - בוקסבוים  יוסף'  ר: עורך
 לאו   ברוך  דוד

   תשנב  ירושלים 

  לונדון  דפוס צילום}  תשסא ירושלים  י ' טאנוג הכהן ישמעאל   רבי ס " הש  על=  הלכה  הזכרון  ספר
 ,{תשלד

  חיים רבי   לכבוד  - הזכרון ספר
 שמואלביץ 

   תשמ  ירושלים   מאסף

  חיים' ר  לכבוד  הזכרון ספר
 מיר  ישיבת  ראש  שמואלביץ

{,  ראשונה מהדורה}  תשמ  ירושלים  בוקסבוים  יוסף'  ר  בעריכת תולדותיו   עם, תורני אסףמ
 ,טוב  במצב

  יחזקאל' ר  לכבוד  הזכרון ספר
 אברמסקי 

{,  ראשונה מהדורה}  תשלח  ירושלים  בוקסבוים  יוסף'  ר  בעריכת תולדותיו   עם, תורני מאסף
 ,טוב  במצב

  יחזקאל' ר  לכבוד  הזכרון ספר
 אברמסקי 

   תשס ירושלים  בוקסבוים  יוסף'  ר  בעריכת תולדותיו   עם, ניתור מאסף

  של ולזכרו   לכבודו  הזכרון ספר
  ה 'ארי רבי מרן הגדול הגאון

 ל "זצ גורביץ זאב

'  ר:  העורך(,  מוריה הוצאת) זכרון  ספר=   תורני מאסף
 בוקסבוים   יוסף

   ד " תשמ ירושלים 

'  ר של  לכבודו  הזכרון ספר
 ל " זצ  ולטי' ז בצלאל

   תשמז ירושלים  בוקסבוים  יוסף' ר: העורך לזכרו   יתורנ  מאסף

  יעקב  יחיאל'  לר  הזכרון ספר
 וינברג 

  הלכה לדברי=   מאסף
  ומחקר  ישראל מגדולי 

 ישראל   ותולדות

'  ור הילדסהימר  ע " ר:  עורכים
 כהנא   קלמן

   תשל  ירושלים 

  משה לרבי  הזכרון ספר
 ל "זצ ליפשיץ

  וחכמת  לתורת מאסף
 ישראל 

   תשנו  יורק  ניו זכרון  ספר

  הכהן יעקב  ר"ב  צדוק' ר חסידות  הזכרונות  ספר
 רבינוביץ 

   תשטז אביב  תל

,  כרכים'  ב=   הזכרונות ספר
 'ב כרך רק

  שניאורסון יצחק יוסף  רבי חסידות , זכרונותיו
'  ר  י" ע  תורגם,  מליובאוויטש

 בלוי  ה'טובי

-תשמה ד "חב כפר 
 תשמט 

  

  שראה ממה ועוד,  קבלה החזיונות  ספר
 בחזיון 

  מתוך ל" יו ,  ויטאל  חיים  רבי
  זאב אהרן  ר" ד  י"ע  י" כת 

 אשכלי 

 ,! נדיר  תשיד  ירושלים 

,  ושרשיהן   מצוות  ג" תרי  על החינוך  ספר
  משנה"   בעל הגהות עם

 פיק  ישעיה' ור"  למלך

,  ברצלוני  לוי מבית  יהודי איש
'  ר:  וביאורים  הערות, מבוא
 שעוועל  דב  חיים

   תשיב  ירושלים 

,  ושרשיהן   ותמצו   ג" תרי  על החינוך  ספר
  משנה"   בעל הגהות עם

 פיק  ישעיה' ור"  למלך

,  ברצלוני  לוי מבית  יהודי איש
'  ר:  וביאורים  הערות, מבוא
 שעוועל  דב  חיים

   תשטז ירושלים 

,  ושרשיהן   מצוות  ג" תרי  על החינוך  ספר
  משנה"   בעל הגהות עם

 פיק  ישעיה' ור"  למלך

,  ברצלוני  לוי מבית  יהודי איש
'  ר:  םוביאורי  הערות, מבוא
 שעוועל  דב  חיים

 ,עור  חצי בכריכת  תשכו  ירושלים 

,  ושרשיהן   מצוות  ג" תרי  על החינוך  ספר
  משנה"   בעל הגהות עם

 פיק  ישעיה' ור"  למלך

,  ברצלוני  לוי מבית  יהודי איש
'  ר:  וביאורים  הערות, מבוא
 שעוועל  דב  חיים

   תשכח  ירושלים 

  פירוש  עם=   החינוך ספר
 כרכים  שלשה=  יצחק  מנחת

  עם, מברצלוני  הלוי אהרן  רבינו שבתורה  מצוות  ג" תרי  לע
  הכהן יצחק'  לר  פירוש

 אראנאווסקי 

   תשלב  ? ירושלים

  מסכת על ביאור=  ס" ש החכמה  ספר
 כתובות 

  הלוי יצחק ר " ב  אברהם' ר
  מתלמידיו, מלקאטש

  יהונתן' ר  של המובהקים

  2 תשכב  ירושלים 



 אייבשיץ 

1 תשיא  ירושלים  עזרא -אבן הםאבר רבינו התכונה   בחכמת הטעמים  ספר
2 

  עם י"כת   מתוך ל " יו 
.  ל  יהודה  י" ע  מבוא

 ,פליישר

  שמואל יצחק  ר" ד ' ר  לכובד היובל  ספר
  לו  למלאת  ליכטיגפלד

 מאסף =   שנה שבעים

  נפתלי  אברהם ר" ד ' ר  בעריכת
 בלוך  אליעזר ר" ד ' ור רות  צבי

   תשכד  דמיין  פרנקפורט

  תורה  חידושי=  מאסף הפרדס =   היובל ספר
  מערכת י" ע , ועוד  ותולדות

 חדשי  התורני  הקובץ

  להופעתו  שנה ה" כ 4 תשיא  יורק  ניו עלבערג  שמחה' ר  בעריכת
  חיבור , ב " בארה

 ,גדול

=    יובל  ספר=   מאמרים קובץ ש " לאי מנחה=   היובל ספר
'  לר  בהוקרה מוגש=  מאסף

  במלאת  דולגין' ישעי אברהם
 שנה  75  לו

   א תשנ ירושלים  ורהפטיג   איתמר בעריכת

  וחכמת  תורה  לדברי מאסף ישראל   תפארת=    היובל ספר
  הכולל הרב  לכבוד =   ישראל 
  לו למלאת ברודי ישראל 
 {העברי חלק, }שנה שבעים

  צימלס יעקב  צבי בעריכת
 פיינשטיין   ש" וי  רבינוביץ ויוסף

   תשכז  לונדון 

  שמעון רבינו  לכבוד  היובל ספר
 שקאפ  הכהן  יהודה

  4 תשלג  ברק   יבנ  תורני   מאסף=   זכרון ספר

  מקור: פירוש עם,   מוסר היראה  ספר
  ביאורים: כולל, היראה
  ס" בש  מקורות הערות

 רבינו  דברי כל על ע" וטוש 

:  והפירוש, גירונדי   יונה  רבינו
 זילבר  יהושע בנימין' לר

   תשיט  ירושלים 

  על=  מלוקטים  סיפורים הישר  ספר
 התורה 

   תשטו  אביב  תל הקטן  שמואל בן יוסף' ר

  רבינו) מאיר ר " ב  יעקב  רבינו החידושים חלק הישר  ספר
  שני  פי   על  לאור יוצא(, תם

  מקומות-מראי עם יד -כתבי
  שלמה שמעון' ר י"ע והערות 
 שלזינגר 

   תשיט  ירושלים 

  ששה=   הלקוטים ספר
 כרכים   בארבעה, חלקים

  ישנים מדרשים  קובץ
  לקוטים,  שונים ומאמרים
  אל מדרש, השכם ממדרש
  ד" ע  תבקור מאמר , יתהלל

  והערות, והילמדנו התנחומא
  לקוטים,  ש" שה  למדרש

`  הב, מדות  ט" דמ  מברייתא 
  של האחרונים   פרקים

,  המשכן דמלאכת   ברייתא
,  ויכולו ממדרש לקוטים
,  יאיר  בן פנחס  דרבי  ברייתא
 ועוד ,  גליות  עשר מדרש

  אלעזר ' ר,   הקדוש רבינו פרקי 
 גרינהוט  הלוי יהודה  משה  ר" ב

 יחד  הכל, בטו במצב  תשכז  ירושלים 
: 

  יומא  מסכת: מועד סדר  על המאורות  ספר
,  קטנות' הל ועל ,  ועוד  סוכה
  מסכת  על  ההשלמה וספר 

 עירובין 

  המעילי שמעון ר"ב מאיר  רבי
  רבינו  של רבו, }מנרבונה

  יהודה  משה' ר י"ע  ל" ויו {,  מנוח
 בלוי  הכהן 

 :כרך   כל  תשכז  יורק  ניו

  כות בר מסכת על=  ס" ש ההשלמה  וספר  המאורות ספר
 שבת  מסכת ועל, ופסחים 

  המעילי שמעון ר"ב מאיר  רבינו
  משה ר"ב  משולם רבינו -

  ועם  י"כת פ " ע  ל" יו , מבדריש
  יהודה  משה' ר  י" ע  הערות

 בלוי  הכהן 

 :כרך   כל  תשכד  יורק  ניו

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו מוסר  להמאירי  המדות ספר
  מנדל מנחם' ר י " ע , המאירי

 זהב-משי

   תשכו  ירושלים 

  עם,  כלץ שלמה ר"ב יהודה ' ר מוסר  וסר המ  ספר
  יוסף אברהם' ר  י" ע  מבוא

 ורטהיימר 

   תשלג  ירושלים 

  סוכה, פסחים  מסכתות על המכתם  ספר
  בעל ותשובות, קטן  ומועד

 דורו   ובני  המכתם

,  מנרבונה לוי  ר"ב  דוד לרבינו
  הראשונה בפעם לאור  יוצא
  מראה עם יד כתבי י"עפ

  באר בשם והערות   מקומות

-תשיט יורק  ניו
1958 

  



  יהודה  משה' ר  מאת, משה
 בלוי  הכהן 

,  ויומא  מגילה מסכתות על המכתם  ספר
  מסכת על ש" הרא   ותוספות
 שבועות 

,  מנרבונה לוי  ר"ב  דוד לרבינו
  עם יד כתבי י"עפ  לאור  יוצא

 והערות  מקומות מראה

   תשכח  ירושלים 

  שנה מאה=   תולדותיו  ם " המלבי ספר
  השנה  ראש=   לפטירתו 

  הלכות ובו ,  תשמ  - תרמ
,  פירושו  עם ם" להרמב  דעות
 ומליצה   ומשל

  ל"ויו ,  ם" מלבי לייביש מאיר' ר
  י" וע   - רוטנברג יחזקאל'  ר  י" ע
 סורסקי  אהרן' ר

   תשלט  ברק   בני

  כל כמנהג  השנה מכל המנהגים  ספר
 המדינות 

  ל"ויו,  טירנא אייזיק יצחק  רבינו
 שפיצר  שלמה' ר  י" ע

   תשלט  ירושלים 

,  הירחי נתן  ר" ב  אברהם רבינו ומנהגים  הלכה  כרכים  י שנ=  המנהיג ספר
  ראשון ודפוס י"כת   פ" ע  ל"ויו

  ר " ד  י"ע והערות  מבוא עם
 רפאל  יצחק

 :יחד  שניהם 4 תשלח  ירושלים 

'  הל על=   ם" הרמב על המנוחה  ספר
 וברכות   תפלה  ש" קרי

  יעקב ר"ב מנוח  רבינו
  אלעזר ר"ד י " ע  ל"יו, מנרבונה
  יחיד  י" כת  מתוך הורוביץ

 ולם בע

   תשל  ירושלים 

  הכל ומדרשים  ס" מש  מלוקט המספרים ספר
  עד מאחד המספר כסדר
  אליו ונלוה. רבוא ששים
  ימי   ופרק תענית  מגילת

 הצומות 

  מנדל מנחם ר" ב  אריה דוב' ר
 קאפלין  הכהן 

   תשיח  לונדון 

  י" כת  פ"ע, מצוות  ג " התרי על ם " להרמב  המצות ספר
  הערבי המקור עם, והערות 
 לעברית  ותרגום 

  מימון ר"ב משה  רבינו
 קאפח יוסף'  ר  י" ע (, ם" רמב)

  4 תשלא  ירושלים 

 - ם " להרמב  המצות ספר
 אגרות 

  מימון ר"ב משה  רבינו מצוות  ג " התרי על
 (ם" רמב)

 מנוקד   תשכ  ירושלים 

'  ג=   ג" לרס   המצות ספר
 כרכים 

,   גאון  אלפיומי ה'סעדי רבינו מצוות   ג" תרי  על
  ירוחם' לר רחב ביאור עם

 א פערל פישל

 ,שלם סט 4 -תשל ? ירושלים

,  הכהן הלל ר"ב  מרדכי רבינו י " כת  פ"ע, קידושין מסכת על המרדכי  ספר
  יעקב  י" ע ,  והערות  מבוא עם
  ז" ח  בידי ערוך, רוט

 דימיטרובסקי 

   תשנ  ירושלים 

'  ג=  השלם המרדכי ספר
 כרכים 

  חיבור, קמא בבא מסכת על
  ר"ד תואר  קבלת לשם

  י" כת   פ"ע, ה 'לפילוסופי
 אפשט בוד

,  הכהן הלל ר"ב  מרדכי רבינו
  לרבינו,  המרדכי ספר וקיצור

  מבוא עם, שליטשטאט  שמואל
,  הלפרין אברהם י" ע ,  והערות 

 אילן -בר  אוניברסיטת

 ,סטנסיל  4 תשלח  גן -רמת

  מגאונים והלכות  דינים פסקי הנייר  ספר
  בעלי ומרבותינו קדמוניים 
 התוספות 

  גרשון' ר  י"ע והערות  מבוא עם
 אפפעל 

   תשכא  יורק  ניו

,  אפפעל גרשון' ר  - קדמונים ומנהג  הלכה  הנייר  ספר
 עורך 

   תשנד  ירושלים 

  על קדמון פירוש=   ס" ש הנר  ספר
 ברכות  מסכת

  אגמאתי  יהודה  ר"ב זכריה' לר
  לאלף  ט" תתקמ   חי] ל" ז

  פירושי  על מיוסד[, החמישי
  עם,  והראשונים  הגאונים

'  ר מאת, והערות  ציונים, מבוא
 שם -בן דוד   מאיר

  קלים עש סימני  תשיח  ירושלים 
 בכריכה  ובודדים

  בבלי ס" בש הסימנים על השלם  הסימנים ספר
  את ופותח מסביר, וירושלמי
 הסימנים 

-תשיג לונדון  הכהן  יעקב  פנחס' ר
1952 
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  עם מקורות אוסף=  הלכה  העגונות  ספר
=    והערות  בירורים פירושים

 עגונות   בעניני

   תשיד  ירושלים  כהנא  זאב יצחק' ר

,  עזרא אבן יעקב בן  משה  רבי העברית  השירה על והדיונים   העיונים ספר
  אברהם:  והגיה  תרגם  ערך

 הלקין  שלמה

   תשלה  ירושלים 



  כרכים, ד"חב=  הערכים ספר
,  ד-א=   אותיות מערכת, ד - א
 ת  - ז

  מתוך,  ערכים לפי=   חסידות
 ד " חב  י"אדמור ספרי 

-תשלא יורק  ניו 
 תשמח

 :כרך   כל 4

  פרשיות כל , }חוברות  -תשכ ירושלים  טוב -כי  הו'אלי' ר התורה  על הפרשיות  ספר
 :יחד  הכל{, חוברת

  ר" אדמו  על מאמרים קובץ הקן  ספר
,  מלאדי זלמן  שניאור רבי

  שנה ן"ק למלאת
  ורשימה , להסתלקותו 
  י" ע , ספריו של ביבליוגרפית

 הברמן  מ" א

  למשנת"  חן חוגי"   י"ע ל " יו 
 ד " חב

   תשכט  ירושלים 

  ספר=   הקצרת ספר
 המסעדים 

=    מימון ר"ב משה  רבינו רפואה  על
  הרופא של בתרגומו , ם " הרמב

.  ז מבוא, בנבנשתי שמואל' ר
 מונטנר 

   תשכג  ירושלים 

  עם ל"ויו , נאח'ג-אבן יונה' ר דקדוק  כרכים ' ב=  הרקמה ספר
.  מ  י" ע  ומפתחות  הערות
 וילנסקי 

 :יחד  שניהם  תשכד  ירושלים 

  והלכות  סחאותנו=   הלכה  השטרות  ספר
 שטרות 

  נערך,  הברצלוני  יהודה  רבינו
  י"ע  הערות  עם י" כת  י"עפ

 הלברשטאם  ח" רשז

 ,{תרנח  ברלין}  ?-תשכח ירושלים 

  שניאורסון מנדל מנחם רבי התורה  על=   חסידות 'א כרך=  השיחות ספר
 מליובאוויטש 

   -תשל יורק  ניו

  שירי ספר=  השירים ספר
 שבזי

  סימני', עמ 30 ,282 4 תשיג  ירושלים  שבזי  שלום' ר ב -א סדר לפי השירים כל
,  ראשונים בדפים עש

 וצר   גבוה ספר

=    המשוכלל השירים ספר
 חיים  חפץ

  שלמה  הוצאת,  שבזי שלום' ר ב -א סדר לפי השירים כל
 מקיטון 

  4 תשיג  ירושלים 

  דינים - שביעית הלכות  כולל השמיטה  ספר
,  שביעית לשומרי  ומנהגים

  תקרקעו  מכירת היתר
 שביעית  להפקיע

  אהרן ר" ב  מיכל יחיאל' ר
 טוקצינסקי 

   תשיא  ירושלים 

  דינים - שביעית הלכות  כולל השמיטה  ספר
,  שביעית לשומרי  ומנהגים

  קרקעות מכירת היתר
 שביעית  להפקיע

  אהרן ר" ב  מיכל יחיאל' ר
 טוקצינסקי 

 ,{תשלג מהדורת או}  תשיח  ירושלים 

  גדולי  עם התרומות ספר
 כרכים  שני - תרומה

  הסרדי יצחק ר"ב שמואל  רבינו הלכה 
 פיגו   אפרים ר"ב ה 'עזרי' ר -

  4 תשמח ירושלים 

  בן יצחק ברבי יוסף  לרבי והערות   מבוא  עם, דקדוק זכרון  ספר
  בנימין לאור  הוציאו,  קמחי
 בכר  זאב

  חברת  י" ע  ל"י  תשכח  ירושלים 
",  נרדמים מקיצי" 
  ברלין: דפוס צילום}

 ,{תרמח

  חיים ' ר ח" להגה =   מאסף זכרון  ספר
  תומכי מישיבות ברוק שאול

 אביב  בתל  תמימים

   ?-תשלא לציון  ראשון  שחר  בן אורי בעריכת

=   אהבים  אילת =   זכרון ספר
 הנחלים ד" אש

'  לחי  מאסף=   זכרון ספר
  וגדולי  יד  מכתבי תורה

 ישראל 

  דב אברהם רבי של לזכרם
 ורעיתו  וויספיש

   תשנב  ירושלים 

  יואל ' ר  לכבוד=   מאסף נה תבו  איש=   זכרון ספר
  ראשונים  י"מכת ובו,  קלוגמן

,  זמנינו וחכמי ואחרונים 
 ותולדותיו 

 ,{עבה חיבור}  תשעד  ירושלים  

  הלוי   שלמה ר " ב  אברהם' ר התורה  שעל י " רש  פירוש על כרכים ' ב=   זכרון ספר
  י"ע י " כת   פ" ע  ל"ויו, באקראט

 פיליפ  משה' ר

,  יפה מחדש  מסודר  תשלח  תקוה   פתח
 ב  חלק קר  כעת

  תורה  בדברי מחקרים קובץ פריס -דה לבנימין  זכרון ספר
 ישראל  וחכמת

  בהוצאת}  תשכט  ירושלים  מלמד . צ. ע=   העורך
  תל  אוניברסיטת

 ,{אביב

  שילה רבי   להגאון  זכרון ספר
 ל "זצ רפאל 

  תורה לחידושי מאסף
 ואחרונים   מראשונים

   תשנח  ירושלים  מובשוביץ  הלוי אליהו יוסף' ר

  קלמן לשמואל  וןזכר ספר
 מירסקי 

,  ובאגדה בהלכה  מחקרים
  ובמחשבת   הדורות בספרות

-תשלא יורק  ניו אפפעל  גרשון: עורך
1970 
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  אייזיק יצחק  לרבי,  זכרון ספר
  של  חדש חלק וכולל,  הלוי

 "הראשונים דורות" 

,  ולזכרו  לתולדותיו=   מאסף
  על הופמן צ" רד  הערות  ובו 
 ועוד ,  ת"עה י " רש

  תל-ברק  בני אויערבך  משה' ר: העורך
 אביב 

   תשכד 

  של פאקסמילי-צילום,  מוסר חסידים  ספר
 H3280 פארמה  יד  כתב

  האוניברסיטה בהוצאת 
  לחקר  המרכז,  העברית
 ישראל   תולדות

  איבן מאת מבוא עם  תשמה  ירושלים 
 מרקוס { ישראל}

  ישראל   ר"ד להרב   יובל  ספר
 אלפנביין 

  לחכמת  תורה  לדברי מאסף
 ותולדות  ישראל 

   תשכג  ירושלים  מיימון . ל.  י'  ר העורך

  שמעון ר"ד להרב   יובל  ספר
 פדרבוש 

  ישראל לחכמת=   מאסף
  ספר ובו, ומחקר  הלכה 

  האבן ועל י " לרש   הסדרים
 ועוד  עזרא

'  ר ותקנות  ל"מהרש והנהגת
  העורך,   בפוזנא איגר עקיבא

 מון מיי . ל.  י'  ר= 

   תשכא  ירושלים 

  הגאון מורנו  לכבוד  יובל  ספר
  סולובייציק הלוי דוב יוסף  רבי

 כרכים שני=   א" שליט 

  ולחכמת   תורה'  לחי מאסף
  ובו, ישראל   ולתולדות ישראל 
  יצחק של מעניין מאמר
  גור חסידי על אלפסי 

  רבני גדולי  ועל והציונות 
,  הציונות  שהתקיפו החסידות

 לציונות שעברו  שטיבלך ועל
? 

  - ישראלי  שאול' ר  בעריכת
  ר " ד  - לאם נחום' ר'  פרופ
 רפאל  יצחק

 :יחד  שניהם  ד " תשמ ירושלים 

   תשיד  ירושלים  שמואל  ר" ב  זכות אברהם' ר ישראל  עם  תולדות השלם  יוחסין  ספר

  ציון-בן' ר  י"ע פירושים עם קבלה  יצירה   ספר
 וויינשטוק   יאיר משה

   תשכה  ירושלים 

  עם, אבינו  לאברהם  המיוחס קבלה  יצירה   ספר
  חכמוני , פירושים עשרה
  ומהרוקח  ג" רס  ן"רמב  ד" וראב 
,  י" מכת  מווילנא הו'אלי' ומר
 ועוד 

   תשכה  ירושלים 

  על,  ראם  תועפות  באורי עם כרכים '  ב=   השלם יראים   ספר
 מצוות  ג " תרי

  ווילנא:  דפוס צילום}  תשכ  [אביב-תל] ממיץ   שמואל ר" ב  אליעזר רבי
{,  ב"תרס-ב" תרנ 

 :יחד  שניהם

  מעט פירוש עם,  כריתות ספר
 המדות   שערי וספר, י"צר

  מדות ג " הי ועל,  כללים
 בהן  נדרשת שהתורה

  והפירוש, מקינון  שמשון רבינו
 ראטה   צבי יואל ' ר  י" ע  הרחב

 ,עבה חיבור 4 תשכא  יורק  ניו

  עיטור פירוש עם,  כריתות ספר
 סופרים 

  והפירוש, מקינון  שמשון רבינו כללים 
  דוד   בונם חהשמ' ר  י" ע  הרחב
 סופר  משה יוסף' ור סופר 

  4 תשכה  ירושלים 

  משנת פירוש=   מוסר ספר
 אבות 

  עם, אבות מסכת על פירוש
 והערות   מבוא

,   עקנין-אבן יהודה  בן יוסף  לרבי
  קופמן י" כת  פ"ע לאור   הוציאו

 באכר  זאב בנימין ר " ד

   תשכז  ירושלים 

  אברהם לרבינו מנהגים  ספר
 {ק" מהרא מנהגי} קלויזנר

  עם, קלוזנר אברהם רבינו ומנהג  לכה ה
  ומראה   הערות ומעט,  מבוא

 דיסין   יוסף  יונה'  ר י " ע , מקומות

   תשלח  ירושלים 

'  ב=   השלם מרדכי ספר
 חלקים 

  ועל, ותערובות  י"א הלכות 
 וחולין   מכות מסכת

   תשנג  ? ירושלים דיקמן   חיים' ר י " ע  ל"ויו

  הקבלה   חלק על פירוש נפתלי  ספר
 בחיי   רבינו  בספר

  אליעזר ר" ב  הירץ  נפתלי' ר
  התוספות  ביאור  עם, טריווש

 טוב  יום

-תשיט לונדון 
1958 

  

  מהדורת  צילום - נצחון  ספר
,  נירנברג-אלטדורף, הקשפן
1644 

  הנצרות נגד פולמוסי חיבור
 בכלל  הכפירה ונגד

,  מילהויזן  ליפמן טוב יום' ר
  צבי עורך ', תלמג.  א מבוא
 ברס

  נוהי הספר מחבר  תשמד  ירושלים 
  מחשובי אחד

  בבוהמיה הרבנים
  ימי בשלהי ואשכנז
 הבינים 

  ימי על ומקיפה  עריכה מסכת עצרת  ספר
  של שביעי: בשנה  העצרת

  שמיני - שבועות - פסח
 עצרת 

   תשמט  ירושלים  צלניק  הלוי נחמן' ר

  במדבר ספר=   התורה על רושיינא  ספר
 ודברים 

  י" עפ ,  מרושיאה שמואל  רבינו
  והערות   מבוא ועם  י" כת 

-תשלז ירושלים 
 תשנז 

{,  הזה כרך רק  כעת} 
 :כרך   כל



 ווייס   משה' ר מאת וביאורים

  שנה 850 למלאת=   מאסף י " רש  ספר
 לפטירתו 

   תשטז ירושלים  מימון   ליב  יהודה'  ר  בעריכת

   תשלב  אביב  תל פרנקל   אליעזר קלמן ' ר: עורך וזמנים  לחגים אנציקלופדיה  חדתא  - ספרא

  שמשון ורבינו  ד" הראב   פ" ע ויקרא  ספר - התורה על ם כהני תורת=   רב  דבי ספרא
  פירוש ועם,  א" ומהגר  משאנץ

  מוישוגרוד  בידרמן דוד  יעקב' ר
  הכהן שמחה  מאיר' ומר

 מדווינסק

  2 תשיט   ירושלים

  על, הלל רבינו   פירוש עם כהנים  תורת=   רב  דבי ספרא
  יוצא, ויקרא ספר=   התורה

  מתוך הראשונה בפעם  לאור
 יד   כתבי

  ל"זצ אליקים ר" ב  הלל  רבינו
  הגהות גם ובו ,  יון  מארץ

:  הלל  וענף, מווילנא א " הגר
  על וביאורים  הגהות, הערות
'  ר  ידי על הלל  רבינו  פירוש
 קולידיצקי  שכנא

  2 תשכא  ירושלים 

  כהנים תורת=   רב  דבי ספרא
 'ג'  א כרך= 

  - ישמעאל  דרבי  ברייתא על
,  רומי יד  כתב נוסח, ויקרא 

 יד  כתבי פ"וע

  ן" הראב  ה" והרמ   ד" ראב ה  פ" ע
  רבינו  ופירושי, ש" והרא 

,  משנץ ש" לר המיוחס,  שמואל
  אברהם' ר  י"ע, הכהנים  חבר

 שושנה 

-ירושלים
 קליוולנד 

-תשנא
 תשנב 

 :כרך   כל 4

  תמרלש  אליעזר ר"ב  יעקב' ר התורה  על =   קבלה דיעקב   דצניעותא ספרא
  ונפטר  וקרמניץ מווירמיישא

  בעל של אחיו, }ווינה  בעיר
  מחדש ל"ויו{,  יםחכמ  השפתי

  דייטש  ליפא  ט" יו'  חנני' ר  י" ע
 המחבר  תולדות  עם

   תשכב  יורק  ניו

  הלכות ושיחות סיפורים דישראל  רבה ספרא
  מספרים  מלוקט, ומנהגים
 י " ומכת  וסופרים

,  סופר  החתם סופר משה' ר
  שטראססער הכהן יודא '  ר  י" ע
 פערל  הכהן  אהרן' ור

  ניו  -{ ירושלים}
 יורק

   תשמח

  פי  על הספרי נוסחת עם כרכים' ג  =  ספרי 
  והגהות,  א" הגר גירסת

  קדמון  לחכם  וביאורים
[,   אוחנא סולימאן' ר] ספרדי

 ב "הנצי עמק ביאור  ועם

  ברלין יהודה  צבי נפתלי' ר
 מוולאזין 

-תשיט ירושלים 
 תשכא 

  הכל, טוב  במצב 2
 :יחד

  תולדות פירוש עם =  ספרי 
 אדם

  טרויש ברהםא דוד משה' ר דברים -במדבר=   התורה על
 אשכנזי 

-תשלב ירושלים 
 תשלד 

 :כרך   כל 2

,  מווילנא  א" הגר  הגהות עם כרכים  שלשה=  ספרי 
'  לר וביאורים הגהות ועם

  פירוש  ועם,  אוחנא סולימאן
 כהונה  כתר 

  ד"אב וואלק  הכהן הירש  צבי' ר
 פינסק

-תשיד ירושלים 
-תשכא

 ?-תשל

 :יחד  הכל 2

  בארץ החסידות אבות ספרי 
  עץ פרי - ץ האר  פרי=   הקודש

  חסד - אמרים לקוטי -
 הקודש  אגרות - לאברהם

  ועם, קודש ומכתבי   חסידות
  ועלייתם לתולדותיהם  מבוא
  ושיחות,  ישראל לארץ 

 ומאמרים 

  מוויטבסק מענדיל מנחם רבי
'  ר  י"ע, מקאליסק אברהם ורבי

 גרליץ  מנדל מנחם

   תשכט  ירושלים 

  מוסרו ותפלות   והלכה  קבלה כרכים ' ב=   הפרדס בעל  ספרי 
 ועוד 

  מרדכי  ר " ב  ליב אריה' ר
 אפשטיין 

?[   ברק  בני]
 {קניגסברג}

  8 -תשל

  הקדמה עם , במדבר על זוטא  וספרי, רב  דבי ספרי 
 והערות 

   תשכו  ירושלים  הורוויץ  שאול חיים

  לוד של  מדרשה=   זוטא ספרי 
 'ב קיסרין של תלמודה -

   תשכח  יורק  ניו ליברמן  שאול ' פרופ  י" ע 

,  רז עומק=   מקובצים כתבים ם יחידי  של ספרן 
  הנהגה  וכשרון מחשבה זך

  בודדות לנשמות  ומעשה
  עולמים  לישועת  המצפות

  עקבתא"  של  אלה בשנים
 "דמשיחא

   תשמ  ירושלים  צייטלין  הלל' ר

  מוכתם קצת  תשכג  ירושלים  מקרלסרוה  שיפפער סיני' ר והלכה  ת"שו וחדש   ישן  - ומגיני סתרי 
 מרטיבות 

   תשנג  ברק   בני שטרנבוך  אלכסנדר ' ר התפלה  פירושי  ליקוט  אוצר א  חלק=   שבלב עבודה 

-אבן אברהם ר " ב  שלמה רבינו הלכה  הקדש  עבודת
 (א" רשב)  אדרת

 ,יד  כתבי  שני פ" ע  תשלג  ברק   בני

  חדשה הדפסה}  תשנב  ירושלים  גבאי  ר"ב מאיר  רבי  יעקב' ר הגהות עם, }קבלה כרכים שני=   הקודש עבודת



 :כרך   כל{, ומהודרת {עמדין

  ועל התורה על=   חסידות השלם   ישראל  עבודת
 אבות  מסכת

-תשטו ירושלים  מקוזניץ  שבתי  ר" ב  ישראל  רבי
 תשטז

  

  רות  מגילת על ביאור  והוא עבד  עבודת
 [הפנים עם]

  זעליג  עזריאל' ר
 קארעלענשטיין 

  תל -ירושלים
 ? אביב

   תשכח 

  עבודה מסכת על=  ס" ש עבודה  עבודת
  בית ל  מודעא ובסוף, זרה

  מכונה מצות  לאסור, ישראל 
 הוספות  עם

  2 תשכב  יורק  ניו קלוגר  שלמה' ר

  וביאורים  חקירות, ת"שו ביעקב  עדות
 עדות   בעניני

   תשיא  ירושלים  ריינס  יעקב  יצחק' ר

  המסור המורה  לעל הספדים  ביעקב  עדות
  יעקב'  ר הותיק והמחנך
 לזכרו  מאמרים  וכן, אדרעי 

1 תשיג  קזבלנקא  אדרעי  ברוך' ר
2 

,  3[,  3, }] תמונתו עם
[10  ,]19  ,200  

 ,{עמוד

  חסידות  לעניני  עת-כתב החסידות   עולם
 ומחשבה 

 :גליון כל 4 -תשנה  

  ולשבתות  חול לימי  תפלות כרכים  שני=   התפילות  עולם
 הנוראים  ולימים  ולמועדים

-תשנד ירושלים  מונק אליהו ' ר
 תשסו 

 :כרך   כל 

,  ירחון =   תורני  עת-כתב החודש  עולת
  קדמונים יד  מכתבי בהםו

,  ותלמידיהן ישראל  ומגדולי
 ודרוש   ופלפול  הלכה  בעניני

  אהרן ' ור  גליק י"י ' ר:  עורכים
 פרידמן 

-תשלו יורק  ניו
 תשמא

 :גליון כל 

  והערות  ובאורים  חידושים ירוחם  עולת
  ואחרונים   בראשונים
=    ם" הרמב   על וחידושים 

 ת "ושו, קדשים סדר

  2 ד תשי ירושלים  ורהפטיג   ירוחם' ר

  לזכרו  זכרון ספר=  מאסף כרכים שני=   שלמה עולת
  סטוצקי דוד שלמה' הבח של
  הגהות  חידושים אוסף = 

  רבותינו יד   מכתבי  ופסקים
=   והאחרונים  הראשונים

  ומקצת, ונזיקין   נשים בענייני
 מועד 

 :יחד  שניהם  תשמט  תקוה   פתח ישראל   אור ישיבת  י" ע

   תשיד  אביב  תל גוטמן  יחזקאל  הו'תתימ' ר השבוע  פרשת  על  ליקוטים שבת  עונג 

  בן ם" מהר  ת"שו  - נשים  עזרת
 חביב 

  עגונות' הל  ע" שו על=  הלכה 
,  ת" ושו   גיטין שמות ועל

 ת "שו רק והשני

  ת" שו  וקצת, חביב' ן משה' ר
 כולי   יעקב' ר מנכדו

-תשמט ירושלים 
1989 

  דפוס צילום' = א 
  צילום' = וב  לייפציג

 ,ירושלים  דפוס

  גיטין=   העזר אבן בעניני שלישי  ספר=   נשים  עזרת
 ועוד  וחליצה  יבום וקדושין 

  הרב הסכמת 4 תשטו  לונדון  מאירי  מאיר' ר
  בנגיס  רב מטשעבין

 ,ועוד

  ירושלים=   כהנים  עטרת  י" ע תורני  עת-כתב כהנים  עטורי
 החומות   שבין

-תשס ירושלים 
 ? תשסז

  גדולה  כמות  על} 
  כל{,  הנחה  ינתן
 :גליון

  קמא בבא מסכת על =  ס" ש יעקב   עטרת
  הערות( וביאורים חידושים)

  פרק  על א חלק, והארות
  כבוד קונטרס ובסוף, ראשון 
  באגדה מאמרים=   תורה
 ומוסר 

-תשיט יורק  ניו זאהן  שכנא שלום' ר
1958 

  י"רא:  בהסכמות 
  והרב   פינקל

  מ " ור מטשעבין
  י" ור   פיינשטיין

 ,חזן א" ור   לעוינשטיין

  הורוויץ  מאיר ר" ב  יהושע' ר ת "שו ראשון   חלק=   ישועה  עטרת
 מדזיקוב 

  דפוס צילום}
-תרצב קראקא
 ירושלים {  1931

  2 תשלב 

  - ראשון  חלק=   ישועה  עטרת
 שלישי 

  הורוויץ  מאיר ר" ב  יהושע' ר התורה  על=   חסידות
 מדזיקוב 

-תשל ירושלים 
 תשלא 

  קראקא צילום} 
  כרך{, תרפה-תרעט

 ,ג, א

  הובאו,  }והופולמב  ישראל' ר התורה  על=   חסידות ישראל   עטרת
  מפי ששמע קודש מאמרי בו

  מטשרנוביל נחום  רבי זקנו
  שלום' ר  גיסו ומפי

  ישראל  רבי אבי מפראהביטש
 {מרוזין

   תשיג  ירושלים 

  חידושים עוד וכן  תשכה  אביב  תל  שלמה מרדכי ר" ב  ישראל' ר  והערות באורים, חידושים ישראל   עטרת



  בענינים  ס" הש בסוגיות
 ת "ושו שונים 

  כולם} רבנים  מעוד מובשוביץ  הלוי
 ,{אחד איש בני

  צבי יוסף   רבינו תלמידי תורני  עת-כתב ג -א - ישראל  עטרת
 דושינסקי 

-תשלב ירושלים 
 תשלו 

 :גליון כל 

  פרק, אבות מסכת על מרדכי   עטרת
 א  חלק, ראשון 

  מרדכי חיים ר " ב  מיכאל' ר
 פישר 

   תשיג  לונדון 

-סופר פישל  יםאפר  מרדכי ' ר התורה  על 'א חלק=  ז" פ   עטרת
 זוסמן 

   תשכז  ירושלים 

  2 תשנה  ירושלים  זביחי  פנחס' ר ת "שו 'ב כרך'  א חלק=   פז  עטרת

 JUBILEE = צבי עטרת
VOLUME PRESENTED 

IN HONOR OF THE 
EIGHTIETH BIRTHDAY 
OF RABBI DR. JOSEPH 

BREUER 

  ר"ד  הרב  לכבוד  היובל ספר
  לתולדותיו   ובו,  ברייער  יוסף

 רו ולזכ  ומאמריו

Marc and Jacob Breuer, 
Editors 

   תשכב  יורק  ניו

  השנה ראש על=   חסידות ראש   עטרת
 ת " ועשי   כפור ויום

  שניאורסון בער דוב   רבי
 מליובאוויטש 

   תשמט  יורק  ניו

'  ב=   והגיונות  הלכה  עיוני
 כרכים 

  לשבתות =    ל"חז מאמרי על
 ומועדים 

 :כרך   כל  תשכא  שיקגו  קאגאן  הכהן  חיים יוסף' ר

   תשלה  ירושלים  ממינכן  ארנטרוי הכהן  חנוך' ר ישראל   עם ובתולדות ובלשונם   ל" חז  בדברי  עיונים

  ביאורים=   ס" הש על כרכים  שני - בהלכה  עיונים
 התלמוד  בסוגיות  והארות

-תשכא אביב  תל קירש  נפתלי ר " ד
 תשכח 

 כרך   כל 

  עזרא האבן  לשונות  על ע " הראב  בלשונות  עיונים
  ורבינו  ן"ורמב ק" ברד  המובא

 התוספות  ובעלי   בחיי

   תשכט  ירושלים  ליפשיץ   אברהם' ר

  מנחם ר"ב שלמה  משה' ר חסידות  החסידות  במחשבת  עיונים
 כשר  מנדל 

   תשלד  ירושלים 

=    התלמוד במסכתות  עיונים
 'ב חלק

   תשנא  ירושלים  וויין   בערל דוב' ר ס " הש על

=    התלמוד במסכתות  עיונים
 שני  חלק

 :כרך   כל  תשנא  ירושלים  וויין   לבער  דוב' ר ס " הש על

  תורה  במשנה  עיונים
 ם " להרמב 

   תשלח  ירושלים  פאור  הלוי יוסף' ר המדע  ספר

  על עזרא אבן על הערות ע " הראב  במשנת   עיונים
,  ע" באב  ומחקרים, ך" התנ 

 רייפמן  י"ר  חיי ותולדות

  והוסיף  ליקט,  רייפמן  יעקב' ר
 מנחם -בן נפתלי הערות

   תשכב  ירושלים 

,  ומוסר  חכמה דברי  ליקוט כרכים ' ו=   תורה  י עיטור
 השבוע  פרשיות  לפי  ערוכים

  אהרן' ר:  וביאר ניסח, ליקט
 גרינברג  יעקב

-תשכח אביב  תל
 תשלג 

,  חלקים חסר מסתם} 
{,  ה, ד,  ב, א רק  ויש

 :יחד  הכל

  פסקים  ילקוט,  ראשון חלק הרועים   עין
  בכללי וביאורים  חידושים

  נזכרו  שלא והפוסקים ס" הש
 הכללים  בספרי

  הכהן מרדכי  שלום' ר
 מברעזאן 

  בספריה אין 2 תשיא  ירושלים 
,  בירושלים  הלאומית

 ,{התקליטור פ" ע}

 ,משומש קצת  תשכט  יורק  ניו ראזין   משה ר"ב חיים' ר ם " הרמב ועל סוגיות  חיים עין

  לוםצי {, }דף קיח,[2]} 2 ?-תשמ [יורק ניו] חזן  אליהו ר" ב  יוסף' ר התורה  על=   דרוש יהוסף   עין
 ,{תלה  אזמיר דפוס

1 תשיב  ירושלים  חביב ' ן שלמה  ר"ב  יעקב' ר בשלמותו  י"רש  פירוש עם כרכים ' ד=   יעקב  עין
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  נח זעליג  עזריאל' ר ההפטרות  על צופים  עין
 קושעלעווסקי 

   -תשכה [אביב תל]

  פרקי ועל  ס" הש אגדות על שמואל  עיני
 אבות 

  4 תשמח ירושלים  ראבין  אהרן שמואל' ר

  תשיעית מהורה   תשכג  חיפה  נהיר  שמחה הלכה  המשפט  תורת קריעי
 ,ומורחבת  מתוקנת

  הורדנא קהילת קורות גבורים   עיר
  ואנשי,  הוסדה ימי מראשית 

  בכל בה התנוססו  אשר השם
 דור 

{  תרמ ווילנא} פרידענשטיין   שמעון
 ישראל 

   תשכט 

  - בראשית על =   התורה על גבורים   עיר
 שמות 

  שאי אהרן  ר" ב  אפרים' ר
 לונטשיץ 

  לובלין  דפוס צילום  ?-תשל [? ירושלים]
 ,תרלד

  צילום} ישראל  פעסיס   פנחס' ר דובנא   רבני  תולדות ה 'ורבני דובנא  עיר
  קראקא דפוס

  שלמה' ר  בהסכמת  תשכח 
  א" ור   באבער



 ,ברלינר {תרסב

  העיר י " ורמ   רבני  תולדות הצדק  עיר
  א" הרמ על ביניהם, קראקא
  ח" והב   עמוקות  המגלה
  ט" יו '  ותוס  מלובלין ם" והמהר 

 ועוד 

  לעמברג ) צונץ  מתתיהו יחיאל' ר
 ישראל ( תרלד

   תשל 

  ועל =    חסידות - דרוש ראשון   חלק=  חנוך עיר
 ושמות  בראשית =   התורה

  טייטלבוים העניך חנוך' ר
  י"ע  הגהות  עם ל" יו , מסאסוב

  טייטלבוים יואל' ר  בנו
 מקיראלהאזא

   תשלח  ירושלים 

  מבקרי  נגד=    למוספו  הכלכלה  ועל ההלכה  על
 וההלכה  התלמוד 

   ?-תשל ברק   בני אספיס  זאב משה' ר

  בהלכה  וביאורים  חידושי בתר  הרי על
 ואגדה 

   תשלה  לונדון  טאגר   יהודה  שלמה' ר

  להחדרת שיחות =   חסידות 'א חלק=   הרועים משכנות על
  ומחשבת טובות   מידות
  רבותינו  דברי יסוד  על אמונה

 ישראל  רועי

   תשמב  ירושלים  נץ מייר  מרדכי ' ר

   תשכו  יעקב  באר יעקב  באר  ישיבת תורני  עת-כתב באר   עלי

  וחמש  ומועדים  התורה על כרכים ' ב=  דשא  עלי
 מגילות 

-ירושלים אוסטרזצר  דוב שמואל' ר
 אנטוורפן 

-תשלז
 תשמא

 :כרך   כל 

,   ביבליוגרפי עת-כתב ספר  עלי
 כח  - א  חוברות

  שמע-תא ישראל  ר" ד =   העורך
,  הבלין זלמן  שלמה ר " ד ' ור -

  אוניברסיטת ידי על לאור  יוצא
 אילן -בר

-תשלא גן   רמת
 תשעט 

,  נדירים ט-ו  חוברות} 
  כל{, כפול ומחירם

 : גליון

   תשטז ירושלים  זסלנסקי  יצחק אהרן' ר בהלכה  ומחקרים  עיונים עין   עלי

  תל-יעקב באר [וולבה שלמה ' ר] מוסר  שור  עלי
 אביב 

   תשכח 

  לב  ייטב  אברכים כולל  י" ע תורני  עת-כתב ו -ב - תמרים  עלי
 דסאטמר 

-תשמא ירושלים 
 תשנד 

 :גליון כל 

   אליהו רבי  הגאון  תולדות אליהו  עליות 
 מווילנא 

   תשיד  ירושלים  לעווין  הלוי העשל יהושע' ר

  עניני=   התפילות סדר  על תמיד   עלת
  עם והתפלות הברכות 
 האצורים  וכוונות  פשטים

   תשיב  רושלים י הומינר  מרדכי ר"ב שמואל' ר

  עניני=   התפילות סדר  על תמיד   עלת
  עם והתפלות הברכות 
 האצורים  וכוונות  פשטים

,  תשכד מהדורת או}  תשלח  ירושלים  הומינר  מרדכי ר"ב שמואל' ר
 ,{תשלד

  מאת  ומסות כתבים מבחר השם עם
  בדור תשובה בעלי  גדול

 ומוסר   מחשבה=  האחרון

   לז תש ברק   בני בירנבוים  נתן  ר"ד'  ר מאת

'  וחי הלכה=   תורני  עת-כתב התורה  עם
 ועוד  ומוסר   תורה

  ישראל   אגודת צעירי י" ע
  - יעקב'  ר: העורך, באמריקה

 פלדברגר  יחזקאל'  ור

-תשלד יורק  ניו
 תשמה 

 : גליון כל 

  יהושע משה' ר לתולדות אש  עמוד
 דיסקין  לייב

   תשיד  ירושלים  שיינברגר  יוסף' ר

  סטמר דפוס צילום  תשיט  [אביב-תל] מקורביל  יצחק  בינור מצוות   ג" תרי  על גולה  עמודי
 תרצה 

  עם , מקורביל יצחק  רבינו מצוות   ג" תרי  על כרכים  שני  - גולה  עמודי
  צבי' לר העמודים צביון ביאור

 שפירא 

  - תשכ ירושלים 
 תשכה 

 :יחד  שניהם 2

=    הישראלית  המחשבה עמודי
 כרכים ' ג

,  בפילוסופיה דמויות חמש
,  ישראל  להגות אנתולוגיה

'  סעדי רבינו   על ובו',  א חלק
  ורבי  בחיי והרבינו  גאון 

 הלוי  יהודה

-תשיד ירושלים  אורבאך  בונם שמחה' ר
-תשטו
 תשכא 

 :כרך   כל 

=    הישראלית  המחשבה עמודי
 כרכים ' ג

  אנתולוגיה, פילוסופיה על
  על ובו=   ישראל  להגות
  והרבינו גאון'  סעדי רבינו
  ועל, הלוי  יהודה  ורבי  בחיי

  בן משה רבינו=   ם " הרמב
  אלבו יוסף   ורבי,  מימון

-תשטו ירושלים  אורבאך  בונם שמחה' ר
-תשכא
 תשלב 

 :יחד  הכל 



  רבי של הפילוסופית משנתו
 קרשקש  חסדאי

=    הישראלית  המחשבה עמודי
 כרכים ' ג

  אנתולוגיה, פילוסופיה על
  על ובו=   ישראל  להגות
  והרבינו גאון'  סעדי רבינו
  לוע , הלוי  יהודה  ורבי  בחיי

  בן משה רבינו=   ם " הרמב
  אלבו יוסף   ורבי,  מימון

  רבי של הפילוסופית משנתו
 קרשקש  חסדאי

 :יחד  הכל  תשלא  ירושלים  אורבאך  בונם שמחה' ר

  התורה   וגדולי  ל" חז  מאמרי תורה  של עמלה
  לעמול החובה על  והחסידות

  עם, יכולתו כפי  א" כ  בתורה
  על" למשנה רץ  הוי "   קונטרס

  יותמשנ  לימוד  מעלת גודל
 נוספים  וקונטרסים 

  סידר, פלבינסקי מרדכי ' ר
  דוד  אברהם' ר: וערך

 שטוקהמר 

,  תשלא מהדורת או}  תשלז  ברק   בני
 ,{תשמב

  תורני  קובץ=  עת-כתב ח - א =  תורה  של עמלה
 הישיבות   לבני מרכזי 

-תשלח ברק   בני 
 תשמה 

 :גליון כל 

  - ושליםיר ] מדזיקוב   הורוויץ יהושע' ר ס " הש  על=   סוגיות  הלכה  עמק
 [טורונטו

  דפוס צילום} 2 -תשכ
 ,{תרל לעמברג

  יעקב  ר" ב  הירץ  נפתלי' ר קבלה  המלך  עמק
 בכרך  אלחנן 

  דפוס צילום} 2 תשלג  ברק   בני
{,  תח אמשטרדם
  גדולי  בהסכמות

 ,דורו

  יעקב  ר" ב  הירץ  נפתלי' ר קבלה  המלך  עמק
 בכרך  אלחנן 

  במהדורה נדפס  -תשנ ירושלים 
 ,מצומצמת

  ע " הר' פי עם=   אבות פרקי  אבות  עץ  ענף
  חמישה על ] מברטנורה 

  עץ: פרושים  שני ועם[ פרקים
 יוסף   וענף, יוסף

   תשכ  ירושלים  יוסף  ר"ב זונדיל  חנוך' ר

  ס" בש וחידושים  כללים א  כרך=  ז" אר  ענפי
 ופלפולים 

 :כרך   כל 4 תשכ  יורק  ניו זילבר  אליעזר' ר

  רטיבות  סימני עם 2 תשלז  ברק   בני דייטש   נדלמ מנחם יעקב' ר ענינים  בכמה=   סוגיות  התורה  עסק
 ,לשעבר

  ובהם=   שונים ליקוטים החיים  עץ
  נשמות  עבור ולימודים   מוסר

 ועוד   נפטרים

  היא חיים עץ שנת  תשטז רבה 'ג צבאן  פרץ   ר" ב  עמראן' ר
  בה למחזיקים 

,  ר 'מאש' ה'מכי'ת'ו
 ,מצוי לא

  אחי בצלאל ר"ב חיים' ר הדקדוק  חכמת על חיים  עץ
  עם, י"מכת, מפראג  ל"המהר
  פ" רש  י"ע מ " ומ  הערות

 שנייבאלג 

  ועבד:  יחד כרוך}  תשלג  לונדון 
  דפוס צילום, הלוי

 {מונקאטש

'  מר פירושים  עם, קבלה כרכים ' ג=   חיים עץ
 ועוד   שרעבי שלום

  וקונטרס, ויטאל  חיים  רבינו
,  ר"מאגא  דוד' מר,  דוד חסדי
 הוספות  ועוד

 :יחד  הכל  תשכ  אביב  תל

  פסקים הלכות=   הלכה  ג  - א כרכים =   חיים עץ
 ומנהגים 

  ויצא,   מלונדרץ חזן יעקב' ר
  עם, ברודי ישראל' ר  י"ע לאור

 ומקורות   הערות

-תשכב ירושלים 
 תשכז 

  יחיד יד   כתב  פי על 
 :כרך כל, בעולם 

  בבא מסכת על=  ס" ש כרכים שני=   חיים עץ
 מציעא 

-תשיז יורק  ניו סוויאטיצקי  חיים' ר
 תשכג 

 :יחד  שניהם 2

  חיים אורח ע" שו על=  הלכה  אלמוגים  עצי
  ועירובי ידים  נטילת' הל= 

 לעריות   ושניות חצרות 

  2 תשלז  יורק  ניו ברלין  צבי חיים נח' ר

  ר"ב ברלין  צבי חיים נח' ר העזר  אבן ע" שו על=  הלכה  ארזים עצי
 מאיר  אברהם

  פיורדא: צילום} 2 תשלד  ירושלים 
 ,{תקנ

  2 תשמ  יורק  ניו  מציעא  בבא מסכת על אור  עקבי

  תורה'  וחי  וחסידות  תולדות הארי  עקבי
  טברסקי ה'ארי יעקב'  ר של

 מטריסק 

   תשנז  ברק   בני שפירא  נחום דוד' ר

  ר"ב קלאפהאלץ  יעקב  חיים' ר ס " הש על חיים  עקבי
 ראובן 

  2 תשכט  ירושלים 

  4 תשיג  ירושלים   מאלכסנדר מנחם יצחק  רבי  התורה על=   חסידות יצחק  עקידת 



 צבי  שמואל  ר" ב  אנציגרד ומכתבים  והמועדים 

  חזות: יחד  כרוך  תשכא  ירושלים  עראמה  יצחק' ר כרכים  חמשה=   התורה על יצחק  עקידת 
  גם ובו, קשה

 ,שלם סט, תולדותיו 

   תשלד  אשדוד  שאולי  כהן  בנימין' ר ולזכרו ,  ומחקר  תורה  חידושי הבשם  ערוגת

 A GUIDE = הבשם ערוגת
TO THE LAWS - ריח  

 בשםה

,  לנשים טהרה  הלכות 
 וכשרות 

-1983 יורק  ניו מורגן  משה' ר
1985 

 :כרך   כל 

  ל"מחז הארמית  לשון  תרגום כרכים '  ט=   השלם ערוך
 ועוד 

  ועם,  יחיאל  ר" ב  נתן  רבינו
  יהודה  חנוך ' מר  הוספות
 קאהוט 

 ,טוב  במצב 4 תשטו  יורק  ניו

  תורה  שעורי של ביאור  כולל מלין  ערך
  על=   פה  ושבעל  שבכתב

  ולמדות  למטבעות, ב " א דרס
 וזמנים   משיחות משקלות

  דפוס צילום} 4 תשכט  אביב  תל שעפטיל  יעקב  חיים' ר
 ,{תרסז  ברדיטשוב

=   חלקים שלשה=   י" ש  ערך
 כרכים  שני

  טאבאק  יהודה  שלמה' ר מספריו  מלוקט=   ס" הש על
 מסיגעט 

 ,טוב  במצב 4 ?-תשמ סיגט 

   תשלט  ירושלים  כשר  שלמה  משה' ר ואמרות   מושגים, יסודות החסידות  ערכי

  בהלכה  ת" שו =  ת"שו ט  - א חלק=   רב  לך עשה
 ישראל   ומחשבת

-תשלו אביב  תל הלוי  דוד חיים' ר
 תשמט 

 :כרך   כל 

  ר"ב מוואיידסלוב  הירש  צבי' ר ומוסר   דרוש למאה  עשרה
  להוסיף  ועמלתי ,  ליב   יהודה
,  ומדרשים  ק" וזוה ס" מש  ציונים

  הכהן נטע  נתן' ר  והגהתיו
  בהוצאה) מקאלביעל דאנער
  מפתחות הוספנו זו חדשה
  ולמאמרי המקרא לפסוקי

 (והמדרשים התלמוד 

   תשיג  ירושלים 

  וספר התורה   על פירושים הגדולים מאורות עשרה
  ספר, ושופטים  יהושע
  מגילות  חמש ועל  תהלים
 יד  כתבי מכמה

  יצחק  ר" ב  איסר יוסף חיים' ר
 מקובנא  גד  הלוי אריה

,  יוהניסבורג
 יקה אפר  דרום

-תשיג
1952 

4  

  יסוד=  תשובה  פרקי עשרה
 העבודה 

  בעניני  דברים=   חסידות
  לתורה   האדם התעוררות 

  חלק והוא,  ותשובה  ועבודה
  מספר רביעי וחלק שלישי 

  ובסופו,  העבודה יסוד ' הק
  מהרב קדושות הנהגות
 המחבר 

,  מסלאנים ויינברג  אברהם רבי
 גראהמן  יצחק'  ר י"ע ל " יו 

   תשיח  לונדון 

  מרבני ת" ושו   תורה  חידושי שני  כרך =    ה'חכמיו פאס
  ופזמונים וסליחות, מרוקו

 גשמים   לעצירת

   תשלט  ירושלים  ה 'עובדי דוד' ר

'  ר=    איש החזון חיי תולדות ה  - א חלק=  הדור פאר
 קרליץ ' ישעי אברהם

-תשכז אביב  תל כהן   שלמה' ר
 תשלד 

 :כרך   כל 

  ראליש  הבית הרבי  לתולדות ראשון  חלק=  ישראל   פאר
 ל "זצוק מגור 

 המחבר  הקדשת עם  תשנח  ירושלים  וידיסלבסקי   ברוך' ר

  בנעט מרדכי' ר  תולדות מרדכי  פאר
  דברי  גם ובו ,  מניקלשבורג

 תורה 

   תשיא  אביב  תל פרבר  ראובן' ר ר " ד

  חידושי=  תורני  עת-כתב ו  - ה גליונות =   מרדכי פאר
  על  הכולל מחברי תורה

 מסכתות 

-תשכט אהיו  ,וויקליף טלז   ישיבת  י" ע
 תשלד 

 :יחד  הכל 4

  תולדות=   חסידות משולם  פאר
  מופתים ומעשיות והתנהגות 

  ל" סג  פייש  משולם רבי מאת
 מטאש  ל " זצוק

  ווייס אלטיר ישראל' ר
'  ר י"ע  הוספות ועם,  מבאקאני

 פרידלנדר  יוסף  משה

   תשכט  ירושלים 

  ומנהג  הלכה=   תורני  קובץ ראשון  חלק=   פארות
  תפילין  בענייני=   עת -כתב= 

 מצוה  ובר

 ,{עבה ספר}  תשסח אשדוד  קאליש  אליעזר' ר: עורך

  התלויות  מצות=  הלכה  השלחן  פאת
 בארץ 

  - אביב-תל משקלוב  ישראל' ר
 ירושלים 

-תשיט
1958 

 ,תשכח  מהדורת או 2

   תשכח  ברק   בני=    בישראל עה ישו:  ובהם  וחשבון  תכונה  עניני על  ב " י  כולל', א חלק' = ה פועל



  קידוש' והל  ומזלות תקופות ספרים 
 החודש 

  הארץ  וצורת ,  ל"ומחז,  מ" פפד 
 ועוד , העיבור ספר, אופיבך= 

  ובו, שני  חלק' = ה פועל
 ספרים  שבעה

,  עולם יסוד,  תכונה על
,  קודש נאוה, ש" הרא  תלמיד

  החודש  קדוש' הל על
 ם " להרמב 

,  ם " להרמב  העיבור ומאמר
  ותכונת,  העיבור ולוחות

 אמשטרדם =  השמים

   כט תש ברק   בני

  שניאורסון בער דוב   רבי מוסר  מאמרי שני=   חסידות עורים  פוקח
 מליובאוויטש 

   תשטו  יורק  ניו

-תשכב ירושלים  לאמפרונטי   יצחק' ר כללים  ה  - א כרכים=   יצחק  פחד
 תשל 

  חלק לנו  אין מסתם 4
  כל, מחדש ערוך',  ה

 :כרך

  פירוש  עם, פסח של הגדה המדבר  פי
 רחב 

  מהדורה}, גיג דוד   ר" ב  יוסף' ר
 {יקוב'ג שלום' ר י"ע, חדשה

  8 תשסט יורק  ניו , מונסי

  פירוש  עם, פסח של הגדה המגיד  פינחס
 רחב 

   תשלח  רבה 'ג חורי  ה'חזקי חיים נסים' ר

  הלוי דוב יוסף' ר דרשות  ארבע=   דרוש דרשות  פיר
 סאלאווייטשיק 

   תשכז  יורק  ניו

  י" כת  י"עפ, התורה על הטורים  בעל פירוש
  ומראה, ראשונים ודפוסים 
 וביאורים   מקומות

  בני-אביב תל רייניץ . ק יעקב'  ר  י" ע
 ברק

   תשלא 

  י" כת  י"עפ, התורה על 'א כרך=   הטורים בעל פירוש
  ומראה, ראשונים ודפוסים 
 וביאורים   מקומות

'  וקונ,  רייניץ. ק יעקב'  ר  י" ע
  דברי לבאר  ר" אד  עטרות
  הו'אלי' ר מאת הטורים הבעל

 ם תאומי  רבינוביץ  דוד

   תשלד  ברק   בני

  בדרך, ומועד ברכות =  ס" ש האגדות  פירוש
 והערות   מבוא  עם,  קבלה

  מראשוני, עזריאל  לרבי
  י " כת   פ" ע , }בגירונה המקובלים

 {תשבי' ישעי  י" ע

   תשמג  ירושלים 

.  ע תלמידו בידי, אפשטיין. נ.י והערות   מבוא עם טהרות   לסדר  הגאונים פירוש
 מלמד . צ

   -תשמ ירושלים 

=   אשר רבינו  בן יעקב  רבינו התורה  על הארוך  הטור  פירוש
 ש " הרא

   תשכא  ירושלים 

  בספרות המקרא פירוש
 והתשובות  השאלות

-ה המאה  עד ח-ה מהמאה}
 {טז

   1978 ירושלים  שטיינזלץ  עדין' ר

  במדבר ספר=   התורה על 'ג חלק=   הרוקח פירוש
 ודברים 

  יהודה ר"ב  אלעזר רבינו
  ייםח' ר  הערות ועם, מגרמיזא
  י" ע  י"כת פ " ע  ל" ויו ,  קנייבסקי

 קלוגמן  יואל' ר

   תשמא ברק   בני

,  השנה ראש מסכת על ם" הרמב  פירוש
  למסכתות  ם" הרמב  וחידושי 

 ותמורה   יומא

  מימון ר"ב משה  רבינו
  חידושים עם(, ם" רמב)

'  ארי יקותיאל'  ר מאת  ומקורות
:  והמהדיר ל " המו ,   קאמלהאר

 קמלהר  משה

   תשטו  ירושלים 

  של צילום דפוס, התורה על כרכים   שני=   ן" רמב ה  פירוש
 -רל  רומא:  ראשון  דפוס

  משאר וצילומים 4 ?תשל ירושלים  הברמן . מ.  מא מבוא עם
  המהדורות

 ,הקדומים

  עם,  גאון חפני ר" ב  שמואל רב התורה  על התורה  פירוש
  והערות ומבוא   י/ הערבית מקור

 גרינבאום  אהרן י" ע

   תשלט  ירושלים 

,  מאיר ר"ב שמואל  רבינו התורה  על ם " שב לר  התורה פירוש
'  ר י"ע ומבוא  מ" ומ  והערות 
 ברומברג  יצחק אברהם

{  אביב תל}
 ירושלים 

  מהדורת או}  תשכה 
 ,{תשכט ירושלים

'  ב=   והברכות  התפלות פירוש
 חלקים 

  של רבו, יקר ר"ב  יהודה  רבינו ותפלות  הלכה 
  עם י" כת  פ"ע ל " ויו ,  ן"הרמב
 ירושלמי   שמואל' ר  י" ע  הערות

 :כרך   כל  תשלט  ירושלים 

'  ב=   והברכות  התפלות פירוש
 כרכים 

  של רבו, יקר ר"ב  יהודה  רבינו ותפלות  הלכה 
  עם י" כת  פ"ע ל " ויו ,  ן"הרמב
 ירושלמי   שמואל' ר  י" ע  הערות

-תשכח ירושלים 
 תשכט 

 :יחד  שניהם 

   תשכא  ירושלים  אנגלרד  משה  ר" ב  בנימין' ר תהלים   ועל  התורה על ימיני   פירוש

=    תורה  חומשי לחמשה  ושפיר
 כרכים ' ג

  8 תשלח  ירושלים  שור  בכור יוסף  רבינו התורה  על

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו תהלים  ספר על תהלים לספר   פירוש
  פ"ע לאור  הוציאו, המאירי

   תשכ  ירושלים 



 הכהן  חיים ר"ב יוסף  י" כת 

   ,אשכנזי  שלום בן  יוסף'  לר רבה  לבראשית  קבלי פירוש בראשית  לפרשת  פירוש
  מבוא עם י"כת   פ" ע  ל"ויו

 חלמיש . מ' פרופ  י"ע והערות 

   תשמה  ירושלים 

  יוצא,  אליעזר ר " ב  טוביה  רבינו קהלת  מגלת  על טוב  לקח  פירוש
  י"כ  פ" ע  ראשונה  פעם לאור

  הערות  מבוא עם  מינכען
  אליהו  גרשון ' ר  ידי על  ותקונים

 פיינבערג   יהודה  ר" ב

  ברלין  דפוס צילום}  תשכז  ירושלים 
 ,{תרסד

  מימון ר"ב משה  רבינו {ך" נ} אסתר  מגילת פירוש
  ר" ד : י" ע  מתורגם(, ם" רמב)

 ריבלין   יואל  יוסף

   תשיב  ירושלים 

  יהודה  לרבנו   יבמות'  מס פירוש
 (ן" ריב ) נתן  ר" ב

  פירושי  הסדרה מתוך
  של מדרשו  מבית התלמוד 

 י " רש

  ליקה'אנג שבספרית י" כת  י"עפ
  והערות  מבוא בצירוף  ברומא

 ר קופפ  אפרים י" ע

   תשלז  ירושלים 

,   קידושין מסכת על=  ס" ש קידושין ' מס פירוש
  מאיר רבנו:  משוער מחבר

 מרמרו  שמואל  ר" ב

'  האקד  של י"כת   י" עפ  ל " יו 
  והערות   מבוא בצירוף במדריד

 קופפר  אפרים י" ע

 כרוכים   לא גליונות  תשלז  ירושלים 

=    וכתובים נביאים  פירוש
 כרכים  שלשה

  הזקן מאלי  ר" ב  ישעיהו  לרבינו ך " נ  על
 מטראני 

 :כרך   כל  תשלח  ירושלים 

  שני=   וכתובים נביאים  פירוש
 כרכים 

  הזקן מאלי  ר" ב  ישעיהו  לרבינו ך " נ  על
 מטראני 

-תשיט ירושלים 
 תשכה 

 :יחד  שניהם 

  ברזילי בר  יהודה  רבי ישראל   ומחשבת  קבלה יצירה   ספר פירוש
  והערות  מבוא עם, הברצלוני

  חיים זלמן שלמה' ר  י" ע
  דוד '  לר  והערות , הלברשטאם

 קופמן 

  ברלין  דפוס צילום}  תשלא  ירושלים 
  הוספות עם{,  תרמה

 ,יד   על קובץ : מ

  סיפורי עם התורה על פירוש
 חיים  יעקב באר=   חסידים

   ?-תשל ירושלים  רוטר  חיים  יעקב' ר בראשית  ספר=   התורה על

  נדרים  מסכתות על פירוש
 יבמות ,  ונזיר

  ההר מן אברהם רבינו ס" ש
  י"ע י"מכת  ל" ויו ,  ליירדמונפש

 בלוי  הכהן יהודה משה' ר

 :כרך   כל  תשכב  יורק  ניו

  מבוא, אליהו ר"ב מיוחס רבינו התורה  על דברים  ספר על פירוש
  זכרון : ובירורים  ציונים, והערות 
 ץ " כ  מיכל  יחיאל'  מר, שמואל

   תשכח  ירושלים 

  מאיר ר"ב שמואל  רבינו  השירים  ושיר  קהלת על פירוש
  טוביה ' ר  פתרוני םע(, ם" רשב)
  י"ע טוב  לקח  בעל אליעזר ר" ב
 יעללינעק  אהרן ר " ד

   תשכו  ירושלים 

  הארוך  שלום בן  יוסף'  לר קבלה  רבה  לבראשית  קבלי פירוש
 חלמיש  משה : ההדיר,  אשכנזי

   ?-תשמ ירושלים 

'  ר  י"ע והערות  מבוא עם ל"ויו י "כת פ"ע,  יומא  מסכת על אליקים ' ר  פירוש
 גנחובסקי  דב

   תשכד  ים ירושל 

  ף " והרי  המשנה על=  ס" ש מלוניל  הכהן יהונתן' ר  פירוש
,  קטן ומועד  מגילה מסכתות

  הראשונה בפעם לאור  יוצא
  תולדות על מבוא עם י"מכ

 והערות   המחבר

  הכהן דוד ר"ב  יהונתן  רבינו
  קלמן  שמואל' ר י " ע , מלוניל

 מירסקי 

   תשטז ירושלים 

  לספר   קרא יוסף  רבי  פירוש
 איוב 

'  ר  י"ע  ל" ויו ,  קרא יוסף  רבי ודפוסים   י" כת  י"עפ
 ארנד  משה

   תשמט  ירושלים 

  מאיר ר"ב שמואל  רבי  פירוש
 {ם" רשב}

  מתוך, קהלת מגילת על
 י " כת 

.  ש י"ע והערות  מבוא עם ל"ויו
 סולטרס . ב.ור יפת

   תשמה  ירושלים 

  בן אברהם רבינו  פירוש
 ם " הרמב

  בראשית ספר=   התורה על
  עם הערבי המקור, ושמות

 והערות   ומבוא, עברי גוםתר

  דוד סלימאן ' ר  י" ע  לאור  יוצא
  יהודה  אפרים' ר י " ע ,  }ששון

 {ויזנברג

-תשיח לונדון 
1959 

 ,טוב  במצב 4

  מן דמונפשלייר אברהם רבינו יבמות   מסכת=   ס" הש על ההר  מן אברהם רבינו  פירוש
  יהודה  משה' ר י " ע  ל"ויו,  ההר
 בלוי  הכהן 

 :כרך   כל  תשכב  יורק  ניו

  ד"ע, אבות מסכת על בחיי   רבינו  פירוש
 הפרדס 

  שם רבינו ופירוש,  בחיי  רבינו
 טוב   שם ר" ב  טוב

תשכב ] ירושלים 
=?] 

  

  יוצא,   אליהו ר"ב מיוחס רבינו איוב  ספר על אליהו  ר"ב מיוחס  רבינו  פירוש
  פ"ע  והערות מבוא עם לאור

  ניו-ירושלים
 יורק

   תשל 



  חיים' ר י " ע , בעולם יחידי   י" כת 
 שעוועל  דוב

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו התורה  על מאירי  מנחם  רבינו  פירוש
  פירושי  לזה ונלוה ,  המאירי

  ל"ז גבירול בן שלמה רבינו
  ליקט, ל " ז  הגירונדי יונה  ורבינו

  ר"ב איסר  יוסף  חיים' ר ל"והו 
  גד לבית  ל"ז הלוי אריה יצחק
 קובנא  יליד

   תשיז  לונדון 

=    גאון סעדיה  רבינו  פירוש
 שני  חלק

'  ר  י"ע ל"הו , גאון סעדיה רב ועוד   התורה על
,   גד הלוי   איסר יוסף   חיים

  תיקונים, הערות , והקדמה
  חיים' ר  י"ע מקומות ומראי
 עהרענרייך  יהודא

  4 תשכ  לונדון 

  יוצא,   השנה ראש למסכת ם " רמב  פירוש
  פאריז  יד  כתב פי על  לאור

  ובאורים  הארות  בתוספת
  אור בשם, וראשונים  בגמרא
 לישרים 

'  והפי,   מימון  בן  משה  רבינו
'  אלי פנחם ר " ב ' שמרי' ר מאת

 שולמאן 

  יעקב ' ר:  בהסכמות  תשיח  יורק  ניו
  רודערמאן הלוי  יצחק

 ,פיינשטיין  משה' ור

  - שמות  חומש=   התורה על י "רש  פירוש
  כתב פי על, במדבר - ויקרא 

 קדום  יד

  י"ע  ל" ויו ,  יצחקי  שלמה רבינו
{  מנפרד} רפאל  מנשה' ר

 ליהמן 

   מאתש יורק  ניו

'  ר  י"ע והערות  מבוא עם {ס" ש, }ספרדי  י"כת   פ" ע קטן  מועד  למסכת י"רש  פירוש
 קופפר  אפרים 

   תשכא  ירושלים 

   תשלח  תקוה   פתח ליכטנשטיין  הו'אלי' ר  י" ע תענית   מסכת על השלם  ן " הרמב   תלמיד  פירוש

  אברהם ר" ב  יצחק  רבינו תענית   מסכת על ל "ז ן " הרמב   תלמיד  פירוש
  עם י"כת   פ" ע  ל"יו, מנארבונה

  יעקב' ר ידי  על והערות   מ" מ
 הופמאן  הלוי יהודה

-יורק ניו
 פילאדלפיא 

   תשיא 

  הפירוש=   ביצה מסכת על ל "ז ן " הרמב   תלמיד  פירוש
  על אלא התלמוד על  אינו

 ף " הרי הלכות 

  אברהם ר" ב  יצחק  רבינו
  עם י"כת   פ" ע  ל"יו, מנארבונה

  ר"ד' ר ידי  על והערות   מ" מ
 אן הופמ הלוי יהודה יעקב

   תשטז ירושלים 

'  ו  - להמאירי המשנה  פירושי
 כרכים 

  שלמה ר" ב  מנחם רבינו משניות  על
'  ר  י" ע  י"כת פ " ע  ל"ויו,  המאירי

 זהב -משי מנדל מנחם

-תשלא ירושלים 
 תשלה 

 :יחד  הכל 

  ם" מהר , הערוך  פירושי
 ואגודה   ש" רא,  מרוטנבורג

  וקובץ, יד   מכתבי חלקם פרה  מסכת על
  זכרון בהוצאת,  אחרונים

 ירוחם

   תשנח  ברק   בני

  עם ל " ויו , החסיד  יהודה  רבי י "כת   פ" ע , התורה על התורה  פירושי
  יצחק'  ר י"ע והערות   מבוא

 לנגה   שמשון

  הקדשת עם  תשלה  ירושלים 
 ,המחבר

  חבר תלמיד,  פלטיאל חיים' ר התורה  על התורה  פירושי
  ל"יו,  מרוטנבורג ם" מהר  של
  שמשון  יצחק'  ר י " ע  הערות עם

 לנגה 

   תשמא לים ירוש

-א -< ג " רלב> התורה פירושי
 ד ,  ג, ב:  כרך רק  וכעת, ה

(,  ג" רלב )  גרשום בן לוי  רבינו התורה  על
  יעקב' ר י"ע, י" וכת  ר " דפו  י"עפ
 לוי  ליב 

-תשנב ירושלים 
 תשס

 :יחד  הכל 

=    נחמן ר"ב משה  רבינו התורה  על כרכים ' ב=  התורה פירושי
  יד  כתבי  י" עפ ,  ן"הרמב

  ומראי  ערותה, ישנים ודפוסים 
 שעוועל . ד. ח' ר:  מקומות

-תשיט ירושלים 
 תשכ 

  

  שארית - איברא לב  פירושי
 ישראל 

  תורה ' וחי,  הלכה ברור
  ובו, הזמן בשאלות  ומאמרים

  הארבעים יובל לוח גם
 תורה   דעזרת

   תשיז  יורק  ניו הענקין ' אלי יוסף' ר

,  וסוכה פסחים מסכת פירושי
 י "רש של  מדרשו מבית 

  י"ע ל"ויו , נתן ר"ב  יהודה  רבינו וסוכה  פסחים מסכת על
 קופפר  אפרים ר " ד

   ד " תשמ ירושלים 

{  ק" רד} קמחי דוד רבי פירושי
 התורה  על

...  בשלימותו בראשית  ספר
,  שמות על פירושיו   ולקט
 דברים ,  במדבר, ויקרא 

,  מבוא עם, קמחי דוד  רבי
:  מאת מקומות ומראי  הערות

 קמלהר  משה הרב

  דף  כמה חסר  תשל  ירושלים 
 ,באמצע



  ונערך ל"ויו, שור  בכור  יוסף' ר התורה  על שור  בכור  יוסף  רבי פירושי
 נבו  יהושפט'  ר  י" ע

   תשנד  ירושלים 

  לנביאים קרא יוסף  רבי פירושי
 ראשונים 

'  פרופ י"ע  ל" ויו ,  קרא יוסף  רבי קירכהיים  י" כת  י"עפ
 עפנשטיין  שמעון

   תשלג  ירושלים 

  כשר שלמה משה' ר:  עורכים אבות  מסכת על פריצול  אברהם רבינו פירושי
 בלכרוביץ   יהושע  יעקב'  ור

   תשכד  ירושלים 

  הכהן  אליעזר ר"ב יהודה ' ר ס " הש על אלמנדרי  יהודה  רבינו פירושי
  וסוריא חלב  מחכמי אלמנדרי 
 הששי  האלף  בתחילת 

   תשמו  ירושלים 

  הכהן  יהונתן  רבינו פירושי
 מלוניל 

,  מסכתות  א" כ=    ס" הש על
  בית  ועם, יהונתן  חצי ועם

 ותולדות   מבוא יהונתן

  ועם,  מלוניל הכהן  יהונתן  רבינו
  עזרא יחזקאל' ר הערות
 מבגדד  רחמים

  4 תשמה  ירושלים 

  ופירוש, אבות מסכת על מגירונדי  יונה  רבינו פירושי
 ששי  פרק  על קדמון 

  אברהם ר " ב  יונה  רבינו
  עם י"מכת ל " ויו , גירונדי
  שלמה משה' ר  י" ע  הערות

 בלכרוביץ  הושעי  יעקב'  ור כשר

   תשכו  ירושלים 

  ופירוש, אבות מסכת על מגירונדי  יונה  רבינו פירושי
 ששי  פרק  על קדמון 

  אברהם ר " ב  יונה  רבינו
  עם י"מכת ל " ויו , גירונדי
  שלמה משה' ר  י" ע  הערות

 בלכרוביץ  יהושע יעקב'  ור כשר

   תשכט  ירושלים 

  שלמה  ר"ב יצחק  רבינו פירושי
 מטולידו 

  ירושלים: או}  תשכה  ירושלים  מטולידו  שלמה ר" ב  יצחק 'ר אבות  מסכת על
 ,{תשמג

  מבוא והוסיף   תירגם, ליקט התורה  על גאון  סעדיה רבינו פירושי
  דוד ר"ב יוסף '  ר: והערות 
 קאפח

   תשכג  ירושלים 

  מלונדריש  אליהו רבנו פירושי
 ופסקיו 

,  זרעים' מס פסקים=   ס" ש
,  זרעים, ברכות' למס  פירוש
 ועוד , פסח  ליל  לסדר

,   מלונדריש מנחם הו' אלי רבינו
  יהודה  מרדכי' ר: והערות   מבוא

  המחבר תולדות   עם, ש" זק ליב 
 רות   בצלאל' פרופ מאת

   תשטז ירושלים 

  פ"ע  ל" ויו ,  יצחקי  שלמה רבינו התורה  על י " רש  פירושי
  והוצאת י"וכת  ראשון  דפוס

  י"ע  והערות מבוא עם ברלינר
 שעוועל  דוב חיים' ר

   תשמב  ירושלים 

  נפתלי ר"ב מנדל  מנחם' ר תמורה   מסכת על  וחידושים  פירושים
'  ר י"ע ל " יו ,  קארגוי הירש

 סופר  אברהם

   תשלג  ירושלים 

  הכהן שמחה מאיר' ר גיטין  מסכת על בתלמוד  ומחקרים פירושים
 פלדבלום 

   תשכט  יורק  ניו

  של תלמידו, מפאריטש הלל' ר השירים  שיר על=   חסידות הרמון  פלח
 מליובאוויטש  צדק הצמח

   תשכז  יורק  ניו

  ספר =  התורה על=   חסידות כרכים '  ב=   הרמון פלח
 שמות -בראשית

  של תלמידו, מפאריטש הלל' ר
 מליובאוויטש  צדק הצמח

   תשיז  יורק  ניו

'  ר בעריכת , גירשט ליב   יודא' ר ומחקר   הגות פרקי  יהודה   בית פליטת 
 זריצקי  דוד

.  י  ש" ע  מוסד הוצאת  תשלא  ירושלים 
  מרכז י " שע  גירשט. ל

 ע " בי

  על קדמונים פשטנים פירושי סופרים פליטת 
  עם שונים תורה פסוקי 
  כתבי  מתוך ויתר   חסר מדרש

 שונים יד

  מאינץ}  ישראל  ברלינר  אברהם' ר ר"ד  י" ע
 {תרלב

1 ?-תשל
2 

  עם{, צילום דפוס}
 ,רכה  כריכה

  ר"אדמו ק" כ  מזכירות ) קובץ תורני  עת-כתב התלמידים  פלפול
 (א" שליט 

-תשכט יורק  ניו
 תשנב 

  כל,  גליונות  כמה רק 
 :גליון

  בסוגיות ביאורים=  עת-כתב ז - א גליון =   התלמידים פלפול
  ובתורה ם" וברמב  ס" הש

 החסידות 

  תומכי  ישיבת  תלמידי  י" ע
/    ליובאוויטש חסידי , תמימים

 מונטריאל , ד" חב

-תשלג מונטריאול 
 תשלז 

 :גליון כל{, הכל לא} 

  להבנג התלמידים פלפול
 טו -א=  ובחסידות

,  ושינגטון קובץ  תורני  עת-כתב
 סיאטעל 

-תשלו
 ד " תשמ

 :גליון כל 

  ילקוט, } התלמידים פלפול
 {קבצים

  מאיר יחיאל'  הב: עורך תורני  עת-כתב
  מנדל ומנחם  שולעוויטש

 לולקא 

( תרעג  ווארשא)
 אשדוד 

  שערי: יחד  כרוך 4 תשנו 
,  משה זכרון, חכמה
,  תורה  כתר, הלבנון
  קול, ציון שערי
  בשורות, תורה
 :יחד הכל,  טובות



  הכהן יצחק  אברהם' ר ס " בש  סוגיות על אברהם  פני
 האללאנדער 

  2 תשכד  יורק  ניו

=    ל"ז בנו  לזכר  יזכור  ספר אריה  פני
 תורני  מאסף

 המחבר  הקדשת עם  תשל  ירושלים  זסלנסקי  יצחק אהרן' ר

   תשיט  ושלים יר  אזולאי  דוד יוסף חיים' ר ההפטרות   ועל  התורה על דוד  פני

  בראשית  סדר על דרוש משה  פני
  מדרשים בו  ומבוארים

  על מיוסדים תמוהים
  פי  ועל הראשונים המפרשים

  ועל  ודינים  התלמוד שיטות
  חכמי ודברי   הזוהר דברי  פי

 אמת 

  נכד יפה  יששכר  ר" ב  משה' ר
 הלבושים  בעל

  לובלין  דפוס צילום}  ?-תשמ ד "חמו
  שלמה בדפוס, תמא
,  {יפה  קלמנקש זלמן
  אהל: יחד  כרוך
,  יוסף  פרת, משה

  הכל, דיעקב  ה'שופרי
 :יחד

  סדר ירושלמי  תלמוד על משה  פני
 זרעים 

  4 תשנד  ירושלים  חביב -אבן משה' ר

  חדושי קובץ=  עת-כתב 'א גליון =   משה פני
 ישיבות  לבני  תורה

'  ר  ש" ע,  משה פני  ישיבת  י" ע
 בלוי  משה

   תשיג  ירושלים 

   תשמג  ירושלים  {זלמן איסר' ר בן } מלצר פייבל  ם תהלי ספר על תהלים ספר  פני

  בבא מסכת על=  ס" ש שלמה  פני
 בתרא 

  4 תשטו  ירושלים  גאנצפריד   שלמה' ר

=    מאירות פנים  ישיבת  קובץ תורני  עת-כתב מאירות  פנים
 גשטטנר  נתן' ר  י" ע

-תשלב ברק   בני
 תשסח

 :גליון כל 

  הספר על ופלפולים  הערות מסבירות  פנים
,  התורה על יפות פנים

 תורה  ומכתבי 

  גאטעסמאן  אברהם' ר
 ממונקאטש 

  2 תשכו  יורק  ניו

'  ג=   לתורה   מסבירות פנים
 כרכים 

 :יחד  הכל  תשמא גלים  ניר  פירר  ציון-בן' ר התורה  על

  אור -ניצוצי; אבות  לפרקי אבות  פניני
  של מתורתן מחשבה-וברקי
 והחסידות  המוסר גדולי 

1 תשלא  אביב  תל {דיאמנט} יהלומי  שלמה' ר
2 

 

  רק אולי, כרכים'  ב - קדם פניני
 אחד  כרך

   תשנה  ירושלים  שטרן  מיכל יחיאל' ר התורה  על

,  כרכים'  ד=   יקרים פנינים
 ד -ג, א כרך  רק וכעת

,  והיהדות התורה  ערכי  על
 ב-א סדר  על

  איסר יוסף חיים ' ר י"ע  מלוקט
 גד 

 :כרך   כל  תשכו  ירושלים 

  שבת ברכות' מס על=  ס" ש לדף   פנס
 ועירובין 

  - יורק ניו אלבוים  מאיר ר " ב  יחיאל' ר
 ירושלים 

  4 תשנ 

  קהילת של הכשרים פנקס
 פוזנא 

  הכשרים קהילת תקנות
  - שפא בשנים =   בפוזנא
 תקצה 

  הגהות עם יד כתב  י" עפ  ל " יו 
 אברון  דב  מאת והערות 

,  דף 450-מ למעלה  תשכז  ירושלים 
  מפתח  ובסופו

 ,ב" הא  י" עפ  הענינים

  ישראל ארץ  אגדת והיא כהנא דרב   פסיקתא
 כהנא   לרב מיוחסת

  חברת י"ע י"כת   פ" ע  ל"ויו
  הערות עם נרדמים  מקיצי

'  ר  י"ע גדול ומבוא  ותיקונים
 בובר  שלמה

   תשכג  ירושלים 

'  ב=   כהנא דרב   פסיקתא
 כרכים 

  ועוד  אוקספורד י"כת   פ" ע  ל"ויו כהנא  לרב  מיוחסת=   מדרש
  עם הגניזה  וקטעי, י" כת 

  דב'  ר י"ע ומבוא   הערות
 מנדלבוים 

  4 תשכב  יורק  ניו

'  ד כרך   רק, ט-א - דין  פסקי
 בינתיים 

  ממונות  דיני=   ומנהג הלכה 
 יהדות  ובירורי 

   סה -תשנג ירושלים  ירושלים   רבנות=   דין בית 

  הדין  בתי של דין  פסקי
  עשרה=  בישראל  הרבנים

 כרכים 

  אלישיב  מהרבנים פסקים עת -כתב, הלכה 
  בעריכת, ועוד  ולדנברג  זולטי

 גלזנר  יצחק  ר" וד   כץ  דב' ר

-תשיד ירושלים 
 תשלג 

 :כרך  כל  

  נלווה,  טאיטאצאק יוסף  רבי ת "שו ט "מהרי הגאון  פסקי
  שמואל מר פסקי  ספר אליהם

  עם, טאיטאצאק שמואל לרבי
  מאיר   ר" ד  י"ע והערות   מבוא

 הו 'בני

   תשמז ירושלים 

  אור חיים' ר של הלכה פסקי
 זרוע 

   תשלג  ירושלים  לנגה   שמשון יצחק'  ר י"ע ל " יו  ומנהג  הלכה 

,  אישות  הלכות=   הלכה  'ג  חלק, דוד  יד=    הלכות פסקי
 רחב  ביאור

  מתוך, עבה חיבור 2 תשלא  ירושלים  מקארלין  פרידמן  דוד' ר
 ,י" כת 

  4 תשנו  ירושלים  טראני  די ישעיה  רבינו שבועות  מסכת על ד " הרי  פסקי

  4 תשלא  ירושלים  טראני  די ישעיה  רבינו ס " הש על ראש  ביצה - ד" הרי  פסקי



  חגיגה מגילה תענית השנה
 קטנות  הלכות  קטן עדמו

  ל" ויו ,  הזקן דטראני ' ישעי  רבינו בבלי  תלמוד,  ומנהג הלכה  שבת  ברכות - ד" הרי  פסקי
  יוסף  אברהם' ר  י"ע י"כת   פ" ע

 ליס  א" ור   ורטהיימר

  4 תשכד  ירושלים 

  עירובין   מסכת על' = ב  כרך ז " הריא  פסקי  - ד" הרי  פסקי
 וסוכה   יומא  חיםפס

  - הזקן דטראני ישעיה  רבינו
  ל " ויו ,  האחרון' ישעי  רבינו
  י" ע  והארות הערות  עם  י" מכת 

  ד" ור   ליס  א" ר , ורטהיימר י"רא
 קרויזר 

  4 תשכו  ירושלים 

,  ח" או  על=   ומנהג הלכה  סופר  חתם  פסקי
 הסגולות   קונטרס

  אלימלך צבי ' ר  - סופר משה' ר
 אולמן  זלמן שלמה ר" ב

   תשס ברק   בני

  בשאלות =   והלכה ת"שו עזיאל  פסקי
 הזמן 

   תשלז  ירושלים  עזיאל  חי  ציון-בן' ר

=    ערכים פ" ע  מסודרים מגדים  פרי  פסקי
 הרב   ערוך לשלחן  הערות

   תשמה  יורק  ניו לאוואט  דוד  אברהם' ר

  טראני  מאלי ר" ב  ישעיה  רבינו נדרים  מסכת על ד " רי  פסקי
 ראשונים  גנזי מכון י"ע  ל" ויו , 

   תשכה  ק יור ניו

  מראשונים ת" שו  פסקי  אוסף תשובה   פסקי
...  המציאות יקרי ואחרונים 

 וחידושים   הערות עם

  אברהם ' ר:  והעיר אסף
 פיעטרקאווסקי 

1 תשכז  ירושלים 
2 

  דפוס צילום}
{,  תרצג-פיעטרקוב

 ,יורק ניו מהדורת או

  - א כרכים=    וכתבים פסקים
 ז  - ו  וכרכים, ב

  ועל,  חיים אורח בדיני ת"שו
 העזר  אבן ידינ 

-תשמט ירושלים  הרצוג  הלוי   אייזיק יצחק' ר
 תשנו 

 :כרך   כל 

  מדריך=   ומנהג הלכה  שכיר  פעולת 
 ומעביד   עובד להלכות

   תשמט  ירושלים  שווארץ  יואל' ר

  שדרשו ל " חז  מאמרי קובץ התפלה  ס" פרד 
  ומראשונים התפלה סדר  על

'  ר  חמיו על והספד, ואחרונים 
 קליין  דוד

  גדולי  הסכמת  תשלא  ברק   בני זהב  משי אברהם' ר
 ,ישראל

   תשכה  ירושלים  סגל  גדליה ' ר פסח  של הגדה   על פירושים ההגדה  פרדס

-תשלד יפו   אביב תל פרייברג  משה  יעקב' ר ושמות  בראשית  על=   ך" תנ  ב -א - ם" הרי  פרדס
 תשלה 

 :יחד  שניהם 

,  תמימים  תומכי ישיבת  י"ע ל " יו  מאסף =  קובץ=  עת-כתב 'א גליון=  התמים פרדס
 שניאורסון  שמעון  ברוך' ר י"וע

   תשיד  לוד 

-אבן יצחק ר"ב טוב  שם' ר ל " חז  אגדות על פירושים רמונים   פרדס
 שפרוט 

  דפוס צילום}  תשכח  ירושלים 
{,  ד" שי  סביוניטה
  צילום במהדורת 
 ,מצומצמת

  אחד הוא=   עזריאל רבינו נזיר   מסכת על=  ס" ש עזריאל  רבנו  ונמוקי  פרושי
  עם, ל"ז אשוניםהר מרבותינו 

  באורים, והארות  הערות
  ר " ב  ניסן' ר  מאת, ומקורים

 ש " זק ליב   יהודה  מרדכי

   תשכ  ירושלים 

  חלקי ארבעה על=  ת"שו שושנה  פרח
  וחידושים ערוך שלחן

 התלמודים  בשני וביאורים

  2 תשלא  יורק  ניו בלומנפלד  מאיר' ר

  ודרוש  ואגדה הלכה שיעורי כרכים שני=   אהרן פרחי 
'  ר בישיבת שאמר בהם= 

 ועוד   אלחנן יצחק

 ,המחבר  תמונת  עם  תשיד  יורק  ניו בוראק  דוד אהרן' ר

,  ס" הש  על=  תורני  עת-כתב יט -א - התמימים פרחי 
 מציעא  בבא מסכת ובעיקר

{,  גליונות כמה רק}  נח -תשלג מוריסטאון  
 :גליון כל

  - חלקים שני=  כהונה  פרחי 
 שלישי  חלק - מים מעט

'  ר - הכהן חויתה חי רחמים' ר ת " שו  וקצת, ס" הש על
 מאמו  מימס

-תשכא רבה 'ג
-תשכג
 תשלא 

,  מצוי  לא, טוב  במצב 4
 :יחד  הכל

   תשכא  יורק  ניו בלום  יעקב  חיים' ר התורה  שעל י " רש  פירוש על י "רש פרחי 

=    והלכה  ומועדים  התורה על שושנה  פרחי 
 אבילות  בעניני

  מהדורת םג  ואולי}  תשיג  ירושלים  אדלר =   נשר  אברהם' ר
 ,{תשיח

  בסדר=   וחידושים סוגיות  ראשון  חלק=  הו 'אלי פרי
 ונזיקין   נשים

  2 תשיז  ירושלים  זלאטניק  הו'אלי' ר

,  ומעשרות שביעית על כהן  אמרי - הארץ פרי
,   פסחים מסכת על: והשני

 שביעית  פירות  קונטרס ובו}

'  ר{, מינצברג זאב ישראל '  לר
  אורי' ר - כהנאוו הכהן  אלעזר

 כהנאוו   רמאי

  2 תשיט  יורק  ניו



,  ע" שו  חלקי' ד  על=  ת"שו כרכים ' ב=   ח " ג=  הארץ פרי
 ם " הרמב   ועל

  4 -תשנ יורק  ניו מזרחי  מאיר ישראל' ר

  הקדשת עם ועותק}  תשכה  חיפה  זייטשיק  אפרים חיים' ר ומחשבה   מוסר ראשון   חלק=  הארץ פרי
 ,{$ 60, המחבר

   תשכא  יורק  ניו זייטשיק  םאפרי חיים' ר ומוסר  מחשבה חיים  פרי

  פי   על, אבות מסכת על חיים  פרי
 חסידות 

  גדליה ר"ב  חיים אברהם' ר
 מזלוטשוב 

   תשכב  ירושלים 

-תשל ברק   בני לזנובסקי   חיים ר" ב  יצחק' ר שונים  ונושאים  תורה  חידושי ג  - ב  חלק=   יצחק פרי
 תשלג 

 :יחד  שניהם 

  2 תשמא יורק  ניו טוירק  אלימלך שמואל' ר ת "ושו הלכה  מלכה  פרי

   ? תשמט ברק   בני סגל  מאיר משה' ר מילה  ברית בענייני משה  פרי

  ס" ש, ם" הרמב  ועל ת"שו חיים  עץ פרי
 התורה  ועל הלכה 

  אמשטרדם} אביגדור  חיים' ר
  ארץ { תקב

 ישראל 

  במהדורה נדפס  תשנ 
  מאה של מצומצמת

 ,עותקים

  על - עירובין מסכת על בעתו  פריו
 זבחים  מסכת

-תשלא ברק   בני קעללער  הלוי ישראל  קביע' ר
-תשלו
 תשמ 

 :כרך   כל 

  הגהות=   לדורות   פרנס
 ומאמרות 

   תשנט  ירושלים  פרינץ  ליפמן   אליעזר' ר לזכרו  מאסף

  של האחרונות  משנותיו זכרונות  פרק
  מגור אמת  האמרי בעל  הרבי 

 ל " זצ

   תשמח ירושלים  גינזבורג  שמאי' ר

  עם  אבות מסכת על פירוש אבות  פרקי 
 מבוא 

  קונסטנטין רנאסייא  דניאל ' ר
 {?=יריא'אלג}

   תשיב 

  מרבנו אבות נחלת  פירוש ועם ם " הרמב  פירוש עם אבות  פרקי 
 אברבנאל  יצחק דון

   תשיג  יורק  ניו

,  אבות מסכת   על פירושים אבות  פרקי 
'  ופ חיים ורוח  א" הגר   פ" ע

 יהושע  מצפה

  יהושע' ור - מוולאזין  חיים' ר
 נא מוויל  לוין הלוי   העשיל

   תשיח  ירושלים 

  שמונה ועם ם" הרמב   פ" ע אבות  פרקי 
 ם " להרמב  פרקים

   תשיט  קיסקא מאונט מימון  בן  משה  רבינו

  ביאור עם =  אבות  מסכת אבות  פרקי 
  מספרים" = חכמים  מדרש" 

 חכמים  ומפי , שונים 

  משה' ר ידי   על ונקבצו  נאספו
 דליטא  מבריסק קליינמאן חיים

  ז" הרי  הסכמת  תשכה  ירושלים 
  י" ורצ   ריסקמב

 ,מיכלזאהן

  על , וסיפורים   פירושים לקט אבות  פרקי 
 אבות  מסכת

  החינוך משרד  י"ע  ל" יו }
  לתרבות מחלקה=   והתרבות

 {תורנית

 ,סטנסיל   תשכו  ירושלים 

  על , וסיפורים   פירושים לקט אבות  פרקי 
 אבות  מסכת

 עמוד  440  תשלה  אביב  תל שטאל  אברהם

  ל ע, וסיפורים   פירושים לקט אבות  פרקי 
 אבות  מסכת

 עמוד  440  1986 [? אביב תל] שטאל  אברהם

  עובדיה   רבינו  פירוש  בצירוף מפורשים  אבות פרקי 
 אבות  מסכת על, מברטנורא

 ,{תשטז מהדורת או}  תשיג  אביב  תל לוי  אליעזר 

  עובדיה   רבינו  פירוש  בצירוף מפורשים  אבות פרקי 
 מברטנורא 

   תשכג  אביב  תל לוי  אליעזר 

  ר" ד  בידי שיםמפור אבות פרקי 
 ווייזר  אשר

   תשמז אביב  תל ווייזר  אשר פירוש  עם אבות  מסכת

  מדרש ביאור עם אבות פרקי 
 חכמים 

   תשכה  ירושלים  קליינמאן  חיים משה' ר אבות  מסכת על פירוש

  זכות פירוש  עם אבות פרקי 
 שושן  ופרחי   אבות

,  אבות מסכת על פירוש
  תהלים  על דרושים ובסוף 

 ועוד 

   תשמה  מרסיי  י חלימ  אברהם' ר

'  ר=  אשכנזי הלוי  אליהו ' ר דקדוק  אליהו  פרקי 
  י"ע מבוא  עם,  בחור אליהו
 אברמסון  שרגא' פרופ

  פיזארו  דפוס צילום}  תשמח ירושלים 
 ,{רפ

  זלמן שלמה ר " ב  אברהם' ר אבות  פרקי על ביאור דאברהם פרקי 
 א " הגר  אחי  מווילנא

   תשטו  אביב  תל

,   הורוויץ י " כת   פי  על,  מדרש אליעזר  דרבי פרקי 
  ומראי  נוסחאות שינויי

 מבוא  ועם והערות   מקומות

,  הורקנוס ר" ב  אליעזר רבי
  שערך כפי מדעית מהדורה

  מאיר חיים' ר לדפוס והכין 
  להוציא  זכה ולא הורוויץ 
 לאור   זו עבודתו 

  מיוחד נייר  על נדפס 4 תשלב  ירושלים 
  בחצי כרוך, צהוב= 

  בת  מהדורה,  עור
  של  עותקים 200
  המקורי י" הכת  םצילו



  דפוס  מהדורת על
 ,ש" ד  שנת ויניציאה

  נביאים  בהוראת הדרכה פרקי 
 ראשונים 

  בבתי למורים  עזר ספר
  היסודיים  הדתיים הספר
 יסודיים -והעל

 יצחק:  בעריכת,  קיל יהודה
 עציון  הלוי רפאל 

 ,{תשל מהדורת או}  תשכה  ירושלים 

  שני=   הבית הנהגת פרקי 
 חלקים 

  הבית והנהגות  והלכות  דינים
 בית  שלום  וענייני

  4 תשמג  ? ירושלים טראוויש  דוב   צבי' ר

   תשנד  ברק   בני משה  ר"ב  צבי' ר והמועדים   השבתות על כרכים '  ב=   השנה פרקי 

,  מאסף, לזכרו  זכרון ספר ומעש  חזון  פרקי 
  תורה  דברי,  חייו תולדות

  ואנשי רבנים של והגות
 מחשבה

:  ערך ,  קליינמן בנימין משה' ר
 זריצקי  דוד' ר

   תשלב  אביב  תל

  על  פירושים=   חסידות ישראל  פרקי 
 אבות  מסכת

  שבתי  ר" ב  ישראל  רבי
 מקוזניץ  הופשטיין

   תשמט  ירושלים 

   לתורת  מבוא פרקי 
 ובי ' הרוגאצ

  תמונתו עם  תשכו  ירושלים  כשר  שלמה משה' ר  בעריכת רוזין  יוסף '  ר=   בסוגיות
 בהתחלה 

   ? תשמו ירושלים  ברויאר  י מרדכ' ר  ראשון   כרך=   מועדות פרקי 

  כמה  של ומקורם מהותם  והלכה  מנהג  פרקי 
  הלוח=   והלכות  מנהגות
  קריאת , ושבת העברי 
  ושל, ותפלה  התורה

 והצומות   המועדים

  זה ספר לנו  יש וכן }  תשטו  ירושלים  מלמד . צ. ע
  ה'שני במהדורה

 ,{והשלמות  מתוקנת

  אבן אברהם רבי   במשנת עיון  פרקי 
 עזרא

   תשמב  ירושלים  ליפשיץ   אברהם ר " ד

  ר" ב  שלמה משה' ר  בעריכת חסידות  החסידות   במחשבת  פרקים
 כשר   מנדל מנחם

   תשלב  ירושלים 

  עקרי לברור  מקורות לקט ישראל   במחשבת  פרקים
  עזר  ספר=  היהדות השקפת

 ולמעיין   ללומד

,  הערות בצרוף  ונערך  לוקט
'  ר:  השיטות ובאורי סכומים

 ישראלי   שאול

  - אביב תל
 חנה -ספרד

  המחבר הקדשת עם  תשטו 
 ,אברמסקי י" לר 

  מנחם ר"ב שלמה  משה' ר חסידות  החסידות  במשנת  פרקים
 כשר  מנדל 

   תשל  ירושלים 

  בתלמוד בפתולוגיה   פרקים
 כליו   ובנושאי

  הידע כנוס=  רפואה
 ההלכה  חכמי של  הפתולוגי

   תשלה  ירושלים  שטיינברג  אברהם ר"ד' ר

  מנחם ר"ב שלמה  משה' ר חסידות  החסידות  בתורת  פרקים
 כשר  מנדל 

   תשכח  ירושלים 

'  ג=   הנביאים  בספרי פרשיות
 כרכים 

-שופטים-יהושע  - ך" תנ 
  ולקחים  עיונים=   שמואל

 ל "חז בעקבות 

 :יחד  הכל  נג -תשנא ירושלים  לוי   יעקב  ר" ב  יצחק' ר

  של ביבליוגרפית רשימה כרכים  שני=   דתא-פרשנ
 התורה  על י"רש מפרשי 

  - תשסו מונסי  - ירושלים קריגר  יהושע  פנחס' ר
 תשעח

  נדפס  שני כרך} 
  מצומצמת  במהדורה

  וחמישים  מאתים של
  כל {,   בלבד עותקים

 :כרך

  הלכות=   ם" הרמב על 'ב חלק=   המלך פרשת 
 אישות 

-בן מנחם  ר" ב  מאיר יצחק' ר
 מנחם

  2 תשטז ירושלים 

  4 -שלת יורק  ניו לעאנאראוויטש  מרדכי ' ר ומועדים   התורה על מרדכי  פרשת 

  מגלות וחמש  התורה על יוסף  פרת
 ס " וש

  הכנסת הסכמת  ?-תשמ ד "חמו מבריסק  יעסל יוסף' ר
:  יחד  כרוך, יחזקאל

  אהל, משה פני
  ה 'שופרי, משה

 :יחד הכל,  דיעקב

  - א כרכים=   מקרא  של פשוטו
 ב

  ספר על הפירושים  מבחר
 הפשט  בדרך בראשית

-תשכג ירושלים  כשר  שמעון : וערך  כינס
 תשכח 

 :יחד  ניהםש 4

 :יחד  שניהם  תשיט  ירושלים  אזולאי  דוד יוסף חיים' ר ס " הש על כרכים  שני=   עינים פתח

  2 תשיז  לונדון  הורביץ  הלוי  חיים  פנחס' ר ד " ויו  ח" או  על =   והלכה ת"שו ראשון   חלק=  זוטא פתחא

,  ופירושים  מדרשים ילקוט תורה  פתרון
  עם י " כת   פ" ע  לאור  יוצא

 ומפתחות  והערות   מבוא

  עם', עמ 415  תשלח  ירושלים  אורבך . א אפרים י" ע
 ,מפורטים  מפתחות

=    עמנו במצוות דרך  מורה ולמד  צא
  בהסברה התורה מצוות על

 עממית 

  בהסכמת{, עמוד' ר}  תשיח  ירושלים  לוי  אליעזר 
  מתל אונטרמן י"רא

  מהדורת או, }אביב
 ,{תשכז



  ת"ושו   הלכתיים  עיונים חדש  כל - יוסף צאן
,  ע" השו  י חלק בארבעת 

  בחדושי  ת" שו =  והשני
 הטכנולוגיא 

,  ותולדותיו  מבוא עם 2 תשנ  לוד  מרוקו  מרבני, נאיים בן יוסף' ר
 ,עמאר משה' ר  י" ע

  גבורי קשת  ספר=   חמד צבי
 כח

  של אתרוגים לאסור ת"שו
  נגד ,  בשביעית ישראלים

  ובו = }   השביעית תורת  ספר
  קניית שעם הציונים  נגד

  מחזקים ישראל  ארץ אתרוגי 
 {אותם

   תשטז יורק  ניו פריעדמאן  הירש  צבי' ר

   תשטו  יורק  ניו פריעדמאן  הירש  צבי' ר {בתורתך כתוב  וכן,  } ת"שו לג  קונטרס=   חמד צבי

,   שפירא מיכל  צבי יהושע' ר ומוסר  ותולדותיו מכתביו  לצדיק  צבי
  יעקב' ר  תלמידו  י"ע נסדרו
 פ " חרל  משה

  צמח"   פרק  בתוספת  תשיד  ירושלים 
  של לתולדותיו "  צדיק

  אברהם ציון  בן' ר  בנו
 ,ועוד

  ביאורים=   וחסידות   קבלה לצדיק  צבי
  ספר על והגהות וחידושים 

 הזוהר  תיקוני

  איזיק יצחק ר"ב  הירש צבי רבי
  ל" ויו ,  מזידיטשוב אייכנשטיין

  זעליג אשר  ה'ישעי'  ר  י" ע
 וביאורים  הוספות  עם מרגליות

'  ע'ו'ר'ז' ר' ו'א שנת}  תשיט  ירושלים 
{,  ג" לפ '  ק'י'ד'צ'ל

  הרבי  בהסכמת
  ותשובה מסטמאר

 ,ועוד, ממנו

  הירש צבי לרבי  זכרון ספר לצדיק  צבי
  תולדותיו=  מזדיטשוב

  ותלמידיו  נפלאות  וסיפורי
 חבוריו  ועל

   תשלב  ישראל  בראווער  הכהן מיכאל' ר

  ואספתי שלקטתי=   מאמרים חן  צביון
,  דורנו  וגדולי  מרבותינו גם

 חסידות 

   תשיג  ירושלים  יינטראב וו  גד נח' ר

  4 תשלה  אביב  תל חוצין  צדקה' ר העזר  אבן על=  ת"שו ומשפט  צדקה

 ,י"מכת השמטות עם  תשכח  ירושלים  מלובלין  הכהן  צדוק' ר חסידות  המלא  הצדיק צדקת

  פרוש  עם, פסח של הגדה אמרים  צוף
 "אמרים צוף" 

 ,{2689: יערי}  תשיח  ירושלים  קליינמאן  חיים משה' ר

  2 תשטו  ירושלים  הורוויץ  הלוי יעקב  אברהם' ר ת "שו יעקב   רצו

=   ס" ש  על  והגהות,  ת"שו שני  חלק=   יעקב  צור
 ועוד   קדשים סדר

  4 תשכא  ירושלים  הורוויץ  הלוי יעקב  אברהם' ר

  העתיד  המקדש בית צורת המקדש בית צורת
  קונטרס עם,  המזבח ומידות
 וצורתו   המזבח מדות

  בעבר נדפס}  תשטז לונדון  הלר   ליפמן טוב יום' ר
  שסב-בפראג

 ,{תעד-ובפרנקפורט

  מנהגים דינים  ליקוטי  הלבנה  צורת
 הלבנה  קידוש בענין וסגולות

   תשלו  רבה 'ג מימון  אברהם' ר

  הנודע  של לתולדותיו המצויינת  ציון
 לנדא  יחזקאל ' ר  ביהודה

-תשנג פראג  ווייס  מנחם יוסף'  ר  י" ע
1993 

  תמונות עם 
  יום  לרגל,  ותצלומים
  200:  ה ההילולא
 ,לפטירתו 

  מהספר' ב חלק כולל, ת"שו למנחם  ציון
  ותולדותיו", משיב מנחם" 

  להתנהג איך ותקנות,  ועוד
  עת-וכתב,  הנשרפים באפר

 המפלפל 

,  קירשנבוים מנדיל מנחם' ר
  יהודה ' ר  י"ע ומסודרים  ערוכים

 רובינשטיין 

   תשכה  יורק  ניו

  ע" בשו  והיתר  איסור' הל על לנפש  ציון
 דעה  יורה

  מענדל מנחם שמחה' ר
 מהרובישוב  רוטנברג 

  מתוך =   ראשון  דפוס  תשלב  ברק   בני
 ,ידו  כתב

  4 תשיא  יורק  ניו לנדא   הלוי  יחזקאל' ר פסחים   מסכת על=  ס" ש ח " צל=   חיה לנפש ציון

  4 תשכד  ירושלים  לייטר   נטע  נתן' ר ת "שו ח " צל =   ה'חי לנפש ציון

  שבתומח  בהשקפה כתביו  דרך   ציוני
 ישראל 

  בידי ערוך, ברייער יצחק' ר
 לנדוי  יעקב

  תמונתו עם  תשטו  אביב  תל
 ,הספר בהתחלת

  באורים , והשואות   ציונים ס " ש  ציוני
 ותלמוד  ך"לתנ  וחדושים

  י"אדמור בהסכמת  תשיד  אביב  תל סגל  הלוי שבתי' ר
 ,סאדיגורא

  2 ה תשל יורק  ניו זילבער  אליעזר' ר ע " ושו וירושלמי  ס" ש על ז " אר צמח

  התורה על=   חסידות חלקים  שלשה=   צדיק צמח
 וליקוטים  והמועדים 

  האגער  מנדל מנחם רבי
  רבי   נכדו  י" ע  ל"ויו, מויזניץ
 מונסי -מויזניץ האגר מרדכי

   תשכג  יורק  ניו

  הגהות על והערות באורים דדהבא  צנתרי
  ורבי פיק ישעיה  רבי הגאונים

   תשטז לים ירוש זהבי  יוסף' ר



 ברכות   מסכת, איגר עקיבא

  קינסטליכער ז" רמא : בעריכת תורני  רבעון =  עת-כתב צפונות 
 ווייס   י"ורי

-תשמט ברק   בני
 תשנג 

  שנה, ד, ג , ב':א שנה 
  א  שנה) א, }ד,א': ב
 {ג,  ה שנה} יט-(א

  הלכה - במשנתו בירורים ובי ' הרוגצ צפונות
 ועיון 

  ר" ב  משה' ר,  ראזין  יוסף'  ר של
 גרוסברג  יחיאל

   תשיח  ירושלים 

  מראגאטשוב ראזין יוסף' ר סנהדרין  מסכת על=  ס" ש פענח  צפנת 
'  ר י " ע  הערות עם ל"י,  ודווינסק

 כשר   מנדל מנחם

  2 תשכג  ירושלים 

  נתן'  ר בן  אשכנזי אלעזר ' ר התורה  על פענח  צפנת 
'  ר  י"ע י"כת   פ" ע  ל"ויו,  הבבלי
 רפפורט  שלמה

   תשכה  יוהניסבורג 

  מראגאטשוב ראזין יוסף' ר עבודה  ספר=   ם" הרמב על פענח  צפנת 
'  ר י " ע  הערות עם ל"י,  ודווינסק

 עמרם  רפאל  יהודה

  2 תשלט  ירושלים 

,  מראגאטשוב ראזין יוסף' ר והמצוות   התורה  כללי כרכים ' ב=  פענח צפנת 
 כשר  מנדל  מנחם' ר  בעריכת

-תשכז ירושלים 
 תשלד 

  

  - בראשית=   התורה על כרכים '  ו=  פענח צפנת 
  םע, ידו  מכתב,  דברים
  מורה  ועל, ובאורים   ציונים

 נבוכים 

,  מראגאטשוב ראזין יוסף' ר
,  כשר מנדל  מנחם' ר  בעריכת

  משה' ר מבנו מבוא פרקי עם
 כשר  שלמה

-תשכ ירושלים 
 תשכה 

 :יחד  הכל 

  פירוש עם, ם" הרמב על ראשון  חלק=  פענח צפנת 
 הערות  ועם  עיון העמק

  מראגאטשוב ראזין יוסף' ר
'  ר  י"ע' ופי  וההערות,   ודווינסק

 גרוסברג  משה

  2 תשלח  ירושלים 

  מראגאטשוב ראזין יוסף' ר קמא בבא מסכת על=  ס" ש כרכים  שני =  פענח צפנת 
'  ר י " ע  הערות עם ל"י,  ודווינסק

 כשר   מנדל מנחם

-תשל ירושלים 
 תשלב 

 :כרך   כל 2

  הברכות התפלה בענייני החיים  צרור 
 והמועדים 

  דוד בן שמואל ר"ב חיים  רבינו
  פרץ רבינו   של מיד תל ,  מטודילו
'  ר  י" ע , י"כת   פ" ע , א" והרשב 
 ירושלמי   שמואל

   תשכו  ירושלים 

  שמואל אהרן ר"ב הירש  צבי' ר ומוסר  מחשבה הישר  קב
 קידנובר 

,  ומפתחות  מבוא עם  תשמב  ירושלים 
  או, }ומתוקן  מוגה

  ירושלים  מהדורת
  בהוצאה  גם , תשנ

 {מחודשת

  אברהם ר"ב ה עבדאלל' ר פירוש   עם פסח של הגדה חכמים  קבוץ
 סומך 

  מכתב ראשון  דפוס  תשלא  ברק   בני
 ,יד

  - מועד סדר על=  משנה ו -א - המשנה מפרשי קבוצת
 נשים 

-תשכא ירושלים  מפרשים  קובץ
 תשכב 

 :כרך   כל 2

 ,יד כתבי  תצלומי עם  תשסח ירושלים  י "אביב יוסף' ר וביבליוגרפיא   מחקרים כרכים '  ג=   י"האר  קבלת

  מבוא, אליהו  י גילו: א ובו  א " הגר   קבלת
  פי   על  ערוך,  א" הגר לקבלת
  עשרה: ב, הנדפסים  חבוריו
  כתב  פי  על לאור יוצא,  כללים

  ובו,  עתה זה שנתגלה יד
,   בקבלה  א " הגר שיטת עיקרי

  בהשוואת עוסק  היתר בין 
  קבלת עם א" הגר   קבלת
  ועל  המשותף על י"האר

 השונה 

  יוסף  י"ע,  מווילנא א" הגר מאת
 י "אביב

   תשנג  ירושלים 

  מגדולי תשובות אוסף הכנסת  בית  קדושת
  מחכמי ומאמרים  האחרונים

  חיוב בענין, בדורנו התורה
  גברים  בין פירוד  מחיצת
 הכנסת  בבית לנשים 

-תשיט יורק  ניו ליטווין   ברוך'  ר: עורך
 תשכ 

  

,   אלכסנדר י"אדמור תולדות יצחק   קדושת
  ם" הרמב - צבי נחלת וספר 

 התורה  על

  טהיברג  משה  יהודה  רבי
 לכסנדר מא

   תשיב  ירושלים 

  מאיר ר"ב יצחק  לוי  רבי חסידות  השלם  לוי  קדושת
 מברדיטשוב 

   תשיח  ירושלים 

  תולדות :  יחד  כרוך1 תשיא  יורק  ניו  המחבר  ותולדות,  לוריא  דוד' ר  בן  שמעון רבי הוא שמחברו הזהר  ספר  קדמות 



  ומאמר לוריא  שמואל' ר מאת אחר  ולא ותלמידיו יוחאי
 ליינער   ירוחם'  מר הרקיע זהר

 ,דוד ויאסף   ל" הרד  2

  והדרכות הוראות , חסידות הקדשים  קדש
  שם מהבעל ובחיים בעבודה

 טוב 

   תשיא  אביב  תל גוטמן ' יחזקא'  מתתי' ר

  יעקב'  ר י"ע , וויטאל חיים  רבי קבלה  יעקב   קהילת
 צמח

  4 תשנב  ירושלים 

  צילום, }דף קג  תשלז  ם ירושלי גלאנטי  מרדכי ר" ב  משה' ר קהלת  מגילת  על=   ך " נ יעקב   קהלת
  דפוס של פקסמיליא

 ,{ח" של צפת

  ברוכין אהרן ר"ב  יעקב' ר ת "ושו   ס" הש על ראשון  חלק=   יעקב  קהלת
 יעקב   משכנות בעל מקארלין

  ווילנא  דפוס צילום} 2 תשכה  ברק   בני
 ,{תרז

  בתורה ומחקרים  מאמרים קובץ 
 מאסף=   היהדות  ובמדעי

  מובשוביץ הו'אלי יוסף' ר
 (עורך)

   תשסא ושלים יר 

  ר " ב  ישעיהו  אברהם' ר והנהגות   מוסר כרכים  שני=   אגרות קובץ
  בעל קרליץ יוסף שמריהו

  שמואל' ר  י" ע  ל"י,  איש החזון
=    קצת נלוה  ובסופו,   גריינימן

  עוזר חיים' ר מאגרות כד
 המחבר  מרן  אל גראדזענסקי

  בני -ירושלים
 ברק

  - תשטו
 תשטז

1
2 

 :יחד  שניהם

,  וגן  בית=   ישראל  בית ישיבת תורני  עת-כתב 'ד  קובץ=   ישראל בית קובץ
 לרפלד   דניאל'  ר בראשות

   תשסט ירושלים 

-תשלה צפת  צפת  ד" חב  אברכים כולל תורני  עת-כתב ג , א - תורה דברי  קובץ
 תשמ 

 :יחד  שניהם 

  בסוגיות ביאורים=  עת-כתב יג -א גליון - תורה דברי  קובץ
  ובתורה ם" וברמב  ס" הש

 החסידות 

  י " שע  אברכים כולל  ידיתלמ  י" ע
  א" שליט  ר"אדמו ק" כ  מזכירות

 ד " חב /  מליובאוויטש

-תשלג יורק  ניו
 תשמ 

 :גליון כל 

  בסוגיות ביאורים=  עת-כתב ג   גליון - תורה דברי  קובץ
  ובתורה ם" וברמב  ס" הש

 החסידות 

  תומכי  ישיבת  תלמידי  י" ע
/    ליובאוויטש חסידי , תמימים

 גת  קרית, ד" חב

   תשמה  גת  קרית 

-אבי ספר על הערות בץקו
 ב  - א=  א" ח  עזרי

  יסודי' הל=   והשגות  הערות
  - כפים  נשיאת' הל - התורה

 ברכות ' הל

? =    פולמוס אולי  ?-תשמה [? ישראל ] יורק  מניו  בנימינסון  ראובן' ר
 :חלק כל?,    ד" חב

  התוספות  שיטות  של  אוצר ב  - א כרכים=   התוספות קובץ
  הסכמת, ותולדותיהם

  חיים והעצי  אלעזר המנחת
 ועוד 

 :יחד  שניהם 2 תשיג  יורק  ניו ווילליגער  מרדכי ' ר

 :גליון כל  מד -תשלג צרפת , ברינוא תמימים   תומכי ישיבת  תלמידי עת -כתב ט -א - תורה  חידושי קובץ

,  יב -א - תורה  חידושי קובץ
 'ח', ו חוברת  רק  לפני

-תשלז מלבורן  "זאל"   גדולה ישיבה  י" ע עת -כתב
 תשלט 

 :גליון כל 

  חוברת=   תורה  חידושי קובץ
 'ב

   תשלו  יורק  ניו (ברוקלין, תורה  אהלי) עת -כתב

  ונושאים  ומוסר מחשבה מאמרים  קובץ
 שונים 

   תשכג  ירושלים  וואסרמאן   בונם אלחנן' ר

  חשמל בעניני  מאמרים קובץ
 בשבת 

  חיים ר"ב זלמן  שלמה' ר ומנהג  הלכה 
 אוירבאך  ליב   יהודה

   תשלח  ירושלים 

  תורה  לחידושי דמיוח  קובץ
 הלכה   וענייני

  רבי לכבוד=   תורני מאסף
  מליובאוויטש מענדל מנחם

 שנה  75 לו במלאת 

  ישראל גדולי בהשתתפות
  הפני  ובהם, ישראל   בארץ
  אויערבך ז" רש,  מגור מנחם

 ועוד  זווין  י"ורש

   תשלז  ירושלים 

  בדיני הלכות קובץ =  הלכה  נדחים   קובץ
 מומר 

   תשיג  אביב  תל פוסק   הלל' ר

  תפילין '  הל על=  הלכה  'א כרך - ם" סת  ספרי קובץ
 וכתיבתו 

  י"ע  הערות  עם י"כת פ"ע ל " יו 
 זהב -משי מנדל  מנחם' ר

   תשל  ירושלים 

  על וביאורים  הערות ג  - א כרכים,  יד  על קובץ
 ת " ושו   ואגרות, ם " הרמב

-תשטז ירושלים  זסלנסקי  יצחק אהרן' ר
 תשכא 

 :כרך   כל 

  הבנגל וביאורים  פלפולים  קובץ
 י -א - ובחסידות

-תשלג יורק  ניו (יורק ניו) קובץ תורני  עת-כתב
 ד " תשמ

  כל{, חלקם רק} 
 :גליון

  ספר , ד" הרי , גרשום רבינו ובו  קטן  מועד מסכת על ראשונים   קובץ
  י"כת פ"ע  ל" ויו ,   ועוד  הנר
 ש " זק ניסן'  ר י " ע  ר" ודפו 

   תשכו  ירושלים 

   תשמט  ירושלים   מרדכי' ר  - מקורביל פרץ  רבינו,  דריםנ  מסכת=   ס" הש על שמועה  עיוני - ראשונים  קובץ



 ויינר  ה' ידידי כרכים ' ב

  נפתלי  ר"ב  בונם אלחנן' ר ס " הש על שעורים  קובץ
 וואסרמאן  בינוש

 ,ראשון  דפוס  תשיט  גבעתיים 

  כעת, ט-א - מרכזי תורני  קובץ
 ב , א קובץ  רק

-תשמג ירושלים  גור  מוסדות תורני  עת-כתב
 תשנב 

 :כרך   כל 

  הכהן יהודה  אברהם' ר ת "שו ה 'ארי קול
 שווארטץ 

  2 תשכז  יורק  ניו

  האידרא על  נפלא  פירוש ברמה  קול
 קבלה , רבא

   תשל  אביב  תל 

  בדרך  התורה על פירוש דוד   קול
 למועדים   ודרושים,  ס" פרד 

,  עמוד תרסח  תשכ  ירושלים  וויינשטוק  פתחיה דוד' ר
  מאיר' ר  בהסכמת

 ,ועוד  אריק

,  ב-א ס" ע  כלליםו  מערכות דודי   קול
 שחיטה ' הל  על ושיר 

 ,בצד רקוב קצת  תשיח  רבה 'ג אלמגרבי  הכהן דוד' ר

  של החינוך מחלקת י"ע ל " יו  תורני  עת-כתב ע  - א חוברת - התורה קול
,  באירופה  ישראל אגודת

  הפני מבעל  תורה  וחידושי 
 ל " זצוק  מגור מנחם

-תשלט לונדון 
 תשעא

  כל{, הכל את לא} 
 :גליון

 {99'  א מנחם בן}  תשיט  יורק  ניו דייטש  ל"סג יהודה חיים' ר פירוש   עם פסח של גדהה יהודה   קול

  4 תשמז ברק   בני רוזיניטץ  יעקב  אליעזר' ר דרשות  ראשון   חלק=   יעקב  קול

'  קונ: א" ח  ובסוף,  ת"שו כרכים שני=   מבשר קול
  הערות הו' אלי בשורות

,   א" הגר  ספרי על וביאורים
  שמחת' קונ: ב כרך ובסוף 

  התוספות ספרי על, טוב יום
 טוב  יום

-תשטו ירושלים  ראטה  משולם' ר
 תשכב 

 :כרך כל, טוב  במצב 2

-תשנז ירושלים  הו 'אלי היכל הסדר  ישיבת  י" ע תורני  עת-כתב מהיכל  קול
 תשנט 

 :גליון כל 

  התורה על=   חסידות כרכים ' ג=  מנחם קול
 ומועדים 

-תשלד ברק   בני מקאלוב  טויב מענדל מנחם' ר
 תשלו 

 :יחד  הכל 

,   ביצה מסכת על=  ס" ש משה  קול
  והאזהרות התקנות ובסוף 

 רבה 'ג  אי פה שנעשו

   תשיט  רבה 'ג הכהן  משה  כלפון' ר

,  המזרח עדות של עת-כתב ו   - א כרך=   סיני קול
  והלכה  תורה  דברי ובו 

  ישראל  ותולדות  ומחשבה
 ועוד 

'  ר בהשתתפות, הלוי. מ: עורך
  גדולי  ועוד  יוסף  ה'עובדי

 ועוד   הו'בני. מ ר"וד, אל ישר

-תשכב ירושלים 
 תשלא 

  של תמונות ועם 
,  ועוד  ישראל גדולי 

  האחרונות מהשנים}
 :גליון  כל{,   לנו חסר

  על=   ומוסר תורה  דברי שלישי  - שני כרך=  רם  קול
 והמועדים  התורה

  י"ע  נערך, פיינשטיין משה' ר
 פישלס  שלמה אברהם' ר

 :כרך   כל  -תשלב יורק  ניו

  יודל   יהודה'  ר: עורך תורני  עת-כתב {קבצים ילקוט, } תורה  קול
 ראזענבערג 

  ווארשא)
 אשדוד ( תרסח

  שערי: יחד  כרוך 4 תשנו 
,  משה זכרון, חכמה
,  תורה  כתר, הלבנון
  פלפול,  ציון שערי

  בשורות , התלמידים
 :יחד הכל,  טובות

  העיר  על קריעה דיני כתלנו  אחר קונטרס
  השייכים וענינים  והמקדש

 בי המער לכותל

   תשכז  ברק   בני דבליצקי  שריה' ר

  קונטרס - עגונה  בענין  קונטרס
 ריבית   בענין - חליצה בענין

  בית  ובדין,  והלכה ת"שו
  גבוה  ה'שיהי שצריך הכנסת 

  דיני בענין - העיר מבתי 
  אשת  ולד  בענין  - המת  אוהל
  ובענין מאחר שנתעברה איש

  ועוד,  פ"בע ההפטרה קריאת 
 ענינים  הרבה

  לונדון צדק דין  בית  הוצאת
'  ר  מאת ובהם, והמדינה 
  אריה' ר - רפופורט אברהם

  מאיר '  ר - גרוסנס ליב 
 סוויפט  משה'  ר - שטינברג

-תשטו לונדון 
 תשלד 

  ג" כ  הכל בסך 
  כא-יט, }חוברות
  כל{, חסר מסתם

 :גליון

  יבמות   מסכת=   ס" הש על הביאורים   קונטרס
 וכתובות 

  2 תשלא  אביב  תל שפירא  שמואל משה' ר

  עלות זמני ענייני על=  הלכה  הנשף   קונטרס
,  הכוכבים וצאת השחר

  מנשסתר ללונדון  וטבלאות
 וירושלים   יורק ניו  גייטסהד

   תשכח  לונדון  

  רבני  בהסכמת -תשטו אביב  תל טקץ  דובער' ר,  ועוד גיטין  לעניני=   הלכה   חלק=   החדש השמות  קונטרס



  בשפות  אנשים שמות  כולל יב  - א
,  ספרדית, עברית: שונות

,  אונגרית , רומנית, פולנית
  גיטין  כותבי לתועלת גרמנית 
,  ערביים שמות וכן , וכתובות
,  ב" אה  אנגליים, צרפתיים
  לשונות  ושאר  איטלקיים

  ועוד  ומדינה מדינה
  בארץ החדשות מהתקופות

 ישראל 

  גם ואולי,  }ישראל  תשכ 
  כל{, כרכים עוד יש

 :כרך

  ספרות של ביבליוגרפיא  התשובות   קונטרס
  על  מבוא בצרוף , ת"השו
  ובו, ההלכה לתולדות ערכן

 תים " שו  1800-כ של רשימה

-ה'אנגלי כהן  בועז
 ה ' הונגרי

1970   

  ת"בעי הקדושים רבותינו  קודש מכתבי=   חסידות קודש  כתבי  קונטרס
 סלונים  חסידי  י"ע ל"יו ,  סלונים

=    ווינדסהיים צילום} 4 תשנז  אשדוד 
 ,{תשח  ה'גרמני

  המכירה איסור על  קונטרס
 שביעית ב

  מכירה ההיתר  נגד =   הלכה 
 בשמיטה 

   תשמז ירושלים  סופר  ראובן' ר

  ישראל כל ל " חז דברי  על ערבות   קונטרס
 לזה   לזה  ערבים

  אלחנן רפאל ר"ב מרדכי ' ר
 רבינוביץ 

  ה-שמיט שנת}  תשיט    אביב תל
 ,{תשיט

  אברהם ר" ב  זאב ישראל' ר קידושין  מסכת=   ס" הש על שיעורים  קונטרסי
 אן גוסטמ צבי

  2 תשל  יורק  ניו

  הרבנן  מימי ישראל  תולדות הדורות  קורא
  והראשונים  והגאונים סבוראי
 האחרונים וראשוני 

  הוסיף , הגיה,  קונפורטי דוד' ר
  דוד' ר:  לדפוס  והביא  מפתחות
 קאססעל

  יורק ניו מהדורת או  תשכט  ירושלים 
 ,תשה

  2 תשמב  ברק   בני איגר  עקיבא' ר  עצומות  קושיות

  המורכב האוסף על 4 תשמב  ירושלים  סוקולוף  מיכאל ר " ד התורה  על מדרש הגניזה  מן  רבה שית ברא קטעי
:  י" כת   עשר-משנים

,  ניקודם,  תיאורם
 ,ועוד  טעמיהם

,  ומדרש תלמוד   משנה של גניזה  קטעי
 ישראלי   ארץ בניקוד מנוקדים

'  פרופ י " ע  ומפתחות  מבוא עם
 אלוני  ה'נחמי

  דמיוח נייר  על נדפס 2 תשלד  ירושלים 
  מהדורה, צהוב= 

  עותקים 390 בת
  וכרוכים  ממוספרים

 ,עור חצי

.  מ. א י " ע  נוסף מבוא בצירוף והערות   מבוא עם פנחס דרבי  ירחים  קידוש
 הברמן 

  צילום מהדורת  תשלג  ירושלים 
 ,מתוקנת

  פירושים=   פסחים מסכת על דפיסחא  קמחא
  רבותינו   של וחידושים 

 יד   מכתבי הראשונים

   תשמו  ירושלים  ליפשיץ   יהלו  יעקב'  ר ידי  על

  2 תשלט  ירושלים  ברנדסדורפר  מאיר' ר ת " ושו   והלכה  חידושים 'א חלק=  בשם קנה

  לפני,  ז-א - בהלכה תורה  קנין 
 'ב חלק רק

-תשלו שטרסבורג  הורוויץ  דוד  אברהם' ר ת "שו
 תשנ 

2  

=    בשמעתתא תורה  קנין 
 כרכים  חמשה

-לאתש שטרסבורג  הורוויץ  דוד  אברהם' ר התורה  על
 תשלב 

 :יחד  הכל 

  תפילין  ת" ס ' הל=   הלכה  הסופר  קסת
 ועוד   ומזוזות

  ל" ויו ,   גאנצפריד  שלמה' ר
  גד  ר"ב דוד  צבי' ר י"ע מחדש
  ומתקן  מגיה בעל, סופר הכהן 

 ומגילות   תורה  לספרי

1 תשיז  לס 'אנג לוס
2 

 

  תפילין  ת" ס ' הל=   הלכה  חלקים ' ב, הסופר קסת
 ועוד   ומזוזות

   תשכא  אביב  תל גאנצפריד   שלמה' ר

   תשיט  אביב  תל שרעבי  אביגד ה'זכרי' ר הלכה  העזר  אבן קצור

1 תשיד  יורק  ניו אלשיך  חיים ר" ב  משה' ר התורה  על אלשיך  קצור
6 

  בספריה אין
,  בירושלים  הלאומית

 {התקליטור פ" ע}

  הלכות  ע" שו על=  הלכה  תשובה  דרכי קצור
 טריפות 

  עם, ולגד  חיבור 2 תשכ  יורק  ניו אמסעל  יצחק' ר
 ,והערות   מבוא

-אבן הספרדי בחיי  רבינו מוסר  הלבבות   חובת קצור
,  זרח בן מנחם מרבינו,  פקודה 

  בנימין' ר  מאת  באור עם
 זילבר  יהושע

1 תשכ  ירושלים 
2 

 

   תשיא -ניו-מנשסתר  י" ע ' והפי,  גאנצפריד  שלמה' ר  המכיל  דוד  עיר עם, הלכה  ערוך  שלחן קצור



/   דוד מצודת /  ציון  מצודת
.  הציורים  שער/  המתרגם

  לוח/   המצוות שיעורי
  שטרות נוסח/  הקביעות

 ועוד 

 יורק פעלדמן  דוד' ר

  חדשה מהדורה  תשטו  ירושלים  גאנצפריד   שלמה' ר הלכה  ערוך  שלחן קצור
  ומנוקדת  מתוקנת
  דיני  קצור בתוספת

'  ר  מאת  ישראל  ארץ
  מיכל  יחיאל

,  טיקוצינסקי 
  הקצור ולתולדות 

  וקונטרס ערוך שלחן
  מאת, הארץ תברכ 

  הכהן  ליב יהודה ' ר
 מימון 

;  חסידיים סיפורים עם ערוך  שלחן קצור
  ובחסידות  בהלכה שיעורים

 התפילות  על  ופירוש

  נערך , גאנצפריד  שלמה' ר
 רוטר   חיים יעקב'  ר בידי

   תשכ  ירושלים 

  ולתולדות, דינים=   הלכה  ערוך  שלחן קצור
 המחבר 

:  מבוא, גאנצפריד  שלמה' ר
,  מימון הכהן. ל . י  הרב

  ארץ דיני  קצור בתוספת
  מיכל יחיאל'  מר ישראל 
 ינסקי ' טיקוצ

  חדשה מהדורה  תשלא  ירושלים 
 ,ומנוקדת  מתוקנת

  סיפורים עם ערוך שלחן קצור
 כרכים '  ד=   חסידיים

 :כרך   כל  כז -תשכא ירושלים  רוטר  חיים  יעקב' ר חסידות , ומנהג הלכה 

  עם,  טובות והנהגות  מוסר הברית   לוחות  שני קצור
  הובא,  בתרא מהדורא

  מפתח  בתוספת לדפוס
 המחבר  ותולדות

  הלוי אברהם ר" ב  ישעיה' ר
 הורוויץ 

   תשכ  ירושלים 

  ופרקי ומועדים  ס" הש על אשר  קרבן
  ספרי  על והערות, אבות
 ועוד   סופר חתם

  מילר יהודה  אנשיל אשר' ר
 מפעטראשען 

   תשכא  חיפה 

,  והדרנים   ת"ושו סוגיות  'א חלק=   משה קרבן
 דותיו ותול 

  2 תשמו  יפו  פרידמן  זאב משה' ר

 :יחד  הכל  תשמא ירושלים  קליין  דוד' ר ועוד ,  התורה על כרכים ' ג=    ספר קריאת 

  העיר היא=   נשגבה  ה'קרי
 זאלקווא 

  ה'גאוני ה'רבני לתולדות
  ה'ומנהיגי  ה'פרנסי  ה'חכמי

  חברו אשר הספרים ושמות
 שנתנו  והסכמות

{  תרסג קראקא} באבער   שלמה' ר
 ל ישרא

   תשכח 

  יוסף ר"ב מטראני  משה' ר ם " הרמב על ספר  קרית 
 (ט"המבי)

  4 תשיג  יורק  ניו

  תפילין  תורה  ספר הלכות על ספר  קרית 
 'א חלק, ומזוזה

  לבית המאירי מנחם רבינו
  מתוקנת במהדורה ל"יו,  מאיר

  מקומות מראי מבוא עם
 הרשלר  משה' ר  מאת והערות 

   תשטז ירושלים 

  תפילין ת " ס  הלכות על שני  חלק=  ספר  קרית 
 ומזוזה 

  לבית המאירי מנחם רבינו
 מאיר 

 ,{אזמיר דפוס צילום}  תשכט  ירושלים 

  הרב  בהסכמת 2 תשכו  ירושלים  זילברמאן  יצחק  ישראל' ר ס " הש על  ובאורים  חדושים י "יש  קרן
  ז" ורש מטשעבין
 ,והערותיו  אויערבך

  דינים  כמה  שכולל קובץ שחר  קרן
  י " ונט   הבוקר השכמת נחוצים 
,  ותפלה  שמע וקריאת
  וציצית  ת"ות התורה  קריאת 
  סעודה ודיני  ומזוזה  ותפילין
 המזון   וברכת

  דפוס צילום}  תשמח יורק  ניו אלטשולר  מאיר אהרן' ר
 ,{תרסב  ברדיטשוב

  יעקב  יצחק' ר  של ממשנתו אורה  קרני
 ותולדותיו   ריינס

  206,  תמונתו עם  תשיט  ירושלים  רבינר  אריה זאב' ר
 ,'עמ

   תשכה  ירושלים  ברל  יהודה  חיים ר"ד' ר ומאמריו  חיבוריו, תולדותיו  מקאמארנא   אייזיק קיצח' ר

  דער=    בראסלאווער נחמן' ר
 פאדאליע   פון זעער

  רבי  של וסיפורים תולדותיו 
 מברסלב  נחמן

 ,המחבר  תמונת  עם  תשיב  יורק  ניו צייטלין  הלל' ר



  2 תשיד  יורק  ניו יחיאל   ר"ב אשר רבינו ת "שו ש " רא

,  שלמה אבן פירוש  עם, ן"ראב
 {העזר אבן}

  נתן  ר" ב  אליעזר רבינו ס" הש  ועל הלכה 
  שלמה' לר והפירוש,  ממגנצא

 עהרנרייך  זלמן

  הוספות: ובסוף  2 תשיח  יורק  ניו
  המחבר יד   מכתב

  תשובות]
  של להערותיהם

  כרוך [, שונים רבנים
 ,מחדש

  ועל ,  זרה עבודה מסכת על העזרי  אבי=   ה" ראבי 
  מנחות בחיםז חולין  מסכת

 ת " ושו ,  ועוד

,  הלוי יואל  ר" ב  אליעזר רבינו
  דוד' ר  י"ע והערות  מבוא עם

 דבליצקי 

-תשלו ברק   בני
 תשמט 

 :כרך   כל 

  חדושים דינים  פסקי  כולל כרכים '  ד=   ה" ראבי 
 ס " הש  לכל  ת" ושו 

,  הלוי יואל  ר" ב  אליעזר רבינו
  הו 'אלי' ר  י"ע והערות  מבוא עם

 כהן  ישוב שאר ' ור  פריסמן

 :כרך   כל  תשכה  ם ירושלי

  4 תשלב  ירושלים  קאמלאהר  אריה  יקותיאל' ר בהלכה  ומחקרים ת"שו ב -א חלק=  אריה  ראש

  חושן  טור  על=  הלכה  יוסף  ראש
  על=   עה סימן עד , משפט
,  עדות, דיינים הלכות 

,  ופרוזבול  שמיטה, הלוואות
  על מלוה, נאמנות,  ידו  כתב

 ונטען  טוען , המשכון

  אזמיר דפוס צילום} 4 תשנא  יורק  ניו אפה אישק שאול ר" ב  יוסף' ר
 ,{תיט

  4 א " תשע ירושלים  תאומים   מאיר ר" ב  יוסף' ר ברכות  מסכת על=  ס" ש יוסף  ראש

:  על חידושים=   ס" הש על משביר  ראש
,  פסחים,  עירובין, שבת

,  קטן-מועד, ביצה , חגיגה
 תענית , השנה-ראש

-? ברק  בני בירדוגו  משה' ר
 ? ירושלים

  ליוורנו  דפוס םצילו} 2 ?-תשל
 ,{תר

  יבמות  מסכת על שיעורים שערים  ראשי
  מסכת על וכרך,   וכתובות
 קמא  ובבא  קדושין

  גורביץ זאב ה' ארי' ר
 מגייטסהד 

-תשלא ירושלים 
 תשלג 

 :כרך   כל 2

  2 תשכא  אביב  תל מווארשא   ויינברג  אברהם' ר בכורות  מסכת על=  ס" ש בכורים  ראשית 

  רק לפני, ה-א - דעת ראשית 
 ג , א חלק

-תשכז אביב  תל חפוטא  אברהם' ר ומוסר  מחשבה
 תשנו 

 :כרך   כל 

  דפוס צילום 4 -תשכ ? = ישראל וידאש  די   הו'אלי' ר מוסר  חכמה  ראשית 
 ,ח" תס  אמשטרדם

'  ג=   השלם חכמה ראשית 
 כרכים 

,  משה  ר" ב  וידאש די   הו'אלי' ר מוסר 
  י"ע ומפתחות הערות עם נערך 

 וואלדמן   יוסף חיים' ר

  8 מ " תשד ירושלים 

  הכהן יצחק  אברהם' ר ופלפולים   הלכות בירורי מגדים  ראשית 
 האללאנדער 

  שטייף  י"ר  הסכמת 2 תשיט  יורק  ניו
  הרב קוטלר א" ר

  סופר ע" ר  מטשעבין
  מפאפא י" ור 

 והערותיו 

  דבריהם  של שלם אוסף 'ב  כרך, שמואל - רב
 ומדרשים  ס" בש

  הענינים לפי  וסידר  ליקט
  ישראל  ר" ד ' ר:  מבוא והוסיף

 נוביץ קא

   תשלד  ירושלים 

  ג - ב - א  חלקים=  פעלים רב
 מפתחות  וכרך , ד -

  חלקי' בד=   והלכה ת"שו
 קבלה  בעניני וחלק,  ע" שו

  הו' אלי ר" ב  חיים יוסף' ר
  בית קונטרס ובו,  מבגדד
  ס" ביהכנ חנוכת על תפלה

 ! בסינגאפור

 :יחד  הכל 4 תשנד  ירושלים 

  עם,   ייו'מריג הכהן  בנימין' ר ת "שו ך "רב
'  ר י " ע  ל"יו, והערות   מבוא
 נסים  יצחק

 ,י" מכת  ראשון  דפוס  תשל  ירושלים 

  רק  וכאן, ט-א - אפרים רבבות
 ד  - א כרכים

  ברוך אברהם ר" ב  אפרים' ר ת "שו
 ממפיס =  גרינבלט

 :כרך   כל 2 ?-תשסו יורק  ניו

  מווילנא עוזר חיים' ר  תולדות רבותינו 
  מבריסק הרב איש החזון
  הםמדברי=   מטשעבין והרב 

 וממעשיהם 

   תשלה  ברק   בני וולף  יוסף   אברהם' ר

  מאמריהם של שלם אוסף {יהושע  רבי, }אליעזר רבי
  התלמודית בספרות

 והמדרשות 

   תשכה  ירושלים  קאנוביץ  ישראל   ר"ד' ר

  שלום  ר" ב  יחזקאל  מתתיהו' ר חסידות =   תולדות מליאובה  דוב   רבי
 גוטמן 

   תשיב  אביב  תל



  לארץ עלייתו   תולדות עטר  אבן חיים  רבי
 ותעודות  אגרות , ישראל 

   תשיא  ירושלים  קלאר  בנימין ר " ד

,  לפטירתו  שנה מאה במלאת  וספריו   י'פלאג חיים  רבי
  ושל, וביבליוגרפיא תולדותיו 

 בניו 

   תשכח  ירושלים  חסידה  יצחק  ישראל' ר

  רבי  דברי של שלם אוסף הנשיא   יהודה  רבי
  התלמודית בספרות

 והמדרשית 

'  ר: הענינים לפי  וסידר  ליקט
 קאנוביץ  ישראל ר " ד

   תשכה  ירושלים 

  במשנתו ומחקרים  עיונים קארו  יוסף  רבי
  ובו,  מאסף, ולתולדותיו

 בהלכה  ע" שו  על חידושים

   תשכט  ירושלים  רפאל  יצחק  ר" ד : עורך

  דבריו של שלם אוסף מאיר  רבי
  התלמודית בספרות  ומאמריו

 והמדרשית 

  הרב : הענינים לפי  וסידר  ליקט
 קאנוביץ  שראלי ר " ד

   תשכז  ירושלים 

   תשיג  אביב  תל פרנקל   איסר' ר ותורתו   ושיטתו  חייו תולדותיו  מאוסטרובצה  יחיאל מאיר  רבי

-תשכד ברק   בני סורסקי  אהרן' ר  בעריכת ומאמריו  תולדותיו  כרכים  שני=   שפירא מאיר  רבי
 תשכז 

{,  א חלק רק  ונשאר} 
 :כרך   כל

   תשמג  ירושלים  טל  שלמה תולדותיו  מרופשיץ  צבי נפתלי  רבי

  רבי  דברי של שלם אוסף עקיבא  רבי
  התלמודית בספרות עקיבא

 והמדרשית 

  הענינים לפי  וסידר  ליקט
  ישראל ר " ד  הרב: מבוא והוסיף

 קאנוביץ 

   תשטז ירושלים 

  קונטרס - ותורתו   עקיבא רבי
 שמואל  באר

  סופר עקיבא רבינו של  לזכרו
  דברי=  פרשבורג  ד" גאב

,  גרותא וילקוט   הספד
,  ותורתו עקיבא  רבי  קונטרס

  חשב בעל לתולדות והשני
 סופר 

,  ליברמאן   טוביה ר" ב  יוסף' ר
  פרשבורג ישיבת  י"ע ל " יו 
 "סופר שבט" 

   תשלח  ירושלים 

  דבריו של שלם אוסף יוחאי   בר שמעון רבי
  התלמודית בספרות  ומאמריו

 והמדרשית 

'  ר: הענינים לפי  וסידר  ליקט
 קאנוביץ  ישראל ר " ד

   תשכו  ם ירושלי

  בצירוף, ס" הש  על הגהותיו הירשוביץ  זלמן  שניאור רבי
 תולדותיו 

  מיוחדת הדפסה}  תשיא  ירושלים  גנחובסקי  דוב חיים מאת
 ,{"סיני" מ

=   אברהם ויוסף  - הזהב רביד
 כרכים  שני

  ליב  יהודה  ר"ב בער  דוב' ר בראשית =   התורה על
  אברהם' ר - מווילנא טריוויש
 לבקוביץ 

-תשכז ברק   בני
 תשכט 

  כל, א כרך  רק אולי 
 :כרך

,  ותשובות   פסקים פירושים אפרים  רבינו
  ותולדות  מקיף מבוא  בצרוף

 וביאורים  והערות ,  חייו

  י"ע{, ף" הרי  של חבר תלמיד}
 שציפנסקי  ישראל' ר

   תשלו  ירושלים 

  2 תשיז  לונדון  רפפורט  כהן חיים' ר ת "שו כהן  חיים  רבינו

  רבינו של ופעליו  וחיי תולדות ישראל   של ומאורן  רבן
 מגור  אלטר בונם שמחה  רבי

  שלמה' ר י"ע  וסודר  לוקט
 נאדעל  מנחם

  תמונות  הרבה עם 2 תשנג  ערד 
 ,ותצלומים

'  ג=   שור בכור יוסף רבנו
 כרכים 

  מגדולי, שור בכור יוסף  רבינו התורה  על פירוש=    ך" תנ 
  ונדפס, תם  רבנו  של תלמידיו 

  יוסף חיים' ר  י"ע י"כת   פ" ע
  ספר אליו ונלוה,  דג  הלוי איסר
  והאמונה  והיחוד היסוד שערי

,  מגרמיזא אליעזר מרבינו
  הלוי יהודה  רבינו   של ופירוש

  ספר של וקיצור,  התורה על
'  ופי  אחרים ופירושים  הכוזרי

 קוריש  בן י"מר

-לונדון-ירושלים
 ברק   בני

-תשטז
 תשכ 

 :יחד  הכל 4

   תשכז  שלים ירו {ק" רד }  קמחי דוד  רבינו תהלים  על השלם   הפירוש=   ק" רד

 ,תשלד   מהדורת או  תשלא  ירושלים  {ק" רד }  קמחי דוד  רבינו תהלים  על השלם   הפירוש=   ק" רד

  עם ל"ויו , זמרא  ר" ב  דוד  רבינו ת "שו שמיני  חלק=  ז" רדב 
  צבי יצחק'  ר י"ע מ " ומ  הערות

 סופר 

  מכתב , ראשון  דפוס 2 תשלה  ברק   בני
 ,יד

  שפת " ה פרוש,  חסידות רות 
  ועניני  רות  מגילת על" אמת

  יהודה  ליקוטי  ועם,  שבועות
,  שבועות וענייני רות  על

 גור  י"מאדמור  מלוקט

,  מגור" אמת  שפת" ה  בעל
  ליב  אריה יהודה'  ר: ליקט
 היינה 

   תשיד  ירושלים 

   תשכד  אביב  תל רבינר  אריה זאב' ר  נושאים,  ומוסר מחשבה דאורייתא  רזא



 שונים 

  אחרי הנפש השארת על דחיי  רזא
 וממפרשים   ל"מחז=   המוות

  בינוש בנימין ר" ב  אריה זאב' ר
 רבינר 

1 תשיג  אביב  תל
2 

 

=   השבת וכח חשיבות על דשבתא  רזא
 ועוד  ל " מחז  מלוקט

1 תשכה  אביב  תל רבינר  אריה זאב' ר
2 

 ,המחבר בהקדשת

  פ"ע ל " ויו , אלפסי יצחק  רבינו ת "שו ף " רי 
 רוטשטיין   צבי דוב '  ר י"ע  י" כת 

   תשלה  יורק  ניו

  2 תשיד  יורק  ניו ששת  בר  יצחק  ינורב ת "שו ש " ריב 

  ראשונה   פעם  ל" יו ,  ת"שו א " ריטב 
 בעולם  יחיד  יד  כתב י"עפ

  אברהם ר"ב טוב יום  רבינו
  מבוא{, א" הריטב} אלאשבילי

 קאפח  יוסף '  ר: והערות 

  4 תשיט  ירושלים 

  בענייני ליקוט=   חסידות צדיקים באהלי - וישועה רינה
  קודש ואמרי שמחה

  י"אדמור  בין שהיו  וסיפורים
 וסלאנים   רוזין

{,  למסחר  הופץ לא}  תשנז  ירושלים  סלאנים  חסידי  אברכי י" ע
  לכבוד   לאור יצא

  בחצרות  חתונה
 ,ל"הנ

   תשלג  ירושלים  טולידאנו  אברהם ברוך' ר חיים אורח ע" שו על=  הלכה  ותפלה  רינה

  ויניציאה  דפוס ילוםצ} 2 ?-תשל ? ירושלים (ג" רלב )  גרשון ר " ב  לוי  רבינו התורה  על פירוש ג " רלב 
  דניאל  בדפוס, שז

 ,{בומבירגי

  מפתחות  עם, ת"שו מפאנו  ע" רמ
  והערות והגהות,  ותולדות

 י " מכת 

 מחדש  מודפס  תשכג  ירושלים  מפאנו ' עזרי מנחם רבינו

  מימון ר"ב משה  רבינו ושמות   בראשית ספר על התורה  על ם" רמב
  מנחם נתן' ר  י" ע (, ם" רמב)

 מאנדל 

   תשכד  אביב  תל

=    ן"הרמב חידושי כל=   ן"ברמ
 כרכים  שני

  יצא,  נחמן ר"ב משה  רבינו ס " הש על
,  והערות  ותקונים בהגהה לאור
  מלצר   זלמן איסר' ר מאת

  עץ דישיבת מ" ר  ועתה   מסלוצק
 שבירושלים  חיים

  2 תשכד  יורק  ניו

  ומספרים ל " מחז  מלוקט גלעד  רמות
 הנביא  הו' אלי על שונים 

  דוב  אברהם ר" ב  אליעזר' ר
 ש ויספי

   תשסה ירושלים 

,  התורה בפרשיות  עיונים בתורה  רמזים
  פרקי, ולמועדים לשבתות 

 אבות 

   תשלג  ירושלים  גולדפארב   דוד שלמה ר"ד' ר

  הובא,  מלובלין הכהן  צדוק' ר חסידות  לילה   רסיסי
  י" ע  מחדש הדפוס לבית

  מנחם' ר והוצאת השתדלות
 מלובלין  איגר  מענדיל

   תשיג  יורק  ניו

   תשמה  ירושלים  קוסק  שמואל  ר" ד : עורך ביהדות  רפואה=    סימפוזיון ביהדות   ומוסר רפואה

  חיים ר" ב  משולם יצחק' ר התורה  על פחים  רקועי
  ופתח  מצאנז הולנדר  יהושע
'  ר  בנו י"ע  לאור יוצא, תקוה
 הולנדר  יעקב

   תשיז  לונדון 

  י"כת פ"ע , יצחקי  שלמה רבינו התורה  על י " רש
  םאברה' ר י"ע מ " ומ  מבוא עם

  הערות  קונטרס עם, ברלינר
 שעוועל  דוב חיים' ר  י" ע

  מספר=   ממוספרת}  תשיט  יורק  ניו
 ,{198 מתוך 56

,   שטיינפלד אריה צבי: בעריכת מאסף ביצירתו  עיונים=   י " רש
 אילן -בר אוניברסיטת הוצאת

   תשנג  ירושלים 

  לתלמוד  בפירושו למקרא י " רש
 חלק  רק נשאר,  כרכים'  ב= 

-תשמא ירושלים  פלורסהיים  יואל'  ר  י" ע ים ונביא,  התורה על
 תשמה 

 :יחד  שניהם 

-אבן אברהם ר " ב  שלמה רבינו ת "שו ז -ד, א  כרך - א" רשב
 אדרת 

   תשכ  ירושלים 

  ציוני, אדרת ר " ב  שלמה רבי זרה  עבודה מסכת על א " הרשב חידושי=   א" רשב
'  ר:  והערות  הגהות,  מקורות

 זקס ליב   יהודה

   תשכו  ירושלים 

  שאלות בותתשו=    א" רשב
 א " להרשב 

  ר " ב  אברהם ר " ב  שלמה רבינו ת "שו
'  ר'  פרופ  י"ע מבוא עם, אדרת
 הבלין  זלמן שלמה

  פקסימילי צילום}  תשלז  ירושלים 
  רומא:  ראשון  דפוס

 ,{לערך ל"ר

  פתרון"   בשם י"כת מתוך התורה  לפרשיות רשויות
 "תורה

  עם י"מכת ל " ויו ,   גאון האי  רב
  י"יש'  ר י"ע והערות   מבוא

   תשלז  ירושלים 



 חסידה 

  ספרים של=  ביבליוגרפיא  שביעית  על הספרים רשימת
 השמיטה  שנת על

   תשכו  ירושלים  וונדר  מאיר' ר

  החיים  - אבות לבית ה" ש
 עבדיהו  ויקח - והשלום

,  אבות מסכת על ביאור
 ודרוש 

   תשמו  ירושלים  הדאיה  שלום' ר

  הכהן אירמ שמואל' ר ע " שו  חלקי' ד  על=  ת"שו 'א חלק, הכהן ם" ש
 האללענדער 

   תשיב  ירושלים 

  בראך שאול' ר  תולדות 'ה  בחיר שאול
  ימי  ודברי,  חייו ימי וזכרונות 

 קאשוי 

   תשלו  נתניה  ארליך  הלוי  ישראל 

  2 -תשכ יורק  ניו מקארלין  פרידמן  דוד' ר ס " הש על וקצת,  ת"שו חלקים ' ב=   דוד שאילת

  א כרכים=   צבי  חמדת שאילת
 ה -

-תשלג אביב  תל וולנר   ובד  משה' ר ת "שו
 תשנ 

 :כרך   כל 2

   תשכד  יורק  ניו פעלדער  גדליה ' ר ערוך  שלחן חלקי ארבעה על ראשון   חלק=   ישרון שאילת

   תשיז  אביב  תל וסרמן  שמשון משה' ר ע " שו  ח" ד  על  ת"שו משה  שאילת

-תשל ירושלים  גאון   משבחא אחאי רב הלכה  שאילתות 
 תשלא 

  דניאל דפוס צילום} 4
  ויניציאה:  יבומבירג 

  בת  מהדורה{, }שו
 ,{עותקים 200

'  ד=   גאון  אחאי דרב שאילתות
 כרכים 

  בראשית ספר=   התורה על
  פירושים שני עם, ויקרא -

  חילופי ועם  י"מכ  קדמונים
 י "כת עשרה  י"עפ נוסחאות

'  ר  י" ע  ומבוא הערות , ביאורים
 מירסקי   קלמן שמואל

-תשכ ירושלים 
 תשכו 

 :יחד  הכל 4

  על י"בפרש ת " שו  אלף אביך  שאל
 התורה 

   תשלה  ירושלים  בידר  יעקב  אפרים' ר

  מקיף תיאור =    ישראל  ארץ ירושלים   שלום שאלו
  לפני  בירושלים  המצב על

 שנה  ממאה יותר

   תשכט  ירושלים  כהניו  ה'נחמי משה' ר

 ,המחבר ותולדות  תשיח  ירושלים  בירב  משה ר"ב  יעקב' ר ת "שו ותשובות  שאלות

  חלקי ארבעה על=  ת"שו ותשובות  שאלות
  לשבת   ודרוש  ערוך שולחן
 הגדול 

  זילברמן משה שאול ' ר
 מוויערשוב 

  2 תשיט  אביב  תל

  ווייל  יהודה  ר " ב  יעקב  רבינו ת "שו ותשובות  שאלות
 מירזבורק  מנחם ורבי

   תשיט  ירושלים 

  ד" אב  יצחק  ר" ב  אברהם רבינו ת "שו ותשובות  שאלות
,   ד" אב  י"הראב=   נרבונא  דיין

  פ" ע  קאפח יוסף'  ר י"ע ל " יו 
  מבוא  עם  בעולם יחיד  י" כת 

 והערות 

   תשכב  ירושלים 

  2 תשמג  ירושלים  ווייל   טיאה' ידידי' ר ת "שו ותשובות  שאלות

  ומראי  והגהות ביאורים  עם ת "שו הגאונים  ותשובות שאלות
  אליהו מרדכי' ר מאת מקומות
  והערות  הארות  וכן, רבינוביץ 
  עפשטיין פנחס'  מר חשובות

  רובין שרגא יחזקאל  םשלו' ור
'  ומר מציעשינוב הלברשטאם

  צבי' ר  ידי-ועל,  העריס מרדכי
 מאשקאוויטש

   תשכ  ירושלים 

  עזריאל' ר ותשובות שאלות
  שני=   דאיינה  שלמה ר" ב

 כרכים 

,  דאיינה  שלמה ר" ב  עזריאל' ר ישראל   עם ותולדות,  ת"שו
  יעקב  ר" ד  מבוא עם ההדיר

 בוקסנבוים 

  - תשלז אביב  תל
 תשלט 

 :כרך   כל 

  יהודה  רבי ותשובות שאלות
 ראשון   חלק=   מילר

  4 תשנג  ירושלים  מקליווא  מילר יהודה ' ר ת "שו

  נחום  רבי ותשובות שאלות
 טרייביטש 

  קובץ לספר והשלמות ,  ת"שו
  מסכת וחידושי, ם" הרמב על

 ברכות 

  טרייביטש נחום ' ר
 מניקלשבורג 

 ,י" מכת  ראשון  דפוס 4 תשמט  ירושלים 

  משה ינורב  ותשובות שאלות
 ט " המבי   מטראני יוסף  ר" ב

  המחבר תולדות   עם, ת"שו
 ומבוא 

  י"וע,  מצפת מטראני  משה' ר
 הו 'בני מאיר' ר'  פרופ

  2 תשנ  ירושלים 

'  והל שבת' בהל, ת"שו חלקים  שני=   ציון שאלי
  שנשאל, ופסח  עירובין
  שם הסוהר  בבית רב  בהיותו

{,   י" ולח   ל"אצ מאנשי}

   תשכב  ירושלים  אליעזרוב  בער  דוב' ר



  מחנה ותולדות  וזכרונות 
 בלטרון  םהעצורי

  עם] מליחה הלכות על ביאור יהודה  שארית 
-סט' סי, דעה  יורה,  הפנים

  ופסקי תשובות  וכמה[,  עד
  וגם, ע " השו חלקי' מד הלכות 

  מקומות קצת על חידושים
 ותוספות   בגמרא

  4 תשיז  יורק  ניו מיאנאוויטש  ליב  יהודה` ר

  שלמה ר"ב אלשמו' ר הלכה  יהודה  שארית 
 טייטאצק

  שלוניקי  דפוס צילום}  ?-תשמ ? ירושלים
 ,{שס

  קאליש צבי יוסף' ר ליקוטים =   חסידות יוסף  שארית 
,  ברק בני  של רבה , מסקרנוביץ 

 רייכמן   דוד זאב' ר  י" ע

   תשס ירושלים 

  תורה מחידושי לקט יעקב  שארית 
  הלכות  ובירורי בפלפולים

 אגדה  ודברי

  מיכל  אליחי'  ור יעקב  ישראל' ר
  שלום' ר של בניו מאסקאוויטש
  ובו, משאץ הרבי מאסקאוויטש

  מאיר' ר  של דרשות  שלשה
 שפירא 

   תשיז  לונדון 

  וחלק' א חלק=   יעקב שארית 
 'ג

  מועד סדר על=   סוגיות 
  חולין  מסכת ועל, ונשים 

 ד " יו  ע" ושו 

-תשיג ירושלים  ווינר   יעקב  אברהם' ר
 תשטז

 :כרך   כל 2

'  ומס  נזיקין סדר על=   וגיות ס 'ב חלק=   יעקב שארית 
 ומקוואות   נדה

  2 תשיד  ירושלים  ווינר   יעקב  אברהם' ר

  אורי' ר ואחיו  ישראל  הבחור ס" בש  מסכתות כמה על ישראל  שארית 
 ריז פייבל 

  ברלין  דפוס צילום} 2 [?-תשמ] [? ישראל ]
:  יחד  כרוך {, תקמז

  צנצנת - יעבץ  חידושי
 :יחד  הכל , המן

  4 תשכג  ירושלים  מינצברג  זאב ישראל' ר ת "שו ן ראשו   חלק=   ישראל שארית 

-בראשית=   התורה על כרכים   שלשה=   מנחם שארית 
,  במדבר-ויקרא,  שמות
 מועדים -דברים

 :יחד  הכל , מצוי לא 4 תשיד  פאריז  רובינשטיין  יעקב  שמואל' ר

  עם,  הלר הכהן  ליב' ארי' ר ועוד   וחזקה ורוב  ספק בדיני שמעתתא  שב
  ארווח"   והארות  הערות

  חיים' ר מאת " שמעתתא 
  לופיאן אליהו  ר " ב  שמואל

 מגייטסהעד 

   תשכב  לונדון 

  מעשיו ומפלאות  תולדותיו  והמבואר   השלם י " האר  שבחי
=    אשכנזי לוריא יצחק'  ר של

 ל " האריז 

  יעקב'  ר של בהנחייתו נלקט
 הלל  משה

   תשנא  ירושלים 

  שם הבעל של חייו תולדות ט " הבעש  שבחי
 טוב 

  בנימין 'ר  מאת מבוא  בצרוף
 מינץ 

   תשכא  אביב  תל

,  מוסר, וסיפורים  תולדות י "ייב  רב שבחי
 חסידות =  והדרכות   הנהגות

  יוסף  יעקב  רבי על
  צבי' ר י"ע,  מאוסטרהא

 מאשקאוויטש

1 תשכו  ירושלים 
2 

 

  בכרך חלקים 2=    מוסר שבט
 אחד

  שלמה אברהם ר"ב אליהו ' ר מוסר 
 האתמרי  הכהן 

 ,רקוב קצת  תשטו  יורק  ניו

  ארבעה כולל=   ראשון חלק מיהודה  שבט
  חקרי, סוגיות ברורי שערים
  בענינים  תורה וחדושי  הלכה 
,  נפשות  פקוח=   שונים 
  עדות, ושבועות נדרים

,  וקדושין גיטין , והוכחות
 קהל  ופסולי  יבמין-זיקת

  אליהו ר"ב  יהודה  איסר' ר
 אונטרמאן 

   תשטו  ירושלים 

  ליב יהודה  ר " ב  אברהם' ר התורה  על=   חסידות מיהודה  שבט
  מנחם'  ר נכדו בהוצאת, איגר

 איגר  מענדל

   תשיט  יורק  ניו

  ועל,  ל"ז ם" הרמב  בתורת  אשר  שבילי
  של וחכמה  ומוסר, ס" הש

 ישראל  גדולי 

   תשכ  אביב  תל רוזנבוים אברהם ר" ב  אשר' ר

  מנחם ר"ב שלמה  משה' ר חסידות  החסידות  במחשבת שבילים
 כשר  מנדל 

   תשלח  ירושלים 

  בתקליטור מופיע לא  תשיא  אביב  תל ה 'נרי צבי  משה' ר הלכה   בירור הפקר  דמתבא שביעית



  הספריה י" שע
 בירושלים  הלאומית

!, 

  ההיתר נגד ובו,  ומנהג הלכה  כהלכתה  שביעית
 מכירה 

   תשלב  ירושלים  שטרנבוך  משה' ר

  דינים  פסקי=   הלכה  הלקט   שבלי
 התפלות  ופירושי  ומנהגגים

  ת בעריכ, הרופא ה'צדקי רבינו
  הערות ועם,  באבער  שלמה' ר
 ליינר   ירוחם' ר

  ווילנא  דפוס צילום}  תשיט  יורק  ניו
  מתוך{, תרמז

  ממוספרת מהדורה
 ,מצוי לא,  וממוספרת

  י"ע  ל" ויו ,   הרופא ה'צדקי רבינו דינים   פסקי=   הלכה  הלקט   שבלי
  פ"ע  מירסקי קלמן שמואל' ר

 י " כת 

   תשכו  יורק  ניו

,  שני  חלק=   הלקט  שבלי
 {הלקט שבולי}

,  והלכות  דינים  פסקי=   הלכה 
 ע " ואה  מ " חו ד" יו 

  מצולם,  הרופא ה'צדקי רבינו
'  ר בעריכת" הסגולה"   מירחון

  פ" ע , תרצז-תרצד, חסידה ז" מ
 תקונים  עם  יד  כתב

  4 תשכט  ירושלים 

:  דפוס צילום}  תשל  ברק   בני קלוגר  שלמה' ר ת "שו עינים  שבעה
 ,{תרכד לעמברג

 :יחד  שניהם  תשסט יורק  ניו שטראססער  הכהן ציון בן' ר שבת  לכות ה כרכים   שני=   בשבתו שבת

,  שבת מסכת על=  ס" ש כרכים   שני=    מי של שבת
 וסוגיות 

  שבתי שמשון  יעקב '  ר
 סיניגליא 

  במהדורה 2 תשכא  ירושלים 
  מסודר,  ממוספרת

 ,מחדש

  4 תשכא  לונדון  רודניק  אריה  ר" ב  יצחק' ר ת " ושו   ס" הש סוגיות  יצחק  שדה

  ל" ויו ,  רנשבורג בצלאל' ר ס " הש על ב -א - צופים שדה
  צבי' ר י"ע הערות  עם  י" מכת 

 לייטנר   יהושע

 :כרך   כל 4 נח -תשנו ירושלים 

  קדושת ובענין   רבית בענין ת "שו
 נ " ביהכ 

   תשיז  לונדון  גרוסנס   ליב אריה' ר

  בצלאל רבינו  וחידושי ת"שו
 רנשבורג 

  ל" ויו ,  רנשבורג בצלאל' ר וחידושים  ת"שו
  צבי' ר י"ע הערות  עם  י" מכת 

 ירושלים   מכון, לייטנר  יהושע

  4 תשמ  ירושלים 

  י " כת   י" עפ ,  קולון יוסף  רבינו והלכה  ת"שו החדשים  ק" מהרי ופסקי ת"שו
  והערות  מקומות מראה  ועם

 פינס  דב  הו'אלי' ר  י" ע

   תשל  ירושלים 

   ד " תשמ ירושלים  קולון  שלמה ר"ב יוסף  רבינו ת "שו החדשים  ק" מהרי ופסקי ת"שו

  2 תשכח  ירושלים  אשכנזי  בצלאל  רבי ת "שו אשכנזי  בצלאל ' ר ת"שו

  גם ובו , } ע" שו  ח" בד =  ת"שו כרכים ' ג - ונשאל   שואל
 {רבה'בג השואה  על קצת

-תשיב רבה 'ג הכהן  משה  כלפון' ר
 תשכא 

 :כרך   כל 

 ,מצוי  לא ,טוב  במצב 8 תשטז רבה 'ג הכהן  משה  כלפון' ר ע " שו  ח" בד =  ת"שו 'ב חלק - ונשאל   שואל

 ,מצוי  לא, טוב  במצב 8 תשכא  רבה 'ג הכהן  משה  כלפון' ר ע " שו  ח" בד =  ת"שו 'ג חלק - ונשאל   שואל

  ומשיב   השואל עם ת"שו ישראל   שובה
  לנר והערוך  קלוגר ש" ור 

'  וחי,  ועוד  ישראל  והתפארת
 סוגיות 

  עם, בישקוביץ  הכהן יהושע' ר
  אברהם' ר י " ע  בירורים תוספת

 אורלנסקי  יעקב

   תשמ  לים ירוש

,  כרכים  שני=   ישראל  שובה
 שני  חלק רק וכעת

,  הלכה ובירורי   מוסר
  ובירורי נכונות השקפות

  על העומדים בדברים הלכות 
 הפרק 

  שרגא יחזקאל ר " ב  אברהם' ר
  שלום' ר י"ע ל " ויו , וויינפלד

 ווייס  הכהן 

   תשיח  יורק  ניו

  ת"ושו, קידושין מסכת על שמחות  שובע
  בעניני ולמעשה   להלכה

 עגונות  ותקנות  נשים

  לזר מענדל מנחם' ר
 מסטריזוב 

   תשיז  ירושלים 

  יעקב  שמואל ר"ב אהרן  רבי ומוסר  מחשבה , חסידות כרכים  שני =  אמונים שומר
 ראטה 

-תשיט ירושלים 
 תשכד 

  

,  עת-כתב,  וחידושים ת"שו כרכים   שני=   הנאמן ציון שומר
  שיצא מהמקורי צילום דפוס
 -תרו  בשנות באלטונא לאור

,   עטטלינגר יוקל  יעקב'  ר: ורךע
 ישראל  גדולי בהשתתפות

  4 תשכג  יורק  ניו

  ם" והרא ם " הרמב ועל, ס" ש דיעקב   שופריה
 ת " ושו 

  ליוורנו  דפוס צילום}  ?-תשמ ד "חמו מעארך  יעקב' ר
:  יחד  כרוך {, תקמז

  אהל, משה פני
,  יוסף  פרת, משה
 :יחד  הכל

   תשיט  ירושלים   הלוי צבי ברוך ר"ב  יעקב' ר  חמשה על  וחדושים לקוטים יעקב   שושני



  ומאמרי  ך" ונ   תורה  חומשי
 ל " חז

 אסט

  וביאורים  חידושים=  סוגיות  'א חלק=   למלך שי
 שונים  בעניינים

  2 תשכג  ירושלים  מלר  אלימלך' ר

  על ונחמדים נאים דרושים המנחה  קומץ שיורי
  שבתות...  ועל  נוראים  ימים
 מועדים   ועל

   תשכד  נדון לו  מפלאצק צינץ  ליב' ארי' ר

,  התורה על=   חסידות אבות  שיח
 וליקוטים 

'  ר,  קוידינוב י"מאדמור  מלוקט
 ארליך  מיכאל

   תשכג  אביב  תל

  וחקרי וחידושים  ביאורים השדה  שיח
(,  שביעית) א=   הלכות 
 חולין  מסכת בענייני

-תשכא ירושלים  פראג  הלוי   אייזיק יצחק' ר
 תשכז 

'  מס על  רק  כעת 2
 :כרך כל, חולין

  וחקרי וחידושים  ביאורים שלישי  חלק=   השדה חשי
  חושן בענייני=   הלכות 
 משפט 

  2 תשלד  ירושלים  פראג  הלוי   אייזיק יצחק' ר

 ,מחדש  מסודר 2 תשכא  ירושלים  ואיס   נוניס  יוסף  יצחק' ר חגיגה ' מס על=  ס" ש יצחק  שיח

  התפלה תולדות  על מחקר תפלה  שיח
  ציצית ומצוות הכנסת ובית

  הלכות קיפס=    ותפילין
 וטעמים   מנהגים ומקורות

 ,{אביב תל' מהדו או}  תשכד  ירושלים  מלונדון  כהן ישראל  אברהם' ר

 ,תמונתו עם  תשטו  אביב  תל פינקל  משה  ר" ב  צבי נתן' ר מוסר  מסלבודקה  הסבא שיחות

  מנהל  דסלר אליעזר אליהו ' ר מוסר  ומאמרים  שיחות
  בני', פוניבז ישיבת  של רוחני
 ברק

 ,מצוי  לא, סטנסיל  4 יד תש ברק   בני

  חוברת=   ומוסר  חכמה שיחות
 'ד

  בני -ירושלים מבולטימור  קראנגלאס דוד' ר מוסר 
 ברק

   -תשמ

=   חכמים תלמידי  שיחות
 נה  - א  חוברות

-בטאון=   תורני  עת-כתב
 מאסף

-תשיא אביב  תל שומר  שמואל' ר
 תשטז

  כמעט  יחד  כרוך  כרך 
  חסר ואולי, }הכל

{,:  באמצע משהו
 ,נה-ד מגליון

  וכן,  תענית  מסכת על תענית   - הצרורות לבעל   שיטה
  על, פרץ  רבינו תוספות

 ברכות  מסכת

   ?-תשמ אביב  תל פרץ   רבינו

,  מנחות, זבחים  מסכת על מקובצת  שיטה
,  כריתות, תמורה,  ערכין

  רק כעת, תמיד , מעילה
 תמורה 

  אברהם ר"ב בצלאל  רבי
  עם י"כת פ"ע  ל" ויו ,  אשכנזי
 אילן  דוד  קביע'  ר י"ע  ביאורים

  בני-אביב תל
 ברק

-תשלה
 תשמד 

 :כרך   כל 

  אברהם ר"ב בצלאל  רבי בכורות  מסכת על מקובצת  שיטה
  עם י"כת פ"ע  ל" ויו ,  אשכנזי
 אילן  דוד  יעקב'  ר י"ע  ביאורים

   תשלה  לציון  ראשון 

  קצת הכריכה}  תשכז  יורק  ניו  מציעא  בבא מסכת על הקדמונים   שיטת
 ,{פגועה

  ולזכרם  בודםלכ  זכרון ספר שילה 
  ליב יהודה הו'שמרי' ר של

'  ר ובנו ממוסקבה ה'מדלי
=   מאנטוורפן ה'מדלי הלל 
  לחידושי תורני  ומאסף  קובץ
 תורה 

  י"וע,  זווין יוסף   שלמה' ר: עורך
 בוקסבוים  יוסף' ר

   תשמג  ירושלים 

  על, והברקות  הגיונות המסורות  שילוב
 המסורות  על=   התורה

,  קאמלהאר' ארי יקותיאל' ר
 משה ' ר בנו  ריכתבע

   תשיט  ירושלים 

   תשיא  ירושלים  נאה   חיים אברהם' ר הלכה  מקוה  שיעור

  2 תשל  ירושלים  גרוסמאן  ישראל' ר כתובות   מסכת על שיעורים כתובות   שיעורי

  הכהן יהודה  שמעון רבי   שיעורי
 ונזיקין  נשים סדר=  שקאפ

  4 תשלד  ירושלים  שקופ  הכהן יהודה שמעון' ר ס " הש על

  שיעורי ולבאר  לברר=   הלכה  תורה   של עוריןשי
,  והרביעית הביצה האמה
  פ"ע המצוות שיעורי ובסופו

 איש  החזון  הוראות

  פרץ  חיים ר" ב  ישראל  יעקב' ר
 יעקב   הקהלות בעל קנייבסקי

'  ך'ר' ד'ב שנת}  תשטז ירושלים 
 ,{'ם'י'מ'ת

  הקבלה   דרך על פירוש עם היחוד  שיר
 מילהויזן   ליפמן  טוב יום' מר

 ,פקסמיליא  תשמא ירושלים  דן . י מאת אמבו

  ספר לנתינת   נאה זמר הילולים  שיר
  בתים ג " מי נבנה והוא .  תורה

  דפוס צילום}  תשלא  לונדון  לידא  ליב אריה  ר" ב  דוד' ר
 ,{תמא אמשטרדם



 מדות  עשרה שלש נגד

  העיקרים ג" י   על מיוסד  ידידות   שיר
 ם " להרמב 

  יוסף   ר" ב  אברהם' ר המשורר
  וביאור  ואמב  עם, מבורגוס

 זוארץ . פ  מאת קצר

  אין, טוב  במצב  תשיז  ירושלים 
  הלאומית  בספריה

  פ" ע , }בירושלים
 ,{התקליטור

  או לשעה הנס על שירה
 לדורות 

 ,{תדפיס}  תשיז  אביב  תל ה 'נרי צבי  משה' ר הלכה  ברור

  9-ה המאה מן משורר  י" ע קודש  שירי 10=   שירה זבדיה  שירי 
,  איטליה של בדרומה שפעל
  ודפוסים   י"כת פ"ע  לאור םיוצאי

  יונה  בידי  וביאור  מבוא בצירוף
 דוד 

   תשלב  ירושלים 

  דרך על מצות ג" תרי   כולל לחיים   שירה=   מצות שירי 
  שמנה סדר  כפי  השיר
 ם " הרמב

'  ר י " ע  ל"ויו,  אייבשיץ יהונתן ' ר
 קרויס דן

-תשיב יורק  ניו
1951 

  יונתן'  ר  בהסכמת 
  מבאבוב ש" ור שטייף 

 ,ועוד  קמנצקי י" ור 

-אבן אברהם ר" ב  יצחק  רבי שירה  שירים 
  יד  כתבי  י"עפ ל" יו ,  עזרא

:  י"ע והערות   מבוא בצירוף
 שמלצר  חיים מנחם

   תשלט  ברק   בני

  נחום:  ערך) אריאלי יצחק' ר פירוש   עם פסח של הגדה הגאולה  שירת 
 (אריאלי

 {2460: יערי}  תשטז ירושלים 

  י" כת  פ"ע, הלוי  ה'זרחי רבי פיוטים  המאור  שירת 
  יצחק י"ע  עתיקים ודפוסים 
 מייזליש 

   מ " תשד ירושלים 

   תשכב  ירושלים  פלצינסקי   מנוח אליעזר' ר מועד  סדר=   ס" הש על יהודה   שלום

=    זרעים סדר  על פירוש ירושלים   שלום
 ירושלמי   תלמוד

  4 תשמ  ירושלים  טרייביטש  נחום ' ר

  מעניני הלכה י " עפ  דברים ירושלים   שלום
  רצנוא ישיבת  ומצוות  חיבת

 הזה  בזמן הקדושה

  דוד ר " ב  ישראל חיים' ר
 ופילאב  מקאצק מורגנשטרן

  דפוס צילום}  תשמו  ירושלים 
 ,{תרפה פיעטרקוב 

=    זהב זר פ" ע , הטהור שלחן
 כרכים  שני

  יחיאל  יהודה אייזק יצחק' ר וחסידות  הלכה 
  אברהם' ר והפירוש, מקומרנא 

 זיס אבא

-תשכג אביב  תל
 תשכה 

  שניהם,  טוב  במצב 4
 :דיח

  בסתרי המערכות  שלחן
 כרכים '  ג=   החכמה

-תשלו ירושלים  וויינשטוק   יאיר משה' ר קבלה 
 תשלז 

 :יחד  הכל 

'  ג=   ארץ  מגיני=  ערוך שלחן
 כרכים 

  2 תשכא  ירושלים  קארו  יוסף  רבינו הלכה 

  פ" ע , חיים אורח ערוך שלחן
 כרכים ' ה=   יעקב  באר

  כל מאסף,  ח" או ע" שו  על
  מספרי  והדינים ההלכות

  ראשונים פוסקיםה
  ברורים בתוספת, ואחרונים 
 וחידושים 

 :כרך   כל  תשכז  ירושלים  קרויזר  הלוי  יעקב  חיים' ר

  הדינים רוב=   הלכה  ראשון  חלק=  קטן  ערוך שלחן
  מישראל אדם לכל  הנצרכים

 יוסף   הבית  מרבינו

'  ר  י"ע וקצת - הכהן אברהם' ר
 חדד  בועז

1 תשכו  רבה 'ג
6 

 

  יצחק רבינו  של ערוך שלחן
 ה "זלה לוריא

   תשכא  ירושלים  (ל"האריז= )  לוריא יצחק  רבינו הקבלה  פי   על הלכה 

  ובגדי וכליו המקדש  בית על הגבורים  שלטי
,  ועוד  והקרבנות הכהנים

 {מנטובה מדפוס צילום}

  4 תשל  ירושלים  הרופא  אברהם' ר

-תשכו ירושלים  סאבעל  שלמה' ר בראשית  ספר=   התורה על 'א חלק=   חדשה שלמה
 שכט ת

  מלצר ז" רא  הסכמת 
  מהדורא וכן , }ועוד

 :חלק כל{,  תנינא

   תשמח ירושלים  אלגאזי  יעקב  ישראל' ר חיים  אורח על=  הלכה  חגיגה  שלמי

  וחולין  עירובין מסכת על ראשון  חלק=   מאיר שלמי
 ועוד , ושבועות 

  יחיאל  ר" ב  מאיר שלום' ר
 יונגרמן  מיכאל

  2 תשכו  אביב  תל

  הלכות=   ם" הרמב על מרדכי  שלמי
 דעות  הלכות - תורה  תלמוד

-תשכח אביב  תל מובשוביץ  שלמה מרדכי ' ר
 תשמג 

  קצת=  ת"ת} 2
 :כרך  כל{,  מתולע

   תשמז ירושלים  אלגאזי  יעקב  ישראל' ר חיים  אורח על=  הלכה  צבור  שלמי

  המועדים ספר=   שמחה שלמי
 א  חלק= 

  נתן' ר  בהסכמת 2 תשכד  יורק  ניו עלבערג  שמחה' ר סוגיות 
  מ" ור שפיגלגלאס

  כל,   ועוד  פיינשטיין



 :כרך

  חיים אורח ע"שו על=  ת"שו חלקים ' ד=    חיים שלמת
 דעה  ויורה 

  י" ע  ל"יו,  זונננפלד חיים יוסף' ר
 הערותיו  ועם  סאבעל שלמה' ר

-תשכה ירושלים 
 תשל 

 :יחד  הכל 

  כעת, חלקים' ד=    חיים שלמת
 'ב, א  חלקים רק

  י" ע  ל"יו,  זונננפלד חיים יוסף' ר ת "שו
 סאבעל  שלמה' ר

-תשכ ירושלים 
 תשכה 

 :חלק כל 

  אשר, מרוגטשוב  ראזין יוסף' ר שונים בענינים ת"שו יוסף   שלמת
 סאבעל  שלמה' לר  השיב

 ,{תשכו מהדורת או}  תשטז ירושלים 

  ישראל  ארץ אתרוגי  בענין תשובות  שלש
 השמיטה  בשנת

  טוב   יום  חנניה ר " ב  יואל  רבי
 מסאטמר  טייטלבוים ליפא

  לדעת  תשובה}  תשיג  ורק י  ניו
  האוסר, המחבר

  אתרוגים על  לברך
'  ר  הוציא, אלה

  את  כהנוב אלעזר
  תורת ספרו 

  יורק  ניו,  השביעית
 ,{ו"תשט

  - נפתחים ספרים שלשה
  אפרים דמעת - אפרים עוללות

 ם " מהראז דרושי -

,  הפירות ברכת  הלכות על
  נחום  רבי על הספד

 ודרוש   מטשרנובל

  מרגליות  זלמן אפרים' ר
 בראד מ

   תשלד  יורק  ניו

  וסיפורים  תולדות=   חסידות צאן  עדרי שלשה
'  ור מקראשנוב  שלמה' מר

'  ארי' ור  מאושפצין בעריש
 מוישניצא 

  והקדמה, סופר מנלי מנחם' ר
  משה' ר נכדו  ידי-על

  הערות בצירוף, גולדשטיין
 מנחם-בן נפתלי  מאת

   תשיח  אביב  תל

  מאפטא הרבי  לתולדות היוחסין  שלשלת 
  יצחק'  ר ר"אדמו איו וצאצ
 מקאפיטשניץ  מאיר

  למברג  דפוס צילום}  תשמז ירושלים  טייטלבוים  מרדכי ישראל' ר
 {תרסח

  סיפורים אוצר=   חסידות קאמארנא  שלשלת 
 ולתולדותיהם  ומכתבים 

   תשסא ירושלים  פראנקפורטר   ישראל' ר

  ומערכת  ישראל  תולדות הגדולים  שם
 וביבליוגרפיא , ספרים

:  מספריו והוספנו  תשכ  אביב  תל אזולאי  ודד  יוסף חיים' ר
  שבחי, דבר העלם
  ואגרת  א" חיד הרב

 ,גאון  שרירא רב

  עם , השלם הגדולים  שם
  אשל : והגהות  הוספות
 'ג חלק=  הגדולים

  ועם,  אזולאי דוד יוסף חיים' ר ישראל   גדולי  תולדות
  מנדל  מנחם' מר הגהות

  צדוק' לר  והערות, קרענגיל
  ימרדכ ' ור מלובלין הכהן 

'  ר י"ע  ונסדר, גירונדי  שמואל
 גרטנהויז  ליפא  אלעזר

   תשיח  יורק  ניו

  שני=  הגר  מארץ  הגדולים  שם
 כרכים 

  ישראל  גדולי  תולדות
 בהונגריא 

  הכהן זעליג פנחס' ר
  אחרון' קונ ובסוף,  שווארטץ

 זעליג  פנחס' ר  מאחיו

-פאקש}
-מונקטש

  קלינוורדיין
{  תרעח-תרעד

 [אשדוד]

  4 [תשנו]

  שנמצאה עתיקה מצבה על ושארית  שם
  ותולדות , בפרעמישלא

  י"ור משה  והמטה  ל"המהרש
 מרגליות 

   תשכח  [? אביב תל] צדק  כהן יוסף' ר

  פורטוגל אברהם ישראל' ר ת "שו 'א חלק=  ישראל   ושארית שם
 שור ' ישעי'  ר תלמיד,  מסקולין

  י" ע  ל"י,  תולדותיו עם 2 תשלא  יורק  ניו
  מסקולין הרבי  בנו
 ל " זצ

   תשכא  ירושלים  וואקס אלעזר חיים' ר ותולדותיו , ודרוש ת"שו חיה  לנפש  יתושאר שם

  בבא  מסכת על=   סוגיות  ליוסף  שם
 בתרא 

   תשנו  ירושלים  זיסקינד  מרדכי ' ר

  התורה פרשיות סדר  על משמואל  שם
  ימים חלק,  ישראל  ומועדי
 וסוכות   נוראים

  אברהם רבי ר"ב שמואל  רבי
 מסוכאטשוב 

   תשכב  ירושלים 

'  מס על וביאורים  חידושים משמעון  שם
 התלמוד  ובסוגיות מעשרות

   תשכב  ירושלים  סטרליץ  שמעון' ר

  משה ' ר של לזכרו  קובץ משמעון  שם
  תורה'  חי ובו=    זיוויץ שמעון
  עם, ישראל מגדולי 

  השואל ותולדות, תולדותיו 
  מגדים והפרי  ומשיב

   תשכה  יורק  ניו לייטער   דוד' ר=  עורך



 ועוד ,  מהם והערות  ותשובות

  שמעתתא ולסיים  להכריע עולם  שם
  בתלמוד שהובא מקום בכל

 סיימו  ולא  וירושלמי בבלי

   תשכב  ירושלים  מרגליות  ראובן' ר

,  החסד מדת, השבת  שמירת עולם  שם
 התורה   קדושת

  של צילום מהדורת)  תשכב  ישראל  מראדין  הכהן מאיר ישראל' ר
 (ג"תרנ ווארשא

  ודרושים  יםביאור, חידושים עולם  שם
,  ס" פרד  בדרך נעימים

 כריתות  מסכת על וקונטרס

  2 תשכד  אביב  תל הרצברג   יהושע  ישראל' ר

  - חלקים שני=   עולם שם
 הדת   חומת

,  החסד מדת, השבת  שמירת
 התורה   והחזקת  קדושת

   ?-תשל ברק   בני מראדין  הכהן מאיר ישראל' ר

  מימון ר"ב משה  רבינו מוסר  פרקים   שמונה
 (ם" רמב)

   תשיד  לים ירוש

.  ד מרדכי' ר:  וביאר  ניקד אבות ' מס הקדמת ם" לרמב  פרקים  שמונה
 רבינוביץ 

   תשטו  ירושלים 

  וציורים מעשיים ביאורים תורה   של שמושה
  חלקי' בד שונות להלכות

 ערוך  שולחן

 ,מצוי לא  תשיא  לונדון  פלדמן  דוד' ר

  ואגדות  ס" הש  סוגיות על הלוי  שמחת
 ס" הש

  יצחק גרשון ר"ב שמחה' ר
 הלוי 

  4 תשכז  מונטריאול 

  2 תשיד  יורק  ניו מפלאצק צינץ  ליב' ארי' ר ביצה  מסכת על=  ס" ש טוב  יום שמחת

-תשיג רבה 'ג חויתה  חי רחמים' ר ע "שו ח" ד  על=  ת"שו ו ,  ב, א חלק - כהן שמחת
-תשכו
 תשלד 

 :כרך   כל 

  זאב אריה ר " ב  מאיר ישראל' ר והלכה   מוסר הלשון  שמירת
 מראדין  הכהן 

 ,{תשטז אולי}  תשטו  ירושלים 

1 תשיג  ירושלים  [מאשקאוויטש  צבי' ר] סכנה  בענייני ואזהרות  דינים הנפש  שמירת
2 

  תשעה  יחד  כרוכים}
  צבי' מר  ספרים

  הכל=   מאשקאוויטש
 ,{100:  יחד

=   ם " הרמב על, ראשון חלק הקודש שמן
 המוקדשין  פסולי' הל

  2 תשכג  יורק  ניו מורדוכוביץ  שמעון' ר

,  גיטין, קידושין=   ס" הש על לאשר  שמן
 מציעא  בבא

   תשמב  ירושלים  ניימאן   אנשיל אשר' ר

  ווייס  אנשיל אשר' ר ס " הש  סוגיות על למנחה  שמן
 מנאדיפאלו 

  4 תשכט  ירושלים 

  ברכות' מס על=  ס" ש הלכות ' חי=  רוקח שמן
 ועוד  וביצה   פסחים

  לעוו  ליב   אריה ר"ב אלעזר ' ר
 מפילץ 

  2 תשלו  יורק  ניו

  מימון ר"ב משה  רבינו מוסר  פרקים  שמנה
  דוד  מאת]  באור עם(, ם" רמב)

  רבי  הקדמת בצרוף[, סלוצקי 
 תבון   אבן שמואל

  - תקוה-פתח
 אביב -תל

1 תשיג 
6 

 

  התורה ועל, הנהגות חלקים ' ב=   שלמה שמע
  וסיפורים ומעשיות,  וליקוטים

 מקארלין  הלוי שלמה רבינו

  ישרש" בשם הערות  ובהוספת 
  יוסף  ר" ב  משה ביעק'  ר"  יעקב
 קליינבוים  הלוי

  גדולי  בהסכמות  תשטז ירושלים 
 ,ישראל

,  התורה על=   חסידות מנחם  זכרון  - ומגן  שמש
 ותולדות 

  צבי אהרן ר"ב מנדל  מנחם' ר
 מביאלא  לאנדוי 

 ,תמונתו עם  תשיג  אביב  תל

  התורה על ופרושים באורים מרפא  שמש
,  בראשית=   ראשון  חלק= 

 מספריו  מלוקטים

,   הירש רפאל  ר"ב שון שמ' ר
'  ר והמסדר   המעתיק  י" ע

  שוואב יהודה ר"בהח  שמעון
"  ישראל  שארית "  ק" דק  רב

 באלטימאר 

   תשיא  יורק  ניו

  2 תשנב  יורק  ניו הירש  רפאל  ר"ב שמשון ' ר ת "שו מרפא  שמש

  שנתון, מאסף=  עת-כתב בשנה  שנה
  ולתולדות, ולמחשבה   להלכה

  בשם יצא  הראשון, }ולמחקר 
 {"הליכות" 

  - ישראלי  שאול' ר  בעריכת
,  שלמה  היכל י"ע ,  ניק'פיצ  א" ר

 איזנברג  יהודה:  העורך

-תשכ ירושלים 
,  תשנט
 תשסג 

 : כרך   כל 

  שמואל  רבי ונכדו הירש  צבי' ר ס " וש  התורה על=   חסידות המאורות  שני
 קאמינקר 

   תשטז יורק  ניו

  באניות  הנסיעה לשאלת מכתבים  שני
  להתיר  שאין=   ישראליות

  ישראלית   ניהא נסיעת

  שניאורסאהן מענדל  מנחם רבי
 מליובאוויטש 

   תשיט  יורק  ניו



 בשבת 

'  ר  י"ע והערות  מבוא עם ל"ויו מעילה  מסכת על קדמונים  פירושים  שני
 סופר  אברהם

   תשכו  ירושלים 

,  השלם הדני  אלדד ספר : ובו  ישראל   שבטי עשר שנים
,  והגהות  הערות עם

  משאר  והשוואות  התאמות
  לענייני םונוסעי  ספרים
  ידיעות,  השבטים עשרת
  שונים וספרים ל"חז מדברי

,  השבטים עשרת דבר על
  ונהר  והרכבים משה  בני

  גלותם מקום, סמבטיון
,  האבודים השבטים ועקבות
,  הסטוריות ואגרות  מסעות
 ומעשיות  אגדות

-תשטז ירושלים  וויינשטוק   יאיר משה' ר
1955 

  

  דברי, הכהן נאכה  קלמן' ר שביעית  דיני=   הלכה  השבע  שנת
  ספרי  מתוך נלקחו ההלכה

 איש חזון

 ,ראשון  דפוס  תשיב  אביב  תל

  שניה מהדורה}  תשיח  אביב  תל כהנא  קלמן' ר שביעית  דיני=   הלכה  השבע  שנת
 ,{ומורחבת  מתוקנת

  זאב בנימין ר" ב  כהנא קלמן' ר שביעית  דיני=   הלכה  השבע  שנת
 הכהן 

   תשיט  אביב  תל

   תשכח  אביב  תל הכהן  כהנא קלמן' ר שביעית  דיני=   הלכה  השבע  שנת

=   העברי המשפט שנתון
 יז  - א כרכים

=    הלכה בענייני עת-כתב
  ובו} העזר ואבן משפט חושן

 {הגאונים על הרבה

  אליאב - אלון מנחם: עורך
  י"ע , ועוד  שוחטמן

  מכון=   העברית האוניברסיטה
 העברי  המשפט לחקר

-תשלד ירושלים 
 תשנא 

 :כרך   כל 

  2 תשכב  ד "חב כפר  גרוסמאן  ישראל' ר קמא  בבא מסכת על קמא  בבא שעורי

  מרדכי ר"ב  ליב יהודה יוסף' ר הלכה  הלכה  שעורי
 בלוך 

  2 תשיח  אביב  תל

  ושמעון  ה'רוז  משה י"ע נערך   ל "חז ומדות שעורים
 בודנהיימר 

 ,{תשכו מהדורת או}  תשכה  ירושלים 

  י"ע,  סולובייציק הלוי משה' ר סוגיות  ל " ז  מרי אבא לזכר שעורים
 יק ' סולוביצ הלוי דב  יוסף' ר  בנו

-תשמג ירושלים 
 תשמה 

 :כרך  כל{,  תשסג או} 

  עיונים=  תורני  עת-כתב דעת   שעלי
  פסחים במסכת  ובירורים

  ועוד  ונטען  טוען'  והל  וגיטין
 רבות 

 :גליון כל  -תשלב שעלבים  שעלבים  ישיבת  י" ע

  שלשה=  רבים  בת שער
 כרכים 

  חמשו  והפטרות  התורה על
 מגילות 

  יוסף ר"ב  ליב  אריה חיים' ר
 מיעדוואבנע  פנסטר 

  מהדורת צילום}  ?-תשל [? ירושלים]
 - ווארשא

 ,{פיעטרקוב

  דברים  - ויקרא=   התורה על שני  חלק, רבים  בת שער
 והפטרות  ג " וחמ

-מ מיותר מלוקט}  תשיג  יורק  ניו מיעדוואבנע  לייב' ארי חיים' ר
 {ספרים 500

  - שני יום=   תהלים על המלך  שער
 שלישי 

-תשלד יורק  ניו בלומנפלד  מאיר' ר
 תשלו 

 :כרך   כל 

  ישראל ר"ב רפאל  יהושע' ר משפט  חושן  על=  ת"שו 'א כרך=   יהושע שער
 בנבנישתי 

  4 תשמב  ירושלים 

,  הוריות מסכת על=  ס" ש יוסף  שער
 ת " ושו 

 ,הוספות  עם 2 תשל  ירושלים  אזולאי  דוד יוסף חיים' ר

  ושער  י " רשב  מאמרי שער
 ל "רז  מאמרי

'  פי ובו,  קבלה', והג'  הב שער
,  ו"מהרח לקוטי;  אבות פרקי 
 הוספות  ועוד

  חיים ורבינו  לוריא יצחק  רבינו
 ויטאל 

  - אביב-תל
 ירושלים 

  2 תשיט 

  א" הגר  י" עפ =  הלכה  התורה  קריאת שער
  ופוסקים ל " ז( מווילנא)

 אחרים 

  אייזיק יצחק  ר"ב בער  דוב' ר
 קאראסיק

   תשיא  אביב  תל

 ,{עמוד שלו ,11}  תשיב  ירושלים  תקוה  פתח ד " אב  כץ  ראובן' ר ודרוש   מאמרים ילקוט {בעתו דבר= }  ראובן שער

  בעל מגרמייזא אלעזר לרבינו אסתר  מגילת על פירוש בינה  שערי
'  ר  י" ע  לראשונה ל"יו ,  הרוקח
 ליהמן   רפאל מנשה

   תשמ  יורק  ניו

  נושאים על, א חלק,  }מוסר בירור  שערי
 {יםמוסרי

  זאב שמעון ר " ב  שרגא חיים' ר
 לווין   הלוי

  הקדשה עם עותק}  תשיב  ירושלים 
  י"בכת ארוכה

 ,{60, המחבר



  רק  וכעת,  ו-א - ההלכה שערי
 'ב חלק

  בית טהרת =   ומנהג הלכה 
 ישראל 

-תשכז יורק  ניו מיסקי  יוסף  צבי' ר
 תשמב 

  

  ואמרות  מושגים יסודות החסידות  שערי
 בחסידות 

  נחםמ ר"ב שלמה  משה' ר
 כשר  מנדל 

   תשמא ירושלים 

  שני=   והאמונה היחוד שערי
 כרכים 

  הלוי  משה ר" ב  אהרן' ר ד " חב  חסידות
 מסטרשילוב  הורוויץ 

  שקלאוו  דפוס צילום}  תשל  
 ,{תקפ

  הכלים שער =   ומנהג הלכה  הלכה  שערי
 כהלכתו   והפסח

   תשכז  ירושלים  אפרתי  יקותיאל  ר" ב  שמעון' ר

-א ח" או - ומנהג הלכה  שערי
 מ " וחו   ע" אה ,  ד"יו, ב

  שניאורסון מנדל מנחם רבי הלכה 
 מליובאוויטש 

-תשנג ירושלים 
 תשסב

 :יחד  הכל 

  הלכה לתורה עת-כתב ל   - א גליונות=   הלכות  שערי
 והשקפה 

  בית ישיבת  תלמידי  - קובץ
 שערים 

-תשכו יורק  ניו
 תשסד 

 :גליון כל 

  פ"ע  מצוות ג " תרי  סידור המצות  שערי
 ם הענייני  לפי ם " הרמב

  וויינשטיין  צבי אברהם' ר
 מליסקובה 

  בספריה אין  תשיד  לונדון 
,  בירושלים  הלאומית

 ,{התקליטור פ" ע}

  שיטת בירור ענינו=   קבלה זוהר  שערי
,  ובאגדה   בהלכה  הזוהר

  בהשואה  ובמידות  בדיעות 
  בתלמודים ל"חז דברי עם

  לספרי  ויסתעף  ומדרשים
  הפוסקים הגאונים

  גדולי עד  הראשונים
  סדר על  נערך  ,האחרונים
  והמדרשים ס" הש  מסכתות

 מפורט  עניני  מפתח עם

  2 תשטז ירושלים  מרגליות  ראובן' ר

  במילי ותשובות  חידושים ב  חלק=   זיו שערי
  קונטרס עם, נזיקין  דסדר
  את לתרץ דניחותא קבא

  של" דקושייתא  קבא" ה
 יואב   החלקת

  2 תשיא  ירושלים  וינוגרד  זאב' ישעי' ר

(  תרפד  לובלין) עפשטיין . ד.י : עורך תורני  עת-כתב {קבצים ילקוט, }חכמה שערי
 אשדוד 

  זכרון: יחד  כרוך 4 תשנו 
  כתר,  הלבנון, משה
,  ציון שערי, תורה

  פלפול,  תורה  קול
  בשורות , התלמידים

 :יחד הכל,  טובות

  בשיטת וביאורים  חידושים כרכים   שמונה=   טהר שערי
 ם " הרמב

  ראזין   יוסף' ר  עם מ" ומו 
  שמואל' ר  ,ועוד מדווינסק

 וואלק   אלעזר

-תשיח יורק  ניו
 תשלט 

  רק, גדול  חיבור} 2
,  ז, ו,  א: מהם חלק

 :כרך  כל{, ח

,  המשפחה טהרת הלכות  אביב  בכורי - טהרה שערי
  לסיומי  דרוש: והשני

 מסכתות 

  אשר' ר  - מהאצאר מסיעד ' ר
 חדד 

1 תשכג  רבה 'ג
2 

 

  פורים  על=   וסוגיות  ס" ש יג  י  ט ג  א חלק, יצחק  שערי
  מסכתות,  ופרזים קפיןדמו

  בבא, נדרים , וביצה   פסחים
 ועוד   גיטין, בתרא בבא, קמא

  קונטרס ובו,  פלקסר יצחק' ר
  שפירא מאיר' ר  רבו חידושי
 מלובלין 

-תשיז ירושלים 
 תשמז

  עוד יש  ואולי} 2
 :כרך   כל{, חלקים

  ח " או ע" ושו ס" בש  חידושים מאיר  שערי
  ועניינים  ם" הרמב ועל ע " ואה

 שונים 

  הכהן  יהושע  ר"ב מאיר' ר
 קפלן 

  4 תשלח  ירושלים 

  על =   וחידושים  ביאורים ב -א משה שערי
,  הכנסת בית' הל  ח" או ע" שו

 שונות  הלכות ובירורי 

   תשלט  אביב  תל שטיינברג  הלוי משה' ר

  4 תשלח  ירושלים  בצרי  עזרא' ר ודעות   אמונות ובעניני,  ת"שו 'א חלק - עזרא  שערי

  חדשה מהדורה}  תשכו  ירושלים  ל " מו  - מודעי  חיים' ר ת "וש הגאונים  תשובות=    צדק שערי
  שלוניקי מהוצאת

 {תקנב

  הציונית. הסת י"ע ל " יו  ולציון  לתורה   רבעון ציון  שערי
 בריטניה 

-תשיב לונדון 
 תשכז 

 :גליון כל 

,  ציון  בני=   באבוב   ישיבת  י" ע תורני  עת-כתב ציון  שערי
 שארף  לייב ' ר: המערכת נשיא

-תשכד יורק  ניו
 ה תשכ

 :גליון כל{, יותר אולי} 

'  ארי חיים ' ר: עורך תורני  עת-כתב {קבצים ילקוט, } ציון שערי
  י" מרמ  ובו ,  לאנגלעבען

  פיעטרקוב)
 אשדוד ( תרצד

  שערי: יחד  כרוך 4 תשנו 
,  משה זכרון, חכמה



'  ירמי'  ומר  מאוסטרווצא
 ועוד   יעקב והחדות   אפאלע

,  תורה  כתר, הלבנון
  פלפול,  תורה  קול

  שורות ב, התלמידים
 :יחד הכל,  טובות

,  התוספות בעלי  רבותינו על שלום  שערי
  וכללים  תולדותיהם

 ועוד   במשנתם

1 תשכה  אביב  תל פרידמן  שלום' ר
2 

  גדולי  בהסכמת
  מהדורא, ישראל 
 ,תנינא

  תורה  חידושי מאסף שמחה  שערי
  ועם,  שונים ומאמרים
 מאמריו  ורשימת תולדותיו 

  י" ע ,  בלומנטל שמחה אהרן' ר
 אכי מל ר" א

   תשכז  יורק  ניו

  כרך' = ד  חלק=   תורה  שערי
 'א

  י" ע  ערוך, לעוו  וואלף  בנימין' ר וכללים  סוגיות 
 פלדמן '  ירמי' ר

  2 נב -תשמז ירושלים 

,  ודרוש  וכללים סוגיות  ראשון   חלק=   תורה  שערי
 משפט  חושן בענייני

  אלעזר ר" ב  וואלף  בנימין' ר
 רוקח שמן בעל

  2 תשלה  יורק  ניו

  תורני  קובץ=  עת-כתב ו   - א גליון,   תורה  שערי
 הישיבות   לבני מרכזי 

  גנחובסקי אברהם' ר: עורך
 ועוד 

-ברק-בני
 ירושלים 

-תשיט
 תשכא 

 :גליון כל 

  אלעזר ר" ב  וואלף  בנימין' ר רוב   בענין  וכללים סוגיות  'ג חלק, תורה  שערי
 רוקח שמן בעל

  2 -תשכ יורק  ניו

  על ופירושים  והארות  הערות בבל   תורת  שערי
  לסדר  והערות, ס" הש

  התנאים=   הדורות
 והאמוראים 

  ערוך, רבינוביץ וואלף  זאב' ר
 מלמד  ציון עזרא ' ר: י" ע

 ,{עמוד 550 מעל}  תשכא  ירושלים 

-אבן מאיר   ר" ב  אברהם רבינו דקדוק  ברורה  שפה
  י" ע  דבר פתח עם, עזרא
 מנחם -בן נפתלי

  של פקסימיליא }  תשל  ירושלים 
  דפוס  מהדורת
  דפסהנ {, רצ קושטא
  מאות בשלש
 ,טפסים

  על וביאור פירוש  והוא שיח  שפך
  אבינו"  היקרה  התפלה

 "מלכנו

  ק" ק ד"אב סטאליאר  אייזיק' ר
 ראצקי 

  צילום', }עמ 100  1969 יורק  ניו
 ,{תרעד  ווילנא  דפוס

  עם, מגור  ליב אריה  יהודה  רבי כפור   וליום התשובה לימי אמת  שפת
:  ליקט,  יהודה  ליקוטי  קונטרס

 היינה  ליב אריה יהודה ' ר

   תשיט  ירושלים 

  נזיר מסכתות =   ס" הש על אמת  שפת
 נדה ' מהל ומעט, וסוטה 

  אלטר ליב'  ארי יהודה  רבי
 מגור 

 ,{ראשון  דפוס}  תשכח  אביב  תל

  לחודש - לחנוכה - לסוכות יהודה   ליקוטי - אמת שפת
  ואשר,  השנה  ולראש אלול

  אבותי מאת ואספתי  לקטתי
 חסידות , הקדושים

  אלטר לייב  ה 'ארי דהיהו  רבי
  אריה יהודה' ר:  ליקט, מגור 
 היינה  ליב 

-תשיג ירושלים 
 תשיח 

 :כרך   כל 

  - מגור  אלטר ליב  יהודה  רבי פירושים   עם פסח של הגדה שלמה  תפארת - אמת שפת
 מרדומסק שלמה רבי

 קס{, }4370: יודלוב}  תשיד  ירושלים 
{,  2440  יערי', עמ

  חדשה הוצאה
 ,ומתוקנת

'  ב=   ים לקוט=   אמת שפת
 'א כרך רק,  כרכים

-בראשית על=   חסידות
 שמות 

  4 תשיז  יורק  ניו מגור  אלטר לייב'  ארי רבי

  יהונתן' ר  נגד=    פולמוס זהורית  ולשון אמת שפת
 אייבשיץ 

  אלטונא דפוס צילום}  תשלא  ירושלים  עמדין  צבי  ר"ב  יעקב' ר
 ,{תקיב

  על הלבוש  על' פי=   הלכה  'א חלק=  המעיל שפת
 ם חיי אורח

  2 תשיא  ירושלים  שלזינגר  יפה מרדכי ' ר

  בהלכה ותשובותיו, צוואתו ישנים  שפתי
 ולתולדותיו , ירושלים  בענייני

   תשכח  ירושלים  כהניו   נחמיה משה' ר

1 תשיב  רבה 'ג הכהן  משה  כלפון' ר דקדוק  כהן  שפתי
2 

 

  - ראשון חלק=  צדיק שפתי
 רביעי ,  שני

=   התורה על=   חסידות
,  שמות ,צוואתו -בראשית
 במדבר 

  אלעזר מנחם פנחס  רבי
 מפילץ  יאסטמאן

-תשטז ירושלים 
-תשיט
 תשכב 

 :כרך   כל 

  גליון =   קובץ=   צדיקים שפתי
 -א

  מאסף =  תורני  עת-כתב
 החסידות  לתורת

-תשמט ירושלים  
 תשסג 

  יד כתבי  תצלומי עם 
  כל,  נדירים ופרסומים

 :גליון

  השירים שיר למגילת  פירוש שלום  שר
 (ט" של  צפת מהדורת צילום )

  550 בת מהדורה  תשלז  ירושלים  אריפול  שמואל' ר
 ,ממוספרים עותקים

  2 תשלח  ירושלים  בירדוגו  רפאל' ר ס " הש על שני  חלק, הזהב  שרביט



  2 תשלב  ברק   בני שנעעבאלג  פייוויש  שרגא' ר ת "שו 'א חלק=   המאיר שרגא

  רשימת=   ביבליוגרפיא  האלף  שרי
  ממחברים שבדפוס הספרים

  - ס" ר  א" ד  השנים בין  שחיו
  מאמרים גם ובו ,  ס" ר  א" ה

 ועוד   במאספים

  דב יעקב'  ר - כשר מנחם' ר
 מנדלבום 

   תשיט  יורק  ניו

  רשימת=   ביבליוגרפיא  כרכים  שני=   האלף שרי
  בין  שחיו שבדפוס הספרים

,  ס" ר  א" ה שנת  עד  ס" ר  א" ד
  במאספים מאמרים גם ובו 

 ועוד 

  יעקב' ור כשר  מענדל מנחם' ר
 וים מנדלב  דב

   תשלט  ירושלים 

  ד" וח , ד" ויו  ח" או  על=  ת"שו ד  - א כרך=   אש שרידי
  נזיקין בעניני  סוגיות= 

,  ותולדות  ישראל וחכמת
  הבהמה בחימום=   הלכה 

,  השחיטה לפני בחשמל
  כל בחתיכת  עופות ושחיטת

 המפרקת 

-תשכא ירושלים  וויינברג   יעקב  יחיאל' ר
 תשכט 

  כל{, ג  כרך אין אולי} 2
 : כרך

-תשמב ירושלים  אירופה  רבני  י" ע תורני  עת-כתב כב  - א  גליונות=   יםשריד 
 ? תשס

 :גליון כל 

  דפוס צילום}  תשכט  ירושלים  ווייס  יוסף ר"ב צבי  מאיר' ר ועוד   הגאונים תשובות ובו  מהגניזה  שרידים
-תרפב בודאפעסט

  חסר {,  תרפד
 ,דף  כמה באמצע

  ל " יו ,  ס" בש  תענית' מס על א " הר מפירוש שרידים
  מבוא עם י"כת מתוך

 והערות 

  חברו, משפירא אליקים רבינו
 ווייס -הלבני  דוד י"ע,  י"רש של

   תשיט  ירושלים 

  ועל, אבילות בענייני בירורים בשמחות  שרשים
  ק" ביהמ חורבן על אבלות

 תענית   תקנת  ועל

  4 תשמ  ירושלים  פרוילך  ישראל  אברהם' ר

"  תקרי  אל"  דרשות כל מבאר נרי  תאיר
 מדרשים ו  ס" בש אשר

  אהרן ר" ב  שמעון משה' ר
 סובול 

   תשיט   יפו

,  מווירונה שמואל ר"ב הלל ' לר פילוסופיה  הנפש  תגמולי
  יוסף:  מאת: וביאורים  מבוא עם

 סרמוניטה ' ב

   תשמא ירושלים 

  השמיטה שנת  לקראת  חקלאי  תדריך 
 והלכות  דינים, תשלג

  כפר, גולדברג  הלל אברהם' ר
 המזרחי  הפועל, פינס

   תשלב  {פינס  כפר}

  קופמאן דוד' לר  זכרון ספר כרכים ' ב=  לדוד תהלה
  לתורת  מאסף, לפטירתו 

  ותולדות  ישראל וחכמת
 ישראל 

  דפוס, } עמוד 880: כ  ?-תשל ירושלים  רוזנטל   ופייש  בראנן  מרדכי  י" ע
:  מהדורת צילום

 ,{תרס  ברסלויא

  תהלים  מפסוקי רק מלוקטים תהלים  פרקי =    ישראל תהלות
 ישועה   לנצרכי, עניינים לפי

   תשנג  ירושלים  חסידה  יצחק  ישראל' ר

  פירוש, א" מהחיד  אמרות עם תהלים 
  התהלים על וביאור י " רש

 רקח  יעקב'  מר ואמרות

   תשיא  ליוורנו  קושטא  ישראל' ר

  א למזמור  ודרוש,  פירוש עם תהלים 
  הרבה  ועל '  ה חסדי מספר

  עובדיה' לר פירוש מזמורים
  דרושים ובסופו ספורנו 
  בספר הנמצאים  יםולקוט
,  ביאורים עם חסד  תורת

,  מקומות ומראה ,  הערות
 אמרים ולקוטי 

  ממגורשי הדורש יעבץ יוסף' ר
  שמואל' ר  י"ע ל"ויו ,  ספרד

 היילפרין  יוסף  ר" ב

  ישראל'  ר  בהסכמת  תשיב  לונדון 
'  ור  מטשארטקוב

 ,שפירא מאיר

  נדפס,  ספורנו עובדיה ' ר תהלים ספר  על ביאור תהלים 
  י " ע  מקומות אהמר עם מחדש

 היילפרין   שמואל ר" ב  יוסף' ר

   תשיג  לונדון 

  הפירושים=   חסידות תהלים 
  ישמח" מספריהם מלוקטים

"  שמואל  תפארת", " ישראל 
  קינת: ובו ",   } יצחק  עקידת" ו

  על"(.  בכות אלון)"  העורך

  יצחק  ישראל ירחמיאל   רבי
  הישמח=   מאלכסנדר דנציגר
=   צבי  שמואל ורבי , ישראל 

  יצחק  ורבי, שמואל תפארת
  העקידת=   דנציגר  מנחם

  הנהגות: ובסוף   תשיט  ברק   בני
  ישרות  והדרכות

  יחיאל ' ר  מרן ק" מכ
,  מאלכסנדר דאנציגר

  קדשו יד   מכתב



  לייבוש יהודה ' ר י"ע, יצחק {בשואה הנרצחים 
 מקובר 

  הגליון על הנרשם
  ומגליוני,  בהגדה
  ק" מכי  ותפלה,  ספריו

,  ישראל ישמח  בעל
 ,ועוד

,  הירש רפאל שמשון ' ר פירוש  עם תהלים 
  יחיאל ר " ד ' ר: י" ע  מתורגם

 ליפשיץ  זאב

   תשכב  ירושלים 

=    מעט  מקדש פ" ע =   תהלים
 כרכים  ארבעה

  על=   מלוקט רחב  פירוש
 תהלים 

  גדולי  בהסכמות  תשלד  [? ירושלים] וואלדען  אהרן' ר
  הרבי ובהם, ישראל 

  ומלובלין  מגאסטינין 
  ומגראדזיסק
  ומפאריסאוו

  הביתו ואלכסנדר
  והאבני ב"והנצי  הלוי
 :יחד  הכל, ועוד  נזר

  הדעת עץ' פי  עם=   תהלים
 אמת  ושפת  טוב

  יהודה רבי - ויטאל  חיים  רבי וחסידות   קבלה
 מגור  אלטר ליב '  ארי

   תשיב  לונדון 

  נעים  פירוש  עם=   תהלים
 זמירות 

   תשכב  ירושלים  עבאדי  יעקב ר"ב מרדכי ' ר {ך" נ}

  תהלה  פירוש  עם=   תהלים
 לדוד 

  חסדי הערות ועם,  חסידות
 דוד 

  וואהרמאן דוד  אברהם' ר
  יואל'  ר י " ע , מבוטשאטש

 משאץ  מאשקאוויטש

   תשמג  ירושלים 

   תשיח  ירושלים  מויזניץ  האגער אליעזר רבי תהלים  על=   חסידות אליעזר  דמשק פ " ע , תהלים

  מאת צדק משפט ספר ועם ה " השל   פירוש  עם, תהלים
 מזאלושין  משה' ר

   תשלג  ירושלים  הורוויץ  ל"סג  ישעיהו  רבי

  ספר - וחוה אדם תולדות
 מישרים

  של צילום-דפוס} 2 תשלה  [אביב-תל] משולם  ר" ב  ירוחם  רבינו הלכה 
 ,{ג" שי  ויניציאה

  וגאוני  ישראל  גדולי  תולדות
 לברכה   צדיקים זכר - איטליאה

,  ה'איטלי גדולי  תולדות
  חידושים גם ומביא 

 ישראל   הגדולי של מספריהם

,  גירונדי שמואל כי מרד ' ר
'  ר: וביאורים  תוספות,  הגהות
 ניפי   חננאל

  דפוס צילום}  ?-תשל [? אביב תל]
 Trieste = טריאסטי

 ,{תריג

  תוספות  עם, א" הגר   תולדות
 א " הגר  מספרי 

  וכן  מספריו וכמה, תולדותיו 
  ועל דקדוק על=   יד  מכתבי
  וספרו והלכה ומוסר  התורה
  א" הגר ופסקי  תורה מעשה
 וד וע  רב ומעשה

  4 תשטו  ירושלים  מימון  הכהן לייב  יהודה ' ר

  הכהן צדוק רבי  תולדות הכהן   תולדות
  קורותיו, חייו ימי =    מלובלין
 וספריו 

1 תשלו   אונגר  שמואל' ר מאת
2 

  לובלין  דפוס צילום}
 ,{תרפד

  כתובה  בהלכות מחקר בישראל  הכתובה  תולדות
 וקידושין 

   תשיד  יורק  ניו אפשטיין  לייב ' ארי' ר

  מנהגיו השתלשלות תורה   שמחת חג לדותתו 
 לדורותיהן  ישראל   בתפוצות

  עם', עמ 500 מעל  תשכד  ירושלים  יערי  אברהם
 ,מפתחות

'  ד=   ירושלים חכמי  תולדות
 כרכים 

  עד נ" ר  משנת, תולדות
 ל " תר 

 ,{רחב חיבור}  תשכט  אביב  תל פרומקין  לייב אריה' ר

  סופר  משה רבי  תולדות סופר  ם" חת  תולדות
  ספרי משולבים  בו , ל " זצוק

,  המשולש חוט , חבר  לקוטי
  ם" חת  מנהגי, משה שירת 
 וצוואתו   ומכתבים סופר 

'  ר,  נכדו חתן ידי  על לאור יצא
 פייגעלשטאק  אברהם

 ,{'ה'ב'ו' ש'ת שנת}  תשיג  יורק  ניו

1 תשיא  רבה 'ג יוסף   ר" ב  הכהן אשר  אדמון' ר פסח  של  הגדה על רמזים יוסף   תולדות
6 

 ,מצוי לא

  פירוש עם  אבות פרקי  והוא יוסף   קביע  תולדות
 ל "ז ם " הרמב

  ם " להרמב  פרקים  ושמונה 
  ופירוש,  לפירושו הקדמה  והם
  אברהם' לר לאברהם חסד

  רבי הקדמת עם, הורוויץ 
 תבון   אבן שמואל

   תשיד  רבה 'ג

   תשטו  יורק  ניו הכהן  צבי ר"ב יוסף  יעקב' ר התורה  על=   חסידות יוסף   יעקב  תולדות

  ברוך ר" ב  אייזיק יצחק  דוד' ר ברכות  מסכת על יצחק   תולדות
 רבינוביץ  פינחס

  שנת, דף[ 1, ]צט} 2 תשיט  יורק  ניו 
`  ה שם'ב' י' ת'א'ר'ק'ו

'  ר: הסכמות {, לפניך
'  ור  פיינשטיין משה



'  ור  קטלר אהרן
  פינקל  יהודא אליעזר 

  בעריש  דוב' ור
 ,וויידענפעלד

  הלוי אייזיק יצחק'  ר  תולדות אייזיק  יצחק  תולדות
 מהומיל  טיין עפש

  נתן  ר" ב  יוחנן אליהו ' ר
 ה 'גורארי

   תשמ  ד "חב כפר 

  אביו של  חייו וקורות  תולדות יצחק   לוי  תולדות
  שניאורסון מנדל מנחם רבי

 מליובאוויטש 

   תשלז  ד "חב כפר  גוטליב  צבי נפתלי' ר

  מראשית, תולדותיהם שור  משפחת   תולדות
  ובהם,  השלישית המאה
 ישראל  גדולי 

,  עמוד 22  תשל  [? ירושלים] רידבערג פ  דובעריש  חיים
  דמיין פרנקפורט}

 ,{תרסא

  ועל, וביאורים חידושים ת"שו תנינא  דוד  כתר=   נח  תולדות
 ס" הש

  הקדשת עם 2 תשמג  לונדון  קפלין  דוד   כתריאל' ר
 ,המחבר

  משפחת גאוני  תולדות סופר  ן " ק  - סופרים תולדות
  תולדות ובמיוחד,  הסופרים

  ד" אב  סופר חיים' ר
  ויוצאי,  ובודאפסט  קאטשמונ

  חליפות וליקוטי,   חלציו
 ישראל  גדולי  עם מכתבים

,  סופר צבי יוסף' ר  בנו מאת
  יעקב  יצחק' ר  בנו לאור  הוציא
 סופר 

   תשכג  לונדון 

  שני =  לוי קדושת תולדות
 חלקים 

  רבי של וסיפורים  לתולדותיו
 מבארדיטשוב  יצחק  לוי

  וכעת,   קאליש אלימלך צבי' ר
  רבים   קוניםבתי  מחדש ל"הו

  חלק לזה  ונוסף,  מהשגיאות
  והערות סיפורים, שני

  צבי' ר י " ע , והוספות
 מאשקאוויטש

1 תשיז  ירושלים 
2 

  תשעה  יחד  כרוכים}
  צבי' מר  ספרים

  הכל=   מאשקאוויטש
 ,{100:  יחד

   שלמה' ר ומפעלי  תולדות צדיק  לשון  - שלמה תולדות
 וצוואתו ,  קלוגר

,  נכדו=   קלוגר  אהרן יהודה ' ר
 ותקונים   הוספות עם ל " יו 

   תשטז ירושלים 

'  ג,  ואמוראים  תנאים  תולדות
 כרכים 

,  ב" הא  י" עפ   מסודר
 {ישראל לתולדות}

   תשכד  ירושלים  היימאן  אהרן' ר

  ד" ע  התפלה בסדר באורים יעקב  תולעת 
 וקבלה  ס" פרד 

   -תשנ ירושלים  גבאי '  ן מאיר' ר

   תשכד  ד "חב ר כפ יודאסין  סענדר אלכסנדר ' ר ס " הש על תמימים   תומכי

  הוצאה,  קורדובירו משה' ר מוסר  דבורה  תומר
  מפתחות, הערות  עם מדויקת
  על  דבר ואחרית   ומלואים
  ניסן' ר  מאת ותקופתו  המחבר

  הוספת עם. וואקסמאן 
"  והחסד האהבה קונטרס" 

  בדברים ל" ז  רבותינו מגדולי 
 הספר   לדברי  המתאימים

1 תשכ  יורק  ניו
2 

 

  וקצת, עדיםוהמו  התורה על דבורה  תומר
 אבות  מסכת על

   תשל  ירושלים  לינדענפעלד   עקיבא' ר

   תשכט  ירושלים  ליפשיץ   הלוי יעקב'  ר י"ע נערך  סוטה  מסכת על תוספות  ופסקי   איוורא תוספות

  יוצא,   יחיאל  ר"ב אשר רבינו מציעא  בבא מסכת על ש " הרא  תוספות
  מתוך הראשונה בפעם  לאור

,  מקומות  מראי עם  י" כת 
  משה'  ר ידי  על  ותוהאר   הערות
  דוב יהושע' ור הרשלר 

 גרודזיצקי 

'  ר הסכמות עם  תשיט  ירושלים 
  פינקל יהודה  אליעזר 

  בעריש  דוב' ור
 ,ויידענפעלד

,  י " כת   פ" ע , שבת מסכת על ש " הרא  תוספות
 והערות   מבוא עם

  ל"ויו,  יחיאל  ר"ב אשר רבינו
 לנגה   שמשון יצחק'  ר  י" ע

   תשכט  ירושלים 

,  י " כת   פ" ע , שבת תמסכ  על ש " הרא  תוספות
 והערות   מבוא עם

  ל"ויו,  יחיאל  ר"ב אשר רבינו
 לנגה   שמשון יצחק'  ר  י" ע

   תשלח  ירושלים 

  ולקט  ש" הרא  תוספות
 ראשונים 

  נערך, יחיאל  ר"ב אשר רבינו סוטה  מסכת על
 ליפשיץ  הלוי יעקב'  ר  י" ע

   תשכח  ירושלים 

  לאור  יוצא,  פסחים מסכת על א " הרשב  תוספות
  פי   לע הראשונה  בפעם

  הגהות  עם וורשא  יד-כתב
  וחדושים(  מקומות ומראי )

 "שבא-זהב"  בשם

  אברהם  ר"ב  שמשון רבינו
'  לר",  שבא-זהב" וה ,   משאנץ
  תאומים - רבינוביץ  דוד אליהו

 ת "האדר= 

  - תשטו ירושלים 
 תשטז
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  2 תשטו  שיקאגו  יוסף  ר " ב  שכנוביץ חיים' ר  חידושים, ראשון חלק חיים  תוספות



  ענינים בכמה וביאורים
  ובדיני  שבת בעניני=   וסוגיות

 שבת  במסכתא תטהרו 

  מסכת על וביאורים  חידושים חיים  תוספות
 ס " בש נדרים

  2 תשכא  יורק  ניו שכנוביץ  חיים' ר

  מסכת על וביאורים  חידושים חיים  תוספות
 'א חלק, ס" בש  פסחים

  2 תשכד  יורק  ניו שכנוביץ  חיים' ר

  מסכת לע  וביאורים  חידושים חיים  תוספות
 ס " בש סנהדרין 

  2 תשכו  ירושלים  שכנוביץ  חיים' ר

  מסכת על וביאורים  חידושים חיים  תוספות
 ס " בש זבחים

  2 תשכז  יורק  ניו שכנוביץ  חיים' ר

  אנגליה חכמי של מתורתם סנהדרין  מסכת על אנגליה  חכמי תוספות
'  ר י"ע ל " ויו ,  הגירוש לפני

 סופר  אברהם

   תשכח  ירושלים 

  אנגליה חכמי של מתורתם גיטין  מסכת על אנגליה  חכמי תוספות
  דב' אלי' ר י"ע,  הגירוש לפני
 פינס

   תשכח  ירושלים 

  בבא פסחים מסכת על אנגליה  חכמי תוספות
 מציעא 

  אנגליה חכמי של מתורתם
  דב' אלי' ר י"ע,  הגירוש לפני
 פינס

   תשכט  ירושלים 

   תשמ  ירושלים  בלאו  ליב   קיצח' ר:  י"ע ל " יו  ברכות  מסכת על אנגליה  חכמי תוספות

,  נדרים  מסכת על=  ס" ש ישנים  תוספות
 י "כת   פ" ע

  זאב ר" ב  יצחק שלמה  אלטר' ר
 האלפערן 

   תשכו  לונדון 

  קובץ - ישנים תוספות
 ראשונים 

 - יומא   מסכת על=  ס" ש
  עבודת סדר על=  והשני

 פ "יוהכ

   תשנג  ירושלים  אריאלי  אביגדור' ר  בעריכת

,  הלבן  יעקב  ר" ב  יצחק  רבינו יומא   מסכת על בן הל  יצחק  רבינו תוספות
  בצרוף י"מכת לדפוס הובאו 
  דב ידי  על והערות   מבוא

  מאת פתיחה  דברי , גנחובסקי
 מימון  הכהן  ליב יהודה ' ר

  והערות  הגהות עם  תשטז ירושלים 
'  מר אולי= י " בכת 

  הכהן יעקב פנחס
 ,העורך על  שמשיג

  ותוספות  ביצה מסכת על פרץ   רבינו תוספות
 ה "ר - ם ישני

  - מקורביל אליהו ר" ב  פרץ' ר
 ישנים  תוספות

   תשלא   ירושלים

  שרגא' ר י " ע  ל"ויו,  פרץ  רבינו פסחים  מסכת על פרץ  רבנו  תוספות
 וילמן   הכהן 

   תשל  יורק  ניו

  מקורביל  אליהו ר" ב  פרץ  רבינו ביצה  מסכת על פרץ  רבנו  תוספות
'  ר  י" ע  ל"ויו, התוספות מבעלי
 שלר הר צ" ורחב  הרשלר משה

   תשלא  ירושלים 

  עם, הזקן  דטראני`  ישעי  רבינו ב -א ב" ב =   ס" הש על ד "רי תוספות
  באורים  והארות  הערות

  ר" ב  ניסן'  ר מאת ומקורים
 ש " זק ליב   יהודה  מרדכי

-תשכ ירושלים 
 תשכג 

 :כרך   כל 

  ופסקי תוספות - ד"רי תוספות
 ד " רי 

  על, ז" ע  מסכת על=  ס" ש
  מסכת על, נדה  מסכת
 תענית 

  ר " ב  טראני די ' עייש  רבינו
  הערות עם, הזקן  מאלי

  מאת ומקורים  באורים  והארות
  ליב  יהודה  מרדכי  ר" ב  ניסן' ר

 ש" זק

-תשיט ירושלים 
 תשכג 

 :כרך   כל 

  ש" הר ) אברהם ר"ב שמשון ' ר בכורות  מסכת על שאנץ  תוספות
'  ר י"ע  י" מכת  ל"ויו{, משאנץ

 אילן  דוד יעקב

  ראשון-ברק  בני
 לציון 

   תשלג 

  וחידושי   אשר רבינו   תוספי
 הלוי   טודרוס  רבינו

  יחיאל  ר"ב אשר רבינו מגילה  מסכת על=  ס" ש
  ובאורים  ציונים עם(,  ש" הרא)

'  ר מאת" משה  באר"  בשם
 מדעברעצין  שטערן  משה

   תשיט  יורק  ניו

  רק  וכאן, ה-א - ברכה  תוספת
 ה-ב

  בעל עפשטיין הלוי ברוך' ר התורה  על
 תמימה   תורה

   תשלו  אביב  תל

  ווינה  ערפורט יד  כתבי  פי לע תוספתא 
  וחלופי מקומות מראה עם

 ומפתחות  גרסאות

  שמואל משה ' ר מאת
  תשלום" עם,  צוקרמאנדל
  תיקונים" )התוספתא 

  שאול' ר מאת(, והוספות
 ליברמן 

   תשל  ירושלים 

 :כרך   כל 4-תשכו ירושלים  אברמסקי  ל'יחזקא' ר  וחידושים,  חדש ביאור עם יחזקאל   חזון=   תוספתא



  וציונים גירסאות וחילופי 
:  מסכתות על=   ס" ש, מ " ומ
  תמורה, ערכין-בכורות, בתש

  נדה, וכריתות  מעילה
 ומקוואות 

 תשלב 

  וחידושים,  חדש ביאור עם יחזקאל   חזון=   תוספתא
  וציונים גירסאות וחילופי 

:  מסכתות על=   ס" ש, מ " ומ
-שבת, ב-א נשים סדר

 עירובין 

 :כרך   כל 4 תשלז  ירושלים  אברמסקי  יחזקאל' ר

  סדר - זרעים סדר=   תוספתא
 נזיקין 

  ושנויי  ווינה יד כתב  פ" ע
,  ערפורט יד   מכתב נוסחאות

  של ודפוס  הגניזה מן  קטעים
  הלכות  שבסוף התוספתא

,  א" רפ ויניציאה,  אלפס רב
  התוספתא מסורת בצירוף
 קצר  ופירוש

-תשטו יורק  ניו ליברמן   שאול ר" ד  מאת
 תשמח

 :יחד  הכל 

  רחב ביאור עם=   תוספתא
 ארצות  תקנות: בשם

  חלוקי חמישים=  הלכה 
  ישראל ארץ בני בין  דינים

 ועוד ,  בבל ובני

1 תשלא  ירושלים  אלטשולער  עזרא' ר
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:  מהדורת צילום}
  לא{,  תרנט ווארשא

  מהדורה, מצוי
  בת  ביבליופילית

 ,טפסים 100

=   לתוספתא  ארוך באור כרכים ' י=   כפשוטה  תוספתא
 נזיקין  - זרעים סדר

-תשטו יורק  ניו ליברמן   לשאו ר" ד  מאת
 תשכב 

 :כרך   כל 4

  ר"ב גרשם' ר ר " ב  לוי  רבינו התורה  על ג " הרלב  תועליות
 ן " הרמב  של בתו 

   תשיא  אביב  תל

  ישראל  גדולי של תולדותיהם בספרד  הזהב תור
  של תמונות עם, ספרדיים

 ספרים  שערי

   תשנב  ירושלים  הלל  משה' ר

 :גליון כל  תשיח  ירושלים  בעלזא  תישיב  תלמידי  י" ע תורני  עת-כתב אור  תורה

  על=   והמסורה  הכתובה תורה
  - וכתובים נביאים תורה

 כרכים   בארבעה

  פסוקי כל על  מקומות מראה
  ספרי בכל הנמצאים   ך" התנ 

  ל " בחז  פ" שבע  תורה
 ובראשונים

  מהדורה, היימאן אהרן' ר
  י" ע  ושינויים הוספות עם ה'שני
 היימן  דוב' ר  בנו

   ?-תשמ אביב  תל

  ועל ,  ס" ש ך " נ  התורה על וחיים   התור
  ת" שו  ודרוש, אבות  מסכת

 ועוד 

 המחבר  תמונת  עם  תשיב  רבה 'ג 'עובדי  חיים שמעון ישועה' ר

-תשלא ? ירושלים  ומדעי  תורני  עת-כתב ומדע   תורה
 תשלה 

 :גליון כל 

  על=  מאסף=  עת-כתב ומלוכה   תורה
,  ביהדות המדינה  מקום

 תורה   חידושי

  שמעון' ר ר"ד  בעריכת
 פדרבוש 

   תשכא  ירושלים 

  השקפה לפי  ומצוות  תורה
 מתקדמת 

  המסודרים   רבים  מאמרים
 התורה   ספרי לפי

 'עמ 191  תשלד  ירושלים  זאוי  שלום. א' ר

  הכהן  שרגא יחזקאל'  ר  י" ע תורה   חומשי חמשה על כרכים '  ב=   ישרה  תורה
 כהנא 

   תשכד  יורק  ניו

 :כרך   כל  תשכא  אביב  תל לוי  אליעזר  ה התור על עממי פירוש כרכים  שני=   מפורשת תורה

   תשכט  ירושלים  ואחוה   אהבה ישיבת ידי  על תורני  עת-כתב א  - מציון תורה

   תשלט  ירושלים  שטרן  זאב מנחם' ר ושופטים  יהושע על פה  שבעל תורה

  דברי , מאסף=  עת-כתב מז -א - פה-שבעל תורה
  בכינוס הרצאות, תורה

 פה  שבעל  לתורה  הארצי

-תשיט ירושלים  מיימון . ל . י  'ר  בעריכת
 ?-תשסז

 :כרך   כל 

   תשנד  ירושלים  כשר  מענדל מנחם' ר אסתר  מגילת על שלמה  תורה

  התורה על=   חסידות דינוב   בית תורות
 והמועדים 

  יצחק ערך ,  פיש  צבי נפתלי' ר
 אלפסי 

   ד " תשמ ירושלים 

  כרך =    הלבבות חובות תורות
 שני 

-ןאב הספרדי בחיי  רבינו ומוסר  מחשבה
  משה ' ר י"ע  והתרגום, פקודה 

 חיימזאהן  חיים

   תשכה  ירושלים 

  על מאמרים=   חסידות חלקים ' ב=  אבות תורת
 'ה ועבודת והמועדים  התורה

  בית ישיבת  הוצאת  תשכא  ירושלים  סלאנים  רי" ואדמו  רבני
  הקדמה, אברהם

  אברהם' מר
  ומבוא מסלאנים 



,  הנוכחי   ר" מהאדמו 
  קלים עש סימני

 ובודדים 

  ומקורות פפא ורב   רבא: כולל בבבל  ישראל  ארץ תורת
  בתלמודם ישראלים  ארץ
 ועוד 

 'עמ 260  תשלב  אביב  תל דור  צבי

  התורה השקפות,  מאמרים האגדה   תורת
 החיים מאורעות על

  יהודה יעקב  ר"ב מאיר' ר
 מאירי 

  שמואל' ר:   הסכמות  תשטו  פריז -לונדון
'  ור  ראבינאוו  יוסף

,  מאסקאוויטש שלום
 ,אץמש ר" האדמו 

  מסכת על וחידושים  ביאורים הגר   תורת
  אליו ונלוה[, הפנים עם]  גרים

 "הלכות קונטרס" 

   תשיד  חיפה  שטינברג  הלוי משה' ר

  בספר וביאורים  חידושים 'א חלק=   הלוי  תורת
  וחקירות  הערות,  החינוך

 המצוות  בדיני

  והערות  בהסכמת 2 תשיב  ירושלים  פרום  הלוי  יהודה  מרדכי ' ר
,  ועוד  פראנק פ " רצ
  על=   מבוא ובו 

`  לר  הספר של ייחוסו
  הלוי אהרן

 ,מברצלונה 

  מועדי על  ומאמרים  מחקרים המועדים   תורת
 ההלכה  לאור ישראל 

 ,{עבה חיבור}  תשכד  אביב  תל גורן   שלמה' ר

  הלכות על  ובאורים  חדושים המלך   תורת
 ם " להרמב  מלכים

   תשיח  ירושלים  אריאלי  גרשון' ר

  2 תשכה  יורק  ניו הוטנר  יצחק' ר נזירות ' לה  ם" רמב על הנזיר   תורת

  ופרקי   מוסריים אורות הנפש   תורת
  בנבכי ועיונים  מחשבות

  על והארות ביאורים, הנפש
 התורה 

  מ" ר =  זייטשיק אפרים חיים' ר
"  יוסף   בית"   ישיבת  ומנהל

 נובהרדוק 

   תשטז יורק  ניו

:  כולל.  קדשים סדר  לכל הקדשים   תורת
  ,ס" הש  קיצור=   ציון שערי

 כליו   ונושאי  ם" והרמב 

   תשיד  ירושלים  ולקובסקי  הלוי  מרדכי  אליהו ' ר

  ספר ועל  בראשית ספר על כרכים ' ג=   ם" הרמב   תורת
 ך " נ  ועל,  שמות

  -( ם" רמב) מימון ר" ב  משה' ר
 שם  בן דוד מאיר' ר

-תשלה ירושלים 
-תשלו

 תשלח 

:  תשמח' מהדו או} 
 :כרך כל {, ג

  ארץ אתרוגי הלכות=   הלכה  השביעית   תורת
,  השמיטה משנת  ישראל 

  כולל, }שביעית בענייני ועוד
  שלש"  קונטרס על השגות 

  טייטלבוים י"להר ",  תשובות 
 {מסאטמר

'  ר והערות  בהסכמת 2 תשטו  יורק  ניו כהנאוו  הכהן אלעזר ' ר
 ,פראנק  פסח צבי

   תשכב  אביב  תל לוי   אליקים ר" ב  אליעזר' ר ה 'ומקורותי ה 'ומנהגי  ה'דיני התפלה   תורת

  חלק=  הלבבות  חובות תתור
 שני 

,  פקודה'  ן  יוסף  ר" ב  בחיי  רבינו טוב  לב  ביאור  עם, מוסר
  יהודה  פנחס'  ר והפירוש
 ליברמן 

   תשלא  ירושלים 

  אשר ודינים הלכות=   הלכה  חיים  תורת
  דיני=   בהם  וחי  אדם יעשה

 ולבת   לאם  ומנהגיו ישראל 

  שליכטר  ברוך: והסדיר  ליקט
 {ישר}

   תשיא  אביב  תל

  והוראות הדינים עיקרי יים ח  תורת
,  שחיטה  בדיני כלליות 
,  מליחה, נקור ,  טריפות
  בחלב  בשר , הדחה

,  והיתר  איסור ותערובות
  כלליות הערות: גם  לו  ונלוו

,  הכשרות של ערכה  רום  ד" ע
  דמותו  עיצוב על והשפעתה

  של והגופנית הרוחנית
  המדע גדולי  מטעם, האדם

 והפילוסופיה 

   תשטז יורק  ניו וד מול זלמן  שמעון ר"ב חיים' ר

  אשר ודינים הלכות=   הלכה  חיים  תורת
  דיני=   בהם  וחי  אדם יעשה

 ולבת   לאם  ומנהגיו ישראל 

  אין  זו מהדורה}  תשכ  אביב  תל {ישר}  שליכטר ברוך' ר
  הלאומית  בספריה

  פ" ע , בירושלים
 ,{התקליטור



  מנדל מנחם ר"ב חיים  רבי התורה  על=   חסידות חיים  תורת
 מקוסוב 

   תשכא  ירושלים 

  4 תשנח  ירושלים  הראשונים  פירושי פסח  של הגדה חיים  תורת

  עם אסתר מגילת=   ך" תנ  חיים  תורת
 פירושים

  4 תשסו  ירושלים  הראשונים  פירושי

  וכאן,  כרכים  שני=  חיים  תורת
 'א כרך רק

  על=  דרשות=   התורה על
 שמות  - בראשית

 :כרך   כל 4 תשיא  יורק  ניו בלומנפלד  מאיר' ר

  ודברי  ואגדה הלכה  חידושי ד " חמ  תורת
  על ורמזים  והתעוררות  מוסר

 קודש  ומכתבי  התורה

  יוסף  ר"ב דוב  מיכאל חיים' ר
 ווייסמאנדל 

'  ע'ר'ז' ר' ו'א שנת}  תשיח  קיסקא מאונט
 ,{'ק'י'ד'צ'ל

  פירוש  עם=   כהנים  תורת
 זקן  פני - האיפה עשירית

,  ויקרא ספר - התורה על
  מסכת   על -{ חסידות}

 שקלים 

  יחיאל  יהודה  אייזיק יצחק  ירב
 מקאמרנא 

  2 תשכא  יורק  ניו

  רומי י " כת   פי  על, כהנים  תורת
 מנוקד 

,   ויקרא ספר=   התורה על
  עם, פקסימיליא  מהדורת

 מבוא 

,  לרבנים המדרש בית  הוצאת
 פינקלשטיין '  ארי אליעזר י" ע

   תשיז  יורק  ניו

   תשלא  יורק  ניו רסון שניאו  יצחק  לוי' ר ס " לש  וביאורים  חידושים יצחק   לוי  תורת

  חוברת=  יצחק  לוי  תורת
 הוספה 

=    ס" לש  וביאורים  חידושים
 גיטין  מסכת על

   תשמא יורק  ניו שניאורסון  יצחק  לוי' ר

  הכהן אליעזר מיכאל' ר דרוש  וקצת,  ועניינים סוגיות  מיכאל  תורת
 נזר   האבני תלמיד,  פארשלעגר

  2 תשכז  ירושלים 

  ובתולדות קרא במ מחקרים והנביאים  משה  תורת
  תורת כי מוכיח, ההלכה

 מהמקרא  מושפעת הנביאים

   תשכא  ירושלים  שפירא  שלמה דוד' ר

  גם ובו,  משניות על פירוש הזאת  עדות תורת
 אבות  מסכת על

  יונגרייז הלוי שמואל' ר
 מסעטשע

   תשלב  יורק  ניו

  גוטמן יחזקאל'  מתתי' ר מאת חסידות  מקוריץ  פנחס רבי  תורת
 ליאובה   ק" אבד

   תשיג  אביב  תל

  רבית ופסקי  דיני=   הלכה  רבית   תורת
 עיסקא  והיתר 

  הו'אלי' ר  - הרשלר משה' ר
 היישריק  רפאל 

   תשמט  ירושלים 

,  להלכה שנתון=  עת-כתב כרכים  טז=   תחומין 
  קובץ=   ומדינה חברה תורה

 הלכתי 

-תשמ [? ירושלים] צמת  הוצאת
 תשנז 

 :כרך   כל 

  התורה   פי  על לישראל  תחוקה
 כרכים '  ג= 

  תקנות  הצעת=   הלכה 
 ועוד   בירושות

 :יחד  הכל  -תשמ ירושלים  הרצוג  הלוי   אייזיק יצחק' ר

  הכין, אלחריזי יהודה  רבי ושירה   מליצה  דרך מוסר תחכמוני 
  הקדים, טופורובסקי . י:  לדפוס
 זמורה  ישראל :  מבוא

   תשיב  אביב  תל

  הכהן  מרדכי אליהו ר" ב  דוב' ר ביצה ' מס על תורה  חדושי דבר  תחלת
 מזאה

   [תשיא] יורק  ניו

  פירוש  על וחדושים  ביאורים מרדכי  תכלת
 התורה  על ל" ז  ן"הרמב

   תשיד  ירושלים  יפה  גימפל מרדכי ' ר

  מסכת, א/  כתובות  מסכת בבלי   תלמוד
-א/   סוטה מסכת ,  א/  נדרים

 ב

,  יד  מכתבי נוסחאות שינויי עם
 הרשלר  משה' ר  בעריכת

 :כרך   כל 4 -תשלב ירושלים 

  כתבי אוסף =   בבלי  מודתל
  הבבלי  התלמוד של היד

,   ברומא  הוואטיקן בספריית
  סדרה, כרכים  ג=   א סדרה
'  ד=   ו  - ד כרכים=   שניה

 כרכים 

  עם,  פקסימילית מהדורה
  מסכתות  על,  דבר  פתח

 - נשים  - מועד  בסדרים
 טהרות 

.  פ.  א' ר  י" ע  הדפים מפתח
 שרי 

-תשלב ירושלים 
 תשלד 

  כרכים  6 רק אולי} 2
  עור חצי בכריכת?{, 
  בת  מהדורה,  יפה
  כל,  עותקים 135
 :כרך

,  תענית  מסכת=   בבלי  תלמוד
 קמא בבא

-תשכו ירושלים   - חיפה שמן  בן שמעון' ר  י" ע מפורש  עברי  תרגום עם
 תשלא 

 :כרך   כל 2

  שאול' פרופ מאת מבוא עם וואתיקן   יד  כתב צילום ירושלמי   תלמוד
  ספרו  זה ולמעשה=   ליברמן 

  כבר  שנדפס, " הירושלמי   על" 
 זה  לפני  הרבה

,   קלף חצי בכריכת 2 תשלא  ירושלים 
  מצומצמת מהדורה

 ,עותקים  135 של

<  מאש  מוצל>   ירושלמי  תלמוד
 כרכים  יג -

  סדר=   ירושלמי  תלמוד
  רק  לפני,  ומועד  זרעים
 ברכות  מסכת

  הרבה  עם ירושלמי  תלמוד
  מבעל ובהם=   מפרשים 
  א" הגר  הגהות , החרדים 

,  תבונה  - יצחק  תולדות ופירוש
  אייזיק יצחק'  לר

  2 סח-תשמ ברק   בני



  ל"ויו , ועוד , קראסילשציקאוו 
 בראנשטיין  צבי' ר  י" ע

  אזכרי אלעזר' ר  פירוש עם ס" ש ביצה  מסכת=   ירושלמי  תלמוד
  י"כת י " עפ  ל " ויו  החרדים  בעל
'  ר  י"ע והערות  מבוא עם

 פרנצוס  ישראל 

  4 תשכז  יורק  ניו

  אזכרי אלעזר' ר  פירוש עם ס" ש ביצה  מסכת=   ירושלמי  תלמוד
  י"כת י " עפ  ל " ויו  החרדים  בעל
'  ר  י"ע והערות  מבוא עם

 פרנצוס  ישראל 

-יורק ניו
 ירושלים 

  הוספות  עם 4 תשנה 
 ,ותיקונים

  שמשון  אליעזר: מאת מבוא אסקוריאל  י"כת   י" עפ  ל " יו  נזיקין =   ירושלמי  תלמוד
  ופירוש  נוסף ומבוא,  רוזנטל

 ליברמן  שאול  ר" ד : מאת

  4 ד " תשמ ירושלים 

  אהבת' פי עם , ירושלמי  תלמוד
 ציון 

  ותוספות  פירוש  כולל
  פאה  ברכות' מס על , והגהות 

 ודמאי 

-ווינה  דפוס צילום} 4 תשלא  ירושלים  פרנקל   ה'זכרי' ר
  קרוטושין -ברסלויא

 ,{תרלד

   תשסה ירושלים  דזיאלובסקי   מרדכי אברהם' ר תמיד   מסכת על=  ס" ש ישתעשעון  תמיד

  בקוסמים לדרוש לא {טרסקונ} ה'תהי  תמים
  להשתמש ואיסור, ומנחשים 

 בזמנינו   מעשית בקבלה

   תשמז ירושלים  הלל  משה  יעקב' ר

  הדרך תפלת  דיני=   הלכה  דרך  תמימי
  להולך  הנוגעים=   ה'ותפלותי

 בדרך 

1 תשלז  יורק  ניו שווארטץ  הכהן זעליג פנחס' ר
2 

 

  מלצר - רסקימי  אהרן : עורכים מקרא דעת ביאור עם ך " ונ   תורה=    ך" תנ 
 קיל . י -

-תשל ירושלים 
 תשלו 

  הכל{, כרכים הרבה} 4
 :כרך כל לפי  יחד

  אליהו סדר=   אליהו דבי תנא
,  זוטא אליהו וסדר  רבה

 זוטא  אליהו לסדר  ונספחים

,  הוספות עם י"כ  י"עפ
 ומבואות  באורים

  של צילום-דפוס}  תשכ  ירושלים  שלום  איש מאיר: מאת
-ב" תרס   ווינא
 ,{ד"תרס

  בהלכות ופירושים  חידושים הב ז תנופת
 ל " חז  ואגדות

   תשכו  ירושלים  בוימאן  שמעון ר"ב  יעקב' ר

  חמדת ספר על מחקר ספר  תעלומת
  תולדות, חיברו מי , הימים 
  של וביבליוגרפיא ישראל 

 ההוצאות 

   תשיד  ירושלים  יערי  אברהם

  מששים, שבת ילקוט שבת  תענוג
  בחשיבות ליקוט=    מדרשים

 השבת  ובעניני

  ר " ב  ליב יהודה ריהא' ר
  יצא, ליפשיץ   אבא אברהם

  עם, סופר  ישראל' ר  י"ע לאור
  משה מהרב מבוא

 סאלאדאווניק 

   תשטו  יורק  ניו

  הרבי תולדות=   חסידות אבות  תפארת
'  ר  ובנו  מלענטשנא ל " רש

,   מביאלא  הרבי ונכדו  יהושע
  אל וביניהם  מכתבים ובו 

 ועוד  ממונקאטש הרבי 

  רבינוביץ הו 'מתתי דוד' ר
 ברק  בני/ ביאלאמ

   תשכא  ירושלים 

   תשכו  אביב  תל ממישקולץ  פרידמן  בנימין' ר התורה  על אבות  תפארת

,  פירוש  עם פסח של הגדה איש  תפארת
  שיר ועל, חסידות  בדרך 

  החודש ופרשת השירים
 ניסן   וחודש

  שמעון ישראל   אלתר רבי
 מנאוואמינסק   פרלוב

  4 תשכא  יורק  ניו

  תפארת  - דוד בית תפארת
 אבותם יםבנ

  י"אדמור תולדות=   חסידות
  שמלקא' ר ושל, ללוב  בית 

  בעל ואחיו  מניקלשבורג
  החוזה ושל ההפלאה

  הקדוש והיהודי   מלובלין
  נפתח מקור: ובסוף ,   ועוד

  היחש כתב, דוד  לבית
  עם הראשון אדם עד שלהם
 הערות 

   תשכח  ירושלים  וויינשטוק   יאיר משה' ר

=   וגמרא  ומשנה  ך"תנ על בנים  תפארת
 ומוסר  מחשבה

   תשכה  אביב  תל ולך   ישראל' ר

,  ל " חז  ומאמרי תורה  דברי האדם  תפארת
  שיחות, קבלה , מחקר

  גדליהו סנדר אלכסנדר ' ר
 טכורש

   תשיא  אביב  תל



  האדם על ומוסר  חסידים
 ודרכו 

  עם=   לשבת   זמירות השבת  תפארת
 וליקוטים פירושים

  או}, הוספות  עם  תשכט  חיפה  רוזנוולד   יהושע  דוד' ר
 ,{תשלב  מהדורת

  ר" ב  אלעזר יוסף מרדכי ' ר התורה  על=   חסידות יוסף   תפארת
 מראדזין  ליינר  חנוך גרשון

  4 תשכא  ירושלים 

  ובית  דוד בית - יוסף   תפארת
 ה 'שמעי

  ועם,  ס" בש  סוגיות על
 המחבר   תולדות

  פרסבורגר  יוסף' ר
  לחתנו:  והשני  - ממטרסדורף

 טוסיג  ישראל' ר

  2 תשיט  ירושלים 

   תשכח  יורק  ניו מראדזין  ליינער  ירוחם' ר התורה  על=   חסידות ירוחם   ארתתפ

=   בצלאל  ר" ב  ליווא יהודה ' ר דרוש  ישראל   תפארת
 מפראג  ל"מהר

  4 תשטו  לונדון 

  זכרון ספר=  ישראל  תפארת
 לישראל  עדות = 

  ועל  ומועדים  ך" ונ   התורה על
,  ס" הש  ועל אבות  מסכת
  ועל תולדותיו =    שני וחלק

  - מאד - מאוהעל משפחתו
 ועוד   מונקאטש - צאנז

  תמונות  הרבה עם  תשנז  ירושלים  קליין  ישראל' ר
 ,ותצלומים

 כרכים שני =  ישראל  תפארת
= Festschrift zu Israel 

Lewy's siebzigsten 
Geburtstag 

  לחדושי  מאסף=   זכרון ספר
=    ישראל וחכמת  תורה
  למלאות  לוי  ישראל' ר  לכבוד

  ם" הרמב 'פי ובו ,   שנה 70  לו
,  בנעט יחזקאל  י" ע  לאבות

  ח" ר  על  וגם, ראשונים ועוד
 ארנהיים 

.  מ . וי בראנן מרדכי: י"ע נערך 
  אור : פריימן. א ובו,  עלבוגן

 שבועות ' מס על זרוע

  דפוס צילום}  תשלב  ירושלים 
  ברלין-ברסלויא

 ,{תרעא

  מאיר רבינו  תולדות ם " מהר תפארת
  ומהליכותיו מפרעמישלאן

 ומאמרותיו  וחסידות 

,  לייפר  יעקב  ר" ב  יצחק' ר
  הערות  עם  מחדש נדפס וכעת

'  ר י"ע רבים   ותיקונים  והוספות
 מאשקאוויטש  צבי

1 תשיח  ירושלים 
2 

  תשעה  יחד  כרוכים}
  צבי' מר  ספרים

  הכל=   מאשקאוויטש
 ,{100:  יחד

  התורה על=   חסידות מנחם  תפארת
 והמועדים 

  יצחק  ר" ב  נחום מנחם' ר
 בויאן / מטשרנוביץ פרידמאן 

:  המחבר אח הסכמת  תשיג  שלים ירו
  שלמה מרדכי רבי

 ,נויארק/   מבויאן

  2 תשלה  יורק  ניו ריבקין  דובער  משה' ר ס " בש סוגיות  ציון  תפארת

 = שיבה תפארת
JUBELSCHRIFT ZUM 

NEUNZIGSTEN 
GEBURTSTAG DES DR. 

L. ZUNZ 

  ישראל וחכמת  י"לכת מאסף
  שנה 90 לו במלאת ,  ועוד

 צונץ  ר"ד  לכבוד

  ברלין  דפוס צילום}  תשכט  לים ירוש 
  הוצאת{, תרמד
 מקור 

  של אחיו  אייכנשטיין משה  רבי התורה  על=   חסידות למשה   תפלה
  של  ואביו  מזדיטשוב צבי רבי
 מראזלא  צבי יהודה  רבי

   תשכ  ירושלים 

  מחקרים  של אנתולוגיה היהדות  ומוסר ישראל   תפלות
  והשוואות מקורות, ובאורים
 מבואות   בתוספת

   תשלא  יורק  ניו ירנבוים ב פלטיאל 

  עיונים=   ד"חב ספריית תפלין 
 סיפורים , ומנהגים הלכות 

   תשלד  ד "חב כפר  ליובאוויטש מכון

  שלמה ר " ב  זאב בנימין' ר תפלות  הקדיש   תפלת
  ומלואים  הערות  ועם, יעקובזון

 הרשלר  משה ' ר מאת

   תשיח  ירושלים 

=   יורק-ניו מנהטן אי בעיר {קונטרס} עירובין תקון
  ענינים ברוב בו לעייל  פתח

  רשויות לדיני  השייכים
 ועירובין 

  יצחק ר " ב  דוד יוסף' ר
  משאץ ר " אדמו  מאשקאוויטש

 ומסאסוב 

  העיר  ציור: ובסוף}  תשיט  יורק  ניו
{,  מאנהעטען אי

  הרבי : הסכמות
  מליובאוויטש מ" רמ
  הענקין' אלי יוסף'  ור
  פיינשטיין  משה' ור
 ,שטייף  יונתן'  ור

'  ב=   הו'בני פ"ע, זוהר תקוני
 'א רק  כאן,  חלקים

  ר"ב  אליהו ר" ב  חיים יוסף' ר קבלה 
  י" ע  לאור  יצא,  חיים משה

 שאולוף  האחים

  4 ?-תשל ירושלים 

  יום שחל ה" ר  מחזור לראש וברכתה  החמה תקופת
 ג " התשי  ניסן  כג ד

1 תשיב  ירושלים  טוקצינסקי  מיכל יחיאל' ר
6 

 

   תשכט  ירושלים  שוורץ  ראליש  י" ע איוב  על ראשונים  פירושי אנוש  תקות

  -תשכ אביב  תל  תרגם,  טיקוצינסקי חיים' ר הלכה  הגאונים  תקנות



  נוספות  תקנות  בצרוף לעברית 
 חבצלת  מאיר: והערות 

1959 

"  חמר כרם" מתוך  צילום מרוקו  יהודי   תקנות
  התקנות  אוסף, 1871 ליוורנו

  ועד  ז" הט  המאה מראשית 
 ח " הי  המאה סוף

'  לר  התקנות ספר פי על
.  ש: מבוא, אנקאווא אברהם

 אשר  בר

   תשלז  ירושלים 

  של  תקנות{, ח" תק  - י"ת} מעהרין  מדינת תקנות
  ועיירות  ערים הרבה

 במעהרין 

  ישראל :  והסביר  התקין
 היילפרין 

  ומפתחות  הערות עם  תשיב  ירושלים 
  חברת  י" ע , ועוד

 נרדמים   מקיצי

  הכהן יעקב  ר"ב  צדוק' ר ומוסר   חסידות השבין  תקנת 
 מלובלין  יץ רבינוב 

   תשיד  ירושלים 

  המובאות מלים מאות המלים  תרגום
  בחיבור" אידיש "   בשפת
  ישראל' לר ברורה  משנה
  באורים עם, הכהן מאיר

  קיצור וכן.  בהלכה ונוספות
 ומפעליו   המחבר  תולדות

  אברהם' ר - גליס  יעקב' ר
 בונימוביץ   הלוי ליב יהודא

   תשיח  ירושלים 

 = עוזיאל  בן יונתן  תרגום
PSEUDO-JONATHAN 

,  בלונדון  שהיה י " מכת  נעתק
 התורה  על

  מאת  ותיקונים  הערות עם
 גינזבורגר  משה

  ברלין  דפוס צילום}  ?-תשל ירושלים 
  חיבור{, }תרסג
 ,{עבה

,  משפט חושן  ע" וש  טור על הכרי   תרומת
  דפוס של  צילום מהדורת}

 {תריח למברג

   תשטו  ירושלים  סיגעט  ד " אב  כהנא  יהודא' ר

  ובאגדה  בהלכה ות מצו  ג " תרי
 ה -א כרכים{ = ה'אנציקלופדי}

  ליב אריה ר" ב  יצחק חיים' ר המצוות   מניין
 ליפקין 

 :יחד  הכל  -תשכב ברק   בני

  בפרצת לעמוד  קורא קול לריעותא   תרתי
  לנשואי  גירות  היתר

,  בנכרית  דישראל התבוללות
  לברר  קונטרס עוד לו ונלוה 
  דמת הנאה דאיסור  דינא

  מן עינים ליטול מותר  אם)
 (בסומא ולקובעם המח

  אדלר הכהן מנשה הו' שמרי' ר
 מלונדון 

-אן-וועסטקליף
 אנגליא, סי

   תשיח 

  עם  ללימוד  עזר ספר למשמעות =  ר"תשב
 ויקרא   פרשת, ר"תשב

 בסוף   טבלאות עם  תשטו  ירושלים  יעקבזון  יהודה חיים' ר

   תשכה  ירושלים  מליניץ ' גדלי  רבי התורה  על=   חסידות חן  תשואות

   תשמב  ירושלים  שטיינזלץ  עדין' ר  ובה תש

 ,[חוברת}  תשכו  לונדון  כהנא   קופל' ר ת "שו דזעלאטין  בענין  תשובה 

=    ושכירים  פועלים הלכות  פועלים  בדיני תשובות 
  כולל,  ת"השו מספרי  מלוקט
 והעבודה  המלאכה  מוסר

   תשנג  ירושלים  ורהפטיג  שילם ר " ד

  שות חד תשובות=  ת"שו התוספות  בעלי תשובות 
  ושלשים ממאה  יותר)

  ותשעה  שלשים של תשובות 
  שעוד וצרפת  אשכנז גדולי 

  מכתבי  שנאספו ( נדפסו לא
 שונים יד

  ר" ד  בידי מבוא עם ערוכות
 איגוס יצחק אברהם

   תשיד  יורק  ניו

  הכהן  ליב  משה ר"ב  יואל' ר ת "שו ומערב  מזרח  גאוני תשובות 
 מילר 

  מוגבלת זו מהדורה}  תשיט  יורק  ניו
 ,{פסיםט 170-ל

  הלכות: יחד  כרוך  תשכז  ירושלים  מילר  יואל' ר ת "שו ומערב  מזרח  גאוני תשובות 
,  הגאונים מן פסוקות

 ל "הנ י"ע יצא

  עם מרוגוטשוב הגאון תשובות 
 תשובה  העמק

  משה' ר פ " ע , רוזין יוסף' ר ת "שו
 גרוסברג 

   תשכז  ירושלים 

  יעקב'  ר העתיק אשר ת "שו הגאונים  תשובות 
 ה 'מוסאפי

  ליק  דפוס צילום}  תשכז  לים ירוש
 ,{תרכד

  הלכות: להן ומצורף,  ת"שו הגאונים  תשובות 
  ובדיקת  הסכין בדיקת
 הריאה 

  נחמן '  ר י"ע ל " יו ,  יונה  לרבינו
 קורונל  נתן

  ווינה   דפוס צילום}  תשכז  ירושלים 
 ,{תרלא

  גרש=   הגאונים  תשובות 
 ירחים

  גרשון' ר י"ע  מ" מ  עם ערוכים ת "שו
 הרפנס

   תשנב  ברק   בני

  ומבוא תולדותיו  עם, ת"שו ד "הרי תשובות 
 והערות 

  ל" ויו ,  הזקן דטראני ' ישעי  רבינו
  יוסף  אברהם' ר  י"ע י"כת   פ" ע

  4 תשכז  ירושלים 



 ורטהיימר 

  ארבעה - ם" הרמב  תשובות 
 'ד כרך  רק וכעת,  כרכים

  בפעם לאור  יוצאות
,  הערבי במקורן  הראשונה
,  גניזה  קטעי מתוך  מכונסות

 י " כת 

  בתוספת  רגמותומתו   מוגהות
 בלאו  יהושע'  ר מאת הערות

 :כרך   כל  תשמו  ירושלים 

  שלשה=   ם" הרמב  תשובות 
 כרכים 

  בפעם לאור  יוצאות,   ת"שו
  מתוך מכונסות הראשונה

  וספרי   יד  כתבי,  גניזה קטעי
 דפוס 

  בתוספת, ומתורגמות  מוגהות
,  בלאו  יהושע:  מאת הערות

'  פרופ  י"ע והערות  הוספות ועם
 אברמסון  שרגא

-תשיח לים ירוש
 תשכא 

  מקיצי  הוצאת 
 :יחד  הכל, נרדמים

  תשובות=  ן"הרמב  תשובות 
 נחמן  בן  משה  רבינו

  לולב'  הל וחיבור ת"שו
 ן "הרמב  והשגות   ד" להראב 

  מבוא עם, נחמן בן  משה  רבינו
  דוב חיים' ר י"ע והערות 
 שעוועל 

   תשלה  ירושלים 

  עקיבא רבינו וחדושי  תשובות 
 איגר 

  4 תשיב  יורק  ניו משה  ר"ב איגר  עקיבא' ר ת "שו

  הערות ועם  ונערך  נלקט פסחים  מסכת על א " הרשב וחידושי תשובות 
  י"ע, אש שביבי: בשם וביאורים

 שטרן  אליעזר שמואל' ר

   ד " תשמ ברק   בני

=    דוד  ר" ב  אברהם רבינו והערות   מבוא עם, ת"שו ופסקים  תשובות 
 קאפח  יוסף' ר  י" ע , ד"הראב

   תשכד  ירושלים 

  חכמי=   ופסקים תשובות 
 וצרפת  אשכנז

   תשלג  ירושלים  קופפר  אפרים י" ע והערות   מבוא עם, ת"שו

  ממוספרת מהדורה  תשיט  יורק  ניו מיללער  יואל'  ר  י" ע הערות  עם, ת"שו ולותיר   צרפת חכמי תשובות 
 ,עותקים 127 מתוך

'  ר להחכם=  לשאלות תשובות 
 הכהן  שאול

  מורה  בספר ועיונים  מאמרים
,  ם" להרמב  נבוכים

 ישראל   ומחשבת  ילוסופיהפ

  שאול' ר - אברבנאל  יצחק  רבי
 הכהן 

  מהדורת}  תשכז  ירושלים 
 ,{פקסמיליא

'  ד=   ומנהגים   פסקים תשובות 
 כרכים 

  ופסקי, ומנהגים  ת" שו  הלכה 
  מתוך שלם  אוסף, עירובין

  לפי יד   וכתבי  דפוס ספרי 
 ע " השו  סדר

,  מרוטנבורג מאיר  רבינו
  ועם{,  מרוטנבורג ם" מהר}

  יצחק ר"ד'  ר: ורות ומק  באורים
 כהנא  זאב

-תשיז ירושלים 
 תשלז 

 :כרך   כל 

,   הנגיד אברהם ר" ב  יהושע' ר ת "שו הנגיד   יהושע'  ר תשובות 
,  ל " ז  ם" הרמב של בניו  מבני

  וספרי  יד-כתבי מתוך  מכונסות
  מאת והערות מבוא עם, דפוס

  מוגה, פריימן חיים אברהם
 ריבלין   יואל  יוסף  י"ע ומתורגם

   תשלא  ירושלים 

  ל"ויו,  הכהן חיים ר" ב  דוד  רבי ת "שו שאלות  שובות ת
'  פרופ י"ע  ומבוא תולדותיו עם

 הו 'בני מאיר' ר

   תשמח ירושלים 

  בענייני שונות שיטות קובץ ליעקב  אמת תתן
 ישראל   ארץ ישוב

   תשיז  יורק  ניו דינסטאג   ביינוש בנימין' ר

  אמת  בענין ליקוט,  ת"שו ליעקב  אמת תתן
 'א חלק, ושקר

  צבי  אהרן ר " ב ' יחזקי  ביעק' ר
 פיש  אביגדור

   תשמב  ירושלים 

 


