
בס"ד 

 Responsa Version

 

    נחל קדומים    ●    יוסף תהלות ●     נחל שורק ●   נחל אשכול ●     צוארי שלל ●: פירושים על התנ"ך

 שער יוסף ●מראית העין   ● פתח עינים   ● פירושים על הגמרא: מחזיק ברכה   ●  פירושים על שו"ע:
 דברים אחדים  ● עט רצון  ● רוח חיים ● אהבת דוד  ● חדרי בטן  ● ראש דוד  ● כסא דוד  ●   דרשות:
  דבש לפי   ●מדבר קדמות   ●עין זוכר   ● :ספרי כללים  לב דוד ● מוסר:שער יוסף    ●  שו"ת:

סנסן ליאיר  ●יוסף בסדר   ● כף אחת  ●קשר גודל   ●צפורן שמיר  ●מורה באצבע    ●   ספרי הלכה ומנהג:
   לדוד אמת   ● שומר ישראל ●

       זכור למרים ●     דבר בעתו ●      גדר עולם  ●    אהבת ישראל ●   אהבת חסד   ●   אגרות ומאמרים ●

   ליקוטי אמרים ●   כבוד שמים ●     טהרת ישראל ●    חפץ חיים       ●     חומת הדת  ●   חובת השמירה ●

 קונטרס מדות ומשקלות   ●צפית לישועה    ●     ספר המצוות הקצר ●נדחי ישראל       ●  מחנה ישראל  ●
 תורה אור ●שפת תמים      ●   שמירת הלשון    ●     שם עולם  ●קונטרס נפוצות ישראל      ●
תפארת אדם ●תורת הבית    ●

 )משלי(רבינו יונה  ● אדרת אליהו      ●     )רבי מרדכי הכהן מצפת(שפתי כהן  ●     רד"צ הופמן  ●

     )לבעל התעוררות תשובה(שיר מעון  ●     )לבעל החת"ס(תורת משה  ●   )מגילות(עקידת יצחק  ●
 ) ר"י דוכס(בית יוסף להבה  ●    )קמינצקי(אמת ליעקב  ●

 )בראשית(יפה תואר  ●  )בראשית(נזר הקודש  ●מדרש הגדול   ●
ביאור מספיק, פר אחד, ולא עוד אלא -מפרשי פרקי דרבי אליעזר: הרד"ל, פירוש מהרז"ו, בית הגדול  ●
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 תוספות חדשים ●מלאכת שלמה    ● )עדיות, קינים(ראב"ד  ●   קינים(רז"ה ) ●  רא"ש טהרות ●  רב האי גאון  ●

תוספות ראשון לציון   ●  יש סדר למשנה ●חידושי מהרי"ח    ●אליהו רבא   ●שנות אליהו   ●שושנים לדוד   ●
 מהר"ם שיק  ●תוספות אנשי שם   ●  תפארת ירושלים ●משנה אחרונה   ●משנה ראשונה   ●תוספות רע"א   ●
 תורת זרעים ●

 

 )סוכה, מגילה, חגיגה, יומא, ראש השנה, יבמות, נדרים, נזיר(ר' אברהם מן ההר  ●    ריטב"א )מיוחס לו( לבבא מציעא ●

     )סוכה(פירוש קדמון  ●    קיצור פסקי הרא"ש  ●    )עירובין(חידושי הר"ן  ●   )תמיד(ראב"ד  ●פסקי תוספות    ●

   )מגילה(ריבב"ן  ●   )קידושין(שיטה לא נודע למי  ●   )כתובות(רבינו קרשקש  ●   )ב"ק(תוספות רבינו פרץ  ●

 שיטת הקדמונים למסכת יבמות: מהר"ם מרוטנבורג, ריב"ן, ר' אליעזר מטוך, שיטה מקובצת ●
  חכמת מנוח ● כתובות, קידושין, שבת(  מהרי"ט ) ●   קידושין(תלמיד הרשב"א ) ●)סוכה(    תלמיד הרמב"ן   ●

   מהר"ץ חיות    ●   כרכים( 11)מהר"ם שי"ק   ●    )גנצפריד(פני שלמה  ●  מהר"ם שיף ●    )קידושין(מהר"י בי רב  ●

  דברי מלכיאל   ●  )פוזנר(בית מאיר  ●  )נכד של שו"ת "איתן האזרחי"( ירח האיתנים●   )ברכות, שבת(מהר"ם בנעט  ●
 חידושי ושיעורי ר' ברוך בער    ●מצפה איתן    ●מראה כהן   ●חשק שלמה   ●גליון מהרש"א    ●  גליון הש"ס ●

    )אפשטיין(לבוש מרדכי  ● טל תורה  ●הגהות יעב"ץ     ●הגהות רבי אליעזר משה הורוויץ   ● גאון יעקב  ●
 14)הערות הגרי"ש אלישיב  ●חידושי הגרנ"ט   ●  גליוני הש"ס  ●  ))ב"משיעורי ר' שמעון שקופ  ●יד דוד   ●

)רי"ד רשימות שיעורים  ●   לב"מ )פרצוביץ(חידושי ר' נחום ● ( לפסחים    )רוזובסקישעורי ר' שמואל  ●   כרכים(

 אילת השחר ●   גיטין, סנהדרין( -)סולוביצ'יק שיעורי הרב   ●  בבא מציעא( -סולובייצ'יק 
 

  

)זרעים, עירובין, ראש השנה, ביצה, יבמות, נדרים, זבחים, מנחות, חולין, חשוקי חמד  ●   )נשים, נזיקין, נדה(עלי תמר  ●
  ערכין, נדה(   

 

    )הוטנר(רי יוסף בכו ●   אגלי טל ●   )ר"י ענגיל(לקח טוב  ●   )ר"י ענגיל(אתוון דאורייתא  ●   תקפו כהן ●

    מרחשת ●   דברי יחזקאל ●   )ר"מ קליערס(תורת הארץ  ●   אמרי משה ●   דבר אברהם ●אפיקי ים       ●

)ר"י קהלת יעקב  ●   )ר"י אלגאזי(ארעא דרבנן  ●   )לבעל "פרי מגדים"(גינת ורדים  ●)ר"י אייזנשטיין(    עמודי אש  ●

 עמוד הימיני ●   חכמים, לשון בני אדם,  מידות חכמים, תוספת דרבנן(: לשון תורה, לשון אלגאזי
ההלכה לאור ●המועדים בהלכה    ●חידושי ר' אריה לייב מאלין    ●עמק ברכה      ●שביתת השבת    ●
 קובץ יסודות וחקירות●   כללי קרבן נתנאל ●כללי רבינו בצלאל אשכנזי  ●כללי הגמרא לרדב״ז  ●
 
 

 
 נקודות הכסף ●   )בוטשאטש(אשל אברהם  ●  בית מאיר ●באר היטב    ●באר הגולה   ● )לטור(מהר"י אבוהב  ●

 )לפסח(   חק יעקב  ●כסף קדשים   ●חידושי הרי"מ   ●גט פשוט    ●נהר שלום  ●בגדי ישע    ● עטרת זקנים   ●
 תרומת הכרי      ●קהלת יעקב     ●תורת גיטין    ●בית יעקב     ●  )עם אלף למטה ואלף המגן(מטה אפרים  ●
 )יו"ד(בית הלל  ●  דף אחרון לט"ז   ●  קונטרס אחרון לש"ך   ●    מאמר מרדכי ●דרכי תשובה  ●

     )יו"ד(יד אפרים  ●עקרי הד"ט       ●  שלטי גיבורים, אלף המגן(מגן גיבורים ) ●    ()או"ח, יו"דערך לחם  ●
   )יו"ד(תוספת מרובה  ●    )יו"ד(דגול מרבבה  ● מהר"ם בנעט   ●   )יו"ד(גליון מהרש"א  ●ביכורי יעקב    ●
      )יו"ד(נחלת צבי  ●  )יו"ד(מטה יהונתן  ●  )יו"ד(חתם סופר  ●  )יו"ד(יד אברהם  ●  )יו"ד(צבי לצדיק  ●
   )שבועות, נדרים(ערוך השולחן  ●חידושי הגרשוני    ●  )יו"ד(אבן העוזר  ●  יו"ד( -)אופנהיים אשל אברהם  ●
    שבת( –)על המשנה ברורה משנה אחרונה  ●)כרך ב'(    שבת -פסקי תשובות ●

 

     ב; חו"מ(-)אה"ע חלקים אבית יצחק  ●  )ל"לחם משנה"( לחם רב●  )לבוב, ברלין, סיני וליקוטים(מהר"ם מרוטנבורג  ●

  )לר"מ אריק(אמרי יושר  ●ב( -חלקים א –)וואלקין זקן אהרן  ● אור שמח  ● או"ח א, ב( -)רי"ש טייכטאל משנה שכיר  ●



  מהר"ש לבית לוי ●מהר"ם וחבריו  ● )ישראל(משאת משה   ●פפורט(  )ר"א ר איתן האזרחי ●  )פוזנר(בית מאיר  ●

   )רפפורט(רבינו חיים כהן  ●משה ידבר  ●  ז(-)חלקים ודברי מלכיאל  ●  )יו"ד, אה"ע, חו"מ(ית שלמה ב ●

(   חלקים ב,ג)או"ח חלקים א,ב,ג; אה"ע דברי שלום  ● מהר"י לבית לוי   ●גור אריה יהודא   ●ר' ראובן רפפורט   ●

     ב(-חלקים א -)קוטלר משנת רבי אהרן  ●   ב(-חלקים א –)איטינגא מהרי"א הלוי  ●   )טראב מסלתון(שערי עזרה  ●

קובץ תשובות הרב אלישיב  ●  אריה דבי עילאי ●פני יהושע  ●  )ליפמן(מלבושי  יום טוב  ●טוב טעם ודעת  ●
  יט(-)חלקים יחמשנה הלכות  ●     ח(-חלקים א -)לר"מ שטרן באר משה  ●(  )ר"י קנטרוביץ אגרות מלכים  ●ה( -)חלקים א

     ד(-)חלקים גמגדנות אליהו  ●  )חלק ד(אור לציון  ●  )משאש(מים חיים  ●לבוש מרדכי   ●מהרי"ל דיסקין  ●
   תשובות והנהגות חלק ו ●)רח"ד פדווא(  חשב האפוד  ● )חלק טז(להורות נתן  ●

 

 

 אוסף פסקי דין רבניים חלק ב●  יז(     -שורת הדין )א ● פסקי דין רבניים )טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב(       ●
 

 
 רב האי גאון:  המקח והממכר,  ספר המשכון,  משפטי התנאים,  משפטי הלוואות   ●
 שערי שבועות●    מצוה( –)כולל מגדל דוד ספר הבתים ● יבין שמועה   ●  המספיק לעובדי השם ●מים דעים   ת ●

 )לבעל "תוספות יום טוב"(   תורת האשם  ●יוסף אומץ    ●איסור והיתר למהרש"ל     ●דרשה לפסח לרוקח     ●

קיצור נחלת  ● שביעית  – )אליהו(מאמר מרדכי  ●  )זרעים, קדשים, טהרות, הלכות שונות(ערוך השולחן העתיד  ●
, גניבה, אונאה, נזיקין, שותפים, הלוואה, אבידה ומציאה, פקדון ושאלה, שכירות י:-חלקים: א –)בלוי פתחי חושן  ●שבעה  

 שמירת שבת כהלכתה●    מצרנות, קניינים, ירושה, אישות, עדות, שטרות(

 ר פירוש הסולם לזוה ●מהדורת הסולם(        -זוהר )מנוקד  ●
 

ביאור המבי"ט ל"פרק ●   בית אלוקים למבי"ט ●    )לרבינו יונה(יסוד התשובה  ●אירי  חיבור התשובה למ ●
 נפש החיים● פלא יועץ    ●עלות התורה   מ ●   )לפרי מגדים(נטריקן  ●שבט מוסר    ●תומר דבורה    ●שירה"    

 שיעורי דעת   ●כוכבי אור   ●דעת חכמה ומוסר   ●חכמה ומוסר   ●דברי אמת    ●אור ישראל    ● 
 מתן תורה    ●אורות התשובה   ●אגרת הגר"א    ● אגרת הרמב"ן   ●אור הצפון    ●מדרגת האדם   ●
 שמעתי   -ברכת שלום  ●

    דעת תבונות ●    דרך עץ חיים     ●   דרך תבונות     ●   דרך חכמה     ●  דרך ה'         ● ספרי  רמח"ל: 

   מאמר הגאולה  ●   מאמר החכמה  ●   מאמר העיקרים  ●  מאמר על ההגדות     ●

 

 )לר"י ביגה(  מלכי יהודה  ●  )לצל"ח(אהבת ציון  ●דרושי הצל"ח     ●)ליעב"ץ(  שורים ליעקב הק ●יערות דבש   ●
 איתן האזרחי  ●מהר"ם בנעט     ● )לר"י בנבנישתי(  בית ישראל ●
 
 

 כרך מב   ●כרך מא   ●כרך מ   ●כרך לט   ●כרך לח   ●  כרך לז ●כרך לו   ●  
 
 

 זרע ברך    ●זכרון למשה )שובקס(     ●והיה לכם לציצית    ●  הישר והטוב  ●   אור תורה ●   אור המערב ●
             שערי צדק ●  שערי טוהר ●שערי הוראה     ●  עז ואורה  ●  עומקא דדינא  ●כתר תורה    ●   חמדת הארץ ●

     תל תלפיות ●
 
 

 



● Option to highlight selected text in Responsa windows 

● Option to color tabs of Responsa windows 

● Improved options for switching between Responsa windows 

● Option to search for text in sources in the lists of cross-references 

● Improved options for choosing and displaying commentaries on texts 

● Option to display Acharonim by periods 

● Information about editions of relevant Responsa texts is displayed next to their titles 

● Improved options for specifying texts of your choice to display 

● Improved options for specifying the format of source references 

● Multiple Workspaces 
● Improved options for displaying commentaries on text and for choosing commentaries for display 

● Improved Backup options 
● Options to customize display of references to commentaries on the Shulchan Aruch 

● Display a specific Amud or its commentaries even from a full chapter (Talmud Bavli, Yerushalmi, Rif) 

● Tables of weights and measures 

● Advanced search results displayed in a separate window 

● Option to display Rambam Yomi (1 / 3 Chapters) 

● Option to specify interchangeable Hebrew and Aramaic word endings when searching 
● New sources can be specified when typing in references to texts of the user’s choice (e.g. Parashat Ha-

Shavua and commentaries. Beit Yosef according to paragraphs of the Shulchan Aruch) 

● Improved options for skipping to books in search results 

● Support for Trop in tooltips and personal notes 

● Option to display Preferred Commentaries at the top of the commentaries list  

● Option to display search results from different databases in separate tabs  

● New toolbars and toolbar customization options:    

    - You can now choose different toolbar sizes (useful for laptops and small screens) 

- Toolbars are now grouped by topics (ex. search, text, ..), although you can return to the old format if 

desired 

● Option to customize the size of tree icons (useful for laptops and small screens)  - (Tools > Options > 

Display) 

● Option to copy with or without source titles using the Edit menu options  

● Option to choose default direction for distance between words in Regular Searches 

● Hyperlinks between Parshat Ha-Shavua and Sifrei Mitzvot:  ספר המצוות לרמב"ם, ספר החינוך ומנחת חינוך 

 

 

 

❖ PC Pentium IV or higher with 2 GB RAM or more 

❖ Hard disk with at least 65 Mb free disk space or 11.7 Giga free disk space for full 

installation 

❖ Requires USB port for the Disk on Key 

❖ Windows 8 or 10 (not including Windows RT) 

❖ Resolution 1024 X 768 or higher 

❖ Mouse and Keyboard 

❖ User must have local administrative rights 

Responsa Project Bar-Ilan University 

Tel: 03-5318411  

Fax: 03-5341850 
Internet: http://responsa.biu.ac.il 

Email: response@biu.ac.il 
 

 

24p → 28p 

http://responsa.biu.ac.il/
mailto:response@biu.ac.il


בס"ד 

 Responsa Version

 

    רבינו מיוחספירוש  ●ם בן הרמב"ם  פירוש רבי אברה ●מושב זקנים     ●
 ("באר שבעלבעל ה" –על רש"י צידה לדרך  ) ●לת השחר   יא ●

    פירוש ליונה  ●פירוש לאסתר   ●קול אליהו   ●דברי אליהו   ● דבר אליהו   ●: הגר"אספרי 

 ( מצורףראה פירוט כרכים.   60-)כ  קובץ שיטות קמאי  ●
     ההגדות ירשב"א פירוש ●  )נדרים(ריטב"א  ●נדרים הלכות רמב"ן   ●
   גבורים )על הרי"ף(השלטי    ●   נמוקי יוסף )מגילה, פסחים, שבועות, שבת( ●
   כתב סופר  ●   תקלין חדתיןמסכת שקלים )המודפס בבבלי( עם ריבב"ן, משנת אליהו,  ●

 מהרש"א מהדורה בתרא    ●   ("לבעל ה"שו"ת בית שלמה -)יבמות  ישרש יעקב ●

  עץ יוסף  ●ענף יוסף     ●עיון יעקב     ●  )פינטו(  רי"ף ●  הבונה ●הכותב  ●   עין יעקב  ●

)יו"ד( שלמה  כמתח  ●   )או"ח(דעת תורה  ●    יד יהודה ●  קונטרס עגונות   ●    ב -ארוך מש"ך  ●
  )יו"ד(  כתב סופר  ●  )יו"ד(אמרי ברוך   ●  )יו"ד, חו"מ(הפלאה  ●   )יו"ד( לבושי שרד  ●

  ג'י(א ל)פכף החיים  ●מועד לכל חי  ●  חמדת ימים  ●  תניא רבתי ● אמרכל  ●   סוקותהלכות פ ●
    )שביעית( מעדני ארץ ●טעמי המנהגים    ●

  יסוד ושורש העבודה ● מספיק לעובדי השם )מוסר( ה ●

  ┴29
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די ד,ישכיל עב ●התעוררות תשובה●ארץ צבי )פרומר( ● מוצל מאש ח"א●  ערוגת הבושם ●
 ה
מחזה אליהו  ●לב אריה  ●דברי שלום )או"ח ד, ה(   ● הר צבי )חו"מ, זרעים(  ●
ליקוטי תשובות  -מנחת יצחק   ●

 כרך מד● כרך מג●   

עלון המשפט  ●ארח משפט● אוצר המשפט ●

● Option to display commentaries only on selected parts of Shulchan Aruch 

● Option to display commentaries on the Shulchan Aruch in the order of their appearance in

the text

● Option to specify different colors for Advanced Find and Regular Find

● Option to add new results to existing results in Advanced and Regular Find

● Option to display results from Regular Find in a separate window

● Option to sort search results in chronological order

● Option to display Limmud Yomi for texts other than Talmud Bavli

● Option to specify default books for text display

● Option to display Talmud Bavli as Tzurat Ha-Daf in text display windows

● Option to display commentaries on the Mishnah from Talmud Bavli windows

● Option to display a list of active keyboard shortcuts

● Option not to display punctuation in Talmud Bavli

● Improved options for reporting mistakes

❖ PC Pentium IV or higher with 2 GB RAM or more

❖ Hard disk with at least 65 Mb free disk space or 11.7 Giga free disk space for

full installation

❖ Requires USB port for the Disk on Key

❖ Windows 8 or 10 (not including Windows RT)

❖ Resolution 1024 X 768 or higher

❖ Mouse and Keyboard

❖ User must have local administrative rights

TES/Bar Ilan Responsa Project
 TEL: 845-362-6380

Internet: www.jewishsoftware.com
Email: michael@jewishsoftware.com

קובץ שיטות קמאי

בנוי על סדר הש"ס ומלוקט מהספרים הבאים  
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הערה: קובץ שיטות קמאי על מסכת מנחות חסר כרגע במאגר 

כתבה חנניה בן חזקיה   -  מגילת תענית ●    תורת כהנים עם פירוש הראב"ד מכת"י ור"ש משאנ"ץ ●  

בינו  לר  -   הלכות פסוקותלרבינו אחאי גאון ●    -  השאילתות בן גוריון וסיעתו קודם חבור המשנה ●  

הלכות גדולות לרבינו יהודאי גאון ●    -   הלכות ראולרבינו יהודאי גאון ●    -   הלכות קצובותיהודאי גאון ●  

-   ספר הירושות ●    סידור רבינו סעדיה גאון●    סידור רבינו עמרם גאוןלרבינו שמעון קיירא גאון ●    -

מיוחס לרב ביבי גאון    -   ים בשר על גבי גחל●    תשובות לרבינו נטרונאי גאון לרבינו סעדיה גאון ●  

לרבינו שמואל הכהן ריש    -  ספר השותפות והעיסקאמיוחס למר חפץ אלוף ●    -  ספר "והזהיר"●  

לרבינו נחשון מארץ   -  ספר ראומהלרבינו שמואל בן חפני גאון ●   -  שערי שחיטה ובדיקהמתיבתא ●  

 תשובה לרבינו שרירא גאון ●    שרירא גאוןפירוש לרבינו  אב הישיבה ●    -   פירוש רבינו נתן בבל ●  

לרבינו האי גאון    -  ספר המשכוןלרבינו האי גאון ●    -   ספר המקח והממכר●    פירוש לרבינו האי גאון ●  

לרבינו    -   משפטי שבועותלרבינו האי גאון ●    -  משפטי הלואות לרבינו האי גאון ●    -   משפטי התנאים ●  

-   הלכות נדה●    תשובות הגאונים●    רוש לרבינו האי גאוןפי●    שו"ת לרבינו האי גאון האי גאון ●  

לרב    -   מגילת סתרים●    תשובה למר רב יוסף גאון ●    תשובות גאוני מזרח ומערב מיוחס לגאונים ●  

יונה אבן ג'נאח ●    -  ספר השרשיםניסים גאון ●   רבינו  ●    פירוש רבינו גרשום מאור הגולה לרבינו 

הנקראים    הלכות הרי"ץ גיאת●    שו"ת הרי"ףיאל מקירואן ●  פירוש רבינו חננאל ב"ר חוש   -  חננאל

לרבינו שלמה ב"ר נתן אב"ד    -   סידור קדמון לרבינו יצחק בן רבי יהודה אבן גיאת ●    -  מאה שערים בשם  

לרבינו יהודה בר ברזילי אלברצלוני שהיה בזמן    -   ● העיתיםאלסג'למאסי מיוסד על תורת הגאונים  

ספר השטרות לרבינו יהודה בר ברזילי אלברצלוני בעל ספר העיתים ●   -  הלכות ספר תורה הרי"ף ●  

-    ● אלברצלוני   ברזילי  בר  יהודה  הדיןלרבינו  ספר  אלברצלוני   -  לקוטי  ברזילי  בר  יהודה  לרבינו 

מיוחס לרבינו שלמה ב"ר שמעון מגרמייזא, חברם של רבינו קלונימוס איש רומי    -   סידור רבינו שלמה ●  

פירוש רש"י  ●    סידור רש"י לרבינו נתן ב"ר יחיאל ●    -   הערוך רבינן יעקב ב"ר יקר רבו של רש"י ●  ו

לרש"י    -   שו"ת לרש"י ●    -  ספר האורה לרש"י ●    -    פרדס הגדול עפ"י שיטה מקובצת ●    -  מהדורא קמא 

-   סדר ניקור הבשר המיוחס לרש"י ●    -   פירוש קדמוןלרש"י ●  -  הסדריםלרש"י ●   -  איסור והיתר● 

תשובות ופסקי דינים מחכמי שו"ם הקדמונים    -  מעשה הגאוניםלרש"י עם הגהות מבעל העיטור ●  

  ● ויטריורש"י  ●    -  מחזור  רש"י  של  תלמידו  שמחה  ריב"ןלרבינו  נתן   -  פירוש  ב"ר  יהודה  לרבינו 

תשובות  מנרבונא חותנו ורבו של הראב"ד בעל ההשגות ●  לרבינו אברהם ב"ר יצחק אב"ד    -   האשכול ●  

יצחק  ב"ר  ●    -    רבינו אברהם  ●    -   אב"ד   פירוש הרבבעל האשכול  קדמון לבעל האשכול   פירוש 

תשובות רבינו יצחק ב"ר יהודה לרבינו מנחם ב"ר  ●    תשובות רבינו שלמה ב"ר יצחק קרקשוני●  

לרבינו    -   תשובת רשב"םלרבינו יוסף ב"ר מאיר הלוי מיגאש ●    -   חידושי ושו"ת הר"י מיגש●    מכיר

תוספות  לרבינו שמואל ב"ר מאיר נכדו של רש"י ●    -  פירוש רשב"םשמואל ב"ר מאיר נכדו של רש"י ●  

לרבינו    -   ספר הישר●    שו"ת רבינו תם לרבינו שמואל ב"ר מאיר נכדו של רש"י ●    -  רשב"ם על הרי"ף

לראב"ד    -  תמים דעים●    פסקי חכמי אשכנז הקדמוניםיד ר"ת ●  לתלמ  -   תוספות ארוכותתם ●  

לברייתא    פירוש הראב"ד מכת"י●    שו"ת הראב"דלראב"ד ●    -  הלכות לולבלראב"ד ●    -  כתוב שם●  

לרז"ה    -   הלכות טריפות●    השגות הרז"ה על בעלי הנפש לראב"ד ●    -  בעלי הנפש ●    דרבי ישמעאל 

לרבינו יצחק ב"ר יעקב הלבן מבעלי התוספות    -  פות רבינו יצחק הלבןתוסלרז"ה ●    -  הלכות שחיטה●  

תוספות לתלמיד ר"י הזקן לר"י הזקן בעל התוספות ●    - ● הלכות הגט    הזקן  תשובות ופסקים לר"י ●  

-   הלכות שחיטה   -   חוט המשולש תלמיד ר"י הזקן ●    -  ב"ר יצחק מבירינא   תוספות רבינו יהודה ●  

-  חידושי רבינו אשר מלוניל ●    לרבינו אשר ב"ר שאול מלוניל   -לרבינו יהודה חסיד ● ספר המנהגות  

לרבינו אליקים ב"ר משולם הלוי    -   פירוש רבינו אליקיםלרבינו אשר ב"ר החסיד ר' שלמיה מלוניל ●  

  ● ●    -  העיטורממגנצא  ממרסילייא  מארי  אבא  בן  יצחק  הדברות לרבינו  הע  -  עשרת  יטור  לבעל 

ערכי תנאים ואמוראים ויחוסי  לנכדו של הרז"ה ●    -  פסקי דיניםלרבינו ברוך מגרמייזא ●    -  התרומה●  

ספר  ●    שו"ת הרמב"ם לרבינו יהודה ב"ר קלונימוס משפירא רבו של הרוקח ●    -   ואמוראים  תנאים

לרבינו יהונתן ב"ר דוד הכהן   -  פירוש רבינו יהונתן●   פירוש המיוחס לרמב"םלרמב"ם ●   -   המצוות

-   שו"ת רבי דניאל הבבלי ורבינו אברהם בן הרמב"ם ●   שו"ת רבינו אברהם בן הרמב"ם מלוניל ● 

לרבינו    -   פירוש התפילות והברכות●    פירוש לרבינו חננאל ב"ר שמואל על ספר המצוות לרמב"ם ●  

יד רמה טורדס הלוי מטוליטולא ●  לרבינו מאיר ב"ר    -   אגרות הרמ"היהודה ב"ר יקר רבו של הרמב"ן ●  

תורת  ●    השגות הרמב"ן על ספר המצוות לרמב"םלרבינו מאיר ב"ר טורדס הלוי מטוליטולא ●    -

דרשת הרמב"ן לראש השנה לרמב"ן ●  - הלכות בכורות לרמב"ן ●    - הלכות נדהלרמב"ן ●  -  האדם

-   סמ"ג ן המכונה קרקושה ●  לרבינו יצחק ב"ר אברהם תלמיד הרמב"  -  פירוש רבינו יצחק קרקושה●  

לרבינו אלעזר מגרמייזא    -   ספר ל"ו שערים לרבינו אלעזר מגרמייזא ●  - הרוקח לרבינו משה מקוצי ● 



  סידור הרוקח לרבינו אליעזר מגרמייזא ●   כפרות  הנקרא גם ספר - ספר מורה חטאיםבעל הרוקח ● 

סידור  לרבינו אליעזר ב"ר יהודה ב"ר קלונימוס ממגנצא ●  -  מעשה רוקח לרבינו אלעזר מגרמייזא ●   -

ליקוטי ראשונים מספר  מבית מדרשם של ר"י החסיד ור"א מגרמייזא בעל הרוקח ●    -   חסידי אשכנז 

לרבינו זכריה ב"ר    -   ספר הנר מכת"ילרבינו זכריה ב"ר יהודה אגמאתי בן דורו של הרמב"ם ●    -  הנר

לרבינו אליעזר ב"ר    -  ראב"ןלרבינו אליעזר ממיץ ●    -   היראים "ם ●  יהודה אגמאתי בן דורו של הרמב

  -  המנהיגלראבי"ה ●    -  משפטי כתובהלרבינו אליעזר ברבי יואל הלוי ●    -   ראבי"ה נתן ממגנצא ●  

  - ● כללי דקנקנים  לרבינו משולם ב"ר משה מברדיש    -  ההשלמה לרבינו אברהם ב"ר נתן הירחי ●  

  ספר ערוגת הבושם לרד"ק ●    -   ספר השרשים ה כפי שרשם נכדו מפיו ●  לבעל ההשלמ   - כללי יין נסך  

  -   אור זרוע לרבינו ראובן ב"ר חיים ●    -  התמיד  ספרלרבינו אברהם ב"ר עזריאל רבו של האו"ז ●    -

  דרשות מהר"ח או"ז לרבינו חיים ב"ר יצחק מוינה בנו של האו"ז ●    -  פסקי או"זלרבינו יצחק מוינה ● 

כפתור  למהר"ח או"ז ●    עץ חייםהנקרא    -   ספר הדת יצחק מוינה בנו של האו"ז ●    לרבינו חיים ב"ר   -

שערי  לרבינו יונה ●    -  אגרת התשובהלרבינו יונה ●    -  ספר היראהלרבינו אשתורי הפרחי ●    -   ופרח

משפטי בדיקת  ●    חידושים לרבינו יונהמיוחס לרבינו יונה ●    -   שערי עבודה לרבינו יונה ●    -  תשובה

  פירוש תלמידי רבינו יונה מיוחס לרבינו יונה ●    -   הריאה   משפטי בדיקתמיוחס לרבינו יונה ●    -   הסכין

  פסקי רבינו יצחק מקורביל לרבינו יצחק מקורביל עם הגהות רבינו פרץ ●    -  סמ"ק●    תוספות גורניש●  

ב"ר  לרבינו אלחנן    -   תוספות רבינו אלחנן לרבינו משה מצוריך ●    -   סמ"ק מצוריךבעל הסמ"ק ●    -

לרבינו יהודה בן רבי בנימין הרופא רבו של בעל שבלי    -  ריבב"ן  חידושי ופסקייצחק הזקן מדמפיר ●  

לרבינו    -   פסקי הרי"ד ●    פירוש רבינו שלמה בן היתום לרבינו אביגדור כ"ץ ●    -   איסור והיתרהלקט ●  

רבינו ישעיה דטראני  ל  -   המכריע לרבינו ישעיה דטראני הזקן ●    -   תוספות הרי"דישעיה דטראני הזקן ●  

מכת"י סוף    - נוסח שטרות לריא"ז ●   -   קונטרס הראיותלרבינו ישעיה אחרון ●   -   פסקי ריא"ז הזקן ●  

  ● ריא"ז  הלקטפסקי  מרוטנבורג    -  שבלי  מהר"ם  בזמן  שהיה  הרופא,  אברהם  ב"ר  צדקיהו              לרבינו 

  -   שו"ת לאחד מגדולי הראשוניםלרבינו יצחק ב"ר אברהם מנרבונא ●    -   חידושי הר"י מנרבונא ●  

לרבינו מאיר ב"ר שמעון המעילי מנרבונה רבו של רבינו מנוח, עם הגהות    -  המאורותהובא במאורות ●  

לרבינו מאיר ב"ר שמעון המעילי    -   ספר מלחמת מצוה מהמעתיק לרבינו משה ב"ר שם טוב בן חביב ●  

לרבינו דוד ב"ר   - המכתםמחתנו של בעל המאורות ●   -  וטי תשובות הראשוניםליקבעל המאורות ● 

  -   רבינו אברהם מן ההר לוי מנרבונה, עם הגהות מהמעתיק לרבינו משה ב"ר שם טוב בן חביב ●  

  -  תשובה בונפוש דויזיירש●   תשובות רבינו אלכסנדרי כהןלרבינו אברהם ב"ר יצחק מקרפנטרש ●  

תשובות רבינו שלמה ב"ר אברהם  י קמחי, שהיו בזמן רבינו אברהם מן ההר ●  לרבינו יצחק ב"ר מרדכ

והקצר   -  תורת הבית ●    שו"ת הרשב"א לרשב"א ●    -   עבודת הקודש ●    מן ההר           לרשב"א   הארוך 

  -   חידושי ופסקי הרא"הלרבינו אהרן ב"ר יוסף הלוי ●    -   בדק הבית לרשב"א ●    -   משמרת הבית ●  

      לרא"ה   -   הלכות נדהלרבינו אהרן ב"ר יוסף הלוי ●    -   פקודת הלוייםהלוי ●    לרבינו אהרן ב"ר יוסף 

תשובה לרבינו שמואל  תלמיד הרא"ה ●    -  חידושי רבינו קרשקש וידאל המיוחס לרא"ה ●    -  החינוך●  

לרבינו משה ב"ר יקותיאל איש רומי למשפחת האדומים    -  ספר התדיר●    מכת"י   ב"ר שלמיה  ב"ר יוסף

●    -  טוב  שכל  פסקי ●   שלמה  ב"ר  מנחם  אנגליה לרבינו  חכמי  איבר"א    תוספות  לחכמי  שיטה   ●               

תוספות  ●    תשובות ופסקים לחכמי אשכנז וצרפת●   תשובות בעלי התוספות●    קדמונית  שיטה ●  

לרבינו שמשון    -   תוספות הרשב"א לרבינו יהודה ב"ר יצחק מפאריש הנקרא שיר ליאון ●    -    רבינו יהודה 

       ריצב"א    -לרבינו יצחק ב"ר אברהם    -  קיצור משיטת שאנץ●    תוספות שנץב"ר אברהם משאנץ ●  

למי●   נודע  לא  פרץ ●    שיטה  רבינו  מבעלי התוספות   -  תוספות  מקורביל  אליהו  ב"ר  פרץ                לרבינו 

תוספות לרבינו  ●    תוספות לרבינו טורדוס ב"ר יצחק מגירונה ●    תשובות חכמי צרפת ולותיר●  

לרבינו אביגדור ב"ר יצחק    -  פסקי רבינו אביגדור צרפתי●    שו"ת לקדמון אחד●    שמואל ב"ר יצחק 

  ● יהודה ב"ר אלעזר הכהןמבעלי התוספות  רבינו             לרבינו אליעזר מטוך   -  תוספות טוך●    פירוש 

פסקי  ●    פירוש רבינו ברוך ב"ר שמואל ספרדי מארץ יוןלרבינו אליעזר מטוך ●    -   גליון תוספות●  

בכורה  פסקי  נחלות,  פסקי  ●    -   חזקה,  יון  מארץ  ספרדי  שמואל  ב"ר  ברוך  ישניםלרבינו                תוספות 

לרבינו ברוך    -  תרומה התרומה וסימני ה לרבינו שמואל בן רבי יצחק הסרדי ●    -   ספר התרומות●  

לרבינו דוד ב"ר    -● חידושי רבינו דוד הכהן ● חידושי רבינו דוד     חידושים לבן הרמב"ן מגרמייזא ●  

  מאיטליה   שו"ת מיוחסות לקדמון אחד ●    שיטה לבעל הצרורות ●    תלמיד הרמב"ן ראובן בונפיד ●  

ספר  יו"ט מלונדרי"ש ●    לרבינו משה ב"ר   -   התוספות שעל האלפס ●    הלכות לרבינו אברהם מטול ●  

לרבינו אברהם ב"ר    -  חוקות הדייניםלרבינו שמשון ב"ר יצחק מקינון מבעלי התוספות ●    -   כריתות

  ● הרשב"א  תלמיד  טזראת  הרשב"אשלמה  תלמיד  תלמיד  ●  חידושי  חידושי  ●    הרשב"א  פסקי 

אחי    -  ברכיה מניקול  רבינוקובץ מתשובות קדמונים ●    -  גבול מנשה●    תלמיד הרשב"א והרא"ש

לרבינו דוד ב"ר שמואל    -   הבתים לרבינו ברכיה מניקולא ●    -   קיצור הלכות הגטרבינו אליהו מלונדריש ●  



  ● מאיישטיילא  מאישטיליא כוכבי  דוד  לרבינו  ●    -   תשובה  מכת"י  הבתים  ספר  אמרכל בעל                 ספר 

לרבינו יעקב ב"ר משה מבוניולש    -  איסור והיתריעקב ב"ר משה מבוניולש ●  לרבינו -  עזרת נשים●  

   לרבינו מנחם ב"ר שלמה המאירי   -   חידושי המאירי●    ● תשובות לרבינו יעקב ב"ר משה מבניולש 

      להמאירי   -  נוסח גטלהמאירי ●    -  ● בית ידלהמאירי    -    חבור התשובה להמאירי ●    -   מגן אבות ●  

לרבינו יעקב ב"ר יהודה חזן מלונדרץ    -  עץ חיים●    פסקי הר"ש מלונדון●    י פרובינציא תשובות חכמ●  

     לרבינו אליהו ב"ר יצחק מקרקשונה תלמיד רבינו אליעזר מגרמייזא בעל הרוקח    -   ספר האסופות ●  

לרבינו יהודה    -   ● פירוש רבינו יהודה אלמדארי לרבינו יהודה ב"ר יעקב דלאטש    -   בעלי אסופות ●  

לרבינו פרחיה ב"ר נסים    -  פירוש רבינו פרחיה●    ● פירוש רבינו ישמאל בן חכמוןר אלעזר הכהן  ב"

  -   פירוש קדמון מבן דורו של רבינו פרחיה ●    -   פירוש קדמון שהיה בסוף האלף החמישי במצרים ●  

  לרבינו יחיאל ב"ר יוסף מפאריס עם   -   פסקי רבינו יחיאל מפאריסמבית מדרשו של רבינו פרחיה ●  

יחיאל מפאריסהוראות מרבני צרפת ●   ירוחם   שיטה לתלמיד רבינו  ירוחם ב"ר    -  ● רבינו  לרבינו 

לרבינו אהרן הכהן מלוניל,    -  חיים  ● ארחות  לרבינו ירוחם   -   איסור והיתרמשולם מארץ פרובינצה ●  

ירוחם   רבינו  בזמן  ברכותשהיה  הלכות   ●   -    ● מרוטנבורג  שמחותלמהר"ם  למהר"ם    -   הלכות 

לרבינו שמשון    -  התשב"ץ●    מהר"ם מרוטנבורג  שו"ת●    תוספות מהר"ם מרונבורגמרוטנבורג ●  

  ● פרץ  רבינו  עם הגהות  צדוק תלמיד המהר"ם  ]עפ"י    -  הפרנסב"ר  פרנס מרוטנבורג  לרבינו משה 

  ● מרוטנבורג[  הכלמהר"ם  שניאור    -  על  משה  ר'  תלמידו  קבצם  מרוטנבורג  למהר"ם  דינים  פסקי 

לרבינו יצחק    -  שערי דוראלרבינו שמואל תלמיד מהר"ם מרוטנבורג ●    -  איסור והיתרמאיבור"א ●  

לרבינו מאיר    -  תשובות מיימוניות מדורא תלמיד מהר"ם מרוטנבורג עם הגהות מבעל תרומת הדשן ●  

      תלמיד מהר"ם מרוטנבורג    -  תשובות רבינו עזריאל ב"ר יחיאלהכהן תלמיד מהר"ם מרוטנבורג ●  

שו"ת  לרבינו שבתאי ●    -   שו"ת בהלכות שו"ב ●    שו"ת הרא"ש●    פסקי הרא"ש ●    ● תוספות הרא"ש 

לרבינו מנחם ב"ר אהרן תלמיד רבינו יהודה בן    -  צידה לדרךלרבינו יהודה בן הרא"ש ●    -  זכרון יהודה

ר יוסף  לרבינו ישראל ב"  -  ● מצוות זמניותבדיני שחיטה ובדיקה    -  שו"ת למפרש קדמוןהרא"ש ●  

תלמיד רבינו שמואל הרואה תלמיד המהר"ם    -  פסקי רבינו יוסףהישראלי מטוליטולה, תלמיד הרא"ש ●  

  -   צרור החיים לרבינו חייא ב"ר שלמה חביב מברצלונה, תלמיד הרשב"א ●    - השלחן  מרוטנבורג ●  

אל מטולידו,  לרבינו חיים ב"ר שמו   -  צרור הכסףלרבינו חיים ב"ר שמואל מטולידו, תלמיד הרשב"א ●  

לרבינו דוד ב"ר יוסף   -   אבודרהםלרבינו שמואל ב"ר שמואל ירונדי ●   -   אהל מועד●   תלמיד הרשב"א 

לרבינו אשר ב"ר חיים נבי"ו, תלמיד    -   הפרדס אבודרהם מאישביליה, תלמיד רבינו יעקב בעל הטורים ●  

נו בחיי תלמיד הרשב"א  לרבי  -   שולחן של ארבע ●    ברכות לריטב"א   הלכותרבינו יהודה בן הרשב"א ●  

     לרבינו בחיי תלמיד הרשב"א   -   פירוש למסכת אבות לרבינו בחיי תלמיד הרשב"א ●    -   כד הקמח ●  

לרבינו מרדכי בר    -  מרדכי●    כל בו לרבינו מאיר אבן אלדבי בן בנו של הרא"ש ●    -  שבילי אמונה●  

  שו"ת הר"ןלרבינו נסים ב"ר ראובן ●    -  חידושי הר"ן●    ספר הניירהלל אשכנזי עם הגהות מהרמ"א ●  

לרבינו פרץ ב"ר יצחק הכהן    -   חידוש רבינו פרץ לרבינו יוסף בר חביבא מברצלונה ●    -   נמוקי יוסף ●  

  ● הר"ן  של  הריב"ש חבירו  חלאווה ●    שו"ת  והריב"ש    -   מהר"ם  הר"ן  מזמן  חלאווה  משה                לרבינו 

לרבינו שמעון בר צמח    -  מאמר חמץ לרשב"ץח דוראן ●  לרבינו שמעון בר צמ  -  פירוש הרשב"ץ●  

  - שמועה ● יבין פסקי הרשב"ץ●    לרשב"ץ  פירוש הגט, סדר נתינת הגט, פירוש הכתובה דוראן ● 

לרבינו    -   שו"ת הרשב"ש לרבינו שלמה ב"ר שמעון בר צמח דוראן ●    -   תקון סופרים  מאמר לרשב"ץ ●  

  -   רבינו דוד ממודינה לרבינו דוד אבן יחייא ●    -  יתאיאוריין תלשלמה ב"ר שמעון בר צמח דוראן ●  

   הובאו במלאכת שלמה   -   ליקוטי ראשוניםלרבינו יעקב פייתוסי ●    -   ליקוטי גאוניםתלמיד מהרי"ק ●  

לרבינו יעקב    -  חידושי מהר"י בירב●    תניא רבתילמשפטי החרם והנדוי והנזיפה ●    -  קונדריסין●  

     לרבינו אלכסנדר הכהן זויסלין מפרנקפורט    -  האגודה מריקאנטי ●  לרבינו מנחם    -  ריקאנטיבירב ●  

לרבינו יעקב ברוך ב"ר יהודה    -   האגורלרבינו ידעיה הפניני ב"ר אברהם הברדש ●    -  פירוש אגדות ●  

יצחק אבוהב ●    -   מנורת המאורלנדא ●   ●    -  פסקי מהרמ"קלרבינו  פסקי  לרבינו מנחם קלויזנער 

כללי  לרבינו בצלאל אשכנזי ●    -   שיטה מקובצת●    מחזור רומי ל ממגדנבורג ●  לרבינו יחזקא   -   מהרי"ח 

      אשכנזי   הגהות לרבינו בצלאל●    קוטי רבינו בצלאל אשכנזייללרבינו בצלאל אשכנזי ●    -   התלמוד 

יצחק דלאטש●   רבינו  ●    -   דקדוקי סופרים●    חידושי שיטות מכת"י ●    שו"ת  רש"י  בית  לפירוש 

    חידושים לרבינו אברהם בן מוסאנו משה ב"ר יוסף מטראני ●  ילרב   -  אלוקים


