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ס"דב 

תקליטור מס'

 מכילתא דרבי ישמעאל  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי  ספראספרי במדברספרי זוטא ספרי דברים   מדרש
 תנאים לדברים

 בראשיתאגדתאוצר המדרשיםאיכה רבהאסתר רבהבמדבר רבהבראשית רבה בראשית רבתי   ברייתא
מדרש אגדה מגילת תענית ילקוט שמעוני על התורה ויקרא רבהדברים רבהבתי מדרשותדמלאכת המשכן

מדרש זוטאמדרש ילמדנומדרש משלימדרש שמואלמדרש תהליםמדרש תנחומא משנת רבי אליעזר
 סדר עולם רבה   מדרש אבא גוריון – על אסתר תאאגדדספרי   מדרש פנים אחרים -ספרי דאגדתא על אסתר
 פסיקתא דרב כהנא  פסיקתא זוטרתאפסיקתא רבתי פרקי דרבי אליעזר  פתרון תורה  קהלת רבה   קטעי

תנא דבי אליהו שמות רבהשכל טוב שיר השירים רבה רבהרות )מאן( מדרשים מן הגניזה

 החילוקים הלכות גדולותהלכות קצובות המשכון המקח והממכר  משפטי הלוואות  משפטי התנאים   משפטי
גאוני מזרח ומערב -תשובות הגאונים   השטרות )לרה"ג(  שאילתות דרב אחאי סדר רב עמרם גאוןשבועות

  גאונים קדמונים -תשובות הגאונים   ק שערי צד -תשובות הגאונים  הרכבי –תשובות הגאונים   תשובות הגאונים– 
 -תשובות הגאונים החדשות   תשובות הגאונים )קורונל(שערי תשובה )איי הים( –תשובות הגאונים   מוסאפיה )ליק(

בר אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ
מאגר היהדות הממוחשבפרוייקט השו"ת

HYPERTEXT  קישוריות
 600,000 קישורים בין המאגרים
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ברודי )אופק( -תשובות רב נטרונאי גאון  עמנואל )אופק(

 עזרא-אבן  אברבנאל אור החיים  ך אלשי פריוןא רבינו[ בחיי[יבית הלובכור שורבעל הטורים  גור אריה 
דברי דוד דעת זקנים מבעלי התוספות  הדר זקניםהכתב והקבלה)"העמק דבר )כולל "הרחב דבר חומת אנך
 חזקוניחידושי הגרי"ז ר' חיים פלטיאל   התורהחנוכתכלי יקר)מזרחי )רא"ם  מלבי"ם  מנחת שי   מעשי

ר' עובדיה מברטנורא )עמר נקא(  ספורנו  נחלת יעקב משך חכמהמשיבת נפשמצודת ציוןמצודת דודה'
 ( תורהעקידת יצחק)פני דוד פנים יפותפענח רזא  צרור המור  רא"ש  )ראשון לציון )נ"ךרד"ק  ריב"א
רינה של תורה  ריקאנטינ"ך( רלב"ג(רמב"ןרשב"ם רש"י  רש"ר הירש  שלל דוד שפתי חכמים   תולדות

תרגום   תרגום יונתן נביאים תורה –תרגום המיוחס ליונתן תרגום אונקלוסתיבת גמאתורה תמימהיצחק
ירושלמי

  הון עשיר  ר' עובדיה מברטנורא זרעים( רא"ש(ריבמ"ץרמב"םר"שתוספות יום טוב תפארת ישראל
 קרבן אהרן על הספרא ●

רש"י  תוספותתוספות רי"דחידושי הרמב"ןחידושי הרשב"א"אחידושי הריטב  חידושי הר"ן   חידושי
ה האגוד  ההר מן אברהם' ר  ר' אברהם אב"ד  מרדכי  שיטה מקובצת  בית הבחירה מאירי]מיוחס לו[ )שבת( הר"ן

 ר' אליעזר מטוך  ר' אשר מלוניל  'בצלאל אשכנזי הגהות ר  ר' ברוך הספרדי  רבינו גרשום  רבינו חננאל   ר' חננאל
ר' יחזקיהו   ר' יהודה מפאריש  מבירינא ר' יהודה  הכהןר' יהודה   (, בבא בתרא)סנהדרין יד רמ"ה  בר' שמואל
ספר הישר   רב ניסים גאון  ר' מנדל קלויזנר  מהר"ם חלאווה ר' יצחק קרקושא  ר' יצחק אבן גיאת ממגדיבורג 
עבודה ברכות, סוכה, תענית, כתובות, קידושין, ) רא"ה ר' פרחיה   עליות דרבינו יונה )חלק החידושים(  לרבינו תם

רי"ד )פסקים(   ריב"ן  ריבב"ן ריא"ז )קונטרס הראיות(   ריא"ז )פסקים(  ר"י מיגאש  רא"ש )פירוש לש"ס(  זרה(
  )הר"ן )נדרים ר"ש משנץ  (, בבא בתרא)ערבי פסחים רשב"ם  שיטה לחכמי איוורא  תוספות הרא"ש   תוספות

תלמיד ר"י הזקן תלמיד הרשב"אתלמיד הרמב"ן תוספות רבינו שמואל  מהר"ם מרוטנבורגתוספות ישנים
 תלמיד ר"ת

אחד מגדולי הראשוניםבן דורו של ר' פרחיהפירוש קדמון 'פירוש קדמון מבית מדרשו של ר
פרחיה

 י"ףר ורות, חלה()בכ רמב"ן  בעל המאור ספר הצבא לרז"הלראב"ד כתוב שם 'מלחמת ה השגות הראב"ד 
 ספר הזכות  רבינו יהונתן  ברכות( רבינו יונה(ר"ן נימוקי יוסף  מהרי"ט אלגאזי

 א"שר  ש"הרא פסקי קיצור הגהות אשריפלפולא חריפתאתפארת שמואלקרבן נתנאל דברי חמודות
 מעדני יום טוב 

אמת ליעקבבאר שבעבית יעקבבכור שורברוך שאמרגבורת אריגידולי שמואל  ר' חננאל בר' שמואל
חידושי  חידושי הגר"ח  חידושי ברוך טעם חידושי בן המהר"ל חידוד הלכותזרע יצחקהפלאה  גרש ירחים

חידושי ר'   חידושי ר' נחום חידושי ר' מאיר שמחה הרי"מ דושייח חידושי המהר"למהרי"טחידושי ההגרי"ז
יום תרועה  טורי אבןחתם סופרחפץ ה'חכמת שלמה)לחיפוש לבד( חזון איש  חידושי ר"ש שקופ שמואל

ים של שלמההאיתנים ירחכפות תמריםמרדכי לבושמגיני שלמהבנעט ם"מהרמהר"ם מלובלין  ם"מהר 
פורת   ערוך לנר  עצמות יוסףעוד יוסף חינחלת דודמשמרות כהונהמרומי שדההמקנה  מהרש"אשיף

ראש יוסף  קרן אורהקובץ שעוריםקובץ הערותצל"ח השלםפרחי כהונהשלמה פניפני יהושעיוסף
ראשון לציון ררבי עקיבא איג  )רשימות שיעורים )רי"ד סולובייצ'יקש"שר שבת של מי
שלמי נדריםשלמי תודהשעורי ר' דודשעורי ר' נחוםשיעורי ר' שמואלשפת אמתשרידי אש   תוספות יום

תפארת יעקב על גיטיןתורת חייםתורת גיטיןהכיפורים

 קרבן העדהשיירי קרבןפני משהמראה הפניםרידב"ז תוספות הרי"ד

 דף על הדף   ביאור התלמוד הבבלי –חברותא חשוקי חמד  ביאור התלמוד הירושלמי –ידיד נפש  עלי תמר )זרעים ,
 על הירושלמי –( , נשיםמועד
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 אבודרהם  האגוראהל מועד אור זרוע  האורה  אורחות חיים  איסור והיתר הארוך  איסור והיתר לרש"י 
 איסור משהו לראב"ד  האשכול בדיקת הסכין לר' יונה  בדיקת הריאה לר' יונה   בעלי הנפש לראב"ד )עם השגות

הגדה של   דרשות מהר"ח אור זרוע  דרשה לראש השנה לרמב"ן  דינא דגרמי  ברכות מהר"ם מרוטנבורג הרז"ה(
 –הלכות לולב לראב"ד   הלכות לולב לראב"ד  הלכות ברכות לריטב"א  הגדה של פסח לרשב"ץ  פסח לריטב"א

ספר   הלכות שמחות  הלכות הרי"ץ גיאת  הלכות ספר תורה )גנזי מצרים(  הלכות נידה לרמב"ן  השגות הרמב"ן
 מאמר חמץ לרשב"ץ לקט יושר לקוטי הפרדס לרש"י ל"ו שעריםכפתור ופרח כללי נדה לרא"ה כלבו  חסידים

 )למאירי( מגן אבות  מהר"י ווייל  )מהרי"ל )מנהגים  מחזור ויטרי  המחכים  המכריע  מנהגי מרשלייאה
 המנהגות   (ר' זלמן יענט)מנהגים  מנהגי מהר"ש   מהר"ם מרוטבורג -מנהגים  )מנהגים )חילדיק   (טירנא)מנהגים 
 מנהגים ישנים מדורא  )מנהגים )קלויזר  המנהיג  משפט החרם  הנייר  נימוקי ר' מנחם מירזבורק  סדר טרוייש 
הסדרים לרש"יסידור רש"י  ספר מצוות זמניות  ספר השולחן   ספר הפרדס עבודת הקודש לרשב"א   עזרת

 הפרנס  פסקי ר"י מפאריש  פסקי חלה לרשב"א  פירושי סידור התפילה לרוקח על הכל העיתים  העיטור  נשים
צרור הכסף קרית ספר למאירי  ראבי"ה  ראב"ן   תולדות אדם וחוה –רבינו ירוחם   מישרים –רבינו ירוחם
]הרוקח ]הגדול  ריקאנטישבלי הלקט  שער המים לרשב"א   שערי דורא )עם ההגהות, מבוא שערים, מקורות

תשב"ץ קטן  התרומות )עם גידולי תרומה( התרומה  תורת הבית תורת האדםוציונים(

 חדש אור  ל"למהרש והיתר איסור  חיים  ארחות החיים דרך  )הנהגות ופסקים )הגרי"ח זוננפלד   ויכוח מים
כולל הערות  ילקוט יוסף  קיצור שולחן ערוך )מהדורת תשס"ו( –ילקוט יוסף   טיב גיטין )מודעי(  זכרון משה  חיים

 מטה משה  (חינוך קטן ובר מצוה, דינים לאשה ולבת, )קיצור שולחן ערוך, או"ח, ביקור חולים, אבילות, שובע שמחות
 מנהגי מצרים  עשה רבמ  סדר ברכות  פסח מעובין  פקדון ושאלה, שכירות, הלוואה, אבידה ומציאה, ) חושן פתחי

 האשם תורת ךקיצור שולחן ערו  (גניבה, אונאה, נזיקין, שותפים, מצרנות, קניינים, ירושה, אישות, עדות, שטרות
 )תורת חטאת )עם פירוש מנחת יעקב 

בינת אדםזכרו תורת אדם חיי אדם חכמת אדם נשמת אדםשערי צדקבן איש חי

רס"ג הגר"י פערלא לרס"ג  כולל: מגילת אסתר, לב שמח, מרגניתא טבא( ספר המצוות לרמב"ם עם השגות הרמב"ן( 
 יראיםסמ"גסמ"ק  החינוך   חרדים מנחת חינוך  כללי המצוות

 גרת הקודש לרמב"ןא אגרת השמד אגרת תחית המתים  אגרת תימן  אורחות חיים לרא"ש  אורחות צדיקים
האמונה והבטחוןהאמונה הרמהאמונות ודעות"ביאור המבי"ט ל"פרק שירה "טבית אלוקים למבי 
הגימטריאות  דרשות הר"ן  דרשות ר"י אבן שועיב ווי העמודים  חובות הלבבות  חיבור התשובה למאירי   יסוד

מורה   מגן אבות לרשב"ץ על אבות מגיד מישריםמבחר פניניםהכוזרי  כד הקמח ישועות משיחומורא
משמיע ישועה  מעייני הישועה  המשלים  מרכבת המשנה על אבות מנורת המאור מלמד התלמידים הנבוכים

נפש החייםסדר היוםסודי רזיי ספר השם  העיקרים  פירוש רבינו יונה על אבות  פרקי משה על אבות   שלחן
תיקון מידות הנפש תורת המנחה שערי תשובה וספר היראה  שני לוחות הברית של ארבע

אור חדשבאר הגולה 'גבורות הדרך חיים חידושי אגדות לבבלינצח ישראלנר מצוה נתיבות עולם
 תפארת ישראל

דעת תבונות'דרך ה דרך חכמהדרך עץ חייםדרך תבונות מאמר הגאולה מאמר החכמה מאמר על ההגדות
 מאמר העיקרים מסילת ישרים 

אגרות ומאמרים אהבת חסדאהבת ישראלגדר עולםדבר בעתוזכור למרים חובת השמירהחומת הדת
 חפץ חייםטהרת ישראלכבוד שמים ליקוטי אמריםמחנה ישראלנדחי ישראלספר המצוות הקצר  צפית

תורת   תורה אור שפת תמים שמירת הלשוןשם עולםקונטרס נפוצות ישראל  קונטרס מדות ומשקלותלישועה
תפארת אדםהבית

 להאזאבןאבן ישראלאבני שהםאברהם יגלאגרות הרמ"האדמת יהודהאהל יוסף אהל יצחק   אהלי
אור שמח אור פני משהאור יקרותאור הישר אור גדולאוצר המלךאהלי יצחקאהלי יהודהיאודה

אורח מישוראם הבניםאם הדרךאמר יוסףאמרי אמתארץ יהודהאשדות הפסגה אשר לשלמה   באר
בית   בינה לעיתים בד קדשבגדי ישע ביאור חדש מספיק בארות המיםבאר יהודהבאר אליעזראברהם

בן   בן אריה  בן אברהםבית מועדבית לויבית ישחקבית הרואהבית המלךבית אלבית אבי גדראב
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בקע לגולגולת בני שמואלבני יוסףבני חייבני דודבני בנימין  בני אהובהבן שלמהבן הרמהידיד
ברכת אברהםבתי כהונהגופי הלכות  גור אריהגושפנקא דמלכאגירסא דינקותאןדברי ח דבר המשפט 
דברי תורהדברי ירמיהודברי שאול עדות ביוסףדברים נחמדיםדבש תמרדובר מישרים  די השב   דין

היכל   הד משההגהות מיימוניות הגהות דרך המלך דת אשדרכי שלוםדרך המלךדרך אמונהאמת
וזאת ליהודה  הר המוריההר המורהמאיר לארץהלכה למשה הליכות עולם קטן הליכות אליהומלך

ויקח אברהםזבחים שלמיםזיו משנהזכור לאברהםזכותא דאברהםזכר ישעיהוזכרון יעקב  זכרון מלך 
זרע אברהםזרע יצחקחדות יעקבחוקי חיים  ר' חיים הלויחיים ומלךחלק יעקב חלקו של יוסף
חסד לאברהםחסדי יהונתןחק נתןחשק שלמהטורי אבןיד המלךיד יצחקיד יעב"ץ יד שלמה   ידי

ישועות מלכו ישועה בישראליקר תפארתיצחק ירנןימי שלמהיכהן פאריוסף חיידיו של משהאליהו
ישמח ישראליתר הבזכבוד יו"טכסף משנהכפי אהרןכרוב ממשחכרם חמדכתונת יוסף  כתר המלך 
כתר תורהלחם משנהלב מביןלב שלםלבב דודלחם אביריםלחם יהודהלחם שמים לי לישועה
לקוטי שלמהלשד השמןלשון ערומיםמאמר המלךמאמר מרדכימגדל עוזמגדל חננאל מגיד משנה
מגן שאולמהרא"ךמהר"י קורקוסמהרי"קמהר"ם פדואהמוסר השכלמוסר ודעת מזל שעה   מחנה

מירא דכייא מים שאלמים חייםמטה אשרמטה אפריםמחנה ישראלמחנה יהודהמחנה דןאפרים
מכתם לדוד מלאכת שלמהמלך שלםמלכי בקדשמעשה נסיםמעשה רבמעשה רקח מעשי למלך   מצא

 משנה לחם משנה כסףמרפא לשוןמרכבת המשנהמראה הנוגהמקראי קודש מקורי הרמב"ם לרש"ש חן
משנה למלך משנה למלך אחרון שרת משהנאוה קדשנאם דודנוה צדקנוה שלוםנחל איתן נתיב מאיר 
סדר הלכהסדר משנהסוכת דודספר המנוחהעבודת הלויעבודת המלךעדות ביהוסף  עזוז חיל
עין אליעזרעין ימיןעין מאירעין תרשישעיני אברהםעיני דודעמק המלךעץ החיים  פארי הלכות
פני המלךפקודת המלךפרי האדמהפרי הארץפרי חדשפרי עץ חייםפרשת הכסף  פתח הבית   צדקה

קהלת יעקב  קדושת יו"טצרור הכסףצרור החייםצפנת פענחדצמח דוציוני מהר"ןצור תעודהלחיים
קול בן לויקול יעקב קרבן אשהקרבן חגיגהקרית מלךקרית מלך רב קרית ספר ראשון לציון  רדב"ז
רוח אליהושארית יעקבשארית נתןשביתת יום טובשדה הארץשהם וישפה  ולי הגליוןש
ופריה דיעקבש שו"ת ברוך השם שו"ת הרדב"ז שו"ת הרמב"ם שו"ת ר"א בן הרמב"ם  שו"ת ר' יהושע הנגיד 
שו"ת חד מקמאידשלל דושלמי ירוחםשלמי תודהשם יוסףשמחת עולםשמן המשחה  שער המלך
שער יאודהשערי דעהשערי שמיםשקל הקודששרשי היםשתי ידותתבואת יקב תבואת שמש  תבונה 
תורת משהתירוש ויצהרםתפארת מנחתקנת עזרא  תשובה מיראה

בית יוסף דרכי משה הקצר  פרישה  דרישהב"חכנסת הגדולה שייר כנסת הגדולה  הארוך מש"ך   מור
וקציעה

 ן העוזר )או"ח(אבאיםאבני מילואורים ותומיםאליה זוטאאליה רבה  או"ח( –אשל אברהם )אופנהיים
 )אשל אברהם )בוטשאטש  ישע בגדיביאור הגר"א  ביאור הלכה  (ד"יו, ח"או) מאיר בית  בית שמואל   ברכי

)או"ח,  חכמת שלמה  חוות דעת  קונטרס אחרון -הפלאה   ז"לט אחרון דף )או"ח, אה"ע( דגול מרבבה  יוסף )או"ח(
כנפי יונה  יד אפרים )או"ח(  טיב קידושין ט"זחתם סופר )או"ח((לפסח) יעקב חק  חלקת מחוקקאה"ע(

 כרתי ופלתי  לבוש או"ח( לבושי שרד( לחם רבמגן אברהם (המגן אלף, גיבורים שלטי) גיבורים מגן ם"מהר 
משנה ברורה  משובב נתיבותמראות הצובאות קונטרס אחרון -המקנה  מקור חייםהשקלמחצית בנעט

נחל יצחק )נחלת צבי )או"חםנתיב חיינתיבות המשפט סדרי טהרה ושיורי הרה סמ"ע   ספר המדע  עולת
פרי מגדים  פרי חדש  פסקי תשובותערוך השולחןעטרת צביזקנים עטרתעזר מקודשעולת תמידשבת

פתחי תשובה ך"לש אחרון קונטרס קונטרס הספיקותקצות החושןראשון לציון רבי עקיבא איגר   שולחן
תפארת יעקב  תורת השלמיםשערי תשובה שער משפט ושער דעה שער הציוןש"ך שי למורהערוך הרב

תפארת למשה הכרי תרומת

אמרי בינהאפיקי יםארעא דרבנןדאורייתא אתווןבית יצחקבכורי יוסף בית נאמן ברוך טעם   גינת
סדר   משכנות הרועים משאת המלךמקדש דודלקח טובחידושי הגרי"ד זרע אברהםדבר אברהםורדים

 שב שמעתתא  מידות חכמים, תוספת דרבנן לשון תורה, לשון חכמים, לשון בני אדם,: קהלת יעקב עמודי אשהזמנים
שושנת העמקיםשערי יושר חלק א( תורת הארץ( כהן תקפו

אגרא דכלאאגרא דפרקאאוהב ישראלאור המאיר אור זרוע לצדיקלפא ביתאאמרי אמתא  באר מים
דובר   דגל מחנה אפרים דברי סופריםדברי חלומותבת עיןבעל שם טובבני יששכרבן פורת יוסף חיים
ליקוטי   ליקוטי מאמרים לבושי צדקהכתונת פסיםישראל קדושים יושר דברי אמת דרך פקודיךצדק
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 מראה יחזקאל מנחם ציוןמחשבות חרוץמגילת סתריםמאור עיניםמאור ושמשליקוטי מוהר"ןמהרי"ל
משיב הטענהמשיב צדק נועם אלימלךסידורו של שבתספר הזכרונותעבודת ישראל ערבי נחל   פוקד

רסיסי   קומץ המנחה  קול שמחהקדושת לויצפנת פענחצוואת הריב"שצדקת הצדיקפרי צדיקעקרים
תורת   תולדות יעקב יוסף שפתי צדיקיםשפת אמתשם משמואלשיחת מלאכי השרת  שארית ישראללילה
תקנת השביןתפארת שלמהתניא תורת המגיד  אמת

בעלי התוספות  ברכת אברהם  זכרון יהודהחזה התנופה חכמי פרובינציא יכין ובועז מהר"ח אור זרוע
מהר"י ברונאמהר"י וויילמהר"י מינץמהרי"למהרי"קמהר"ם חלאווהץמהר"ם מינ מהר"ם מרוטנבורג 
מעשה נסים  מן השמיםוחבריו מרוטנבורג מהר"ם (פראג, קרימונה, לבוב, ברלין, סיני וליקוטים)
ספר הישרראב"דרא"ש רבי אברהם בן הרמב"ם רבינו גרשום מאור הגולה ר"י מיגאש  ריב"ש  רי"ד
ריטב"ארי"ף )רמב"ם )שו"ת  רמב"ן  ר"ן  ז(-)א רשב"א  רשב"א המיוחסות לרמב"ן  רשב"ש  רש"י
 (פסקים וכתבים)שו"ת,  תרומת הדשן  (חוט המשולש, ג-)א תשב"ץ 

אבן השוהם חלק א( אבני האפוד(אבני מלואים ד(-)א אבני נזר ב(-)א אבני שישאבקת רוכל  ג'  אגודת אזוב(
אוסף פסקי דין של הרבנות  אוהב משפט)חלק א'( אדמת קודש  אדמו"ר הזקן(ט-)א אגרות משה חלקים(

איש מצליח  ג(-)א אחיעזר  אורח משפטשמח אור(ג-אור לציון )א  בית הדין הגדול לערעורין, הראשית לישראל
ד(-)א אפרקסתא דעניא  אמת ליעקבאמרי משהאמרי בינהאמרי אשאמונת שמואלהאזרחי איתן)א,ג(

אשר לשלמהבאר דודבאר יצחקבאר משהבאר שבעב"ח ב"ח החדשותבית אפרים  ג(-בית הלוי )א
בית יהודהבית יוסף (, אה"עבית יצחק )או"ח, יו"דמאיר ביתב(-)א בית מרדכיבית רידב"ז  א בית שלמה(-
גבורת   בצלאל אשכנזי  ו(-)א בצל החכמה בעי חייבנין ציוןבנין עולםבנימין זאבבן ימיןבית שעריםב(

דברי   )ז' חלקים( דברי יציב  דברי יוסףדברי חכמיםד(-)א דברי חיים גבורות יצחקגינת ורדיםאנשים
האלף   דרכי נועם  דעת כהן  ד(-)א דובב מישרים ' חלקים(ט) דברי שלום  דברי ריבות  דברי משהו(-)א מלכיאל

 וזאת ליהודה  ה(-)א הרי בשמים  )ד' חלקים( הר צבי  הלכות קטנות  )ג' חלקים( היכל יצחק הגם שאוללך שלמה
וידבר דודויען יוסףויקרא אברהם ג(-וישב הים )אזבחי צדק ב(-)א זית רענן  זכר יצחק  זכרון יוסף
זכרון משהזרע אברהם ב(-)א חדוות יעקבחדושי הרי"מחוות יאיר ג(-)א חוט המשולש   חוט השני
חזון נחוםחיד"אחיים ביד  ב(-)א חיים שאל  חינוך בית יהודא חכם צבי ג' חלקים( חלקת יעקב(   חתם

 ג(-)א יהודה יעלה יד חנוךיד אפריםיד אליהו(י-)א יביע אומר טוב עין  )י' חלקים( סופר
יוסף אומץר' יוסף ן' עזרא יורו משפטיך ליעקב  ו(-)א יחוה דעת ג(-)א יחל ישראל  ר' יעקב ריישר  ר' יצחק

 )ד' חלקים( כתב סופר כנסת הגדולהישמח לבבג(-)א ישכיל עבדי ישועות מלכו ישועות יעקביש מאיןאלחנן
לב דודלבושי מרדכי טו(-)א להורות נתן ד(-מאמר מרדכי )א  ג(-)א מבי"ט  ד(-)א מגדנות אליהו  מגן שאול
מהרא"שמהר"י בי רב ד(-)א מהר"י בן לבלוי לבית י"מהר ●מהר"י הלוי  מהר"י קצבי  ב(-)א מהרי"ט
 מהרי"ט החדשים מהריט"ץ מהריט"ץ החדשות מהרי"ף מהרי"ק החדשים  מהרלב"ח  ם איררהמהר"
מהר"ם אלשיךמהר"ם אלשקרמהר"ם גלאנטי מהר"ם כץמהר"ם מלובליןמהר"ם פדובה  מהר"ם שיק
 מהר"ש לאנייאדו החדשות  ג(-)א מהרשד"ם ד(-)א מהרש"ך מהרש"ל  ז(-)א מהרש"ם   מוצל מאש )ר' חיים

מים   ג(-מים חיים )א  )חלק ב( מחנה ישראל מזכרת משהמור ואהלותמוצל מאש )ר' יעקב אלפנדרי(  אלפנדרי(
 מעיל צדקה  ג(-)א מנחת שלמה  י(-)א מנחת יצחק  ה(-)א מנחת אלעזר מלמד להועילמכתם לדודב(-)א עמוקים

מענה אליהומפענח נעלמיםמראה יחזקאלמשאת בנימין  ד(-)א משיב דבר  יז(-)א משנה הלכות  שכיר משנה 
נבחר   משפטים ישרים  משפטי שמואל  ד(-)א משפטי עוזיאל  משפט כהן ב( -)א אהרן רבי משנת ב(-)או"ח א

נשמת חיים  נושא האפודנכח השולחןנחלת אבותנחלת שבעה )שטרות ושו"ת(  ב(-)א נודע ביהודה  מכסף
עבודת הגרשוניעוגת אליהועוללות הכרםעונג יו"ט עזרת כהן עזרת מצר  ג(-)א עטרת פז  ב(-)א עין יצחק 
 ב(-)א עמק הלכה ט(-עשה לך רב )אפאר אהרן ג(-)א פנים מאירות  (די-)א ירושלים –פסקי דין  פסקי דין רבניים 

ב(-)א צדקה ומשפט  פרי יצחק פרחי כהונהפרח שושןג(-)א פעולת צדיק  פסקי עוזיאל בשאלות הזמן (טו-)א
 כב(-)א ציץ אליעזר  )ג,ד,ה( צמח יהודה  ה(-)א (לובאוויטש) צמח צדק  )צמח צדק )הקדמון קול אליהו   קול

רבי   ב(-)א רבי עזריאל הילדסהיימר  ג(-)א רב"ז  ד(-)א רב פעלים  רא"ם  ראנ"חד(-)א קנה בשם  ב(-)א מבשר
 רמ"א  הרד"ל רד"ך  ח(-)א רדב"ז  רבינו יוסף מסלוצק  רביד הזהב)ז' חלקים( עקיבא איגר

 רמ"זרמ"ע מפאנושאגת אריה החדשות שאגת אריה  שאילת דוד  ב(-)א שאילת יעבץשארית יוסף   שבות
 שיבת ציון  ג(-)א שופריה דיעקב  ה(-)א שואל ונשאל  ו(-)א שואל ומשיב  שבט סופר(אי-)א שבט הלוי ג(-)א יעקב

שיח יצחקשלמת חייםשמחת כהןשער אפרים  ליקוטים( שפת אמת(  ב(-)א שרידי אש  שתי הלחם   תורה
 תורת יקותיאל ב( -)א תורת חסד  )ד' חלקים( תורת חיים )מהרח"ש(  תורת חיים )גרי"ח זוננפלד( תורת אמתלשמה

תורת משהתנא דבי אליהו  חלק א( תשובה מאהבה( ה(-)א תשובות והנהגות

האמרי בינבינה לעתיםברית שלום דרשות מהר"י מליסא ילקוט חדשמשנה שכיר פרשת דרכים   שארית
שכחת לקט ישראל
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 אגרת רב שרירא גאון  גופי הלכות  הליכות עולםיד מלאכי כללי התלמוד לשל"ה ספר יוחסין  מבוא התלמוד
קורא   ערכי תנאים ואמוראים שם הגדוליםספר הכריתות מבוא התלמוד לר' שמואל הנגיד  לר' יוסף בן עקנין

הדורות

 כולל הערות, מפתח עניינים ומפתח מקורות לתלמוד הבבלי זל-כים אכר

מושגים תלמודייםביוגרפיות –ואמוראים  תנאים  קשרים –תנאים ואמוראיםמנהגי החגיםלעזי רש"י

 נושאים( 2600-מפתח נושאים מפורט )למעלה מ● 

 קישור ישיר בין מפתח הנושאים למאמרים ● 

 חיפוש משוכלל בטקסט● 

הצגת המאמר כצורתו במקור )שמירה והעתקה כתמונה בלבד(● 

אור ●  אור המערב ● אוצרות ירושלים●  לאה-אהל שרה●  אדרת אליהו●  אבן ציון●  אבן ישראל●  אבן המשפט● 
אש תמיד●  ארחות●  אסיפת חכמים●  אסיא●  אורייתא● אור תורה ● אור עזרא●  אור מאיר●  ישראל )מאנסי(

 בית דוד )זכרון יעב"ץ(●  בית דוד )זכרון טוביה(●  בית אהרן וישראל●  בחצרות החיים●  באר החיים●  אש"ד הנחלים● 
 ברכת●  ברית אברהם )חולון(●  בנתיבי חסד ואמת●  בנתיב החלב●  בן שמונים לגבורות●  בית ויזניץ●  בית הלל● 

הליכות ● הבאר●  דיני ישראל●  דברי שלום ואמת●  דבר ההתאחדות  בשבילי הרפואה●  ברכת הארץ●  בנים
ויטע ●  וחי בהם●  והיה לכם לציצית ● עמקה●  הנאמן●  מעייןה●  הלכה ורפואה●  הלכה וכספים●  הליכות שדה● 

 זכרון מיכאל●  זכרון בספר )בני ברק(●  זכר אבות●  זכור לדוד●  זכור לאברהם●  ועתה כתבו לכם●  ויען שמואל●  אשל
יחי ●  יד הרש"ז●  יבולי השדה●  חסד לאברהם●  חמדת הארץ ● חזון ישעיהו●  זכרון שלמה ויעקב●  זכרון שלמה● 

מבית ●  מאור החיים●  לדור ודור●  כתר תורה ● כבודה של תורה כבוד חכמים עטרת פז ●  יתגדל●  ישורון●  ראובן
משכיל ליהודה●  מראה הנרות●  מקבציאל●  מנחה ליהודה●  מנחת אהרן●  מוריה●  מגל●  מבקשי תורה●  לוי
ספר ●  ספר הזכרון )להגר"י פרנקל(●  סיני● נר לשמעיה●  ניב המדרשיה● נחלת מנוחה●נזר התורה●משכן שילה

עטרת חכמים )ירושלים(●  עומקא דדינא ● )רפאל(ספר זכרון  ספר הזכרון ברית אברהם ●  הזכרון )להגר"ב ז'ולטי(
צפונות●  צהר הבית●  צהר ● פעמי יעקב פוריות לאור ההלכה ●  עץ אלחנן●  עמק הלכה אסיא●  עטרת שלמה● 
שחר ●  שושנת העמקים●  שביבי אש●  רבי אליהו פרדס●  קרנות צדי"ק●  קדושת סת"ם●  קול מהיכל●  קול התורה● 

שרידים●  שערים המצוינים●  שערי צדק ● שערי טוהר ● שערי הוראה ● שנה בשנה●  שמעתין●  שיח תורה●  אורך
 תל תלפיות ● תחומין●  תורת האדם לאדם●  תורה שבעל פה●  תהלה לדוד●  תבונות ארי● 

 הלכה ומסורת ישראל, מגוון עצום של מאגרי מידע בנושאי יהדות
 הגהה מקצועית של הטקסטים
 קבלת מידע כהרף עין
 שליפה מגוונת ומתוחכמת של כל מידע מבוקש
 חיפוש בשפה חפשית
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  ונוחההצגת הטקסט ודפדוף בצורה קלה
 רמב"ם, לשולחן הצגת צורת הדף בתלמוד הבבלי )תצלום דפוס וילנא( עם קשרים לפסוקי התנ"ך, ל

איתור והערות אישיות  ,ערוך ולמפרשי הש"ס
 שימוש מיידי בטקסט בהעתק והדבק
 מרכיב לשוני משוכלל של השפה העברית לייעול שליפת המידע
 וריםלמעלה מחצי מיליון קיש – קישוריות בין מאגרים
 מפתח נושאים מורחב לספרי השו"ת
 עת תורניים-מיפתוח כתבי
 אפשרות לכתיבת הערות וקישורים אישיים של המשתמש
 מנהגי המועדים( ,ביוגרפיות של תנאים ואמוראים ,אנציקלופדיות )מושגים תלמודיים
 מילון ארמי/עברי(, מילונים )מילון ראשי תיבות
  השימושים השונים במערכת(מצגות )מצגות קוליות המדגימות את
 הפרדת הערות מהטקסט בספרי שו"ת רבים
 רשימת פרקי המשנה והגמרא עם קישור ישיר לטקסט
 ביוגרפיה בחלון תוצאות חיפוש בעזרת לחצן ימני
 ( "הקרנת לינקים ב"תיבה צפה (Tooltip

  שאלות ותשובות קצרות לייעול השימוש במערכת 150 –עצות מועילות 
  רים שיופיעו בראש רשימת הפרשניםאפשרות להעלות ספ - מועדפיםפרשנים

  מחשבPC  ומעלה עם זכרון  4פנטיוםRAM  גיגה. 2של לפחות

  40דיסק קשיח עם מקום פנוי של לפחות MB

 תוכנת חלונות XP (SP3)  אוVISTA 10או  8 או 7 או

  יציאתUSB לדיסק און קי

 1024 רזולוציית מסך מומלצתX768

 הרשאות מנהל מחשב מקומי

 עכבר ומקלדת

For More Information
Torah Educational Software -TES
michael@jewishsoftware.com

mailto:responsa@biu.ac.il


 

 ד"בס

 Responsa Version 

 א"ספרי החיד
     נחל קדומים    ●    יוסף תהלות ●     נחל שורק ●   נחל אשכול ●     צוארי שלל ●: ך"פירושים על התנ
לב דוד  ● :מוסר מראית העין   ● פתח עינים   ● :פירושים על הגמרא מחזיק ברכה   ●  :ע"פירושים על שו

    יוסף בסדר   ●    כף אחת  ●קשר גודל      ●   צפורן שמיר  ●מורה באצבע       ●   :ספרי הלכה ומנהג
   דבש לפי   ●מדבר קדמות   ●עין זוכר   ● :ספרי כללים  לדוד אמת   ●     שומר ישראל ●סנסן ליאיר   ●

 ך"מפרשי תנ
 )משלי(רבינו יונה  ● אדרת אליהו      ●     )רבי מרדכי הכהן מצפת(שפתי כהן  ●     צ הופמן "רד ●
      )לבעל התעוררות תשובה(שיר מעון  ●     )ס"לבעל החת(תורת משה  ●   )מגילות(עקידת יצחק  ●
 )דוכס(בית יוסף להבה  ●    )קמינצקי(אמת ליעקב  ●

 מפרשי המשנה
 תוספות חדשים ●שנות אליהו      ●     ש טהרות"רא ●   תפארת ירושלים ●א    "תוספות רע ●
 ם שיק"מהר ●מלאכת שלמה    ●

 מפרשי התלמוד
     )קידושין(י בי רב "מהר ●     )קידושין(א "תלמיד הרשב ●לבבא מציעא    ) מיוחס לו(א "ריטב ●
 )כרכים 11(ק  "ם שי"מהר  ●    )כרכים 14(ש אלישיב "הערות הגרי ●      )פוזנר(בית מאיר  ●  ץ חיות   "מהר ●
  )סנהדרין, גיטין -יק 'סולוביצ(שיעורי הרב   ●     )בבא מציעא -יק 'סולובייצ(רשימות שיעורים   ● דברי מלכיאל   ●
  )נזיקין ונדה(עלי תמר לירושלמי   ●

 מערכות
עמוד הימיני  ●     אמרי משה  ●     )ב(תורת הארץ  ●     דברי יחזקאל ●     מרחשת ●     אגלי טל ●

Bar Ilan Research and 
Development  Co. 

Responsa Project 
Hypertext – Links        

600,000 hypertext links  

  New Books added since Ver. 25 plus
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 מפרשי השולחן ערוך
 )ד"יו(בית הלל  ●)ד"יו(א "גליון מהרש ●)ד"יו(יד אפרים  ●ט"עקרי הד●נקודות הכסף ●
)ע"אה(בית מאיר ●)ד"יו(ערך לחם  ●

 )פסקי דין 1,200-למעלה מ(פסקי דין  
 אוסף פסקי דין רבניים חלק ב● )יז-א(שורת הדין  ●)כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז(פסקי דין רבניים  ●

 ת"ספרי שו
 )ד(אור לציון  ●  )ישראל( משאת משה ●)ב-א: חלקים -וואלקין (זקן אהרן  ●)מ"חו(בית יצחק  ●
  )ז-ו: חלקים(דברי מלכיאל  ●   )ה-א: חלקים(קובץ תשובות הרב אלישיב  ●)טראב מסלתון(שערי עזרה  ●
 )יט-יח: חלקים(משנה הלכות  ●)קנטרוביץ( אגרות מלכים  ● )ב-א: חלקים -איטינגא (א הלוי "מהרי ●
 )חלק טז(להורות נתן  ●)פדווא(חשב האפוד  ●

 ח"לאנציקלופדיה תלמודית כרך 

New Features: 

● 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 Taamim (Trop) in tooltips and personal notes

System Requirements:               
 PC Pentium IV or higher with 2 GB RAM or more
 Hard disk with at least 60 Mb free disk space or 11 Giga free disk space for full installation
 Requires USB port for the Disk on Key
 Windows Vista / 7 / 8 / 10 (Not for Windows RT)
 Resolution 1024 X 768 or higher
 Mouse and Keyboard
 User must have local administrative rights

For more information 
Torah Educational Software / Bar Ilan USA 
Tel: 1-845-362-6380 ext. 200  
Fax: 1-845-818-3575 

Internet: http://www.jewishsoftware.com 

Email: michael@jewishsoftware.com 

25p → 26p 

http://www.jewishsoftware.com/
mailto:michael@jewishsoftware.com
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