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 Responsa Version

 

 )בראשית(יפה תואר  ●  )בראשית(נזר הקודש  ●מדרש הגדול   ●

 עוד אלאביאור מספיק, פר אחד, ולא  - : הרד"ל, פירוש מהרז"ו, בית הגדולפרקי דרבי אליעזרמפרשי  ●

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

 טל תורה ● חכמת מנוח  ●הגהות יעב"ץ   ●ץ  וירבי אליעזר משה הורוהגהות  ● גאון יעקב  ●
    אילת השחר ●חידושי הגרנ"ט   ●   גליוני הש"ס ●  ))ב"משיעורי ר' שמעון שקופ  ●יד דוד   ●
    )חולין, ערכין(חשוקי חמד  ●

  כסף קדשים    ●  מהרי" חידושי ●גט פשוט    ●נהר שלום  ●באר הגולה   ● ור()לטמהר"י אבוהב  ●
    קהלת יעקב  ●  תורת גיטין  ●   בית יעקב  ●  )עם אלף למטה ואלף המגן(מטה אפרים  ●
  )יו"ד(חתם סופר  ●  )יו"ד(יד אברהם  ●  )יו"ד(צבי לצדיק  ●  )יו"ד(תוספת מרובה  ●    )יו"ד(דגול מרבבה  ●
   )יו"ד(אבן העוזר  ●  יו"ד( - )אופנהייםאשל אברהם  ●     )יו"ד(נחלת צבי  ●  )יו"ד(מטה יהונתן  ●
   שבת( –)על המשנה ברורה משנה אחרונה  ●   חידושי הגרשוני ●

  קיצור נחלת שבעה ●  שערי שבועות●    מצוה( –)כולל מגדל דוד  ספר הבתים● ועה  בין שמי ●

 שמירת שבת כהלכתה● 

המועדים בהלכה   ●חידושי ר' אריה לייב מאלין    ●תורת זרעים     ●עמק ברכה   ●שביתת השבת    ●
לאור ההלכה ●

 ┴28

┴25

Responsa Project

Bar Ilan 
Hypertext – Links       

600,000 hypertext links

New Books added from Version 27┴ 



אור הצפון   ●מדרגת האדם ●

)אה"ע, חו"מ(בית שלמה  ●אריה דבי עילאי●פני יהושע●מלבושי  יום טוב●טוב טעם ודעת ●

וחלק תשובות והנהגות  ●מים חיים●מהרי"ל דיסקין ●

 כללי קרבן נתנאל ● נזיכללי רבינו בצלאל אשכ ● כללי הגמרא לרדב״ז ●
 ותחקירות ויסודקובץ  ●

 כרך מב● כרך מא●   

● 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

● Improved options for specifying texts of your choice to display

● Improved options for specifying the format of source references

● Option to highlight selected text in Responsa windows

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

❖ 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

Torah Educational Software
 Responsa Project Bar-Ilan University
  Tel: 845-362-6380
 Fax: 845-818-3575
Internet: https://www.jewishsoftware.com
 Email: michael@jewishsoftware.com

27p → 28p 


