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

● 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  

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 ●  

לרבינו    -   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●    ןסידור רבינו עמרם גאולרבינו שמעון קיירא גאון ●    -

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

לרבינו שמואל הכהן ריש    -  ספר השותפות והעיסקאמיוחס למר חפץ אלוף ●    -  ספר "והזהיר"●  
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לרבינו נחשון מארץ   -  ספר ראומהמואל בן חפני גאון ●  לרבינו ש -  שערי שחיטה ובדיקהמתיבתא ●  

    תשובה לרבינו שרירא גאון ●    פירוש לרבינו שרירא גאוןאב 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 גאון ●    לרבינו האי   -   משפטי התנאים ●  

  -   הלכות נדה●    תשובות הגאונים●    פירוש לרבינו האי גאון●    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 ●    -  יםספר השרשניסים גאון ●   רבינו  ●    פירוש רבינו גרשום מאור הגולה לרבינו 

הנקראים    הלכות הרי"ץ גיאת●    שו"ת הרי"ףפירוש רבינו חננאל ב"ר חושיאל מקירואן ●    -  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 ורבינן יעקב ב"ר יקר רבו של רש"י ●  

לרש"י    -   שו"ת לרש"י ●    -  ספר האורה לרש"י ●    -    פרדס הגדול צת ●  עפ"י שיטה מקוב  -  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  ●  לרב   -  מחזור  רש"י  של  תלמידו  שמחה  ריב"ןינו  נתן   -  פירוש  ב"ר  יהודה                 לרבינו 

תשובות  לרבינו אברהם ב"ר יצחק אב"ד מנרבונא חותנו ורבו של הראב"ד בעל ההשגות ●    -   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 הקדמוניםלתלמיד ר"ת ●    -   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    -  תוספות רבינו יצחק הלבןלרז"ה ●    -  הלכות שחיטה●  

  ד ר"י הזקן תוספות לתלמילר"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  

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

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

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

ספר  ●    שו"ת הרמב"ם של הרוקח ●    לרבינו יהודה ב"ר קלונימוס משפירא רבו  -   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 לרבינו מאיר ב"ר טורדס הלוי מטוליטולא ●    -   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 לרבינו יצחק ב"ר אברהם תלמיד הרמב"ן המכונה קרקושה ●    -  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"יל הרמב"ם ●  לרבינו זכריה ב"ר יהודה אגמאתי בן דורו ש  -  הנר

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

  -  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 לבעל ההשלמה כפי שרשם נכדו מפיו ●    - 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 נו חיים ב"ר יצחק מוינה בנו של האו"ז ●  לרבי  -  פסקי או"זלרבינו יצחק מוינה ● 

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

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

משפטי בדיקת  ●    חידושים לרבינו יונהמיוחס לרבינו יונה ●    -   י עבודה שערלרבינו 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●  

לרבינו אלחנן ב"ר    -   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 ●    -   והיתר  איסורהלקט ●  

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

ף  מכת"י סו  - 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 ●  

וח, עם הגהות  לרבינו מאיר ב"ר שמעון המעילי מנרבונה רבו של רבינו מנ  -  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 ●   -  ליקוטי תשובות הראשוניםבעל המאורות ● 

  -   ם מן ההר רבינו אברהלוי 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  לרבינו יצחק ב"ר מרדכי קמחי, שהיו בזמן רבינו אברהם מן ההר ●  

והקצר   -  תורת הבית ●    שו"ת הרשב"א לרשב"א ●    -   עבודת הקודש ●    מן ההר           ב"א לרש  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 הלוייםלרבינו אהרן ב"ר יוסף הלוי ●  

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

תוספות  ●    ובות ופסקים לחכמי אשכנז וצרפתתש●   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 

  ● יהודמבעלי התוספות  רבינו            לרבינו אליעזר מטוך   -  תוספות טוך●    ה ב"ר אלעזר הכהןפירוש 

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    -  התרומה וסימני התרומה לרבינו שמואל בן רבי יצחק הסרדי ●    -   התרומותספר  ●  

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

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●    הרא"שתלמיד הרשב"א ו 

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 והיתרלרבינו יעקב ב"ר משה מבוניולש ●  -  זרת נשיםע●  

   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●    תשובות חכמי פרובינציא ●  

     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 חכמוןב"ר אלעזר הכהן  



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

לרבינו יחיאל ב"ר יוסף מפאריס עם    -   פסקי רבינו יחיאל מפאריסו של רבינו פרחיה ●  מבית מדרש 

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  שהיה   רבינו  ברכותבזמן  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 יחיאלנבורג ●  הכהן תלמיד מהר"ם מרוט

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

לרבינו ישראל ב"ר יוסף    -  ● מצוות זמניותבדיני שחיטה ובדיקה    -  פרש קדמוןשו"ת למהרא"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 ●  

לרבינו חיים ב"ר שמואל מטולידו,    -  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 

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

לרבינו בחיי תלמיד הרשב"א    -   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    -  ימרדכ●    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  ח  -   מהר"ם  משה  והריב"ש  לרבינו  הר"ן  מזמן                לאווה 

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

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

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

  -   רבינו דוד ממודינה לרבינו דוד אבן יחייא ●    -  אוריין תליתאישלמה 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 לרבינו מנחם מריקאנטי ●    -  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 לרבינו יחזקאל ממגדנבורג ●    -   מהרי"ח 

      י אשכנז  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


