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 תורה 

 תוכן כללי 
 סוג שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס

 HTM לחיפוש  תורה שבכתב   אותיות  -תנ"ך  .

  עם טעמים  חומש    תורה .2

 HTM עם טעמים  חומש  תורה  .

 HTM רק אותיות  חומש    תורה .4

 HTM  תורה שבכתב   ניקוד  -נ"ך  .

 HTM  תורה שבכתב   טעמים  -נ"ך  .6

   חומש  מ"ג בראשית .

  ) 653אסתר ( חומש  מ"ג שמות .

  )418שיר השירים ( חומש  מ"ג ויקרא  .

  )475רות ( חומש  מ"ג במדבר .

  ), קהלת481איכה ( חומש  מ"ג דברים  .

   שבכתב תורה   מ"ג יהושע שופטים  .

   תורה שבכתב   מ"ג שמואל .

   תורה שבכתב   מ"ג מלכים .

   תורה שבכתב   מ"ג ישעיהו  .

   תורה שבכתב   מ"ג ירמיהו  .

   תורה שבכתב   מ"ג יחזקאל  .

מ"ג דניאל עזרא   .
 נחמיה

  ) 255חמש מגילות ( תורה שבכתב  

   תורה שבכתב   מ"ג דברי הימים  .
,  )114(, עמוס )90(הושע, יואל  תורה שבכתב   מ"ג תרי עשר .2

, מיכה )180(, יונה )171(עובדיה 
),  257(חבקוק ), 238(, נחום  ) 196(

 חגי, זכריה, מלאכי ), 283( צפניה

 

   תורה שבכתב   מ"ג תהילים  .2
  ) 209איוב ( תורה שבכתב   מ"ג משלי .2
 HTM לחיפוש -רק אותיות  תורה שבכתב   נביאים וכתובים  .2

 HTM עם טעמים רק הנביא  תורה שבכתב   וכתובים נביאים  .2

 English Tanach JPS HTM תורה שבכתב   תנ"ך באנגלית .2

 
 ראשונים על התורה 

   

   ראשונים-חומש  אברבנאל בראשית  .2
   ראשונים-חומש  אברבנאל שמות ויקרא  .2
   ראשונים-חומש  אברבנאל במדבר דברים  .2
  ריבא וברטנורא עם  ראשונים-חומש  פות בעלי תוס .2
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 סוג שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס

   ראשונים-חומש ר' חזקיה  חזקוני  .

   ראשונים-חומש בעל הטוריםר' יעקב  טור על התורה  .

   ראשונים-חומש    מאירי .

  על סודות הרמב"ן בחומש  ראשונים-חומש ר' יצחק דמן עכו  מאירת עינים  .

  על השגות הרמב"ן על הרמב"ם  ראשונים-חומש ריטב"א  ספר הזכרון  .

  מהדורת דעת ,  בראשית ראשונים-חומש ר' יצחק ארמאה  עקידת יצחק  .

   ראשונים-חומש ר' יצחק אבוהב  ר' אבוהב על הרמב"ן .

  ליקוטים על חומש ועוד ענינים   ראשונים-חומש אליעזר מגרמייזא  רבי הרוקח .

  בראשית, שמות  ראשונים-חומש  1נו בחיי רבי .

  ויקרא, במדבר, דברים  ראשונים-חומש  2נו בחיי רבי .
  בראשית, שמות  ראשונים-חומש  לב"גר  .4
  ויקרא, במדבר, דברים  ראשונים-חומש  לב"גר  .4
 HTM  ראשונים-חומש  רמב"ן  .4

 HTM  ראשונים-חומש  רש"י  .4

   ראשונים-חומש  רשב"ם .4
  על השגות הרמב"ן על הרמב"ם  ראשונים-חומש ר' אפרים אלנקאוא שער כבוד ה' .4

 
 אחרונים על התורה 

   

  1720-1797 גרא  גר"א אדרת אליהו עה"ת .4
דברי,במדבר,ויקרא,שמות,בראשית אחרונים-חומש המגיד מדובנא אהל יעקב  .4

 ם
 

  2בראשית  ניםאחרו-חומש ר' משה דוד וואלי  אור עולם  .4

  בראשית  אחרונים-חומש ר' אי"ל שטיינמן   אילת השחר א' .4
  שמות אחרונים-חומש ר' אי"ל שטיינמן   אילת השחר ב' .
  ויקרא  אחרונים-חומש ר' אי"ל שטיינמן   אילת השחר ג' .
  במדבר אחרונים-חומש ר' אי"ל שטיינמן   אילת השחר ד' .
  דברים  אחרונים-חומש ל שטיינמן  ר' אי" אילת השחר ה' .
  בראשית  אחרונים-חומש ר' משה אלשיך  אלשיך תורת משה .
  שמות אחרונים-חומש ר' משה אלשיך  אלשיך תורת משה .
  ויקרא  אחרונים-חומש ר' משה אלשיך  אלשיך תורת משה .
  במדבר אחרונים-חומש ר' משה אלשיך  אלשיך תורת משה .
  דברים  אחרונים-חומש משה אלשיך ר'  אלשיך תורת משה .
ויקרא במדבר , בראשית שמות אחרונים-חומש ר' יהודה ליב איגר אמרי אמת  .

 דברים
 

  חמשה חומשי תורה  אחרונים-חומש ר' שלמה גנצפריד יון אפר .6
  בעהמ"ח סדורו של שבת  אחרונים-חומש ר' חיים  באר מים חיים  .6

   אחרונים-חומש ר' י"ד סולובייצ'יק בית הלוי  .6
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 סוג שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס

  בראשית עם הקדמה רגח"ל אחרונים-חומש ר' יעקב ליינר בית יעקב  .6
  שמות אחרונים-חומש ר' יעקב ליינר בית יעקב  .6
  על התורה  אחרונים-חומש ר' יעקב ליינר בית יעקב  .6
   אחרונים-חומש ר' ב"ש דויטש  ברכת כהן  .6
  בראשית ושמות ועוד  אחרונים-חומש ר' יעקב אדלשטין  גאון יעקב  .6
   אחרונים-חומש ר' י"ז סולובייצ'יק גריז  .6
   אחרונים-חומש הטז  דברי דוד  .6

  נכד הבעש"ט חסידות  ר’ משה חיים אפרים  ים דגל מחנה אפר  .

  ב (וי,במ, דב) , א (ברש שמ) אחרונים-חומש ר' י.צ.מעקלענברג  הכתב והקבלה  .

  בראשית  אחרונים-חומש הנצי"ב  דברהעמק  .

  שמות אחרונים-חומש הנצי"ב  העמק דבר .

  ויקרא  אחרונים-חומש הנצי"ב  העמק דבר .

  במדבר אחרונים-חומש הנצי"ב  העמק דבר .

  דברים  אחרונים-חומש הנצי"ב  העמק דבר .

  בראשית  אחרונים-חומש המלבי"ם התורה והמצוה  .

  שמות אחרונים-חומש המלבי"ם התורה והמצוה  .

תנאים   המלבי"ם ספרא ע"פ התוה"מ .
 מדרש-ואמוראים

  

  ויקרא חלק ב'. ויקרא חלק א' אחרונים-חומש המלבי"ם התורה והמצוה   .

  במדבר אחרונים-חומש המלבי"ם התורה והמצוה  .

  דברים  אחרונים-חומש המלבי"ם התורה והמצוה  .

  על הראשונים  אחרונים-חומש ר' חיים פאלאג'י  ובחרת בחיים  .

  חומש, רשי, ש"ס  אחרונים-חומש ר' ישראל רימלוב  זרע ישראל  .

  חומש, נ"ך, אגדה אחרונים-חומש ר"י אברמסקי  חזון יחזקאל  .

   אחרונים-חומש ר' י"מ הכהן חפץ חיים עה"ת  .

   אחרונים-חומש  חתם סופר על התורה  .

   אחרונים-חומש ר' חיים קניבסקי  דקרא טעמא  .

   אחרונים-חומש ר' פישר טעמי המקרא  .

   אחרונים-חומש ר' ראובן כ"ץ  ילקוט ראובני  .

   אחרונים-חומש ר' עקיבא קיסטר יקר תפארת  .

  ר' אברהם שמואל בנימין סופר אחרונים-חומש ר' אברהם שמואל   כתב סופר .

  גם על שס, שוע, ועוד  אחרונים-חומש חזקיה פלויטר'  ליקוטי חבר בן חיים  .

  מפרט את הסתום  אחרונים-חומש ר' חיים קניבסקי  למכסה עתיק .

   אחרונים-חומש ר' נטע שפירא  מגלה עמוקות  .

   אחרונים-חומש ר' יהונתן אייבשיץ מדרש יהונתן  .

  פירער-רבה של טיסא אחרונים-חומש ר, משה סופר מהר"ם סופר ח"א  .

  פירער-רבה של טיסא אחרונים-חומש ר' משה סופר  מהר"ם סופר ח"ב  .
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 סוג שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס

   אחרונים-חומש ר' שמואל אידלש  מהרש"א .

  בראשית, שמות, אסתר אחרונים-חומש ר' שמואל אידלש  מהרש"א על חומש  .

  ויקרא,במדבר,דברים,מועדים  אחרונים-חומש ר' שמואל אידלש  מהרש"א על חומש  .

  פי' על רשי ועל חומש  אחרונים-חומש וואלף היידנהייםר'  מודע לבינה .

  בראשית  אחרונים-חומש ר' אליהו מזרחי  מזרחי א' .

  ויקרא  אחרונים-חומש ר' אליהו מזרחי  מזרחי ב' .

   אחרונים-חומש ר' יעקב עטלינגער  מנחת עני .

  מדווינסק אחרונים-חומש ר' מ"ש מדווינסק משך חכמה .

  מלוקט אחרונים-חומש המגיד מדובנא משלי יעקב  .

  ליקוט אחרונים-חומש ר' מ"מ שולזינגר  משמר הלוי  .

  בראשית  אחרונים-חומש ר' דוד אופנהיים  נחלת דוד  .

  שמות אחרונים-חומש ר' דוד אופנהיים  נחלת דוד  .

   אחרונים-חומש ר יעקב מליסא  נחלת יעקב  .

  בראשית, שמות  אחרונים-חומש ר' יעקב דוד בן זאב נימוקי הרידב"ז  .

  הח"ת אחרונים-חומש ר' גרשון פייסטון  עבודת הגרשוני  .

  בראשית, שמות  אחרונים-חומש ר' פנחס הורביץ  1פנים יפות  .

  ויקרא, במדבר, דברים  אחרונים-חומש ר' פנחס הורביץ  2פנים יפות  .

   אחרונים-חומש ר’ צדוק הכהן  פרי צדיק .

  על דרך האמת  אחרונים-חומש ציוניר’ מנחם  ציוני  .

  ד, במ, ו, ש, ב אחרונים-חומש ר' יוסף ראזין  צפנת פענח .

  כללים ראה גם  –בראשית  אחרונים-חומש ר' יוסף ראזין  צפנת פענח .

  מפענח צראה גם  –שמות  אחרונים-חומש ר' יוסף ראזין  צפנת פענח .

  ויקרא  אחרונים-חומש ר' יוסף ראזין  צפנת פענח .

  במדבר אחרונים-חומש יוסף ראזין ר'  צפנת פענח .

  דברים  אחרונים-חומש ר' יוסף ראזין  צפנת פענח .

  על חמשה חומשי תורה  אחרונים-חומש ר' אברהם סבע צרור המור .

  ר' לוי יצחק מברדיטשוב  אחרונים-חומש ר' לוי יצחק   קדושת לוי  .

   אחרונים-חומש ר' משה אלשיך  קיצור אלשיך .

  מרחובות  אחרונים-חומש אי"ה קוקר'  שדה אברהם  .

  עד פ' חיי שרה  אחרונים-חומש מגן אברהם  שמן ששון .

  בראשית  אחרונים-חומש ר' יהודה א"ל אלתר  1שפת אמת  .

  שמות אחרונים-חומש ר' יהודה א"ל אלתר  2שפת אמת .

  ויקרא  אחרונים-חומש ר' יהודה א"ל אלתר  3שפת אמת  .

  במדבר אחרונים-חומש אלתר ר' יהודה א"ל  4שפת אמת  .

  דברים  אחרונים-חומש ר' יהודה א"ל אלתר  5שפת אמת  .

  ביאור סודות פי' הרמב"ן עה"ת  אחרונים-חומש ר' מאיר פאפירש  תורה אור .

  בראשית  אחרונים-חומש ר' מנחם כשר  תורה שלימה  .
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 סוג שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס

  נח-בראשית אחרונים-חומש ר' מנחם כשר  תורה שלימה  .

  בראשית  אחרונים-חומש ברוך אפשטיין ר'  תורה תמימה  .

  שמות אחרונים-חומש ר' ברוך אפשטיין  תורה תמימה  .

  ויקרא  אחרונים-חומש ר' ברוך אפשטיין  תורה תמימה  .

  במדבר אחרונים-חומש ר' ברוך אפשטיין  תורה תמימה  .

  דברים  אחרונים-חומש ר' ברוך אפשטיין  תורה תמימה  .

   אחרונים-חומש אלשיך ר' משה  תורת משה ויקרא  .

  מהדורא רביעאי  אחרונים-חומש החתם סופר תורת משה  .

   אחרונים-חומש החתם סופר תורת משה בראשית  .

   אחרונים-חומש החתם סופר תורת משה שמות  .

   אחרונים-חומש החתם סופר תורת משה ויקרא  .

   אחרונים-חומש החתם סופר תורת משה במדבר .

   אחרונים-חומש החתם סופר דברים תורת משה  .

   אחרונים-חומש ר' שלום מברזאן  תכלת מרדכי  .

   אחרונים-חומש ר' יונתן אייבשיץ  תפארת יהונתן  .

   אחרונים-חומש ר' שלמה מרדאמסק  תפארת שלמה .

   אחרונים-חומש ר' שמשון פינקוס  תפארת תורה  .
 

 נביאים וכתובים 
  טקסט  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס

  HTM רק אותיות  תורה שבכתב   נביאים וכתובים  .

  HTM עם טעמים  תורה שבכתב   נביאים וכתובים  .

   ונים נביאים ראש נביאים-תושב"כ ר"י אברבנאל   אברבנל .
   ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל  נביאים-תושב"כ ר"י אברבנאל   אברבנל .4

   תרי עשר, על הישועה  נביאים-תושב"כ ר"י אברבנאל  אברבנל  .

    גרא  גר"א אדרת אליהו נ"ך .

   1חלק  נביאים-תושב"כ ר' דוד קאהן  אהל דוד  .

   1חלק  נביאים-תושב"כ ר' דוד קאהן  אהל דוד  .

   יהושע, שופטים,שמואל, מלכים  נביאים-תושב"כ משה אלשיך ר'  אלשיך .

   ישעיה, ירמיה, תרי עשר נביאים-תושב"כ ר' משה אלשיך  אלשיך .

   יהושע נביאים-תושב"כ ר' מנשה מילר  הדרת קודש  .

   שמואל  שופטים-יהושע  נביאים-תושב"כ ר' י"מ שטרן  התורה התמימה  .

   תהלים -בראשיתח"א  תורה שבכתב  ר' גרשון שטערן  ילקוט הגרשוני  .

   סוף-ח"ב משלי תורה שבכתב  ר' גרשון שטערן  ילקוט הגרשוני  .

    תורה שבכתב  מקראות גדולות  מ"ג יהושע שופטים  .

    תורה שבכתב  מקראות גדולות  מ"ג שמואל .
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  טקסט  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
    תורה שבכתב  מקראות גדולות  מ"ג מלכים .
    תורה שבכתב  מקראות גדולות  מ"ג ישעיהו  .
    תורה שבכתב  מקראות גדולות  ירמיהו מ"ג  .
    תורה שבכתב  מקראות גדולות  מ"ג יחזקאל  .
   ) 255חמש מגילות ( תורה שבכתב  מקראות גדולות  מ"ג דניאל עזרא נחמיה  .
    תורה שבכתב  מקראות גדולות  מ"ג דברי הימים  .
),  114), עמוס (90הושע, יואל ( תורה שבכתב  מקראות גדולות  מ"ג תרי עשר .

), מיכה  180), יונה (171עובדיה (
), חבקוק  238), נחום (196(
), חגי, זכריה,  283), צפניה (257(

 מלאכי

  

    גרא  הגר"א פירוש על חבקוק .

    גרא  הגר"א פירוש על יונה  .

   עזרא נחמיה דברי הימים  נביאים-תושב"כ ר' לוי בן גרשון  פירוש הרלב"ג  .

    נביאים-תושב"כ מלבי"ם  מלבי"ם יהושע שופטים  .

    נביאים-תושב"כ מלבי"ם  מלבי"ם שמואל  .

    נביאים-תושב"כ מלבי"ם  מלבי"ם מלכים  .

    נביאים-תושב"כ מלבי"ם  מלבי"ם דברי הימים  .

    נביאים-תושב"כ מלבי"ם  מלבי"ם ישיעהו  .

    נביאים-תושב"כ מלבי"ם  מלבי"ם ירמיהו  .

    נביאים-תושב"כ ם מלבי" מלבי"ם יחזקאל  .

    נביאים-תושב"כ מלבי"ם  מלבי"ם תרי עשר .
 

 כתובים  
    

   כולל פי' כמה תהילים  נביאים-תושב"כ  אברבנאל  .

   תהילים  נביאים-תושב"כ ר' זונדל קרויזר אור החמה  .

    נביאים-תושב"כ רמב"ן  איוב  .

    נביאים-תושב"כ מקרא מפורש  איוב  .

    נביאים-תושב"כ ארי' שוב רי שמחה  איוב  .
   בן בעל העקידה  נביאים-תושב"כ ר' מאיר ערמאה  איוב  .4
    נביאים-תושב"כ מלבי"ם מלבי"ם איוב  .4
   גם פי' ר' יעקב מליסא נביאים-תושב"כ ר' משה אלשיך  אלשיך על חמש מגילות  .4
ליקוטים על משלי, איכה, קהלת   גרא  ר' אליהו מוילנא ברק השחר .4

 ועוד 
  

   פי' על חמש מגילות  נביאים-תושב"כ ר' ברוך אפשטיין  גשמי ברכה  .4
   פירוש אל איוב, ליקוטים שונים גרא  ר' אליהו מוילנא דבר אליהו  .4
   פי' על חמש מגילות  נביאים-תושב"כ ר' יעקב מליסא  חמש מגילות .4
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  טקסט  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
   פי' על חמש מגילות,רלב"ג נביאים-תושב"כ ר' לוי בן גרשון  חמש מגילות .4
    נביאים-תושב"כ ר' ישראל מאיר הכהן  חפץ חיים על נ"ך .4
   תהילים, וגם ספורים  נביאים-תושב"כ החסיד יעבץ  יעבץ על תהילים  .4

   מגילת אסתר כתובים -תושב"כ ר' יהונתן אייבשיץ ישועה גדולה  .

   שיר השירים  כתובים -תושב"כ ר' יוסף חבר כפליים לתושיה  .

   על מגילת אסתר כתובים -תושב"כ קלוגרר' שלמה  מאמר אסתר .

    כתובים -תושב"כ ר' אברהם אבן עזרא  מגילת אסתר .

   מגילת אסתר גרא  ר' אליהו מוילנא מגילת אסתר .

   תליתאה  כתובים -תושב"כ ר' משה דוד וואלי  מגילת אסתרביאור  .

   מגילת אסתר כתובים -תושב"כ ר' דוד קאהן  מגילת אסתר .

   מגילת אסתר כתובים -תושב"כ רמ"א מחיר היין  .

   ) 255חמש מגילות ( תורה שבכתב  מקראות גדולות  מ"ג דניאל עזרא נחמיה  .

   ) 209איוב ( תורה שבכתב  מקראות גדולות  מ"ג משלי .

    גרא  ר' אליהו מוילנא פירוש על משלי  .

    גרא  ר' אליהו מוילנא פירוש על שיר השירים  .

    כתובים -תושב"כ רמב"ן  קהלת  .

    כתובים -תושב"כ אלשיך קהלת  .

    כתובים -תושב"כ מלבים  דניאל  .

    כתובים -תושב"כ מלבים   משלי .

    כתובים -תושב"כ רמב"ן  שיר השירים  .

    תורה שבכתב  מקראות גדולות  תהילים מ"ג  .

   ר' אברהם בן הגר"א  תורה שבכתב   תהלים  .

   עם פירוש תושב"כ  תהלים  .

    כתובים -תושב"כ מלבים  תהלים  .
 
 
 

 תנאים ואמוראים (גמרא) 
 תוכן כללי 

 טקסט שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
 E מפרשים  תו"א וגשל ברכות  .1

  עם משניות זרעים  תו"א וילנא  ברכות  .2
 E מפרשים  תו"א וגשל שבת .3

 E מפרשים  תו"א וגשל עירובין  .4
 E מפרשים   E)610שקלים ( תו"א וגשל פסחים .5

 E מפרשים E) 550, סוכה (E) 206יומא ( תו"א וגשל השנה ראש .6
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 טקסט שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
 E מפרשים E)772(, חגיגה E, מו"קE, מגילה Eתענית תו"א וגשל ביצה .7

 E ) 408מגילה ( תו"א וגשל מגילה  .8
 E מפרשים  תו"א וגשל יבמות  .9

   תו"א וילנא  יבמות  .1

 E מפרשים  תו"א וגשל כתובות  .1

  מפרשים E, סוטהE)380נזיר ( תו"א וגשל נדרים  .1
E 

 E מפרשים  תו"א וגשל גיטין  .1

 E מפרשים  תו"א וגשל קידושין  .1

 E מפרשים  תו"א וגשל בבא קמא  .1

 E מפרשים  תו"א וגשל בבא מציעא  .1

 E מפרשים  תו"א וגשל בבא בתרא  .1

 E מפרשים E)620, שבועות ( E)512מכות ( תו"א וגשל סנהדרין  .1
 E מפרשים E) 422, הוריות (E)525, אבות (E)494עדיות( תו"א וגשל עבודה זרה  .1

 E מפרשים E)420מנחות ( תו"א וגשל  זבחים .2

 E מפרשים  תו"א וגשל חולין  .2

), כריתות  552), תמורה (426ערכין ( תו"א וגשל בכורות  .2
),  786),מעילה(668(

 ) 850(מדות),833(תמיד),827(קנים

 E מפרשים

לה ),  תמורה, כריתות, מעי185ערכין ( תו"א וילנא  בכורות  .2
 ), קנים511), מידות (488), תמיד (437(

 

 E מפרשים משניות סדר טהרות  תו"א וגשל נדה .2

  אנגלית תו"א  לזרעיםהקדמה  .2

 
 משניות

    

 E Peahברכות, פאה, דמאי, כלאים, שביעית משנה -תו"א וגשל א' -זרעים  .2

עשר שני,  , מE)123, מעשרות(Eתרומות משנה -תו"א וגשל ב' -זרעים  .2
 חלה, ערלה, בכורים 

 

  שבת, עירובין, פסחים, שקלים  משנה -תו"א וגשל א' -מועד  .2
יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית,   משנה -תו"א וגשל ב' -מועד  .2

 מגילה, מו"ק , חגיגה 
 

  יבמות, כתובות, נדרים  משנה -תו"א וגשל א' -נשים  .3
  גיטין, קידושין נזיר, סוטה,  משנה -תו"א וגשל ב' -נשים  .3
בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא,  משנה -תו"א וגשל א' -נזיקין  .3

 סנהדרין 
 

מכות , שבועות , עדיות, עבודה זרה,   משנה -תו"א וגשל ב' -נזיקין  .3
 אבות , הוריות 

 

  זבחים, מנחות, חולין, בכורות  משנה -תו"א וגשל א' -קדשים  .3



10                                                  List of Otzar Seforim 

 טקסט שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
ערכין,  תמורה, כריתות, מעילה, תמיד,   משנה -תו"א וגשל ב' -קדשים  .3

 מידות, קנים
 

  E. אהלותEכלים משנה -תו"א וגשל א' -טהרות  .3
  E, טהרותE, פרהEנגעים משנה -תו"א וגשל ב' -טהרות  .3
, טבול  E, זביםE, נדה, מכשיריןEמקואות משנה -תו"א וגשל ג' -טהרות  .3

 Eעוקצין ,E, ידיםEיום
 

אבות דר"נ, עבדים, ד"א רבה וזוטא,   משנה -תו"א  מסכתות קטנות  .3
גרים, כלה, כלה רבתי, כותים, מזוזה, 
 ס"ת, שמחות, סופרים, תפילין, ציצית 

 

     ירושלמי 

   ירושלמי ומפ'  ירושלמי בכרך א' .4

  ברכות, פאה, דמאי, כלאים ירושלמי ומפ'  ירושלמי ח"א  .4

מעשרות, מע"ש,  שביעית, תרומות,  ירושלמי ומפ'  ירושלמי ח"ב  .4
 חלה, ערלה, בכורים 

 

  שבת, עירובין, פסחים  ירושלמי ומפ'  ירושלמי ח"ג  .4

יומא, שקלים, ר"ה, סוכה, ביצה, תענית,   ירושלמי ומפ'  ירושלמי ח"ד  .4
 מגילה, חגיגה, מו"ק

 

  נדרים, נזיר, גיטין, קידושין, סוטה  ירושלמי ומפ'  ירושלמי ח"ה  .4

  יבמות, כתובות  ירושלמי ומפ'  ירושלמי ח"ו  .4

בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא,  ירושלמי ומפ'  ירושלמי ח"ז  .4
 שבועות, מכות , סנהדרין, ע"ז, נדה 

 

  ירושלמי  ירושלמי ומפ' ר' חיים קניבסקי  מס’ יומא ביאור על  .4

  ירושלמי  ירושלמי ומפ' ר' חיים קניבסקי  מס’ סוכה ביאור על  .4

  עם הגר"א ועוד הרבה  ירושלמי ומפ' תדוםמהד’ אל  שביעית  .5

     תוספתא 

  זרעים  תו"א נוספים ר"י אברמסקי  חזון יחזקאל  .5

  (ר"ה, יומא) 2, מועד (שבת,ע,פ) 1מועד  תו"א נוספים ר"י אברמסקי  חזון יחזקאל  .5

  בבא קמא  תו"א נוספים ר"י אברמסקי  חזון יחזקאל  .5

בכורות, ערכין, תמורה, -קדשים ב' תו"א נוספים ר"י אברמסקי  חזון יחזקאל  .5
 מעילה, כריתות 

 

  טהרות (נדה)  תו"א נוספים ר"י אברמסקי  חזון יחזקאל  .5

  תוספתא, נזיקין וטהרות  גרא  גר"א טהרת הקדש  .5

 
 מדרש

    

  ל-א מדרש -תו"א  המדרשים א'אוצר  .5
  ת-מ מדרש -תו"א  אוצר המדרשים ב' .5
  חומש מדרש -תו"א  ילקוט שמעוני א' .5
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 טקסט שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
  נביאים, כתובים  מדרש -תו"א  ילקוט שמעוני ב' .6
 HTM בראשית, שמות, ויקרא  מדרש -תו"א  מדרש רבה א' .6
  ת במדבר, דברים, מגילו מדרש -תו"א  מדרש רבה ב' .6
  על ספר שמואל  מדרש -תו"א  מדרש שמואל  .6
   מדרש -תו"א  מדרש תמורה .6
  שמות ע"ה הגרא, ור' גרבוז  מדרש -תו"א  מכילתא  .6
   מדרש -תו"א  סדר עולם רבא  .6
   מדרש -תו"א  סדר עולם זוטא  .6
  HTM מדרש -תו"א  ספרא וספרי .6
  רש פ' ויקרא עם הגרא, ראבד,  מדרש -תו"א  תורת כהנים  –ספרא  .6
  פ' ויקרא  מדרש -תו"א  תורת כהנים  –ספרא  .7
  ספרי וספרי זוטא על במדבר מדרש -תו"א  דבי רב ספרי  .7
  ספרי וספרי זוטא על במדבר מדרש -תו"א  דבי רב ספרי  .7
  עם ארבע פירושים  מדרש -תו"א  פסיקתא דר' כהנא .7
  עם רד"ל  מדרש -תו"א  אליעזר פרקי רבי .7
   מדרש -תו"א  משלי  -שוחר טוב  .7
   מדרש -תו"א באבער תהלים-שוחר טוב .7
  תהילים, משלי, שמואל  מדרש -תו"א    שוחר טוב .7
  רבא וזוטא, ע"ב מאורי אש  מדרש -תו"א  תנא דבי אליהו  .7
  עם עץ יוסף, ענף יוסף  מדרש -תו"א  תנחומא .7
  עם נתיב ים  מדרש -תו"א  תנחומא בראשית  .8



 

 מפרשי שס 
 תוכן כללי 

סו שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
 ג

     מוני מצוות 

   מוני מצוות  ר' מנחם רקנטי  טעמי המצות  .
  חלק ג', חלק ב', חלק א' מוני מצוות  מנחת עני יד הקטנה .2

  קצז (פ' אח"מ) -א מוני מצוות  ר' יוסף באבד  מנחת חינוך ח"א .
  תריג -קצח מוני מצוות  ר' יוסף באבד  מנחת חינוך ח"ב .4

   מוני מצוות  ר' אריה ליב  מנחת עני .
  רדב"ז  מוני מצוות  ר' דוד בן זמרא  מצודת דוד  .6

  חלק ב  הלכה ראשונים  ר' דוד כוכבי  ספר הבתים  .

   מוני מצוות   החינוךספר  .

   מוני מצוות   ספר החינוך .

  הוצאת אשכול  מוני מצוות   ספר החינוך .

   מוני מצוות   ספר חרדים  .

פ  מוני מצוות  רמב"ם ספר המצות  .
 מ

   מוני מצוות  ר' הלר-רמב"ם ספר המצות  .

  ע"י ר' יוסף קאפאח  מוני מצוות  רמב"ם המצוות ספר  .

   מוני מצוות  רמב"ם ספר המצות  .

ספר המצות לרס"ג  .
 ח"ב

   מוני מצוות  ע"פ ר' ירוחם פערלא 

  לאוין   מוני מצוות  ר' משה מקוצי  ספר מצות הגדול  .

   מוני מצוות  ר' דנציג קיצור ספר חרדים  .

  כל תריג מצות רשימה של  מוני מצוות  רס"ג תריג מצות  .
 

 ראשונים -מפרשי שס 
   

   ר -מפרשי שס ר' יצחק אברבנל  אברבנל על אבות  .2
  ברכות  ר -מפרשי שס  אוצר הגאונים  .2
  שבת ר -מפרשי שס  אוצר הגאונים  .2
  עירובין פסחים -מפרשי שס  אוצר הגאונים  .2
  יומא, סוכה  ר -מפרשי שס   אוצר הגאונים  .2
  ביצה, חגיגה, מועד קטן  ר -שסמפרשי   אוצר הגאונים  .2
  מגילה, תענית, ר"ה  ר -מפרשי שס  אוצר הגאונים  .2
  יבמות  ר -מפרשי שס  אוצר הגאונים  .2
  כתובות  ר -מפרשי שס  אוצר הגאונים  .2
  נדרים, נזיר, סוטה  ר -מפרשי שס  אוצר הגאונים  .2

  גיטין  ר -מפרשי שס  אוצר הגאונים  .



 

סו שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
 ג

  קידושין  ר -מפרשי שס  אוצר הגאונים  .

  בבא קמא  ר -מפרשי שס  אוצר הגאונים  .

  בבא מציעא  ר -מפרשי שס  אוצר הגאונים  .

  גם מאירי, ר"א גאלאנטי, חיד"א  ר -מפרשי שס ר' עובדיה ספורנו  בית אבות  .

  כתובות. ע"פ משנה הלכות  ר -מפרשי שס  הלכות גדולות  .

  ליקוט -תמורה  ר -מפרשי שס ר' יעקב אילן  כנסת הראשונים .

  ברכות  ר -מפרשי שס  מאירי  .

  שבת ר -מפרשי שס  מאירי  .

  ערובין  ר -מפרשי שס  מאירי  .
  פסחים ר -מפרשי שס  מאירי  .4
  יומא  ר -מפרשי שס  מאירי  .4
  סוכה ר -מפרשי שס  מאירי  .4
  מגילה , ביצה ר -מפרשי שס  מאירי  .4

  נדרים, נזיר, סוטה  ר -מפרשי שס  מאירי  .4
  סוטה  ר -מפרשי שס  מאירי  .4
  גיטין  ר -מפרשי שס  מאירי  .4
  בבא קמא  ר -מפרשי שס  מאירי  .4
  בבא מציעא  ר -מפרשי שס  מאירי  .4
  בבא בתרא  ר -מפרשי שס  מאירי ב"ב  .4

  עבודה זרה  ר -מפרשי שס  מאירי  .

  אבות  ר -מפרשי שס  מאירי  .

  נדה ר -מפרשי שס  מאירי  .

  קידושין , כתובות, מגילה, שבת ר -מפרשי שס  נימוקי יוסף  .

  חולין , עבודה זרה ר -מפרשי שס  נימוקי יוסף  .

ליקוטי תוספות הריבא,  -סנהדרין  ר -מפרשי שס  1סנהדרי גדולה  .
הרמה   חידושי רבינו דוד בונפיל, איגרות

 בעניני סנהדרין 

 

פי' ר' יהונתן הכהן מלוניל, פי'   – סנהדרין  ר -מפרשי שס  2סנהדרי גדולה  .
 ר' יהודה הכהן אלמדארי

 

  תוספות הראש  –סנהדרין  ר -מפרשי שס  3סנהדרי גדולה  .

  פירוש תלמיד הרמב"ן  –סנהדרין  ר -מפרשי שס  5סנהדרי גדולה  .

  ליקוטי תוס' שאנץ –סנהדרין  ר -שסמפרשי   6סנהדרי גדולה  .
חידושי הריטב"א, פי' ר'  –מכות  ר -מפרשי שס  1סנהדרי גדולה  .6

 יהונתן מלוניל, השגות הראבד 
 

   ר -מפרשי שס רבינו תם  ספר הישר .6
  ברכות  ר -מפרשי שס פירוש קדמון  ספר הנר .6
  ויניציה, שכג ר -מפרשי שס ר' נתן ב"ר יחיאל  ספר הערוך .6
  בבא בתרא  ר -מפרשי שס ר' יונה גירונדי  עליות דרבינו יונה  .6
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H  ר -מפרשי שס רמב"ם פירוש משניות  .6
T
M 

  שבת ר -מפרשי שס ר' ישעיה מטרני  פירוש רי"ד  .6
  חלק ב , חלק א ר -מפרשי שס על תמיד  פירושי ראשונים   .6
  כו:)-(ב 1ברכות  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .6
  מד:)-(כז 2ברכות  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .6

  סוף)-(מה 3ברכות  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  לו) -(ב 1שבת  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  פו) -(לז 2שבת  ר -שסמפרשי   קובץ שיטות קמאי  .

  קכו)-(פז 3שבת  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  סוף) -(קכז 4שבת  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  (עד נא:)   1עירובין  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  (עד הסוף) 2עירובין  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  מז) -(כט 2פסחים  (כח:)1פסחים  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  4פסחים צח) -(מח 3פסחים  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  ראש השנה ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  יומא  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  2סוכה  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  2ביצה (עד כ:),  1ביצה  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  חגיגה  מגילה, ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  (עד יח:) 1מועד קטן  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  2מועד קטן  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  2יבמות (עד סג:)  1יבמות  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  (עד מ:)  1כתובות  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  (עד עח:)  2כתובות  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  3כתובות  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  ו.

  נדרים  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  נזיר ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  סוטה  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  2קידושין (עד ל.)  1קידושין  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  (עד סב:) 1בבא קמא  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  2בבא קמא  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  (עד סד:)  1בבא מציעא  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  2בבא מציעא  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

    ,4ב"ב ,  3ב"ב  ,2ב"ב , 1בבא בתרא  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  (עד לט:) 1סנהדרין  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  2סנהדרין  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .
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  שבועות , מכות ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  מד:)-(ב 1עבודה זרה  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  עו:)-(מה 2עבודה זרה  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  הוריות  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  צו.) -(נא 2חולין נ:), -(ב 1חולין  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  קמב:)-(צו: 3חולין  ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  כריתות , תמורה, ערכין ר -פרשי שסמ  קובץ שיטות קמאי  .

  קנים ,  מדות, תמיד, מעילה ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  נדה ר -מפרשי שס  קובץ שיטות קמאי  .

  עבודה זרה  ר -מפרשי שס בעל ההשגות  ראבד  .

  ברכות  ר -מפרשי שס ר' אהרן הלוי  רא"ה .

  כתובות  ר -מפרשי שס ר' אהרן הלוי  רא"ה .

  עבודה זרה  ר -מפרשי שס ר' אהרן הלוי  רא"ה .

  יומא  ר -מפרשי שס  ר' אברהם מן ההר .

  על מס' שקלים 2 ר -מפרשי שס  ונים ראש .

  פרקי אבות  ר -מפרשי שס  נו בחיי רבי .

  סנהדרין, תוס' שנץ על מכות  ר -מפרשי שס  נו יונה רבי .

-מנרבונהר' יצחק  ר"י קרקושא  .
 קרקושא 

  בבא בתרא  ר -מפרשי שס

  בבא בתרא  ר -מפרשי שס  ריטב"א  .

שבת, עירובין, פסחים, ר"ה, יומא,   ר -מפרשי שס  1ריטב"א  .
 מ"ק, מגילה, תענית 

 

כתובות, גיטין, קידושין, יבמות,  ר -מפרשי שס  2ריטב"א  .
 חולין, נדה 

 

  ב"מ, שבועות, ע"ז, מכות  ר -מפרשי שס  3ריטב"א  .

  ז (כלל גדול)-פרק א ר -מפרשי שס  ריטב"א שבת  .

  בבא בתרא  ר -מפרשי שס  ר"י מיגש .

  שבועות  ר -מפרשי שס  ר"י מיגאש  .

  ראש השנה ר -מפרשי שס  רמב"ם .

  וגם אברבנל  ר -מפרשי שס  רמב"ם על אבות  .

  שבת, ערובין, מגילה  ר -מפרשי שס  רמב"ן  .

  נדרים, בכורות גיטין,  ר -מפרשי שס  רמב"ן  .

  כתובות  ר -מפרשי שס  רמב"ן  .

  מועד,נשים  ר -מפרשי שס  רמב"ן  .

  בבא בתרא  ר -מפרשי שס  רמב"ן  .

  מכות, ע"ז, סנהדרין (דד"ג) ר -מפרשי שס  רמב"ן  .

  הקודש,דרשה לחתונה,אגרת נדה ,שבועות  ר -מפרשי שס  רמב"ן  .

  חולין, נדה, (ב"מ,ב"ב,ס,ש)נזיקין  ר -מפרשי שס  רמב"ן  .
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  בבא בתרא  ר -מפרשי שס ר' מאיר אבולעפיא  יד רמ"ה  .

  סנהדרין  ר -מפרשי שס ר' מאיר אבולעפיא  יד רמ"ה  .

  ראש השנה, שבועות  ר -מפרשי שס  ר"ן  .

  מגילה, מועד קטן  ר -מפרשי שס  ר"ן  .

  גיטין  ר -מפרשי שס  ר"ן  .

  בבא מציעא  ר -מפרשי שס  ר"ן  .

  סנהדרין  ר -מפרשי שס  ר"ן  .

  עבודה זרה  ר -מפרשי שס   ר"ן .

  חולין  ר -מפרשי שס  ר"ן  .

  נדה ר -מפרשי שס  ר"ן  .

ברכות שבת סוכה ביצה ראש השגה  ר -מפרשי שס  רשב"א .
   מגילה, חולין, נדה

 

  ראש השנה ר -מפרשי שס  רשב"א .

  יבמות, נדרים, בבא קמא  ר -מפרשי שס  רשב"א .

  כתובות, קדושין  ר -מפרשי שס  רשב"א .

  גיטין  ר -מפרשי שס  רשב"א .

  בבא מציעא  ר -מפרשי שס  רשב"א .

  בבא בתרא  ר -מפרשי שס  רשב"א .

  שבועות  ר -מפרשי שס  רשב"א .

  חולין  ר -מפרשי שס  רשב"א .

  חולין  ר -מפרשי שס  רשב"ץ .

  קדושין  ר -מפרשי שס  שיטה לא נודע למי  .

  ברכות,ביצה,נדרים, נזיר, סוטה  ר -שסמפרשי   שיטה מקובצת כללי  .

  ד, נד:) -כתובות א'  (פרק א ר -מפרשי שס  שיטה מקובצת  .

  כתובות ב' ר -מפרשי שס  שיטה מקובצת  .

  בבא קמא א' ר -מפרשי שס  1שיטה מקובצת ב"ק  .

  בבא קמא ב' ר -מפרשי שס  2שיטה מקובצת ב"ק  .

  בבא מציעא א' ר -מפרשי שס  1שיטה מקובצת ב"מ .

  בבא מציעא ב' ר -מפרשי שס  2שיטה מקובצת ב"מ .

  בבא מציעא ג' ר -מפרשי שס  3שיטה מקובצת ב"מ .

  בבא בתרא א' ר -מפרשי שס  1שיטה מקובצת ב"ב .

  בבא בתרא ב' ר -מפרשי שס  2שיטה מקובצת ב"ב .

בבא בתרא: ר' חננאל, ר' אברהם  ר -מפרשי שס ליקוט שיטת הקדמונים ב"ב  .
האשכול, רבנו אשר מלוניל,  בעל 

רבנו ברוך מארץ יון, פירוש קדמון, ר' 
שרירא ור' האי גאון, תשו' הרשבם,  

 ליקוטי פי' הראשונים 
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לרבינו אהרן הלוי מברצלונה, נימוקי   ר -מפרשי שס ליקוט ע"ז שיטת הקדמונים  .
יוסף, השמטות הריטב"א, תוס' הרש 

משאנץ, תוס' רי מביריניא, תוס' רי  
 ועוד  מפאריש,

 

  מועד קטן , מגילהסוכה,   ר -מפרשי שס  תוס' הרא"ש .

  קידושין , גיטין, כתובות, יבמות ר -מפרשי שס  תוס' הרא"ש .

  שבועות (מגילה)  בבא מציעא, ר -מפרשי שס  תוס' הרא"ש .

  הוריות , 3סנהדרי גדולה  – סנהדרין  ר -מפרשי שס  תוס' הרא"ש .

  נדרים  ר -מפרשי שס אלטער האלפערן ר'  תוס' ישנים .

  בבא קמא יומא,  ר -מפרשי שס  נו פרץ תוס' רבי .

עירובין, ראש השנה, יומא, סוכה,  ר -מפרשי שס רבינו ישעיה מטרני  תוס' רי"ד  .
מגילה, מועד קטן, פסחים, ביצה,  

 נדרים, נזיר

 

  יבמות  ר -מפרשי שס רבינו ישעיה מטרני  תוס' רי"ד  .

  יומא, עד כה. ר -מפרשי שס  תוס' ר"י הלבן  .

  כתובות  ר -שסמפרשי   תוס' ר"י הלבן  .

  , עבודה זרה מכות, פסחים ר -מפרשי שס  תוס' שאנץ  .

  בכורות  ר -מפרשי שס  תוס' שאנץ  .
 

 אחרונים  -מפרשי שס 
   

  יבמות  מפרשי שס ר' דוד דייטש    אהל דוד .

  תמורה  מפרשי שס  אוצר שיטות  .

  ברכות, שבת  מפרשי שס ר' זונדל קרויזר אור החמה  .

  מנחות מפרשי שס ר' זונדל קרויזר אור החמה  .

  בכורות  מפרשי שס ר' זונדל קרויזר אור החמה  .

  ערכין,תמורה,כריתות,מעילה  מפרשי שס ר' זונדל קרויזר אור החמה  .

  יבמות  מפרשי שס ר' ב"צ אבא שאול   אור לציון .

  ז -כתובות פרק א מפרשי שס ר' ב"צ אבא שאול 1-אור לציון .

  יג -כתובות פרק ח מפרשי שס ר' ב"צ אבא שאול 2-אור לציון .

  מועד, נשים  מפרשי שס ר' משולם איגרא  איגרא רמה  .

  זבחים   סוטה מפרשי שס פרידלסר'  איזהו מקומן  .

  מנחות מפרשי שס ר' פרידלס איזהו מקומן  .

  בכורות  מפרשי שס ר' פרידלס איזהו מקומן  .

  נדה מפרשי שס ר' פרידלס איזהו מקומן  .

  כתובות  מפרשי שס ר' אריה ליב צונץ אילת אהבים  .

  כתובות  , יבמות מפרשי שס ר' אי"ל שטיינמן  אילת השחר .

  גיטין  מפרשי שס ר' אי"ל שטיינמן  אילת השחר .

  קדושין  מפרשי שס ר' אי"ל שטיינמן  אילת השחר .



 

סו שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
 ג

  בבא קמא  מפרשי שס שטיינמן ר' אי"ל  אילת השחר ב"ק .

  בבא מציעא  מפרשי שס ר' אי"ל שטיינמן  אילת השחר ב"מ  .

  מכות, שבועות  מפרשי שס ר' אי"ל שטיינמן  אילת השחר מ"ש .

  לא:-זבחים ב מפרשי שס ר' אי"ל שטיינמן  אילת השחר ז' ח"א .

  ע:-זבחים לא: מפרשי שס ר' אי"ל שטיינמן  אילת השחר ז' ח"ב .

  קכ: -זבחים ע: מפרשי שס ר' אי"ל שטיינמן  אילת השחר ז' ח"ג .

  כתובות  מפרשי שס ר' אליה שפירא  אליה רבה  .

  פרקי אבות, גם פי' החיד"א מפרשי שס ר' משה אלשיך  אלשיך על אבות  .

  ליקוט דברי תו"א  –שביעית  מפרשי שס ר' מנדילזאהן  אמונת זרעים .

  ברכות, עירובין, ר"ה, ביצה  גרא  הגר"א אמרי נועם  .

  זרעים, נדה, טהרות  מפרשי שס ר' יעקב קמנצקי  אמת ליעקב  .

  חולין  מפרשי שס ר' יעקב קמנצקי  אמת ליעקב  .

  ברכות  מפרשי שס  אסיפת זקינים  .

  ראשונים ואחרונים ומ' העיבור   מפרשי שס  אסיפת זקנים ר"ה  .

  כתובות  מפרשי שס מפרשים 13 החדש אסיפת זקינים .

  מכות סנהדרין,  מפרשי שס מפרשים 26 החדש אסיפת זקינים .

  ; מראה כהן, תוספת קדושה 1זבחים  מפרשי שס מפרשים  החדש אסיפת זקינים .

  2זבחים  מפרשי שס מפרשים  החדש אסיפת זקינים .

  3זבחים  מפרשי שס מפרשים  החדש אסיפת זקינים .

  1מנחות  מפרשי שס מפרשים  החדש אסיפת זקינים .

  2מנחות  מפרשי שס מפרשים  החדש אסיפת זקינים .

  3מנחות  מפרשי שס מפרשים  החדש אסיפת זקינים .

  בכורות  מפרשי שס קאליב  אסיפת זקנים החדש  .

  תמורה  מפרשי שס קאליב  אסיפת זקנים החדש  .

  זבחים מפרשי שס מפרשים  אסיפת זקנים ח"ח .

  מנחות ר -מפרשי שס מפרשים  אסיפת זקנים ח"ח .

בכורות, ערכין, תמורה, מעילה,   מפרשי שס מפרשים  אסיפת זקנים ח"ח .
 כריתות, תמיד 

 

  תלמיד הלבוש מפרשי שס ר' ישכר בער   באר שבע .

  מועד  מפרשי שס ר' דוב פוברסקי  בד קודש .

  נדרים  מפרשי שס ר' דוב פוברסקי  בד קודש .

  ב"ב, ב"ק ב"מ מפרשי שס ר' דוב פוברסקי  בד קודש .

  ירושלמי  מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  ביאור על שקלים  .

  צו -ב  1חולין  מפרשי שס ר' הוניגסברג ביאורי הדף  .

  קיז -צז 2חולין  מפרשי שס ר' הוניגסברג ביאורי הדף  .

  קמב - קיז  3חולין  מפרשי שס ר' הוניגסברג ביאורי הדף  .

  נדרים  מפרשי שס ר' הוניגסברג ביאורי סוגיות  .



 

סו שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
 ג

  1כתובות  מפרשי שס ר' הוניגסברג ביאורי סוגיות  .

  2כתובות  מפרשי שס ר' הוניגסברג ביאורי סוגיות  .

  קידושין  מפרשי שס ר' הוניגסברג ביאורי סוגיות  .

  בבא בתרא  מפרשי שס ר' הוניגסברג ביאורי סוגיות  .

  ביצה, ע"פ ר' י.ש. אלישיב  מפרשי שס ר' יעקב עדס  ביאורים ועיונים  .

  סנהדרין  מפרשי שס ר' נתן מז מפ"פ בית שלמה .

  עבודה זרה  מפרשי שס ר' נתן מז מפ"פ בית שלמה .

  בבא בתרא  מפרשי שס ר' ראובן פיין  בין המשפתים ב"ב  .

  כתובות  מפרשי שס ר' יעקב מליסא  א'בית יעקב  .

  שס  מפרשי שס ר' מאיר פוזנר בית מאיר .

  ברייתא דמלאכת המשכן  מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  ברייתא דמלאכת  .

   מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  ברייתא פרק שירה  .

  פסחים , 2שבת  ,1שבת  מפרשי שס ר' אברהם ארלנגר ברכת אברהם  .

  קדושין , גיטין, נדרים, כתובותיבמות,  מפרשי שס ר' אברהם ארלנגר ברכת אברהם  .

  בבא בתרא בבא מציעא,  בבא קמא, מפרשי שס ר' אברהם ארלנגר ברכת אברהם  .

  קדשים –ר' אהרן שמואל קיידנוור  מפרשי שס ר' אהרן קיידנוור  ברכת הזבח  .

  כתובות  מפרשי שס ר' ברוך מרדכי אזרחי ברכת מרדכי  .

  בבא מציעא  מפרשי שס אזרחיר' ברוך מרדכי  ברכת מרדכי  .

  בבא בתרא  מפרשי שס ר' ברוך מרדכי אזרחי ברכת מרדכי  .

  בבא קמא, הוריות  מפרשי שס ר' אבא שאול ברכת ציון  .

  ברכות  מפרשי שס ר’ אשר הכהן משערשב ברכת ראש  .

  חזקת הבתים  -בתראבבא  מפרשי שס רי הירשפרונג  ברכת שלום  .

  יבמות, קידושין, ב"ק מפרשי שס ר' ברוך בער א ברכת שמואל ח" .

  בבא מציעא  מפרשי שס ר' ברוך בער ברכת שמואל ח"ב  .

  גיטין, נדרים  מפרשי שס ר' ברוך בער ברכת שמואל ח"ג .

  בבא בתרא, כתובות  מפרשי שס ר' ברוך בער ד ברכת שמואל ח" .

  תענית  מפרשי שס שאגת אריה  גבורת ארי תענית  .

  יומא  מפרשי שס שאגת אריה  גבורת ארי יומא  .

  מכות  מפרשי שס שאגת אריה  גבורת ארי מכות  .

  שקלים  מפרשי שס ר' אברהם י סורוצקין  גבורות יצחק .

  זרעים  נשים ונזיקין,מסכתות  מפרשי שס ר' יוסף אנגל גליוני השס .

  יב -כתובות פרקים ד  ר' יעקב שטיינהויז  דבר יעקב  .

  1יבמות  מפרשי שס פיינשטין ר' משה  דברות משה  .

  1בבא קמא  מפרשי שס ר' משה פיינשטין  1דברות משה ב"ק  .

  2בבא קמא  מפרשי שס ר' משה פיינשטין  2דברות משה ב"ק  .

  1חולין  מפרשי שס ר' משה פיינשטין  דברות משה   .

  זרעים, מועד  מפרשי שס ר' דוד קרנגלס דברי דוד  .



 

סו שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
 ג

  סוגיות  מפרשי שס יחזקאל בורשטין ר'  דברי יחזקאל  .

  שבת, עירובין, נדה  מפרשי שס ר' מרדכי מן  דברי מרדכי  .

  כתובות  מפרשי שס ר' מרדכי מן  דברי מרדכי  .

  ב"מ איזהו נשך  מפרשי שס ר' פנחס שרייבר דברי שפר .

  עבודה זרה  מפרשי שס ר' יהונתן אייבשיץ דעת יהונתן  .

  אהלות  מפרשי שס דינקלס ר' חיים  דעת יוסף  .

  פרה  מפרשי שס ר' חיים דינקלס  דעת יוסף  .

  עו) הערות -(ב 1שבת  מפרשי שס  דף על דף  .

  סוף) הערות -(עז 2שבת  מפרשי שס  דף על דף  .

  ביצה, ראש השנה, תענית  מפרשי שס  דף על דף  .

  מגילה, מו"ק, חגיגה  מפרשי שס  דף על דף  .

  יבמות  מפרשי שס  דף על דף  .

  כתובות  מפרשי שס  דף על הדף  .

  נדרים, נזיר, סוטה  מפרשי שס  דף על הדף  .

  גיטין  מפרשי שס  דף על הדף  .

  קדושין  מפרשי שס  דף על הדף  .

  סנהדרין (מכות)  ב"ב ב"מ ב"ק  מפרשי שס  דף על הדף  .

  שבועות, ע"ז, הוריות  מפרשי שס  דף על הדף  .

  חולין , זבחים מפרשי שס  דף על הדף  .

  חולין, מועד, נשים, נזיקין  מפרשי שס ר' עקיבא איגר דרוש וחידוש ח"א  .

דרוש וחידוש ח"ב  .
 ח"ג

 ברכות, מועד, נשים מפרשי שס ר' עקיבא איגר
 ח"ג: ב"מ, גיטין, כתובות ועוד 

 

  נזיקין  מפרשי שס רי"ח זוננפלד  האגודה  .

  על רע"א -חולין מפרשי שס ר' יוסף לורנץ  האיר יוסף  .

  הוריות  מפרשי שס ר' בצלאל רנשברג  הורה גבר .

  על מסכת מדות  מפרשי שס ר' אופמן  היכל ידיד  .

   מפרשי שס ר' הורוביץ  המקנה .

  קושיות עם אגרת ר' שרורא גאון מפרשי שס חיד"א  העלם דבר .

  כתובות  מפרשי שס ר' הורוביץ  הפלאה  .

הוריות, חולין, מועד, נשים, נזיקין,   מפרשי שס ר' כטורזא  זרע אברהם  .
מנחות, לשונות הרמב"ם, סיני 

 בקודש, תנ"ך

 

  ברכות  מפרשי שס יעקב שולביץ ר'  חברותא  .

  שקלים , פסחים, עירובין, שבת מפרשי שס ר' יעקב שולביץ  חברותא  .

   ביצה, סוכה, יומא, ראש השנה מפרשי שס ר' יעקב שולביץ  חברותא  .

  חגיגה , מועד קטן,מגילה, תענית מפרשי שס שולביץ ר' יעקב  חברותא  .

   נזיר , נדרים, כתובות, יבמות מפרשי שס ר' יעקב שולביץ  חברותא  .

  קדושין , גיטין, סוטה מפרשי שס שולביץ ר' יעקב  חברותא  .
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  בבא מציעא , בבא קמא מפרשי שס ב שולביץ ר' יעק  חברותא  .

  מכות , סנהדרין, בבא בתרא מפרשי שס ר' יעקב שולביץ  חברותא  .

  הוריות , עבודה זרה, שבועות מפרשי שס ר' יעקב שולביץ  חברותא  .

  בכורות , חולין, מנחות, זבחים מפרשי שס ר' יעקב שולביץ  חברותא  .

  מעילה , כריתות, תמורה, ערכין מפרשי שס ר' יעקב שולביץ  חברותא  .

  נדה , קינים, מדות, תמיד מפרשי שס ר' יעקב שולביץ  חברותא  .

  בבא בתרא  מפרשי שס ר' יצחק מייזליש חוסן ישועות  .

  זבחים וש"ס מפרשי שס ר' יחזקאל אברמסקי  חזון יחזקאל  .

  1קדשים  מפרשי שס ר' יחזקאל אברמסקי  חזון יחזקאל  .

  2קדשים  מפרשי שס ר' יחזקאל אברמסקי  חזון יחזקאל  .

  : ש"ס 1חלק  מפרשי שס ר' אריה לייב מלין  לייב חדושי ר' אריה  .

  : קדשים וטהרות 2חלק  מפרשי שס ר' אריה לייב מלין  חדושי ר' אריה לייב  .

  יבמות, כתובות  מפרשי שס ר' שמעון שקאפ  חידושי ר"ש שקאפ  .

  סוגיות ח"א מפרשי שס ר"ח סולוביציק חידושי הגרח שס  .

  סוגיות ח"ב מפרשי שס סולוביציקר"ח  חידושי הגרח שס  .

  סוגיות  מפרשי שס ר שלמה פוליאציק חידושי העילוי ממייציט  .

  כתובות  מפרשי שס ר' יצחק מאיר חידושי הרים  .

  בבא בתרא  מפרשי שס ר' יצחק מאיר חידושי הרים  .

  ברכות  גרא  הגר"א חידושי וביאורי הגרא  .

   מפרשי שס ר' משולם איגרא  חידושי ר' משולם  .

  יבמות, כתובות  מפרשי שס ר' שמעון שקאפ  חידושי ר"ש יהודה  .

  נדרים, גיטין, קידושין  מפרשי שס ר' שמעון שקאפ    חידושי ר"ש יהודה .

  שבת, ביצה, פסחים, מגילה, סוכה  מפרשי שס חתם סופר חידושי חתם סופר .

  נדרים  מפרשי שס חתם סופר חידושי חתם סופר .

  כתובות  מפרשי שס חתם סופר חידושי חתם סופר .

קצת סנהדרין  -ב"ק ב"מ ב"ב-נזיקין מפרשי שס חתם סופר חידושי חתם סופר .
 מכות, שבועות ע"ז 

 

  (נזיקין)חלק ב'(ז,מ,נ,ק,ט), חלק א' מפרשי שס ר' מ.ש. מדוויסק חידושי ר' מאיר שמחה  .

  קידושין  מפרשי שס ר' יעקב משה שורקין חידושי תורה  .

  ברכות  מפרשי שס ר' יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד  .

  שבת מפרשי שס ר' יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד  .

  סוכה מפרשי שס ר' יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד  .

  מגילה  מפרשי שס ר' יצחק זילברשטיין  חשוקי חמד  .

  השנה, חגיגה, מגילה ראש מפרשי שס שאגת אריה  טורי אבן  .

  כתובות  מפרשי שס מהר"י אסאד  יהודה יעלה  .

  ביצה מפרשי שס מהרש"ל ים של שלמה .

  יבמות  מפרשי שס מהרש"ל ים של שלמה .
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  כתובות  מפרשי שס מהרש"ל ים של שלמה .

  גיטין  מפרשי שס מהרש"ל ים של שלמה .

  קידושין  מפרשי שס מהרש"ל ים של שלמה .

  ב"ק  מפרשי שס מהרש"ל שלמהים של  .

  חולין  מפרשי שס מהרש"ל ים של שלמה .

  כתובות  מפרשי שס ר' אריה ליב צונץ יעלת חן  .

  בבא בתרא  מפרשי שס ר' יעקב מאיר דבריסק  ונת פסיםתכ .

  גיטין  מפרשי שס ר' מ. מ. אפשטיין  לבוש מרדכי  .

  פ"א יבמות  מפרשי שס ר' דניאל וולפסון  להבין שמועות  .

  הוריות  מפרשי שס ר' מורגנשטרן  להורות לפניך .

   מפרשי שס ר' פיוועל פלאוט 1לקוטי חבר בן חיים  .

  על מסכת מדות  מפרשי שס ר' דאקטאראביץ  מדות הבתים  .

  קידושין   רי יעקב בי רב  מהר"י בי רב  .

  קידושין, שבת, כתובות   ר' יוסף מטראני  מהרי"ט .

  חולין  מפרשי שס שיק ר' משה  מהר"ם שיק .

  בבא בתרא  מפרשי שס ר' משה שטיינהויז  מורשת משה .

  הוריות  מפרשי שס ר’ אברהם קופרמן  מחזה אברהם  .

  בבא בתרא  מפרשי שס ר' שמועל הלוי קעלין  מחצית השקל  .

  עבודה זרה  מפרשי שס ר' שמועל הלוי קעלין  מחצית השקל  .

ב"ק, ב"מ, ב"ב ועוד חידושים על ב"ב    ר' משה יהודה לייב  מילי דנזיקין  .
 מרי דוד טעביל 

 

   מפרשי שס מלבי"ם מלבי"ם על ש"ס .

  יומא, סוכה  מפרשי שס ר' מנחם היילפרין  מנחם משיב נפש  .

   מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  גריםמסכת  .

   מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  מסכת כותים  .

   מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  מסכת עבדים  .

  באנגלית מפרשי שס ר' שמואל צפורי  מסכת קינים מפורש .

  שביעית  מפרשי שס ר' שלמה זלמן אוירבך מעדני ארץ  .

   מפרשי שס ר' שמעון שקאפ  מערכת הקנינים .

  מועד  מפרשי שס מפרשי שס מפרשי משנה .

  נשים מפרשי שס מפרשי שס מפרשי משנה .

קול הרמ"ז,קול סופר,אמרי דעת, הון  -נזיקין מפרשי שס מפרשי שס מפרשי משנה .
 עשיר, אבני נזר, ער"ה, הר"המ

 

  קדשים  מפרשי שס מפרשי שס מפרשי משנה .

  טהרות  מפרשי שס מפרשי שס מפרשי משנה .

  ו  -מט.; פרק א-סנהדרין ב מפרשי שס רי ראובן מרגליות  מרגליות הים  .

  יא -קיג:; פרק ז-סנהדרין מט: מפרשי שס רי ראובן מרגליות  מרגליות הים  .
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  ברכות, שבת, עירובין   מפרשי שס הנצי"ב 1מרומי שדה  .

פסחים, ביצה, ר"ה, יומא, סוכה,   מפרשי שס הנצי"ב 2מרומי שדה  .
 תענית, חגיגה מגילה, 

 

, נזיר, סוטה,  יבמות, כתובות, נדרים מפרשי שס הנצי"ב 3מרומי שדה  .
 גיטין, קידושין 

 

ב"ק, ב"מ, ב"ב, סנהדרין, מכות,   מפרשי שס הנצי"ב 4מרומי שדה  .
 שבועות, עדיות, ע"ז, הוריות 

 

  קדשים, טהרות  מפרשי שס הנצי"ב 5מרומי שדה  .

  כתובות  מפרשי שס דיסקין ר' שמעון משה  משאת המלך .

  מכות  מפרשי שס ר' שמעון משה דיסקין  משאת המלך .

  חולין  מפרשי שס ר' שמעון משה דיסקין  משאת המלך .

  ברכות, יומא  מפרשי שס ר' מ"מ שולזינגר  משמר הלוי  .

  קידושין  מפרשי שס ר' משה חברוני משאת משה .

  נזיקין  מפרשי שס ר' משולם פייבוש  משנת חכמים .

  שבת וחולין  מפרשי שס ר' אהרון קוטלר משנת ר' אהרן .

  יבמות  מפרשי שס ר' אהרון קוטלר משנת ר' אהרן .

  קידושין  מפרשי שס ר' אהרון קוטלר משנת ר' אהרן .

  קדשים  מפרשי שס ר' אהרון קוטלר משנת ר' אהרן .

  זבחים מפרשי שס ר' י.ד. סאלאווייציק משעורי הגרי"ד  .

ש מעילה  מפרשי שס ר' יעקב שור משנת ר' יעקב  .
מ"
 ח

  כו:)-(יג: 2עירובין  מפרשי שס  מתיבתא  .

  יבמות  מפרשי שס ר' משה ב' לוריא    נהור שרגא .

  יומא  מפרשי שס ר' משה ראזין  נזר הקודש  .

  מעילה, תש"ג מפרשי שס ר' משה ראזין  נזר הקודש  .

  נדה מפרשי שס ר' משה ראזין  נזר הקודש  .
  ב"ק, ב"מ מפרשי שס ר' דוד טעביל  נחלת דוד  .4
  גיטין  מפרשי שס ר' מרדכי גיפטר נתיבות מרדכי  .4
  קידושין  מפרשי שס ר' מרדכי גיפטר נתיבות מרדכי  .4
  סנהדרין  מפרשי שס ר' אברהם יהושע העשל  סנהדרי קטנה  .4
ר' אברהם הלוי   ספר החכמה  .4

 מלקאטש 
  כתובות  מפרשי שס

  ENG ח"ב אנגלית ח"אעל מס' עירובין  מפרשי שס  ר' בומי גולדסון  עיונים מתמטים   .4
  בבא בתרא, שבועות  מפרשי שס ר' ראובן כהן  ישראל  עיני .4
  בבא בתרא  מפרשי שס ר' יצחק אריאלי  עינים למשפט .4
  סוכה מפרשי שס ר' עמיהוד קליין  עמודי הוד  .4
  ראש השנה מפרשי שס ר' יעקב עטלינגר ערוך לנר .4
  סוכה מפרשי שס ר' יעקב עטלינגר ערוך לנר .4
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  יבמות  מפרשי שס עטלינגרר' יעקב   ערוך לנר .4
  סנהדרין  מפרשי שס ר' יעקב עטלינגר ערוך לנר .4
  מכות  מפרשי שס ר' יעקב עטלינגר ערוך לנר .4
  כריתות  מפרשי שס ר' יעקב עטלינגר ערוך לנר .4
  נדה מפרשי שס ר' יעקב עטלינגר ערוך לנר .4
  ערכין  מפרשי שס ר' יוסף פרנקל  עריכת נר .4
  (שס"ד) ) 226תמורה, מעילה ( מפרשי שס אברהם גרנדש ר'  פאת הקודש  .4
  שבת מפרשי שס ר' חיים פרוש  פירוש חי  .4
  עירובין  מפרשי שס ר' חיים פרוש  פירוש חי  .4
  סוכה מפרשי שס ר' חיים פרוש  פירוש חי  .4
  בבא בתרא  מפרשי שס ר' חיים פרוש  פירוש חי  .4
  החסיד יעבץ  מפרשי שס ר' יוסף יעבץ  פירוש על אבות  .4
  שקלים  מפרשי שס ר' שמואל רוטשילד  פירות תאנה .4
  בבא בתרא  מפרשי שס ר' אריה ליב צונץ פני אריה  .4
),  275ברכות, שבת, פסחים, ביצה( מפרשי שס מפרשי שס פני יהושע ח"א  .4

 ) 417),מגילה(383), סכה(335ר"ה(
 

  שבועות, מכות, חולין ב"ק, ב"מ,  מפרשי שס מפרשי שס פני יהושע ח"ב  .4
  כתובות  מפרשי שס מפרשי שס פני יהושע ח"ג  .4
  כתובות, גיטין, קדושין  מפשרשי שס מפרשי שס פני יהושע .4
  ערכין, תמורה  מפרשי שס ר' אי"ש פלק ונים ציוני ראש .4
   מפרשי שס ר' אמתי בן דוד  ציורים על מס' תמיד  .4
  ברכות  מפרשי שס ר' יחזקאל לנדא  צל"ח .4
  פסחים מפרשי שס ר' יחזקאל לנדא  צל"ח .4
  ו חלק,חלק ה ,חלק ד,חלק ג,חלק ב,חלק א מפרשי שס קניבסקי ר' יעקב ישראל  קהלות יעקב  .4
  ז: -אחרונים; ב-ערכין מפרשי שס  1קובץ מפרשים .4
  כא: -אחרונים; ז:-ערכין מפרשי שס  2קובץ מפרשים .4
  לד. -אחרונים; כא:-ערכין מפרשי שס  3קובץ מפרשים .4
  על משניות  מפרשי שס ר’ משה זכות  קול הרמ"ז  .4
  ממונות  מפרשי שס ר' כהנא קונטרס הספיקות  .4
  ב"ק  מפרשי שס רי ישראל גוסטמן  קונטרסי שעורים  .4
  נדרים  מפרשי שס ר' יצחק מקרלין  קרן אורה  .4
נזיר, סוטה, סנה', הוריות, זבחים   מפרשי שס ר' יצחק מקרלין  קרן אורה  .4

 ), מנחות, חולין, מעילה228(
 

  יבמות  מפרשי שס ר' י.ד. סולובייציק רשימות שיעורים .4
  עם הגהות ר' משה שטרבוך מפרשי שס ר' אריה ליב  שב שמעתתא .4
  עם הגהות קהלת יעקב  מפרשי שס ר' אריה ליב  שב שמעתתא .4
  עם הגר"א ועוד הרבה  ירושלמי ומפ' מהד’ אל תדום  שביעית  .4
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  עם אמונת יוסף  מפרשי שס ר'ש סיריליו  שביעית ירושלמי  .4
  מפורש ע"פ הגר"א ושאר מפר' מפרשי שס ר' משולם משולמי  שביעית ירושלמי  .4
  ל)-(ב  1ברכות  מפרשי שס הגר"א שדה אליהו  .4
  סד)-(ל  2ברכות  מפרשי שס הגר"א שדה אליהו  .4
  סוכה מפרשי שס הגר"א שדה אליהו  .4
  ראש השנה מפרשי שס הגר"א שדה אליהו  .4
  מגילה  מפרשי שס הגר"א שדה אליהו  .4
  יבמות  מפרשי שס הגר"א שדה אליהו  .4
  ליקוט על מס' נזיר, סוטה  מפרשי שס הגר"א שדה אליהו  .4
  גיטין , סוטה מפרשי שס הגר"א שדה אליהו  .4
  (כולל אגדות)   ב"ק  מפרשי שס הגר"א שדה אליהו  .4
  פסחים , עירובין,שבתברכות,  מפרשי שס ר' שמואל דוד פרידמן  שדה צופים  .4
  סוכה ,יומא,ראש השנהשקלים,  מפרשי שס ר' שמואל דוד פרידמן  שדה צופים  .4
  חגיגה , מ"ק , תענית מגילהביצה,  מפרשי שס ר' שמואל דוד פרידמן  שדה צופים  .4
  סוטה , נזיר , נדרים,כתובותיבמות,  מפרשי שס ר' שמואל דוד פרידמן  שדה צופים  .4
  ב"ב ,ב"מ,ב"ק ,קידושיןגיטין,   מפרשי שס ר' שמואל דוד פרידמן  שדה צופים  .4
  הוריות ,ע"ז, שבועות מכותסנהדרין  מפרשי שס ר' שמואל דוד פרידמן  שדה צופים  .4
  חולין ,מנחותזבחים, מפרשי שס ר' שמואל דוד פרידמן  שדה צופים  .4
  חגיגה יומא,  מפרשי שס ר' יצחק נוניס שיח יצחק .4
  חולין  מפרשי שס דוד -ר' אמתי בן שיחת חולין  .4
  ר' בלוך, ר' חיים  –בבא בתרא  מפרשי שס תשט"ו שיעורי ישיבת טלז  .4
ר' שמואל, ר' דוד  -בבא בתרא     מפרשי שס תשל"א שיעורי ישיבת פונובז  .4   
  ברכות, יומא  מפרשי שס ר' מ"מ שולזינגר  שיעורי משמר הלוי  .4
  בכורות ערכין  מפרשי שס ר' מ"מ שולזינגר  שיעורי משמר הלוי  .4
  יבמות  מפרשי שס ר' א"מ בלוך שיעורי ר אליהו מאיר .4
  ערכין  נזיר, מפרשי שס ר' מ' דוד סולובייציק שיעורי ר' משולם דוד  .4
  3זבחים,מז)-(כה 2זבחים כה),-(ב 1זבחים מפרשי שס ר' מ' דוד סולובייציק שיעורי ר' משולם דוד  .4
  יג: (ח"א) -ב 1פסחים  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  עב: (ח"ב) -נח. 3פסחים  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  כז. (ח"א) -ב 1יבמות  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  נו. (ח"ב) -כז: 2יבמות  מפרשי שס  ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  פג.-נו. 3יבמות  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  (ח"א) 1כתובות  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  (ח"ב) 2כתובות  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  נדרים (ח"א) מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  (ח"ב)  2נדרים  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  3גיטין  ,2גיטין , 1גיטין  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
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  כ.  (ח"א) -קידושין ב מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  כא. (ח"א) -ב 1ב"ק  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  (ח"ב)  2ב"ק  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  3ב"ק  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  יב: (ח"א) -ב"מ, ב מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  לג. (ח"ב) -ב"מ,יב: מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  ק. (ח"ד)-ב"מ, ס: מפרשי שס פוברסקי ר' דוד  שיעורי ר' דוד  .4
  ב"ב (ח"א)  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  ב"ב (ח"ב)  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  מכות  מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  סנהדרין (ח"א) מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  דוד  שיעורי ר' .4
  סנהדרין (ח"ב) מפרשי שס ר' דוד פוברסקי  שיעורי ר' דוד  .4
  ב"ק, ב"מ, ב"ב, מועד  מפרשי שס ר' פסח מקוברין  שיעורי ר' פסח קוברין  .4
  כתובות  מפרשי שס ר' יעקב קולפסקי  שיעורי רב י"מ קולפסקי  .4
  בבא מציעא  מפרשי שס ר' שמואל רוזובסקי  שיעורי ר' שמואל  .4
  כתובות  מפרשי שס ר' דוד הקשר שירת דוד  .4
  נדרים  מפרשי שס ר' אלכסנדר סענדר שלמי נדרים  .4

  סדר זרעים  גרא  הגר"א שנות אליהו  .

  סטנסיל -עניינים שונים  מפרשי שס הגרח והגריז  שעורי הגרח  .

  נדרים  מפרשי שס ר' שמעון שקופ  שעורי ר' שמעון שקופ  .

מעשרות, מעשר שני, חלה, תרומות,  מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  1שערי אמונה  .
 ערלה, ביכורים

 

דמאי, כלאים, שביעית, תרומות,   מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  2שערי אמונה  .
מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה,  

 ביכורים 

 

  כתובות  מפרשי שס ר' חיים שמואלביץ   שערי חיים  .

  ד -ח"א, שערים א מפרשי שס ר' שמעון שקופ  שערי יושר .

  ז-ח"ב, שערים ה מפרשי שס ר' שמעון שקופ  יושרשערי  .

  1-2מהדורה חדשה שערים  מפרשי שס ר' שמעון שקופ  שערי יושר .

  3-4מהדורה חדשה שערים  מפרשי שס ר' שמעון שקופ  שערי יושר .

ברכות, שבת, עירובין, פסחים,   מפרשי שס ר' יהודה א"ל אלתר  שפת אמת .
 זרעים 

 

ביצה, ר"ה, יומא, סוכה, תענית,  מפרשי שס יהודה א"ל אלתרר'   שפת אמת .
 מגילה, מועד קטן, חגיגה 

 

  ברכות  מפרשי שס ר' אפרים עובד  תורת האגדה  .

  גיטין  מפרשי שס ר' יעקב מליסא  תורת גיטין  .

  נזיר מפרשי שס ר' יצחק הוטנר תורת הנזיר .
 
 



 

 
 סידור והגדה 

 סוג שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס

  פירוש על תפילות  סידור ר' דוד אבודרהם  אבודרהם .1
  פירוש על תפילות,הגדה,פ"א סידור ברוך אפשטיין ר'  ברוך שאמר .2
   גרא  הגר"א הגדה של פסח .3
   סידור  הגדת גדולי ירושלים  .4
ר' חיים הלברשטאם   הגדת דברי חיים  .5

 מצאנז 
   סידור

   סידור  הגדת הגאונים  .6
   סידור ר' שלמה אלישוב  הגדת הלשם שבו ואחלמה  .7
   סידור  הגדת המגיד מדובנא  .8
   סידור ר' י"ש אלישיב הגדת הרב אלישיב  .9
  גם חתן סופר סידור חתם סופר הגדת חתם סופר .1
   סידור  ים הגדת עוללות אפר  .1
  רשי, אברבנל, חת"ס, שלה סידור  הגדת עשרה פרושים  .1
   סידור ר' איזיק חבר הגדת ר' חבר .1
   סידור ביידיש  הגדת רשר הירש  .1
   סידור ר' דוד קאהן  הגדת שמחת יעבץ  .1
  הרוקח. פי' על פי קבלה מאנכנה"ג סידור ר' אליעזר מגרמייזא  הושענות  .1
   סידור ר’ יצחק אברבנאל  זבח פסח .1
  שלשה ספרים סידור  זמירות לשבת  .1
   סידור  זמירות לשבת  .1
  ראש השנה סידור ר' ד גולדשמידט  מחזור .2
  כיפוריום  סידור ר' ד גולדשמידט  מחזור .2
  סוכות  סידור ר' ד גולדשמידט  מחזור .2
  פיורדא  סידור  השנה א' מחזור ראש .2
  פיורדא  סידור  השנה ב' מחזור ראש .2
  ראש השנה סידור  מחזור רעדלהיים  .2
  יום כיפור סידור  מחזור רעדלהיים  .2
  סוכות  סידור  מחזור רעדלהיים  .2
  כרך ב, (חול עד מנחה שבת) כרך א סידור  סידור אוצר התפילות  .2
   גרא  הגר"א סידור אשי ישראל  .2
  ) ר"ח 415ח"א, ח"ב (עמ'  סידור ר' יעקב עמדן  סידור בית יעקב  .3
   גרא  הגר"א 1סידור הגר"א בנגלה ובנסתר  .3
   גרא  הגר"א 2סידור הגר"א בנגלה ובנסתר  .3
   סידור  סידור הרב סעדיה גאון  .3
   סידור  1סידור השל"ה  .3
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  אשכנז לימות החול  סידור  סידור עיון תפילה  .3
   סידור  סידור עבודת ישראל  .3
   סידור  1סידור רב עמרם גאון  .3
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   סידור רש"י סידור רש"י .4
  כל השנה, הוראות בצרפתית  סידור רעדעלהיים  סידור שפת אמת  .4
 HTM נוסח ספרד, אשכנז סידור  סידור תפילה  .4

  תשנ"ה  -כמנהג ליטא  סידור רב פנט סליחות עם פ' באר יעקב  .4
   סידור ר' משולם איגרא  שבחא דמרא  .4
  פירוש על התפילות  סידור ר' מאיר גבאי תולעת יעקב  .4
 HTM נוסח תימני, שחרית דחול   סידור  תכלאל  .4
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   ראשונים-שו"ת ר' צמח דוראן  2יכין ובועז  .2
   ראשונים-שו"ת ר’ מנחם המאירי  מאירי  .3
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   ראשונים-שו"ת ר' דוד בן זמרא  4567רדב"ז  .1
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אחרונים-שו"ת ר' אברהם דוד בוטשאטש    אשל אברהם .6     מהדורא תניינא, חלק א 
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  חלקי שו"ע 4 אחרונים-שו"ת ר' יעקב עטלינגער בנין ציון  .7
   אחרונים-שו"ת ר' יעקב עטלינגער בנין ציון חדשות  .7
  בעל הפלאה  אחרונים-שו"ת ר' פנחס הורוויץ  גבעת פנחס .7
   אחרונים-שו"ת ר' שאול מלאמז  גבעת שאול  .7
   אחרונים-שו"ת ר' יוסף תואמים  גינת ורדים  .8
  חלק א  אחרונים-שו"ת ר' אברהם כהנא שפירא  דבר אברהם  .8
  חלק ב  אחרונים-שו"ת ר' אברהם כהנא שפירא  דבר אברהם  .8
  חלק ג אחרונים-שו"ת ר' אברהם כהנא שפירא  דבר אברהם  .8
  ליקוטים  ח"מ,-א"ע, יו"ד-או"ח אחרונים-שו"ת ר' חיים הלברשטאם מצאנז  דברי חיים  .8
  ח"א אחרונים-שו"ת ר’ יקותיאל יהודה הלברשטאם דברי יציב  .8
   אחרונים-שו"ת ר’ מלכיאל צבי הלוי  דברי מלכיאל  .8
  ד' חלקי שו"ע אחרונים-שו"ת ר' שלמה קלוגר האלף לך שלמה  .8
אחרונים-שו"ת ר' יצחק יעקב רבינוביץ  זכר יצחק .8   ר' איצלה פונוביז' 
אחרונים-שו"ת ר' יאיר בכרך חות יאיר .8    
אחרונים-שו"ת ר' צבי אשכנזי חכם צבי .9    
אחרונים-שו"ת ר' יואב יהושע חלקת יואב  .9    
  אורח חיים  אחרונים-שו"ת חתם סופר חתם סופר ח"א .9
  יורה דעה  אחרונים-שו"ת חתם סופר חתם סופר ח"ב .9
  ב-אבן העזר א אחרונים-שו"ת חתם סופר ד-חתם סופר ח"ג .9
  חשן משפט  אחרונים-שו"ת חתם סופר חתם סופר ח"ה .9
  בעניינים שונים  אחרונים-שו"ת חתם סופר חתם סופר ח"ו  .9
  ד' חלקי שו"ע אחרונים-שו"ת אברהם תאומים ר'  חסד לאברהם  .9
  חלק ב , חלק אעל יו"ד  אחרונים-שו"ת ר' שלמה קלוגר טוב טעם ודעת  .9
   אחרונים-שו"ת מהר"י אסאד  יהודה יעלה  .9
   אחרונים-שו"ת חיד"א  יוסף אומץ  .1
   אחרונים-שו"ת טולידאנו ר' יעקב משה  ים הגדול  .1
   אחרונים-שו"ת רב אה"ו  כנסת יחזקאל  .1
   אחרונים-שו"ת ר' יחיאל יעקב ווינברג  רב י.י. ווינברג כתבי  .1
  אבן העזר אחרונים-שו"ת ר' שלמה זלמן עהרענרייך לחם שלמה .1
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  חלק ט"ו  אחרונים-שו"ת ר' נתן גשטטנר להורות נתן  .1
   אחרונים-שו"ת ר' משה מטראני  מבי"ט .1
   אחרונים-שו"ת ר' יעקב בי רב  מהר"י בי רב  .1
   אחרונים-שו"ת רי יוסף בן לב  2_1מהר"י בן לב  .1
   אחרונים-שו"ת רי יוסף בן לב  4_3מהר"י בן לב .1
   אחרונים-שו"ת ר' יוסף מטראני  מהרי"ט .1
   אחרונים-שו"ת רי יהושע ליב דיסקין  מהרי"ל דיסקין  .1
   אחרונים-שו"ת ר' משה ב"ר יצחק אל אשקר  אלשקרמהר"ם  .1
   אחרונים-שו"ת ר’ משה זכות  מהר"ם זכות  .1
   אחרונים-שו"ת ר' משה מינץ מהר"ם מינץ .1
   אחרונים-שו"ת ר' לוי אבן חביב  מהרלב"ח  .1
   אחרונים-שו"ת ר' מאיר מלובלין  מהר"ם לובלין  .1
  רבי  של השלה אחרונים-שו"ת ר' שלמה מלובלין  מהר"ש לובלין  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שלום מרדכי שבדררון  1מהרש"ם  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שלום מרדכי שבדררון  2מהרש"ם  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שלום מרדכי שבדררון  3מהרש"ם .1
   אחרונים-שו"ת ר' שלום מרדכי שבדררון  5_4מהרש"ם  .1
   אחרונים-שו"ת שבדררון ר' שלום מרדכי  6מהרש"ם  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שלום מרדכי שבדררון  7מהרש"ם  .1
  חלקי שו"ע 4על  אחרונים-שו"ת ר' שמואל די מדינה מהרשד"ם .1
  5  ,4 ,3 ,2 ,1מהשואה  אחרונים-שו"ת ר' אפרים אשרי  ממעמקים  .1
  1,2 אחרונים-שו"ת יצחק יעקב ווייס ר'  מנחת יצחק  .1
  3,4 אחרונים-שו"ת ר' יצחק יעקב ווייס  מנחת יצחק  .1
  5,6 אחרונים-שו"ת ר' יצחק יעקב ווייס  מנחת יצחק  .1
  7,8 אחרונים-שו"ת ר' יצחק יעקב ווייס  מנחת יצחק  .1
  9,10 אחרונים-שו"ת ר' יצחק יעקב ווייס  מנחת יצחק  .1
  אורח חיים  אחרונים-שו"ת אריקר' מאיר  מנחת פתים .1
  יורה דעה  אחרונים-שו"ת ר' מאיר אריק מנחת פתים .1
   אחרונים-שו"ת ר' ש"ז אויערבאך 1מנחת שלמה קמא .1
   אחרונים-שו"ת ר' ש"ז אויערבאך 2מנחת שלמה קמא .1
   אחרונים-שו"ת ר' ש"ז אויערבאך מנחת שלמה תנינא  .1
   אחרונים-שו"ת אויערבאךר' ש"ז  2מנחת שלמה  .1
   אחרונים-שו"ת ר' ש"ז אויערבאך 3מנחת שלמה  .1
   אחרונים-שו"ת ר' חנוך איגש מרחשת .1
   אחרונים-שו"ת ר' בנימין אהרן  משאת בנימין  .1
  נציב אחרונים-שו"ת ר' נפתלי צבי יהודה ברלין  משיב דבר .1
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   אחרונים-שו"ת ר' יחזקאל לנדא  נודע ביהודה קמא  .1
   אחרונים-שו"ת ר' יחזקאל לנדא  נודע ביהודה תנינא  .1
  חלק ב' ,  חלק א'חשן משפט  אחרונים-שו"ת ר' יצחק אלחנן ספקטור נחל יצחק  .1
   אחרונים-שו"ת ר' דוד טעביל  נחלת דוד  .1
  הל' שטרות  אחרונים-שו"ת ר' שמואל הלוי  שבעהנחלת  .1
   אחרונים-שו"ת ר' גרשון אשכנזי  עבודת הגרשוני  .1
  חלקי שו"ע 4 אחרונים-שו"ת ר' יצחק אלחנן ספקטור 1עין יצחק  .1
  אבן העזר אחרונים-שו"ת ר' יצחק אלחנן ספקטור 2עין יצחק  .1
  ג-חלק א אחרונים-שו"ת ר' מאיר מאייזנשטאט פנים מאירות  .1
   אחרונים-שו"ת ר' אליעזר י' ולדנברג  ציץ אליעזר ח"א  .1
   אחרונים-שו"ת ר' אליעזר י' ולדנברג  ציץ אליעזר ח"ב  .1
   אחרונים-שו"ת ר' אליעזר י' ולדנברג  ציץ אליעזר ח"ג .1
   אחרונים-שו"ת ר' אליעזר י' ולדנברג  ציץ אליעזר ח"ד  .1
  רפורמים  אחרונים-שו"ת אליעזר י' ולדנברג ר'  ציץ אליעזר ח"ה  .1
  יחוד  אחרונים-שו"ת ר' אליעזר י' ולדנברג  ציץ  אליעזר ח"ו  .1
   אחרונים-שו"ת ר' אליעזר י' ולדנברג  ציץ אליעזר ח"ז  .1
  רפואה בשבת  אחרונים-שו"ת ר' אליעזר י' ולדנברג  ציץ אליעזר ח"ח .1
  מע"כ, רפואה   אחרונים-שו"ת ולדנברג ר' אליעזר י'  ציץ אליעזר ח"ט .1
  קדושת א"י  אחרונים-שו"ת ר' אליעזר י' ולדנברג  ציץ אליעזר ח"י  .1
   אחרונים-שו"ת ר' אליעזר י' ולדנברג  ציץ אליעזר ח"יא  .1
   אחרונים-שו"ת ר' אליעזר י' ולדנברג  ציץ אליעזר ח"יב  .1
   אחרונים-שו"ת ר' אליעזר י' ולדנברג  ציץ אליעזר ח"יג  .1
   אחרונים-שו"ת ר' אליעזר י' ולדנברג  ציץ  אליעזר ח"יד  .1
  יו"ד  אחרונים-שו"ת ר' מנחם מנדל מלובאוויץ' צמח צדק .1
   אחרונים-שו"ת ר' יוסף חיים מבגדאד  רב פעלים  .1
   אחרונים-שו"ת ר' אפרים גרינבלט רבבות אפרים ח"א  .1
   אחרונים-שו"ת גרינבלטר' אפרים  רבבות אפרים ח"ב  .1
  או"ח ח"ג אחרונים-שו"ת ר' אפרים גרינבלט רבבות אפרים ח"ג  .1
  או"ח ח"ד אחרונים-שו"ת ר' אפרים גרינבלט רבבות אפרים ח"ד  .1
  או"ח ח"ה אחרונים-שו"ת ר' אפרים גרינבלט רבבות אפרים ח"ה  .1
  או"ח ח"ו אחרונים-שו"ת ר' אפרים גרינבלט רבבות אפרים ח"ו  .1
  או"ח ח"ז אחרונים-שו"ת ר' אפרים גרינבלט רבבות אפרים ח"ז  .1
  או"ח ח"ח אחרונים-שו"ת ר' אפרים גרינבלט רבבות אפרים ח"ח  .1
   אחרונים-שו"ת  רבי עקיבא איגר ח"א  .1
   אחרונים-שו"ת  רבי עקיבא איגר ח"ב  .1
   אחרונים-שו"ת  רבי עקיבא איגר ח"ג  .1
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   אחרונים-שו"ת זאב ר' יעקב דוד בן  רידב"ז  .1
   אחרונים-שו"ת  רמ"א .1
   אחרונים-שו"ת  רמ"ע מפאנו  .1
   אחרונים-שו"ת ר' אריה ליב גינזברג  שאגת אריה  .1
   אחרונים-שו"ת ר' אריה ליב גינזברג  שאגת אריה חדשות  .1
   אחרונים-שו"ת ר' יעקב עמדן  שאילת יעב"ץ  .1
  ח"א אחרונים-שו"ת ר' יהודה אריה דונר שאלות מצויות  .1
  ח"ב אחרונים-שו"ת ר' יהודה אריה דונר שאלות מצויות  .1
  ח"ג אחרונים-שו"ת ר' יהודה אריה דונר שאלות מצויות  .1
  ח"ד אחרונים-שו"ת ר' יהודה אריה דונר שאלות מצויות  .1
  ח"ה אחרונים-שו"ת ר' יהודה אריה דונר שאלות מצויות  .1
   אחרונים-שו"ת ר' יעקב רישא  שבות יעקב  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שמואל הלוי  ואזנר 1שבט הלוי  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שמואל הלוי  ואזנר 2שבט הלוי  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שמואל הלוי  ואזנר 3שבט הלוי  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שמואל הלוי  ואזנר 4שבט הלוי  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שמואל הלוי  ואזנר 5שבט הלוי  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שמואל הלוי  ואזנר 6שבט הלוי  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שמואל הלוי  ואזנר 7שבט הלוי  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שמואל הלוי  ואזנר 8שבט הלוי  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שמואל הלוי  ואזנר 9שבט הלוי  .1
   אחרונים-שו"ת ר' שמואל הלוי  ואזנר 10שבט הלוי  .1
   אחרונים-שו"ת ר' יוסף שאול הלוי נטנזאן  1שואל ומשיב  .1
   אחרונים-שו"ת ר' יוסף שאול הלוי נטנזאן  2שואל ומשיב  .2
   אחרונים-שו"ת ר' יוסף שאול הלוי נטנזאן  3שואל ומשיב  .2
   אחרונים-שו"ת ר' יוסף שאול הלוי נטנזאן  4שואל ומשיב  .2
   אחרונים-שו"ת ר' יוסף שאול הלוי נטנזאן  5שואל ומשיב  .2
   אחרונים-שו"ת ר' יוסף שאול הלוי נטנזאן  6שואל ומשיב  .2
   אחרונים-שו"ת ר’ שמעון פאלאק שם משמעון .2
   אחרונים-שו"ת ר' יוסף חיים זוננפלד  שלמת חיים .2
   אחרונים-שו"ת ר' אלעזר אב"ד פילץ  1שמן רוקח  .2
   אחרונים-שו"ת ר' אלעזר אב"ד פילץ  2שמן רוקח  .2
   אחרונים-שו"ת ר' אלעזר פלעקלס מפראג  1תשובה מאהבה  .2
   אחרונים-שו"ת ר' אלעזר פלעקלס מפראג  2תשובה מאהבה  .2
   אחרונים-שו"ת ר' אלעזר פלעקלס מפראג  3תשובה מאהבה  .2
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 אגדה 
 תוכן כללי 

  סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
  PDF ירושלמי ברכות  אגדה  פירושים  4 אגדות ירושלמי  .
   על אגדות הש"ס  קבלה  ' טודרוס אבולפיהר אוצר הכבוד  .
  PDF ברכות, שבת, ב"ב, סנהדרין ועוד  אגדה  ר' יעקב מליסא  אמת ליעקב  .
וגם    באורי אגדות .4

 פי' על כמה אגדות 
), 124ברכות, ב"ק, מגילה, ב"ב ( גרא  הגר"א

 שבת,ב"ב
  

   ברכות, שבת  אגדה  ר' יוסף חיים  1בן יהוידע  .

עירובין, פסחים, יומא, ר"ה, סוכה,   אגדה  ר' יוסף חיים  2בן יהוידע  .
 ביצה

  

מגילה, תענית,  חגיגה, מו"ק ,    אגדה  ר' יוסף חיים  3בן יהוידע  .
 יבמות, כתובות, גיטין 

  

נדרים, נזיר, סוטה,  קידושין,   אגדה  ר' יוסף חיים  4בן יהוידע  .
 ב"ק,ב"מ,ב"ב

  

סנהדרין, מכות, שבועות, עדיות,  אגדה  חיים ר' יוסף  5בן יהוידע  .
ע"ז, הוריות, זו"מ, חולין, 

 בכורות,ערכין,נדה 

  

   שבת,ר"ה,יבמות, כתובות  מהרל  מהר"ל חידושי אגדות ח"א  .

   נדרים,נזיר,סוטה, גיטן,קידושין  מהרל  מהר"ל חידושי אגדות ח"ב  .

   סנהדרין ב"ק,ב"מ,ב"ב,  מהרל  מהר"ל חידושי אגדות ח"ג .

מכות,שב',ע"ז, עדיות,זו"מ, חולין,   מהרל  מהר"ל חידושי אגדות ח"ד  .
 בכורות, תמורה, ערכין, תמיד,נדה,נגע'

  

   מועד,נשים,נזי',קדשים  אגדה   כפתור ופרח  .

   ברכות, שבת, עירובין  אגדה  ר' משה צוריאל  לקט פרושי אגדה  .

   פסחים עד סוף מועד  אגדה  ר' משה צוריאל  לקט פרושי אגדה  .

   נשים, ב"ק, ב"מ, ב"ב  אגדה  ר' משה צוריאל  לקט פרושי אגדה  .

   נזיקין, קדשים, טהרות  אגדה  ר' משה צוריאל  לקט פרושי אגדה  .

   אגדת רבב"ח ע"פ מוסר אגדה  ר' מ"צ איידלשטין  1משאת משה  .

   סבי דבי אתונה  אגדה  ר' מ"צ איידלשטין  2משאת משה  .

), 479ברכות, שבת, עירובין, פסחים( א: אגדה   יעקב עין  .
 יומא, סוכה, ביצה 

  

ר"ה, מגילה, תענית, מ"ק, חגיגה,  ב: אגדה   עין יעקב  .
),  366ירושלמי מועד, יבמות, כתובות(

   נדרים, גיטין, סוטה, קידושין

  

), 189), סנהדרין(77ב"ק, ב"מ, ב"ב( ג: אגדה   עין יעקב  .
), 440שבועות, עדיות, ע"ג(), 406מכות(

), מנחות, חולין,  497הוריות, זבחים(
בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה,  

תמיד, מידות, קנים, נגעים, נדה, ידים,  
 עוקצין 
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    אגדה   עין יעקב  .
   המגיד מווילקאמיר אגדה  ר’ יצחק אהרן  עיני יצחק .
-קבלה  על ההגדות  .

 רמחל 
   

   ברכות, מגילה, אגדות שונות, חגיגה  אגדה  עזריאל גירונדי ר'  פי על אגדות  .

   מועד, נשים, נזיקין, קדשים (קצר) אגדה  ר' אריה ליפקין  פ' על אגדות  .

   ברכות, שבת, עירובין  אגדה  ר' מרדכי אלטשולר פרשת מרדכי  .

   כל השס אגדה  ר' יצחק ששון  שמן ששון .
 

 הלכה 
 תוכן כללי 

  סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  
   שז-א   טור או"ח ח"א .
      טור או"ח ח"ב .
      טור יו"ד ח"א  .
   תג-קנט    טור יו"ד ח"ב  .4

      טור אה"ע .

זמנ קעה -א   טור חו"מ ח"א  .
 י

 

      טור חו"מ ח"ב  .

   סדר היום  -אורח חיים הלכה ר' מרדכי יפה  לבוש התכלת  .

   סי' רמב -ח"ב –אורח חיים הלכה ר' מרדכי יפה  לבוש החור .

   יורה דעה  הלכה ר' מרדכי יפה  לבוש עטרת זהב  .

   אבן העזר הלכה ר' מרדכי יפה  לבוש הבוץ וארגמן  .

   חשן משפט  הלכה ר' מרדכי יפה  לבוש עיר שושן  .

   פירוש רשי בחומש על  הלכה ר' מרדכי יפה  לבוש האורה  .

בראשית  -הרקאנטי  הלכה ר' מרדכי יפה  לבושי אור יקרות  .    

ש,ו,ב,ד –הרקאנטי  הלכה ר' מרדכי יפה  לבושי אור יקרות  .    

קכז-א הלכה  משנה ברורה כ"א  .    

רמא -קכח הלכה  משנה ברורה כ"ב  .    

שדמ-רמב הלכה  משנה ברורה כ"ג .    

תכח-שמה הלכה   משנה ברורה כ"ד  .    

תקכט (מפתח בסוף)י -תכט  הלכה  משנה ברורה כ"ה  .    

    הלכה  משנה ברורה כ"ו  .
 

 שלחן ערוך ומפרשיו
    

   תטז -א שו"ע ומפרשיו  ר' יוסף קארו  שלחן ערוך א"ח ח"א .
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   תרצז -תיז שו"ע ומפרשיו  ר' יוסף קארו  שלחן ערוך א"ח ח"ב .
    ומפרשיו שו"ע  ר' יוסף קארו  שלחן ערוך יו"ד ח"א  .
   רב -קיב שו"ע ומפרשיו  ר' יוסף קארו  שלחן ערוך יו"ד ח"ב  .
   תג-רג שו"ע ומפרשיו  ר' יוסף קארו  שלחן ערוך יו"ד ח"ג  .
    שו"ע ומפרשיו  ר' יוסף קארו  שלחן ערוך אה"ע .
    שו"ע ומפרשיו  ר' יוסף קארו  שלחן ערוך ח"מ ח"א .
   קע-עה ומפרשיו שו"ע  ר' יוסף קארו  שלחן ערוך ח"מ ח"ב .
   תכז -קעא שו"ע ומפרשיו  ר' יוסף קארו  שלחן ערוך ח"מ ח"ג .
   אבן העזר שו"ע ומפרשיו  ר' אריה ליב הכהן  אבני מלואים  .
   חושן משפט שו"ע ומפרשיו  ר' יהונתן אייבשיץ 1אורים ותומים  .
   קנב -חושן משפט עב שו"ע ומפרשיו  ר' יהונתן אייבשיץ 2אורים ותומים  .
   או"ח  שו"ע ומפרשיו  ר' אליה שפירא  אליה רבה  .
   אבן העזר הלכות כתובות  שו"ע ומפרשיו  ר' יעקב מליסא  בית יעקב ב' .
   אורח חיים  שו"ע ומפרשיו  ר' מאיר פוזנר בית מאיר .
   אבן העזר יורה דעה שו"ע ומפרשיו  ר' מאיר פוזנר בית מאיר .
   או"ח מבעל "חשק שלמה" שו"ע ומפרשיו  ר' שלמה כהן בנין שלמה .
   אה"ע סי' קנד ועוד  שו"ע ומפרשיו  ר' שבתי הכהן  גבורת אנשים  .
   קכ"ט) -הל' גיטין (קי"ט  שו"ע ומפרשיו  ר' משה אבן חביב  גט פשוט .
   יורה דעה  שו"ע ומפרשיו  ר' יעקב מליסא  חוות דעת  .
אורח חיים, שבת, עירובין,   שו"ע ומפרשיו  חזון איש  חזון איש על או"ח .

יומא, סוכה, מ"ק,  פסחים, ר"ה, 
 חגיגה

  

   יורה דעה, חולין, נדה  שו"ע ומפרשיו  חזון איש  חזון איש על יו"ד  .

יבמות, כתובות,  אבן העזר,  שו"ע ומפרשיו  חזון איש  חזון איש על אה"ע .
, נזיר, סוטה, גיטין, נדרים

 קידושין  

  

   סנהדריןחושן משפט, ב"ק, ב"ב,  שו"ע ומפרשיו  חזון איש  חזון איש על חו"מ  .

   פח-א שו"ע ומפרשיו  ר' יעקב חיים סופר כף החיים ח"א  .

   קנו -פט  שו"ע ומפרשיו  ר' יעקב חיים סופר כף החיים ח"ב  .

   רמא -קנז שו"ע ומפרשיו  ר' יעקב חיים סופר כף החיים ח"ג .

   שיח-רמב שו"ע ומפרשיו  ר' יעקב חיים סופר כף החיים ח"ד  .

   תכח-שיח שו"ע ומפרשיו  חיים סופרר' יעקב  כף החיים ח"ה  .

   תצד -תכט  שו"ע ומפרשיו  ר' יעקב חיים סופר כף החיים ח"ו  .

   תקפ -תצה שו"ע ומפרשיו  ר' יעקב חיים סופר כף החיים ח"ז  .

   תרצז -תקפא שו"ע ומפרשיו  ר' יעקב חיים סופר כף החיים ח"ח .

   סח -א ומפרשיו שו"ע  ר' יעקב חיים סופר כף החיים יו"ד ח"א .



Error! No text of specified style in document.   
77/38 

  סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  
   קיט-סט  שו"ע ומפרשיו  ר' יעקב חיים סופר כף החיים יו"ד ח"ב .
   יורה דעה  שו"ע ומפרשיו  ר' יהונתן אייבשיץ כרתי ופלתי  .
   רמא) -או"ח ח"א (א שו"ע ומפרשיו  ר' מרדכי כרמי  מאמר מרדכי  .
   סוף)-או"ח ח"ב (רמב שו"ע ומפרשיו  ר' מרדכי כרמי  מאמר מרדכי  .
   סה-אבן העזר כו שו"ע ומפרשיו   מחצית השקל ח"א .
   קיח -אבן העזר סו שו"ע ומפרשיו   מחצית השקל ח"ב .
   קנד -אבן העזר קיט  שו"ע ומפרשיו   מחצית השקל ח"ג .
   כה-אבן העזר א שו"ע ומפרשיו   מחצית השקל ח"ד  .
   אורח חיים הלכות פסח  שו"ע ומפרשיו  רי יעקב מליסא  מקור חיים  .
    שו"ע ומפרשיו  ר' אריה ליב  משובב נתיבות  .
   ו' ה', ד', ג', ב', א', הלכה ר' ישראל מאיר כהן  משנה ברורה  .
   לב-חשן משפט עדות כח שו"ע ומפרשיו  ר' זלמן נחמי גולדברג  משפט ערוך .
   לה -עדות לג 2חשן משפט  שו"ע ומפרשיו  ר' זלמן נחמי גולדברג  משפט ערוך .
   צו -עדות פז 3חשן משפט  שו"ע ומפרשיו  ר' זלמן נחמי גולדברג  משפט ערוך .
   חשן משפט  ומפרשיו שו"ע  רי יעקב מליסא  נתיבות המשפט .
   או"ח שו"ע ומפרשיו  ר' שמואל אורגלר   עולת תמיד עולת שבת  .
על אה"ע סי' יז (עגונות). גם  שו"ע ומפרשיו  ר' משה אבן חביב  עזרת נשים  .

 שמות אנשים ונשים
  

   ח"ב  ח"אפרי חדש ופרי תואר על יו"ד  שו"ע ומפרשיו  ר' חיים בן עטר פירות גנוסר .

   חלק ב , חלק א שו"ע ומפרשיו  ר’ יוסף תאומים  פרי מגדים  .

   אבן העזר ואורח חיים  ומפרשיו שו"ע  רי יעקב מליסא  קהלת יעקב  .

   עד, קונ' הספיקות -סי' א שו"ע ומפרשיו  ר' אריה ליב  קצות  החשן ח"א .

   קלב-סי' עה שו"ע ומפרשיו  ר' אריה ליב  קצות החשן ח"ב .

   תכד-סי' קלג שו"ע ומפרשיו  ר' אריה ליב  קצות החשן ח"ג .

   על חשן משפט וגם ריבית  ומפרשיו שו"ע  ר' ישראך איסר מויניציא  שער המשפט .
 

 רמב"ם ומפרשיו 
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dfp 
   ) 250משפטים, שופטים( הלכה רמב"ם משנה תורה כ"ז .
   נזיקין ב'   נזיקין א' רמבם ומפרש' ר' איסר זלמן מלצר אבן האזל  .
   משפטים    קנין רמבם ומפרש' ר' איסר זלמן מלצר אבן האזל  .
   מדע, אהבה, זמנים  רמבם ומפרש' ר' מאיר שמחה הכהן  אור שמח ח"א .
   נשים, קדושה רמבם ומפרש' ר' מאיר שמחה הכהן  שמח ח"באור  .
הפלאה, זרעים, עבודה,   רמבם ומפרש' ר' מאיר שמחה הכהן  ד-אור שמח ח"ג .

 קרבנות, טהרה, נזיקין, קנין 
  

   על הקדמת הרמב"ם למ"ת  רמבם ומפרש' ר' חיים קניבסקי  בשער המלך .

   שמיטה ויובל כלאים, מתנות עניים,  רמבם ומפרש' ר' חיים קניבסקי  דרך אמונה .

ביכורים   מעשר,,תרומות רמבם ומפרש' ר' חיים קניבסקי  דרך אמונה .
 מפתח,שו"י

  

    רמבם ומפרש' ר' חיים סולובייציק הגר"ח .

    רמבם ומפרש' ר' דוד שור הלכות תשובה  .

   מדע, אהבה, זמנים  רמבם ומפרש' ר' אהרן טורבאוויץ  זיו משנה .

    רמבם ומפרש' חזון איש  חזון איש על רמב"ם .

   חכמים מכל הדורות  11 רמבם ומפרש' אוצרות  חכמי ארם צובה .

   חלק ג', חלק ב', חלק א' מוני מצוות  מנחת עני יד הקטנה .

   הלכות דעות  רמבם ומפרש' ר' שמריהו הורביץ  מדות ודעות  .

   הל' דעות והל' תשובה  רמבם ומפרש' ר' יחזקאל פלאנגי מוסר השכל .

   הקדמות וספר מדע רמבם ומפרש' רמב"ם משנה תורה מפעל  .

   עמודים)  391(רשימת מפרשי היד   רמבם ומפרש'  מפרשי יד החזקה  .

   מדע, חלק אהבה  רמבם ומפרש' ר' וואלף באסקוויץ  סדר המשנה .

     מדע  רמבם ומפרש' ר' מנחם קראקאווסקי  עבודת המלך .

מדע, אהבה, זמנים, נשים,  רמבם ומפרש' ר"י רוז'ין (הרוגוצ'ובי)  1צפנת פענח  .
 קדושה 

  

   הל' כלאים, הל' מתנו"ע  רמבם ומפרש' ר"י רוז'ין (הרוגוצ'ובי)  2צפנת פענח  .

   מהדורה תניינא על חלק א' רמבם ומפרש' הרוגטשובר ר' רוזן  1 2צפנת פענח .

   מקורות למשנה תורה  רמבם ומפרש' ר' חיים קניבסקי  קרית מלך .

   מבי"ט רמבם ומפרש' ר' יוסף מטראני  קרית ספר .

    רמבם ומפרש' ר' יצחק ננוניס שער המלך .
 

 ראשונים 
     

   עם הגהות אבן שלמה  הלכה ראשונים  ראב"ן   אבן העזר ח"אראבן  .

   עם הגהות אבן שלמה  הלכה ראשונים  ראב"ן  אבן העזר ח"בראבן  .
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   עם הגהות אבן שהם  ונים הלכה ראש ראב"ן  אבן העזר ח"אראבן  .
   עם הגהות אבן שהם  הלכה ראשונים  ראב"ן  אבן העזר ח"בראבן  .
   עם הגהות אבן שהם  הלכה ראשונים  ראב"ן  אבן העזר ח"גראבן  .
   חלק א  הלכה ראשונים  ר' יצחק בן משה מוינה  אור זרוע .
   ומועדים שבת -חלק ב הלכה ראשונים  ר' יצחק בן משה מוינה  אור זרוע .
   ב"ק, ב"מ, ב"ב-חלק ג הלכה ראשונים  ר' יצחק בן משה מוינה  אור זרוע .
   סנהדרין, ע"ז,שבועות -חלק ד הלכה ראשונים  ר' יצחק בן משה מוינה  אור זרוע .
    הלכה ראשונים  רש"י איסור והיתר .
   על נזיקין  הלכה ראשונים  ר' זוסלין  האגודה  .
    הלכה ראשונים  ר' יעקב ברוך האגור .
    הלכה ראשונים  ר' אברהם מנרבונא  האשכול .
   חלק ג  חלק ב, חלק א,, הקדמה הלכה ראשונים  ר' שמעון קיירא  הלכות גדולות  .
    הלכה ראשונים  ר' מנחם המאירי  המנהגים .
ר' אברהם בן   המספיק לעובדי ה' .

 הרמב"ם
חלק ב: הלכות תפילה, ברכות,   הלכה ראשונים 

 ציצית, אמת 
  

    הלכה ראשונים  ר' יצחק העיטור ח"א  .

    הלכה ראשונים  ר' יצחק העיטור ח"ב  .

   הלכות הלוואה  הלכה ראשונים  ר' שמואל בן יצחק הסרדי  התרומות ח"א .

   הלכות הלוואה  הלכה ראשונים  ר' שמואל בן יצחק הסרדי  התרומות ח"ב .

   הלכות  הלכה ראשונים   כל בו .

    הלכה ראשונים  ר' יעקב ב"ר משה  מנהגים -מהרי"ל  .

   ע"פ מזרח שמש עין שמש  הלכה ראשונים  משה  ר' יעקב ב"ר  מנהגים -מהרי"ל  .

   סוכה -חלק ג, חלק ב, חלק א הלכה ראשונים   מחזור ויטרי  .

   גם דיני ממונות, מדרשים  הלכה ראשונים  ר' האי גאון  משפטי שבועות  .

   חלק ג , חלק ב, חלק א הלכה ראשונים  ר' דוד כוכבי  ספר הבתים  .

   הגהות ר' ראובן מרגליות  הלכה ראשונים  ר' יהודה החסיד  ספר חסידים  .

   ח"ב  ח"א הלכה ראשונים  ר' אליעזר ממיץ  ספר יראים  .

    הלכה ראשונים  רשב"א עבודת הקודש .

נדה מקוואות, אור זרוע, שבלי   הלכה ראשונים   וניםקובץ ראש  .
 תוס'לקט, שו"ת 

  

   הלכות ספר תורה, תפילין ומזוזת  הלכה ראשונים  המאירי  קרית ספר  .

   חלק אדם וחוה  הלכה ראשונים  ר' ירוחם ב"ר משולם  נו ירוחם רבי .

   חלק אדם  הלכה ראשונים  ר' ירוחם ב"ר משולם  נו ירוחם ח"ארבי .

   חלק חוה  הלכה ראשונים  ר' ירוחם ב"ר משולם  נו ירוחם ח"ברבי .

   מישרים (חו"מ) הלכה ראשונים  ר' ירוחם ב"ר משולם  נו ירוחם ח"גרבי .
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    הלכה ראשונים  ר' אליעזר מגרמיזא  רוקח  .
   הלכות פסחים , שערי שמחה הלכה ראשונים  ר' יצחק אבן גיאת  רי"ץ גיאת .
   במד_דבר ויקר בר_שמ העמק שאלה: ים הלכה ראשונ נצי"ב-רב אחאי גאון שאילתות דר' אחאי  .
   דברים במדבר ויקר שמות  בראשית הלכה ראשונים  רב אחאי גאון  שאילתות דר' אחאי  .
   כולל שער הגמול  הלכה ראשונים  רמב"ן  תורת האדם  .
    הלכה ראשונים  רשב"א תורת הבית  .
   מנהגי המהר"ם הלכה ראשונים  ר' שמעון בר צמח דוראן תשב"ץ  .

 
 אחרונים 

     

   על הלכות שבת סדר הפת  הלכה אחרונים  אברהם מסוכטשוב ר'  אגלי טל  .

   או"ח  הלכה אחרונים  ר' אליה שפירא  אליה רבה  .

   אורח חיים יורה דעה  הלכה אחרונים  ר' מאיר אויערבך אמרי בינה א' .

   חשן משפט  הלכה אחרונים  ר' מאיר אויערבך אמרי בינה ב' .

   3או"ח , 2או"ח , 1או"ח  הלכה אחרונים  ר' יחיאל אברהם זילבר בירור הלכה  .

   ארבע חלקי שו"ע, אה"ע חו"מ הלכה אחרונים  ר' יחיאל אברהם זילבר בירור הלכה  .

   , על חיי אדם חלק ב אחרונים הלכה  ר' יחיאל אברהם זילבר בית ברוך .

   הלכות ברירה  הלכה אחרונים  ר' אייזיק חבר בית יצחק .

    הלכה אחרונים  ר' יוסף חיים מבגדד  בן איש חי  .

    הלכה אחרונים  ר' י"מ טוקצינסקי  ברכת החמה  .

   שמות גיטין   ר' אלעזר מינץ  גט מסודר .

   הלכות אבילות  הלכה אחרונים  ר' י"מ טוקצינסקי  1גשר החיים  .

   הלכות אבילות  אחרונים הלכה  ר' י"מ טוקצינסקי  2גשר החיים .

   הלכות אבילות  הלכה אחרונים  ר' י"מ טוקצינסקי  3גשר החיים  .

   הלכות יחוד  הלכה אחרונים  ר' אברהם הורביץ  דבר הלכה יחוד  .

   אורח חיים  הלכה אחרונים  ר' יעקב מליסא  דרך חיים א' .

   אורח חיים  הלכה אחרונים  ר' יעקב מליסא  דרך חיים ב' .

   נישואין, ברית מילה   הלכה אחרונים  ר' צ"פ פרנק קודש הדרת  .

   קו התאריך הלכה אחרונים  ר' י"מ טוקצינסקי  היומם בכדור הארץ  .

   ימים נוראים  הלכה אחרונים  ר' מ"מ קארפ  הלכות חג בחג .

   ספירת העומר, שבועות  הלכה אחרונים  ר' מ"מ קארפ  הלכות חג בחג .

    הלכה אחרונים  יהודה אריה דינרר'  הלכות יו"ט וחוה"מ  .

   מבוסס הלכה אחרונים  ר' ישראל מאיר הכהן  הלכות לשון הרע .

   לבסומי בפוריא  הלכה אחרונים   הלכות פורים  .

    הלכה אחרונים  ר' י.מ. טוקצינסקי  הלכות שביעית  .
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   1חלק  הלכה אחרונים  ר' מ"מ קארפ  הלכות שבת בשבת .
   2חלק  הלכה אחרונים  קארפ  ר' מ"מ הלכות שבת בשבת .
בה"מ גבוה להלכה בהתישבות  הלכה אחרונים  ר' שאול רייכנברג  הפרשת תרו"מ .

 החקלאית 
  

   ח"ד  ח"ג, ח"ב, ח"א,שבת:  הלכה אחרונים  ר' ש"י ניסים קרליץ  חוט השני .

   נדה  ריבית, פסח, הלכה אחרונים  ר' ש"י ניסים קרליץ  חוט השני .

   יום טוב, חוה"מ, שביעת  הלכה אחרונים  ר' ש"י ניסים קרליץ  חוט השני .

    הלכה אחרונים  ר' רפאל מלדולה  חופת חתנים  .

   קו התאריך הלכה אחרונים  חזון איש  שעות  18חזון איש  .

), 166דמאי, כלאים, שביעית( אחרונים הלכה  חזון איש  חזון איש זרעים  .
 מעשרות, ערלה 

  

    הלכה אחרונים  חזון איש  חזון איש קדשים  .

    הלכה אחרונים  חזון איש  חזון איש טהרות  .

   עם נשמת אדם הלכה אחרונים  ר' אברהם דנציג  חיי אדם  .

    הלכה אחרונים   יידש  -חיי אדם  .

    אחרונים הלכה  ר' אברהם דנציג  חכמת אדם  .

   מצוות התלויות בארץ  הלכה אחרונים  ר' אברהם דנציג  ח"א שערי צדק  .

שמירת הלשון, זכור למרים,  הלכה אחרונים  ר' ישראל מאיר הכהן  חפץ חיים  .
 אהבת ישראל, שם עולם ועוד 

  

   תרעג (הכל)-א 1-או"ח הלכה אחרונים  ר' אהרן אלפאנדארי  יד אהרן  .

   מ"ב, מפתחות 2-או"ח הלכה אחרונים  אלפאנדארי ר' אהרן  יד אהרן  .

   דיין בפפד"מ  הלכה אחרונים  ר' יוסף נוירלינגן  יוסף אומץ  .

   1-הלכות פסח הלכה אחרונים  רי יצחק יוסף  ילקוט יוסף  .

   סעודת נישואין  הלכה אחרונים  ר' מרדכי גרוס  כלולות חתנים  .

   חופה וקידושין  אחרונים הלכה  ר' מרדכי גרוס  כלולות חתנים  .

   ב"י או"ח -על טור  הלכה אחרונים  ר' חיים בנבנשתי כנסת הגדולה .

   ב"י או"ח -על טור  הלכה אחרונים  ר' חיים בנבנשתי כנ"הג שיירי  .

   תש"ע  הלכה אחרונים  ר' מרדכי גנוט לוח דבר בעתו  .

   תשע"א הלכה אחרונים  ר' מרדכי גנוט לוח דבר בעתו  .

זבחים, מנחות, תמורה, תמיד,   הלכה אחרונים  ר' ישראל מאיר ליקוטי הלכות  .
 מעילה

  

   סנהדרין, מכות, הוריות  הלכה אחרונים  ר' ישראל מאיר ליקוטי הלכות  .

   בכורות, כרותות  הלכה אחרונים  ר' ישראל מאיר ליקוטי הלכות  .

   נדה הלכה אחרונים  ר' ישראל מאיר ליקוטי הלכות  .

   ערכין, נזיר, סוטה  הלכה אחרונים  ר' ישראל מאיר ליקוטי הלכות  .

שבת. פסחים, מגילה, יבמות, קידושין,   הלכה אחרונים  ר' ישראל מאיר ליקוטי הלכות  .
 ב"מ 
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   על חשמל הלכה אחרונים  ר' ש"ז אויערבאך מאורי אש  .
   רמא) -או"ח ח"א (א הלכה אחרונים  ר' מרדכי כרמי  מאמר מרדכי  .
   סוף)-או"ח ח"ב (רמב הלכה אחרונים  ר' מרדכי כרמי  מאמר מרדכי  .
   רמ -על הטור או"ח א הלכה אחרונים  ר' יעקב עמדין  1מור וקציעה  .
   - על הטור או"ח רמא הלכה אחרונים  ר' יעקב עמדין  2מור וקציעה  .
   הלכות אלול וימים נוראים  הלכה אחרונים  ר' אפרים מרגליות  ים מטה אפר .
   מנהגים לפני החתונה הלכה אחרונים   מנהגי אופרוף  .
   מצוות התלויות בארץ  הלכה אחרונים  ר' קלמן כהנא  מצוות הארץ  .
   הלכות שטרות  הלכה אחרונים  ר' שמואל הלוי  נחלת שבעה .
   על מלחמת המפרץ תשנא הלכה אחרונים  ר' יצחק זילברשטיין  נס להתנוסס  .
   על ענייני הלכות זמנים  הלכה אחרונים  ר' אייזיק חבר סדר זמנים  .
   רמא-או"ח א הלכה אחרונים  ר' י"מ אפשטיין  1ערוך השלחן או"ח  .
   תכח-או"ח רמב הלכה אחרונים  ר' י"מ אפשטיין  2ערוך השלחן או"ח  .
    הלכה אחרונים  ר' י"מ אפשטיין  3ערוך השלחן או"ח  .
    הלכה אחרונים  ר' י"מ אפשטיין  2ערוך השלחן יו"ד  .
    הלכה אחרונים  ר' י"מ אפשטיין  1ערוך השלחן חו"מ  .
    הלכה אחרונים  ר' י"מ אפשטיין  2ערוך השלחן חו"מ  .
   כל הלכות ארץ ישראל  הלכה אחרונים  ר' ישראל שקלוב  פאת השלחן  .
   הלכות שביעית  הלכה אחרונים  ר' ישראל שקלוב  שביעית-פאת השלחן .
   הלכות אבילות  הלכה אחרונים  ' חיים ב. גולדברגר  פני ברוך .
   אלול תשרי  הלכה אחרונים  רי מרדכי גרוס קובץ פסקים ותשובות .
   ניסן הלכה אחרונים  רי מרדכי גרוס קובץ פסקים ותשובות .
   ברייתות ע"פ מאחרונים  4 הלכה אחרונים   קידוש החודש  .
    אחרונים הלכה  ר' שי ואלטר קידוש החודש  .
    הלכה אחרונים  ר' שלמה גנצפריד  קיצור שלחן ערוך .
   טריפות  הלכה אחרונים  ר' אפרים מרגליות  אפרים  ראש .
   אבילות  הלכה אחרונים  ר' צבי רייזמן  רץ כצבי  .
   ח"ב, ח"אאבות  –הלכות שבת  הלכה אחרונים  ר' יצחק מאלצאן  שביתת השבת .
   רמא-א הלכה אחרונים  ר' חיים קניבסקי  שונה הלכות .
   תכח-רמב אחרונים הלכה  ר' חיים קניבסקי  שונה הלכות .
   תרצז -תכט  הלכה אחרונים  ר' חיים קניבסקי  שונה הלכות .
    הלכה אחרונים  ר' ישעיה הורוביץ  1שלה  .
    הלכה אחרונים  ר' ישעיה הורוביץ  2שלה  .
   שלוח הקן, הלכה והדרכה  הלכה אחרונים  ר' נפתלי ווינברגר שלח תשלח .
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   רטו -א 1-או"ח הלכה אחרונים  מלאדי רי שניאור זלמן  שלחן ערוך הרב  .
   תח-רמב 2-או"ח הלכה אחרונים  מלאדי רי שניאור זלמן  שלחן ערוך הרב  .
   תצד-תכט  3-או"ח הלכה אחרונים  מלאדי רי שניאור זלמן  שלחן ערוך הרב  .
   תרנא-תצה 4-או"ח הלכה אחרונים  מלאדי רי שניאור זלמן  שלחן ערוך הרב  .
שחיטה, טריפות,  5-יו"ד הלכה אחרונים  מלאדי רי שניאור זלמן  שלחן ערוך הרב  .

 חשן משפט -6רבית,נדה, ת"ת, 
  

   ב' החמה, קיד"הח, זמני היום  הלכה אחרונים  ר' דוד העבער שערי זמנים  .

ר' אלכסנדר סנדר  תבואות שור .
 שור 

או"ח ויו"ד ובעיקר הל' שחיטה   הלכה אחרונים 
 וטריפות 

  

    גרא  הגר"א תוספות מעשה רב  .

   תטז)-או"ח הל' שבת (רמב הלכה אחרונים  מייזליש ר' רפאל  תוספות שבת  .

   ח"ב שו"ת , ח"א הלכה אחרונים  ר' משה איסרלש תורת חטאת  .

   הלכות עירובין  הלכה אחרונים  ר' יעקב מליסא  תיקון עירובין  .
 מוסר ומחשבה 

 תוכן כללי 
  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס

     ראשונים  

  עם תוכן מפורט ראשונים -שו"ת  רמב"ם אגרות הרמב"ם .
  ע"י ר' רבינוביץ  שונות רמב"ם אגרות הרמב"ם .2

  מיוחסת לרמב"ם  ר-מוסר  רמב"ם אגרת המוסר .
   השקפה  ר' חסדאי קרשקש  אור השם  .4

   עם הערות ר' קליין  ר-מוסר הרא"ש ארחות חיים  .
    ר-מוסר  ארחות צדיקים  .6

    השקפה  רמב"ן  האמונה והבטחון  .

    השקפה  ר' סעדי' גאון  אמונות ודעות  .

   דרשות  השקפה   דרושי הר"ן  .

   )2דרשות ( השקפה   דרושי הר"ן  .

   הסכמה בין חקירה לדת השקפה  ראב"ד מטוליטלא  האמונה הרמה  .

   ענייני חסידות  מוסר ר' אלעזר מגרמייזא  הרוקח  .

  HTM החרמותמגן על פילוסופי' נגד  השקפה  ר' ידעיה הפניני לרשב"א  התנצלות .

  HTM  השקפה   חובות הלבבות  .

    ר-מוסר  חובות הלבבות ח"א .

    ר-מוסר  חובות הלבבות ח"ב .

   חיבור התשובה , הקדמה ר-מוסר המאירי  חיבור התשובה  .

   ביאת המשיח  השקפה  אברבנל  ישועות משיחו  .

    ר-מוסר ר' יהודה הלוי  כוזרי  .
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    ר-מוסר יהודה הלוי ר'  כוזרי  .2
    ר-מוסר רבינו בחיי  כד הקמח ח"א  .2
    ר-מוסר רבינו בחיי  כד הקמח ח"ב  .2
  HTM  השקפה  ר' שלמה אבן גבירול  כתר מלכות  .2
    השקפה  ר' אברהם בן הרמב"ם מאמר על דרשות  .2

   הרשב"ץ השקפה  ר' שמעון בן צמח דוראן  מגן אבות  .2
   העתיק ר"י אבן תבון  השקפה  הפניני ר' ידעיה  מבחר פנינים  .2
    רמבם  רמב"ם מורה נבוכים  .2
    השקפה  ר אברהם בן הרמב"ם  מלחמות השם .2
   רלב"ג השקפה  ר לוי בן גרשון  מלחמות השם .2

    השקפה  ר"ש אבן גבירול  מקור חיים  .

   חלק א  הלכה ראשונים ר' דוד כוכבי  ספר הבתים  .

   היראה ע"ב מקור  ר-מוסר רבינו יונה  ספר היראה  .

    ר-מוסר רבינו יונה  ספר היראה  .

    השקפה  רבינו תם  ספר הישר .

    השקפה  ר שם טוב אבן פלקירא  ספר המבקש  .

    השקפה  ר' יו"ט ליפפמן מילהויזן  ספר נצחון .

  HTM  השקפה  ר יוסף אלבו  ספר העקרים  .

   אגרות  ר-מוסר רמב"ן והגר"א  עלים לתרופה  .

   עקרי אמונה  השקפה  אברבנל  אמנה ראש .
    השקפה  ר שם טוב אבן פלקירא  ית חכמה ראש .4
   ר' מ רבינוביץ  מוסר  רמב"ם שמונה  פרקים  .4
    מוסר  רבינו יונה  שערי תשובה  .4

   בית -3, שדה-2, הר -1 השקפה  רמ"א תורת העולה  .4
    השקפה  רמב"ן  תורת ה' תמימה  .4
    ר-מוסר ר' שלמה אבן גבירול  תקון מדות הנפש .4

    ר-מוסר המאירי  תשובה .4
     אחרונים  

    מוסר רש"ר הירש  אגרות צפון  .4
סלנטרר' ישראל  אור ישראל  .4     מוסר 
   פרקי אבות  מפרשי שס ר' משה אלשיך  אלשיך על אבות  .4

    שונות חזון איש  אמונה ובטחון  .

    מוסר ר' ישראל סלנטר אמרי בינה  .

   חנוכה, פורים  מוסר ר' גרשון אדלשטין  אסיפת שמועות  .

   ר"ה, יו"כ, סוכות  מוסר ר' גרשון אדלשטין  אסיפת שמועות  .
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    מוסר ' חיים קניבסקי ר  ארחות יושר .
    מוסר ר' מ.י. אפשטיין  1אש דת  .
    מוסר ר' מ.י. אפשטיין  2אש דת  .
   מבי"ט השקפה  ר' יוסף מטראני  בית אלקים .
    מוסר ר' צבי מרקוביץ  בנתיבות האמונה  .
    שונות ר'ראובן גרזבסקי  בעיות הזמן  .
   ותפילה תורה  מוסר ר' אברהם ארלנגר ברכת אברהם  .6
    חסידות  ר' צדוק הכהן מלובלין דברי סופרים  .6
   חנוכה מוסר ר פנחס שרייבר' דברי שפר .6
   סוכות  מוסר ר' יעקב הורביץ  דולה ומשקה  .6
   מהדורת ר' יוסף ספינר רמחל -קבלה  דעת תבונות  .6
    רמחל -קבלה רמחל  דרך השם  .6
   הגיון הגמרא  רמחל -קבלה רמחל  דרך תבונות  .6
    מוסר ר' ישראל סלנטר דרשות  .6
   ניסן, ח"א-תשרי מוסר ר משה סופר דרשות חתם סופר .6
   כל השנה, ח"ג  שונות ר משה סופר דרשות חתם סופר ח"ג .6

    מוסר רב סורוצקין  הדעה והדיבור .

    השקפה  רש"ר הירש  חורב  .

    שונות ר' יי קניבסקי  חיי עולם  .

   פרנקפורט, תש"ט מוסר זיו ר' שמחה זיסל  חכמה ומוסר .

שמירת הלשון, זכור למרים,  מוסר ר' ישראל מאיר כהן  חפץ חיים  .
 אהבת ישראל, שם עולם ועוד 

 

    מוסר ר'ראובן מרגליות  ילקוט מרגליות דרשות  .

   על יג עיקרים  השקפה  הרופא מרדכי גימפל  יסוד התורה  .

    מוסר  יסוד ושורש העבודה  .

    מוסר יהונתן אייבשיץר'  יערות דבש  .

    מוסר לא נודע כסא אליהו  .

   אלול עד ש"ת מוסר ר' ירוחם ליוואוויץ  מאמרי המשגיח  .

    מוסר ר' יוזל מנוברדוק מדרגת האדם .

  אדר ופורים מלוקט ע"י ר' פינק  מוסר ר' צדוק הכהן  מחשבות צדיק .

    מוסר   מנורת המאור  .

   עיונים ר"י סרנא  מוסר רמחל  מסילת ישרים  .

  HTM  מוסר רמחל  מסילת ישרים  .

  2 גם מאברהם בן הגרא  מוסר אח הגרא  מעלות התורה  .

    מוסר ר' חיים מוולזין  נפש החיים .
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  HTM  מוסר חיים מוולזין ר'  נפש החיים .
לימוד  – נפש שמשון  .

 תורה
    מוסר ר' שמשון פינקוס 

    מוסר ר' שמשון פינקוס  סידור  –נפש שמשון  .

    מוסר ר' שמשון פינקוס  אגרות-נפש שמשון .

    רמחל -קבלה רמחל  ספר הדרכים  .

    ר-מוסר  ר' יצחק הישראלי  ספר היסודות  .

    שונות כיטוב ר' אליהו  ספר התודעה  .

   HTMגם  מוסר ר' אליעזר פאפו  פלא יועץ  .

    מוסר ר' משה שולזינגר  פניני משמר הלוי  .

    מוסר ר' חיים זייטשיק פרי חיים .

   בעל משנה למלך מוסר ר' יהודה רוזאניס  פרשת דרכים  .

    מוסר ר' מרדכי זאב גולדשטיין  פתחי עולם .

    מוסר ר' אהרן ראטה  שומר אמונים א' .

    מוסר ר' אהרן ראטה  שומר אמונים ב' .

    מוסר ר' שמשון פינקוס  שיחות גלות ונחמה  .

   גם על מועדים והספדים מוסר ר' יעקב רודרמן  שיחות לוי  .

    מוסר רי"ל בלוך שעורי דעת  .

    מוסר ר' שמשון פינקוס  שערים בתפילה  .

    מוסר ר' משה קורדוברו  תומר דבורה  .

    מוסר ר' זריצקי  תורת המוסר .

    השקפה  ר' אברהם וולף    תורה ומדע  .
 בות פרקי א 

   תוכן כללי
 סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס

  אבות  חסידות   אבות ע"פ הבעש"ט .
  הקדמה מרמ"מ גרא   אבות  .2

   ר -מפרשי שס ר' יצחק אברבנל  אברבנל על אבות  .
  פרקי אבות, גם פי' החיד"א מפרשי שס ר' משה אלשיך  אלשיך על אבות  .4

  גם מאירי, ר"א גאלאנטי, חיד"א  ר -מפרשי שס עובדיה ספורנו ר'  בית אבות  .
  פרקי אבות, לונדון, תשכא  מהרל   דרך חיים  .6

  ר' הרטמן, פרק א' מהרל   1דרך חיים  .

  מפתחות  -ר' הרטמן, פרק ה'  מהרל   5דרך חיים  .

  אבות  ר -מפרשי שס  מאירי  .

  יעבץ החסיד  מפרשי שס ר' יוסף יעבץ  פירוש על אבות  .
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  פרקי אבות  ר -מפרשי שס  נו בחיי רבי .
  גם אברבנל ר -מפרשי שס  רמב"ם על אבות  .
  אבות  מפרשי שס ר' יהודה א"ל אלתר  שפת אמת .
 
 

 מועדים וזמנים 
   תוכן כללי

 סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
  חנוכה, פורים  מוסר ר' גרשון אדלשטין  אסיפת שמועות  .
  ר"ה, יו"כ, סוכות  מוסר ר' גרשון אדלשטין  אסיפת שמועות  .2
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  ח"ב שונות ר' א.י.ש. קרליץ  קובץ אגרות חזון איש  .1
  וגם ר' אליה וינטרויב  שונות ר' ישראל יצחק קאלמאנאוויץ קונטרוס לכו ונשובה  .1
   שונות שבי"ל קונקורדנציה  .1
  ימ"ו על הש"ץ שונות ר' יעקב סספרטס  ל צבי קיצור ציצת נוב .1
  נגד ולהיוזן   שונות ר' דוד צבי הופמן  ראיות מכריעות  .1
  חז"ל מקורות  שונות ר' אברהם בן הגרא  רב פעלים  .1
  זמנים, וענייני השעה  שונות ר' שלמה ברעוודה רב ברעוודה  .1
  ט   ח , ז , ו , ה , ,ד, ג  ,ב , א שונות ר' חזקיהו מדיני  שדה חמד .1
  חלק ג , חלק ב, חלק א שונות ר' חיים קניבסקי  שיח השדה .1
   שונות  שירי ר' יהודה הלוי  .1
   שונות ר' פלדמן  שיעורי המצוות  .1
  שירים, צוואה, ומאמר של רס"ג  שונות חתם סופר שירת משה .1
סיפורים: הרבי ר' העשל,   3 שונות  שלושה טורי כסף  .1

 מעשה בימי המהריל, תרי אחים 
 

   שונות חיד"א  שם הגדולים  .1
  עניני זמנים שונות ר' דוד העבער שערי זמנים  .1
  על לשון הקודש  שונות ר' ברוך אפשטיין  שפה לנאמנים .1
  1זלמל'ה וולזין ר'  שונות  תולדות אדם  .1
  2ר' זלמל'ה וולזין  שונות  תולדות אדם  .1
  ספר זכרון  שונות  תולדות האש .1
   שונות  תולדות חתם סופר .1
  רבנו אברהם מיימוני  דה"י -שונות ר' ראובן מרגליות  תול' רבנו אברהם .1
   שונות  תולדות ר' יעקב מליסא  .1
   שונות וידוסלאבסקי ר'  תולדות רמע מפאנו  .1
   שונות ר' יוסך וואלף  תורה ומדע .1
  סדר פרשיות, תחה"מ, ידיעת חכמות  שונות ליקוט ונים תורתן של ראש .1
   שונות ר' יהודה אל חריזי  תחכמוני  .1

   שונות  תיקון קוראים  .1
  תלמיד הגר"א  שונות ר' מנחם מנדל   תמים יחדיו  .1

 



 

 
 ספרי חזון איש 

 
  סיווג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס

    מוסר חזון איש  אמונה ובטחון  .

אורח חיים, שבת, עירובין, פסחים,   שו"ע ומפרשיו  חזון איש  חזון איש על או"ח .
 ר"ה, יומא, סוכה, מ"ק, חגיגה 

  

   דעה, חולין, נדה   ומפרשיו שו"ע  חזון איש  חזון איש על יו"ד  .
, יבמות, כתובות, נדריםאבן העזר,  שו"ע ומפרשיו  חזון איש  חזון איש על אה"ע .4

 נזיר, סוטה, גיטין, קידושין  
  

   חושן משפט, ב"ק, ב"ב, סנהדרין  שו"ע ומפרשיו  חזון איש  חזון איש על חו"מ  .

   התאריךקו  אחרונים -הלכה חזון איש  שעות  18חזון איש  .

), 166דמאי, כלאים, שביעית( הלכה אחרונים  חזון איש  חזון איש זרעים  .
 מעשרות, ערלה 

  

    הלכה אחרונים  חזון איש  חזון איש קדשים  .

    הלכה אחרונים  חזון איש  חזון איש טהרות  .

   )49כולל קונט' על קה"ח( רמבם ומפרש' חזון איש  חזון איש על רמב"ם .

   ח"ב שונות חזון איש  חזון איש קובץ אגרות  .
 
 

 ספרי הרב חיים קניבסקי שליטא
 סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס

  ירושלמי  ירושלמי ומפ' ר' חיים קניבסקי  מס’ יומא ביאור על  .
  ירושלמי  ירושלמי ומפ' קניבסקי ר' חיים  מס’ סוכה עלביאור  .2

  ברייתא דמלאכת המשכן  מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  ברייתא דמלאכת  .
   מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  ברייתא פרק שירה  .4

  על הקדמת הרמב"ם למ"ת  רמבם ומפרש' ר' חיים קניבסקי  בשער המלך .
  שמיטה ויובל עניים, כלאים, מתנות  רמבם ומפרש' ר' חיים קניבסקי  דרך אמונה .6

   מפתח,ביכורים שו"י מעשר,,תרומות רמבם ומפרש' ר' חיים קניבסקי  אמונהדרך  .

   אחרונים-חומש ר' חיים קניבסקי  טעמא דקרא  .

  מפרט את הסתום  אחרונים-חומש ר' חיים קניבסקי  למכסה עתיק .

   מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  מסכת גרים .

   מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  מסכת כותים  .

   מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  מסכת עבדים  .

  מקורות למשנה תורה  רמבם ומפרש' ר' חיים קניבסקי  קרית מלך .

  רמא-א הלכה אחרונים  ר' חיים קניבסקי  שונה הלכות .

  תכח-רמב הלכה אחרונים  ר' חיים קניבסקי  שונה הלכות .

  תרצז -תכט  הלכה אחרונים  ר' חיים קניבסקי  שונה הלכות .

  חלק ג , חלק ב, חלק א שונות ר' חיים קניבסקי  שיח השדה .

תרומות, מעשרות, מעשר שני,  מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  1שערי אמונה  .
 חלה, ערלה, ביכורים 

 



 

דמאי, כלאים, שביעית, תרומות,   מפרשי שס ר' חיים קניבסקי  2שערי אמונה  .
מעשרות, מעשר שני, חלה, 

 ערלה, ביכורים

 

 
 רמב"ם 

 תוכן כללי 
 

  סוג שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
   סוגיות שכנראה מקורם בזהר רמבם  ר' אליהו סופר זהר הרמב"ם  .
   משנת ה'רל"ה  רמבם  רמב"ם מורה נבוכים  .2

   תרגום ר' יהודה אל חריזי  רמבם  רמב"ם מורה נבוכים  .
   תרגום אבן תיבון  רמבם   מילות הגיון  .4

   על המורה וספר המדע רמבם   מכתב מהרמב"ן  .
   על המחלוקת והרשב"א  רמבם  אבא מרי מלונל מנחת קנאות .6

   על השגות הרמב"ן על הרמב"ם  ראשונים-חומש ריטב"א  ספר הזכרון  .
 

 מהרל 
 תוכן כללי 

  סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
   דרוש על התורה והמצוות  מהר"ל מהרל  דרוש על התורה ומצ  .
   שבת,ר"ה,יבמות, כתובות  מהר"ל מהרל  חידושי אגדות ח"א  .2

   נדרים,נזיר,סוטה, גיטן,קידושין  מהר"ל מהרל  חידושי אגדות ח"ב  .
   ב"ק,ב"מ,ב"ב, סנהדרין  מהר"ל מהרל  חידושי אגדות ח"ג .4

מכות, שב', ע"ז, עדיות, זו"מ, חולין, בכורות,תמורה,   מהר"ל מהרל  חידושי אגדות ח"ד  .
 ערכין,תמיד,נדה,נגע' 

  

   אגדות  מהרל   באר הגולה  .6
  HTM אגדות  מהרל   באר הגולה  .
   ד -ר' הרטמן, באר א מהרל   1באר הגולה  .
   ז, מפתחות -ר' הרטמן, באר ה מהרל   2באר הגולה  .
   580קפא= 185ר' הרטמן,מפתחות עמוד ראשון עמ'  מהרל   3באר הגולה  .
   חיי שרה - ר' הרטמן, בראשית מהרל   גור אריה  .
   מפתחות  -ר' הרטמן, אחרון  מהרל   8גור אריה .
   לונדון, תשיד  מהרל   גבורות השם  .
   פרקי אבות, לונדון, תשכא  מהרל   דרך חיים  .
   ר' הרטמן, פרק א' מהרל   1דרך חיים  .
   מפתחות  -ר' הרטמן, פרק ה'  מהרל   5דרך חיים  .
   לשבועות ושבת שובה  מהרל   דרשות  .
    מהרל   נצח ישראל .
  HTM  מהרל  מהרל  נצח ישראל .
   מפתחות  - 3ר' הרטמן, כרך  מהרל  מהרל  3נצח ישראל  .2
   חנוכה ופורים  מהרל   נר מצוה .2



 

, יסורין  )274(תורה, עבודה, גמ”ח, צדקה,  ...תשובה מהרל   נתיבות עולם  .2
 ), ... 340(נדיבות ),337(, כעס)333(, ביטחון)293(

  

   לג) -(ט  חלק ב'ט) -(א 'א חלק   מהרל   נתיבות עולם  .2
   ר' הרטמן  מהרל   נתיב התשובה  .2
   שבועות  מהרל   תפארת ישראל  .2
  HTM  מהרל  מהרל  תפארת ישראל  .2
   1ר' הרטמן, כרך  מהרל  מהרל  1תפארת ישראל  .2
   2ר' הרטמן, כרך  מהרל  מהרל  2תפארת ישראל  .2
   מפתחות  - 3ר' הרטמן, כרך  מהרל  מהרל  3תפארת ישראל  .2

 
 
 ספרי הגר"א 

 תוכן כללי 

  סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
   הקדמה מרמ"מ גרא   אבות  .1
    גרא  גר"א מה אבן של .2
   תולדות ביידיש  גרא  ר מאלצן   מהאבן של .3
   מהדורה חדשה עם הערות גרא  גר"א אגרת הגר"א  .4
   1720-1797 גרא  גר"א אדרת אליהו עה"ת .5
    גרא  גר"א אליהו נ"ךאדרת  .6
    גרא  גר"א איל משולש .7
   משניות טהרות  גרא  הגר"א אליה רבה  .8
   ברכות, עירובין, ר"ה, ביצה גרא  הגר"א אמרי נועם  .9
וגם פי' על    באורי אגדות .1

 )118כמה אגדות(
), 124ברכות, ב"ק, מגילה, ב"ב ( גרא  הגר"א

 שבת,ב"ב
  

ב"ק כלול בבאורי אגדות, פי' על  גרא  הגר"א באור אגדות ב"ק .1
 זוהר פרשת יתרו 

  

    גרא  הגר"א ביאור על הרעיא מהימנא .1
   ליקוטים על משלי, איכה, קהלת ועוד גרא  הגר"א ברק השחר .1
   פירוש אל איוב, ליקוטים שונים גרא  הגר"א דבר אליהו  .1
    גרא  הגר"א דקדוק אליהו  .1
    גרא  הגר"א הגדה של פסח .1
   זהר ח"ג קנא. גרא  הגר"א הגהות על זהר וירושלמי  .1
   היכלות בראשית ופקודי  גרא  הגר"א היכלות הזהר .1
   ברכות (שבת) גרא   חידושי וביאורי הגרא  .1
   תוספתא, נזיקין וטהרות  גרא  גר"א טהרת הקדש  .2
   זוהר גרא  גר"א יהל אור .2
    גרא  גר"א ילקוט אבנים  .2
   חורבן ב"ריהושע עד  גרא   לוח .2
    גרא  ר' איזיק חבר ליקוטי הגר"א  .2
   יידיש  גרא  גר"א לעגענדעס וועגן ווילנער גאון  .2



 

  סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
   תנ"ך,ש"ס,תפלת חנה,מגלת אסתר  גרא  גר"א ליקוטי תורה  .2
   רמזי מקראות וחידושים על שס גרא   מאורות הגרא  .2
   שה"ש, תבקוק,ליקוטים גרא   מכתב אליהו  .2
   רשימת כתביו, הערות כל תפילה  גרא   מנחת אליהו  .2
   תוספות מעשה רב  גרא   מעשה רב  .3
   כל המספרים  גרא   מעשה תורה  .3
    גרא  הגר"א סידור אשי ישראל  .3
    גרא  הגר"א 1סידור הגרא בנגלה ובנסתר  .3
    גרא  הגר"א 2סידור הגרא בנגלה ובנסתר  .3



 

C   גרא  גר"א ספר  יצירה  .3
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  סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
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   עם פי' הראשונים והאר"י וציורים גרא  גר"א ספר  יצירה  .3



 

  סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
   עם פי' רב גולדבלט גרא  גר"א ספר  יצירה  .3
    גרא  גר"א ספרא דצניעותא  .3
   תולדות   גרא  ר' יהושע עליות אליהו  .3
   2עותק -תולדות  גרא  ר' יהושע עליות אליהו  .4
    גרא  הגר"א חבקוקפירוש על  .4
    גרא  הגר"א פירוש על יונה  .4
   מגילת אסתר גרא  הגר"א פירוש על מגילת אסתר .4
    גרא  הגר"א פירוש על משלי  .4
   זרעים, מועד, קדשים, נו"נ, טהרות  גרא  הגר"א פירוש על משניות  .4
    גרא   פירוש על שיר השירים  .4
  HTM  גרא  הגר"א קול התור .4
  DOC  גרא  הגר"א קול התור .4
   ועוד  ראש השנה סוכה 1ברכות מפרשי שס  הגר"א שדה אליהו  .4
   על סדר זרעים  גרא  הגר"א שנות אליהו  .5



 

C   גרא  הגרא  תוס' מעשה רב .5
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  סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
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   אוצה"ח, עם תיקוני ז"ח  גרא   תיקוני זהר .5



 

  סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
   טקסט, רק תיקונים  גרא   תיקוני זהר .5

 
 רמח"ל 

  סיווג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
   תרמ"ו  רמחל -קבלה רמחל  אדיר במרום  .1
   כולל חלק ב’  רמחל -קבלה רמחל  אדיר במרום  .2
   חלק ב' רמחל -קבלה רמחל  אדיר במרום  .3
   כולל מגלת סתרים  רמחל -קבלה  אוצרות רמחל  .4
    רמחל -קבלה  גנזי רמחל .5
   ר' יוסף ספינר רמחל -קבלה  דעת תבונות  .6
    רמחל -קבלה  דעת תבונות  .7
  HTM  רמחל -קבלה  דעת תבונות  .8
    רמחל -קבלה רמחל  דרך השם  .9
   ר' יוסף ספינר רמחל -קבלה רמחל  דרך השם  .1
  HTM  רמחל -קבלה  דרך חכמה  .1
  HTM  רמחל -קבלה  דרך עץ חיים  .1
   הגיון הגמרא  רמחל -קבלה רמחל  דרך תבונות  .1
    רמחל -קבלה רמחל  חוקר ומקובל  .1
  HTM  רמחל -קבלה  כללי פתחי חכמה ודעת  .1
   ר' יוסף ספינר רמחל -קבלה  ליקוטים  .1
    רמחל -קבלה רמחל  לישרים תהלה  .1
    רמחל -קבלה רמחל    לימודיםלשון  .1
    רמחל -קבלה  מאמר על ההגדות  .1
  HTM  רמחל -קבלה  מאמר על ההגדות  .2
  HTM  רמחל -קבלה  מאמר על החכמה  .2
  HTM  רמחל -קבלה  מאמר העקרים  .2
   (שיר) או תמת ישרים  רמחל-קבלה רמחל  מגדל עז  .2
   מחזור אישיעמודים של  8צילום  רמחל -קבלה  מחזור ימים נוראים  .2
   ר' יוסף ספינר רמחל -קבלה  מסילת ישירים  .2
    רמחל -קבלה רמחל  מעשה שמשון .2
    רמחל -קבלה רמחל  ספר הדרכים  .2
    רמחל -קבלה  קיצור כוונות  .2
  HTM  רמחל -קבלה  קלח פתחי חכמה  .2
    רמחל -קבלה  קלח פתחי חכמה  .3
    רמחל -קבלה  רזין גניזין  .3
    רמחל -קבלה  שערי רמחל  .3
    רמחל -קבלה  תיקונים חדשים  .3

 



 

 
 קבלה 

 תוכן כללי 

  סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
     תנאים ואמוראים  

  HTM לחיפוש  תו"א, מדרש  רשבי  זהר,זהר ח.,תקונים  .1
  HTM ווילנא  תו"א, מדרש  רשבי  זהר בראשית  .2
  HTM ווילנא  תו"א, מדרש  רשבי  זהר שמות  .3
זהר ויקרא, במדבר,   .4

 ים דבר 
  HTM ווילנא  תו"א, מדרש  רשבי 

  HTM טש מונקא תו"א, מדרש  רשבי  זהר חדש  .5
   ע"פ כסא מלך, ועוד  תו"א -קבלה רשבי  תיקוני  זהר .6
    תו"א -קבלה רשבי  תיקונים זהר חדש  .7
   בראשית ,הקדמה תו"א, מדרש  רשבי  הזהר המתורגם  .8
   שמות תו"א, מדרש  רשבי  המתורגם הזהר  .9
   דברים , במדבר , ויקרא תו"א, מדרש  רשבי  הזהר המתורגם  .1
   זהר חדש  תו"א, מדרש  רשבי  הזהר המתורגם  .1
   תיקוני זהרהמתורגם:  הגרא   עם פי הגרא  תיקוני זהר .1

        
      כללי 

    קבלה  מהרחו  אוצרות חיים  .1
    קבלה  מהרחו  לקוטי תורה  .1
   עם הראשונים  ס"י-קבלה אברהם אבינו  ספר יצירה  .1
   בנדוין  כד (ח"א) -א מהרחו  עץ חיים  .1
   בנדוין  נ  (ח"ב) -כה מהרחו  עץ חיים  .1
   בנדוין  נהר שלום (ח"ג)  מהרחו  עץ חיים  .1
  HTM  קבלה  רמע מפאנו  מאמרות עשרה  .1
  HTM   רמ"ק פרדס רימונים  .2
   עם תולדות וזהר הרקיע קבלה  הרד"ל  קדמות ספר הזהר .2
    קבלה   שבחי הארי  .2
     מהרחו  שער הכוונות ו' .2
     מהרחו  רזל-שער מאמרי רשבי .2
    ספרי קבלה  ר' יוסף גיקטליה  שערי אורה  .2
  HTM  ספרי קבלה  ר' יוסף גיקטליה  שערי אורה  .2

   סדר לימוד  סידור -קבלה ע"פ החיד"א  תיקון כרת  
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  סוג  שונות  מיקום  מחבר שם הספר  מס
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      ר' אייזיק חבר  

   על אדרא רבא  ר.חבר-קבלה ר'אייזיק חבר בית עולמים  .2
   אדרא דמשכנא ר.חבר-קבלה ר'אייזיק חבר ברית יצחק .2
    גרא  ר'איזיק חבר ליקוטי הגר"א  .2
    ר.חבר-קבלה ר'אייזיק חבר מגן וצינה  .3
    ר.חבר-קבלה ר'אייזיק חבר סדר זמנים  .3
   דרשות  ר.חבר-קבלה ר'אייזיק חבר שיח יצחק .3
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