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Useful Links
Searches> תורה ומפ'משנה תורהמדרש רבהכל הזהרבבליתנ"ך

סידור נ"אנזיקין - ב'מ"ג תהיליםמ"ג יהושע שופטיםחוליןנדריםברכות
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קדשים - ב'זרעים - א'מ"ג מלכיםוילנא-בכורותקידושיןשבת

טהרות - א'זרעים - ב'מ"ג ישעיהונדהבבא קמאעירובין

טהרות - ב'מועד - א'מ"ג ירמיהומ"ג בראשיתבבא מציעאפסחים

טהרות - ג'מועד - ב'מ"ג יחזקאלמ"ג שמותבבא בתרא   השנה  ראש

שלחן ערוךנשים – א''מ"ג דניאל עז' נחמ"ג ויקראסנהדריןביצה

'חומש טערמב"םנשים - ב'מ"ג דברי הימיםמ"ג במדברעבודה זרהיבמות

נ"ך טעמיםמשנה ברורהנזיקין - א'מ"ג תרי עשרמ"ג דברים זבחיםכתובות

  תורה
תוכן כללי

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

HTMלחיפושתורה שבכתבתנ"ך - אותיות.1

עם טעמיםחומש תורה.2

HTMעם טעמיםחומשתורה.3

HTMרק אותיותחומש תורה.4

HTMתורה שבכתבנ"ך - ניקוד.5

HTMתורה שבכתבנ"ך - טעמים.6

חומשמ"ג בראשית.7

(653אסתר )חומשמ"ג שמות.8

(418שיר השירים )חומשמ"ג ויקרא.9

(475רות )חומשמ"ג במדבר.10

(, קהלת481איכה )חומשמ"ג דברים.11

תורה שבכתבמ"ג יהושע שופטים.12

תורה שבכתבמ"ג שמואל.13

תורה שבכתבמ"ג מלכים.14

תורה שבכתבמ"ג ישעיהו.15

תורה שבכתבמ"ג ירמיהו.16

תורה שבכתבמ"ג יחזקאל.17

מ"ג דניאל עזרא.18
נחמיה

(255חמש מגילות )תורה שבכתב
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סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

תורה שבכתבמ"ג דברי הימים.19

,(114), עמוס (90)הושע, יואל תורה שבכתבמ"ג תרי עשר.20
, מיכה(180), יונה (171)עובדיה 

(,257)חבקוק (, 238), נחום (196)

חגי, זכריה, מלאכי(, 283 )צפניה

תורה שבכתבמ"ג תהילים.21

(209איוב )תורה שבכתבמ"ג משלי.22

HTMרק אותיות - לחיפושתורה שבכתבנביאים וכתובים.23

HTMעם טעמים רק הנביאתורה שבכתבנביאים וכתובים.24

English Tanach JPSHTMתורה שבכתבתנ"ך באנגלית.25

  ונים על התורה  ראש

חומש-ראשוניםאברבנאל בראשית.26

חומש-ראשוניםאברבנאל שמות ויקרא.27

חומש-ראשוניםאברבנאל במדבר דברים.28

עם ריבא וברטנוראחומש-ראשונים  פות  בעלי תוס.29

חומש-ראשוניםר' חזקיהחזקוני.30

חומש-ראשוניםבעל הטוריםר' יעקב טור על התורה.31

חומש-ראשונים מאירי.32

על סודות הרמב"ן בחומשחומש-ראשוניםר' יצחק דמן עכומאירת עינים.33

על השגות הרמב"ן על הרמב"םחומש-ראשוניםריטב"אספר הזכרון.34

מהדורת דעת,  בראשיתחומש-ראשוניםר' יצחק ארמאהעקידת יצחק.35

חומש-ראשוניםר' יצחק אבוהבר' אבוהב על הרמב"ן.36

ליקוטים על חומש ועוד ענינים חומש-ראשונים אליעזר מגרמייזארביהרוקח.37

בראשית, שמותחומש-ראשונים  1  נו בחיי   רבי.38

ויקרא, במדבר, דבריםחומש-ראשונים  2  נו בחיי   רבי.39

בראשית, שמותחומש-ראשונים  לב"ג  ר.40

ויקרא, במדבר, דבריםחומש-ראשונים  לב"ג  ר.41

HTMחומש-ראשוניםרמב"ן.42

HTMחומש-ראשוניםרש"י.43

חומש-ראשוניםרשב"ם.44

על השגות הרמב"ן על הרמב"םחומש-ראשוניםים אלנקאואר' אפרשער כבוד ה'.45

   על התורה  אחרונים

1720-1797גראגר"אאדרת אליהו עה"ת.46

,במדבר,ויקרא,שמות,בראשיתחומש-אחרוניםהמגיד מדובנאאהל יעקב.47
דברים
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סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

2בראשית חומש-אחרוניםר' משה דוד וואליאור עולם.48

בראשיתחומש-אחרוניםר' אי"ל שטיינמן אילת השחר א'.49

שמותחומש-אחרוניםר' אי"ל שטיינמן אילת השחר ב'.50

ויקראחומש-אחרוניםר' אי"ל שטיינמן אילת השחר ג'.51

במדברחומש-אחרוניםר' אי"ל שטיינמן אילת השחר ד'.52

דבריםחומש-אחרוניםר' אי"ל שטיינמן אילת השחר ה'.53

בראשיתחומש-אחרוניםר' משה אלשיךאלשיך תורת משה.54

שמותחומש-אחרוניםר' משה אלשיךאלשיך תורת משה.55

ויקראחומש-אחרוניםר' משה אלשיךאלשיך תורת משה.56

במדברחומש-אחרוניםר' משה אלשיךאלשיך תורת משה.57

דבריםחומש-אחרוניםר' משה אלשיךאלשיך תורת משה.58

ויקרא במדבר, בראשית שמותחומש-אחרוניםר' יהודה ליב איגראמרי אמת.59
דברים

חמשה חומשי תורהחומש-אחרוניםר' שלמה גנצפריד  יון  אפר.60

בעהמ"ח סדורו של שבתחומש-אחרוניםר' חיים באר מים חיים.61

חומש-אחרוניםר' י"ד סולובייצ'יקבית הלוי.62

בראשית עם הקדמה רגח"לחומש-אחרוניםר' יעקב ליינרבית יעקב.63

שמותחומש-אחרוניםר' יעקב ליינרבית יעקב.64

על התורהחומש-אחרוניםר' יעקב ליינרבית יעקב.65

חומש-אחרוניםר' ב"ש דויטשברכת כהן.66

בראשית ושמות ועודחומש-אחרוניםר' יעקב אדלשטיןגאון יעקב.67

חומש-אחרוניםר' י"ז סולובייצ'יקגריז.68

חומש-אחרוניםהטזדברי דוד.69

ב )וי,במ, דב(, א )ברש שמ(חומש-אחרוניםר' י.צ.מעקלענברגהכתב והקבלה.70

בראשיתחומש-אחרוניםהנצי"ב העמק דבר.71

שמותחומש-אחרוניםהנצי"ב העמק דבר.72

ויקראחומש-אחרוניםהנצי"ב העמק דבר.73

במדברחומש-אחרוניםהנצי"ב העמק דבר.74

דבריםחומש-אחרוניםהנצי"ב העמק דבר.75

בראשיתחומש-אחרוניםהמלבי"םהתורה והמצוה.76

שמותחומש-אחרוניםהמלבי"םהתורה והמצוה.77

תנאיםהמלבי"םספרא ע"פ התוה"מ.78
ואמוראים-מדרש

ויקרא חלק ב'. ויקרא חלק א'חומש-אחרוניםהמלבי"ם התורה והמצוה.79

במדברחומש-אחרוניםהמלבי"םהתורה והמצוה.80

דבריםחומש-אחרוניםהמלבי"םהתורה והמצוה.81

על הראשוניםחומש-אחרוניםר' חיים פאלאג'יובחרת בחיים.82

../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/RChaimPalagi_UbochartaBachaim.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Malbim_Devorim.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Malbim_Bamidbar.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Malbim_Vayikra2.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Malbim_Vayikra1.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/TanoimVeamoroim/Medrash/Malbim_TorasCohanim.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Malbim_Shmos.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Malbim_Brs.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/HaameikDovor_Dvr.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/HaameikDovor_Bamidbar.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/HaameikDovor_Vkr.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/HaameikDovor_Shm.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/HaameikDovor_Brs.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/HaKsavVehaKabbalah_2.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/HaKsavVehaKabbalah_1.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/DivreiDovidTaz.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/GrizalHaTorah.pdf
Chumash/Acharonim/REdelstein_GY_BrsShm.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/RBSDeutch_Chumash.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/RLainerBeisYaakov_Torah.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/RLainerBeisYaakov_Shemos.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/RLainerBeisYaakov_Brs.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/BeisHalevialHaTorah.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/BeerMayimChaim.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Aperion_RGanzfried.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Aperion_RGanzfried.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/ImreiEmesVykBmdDvr.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/ImreiEmesVykBmdDvr.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/ImreiEmesBrsShm.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Alshich_Dvr.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Alshich_Bmd.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Alshich_Vkr.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Alshich_Shm.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/Alshich_Brs.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/AyelesHashachar_Devorim.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/AyelesHashachar_Bamidbar.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/AyelesHashachar_Vayikra.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/AyelesHashachar_Shemos.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/AyelesHashacharBereishis.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/Chumash/Acharonim/RValli_Bereishis2.pdf


תורה          92/6

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

חומש, רשי, ש"סחומש-אחרוניםר' ישראל רימלובזרע ישראל.83

חומש, נ"ך, אגדהחומש-אחרוניםר"י אברמסקיחזון יחזקאל.84

חומש-אחרוניםר' י"מ הכהןחפץ חיים עה"ת.85

חומש-אחרוניםחתם סופר על התורה.86

חומש-אחרוניםר' חיים קניבסקיטעמא דקרא.87

חומש-אחרוניםר' פישרטעמי המקרא.88

חומש-אחרוניםר' ראובן כ"ץילקוט ראובני.89

חומש-אחרוניםר' עקיבא קיסטריקר תפארת.90

ר' אברהם שמואל בנימין סופרחומש-אחרוניםר' אברהם שמואל כתב סופר.91

גם על שס, שוע, ועודחומש-אחרוניםר' חזקיה פלויטליקוטי חבר בן חיים.92

מפרט את הסתוםחומש-אחרוניםר' חיים קניבסקילמכסה עתיק.93

חומש-אחרוניםר' נטע שפיראמגלה עמוקות.94

חומש-אחרוניםר' יהונתן אייבשיץמדרש יהונתן.95

רבה של טיסא-פירערחומש-אחרוניםר, משה סופרמהר"ם סופר ח"א.96

רבה של טיסא-פירערחומש-אחרוניםר' משה סופרמהר"ם סופר ח"ב.97

חומש-אחרוניםר' שמואל אידלשמהרש"א.98

בראשית, שמות, אסתרחומש-אחרוניםר' שמואל אידלשמהרש"א על חומש.99

ויקרא,במדבר,דברים,מועדיםחומש-אחרוניםר' שמואל אידלשמהרש"א על חומש.100

פי' על רשי ועל חומשחומש-אחרוניםר' וואלף היידנהייםמודע לבינה.101

בראשיתחומש-אחרוניםר' אליהו מזרחימזרחי א'.102

ויקראחומש-אחרוניםר' אליהו מזרחימזרחי ב'.103

חומש-אחרוניםר' יעקב עטלינגערמנחת עני.104

מדווינסקחומש-אחרוניםר' מ"ש מדווינסקמשך חכמה.105

מלוקטחומש-אחרוניםהמגיד מדובנאמשלי יעקב.106

ליקוטחומש-אחרוניםר' מ"מ שולזינגרמשמר הלוי.107

בראשיתחומש-אחרוניםר' דוד אופנהייםנחלת דוד.108

שמותחומש-אחרוניםר' דוד אופנהייםנחלת דוד.109

חומש-אחרוניםר יעקב מליסאנחלת יעקב.110

בראשית, שמותחומש-אחרוניםר' יעקב דוד בן זאבנימוקי הרידב"ז.111

הח"תחומש-אחרוניםר' גרשון פייסטוןעבודת הגרשוני.112

בראשית, שמותחומש-אחרוניםר' פנחס הורביץ  1  פנים יפות .113

ויקרא, במדבר, דבריםחומש-אחרוניםר' פנחס הורביץ  2  פנים יפות .114

ד, במ, ו, ש, בחומש-אחרוניםר' יוסף ראזיןצפנת פענח.115

כלליםבראשית – ראה גם חומש-אחרוניםר' יוסף ראזיןצפנת פענח.116

מפענח צשמות – ראה גם חומש-אחרוניםר' יוסף ראזיןצפנת פענח.117

ויקראחומש-אחרוניםר' יוסף ראזיןצפנת פענח.118
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במדברחומש-אחרוניםר' יוסף ראזיןצפנת פענח.119

דבריםחומש-אחרוניםר' יוסף ראזיןצפנת פענח.120

על חמשה חומשי תורהחומש-אחרוניםר' אברהם סבעצרור המור.121

ר' לוי יצחק מברדיטשובחומש-אחרוניםר' לוי יצחק קדושת לוי.122

חומש-אחרוניםר' משה אלשיךקיצור אלשיך.123

מרחובותחומש-אחרוניםר' אי"ה קוקשדה אברהם.124

עד פ' חיי שרהחומש-אחרוניםמגן אברהםשמן ששון.125

בראשיתחומש-אחרוניםר' יהודה א"ל אלתר  1  שפת אמת .126

שמותחומש-אחרוניםר' יהודה א"ל אלתר  2  שפת אמת.127

ויקראחומש-אחרוניםר' יהודה א"ל אלתר  3  שפת אמת .128

במדברחומש-אחרוניםר' יהודה א"ל אלתר  4  שפת אמת .129

דבריםחומש-אחרוניםר' יהודה א"ל אלתר  5  שפת אמת .130

ביאור סודות פי' הרמב"ן עה"תחומש-אחרוניםר' מאיר פאפירשתורה אור.131

בראשיתחומש-אחרוניםר' מנחם כשרמהתורה שלי.132

בראשית-נחחומש-אחרוניםר' מנחם כשרמהתורה שלי.133

בראשיתחומש-אחרוניםר' ברוך אפשטייןתורה תמימה.134

שמותחומש-אחרוניםר' ברוך אפשטייןתורה תמימה.135

ויקראחומש-אחרוניםר' ברוך אפשטייןתורה תמימה.136

במדברחומש-אחרוניםר' ברוך אפשטייןתורה תמימה.137

דבריםחומש-אחרוניםר' ברוך אפשטייןתורה תמימה.138

חומש-אחרוניםר' משה אלשיךתורת משה ויקרא.139

מהדורא רביעאיחומש-אחרוניםהחתם סופרתורת משה.140

חומש-אחרוניםהחתם סופרתורת משה בראשית.141

חומש-אחרוניםהחתם סופרתורת משה שמות.142

חומש-אחרוניםהחתם סופרתורת משה ויקרא.143

חומש-אחרוניםהחתם סופרתורת משה במדבר.144

חומש-אחרוניםהחתם סופרתורת משה דברים.145

חומש-אחרוניםר' שלום מברזאןתכלת מרדכי.146

חומש-אחרוניםר' יונתן אייבשיץתפארת יהונתן.147

חומש-אחרוניםר' שלמה מרדאמסקתפארת שלמה.148

חומש-אחרוניםר' שמשון פינקוסתפארת תורה.149
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וניםנביאים ראשתושב"כ-נביאיםר"י אברבנאל אברבנל.3

ישעיהו, ירמיהו, יחזקאלתושב"כ-נביאיםר"י אברבנאל אברבנל.4

תרי עשר, על הישועהתושב"כ-נביאיםר"י אברבנאלאברבנל.5

גראגר"אאדרת אליהו נ"ך.6

1חלק תושב"כ-נביאיםר' דוד קאהןאהל דוד.7

1חלק תושב"כ-נביאיםר' דוד קאהןאהל דוד.8

יהושע, שופטים,שמואל, מלכיםתושב"כ-נביאיםר' משה אלשיךאלשיך.9

ישעיה, ירמיה, תרי עשרתושב"כ-נביאיםר' משה אלשיךאלשיך.10

יהושעתושב"כ-נביאיםר' מנשה מילרהדרת קודש.11

שמואל יהושע-שופטיםתושב"כ-נביאיםר' י"מ שטרןהתורה התמימה.12

ח"א בראשית-תהליםתורה שבכתבר' גרשון שטערןילקוט הגרשוני.13

ח"ב משלי-סוףתורה שבכתבר' גרשון שטערןילקוט הגרשוני.14

תורה שבכתבמקראות גדולותמ"ג יהושע שופטים.15

תורה שבכתבמקראות גדולותמ"ג שמואל.16

תורה שבכתבמקראות גדולותמ"ג מלכים.17

תורה שבכתבמקראות גדולותמ"ג ישעיהו.18

תורה שבכתבמקראות גדולותמ"ג ירמיהו.19

תורה שבכתבמקראות גדולותמ"ג יחזקאל.20

(255חמש מגילות )תורה שבכתבמקראות גדולותמ"ג דניאל עזרא נחמיה.21

תורה שבכתבמקראות גדולותמ"ג דברי הימים.22

(,114(, עמוס )90הושע, יואל )תורה שבכתבמקראות גדולותמ"ג תרי עשר.23
(, מיכה )180(, יונה )171עובדיה )

(,257(, חבקוק )238(, נחום )196
(, חגי, זכריה, מלאכי283צפניה )

גראהגר"אפירוש על חבקוק.24

גראהגר"אפירוש על יונה.25

עזרא נחמיה דברי הימיםתושב"כ-נביאיםר' לוי בן גרשוןפירוש הרלב"ג.26

תושב"כ-נביאיםמלבי"ם מלבי"ם יהושע שופטים.27

תושב"כ-נביאיםמלבי"ם מלבי"ם שמואל.28

תושב"כ-נביאיםמלבי"ם מלבי"ם מלכים.29

תושב"כ-נביאיםמלבי"ם מלבי"ם דברי הימים.30

תושב"כ-נביאיםמלבי"ם מלבי"ם ישיעהו.31

תושב"כ-נביאיםמלבי"ם מלבי"ם ירמיהו.32

תושב"כ-נביאיםמלבי"ם מלבי"ם יחזקאל.33

תושב"כ-נביאיםמלבי"ם מלבי"ם תרי עשר.34
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  כתובים 

כולל פי' כמה תהיליםתושב"כ-נביאיםאברבנאל.35

תהיליםתושב"כ-נביאיםר' זונדל קרויזראור החמה.36

תושב"כ-נביאיםרמב"ןאיוב.37

תושב"כ-נביאיםמקרא מפורשאיוב.38

תושב"כ-נביאיםרי שמחה ארי' שובאיוב.39

בן בעל העקידהתושב"כ-נביאיםר' מאיר ערמאהאיוב.40

תושב"כ-נביאיםמלבי"םמלבי"ם איוב.41

גם פי' ר' יעקב מליסאתושב"כ-נביאיםר' משה אלשיךאלשיך על חמש מגילות.42

ליקוטים על משלי, איכה, קהלתגראר' אליהו מוילנאברק השחר.43
ועוד

פי' על חמש מגילותתושב"כ-נביאיםר' ברוך אפשטייןגשמי ברכה.44

פירוש אל איוב, ליקוטים שוניםגראר' אליהו מוילנאדבר אליהו.45

פי' על חמש מגילותתושב"כ-נביאיםר' יעקב מליסאחמש מגילות.46

פי' על חמש מגילות,רלב"גתושב"כ-נביאיםר' לוי בן גרשוןחמש מגילות.47

תושב"כ-נביאיםר' ישראל מאיר הכהןחפץ חיים על נ"ך.48

תהילים, וגם ספוריםתושב"כ-נביאיםהחסיד יעבץיעבץ על תהילים.49

מגילת אסתרתושב"כ-כתוביםר' יהונתן אייבשיץישועה גדולה.50

שיר השיריםתושב"כ-כתוביםר' יוסף חברכפליים לתושיה.51

על מגילת אסתרתושב"כ-כתוביםר' שלמה קלוגרמאמר אסתר.52

תושב"כ-כתוביםר' אברהם אבן עזראמגילת אסתר.53

מגילת אסתרגראר' אליהו מוילנאמגילת אסתר.54

תליתאהתושב"כ-כתוביםר' משה דוד וואלימגילת אסתרביאור .55

מגילת אסתרתושב"כ-כתוביםר' דוד קאהןמגילת אסתר.56

מגילת אסתרתושב"כ-כתוביםרמ"אמחיר היין.57

(255חמש מגילות )תורה שבכתבמקראות גדולותמ"ג דניאל עזרא נחמיה.58

(209איוב )תורה שבכתבמקראות גדולותמ"ג משלי.59

גראר' אליהו מוילנאפירוש על משלי.60

גראר' אליהו מוילנאפירוש על שיר השירים.61

תושב"כ-כתוביםרמב"ןקהלת.62

תושב"כ-כתוביםאלשיךקהלת.63

תושב"כ-כתוביםמלביםדניאל.64

תושב"כ-כתוביםמלבים משלי.65

תושב"כ-כתוביםרמב"ןשיר השירים.66
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תורה שבכתבמקראות גדולותתהיליםמ"ג .67

ר' אברהם בן הגר"אתורה שבכתבתהלים.68

עם פירושתושב"כתהלים.69

תושב"כ-כתוביםמלביםתהלים.70

  תנאים ואמוראים )גמרא(
תוכן כללי

טקסטשונותמיקוםמחברשם הספרמס

E מפרשיםתו"אוגשלברכות.1

עם משניות זרעיםתו"אוילנאברכות.2

E מפרשיםתו"אוגשלשבת.3

E מפרשיםתו"אוגשלעירובין.4

E מפרשים E(610שקלים )תו"אוגשלפסחים.5

E מפרשיםE( 550, סוכה )E( 206יומא )תו"אוגשל   השנה  ראש.6

E מפרשיםE(772), חגיגהE, מו"קE, מגילהEתעניתתו"אוגשלביצה.7

E(408מגילה )תו"אוגשלמגילה.8

E מפרשיםתו"אוגשליבמות.9

תו"אוילנאיבמות.10

E מפרשיםתו"אוגשלכתובות.11

מפרשיםE, סוטהE(380נזיר )תו"אוגשלנדרים.12
E

E מפרשיםתו"אוגשלגיטין.13

E מפרשיםתו"אוגשלקידושין.14

E מפרשיםתו"אוגשלבבא קמא.15

E מפרשיםתו"אוגשלבבא מציעא.16

E מפרשיםתו"אוגשלבבא בתרא.17

E מפרשיםE(620 , שבועות )E(512מכות )תו"אוגשלסנהדרין.18

E מפרשיםE(422, הוריות )E(525, אבות )E(494עדיות)תו"אוגשלעבודה זרה.19

E מפרשיםE(420מנחות )תו"אוגשל זבחים.20

E מפרשיםתו"אוגשלחולין.21

(, כריתות )552(, תמורה )426ערכין )תו"אוגשלבכורות.22
)תמיד(,827)(, קנים786(,מעילה)668
(850)מדות(,833

E מפרשים

(,  תמורה, כריתות, מעילה )185ערכין )תו"אוילנאבכורות.23
(, קנים511(, מידות )488(, תמיד )437

E מפרשיםמשניות סדר טהרותתו"אוגשלנדה.24
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אנגליתתו"אהקדמה לזרעים.25

  משניות

EPeahברכות, פאה, דמאי, כלאים, שביעיתתו"א-משנהוגשלזרעים - א'.26

, מעשר שני,E(123, מעשרות)Eתרומותתו"א-משנהוגשלזרעים - ב'.27
חלה, ערלה, בכורים

שבת, עירובין, פסחים, שקליםתו"א-משנהוגשלמועד - א'.28

יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית,תו"א-משנהוגשלמועד - ב'.29
מגילה, מו"ק , חגיגה

יבמות, כתובות, נדריםתו"א-משנהוגשלנשים - א'.30

נזיר, סוטה, גיטין, קידושיןתו"א-משנהוגשלנשים - ב'.31

בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא,תו"א-משנהוגשלנזיקין - א'.32
סנהדרין

מכות , שבועות , עדיות, עבודה זרה,תו"א-משנהוגשלנזיקין - ב'.33
אבות , הוריות

זבחים, מנחות, חולין, בכורותתו"א-משנהוגשלקדשים - א'.34

ערכין,  תמורה, כריתות, מעילה, תמיד,תו"א-משנהוגשלקדשים - ב'.35
מידות, קנים

E. אהלותEכליםתו"א-משנהוגשלטהרות - א'.36

E, טהרותE, פרהEנגעיםתו"א-משנהוגשלטהרות - ב'.37

, טבולE, זביםE, נדה, מכשיריןEמקואותתו"א-משנהוגשלטהרות - ג'.38
E, עוקציןE, ידיםEיום

  ירושלמי
ירושלמי ומפ'ירושלמי בכרך א'.39

ברכות, פאה, דמאי, כלאיםירושלמי ומפ'ירושלמי ח"א.40

שביעית, תרומות, מעשרות, מע"ש,ירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ב.41
חלה, ערלה, בכורים

שבת, עירובין, פסחיםירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ג.42

יומא, שקלים, ר"ה, סוכה, ביצה, תענית,ירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ד.43
מגילה, חגיגה, מו"ק

נדרים, נזיר, גיטין, קידושין, סוטהירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ה.44

יבמות, כתובותירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ו.45

בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא,ירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ז.46
סנהדרין, ע"ז, נדהשבועות, מכות , 

  תוספתא
זרעיםתו"א נוספיםר"י אברמסקיחזון יחזקאל.47

 )ר"ה, יומא(2, מועד    )שבת,ע,פ(  1  מועד תו"א נוספיםר"י אברמסקיחזון יחזקאל.48
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בבא קמאתו"א נוספיםר"י אברמסקיחזון יחזקאל.49

קדשים ב'-בכורות, ערכין, תמורה,תו"א נוספיםר"י אברמסקיחזון יחזקאל.50
מעילה, כריתות

טהרות )נדה(תו"א נוספיםר"י אברמסקיחזון יחזקאל.51

תוספתא, נזיקין וטהרותגראגר"אטהרת הקדש.52

  מדרש

א-לתו"א-מדרשאוצר המדרשים א'.53

מ-תתו"א-מדרשאוצר המדרשים ב'.54

חומשתו"א-מדרשילקוט שמעוני א'.55

נביאים, כתוביםתו"א-מדרשילקוט שמעוני ב'.56

HTMבראשית, שמות, ויקראתו"א-מדרשמדרש רבה א'.57

במדבר, דברים, מגילותתו"א-מדרשמדרש רבה ב'.58

על ספר שמואלתו"א-מדרשמדרש שמואל.59

תו"א-מדרשמדרש תמורה.60

שמות ע"ה הגרא, ור' גרבוזתו"א-מדרשמכילתא.61

תו"א-מדרשסדר עולם רבא.62

תו"א-מדרשסדר עולם זוטא.63

HTMתו"א-מדרשספרא וספרי.64

פ' ויקרא עם הגרא, ראבד, רשתו"א-מדרש   תורת כהנים  ספרא –.65

פ' ויקראתו"א-מדרש   תורת כהנים  ספרא –.66

ספרי וספרי זוטא על במדברתו"א-מדרש  דבי רב  ספרי .67

ספרי וספרי זוטא על במדברתו"א-מדרש  דבי רב  ספרי .68

עם ארבע פירושיםתו"א-מדרשפסיקתא דר' כהנא.69

עם רד"לתו"א-מדרש   אליעזר  פרקי רבי.70

תו"א-מדרששוחר טוב - משלי.71

תו"א-מדרשבאבערשוחר טוב-תהלים.72

תהילים, משלי, שמואלתו"א-מדרש שוחר טוב.73

רבא וזוטא, ע"ב מאורי אשתו"א-מדרשתנא דבי אליהו.74

עם עץ יוסף, ענף יוסףתו"א-מדרשתנחומא.75

עם נתיב יםתו"א-מדרשתנחומא בראשית.76
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  מוני מצוות
מוני מצוותר' מנחם רקנטיטעמי המצות.1

חלק ג', חלק ב', חלק א'מוני מצוותמנחת ענייד הקטנה.2

א-קצז )פ' אח"מ(מוני מצוותר' יוסף באבדמנחת חינוך ח"א.3

קצח-תריגמוני מצוותר' יוסף באבדמנחת חינוך ח"ב.4

מוני מצוותר' אריה ליבמנחת עני.5

רדב"זמוני מצוותר' דוד בן זמראמצודת דוד.6

חלק בוניםהלכה ראשר' דוד כוכביספר הבתים.7

מוני מצוותספר החינוך.8

מוני מצוותספר החינוך.9

הוצאת אשכולמוני מצוותספר החינוך.10

מוני מצוותספר חרדים.11

פממוני מצוותרמב"םספר המצות.12

מוני מצוותרמב"ם-ר' הלרספר המצות.13

ע"י ר' יוסף קאפאחמוני מצוותרמב"םספר המצוות.14

מוני מצוותרמב"םספר המצות.15

ספר המצות לרס"ג.16
ח"ב

ע"פ ר' ירוחם
פערלא

מוני מצוות

לאוין מוני מצוותר' משה מקוציספר מצות הגדול.17

מוני מצוותר' דנציגקיצור ספר חרדים.18

רשימה של כל תריג מצותמוני מצוותרס"גתריג מצות.19

  ונים  מפרשי שס - ראש

מפרשי שס-רר' יצחק אברבנלאברבנל על אבות.20

ברכותמפרשי שס-ראוצר הגאונים.21

שבתמפרשי שס-ראוצר הגאונים.22

עירובין פסחיםמפרשי שס-אוצר הגאונים.23

יומא, סוכהמפרשי שס-ר אוצר הגאונים.24

ביצה, חגיגה, מועד קטןמפרשי שס-ראוצר הגאונים.25

מגילה, תענית, ר"המפרשי שס-ראוצר הגאונים.26

יבמותמפרשי שס-ראוצר הגאונים.27

כתובותמפרשי שס-ראוצר הגאונים.28

נדרים, נזיר, סוטהמפרשי שס-ראוצר הגאונים.29

גיטיןמפרשי שס-ראוצר הגאונים.30

קידושיןמפרשי שס-ראוצר הגאונים.31
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בבא קמאמפרשי שס-ראוצר הגאונים.32

בבא מציעאמפרשי שס-ראוצר הגאונים.33

גם מאירי, ר"א גאלאנטי, חיד"אמפרשי שס-רר' עובדיה ספורנובית אבות.34

כתובות. ע"פ משנה הלכותמפרשי שס-רהלכות גדולות.35

תמורה - ליקוטמפרשי שס-רר' יעקב אילןכנסת הראשונים.36

ברכותמפרשי שס-רמאירי.37

שבתמפרשי שס-רמאירי.38

ערוביןמפרשי שס-רמאירי.39

פסחיםמפרשי שס-רמאירי.40

יומאמפרשי שס-רמאירי.41

סוכהמפרשי שס-רמאירי.42

מגילה, ביצהמפרשי שס-רמאירי.43

נדרים, נזיר, סוטהמפרשי שס-רמאירי.44

סוטהמפרשי שס-רמאירי.45

גיטיןמפרשי שס-רמאירי.46

בבא קמאמפרשי שס-רמאירי.47

בבא מציעאמפרשי שס-רמאירי.48

בבא בתראמפרשי שס-רמאירי ב"ב.49

עבודה זרהמפרשי שס-רמאירי.50

אבותמפרשי שס-רמאירי.51

נדהמפרשי שס-רמאירי.52

קידושין, כתובות, מגילה, שבתמפרשי שס-רנימוקי יוסף.53

חולין, עבודה זרהמפרשי שס-רנימוקי יוסף.54
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הרמה בעניני סנהדרין

סנהדרין – פי' ר' יהונתן הכהן מלוניל,מפרשי שס-ר  2  סנהדרי גדולה .56
פי' ר' יהודה הכהן אלמדארי
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HTMמפרשי שס-ררמב"םפירוש משניות.65
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שבתמפרשי שס-רר' ישעיה מטרניפירוש רי"ד.66

חלק ב, חלק אמפרשי שס-רתמידעל ונים פירושי ראש.67

 )ב-כו:(1ברכות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.68

 )כז-מד:(2ברכות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.69

 )מה-סוף(3ברכות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.70

 )ב-לו(1שבת מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.71

 )לז-פו(2שבת מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.72

 )פז-קכו(3שבת מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.73

 )קכז-סוף(4שבת מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.74

  )עד נא:(1עירובין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.75

 )עד הסוף(2עירובין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.76

 )כט-מז(  2  פסחים )כח:(  1  פסחים מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.77

  4  פסחים  )מח-צח(   3  פסחים מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.78

 השנהראשמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.79

יומאמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.80

2סוכה מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.81

  2  ביצה  )עד כ:(,   1  ביצה מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.82

חגיגה מגילה,מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.83

 )עד יח:(1מועד קטן מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.84

2מועד קטן מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.85

  2  יבמות  )עד סג:(   1  יבמות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.86

 )עד מ:(1כתובות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.87

 )עד עח:(2כתובות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.88

3כתובות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאיו.89

נדריםמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.90

נזירמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.91

סוטהמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.92

  2  קידושין  )עד ל.(   1  קידושין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.93

 )עד סב:(1בבא קמא מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.94

2בבא קמא מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.95

 )עד סד:(1בבא מציעא מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.96

2בבא מציעא מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.97

   ,  4  ב"ב ,   3  ב"ב    ,  2  ב"ב ,   1  בבא בתרא מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.98

 )עד לט:(1סנהדרין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.99

2סנהדרין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.100

שבועות, מכותמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.101
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 )ב-מד:(1עבודה זרה מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.102

 )מה-עו:(2עבודה זרה מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.103

הוריותמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.104

 )נא-צו.(  2  חולין  )ב-נ:(,   1  חולין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.105

 )צו:-קמב:(  3  חולין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.106

כריתות, תמורה, ערכיןמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.107

קנים, מדות, תמיד, מעילהמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.108

נדהמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.109

עבודה זרהמפרשי שס-רבעל ההשגותראבד.110

ברכותמפרשי שס-רר' אהרן הלוירא"ה.111

כתובותמפרשי שס-רר' אהרן הלוירא"ה.112

עבודה זרהמפרשי שס-רר' אהרן הלוירא"ה.113

יומאמפרשי שס-רר' אברהם מן ההר.114

 על מס' שקלים2מפרשי שס-ר  ונים  ראש.115

פרקי אבותמפרשי שס-ר  נו בחיי  רבי.116

סנהדרין, תוס' שנץ על מכותמפרשי שס-ר  נו יונה  רבי.117

ר' יצחקר"י קרקושא.118
מנרבונה-קרקושא

בבא בתראמפרשי שס-ר

בבא בתראמפרשי שס-רריטב"א.119

שבת, עירובין, פסחים, ר"ה, יומא,מפרשי שס-ר  1  ריטב"א .120
מ"ק, מגילה, תענית

כתובות, גיטין, קידושין, יבמות,מפרשי שס-ר  2  ריטב"א .121
חולין, נדה

ב"מ, שבועות, ע"ז, מכותמפרשי שס-ר  3  ריטב"א .122

פרק א-ז )כלל גדול(מפרשי שס-רריטב"א שבת.123

בבא בתראמפרשי שס-רר"י מיגש.124

שבועותמפרשי שס-רר"י מיגאש.125

 השנהראשמפרשי שס-ררמב"ם.126

וגם אברבנלמפרשי שס-ררמב"ם על אבות.127

שבת, ערובין, מגילהמפרשי שס-ררמב"ן.128

גיטין, נדרים, בכורותמפרשי שס-ררמב"ן.129

כתובותמפרשי שס-ררמב"ן.130

מועד,נשיםמפרשי שס-ררמב"ן.131

בבא בתראמפרשי שס-ררמב"ן.132

מכות, ע"ז, סנהדרין )דד"ג(מפרשי שס-ררמב"ן.133

הקודש,דרשה לחתונה,אגרת נדה,שבועותמפרשי שס-ררמב"ן.134

, חולין, נדה)ב"מ,ב"ב,ס,ש(נזיקין מפרשי שס-ררמב"ן.135
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בבא בתראמפרשי שס-רר' מאיר אבולעפיאיד רמ"ה.136

סנהדריןמפרשי שס-רר' מאיר אבולעפיאיד רמ"ה.137

 השנה, שבועותראשמפרשי שס-רר"ן.138

מגילה, מועד קטןמפרשי שס-רר"ן.139

גיטיןמפרשי שס-רר"ן.140

בבא מציעאמפרשי שס-רר"ן.141

סנהדריןמפרשי שס-רר"ן.142

עבודה זרהמפרשי שס-ר ר"ן.143

חוליןמפרשי שס-רר"ן.144

נדהמפרשי שס-רר"ן.145

ברכות שבת סוכה ביצה ראשמפרשי שס-ררשב"א.146
 השגה מגילה, חולין, נדה

ראש השנהמפרשי שס-ררשב"א.147

יבמות, נדרים, בבא קמאמפרשי שס-ררשב"א.148

כתובות, קדושיןמפרשי שס-ררשב"א.149

גיטיןמפרשי שס-ררשב"א.150

בבא מציעאמפרשי שס-ררשב"א.151

בבא בתראמפרשי שס-ררשב"א.152

שבועותמפרשי שס-ררשב"א.153

חוליןמפרשי שס-ררשב"א.154

חוליןמפרשי שס-ררשב"ץ.155

קדושיןמפרשי שס-רשיטה לא נודע למי.156

ברכות,ביצה,נדרים, נזיר, סוטהמפרשי שס-רשיטה מקובצת כללי.157

כתובות א'  )פרק א-ד, נד:(מפרשי שס-רשיטה מקובצת.158

כתובות ב'מפרשי שס-רשיטה מקובצת.159

בבא קמא א'מפרשי שס-ר  1  שיטה מקובצת ב"ק.160

בבא קמא ב'מפרשי שס-ר  2  שיטה מקובצת ב"ק.161

בבא מציעא א'מפרשי שס-ר  1  שיטה מקובצת ב"מ.162

בבא מציעא ב'מפרשי שס-ר  2  שיטה מקובצת ב"מ.163

בבא מציעא ג'מפרשי שס-ר  3  שיטה מקובצת ב"מ.164

בבא בתרא א'מפרשי שס-ר  1  שיטה מקובצת ב"ב.165

בבא בתרא ב'מפרשי שס-ר  2  שיטה מקובצת ב"ב.166

בבא בתרא: ר' חננאל, ר' אברהםמפרשי שס-רליקוטשיטת הקדמונים ב"ב.167
בעל האשכול, רבנו אשר מלוניל,

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

הרשבם, ליקוטי פי' הראשונים
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לרבינו אהרן הלוי מברצלונה,מפרשי שס-רליקוט  ע"ז  שיטת הקדמונים .168
נימוקי יוסף, השמטות הריטב"א,

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

מועד קטן, מגילהסוכה,  מפרשי שס-רתוס' הרא"ש.169

קידושין, גיטין, כתובות, יבמותמפרשי שס-רתוס' הרא"ש.170

 שבועות )מגילה(בבא מציעא,מפרשי שס-רתוס' הרא"ש.171

הוריות, 3סנהדרין – סנהדרי גדולה מפרשי שס-רתוס' הרא"ש.172

נדריםמפרשי שס-רר' אלטער האלפערןתוס' ישנים.173

בבא קמאיומא, מפרשי שס-ר  נו פרץ  תוס' רבי.174

עירובין, ראש השנה, יומא, סוכה,מפרשי שס-רנו ישעיה מטרני רביתוס' רי"ד.175
מגילה, מועד קטן, פסחים, ביצה,

נדרים, נזיר

יבמותמפרשי שס-רנו ישעיה מטרני רביתוס' רי"ד.176

יומא, עד כה.מפרשי שס-רתוס' ר"י הלבן.177

כתובותמפרשי שס-רתוס' ר"י הלבן.178

, עבודה זרהמכות, פסחיםמפרשי שס-רתוס' שאנץ.179

בכורותמפרשי שס-רתוס' שאנץ.180

  מפרשי שס - אחרונים

יבמותמפרשי שסר' דוד דייטש אהל דוד.181

תמורהמפרשי שסאוצר שיטות.182

ברכות, שבתמפרשי שסר' זונדל קרויזראור החמה.183

מנחותמפרשי שסר' זונדל קרויזראור החמה.184

בכורותמפרשי שסר' זונדל קרויזראור החמה.185

ערכין,תמורה,כריתות,מעילהמפרשי שסר' זונדל קרויזראור החמה.186

יבמותמפרשי שסר' ב"צ אבא שאול אור לציון.187

כתובות פרק א-זמפרשי שסר' ב"צ אבא שאול  1  אור לציון-.188

כתובות פרק ח-יגמפרשי שסר' ב"צ אבא שאול  2  אור לציון-.189

מועד, נשיםמפרשי שסר' משולם איגראאיגרא רמה.190

זבחיםמפרשי שסר' פרידלסאיזהו מקומן.191

מנחותמפרשי שסר' פרידלסאיזהו מקומן.192

בכורותמפרשי שסר' פרידלסאיזהו מקומן.193

נדהמפרשי שסר' פרידלסאיזהו מקומן.194

כתובותמפרשי שסר' אריה ליב צונץאילת אהבים.195

 כתובות, יבמותמפרשי שסר' אי"ל שטיינמןאילת השחר.196

גיטיןמפרשי שסר' אי"ל שטיינמןאילת השחר.197
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קדושיןמפרשי שסר' אי"ל שטיינמןאילת השחר.198

בבא קמאמפרשי שסר' אי"ל שטיינמןאילת השחר ב"ק.199

בבא מציעאמפרשי שסר' אי"ל שטיינמןאילת השחר ב"מ.200

מכות, שבועותמפרשי שסר' אי"ל שטיינמןאילת השחר מ"ש.201

זבחים ב-לא:מפרשי שסר' אי"ל שטיינמןאילת השחר ז' ח"א.202

זבחים לא:-ע:מפרשי שסר' אי"ל שטיינמןאילת השחר ז' ח"ב.203

זבחים ע:-קכ:מפרשי שסר' אי"ל שטיינמןאילת השחר ז' ח"ג.204

כתובותמפרשי שסר' אליה שפיראאליה רבה.205

פרקי אבות, גם פי' החיד"אמפרשי שסר' משה אלשיךאלשיך על אבות.206

שביעית – ליקוט דברי תו"אמפרשי שסר' מנדילזאהןאמונת זרעים.207

ברכות, עירובין, ר"ה, ביצהגראהגר"אאמרי נועם.208

זרעים, נדה, טהרותמפרשי שסר' יעקב קמנצקיאמת ליעקב.209

חוליןמפרשי שסר' יעקב קמנצקיאמת ליעקב.210

ברכותמפרשי שסאסיפת זקינים.211

ראשונים ואחרונים ומ' העיבור מפרשי שסאסיפת זקנים ר"ה.212

כתובותמפרשי שס מפרשים13 החדשאסיפת זקינים.213

מכותסנהדרין, מפרשי שס מפרשים26 החדשאסיפת זקינים.214

; מראה כהן, תוספת קדושה1זבחים מפרשי שסמפרשים החדשאסיפת זקינים.215

2זבחים מפרשי שסמפרשים החדשאסיפת זקינים.216

3זבחים מפרשי שסמפרשים החדשאסיפת זקינים.217

1מנחות מפרשי שסמפרשים החדשאסיפת זקינים.218

2מנחות מפרשי שסמפרשים החדשאסיפת זקינים.219

3מנחות מפרשי שסמפרשים החדשאסיפת זקינים.220

בכורותמפרשי שסקאליבאסיפת זקנים החדש.221

תמורהמפרשי שסקאליבאסיפת זקנים החדש.222

זבחיםמפרשי שסמפרשיםאסיפת זקנים ח"ח.223

מנחותמפרשי שס-רמפרשיםאסיפת זקנים ח"ח.224

בכורות, ערכין, תמורה, מעילה,מפרשי שסמפרשיםאסיפת זקנים ח"ח.225
כריתות, תמיד

תלמיד הלבושמפרשי שסר' ישכר בער באר שבע.226

מועדמפרשי שסר' דוב פוברסקיבד קודש.227

נדריםמפרשי שסר' דוב פוברסקיבד קודש.228

ב"ב, ב"ק ב"ממפרשי שסר' דוב פוברסקיבד קודש.229

ירושלמימפרשי שסר' חיים קניבסקיביאור על שקלים.230

  ב-צו1חולין מפרשי שסר' הוניגסברגביאורי הדף.231

 צז-קיז2חולין מפרשי שסר' הוניגסברגביאורי הדף.232
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  קיז-קמב3חולין מפרשי שסר' הוניגסברגביאורי הדף.233

נדריםמפרשי שסר' הוניגסברגביאורי סוגיות.234

1כתובות מפרשי שסר' הוניגסברגביאורי סוגיות.235

2כתובות מפרשי שסר' הוניגסברגביאורי סוגיות.236

קידושיןמפרשי שסר' הוניגסברגביאורי סוגיות.237

בבא בתראמפרשי שסר' הוניגסברגביאורי סוגיות.238

ביצה, ע"פ ר' י.ש. אלישיבמפרשי שסר' יעקב עדסביאורים ועיונים.239

סנהדריןמפרשי שסר' נתן מז מפ"פבית שלמה.240

עבודה זרהמפרשי שסר' נתן מז מפ"פבית שלמה.241

בבא בתראמפרשי שסר' ראובן פייןבין המשפתים ב"ב.242

כתובותמפרשי שסר' יעקב מליסא  א'  בית יעקב .243

שסמפרשי שסר' מאיר פוזנרבית מאיר.244

ברייתא דמלאכת המשכןמפרשי שסר' חיים קניבסקיברייתא דמלאכת.245

מפרשי שסר' חיים קניבסקיברייתא פרק שירה.246

פסחים,   2  שבת    ,  1  שבת מפרשי שסר' אברהם ארלנגרברכת אברהם.247

,גיטין, נדרים, כתובותיבמות, מפרשי שסר' אברהם ארלנגרברכת אברהם.248
קדושין

  בבא  בבא מציעא,  בבא קמא,מפרשי שסר' אברהם ארלנגרברכת אברהם.249
בתרא

ר' אהרן שמואל קיידנוור – קדשיםמפרשי שס ר' אהרן קיידנוורברכת הזבח.250

כתובותמפרשי שסר' ברוך מרדכי אזרחיברכת מרדכי.251

בבא מציעאמפרשי שסר' ברוך מרדכי אזרחיברכת מרדכי.252

בבא בתראמפרשי שסר' ברוך מרדכי אזרחיברכת מרדכי.253

בבא קמא, הוריותמפרשי שסר' אבא שאולברכת ציון.254

בבא בתרא- חזקת הבתיםמפרשי שסרי הירשפרונגברכת שלום.255

יבמות, קידושין, ב"קמפרשי שסר' ברוך בער  א  ברכת שמואל ח".256

בבא מציעאמפרשי שסר' ברוך בערברכת שמואל ח"ב.257

גיטין, נדריםמפרשי שסר' ברוך בערברכת שמואל ח"ג.258

בבא בתרא, כתובותמפרשי שסר' ברוך בער  ד  ברכת שמואל ח".259

תעניתמפרשי שסשאגת אריהגבורת ארי תענית.260

יומאמפרשי שסשאגת אריהגבורת ארי יומא.261

מכותמפרשי שסשאגת אריהגבורת ארי מכות.262

שקליםמפרשי שסר' אברהם י סורוצקיןגבורות יצחק.263

זרעים נשים ונזיקין,מסכתות מפרשי שסר' יוסף אנגלגליוני השס.264

כתובות פרקים ד-יבר' יעקב שטיינהויזדבר יעקב.265

1יבמות מפרשי שסר' משה פיינשטיןדברות משה.266

1בבא קמא מפרשי שסר' משה פיינשטין  1  דברות משה ב"ק .267
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2בבא קמא מפרשי שסר' משה פיינשטין  2  דברות משה ב"ק .268

1חולין מפרשי שסר' משה פיינשטיןדברות משה .269

זרעים, מועדמפרשי שסר' דוד קרנגלסדברי דוד.270

סוגיותמפרשי שסר' יחזקאל בורשטיןדברי יחזקאל.271

שבת, עירובין, נדהמפרשי שסר' מרדכי מןדברי מרדכי.272

כתובותמפרשי שסר' מרדכי מןדברי מרדכי.273

ב"מ איזהו נשךמפרשי שסר' פנחס שרייברדברי שפר.274

עבודה זרהמפרשי שסר' יהונתן אייבשיץדעת יהונתן.275

אהלותמפרשי שסר' חיים דינקלסדעת יוסף.276

פרהמפרשי שסר' חיים דינקלסדעת יוסף.277

 )ב-עו( הערות1שבת מפרשי שסדף על דף.278

 )עז-סוף( הערות2שבת מפרשי שסדף על דף.279

 ביצה, ראש השנה, תעניתמפרשי שסדף על דף.280

מגילה, מו"ק, חגיגהמפרשי שסדף על דף.281

יבמותמפרשי שסדף על דף.282

כתובותמפרשי שסדף על הדף.283

נדרים, נזיר, סוטהמפרשי שסדף על הדף.284

גיטיןמפרשי שסדף על הדף.285

קדושיןמפרשי שסדף על הדף.286

סנהדרין )מכות( ב"ב ב"מ ב"קמפרשי שסדף על הדף.287

שבועות, ע"ז, הוריותמפרשי שסדף על הדף.288

חולין, זבחיםמפרשי שסדף על הדף.289

חולין, מועד, נשים, נזיקיןמפרשי שסר' עקיבא איגרדרוש וחידוש ח"א.290

דרוש וחידוש ח"ב.291
ח"ג

ברכות, מועד, נשיםמפרשי שסר' עקיבא איגר
ח"ג: ב"מ, גיטין, כתובות ועוד

נזיקיןמפרשי שסרי"ח זוננפלדהאגודה.292

חולין-על רע"אמפרשי שסר' יוסף לורנץהאיר יוסף.293

הוריותמפרשי שסר' בצלאל רנשברגהורה גבר.294

על מסכת מדותמפרשי שסר' אופמןהיכל ידיד.295

מפרשי שסר' הורוביץהמקנה.296

קושיות עם אגרת ר' שרורא גאוןמפרשי שסחיד"אהעלם דבר.297

כתובותמפרשי שסר' הורוביץהפלאה.298

הוריות, חולין, מועד, נשים, נזיקין,מפרשי שסר' כטורזאזרע אברהם.299
מנחות, לשונות הרמב"ם, סיני

בקודש, תנ"ך

ברכותמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.300

שקלים, פסחים, עירובין, שבתמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.301
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 ביצה, סוכה, יומא,    השנה  ראשמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.302

חגיגה, מועד קטן,מגילה, תעניתמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.303

 נזיר, נדרים, כתובות, יבמותמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.304

קדושין, גיטין, סוטהמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.305

בבא מציעא, בבא קמאמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.306

מכות, סנהדרין, בבא בתראמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.307

הוריות, עבודה זרה, שבועותמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.308

בכורות, חולין, מנחות, זבחיםמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.309

מעילה, כריתות, תמורה, ערכיןמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.310

נדה, קינים, מדות, תמידמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.311

בבא בתראמפרשי שסר' יצחק מייזלישחוסן ישועות.312

ר' יחזקאלחזון יחזקאל.313
אברמסקי

זבחים וש"סמפרשי שס

ר' יחזקאלחזון יחזקאל.314
אברמסקי

1קדשים מפרשי שס

ר' יחזקאלחזון יחזקאל.315
אברמסקי

2קדשים מפרשי שס

: ש"ס1חלק מפרשי שסר' אריה לייב מליןחדושי ר' אריה לייב.316

: קדשים וטהרות2חלק מפרשי שסר' אריה לייב מליןחדושי ר' אריה לייב.317

יבמות, כתובותמפרשי שסר' שמעון שקאפחידושי ר"ש שקאפ.318

סוגיות ח"אמפרשי שסר"ח סולוביציקחידושי הגרח שס.319

סוגיות ח"במפרשי שסר"ח סולוביציקחידושי הגרח שס.320

סוגיותמפרשי שסר שלמה פוליאציקחידושי העילוי ממייציט.321

כתובותמפרשי שסר' יצחק מאירחידושי הרים.322

בבא בתראמפרשי שסר' יצחק מאירחידושי הרים.323

ברכותגראהגר"אחידושי וביאורי הגרא.324

מפרשי שסר' משולם איגראחידושי ר' משולם.325

יבמות, כתובותמפרשי שסר' שמעון שקאפחידושי ר"ש יהודה.326

נדרים, גיטין, קידושיןמפרשי שסר' שמעון שקאפ חידושי ר"ש יהודה.327

שבת, ביצה, פסחים, מגילה, סוכהמפרשי שסחתם סופרחידושי חתם סופר.328

נדריםמפרשי שסחתם סופרחידושי חתם סופר.329

כתובותמפרשי שסחתם סופרחידושי חתם סופר.330

נזיקין-ב"ק ב"מ ב"ב-קצת סנהדריןמפרשי שסחתם סופרחידושי חתם סופר.331
מכות, שבועות ע"ז

)נזיקין(חלק ב')ז,מ,נ,ק,ט(, חלק א'מפרשי שסר' מ.ש. מדוויסקחידושי ר' מאיר שמחה.332

קידושיןמפרשי שסר' יעקב משה שורקיןחידושי תורה.333

ברכותמפרשי שסר' יצחק זילברשטייןחשוקי חמד.334
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שבתמפרשי שסר' יצחק זילברשטייןחשוקי חמד.335

סוכהמפרשי שסר' יצחק זילברשטייןחשוקי חמד.336

מגילהמפרשי שסר' יצחק זילברשטייןחשוקי חמד.337

 השנה, חגיגה, מגילהראשמפרשי שסשאגת אריהטורי אבן.338

כתובותמפרשי שסמהר"י אסאדיהודה יעלה.339

ביצהמפרשי שסמהרש"לים של שלמה.340

יבמותמפרשי שסמהרש"לים של שלמה.341

כתובותמפרשי שסמהרש"לים של שלמה.342

גיטיןמפרשי שסמהרש"לים של שלמה.343

קידושיןמפרשי שסמהרש"לים של שלמה.344

ב"קמפרשי שסמהרש"לים של שלמה.345

חוליןמפרשי שסמהרש"לים של שלמה.346

כתובותמפרשי שסר' אריה ליב צונץיעלת חן.347

ר' יעקב מאיר  ונת פסים  ת  כ.348
דבריסק

בבא בתראמפרשי שס

גיטיןמפרשי שסר' מ. מ. אפשטייןלבוש מרדכי.349

יבמות פ"אמפרשי שסר' דניאל וולפסוןלהבין שמועות.350

הוריותמפרשי שסר' מורגנשטרןלהורות לפניך.351

מפרשי שסר' פיוועל פלאוט  1  לקוטי חבר בן חיים .352

על מסכת מדותמפרשי שסר' דאקטאראביץמדות הבתים.353

קידושיןרי יעקב בי רבמהר"י בי רב.354

קידושין, שבת, כתובותר' יוסף מטראנימהרי"ט.355

חוליןמפרשי שסר' משה שיקמהר"ם שיק.356

בבא בתראמפרשי שסר' משה שטיינהויזמורשת משה.357

ר' שמועל הלוימחצית השקל.358
קעלין

בבא בתראמפרשי שס

ר' שמועל הלוימחצית השקל.359
קעלין

עבודה זרהמפרשי שס

ב"ק, ב"מ, ב"ב ועוד חידושים עלר' משה יהודה לייבמילי דנזיקין.360
ב"ב מרי דוד טעביל

מפרשי שסמלבי"םמלבי"ם על ש"ס.361

יומא, סוכהמפרשי שסר' מנחם היילפריןמנחם משיב נפש.362

מפרשי שסר' חיים קניבסקימסכת גרים.363

מפרשי שסר' חיים קניבסקימסכת כותים.364

מפרשי שסר' חיים קניבסקימסכת עבדים.365

באנגליתמפרשי שסר' שמואל צפורימסכת קינים מפורש.366

ר' שלמה זלמןמעדני ארץ.367
אוירבך

שביעיתמפרשי שס
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מפרשי שסר' שמעון שקאפמערכת הקנינים.368

מועדמפרשי שסמפרשי שסמפרשי משנה.369

נשיםמפרשי שסמפרשי שסמפרשי משנה.370

-קול הרמ"ז,קול סופר,אמרי דעת,נזיקיןמפרשי שסמפרשי שסמפרשי משנה.371
הון עשיר, אבני נזר, ער"ה, הר"המ

קדשיםמפרשי שסמפרשי שסמפרשי משנה.372

טהרותמפרשי שסמפרשי שסמפרשי משנה.373

סנהדרין ב-מט.; פרק א-ו מפרשי שסרי ראובן מרגליותמרגליות הים.374

סנהדרין מט:-קיג:; פרק ז-יאמפרשי שסרי ראובן מרגליותמרגליות הים.375

 שבת, עירוביןברכות, מפרשי שסהנצי"ב  1  מרומי שדה .376

פסחים, ביצה, ר"ה, יומא, סוכה,מפרשי שסהנצי"ב  2  מרומי שדה .377
מגילה, תענית, חגיגה

, נזיר,יבמות, כתובות, נדריםמפרשי שסהנצי"ב  3  מרומי שדה .378
סוטה, גיטין, קידושין

ב"ק, ב"מ, ב"ב, סנהדרין, מכות,מפרשי שסהנצי"ב  4  מרומי שדה .379
שבועות, עדיות, ע"ז, הוריות

קדשים, טהרותמפרשי שסהנצי"ב  5  מרומי שדה .380

כתובותמפרשי שסר' שמעון משה דיסקיןמשאת המלך.381

מכותמפרשי שסר' שמעון משה דיסקיןמשאת המלך.382

חוליןמפרשי שסר' שמעון משה דיסקיןמשאת המלך.383

ברכות, יומאמפרשי שסר' מ"מ שולזינגרמשמר הלוי.384

קידושיןמפרשי שסר' משה חברונימשאת משה.385

נזיקיןמפרשי שסר' משולם פייבושמשנת חכמים.386

שבת וחוליןמפרשי שסר' אהרון קוטלרמשנת ר' אהרן.387

יבמותמפרשי שסר' אהרון קוטלרמשנת ר' אהרן.388

קידושיןמפרשי שסר' אהרון קוטלרמשנת ר' אהרן.389

קדשיםמפרשי שסר' אהרון קוטלרמשנת ר' אהרן.390

זבחיםמפרשי שסר' י.ד. סאלאווייציקמשעורי הגרי"ד.391

שמ"מעילהמפרשי שסר' יעקב שורמשנת ר' יעקב.392
ח

 )יג:-כו:(2עירובין מפרשי שסמתיבתא.393

יבמותמפרשי שסר' משה ב' לוריא נהור שרגא.394

יומאמפרשי שסר' משה ראזיןנזר הקודש.395

מעילה, תש"גמפרשי שסר' משה ראזיןנזר הקודש.396

נדהמפרשי שסר' משה ראזיןנזר הקודש.397

ב"ק, ב"ממפרשי שסר' דוד טעבילנחלת דוד.398

גיטיןמפרשי שסר' מרדכי גיפטרנתיבות מרדכי.399

קידושיןמפרשי שסר' מרדכי גיפטרנתיבות מרדכי.400
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סנהדריןמפרשי שסר' אברהם יהושע העשלסנהדרי קטנה.401

ר' אברהם הלויספר החכמה.402
מלקאטש

כתובותמפרשי שס

ENG  ח"ב אנגליתח"אעל מס' עירובין  מפרשי שסר' בומי גולדסוןעיונים מתמטים .403

בבא בתרא, שבועותמפרשי שסר' ראובן כהןעיני ישראל.404

בבא בתראמפרשי שסר' יצחק אריאליעינים למשפט.405

סוכהמפרשי שסר' עמיהוד קלייןעמודי הוד.406

 השנהראשמפרשי שסר' יעקב עטלינגרערוך לנר.407

סוכהמפרשי שסר' יעקב עטלינגרערוך לנר.408

יבמותמפרשי שסר' יעקב עטלינגרערוך לנר.409

סנהדריןמפרשי שסר' יעקב עטלינגרערוך לנר.410

מכותמפרשי שסר' יעקב עטלינגרערוך לנר.411

כריתותמפרשי שסר' יעקב עטלינגרערוך לנר.412

נדהמפרשי שסר' יעקב עטלינגרערוך לנר.413

ערכיןמפרשי שסר' יוסף פרנקלעריכת נר.414

)שס"ד(( 226תמורה, מעילה )מפרשי שסר' אברהם גרנדשפאת הקודש.415

שבתמפרשי שסר' חיים פרושפירוש חי.416

עירוביןמפרשי שסר' חיים פרושפירוש חי.417

סוכהמפרשי שסר' חיים פרושפירוש חי.418

בבא בתראמפרשי שסר' חיים פרושפירוש חי.419

החסיד יעבץמפרשי שסר' יוסף יעבץפירוש על אבות.420

שקליםמפרשי שסר' שמואל רוטשילדפירות תאנה.421

בבא בתראמפרשי שסר' אריה ליב צונץפני אריה.422

(,275ברכות, שבת, פסחים, ביצה)מפרשי שסמפרשי שספני יהושע ח"א.423
(,מגילה)383(, סכה)335ר"ה)
417)

ב"ק, ב"מ, שבועות, מכות, חוליןמפרשי שסמפרשי שספני יהושע ח"ב.424

כתובותמפרשי שסמפרשי שספני יהושע ח"ג.425

כתובות, גיטין, קדושיןמפשרשי שסמפרשי שספני יהושע.426

ערכין, תמורהמפרשי שסר' אי"ש פלק  ונים  ציוני ראש.427

מפרשי שסר' אמתי בן דודציורים על מס' תמיד.428

ברכותמפרשי שסר' יחזקאל לנדאצל"ח.429

פסחיםמפרשי שסר' יחזקאל לנדאצל"ח.430

ר' יעקב ישראלקהלות יעקב.431
קניבסקי

,חלק ה,חלק ד,חלק ג,חלק ב,חלק אמפרשי שס
   ו  חלק

ערכין-אחרונים; ב-ז:מפרשי שס  1  קובץ מפרשים.432

ערכין-אחרונים; ז:-כא:מפרשי שס  2  קובץ מפרשים.433

ערכין-אחרונים; כא:-לד.מפרשי שס  3  קובץ מפרשים.434

../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/KovetzMeforshim_Erchn3.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/KovetzMeforshim_Erchn2.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/KovetzMeforshim_Erchn1.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/KehillosYaakov_6.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/KehillosYaakov_6.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/KehillosYaakov_5.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/KehillosYaakov_4.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/KehillosYaakov_3.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/KehillosYaakov_2.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/KehillosYaakov_1.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/Tzalach_Psochim.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/Tzalach_Brchs.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/Tziyurim_Tomid.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/TziyuneiRishonim_ErchnTemurah.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/TziyuneiRishonim_ErchnTemurah.pdf
MeforsheiShas/PneiYehoshua_KsvGtnKdshn.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/PneiYehoshua_3.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/PneiYehoshua_2.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/PneiYehoshua_1.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/PneiAryeh_BB.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/PeirosTeena_Shekalim.pdf
MeforsheiShas/YavetzOvos.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/PeirushChai_BB.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/PeirushChai_Succah.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/PeirushChai_Eruvin.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/PeirushChai_Shabbos.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/RAGrandes_Meilah.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/ArichasNer.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/OruchLaner_Niddah.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/OruchLaner_Kerisus.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/OruchLaner_Makkos.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/OruchLaner_Sanhedrin.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/OruchLaner_Yevomos.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/OruchLaner_Succah.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/OruchLaner__RH.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/AmudeiHod_Succah.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/EinayimLamishpat_BB.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/EineiYisroel_BBShv.pdf
../../../My%20Stuff/Yated/Curr/MeforsheiShas/EruvinMath.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/SeferChochmoh_Kesuvos.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/SanhedreiKetanoh.pdf


מפרשי שס          92/26

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

ממונותמפרשי שסר' כהנאקונטרס הספיקות.435

ב"קמפרשי שסרי ישראל גוסטמןקונטרסי שעורים.436

נדריםמפרשי שסר' יצחק מקרליןקרן אורה.437

נזיר, סוטה, סנה', הוריות, זבחים )מפרשי שסר' יצחק מקרליןקרן אורה.438
(, מנחות, חולין, מעילה228

יבמותמפרשי שסר' י.ד. סולובייציקרשימות שיעורים.439

עם הגהות ר' משה שטרבוךמפרשי שסר' אריה ליבשב שמעתתא.440

עם הגהות קהלת יעקבמפרשי שסר' אריה ליבשב שמעתתא.441

עם אמונת יוסףמפרשי שסר'ש סיריליושביעית ירושלמי.442

מפורש ע"פ הגר"א ושאר מפר'מפרשי שסר' משולם משולמישביעית ירושלמי.443

  )ב-ל(1ברכות מפרשי שסהגר"אשדה אליהו.444

  )ל-סד(2ברכות מפרשי שסהגר"אשדה אליהו.445

סוכהמפרשי שסהגר"אשדה אליהו.446

 השנהראשמפרשי שסהגר"אשדה אליהו.447

מגילהמפרשי שסהגר"אשדה אליהו.448

יבמותמפרשי שסהגר"אשדה אליהו.449

ליקוט על מס' נזיר, סוטהמפרשי שסהגר"אשדה אליהו.450

גיטין, סוטהמפרשי שסהגר"אשדה אליהו.451

 )כולל אגדות( ב"קמפרשי שסהגר"אשדה אליהו.452

פסחים, עירובין,שבתברכות, מפרשי שסר' שמואל דוד פרידמןשדה צופים.453

סוכה,יומא,ראש השנהשקלים, מפרשי שסר' שמואל דוד פרידמןשדה צופים.454

חגיגה, מ"ק ,תענית מגילהביצה, מפרשי שסר' שמואל דוד פרידמןשדה צופים.455

סוטה, נזיר, נדרים,כתובותיבמות, מפרשי שסר' שמואל דוד פרידמןשדה צופים.456

ב"ב,ב"מ,ב"ק,קידושיןגיטין, מפרשי שסר' שמואל דוד פרידמןשדה צופים.457

הוריות,ע"ז,שבועות מכותסנהדרין מפרשי שסר' שמואל דוד פרידמןשדה צופים.458

חולין,מנחותזבחים,מפרשי שסר' שמואל דוד פרידמןשדה צופים.459

יומאמפרשי שסר' יצחק נוניסשיח יצחק.460

חוליןמפרשי שסר' אמתי בן-דודשיחת חולין.461

בבא בתרא – ר' בלוך, ר' חייםמפרשי שסתשט"ושיעורי ישיבת טלז.462

בבא בתרא - ר' שמואל, ר' דוד   מפרשי שסתשל"אשיעורי ישיבת פונובז.463

ברכות, יומאמפרשי שסר' מ"מ שולזינגרשיעורי משמר הלוי.464

בכורות ערכיןמפרשי שסר' מ"מ שולזינגרשיעורי משמר הלוי.465

יבמותמפרשי שסר' א"מ בלוךשיעורי ר אליהו מאיר.466

ערכין נזיר,מפרשי שסר' מ' דוד סולובייציקשיעורי ר' משולם דוד.467

זבחים,  )כה-מז(  2   זבחים)ב-כה(,1זבחיםמפרשי שסר' מ' דוד סולובייציקשיעורי ר' משולם דוד.468
3

 ב-יג: )ח"א(1פסחים מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.469
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 נח.-עב: )ח"ב(3פסחים מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.470

 ב-כז. )ח"א(1יבמות מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.471

 כז:-נו. )ח"ב(2יבמות מפרשי שס סקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.472

 נו.-פג.3יבמות מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.473

 )ח"א(1כתובות מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.474

 )ח"ב(2כתובות מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.475

נדרים )ח"א(מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.476

 )ח"ב(2נדרים מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.477

  3  גיטין    ,  2  גיטין , 1גיטין מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.478

קידושין ב-כ.  )ח"א(מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.479

 ב-כא. )ח"א(1ב"ק מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.480

 )ח"ב(2ב"ק מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.481

3ב"ק מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.482

ב"מ, ב-יב: )ח"א(מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.483

ב"מ,יב:-לג. )ח"ב(מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.484

ב"מ, ס:-ק. )ח"ד(מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.485

ב"ב )ח"א(מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.486

ב"ב )ח"ב(מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.487

מכותמפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.488

סנהדרין )ח"א(מפרשי שססקיר' דוד פובר   דוד  שיעורי ר'.489

סנהדרין )ח"ב(מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד.490

ב"ק, ב"מ, ב"ב, מועדמפרשי שסר' פסח מקובריןשיעורי ר' פסח קוברין.491

כתובותמפרשי שסר' יעקב קולפסקישיעורי רב י"מ קולפסקי.492

בבא מציעאמפרשי שסר' שמואל רוזובסקישיעורי ר' שמואל.493

כתובותמפרשי שסר' דוד הקשרשירת דוד.494

נדריםמפרשי שסר' אלכסנדר סענדרשלמי נדרים.495

סדר זרעיםגראהגר"אשנות אליהו.496

עניינים שונים - סטנסילמפרשי שסהגרח והגריזשעורי הגרח.497

נדריםמפרשי שסר' שמעון שקופשעורי ר' שמעון שקופ.498

תרומות, מעשרות, מעשר שני,מפרשי שסר' חיים קניבסקי  1  שערי אמונה .499
חלה, ערלה, ביכורים

דמאי, כלאים, שביעית, תרומות,מפרשי שסר' חיים קניבסקי  2  שערי אמונה .500
מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה,

ביכורים

כתובותמפרשי שסר' חיים שמואלביץ שערי חיים.501

ח"א, שערים א-דמפרשי שסר' שמעון שקופשערי יושר.502

ח"ב, שערים ה-זמפרשי שסר' שמעון שקופשערי יושר.503
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1-2מהדורה חדשה שערים מפרשי שסר' שמעון שקופשערי יושר.504

3-4מהדורה חדשה שערים מפרשי שסר' שמעון שקופשערי יושר.505

ברכות, שבת, עירובין, פסחים,מפרשי שסר' יהודה א"ל אלתר שפת אמת.506
זרעים

ביצה, ר"ה, יומא, סוכה, תענית,מפרשי שסר' יהודה א"ל אלתר שפת אמת.507
מגילה, מועד קטן, חגיגה

ברכותמפרשי שס עובדיםר' אפרתורת האגדה.508

גיטיןמפרשי שסר' יעקב מליסאתורת גיטין.509

נזירמפרשי שסר' יצחק הוטנרתורת הנזיר.510

  סידור והגדה
סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

פירוש על תפילותסידוראבודרהםר' דוד אבודרהם.1

פירוש על תפילות,הגדה,פ"אסידורר' ברוך אפשטייןברוך שאמר.2

גראהגר"אהגדה של פסח.3

סידורהגדת גדולי ירושלים.4

ר' חיים הלברשטאםהגדת דברי חיים.5
מצאנז

סידור

סידורהגדת הגאונים.6

סידורר' שלמה אלישובהגדת הלשם שבו ואחלמה.7

סידורהגדת המגיד מדובנא.8

סידורר' י"ש אלישיבהגדת הרב אלישיב.9

גם חתן סופרסידורחתם סופרהגדת חתם סופר.10

סידור  ים  הגדת עוללות אפר.11

רשי, אברבנל, חת"ס, שלהסידורהגדת עשרה פרושים.12

סידורר' איזיק חברהגדת ר' חבר.13

סידורביידישהגדת רשר הירש.14

סידורר' דוד קאהןהגדת שמחת יעבץ.15

הרוקח. פי' על פי קבלה מאנכנה"גסידורר' אליעזר מגרמייזאהושענות.16

סידורזמירות לשבת.17

 השנהראשסידורר' ד גולדשמידטמחזור.18

יום כיפורסידורר' ד גולדשמידטמחזור.19

סוכותסידורר' ד גולדשמידטמחזור.20

פיורדאסידור   השנה א'  מחזור ראש.21

פיורדאסידור   השנה ב'  מחזור ראש.22

 השנהראשסידורמחזור רעדלהיים.23
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יום כיפורסידורמחזור רעדלהיים.24

סוכותסידורמחזור רעדלהיים.25

כרך ב, )חול עד מנחה שבת( כרך אסידורסידור אוצר התפילות.26

גראהגר"אסידור אשי ישראל.27

( ר"ח415ח"א, ח"ב )עמ' סידורר' יעקב עמדןסידור בית יעקב.28

גראהגר"א  1  סידור הגר"א בנגלה ובנסתר .29

גראהגר"א  2  סידור הגר"א בנגלה ובנסתר .30

סידורסידור הרב סעדיה גאון.31

סידור  1  סידור השל"ה .32

סידור  2  סידור השל"ה .33

אשכנז לימות החולסידורסידור עיון תפילה.34

סידורסידור עבודת ישראל.35

סידור  1  סידור רב עמרם גאון .36

סידור  2  סידור רב עמרם גאון .37

מב"מ של ר' יהודה החסיד ובעל הרוקחסידורר' שלמה מגרמייזא  נו שלמה  סידור רבי.38

סידוררש"יסידור רש"י.39

כל השנה, הוראות בצרפתיתסידוררעדעלהייםסידור שפת אמת.40

HTMנוסח ספרד, אשכנזסידורסידור תפילה.41

כמנהג ליטא - תשנ"הסידוררב פנטסליחות עם פ' באר יעקב.42

סידורר' משולם איגראשבחא דמרא.43

פירוש על התפילותסידורר' מאיר גבאיתולעת יעקב.44

HTMנוסח תימני, שחרית דחול סידורתכלאל.45
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  שו"ת
תוכן כללי

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

  ונים  ראש
שו"ת-ראשוניםר' צמח דוראן  1  יכין ובועז .1

שו"ת-ראשוניםר' צמח דוראן  2  יכין ובועז .2

שו"ת-ראשוניםר' ישראל מברונאמהר"י מברונא.3

שו"ת-ראשוניםר' יהודה מינץמהר"י מינץ.4

ר"י ממינץ ור' מאירמ"מינץ ומהרם פדוואה.5
מפדוואה

שו"ת-ראשונים

שו"ת-ראשוניםר' יעקב וויילמהרי"ו.6

שו"ת-ראשוניםמהרי"ל.7

שו"ת-ראשוניםר' יוסף קולוןמהרי"ק.8

שו"ת-ראשוניםמהר"ם מרוטנברגמהר"ם.9

שו"ת-ראשוניםמהר"ם מרוטנברג  1  מהר"ם .10

שו"ת-ראשוניםמהר"ם מרוטנברג  2  מהר"ם .11

שו"ת-ראשוניםר' אברהם בן הרמב"ם.12

שו"ת-ראשוניםר' אליהו בן חייםראנ"ח.13

שו"ת-ראשוניםנו אשר בן יחיאלרבירא"ש.14

שו"ת-ראשוניםנו גרשםרבירבינו גרשם מה"ג.15

שו"ת-ראשוניםר' דוד בן זמרא  123  רדב"ז .16

שו"ת-ראשוניםר' דוד בן זמרא  4567  רדב"ז .17

שו"ת-ראשוניםר' דוד בן זמרא  8  רדב"ז .18

שו"ת-ראשוניםר' חיים ב"ר יצחק אור זרוער' חיים אור זרוע.19

שו"ת-ראשוניםר' יצחק בר ששתריב"ש.20

שו"ת-ראשוניםר' יצחק בר ששתריבש-חדשים.21

שו"ת-ראשוניםריטב"א.22

שו"ת-ראשוניםר' יצחק אלפסירי"ף.23

שו"ת-ראשוניםר' יצחק אלפסירי"ף כ"י.24

שו"ת-ראשוניםרמב"םפאר הדור.25

שו"ת-ראשוניםרמב"םרמב"ם.26

 א' )א-קנ(שו"ת-ראשוניםרמב"ם-בלוירמב"ם.27

 ב ')קנא-תנט(שו"ת-ראשוניםרמב"ם-בלוירמב"ם.28

 ג' הוספותשו"ת-ראשוניםרמב"ם-בלוירמב"ם.29

שו"ת-ראשוניםרי משה ב"ר נחמןרמב"ן.30

שו"ת-ראשוניםר' מאיר אבולעפיארמ"ה.31

שו"ת-ראשוניםנו ניסיםרביר"ן.32

שו"ת-ראשוניםר' יוסף אבן מיגאשר"י מיגאש.33
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שו"ת-ראשוניםר' מנחם ריקאנטיריקאנטי.34

שו"ת-ראשוניםרשב"ארשב"א ח"א.35

שו"ת-ראשוניםרשב"ארשב"א ח"ב.36

שו"ת-ראשוניםרשב"ארשב"א ח"ג.37

ח"ד, ח"ה, ח"ו, ח"ז מפתחותשו"ת-ראשוניםרשב"ארשב"א ח"ד.38

שו"ת-ראשוניםרשב"ש.39

שו"ת-ראשוניםרש"י.40

שו"ת-ראשוניםר' ישראל איסרליןתרומת הדשן.41

(395(ח"ד)241( ח"ג)141 ח"ב )ד"ח.שו"ת-ראשוניםר' שמעון בר צמח דוראן )רשב"ץ(תשב"ץ.42

חב' מקיצי נרדמיםשו"ת-ראשוניםתשובות הגאונים.43

שו"ת-ראשוניםירושלים תש"כתשובות הגאונים.44

  אחרונים
שו"ת-אחרוניםר' אליקים געץאבן השהם.45

ד' חלקי שו"עשו"ת-אחרוניםר' חיים צבי כהןאבן יקרה.46

או"ח יו"דשו"ת-אחרוניםר' ישראל פסח פיינהנדלראבני ישפה.47

שו"ת-אחרוניםר אברהם מסוכטשובאבני נזר.48

או"ח א', קדשיםשו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"א.49

יו"ד א'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ב_ג.50

חו"מ א', או"ח ב', אה"ע ב'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ד.51

יו"ד ב', או"ח ג', אה"ע ג'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ה.52

או"ח ד', יו"ד ג'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ו.53

אה"ע ד', חו"מ ב'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ז.54

שו"ת-אחרוניםר' בנימין זילבראז נדברו ח"א.55

שו"ת-אחרוניםר' בנימין זילבראז נדברו ח"ב.56

שו"ת-אחרוניםר' בנימין זילבראז נדברו ח"ג-ד.57

שו"ת-אחרוניםר' בנימין זילבראז נדברו ח"ה.58

שו"ת-אחרוניםר' בנימין זילבראז נדברו ח"ו-ז.59

שו"ת-אחרוניםר' בנימין זילבראז נדברו ח"ח.60

שו"ת-אחרוניםר' בנימין זילבראז נדברו ח"ט.61

שו"ת-אחרוניםר' בנימין זילבראז נדברו ח"י.62

שו"ת-אחרוניםר' בנימין זילבראז נדברו ח"יא.63

שו"ת-אחרוניםר' בנימין זילבראז נדברו ח"יב-יג.64

שו"ת-אחרוניםר' בנימין זילבראז נדברו ח"יד.65

שו"ת-אחרוניםר' חיים עוזר גרודז'ינסקיאחיעזר.66

שו"ת-אחרוניםר' משה אלשיךאלשיך.67

 מהדורא תניינא, חלק אשו"ת-אחרוניםר' אברהם דוד בוטשאטש אשל אברהם.68
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 חלקי שו"ע4שו"ת-אחרוניםר' יצחק אלחנו ספקטורבאר יצחק.69

1,2שו"ת-אחרוניםר' משה שטרןבאר משה.70

3,4שו"ת-אחרוניםר' משה שטרןבאר משה.71

5,6שו"ת-אחרוניםר' משה שטרןבאר משה.72

7,8שו"ת-אחרוניםר' משה שטרןבאר משה.73

שו"ת-אחרוניםובייצ'יקר' יוסף דב סולבית הלוי.74

 חלקי שו"ע4שו"ת-אחרוניםר' יעקב עטלינגערבנין ציון.75

שו"ת-אחרוניםר' יעקב עטלינגערבנין ציון חדשות.76

בעל הפלאהשו"ת-אחרוניםר' פנחס הורוויץגבעת פנחס.77

שו"ת-אחרוניםר' שאול מלאמזגבעת שאול.78

שו"ת-אחרוניםר' יוסף תואמיםגינת ורדים.79

חלק אשו"ת-אחרוניםר' אברהם כהנא שפיראדבר אברהם.80

חלק בשו"ת-אחרוניםר' אברהם כהנא שפיראדבר אברהם.81

חלק גשו"ת-אחרוניםר' אברהם כהנא שפיראדבר אברהם.82

ליקוטים א"ע-ח"מ,, או"ח-יו"דשו"ת-אחרוניםר' חיים הלברשטאם מצאנזדברי חיים.83

ד' חלקי שו"עשו"ת-אחרוניםר' שלמה קלוגרהאלף לך שלמה.84

ר' איצלה פונוביז'שו"ת-אחרוניםנוביץר' יצחק יעקב רביזכר יצחק.85

שו"ת-אחרוניםר' יאיר בכרךחות יאיר.86

שו"ת-אחרוניםר' צבי אשכנזיחכם צבי.87

שו"ת-אחרוניםר' יואב יהושעחלקת יואב.88

אורח חייםשו"ת-אחרוניםחתם סופרחתם סופר ח"א.89

יורה דעהשו"ת-אחרוניםחתם סופרחתם סופר ח"ב.90

אבן העזר א-בשו"ת-אחרוניםחתם סופרחתם סופר ח"ג-ד.91

חשן משפטשו"ת-אחרוניםחתם סופרחתם סופר ח"ה.92

בעניינים שוניםשו"ת-אחרוניםחתם סופרחתם סופר ח"ו.93

ד' חלקי שו"עשו"ת-אחרוניםר' אברהם תאומיםחסד לאברהם.94

חלק ב, חלק אעל יו"ד שו"ת-אחרוניםר' שלמה קלוגרטוב טעם ודעת.95

שו"ת-אחרוניםמהר"י אסאדיהודה יעלה.96

שו"ת-אחרוניםחיד"איוסף אומץ.97

שו"ת-אחרוניםר' יעקב משה טולידאנוים הגדול.98
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שו"ת-אחרוניםרי יוסף בן לב  2  _  1  מהר"י בן לב .105

שו"ת-אחרוניםרי יוסף בן לב  4  _  3  מהר"י בן לב.106

שו"ת-אחרוניםר' יוסף מטראנימהרי"ט.107

שו"ת-אחרוניםרי יהושע ליב דיסקיןמהרי"ל דיסקין.108

שו"ת-אחרוניםר' משה ב"ר יצחק אל אשקרמהר"ם אלשקר.109

שו"ת-אחרוניםר' משה מינץמהר"ם מינץ.110

שו"ת-אחרוניםר' לוי אבן חביבמהרלב"ח.111

שו"ת-אחרוניםר' מאיר מלובליןמהר"ם לובלין.112

 של השלהרבי שו"ת-אחרוניםר' שלמה מלובליןמהר"ש לובלין.113

שו"ת-אחרוניםר' שלום מרדכי שבדררון  1  מהרש"ם .114

שו"ת-אחרוניםר' שלום מרדכי שבדררון  2  מהרש"ם .115

שו"ת-אחרוניםר' שלום מרדכי שבדררון  3  מהרש"ם.116

שו"ת-אחרוניםר' שלום מרדכי שבדררון  5  _  4  מהרש"ם .117

שו"ת-אחרוניםר' שלום מרדכי שבדררון  6  מהרש"ם .118

שו"ת-אחרוניםר' שלום מרדכי שבדררון  7  מהרש"ם .119

 חלקי שו"ע4על שו"ת-אחרוניםר' שמואל די מדינהמהרשד"ם.120

5 ,4 ,3 ,2 ,1מהשואה שו"ת-אחרוניםים אשריר' אפרממעמקים.121

1,2שו"ת-אחרוניםר' יצחק יעקב ווייסמנחת יצחק.122

3,4שו"ת-אחרוניםר' יצחק יעקב ווייסמנחת יצחק.123

5,6שו"ת-אחרוניםר' יצחק יעקב ווייסמנחת יצחק.124

7,8שו"ת-אחרוניםר' יצחק יעקב ווייסמנחת יצחק.125

9,10שו"ת-אחרוניםר' יצחק יעקב ווייסמנחת יצחק.126

אורח חייםשו"ת-אחרוניםר' מאיר אריקמנחת פתים.127

יורה דעהשו"ת-אחרוניםר' מאיר אריקמנחת פתים.128

שו"ת-אחרוניםר' ש"ז אויערבאך  1  מנחת שלמה קמא.129

שו"ת-אחרוניםר' ש"ז אויערבאך  2  מנחת שלמה קמא.130

שו"ת-אחרוניםר' ש"ז אויערבאךמנחת שלמה תנינא.131

שו"ת-אחרוניםר' ש"ז אויערבאך2מנחת שלמה .132

שו"ת-אחרוניםר' ש"ז אויערבאך3מנחת שלמה .133

שו"ת-אחרוניםר' חנוך איגשמרחשת.134

שו"ת-אחרוניםר' בנימין אהרןמשאת בנימין.135

נציבשו"ת-אחרוניםר' נפתלי צבי יהודה ברליןמשיב דבר.136

שו"ת-אחרוניםר' יחזקאל לנדאנודע ביהודה קמא.137
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חלק ב', חלק א'חשן משפט שו"ת-אחרוניםר' יצחק אלחנן ספקטורנחל יצחק.139

שו"ת-אחרוניםר' דוד טעבילנחלת דוד.140
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הל' שטרותשו"ת-אחרוניםר' שמואל הלוינחלת שבעה.141

שו"ת-אחרוניםר' גרשון אשכנזיעבודת הגרשוני.142

 חלקי שו"ע4שו"ת-אחרוניםר' יצחק אלחנן ספקטור  1  עין יצחק .143

אבן העזרשו"ת-אחרוניםר' יצחק אלחנן ספקטור  2  עין יצחק .144

חלק א-גשו"ת-אחרוניםר' מאיר מאייזנשטאטפנים מאירות.145

שו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ אליעזר ח"א.146

שו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ אליעזר ח"ב.147

שו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ אליעזר ח"ג.148

שו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ אליעזר ח"ד.149

רפורמיםשו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ אליעזר ח"ה.150

יחודשו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ  אליעזר ח"ו.151

שו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ אליעזר ח"ז.152

רפואה בשבתשו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ אליעזר ח"ח.153

מע"כ, רפואה שו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ אליעזר ח"ט.154

קדושת א"ישו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ אליעזר ח"י.155

שו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ אליעזר ח"יא.156

שו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ אליעזר ח"יב.157

שו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ אליעזר ח"יג.158

שו"ת-אחרוניםר' אליעזר י' ולדנברגציץ  אליעזר ח"יד.159

יו"דשו"ת-אחרוניםר' מנחם מנדל מלובאוויץ'צמח צדק.160

שו"ת-אחרוניםר' יוסף חיים מבגדאדרב פעלים.161

שו"ת-אחרוניםים גרינבלטר' אפררבבות אפרים ח"א.162

שו"ת-אחרוניםים גרינבלטר' אפררבבות אפרים ח"ב.163

או"ח ח"גשו"ת-אחרוניםים גרינבלטר' אפררבבות אפרים ח"ג.164

או"ח ח"דשו"ת-אחרוניםים גרינבלטר' אפררבבות אפרים ח"ד.165

או"ח ח"השו"ת-אחרוניםים גרינבלטר' אפררבבות אפרים ח"ה.166

או"ח ח"ושו"ת-אחרוניםים גרינבלטר' אפררבבות אפרים ח"ו.167

או"ח ח"זשו"ת-אחרוניםים גרינבלטר' אפררבבות אפרים ח"ז.168

או"ח ח"חשו"ת-אחרוניםים גרינבלטר' אפררבבות אפרים ח"ח.169

שו"ת-אחרוניםרבי עקיבא איגר ח"א.170

שו"ת-אחרוניםרבי עקיבא איגר ח"ב.171

שו"ת-אחרוניםרבי עקיבא איגר ח"ג.172

שו"ת-אחרוניםר' יעקב דוד בן זאברידב"ז.173

שו"ת-אחרוניםרמ"א.174

שו"ת-אחרוניםרמ"ע מפאנו.175

שו"ת-אחרוניםר' אריה ליב גינזברגשאגת אריה.176
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שו"ת-אחרוניםר' אריה ליב גינזברגשאגת אריה חדשות.177

שו"ת-אחרוניםר' יעקב עמדןשאילת יעב"ץ.178

ח"אשו"ת-אחרוניםר' יהודה אריה דונרשאלות מצויות.179

ח"בשו"ת-אחרוניםר' יהודה אריה דונרשאלות מצויות.180

ח"גשו"ת-אחרוניםר' יהודה אריה דונרשאלות מצויות.181

ח"דשו"ת-אחרוניםר' יהודה אריה דונרשאלות מצויות.182

ח"השו"ת-אחרוניםר' יהודה אריה דונרשאלות מצויות.183

שו"ת-אחרוניםר' יעקב רישאשבות יעקב.184

שו"ת-אחרוניםר' שמואל הלוי  ואזנר  1  שבט הלוי .185

שו"ת-אחרוניםר' שמואל הלוי  ואזנר  2  שבט הלוי .186

שו"ת-אחרוניםר' שמואל הלוי  ואזנר  3  שבט הלוי .187

שו"ת-אחרוניםר' שמואל הלוי  ואזנר  4  שבט הלוי .188

שו"ת-אחרוניםר' שמואל הלוי  ואזנר  5  שבט הלוי .189

שו"ת-אחרוניםר' שמואל הלוי  ואזנר  6  שבט הלוי .190

שו"ת-אחרוניםר' שמואל הלוי  ואזנר  7  שבט הלוי .191

שו"ת-אחרוניםר' שמואל הלוי  ואזנר  8  שבט הלוי .192

שו"ת-אחרוניםר' שמואל הלוי  ואזנר  9  שבט הלוי .193

שו"ת-אחרוניםר' שמואל הלוי  ואזנר  10  שבט הלוי .194

שו"ת-אחרוניםר' יוסף שאול הלוי נטנזאן  1  שואל ומשיב .195

שו"ת-אחרוניםר' יוסף שאול הלוי נטנזאן  2  שואל ומשיב .196

שו"ת-אחרוניםר' יוסף שאול הלוי נטנזאן  3  שואל ומשיב .197

שו"ת-אחרוניםר' יוסף שאול הלוי נטנזאן  4  שואל ומשיב .198

שו"ת-אחרוניםר' יוסף שאול הלוי נטנזאן  5  שואל ומשיב .199

שו"ת-אחרוניםר' יוסף שאול הלוי נטנזאן  6  שואל ומשיב .200

שו"ת-אחרוניםר' יוסף חיים זוננפלדשלמת חיים.201

שו"ת-אחרוניםר' אלעזר אב"ד פילץ  1  שמן רוקח .202

שו"ת-אחרוניםר' אלעזר אב"ד פילץ  2  שמן רוקח .203

שו"ת-אחרוניםר' אלעזר פלעקלס מפראג  1  תשובה מאהבה .204

שו"ת-אחרוניםר' אלעזר פלעקלס מפראג  2  תשובה מאהבה .205

שו"ת-אחרוניםר' אלעזר פלעקלס מפראג  3  תשובה מאהבה .206

  אגדה
תוכן כללי
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PDFירושלמי ברכותאגדה פירושים4אגדות ירושלמי.1

על אגדות הש"סקבלהר' טודרוס אבולפיהאוצר הכבוד.2

PDFברכות, שבת, ב"ב, סנהדרין ועודאגדהר' יעקב מליסאאמת ליעקב.3

 וגם באורי אגדות.4
פי' על כמה אגדות

(,124ברכות, ב"ק, מגילה, ב"ב )גראהגר"א
שבת,ב"ב

ברכות, שבתאגדהר' יוסף חיים  1  בן יהוידע .5

עירובין, פסחים, יומא, ר"ה, סוכה,אגדהר' יוסף חיים  2  בן יהוידע .6
ביצה

 מגילה, תענית,  חגיגה, מו"ק ,אגדהר' יוסף חיים  3  בן יהוידע .7
יבמות, כתובות, גיטין

נדרים, נזיר, סוטה,  קידושין, ב"ק,אגדהר' יוסף חיים  4  בן יהוידע .8
ב"מ,ב"ב

סנהדרין, מכות, שבועות, עדיות,אגדהר' יוסף חיים  5  בן יהוידע .9
ע"ז, הוריות, זו"מ, חולין, בכורות,

ערכין,נדה

שבת,ר"ה,יבמות, כתובותמהרלמהר"לחידושי אגדות ח"א.10

נדרים,נזיר,סוטה, גיטן,קידושיןמהרלמהר"לחידושי אגדות ח"ב.11

ב"ק,ב"מ,ב"ב, סנהדריןמהרלמהר"לחידושי אגדות ח"ג.12

מכות,שב',ע"ז, עדיות,זו"מ, חולין,מהרלמהר"לחידושי אגדות ח"ד.13
בכורות, תמורה, ערכין, תמיד,נדה,נגע'

מועד,נשים,נזי',קדשיםאגדהכפתור ופרח.14

ברכות, שבת, עירוביןאגדהר' משה צוריאללקט פרושי אגדה.15

פסחים עד סוף מועדאגדהר' משה צוריאללקט פרושי אגדה.16

נשים, ב"ק, ב"מ, ב"באגדהר' משה צוריאללקט פרושי אגדה.17

נזיקין, קדשים, טהרותאגדהר' משה צוריאללקט פרושי אגדה.18

אגדת רבב"ח ע"פ מוסראגדהר' מ"צ איידלשטין  1  משאת משה .19

סבי דבי אתונהאגדהר' מ"צ איידלשטין  2  משאת משה .20

(,479 ברכות, שבת, עירובין, פסחים)א:אגדהעין יעקב.21
יומא, סוכה, ביצה

 ר"ה, מגילה, תענית, מ"ק, חגיגה,ב:אגדהעין יעקב.22
(,366ירושלמי מועד, יבמות, כתובות)

 נדרים, גיטין, סוטה, קידושין

(,189(, סנהדרין)77 ב"ק, ב"מ, ב"ב)ג:אגדהעין יעקב.23
(,440(, שבועות, עדיות, ע"ג)406מכות)

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

תמיד, מידות, קנים, נגעים, נדה, ידים,
עוקצין

אגדהעין יעקב.24

קבלה-רעל ההגדות.25
מחל

ברכות, מגילה, אגדות שונות, חגיגהאגדהר' עזריאל גירונדיפי על אגדות.26
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מועד, נשים, נזיקין, קדשים )קצר(אגדהר' אריה ליפקיןפ' על אגדות.27

ברכות, שבת, עירוביןאגדהר' מרדכי אלטשולרפרשת מרדכי.28

כל השסאגדהר' יצחק ששוןשמן ששון.29

  הלכה
תוכן כללי

סוגשונותמיקוםמחברשם הספר

א-שזטור או"ח ח"א.1

טור או"ח ח"ב.2

טור יו"ד ח"א.3

קנט-תגטור יו"ד ח"ב.4

טור אה"ע.5

זמנא-קעהטור חו"מ ח"א.6
י

טור חו"מ ח"ב.7

אורח חיים- סדר היוםהלכהר' מרדכי יפהלבוש התכלת.8

אורח חיים– ח"ב- סי' רמבהלכהר' מרדכי יפהלבוש החור.9

יורה דעההלכהר' מרדכי יפהלבוש עטרת זהב.10

אבן העזרהלכהר' מרדכי יפהלבוש הבוץ וארגמן.11

חשן משפטהלכהר' מרדכי יפהלבוש עיר שושן.12

על פירוש רשי בחומשהלכהר' מרדכי יפהלבוש האורה.13

הרקאנטי - בראשיתהלכהר' מרדכי יפהלבושי אור יקרות.14

הרקאנטי – ש,ו,ב,דהלכהר' מרדכי יפהלבושי אור יקרות.15

א-קכזהלכהמשנה ברורה כ"א.16

קכח-רמאהלכהמשנה ברורה כ"ב.17

רמב-שדמהלכהמשנה ברורה כ"ג.18

שמה-תכחהלכה משנה ברורה כ"ד.19

תכט-תקכט )מפתח בסוף(יהלכהמשנה ברורה כ"ה.20

הלכהמשנה ברורה כ"ו.21

  שלחן ערוך ומפרשיו

א-תטזשו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך א"ח ח"א.22

תיז-תרצזשו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך א"ח ח"ב.23

שו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך יו"ד ח"א.24

קיב-רבשו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך יו"ד ח"ב.25

רג-תגשו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך יו"ד ח"ג.26
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שו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך אה"ע.27

שו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך ח"מ ח"א.28

עה-קעשו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך ח"מ ח"ב.29

קעא-תכזשו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך ח"מ ח"ג.30

אבן העזרשו"ע ומפרשיור' אריה ליב הכהןאבני מלואים.31

חושן משפטשו"ע ומפרשיור' יהונתן אייבשיץ  1  אורים ותומים .32

חושן משפט עב-קנבשו"ע ומפרשיור' יהונתן אייבשיץ  2  אורים ותומים .33

או"ח שו"ע ומפרשיור' אליה שפיראאליה רבה.34

אבן העזר הלכות כתובותשו"ע ומפרשיור' יעקב מליסאבית יעקב ב'.35

אורח חייםשו"ע ומפרשיור' מאיר פוזנרבית מאיר.36

יורה דעהשו"ע ומפרשיור' מאיר פוזנרבית מאיר.37

או"ח מבעל "חשק שלמה"שו"ע ומפרשיור' שלמה כהןבנין שלמה.38

אה"ע סי' קנד ועודשו"ע ומפרשיור' שבתי הכהן גבורת אנשים.39

הל' גיטין )קי"ט-קכ"ט(שו"ע ומפרשיור' משה אבן חביבגט פשוט.40

יורה דעהשו"ע ומפרשיור' יעקב מליסאחוות דעת.41

אורח חיים, שבת, עירובין,שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על או"ח.42
פסחים, ר"ה, יומא, סוכה, מ"ק,

חגיגה

יורה דעה, חולין, נדהשו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על יו"ד.43

יבמות, כתובות,אבן העזר, שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על אה"ע.44
, נזיר, סוטה, גיטין,נדרים

קידושין 

חושן משפט, ב"ק, ב"ב, סנהדריןשו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על חו"מ.45

א-פחשו"ע ומפרשיור' יעקב חיים סופרכף החיים ח"א.46

פט-קנושו"ע ומפרשיור' יעקב חיים סופרכף החיים ח"ב.47

קנז-רמאשו"ע ומפרשיור' יעקב חיים סופרכף החיים ח"ג.48

רמב-שיחשו"ע ומפרשיור' יעקב חיים סופרכף החיים ח"ד.49

שיח-תכחשו"ע ומפרשיור' יעקב חיים סופרכף החיים ח"ה.50

תכט-תצדשו"ע ומפרשיור' יעקב חיים סופרכף החיים ח"ו.51

תצה-תקפשו"ע ומפרשיור' יעקב חיים סופרכף החיים ח"ז.52
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יורה דעהשו"ע ומפרשיור' יהונתן אייבשיץכרתי ופלתי.56

או"ח ח"א )א-רמא(שו"ע ומפרשיור' מרדכי כרמימאמר מרדכי.57

Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/MaamarMordechaiOC_1.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/REibeshitz_KreisiUpleisi.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/KafHaChaim_YD2.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/KafHaChaim_YD1.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/KafHaChaim_8.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/KafHaChaim_7.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/KafHaChaim_6.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/KafHaChaim_5.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/KafHaChaim_4.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/KafHaChaim_3.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/KafHaChaim_2.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/KafHaChaim_1.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/ChazonIshChoshenMishpot.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/ChazonIshEvenHaezer.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/ChazonIshYorehDeiah.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/ChazonIshOrachChaim.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/RYMiLisaChavosDaas.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/GetPoshut.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/ShachGevurasAnoshim.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/BinyanShlomo_OC.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/BeisMeir_YD.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/BeisMeir_OC.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/RYMiLisaBeisYaakov_2.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/EliahRabbah.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/REibeshitz_UrimVetumim_2.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/REibeshitz_UrimVetumim_1.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/AvneiMiluim.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/ShulchanOruch_CM3.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/ShulchanOruch_CM2.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/ShulchanOruch_CM1.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/ShulchanOruch_EH.pdf


הלכה          92/39

סוגשונותמיקוםמחברשם הספר

או"ח ח"ב )רמב-סוף(שו"ע ומפרשיור' מרדכי כרמימאמר מרדכי.58

אבן העזר כו-סהשו"ע ומפרשיומחצית השקל ח"א.59

אבן העזר סו-קיחשו"ע ומפרשיומחצית השקל ח"ב.60

אבן העזר קיט-קנדשו"ע ומפרשיומחצית השקל ח"ג.61

אבן העזר א-כהשו"ע ומפרשיומחצית השקל ח"ד.62

אורח חיים הלכות פסחשו"ע ומפרשיורי יעקב מליסאמקור חיים.63

שו"ע ומפרשיור' אריה ליבמשובב נתיבות.64

ו' ה', ד', ג', ב', א',הלכהר' ישראל מאיר כהןמשנה ברורה.65

חשן משפט עדות כח-לבשו"ע ומפרשיור' זלמן נחמי גולדברגמשפט ערוך.66

 עדות לג-לה2חשן משפט שו"ע ומפרשיור' זלמן נחמי גולדברגמשפט ערוך.67

 עדות פז-צו3חשן משפט שו"ע ומפרשיור' זלמן נחמי גולדברגמשפט ערוך.68

חשן משפטשו"ע ומפרשיורי יעקב מליסאנתיבות המשפט.69

או"חשו"ע ומפרשיור' שמואל אורגלר עולת תמיד עולת שבת.70

על אה"ע סי' יז )עגונות(. גםשו"ע ומפרשיור' משה אבן חביבעזרת נשים.71
שמות אנשים ונשים

ח"ב ח"אפרי חדש ופרי תואר על יו"ד שו"ע ומפרשיור' חיים בן עטרפירות גנוסר.72

אבן העזר ואורח חייםשו"ע ומפרשיורי יעקב מליסאקהלת יעקב.73

סי' א-עד, קונ' הספיקותשו"ע ומפרשיור' אריה ליבקצות  החשן ח"א.74

סי' עה-קלבשו"ע ומפרשיור' אריה ליבקצות החשן ח"ב.75

סי' קלג-תכדשו"ע ומפרשיור' אריה ליבקצות החשן ח"ג.76

על חשן משפט וגם ריביתשו"ע ומפרשיור' ישראך איסר מויניציאשער המשפט.77

  רמב"ם ומפרשיו

(, 38 1מדע, אהבה )הלכהרמב"םמשנה תורה כ"א.78

זמניםהלכהרמב"םמשנה תורה כ"ב.79

(324נשים, קדושה)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ג.80

(214הפלאה, זרעים)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ד.81

(, טהרה243עבודה, קרבנות)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ה.82

(147נזיקין, קנין )הלכהרמב"ם משנה תורה כ"ו.83

(250משפטים, שופטים)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ז.84

נזיקין ב'   נזיקין א'רמבם ומפרש'ר' איסר זלמן מלצראבן האזל.85

משפטים   קניןרמבם ומפרש'ר' איסר זלמן מלצראבן האזל.86

מדע, אהבה, זמניםרמבם ומפרש'ר' מאיר שמחה הכהןאור שמח ח"א.87

נשים, קדושהרמבם ומפרש'ר' מאיר שמחה הכהןאור שמח ח"ב.88
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הפלאה, זרעים, עבודה,רמבם ומפרש'ר' מאיר שמחה הכהןאור שמח ח"ג-ד.89
קרבנות, טהרה, נזיקין, קנין

על הקדמת הרמב"ם למ"תרמבם ומפרש'ר' חיים קניבסקיבשער המלך.90

שמיטה ויובלכלאים, מתנות עניים, רמבם ומפרש'ר' חיים קניבסקידרך אמונה.91

מפתח,ביכורים שו"י מעשר,,תרומותרמבם ומפרש'ר' חיים קניבסקידרך אמונה.92

רמבם ומפרש'ר' חיים סולובייציקהגר"ח.93

רמבם ומפרש'ר' דוד שורהלכות תשובה.94

מדע, אהבה, זמניםרמבם ומפרש'ר' אהרן טורבאוויץזיו משנה.95

רמבם ומפרש'חזון אישחזון איש על רמב"ם.96

 חכמים מכל הדורות11רמבם ומפרש'אוצרותחכמי ארם צובה.97

חלק ג', חלק ב', חלק א'מוני מצוותמנחת ענייד הקטנה.98

הלכות דעותרמבם ומפרש'ר' שמריהו הורביץמדות ודעות.99

הל' דעות והל' תשובהרמבם ומפרש'ר' יחזקאל פלאנגימוסר השכל.100

הקדמות וספר מדערמבם ומפרש'רמב"םמפעל משנה תורה.101

 עמודים(391)רשימת מפרשי היד רמבם ומפרש'מפרשי יד החזקה.102

מדע, חלק אהבהרמבם ומפרש'ר' וואלף באסקוויץסדר המשנה.103

 מדערמבם ומפרש'ר' מנחם קראקאווסקיעבודת המלך.104

מדע, אהבה, זמנים, נשים,רמבם ומפרש'ר"י רוז'ין )הרוגוצ'ובי(  1  צפנת פענח .105
קדושה

הל' כלאים, הל' מתנו"ערמבם ומפרש'ר"י רוז'ין )הרוגוצ'ובי(  2  צפנת פענח .106

מהדורה תניינא על חלק א'רמבם ומפרש'הרוגטשובר ר' רוזן  1     2  צפנת פענח.107

מקורות למשנה תורהרמבם ומפרש'ר' חיים קניבסקיקרית מלך.108

מבי"טרמבם ומפרש'ר' יוסף מטראניקרית ספר.109

רמבם ומפרש'ר' יצחק ננוניסשער המלך.110

  ונים  ראש

עם הגהות אבן שלמהוניםהלכה ראשראב"ןאבן העזר ח"אראבן .111

עם הגהות אבן שלמהוניםהלכה ראשראב"ןאבן העזר ח"בראבן .112

עם הגהות אבן שהםוניםהלכה ראשראב"ןאבן העזר ח"אראבן .113

עם הגהות אבן שהםוניםהלכה ראשראב"ןאבן העזר ח"בראבן .114

עם הגהות אבן שהםוניםהלכה ראשראב"ןאבן העזר ח"גראבן .115

חלק אוניםהלכה ראשר' יצחק בן משה מוינהאור זרוע.116

חלק ב-שבת ומועדיםוניםהלכה ראשר' יצחק בן משה מוינהאור זרוע.117
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חלק ד-סנהדרין, ע"ז,שבועותוניםהלכה ראשר' יצחק בן משה מוינהאור זרוע.119
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וניםהלכה ראשרש"יאיסור והיתר.120

על נזיקיןוניםהלכה ראשר' זוסליןהאגודה.121

וניםהלכה ראשר' יעקב ברוךהאגור.122

וניםהלכה ראשר' אברהם מנרבונאהאשכול.123

חלק ג חלק ב, חלק א,, הקדמהוניםהלכה ראשר' שמעון קייראהלכות גדולות.124

וניםהלכה ראשר' מנחם המאיריהמנהגים.125

ר' אברהם בןהמספיק לעובדי ה'.126
הרמב"ם

חלק ב: הלכות תפילה, ברכות,וניםהלכה ראש
ציצית, אמת

וניםהלכה ראשר' יצחקהעיטור ח"א.127

וניםהלכה ראשר' יצחקהעיטור ח"ב.128

הלכות הלוואהוניםהלכה ראשר' שמואל בן יצחק הסרדיהתרומות ח"א.129

הלכות הלוואהוניםהלכה ראשר' שמואל בן יצחק הסרדיהתרומות ח"ב.130

הלכותוניםהלכה ראשכל בו.131

וניםהלכה ראשר' יעקב ב"ר משהמהרי"ל - מנהגים.132

ע"פ מזרח שמש עין שמשוניםהלכה ראשר' יעקב ב"ר משהמהרי"ל - מנהגים.133

ח"ג-סוכהוניםהלכה ראשמחזור ויטרי.134

גם דיני ממונות, מדרשיםוניםהלכה ראשר' האי גאוןמשפטי שבועות.135

חלק ג, חלק ב, חלק אוניםהלכה ראשר' דוד כוכביספר הבתים.136

הגהות ר' ראובן מרגליותוניםהלכה ראשר' יהודה החסידספר חסידים.137

וניםהלכה ראשר' אליעזר ממיץספר יראים.138

וניםהלכה ראשרשב"אעבודת הקודש.139

נדה מקוואות, אור זרוע, שבליוניםהלכה ראש  ונים  קובץ ראש.140
לקט, שו"ת תוס'

הלכות ספר תורה, תפילין ומזוזתוניםהלכה ראשהמאיריקרית ספר.141

חלק אדם וחוהוניםהלכה ראשר' ירוחם ב"ר משולם  נו ירוחם  רבי.142

חלק אדםוניםהלכה ראשר' ירוחם ב"ר משולם  נו ירוחם ח"א  רבי.143

חלק חוהוניםהלכה ראשר' ירוחם ב"ר משולם  נו ירוחם ח"ב  רבי.144

מישרים )חו"מ(וניםהלכה ראשר' ירוחם ב"ר משולם  נו ירוחם ח"ג  רבי.145

וניםהלכה ראשר' אליעזר מגרמיזארוקח.146

הלכות פסחים, שערי שמחהוניםהלכה ראשר' יצחק אבן גיאתרי"ץ גיאת.147

במד_דבר ויקר בר_שמהעמק שאלה:וניםהלכה ראשרב אחאי גאון-נצי"בשאילתות דר' אחאי.148

דברים במדבר ויקר שמות בראשיתוניםהלכה ראשרב אחאי גאוןשאילתות דר' אחאי.149

כולל שער הגמולוניםהלכה ראשרמב"ןתורת האדם.150

וניםהלכה ראשרשב"אתורת הבית.151

מנהגי המהר"םוניםהלכה ראשר' שמעון בר צמח דוראןתשב"ץ.152
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  אחרונים

על הלכות שבת סדר הפתהלכה אחרוניםר' אברהם מסוכטשובאגלי טל.153

או"ח הלכה אחרוניםר' אליה שפיראאליה רבה.154

אורח חיים יורה דעההלכה אחרוניםר' מאיר אויערבךאמרי בינה א'.155

חשן משפטהלכה אחרוניםר' מאיר אויערבךאמרי בינה ב'.156

  3  או"ח ,   2  או"ח ,   1  או"ח הלכה אחרוניםר' יחיאל אברהם זילברבירור הלכה.157

ארבע חלקי שו"ע, אה"ע חו"מהלכה אחרוניםר' יחיאל אברהם זילברבירור הלכה.158

, על חיי אדםחלק בהלכה אחרוניםר' יחיאל אברהם זילברבית ברוך.159

הלכות ברירההלכה אחרוניםר' אייזיק חברבית יצחק.160

הלכה אחרוניםר' יוסף חיים מבגדדבן איש חי.161

הלכה אחרוניםר' י"מ טוקצינסקיברכת החמה.162

שמות גיטיןר' אלעזר מינץגט מסודר.163

הלכות אבילותהלכה אחרוניםר' י"מ טוקצינסקי  1  גשר החיים .164

הלכות אבילותהלכה אחרוניםר' י"מ טוקצינסקי  2  גשר החיים.165

הלכות אבילותהלכה אחרוניםר' י"מ טוקצינסקי  3  גשר החיים .166

הלכות יחודהלכה אחרוניםר' אברהם הורביץדבר הלכה יחוד.167

אורח חייםהלכה אחרוניםר' יעקב מליסאדרך חיים א'.168

אורח חייםהלכה אחרוניםר' יעקב מליסאדרך חיים ב'.169

 נישואין, ברית מילההלכה אחרוניםר' צ"פ פרנקהדרת קודש.170

קו התאריךהלכה אחרוניםר' י"מ טוקצינסקיהיומם בכדור הארץ.171

ימים נוראיםהלכה אחרוניםר' מ"מ קארפהלכות חג בחג.172

ספירת העומר, שבועותהלכה אחרוניםר' מ"מ קארפהלכות חג בחג.173

הלכה אחרוניםר' יהודה אריה דינרהלכות יו"ט וחוה"מ.174

מבוססהלכה אחרוניםר' ישראל מאיר הכהןהלכות לשון הרע.175

לבסומי בפוריאהלכה אחרוניםהלכות פורים.176

הלכה אחרוניםר' י.מ. טוקצינסקיהלכות שביעית.177

1חלק הלכה אחרוניםר' מ"מ קארפהלכות שבת בשבת.178

2חלק הלכה אחרוניםר' מ"מ קארפהלכות שבת בשבת.179

בה"מ גבוה להלכה בהתישבותהלכה אחרוניםר' שאול רייכנברגהפרשת תרו"מ.180
החקלאית

ח"ד ח"ג, ח"ב, ח"א,שבת: הלכה אחרוניםר' ש"י ניסים קרליץחוט השני.181

נדה ריבית, פסח,הלכה אחרוניםר' ש"י ניסים קרליץחוט השני.182

יום טוב, חוה"מ, שביעתהלכה אחרוניםר' ש"י ניסים קרליץחוט השני.183
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הלכה אחרוניםר' רפאל מלדולהחופת חתנים.184

קו התאריךהלכה אחרוניםחזון איש   שעות  18  חזון איש .185

(,166דמאי, כלאים, שביעית)הלכה אחרוניםחזון אישחזון איש זרעים.186
מעשרות, ערלה

הלכה אחרוניםחזון אישחזון איש קדשים.187

הלכה אחרוניםחזון אישחזון איש טהרות.188

עם נשמת אדםהלכה אחרוניםר' אברהם דנציגחיי אדם.189

הלכה אחרוניםחיי אדם - יידש.190

הלכה אחרוניםר' אברהם דנציגחכמת אדם.191

מצוות התלויות בארץהלכה אחרוניםר' אברהם דנציגח"א שערי צדק.192

שמירת הלשון, זכור למרים,הלכה אחרוניםר' ישראל מאיר הכהןחפץ חיים.193
אהבת ישראל, שם עולם ועוד

 א-תרעג )הכל(1או"ח-הלכה אחרוניםר' אהרן אלפאנדארייד אהרן.194

 מ"ב, מפתחות2או"ח-הלכה אחרוניםר' אהרן אלפאנדארייד אהרן.195

דיין בפפד"מהלכה אחרוניםר' יוסף נוירלינגןיוסף אומץ.196

1הלכות פסח-הלכה אחרוניםרי יצחק יוסףילקוט יוסף.197

סעודת נישואיןהלכה אחרוניםר' מרדכי גרוסכלולות חתנים.198

חופה וקידושיןהלכה אחרוניםר' מרדכי גרוסכלולות חתנים.199

על טור-ב"י או"חהלכה אחרוניםר' חיים בנבנשתיכנסת הגדולה.200

על טור-ב"י או"חהלכה אחרוניםר' חיים בנבנשתיכנ"הג שיירי.201

תש"עהלכה אחרוניםר' מרדכי גנוטלוח דבר בעתו.202

תשע"אהלכה אחרוניםר' מרדכי גנוטלוח דבר בעתו.203

זבחים, מנחות, תמורה, תמיד,הלכה אחרוניםר' ישראל מאירליקוטי הלכות.204
מעילה

סנהדרין, מכות, הוריותהלכה אחרוניםר' ישראל מאירליקוטי הלכות.205

בכורות, כרותותהלכה אחרוניםר' ישראל מאירליקוטי הלכות.206

נדההלכה אחרוניםר' ישראל מאירליקוטי הלכות.207

ערכין, נזיר, סוטההלכה אחרוניםר' ישראל מאירליקוטי הלכות.208

שבת. פסחים, מגילה, יבמות, קידושין,הלכה אחרוניםר' ישראל מאירליקוטי הלכות.209
ב"מ

על חשמלהלכה אחרוניםר' ש"ז אויערבאךמאורי אש.210

או"ח ח"א )א-רמא(הלכה אחרוניםר' מרדכי כרמימאמר מרדכי.211

או"ח ח"ב )רמב-סוף(הלכה אחרוניםר' מרדכי כרמימאמר מרדכי.212

על הטור או"ח א-רמהלכה אחרוניםר' יעקב עמדין  1  מור וקציעה .213

על הטור או"ח רמא-הלכה אחרוניםר' יעקב עמדין  2  מור וקציעה .214

הלכות אלול וימים נוראיםהלכה אחרוניםים מרגליותר' אפר  ים  מטה אפר.215
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מנהגים לפני החתונההלכה אחרוניםמנהגי אופרוף.216

מצוות התלויות בארץהלכה אחרוניםר' קלמן כהנאמצוות הארץ.217

הלכות שטרותהלכה אחרוניםר' שמואל הלוינחלת שבעה.218

על מלחמת המפרץ תשנאהלכה אחרוניםר' יצחק זילברשטייןנס להתנוסס.219

על ענייני הלכות זמניםהלכה אחרוניםר' אייזיק חברסדר זמנים.220

או"ח א-רמאהלכה אחרוניםר' י"מ אפשטיין  1  ערוך השלחן או"ח .221

או"ח רמב-תכחהלכה אחרוניםר' י"מ אפשטיין  2  ערוך השלחן או"ח .222

הלכה אחרוניםר' י"מ אפשטיין  3  ערוך השלחן או"ח .223

הלכה אחרוניםר' י"מ אפשטיין  2  ערוך השלחן יו"ד .224

הלכה אחרוניםר' י"מ אפשטיין  1  ערוך השלחן חו"מ .225

הלכה אחרוניםר' י"מ אפשטיין  2  ערוך השלחן חו"מ .226

כל הלכות ארץ ישראלהלכה אחרוניםר' ישראל שקלובפאת השלחן.227

הלכות שביעיתהלכה אחרוניםר' ישראל שקלובפאת השלחן-שביעית.228

הלכות אבילותהלכה אחרוניםר' חיים ב. גולדברגפני ברוך.229

אלול תשריהלכה אחרוניםרי מרדכי גרוסקובץ פסקים ותשובות.230

ניסןהלכה אחרוניםרי מרדכי גרוסקובץ פסקים ותשובות.231

 ברייתות ע"פ מאחרונים4הלכה אחרוניםקידוש החודש.232

הלכה אחרוניםר' שי ואלטרקידוש החודש.233

הלכה אחרוניםר' שלמה גנצפרידקיצור שלחן ערוך.234

טריפותהלכה אחרוניםים מרגליותר' אפר   אפרים  ראש.235

אבילותהלכה אחרוניםר' צבי רייזמןרץ כצבי.236

ח"ב, ח"אהלכות שבת – אבות הלכה אחרוניםר' יצחק מאלצאןשביתת השבת.237

א-רמאהלכה אחרוניםר' חיים קניבסקישונה הלכות.238

רמב-תכחהלכה אחרוניםר' חיים קניבסקישונה הלכות.239

תכט-תרצזהלכה אחרוניםר' חיים קניבסקישונה הלכות.240

הלכה אחרוניםר' ישעיה הורוביץ  1  שלה .241

הלכה אחרוניםר' ישעיה הורוביץ  2  שלה .242

שלוח הקן, הלכה והדרכההלכה אחרוניםר' נפתלי ווינברגרשלח תשלח.243

 א-רטו1או"ח-הלכה אחרוניםמלאדירי שניאור זלמן שלחן ערוך הרב.244

 רמב-תח2או"ח-הלכה אחרוניםמלאדירי שניאור זלמן שלחן ערוך הרב.245

 תכט-תצד3או"ח-הלכה אחרוניםמלאדירי שניאור זלמן שלחן ערוך הרב.246

 תצה-תרנא4או"ח-הלכה אחרוניםמלאדירי שניאור זלמן שלחן ערוך הרב.247

 שחיטה, טריפות, רבית,5יו"ד-הלכה אחרוניםמלאדירי שניאור זלמן שלחן ערוך הרב.248
-חשן משפט6נדה, ת"ת, 
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ב' החמה, קיד"הח, זמני היוםהלכה אחרוניםר' דוד העבערשערי זמנים.249

ר' אלכסנדר סנדרתבואות שור.250
שור

או"ח ויו"ד ובעיקר הל' שחיטההלכה אחרונים
וטריפות

גראהגר"אתוספות מעשה רב.251

או"ח הל' שבת )רמב-תטז(הלכה אחרוניםר' רפאל מייזלישתוספות שבת.252

ח"ב שו"ת, ח"אהלכה אחרוניםר' משה איסרלשתורת חטאת.253

הלכות עירוביןהלכה אחרוניםר' יעקב מליסאתיקון עירובין.254

  מוסר ומחשבה
תוכן כללי

שונותמיקוםמחברשם הספרמס

  ראשונים
עם תוכן מפורטשו"ת-ראשוניםרמב"םאגרות הרמב"ם.1

נוביץע"י ר' רבישונותרמב"םאגרות הרמב"ם.2

מיוחסת לרמב"םמוסר-ררמב"םאגרת המוסר.3

השקפהר' חסדאי קרשקשאור השם.4

עם הערות ר' קלייןמוסר-רהרא"שארחות חיים.5

מוסר-רארחות צדיקים.6

השקפהרמב"ןהאמונה והבטחון.7

השקפהר' סעדי' גאוןאמונות ודעות.8

דרשותהשקפהדרושי הר"ן.9

(2דרשות )השקפהדרושי הר"ן.10

הסכמה בין חקירה לדתהשקפהראב"ד מטוליטלאהאמונה הרמה.11

ענייני חסידותמוסרר' אלעזר מגרמייזאהרוקח.12

HTMמגן על פילוסופי' נגד החרמותהשקפהר' ידעיה הפניני לרשב"אהתנצלות.13

HTMהשקפהחובות הלבבות.14

מוסר-רחובות הלבבות ח"א.15

מוסר-רחובות הלבבות ח"ב.16

ביאת המשיחהשקפהאברבנלישועות משיחו.17

מוסר-רר' יהודה הלויכוזרי.18

מוסר-רר' יהודה הלויכוזרי.19

מוסר-רנו בחיירביכד הקמח ח"א.20

מוסר-רנו בחיירביכד הקמח ח"ב.21

HTMהשקפהר' שלמה אבן גבירולכתר מלכות.22

השקפהר' אברהם בן הרמב"םמאמר על דרשות.23

הרשב"ץהשקפהר' שמעון בן צמח דוראןמגן אבות.24
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העתיק ר"י אבן תבוןהשקפהר' ידעיה הפנינימבחר פנינים.25

רמבםרמב"םמורה נבוכים.26

השקפהר אברהם בן הרמב"םמלחמות השם.27

רלב"גהשקפהר לוי בן גרשוןמלחמות השם.28

השקפהר"ש אבן גבירולמקור חיים.29

חלק אוניםהלכה ראשר' דוד כוכביספר הבתים.30

ע"ב מקור היראהמוסר-רנו יונהרביספר היראה.31

מוסר-רנו יונהרביספר היראה.32

השקפהנו תםרביספר הישר.33

השקפהר שם טוב אבן פלקיראספר המבקש.34

השקפהר' יו"ט ליפפמן מילהויזןספר נצחון.35

HTMהשקפהר יוסף אלבוספר העקרים.36

אגרותמוסר-ררמב"ן והגר"אעלים לתרופה.37

עקרי אמונההשקפהאברבנל   אמנה  ראש.38

השקפהר שם טוב אבן פלקירא  ית חכמה  ראש.39

נוביץר' מ רבימוסררמב"םשמונה  פרקים.40

מוסרנו יונהרבישערי תשובה.41

-בית3, -שדה2, -הר1השקפהרמ"אתורת העולה.42

השקפהרמב"ןתורת ה' תמימה.43

מוסר-רר' שלמה אבן גבירולתקון מדות הנפש.44

מוסר-רהמאיריתשובה.45

  אחרונים
מוסררש"ר הירשאגרות צפון.46

מוסרר' ישראל סלנטראור ישראל.47

פרקי אבותמפרשי שסר' משה אלשיךאלשיך על אבות.48

שונותחזון אישאמונה ובטחון.49

מוסרר' ישראל סלנטראמרי בינה.50

חנוכה, פוריםמוסרר' גרשון אדלשטיןאסיפת שמועות.51

ר"ה, יו"כ, סוכותמוסרר' גרשון אדלשטיןאסיפת שמועות.52

מוסרר' חיים קניבסקיארחות יושר.53

מוסרר' מ.י. אפשטיין  1  אש דת .54

מוסרר' מ.י. אפשטיין  2  אש דת .55

מבי"טהשקפהר' יוסף מטראניבית אלקים.56

מוסרר' צבי מרקוביץבנתיבות האמונה.57

שונותר'ראובן גרזבסקיבעיות הזמן.58
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תורה ותפילהמוסרר' אברהם ארלנגרברכת אברהם.59

חסידותר' צדוק הכהן מלובליןדברי סופרים.60

חנוכהמוסרר פנחס שרייבר'דברי שפר.61

סוכותמוסרר' יעקב הורביץדולה ומשקה.62

מהדורת ר' יוסף ספינרקבלה-רמחלדעת תבונות.63

קבלה-רמחלרמחלדרך השם.64

הגיון הגמראקבלה-רמחלרמחלדרך תבונות.65

מוסרר' ישראל סלנטרדרשות.66

תשרי-ניסן, ח"אמוסרר משה סופר  חתם סופר  דרשות .67

כל השנה, ח"גשונותר משה סופרדרשות חתם סופר ח"ג.68

מוסררב סורוצקיןהדעה והדיבור.69

השקפהרש"ר הירשחורב.70

שונותר' יי קניבסקיחיי עולם.71

פרנקפורט, תש"טמוסרר' שמחה זיסל זיוחכמה ומוסר.72

שמירת הלשון, זכור למרים,מוסרר' ישראל מאיר כהןחפץ חיים.73
אהבת ישראל, שם עולם ועוד

מוסרר'ראובן מרגליותילקוט מרגליות דרשות.74

על יג עיקריםהשקפההרופא מרדכי גימפליסוד התורה.75

מוסריסוד ושורש העבודה.76

מוסרר' יהונתן אייבשיץיערות דבש.77

מוסרלא נודעכסא אליהו.78

אלול עד ש"תמוסרר' ירוחם ליוואוויץמאמרי המשגיח.79

מוסרר' יוזל מנוברדוקמדרגת האדם.80

אדר ופורים מלוקט ע"י ר' פינקמוסרר' צדוק הכהןמחשבות צדיק.81

מוסר מנורת המאור.82

עיונים ר"י סרנאמוסררמחלמסילת ישרים.83

HTMמוסררמחלמסילת ישרים.84

2גם מאברהם בן הגראמוסראח הגראמעלות התורה.85

מוסרר' חיים מוולזיןנפש החיים.86

HTMמוסרר' חיים מוולזיןנפש החיים.87

נפש שמשון – לימוד.88
תורה

מוסרר' שמשון פינקוס

מוסרר' שמשון פינקוסנפש שמשון – סידור.89

מוסרר' שמשון פינקוסנפש שמשון-אגרות.90

קבלה-רמחלרמחלספר הדרכים.91

מוסר-רר' יצחק הישראליספר היסודות.92

שונותר' אליהו כיטובספר התודעה.93
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שונותמיקוםמחברשם הספרמס

HTMגם מוסרר' אליעזר פאפופלא יועץ.94

מוסרר' משה שולזינגרפניני משמר הלוי.95

מוסרר' חיים זייטשיקפרי חיים.96

בעל משנה למלךמוסרר' יהודה רוזאניספרשת דרכים.97

מוסרר' מרדכי זאב גולדשטייןפתחי עולם.98

מוסרר' אהרן ראטהשומר אמונים א'.99

מוסרר' אהרן ראטהשומר אמונים ב'.100

מוסרר' שמשון פינקוסשיחות גלות ונחמה.101

גם על מועדים והספדיםמוסרר' יעקב רודרמןשיחות לוי.102

מוסררי"ל בלוךשעורי דעת.103

מוסרר' שמשון פינקוסשערים בתפילה.104

מוסרר' משה קורדוברותומר דבורה.105

מוסרר' זריצקיתורת המוסר.106

השקפהר' אברהם וולף תורה ומדע.107

  בות  פרקי א
 תוכן כללי

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

אבותחסידותאבות ע"פ הבעש"ט.1

הקדמה מרמ"מגראאבות.2

מפרשי שס-רר' יצחק אברבנלאברבנל על אבות.3

פרקי אבות, גם פי' החיד"אמפרשי שסר' משה אלשיךאלשיך על אבות.4

גם מאירי, ר"א גאלאנטי, חיד"אמפרשי שס-רר' עובדיה ספורנובית אבות.5

פרקי אבות, לונדון, תשכאמהרלדרך חיים.6

ר' הרטמן, פרק א'מהרל  1  דרך חיים .7

ר' הרטמן, פרק ה' - מפתחותמהרל  5  דרך חיים .8

אבותמפרשי שס-רמאירי.9

החסיד יעבץמפרשי שסר' יוסף יעבץפירוש על אבות.10

פרקי אבותמפרשי שס-ר  נו בחיי  רבי.11

גם אברבנלמפרשי שס-ררמב"ם על אבות.12

אבותמפרשי שסר' יהודה א"ל אלתר שפת אמת.13

  מועדים וזמנים
 תוכן כללי

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

חנוכה, פוריםמוסרר' גרשון אדלשטיןאסיפת שמועות.1
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סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

ר"ה, יו"כ, סוכותמוסרר' גרשון אדלשטיןאסיפת שמועות.2

על פוריםשונותר' דוד קאהן  כה  אסתר המל.3

סוכותשונותר' לייב מינצברגבן מלך.4

חלק הדרוששונותר' אברהם כהנא שפיראדבר אברהם.5

חנוכהמוסרר פנחס שרייבר'דברי שפר.6

סוכותשונותר' יעקב הורוביץדולה ומשקה.7

ימים נוראיםהלכה אחרוניםר' מ"מ קארפהלכות חג בחג.8

ספירת העומר, שבועותהלכה אחרוניםר' מ"מ קארפהלכות חג בחג.9

הלכה אחרוניםר' יהודה אריה דינרהלכות יו"ט וחוה"מ.10

לבסומי בפוריאהלכה אחרוניםהלכות פורים.11

פסחהלכה אחרוניםר' ש"י ניסים קרליץחוט השני.12

יום טוב, חוה"מ, שביעתהלכה אחרוניםר' ש"י ניסים קרליץחוט השני.13

שונותילקוט פורים תורה.14

א-על הל' תשובה;ב-על ר' יונהשונותר' דוד קאהן יו"כיום הקדוש.15

ד, ה, ושונותר' דוד קאהן יו"כיום הקדוש.16

פוריםשונותר' דוד כהןימי פורים.17

ר"ה, יו"כשונותר גרשון חנוך ליינרסוד ישרים.18

סוכותשונותר גרשון חנוך ליינרסוד ישרים.19

פורים, ד' פרשיותשונותר גרשון חנוך ליינרסוד ישרים.20

שונותר' אליהו כיטובספר התודעה.21

שבועותשונותר' יצחק הוטנר)פחד יצחק( שבועות.22

ענייני ספר בראשיתשונותר' י. ד. סולובייציק  ( דרשות  4  פיר ).23

פסחשונותר' מ.מ. שולזינגרפניני הימים.24

כל הזמנים, וענייני השעהשונותר' שלמה ברעוודהרב ברעוודה.25

פסחשונותר' יצחק הוטנררשימות לב.26

שבועותשונותר' יצחק הוטנררשימות לב.27

ר"ה ויו"כשונותר' יצחק הוטנררשימות לב.28

סוכותשונותר' יצחק הוטנררשימות לב.29

פוריםשונותר' יצחק הוטנררשימות לב.30

חנוכהשונותר' שמשון פינקוסשיחות.31

  חסידות
תוכן כללי

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס
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חסידותאבות ע"פ הבעש"ט.1

ויקרא במד' דברים, בראשית שמותחומש-אחרוניםר' יהודה ליב איגראמרי אמת.2

חסידותר' מנחם מנדל מקוצקאמת ואמונה.3

בראשית עם הקדמה רגח"לחומש-אחרוניםר' יעקב ליינרבית יעקב.4

שמותחומש-אחרוניםר' יעקב ליינרבית יעקב.5

על התורהחומש-אחרוניםר' יעקב ליינרבית יעקב.6

חסידותר' צדוק הכהן מלובליןדברי סופרים.7

חסידותיםר' משה חיים אפר  ים  דגל מחנה אפר.8

ר' מנחם מנדל מטשארנאביל זצ"לחסידותר' מנחם מנדל מאור עינים.9

חסידותר' דוב בער ממיזריטשמגיד דבריו ליעקב.10

חסידותר' נחמן מברסלבספר המדות.11

תפארת היהודי, נפלאות היהודיחסידותר' יעקב יצחק מפרשיסחאספרי היהודי הקדוש.12

חסידותר' ישראל מקאזניץעבודת ישראל.13

חסידותר' מ.מ. מויטבסק  י הארץ  פר.14

חסידותר' ישראל בעש"טצוואת ר' ישראל בעש"ט.15

ר' לוי יצחק מברדיטשובחומש-אחרוניםר' לוי יצחק קדושת לוי.16

אבותמפרשי שסר' יהודה א"ל אלתר שפת אמת.17

חסידותר' יעקב יוסף מפלנאה  1  תולדות יעקב יוסף .18

חסידותר' יעקב יוסף מפלנאה  2  תולדות יעקב יוסף .19

חסידותר' שניאור זלמןתניא – אגרת הקודש.20

חומש-אחרוניםר' שלמה מרדאמסקתפארת שלמה.21
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  שונות
תוכן כללי

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

1.Dictionary-YiddishשונותEnglish/Yiddish/English

2.Dictionary-Talmud M JASTROWשונותVol   1  )א-כ(   ,Vol   2  (   ל  )ת-  

3.tEssays on Ibn EzraR M FriedlanderשונותE

4.First Mishnahשונותר' דוד צבי הופמןAlso Highest Court

5.Layesharim TehillaR M.C. Luzattoקבלה-רמחלA play translated to English

6.19   Letters of Ben  R S R HirschשונותTr: Dr Bernard Drachman

7.Science and JudaismR Elias & R LeimanשונותE

8.   Jewish History I  R Pinchas BiberfeldשונותUniversal Jewish History v.I

דרשותשונותר' דוד קאהןאברהם יגל יצחק ירנן.9

המח' על הרמב"םשונותר' מאיר אבולעפיהאגרות הרמה.10

אגרת ר' אברהם בר.11
חייא הנשיא

שונות

דרשות על הכלשונותר' אייזנשטיןאוצר דרשות.12

 רבנים150שונותר' אייזנשטיןאוצר התמונות.13

יומןשונותר' אייזנשטיןאוצר זכרונותי.14

, יט)צ-ר(א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, שונותר' אייזנשטיןאוצר ישראל.15

א-כשונותר' צבי מאשקאוויטשאוצר הסיפורים.16

אמיתת חז"ל וביאור פסוקים ואגדותשונותר' אביעד שר שלוםאמונת חכמים.17

4, 3, 2, 1שונותמרגליותאנציקלופדיה גדולי ישר'.18

על בעל הלשם ר' שלמה אלישיבשונותר' שרוי דבליצקיארי במסתרים.19

שונותר' טיקוצינסקיארץ ישראל.20

ספר זכרוןשונותאש תמיד.21

מתוך הרב שמשון רפאל הירששונותר' מרדכי ברויארביוגרפיה של ר' הירש.22

חידושי תורה מרבני המשפחותשונותרבני שווארץ-פריילבינת זקנים.23

לפולי גדולי הדורות חדו"ת ופישונותר' אלחנן וסרמןדברי סופרים.24

מנהגי תפילות פפד"משונותדברי קהילות.25

ה ד, ג, ב, א,שונותר' אייזק הירש ווייסדור דור ודורשיו.26

מסוף החשמונאים עד ימי נציבי רומאשונותר' יצחק אייזיק הלוי  I-3  דורות הראשונים.27

)עד נציבי רומא(שונותר' יצחק אייזיק הלוי  I-4  דורות הראשונים.28

מאחר החרבן עד חתימת המשנה ח"אשונותר' יצחק אייזיק הלוי  I-5  דורות הראשונים.29

)עד חתימת המשנה(שונותר' יצחק אייזיק הלוי  I-6  דורות הראשונים.30

מסוף המשנה עד אחר חתימת התלמודשונותר' יצחק אייזיק הלוי  IIa  דורות הראשונים.31

מן חתימת התלמוד עד סוף ימי הגאוניםשונותר' יצחק אייזיק הלוי  IIb  דורות הראשונים.32

ה )מו"נ(, ד, ג, ב, אשונותר' יחזקאל סרנאדליות יחזקאל.33

תמונות של ירושליםשונותר' טיקוצינסקיהארץ לגבולותיה.34
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שונותר' ירוחם ליינרהגרא איש נגלה ונסתר.35

עית, טפח, וכו'כזית, רבישונותר' הדר מרגוליןהידורי המדות.36

על המסורה של תורהשונותר' גליברסוןהמסורה.37

ירחון חרדי – שנה ג'שונותקהילת טלז הנאמן.38

שונותר' יי קנייבסקיהנהגות לבן תורה.39

פתגמים ואמרותשונותר' אבוהבהפתגם השנון.40

מסלאנטשונותר' אליעזר ריבלין הצדיק רב יוסף זונדל.41

שונותר'ראובן מרגליותויכוח הרמב"ן.42

 דברים שלקח הרמב"ם מהזוהר22שונותר' אליהו סופרזהר הרמב"ם.43

מתורגם לאנגלית. הכל על שמות.שונותר' וילהלםזיו השמות.44

תולדות החת"ס, רע"א, וראש"סופרשונותר'שלמה סופר  1  חוט המשולש.45

תולדות החת"ס, רע"א, וראש"סופרשונותר'שלמה סופר  2  חוט המשולש.46

כתבה על יהדות איטליה בדור רמח"לשונותכתב עת מיש' רי"ץחורב.47

שונותבן סיראחכמת יהושע בן סירא.48

טעמי המנהגים ומקורי דיניםשונותאי"ש שו"ב שפרלינגטעמי המנהגים  ומקורי.49

שונותפלויוס יוסיפוסיוסיפון.50

שונותר' משה שיינפלדילדי טהרן מאשימים.51

ליקוטים שונים לפי א"ב. א-חשונותר' שטערןילקוט הגרשוני.52

ט-סשונותר' שטערןילקוט הגרשוני.53

ע-תשונותר' שטערןילקוט הגרשוני.54

שונותר'ראובן מרגליותילקוט מרגליות.55

שונותר'ראובן מרגליותילקוט פנינים.56

שונותר' אברהם אבן עזראיסוד מורא.57

(1תשס"ז)שונותמורשת אשכנזירושתנו.58

 ,   (  2  תשנ"ז)שונות  2  ישורון .59

  (  6  תשנט) ,   (  5  תשנט),   (  4  תשנט) שונותעל הגר"אישורון.60

תשס"אשונות  8  ישורון .61

תשס"בשונות  10  ישורון .62

תשס"ז )הרי"י רודרמן, הרמש”ש(שונות  18  ישורון .63

תש"עשונות      23  ישורון .64

תשע"ג )הגרי"ש אלישיב, הראש”ש(שונות      28  ישורון .65

תשע"השונות     32  ישורון.66

ח"א תלמוד והלכהשות-אחרוניםכתבי ר' יי וויינברג.67

ח"ב מאמרים ונאומיםשות-אחרוניםכתבי ר' יי וויינברג.68

תש"ע, תשנ"השונותר' מרדכי גנוט לוח שנה דבר בעתו.69

שונותר' ראובן מרגליותלחקור שמות בתלמוד.70
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ע"י הרב שמלצרשונותר' משה שפיראליקוט קדושת התורה.71

קבלה-רמחלרמחללישרים תהלה.72

דרושים על חומששונותר' שמשון מאוסטרופליהלקוטי שושנים.73

קבלה-רמחלרמחל לשון לימודים.74

על דיקדוקשונותאברהם אבן עזראמאזני לשון הקדש.75

דרשותשונותר' וואלף באסקוויץמאמר אסתר.76

בשנת ד"א תרפ"ב – רב סעדיה גאוןשונותר' בארנשטייןמחלוקת על הלוח.77

שונותר' י.י. ווינברגמחקרים בתלמוד.78

שונותעזרא מלמדמילון ארמית-עברית.79

שונותר'ראובן מרגליותמלאכי עליון.80

שונותר' מאיר המעילי מנרבונהמלחמת מצוה.81

על השואהשונותר' מיכאל דוב ויסמנדלמן המצר.82

תשע"בשונותר' בנימין המבורגרמנהגי בית הכנסת.83

מנהגים באמריקהשונותר' הירשקביץמנהגי ישורון.84

שונותר' אהרן ממודינהמעבר יבק.85

דקדוק ותשב"כשונותפריפוט דוראן הלוימעשה אפד.86

שונותר' יצחק אברבנלמפעלות אלקים.87

על היסטוריהשונותר' דוד קאהןמעשה אבות.88

ז,ו,ה,ד,ג,בעל החזון איש – ח"א,שונותר' יברובמעשה אי"ש .89

קבלה-רמחלרמחלמעשה שמשון.90

שונותר' יוסף ראזיןמפענח צפונות.91

 עמודים(391)רשימת מפרשי היד רמבם ומפרש'מפרשי יד החזקה.92

זכרונות-הקדמהשונותר' ברוך אפשטייןמקור ברוך.93

שונותר' יוסף זיילברשטייןמקורי מנהגים.94

פירוש על נבואות על משיחשונותר' יצחק אברבנלמשמיע ישועה.95

על כל סדר הדורותדברי הימיםר' נתן אלנתןנתינת הדורות.96

5400אדם הראשון עד שונותר' היילפריןסדר הדורות.97

תנאים ואמוראיםשונותר' היילפריןסדר הדורות.98

מחברים, ספריםשונותר' היילפריןסדר הדורות.99

סיבת התנגדותו של.100
רי"ע לרי"א

שונותר'ראובן מרגליות

שנייהמהדורה שונותר' פנחס מוילנאספר הברית.101

ונהמהדורה ראששונותספר הברית ח"א.102

ונהמהדורה ראששונותספר הברית ח"ב.103

עם תולדותשונותרמב"ןספר הגאולה.104

חשבון ומספריםשונותר' אברהם אבן עזראספר המספר.105
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שונותרדקספר השרשים.106

שונותאבן גנאחספר השרשים.107

מחקרים תלמודיים קצריםשונותר' ראובן מרגליותעוללות.108

קדושת המקוםשונותר' י.מ. טוקצינסקי  1  עיר הקדש והמקדש .109

רובעיה וגבוליהשונותר' י.מ. טוקצינסקי  2  עיר הקדש והמקדש .110

דינים בזה"זשונותר' י.מ. טוקצינסקי  3  עיר הקדש והמקדש .111

הר הבית והמקדששונותר' י.מ. טוקצינסקי  4  עיר הקדש והמקדש .112

קרבנות בזה"זשונותר' י.מ. טוקצינסקי  5  עיר הקדש והמקדש .113

ת, ג-ד, א-בשונותר' יצחק לאמפרונטיפחד יצחק.114

שבועותשונותר' יצחק הוטנר)פחד יצחק( שבועות.115

ענייני ספר בראשיתשונותר' י. ד. סולובייציק  ( דרשות  4  פיר ).116

מפענח צפונותלפי א-ב, ראה גם שונותר' יוסף ראזיןצפנת פענח כללים.117

ח"בשונותר' א.י.ש. קרליץקובץ אגרות חזון איש.118

וגם ר' אליה וינטרויבשונותר' ישראל יצחק קאלמאנאוויץקונטרוס לכו ונשובה.119

שונותשבי"לקונקורדנציה.120

על הש"ץ ימ"ושונותר' יעקב סספרטס  ל צבי  קיצור ציצת נוב.121

 נגד ולהיוזןשונותר' דוד צבי הופמןראיות מכריעות.122

מקורות חז"לשונותר' אברהם בן הגרארב פעלים.123

זמנים, וענייני השעהשונותר' שלמה ברעוודהרב ברעוודה.124

   ט    ח ,   ז ,   ו ,   ה ,,ד,  ג ,ב  ,אשונותר' חזקיהו מדינישדה חמד.125

חלק ג, חלק ב, חלק אשונותר' חיים קניבסקישיח השדה.126

שונותשירי ר' יהודה הלוי.127

שונותר' פלדמןשיעורי המצוות.128

שירים, צוואה, ומאמר של רס"גשונותחתם סופרשירת משה.129

 סיפורים: הרבי ר' העשל,3שונותשלושה טורי כסף.130
מעשה בימי המהריל, תרי אחים

שונותחיד"אשם הגדולים.131

עניני זמניםשונותר' דוד העבערשערי זמנים.132

על לשון הקודששונותר' ברוך אפשטייןשפה לנאמנים.133

1ר' זלמל'ה וולזין שונותתולדות אדם.134

2ר' זלמל'ה וולזין שונותתולדות אדם.135

ספר זכרוןשונותתולדות האש.136

שונותתולדות חתם סופר.137

רבנו אברהם מיימונישונות-דה"יר' ראובן מרגליותתול' רבנו אברהם.138

שונותתולדות ר' יעקב מליסא.139

שונותר' וידוסלאבסקיתולדות רמע מפאנו.140
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שונותר' יוסך וואלףתורה ומדע.141

סדר פרשיות, תחה"מ, ידיעת חכמותשונותליקוט  ונים  תורתן של ראש.142

שונותר' יהודה אל חריזיתחכמוני.143

שונותתיקון קוראים.144

תלמיד הגר"אשונותר' מנחם מנדל תמים יחדיו.145

  ספרי חזון איש

סיווגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

מוסרחזון אישאמונה ובטחון.1

אורח חיים, שבת, עירובין, פסחים,שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על או"ח.2
ר"ה, יומא, סוכה, מ"ק, חגיגה

 דעה, חולין, נדהשו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על יו"ד.3

,יבמות, כתובות, נדריםאבן העזר, שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על אה"ע.4
נזיר, סוטה, גיטין, קידושין 

חושן משפט, ב"ק, ב"ב, סנהדריןשו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על חו"מ.5

קו התאריךהלכה-אחרוניםחזון איש   שעות  18  חזון איש .6

(,166דמאי, כלאים, שביעית)הלכה אחרוניםחזון אישחזון איש זרעים.7
מעשרות, ערלה

הלכה אחרוניםחזון אישחזון איש קדשים.8

הלכה אחרוניםחזון אישחזון איש טהרות.9

(49כולל קונט' על קה"ח)רמבם ומפרש'חזון אישחזון איש על רמב"ם.10

ח"בשונותחזון אישקובץ אגרות חזון איש.11

  ספרי הרב חיים קניבסקי שליטא
סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

ברייתא דמלאכת המשכןמפרשי שסר' חיים קניבסקיברייתא דמלאכת.1

מפרשי שסר' חיים קניבסקיברייתא פרק שירה.2

על הקדמת הרמב"ם למ"תרמבם ומפרש'ר' חיים קניבסקיבשער המלך.3

שמיטה ויובלכלאים, מתנות עניים, רמבם ומפרש'ר' חיים קניבסקידרך אמונה.4

 מפתח,ביכורים שו"י מעשר,,תרומותרמבם ומפרש'ר' חיים קניבסקידרך אמונה.5

חומש-אחרוניםר' חיים קניבסקיטעמא דקרא.6

מפרט את הסתוםחומש-אחרוניםר' חיים קניבסקילמכסה עתיק.7

מפרשי שסר' חיים קניבסקימסכת גרים.8

מפרשי שסר' חיים קניבסקימסכת כותים.9

מפרשי שסר' חיים קניבסקימסכת עבדים.10
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מקורות למשנה תורהרמבם ומפרש'ר' חיים קניבסקיקרית מלך.11

א-רמאהלכה אחרוניםר' חיים קניבסקישונה הלכות.12

רמב-תכחהלכה אחרוניםר' חיים קניבסקישונה הלכות.13

תכט-תרצזהלכה אחרוניםר' חיים קניבסקישונה הלכות.14

חלק ג, חלק ב, חלק אשונותר' חיים קניבסקישיח השדה.15

תרומות, מעשרות, מעשר שני,מפרשי שסר' חיים קניבסקי  1  שערי אמונה .16
חלה, ערלה, ביכורים

דמאי, כלאים, שביעית, תרומות,מפרשי שסר' חיים קניבסקי  2  שערי אמונה .17
מעשרות, מעשר שני, חלה,

ערלה, ביכורים

  רמב"ם
תוכן כללי

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

סוגיות שכנראה מקורם בזהררמבםר' אליהו סופרזהר הרמב"ם.1

משנת ה'רל"הרמבםרמב"םמורה נבוכים.2

תרגום ר' יהודה אל חריזירמבםרמב"םמורה נבוכים.3

תרגום אבן תיבוןרמבםמילות הגיון.4

על המורה וספר המדערמבםמכתב מהרמב"ן.5

על המחלוקת והרשב"ארמבםאבא מרי מלונלמנחת קנאות.6

על השגות הרמב"ן על הרמב"םחומש-ראשוניםריטב"אספר הזכרון.7

  מהרל
תוכן כללי

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

דרוש על התורה והמצוותמהר"למהרלדרוש על התורה ומצ.1

שבת,ר"ה,יבמות, כתובותמהר"למהרלחידושי אגדות ח"א.2

נדרים,נזיר,סוטה, גיטן,קידושיןמהר"למהרלחידושי אגדות ח"ב.3

ב"ק,ב"מ,ב"ב, סנהדריןמהר"למהרלחידושי אגדות ח"ג.4

מכות, שב', ע"ז, עדיות, זו"מ, חולין, בכורות,תמורה,מהר"למהרלחידושי אגדות ח"ד.5
ערכין,תמיד,נדה,נגע'

אגדותמהרלבאר הגולה.6

HTMאגדותמהרלבאר הגולה.7

ר' הרטמן, באר א-דמהרל  1  באר הגולה .8

ר' הרטמן, באר ה-ז, מפתחותמהרל  2  באר הגולה .9

580 קפא=185ון עמ' ר' הרטמן,מפתחות עמוד ראשמהרל  3  באר הגולה .10

ר' הרטמן, בראשית-חיי שרהמהרלגור אריה.11

ר' הרטמן, אחרון - מפתחותמהרל  8  גור אריה.12

לונדון, תשידמהרלגבורות השם.13
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פרקי אבות, לונדון, תשכאמהרלדרך חיים.14

ר' הרטמן, פרק א'מהרל  1  דרך חיים .15

ר' הרטמן, פרק ה' - מפתחותמהרל  5  דרך חיים .16

לשבועות ושבת שובהמהרלדרשות.17

מהרלנצח ישראל.18

HTMמהרלמהרלנצח ישראל.19

 - מפתחות3ר' הרטמן, כרך מהרלמהרל  3  נצח ישראל .20

חנוכה ופוריםמהרלנר מצוה.21

), יסורין (274)תורה, עבודה, גמ”ח, צדקה,  ...תשובהמהרלנתיבות עולם.22
(, ...340) נדיבות(,337), כעס(333), ביטחון(293

 )ט-לג(חלק ב' )א-ט(    א'  חלק מהרלנתיבות עולם.23

ר' הרטמןמהרלנתיב התשובה.24

שבועותמהרלתפארת ישראל.25

HTMמהרלמהרלתפארת ישראל.26

1ר' הרטמן, כרך מהרלמהרל  1  תפארת ישראל .27

2ר' הרטמן, כרך מהרלמהרל  2  תפארת ישראל .28

 - מפתחות3ר' הרטמן, כרך מהרלמהרל  3  תפארת ישראל .29

  ספרי הגר"א
תוכן כללי

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

הקדמה מרמ"מגראאבות.1

גראגר"א  מה   אבן של.2

תולדות ביידישגראר מאלצן     מה  אבן של.3

מהדורה חדשה עם הערותגראגר"אאגרת הגר"א.4

1720-1797גראגר"אאדרת אליהו עה"ת.5

גראגר"אאדרת אליהו נ"ך.6

גראגר"אאיל משולש.7

משניות טהרותגראהגר"אאליה רבה.8

ברכות, עירובין, ר"ה, ביצהגראהגר"אאמרי נועם.9

 וגם פי' על באורי אגדות.10
(118כמה אגדות)

(,124ברכות, ב"ק, מגילה, ב"ב )גראהגר"א
שבת,ב"ב

ב"ק כלול בבאורי אגדות, פי' עלגראהגר"אבאור אגדות ב"ק.11
זוהר פרשת יתרו

גראהגר"אביאור על הרעיא מהימנא.12

ליקוטים על משלי, איכה, קהלת ועודגראהגר"אברק השחר.13

פירוש אל איוב, ליקוטים שוניםגראהגר"אדבר אליהו.14

גראהגר"אדקדוק אליהו.15
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סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

גראהגר"אהגדה של פסח.16

זהר ח"ג קנא.גראהגר"אהגהות על זהר וירושלמי.17

היכלות בראשית ופקודיגראהגר"אהיכלות הזהר.18

ברכות )שבת(גראחידושי וביאורי הגרא.19

תוספתא, נזיקין וטהרותגראגר"אטהרת הקדש.20

זוהרגראגר"איהל אור.21

גראגר"אילקוט אבנים.22

יהושע עד חורבן ב"רגראלוח.23

גראר' איזיק חברליקוטי הגר"א.24

יידישגראגר"אלעגענדעס וועגן ווילנער גאון.25

רמזי מקראות וחידושים על שסגראמאורות הגרא.26

שה"ש, תבקוק,ליקוטיםגראמכתב אליהו.27

רשימת כתביו, הערות כל תפילהגראמנחת אליהו.28

תוספות מעשה רבגראמעשה רב.29

כל המספריםגראמעשה תורה.30

גראהגר"אסידור אשי ישראל.31

גראהגר"א  1  סידור הגרא בנגלה ובנסתר .32

גראהגר"א  2  סידור הגרא בנגלה ובנסתר .33

גראגר"אספר  יצירה.34

עם פי' הראשונים והאר"י וציוריםגראגר"אספר  יצירה.35

עם פי' רב גולדבלטגראגר"אספר  יצירה.36

גראגר"אספרא דצניעותא.37

תולדות גראר' יהושעעליות אליהו.38

2תולדות -עותק גראר' יהושעעליות אליהו.39

גראהגר"אפירוש על חבקוק.40

גראהגר"אפירוש על יונה.41

מגילת אסתרגראהגר"אפירוש על מגילת אסתר.42

גראהגר"אפירוש על משלי.43

זרעים, מועד, קדשים, נו"נ, טהרותגראהגר"אפירוש על משניות.44

גראפירוש על שיר השירים.45

HTMגראהגר"אקול התור.46

DOCגראהגר"אקול התור.47

 ועודראש השנה סוכה   1  ברכותמפרשי שסהגר"אשדה אליהו.48

על סדר זרעיםגראהגר"אשנות אליהו.49

גראהגראתוס' מעשה רב.50

אוצה"ח, עם תיקוני ז"ח גראתיקוני זהר.51
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סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

טקסט, רק תיקונים גראתיקוני זהר.52

  רמח"ל
סיווגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

תרמ"וקבלה-רמחלרמחלאדיר במרום.1

קבלה-רמחלרמחלאדיר במרום.2

חלק ב'קבלה-רמחלרמחלאדיר במרום.3

כולל מגלת סתריםקבלה-רמחלאוצרות רמחל.4

קבלה-רמחלגנזי רמחל.5

ר' יוסף ספינרקבלה-רמחלדעת תבונות.6

קבלה-רמחלדעת תבונות.7

HTMקבלה-רמחלדעת תבונות.8

קבלה-רמחלרמחלדרך השם.9

ר' יוסף ספינרקבלה-רמחלרמחלדרך השם.10

HTMקבלה-רמחלדרך חכמה.11

HTMקבלה-רמחלדרך עץ חיים.12

הגיון הגמראקבלה-רמחלרמחלדרך תבונות.13

קבלה-רמחלרמחלחוקר ומקובל.14

HTMקבלה-רמחלכללי פתחי חכמה ודעת.15

ר' יוסף ספינרקבלה-רמחלליקוטים.16

קבלה-רמחלרמחללישרים תהלה.17

קבלה-רמחלרמחל לשון לימודים.18

קבלה-רמחלמאמר על ההגדות.19

HTMקבלה-רמחלמאמר על ההגדות.20

HTMקבלה-רמחלמאמר על החכמה.21

HTMקבלה-רמחלמאמר העקרים.22

)שיר( או תמת ישריםקבלה-רמחלרמחלמגדל עז.23

 עמודים של מחזור אישי8צילום קבלה-רמחלמחזור ימים נוראים.24

ר' יוסף ספינרקבלה-רמחלמסילת ישירים.25

קבלה-רמחלרמחלמעשה שמשון.26

קבלה-רמחלרמחלספר הדרכים.27

קבלה-רמחלקיצור כוונות.28

HTMקבלה-רמחלקלח פתחי חכמה.29

קבלה-רמחלקלח פתחי חכמה.30

קבלה-רמחלרזין גניזין.31

קבלה-רמחלשערי רמחל.32
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קבלה-רמחלתיקונים חדשים.33

  קבלה
תוכן כללי

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

  תנאים ואמוראים
HTMלחיפושתו"א, מדרשרשביזהר,זהר ח.,תקונים.1

HTMווילנאתו"א, מדרשרשביזהר בראשית.2

HTMווילנאתו"א, מדרשרשביזהר שמות.3

זהר ויקרא, במדבר,.4
דברים

זמHTMווילנאתו"א, מדרשרשבי
ני

HTMמונקאטשתו"א, מדרשרשביזהר חדש.5

ע"פ כסא מלך, ועודקבלה-תו"ארשביתיקוני  זהר.6

קבלה-תו"ארשביתיקונים זהר חדש.7

  כללי
קבלהמהרחואוצרות חיים.8

עם הראשוניםקבלה-ס"יאברהם אבינוספר יצירה.9

בנדויןא-כד )ח"א(מהרחועץ חיים.10

בנדויןכה-נ  )ח"ב(מהרחועץ חיים.11

בנדויןנהר שלום )ח"ג(מהרחועץ חיים.12

HTMקבלהרמע מפאנועשרה מאמרות.13

HTMרמ"קפרדס רימונים.14

עם תולדות וזהר הרקיעקבלההרד"לקדמות ספר הזהר.15

קבלהשבחי הארי.16

מהרחושער הכוונות ו'.17

מהרחושער מאמרי רשבי-רזל.18

ספרי קבלהר' יוסף גיקטליהשערי אורה.19

HTMספרי קבלהר' יוסף גיקטליהשערי אורה.20

  ר' אייזיק חבר
על אדרא רבאקבלה-ר.חברר'אייזיק חברבית עולמים.21

אדרא דמשכנאקבלה-ר.חברר'אייזיק חברברית יצחק.22

גראר'איזיק חברליקוטי הגר"א.23

קבלה-ר.חברר'אייזיק חברמגן וצינה.24

קבלה-ר.חברר'אייזיק חברסדר זמנים.25
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דרשותקבלה-ר.חברר'אייזיק חברשיח יצחק.26

==========   

  ברכות
סיושונותמיקוםמחברשם הספרמס

וג

תו"אוגשלברכות.1

ברכות, פאה, דמאי, כלאים, שביעיתתו"א-משנהוגשלזרעים - א'.2

ברכות, פאה, דמאי, כלאיםירושלמי ומפ'ירושלמי ח"א.3

שו"עשלחן ערוך א"ח ח"א.4
ומפרשיו

א-תטז

(, 138מדע, אהבה )הלכהרמב"םמשנה תורה כ"א.5

ברכותמפרשי שס-ראוצר הגאונים.6

ברכותמפרשי שס-רמאירי.7

ברכותמפרשי שס-רפירוש קדמוןספר הנר.8

 )ב-כו:(1ברכות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.9

 )כז-מד:(2ברכות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.10

 )מה-סוף(3ברכות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.11

ברכותמפרשי שס-ררא"הר' אהרן הלוי.12

ברכות שבת סוכה ביצה ראש השגהמפרשירשב"א.13
 מגילה, חולין, נדה

ברכות,ביצה,נדרים, נזיר, סוטהמפרשי שס-רשיטה מקובצת כללי.14

15.

ברכות, שבתמפרשי שסר' זונדל קרויזראור החמה.16

ברכות, עירובין, ר"ה, ביצהגראהגר"אאמרי נועם.17

זרעים, נדה, טהרותמפרשי שסר' יעקב קמנצקיאמת ליעקב.18

ברכותמפרשי שסאסיפת זקנים.19

ברכותגראהגר"א  הגרא  חידושי וביאורי .20

ר' יצחקחשוקי חמד.21
זילברשטיין

ברכותמפרשי שס

ר' מרדכימשמר הלוי.22
שולזינגר

ברכות, יומאמפרשי שס

 שבת, עירוביןברכות, מפרשי שסהנציב  1  מרומי שדה .23

ברכות, שבת, פסחיםמפרשי שספני יהושע ח"א.24

ברכותמפרשי שסר' יחזקאל לנדאצל"ח.25

  )ב-ל(1ברכות מפרשי שסהגר"אשדה אליהו.26
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  )ל-סד(2ברכות מפרשי שסהגר"אשדה אליהו.27

ברכותמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.28

סדר זרעיםגראהגר"אשנות אליהו.29

ברכות, שבת, עירובין, פסחים,מפרשי שסר' אלתר שפת אמת.30
זרעים

  אגדה
ברכות, שבת, ב"ב, סנהדרין ועודאגדהר' יעקב מליסאאמת ליעקב.31

ברכות, ב"ק, מגילהגר"אהגר"אבאורי אגדות.32

ברכות, שבתאגדהר' יוסף חיים  1  בן יהוידע .33

א: ברכות, שבת, עירובין, פסחים)אגדהעין יעקב.34
(, יומא, סוכה, ביצה479

ברכות, מגילה, אגדות שונות, חגיגהאגדהר' עזריאל גירונדיפי על אגדות.35

מועד, נשים, נזיקין, קדשים )קצר(אגדהר' אריה ליפקיןפ' על אגדות.36

ברכות, שבת, עירוביןאגדהר' אלטשולרפרשת מרדכי.37

ברכותמפרשי שסר' עובדתורת האגדה.38

  שביעית ירושלמי

סיווגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

, תרומות, מעשרות, מע"ש,שביעיתירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ב.1
חלה, ערלה, בכורים

(377שביעית)עם משניות זרעים- תו"אוילנאברכות.2

(442שביעית), פאה, דמאי, כלאיםבר', תו"א-משנהוגשלזרעים - א'.3

ירושלמי ומפ'תיר' אפרשביעית.4

עם אמונת יוסףמפרשי שסר'ש סיריליושביעית ירושלמי.5

מפורש ע"פ הגר"א ושאר מפר'מפרשי שסר' משולמישביעית ירושלמי.6

(240זרעים – שביעית )תו"א נוספיםר' אברמסקיחזון יחזקאל.7

(214הפלאה, זרעים)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ד.8

שביעית – ליקוט דברי תו"אמפרשי שסר' מנדילזאהןאמונת זרעים.9

(,166שביעית)דמאי, כלאים, הלכה אחרוניםחזון אישחזון איש זרעים.10
מעשרות, ערלה

שביעיתמפרשי שסר' ש.ז.אוירבךמעדני ארץ.11

ר' ישראלפאת השלחן-שביעית.12
שקלוב

הלכות שביעיתהלכה אחרונים

(35שביעית)סדר זרעים: גראהגר"אשנות אליהו.13
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  שבת
סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

שבתסתו"אוגשלשבת.1

שבת, עירובין, פסחים, שקליםתו"א-משנהוגשלמועד - א'.2

שבת, עירובין, פסחיםירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ג.3

שלחן ערוך א"ח.4
ח"א

א-תטזשו"ע ומפרשיו

זמניםהלכהרמב"םמשנה תורה כ"ב.5

א-שזטור או"ח ח"א.6

טור או"ח ח"ב.7

אורח חיים– ח"ב- סי' רמבהלכהר' מרדכי יפהלבוש החור.8

שבתמפרשי שס-ראוצר הגאונים.9

שבתמפרשי שס-רמאירי.10

שבתמפרשי שס-רנימוקי יוסף.11

שבתמפרשי שס-רר' ישעיה מטרניפירוש ריד.12

 )ב-לו(1שבת מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.13

 )לז-פו(2שבת מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.14

 )פז-קכו(3שבת מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.15

 )קכז-סוף(4שבת מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.16

פרק א-ז )כלל גדול(מפרשי שס-רריטב"א שבת.17

שבת, ערובין, מגילהמפרשי שס-ררמב"ן.18

ברכות שבת סוכה ביצה ראש השגהמפרשירשב"א.19
 מגילה, חולין, נדה

ברכות, שבתמפרשי שסר' ז. קרויזראור החמה.20

  2  שבת    ,  1  שבת מפרשי שסר' אברהם ארלנגרברכת אברהם.21

שבת, עירובין, נדהמפרשי שסר' מרדכי מןדברי מרדכי.22

שבתמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.23

 )ב-עו( הערות1שבת מפרשי שסדף על דף.24

 )עז-סוף( הערות2שבת מפרשי שסדף על דף.25

שבת, ביצה, פסחים, מגילה, סוכהמפרשי שסחתם סופרחי' חתם סופר.26

ר' יצחקחשוקי חמד.27
זילברשטיין

שבתמפרשי שס

קידושין, שבת, כתובותר' יוסף מטראנימהריט.28

 שבת, עירוביןברכות, מפרשי שסהנציב  1  מרומי שדה .29

שבת וחוליןמפרשי שסר' אהרון קוטלרמשנת ר' אהרן.30

שבתמפרשי שספירוש חי.31

ברכות, שבת, פסחיםמפרשי שספני יהושע ח"א.32
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ר' אליעזרציץ אליעזר ח"ח.33
ולדנברג

שו"ת-אחרוני
ם

רפואה בשבת

שבתמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.34

ברכות, שבת, עירובין, פסחים, זרעיםמפרשי שסר' אלתר שפת אמת.35

  אגדה

ברכות, שבת, ב"ב, סנהדרין ועודאגדהר' יעקב מליסאאמת ליעקב.36

ברכות, שבתאגדהר' יוסף חיים  1  בן יהוידע .37

שבת,ר"ה,יבמות, כתובותמהרלמהרלחידושי אגדות ח"א.38

א: ברכות, שבת, עירובין, פסחים)אגדהעין יעקב.39
(, יומא, סוכה, ביצה479

מועד, נשים, נזיקין, קדשים )קצר(אגדהר' אריה ליפקיןפ' על אגדות.40

ברכות, שבת, עירוביןאגדהר' אלטשולרפרשת מרדכי.41

  עירובין
סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

עירוביןתו"אוגשלעירובין.1

שבת, עירובין, פסחים, שקליםתו"א-משנהוגשלמועד - א'.2

3.

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

עירובין )מא:-מג:(מפרשי שסהגר"אאמרי נועם.5

עירובין פסחיםמפרשי שס-ראוצר הגאונים.6

עירובין, פסחים, יומא, ר"ה,אגדהר' יוסף חיים  2  בן יהוידע .7
סוכה, ביצה

שבת, עירובין, נדהמפרשי שסר' מרדכי מןדברי מרדכי.8

עירוביןמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.9

אורח חיים, שבת, עירובין,שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על או"ח.10
פסחים, ר"ה, יומא, סוכה,

מ"ק, חגיגה

עירוביןמפרשי שס-רמאירי.11

 שבת, עירוביןברכות, מפרשי שסהנציב  1  מרומי שדה .12

א: ברכות, שבת, עירובין,אגדהעין יעקב.13
(, יומא, סוכה,479פסחים)

ביצה

עירוביןמפרשי שספירוש חי.14

עירובין )כל המסכת(אגדהר' אלטשולרפרשת מרדכי.15

  )עד נא:(1עירובין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.16

 )עד הסוף(2עירובין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.17
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סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

שבת, עירובין, פסחים, ר"ה,מפרשי שס-ר  1  ריטב"א .18
יומא, מ"ק, מגילה, תענית

עירוביןמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.19

ברכות, שבת, עירובין,מפרשי שסר' אלתר שפת אמת.20
פסחים, זרעים

עירובין, ראש השנה, יומא,מפרשי שס-רנו ישעיה מטרני רביתוס' ריד.21
סוכה, מגילה, מועד קטן,

פסחים, ביצה, נדרים, נזיר

אזור פסחים

  פסחים
סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

 E(610שקלים )תו"אוגשלפסחים, שקלים.1

( ...382... פסחים )תו"א-משנהוגשלמועד - א'.2

שבת, עירובין, פסחיםירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ג.3

(216זמנים )חמץ ומצה-הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ב.4

(, טהרה243עבודה, קרבנות)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ה.5

עירובין פסחיםמפרשי שס-ראוצר הגאונים.6

)פרקים: א-ד,י,ה-ט(פסחיםמפרשי שס-רמאירי.7

פסחיםמפרשי שס-רר' משה חלאווהמהר"ם חלאווה.8

 )כט-מז(  2  פסחים )כח:(  1  פסחים מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.9

  4  פסחים  )מח-צח(   3  פסחים מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.10

)פרקים א-ד,שבת, עירובין, פסחים מפרשי שס-ר  1  ריטב"א .11
, ר"ה, יומא, מ"ק, מגילה, תעניתי(

עירובין, ראש השנה, יומא,מפרשי שס-ריש קצת על תמיד תוס' ריד.12
סוכה, מגילה, מועד קטן,

פסחים, ביצה, נדרים, נזיר

פסחיםמפרשי שס-רתוס' שאנץ.13

פסחים מפרשי שסר' אברהם ארלנגרברכת אברהם.14

פסחיםמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.15

שבת, ביצה, פסחים, מגילה,מפרשי שסחתם סופרחי' חתם סופר.16
180-266פסחים: סוכה. 

)פרקים:א-ד,א,ז,י,ו,ח,י(

הנציב – ר' נפתלי  2  מרומי שדה .17
צבי יהודה ברלין

פסחים, ביצה, ר"ה, יומא,מפרשי שס
סוכה, מגילה, תענית, חגיגה

)ב-נה(ברכות, שבת, פסחיםמפרשי שסמפרשי שספני יהושע ח"א.18

פסחיםמפרשי שסר' יחזקאל לנדאצל"ח.19

פסחיםמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.20
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סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

 ב-יג: )ח"א(1פסחים מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' פוברסקי.21

 נח.-עב: )ח"ב(3פסחים מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' פוברסקי.22

ברכות, שבת, עירובין, פסחים,מפרשי שסר' אלתר שפת אמת.23
זרעים

עירובין, פסחים, יומא, ר"ה,אגדהר' יוסף חיים  2  בן יהוידע .24
סוכה, ביצה

א: ברכות, שבת, עירובין,אגדהעין יעקב.25
(, יומא, סוכה,479פסחים)

ביצה

אורח חיים, שבת, עירובין,שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על או"ח.26
פסחים, ר"ה, יומא, סוכה, מ"ק,

חגיגה

1חלק הלכה אחרוניםר' מ.מ. קארפהלכות שבת בשבת.27

2חלק הלכה אחרוניםר' מ.מ. קארפהלכות שבת בשבת.28

חו"מ א', או"ח ב', אה"ע ב'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ד.29

יו"ד ב', או"ח ג', אה"ע ג'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ה.30

  שקלים

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

וגשלתו"אוגשלפסחים, שקלים.1

שקליםשבת, עירובין, פסחים, תו"א-משנהוגשלמועד - א'.2

יומא, שקלים, ר"ה, סוכה,ירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ד.3
ביצה, תענית, מגילה, חגיגה,

מו"ק

 על מס' שקלים2מפרשי שס-ר  ונים  ראש.4

שקליםמפרשי שסר' אברהם י סורוצקיןגבורות יצחק.5

שקליםמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.6

שקליםמפרשי שסר' שמואל רוטשילדפירות תאנה.7

שקליםמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.8

  א  יומ
סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

(550(, סוכה )206יומא )תו"אוגשל   השנה  ראש.1

יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה,תו"א-משנהוגשלמועד - ב'.2
תענית, מגילה, מו"ק , חגיגה

 )ר"ה, יומא(2מועד תו"א נוספיםר' אברמסקיחזון יחזקאל.3

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

(, טהרה243עבודה, קרבנות)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ה.5
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יומא          92/67

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

מהלכות שבת סי' שחטור או"ח ח"ב.6

תיז-תרצזשו"ע ומפרשיושלחן ערוך א"ח ח"ב.7

  מפרשים
יומא, סוכהמפרשי שס-ראוצר הגאונים.8

עירובין, פסחים, יומא, ר"ה,אגדהר' יוסף חיים  2  בן יהוידע .9
סוכה, ביצה

יומאמפרשי שסשאגת אריהגבורת ארי יומא.10

אורח חיים, שבת, עירובין,שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על או"ח.11
פסחים, ר"ה, יומא, סוכה, מ"ק,

חגיגה

הלכה אחרוניםחזון אישחזון איש קדשים.12

יומאמפרשי שס-רמאירי.13

יומא, סוכהמפרשי שסר' מנחם היילפריןמנחם משיב נפש.14

ברכות, יומאמפרשי שסר' מרדכי שולזינגרמשמר הלוי.15

יומאמפרשי שסר' משה ראזיןנזר הקודש.16

א: ברכות, שבת, עירובין,אגדהעין יעקב.17
(, יומא, סוכה, ביצה479פסחים)

יומאמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.18

 עמ'(16יומא )מפרשי שס-רר' אברהם מן ההר.19

שבת, עירובין, פסחים, ר"ה)מפרשי שס-ר  1  ריטב"א .20
(, יומא, מ"ק, מגילה,329

תענית

יומאמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.21

יומאמפרשי שסר' יצחק נוניסשיח יצחק.22

ביצה, ר"ה, יומא, סוכה, תענית,מפרשי שסר' אלתר שפת אמת.23
מגילה, מועד קטן, חגיגה

יומאמפרשי שס-ר  נו פרץ  תוס' רבי.24

עירובין, ראש השנה, יומא,מפרשי שס-רתוס' ר יד.25
סוכה, מגילה, מועד קטן,

פסחים, ביצה, נדרים, נזיר

יומא, עד כה.מפרשי שס-רתוס' רי הלבן.26

27.2333  + 1330

  כה  סו
סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

(550(, סוכה )206יומא )תו"אוגשל   השנה  ראש.1

יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה,תו"א-משנהוגשלמועד - ב'.2
תענית, מגילה, מו"ק , חגיגה
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סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

יומא, שקלים, ר"ה, סוכה, ביצה,ירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ד.3
תענית, מגילה, חגיגה, מו"ק

(267זמנים )סוכה-הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ב.4

(532הלכות סוכה סי' תרכ"ה )טור או"ח ח"ב.5

(303הלכות סוכה סי' תרכ"ה )שו"ע ומפרשיושלחן ערוך א"ח ח"ב.6

  מפרשים
יומא, סוכהמפרשי שס-ראוצר הגאונים.7

עירובין, פסחים, יומא, ר"ה,אגדהר' יוסף חיים  2  בן יהוידע .8
סוכה, ביצה

אורח חיים, שבת, עירובין,שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על או"ח.9
פסחים, ר"ה, יומא, סוכה, מ"ק,

חגיגה

סוכהמפרשי שסר' יצחק זילברשטייןחשוקי חמד.10

סוכהמפרשי שס-רמאירי.11

יומא, סוכהמפרשי שסר' מנחם היילפריןמנחם משיב נפש.12

א: ברכות, שבת, עירובין,אגדהעין יעקב.13
(, יומא, סוכה, ביצה479פסחים)

סוכהמפרשי שסר' עמיהוד קלייןעמודי הוד.14

סוכהמפרשי שסר' עטלינגרערוך לנר.15

סוכהמפרשי שספירוש חי.16

ברכות, שבת, פסחים, ביצה,מפרשי שסמפרשי שספני יהושע ח"א.17
(,מגילה383ר"ה, סכה)

ברכות שבת סוכה ביצה ראשמפרשירשב"א.18
 השגה מגילה, חולין, נדה

סוכהמפרשי שסהגר"אשדה אליהו.19

סוכהמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.20

ביצה, ר"ה, יומא, סוכה, תענית,מפרשי שסר' אלתר שפת אמת.21
מגילה, מועד קטן, חגיגה

סוכהמפרשי שס-רתוס' הראש.22

עירובין, ראש השנה, יומא,מפרשי שס-רתוס' ר יד.23
סוכה, מגילה, מועד קטן,

פסחים, ביצה, נדרים, נזיר

  ביצה תענית מגילה מו"ק חגיגה
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סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

(,408(, מגילה)258תענית)תו"אוגשלביצה.1
(772(, חגיגה )592מו"ק)

יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה,תו"א-משנהוגשלמועד - ב'.2
תענית, מגילה, מו"ק , חגיגה

יומא, שקלים, ר"ה, סוכה,ירושלמי ומפ'אוצר הגאוניםירושלמי ח"ד.3
ביצה, תענית, מגילה, חגיגה,

מו"ק

מועד קטן, חגיגה, ביצהמפרשי שס-ראוצר הגאונים.4

, ר"התענית, מגילהמפרשי שס-ראוצר הגאונים.5

ביצהברכות, עירובין, ר"ה, גראהגר"אאמרי נועם.6

עירובין, פסחים, יומא, ר"ה,אגדהר' יוסף חיים  2  בן יהוידע .7
ביצהסוכה, 

 ,מו"ק, מגילה, תענית,  חגיגהאגדהר' יוסף חיים  3  בן יהוידע .8
יבמות, כתובות, גיטין

תענית שסמפרשישאגת אריהגבורת ארי תענית.9

 תענית, ראש השנה, ביצהמפרשי שסדף על דף.10

מגילה, מו"ק, חגיגהמפרשי שסדף על דף.11

חגיגה, מועד קטן, מגילהמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.12

מגילהמפרשי שסר' יצחק זילברשטייןחשוקי חמד.13

אורח חיים, שבת, עירובין,שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על או"ח.14
,מ"קפסחים, ר"ה, יומא, סוכה, 

חגיגה

 השנה, חגיגה, מגילהראשמפרשי שסשאגת אריהטורי אבן.15

מגילה, ביצהמפרשי שס-רמאירי.16

הנציב – ר' נפתלי  2  מרומי שדה .17
צבי יהודה ברלין

, ר"ה, יומא,ביצהפסחים, מפרשי שס
מגילה, תענית, חגיגהסוכה, 
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כתובותמפרשי שסר' יעקב מליסא  א'  בית יעקב .19

אבן העזר הלכות כתובותשו"ע ומפרשיור' יעקב מליסאבית יעקב ב'.20

,כתובות מ',ת',ח',מו"ק ,י',אגדהר' יוסף חיים  3  בן יהוידע .21
ג'

בבא בתרא, כתובותמפרשי שסר' ברוך בער  ד  ברכת שמואל ח".22

כתובותמפרשי שסר' ברוך מרדכי אזרחיברכת מרדכי.23

כתובות פרקים ד-יבמפרשי שסר' יעקב שטיינהויזדבר יעקב.24

כתובותמפרשי שסר' מרדכי מןדברי מרדכי.25

דרוש וחידוש ח"ב.26
     וג'

ברכות, מועד, נשיםמפרשי שסר' עקיבא איגר
ח"ג: ב"מ, גיטין, כתובות

ועוד

כתובותמפרשי שסדף על דף.27

כתובות ע"פ משנה הלכותמפרשי שס-רהלכות גדולות.28

כתובותמפרשי שסר' הורוביץהפלאה.29

כתובותמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.30

יבמות, כתובות,אבן העזר, שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על אה"ע.31
, נזיר, סוטה, גיטין,נדרים

קידושין 

כתובותשבת,ר"ה,יבמות, מהרלמהרלחידושי אגדות ח"א.32

כתובותמפרשי שסר' יצחק מאירחידושי הרים.33

כתובותמפרשי שסחתם סופרחידושי חתם סופר.34

חידושי ר"ש.35
שקאפ

יבמות, כתובותמפרשי שסר' שמעון שקאפ

טור אה"ע.36

כתובותמפרשי שסמהר"י אסאדיהודה יעלה.37

כתובותמפרשי שסמהרשלים של שלמה.38

כתובותמפרשי שסר' אריה ליב צונץיעלת חן.39

כתובותקידושין, שבת, ר' יוסף מטראנימהריט.40

הנציב – ר' נפתלי  3  מרומי שדה .41
צבי יהודה ברלין

,, נדריםכתובותיבמות, מפרשי שס
נזיר, סוטה, גיטין, קידושין

כתובותמפרשי שסר' שמעון משה דיסקיןמשאת מלך.42
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נשים, קדושההלכהרמב"םמשנה תורה כ"ג.43

כתובותמפרשי שס-רנימוקי יוסף.44

ר' אברהם הלויספר החכמה.45
מלקאטש

כתובותמפרשי שס

 ר"ה,מ',ת',מ"ק,ח', ירו'ב:אגדהעין יעקב.46
(,נ', ג',366מועד, י', כתובות)

 ס', ק'

כתובותמפרשי שסמפרשי שספני יהושע ח"ג.47

 )עד מ:(  1  כתובות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.48

 )עד עח:(  2  כתובות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.49

  3  כתובות מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.50

כתובותמפרשי שס-רראהר' אהרן הלוי.51

, ג', ק', י', ח', נ'כתובותמפרשי שס-ר   ח"ב  ריטב"א .52

כתובותמפרשי שס-ררמב"ן.53

, קדושיןכתובותמפרשי שס-ררשב"א.54

כתובותמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.55

כתובות א' )פרק א-ד, נד:(מפרשי שס-רשיטה מקובצת.56

כתובות ב'מפרשי שס-רשיטה מקובצת.57

שיעורי ר' דוד.58
  סקי ח"א  פבר

כתובות עד לא.מפרשי שססקיר' דוד פבר

שיעורי ר' דוד.59
  סקי ח"ב  פבר

כתובות כט.-נג:מפרשי שססקיר' דוד פבר

כתובות עד לד:מפרשי שסמפרשי שסשיעורי ר' קולפסקי.60

כתובותמפרשי שסר' דוד הקשרשירת דוד.61

שו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך אה"ע.62

כתובותמפרשי שסר' חיים שמואלביץ שערי חיים.63

כתובותמפרשי שס-רתוס' הראש.64

כתובותמפרשי שס-רתוס' רי הלבן.65
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EE, סוטהE(380נזיר )תו"אוגשלנדרים.1

נדריםיבמות, כתובות, תו"א-משנהוגשלנשים - א'.2

נזיר, סוטה, גיטין, קידושיןתו"א-משנהוגשלנשים - ב'.3

סוטה, גיטין, ק, נזיר, נדריםירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ה.4

אבן העזרשו"ע ומפרשיור' אריה ליב הכהןאבני מלואים.5

חו"מ א', או"ח ב', אה"ע ב'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ד.6

יו"ד ב', או"ח ג', אה"ע ג'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ה.7

אה"ע ד', חו"מ ב'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ז.8

נדרים, נזיר, סוטהמפרשי שס-ראוצר הגאונים.9

נדריםמפרשי שסר' דוב פוברסקיבד קודש.10

נדריםמפרשי שסר' הוניגסברגביאורי סוגיות.11

, נ,ס, ק, ב"ק,ב"מ,ב"בנדריםאגדהר' יוסף חיים  4  בן יהוידע .12

גיטין, נדריםמפרשי שסר' ברוך בערברכת שמואל ח"ג.13

דרוש וחידוש ח"ב.14
ח"ג

ברכות, מועד, נשיםמפרשי שסר' עקיבא איגר
ח"ג: ב"מ, גיטין, כתובות ועוד

נזיר, סוטה, נדריםמפרשי שסדף על דף.15

סוטה נזיר נדריםמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.16

נזיר,, נדריםי, כ, אבן העזר, שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על אה"ע.17
, גיטין, קידושין סוטה

, גיטן, קנזיר,סוטה,נדריםמהרלמהרלחידושי אגדות ח"ב.18

נדרים, גיטין, קידושיןמפרשי שסר' שמעון שקאפחידושי ר"ש יהודה.19

טור אה"ע.20

נדרים, נזיר, סוטהמפרשי שס-רמאירי.21

הנציב – ר' נפתלי  3  מרומי שדה .22
צבי יהודה ברלין

,נזיר, סוטה, נדריםי, כ, מפרשי שס
גיטין, קידושין

נשים, קדושההלכהרמב"םמשנה תורה כ"ג.23

 ר"ה,מ',ת',מ"ק,ח', ירו' מועד,ב:אגדהעין יעקב.24
 , ק'סוטה, ג',נזיר,נדריםי', כ,

סוטה נזיר  נדריםמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.25

נזיר, נדריםמפרשי שסקרן אורה.26

, בכורותנדריםגיטין, מפרשי שס-ררמב"ן.27

יבמות, נדרים, בבא קמאמפרשי שס-ררשב"א.28

סוטהנזיר וסוטה, ליקוט על מפרשי שסהגר"אשדה אליהו.29

סוטה נזיר נדריםמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.30
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שיטה מקובצת.31
כללי

נדרים, נזיר,ברכות,ביצה,מפרשי שס-ר
סוטה

נדרים )ח"א(מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' פוברסקי.32

 )ח"ב(2נדרים מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' פוברסקי.33

שו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך אה"ע.34

נדריםמפרשי שסר' אלכסנדר סענדרשלמי נדרים.35

שעורי ר' שמעון.36
שקאפ

נדריםמפרשי שסר' שמעון שקאפ

נדריםמפרשי שס-רר' אלטער האלפערןתוס' ישנים.37

ע, ר"ה, י, ס, מ, מק, פ, ב,מפרשי שס-רנו ישעיה מטרני רביתוס' ריד.38
נזיר, נדרים

נזירמפרשי שסר' יצחק הוטנרתורת הנזיר.39

  קידושין  ו  גיטין 

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

תו"אוגשלגיטין.1

תו"אוגשלקידושין.2

גיטין, קידושיןנזיר, סוטה, תו"א-משנהוגשלנשים - ב'.3

, סקידושין, גיטיןנ, נ, ירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ה.4

טור אה"ע.5

שו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך אה"ע.6

נשים, קדושההלכהרמב"םמשנה תורה כ"ג.7

אבן העזרשו"ע ומפרשיור' אריה ליב הכהןאבני מלואים.8

חו"מ א', או"ח ב', אה"ע ב'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ד.9

יו"ד ב', או"ח ג', אה"ע ג'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ה.10

אה"ע ד', חו"מ ב'שו"ת-אחרוניםר' משה פיינשטייןאגרות משה ח"ז.11

גיטיןמפרשי שס-ראוצר הגאונים.12

קידושיןמפרשי שס-ראוצר הגאונים.13

גיטיןמפרשי שסר' איל שטיינמןאילת השחר.14

קדושיןמפרשי שסר' איל שטיינמןאילת השחר.15

קידושיןמפרשי שסר' הוניגסברגביאורי סוגיות.16

, נ,ס, קידושין, ב"ק,ב"מ,ב"בנאגדהר' יוסף חיים  4  בן יהוידע .17

גיטין, נדריםמפרשי שסר' ברוך בערברכת שמואל ח"ג.18

הל' גיטין )קי"ט-קכ"ט(שו"ע ומפרשיור' משה אבן חביבגט פשוט.19

גיטיןמפרשי שסדף על דף.20

קדושיןמפרשי שסדף על דף.21

MeforsheiShas/DafalDaf_Kedushin.pdf
MeforsheiShas/DafalDaf_Gittin.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/GetPoshut.pdf
MeforsheiShas/BircasShmuel_3.pdf
Aggodoh/BenYehoyoda_4.pdf
MeforsheiShas/BeiureiSugyos_Kiddushin.pdf
MeforsheiShas/AyelesHashachar_Kiddushin.pdf
MeforsheiShas/AyelesHashachar_Gittin.pdf
MeforsheiShas/Rishonim/OtzarGeonim_Kiddushin.pdf
MeforsheiShas/Rishonim/OtzarGeonim_Gittin.pdf
Shut/Acharonim/IgrosMoshe_7.pdf
Shut/Acharonim/IgrosMoshe_5.pdf
Shut/Acharonim/IgrosMoshe_4.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/AvneiMiluim.pdf
Halochoh/MishnahTorah_3.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/ShulchanOruch_EH.pdf
Halochoh/Tur_EH.pdf
TanoimVeamoroim/Yerushalmi&Meforshim/Yerushalmi_5.pdf
TanoimVeamoroim/Mishna/MishnaNoshim2.pdf
TanoimVeamoroim/KiddushinW.pdf
TanoimVeamoroim/GittinW.pdf
MeforsheiShas/TorasHanozir.pdf
MeforsheiShas/Rishonim/TosafosRid.pdf
MeforsheiShas/Rishonim/TosYeshonim_Nedorim.pdf
MeforsheiShas/RSShkop_Nedorim.pdf
MeforsheiShas/RSShkop_Nedorim.pdf
MeforsheiShas/ShalmeiNedorim.pdf
Halochoh/ShulchanOruch&Meforshim/ShulchanOruch_EH.pdf
MeforsheiShas/RPovarskiNedorim2.pdf
MeforsheiShas/RPovarskiNedorim.pdf
MeforsheiShas/Rishonim/ShitaMekbts_BrMoed.pdf
MeforsheiShas/Rishonim/ShitaMekbts_BrMoed.pdf


גיטין וקידושין          92/77

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

דרוש וחידוש ח"ב.22
ח"ג

ברכות, מועד, נשיםמפרשי שסר' עקיבא איגר
ח"ג: ב"מ, גיטין, כתובות ועוד

קידושיןמפרשי שסר' הורוביץהמקנה.23

קדושין, גיטיןמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.24

, נזיר,י, כ, נדריםאבן העזר, שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על אה"ע.25
 גיטין, קידושין, סוטה

קידושין, גיטין, נ,נ,סמהרלמהרלחידושי אגדות ח"ב.26

נדרים, גיטין, קידושיןמפרשי שסר' שמעון שקאפחידושי ר"ש יהודה.27

קידושיןמפרשי שסר' יעקב משה שורקיןחידושי תורה.28

גיטיןמפרשי שסמהרשלים של שלמה.29

קידושיןמפרשי שסמהרשלים של שלמה.30

גיטיןמפרשי שסר' מ. מ. אפשטייןלבוש מרדכי.31

גיטיןמפרשי שס-רמאירי.32

קידושיןרי יעקב בי רבמהרי בי רב.33

קידושין, שבת, כתובותר' יוסף מטראנימהריט.34

גיטין, קידושין, נ, ס, ני, כ, מפרשי שסהנצי"ב  3  מרומי שדה .35

קידושיןמפרשי שסר' משה חברונימשאת משה.36

קידושיןמפרשי שסר' אהרון קוטלרמשנת ר' אהרן.37

קידושיןמפרשי שס-רנימוקי יוסף.38

גיטיןמפרשי שסר' מרדכי גיפטרנתיבות מרדכי.39

קידושיןמפרשי שסר' מרדכי גיפטרנתיבות מרדכי.40

 ר"ה,מ',ת',מ"ק,ח', ירו' מועד,ב:אגדהעין יעקב.41
 קידושין, ס,גיטין, נ,ני', כ,

כתובות, גיטין, קדושיןמפשרשי שסמפרשי שספני יהושע.42

  2  קידושין  )עד ל.(   1  קידושין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.43

חולין, נדהכ, גיטין, קידושין, י, מפרשי שס-ר  2  ריטב"א .44

, בכורותנדרים, גיטיןמפרשי שס-ררמב"ן.45

גיטיןמפרשי שס-רר"ן.46

גיטין, כתובות,קידושיןמפרשי שס-ררשב"א.47

גיטיןמפרשי שסהגר"אשדה אליהו.48

גיטיןמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.49

קידושיןמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.50

קדושיןמפרשי שס-רשיטה לא נודע למי.51

 )ח"א(1גיטין מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' פוברסקי.52

 )ח"ב(2גיטין מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' פוברסקי.53

3גיטין מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' פוברסקי.54

קידושין ב-כ.  )ח"א(מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' פוברסקי.55
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קידושין, גיטיןמפרשי שס-רתוס' הראש.56

גיטיןמפרשי שסר' יעקב מליסאתורת גיטין.57

  בבא קמא

שונותמיקוםמחברשם הספרמס

תו"אוגשלבבא קמא.1

בבא קמא, בבא מציעא, בב, סתו"א-משנהוגשלנזיקין - א'.2

בבא קמא, בבא מציעא, בבאירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ז.3
סנהדרין, ע"ז, נדהש, מ , בתרא, 

(147נזיקין, קנין )הלכהרמב"ם משנה תורה כ"ו.4

טור חו"מ ח"ב.5

קעא-תכזשו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך ח"מ ח"ג.6

חשן משפטהלכהר' מרדכי יפהלבוש עיר שושן.7

בבא קמאמפרשי שס-ראוצר הגאונים.8

חלק ג-ב"ק, ב"מ, ב"בוניםהלכה ראשר' יצחק בן משה מוינהאור זרוע.9

בבא קמאמפרשי שס-רמאירי.10

 )עד סב:(1בבא קמא מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.11

2בבא קמא מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.12

בבא קמאיבמות, נדרים, מפרשי שס-ררשב"א.13

בבא קמא א'מפרשי שס-ר  1  שיטה מקובצת ב"ק.14

בבא קמא ב'מפרשי שס-ר  2  שיטה מקובצת ב"ק.15

בבא קמאמפרשי שס-רנו פרץתוס' רבי.16

בבא קמאמפרשי שסר' איל שטיינמןאילת השחר ב"ק.17

(, ש,ב"ב124ב, ב"ק, מ, ב"ב )גראהגר"א  באורי אגדות.18

ב"ק ב"ממפרשי שסר' דוב פוברסקיבד קודש.19

נ, נ, ס,  קידושין, ב"ק,ב"מ,ב"באגדהר' יוסף חיים  4  בן יהוידע .20

יבמות, קידושין, ב"קמפרשי שסר' ברוך בער  א  ברכת שמואל ח".21

1בבא קמא מפרשי שסר' משה פיינשטין  1  דברות משה ב"ק .22

2בבא קמא מפרשי שסר' משה פיינשטין  2  דברות משה ב"ק .23

 ב"קמפרשי שסדף על דף.24

בבא קמאמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.25

חושן משפט, ב"ק, ב"ב, סנהדריןשו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על חו"מ.26

ב"ק,ב"מ,ב"ב, סנהדריןמהרלמהרלחידושי אגדות ח"ג.27

נזיקין-ב"ק ב"מ ב"ב ס, מ, ש,מפרשי שסחתם סופרחידושי חתם סופר.28
ע"ז
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ב"קמפרשי שסמהרשלים של שלמה.29

נשים, ב"ק, ב"מ, ב"באגדהר' צוריאללקט פרושי אגדה.30

ב"ק, ב"מ, ב"ב ר' משה יהודה לייבמילי דנזיקין.31

קול הרמ"ז,קול סופר,אמרי דעת,-נזיקיןמפרשי שסמפרשי שסמפרשי משנה.32
הון עשיר, אבני נזר, ער"ה, הר המור

ס,מ,ש,ע, ע"ז, הב"ק, ב"מ, ב"ב, מפרשי שסר' נפתלי צבי יהודה ברלין  4  מרומי שדה .33

נזיקיןמפרשי שסר' משולם פייבושמשנת חכמים.34

ב"ק, ב"ממפרשי שסר' דוד טעבילנחלת דוד.35

(,ס,מ,ש,ע,ע"ג,77 ב"ק, ב"מ, ב"בג:אגדהעין יעקב.36
ה,ז,מ, ח, ב,ע,ת, כ,מ,ת,מ,ק,נ,נ,י,ען

ב"ק, ב"מ, שבועות, מכות, חוליןמפרשי שסמפרשי שספני יהושע ח"ב.37

ב"קמפרשי שסרי ישראל גוסטמןקונטרסי שעורים.38

סי' קלג-תכדשו"ע ומפרשיור' אריה ליבקצות החשן ח"ג.39

 )כולל אגדות( ב"קמפרשי שסהגר"אשדה אליהו.40

בבא קמאמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.41

 ב-כא. )ח"א(1ב"ק מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' פוברסקי.42

 )ח"ב(2ב"ק מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' פוברסקי.43

3ב"ק מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' פוברסקי.44

ב"ק, ב"מ, ב"ב, מועדמפרשי שסר' פסח מקובריןשיעורי ר' פסח קוברין.45

  בבא מציעא

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

תו"אוגשלבבא מציעא.1

ב"ק, בבא מציעא, ב"ב, סנ'תו"א-משנהוגשלנזיקין - א'.2

בבא קמא, בבא מציעא, בבאירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ז.3
שבועות, מכות ,בתרא, 

סנהדרין, ע"ז, נדה

  ונים  ראש
בבא מציעאמפרשי שס-ראוצר הגאונים.4

חלק ג-ב"ק, ב"מ, ב"בוניםהלכה ראשר' יצחק בן משה מוינהאור זרוע.5

בבא מציעאמפרשי שס-רמאירי.6

 )עד סד:(1בבא מציעא מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.7

2בבא מציעא מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.8

ב"מ, שבועות, ע"ז, מכותמפרשי שס-ר  3  ריטב"א .9

בבא מציעאמפרשי שס-רר"ן.10
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בבא מציעאמפרשי שס-ררשב"א.11

בבא מציעא א'מפרשי שס-ר  1  שיטה מקובצת ב"מ.12

בבא מציעא ב'מפרשי שס-ר  2  שיטה מקובצת ב"מ.13

בבא מציעא ג'מפרשי שס-ר  3  שיטה מקובצת ב"מ.14

בבא מציעאמפרשי שס-רתוס' הראש.15

בבא מציעאמפרשי שסר' איל שטיינמןאילת השחר ב"מ.16

(, ש,ב"ב124ב, ב"ק, מ, ב"ב )גראהגר"א  באורי אגדות.17

ב"ק ב"ממפרשי שסר' דוב פוברסקיבד קודש.18

נ, נ, ס,  קידושין, ב"ק,ב"מ,ב"באגדהר' יוסף חיים  4  בן יהוידע .19

בבא מציעאמפרשי שסר' ברוך מרדכי אזרחיברכת מרדכי.20

בבא מציעאמפרשי שסר' ברוך בערברכת שמואל ח"ב.21

ב"מ איזהו נשךמפרשי שסר' פנחס שרייברדברי שפר.22

ב"ממפרשי שסדף על דף.23

דרוש וחידוש ח"ב.24
ח"ג

ברכות, מועד, נשיםמפרשי שסר' עקיבא איגר
ח"ג: ב"מ, גיטין, כתובות ועוד

בבא מציעאמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.25

ב"ק,ב"מ,ב"ב, סנהדריןמהרלמהרלחידושי אגדות ח"ג.26

נזיקין-ב"ק ב"מ ב"ב ס, מ,ש, ע"זמפרשי שסחתם סופרחידושי חתם סופר.27

נשים, ב"ק, ב"מ, ב"באגדהר' צוריאללקט פרושי אגדה.28

ב"ק, ב"מ, ב"ב ר' משה יהודה לייבמילי דנזיקין.29

קול הרמ"ז,קול סופר,אמרי דעת,-נזיקיןמפרשי שסמפרשי שסמפרשי משנה.30
הון עשיר, אבני נזר, ער"ה, הר המור

ר' נפתלי צבי יהודה  4  מרומי שדה .31
ברלין

ס,מ,ש,ע, ע"ז, הב"ק, ב"מ, ב"ב, מפרשי שס

ב"ק, ב"ממפרשי שסר' דוד טעבילנחלת דוד.32

בבא מציעאמפרשי שסר' אבא ברמןעיון התלמוד.33

(,ס,מ,ש,ע,ע"ג,77, ב"בב"מ ב"ק, ג:אגדהעין יעקב.34
ה,ז,מ, ח, ב,ע,ת, כ,מ,ת,מ,ק,נ,נ,י,ען

, שבועות, מכות, חוליןב"מב"ק, מפרשי שסמפרשי שספני יהושע ח"ב.35

בבא מציעאמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.36

ב"מ, ב-יב: )ח"א(מפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' פוברסקי.37

ב"מ,יב:-לג. )ח"ב(מפרשי שססקיר' דוד פובר  סקי  שיעורי ר' פובר.38

ב"מ, ס:-ק. )ח"ד(מפרשי שססקיר' דוד פובר  סקי  שיעורי ר' פובר.39

, ב"ב, מועדב"מב"ק, מפרשי שסר' פסח מקובריןשיעורי ר' פסח קוברין.40

בבא מציעאמפרשי שסר' שמואל רוזובסקישיעורי ר' שמואל.41
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  ספרי יסוד
Eתו"אוגשלבבא בתרא.1

בק, במ, בבא בתרא, סתו"א-משנהוגשלנזיקין - א'.2

בבא קמא, בבא מציעא, בבאירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ז.3
סנהדרין, ע"ז, נדהש, מ , בתרא, 

 (147נזיקין, קנין )הלכהרמב"ם משנה תורה כ"ו.4

טור חו"מ ח"ב.5

קעא-תכזשו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך ח"מ ח"ג.6

חשן משפטהלכהר' מרדכי יפהלבוש עיר שושן.7

  ונים  ראש
חלק ג-ב"ק, ב"מ, ב"בוניםהלכה ראשר' יצחק בן משה מוינהאור זרוע.8

בבא בתראמפרשי שס-רמאירי בב.9

בבא בתראמפרשי שס-רר' יונה גירונדיעליות דרבינו יונה.10

   ,  4  ב"ב ,   3  ב"ב    ,  2  ב"ב ,   1  בבא בתרא מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.11

ר' יצחקרי קרקושא.12
מנרבונה-קרקושא

בבא בתראמפרשי שס-ר

בבא בתראמפרשי שס-רריטב"א.13

בבא בתראמפרשי שס-ררי מיגאש.14

בבא בתראמפרשי שס-ררמב"ן.15

בבא בתראמפרשי שס-רר' מאיר אבולעפיארמה.16

בבא בתראמפרשי שס-ררשב"א.17

בבא בתרא א'מפרשי שס-ר  1  ב"ב  שיטה מקובצת .18

בבא בתרא ב'מפרשי שס-ר  2  ב"ב  שיטה מקובצת .19

בבא בתרא: ר' חננאל, ר' אברהם בעלמפרשי שס-רליקוטשיטת הקדמונים ב"ב.20
האשכול, רבנו אשר מלוניל, רבנו ברוך
מארץ יון, פירוש קדמון, ר' שרירא ור'

האי גאון, תשו' הרשבם, ליקוטי פי'
הראשונים

  אחרונים
בבא בתראמפרשי שסר' איל שטיינמןאילת השחר.21

ברכות, שבת, ב"ב, סנהדרין ועודאגדהר' יעקב מליסא   ליעקב  אמת .22

(, ש,ב"ב124ב, ב"ק, מ, ב"ב )גראהגר"א  באורי אגדות.23

בבא בתראמפרשי שסר' הוניגסברגבאורי סוגיות.24

ב"במפרשי שסר' דוב פוברסקיבד קודש.25

בבא בתראמפרשי שסר' ראובן פייןבין המשפתים ב"ב.26

נ, נ, ס,  קידושין, ב"ק,ב"מ,ב"באגדהר' יוסף חיים  4  בן יהוידע .27
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בבא בתראמפרשי שסר' ברוך מרדכי אזרחיברכת מרדכי.28

בבא בתרא- חזקת הבתיםמפרשי שסרי הירשפרונגברכת שלום.29

בבא בתרא, כתובותמפרשי שסר' ברוך בער  ד  ברכת שמואל ח".30

ב"במפרשי שסדף על דף.31

בבא בתראמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.32

בבא בתראמפרשי שסר' יצחק מייזלישחוסן ישועות.33

חושן משפט, ב"ק, ב"ב, סנהדריןשו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על חו"מ.34

ב"ק,ב"מ,ב"ב, סנהדריןמהרל מהרלחידושי אגדות ח"ג.35

בבא בתראמפרשי שסר' יצחק מאירחידושי הרים.36

נזיקין-ב"ק ב"מ ב"ב-קצתמפרשי שסחתם סופרחידושי חתם סופר.37
סנהדרין מכות, שבועות ע"ז

בבא בתראמפרשי שסר' יעקב מאיר דבריסקכתונת פסים.38

נשים, ב"ק, ב"מ, ב"באגדהר' צוריאללקט פרושי אגדה.39

בבא בתראמפרשי שסר' משה שטיינהויזמורשת משה.40

בבא בתראמפרשי שסר' שמועל הלוי קעליןמחצית השקל.41

ב"ק, ב"מ, ב"ב ועוד חידושים עלר' משה יהודה לייבמילי דנזיקין.42
ב"ב מרי דוד טעביל

קול הרמ"ז,קול סופר,אמרי דעת,-נזיקיןמפרשי שסמפרשי שסמפרשי משנה.43
הון עשיר, אבני נזר, ער"ה, הר המור

ס,מ,ש,ע, ע"ז, הב"ק, ב"מ, ב"ב, מפרשי שסר' נפתלי צבי יהודה ברלין  4  מרומי שדה .44

נזיקיןמפרשי שסר' משולם פייבושמשנת חכמים.45

(,ס,מ,ש,ע,ע"ג,77 ב"ק, ב"מ, ב"בג:אגדהעין יעקב.46
ה,ז,מ, ח, ב,ע,ת, כ,מ,ת,מ,ק,נ,נ,י,ען

בבא בתרא, שבועותמפרשי שסר' ראובן כהןעיני ישראל.47

בבא בתראמפרשי שסר' יצחק אריאליעינים למשפט.48

בבא בתראמפרשי שספירוש חי.49

בבא בתראמפרשי שסר' אריה ליב צונץפני אריה.50

בבא בתראמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.51

סי' קלג-תכדשו"ע ומפרשיור' אריה ליבקצות החשן ח"ג.52

בבא בתרא – ר' בלוך, ר' חייםמפרשי שסתשטושיעורי ישיבת טלז.53

בבא בתרא - ר' שמואל, ר' דוד   מפרשי שסתשלאשיעורי ישיבת פוניבז.54

ב"ב ח"אמפרשי שססקיר' דוד פוברסקי שיעורי ר' דוד פבר.55

ב"ב ח"במפרשי שססקיר' דוד פוברסקי שיעורי ר' דוד פבר.56

שיעורי ר' פסח.57
קוברין

ב"ק, ב"מ, ב"ב, מועדמפרשי שסר' פסח מקוברין
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  סנהדרין
סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

  ספרי יסוד
מכות , שבועותתו"אוגשלסנהדרין.1

בבא קמא, בבא מציעא, בבאתו"א-משנהוגשלנזיקין - א'.2
בתרא, סנהדרין

בבא קמא, בבא מציעא, בבאירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ז.3
שבועות, מכות ,בתרא, 

סנהדרין, ע"ז, נדה

(250משפטים, שופטים)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ז.4

  ונים  ראש
סנהדרין - ליקוטי תוספותמפרשי שס-ר  1  סנהדרי גדולה .5

הריבא, חידושי רבינו דוד בונפיל,
איגרות הרמה בעניני סנהדרין

סנהדרין – פי' ר' יהונתן הכהןמפרשי שס-ר  2  סנהדרי גדולה .6
מלוניל, פי' ר' יהודה הכהן

אלמדארי

סנהדרין – תוספות הראשמפרשי שס-ר  3  סנהדרי גדולה .7

סנהדרין – פירוש תלמיד הרמב"ןמפרשי שס-ר  5  סנהדרי גדולה .8

סנהדרין – ליקוטי תוס' שאנץמפרשי שס-ר  6  סנהדרי גדולה .9

 )עד לט:(1סנהדרין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.10

2סנהדרין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.11

סנהדרין, תוס' שנץ על מכותמפרשי שס-ר  נו יונה  רבי.12

ר' מאיררמה.13
אבולעפיא

סנהדריןמפרשי שס-ר

סנהדריןמפרשי שס-רר"ן.14

3סנהדרין – סנהדרי גדולה מפרשי שס-רתוס' הראש.15

  אחרונים
סנהדריןמפרשי שס מפרשים26אסיפת זקינים.16

סנהדריןמפרשי שסר' נתן מז מפ"פבית שלמה.17

סנהדרין, מכות, שבועות, עדיות,אגדהר' יוסף חיים  5  בן יהוידע .18
ע"ז, הוריות, זו"מ, ח, בכ,ע,נ

סנהדרין )מכות(מפרשי שסדף על דף.19

מכות, סנהדריןמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.20

חושן משפט, ב"ק, ב"ב, סנהדריןשו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על חו"מ.21
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נזיקין-ב"ק ב"מ ב"ב-קצתמפרשי שסחתם סופרחידושי חתם סופר.22
סנהדרין מכות, שבועות ע"ז

, מכות, הוריותסנהדריןהלכה אחרוניםר' ישראל מאירליקוטי הלכות.23

סנהדרין ב-מט.; פרק א-ו מפרשי שסרי ראובן מרגליותמרגליות הים .24

סנהדרין מט:-קיג:; פרק ז-יאמפרשי שסרי ראובן מרגליותמרגליות הים.25

הנציב – ר' נפתלי  4  מרומי שדה .26
צבי יהודה ברלין

ב"ק, ב"מ, ב"ב, סנהדרין,  מכות,מפרשי שס
שבועות, עדיות, ע"ז, הוריות

סנהדריןמפרשי שסר' אברהם יהושע העשלסנהדרי קטנה.27

סנהדריןמפרשי שסר' עטלינגרערוך לנר.28

סנהדריןמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.29

סנהדרין ח"אמפרשי שססקיר' דוד פובר     שיעורי ר' דוד .30

סנהדרין ח"במפרשי שססקיר' דוד פוברשיעורי ר' דוד .31

  אגדה
ברכות, שבת, ב"ב, סנהדרין ועודאגדהר' יעקב מליסאאמת ליעקב.32

חושן משפט, ב"ק, ב"ב, סנהדריןשו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על חו"מ.33

ב"ק,ב"מ,ב"ב, סנהדריןמפרשי שסמהרלחידושי אגדות ח"ג.34

סנהדרין, מכות, שבועות, עדיות,אגדהר' יוסף חיים  5  בן יהוידע .35
ע"ז, הוריות, זו"מ, חולין,

בכורות,ערכין,נדה

(,189(, סנהדרין)77ב"ק, ב"מ, ב"ב)אגדהעין יעקב.36
(, שבועות, עדיות, ע"ג)406מכות)

(, הוריות, ז, מ, ח, ב, ען, ת, כ,440
מ, ת, מ, ק, נ, נדה, י, עוקצין
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ספרי יסוד
(620( , שבועות )512מכות )תו"אוגשלמכות שבועות.1

מכות , שבועות , עדיות, עבודה זרה,תו"א-משנהוגשלנזיקין - ב'.2
אבות , הוריות

בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא,ירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ז.3
סנהדרין, ע"ז, נדהשבועות, מכות , 

(250משפטים, שופטים)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ז.4

(, טהרה243עבודה, קרבנות)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ה.5

  מפרשים
מכות, שבועותמפרשי שסר' אי"ל שטיינמןאילת השחר מ"ש.6

מכותמפרשי שס מפרשים26אסיפת זקינים.7

ס, מכות, שבועות, עדיות, ע"ז,אגדהר' יוסף חיים  5  בן יהוידע .8
הוריות, זו"מ, חולין, ב,ע,נ

מכותמפרשי שסשאגת אריהגבורת ארי מכות.9

סנהדרין )מכות(מפרשי שסדף על דף.10

שבועות, ע"ז, הוריותמפרשי שסדף על דף.11

שבועות  מכותמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.12

מכות,שב',ע"ז, עדיות, זו"מ, חולין,מהרלמהרלחידושי אגדות ח"ד.13
בכורות, ת, ע, ת ,נדה, נגע'

נזיקין-ב"ק ב"מ ב"ב-קצת ס מכות,מפרשי שסחתם סופרחידושי חתם סופר.14
שבועות ע"ז

)נזיקין(חלק ב'מפרשי שסר' מ"ש מדוויסקחידושי ר' מאיר שמחה.15

, הוריות, מכותסנהדריןהלכה אחרוניםר' ישראל מאירליקוטי הלכות.16

הנציב – ר' נפתלי  4  מרומי שדה .17
צבי יהודה ברלין

ב"ק, ב"מ, ב"ב, סנהדרין, מכות,מפרשי שס
שבועות, עדיות, ע"ז, הוריות

ר' שמעון משהמשאת המלך.18
דיסקין

מכותמפרשי שס

(,189(, סנהדרין)77 ב"ק, ב"מ, ב"ב)ג:אגדהעין יעקב.19
(,440(, שבועות, עדיות, ע"ג)406מכות)

הוריות, ז,מ, ח,ב,ת,ע,ת ,נדה, נגע'

מכות מפרשי שסר' יצחק אריאליעינים למשפט.20

מכותמפרשי שסר' עטלינגרערוך לנר.21

ב"ק, ב"מ, שבועות, מכות, חוליןמפרשי שסמפרשי שספני יהושע ח"ב.22

שבועות  מכותמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.23

שבועותמפרשי שס-ררי מיגאש.24
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ב"מ, שבועות, ע"ז, מכותמפרשי שס-ר  3  ריטב"א .25

, ע"ז, סנהדרין )דד"ג(מכותמפרשי שס-ררמב"ן.26

, דרשה לחתונה, אגרת הקודשנדה, שבועותמפרשי שס-ררמב"ן.27

 השנה, שבועותראשמפרשי שס-רר"ן.28

שבועותמפרשי שס-ררשב"א.29

שבועות מכות מפרשי שסשדה צופים.30

מכותמפרשי שססקיר' דוד פובר  סקי  שיעורי ר' פובר.31

שבועות )מגילה(מפרשי שס-רתוס' הרא"ש.32

מכותמפרשי שס-רתוס' שאנץ.33

  עבודה זרה והוריות    

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

ספרי יסוד
עדיות, אבות , הוריותתו"אוגשלעבודה זרה.1

מכות , שבועות , עדיות, עבודהתו"א-משנהוגשלנזיקין - ב'.2
זרה, אבות , הוריות

בבא קמא, בבא מציעא, בבאירושלמי ומפ'ירושלמי ח"ז.3
סנהדרין,שבועות, מכות , בתרא, 

ע"ז, נדה

(, 138מדע, אהבה )הלכהרמב"םמשנה תורה כ"א.4

צ(, טהרה243עבודה, קרבנות)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ה.5

  ונים  ראש
עבודה זרהמפרשי שס-רמאירי.6

עבודה זרהמפרשי שס-רנימוקי יוסף.7

 )ב-מד:(1עבודה זרה מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.8

 )מה-עו:(2עבודה זרה מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.9

הוריותמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.10

עבודה זרהמפרשי שס-רבעל ההשגותראבד.11

עבודה זרהמפרשי שס-ר ר"ן.12

עבודה זרהמפרשי שס-רתוס' ר' אלחנן דמפיר.13

עבודה זרהמפרשי שס-רתוס' שאנץ.14

הוריותמפרשי שס-רתוס' הראש.15

  אחרונים
ר' נתן מזבית שלמה.16

מפ"פ
עבודה זרהמפרשי שס
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../../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/Rishonim/TosShantz_AZ.pdf
../../../Archive/Seforim&TorahSources/MeforsheiShas/Rishonim/TosRosh_MegillahShavuous.pdf
MeforsheiShas/RPovarskiMakkos.pdf
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סנהדרין, מכות, שבועות, עדיות,אגדהר' יוסף חיים  5  בן יהוידע .17
ע"ז, הוריות, זו"מ, חולין, ב,ע,נ

הוריותבבא קמא, מפרשי שסר' אבא שאולברכת ציון.18

ר' יהונתןדעת יהונתן.19
אייבשיץ

עבודה זרהמפרשי שס

שבועות, ע"ז, הוריותמפרשי שסדף על דף.20

ר' בצלאלהורה גבר.21
רנשברג

הוריותמפרשי שס

, חולין, מועד, נשים, נזיקין, מנחותהוריותמפרשי שסר' כטורזאזרע אברהם.22

מכות,שב',ע"ז, עדיות, זו"מ, חולין,מהרלמהרלחידושי אגדות ח"ד.23
בכורות, ת, ע, ת ,נדה, נגע'

הוריות, עבודה זרהמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.24

הוריותמפרשי שסר' מורגנשטרןלהורות לפניך.25

ס, מ, הוריותהלכה אחרוניםר' ישראל מאירליקוטי הלכות.26

ר' שמועל הלוימחצית השקל.27
קעלין

עבודה זרהמפרשי שס

הנציב – ר'  4  מרומי שדה .28
נפתלי צבי

יהודה ברלין

 ע"ז, הוריותב"ק, ב"מ, ב"ב, ס, מ, ש, ע,מפרשי שס

(,189(, סנהדרין)77 ב"ק, ב"מ, ב"ב)ג:אגדהעין יעקב.29
(,440(, שבועות, עדיות, ע"ג)406מכות)

הוריות, ז,מ, ח,ב,ת,ע,ת ,נדה, נגע'

, זו"מ, חולין, מעילההוריותנ, ס, סנ, מפרשי שסקרן אורה.30

עבודה זרהמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.31

הוריותמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.32

  זבחים ומנחות
▲

סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

(420מנחות )תו"אוגשל זבחים.1

חולין, בכורותזבחים, מנחות, תו"א-משנהוגשלקדשים - א'.2

9 8טהרה   (, 243עבודה, קרבנות)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ה.3

  מפרשים
זבחיםמפרשי שסר' פרידלסאיזהו מקומן.4

זבחים ב-לא:מפרשי שסר' איל שטיינמן  ח"א  אילת השחר זב' .5

זבחים לא:-ע:מפרשי שסר' איל שטיינמן  ח"ב  אילת השחר זב' .6

זבחים ע:-קכ:מפרשי שסר' איל שטיינמןאילת השחר זב' ח"ג.7
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MeforsheiShas/MeromeiSodeh_4.pdf
MeforsheiShas/MachtzisHashekel_AZ.pdf
Halochoh/Acharonim/LikuteiHalachos_Niddah.pdf
MeforsheiShas/LehorosLefonecho.pdf
MeforsheiShas/chavruta-horayot.pdf
MeforsheiShas/chavruta-avodazara.pdf
Maharal/MaharalAgdt4.pdf
MeforsheiShas/ZeraAvrohom_Katorze.pdf
MeforsheiShas/HorehGever.pdf
MeforsheiShas/DafalDaf_ShvuosAZHoriyos.pdf
MeforsheiShas/REibeshitz_DaasYonoson.pdf
MeforsheiShas/BirchasZion_BKHoriyos.pdf
Aggodoh/BenYehoyoda_5.pdf
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; מראה כהן, תוספת1זבחים מפרשי שסמפרשיםאסיפת זקינים.8
קדושה

2זבחים מפרשי שסמפרשיםאסיפת זקינים.9

3זבחים מפרשי שסמפרשיםאסיפת זקינים.10

זבחיםמפרשי שסמפרשיםאסיפת זקינים ח"ח.11

ח,זבחים, מנחות, ס,מ,ש,ע,עז,ה,אגדהר' יוסף חיים  5  בן יהוידע .12
ב,ע,נדה

ר' אהרן שמואל קיידנוור – קדשיםמפרשי שס ר' אהרן קיידנוורברכת הזבח.13

זבחיםמפרשי שסדף על הדף.14

ח,ב, זבחים, מנחות, מ,ש,עז,ע,מהרלמהרלחידושי אגדות ח"ד.15
ת,ע,ת ,נדה, נגע'

קדשיםהלכה אחרוניםחזון אישחזון איש קדשים.16

זבחים וש"סמפרשי שסר' יחזקאל אברמסקיחזון יחזקאל.17

זבחיםמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.18

קדשיםמפרשי שסמפרשי שסמפרשי משנה.19

, טהרותקדשיםמפרשי שסהנציב  5  מרומי שדה .20

קדשיםמפרשי שסר' אהרון קוטלרמשנת ר' אהרן.21

זבחיםמפרשי שסר' י.ד. סאלאווייציקמשעורי הגרי"ד.22

(, מנחות, ח,ב,ע,497נזיקין, זבחים)אגדהעין יעקב.23
ת,כ,מ,ת,מ,ק, נגעים, נדה, ידים,

עוקצין

, מנחות, ח,(228) זבחיםנ,ס,ס,ה,מפרשי שסקרן אורה.24
מ

זבחיםמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.25

מנחות

מנחותמפרשי שסר' זונדל קרויזראור החמה.26

מנחותמפרשי שסר' פרידלסאיזהו מקומן.27

1מנחות מפרשי שסמפרשיםאסיפת זקינים.28

2מנחות מפרשי שסמפרשיםאסיפת זקינים.29

3מנחות מפרשי שסמפרשיםאסיפת זקינים.30

מנחותמפרשי שס-רמפרשיםאסיפת זקינים ח"ח.31

ר' אהרן שמואל קיידנוור – קדשיםמפרשי שס ר' אהרן קיידנוורברכת הזבח.32

הו,חו,מ, נ, נזיקין, מנחות...מפרשי שסר' כטורזאזרע אברהם.33

מנחותמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.34

מנחותמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.35

  ס"ת מזוזות ציצית תפילין
(554 )מפ' הל' ציצית ותפיליןשו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על או"ח.36

(570)מפ'  הל' ס"ת ומזוזה שו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על יו"ד.37

2,פ(, 138מדע, אהבה )הלכהרמב"םמשנה תורה כ"א.38
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א-שזטור או"ח ח"א.39

קנט-תגטור יו"ד ח"ב.40

א-קכזהלכהמשנה ברורה כ"א.41

 )כה-מה(ן, תפילי )ח-כד(ציציתשו"ע ומפרשיו  ח"א  שלחן ערוך א"ח .42

)רפה-רצא(,מזוזה)ער-רפד(ס"תשו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך יו"ד ח"ג.43

  חולין
סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

תו"אוגשלחולין.1

זבחים, מנחות, חולין, בכורותתו"א-משנהוגשלקדשים - א'.2

(412מ"א)(324נשים, קדושה)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ג.3

(, טהרה243עבודה, קרבנות)הלכהרמב"םמשנה תורה כ"ה.4

שו"ע ומפרשיושלחן ערוך יו"ד ח"א.5

קיב-רבשו"ע ומפרשיור' יוסף קארושלחן ערוך יו"ד ח"ב.6

טור יו"ד ח"א.7

  מפרשים על שו"ע
יורה דעהשו"ע ומפרשיור' מאיר פוזנרבית מאיר.8

יורה דעה, חולין, נדהשו"ע ומפרשיוחזון אישחזון איש על יו"ד.9

יורה דעהשו"ע ומפרשיור' יעקב מליסאחוות דעת.10

  מפרשים על גמ'
חוליןמפרשי שס-רנימוקי יוסף.11

 )ב-נ:(1חולין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.12

 )נא-צו.(2חולין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.13

 )צו:-קמב:(3חולין מפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.14

כתובות, גיטין, קידושין,מפרשי שס-ר  2  ריטב"א .15
יבמות, חולין, נדה

נזיקין, חולין, נדהמפרשי שס-ררמב"ן.16

חוליןמפרשי שס-רר"ן.17

חוליןמפרשי שס-ררשב"א.18

חוליןמפרשי שס-ררשבץ.19

חוליןמפרשי שסר' יעקב קמנצקיאמת ליעקב.20

חוליןמפרשי שסדף על הדף.21

חולין, מועד, נשים, נזיקיןמפרשי שסר' עקיבא איגרדרוש וחידוש ח"א.22

חוליןמפרשי שסמהרשלים של שלמה.23

ר' שמעון משהמשאת מלך.24
דיסקין

חוליןמפרשי שס
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שבת וחוליןמפרשי שסר' אהרון קוטלרמשנת ר' אהרן.25

חוליןמפרשי שסר' פרידמןשדה צופים.26

חוליןמפרשי שסר' אמתי בן-דודשיחת חולין.27

סנהדרין, מכות, שבועות,אגדהר' יוסף חיים  5  בן יהוידע .28
עדיות, ע"ז, הוריות, זו"מ,
חולין, בכורות,ערכין,נדה

מכות,שב',ע"ז, עדיות,זו"מ,מהרלמהרלחידושי אגדות ח"ד.29
חולין, בכורות,תמורה,ערכין,

תמיד,נדה,נגע'

  בכורות

סיווגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

(,552(, תמורה )426ערכין )תו"אוגשלבכורות.1
(668כריתות )

זבחים, מנחות, חולין,תו"א-משנהוגשלקדשים - א'.2
בכורות

קדשים ב'-בכורות, ערכין,תו"א נוספיםר' אברמסקיחזון יחזקאל.3
תמורה, מעילה, כריתות

גיטין, נדרים, בכורותמפרשי שס-ררמב"ן.4

בכורות, ערכין, תמורה,מפרשי שסמפרשיםאסיפת זקינים ח"ח.5
מעילה, כריתות, תמיד

בכורותמפרשי שס-רתוס' שאנץ.6

7.

סנהדרין, מכות, שבועות,אגדהר' יוסף חיים  5  בן יהוידע .8
עדיות, ע"ז, הוריות, זו"מ,
חולין, בכורות,ערכין,נדה

מכות,שב',ע"ז, עדיות,זו"מ,מהרלמהרלחידושי אגדות ח"ד.9
חולין, בכורות,תמורה,ערכין,

תמיד,נדה,נגע'

בכורותמפרשי שסר' זונדל קרויזראור החמה.10

בכורותמפרשי שסר' משה ראזיןנזר הקודש.11

בכורותמפרשי שסר' שמעון דובינסקי שמן רוקח.12

13.

  ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
סוגשונותמיקוםמחברשם הספרמס

(668(, כריתות )552(, תמורה )426ערכין )תו"אוגשלבכורות.1
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ערכין,  תמורה, כריתות, מעילה,תו"א-משנהוגשלקדשים - ב'.2
תמיד, מידות, קנים

קדשים ב'-בכורות, ערכין, תמורה,תו"א נוספיםר' אברמסקיחזון יחזקאל.3
מעילה, כריתות

קדשיםמפרשי שסמפרשי שסמפרשי משנה.4

כריתות, תמורה, ערכיןמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.5

קנים, מדות, תמיד, מעילהמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.6

בכורות, ערכין, תמורה, מעילה,מפרשי שסמפרשיםאסיפת זקינים ח"ח.7
כריתות, תמיד

תמורהמפרשי שסקאליבאסיפת זקנים החדש.8

ס,מ,ש,עד, ע"ז, ה, זו"מ, חולין,אגדהר' יוסף חיים  5  בן יהוידע .9
בכורות,ערכין,נדה

ר' אהרן שמואל קיידנוור – קדשיםמפרשי שס ר' אהרן קיידנוורברכת הזבח.10

מעילה, כריתות, תמורה, ערכיןמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.11

נדה, קינים, מדות, תמידמפרשי שסר' יעקב שולביץחברותא.12

מ,ש,ע"ז,עד,זו"מ,ח, בכורות, תמורה,מהרלמהרלחידושי אגדות ח"ד.13
ערכין, תמיד,נדה,נגע'

תמורה – ליקוט;מפרשי שס-רר' יעקב אילןכנסת הראשונים.14

קדשיםמפרשי שסמפרשי שסמפרשי משנה.15

קדשיםמפרשי שסר' אהרון קוטלרמשנת ר' אהרן.16

שמ"חמעילה מפרשי שסר' יעקב שורמשנת ר' יעקב.17

קדשים, טהרות )בכורות(מפרשי שסהנציב  5  מרומי שדה .18

מעילה, תש"גמפרשי שסר' משה ראזיןנזר הקודש.19

כריתותמפרשי שסר' עטלינגרערוך לנר.20

ערכיןמפרשי שסר' יוסף פרנקלעריכת נר.21

)שס"ד(( 226תמורה, מעילה )מפרשי שסר' אברהם גרנדשפאת הקודש.22

חלק ב, חלק אמפרשי שס-רתמידעל ונים פירושי ראש.23

ערכין, תמורהמפרשי שסר' אי"ש פלק  ונים  ציוני ראש.24

תמידמפרשי שסר' אמתי בן דודציורים על מס' תמיד.25

ערכין-אחרונים; ב-ז:מפרשי שס  1  קובץ מפרשים.26

ערכין-אחרונים; ז:-כא:מפרשי שס  2  קובץ מפרשים.27

ערכין-אחרונים; כא:-לד.מפרשי שס  3  קובץ מפרשים.28

נזיר, סוטה, סנה', הוריות, זבחים )מפרשי שסקרן אורה.29
מעילה(, מנחות, חולין, 228

בכורות ערכיןמפרשי שסר' מרדכי שולזינגרשיעורי משמר הלוי.30

  נדה
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משניות סדר טהרותתו"אוגשלנדה.1

מקואות, נדה, מכשירין, זבים,תו"א-משנהוגשלטהרות - ג'.2
טבול יום, ידים, עוקצין

טהרות )נדה(תו"א נוספיםר' אברמסקיחזון יחזקאל.3

  ראשונים
נדהמפרשי שס-רמאירי.4

נדהמפרשי שס-רקובץ שיטות קמאי.5

כתובות, גיטין, קידושין, יבמות,מפרשי שס-ר  2  ריטב"א .6
חולין, נדה

נזיקין, חולין, נדהמפרשי שס-ררמב"ן.7

נדהמפרשי שס-רר"ן.8

ברכות שבת סוכה ביצה ראשמפרשירשב"א.9
 השגה מגילה, חולין, נדה

  אחרונים
נדהמפרשי שסר' פרידלסאיזהו מקומן.10

זרעים, נדה, טהרותמפרשי שסר' יעקב קמנצקיאמת ליעקב.11

סנהדרין, מכות, שבועות,אגדהר' יוסף חיים  5  בן יהוידע .12
עדיות, ע"ז, הוריות, זו"מ,
חולין, בכורות,ערכין,נדה

שבת, עירובין, נדהמפרשי שסר' מרדכי מןדברי מרדכי.13

מכות,שב',ע"ז, עדיות, זו"מ,מהרלמהרלחידושי אגדות ח"ד.14
חולין, בכורות,תמורה,ערכין,

תמיד,נדה,נגע'

נדהמפרשי שסר' משה ראזיןנזר הקודש.15

נדהמפרשי שסר' עטלינגרערוך לנר.16
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