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שנתהרב המחברשם הספר
מקום הדפסההדפסה

ווין,תק"סוולפסזון, אהרן בן זאב וולףאבטליון1.

כרמיאלתשע"הלוי, יצחק בן אליהואבי בעזרי2.

תשפ"א -פארדו, נתנאלאבי נתן - 3 כרכים3.
ירושליםתשע"ג

ירושליםתשנ"דבן יצ'ו, מסעודאבי שר שלום - 2 כרכים4.

אלעדחש""דביכמן, אברהם הכהןאבידה מתבקשת5.

ירושליםתשפ"באקוקה, שמעון (עורך)אביעה - יג6.

חמ"דתשפ"אדרורי, משה דוד בן עוזראביעזר7.

ירושליםתשפ"בענתבי, יעקבאביר יעקב <מהדורה חדשה>8.

ירושלים,תש"ואבל ונחמהאבל ונחמה9.

ירושליםתשפ"בקלזאן, משה בן שמעוןאבן השוהם10.

ירושליםתש"פשמש, חננאל בן יעקב משהאבן חן, מקואות - חלה11.

תרנ"ד -ווייס, בנימין אריה בן חיים צבי הכהןאבן יקרה - ד12.
לבוב Lvovתרע"ג

בני ברקתשפ"אהר אבן, ישראל משה בן אברהם יוסףאבן ישראל - גיטין, בבא מציעא,13.

אבן ישראל. תפארת ישראל. גדולים14.
ירושליםתש"לטלינגאטור, שלמהמעשה צדיקים.

ירושלם,תר"ץבראוור, מיכאל בן משה הכהןאבן שתיה15.

תשס"טאויש, יחיאלאבני אש - אבות16.

ירושליםתשפ"בפרינץ, אלחנן נפתליאבני דרך - יז17.

מעלה מכמשתשפ"בהלוי, אחיקם בן נחמיה יחיאאבני העזר - 2 כרכים18.

חמ"דחש"דאומן, יחיאלאבני זכרון19.

רוטשטיין, נחום בן חיים אברהםאבני זכרון - ב20.
ירושליםתשנ"ביצחק

אנטוורפןתשע"גקלאגסבלאד, אלחנן זאבאבני חן21.

שצ'צ'יןתר"כהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןאבני מלואים22.
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ירושליםתשע"טכהן, אברהם בנימין בן אריהאבני מקום - 2 כרכים23.

מעלה מכמשתשפ"בהלוי, אחיקם בן נחמיה יחיאאבני משפט - א24.

אשדודתשע"אאנסבכר, אבינעם בן יששכראבני נועם - 3 כרכים25.

חמ"דחש"דבלום, אהרן בן אליעזר דבאבני סוגיות - קידושין, יבמות26.

בני ברקתשפ"בברדה, נתנאלאבני צדק - כתובות27.

ירושלים,תרצ"דלוי, נחום בן אברהםאבני קודש28.

אנטווערפעןתשע"השלומוביץ, ישעיהאבני שהם - 2 כרכים29.

בני ברקתשע"גקליר, שמחה בוניםאבני שמחה - תניינא30.

חמ"דחש""דשפירא, יעקב שמשון בן משהאבני שש - הלכות בשר וחלב ותערובת31.

ירושליםתשל"וזכרון לאבנר יונהאבנר32.

ירושליםתשפ"בויינר, יהודה ליב בן דודאבנתא דליבא - יבמות33.

ירושליםתשמ"בבטאון בוגרי קרית נועראבקן - 349.

תשכ"דרוזמרין, אהרןאברהם אבינו'ס לעבן און שאפונג35.

בני ברקתשע"חראטה, אברהם חיים בן אהרןאברהם בעודנו חי36.

אשדודתשע"טחזן, אברהם בן עמרםאברהם יגל - 2 כרכים37.

ירושליםתשע"גסלומון, אברהם מאיראברהם מאיר - וישב מקץ38.

ירושלים1988ווילנאי, זאב בן אברהםאגדות ארץ ישראל - 2 כרכים39.

ירושליםתשס"בואנונו, שמעון בן יעישאגדות ים התלמוד - שבת40.

תל אביב,תרצ"טזאקס, ח נאגדות לספורי התנ"ך וספורים שונים41.

אופקיםתשפ"בצבי, נתנאלאגדתא42.

ירושליםתרמ"הכרמולי, אליקים בן דודאגודת אגדות43.

בית שמשתשפ"בששון, מנשה דוד בן אלישעאגלאי מילתא - 2 כרכים44.

שפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובאגרא דפרקא <הגהות הצבי והצדק>45.
בני ברקתשע"ט-

ירושליםתשס"חמלר, שמעון יוסף בן אלימלך (עורך)אגרות מרן רי"ז הלוי46.

בני ברקתשכ"ונחוצקר, שרגא פייבל הלויאגרות צפונית47.

ירושלים,[תש"ב,ראטה, אהרן בן שמואל יעקבאגרות שומרי אמונים48.

ירושלם,חש"דמנחם מאן בן ברוךאגרות שלום49.

אגרות שפירין <השלם> - רבי צבי הירש50.
תשע"טשפירא, צבי הירש בן שלמהשפירא בעל דרכי תשובה

ירושליםתש"ןגירונדי, יונה בן אברהםאגרת המוסר <מוגה מכת"י>51.
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תש"פשמשון בן פסח מאוסטרופוליאגרת הקדוש <עם ביאור ארי במסתרים>52.

ווארשא,תרל"ד,יידלש, גרשון בן אליעזר הלויאגרת הקודש53.

משה בן נחמן (רמב"ן) - ג'קובס,אגרת הרמב"ן עם ביאור ועיונים54.
ירושליםתשפ"ביוסף בן יצחק הכהן

ירושלים[תרע"ג,חרל"פ, יעקב משה בן זבולוןאגרת קריאה55.

אגרת רבי ישראל משקלוב לבני עשרת56.
אמשטרדםתקצ"אישראל בן שמואל משקלובהשבטים

חש"דמשה בן מימון (רמב"ם)אגרת תימן <אין אידישער שפראך>57.

בני ברק Beneתשפ"בגרוס, מרדכי בן צדוקאגרתא דחדוותא - מח58.
Berak

ירושליםתשס"אפוקס, אברהם בן שלוםאדברה ואעידה - שאנדריף59.

חש"דגרינברג, מרדכיאדום וישמעאל המאבק על הר הבית60.

בדוש, אברהם בן מימון - שמש,אדינים דשבת61.
חמ"דחש"דיעקב

בית שמשתשע"ח -דינקל, אלכסנדראדני פתח האהל62.

חמ''דחש""דדינקל, אלכסנדראדנים לעמודים63.

תפרחתשע"ז -קובץ חבורה (ישיבת תושיה, תפרח)אדרת אליהו - אדני מציעא64.

תשנ"ואליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)אדרת אליהו <חלק הנגלה> - 2 כרכים65.

תשע"טכהן, יוסף בן רפאלאדרת יוסף - 3 כרכים66.

בני ברקתשפ"א -כהן, נתןאדרת כהן - בראשית67.

שפירא, יהושע צבי מיכל - הרוניאן,אהב מוסר68.
חמ"דתשפ"אעמנואל

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהאהבה בתענוגים69.

קרית ספרתשע"וגולדשמיט, יוסף שלמה בן פסח מאיראהבה רבה - במעגל השנה70.

בני ברקתשפ"בהראי"ש בן הגרח"שאהבה רבה71.

ירושליםתשע"חבמברגר, אברהם בן יוסף בן ציוןאהבת איתן72.

ירושליםתשפ"במונדשיין, שלמהאהבת איתן - פרשת לך לך73.

בואנוס איירסתשפ"בברנט, איתןאהבת איתן74.

בני ברקתשס"זדייטש, חיים יהודה בן יוסף הלויאהבת חיים <מהדורה חדשה>75.

אלעדתשע"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבאהבת חסד <ארחות חסד>76.

בני ברקתשפ"בכודרי, דוד בן אליהו ציוןאהבת עולם - 5 כרכים77.

ירושליםחש"דקובץ תורה מציוןאהבת ציון78.
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טשערנאוויץתרמ"דמנחם מנדל בן יעקב קופל מקוסובאהבת שלום <מהדורה תנינא>79.

ירושליםתשס"גסקולט, יהושעאהל אליהו80.

בני ברקתשפ"אמונק, אליהואהל המשפט - שו''ת מתוך הקובץ81.

בני ברקתשע"חפאללאק, אהרן בן צבי הלויאהל העדות - מלאכת בורר82.

חמ"דתשפ"אאייזנשטיין, יהודה בן נחוםאהל טהרה - הלכות נדה83.

ירושליםתשנ"טכולל אהל יונתן ובלומאאהל יונתן - ג84.

ירושליםתשפ"בלב, מאיר אריה בן יוסףאהל יוסף - אהלות85.

ירושליםתשע"המן, הלל בן משה (עורך)אהל יוסף - 2 כרכים86.

חמ"דתשפ"באייזנשטיין, יהודה בן נחוםאהל יחוד87.

ירושליםתשפ"בסקוצילס, יעקב אהרן בן טליאהל יעקב - תערובות חמץ88.

ג'רבהתשל"אסבג, יצחקאהל יצחק89.

סטו מרה Satuתרע"דאוהל יצחקאהל יצחק - שנה יא - אב, אלול90.
Mare

וילנה,תרמ"היצחק בן אליעזר ממונקאץ'אהל יצחק91.

ירושליםתשפ"בפישר, שלמה יהונתן יהודהאהל לאה - ד92.

חמ"דחש"דאייזנשטיין, יהודה בן נחוםאהל מועד - 2 כרכים93.

זילברשלג, דוד בן ישעיהו שמחהאהל מועד - 2 כרכים94.
חמ"דתשפ"בהלוי

מורגנשטרן, מנחם מנדל בן יהודהאהל תורה95.
בני ברק Beneתשי"טליב
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תשס"אפרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם - 12 כרכים96.

מקסיקוחש"דפרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם <שו"ע> - אה"ע ג97.

מקסיקוחש"דפרץ, מיכאל בן יוסףאהלי שם <עין יעקב> - 2 כרכים98.

חמ"דחש"דמלכא, שאולאהלי שם - 4 כרכים99.

תשס"גאהלי תורהאהלי תורה - לו100.

דיסקין, משה יהושע יהודה ליב בןאהלים - פסחים, הלכות פסח101.
ירושליםתשס"אבנימין

לונדוןתשפ"בביאלאאהללה ה' בחי"י102.

אהרן בכהניו - תולדות הגאון רבי אהרן103.
תשפ"אוואלקין, אהרן בן חייםוואלקין מפינסק בעל בית אהרן

גרמניהתשמ"טועד הרבנים בגרמניהאודים - 10413.

ירושליםתשמ"בקוק צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןאוהב את הבריות ומקרבן לתורה105.
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ירושליםתשנ"וכולל אוהל רבינו יהונתן ובלומהאוהל יונתן106.

תש"לקליימן, אלטראויף פרעמדער ערד {אידיש}107.

תשפ"אשלבי, פנחס בן דודאוכל נפש108.

חמ"דתשפ"אירחי, מאיראומר יביע109.

ירושליםתשע"ד -שכטר, יעקב מאיר בן דודאוסף אמרים - 7 כרכים110.

תשפ"באביטבול, יוסף בן חיים בנימיןאוסף גליונות באר התורה - 8 כרכים111.

בני ברקתשפ"במכון דרך אמונהאוסף גליונות בדרכו אמונה - 1121-148.

ירושליםתשעושכטר, יעקב מאיר בן דודאוסף מכתבים - 4 כרכים113.

תשפ"אאוחנה, שלוםאוסף מקורות בנושא צדיק ורע לו114.

ירושליםחש"דגוטמן, מנחםאוצר אגדות החסידים - כז115.

צפתתשע""במכון תורת האדם לאדםאוצר בין אדם לחבירו - 3 כרכים116.

ירושליםתשפ"אאלטר, פינחס מנחם בן אברהם מרדכיאוצר דרשות ומאמרים - ד117.

ירושליםתשס"אפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר הברית והדרוש118.

ירושליםתשפ"בהופמן, יהודה אריה בן יואל דודאוצר הברכה119.

ביתר עיליתתש"פכהן, יוסף דוד בן משה חייםאוצר הברכות120.

ירושליםתשפ"אדהוקי, עמרםאוצר הדרשות הקצרות - 2 כרכים121.

תשפ"בבריסק, אהרן מרדכי בן אליהו יצחקאוצר הזמנים - 2 כרכים122.

תשפ"בפרידמן, אברהם צביאוצר הלכות - 2 כרכים123.

תשמ"אווילליגער, דוד יהודהאוצר הלכות קיץ124.

מודיעין עיליתתשפ"בקרויזר, אברהם דוד בן שלמה זלמןאוצר העיון - נדה125.

ירושליםתשפ"אדאקס, אברהם אביש בן חיים יצחקאוצר הפרשה - לך לך126.

ירושליםתשפ"אאליאך, יחיאל צבי בן יעקב יצחקאוצר השיחות127.

ליקוודתש"פסטוהל, רפאל ראובן בן זאבאוצר השמחה - א128.

תשל"וגרליק, חיים עוזר בן ירוחםאוצר חיים - א129.

בית שמשתשס"ובלום, מרדכי הכהןאוצר ישראל השלם130.

אופקיםחש"דטויב, משה בן יחזקאל צביאוצר לפני עיור - א131.

אוצר מאמרים משלחן רבותינו <בעלזא>132.
- 2 כרכים

אוסף מתורת רבותינו הק' לבית
תשע"ט -בעלזא

מקסיקותשפ"בפרץ, מיכאל בן יוסףאוצר מפרשים וחידושים133.

ירושליםתשנ"בוולדמן, חיים יוסף בן ישכר דובאוצר ספר חסידים134.
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אוצר ספר תורה תפילין ומזוזות - כוונות135.
כתיבת השם, כוונות כתיבת פרשיות

לתפילין ומזוזות

ירושליםחש""דקרויז, ישראל אשר

ירושליםתשמ"גקרויז, ישראל אשראוצר סת"ם - 2 כרכים136.

ירושליםתש"ןגרוסמן, יוסף בן שניאור זלמןאוצר ערכי היהדות137.

חמ"דתשפ"אמטוסוב, אליהואוצר פירושים על ספר התניא138.

מודיעין עיליתתשפ"אלימאן, חיים דוב בן יוסף מתתיהואוצר פנינים - 2 כרכים139.

ירושליםתשפ"בשמש, ליאור חייםאוצר פסקי חלה140.

ירושליםתש"פשמרלר, חיים בן אליהו שמואלאוצרות אורייתא - 3 כרכים141.

בני ברקתשס"זישיבת בית שמעיה לצעיריםאוצרות גיטין142.

חמ"דתשפ"בקמיל, מרדכי בן אליעזר ליטמן הכהןאוצרות המלך - 8 כרכים143.

תש"עקובץאוצרות הסופר - 10 כרכים144.

ירושליםתשפ"בצוריאל, משה בן יחזקאלאוצרות חנוכה145.

ירושליםתש"פאוצרות יהודי תונסיהאוצרות יהודי תונסיה - א146.

תשמ"ג -אוצרות ירושליםאוצרות ירושלים - שי-שיט147.
ירושליםתשמ"ז

תש"פ -מכון דברי ר"שאוצרות מהר"ש חריף - 4 כרכים148.
תשפ"א

בני ברקתשעזנידאם, משה בן מכלוףאוצרות משה - 11 כרכים149.

אוצרות משה <הגות לבי תבונות> - 1503.
בני ברקתשפ"אנידאם, משה בן מכלוףכרכים

בני ברקתשעדנידאם, משה בן מכלוףאוצרות משה - שערי אבן העזר - 2 כרכים151.

בני ברקתשע"זברנדווין, אברהםאור אברהם - חנוכה152.

חמ"דחש"דכהן, אליקים געצילאור אליקים153.

ארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדראור במושבותם154.
בני ברקתשע"גיצחק

חמ"דחש"דבלוי, אורי בן עמרם (לזכרו)אור ה' עליך זרח155.

ירושליםתשפ"בזוננבליק, אברהם יעקב בן צדוק הלויאור הברכה156.

ירושליםתשמ"זחסידי קרלין לעלובאור הגנוז - ב157.

בני ברקתשפ"בברדה, נתנאל בן אברהםאור ההלכה158.

בני ברקתשפ"בברדה, נתנאלאור ההלכה - א159.

מודיעין עיליתתשפ"במורסקי, אשר זעליגאור ההשגחה160.
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העדני, מהלל <יעקב בן שלוםאור החוזר - קהלת161.
מהלה>

תל אביבת"ש

ירושליםתשפ"אאבן עטר, חיים בן משהאור החיים (ליקוטים) - שבת ומועדים162.

הילמאן, שמואל יצחק בן אברהםאור הישר - בראשית163.
ירושליםתש"פחיים

בית אלתשפ"אשוורץ, חיים אביהוא בן דוד יוסףאור הכוזרי - א164.

על שם רבי מאיר דן פלאצקי בעלאור המאיר165.
תרצ"וכלי חמדה

ירושליםתשס"גכץ, מרדכי אברהם בן מאיראור המאיר - קידושין166.

ניו יורק Newתשנ"דאור המזרחאור המזרח - מב ב167.
York

ירושליםתשע"טירחון תורני ולמורשת יהדות המערבאור המערב - 6 כרכים168.

ירושליםתשס"זרביבו, נסים בן דודאור הנר169.

בני ברקתשע"חרובינשטיין, בן ציוןאור הסת"ם170.

ירושליםתשע"אמכון אור הצפון בעלזאאור הצפון - 21 כרכים171.

בני ברקתשפ"באוחין, ישראל בן יוסף חייםאור הצפון שיעורא דתלמודא172.

בני ברקתשפ"בורשנר, צבי בן מאיר ישעיהאור השבת173.

תש"פקובץאור השבת - לא174.

בני ברקתשפ"בשרון, נתןאור התהילה175.

חמ"דתשפ"בטירר, יחיאל בן יעקב ירחמיאלאור התורה176.

ירושליםתש"פדוידוביץ, אברהם מרדכיאור התורה177.

ירושליםחש"דהל-אור, יום טוב ל.אור התחיה - 2 כרכים178.

ירושליםתשפ"ביצחק בן משה מווינהאור זרוע שבת <ביאורים ובירורים>179.

בני ברקתשפ"באופיר, אהרןאור חדש180.

גני תקוהתשד"מזוהר, חנניהאור חזון181.

ירושליםתשע"טחרל"פ, חיים לייב בן אפרים אליעזראור חיים - 2 כרכים182.

חמ''דתשע"חוויינברג, נתן דוד בן מרדכיאור חיינו183.

ירושליםתשס"זאברהם יהושע השל בן משולם זוסיאאור יהושע184.

תשס"גקובץאור ישראל <מאנסי> - כט (שנה ח א)185.

ירושליםתשפ"בשוורץ, ישראלאור ישראל <שו"ת> - הלכות שמחות186.

ירושליםתש"פזוננבליק, אברהם יעקב בן צדוק הלויאור ליהודים187.

קרקוב Cracowתרס"חהאזנלויף, צבי הירש בן שרגא פייבלאור לישרים - ב188.
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תשע"וקדוש, ציון בן דודאור לישרים - ב189.

תשנ"ברייז, מאיר אריהאור לנתיבתי - פרקי שירה190.

ירושליםתשמ"אישיבה וכולל אברכים תורת משהאור מאיר - א191.

קרית ספרתש"ספוזנא, מאיר בן יוסף יצחקאור מאיר - 3 כרכים192.

בני ברקתשפ"בקובץאור מרדכי - אדר ב תשפ"ב193.

תרמ"ח -למפרט, ישראל בנימין בן דודאור מתוק - ד194.
וילנה Vilnaתרנ"ו

ירושליםתשעדניסן, עזרא בן מרדכיאור עולם <שו"ת> - א195.

לונדוןתשפ"אוויינברג, נתן דוד בן מרדכיאור עולם196.

ירושליםתש"פמונדשיין, שלמהאור עולם - 2 כרכים197.

ירושליםחש"ד -אגודת אמוניםאור על השבת198.

ברוקליןתשפ"בבוקסבוים, יהושע בן יוסףאור פני יהושע - 2 כרכים199.

זיטאמיר,תרס"בפרידמאן, אברהם יעקב בן ישראלאור פני צדיקים200.

מאנטריאלתשע"ובלויא, אלכסנדר בן נתן בנימיןאור פניך201.

ירושליםתשע"טשונברג, אוריאל צבי בן מנחםאור צפון - שבת ותפילותיה202.

ירושליםתשפ"בכהן, ישראל (עורך)אור תורה - 8 כרכים203.

תשי"זפרחי אגודת ישראל דבארא פארקאור תורה - 2 כרכים204.

בני ברקתשפ"בוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבאורה זו תורה - 5 כרכים205.

בני ברקחש"דטהרני, אליהו פורתאורה של השבת206.

חש"דמנדלקורן, אריהאורו של ט"ו באב207.

שפירא, משה מנחם בן שלום צביאורו של יום - 2 כרכים208.
ירושליםתשע"חהכהן

ירושליםתשפ"בדוד, עזראאורוחות ההלכה - 2 כרכים209.

תש"טזפינסקי (בלשן), יעקבאורות210.

ירושליםתשע"ולייפער, נחוםאורות אלחנן211.

ירושליםתשנהפאפו, אליעזר בן יצחקאורות אלים <הוצאת תושיה>212.

בני ברקחש"ד -ספר הזהראורות הזהר - 4 כרכים213.

קוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמןאורות המדע214.
הר ברכהתשפ"בהכהן

ביתר עיליתתשפ"בביהמ"ד בני יששכר דינובאורות המועדים - שבועות215.

אנטוורפןתשע"אכולל חושן משפטאורות המשפט216.
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בני ברקחש""דיעקבסון, מ.אורות והערות217.

בני ברקתשס"דרוט, ישראל בן חיים דובאורח מברך218.

אשר בן יחיאל (רא"ש) - גולדברג,אורחות חיים <משיבת נפש>219.
ויקליף, אוהיותשע"זאהרן דוד בן יצחק הלוי

אורחות יושר - הלכות תפילה220.
קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן
יעקב ישראל - אלון, אליעזר בן

שמחה דוד
ליקוודתשפ"ב

ירושליםתשע"חיונגרייז, אורי שרגא בן אהרן הלויאורי וישעי - 2 כרכים221.

אוריין תליתאי - מעיין גנים, דובר שלום,222.
חמדת ישראל

ניישלאס, גבריאל יהודה - ניישלאס,
תשע"טשלום - ניישלאס, ישראל דוד

ירושליםתשפ"בכהן, שמואל בן יהודהאורייתא דשמואל223.

ירושליםתשפ"בואנונו, שמעון בן יעישאורייתא ממרנן דאיטליה224.

פתח תקוהתשע"בקניגסברג, יצחקאורים במקרא225.

ירושליםתרכ"האורים ותומים. תרכ"האורים ותומים226.

חמ"דחש"די.ל.שאורן של חכמים227.

ירושלים,תשי"דזאקס, יהושע פישלאושר ואהבה במשפחה228.

פרעמישלא,תר"לסובל, ישראל משה בן חייםאות לטובה229.

ירושליםתשע"טבצלאל, אברהם בן שמואלאות לטובה - 8 כרכים230.

ירושליםתשע"טג'קובס, יוסף בן יצחק הכהןאותות ומופתים231.

ירושליםתשע"חקפלן, מאיר זאבאותיות מאירות232.

תשפ"אציגלמן, אליעזר צביאותיות מחכמת233.

תשל"ג -חסידי ויזניץאז נדברו (סדרה חדשה) - יב234.

אזהרות <עם קיצור זהר הרקיע>235.
אבן-גבירול, שלמה בן יהודה -

דוראן, שמעון בן צמח (מתוך
פירושו)

אמשטרדם,תצ"ו

ירושליםתשפ"אעטייה, אברהם (לזכרו)אחד היה אברהם236.

חיפהחש"דאחוד חסידי ותלמידי סערט ויז'ניץאחדו"ת237.

רכסיםתשפ"בשילה, יואלאחוזי שוא238.

ברוקליןתשע"א -מאנן, אשר הלויאחוזת הלוי - 2 כרכים239.

חמ"דתשפ"בבעילום שםאידוותא דימא - 3 כרכים240.

אידרת אליהו - אדרא זוטא ע"פ הגר"א עם241.
ירושליםתש"פאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ביאור

תשל"ו -קובץ מאמריםאיטליה - כרך א חוברת 2421.
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לייקאוודתשפ"אדוד, אברהם ירמיהו בן יוחנן הכהןאיי הים - 3 כרכים243.

תשע"טאוחנה, שלוםאיילת השחר שבקע אורה244.

האליתע"בנייע קלאגלידאיין נייא קלאג ליד245.

פרגתע"דnewאיין נייא קלאג ליד246.

ירושליםחש"דועדה ציבורית להגנת כבוד האדםאיך מתבצע חוק ניתוחי מתים247.

ירושליםתשע"זחדש, משה מרדכי (לזכרו)איכה יועם זהב248.

ירושלים,תרפ"ותנ"ך. תרפ"ו. ירושליםאיכה לליל תשעה באב249.

ירושליםתש"ענויאויטש, יצחק שאול יחזקאל בן זאבאילו של יצחק - 2 כרכים250.

בני ברקתשס"זמנחם מנדל בן יוסף מרימאנובאילנא דחיי <מהדורה חדשה>251.

תל אביבתש"ךשרגאי, שלמה זלמןאין געראנגל פאר יידישקייט252.

תשכ"ופריוועס, הדסהאין רויך פון בזשעזשיניקי253.

ירושליםתשי"בוינגרטן, שמואל הכהןאיסור היציאה מן הארץ254.

חמ"דתשפ"אבעילום שםאיפה לקטת היום255.

מודיעין עיליתחש""דויצמן, יוסףאיש ומקומו256.

איש חי"ל - תולדות רבי חנניה יום טוב257.
תשע''חלפקוביץ, שלמה דבליפא לפקוביץ - 2 כרכים

ירושליםתשס"בפרידמן, בצלאל - ברגר, גדליהאיש חסיד היה - רבי אליהו ראטה258.

ירושליםתשפ"במזוז, אפרים זאב בן שמואלאיש יהודי היה259.

ירושליםתשע"חשילת, יצחקאישות הלכה וכונות התורה260.

ירושליםתשפ"בכחלון, אפריםאך טוב לישראל - ד261.

אכילת בשר ושתיית יין בסעודת ברית262.
ירושליםתשפ"בפיליפס, אריה לייבבתשעת הימים

ירושליםתשמ"חוישליצקי, אלישעאל עמי263.

ירושלים,תרל"גאלדד הדני. תרל"גאלדד הדני264.

אנטוורפןתשס''חמכון כתר מלכותאלה הם מועדי - 3 כרכים265.

ירושליםתשפ"אהלפרין, אברהם משה בן לוי יצחקאלה מועדי - 9 כרכים266.

זוסמן-סופר, מרדכי אפרים המכונהאלה מסעי267.
בודפסטתרפ"זפישל

חמ''דתשס"זבעילום שםאלה תולדות268.

בני ברקתשע"טקובנר, יוסף בן חיים עוזראלומת יוסף269.

ירושליםתשס"טפריינד, דוד יהודהאלופי יהודה - דרשות270.
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ירושליםתשע"דחברת אהבת שלוםאליבא דהלכתא - 2 כרכים271.

לוצאטו, משה חיים בן יעקב חיאלף המג"ן272.
כרם ביבנהתשס"ד -(רמח"ל) - פרידמן, אהרן הכהן

בני ברקתשמ"דמחפוץ, ישראלאלפי ישראל - החי א273.

בני ברקתשע"גפנחסי, ישראל בן אברהם הלויאלפי ישראל - ירח האיתנים274.

בני ברקחש"דבן דב, אוריאלקטה באמרים - תשובה, אלול וכו'275.

ירושליםתשנ"חטייכטאל, יששכר שלמה בן יצחקאם הבנים שמחה <מהדורה חדשה>276.

תל אביבחש"דדרשר, יונהאם לבינה - א277.

קובץ הספדים על הגראי"ל שטינמןאם תראה בהלקחי מעימך278.
תשע"ד -זצ"ל

חמ"דתשנ"אקובץאמונה - 2792.

ערכים אגודה להפצת התודעהאמונה280.
חש"ד -היהודית

תר"ג -קאלישר, צבי הירש בן שלמהאמונה ישרה - ג281.
ליקתר"ל

חן-תמים, אברהם משה בן יהושעאמונים נוצר282.
ירושלם,תרנ"גאליעזר

בני ברקתשפ"אאדלר, אברהם ישעיהואמונת איש - פאה, דמאי, כלאים283.

כפר דרום -תשע"גמכון התורה והארץאמונת עתיך - (תשעד) גליונות 284100.
אשקלון

תשפ"אפעטעני, מרדכיאמירה דכיא285.

בני ברקתשפ"אאלטמן, רפאל הלוי בן אברהםאמירה נעימה286.

באר שבעתשע""באביחצירא, אלעזראמר רבי אלעזר287.

בני ברקתשע''חיוטקובסקי, ישראלאמרה צרופה - גיטין288.

תשע"ו -פרקש, פנחסאמרה שיש בה אמירה - 3 כרכים289.

מייזליש, יעקב יצחק אלעזר בןאמרו לפני מלכיות290.
ירושליםתשס"טיהושע זאב

ירושליםתשפ"באייכנשטיין, יהושע בן מנחם צביאמרות דעת291.

ברוקליןתש"ןויסוקיר, חיים בן שבתי הכהןאמרות חיים292.

חצורתשמ"חמרכז ליהדות בגלילאמרות טהורות - סוכות293.

בני ברק Beneתשע"טקלויזנר, משה מאיראמרות משה - בבא קמא294.
Berak

ירושליםתש"סאנגלרד, אברהם - ליבערמאן, חייםאמרי אברהם, אמרי חיים295.
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הלוי

אשדודתשפ"באלטמן, אליהו מאיר בן אברהם הלויאמרי אליהו - שבת296.

יבנהתשע"וצוברי, אליהו בן מוסאאמרי אליהו - 5 כרכים297.

ברוקליןתשע"חצבי אריה בן אליעזראמרי בינה <כוונת המקווה>298.

חש"ד -רבינוביץ, בנימיןאמרי בנימין - 2 כרכים299.

תשנ"חשווארץ, דב בעראמרי דבש300.

ירושליםתשס"הבטלמן, דוד הכהןאמרי דוד301.

ירושליםתשס"אמזרחי, דוד בן אהרןאמרי דוד302.

לונדוןתשפ"בפישר, משה הכהןאמרי חיזוק303.

ליקוודתשנ"זמלמד, חיים עוזראמרי חיים עוזר - ביצה304.

חמ''דחש""דחובארה, נריהאמרי חן - 3 כרכים305.

בני ברקתשס"אישיבת קול יהודהאמרי יהודה - ב306.

רוזנר, יהודה סג"ל בן מאיר יששכראמרי יהודה307.
בר הלוי

תרפ"ח -
סקואני -ירושליםתשנ"ט

ירושליםתשנ"הדייטש, יואל בן מתתיהואמרי יואל308.

תשפ"אקנטר, יוסף מאיראמרי יוסף - סוכה309.

בני ברקתשפ"אפרלוב, יעקב יצחק משה בן יוסףאמרי יעקב310.

ירושליםתשע"ופוס, יצחק חייםאמרי יצחק - 2 כרכים311.

מודיעין עיליתתשע"טאפלבויםאמרי ישראל - ד312.

מונקאטש,חש"דזוכמאן, מאיר צבי הירש בן נתןאמרי ישרה313.

חמ"דתשפ"אכהן, אברהם ישראלאמרי כהן - יבמות314.

ליקווד נ. ג'תשע"וקרויס, מאיר בן חיים אלעזראמרי מאיר315.
Lakewoo

שמואלביץ, מרדכי שמואל בן מאיראמרי מרדכי - בראשית שמות316.
מודיעין עיליתתש"פהלוי

[לבוב]-צפת,תרכ"ופודהורצר, משה בן יעקבאמרי משה317.

בני ברקתשל"גכהן, משה בן שלוםאמרי משה318.

בני ברקתשפ"בהולצברג, משה צביאמרי משה - הגדה של פסח319.

האמבורג,תר"דאברהם בן יהודה ליב מגרידץאמרי נועם320.

בני ברקתשפ"בארן, נועם אלימלך בן חייםאמרי נעם - שביעית321.

ירושליםתשפ"אסופר, יוחנן בן משהאמרי סופר - חנוכה322.
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בני ברקתשפ"ב -צגייר, מאיראמרי פי - א323.

שילדקרויט, בן-ציון חיים בן אהרןאמרי ציון324.
ירושליםחש"דמשה

חמ"דתשע"טפישל, רפאל בנימיןאמרי רפאל - 2 כרכים325.

ירושליםתשפ"אעדס, שמואל בן מאיראמרי שמואל - 3 כרכים326.

תשפ"אברגר, שמואלאמרי שמואל - ג במדבר, דברים327.

אוירבאך, מאיר שמחה, בן שלמהאמרי שמחה - ביצה328.
ביתר עליתתשע"טזלמן

בני ברקתש"פבעילום שםאמרי שמחה - 2 כרכים329.

ירוחםתשפ"בפרידמן, שמעון בן שמחהאמרי שפר - חנוכה330.

מודיעין עיליתחש"דכולל מגדל עוז מודיעין עיליתאמרי שפר - 4 כרכים331.

תש"ע -מוסדות סטריקובאמרים - א332.
בני ברקתשע"ב

מעלה אדומיםתשפ"בונונו, בן נון אבישיאמת ומשפט שלום - ט333.

חמ"דתשס"טגוטמן, יעקבאמת ליעקב - תשובה וימים נוראים334.

תרנ"ד -פינס, יחיאל מיכל בן נחאמת מארץ תצמח - א335.
ירושליםתרנ"ו

אמת'דיגע מעשיות פון.. ר' ישעי'לע336.
תשמ"אבעילום שםקערעסטירער זצ"ל

כרם ביבנהתשס"אגרינברג, מרדכיאנטישמיות מן התורה מנין337.

ירושליםתשע"באדהאן, יחייא בן מכלוףאני לדודי338.

תל אביב,תשי"ט,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלאני מאמין בגלגולי נשמות339.

חדרהתשפ"בנוביק, טוביהאנכי המעלך340.

מונטריאולחש"דהוטנר, אליהו בן שמריהואנעקדאטען און פאלקס - מעשיות341.

ליוורנו[תקמ"ח,הלוי, אליהו בן רפאל שלמהאנקת השיר342.

חמ"דחש"דשיינר, אברהםאנשי אמנה343.

ירושליםתשפ"ברוטמן, שלוםאנשי אמנה344.

ירושליםתשפ"בקנייבסקי, שמריהו יוסף חייםאסופות ופנינים ממרן שר התורה345.

חמ"דתשפ"אאסולין, נתנאל בן אליעזר יהודהאסוקי נתנאל346.

בני ברקתשפ"בליברמן, יוסף בן יצחק צביאסוקי שמעתתא - 2 כרכים347.

ירושליםתש"פמאמרים בעניני הלכה ורפואהאסיא - 4 כרכים348.

ירושליםתש"עמכון זכרון אהרןאסיפת גאונים החדש349.
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מודיעין עיליתחש""דדיין, משהאסיפת דינים בענין חשמל בשבת350.

קאהן, אברהם יצחק בן אהרן דודאסיפת מכתבים <מהדו"ת>351.
ירושליםתשמ"גהכהן

טויבש, אריה ליב בן יצחק איזיקאספת קטוביץ352.
וינה,[תר"ף,יששכר

באר שבעתשל"טשושנה, חיים רפאלאעירה שחר - א353.

בני ברקתשפ"במושקוביץ, יחזקאל בן בנימיןאפומא דמחתרתא354.

בני ברקתשפ"אמאיר, יעקב בן שמואלאפי זוטרי355.

בני ברקתשפ"בזית, מאיר בן אברהםאפיקי מים - יציאת מצרים, הגדה של פסח356.

ירושליםתשפ"במילר, מנשה יוסף בן שלמה הלויאפיקי מים - 2 כרכים357.

אשדודתשס"דמוסדות תפארת יוחנן טאלנא אשדודאפריון - א358.

תל אביב,תש"יגוטפריד, מרדכי בן עזריאלאצילי בני ישראל359.

ירושליםתשפ"בפפנהיים, אברהם צביאקח מועד360.

ירושליםתשנ"זידיד, אליהוארבע אמהות ואם המלוכה361.

ארבע דרשות נישואין לאחד מחכמי362.
ירושליםתשפ"בסטל יעקב ישראלביזנטיון הקדומים

ארבע תעניות ובין המצרים בהלכה363.
ירושליםתשפ"אנקי, דוד שלוםובאגדה

ארגון יוצאי רוה - רוסקה והסביבה364.
תשכ"בעלוןבישראל

פתח תקוהתשפ"בשמואל, אבי בן נתןארזי איש - קידושין365.

ירושליםתשפ"אגאנז, אריהארזי הלבנון - 2 כרכים366.

נויארק,תרפ"חבוגייסקי, שארח ישראל367.

חיפהתשס"דבטאון המועצה הדתית חיפהארחות - 2 כרכים368.

בני ברקתשע"הברנשטיין, באשע ליבאארחות אמנו ע"ה369.

לונדוןתשעוסופר, משה בן שמואלארחות הסופר370.

מרכז שפיראתשפ"באהרן בן יעקב הכהן מלונילארחות חיים <מכון אור עציון> - ב371.

ארחות יושר - עם ביאור ערך תפילה372.
קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן
יעקב ישראל - אלון, אליעזר בן

שמחה דוד
בני ברקתשפ"ב

ברוקליןתשפ"בדאכנער, מנחם מענדיל אלטר (עליו)ארחות מנחם373.

מקסיקותשע"זפרץ, שמואל בן מיכאלארחץ בנקיון כפי - 3 כרכים374.

תשפ"בברגמן, עקיבא אריהארי במסתרים375.
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בני ברקתשע''חפרידמן, דודארי שבחבורה - רבי לייבל פרידמן376.

ירושליםתשפ"אפינקל, אריה ליב בן חיים זאבאריה שאג377.

כולל חושן משפט מתיבתא דרביארץ במשפט378.
טבריהתשפ"ביוחנן

רחובותתשפ"בגורטלר, נחום שמואל בן זאבארץ גשן - 2 כרכים379.

ירושליםתשפ"בבעילום שםארץ דשא - 3 כרכים380.

מודיעין עיליתתשע"טכולל זכרון אלימלךארץ החוילה381.

בני ברקתשפ"בשומרוני, מ, חיים בן נחמיהארץ החיים - 2 כרכים382.

חיפהתשנ"דוייס, שרגאארץ הצבי ואתריה במקורותינו383.

ירושליםתשפ"בבית המדרש להלכה בהתישבותארץ והלכותיה - ב384.

למברגתרי"זהורוויץ, ישראל זאב בן שמואל הלויארץ חמדה385.

פראנקפורטחש"דבק, שמואל בן ניסןארץ ישראל386.
דמיין

תשפ"אגלסמן, אפריםארץ ישראל387.

ירושליםתש"פיעקוביוס, דורון יעקבארץ ישראל388.

פפד"מחש"דבק, שמואל בן ניסןארץ ישראל משא גיא חזיון389.

ארצות החיים - שם הגדולים לגדולי390.
תשנ"בשווארץ, דב בערישראל באמריקא

ירושליםתשמ"בבהרב, יהודה (עורך)ארצי - 2 כרכים391.

תפילות. מקומות קדושים וקבריארשות החיים392.
ירושלם,תרכ"חצדיקים

ירושליםתשע"הגרונין, שמעון אלחנןאש דת - בבא מציעא393.

אשדודתשע"טמנחם מנדל בן זאב וולףאש דת <מהדורה חדשה>394.

בני ברקתשפ"אגולדנטל, שמואלאש יוסף - בבא בתרא395.

בני ברקתשפ"אגונן, אלעזר בן פנחסאש שחורה396.

תש"פצינמון, אהרן שלמה בן שמחה בונםאש תמיד - ויקרא397.

ירושליםתשע"חריינמן, שמואל אהרן בן דוד משהאשד הנחלים - 2 כרכים398.

קרית שמואלתשפ"בשמילה, עופר בן חייםאשכול הכופר - 2 כרכים399.
חיפה

ירושליםתשנ"הפילץ, מאיר בן אביעזראשכל הכפר400.

ירושליםתשנ"וגולדנבום, אברהם שלמהאשל אברהם401.

פתח תקווהתשפ"בחפוטא, אברהם בן יאיראשל אברהם - 4 כרכים402.
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סילבר, שמואל אברהם בן יצחקאשל ברמה - 2 כרכים403.
בני ברקתשע"טאייזיק

ירושליםחש"דאלישיב, יוסף שלום בן אברהםאשרי האיש - 8 כרכים404.

בני ברקתשפ"בועקנין, מסעודאשרי הגבר405.

ירושליםתש"עאברמסון, ישראל שמחהאשריכם ישראל406.

חמ"דחש"דרובין, שאול בן שמואל אהרןאשת חיל407.

ירושליםתשס"באברהם יגל בן חנניה ממונסליצ'האשת חיל <מהדורה חדשה>408.

ירושלים[תרצ"ד,הסתדרות צעירי אגודת ישראלאת אחינו אנו מבקשים409.

ערכים אגודה להפצת התודעהאתגרים410.
חש"ד -היהודית

בני ברקתשנ"טגרליץ, מרדכי בן יחיאל משהאתה בחרתנו - 2 כרכים411.

ירושליםתשע"ופוס, יצחק חייםבא השמש412.

ירושליםתש"סאבינר, שלמה חיים הכהןבאהבה ובאמונה - א413.

בני ברקתשמ"אידיעון בית הכנסת אהל אברהםבאהל - י414.

תשנ"הקנין ספרים דישיבת גלאנטאבאהלי צדיקים415.

מודיעין עיליתתשע"זקינסטליכרבאהלי שם416.

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהבאו שעריו417.

טבריהתשע"הברדא, דודבאור פני מלך חיים418.

ירושליםתשע"טישיבת ארחות מאירבאורחותיך - בבא בתרא419.

בית שמשתשע"טיעקבס, בנימין חייםבאותות ובמופתים420.

ירושליםחש"ד -רוגובין, אברהם יצחקבאר איתן מכות <מהדורת מכון כנסת>421.

בני ברקתש"פרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןבאר אמונים - 5 כרכים422.

מודיעין עיליתתשפ"באזואלוס, בצלאל בן רפאלבאר בצלאל - בבא מציעא א423.

חיפהתשע"ופיעטרקובסקי, אברהם חנוך העניךבאר חנוך - 2 כרכים424.

מעלה אדומיםתשפ"אזולדן, יהודהבאר יהודה - 2 כרכים425.

תשע"טאביטבול, יוסף בן חיים בנימיןבאר יוסף426.

תשפ"אאביטבול, יוסף בן חיים בנימיןבאר יוסף ובנימין427.

בני ברקתשפ"בגרינוולד, יעקבבאר יעקב - 2 כרכים428.

בית שמשתשפ"באמסלם, יצחק בן אברהםבאר יצחק - מועדים א429.

קרית יעריםתשס"הישיבת באר יצחקבאר יצחק - 2 כרכים430.

ירושליםתשפ"גאליאך, ישראל יצחק בן פנחס יחיאלבאר ישראל - פרק כיסוי הדם431.
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חמ"דתשע"חכהן, רחמיםבאר לחי ראי432.

ירושליםתשסחיים בן שלמה מצ'רנוביץבאר מים חיים - מועדים433.

פרג-ניו יורקתשמ"חטלר, יששכרבאר מים חיים434.

תשנ"חפארהאנד, מרדכי בן משהבאר מרדכי - ברכות, שבת435.

מודיעין עיליתתשפ"אאולמן, אברהם שמואל בנימיןבאר שמואל - 2 כרכים436.

ירושליםתשפ"אישועה, שמואלבאר שמואל - 2 כרכים437.

רחובות- כפרתש"פגולן, ראובןבארה של תורה438.
חב"ד

ירושליםתשנ"גארלנגר, ירוחםבבואה דבבואה439.

בני ברקתשפ"אהלוי, אבירן יצחקבבת עינינו - 5 כרכים440.

תש"פ -ראטה, שמואל דודבגדי השרד441.

גבעת אסףתשע"ו -ברנר, גיוראבגדי יום טוב - הלכות עירוב תבשילין442.

ירושליםתשפ"אדרור, שמעון בן אליהובגדי קודש - 2 כרכים443.

בגלל אבות - דברי משה - שארית שלמה -444.
באר שלמה - מי ימלל

הרצפלד, משה - הרצפלד, שלמה -
נעטצער, שלמה -נעטצער, משה

יהודה
ליקוודתש"ס

בני ברקתשע"טפוברסקי, ברוך דוב בן דודבד קודש - 2 כרכים445.

בני ברקתשפ"במכון אור פני משהבדחילו וברחימו446.

ירושליםתשע"דויא, משהבדיקת המזון כהלכה - 2 כרכים447.

בית אלתשס"ושוורץ, חיים אביהוא בן דוד יוסףבדרך התורה הגואלת448.

תל אביב,תשל"המוריאל, יהודה בן דודבדרך טובים449.

מודיעין עיליתתשפ"במרגליות, שלמה בן נפתליבדרכי שלמה450.

בני ברקתשעואקרמן, יהודה בן שמחהבהלו נרו451.

בני ברקתשפ"אבעילום שםבהעלותך את הנרות452.

ירושליםתשפ"אשפירא, אריה בן רפאלבהר ה' יראה453.

ירושלים,תש"טאליאב, מרדכיבהתנדב עם454.

לונדוןתשפ"אהירשלר, שמעוןבו תדבקון455.

בית אלתשע"חשריג, ישיבוחן כליות ולב - תרומת כליה456.

תשפ"במאסף תורניבונייך - ד457.

ירושליםתשע"ופרלוב, אהרןבחלום אדבר בו458.

ירושליםתשמ"בישיבת תורת כהניםבטאון תורת כהנים - 4591.
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בני ברקתשפ"אדרגצקי, יונתן יעקבבטוב אלין ואקיץ ברחמים460.

תל אביבתש"למרדכי בר יוסףביאוגרפיות של חכמי המשנה461.

תש"פ -מינקוס, יהושעביאור הפרשה462.

תשפ"א -הורוויץ, אהרן בן משה הלויביאור על מגילת רות463.

ביאור שיטות הראשונים בגדר מצוות464.
ירושליםתשע"טרקובסקי, אברהם ברוך אבאואהבת לרעך כמוך

אלקנהתשע"זנגר, יוסף הלוי בן שלוםביאורי החושן - הלכות מקח וממכר א465.

ירושליםתשס"וכץ, חיים עוזר בן אהרןביאורי סוגיות - שבת466.

ירושליםתשס"דגרבוז, אריה בן אברהם נחביאורי עניינים במסכת עירובין467.

ירושליםתשפ"בברנד, שמואל בן חייםביאורי רבי שמואל - חג המצות468.

בני ברקחש"דטאוב, יהודה בן יחזקאל צביביאורים - 2 כרכים469.

בני ברקתשפ"בטאוב, יהודה בן יחזקאל צביביאורים בהלכות רבית ח"א470.

ירושליםתשע"טפרבשטיין, יוסףביאורים במועדים - 2 כרכים471.

חמ"דתשפ"אבעילום שםביאורים בסוגיות - מקואות472.

ירושליםתשפ"אשטרנבוך, משה בן אשרביאורים והנהגות - 5 כרכים473.

תשפ"אהורן, משה בן שמעון הלויביאורים והערות - שמות בשלח474.

ביאורים על ציורי הרמב"ם למסכת מדות475.
ברוקליןתשפ"אמייערס, יוסף אליהווהל' בית הבחירה

בני ברקתש"פבעילום שםביאת אליהו ומלך המשיח476.

ירושליםתשכ"איערי אברהם בן חיים יוסףביבליוגרפיה של הגדות פסח477.

ירושליםתשע"חקסטנר, נחוםביד הלשון478.

קרית גתתשע"זוידיסלבסקי, ברוךביד רמ"א - 3 כרכים479.

ירושליםתשפ"בגאל-דור, נוריתביד רמה480.

קצבורג, יצחק שמואל בן אברהםביומו תתן שכרו481.
ברוקליןתש"פיהושע

תשע"ה -חילו, יהושעביחד לנצח482.

ירושליםתשע"דאלחדד, מסעוד בן דודביכורי אשר - 2 כרכים483.

חמ"דתשפ"בעטיה, יעקב בן שלמהביכורי יעקב - שביעית484.

אשדודתשפ"אבן שושן, עזרא בן משהביכורי עזרא - בבא מציעא485.

מנשסתרתש"פכולל בנין שמחה מנשסתרביכורי שמחה486.

ירושליםתשס"דהללי, יהודהבים דרכך487.



/

בני ברקתשפ"גבנוי ומיוסד על ספרי ים החכמהבים דרכך - 4 כרכים488.

ליקוודתשע"טפנדל, זלמן הלל בן זכריהבימים ההם בזמן הזה - חנוכה ופורים489.

ירושליםתשכ"זהמחלקה לתרבות תורניתבין אדם לחבירו490.

תל אביבתשל"דשטאל, אברהםבין אדם לחבירו491.

תשס"אפרץ, מיכאל בן יוסףבין ישראל לעמים492.

תל אביבתשכ"בעובדיהו, מרדכיבין ניצוץ לשלהבת493.

קדומיםתשפ"בספיר, ברוך מרדכי בן פסח אליהובין תכלת ללבן494.

ירושליםתשע"אאדלר, מנחםבינה ודעת - מחללי שבת בזמנינו495.

בני ברק - ניותשנ"דפרייס, משה בן יששכר הלויבינה לעתים - חנוכה ופורים496.
יורק

ירושלם,תרל"ז,בינה לעתיםבינה לעתים ותיקון יששכר497.

מודיעין עיליתתשפ"איעקבזון, בנימין זאבביני ובין בני ישראל498.

ירושליםתשס"זלרפלד, דניאל בן יהודה ליבבינת דניאל - פרפראות חכמה ח"ב499.

בני ברקתש"פדסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודהבינת המשפט - 4 כרכים500.

חמ''דתשפ"אנדב, יוסףבינת יוסף - 2 כרכים501.

בירור הלכה במעלת ומצות ישובה של502.
תל אביבתשמ"אפראנק, חיים שרגא פייביל בן זאבארץ ישראל

הר ברכהתשע"וויסמן, חייםבירורי אמונות ברמב"ם503.

בית שמשתשפ"בוקסשטוק, יהודה לייבבירורי סוגיות - בהלכות שבת א504.

ירושליםתשע"דגרינבלט, ראובן בן דניאלבירורי סוגיות - 2 כרכים505.

חמ"דחש""דבעילום שםבירורים במלאכות שבת - 2 כרכים506.

חמ"דחש""דבעילום שםבירורים במסכת ביצה507.

ירושליםתשע"גבעילום שםבירורים במסכת גיטין508.

ירושליםתשע""בבעילום שםבירורים במסכת יבמות509.

ירושליםתשע"טבעילום שםבירורים בענייני בישול510.

ירושליםתשע"טבעילום שםבירורים בענייני מוקצה511.

מייזליש, יעקב יצחק אלעזר בןבישורון מלך512.
ירושליםתש"סיהושע זאב

לונדוןתשע"ח -שלזינגר, אליקים בן דודבית אב - 4 כרכים513.

תש"י -וויינברג, אברהם בן שמואלבית אברהם - 3 כרכים514.
ירושליםתשי"ג

חש"דפלוצקר, יוסף מאיר בן אברהםבית אברהם - 4 כרכים515.
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ירושליםתשפ"בקובץבית אהרן וישראל - 7 כרכים516.

בני ברקתשפ"אקופמן, מיכאל בן אליהובית אוצר השיעורים - 7 כרכים517.

ירושליםתשעהגאל-דור, נוריתבית אלהי יעקב518.

ירושליםתשס"גלוריא, רפאל משה בן מרדכי יחיאלבית גנזי - 2 כרכים519.

ירושליםתשפ"אשאול, דוד צבי בן חיים שלוםבית דוד - הלכות פסח - א520.

תש"פ -ווייס, דוד מרדכי איתןבית דוד - 3 כרכים521.

חמ"דחש"ד -צברי, שלמהבית דוד ושלמה522.

ירושלם,תשד"מירושלים. ישיבת רבינו חיים יוסףבית הוראה523.

אזמיר,תר"צגן, יוסףבית הזבח524.

סולובייצ'יק, יוסף דוב בן יצחק זאבבית הלוי - סוגיות חנוכה525.
איתמרתשפ"בהלוי - כנרתי, עמיחי

ירושליםתשפ"אקובץבית הלל - 2 כרכים526.

טוקצינסקי, מרדכי מאיר בן ישראלבית המדרש - 3 כרכים527.
חמ"דחש"דיו"ט

בני ברקתשע"טגיברלטר, יהודהבית הספק - א528.

חמ"דתשפ"בבן שמחון, אשרבית הסתרים529.

בני ברקתש"פאשכנזי, יהודה שמואלבית השואבה <מהדורה מוערת>530.

בני ברקתשפ"בגריינמן, שמריהו יוסף בן שמשוןבית התלמוד - חולין531.

וילנה Vilnaתקצ"בברודא, אברהם אהרן בן שלוםבית ועד532.

בני ברקתשע"במאסף חידושי תורהבית ועד לחכמים <נאראל> - תשע"ב533.

ירושליםתשעהבית מדרש בית ישראל עזרת תורהבית ועד לחכמים - 8 כרכים534.

ירושליםתרצ"חחורגין, פינחס מיכאל בן ראובן יונהבית חשמונאי535.

ירושליםתשמ"טגנוט, מרדכיבית יהודה - רבי יהודה הורביץ מדז'יקוב536.

חמ"דתשפ"בעילם, שיבית יער הלבנון537.

ירושליםתשעזפישר, שלמה יהונתן יהודהבית ישי - דרשות538.

לונדוןתש"מהערלינג, אהרן אפרים פישעלבית ישראל539.

ירושליםתשפ"אאייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקבית ישראל <הגהות הצבי והצדק>540.

פנחסי, ישראל בן אברהם הלויבית ישראל541.
חמ"דחש""ד(לזכרו)

חיפהתשפ"אשלזינגר, יעקבבית לוי542.

לודז-פיעטרקוב,תרצ"א,בית מאירבית מאיר - 3 כרכים543.
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ירושליםתש"ןבית הכנסת אהל יונתן גבעת שאולבית מדרש אברכים מצוינים בית אלחנן דב544.

ירושליםתשפ"בגבאי, מתתיהובית מתתיהו - ה545.

ירושליםתשפ"בדרימר, שלמה בן יעקבבית שלמה - תורה546.

בני ברקתשפ"אדרבקין, שלום הלל (לזכרו)בית שמואל547.

בני ברקתשפ"ב -בקיש, אליהו בן הללבית שער למצוות548.

ירושליםתשע"ח -ברומברג, חיים שמואל בן יונה הלויבית שרגא - 3 כרכים549.

מודיעין עיליתתשע''חוולינר, אליהו בן אריהבית תפילתי - 2 כרכים550.

רעדלהיים?[תקע"ז,זוהר. ליקוטים. תקע"ז. רדלהיםבכורי יוסף551.

תל אביב Telתשמ"אישיבת הרמב"םבכורים - כב552.
Aviv

ליקוודתשפ"אהיינעמאנן, דודבלילת פז - קדושין553.

ישיבת כרםתש"ןקובץבלכתך בדרך - תש"ן554.
ביבנה

ירושליםתשע"גבן צור, יהונתן בן שלוםבמוצאי יום מנוחה - המצא לעמך רוחה555.

ירושליםתש"אשבועון מזרחיבמישור - 88 כרכים556.

ירושליםתשכ"זיד לאחיםבמסילה - 5571.

מעלה אדומיםתשע""בשילת, יצחקבמסילה העולה - פסחים558.

חיפהתשס"דוייס, שרגאבמסילות החינוך559.

לונדוןתשעסופר, משה בן שמואלבמעגלי הסופר - ל"ג בעומר560.

תשל"דקובץ זכרוןבמעלות קדושים561.

בית אלתשפ"בקוק צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהןבמערכה הצבורית562.

פתח תקוהחש"דקובץ מאמריםבמרחבי החינוך563.

חמ"דתשע"הכולל עומק ההלכה - זוטשקאבמשנה לחם564.

תשפ"באלון, אברהם חיים עוזר, אפריבמשעול הספק565.

בני ברקתש"פקשש, צבי מרדכיבמשקל החזקה566.

ירושליםתשפ"ביוסף חיים בן אליהובן איש חי - 2 כרכים567.

תשנ"ד -חסידי מודזיץבן י"ג למצוות - תפארת ישראל568.
ירושלים-פוליןתרצ"ו

ירושליםתשפ"אמינצברג, נתן יהודה לייב בן אלימלךבן מלך תורה - 3 כרכים569.

ברוקליןתשס"זהיימליך, מנחם יוסף הלויבן נחום - שבת570.

דטרויטתש"פקליין, יוסף שמחה בן שמואלבן עליה בעולם הפרנסה571.
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ירושליםתשמ"הנאור, בצלאלבן שנה שאול572.

טבריהתשפ"בארן, זאבבנאדם וחברו573.

תשפ"א -אלתר, שאול בן פנחס מנחםבנאות דשא - שנה א574.

ירושליםתשנ"ולוגאסי, יעקב ישראלבנות ישראל575.

תשפ"אפלדמן, יואל בן מנחם גרשוןבני גרשון576.

ליקוודתשע''חפנדל, זלמן הלל בן זכריהבני הנביאים577.

בני ברקתשפ"בלוי, יעקב ישראל - בצרי, משהבני חורין - כונות ליל הסדר578.

חמ"דחש""דאוחנה, אברהםבני ציון יגילו במלכם579.

ברוקלין,תש"ךלוו, שמעיה בן אשרבני שמעיה580.

קאנטאבריגיא,תרל"ושילר-סינשי, שלמה בן מאירבניות ברמה581.

בני ברקתשפ"בינאי, אריאל בן חיים צביבנין אריאל - 2 כרכים582.

מודיעין עיליתתשע"טזילברברג, בנימין בן יצחק נחוםבנין דעת - כלים583.

מצפה יריחותשע"ורטבי, ישועהבנין המשפט - 3 כרכים584.

בני ברקתשע''חרצאבי, משה בן יצחקבנין משה - 3 כרכים585.

ירושליםתש"עמייזלש, צבי הירש בן דוד דובבנין צבי - 3 כרכים586.

תשע"ט -רטבי, ישועהבנין, המשפט - 3 כרכים587.

בני ברקתשס"חכתב עת למחשבה יהודיתבנשוב הרוח - 20 כרכים588.

תשפ"אקובץ (עורך: וייטמן, זאב)בנתיב החלב - ט589.

חש"ד -בעילום שםבנתיב הקודש590.

ירושליםתשע"הקסטנר, נחוםבנתיבות המועדים - 3 כרכים591.

לונדוןתשס''חסופר, משה בן שמואלבנתיבות הסופר592.

ירושליםתשע"חקסטנר, נחוםבנתיבות הראשונים - תורה593.

רחובותתשע"גתנעמי, זכריהבנתיבותיה של תורה - 6 כרכים594.

תל אביב,תשט"זלהמן, מאיר בן אשר למל אהרןבסבך הנסיון595.

מודיעין עיליתתשע"אבית המדרש מאור חייםבסוד הנביאים596.

ספר הזכרון לבעל הישועות משהבסערה השמימה597.
בני ברקתשפ"בזצ"ל

ירושליםתשע"זנהרי, מזל בת דודבסערה השמימה - הגאון רבי דוד לוי598.

חמ"דחש"דמשלוף, חנינאבעד הנפש - 3 כרכים599.

תל אביבתשמ"טדון יחיא, שבתיבעול העשיה - משה קלמר ופעלו600.
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חמ"דחש""דבאללאג, שמשון רפאלבעידנא דחדוותא601.

חמ"דתשפ"במלמד, זלמן ברוךבעין טובה - 2 כרכים602.

חמ"דתש"פבית המדרש גבעת אסףבעלי אסופות - 3 כרכים603.

בני ברקתשנ"זויסבקר, ברוךבענין מצות סיפור יציאת מצרים604.

כוכב יעקבתשפ"בבוצ'קו שאול דודבעקבות המחבר - ג605.

בני ברקחש"דלקט רשימות ומאמריםבעקבות לוחמים606.

ירושליםתשפ"באדלשטיין, יעקב בן צבי יהודהבעקבי אמונה - שמיטה ויובל607.

ירושליםתשס"הלוגאסי, יעקב ישראלבעקבתא דמשיחא608.

תשפ"בקניג, יהודה לייביש בן חיים ישעיהבערי יהודה - נודע ביהודה או"ח609.

בני ברקתשנ"טוידר, יחיאל בן יצחקבצדק ובמשפט - נזקי שכנים610.

כאזאבלאנכאתש"וטבריה. חכמים ורבניםבצדקה תכונני611.

רכסיםתש"פאשכול, יוחאיבציצית ראשי612.

בני ברקתשעובלוי, בצלאל ברוך בן יצחק שלמהבצל הברכה613.

תשע"גווטנשטין, בצלאל טוביה בן ישראלבצל הטוב - 2 כרכים614.

בני ברקתשפ"אבלידשטיין, בצלאל יצחקבצל הכתר615.

רמת גןחש"דפרל, חיים ישראלבצל העצים בצל הלהבות616.

תשס"ח -בזק, מאיר בן יעקבבצל ידך617.

חמ"דתש"פדונט, שמעוןבצל כנפיך618.

ארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדרבצל נסיונות התקופה619.
בני ברקתשע"ג -יצחק

פרלמוטר, יצחק אייזיק בן עמרםבצרור החיים620.
תשפ"במרדכי דוד

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהבקהל קדושים621.

ירושליםתשפ"בכהן-זדה, שמואל בן עזראבקיאות כהלכה - 3 כרכים622.

רכסיםתשע"טבית המדרש חניכי הישיבות רכסיםבקיבוץ בניה623.

בני ברק Beneתשפ"בקובץבקנה אחד - ז624.
Berak

בני ברקתשפ"אאבוהב, אלעזר אהרןבקר וידע ה'625.

ירושליםתשפ"ג -זכאי, עובדיה בן שמואלבקרבך קדוש626.

פאריש,[תרמ"ו,גולדבלום, ישראל איסר בן משהבקרת ספרים627.

תיקונים. ל"ג בעומר. תרצ"ה.בקשות מהאדרא זוטא קדישא628.
ירושלים

ירושליםתרצ"ה
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ווארשא,1899טורש, דוב בר בן אלכסנדר זושאבר הדיא629.

טבריהחש"דדמרי, שאולברוח הזמן - 6 כרכים630.

בני ברקתשמ"דכהן, ברוךברוך השלחן - ג631.

חמ"דתש"פבעילום שםברוך פודה ומציל632.

בלומנקרץ, שלמה בן חיים מנחם בןברוך צורי - מקור חיים633.
חש"דציון

אופקיםתשע"והסגל, חנניהברומו של אדם634.

ירושליםתשע"טגרנג'ווד, אליהו דב בן קלמן וולףברומו של עולם635.

בני ברקתשע"הברנוודין, אברהםברית אברהם - עניני ברית מילה636.

אשדודתשס"חאיפרגן, אליהו בן יוסףברית אליהו637.

בית שמשתשפ"בנידם, יעקב בן מסעודברית יעקב - ריבית638.

ירושליםתש"פנקי, דוד שלוםברית מילה בהלכה ובאגדה639.

ירושליםחשדטלזנר, דודברית סיני ודת סינסינטי640.

ירושליםתשפ"אמונדשיין, שלמהברית עולם - פרשת נח641.

ירושליםתשנהוואלי, משה דודברית עולם - שמות ב642.

קאלאמעא,תר"סשוורדשארף, משה יעקב בן דוד טבלברית שלום הוא ספר תורת העמים643.

בני ברקתשפ"אברנד, יצחק בן וולף זאבבריתי יצחק - 2 כרכים644.

בני ברקתשפ"בגאלאנטי, משה בן מרדכי מדמשקברך משה <מהדורה חדשה>645.

חמ"דחש"דבעילום שםברכה בקידושא רבה646.

תשע"בדבליצקי, דוד בן שריהברכות לראש צדיק647.

תשע"חבלום, רפאל בן שמואלברכות שמים - בבא קמא א648.

ירושליםתשעזארלנגר, אברהם בן שמשון רפאלברכת אברהם - 2 כרכים649.

אשדודתשע"אאלברט, אברהם מרדכי בן אריהברכת אברהם - פסח ב650.

ירושליםתשעזברוכמן, אברהםברכת אברהם - 8 כרכים651.

אחיסמךחש""דוולברשטין, אהרן בן אריהברכת אהרן - 3 כרכים652.

נחליאלתשפ"אחוברה, אוריאל בן ישעיהוברכת אוריאל - ב653.

ירושליםתשפ"בארז, אליהוברכת אליהו - א654.

מודיעין עיליתחש"דרקובסקי, אליהו בן שלום מתתיהוברכת אליהו - 2 כרכים655.

ירושליםתשפ"בסורוצקין, בנימין בן ברוךברכת בנימין - אהלות א656.

ירושליםתשפ"בלוין, דוד בן שמואלברכת דוד - א - תורה657.
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מודיעין עיליתתשפ"בחרר, דוד בן דניאלברכת דוד - 2 כרכים658.

יקנעםתשע"חועקנין, מיכאל בן יעישברכת ה' - 2 כרכים659.

ירושליםתש"סרבינוביץ, מרדכי בן נחום אליעזרברכת הארץ660.

לונדוןתשע"טפראנד, יחיאל הלויברכת המזון - גינת מגדים661.

סופר, משה בן שמואל - לורברבוים,ברכת המזון ושבע ברכות662.
ירושליםתשע"זיעקב בן יעקב משה

אמסטרדםתש"נ -תפילות. ברכת המזון. תפ"ב. פיורדהברכת המזון כמנהג אשכנז ופולין663.

ברכת המזון עם ביאור ממרן הגר"ח664.
בני ברקתשס"טיברוב, צבי בן משהקנייבסקי

תשמ"הקליין, מנשה בן אליעזר זאבברכת המשנה665.

ירושליםתשע"זפארהאנד, משה יצחקברכת השם - מזוזה666.

מודיעין עיליתתשפ"ברבינוביץ, זאבברכת זאב - חולין ב667.

בני ברקתשע"אמגורי הכהן, חייםברכת חיים - בבא קמא668.

מודיעין עיליתחש""דעוזר, חננאלברכת חן - ברכות669.

ירושליםתשעזברכה, יהודהברכת יהודה <שו"ת > ח670.

אשדודתשפ"בשטארק, זלמן לייב בן חיים אהרןברכת יהודה - 8 כרכים671.

צוקרמן, יהושע העשיל בן משולםברכת יהושע - 3 כרכים672.
ליקוודתשע"טיואל

[תק"ז,תאומים, מאיר בן יוסףברכת יוסף ואליהו רבא <מהדורה חדשה>673.

תשפ"אסטראם, זאב ארי בן יעקבברכת יעקב - ב"ב א674.

אור יהודהתשנ"וישיבת ברכת יצחקברכת יצחק - גיטין, קידושין675.

לודתשפ"בלנדא, מנחם מנדל בן יצחקברכת יצחק - ברכות, שבת676.

בני ברקתשפ"בלוין, יצחק בן חיים שרגא הלויברכת יצחק - 3 כרכים677.

חמ"דתשע"ביפרח, ישראלברכת ישראל - 2 כרכים678.

אשקלוןתשע"חלוי, מאירברכת מאיר - 4 כרכים679.

ברכת מגדים על פרי מגדים - בציעת הפת,680.
תשעזתאומים, יוסףסעודה, ברכת המזון

רכסיםתשע"הרוזן, מאירברכת מועדיך - חול המועד681.

אור עקיבאתשפ"בדמתי, מיכאלברכת מיכאל682.

יקנעםתשפ"אועקנין, מיכאל בן יעישברכת מיכאל - יראת ה'683.

ירושליםתשל"טאזרחי, ברוך מרדכי בן ישראלברכת מרדכי - 2 כרכים684.

ירושליםתשפ"בפינקל, משה בן אליעזר דודברכת משה - קידושין, נדרים685.
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חיפהתשל"בזמירות לשבת קוסוב ויזניץברכת שבת686.

תשפ"א -אגודת נוצרי לשוןברכת שלמה אורחות לשון687.

ירושליםתש"פבית המדרש ברכת מנחםברכתא - 5 כרכים688.

חמ"דתשנ"חחייימוביץ, יהודיתברכתו של אבא689.

ברוקליןתשפ"אכייעס, יצחק יעקבברנה יקצורו690.

תש"פשקד (מנדלקורן), אליעזר נחוםבשבילי אליעזר691.

אלעדתשפ"במחמלי, ינון בן אהרןבשבילי ההגדה692.

דבורקס, אליקום בן ישעיהו אריהבשבילי ההלכה - ב693.
ירושליםתשנ"ולייב

ירושליםחש"דישיבת מירבשבילי המועד - גלות ונחמה694.

תש"פחבורת אהל יעקבבשבילי המשפט - ע"ה - צ"ו695.

תל אביבתשמ"זאלפסי, יצחקבשדה החסידות696.

ירושליםתשפ"באוהב ציון, יצחק בן מרדכיבשם מרדכי697.

בני ברקתשעזבעילום שםבשמחת צדיקים - יבמות698.

ירושליםתשפ"בשפירא, אריה בן רפאלבשמך אשא כפי699.

מודיעין עיליתתשפ"א -רותן, יהודה אריה בן זאבבשמעתתא דחזקה ורוב700.

ירושליםתשפ"אאנגלנדר, ישכר דובבשערי ישכר - תורה ב701.

ירושלים,תשי"דפראנק, צבי פסח בן יהודה ליבבשעריך ירושלים702.

ירושלים,תר"זאוירבאך, אברהם דוב בן דודבת עין703.

ירושליםתשפ"אקובץ תורניבתוככי ירושלים - 3 כרכים704.

ירושליםתשפ"גפלק, דוד בן יעקב יהודהבתורתו יהגה <על התורה> - 2 כרכים705.

בני ברקתשפ"בליברמן, אליהו בן יצחק צביבתי אליהו - 2 כרכים706.

נתיבותתש"פבוארון, שלמה בן רפאלבתי התפילין707.

שאלוניקי,תקס"ובן עזרא, אברהם בן חיים ידידיהבתי כנסיות - בית האסופים708.

קרית מוצקיןתשל"טבן אליהו, אליהבתי כנסת בהודו709.

זכרון יעקבתשע"טטויב, משה בן אברהםבתי משה - בבא בתרא710.

ערכים אגודה להפצת התודעהגאולה711.
חש"ד -היהודית

בן-טובים, יצחק אייזיק בן שלמהגאון יעקב712.
ירושלם,תרס"גזלמן

ירושליםחש"ד -גינצבורג, אריה ליב בן אשרגבורות ארי <מכון כנסת> - מכות713.
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יהודה ליווא בן בצלאל (מהר"לגבורות ה' - 2 כרכים714.
מפראג)

ירושליםתשפ"ב

ירושליםתשע"אפרום, מרדכי יהודה הלויגבורות יהודה - פסחים715.

תשעזענגיל, יוסף בן יהודהגבורות שמונים <שפת שלמה>716.

אשדודתשפ"במדינה, יוסףגבורי כח717.

גבעות עולם, ברך בנים בקרבך, זמרו718.
בני ברקתשפ"בדיין, נסיםלשמו, חכו ממתקים

ירושליםתשפ"אקלוגר, בנימיןגבעת שאול ושכנותיה719.

חמ"דתשע"זקוניו, גילגבר לבי - 2 כרכים720.

ירושליםתש"פפרקש, פנחסגדול קטן קטן גדול - מגילת אסתר721.

בית שמשתשפ"אגולדשטיין, יוסף בן אהרןגדולת מרדכי722.

בני ברקתשפ"אגאלאנטי, מרדכי בן משהגדולת מרדכי <מהדורה חדשה>723.

גודל ענין חיוב לימוד ספרי מוסר - חזרת724.
הלימוד

זאהן, שלום שכנא בן חיים יצחק
ירושליםתשע"גיעקב

תל אביבתשי"חירחוןגוילין - ה725.

תל אביבתש"נ"מעלה" המרכז לציונות דתיתגוילין - 2 כרכים726.

חמ"דתשפ"בצינץ, אריה ליב בן משהגור אריה - קידושין727.

מודיעין עיליתתשע"טגולדשטוף, אריה לייבגור אריה יהודה - הלכות תלמוד תורה728.

אמשטרדם,תרי"חאלקלעי, יהודה בן שלמה חיגורל לה'729.

ווינא,תקנ"גטריביטש, יששכר ברגורן האטד730.

בת יםתשע"גיצחקי, שיגזע ישי731.

ירושליםתשפ"באשכנזי, יהודה שמואל בן יעקבגזע ישי <מהדורה חדשה> - 2 כרכים732.

בני ברקתשל"דאברכי חסידי גורגחלי אור - 7334.

בני-ברק,[תשי"ב,רבינזון, יעקבגחלי אש734.

ירושלם,תרט"וספיר, יעקב בן נתן הלויגיא חזיון735.

ירושליםתשס"חאייזמן, גדליהגידולי מוסר - 2 כרכים736.

חמ"דתשפ"אכהן, משה ישראלגידולי שביעית737.

חמ"דחש"דפרנקו, אברהםגידולי שמואל738.

ירושליםתש"פגרדנויץ, ברוך ישראל מאירגיליוני החומש739.

גינת ורדים - קובץ תורני לענייני הלכה740.
תשע"טתלמידי וחסידי סאטמארואגדה - לח
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תשפ"בשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקגינת ראובן - כלאים א741.

ירושליםתשע"טפריד, אליקים גצילגיצי אורה - 2 כרכים742.

גלגולי נשמות לרמ"ע מפאנו - עם ביאור743.
חמ"דחש""דפאנו, מנחם עזריה בן יצחק ברכיהחסד לאברהם

תשל"ב -שטרנברג גנוסר, אהרןגלגל המזלות של טבריה744.

ירושליםתשע"אמאיה, יצחק בן משהגלי הים - 3 כרכים745.

בני ברקתשס"זעדס, אברהם בן עזראגליון אר"ץ זבת חל'ב - 74635-51.

בני ברקחש"דדינר, יהודה אריהגליון הלכות מים חיים - 8 כרכים747.

בני ברקתשפ"אמכון תורת הקרבנותגליון מנחת העומר748.

בני ברקתשפ"אמכון תורת הקרבנותגליון תורת הקרבנות - 8 כרכים749.

תשפ"אאביטבול, יוסף בן חיים בנימיןגליונות באר ההלכה - א-כב750.

חש"ד -דרוק, שלמה זלמןגליונות הליכות לבן ישיבה751.

ירושליםתשפ"במלינק, חיים שמואל קלמןגליונות וחידושי הגרחש"ק מלינק זצ"ל752.

בני ברקתשפ"ב -לנדו, דבגליונות רבי דב לנדו - 5 כרכים753.

ירושליםתשס"בהורוויץ, יהודהגליוני מהר"י - יור"ד ר"מ-ר"צ754.

צרפתתשפ"בטייכטל, יוסף יצחק מאירגליוני שיעורים - 2 כרכים755.

ביטון, שמעון בןתש"ןביטון, שמעון בן חייםגליוני שלמי שמעון - 2 כרכים756.
חיים

עתניאלתשנ"הבית ועד לתורה הר חברוןגלת - ג757.

בני ברקתשע"הרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןגם אני אודך - 25 כרכים758.

ירושליםתשפ"בקופשיץ, נפתלי בן משה הכהןגם יכלתי759.

ירושליםתשל"דדין וחשבוןגמילות חסדים הכללי דחסידי בעלזא760.

ירושליםתשנ"בגרוסמן, יוסף בן שניאור זלמןגמרא לתלמיד - פרק המניח761.

תשכ"הביאליק, מנוחגמרא מבוארת - ב"מ פ"ג762.

ירושליםתש"מהוברמן, מרדכי יוסףגמרא מבוארת - ב"ק פ"א763.

רמת גןתשפ"ב -ישיבת רמת גןגן ההלכה - ב764.

תל אביבתשעולוי, יעקב בן יוסףגן נעול - 2 כרכים765.

תרצ"גכהן, צבי הירשגנזי דרשות ורעיונות - א766.

ירושליםתשפ"אסטל יעקב ישראלגנזי תפילין767.

בני ברקתשפ"באלטמן, שמשון בן שרגא צביגנת אגוז - תשפ"ב768.

ירושליםתשפ"בגרינוולד, יצחק אייזיקגפן בעצי היער769.
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תשס"זלנגע, גרשוןגרש ירחים770.

ניו יורק Newתשל"בחודש זשורנאלדאס אידישע ווארט - 63 כרכים771.
York

ירושליםתשל"גירחוןדאס אידישע ליכט - תמוז תשל"ג772.

ירושליםתשכ"השבועוןדאס אידישע ליכט - 112 כרכים773.

תש"כ -טאבארי, צבידאס ליכט פון ישראל774.

ירושליםתשמ"אפרום, מרדכי יהודה הלוידביר מרדכי - חנוכה775.

ירושליםתשע"טגילקרוב, גדעוןדבר גדעון - 2 כרכים776.

ירושליםתשכ"בקרויזר, דוב מאיר בן אליהו צבידבר המלך - א הלכות איסו"ב777.

מודיעין עיליתתשפ"ברייך, משה אליעזר בן דודדבר השם - 3 כרכים778.

ירושליםתשס"אבד"ץ העדה החרדית ירושליםדבר השמיטה - מט779.

חש"ד -בד"צ חניכי ישיבות ספרדים בני ברקדבר השמיטה, גליונות בתי הוראה780.

קרית ארבעתשע"זליאור, דב בן משהדבר חברון - 8 כרכים781.

חמ''דחש""דכולל שע''י ישיבת נחלת משהדבר חיים - בבא מציעא782.

לודתשס"ואורטנר, נתןדבר חן783.

ירושליםתשפ"ארוזנברג, דב בערישדבר טוב - ערבי פסחים784.

בני ברקתשעהשפיגלר, ישכר דב בן יוסףדבר יום785.

בני ברקתשע"גיונה, עובדיה בן שמריהודבר עובדיה - 3 כרכים786.

ירושליםתשפ"בהורוביץ, דב בן שלום הלוידבר שלום - 4 כרכים787.

אשקלוןתש"פפחימה, שמואלדבר שמואל788.

מודיעיןתשע"טאסולין, אליהו בן ישראלדברות אליהו - 2 כרכים789.

וינברג, ברוך משה אריאל בן נחדברות אריאל - 2 כרכים790.
בני ברקתשפ"ברפאל

ירושליםתשפ"בפוקס, מנחם מנדל בן שבתי זאבדברות מנחם - הלכות מוקצה791.

ירושליםתשפ"בוייספיש, צבי בן שמואלדברות צבי כח <מועדים ד>792.

ירושליםתשפ"בוייספיש, צבי בן שמואלדברות צבי כט <סוטה>793.

ירושליםתשפ"בוייספיש, צבי בן שמואלדברות צבי כז <נזיר>794.

ירושליםתשעזהרשקוביץ, יצחק בן אפרים פישלדברי אור - ה795.

Wien[תרמ"ד]שטנגל, א מדברי אמת ואהבה796.

ירושליםחש"ד -ברודא, דוב בריש בן חייםדברי בינה <מכון כנסת> - מכות797.

ירושליםתשפ"אקעפעטש, אליהו ברוךדברי ברוך - 6 כרכים798.
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חמ"דחש"דאזולאי, דביר דוד יוסףדברי דוד יוסף - א799.

בני ברקתשפ"בדיין, נסים בן שלמהדברי הברית800.

קארני. נ. דז.,תרס"דדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןדברי הימים לציון ברוסיא - ב801.

ראשון לציוןתשע"זשרייבר, דודדברי השירה - יבמות, קידושין802.

גרוס, מרדכי בן צדוק - שטאט האגן,דברי זכרון <אור הזכרון> - ג803.
בני ברקתשפ"ביוסף בן שמשון

הרצליהתש"פיעקבוביץ, יצחק יחיאל (אודותיו)דברי זכרון לזכרו של הרב זצ"ל804.

אופקיםתשע"טאליהו, יוסף חייםדברי חיים - 2 כרכים805.

ארצות הבריתתשמ"הגינזברג, אריה זאבדברי חכמים806.

בני ברקתש"פלורבר, יהודה בן חייםדברי יהודה - 8 כרכים807.

טייטלבוים, יואל בן חנניה יום טובדברי יואל מועדים י <שבועות>808.
ירושליםתשע"טליפא

פתח תקוהתשנ"הפטרובר, יוסף אריה בן שמואלדברי יוסף809.

תש"פאביטבול, יוסף בן חיים בנימיןדברי יוסף - 6 כרכים810.

ליפשיץ-האלברשטאם, יחזקאל שרגאדברי יחזקאל811.
באמבערק,תש"חבן יששכר דוב

פיעטרקובתרע"דטאוושונסקי, יעקב בן שלמהדברי יעקב812.
Podgorze

מודיעין עיליתתשפ"בלקס, יעקב ישראל הכהןדברי יעקב - מ"ב סי' ל"ו813.

בני ברקתשפ"בעדס, יעקב בן יהודהדברי יעקב - 9 כרכים814.

ירושליםתשפ"אאזכרי, אלעזר בן משהדברי כבושין - אוזן שומעת815.

דברי מיכאל - בבא מציעא (שנים אוחזין),816.
מתתיהותשפ"אשהם, מיכאלמכות (כיצד העדים)

בני ברקתשמ"זמן, מרדכי לייב בן משהדברי מרדכי - סוכה817.

תשס"אפארהאנד, מרדכי בן משהדברי מרדכי - 2 כרכים818.

ירושליםתשנ"דמחבר, משהדברי משה819.

ירושליםתשעויברוב, נחום בן משה יצחק אהרןדברי סופרים - 7 כרכים820.

ירושליםתשע"זישיבת אור אלחנןדברי סופרים אור אליהו821.

ירושליםתש"ןבריזל, אלעזר בן דוד אריהדברי רבותינו הראשונים - בבא קמא822.

בני ברקתשע"ומכון שיח אבותדברי שלום823.

בני ברקתשס"גיודייקין, שמואל יצחק גד הכהןדברי שלום - עיונים בש"ס (תניינא)824.

ליקוודתש"פקמפלר, א.מ. ליברמאן, י.צ.ה.דברי שלום ואמת825.
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חמ"דתשפ"בבעילום שםדברי שלום ואמת826.

ירושליםתשס"הרוזנבליט, שלוםדברי שלום ואמת - 2 כרכים827.

רכסיםתשפ"בטולידאנו, שלמה מאירדברי שלמה ח"א828.

מיליקובסקי, יעקב אריה בן חייםדברי תורה ושיחות קודש - בראשית829.
ירושליםתשפ"ב(אדמו"ר מאמשינוב)

ירושליםתרנ"טבן טובים, זלמןדברים אחדים אל הקורא830.

חמ"דחש"דבוימל, יוסףדברים בעתם - פסח831.

בני ברקתש"פמקסימוב, אוריאלדברים היוצאים מן הלב832.

חמ"דתשפ"בוינברג, שלמה זלמינאדברים ערבים - ה833.

פייבלזון, אליהו מאיר בן שמואלדברים שבלב834.
חמ"דתשע"טאביגדור

ירושליםתשע"וקדוש, יצחקדברים שנאמרו - 2 כרכים835.

תשע"חווייס, חיים צבי בן יעקבדבש צבי836.

ירושליםתשס"וגינסבורג, דניאל הלוידבשה של תורה - 3 כרכים837.

ירושליםתשפ"בקובץדגל ירושלים - ט838.

בני ברקתשכ"חמוסדות ויזניץדגל ישראל סבא - א839.

בני ברקתשפ"בפאלי, אליהו בן נחדגן שמים840.

ירושליםתשמ"טמאשינסקי, יואל נחוםדובבות יעקב - 2 כרכים841.

1988אייזנברג, דב בן אברהם יעקבדובבות יעקב - 5 כרכים842.

חש"דפוזן, יעקב בן פנחס פרץדובבות יעקב - 2 כרכים843.

ירושליםתשי"דכ"ץ, ראובן בן שמעון הכהןדודאי ראובן - א844.

דודאי ראובן - ברכות, שבת, ביצה,845.
בני ברקתשפ"בסעדון, ראובן בן אליהוכתובות, גיטין, חולין, נדה,

ירושליםתשמ"הסגל, משה צבידור דור846.

ירושליםתש"פשטילרמן, יוסף בן נחוםדור המלקטים - 2 כרכים847.

חמ"דתשע"טמכון צופה פני דמשקדור ודורשיו - א848.

קלויזנבורגתרפ"אגלזנר, משה שמואל בן אברהםדור רביעי - חולין849.

ורשהתרנ"האייזנשטאט, בן-ציון בן משהדור רבניו וסופריו - א850.

חמ"דחש"דפלוצ'ק, רפאל מנחםדורון דרשה851.

ירושליםתשפ"בהגליון השבועי של בטאון העדהדורות - 42 כרכים852.

ירושלם,תרכ"ח -רוזנטאל, דוד זאב בן אשר זליגדורש לציון853.
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תרכ"ט

ירושלם,תקכ"דהאס, שמחה בן יהושעדורש ציון854.

ירושליםתשע"ויוסף, עובדיהדורשי תורה - תשע"ו855.

תל אביבתש"ייאסני, א. וולףדי אויסראטונג פון לאדזשער יידן856.

ברוקליןתשי"זקרויז, אשר אנשילדי אידישע פרוי857.

ברוקליןתשי"אבעילום שםדי אידישע פרוי858.

בית ברכה מרכז מפעלי חינוך לבנותדי ברכה אין שטוב - 38 כרכים859.
ירושליםתשל"טסטולין קרלין

תש"חזליג, ה, לדי סדרה און הפטרה - 3 כרכים860.

ווילמסבורגתש"מקרויז, אשר אנשילדי תורה וועלט861.

ירושליםתשל"ואפרתי, יעקב אליהודידקטיקה לתלמוד - ב862.

זכרון יעקבתשס"השרעבי, חיים בן סעדיהדיוקים ודקדוקים בתורה863.

דיני איסור והיתר על פי נושאים וסדר864.
חמ"דתשפ"בגולן, שמואל ניסים בן פנחסשו"ע

אלעדתשע"טפררה, יוסף בן חייםדיני בציעת הפת865.

חמ"דחש""דורטהיימר, יוסףדיני גמ"ח כספים866.

חש"דחמ"דיעקב, דוד יוסףדיני ומנהגי בין המצרים867.

חש"דחמ"דיעקב, דוד יוסףדיני ומנהגי הימים הנוראים868.

חש"דחמ"דיעקב, דוד יוסףדיני ומנהגי חג החנוכה869.

חש"דחמ"דיעקב, דוד יוסףדיני ומנהגי חג הסוכות וחול המועד870.

חש"דחמ"דיעקב, דוד יוסףדיני ומנהגי חג הפורים871.

חש"דחמ"דיעקב, דוד יוסףדיני ומנהגי חג הפסח872.

חש"דחמ"דיעקב, דוד יוסףדיני ומנהגי ספירת העומר וחג השבועות873.

מודיעין עיליתתשפ"בזיכרמן, ישראל שמעוןדיני חג השבועות שחל ביום א'874.

תל אביבתשל"וקובץ מאמריםדיני ישראל - ז875.

חש"דחמ"דיעקב, דוד יוסףדיני כשרות המטבח876.

חמ"דתשפ"ביונה, אברהםדיני מנחת העומר877.

ירושליםתש"סקרן התרבות דגל ירושליםדיני סוכה וארבעת המינים878.

מודיעין עיליתתשפ"בזיכרמן, ישראל שמעוןדיני ערב פסח שחל בערב שבת879.

ירושליםתשס"אזארגער, משה זאבדיני ערב פסח שחל בשבת880.

מודיעין עיליתתשפ"אזיכרמן, ישראל שמעוןדיני ערב פסח שחל בשבת881.
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חמ''דחש""דבעילום שםדיני פרוז ומוקף בן יומו882.

ירושליםתשפ"בבית המדרש להתיישבות בהלכהדיני תרומות ומעשרות לרבינו האר"י883.

מודיעין עיליתתשפ"בזיכרמן, ישראל שמעוןדיני תשעה באב שחל בשבת884.

תשכ"ד -סוסנה, מרדכי צבידינים פון קאנטרי885.

ירושליםתשפ"גמצגר, דוד בן יהושע מנחםדליות דוד - שביעית886.

בני ברקתשפ"ברובינסון, גרשוןדם ונפש887.

ירושליםתשפ"בוינברג, דוב משה בן חיים מאירדם ענבים - אהלות888.

ירושלם,תרל"טחברון. רבניםדמעת עשוקים889.

תשס"הקובץדמתה לתמר - 5 כרכים890.

מודיעין עיליתתשפ"אגולדשטוף, אריה לייבדניאל איש חמודות - הלכות תלמוד תורה891.

דניאל עזרא ונחמיה עם תרגום אשכנזי892.
וויאן WIENתשי"זתנ"ך. תקי"זובאור

חש"ד -מחבר בלבבי משכן אבנהדע את נפשך893.

ביתר עיליתתשפ"אדויטש, אהרן בן זרחדעה ברורה - 3 כרכים894.

מורגנשטרן, יצחק מאיר בן יעקבדעה חכמה לנפשך - 14 כרכים895.
ירושליםתש"עמנחם

בני ברקתש"פאלטמן, אביגדורדעה ערוכה - ריבית896.

1978קובץ מאמריםדער אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא897.

1926זווין, ישראל יוסףדער אוצר פון אלע מדרשים - 4 כרכים898.

דער אידיש אמעריקאנער רעדנער - 8992.
תרס"טזעליקאוויץ, גכרכים

ירושליםתשל"הדער אידישער שטראלדער אידישער שטראל - 5 כרכים900.

דבליצקיתרפ"טלאו, משה חיים בן צבי יהודהדער וועג צו קדוש השם901.

ת"שוואלף, חדער חפץ חיים902.

ארגאן פון אגודת שלומי אמונידער יוד (שבועון) - 11 כרכים903.
תרע"טישראל

תרפ"זעהרמאן, נפתלי הירץדער שלחן ערוך904.

טורנר, דוד - קוק, אברהם יצחקדעת אלקים - א905.
תשפ"אהכהן בן שלמה זלמן

ירושליתשפ"אמנדה, רפאלדעת האיסור906.

תל אביבתשנ"ט -כהן, קרוסדעת הסופר - ב ד907.

מונטריאולחש"דהוטנר, אליהו בן שמריהודעת ותורה908.
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ירושליםתשפ"בכהן, יחזקאלדעת יחזקאל - 2 כרכים909.

ירושליםתשפ"בשוורץ, ישראלדעת ישראל - השכמת הבוקר וציצית910.

בני ברקתשעהכהן עדני, יעקב ידידיה בן דודדעת כשרות - 9 כרכים911.

בני ברקתש"פמיחאוי, רועי חייםדעת מרן - א912.

קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בןדעת נוטה - על התורה במדבר913.
בני ברקתשפ"ביעקב ישראל

מושב הודיהתשפ"בגבאי, שלמהדעת שלמה - עניני הש"ס והלכה914.

חש"ד -בעילום שםדעת שמואל - ביעור שביעית915.

ביתר עיליתחש"דאליטוב, אליהו מאירדעתן עלך - סוטה916.

ירושליםתשכ"הבית הספר עוזיאלדף לפרשת השבוע917.

ירושליםתשנ"בדף לתרבות יהודיתדף לתרבות יהודית - 15 כרכים918.

ירושלים,תשי"גהכהן, מרדכי בן חנוך חייםדפים לפורים919.

עצמונהתשנ"זטאו, צבי ישראלדר ודר אמונתו920.

ירושליםתרס"דשיפמאן, דודדרוש יד ושם טוב921.

בני ברקתשס"דאהרנברג, יהושע מנחם מנדלדרוש לחודש ניסן922.

בני ברקתשעאליהו בן אברהם שלמה הכהןדרוש לתשובה - מהדורה חדשה923.

ירושליםתשל"בפישר, עמנואלדרוש נאה - 9242.

מודיעין עליתתשפ"באלבז, מרדכי בן יעקבדרושי המועדים925.

ווארשא,תרנ"ד,כ"ץ, שבתי בן מאיר הכהןדרושים יקרים926.

מודיעין עיליתתש"פלינטופ, יהושע בן שמואל הכהןדרישה וחקירה - א927.

מודיעין עיליתתש"פלינטופ, יהושע (עורך)דרישה וחקירה - 3 כרכים928.

ירושלים. חברת "דרישת כבוד חכמידרישת כבוד חכמי התורה929.
ירושלם,תרנ"חהתורה"

פראנקפורטתקס"ותאומים, יחזקאל בן יצחקדרישת ציון930.
דאדר,

טהארן,תרכ"וקאלישר, צבי הירש בן שלמהדרישת ציון931.

ירושליםתש"פאבן גבאי, מאיר בן יחזקאלדרך אמונה <פותח שערים>932.

קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בןדרך אמונה <שיח אמונה> - שמיטה ויובל933.
בני ברקתשפ"ביעקב ישראל

ירושליםתש"פאבן גבאי, מאיר בן יחזקאלדרך אמונה - מהדורה חדשה934.

נווהתשפ"בהס, מרדכי זאבדרך אמונה בחרתי935.
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ירושליםתשע"זנמצקי, אליהו בן צבי יהודהדרך ברורה - בורר936.

דרך ה' - ג (פרקים א-ה)937.
לוצאטו, משה חיים בן יעקב חי

(רמח"ל) - פרץ, פנחס שמעון בן
יעקב

ירושליםתשפ"ב

קושטאנדינהתר"חקצין, רפאל בן אליהודרך החיים938.

ירושלים[תרכ"ב]מזרחי, נחמיה בן אלחנןדרך הישר להילדים939.

רחובותתשנ"חתנעמי, זכריהדרך הקודש940.

ירושליםתשעופחה, יאיר ידידהדרך זו אלך941.

ירושליםתשעזכהן, מאורדרך חדשה942.

יהודה ליווא בן בצלאל (מהר"לדרך חיים <אלף בינה> - א943.
לוס אנגלסתשע"חמפראג)

בני ברקתשע"טאזבנד, חיים מרדכי בן אייזיקדרך חיים - 10 כרכים944.

בני ברקתשס"חכהן, ישראל בן צבידרך ישרה - עניני שחיטה945.

בטאון לליבון סוגיות בעבודהדרך נתיבה - א946.
תשמ"אסוציאלית לאור ההשקפה היהודית

קאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"רדרך עדותיך - ראש השנה947.
ירושליםחש"דמתו"א)

ירושליםתשע"גארלנגר, פנחס בן יצחקדרך עץ החיים - 14 כרכים948.

שפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובדרך פקודיך <הגהות הצבי והצדק>949.
בני ברקתש"פ-

ירושליםתשפ"בקעפעטש, אליהו ברוךדרכי אבות950.

בני ברקתשפ"אקמפה, ברוך מרדכי בן אורי דודדרכי ברוך - 2 כרכים951.

ירושליםתשפ"אגרוסמן, יצחק מרדכידרכי ברכות952.

בני ברקתשע"אגרינפלד, מרדכי צבידרכי דעה - 2 כרכים953.

בני ברק - ניותשפ"אקליין, משה שאולדרכי ההוראה954.
יורק

תשע"הלרנר, מרדכידרכי החינוך955.

בני ברקתשפ"בצארום, יהודהדרכי הנחמה למעשה956.

ירושליםתשפ"אשינדלר, מרדכי בן לוי יצחקדרכי השביעית957.

תשפ"אאלברמן, מרדכי דודדרכי טוהר - נדה958.

חמ"דחש""דגרוסמן, יצחק מרדכידרכי יצחק - 3 כרכים959.

בני ברקתשפ"בשניידר, מרדכידרכי ישרים - עירובין מחיצות960.

ירושליםתש"נמוסדות קרלין לעלובדרכי משה עקבות יצחק961.
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האננאפערתרנ"וגוטליב, מנחם בן אליעזרדרכי נועם962.

בלוגראדו,תקצ"טאלקלעי, יהודה בן שלמה חידרכי נועם963.

ניו יורק Newתשכ"הפרלמוטר, יעקבדרכי נעם - ב964.
York

בני ברקחש""דלרנר, צבי יוסףדרכי צבי - 8 כרכים965.

בני ברקתשנ"חזכריה מנחם מנדלדרכי צדק השלם966.

ירושליםתש"פבעילום שםדרכי שלום967.

בני ברקתשכ"דפרידמן, שלוםדרכי שלום968.

חמ"דחש""דמילר, אלחנן בן שלמה הלוידרכי תורה - 5 כרכים969.

ירושליםתשע''חמועלם, יהודה בן יצחקדרש יהודה - פרקי אבות970.

ירושליםתשכ"בסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלוידרשה971.

חמ"דתשע"גישראל, אברהםדרשה לישראל - 2 כרכים972.

תשע"חסופר, יוחנן בן משהדרשות אמרי סופר - 2 כרכים973.

חש"דכ"ץ, צבי יששכר דובדרשות בגדי כהן - 2 כרכים974.

בני ברקתשפ"בעובד, אפריםדרשות התורה - ויקרא975.

בנימין וידאל עדו - סידיס, נירדרשות וחידושי רבי בנימין וידאל עדו976.
ירושליםתשפ"בישראל

תרצ"גטשארני, אהרן ראובןדרשות מהחיים והטבע977.

ירושליםתשפ"אלאנדא, יחזקאל בן יהודה הלוידרשות נודע ביהודה השלם - 2 כרכים978.

דרשות רבינו בעל האמרי יהודה979.
מסעקלהיד - ימים נוראים וחג הסוכות

רוזנר, יהודה סג"ל בן מאיר יששכר
חמ"דחש"דבר הלוי

בני ברקתשע"דגליק, יוסף בן אברהםדרשת בר מצוה980.

חמ"דתשס"ההיילפרין, דוד יהודהדרשת הבר מצוה981.

יהודה ליווא בן בצלאל (מהר"לדרשת שבת הגדול982.
ירושליםתשפ"במפראג)

ווארשא,תרל"המשה בן נחמן (רמב"ן)דרשת שדרש הרמב"ן <תורת ה' תמימה>983.

חש"דבער, צבידת ודעת - 4 כרכים984.

ניו-יורק,תשי"אמירסקי, שמואל קלמן בן משה צבידת ומדינה985.

בני ברקתשפ"בפריד, שרהה' אוהב אותי תמיד986.

בני ברקתשע"חמיחאוי, רועי חייםה' רועי - א987.

אשקלוןתשפ"בבלוי, אורי בן יוסף חייםהאדם ועולמו בראי היהדות והקבלה988.
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ירושליםתשע"חאדמו"ר מפוריסובהאדרת והאמונה989.

ירושליםתשע"הממלכת התורה וכתבתםהאהל - 13 כרכים990.

ליוורנו1991ליוורנו. קהילההאומה היהודית של ליוורנו - מסלולי חיים991.

תל אביב,תשי"ג,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלהאוניברסליות של היהדות992.

ירושליםחש"דגרינבוים, נפתליהאושר שבמועדים993.

בני ברקתשפ"בעובד, אפרים בן יוסףהאושר שבנישואין994.

ירושליםתשמ"הכהנא, שמואל זאנוויל בן שלמה דודהאותיות וסודותיהן995.

בת יםתשמ"טהאיגודהאיגוד - 2 כרכים996.

בטאון איחוד הבחורים דחסידיהאיחוד - יב997.
ירושליםתשס"חסטריקוב

ירושליםתשע"אעטיה, יהודההאיש על העדה - רבי עזרא עטיה זצ"ל998.

בני ברקתשע"וקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןהאלף לך שלמה <מהדורה מוערת> - א999.

רכסיםתשפ"אטולידאנו, משה בן יוסףהאמנתי ואברכה1000.

ירושליםת"ט -חברת משגב לדךהאספיטאל1001.

תשפ"בשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקהארה דפוריא1002.

בני ברקתשפ"אאיינהורן, חיים צביהארות חיים - 4 כרכים1003.

חש"ד -יפרח, דודהארץ ומצוותיה1004.

מודיעין עיליתתשפ"בזכאי, שלמה בן אהרןהארת שבת1005.

תשפ"ב -פוסטבסקי, אהרן בן שאול הכהןהארת תורה - ויקרא1006.

בני ברקתשע"טשוב, שלמה בן נסיםהאשכולות1007.

ירושליםחש"דשטרן, אליהו בן נפתליהאשנב - א1008.

פרידלינג, צבי הירש (עורך) - קובץהבאר - שנה ג1009.
תורני

תרפ"ג -
זאמושטץתרצ"ג

1902 -נימרק, דוד בן שלמההבוגד בוגד1010.

ירושליםתשפ"באנגלנדר, יעקב הכהןהבינני ואשיחה1011.

תל-אביב[תשט"ו,ברמאן, שלמה בן אברהם ליבהבן האובד1012.

פתח תקוהתשע"ח -שטרסלר, יוסף חיים בן אברהםהברכה והמצוה1013.

בני ברקתשפ"אינאי, יאירהברכות כהלכתן1014.

תל אביבתשנ"דכהנא, שמואל זאנוויל בן שלמה דודהגאולה בסוד חודשי השנה1015.

הגאון החסיד מוילנא - השלמות ותיקונים1016.
ירושליםתשכ"זלנדוי, בצלאל בן לוי יצחקלמהדורה ראשונה
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חמ"דתשפ"אלבינסון, נפתליהגאון רבי אליעזר עוזר1017.

תל אביב,תשט"ז,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלהגבורה והנבואה1018.

Lemberg[תרע"א].שוויינברג, טוביה פרץהגדה לפרחות1019.

בני ברקתשפ"בקירשנבוים, אברהם צביהגדה של יום טוב - סוכות1020.

נתניהתשכ"חהגדה של פסח. תשכ"ח. נתניההגדה של פסח <לפי מנהגי ויזניץ>1021.

ירושליםתשמ"דפרומקין, אריה ליב בן שמואלהגדה של פסח <משא גיא חזיון>1022.

ברוקליןתשנ"בגינזבורג, אליעזר בן אפרים מרדכיהגדה של פסח <שירת יהודה>1023.

ירושליםתשע"חתמיר, רועי צביהגדה של פסח <ברכת נתנאל>1024.

חמ"דתשפ"אקטשה, עזרא אריאל בן שלמה הלויהגדה של פסח - הפוך בה1025.

חיפהתשפ"בסבאג, נהוראי בן אלדדהגדה של פסח - נהורא דהגדתא1026.

ירושליםתשפ"בעטייה, אברהםהגדה של פסח - אוצרות אברהם1027.

בני ברק - ניותשפ"בבניש, חיים פנחסהגדה של פסח <עיוני ההגדה>1028.
יורק

תשפ"באריאלי, שלמה בן חיים יעקבהגדה של פסח <מלחמות ה'>1029.

בני ברקתש"ןהגדה של פסח <אור החיים הקדוש>1030.

טריקי, יוסף שלמה - טריקי, יהודההגדה של פסח <אוצרות יהודה>1031.
חולוןתשפ"במאיר

אוהיותשפ"בגולדברג, אהרן דוד בן יצחק הלויהגדה של פסח - שירת דוד1032.

ירושליםתש"פשכטר, יעקב מאיר בן דודהגדה של פסח - מגיד דבריו, דברי שיר1033.

כהן, משה שמעון עקיבא בן כתריאלהגדה של פסח <מעשה כהן>1034.
בני ברקתשפ"ביהודה

ירושליםתש"פקויפמאן, חיים שאולהגדה של פסח {משחת שמן)1035.

בני ברקתשנ"האזואלוס, רפאל בן שמואלהגדה של פסח אמרי רפאל1036.

פיוטרקובתרפ"ודזובאס, אברהם יצחק בן דוד מאירהגדה של פסח גבורת יצחק1037.

שטיין, ישראל אברהם בן שלמההגדה של פסח גדולי ישראל1038.
תל אביבתשס"באהרן הכהן

ירושליםתשפ"אשלזינגר, אליקים בן דודהגדה של פסח מבית אב1039.

ירושליםתש"פגרטנר, יוסףהגדה של פסח נפש יהודי1040.

ירושליםתש"עצינץ, אריה ליב בן משההגדה של פסח ע"פ ברכת השיר1041.

לייקאוודתשפ"אדוד, אברהם ירמיהו בן יוחנן הכהןהגדה של פסח עם איי הים1042.

הגדה של פסח תפארת יעקב <נהורא1043.
ירושליםתשל"אקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןהשלם יריעות שלמה>
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בני ברקתשפ"בקירשנבוים, אברהם צביהגדה של פרשה1044.

באר שבעתשע"טכהן, שמעוןהגדולות אשר עשה אלישע - שיעורים1045.

לונדוןתשפ"בווייס, שאול יחזקאלהגדת העתיד1046.

שוואדרון, שלום מרדכי בן משההגדת מהרש"ם1047.
ירושליםתשס"דהכהן

נויארק,ת"שמזאה, אליהו מרדכי הכהןהגה רא"ם1048.

ירושלם,תרכ"וגורלות אחיתופל. תרכ"והגורלות לאחיתופל1049.

ירושליםתשל"חמאסף למחשבה יהודיתהגות - בין ישראל לעמים1050.

לייקאוודתשס"אקוטלר, אריה מלכיאלהגות תשובה1051.

ירושלים-תלאביבתשמ"זירון, צביהגיגים על העם התורה והמדינה1052.

בני ברקתשע"טברזל, יוסף צביהגיון לבי - 3 כרכים1053.

ירושליםתשנ"חקיל, יהודההגיונות במקרא ובחינוך1054.

חמ"דחש"דכהן, שמואלהגיוני שמואל - 5 כרכים1055.

רחובותתשע"ותנעמי, זכריההגן הנעלם1056.

פתח תקוהחש"דהלוי, מיכההדור קבלוה1057.

ניו-יורק,תרצ"גניו יורק. ישיבת ר' יצחק אלחנןהדנו - שנה תשיעית גליון א1058.

קאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"רהדעה והדיבור - 50 כרכים1059.
ירושליםתש"פמתו"א)

ירושליםתשע"טרפאל, אסףהדק היטב1060.

מודיעין עיליתתש"פבלודשטארק, ישראל בן שאולהדר בלולב1061.

בית שמשתש"פסאמעט, פינחס בן בנימיןהדר הודו - הלכות אבילות1062.

ירושליםתשע"ושנדורפי, איתןהדר המועדים - ירח האיתנים1063.

ירושליםתשע"דשנדורפי, איתןהדר הנביאים1064.

ירושליםתשע"זשנדורפי, איתןהדר התורה - 4 כרכים1065.

ירושליםתשפ"בסמליוס, אברהם חייםהדרך אל ד' - 2 כרכים1066.

תשפ"בבעילום שםהדרך אל השמחה1067.

פיוטרקובתרפ"הקליינמאן, משה חיים בן אברהם יוסףהדרת קדש1068.

ירושליםתשפ"במילר, מנשה יוסף בן שלמה הלויהדרת קדש - ויקרא - במדבר1069.

ירושליםתש"וההד. ירושלים.ההד - 23 כרכים1070.

סלושץ, מרדכי אליהו בן חיים משהההפרשה - שיעורים במסכת תרומות1071.
בני ברקתשפ"אאהרן



/

(תל-אביב),תשט"זבארט, אהרן בן יעקבההשגחה במקרא1072.

הואיל משה באר <פירוש על אבן עזרא> -1073.
עיש,תקצ"גכרמי, משה בן שלמה חיים6 כרכים

הואיל משה באר <על סדר התפילה> - 10742.
עיש,תקצ"גכרמי, משה בן שלמה חייםכרכים

ירושליםתשס"דשולמאן, חיים בן שמריהוהוד והדר1075.

אדלשטיין, צבי יהודה בן ירחמיאלהוד צבי - א1076.
בני ברקתשע"חגרשון

פתח תקוהתש"פאדלשטיין, צבי יהודה בן יעקבהודאת צבי - קידושין, חגיגה1077.

ירושליםתשמ"טבלוך, אליהו משה בן אברהם דודהוי חסיד1078.

חמ"דתשפ"בברנד, אברהםהולך תמים - בבא בתרא1079.

תשע"ט -קיסטר, אליעזר בן יצחקהולך תמים ופועל צדק1080.

הוראות והנהגות מרבינו חיים מוואלוז'ין -1081.
אגרת הגר"א

חיים בן יצחק מוואלוזין - אליהו בן
בני ברקתשמ"זשלמה זלמן (הגר"א)

קאלאמעא,[תרע"ב]הוראת שעההוראת שעה1082.

תל אביבתשכ"גספר קהילההורודנקה1083.

בני ברקתשע"חלובין, מנחם מנדלהזהיר בנר1084.

ירושליםתשפ"ביברוב, שמואל בן יעקב מרדכיהזורעים בדמעה1085.

תש"סז. כ"ץ-שורהזיוף הגדול1086.

ירושליםתשס"המנהל קהילתי רמת שלמההחברה בהלכה ובמחשבה - ב1087.

בני ברקתשפ"אוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבהחודש הזה1088.

חמ''דתשפ"בקובץהחוט המשולש - יב1089.

בני ברקתשפ"בפרוש, מרדכי בן חייםהחיים והשלום1090.

תרפ"ו -הדאיה, שלום בן משה חייםהחיים והשלום - ב1091.
ירושליםתרצ"ז

1991טאובר, עזריאלהחיים לפניך1092.

תשפ"א -וייס, אלחנןהחיל והחוסן1093.

ירושלים,תש"חקובץ מאמריםהחינוך הדתי1094.

חיפהתשפ"בדבדה, יצחקהחיפני והגלילי - שלשלת רבני חיפה1095.

וילנאתרמ"אבעילום שםהחלוף1096.

ירושלם,[תרע"ב,לונץ, אברהם משה בן צביהחלוקה1097.

ירושליםתשל"חסגל, יוכבדהחסיד מהמבורג1098.
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חש"דחמ"דיעקב, דוד יוסףהחציצה הלכה למעשה1099.

מורגנשטרן, ישראל מאיר בן דודהחשמל בשבת1100.
ירושליםתשפ"באריה

תש"פקאהן, דוד בן צבי משההט"ז הידוע1101.

תל אביב,תשי"ז,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלהטבע1102.

ירושליםתשע"טנקי, דוד שלוםהטהרה בהלכה ובאגדה (מקוצר)1103.

בני ברקתשע"ח -קסלר, שמחה בן יוסףהיא שיחתי1104.

גרשוני, אהרן אליהו בן ישראלהיהדות מבעד לסורג ובריח1105.
ירושליםתשל"חגרשון

נויארק,תקמ"זוויינברגר, משה בן יששכר דובהיהודים והיהדות בנויארק1106.

בני ברקתש"פולצר, ברוך (עליו)היומנים נחשפים1107.

תל אביב,תשט"ז,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלהיופי שבצער1108.

תל אביבתשנ"זאלפסי, יצחקהיחיד בדורות1109.

חמ"דתש"פחזן, יעקבהיכון לקראת אלוקיך יעקב1110.

תשע"זנוסנצווייג, יעקב בן זאב פנחסהיכל הזכות1111.

תשפ"בגשטטנר, יחיאל מיכלהיכל השמחה1112.

ירושליםתשע"טקהילת בני תורה הר נוףהיכלא - 3 כרכים1113.

חמ"דתש"פרשת חינוך חב"דהימים הלאומיים - גישת חב"ד1114.

תשס"אשפירא, מנחם מנדל בן משה ישעיהוהין צדק <מהדורה חדשה>1115.

ירושליםתרנ"ובלומנטל, אהרן שמחה בן יעקבהירח1116.

בית שמשתשפ"אוואהל, אריה בן אפרים משההיתה אור"ה1117.

מודיעין עיליתתש"פפרידמן, נפתליהכאב האמיתי1118.

ירושליםתשנ"טיהודה הלויהכוזרי <מבחר פרקים>1119.

ירושליםתשמ"בלקט מאמריםהכינוס לעיון בהלכות הקודש והמקדש1120.

בית שמשתשס"טלוין, דוד משה הלויהכנה לסעודה1121.

ירושליםתרע"הריבלין, שלמה זלמןהכתב והלשון - ג1122.

בית שמשתשפ"בוויס, חיים יוסףהכתוב לחיים - כתובות1123.

ליוורנו,תרל"זיוסף חיים בן אליהוהלולא רבא - ל"ג בעומר1124.

ליוורנו,תרכ"התיקונים. ל"ג בעומר. תר"ך. ליוורנוהלולא רבא1125.

תפילות. מקומות קדושים וקבריהלולא רבא1126.
ירושליםתרנ"אצדיקים
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תיקונים. ל"ג בעומר. תרס"ט.הלולא רבא החדש1127.
ירושלים

ירושליםתרע"ט

מודיעין עיליתתשפ"בשרמן, דוד הללהלולי דוד1128.

ירושליםתשפ"אפישר, ישראל יעקב בן אהרןהליכות אבן ישראל - שבת ב1129.

בני ברקתשפ"ארקוב, יוסףהליכות בכורות - 2 כרכים1130.

ירושליםתשמ"ופרידמן, זאבהליכות המשנה - ראש השנה1131.

לונדוןתשעאסופר, משה בן שמואלהליכות הסופר1132.

הליכות והנהגות מרן הגרי"ש אלישיב -1133.
תשס"ה -אלישיב, יוסף שלום בן אברהםפורים

הלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צביהליכות חיים - 2 כרכים1134.
נתניהתשס''גהירש - קלוגר, אהרן יהושע

ירושליםתשס"חרייזמן, אהרןהליכות טוהר1135.

הליכות ירח האיתנים - סדר תקיעותנו1136.
ירושליםתשפ"אטוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריהארבעת המינים

בני ברקתשפ"ברקוב, יוסףהליכות כריתות - 2 כרכים1137.

בני ברקחש"דרקוב, יוסףהליכות מעילה1138.

תשפ"בלוי, דוד בן יהודההליכות עולם לו1139.

מודיעין עיליתתשפ"אטוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריההליכות פסח1140.

ירושליםתשנ"אהמכון לחקר החקלאות ע"פ התורההליכות שדה - 12 כרכים1141.

ליקוודתש"פגולוב, מרדכי אוריהלילא דמרדכי1142.

ירושליםתשפ"אג'קובס, יוסף בן יצחק הכהןהלימוד עם נותן התורה1143.

ירושליםתשפ"ביוסף, דוד בן עובדיההלכה ברורה - יט1144.

ירושליםתשעוקובץ מכון הלכה ומשפטהלכה ומשפט - 6 כרכים1145.

בני ברקתשפ"בשפירא, אליעזר דודהלכה למעשה - שביעית1146.

תשפ"ב -כולל תפארת שלמההלכה סדורה1147.

ליקוודתשפ"אסודרי, שלמההלכה שלימה - 2 כרכים1148.

בני ברקחש"דכרמי, יצחקהלכות "קירבה", והלכות יחוד1149.

ירושליםתשע"בבן חיים אברהם בן דודהלכות ברכת האילנות1150.

חמ"דחש"דבדוש, אברהם בן מימוןהלכות דנדה1151.

תשפ"בשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקהלכות הגינה1152.

חמ"דתשפ"באלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)הלכות הרי"ף כפשוטן - שבת1153.

אלעדתשפ"באדלר, בנימין בן שמעוןהלכות ומנהגי בית כנסת1154.
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רכסיםתשפ"אמטיאס, דוד יעקבהלכות ומנהגים למתפלל יחידי1155.

ירושליםתשפ"בנוסבוים, נפתליהלכות חג הפסח שחל בשבת1156.

בני ברקתשפ"בוילהלם, נחמן יוסף בן יהודה דבהלכות חנוכה1157.

ירושליםתשע"זגורליק, יהודההלכות יחוד1158.

בני ברקחש"דכרמי, יצחקהלכות כיבוד הורים1159.

בני ברקתשע"ושטיינהרטר, רפאל בן ישכרהלכות כלי ראשון ושני1160.

הלכות מתוך משנה תורה לרמב"ם - 116111.
ירושליםתשנ"זאיזק, יצחק - קליין, אלכסנדרכרכים

מיכלסקי, יעקב אברהם יחיאל בןהלכות ערב פסח1162.
תל אביבחש"ד -שאול

טבריהתשפ"אבנבנישתי, אברהםהלכות פסח1163.

חש"ד -מיארה, מאירהלכות ציצית ותפילין בפיוט1164.

משה בן מימון (רמב"ם) - עקביא,הלכות קדוש החדש - עם פירוש1165.
תל אביב Telתשט"זאברהם אריה

Aviv

הלכות רב אלפס <שביל הישר> - ברכות,1166.
וילנה Vilnaתקצ"טאלפאסי, יצחק בן יעקב (רי"ף)שבת, עירובין

ירושליםתשעוטוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריההלכות שביעית - הנהגה בפירות שביעית1167.

חמ"דחש"דבעילום שםהלכתא דברכתא1168.

בני ברקתשע"וכולל לזכרו של מרן בעל שבט הלויהלכתא כשמואל - א1169.

חמ"דתשפ"בכולל להוראה שימאניהלכתא רבתא - זימון1170.

אורבאך, שמחה בונם בן חיים ברוךהלל צייטלין1171.
תל אביבתשכ"טהכהן

בני ברקתשע"ד -ברעודה, שלמה ליבהללו עבדי ה'1172.

תשפ"אירחון תורני , אמסעל, מאיר (עורך)המאור שנה עד חוברת ג <תצט>1173.

תשפ"בירחון תורני , אמסעל, מאיר (עורך)המאור שנה עה חוברת ב <תקד>1174.

תשפ"בירחון תורני , אמסעל, מאיר (עורך)המאור שנה עה חוברת ג <תקה>1175.

תשפ"בירחון תורני , אמסעל, מאיר (עורך)המאור שנה עה חוברת ד <תקו>1176.

תשפ"בירחון תורני , אמסעל, מאיר (עורך)המאור שנה עה חוברת ה <תקז>1177.

תשפ"בירחון תורני , אמסעל, מאיר (עורך)המאור שנה עה חוברת ה <תקח>1178.

ירושליםתשד"ממוסדות אור החייםהמאור שבתורה - 4 כרכים1179.

אשדודתש"מאגודת אהבה ואחוההמאיר - פסח1180.

ירושליםתשפ"בבעילום שםהמאיר לארץ1181.
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ירושליםתשפ"אהמוסף התורני של עתון המבשרהמבשר תורני - 70 כרכים1182.

ירושליםתשנ"גמכון אל ההריםהמגיד הקדוש רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב1183.

(Budapest)1896כולל שומרי החומותהמדבר בצדקה1184.

קרישבסקי, לוי מאיר דוד בן יצחקהמדריך לארבעת המינים1185.
בית שמשחש"דזאב

ירושלם,תרס"בירושלים. עדת הספרדיםהמורה לצדקה - 6 כרכים1186.

המחקר המתימטי והאסטרונומי אצל1187.
תל אביב,1947פרנקל, אברהם בן אביעזרי הלויהיהודים

ירושליםתשס"הקלזאן, משה בן שמעוןהמלון בהלכה1188.

לונדוןתש"זועד הרבנים דפדריישן לונדוןהמסילה <לונדון> - ב1189.

ירושליםתשל"זהמעיןהמעין - 20 כרכים1190.

ברוקליןתשל"בקובץ - כולל אברכים דטורונטוהמעין - 4 כרכים1191.

המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון -1192.
תל אביב Telתשע"דאיחוד שיבת ציוןתשע"ד

Aviv

תשע"טקובץ תורניהמשביר - 4 כרכים1193.

חמ"דחש""דפלאטו, מנחם מנדלהמשגיח רבינו ירוחם1194.

בני ברקתשע"חקנובל, מרדכי יהושעהמשניות המבוארות מי באר - בבא מציעא1195.

תש"ממתיבתא תורה ודעתהמתיבתא - 9 כרכים1196.

חולוןתשפ"בברכה, ינון עובדיה בן יצחקהמתיקות שבפרשה1197.

ירושליםתש"מגולדשמידט, יוסףהן הן נוראותיו1198.

פיעטרקוב,תרס"ג,יעקב יוסף בן יהודה ליב מאוסטרהאהנהגת אדם1199.

ירושליםתשפ"בסגלשטיין, מרדכיהנותן אמרי שפר - ימים נוראים, סוכות1200.

תרצ"ז -וואכסמאן, אברהם בן פינחסהנותן בים דרך - חלק ראשון כרך ב1201.
תרצ"ט

בודפסט
Budapest

ירושליםתשע''חנקי, דוד שלוםהנישואין בהלכה ובאגדה1202.

ירושליםתשע"אשוקרון, יצחק בן אשר לדודהנפש אשר בשמחה1203.

ירושליםתשנ"זשוקרון, יצחק בן אשר לדודהנפש אשר בתהלים1204.

ירושליםתשע"וסגלשטיין, מרדכיהנתן אמרי שפר - במדבר, חג השבועות1205.

ירושליםתשס"בנגאל, גדליההסיפורת החסידית1206.

מודיעין עיליתתשע"טישיבת מיר מודיעין עיליתהסכת - כתובות1207.

ירושליםתשכ"גהלוי, שושנה בת יעקב יהושעהספרים העבריים שנדפסו בירושלים1208.
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רבעון לדברי ימי היהודים והיהדותהעבר - י1209.
ברוסיה

תל אביבתשכ"ג

ירושליםתשמ"בבטאון העדה החרדיתהעדה - 220 כרכים1210.

ירושליםתשפ"אמערכת העדההעדה קינדערליך - 80 כרכים1211.

ירושליםתשפ"בסמליוס, אברהם חייםהעיירה בוערת1212.

קרית ספרתשנ"טמאסף תורניהעמק - ג1213.

ירושליםתשמ"וקובץ תורניהעמק - 2 כרכים1214.

בני ברקתש"פרוטנר, יהודה דובהערבות בהלכה1215.

חמ"דתשפ"אבעילום שםהערה בענין צורת מצות ההסבה1216.

מודיעין עיליתחש"דטעפ, איתמרהערות בשו"ע ומשנ"ב1217.

חמ"דחש"דבעילום שםהערות וביאורים1218.

אדלשטין, ירחמיאל גרשון בן צביהערות וביאורים - 2 כרכים1219.
בני ברקתשפ"ג -יהודה

ירושליםתשע"חמנדלוביץ, ישראלהערות וביאורים - 3 כרכים1220.

הערות וביאורים בהלכות השכמת הבוקר1221.
חמ''דתשע"טכהן, פנחסובהלכות ציצית

הערות וביאורים בהלכות יום טוב וחול1222.
חמ''דתשע"טכהן, פנחסהמועד

בני ברקתש"דשטרלינג, דודהערות והארות1223.

מיצדתש"פמנדל, מאירהערות ושו"ת במסכת ביצה ומועד קטן1224.

מיצדתש"פמנדל, מאירהערות ושו"ת במסכת מכות והוריות1225.

מיצדתשע"טמנדל, מאירהערות ושו"ת במסכת ערכין1226.

הערות לביאור הגר"א על ספרא דצניעותא1227.
- יד אליהו, לשם שבו ואחלמה

אלישוב, שלמה בן חיים חייקל -
חש"ד -אליהו בן יעקב רוגולר

חמ"דתשפ"בשרפהרץ, אריה בן צבי דבהערות קצרות - בבא קמא1228.

חמ''דתשע"טכהן, פנחסהערות קצרות בהלכות שבת1229.

קרית ספרתשפ"בבלוך, דניאל יהודה בן אברהםהפוך בה1230.

(ירושלים),[תשט"ז]כי טוב, אברהם אליהו בן מיכאלהפותח שער1231.

ירושליםתשס"זמלמד כהן, רחמיםהפטרת השבוע - רעיונות חינוכיים1232.

תל אביב,תשי"א,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלהפילוסופיה של ה"חסידות"1233.

ירושליםתש"פמכון פני מנחםהפני מנחם - ג1234.

ירושליםתשס"זארם צובה, מרדכיהפקדון1235.
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ירושליםתרפ"זבאדהב, יצחק בן מיכאלהפרדס - 2 כרכים1236.

ירושליםתשס"חרייכנברג, שאולהפרשת תרומות ומעשרות בדרך נכונה1237.

ירושליםתשע"גליפשיץ, פנחס מנחם בן אברהם מאירהצ'יק בהלכה - 2 כרכים1238.

חמ"דחש"דברכות, אברהם יוסף בנימין בן זכריההצדיק הגנוז1239.

פראנקפורטתרכ"אאוירבאך, צבי בנימין בן אברהםהצופה על דרכי המשנה1240.
דמיין,

תרל"א -שלז, בן-ציון בן שלמההציבי ציונים - ב1241.
ירושלם,תרל"ב

בני ברקתשפ"אישיבת בית מאירהציבי ציונים - תענית (תקנת עזרא)1242.

בני ברקתשס"דבעילום שםהצלחה בידיעת התורה1243.

בית שמשתשע''חוילק, ישראלהצמצום והמציאות1244.

ירושליםתשס"הכוכב, דודהצנע לכת1245.

וואיטצען,תרע"ופלדמאן, משההצעה לטובת בנות ישראל העגונות1246.

תשפ"בדובין, נתן נטעהצעת השלחן1247.

ירושליםתש"נטולידנו, שמואלהקדמות ושערים לחכמת הקבלה1248.

חמ"דתשפ"בטרכטינגוט, אהקדמות לחכמת התכונה1249.

הקדמות לחכמת התכונה וביאור הסוגיות1250.
חמ"דתשפ"בטרכטינגוט, אלמסכת ראש השנה

הקדמת הרמב"ם ליד החזקה - אגרת רבי1251.
ירושליםתשפ"בגוטרר, אהרן יוסף בן אפרים משולםשרירא גאון - זכרון לראשונים

לונדוןתשמ"טמכינה לישיבה קטנה זכרון משההקובץ ב1252.

ירושליםתשס"ובן צור, יהונתן בן שלוםהקטן באיסורים - נועם השבת1253.

ירושליםתש"סשוורץ, יואל בן אהרןהקמת בתי מדרש של שם ועבר בימינו1254.

ירושליםתש"פבידרמן, שמעון נתן נטעהר בשן <מבשן אשיב> - 2 כרכים1255.

ירושליםתשעדקלנר, יוסףהרב ובנו1256.

ירושליםתשנ"אהרבנות הראשית לישראלהרבנות הראשית לישראל1257.

בלגיהתשע"טמרכז רבני אירופההרבנים במרכז - 125822.

בני ברקחש"דאסחייק, דניאלהרהורי דברים - 2 כרכים1259.

ערכים אגודה להפצת התודעההרועה את הנולד1260.
חש"ד -היהודית

ירושליםתשפ"בהורביץ, אליהוהרחב עירובין - 2 כרכים1261.

רכסיםתש"סאשכול, יוחאיהרחקת נזיקין1262.
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ירושליםתש"פיוסף, משה יהודההרי יהודה - ד1263.

מעלה אדומיםתשפ"בפריס, יהודההרי ישראל - הלכות ארבעת המינים1264.

בני ברקחש"דכרמי, יצחקהריבית בעידן המודרני1265.

חמ"דתשפ"בסבאג, אוריהרימו מכשול1266.

רמלהתשפ"בוולפא, שלום דובער הלוי (עורך)הרמב"ם השלם - הלכות שבת כ-כא1267.

תל אביב,תשט"ו,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלהרמב"ם ז"ל1268.

תשט"זדינסטאג, ישראל יעקב בן בנימיןהרמב"ם לאור חכמי הקבלה1269.

ירושליםתשע"טנקי, דוד שלוםהרפואה בהלכה ובאגדה1270.

ירושליםתש"פשור, דוד שלמההרפואה המשלימה בהלכה1271.

חש"ד -רשת הכוללים דורשי ציוןהררי ציון - ירושלמי ברכות1272.

ערכים אגודה להפצת התודעההשבת1273.
חש"ד -היהודית

סויסה, אברהם בן יוסף - בן הרוש,השבת לשיטתם1274.
ירושליםתשע"טאליעזר בן סעדיה

השושנה מסלוניקי, זיס אופנהיים, בת1275.
תל אביב,תשט"זלהמן, מאיר בן אשר למל אהרןהש"ך, במועד הנכון

תשע"טטייטלבוים, משה בן צבי הירשהשיב משה <מהדורה חדשה> - 5 כרכים1276.

השיעורים והמידות בהלכה <מהדורת1277.
חמ"דתשפ"באדלר, דורוןביקורת>

ירושליםתשפ"אפרקש, פנחסהשיר הישר - שיר השירים1278.

תל אביב,תשי"ג,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלהשירה והציור1279.

תל אביבתשכ"חאדלר, אברהם חיים הכהןהשלחן הטהור1280.

בית אלתשפ"ברבני ישוב בית אלהשמחה1281.

תשכ"הקאהן, דודהשמטות ושנויי הדפוס בספרי הטור שלנו1282.

חמ"דתשפ"במגנוז, אברהם בן דודהשמיטה בגינה1283.

ירושליםתשפ"בזכאי, אהרןהשמיטה והלכותיה1284.

ירושליםחש"דקובץ תורני בטאון ברית בני תורההשמש - 12851.

סונדרלנדתשנ"וכולל הרבנים סונדרלנדהשמש יצא על הארץ - מנחות ד1286.

ירושליםתשע"זיפה, חיים יצחקהשקפת התורה1287.

תשפ"א -טיבי אהרןהשתיקה מחייה1288.

ירושליםתשע"דשבת, משה שהשתלשלות התורה1289.

חולוןתשפ"בישיבת ההסדר חולוןהתלמוד הירושלמי כבסיס לתורת ארץ1290.
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ישראל

תל אביבתשל"ונפתל, אברהם משההתלמוד ויוצריו - 2 כרכים1291.

בערלין,תרנ"הפלסנר, אליהו בן שלמההתמנות כהן גדול1292.

נחליםתשנ"וגולדברג, יצחק - שינובר צביהתעשיה והיצור במקורות היהדות1293.

(תל אביב),חש"דהולנדר, עקיבא בן יצחק משולםהתפלה בישראל בהתפתחותה1294.

חברוןחש"דהורביץ, אליהתשובה שיבה אל העצמאיות1295.

ירושליםתשס"זוינברגר, אליואחד תרגום1296.

חמ"דתש"פישראל, אברהםואין למו מכשול - מועדי ישראל ב1297.

ואמונתך בלילות - תכלית היסורים ומעלת1298.
ירושליםתשנ"טלובטון, אקבלתם באהבה

ואשיבה דברי - דרושים למועדים וזמני1299.
ירושליםתשפ"במוזסון, יעקב שלמההשנה

תשס"חאונגער, שלום גרשון בן יעקב יצחקובו תדבק1300.

בני ברקתשע"הסיטיון, אליהוובחרת בחיים1301.

בני ברקתשל"גצדיקי ויז'ניץובחרת בחיים - 2 כרכים1302.

חש"ד -תולדות אברהם יצחק ב"פוגילו צדיקים - נסיעה לצדיק1303.

חמ"דתשפ"אכהן, אברהם ישראל בן מרדכיוגילח הכהן1304.

ירושליםתשע"זמנדלסון, בנימיןודברת ב"ם1305.

בני ברקתשמ"גישיבת המתמידים צא"יודברת בם - שמות, ויקרא1306.

שאלות תמיהות וקושיות לימי ביןודברת בם - תשס"ו (טו)1307.
ירושליםתשס"והזמנים

תל אביבתשע"זדניאלי, בועז מרדכיודברת בם - 2 כרכים1308.

עוזיאל, בן ציון מאיר חי בן יוסףודרשת והגידו לך1309.
(ירושלים),תש"ארפאל

מעלה אדומיםתשפ"בבד''ץ מעלה אדומיםודרשת וחקרת1310.

חמ"דתשע"חרפאל, יאיר בן יעקבוהגדת לבנך1311.

בית אלחש"דמלמד, זלמן ברוךוהגדת לבנך - ב1312.

חמ"דחש""דבעילום שםוהגית בו יומם ולילה1313.

תשפ"בישיבת עטרת שלמהוהודעתם - ג1314.

חמ"דחש"דדרגצקי, יונתן יעקבוהופע והנשא עלינו1315.

חמ''דחש""דכהן, פנחסוהיו לאחדים - א1316.

ירושליםתשפ"ארינגל, משה אהרןוהייתם לי סגולה1317.
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תשפ"בשקלים, עזראוהימים האלה נזכרים1318.

תשמ"וליטוואק, הלל דוד בן שלוםוהלכת בדרכיו1319.

ברלין Berlinתרס"ט,ברלינר, אברהם בן צבי הירשוהמה בכתובים1320.

ירושליםתשע"זכהן, ירמיהו מנחם בן דודוהרים הכהן - ה1321.

מונטריאולחש"דהוטנר, אליהו בן שמריהווואס איז פארט א איד1322.

חמ"דחש"דכהנוב, מנחם נחום בן לוי ירמיהוווארט קצר לפרשת השבוע1323.

וזאת ליהודה - ראם, יעקב בן שמואל1324.
בית שמשתשע"טאהרן

בני ברקתשע"טשרייבר, שמעון שמואל בן יהודהוזאת ליהודה - 3 כרכים1325.

הר ברכהתשפ"בריינס, יצחק יעקב בן שלמה נפתליוזה דבר השמיטה1326.

ירושליםתשפ"בבעילום שםוחזקת והיית לאיש1327.

ירושליםתשספטאל, אברהם משה הלויויאמר אברהם - 3 כרכים1328.

ארגנטינהתשע"חפלאס, גבריאל סליםויאמר גבריאל - 5 כרכים1329.

ירושלם,תרס"גזאלר, דוד בן משה מנחםויאמר דוד1330.

תש"פכץ, יהושע בן אשר אנשילויאמר יהושע - 2 כרכים1331.

ירושליםתשפ"בוואליד, יצחק בן שם-טוב אבןויאמר יצחק <מהדורה חדשה> - 3 כרכים1332.

ויאמר משה ושערי צדק - ג ויקרא,1333.
במדבר, פרקי אבות

שנדוך, משה בן שמעון - ששון, משה
רמת גןתשנ"גבן מרדכי

חיפהתשע"זמויאל, שמואלויאמר שמואל1334.

בני ברקתשפ"בשטרן, אברהם צבי בן בנימיןויבן אברהם - קידושין1335.

מודיעין עיליתתשפ"בשפידל, דוד משה בן אפרים שרגאויברך דוד - ברכות1336.

תשעוהרפנס, ישראל דודויברך דוד - 2 כרכים1337.

בני ברקתשפ"בקובץויברכהו יהושע - ב1338.

וינהתשפ"בכ"ץ, משה יהודה בן אשר אנשילויגד משה - 3 כרכים1339.

בני ברקתשפ"ב -ישיבה גדולה בוהושויגדל המספד - א1340.

ירושליםתשס"טרקובסקי, ברוך בן יונה דודויגדלו הנערים - בר מצוה1341.

אשדודתשס"חמנדל, מאיר יהודה בן ישיויגמול שקדים1342.

חמ"דחש"דפולאק, משה בן יצחק זקל הלויוידבר משה <שער אליעזר> - 6 כרכים1343.

בני ברקתשפ"אהגר, משה יהושע בן חיים מאירוידעת היום - 2 כרכים1344.

ירושליםחש"דציון, מרדכיויהי בנסוע1345.
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ירושלם,[תרצ"ז,דידובסקי, רפאל יעקב בן עקיבאויהי נועם1346.

חמ"דתשע"חבעילום שםויהי נעם - שמות1347.

טייטלבוים, יואל בן חנניה יום טובויואל משה <הבהיר> - 2 כרכים1348.
ניו יורק Newתש"פליפא

York

נתיבותתשנ"דמלול, דוד בן יוסףויוסף עוד דוד - ב1349.

תש"ע -איגוד מוסדות ויז'ניץויז'ניץ - שבעים שנות חינוך1350.

ירושליםתשפ"בווילגער, משה בן דוד יהודה לייבלויזרח אור - 2 כרכים1351.

בני ברקתשפ"ביוז'וק, שאולויטע אשל - מעילה1352.

גליקסברג, שמעון יעקב בן מאיר דובויכוחי אמונה1353.
מזכרת בתיהתשע"אהלוי

ויכתוב מרדכי - ביאור הלכות קידוש1354.
תשס"זשווימער, מרדכי בן ישראלהחודש לרמב"ם - א

בני ברקתשפ"במונק, אליהווילן בעמק - 2 כרכים1355.

ירושליםתשפ"ב -פנחסי, שמואל בן אליהו חייםוימינו תחבקני1356.

ירושליםתשע"זקסטנבוים, יעקב נחום בן ברוך משהויניקהו דבש - 4 כרכים1357.

ירושליםתשפ"בקובץ תורניויעודם לג <ניסן> תשפ"ב1358.

ירושליםתשפ"בקובץ תורניויעודם לב <אדר> תשפ"ב1359.

בני ברקתש"עלזכר רבי אליהו טפר זצ"לויעל אליהו1360.

חמ"דחש""דיפרח, משה יהודה חננאל בן דודויעל משה1361.

ירושליםתשנ"דשוחטמן, אליאבויעמידה ליעקב לחק1362.

בני ברקתש"פספר זכרוןויען שמואל - כג1363.

אשקלוןתשפ"אעמר, שמעון בן דודויען שמעון1364.

בני ברקתשפ"בקליין, משה שאולויקהל משה - 5 כרכים1365.

בני ברקתשפ"בפלק, יעקב יהודה בן מאירוירא יעקב - בהר1366.

תשפ"גסופר, אלטר יוסף צביוישב יוסף - ג1367.

ירושליםתשע"אזארגער, משה זאבוישב משה - שו"ע אבן העזר1368.

ירושליםתשפ"בפיליפס, אריה לייבוישבתם בה1369.

תשפ"בפריד, משה בן עמרםוישמע משה - ו1370.

מודיעין עיליתתשס"חקארפ, משה מרדכיוישרים יעלוזו1371.

וינהתשפ"בכץ, אשר אנשילולאשר אמר - 2 כרכים1372.

חמ"דתשע"בבעילום שםולחשך קרא לילה1373.
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רכסיםתש"פמטיאס, דוד יעקבולירושלים עירך1374.

קרית ארבעתשע"ובלייכר, משהולירושלים עירך1375.

מודיעין עיליתתשפ"בארלנגר, נפתלי בן אברהם חייםולנפתלי אמר - פסח וספירת העומר1376.

ירושליםתשע"ורינגל, משה אהרןולעבדו בכל לבבכם1377.

ירושליםתשפ"בדויטש, מאיר בן ברוך שמואל הכהןומהללים לה' יום ביום1378.

בני ברקתשפ"בדויטש, אברהם ישעיהו בן יעקב פרץומתוקים מדבש1379.

חמ''דחש"דבעילום שםונתנו על ציצית הכנף1380.

ירושליםתשפ"במשולם, אלחנן יצחקוסת הגוף1381.

ועד היוזם להרחבת פעולות "למען קדושת1382.
תל-אביבתשי"גבן ישעיהו, אברהם בן ישעיהוהשבת" בישראל

ליקוודתשפ"אגרוסמן, ישראל מתתיהוועתה כתבו לכם1383.

ירושליםתשע"אאיגוד טהרת הכהניםוקדשתו1384.

ירושליםתשפ"באייפרס, רפאל בן יוחנןושב ורפא - ט1385.

כרם ביבנהתשפ"בישיבת כרם ביבנהושבתה הארץ1386.

חמ"דתש"פבעילום שםושכנתי בתוכם1387.

תשע"חוינברגר, שמואל יהודה הלוי (לזכרו)ושמואל בקראי שמו1388.

מודעין עיליתתשפ"אגולדשטיין, עקיבא בן אליעזרושמחתם לפני ה' - 3 כרכים1389.

ושננתם - שאלות ותשובות לחזרה על1390.
חמ"דתשפ"אהס, מרדכי זאבמסכת בבא קמא

בני ברקתשפ"אבן נון, יצחקושפני טמוני חול1391.

בית שמשתשפ"בשווארץ, יעקב קאפל בן בנימין זאבושתי את גבולך1392.

נתניהתשפ"בארביב, אלוןותורתך שעשעי1393.

בני ברקתשע"אותימרון חידושאותימרון חידושא - מודז'יץ1394.

ירושליםתש"פווסטהים, אשר יעקב - לייטנר, שלמהותמכיה מאשר1395.

ירושלם,תרצ"וזיידמאן, ישראל איסר בן יהודה דובזאת חנוכה1396.

ירושליםתשע"הנוימן, אהרן בן אליהו פינחס הכהןזאת משחת אהרן1397.

פריזתשפ"אחזן, מיכאל אליהוזבח מיכאל1398.

ירושליםתשע"זבוחבוט, אייל שלוםזבח שלמה - 2 כרכים1399.

Wien[תרט"ז].בק, יעקב בן חנוךזבחי שלמים1400.

לייקאוודתשפ"אפנדל, זלמן הלל בן זכריהזה האות - עניני ברית מילה1401.

ליקוודתשפ"בפנדל, זלמן הלל בן זכריהזה היום - 2 כרכים1402.



/

ליקוודתשעופנדל, זלמן הלל בן זכריהזה כפרתינו1403.

מודיעין עיליתתשפ"בישיבת כנסת יצחק קרית ספרזה כתב ידי - 2 כרכים1404.

תשע"זבינדר, שאול אריהזהב שבא1405.

ירושליםתשפ"אפינטו, שלמה אוריאל - חיים בן צביזהרי חיים1406.

חמ"דתשפ"בזמיר, זוהר משה בן טלזוהר ההלכה - שמיטה1407.

בת יםתשפ"בגרוס, שלום יהודהזוהר התפילה - ימות החול - א1408.

בני ברקתשפ"במכון אלף המגןזוהר רעיא מהימנא השלם1409.

חמ"דחש"דבן ציון, שמעוןזיקוקין של אש1410.

תל ציוןתשפ"אבר כוכבא, ינוןזית רענן1411.

ירושליםתשע"גלזכר רבי יעקב ישעיה בלויזכור זאת ליעקב1412.

חש"ד -לזכר ר' דוד אכועזכור לדוד1413.

תש"ס -פרנקל, דוד (עליו)זכור לדוד - 2 כרכים1414.

ירושלים1993הררי, יצחק בן משהזכור ליצחק <מהדורה חדשה>1415.

חמ"דתשפ"איעקבוביץ, יצחק יחיאלזכור ליצחק - הגדה של פסח1416.

לאבין, אברהם יהודה יקותיאל בןזכור לקדשו - ב1417.
תשפ"אאהרן מאיר

חמ''דתשפ"ברוטמן, שלוםזכות אבות1418.

בני ברקתשפ"אפלבינסקי, מנחם מנדלזכות התורה1419.

ירושליםתש"סבבולה, רפאל משה בן יוסףזכות משה <מהדורה חדשה>1420.

קריית ספרתש"פגולדנטל, שמואלזכותיה דיוסף - 2 כרכים1421.

בני ברקתשפ"אבעילום שםזכירת המקדש1422.

חמ"דתשפ"אמכון תורת הקרבנותזכירת המקדש1423.

ירושליםתשפ"אאלחדד, אברהם בן יהודהזכר חסדו - 4 כרכים1424.

אוניקסטר, רבקה ליפא בת משהזכר עולם1425.
ירושלם,תרע"אמישל

Lemberg)תר"חסטרליסקר, מרדכי בן דודזכר עולם1426.

חמ''דתרפ"ביוחנן, בן ציוןזכר צדיק לברכה1427.

זכר צדיק לברכה <הספד על מהרי"ל1428.
ירושליםחש"דהורוויץ, שאול חיים בן אברהם הלוידיסקין>

זכר צדיק לברכה <הספדים על מהרי"ל1429.
ירושליםתרנ"חלמפרט, ישראל בנימין בן דודדיסקין>
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ירושליםתשנ"אמילבסקי, אהרן בן משה אריהזכרון אהרן1430.

ירושלם,תש"נכהן, דוד בן אהרן מירושליםזכרון אחי זה לעיר דוד1431.

בני ברקתשנ"גאדלשטיין, אשר אנשילזכרון אשר1432.

ירושלם,תק"גפולייאשטרו, יהודהזכרון בירושלים - 2 כרכים1433.

ירושליםתשפ"אוויינגרטן, צבי בן ישראלזכרון בנימין זאב - 2 כרכים1434.

זכרון ברוך - שו"ת מהר"י נבון - דרושים1435.
ירושליםתשסדנבון, יונה בן חנוןלמהר"י נבון

חמ"דתשפ"בכולל זכרון ברכה 'רצופות'זכרון ברכה - 2 כרכים1436.

בני ברקתשפ"ג -שרייבר, מאיר בן ישראל בונםזכרון דברים - חולין1437.

כפר חסידיםתשס"זישיבת כפר חסידיםזכרון דוד - 2 כרכים1438.

חמ"דתשפ"בהכהן, ישראל מאיר בן יהודהזכרון השולחן - נדה (קפג-ר)1439.

זכרון חידושי רבי יצחק מאיר ובנו רבי1440.
בני ברקתשס"בלוינברג, יצחק מאיריעקב

ברדיטשוב,1889.טלינגאטור, יהודה ליב בן יצחק אשרזכרון יהודה1441.

תשל"זפריד, יהושע השיל בן גדליה הכהןזכרון יהושע1442.

ירושליםתשעאהלוי, יוסף צבי בן אליהוזכרון יוסף - אבות1443.

ירושליםתשפ"באיזבי, יחזקאל אהרן הכהן (לזכרו)זכרון יחזקאל אהרן - פסח1444.

בני ברקתשפ"אדרחי, זכריה דוד בן יעקבזכרון יצחק1445.

Varshavaתרל"ט,ניימאן, אהרן ליב בן אשר אנשילזכרון למעשה בראשית1446.

ירושליםתשמ"השובקס, משה מנחם יוסף (לזכרו)זכרון למשה1447.

תשכ"גיאקאבאוויטש, משה יהודהזכרון משה1448.

בני ברקתשפ"בזילברמן, נפתלי הירצקא הלויזכרון נפתלי - החדש1449.

זילברברג, משה שמעון חיים בןזכרון צבי מאיר - יג1450.
מונסיתש"סרפאל צבי מאיר

ירושליםתרנ"ב,זרחי, תנחום בן שמעוןזכרון תנחום1451.

חמ"דתשפ"אפרג, ברכה (עליה)זכרונה לברכה1452.

פריזתרל"ב -זכרונותזכרונות מן חברת כל ישראל חברים1453.

ירושליםחש"דקניג, מנשה בן חייםזכרונות רמב"ח1454.

תשע"ט -לזכרו של הבה"ח חיים דב אלתרזכרנו לחיים1455.

בני ברקתש"פהרארי, חיים בן משה הכהןזכרנו לחיים1456.

ירושליםתשס"דמכון מעיינות טשאבאזמירות לשבת עם ילקוט נהורא דשבתא1457.
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זמירות לשבת קודש <מזמור לדוד>1458.
לעלוב

ירושליםתשס"טזמירות. חסידים.

תשפ"אהגר, חיים מאיר בן ישראלזמירות לשבת קודש {צמאה נפשי}1459.

שוואדרון, שלום מרדכי בן משהזמירות לשבת קודש מהרש"ם1460.
ירושליםתשס"והכהן

אשדודתשע"דלוי יצחק בן מאיר מברדיטשובזמירות לשבת קודש עם פניני קדושת לוי1461.

תשפ"בטייטלבוים, משה בן חיים צביזמירות קודש לשבת ברך משה1462.

ירושליםתשע"דאדמו"ר מפוריסובזמירות שבת1463.

חמ"דתש"פאלטמן, ישראל מאירזמירות שבת עלי באר1464.

ירושליםתש"עטאוב, מנחם מנדל בן יהודה יחיאלזמירות שבת קודש קול מנחם1465.

בני ברקתש"עאהרנברג, יהושע מנחם מנדלזמן הקרבת הפסח במשנת הדבר יהושע1466.

ירושליםתשפ"אכהן, דוד בן יוסףזמן חרותנו1467.

בודאפעשט,תרפ"גבירב, יעקב בן חייםזמרת הארץ1468.

לעמבערג,[תרל"ו]נחמן בן שמחה מבראסלאבזמרת הארץ1469.

ירושלם,תרס"טבאדהב, יצחק בן מיכאלזמרת הארץ - 2 כרכים1470.

ברוקליןתשפ"בשמילאוויטש, מאיר יצחקזר זהב1471.

ירושליםתשנ"ווולבה, שלמהזריעה ובנין בחינוך1472.

חש"דגולדפארב, שמואל דודזרמים ורמזים - א1473.

חמ"דחש"דגאל-דור, נוריתזרע אברהם אוהבי - א1474.

ליקוודתשפ"אגולדברג, חיים יחיאל מיכלזרע יהודה - 3 כרכים1475.

ירושליםתשע"טלינטופ, יעקב יוסף בן דב יצחקזרע יצחק - 7 כרכים1476.

חבורות שנכתבו על סדר הסוגיות -1477.
ירושליםתשע"טישיבת עמלה של תורהכתובות

מייזליש, יעקב יצחק אלעזר בןחבוש על ראשך פארך1478.
ירושליםתשס"טיהושע זאב

ירושליםתשפ"בטויטאן, משה חייםחביבים יסורים1479.

קרית יעריםתש"פרבינוביץ, חנוך בן יעקבחבל הכסף1480.

ירושליםתשפ"בהוטנר, יוסף זונדל בן חייםחבל יוסף אולם המשפט <מהדורה חדשה>1481.

שומריהתשפ"באפשטיין, יעקב בן חייםחבל נחלתו - כו1482.

בני ברק Beneתש"פליברמן, חיים ברכיהחבל נחלתו - 3 כרכים1483.
Berak

ירושלם,תרנ"גשלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלחברא מחזירי עטרה ליושנה1484.
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מזכרת בתיהתשנ"גזלמנוביץ, אפרים בן יוסףחברה והלכה - 3 כרכים1485.

חברוןתשס"זשלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלחברה מעל"ה1486.

ירושליםירושלים. חברה קדישאחברה קדישא גחש"א1487.

ירושליםחש"ד -צפורי, מחברון1488.

ירושליםתרנ"אחברת כרם שלמהחברת כרם שלמה1489.

ירושליםתשפ"בנקי, דוד שלוםחג הפסח בהלכה ובאגדה1490.

ירושליםתשל"חשער יוסףחג הפסח במורשת ישראל1491.

ירושליםתשפ"בנקי, דוד שלוםחג השבועות בהלכה ובאגדה1492.

ירושליםתשפ"אלקט מאמרים על מועדי ישראלחג מציון1493.

חמ"דתשפ"בכתב עתחדוותא - 149412.

בני ברקתשפ"בטופיק, יצחק בן אברהםחדר הורתי1495.

ירושליםתשפ"בישיבת אור אלחנןחדרי תורה - בבא קמא1496.

חמ"דחש"דבעילום שםחדשות עולם הספר - א1497.

אבן-פקודה, בחיי בן יוסף - פישר,חובות הלבבות שער הכניעה <לב הארי>1498.
תשפ"אברוך אריה הלוי

אבן-פקודה, בחיי בן יוסף - פישר,חובות הלבבות שער הבטחון <לב הארי>1499.
תש"פברוך אריה הלוי

חובות הלבבות שער יחוד המעשה <לב1500.
הארי>

אבן-פקודה, בחיי בן יוסף - פישר,
תשע"חברוך אריה הלוי

לונדוןתשכ"גקובץחוברת ירחי כלה גיטסהד1501.

חוברת לחזרה והעמקה בתורה ומפרשים -1502.
תל אביבתשי"זרחמני, דוד4 כרכים

לונדוןתשע''חאבן-פקודה, בחיי בן יוסףחובת הלבבות <לבב הסופר>1503.

לונדון Londonתרע"ופרידלנדר, יואל בן מאירחובת נשים <מדת ודין> - ב1504.

ירושלים,חש"דהלר-גלעדי, רבקה בת בנציוןחודה תנ"ך1505.

בני ברקתש"עקינסטליכער, משה אלכסנדר זושאחודש בחדשו - לוח תש"ע1506.

קדימהתשפ"בביגל, אביחי יצחק בן משהחודשי השנה1507.

ירושליםתשפ"אלורברבוים, יעקב בן יעקב משהחוות דעת נדה <דעת שלום>1508.

סופר, אברהם שמואל בנימין - סופר,חוט המשולש - 2 כרכים1509.
מעלה אדומיםתשפ"במשה - איגר, עקיבא

סופר, שלמה בן אברהם שמואלחוט המשולש החדש1510.
ירושליםתש"עבנימין
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ירושלים,תרפ"ווויינטרויב, נח גד בן יעקב דודחומות ירושלים1511.

ירושליםתשפ"ברבותינו חכמי המערבחומש אור יקר - 5 כרכים1512.

ירושליםתשס"גחומש שיח התורהחומש שיח התורה - 2 כרכים1513.

ירושליםתשס"וכולל חומת ירושליםחומת ירושלים - שבת1514.

בני ברקתשע"דבעילום שםחומת ישראל - 2 כרכים1515.

ירושליםתשס"חפוקס, אברהם בן שלוםחוסט ובנותיה1516.

תשכ"אמילדולה, רפאל בן חזקיהוחופת חתנים <יידיש>1517.

לונדוןתשעזסופר, משה בן שמואלחוקי הסופר1518.

חמ"דתש"פהראל, משה אליהוחוקי חיים1519.

ירושליםתשפ"בראטה, אברהם חיים בן אהרןחוקי חיים - דברים1520.

בני ברקתשפ"בפרידמן, יחיאל מיכל אברהםחוקים להורתם - 2 כרכים1521.

קרליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהוחזון איש - עמ"ס זבחים א1522.
ירושליםתשע"זיוסף

קרליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהוחזון איש עם ביאורים והערות - 4 כרכים1523.
ירושליםתשע""ביוסף

חזון איש קונטרס השיעורים ע"פ פשר1524.
חזון

רוטנברג, ישראל בן מרדכי - קרליץ,
קרית ספרתשע"זאברהם ישעיהו

ירושליםתשפ"בהלל, משה בן יעקבחזון טברימון1525.

חזון ישעיהו (יד השל"ה)1526.
הורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוי -

גרוסברג, חנוך זונדל בן דוב בר
(עורך)

ירושליםתש"ל

בטאון התאחדות תלמידי ישיבת חזוןחזוננו - 15275.
בני ברקתשס"זנחום

ירושלים[תר"ה,יצחק בן אברהם מטרוקיחזוק אמונה1528.

חמ"דתשנ"ובעילום שםחזוק הנפש1529.

יעקובוביץ, יחזקאל שלום בן אברהםחזן הכנסת1530.
בית שמשתשפ"באליהו

ירושליםתשס"ואסופת מאמריםחזקו ויאמץ לבבכם1531.

חטא תוכחה ותשובה במשנת ר"א1532.
ירושליםתשל"ונגאל, גדליהמליז'ענסק

ירושליםתשנ"בשרגאי, שלמה זלמןחטיבה אחת בעולם1533.

חמ"דתשע"חבידרמן, חיים יוסףחיבת העבודה1534.

ירושליםתשפ"אדיסקין, משה יהושע יהודה ליב בןחידושי הגאון רבי יהושע ליב דיסקין - 15352.
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בנימיןכרכים

תש"פסולובייצ'יק, חיים בן יוסף דוב הלויחידושי הגר"ח השלם - בבא בתרא1536.

ירושליםתש"פברנדס (חריף), משה בן יעקבחידושי הלכות מהר"ם חריף - 4 כרכים1537.

חידושי הלכות מהרש"א - עיון המהרש"א1538.
בני ברקתשפ"אלוין, יוסף דוד- גיטין קידושין

דיסקין, משה יהושע יהודה ליב בןחידושי המהריל"ד - יבמות1539.
ליקוודתשפ"בבנימין

ירושלים-ניותש"המאירי, מנחם בן שלמהחידושי הרב המאירי על מסכת שבת1540.
יארק,

חידושי הרמב"ן <מהדורה מוערת>-1541.
ירושליםתשס"המשה בן נחמן (רמב"ן)קידושין

ירושליםתשע"המאלין, אריה לייב בן אברהם משהחידושי וביאורי רבי אריה לייב1542.

קאפשטיין, משה יעקב חיים בן יהודאחידושי חיים - א1543.
וילנאתרע"גליב

חידושי חתם סופר - בבא בתרא עם1544.
תש"טסופר, משה בן שמואלביאורים

ירושליםתשפ"אלוינסון, יוסף פנחס הלויחידושי יפה לב - ברכות1545.

ירושליםתשע"טשפירא, יוסף יאסקי בן אליהוחידושי מהר"י שפירא - יבמות1546.

תשס"בקלין, שמואל בן נתן נטע הלויחידושי מחצית השקל - עירובין1547.

בני ברקתשפ"בלנדו, דבחידושי רבי דב לנדו - 7 כרכים1548.

תשפ"ב -ישר, חייםחידושי רבי חיים ישר1549.

ירושליםחש"ד -שלזינגר, רפאל בן צבי הירשחידושי רפאל <מכון כנסת> - מכות1550.

מונקאטש,תרפ"טזוכמאן, מאיר צבי הירש בן נתןחידושי תורה1551.

טייטלבוים, יואל בן חנניה יום טובחידושי תורה - 4 כרכים1552.
תשכ"טליפא

חידושי תורה <במסיבות להחזקת מוסדות1553.
התורה והחינוך> - 2 כרכים

טייטלבוים, יואל בן חנניה יום טוב
תש"סליפא

ירושליםתשע"אישיבת זרע יצחקחידושי תורה עמ"ס ב"מ1554.

בלוי, יצחק מנחם - כהן, פנחסחידושים וביאורים בענייני ל"ג בעומר1555.
ירושליםתשפ"ב(עורך)

בלוי, יצחק מנחם - כהן, פנחסחידושים וביאורים בענייני עשרה בטבת1556.
ירושליםתשפ"ב(עורך)

חידושים וביאורים בענייני שובבי"ם וט"ו1557.
בשבט

בלוי, יצחק מנחם - כהן, פנחס
ירושליםתשפ"ב(עורך)
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חידושים לאחד מהראשונים <מיוחס1558.
לרשב"א> עמ"ס מנחות

חדרהתש"סגוטסגנדה, מרדכי (עורך)

חמ"דחש"דגוטסמן, הללחידושים מפתיעים על מעשיות חז"ל - יא1559.

חמ"דתשע"טגור, יוסף שאולחידושים נחמדים1560.

ירושליםתשל"הכרמון, א - אורון, יחיוניות יהודית בשואה1561.

חיי אברהם - כיצד מברכים, שלשה1562.
אשדודתשפ"אאלטמן, אברהם בן חיים הלוישאכלו

דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל -חיי אדם - שומר מצוה1563.
ירושליםתשע"ושטיינברגר, אליעזר בן ישעיה

ירושליםחש"ד -קשש, אפריםחיי אפרים - על התורה1564.

מונטריאולתשפ"בואזנר, יוחנן בן מאיר יהודהחיי הלוי ט <תריג מצוות ג>1565.

מונטריאולתשפ"אואזנר, יוחנן בן מאיר יהודהחיי הלוי - יא1566.

בני ברקתשפ"אטאוב, נועם חייםחיי נועם - 3 כרכים1567.

בני ברקתשפ"בבעילום שםחיי עולם - שער הכונות א1568.

ירושליםתשי"גוויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבחיי עולם ובית הכנסת1569.

ירושליםתשפ"בהומינר, פנחס בן מיכלחיי פנחס1570.

בני ברקתשפ"ארוזנברג, שלמהחיי שלמה - 3 כרכים1571.

בית אלתשע"זאיל, נתנאלחייב איניש לבסומי בפוריא1572.

בני ברקתשפ"בסלר, חיים עוזר בן שלום (לזכרו)חיים הדבקים1573.

בית שמשתשפ"בוויס, חיים יוסףחיים למוצאיהם1574.

חמ"דתשע"זשטיין, שמואל ליבחיים של ברכה - 2 כרכים1575.

ירושליםתשפ"אפנחסי, משה שלמה בן יוסף שלוםחיינתי נפשי1576.

ירושליםתשפ"אפנחסי, משה שלמה בן יוסף שלוםחייתני נפשי - 2 כרכים1577.

סארסלחש"דפינטו, רפאל בן עמרםחינוך האבות1578.

אדלמאן, מרדכי יצחק בן שמחהחכם ושר1579.
ווארשא,תרנ"ו,ראובן

לונדוןתשפ"בפער-אופנהיים, יחיאל מיכלחכם לב - 2 כרכים1580.

בני ברקתשע"טקורח, שלמה בן יחיאחכמה קדומה - 3 כרכים1581.

טורנטו2004אברומוביץ, מאיר שמחהחכמי ישראל דטאראנטא1582.

ירושליםתשנ"במקובר, חחכמי לוב1583.

ירושלם,תרכ"ויעקב בן מרדכי מפולדהחכמת היד והפרצוף1584.

ירושליםתשפ"בפרקש, פנחסחכמת הלב ולב החכמה - 2 כרכים1585.
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קורח, שלמה בן יחיא - אלעזר בןחכמת הנפש עם זכות משה1586.
בני ברקתשע"טיהודה מגרמיזא

זוננפלד, שלמה זלמן - זוננפלד, יוסףחכמת חיים1587.
ירושליםתשס"בחיים

לונדוןתשפ"אזינגר, חיים בן משה יוחנןחכמת חיים1588.

ירושליםתשפ"אסבח, שלמהחכמת שלמה1589.

חלב חטים <מהדורה חדשה> - ברכות,1590.
ירושליםתשס"ט -טייב, יצחק חימועד

ירושליםתשע""בחפץ, נח בן ישראלחלון התבה - מועדים וזמנים1591.

מודיעין עיליתחש"דמנדלוביץ, שלמה אהרןחלוקת עלויות בניה1592.

חיפהתשפ"בשלזינגר, יעקבחלק יעקב - 2 כרכים1593.

בני ברקתשפ"אאלמשעלי, ידידיה בן אלחנןחלקו של ידיד - 4 כרכים1594.

בני ברקתשעזישיבת בית מדרש עליוןחלקנו בתורתך - 2 כרכים1595.

תש"עוויכברויט, יהושע אלימלךחלקת יהושע - מועדים1596.

בני ברקתשע"גוינגרטן, יואב יהושעחלקת יואב1597.

מודיעין עיליתתשע"בכהן, צביחלקת צבי - סוכה1598.

סורוצקין, שמעון זימל בן אברהםחלקת שמעון - שמואל1599.
תשפ"איצחק

בני ברקתשפ"בכהן, אהרן בן יוסף דודחלת אהרן1600.

חמ"דתשפ"בשיף, דב הלויחלת דבש - שבת, עניינים1601.

קוסובסקי-שחור, שאול בן יצחקחלת דבש - אה"ע (סימנים סו-פד, פו)1602.
ירושליםתשפ"באברהם

לוונטאל, אפרים שרגא בן חיים משהחמדת אפרים - יורה דעה1603.
פיעטרקוב,תר"ץהלוי

רוטנברג, אריה יוסף בן אליעזרחמדת אריה - מצוות הנחת תפילין1604.
ירושליםתשפ"בשרגא

ירושליםתשע"טלרפלד, דניאל בן יהודה ליבחמדת דניאל - פסח והגדה1605.

מודיעין עיליתתשפ"אמלין, חיים בן ראובןחמדת חיים1606.

ירושליםתשפ"בכהן, דוד בן יוסףחמדת ימים1607.

תר"צ -זילברשיץ, חיים משה בן שמואלחמדת ישראל - ב1608.
תרצ"ב

זלוצ'וב
Zolochev

חש"ד -ליברמאן, צבי הירש בן שלמה זלמןחמדת צבי <מהדורה חדשה>1609.

רמת גןתש"סוגנר, צביחמשה דורות1610.
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ירושליםחש"ד -גורדון, אריה ליב בן שלמהחמשה חומשי תורה <בינת מקרא> - ב1611.

ויניציה,תצ"גתיקונים. שוניםחמשה סדרים1612.

מודיעין עיליתתשע"חפיליפ, חנן בן משהחן המסכת - מכות1613.

חמ"דתשפ"אפילשטיק, יוחנן בן יעקב חייםחן יעקב - בבא בתרא1614.

ויקליף, אוהיותשפ"אגולדברג, אהרן דוד בן יצחק הלויחנוך לנער1615.

חנוכת הבית - מדריך יהודי לכניסה לבית1616.
כפר חב"דתשע"הצעירי אגודת חב"דחדש

מודיעין עיליתחש""דוולינר, אליהו בן אריהחסד חפצתי1617.

ירושליםתשע"גגרינוואלד, יהושע בן אברהם יוסףחסד יהושע <מהדורה חדשה> - 2 כרכים1618.

ווידהויזן, משה דניאל קהת בן צביחסד לאברהם1619.
אמשטרדם,תרל"זהירש הלוי

ירושליםתשפ"באברהם בן יחיאלחסד לאברהם <מהדורה חדשה>1620.

דימונהתשפ"איצחקי, אוריחסד לאברהם - ברכות1621.

ירושליםתשס"בפנחסי, רחמים בן משהחסד רחמים1622.

תשפ"ארוח, דודחסדי דוד1623.

2018קריגר, מרדכי אהרן בן זאבחסדי השם דברי מרדכי - תורה1624.

1958אונגר, מנשהחסידות און יום טוב1625.

תשכ"ההורביץ, נפתליחסידות און עטיק1626.

אלעדתשע"טכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחפץ חיים <ארחות חיים>1627.

ירושליםתשפ"בפוס, יצחק חייםחפץ חיים - אמרי יצחק, אמרי שיח1628.

ירושליםתשכ"וכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבחפץ חיים על אגדות הש"ס1629.

ירושליםתש"פוינד, נתן אליעזרחציצה בהלכה1630.

ירושליםתשע"דהתאחדות תלמידי וחסידי ערלויחצר הקודש ערלוי - 52 כרכים1631.

בני ברקתשפ"אטיקוצקי, יוסף בן אליהוחק לאלול1632.

בני ברקתשפ"בטיקוצקי, יוסף בן אליהוחק לניסן1633.

ירושלם,[תרע"ה,תורכיה. חוקיםחק תרומת צבא החדש1634.

אשדודתשפ"במדינה, יוסףחקים ומשפטים - הלכות הלואה ופרוזבול1635.

חמ"דתשפ"בפרוש, חיים יצחקחקר ועיון - עניני פורים (תשפ"ב)1636.

ירושליםתשפ"אאוצר הפוסקיםחקר משפט - 2 כרכים1637.

בני ברקתשפ"ב -מושקוביץ, יחזקאל בן בנימין הלויחש"ש ללא חשש1638.

מונסיתשפ"בפאל, אליעזר דודחשב האפד - 3 כרכים1639.
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חשבון בית תלמוד תורה וישיבת תפארת1640.
ירושליםתרנ"גתפארת ירושלים לעדת הספרדיםירושלים לעדת הספרדים

חשבון הכנסה והוצאה מחברת משגב לדך1641.
ירושליםתרמ"גחברת משגב לדך- 3 כרכים

ירושליםתשפ"בזילברשטיין, יצחק בן דוד יוסףחשוקי חמד - 11 כרכים1642.

ירושלים[תרנ"א,סופר, משה בן שמואלחתם סופר - סוגיות1643.

ליקוודתשע"בווינמן, יוסףט"ז וש"ך - 2 כרכים1644.

פיעטרקובתרע"איום-טוב נטיל בן מנחםטהור רעיונים - על התורה1645.
Podgorze

אופי באךחש"דיצחק בן אבא מאריטהרת אהרן1646.

ירושליםתשפ"בלבנון ויספיש, אליהו אליעזרטהרת אליהו - נגעים1647.

צפת,[תרכ"ד,הלר, שמואל בן ישראלטהרת הקודש1648.

צפתתש"פראטה, אהרן בן שמואל יעקבטהרת הקודש א <ונשמרתם> - 2 כרכים1649.

תשל"וועד טהרת המשפחהטהרת משפחה1650.

בני ברקתשס"בשולזינגר, טוביה בן שמואלטוב הארץ1651.

חמ''דתשפ"אדיויד, יעקבטוב העץ1652.

חמ"דחש"דאומן, יחיאלטוב סחרה - שמעתתא דקרפף1653.

ירושליםתשמ"חבלום, צבי אלימלך בן מרדכי דודטוב עין הוא יבורך1654.

ירושליםתשע"זמכון אור הצפון בעלזאטובות זכרונות - 3 כרכים1655.

חמ"דתשפ"בקובץטובים השנים - ט1656.

אלעדתשע"דמחמלי, ינון בן אהרןטור שולחן ערוך המקוצר - 3 כרכים1657.

תשפ"בגינצבורג, אריה ליב בן אשרטורי אבן <ברכת צבי> - מגילה1658.

ירחון בהוצאת הסתדרות ישרוןטורי ישרון - לד1659.
תשל"גבירושלים

מרגליות, אפרים זלמן בן מנחםטיב גיטין <מאזני צדק>1660.
תשע"זמאנוש

מודיעין עיליתתשפ"בשטרנבוך, בנימיןטיפה מן הדבש - חולין בכורות1661.

תשפ"בסופר, נוריאלטירת הכסף - חנוכה1662.

מגדל העמקתשפ"במשדי, יואל רועיטירת כסף - על התורה1663.

ירושליםחש"דהדאיה, יצחקטל השמים1664.

יד בנימיןתש"פטל, שמואלטל חיים - 2 כרכים1665.

ווילנא,תרנ"ח,יעבץ, זאב בן זוסמאןטל ילדות1666.
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בני ברקתשפ"אביטון, ישראל מאיר בן שמעון חנניהטל לישראל - שבת1667.

בני ברקתשע"טפישהוף, יחיאל בן שמואלטעם ודעת - ב (שאר אבות הטומאות )1668.

חמ''דחש""דאופן, אלעדטעם ודעת - 6 כרכים1669.

מודיעין עיליתחש""דויצמן, יוסףטעמו וממשו1670.

ברוקלין,תש"דשפרלינג, אברהם יצחקטעמי המנהגים1671.

טעמי המקרא ותורה שבעל פה - תש"פ -1672.
חמ"דתשפ"אפישר, זלמןתשפ"א

ירושליםתשעזגולדשטוף, יאיריאיר דעת - 6 כרכים1673.

חמ"דחש"דשפירא, יאיר בן ששון (לזכרו)יאיר נתיב1674.

מודיעין עיליתתשע"ח -רותן, יהודה אריה בן זאביאר ה' - 2 כרכים1675.

תשכ"דפדרבוש, שמעוןיארבוך - א1676.

בני ברקתשעואורצל, אליהו משה בן עקיבאיבול הארץ1677.

ערדחש"דברנד, יצחק בן וולף זאביבום או חליצה1678.

ירושליםתשפ"בנפתלי, יוסףיבין שמועה - חלה1679.

ירושליםתשמ"חעורך: הלפרין, אלחנןיגדיל תורה <לונדון> - נג1680.

מרקסון, אברהם מרדכי יוסף -יגדיל תורה - 5 כרכים1681.
ירושליםתשס"ח -לודמיר, משה מנחם

ירושליםתשפ"אטנזר, יחיאל דוב בן אברהם חייםיד אברהם - 2 כרכים1682.

שלוניקיתקצ"טאהרן צבי בן משה יהודה אשכנזייד אהרן <תיקוני המחבר בכת"י>1683.
Salonika

ירושליםתשע"טעבדלחק, בניהו בן משה אליעזריד בניהו1684.

דסקל, ישראל אליהו - שטרן, ברוךיד ברוך1685.
ירושליםתשס"זנתן הלוי

ירושליםתשע"טרייס, גדליהיד גד - 3 כרכים1686.

פתח תקוהתשפ"אפינקלשטיין, יששכר דביד המעין1687.

בני ברקתשנ"השטרן, ישראל דודיד העירוב - 2 כרכים1688.

ירושליםתשפ"בברגשטיין, יעקב דביד ושם - תמיד נשחט1689.

(ירושלם,[תר"ע,שיפמאן, דוד מטבריהיד ושם טוב1690.

מעלה אדומיםתשס"ופריס, יהודהיד יהודה - אבן העזר סט-פח1691.

טייטלבוים, יקותיאל יהודה בן חייםיד יקותיאל1692.
תשס"דצבי

תל אביבתשכ"גחבר פעילי המחנה התורתייד לאחים - 3 כרכים1693.
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ירושליםתשע"חגרודזינצקי, יהושע דב בן חיים שמחהיד לשבועה - שבועות1694.

תשע"הפולגר, יחזקאליד מהרש"א - 22 כרכים1695.

חמ"דתשס"הגפן, משהיד משה - פסחים1696.

ואזנר, יוסף בנימין בן חיים מאירידות הבית - 3 כרכים1697.
הלוי

תשע"ט -
בני ברקתשפ"א

ואזנר, יוסף בנימין בן חיים מאירידות הלוי - 3 כרכים1698.
לונדוןתשע"והלוי

ביתר עיליתתשפ"בכהן, יוסף דוד בן משה חייםידי כהן - 5 כרכים1699.

ירושליםתש"א -ידי משה - שערי הר הביתידי משה - שערי הר הבית1700.

בני ברקתשפ"אגיברלטר, יהודהידיעת שבת - 2 כרכים1701.

ירושליםתשמ"הולדמן, מנחם בן זאב הכהןיהודי אתיופיה1702.

ירושליםתשפ"ביעבץ, יהודה אריה בן שמחהיהיה לששון ולשמחה1703.

טורנטותרצ"טתנועת תורה ועבודהיובל העשרים לתנועת תורה ועבודה1704.

ירושליםחש"דקטלוג מכירה פומביתיודאיקה ירושלים - קהלת 17055.

מודיעין עיליתתשפ"איצחקי, יהודה - כולל שירת דודיודוך אחיך - ריבית1706.

ירושליםתשפ"אלוגאסי, יעקב ישראליודוך רעיוני1707.

תרפ"הקמינר, משולםיודישע געשיכטע1708.

גייטסהעדתשמ"גקובץיודעי העתים - 10 כרכים1709.

בני ברקתשפ"אפרנקהויז, אברהםיודעי תרועה1710.

חברוןחש"דהורביץ, אלייום הדין1711.

כרם ביבנהחש"דגרינברג, מרדכייום הכיפורים1712.

בני ברקתשפ"אמקסימוב, אוריאליום השישי1713.

בית שמשתש"פזאדה, ישראל בן אבנריום זה לישראל1714.

בני ברקתשפ"בהלפרין, ירחמיאל ישראל יצחקיום זה לישראל1715.

ליברמן, משה אפרים - גראזינגר,יום טוב כהלכתו1716.
חמ"דתשפ"אשמעון

ירושליםתשמ"אמשי זהב, מנחם מנדליום טוב ערצעהלונגען - ראש השנה1717.

ירושליםתשפ"בשכטר, יעקב מאיר בן דודיום מחמדים1718.

ירושליםתשפ"בשלזינגר, אליהו בן אהרן צבייום שבתון - 2 כרכים1719.

בני ברקתשע"טמשדי, יוסףיוסף טוהר1720.

חמ''דחש""דבעילום שםיוסף לקח - ברכות1721.
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ירושליםתשס"חבשארי, יפתחיופי של צניעות1722.

בני ברקתש"סליבוביץ, יהודה זאביזל מים מדליו1723.

ניו יורק Newתשס"טשווארץ, פינחס זליג בן נפתלי הכהןיזרח אור1724.
York

ניו יורק Newתשס"טשווארץ, פינחס זליג בן נפתלי הכהןיזרח אור <מהדורה חדשה>1725.
York

לוצאטו, משה חיים בן יעקב חייחוד היראה ויחוד הגן <ערוך ומבואר>1726.
ירושליםתשפ"א(רמח"ל)

יחוה דעת - חוות דעת הלכות נדה עם1727.
תשפ"בלורברבוים, יעקב בן יעקב משהראשית דעת וטעם ודעת

בית שמשתשע"אמכון דברות ישראליחוס אבות - קאזמיר -מודז'יץ1728.

ירושלם,תרנ"ויחוס הצדיקים. תרנ"ויחוס הצדיקים1729.

ליקוודתש"פרייז, זאב וואלףיחלק שלל - פורים, מגילת אסתר1730.

פייבלזון, אליהו מאיר בן שמואלייחוד ברכה וקדושה1731.
ירושליםתשע"טאביגדור

ירושליםחש""דבעילום שםיין המשומר - 3 כרכים1732.

חמ"דתשפ"אוינגוט, שמחה בונים בן אפרים שרגאיין ישמח - 3 כרכים1733.

תשפ"בניסן, יעקב ישראל בן אמנוןיין ישן - מבקש דעת1734.

חמ"דתשעוגליון שבועייין ישן - שנה ד1735.

בני ברקתשפ"אאיצקוביץ, דוד בן יעקביכולה שבת שתרפא1736.

תש"ו -ילדותנוילדותנו - 2 כרכים1737.
ירושלים,תשט"ז

איסטבארןתשע"טסופר, משה בן שמואלילקוט אדרת הסופר - אדר ראשון ושני1738.

ירושליםתשס"דמכון מעיינות טשאבאילקוט אורה ושמחה1739.

ירושליםתשס"חואנונו, שמעון בן יעישילקוט בר מצוה ותפילין1740.

קוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמןילקוט הרואה1741.
ירושליםתשכ"ההכהן

ירושליתשעוקובץ ספרי קבלה קדומיםילקוט הרועים הגדול1742.

ליקוודתשע"טדסקל, ישראל אליהוילקוט טוב הארץ1743.

ירושליםתשע"ויוסף, יצחק בן עובדיהילקוט יוסף - 4 כרכים1744.

ילקוט יוסף <מהדורה חדשה> - או"ח ב1745.
ירושליםתש"פיוסף, יצחק בן עובדיה(תפילה א)

ירושליםתשמ"אסגל, גדליהילקוט מאמרים על הפרשיות והמועדים -1746.
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2 כרכים

צפתתש"פדשא, עידן (עורך)ילקוט מדרשים - ט1747.

ילקוט מפרשים על מסכת יבמות <מכון1748.
ירושליםתשפ"בהורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלויכנסת> - הפלאה ובית פנחס

ילקוט מפרשים על מסכת יבמות <מכון1749.
ירושליםתשפ"בלוריא, משה בצלאל בן שרגא פייבושכנסת> - נהור שרגא

ילקוט מפרשים על מסכת יבמות <מכון1750.
כנסת> - קובץ הערות

וואסרמאן, אלחנן בונם בן נפתלי
ירושליםתשפ"בבינוש

ילקוט מפרשים על מסכת יבמות <מכון1751.
כנסת> - מי נפתוח

קאצנלנבוגן, דוד טביל בן נפתלי
ירושליםתשפ"בהירץ

ילקוט מפרשים על מסכת יבמות <מכון1752.
ירושליםתשפ"בסג"ל, יעקב אליעזר בן יהודה הלויכנסת> - מנחת יעקב

ילקוט מפרשים על מסכת יבמות <מכון1753.
ירושליםתשפ"בילקוט מפרשים. מכון כנסת.כנסת>

ילקוט מפרשים על מסכת מכות <מכון1754.
ירושליםחש"ד -מכון כנסתכנסת>

בת יםתשע"בנקש, מרדכי יצחקילקוט מרדכי - 5 כרכים1755.

קריית אונותשפ"בכהן, איתמרילקוט משה - שבת1756.

ילקוט קדמונים על מסכת מכות <מכון1757.
ירושליםחש"ד -מכון כנסתכנסת>

בני ברקתשנ"ארוזובסקי, שמואלילקוט שיעורים - מרובה1758.

ילקוט שמעוני השלם <תושיה - מכון1759.
ירושליםתשס"ה -שמעון הדרשן מפראנקפורטירושלים> - 6 כרכים

.1760
ילקוט תיקוני טעויות ושינויי נוסחאות

מכתבי יד וראשונים - בבא בתרא
(השותפין)

ליקוודתשפ"במכון סולת נקייה

ירושליםתשפ"בשטרן, יחיאל מיכלים החכמה1761.

מורגנשטרן, יצחק מאיר בן יעקבים החכמה - 12 כרכים1762.
ירושליםתש"סמנחם

שלומוביץ, יהושע בן ישראל זלמן -ים הטהרה - נגעים1763.
ליקוודתשפ"בשטיין, משה בן שמואל זלמן

ים של שלמה <מכון משנת רבי אהרן> -1764.
ליקוודתשפ"בלוריא, שלמה בן יחיאל (מהרש"ל)3 כרכים

תשפ"בבצלאל, י יימי האור - חג החנוכה1765.

תשפ"בבצלאל, י יימי האיתנים - ימים נוראים1766.
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ירושליםתשפ"אנקי, דוד שלוםימי העומר בהלכה ובאגדה1767.

ירושליםתשפ"בגוטמן, אריה יהודה בן חיים צביימי הפורים1768.

באר שבעתשכ"דעשוש, צגייר בן בנימיןימי הפרים1769.

תשפ"בבצלאל, י יימי השמחה - חג הפורים1770.

ירושלים,תשמ"בחזן, אברהם בן נחמן ישראל הלויימי התלאות1771.

בני ברקתשפ"ברייכמן, דוד מנחם בן אברהם אהרןימי שבת ומועד1772.

תשפ"בבצלאל, י יימי שמחתינו - חג הסוכות1773.

תש"פבעילום שםימים ידברו1774.

תשע''חזקס, יונתן אבנר בן יהודה אריהימים מקדם - 12 כרכים1775.

תרמ"ג -ברי"ל, יחיאל בן יהודה ליביסד המעלה1776.
מגנצא - ירושליםתשל"ח

בני ברקתשעזארלנגר, חיים אריה בן שמשון רפאליסוד צדיק1777.

חמ"דחש"דלקט מספריםיסודות העבודה וליקוטי מוסר1778.

אלעדחש"דבוהדנה, שקד בן אהרןיסודות קודש - בפרדס הבית היהודי1779.

ביתר עיליתתשפ"ב -יסודי הלכות שבת1780.

תשל"הפלדר, אהרןיסודי שמחות1781.

ירושליםתשע"זפנחסי, רחמים בן משהיעבדוך עמים1782.

אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחקיעיר אזן <לשון לימודים>1783.
ירושלים[תקנ"ג]זרחיה

חמ"דחש"דקובץיעלה הדס - ד1784.

ירושליםתשפ"בטולדינו, אברהם יחיאל בן גבריאליעלו אבר - עיוני תפילה1785.

תפילות. מקומות קדושים וקברייעלזו חסידים1786.
ירושלם,תרנ"גצדיקים

ירושליםתשמ''טפאפו, אליעזר בן יצחקיעלזו חסידים <הוצאת תושיה>1787.

בני ברקתשע''חבית מדרש עליוןיפה מראה - בבא קמא1788.

בני ברקתשפ"אליסיצין, יוסף שלמה בן צבי יעקביפה מראה - 10 כרכים1789.

בני ברקתש"פבעילום שםיפה מראה - 2 כרכים1790.

תשע"דפרידמן, יונה בן משהיפה נדרשת - 2 כרכים1791.

ברוקליןתשס"זפלנר, יואל חיים בן שמעון הלוייפה פרי תואר1792.

תשע""בהיילפרין, אלחנןיפה שיחתן - ג1793.

תשע"ז -הלר, יצחק זאביצחק ירנן - שומרים1794.
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ירושלם,תקפ"בקובו, יצחק בן חזקיה יוסףיצחק לשוח1795.

הלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבייציב פתגם - דברים1796.
נתניהתשע"ט -הירש

אלעדחש"דבוהדנה, שקד בן אהרןיצירת קדש1797.

בני ברקתשפ"בקראוס, יונה צבי הכהןיצק שמן - בראשית1798.

בני ברקתשע"טארצי, יהודה בן עזראיקח מצוות - 2 כרכים1799.

קייזר, אפרים הלל בן אריה יהודה -יקיר לי אפרים1800.
ברוקלין ניו יורקתשס"טקייזר, אריה יהודה

ירושליםתשפ"ג -קלור, יחזקאל הכהןיקר אורייתא - שבת1801.

שפירא, משה מנחם בן שלום צבייקר תפארת - ברכת כהנים באהבה1802.
ירושליםתשפ"אהכהן

ירושליםתשפ"בקיסטר, עקיבאיקר תפארת - ויקרא במדבר דברים1803.

ארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדריקרא דחיי ויקרא דשכבי1804.
בני ברקחש"ד -יצחק

שאמלויתרצ"זארנרייך, שלמה זלמן בן יעקביקרא דחיי"ם1805.

חיפהתשמ"חלזכרה של פנינה פרל מישקובסקייקרה היא מפנינים1806.

ירושליםתשסדסופר, אברהם שמואל בנימין בן משהיקרות כתב סופר - 2 כרכים1807.

ברוקליןתשנ"ארוטנברג, יששכר דב הלויירבה תורה - 2 כרכים1808.

רחובותתשפ"בולר, אמירירוץ דברו - ב1809.

תשל"ד(פלברבאום) בר יוסף, מרדכיירושלים והמקדש1810.

בני ברקתשע''חלובין, מנחם מנדלירח האיתנים1811.

חמ"דתשפ"בירחון בית רוז'יןירחון בית רוז'ין - כה1812.

חמ"דתשפ"אכתב עתירחון האוצר - 12 כרכים1813.

תשפ"אפענפיל, ברוך בן יצחק אהרןירחים מבורכים1814.

לוצאטו, משה חיים בן יעקב חיירים משה1815.
ירושליםתשמ"ב(רמח"ל)

ירושליםתשס"גקאפח, אהרן בן חיים דודיריעות אהרן1816.

יריעות שלמה <על ביאור הגר"א> -1817.
בית שמשתשפ"בבעילום שםהלכות תערובות

ירושליםתשפ"אבעילום שםיש מנהיג לעולם1818.

ירושליםתשפ"אאפרתי, יוסף יקותיאלישא יוסף - או"ח ד1819.

אורנשטיין, יעקב משולם בן מרדכיישועות יעקב - תורה1820.
זאב

ורשה Warsawתרס"ז
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בני ברקתשפ"באדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהןישועות כהן - 3 כרכים1821.

בני ברקתשע"טהגר, משה יהושע בן חיים מאירישועות משה - 5 כרכים1822.

בני ברקתשמ"אירחון לימודי חינוכיישורון - לא1823.

ירושליםתשפ"אמאסף תורניישורון - 2 כרכים1824.

בני ברקתשל"חבטאון ארגון הנוער פרחי ויז'ניץישורון - 11 כרכים1825.

אשדודתשע"אשמדרה, אהרן בן מנחם בנימיןישיבת הארץ1826.

תשע"חמרקוביץ, יהושעישכילו זאת1827.

חמ"דתשע"טכולל אברכים דחסידי בעלזא לונדוןישכר באהליך1828.

תשפ"בשולמן, אליהו ברוך בן ניסן אלחנןישמח אב - 3 כרכים1829.

תשפ"בכולל זכרון יהודה ליבישמח לבי - עירובין1830.

דויטש, שמואל ברוך בן בנימין זאבישמרו דעת - 2 כרכים1831.
ירושליםתשפ"בהכהן

תש"ןקובץ תורניישע ימינו - 2 כרכים1832.

תשע"ח -שינובר צבי - פרנס, אברהםישראל 183370.

תשס"והרפנס, ישראל דודישראל ערבים1834.

תשפ"אשוורץ, יחזקאל שרגאישרי לב - ג1835.

נווהתשפ"בהס, מרדכי זאבישרים דרכי ה'1836.

ירושליםתשפ"בשיק, יעקב בן דודישרש יעקב - תורה וסוגיות הש"ס1837.

צפתתשע"וירחון תורנייתד המאיר - 1838172.

פייבלזון, אליהו מאיר בן שמואליתרון האור1839.
חמ"דחש"דאביגדור

בני ברקתשפ"בהראי"ש בן הגרח"שיתרון החכם1840.

חמ"דתשפ"במכון תורת הקרבנותכ"ג נידונים בענייני שתי הלחם1841.

ליקוודתשפ"בגרשטין, דוד נתן בן זאבכדונג נמסו - 6 כרכים1842.

ברסלאו?חש"דסימונסון, נחמן בן שמחה בר"שכדור קטן1843.

בני ברקתשפ"בבעילום שםכהונת ישראל1844.

בני ברקתשפ"בשושן, איתן בן אליהוכוונת איש - 2 כרכים1845.

אייכנשטיין, יצחק אייזיק מנחם בןכוינים פתיחין1846.
תשפ"אשלמה יעקב

ירושליםתשד"מזיידמן, רותכוכב בעלטה1847.

חמ"דחש"דשמחה, מרדכי בן דוברישכוכבי בוקר1848.
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תשפ"ב -ועד התמימים העולמיכולו אורה1849.

בני ברקתשע"גשפרכר, נ.כולו לב - תולדות רבי ישראל זאב דבורץ1850.

תשמ"ה -שור, דודכולל לעיוני הלכה1851.

רחובותתשע"גרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןכוננת מאז - 8 כרכים1852.

רחובותתשע"גרבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןכוננת מאז תשע"ב - תשע"ג1853.

ירושליםתשפ"אוואלי, משה דודכוס ישועות - ביאור ספר ישעיהו תניינא1854.

בילוגרייאתרצ"ברוזנברג, מאיר יהושע בן יהודה יודלכור המבחן - בשר בחלב1855.

תשע"טאוחנה, שלוםכותרות שבעה פרשנים לחומש - 5 כרכים1856.

בני ברקתשנ"טהלר, פנינהכזאת היתה בורשה1857.

אשדודתשע"ואלביליה, שלמהכח הדיבור השלם בפרשה - 2 כרכים1858.

תל אביב,תש"דלוריא, משה בן מרדכיכחה של צדקה - 2 כרכים1859.

בני ברקתשס"הוידר, יחיאל בן יצחקכטל אמרתי - א1860.

חמ"דתש"פבעילום שםכי ברוב הימים1861.

בני ברקחש""דיעקבזון, מנחםכי זה משה האיש לא ידענו1862.

חמ"דתשפ"בפנחס, ליאורכי טובה חכמה מפנינים1863.

נחליםתשנ"בגולדברג, יצחק - שינובר צביכיבוד אב ואם במקורות היהדות1864.

בני ברקתשעוויסבקר, משהכינויי נדרים1865.

ירושלם,תשל"בשלזינגר, יחיאל משהכיצד אטפל בילדי בשבת ובחג1866.

קרית אתאתשפ"בטאוב, יהודה בן משהכיצד מרקדין לפני החתן1867.

תשל"ההאראפ, אברהם משהכך הם ניספו1868.

Lemberg[תרט"ו]מור, אברהם מנחם מנדלכל בו לפורים1869.

מכון להוצאת ספרי אור החייםכל הכתוב לחיים - 2 כרכים1870.
בני ברקתשע"טהקדוש

כל כתבי המשכנות יעקב והבית אפרים1871.
ליקוודתשפ"במרגליות, אפרים זלמן - ברוכין, יעקבבענין אתו רבים ומבטלי מחיצות

בני ברקתשל"דקלפהולץ, ישראל יעקבכל סיפורי בעל שם טוב - ב1872.

בית שמשתשפ"בפורטמן, חזקיהוכל עוף למינהו1873.

ביתר עיליתחש"דניר, נתנאלכלי האהל1874.

ירושליםתשע"דנאג'ארה, ישראל בן משהכלי מחזיק ברכה <מהד"ח>1875.

חמ''דתש"פבעילום שםכליות יזמרו לשמך1876.

ירושליםתשפ"בכולל תפארת ירושליםכליל תפארת - יב (שנה ב גליון ו)1877.
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ירושליםתשפ"בקולברש, עקיבא אברהםכלל הפסד מרובה1878.

ירושליםתשמ"הבעילום שםכלל ופרט - ישראל והעמים1879.

חש"ד -אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)כללי הדקדוק מהגר"א1880.

ירושלם,[תרע" - ,כללים להזהר מפני החלירהכללים להזהר מפני החלירה1881.

חמ"דתשעזעגיב, כמוסכמוס עמדי1882.

חמ"דחש"דאומן, יחיאלכמנח בכיסיה - 6 כרכים1883.

ירושליםתשס"דמכון פוע"הכנס פוע"ה - לידה והנקה1884.

ביתר עיליתתש"פויסברג, ישעיהוכנסת הסופר - 2 כרכים1885.

רבינוביץ, יחזקאל בן אברהם ישכרכנסת יחזקאל1886.
ירושליםתשס"ההכהן

תשפ"בקאהן, דוד בן צבי משהכנסת ישראל1887.

ירושליםתשפ"בזילברפרב, מנחםכנסת מנחם - הלכות תוכחה וחנופה1888.

פרמישלהתרצ"חכנסת מרדכיכנסת מרדכי1889.
Przemysl

1996בן ברוך, דודכנקין והקהילה היהודית - 3 כרכים1890.

טבריהתש"פרביע, מיכאל שמואלכסא אליהו1891.

ירושליםתשפ"במכון חישבתי מחשבתיכסף לרצות ורוצה לכסוף1892.

בני ברקתש"פאלמשעלי, ידידיה בן אלחנןכסף נבחר - 7 כרכים1893.

קדימהתשפ"בביגל, אביחי יצחק בן משהכעס וסבלנות1894.

סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוךכף החיים <מהדורה חדשה> - 10 כרכים1895.
ירושליםתשע"דאליהו

ירושליםתש"פהללי, יכפי תהיה1896.

תל אביב,תרפ"הווילנאי, זאב בן אברהםכפר החשמונאים1897.

מרראקס,[תרצ"ב,אבירז'ל, יצחקכפר ליצחק1898.

בני ברקתשפ"אויסבקר, ברוךכפרת החטא והחוטא1899.

תשמ"ג -בעילום שםכפתור ופרח1900.

ירושליםתשפ"ארויד, שלמה אפרים בן מיכאל עזראכצפיחת בדבש1901.

ניו יורק Newתשל"חצימערמאן, אהרן חיים הלוי (עורך)כרם - שבט אדר תשל"ח1902.
York

חדרהתשע"טזרגריאן, ערןכרם זלות - הלכות תפילה1903.

תרפ"ט -כרם חמדכרם חמד1904.
פיוטרקוב,תר"ץ
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ירושליםתשע""בנקי, דוד שלוםכשרות המטבח בהלכה ובאגדה1905.

ירושליםתשנ"גוענונו, מאירכשרות השלחן א1906.

ירושליםתשנ"הוענונו, מאירכשרות השלחן ג1907.

ירושליםתשנ"ווענונו, מאירכשרות השלחן ד1908.

ירושליםתשנ"חוענונו, מאירכשרות השלחן ה1909.

ירושליםתש"סוענונו, מאירכשרות השלחן ו1910.

ירושליםתשס"בוענונו, מאירכשרות השלחן ז1911.

ירושליםתשס"הוענונו, מאירכשרות השלחן ח1912.

אלון מורהתשע"טרבני כושרותכשרות כהלכה - ב1913.

מנתשסתרתשפ"בנוימן, משה בן צבי הכהןכתב משה - בדיני נ"ט בר נ"ט ודבר חריף1914.

כתב סופר גיטין <מכון תלמידי כתב1915.
מעלה אדומיםתשפ"בסופר, אברהם שמואל בנימין בן משהסופר>

קדימהתשע"וביגל, אביחי יצחק בן משהכתבוני לדורות - פורים1916.

בני ברקתש"פזיו, שמחה זיסל בן ישראלכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים1917.

שפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובכתבי מהרצ"א1918.
תשס"ח-

תרפ"ח -מבש"ן, מנחם בן חיים צביכתבי מנחם מבש"ן - ב1919.
ירושליםתרצ"ג

תשכ"ו -מידנר, משה - סלאנים, מרדכי חייםכתבי קודש רמ"מ - ליקוטים יקרים1920.

כתבים לתולדות חבת - ציון וישוב1921.
ארץ-ישראל - ג

דרויאנוב, אלתר אשר אברהם אבא
בן פסח אליקים גצל

תרע"ט -
תרצ"ב

אודיסה -
תל-אביב,

וילנה Vilnaתרי"חאברהם חיים בן יצחק יעקבכתוב לחיים1922.

אשדודתשע"גאיפרגן, אליהו בן יוסףכתונת אור1923.

אשדודתשע"גאיפרגן, אליהו בן יוסףכתונת יוסף1924.

אשדודתשע"ואיפרגן, אליהו בן יוסףכתונת פסים1925.

ירושליםתשפ"א -ישיבת שערי יושרכתלי בית המדרש - 2 כרכים1926.

תר"ם -ירושלם, חיים זאב וולף בן יצחקכתר חכמה1927.
ירושלם,תרמ"א

מודיעין עיליתחש"דחבורת המוסר משיבת נפשכתר מלוכה1928.

ירושליםתש"סבעילום שםכתר מלוכה1929.

חמ"דתשפ"אחזן, שלמה יהודהכתר מלוכה - ראש השנה1930.

נוף איילוןתש"פחלפון, אליהו בן חייםכתר שלמה - 2 כרכים1931.
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לונדוןתשס"גישיבת חיי עולם לונדוןכתר תורה - מ"ח דברים שהתורה נקנית1932.

ירושלם,תרנ"ופינחס בן יהודה מפולוצקכתר תורה1933.

מודיעין עליתתשפ"אשורקין יעקב משהכתרי פרשיות1934.

קישנובתרפ"דצירלסון, יהודה ליבלא זו הדרך1935.

תל אביב,תשט"ובילסקי, ישראל חיים יוחנן בן אליהולא ככל הגוים בית ישראל1936.

בני ברקחש"דכרמי, יצחקלא תעשון אתי1937.

ירושליםתשפ"בוינרוט, אברהם בן משה אהרןלאור שפת אמת1938.

בני ברקתשפ"אפאלי, אליהו בן נחלאיש כדרכיו1939.

מודיעין עיליתתשפ"אהירשמן, צבי יעקב שלוםלאיש שלום - 2 כרכים1940.

לאסוקי שמעתא אליבא דהילכתא - 19412.
חמ"דתשע"חכהן, אברהם ישראל בן מרדכיכרכים

נתניהתשפ"בסילברשטין, אברהםלב אברהם - 2 כרכים1942.

איתמרתשפ"אכנרתי, עמיחילב אלמנה ארנין1943.

תשפ"בפחימה, הריאל בן יעקבלב האש1944.

חולוןתשפ"אלב, מנילב הלקוטים1945.

ירושליםתשע"טיצחק בן אליקיםלב טוב <מכון אור הצפון>1946.

ירושליםחש"דזילבר, יחיאל מיכללב ים - גיטין1947.

ירושליםתשע"זמזרחי, אריהלב יצחק1948.

חולוןתשפ"בלב, מנילב לדעת1949.

פוגל, נפתלי הירץ (עליו) - פוגל,לב נפתלי1950.
ירושליםתשפ"אנחמן (עורך)

חמ"דחש"דפוגל, נחמןלב נפתלי1951.

ירושליםתשנ"זבוכריס, רחמים בן משהלב רחב - תורה בראשית1952.

בני ברקתשפ"בסולומונס, שמואל ליב בן נחלב שמואל - שבת, פסחים, סוכה, שביעית1953.

לונדוןתשכ"בתפילות. סידור.לב שמח1954.

חמ"דתשפ"בבן שי, אשרלב שמחה1955.

ירושליםחש"דישיבת לבב חכמהלבב חכמה1956.

חמ"דתשפ"אצילגמן, אליעזר צבילבוקר חסדך1957.

בני ברקתשפ"במשדי, יוסףלבוש יוסף - 3 כרכים1958.

ווינקלר, מרדכי יהודה ליב בן נפתלילבושי מרדכי - 3 כרכים1959.
תשע"טהרץ



/

אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחקלדוד אמת <עם ילקוט יוסף>1960.
זרחיה

ירושליםתשמ"ו

לדוד ולזרעו - זרע חיים - כתית למאור -1961.
טבריהתשע"זכהן, יצחק בן דודב

חמ"דתשע"הזאגורי, דודלדוד להזכיר1962.

בני ברקתשפ"בקמפינסקי, מנחםלדוד להזכיר1963.

לדוד מזמור סיכום תמציתי של פרקי1964.
קדומיםתשפ"בהס, יאיר חיים בן ישראלתהלים

ירושליםתשע"זניסים, יצחק בן רחמיםלדור ולדורות - ב1965.

קובץ מאמרים מהגרש"ר הירשלדורו ולדורות1966.
ירושליםתשמ"טולתולדותיו

ירושליםתשע"זגינסבורג, דניאל הלוילדניאל מזמור1967.

ירושליםתשפ"בגרוס, יהושעלהבין ולהשכיל1968.

רכסיםתשס"דקובץ בית מדרש נר ישראללהבין ולהשכיל - 2 כרכים1969.

חמ"דתשנ"בחברי הקיבוץ ישיבת גיטסהעדלהגדיל תורה ולהאדירה1970.

להדבק בדרכיו של רבינו חיים קנייבסקי1971.
זצ"ל - 2 כרכים

הוניגסברג, גדליה בן מאיר יחיאל
בני ברקתשפ"בהלוי

הוניגסברג, גדליה בן מאיר יחיאללהדבק ביראתם של רבותינו1972.
בני ברקתשפ"אהלוי

בית שמשתשפ"בבלומנטל, יעקבלהודות ולהלל1973.

ירושליםתשס"הקובץלהטות לבבנו - מקומו של הלב בעבודת ה'1974.

ירושליםתשעונקי, דוד שלוםלהיות את1975.

(Poltava)1913בוגין, חיים בן משה גרשוןלהסיר מכשול של קלה נאה וחשודה1976.

בני ברקתשפ"באוסטרן, ישראל חיים בן אלקנהלהקים שם1977.

ירושליםתשפ"גהולצמן, אורילהתהלך - בראשית1978.

ירושליםתשפ"בבעילום שםלהתענג על השם - 3 כרכים1979.

חמ"דתשפ"אניר, נתנאללו חכמו - שיעורים בענייני חנוכה1980.

ירושליםתשל"דהצדקות המאוחדות בירושליםלוח - לשנת תשל"ד1981.

ירושליםתשפ"בזכאי, אהרןלוח ברכות1982.

בית שמשתשפ"גזלזניק, אליהו אשרלוח ההלכות והמנהגים - תשפ"ג1983.

ירושלם,[תרמ"ו,אדלמן, מרדכי בן צבי,לוח לשנת תרמ"ז - זכרונות ירושלים1984.

בוקרסטתשל"אפדרציה של קהילות רומניהלוח לשנת תשל"א1985.
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לוח מנהגי בית הכנסת ע"פ פסקי הגרי"א1986.
הנקין זצ"ל והגהותיו - 5 כרכים

תשל"דמרגולין, משה א - הנקין, יוסף אליהו

תשל"ולוח שנה. ניו יורקלוח מנהגי ודיני בית הכנסת - תשל"ו1987.

ירושלם,[תרכ"ז,שרגא פייבל בן משה מהורודנאלוח על כל אלף הששי1988.

ירושליםתרכ"בשווארץ, יהוסף בן מנחםלוח ערך כל ימי השנה1989.

תשפ"אמכון חכמי ספרדלוח שנה חכמי ספרד1990.

ירושלים[תרצ"ג,היילפרין, שמעון בן יעקב ישראללזכר עולם יהי' צדיק1991.

חולוןתשע"זויצמן, ישילחזות בנועם - 2 כרכים1992.

רחובותתשל"טזכרון לבנימין גללחיות את הנצח1993.

ירושליםתשפ"בבאסאן, ישעיהו בן ישראל חזקיהלחמי תודה <מהדורת אהבת שלום>1994.

ריגאתש"פגלזמן, מרדכילטביא ורבניה1995.

בני ברקתשפ"בבעילום שםליגמר איניש - 5 כרכים1996.

ליהודים היתה אורה ושמחה - באור עשר1997.
גבעת שמואלתשפ"בכהן, חננניהלשונות של שמחה

ירושליםתשס"חהופנר, הלל יחיאל בן נפתלילימדה תורה דרך ארץ1998.

חמ''דחש""דרוזנר, ח.ללימוד הסוגיא - קידושין1999.

אזמיר,תרל"חתיקונים. שוניםלימוד לר"ח אב2000.

ירושלם,תרנ"גכהן, דוד בן אהרן מירושליםלימודי מקוואות2001.

תשע"אוואלי, משה דודליקוט בעניני אמונה ובטחון2002.

תשפ"ב -מרדכי בן שמואלליקוט מתוך ספר שער המלך2003.

ירושליםחש"דסופר, משה בן שמואלליקוטי חתם סופר - 2 כרכים2004.

היינה, יהודה אריה ליב - אלטר,ליקוטי יהודה - מועדים2005.
ירושליםתשד"מיהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי

ירושליםתשעהפרידמן, פנחס בן יהושעליקוטי מאמרים שבילי פנחס - 6 כרכים2006.

צפתתשפ"בדשא, עידן (עורך)ליקוטי מדרשים - 3 כרכים2007.

ערדתשס"אנחמן בן שמחה, מברסלבליקוטי מוהר"ן <סגולת פלא>2008.

בני ברקתשפ"אכרמל, אברהם יצחק הלויליקוטי מוהר"ן <מקור חכמה> - ד2009.

בני ברקתש"סצדיקי מונקאטשליקוטי נבונים2010.

ירושליםחש"דגולדשמידט, שמואל חייםליקוטי עטרת2011.

ליקוודתשע"ז -טאבאק, שלמה יהודה בן פסח צביליקוטי ערך ש"י - 5 כרכים2012.

ברוקלין ניו יורק[תרפ"ח],שווארץ, פינחס זליג בן נפתלי הכהןליקוטי פנחס <מהדורה חדשה>2013.
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תשס"בקובץ חיבוריםליקוטי צבי - מעשי דוד - אהבת אברהם2014.

חש"ד -כהן, ישראל מאיר בן אריה זאבליקוטי רבינו החפץ חיים2015.

מודיעין עיליתתשפ"באבן-פקודה, בחיי בן יוסףליקוטי שער היחוד2016.

ליקוטי תורה תורת שמואל - תרכ"ח2017.
תשמ"אשניאורסון, שמואל בן מנחם מנדל(צילום כת"י)

רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןליקוטי תשובות משנת יוסף - 3 כרכים2018.
ירושליםתשפ"ב(עורך)

בני ברקחש""דויסבקר, משהליקוטים מרבנו יונה על מצוות הבטחון2019.

בית אלתשפ"בברין, אליהו שאוללישועתך קיונו2020.

בני ברקתשע"טמכון קול חוצבללא שם - על הגרב"צ פלמן זצ"ל2021.

ירושליםתשנ"זלוי, אהרן בן מנחםללמד בני יהודה קשת2022.

חמ"דתש"פקובץ גליונותללמוד ולקיים - שבת - אדר-אב תש"פ2023.

תשס"זלזכרה של שושנה קינדללקוט שושנים2024.

רחובותתשס"טמלמד, הדסהלמה דווקא ארץ ישראל2025.

רחובותתשע"א(סגל) יצחקי, אפריםלמועדה מימים ימימה2026.

ירושליםתשע"גברסלויער, משה בן מאירלמחר אעתיר2027.

תשפ"ב -הרבט, חנן חננאללמנות ימינו2028.

תל אביב,תרצ"אחן, אברהם יהודה בן חיים דוד צבילמנחמי2029.

ירושליםתשמ"ובזק, יעקבלמעלה מן החושים2030.

ירושליםתשמ"חמלכה, משה בן יחיאללמען השבת2031.

ירושלם,תרפ"חקוטניק, אליהו צבילמען ירושלים2032.

ארגנטינהתשע"זברנט, איתןלמען עמי2033.

נויארק,תרע"אפרידמן, אריה ליבלמען ציון2034.

חמ"דתשע"חפערל, שלמהלמען תדע2035.

ירושליםתש"פתורג'מן, אוהדלמען תזכרו - הלכות עגונות2036.

בני ברקחש"דדרעי, משהלמען תספר2037.

ירושליםתשמ"ויעקובזון, חיים יהודה בן אברהם דודלמשמעות <אידיש> - בראשית -וירא2038.

שוורץ, חיים אביהוא בן דוד יוסף -לנתיבות התורה הגואלת2039.
ירושליםתשע"וקוק, צבי יהודה בן אברהם יצחק

תשס"טאשכנזי, חנוך העניךלעטר פתורא הלכות שבת ב2040.

בני ברקתשפ"אבני החבורה דישיבת פונוביזלעיונא - בבא בתרא2041.
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מדיעין עיליתתשפ"בהרסקין, משה יחיאל בן דודלעניין הלכה - שביעית2042.

בענגיס, זליג ראובן - וויטשיק,לפלגות לעד2043.
תשס"בשמואל צבי הלוי

ירושליםתשע"גבנגיס, זליג ראובן בן צבי הירשלפלגות ראובן - הגדה של פסח2044.

חמ"דתשפ"בגולדמן, אהרן בן מאיר הכהןלציון ברנה - 4 כרכים2045.

רכסיםתשפ"אאשכול, יוחאילצל יומם - 2 כרכים2046.

תשי"א -אלטר, שמואל בן אברהם יהודהלקוטי בתר לקוטי - אבות א2047.
תשי"ב

New ניו יורק
York

ירושלם,חש"דבלוך, אהרן יוסף בן יונה לייבלקוטי הראי"ב2048.

ירושליםתשפ"ארבינוביץ, יצחק יעקב בן שמואל ליבלקוטי זכר יצחק2049.

שניאורסון, יצחק דוב בר בן חייםלקוטי מאמרים2050.
פלטבה,1918שניאור זלמן

בני ברקחש""דישיבת גאון יעקבלקח וסברא - בבא בתרא2051.

ברלין,תרנ"הטוביה בן אליעזרלקח טוב על מגלת איכה2052.

ווילנא,1869רבינוביץ, מנחם צבי בן אליהולקח נחמד2053.

ירושליםתשל"דלקט הלכותלקט דינים בכתיבת סת"ם2054.

חש"ד -כהן,לקט הלכות קטנים בדיני ממונות2055.

לקט מאמרים עדויות ותמונות במלאות2056.
קרית ארבעתשל"טלקט מאמריםחמישים שנה למאורעות תרפ"ט בחברון

כפר חסידיםתש"מתומכי תורה - כנסת חזקיהולקט מדרשי חז"ל על מעמד הר סיני2057.

כפר חסידיםתשל"התומכי תורה - כנסת חזקיהולקט מדרשי חז"ל על סיפור יציאת מצרים2058.

ירושליםתשנ"חגויטיין, אליהו מנחם בן צבילקט מקורות ופרושים לנביאים ראשונים2059.

תשפ"בבצלאל, י ילקט סגולות הלכות והנהגות - 2 כרכים2060.

תשנ"הפליגמאן, אברהםלקט שיעורים - בבא בתרא2061.

ירושליםתשנ"בשפרן, יגאללקט תפילות החולה2062.

תפרחתשפ"אאדלר, שמעון בן סיני יצחקלקיחה תמה2063.

תפרחתשפ"באדלר, שמעון בן סיני יצחק הלוילקיחה תמה2064.

חיפהתשפ"בזייני, חננאל עמי ישראללקרא כלם בשם ה'2065.

נריהתשפ"בדביר, הראל בן גדלקראת מקדש2066.

ירושליםתשס"חבן צור, יהונתן בן שלוםלקראת שבת לכו ונלכה2067.

תש"פקסטל, אהרןלרוץ ארח2068.

ירוחםחשדמלול, דוד בן יוסףלשון חכמים2069.
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ירושליםתשע"בלנדא, משה דוד בן קלמן הלוילשון למודים - בעניני התפילה2070.

תרכ"ט -ברודא, אברהם אהרן בן שלוםלשכת הסופר2071.
תשל"ה

-Vilna וילנה
ירושלים

אלטונה Altonaתקכ"חיעקב יהודה ליב בן חנוך זונדללשם זבח2072.

תשנ"ז -ויצמן, ילתוהה האלמוני2073.

ירושליםתש"דפרוש, מנחם מנדל בן גרשוןלתולדות השחיטה האשכנזית2074.

באלאבאן, מאיר שמואל בן אלכסנדרלתולדות התנועה הפראנקית - א -ב2075.
זוסמאן

תרצ"ד -
תרצ"ה

Tel תל אביב
Aviv

תשל"גבית מדרש לתורה והוראה - ניו יורקלתורה והוראה - ב2076.

ירושלם,תרפ"דחרל"פ, יעקב משה בן זבולוןלתשובה2077.

תש"מ -נצר, שלמהמאבק יהודי פולין על זכויותיהם2078.

ירושליםתשל"ושומרי צביונו של החינוך הטהורמאה ועשרים שנה להכרזת האיסור2079.

תש"עבן יעקב, יוסף בנימיןמאוצרות קדומים2080.

ירושליםתרע"גאלשיך, אברהם בן יוסףמאור דגל התורה2081.

חמ"דתשפ"אחמוי, חיים יואלמאור החיים - 2 כרכים2082.

ירושליםתשע"טמלר, יחזקאל בן אלימלךמאור למלך - 2 כרכים2083.

ווארשא,תרנ"ט,רוסי, עזריה בן משה דימאור עינים2084.

ווילנא,תרכ"דרוסי, עזריה בן משה דימאור עינים <מהדורת מקור> - 2 כרכים2085.

ירושליםתשי"דהיילפרין, שמעון בן יעקב ישראלמאורה של תורה2086.

לונדוןתשס"טסופר, משה בן שמואלמאורות הסופר - קידוש החמה והתקופה2087.

ירושליםתשפ"ביוסף חיים בן אליהומאורות חיים2088.

חמ"דתשפ"במייטליס, אבישי נתןמאורות תורת המשפט - ג2089.

אורי יצחק אייזיק בן אבא קדשמאורי בית יצחק2090.
ירושלים,תרכ"ומבריסק

ירושליםתשע"זיאקאב, ישראל יהודהמאורי השבת - הדלקת נרות2091.

ירושליםתשפ"בכהן, אוהד גד חננאלמאורי סוכה2092.

תשע"באויש, משולם יצחק זישא נפתלימאזני הלכה - 2 כרכים2093.

תשס"אשפירא, מנחם מנדל בן משה ישעיהומאזני צדק <מהדורה חדשה>2094.

צפתתשע''חמכון תורת האדם לאדםמאיבה לאהבה2095.

פתח תקוהתשפ"בבן דב, מאיר בן שמואל דבמאיר עיני - 2 כרכים2096.

פתח תקוהתשפ"בבן דב, מאיר בן שמואל דבמאיר עיני - שביעית2097.
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הולצשטוק, מאיר יחיאל בן אברהםמאיר עיני חכמים - נישואין ויציאת מצרים2098.
יצחק הלוי

לונדוןתשס"ח

תרנ"ד -פינס, יחיאל מיכל בן נחמאמר הד הרים2099.
ירושליםתרנ"ו

רפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודהמאמר הזכות2100.
ירושלם,תרנ"חליב

ירושליםתשפ"אבעילום שםמאמר יסוד עולם2101.

חמ"דתשפ"באפשטיין, יצחק אייזיק בן מרדכי הלוימאמר יציאת מצרים2102.

חמ"דחש"דלוי, שלמה בן נתן בנימיןמאמר מחשוף הלבן2103.

חמ"דתשפ"בשווארץ, מרדכימאמר מרדכי2104.

ירושליםתשכ"ופונפדר, מרדכי בן יעקבמאמר מרדכי <מכון ירושלים>2105.

ירושליםתשס"אפריעד, מנחם מאירמאמר פי2106.

תל ציוןחש"דקובץ מאמריםמאמרי הרב יהודה יעקב ברקאי2107.

וואטערבורי קאנגתשל"טשוסטר, מאיר הכהןמאמרי חז"ל2108.

עכותשפ"בלופס, שלום אהרן בן יעקבמאמרי חיזוק ודברי אלוקים חיים2109.

תשע"טדייוויד, יונתן דודמאמרי חנוכה2110.

מורגנשטרן, יצחק מאיר בן יעקבמאמרי ים החכמה - 2 כרכים2111.
ירושליםתשפ"אמנחם

ירושלים- ליוורנותשפ"אבן חיון, סעדיהמאמרי מחשבה ומוסר2112.

ירושליםתשפ"בהוטנר, יצחק בן חיים יואלמאמרי פחד יצחק - פסח2113.

תשפ"אדייוויד, יונתן דודמאמרי פסח2114.

ירושליםתשע"גשפירא, אריה בן רפאלמאמרי רמח"ל - 2 כרכים2115.

תשפ"אעמנואל, שמחה בן יונהמאמרים - 4 כרכים2116.

מאמרים - רבי עזרא מפאנו חכם מקובל2117.
ירושליםתשכ"בניהו, מאיר בן יצחק נסיםומנהיג

ירושליםתשנ"בסקולט, יהושעמאן בעי חיי2118.

ירושליםתשפ"בקובץ מוסדות פני מנחםמאסף שמחת תורה - ב2119.

רשת הכוללים דקהל תפארתמאסף תורני כליל תפארת - 3 כרכים2120.
ירושליםתשפ"אירושלים

חמ"דחש"דפוזיילוב, אריה בן רחמיםמאריות גברו2121.

צפתתשס"זברונר, שמואל זאבמבארו של זאב2122.

חש"ד -שפיצר, דמבוא ליהושע2123.
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תל אביבתשל"ארובין, יצחקמבוא למשנה ולתלמוד2124.

ירושליםתשפ"אשלנגר, אליקים בן אברהם יצחקמבוא לשביעית2125.

ירושליםתשע"אשלנגר, אליקים בן אברהם יצחקמבוא לתרומות ומעשרות - 4 כרכים2126.

בני ברקתשפ"ב -חסידה, יהודה בן שמחהמבואות הלכה - 4 כרכים2127.

ירושליםתשכ"חקובץ ליצירה דתיתמבוע - 9 כרכים2128.

ירושליםתשל"טקובץמבועי הנחל 14 <ב>2129.

מבחר מאמרים - שבת כיבוד הורים מצות2130.
עפולהתשס"בתלמידי ישיבה תושבי עפולההתלויות בארץ

ירושליםתשפ"בואנונו, שמעון בן יעישמבי מדרשא דרבי מאיר2131.

כפר חב"דתשפ"במשלחן בית ההוראה בכפר חב"דמבית ההוראה - 3 כרכים2132.

קובץ מבית מדרשו של בעל שבטמבית לוי - 4 כרכים2133.
בני ברקתשפ"בהלוי

ירושליםתשפ"בישיבת מרכז הרבמבית מדרשנו באגדה - ב"ק, סנהדרין2134.

רוזנר, שאול אריה לייב בן אלתרמבנים אשר - 2 כרכים2135.
בני ברקתשס"חיעקב שמשון

ירושליםתשנ"ואיחוד אברכים דתולדות אהרןמבקשי אמונה - ג2136.

רבינוביץ, מנחם מנדל מנכין עמנואלמבשר ואומר2137.
ירושליםתרפ"חבן אברהם אריה ליפשיץ

ליוורנותרמ"הבכאש, שלוםמבשר טוב2138.

רבינוביץ, בצלאל שמחה מנחם בןמבשר טוב - אור אלימלך2139.
ירושליםתשפ"אציון

1847Lembergמור, אברהם מנחם מנדלמבשרת ציון2140.

ירושליםתשע"חשפירא, אריה בן רפאלמגדיל ישעת מלכו2141.

מגדל העמקתשל"חבטאון המועצה הדתית מגדל העמקמגדל עוז - 21424.

ירושליםתשע"טסופר, יעקב חיים בן יצחק שלוםמגיד דבריו ליעקב, עה"ת - 05 וישלח2143.

ירושליםתשפ"אאבידן, דןמגיד רחצה2144.

ירושליםחש"דלוין, יוסף בן מרדכי הלוימגילת איכה <נחמת אבות>2145.

כהן, משה שמעון עקיבא בן כתריאלמגילת אסתר <מעשה כהן>2146.
בני ברקתשפ"ביהודה

חדד, ברוך רפאל עוזיאל בן דודמגילת אסתר <ברוך מרדכי>2147.
ירושליםתשע"טשמעון

ירושליםתשפ"בתמיר, רועי צבימגילת אסתר <עטרת מאיר>2148.

ירושליםתשס"במייזלש, צבי הירש בן דוד דובמגילת אסתר <אור צבי>2149.
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ירושליםחש"דלוין, יוסף בן מרדכי הלוימגילת אסתר <חיי האורה>2150.

ירושלם,תרע"אמיוחס, רפאל מיוחס בן שמואלמגילת יוחסין2151.

ירושליםתרל"במגילת סאראגוסאנוסמגילת סארגוסאנוס2152.

חמ"דתשס"באופנהיים, דודמגילת ספר2153.

כלכתהתרמ"טתווינה, שלמה בן עאבדמגילת רות <חוטר ישי>2154.

מודיעין עיליתתשע"זשחר, גדעוןמגילת רות <גזת הצמר>2155.

ירושליםחש"דלוין, יוסף בן מרדכי הלוימגילת רות <שורש יהודה>2156.

מגלה עמוקות על התורה <עם ביאור2157.
ירושליםחש""דשפירא, נתן נטע בן שלמהשושנת העמקים> - 7 כרכים

וויען,תרל"אלוי בן גרשון (רלב"ג). מיוחס לומגלת סתרים וס' מסכת פורים2158.

תפילות לישני חברון ועוד מקומותמגן אבות זיע"א2159.
איזמירחש"דהקדושים

חמ"דתשע"במלכא, שאולמגן שאול2160.

חמ"דתש"פשפירא, יעקב (עורך)מגרוסוורדיין לארץ ישראל2161.

תשמ"וליטוואק, הלל דוד בן שלוםמדבר שקר תרחק2162.

ירושליםתשי"טבכרך, יהושע - ארנד, משהמדברי ראשונים - ד בין אדם לחבירו2163.

ירושליםתשסכנרתי, עמיחימדובקים ביראתך2164.

מהרש"ק, דניאל יוסף בן יחזקאלמדי דברי - תפילה וברכות2165.
בני ברקתשס"חשלמה חיים

ירושליםתשכ"דהורוויץ, יוסף בן שלמה זלמן זיומדרגת האדם2166.

קרישבסקי, לוי מאיר דוד בן יצחקמדריך בענין בן עיר ובן כרך2167.
בית שמשתשפ"בזאב

קרישבסקי, לוי מאיר דוד בן יצחקמדריך בענין מצות ביומו תתן שכרו2168.
בית שמשתשפ"בזאב

ועד הכשרות של בד"ץ העדהמדריך הכשרות - 2 כרכים2169.
ירושליםתשנ"זהחרדית

ירושליםתשע"גהלשטוק, יהודה ליב בן שלמה הלוימדריך לדיני מוקצה2170.

קרישבסקי, לוי מאיר דוד בן יצחקמדריך להלכות אכסנאי בחנוכה2171.
בית שמשתשפ"אזאב

קרישבסקי, לוי מאיר דוד בן יצחקמדריך לליל הסדר2172.
בית שמשתשע"טזאב

קרישבסקי, לוי מאיר דוד בן יצחקמדריך לסוכות2173.
בית שמשתשפ"אזאב
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קרישבסקי, לוי מאיר דוד בן יצחקמדריך לשביעי של פסח שחל בערב שבת2174.
זאב

בית שמשתשפ"ב

קרישבסקי, לוי מאיר דוד בן יצחקמדריך לשבת ערב פסח2175.
בית שמשתשפ"אזאב

קרישבסקי, לוי מאיר דוד בן יצחקמדריך לשמחת תורה2176.
בית שמשתשפ"אזאב

(תל-אביב),תשי"חהולנדר, עקיבא בן יצחק משולםמדריך לתורה שבעל פה - 3 כרכים2177.

קרישבסקי, לוי מאיר דוד בן יצחקמדריך לתקיעות2178.
בית שמשחש"דזאב

תל אביבתשל"אמ. בר-יוסףמדריך עזר לפרק אלו טריפות2179.

בני ברקתשס"האליהו בן אברהם שלמה הכהןמדרש אליהו <מהדורה חדשה>2180.

בית יתירתשמ"טהוצאת בית יתירמדרש דחד יומא - ו2181.

חמ"דתשפ"אבתי הוראה מדרש הוראהמדרש הוראה חדרי תורה2182.

בני ברקתש"פמשדי, יוסףמדרש הוראה חדרי תורה2183.

חמ"דתשפ"אכולל דורשי ציוןמדרש ציון2184.

תשי"ז -מירקין, משה אריה בן שלמהמדרש רבה <עם פירוש מדעי> - 8 כרכים2185.
תשכ"ז

Tel תל אביב
Aviv

חמ"דתשע"טארגון "שבילים"מה אתה מחפש2186.

תשכ"דסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלוימה דודך מדוד2187.

ירושליםתשנ"גמאסף תורני בעניני כשרותמהדרין - 4 כרכים2188.

.2189
מהר"י הלוי - גבורת אנשים - מהר"ם כץ

- זרע חיים - אסיפת גאונים - שו"ת ר'
העשיל - שאגת אריה

ירושליםתש"עמכון זכרון אהרן

שוואדרון, שלום מרדכי בן משהמהרש"ם - 2 כרכים2190.
ירושליםתשנ"ההכהן

הולנדר, שמואל מאיר בן נתן דודמהרש"מ הכהן - שמות2191.
בני ברקחש""דהכהן

ירושלם,תרמ"זמודע לבינהמודע לבינה,2192.

ירושליםתרכ"טכוללות הספרדיםמודעה רבה2193.

אביגדור, יעקב בן אברהם יששכרמול בעיות הדור2194.
מכסיקותשכ"ודוב

מוליכך בדרך - הלכות פריקה וטעינה2195.
גבעת שמואלתשפ"בשטרן, רפאלוהולכי דרכים

בני ברק Beneתשפ"איתד נאמןמוסף שבת קודש - 90 כרכים2196.
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Berak

Berlin[תרי"ט]קאמפה, יואכים היינריךמוסר השכל2197.

בני ברקתשע"טברכץ, יהושעמוסר השכל2198.

מוסר מלכים - כוס תנחומים - מהדורה2199.
ירושליםתשפ"באשכנזי, משה יצחק בן שמואלחדשה

ירושליםתשפ"ברומאנין, ישעיה בן יוסףמוסר מלכים - סליחת תא שמע2200.

ירושליםתשמ"טהורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוימוסרי השל"ה - 2 כרכים2201.

בני ברקתשפ"ברבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןמוסרי יעקב2202.

עכותשפ"אאזולאי, יהודהמועדי ה' - פורים2203.

לונדוןתשע"טסופר, משה בן שמואלמועדי הסופר - 3 כרכים2204.

ירושליםחש"דביהמ"ד בית מנחם ישיבת מירמועדי ישראל2205.

בית שמשתשפ"אוילק, ישראלמועדי ישראל2206.

תשנ"בקפלן, אריה משה אליהו בן שמואלמורה אור2207.

ירושליםתשמ"דבעילום שםמורה דרך למקומות הקדושים2208.

ירושליםתקמ"גיעקב בן יהודה משקלובמורה צדק - מהדורה חדשה2209.

בני ברקתש"פטייכהולץ, שאולמוריד שאול ויעל2210.

ירושליםתשפ"אמכון ירושלים - ירחון תורנימוריה - 2 כרכים2211.

ירושליםתשל"גקובץמורשה - ד2212.

בני ברקתשפ"במאסף תורני ליהדות תימןמורשה - ב2213.

בני ברקתשנ"הבטאון המועצה הדתית בני ברקמורשת - תשנ"ה2214.

תש"סמכון קול אריהמורשת קול אריה2215.

ירושליםתשפ"בארנביוב, יהודה דרורמושגים בעולם התורה2216.

ליוורנו,תר"בפארדו, יעקב בן דודמזבח כפרה2217.

תרצ"ג -כהן-רייס, אפרים בן אריה ליבמזכרונות איש ירושלים - ב2218.
תל אביב,תרצ"ו

בני ברקתשפ"בבלוי, נחמן דוד (לזכרו)מזכרת דוד2219.

ירושלם,תרמ"הלייבינזון, יששכרמזכרת משה2220.

תשע"ט -גליק, ראובן (עליו)מזכרת משמחת שבע ברכות2221.

ירושליםתשס"דבן צור, יהונתן בן שלוםמזמור ביום השבת - שיר ליום השבת2222.

ירושליםתשפ"ג -נאה, אסף בן שמואלמזמור לאסף - סוכה, ביצה, ראש השנה2223.

סאנט לואיס,תרע"חדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןמחאת סופרים2224.
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ירושלים1943הברמן, אברהם מאיר בן אורי פייבלמחברת הגאון והגדולה2225.

מוריאל, יהודה בן דוד - הולצברג,מחברת לעבודה בתלמוד2226.
ירושלים,תש"ויוסף דב

ירושליםתשפ"אוינברג, יצחק אייזיקמחברת שיעורים - בבא מציעא2227.

ברלין,תקל"העמנואל בן שלמה הרומימחברת תופת והעדן ומחברת פורים2228.

קדימהתשפ"בביגל, אביחי יצחק בן משהמחודדים בפיך2229.

ירושליםתש"פפלק, פסח אליהו בן אברהם צבימחזה אליהו - ג2230.

ירושליםתשפ"בזכאי, עובדיה בן שמואלמחזה עובדיה2231.

מחזור מקראי קודש <אהל צירל נחמה> -2232.
ירושליםתשס"גמחזור. יום כיפוריום כיפור, אשכנז

ירושליםתשעדיברוב, נחום בן משה יצחק אהרןמחזור ניב שפתים - 2 כרכים2233.

ירושליםתשע"חוענונו, מאירמחיה מתים א2234.

ירושליםתשפ"אוענונו, מאירמחיה מתים ב2235.

ירושליםתשע"טואזנר, יוחנן בן מאיר יהודהמחיי הלוי - 6 כרכים2236.

בני ברקתשס"הפוגל, אברהם יוסף בן יעקב לייבמחנה אברהם - מנחות2237.

מחנה יהודה ושכנותיה - השטעטלאך -2238.
ירושליםתש"פקלוגר, בנימיןשערי חסד

ירושליםתש"פהלפרין, לוי יצחקמחנה לויה2239.

חמ"דתשפ"בארגון "שבילים"מחפש ליהנות2240.

חמ"דחש"דארגון "שבילים"מחפשת ליהנות2241.

גבעת זאבתשפ"אויצמן, יוסף בן יצחקמחצתי ואני ארפא2242.

ירושליםתשפ"בשעיו, משה רחמים בן אדמוןמחקרי ארץ <שו"ת> - ט2243.

ליקוודתשע"בשטרן, מרדכי בן ישראל מאירמחקרי ארץ - 2 כרכים2244.

ירושליםתשס"אנגאל, גדליהמחקרי מערב ומזרח2245.

ירושליםתשנ"טנגאל, גדליהמחקרים בחסידות - 2 כרכים2246.

תשע"ד -בעילום שםמחשבה של תודה2247.

קרית יעריםתשפ"בבעילום שםמחשבות והצעות - תפילת י"ח2248.

קרית גתתשפ"באוחיון, אברהםמחשבת אברהם - א2249.

ירושליםתשנ"אקובץ מאמריםמחשבת הדור - 2 כרכים2250.

ירושליםתשפ"בטייכטל, יהודה בן עקיבאמחשבת יהודה - ענייני מוקצה2251.

תשע"זמרקוביץ, יהושעמחשף הלבן2252.
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מונטריאולתשס"במייזעלס, אברהםמטבע שטבעו חכמים - 3 כרכים2253.

מונטריאולתשפ"במייזעלס, אברהםמטבע של אש2254.

בני ברקתשפ"אקליינמן, אהרן ישראל חייםמטה אהרן2255.

חמ"דתשמ"טהמועצה הדתית מטה בנימיןמטה בנימין - 225620.

תרפ"ז -מילייקובסקי, בנימין בן אברהםמטה בנימין2257.
ווילנא,תרצ"ג

פרידמן, ישכר דב בן נח יום טובמטה יששכר2258.
מאנסי ניו יורקתר"ץליפא

חמ"דתשע"ולוי, יהונתן בן יהודהמטה לוי - 2 כרכים2259.

ירושליםתשל"זפרידמן, רמי אני2260.

בני ברקתשעהיעקבזון, חיים מנחם בן ישראלמי באר - 3 כרכים2261.

ירושליםתשע"אמיימון, אברהם בן נתן הלוימי הבאר - חצי שיעור2262.

אלעדתשפ"בקובץמי הבאר2263.

ירושליםתש"עזינגר, יהודה מאיר בן ראובן הכהןמי הדעת - ביטול ברוב, טעם כעיקר2264.

מי השילוח <מקור נפתח> - הל' מקוואות2265.
<מהדורת שערי המים-שיעורי דעת>

רובינשטיין, שמחה יואל בן ישעיהו
ירושליםתשס"גהכהן

ירושליםתש"פגאל-דור, נוריתמי זאת עלה מן המדבר2266.

ירושליםתשס"זכהנא, נחמן בן יחזקאל שרגאמי מנוחות - חולין פ"ז2267.

קאצנלנבוגן, דוד טביל בן נפתלימי נפתוח2268.
תל אביבחש"דהירץ

פתח תקוה[תרפ"ח],גולדנשטיין, פסח דבמיין לעבנעס געשיכטע2269.

תרפ"אבובליק, גדליהמיין רייזע אין ארץ ישראל2270.

אופקיםתשע"חגרין, אריאל בן יקותיאל זלמןמילואים לאפוד - 3 כרכים2271.

חש"ד -יברכיהו, ישראלמילון אידיש עברי2272.

חש"ד -אוחנה, שלוםמילון מושגים בקרשים2273.

ליקוודתשע"טגיפטר, מרדכימילי דאגרות - 3 כרכים2274.

ירושליםתשס"וגבאי, מאירמילי דברכות2275.

תשפ"אסגל, ישראלמילי דברכות2276.

חמ"דתשפ"בוולף, שמואל (עליו)מילי דזכרון2277.

בני ברקתשע"בדרעי, משהמילי דמעליותא2278.

בואנוס איירסתשס"ודוויק הכהן, עזרא בן מרדכימילי דעזרא2279.

ירושליםתשע"טועקנין, חיים בן מאירמים חיים - ב"ק, ב"ב2280.
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ליקוודתשע"זשוורץ, אלתר יהודה אריה - וויס דודמים טהורים - שבת2281.

תשנ"ח -מכללה למורים על שם רא"מ ליפשיץמים מדליו - תשנ"ח2282.

ביתר עיליתתשפ"בלייפניקר, דוד יחיאלמים מדליו - בבא מציעא2283.

ירושליםתשעהשפירא, רפאל בן ישראל איסרמים עמוקים - 6 כרכים2284.

ירושליםתשפ"בבלויא, יצחק יהודהמים רבים - 2 כרכים2285.

לונדון,תש"חגוטליב, זאב בן משה יהודה אריהמימי קדם2286.

ירושליםתשע"טעמאר, שלמה משהמימים ימימה - ימים נוראים2287.

בני ברקתשפ"בהראי"ש בן הגרח"שמכבדי אכבד2288.

תשע"זמכון פוע"המכון פועה - 5 כרכים2289.

בני ברקחש"דכרמי, יצחקמכונות הגילוח בהלכה2290.

ביתר עיליתתשפ"אקולר, פנחסמכירת היתר הקרקעות בשמיטה2291.

חיפהתשס"הגינצבורג, זאבמכל מלמדי - א2292.

ירושליםתשס"אמכללה ירושלים לבנותמכלול - כג-כד2293.

תשס"א -צרפתי, יעקבמכלול יעקב2294.

קסטנליץ, אברהם אביגדור נחום בןמכרה אברהם2295.
חמ"דתשפ"אצבי אריה

ירושלם,תרע"חחרל"פ, יעקב משה בן זבולוןמכתב גלוי2296.

מוסקוביץ, שלום בן מרדכי יוסףמכתב גלוי2297.
לונדון,תש"ימשה

חש"דתש"נחדד, חזקיהמכתב לחזקיה2298.

ירושליםתרנ"טעשרת השבטיםמכתב מהגאון ר"י בעל פאת השולחן2299.

בודאפסט[תר"ץ,שמואל בן שמשוןמכתב מרבי שמואל ב"ר שמשון2300.

בני ברקתשע"ברוט, ישראל בן חיים דובמכתבי קהלות הקדש2301.

חמ"דתשע"האזולאי, אברהם בן ישראלמכתבי רבי אברהם אזולאי2302.

מנצ'סטרתשפ"בפאללאק, שמואל דוד בן אהרןמכתם לדוד - קידושין2303.
Manchester

מלא העומר <מהדורה חדשה> א בראשית2304.
אשדודתשפ"אצינץ, אריה ליב בן משהשמות - 4 כרכים

סופר, זוסמאן אליעזר בן מרדכימלאה קטרת - ציונים לתורה2305.
תשמ"ואפרים פישל

חמ"דתשפ"בעוזירי, עמרם בן נסיםמלאך ה' - תולדות רבי ישראל עזירי2306.

בני ברקתשפ"בטננבאום, מרדכי בן עקיבאמלאכת בורר2307.



/

ירושליםתשע"טאבן צור, חביב אורי בן שלמהמלאכת חשב - מנחות, הוריות2308.

ירושליםתשפ"אאבן צור, חביב אורי בן שלמהמלאכת חשב על שבע סוגיות2309.

חמ"דתשע"זמשולם, נתנאל בן יצחקמלאכת מחשבת2310.

לודחש""דגיסר, יוסףמלאכת מחשבת2311.

ירושליםתש"פהראל, משה אליהומלאכת עבודה2312.

מלבוש לשבת ויום טוב <מהדורה חדשה>2313.
- 2 כרכים

אייכנשטיין, ישכר בריש בן אלכסנדר
בית שמשתשע"טסנדר יום טוב ליפא

תשע"טאוחנה, שלוםמלבי"ם על מזמורי התפילה של חול ושבת2314.

בני ברקתשע"טמקסימוב, אוריאלמלביש ערומים2315.

תל אביב1967קרוא, ברוךמלון הארמית החיה2316.

נוארק,תרנ"בדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןמלחמה לד' בעמלק2317.

חמ"דתש"פבעלסקי, יהושע יצחק בן דודמלחמת יהושע2318.

ירושלים,תשי"זמיכלשטטר, ישראלמלין דרבנן2319.

בני ברקתשע"במלכא, דוד בן ישראל מאירמלכות דוד - 2 כרכים2320.

תש"פ -דומב, יצחק דוד בן אשרמלכות דוד - 2 כרכים2321.

בית שמשתשע"גפרנקל, יואל יחיאל מיכל בן יצחקמלכי צדק - 8 כרכים2322.

חמ"דתש"פהס, מרדכי זאבממדבר מתנה2323.

בני ברקתשע"חוינדרבוים, גרשון חנוך בן פנחס הלויממה שנאמר בשמחה - 4 כרכים2324.

ירושליםתשפ"ב -איתן, פנחס אלימלך הלויממזרח שמש - קו התאריך2325.

חמ"דתשע"אכולל נצח ישראל לונדוןממחרת השבת2326.

שדמות מחולהתשס"דקובץ ישיבת ההסדר ישיבת נריהממעין מחולה - 232712.

ניו יורקתשע"טמאנן, יהושע הלויממעיני הישועה2328.

אשדודתש"סהקהילה החרדית באשדודממשנתן של סופרים - א2329.

ירושליםתשפ"אגוטמן, ישראל נח בן משה דודממשקה ישראל למנחה2330.

ירושליםתש"סקובץ ישיבת באר שלמהמן הבאר2331.

אייכנשטיין, משה מרדכי בן יהושעמן המים - ראש השנה2332.
בני ברקתשפ"בהשיל

רעננהתשס"זרוזנבוים, ישכר בר בן איתמרמנהגי בית אבי2333.

בני ברקתשפ"ג -מכון מורשת אשכנזמנהגי בית הכנסת לבני אשכנז - תשפ"ג2334.

חמ''דחש"דהופמן, אברהם בן שלמה צדוקמנהגי החלאקה2335.
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ירושליםתשפ"בדינר, יוסף צבי הלוימנהגי מהרי"צ הלוי - שבת קודש2336.

תשע"הרובין, יעקב ישראל וישורוןמנהגי מהריי"ו סוליצא <מהדורה חדשה>2337.

דבורקס, אליקום בן ישעיהו אריהמנהגי נשואין2338.
ירושליםתשנ"טלייב

ירושליםתשי"בזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןמנוחה וקדושה2339.

ירושליםתשס"טבן צור, יהונתן בן שלוםמנוחה ושמחה - מנוחת שלום2340.

ירושליםתשפ"ברובין, יואלמנוחת ארץ2341.

לונדוןתש"פסופר, משה בן שמואלמנוחת הסופר2342.

מנורה הטהורה <מהדורה חדשה> - 23432.
תשס"חמייזלש, עוזיאל בן צביכרכים

ירושליםתרכ"דאלנקאוה, ישראל בן יוסףמנורת זהב2344.

ירושליםתשפ"אמונדשיין, שלמהמנורת זהב2345.

ירושליםחש""דבעילום שםמנחה טהורה2346.

אלמאליח, אברהם רפאל בן-ציון בןמנחה לאברהם2347.
ירושליםתשי"טיוסף

ירושליםתשמ"טקובץ חידושי תורהמנחה ליעקב2348.

תשפ"בדייוויד, יונתן דודמנחם ציון - ב2349.

כרם ביבנהתשס"דטובי, זכריהמנחת אב2350.

חמ"דחש"דאליהו, דניאל מרדכי בן מנחםמנחת אדם2351.

פתח תקוהתשע"בליזרוביץ, אהרן יצחק בן בן ציוןמנחת איל2352.

פתח תקוהתשע"גשורץ, מנחם בן אליהומנחת אליהו - בראשית2353.

ירושליםתשע''חאללעך, אלימלךמנחת אלימלך - נדה א2354.

חמ"דתשפ"בבבור, אליעזר בן דניאלמנחת אליעזר - ענייני 'לא ילבש'2355.

בית שמשתשפ"בזורגר, אפרים אהרן בן משה זאבמנחת אפרים - פורים קטן2356.

טובולסקי, מנחם אריה בן שמואלמנחת אריה2357.
חמ"דתשפ"במשה

חיפהתשס"אישיבת יחל ישראלמנחת ביכורים2358.

בני ברקתשפ"בגרוסברד, בנימין בן מנחםמנחת בנימין - זרעים - שמיטת כספים2359.

תשע"ט -מועלם, דודמנחת דוד - א2360.

תשפ"איעקבסון, מנחם דודמנחת דוד - בבא בתרא2361.

זכרון יעקבתשע"דחבושה, דוד בן משהמנחת דוד - 2 כרכים2362.

בית שמשתשפ"בישיבת באר התורהמנחת הבאר - גיטין2363.
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ליקוודתשפ"בווקסמן, אברהם דוד אליהו הלוימנחת הלוי - ברכת המזון2364.

ליקוודתשע"טינאי, אליהו הלוימנחת חיים2365.

בני ברקתשפ"ברוט, אליעזר בן חיים דובמנחת חיים - פסחים2366.

ירושליםתשע""באהלבוים, נח אייזיקמנחת חן - שו"ת ג2367.

ליקוודתש"פינאי, אליהו הלוימנחת יהודה - א - ב2368.

ווינה?תר"גאלקלעי, יהודה בן שלמה חימנחת יהודה2369.

ירושליםתשע"זשתיאת, יוסף בן דוד חימנחת יוסף2370.

ברוקליןתשס"זהיימליך, מנחם יוסף הלוימנחת יוסף2371.

תשפ"באדלר, יחיאל יהושעמנחת יחיאל - סוכה2372.

בני ברקתשפ"בזילבר, דוד חנוך הכהןמנחת כהן - מכות2373.

מנחת כהן מבוא השמש <תורת המנחה> -2374.
חמ"דתשע"בפימינטיל, אברהם הכהן2 כרכים

יקנעםתש"פועקנין, מיכאל בן יעישמנחת מיכאל - א2375.

בת יםתשס"דנקש, מרדכי יצחקמנחת מרדכי - במדבר, דברים2376.

מנחת עומר, מנחה חדשה <מכון ממלכת2377.
ניו יורק Newתשעושווארץ, פינחס זליג בן נפתלי הכהןכהנים>

York

בני ברקתשנ"אכהן, מכלוףמנחת עני2378.

ירושליםתשע"טוידר, מנחם צבי בן שלוםמנחת צבי - הלכות סת"ם2379.

תשפ"בסויד, רפאל בן יעקבמנחת רפאל2380.

חמ"דתשפ"בסעיד, שאול דניאלמנחת שאול - 3 כרכים2381.

אוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודהמנחת שלמה <על הש"ס> - 2 כרכים2382.
ירושליםתשע"וליב

ירושליםתשע"חישורון, ינון יצחקמנחתי בידי2383.

תשע"טאוחנה, שלוםמסורת הדורות דרשות ואגדות חז"ל2384.

ירושליםתשפ"אפיינשטיין, משה בן דודמסורת משה - ד2385.

ירושליםחש"דפרץ, מיכאל בן יוסףמסורת צורת האותיות2386.

נתניהתשע"זשיראזי, אברהםמסחר ועסקים כהלכה - א2387.

אסופת מאמרים על דרכי התלמודמסילות - ב2388.
תשפ"אוהראשונים

בני ברקתשפ"ברבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןמסילות חיים - א-סא2389.

בני ברקתשפ"בגינזבורג, אליעזרמסילות חכמה ומוסר - שבועות2390.
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תשפ"אמכון משנה שלמהמסכת אבות <המשנה שלמה>2391.

קמבריגתרל"זמסכת אבות. קמבריג' תרל"זמסכת אבות <ע"פ כת"י עתיקים>2392.

ירושליםתשנ"ומסכת אבות <כלי יקר>2393.

תשנ"ח -סופר, משה בן שמואלמסכת אבות עם פירוש חתם סופר2394.

מסכת אבות עם פירושי רבינו יונה2395.
ירושליםתשס''חגירונדי, יונה בן אברהם<מהדורת תושיה>

ירושליםתשערבינוביץ, שלמה בן דוב צבי הכהןמסכת אבות תפארת שלמה השלם2396.

ירושליםתשפ"בחבר, יצחק איזיק בן יעקבמסכת אצילות <גנזי מרומים>2397.

זולצבאך,תרנ"במסכת פורים. תקע"דמסכת פורים2398.

ירושליםתש"פשנברגר, משה גבריאלמסכת קינים עם פירוש מגיש מנחה2399.

תשל"ג -הברמן, אברהם מאירמסכתות פורים - מסכת פורים2400.
תנ"ה

ירושלים -
זולצבאך

בני ברקתשע"ה -אסולין, יחיאל בן מימוןמסלות ים - בבא קמא מה"ק ומה"ב2401.

פרעסבורגתרמ"גדיינארד, אפרים בן יקותיאל גרשוןמסע בארץ הקדם2402.

(Tel-Aviv)תשי"גבר-גיורא, נפתלי בן שלמהמסע בהודו2403.

מודיעין עיליתתש"פבוצ'קובסקי, יעקב צבימסע בעקבות הגמרא2404.

פאקשתר"עשטערן, גרשוןמסעי בני ישראל2405.

הורוויץ, יהונתן בנימין בן משהמספד בירושלם2406.
ירושלם,תרס"טיהודה הלוי

ווילנא,תרנ"א,יאפו, יהודה ליב בן אליעזר ליפמאןמספד תמרורים2407.

בני ברקתשפ"גפאנט, מנחם מנדל בן יחזקאלמעגלי צדק החדש - ירח האיתנים2408.

בית שמשתשפ"בשוורץ, אשר אנשילמעדני אשר - נישואין בהלכה ובאגדה2409.

ירושליםתשעאיוסף, עובדיה בן יעקבמעדני המלך - 4 כרכים2410.

בני ברקתשפ"בטופיק, יצחק בן אברהםמעדני שבת2411.

חיפהחש"דראזינג, אברהם אפרים בן יעקב דודמעדני שולחן או מטבע של אברהם ג2412.

תשע"טשלאמיוק, שלמה בן דודמעדני שלמה - 2 כרכים2413.

בני ברקתשנ"זעוזרי, אפריםמעוז ראשי2414.

ירושליםתשע"חטנג'י, מאיהמעולפת סיפורים2415.

ירושליםתשע"טכץ, ברוך בן מאירמעט מהרבה - נדה2416.

ירושליםתשע"טכץ, אליהו בן חיים הכהןמעט צרי - 7 כרכים2417.

חמ"דחש"דבעילום שםמעט קווים מזעיר על הגרב"צ אבא שאול2418.
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חמ"דחש"דקובץמעיין הברכה2419.

חמ"דתשפ"בקטשה, עזרא אריאל בן שלמה הלוימעיין שבת2420.

תל אביבתשל"דגוטמן, צבי (עליו)מעיין שחרב2421.

חמ"דתשפ"א -רוזנברגר (שושן), שמואלמעיינות התלמוד - 2 כרכים2422.

ירושליםתשפ"בעטייה, ניסים יעקב בן ישועהמעייני המשפט2423.

חמ"דתשעדמכון תפארת ראדזיןמעייני השלוח - חנוכה2424.

ירושליםתשמ"גחמיאל, חיים יצחקמעייני מקרא2425.

ליקוודתשפ"בבית מדרש גבוה לייקוודמעיל יהודה - מעילה2426.

ירושליםתש"פדיין, עידןמעיל קודש - 2 כרכים2427.

ירושליםתשכ"דגוטמן, מנחם (עורך)מעין החסידות - שנה א ספר א2428.

ליינר, מרדכי אליעזר בן אברהםמעינות אברהם - ערב פסח שחל בשבת2429.
תשל"גאברהם הלוי

בני ברקתשס"חרוזנברגר (שושן), שמואלמעינות התורה2430.

ווילנא,תרע"גקאפלאן, יהושע בן מאיר הכהןמעיני הישועה2431.

ירושליםתשפ"בכהנא, ברוךמעלות ארץ ישראל בהלכה ובאגדה2432.

שדרותתשע"חקירש, יונתן בן יעקב זלמןמעלות המקוה2433.

תשל"חאברהם בן שלמה זלמןמעלות התורה2434.

דיהרנפורט,[תקמ"ו,אלגאזי, נסים שלמה בן אברהםמעלפת ספירים2435.

ירושליםתשפ"בבעילום שםמעמק עכור לפתח תקוה2436.

קבוצת יבנהתשס"גגרינברג, מרדכי - ריבלין, אברהםמענבי הכרם - בראשית2437.

פתח תקווהתש"פחפוטא, אברהם בן יאירמענה לשון - ז2438.

חמ"דתש"פשהרבני, רונןמעפר קומי - חנוכה2439.

סעאיניתרפ"טמנוסזאהן, אברהם דוב בן מנושמערכי אד"ם2440.

רחובותתשפ"אירמיהו, נועםמערכי השלחן - א2441.

פתח תקווהתשע"וחפוטא, אברהם בן יאירמערכי לב - מגילה, מכות, שמעתתא ז2442.

ירושלם,תרפ"ושכטר, יעקב מאיר בן ישראלמעשה אבות2443.

ירושלם,תרל"גמעשה הנמלהמעשה די לה אורמיגה2444.

מעשה השם - מעשה הצדיקים - כללי2445.
דאורייתא

רפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודה
ירושליםתרנ"בליב

חמ"דתשע"טשוורץ, יקותיאל יצחקמעשה חושב2446.

בני ברקתשפ"בכהן, משה שמעון עקיבא בן כתריאלמעשה שיח2447.
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יהודה

מפי כהן הלכות שבת <סימנים2448.
בני ברקתשע"בכהן, ישעיהו בן אליעזרשי"ג-שכ"א>

תש"פכהן, שמעוןמפי כהן - 2 כרכים2449.

ווינאתרל"ז,דמביצר, יואל בן יקותיאל זלמןמפלת עיר הצדק2450.

חמ"דתשע"טבעילום שםמפנקסו של תלמיד2451.

ירושליםתשפ"בשלזינגר, דוד אריהמפסקי משנה ברורה - 6 כרכים2452.

מודיעין עיליתתשפ"אגוטסגנדה, נתן נטעמפרי עץ הגן - 2 כרכים2453.

חמ"דתש"פמכון תורת הקרבנותמפתח שערי גאולה2454.

מפתח תוכן ענינים למאמרי הרבי2455.
מליובאוויטש

שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק
תשע"ח -(מפתח לכתביו)

בני ברקחש"דאילני, צבימפתחות הש"ס - 7 כרכים2456.

ירושליםתשעוחפץ, נח בן ישראלמצא חן2457.

תשפ"בווייס, משה אהרן צבי בן ישכר דבמצא טוב - 2 כרכים2458.

חמ"דתשפ"בבעילום שםמצבת חיים2459.

ירושליםתשע''חשמדרה, אהרן בן מנחם בנימיןמצוות הארץ כהלכתן - 2 כרכים2460.

ירושלים,תש"יבארט, אהרן בן יעקבמצוות למה ניתנו2461.

חמ"דתשפ"אהס, מרדכי זאבמצוותיך אמונה - 2 כרכים2462.

מודיעין עיליתתשעווולינר, אליהו בן אריהמצוותיך חפצתי - 4 כרכים2463.

תש"פבעילום שםמצולה בלב ימים2464.

תשפ"בקצין, שאול בן יעקבמצות ה' <מהדורה חדשה>2465.

תשנ"חואנונו, שמעון בן יעישמצות כיבוד הורים2466.

חמ"דתשפ"אבעילום שםמציץ מן החרכים2467.

קדומיםתשפ"בישיבת קדומיםמקדמי ארץ - י (בבא מציעא - ב)2468.

תשפ"בהרפנס, ישראל דודמקדש ישראל - 5 כרכים2469.

מקום הדלקת נר חנוכה במשנת הדבר2470.
בני ברקתשס"חאהרנברג, יהושע מנחם מנדליהושע

מודיעין עיליתתשפ"בגולדשטיין, יצחק מאירמקומות התורה - 3 כרכים2471.

מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל - 24722.
כרכים

הרצברג, ישראל - גבאי, ישראל
ירושליםתשע"אמאיר

ירושליםתשע"טשולמאן, חיים בן שמריהומקור החיים2473.

ליקווד נ. ג'תשעגונדרשהיים, שניאור זיסקינד בן צבימקור חיים <מהדורה חדשה> - הלכות2474.
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Lakewooהירשנדה

בני ברקתשס"חזילברשלג, ישראל הלוימקור ישראל2475.

ירושלים,תש"זברומברג, אברהם יצחק בן נתןמקורות לפסקי הרמב"ם2476.

מקורות לתולדות החנוך בישראל2477.
<מהדורה חדשה> - 6 כרכים

גליק, שמואל - אסף, שמחה בן יהודה
ניו יורק-ירושליםתשס"בזאב

ירושליםתשנ"גזהרי, מנחםמקורות רש"י - משלי2478.

ירושליםתשפ"בגרינצייג, אליהו בן חייםמקרא העדה - דברים א2479.

חמ"דתשפ"באומן, יחיאלמקרא קודש2480.

ירושליםתשע"גהררי, משהמקראי קודש - 2 כרכים2481.

ירושליםתשנ"בפרנק, צבי פסחמקראי קודש <מהדורה ישנה> - 8 כרכים2482.

בני ברקחש""דבהרי"ר, מרדכימר דרור2483.

ירושליםתשפ"במאיר, גבריאל אפרים בן משה הלוימראה אפרים - כלאי הכרם2484.

בני ברקחש"דבעילום שםמראה אש לילה - חולין2485.

בני ברקתש"פפאנט, יחזקאל בן יוסףמראה יחזקאל <המבואר> - 2 כרכים2486.

קאהן, חנניה דב הכהן - קאהן, אהרןמראה כהן2487.
תשע"במרדכי הכהן

מראה מקומות - הלכות השכמת הבוקר2488.
מודיעין עיליתתשפ"בכולל רצופות תפארת דודוציצית

לב, נועם שרגא פייבל בן מרדכימראה מקומות - סוכה2489.
תש"ס -שמואל

תשפ"ב -רשת הכוללים מגדל עוזמראה עוז - שחיטה, בהמה המקשה2490.

בני ברקתשפ"בפוגל, צבי מאירמראות הצובאות - 3 כרכים2491.

ירושליםתשפ"אבעילום שםמראי מקומות בדיני מוקצה2492.

מראי מקומות ביאורים ועיונים - פאה2493.
חש"ד -מיטלמן, דוד בן משה יעקבביכורים

חמ"דתשפ"אכולל הלכה אהל דודמראי מקומות הלכות ציצית2494.

מודיעין עיליתחש"ד -שפרינצלס, עקיבא בן משהמראי מקומות הערות וחידושים - 2 כרכים2495.

חמ''דחש""דבעילום שםמראי מקומות והערות - כתובות2496.

מראי מקומות וסיכומי סוגיות בדרך שו"ת2497.
חמ"דתשפ"אלורבר, בן ציון- בבא קמא

מראי מקומות על הרמב"ם הלכות איסורי2498.
ביתרחש"דבית מדרש גבוה לכהניםמזבח

(ניו יורק),תשל"גביק, אברהם יהושע בן שאול ישכרמראש צורים2499.
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דורפמן, יגל מאיר בן משה בנימיןמרבדים - 3 כרכים2500.
ירושליםתשע"חלייב

מ.-סיגעט,תרס"בשטרן, גרשון בן משהמרבה ישיבה2501.

תשל"חלזכרה של הרבנית מרגלית עבומרגלית יקרה2502.

תשע"דבן ישראל, אברהםמרן פאר הדור2503.

קראטשיןחש"דרבין, דב בער בן מנחם מנדלמרפא לנפש2504.

חמ"דתשע''חפוטרמן, שמעון אלעזר בן יוסףמרפא לנפש - ג2505.

חיפהתש"פמכון מרפסן איגרימרפסן איגרי - 3 כרכים2506.

אטינגר, משה שמואל בן מנחםמשא דעה - איזהו נשך2507.
בני ברקתשע"דישראל

משא נחום - לא תעמוד על דם רעך -2508.
חמ"דתשפ"אשיינין, נחום בן מנחם מנדלוהשבותו לו

פתח תקוהתשפ"בישראל, יוחאימשא עובדיה2509.

ירושליםתשס"דמשא קינהמשא קינה2510.

ירושליםחש"דבורד, יצחק ליב בן אהרןמשאלין דלבא"י - ב2511.

סוסה,[תרצ"א,תנ"ך. תרצ"א. סוסהמשאת בנימין2512.

משאת המלך <על סדר רמב"ם - מהדורה2513.
ירושליםתשפ"בדיסקין, שמעון משה בן יהושע זליגחדשה> - מדע אהבה זמנים

ירושליםתשל"דזסלנסקי, אהרן יצחק בן ראובןמשאת כפי תנינא2514.

תשע"אשווארץ, דב בערמשיב דברים - 2 כרכים2515.

תשל"ז -קובץ תשובותמשיב כהלכה2516.

ירושליםתשע"טקרביץ, נחום זאב בן יוסףמשיב כהלכה - 3 כרכים2517.

משיב משפט - מנהג בני חו"ל הלומדים2518.
בארה"ק

קילשטיין, שמחה בונים בן מרדכי
ירושליםתשפ"באבא

ברוקלין ניו יורקתשס"הגינצלר, שמואל בן משה יהודה ליבמשיב נפש - 2 כרכים2519.

כהן, מאיר שמחה בן שמשוןמשך חכמה עם בינת החכמה - 5 כרכים2520.
בני ברקתשפ"בקלונימוס

תל אביבתשכ"דקורח, יחיא בן שלוםמשכיל דורש2521.

כהן, דוד מרדכי בן אלעזר הערץמשכיל לדוד - שבת2522.
ירושליםתשע"דיחזקאל

חמ"דתשנ"העידאן, דוד בן משהמשכיל לדוד - ב2523.

ירושליםתשס"בכולל משכן דודמשכן דוד - קידושין2524.
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אשדודתשפ"בחכם, נתנאלמשכן הנפש - 2 כרכים2525.

תשמ"הרוזנברג, אהרןמשכנות הרועים - ב2526.

וילנאתקצ"חברוכין, יעקב בן אהרןמשכנות יעקב2527.

חמ"דחש"דרפאל, שאולמשכני2528.

פראג,תר"ך,רייפמאן, יעקב בן צבי הירשמשלח מנות2529.

בן שחר, אברהם יצחק בן אפריםמשלי קדם (י - יב)2530.
קדומיםתשע"גמרדכי

דבורקס, אליקום בן ישעיהו אריהמשמחי לב2531.
ירושליםתשע"טלייב

תשע"ופאשקוס, אהרן אלעזר בן בנימיןמשמרת אלעזר <מהדורה חדשה>2532.

ירושליםתשפ"בקארפ, משה מרדכימשמרת הבית - איסורי בשר בחלב2533.

ירושליםתשפ"אלייפער, משה מאיר בן אהרן יחיאלמשמרת המועדות - 2 כרכים2534.

תשע"אמוטייב, ישראל חייםמשמרת המנהגים2535.

משנה ברורה <משנה אחרונה> ו א - 25362.
תשפ"בכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבכרכים

ירושליםתשפ"אבעילום שםמשנה ברורה על אבן העזר - 2 כרכים2537.

חמ"דחש"דשיפמן, שלמהמשנה שלמה - שבת2538.

תקע"ז -שניאור פיבוש בן יעקבמשניות <מלא כף נחת> - 3 כרכים2539.
תקצ"ה

בני ברקתשע"טבעילום שםמשניות טוב החיים - 2 כרכים2540.

ירושליםתשמ"חבקר, חיים שלמהמשניות עם ביאורי המשנה - ברכות2541.

ירושליםתשפ"אשמאי, אהרןמשנת אהרן - 2 כרכים2542.

ירושליםתשע"טהרשקוביץ, אפרים פישלמשנת אפרים - 2 כרכים2543.

ירושליםתש"פטולידנו, רפאל ברוך בן אברהםמשנת ברוך - 3 כרכים2544.

חמ"דתשפ"אאדלר, שאול בן קלמןמשנת ההזמה2545.

חמ"דתשפ"אאדלר, שאול בן קלמןמשנת ההנחלה2546.

תל אביבתשעוזנדר, משה פנחס בן מאיר נחוםמשנת הכשרות2547.

תל אביבתש"פזנדר, משה פנחס בן מאיר נחוםמשנת המועדים2548.

חמ''דתשע"טפולטינסקי, משה בן יהודהמשנת המילה2549.

בני ברקתשפ"בפוליטנסקי, משה בן יהודהמשנת הפורים2550.

חמ''דתשע"טפולטינסקי, משה בן יהודהמשנת הפורים2551.

חמ''דתשע"טפולטינסקי, משה בן יהודהמשנת הקידושין2552.
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מודיעין עיליתתשפ"במילר, שלמה בן שרגאמשנת ויכולו2553.

ירושליםתשפ"באייזנשטיין, אהרן זאבמשנת זבים2554.

ליקוודתשפ"אמכון משנת רבי אהרןמשנת זרעים - 2 כרכים2555.

שטינברג, חיים מאיר יחיאל הלוי בןמשנת חיים - 3 כרכים2556.
בני ברקחש"דשרגא

חמ"דתשפ"בשאער, אורן בן פנחסמשנת חכמי תימן2557.

חמ''דתשפ"אפולטינסקי, משה בן יהודהמשנת יהודה2558.

תשע"חחילו, יהושעמשנת יהושע - חושן משפט2559.

ירושליםתשפ"בליברמן, יוסףמשנת יוסף <שו"ת> - טו2560.

ליקוודתשע"זכהן, אברהם ישעיהו בן שרגא פייוולמשנת כהן - 4 כרכים2561.

ירושליםתשנ"גויספיש, נחום מנשהמשנת נזיקין2562.

ירושליםתשפ"אגולדברג, זלמן נחמיה בן אברהםמשנת נחמיה - א2563.

מודיעין עיליתתשפ"אמלינובסקי, נתן בן דוד אלכסנדרמשנת נתן - ב2564.

באר שבעתשפ"אמשקוני, יהודה ליאון בן משהמשנת עזר - 3 כרכים2565.

ירושליםתש"פטירני, מיכאלמשנת צדיקים2566.

תשפ"בפאללאק, שלוםמשנת שלום - ג2567.

ביתרתשפ"אשוארץ, מתתיהו בן שמעוןמשפט הצוואה <צוואות וירושות> - ג2568.

ורשה,תרפ"אצורי, יעקב שמואלמשפט התלמוד - 2 כרכים2569.

קדומיםתשס"חגולדברג, זלמן נחמיה בן אברהםמשפט ערוך - חו"מ עה - עז2570.

ירושליםחש"דאש, אילןמשפט צדק - 3 כרכים2571.

ירושליםחש"דחבורת חושן משפט ישיבת מירמשפטי המזיק - 2 כרכים2572.

תשעזגאל-דור, נוריתמתוך הסנה - 2 כרכים2573.

ירושלים,תרי"בפרחי, יצחק בן שלמהמתוק מדבש - טוב ירושלים2574.

ירושליםתש"פ -ואנונו, שמעון בן יעישמתיבתא דרבי עקיבא2575.

מתיקות המועדים - ראש השנה-יום2576.
בני ברקתשע"טשטיגליץ, זאב אריה בן חיים אפריםהכיפורים

ירושליםתשע"טאשלג, יהודה ליב הלוימתן תורה <הערות וביאורים>2577.

בני ברקתשע"טיוטקובסקי, ישראלמתנה במטללתא2578.

תשפ"אסגל, ישראלמתנה טובה - 4 כרכים2579.

ירושליםתשפ"אלפקוביץ, יוסף שלמה הכהןמתנובת שדי - זבחים2580.
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מונטריאולתשפ"אווייס, יהונתן בנימיןמתנת בנימין - או"ח2581.

פתח תקוהתשפ"בג'אן, מתןמתנת חלקו2582.

ירושליםתשפ"בווייס, צבי אלימלךמתנת חן - תפילת הלל2583.

לונדוןחש"דוינברג, נתן דוד בן מרדכימתנת יד2584.

בני ברקתשס"זמאיר, יוסף בן אריה יהודהמתנת יהודה - 3 כרכים2585.

תשס"חקאגאן, לוי בן יצחק מאירמתפילה לגאולה2586.

חמ"דתש"פפור, אפרים בן שילהנאה להודות2587.

ירושליםתשס"דדירנפלד, אהרןנאות דשא - כתובות א2588.

בני ברקתשפ"בגרוס, מרדכי בן צדוקנאות מרדכי - 2 כרכים2589.

כרם ביבנהתשע"ז -פרידמן, אהרןנבואה שעריך2590.

חמ"דתשע"וטשזנר, תרצהנבטי דמעות2591.

ירושלים1987רבינוביץ, חיים דב בן שרגא פייטלנגוהות מנבכים2592.

ירושליםתשפ"אשריפי, נדב מיכאלנדבות פי2593.

גראסווארדיין,תש"אגולדמאן, שמואל זאב בן ישראלנדחי ישראל2594.

חמ"דחש"דבית המדרש להוראה - אש התורהנהורא דשמעתתא - גליונות תשפ"א2595.

חמ"דתשס"אישיבת נהוראנהורא מעליא2596.

ליקווד נ. ג'תשפ"אלייזער, דוד שמעון בן יוסף שמואלנהר יעקב - משכון2597.
Lakewoo

בני ברקתשפ"במכון שיח אבות קוידינובנהר מעדן - ח2598.

רחובותתשפ"ברובין, אברהם ישראלנהרות איתן - ז2599.

ירושליםתשפ"בפריזנד, אשרנועם התלמוד - בבא בתרא2600.

בני ברקתשפ"אטשינגל, יצחקנועם יצחק2601.

בני ברקחש"ד -נעמן, משהנועם משה - 2 כרכים2602.

ירושליםתשס"חראטה, אהרן בן שמואל יעקבנועם שבת2603.

ליקוודתשפ"אפרידמאן, שלמה זלמןנועם שיח - תשפ"א (ויגש)2604.

בני ברקתשעזקוק, יהודה בן יצחק משהנופת צופים - ש"כ חקירות וספיקות2605.

ירושליםתשפ"בדהוקי, עמרםנוצר הברית2606.

חמ"דתשע"החרוש, יוסף חיים בן יצחקנושאי הרי"ח2607.

חמ"דתשע"חשנקר, איתי יצחק בן אברהםנותן טעם - קידושין2608.

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהנותן לחם2609.
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ירושלם,תרס"ואוחנא, רפאל בן חייםנזכר הלכה2610.

קריזר, אברהם אהרן בן יצחקנזר אברהם - עירובין, שבת, ביצה2611.
בני ברקתשנ"חאליעזר

לייקאוודתשפ"בקראהן, אברהם זעליג בן פסח יוסףנזר אברהם - זבחים ב2612.

בני ברקתשנ"זדוידזון, אריה בן אבינועםנזר אריה2613.

נזר הקודש <מהדורה חדשה> -2614.
חמ"דתשע"טרוזין, משה בן יהודה ליבבכורות-ערכין

תל אביבתשפ"ארושצקי, יצחק מאירנזר ים - על הש"ס2615.

ירושליםתשפ"אכהן, זמירנזר כהן - ג2616.

ירושליםתשפ"בבניזרי, משה בן דודנזר משה - פורים2617.

בני ברקתשס"חכהן, אליהו בן שלמהנזר שלמה - נדה2618.

ירושליםתש"פכשרים, חיים בנימיןנזרי חיים - נזיר2619.

ירושליםתשס"זלוי, אלישענחל איתן2620.

בני ברקחש"דחנסוב, דן בן ראובןנחל עדניך - ישועת אלעזר2621.

בן שחר, אברהם יצחק בן אפריםנחל קדומים - (בראשית-במדבר)2622.
קדומיםתשע"במרדכי

לבוב,תרפ"טפרידמאן, שמואל בן דוד שלמהנחלי דבש2623.

ירושליםתשפ"איוסף, משה יהודהנחלי מים2624.

ברוקליןתשפ"בקאהן, צבי הרשל הכהןנחלי צבי <אגדות הש"ס> - 2 כרכים2625.

בני ברקתשפ"בפאלייעס, אליעזר בן אברהםנחלת אברהם - 2 כרכים2626.

טבריהחש"דבנבנישתי, אברהםנחלת אפרים2627.

ירושלם,תרס"טרובין, דוד טבל בן משהנחלת דוד - בבא קמא2628.

בני ברקתשע"ח -ישיבת בית מדרש עליוןנחלת דן - 5 כרכים2629.

מודיעין עיליתתשפ"במהרש"ק, דניאל יוסףנחלת דניאל - 5 כרכים2630.

בית שמשתשפ"אוויס, חיים יוסףנחלת החכמה2631.

ירושליםתשע"טמאימראן, ראובן חייםנחלת חיים2632.

ירושליםתשעהוויסמן, מנחם זאבנחלת יעקב2633.

ליקוודתשפ"ארדנר, יוסף מאיר בן חיים יחיאלנחלת מים - תורה2634.

בואנוס איירסתשע"אבער, משה דוד בן אביגדורנחלת משה דוד - 3 כרכים2635.

בני ברקתשנ"במייערס, פינחס אברהםנחלת פינחס - א2636.

טשערנואוויץתרכ"גתרגום זוהרנחלת צבי - אידיש2637.
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ירושליםתשפ"אברייזכר, צבי בן שמואלנחלת צבי - נדה2638.

ירושליםתשע''חקליין, אפרים זאב בן צבי אריהנחלת צבי - ו2639.

קובץ במה למשנת החסידותנחלת צבי - 2 כרכים2640.
בני ברקתשע"דותולדותיה

בני ברקתשפ"אישיבת גאון יעקבנחלתנו - מכות2641.

ירושליםתשס"גקובלסקי, שלום דב בערנחמת שלום - 2 כרכים2642.

ירושליםתשפ"בפלבני, מאיר אהרן בן אברהםנחפה בכסף - 2 כרכים2643.

מודיעין עיליתתשע"בסילמן, יהודה בן חייםנטילה כהלכתה2644.

קדומיםתשפ"בספיר, ברוך מרדכי בן פסח אליהונטיעות חיי עולם2645.

ממפיסתשפ"ב -לייבאוויטש, דוד הכהןנטעי דוד2646.

ירושליםתש"פסלושץ, חיים משה אהרןנטעי משה2647.

תל אביבתשנ"זבטאון הסתדרות מורי אגו"י בא"יניב המורה - 5 כרכים2648.

בני ברקתש"מבטאון הסתדרות מורי אגו"י בא"יניב המורה (קובץ תורני) - 4 כרכים2649.

עמנואלתשפ"אווייס, ישראלניב ישראל - 2 כרכים2650.

הרצליהתשפ"בסגל, ניבניב שפתים - 3 כרכים2651.

תשי"ז -גולד, זאב בן יעקב מאירניבי זהב2652.
ירושלים,תשי"ח

ירושליםתשפ"ארבינו מנחם מירזבורקנימוקי רבינו מנחם מירזבורק - 2 כרכים2653.

תשמ"ובטאון למחשבה יהודיתניצוצות - 2 כרכים2654.

ירושליםתשפ"אפרלוב, אהרןניצוצות גאוני וצדיקי הדורות - 2 כרכים2655.

חמ"דתשע"דקפשיאן, דודניצוצי אור2656.

ירושליםתשפ"אכהן, חננאל צמחניצוצי אור - אור לציון חלק ב2657.

ירושליםתשע"ופרלוב, אהרןניצוצי הש"ס - 5 כרכים2658.

ירושליםתשע"חגליקסברג, שלמהניצני ארץ - 2 כרכים2659.

ירושליםתשפ"בתמיר, רועי צבינלבבך בלמידה2660.

חדרהתשפ"בזרגריאן, ערןנער דעה - ברכות2661.

רחובותתשס"טבר-עמ"י, בן ציוןנפלא אות2662.

פיעטרקוב,תרס"חיעקב יצחק בן אשר מפשיסחהנפלאות היהודי2663.

ירושליםתשע"ד -ליפשיץ, נח בן אברהםנפלאות חדשות <מהדורה חדשה>2664.

ירושליםתשמ"טטולידנו, שמואלנפלאות תורת ה'2665.

בני ברקתשפ"אאלחדד, עמנואל בן אברהםנפלאותיך אשיחה2666.
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בני ברק Beneתשמ"בבלוי, משהנפש ברכה - א (בראשית, שמות)2667.
Berak

מודיעין עיליתתשע"ח -נוביק, טוביה בן עזרא הלוינפש ברכה תדשן2668.

ירושליםתשפ"אדוידוויטש, יוסףנפש יוסף - חמשה חומשי תורה2669.

קרית ארבעתשע"ה -בן רחמים, שלמהנפש כל חי2670.

ירושליםתשפ"בלרפלד, יצחק נפתלי בן דניאלנפתולי נפתלי - שביעית2671.

תש"סספר זכרון לר' ישראל ראזענבויםנצח ישראל2672.

אלג'ירחש"דבכאש, שלום יצחק בן רפאלנצחון האור על החושך2673.

בני ברקתשמ"גהכהן, שלמהנצחון האמת2674.

ירושלים,תש"השווארצמאן, מאיר בן ישראל משהנצנים2675.

קראקא,תרנ"ט,ראבי, שמעון בן יוסףנצר תאנה2676.

אשדודתשפ"בהלוי, שמואל בן אברהם יצחקנקודות אור - 2 כרכים2677.

חמ''דתשע"טבעילום שםנקודות במסת תענית ביצה ומגילה2678.

בני ברקתשפ"בבינג, יחזקאלנקודות הכסף - 2 כרכים2679.

נקודות הכסף על סידור הרש"ש - תיקון2680.
בני ברקתשפ"בבינג, יחזקאלליל שבועות

בני ברקתשפ"אזילבר, ירמיהו בן יחיאל אברהםנקודת השמחה2681.

רפאפורט, אברהם בן ישראל יחיאלנקי כפים ובר מצוה2682.
(פרנקפורט ע"נתרפ"ההכהן

מין,

בני ברקתשפ"בברמן, אוריאל בן שלמה אהרןנר חוה - דברים2683.

תל אביבתשס"טישיבת שמחת יום טובנר יום טוב - 2 כרכים2684.

פתח תקוהתשע"טקראוני, נריהנר יוסף - מוקצה2685.

ירושליםחש"דוינברג, ישראל בן נחנר ישראל - בשר וחלב2686.

1986זלצר, ירחמיאל בן צבי יהודהנר למאה - חנוכה2687.

אייכנשטיין, יצחק אייזיק מנחם בןנר לרגלי דבריך - לימי השובבי"ם2688.
תשפ"בשלמה יעקב

תשל"חכולל בית אברהם לוס אנג'לסנר מערבי - א2689.

נר מצוה <מהדורת מכון משנת ר"א> - 26902.
ליקוודתשפ"בסיד, יהודה בן מנוחכרכים

ירושלם,תרמ"בזוהר. ליקוטים. תרמ"ב. ירושליםנר משה2691.

בני ברקתשפ"בבן סניור, נתןנר ציון - הלכות פסח2692.

ירושליםתש"פרפאל, נסים בן יעקבנר רפאל - ב2693.
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ביתר עיליתתשס"זלזכרו של רבי שמעון כהן פורנר שמעון2694.

תשס"ג -מכון שיח אבות קוידינובנראה אור - א-ק2695.
בני ברקתשפ"ב

בית שמשתשע"טוויס, חיים יוסףנרד וכרכום2696.

תש"ג -בטאון השבת העל מפלגתינרות שבת - 2 כרכים2697.
ירושליםתש"ד

תש"פסמואל, מריםנשים בזכות עצמן2698.

תשע"בסמואל, מריםנשים נסתרות בתנ"ך - 4 כרכים2699.

בני ברקתשע"טקמרי, יהונתן בן יואלנשיקות פיהו2700.

נשמת אברהם <מהדורה חדשה> - 27014.
ירושליםתשע"דאברהם סופר, אברהםכרכים

תשפ"בהרפנס, ישראל דודנשמת שבת - ג-א2702.

בני ברקתשפ"ב -שרייבר, ישראל בונם בן פנחסנתיב בינה - 2 כרכים2703.

יהודה ליווא בן בצלאל (מהר"לנתיב התשובה למהר"ל <נתיבות אור>2704.
ירושליםתשפ"אמפראג)

לעניני הנוער והעובד הדתי לאומינתיבה - שנה שישית2705.
ירושליםתרצ"בבארץ ובגולה

בית שמשתשפ"אלינצ'נר, שלמה בן שרגא פייבלנתיבות בסוגיות - 3 כרכים2706.

קרליץ, אברהם ישעיהו בן שמריהונתיבות האיש2707.
ירושליםתשע"איוסף

ירושליםתשפ"בברונר, אלחנן בן עמוסנתיבות המוקצה2708.

ירושליםתשפ"בגולדמינץ, אברהם יעקבנתיבות השבת - סימנים שטז-שכב2709.

מודעין עליתתשע"אמורסקי, אשר זעליגנתיבות חיים2710.

ירושליםתשע"טשטיין, יהודה ליב בן זלמן שמואלנתיבות לב2711.

בני ברקתשע"גבן שושן, מאיר בן יעקבנתיבות מאיר - נזיקין2712.

קליבלנדתשפ"בגיפטר, מרדכינתיבות מרדכי - 3 כרכים2713.

מודעין עליתתשע"דגרוס, ניסן משהנתיבות משה - 2 כרכים2714.

ירושליםתשע"גיגן, נסיםנתיבי אור - 10 כרכים2715.

ירושליםתשע"היגן, נסיםנתיבי אור על התורה - 7 כרכים2716.

חמ"דתשפ"במלמד, זלמן ברוךנתיבי אמונה2717.

דבורקס, אליקום בן ישעיהו אריהנתיבי המנהגים - 2 כרכים2718.
ירושליםתש"פלייב

ירושלם,תרל"בפתחיה בן יעקב מרגנשבורגסבוב הרב ר' פתחיה2719.
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בני ברקתשפ"אהכהן, נפתלי יעקבסבר נפתלי - א בראשית2720.

ירושליםתשפ"בסטל יעקב ישראלסגולה - 2 כרכים2721.

לונדוןתשעוסופר, משה בן שמואלסגולות הסופר2722.

בני ברקתש"נטאוב, מנחם מנדל בן יהודה יחיאלסדור שמע ישראל קול מנחם2723.

חמ"דחש"דשרייבר, ס (עורך)סדר אליהו זוטא <נוסח כת"י רומי> - ג2724.

סדר אליהו רבה <נוסח כת"י רומי> - 27253.
חמ"דחש"דשרייבר, ס (עורך)כרכים

חמ"דחש"דמכון תורת הקרבנותסדר אמירת קרבן פסח2726.

ירושלם,תרנ"גאליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)סדר אמירת קרבן פסח - 2 כרכים2727.

ירושליםתשפ"באייזנשטיין, יהודה בן נחוםסדר בקיאות - פסחים ובבא בתרא2728.

מודיעין עיליתתשפ"אנוימן, יהונתן בן דוד נתןסדר ברכות ותפילות לשעת הדחק2729.

סופייהתרפ"גבארסאנו, יצחק יוסףסדר ברכות לילדי בית הספר2730.

ירושליםתש"הפוזנר, עקיבא ברוךסדר ברכת הלבנה2731.

סדר ברכת המזון וקריאת שמע לילדי2732.
ירושליםתשל"ושומרי צביונו של החינוך הטהורישראל ותשב"ר בחדרים הכשרים

ירושלים,תרל"זכהן, אברהם דוב בן ישראל מרדכיסדר הגט בקצרה2733.

קרית ישמח משהתשפ"במכון נועם אמריםסדר הדלקת נר חנוכה כמנהג סאסוב2734.

ירושליםתרמ"זהירשנסון, חיים בן יעקב מרדכיסדר הושענות <ישועות יעקב>2735.

ליקוודתשפ"בבלוט, חיים בן אברהם אהרןסדר החיים2736.

ירושלים[תרנ"א,באדהב, יצחק בן מיכאלסדר החשבון ותקנות2737.

ירושליםתש"פנקי, דוד שלוםסדר היום בהלכה ובאגדה2738.

תש"פ -ברעוודא, חיים חייקלסדר היחוס של רבי שלמה ברעוודא2739.

ברוקליןתשע''חיונגרייז, עמרם יוסף בן אשר אנשילסדר הכתב2740.

ירושליםתש"פשמרלר, ישראל מאיר בן יוסףסדר הלכות הלל - 2 כרכים2741.

תפילות. סליחות. שובבי"ם ת"ת.סדר הסליחות של שובבים ת"ת2742.
פראג,תקנ"דתקנ"ד

תשפ"ב -חסדי אליעזר סקולעןסדר הקפות סקולען2743.

חמ"דחש"דשור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמןסדר הקרבנות של הגאון בעל תבואת שור2744.

חש"ד -בנדיקט, יוסף צבי <המו"ל>סדר יום כפור קטן2745.

ליקוודתשפ"ביעקובוביץ, יהודהסדר יום כפור קטן הערוך - ישמח יהודה2746.

שלוניקיתרי"בתיקונים. ל"ג בעומר. תר"ז. שלוניקיסדר לג לעומר2747.
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תיקונים. ל"ג בעומר. תרמ"ז.סדר לג לעומר2748.
שלוניקי

סאלוניקותרמ"ז

תיקונים. ל"ג בעומר. תרל"ט.סדר לימוד ל"ג לעומר2749.
ירושליםתרל"טירושלים

תפילות. הושענות והקפות. תרפ"ז.סדר נוסח הקרבנות2750.
בארדיאבתרפ"זברדיוב

סדר פסח - ביאור רחב על פיוט אלהי2751.
ירושליםתשס"ח -אויערבך, חיים לייב בן רפאל דודהרוחות

ירושליםתשמ"זרוקח, אלתר אליעזר בן נפתליסדר קרבנות לימי הפסח2752.

סדר שומרים לבקר <שנוהגים להתפלל2753.
ליוורנותק"ץסדר סליחות. הושענה רבה.בק"ק פירארא ביום הושענא רבה>

ירושליםתשפ"א -אדלר, יצחקסדר שנה האחרונה <מהדורה חדשה>2754.

חברא קדישא דק"ק עדת ישראלסדר תפילות לבית עלמין2755.
לונדוןתש"עלונדון

סדר תפלות מכל השנה עם פירוש הרי2756.
תשכ"גמושקאט, חיים אליעזר בן בנימיןבשמים - אשכנז עם מנחת אליהו להגר"א

תפילות. ערב ראש חודש. תקנ"ד.סדר תפלת המנחה של ערב ראש חודש2757.
ויניציאהתקנ"דונציה

סדר תפלת ישראל ע"פ אור הישר -2758.
וילנאתרל"זסידור. נוסח קוידינובמהדורה ראשונה

עקביא, אברהם אריה ליב בן אהרןסדרי זמנים לפי המסרת2759.
תל אביב Telתש"גזליג

Aviv

ירושליםחש""דנפתלי, יהושעסוגיות בטוש''ע - בורר לש2760.

חמ''דתשפ"בשפירא, אהרן בן אריהסוגיות במסכת יבמות2761.

חמ''דתשפ"בשפירא, אהרן בן אריהסוגיות במסכת נדרים2762.

חמ''דתשפ"בשפירא, אהרן בן אריהסוגיות בענייני השטר2763.

בני ברקתשפ"בגולדשטיין, אריה לייבסוגיית מירון במשנתם של רבותינו2764.

פיש, יקותיאל זלמן זאב בן יעקבסוד החשמל - תורת הרמז2765.
ירושליםתשע"היחזקיה

חמ"דחש"דבעילום שםסוד הישועה - שמירת הלשון2766.

בני ברקתשפ"בשטרן, מאיר יוסף בן אלטר דוד חייםסוד המשנה והמחשבה2767.

בני ברקתשפ"בשטרן, מאיר יוסף בן אלטר דוד חייםסוד הנישואין2768.

חש"דתשפ"באשכנזי, יהודה ליאון בן דודסוד מדרש התולדות - ח יוסף ויהודה2769.

ברוקליןתשפ"אקרן חיים זאנווילסודות פון חדר2770.
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חמ"דחש"דבעילום שםסוכת בית הכנסת2771.

ירושלם,תרמ"הכהן, דוד בן אהרן מירושליםסוכת דוד2772.

ליקוודתשעופנדל, זלמן הלל בן זכריהסוף כל הנסים - חנוכה ופורים2773.

סופרי המלך מבית מדרשו של רבינו2774.
לונדוןתשע"הראקאוו, יום טוב ליפמאןעקיבא איגר

ירושליםתשס"זפרץ, מיכאל בן יוסףסידור אהלי שם2775.

תרע"בגורדון, יהודה ליב בן מאירסידור בית יהודה2776.

ירושליםתשפ"באשכנזי, יהודה שמואל בן יעקבסידור בית עובד <מהדורה חדשה>2777.

לייקאוודתשפ"ביעקובוביץ, יצחק יהודהסידור הערוך2778.

חמ"דחש"דאדלר, בנימין בן משהסידור קידושין2779.

חמ"דתשפ"בפוטרמן, שמעון אלעזר בן יוסףסידור שער התפילה - א-ב2780.

בני ברקתשע"אסידור. נוסח קוידינובסידר תפלת חנוך ע"פ אור הישר2781.

ירושליםתשמ"חהורביץ, יצחק שמעוןסייעתא ליורה דעה2782.

ביתרחש"דעמר, חננאל בן אשרסיכום דיני ההנאה ממעשה נסים2783.

ביתרתשפ"אבעילום שםסיכום דיני המחוסר חוש הריח2784.

חמ"דחש"דבית מדרש גבוה לכהניםסיכום דיני הנפת ברזל ע"ג המזבח2785.

ביתרחש"דבעילום שםסיכום דיני העוסק במצוה פטור מן המצוה2786.

חמ"דחש"דבעילום שםסיכום דיני שומע כעונה2787.

חמ"דתשפ"בבעילום שםסיכום דיני תרי קלי לא משתמעי2788.

ירושליםתשפ"בברוכיאן, שמואל אהרוןסיכום הלכות - תפילה ונשיאות כפים2789.

חמ"דחש"דגור, שאולסיכום הלכות מזוזה2790.

סיכום סוגיית הכל בכתב מיד ה' עלי2791.
ביתרחש"דבית מדרש גבוה לכהניםהשכיל

בני ברקתשע"טויזל, יהודהסיכומי הלכות מוקצה2792.

מודיעין עיליתתשע''חעוזר, חננאלסיכומי סוגיות והערות זבחים2793.

תש"פהופמן, שניאור זלמן בן שמואל ברוךסיכומים וביאורים - 3 כרכים2794.

ירושליםתש"למכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכהסימון בשבת ע"י ניקוב2795.

1804Lembergמאורעות צבי. תקצ"הסיפור חלומות קץ הפלאות2796.

ירושליםתרמ"טאדרעי, משה בן יצחקסיפורי מעשיות2797.

בני ברקתשפ"ברבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןסיפורי צדיקים - 9 כרכים2798.

ירושליםתשס"ונגאל, גדליהסיפורים חסידים מלמברג לבוב2799.
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ירושליםתשס"גברגמן, יששכר קלמן בן מאיר צביסכותה לראשי - 2 כרכים2800.

ירושלם,תרנ"דירושלים. חברה קדישאסליחות ליום ז אדר - 2 כרכים2801.

לונדוןתשפ"באופנהיים, דודסליחות לעצירת מגיפה2802.

ברסלויתר"וסליחות לפוריםסליחות לפורים2803.

חמ"דתשע"זארבל, אברהםסמכוני באשישות - חלק ב2804.

קרני שומרוןתשפ"בהלוי, יצחקסעודת שבת עם פ"ש2805.

ירושליםתשמ"במנחם מנדל - נפתלי צביספורי החג - פורים2806.

בית שמשתשעהספורנו, עובדיה בן יעקבספורנו - 4 כרכים2807.

חיפהתשפ"בגינצבורג, זאבספר אבא בגבורות - ב2808.

תשפ"ב -כולל משנת אליעזרספר אבא בם - בבא קמא2809.

ליקוודתשפ"אראבין, אלעזר בן מרדכיספר אבא בם - מרובה2810.

קרית יעריםתשפ"אפינק, יהודה בן דודספר אבוא ביתך2811.

ספר ארץ ישראל - לעורר את האהבה2812.
תשפ"אגלאסמאן, אפריםהישנה

אבן-עזרא, אברהם בן מאיר. מיוחסספר הגורלות - 2 כרכים2813.
(ירושלם),תרל"בלו

תש"פבעילום שםספר הזכירות2814.

ספר הזכירות <קדושת לוי - מרפא לנפש -2815.
אשדודתש"פ -רפאל בן זכריה מנדלזכרון מאיר>

ירושליםתרל"דפרידנזון, אהרן משה בן מרדכיספר הזכרון2816.

ביטון, אברהם - איפרגן, ישראלספר הזכרון שירת יוסף2817.
אשקלוןתשע"ז(עורכים)

פייבלזון, שמואל אליהו אביגדור בןספר הזכרון שמואל בדורו2818.
ירושליםתשע"טרפאל אליעזר

בודאפעשט,תרפ"בגרינוואלד, יקותיאל יהודה בן יעקבספר הזכרונות2819.

ספר החקים ללשכה הראשית סכת שלם א'2820.
ירושליםתרנ"זתקנות. חברות.אשר לאגדת בני ישראל

בני ברקתשנ"זישיבת חכמי לובליןספר היובל לישיבת חכמי לובלין2821.

ספר היובל לקורות המושבה "ראשון2822.
תרס"ז -פרימאן, אהרן מרדכי בן יוסף צבילציון" - ב

ירושלים-יפו,תרע"ג

חיפהתשס"האיגוד חסידי ותלמידי סערט ויזניץספר היובל לרמת ויזניץ חיפה2823.

ירושלם,תרכ"וגירונדי, יונה בן אברהםספר היראה2824.

זולצבאך,תקכ"ב -זרחיה היווני. מיוחס לוספר הישר - 2 כרכים2825.
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ספר הישר <מהדורת דבליצקי> - חלק2826.
בני ברקתש"פיעקב בן מאיר (רבינו תם)החידושים

ספר המאור <מלחמת ה' - כתוב שם - נר2827.
למאור> - 2 כרכים

משה בן נחמן (רמב"ן) - זרחיה בן
יצחק הלו גירונדי (רז"ה) - אברהם

בן דוד (ראב"ד)
ירושליםתשע"ט

ירושליםתשנ"דטולידנו, שמואלספר המאמרים2828.

תרנ"ב -הירש, יעקב בן צבי הלויספר המו"ד - ג2829.
תר"ס

בני ברקחש""דונחוצקר, שרגא פייבל הלויספר המודיע2830.

ירושליםתשע"טכאלאץ, יהודה בן שלמהספר המוסר <מכון אור הצפון>2831.

תשע"ז -מכון אור הצפון בעלזאספר המסעות - 2 כרכים2832.

ספר המצות <ביאורים והערות> - שרשי2833.
ירושליםתשע"דמשה בן מימון (רמב"ם)מנין המצות

ירושלים,תרכ"הראובן בן אברהם מירושליםספר הסגולות2834.

תל אביב,תש"האלחריזי, יהודה בן שלמהספר הענק2835.

ירושליםתרכ"ווויטאל, חיים בן יוסףספר התכונה2836.

ויניציאהתקכ"זתיקונים. ליל שבועות. תקכ"ז. ונציהספר התקון לליל שבועות2837.

ירושלם,תר"בגאגין, חיים אברהם בן משהספר התקנות והסכמות2838.

ירושליםתרנ"הירושלים. מנחם ציוןספר התקנות חברת אור תורה משמורים2839.

ספר התרומות עם גדולי תרומה - דרכי2840.
תרומה

שמואל בן יצחק הסרדי- פיגו, עזריה
ירושליםתשפ"בבן אפרים - פיג'ו, מרדכי בן משה

ירושליםתשע"דוינד, פנחס בן אליעזרספר התשובות - 2 כרכים2841.

ספר זכרון - לזכרו של מרן הגר"מ2842.
תשנ"בישיבה סטעטן איילענדפיינשטיין

ירושליםתרע"אועד הכללי כנסת ישראלספר זכרון חשבוו ומפעל בית ועד הכללי2843.

ירושליםתשנ"זקרויזר, שמואל מוני בן חיים יוסףספר זכרון מנחת שמואל2844.

עפולהתשס"זלזכר מרת מיכל מור (גבאי)ספר זכרון מעלות מיכל2845.

ירושליםתש"לאבישר, עודדספר חברון2846.

ירושליםתשע"טאזכרי, אלעזר בן משהספר חרדים <השלם והמפואר>2847.

ספר חשבון חברת בקו"ח משגב לדך - 28486.
ירושליםתרס"אחברת משגב לדךכרכים

ירושליםתשל"גאבישר, עודדספר טבריה2849.

תשל"דספר יובלספר יובל לזאב וילהלם כהן2850.
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ירושליםתשמ"ואליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)ספר יונה עם ביאור הגר"א - 2 כרכים2851.

תל אביבחש"דאריגור, יצחקספר לבני מצוה2852.

ירושליםתרצ"וחורגין, פינחס מיכאל בן ראובן יונהספר מכבים ב2853.

מודיעין עיליתתשפ"אגרין, אלחנןספר שאלת המטוטלת - ב2854.

ירושליםתשע"הטאוב, מנחם מנדל בן יהודה יחיאלספר תהלים <כינורו של דוד קול מנחם2855.

ירושלים[תרכ"ג]הורוויץ, ישעיה בן אברהם הלויספר תהלים עם ילקוט של"ה2856.

ירושליםתשפ"בבלום, מתתיהוספר תורה לדעת - נר מתתיהו2857.

ספר תקנות חברת ביקור חולים משגב לדך2858.
ירושליםתרנ"אחברת משגב לדך- 5 כרכים

ספרא דצניעותא <ביאור הגר"א2859.
המפורש>

אליהו בן שלמה זלמן - גודלבלט,
ירושליםתשפ"במרדכי אברהם בן יעקב

תשע"טסטפנסקי, חייםספרי יסוד2860.

.2861Rabbi Judah HaNasi, hisספרים ב
Life and Timesלונדוןתשכ"זקרלבאך, אלכסנדר

ברוקליןתשכ"דIsaacs, Jacobספרים באנגלית - 80 כרכים2862.

.2863Moses Montefiore, ספרים באנגלית
his Life and Timesלונדוןתשכ"כחיימסון, א

.2864Sadia Gaon, his Life ספרים באנגלית
and Timesלונדוןתשכ"אאברבאך, מ

בואנוס איירסתש"פ -מוחפרה, יעקבספרים בספרדית - 3 כרכים2865.

ירושליםתשפ"בארגון נפשנוספרים ברוסית - 2 כרכים2866.

בני ברקתשפ"אפודור, אברהם בן מיכאל הכהןסר לראות - בבא קמא2867.

ירושליםתשע"טוולס, דודעבד נאמן - רבי שניאור זלמן פרידמן2868.

חמ"דתשפ"בזוננא, עובדיה בן סימוןעבדא דמלכא - ברכות ד-ו2869.

חמ"דתשפ"אחזקיה, אלחנן לויעבודה מעשית - 7 כרכים2870.

באר שבעתשע"טכהן, שמעוןעבודה שבלב - שיחות בעניני תפילה2871.

ירושליםתשפ"בפרוינד, יצחק גבריאל בן אהרן דניאלעבודת אהרן2872.

בני ברקתשפ"בבן שלמה, אליהו בן חנוך הענדלעבודת אליהו - עבודה זרה2873.

ירושליםתשס"גרבינוביץ, בנימיןעבודת בנימין2874.

ויקליף, אוהיותש"פגולדברג, אהרן דוד בן יצחק הלויעבודת דוד - 4 כרכים2875.

תפרחתשמ"ו -סקולט, יהושעעבודת האהל2876.

לונדוןתשפ"אסופר, משה בן שמואלעבודת הסופר - חנוכה2877.
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רוט, אהרן בן שמואל יעקב - בלום,עבודת הקודש - 4 כרכים2878.
ירושליםתשע"גמרדכי הכהן

מודיעין עיליתתשפ"אנוימן, יהונתן בן דוד נתןעבודת חג השבועות2879.

ירושליםתש"פגברא, עובדיהעבודת חיים - בראשית2880.

מודיעין עיליתתש"פנוימן, יהונתן בן דוד נתןעבודת ימי הפורים2881.

ירושליםתש"םפרידמן, שמעון יחיאלעבודת ישראל - 2 כרכים2882.

ירושליםתשפ"אאלתר, שאול בן פנחס מנחםעברא דדשא - 3 כרכים2883.

תל אביב,תש"גסמבטיון, משה בן אהרןעברית סמבטיונית2884.

ירושליםתשפ"בדייקן, עמוסעד כי יבוא שילה2885.

חמ"דתשפ"ביצחקי, גבריאל מנחםעדות ביהוסף ויצחק2886.

גני תקוהתשנ"ודרעי, משהעדות משה - ב2887.

מודיעיןתשס"ו -בית מדרש גבוה לתורהעדות נאמנה2888.

תשמ"ז -קובץעדות קובץ תורני - יח2889.
ירושליםתשנ"ה

ליקוודתשעדסקל, ישראל אליהועדי הגט2890.

זוסניץ, יוסף יהודה ליב בן יחיאלעדן עולמים2891.
ווארשא,תרמ"ח,מיכל

ירושליםתשל"חמנחם מנדלעהרליכקייט און תמימות2892.

תשפ"בלייפר, שלמה זלמןעובדא דאהרן2893.

חמ"דתשפ"ברבינוביץ, יעקב דוד הכהןעובדות דרבי לוי - ג2894.

תשע"א -ישיבת הרב עמיאל - הישוב החדשעול בנעוריו2895.

ירושליםתשס"הלזכרו של הילד אפרים וייספישעוללות אפרים2896.

תל אביב,תשי"ט,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלעולם התקון2897.

ירושליםתשע"חעבאדי, אשרעולם חדש2898.

ירושלים,תרל"ז,ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהםעולם קטן <פרישת יצחק אהרן>2899.

ירושליםתשע"וכהן, חנוך בן יהודהעולת כהן - 4 כרכים2900.

בני ברקתש"נווייס, אריה בן משה קאפילעולת ראיה2901.

בני ברקתשפ"בדנחי, ראובן בן דודעונג משפט2902.

לונדינסקי, שמחה בונים בן ישראלעורה כבודי - 2 כרכים2903.
ליקוודתשפ"בדוד

חמ"דתש"עבעילום שםעורה למה תישן2904.
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ירושליםתשפ"בכהן, שמואל בן יהודהעורי דבורה - 9 כרכים2905.

חש"ד -מדרשת נצריםעז המלכות וההתקוממות הפלשטינאית2906.

ירושליםתשע"ה -בעילום שםעז מלך2907.

ליקווד נ. ג'תש"פדיקמן, אברהם שלמהעזר לשלחן - נדה - ב (קצ-ר)2908.
Lakewoo

ירושליםתשפ"אפפנהיים, יעקב אליעזר בן שלמהעזרת יעקב - הלכות סוכה וד' מינים2909.

חמ"דחש"דכהן, עזרא נחום בן פנחס ירמיהועזרת כהנים2910.

ווילנא והוראדנא,תקצ"הלאנדא, צמח בן שמואל הלויעט סופר החדש2911.

ירושליםתשפ"אטולידאנו, עמנואל בן יוסףעטה אור דעת ואמונה <גליונות תשפ"א>2912.

ירושליםתשס"אטולידאנו, עמנואל בן יוסףעטה אור - שביעית2913.

ירושליםתשמ"ד -קובץ ישיבת עטרת כהניםעטורי כהנים - 44 כרכים2914.

אשדודתשפ"בחרז, שלמה בן משה חייםעטורי שלמה - הלכות תפילין2915.

בני ברקתשע"טהכהן, אליהו בן משה ישעיהעטרות כהנים2916.

בני ברקתשע"ט -הלברשטאם, ברוך בן חייםעטרת ברוך2917.

ירושליםחש"דגולדשמידט, שמואל חייםעטרת המועדים - ימים נוראים2918.

ירושליםחש"דגולדשמידט, שמואל חייםעטרת המקרא - 3 כרכים2919.

תרנ"ז -באדהב, יצחק בן מיכאלעטרת זהב - א2920.
ירושליםתרנ"ח

לעמבערג,תרס"ח,אייכנשטיין, יחיאל מיכל בן משהעטרת זקנים2921.

תשל"וישיבת בני תורהעטרת יחזקאל - א2922.

ברוקלין ניו יורקתשעדשווארץ, פינחס זליג בן נפתלי הכהןעטרת פז <מהדורה חדשה>2923.

אייכנשטיין, צבי הירש בן יצחק איזיקעטרת צבי <מהדורה חדשה> ג שמות2924.
תשפ"א- אייכנשטיין, פנחס

ליקוודתשפ"בבסמן, גרשון בן נפתליעטרת צבי - 2 כרכים2925.

ירושליםתש"עעלון שבועי שע"י מוסדות קאמרנאעטרת שלום - 5 כרכים2926.

תשע"הקורן, זלמן מנחםעטרת תפארת2927.

בילגורי[תרצ"א,עטרת תפארתעטרת תפארת - 2 כרכים2928.
Bilgoraj

פתח תקוהתשע"הקינדרמן, אהרןעיון במדרשי הזוהר - 2 כרכים2929.

ירושליםתשע"זגרוס, אברהם חיים ליב בן ישראלעיון הברכה2930.

ירושליםתשפ"בקובץ עיון הפרשהעיון ההגדה2931.

בני ברקתשפ"בטחן, יצחק בן אליהועיון הסוגיא - 4 כרכים2932.
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ירושליםתשפ"במפעל עיון הפרשהעיון הפרשה - פורים ומגילה2933.

ליקווד נ. ג'תשעקראוס, צבי מאיר בן חייםעיון טבילה2934.
Lakewoo

חמ''דתשעזמלאכי, מנחם מתתיהו בן נתנאלעיוני שמעתא - בבא קמא בבא מציעא2935.

בני ברקתשפ"בכולל פוניבז'עיוני שמעתתא - חולין2936.

בני ברקתשפ"אווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהםעיונים במשנה ברורה - יא2937.

ירושליםתשע"גישיבת עטרת ירושליםעיטורי ירושלים - 2938079.

בני ברקתש"פמאיר, מרדכי יעקב בן שמואלעיטורי מרדכי - 2 כרכים2939.

ירושליםחש"ד -אריאלי, יצחק בן אביגדורעינים למשפט <מכון כנסת> - מכות2940.

ירושלם,תרמ"וכהן, דוד בן אהרן מירושליםעיר דוד - 2 כרכים2941.

ירושלם,תרפ"דקאפלאן, ישראלעיר האבות2942.

בני ברקתשס"גרוט, ישראל בן חיים דובעיר מקלט - ב2943.

בני ברקתש"סרבנות בני ברקעיר על תילה - 294412.

ירושלים,תש"חשלם, רפאל אברהםעל גאולת ישראל2945.

פרידמן, מנחם נחום בן אברהםעל היופי2946.
1929Chisinauיהושע השיל

תל ציוןתשפ"במשה בן שניאור מאיבראעל הכל <מהדורה חדשה> - ברכת ישראל2947.

קרית ארבעחש"דבלייכר, משהעל הר גבה2948.

בני ברקתשנ"טקובץ מדרשים וספריםעל התשועות ועל המלחמות2949.

בני ברקחש"דמערכת הכשרותעל חומותיך בני ברק2950.

ירושלם,תרס"טירושלים. שלומי אמוני ישראלעל חומותיך ירושלם2951.

בני ברקתשעומכון מעיינות הלויעל ישראל גדולתו - מרן בעל שבט הלוי2952.

חמ"דחש"דמכון מורשת ישראלעל ישראל שלום2953.

ברליןתרמ"טזינגר, ישראל בן יוסףעל קבר אמי2954.

ירושלים,תרפ"חרבינוביץ, מיכל יצחק בן יעקב גרשוןעל קדוש השם2955.

ירושליםתשע"זפרקש, פנחסעל שושנים שיר ידידות - 5 כרכים2956.

תשעזגאל-דור, נוריתעל שם הפור - מגילת אסתר2957.

ירושלם,תרל"דלוויטס, יהודה אריה בן חייםעלה אריה2958.

ירושלים- ליוורנותשפ"במכון מדעי טכנולוגי להלכהעלון אספקלריה - לב2959.

תל אביבתשט"ובטאון עזראעלונים - 2 כרכים2960.
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תשע"טמרצבך, עליעלי הגיון2961.

רשומות לתולדות אישים וקהלותעלי זכרון - 4 כרכים2962.
בני ברקתשפ"באגרות ומסמכים

בית הכנסת ישראל הצעיר בורועלי חלד"י - ב2963.
תש"גפארק

ירושליםתשע"גפרקש, פנחסעלי חמדה2964.

תשנ"חהעס, משה טוביהעלי יוסף - נדרים פ"א ופ"י2965.

בית הכנסת קהל עדת ישורון רמותעלי עשור2966.
ירושליםתשפ"בירושלים

בני ברקתשפ"בגרוס, יהודה בן צביעלי ציון - הגדה של פסח2967.

בני ברקתשפ"בדיין, נסים בן שלמהעלי ראשי2968.

תשע"גרוט, שמואל יעקב בן משה שמעוןעלי שי"ר2969.

עלילות על רופאים יהודיים באספקלריה2970.
ירושלים,תשי"גמונטנר, זיסמאן בן יעקבשל תולדות הרפואה

ירושלים[תרפ"ז]התלמי, יהושע בן ישראלעלית הקודש2971.

תשנ"חקובץעם התורה - 2 כרכים2972.

ערכים אגודה להפצת התודעהעם סגולה2973.
חש"ד -היהודית

חמ"דתשפ"אויזל, שלמה אליעזר הלוי (תולדותיו)עמוד הא"ש2974.

תשס"ג -רבינוביץ, בנימיןעמודא דנהורא2975.

תשע"ט -כליפא, אליאל שלמה בן דודעמודי אש2976.

תשנ"בשפטיה, דבעמודי הבית2977.

עמודי הוראה על המשנה ברורה - 29783.
תשעהדהן, ליאור בצלאלכרכים

בנדיןתרפ"ופראגר, שמחה משהעמודי היהדות2979.

שם טוב בן אברהם, שם טוב בן שםעמודי הקבלה - 2 כרכים2980.
ירושליםתשע''חטוב, דיליאון משה

מודיעין עיליתחש"דבן ישי, ישראל בן דוד הכהןעמודי השלחן - 3 כרכים2981.

עמודים בתולדות הספר העברי - בשערי2982.
ירושליםתשע"דשפיגל, יעקב שמואלהדפוס

חמ"דתשפ"א -מועלם, עוז בן גיוראעמל פה2983.

ירושליםחש"דישיבת עמלה של תורהעמלה של תורה - ב2984.

בני ברקתשפ"אכולל וילנאעמלה של תורה - 2 כרכים2985.
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קרית גתתשפ"אברים, יהושע העשילעמק יהושע2986.

תשפ"בזילבר, משהעמק שוה - ב (חולין, שו"ע יו"ד)2987.

בני ברקתשעהויסבקר, משהעמק שווה2988.

ירושליםתשמ"טאביטבול, עמור בן שלמהעמר מן <עט הזמיר, חידושים וביאורים>2989.

בני ברקתשס"זאהרנברג, יהושע מנחם מנדלענייני חודש תשרי במשנת הדבר יהושע2990.

בני ברקתשע"אאהרנברג, יהושע מנחם מנדלענייני ליל הסדר2991.

בני ברקתשס"חאהרנברג, יהושע מנחם מנדלענייני ספירת העומר במשנת הדבר יהושע2992.

בני ברקתשס"זאהרנברג, יהושע מנחם מנדלענייני קידושין במשנת הדבר יהושע2993.

חמ"דתשפ"בבעילום שםעניני עדות - 3 כרכים2994.

מרכז שפיראתשע"זשריר, אברהם ישראלענן אש ודיבור2995.

תשפ"בישיבת אמרי משהענף עץ אבות2996.

ירושליםתשנ"דספר זכרון לעופר אליהו הכהןעפר האילים2997.

רבינוביץ - פריינד - בריזל - ליפשיץעץ אבותינו2998.
חמ"דתשפ"ב- גרובר

ווארשא,תרע"זעץ חייםעץ חיים2999.

חולוןתש"פטריקי, יוסף שלמהעץ יוסף - 5 כרכים3000.

ירושליםתרס"אלוריא, מרדכי בן משהעץ שתול3001.

חמ"דתשע"טאביחצירא, מאיר שלום (עליו)עצם השמים לטוהר3002.

ביתר עיליתחש""דגוטליב, יצחק יעקבעקבות יצחק3003.

ירושליםתשפ"בעמאר, שלום בן אברהםערבים דברי דוד3004.

רחובותתש"עתנעמי, זכריהערוגות הבושם - 6 כרכים3005.

ירושליםחש""דבן יעקב, מנחם בן צבי יהודהערוגת הבשם - הגדה של פסח3006.

ירושליםתשע"זשטארק, צבי בן דוד חייםערוגת צבי - כלאים3007.

חמ"דתשפ"אבן דוד, אילערוך השלחן העתיד - שביעית3008.

ערוך לנר <מהדורה חדשה ומוערת> - 30095.
ירושליםתשע"זאטלינגר, יעקב יוקב בן אהרןכרכים

חמ"דתשפ"בישיבת מירעריכת ספירה3010.

כהן, מרדכי משולם - אמור, מאירערך הקודש - ערכין3011.
תשפ"א -מרדכי

רפאפורט, שלמה יהודה ליב בן אהרןערך מלין3012.
ורשה Warsawתרע"דחיים הכ

תשס"גמוטייב, ישראל חייםעשה חיל - 3 כרכים3013.
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תל ציוןתשפ"בבר כוכבא, ינוןעשה לך רב3014.

ירושליםתש"מרלב"ג, ירמיהועשות חסד3015.

ירושליםחש"דכולל ברכה מציוןעשות משפט - 2 כרכים3016.

צבי הירש בן יהודה ליבעשרה למאה3017.
קאניגסבערג,תר"ךמוואידיסלאב

לאזר, שמעון מנחם בן יהודה ליבעשרת השבטים3018.
דראהאביטש,תרס"ח,הלוי

תר"עברקוביץ, יעקב דוב בן משהעת הזמיר3019.

מונקאטש,[תר"ע,תפילות. פיוטיםעת הזמיר3020.

פיש, יעקב חזקיהו בן אהרן צביעת לדרוש3021.
ירושליםתשפ"אאביגדור

אלכסנדריה[תרנ"גאבן-צור, יעקב בן ראובן (יעב"ץ)עת לכל חפץ3022.
Alexandri

קובץ סיפורים מתורגמים לערביתעת ספוד3023.
ירושליםחש"דיהודית

בית שמשתש"פסאמעט, פינחס בן בנימיןפאר והדר - הלכות שכר שכיר בזמנו3024.

ירושליםתשס"ב -ישיבת פאר השלוםפאר וכבוד3025.

תשע"והכט, יוסףפאר מקודשים3026.

לודתשס"ואורטנר, נתןפאר משה3027.

בני ברקתשפ"אגרנדש, אברהם בן דוב הלויפאת הקדש - סנהדרין3028.

ירושליםחש"דצ'סקלה (טשאסקאלא), נתן בן יוסףפון דער פרשה3029.

מינכן1947קפלן, יפון לעצטן חורבן - 30306.

חיפהתשפ"אשלזינגר, יעקבפורים בחיפה3031.

אלעדתשפ"בליבוביץ, אשר ליאורפותח שערים השלם3032.

גבעת שמואלתשפ"בשטרן, רפאלפזר נתן - הלכות צדקה ומעשר כספים3033.

ירושליםתש"פהוטנר, יצחק בן חיים יואלפחד יצחק - 5 כרכים3034.

ירושליםחש""דגאל-דור, נוריתפחד יצחק - 2 כרכים3035.

לוצאטו, משה חיים בן יעקב חיפי כהן - מסילת ישרים3036.
ירושליםתש"פ(רמח"ל)

אייכארן, יששכר דוב בן יעקב יצחקפי כהן - 8 כרכים3037.
ירושליםתשפ"בהכהן

פיוטים לארבע פרשיות עם פירוש רש"י3038.
ובית מדרשו

תשע"דשלמה בן יצחק (רש"י)
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ירושליםתשס"דתולדות אהרןפינת יקרת3039.

בני ברקתשפ"אכולל דרכי דודפינת יקרת - 3 כרכים3040.

ירושליםתשכ"דיעקב בן אשר (בעל הטורים)פירוש הטור הארוך על התורה - 2 כרכים3041.

נאווי דיוואקרתקמ"גסעדיה בן יוסף גאוןפירוש על שיר השירים3042.

פירוש רש"י לתורה <דפוס רומי רכ"ט עם3043.
פתח תקוהתשס"השלמה בן יצחק (רש"י)חילופי נוסחאות מכת"י ודפו"ר> - ויקרא

פירוש רש"י לתורה בעידן הדפוס <פירוש3044.
רמת גןתשפ"אמורגנשטרן, יוסף שמואלרש"י על התורה רומא>

פירושי הראשונים על מסכת אבות3045.
ירושלים[תרפ"ז]גירונדי, יונה בן אברהם<מהדורת תושיה>

פירושי רש"י ובית מדרשו על תפילת טל3046.
תשפ"אשלמה בן יצחק (רש"י) - קרא,יוסףוגשם

ירושליםתשפ"בפרוכטר, אשר אנשיל בן יעקב צביפירות הבית - שבת3047.

בית שמשתשפ"אסאמעט, פינחס בן בנימיןפירות הדר - ג3048.

תל אביבתשי"טפלטיין, מתתיהו בן יחזקאלפירות עץ חיים3049.

דויטש, ברוך שמואל בן בנימין זאבפיתחא זעירא3050.
חמ"דחש"דהכהן

פלא יועץ השלם <הוצאת תושיה> - 30512.
ירושליםתשמ"זפאפו, אליעזר בן יצחקכרכים

אמסטרדםתשע"גפדווא, פינחס ליבוש בן יוסףפלאות עדותיך - 4 כרכים3052.

ירושליםתשכ"חמרכז להסברה דתית בישראלפלאי מלחמת ששת הימים ולקחה3053.

ירושליםתשמ"דוהרפטיג, זרח בן ירוחםפליט ושריד בימי השואה3054.

תש"פפיין, יהודה בנימין בן שמעוןפני בנימין - 2 כרכים3055.

תשמ"חשווארץ, שמואל בן נפתלי הכהןפני המים3056.

תשפ"בשלבי, פנחס בן דודפני זקן3057.

תשל"טהולנדר, אברהם יצחק הכהןפני יצחק - ביצה3058.

בני ברקתשפ"בגוטליב, אלימלך פנחספני מלך - 2 כרכים3059.

חמ"דתשע"האסבאג, משה בן שלמהפני משה3060.

חמ"דתשפ"בבאדאנסקי, שמואלפני שבת נקבלה3061.

אשקלוןתשע"ולוי, מאירפניני אור - 4 כרכים3062.

מודיעין עיליתתשע"טפרלמן, אפרים בן גרשוןפניני אפרים - 4 כרכים3063.

בני ברקחש"דשיינברגר, פנחספניני המועדים3064.
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פתח תקוהתשע"גקינדרמן, אהרןפניני המלבי"ם - 2 כרכים3065.

בני ברקתשפ"בשיינברגר, פנחספניני השבוע - 2 כרכים3066.

ויינשטוק, מאיר אביגדור - איתמר,פניני יום טוב והמועד3067.
ירושליםחש"דמרדכי דוד

ירושליםתשע"טחזן, מיכאל בן מאירפניני מיכאל - או''ח, עניינים בסדר מועד3068.

בית שמשתשפ"בהמבורגר, משה בן פנחס נחוםפניני משה - 2 כרכים3069.

חש"ד -קובלסקי, אשרפניני פרשת השבוע - ג3070.

אשקלוןתשעהעמר, שמעון בן דודפניני שמעון3071.

קרית אתאתשפ"בשפריר, מאיר בן משהפניני תרגום יונתן - בראשית3072.

ירושליםתשע"גברגר, יוסף בן שלוםפנינים - שמות3073.

ירושליםתשע"דמכון הרב פראנקפנקס בית הדין "החורבה" - 2 כרכים3074.

קוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמןפנקסי הראי"ה - ז מציאות קטן ג3075.
ירושליםתשפ"בהכהן

ירושליםתשפ"בבקשט, דב יונהפסח כהלכתו3076.

נריהתשפ"בדביר, הראל בן גדפסח לה'3077.

קרית ארבעתשע"ובלייכר, משהפסח על שום מה3078.

(Unghvar)1866מיכאלוביץ. פסק בית דיןפסק בית דין3079.

חמ"ד[תר"ס],גרמון, יהודה בן מאירפסק דין3080.

תשפ"אדגל ירושליםפסקי הלכות מלאכות שבת3081.

תשע"טהרפנס, ישראל דודפסקי הלכות נשמת שבת - 3 כרכים3082.

געלקופף, יהודה אריה לייב בןפסקי משפט3083.
תשפ"באברהם דב

קוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמןפצעי אוהב3084.
ירושלם,חש"דהכהן

מונטריאולחש"דהוטנר, אליהו בן שמריהופראכטפולע רעדעס3085.

מאלין, שאול שמחה בן יוסף שרגאפראקטישע מעטאדע3086.
ביאליסטוקתרצ"ופייבל

Bialystok

תשע"ה -גליון שבועיפרד"ס לשולחן שבת - 2 כרכים3087.
תשע"ו

ירושליםתשס"בסגל, גדליהפרדס האבות3088.

ירושליםתרע"גבאדהב, יצחק בן מיכאלפרדס התורה והחכמה - זכור ליצחק ח"א3089.

רבינוביץ, אברהם יהודה בן אלחנןפרדס יהודה - 2 כרכים3090.
הכהן

בני ברקתשפ"ב
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פרדס רמונים <מהדורה חדשה> - 30912.
ירושליםתשע"גקורדובירו, משה בן יעקבכרכים

אמשטרדם,תל"גפינסו, יוסף בן יצחקפרדס שושנים3092.

תל ציוןתשפ"בבר כוכבא, ינוןפרוז ומוקף3093.

ירושליםתשפ"בבעילום שםפרות לבי3094.

ניו-יורק?[תרפ" - ,פראג, מפרחי ארץ הקדושה3095.

ליקוודתש"פבראון, שמואל בן משה בצלאלפרחי שמואל - 2 כרכים3096.

אשקלוןתשס"טעמר, שמעון בן דודפרי שמעון3097.

חמ"דתשע"חחזקיהו, יהונתן נתנאלפרי אברהם - ב3098.

ירושליםתשפ"בפולק, אליעזר בן ישראלפרי אליעזר - ג3099.

אשדודתשע"גלונדנר, אפרים בן יעקב יהודהפרי אפרים3100.

ירושליםתשפ"בהניג, אברהם בן אהרן הירשפרי גני - ליקוטי הלכות ז3101.

בני ברקתשפ"בברינגר, יחזקאלפרי חביב3102.

נתניהתשפ"בפלאטו, חיים יונה בן פסחפרי חיים - אגדות הש"ס3103.

בני ברקתשע"חשרייבר, יחיאל יעקבפרי חיים - 2 כרכים3104.

ירושליםחש"ד -פאנצר, יוסף בן יהודה יצחקפרי יוסף <מכון כנסת> - מכות3105.

הויזמאן, יהושע אליעזר מנחם בןפרי ישע אהרן - א3106.
ירושליםתשס"גאהרן חיים

ירושליתשפ"א -פרי מגדים - מעדני שמואל3107.

פרי מגדים <באר הפרי - באר מגדים> -3108.
לונדוןתשפ"בתאומים, יוסףעירובי חצירות

חש"דמשה בן יהודהפרי מחשבה - תורה וגלגולים3109.

ליוורנו,תרמ"גתיקונים. ט"ו בשבט. תרמ"ט. ליוורנופרי עץ הדר3110.

ירושלם,תרל"חסאלאנט, בנימין ביינוש בן שמואלפרי עץ הדר3111.

ירושליםתשע''חטוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריהפרי עץ הדר - ארבעת המינים3112.

שלומאי, שרגאפרי עץ הדר עם דבר אל הקורא3113.

תשמ"גישיבת עצי חיים סיגעטפרי עץ חיים - ב3114.

ירושליםתשס"הרבינוביץ, צדוק בן יעקב הכהןפרי צדיק <מהדורה חדשה> - 5 כרכים3115.

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהפרי תואר3116.

ירושליםתשפ"בלאבל, שלמהפריסת שלומים - פורס מפה ומקדש3117.

ירושליםתשל"העיריית ירושליםפרס ירושלים לספרות תורנית ומחשבת3118.
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ישראל ע"ש הגראי"ה קוק

ורשהתרע"דרונזשטיין, א, בפרעמד ווערטער בוך3119.

קרית ספרתשפ"בבלוך, דניאל יהודה בן אברהםפרפראות בדברי חז''ל - ב3120.

ירושליםתשפ"ב -ליפשיץ, נח בן אברהםפרפראות לחכמה <מהדורה חדשה>3121.

פרקי אבות <תרגום לאנגלית ולקט3122.
שיקגותשי"אקראוויץ, נביאורים ביידיש>

חמ"דתשפ"בהגר, גדליהו אהרן בן יצחק מאירפרקי אבות <מילי דאבות>3123.

ירושליםתשפ"בנקי, דוד שלוםפרקי אבות <מאירת עינים - שמחת הלב>3124.

תשפ"אגיפטר, מרדכיפרקי אמונה <<מהדורה חדשה>3125.

בני ברקתשמ"זאגוד תלמידי בעל דמשק אליעזרפרקי דרבי אליעזר על הדמשק אליעזר3126.

באר שבעתשפ"בכהן, שמעוןפרקי חינוך - בראשית3127.

ווילנא,תרמ"חמשה בן מימון (רמב"ם)פרקי משה3128.

חש"ד -בית הספר אור החייםפרקי עיון וספרות3129.

וויקליף אוהיותשנ''גגיפטר, מרדכיפרקי תורה <מהדורה חדשה> - 2 כרכים3130.

מרכז שפיראתשע"ז -ישראלי, שאול בן בנימיןפרקי תורה ומדינה3131.

פרקי תלמוד <מקור ופירוש רש"י> - בבא3132.
חיפהחש"דבהט (בכשטיץ), יעקבמציעא ב

תל אביב,תשי"במוריאל, יהודה בן דודפרקים בתורת החנוך3133.

חמ''דתשעזאקרמן, יהודה בן שמחהפרשה סדורה3134.

ירושלים,תרצ"בחאגיז, משה בן ישראל יעקבפרשת אלה מסעי3135.

בית שמשתשע"טוויס, חיים יוסףפרשת העיבור3136.

בני ברקתשס"חגרליץ, מרדכי בן יחיאל משהפרשת פנחס - רבי פנחס מקוריץ3137.

בני ברקחש"דמכון תורת הקרבנותפתאום יבוא3138.

בני ברקתשפ"ברוט, שלמהפתגמי קודש3139.

גליון התאחדות אברכים דר"יפתגמין קדישין - תע"ב3140.
ירושלים - ביתתשס"חמסאטמאר

שמש

בני ברקחש"דאפשטיין, אלעזר דודפתח הסוגיא - כתובות, פסחים3141.

ירושליםתשע"טרז, פנחס בן אלעזר זאבפתח שערי שמים - 3 כרכים3142.

תשס"ח -חבורות אברכי תולדות אהרןפתחו שערים3143.

בני ברקתשפ"אאפשטיין, אלעזר דודפתחי אמונה - דמאי, כלאים3144.

אלעדתשס"אכולל טשערנובילפתחי דעת - נדה3145.
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נווהתשפ"בהס, מרדכי זאבפתחי דעת3146.

בני ברקתשפ"אאפשטיין, אלעזר דודפתחי זרעים - 2 כרכים3147.

מודעין עיליתתשע"טגולדשטיין, עקיבא בן אליעזרפתחי חדש3148.

בית שמשתשפ"באמסלם, יצחק בן אברהםפתחי טהרה3149.

ירושליםתשנ"חסקוויץ, מאניס מתניה בן תנחום יוסףפתחי מועד - חול המועד3150.

מודעין עיליתתשע"טגולדשטיין, עקיבא בן אליעזרפתחי מזוזה3151.

רכסיםתשפ"אסבג, מאירפתחי נדה3152.

מודעין עיליתתשע"טגולדשטיין, עקיבא בן אליעזרפתחי שילוח3153.

תשנ"דאיזראעל, יצחק ארון בן משה אליהופתחי שמועות - 2 כרכים3154.

חמ"דחש"דלוינשטיין, יחזקאל הלויפתחי תורה3155.

מודיעין עיליתתשע"חשפיצר, נפתלי ברוך בן שלוםפתילי ברוך - 2 כרכים3156.

ירושלים,1967לוי, אליעזר בן אליקיםצא ולמד3157.

ירושליםתשפ"אוידר, אהרןצבא אהרן - שו"ת או"ח3158.

בני ברקתשפ"בשטיינברג, צבי אליהוצבא הלוי - 2 כרכים3159.

בני ברקתשפ"אצביאלי, צבי הלויצבי תפארתו - מועדים3160.

קרית אתאתשפ"בטאוב, יהודה בן משהצדיקים מודים לה'3161.

חולוןתשע"טמעודה (מעוצה), צאלח יחיא זכריהצדק ושלום3162.

ניימאן, אהרן יהושע ליב בן אשרצדקה כמשפט3163.
ירושלם,תרנ"גאנשיל

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהצדקתך צדק3164.

ירושלים,[תרכ"ג,אלכסנדר זיסקינד בן משה מהורודנהצוואה יקרה3165.

האמבורג,תרפ"דקאצנלנבוגן, יחזקאל בן אברהםצוואת ... ר' יחזקאל3166.

ווארשא,תרע"ד,אשכנזי, דוד בן אשר הכהןצוואת דוד3167.

חש"ד -דורלכר, אברהם חייםצוותין בסימא3168.

בני ברקתשס"חהוניגסברג, יהונתן בן גדליה הלויצוף יהונתן3169.

רחובותתשע"דענתבי, שמעון בן אברהם ישראלצורתא דשמעתתא3170.

אלעדתש"פצרפתי, דן יצחקצידה לדרך3171.

ירושלים[תרנ"א,שלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאלציון במר תבכה3172.

ירושליםתש"עכהן-יהונתן, ציון בן שושן מג'רבהציון במשפט תפדה - ב-ג3173.

חן-תמים, אברהם משה בן יהושעציון המצוינת3174.
ירושלם,תרס"טאליעזר
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ירושליםתשע"טגילוי בית הקברות בעיר סלאניםציון המצוינת3175.

באלקאני,תרצ"זפארקאש, משה בן שלוםציוני תוספות3176.

ירושליםתשמ"המרגליות, אברהם צביצילום מוח3177.

ציץ הקדש <מהדורה חדשה> - א אורח3178.
חיים, זרעים

שפירא, יהושע צבי מיכל בן יעקב
ירושלים[תרפ"קופל

Prag[תרכ"ד].פריינד, מרדכי בן יחזקאלצלצלי שמע3179.

ירושליםחש"דישיבת חורבצמאה נפשי - בעניני הפורים3180.

ירושליםתשכ"וגאנז, דוד בן שלמהצמח דוד3181.

בני ברקתשס"זגרליץ, מרדכי בן יחיאל משהצנתרות הזהב - ד3182.

ברוקליןתשפ"אפאשקעס, צבי יהודאצפית זהב - הלכות שבת א3183.

אלעדתשפ"במלאכי, ינון בן יצחקצפנת ליראיך3184.

הענא,[תע"ו,אבן-פאלקירה, שם טוב בן יוסףצרי היגון3185.

מגנצאחש"דקובו, רפאל אשר בן יעקבקב ונקי3186.

תשע"ג -פרקש,יצחק שלמהקביעת העתים3187.

חמ"דתשפ"אבעילום שםקבלת התורה מרצון3188.

קבלת עול מלכות שמים - דרשה לבר3189.
תשכ"גוינשטוק, דניאל צבי בן ישראלמצוה

תשע"דגרינברג, מרדכיקבלת שבת3190.

ירושליםתשפ"בחדד, אוריאלקבעום בהלל3191.

ירושליםתשע"חחברת מקיצי נרדמיםקבץ על יד - לו3192.

בני ברקתש"פטולידאנו, רפאל ברוך בן גבריאלקדוש וברוך3193.

ירושלים,[תר"ל,וורטמאן, משה בן חייםקדושת הארץ - 2 כרכים3194.

מונסיתשמ"זטויבענפלד, שמואל ישכר דבקדושת שמואל3195.

חמ''דחש""דרוזנר, ח.לקדירה חייתא3196.

אלטונא,תרל"גכהן-צדק, יוסף בן אהרןקדש הלולים - תוספת קדושה3197.

חמ"דתשפ"אארליך, מאיר בן אליהוקדשו במן3198.

גלדצהלר, אליהו יהושע בן מנחםקדשי יהושע - 2 כרכים3199.
ירושליםתשע"ושלום

חמ"דתשס"בעראמה, יצחק בן שמחהקהילת איתמר - קהלת3200.

פתח תקוהתשפ"בקהילת מקור חייםקהילת מקור חיים3201.

תשכ"דברושי,קהלת - סבלו של דור3202.
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בני ברקתשס"ומשה בן אברהם הכהן מצ'ודנובקהלת משה <מהדורה חדשה>3203.

ורשה Warsawתרמ"גקלוגר, שלמה בן יהודה אהרןקהלת שלמה3204.

ירושליםתשפ"אוינרוט, יעקב בן משה אהרןקובץ - יעקב וינרוט, כתבים וקורות חיים3205.

תשפ"בקובץ תורניקובץ אבקת רוכל - 3 כרכים3206.

מתתיהותשפ"בכולל אהבת תורהקובץ אהבת תורה - פסח3207.

ניו יורק Newתשס"טקובץ כולל בית מאירקובץ אהל יוסף - 4 כרכים3208.
- York

ניו יורקתשס"טקובץ כולל בית מאיר יעקבקובץ אהל יוסף - 5 כרכים3209.

ירושליםתש"עבית המדרש אהל משהקובץ אהל משה - מעשרות3210.

ירושליםתשע"בישיבת אמרי נעםקובץ אהלי יהושע - יא קידושין3211.

תשפ"ב -כולל באהלי שםקובץ אוהלי יהושע - א3212.

תשע"באברכי כוללי חסידי סקאליעקובץ אור הכולל - 2 כרכים3213.

בני ברקתשפ"במורשת אור החיים הקדושקובץ אור השבת3214.

ירושליםתשנ"גיוסף, עובדיה בן יעקבקובץ אורייתא3215.

בני ברקתשפ"אפאללאק, אהרן בן צבי הלויקובץ אמרים3216.

קובץ באורי הלכה וקצת לקט הלכות שבע3217.
תש"פמרגלית, זאבברכות

בנע ברקתשנ"במוסדות בוהושקובץ באר יצחק - א3218.

תשפ"בישיבת תורה ויראה - סאטמטרקובץ בהיכלא דמלכא3219.

תשנ"ו -ת"ת סוכת דודקובץ בוגרים - תשנ"ו3220.

ירושליםתשעדהמרכז למורשת מרןקובץ בית יוסף - 47 כרכים3221.

ירושליםחש"דישיבת בית יוסף נובהרדוקקובץ בית יוסף להבה3222.

חמ"דתשע"זבעלסקי, חיים ישראל הלוי (לזכרו)קובץ בית ישראל3223.

ירושליםתשנ"גישיבת בית ישראלקובץ בית ישראל - 2 כרכים3224.

ירושליםתשפ"בקובץקובץ בנין אב - ברכת כהנים3225.

קובץ ברורי הלכה שבע ברכות ולקט3226.
תש"פמרגלית, זאבהלכות שכיחות

בני ברק - ניותשפ"בישיבת ביאלאקובץ ברכה משולשת - ענייני ברכות3227.
יורק

תש"פקובץ גליונותקובץ גליונות - 19 כרכים3228.

אביחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בןקובץ גליונות מרי"ח ניחוח - 2 כרכים3229.
עפולהתשפ"אמשה
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קובץ גליונות שער התפילה - תשפ"א3230.
תשפ"ב

תשפ"ב -מוסדות סטניסלוב

תשפ"בקובץקובץ דברי חיזוק3231.

ירושליםתש"סחסידות סטרפקובקובץ דברי שלום3232.

ירושליםתשס"אדרכי הוראה לרבניםקובץ דרכי תורה - 2 כרכים3233.

ירושליםתשפ"בחו"ר ישיבת היכלי התורהקובץ ההיכל - א3234.

קובץ הליקוטים לפרשיות השבוע3235.
חמ''דחש""דישראלזון, שבתי דב בן אברהם צביוהמועדים

מודיעין עיליתחש""דזעפרני, שלמהקובץ הלכות בין המצרים3236.

בני ברקתשפ"אמגנוז, אברהם בן דודקובץ הלכות המועדים3237.

מודיעין עיליתחש""דזעפרני, שלמהקובץ הלכות יום הכפורים3238.

מודיעין עיליתחש""דזעפרני, שלמהקובץ הלכות ימים נוראים3239.

מודיעין עיליתחש""דזעפרני, שלמהקובץ הלכות ישיבה בסוכה3240.

מודיעין עיליתחש""דזעפרני, שלמהקובץ הלכות לימי חנוכה3241.

מודיעין עיליתחש""דזעפרני, שלמהקובץ הלכות פורים3242.

מודיעין עיליתתשס''חזעפרני, שלמהקובץ הלכות פסח - 2 כרכים3243.

מודיעין עיליתתשס"טזעפרני, שלמהקובץ הלכות קדימה בברכות3244.

מודיעין עיליתתשס''חזעפרני, שלמהקובץ הלכות ראש השנה3245.

מודיעין עיליתתשס''חזעפרני, שלמהקובץ הלכות שבועות3246.

מודיעין עיליתתשע""בזעפרני, שלמהקובץ הלכות תשעה באב שחל בשבת3247.

חמ"דתשפ"במיללער, חיים עזריאלקובץ הלכתא רבתא - הלכות זימון3248.

קובץ הלשכה - בירורי הלכה בעניין סת"ם3249.
ברוקליןתש"פבית ההוראה לענייני סת"ם- ב

ירושליםתשס"טקורקוס, יוסף - סלמני, ניסןקובץ העזר - ד (חופה, קידושין, ועדות)3250.

בני ברקתשע"חשולמן, גדליהקובץ הערות ומראי מקומות - 2 כרכים3251.

ירושליםתשעזפרידליס, יעקב אליעזר בן מנחםקובץ והאר עינינו - 7 כרכים3252.

ראשון לציוןתש"פישיבת עטרת שלמהקובץ וח"י בהם - יש נוחלין3253.

בני ברקתשפ"ברבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןקובץ ויברכהו יהושע - ב3254.

ירושליםתשפ"בישיבת פני מנחם לעמלי תורהקובץ ועמלו בתורה3255.

בני ברקתשס"גמוסדות סטריקובקובץ ועתה כתבו לכם3256.

קובץ זכרון אברהם - נישואין והלכות3257.
שבת

ירושליםתשפ"אכולל זכרון אברהם - סטערטין
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מתתיהותשפ"בכולל זכרון ברכהקובץ זכרון ברכה - 3 כרכים3258.

תשע"ד -וייסמאן, מאיר (לזכרו)קובץ זכרון מאיר3259.

ירושליםתשע"דישיבת זרע יצחקקובץ חבורות וחידו"ת3260.

בני ברקתשס"אבוגרי ישיבת חכמת שלמהקובץ חדושי תורה חכמת שלמה - א3261.

ירושליםתשנ"הישיבת היכל אוריהקובץ חידושי תורה - א3262.

ירושליםתשע"זקרסטני, נדבקובץ חידושי תורה - נדרים, מכות3263.

וויליאמסבורגתש"פבית מדרש וכולל היכל התורהקובץ חידושי תורה3264.

ירושליםתשס"אישיבת בית אברהם סלוניםקובץ חידושי תורה - 4 כרכים3265.

חמ"דתשנ"טכולל תפארת יעקב יוסףקובץ חידושי תורה אמרי א"ש - ב3266.

קובץ חידושי תורה בעניני איסור יחוד ולא3267.
ירושליםתשפ"בשפירא, יהושע בן אשרתקרבו

מודיעין עיליתתשע"טכולל אברכים מבית נירהקובץ חידושי תורה מבית נירה - 4 כרכים3268.

ירושליםתשס"חישיבת הגאון משטעבין כוכב מיעקבקובץ חידושים ובירורים - מסכת נדרים3269.

קובץ חידושים מתלמידי ישיבות קטנות -3270.
בני ברקתשל"טקובץה

בני ברקתשס"בקובץ תורניקובץ כתר תורה <רמת שלמה> - יא3271.

ירושליםתשע"הדהאן, אברהםקובץ ליבנו בתורתו - 3 כרכים3272.

בני ברקתשפ"אכולל עולת דוד - זוטשקאקובץ לעטר פתורא3273.

ירושליםתשס"הישיבת תולדות אהרןקובץ לקט ענינים3274.

בית הכנסת חסידי קרלין סטולין בניקובץ לתורה וחסידות - ימים נוראים3275.
בני ברקתשמ"זברק

פתח תקוהתש"פכולל אברכים יוצאי סלבודקהקובץ מאור התורה - 4 כרכים3276.

בני ברקתשפ"אקינסטליכער, משה אלכסנדר זושאקובץ מאז ומקדם3277.

רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןקובץ מה טובו אהליך יעקב - 6 כרכים3278.
ירושליםתשפ"ב(עורך)

ירושליםתשפ"בכולל זמרת חייםקובץ מילי דשמיא3279.

אופקיםתשפ"אקשש, אברהם ישעיהוקובץ מיסודות הש"ס3280.

אופקיםתשפ"בבני תורה אופקיםקובץ מנורה בדרום - 14 כרכים3281.

תשס"טשווארץ, יום טוב הלויקובץ מנחת יו"ט3282.

מודיעין עיליתתשפ"בבני הישיבות בקהילת קצות החושןקובץ מנחת סופרים - א3283.

תשנ"ו -הערות על מנחת חינוךקובץ מנחת ציבור - מנחת חינוך3284.
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בני ברקתשפ"בכולל עולת דוד - זוטשקאקובץ מנרתא טבתא3285.

בית שמשתשע"טכולל מעיין התורהקובץ מעיין התורה - 2 כרכים3286.

ברוקליןתשפ"בכולל מעין חיקובץ מעין חי - 2 כרכים3287.

תש"ןמכון להוראהקובץ משיב בהלכה - 7 כרכים3288.

זכרון יעקבתשפ"בחו"ר כולל נר מרדכיקובץ נר מרדכי3289.

חמ"דתשפ"אקורדובה, משהקובץ סוגיות3290.

בני ברקתשס"חכולל עומק ההלכה - זוטשקאקובץ עומק ההלכה - 2 כרכים3291.

ליקוודתשס"אכולל עטרת מנשהקובץ עטרת מנשה3292.

ירושליםתשפ"אקובץ עיון הפרשהקובץ עיון הפרשה - 10 כרכים3293.

תשפ"אקובץקובץ עיונים תפארת שמשון - ו3294.

ירושליםתשע"זמס, אליהו בן עדיאלקובץ עניינים וחידו"ת - 3 כרכים3295.

חמ"דחש""דבעילום שםקובץ ענינים3296.

בני ברקתשכ"חלוינשטיין, יחזקאל הלויקובץ ענינים - 2 כרכים3297.

ברוקליןתשפ"אמפעל זכרון אשר צביקובץ עץ חיים - לו3298.

רחובותתשפ"ברבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןקובץ פרדס יהודה - 2 כרכים3299.

קובץ פרחי ג"ן - בבא מציעא - פורים -3300.
מודיעין עיליתתשפ"בגוטסגנדה, נתן נטעפסח

קובץ פרי ביכורים - תקיעת שופר וראש3301.
בית שמשתשפ"בהגר, יצחק מאירהשנה

ירושליםתשפ"ברוסט, ישראל דוד (לזכרו)קובץ פרי ישראל3302.

פתח תקוהתשע"גישיבת קדושת יום טובקובץ קדושת יום טוב - א3303.

ירושליםתשמ"טישיבת קול תורהקובץ קול התורה - כתובות3304.

בית שמשתשס"המוסדות תורה ויראהקובץ קנאת סופרים - ה3305.

קובץ ראיתי בני עליה - ואהבת לרעך3306.
רחובותתשס"חישיבת בין הזמנים בני עליהכמוך, לא תשנא

קובץ ראשונים <רוח ברור> על פרק3307.
שיקגותשפ"ארוח, משה בן שלוםיציאת השבת

בואנוס איירסתשע"טק"ק שובה ישראלקובץ שובה ישראל - א3308.

.3309
קובץ שיחות במשנתם של הגרא"מ שך

ורבותינו גדולי הדורות - שיחות הרב צבי
שינקר

חמ"דתשפ"במערכת במשנתם

קובץ שיעורים בעניני שבועות בהלכה3310.
ובאגדה

כפר חסידיםתשע"אמן, דוד יצחק בן מרדכי ליב
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חש"ד -דרכי הוראה לרבניםקובץ שמחת דרכי הוראה3311.

בני ברקתשע"טקובץ שפתי קודשקובץ שפתי קודש3312.

טבריהחש"דאיגוד אברכי הכוללים בטבריהקובץ תורה בציון3313.

מכסיקותשפ"בפרץ, יצחקקובץ תורני3314.

בני ברקחש"ד -בית המדרש חניכי ישיבת קול תורהקובץ תורני - 2 כרכים3315.

מודיעין עיליתתשנ"חכולל אור גאוןקובץ תורני אור גאון - שבת3316.

בני ברקתשע"חישיבת בית ישראל ודמשק אליעזרקובץ תורני בית ישראל3317.

ירושליםתשפ"בסיאני, שלום מאיר (עורך)קובץ תורני ההיכל - א3318.

ירושליםתשע"טבית המדרש יחוה דעתקובץ תורני יחוה דעת - 2 כרכים3319.

ברוקליןתשס"אישיבת צמח צדק ויזניץ ברוקליןקובץ תורני מאורות צמח צדק3320.

בני ברקתשס"ה -ישיבת כסא רחמיםקובץ תורני משה ואלעזר - 332130.

חיפהתשס"דכולל תורת דבשקובץ תורת מרובה3322.

חמ"דתשפ"באליהו, ישראל (עורך)קובץ תורת ציון - ד3323.

ירושליםתשפ"בכולל להוראה ירושליםקובץ תפארת אברהם - איסור והיתר3324.

מנשסתרתשפ"בקובץ ישיבת תפארת יעקב גייטסהעדקובץ תפארת הו"ד - א3325.

אשדודחש"דכולל תפארת יעקב משה - בעלזאקובץ תפארת הלכה - שבת3326.

ירושליםחש"דישיבת תורת משהקובץ תפארת צבי - שבועות3327.

תשס"זישיבת אמרי יוסף ספינקאקובץ תפארת שבתפארת - 2 כרכים3328.

קבוצת יבנהתשמ"אשילוח, מאירקודש וחול בחיינו3329.

לעסלא?[תר"ל,פרידלאנד, נתן בן יוסףקול אבירי הרועים3330.

שלום בן יחיא זכריה - צוקרמן,קול אומרים הודו3331.
ירושלים|אשדודתשפ"בדניאל משה בן שמואל

קול אריה <מכון ממלכת כהנים> - 33323.
כרכים

שווארץ, אברהם יהודה אריה ליב בן
תשעאפינחס ז

חספיןתשנ"בעלון ישיבת הגולןקול ברמה - 333310.

לונדוןתשפ"בפראנד, דוד בן יהודה לייביש הלויקול דודי - 3 כרכים3334.

ברקאי, משה בנימין המכונה אלתר בןקול המבשר3335.
ירושלים,[תרפ"ג,נח גבריאל

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהקול התור3336.

ירושליםתשנ"הרבני ישיבת קול תורהקול התורה - חנוכה3337.

לונדוןתשפ"בקובץקול התורה - 2 כרכים3338.
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חש"ד -הסגל, חנניהקול חתן3339.

שלוניקיתקצ"בישראל, חיים יהודה בן משהקול יאודה3340.
Salonika

ירושליםתשנ"חגרינפלד, יהודה בן שמעיהקול יהודא <מהדורה חדשה>3341.

תש"ךקובץקול ירושלים - שנה ה חוברת ה3342.

(Leipzig)חש"דאלקלעי, יהודה בן שלמה חיקול מבשר3343.

בני ברקתשל"חטאוב, מנחם מנדל בן יהודה יחיאלקול מנחם <קאליב> - ה3344.

פרג Pragueתר"בפראג. חברה קדישא גומלי חסדיםקול נהי <ר' נחום טרעביטש>3345.

תשכ"ז -אברג'ל, יעקב ישראלקול סיני - 334660-74.
ירושליםתשכ"ח

ליוורנו,תר"ופיפירנו, אברהם ברוך בן משה רפאלקול עגב3347.

ירושלים[תר"ן,ישראל, רפאל יצחק בן דודקול קורא3348.

פאקשתרס"הפישר, עמרם בן עקיבאקול קורא3349.

קול קורא לאחינו בני ישראל יושבי3350.
ירושלים[תרע"ה,הסתדרות המורים בארץ ישראלירושלים ת"ו

ירושליםתרע"דנדאף, יקול קורא לאחינו התימנים3351.

חמ"דתשפ"בבעילום שםקול רינה3352.

אשדודתשע"טמדינה, יוסףקול רינה - פרק שירה3353.

תשס"ג -בתורתו של מרן הגרע"יקול תורה - 6 כרכים3354.

כרם ביבנהתשע"ח -פרידמן, אהרןקום כי זה היום3355.

ירושליםתשעדגאל-דור, נוריתקום לך אל נינוה - ספר יונה3356.

ירושליםתשס"ותנועת קוממיותקומי אורי - ו3357.

מודעין עליתתשע"טצדוק, דוד בן שלמהקונדריס - 2 כרכים3358.

תשנ"חרייטפארט, יצחק בן חייםקונטרס - 2 כרכים3359.

אלעדתשפ"ביזדי, אברהם בן יוסףקונטרס - כללי הברכות3360.

תשמ"ט -מערכת אש תמידקונטרס א"ש תמיד3361.

חמ"דתשפ"בבעילום שםקונטרס אב האיתנים3362.

תשס"דניישלס, יעקב יוסףקונטרס אבות אבותיך3363.

קונטרס אבן ישראל - דברי מוסר3364.
ירושליםתשס"דפישר, ישראל יעקבוהתעוררות

ירושליםתשע"וחסאן, רפאל - מילבסקי, פסחקונטרס אהל חיה3365.

בני ברקתשע"טאקרמן, יהודה בן שמחהקונטרס אהל רחל3366.
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מונטריאולתשפ"אפוזן, אריה אליעזרקונטרס אור הפרשה - 2 כרכים3367.

חמ"דחש"דאייזנשטיין, יהודה בן נחוםקונטרס אורח חיים - הלכות חנוכה3368.

מודיעין עליתתשפ"אבעילום שםקונטרס אושרו של יהודי3369.

ירושליםתשע"ומס, אליהו בן עדיאלקונטרס איל נזיר3370.

תש"פ -מלינובסקי, אילה זהבהקונטרס אילת אהבים3371.

חמ"דתשפ"אקוזקין, שמעוןקונטרס אין עוד מלבדו3372.

ירושליםתשפ"אבעילום שםקונטרס אכילת עופות בזמנינו3373.

טבריהתשפ"א -ברדא, דודקונטרס אלהא דמאיר ענני3374.

בני ברקתשע"חלזכרו של הגראי"ל שטינמן זצ"לקונטרס אלקי אבי בעזרי - 2 כרכים3375.

ירושליםתשע"חפינטו, יצחקקונטרס אמרי פי - בבא קמא3376.

ירושליםתש"סבנקי, דוד שלוםקונטרס ארחות יושר3377.

ירושליםתשס"אמכון באר מריםקונטרס באר מרים - חנוכה3378.

בני ברקתשע"טצארום, יהודהקונטרס בדיני ביעור ווידוי מעשרות3379.

חמ"דתש"פמכון תורת הקרבנותקונטרס בואו שעריו בתודה3380.

ירושליםתש"סישיבת תפארת הגר"אקונטרס בי מדרשא - ג בבא מציעא3381.

מודיעין עיליתתשפ"אדיין, משהקונטרס ביאורים ובירורים - 6 כרכים3382.

קונטרס ביאורים ובירורים בהלכות שבת -3383.
מודיעין עיליתתשע"טדיין, משה4 כרכים

קונטרס ביאורים ובירורים לספר דרך3384.
מודיעין עיליתתשפ"בדיין, משהאמונה - 3 כרכים

חמ"דתש"פמכון תורת הקרבנותקונטרס ביאת אליהו ומלך המשיח3385.

חמ"דתשפ"אקיבוץ ישיבת גאון יעקבקונטרס ביכורי קיץ3386.

בני ברקחש""דזילבר, אליהוקונטרס בית אליהו - 3 כרכים3387.

ירושליםתשל"זבקר, חיים שלמהקונטרס בית ברוך3388.

בני ברקתשפ"אישיבת גאון יעקבקונטרס בכורי קיץ3389.

חמ"דתשפ"אכהן, דודקונטרס בכר זכר - ליקוטי מוהר"ן א3390.

בני ברקתשפ"ברפפורט, מנחם מנדל בן לוי יצחקקונטרס במילי דנזיקין לרבינו עקיבא איגר3391.

חמ"דחש"דלזכר הבחור אריאל חדדקונטרס בנין אריאל3392.

ירושליםתשע"וליברמן, אהרןקונטרס בסוכות הושבתי3393.

ירושליםחש""דבעילום שםקונטרס בענייני ריבית3394.
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קונטרס בענין עבירות שבין אדם לחבירו3395.
ותשובה עליהם

בני ברקחש"דויסבקר, ברוך בן משה

חמ"דתש"פנשר, אברהםקונטרס בעניני הפורים3396.

בני ברקחש"דטוקר, מנחם בן אברהם יצחקקונטרס בעניני חנוכה3397.

ירושליםתשע"בבעילום שםקונטרס בעניני חנוכה3398.

בני ברק - ניותשע"גשטרלינג, דודקונטרס בעניני כבוד ועונג שבת3399.
יורק

ירושליםתשס"זגלעדי, עדיאלקונטרס בעניני כתמים3400.

ירושליםתשס"חפוס, יהודהקונטרס בעניני מוקצה3401.

מודיעין עליתתשפ"בקליקשטיין, שמואלקונטרס בעניני שביעית3402.

ירושליםתשפ"בסמסונוביץ, משהקונטרס בעקבות ר' מוט'ל3403.

בני ברקתשנ"טוולך, שלמה משה בן אפריםקונטרס בפרק איזהו נשך3404.

בני ברקתשע"חוולך, שלמה משה בן אפריםקונטרס בפרק בנות כותים3405.

בני ברק Beneתשעובלוי, בצלאל ברוך בן יצחק שלמהקונטרס בצל הברכה - ענינים שונים3406.
Berak

ירושליםתשפ"בפרץ, פנחס בן יעקבקונטרס ברית ופדיון3407.

חמ"דתשפ"בגראס, אברהםקונטרס ברית מלכות3408.

ירושליםתשפ"ברוזנטל, יואב בן אברהםקונטרס ברכות3409.

חמ"דחש"דבעילום שםקונטרס ברכת אבות3410.

ירושליםתשנ"חישיבה קטנה תולדות אברהם יצחקקונטרס ברכת הפירות3411.

ירושליםתשס"חקארפ, משה מרדכיקונטרס ברכת התורה3412.

בני ברקתשפ"ארובינשטיין, דוד משהקונטרס ברכת לישב בסוכה3413.

חמ"דתשע"בבעילום שםקונטרס בשבילי נברא העולם3414.

חמ"דתשפ"בבעילום שםקונטרס גאולה שלמה3415.

בני ברקתשפ"בוסרמן, אשר בן אברהם בצלאלקונטרס גליונות אשר - תענית3416.

רכסיםתשס"חכולל מאורותקונטרס דבר השמיטה3417.

ירושליםתשע"ואהרן, יואל חיים בן מרדכיקונטרס דבר יואל - כתובות3418.

ירושליםתשס"במייזלש, צבי הירש בן דוד דובקונטרס דבר צבי - 2 כרכים3419.

חמ"דחש""דכהן, אהרן שלום בן דודקונטרס דבר שלום - שבת3420.

קונטרס דברות קודש - דרשות שלוש3421.
תשס"זטייטלבוים, יואלסעודות

ירושליםתש"ןפעריל (קרויס), יהושע אריה בןקונטרס דברי יהושע3422.
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יחזקאל שרגע הלוי

תשע"טאביטבול, יוסף בן חיים בנימיןקונטרס דברי יוסף - בבא קמא3423.

חש"ד -שנקלובסקי, צבי בנימיןקונטרס דברי מחשבת3424.

בני ברקחש"דואזנר, שמואל בן יוסף צבי הלויקונטרס דברי תורה3425.

חמ"דחש"דברגמן, שמואל יעקבקונטרס דמשק אליעזר3426.

קונטרס דעת תורה3427.
אוסף כרוזים בענין קבלת כספים

מהמוסדות הציוניים עובר הישיבות
ובתי הת"ת

תשל"ט -

קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בןקונטרס דקדוקי מצוות3428.
בני ברקתשפ"ביעקב ישראל (עליו)

אשדודחש""דהילדסהיים, דוד אריה בן יעקבקונטרס דרוש וקבל שכר3429.

תש"פאבראהאם, נחוםקונטרס דרך הלימוד3430.

פאנעט, אברהם שמואל בן צביקונטרס דררא דממונא3431.
ירושלים - ניותשע"האלימלך

יורק

ירושליםתשעובעילום שםקונטרס האור מתוך החשך - א3432.

חש"ד -בעילום שםקונטרס האמת תורה דרכה3433.

ירושליםתשע"אישיבת אמרי נעםקונטרס הבריח התיכון3434.

ירושליםתשמ"חברזובסקי, שלום נחקונטרס ההרוגה עליך3435.

ירושליםתשפ"באוהב ציון, יצחק בן מרדכיקונטרס הזכרונות ממרן החזו"א3436.

בני ברקתשפ"בישיבת אורחות חייםקונטרס החבורות - הדלקת נר חנוכה3437.

חש"ד -הסגל, חנניהקונטרס הידיעה - 2 כרכים3438.

הלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צביקונטרס הליכות חיים3439.
נתניהתש"פהירש - קלוגר, אהרן יהושע

בני ברקתשל"אצדיקי ויז'ניץקונטרס הליקוטים - תניינא3440.

בני ברקתשמ"אהגר, משה יהושע בן חיים מאירקונטרס הליקוטים - 2 כרכים3441.

בני ברקחש"דכרמי, יצחקקונטרס הלכות אקטואליות3442.

קונטרס הלכות בית כנסת, והלכות ספר3443.
בני ברקחש"דכרמי, יצחקתורה

בני ברקחש"דכרמי, יצחקקונטרס הלכות תולעים בדגים3444.

ירושליםתשע"זאנקווה, ישראל בן רפאלקונטרס המאיר לישראל - נדרים3445.

ברוקליןתש"לקובץקונטרס המחדש בטובו3446.

ירושלם,תרמ"דיוסף יעקב קופל בן יקותיאלקונטרס המתרגם3447.
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קונטרס הערות הרבנים לספר הליכות3448.
משה

חמ"דתשפ"בדייטש, הלל (עורך)

קונטרס הערות וביאורים <על ספר עץ3449.
בני ברקתשל"הברמן, יצחק יהודהחיים>

חמ"דתשפ"אאופק, נתנאלקונטרס הערות והארות - 2 כרכים3450.

תשע"ח -לוי, אברהם בן אהרןקונטרס הרחיצה3451.

אשדודתשפ"אמחפוד, איתמר בן אהרן הלויקונטרס הררים התלויים בשערה3452.

בני ברקתשס"חמשמרת סת"םקונטרס השאלות בהלכות סת"ם3453.

עוקשי, ברוך - פלמן, ישראל מאירקונטרס השביעית3454.
אלעדתשע"ו(עורכים)

ירושליםתשע''חוויסמן, מנחם זאבקונטרס השיר והשבח3455.

בני ברקתשע"טצארום, יהודהקונטרס התראה ראשונה - חודש אלול3456.

ירושלים-רמת גןתשס"וגליק, שמואלקונטרס התשובות - 4 כרכים3457.

לונדוןתשס"גבית מדרש בית שמואל - ראדומישלאקונטרס ובנחה יאמר3458.

בני ברקתשע"טמכון תורת הקרבנותקונטרס והראנו בבנינו3459.

לונדוןתשפ"בויינבערג, נתן דוד בן מרדכיקונטרס והשתיה כדת3460.

חמ"דחש"ד -בעילום שםקונטרס ויבינו במקרא3461.

מודיעין עיליתתש"פיצחקי, משה בן יהודהקונטרס וידבר משה3462.

חמ"דתשפ"בציכטיגר, משה צביקונטרס זכות אבות3463.

רפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודהקונטרס זכות הרבים3464.
ירושליםתרנ"דליב

בית שמשתשס"דעבדיאן, ישראל יעקב בן יצחקקונטרס זכות יצחק - פרק המניח3465.

תשפ"בשרייבר, י.י.קונטרס זכר יצחק3466.

ירושליםתשפ"במויאל, דודקונטרס זכרון דוד3467.

שטרן, אלימלך - סולובייצ'יק,קונטרס זכרון דוד3468.
לונדוןתשפ"במשולם דוד הלוי (עליו)

ירושליםתש"עישיבת אור אלחנן לצעיריםקונטרס זכרון מרדכי - בבא קמא3469.

מקסיקותשפ"בכולל מאור אברהםקונטרס זכרון ניסים - גיטין3470.

פינקלשטיין, שלום בן יעקב הכהןקונטרס זכרון שלום - א3471.
חמ"דחש""ד(לזכרו)

בני ברקתש"פמכון אהבת אמתקונטרס חודש האביב3472.

בני ברקתש"פמקסימוב, אוריאלקונטרס חודש האביב3473.
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ירושליםתשע"זקרסטני, נדבקונטרס חידו"ת - כתובות3474.

קונטרס חידושי תורה - דרשות הושענא3475.
תשמ"הטייטלבוים, יואלרבא שנת תשי"א

טייטלבוים, יואל בן חנניה יום טובקונטרס חידושי תורה - 2 כרכים3476.
תשנ"הליפא

קונטרס חידושי תורה מהר"ם ט"ב - פסח,3477.
תשמ"זטייטלבוים, משה בן חיים צבישבועות

חמ"דחש"דחפץ, דודקונטרס חלון התיבה - פורים3478.

בני ברקתש"פאלמשעלי, ידידיה בן אלחנןקונטרס חלקו של ידיד3479.

בני ברקתשע"ודיין, משה שמואלקונטרס חמדת משה - חנוכה3480.

חמ"דחש"דגוטנטג, טוביהקונטרס טוב יהודה3481.

בני ברקתשפ"בחבה, ערן בן בנימיןקונטרס טובים השניים3482.

שפירא, צבי אלימלך בן פסח מדינובקונטרס טללי נוחם3483.
תש"פ-

חמ"דתשע"זטוויל, משה בן יצחק חיים הכהןקונטרס ידי משה3484.

מודיעין עיליתתש"ענוימן, יהונתן בן דוד נתןקונטרס יום סליחה3485.

בני ברקתשפ"בצדיקי דעעשקונטרס יומא דאילנא3486.

חמ"דחש"דאומן, יחיאלקונטרס יומא טבא לרבנן3487.

בית שמשתשפ"אבית הכנסת המרכזי רמת בית שמש גקונטרס יוצר אור3488.

בני ברקתש"פסטפנסקי, יוסף בן יחיאלקונטרס יין ישמח3489.

קריית אתאתשפ"בדבי, נתנאלקונטרס יקרה היא מפנינים - מועדים א3490.

גייטסהעד,תשע"אישיבת גייטסהעדקונטרס ירח איתנים3491.

חמ"דתשפ"בהגר, יצחק מאירקונטרס כבוד התורה3492.

טבריהתשע"וברדא, דודקונטרס כוס ישועות3493.

בני ברקתשפ"במכון אהבת אמתקונטרס כי לא על הלחם לבדו3494.

בני ברקתשפ"במושקוביץ, יחזקאל בן בנימיןקונטרס כיון שאנו מחכים3495.

חמ"דתשפ"אבוים, דוד יהודה ליבקונטרס כל הראוי3496.

בני ברקתשפ"בפרנקהויז, אברהםקונטרס כפות המנעול3497.

ירושליםתשע"אישיבת זרע יצחקקונטרס כתבם על לוח לבך3498.

ירושליםתשע"טפרץ, אלחנןקונטרס לבושי פאר - בבא בתרא3499.

חש"דגרצולין, נתן אליהוקונטרס לחדשי השנה ולחגים ולמועדים3500.

ירושליםתשס"ז -תולדות אהרןקונטרס ליל התקדש החג3501.
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ביתר עיליתתשפ"אישיבת תורת רפאלקונטרס ליקוטי שושנים - גיטין3502.

ירושליםתש"פבן יששכר, מרדכיקונטרס לכשרות בית המקדש תחת קרקע3503.

תשע"דפלזנטל, לוי משה בן דוד אהרןקונטרס למד העם3504.

תשל"חישיבת קרלין סטוליןקונטרס לקח טוב - 2 כרכים3505.

תשי"ח -הלפרין-כהן, מ מקונטרס לשם מצה3506.

בני ברקתשפ"במכון אהבת אמתקונטרס מאי חנוכה3507.

ירושליםתשע"דמס, אליהו בן עדיאלקונטרס מבטא שפתים - נדרים3508.

כולל שע"י ישיבת אור יהושע נתיבותקונטרס מבי מדרשא - סנהדרין, כתובות3509.
בית שמשתשע"חהתורה

לונדוןתשפ"במילר, שמואל בן יצחקקונטרס מגילת סוטה3510.

ירושליםתרל"טאברהם יצחק משלם, מסופיהקונטרס מזכה את הרבים3511.

בית שמשתשפ"אשיינפלד, ישראל אשרקונטרס מילי דאבות3512.

ירושליםתש"ןהראל, אוריאל יצחק בן אריה יהודהקונטרס מילי דשליחות3513.

ירושליםתשפ"אבנש, מיכאל בן אליהוקונטרס מימיני מיכאל - 2 כרכים3514.

ירושליםתשע"ווגנר, יעקב בן זאבקונטרס מלאכת הנאה3515.

תשנ"גכולל דחסידי בעלזא מנשסטרקונטרס מנוחת שבת - א3516.

בני ברקתשפ"אשאול, עזרא נחמיהקונטרס מנחת עזרא - שו"ת, מסכתות3517.

רכסיםתשפ"ביזדי, נדב בן יוסףקונטרס מנחת פורים3518.

תשע"ודייוויד, יונתן דודקונטרס מסיבות פורים3519.

בני ברקתשפ"בש.א.בקונטרס מעין החכמה3520.

ארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדרקונטרס מעלות מצות הפרישה3521.
בני ברקתשע""ביצחק

ארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדרקונטרס מעלות מצות הפרישה (יידיש)3522.
בני ברקחש"ד -יצחק

ירושליםתשמ"חטיקוצקי, חיים אייזיקקונטרס מענה חיים3523.

טבריהחש"דחדד, יעקב בן יצחקקונטרס מציאת יעקב3524.

פרעסבורג,[תר"ס,שלזינגר, משה ליב יוסף בן מרדכיקונטרס מציצה3525.

טריגר, אברהם מאיר בן יששכר דבקונטרס מראה גרמי3526.
ירושליםתשפ"אהכהן

מונסיתש"פשוורץ - משפחות ורברקונטרס מראש צורים3527.

אטינגר, משה שמואל בן מנחםקונטרס משא משה - פרק כל גגות3528.
ישראל

בני ברקחש"ד
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תש"פארגון ושכנתי בתוכםקונטרס משבצות זהב3529.

טורנטותשפ"ארנד, גדליהקונטרס משיב נפש3530.

יונגרמן, אברהם ישעיהו בן שלוםקונטרס משנה סדורה - 3 כרכים3531.
בני ברקתשפ"אמאיר

בני ברקתשפ"בדונט, נפתלי יהושעקונטרס משתה ושמחה ולא תפלה וזעקה3532.

חמ"דתשס"טדינר, שמשוןקונטרס נועם יהודה3533.

בני ברקתשע"טגליק, יוסף בן אברהםקונטרס נחמת נפתליה3534.

ירושליםתש"עישיבת אמרי נעםקונטרס נעם השבת3535.

קונטרס נעשה אדם - ל"ג בעומר חג3536.
ירושליםתשפ"בבעילום שםהשבועות

בני ברקתשנ"גקולדצקי, יצחק בן שכנאקונטרס נר מצוה ותורה אור3537.

בני ברקתש"עגליק, יוסף בן אברהםקונטרס נשמת אברהם - אבילות3538.

בני ברקתשכ"זפרידמן, שלוםקונטרס סדר השמינית3539.

ירושליםתשע"זסדרת ועדיםקונטרס סדרת ועדים3540.

בני ברקתשע"טמקסימוב, אוריאלקונטרס סוד הזכירה3541.

ירושליםתשס"ודויטש, ישראל זאבקונטרס סימנא טבא מילתא3542.

ירושליםחש""דוויסמן, מנחם זאבקונטרס עבדי הם3543.

אטינגר, משה שמואל בן מנחםקונטרס עבודת משא - 3 כרכים3544.
בני ברקחש"דישראל

בני ברקתשפ"אקשש, צבי מרדכיקונטרס עבודת מתנה3545.

חמ"דתשע"אפוגל,קונטרס עובר לסוחר3546.

תש"פ -לנדא, יצחק בן קלמןקונטרס עולת יצחק - 2 כרכים3547.

בני ברקתש"פקרביץ, אליעזר בן נחום זאבקונטרס עזרת אליעזר - חנוכה3548.

ירושליםתשע"זפרץ, אלחנןקונטרס עיקר כתובה - כתובות3549.

אופקיםתשפ"בלוי, רפאל חייםקונטרס עירוב כהלכתו3550.

חמ''דחש""דכהן, פנחסקונטרס על הלכות צדקה3551.

ירושליםתשפ"גפופר, צביקונטרס על מסכת נדה3552.

תשס"דלויןקונטרס על נס וחי - מאמר אסתר3553.

חמ"דחש"ד -שחר, יוסף בן אוריקונטרס ענייני שחיטה3554.

חמ"דחש"ד -שחר, יוסף בן אוריקונטרס ענייני תערובת3555.

מודיעין עיליתתשע"חפרלמוטר, יצחק אייזיק בן חייםקונטרס פארו עלי3556.
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אלעזר

חמ"דתשע"טבעילום שםקונטרס פירותיך מתוקים3557.

בני ברק - ניותשס"זגולדשטוף, יצחקקונטרס פירותיך מתוקים - גיטין3558.
יורק

ירושליםתשע"בברנד, משה בן שמואלקונטרס פני משה - נדה3559.

תשע"בדייוויד, יונתן דודקונטרס פסח3560.

בני ברק - ניותשפ"ברבינוביץ, מנחם מענדילקונטרס פרדס הלכה - חנוכה3561.
יורק

טבריהתשע"ד -ברדא, דודקונטרס קבורת משה3562.

בני ברקתשפ"בפדלון, חןקונטרס קבל וקיים3563.

בני ברקתשנ"הרוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמרקונטרס קבלת התורה3564.

בני ברק Beneתשפ"אויסבקר, ברוךקונטרס קבלת עול תורה בפרשיות ק"ש3565.
Berak

קונטרס קול רינה - תולדות אהרן -3566.
בית שמשתשס"חבלום, מרדכי הכהןזידיטשוב

ירושליםתשנ"גמלצר, משה בן גוריוןקונטרס קול שופר3567.

ירושליםתשפ"בפרץ, פנחס בן יעקבקונטרס קל וחומר - יומא3568.

בני ברקתשפ"אמקסימוב, אוריאלקונטרס קנה לך חבר3569.

ירושליםתשפ"בסמסונוביץ, משהקונטרס קריאה של חיבה3570.

בני ברקתשע"דדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבקונטרס ראש חודש3571.

תשע"טמן, דוד יצחק בן מרדכי ליבקונטרס ראש שמחתי3572.

גייטסהדתשמ"הקויפמאן, חיים שאולקונטרס רחשי לבב3573.

גייטסהדתשמ"הקויפמאן, חיים שאולקונטרס רחשי לבב ח"ב3574.

בני ברקתשפ"אוולך, שלמה משה בן אפריםקונטרס רשימות בקידושין3575.

ירושליםתשעזכהן, חננאל צמחקונטרס שב שמעתתא3576.

בני ברקתשפ"אוולך, שלמה משה בן אפריםקונטרס שבועת הדיינים3577.

לודתשפ"בעילם, שיקונטרס שבות עילם3578.

בני ברקתשפ"באדלשטיין, מרדכי שמואלקונטרס שביבי משא - בראשית3579.

ירושליםתשפ"אבעילום שםקונטרס שבראנו לכבודו - 2 כרכים3580.

ישמח משהתש"מברוידא, מרדכיקונטרס שיעורים על מסכת בבא קמא3581.

ירושליםתשנ"זוויינברגר, אליהו בן שבתיקונטרס שיר ומליצה ודברי התעוררות3582.

ירושליםתשס"ומייזליש, יעקב יצחק אלעזר בןקונטרס שירה על הים3583.
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יהושע זאב

תשפ"בפרלמוטר, דוד (עליו)קונטרס שירת דוד3584.

עפולהתשפ"בליברמן, יהודה משה בן צביקונטרס שירת הים3585.

בני ברקתש"פמקסימוב, אוריאלקונטרס שלהבת י"ה3586.

בני ברקתשפ"בפדלון, חןקונטרס שמח נפש3587.

נחמן בן שמחה מברסלב (מלוקטיקונטרס שמירת הברית3588.
חמ"דחש"דמכתביו)

חמ"דתשפ"בבעילום שםקונטרס שמעתתא דחזקה3589.

חמ"דתשפ"בבעילום שםקונטרס שמעתתא דחנוכה3590.

חמ"דתשפ"אבעילום שםקונטרס שמעתתא דמוחזק3591.

ירושליםתשפ"ביפה, רפאל תנחוםקונטרס שנת השבע3592.

תשס"אמילר, אביגדורקונטרס שערי אורה קובץ ועדים3593.

תש"פאביטבול, יוסף בן חיים בנימיןקונטרס שערי יוסף - 13 כרכים3594.

ביתר עיליתתש"פבוחבוט, יהודה בן דודקונטרס שערי יסודות3595.

חמ"דתשפ"אבעילום שםקונטרס שערי מועד - פסח3596.

אלעדתשפ"אהיימן, יוסףקונטרס שש אנכי3597.

חמ"דתשפ"אכהן, דודקונטרס תהילה לדוד3598.

ירושליםתשנ"וקובץ מבני הישיבותקונטרס תורת הלשון - ב3599.

מודיעין עיליתתשפ"אישיבת אור יחזקאלקונטרס תורת יחזקאל - 2 כרכים3600.

תשל"חפלדמן, אלחנן דודקונטרס תיקון נשמה3601.

ירושליםתשפ"בלינצ'נר, שלמהקונטרס תל ירמות3602.

אוירבאך, שלמה זלמן בן חיים יהודהקונטרס תפארת בנים3603.
ירושליםתשנ"זליב - בורודיאנסקי, אפרים

קונטרס תפלות ותחנונים בענין התורה הק'3604.
חמ"דתש"פשטרנהארץ, נתן בן נפתלי הירץמליקוטי תפ

ירושליםתש"כאשתור, אליהו בן אברהם ליבקורות היהודים בספרד המוסלמית - ב3605.

לודז' Lodzתרצ"הגוטקובסקי, יעקב בן אליהוקורות עם עולם - א3606.

ירושליםתשס"דשך, אלעזר מנחם מן בן עזריאלקושיות אבי עזרי3607.

ירושליםתשפ"אמכירות פומביותקטלוג ברנד - 8 כרכים3608.

ירושליםתשפ"אקטלוג יודאיקהקטלוג גנזים - 3 כרכים3609.

ירושליםתשפ"אקדם בית מכירות פומביותקטלוג קדם - 4 כרכים3610.
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ירושליםתשפ"במכירות פומביותקטלוג רפאלי - 6 כרכים3611.

ירושליםתשפ"אמכירות פומביותקטלוג תאג' ארט - 3 כרכים3612.

בני ברקתשפ"אישיבת גאון יעקבקיבוץ ביכורים3613.

גרשוני, אהרן אליהו בן ישראלקידוש השם3614.
ירושליםתשל"חגרשון

בני ברקתשע''חלובין, מנחם מנדלקיימו וקבלו3615.

קעניגסבערגתקט"זהלר, יחיאל בן אהרןקינה לדוד3616.

חש"דקינותקינות הלכות וסדר התפלה לתשעה באב3617.

מודיעין עיליתתשע"טשוסטר, שמעוןקינות כמנהג אשכנז <מבוארות ומוערות>3618.

בני ברקתשפ"בכהן, חיים עוזר, בן אהרןקיצור דיני ומנהגי ליל הסדר3619.

בני ברקתשפ"בחלופסקי, יעקב בן יצחק נתןקיצור דיני שביעית3620.

ירושליםתשס"זנויבירט, יהושע ישעיה בן אהרןקיצור דיני שמיטת קרקעות3621.

חש"ד -שמש, יעקבקיצור דינים דשבת3622.

כ"ץ, חיים דוד - דאכנער, חייםקיצור הלכות - נדה ויחוד3623.
ברוקליןתשע"טשלמה (עורך)

בני ברקתשע"גישראלזון, יוסף ישראלקיצור הלכות - חינוך הבנים, תפילין3624.

חמ"דתשע"זאדלר, יהושע העשיל בן אהרןקיצור הלכות ד' מינים3625.

בני ברקחש"דכרמי, יצחקקיצור הלכות חלה3626.

בני ברקתשפ"בעובד, אפרים בן יוסףקיצור הלכות יום טוב3627.

בני ברקתשפ"בדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבקיצור הלכות מועדים - 2 כרכים3628.

חדרהתשע"הזרגריאן, ערןקיצור הקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות3629.

מרגליות, אפרים זלמן בן מנחםקיצור מטה אפרים3630.
ניו-יורק,תשמ"אמאנוש

בני ברקתשפ"בעובד, אפרים בן יוסףקיצור סדר היום לנשים3631.

ירושליםתשע"טויא, משהקיצור ספרי בדיקת המזון כהלכה3632.

קיצור תולדות היהודים בהונגריה מהימים3633.
חולוןתשנ"דפרי (פרידמן), יצחק בן אפריםהקדומים ועל לאחר השואה

תאומים, אברהם (אולי הוא אברהםקירוב הגאולה3634.
ירושליםחש"דמשה חן תמים?)

תשע"טגאל-דור, נוריתקמה אלמתי - א3635.

אמשטרדםתר"ו !קנאת ציוןקנאת ציון - ב3636.
Amsterdam
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ירושליםתשפ"אשרייבר, יששכר דבקנין דעה - 2 כרכים3637.

קסת הסופר <לשכת הסופר> - א3638.
בית שמשתשע"חגאנצפריד, שלמה בן יוסף(מהדורה חדשה)

תשפ"בקובץקערת כסף - פסח3639.

ירושליםתשכ"אבדוש, אברהם בן מימוןקצור הלכות נדה - 2 כרכים3640.

קצות החושן <שמועות רבותינו> - 36412.
בני ברקתשפ"בהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןכרכים

ירושליםתשנ"זקליין, דניאל ראובןקציר ראובן3642.

בני ברקתשס"בבעילום שםקצירת האומר - סנהדרין3643.

חמ"דתשפ"בשנברגר, אברהםקרבן אברהם3644.

ירושליםתקל"גמועטי, אהרן בן אברהםקרבן אהרן - מהדורה חדשה3645.

חיפהתשס"טליזרוביץ, אהרן יצחק בן בן ציוןקרבן איל3646.

חמ"דחש"דאליהו בן אברהם שלמה הכהןקרבן אליהו3647.

ירושליםתשפ"אגרינצייג, אליהו בן חייםקרואי מועד - יום טוב וראש חודש3648.

תונס,תרס"הטבריה. חכמים ורבניםקריאה נאמנה3649.

קוק, אברהם יצחק בן שלמה זלמןקריאת הקודש3650.
ירושליםתרפ"בהכהן

רמלהתש"סאביחצירא, יעקב בן מסעודקריאת שמע וברכותיה3651.

תשנ"טחסידי סאדיגוראקרית מלך3652.

ירושליםחש"דבטאון צעירי סאדיגורהקרית מלך - יא3653.

לונדוןתשעדגרינוואלד, אליעזר דוד בן עמרםקרן לדוד - החדש3654.

תשל"חישיבת אור המאירקרני אור - א3655.

ליקווד נ. ג'חש"דטויבש, אהרן משה בן יעקבקרני ראם - מדע אהבה3656.
Lakewoo

בני ברקתשפ"באיגוד מוסדות ויז'ניץקשר איתן בטאון ויזניץ - צב3657.

ירושליםתשנ"זלוין, אריה בן בנימין בינושר' אריה היה אומר3658.

חש"ד -מעיני, חזקיהו בצלאלר' דב מעיני3659.

תשמ"המינצר, ישראלר' זעליג'ל קעלמער3660.

חמ"דתשל"זלוי, יוסףר' יצחק בדאהב מפעל חייו ושכונתו3661.

ירושלים,תרצ"ושולמן, שמואל ברוך בן מנחם ישראלראי"ה עשירית3662.

מעלה אדומיםתשנ"ושילת, יצחקראש דבריך3663.

ירושליםתשפ"אמילר, אלכסנדר שאולראש דברך - מועדים3664.
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ראש הישיבה - מרן הגאון רבי שמואל3665.
ירושליםתשע"ורוזובסקי, מנחם חיים בן מיכל דודרוזובסקי זצ"ל

ראש חודש, ברכת החמה, ברכת הלבנה,3666.
ירושליםתשעדנקי, דוד שלוםבהלכה ובאגדה

בני ברקתשפ"אכולל אברכים ראש יוסףראש יוסף - 2 כרכים3667.

ירושליםתשע"דבעילום שםראש שמחתי - שהחיינו3668.

תשפ"ברוזנפלד, אבי שלמה הכהןראשית דרכו - 3 כרכים3669.

(חיפה,1956פרנקל, דובראשית הציונות המדינית המודרנית3670.

ליקוודתשפ"בפערסקי, יצחק יוסף בן אברהםראשית כל פרי - ביכורים3671.

חמדתשפ"בשרייבר, דוד בן יוסףראשית עריסותכם - חלה3672.

ירושליםתשפ"בקובץרב ברכות - ט3673.

רבינוביץ, יעקב עקיבא בן גמליאלרבה אמונתך3674.
בית שמשתשס"ההכהן

רבי יעקב ן' נעים ויחסו לקבלה ולשבתאות3675.
ירושליםחש"ד -שפיגל, יעקב שמואל בן יהודה- תדפיס

תל אביב,תש"ך,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלרבי ישראל בעל שם טוב3676.

ירושליםתשע"גביטון, מיכאל יעקברבי מרדכי פגרמנסקי3677.

לודז,תרפ"דגוטמאן, מתתיהו יחזקאל בן שלוםרבי נחום מטשרנוביל3678.

תל אביב,תש"ךאפרתי, משה צבי בן אברהם מאיררבי עקיבא3679.

ירושליםתשע"גהרצברג, ישראלרבי ראובן כ"ץ רבה של אם המושבות3680.

רבי שלום רדאעי וחיבוריו, תאניה ואניה,3681.
בני ברקתשנ"טרדאעי, שלוםהאסיף, מערכי לב

ירושלים,תרפ"בריבלין, אליעזר בן בנימיןרבי שמואל אבו - חצירא,3682.

טבריהתשפ"אברדא, דוד בן ישראלרביד הזהב - 2 כרכים3683.

חש"ד -מכון תורה שלימהרבינו יוסף רוזין3684.

אלשיך, יחיא בן נתנאל (עליו) -רבינו יחיא אלשיך3685.
בני ברקתשע"גאלנדאף, ישראל מאיר בן דוד

בני ברקתשע''חלובין, מנחם מנדלרואה בשמחתה3686.

רואי השמש - ילקוט לברכת החמה מגנזי3687.
ירושליםתשס"טהורוויץ, יהודה אהרן בן ברוך הלוימאורי אשכנז

ירושליםתשפ"בכהן, דוד (הנזיר)רואין את הנשמע - 2 כרכים3688.

חמ"דתשפ"בעטיה, יצחק בן ישעיהרוב דגן <מהדורה חדשה> - א3689.
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סולובייצ'יק, יצחק בן יוסף דובעררווחא שמעתא - 2 כרכים3690.
הלוי

ירושליםתשע"ו

ליקווד נ. ג'תשי"דבלוך, אליהו משה בן אברהם דודרוח אליהו3691.
Lakewoo

בני ברקחש"דהופלאנד, כריסטוף ווילהלםרוח חיים3692.

ירושליםתשנ''גחיים בן יצחק מוולוז'יןרוח חיים <מהדורת תושיה>3693.

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהרוח עצה וגבורה3694.

ירושליםתשע"אוענונו, מאיררופא חולים א3695.

ירושליםתשע"אוענונו, מאיררופא חולים ב3696.

ירושליםתשע"דוענונו, מאיררופא חולים ג3697.

ירושליםתשפ"במנחם מנדל בן ברוך בנדט משקלוברזא דמהימנותא <רזא דארמונ"י> א3698.

בני ברקתשפ"אברדה, רזרזא דשבתא3699.

אלעזר בן יהודה מגרמיזא - קורח,רזיאל המלאך - סודי רזיא - סוד קדושים3700.
בני ברקתשע"טשלמה בן יחיה

תשפ"בבצלאל, י ירחמים לחיים - אלול3701.

דייטש, יוסף ישעיה בן חיים יהודהרחשי יוסף - נישואין ב3702.
נתניהתשפ"בהלוי

חמ"דתשע"וטורק, מרדכי יצחק בן דובריבית בגוי3703.

בית שמשתשפ"בגוטשטיין, יוחנן בן לייב הכהןריבית מפורשת - אגר נטר3704.

חמ"דתשפ"אסטפנסקי, יעקב דוד בן רפאלריהטא דשמעתתא - קידושין, נזיר3705.

אשדודתשע"זבן הרוש, פנחסריח פנחס3706.

תשפ"א -במברגר, אברהם בן משה אריהרינת אברהם - איזהו נשך3707.

אופקיםתש"פגבאי, אהרן בן אליהו מנשהרינת אהרן - 4 כרכים3708.

ירושליםתש"וברנפלד, יצחק צביריצבש"י - חתם סופר3709.

חמ"דתשע"טמרציאנו, דוד בן משהרמ"ח יסודות מצוות עשה - 2 כרכים3710.

ירושליםתשפ"בויספיש, אליעזר בן אברהם דוברמות גלעד - ד3711.

אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - מכוןרעיא מהימנא - 3 כרכים3712.
בני ברקתשפ"באלף המגן - לוי, אברהם (עורך)

חמ"דתש"פסאוויצקי, מרדכירעים אהובים3713.

חמ"דתשפ"ברז, ישראל מאיררפאני ה'3714.

חמ"דחש"דבאקי, שמשוןרפואה למכה <מהדורה חדשה>3715.

ירושלם,תרס"זהלר, שמואל בן ישראלרפואות וסגולות3716.
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רצון אליהו - ביאור הגר"א הלכות בדיקת3717.
חמץ

גרינשפן, צבי אלימלך בן יצחק
אייזיק

ירושליםתשע"ט

תרנ"טברגר, ישראל בן יצחק שמחהרצון ישראל - שבת, מילה, תפילין3718.

בני ברקתשפ"בבעילום שםרצונך חפצתי3719.

ירושליםתשמ"גסגלוב, פנחס (עליו)רצח הקדוש ר' פנחס סגלוב3720.

תשע"ו -שטרנברג, מרדכירק חזק ואמץ3721.

תל אביבת"שספיבאק, יצחק בן אשררש"י3722.

ירושליםתשפ"א -ואנונו, שמעון בן יעישרשב"י ממתיבתא קדישא - 2 כרכים3723.

בני ברקתשע"טיוטקובסקי, ישראלרשימות על מסכת בבא קמא3724.

ירושליםתשע"חריינמן, שמואל אהרן בן דוד משהרשפי אש - תורה ומועדים3725.

ירושליםחש"ד -אריה ליב בן ברוך בנדיטשאגת אריה <מכון כנסת> - מכות3726.

שאגת אריה החדשות <מכון משנת רבי3727.
ירושליםתשפ"בגינצבורג, אריה ליב בן אשראהרן>

ירושליםתש"פכץ, אריה בן מרדכישאגת כהן3728.

תשי"ח -כשר, מנחם מנדלשאו מרום עיניכם3729.

ירושליםתשס"דידיד, אליהושאול בחיר ה'3730.

ירושליםתשע"וישיבת עטרת שלמה - אור אליעזרשאי עטרה3731.

בני ברקתשפ"בקליין, משה שאולשאילת משה - 3 כרכים3732.

קרית גתתשפ"בנסיר, יעקב בן משה חייםשאל יעקב - ב3733.

בני ברקתשפ"ברבינוביץ, גמליאל בן אלחנן הכהןשאלה בשם אומרו3734.

כהנוב, משה נחמיה בן משולםשאלו שלום ירושלים - 2 כרכים3735.
ירושליםתרכ"חפייבוש

רכסיםתשפ"ב -בריגה, רוןשאלות ותשובות - מסכת סוטה3736.

ירושליםתשמ"חצביון, יהושע בן יהודהשאלות ותשובות - 7 כרכים3737.

רעננהתשע"טיגל, שבתי בן גרשוןשאלות ותשובות בסוד שיח - א3738.

ירושליםתשפ"בדייטש, חיים זאב ישראלשאלות ותשובות דבר חיים - א3739.

ירושלים,תש"ךתשובות הגאונים (של"ה)שאלות ותשובות הגאונים3740.

שאלות ותשובות הר"י לבית הלוי3741.
ירושליםתשע"ביעקב בן ישראל הלוי<מהדורת זכרון אהרן>

חדרהתשפ"בבוארון, יוסף בן חי ברוךשאלות ותשובת בחושן משפט - ב3742.

מודיעין עיליתתשפ"בגרין, אלחנן בן יצחקשאלת המטוטלת - ב3743.

חמ"דתשע"טשוקרון, יעקבשאלת יעקב3744.
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חמ"דתשפ"אהירשוביץ, שאולשאלתי מעמו - מועדים3745.

תשל"דידיד, יוסף בן מרדכי הלוישארית יוסף - א, ימי יוסף ב3746.

ירושליםתשס"חזולדאן, ישראל יוסףשארית יוסף וישראל3747.

ירושליםתשל"גבלומטאל, יעקב מרדכישארית יעקב3748.

שטראך, חיים דב בעריש בן שמואלשארית לחיים3749.
תשע"טראובן

כתב ידכתב ידהגר, מנחם מנדל מויזניצאשארית מנחם - 2 כרכים3750.

ירושליםתשעזהלר, אריה ליב בן יוסף הכהןשב שמעתתא - שמועות רבותינו3751.

(ירושליםחש"דשבועותשבועות3752.

ירושליםתשע"דהדרי, חיים ישעיהושבחה של ירושלים3753.

תשפ"בהרשקוביץ, חיים יעקבשבחו הדורים3754.

ירושליםחש""דכהן, פנחסשבחי ארץ החיים3755.

ירושלם,תרל"חוורטמאן, משה בן חייםשבחי ארץ הקדושה3756.

ירושלים,תרכ"דשבחי האר"י. תרכ"דשבחי האר"י3757.

קארעץתקע"ושבחי הבעש"ט. תקע"השבחי הבעש"ט3758.

ליוורנותקמ"הברוך, יעקב בן משה חייםשבחי ירושלים <דפוס ראשון>3759.

זיטומירתר"ךברוך, יעקב בן משה חיים הכהןשבחי ירושלים3760.

ווארשאתקנ"טברוך, יעקב בן משה חייםשבחי ירושלים3761.

רבינוביץ, שלמה חנוך בן יחזקאלשבחי כהן כתר תורה - מהדורה חדשה3762.
ירושליםתשעוהכהן

ירושליםתש"לעל ספר קול הנבואהשבחי קול הנבואה3763.

לובליןתרל"דאליהו בן אברהם שלמה הכהןשבט מוסר3764.

קרית ספרתשפ"אקסלר, שמחה בן יוסףשביב אור - בראשית3765.

תשפ"במלול, יוסף יצחקשביבים מחיי הרבי והרבנית בצרפת3766.

מקסיקו סיטיתשפ"בלניאדו, שאול בן יצחקשביל הלכה - 3 כרכים3767.

ירושלם,תרמ"בליפשיץ, ישראל בן גדליהשבילי דרקיע3768.

נהריהתשע"טישיבת נהר דעהשבילין - 2 כרכים3769.

חמ''דחש""דבעילום שםשביעין חביבין3770.

בני ברקחש"דלבקוביץ, אריהשביעית ושמינית למעשה3771.

תשפ"ב -סגל, ישראלשביתת יום טוב3772.
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ירושליםתשפ"בנקי, יעקב ישראל בן שמואלשבע ברכות למעשה3773.

ירושליםתשפ"אבעילום שםשבע יפול צדיק וקם3774.

חמ''דחש"דננקנסקי, יהושעשבראנו לכבודו - אתה מחסי3775.

שפירא, משה מנחם בן שלום צבישבת אחים - אחי עזר3776.
ירושליםתשפ"בהכהן

חש"ד -קובץ מאמריםשבת הממלכה3777.

ירושליםתשפ"בפריינד, זאבשבת ומועדים - ו3778.

מודעין עיליתתשפ"אגולדשטיין, עקיבא בן אליעזרשבת לה'3779.

ירושליםתשע"זכולל שבראשות רבי אליעזר סטפןשבתא טבא - הוצאה3780.

ירושלים,תש"דעמינוח, נחמיה בן נחשדה יעקב3781.

פרידמן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאשדה צופים - 6 כרכים3782.
תשפ"אהכהן

טבריהתשע"הברדא, דודשהשמחה במעונו3783.

גרינוולד, אילן בן משה - קנייבסקי,שו"ת אילן חיים - 2 כרכים3784.
מודיעין עיליתתשפ"בשמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל

תש"ןאבינר שלמהשו"ת אינתיפאדה3785.

ירושליםתשפ"בחיות, שמואל חיים בן משה דודשו"ת ברכת שמואל - א3786.

גלזנר, משה שמואל בן אברהם -שו"ת דור רביעי - ב3787.
ירושליםתשמ"גקליין, שמואל מנחם

אלעדתשע"דיפתח, שישו"ת יפתח ה' - 3 כרכים3788.

ירושלים,תרל"גאורנשטיין, יהודה ליביששו"ת מהריל לא אבוש3789.

ירושליםתשע"טנקי, יהודהשו"ת מעין אומר - 2 כרכים3790.

ירושליםתשפ"בהלפרין, לוי יצחקשו"ת מעשה חושב - י3791.

חמ"דחש"דמכון חזרת הש"סשו"ת על מסכת חגיגה3792.

חמ"דחש"דמכון חזרת הש"סשו"ת על מסכת מועד קטן3793.

שו"ת פסקי הלכות בד' חלקי שו"ע - 37942.
מעלה אדומיםתשפ"בבית דין צדק - מעלה אדומיםכרכים

חמ"דתשפ"בקובץשואל ומשיב - יג3795.

טורנטותשכ"אקהל מחזיקי הדת טורנטושואלין ודורשין - חג הפסח3796.

תש"זירוחם, אהרןשובה ישראל3797.

ירושליםתשעהגאל-דור, נוריתשובו אלי3798.

בני ברקתשפ"במקסימוב, אוריאלשויתי ה'3799.
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ירושליםתשט"זהמועצה הציבורית למען השבתשולחן השבת3800.

שולחן ערוך הרב <במשנת הרב> - רבית3801.
אלעדתשפ"אשיינברגר, יעקב שלמהא

ירושליםתשע"חאלטר, פינחס מנחם בן אברהם מרדכישולי הגליון - 2 כרכים3802.

סאטמרתש"גווידר, חיים מאירשומר ישראל3803.

חמ"דתשע"הכהן, יוסףשופריה דיוסף <מהדורה חדשה>3804.

ירושליםתשע"אבלום, מרדכי הכהןשושילתא קדישא3805.

פיש, יעקב חזקיהו בן אהרן צבישושני יעקב3806.
ירושליםתשפ"באביגדור

ליטש-רוזנבוים, אברהם בן יהודהשושנת אברהם3807.
חמ"דתשנ"ההלוי

בני ברקתש"סהלברשטט, יצחקשושנת העמקים - ימים נוראים ב3808.

בני ברקתש"פגרנדש, יעקב בן דוב הלוישושנת יעקב - פסחים א3809.

ירושליםתשפ"אפינטו, שלמה אוריאלשושנת יעקב צהלה ושמחה3810.

קרית ספרחש"דחורוז'ינסקי, שמואל בן חיים בצלאלשחיטה ברורה3811.

קרית ספרחש"דחורוז'ינסקי, שמואל בן חיים בצלאלשחיטה וטריפות3812.

אמשטרדם,תק"הווייל, יעקב בן יהודהשחיטות ובדיקות3813.

שחיטות ובדיקות מהר"י ווייל עם ל"ז3814.
ירושליםתשפ"בווייל, יעקב בן יהודהפירושים - שחיטות

חמ"דחש"דבעילום שםשחיטת הפסח3815.

ירושליםתשפ"בכולל שבראשות רבי אליעזר סטפןשחיטת חולין - חולין, שחיטה3816.

ירושליםתשס"בבר-אלי, צלהשחר אורו - הרב משה צבי נריה זצ"ל3817.

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהשי למורא3818.

בני ברקתשפ"אברזלי, שמעון ישעיהו בן שמריהושי למורא - ג3819.

בני ברקתשפ"בגריינימן, ישראל בן יצחק דודשי למורא - תענית3820.

Budapestתרנ"הביכלר, שמעון בן פינחסשי למורה3821.

נתיבותתשע"טנסיר, יהודהשיורי טהרה3822.

רכסיםתשפ"בשכטר, יצחק בן שמואל אליהושיח היחוד3823.

קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בןשיח הסיום3824.
מודיעין עיליתתשפ"ביעקב ישראל - דינין, משה בן אברהם

ירושליםתשפ"ברפפורט, יהודה אריה בן יצחק הכהןשיח יהודה - 2 כרכים3825.

ליקוודתשפ"בוויסבארד, יוסף בן שמואלשיח יוסף - ביאורי תפילה3826.
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ירושליםתשפ"א -עדס, יעקבשיח יעקב3827.

מקסיקותשע"חקצין, יעקב שאולשיח יעקב - חשן משפט3828.

רכסיםתשפ"אשכטר, יצחק בן שמואל אליהושיח יצחק - שביעית3829.

ירושליםתשפ"בחבר, יצחק איזיק בן יעקבשיח יצחק <מהדורה חדשה> - 3 כרכים3830.

ירושליםחש"ד -חיות, יצחק בן אברהםשיח יצחק <מכון כנסת> - מכות3831.

תשמ"זקובץשיח מישרים - 38329.

חמ"דתשפ"בלעווי, יעקב משהשיח משה - סוכות3833.

בני ברקתשס"טשורצברט, יעקב בן שמחה יוסף הכהןשיח משפט - ב3834.

כפר הרא"התשעאצוקרמן, אברהםשיח רב3835.

קרליץ, שמריהו יוסף ניסים בן נחוםשיח שני3836.
בני ברקתשע"ומאיר - חלאווה, משה

תשע"טאוחנה, שלוםשיחו בכל נפלאותיו3837.

שיחות הרב צבי יהודה <סדרה ישנה>-3838.
ירושליםחש"דקוק צבי יהודה בן אברהם יצחק הכהן16 כלל ישראל - א (בראשית)

ירושליםתש"עשיחות מוסרשיחות חיזוק ערב ראש חודש נובהרדוק3839.

בית אלתשפ"בישיבת בית אלשיחות לימי הפורים ומגילת אסתר3840.

קרית ארבעחש"דבלייכר, משהשיחות לימים הנוראים3841.

ירושליםתשע"אשיחות נובהרדוקשיחות נובהרדוק - ב3842.

חמ"דחש"דביסטריץ, יעקב בן נחמןשיחות רבי יעקב3843.

ירושליםתשע"זזילבר, ירמיהו בן יחיאל אברהםשיחת הנפש3844.

בני ברקתשעזכהנא, צבי בן יצחק הכהןשיחת צבי - 2 כרכים3845.

שיטה מקובצת על תלמוד ירושלמי - בבא3846.
חמ"דתשע"אשיינין, אברהם - שיינין, שמעוןקמא

שבי שומרוןתשע"זשמידט, יהושע מרדכישיטת הסימנים - בבא מציעא3847.

תשס"ווינברג, יוסףשיירי מנחה3848.

תשפ"בשוורץ, ראובן מלך בן בנימין יצחקשילהי האיתנים3849.

בני ברק Beneתשע"ברוטבוים, אהרןשימה בפיהם - ארבע אבות3850.
Berak

ירושליםתש"פתמיר, רועי צבישימני כחותם3851.

שינון כהלכה - הלכות מזוזה-מעקה-שילוח3852.
ירושליםתשפ"בבורד, יצחק ליב בן אהרןהקן

ברוקליןתשפ"בשולמן, אליהו ברוך בן ניסן אלחנןשיעורי בנין אב3853.
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הלוי

מודיעין עיליתתשס"וכץ, יהודה אריהשיעורי בקיאות - קידושין3854.

מודיעין עיליתתשס"וגרוס, מיכאל צבישיעורי דרך התורה - קידושין3855.

בני ברקתשפ"בקמיל, חיים הכהןשיעורי הגר"ח קמיל - יבמות, סנהדרין3856.

מודיעין עיליתתשע"זפרידמן, משהשיעורי הגר"מ - 2 כרכים3857.

בני ברקתשעהפוברסקי, ברוך דוב בן דודשיעורי הגרב"ד פוברסקי - 8 כרכים3858.

חמ''דחש""דרוזנר, ח.לשיעורי הוצאה3859.

חמ"דתשפ"אמשולמי, משולםשיעורי הוראה3860.

מודיעין עיליתתשפ"ברוטנברג, ישראלשיעורי הכולל - הגעלת כלים3861.

בני ברקתשע"חשרייבר, דוד בן פנחסשיעורי הלכה - הכנה לפסח וליל הסדר3862.

שיעורי הלכה - ספירת העומר, חג3863.
מודיעין עיליתתשעוטוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריההשבועות

ירושליםתשע"טנקש, אברהם משה בן פדהאלשיעורי הלכה למשה - א3864.

פייבלזון, אליהו מאיר בן שמואלשיעורי הרא"מ פייבלזון - 2 כרכים3865.
ירושליםתש"פאביגדור - תלמידי הרב

שיעורי חומש - אורי וישעי לזכר מרן3866.
בני ברקתשפ"אקלאר, ישעיה הכהןהגרא"מ שך

שיעורי מורינו הגאון רבי פנחס זליבנסקי -3867.
בית שמשתשפ"בישיבת קנין דעתיבמות

שיעורי מורנו רבי שמעון אהרן ברזילי -3868.
בני ברקתשפ"אחזן, שלמה יהודה (עורך)בבא בתרא (השותפין)

תשמ"ז -ברוידא, שמחה זיסלשיעורי מסכת סנהדרין3869.

ירושליםתשפ"אישיבת היכל שמואלשיעורי מקומות - בבא קמא3870.

בני ברק Beneתשל"חפוברסקי, דוד - רוזובסקי, שמואלשיעורי מרנן ראשי הישיבה - כתובות3871.
Berak

ירוחםתשפ"באקוקה, משהשיעורי משה - ברכות שבת3872.

ירושליםתש"פ -דומב, אשרשיעורי נתיבות אשר - 7 כרכים3873.

חמ"דחש"דברמן, אבאשיעורי עיון התלמוד - ג קידושין, קדשים3874.

בני ברקתשע''חלובין, מנחם מנדלשיעורי פסח3875.

ירושליםתשפ"אפינקל, אליהו ברוך בן משהשיעורי רבי אליהו ברוך - 2 כרכים3876.

תשע"ווסרמן, אשר זעליגשיעורי רבי אשר - גיטין3877.

קורדובה, משה - ליבוביץ, יעקבשיעורי רבי יעקב משה ליבוביץ - קידושין3878.
משה

חמ"דתשע"ט
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בני ברקתשס"טאדלשטיין, ישראלשיעורי רבי ישראל - בבא קמא3879.

שיעורי רבינו הגאון הרב פסח שטיין3880.
חש"דתשמ"השטיין, פסח יצחק בן אהרון שמואלשליט"א - חולין

חמ"דתשע""בזילברשטיין, יצחק בן דוד יוסףשיעורי תורה לרופאים - ו3881.

פתח תקוהתשפ"ברוזן, יגאל בן דבשיעורים - 2 כרכים3882.

ירושליםחש"דפרום, מרדכי יהודה הלוישיעורים בהלכות פורים3883.

ירושליםתשע"ח -ישיבת היכל יצחקשיעורים במסכת בבא בתרא3884.

תשע"ו -פרידמן, משה בן אהרן נחמן הלוישיעורים במסכת כתובות3885.

מודיעין עיליתתש"פ -גפני, מאירשיעורים במסכת קידושין - 2 כרכים3886.

בני ברקתשפ"אוינברג, יוסףשיעורים במסכת שבועות3887.

ירושליםתשכ"בהיינמאן, יוסף בן יעקבשיעורים במשנה - ר"ה, תענית, מגילה3888.

בני ברקתש"פלובין, מנחם מנדלשיעורים בעניני מוקצה3889.

בני ברקתשפ"בגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים - אורח חיים ויורה דעה3890.

חמ"דתשפ"בגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, זרעים - 2 כרכים3891.

חמ"דחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, נזיקין - בבא בתרא3892.

חמ"דחש"דגריינימן, הראי"ש בן הגרח"ששיעורים וכתבים, נשים - גיטין3893.

ירושליםתשפ"אכהן, גרשוןשיעורים כללים - 3 כרכים3894.

בני ברקתשע"חאטינגר, משה שמואלשיעורים עפ"י הגרי"ג - 2 כרכים3895.

ירושליםתשמ"וגוטפרב, מנחם בן ציון בן יצחק דודשיר בר יוחאי עם באור ומקורות3896.

תשע"ח -לורברבוים, יעקב בן יעקב משהשיר השירים <צרור המור>3897.

ירושליםתש"פשכטר, יעקב מאיר בן דודשיר השירים עם דברי שיר3898.

ירושליםתרל"דיצחק בן מאיר אהרן מלובליןשיר השירים עם פרישת יצחק אהרן3899.

שיר השירים תרגום ארמי - תרגום עברי3900.
ירושליםתשל"אשיר השירים. תפסיר.תפסיר בלשון יהודי פרס

ירושלים - ניותשל"זחברת מגן דודשיר ושבחה הלל וזמרה3901.
יורק

ירושלים,תרצ"ועבוד, חיים שאול בן אברהםשירי זמרה3902.

חמ"דתשפ"בסויד, רפאל בן יעקבשירת אליעזר3903.

חמ"דחש"דמשפחת רבי קלמן לנדאשירת בנייך3904.

תשס"ואונגר, שלום גרשוןשירת הים - פירות האילן3905.

יד בנימיןתשע"טמרצבך, הלל יעקבשירת הים - 2 כרכים3906.
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בני ברקתש"פקרויזר, משה פישל בן מרדכי יהושעשירת המועדים - פורים3907.

סיניסטיתשנ"אוינברגר, יהודה ליבשירת הקדש בדרום מזרח אירופה3908.

חמ"דתשפ"בקרויזר, משה פישל בן מרדכי יהושעשירת השבת3909.

מודיעין עיליתתשע"זיצחקי, יהודה - כולל שירת דודשירת התורה - בדיני ריבית3910.

חמ''דחש""דרוזנר, ח.לשירת חיים3911.

ירושליםתשע"במאיר, אפרים שמואל בן משה דודשירת יהודה - בראשית3912.

מודיעין עיליתתשע"הרודמן, משה צבי בן מנחםשירת משה3913.

מודיעין עיליתתשפ"בכולל שירת משה - אור אלחנןשירת משה - חולין3914.

לונדוןתשעאסופר, משה בן שמואלשירת משה3915.

תשע"טמאי, אשר דוד בן נתןשירת נתן - 14 כרכים3916.

ירושליםתש"לירחון לנוער ע"י מפעל תורה ודעתשלהבת - 120 כרכים3917.

Pragתרע"ה,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלשלוח הלשון3918.

תש"כ -ירחון לנוער הדתישלוחות - 8 כרכים3919.
ירושליםתשכ"ב

אופן,[ת"ר,אלקלעי, יהודה בן שלמה חישלום ירושלים3920.

ירושלם,תרנ"הירושלים. עדת הספרדיםשלום שלום ואין שלום3921.

ווילנא,תרנ"א,יאפו, יהודה ליב בן אליעזר ליפמאןשלומים לריב ציון3922.

ירושליםתשנ"טמירסקי, אהרןשלוש הרצאות על התרגום3923.

ליקווד נ. ג'תשע"בדיקמן, אברהם שלמהשלושים יום קודם החג - 2 כרכים3924.
Lakewoo

ירושליםתשפ"בכולל שבראשות רבי אליעזר סטפןשלחן דרבנן - חולין, איסור והיתר3925.

בני ברקתש"סראטה, אהרן בן שמואל יעקבשלחן הטהור - מאמר אמונה ופרנסה3926.

חמ"דתשפ"באבוטבול, יוסף חיים בן ציוןשלחן העזר - 2 כרכים3927.

חמ''דתשע"טשיזדה, משה בן סינישלחן מבואר3928.

ליקוודתשפ"אשוורץ, יעקב ישראל בן צבי הכהןשלחן מסודר - 2 כרכים3929.

ווארשא[תרכ"ב,מור, אברהם מנחם מנדלשלחן ערוך אבן שתיה3930.

ירושליםתשפ"באייזנשטיין, יוסף שאולשלחן ערוך השל"ה - 2 כרכים3931.

שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן>3932.
ירושליםתשע"וקארו, יוסף בן אפרים- לג אה"ע ד* (סדר השמות)

ליוורנו,תרל"טקארו, יוסף בן אפריםשלחן ערוך מטור אורח חיים - ב3933.

ירושליםתש"עכהן, מרדכי בן ראובן (עורך)שלחן ערוך עם תורת חכמי אר"ץ3934.
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ליוורנו,תרל"אקארו, יוסף בן אפריםשלחן קטן3935.

ביתר עיליתחש"דפרידלנדר, דוד לייבשלמי דעה - בשר בחלב3936.

ירושליםתשע"גיורוביץ, שלום נחשלמי חושן - 4 כרכים3937.

תשע"טפרחים, יוסף ברוך הלוישלמי חיים - שהיה חזרה הטמנה ומוקצה3938.

תשפ"אפרידלנדר, דוד ליב בן שלמהשלמי טוהר3939.

ירושליםתשע"טבן צור, יהונתן בן שלוםשלמי יהונתן - 2 כרכים3940.

תשפ"ב -וייסמן, אהרן שלמה בן זיידא יוסףשלמי יוסף - ב3941.

בני ברקתשס"אאברכי כולל פוניבז'שלמי יוסף - שביעית3942.

ירושליםחשע"וכהנוב, שלמהשלמי כהן - פסחים3943.

ירושליםתשפ"בהוכברגר, מנחם בן יעקבשלמי מנחם - 5 כרכים3944.

מקסיקותשפ"בשבות, משה בן אברהםשלמי משה - הלכות סוכה3945.

ביתר עיליתחש"ד -פרידלנדר, דוד לייבשלמי שבת3946.

תשע"חבמברגר, שמחה בן משה אריה הלוישלמי שמחה - קדשים3947.

פתח תקוהתשפ"בהלוי, מיכהשלמי שמחה - יבמות, שמיטה3948.

ירושליםתשע"גשלמי שמחהשלמי שמחה - 4 כרכים3949.

ירושליםתשע"טביטאן, שלום בן אליהושלמי תודה - כתובות3950.

אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) -שלמת אליהו - יו"ד (קו-קח)3951.
ירושליםתשפ"בלוונטהל, שלמה מתתיהו בן אברהם

ירושליםתשפ"אאריאלי, שלמה בן חיים יעקבשלמת יעקב - ג3952.

ירושליםתשנ"זאריאלי, שלמה בן יעקבשלמת יעקב3953.

ירושליםתשכ"במורגנשטרן, יעקבשלשה אחים - 3 כרכים3954.

תשס"אשפירא, מנחם מנדל בן משה ישעיהושלשה חלקי כפרה <מהדורה חדשה>3955.

קאצבורג, דוד צבי בן משולם זלמןשלשה ספרים נפתחים3956.
בודאפעסט,תש"בהכהן

שלשלת היחס לצאצאי רבי חיים יוסף3957.
ירושליםתשל"בישיבת רבינו חיים יוסףגוטליב

אריאל, שלום מרדכי בן יצחק -שם אבי - תורת יצחק3958.
בני ברקתשפ"באריאל, יצחק בן משה

תשפ"בקריסטל, משה אהרןשם הבדלח - על התורה3959.

שם ושארית ישראל <מהדורה חדשה> -3960.
תשע""בפרטיגול, ישראל אברהם2 כרכים

נתניהתש"סספר זכרון לר' מאיר ושושנהשם טוב3961.
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פריזרוביץ

ירושלים[תרל"ט],מועטי, יוסףשם יוסף <מהדורה חדשה> - 2 כרכים3962.

תשעדענגיל, שמואל בן זאבשם משמואל <מהדורה חדשה>3963.

חמ''דתשפ"בננקנסקי, יהושעשם משמעון - הלכות שבת3964.

רכסיםתשע"טישיבה לצעירים כנסת חזקיהושמועה טובה3965.

בני ברקתשפ"ביוז'וק, חיים בן שמעון אריהשמועת חיים - מילה וגרות3966.

ירושליםתש"פגברא, משהשמות 50.000 עולי תימן בעליה הגדולה3967.

ירושליםתשע""באבא שאול, יצחק אפרים בן אליהושמחה לאיש - 4 כרכים3968.

בני ברקתשע"זטאוב, מנחם מנדל בן יהודה יחיאלשמחה לנפש קול מנחם - 2 כרכים3969.

בני ברקתשפ"אקולנגי, יונתן בן אליעזרשמחת אבי3970.

ירושליםתשפ"בלבין, אשר צבי בן אברהם שמחהשמחת אשר - כתמים, וסתות3971.

ירושליםתשפ"באשכנזי, משה יצחק בן שמואלשמחת הרגל - מהדורה חדשה3972.

ירושליםתשפ"אווייס, חיים אלעזרשמחת חיים - יום טוב, חול המועד3973.

תשע"ח -לנג, יהודה יהושעשמחת יהודה - 3 כרכים3974.

בית שמשתשפ"בקיסרר, יצחק שמואלשמיטה כמצותה - 2 כרכים3975.

לונדוןתשעהסופר, משה בן שמואלשמיטת הסופר3976.

אלעדתשע"זכהן, ישראל מאיר בן אריה זאבשמירת הלשון <ארחות חיים>3977.

תשפ"בליברמן, משה אפרים בן אשר חייםשמירת המועד כהלכתו3978.

לונדוןתש"פסופר, משה בן שמואלשמירת הסופר3979.

תשמ"חויינברגר, דוב זאב בן יהושעשמן הטוב3980.

דוידוביץ, מנשה שמחה בן ישראלשמן המשחה3981.
רמת השרוןתשנ"היעקב

ברוקליןתשס"ואונגער, שלום גרשון בן יעקב יצחקשמן טוב3982.

תש"פכץ, אשר אנשיל בן יהושעשמן ראש - 4 כרכים3983.

לונדוןתשע"זראנד, אברהם שמואלשמן ראש - בבא קמא, בבא בתרא3984.

שמן ראש <הוצאה ישנה> חלק חמישי - 39857.
תשס"אכץ, אשר אנשיל בן יהושעכרכים

ירושליםתשנ"טדגו, אפריםשמע אבי3986.

ירושליםתשפ"אהרשקוביץ, אפרים פישלשמע אפרים - בראשית3987.

וינברג, מרדכי זיידל בן אברהםשמע מרדכי3988.
בית שמשתשס"זיהושע העשיל
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ירושליםחש"דבורגר, יוחנן דניאלשמעתא עמיקתא - 2 כרכים3989.

בית שמשתשפ"בהגר, יצחק מאירשנה לאסון מירון3990.

ירושליםתש"פדסלר, ראובן דוב בן נחום זאבשנות דור ודור - ו3991.

ציריך Zurichתשפ"אבעק, יהושע בן יעקב נטעשנות יהושע3992.

שני לוחות הברית - דרך חיים ותוכחות3993.
ירושליםתשעההורוויץ, ישעיה בן אברהם הלוימוסר

בני ברקתשפ"בכולל תורת משהשעורי חולין - ע"ז3994.

שעורי מורינו ראש הישיבה - כתובות3995.
חיפהתשנ"חווייס, ישראל מאירקידושין

בני ברקחש"דרוזובסקי, שמואל בן מיכל דודשעורי מורנו הגר"ש רוזובסקי - כתובות3996.

ירוחםתשפ"אאקוקה, משהשעורי משה - ברכות-שבת3997.

בני ברקתשפ"בכולל תורת משהשעורי עז - חולין3998.

קליוולנדתש"חראשי ישיבת טלזשעורי רבותינו - 2 כרכים3999.

שעורי רבנו משולם דוד הלוי מנחות4000.
ירושליםתשפ"בסולובייצ'יק, משולם דוד הלוי<מהדורת הרב שפיגל> ג

בני ברקתשע"טלובין, מנחם מנדלשעורים בהלכות שבת - 2 כרכים4001.

מודיעין עיליתתש"פבעילום שםשער בין החומתיים בדין ספק מוקפין4002.

ירושליםתשע"אקאהן, משה הכהןשער הבטחון4003.

קאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"רשער זאת חנוכה4004.
ירושליםתשע"דמתו"א)

שער יששכר <מהדורה חדשה> - 40053.
ירושליםתשפ"ב -שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירשכרכים

ירושליםתשפ"בשטרנבוך, ישראל מאירשערי אורה - מלאכת שבת4006.

שערי אפרים <פתחי שערים- שערי4007.
רחמים- שערי חיים>

מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם
ארשיווא,[תרצ"ב,מאנוש

ירושליםתשפ"באידנסון, אריהשערי אריה4008.

מודיעין עליתחש""דוולינר, אליהו בן אריהשערי ברכות4009.

בני ברקתשפ"בהלל, דודשערי דבר - 2 כרכים4010.

ירושליםתש"פשרעבי, דוד שלום בן בנימיןשערי דוד4011.

בני ברקתשפ"ביצחק בן מאיר הלוי מדוראשערי דורא <מהדורת דבליצקי> - א4012.

בני ברקתשפ"ביצחק בן מאיר הלוי מדוראשערי דורא <מהדורת דבליצקי> - ב4013.

ירושלים,[תר"ט,שמואל בן יהושע זליג מדולהינובשערי דמעה <דפוס ראשון>4014.



/

ירושלם,תרכ"ושמואל בן יהושע זליג מדולהינובשערי דמעה4015.

תשע"חאשכנזי, יהודה ליאון בן דודשערי דמעה - ב4016.

ירושלים,תרכ"אפרידנזון, אהרן משה בן מרדכישערי דמעה וישועה4017.

טבריהתשפ"בגבריאל, יניבשערי הלכה - תולעים ומאכלי גוים4018.

מודיעין עליתחש""דוולינר, אליהו בן אריהשערי המועדים4019.

חמ''דחש""דמילר, אלחנן בן שלמה הלוישערי המצוות - 7 כרכים4020.

מודיעין עיליתתשפ"אעוזר, חננאלשערי חן - 3 כרכים4021.

ירושליםתשפ"בוויס, יצחק טוביהשערי טוביה - שער הסוגיות4022.

תשפ"באביטבול, יוסף בן חיים בנימיןשערי יוסף - 2 כרכים4023.

1866Lembergנוסבוים, משה בן מנחם מנדלשערי ירושלים <דפוס ראשון>4024.

ווארשא,תרכ"חנוסבוים, משה בן מנחם מנדלשערי ירושלים4025.

סקואני ברוקליןתשכ"הישראל בן אליעזר (בעש"ט)שערי ישועה כתבי סגולה מהבעש"ט4026.

שקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואלשערי ישר <משפט השער> - 2 כרכים4027.
ירושליםתשעוהכהן

תשע"זשערי כללותנושערי כלולתנו4028.

בני ברקתשפ"בשרים, אליהו בן מתתיהשערי מוקצה4029.

באר שבעחש"דכהן, שמעוןשערי מוריה - 2 כרכים4030.

ירושליםחש"דאדלר, יקותיאלשערי מזוזות4031.

רמת גןתשס"זשהרבאני, מנשה בן סלמאןשערי צדק4032.

ירושלים,תר"חאביעזר בן יצחק מטיקטיןשערי צדק4033.

רבינוביץ, שמואל בן ציון בן חייםשערי ציון - ד4034.
ירושליםתשפ"ביהודה

גבעת שמואלתשנ"בכולל אברכים כתר תורהשערי ציון - א4035.

גייטסהעדתש"ספלק, פסח אליהו בן אברהם צבישערי שבת - 2 כרכים4036.

מודיעין עליתחש""דוולינר, אליהו בן אריהשערי שבת - 2 כרכים4037.

ירושליםתשכ"הפרידמן, שלום בן בנימיןשערי שלום4038.

חמ"דתש"סספר זכרון לשמואל קלוגהפטשערי שמואל4039.

בני ברקתשס"אישיבת מיר ביהמ"ד וינברגשערי תורה - קידושין4040.

בני ברקתשפ"אשולמן, שמואל בן יהודהשערי תפילה4041.

גירונדי, יונה בן אברהם - ארלנגר,שערי תשובה <מאור השער>4042.
ירושליםתשס"דאברהם בן שמשון רפאל
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בני ברקתשמ"וגירונדי, יונה בן אברהםשערי תשובה <אור חדש>4043.

עיתון יומי של תנועת פועלי אגודתשערים - 48 כרכים4044.
ישראל

תש"ח -
תל אביבתש"ט

תל אביבתש"ןשבועון פועלי אגודת ישראלשערים - 5 כרכים4045.

ירושליםתשפ"בבעילום שםשערים בהלכה - הלכות חלה4046.

תש"מכולל שער התלמודשערים בתלמוד4047.

הורביץ, שמואל בן אברהם יצחקשערים ונקודות - 2 כרכים4048.
אשדודתשפ"בהלוי

מרכז שפיראתשפ"במרגלית, ערן משהשערים לסוכות4049.

שערים מצויינים בהלכה (על הקצש"ע) -4050.
ניו יורק -תשמ"זברוין, שלמה זלמן4 כרכים

ירושלים

ליקוודתשנ"חקרופני, לוישעשועי לוי - ליקוטים4051.

ירושליםתשנ"וצוקר, שמואל יצחקשעשועי שמואל4052.

שורצמן, יוסף מרדכי בן שמואלשעשועי תורה4053.
ליקוודתשפ"בעוזיאל

תשפ"אטחן, שי בן חייםשף ויתיב - 2 כרכים4054.

חמ"דתשעהלעדערער, מנחםשפה לנאמנים - 2 כרכים4055.

הלברשטאם, יקותיאל יהודה בן צבישפע חיים - 4 כרכים4056.
נתניהתשע"ט -הירש

ירושליםתרנ"טמלכא, יוסף בכורשפת אמת4057.

אשדודתשפ"בקטן, ששון בן גבריאלשפתותיו שושנים - בבא בתרא השותפין4058.

שפתי חיים <על התורה> - ג ד ויקרא4059.
בני ברקתשעהפרידלנדר, חיים בן משהבמדבר

בני ברקתשנ"המכון קול יהודהשפתי יהודה4060.

ליקוודתשפ"בגרנט, יהודה אריה ליב בן יוסף זרחשפתי יהודה4061.

קרית ספרתשס"זגולדשטיין, יצחק מאירשפתי יצחק - הגדה של פסח4062.

שמואל אליעזר בן יהודה הלוישפתי מהרש"א - 3 כרכים4063.
בני ברקתשע"ג(מהרש"א)

טורונטותשס''חקנר, משה יעקב בן ישראל הלוישפתי מלך - ב4064.

ירושליםתשע"בישיבת אור אלחנןשקדו חכמים - 3 כרכים4065.

חמ"דתשפ"אטברסקי, אפרים אהרן בן יחיאל מיכלשרי אלפים4066.

ירושליםתשנ"גאלפסי, יצחקשרי התורה4067.

בני ברקתשע"חשטרן, ישראל יוסף בן גבריאלשריגי הגפן - גיטין פרק השולח4068.
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שמואל

.4069
שרידים מספרות הגאונים בערבית

היהודית קווים לדמותה ולמחקרה של
סוגת 'ספרי הדרכה לרבנים'

ירושליםתשע"טאריאל, נרי ישעיהו

פראג,1799פולמוס דג השטירלשריון קשקשים4070.

ירוחםתשפ"בכלפון, יעקב בן משהשרשי הים4071.

אלעדתשפ"בבוהדנה, שקד בן אהרןשרשי קדש - בפרדס החינוך4072.

בטאון התאחדות הספרדים שומרישרשים - 407323.
תש"ןתורה

ירושליםתשס"טחפץ, אברהםשרתי במדינות - כיצד מברכין4074.

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהשש מאות זהב4075.

תשס"האונגער, שלום גרשון בן יעקב יצחקששון ויקר4076.

תל אביב Telחש"דלהמן, מאיר בן אשר למל אהרןשתי אחיות4077.
Aviv

חמ"דתשפ"במכון תורת הקרבנותשתי הלחם4078.

.4079
שתי מגילות ונתיבים לתהלים - שלוש
מגילות עם תרגום יב"ע ותפסיר רס"ג

(כת"י)
ירושליםתש"ןגמליאל, שלום בן סעדיה

ירושליםחש"דסולובייצ'יק, יוסף דוב בן משה הלוישתי שיחות4080.

שתילי זתים השלם <זית רענן - סביב4081.
לשלחנך> - 2 כרכים

משרקי, דוד בן שלמה - בן משה,
פתח תקוהתשפ"אאברהם

ירושליםתשפ"בשווארץ, יהוסף בן מנחםתבואות הארץ <מהדורה חדשה>4082.

ברוקליןתש"סשור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמןתבואות שור - תורה ומועדים4083.

וייצהנדלר, חיים יצחק בן שלמהתבואת יצחק4084.
אלעדתשפ"איהודה

מודיעין עיליתתשס"חקרויזר, ישראל שלמהתבואת ישראל - תרומות, ערלה4085.

ביתר עיליתתשפ"בשרייבר, אשר זאב בן צביתבונות כפיו - תהלים ג4086.

בית אלתשע"זמאמו, ראובןתבענה שפתי תהלה4087.

טבריהתשע"הברדא, דודתדפיס מתוך ספר באור פני מלך חיים4088.

באר שבעתשפ"באמאיקין, איתי בן אפריםתהילים <פלגי מים>4089.

אנטוורפןתשפ"באורטנברג, דוד בן ישראל צביתהלה לדוד <ציונים והערות> - שיג-שכד4090.

כפר חסידיםתשפ"במן, דוד יצחק בן מרדכי ליבתהלה לדוד - 2 כרכים4091.

ירושליםתשכ"זתהלות. כותל המערביתהלות לאומרם ע"י כותל המערבי4092.
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המשוחררת

בני ברקחש"דלוי יצחק בן מאיר מברדיטשובתהלים <ילקוט קדושת לוי>4093.

ירושליםתשפ"בבסקין, אבשלוםתהלים <שלמי אהבה>4094.

באר שבעתשפ"באמאיקין, איתיתהלים <פלגי מים>4095.

טורנהיים, עקיבא מאיר בן יששכרתהלים עם דברי העם <מהדורה חדשה>4096.
בני ברקתרפ"ג,דוב הכהן

1879סנדר בן אריה ליבתהלים עם תרי"ג מצות - 2 כרכים4097.

ירושליםתש"עבן חיים אברהם בן דודתודיעיני אורח חיים - הלכות תשובה4098.

Mainz[תרל"ו,רבינוביץ, צבי הירש בן יצחק אלחנןתוכחת מגולה4099.

איגרא, אברהם יוסף בן אריה יהודהתולדות אברהם יוסף4100.
תרצ"חלייבוש

בית שמשתשעואהרן מזיטומירתולדות אהרן <מהדורה חדשה>4101.

תשנ"ח -כ"ץ, ברוךתולדות ברית כהונת עולם4102.

אלעדתשע"טשם טוב, מנחםתולדות האדם4103.

תשכ"וגור, אסףתולדות האתרוג בארץ ישראל4104.

הורוויץ, אברהם מרדכי בן יהודהתולדות ההשטתחות4105.
ירושליםתשל"אנחום הלוי אנגל

תולדות היהודים בטראנסילבניה בימי4106.
חולוןתשנ"דפרי (פרידמן), יצחק בן אפריםהבינים המאוחרים

ירושלם,תש"הילין, דוד בן יהושעתולדות התפתחות הדקדוק העברי4107.

חמ"דחש"דמשפחת מטוסובתולדות חב"ד במרוקו4108.

לונדון Londonתשל"טקייזר, אלתר נח בן אריה מאיר הכהןתולדות חן4109.

תולדות יעקב יוסף <מהדורת נגאל> - 41102.
כרכים

יעקב יוסף בן צבי הירש הכהן
ירושליםתשע"אמפולנאה

ירושליםתשפ"באביחצירא, יצחק בן יעקבתולדות יצחק4111.

רבינוביץ, דוד יצחק אייזיק בן ברוךתולדות יצחק4112.
New York ניותשע"בפינחס

יורק

ירושליםתש"עסופר, אברהם אליעזר בן יעקב חייםתולדות כף החיים4113.

בני ברקתשפ"במנדלבוים, דוד אברהםתולדות רבינו בעל ארץ צבי4114.

ורשה Warsawתרכ"בצונץ, יום טוב ליפמאן בן מנחםתולדות רש"י4115.

צפתחש""דפרידמן, שמואל העשילתולדות שמואל4116.

ירושליםתשע"חנחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאלתולדות שמשון <מהדורה חדשה>4117.
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ירושליםתשפ"באבן גבאי, מאיר בן יחזקאלתולעת יעקב <פותח שערים>4118.

ירושליםתשפ"באבן גבאי, מאיר בן יחזקאלתולעת יעקב4119.

אלכסנדרסון, יהונתן בן אלכסנדרתומך כבוד4120.
פראנקפורט א.תר"ההלוי

מ.,

קניגסברגתרי"חקורדובירו, משה בן יעקבתומר דבורה <עם גאון ישראל>4121.

קורדובירו, משה בן יעקב - טשינגל,תומר דבורה מבואר ומפורש4122.
ירושליםתשע"טיחזקאל

חמ"דתשפ"בגודמן, אברהם ברוך - פיזרני, דודתוספות כתובה4123.

מודיעין עיליתתשפ"במילר, יוסף בן שרגאתוספת אורה - 2 כרכים4124.

מודיעין עיליתתשפ"בפזריני, דודתוספת כתובה4125.

ברלין,תר"עיעבץ, זאב בן זוסמאןתוצאות החטיטות והחקירות4126.

תשס"ב -זעמבא, מנחם בן אלעזרתוצאות חיים <מהדורה חדשה>4127.

ירושליםתשכ"טישיבת תורה אורתורה אור - פסחים4128.

דרבארמדקר, לוי יצחק בן משהתורה ומדע4129.
ירושליםתשל"ביהושע

רמת גןתשל"אקובץתורה ומדע - א-ב4130.

ירושליםתשס''חלקט מדברי רבותינותורה ומורשה4131.

תשע"טאוחנה, שלוםתורה מן השמים4132.

ירושליםתשס"בקובץ מאמריםתורה מציון4133.

תשכ"זדו שבועון לילדים ולנוערתורן - 413412.

שטרן, דוד זכריה בן שלמה יוסףתורת אהבת שלום4135.
בית שמשתשפ"אחיים

בני ברקתשפ"ברוטנברג, אלימלךתורת אלימלך4136.

תש"ג -ירושלים. ישיבת רבינו חיים יוסףתורת בית הוראה4137.
ירושלם,תש"ד

נתיבותתשע"טחדד, דודתורת דוד - 2 כרכים4138.

בני ברקתשע"דצברי, אריאלתורת האבידה4139.

ירושליםתשפ"במרגולין, ידידיה בן שמעוןתורת האגרת - כתיבת מגילת אסתר4140.

ירושליםתשפ"בגורן, שלמה בן אברהםתורת הארץ4141.

תורת הבית <מראה הבית - עמודי הבית>4142.
ירושליםתשפ"אבן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א)- 4 כרכים

ירושליםתשע"אמיתא, אברהםתורת הברכה4143.
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בני ברקתשפ"בעובד, אפרים בן יוסףתורת הגלגולים4144.

בני ברקתשמ"אויז'ניצר, מנחם מנדל (עורך)תורת החסידים הראשונים - 2 כרכים4145.

ירושליםתשפ"אפנחסי, מאיר בן שמואלתורת הישיבה4146.

ליקוודתשע"טסטוהל, רפאל ראובן בן זאבתורת הכבוד4147.

ירושליםתש"ספרום, מרדכי יהודה הלויתורת הלוי - כתובות4148.

ירושליםתשעזבעילום שםתורת המלאכות4149.

יצהרתשעשפירא, יצחק - אליצור, יוסףתורת המלך - 2 כרכים4150.

גליקסברג, שמעון יעקב בן מאיר דובתורת הנאום והדרשה4151.
תל אביב1981הלוי

בני ברקתשפ"בעובד, אפרים בן יוסףתורת הנשמות4152.

בני ברקתשפ"בעובד, אפרים בן יוסףתורת הספירות4153.

ארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדרתורת העבודה - מכתבים והדרכות4154.
בני ברקתשפ"איצחק

ארלנגר, חזקיהו אלכסנדר סנדרתורת העבודה והתשובה - 4 כרכים4155.
בני ברקתש"פיצחק

ירושליםתשס"המאסף תורניתורת העמק - יד4156.

תורת הצדקה - הלכות צדקה ומעשר4157.
בני ברקתשפ"בעובד, אפרים בן יוסףכספים

ירושליםתשעאקובץ ספרי קבלה קדומיםתורת הקנה4158.

תשע"חרוזנפלד, אבי שלמה הכהןתורת השבת4159.

ירושליםתשע"אמיתא, אברהםתורת השלחן4160.

תורת השמחות - ברית מילה, פדיון הבן,4161.
בני ברקתשפ"בעובד, אפרים בן יוסףתספורת, בר מצוה, נישואין, חנוכת הבית

בני ברקתשפ"בעובד, אפרים בן יוסףתורת התפלה4162.

חמ"דחש"דבעילום שםתורת זאב - 9 כרכים4163.

קובץ מרכזי לתורה והלכה לרבניתורת חיים4164.
בני ברקתשס"וותלמידי ויז'ניץ

אבלמאן, יהונתן בן אברהם אבאתורת יהונתן4165.
ירושליםתשפ"ביצחק

ביתר עיליתתשפ"אמזרחי, יוסף חיים בן מאירתורת יוסף4166.

בילגורייאתרצ"הפינצוק, יעקבתורת יעקב - א4167.

רפאלוביץ, יהודה אריה - כולל תורתתורת כתובות4168.
בני ברקתשפ"בדבש
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ירושליםתשע""בדושינסקי, ישראל משה בן יוסף צביתורת מהרי"ם - ה דברים4169.

ירושליםתשע"וחכמי מראכשתורת מראכש - 2 כרכים4170.

דרבארמדקר, לוי יצחק בן משהתורת משה4171.
תל-אביב[תשי"ב,יהושע

אשדודתשפ"במוזס, יצחק צבי משה בן אביגדורתורת משה4172.

רפאלוביץ, יהודה אריה - כולל תורתתורת נדה4173.
חיפהתשפ"בדבש

ירושליםתשע"חכולל טהרות תורת נתנאלתורת נתנאל - כלים4174.

בני ברקתשפ"בעובד, אפרים בן יוסףתורת עונג השבת4175.

ברוקליןתשל"וקארב, פסחתורת פסח4176.

תשעאייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעתורת רבי יהונתן - 2 כרכים4177.

ירושליםתשפ"א -ישיבת תורת רפאלתורת רפאל - תשפ"א4178.

בני ברקתשפ"בגרבוז, שלמה בן בנימיןתורת שביעית4179.

חמ"דתשפ"בבעילום שםתורת שלמה - בראשית4180.

חמ"דתשפ"בוולף, שמואלתורת שמואל - 3 כרכים4181.

ניו יורק1979דירקטור, ישעיהו טוביה הלויתורת תיקוני עירובין - 3 כרכים4182.
NewYork

מודיעין עיליתחש"דבוצ'קובסקי, יעקב צביתורתו ואומנותו4183.

תורתך בתוך מעי - ברורי הלכה לבעלי4184.
חמ"דתשע"טפרנקל, מרדכי בן יהודהסטומה

ירושליםתש"פפרנק, זאבתורתך שעשועי4185.

מודיעין עיליתתשע"זברויער, אברהם בן דבתורתך שעשועי4186.

בני ברקתשפ"ארוטמן, נתןתורתך שעשועי - חנוכה4187.

חמ"דתשעדליקוטים מרבי נחמן מברסלבתורתך שעשעי4188.

תר"טדבורה אשת הרב נפתליתחנה ארץ ישראל4189.

בני ברקתשנ"טמוסדות בית אלתיקון היסוד4190.

בני ברקתש"פצארום, יהודהתיקון העיר בני ברק לשיטת הבית יוסף4191.

תיקון חצות - תנאים טובים - דיני תפילת4192.
בני ברקתשפ"אדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבהדרך

ירושליםתשפ"בבעילום שםתיקון חצות המבואר4193.

ויניציאה,[תע"ו,תיקונים. שובבי"ם ת"ת. תע"ו. ונציהתיקון שובבים4194.

ויניציאה,[תע"ט,תיקונים. שובבי"ם ת"ת. תע"ט.תיקון שובבים4195.
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ונציה

תיקונים. שובבי"ם ת"ת. תר"ה.תיקון שובבים4196.
בילוגראדו,[תר"ה,בלגרד

תיקונים. שובבי"ם ת"ת. תס"ח.תיקון שובבים4197.
ויניציאה,תס"חונציה

חמ"דתשפ"בקוזקין, שמעוןתיקונים גדולים4198.

חמ"דחש""דגולדשטוף, יאירתכא דמלכא - 5 כרכים4199.

קאהן, דוד בן אברהם יצחק (אדמו"רתכון תפלתי4200.
ירושליםתשפ"אמתו"א)

ערכים אגודה להפצת התודעהתכלית החיים4201.
חש"ד -היהודית

ת"ר -תלמוד בבלי. ווין. מהדורה רביעיתתלמוד בבלי <ווין הרביעי> - 4 כרכים4202.
תר"ט

תלמוד בבלי מפוסק - ציוני, משה בןתלמוד בבלי מפוסק - 20 כרכים4203.
ירושליםתשכ"חניסן בן ציון (עורך)

נויארק,1907רוזנצווייג, גרשון בן זלמן ליבתלמוד ינקאי4204.

שמדרה, אהרן בן מנחם בנימין,תלמוד ירושלמי <השלם> שביעית - ב4205.
אשדודתשע"ז(עורך)

תלמוד ירושלמי ע"פ ארץ הצבי - 42062.
אשדודתשפ"בפולק, דב צביכרכים

פתח תקוהתשכ"חבספרוינד, צבי בן יעקבתלמוד מפורש - פרק המפקיד4207.

תשפ"אמכון תלמודו בידותלמודו בידו - 12 כרכים4208.

ירושליםתשע"חגולדבאום, מנחם צביתלמידיו של אברהם אבינו4209.

תשפ"בפעסין, אברהם יהודה ליבתמורת איל - מכות4210.

בני ברקתשפ"אדיין, נסים בן שלמהתמצא חכמה4211.

קדומיםתשפ"ג -מתלון, יעקב מאיר בן כדוריתמצית מסקנות הדף - 11 כרכים4212.

אלעדתשע"טהמכון למצוות התלויות בארץתנובות שדה - 22 כרכים4213.

קראקאתרנ"ופינק, ראובן בן יצחקתנובת יהודה4214.

תל אביב,תשי"ז,גוטפריד, מרדכי בן עזריאלתנועה ואידיאה4215.

חמ"דתשע"חגולונבק, משה אהרן בן חיים ראובןתנופת אהרן - חמדת משה4216.

תשכ"ו -קטלוגתערוכה לתולדות משפחת אלישר4217.

תל אביבתש"ךקטלוגתערוכת החסידות4218.

ווילנא,תרע"ג,זילברבלאט, משה בן אריה צביתפארת בחורים4219.
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קדומיםתשפ"בספיר, ברוך מרדכי בן פסח אליהותפארת בנים4220.

רכסיםתשע"אבית המדרש שבת אחיםתפארת הבית4221.

מושב פורתתשפ"איצחקי, עקיבא בן מרדכיתפארת ההלכה - 2 כרכים4222.

ירושליםתש"פגרינצייג, אליהו בן חייםתפארת השבת4223.

חיפהתשל"ברוזנוולד, דוד יהושעתפארת השבת4224.

חמ"דתשל"החסידי מודזיץתפארת ישראל - 2 כרכים4225.

תשפ"בהורן, משה בן שמעון הלויתפארת ציון - תקפו כהן4226.

ירושליםתשפ"בכהן, רפאל בן יצחקתפארת רפאל - א4227.

תפארת שבמלכות <מהדורה מחודשת> -4228.
תל אביבתשנ"ואלפסי, יצחק2 כרכים

תפארת שלמה <יודעי בינה> מועדים,4229.
לונדוןתשפ"ברבינוביץ, שלמה בן דוב צבי הכהןחנוכה - 3 כרכים

נתניהתשע"ג -גבאי, שמעוןתפארת שמעון - ימים נוראים4230.

תשפ"במרגולין, הדר יהודהתפילה4231.

לונדוןתשע""בסופר, משה בן שמואלתפילת הסופר - 2 כרכים4232.

מודיעין עיליתתשפ"במורסקי, אשר זעליגתפילת הצדיקים4233.

בני ברקתשס"טאהרנברג, יהושע מנחם מנדלתפילת נחם במשנת הדבר יהושע4234.

ירושליםתשפ"באנגלנדר, יעקב הכהןתפיסת כהן - ב"מ, שבועות4235.

ירושליםתרנ"אתפילהתפלה אצל כותל המערבי4236.

חורי, שושן בן ינון - חורי, ינון בןתפלת אבי4237.
בני ברקתש"פחיים

.4238
תקון חצות <אשר הנהיג לומר בין

המצרים אחר חצות היום החכם... משה
זכות>

ריגייותקנ"זתיקונים. חצות. תקפ"ב

שלוניקיתרכ"התיקונים. חצות. תרכ"התקון חצות4239.

תל אביב,תשכ"בגוטפריד, מרדכי בן עזריאלתקון חצות4240.

ב'יינהתרנ"אתיקונים. חצות. תרנ"אתקון חצות השלם4241.

איזמיר,תקי"דתיקונים. ל"ג בעומר. תקי"ד. איזמירתקון לליל ל"ג לעומר4242.

שאלוניקיתר"כתיקונים. ל"ג בעומר. תק"ץ. שלוניקיתקון לליל ל"ג לעומר4243.

ירושלם,תרפ"ורבינוביץ, מיכל יצחק בן יעקב גרשוןתקון שבועות על הנהר4244.

מנטובה,תקמ"ב -זכות, משה בן מרדכיתקון שובבי"ם4245.

ויניציאה,תצ"טתיקונים. שובבי"ם ת"ת. תצ"ט.תקון שובבים4246.
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ונציה

1773Hamburg undתיקוני שטרות. תקל"גתקוני שטרות4247.
Buetzow

ירושלם,[תשי"ב,טוקאצינסקי, יחיאל מיכל בן אהרןתקופת החמה וברכתה4248.

ירושלם,תרנ"טלוויזון, אלכסנדרתקות ציון4249.

תל אביבתרפ"טחברת אחיעזרתקנות החברה לגמילת חסדים אחיעזר4250.

ירושלים. חברת "שומר מצוהתקנות ופעולות4251.
ירושלם,תרנ"אומלביש ערומים"

בודפסטתר"עכולל אונגארןתקנות כולל עס' אונגארן4252.

רפאפורט, חיים יצחק אהרן בן יהודהתקנת השבים4253.
ירושליםתר"נ -ליב

ליוורנותרכ"זפרחי, יוסף שבתיתקפו של יוסף4254.
Livorno

ירושליםתרצ"טחורגין, פינחס מיכאל בן ראובן יונהתרגום איכה4255.

תרגום יונתן על התורה <נער יונתן> - 42562.
ליקוודתשס"ט -וגנר, אברהם ישעיהו אליעזרכרכים

ירושליםתשמ"ו -יעקובזון, חיים יהודה בן אברהם דודתרגום מגילת אסתר לאידיש4257.

ארם צובה,תרע"העשרת הדיברות. תרע"ב. ארם צובהתרגום עשרת הדברות4258.

Philadelphiaחש"דדינסטאג, ישראל יעקב בן בנימיןתרגומים עברים מספרות אנגלית - יהודית4259.

תרומות ומעשרות - בענין עישור מוצרים4260.
חמ"דחש"דברוורמן, אליהושבהשגחה מעולה

ירושליםתשע"זגלעדי, ששון בן דודתרון נפשי - מגילת קהלת4261.

תרועת מלך, לפני ה' תטהרו - ראש השנה,4262.
חמ"דתשס"בליקוטים יקריםיום הכיפורים

פראג,[תקכ"ה,אייבשיץ, יהונתן בן נתן נטעתריג מצות4263.

ירושליםתשע''חשץ, משהתרשיש שהם וישפה4264.

לונדוןתשל"חכהן,ישראלתשובה מאהבה4265.

נויארק,תרנ"חליבוביץ, נחמיה שמואל בן יצחקתשובה שניה4266.

ירושליםתשע"ט -שטרנבוך, משה בן אשרתשובות והנהגות - ז4267.

בני ברקתשפ"בטויב, ישראל בן יחזקאל צביתשובות ישראל - ו4268.

בני ברקתש"פהול, אליעזרתשובת המטולטלת4269.

בני ברקתשע"גדבליצקי, שריה בן בצלאל יעקבתשובת השנה - קונטרס המעלות4270.

ירושליםתשע"ופאק, יוסף מרדכיתשעה באב שנדחה4271.



מכון מאור ישראל - ספרי מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל
יוסף, עובדיה בן יעקבדרך המלך

יוסף, עובדיה בן יעקבהליכות עולם - 8 כרכים
יוסף, עובדיה בן יעקבחזון עובדיה - 22 כרכים
יוסף, עובדיה בן יעקבטהרת הבית - 3 כרכים
יוסף, עובדיה בן יעקבמאור ישראל - 4 כרכים
יוסף, עובדיה בן יעקבמשנת יוסף - 5 כרכים

יוסף, עובדיה בן יעקבענף עץ אבות - 3 כרכים
יוסף, עובדיה בן יעקבקיצור שו"ע ע"פ חזון עובדיה - 4 כרכים

יוסף, עובדיה בן יעקבקיצור שו"ע ע"פ חזון עובדיה (בצרפתית) - 4 כרכים
יוסף, עובדיה בן יעקבשו"ת יביע אומר - 12 כרכים

יוסף, עובדיה בן יעקבשו"ת יחוה דעת - 8 כרכים

ספרי מכון ירושלים
מכון ירושליםאוצר מפרשי התורה - ז (במדבר א)

דוד, יוסף בן דוד משאלוניקיבית דוד <מכון ירושלים> - אורח חיים
אבוהב, יצחק (השלישי)כתבי רבינו יצחק אבוהב (דה פונסקה) - ג

מכון ירושלים - ירחון תורנימוריה תנא-תנג
סיניגאליה, יעקב שמשון שבתי בן רפאל יששכרמטה עז - ערכין, זבחים
מרדכי בן הללמרדכי השלם - 4 כרכים

חברוני, אברהם משהמשאת משה <מהדורה חדשה> - בבא קמא
כהן, ישראל מאיר בן אריה זאב - מכון ירושליםמשנה ברורה <אור המזרח> - ב (ב)

שלמה בן יצחק (רש"י)ספר האורה <מהדורת מכון ירושלים>
ברוך בן יצחק מצרפתספר התרומה <מכון ירושלים> - א

רוזין, יוסף בן אפרים פישלצפנת פענח על הרמב"ם <מכון ירושלים> - הל' איסורי ביאה
נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוישואל ומשיב <מהדורה חדשה> - תליתאה א

פראדקין, שניאור זלמן בן שלמהתורת חסד <מכון ירושלים> - ג

ספרי מכון אהבת שלום
גלאנטי, אברהם אגן הסהר

פופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןאור רב
דוויך, חיים שאול בן אליהו הכהןאיפה שלימה

מזרחי, ששון בן בנימין ציוןבאתי לגני <מהדורה חדשה> - 5 כרכים
כהן, ישמעאל בן אברהם יצחקזרע אמת <מהדורת אהבת שלום> - 3 כרכים

מאימראן, משה בן אברהםחידושי רבינו משה מאימראן - עבודה זרה
פופרש, מאיר בן יהודה ליב הכהןטל אורות

הלל, שלום בן יעקב (עורך)מן הגנזים - טו
הלל, משה בן יעקבמסכת תמורות

חברת אהבת שלום - מערכת אליבא דהלכתאמשנה ברורה <שינון הלכה - שערי הלכות> - ב
חברת אהבת שלום - מערכת אליבא דהלכתאמשנה ברורה <שינון הלכה - שערי הלכות> - ו

שילוני, יעקב בן יצחקמשנת הסת"ם
טירני, מיכאל בן גדמשנת צדיקים

אשכנזי, יהודה שמואל בן יעקבסידור בית מנוחה <מהדורת אהבת שלום>
אשכנזי, יהודה שמואל בן יעקבסידור בית עובד <מהדורת אהבת שלום>

מארג'י, יעקבספר הזהר עם פירוש אמת ליעקב - אא הקדמה בראשית
מארג'י, יעקבספר הזהר עם פירוש אמת ליעקב ו שמות-יתרו
מארג'י, יעקבספר הזהר עם פירוש אמת ליעקב - ז משפטים

מארג'י, יעקבספר הזהר עם פירוש אמת ליעקב - ח ויקהל פקודי
מארג'י, יעקבספר הזהר עם פירוש אמת ליעקב - ח תרומה כי תשא

מארג'י, יעקבספר הזהר עם פירוש אמת ליעקב תיקוני זוהר בראשית - ויצא
הלל, יעקב בן משהקונטרס פודה ומציל

ציאח, יוסף בן אברהםשאלות ותשובות רבינו יוסף אבן ציאח
חזן, שלמה בן אלעזרשלחן מלכים ביאור על עץ חיים - ב



בירדוגו, משה בן אברהםתורת המשבי"ר

ספרי מכון זכרון אהרן
אבוהב, שמואל בן אברהםדבר שמואל - ספר הזכרונות <מהדורת זכרון אהרן>

אלקבץ, שלמה בן משה, הלויחידושי וכתבי רבי שלמה הלוי אלקבץ
פרנקל-תאומים, ברוך בן יהושע יחזקאל פייבלכל כתבי וחידושי רבינו הברוך טעם - ברוך טעם <עם הגהות דברי חיים

פרנקל-תאומים, ברוך בן יהושע יחזקאל פייבלכל כתבי וחידושי רבינו הברוך טעם - 2 כרכים
מדרשי אגדה בהוצאת זכרון אהרןמדרש משלי <עם כל המפרשים>

חזן, יוסף בן אליהועין יהוסף <מהדורת זכרון אהרן> - 2 כרכים
בן שושן, דודשאלות ותשובות חידושי ופירושי רבי דוד בן שושן

ריישר, יעקב בן יוסףשבות יעקב <מהדורת זכרון אהרן> - 3 כרכים
רוזין, אברהם בן קלונימוס קלמןשכירות בית בהלכה

אנציקלופדיה תלמודית
נוספו שני כרכים - כרך מו, וכרך מז

מכון אופק
נוסף כרך ז' של תורת כהנים (מפעל תורת כהנים ומפרשיו)

ספריית חב"ד
שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקאגרות קודש - לג (תשל"ח)

אהלי ליובאוויטשאהלי ליובאוויטש - ה
מכון אור החסידותאוצרות התורה - 2 כרכים

מערכת אוצר החסידיםאור התפילה - ח
מעיינותיךאור וחיות - 2 כרכים

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש איסטרא- מוסקבהארמיא אדמורא
שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקאת עלית

רייצס, מנחם מנדלבדרך הרמז
ישיבת הקיץ צעירי ליובאוויטשבחצרות בית ה'

פרידמן, שבתי יונהבירורי מנהגים - סדר היום והלילה
בית משיחבית משיח - 1004 כרכים

פרידמן, משיח הכהןבן אדם מה לך נרדם
פרידלנד, אברהם מנדלבצרור החיים - נ

פרידלנד, אברהם מנדלבצרור החיים - נא
תלמידי ישיבת ליובאוויטש בולטימורגל עיני - ב (כט)

ירחון לנשי ובנות חב"דדי אידישע היים - כרך כט 2
ירחון לנשי ובנות חב"דדי אידישע היים - כרך ל 2

שניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנאדרך מצותיך המבואר - 2 כרכים
קפלון, אלישיב הכהןה'יום יום' לעם

גליון בית המדרשהוראה ומשפט <ליובאוויטש> - 3 כרכים
קרץ, דודהכנות לחתונה

לשכת הרבנות כפר חב"דהלכות חג השבועות תשפ"א
רבינוביץ, הללהלל אומר ז - ביאורים לתניא

מכון הבינניהמדריך ליום הכיפורים
קובץהערות התמימים ואנ"ש - (מאריסטאון) תתק"כ

מערכת הערות וביאוריםהערות וביאורים - ספר היובל
הרבניתהרבנית

התקשרותהתקשרות - 22 חלקים
ווילהעלם, ישעיה זושא בן אברהם דוד (לזכרו)זכרון ישעיה זושא

גמסון, אוריחסידות על הדף - ברכות, מועד
ועד אור וחום ההתקשרותי"א ניסן - מאה ועשרים שנה

שפירא, יהושע נריה בן משהישר יחזו פנימו - 2 כרכים
גרונר, יהודה לייבכתבי יד קודש - (מתוך 'המזכיר')



קלמנסון, מענדללאן הלכת
מכללת בית רבקהלהבין את הקסם
וועד רבני ליובאויץ צרפתלוח ניסן תשפ"ב

קפלון, אלישיב הכהןליובאוויטש העיירה של חב"ד
וולף, שלום דובערלימוד הרמב"ם - לדעת להבין להעמיק

שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקליקוט מענות קודש ה'תשכ"ז  - 2 כרכים
שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקליקוטי שיחות <תרגום חפשי> - כ

גופין, שניאור זלמןללמוד איך להתפלל - ד
שניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב ברלקוטי דיבורים - 4 כרכים

בלוי, טוביהלקט ופרט - 6 כרכים
שניאור זלמן בן ברוך מלאדימאמר כי אתה אבינו

שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקמאמר כי מראש צורים אראנו - התשל"ד
גופין, שניאור זלמןמאמרי הרבי

משלחן בית ההוראה בכפר חב"דמבית ההוראה - 12
משלחן בית ההוראה בכפר חב"דמבית ההוראה - מועדים וזמנים

המרכז לעניני חינוךמחזור לראש השנה
בטאון איגור צאצאי רבינו הזקןמחצבת

אהלי מנחם - תלמידי ישיבת קיץ "אהלי תורהמילי דברכות
מעיינותיךמעיינותיך - 65

מערכת מרחבמרחב - ג
תדפיסמשפט הספרים (נספח ב) - ספריית חב"ד

שילת, משהמתניתא מלכתא
אגודת חסידי חב"דנחלת נשיא הדור

אגודת חסידי חב"דנס ההצלה
גינזבורג, יוסףנרות שבת קדש

צעירי אגודת חב"דספר תרי"ג מצוות
Our People Vol. 4 (7) - ספרים באנגליתIsaacs, Jacob

ILRAMBAM - המרכז לעניני חינוךספרים באנגלית
Mesibos Shabbos - אגודת חסידי חב"דספרים באנגלית

Our People Vol. 1 (1 and 2) - ספרים באנגליתIsaacs, Jacob
Our People Vol. 3 (5 and 6) - ספרים באנגליתIsaacs, Jacob

Fe e Ciencia - אגודת חסידי חב"דספרים בפורטוגזית
שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקעומק הפשט

קובץעשרת ימי תשובה
הלוי, הללפלח הרימון

קובץפלפול התלמידים (ישיבת תורת אמת) - ב
ישיבת תומכי תמימים קרית אתאפלפולא דאורייתא - ב

קובץפניני תורה - ג
טייכטל, שניאור זלמן (עורך)פסקי הרב על הלכות מילה
תדפיספרסום ראשון - 14 כרכים

הילפרין, הדסה פעשע (לזכרה)צאצאיה כן פקוד
צעירי חב"ד בישראלצדקה - מדריך לנתינה יהודית

שניאורסון, מנחם מנדל בן שלום שכנאצמח צדק <שו"ת מהדו"ח>  - 2 כרכים
קובץצרפת פרצת - נג

קובץקובץ המאה ועשרים - פג (א)
קובץ דתלמידי אהלי תורהקובץ הערות וביאורים - 18 כרכים

קובץקובץ לחיזוק התקשרות
קובץ לימודקובץ לימוד אלול - 2 כרכים

ישיבת אור אלחנן חב"דקובץ מגדל אור - ט
ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש ברינוא צרפתקובץ נר למאה

גאנצפריד, שלמה בן יוסףקיצור שלחן ערוך עם פסקי אדמו"ר הזקן
שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק (מפתח לכתביו)ראש המלמדים - במדבר

בוקיעט, אברהם שמואלרב בישראל



קובץשבת בראשית
קובץשי למלך - עד

מכון דעתשיעורים בהמשך המאמרים בשעה שהקדימו תער"ב - 4 כר'
בעילום שםשלושים שנה לקונטרס 'בית רבינו שבבבל'

שניאור זלמן בן ברוך מלאדישלחן ערוך - או"ח קנה קנו
שניאור זלמן בן ברוך מלאדישלחן ערוך הרב סימנים קנה-קנו <מהדורה מתוקנת ומבוארת עם הוספות מכתב יד

לוין, שלום דובערשלחן ערוך הרב עם ביאור דברי שלום - הלכות שבת ב
גמסון, משה אפריםשלשה מאמרים נפתחים - לך לך

ירחוןשמועסן מיט קינדער - כרך יט (חלקי)
ירחוןשמועסן מיט קינדער כרך כ-כא (חלקי)

שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקשערי בר מצוה ומצות תפילין
בעילום שםתוכן קצר ליקוטי תורה ותורה אור

שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחקתורת מנחם - 12 כרכים
צעירי חב"ד בישראלתפילין

קונטרסי תשורה משמחות חסידות חב"דתשורה - 38 כרכים
ישיבת תומכי תמימיםתשרי ביאת משיח


