
בית המדרש הגדול תפארת ישראל ע"ש ש"י עגנון (ע"ר)
בס"ד

שם מחברתיאורמס' מדףשם ספרמס'
1 A Dictionary of Jewish Palestinian- Aramaic 47Michael Sokoloff
2a conflict and accommodation between jews in israel184religious and secularcharles s. liebman
3a few from afar185jewish lives in tasmania from 1804peter and ann elias
4a guide for the jewish woman and girl183dov eisenberg
5a restatement of rabbinic civil law105volume Iemanuel quint
6bible tales183for very young childrenlenore cohen
7children's history of israel184from the second temple to the present timeish kishor
8code of jewish law105

compilation of jewish laws and costumes, kitzur shulchan aruch
9dictionay of talmud babli, yeushalmi, midrashic literatue 

and targumim
159

prof. marcus jastrow
10elucidated mishnah series183chapters of the fathersrabbi p. kehati
11ezekiel \ 183יחזקאלrabbi dr. s. fisch
12from my zaidy's house185rabbi sholem b. kowalsky
13from prison to pulpit185sermons & storiesisaac c. avigdor
14halacha, medical science and technology105perspectives on contemporary halcha issuesrabbi faintel levin
15hebrew-english edition of the babylonian talmud193
16heroes of jewish thought105deborah karp
17heroes of jewish thought105deborah karp
18horeb105a philosophy of jewish laws and observancessamson raphael hirsch
19israel105the story of a miraclemorris mandel & leo gartenberg
20israel through eight eyes184an orthodox view of the holy landmorris mandel, leo gartenberg
21jerusalem undser siege184yona cohen
22jewish ethics and halakhah for our time105sources and commentary volume I-IIbasil f. herring
23job / 183איובrev. dr. a. cohen
24kings / 183מלכיםthe rev. dr. i. w. slotski m.a., litt.d.
25kol dodi on the torah184comments, insights and ideas on the weekly sidrah, adapted 

from the shiurim of rabbi david feinsteinpinchos osher rohr
26meditation from the heart o judaism184avram davis
27my jewish world 1-6105the encyclopaedia judaica for youthrabbi dr. raphael posner
28night of watching184essays on the torahrabbi zvi dov kanotopsky
29passover184mordell klein
30pathways through the jewish holidays105sulamith ish-kishor
31pentateuch & haftorahs185dr. j h hertz
32popular halacha185jacob berman
33portrait of a people184charles raddock
34portrait of a people volume I-III185the story of the jews from ancient to modern timescharles raddock
35priority in prayer185a practical guide to common halachic problems in prayerrabbi yisroel pesach feinhandler
36purim a day of joy and laughter184hyman e. goldin
37rabbinical mathematics and astronomy105w. m. feldman
38rakafot aharon184a collection of published scholarship in the fields of halakhah 

and jewish historyaaron rakeffet - rothkoff
39samuel / 183שמואלthe rev. dr. s. goldman
40selected poems of jehudah halevi184heinrich brody
41service of the synagogue183day of atonement
42service of the synagogue183day of atonement
43shemritah shabbath - 185שמירת שבת כהלכתהa guide to the practical observance of shabbathrav yehoshua y. newirth
44soul surfing85

navigating the sea of life according to jewish mystical teachingszlata ehrenstein
45spark ignited185the difficult journey to orthodox judaism - the process & the 

perilsmichaela lawson, ashirah yosefah
46studies in devarim deuteronomy183nehama leibowitz
47studies in torah judaism184luzzatto's ethico-psychological interpretation of judaismnoah h. rosenbloom
48ten for two184sermonsrabbi isaac c. avigdor
49the babylonian talmud190
50the complete artscroll machzor183shavuos
51the five books of moses185robert alter
52the halachot of the ben ish hai184hacham yosef hayyim
53the iggeres of rav sherira gaon89rabbi nosson dovid rabinowich
54the junior encyclopedia of israel184harrier sirof
55the kaddish184its history and significancedavid telsner
56the kuzari185the kuzarirabbenu yehuda halevi
57the library of biblical studies184harry m. orlinsky
58the oxford companion of the bible185bruce m. metzger, michael d. coogan
59the philosophy of rabbi kook183zvi yaron
60the practical talmud dictionary193yitzhak frank
61the prophets / nevi'im183
62the psalms \ 183תהליםthe rev. dr. a. cohen, m.a., ph.d.
63the purim anthology184philip goodman
64the rosh hashnah anthology184philip goodman
65the students guide through the talmud105z. h. chajes
66the tora the five books of moses183
67the twelve prophets / 183תרי עשרthe rev. dr. a. cohen, m.a., ph.d.
68the western wall184its meaning in the tought of the sagesrabbi menahem m. kasher
69the word184a spiritual sourcebooknoah benshea
70the zohar -  7 - 91זwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
71the zohar -  3 - 91גwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
72the zohar -  15 - 91טוwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
73the zohar - 10 - 91יwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
74the zohar - 11 - 91יאwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
75the zohar - 12 - 91יבwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
76the zohar - 13 - 91יגwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
77the zohar - 6 - 91וwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
78the zohar - 8 - 91חwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
79the zohar - 9 - 91טwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
80the zohar - 1 - 91אwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
81the zohar - 2 - 91בwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
82the zohar - 4 - 91דwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
83the zohar - 5 - 91הwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
84the zohar - 16 - 91טזwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
85the zohar - 14 - 91ידwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai

    רשימת הספרים בספרית "מלאים זיו" בבית הכנסת "תפארת ישראל" על שם ש"י עגנון
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86the zohar - 17 - 91יזwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
87the zohar - 18 - 91יחwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
88the zohar - 19 - 91יטwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
89the zohar - 20 - 91כwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
90the zohar - 21- 91כאwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
91the zohar - 22 - 91כבwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
92the zohar - 23  -91כגwith sulam commentary by rav yehuda ashlagrav shimon bar yochai
93they must go184in this manifesto rabbi meir kahane sets forth the only plan for 

israel's salvationrabbi meir kahane
94tora and flora183louis i. rabinowitz
95torah thoughts184leo gartenberg
96torah today184a renewed encounter with scripturepinchas h. peli
97torah, light & healing183mystical insights into healing, based on the hebrew languagematityahu glazerson
רבי ישראל דב אודסר זצ"ל37אב"י הנחל98
אברהם קורמן23אבולוציה ויהדות99
י. בן צביסיפור היסטורי144אבי גדור100
ר' ישראל בר אודיסראגדות לש.ז. שזר ושורשיהן בכתבי רבי נחמן מברסלב15אבי הנחל101
ר' ישראל בר אודיסראגרות לש.ז. שזר ושורשיהן בכתבי רבי נחמן מברסלב21אבי הנחל102
אגרות לנשיא המדינה ש.ז. שזר מרבי ישראל בער אודסר21אבי הנחל103
הרב שמואל אליהוהרב מרדכי אליהו זצוק"ל סיפורים ששמענו בשלושים38אביהם של ישראל104
הרב שמואל אליהוסיפורים ששמענו ב"שבעה"'ב-37אביהם של ישראל105
ג. לחןשביבי זוהר מחיי האמוראים הקדושים135אביי ורבא רבא106
אשר וייזרפירושי התורה לרבינו אברהם אבן עזרא193אבן עזרא107
אלחנן נפתלי פרינץעל פרשות השבוע ומועדים155אבני דרך108
ישראל פסח פייינהנדלרעל הלכות תפילה101אבני ישפה109
רבי משה ליב ברבי זאב שחור זצ"לביאורים ופירושים הערות וחידושים ערוכים לפי פרשיות השבוע146אבני שהם לתורה110
ח. גשר132אברהם אבינו ומערת המכפלה111
משא ומתן בדברי תורה22אברהם במחזה112
שלמה אבינראברי במתן תורה144אברי113
יהודה ברנדסעיונים בסוגיות אגדה משולבות: אגדה, הלכה ומעשה96אגדה למעשה114
לוי גינצבורגכרך ראשון: בריאת העולם אדם עשרה דורות נוח96אגדות היהודים115
לוי גינצבורגכרך שלישי: יוסף בני יעקב איוב משה במצרים96אגדות היהודים116
לוי גינצבורגמשה במדבר96אגדות היהודים117
לוי גינצבורגאברהם יצחק ויעקב96אגדות היהודים118
לוי גינצבורג96אגדות היהודים - כרכים א-ב119
לוי גינצבורג96אגדות היהודים - כרכים ג-ד120
לוי גינצבורג96אגדות היהודים - כרכים ה-ו121
לוי גינצבורג96אגדות היהודים - מפתח שמות ועניינים122
חנה ליסקרחייו ופעלו של הסבא מסלבודקה153אגדת ה"סבא"123
שמואל פאוסטסיפורי הדרמה התלמודית96אגדתא124
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש - מתורגמות - אדמו"ר מנחם מענדל זצוקללה"ה 37אגרות-קודש125

נבג"מ זי"ע שניאורסהאן מליובאוויטש
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש - מתורגמות - אדמו"ר מנחם מענדל זצוקללה"ה 38אגרות-קודש126

נבג"מ זי"ע שניאורסהאן מליובאוויטש
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק34אגרות הראיה127
תרפ"א-תרפ"ב \ תרנ"ו-תר"פ10אגרות הרב יהודה לייב הכהן מימון128
המקור הערבי ותרגום לעברית  ע"י יוסף בכה"ב  דוד קאפח123אגרות הרמב"ם129
פירוש  מרדכי דב רבינוביץ203אגרות הרמב"ם130
שאלתיאל אייזיק גראבער7אגרות שד"ל131
הדרכה לנשואה - רעיונית והכנה נפשית ידיעות נחוצות והנהגות ישרות 5אגרת לכלה132

ג. נפתלילקראת "יום החופה" החתונה והחיים

דניאל שלם144אדון בלומנטל והפיראט היהודי133
סדרות אמוראים135אדירי התורה134
יורם קניוק141אדם בן כלב135
ח. גשר133אדם הראשון136
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יקעל חיי המשפחה36אדם וביתו137
הרב פדיה נגר99אדם מן האדמה138
שמואל כץמציאות דומיון בארץ ישראל24אדמת מריבה139
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק34אדר היקר140
רבנו אליהו מוילנה זצ"ללהגר"א על התורה - פירוש על התורה147אדרת אליהו141
עדי גרסיאל, אססתי רמתי5אהבה ומצוות אחרות142
הרב ד"ר מיכאל גרייברבמסורת, בספרות ובחיים6אהבת-ישראל143
אליהו עסיסקריאה חדשה בשיר השירים188אהבת עולם אהבתיך144
חיים סבתודברים על פרשת השבוע171אהבת תורה145
חיים סבתודברים על פרשת השבוע182אהבת תורה146
אלי אדלרזוגיות ובניין הבית על יסוד שבע ברכות הנישואין24אהל ישרים147
ח. גשר133אהרן הכהן ובניו148
שמחה רזרבי לוי יצחק מברדיצ'ב145אוהב ואהוב149
יהושע ב. באריהגות רוחו ושיח לבבו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל34אוהב ישראל בקדושה150
נעמי בריטקופףהורים כמחנכים191אולי אפשר אחרת151
על פי משנת רבי נחמן מברסלב16אומץ!152
149אוסף מפרשי מגילת אסתר153
ישראל יעקב קלפהולץ132אוצר אגדות התורה154
ישראל קלפהולץליקוטי אגדות שנאספו מתלמוד בבלי וירושלמי132אוצר אגדות נ"ך155
מכתבי תורה - עבודת ה' - מורה נבוכים - בכל דרכיך - ענייני הכלל - מכתבים 38אוצר אגרות קודש156

כלליים אדמו"ר מנחם מענדל זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שניאורסהאן 
מליובאוויטש

יש"י חסידהדמותם ופעלם בפי חז"ל180אוצר אישי התנ"ך157
מיכאל פרץפסקים וחידושי הלכות99אוצר דיני חלה158
התלמודית והמדרשית כרך שלישי צ-ת96אוצר האגדה159
התלמודית והמדרשית כרך שני כ-פ96אוצר האגדה160
התלמודית והמדרשית כרך ראשון א-י96אוצר האגדה161
שלושה כרכים - מהמשנה והתוספתא התלמודים והמדרשים וספרי הזהר70אוצר האגדה התלמודית והמדרשית162
הרב דוד אהרן סולובייצ'יקכרך שני88אוצר הדרנים - הדרת דוד163
130אוצר המדרשים164
ש. בריםלקט ספורים מובחרים151אוצר הספורים165
יצחק אייזיק הלוי הרצוג103אוצר הפוסקים אבן העזר א'-ד'166
מלבי"םעל תנ"ך מקראות גדולות75אוצר הפירושים - מלב"ים - תורה א'167
מלבי"םעל תנ"ך מקראות גדולות75אוצר הפירושים - מלב"ים - תורה ב'168
כולל כתבי יד וספרים שבדפוס מתקופ רמב"ם עד גדולי דורנו על הבבלי 43אוצר הפירושים הוריות169

ירושלמי ותוספתא
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על פרשיות השבוע133אוצר הפלאות170
בנימין קוסובסקי63אוצר השמות של התלמוד הבבלי171
יהודה דוד אייזענשטייןלכל מקצועות תורת ישראל, ספרותו ודברי ימיו80אוצר ישראל - אנציקלופידיא - א'172
יהודה דוד אייזענשטייןלכל מקצועות תורת ישראל, ספרותו ודברי ימיו80אוצר ישראל - אנציקלופידיא - ב'173
יהודה דוד אייזענשטייןלכל מקצועות תורת ישראל, ספרותו ודברי ימיו80אוצר ישראל - אנציקלופידיא - ג'174
יהודה דוד אייזענשטייןלכל מקצועות תורת ישראל, ספרותו ודברי ימיו80אוצר ישראל - אנציקלופידיא - ד'175
יהודה דוד אייזענשטייןלכל מקצועות תורת ישראל, ספרותו ודברי ימיו80אוצר ישראל - אנציקלופידיא - ה'176
יהודה דוד אייזענשטייןלכל מקצועות תורת ישראל, ספרותו ודברי ימיו80אוצר ישראל - אנציקלופידיא - ו'177
יהודה דוד אייזענשטייןלכל מקצועות תורת ישראל, ספרותו ודברי ימיו80אוצר ישראל - אנציקלופידיא - ז'178
יהודה דוד אייזענשטייןלכל מקצועות תורת ישראל, ספרותו ודברי ימיו80אוצר ישראל - אנציקלופידיא - ח'179
יהודה דוד אייזענשטייןלכל מקצועות תורת ישראל, ספרותו ודברי ימיו80אוצר ישראל - אנציקלופידיא - ט'180
יהודה דוד אייזענשטייןלכל מקצועות תורת ישראל, ספרותו ודברי ימיו80אוצר ישראל - אנציקלופידיא -י'181
חיים יהושע קאסאווסקילששה סדרי משנה160אוצר לשון המשנה קונקורדנציה182
אהרן יוסף ברזלמתלמוד בבלי וירושלמי70אוצר מוסרי חז"ל183
177אוצר מפרשי תהלים184

שמעון ואנונואוסף בלום כעשרת אלפים פירושים פנינים ביאורים וחידושים מגדולי הדורות

דוד זריצקי15אוצר משלי חסידים185
הרב מיכאל פרץאהלי שם104אוצר משניות186
משה לויאןהמבוסס על פירושי האותיות, הטעמים הניקוד והתחביר149אוצר פירושי המקרא187
על מסכת בבא מציעא104אוצר קובץ מפרשים החדש כלילת יופי188
רבי נחמן מברסלבלקוטי קונטרסים15אוצר שובבי"ם189
יהודה חיוןכל אשר יארע באחרית הימים א'-ד'29אוצרות אחרית הימים190
הרב משה יחיאל צוריאללקט מאמרים מפתחות וביאורים לכתבי מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק4אוצרות הראי"ה191
קטעי עיון ועצות חז"ל לימי אלול ולימים הנוראים136אוצרות ימי אלול192
ר' אליעזר מאיר קאליש88אור אליעזר193
מ. בוברסיפורי חסידים25אור הגנוז194
תולדות חייו ופעלו של רבי חיים בן עטר זצוק"ל145אור החיים הקדוש195
אור החיים75אור החיים עם פירוש אור בהיר - חלק ראשון196
הגאון הרב ירחמיאל אליהו בוצ'קודרוש ועיון בפרשיות השבוע,הגות מוסר24אור היהדות197
חיים-מרדכי ליסמןאמרות-הברקות על חמשה חומשי תורה194אור הכתוב198
מצות הדלקת נות שבת קודש154אור הנר199
הרב מאיר כהנא זצ"ל11אור הרעיון200
שלמה אבינרפירוש - ישראל ותחיתו4אורות201
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק34אורות202
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק34אורות הקודש203
אורות התורה \ אורות התשובה \ אורות הראיה \ מוסר אביך \ ראש 204

מילין
34

הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק

אביגיל מייזליקהסיפורים150אורחת לשבת205
קימי קפלןרבנים ודרשנות באמריקה (1924-1881)13אורתודוקסיה בעולם החדש206
משה לויאןכללי המקרא בתורת הפרשנות149אותיות ומשמעותן במקרא207
שלמה אבינרלקראת נישואים בלבד9אחותי כלה208
י. דרור145אחים אנחנו209
יהודה אליצור, יהודה קילאוצר ערכים גיאוגרפיים-היסטוריים173אטלס דעת מקרא210
לתולדות ארץ ישראל149אטלס כרטא211
212job 93איוב
הרב צבי שינובר, הרב יצחק גולדברג10איכות החיים והסביבה במקורות היהדות213
יעקב הלוי פילברפרקי עיון ומקורות בנושא ישראל תורתו וגאולתו בארצו12אילת השחר214
מתתיהו גלזרסוןתורת הכוכבים והמזלות באור היהדות28אין מזל לישראל215
יצחק אלפסי203אינציקלופדיה  לחסידות216
אלי ויזל144איפה היהודים שלי?217
מאת הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק192איש האמונה218
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק36איש ההלכה - גלוי ונסתר219
אליקים ג' אלינסוןהאשה והמצוות ספר שלישי121איש ואישתו220
אליקים ג' אלינסון121איש ואשתו221
אליהו כי טובתורת הבית היהודי12איש וביתו222
אליהו כי טובתורת הבית היהודי30איש וביתו223
הרב אברהם רמרספר שמואל192איש כלבבו224
הרב אברהם רמרספר שופטים192איש לשבטו225
תולדות חייו של רבי מאיר סלמון זצ"ל150איש מאיר היה226
שמחה רזמסכת-חייו של רבי אריה לוין32איש צדיק היה227
שמחה רזמסכת-חייו של רבי אריה לוין144איש צדיק היה228
ישראל יצחק ברמ"ז חסידהבאספקליריא של חז"ל193אישי התנ"ך229
אוצר מאמרים בהשקפת היהדות6אל המקורות230
הרב ישראל מאיר לאו144אל תשלח ידך אל הנער231
הלל צייטלין154אל"ף בי"ת של יהדות232
אברהם יצחק (ארתור) גריןלקסיקון לרוחניות יהודית135אלה הדברים233
אליהו שלזינגרעל התורה182אלה הדברים234
הרב בן ציון פירר3אלה הם מועדי235
ישראל יוסף משה אליעזר ברונשטייןרעיונות, סיפורים ומשלים למועדי השנה3אלה הם מועדי236
ד"ר יום-טוב לוינסקי3אלה מועדי ישראל237
ד"ר יום-טוב לוינסקי153אלה מועדי ישראל238
ש"י עגנון35אלו ואלו239
ח. גפןקורותיו ומורשתו לדורותיו על פי מקורות חז"ל133אליהו הנביא240
סיפורו של צעיר שעלה מאמריקה ונפל על הגנת המולדת, מתוך מכתביוף 21אלכס אמנות החיים241

יומניו וציוריו
יהושע ליברמןהסטטיסטיקה של התנ"ך187אלמנך התנ"ך242
הרב חיים שלאסתולדות עם ישראל מחורבן בין שני ועד ימינו126אלפיים שות היסטוריה יהודית243
יוסף שלמוןאורתודוקסיה במצרי הלאומיות13אם תעירו ואם תעוררו244
יהושע בכרךלהוראת מגילת רות על פי המקורות194אמא של מלכות245
ישראל הסדע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון87אמונות246
ישראל הס87אמונות247
מאיר וייס177אמונות ודעות במזמורי תהילים248
מאיר כהן36אמונות ודעות במשנת הגרי"ד סולובייצ'יק249
מאיר כהן87אמונות ודעות במשנת הגרי"ד סולובייצ'יק250
מרדכי גרליץסיפורי מופת מצדיקי הדורות150אמוני עם סגולה - א'-ד'251
30אמנות במשנת הרב קוק252
הרב שמואל יהודה, בן הרב מנחם גאלדשמיטעל מסכת יומא46אמרה צרופה253
יצחק ניסנבויםמאה וחמשים ושנים אמרים על עניני-יהדות ועניני-אומה22אמרי דרוש254
משה חןשיחות לפרשות השבוע182אמרי חן255
משה חןשיחות לפרשות השבוע156אמרי חן - חלק א'-ב'256
הרה"ג מרדכי אליהומאמרי הלכה אורח חיים102אמרי מרדכי257
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איתמר נחמני11אמת ואמונה258
חיים סבתו144אמת מארץ תצמח259
אלמוג בהרקובץ סיפורים 1441996-2008אנא מן אל-יהוד260
חיים סבתודברים על הימים הנוראיים135אני לדודי261
ראובן מאמו, דני פחימהאנציקלופדיה כללית ותורנית לילדי ישראל126אנציקלופדיה אפקים262
אנציקלופדיה הלכתית רפואית א-ב-ג-ד263
94אנציקלופדיה הלכתית רפואית א-ז264
ד"ר מרדכי מרגליות59אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים - כרך ראשון265
ד"ר מרדכי מרגליות59אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים - כרך שני266
שאול שפר126אנציקלופדיה לעניני המשכן והמקדש267
ר' מאיר אבולעפיה - ר' תנחום ירושלמיכרך א'-ד'82אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל268
שלמה זלמן אריאללהליכות, מנהגים, דרכי מוסר ומעשים טובים159אנציקלופדיה מאיר נתיב269
אלעזר ליפא סוקניקאוצר הידיעות על המקרא ותקופתו162אנציקלופדיה מקראית270
יצחק רפאלאישים, מושגים, מפעלים26אנציקלופדיה של הציונות הדתית271
מרן אליעזר זוסמן סופר159אנציקלופדיה תורנית ילקוט אליעזר272
הרב צאיר ברלין ז"ל, הרב שלמה יוסף זויןלעניני הלכה64אנציקלופדיה תלמודית273
הרב חיים יצחק ליפקין107אנציקלופדיה תרי"ג מצוות בהלכה ובאגדה274
אפי סיטון, יצחק שושןמעלילות המודיעין הישראלי מעבר לגבול142אנשי הסוד והסתר275
חיים דב מנטל25אנשי כנסת הגדולה276
יואל לרנרקורות חייה, דעותיה ופעולה למען ארץ-ישראל ועם-ישראל141אסתר277
ש"י עגנון35אסתרליין יקירתי278
אמונה אלוןמחשבות שילדים חושבים על א-לוהים144אפילו כשאני מתחבא279
יהודית שרייבר142אפשר לקבל?280
סיפור חייו של הצדיק הקדוש רבי נחמן מברסלב144אצר יראת שמים281
כתב-עת למחשבה יהודית27אקדמות282
כתב-עת למחשבה יהודית87אקדמות283
אליהו ידיד5ארבע אמהות ואם המלוכה284
אליהו ידיד185ארבע אמהות ואם המלוכה285
103-109ארבעה טורים השלם286
יעקב בו רבינו אשר, בעל הטורים109ארבעה טורים השלם א'-יז'287
ארבעה ספרים נפתחים שיר השירים, מגילת רות,  מגילת אסתר, 288

פרקי אבות
147

פירוד רוקח, האר"י, הגר"א זצללה"ה, רש"י, הג"ר אברהם

הלכה למעשה114ארבעת המינים להמדרין289
הרב דוד שלמה שפיראעיוני מקרא ופרקי הגות31ארחים290
רבי נחמן מברסלבבו מבואר מעלת הזוכה לאריכת אפים30ארך אפים291
צבי ברס, שמואל ספראי, יורם צפריר, מנחם שטרן26ארץ-ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי292
צבי אילן25ארץ חמדה293
דבורה צוף144ארץ מידה294
הרב מנחם וינשטוקקובץ מוקדש לעניני תפילה ובית-הכנסת12ארשת295
סדר קידוש, הבדלה, ברכת המזון, ברילת מילה, ברכות הנישואין וזמירות 8אשירה לה'296

הרב אליהו רחמים בן כמוה"ר מאיר זייני שליט"אלכל מועדי השנה לפי מנהגי הספרדים

יעל עצמוןקובץ מחקרים בין תחומי5אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות297
הרב נתן אורטנרפרקי הסברה'ב-37אשנב ליהדות298
אורנה פילץאמא ובת מצווה121את ואני299
ש"י עגנון35אתם ראיתם300
בנימין לאוקריאות בפרשות השבוע - במדבר דברים חגים185אתנחתא301
בנימין לאוקריאות בפרשות השבוע - בראשית שמות ויקרא185אתנחתא302
ארי אלוןל"ו אגדות נסתרות132בא אל הקדש303
משה סופרבראשית-שמות133באהלה של תורה304
חיים סבתועיונים בסוגיות מן התלמוד70באור פניך305
פ. אביגדורסיפורים ולקחיהם151באיזו מידה306
הרב משה מונקאסופת מאמרים בסוגיות חינוך ובשאלות השעה11באספקלריה של תורה307
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק34באר אליהו308
15באר החסידות309
אליעזר שטיינמןכתבי המגיד מדובנה37באר החסידות310
והוא פירוש רש"י על התורה170באר יצחק על התורה311
מ. קצירקורות חייה של הרבנית מרגלית יוסף151באשר תלך312
ד"ר ש.ז. כהנאפירושים וחידושים במצוות הקהל12בבוא כל ישראל313
הרב שלום ארוש שליט"אמדריך מעשי לחיים27בגן האמונה המבואר314
הרב שלום ארוש שליט"אמדריך מעשי לחיים81בגן האמונה המבואר315
הרב שלום ארוש שליט"אאבידת בת מלך155בגן הגעגועים316
יהודה מוריאלמצוות שבין אדם לחבר לאור המקורות במקרא ובהלכה121בדרך טובים317
יהודה מוריאלמצוות שבין אדם לחברו לאור המקורות במקרא ובהלכה135בדרך טובים318
מנחם גץחייהם ופעלם של התנאים והאמוראים135בדרכי אבותינו319
מנחם גץחייהם ופעלם של התנאים והאמוראים135בדרכי אבותינו - סדרה א' חלק ראשון320
אליהו מ' לזרלקט מקורות מכתבי חז"ל88בואו חשבון321
צביה ארליך קלייןקסם היומיום בארץ ישראל154בחוצלארץ זה לא היה קורה322
ש"י עגנון35בחנותו של מר לובלין323
בן-ציון יאדלרזכרונות במגיד הירושלמי רבי בן-ציון יאדלר144בטוב ירושלים324
ביאור תניא - לקוטי אמרים \ שער היחוד והאמונות \ אגרת התשובה 325

\ אגרת הקדש
37

הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

שני כרכים: נביאים, שיר השירים  מגילת אסתר משלי, כתובים198ביאורי הגר"א לנ"ך326
מתוך ספרי אדמו"רים176ביאורי החסידות לנ"ך327
יש"י חסידה198ביאורי החסידות לנ"ך מתוך ספרי האדמורים328
180ביאורי החפץ חיים על התורה329

רבי ישראל מאיר הכהן זצוק"ל מראדיןאוצר ביאורים וחידושים על חמשה חומשי תורה, מסודרים לפי פרשות השבוע

מאסף תורני106ביכורים330
שמואל ספראימחקרים בתולדות ישראל26בימי הבית ובימי המשנה331
נפתלי רפאל קוברפרקי מחשבה והנהגה12בין אדם לקונו332
שלמה אבינרבין חכמים אמיתיים לאדמו"רים מזוייפים194בין אור לחושך333
מעובד מתוך הרצאה של גאון הדור מרן אברהם דוב כהנא שפירא רבה 23בין איש לאשתו334

יהושע זקס וחיים רבינוביץהאחרון של קובנה

אליקים ג' אלינסון121בין האישה ליצורה335
אליקים ג' אלינסוןהאשה והמצוות5בין האשה ליוצרה336
הרב דוד סתיותרבות, בילוי ופנאי בהלכה ובמחשבה31בין הזמנים337
ברוך ישרשיחות, הגיגים וגילויים בכל הפרשיות שבתורה128בין השיטין של תורה338
טל אילן , ורד  נועםכרך א',  האגדות האבודות של ימי בית שני13בין יוספוס לחז"ל339
טל אילן , ורד  נועםכרך ב' אגדות החורבן13בין יוספוס לחז"ל340
משה הלברטלרבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס12בין תורה לחכמה341
הרב יששכר יעקבסוןעיונים בפרשיות התורה על פי הספרות הפרשנית148בינה במקרא342
שלמה זלמן הבליןלרבינו מנחם המאירי מסכת אבות89בית הבחירה343
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רבנו מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר המכונה המאיריעם מקורות ציונים והערות47בית הבחירה על מסכת בבא-קמא344
רבנו מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר המכונה המאיריעם מקורות ציונים והערות47בית הבחירה על מסכת בבא בתרא345
רבנו מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר המכונה המאיריעם מקורות ציונים והערות47בית הבחירה על מסכת בבא מציעא346
שמואל דיקמןלרבנו מנחם ב"ר שלמה לבית המאיר המכונה המאירי47בית הבחירה על מסכת ברכות347
קלמן שלזינגרלר' מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר המכונה בשם המאירי47בית הבחירה על מסכת גיטין348
רבנו מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר המכונה המאיריעם מקורות ציונים והערות47בית הבחירה על מסכת חולין349
שמואל דיקמןרבנו מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר המכונה המאירי47בית הבחירה על מסכת יבמות350
אברהם סופראשר חבר רבינו מנחם ב"ר שלמה לבית המאיר המכונה המאירי47בית הבחירה על מסכת כתובות351
רבינו מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר זצ"לעם מקורות ציונים והערות47בית הבחירה על מסכת נדה352
אברהם ליסלרבנו מנחם ב"ר שלמה לבית המאיר המכונה המאירי47בית הבחירה על מסכת נדרים353
רבינו מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר זצ"לעם מקורות ציונים והערות47בית הבחירה על מסכת סנהדרין354
רבנו מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר המכונה המאיריעם מקורות ציונים והערות47בית הבחירה על מסכת עבודה זרה355
משה בהר"ר בנימין הרשלרלרבנו מנחם ב"ר שלמה לבית המאיר המכונה המאירי47בית הבחירה על מסכת עירובין356
יוסף הכהן קלייןלרבנו מנחם ב"ר שלמה לבית המאיר המכונה המאירי47בית הבחירה על מסכת פסחים357
אברהם סופר47בית הבחירה על מסכת ראש השנה358
יצחק שמשון לנגהלר' מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר המכונה בשם המאירי47בית הבחירה על מסכת שבת359
אברהם סופראשר חבר רבינו מנחם ב"ר שלמה לבית המאיר המכונה המאירי47בית הבחירה על מסכת תענית360
הרב מיכל שטרןתבנית בית המקדש השני על פי מסכת מידות95בית השם361
הרב אהרן ישעי' בלוי והרב שילה רפאל106בית התלמוד עניני שביעית362
קובץ בעניני ירושלים6בית חיינו363
משה יחיאל הלוי וויסהלכות דעות103בית יחזקאל364
הרב דניאל לנדר, הרב יעקב נויבורגרקובץ חידושי תורה11בית יצחק365
מרדכי מאי, אהרן אלימלך מאי, חנניה י. ל. מאי129בית מרדכי יד אהרן אמרי חנניה366
אישות ומשפחה106בית נאמן367
מנחם בגיןקורותיו של אסיר ציון ברוסיה142בלילות לבנים368
164במדבר369
רפאל הלפרין151במחיצת ה"חזון איש"370
הרב אברהם חןפרקי הגות ומחשבה23במלכות היהדות371
שרה קיסנרילדי שושן העמק153במסתרי בוסתן הפרי372
מאמרים בנושא פרשיות השבוע ומועדי ישראל ע"פ תורת רבותינו לבית 186במעגלות השנה373

אברהם מרדכי גוטליבאשלג זי"ע

הרב יונה מצגר, נחום לנגנטלתפילות, הגיונות, מנהגים והלכות בחיי האדם \ במועדי ישראל21במעגלי החיים374
הרב יונה מצגר, נחום לנגנטלתפילות, הגיונות, מנהגים והלכות בחיי האדם191במעגלי החיים375
ישעיהו ברנשטיין11במעגלי שעבוד וגאולה376
ישעיהו ברנשטיין23במעגלי שעבוד וגאולה377
הצעיר יוסף חיים יצ"ו בכמהר"ר אליהו בכמהר"ר משה חיים זצ"לדרושים לד' שבתות - נוה צדיקים21בן איש חיל378
אבישי שטוקהמרדון יוסף נשיא25בן פורת יוסף379
הרב משה מונקשיחות עם נוער11בנתיב הערכים380
הלל קופרמן137בנתיבות המדרש381
הרב ד"ר שמעון פדרבוש88בנתיבות התלמוד382
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יקמבחר כתבים עבריים36בסוד היחיד והיחד383
קימי קפלן7בסוד השיח החרדי384
צבי אלימלך נויגרשלבירורי סוגיות במחשבת היהדות27בסוד ישרים385
ישכר דב ויסלקט אמרים לפרשיות השבוע137בסוד שיח התורה386
אברהם הולץ87בעולם המחשבה של חז"ל387
אברהם יצחק גריןפרשת חייו של ר' נחמן מברסלב15בעל היסורים388
זלמן רודמןצרור ספורי מופת מ'בעל התניא' מנקדים לילדי ישראל150בעל התניא389
ישראל בעל שם טוב148בעל שם טוב על התורה390
מוהר"ר ישראל בעל שם טוב148בעל שם טוב על התורה391
רבי יצחק אריה המכונה זעקל ליב ווארמזערמפעל תורת חכמי אשכנז88בעל שם ממיכלשטאט392
אפרים א. אורבךתולדותיהם, חיבוריהם, שיטתם53בעלי התוספות393
אפרים א. אורבךתולדותיהם, חיבוריהם, שיטתם53בעלי התוספות394
זכריה בן שלמה99בעמק ההלכה - א395
הרב אברהם אליהו קפלןדברי מחשבה23בעקבןץ החראה396
מרים אפללורעיונות מפרשת השבוע המאירים את חיי היום יום188בפירוש397
יצחק מאיר12בצומת398
צביה שיף-כרמון145בצל החומה399
חיים ישראל פרל14בצל העצים, בצל הלהבות400
שרה מנדלסון153בצל השועל הערמומי401
שמחה רזלזכרו של הקדוש ירון חן הי"ד11בצל כנפיך ארנן402
פרקי קידוש-השם ומסירות נפש - אסופה תיעודית על האמונה כגורם משפיע 11בקדושה ובגבורה403

יהושע אייבשיץבתקופת השואה

צפי פישמן151בר-מצוה במנהרת הזמן404
ליאור עשתסדרת גיבורי ישראל142בר כוכבא405
נתן אביעזרבריאת העולם על-פי התורה והמדע146בראשית ברא406
נתן אביעזרבריאת העולם על-פי התורה והמדע188בראשית ברא407
דוד יואל אריאל, מאיה ליבוביץ, יורם מזורהאישה ביהדות - מהתנ"ך ועד ימינו5ברוך שעשני אשה?408
מרדכי פוטאשכוונת התפילה עפ"י הפוסקים1ברומו של עולם409
אהרן מרקוסמסה בתולדות הלשון העברית13ברזילי410
מרן הראי"ה קוק זצ"לבענייני ברית מילה99בריתו להודיעם411
השופט מנחם נאמןרעיונות על פרשיות השבוע187ברכה נאמנה412
8ברכות פיוט ושבחה413
חייו ופועלו של הרב המקובל דוד הכהן זצ"ל בן לשושלת סקלי המפוארת 'ב-37ברכת כהן414

רוחמה רוזנשטייןמצאצאי צדוק הכהן

הרב שאול ישראליבטאון רבני מרכזי לענייני רבנות בירורי הלכה חידושי תורה הגות ומחשבה22ברקאי415
א. ל. גלמןעיונים בבירור יסודות היהדות23בשבילי היהדות416
נח עמינח, יוסף ניצן23בשבילי היצירה התורנית לדורותיה417
נח עמינח, יוסף ניצן173בשבילי היצירה התורנית לדורותיה418
מרדכי אליאבמחקרים בציונות הדתית13בשבילי התחייה419
שמואל ספראיפרקים בתולדות החברה והתרבות26בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה420
לייב יפה26בשליחות העם421
שרה פרידלנד בן ארזהקובץ מאמרים5בת-מצוה422
שולה יעקובסוןמאבקיה של נערה המפלסת דרכה בעולמות הדממה153בת-מצוה423
גן השבילים היהודי-ישראלי המתפצל שפה, מוסר, תרבות, משפט, תורה, 12בתום לב424

אדם ברוךסוד, דרך ארץ

נחום כהן לויןדרכי השחיטה והניקור106גבול ראשונים ומזכרת משה425
אביעזר בורשטיןקורות חייהם ומפעליהם של גדולי ישראל12גדולי דעה426
יוסף גולדברגהלכות וכללים בדיני רצון ואונס במתן גט100גט מעושה427
שמשון נשרהוא מילון לגימטריות52גימטריקון428
מ. בריןסיפור גבורה של נער יהודי בתקופת מלחמת תש"ח153גלגולה של ישיבה429
חדושי תורה מבית מדרשנו - ספר זכרון23גלות430



בית המדרש הגדול תפארת ישראל ע"ש ש"י עגנון (ע"ר)
בס"ד

שם מחברתיאורמס' מדףשם ספרמס'

    רשימת הספרים בספרית "מלאים זיו" בבית הכנסת "תפארת ישראל" על שם ש"י עגנון

אברהם בן יעקבבמשנתו רבינו מהר"ל מפארג87גלות וגאולה431
אליעזר צבי ניימןספר זכרון למורנו ורבנו הגאון הצדיק הר"ר שמואל גדלי' ניימן זצ"ל22גן שמואל432
ישראל יצחק בזאנסוןשיר חדש ברסלב144געגועים433
יחיאל מיכל טוקצינסקישאלות ותשובות ובאורים121גשר החיים434
דוד זריצקיסיפור מחיי הסבא מנובהרדוק24גשר צר435
שאלות ותשובות חידושים וביאורים בענינים שונים בש"ס ברמב"ם וברבותינו 106דברי אברהם חלק רביעי436

הרב אבהרם שדמיהראשונים בהלכה ובאגדה

הרב אברהם י. דולגיןהגיונות ודרשות על התורה137דברי אי"ש437
438chronicles \ 105דברי הימיםwith introduction and commentary
439chronicles \ 183דברי הימיםthe rev. dr. i. w. slotski m.a., litt.d.
440chronicles 93דברי הימים
ה. א. ל. פישר14דברי ימי אירופה441
הרב אברהם אליהו קפלן זצ"לביאורים, הערות והגהות70דברי תלמוד442
6דברים ומעשים443

שלמה זנדוויסלקט אגדות אמרות וסיפורי מעשים למופת על גדולי ישראל בדורות האחרונים

הרב יעקב שכטראוסף מאמרים, מסות ושיחות25דברים לדור444
נעים זמירות ישראל - קורות חייו של מלך ישראל כפי שנכתבו בנביא והופיעו 133דוד המלך445

ט. דויטשבמדרשי חז"ל

מרים גולשבסקיסיפור חייו ופועליו ומורשתו לדורות בשפה הקולחת השווה לכל נפש142דוד המלך446
מרים גולשבסקיסיפור חייו ופועליו ומורשתו לדורות בשפה הקולחת השווה לכל נפש133דוד המלך447
אפרים שטרןעשר שנות חפירה בעיר נמל ישראלית-פיניקית לחוף הכרמל154דור המושלת בימים448
אהרן אופנהיימר, אריה כשרמשלהי תקופת המקרא ועד חתימת התלמוד13דור לדור449
חיים יצחק אברמוביץלבר מצוה96דורון450
חיים יצחק אברמוביץאוצר פסוקים ומאמרים12דורון לבר-מצוה451
ד"ר אהרן ברטוכתבים אחרים11דורנו מול שאלות הנצח452
ד"ר אהרן ברטוכתבים אחרים31דורנו מול שאלות הנצח453
הרב שמואל זעפרניסיפורים ומעשיות מקורותיו של הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א7דורש טוב לעמו454
נחום אילן, כרמי הורוביץ, קימי קפלןהדרשן, הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית185דורש טוב לעמו455
הרב שמואל זעפרניסיפורים ומעשיות מקורותיו של הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א'ב-37דורש טוב לעמו456
חנינה בן מנחם, ברכיהו ליפשיץעיונים במורה נבוכים120דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם457
הרב יועזר אריאלכללי הדין והפשרה100דיני בוררות458
יעקב יואל וולףדינים אקטואליים השכיחים בזמננו למטבח היהודי153דיני המטבח היהודי459
הרב ש'  מן-ההר, יששגר גואלמן, יהודה אייזנברג101דיני צבא ומלחמה460
מ. ראםהסיפור המצויר שלי141דלת סתרים461
מרדכי גרליץשלשה סיפורים142דלתיים פתוחות462
איתמר לויןהגדת השואה לפסח81דם ואש ותימרות עשן463
שולמית טוב88דמויות מן התלמוד464
465nehemiah נחמיה ezra עזרא daniel 93דניאל
שמואל יהודא לוי וינפלדתרגום מלא ומפרש של כל פרקי ספר דניאל וספר עזרא146דניאל איש חמודות - עזרא הסופר466
שמואל יהודא לוי וינפלדתרגום מלא ומפרש של כל פרקי ספר דניאל וספר עזרא147דניאל איש חמודות - עזרא הסופר467
468daniel ezra nehemiah \ 183דניאל עזרא נחמיהdr. judah j. slotski
פרופ' ישעיהו ירניצקיחומש180דעות על פרשות השבוע469
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק34דעת כהן470
הרב ר' אברהם יצחחק הכהן קוק107דעת כהן471
אהוד רקובסקי (אביצדק)דברי תורה בעניני מעלת שבת קודש10דעת שבת472
ההשגחה, השכר ועונש, ביאת המשיח, תחיית המתים, נבואה וחידוש העולם 76דעת תבונות - עיקרי אמונה לרמח"ל473

והכל בדרך השכל בראי הקבלה של הזוהר, תורת האריז"ל והגילויים 
הנפלאים של האור הבהיר החסיד והקדוש

רבינו משה חיים לוצאטו זיע"א

אהוד רקובסקי (אביצדק)דברי תורה בעניני העבודה זו תפלה9דעת תפלה474
אברהם נח קליין, דוד אברהם מנדלבוים, יהושע לפקוביץדפי הארות על הש"ס69דף על הדף475
נועה בארי151דפים של נדוניה476
ק' לויאסלשפת התלמוד הירושלמי והמדרשים59דקדוק הארמית הגלילית477
דוד טלזנרדרושים על פרשיות השבוע ומאמרים בנושאי יהדות, חברה ומדינה24דרושים ומאמרים478
הצב"י משה דוב וולנרעל התורה192דרושים לחפציהם479
הרב צבי הירש קלישר24דרישת ציון480
רבי משה חיים לוצאטועם פירוש אור הדרך ועם מקבילות שבילי הדרך38דרך ה'481
על כלל דרכיו ית', וכללי האמונה והעבודה מאת איש האלוקים האספקלריה 76דרך ה' - רמח"ל482

רבינו משה חיים לוצאטו זיע"אהמאירה

ישראל הסשיחות הדרכה ביסודות האמונה בדורנו, בדרכו של ריה"ל ב"כוזרי"14דרך האמונה483
דוד אסףר' ישראל מרוז'ין ומקומו בתולדות החסידות38דרך המלכות484
והיא דרך ישרה להבנת חכמת האמת דבר דבור על אפניו, על פי כללות 76דרך חכמת האמת לרמח"ל485

האילן, המבוסס על העץ חיים של האר"י הקדוש, ועל פי הפתרון, שהיא תורת 
ההנהגה - בדרך השכלית אשר מתארת הקבלה בראייה חדשה ובתבונה 

עמוקה. אשרי העם שככה לו

רבינו משה חיים לוצאטו זיע"א

מנחם מענדלטעמי המצות30דרך מצותיך486
כמוהר"ר משה חיים לוצאטו זצ"ל38דרך תבונות ספר ההגיון ספר המליצה487
מרדכי מטין בוברעיונים בדפוסי-סגנון בתנ"ך155דרכו של מקרא488
הצעות פרקי הלכה לעוסקים בגמילות חסד של אמת בענייני טיפול בחללי 101דרכי חסד489

הרב אברהם מ. אבידן (זמל)מלחמה, זיהויים, תקנת עגונות, ואבילות

מרדכי אליהו הראשון לציון, ח"ר סלמן אליהו זצוק"לעל הלכות נדה וטהרה30דרכי טהרה490
101דרכי טהרה491
יוסף ניצן, יהושפט נבו, מיכאל גרוסעין בפרשנות ימי הביניים על התורה194דרכים בפרשנות המקרא492
הרב אריה ליב פלדמן, הרב מרדכי ליב קצנלנבוגן57דרשות הר"ן השלם עם פירוש בארות משה493
אביעזר רביצקידגמים של איחוד, הפרדה, התנגשות או כפיפות25דת ומדינה במחשבת ישראל494
ילקוט מאמרים על שאלות הדת במדינת ישראל32דת ישראל ומדינת ישראל495
ג. ספריאלתולדות רבינו חיים בן עטר זיע"א150ה"אור החיים" הקדוש496
תולדותיו, אורחות חייו, הנהגתו ומשנתו151ה"אור השמח"497
אברהם קורמן96האגדה ומהותה498
אברהם קורמן23האדם וטבעו499
אמי רובינגר142האו עד עשר500
מתוך אגרות ישנות וגם חדשות ומתוך הספר תלמיד רבינו, ונוסף עליהם 76האור הגנוז - בקלסתר פניו של רבי משה חיים לוצאטו501

גילויים מעת רבי יעקב חזק לגאון עולם החיד"א, דברים נפלאים ע"פ שער 
הגלגולים ששולחים אור גדול על אישיותו ושורש נשמתו של רבינו הקדוש 

הרמח"ל

רבינו משה חיים לוצאטו זיע"א

בן ציון רוזנפלדספר אמנה אסופת מאמרים בהלכה ובמחשבה11האישה וחינוכה502
אברהם קורמן23האמונה הישראלית503
פרופ' יאיר הופמןא-ת159האנציקלופדיה הישראלית לתנ"ך504
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - א505
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - א506
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - א507
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - ב508
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כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - ב509
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - ג510
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - ג511
כללית, יהודית וארצישראלית154האנציקלופדיה העברית - ג'512
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - ד513
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - ד514
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - ה515
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - ה516
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - ו517
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - ז518
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - ז519
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - ח520
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - ח521
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - ח522
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - ט523
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - טו524
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - טו525
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - טז526
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - טז527
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - י528
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - י529
כללית, יהודית וארצישראלית154האנציקלופדיה העברית - י'530
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - יא531
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - יא532
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - יא533
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - יב534
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - יב535
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - יג536
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - יג537
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - יד538
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - יד539
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - יז540
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - יז541
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - יח542
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - יח543
כללית, יהודית וארצישראלית154האנציקלופדיה העברית - יח'544
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - יט545
כללית, יהודית וארצישראלית154האנציקלופדיה העברית - יט'546
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - כ547
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - כ548
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - כא549
כללית, יהודית וארצישראלית153האנציקלופדיה העברית - כא550
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - כב551
כללית, יהודית וארצישראלית154האנציקלופדיה העברית - כב'552
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - כג553
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - כד554
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - כה555
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - כו556
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - כז557
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - כח558
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - כט559
כללית, יהודית וארצישראלית97האנציקלופדיה העברית - כרך מילואים560
כללית, יהודית וארצישראלית154האנציקלופדיה העברית - כרך מילואים561
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - ל562
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - לא563
כללית, יהודית וארצישראלית154האנציקלופדיה העברית - לא'564
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - לב565
כללית, יהודית וארצישראלית98האנציקלופדיה העברית - לג566
הרב ד"ר רפאל פוזנר159האנציקלופדיה של התנ"ך א'-ד'567
הרב ד"ר רפאל פוזנר180האנציקלופדיה של התנ"ך ב'568
א. רוזנבאום \ א. רוזנבוים145האר"י הקדוש569
רוחמה שייןסיפורי אמונה והשראה151הארות570
ש"י עגנון35האש והעצים571
אליקים ג' אלינסוןילקוט הוראות חכמינו ופסקי הלכות121האשה והמצוות572
הרב יוסף קרסיקבמשנת הקבלה והחסידות38הבית היהודי573
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)לקט שיחות ומאמרים37הבן יקיר לי574
מאיר אידלבויםהאיש ותורתו37הבעל שם טוב575
מרים גולשבסקיתולדיות חייו וסיפורי נפלאות אודות רבי ישראל הבעל שם טוב153הבעל שם טוב576
משה רוסמן37הבעש"ט מחדש החסידות577
מ. אבי-שילב של אמא153הבריחה578
מרים גולשבסקיקובץ סיפורים אודות הגאון מוילנא153הגאון מוילנא - הגר"א579
מרים גולשבסקיקובץ סיפורים אודות הגאון מוילנא153הגאון מוילנא - הגר"א580
משה גרילקמבט על ההגדה של פסח ועל משמעותה לחיינו העכשוויים10הגדה ופשרה581
הרב מרדכי ליב קצנלנבוגןעם פירושי הראשונים2הגדה של פסח582
10הגדה של פסח583
10הגדה של פסח584
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק34הגדה של פסח585
שלום מאיר במוהר"ר מרכדי הכהן שליט"א ולךסיפורים אמרות ומשלים מרבותינו מעתיקי השמועה10הגדה של פסח מעשה רב586
יצחק ריינר, שמואל פירלסעיונים בהגדה של פסח על פי הגליונות והשיעורים של נחמה ליבוביץ10הגדת נחמה587
27הגות בחינוך היהודי588
פרשנות מקורית לפי פרד"ס, בהכוונת ראשונים ואחרונים, ובתוספות 156הגות בפרשיות התוה - בראשית שמות במקרא במדבר דברים589

יהודה נחשוניחידושים והברקות

ד"ר יצחק אייזנר99הגות והלכה590
יוסף שפיראעל עולמו הרוחני של הרב יצחק יעקב ריינס25הגות, הלכה וציונות591
הרב השיל קלפפיש23הגיגים על מועדי ישראל592
אופיר פיקהולץפרקי מחשבה ועיון בנושא התפילה2הגיון לבי593
יצחק מירסקיבענייני שבת ומועדים99הגיוני הלכה594
193הגיוני משה595

משה בוצ'קולעומק המקרא, למועדי ישראל ומשמעותם, לבעיות הזמן - מאמרים ומכתבים
34הגיוני עזיאל596

מחקרים והגות לב ביסודות האמונה של תורת ישראל
רבי בן ציון מאיר חי עזיאל זצוק"ל, בהרב הגאון הצדיק יוסף רפאל עזיאל 

זצוק"ל
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מנחם פינקלשטיין101הגיור - הלכה למעשה597
מ. וינטרובסיפור חייו תורתו מופתיו והנהגותיו של הגאון מוילנא150הגר"א598
קובץ מאמרים על מגילת אסתר21הדסה היא אסתר599
יצחק גרינברגהחיים וההיסטוריה במעגל החגים191הדרך היהודית600
אפרם חמיאלראשית צמיחת הדתיות המודרנית26הדרך הממוצעת601
עמנואל אטקסתנועת ההשכלה היהודית במזרח אירופה13הדת והחיים602
אבינועם רוזנקהפילוסופיה של ההלכה במשנת הראי"ה קוק36ההלכה הנבואית603
אברהם קורמן101ההלכה ועקרונותיה604
חיים י' חמיאלמעינות - מאסף לעניני חינוך והוראה155הוראת המקרא605
אברהם בהר"ןעל פי השקפת חז"ל ורבותינו'ב-37החברה והשפעתה606
בנימין בראוןהפוסק, המאמין ומנהיג המהפכה החרדית36החזון איש607
אסתר יונגרייזעקרונות לחיים טובים מעברנו בעל הערך הנצחי25החיים במחויבות608
שחר ארזי, מיכל פכלר, ברוך כהנאעיונים בפסיכולוגיה יהודית25החיים כמדרש609
ד"ר מרדכי מרגליותשבין אנשי מזרח ובני ארץ ישראל13החילוקים610
להתפתחותם של דינים ותקנות בחינוך במדינת ישראל בהשוואה לספרות 18החינוך בראי החוק וההלכה611

שמוא גליקההלכה
אהרן זאב אשכולימחקרים ומקורות בתולדות יהודי מזרח אירופה ותרבותם15החסידות בפולין612
ד"ר ש. א. הורודצקי37החסידות והחסידים613
תמר עטחייו ופעליו של הח"ח - ר' ישראל מאיר הכהן מראדין145החפץ חיים - מאור ישראל614
144החפץ חיים - קובץ אגרות615
קורות חייו, דרכיו, נימוקיו ושיחותיו144החפץ חיים - תולדות, אמרות ומעשים616
הרב דוד זריצקיעם פירושי רבינו ישראל מאיר הכהן זצוק"ל89החפץ חיים על מסכת אבות617
ישראל מאיר הכהן135החפץ חיים על סדור התפלה618
דוד זריצקי136החפץ חיים על שבת ומועדים619
ד. חפץרבנו משה בן רבי שמואל סופר - תולדות חייו ופעלו145החת"ם סופר620
אברהם קורמןהטהור והטמא, המותר והאסור בראי היהדות101הטהור והמותר621
הלל צייטליןהשקפת  חכמי ישראל וחכמי העמים197הטוב והרע622
אשר כהןהציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינה19הטלית והדגל623
ד"ר אפרם יאול25היבטי בריאות וזקנה בפירוש כלי יקר לתורה624
יורם קניוק144היהודי האחרון625
צוריאל בובלילהספר מתאר מפגש בין מגוון דמויות שונות ומנוגדות בעולם היהודי151היהודי האידאלי626
עזרא פליישר4היוצרות בהתהוותם והתפתחותם627
שלמה דב גויטייןלאור כתבי הגניזה19היישוב בארץ-ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים628
ד"ר שלמה מאנדלקרן168היכל הקדש קונקורדנציה לתנ"ך629
מחורבן הבית הראשון על סוף שיבת ציון \ מסוף מלכות-פרס ועד מרד 26היסטוריה של בית השני - א'-ה'630

פרופ' יוסף קלוזנרהחשמונאים
שאול שטמפפר87הישיבה הליטאית בהתהוותה631
הרב מרכדי דוד נויגרשללר' יהודה הלוי בתרגומו של רבי יהודה אבן תיבון12הכוזרי עם באור מרדכי הלב היהודי632
במקורות ובמסורת23הכותל המערבי633
משה עקיבא דרוק105הכותל המערבי634
ד"ר מרכדי הלפרין95הכינוס הבינלאומי לרפואה, אתיקה והלכה635
אשר קרביץ144הכלב היהודי636
צבי אילן261947-1871הכמיהה להתיישבות היהודית בעבר-הירדן637
ש"י עגנון35הכנסת כלה638
אמנון שמושסיפורו של כתר ארם-צובה27הכתר639
יצחק יעקב פוקס101הליכות בת ישראל640
קיצור דינים בין אדם לחבירו107הליכות עולם641
שלמה שובתוכנית ללימוד הלכה יומית ומושגים ביהדות136הלכה יומית פלוס642
הרב יעקב ברמן101הלכה לעם643
יעקב ברמןהתפילה, קריאות התורה, בית הכנסת, ברכות136הלכה לעם644
הרב יעקב ברמןספר שני - הלכות מסברות ומבארת על פי המקורות121הלכה לעם - א'-ב'645
יהודה שיפמן13הלכה, הליה ומשיחיות בכת מדבר יהודה646
הרב דוד קרליבךפרקי דינים106הלכות בקודש647
מבוא, פירוש והערות מאת שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן123הלכות הירושלמי לרמב"ם648
נחום לאם101הלכות והליכות649
הרב בנימין אדלר115הלכות והליכות בר-מצוה650
נחום רקובר101הלכות יום העצמאות ויום ירושלים651
עצות לשמירת הלשון101הלכות לשון הרע ורכילות652
אהרן פפויפר, אהוד רוזנברגמדריך הלכתי מאויר136הלכות מאירות בשר בחלב653
הרב אליעזר יהודה ולדינברג94הלכות רופאים ורפואה654
הרב ד"ר שמעון פדרבוש11הלשון העברית בישראל ובעמים655
עלון ישיבת המאירי לתלמידים המשרתים בצה"ל21המאיר לארץ656
עלון ישיבת המאירי לתלמידים המשרתים בצה"ל30המאיר לארץ657
יהודה ליוואתפארת ישראל עם ביאור קול חי88המהר"ל המבואר658
מ. אורייןרבינו משה בן מימון123המורה לדורות659
גד ארלנגר87המזלות היהדות ואני660
חנינה בן מנחם, נתן הכט, שי ווזנר120המחלוקת בהלכה כרך א'-ב'661
איתי אבניאון162המילון האנציקלופדי של המקרא662
אברהם אבן-שושן160המלון החדש663
מתתיהו גלזרסוןלשון הקודש שורש הלשונות28המסתורין שבלשון הקודש664
יהודה עמיטלדברים בסוגיות הדור על התשועות ועל המלחמות22המעלות ממעמקים665
הרב אברהם צ'יל99המצוות וטעמיהן666
הרב אברהם צ'יל191המצוות וטעמיהן667
הרב ראובן מרגליות45המקרא והמסורה668
בזיקתם להתפתחותה הפנימית של היהדות13המקרא ותרגומיו669
חיים יצחק חמיאלפשט ודרש בתרגומים ארמיים למקרא178המקרא ותרגומיו670
אריה כשרהסיבות והנסיבות לפריצתו17המרד הגדול671
יעקב טלמוןהשלב הרומנטי191המשיחיות המדינית672
באורם והסברתם, עם ציורים, על פי המקרא, רבותינו ז"ל ומפרשי התורה, 126המשכן וכליו673

י. ח. בלומנטלראשונים ואחרונים
דוד שטרןסיפורת ופרשנות בספרות חז"ל6המשל במדרש674
עובדות מגדולי ישראל המלהיבים את הלב לשקידת התורה145המתמודדים675
הרב אברהם אורנשטייןבר מצוה182הנאום והדרוש \ הדרוש והנאום676
משה חלמיש29הנהגות קבליות בשבת677
משה חנינא ניימןבצירוף מדריך להנחת תפילין בליווי ציורים121הנחת תפילין כהלכתה678
ג'ון בוין144הנער בפיג'מת הפסים679
דורית אורגד145הנער מסיביליה680
ד"ר בנימין זיומסכת אבות89הנשיא ותפארתו681
הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץמדריך למעיין ולמתפלל2הסידור והתפילה682
הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץמדריך למעיין ולמתפלל9הסידור והתפילה683
יצחק אבישור151הסיפור העממי של יהודי עיראק -א'-ב'684
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יוסף גולדברגהלכות, נסוחים, כללים ומנהגים בלשונות שטר100הסכם ממון685
ישראל מ' תא-שמעקורות אישים ושיטות59הספרות הפרשנית לתלמוד - חלק ראשון 6861000-1200
ישראל מ' תא-שמעקורות אישים ושיטות59הספרות הפרשנית לתלמוד - חלק שני 6871200-1400
פרופ' א.ש. הרטוםמפורשים פירוש חדש בצירוף מבואות13הספרים החיצונים688
אברהם כהנאלתורה לנביאים לכתובים ושאר ספרים חיצונים13הספרים החיצונים689
רבעון לדברי ימי היהודים והיהדות ברוסיה23העבר690
שמואל ספראימונוגרפיה היסטורית26העליה לרגל בימי בית שני691
ישעיהו ליבוביץ137הערות לפרשיות השבוע692
ישעיהו ליבוביץ194הערות לפרשיות השבוע693
רחמים מלמד-כהןרעיונות חינוכיים188הפטרת השבוע694
הפילוסופיה היהודית בימי-הבינייםאליעזר שביד21הפילוסופים הגדולים שלנו695
יוכי ברנדס25הפרדס של עקיבא696
185הפרשה בגובה העיניים697
רפאל כהן104הפרשה בה נולדת698
אברהם קורמן149הפרשה לדורותיה - א'-ג'699
אלעזר טויטועיונים בפירושו של רשב"ם לתורה193הפשטות המתחדשים בכל יום700
משה חן23הפתגם ומקורו701
יצחק קופמןהלכות מלחמה וצבא115הצבא כהלכה702
על הסודות המתגלים בדילוגי אותיות בתורה, על תופעות הצונמי הגורמים 28הצונמי בדילוגים703

מתתיהו גלזרסוןלהם לפי חז"ל, והדרכים להנצל מהם
זמיר כהןסודות היקום ושם האדם הטמונים באותיות העבריות'ב-37הצופן704
מייקל דרוזנין188הצופן הנתכ"י705
אליקים ג' אלינסון121הצנע לכת706
אליקים ג' אלינסון121הצנע לכת707
ההקבלה שבין שפות לעז ללשון הקודש לפי תורת הרז והסוד - תורת 28הקבלה שבשפות708

מתתיהו גלזרסוןהגימטריאות
אלי ויזלכתבי אלי ויזל144הקבצן מירושלים709
מהדורה מדויקת עם ביאור נרחב123הקדמות הרמב"ם למשנה710
מרכדי דב רבינוביץ'89הקדמות לפירוש המשנה711
מדרכי דב רבינוביץ'יח89הקדמות לפירוש המשנה712
הקהילה השותפית לאור ההלכה אסופת מאמרים32הקיבוץ בהלכה713
מישאל מזרחיסיפור גבורת המלחמה על הקסטל - בדרך אל העיר142הקסטל והמאבק על הדרך לירושלים714
בעל התניא רבי שניאור זלמן מליאדי37הראשון715
אליעזר סופרתולדות חייו של זקן המקובלים154הרב כדורי716
רחל לאה סופר153הרב כדורי סיפור חייו ונפלאותיו717
גאולה בת-יהודה10הרב מימון בדורותיו718
אבינועם רוזנק35הרב קוק719
תולדות חייו, תורתו, ונפלאותיו של הרה"ג מרדכי שערבי זצוק"ל'ב-37הרב שרעבי720
טוביה בלוי79הרבי721
יוטא הלברשטאם-מנדלבאוםסיפורים מופלאים על ר' שלמה קרליבך87הרבי מקרן הרחוב722
רינה לוין מלמדעל קולות נשיים ופרשנות פמיניסטית בלימודי היהדות5הרימי בכוח קולך723
דוד הרטמןהלכה ופילוסופיה87הרמב"ם724
ר. הכהןהפוסק הגדול אשר ממשה ועד משה לא קם כמשה141הרמב"ם725
מרים גולשבסקיקורות חייו ופעלו ואגדות שנשזרו סביב הרמב"ם142הרמב"ם726
נ. צ. ספראיתולדותיו וקורות חייו של מורי הדורות רבינו משה בן מימון150הרמב"ם727
אביעזר רביצקי120הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות - א'-ב'728
דב שוורץ21הרעיון המשיחי בהגדות היהודית בימי הביניים729
רבקה ש"ץ אופנהיימר19הרעיון המשיחי מאז גירוש ספרד730
י. מ. ז.לקט מאמרים וציטטות מאת רבותינו ז"ל וגדולי החכמים106הרפואה באספקלרית חז"ל731
ד"ר יצחק (יוליוס) פרויס94הרפואה במקרא ובתלמוד732
94הרפואה והלכותיה733
94הרפואה לאור ההלכה734
94הרפואה לאור ההלכה735
בת שבע חן153הרפתקאות נחום ויואל עם הספר כל פלאי תבל736
ליבל אסתרין141הרפתקאותיו של יוסי החולם בחנוכה737
דניאל פרידמןמשפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא193הרצחת וגם ירשת738
שלמה אבינרי35הרצל739
אבנר עפג'יןתולדות חייו ונפלאותיו25הרש"ש הקדוש וישיבת בית אל740
א. תמרזוןספור תנועת התשובה בישראל ובעולם15השאלה והתשובה741
יצחק קראוסמשיחותיו בדור השביעי של חב"ד144השביעי742
אברהם חיים בן לאאמו"ר הרב דניאל עדס שליט"אהלכה למעשה14השבת בתפארתה743
אברהם חיים דניאל עדסהלכה למעשה136השבת בתפארתה744
אברהם חיים דניאל עדסהלכה למעשה136השבת בתפארתה745
הרב זאב אריה רבינר22השבת העם והארץ746
ישראל קנוהלהמספרים הסודיים של התנ"ך ותעלומת יציאת מצרים25השם747
נתנאל לדרברגתורת החסידות בהגותו של רבי דוב בער, המגיד ממזריץ'191השער לאין748
21השתפכות הנפש749
15השתפכות הנפש משיבת נפש750
ארז משה דורון87התבהרות751
הרב שאול ישראליבמה לבירורי הלכה בעניני המדינה בישראל22התורה והמדינה752
אברהם קורמן23התורה וכתבה753
הרב שלמה גורןמחקרים ומאמרים על מועדי ישראל לאור ההלכה5התורת המועדים754
מנחם בורשטין32התכלת755
אברהם משה נפתלדורות האמוראים59התלמוד ויוצריו756
אברהם משה נפתלדורות התנאים59התלמוד ויוצריו757
עדין שטיינזלץ70התלמוד לכל758
ליאורה רביד132התנ"ך היה באמת759
חשיבותו של כל יהודי איסור ההתחברות עם רשעים כיצד לעזור לבעלי 23התנהגות עם מי שאינם שומרי תורה760

הרב יואל שוורץתשובה
רוממות התפילה2התעוררות התפילה761
יצחק משה אלבוגן9התפילה בישראל בהתפתחות ההיסטורית762
יצחק משה אלבוגן9התפילה בישראל בהתפתחות ההיסטורית763
יעקב בלידשטיין123התפילה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם764
ישראל מ' תא-שמעפרקים באופייה ותולדותיה9התפילה האשכנזית הקדומה765
משה חנינא ניימןהכרת התפילין וחלקיהן בליווי ציורים וטבלאות115התפילין766
עליזה לביאמסע בר-מצווה בקהילות ישראל151התרמיל היהודי767
צ. קלייןסיפורי אליהו הנביא על פי המקורות142התשבי - אבי אבי רכב ישראל ופרשיו768
צ. קלייןסיפורי אליהו הנביא בנביאים ובאגדות התלמוד וסיפור רבי ברונא151התשבי - אבי אבי רכב ישראל ופרשיו769
דוד רוסוףרבי שמעון הר יוחאי ל"ג בעומר141ואמרתם כה לחי770
עיונים ואאמרים הערות והארות פשטים ופירושים רמזים וגימטריאות על סדר 2ואני תפילה771

הרב שלמה גולדהברהתפילה
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גלעד מסינגנשים בתנ"ך5ואת עלית על כלנה772
ד"ר רחמים מלמד-כהןמחשבות ועצות על שיפור איכות החיים25ובחרת בחיים773
סיפורים אישיים מרתקים על הווי העיירה והישיבה, נסיונות החיים 142ובכל זאת שמך לא שכחנו774

דב בהגה"צ דוד צבי אליאךותהפוכותיהם
נעמי וולפסוןפרקי לימוד להעמקת החיבור בין איש לאשתו5ודבק באשתו775
הרב שלמה ריסקיןדרשות וביאורים על הגדה של פסח10והגדת לבנך776
אלכסנדר אריה בלאמו"ר הרב שמחה מנדלבוםעל ענין השמחה106והיית אך שמח777
מרן רבי יהודה יהושע חיים צדקהמסכת חייו ופעליו4וזאת ליהודה778
אברהם פיינטוךעל הלכות וברכות לרמב"ם99וזאת ליהודה779
דוד רוסוףחיי היהודים בירושלים מתקופת ימי הביניים ועד היום4וזה שער השמים780
חיים יצחק אברמוביץפקוח נפש בהלכה106וחי כחם781
הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצ"לדרשות של מעגל השנה, דברי זיכרון ודרשות לנשים'ב-37ויאמר מרדכי782
רות גלזנרהמאמר בהפכי המהלך וכתב ההתעצמות לידעיה הפניני12ויכוח מדעי פילוסופי במאה הי"ד783
זוהר מאורזוגיות ומשפחה ממבט יהודי חדש14ויקרא את שמם אדם784
רבי שלמה לוונשטיין שליט"אימים נוראים עשרת ימי תשובה יום כיפור \ אלול ראש השנה2ומתוק האור785
דרשות ופנינים מאירים, משלים, סיפורי מופת, משובצים על סדר חומש 187ומתוק האור786

רבי שלמה לוונשטיין שליט"אבראשית
חנוך טלרמעשי תפארה בחיי שגרה153ועמך כולם787
ישראל יוסף בלאאמו"ר משה אליעזר שליט"א ברונשטייןרעיונות, סיפורים ומשלים לפרשות השבוע36וקראת שבת עונג788
דוד רוסוףתפילין ובר מצווה100וקשרתם לאות789
אברהם חיים בלאמו"ר הרב דניאל עדס שליט"אדיני שביעית הלכה למעשה100ושבתה הארץ790
ותן חלקנו - תשרי חשון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיון תמוז אב 791

אלול
94

ספר לימוד יומי משניות מבוארות
מרים שורץדברים לכמה מפרשות השבוע93ותען מרים792
משה חןמסרים ביהדות בשבעה שערים23זאת ועוד793
שלמה אבינר144זה לפני הכל794
הרב זאב גולדדרוש והגות לתקופות השנה12זהב הארץ795
הרב דוב מלאכיחדושים, ביאורים ופירושים על הירושלמי סנהדרין, שבועות, מכות69זהב הארץ796
רבי שמעון בן יוחאי זלה"הו'-ז' במדבר דברים29זהר על התורה797
מאת יצחק שוקרון בן אשר לדודהנפש אשר באדם191זהרה של תורה798
קונטרס דבי תורה שהשאיר אחריו ברכה הרב הגאון מוהר"ר אברהם יצחק 22זכר אברהם יצחק799

זעלמאנאוויטש
ובו הערות והארות במסכתות הש"ס חידושים ובירורים בכמה עניני הלכה 32זכרון נתן800

מאאמו"ר הגה"צ רב נתן בוקובזה זצוק"למאמרי מוסר
יצחק שילת (גרינשפן)עזר לליבון שיטות הראשונים בסוגיות תקיעת שופר במסכת ראש השנה63זכרון תרועה על מסכת ראש השנה801
נוסח אשכנז - עדות המזרח - תימנים (בלאדי)8זמירות שבת802
8זמירות של שבת803
מאיר כהןתכנים ארץ ישראליים בלוח העברי87זמן מקום804
זרח ורהפטיג69זריחת השני בבא בתרא805
ז. ורהפטיג69זריחת השני בבא מציעא806
ז. ורהפטיג69זריחת השני בבא קמא807
זרח ורהפטיג69זריחת השני סדר קדשים808
רפאל הלוי אייזנברג22חבלי משיח בזמננו809
ד"ר נחום וואהרמןמנהגיהם וסמליהם3חגי ישראל מועדיו810
דבורה והרב מנחם הכהןחג הפסח חג השבועות5חגים ומועדים811
30חדריו812
יעקב דריימן145חובות הלבבות813
רבקה הלר-גלעדירז"י חידות בידיעת התנ"ך133חודה תנ"ך814
הרב ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל המהר"ל מפראג185חומש גור אריה השלם למהר"ל מפראג815
164חומש העמק דבר816
חומש הראי"ה - ליקוט מכתבי הרב אברהם יצחק קוק והר צבי יהודה הכהן 186חומש הראיה817

יאיר רמר, חגי לונדיןקוק
165חומש מקראות גדולות818
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים187חומש עם לקוטי הלכות819
בראשית \ דברים165חומש קול יהודה820
196חומש שפת אמת821
מנחם מ. בהרב יצחק פרץ כשרהתורה שבכתב עם ביאור תורה שבעל פה179חומש תורה שלמה822
ברוך הלוי עפשטייןמתורה שבכתב עם תורה שבעל פה129חומש תורה תמימה823
שאול שפיר101חוקי הקרבנות824
אפרים א. אורבך10חז"ל פרקי אמונות ודעות825
אפרים א. אורבך11חז"ל פרקי אמונות ודעות826
הרב יששכר יעקבסוןסוגיות בתנ"ך על פי עייונים בהפטרות השנה194חזון המקרא827
הרצל פישמןעל משמעות הקיום של עם ישראל25חזון ושברו828
הרב חיים דוב שעוועלפירושי התורה לרבינו חזקיה ב"ר המנוח193חזקוני829
אברהם ארזיבבא בתרא88חזקת הבתים830
רבינו מנחם ב"ר שלמה המאירי זצ"ל57חיבור התשובה לרבינו המאירי831
182חידון התנ"ך832
מתניה בן ארצי182חידון זונון לתנ"ך833
אפרים אבן182חידון תנכ"י834
הרב י. ל. הכהן מימון22חידוש הסנהדרין במדינתו המחודשת835
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו נסים ב"ר ראובן גירונדי57חידושי הר"ן למסכת בבא בתרא836
הרב חיים אהרן קאופמןלרבינו נסים ב"ר ראובן גירונדי57חידושי הר"ן מסכת גיטין837
הרב יאיר ברונרלרבינו נסים ב"ר ראובן גירונדי57חידושי הר"ן מסכת נדה838
הרב ישראל סקלרלרבינו נסים ב"ר ראובן גירונדי57חידושי הר"ן מסכת סנהדרין839
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו נסים ב"ר ראובן גירונדי57חידושי הר"ן מסכת עבודה זרה840
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו נסים ב"ר ראובן גירונדי57חידושי הר"ן מסכת פסחים841
הרב ישראל סקלרלרבינו נסים ב"ר ראובן גירונדי57חידושי הר"ן מסכת שבת842
הרב יעקב דוד אילןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת בבא בתרא843
הרב שילה רפאללרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי51חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת בבא מציעא844
הרב שילה רפאללרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת בבא מציעא845
הרב משה הרשלרלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי51חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת ברכות846
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת גיטין847
הרב שילה רפאללרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי51חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת חולין848
הרב רפאל אהרן יפה'ןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת יבמות א'849
הרב רפאל אהרן יפה'ןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת יבמות ב'850
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת יומא מגילה ביצה851
הרב משה גולדשטייןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת כתובות852
הרב יצחק רלב"גלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת מכות פסחים853
הרב שילה רפאללרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי51חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת נדרים854
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת סוכה תענית מועד קטן855
הרב משה גולדשטייןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי51חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת עבודה זרה נדה856
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הרב משה גולדשטייןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת עירובין857
הרב אברהם דיניןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת קידושין858
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת ראש השנה859
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי51חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת שבועות860
הרב משה גולדשטייןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי57חידושי הריטב"א על הש"ס - מסכת שבת861
מרן החיד"א זצוק"ל בעצם כי"קעם מראה מקומות והערות ע"י משה יהודה הכהן בלוי59חידושי הריטב"א על מסכת בבא בתרא - חלק ראשון862
59חידושי הריטב"א על מסכת בבא בתרא - חלק שני863
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי59חידושי הריטב"א על מסכת סוכה תענית מועד קטן864
הרב משה גולדשטייןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי59חידושי הריטב"א על מסכת עבודה זרה נדה865
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי59חידושי הריטב"א על מסכת שבועות866
חיים זלמן במוהר"ר יעקב יוסף הלוי זצ"ל דימיטרובסקילרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א867
אברהם סופרעל מסכת שבועות88חידושי הרשב"א868
הרב מרדכי ליב קצנלנבוגןלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת בבא בתרא869
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת בבא מציעא870
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת בבא קמא871
הרב ישראל סקלרלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת ביצה872
הרב יאיר ברונרלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת ברכות873
הרב ישראל סקלרלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת גיטין874
הרב יעקב דוד אילןלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת חולין875
הרב שמואל דיקמןלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת יבמות876
הרב שילה רפאללרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת כתובות877
דוד מצגרלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת נדה878
הרב יעקב חיים סלומוןלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת נדרים879
הרב יעקב דוד אילןלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת עירובין880
הרב אליהו ליכטנשטייןלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת קידושין881
הרב יעקב דוד אילןלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת שבועות882
הרב יאיר ברונרלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א מסכת שבת883
אריה ליב במוהר"ר חיים משה זצ"ל פלדמןלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51חידושי הרשב"א פירושי ההגדות884
885NDS @ כרך 275-6חידושי תורה
ד"ר חנה קטןמבט אישי ורפואי5חיי אישה886
פלאוויוס יוספוס (יוסף בן מתתיהו) - מבוא תרגום פירוש דניאל שוורץ19חיי יוסף887
32חיי מוהר"ן888
81חיי מוהר"ן - שבחי הר"ן והוספת מספר שיחות הר"ן889

בזה הספר יספר מעט מחייו הקדושים מעצם יגיעתו וטרחתו בעבודת ה' 
יתברך במסירת נפש עצום ונשגב מימי ילדותו עד הסתלקותו, עד שזכה 

לחיות חיים אמיתיים, חיים הנקראים חיים באמת. ויספר מעט מאשר עבר 
עליו בימי חייו הקדשוים ומעט משיחותיו הקדושות אשר נשמעו מפיו הקדוש 

והעיתים אשר עברו עליו, כאשר עינייך תחזינה מישרים
רבי נחמן מברסלב זיע"א38חיי מוהר"ן, שבחי הר"ן, והוספות מספר שיחות הר"ן890
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)שיחות על פרשת השבוע188חיי עולם891
אבנר הולצמן35חיים נחמן ביאליק892
אליעזר מלכיאלפירוש לכמה תורות וסיפורים של רבי נחמן מברסלב37חכמה ותמימות893
142חכמי חלם894
בנימין לאוכרך ראשון: ימי בית שני96חכמים895
בנימין לאוכרך רביעי: ממשנה לתלמוד96חכמים896
בנימין לאוכרך שני: ימי יבנה עד מרד בר כוכבא96חכמים897
יעקב בקרמבחר אמרות, דעות ופתגמים מתקופת התנ"ך עד דורו של ביאליק32חכמת החיים של עם ישראל898
הרב יצחק לורינץבדרכו של מרן רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל31חכמת הנפש היהודית899
על מגילת קהלת - אוצר פניני חכמה ומוסר בשילוב מעשים והנהגות מגדולי 156חכמת קהלת900

יהודה חיוןהדורות
קידושין וגיטין101חמדת הארץ ד' תשס"ו901
יוסף אלנקווהמדבי רבותינו בנושאים בפרשיות התורה155חמדת התוה902
יעקב פילברשיחות על פרשיות השבוע עפ"י מדרשי חז"ל ראשונים ואחרונים75חמדת ימים - על התורה903
904pentateuch \ עם פירוש רש"י105חמישי חומשי תורה
יצחק שלוותשובותיהן בצידן132חמש מאות שאלות בתנ"ך905
יצחק שלוותשובותיהן בצידן182חמש מאות שאלות בתנ"ך906
עם שנים עשר פירושים165חמש מגלות907
מאה ועשרים פירושים164חמשה חומשי תורה908
167חמשה חומשי תורה909
עם תרגום אונקלוס, פי' רש"י ועיקר שפתי חכמים הפטרות וחמש מגילות167חמשה חומשי תורה910
עם פירושי רבותינו הראשונים והאחרונים167חמשה חומשי תורה מקראות גדולות המאיר לישראל911
רבי יצחק שמואל ריגייו188חמשה חומשי תורה עם ביאור יש"ר912
177חמשה חומשי תורה עם פירוש רש"ר הירש913
187חמשה חומשי תורה עם פירוש רש"ר הירש914
בראשית שמות ויקרא דברים - עם תרגום אונקלוס, פרוש רש"י, בעל הטורים, 167חמשה חומשי תורה שי למורא915

תולדות אהרון ומניין המצוות לפי הפרשיות
חומש ומגילת אסתר167חמשה חומשי תורה תיקון קוראים916
אוצר מאמרים מדברי רבותינו "על חנוך הבנים ללמוד תורה עם יראת שמים" 153חנוך הבנים לתורה917

עם מעשיות
חיים חמיאלמעינות מאסף לעיני חינוך והוראה23חנוך והוראה918
שלמה אבינרתנועת-נוער וצניעות23חסד נעוריך919
אברהם גרוסמןנשים יהודיות באירופה בימי-הביניים17חסידות ומורדות920
אליהו כי טובבמעונות אריות - כחודו של מחט38חסידים ואנשי מעשה921
אליהו כי טובבחסד עליון - הפותח שער - כתר מלכות38חסידים ואנשי מעשה922
ישראל מאיר הכהן חפץ חיים127חפץ חיים על התורה923
ישראל מאיר הכהן (חפץ חיים)ביאורים ופרושים לחמשה חומשי תורה128חפץ חיים על התורה924
ר' ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהןהלכות איסורי לשון הרע ורכילות ואבק שלהן121חפץ חיים שמירת הלשון925
ליקוטים ומאמרי מוסר נפלאים ומחזקים להתעוררות בנושאי קימת ולימוד 38חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך926

אליהו כהן סיטיוןתורה בחצות
לאה חובבאנתולוגיה לנוער לשנת החמישים למדינת ישראל14חצי מאה עברה927
166חק לישראל - בראשית שמות ויקרא במדבר דברים928
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים167חק לישראל המפרש929
ישעיה תשבי28חקרי קבלה ושלוחותיה930
דוד זולדן144חרדים לגורלם931
יצחק באוארהעמקה בפרשיות התורה בחרוזי השירה188חרוזי תורה932
זאב גרינולדמדריך להלכות לשון-הרע ורכילות108טהרת הלשון933
יוסף גולדברגהלכות נבחרי ציבור תקות ציבור יחיד וציבור100טובי העיר934
עידית שכטר-פייל7טיולים בעקבות סופרים935
שלמה אבינרעיונים בתורה187טל חרמון936
שלמה אבינרעיונים בתורה192טל חרמון937
הרב חיים כהן שליט"א 'החלבן'מבואות ושערים לפנימיות התורה ולעבודת ה' - ויקרא185טליי חיים938
יששכר דוב שאול רוביןעל סדר התפילה2טללי אורות939
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יששכר דוב שאול רוביןמבחר ביאורים חידושים ופנינים על פרשיות התורה139טללי אורות940
מבואות ושערים לפנימיות התורה ולעבודת השם: פסח, אלול, תשרי, 197טללי חיים  - 12 כרכים941

מבואות לפנימיות התורה (2 כרכים), בראשית, ויקרא, במדבר, דברים, ויחד 
הרב חיים כהן המלבןלבבנו, הקיצו ורננו, סוכות

יצחק היינמן30טעמי המצוות בספרות ישראל942
משה לויאןכולל שלושה-עשר טעמים מתוך עשרים ושבעה149טעמים ומשמעותם במקרא943
דוד פלוסר19יהדות בית שני חכמיה וספרותה944
דוד פלוסר19יהדות בית שני קומראן ואפוקליפטיקה945
הרב י.מ. לאודברים שבעל פה191יהדות הלה למעשה946
הרב י. מ לאודברים שבעל-פה101יהדות הלכה למעשה947
הרב י.מ. לאודברים שבעל-פה121יהדות הלכה למעשה948
הרב י.מ. לאו121יהדות הלכה למעשה - דברים שבעל פה949
ישראל ל' לויןעימות או מיזוג?13יהדות ויוונות950
יהודה לויכחכמות משלימות6יהדות ומדע951
יהודה לויתורה ומדע כחכמות משלימות145יהדות ומדע952
ישראל הברסיפור של רב - מהרי אלסקה לרמת הגולן136יהדות מעבר להרי הקרח953
חביבה פדיה, אפרים מאיר5יהדות סוגיות קטעים פנים זהויות ספר רבקה954
שמחה רזמושגים, מונחי יסוד ומנהגים10יהדות על רגל אחת955
ישעיהו ליבוביץ31יהדות עם יהודי ומדינת ישראל956
ישעיהו ליבוביץ36יהדות עם יהודי ומדינת ישראל957
מנחם שטרןפרקים בהסטוריה מדינית13יהודה החשמונאית בעולם ההלניסטי958
על הסודות המתגלים באותיות ותיבות פסוקי ויכלו שבסוף פרק ראשון בספר 28יהודי בסוד ויכולו959

מתתיהו גלזרסוןבראשית המסיים את סיפור בריאת עולם עם בריאת השבת
אורח חיים, מסורת ואמנות14יהודי כורדיסתאן960
אמנון כהן, אלישבע סימון-פיקאליחברה, כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית19יהודים בבית המשפט המוסלמי961
אהרן אופנהיימר, ישעיהו גפני, מנחם שטרן19יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד962
אהרון אופנהיימר, מנחם מור, ג'ק פסטור, דניאל שוורץבימי הבית השני - המשנה והתלמוד19יהודים ונכרים בארץ-ישראל963
מ. שטיין133יהושוע בן נון ושופטי ישראל964
965judges שופטים joshua 93יהושע
יהודית גולן150יהושע בריבוע966
עם פירוש רש"י ועם פירוש מצודת דוד המבאר עניני הפשט ומצודת ציון הבאר 164יהושע שופטים967

המלים הקשות
עם פירוש רש"י164יהושע שופטים968
969joshua judges \ 183יהושע שופטיםthe rev. dr. a. cohen, m.a., ph.d.
נר מצווה למהר"ל מפראג - עם מבוא, פירוש והערות על חג החנוכה והיחס 16יהי אור970

בנימין גרוסבין ישראל לעמים
דוד ביגמןהתבוננות הגותית בפרשת השבוע186יודוך רעיוני971
אוריאל רפפורטמהרי הגליל אל חומות ירושלים19יוחנן מגוש חלב972
רבי אברהם זכות ז"ל53יוחסין השלם973
חיים חמיאלמאסף לענייני חינוך והוראה16יום העצמאות974
איתמר לויןארבעה חודשים בקורות השואה141יום חושך ואפלה975
אליהו שלזינגרשבת בהלכה ובאגדה10יום שבתון976
יהושע כרךלהוראת ספר יונה על פי המקורות148יונה בן אמתי ואליהו977
יהושע בכרךלהוראת ספר יונה על פי המקורות194יונה בן אמתי ואליהו978
מערכת הלכות שבת106יוסדי ישרון979
קורות עם ישראל בתקופת הבית השני ומלחמת היהודים עם הרומאים13יוסיפון980
היסטוריון של ארץ-ישראל13יוסף בן מתתיהו981
מ. רביבואוצר סיפורי חז"ל במדרש ובאגדה142יוסף הצדיק982
דוד משה136יוסף ואחיו983
יצחק למדן ז"לפרשיות חייהם ומותם של הנופלים במלחמת-הקוממיות בישראל24יזכר984
985ezekiel 93יחזקאל
אסופת חיבורים נעלמים מגדולי האחרונים69יין ישן בקנקן חדש - מסכת ברכות986
אסופת חיבורים נעלמים מגדולי האחרונים69יין ישן בקנקן חדש - מסכת פסחים987
אסופת חיבורים נעלמים מגדולי האחרונים69יין ישן בקנקן חדש - מסכת שבת988
הרב יצחק גינזבורגמסתורי חתונה ונישואין5יין משמח - חלק א'989
הרב יצחק גינזבורגמסתורי חתונה ונישואין15יין משמח - חלק א'990
הרב יצחק גינזבורגמסתורי חתונה ונישואין15יין משמח - חלק ב'991
הרב יצחק גינזבורגמסתורי חתונה ונישואין15יין משמח - חלק ג'992
בנימין אדלר99יינה של התורה על שבת קודש993
אסתר קוויןסיפורת יהודית איכותית151ילדת חלומות994
חכם תימני בלתי נודע, אברהם יוסף בלאמו"ר משה ורטהימרעל חמשה חומשי תורה181ילקוט במדרשי תימן995
יעקב גרטנרלקט של דברי הרמב"ן מתוך פירושו לתורה193ילקוט הרמב"ן על התורה996
יעקב ישראל הכהן בייפוסעל מועדי השנה3ילקוט לקח טוב997
יעקב ישראל הכהן בייפוסהגדה של פסח10ילקוט לקח טוב998
על פרשיות השבוע\חיים של תורה130ילקוט לקח טוב999

אשר וסרטילממנהגיהם של שבטי ישראל4ילקוט מנהגים1000
יעקב כולי138ילקוט מעם לועז1001
רבי יעקב כוליאוצר האגדה הפירושים וההלכה על תורה נביאים כתובים140-139ילקוט מעם לועז1002
רבינו שמעון זצ"לעם מבוא והשלמות - חמשה חומשי תורה\נביאים כתובים147ילקוט שמעוני1003
רבינו שמעון זצ"לחלק שני147ילקוט שמעוני1004
המנוקד והמבואר176ילקוט שמעוני1005
רבנו יונה מגירונדי6ילקוט שערים לרבינו יונה1006
מנחם ברודהגאולה וביאת המשיח במקורות היהדות32ימות המשיח1007
מנחם ברודהגאולה וביאת המשיח במקורות היהדות38ימות המשיח1008
חיים חמיאלמאסף לענייני חינוך והוראה16ימים נוראים1009
ש"י עגנון35ימים נוראים1010
הרב ראובן מרגליות45יסוד המשנה ועריכתה1011
הרב משה חיים שלנגרעקרונות, כללים ומושגי-יסוד115יסודות הלכות שבת1012
יאיר זקוביץהסיפור המפתיע של אבי האומה188יעקב1013
ח. גשר132יעקב אבינו והשבטים1014
ח. גשר132יצחק אבינו והעקידה1015
ניבי התנ"ך182יצחק מילוא1016
עזרא קהתיפרקי הווי וזכרונות87יקיריי בתימן ובציון1017
יובל שרלועל ייעוד הנבואה ותוכנה הפנימי12יראה ללבב1018
שבתי זכריהפרקים בתולדות הישוב היהודי בעיר העתיקה בדורות האחרונים153ירושלים הבלתי נודעת1019
מדרכי נאורמדוד המלך עד ימינו4ירושלים עיר ועם1020
שמואל בן-ארציירושלים בתודעת עם ישראל לדורותיו32ירושלים עירך1021
1022jeremiah \ 183ירמיהrabbi dr. h. freedman
1023jeremiah 93ירמיה
עמנואל אטקס13ישיבות ובתי מדרשות1024
1025isaiah \ 183ישעיהthe rev. dr. i. w. slotski m.a., litt.d.
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1026isaiah 93ישעיה
אבי שגיא36ישעיהו ליבוביץ עולמו והגותו1027
הרב אלכנסדר י. שפרןנושאי יסוד ביהדות24ישראל ושורשיו1028
הרב אלכסנדר י. שפרןנושאי יסוד ביהדות191ישראל ושורשיו1029
מרים כהןקורותיה, ייסוריה וחוסנה של נערה יתומה שנמכרה להורים לא לה150יתומה לשתי אמהות1030
ארנולד שרמןאריה בן-אליעזר - חייו14כאש בעצמותיו1031
גדעון עפרתתנ"ך ברשות היחיד188כבתוך שלו1032
יונה עמיר-והב לוי145כדיה1033
יוכבד סגלמאגדות חז"ל מספרות לגיל הרך135כה עשו חכמינו1034
יוכיח אמיתות תורה שבעל פה המקובלת מרבתינו ז"ל חכמי המשנה והש"ס 23כוזרי שני1035

רבי דוד ניטוע"ד הכוזרי הראשון
רבי נחמן מברסלב זיע"א27כוכבי אור1036
רבי נחמן מברסלב37כוכבי אור1037
כוכבי אור לברית מילה, פדיון הבן, בר-מצוה וחתונה מדי שבוע בשבוע לפי 32כוכבי אשר1038

אשר בהרה"ח ר' אברהם רוזנבויםסדר הפרשה
ליקוט מספרים נדירים וכתבי יד שעדיין לא ראו אור העולם מהראשונים 15כוכבים ומזלות1039

והאחרונים על עניני מזלות וכוכבים
דן בלוךעדויות וסיפורים מקוריים מן הנעשה ליד הכותל המערבי144כותל האותיות1040
דן בלוךעדויות וסיפורים מקוריים מן הנעשה ליד הכותל המערבי151כותל האותיות1041
בנימין בלאאמו"ר רבי אליהו רחמים חותההלכות פורים99כי בא מועד1042
קובץ מאמרים בנושא מועדי השנה3כי בוא מועד1043
הרב זאב גרינולדבהלכה ובאגדה150כיבוד הורים1044
הק' מרדכי דוד רובין63כל המקראות שבתלמוד בבלי1045
רבי ישראל מאיר הכהן זצוק"ל מראדיןאוצר משלים ונמשלים30כל משלי ה"חפץ חיים"1046
יואל רפלשיחות על פרשת השבוע185כל פרשה בתורה1047
הרב יצחק גינזבורגמבוא להתבוננות יהודית - התבוננות בפסוקים הכלליים של התורה15כלל גדול בתורה1048
משה לויאןאותיות, ניקוד וטעמים במשמעותם במקרא149כללי המקרא בתורת הפרשנות1049
מאוצרם הגנוז של מפרשי הש"ס, ספרי שו"ת, כתבי ומקורות נדירים130כמוצא שלל רב1050
פנינים נפלאים על פרשיות התורה191כמוצא שלל רב1051
נעמי וולפסוןפרקי עיון להעשרת הקשר הזוגי והאינטימי בבית היהודי5כמשוש חתן על כלה1052
ר' בנימין6כנסת חמים1053
ישראל מ' תא-שמעעיונים בספרות הרבנית בימי הביניים17כנסת מחקרים - א'-ד'1054
שולמית אליצור, משה דוד הר, אביגדנור שנאן, גרשון שקדספרות וחיים בביבת הכנסת185כנסת עזרא1055
חיים סבתומעשה בעזרא סימן טוב144כעפעפי שחר1056
יוסף קארו114כף החיים א'-ז'1057
הרב אהרן יצחק זסלנסקיחקרי הלכה ואגדה106כפי אהרן1058
יורם לוי16כשנות דור1059
צבי אילהתמודדות וצמיחה על-פי המעשיות של רבי נחמן מברסלב27כששומעים סיפור זה אחרת1060
הרב צבי אינפלדשיטת חז"ל על-פי תורת המהר"ל ובית מדרשו192כתב עברי כתב אשורי1061
א. ל. גלמן ואהרן פ'צניק22כתבי גדליה בובליק ז"ל כרך ראשון מן המיצר1062
12כתבי משה זילברג1063
סוזן דניאל-נטף17כתבי פילון האלכסנדרוני1064
תורות ותפילות15כתבי רבי נחמן מברסלב1065
הרב ד"ר זאב גוטליב176כתבי רבי עובדיה ספורנו1066
הרב חיים דוב שעוועל7כתבי רבינו בחיי1067
יהושע תמירמבחר ערוך בידי יוחנן לוי17כתביו הפילוסופיים של פילון1068
הרב יצחק ניסנבויםמאמרי יסוד בציונות וביהדות22כתבים נבחרים1069
הרב שלמה אישון, הרב יצחק בזק99כתר מחקרים בכלכלה ומשפט על פי ההלכה1070
יאיר זקוביץ, אביגדור שנאן188לא כך כתוב בתנ"ך1071
מ. בריןסיפור קורותיה של אם יהודיה בשנות השואה153לאה1072
מנחם מור, ג'ק פסטור, ישראל רונן, יעקב אשכנזיקובץ מחקרים בתולדות ישראל בעת העתיקה13לאוריאל - קובץ מחקרים בתולדות ישראל בעת העתיקה1073
הרב שלמה קרליבךשיחות וסיפורים - פסח10לב השמים1074
ספר היובל לאביגדור הרצוג - מאסף למוסיקה יהודית14לב שומע1075
מרדכי יפה116לבוש מלכות לבוש החור1076
חולדה קמפניינוקורותיה של אם צעירה בשנה גורלית בגולת איטליה12לדור אשר לא ידע1077
יאיר כספי9לדרוש אלוהים1078
הרב חיים דרוקמןאורותיהם המיוחדים של המועדים והזמנים לימינו16לזמן הזה1079
6לחיות אל סף האשר1080
הרב יצחק גינזבורגקבלה והתבוננות15לחיות במרחב אלוקי1081
רזיאל ממטסיפורו של הרב קוק150לחישה רועמת1082
יצחק מייטליסעל מקרא וארכאולוגיה194לחפור את התנ"ך1083
הרב ראובן מרגליות45לחקר שמות וכינויים בתלמוד1084
ראובן מרגליות70לחקר שמות וכינויים בתלמוד1085
רחל שפרינגמן ריבקזיכרונות ממחנה ההסגר במאורציוס 1541940-1945לימונים מתוקים1086
123ליקוטי הלכות אבן העזר1087
15ליקוטי מוהר"ן1088
79ליקוטי מוהר"ן1089

ליקוטי מוהר"ן קמא, ליקוטי מוהר"ן תנינא, ליקוטי מפתחות, שיחות מוהר"ן, 
רבי ישראל בער אודסר זיע"אשיחות סבא ישראל, סיפור ההתקרבות, סיפור נס הפתק, תיקון הכללי

9ליקוטי תפילות1090
15ליקוטי תפילות1091
15ליקוטי תפילות1092
15ליקוטי תפילות1093
יונתן זקסכיצד נוכל למנוע את התנגשות התרבויות?87לכבוד השוני1094
מנוחה פוקס142לכל ילד יש סיפור 10952
שיחות וסיפורים מפי ר' שלמה קרליבך142למען אחי ורעי1096
שלמה חיים הכהן אבינרירושלים והמקדש144למקדשך תוב1097
מלכה שקדהמקרא בשירה העברית החדשה - עיון81לנצח אנגנך1098
מלכה שקדהמקרא בשירה העברית החדשה - אנתולוגיה81לנצח אנגנך1099
יחיאל הררי197לנצח כל רגע מחדש – שיחות נפש עם בעל התניא1100
ש"י עגנון35לפנים מן החומה1101
שמואל פ. גלברדבאור לפרוש רש"י על התורה - דברים במדבר148לפשוטו של רש"י1102
15לקוטי מוהר"ן1103
15לקוטי עצות1104
רבי נחמן מברסלב זיע"א27לקוטי עצות1105
רבי נחמן מברסלב37לקוטי עצות1106
רבי נחמןהאש שלי תוקד עד ביאת המשיח87לקוטי עצות1107
ליקוטי מאמרים המעוררים לעבודת ה' על סדרי פרשיות התורה ועל שלשת 33לקוטי תורה1108

מוהר"ר שניאור זלמן נבג"מרגלים ור"ה ויוהכ"פ ושיר השירים
מסודר על פי א-ב1לקוטי תפילות1109
יואל בלאמו"ר אהרן זלל"ה שוורץ23לקחי חיים מתולדות מו"ר הגאון ר' חיים שמואלביץ זצ"ל1110
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פרק ראשון שני ושלישי59לקט בירורי הלכה למסכת סנהדרין1111
מספרי מרן החתם - סופר זצ"ל30לקט לימי הרחמים1112
הרב יגאל שפרןלאמירה בעת מחלה על ידי החולה קרובי משפחתו ומבקריו9לקט תפילת החולה1113
יוסף שכטרביאורי מונחים ומושגים עניינים וכללים בתלמוד הבבלי70לקסיקון אוצר התלמוד1114
מנחם סוליאלי, משה ברכוז159לקסיקון מקראי1115
הרב שמואל אבידור הכהןחמישים וארבע פרשיות השבוע155לקראת שבת1116
הרב זאב ויטמן101לקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל1117
אבא בנדויד13לשון מקרא ולשון חכמים1118
הרב מאיר כהנא7לשכים בעיניכם1119
הרב י"ל הכהן מימוןמסות ומאמרים4לשעה ולדור1120
הרב שלמה יוסף זויןרסיסי הגיונות185לתורה ולמועדים1121
ש. טרויבעעל התמודדות מול בריחה מאתגרי החיים הסוחפים145מאה אחוז1122
ז. גולדפרשיות התורה בלשון צחה וקלה על פי דברי חז"ל מדרשים ומפרשי התורה133מאוצרות התורה1123
פנינים מלוקטות מאוצרנו הישן, מספרים רבים ושונים, ראשונים ואחרונים, 7מאוצרנו הישן1124

ב. יאושזוןמסודרות לפי שבתות השנה מועדי ישראל ופרקי אבות
מאיר דוד הכהןבמסגרת פרקי אבות89מאור האבות ותולדותיהם השלם1125
עזריה מן האדומיםלר' עזריה מן האדומים117מאור עיניים1126
יצחק אלפסי29מאורות מעולם הקבלה והחסידות1127
ישראל קנוהלהצופן הגנטי של התנ"ך176מאין באנו1128
חפציבה לוינסקי (צדוק)סיפורים150מאיספהאן לירושלים1129
טליה-רודין אוברסקיעיונים במקרא ותקופתו191מאלוני ממרא עד סדום1130
טליה-רודין אוברסקיעיונים במקרא ותקופתו191מאלוני ממרא עד סדום1131
ובו פורש עניני הגאולה באר היטב בסדר לפי התיקונים אשר יתתקנו להשלים 76מאמר הגאולה לרמח"ל1132

מוהר"ר משה חיים לוצאטו זיע"אהצלחת ישראל, ותקון כל העולם בתקון המאורות הגדולים
הרב מרדכי אליהוושבתה הארץ - פסקי הלכה בענייני שביעית102מאמר מרדכי1133
שלום מאיר במוה"ר מרדכי הכהן שליט"א ולך26מאמרי הוידוי ועומק הדין1134
ענת רייזל96מבוא למדרשים1135
מ' הרן129מבוא למקרא1136
יצחק טברסקי120מבוא למשנה תורה לרמב"ם1137
יעקב החום הלוי אפשטיין95מבוא לנוסח המשנה - א1138
יעקב החום הלוי אפשטיין95מבוא לנוסח המשנה - ב1139
יצחק רינגלספרים החיצונים ולמגלות מדבר יהודה193מבוא לספרות התנ"ך1140
משה חלמיש29מבוא לקבלה1141
האר"י דבי עילאי זצוק"לסדרת כתבי האר"י זצ"ל29מבוא שערים1142
יצחק לויןקובץ מאמרים7מבוקר לערב1143
רבנו משה בן מיימון123מבורה נבוכים לרמב"ם1144
אברהם בר-אורייןליקוטי מאמרים, אמרות, משלים וסיפורים על פרשיות התורה146מבחר אמרים1145
9מבחר הפיוט והשירה של ימי הביניים1146
מ. חברראשית קריאה142מבחר סיפורים1147
מ. חברראשית קריאה142מבחר סיפורים1148
א. שירתולדות חייו, הנהגות ומופתים ממורנו ורבנו145מבחר ספורי הבעל שם טוב1149
מבט לקהילה שנספתה מן העין. סיפורן של ארבע משפחות יהודיות 1150

מאיטליה
25

שושנה עברון, דוד קאסוטו
אברהם פינחס גרודזינסקיהארות ושיחות מוסר על התורה מסודרות לפי פרשיות השבוע129מבית אברהם1151
צמח מורי176מבנים ומסרים בספר שמואל1152
זכרון רחל7מגבעות אשורנו1153
מסכת שעורים להוראת המקרא149מגולה לגאולה1154
אלישע קימרוןהחיבורים העבריים19מגילות מדבר יהודה1155
מנחם קיסטרמבואות ומחקרים19מגילות קומראן1156
חנן אשל19מגילות קומראן והמדינה החשמונאית1157
עם פירוש מאת הרב רפאל ברויאר173מגילת איכה1158
שלמה אבינרפירוש171מגילת אסתר1159
עם פירוש מאת הרב רפאל ברויאר173מגילת אסתר1160
1161esther \ 105מגילת אסתרa new translation with a commentary anthologized from 

talmudic, midrashic, and rabbinic sources
191מגילת אסתר עם פירוש הגר"א השלם ועם ספר יוסף לקח1162
בלהה ניצןממגילות מדבר יהודה128מגילת פשר חבקוק1163
עם פירוש מאת הרב רפאל ברויאר173מגילת קהלת1164
1165koheles \ 105מגילת קהלת
הרב אברהם אוחיוןאמא של מלכות - סיפור מגילת רות לילדים על פי המפרשים141מגילת רות1166
1167ruth \ 105מגילת רותa new translation with a commentary anthologized from 

talmudic, midrashic, and rabbinic sources
שמעון יהב, ג'ו פרידמןמדריך למורה149מגילת רות וחג השבועות1168
עם פירוש מאת הרב רפאל ברויאר173מגילת שיר השירים1169
ורד נעםהנוסחים, פשרם, תולדותיהם19מגילת תענית1170
הרב יהודה ליב הכהן מימוןפרקי זכרונות לחדשי ישראל16מדי חודש בחדשו1171
הרב יהודה ליב הכהן מימוןפרקי זכרונות לחדשי ישראל16מדי חודש בחדשו1172
חנה יבלונקה151מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן1173
מנחם זהרי149מדקדקים וחיבוריהם בפירוש רש"י1174
מאיר אוריין38מדרגות בעולמה של חסידות1175
נפתלי הופנר115מדריך דיני המידות1176
ג. נפתליוהדרכה לנשואות99מדריך לכלה1177
שלמה באבער129מדרש איכה רבה1178
רבן רבי יצחק אריאלי זצ"לעל התורה146מדרש אריאל לרבי יצחק אריאלי1179
יהודא ליאון אשכנזי מניטוזהות מוסרית עברית135מדרש בסוד ההפכים1180
חנוך אלבעקעם מראי מקומות וחילופי נוסחאות ועם פירוש מנחת יהודה158מדרש בראשית רבא1181
שאול ליברמן157מדרש דברים רבה1182
רבי דוד ב"ר עמרם העדניעל חמשה חומשי תורה178מדרש הגדול1183
מרדכי מרגלית158מדרש ויקרא רבה א'-ה'1184
158מדרש ויקרא רבה ספרי במדבר ודברים1185
158מדרש מכילתא דר' ישמעאל1186
ברוך בן מאיר ז"ל הלוי וויסאצקי171מדרש משלי1187
מנחם הירשמן158מדרש קהלת רבא  א- ו1188
על חמשה חומשי תורה וחמש מגילות עם פירושים: מתנות כהונה ואסיפת 147מדרש רבה1189

אמרים
משה אריה מירקיןמפורש פירוש מדעי חדש בידי משה אריה מירקין85מדרש רבה - א'1190
משה אריה מירקיןמפורש פירוש מדעי חדש בידי משה אריה מירקין85מדרש רבה - ב'1191
משה אריה מירקיןמפורש פירוש מדעי חדש בידי משה אריה מירקין85מדרש רבה - ג'1192
משה אריה מירקיןמפורש פירוש מדעי חדש בידי משה אריה מירקין85מדרש רבה - ד'1193
משה אריה מירקיןמפורש פירוש מדעי חדש בידי משה אריה מירקין85מדרש רבה - ה'1194
משה אריה מירקיןמפורש פירוש מדעי חדש בידי משה אריה מירקין85מדרש רבה - ו'1195
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משה אריה מירקיןמפורש פירוש מדעי חדש בידי משה אריה מירקין85מדרש רבה - ז'1196
משה אריה מירקיןמפורש פירוש מדעי חדש בידי משה אריה מירקין85מדרש רבה - ח'1197
משה אריה מירקיןמפורש פירוש מדעי חדש בידי משה אריה מירקין85מדרש רבה - ט'1198
משה אריה מירקיןמפורש פירוש מדעי חדש בידי משה אריה מירקין85מדרש רבה - י'1199
משה אריה מירקיןמפורש פירוש מדעי חדש בידי משה אריה מירקין85מדרש רבה - יא'1200
131מדרש רבה המבואר1201
132מדרש רבה עם כל המפרשים1202
132מדרש רבה עם כל המפרשים1203
שמשון דונסקי158מדרש רבה שיר השירים מדרש חזית1204
רבנו בחיי אשרעל התורה ויקרא במדבר דברים147מדרש רבינו בחיי1205
רבנו בחיי אשרעל התורה בראשית שמות147מדרש רבינו בחיי1206
מנחם ב"ר שלמהעל ספר בראשית ושמות128מדרש שכל טוב1207
רבינו מנחם ב"ר שלמהעל ספר בראשית ושמות137מדרש שכל טוב1208
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים158מדרש תנחומא המפואר1209
חי צומח ודומם במקרא ובמדרש75מדרשטח1210
הקדוש אנשלמה אשתרוק זק"ל158מדרשי התורה1211
דוד הנשקהליל הפסח בתלמודם של חכמים10מה נשתנה1212
יוכבד סגלמספרות לגיל הרך135מה עשו חכמינו1213
ישעיהו ליבוביץ דיאלוגים עם טוני לביא36מה שלמעלה ומה שלמטה1214
זאב קרובשאלות חיינו לאור פרשות התורה171מה שתשיב הפרשה1215
ליאו בקיסודות ואמונות36מהות היהדות1216
הרב שמעון סטרליץ ז"לדברי מחשבה22מהמקור1217
מתתיהו גלזרסוןקשר הטונים בסולם המוסיקלי והספירות העליונות באותיות הא-ב28מוזיקה וקבלה1218
יהודה ליב ב"ר דוב גינזבורג155מוסר הנביאים - כרך ראשון\שני1219
רבי יצחק שריםבראשית30מוסר חכמים השלם1220
משה זאב סולהבמקרא ובתלמוד במדרש ובמנהג16מועדי השנה1221
יעקב הופקוביץ135מועדי השנה לילדי ישראל1222
יעקב יואל וולףהלכות מועדי ישראל בליווי מאות תמונות מרהיבות135מועדי ומאורי ישראל1223
יעקב יואל וולףניסן - הלכות מועדי ישראל בליווי תמונות מרהיבות135מועדי ומאורי ישראל1224
יעקב יואל וולףהלכות מועדי ישראל בליווי מאות תמונות מרהיבות136מועדי ומאורי ישראל1225
הרב שלמה גורןמחקרים וחשיפת תכנים חדשים בנושא מועדי ישראל ורגליו16מועדי ישראל1226
יוסף תבורי3מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד1227
153מועדי ישראל לאבות ובנים1228
עיונים בפרקי גאולה ותשובה ובמועדי ירח איתנים על פי הגליונות והשיעורים 32מועדי נחמה1229

יצחק ריינרשל נחמה ליבוביץ
יצחק ניסנבויםדרשות לחגים ולמועדים16מועדים1230
רבינו משה בן מימוןתירגם יוסף בכה"ר דוד קאפח123מורה הנבוכים1231
רבי משה בן מימוןאוצר המחשבה של היהדות123מורה הנבוכים1232
רבנו משה בן מימוןליקט, פירוש והקדים מבוא יוסף בן שלמה123מורה נבוכים1233
מיכאל שוורץ123מורה נבוכים , רמב"ם  2 כר'1234
הרב ישראל שוריןתולדות חייהם והליכותיהם של גדולי ומנהיגי ישראל151מורי האמה1235
מאיר וכסמןמעצבי רוח עמנו145מורי הדורות1236
שמעון ואנונוסיפורים על חייהם ומעשיהם של גדולי ספרד153מורשת יהדות ספרד1237
אברהם קורמן101מושגים בהלכה1238
הרב אריה גולדשמידט2מחזור ויטרי1239
נוסח אשכנז - שבועות \ פסח \ פסח \ סוכות8מחזור כל בו1240
יצחק יוסף חיים עאבודיע"פ רבנו יוסף חיים זצ"ל8מחזור ליום הכפורים1241
8מחזור לסכות רב פנינים1242
יונה פרנקלשבועות \ פסח \ סוכות שמיני עצרת שמחת תורה2מחזור לרגלים1243
8מחזור לשבועות רב פנינים1244
לספרדים ובני עדות המזרח8מחזור סוכת דוד1245
1246service of the synagogue \ 183מחזור עבדת אהל מועדpassover \ יעקב בן ר' יצחק דעויס ז"ל ונפתלי בן הח' ר' מרדכי אדלר הכהןעבדת חג המצות
1247service of the synagogue \ 183מחזור עבדת אהל מועדnew yearיעקב בן ר' יצחק דעויס ז"ל ונפתלי בן הח' ר' מרדכי אדלר הכהן
1248service of the synagogue \ 183מחזור עבדת אהל מועדtabernaclesיעקב בן ר' יצחק דעויס ז"ל ונפתלי בן הח' ר' מרדכי אדלר הכהן
1249service of the synagogue \ 183מחזור עבדת אהל מועדpentecost
כמנהג הספרדים ועדות המזרח1מחזור עבודת השם לראש השנה1250
צבי מאיר רבינוביץ9מחזור פיוטי רבי יניי לתורה ולמועדים1251
1מחזור רב פנינים לראש השנה1252
סוכות - נוסח ספרד8מחזור רבא1253
ספרד - ראש השנה \ יום כפור8מחזור רבא השלם1254
1מחזור רינת ישראל סוכות אשכנז1255
1מחזור רינת ישראל פסח אשכנז1256
1מחזור רינת ישראל שבועות אשכנז1257
הרב אברהם דוידוביץ8מחזור תפילה ליום הכיפורים1258
19מחקרי ירושלים במחשבת ישראל1259
יעקב זוסמן, דוד רוזנטלקובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים53מחקרי תלמוד1260
הרב ראובן מרגליות45מחקרים בדרכי התלמוד עוללות1261
חיים יצחק לוין96מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית1262
29מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות מוגשים גלרשם שלום1263
אברהם וויס88מחקרים בתלמוד1264
דוד רודרמןבעת החדשה המוקדמת באירופה13מחשבה יהודית ותגליות מדעיות1265
שיחות עם הוגים וסופרים על יהדות, ציונות וישראל24מחשבות ישראל1266
הרב יואל כהןנושאים בתורת החסידות37מחשבת החסידות1267
הרב יואל כהןנושאים בתורת החסידות38מחשבת החסידות1268
הרב שלום מאיר ולךפרקי הגות ומחשבה10מחשבת הטהרה1269
גלעד קורינאלדיהכנה לבחינת הבגרות10מחשבת ישראל1270
אליעזר שמואלי4מי ומה בירושלים1271
חגי בן-ארציהדמויות מאחורי הכתובים136מי ומי בתנ"ך?1272
ריצ'ארד אליוט פרידמן6מי כתב את התנ"ך?1273
חוה קרוסקלסיפור חייו של רבי שמשון רפאל הירש זצ"ל145מי לה' אלי!1274
גבריאל חזות, מיכאל אברהםפרשת השבוע לאור י"ג מידות הדרש155מידה טובה 1\12752
בנימין שצ'רנסקישיח חינוכי87מידות ומעשים1276
חיים פ. בנישעל מידות שיעורי אורך, נפחים, זמנים, משקולות ומטבעות בתנ"ך ובש"ס115מידות ושיעורי תורה1277
מאיה ליבוביץ', דוד אריאל-יואל, מוטי ענברירב-שיח בשאלת הזהות היהודית25מיהו יהודי בימינו?1278
כללי לימוד ושיעורים לאורה של תורת ארץ ישראל69מיטב הארץ1279
א. שטרןמעשי גדולים, משלים וסיפורים מרתקים על עוצמתה של מילה אחת - אמן145מילה אחת אמן1280
שמעון זילברמןעדכני, 82,000 ערכים160מילון אנגלי-עברי עברי-אנגלי1281
שנתון המכללה הדתית למורים27מים מדליו1282
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק34מינות ראיה \ אורח משפט \ חבש פאר1283
יוסף נוה12מיקראה על כתובות יהודיות1284
מ. בריןסיפור קורתיה של ילדה יהודיה בשנות האימה136מירה1285
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מרן נפתלי צבי יהודה ברלין158מכילתא ברכת הנצי"ב1286
חיים שאול האראוויטץ, ישראל אברהם רבין156מכילתא דרבי ישמעאל1287
יעקב החום הלוי אפשטיין, עזרא ציון מלמד158מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי1288
שירי הגאולה31מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק1289
רבנו הגה"צ מרן אליהו אליעזר דסלר זצ"למבחר מתוך כתביו בתורת המוסר וההשקפה36מכתב אליהו1290
רבי נחמן מברסלב זיע"א27מכתבי שמואל1291
יוסף דחוח הלוימחקרים בתרבות יהודי תימן ובסוגיות חברתיות וחינוכיות87מכתם ליונה1292
הרב ראובן מרגליות45מלאכי עליון1293
שמחה רזהרב אברהם יצחק הכהן קוק25מלאכים כבני אדם1294
שמחה רזהרב אברהם יצחק הכהן קוק30מלאכים כבני אדם1295
משה לוין154מלאכת המשכן1296
136מלאכת שבת לאבות ובנים1297
עזרא ציון מלמדלתלמוד בבלי159מלון ארמי עברי1298
יהושע שטיינברגעברית וארמית159מלון התנ"ך1299
אברהם אבן-שושןמנקד ומציר154מלון חדש א'-ת'1300
אברהם אלמאליח189מלון חדש ושלם עברי-צרפתי1301
ראובן אבינעם (גרוסמן)כולל את אוצר הלשון העברית לכל תקופותיה160מלון עברי-אנגלי שלם1302
א. אבן שושן וד. ירדן126מלון עממי - מנוקד ומצויר1303
ביאור עברי בתוספת מראי מקומות למלים ארמיות ויתר המלים הקדשות 159מלון תלמודי1304

ברוך קרואשבתלמוד
רבנו אברהם בן הרמב"ם45מלחמות השם1305
אסתר אבוטבול"בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו"141מלחמת הקיום של עמנו1306
אלוף א. אבישר14מלחמת יהודה המכבי1307
ג. יעקביקורות מלכי יהודה וישראל מזמן התפלגות המלוכה בין יהודה וישראל132מלכי יהודה וישראל1308
ז. ורהפטיג69ממזרח נועם סנהדרין1309
מחזור תפילה, הגות וחוויה לראש השנה9ממך אליך1310
עלון ישיבת ההסדר שדמות אריה נריה וכולל אברכים בני אלישע23ממעיין מחולה1311
ד"ר א.ארזי96ממעין האגדה1312
ד"ר א.ארזימבחר אגדות על התורה ועל חגי ישראל ומועדיו96ממעין האגדה1313
א. ארזימבחר אגדות על התורה ועל חגי ישראל ומועדיו148ממעין האגדה1314
אברהם ארזימבחר אגדות על התורה ועל חגי ישראל ומועדיו148ממעין האגדה1315
ד"ר אברהם ארזי101ממעין ההלכה1316
ד"ר אברהם ארזימסכת סנהדרין101ממעין ההלכה1317
אהרון סורסקי89ממעינות הנצח פרקי אבות1318
משה פארגרשירי הגיטאות, מחנות העבדות, חצרות המוות, הפרטיזנים, הנקם והקרב87מן המצר קראתי1319
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יקעל אבלות, ייסורים והמצב האנושי36מן הסערה1320
עליזה לביאמסע נשי של מנהגים, טקסים, תפילות וסיפורים5מנהג נשים1321
הרב מ. י. ל. זק"ש106מנהגי ארץ ישראל - זמנים1322
ד"ר אברהם בן יעקבמחזור השנה במנהגי יהודי בבל4מנהגי יהדות בבל בדורות האחרונים1323
דניאל שפרברמקורות ותולדות11מנהגי ישראל1324
דניאל שפרברמקורות ותולדות21מנהגי ישראל1325
ארמטה פיארוטי4מנהגים ומסורות בארץ-ישראל1326
הרב רפאל שטרןרעיונות והערות לקראת שבת ומועד12מנחה שלוחה1327
הרב הגאון רב מנחם בן-ציון זקס זצ"לרעיונות והגיונות חידושים ופירושים על ירח האיתנים16מנחם ציון1328
הרב מנחם בן-ציון זקס156מנחם ציון - הגות ורעיונות לפרשיות התורה -א'-ב'1329
יוסף באב"ד טרניפאל103מנחת חנוך1330
לאה זוננפלדחדשים150מסביב לשנה - א'-ג'1331
נתן קלייןמסע בין פרשיות התורה149מסה1332
ברזילי204מסה בתולדות הלשון העברית1333
אברהם קריבבנתיבי אגדות חז"ל25מסוד חכמים1334
ש"י עגנון35מסוד חכמים1335
אברהם קריבבנתיבי אגדות חז"ל191מסוד חכמים1336
יעקב כ"ץהחברה היהודית במוצאי ימי-הביניים11מסורת ומשבר1337
יוסף גבאייסודות תורה שבעל פה136מסילות אל האמונה1338
יוסף גבאיחלק ג'142מסילות אל האמונה1339
שיחות ומאמרים להורים ולמחנכים להדריכם במסילת החינוך ללב הבנים 27מסילות חיים בחינוך1340

הגה"צ רבי חיים ב"ר משה פרידלנדר זצ"לוהתלמידים להורותם במסילה העולה בית ה'
משה חיים לוצאטובתוספת ראשי פרקים, ביאורים, מפתחות24מסילת ישרים1341
אשר איזן וחיקר נהורא דבוצינא האספקלריה המאירה המנורה הטהורה איש 76מסילת ישרים - לאור כתבי הרמח"ל - סוד לישרים1342

רבינו משה חיים לוצאטו זיע"אהאלוקים קדוש הוא כמוהר"ר
רבנו משה חיים לוצאטו זלה"הכולל כל עניני מוסר ויראת ה'27מסילת ישרים המבואר1343
מרבוה"ק לבית אפטא-קאפיאשניץעם קבוצת מאמרים, ליקוטים וסיפורים83מסכת אבות אוהב ישראל1344
רבי ישראל מאיר הכהן89מסכת אבות עם ביאורי ה"חפץ חיים"1345
שלמה אבינר89מסכת אבות פירוש ד-ו1346
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת בבא בתרא *1347
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת בבא בתרא **1348
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת בבא בתרא ***1349
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת בבא בתרא ****1350
52מסכת בבא מציעא1351
52מסכת בבא מציעא1352
52מסכת בבא מציעא1353
52מסכת בבא מציעא1354
52מסכת בבא קמא1355
52מסכת בבא קמא1356
52מסכת בבא קמא1357
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת בבא קמא1358
1359tractate baba kamma - 187מסכת בבא קמא
46מסכת ביצה1360
52מסכת בכורות1361
46מסכת בכורות1362
52מסכת ברכות1363
52מסכת ברכות1364
52מסכת גיטין1365
52מסכת גיטין1366
דניאל שפרבר83מסכת דרך ארץ זוטא1367
דניאל שפרבר32מסכת דרך ארץ זוטא ופרק השלום1368
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת זבחים1369
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת זבחים1370
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת זבחים **1371
46מסכת חולין1372
52מסכת חולין1373
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52מסכת חולין1374
69מסכת חולין1375
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת יבמות1376
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת יבמות1377
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת יבמות1378
52מסכת יומא1379
46מסכת כריתות1380
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת כתובות1381
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת כתובות1382
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת מגילה מועד קטן1383
55מסכת מגילה עם כל המפרשים תלמוד בבלי1384
55מסכת מועד קטן מן תלמוד בבלי1385
46מסכת מכות הוריות1386
52מסכת מנחות1387
52מסכת מנחות1388
52מסכת מנחות1389
46מסכת מעילה1390
46מסכת נדה1391
52מסכת נדה1392
69מסכת נדה1393
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת נדרים1394
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת נזיר1395
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת סוטה1396
46מסכת סוכה1397
46מסכת סנהדרין1398
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת סנהדרין1399
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת עבודה זרה1400
46מסכת עורכין1401
52מסכת עירובין1402
1403tractate eirubin - 187מסכת עירובין
הרב יעקב שולביץ52מסכת עירובין ב'1404
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת פסחים1405
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת פסחים שקלים1406
52מסכת קידושין1407
52מסכת קידושין1408
46מסכת ראש השנה1409
43מסכת ראש השנה מן התלמוד הבבלי1410
52מסכת שבועות1411
55מסכת שבועות מן תלמוד בבלי1412
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת שבת1413
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת שבת1414
הרב יעקב שולביץעם ביאור בסגנון "חברותא"58מסכת שבת1415
46מסכת תמורה1416
עם ביאור בסגנון 'חברותא'52מסכת תענית חגיגה1417
1418the path of the just \ 23מסלת ישריםmoshe chayim luzzatto \ משה חיים לוצאטו
עמיחי ברהולץעיונים בין-תחומיים בעולם החוק היהודי191מסע אל ההלכה1419
רוי (ישראל) נויברגר145מסע שורשים ממנהטן אל הר סיני1420
יעקב אבן-חןשירים31מעבר להרים1421
אפרים א' אורבךקובץ מחקרים10מעולמם של חכמים1422
שלום מאיר מרדכי הכהן ולךרעיונות ואמרות סיפורים ומשלים על מועדי השנה3מעיין המועד1423
רעיונות ואמרות סיפורים ומשלים על פרשיות התורה177מעיין השבוע1424
חיים י. חמיאלפרשנות ומחקרים בשיטה האימאננטית-אינטגראטיבית156מעייני מקרא1425
אמרות, רעיונות, והשקפות ופתגמים מאת גאוני וגדולי ישראל על פרשיות 14מעינה של תורה1426

אלכסנדר זושא פרידמןהשבוע, ההפטרות מועדי השנה ותרי"ג מצוות
אלכסנדר זושא פרידמןאמרות, רעיונות, והשקפות ופתגמים147מעינה של תורה - ב'-ג'-ד'1427
אלכסנדר זושא פרידמןאמרות, רעיונות, והשקפות ופתגמים מאת גאוני וגדולי ישראל146מעינה של תורה א'-ב'-ד'-ה'1428
בראייה יהודית5מעמד האישה1429
דוד גולינקין5מעמד האשה בהלכה: שאלות ותשובות1430
ש"י עגנון35מעצמי אל עצמי1431
הרב אלימלך בר-שאולדברי תשובה לצעירים בעניני השקפה10מערכי לב1432
זאב בן רבי נחום הלוי לבעיונים ובירורים בשימוש מיכשור חשמלי מודרני בשבת121מערכי לב1433
משה סופרמעשיות וסיפורים נפלאים מסודרים לבי סדר המידות מגדולי וחכמי ישראל153מעשה המידות1434
הרב אברהם מוגרביתולדותיו ונפלאותיו של רבינו יעקב אבו חצירה24מעשה ניסים1435
חיים קרייסלפירוש לתורה לר' ניסים ממרסיי128מעשה ניסים1436
אברהם מוגרביתולדותיו ונפלאותיו של רבינו ישראל אבו חצירה145מעשה ניסים1437
שלמה ווילףאוצר אגדות מהתלמוד69מעשי הגדולים1438
ג. מה-טובספרי פרשת השבוע לילדי ישראל132מעשיהם של צדיקים1439
ג. מה-טובספורי פרשת השבוע לילדי ישראל142מעשיהם של צדיקים1440
אברהם קושלבסקילפי י"ג עיקרי הרמב"ם145מפגשים בין יהדות מדע וטכנולוגיה1441
אהרן אלדרעיונים בהפטרות ובדברי הנביאים171מפטירין בנביא1442
מעשיות גדולות וסיפורים קטנים על פשוטי עם ועל תלמידי חכמים על חוכמת 23מפי אבי1443

משה חןהיהודי ועל הסוף הטוב בתוך המשפחה ובחן המליצה הכל מפי אבי
הרב מנחם מנדל מונזוןלשון הרמב"ם מ"יד חזקה" לפי סדר פסוקי התורה176מפניני הרמב"ם על התורה1444
עזרא-ציון מלמדדרכיהם ושיטותיהם147מפרשי המקרא1445
עזרא-ציון מלמדדרכיהם ושיטותיהם193מפרשי המקרא1446
מנחם מ. גוטליב22מפתח נושאים לרש"י על התורה1447
זמיר כהןכל המפתחות לחיי איכות טובים ומאושרים'ב-37מפתחות לחיים1448
קלמן בנימין זאב כהנאקיצור דיני המצוות התלויות בארץ108מצוות הארץ1449
צבי הירש, סקהאל, ברוך בענטשערתרי"ג מצוות כסדר התורה99מצוות השם1450
שמחה רזתרי"ג מצוות בהלכה ובאגדה102מצונ גוררת מצוה1451
אליהו שלזינגרחנוכה16מצות נר איש וביתו1452
הרב ר' אברהם יצחחק הכהן קוק107מצות ראיה אורח משפט חבש פאר1453
לקט של הלכות הנוגעות לחגי ישראל: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, 35מקבץ הלכות לחגים1454

משה חןשמחת תורה, פסח שבועות
ישראל קנוהלעיון ברובדי היצירה הכוהנית שבתורה6מקדש הדממה1455
אילעזר בריזלשו"ת בעניינים שונים108מקור בהלכה חוקת ישראל בירורי הלכות1456
מנשה רשובסקי וצבי שינובראעירה שחר\מנחת ערב135מקור הברכה אנציקלופדיה לברכות לילדי ישראל1457
מנשה רשובסקי וצבי שינובר135מקור הברכה אנציקלופדיה לברכות לילדי ישראל מועדים לשמחה1458
רבי נחמן מברסלב37מקור השמחה1459
חיים דוד הלויהלכה פסוקה על יסודות הלכתיים115מקור חיים השלם - א'-ו'1460
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הלכה פסוקה על יסודות הלכתיים, מוסברת ומבוארת ממקורות רבותינו 121מקור חיים השלם - א'-ו'1461
הרב ח.ד. הלויבמדרש ובאגדה, ומיטב ערכי מחשבת היהדות

דוד הלבניביאורים בתלמוד - סדר מועד מסכת שבת59מקורות ומסורות1462
דוד הלבניביאורים בתלמוד - סדר מועד עירובין פסחים59מקורות ומסורות1463
שמחה אסף18מקורות לתולדות החינוך בישראל1464
שמחה אסף, שמואל גליקחלקים א'-ו'33מקורות לתולדות החינוך בישראל1465
מנחם זהרימדרשי הלכה ואגדה בפירושיו - תנ"ך172מקורות רש"י1466
מקא מפורש ושום שכל137מקרא כפשוטו1467
194מקרא כפשוטו1468
אדל ברליןפירוש מדעי למקרא - אסתר156מקרא לישראל - אסתר1469
יאיר זקוביץפירוש מדעי למקרא - רות156מקרא לישראל - רות1470
יאירה אמיתפירוש מדעי למקרא - שופטים156מקרא לישראל - שופטים1471
עם ל"ב פירושים170מקראות גדולות1472
חמשה חומשי תורה181מקראות גדולות1473
ועליהם תרגום יונתן פירושי רש"י אבן עזרא167מקראות גדולות - כתובים1474
167מקראות גדולות - נביאים אחרונים1475
ספר שמות40מקראות גדולות - רב פנינים1476
166מקראות גדולות  - בראשית שמות ויקרא במדבר דברים1477
164מקראות גדולות חמשה חומשי תורה1478
ב'165מקראות גדולות מאורות חמשה חומשי תורה - שמות1479
187מקראות גדולות נ"ך1480
165מקראות גדולות נביאים כתובים1481
164מקראות גדולות ספר דברים1482
164מקראות גדולות ספר שמואל1483
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים166מקראות גדולות על התורה1484
165מקראות גדולות רב פנינים1485
164מקראות גדולות תורה נביאים וכתובים1486
תרי עשר \ מלכים ב' \ מלכים א' \ שמואל א' \ שמואל ב' \ שופטים \ יהושע165מקראות תמימות1487
הרב זלמן דרוק107מקראי קדש הלכות בית הכנסת1488
הרב זלמן דרוק107מקראי קדש הלכות קריאת התורה1489
יעקב ישראל לוגאסיהלכות והליכות צניעות לאם ולבת בישראל87מראת הצבאת1490
הרב ראובן מרגליות45מרגליות הים סנהדרין1491
אהרן אופנהיימר17מרד בר-כוכבא1492
אהרן אופנהיימר, אוריאל רפפורטמחקרים חדשים19מרד בר-כוכבא1493
ח. דגל133מרדכי היהודי ואסתר המלכה1494
ח. דגלחלק א'133מרדכי היהודי ואסתר המלכה1495
דוד רוקחלסה"נ 17115-117מרידות היהודים בימי טראיאנוס1496
ישעיהו גפניארץ ישראל והתפוצות בימי בית שני, המשנה והלמוד13מרכז ותפוצה1497
מ. רוזנבאוםר' יוסף קארו141מרן הבית יוסף1498
מ. ספרא150מרתף אוצרות העבר1499
משה חיים טיברגאוסף שבחי עם ישראל לפי המקורות137משבחי ישראל1500
משה חיים טיברגאוסף שבחי עם ישראל לפי המקורות187משבחי ישראל1501
אלעזר שטרןניווטים בגובה העיניים153משה כומתה1502
שמואל פיינר35משה מנדלסון1503
ח. גפןמשה רבינו איש האלוקים מנהיגם ומושיעם של ישראל132משה רבינו1504
ח. דוידוביץלקט מדרשים ואגדות חז"ל על משה רבינו ע"ה138משה רבינו1505
ח. דוידוביץלקט אגדות ומרשי חז"ל141משה רבינו1506
הרב יהודה אדריבתנ"ך ובאספקלרית חז"ל191משה רבינו1507
הרב זלמן דרוקתשובות בהלכה101משיב בהלכה1508
שלמה גורןשאלות ותשובות בענייני צבא, מלחמה ובטחון114משיב מלחמה1509
27משיבת נפש1510
משה בלאאמו"ר הגאון רבי יצחק שליט"א יגודיוב, נתן בהר"ר יצחק הירשקירוב רחוקים באספקלריית חז"ל32משיבת נפש1511
בצלאל כהןבאורי הכלות ברמב"ם108משכן בצלאל1512
רבנו יוסף חיים זיע"א153משל ונמשל1513
ישראל יוסף משה אליעזר ברונשטייןאוצר משלים בדרך התורה ובנתיב המידות150משל למה הדבר דומה1514
1515proverbs \ 183משליthe rev. dr. a. cohen, m.a., ph.d.
1516proverbs 93משלי
דוד זריצקי1משלי החפץ חיים השלם1517
רבי ברכיה בן נטרונאי הנקדן151משלי שועלים1518
יוסף קארו, משה איסרליש43משנה ברורה1519
יוסף קארו113משנה ברורה - א'1520
104משנה ברורה - חלק ד'1521
יוסף קארו113משנה ברורה א'-ו'1522
יוסף קארו113משנה ברורה א'-ו'1523
יוסף קארו114משנה ברורה א'-ו'1524
יוסף קארוליקוטי דברי הרב115משנה ברורה א'-ו'1525
יוסף קארו115משנה ברורה א'-ו'1526
יוסף קארו116משנה ברורה א'-ו'1527
יוסף קארו116משנה ברורה א'-ו'1528
יוסף קארו, משה איסרליש40משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים1529
יוסף קארו, משה איסרליש106משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים1530
א - ברכות ופסחים96משנה ותלמוד עם פירוש המזרחי1531
זרעים מועד95משנה עם פירוש הרמב"ם1532
זרעים מועד95משנה עם פירוש הרמב"ם1533
קדשים טהרות95משנה עם פירוש הרמב"ם1534
נשים נזיקין95משנה עם פירוש הרמב"ם1535
משה ב"ר מיימון103משנה תורה1536
רבינו משה בן מיימון123משנה תורה1537
רבינו משה בן מימוןמפורש על ידי הרב שמואל תנחום רובינשטיין120משנה תורה - ו'1538
רבינו משה בן מימוןהיד החזקה123משנה תורה א'-ה'1539
משה בן מימוןהוא היד החזקה119משנה תורה א'-יג'1540
משה בר מיימון112משנה תורה להרמב"ם א'-ח'1541
116משנה תורה לרמב"ם א'-ו'1542
1543mishnayoth - kodashim \ 183משניות - קדשיםphilip blackman
84משניות השלם - סדר זרעים - חלק ראשון1544
אברהם חשיןציורים ביאורים עיונים טבלאות136משניות מאירות1545
אברהם חשיןציורים ביאורים טבלאות136משניות מאירות1546
חלק ראשון - המשנה עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ועיונים חלק שני - 83משניות מאירות - מסכת ברכות - חלק ראשון1547

המשנה עם ציורים ביאורים טבלאות וסיכומים
עם פירושי הרע"ב ברטרנורא ועיקר תוספות יו"ו - תולדות רבינו הקדוש מחבר 83משניות מאירות עיניים - קדשים טהרות1548

המשניות - הקדמת הרמב"ם לסדר המשנה - והוספות חשובות
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עם פירושי הרע"ב ברטרנורא ועיקר תוספות יו"ו - תולדות רבינו הקדוש מחבר 83משניות מאירות עיניים - ששה סדרי משנה - סדר זרעים מועד1549
המשניות - הקדמת הרמב"ם לסדר המשנה - והוספות חשובות

עם פירושי הרע"ב ברטרנורא ועיקר תוספות יו"ו - תולדות רבינו הקדוש מחבר 83משניות מאירות עיניים - ששה סדרי משנה - סדר נשים נזיקין1550
המשניות - הקדמת הרמב"ם לסדר המשנה - והוספות חשובות

נשים א95משניות מבוארות - ה1551
נזיקין א95משניות מבוארות - ז1552
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - זרעים1553
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - זרעים1554
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - טהרות1555
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - טהרות1556
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - טהרות1557
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - מועד1558
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - מועד1559
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - נזיקין1560
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - נזיקין1561
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - נשים1562
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - נשים1563
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - קדשים1564
עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא95משניות מבוארות - קדשים1565
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - מסכת ביצה (מועד ח', חלק ראשון)1566
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - מסכת ברכות (זרעים א')1567
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - מסכת יומא (מועד ו')1568
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי77משנת ארץ ישראל - מסכת כלאים (זרעים ד')1569
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי77משנת ארץ ישראל - מסכת כתובות - א' (נשים ג')1570
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי77משנת ארץ ישראל - מסכת כתובות - ב' (נשים ג')1571
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - מסכת סוכה (מועד ז')1572
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - מסכת עירובין (סדר מועד ג')1573
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי77משנת ארץ ישראל - מסכת פאה (זרעים ב')1574
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - מסכת פסחים - (סדר מועד ד')1575
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - מסכת ראש השנה (מועד ח', חלק שני)1576
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - מסכת שבת (מועד א-ב) חלק א'1577
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - מסכת שבת (מועד א-ב) חלק ב'1578
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - מסכת שקלים (מועד ה')1579
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - מסכתות מועד קטן וחגיגה (מועד י')1580
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - מסכתות תענית ומגילה - סדר מועד ט'1581
שמואל ספראי זאב ספראיעם פירוש ספראי83משנת ארץ ישראל - סמכת שביעית (סדר זרעים ה')1582
פ' לחובר וישעיה תשביגופי מאמרי הזוהר מסודרים לפי העניינים ומתורגמים עברית28משנת הזוהר1583
פ' לחובר וישעיה תשביגופי מאמרי הזוהר מסודרים לפי העניינים ומתורגמים עברית29משנת הזוהר1584
סיכום שיעוריו של מרן הראש"ל הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א שנאמרו 35משעורי הראשון לציון1585

במוצאי שבת בבית הכנסת 'תפארת ירושלים' לעדת היזדים, ירושלים
הרב ד"ר שמעון פדרבוש22משפט המלוכה בישראל1586
יקותיאל כהןבין שלום וגירושין100משפט השלום1587
דניאל גוטוויין, מנחם מאוטנר13משפט והיסטוריה1588
אנתולוגיה של תשובות רבניות בדיני ממונות ודיני עונשין למן תחילת 22משפט והלכה מבחר תשובוץ1589

יעקב בזקהפוסקים ועד גלות ישראל מספרד
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק34משפט כהן \ זבחי ראיה1590
הרב ר' אברהם יצחחק הכהן קוק107משפט כהן זבחי ראיה1591
משה מרכדי פרבשטייןברורי הלכה - תשובות קדמונים100משפטי הדעת1592
רבי שמואל גארמיזאןשאלות ותשובות עם ארבעת חלקי שלחן ערוך106משפטי צדק1593
ישי גרונפלד154מתנה גנוזה1594
ג. מס132מתרי עשר הנביאים יונה עובדיה1595
מ"ח קנייני תורה ומסכת חייו של גבריאל חוטר הי"ד11נאזר בגבורה1596
דוד אסףפרקי משבר ומבוכה בתולדות החסידות32נאחז בסבך1597
מאיר שמחה סוקולובסקיהתקיימות נבואות התורה לאורך ההסטוריה194נבואה והשגחה1598
הרב יהודה אדריובאספקלרית חז"ל191נביאים בתנ"ך1599
עם פירוש המלבי"ם181נביאים וכתובים מקראות גדולות פאר והדר1600
חלק ד'דרשות לתורה למועדים ולזמנים3נדבות פי1601
הרב זלמן דרוקדרשות לפרשיות התורה למועדי השנה156נדבות פי1602
סיפור חייו המרתקים של הרב שלמה בורשטין זצ"ל מבחירי תלמידי ישיבת 32נדר בשנחאי1603

א. חבה'מיר' באירופה שבאהבתו ובמאור פניו קירב רבים לאביהם שבשמים
יהודה מסיר ליאוןעל אמונת הנאום העברי12נופת צופים1604
שמואל ר' די-סינייטעמי הכשרות בפרשנות היהודית14נותן טעם לשבח1605
ד. משהעשרה דורות מנח ועד אברהם133נח ודור המבול1606
בת שבע חן153נחום ויואל טסים לירח1607
הרב יוסף בא-גדאנציקלופדיה לנושאים אקטואליים ביהדות6נחלי בא-גד1608
הרב פתחיה מנקיןביאור לפרקי אבות89נחלת אבות1609
גדי רזאסופת דברים מעזבונו11נחלת גד1610
יעקב זיסברגבירורים במצות ישיבת ארץ ישראל24נחלת יעקב1611
רבינו יעקב מליסא זצלה"ה148נחלת יעקב פירוש על התורה1612
יעקב שמעוןפרקי חינוך על פי פרשת השבוע188נחלת יצחק1613
לקט משיחות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש בענין שלימות הארץ33נחלת עולם לעם עולם1614
חיותה דויטשסיפור חייה של נחמה ליבוביץ25נחמה1615
רפאל הלוי אייזנברגנסיונות ישראל בימינו, פיענוח חידתן, הדרך אל הקץ המיוחל153נחקרה ונשובה1616
בימה לדברי הלכה מחשבה חינוך וספרות27ניב המדרשיה1617
הרב זאב גולד185ניבי זהב1618
חיים אלעזר שפיראעל שולחן ערוך או"ח106נימוקי אורח חיים1619
הרב ראובן מרגליותעל הש"ס45ניצוצי אור על1620
משה לויאןתנועת השורוק-תנועת החולם149ניקוד ומשמעותו במקרא1621
רונית לוינשטיין-מלץמסע בעקבות שמי144נס של אהבה1622
ברוך בהרה"ח ר' דוד שיחי' לבספורי השגחה בני ימינו מנפלאות הבורא בעולמו23נפלאותיו לבני אדם1623
ברוך בהרה"ח ר' דוד שיחי' לבספורי השגחה בני ימינו מנפלאות הבורא בעולמו24נפלאותיו לבני אדם1624
יוסף חייםבן איש חי145נפלאים מעשיך1625
יהונתן בנימין בלאא"מ משה ארי' הכהן182נפש יהונתן1626
יעקב זיסברגבירורים בשלש השבועות ובדעת רב יהודה22נפש עדה1627
שירים30נפשי תקשיב שירו1628
זליג פליסקיןמדריך להלכות לשון הרע30נצור לשונך1629
זליג פליסקיןמדריך להלכות לשון הרע, מיוסד על ספר חפץ חיים115נצור לשונך1630
חפץ חיים, זליג פליסקיןמדריך להלכות לשון הרע115נצור לשונך - מנוקד1631
זליג פליסקיןמדריך להלכות לשון הרע, מיוסד על ה-'חפץ חיים'115נצור לשונך - מנוקד1632
זליג פליסקיןמדריך להלכות לשון הרע123נצור לשונך - מנוקד1633



בית המדרש הגדול תפארת ישראל ע"ש ש"י עגנון (ע"ר)
בס"ד

שם מחברתיאורמס' מדףשם ספרמס'

    רשימת הספרים בספרית "מלאים זיו" בבית הכנסת "תפארת ישראל" על שם ש"י עגנון

כך היו נקיי הדעת בירושלים עושין - אתרים דמויות ומקורות ירושלמיים לזכר 4נקיי הדעת1634
נעם פרלד"ר שמואל גיליס

הרב ראובן מרגליותעל פירוש אור החיים45נר למאור1635
ישראל יעקבל לוגאסיאמונה ובטחון למעשה14נר לרגלי1636
חנה ספראי, אביטל קמבל הוכשטייןמקומן של נשים במדרש5נשים בחוץ נשים בפנים1637
ח. גפןעובדות והנהגות על אמותינו הקדושות150נשים בתנ"ך1638
ישראל זמורהוהשתקפותן באגדה, בשיר, בספור, במסה ובמחקר188נשים בתנ"ך1639
ערכים ביוגרפיים על כל נשי התנ"ך על פי הפרשנות הקלאסית והחדשה 5נשים בתנ"ך ובאספקלריית חז"ל1640

הרב יהודה אדריומבחר מאמרי חז"ל על רבות מהן
שולמית שחר5נשים בתנועת מינות של ימי הביניים: אנייס ואיגט הוולדנסיות1641
שלמה טבעוניספורן של סעדה וחביבה מגורי-ג'יספאן145נשים כמעין1642
הרב יששכר יעקבסוןפירושים, בירורי הלכות ועיונים ב"מחזור"2נתיב בינה1643
מנחם זהרי149נתיבות בשירה המקראית1644
מאוצר שיחותיו של הגאון הצדיק רבי נסים יגן זצ"ל עצות ופנינים נפלאים 151נתיבי אור1645

בעבודת ה', תורה ומידות
ישעיה תשבימסות ומחקרים בספרות הקבלה והשבתאות27נתיבי אמונה ומינות1646
אורי חנניה אלנקוהחקר קהילה104סאלי וחכמיה1647
ה. תראל150סבא שמעון מספר1648
נוסח אשנז9סדור נר נפתלי השלם1649
סידנא בבא חאקי - נוסח יהודי צפון אפריקה8סדור עקדת יצחק1650
1סדור רינת ישראל אשכנז1651
1סדור תהלת אברהם יצחק לימות החול1652
אליהו בכמהר"ר יוסף גיג זיע"אנוסח תונס הישן10סדר הגדה של פסח1653
אליהו בכמהר"ר יוסף גיג זיע"אנוסח תונס הישן11סדר הגדה של פסח1654
ובו סקירה כללית מבריאת העולם עד ימינו, כמו כן נלווים לספר באורים 69סדר הדורות הקצר1655

שלמה בניזרינרחבים על המשנה והתלמוד כללי פסיקה שיעורי תורה ועוד
ירוחם ברוך דוב פוברסקי121סדר העבודה מתפלת מוסף של יום הכפורים1656
הר' דוד אבודרהםמתוך ספר האבודרהם30סדר העיבור1657
אליזער שולמן168סדר הקורות בתנ"ך1658
דניאל בהר"ר שלמה גולדשמידטמנהג פולין וקהילות האשכנזים בארץ ישראל9סדר הקינות לתשעה באב1659
מאיר מיארההסטוריה על טהרת הקודש13סדר חכמי הדורות בתולדות עם ישראל1660
מאיר מיארה136סדר חכמי הדורות בתולדות עם ישראל1661
אדם ברוךחיי יום-יום בראי ההלכה12סדר יום1662
אליהו כי טובהלכות מנהגים טעמים ורמזים ילקוט פירושים להגדה2סדר ליל פסח1663
רבי מאיר מאזוז שליט"אכולל תיקון חצות והתרת נדרים8סדר סליחות השלם1664
רבי מאיר מאזוז שליט"אכולל תיקון חצות והתרת נדרים9סדר סליחות השלם1665
1666 the authorised selichot for the \ סדר סליחות השלם לכל השנה

whole year
183

rev. abraham rosenfeld \ אברהם יצחק יעקב רוזנפלד
חיים מיליקובסקימהדורה מדעית, פירוש ומבוא157סדר עולם א'-ב'1667
נוסח אשכנז8סדר קינות לתשעה באב1668
כמנהג ק"ק ספרדים8סדר תפלת החדש1669
ע"פ הסדר שסדר בספר שני לוחות הברית (של"ה הקדוש) עם מעט כוונות 8סדר תקון ליל שבועות1670

מהאר"י ז"ל
לשאלת הגיוס של בני הישיבות, קובץ מדברי רבותינו רבינו הרב צבי יהודה 11סדרי צבא וישיבה1671

הרב שלמה חיים הכהן אבינרהכהן קוק זצ"ל, והרב שלמה יוסף זווין זצ"ל
אלכסנדר יהושע לוינזון108סוגיות בהלכות צבא ומשטרה1672
נתנאל לדרברגדמותו הרוחנית והנהגתו החברתית של רבי ישראל בעל שם טוב25סוד הדעת1673
נתנאל לדרברגדמותו הרוחנית והנהגתו החברתית של רבי ישראל בעל שם טוב37סוד הדעת1674
מתייהו גלזרסוןאקטואליה באותיות ומילים על הכלכלה ועל הקלקלה28סוד המספר1675
הרב יוסף אליהובפרשת השבוע14סוד הנישואין1676
תהילה אברמובהיבטים על טהרת המשפחה5סוד הנשיות היהודית1677
ד"ר צבי אבינרשיחות בפרשת השבוע187סוד שיח1678
ד"ר צבי אבינרשיחות בפרשת השבוע192סוד שיח1679
מיכה גודמן121סודותיו של מורה נבוכים1680
שבתי זכריהאישים דמויות תארים154סוחרים ובעלי מלאה יהודים בירושלים העתיקה בעבר1681
חיים חמיאלמאסף לענייני חינוך והוראה16סוכות1682
6סופרינו1683

י. ליכטנבוםממאפו ועד ביאליק - תולדותיהםף הערכותיהם ופרקים נבחרים מיצירותיהם
ספר שנה ישראלי אמריקאי למחקר ולעיון בבעיות ישראל והעולם בבעבר 4סורא1684

שמואל ק. מירסקיובהווה
1סידור בית יעקב1685
אליעזר שביד2סידור התפילה, פילוסופיה, שירה ומסתורין1686
1סידור כתר מלכות ספרד1687
ערבית ליל כפור \ שחרית חול9סידור רחובות הנהר1688
ד"ר יואל רפל, הרב יוחנן פרידבליוווי מדרשים ודרשים ביאורים והנחיות - נוסח ספרד9סידור תפילה1689
עם פירוש הגאון הרב שמשון בה"ר רפאל הירש2סידור תפילות ישראל1690
9סידור תפלת יעקב משולם החדש1691
רותי טננולד144סיפור ג'ינג'י 16922
רותי טננולדהסדרה החינוכית המשעשעת לילדים151סיפור ג'ינג'י 16932
יונה פרנקלקובץ מחקרים70סיפור האגדה - אחדות של תוכן וצורה1694
יאיר וינשטוקמיטב סיפורי חי ומועד, סיפורים מן החיים153סיפור לחג1695
לא תקום ולא תטור123סיפור לימוד להלכות בין אדם לחברו1696
ניצוצות אור ממסכת חייו המפלאה של רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי 151סיפור מופתיו ופועליו של רבינו הבן איש חי1697

מ. גולשבסקיבשלוב מעשיות משלים ואגדות המלקטים מספריו הקדושים
גל הירש154סיפור מלחמה סיפור אהבה1698
ש"י עגנון154סיפור פשוט1699
הרב מאיר כהנאהקמתה, פעילותה והרעיון שמאחוריה24סיפורה של הליגה להגנה יהודית1700
ליקוטי ספורים ואמרות שנאספו מתלמוד בבלי וירושלמי מדרשים וספרי 141סיפורי אליהו הנביא1701

ישראל יעקבראשונים ואחרונים
ישראל יעקבב'154סיפורי אליהו הנביא1702
ר' י. פישל שניאורסוןסיפורי חסידים המאירים אל הנשמה והגוף151סיפורי התגלות חסידיים1703
רבי עקיבא, רבי יהושע בן רקחה, רבי מאיר, רבי יוסי, רבי פנחס בן יאיר, רבי 154סיפורי התנאים מרבי עקיבא1704

אהרון וקסלשטייןשמעון בר יוחאי, רבי יהודה הנשיא
תקנ"ז סיפורים, מכונסים מפי ספרים ומפי סופרים, ומסודרים לפרשיות 87סיפורי חסידים1705

הרב שלמה יוסף זויןהשבוע
הרב שלמה יוסף זויןמכונסים מפי ספרים ומפי סופרים ומסודרים לפי מועדי השנה38סיפורי חסידים מועדים1706
הרב שלמה יוסף זויןמכונסים מפי ספרים ומפי סופרים ומסודרים לפי פרשיות השבוע38סיפורי חסידים תורה1707
זלמן רודרמןהבעל-שם-טוב חלק -א'-ב'153סיפורי מופת1708
ראש בני ישראל נחמן מברסלבמשנים קדמוניות15סיפורי מעשיות1709
37סיפורי מעשיות משנים קדמוניות שסיפר רבינו ר' נחמן מברסלב1710
יהודה ארזקורות חייו המופלאים של אדמו"ר ר' ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי"150סיפוריו ופעליו של הקדוש האלוקי  מרן הבבא סאלי זיע"א1711
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ל. אייזןאוסף סיפורי ילדות חינוכיים153סיפורים שסיפרה לי סבתא1712
ש"י עגנון35סמוך ונראה1713
הרב בבן ציור פירר154סעדיה וייסמן1714
ישראל דב אודסרספר ספורי מעשיות המנקד144ספורי מעשיות משנים קדמוניות1715
'ב-37ספורי מעשיות משנים קדמוניות1716
רבי נחמן מברסלב145ספורים משלים וחלומות1717
אליעזר יהודה וולדינברג103ספר אבן יעקב1718
ביאורים ולוקטים מהמפרשים ומדרשים אגדות וברייתות128ספר אהבת חיים השלם מנקד1719
מנחם משה129ספר אהבת חיים השלם מנקד1720
ספר חובת השמירה \ קונטרס כבוד שמים \ ספר זכור למרים \ קונטרס שפת 30ספר אהבת חסד1721

תמים \ קונטרס אהבת ישראל
ידידיה ברנסדופר15ספר אוצר דבי אליהו השלם1722
יהודה דוד אייזענשטייןמאתים דרשות מגדולי הדרשנים בספרות ישראל128ספר אוצר דרשות1723
אהרן ראובן המכונה סבא-זיידל טשארני בלא"א מורי ומדריכי ר' יצחק ז"לתקומת מדינת ישראל32ספר אור גאולת ישראל1724
ליקוטי אמרים, לימים המקודשים, ימי הרצון והרחמים ממרן החתם-סופר 'ב-37ספר אור זרוע לצדיק1725

זצ"ל אלול-יום הכיפורים
כולל קבוצת מכתבים ומאמרים שונים להלהיב את הלבבות ליראת ה' 38ספר אור ישראל השלם1726

ישראל ליבקין מסאלאנטוללימוד היראה והמוסר
יעקב ישראל לוגאסיחזוק, עצות והדרכות בעינייני קדושה24ספר אור לנתיבתי1727
חדושים על התורה על דרך המוסר ותיקון המדות176ספר אור מציון1728
קונטרס באתי לגני צניעות הנשים102ספר אחותי כלה1729
פנינים וחידושים נפלאים על סדר התפילה בשילוב מעשיות ומשלים9ספר אחת שאלתי1730
מפורש על ידי עמוס חכם173ספר איוב1731
מפורש בידי יהודה אליצור173ספר איוב1732
נ. ה. טורטשינר164ספר איובי1733
106ספר אכילת מצות בישראל1734
יעקב ישראל לוגאסילקוטים נפלאים מגדולי רבותינו בעל המוסר על עניני אמונה ובטחון14ספר אמונת ישראל1735
יעקב ישראל לוגאסילקוטים נפלאים מגדולי רבותינו בעל המוסר על עניני אמונה ובטחון31ספר אמונת ישראל1736
חידודי לשון, אמרי חכמה, שנינות והומור, מאמרים היתוליים, על סדר פרשת 181ספר אמרות כנף על התורה1737

נ' ירושלמיהשבוע
דוד דניאל פרנקלעל התורה ומועדי ישראל156ספר אמרי דוד1738
הצב"י נועם זהוריביאורים וחידושים הערות והארות על התורה193ספר אמרי נועם1739
שמואל פנחסישיחות מוסר ופרקי יהדות185ספר אמרי שפר1740
מוהר"ר חיים ויטאל זצ"ל \ מוה"ר יעקב צמח חיים זלה"הסדרת כתבי האר"י זצ"ל29ספר ארבע מאות שקל כסף \ עם ספר עולת תמיד1741
הצב"י מכלוף נחמני ס"ט שמעון נחמניעל תורה נביאים וכתובים וטעמי הלכות147ספר ארבעה טורי אבן1742
מנוקד104ספר ארחות הצדיקים1743
או ספר המדות31ספר ארחות צדיקים1744
גבריאל בהר"ר ישראל זלושינסקיהוא ספר מידות הנפש31ספר ארחות צדיקים1745
רבנו יונה גירונדישערי תשובה - ספר היראה - אגרת התשובה - יסוד התשובה82ספר ארחות צדיקים - מחולק לימי החודש1746
החבור הקטן הזה, מעט הכמות ורב האיכות, הוא ספר ארחות צדיקים ומדות 82ספר ארחות צדיקים - ספר המדות1747

הנפש, המיסד להורות ולהשכיל את לב האבן והטפש, ולהוציאו מדרך טיט 
ורפש, ולהוליכו בדרך הטוב אשר הוא בלא כשלון, ולא יהיה האדם לחטאת 

רבנו יונה גירונדיולבזוי ולקלון
והוא ספר המידות30ספר ארחות צדיקים מנוקד1748
יוסף דוב שולמןהגיגי רעת ורחשי לב בפרשיות השבוע והמועדים155ספר אשי ה'1749
מרדכי אליהו שפרעל ענייני שירה וזמרה38ספר אשירה ואזמרה לה'1750
רבי נחמן מברסלבחלק ח'87ספר אשר בנחל1751
יוסף צבי סלנטתורה171ספר באר יוסף על התורה1752
שמחה בונם בלא"מ הר"ר יהודה בוכינגער52ספר ביכורי שמחה1753
מרן ישראל טויסיג זצוק"ל16ספר בית ישראל השלם1754
בו יבואר דרכי קנית האמונה והדבקות בו ית"ש25ספר בלבבי משכן אבנה1755
חלק א-ב96ספר בלבבי משכן אבנה1756
חלק ג-ד96ספר בלבבי משכן אבנה1757
חלק ה96ספר בלבבי משכן אבנה1758
חלק ו-ז96ספר בלבבי משכן אבנה1759
חלק ח-ט96ספר בלבבי משכן אבנה1760
מועדים96ספר בלבבי משכן אבנה1761
102ספר במועדו - חג הסוכות1762
כולל כל השרידים העבריים שנתגלו מתוך הגניזה והחזרת הקטעים החסרים, 19ספר בן-סירא השלם1763

משה צבי סגלעם מבוא, פירוש ומפתחות
שלמה אדהאן, מסעוד אדהאןעם מראה מקומות מי מנוחות10ספר בנאות דשא1764
יעקב ישראל לוגאסימאמרים מעניני מעלת צניעות הלבושים14ספר בנות ישראל1765
יעקב ישראל לוגאסימשמעות התקופה וההתמודדות בניסיונותיה24ספר בעקבתא דמשיחא1766
הרב אברהם קרולעל פרשיות השבוע והמועדים146ספר בפקודיך אשיחה1767
ברוך שרגאהלכות יום טוב107ספר ברוך שאמר1768
רבנו לוי סעדיה נחמני165ספר ברית הלוי - קהלת1769
משה גולדשטיין128ספר גולדשטיין1770
הרב שלמה טולידאנוסיכום ופירוש לספר הקדוש חובות הלבבות לרבינו בחיי הספרדי24ספר דבור ומחשבה1771
מפורש בידי יהודה אליצור173ספר דברי הימים1772
אליעזר בהרב ר' חיים יהודה לויב ז"ל אנדרנובסקיעל אגדות חכמינו ז"ל עם ליקוטי רימונים ספר חידוי אביחיל88ספר דברי חכמים וחידותם1773
הרב יוסף קאנוויץ88ספר דברי יוסף1774
שנת השמיטה תשמ"ז101ספר דיני שביעית1775
מפורש בידי יהודה אליצור173ספר דניאל1776
אליהו יהודה הכהן ב"ר יצחק משה זצ"לספר השוה לכל אדם הרוצה לעבוד את ה' באמת ובתמימות30ספר דרכי אליהו1777
מו"ה אריב ליב צינץ זצוק"ל23ספר דרשות מהרא"ל1778
ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקימבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים חלקים א-ג96ספר האגדה1779
ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקימבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים חלקים ד-ו96ספר האגדה1780
י. ח. רבניצקי וח. נ. ביאליקמבחר אגדות שבתלמוד ובמדרשים128ספר האגדה1781
משה קופל, עלי מרצבךמחקרים בדרכי חשיבה של חז"ל193ספר הגיון1782
בן ציון מאיר חי עזיאלמחקרים והגות לב ביסודות האמונה של תורת ישראל'ב-37ספר הגיוני עזיאל1783
מרן הרב ר' יהודי הלוי אשלג זצוק"לבו מלוקט ההקדמות והפתיחות של הספרים שחיבר27ספר ההקדמות1784
רבי יהודה אשלגקבלה והתבוננות29ספר ההקדמות1785
התנא רבי שמעון בר יוחאי ז"לספר זהר תורה הוא פירוש הזהר הקדוש על התורה29ספר הזהר עם לשון הקודש1786
רבי שמעון בן יוחאיעם פירוש דרך אמת ועם הביאורים הנפלאים הסולם33ספר הזהר עם פירוש הסולם1787
רבי שמעון בר יוחאי110ספר הזהר עם פירוש הסולם א'-יט'1788
מכ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק נ"ע שניאורסהאן מליובאוויטש37ספר הזכרונות1789
מכ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק נ"ע שניאורסהאן מליובאוויטש38ספר הזכרונות1790
ז. אריאל3ספר החג והמועד1791
ז. אריאל87ספר החג והמועד1792
חייפ דב שעוועל128ספר החינוך1793
הרב חיים דוב שעוועל138ספר החינוך1794
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רבינו ר' אהרן הלוי מברצלונהעל תרי"ג מצוות - ונלווה עליו קיצור חרדים75ספר החינוך  - מנוקד - במדבר דברים1795
רבינו ר' אהרן הלוי מברצלונהעל תרי"ג מצוות75ספר החינוך  - מנוקד - בראשית שמות ויקרא1796
רבי יהושע העשילעל התורה146ספר החלת יהושע1797
הרב ר' אהרון הלוי זלה"העל תרי"ג מצוות148ספר החנוך1798
הרב ר' אהרון הלוי זלה"העל תרי"ג מצוות148ספר החנוך1799
ר' אהרון הלוי זלה"העל תרי"ג מצוות149ספר החנוך1800
רבינו ר' אהרון הלוי מברצלונה ז"לעל תרי"ג מצוות147ספר החנוך מנוקד - א'-ב'1801
אהרן הלוי מברצלונהעל תרי"ג מצוות129ספר החנוך מנקד1802
צבי יעקב צימלס, יוסף ראבינאוויץ, ישראל שמואל פיינשטייןלכבוד הרב הגאון אב"ד כמוהר"ר ישראל ברודי שליט"א11ספר היובל תפארת ישראל1803
כמה ורמןמבוא, תרגום ופירוש173ספר היובלים1804
רבי ישראל פראנקפורטר זצל"הדברים טובים ונעימים על התורה185ספר היכל ישראל1805
יוסף דן155ספר הישר1806
על התורה סיפורים מלוקטים מכל מדרשי חז"ל על התורה ונ"ך182ספר הישר1807
ר' יהודה הלוי הספרדי ז"לר' יצחק הסנגרי ז"ל12ספר הכוזרי1808
ר' יהודה הלוי12ספר הכוזרי1809
37ספר הכתב והמכתב1810

הרה"ח מו"ה סענדער הערמאן שליט"אקובץ אגרות ומכתבים, עם לקוטי אמרים וכתבים להורות הדרך לבני הנעורים
מוה"ר יצחק לוריא אשכנזי זיע"אסדרת כתבי האר"י זצ"ל29ספר הליקוטים על תורה נביאים כתובים1811
על סדר שולחן ערוך102ספר הלכה ברורה א'-ח'1812
הלל היימןלרבינו יצחק אלפסי על מסכת פסח ראשון59ספר הלכות הרי"ף1813
אשר וייזר170ספר המבואות לספרי התנ"ך1814
רבי נחמן מברסלבהנקרא הנהגות ישרות - מסדר על פי  אלף בית15ספר המדות1815
32ספר המדות1816
יהודה בצלאל לוואיספר במדבר88ספר המהר"ל - גור אריה על התורה - ד'1817
ד"ר י"ל ברוךפרשת מועדי ישראל3ספר המועדים1818
37ספר המידות1819
רבינו מנחם בן שלמה ז"ל לבית מאירמדות ודעות47ספר המידות להמאירי1820
למרן בעל ספר חפץ חיים101ספר המצוות הקצר1821
מרן ר' ישראל מאיר הכהן זצוק"ללמרן בעל ספר חפץ חיים זצוק"ל101ספר המצוות הקצר1822
ישראל מאיר הכהן, חפץ חייםכולל כל המצוות עשה ולא תעשה הנוגעות להלכה למעשה בזמן הזה136ספר המצוות הקצר1823
מלכה תגר135ספר המצוות לבני הנוער1824
הרב חיים דוב שעוועלעם השגות הרמב"ם123ספר המצוות להרמב"ם1825
ישראל מאיר הכהן זצוק"ל108ספר המצות הקצר1826
דניאל שוורץמבוא תרגום פירוש19ספר המקבים א'-ב'1827
ישראל אריאלמן המשכן אל המקדש בירושלים173ספר המקדש1828
רבינו יוסף גיקטיליא ז"ל23ספר המשלים כללי המצות1829
רבנו סעדיה בן יוסף פיומי, יוסף בכה"ר דוד קאפח6ספר הנבחר באמונות ובדעות1830
רבי נחמן מברסלבהנהגות נוראות ונפלאות איך להתנהג במשך כל ימי ראש השנה הקדוש15ספר הנהגות ראש השנה1831
הצב"י מור יוסף גולןחכמה ומוסר14ספר הנשמה בגוף1832
לקוטי סגולות מספרי קודש על טהרת הקודש32ספר הסגולות1833
אריה רודריגזכל ענייני העיוורון באגדה ובהלכה11ספר הסומא1834
הפטרות לשבתות ומועדי השנה132ספר הפטרת השבת1835
יצחק רפאל ש.ז. שרגאיעיונים - מאמרים - רשימות - תעודות (כרך ראשון)79ספר הציונות הדתית - כרך ראשון1836
יצחק רפאל ש.ז. שרגאיעיונים - מאמרים - רשימות - תעודות (כרך שני)79ספר הציונות הדתית - כרך שני1837
פרשת השבת, ערכה, גילוייה והשפעתה בחיי עם ישראל ובספרותו מימי קדם 6ספר השבת1838

דר. יעקב נכט, זלמן אפשטיין, דר. י. ל. ברוךועד היום הזה
יחיאל מיכל שטרןהלכות שבת לנוער עם תמונות צבעוניות151ספר השבת1839
ובו יתבארו בע"ה הדרכים וההוכחות המקובלים לנו מחז"ל4ספר השם לנגדי1840
25ספר השם לנגדי1841
נפתלי פרום31ספר השמות המלא לפי הקבלה1842
צבי אריה שטיינפלדשל אוניברסיטת בר-אילן33ספר השנה למדעי היהדות והרוח1843
37ספר השתפכות הנפש1844
אליהו כי טובלדעת חוקי האלקים ומצוותיו חגי ישראל ומועדיו7ספר התודעה1845
אליהו כי טובלדעת חוקי האלקים ומצוותיו חגי ישראל ומועדיו11ספר התודעה1846
בו נכללו מדיני המצוות שבין אדם לחברו, מדברי חז"ל באגדה וממדע 136ספר ואהבת לרעך1847

י. עקב ניומןהפסיכולוגיה על מידות טובות
חיים יהודא זללה"ה ווייס182ספר וחי בהם על התורה1848
רפאל יעקב אשר כהן101ספר ויאמר אברהם הלכות מוקצה1849
אברהם מ. הלוי פטל93ספר ויאמר אברהם על התורה1850
שלמה הכהן סקלי אזאגורידרושים לכל חפציהם87ספר וייקץ שלמה1851
שלמה הכהן סקלי אזאגורי123ספר וייקץ שלמה1852
מפורש בידי יהודה אליצור173ספר ויקרא1853
דניאל פרישהנהגה ישרה לכל יום ויום לימי ספירת העומר108ספר וספרתם לכם השלם1854
רבי שמעון בר יוחאי זיע"אתקוני הזהר28ספר זהר הקדוש1855
יהודה יודל ראזענבערג במהו"ר ישראל יצחקהוא פירוש הזהר הקדוש על התורה75ספר זוהר התורה - במדבר1856
יהודה יודל ראזענבערג במהו"ר ישראל יצחקהוא פירוש הזהר הקדוש על התורה75ספר זוהר התורה - בראשית1857
יהודה יודל ראזענבערג במהו"ר ישראל יצחקהוא פירוש הזהר הקדוש על התורה75ספר זוהר התורה - דברים1858
יהודה יודל ראזענבערג במהו"ר ישראל יצחקהוא פירוש הזהר הקדוש על התורה75ספר זוהר התורה - ויקרא1859
גרשון אפפעלמחקרים בהלכה ובאגדה, בספרות הדורות ובמחשבת ישראל22ספר זכורן לשמואל קלמן מירסקי1860
הרב מיכאל שמואל בלייכרציורים, מפות, הדגמות ומילואים115ספר זכר צבי תחום שבת ומדידתו1861
אברהם דאנציגכולל כל הלכות שבת בקיצור ובטעמו של דבר101ספר זכרו תורת משה1862
מאיר בניהוהלכה ומשפט98ספר זכרון להרב יצחק נסים זצ"ל הראשון לציון1863
מאיר בניהומעמדות ומושבות99ספר זכרון להרב יצחק נסים זצ"ל הראשון לציון1864
לזכר ר' יוסף פרוכטר ז"ל11ספר זכרון פרי יוסף1865
ח"ז הירשברג23ספר ח"מ שפירא1866
להאדמו"ר מפיסצ'נה זצוק"ל הי"ד37ספר חובת התלמידים1867
רבי משה בן נחמן, רפאל מילדולה101ספר חופת חתנים1868
רבינו חיים שמעון פינטו שליט"איסודות בתורת נפש האדם37ספר חזון יאשיהו תורת הנפש1869
יוסף סגל הלוידרשות לשבתות ולמועדי השנה129ספר חזון יוסף1870
יוסף סגל הלוידרשות לשבתות ולזמנים שונים137ספר חזון יוסף1871
רבינו מרדכי דוב טברסקיבהלכות ידים ומקואות108ספר חיבור לטהרה1872
רבנו נסים ב"ר ראובן זצוק"ל53ספר חידושי הר"ן על מסכת שבועות1873
משה ב"ר נחמןלרבינו משה ב"ר נחמן ז"ל - חלק ראשון על סדרי מועד ונשים53ספר חידושי הרמב"ן1874
אברהם דאנציג121ספר חיי אדם1875
אבי הר"ר ישמעאל המכונה אגאג'ן ז"לדרושים על חמשה חומשי תורה ועל הפטרות מידי שבת בשבתו185ספר חיי המאיר1876
קובץ חידושים נפלאים חריפים ומתוקים, פשטים יקרים מובהקים ומזהירים 75ספר חנוכת התורה - תורת נתנאל - על התורה1877

חנוך העניךדברי תורתינו הקדושה ומאמרי חז"ל
רבנו ר' ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן זצוקללה"ה100ספר חפץ חיים1878
ישראל מאיר הכהן (חפץ חיים)ביאורים ופרושים לחמשה חומשי תורה128ספר חפץ חיים על התורה1879
רבנו ר' ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן זצוקללה"העל הלכות אסורי לשון הרע ורכילות ואבק שלהן30ספר חפץ חיים עם מפתחות שמירת הלשון מנקד1880
רבנו ר' ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן זצוקללה"החבור מיסד על הלכות אסורי לשון הרע ורכילות ואבק שלהן30ספר חפץ חיים שמירת הלשון1881
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ישראל מאיר הכהןעם מפתחות104ספר חפץ חיים שמירת הלשון1882
אוצר חידוש דינים וטעמים של כל מנהגי ישראל ומקורותיהם מפוסקים113ספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים1883
מכלוף אלעסרי121ספר טעמי השחיטה1884
ר' אשר רוזנבוים זצ"לעל פרשיות השבוע187ספר יד אשר1885
1886the books of joshua \ מקראות גדולות105ספר יהושע
הלכות חנוכה \ שאלות ותשובות10ספר יומי דחנוכה1887
מפורש בידי יהודה אליצור173ספר יחזקאל1888
ישראל מאיר לאועל מסכת אבות פרק ראשון89ספר יחל ישראל1889
ישראל מאיר לאועל מסכת אבות פרק ששי מפתחות89ספר יחל ישראל1890
ישראל מאיר לאועל מסכת אבות פרק חמישי89ספר יחל ישראל1891
ישראל מאיר לאועל מסכת אבות פרק רביעי89ספר יחל ישראל1892
ישראל מאיר לאועל מסכת אבות פרק שלישי89ספר יחל ישראל1893
ישראל מאיר לאועל מסכת אבות פרק שני89ספר יחל ישראל1894
יצחק יוסף116-122ספר ילקוט יוסף1895
נועם זהוריבענין זמני קריאת המגילה בשכונות מסביב לירושלים ובערי ארץ ישראל16ספר ימי הפורים1896
שבתי זאב פרידמאןמשען לחם108ספר יקב זאב1897
אליהו הכהן108ספר יקרא דשכבי1898
מפורש בידי יהודה אליצור173ספר ירמיה1899
רבי יעקב חיים סופר בעל ספר כף החייםעל התורה155ספר ישמח ישראל1900
יוסף ניסן הלוי, פנחס יהודא לובינסקיעל התורה ונ"ך וש"ס מועדים וליקוטים146ספר ישמח לב1901
מפורש בידי יהודה אליצור173ספר ישעיהו1902
מפורש בידי עמוס חכם173ספר ישעיהו1903
לרבינו בחיי - תלמיד הרשב"א \ לרבינו ניסים - תלמיד הרמב"ן10ספר כד הקמח \ ספר דרשות הר"ן1904
הצב"י יוסף ישרדרשות וחידושים על פרשיות השבוע192ספר לבוש יוסף1905
80ספר לבוש מלכות - או"ח יו"ד1906
80ספר לבוש מלכות - האורה וקאנטי אדו1907
80ספר לבוש מלכות - חו"מ אהע"ז1908
ל. חזן12ספר לבר-מצוה1909
לא תשנא את אחיך בלבבך123ספר לימוד להלכות בין אדם לחברו1910
רבי נחמן מברסלב32ספר ליקוטי מוהר"ן1911
הרב אביגדור הלוי נבנצלבראשית שמות ויקרא במדבר דברים171ספר לספר - חומש1912
ספר לקוטי תורה נביאים כתובים \ ספר טעמי המצות על כל תרי"ג 1913

מצות
29

מוה"ר חיים וויטאל זצוקללה"הסדרת כתבי האר"י זצ"ל
יוסף חיים משה חייםחלק ראשון87ספר לשון חכמים1914
הלכות שבת לשלחן שבת כולל זמירות שבת25ספר מאורות השבת1915
יצחק נתן קופרשטאקחנוכה - חידושים וביאורים והערות בענייני חנוכה121ספר מאורות נתן1916
יצחק נתן קופרשטאקהדלקת נרות שבת ויום טוב121ספר מאורות נתן1917
הרב מרדכי אליהולמועדים וימים102ספר מאמר מרדכי1918
108ספר מדריך לתרי"ג מצוות1919
והוא מסכת אבות, מפורשת בקיצור, ומסברת על ידי משלים, אגדות, 79ספר מדרש אבות1920

ש. ב. מקסימוןומעשיות שנלקטו מכל אוצרות המדרש והאגדה
סלימאן בן לא"א כה"ר דוד סלימאן ששוןקובץ פירושי רבותינו בעלי התוספות ז"ל191ספר מושב זקנים על התורה1921
אליעזר שבידמשמעותם של חגי ישראל2ספר מחזור הזמנים1922
הרב נחמן בן מוהר"ר יחזקאל שרגא זצ"ל כהנאביאורים לתוספות מסכת ברכות59ספר מי מנוחות1923
מאמרים כלליים, מכתבים צבוריים ולאומיים, נאומים יסודיים, לתחית ישראל 'ב-37ספר מכמני עזיאל1924

בן ציון מאיר חיובנין ארצו
הרב אברהם כהן24ספר מלל לאברהם עם ויוסף אברהם1925
משה לוי ס"טהלכות שבת  להלכה ולמעשה117ספר מנוחת אהבה א'-ג'1926
רבנו יצחק אבוהב הספרדי ז"ל31ספר מנורת המאור1927
מאת מורנו הגאון רבי אשר וייס שליט"אלקט שיעורים ושיחות187ספר מנחת אשר1928
יוסף באב"ד טרניפאל123ספר מנחת חינוך א'-ב'1929
יוסף באב"ד טרניפאל132ספר מנחת חנוך1930
חלק ראשון108ספר מנחת ישכר1931
אבא מרי משה ב"ר יוסף הירחי רון אסתרוקהפולמוס על ספרי הרמב"ם117ספר מנחת קנאות1932
דברות קודש מחכמת המילה בראשית נושאים חשובים ועיקריים שעליהם 149ספר מנסתרי בראשית - א'-ב'1933

אליהו אסדועומדת התורה וקיומה
כמוהר"ר משה חיים לוצאטו זצוק"לכולל כל עניני מוסר ויראת השם24ספר מסילת ישרים1934
רבנו משה חיים לוצאטו זצוק"לכולל עניני מוסר ויראת ה'88ספר מסילת ישרים1935
שמואל ירושלמימעגל הזמנים - דברי תורה לכל עת בלוח השנה186ספר מעגלי החיים1936
הלל בן לאמו"ר יהודה שליט"א קופרמןמבעמח"ס שבט מוסר - והוא ליקוט נפלא מש"ס ומדרשים על עניני צדקה70ספר מעיל צדקה - א'-ב'1937
ויקרא-במדבר-דברים \ לקוטי פנינים השמעויות בחמשה חומשי תורה 181ספר מעין התורה1938

מהראשונים וגדולי האחרונים
רבנו יחיאל ב"ר יקותיאל ב"ר בנימן הרופא זצ"למורה דרך להשגת מעלות ומדות טובות30ספר מעלות המדות1939
הרב בנימין טרכטמןדיני ומצות המחשבה הרגש והרעיןו108ספר מצות הלבבות1940
אליאב הכהן סילברמןעל ענייני שבת נדה ואבילות108ספר משיב נפש1941
מאיר שמחה כהן מדווינסקביאורים ופרושים רעיונים ודרושים הערות וחדושים על חמשה חומשי תורה157ספר משך חכמה1942
עם פירוש עמנואל הרומי158ספר משלי1943
הרב יעקב י. גלוסקינוספרוש רש"י רבנו יונה גירונדי מצודת דוד \ מצודת ציון185ספר משלי1944
רבינו יעקב דובנא זללה"ה146ספר משלי יעקב המנקד1945
רבי ישראל מאיר הכהן זצוק"ל מראדין180ספר משלי עם ביאורי החפץ חיים1946
106ספר משנה ברורה1947
יוסף קארו108ספר משנה ברורה1948
יוסף קארו108ספר משנה ברורה1949
יוסף קארו102ספר משנה ברורה המנקד א'-ו'1950
רבי יהודה אשלגחכמת הקבלה29ספר מתן תורה1951
ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן30ספר נדחי ישראל1952
נועם זהוריבירורים וביאורים להלכה ולמעשה52ספר נועם שיח1953
רבי נחמן זצ"ל מברסלב24ספר נחל נובע1954
גדלי' ב"ר צבי פעלדערמחקרי הלכות ובירורי דינים על הלכות אימוץ וגירות30ספר נחלת צבי1955
יעקב ישראל לוגאסי14ספר נחמות ישראל1956
ע"ה משה מלכה הי"וכולל דרשות ונאומים24ספר נטפי המים1957
187ספר נעם אלימלך1958
מרדכי פוטאשלבאר תוכנו ועמקו של הקדיש על פי הגמרא והראשונים והפוסקים2ספר נפלאות הקדיש1959
כקש"ת מו"ה חיים נ"ע האב"ד ור"מ ור"מ דק"ק וולאזין24ספר נפש החיים מנקד1960
מאמרים מעניני שכר וענש, נצחיות הנשמה, המות, הנעשה בעולם לאחר 31ספר נצח ישראל1961

יעקב ישראל לוגאסיהמות, רוחות, גלגול נשמות, גן-עדן, עולם הבא, גיהנום ועד
יעקב ישראל לוגאסיחזוק, עצות והדרכות בענייני אמונה ובטחון24ספר נר לרגלי1962
רבי שלום נח ברזובסקימורה נתיבות אורה ודעת בעניני שבת, ימים נוראים, ושלש רגלים30ספר נתיבות שלום1963
שלום נח ברזובסקיעל התורה129ספר נתיבות שלום1964
רבי שלום נח ברזובסקי זיע"א מסלונימא76ספר נתיבות שלום - על התורה - א'1965
רבי שלום נח ברזובסקי זיע"א מסלונימא76ספר נתיבות שלום - על התורה - ב'1966
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רבי שלום נח ברזובסקי זיע"א מסלונימא76ספר נתיבות שלום - על התורה - במדבר1967
רבי שלום נח ברזובסקי זיע"א מסלונימא76ספר נתיבות שלום - על התורה - בראשית1968
רבי שלום נח ברזובסקי זיע"א מסלונימא76ספר נתיבות שלום - על התורה - דברים1969
רבי שלום נח ברזובסקי זיע"א מסלונימא76ספר נתיבות שלום - על התורה - ויקרא1970
רבי שלום נח ברזובסקי זיע"א מסלונימא76ספר נתיבות שלום - על התורה - שמות1971
ש"י עגנון35ספר סופר וסיפור1972
אלכנסדר ז. שטרנבוךאוצר ליקוט פירושי התפילה9ספר עבודה שבלב1973
אהרן שוסטר114ספר עדות אהרון1974
יונה פודורהלכות עדות117ספר עדות ביהוסף1975
מפורש בידי יהודה אליצור173ספר עזרא נחמיה1976
פירושים וחידושים על חמשה חומשי תורה וליקוטים על נ"ך, ש"ס וזוה"ק146ספר עטרת צבי1977
הרב נסים יהודה עזראןהלכות שחיטה וטריפות101ספר עיני נסים1978
שערי ההדרכה - נסיון להדריך את בן-דורנו בכניסתו לתוך עולם התורה 10ספר עלי שור1979

ובשלבי עליתו
זאב מנחם מענדל הכהן קמינצקיחידושים וביאורים על הש"ס88ספר עמק פשוט1980
מורנו ורבנו עמור אביטבול זצוק"ל24ספר עמר מן - עט הזמיר1981
הרב חיים וויטאלסדרת כתבי האר"י זצ"ל29ספר עץ חיים1982
רבי נתן30ספר עצות ישרות - מכניע זדים1983
יעקב חיים דינקלעל עשרה נסיונות של אברהם אבינו ע"ה187ספר עקבי איתן מערכות חיים1984
186ספר פירוש מרי"ד על התורה1985
רבי אליעזר פאפו10ספר פלא יועץ1986
רבנו יאשיהו יוסף פינטוזוכר הברית191ספר פניני דברי יאשיהו1987
רבנו יאשיהו יוסף פינטוזוכר הברית191ספר פניני דברי יאשיהו1988
רבינו יאשיהו יוסף פינטו שליט"אזוכר הברית'ב-37ספר פניני דברי יאשיהו1989
הרב חיים פלאג'יפירוש על מסכת אבות89ספר פעולת צדיק לחיים1990
ביאורים הגיונות והארות לפרשיות התורה דרושים לתקופות ולמועדים וחדושי 185ספר פרחי שושנה1991

ר' אברהם נשר (אדלר) זצ"להלכה
הרב חיים ויטאלסדרת כתבי האר"י זצ"ל29ספר פרי עץ חיים1992
רפאל מסעוד אבן מוחאפירושים, חידושים ורמזים על התנ"ך ש"ס בהלכה ובאגדה129ספר פרפראות לחכמה1993
משה שמעון זיוויטץאשכול אמרים146ספר צמח השדה1994
יהודה גרשוניבירורים הלכתיים בענינים שונים ובמיוחד בבעיות העומדות כיום על הפרק115ספר קול צופיך1995
הרב דובער בהרי"ף טקץ159ספר קונטרס השמות1996
שלמה ברעוודה192ספר קימו וקבלו בעניני פורים1997
חיים דוד הלוי108ספר קיצור שולחן ערוך מקור חיים1998
משה וויספירוש על ספר בראשית לרבנו שמואל מרושיאה146ספר רושיינא1999
דרב אחאי גאון110ספר שאילתות דרב אחאי גאון2000
ישראל גרוסמן108ספר שאלות ותשובות הליכות ישראל2001
חיים בהר"ש הומינרקורות ישראל מעת חורבן בית שני13ספר שארית ישראל השלם2002
ש. א. הורודצקי37ספר שבחי הבעש"ט2003
135ספר שבת כהלכה2004

מאיר כהןקיצור דיני שבת הנוגעים להלכה ולמעשה ובמיוחד לבעיות שנתעוררו בזמננו
מפורש בידי יהודה אליצור173ספר שופטים2005
יאירה אמית155ספר שופטים אמנות העריכה2006
יעקב ישראל לוגאסימאמרים מעניני התפלה14ספר שיח ישראל2007
זאב דה אלטר הלוי מאיר129ספר שיחות רא"ם בראשית2008
ליקוט מהספר ליקוטי הלכות - של כל המאמרים המדברים מענין התבודדות 30ספר שיחת הנפש2009

ושיחה בינו לבין קונ
הרב סעדיה מנירזכור דבר לעבדך גדולים צדיקים10ספר שלום לעם2010
מרן רבינו עזרא עיטה זצ"לחידושי הש"ס זרעים מועד53ספר שמחה לאיש2011
רפאל ביטוןדרשות לבר-מצוה שירים לשמחות181ספר שמחה לאיש2012
מוה"ר חיים וויטאל זצוקללה"הסדרת כתבי האר"י זצ"ל29ספר שער ההקדמות שער הראשון2013
מוה"ר חיים וויטאל זצ"לסדרת כתבי האר"י זצ"ל29ספר שער הכוונות הוא השער הששי2014
רבינו מוה"ר חיים וויטאלסדרת כתבי האר"י זצ"ל29ספר שער הפסוקים הוא השער הרביעי2015
מוהר"ר חיים ויטאל זצוקללה"הסדרת כתבי האר"י זצ"ל29ספר שער מאמרי רשב"י זיע"א2016
מוהר"ר חיים וויטאלסדרת כתבי האר"י זצ"ל29ספר שער רוח הקודש הוא השער השביעי2017
יצחק פלקסר103ספר שערי יצחק2018
נסים פניריגימטריאות רמזים ופרפראות על התורה התפלה והצדקה52ספר שערי נסים2019
רבנו יונה גירונדי זצ"ל23ספר שערי תשובה2020
צבי פסח בהגה"צ רבי זאב זללה"ה פראנק24ספר שעשועי היהדות2021
יהודה ארי' ליב מגורמסכת אבות89ספר שפת אמת2022
יהודה אריה ליב מגור186ספר שפת אמת2023
מרן יהודה ארי' ליב177ספר שפת אמת על התורה עם ליקוטים2024
רבי חיים במוהר"ר משה פרידלנדר88ספר שפתי חיים - מועדים א'2025
מפורש על ידי עמוס חכם173ספר תהלים2026
מפורש בידי יהודה אליצור173ספר תהלים2027
עם משניות ליום השנה מפורש167ספר תהלים מרדכי דוד2028
חיים יוסף איסר בר' יצחק אריה הלוי ז"לחלק שני146ספר תולדות בית יוסף2029
חיים סופר \ יוסף צבי סופר \ יצחק יעקב סופר4ספר תולדות סופרים2030
רבינו משה אלשיך זצוק"ללחמשה חומשי תורה170ספר תורת משה2031
הלכותיו ועניניו101ספר תיקון חצות המבואר2032
מוהר"ר שמואל זלה"ה משינאויאילהו רבה ואליהו זוטא עם הפירושים ישועות יעקב ורמתים צופים87ספר תנא דבי אליהו2033
עם פירוש שי למורא157ספר תנא דבי אליהו2034
סקירה תמציתית מחיי ומחיבורי תולדות גדולי הדורות, עמודי התווך, ארזי 153ספר תפארת הדורות2035

שמעון ואנונוהלבנון
סקירה תמציתית מחיי ומחיבורי תולדות גדולי הדורות, עמודי התווך, ארזי 153ספר תפארת הדורות2036

שמעון ואנונוהלבנון
על התורה192ספר תפארת עוזך2037
נחום צבי קארנמעהל110ספר תפארת צבי - חלק שני חלק שלישי2038
שמשון דוד חיים אבהרם פינקוס148ספר תפארת תורה על התורה2039
מרן רבי יהושע צבי מיכל שפירא זצוק"ל זיע"א27ספר תקון חצות2040
מפורש בידי יהודה אליצור173ספר תרי עשר2041
אלעזר ארי' בן מוהר"ר שמעון יצחק הלוי ז"ל פינקלשטיין156ספרא - כרכים א'-ה'2042
צפורה טלשירמבואות ומחקרים19ספרות המקרא2043
מבחר מספרות השאלות והתשובות לתקופותיהן, בתוספת מבואות, מקורות 7ספרות השו"ת2044

יהודה איזנברג, עמירם דומוביץמקבילים והרחבות
משה דוד קאסוטומחקרים במקרא ובמזרח הקדמון12ספרות מקראית וספרות כנענית2045
משה דוד קאסוטומחקרים במקרא ובמזרח הקדמון70ספרות מקראית וספרות כנענית2046
מנחם י' כהנא157ספרי במדבר: מהדורה מבוארת - כרכים א'-ד'2047
דרשות על פרשיות השבוע, שלש רגלים, לתקופת הימים הנוראים וביאורים 137ספרי דברי יוסף2048

יוסף קאנוויץבמאמרי חז"ל
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - באר הגולה2049



בית המדרש הגדול תפארת ישראל ע"ש ש"י עגנון (ע"ר)
בס"ד

שם מחברתיאורמס' מדףשם ספרמס'

    רשימת הספרים בספרית "מלאים זיו" בבית הכנסת "תפארת ישראל" על שם ש"י עגנון

יהודה ליוואי בר רבי בצלאל88ספרי המהר"ל - גבורת השם2050
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - גור אריה על התורה - א'2051
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - גור אריה על התורה - ב'2052
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - גור אריה על התורה - ג'2053
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - גור אריה על התורה - ה'2054
יהודה ברבי בצלאלמסכת אבות88ספרי המהר"ל - דרך החיים2055
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - הגדה של פסח2056
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - חידושי אגרות הש"ס - א'2057
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - חידושי אגרות הש"ס - ב'2058
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - חידושי אגרות הש"ס - ג'2059
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - חידושי אגרות הש"ס - ד'2060
יהודא ליוואי ב"ר בצלאל88ספרי המהר"ל - נצח ישראל2061
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - נר מצוה ותורה אור2062
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - נתיבות עולם - א'2063
יהודה ליוואי ברבי בצלאל88ספרי המהר"ל - נתיבות עולם - ב'2064
יודא ליווא בצלאל88ספרי המהר"ל - תפארת ישראל2065
יודא ליווא בצלאל88ספרי המהר"ל - תפארת ישראל2066
מנחם י' כהנאמובאות ממדרש תנאי חדש157ספרי זוטא דברים2067
אליעזר ארי' פינקלשטיין157ספרי על ספר דברים2068
אליהו מווילנא, שמריהו צוקערמאן157ספרי עם באור הגר"א השלם2069
חיים שאול האראוויטץ158ספרי עם ספר במדבר וספרי זוטא2070
רבי משה דוד אברהם טרויש אשכנזי162ספרי עם פירוש תולדות אדם2071
יהודה ראקמאמר בענייני ציצית ותכלת107עבד המלך2072
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יקמסות על התפילה36עבודה שבלב2073
ש"י עגנון35עד הנה2074
יהודה אטלסעלילות המחתרת בעיראק136עד עמוד התליה2075
אברהם שטאללקט סיפורים מעשיות עם פתגמים ממקורות שבכתב ושבעל פה4עדות מספרות2076
א. שירתולדות חייו, הנהגות ומופתים ממורנו ורבנו145עוד ספורי הבעל שם טוב2077
חיים מרקוביץסוגיות יסוד בנושאי מלחמה ומוסר24עוז ושלח2078
חיים מרקוביץסוגיות יסוד בנושאי מלחמה ומוסר32עוז ושלח2079
יוסף אלנקוההמדריך להורה ללימוד שבועי בצוותא151עוז תורה לילדי ישראל2080
שמחה רזסיפורי חסידים38עולם הזה עולם הבא2081
אהרן זכאימהנעשה בעולמות העליונים87עולם הנצח2082
127עולם התנ"ך2083
180עולם התנ"ך2084
שרגא גפני136עולם התנ"ך לילד - יונה במעי הדג2085
שרגא גפני132עולם התנ"ך לילד - רות המואביה2086
שרגא גפני136עולם התנ"ך לילד - רות המואביה2087
יצחק (אריק) זימרפרקים בתולדות המנהגיםף הלכותיהם וגלגוליהם4עולם כמנהגו נוהג2088
ש. אלירםנושאים נבחרים ביהדות עם סיפורים מהלידה ועד גן עדן150עולמו של יהודי2089
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק34עולת ראיה2090
הלכות והנהגות, פנינים ומדרשים לשולחן שבת133עונג שולחן שבת2091
הלכות והנהגות, פנינים ומדרשים לשולחן שבת154עונג שולחן שבת2092
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק34עזרת כהן2093
דון יצחק אברבנאלצורות היסודות12עטרת זקנים2094
ד"ר אברהם בן עזרא194עיונים בחכמת הרלב"ג2095
שלמה דב גויטייןבחינתו הספרותית והחברתית93עיונים במקרא2096
יהודה מוריאלכרך א' - בראשית שמות ויקרא148עיונים במקרא - כרך א'-ב'2097
נחמה ליבוביץבעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים194עיונים בספר במדבר2098
נחמה ליבוביץבעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים148עיונים בספר בראשית2099
נחמה ליבוביץבעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים194עיונים בספר בראשית2100
נחמה ליבוביץבעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים194עיונים בספר דברים2101
ב"צ לוריא181עיונים בספר ירמיהו2102
ב"צ לוריא181עיונים בספר ירמיהו2103
ב"צ לוריא185עיונים בספר ירמיהו - חלק א'-ב'2104
ב"צ לוריא181עיונים בספר שמואל2105
נחמה לייבוביץבעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים192עיונים בספר שמות2106
אלחנן סמט182עיונים בפרשות השבוע2107
אלחנן סמט188עיונים בפרשות השבוע2108
נחמה ליבוביץ148עיונים בפרשת השבוע - סדרה שישית\שביעית2109
נחמה ליבוביץבעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים194עיונים חדשים בספר בראשית2110
נחמה ליבוביץבעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים194עיונים חדשים בספר ויקרא2111
נחמה ליבוביץבעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים194עיונים חדשים בספר שמות2112
זאב גרינולד101עיטורי הלכה - אהבת הבריות2113
זאב גרינולד101עיטורי הלכה - אהבת חסד2114
זאב גרינולד101עיטורי הלכה - הלכות ברכות2115
זאב גרינולד101עיטורי הלכה - הלכות נזיקין2116
זאב גרינולד101עיטורי הלכה - ימים נוראים2117
זאב גרינולד101עיטורי הלכה - כשרות המטבח2118
זאב גרינולד101עיטורי הלכה - ל"ט מלאכות שבת2119
זאב גרינולד101עיטורי הלכה - סדר היום2120
זאב גרינולד101עיטורי הלכה - סדר יום השבת2121
זאב גרינולד101עיטורי הלכה - סוכות חנוכה פורים2122
זאב גרינולד101עיטורי הלכה - פסח שבועות אב אלול2123
ישראל יעקב דינסטאגלכסיקון ביו-ביבליוגראפי לחוקרי ספר המצוות להרמב"ם ומפרשיו22עין המצוות2124
יעקב ב"ר שלמה בן חביבכולל כל האגדות מתלמוד בבלי וירושלמי90עין יעקב - זרעים2125
יעקב ב"ר שלמה בן חביבכולל כל האגדות מתלמוד בבלי וירושלמי90עין יעקב - מועד א2126
יעקב ב"ר שלמה בן חביבכולל כל האגדות מתלמוד בבלי וירושלמי90עין יעקב - מועד ב2127
יעקב ב"ר שלמה בן חביבכולל כל האגדות מתלמוד בבלי וירושלמי90עין יעקב - נזיקין א2128
יעקב ב"ר שלמה בן חביבכולל כל האגדות מתלמוד בבלי וירושלמי90עין יעקב - נזיקין ב2129
יעקב ב"ר שלמה בן חביבכולל כל האגדות מתלמוד בבלי וירושלמי90עין יעקב - נזיקין ג קדשים טהרות2130
יעקב ב"ר שלמה בן חביבכולל כל האגדות מתלמוד בבלי וירושלמי90עין יעקב - נשים2131
ש"י עגנון35עיר ומלואה2132
רבקה אליצוראגדות חז"ל בלבוש קל133על אבות לילדים2133
רבקה אליצוראגדות חז"ל בלבוש קל136על אבות לילדים2134
אמנון בזק, שמואל ויגודה, מאיר מוניץקובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך14על דרך האבות2135
קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך21על דרך האבות2136
מרדכי רוטנברגדימויי גן-עדן כמעצבי התנהגות: נצרות , אסלאם, יהדות25על החיים והאלמוות2137
סיפורים מגוש קטיף12על הניסים2138
אברהם בן עזרא31על הנסים2139
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אבות רעיון חידוש ישוב ארץ ישראל לגאולת העם וחלוצי עובדי אדמתה על 23על הראשונים2140
הרב מרדכי הכהןטהרת הקודש

ראובן גראדנרשיעוריו של הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל36על התפילה2141
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יקדברים שבעל פה36על התשובה2142
על מלכות יון הרשעה, על תשועת אבותינו ועל הניסים אשר ראו - עד חנוכת 142על התשועות2143

מאיר למברסקיביד מקדשנו
מאיר למברסקיעל אלה אני בוכיה142על חומותייך2144
אפרים א' אורבך25על יהדות וחינוך2145
ספורי מופת מגדולי ישראל על העבודה142על שלשה דברים2146
שמעון אורן149עלוני עיון פרשת השבוע2147
דוד הדסהגיונות במדרשי חז"ל על סדר פרשיות השנה22עלי הדס2148
יאיר ברקאיעיונים בפרשת השבוע185עלי תורה2149
רבי יצחק זילברשטיין שליט"אפרקי חיזוק ואמונה לפי סדר הפרשיות188עלינו לשבח2150
שאול ישראלי103עמוד הימיני2151
הרב עמיהוד גלזרפרקים מפרשת השבוע מנותחים בתבניות ספרותיות על פי צבעים185עמודי הוד2152
נ. צ. גוטליבמבחר סיפורים ואגדות חז"ל פתגמים ופנינים על נושאי חסד וצדקה154עמודי חסד2153
צ. רוזנברגפרשת השבוע לגיל הרך142ענג שבת2154
פנחס שדהמבחר התפילות והפיוטים של עם ישראל מאז הברית בין הבתרים ועד עתה1עננו2155
דב רוזןלהשרשת תודעת היהדות31עץ הדת2156
11עץ חיים לנשמתה הטהורה של רחל רוט ע"ה2157
רבי נחמן מברסלב זיע"א27עצות המבארות2158
נחמן הלוי צלניקמסכת ערוכה ומקיפה על ימי ה"עצרת" בשנה3עצרת2159
אלכסנדר אבן-חןבפרשנות המיסטית והפילוסופית של המקרא188עקדת יצחק2160
רי"מ הלוי עפשטיין113ערוך השולחן העתיד2161
ע"ז תשובות לשאלות לאומיות, חברתיות, חנוכיות, אישיות ומשפחתיות על 31עשה לך רב2162

חיים דוד הלויפי ההלכה
בן ציון סגלבראי הדורות137עשרת הדיברות2163
משה ויינפלד6עשרת הדיברות וקרית שמע: גילגוליהן של הצהרות אמונה2164
יעקב כ"ץמסה היסטורית על דרכו של בית ישראל מאז צאתו מארצו ועד שובו אליה185עת לחקור ועת להתבונן2165
חזון אישאברהם ישעיהו קרליץ144פאר הדור חיי החזון-איש - א'-ד'2166
הרב שלמה כהןחלק רביעי144פאר הדור חיי החזון-איש - כרך רביעי2167
שלמה כהןפרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה151פאר הדור חיי החזון-איש - כרך רביעי2168
הצב"י רפאל בצלאלחידות פנינים גמטריאות ופרפראות על פרשיות השבוע והמקראות185פאר לשולחן2169
גדלי' בלאאמו"ר יחיאל שי' אבערלאנדערדיני ומנהגי מצות פדיון הבן107פדיון הבן כהלכתו2170
הרב ב. מ. פראגער108פדיון הבן כהלכתו2171
מרדכי דב רבינוביץ117פדיון הבן כהלכתו2172
נפתלי רוטנברגאנשי רוח ותרבות ישראלים כותבים על פרשת השבוע185פותחים שבוע2173
א"מ הברמן2פיוטים נבחרים לחגים ולמועדים2174
יצחק שילת89פירוש  הרמב"ם לאבות2175
הרב עדין שטיינזלץ93פירוש המקרא בספרות השאלות והתשובות2176
סיימון הופקינסטיוטת הפירוש לפי קטעים אוטוגראפיים מגניזת קהיר123פירוש הרמב"ם למסכת שבת2177
רבינו שמואל בן מאיר193פירוש הרשב"ם על התורה2178
ר"א מבלגנצי137פירוש יחזקאל ותרי עשר2179
95פירוש למשנה - מסכת עירובין2180
מאיר שמחה כהן מדווינסקביאורים ופרושים רעיונים ודרושים הערות וחדושים על חמשה חומשי תורה157פירוש משך חכמה על התורה \ פניני משך חכמה2181
רבי מנחם ב"ר שלמה המאירי57פירוש ספר תהלים וספר משלי לרבנו המאירי2182
מ. ד. קאסוטובראשית שמות ויקרא במדבר דברים187פירוש על ספר2183
146פירוש רבי מיוחס על בראשית2184
רבינו דוד קמחי זצ"לספר בראשית146פירוש רד"ק על התורה2185
רבי משה בן נחמן זצ"לבראשית שמות ויקרא במדבר דברים147פירוש רמב"ן על התורה -א'-ב'2186
186פירוש שד"ל לתורה2187
ר' שמואל דוד לוצאטו128פירוש שד"ל על חמשה חומשי תורה2188
אשר וייזר176פירושי התורה לרבנו אברהם אבן עזרא2189
יוסף בכה"ר דוד קאפח176פירושי רבינו סעדיה גאון על התורה2190
רבי אליעזר פאפו10פלא יועץ השלם מנקד2191
ד"ר אבי וינרוט5פמיניזם ויהדות2192
פיבל מלצר171פני ספר תהלים2193
הרב בן ציון פיררשמות181פנים חדשות בתורה2194
הרב בן ציון פירר188פנים מסבירות לתורה2195
רבינו יוסף חיים זצוק"ל בעל הבן איש חיביאורים ופירושים על סדר פרשיות השבוע181פניני הבן איש חי2196
ההלכות בטעמן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה בתוספת הקדמות 78פניני הלכה - בענייני העם והארץ2197

הרב אליעזר מלמדבענייני אמונה וחשבה
ההלכות בטעמן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה בתוספת הקדמות 78פניני הלכה - ברכות2198

הרב אליעזר מלמדבענייני אמונה וחשבה
הרחבות ותוספות להלכות ויסודותיהן ולטעמים האמוניים והמחשבתיים 78פניני הלכה - הרחבות - ברכות2199

הרב אליעזר מלמדשנתבארו בפניני הלכה ברכות
הרחבות ותוספות להלכות ויסודותיהן ולטעמים האמוניים והמחשבתיים 78פניני הלכה - הרחבות שבת2200

הרב אליעזר מלמדשנתבארו בפניני הלכה שבת
הלכות ראש חודש, ספירת העומר, יום העצמאות, צומות החורבן, שלושת 78פניני הלכה - זמנים2201

השבועות, תשעה באב, חנוכה ופורים - ההלכות בטעמן מבוארות מהיסודות 
הרב אליעזר מלמדועד ההלכה למעשה מנהגי ספרדים ואשכנזים

הלכות פסח בטעמיהן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה למנהגי 78פניני הלכה - ליקוטים א'2202
הרב אליעזר מלמדספרדים ואשכנזים

הלכות פסח בטעמיהן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה למנהגי 78פניני הלכה - ליקוטים ב'2203
הרב אליעזר מלמדספרדים ואשכנזים

הלכות פסח בטעמיהן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה למנהגי 78פניני הלכה - משפחה ליקוטים ג'2204
הרב אליעזר מלמדספרדים ואשכנזים

הלכות פסח בטעמיהן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה למנהגי 78פניני הלכה - פסח2205
הרב אליעזר מלמדספרדים ואשכנזים

ההלכות בטעמן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה בתוספת הקדמות 78פניני הלכה - שבת חלק א'2206
הרב אליעזר מלמדבענייני אמונה וחשבה

ההלכות בטעמן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה בתוספת הקדמות 78פניני הלכה - שבת חלק ב'2207
הרב אליעזר מלמדבענייני אמונה וחשבה

ההלכות בטעמן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה למנהגי ספרדים 78פניני הלכה - תפילה2208
הרב אליעזר מלמדואשכנזים

הלכות תפילה לנשים וטעמיהן מבוארות מהיסודות ועד ההלכה למעשה 78פניני הלכה - תפילת נשים2209
הרב אליעזר מלמדלמנהגי ספרדים ואשכנזים

הלכות בנושאים מעשיים מכל תחומי החיים מבוארות בשפה קלה ומוארות 114פניני הלכה א'-ד'2210
הרב אליעזר מלמדבטעמים מיסודות האמונה

הרב אליעזר מלמד114פניני הלכה פסח2211
אליעזר מלמד114פניני הלכה שבת א'2212
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אליעזר מלמד114פניני הלכה תפילות נשים2213
אמרי יחזקאל - אקטואליה מזוית אחרת153פניני המועדים א'-ג'2214
154פניני עולם המקרא א'-ד'2215
הרב ראובן מרגליות45פנינים ומרגליות2216
ג'יי רובנר185פנקס מעשר כספים2217
משה חן156פסוקו של שבוע2218
חיים חמיאלמאסף לענייני חינוך והוראה16פסח2219
יוסף תבוריפרקים בתולדות ליל הסדר16פסח דורות2220
דוב מנדלבוים158פסיקתא דרב כהנא2221
הרב ישכר דוב ברגמןלרבינו שלמה ב"ר אברהם אדרת51פסקי חלה לרשב"א2222
אברהם קורמן23פענוח אגדות2223
אברהם קורמן23פענוח פרשיות2224
מרדכי רוטנברגהגשר הפסיכו-תירפויטי בין הרציונל למיסטי32פרד"ס הנפש2225
הצעיר עזרא פולק בן למו"ר דוד שלמה ז"ל28פרד"ס על הקדיש2226
יצחק שמשון לנגהתלמיד חבר של מהר"ם מרוטנבורג176פרושי התורה לר' חיים פלטיאל2227
הרב אהרן דוד בוראק23פרחי אהרון - חלק ב'- אגדה2228
12פרי עץ הגן2229
דורית אורגד145פרידה אחרונה מקורדובה2230
אליעזר ליפמן פרינץהגהות ומאמרות47פרנס לדורות2231
שמא יהודה פרידמן53פרק האשה רבה בבבלי2232
גרשום שלום21פרקי-יסוד בהבנת הקבלה וסמליה2233
דוד יוסףעם הלכות ומנהגי ספירת העומר ושבועות - אוצרות יוסף מסכת אבות77פרקי אבות2234
יוסף חייםחסדי אבות ברכת אבות זכות אבות89פרקי אבות2235
יעל משאלינשים ישראליות מגיבות ל"פרקי אבות"5פרקי אמהות2236
אשר בר-תנאמקרא ועיון7פרקי בראשית במחשבת ישראל2237
עם ביאור הבית הגדול158פרקי דרבי אליעזר2238
אליעזר טרייטל158פרקי דרבי אליעזר נוסח, עריכה ודוגמת סינופסיס של כתבי היד2239
יהודה קילבהוראת נביאים ראשונים182פרקי הדרכה2240
ירחמיאל ברגמן191פרקי היום באיוב2241
ד"ר ירחמיאל ברגמן148פרקי היום בתהלים2242
ישעיה תשבימבחר מאמרי זוהר מתורגמים עברית29פרקי זוהר2243
ספר זכרון לנחמה ליבוביץ - מאמרים על דרכי עבודתה הפרשנית והחינוכית 5פרקי נחמה2244

משה ארנד, רות בן-מאיר, גבריאל חיים כהןמכתבים אישיים ומאמרים מעזבונה שטרם ראו אור
הרב ד"ר יוסף שפרןמחקרים ובירורים בחינוך היהודי לאור המקורות21פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי2245
רפאל בנימין פוזןביאורים ומקורות לתרגום אונקלוס - שמות191פרשגן2246
רפאל בנימין פוזןביאורים ומקורות לתרגום אונקלוס - בראשית191פרשגן2247
מאיר כהןתכנים ארץ ישראליים בפרשה ובהפטרה87פרשה ארץ-ישראלית2248
ימימה מזרחילימוד נשי לפרשת השבוע185פרשה ואישה2249
דברים על פרשת השבוע בסגנון ימינו המאירים את חיינו העכשווים לאור 156פרשה ופרשה2250

משה גרילקהמקורות
דברים על פרשת השבוע בסגנון ימינו המאירים את חיינו העכשווים לאור 75פרשה ופשרה2251

משה גרילקהמקורות
חיים נבוןמבט חדש על פרשות השבוע188פרשות2252
אביעד כהןמשפט עברי בפרשת השבוע193פרשיות ומשפטים2253
רחמים מלמד-כהןרעיונות חינוכיים185פרשת השבוע2254
נפתלי קראוסהתורה בראי פרשני הדורות193פרשת השבוע2255
פיבל מלצר188פרשת השבוע והפטרתה2256
יעקב הופקוביץנושאי הפרשה מעבדים לילדים הצעירים132פרשת השבוע לילדי ישראל2257
שלום אלבק45פשר דיני הנזיקין בתלמוד2258
שמחה רז37פתגמי חסידים2259
ש"י עגנון35פתחי דברים2260
אליעזר הלוימורה-דרך במצוות עמנו30צא ולמד2261
רבי יהושע צבי מיכל זצוק"למכתבים אחדים ממולאים בפניני רעיונים יקרים23צבי לצדיק2262
דוד אסףהיבטים היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות38צדיק ועדה2263
זהר מיכאליכללים בתלמוד59צהר לתבה2264
הרב צבי אינפלדהכתוב יגיד בתחתונים וירמוז בעליונים192צוהר לבראשית2265
מבט על פרשות השבוע ועל מועדי ישראל מבעד לתיבות ולאותיות של לשון 191צוהר לתיבה2266

חנן חסןהקודש
קובץ מאמרים תורני בענייני הפורים11צמ"אה נפשי2267
שמואל יניבהקובץ מוקדש למיבנים בתורה128צפונות בתורה חלק ב'-ג'2268
יגאל אריכאכל הסודות הכמוסים191קבלה מעשית2269
יעקב פילברעיונים במשנת רבינו אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל81קדושה ומלכות2270
שמואל כץהלכות הליכות בחברה ובתנועות הנוער101קדושים תהיו2271
יהודה קופרמן176קדושת פשוטו של מקרא2272
תרגם מהמקור היווני וצירף מבוא הערות וביאורים, תמונות ומפות אברהם 17קדמוניות היהודים2273

יוסף בן מתתיהו (פלביוס יוספוס)שליט
מנשה הראלהביוגרפיה של העם על-פי הגיאוגרפיה של הארץ14קדמוניות נופי ארץ-ישראל2274
ישראל ברטלהשלטון העצמי היהודי לדורותיו13קהל ישראל2275
ישראל ברטל204קהל ישראל , השלטון העצמי היהודי לדורותיו2276
חיים שפיראהפילוסוף המקראי188קהלת2277
הרב אברהם ברגמן, הרב יהושע גרוס106קובץ הארות וביאורים בהלכות ברכות הנהנין2278
ובו חידו"ת ופלפולי דאורייתא, חקירות וסברות70קובץ חידו"ת באר מים חיים בבא מציעא2279
א'-י'71קובץ מפרשים - בבא בתרא2280
65קובץ מפרשים - בבא מציעא2281
65קובץ מפרשים - בבא קמא2282
א'-ב'71קובץ מפרשים - ביצה2283
65קובץ מפרשים - ברכות2284
71קובץ מפרשים - גיטין2285
70קובץ מפרשים - יבמות2286
71קובץ מפרשים - יבמות2287
65קובץ מפרשים - כתובות2288
71קובץ מפרשים - מכות2289
71קובץ מפרשים - נדה2290
71קובץ מפרשים - נדרים2291
70קובץ מפרשים - סוכה2292
אחרונים71קובץ מפרשים - סנהדרין2293
ראשונים71קובץ מפרשים - סנהדרין2294
70קובץ מפרשים - פסחים2295
71קובץ מפרשים - קידושין2296
65קובץ מפרשים - שבת2297
אסופת חיבורים נעלמים מגדולי האחרונים69קובץ מפרשים יין ישן בקנקן חדש - מסכת סוכה2298
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א . ד .  מלמדלתלמודים, למדרשים ולמפרשים53קובץ ראשי תיבות וקיצורים2299
יחזקאל שרגא בלאאמו"ר הגאון ר' אברהם זצוקללה"ה ויינפלדבעניני זימון59קונטרס גדלו לה' אתי2300
ביאור ע"פ דברי חז"ל וגדולי הפוסקים הראשונים והאחרונים וכן ע"פ דעת 31קונטרס תמים תיהיה השלם2301

יעקב משה הלל יצ"והמקובלים האמתיים את מצות התורה
אברהם אבן-שושןלתורה נביאים וכתובים127קונקורדנציה חדשה א'-ת'2302
אברהם אבן-שושןלתורה נביאים וכתובים159קונקורדנציה חדשה א'-ת'2303
אברהם אבן-שושןלתורה נביאים וכתובים159קונקורדנציה חדשה א'-ת'2304
שבי"ל159קונקורדנציה לתנ"ך2305
רותי רביצקינשים ישראליות כותבות על נשות ספר בראשית5קוראות מבראשית2306
רותי רביצקינשים ישראליות כותבות על נשות ספר בראשית188קוראות מבראשית2307
ש"י עגנון35קורות בתינו2308
יהושע הגר-לאועושר לשון הקודש במונחים הקשורים בעבודת אדמה115קחו מזמרת הארץ2309
מרדכי רוטנברגמודל התנהגותי לפי החסידות הקבלית25קיום בסוד הצמצום2310
מרדכי אליהועל הלכות נדה וטהרת המשפחה108קיצור דרכי טהרה2311
יעקב יחזקאל פאזען115קיצור הלכות שבת2312
ר' שלמה גאנצפריד100קיצור השלחן הערוך2313
ר' יוסף חיים121קיצור ע"פ בן איש חי הלכות2314
הרב ח.ד. הלוי115קיצור שולחן  ערוך , מקור החיים 6 כר'2315
הלכות שבת101קיצור שולחן ערוך2316
רבי שלמה גאנצפריד107קיצור שולחן ערוך2317
עם פסקי משנה ברורה108קיצור שולחן ערוך2318
הרב שלמה גאנצפרידעם פסקי מרן הראשון לציון הרה"ג מדרכי אליהו שליט"א108קיצור שולחן ערוך השלם מנקד2319
רבי שלמה גאנצפריד100קיצור שולחן ערוך מנוקד2320
שלמה גנצפריד101קיצור שולחן ערוך מנקד2321
ר' שלמה גאנצפריד100קיצור שלחן ערוך2322
יעקב קאפל רייניץפירושים וחידושים לפרשיות השבוע186קישוטי תורה2323
הרב ח. ארנטרוידרשות על התורה148קמץ המנחה2324
מתתיהו גלזרסוןממצאים מדהימים של דילוגי אותיות בתורה על הקבלה התשובה והגאולה28קץ שם לחשך2325
שלמה גאנצפריד115קצור שולחן ערוך2326
דוד פעלדמאן115קצור שולחן ערוך2327
שלמה גאנצפריד115קצור שולחן ערוך2328
שלמה גאנצפריד114קצור שולחן ערוך מנוקד2329
שלמה גאנצפריד108קצור שלחן ערוך מנקד2330
הלכות ומנהגים בענייני שמות וקריאתם - בתוספת תשובות גדולי ישראל 28קראי שמו2331

מישאל רוביןבדורינו
הרב זלמן שחטר-שלומי ורות גן קגןעל תיקון עולם ועל תיקון הלב25קרבת אלהים2332
מנהג הספרדים ועדות המזרח8קריאי מועד אור השלם להושענא רבא2333
הרב אברהם הכהןכולל ארבעה קונטרסים32קרית ארבע - נפת צופים \ שיחות נאות \ כללי הבריאות \ יעיר קינו2334
יוסף דן35ר' יהודה החסיד2335
יעקב אבן-חןסיפור חייו141ר' נחמן מבראסלאב2336
ג'ון בירמאן, עברית: חוה צורפרשת גבורתו והיעלמו143ראול ואלנברג פרשת גבורתו והיעלמו2337
מיכאל לייטמן27ראיון עם העתיד2338
הרב י. א. קמלהארשו"ת ומחקרים בהלכה106ראש אריה2339
שלמה אבינרפירוש על ספר בראשית192ראשית2340
ח. דגלשביבי זוהר מחיי האמוראים הקדושים150רב חיסדא2341
ירחמיאל ברודי35רב סעדיה גאון2342
ג. לחןקורותיו ופעליו על פי מקורות חז"ל141רבי אליעזר בן הורקנוס2343
חנה שחק153רבי חנינא בן דוסא2344
ח. דגלהאמורא הקדוש135רבי יהושע בן לוי2345
א. מנדלסדרת התנאים הקדושים151רבי יוחנן בן זכאי2346
אלי מויאלמחולל הפולמוס נגד התנועה השבתאית ומאבקיו למען שלטון ההלכה25רבי יעקב ששפורטש2347
נ. חןמתולדות חייו ופועלו25רבי ישראל סלנטר2348
ש. נועםתולדות חייו ופעלו - כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן151רבי ישראל סלנטר2349
מ. כהןקורות חייו145רבי מאיר בעל הנס2350
הרב ד"ר יצחק אונאחייו ופעולתו25רבי משה בן נחמן הרמב"ן2351
142רבי נחמן מברסלב2352
מ. גולסטסקי145רבי נחמן מברסלב2353
הרב צבי אינפלדמנהגי ימי העומר192רבי עקיבא ודורו של שמד2354
חנה שחקסדרת התנאים הקדושים136רבי פנחס בן יאיר2355
ש. נועםסיפור חייו ופעליו של רבה של ירושלים145רבי שמואל סלנט2356
נ. ספריאלתולדות רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל150רבינו החיד"א2357
חיים ע. קוליץרבי יהודה הנשיא, יחוסו, תקופתו ותקף משנתו144רבינו הקדוש2358
סדרת התנאים הקדושים - רבי יהודה הנשיא, קורותיו ופעליו לדורות על פי 153רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא2359

חנה שחקמקורות חז"ל
שמא יהודה פרידמןעל המשנה והרי"ף מסכת בבא קמא53רבינו יהונתן הכהן מלוניל2360
מ. ברקסיפור חייו ומורשתו לדורות145רבנו אברהם אבן עזרא סיפור חייו ופעלו2361
מ. להמןספור היסטורי11רבנו גרשום מאור הגולה2362
מ. להמןספור היסטורי12רבנו גרשום מאור הגולה2363
רות הלוי142רובי ילד גדול גדול2364
שלמה הללבשליחות מחתרתית לארצות ערב142רוח קדים2365
מרדכי עקיבא פרידמןמקורות חדשים מגניזת קהיר5ריבוי נשים בישראל2366
על קבלת איש האלוקים אשר הרעיש עולמות והרגיז ממלכות הוא האור הגנוז 76רכב ישראל - קבלת רבי משה חיים לוצאטו2367

רבינו משה חיים לוצאטו זיע"אאשר גהז בורא עולם ומנהיגו לדור אחרון
רבינו משה בן מימוןמוסד הרב קוק, ערוכות ומבוארות על ידי מרדכי דב רבינוביץ120רמב"ם לעם2368
רבינו משה ב"ר נחמןטוב ירושלים193רמב"ן על התורה2369
סעדיה בן יוסף פיומי זצ"ל70רס"ג הנבחר באמונות ובדעות2370
מרים סמואלנשים נסתרות בתנ"ך5רעיות2371
הרב ד"ר מרדכי הלפריןאסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה95רפואה והלכה - הלכה למעשה2372
יעל בוכמן, זהר עמרמרפא בארץ ישראל וסביבותיה15רפואה מעשית לרבי חיים ויטאל2373
רסיסי ילדות מתקופת השואה150רציתי לעוף כמו פרפר2374
מכתבים על ישעיהו ליבוביץ וממנו36רציתי לשאול אותך, פרופ' ליבוביץ...2375
ישראל ל' לויןיהודים ויהדות בארץ ישראל-הביזניטית-נוצרית18רצף ותמורה2376
אברהם גרוסמן35רש"י2377
הרב ד"ר שמעון פדרבושתורתו ואישיותו192רש"י2378
שרה קמיןפשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא194רש"י2379
אליעזר מאיר ליפשיץ10רש"י - רבי שלמה יצחקי2380
נ. צ. ספראיתולדות חייהם של רבינו שלמה יצחקי ובעלי התוספות150רש"י ובעלי התוספות2381
166רש"י כפשוטו חמשה חומשי תורה - ויקרא2382
יואל פלורסהייםנביאים187רש"י למקרא בפירושו לתלמוד2383
יעקב ישראל הופקוביץתולדות חייו ופעלו151רש"י רבן של ישראל2384
הרב ד"ר שמעון פדרבושקובץ לרגל מלאות שמונה מאות וחמישים שנה לפטירתו25רש"י תורתו ואישיותו2385
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א. גפןתולדות חייו ופעלו של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי135רשב"י2386
הרב יובל שרלותשובות שניתנו באינטרנט בענייני אמונה, הלכה ושאלות מחדשות106רשו"ת הרבים2387
דן לאור35ש"י עגנון2388
ש"י עגנון35ש"י עגנון-ש"ז שוקן2389
אהרן בר-אדון35ש"י עגנון ותחייית הלשון העברית2390
גרשון שקד ורפאל וייזר35ש"י עגנון מחקרים ותעודות2391
אליהו ידיד176שאול בחיר ה'2392
דרב אחאי גאון110שאילתות דרב אחאי גאון2393
שלמה קלמן בה"ר משה צבי מירסקי162שאילתות דרב אחאי גאון2394
שמואל קלמן בה"ר משה צבי מירסקי162שאילתות דרב אחאי גאון2395
הרב שמואל קלמן מירסקי74שאילתות דרב אחאי גאון - ויקרא2396
הרב שמואל קלמן מירסקי74שאילתות דרב אחאי גאון - שמות2397
מנשה דובשני182שאלות וחידות במקרא2398
מרדכי אליהו רפאליאורח חיים - יורה דעה - חושן משפט121שאלות ותשובות אמרי מרדכי2399
דוד גבריאל145שאלות ותשובות בנושאים שונים2400
דוד נאווהארדאקגליא מסכת123שאלות ותשובות גליא מסכת - חלק א'-ג'2401
ר' אברהם דיין זיע"אשאלות ותשובות בהלכה121שאלות ותשובות ויוסף אברהם2402
רבנו יעקב ממרויש45שאלות ותשובות מן השמים2403
משה הלוי שטינברג106שאלות ותשובות משברי ים2404
יחזקאל סג"ל הלוי לנדא103שאלות ותשובות נודע ביהודה השלם2405
חלק עשירי108שאלות ותשובות ציץ אליעזר2406
חיים חמיאלמאסף לענייני חינוך והוראה16שבועות2407
קיצור הלכות ומנהגי מועדים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה, ט"ו 30שבח המועדים2408

שמואל הלוי הורוויץבשבט, פורים, פסח, ספירה ושבועות
רבנו ישראל הבעלם שם טוב, לקט סיפורים נפלאים ויקרים העומדים ברומו 145שבחי הבעל שם טוב2409

של עולם
15שבחי הר"ן שיחות הר"ן2410
21שבחי הר"ן שיחות הר"ן2411
יוכי ברנדסהנשים הגדולות של התנ"ך188שבע אימהות2412
אליהו ידידשרה חנה דבורה מרים אביגיל חולדה אסתר176שבע הנביאות2413
ישעיהו לייבוביץ192שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע2414
מרדכי רוטנברגרה-ביוגרפיה מדרשית כפסיכותרפיה אישית25שבעים פנים לחיים2415
שמחה רז93שבעים פנים לתורה - במדבר2416
שמחה רז93שבעים פנים לתורה - דברים2417
שמחה רז93שבעים פנים לתורה - ויקרא2418
שמחה רז93שבעים פנים לתורה - שמות2419
אברהם קריבאישים ואידאות בספר הספרים176שבעת עמודי התנ"ך2420
חיים חמיאלמאסף לענייני חינוך והוראה16שבת2421
רבקה ואברהם אסףספר לבני הנעורים151שבת2422
הרב ר' אברהם יצחק הכהן קוק34שבת הארץ \ עץ הדר2423
יעקב ישראל לוגאסימקור הברה154שבת המלכה2424
הרב אברהם משה אבידןבירורים הלכתיים בנושאי שבת ומועד בצה"ל121שבת ומועד בצה"ל2425
רש"יפשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא128שדה קמין2426
הרב דוד אברהם ספקטור94שו"ת אמנות2427
הרב שאול ישראלי107שו"ת במראה הבזק א'-ו'2428
כולל שעורים תשובות ופסקי הלכה בהלכות נדה32שו"ת דברי בניהו2429
יג' כולל תשובות ופסקי הלכה על ארבעת חלקי השולחן ערוך אור חיים, יורה 108שו"ת דברי בניהו2430

דעה, אבן העזר, חושן משפט
עובדיה יוסףקונטרס יביע אומר על הוריות117שו"ת יחוה דעת - חלק א'-ו'2431
חיים סולוביצי'ק24שו"ת כמקור היסטורי2432
אליעזר יהודה וולדינברג108שו"ת ציץ אליעזר חלק שמיני רמת רחל2433
שלמה אבינר113שו"ת שאילת שלמה א'-ח'2434
אליהו שלזינגרתשובות בענינים שונים שהזמן גרמן, משא ומתן בהלכה עם גדולי הפוסקים114שו"ת שואלין ודורשין א'-ג'2435
נחום אליעזר רבינוביץ192שו"ת שיח נחום2436
יהושע ליברמןפרשות השבוע בראי הנביאים והכתובים171שואל תורה ומשיב נביא2437
יוסף אבן כספי119שולחן כסף2438
יוסף קארוחושן משפט עם ספר הגהות112שולחן ערוך א'-ב'2439
יוסף קארו111שולחן ערוך א'-ט'2440
רבינו יוסף קארועם פירוש באר יעקב106שולחן ערוך אורח חיים א'-ה'2441
100שורת הדין - מאמרים ופסקים כרך א'2442
100שורת הדין - מאמרים ופסקים כרך ב'2443
100שורת הדין - מאמרים ופסקים כרך ג'2444
100שורת הדין - מאמרים ופסקים כרך ד'2445
100שורת הדין - מאמרים ופסקים כרך ה'2446
100שורת הדין - מאמרים ופסקים כרך ו'2447
100שורת הדין - מאמרים ופסקים כרך ז'2448
100שורת הדין - מאמרים ופסקים כרך ח'2449
100שורת הדין - מאמרים ופסקים כרך ט'2450
100שורת הדין - מאמרים ופסקים כרך י'2451
100שורת הדין - מאמרים ופסקים כרך יא'2452
100שורת הדין - מאמרים ופסקים כרך יב'2453
הרב יעקב דוד הכהןעם מבחר פירושים89שיח אבות על מסכת אבות2454
זאב זכריה ברויאר149שיח שולחן2455
זאב זכריה ברויאר193שיח שולחן2456
רבי נחמן מברסלב זיע"א27שיחות הר"ן2457
ואורות משנתו - ארחות חייו של מרן גאון  ישראל וקדושו הרב רבי אברהם 30שיחות הראי"ה2458

הרב משה צבי נריהיצחק הכהן קוק זצ"ל
שלמה אבינרבראשית148שיחות הרב צבי יהודה2459
הרב שלמה חיים הכהן אבינר30שיחות הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל על ספר אורות2460
עם שאלות, הקבלות ומובאות שונות מהמסורה, כולל עיונים רבים המסודרים 176שיחות ודיוקים על פרשיות השבוע2461

בן ציון בן לוי הכהןעל פי הסדר המקראי
הרב אביגדור הלוי נבנצלשיחות מוסר ומחשבה לימים שבין כסה לעשור3שיחות ליום הכיפורים2462
הרב אביגדור הלוי נבנצלשיחות התעוררות לחודש אלול ועיון תפילה ומקרא בנושא ראש השנה3שיחות לראש השנה2463
37שיחות מתוך חיי הסבא ישראל בער אוסדר2464
38שיחות מתוך חיי הסבא ישראל בער אוסדר2465
ישעיהו לייבוביץ ותלמידים חברים36שיחות על 'שמונה פרקים' לרמב"ם2466
קטעי מדרש מתוך מגילות "שיר השירים" ו"איכה" הגיונות על "קוהלת" 36שיחות על חגי-ישראל ומועדיו2467

ישעיהו לייבוביץושיחות על ספר "איוב"
ישעיהו לייבוביץ ותלמידים חברים36שיחות על מבחר פרקי ההשגחה2468
ישעיהו לייבוביץ ותלמידים חברים36שיחות עם פרקי טעמי המצוות2469
89שיחת אבות על מסכת אבות2470
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הרב יוסף יוזפא רוזנברגאסיפת זקנים לרבינו בצלאל אשכנזי - מסכת בבא מציעא59שיטה מקובצת2471
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יקעבודת יום הכיפורים36שיעורי הגרי"ד2472
הרב יוסף דוד הלוי סולוביצ'יק203שיעורי הגרי"ד – עבודת יום הכיפורים2473
46שיעורי הרב ליכטנשטיין בבא מציעא השואל2474
46שיעורי הרב ליכטנשטיין דינא דגרמי2475
46שיעורי הרב ליכטנשטיין זבחים2476
52שיעורי הרב ליכטנשטיין זבחים2477
46שיעורי הרב ליכטנשטיין טהרות2478
46שיעורי הרב ליכטנשטיין פסחים2479
הרב חנוך גבהרדשיעורים בהגדות חז"ל - חגיגה2480
אליעזר מדרכי בן שם176שיעורים בספר ויקרא2481
יקר מפנינים - עם פירושי הגר"א, באר אברהם, עבודת הגרשוני147שיר השירים2482
ש"י עגנון35שירה2483
יוסף יהלום ומיכאל סקולוףשירים ארמיים של יהודי ארץ ישראל בתקופה הביזנטית87שירת בני מערבא2484
יצחק מיזלישפיוטי רבי זרחיה הלוי15שירת המאור2485
יצחק מיזליש15שירת המצוות2486
יצחק מיזלישפיוטי רבי אליעזר מוורמייזא15שירת הרוקח2487
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)בצירוף מבוא ופירושים25שישה מסיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב2488
יוסף כהן145שלבים2489
אבריאל בר-לבב6שלום ומלחמה בתרבות היהודית2490
אילעזר צבי הכהן צווייפל87שלום על ישראל2491
הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)21שלושה עשר עלי השושנה2492
יעקב ישראל הופקוביץלקט מדרשים ואגדות חז"ל על שלמה המלך ע"ה135שלמה המלך וחכמתו2493
משה בכמוהר"ר עזרא בצריהשמות במקרא על פי משמעות אותיות ומספרים בפרד"ס התורה28שם ונשמה2494
הרב ראובן מרגלית45שם עולם2495
מ. כהןנביא ומנהיג ישראל132שמואל הנביא2496
ר. תהילה132שמואל הנביא2497
מ.ד רבינוביץהקדמת מסכת אבות108שמונה פרקים לרמב"ם2498
מר"ן הגראי"ה קוק זצ"ל75שמועות ראי"ה בראשית2499
שלמה אבינרפירוש על ספר שמות192שמות בני ישראל2500
יהושע ישעיה נויבירטדיני שמירת שבת ויום טוב108שמירת שבת כהלכתה - א'2501
יהושע ישעיה נויבירטהלכה למעשה לבית היהודי121שמירת שבת כהלכתה - א'-ב'2502
מרדכי שווארץ106שמלה חדש עם הגהות לוטה בשמלה2503
ישראל דב אודסרדברי רבי ישראל ז"ל מקלטות שהלקטו בחייו15שמע ישראל2504
דב רוזןלחיזוק התודעה היהודית31שמע ישראל2505
דן רוזןלחיזוק התודעה היהודית31שמע ישראל2506
שמואל אלמוג14שנאת ישראל לדורותיה2507
ספר שנה לשנת תשס"ג להלכה, לאגדה למחשבת היהדות27שנה בשנה2508
פרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה150שנות ראינו רעה - ג'-ד'2509
זוהר מאורהשוויון במשפחה ממבט יהודי חדש14שני המאורות2510
הרב מיכאל לייטמןהרב קוק ובעל הסולם על גאולת ישראל30שני המאורות הגדולים2511
הרב ירמיהו אברמוב, תהילה אברמובהנחיות לחיי הנישואין על פי התורה5שניים שהם אחד2512
הרב יוסף דוד הלוי סולוביצ'יק203שעורי הגרי"ד , מסכת כריתות2513
הרב חנוך גבהרד89שעורים בהגדות חז"ל - שבח הזכרון במעלת הזכרון וגנות השכחה2514
שעורים בהגדות חז"ל - שבח המחשבה דרכי שליטה במחשבות 2515

והרהורים
89

ר' חנוך גבהרד ור' אברהם וינברג
89שעורים בהגדות חז"ל - שבח הנהגת העולם צדיק וטוב לו רשע ורע לו2516

הרב אברהם וינברג, הרב חנוך גבהרד
שעורים בהגדות חז"ל - שבח הנחמה ששו את ירושלים גילו בה כל 2517

אוהביה
89

הרב חנוך גבהרד
הרב חנוך גבהרד, הרב אליעזר שווב89שעורים בהגדות חז"ל - שבח ליווי האורח2518
הרב חנוך גבהרד89שעורים בהגדות חז"ל - שבת הבית איש ואשה שזכו שכינה ביניהם2519
הרב יוסף דוד הלוי סולוביצ'יק203שעורים לזכר אבא מרי ז"ל –  2 כר'2520
יוסף ניצן, משה יעקובי172שער למקרא2521
אדמו"ר מנחם מנדל שליט"א שניאורסהאןתשובות וביאורים ביסודות ועיקרי האמונה87שערי אמונה2522
יהודה נפתלי יעקב טשזנרקיצור הלכןות הימים הקדושים של חודש אלול123שערי הימים הנוראים2523
סיפורים נפלאים ותורות עמוקות מפי הרב שלמה קרליבך זצ"ל בלשונו 15שערי הלב2524

הטהורה והקדושה
זאב גרינולד101שערי הלכה - הלכות יחוד2525
הרב יוסף בא-גדמבחר נושאי עזר בצמוד לש"ס-רמב"ם53שערי לימוד2526
הרב יוסף בא-גד25שערי למוד2527
אלול-תשרי16שערי רחמים2528
יהודה לוי31שערי תלמוד תורה2529
צבי פסח, זאב פראנקביאורים ובירורים וחקרי הלכות בשו"ע אורח חיים ונושאי כליו108שעשועי צבי2530
הרב א. צ. ניימןאמרות על פרשיות התורה146שעשועי תורה2531
זאב גריס, חיים קרייסל, בועז הוסעיונים במחשבת ישראל ובתרבות היהודית, מוגשים לברכה זק6שפע טל2532
הרב י.ל. הכהן מימון203שרי המאה - רשומות על גדולי ישראל  6 כר'2533
נחום אריאלי15ששה היכלות2534
עדין שטיינזלץ32ששה מסיפורי המעשיות של ר' נחמן מברסלב2535
ששה סדרי משנה מנוקדים עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ועם פירוש 77ששה סדרי משנה - זרעים מועד2536

עיקר תוספות יום טוב לרבינו משלם בהרב יואל כהן צדק
ששה סדרי משנה מנוקדים עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ועם פירוש 77ששה סדרי משנה - נשים נזיקין2537

עיקר תוספות יום טוב לרבינו משלם בהרב יואל כהן צדק
ששה סדרי משנה מנוקדים עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ועם פירוש 77ששה סדרי משנה - נשים נזיקין2538

עיקר תוספות יום טוב לרבינו משלם בהרב יואל כהן צדק
מפורשים ומנוקדים94ששה סדרי משנה - סדר זרעים2539
ע"ג פירושים84ששה סדרי משנה - סדר זרעים - חלק שני2540
מפורשים ומנוקדים94ששה סדרי משנה - סדר טהרות2541
ע"ג פירושים84ששה סדרי משנה - סדר טהרות - חלק ראשון2542
ע"ג פירושים84ששה סדרי משנה - סדר טהרות - חלק שלישי2543
ע"ג פירושים84ששה סדרי משנה - סדר טהרות - חלק שני2544
מפורשים בידי חנון אלבק84ששה סדרי משנה - סדר מועד2545
מפורשים ומנוקדים94ששה סדרי משנה - סדר מועד2546
ע"ג פירושים84ששה סדרי משנה - סדר מועד - חלק שני2547
ע"ג פירושים84ששה סדרי משנה - סדר נזיקים - חלק ראשון2548
מפורשים ומנוקדים94ששה סדרי משנה - סדר נזיקין2549
ע"ג פירושים84ששה סדרי משנה - סדר נזיקין - חלק שני2550
מפורשים ומנוקדים94ששה סדרי משנה - סדר נשים2551
ע"ג פירושים84ששה סדרי משנה - סדר נשים - חלק ראשון2552
ע"ג פירושים84ששה סדרי משנה - סדר נשים - חלק שני2553
מפורשים ומנוקדים94ששה סדרי משנה - סדר קדשים2554
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ע"ג פירושים84ששה סדרי משנה - סדר קדשים - חלק ראשון2555
ע"ג פירושים84ששה סדרי משנה - סדר קדשים - חלק שני2556
ששה סדרי משנה מנוקדים עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ועם פירוש 77ששה סדרי משנה - קדשים טהרות2557

עיקר תוספות יום טוב לרבינו משלם בהרב יואל כהן צדק
ששה סדרי משנה מנוקדים עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ועם פירוש 77ששה סדרי משנה - קדשים טהרות2558

עיקר תוספות יום טוב לרבינו משלם בהרב יואל כהן צדק
משה סופרפירוש ס' תהלים191תהלות למשה2559
משה סופרפירוש ס' תהלים191תהלות למשה2560
2561psalms 93תהלים
166תהלים עדות ביהוסף2562
מלוקטים מדברי חז"ל בתלמוד הבבלי והירושלמי והזוהר הקדוש ומעוד 168תהלים עם מדרשי חז"ל מבוארים2563

יצחק יהושעעשרות מדרשי הלכה ואגדה עם ביאור תמציתי על פי המפרשים
להתפתחות וצמיחה אישית על-פי משנתו של רבי נחמן מברסלב, כפי 21תובנות2564

שנרשמו מתוך שעורי הרב ישראל יצחק בזאנסון
יחזקאל קויפמןמימי קדם עד סוף בית שני155תולדות האמונה הישראלית2565
בנימין דה-פריספרקים נבחרים70תולדות ההלכה התלמודית2566
שמעון דובנובעל יסוד מקורות ראשונים, נדפסים וכתבי-יד14תולדות החסידות2567
מאיר הלחמימהעליה החסידית הראשונה עד ימינו38תולדות החסידות בארץ ישראל2568
חיים שירמן19תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית2569
חיים שירמן19תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת2570
אהובה אשמןבנות, אמהות ונשים נוכריות במקרא5תולדות חוה2571
יוסף בן מתתיהו (פלביוס יוספוס)תרגם מהמקור היווני י.נ.שמחוני17תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים2572
א. מלמט , ח. תדמור, מ. שטרן, ש. ספראי, ח.ה. בן-ששון, ש. אטינגרבימי קדם \ בימי הביניים \ תולדות ישראל בעת החדשה26תולדות עם ישראל2573
יוסף דןהעת העתיקה21תולדות תורד הסוד העברית2574
שאול ליברמןסדר זרעים-קדשים59תוספת ראשונים2575
שאול ליברמןסדר טהרות59תוספת ראשונים2576
שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן53תוספתא כפשוטה סדר זרעים2577
שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן53תוספתא כפשוטה סדר זרעים2578
שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן53תוספתא כפשוטה סדר מועד2579
שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן53תוספתא כפשוטה סדר מועד2580
שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן53תוספתא כפשוטה סדר מועד2581
שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן53תוספתא כפשוטה סדר נזיקין2582
שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן53תוספתא כפשוטה סדר נשים2583
שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן53תוספתא כפשוטה סדר נשים2584
שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן53תוספתא סדר זרעים2585
שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן53תוספתא סדר מועד2586
שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן53תוספתא סדר נזיקין2587
שאול בהר"ר משה ז"ל ליברמן53תוספתא סדר נשים2588
מוהר"ר שניאור זלמן נבג"מחלק ראשון, ובו דרושים על שני חומשי תורה בראשית שמות33תורה אור2589
פינחס פלאיערכי יהדות ומחשבת ישראל בפרשיות השבוע מפגש מחודש עם המקרא188תורה היום2590
2591I חלק ראשון torah yesharah 93תורה ישרה
2592II חלק שני torah yesharah 93תורה ישרה
מתיה שלהב133תורה לטף2593
יהודה איזנברגהשתלשלות תורה שבכתב ושבע"פ12תורה מסיני2594
166תורה מקראות גדולות2595
165תורה נביאים וכתובים2596
נביאים ראשונים126תורה נביאים כתובים2597
כתובים126תורה נביאים כתובים2598
מפורש על ידי א. ש. הרטום127תורה נביאים כתובים2599
צה"ל165תורה נביאים כתובים2600
צה"ל165תורה נביאים כתובים2601
לחיילי צה"ל165תורה נביאים כתובים2602
167תורה נביאים כתובים2603
167תורה נביאים כתובים2604
מפרשים פרוש חדש בצרוף מבואות בעריכת מ. ד. קאסוטו צלומים ומפות 170תורה נביאים כתובים2605

א. ש. הרטוםמקוריים בצבעים של פני עולם המקרא
בעריכת מ. ד. קאסוטו \ מפורש על ידי א. ש. הרטום178תורה נביאים כתובים2606
מפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו178תורה נביאים כתובים2607
מפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו189תורה נביאים כתובים2608
93תורה נביאים כתובים - במדבר דברים2609
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - במדבר דברים2610
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - בראשית2611
מפרשים פרוש חדש בצרוף מבואות על פי שיטת מ.ד קאסוטו מהדורה חדשה 82תורה נביאים כתובים - דברי הימים2612

קאסוטומתקנת
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - דברי הימים2613
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - דניאל עזרא ונחמיה2614
מפרשים פרוש חדש בצרוף מבואות על פי שיטת מ.ד קאסוטו מהדורה חדשה 82תורה נביאים כתובים - דניאל עזרא נחמיה2615

קאסוטומתקנת
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - חמש מגלות2616
מפרשים פרוש חדש בצרוף מבואות על פי שיטת מ.ד קאסוטו מהדורה חדשה 82תורה נביאים כתובים - יהושע שופטים2617

קאסוטומתקנת
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - יהושע שופטים2618
מפרשים פרוש חדש בצרוף מבואות על פי שיטת מ.ד קאסוטו מהדורה חדשה 82תורה נביאים כתובים - יחזקאל2619

קאסוטומתקנת
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - יחזקאל2620
מפרשים פרוש חדש בצרוף מבואות על פי שיטת מ.ד קאסוטו מהדורה חדשה 82תורה נביאים כתובים - ירמיה2621

קאסוטומתקנת
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - ירמיה2622
מפרשים פרוש חדש בצרוף מבואות על פי שיטת מ.ד קאסוטו מהדורה חדשה 82תורה נביאים כתובים - ישעיה2623

קאסוטומתקנת
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - ישעיה2624
93תורה נביאים כתובים - מלכים2625
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - מלכים2626
מפרשים פרוש חדש בצרוף מבואות על פי שיטת מ.ד קאסוטו מהדורה חדשה 82תורה נביאים כתובים - משלי איוב2627

קאסוטומתקנת
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - משלי איוב2628
מפרשים פרוש חדש בצרוף מבואות על פי שיטת מ.ד קאסוטו מהדורה חדשה 82תורה נביאים כתובים - שמואל2629

קאסוטומתקנת
93תורה נביאים כתובים - שמואל2630
מפרשים פרוש חדש בצרוף מבואות על פי שיטת מ.ד קאסוטו מהדורה חדשה 82תורה נביאים כתובים - שמות ויקרא2631

קאסוטומתקנת



בית המדרש הגדול תפארת ישראל ע"ש ש"י עגנון (ע"ר)
בס"ד

שם מחברתיאורמס' מדףשם ספרמס'

    רשימת הספרים בספרית "מלאים זיו" בבית הכנסת "תפארת ישראל" על שם ש"י עגנון

יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - שמות ויקרא2632
מפרשים פרוש חדש בצרוף מבואות על פי שיטת מ.ד קאסוטו מהדורה חדשה 82תורה נביאים כתובים - תהלים2633

קאסוטומתקנת
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - תהלים2634
מפרשים פרוש חדש בצרוף מבואות על פי שיטת מ.ד קאסוטו מהדורה חדשה 82תורה נביאים כתובים - תרי עשר2635

קאסוטומתקנת
יהושע אורנשטיןמפורשים על ידי פרופ. א.ש הרטום וערוכים בידי פרופ. מ.ד קאסוטו93תורה נביאים כתובים - תרי עשר2636
הרב חיים דב רבינוביץ168תורה נביאים כתובים דעת סופרים - בראשית שמות במדבר דברים2637
הרב יהושע ענבל207תורה שבע"פ סמכותה ודרכיה2638
רבי נפתלי צבי פישעל התורה והמועדים7תורות בית דינוב2639
רבי נפתלי מאיר פישעל התורה והמועדים191תורות בית דינוב2640
ישראל מאיר הכהן150תורת הבית להחפץ חיים2641
מנחם שלזינגריבאר את עניני הגאולה לכל פרטיהם15תורת הגאולה2642
הרב צבי אינפלדאלו ואלו דברי אלהים חיים192תורת הגר"א ומשנת החסידות2643
יצחק אלפסיתולדות, דברי תורה והגות'ב-37תורת החסידות2644
יצחק אלפסי202תורת החסידות: תולדות, דברי תורה והגות של אלפי אישי חסידות2645
הרב דוד יוסףהלכות טהרת המשפחה121תורת הטהרה2646
מחקר הלכתי היסטורי בנושאים העומדים ברומה של מדינת ישראל מאז 114תורת המדינה2647

שלמה גורןתקומתה
הרב שלמה גורןמחקרים ומאמרים על מועדי ישראל לאור ההלכה16תורת המועדים2648
רבי יצחק וינוגרד זצללה"החידושי הגר"י וינוגרד זצ"ל סדר קדשים53תורת חיים2649
ציון עמירמצוות לימוד תורה106תורת חיים2650
חמשה חומשי תורה173תורת חיים2651
אדמו"ר מנחם מענדל זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שניאורסהאן38תורת מנחם ספר המאמרים באתי לגני2652
משה אלשיך75תורת משה אלשיך על התורה2653
הרב מנחם הכהןמדרשים פירושים הגיונות אמרות185תורת עם2654
אוסף חיבורי הלכה ותשובות של גאוני בבל וארץ ישראל שנאספו מתוך 22תורתן של גאונים2655

ר' שרירא גאון ור' האי גאוןקבצים וכתבי עת
משה רבילפי מנהג הספרדים ועדות המזרח8תחזור תפלה למשה יום כפור2656
ניסים בנימין גמליאליקהילות צואלע, מעזבה, רדאע, דמת, רצמה, אגלב, צאלע87תימן בתעודות - כרך ב'2657
דוד אביחיל6תיקון המידות2658
תקון לסופרי סת"ם ולקוראים בתורה - כולל חמשה חומשי תורה הפטרות דיני 167תיקון סופרים2659

קריאת התורה
הרב מרדכי אלוןשיחות בפרשת השבוע182תכלת מרדכי2660
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - בבא בתרא2661
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - בבא בתרא2662
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - בבא מציעא2663
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - בבא מציעא2664
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - בבא מציעא2665
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי - בבא קמא2666
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - בבא קמא2667
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - בבא קמא2668
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - ביצה ראש השנה2669
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - ביצה ראש השנה2670
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - בכורות2671
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - בכורות2672
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - ברכות2673
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - ברכות2674
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - גיטין2675
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - גיטין2676
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ73תלמוד בבלי - גיטין2677
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - זבחים2678
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - זבחים2679
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - זבחים2680
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - חולין2681
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - חולין2682
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - יבמות2683
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - יבמות2684
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - יומא2685
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - יומא2686
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - יומא2687
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - כריתות מעילה קנים תמיד מדות2688
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - כתובות2689
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - כתובות2690
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - כתובות2691
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - כתובות2692
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - מועד קטן חגיגה2693
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - מכות הוריות2694
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי - מכות שבועות2695
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - מנחות2696
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - מנחות2697
מהדורת שוטנשטיין66תלמוד בבלי - מסכת בבא בתרא2698
מהדורת שוטנשטיין66תלמוד בבלי - מסכת בבא מציעא2699
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי - מסכת בבא מציעא *2700
מהדורת שוטנשטיין66תלמוד בבלי - מסכת בבא קמא2701
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ73תלמוד בבלי - מסכת בבא קמא2702
55תלמוד בבלי - מסכת בבא קמא בבא מציעא2703
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת ביצה2704
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת ברכות2705
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ73תלמוד בבלי - מסכת ברכות2706
מהדורת שוטנשטיין66תלמוד בבלי - מסכת ברכות *2707
מהדורת שוטנשטיין66תלמוד בבלי - מסכת גיטין2708
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת חגיגה2709
55תלמוד בבלי - מסכת חולין בכורות ערכין2710
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת יבמות2711
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת יומא2712
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ73תלמוד בבלי - מסכת יומא2713
55תלמוד בבלי - מסכת כריתות מעילה2714
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ67תלמוד בבלי - מסכת כריתות מעילה קנים תמיד מדות2715
מהדורת שוטנשטיין66תלמוד בבלי - מסכת כתובות2716
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת כתובות2717
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מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת מגילה2718
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת מועד קטן2719
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי - מסכת מכות2720
55תלמוד בבלי - מסכת מכות שבועות עבודה זרה הוריות עדיות2721
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ67תלמוד בבלי - מסכת מנחות2722
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ67תלמוד בבלי - מסכת נדה2723
מהדורת שוטנשטיין66תלמוד בבלי - מסכת נדרים2724
מהדורת שוטנשטיין66תלמוד בבלי - מסכת נזיר2725
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת סוכה2726
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ73תלמוד בבלי - מסכת סוכה2727
מהדורת שוטנשטיין66תלמוד בבלי - מסכת סנהדרין2728
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי - מסכת סנהדרין *2729
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי - מסכת סנהדרין **2730
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי - מסכת עבודה זרה *2731
55תלמוד בבלי - מסכת עבודה זרה הוריות2732
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת עירובין2733
43תלמוד בבלי - מסכת ערכין תמורה2734
55תלמוד בבלי - מסכת ערכין תמורה2735
מהדורת שוטנשטיין66תלמוד בבלי - מסכת קידושין2736
מהדורת שוטנשטיין66תלמוד בבלי - מסכת קידושין2737
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת ראש השנה2738
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת שבת2739
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת שבת2740
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ73תלמוד בבלי - מסכת שבת2741
55תלמוד בבלי - מסכת תמורה כריתות מעילה נדה טהרות2742
מהדורת שוטנשטיין72תלמוד בבלי - מסכת תענית2743
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - נדה2744
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - נדרים2745
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - נדרים2746
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - נדרים2747
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - נזיר2748
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - נזיר2749
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - סוטה2750
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - סוטה2751
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - סוכה2752
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - סוכה2753
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - סוכה2754
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - סנהדרין2755
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - סנהדרין2756
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - סנהדרין2757
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - סנהדרין2758
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - סנהדרין *2759
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - עבודה זרה2760
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - עירובין2761
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - עירובין2762
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - עירובין2763
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - עירובין2764
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - ערכין תמורה2765
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - פסחים2766
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - פסחים2767
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - פסחים2768
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - פסחים2769
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ73תלמוד בבלי - פסחים2770
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - פסחים2771
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - קידושין2772
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ73תלמוד בבלי - קידושין2773
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - קידושין2774
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - שבועות2775
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - שבועות2776
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד בבלי - שבת2777
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - שבת2778
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ68תלמוד בבלי - שבת2779
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - שבת2780
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - שבת2781
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - שבת2782
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ73תלמוד בבלי - תענית מגילה2783
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ74תלמוד בבלי - תענית מגילה2784
2785babylonian talmud \ 193תלמוד בבלי
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי בבא מציעא2786
מסכת נזיר א' - דפים ב'-יא70תלמוד בבלי המבואר - מתיבתא - ובלכתך בדרך2787
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא2788
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא2789
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא2790
63תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא2791
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא * יח'2792
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא ** יח'2793
55תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא סנהדרין2794
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא2795
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא2796
63תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא2797
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת בבא קמא ** טז'2798
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת ביצה2799
103תלמוד בבלי מסכת ביצה2800
63תלמוד בבלי מסכת ביצה תענית מגילה מועד קטן חגיגה2801
מהדורת שוטנשטיין60תלמוד בבלי מסכת בכורות2802
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת בכורות2803
63תלמוד בבלי מסכת בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה2804
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת ברכות2805
63תלמוד בבלי מסכת ברכות2806
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת ברכות *2807
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת ברכות **2808
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55תלמוד בבלי מסכת ברכות זרעים שבת2809
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת גיטין2810
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת גיטין2811
63תלמוד בבלי מסכת גיטין2812
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת גיטין יד'2813
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת זבחים2814
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת זבחים2815
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת זבחים2816
מהדורת שוטנשטיין60תלמוד בבלי מסכת זבחים2817
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת זבחים ** כב'2818
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת זבחים כב'2819
55תלמוד בבלי מסכת זבחים מנחות2820
63תלמוד בבלי מסכת זבחים מנחות2821
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת חגיגה2822
43תלמוד בבלי מסכת חולין2823
43תלמוד בבלי מסכת חולין2824
43תלמוד בבלי מסכת חולין2825
43תלמוד בבלי מסכת חולין2826
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת חולין2827
55תלמוד בבלי מסכת חולין2828
מהדורת שוטנשטיין60תלמוד בבלי מסכת חולין2829
63תלמוד בבלי מסכת חולין2830
55תלמוד בבלי מסכת חולין כד'2831
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת יבמות2832
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת יבמות2833
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת יבמות2834
63תלמוד בבלי מסכת יבמות2835
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת יבמות *2836
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת יבמות **2837
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת יומא2838
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת יומא2839
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת יומא2840
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת כריתות מעילה קנים תמיד מדות2841
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת כתובות2842
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת כתובות2843
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת כתובות2844
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת כתובות2845
63תלמוד בבלי מסכת כתובות2846
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת כתובות **2847
55תלמוד בבלי מסכת כתובות נדרים נזיר2848
55תלמוד בבלי מסכת מגילה מועד קטן חגיגה יבמות2849
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת מועד קטן2850
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת מועד קטן חגיגה2851
מהדורת שוטנשטיין60תלמוד בבלי מסכת מכות2852
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת מנחות2853
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת מנחות2854
מהדורת שוטנשטיין60תלמוד בבלי מסכת מסכתות הוריות עדיות2855
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת נדה2856
55תלמוד בבלי מסכת נדה2857
מהדורת שוטנשטיין60תלמוד בבלי מסכת נדה2858
63תלמוד בבלי מסכת נדה2859
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת נדרים2860
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת נדרים2861
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת נדרים2862
63תלמוד בבלי מסכת נדרים נזיר סוטה2863
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת נזיר2864
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת נזיר2865
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת נזיר2866
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת סוטה2867
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת סוטה2868
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת סוטה2869
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת סוכה *2870
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת סוכה **2871
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת סוכה ביצה2872
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת סנהדרין2873
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת סנהדרין יט'2874
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת סנהדרין יט'2875
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה הוריות2876
63תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה עדיות הוריות2877
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת עירובין2878
63תלמוד בבלי מסכת עירובין2879
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת עירובין *2880
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת עירובין **2881
55תלמוד בבלי מסכת עירובין פסחים שקלים2882
מהדורת שוטנשטיין60תלמוד בבלי מסכת ערכין2883
55תלמוד בבלי מסכת ערכין תמורה2884
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת פסחים2885
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת פסחים *2886
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת פסחים **2887
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת פסחים ***2888
שמואל יוסף (סטיבן) וולדמהדורה מדעית וביאור מקיף63תלמוד בבלי מסכת פסחים פרק אלו עוברין2889
63תלמוד בבלי מסכת פסחים שקלים2890
63תלמוד בבלי מסכת קדושין2891
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת קדושין טו'2892
43תלמוד בבלי מסכת קידושין2893
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת קידושין2894
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת קידושין2895
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת ראש השנה2896
55תלמוד בבלי מסכת ראש השנה יומא סוכה ביצה תענית2897
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת ראש השנה תענית2898
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכת שבועות2899
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מהדורת שוטנשטיין60תלמוד בבלי מסכת שבועות2900
משה בנוביץמהדורה מדעית וביאור מקיף63תלמוד בבלי מסכת שבועות פרק שבועות שתים בתרא2901
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת שבת2902
55תלמוד בבלי מסכת שבת2903
63תלמוד בבלי מסכת שבת2904
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת שבת *2905
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת שבת **2906
מהדורת שטיינזלץ61תלמוד בבלי מסכת שבת **2907
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת שבת ***2908
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת שבת ****2909
מהדורת שוטנשטיין54תלמוד בבלי מסכת שקלים2910
מהדורת שוטנשטיין48תלמוד בבלי מסכת תענית2911
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסכתות הוריות \ עדיות2912
מהדורת שוטנשטיין49תלמוד בבלי מסעת בבא מציעא2913
הכולל פירוש רש"י ותוספות43תלמוד בבלי עם ביאור תלמוד ערוך מסכת מכות2914
55תלמוד בבלי עם הלכה ברורה ובירור הלכה - סנהדרין2915
נתנאל בעדני42תלמוד האיגוד היו בודקין2916
אביעד אברהם סטולמן42תלמוד האיגוד המוצא תפילין2917
שמואל יוסף וולד42תלמוד האיגוד כלל גדול2918
משה בנוביץ42תלמוד האיגוד לולב וערבה החליל2919
משה בנוביץ42תלמוד האיגוד מאימתי קורין את שמע2920
אהרן עמית42תלמוד האיגוד מקום שנהגו2921
42תלמוד ירושלמי2922
מהדורת שוטנשטיין39תלמוד ירושלמי -  מסכת שביעית2923
מהדורת שוטנשטיין39תלמוד ירושלמי - מסכת ברכות2924
מהדורת שוטנשטיין39תלמוד ירושלמי - מסכת פאה2925
מנחם כ"ץ40תלמוד ירושלמי - מסכת קידושין2926
דמאי-כלאים-שביעית41תלמוד ירושלמי - סדר זרעים2927
תרומות-מעשרות41תלמוד ירושלמי - סדר זרעים2928
מעשר שני-חלה-ערלה-ביכורים41תלמוד ירושלמי - סדר זרעים2929
ברכות-פאה41תלמוד ירושלמי - סדר זרעים2930
יומא-סוכה-ביצה-ראה השנה41תלמוד ירושלמי - סדר מועד2931
שבת-ערובין41תלמוד ירושלמי - סדר מועד2932
פסחים-שקלים41תלמוד ירושלמי - סדר מועד2933
תענית-מגילה-חגיגה-מועד קטן41תלמוד ירושלמי - סדר מועד2934
בבא קמא-בבא מציעא-בבא בתרא-מכות42תלמוד ירושלמי - סדר נזיקין2935
שבועות-עבודה זרה42תלמוד ירושלמי - סדר נזיקין2936
סנהדרין-הוריות-נדה42תלמוד ירושלמי - סדר נזיקין2937
גיטין-קידושין40תלמוד ירושלמי - סדר נשים2938
נדרים-נזיר-סוטה40תלמוד ירושלמי - סדר נשים2939
יבמות-כתובות40תלמוד ירושלמי - סדר נשים2940
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד ירושלמי - פאה2941
מנוקד ומבואר ומתורגם ע"י הרב עדין שטיינזלץ67תלמוד ירושלמי - פאה2942
55תלמוד ירושלמי מסכת ביצה2943
דב אייכנולד (עורך)  כרך א' - ברכות, שבת, ערוחבין, פסחים,תלמוד ישראלי – הדף היומי לילדים 7 כר'  עורך דב אייכנולד2944
 כרך ב' – שקלים, יומא,סוכה, ראש השנה, ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן, תלמוד ישראלי – הדף היומי לילדים 7 כר'  עורך דב אייכנולד2945

חגיגה
כרך ג' -  יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטהתלמוד ישראלי – הדף היומי לילדים 7 כר'  עורך דב אייכנולד2946
כרך ד' – גיטין, בבא קמא, בבא מציעאתלמוד ישראלי – הדף היומי לילדים 7 כר'  עורך דב אייכנולד2947
כרך ה' – בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועותתלמוד ישראלי – הדף היומי לילדים 7 כר'  עורך דב אייכנולד2948
כרך ו' -  עבודה זרה, הוריות, זבחים, מנחותתלמוד ישראלי – הדף היומי לילדים 7 כר'  עורך דב אייכנולד2949
כרך ז' – חולין, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, קינים, תמיד, תלמוד ישראלי – הדף היומי לילדים 7 כר'  עורך דב אייכנולד2950

מידות, נידה
קטעים נבחרים מהדף היומי תולדותיהם של חז"ל מעשיות חז"ל153תלמוד ישראלי הדף היומי לילדים - חלק א'2951
59תלמוד ערוך - פרק השוכר את האומנין - בבלי בבא מציעא פרק ששי2952

שמא יהודה פרידמןהפירושים
59תלמוד ערוך - פרק השוכר את האומנין - בבלי בבא מציעא פרק ששי2953

שמא יהודה פרידמןהנוסח
שמואל ק. מירסקירבעון לעניני הלכה אגדה ומוסר היהדות31תלפיות2954
ש"י עגנון35תמול שלשום2955
מפוסק ומבואר בידי ד"ר משה א. ענת164תנ"ך לעם חמשה חומשי תורה2956
מפוסק ומבואר בידי ד"ר משה א. ענת165תנ"ך לעם חמשה חומשי תורה2957
ישעי' בלאאמו"ר רבי אליעזר הכהן שליט"א'ב-37תנא תבי אליהו2958
הרב יקותיאל גריןסכומים וביאורים בספר התניא37תניא עם משכיל לאיתן2959
בנימין אופנהיימר128תעודה ב' - עיונים במקרא2960
מתי פרידמןהמצוד אחר תב היד החשוב ביותר של התנ"ך25תעלומת הכתר2961
כש"ת מוהר"ר יעקב נ"י געזונדהייט65תפארת יעקב על מסכת חולין2962
שמעון ואנונולקט סיפורים נפלאים על נשים צדקניות150תפארת נשים2963
ר' שמואלחלק ב'146תפארת שמואל2964
חיים חמיאל9תפילה - מעינות מאסף לעניני חינוך והוראה2965
רפאל ב"ר שלום רפאלילקט מעשיות תפילות סגולות עצות ומוסר9תפילה לרבינו מרדכי שרעבי הצדיק2966
76תפילות לרמח"ל2967

כולל שני חיבורים נפלאים - הראשון תקט"ו תפלות על גילוי יחודו בעולם 
הנמשך מקיווים של ישראל בזמן הגלות, הגאולה ובנין בית המקדש בב"א, 

השני טו"ב התפלות והמה שבע עשרה תפילות נפלאות מהרמח"ל על קבלת 
השפע, על שלום ישראל, על תיקון השכינה, על החתימה, על הוידוי, ועוד. 

רבינו משה חיים לוצאטו זיע"אחלקם יוצאים לפעם ראשונה מתוך כתב יד קדשו
121תפילין2968
עמוס מימוןדברי הגות ומחשבה על התפילה ומידת האמת9תפילת אמת2969
יחזקאל לוגר2תפילת העמידה לחול על פי הגניזה הקהירית2970
אלי אדלרעיון אמוני ביסודות התפילה9תפילת ישרים2971
עליזה לביאפסיפס נשי של תפילות וסיפורים5תפילת נשים2972
בלהה ניצן19תפילת קומראן ושירתה2973
תיקון ליל שבועות - כוונות האריז"ל28תפלה לעני2974
אשר אזן וחקר נהורא דבוצינא האספקלריה המאירה איש האלוקים אשר 76תקונים חדשים לרמח"ל2975

שמע מפי מלאכי מעלה ומפי האבות והרעיא מהימנא האיש משה עמוד התורה 
רבינו משה חיים לוצאטו זיע"אויסוד הקבלה

דוד דישוןעיון במבחר מקומות12תרבות המחלוקת בישראל2976
ישעיהו מאורי158תרגום הפשיטתא לתורה והפרשנות היהודית הקדומה2977
אביגדור שנאןהאגדה בתרגום התורה הארמי המיוחס ליונתן בן עוזיאל12תרגום ואגדה בו2978
2979the twelve prophets 93תרי עשר
יהושע ונעמי שפיראעל נפתולי הנפש ונועם התשובה בענייני קדושה וצניעות30תשוב תחיני2980
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עדין שטיינזלץמדריך לחוזרים בתשובה31תשובה2981
על החיים ועל הנפש שרשיהם ומקורותיהם לאורה של ראשית השנה24תשובה לחיים2982


