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קישוריות )(HYPERTEXT
 600,000קישורים
בין המאגרים

פרוייקט השו"ת

פירושים על התנ"ך ● :צוארי שלל ● נחל אשכול ● נחל שורק ● יוסף תהלות ● נחל קדומים
פירושים על שו"ע ● :מחזיק ברכה פירושים על הגמרא ● :פתח עינים ● מראית העין מוסר ● :לב דוד
ספרי הלכה ומנהג ● :מורה באצבע ● צפורן שמיר ● קשר גודל ● כף אחת ● יוסף בסדר
● סנסן ליאיר ● שומר ישראל ● לדוד אמת ספרי כללים ● :עין זוכר ● מדבר קדמות ● דבש לפי

● שפתי כהן (רבי מרדכי הכהן מצפת)
● רד"צ הופמן
● עקידת יצחק (מגילות) ● תורת משה (לבעל החת"ס)
● אמת ליעקב (קמינצקי) ● בית יוסף להבה (דוכס)

● רבינו יונה (משלי)
● אדרת אליהו
● שיר מעון (לבעל התעוררות תשובה)

● תוספות רע"א ● תפארת ירושלים ● רא"ש טהרות
● מלאכת שלמה ● מהר"ם שיק

● שנות אליהו

● תוספות חדשים

● ריטב"א (מיוחס לו) לבבא מציעא ● תלמיד הרשב"א (קידושין) ● מהר"י בי רב (קידושין)
● הערות הגרי"ש אלישיב ( 14כרכים) ● מהר"ם שי"ק ( 11כרכים)
● מהר"ץ חיות ● בית מאיר (פוזנר)
● דברי מלכיאל ● רשימות שיעורים (סולובייצ'יק  -בבא מציעא) ● שיעורי הרב (סולוביצ'יק  -גיטין ,סנהדרין)
● עלי תמר לירושלמי (נזיקין ונדה)

● אגלי טל

● מרחשת

● דברי יחזקאל

● תורת הארץ (ב)

● אמרי משה

● עמוד הימיני

● נקודות הכסף
● ערך לחם (יו"ד)

● יד אפרים (יו"ד)
● עקרי הד"ט
● בית מאיר (אה"ע)

● פסקי דין רבניים (טז ,יז ,יח ,יט ,כ ,כא ,כב)

● גליון מהרש"א (יו"ד)

● שורת הדין (א-יז)

● בית הלל (יו"ד)

● אוסף פסקי דין רבניים חלק ב

● בית יצחק (חו"מ) ● זקן אהרן (וואלקין  -חלקים :א-ב) ● משאת משה (ישראל) ● אור לציון (ד)
● שערי עזרה (טראב מסלתון) ● קובץ תשובות הרב אלישיב (חלקים :א-ה) ● דברי מלכיאל (חלקים :ו-ז)
● מהרי"א הלוי (איטינגא  -חלקים :א-ב) ● אגרות מלכים (קנטרוביץ) ● משנה הלכות (חלקים :יח-יט)
● חשב האפוד (פדווא) ● להורות נתן (חלק טז)







רמב"ם יומי  -פרק /שלושה פרקים ליום
סיומות עברית /ארמית – החלפת ם/ן ,ה/א בסוף המילה בחיפוש
שיפורים בכתיבת מקורות בעיון :פרשת שבוע ופרשניה; בית יוסף לפי סעיפי שו"ע ועוד
"דלג לספר" בתוצאות חיפוש באמצעות רשימת ספרים שבהם נמצאו תוצאות
תמיכה של טעמי מקרא בטול-טיפ ובהערות אישיות

פרוייקט השו"ת ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן
טל 03-5318411 :פקס03-5341850 :
דואר אלקטרוני responsa@biu.ac.il
פורום לפניות www.responsa-forum.co.il

