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רשימת הספרים שנוספו מתקליטור ┴ 16
מפרשי תנ"ך
● אלשיך ● רא"ש ● ריב"א
● מלבי"ם ● ספורנו ● חזקוני

● תוספות ● רש"ר הירש ● דעת זקנים ● בעל הטורים השלם
● מנחת שי ● אור החיים ● רא"ם ● ר' חיים פלטיאל

מפרשי המשנה והתלמוד
● רבינו חננאל ● רבינו גרשום ● רב ניסים גאון ● תוס' ישנים ● פירוש הרא"ש ● נימוקי יוסף
● מלחמת ה' ● חידושי הר"ן (שבת ,ר"ה ,מגילה ,גיטין ,ב"מ ,סנהדרין ,שבועות ,ע"ז ,חולין ,נדה)
● שיטת הקדמונים (שבת) :ריבב"ן ,ר"י ממגדיבורג ,ר"מ קלויזנר ,רבינו פרחיה ,פירוש קדמון
● שיטת הקדמונים (חולין) :ריבב"ן ,רבינו חננאל ,נימוקי יוסף ,ר"מ קלויזנר ,פסקי רי"ד ,פסקי ריא"ז
● שיטת הקדמונים (ב"ק) :תלמיד ר"ת ,ר' אליעזר מטוך ,תלמיד ר"י הזקן ,ר' ברוך הספרדי
● שיטת הקדמונים (ב"מ) :תלמיד הרשב"א ,ר' יצחק אבן גיאת ,ר' ברוך הספרדי ,ר' אשר מלוניל
● שיטת הקדמונים (ב"ב) :ר"י קרקושא ,ר' אברהם אב"ד ,ר' אשר מלוניל ,ר' ברוך הספרדי ,רבינו חננאל
● שיטת הקדמונים (ע"ז) :ר"ש משאנץ ,ר' יהודה מפאריש ,ר' יהודה מבירינא ,רא"ה ,נימוקי יוסף,
● תפארת ישראל (יכין ובועז) ● תפארת יעקב (גיטין) ● הפלאה ● המקנה ● חידושי הגרי"ז
● דף על הדף ● חשוקי חמד
● פרי מגדים (או"ח) ● מחצית השקל (או"ח ,יו"ד)
מפרשי טור ושו"ע ● :ב"ח ● דרכי משה הקצר
● כרתי ופלתי ● פ"ת ,ט"ז (אה"ע ,חו"מ) ● חכמת שלמה ,עזר מקודש ,דגול מרבבה ,שי למורה (אה"ע)
● קיצור שולחן ערוך – ילקוט יוסף (מהדורת תשס"ו)

ירושלמי (וילנא) ● :פני משה ● מראה הפנים ● קרבן העדה ● שיירי קרבן ● רידב"ז ● תוס' הרי"ד

ספרי שו"ת
● מהרש"ך ● בית אפרים (אה"ע א-ג) ● מהר"י קצבי ● אגודת אזוב ● מוצל מאש ● חזון נחום
● דובב מישרים ● בצל החכמה (חלק ו) ● אור לציון (א-ג) ● באר משה ● מגדנות אליהו ● קול אליהו
● בית הלוי (א-ג) ● חוט שני ● יביע אומר (ט-י) ● מאגר פסקי הדין של בתי הדין הרבניים ( 032פסקי דין)
● רס"ג עם פירוש הגר"י פערלא

ספרי מצוות:

● מנחת חינוך

ספרי כללים:

● שם הגדולים ● ספר הכריתות

 062מפרשי רמב"ם
אבן האזל ,אבני שהם ,אברהם יגל ,אדמת יהודה ,אהל יוסף ,אהל יצחק ,אהלי יאודה ,אהלי יהודה ,אהלי
יצחק ,אוצר המלך ,אור גדול ,אור הישר ,אור יקרות ,אור פני משה ,אורח מישור ,אם הבנים ,אם הדרך ,אמר
יוסף ,אמרי אמת ,ארץ יהודה ,אשדות הפסגה ,אשר לשלמה ,באר אברהם ,באר אליעזר ,באר יהודה ,בארות


המים ,ביאור חדש מספיק ,בגדי ישע ,בד קדש ,בינה לעיתים ,בית אב ,בית אבי גדר,בית אל ,בית המלך,
בית הרואה ,בית ישחק ,בית לוי ,בית מועד ,בן אברהם ,בן אריה ,בן ידיד ,בן הרמה ,בן שלמה ,בני אהובה,
בני בנימין ,בני דוד ,בני חיי ,בני יוסף ,בני שמואל ,בקע לגולגולת ,ברכת אברהם ,בתי כהונה ,גופי הלכות,
גור אריה ,גושפנקא דמלכא ,גירסא דינקותא ,דברי חן ,דברי תורה ,דברי ירמיהו ,דברי שאול עדות ביוסף,
דברים נחמדים ,דבש תמר ,דובר מישרים ,די השב ,דין אמת ,דרך אמונה ,דרך המלך ,דרכי שלום ,דת אש,
הד משה ,הגה ות דרך המלך ,היכל מלך ,הליכות אליהו ,הליכות עולם קטן ,הלכה למשה ,המאיר לארץ ,הר
המור ,הר המוריה ,וזאת ליהודה ,ויקח אברהם ,זבחים שלמים ,זיו משנה ,זכור לאברהם ,זכותא דאברהם,
זכר ישעיהו ,זכרון יעקב ,זכרון מלך ,זרע אברהם ,זרע יצחק ,חדות יעקב ,חוקי חיים ,חיים ומלך ,חלק יעקב,
חלקו של יוסף ,חסד לאברהם ,חסדי יהונתן ,חק נתן ,חשק שלמה ,טורי אבן ,יד המלך ,יד יצחק ,יד יעב"ץ,
יד שלמה ,ידי אליהו ,ידיו של משה ,יוסף חי ,יכהן פאר ,ימי שלמה ,יצחק ירנן ,יקר תפארת ,ישועה
בישראל ,ישועות מלכו ,ישמח ישראל ,יתר הבז ,כבוד יו"ט ,כפי אהרן ,כרוב ממשח ,כרם חמד ,כתונת יוסף,
כתר המלך ,כתר תורה ,לב מבין ,לב שלם ,לבב דוד ,לחם אבירים ,לחם יהודה ,לחם שמים ,לי לישועה,
לקוטי שלמה ,לשד השמן ,לשון ערומים ,מאמר המלך ,מאמר מרדכי ,מגדל חננאל ,מגן שאול ,מהרא"ך,
מהר"י קורקוס ,מהרי"ק ,מהר"ם פדואה ,מוסר השכל ,מוסר ודעת ,מזל שעה ,מחנה אפרים ,מחנה דן,
מחנה יהודה ,מחנה ישראל ,מטה אפרים ,מטה אשר ,מים חיים ,מים שאל ,מירא דכייא ,מכתם לדוד,
מלאכת שלמה ,מלך שלם ,מלכי בקדש ,מעשה נסים ,מעשה רב ,מעשה רקח ,מעשי למלך ,מצא חן ,מקורי
הרמב"ם לרש"ש ,מקראי קודש,מראה הנוגה ,מרכבת המשנה ,מרפא לשון ,משנה כסף ,משנה לחם,
ממשנה למלך אחרון ,שרת משה ,נאוה קדש ,נאם דוד ,נוה צדק ,נוה שלום ,נחל איתן ,נתיב מאיר ,סדר
הלכה ,סדר משנה ,סוכת דוד ,ספר המנוחה ,עבודת הלוי ,עבודת המלך ,עדות ביהוסף ,עזוז חיל ,עין אליעזר,
עין ימין ,עין מאיר ,עין תרשיש ,עיני אברהם ,עיני דוד ,עמק המלך ,עץ החיים ,פארי הלכות ,פני המלך,
פקודת המלך ,פרי האדמה ,פרי הארץ ,פרי חדש ,פרי עץ חיים ,פרשת הכסף ,פתח הבית ,צדקה לחיים ,צור
תעודה ,ציוני מהר"ן ,צמח דוד ,צרור החיים ,צרור הכסף ,קדושת יו"ט ,קהלת יעקב ,קול בן לוי ,קול יעקב,
קרבן אשה ,קרבן חגיגה ,קרית מלך ,קרית מלך רב ,ראשון לציון ,רוח אליהו ,שארית יעקב ,שארית נתן,
שביתת יום טוב ,שדה הארץ ,שהם וישפה ,שופריה דיעקב ,שו"ת ברוך השם ,שו"ת הרדב"ז ,שו"ת
הרמב"ם ,שו"ת ר"א בן הרמב"ם ,שו"ת ר' יהושע הנגיד ,שו"ת חד מקמאי ,שלל דוד ,שלמי תודה ,שם
יוסף ,שמחת עולם ,שמן המשחה ,שער המלך ,שער יאודה ,שערי דעה ,שערי שמים ,שקל הקודש ,שרשי
הים ,שתי ידות ,תבואת יקב ,תבואת שמש ,תבונה ,תורת משה ,תירוש ויצהר ,תפארת מנחם ,תשובה מיראה

ספרי חסידות:

אגרא דכלה ,סידורו של שבת ,בעל שם טוב  ,עבודת ישראל  ,תורת המגיד ,שם משמואל ,צוואת הריב"ש,
תולדות יעקב יוסף  ,צפנת פענח ,כתונת פסים ,בן פורת יוסף ,מאור עינים ,תפארת שלמה ,ליקוטי מוהר"ן,
בני יששכר ,אוהב ישראל ,שפתי צדיקים,

ספרי ר' צדוק (נוספים)

אנציקלופדיה תלמודית כרך כ"ט

שיפורים בתוכנה
 .1הצגת צורת הדף בתלמוד הבבלי (תצלום דפוס וילנא) עם קשרים לפסוקי התנ"ך ,לרמב"ם ,לשולחן ערוך
ולמפרשי הש"ס .איתור והערות אישיות
 .0חיפוש בשפה חופשית – תוצאות מדורגות לפי רמת רלוונטיות
 .3מצגות קוליות המדגימות את השימושים השונים במערכת

לקבלת מידע נוסף:
פרוייקט השו"ת 0אוניברסיטת בר-אילן 0רמת-גן
טל51-0138133 00138135 :
פקס51-0113805 :
דואר אלקטרוני responsa@mail.biu.ac.il
16p → 25p

