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יודלביץאב בחכמה אהרן אברהם בחליצה‐פולמוסרבי תרפ"זניו יורקשליחות
ליפשיץאבות עטרה לבנים ליב יהודה אריה וואהל‐יוחסין‐שו"תרבי שאול רבי תרפ"זווארשאתולדות

ליהודה] מאמלוקאביר הרועים [וזאת יהודה צבי טלרבי לאגלי נזר‐הערות האבני תרצ"הפיעטרקובתולדות
גירוןאביר יעקב אברהם יעקב ויו"דרבי באו"ח וקצת באבה"ע תקצ"חשאלוניקישו"ת
תאומיםאבל גדול אברהם אבלותרבי בהל' מרוז'ין‐תשובה ישראל ר' על תרי"אלעמבערגהספד
טביומיאבל כבד יהודה טוביה מגוררבי אמת האמרי על תש"טירושליםהספד

שטייןאבן המאיר מאיר תורניעורך:רבי תרס"זמונקאטשקובץ
קלאצקיןאבן הראשה אליהו תרמ"זווארשאשו"ת‐דרשותרבי

עינים לאסקאבן השהם‐ומאירת אבד"ק געץ אליקום תצ"גדיהרן פארטשו"תרבי
מעסקיןאבן יעקב יעקב ר"ה,מגילה,חגיגה‐שו"תרבי תש"הניו יורקמסכת

נחום] וולדינברגאבן יעקב [משנת יהודה אליעזר ואישותרבי אבלות תשכ"בירושליםהלכות
ווייסאבן יקרה אריה בנימין תרע"גדראהאביטששו"תרבי

בוחן] זלמן גולדינגןאבן ישראל [אבן שניאור סלנטר‐רבי ישראל תשי"דירושליםדרשות‐שו"תרבי
גורדוןאבן מאיר אהרן תרס"טפיעטרקובגיטין‐חליצהרבי
לונץאבן משה משה אליהו תרע"דירושליםהדרניםרבי
קלאצקיןאבן פנה אליהו תרס"זפיעטרקובדרשותרבי

פערלמוטעראבן שהם משה תר"עפיעטרקובשו"ת‐גפ"תרבי
יחייאאבן שתיה דון אליעזר תרנ"גווילנאשו"תרבי

פיפאנואבני האפד דוד העזר‐שו"תרבי תרע"ג‐פ"חסופיאהאבן
פפראבני זכרון שאול אלטר תרפ"גסיגט‐סטמר‐ניו יורקשו"תרבי
לעוויןאבני חפץ אהרן תש"זמינכןשו"תרבי
טרויבעאבני יעקב יחיאל יעקב תשמ"גניו יורקשו"תרבי
פיינהנדלראבני ישפה פסח ישראל תשמ"ט‐ס"וירושליםשו"תרבי

הלראבני מלואים* הכהן ליב אריה אבה"ע‐שו"תרבי תר"עפיעטרקובשו"ע
מסוכוטשובאבני נזר בורנשטיין אברהם תרפ"ו‐תשכ"דפיעטרקוב‐תל אביבשו"תרבי

טייטלבויםאבני צדק יהודה יקותיאל תרמ"הלבובשו"תרבי
פאנטאבני צדק יחזקאל ברבי מנחם תרמ"ומונקאטששו"תרבי

מלאסקאבני קודש דמשק ליזר אליעזר אברהם תקע"טווארשאשו"ערבי
טאמאשאוואבני שהם בנימין משה תרצ"חניו יורקשו"תרבי
גרינוולדאבני שהם משה ב"ר יוסף אברהם תרצ"טאונגווארשו"ת‐דרשותרבי
צודקוביץאבני שהם שמואל מרדכי היוםרבי תרפ"הלאדזזמני
רובנשטייןאבני שהם משה שמואל תרס"בווארשאשו"תרבי
פרץאבני שוהם מבית יעקב ברבי אברהם תקצ"ה‐תר"השאלוניקיש"ס‐רמב"ם‐שו"ת‐דרשותרבי
אביטבולאבני שי"ש ישועה שאול תרצ"הירושליםשו"תרבי
שיןאבני שיש יעקב שלמה תרפ"וקובנהשו"תרבי

קאלומיטיאבק דרכים ברוך תקע"דשאלוניקידרשות‐שו"תרבי
קארואבקת רוכל יוסף לייפציג‐ירושליםשו"תרבי



פאלאגיאברהם אזכור אברהם תרמ"טאזמירכללים‐תורהרבי
דודאברהם יגל ברבי אברהם תר"גליוורנוש"ס‐שו"ערבי

ווינגוטאגודות אזוב מדברי דוב מיכאל ועירוביןרבי שבת עמ"ס תרל"טפיעטרקובשו"ת‐חידושים
יעבץאגודת אזוב זאב משה אה"ערבי יו"ד או"ח תרמ"הווילנאשו"ת

גאטינייואגורה באהלך אליקים תקמ"אשאלוניקישו"תרבי
מסוכוטשובאגלי טל* בורנשטיין אברהם מלאכותרבי תרס"הפיעטרקובל"ט

גלאנצעראגם מים הכהן מאיר אברהם ביו"ד‐אגדהרבי חו"מ‐חידושים תשל"חניו יורקשו"ת
פיינשטייןאגרות משה משה כרכיםרבי ח' ניו יורק‐ירושליםשו"ת
מזרחיאדמת קדש משה תק"ב‐תקט"זקושטא‐שאלוניקישו"תרבי

מהמבורגאדני פז‐לוית חן הקשיר אפרים ערוך‐ש"סרבי תקי"גאלטונאשלחן
אלפנדריאדעתא דרבנן* אליעזר שלמה וקידושיןרבי תשד"מירושליםגיטין

גוטמאכראדרת אליהו אליהו ירושליםשו"תרבי
ריקיאדרת אליהו חי עמנואל תק"בליוורנוש"ס‐שו"תרבי

מייזלישאהבת דוד דוב דוד תרמ"דווארשאפלפוליםרבי
קארפעלעסאהל אברהם כהן אברהם תרנ"טמונקאטששו"תרבי
שאגאהל אברהם אברהם תרמ"אירושליםשו"תרבי
באמבאךאהל יהושע פנחס יהושע תר"סבילגורייאשו"תרבי

פרידאהל יוסף אליהו יוסף תרס"גניו יורקשו"תרבי
מולכואהל יוסף יוסף התורהרבי על תקט"זשאלוניקישו"ת‐רמב"ם‐רש"י
אשכנזיאהל יוסף ישראל ברבי יוסף ברכותרבי היראה‐שו"ת‐עניני תרכ"הווילנאספר
הרופאאהל יעקב יוסף בן יעקב בגדדרבי תשמ"אירושליםשו"ת‐שו"ע‐מנהגי
מנשהאהל יעקב יעקב א‐ברבי בסדר תקצ"בשאלוניקיכללים

צבי נובל ציצית ששפורטשאהל יעקב‐קיצור יעקב שר"ירבי צבי שבתי תצ"זאמשטרדםשו"ת‐נגד
קלייןאהל יצחק יצחק תורנירבי מתרס"בסאטמרירחון
חסידאהל יצחק יוסף ברבי יצחק תקס"אשאלוניקישו"ת‐רמב"ם‐דרשותרבי

קאמעלהאראהל מועד* אריה יקותיאל תורנירבי תרנ"חקראקאירחון
הרבסטאהל מועד* א. פנחס תורנירבי תרפ"ובילגורייאירחון

לובעצקיאהל משה יצחק אהרן משה תרע"בירושליםשו"תרבי
קריינעשאהל משה משה תר"מווילנאשו"תרבי
משהאהל משה יעקב ב"ר חיים תרס"חפיעטרקובשו"תרבי
וואלברוםאהל משה אבד"ק משה תרס"חפיעטרקובש"ס‐שו"ת‐דרושרבי
צווייגאהל משה הלוי יונה משה תש"טירושליםשו"תרבי
שאכעטאהל משה משה תרצ"גירושליםשו"תרבי
דאנאטהאהל משה אליעזר משה שוניםרבי תרצ"ה‐צ"חבארדיאב‐ווראנובחידו"ת
הורוויץאהל משה משה אלעזר 1889ווארשאחידושים‐שו"תרבי
קאצנלנבויגןאהל משה משה תרמ"טווארשאשו"תרבי

ברודנאאהל שם מרדכי שלמה דרושיםרבי , תר"עווילנאסוגיות
ויניגרדאהל תורה* ישעיה לפידות‐רבי גרשון תורנירבי תרפ"וירושליםירחון

הירשפרונגאהל תורה פנחס תורנירבי תרפ"חקראקאירחון
גוראהלה של תורה* דחסידי להוראה תלמוד הלכהבית ובירורי תורה חידושי תשל"ב‐תשל"גבני ברקקובץ



מילייקובסקיאהלי אהרן אהרן אליהו תרס"ט‐צ"וגראיעבו‐תל אביבשו"תרבי
הכהןאהלי יהודה שלמה ברבי יהודה א"ברבי בסדר תר"גירושליםרמב"ם
יוטעסאהלי יעקב יצחק יעקב סת"םרבי בהל' תר"חלבובשו"ת

קשטרואהלי יעקב‐מהריק"ש יעקב תקמ"גליוורנושו"תרבי
ישרים יחייאאהלי תם‐תמת ן' תם תשנ"טירושליםשו"תרבי

עלושאוהב משפט אליהו בן פראג'י ואבה"ערבי יו"ד באו"ח תרפ"ח‐תרצ"ו‐תשל"וגרבה‐ירושליםשו"ת
תאומיםאוהל משה משה תרנ"טלעמבערגשו"תרבי

בישראלאוסף פסקי דין הדין דיןבתי תש"יירושליםפסקי
שינברגראוצר החיים יוסף ורבי ויסברג יוסף רבי חייםעורך: הדברי תשל"חירושליםמנהגי
עהרענרייךאוצר החיים יהודה חיים תורנירבי מתרפ"ה‐תרח"צרומניהירחון

הפוסקיםאוצר הפוסקים אוצר אבה"עמערכת שו"ע סדר על תש"ז‐ס"אירושליםאינצקלפדיה
הכהןאוצר התורה* שושן תורנירבי תר"ץג'רבהירחון
שכטראוצר חיים* חיים תורנירבי תרצ"זזאמושטשירחון

קיצעאוצר חיים חיים תרע"גסיגעטשו"תרבי
גרינוולדאוצר נחמד יהודה יקותיאל תורנירבי תש"בניו יורקירחון

מאשקוביץאוצרות ירושלים צבי תורנירבי תשט"ו‐תשמ"אירושליםקובץ
פרלמןאור גדול ליב יהודה ירוחם וכתביםרבי תרפ"דןילנהתשובות
יונגרייזאור דוד דוד תשל"דירושליםסוגיות‐שו"תרבי

גורדוןאור האורים משה אורי והערותרבי תרפ"חלודזשו"ת
מקופנהגןאור הישר* שמעון אהרן מקליווארבי תרס"בלבובהגט
וויינגורטאור הישרים* מנדל מנחם גיטיןרבי תרע"אפיעטרקובעניני

שפיראאור המאיר מאיר יהודה תרפ"ופיעטרקובשו"תרבי
התורהאור התורה אור תורניישיבת תשמ"גניו יורקקובץ

מווינהאור זרוע משה ב"ר יצחק הש"ס‐שו"תרבי ע"ס הלכות תרכ"ב‐תר"ןזיטומירפסקי
סלוצקיאור חדש זלמן אפרים תרס"הווילנאשו"ת‐חשמל‐רכבת‐טלפון‐ועודרבי
טשערקסאור יצחק יצחק תר"ןווארשאשו"ת‐ירושלמירבי

ליפשיץאור ישראל ישראל מקליווארבי תק"לקליוואגט
עטהויזןאור לו בציון זעקיל יצחק קטנותרבי קארלסרואברכות‐הלכות

מדיניאור לי חזקיהו חיים תרל"דאזמירשו"תרבי
שאולאור לציון אבא ציון בן תשמ"זירושליםשו"תרבי

עטהויזןאור נעלם זעקיל יצחק תקכ"הקארלסרואשו"תרבי
זונטהיםאור פני משה טוביה משה נפליוןרבי בימי הענא העיר תרפ"חפרנקפורטשו"ת‐קורות

מזולקוואאור צבי גאלר הירש צבי התורה‐ש"ס‐שו"תרבי תרל"הלעמבערגעל
חביב* בן שו"תאור צדיקים‐ב"י‐רמ"ה‐מהר"ם ספרי תרס"בווארשאשו"תשלשה

מאליןאור שמחה שמחה תרפ"וביאלסטוקשו"ערבי
כהןאור תורה* ישראל רבי תורניעורך: תשל"ד‐ס"דירושליםירחון

שווארטץאור תורה זעליג פנחס תורניעורך:רבי תרצ"ב‐צ"הקליינווארדייןירחון
גורביץאור תורה* זאב אריה תורנירבי תרצ"דלונדוןירחון

זוננפלדאור תורה אהרן אברהם תורנירבי מ‐תרנ"זירושליםירחון
בלומנפלדאור תורה מאיר שו"תרבי תשכ"בניו יורקסוגיות,



רבינוביץאורח ישר יעקב שמואל תרס"דווילנאשו"תרבי
גרוסמןאורח ישראל ישראל או"חרבי תשמ"טירושליםשו"ת
סג"לאורח לחיים אברהם ברבי חיים תרל"טווילנאשו"תרבי

אנאליקאורח משפט בער דוב שמעון משפטרבי תרס"זפיעטרקובחושן
כ"ץאורחות המשפטים שלמה אברהם תשכ"התל אביבחו"מרבי

טויבשאורי וישעי שרגא אורי תרמ"ולבובשו"תרבי
תאומיםאוריין תליתאי משה תר"מלבובשו"תרבי
זאביאורים גדולים ישראל אברהם תשס"גניו יורקשו"תרבי

אהרן} {זכרון אייבשיץאורים ותומים יהונתן חו"מרבי תרמ"בווארשאשו"ע
שיגורהאות היא לעולם די פנחס רפאל יאושע תרט"ז‐תרכ"האזמירכלליםרבי

זילבראז נדברו יהושע בנימין תשל"ג‐מ"זבני ברקשו"תרבי
עזריאלאזן אהרן אהרן תרמ"וירושליםכללים‐מערכותרבי

סיגלאזני יהושע יהושע תרע"דירושליםשו"תרבי
אברהםאחי וראש יאודה חיים תרי"אאזמירשו"ת‐דרשותרבי

גראדזינסקיאחיעזר עוזר חיים ווילנאשו"תרבי
איגראאיגרא רמה שמשון ב"ר משולם תרל"גלעמבערגעהש"ס‐שו"תרבי
קוזאקאיל מלאים ליב יהודה אברהם התורה‐משניות‐שו"ערבי תרנ"הווארשאעל

קלאצקיןאילה שלוחה הירץ נפתלי תרנ"ז‐תרע"בווארשאשו"תרבי
הלברשטאםאילה שלוחה נפתלי תרנ"הפשעמישלשו"ת‐ש"סרבי

הר"ן שווארטץאילה שלוחה וכתבי הכהן נפתלי ותשובותרבי תש"אגראססווארדייןאגרות
תנחוםאילנא דחיי גרשון ועודרבי ומצה פסח‐חמר תר"ךהלברשטטהלכות
מאזוזאיש מצליח מצליח תשכ"ט‐ס"ובני ברקשו"תרבי
ראזעןאיתן אריה ליב אברהם ירושליםשו"תרבי

ראפפורטאיתן האזרחי הכהן אברהם תקנ"ואוסטרהאשו"ת‐דרושרבי
רוזנבויםאלה דברי שמואל ליטש שמעלקא שמואל תשכ"אירושליםשו"תרבי

רובינשטייןאלף המגן נתן משה תרמ"זווארשאשו"תרבי
חאנאחאוויטשאלפי ישראל יעקב ישראל ויו"דרבי או"ח תרע"דווארשאשו"ת

אשכנזיאם הדרך מיכאל תרס"אשאלוניקישו"ת‐דרשותרבי
קוידאנובראמונת שמואל שמואל אהרן תרמ"הלעמבערגשו"תרבי
הלויאמירה נעימה צבי יוסף שוניםרבי בענינים תש"חירושליםבירורים

אלקלעיאמר יוסף יוסף תקצ"אשאלוניקירמב"ם‐ש"ס‐לקוטים‐דרשותרבי
חאלילייואמר שלמה שלמה תרכ"דשאלוניקישו"תרבי
חביבאמר שמואל ן' שמואל תרמ"ושאלוניקישו"ת‐דרשותרבי

גולדשלאגאמרי אמת* מיכל יחיאל נאיםרבי חסידות‐פשטים תרפ"אפיעטרקובדברי
א"שאמרי אש מאיר תרכ"דאונגווארשו"תרבי

ארמראמרי בינה עקיבא המהרש"א‐שו"תרבי על תרמ"בקראקאביאורים
אויערבאךאמרי בינה מאיר שו"תרבי חו"מ אבה"ע יו"ד תרל"א‐תרל"וירושליםאו"ח
וויניקאמרי בינה אבד"ק הלוי יחיאל תרמ"דלעמבערגשו"תרבי
מרקוסאמרי ברוך ברוך תר"ץחיפהשו"ת‐דרשותרבי
מאמדוראמרי ברוך ציון בן ברוך תרס"דירושליםשו"תרבי



מסטניסלאבאמרי דוד הורוויץ דוד תרצ"דבילגורייאשו"תרבי
פעדיראמרי דוד מאיר דוד תרל"גלעמבערגשו"תרבי

מינקוביץאמרי טעם אב"ד זינגיל מאיר דעה‐ש"סרבי תרס"בווארשאיורה
ממאטרסדארףאמרי יואב ירמי' ב"ר יואב ,שו"תרבי תרנ"הלעמבערגדרושים
אריקאמרי יושר מאיר תרע"ג‐פ"המונקאטש‐קראקאשו"תרבי

וורהפטיגאמרי ירוחם אשר ירוחם שוניםרבי בענינים תש"יירושליםהערות
האללענדעראמרי כהן מיכל יחיאל תרצ"זפיעטרקובשו"תרבי

אייזנברגאמרי מהרי"ן נפתלי יעקב התורה‐שו"תרבי תרס"חירוסלבעל
סוקולובסקיאמרי משה משה וסוגיותרבי תרפ"אווארשאשו"ת
אשכנזיאמרי נועם מאיר אברהם והלכהרבי דרוש תרמ"חווילנאמאמרי
מדזיקובאמרי נועם הורוויץ מאיר תרמ"ח‐תרס"וקראקא‐יאראסלויאשו"תרבי
ממטסדורףאמרי נועם ירמיה ב"ר יואב תרמ"המונקאטששו"תרבי
דייןאמרי נועם מרדכי בן ישעיה תרנ"חארם צובהשו"ת‐ש"סרבי

שמעלקישאמרי רג"ש גדליה תרצ"אפיעטרקובהלכה‐שו"ת‐מאמריםרבי
בינה] אמרי אוירבךאמרי שלמה [בספר שלמה תרצ"חלובליןסוגיות‐שו"תרבי

מדזיקובאמרי שמעון פרידמן שמעון חז"לרבי תרכ"ומונקאטשגפ"ת‐אגדות
מזעלחובאמרי שפר לנדא הירץ נפתלי יו"דרבי על תרמ"גלעמבערגשו"ת‐חדושים
קלאצקיןאמרי שפר אליהו תרנ"וווארשאשו"תרבי
בוימלאמרי שפר הירץ נפתלי תשכ"גירושליםשו"תרבי

רבינוביץאמת ליעקב אליעזר שאול להרמב"םרבי המצוות תרנ"גאדעססאספר
הכהןאמת מאר"ץ דוויך שאול תר"עירושליםשו"תרבי

רפואית* שטינברגאנצקלופדיה הלכתית אברהם רפואהרבי תשס"וירושליםהלכות
בירבראייעראסיפת חכמים אלטר חיים תורנירבי תר"ע‐ע"גאוטוניאירחון

הערמעליןאפוד בד דוד ברוך אריהרבי מצפה על תרע"במונקאטשהשגות
רבינוביץאפיקי ים מיכל יחיאל תרס"הווילנאשו"ת‐סוגיותרבי

אפריוןאפריון דוד דוד אורי תרל"גאיידטקוהנןשו"תרבי
ראםאפריון שלמה זלמן שלמה דרבנן‐ועודרבי חלה‐תקנות תרל"וווארשאהלכות

שפרבראפרקסתא דעניא דוד תשמ"אירושליםשו"תרבי
[מהדו"ב] שפרבראפרקסתא דעניא דוד תשס"בניו יורקשו"תרבי

צהר אשכנזיאצר בינה‐אבני צבי אהרן התורה‐אסתררבי תר"אאזמירשו"ת‐על
מבגדדאקים את יצחק יצחק תר"עבגדאדדרושים‐שו"תרבי

מסבירות שפיראארבע שיטות‐פנים צבי ברבי יהושע פסחרבי הלכות תקל"אפראנקפורטפסחים‐שו"ת
רוקחארבעה טורי אבן שמלקה שמואל ב"ר אלעזר תשמ"גבני ברקרמב"ם‐ש"ס‐שו"ת‐דרשותרבי

רודריגיסארח לצדיק חיים אברהם תק"מליוורנושו"תרבי
מספינקאארחות חיים כהנא נחמן או"חרבי תשמ"גירושליםשו"ע
שרביטארחות יושר מכלוף ב"ר יוסף תשל"ח‐מ"טירושליםשו"תרבי

ליפשיץאריה דבי עילאי ליבוש אריה תרל"דפרעמישלאשו"תרבי
ישראלארעא דישראל אליהו תקס"וליוורנוכלליםרבי

הוספות] אלגאזיארעא דרבנן [עם יעקב ישראל הלכותרבי ושורשי תשכ"גניו יורקכללים
סתהוןארץ חיים חיים ישראלרבי ארץ ומנהגי תרס"חירושליםדיני



טביומיארץ טובה יהודה טוביה תש"זירושליםשו"תרבי
מקוזיגלובארץ צבי פרומר צבי אריה תרצ"טלובליןשו"תרבי
ראםארץ צבי הירש צבי תרל"הווילנאשו"ת‐דרשותרבי
תאומיםארץ צבי הירש צבי תר"מלעמברגשו"תרבי

דבורזץארצות יהודה שלום ב"ר ליב יהודה חו"מרבי על וחידושים תרמ"זווילנאשו"ת
נחמוליאשדות הפיסגה יוסף מציעא‐הגדהרבי תק"ןשאלוניקישו"ת‐בבא

ניימארקאשל אברהם אברהם תרצ"זתל אביבש"סרבי
מועטיאשר לדוד דוד תרל"וליוורנושו"ערבי

זשימניאשר לשלמה שלמה חיים תרצ"וביאלסטוקשו"תרבי
[הב"ח]ב"ח החדשות סירקיס יואל תשי"טירושליםשו"תרבי
[הב"ח]ב"ח הישנות סירקיס יואל תקצ"דאוסטרהאשו"תרבי
סקוויראבאהלי יעקב דחסידי תורניכוללים מ‐תשל"זניו יורקקובץ

מנשהבאר המים יעקב רפאל השו"ערבי חלקי בד' תקצ"ושאלוניקישו"ת
מליניקבאר חיים טוביה חיים תרמ"זווילנאשו"ת‐חידושיםרבי

ראללערבאר חיים מרדכי מרדכי חיים תרפ"ד‐צ"הבודאפעסטשו"תרבי
ברליןבאר יעקב יעקב תקכ"זפיורדאשו"ערבי
מקובנהבאר יצחק ספקטר אלחנן יצחק תרי"דקניגסברגשו"תרבי
פוזנאבאר יצחק אב"ד יצחק תרנ"דוינהשו"תרבי

ויטאלבאר מים חיים שמואל תשכ"וירושליםשו"תרבי
מוצריבאר מים חיים רפאל נסים חיים תקנ"ד‐ע"דשאלוניקישו"ת‐רמב"ם‐סמ"ג‐דרשותרבי
אבילהבאר מים חיים די אליעזר תקס"וליוורנושו"תרבי

מדברציןבאר משה שטרן משה תשל"גניו יורקשו"תרבי
פרענקלבאר משה משה תקס"גברליןשו"תרבי
ירושלימסקיבאר משה נחום משה שוניםרבי בענינים תרס"אווארשאשו"ת
דאנושעווסקיבאר משה משה תרס"הווילנאשו"תרבי
בארבאר עשק שבתי תל"דוינציאהשו"תרבי
קיסטליכערבאר צבי צבי תשל"אירושליםשו"תרבי

איילינבורגבאר שבע בער יששכר שע"דויניציאהעהש"ס‐שו"תרבי
רוזנברגבאר שמואל שמואל מקואותרבי ‐ תרפ"גקראקאשו"ת
שלעזינגרבאר שרים יפה אברהם תשל"ח‐נ"טירושליםשו"תרבי

קלייןבארות אברהם צבי אברהם תרפ"ח‐צ"בטירנוישו"תרבי
שאנגיבארות המים יצחק ת"תרבי גיטין‐הל' תקס"ושאלוניקישו"ת‐שמות

קלוגרבגדי יום טוב* שלמה ביצהרבי תרנ"אלעמבערגמסכת
קריספיןבגדי יום טוב טוב יום תרל"גאזמירשו"תרבי

עטייהבגדי ישע ישעיה תרי"גליוורנוש"ת‐רמב"ם‐דרשותרבי
מביאלסטוקבגדי ישע הלוי שמואל תר"דווילנאשו"תרבי

מהרז"ך הכהןבגדי כהונה‐שו"ת זלמן משולם גיטיןרבי מציעא תקס"זפיורדאשו"ת‐בבא
שמאמאבגדי שש שלמה תרכ"וליוורנושו"ערבי

אדרעיבד דוד חי דוד תרפ"בצפתשו"תרבי
טוב] יום כבוד דאנוןבד קדש [בספר ברכה תר"ושאלוניקירמב"םרבי



וולפרטבחיר חיים חיים תשל"אירושליםשו"ת‐סוגיות‐רמב"ם‐שו"ערבי
נאטנזאהןביטול מודעה שאול יוסף מכונהרבי תרי"טלעמבערגמצות

מרקלבינת נבנים יעקב ברבי ניסן הש"סרבי בסוגיות תרפ"זפיעטרקובפלפולים
יודלביץבית אב אהרן אברהם תרע"ח‐פ"טסאטמר‐ניו יורקשו"תרבי

וואקסבית אבא אבא תרפ"בקראקאשו"תרבי
ליעבעסבית אבי אייזיק יצחק תשל"אניו יורקשו"תרבי

נפתליבית אברהם ברבי אבלי אברהם הספדים,רבי שו"ת, נדה, תקצ"זסדילקובהל'
אולמאןבית אברהם אברהם הלכות‐שו"תרבי תרס"טמונקאטשחי'
מזמושטשבית אברהם הכהן אברהם תקי"גברליןשו"תרבי
הירשאוויץבית אברהם עבר אברהם תרפ"גירושליםשו"ת‐דרשותרבי
טוביהבית אברהם שלום ברבי אברהם תרע"גגראיעוואגפ"תרבי

עלבינגרבית אברהם‐סוכוטשוב* לייבל תורנירבי תרצ"דווארשאירחון
פולדבית אהרן משה בן אהרן תר"ןפרנקפורט דמייןשו"ת‐הגהותרבי
קריספיןבית אהרן אהרן גיטיןרבי תרכ"גאזמירכללים‐שמות

קלפפישבית אהרן* זלמן שלמה אהרן תרמ"וווארשאש"ס‐שו"תרבי
צבי חכם חענטשיןבית אהרן‐ליקוטי אב"ד מירלש אהרן תקפ"טברליןסת"םרבי

נתנזוןבית אל הלוי יצחק ב"ר ליבוש אריה תרל"הלעמבערגסוגיות‐ש"סרבי
שטערנבערגבית אליהו אליהו חיים ש"סרבי וחדושי תשל"וירושליםשו"ת

מזאהבית אליהו מרדכי מרדכי אליהו תש"וניו יורקשו"ת‐דרושרבי
פודראביניק מביאלסטוקבית אליקום מאיר געציל אליקום תרמ"וווארשאשו"תרבי
מרגליותבית אפרים זלמן אפרים תרמ"ד‐תשל"וווארשא‐ירושליםשו"תרבי

רוביןבית דוד טעביל דוד תרי"דווארשאשו"תרבי
מסאלוניקיבית דוד דוד יוסף ערוךרבי ת"קשאלוניקישו"ת‐שלחן
לייטערבית דוד וואלף זאב תרצ"בוויעןשו"תרבי

לאניאדובית דינו של שלמה שמואל ב"ר שלמה רפאל תשמ"וירושליםשו"תרבי
חלפןבית האוצר מתתיהו אברהם תורנירבי תר"ן‐נ"אאדעסאקובץ
ראטהבית היוצ"ר צבי יואל סוגיותרבי תרנ"ומונקאטששו"ת‐חידושי

אליהו* פוסקבית הילל‐מנחת אליהו פוסק‐רבי הלל שחיטהרבי בהלכות ודינים תרפ"דסעאנישו"ת
סולובייציקבית הלוי הלוי דובער יוסף תרל"ד‐תרנ"אווארשאשו"ת‐חידושיםרבי
ליפשיץבית הלל ליב אריה הלל משפטרבי תר"ןווארשאחושן
‐עורךבית הלל טובנהויז אפרים פוסקרבי הלל רבי לזכר תשי"אתל אביבקובץ
הירץבית הלל נפתלי ברבי הילל דעה‐אה"ערבי תנ"אדיהרנפורטיורה

אפפלבויםבית המדרש* שמריהו הלכותרבי תרע"בברדיטשובפלפולים‐חידושי
חסוןבית המלך אהרן ברבי יוסף תקס"דשאלוניקיש"ס‐שו"ת‐דרשות‐הספדיםרבי
פלורינטיןבית הראה שמואל רמב"םרבי ‐ השו"ע חלקי תקי"חשאלוניקיד'

דייכעסבית ועד לחכמים* חיים ישראל תורנירבי תרס"בלונדוןירחון
פאללאקבית ועד לחכמים שמעון יוסף תורנירבי משנת תרפ"בסאטמרירחון

אברמוביץבית ועד לחכמים* בער דוב תורנירבי תרס"גניו יורקירחון
חרל"פבית זבול משה יעקב וביאוריםרבי תש"י‐י"זירושליםשו"ת

שאחעטבית ידידיה ידידיה שאול תרס"ד‐ס"זפיעטרקובשו"תרבי



עייאשבית יהודה יהודה והרשב"ץרבי הריב"ש לפי ארג'יל תש"ןירושליםשו"ת‐מנהגי
אייזערמאןבית יהודה אשר יהודה תרל"חווילנאשו"תרבי
לנדאבית יהודה יהודה תקצ"אלעמברגשו"ע‐גפ"תרבי

קארובית יוסף יוסף באבה"ערבי תש"ךירושליםשו"ת
מיכלזאהןבית יחזקאל יחזקאל צבי תרפ"דפיעטרקובשו"תרבי

מעסקיןבית יעקב הכהן יעקב תר"ץניו יורקשו"ת‐פלפוליםרבי
רודערמאןבית יעקב יעקב תרס"חניו יורקדרוש‐שו"תרבי
צויזמרבית יעקב אב"ד שמואל ברבי יעקב תנ"ודיהרנפורטשו"תרבי
גרינוואלדבית יעקב יעקב א"שרבי מאיר רבי תרס"טסוואליוועגפ"ת‐דרוש‐תשובות

רוביןבית יער יחיאל עזריאל התורה‐שו"תרבי תרפ"טמיהלוביץעל
דאנציגבית יצחק יצחק תרנ"טווארשאשו"תרבי
שמעלקישבית יצחק יצחק תרל"הפרעמישלאשו"תרבי
פינקלשטייןבית יצחק יצחק שמעון תרפ"דניו יורקדרוש‐שו"תרבי

ברויןבית ישראל חיים ישראל התורה‐דרוש‐שו"תרבי תר"ס‐ס"אפאקשעל
לאנדאבית ישראל אלטר אברהם ישראל תשי"דארגנטינהשו"תרבי

כהנהבית ישראל* ישראל תרל"אזאלקוואשו"תרבי
אברהם]בית לאבות רבי [ואביו לעווי יהודה יעקב שו"תרבי , אבות תרס"הירושליםמסכת

שפיראבית לוי לוי תש"לירושליםשו"תרבי
עזריאלבית לחם יהודה* ברבי הירש צבי דעהרבי יורה תקס"דפולנאהשו"ע

אויזערמאןבית לחם יהודה הלוי יהודה תרס"דווילנאשו"ת‐דרשותרבי
פוזנרבית מאיר ליב יהודה בן מאיר אבה"ערבי יו"ד או"ח תקצ"ו‐תרל"ולעמבערג‐יוזעפאף‐ווארשאשו"ע

גראדזאנסקיבית מרדכי מרדכי ערוךרבי תרצ"בקיידאןשלחן
פרנקלבית מרדכי מרדכי תרצ"חסעאינישו"תרבי
פוגלמןבית מרדכי מרדכי תשל"אירושליםשו"תרבי
אשכנזיבית משולם זלמן משולם תרס"הפיעטרקובשו"ת‐משניותרבי

עלברגבית נאמן נתן אברהם תרפ"דבילגורייאשו"תרבי
פערלסבית נאמן משה יצחק תרכ"זסיגעטשו"תרבי

שווארץבית נפתלי נפתלי תרנ"טפאקששו"ת‐פלפוליםרבי
מצפתבית רידב"ז דוד יעקב תרס"חירושליםשו"תרבי
דרימרבית שלמה שלמה תרל"ז‐נ"ולעמבערגשו"תרבי
חסוןבית שלמה שלמה דיניםרבי ת"פשאלוניקישו"ת‐פסקי

פאלקנפלדבית שמואל אחרון שמואל תרע"דפיעטרקובשו"תרבי
בלוםבית שערים עמרם תרס"טמונקאטש‐גרוסוערדייןשו"תרבי

להוראה‐קארלסבורגבית תלמוד להוראה תלמוד בית תורניכולל מ‐תשמ"דניו יורקקובץ
משהבכורי אברהם ברבי אברהם תרפ"דירושליםגפ"ת‐רמב"םרבי

דון‐יחייאבכורי יהודה ליב יהודה ופוסקיםרבי בש"ס חידושים תר"צ‐צ"טלוצין‐תל אביבשו"ת
הוטנרבכורי יוסף זונדל יוסף תרל"אווילנאסוגיות‐שו"ערבי
זריהןבכורי יעקב חי יעקב תרס"וירושליםשו"תרבי
רוזנבלוםבכורי שחר חיים שמואל תרצ"זווארשאשו"תרבי

רזעכטעבכורי שלמה אברהם שלמה אר"ירבי אהבת על תרנ"ד‐תרצ"אפיעטרקוב‐ווארשאשו"ת‐קונטרס



אישטרושהבן אברהם אברהם חיים ע"ז‐רמב"ם‐טוררבי התורה‐מס' על תקפ"ושאלוניקידרשות
פיעטרקובבן הימין אב"ד נחמן ברוך תרנ"טווארשאשו"תרבי

מזרחיבן הרמה מאיר חיים תל"האזמיררמב"םרבי
שפיץבן זכאי יוחנן תרס"חפאקשדרשות‐סוגיות‐שו"תרבי
טאריקהבן ידיד שמואל ידידיה תקס"ושאלוניקירמב"ם‐שו"תרבי

ליטש‐רוזנבויםבן יהודה אברהם תרל"אפרעסבורגשו"תרבי
ישראלבן ימין יהודה חיים רחמים מנחות‐שו"ת‐דרשותרבי תרנ"ושאלוניקימס'

ענגילבן פורת יוסף תרס"ז‐תרע"גפיעטרקוב‐קראקאשו"תרבי
ברביבן פורת יוסף יוסף התורה‐ש"ס‐שו"תרבי תרפ"דגרב'העל

מיוחסבני אברהם אברהם חו"מ‐דרשותרבי העזר אבן תקל"גקושטאשו"ת
חזןבני אהרן יואל אהרן תרס"בווילנאשו"תרבי
לפפאבני אהרן אהרן חו"מרבי תל"דאזמירשו"ת

איש אלישרבני בנימין ‐ וקרב יעקב נבון‐רבי בנימין תרל"ו‐תרמ"אירושליםשו"תרבי
אלגאזיבני חיי חיים תע"באורטה קייואיטור‐מסכתות‐רמב"םרבי

לומברוזובני יוסף‐זרע יצחק יצחק טנוגי‐רבי יוסף תקנ"גליוורנוב"ק‐ע"ז‐רמב"ם‐‐שו"תרבי
ששוןבני יעקב ישראל ברבי יעקב תע"דקושטאעיטור‐שו"ת‐רמב"ם‐טוררבי
חנןבני יצחק יצחק קנין‐שו"תרבי תקי"זשאלוניקידרשות‐דיני

שחל אקושטיבני ישחק‐קול יצחק תרמ"דירושליםדרוש‐שו"תרבי
לויןבני לוי ירוחם תרל"טווילנאשו"תרבי

מאג'ארבני משה יעקב ברבי משה תקס"דליוורנושו"תרבי
שלטוןבני משה משה תע"גקושטאשו"תרבי

שפיראבני ציון דוד תרצ"הירושליםשו"תרבי
אייזנשטאטבני ציון ציון בן תש"חניו יורקשו"תרבי
מיטאווסקיבני ציון ציון בן תרס"חווילנאשו"תרבי

חיוןבני שמואל שמואל ועניניםרבי שע"גשאלוניקישו"ת
מתתיהובנימין זאב ב"ר בנימין תשמ"חירושליםשו"תרבי

וויללערבנימין זאב אחרון זאב בנימין תרנ"טפרמישלהשו"תרבי
בקשי‐דורוןבנין אב אליהו תשמ"ג‐נ"הירושליםשו"תרבי
מייזלישבנין דוד דוב דוד תרצ"באוהעלשו"תרבי

ריובסקיבנין יחזקאל אברהם יחזקאל פסחרבי הל' תרפ"הבילגורייאשו"ת‐פמ"ג
סירקיןבנין יחזקאל יחזקאל ויו"דרבי או"ח תרמ"האדעסאעניני

חברבנין עולם אייזיק יצחק תרי"אווארשאשו"תרבי
מייזלישבנין צבי הירש צבי תרצ"טוויטצעןשו"תרבי
עטלינגרבנין ציון יוקב יעקב תרכ"חאלטונהשו"תרבי
שמושקוביץבנין ציון ציון בן תר"ץביאלסטוקשו"ת‐ש"סרבי

עטלינגרבנין ציון החדשות יוקב יעקב תרל"חווילנאשו"תרבי
מוואלאזיןבנין של שמחה נחמן ב"ר שמחה אברהם תרכ"טווילנאשו"תרבי

מלאהיסקבנין שלמה שמואל ב"ר דוד שלמה תרל"גאיידטקוהנעןשו"תרבי
הכהןבנין שלמה משה ישראל ב"ר שלמה באוה"חרבי תרמ"טווילנאשו"ת

בנבנשתיבעי חיי חיים תקמ"ה‐נ"אשאלוניקייור"ד‐אה"ע‐חו"מרבי



נייזאטץבציר אליעזר ליפמן אליעזר הש"סרבי תרכ"טפרעשבורגסוגיות
שטרןבצל החכמה בצלאל תש"ןירושליםשו"תרבי
דנאןבקש שלמה אבן שלמה תרצ"הכאזאבלאנקאשו"תרבי

הורוויץבר ליואי יששכר משולם תרכ"אלבובשו"תרבי
ראטמאןברוך השם משה הש"סרבי תר"עברדיטשובשו"ת‐חידושי
קורייאטברית אבות אברהם ברבי יהודה תרכ"בליוורנודרשות‐שו"ת‐תקנותרבי

פצנובסקיברית אברהם הירש צבי אברהם תרנ"חלעמבערגשו"תרבי
מסעליבברית אברהם אשכנזי מאיר ב"ר אברהם הלכותרבי וחידושי תרמ"דווארשאשו"ת
אמארילייוברית אברהם אברהם אחתרבי ושו"ת תקנ"ושאלוניקידרשות

ליבשיץברית יעקב מרדכי ברוך תרל"ו‐ל"זווארשאשו"תרבי
הכהןברית כהונה משה גרבה‐שו"ערבי תש"ןבני ברקמנהגי
וועללערברית עולם יעקב אייזיק תרנ"וווארשאשו"תרבי
פאסברך יצחק די יצחק תקס"גשאלוניקישו"תרבי
גאלנטיברך משה מרדכי ברבי משה תקס"טליוורנושו"ת‐דרוש‐ועודרבי

ראפפורטברכה מציון ציון בן ברוך תרס"בזיטאמירשו"תרבי
וואקסברכה שלמה אבא מטיטשיןרבי ליב שלמה רבי והנהגות תרפ"חקראקאתולדות

מיוחסברכות מים מרדכי משה השו"ערבי כסדר ובאורים תקמ"טשאלוניקישו"ת
הרמב"םברכת אברהם בן אברהם הבבלירבי דניאל ר' להשגות תר"ךליקתשובות
יענרברכת אברהם הערץ נפתלי אברהם תר"ללעמבערגשו"תרבי
ברודנאברכת אברהם צבי אברהם תרנ"טווילנאשו"תרבי

ב' רוזנברגרברכת אברהם ברוך אברהם תשל"טגמזושו"תרבי
הכהןברכת אליהו דוויך אליהו התורה‐שו"תרבי תקנ"גליוורנועל
לענטשנאברכת חיים אב"ד ברוך חיים תרנ"ולובליןשו"תרבי
מאלטשטאטברכת חיים ירוחם יצחק חיים תשט"זניו יורקשו"תרבי
לנדאברכת יוסף מנחם ב"ר יוסף תרכ"טלעמבערגשו"תרבי
ניימארקטברכת יעקב אב"ד הירש יוקל יעקב תרל"טלעמבערגשו"תרבי
מאלטשטאטברכת יצחק ירוחם יצחק חיים תרפ"גוינהשו"תרבי

ראפופורטברכת כהן גוטמן טוביה תרס"חפיעטרקובשו"תרבי
ירושלימסקיברכת משה נחום משה שבתרבי ופסקים‐מסכת תרמ"ולעמברגתשובות
אורנשטייןברכת רצ"ה הירש צבי תרמ"טלעמברגשו"תרבי
שטרנברגברכת שלום הכהן יצחק שלום תר"ץאנטוורפןשו"תרבי
מהורבשובברכת שלום צבי שלום תרמ"טווארשאשו"תרבי

טנאברכת שלמה שלמה משפטרבי העזר‐חושן תשמ"ב‐מ"ובני ברקאבן
ישראליברקאי* שאול רבי תורניעורך: תשמ"ג‐מ"טירושליםירחון

לניאדובשבילי הרפואה ביה"ח שע"י ההלכה רפואהועד בעניני תורני מ‐תשל"טנתניהקובץ
הורוויץבשמים ראש איש הלוי שאול תרל"הלבובשו"תרבי
להרא"שבשמים ראש תקנ"גברליןשו"תמיוחס

פיעטרקובבת דינא אבד"ק נחמן ברוך תרע"דווארשאשו"תרבי
שמעוןבת נעות המרדות בן אהרן רפאל מורדתרבי אשה תרע"זירושליםדיני

צביבת עיני מגזע בער דוב ישכר תקנ"חדובנהנדה‐פלפוליםרבי



רפאפורטבתי כהונה יצחק אזמיר‐שאלוניקישו"תרבי
ועודגאוני בתראי הט"ז, הב"ח, יו"ט, ועודתוס' הט"ז, הב"ח, יו"ט, מהתוס' תשובות תר"ךטשערנאוויץאוסף
לכרייףגבול בנימין בנימין תרפ"אקאזאבלאנקאשו"תרבי
צירלסוןגבול יהודה ליב יהודה תרס"ופיעטרקובשו"תרבי
גרוסברגגבול מנשה מנשה מכ"ירבי ראשונים תרנ"טפראנקורטפסקים

[הש"ך]גבורת אנשים כ"ץ שבתי תרל"טווארשאשו"תרבי
גינצבורגגבעות עולם יוסף מנשה תרנ"חווילנאשו"ת‐ש"ס‐דרשותרבי
קובוגבעות עולם יוסף התורה‐ליקוטיםרבי תקמ"דשאלוניקישו"ת‐על

באמבאךגבעת הלבונה הירץ נפתלי באו"חרבי תרצ"טלובליןשו"ת
הפלאה]גבעת פנחס [בעל הורביץ הלוי פנחס תרמ"ויוזעפףשו"תרבי
שווארטץגבעת פנחס זעליג פנחס שו"תרבי ‐ נקור תרפ"וקליינווארדיןהלכות
אנגלאנדרגבעת פנחס פנחס דעהרבי תרצ"המונקאטשש"ס‐יורה
לאמאזגבעת שאול אב"ד שאול תקצ"דסדילקאבשו"תרבי

בוסקגדולת מרדכי אב"ד אברהם ברבי מרדכי תרל"חווילנאשו"ת‐דרושרבי
אמייסגדולת מרדכי מרדכי תשל"ו‐מ"אירושליםשו"ת‐דרושיםרבי

תאומיםגור אריה יהודה ליב יהודא אריה תקפ"זזאלקוואשו"תרבי
דייטשגורן דוד דוד אהרן באו"חרבי תרמ"הפאקששו"ת

קרסינטיגושפנקא דמלכא פארוז תרכ"אליוורנורמב"ם‐חידושים‐דרושרבי
אלגאזיגט מקושר טוב יום קידושיןרבי תקכ"זאזמירעניני
בולהגט מקושר משה רפאל גיטיןרבי תקכ"זקושטאהלכות

קארנויאגידולי טהרה מנחם תר"הפיורדאמקואותרבי
הורוויץגידולי ציון זאב מיכל יחיאל ופלפוליםרבי תר"עירושליםחקירות

רבינוביץגלי ים מיכל יחיאל תרע"בפיעטרקובשו"ת‐סוגיותרבי
משהגליא מסכת ב"ר דוד תר"הווילנאשו"ת‐דרושרבי

מגרבהגן יעקב הכהן יעקב תש"סירושליםשו"תרבי
לייבגן נעול יהודה ברבי ניסן אשר שוניםרבי בענינים תרל"דווילנאפלפולים

אשכנזיגנזי חיים חיים תש"בניו יורקשו"ת‐דרושרבי
פאלאגיגנזי חיים חיים הש"ס‐פלפוליםרבי תרל"אאזמירכללי
שווארץגנזי יוסף יוסף תר"ץדעוואפלפולים‐שו"תרבי

איגר איגרגנזי רבי עקיבא עקיבא שו"תרבי
שמעוניגנזי שלום שלום תרע"ותוניסשו"ת‐ש"סרבי
יאשינאווקגנת ביתן אב"ד גרשון תנחום 1898ווארשאשו"תרבי

הלויגנת ורדים מרדכי ב"ר אברהם תע"וקושטאשו"ת‐כלליםרבי
דאנאטהדבורי אמת אליעזר משה שמחות‐שו"תרבי תרצ"אבארדיאבהל'

סוויראןדביר דוד בער דוב דוד 1942ניו יורקשו"ת‐פלפוליםרבי
מקובנהדבר אברהם שפירא דובער אברהם תרס"ו‐תש"וווארשא‐ניו יורקשו"ת‐סוגיותרבי

קלאצקיןדבר אליהו אליהו תרע"הלובליןשו"תרבי
מוויסקיטדבר אליהו לערמן אליהו תרמ"דווארשאשו"תרבי
שילעלדבר אמת אבד"ק דובער תרע"גפאלטאוואשו"תרבי
מונסונייגודבר אמת ידידיה תשי"בפאסשו"תרבי



לוינזוןדבר בעתו יעקב תש"זניו יורקשו"תרבי
קלאצקיןדבר הלכה אליהו עגונות‐הלכהרבי תרפ"אלובליןעניני
טלשבסקידבר הלכה יצחק לוי תרנ"זברדיטשובשו"תרבי

קלאצקיןדבר הלכה‐מלואים אליהו הלכהרבי דבר לספר תרפ"גלובליןמלואים
מטריפולידבר המשפט הכהן חיים תרפ"חגרבהשו"ת‐דרושרבי

עהרנברגדבר יהושע מנחם יהושע תשנ"חבני ברקשו"תרבי
אמירילייודבר משה משה תק"בשאלוניקישו"תרבי
תאומיםדבר משה משה תרכ"דלעמברגשו"תרבי
סתהוןדבר שאול דוד שאול תרפ"ח‐תשמירושליםשו"תרבי

אבוהבדבר שמואל שמואל תס"בויניציאהשו"תרבי
עמארדבר שמואל שמואל ת"שכאזאבלאנכאשו"תרבי

הלרדברי אברהם זידא אברהם תשל"טירושליםשו"תרבי
מנדלסוןדברי אברהם דוב אברהם הלכותרבי תרע"גווארשאשו"ת‐חידושי

שטיינהרטדברי אגרת מנדל מנחם תקע"ברדלהייםשו"תרבי
דודדברי אמת בכר יצחק תרכ"אהלברשטטשו"תרבי

יאלעסדברי אפרים אליעזר אליעזר אפרים תשמ"גניו יורקשו"תרבי
מילדולהדברי דוד דוד תקי"גאמשטרדםשו"תרבי

יוסף זאמירודברי דוד ‐ הון יוסף תקפ"ח‐טליוורנושו"תרדב"ז‐רבי
פרידלנדדברי דודים הענדיל חנון פסח‐שו"תרבי הל' מליחה‐רא"ש ריבית תרנ"ולעמבערגהל'
פוסקדברי הילל הלל תרפ"וסעאינישו"תרבי
מסטארידובדברי הלל טרייזון הלל תרנ"ה‐תרס"בפיעטרקוב‐ווארשאשו"תרבי
ביעדנאוויץדברי זאב זאב שונותרבי תרע"ג‐תש"הוואיטצען‐ירושלים‐נ"יהערות

שבתידברי חזקיהו חזקיהו תשמ"טירושליםשו"תרבי
אויערבאךדברי חיים איצק יצחק תרי"אקראטאשיןשו"ערבי
וואלףדברי חיים זאב חיים תרל"באיידטקוהנעןשו"ת‐דרושרבי
מליניקדברי חיים טוביה חיים תרס"גפיעטרקובשו"תרבי
מצאנזדברי חיים הלברשטם חיים תרל"ה‐תרפ"לבוב‐בילגורייאשו"תרבי
לעבעלדברי חיים יהודה חיים תרנ"אראמאןשו"תרבי

נאטנזאהןדברי חן חיים הרמב"םרבי סדר על תרס"דפיעטרקובשו"ת
האפטדברי טעם ליב אריה תרס"דווארשאשו"תרבי

גורדיןדברי יהודה ליב יהודה תרס"ד‐תרס"הווארשא‐ווילנאשו"תרבי
מסאטמרדברי יואל טייטלבוים יואל תשמ"ב‐מ"גניו יורקשו"תרבי
קאנוויץדברי יוסף יוסף תש"זניו יורקשו"תרבי
אירגאסדברי יוסף עמנואל ב"ר יוסף המחבררבי ‐תולדות תק"בליוורנושו"ת
שווארץדברי יוסף יהוסף תכונה‐שו"תרבי תר"גירושליםעניני

פרנקל‐תאומיםדברי יחזקאל שרגא יחזקאל התורה‐סוגיות‐שו"תרבי תשמ"וירושליםעל
שורדברי יעקב יעקב תרמ"וקאלאמיאשו"תרבי
ווייסדברי יצחק יעקב יצחק תש"גגראסוערדייןשו"תרבי
מצאנזדברי יציב האלברשטאם יהודה יקותיאל תשס"וירושליםשו"תרבי

וורהפטיגדברי ירוחם אשר ירוחם הש"סרבי תרצ"אבילגורייאשו"ע‐סוגיות



אלגאזידברי ישעיה* ישעיה תרפ"ופיעטרקובשו"תרבי
וועלץדברי ישראל ישראל תש"מירושליםשו"תרבי
גרויבארטדברי יששכר דוב ישכר תר"עפיעטרקובשו"תרבי

סלעשיןדברי מיעקב* אבד"ק יעקב דוד התורהרבי תרס"זפיעטרקובעל
מלומזאדברי מלכיאל טעננבוים מלכיאל ניו יורק‐ירושליםשו"תרבי

שטיינהרטדברי מנחם מנדל מנחם תקס"דאופנבךשו"תרבי
לוריאדברי מרדכי מרדכי תרנ"ומונקאטששו"תרבי
בירדוגודברי מרדכי מרדכי תש"זמקנאסשו"תרבי
פרידברגדברי מרדכי מרדכי 1867ווארשאשו"תרבי
קרישפיןדברי מרדכי מרדכי תקפ"ושאלוניקישו"תרבי

מרדכי] גאלאנטידברי מרדכי [גדולת מרדכי מבנורבי תר"ךליוורנודרשות‐שו"ת‐דרשות
זאקסדברי משה לוי משה תרל"חווילנאשו"תרבי
אדרתדברי משה בן משה יוסףרבי בית ‐ תרנ"זאזמירטור
פריצקרדברי משה משה בשביעיתרבי מכירה תש"הירושליםהיתר

ארי אלטרדברי משה‐מלחמות אריה משה הבןרבי מילה‐פדיון תרל"ולבובהלכות
אוירבךדברי משפט יצחק ב"ר חיים משפטרבי תקצ"הקראטשיןחושן
גינזבורגדברי נחמיה הלוי נחמיה הרברבי שו"ע על תרכ"ו‐תרמ"זווילנא‐ווארשאשו"ת‐ביאורים

סופרדברי סופרים בנימין שמואל תשמ"בירושליםשו"תרבי
(באדנר)דברי עוזיאל מייזליש עוזיאל התורהרבי תשמ"הניו יורקסוגיות‐שו"ת‐על
צימעטבויםדברי פנחס סג"ל פנחס תשי"זניו יורקשו"תרבי

אשכנזידברי רב משולם זלמן משולם אברהם צבירבי החכם מאביו תשנ"דניו יורקשו"ת‐דרושים‐שו"ת
בורשטייןדברי רד"ך הכהן דוד ראובן תרפ"זווארשאשו"תרבי
אדרבידברי ריבות שמואל ב"ר יצחק שמ"זויניציאהשו"תרבי

ליאוןדברי ריבות בשערים מסיר יחיאל בן יהודה תרס"בהוסיאטיןתקנותרבי
כהנאדברי רננה נטע נתן תשמ"דניו יורקשו"תרבי

דעת* נאטנזאהןדברי שאול‐יוסף שאול יוסף דעהרבי יורה תרל"חלעמברגשו"ע
משאשדברי שלום שלום שר תש"המכנסשו"תרבי
זינוברדברי שלום שלום ליב תשי"ב‐ט"ולונדוןשו"תרבי
איזראעלזאןדברי שלום שלום תר"פסאנט לואיסשו"תרבי

לעוויטאןדברי שלום* יצחק שלום חז"לרבי אגדות דרוש, תרפ"דבודאפעסטהלכה,
קרויזדברי שלום שלום תשל"גניו יורקשו"תרבי

יהושעדברי שלום ואמת ברבי שלום תרל"גווילנאתולדות‐שו"ת‐מוסררבי
קציןדברי שלמה שלמה גיטין,קידושין,דיינים‐שו"ת‐דרשותרבי תש"ט‐ט"וירושלים‐יפוהלכות
הצרפתידברי שמואל שמואל אמשטרדםגפ"תרבי
ארדיטידברי שמואל שמואל רפאל השו"ע‐דרשותרבי חלקי תרנ"אשאלוניקיד'

קלאצקיןדברים אחדים אליהו תרפ"טירושליםהלכה‐אגדהרבי
[הבני יששכר]דברים נחמדים מדינוב שפירא אלימלך צבי תרמ"זפרעמישלאש"ס‐נ"ך‐אבות‐חידושיםרבי

טריווישדגול מרבבה רפאל פסקיםרבי ‐ השירים תק"גקושטאשיר
פלדמןדגל אפרים פישל אפרים הלכותרבי תרס"הסיגעטשו"ת‐בירורי

קירשינבויםדגל הרבנים* יהודה משה תורנירבי תרפ"וווארשאירחון



ווידמאנןדגל התורה* יחזקאל תורנירבי תרפ"באויבערווישאירחון
כשרדגל התורה* מנדל מנחם תורנירבי תרפ"אווארשאירחון

לאנייאדודגל מחנה אפרים אפרים תרס"בירושליםשו"תרבי
כ"ץדגל ראובן ראובן תרצ"ט‐תש"טירושליםשו"תרבי

וויידינפעלדדובב מישרים בעריש דוב תשמ"גירושליםשו"תרבי
דייטשדודאי השדה אליעזר שמחותרבי תרפ"טסעאינישו"ת‐הלכות

גלאזנרדור רביעי שמואל משה אגדהרבי תשל"זירושליםשו"ת‐חידושי
הלוידי השב יהודה בונאן‐רבי דוד תרי"זליוורנושו"תרבי

למסורת בירדוגודי השב‐ו"אם שלמה דיניםרבי תר"ןקאזאבלאנקאשו"ת‐ליקוטי
נבוןדין אמת יצחק תקס"זשאלוניקירמב"ם‐טור‐שו"תרבי

פיקעלידלתי תשובה אב"ד דוד ברבי יעקב יור"ד‐שו"תרבי על תשובה פתחי מעין תר"ן‐נ"הווילנאליקוט
פישערדלתים ובריח גאטטליב תרט"ווויעןגיטיןרבי

צוקערדמשק אליעזר אליעזר תרצ"בבערעגסאסשו"תרבי
פערלמוטערדמשק אליעזר צבי אברהם תרס"הפיעטרקובשו"ת‐דרושרבי
כשרדעת הרבנים מנדל מנחם בבחירותרבי נשים תר"פווארשאהשתתפות

קוקדעת כהן הכהן יצחק אברהם דעהרבי יורה תשכ"טירושליםשו"ת
רבינוביץדעת מרדכי יהודה אליעזר הלכותרבי תרצ"טקיידאןשו"ת‐בירורי
סדיגוראדעת משה ‐ משה דעת תורניכולל תשל"ו‐תש"מירושליםקובץ
פרידמןדעת משה משה תשמ"דירושליםשו"ת‐אמרים‐אגרותרבי
סופרדעת סופר עקיבא תשכ"הירושליםשו"תרבי

מוייגרשהיםדרבוני זהב הכהן משה שו"תרבי שקלים‐ תקמ"הפיורדאע"מ
רבידרך המלך בן יוסף רפאל תקמ"וליוורנורמב"םרבי
פאנעטדרך יבחר בצלאל חיים תרנ"דמונקאטששו"ת‐סוגיותרבי

אלגאזידרך עץ החיים יצחק חיים תקס"דשאלוניקיטור‐שו"תרבי
איזראעלזאןדרך שלום שלום תרפ"וסאנט לואיסשו"תרבי
כליפהדרכי דוד אבן דוד תש"מירושליםשו"תרבי

וורהפטיגדרכי ירוחם אשר ירוחם מעילה‐שו"תרבי הלכות תשט"זירושליםרמב"ם
לונאדרכי מרדכי אבד"ק פסח ברבי מרדכי תרמ"זווילנאשו"תרבי

הלוידרכי נעם יהודה ברבי מרדכי תנ"ז‐נ"חוינציהשו"תרבי
סטולדרכי שלום שלום משה שו"תרבי ‐ תר"ץריגאדרושים
לייטערדרכי שלום מיכל יחיאל תרצ"גוינהשו"ת‐דרשותרבי

רבינוביץדרכי תשובה ליב יהודה יצחק תרס"טניו יורקשו"תרבי
חלפןדת אש פייבוש שרגא אורי כלאיםרבי הלכות תק"ג‐תשנ"בברלין‐ירושליםשו"ת‐רמב"ם
שנג'ידת ודין אליעזר התורה‐שו"תרבי תפ"וקושטאעל

ערלויהאהל* תורניישיבת תשט"וירושליםירחון
פוסקהאזלא גרש* אליהו הגטרבי תרס"ו‐פ"ופיעטרקובסדר

קלוגרהאלף לך שלמה שלמה תרצ"אבילגוריישו"ת‐דרשותרבי
שפיראהארות השמש שמואל מישל משה תרמ"טאדעסאהערותרבי

פרידלינגהבאר‐הדלי הירש צבי תורנירבי תרפ"דזמושטירחון
אשיאוהגיד מרדכי מרדכי תר"השאלוניקישו"תרבי



בוניןהגיונות יצחק יצחק שו"תרבי ‐ תשי"גניו יורקדרשות
דנאןהגם שאול אבן שאול תשי"טפאסשו"תרבי
שאכעטהד משה משה תרפ"גניו יורקסוגיותרבי

היבנרהד"ר מיכל יחיאל תרנ"דלעמבערגשו"תרבי
לרנרהדר הכרמל מאיר תשל"אלונדוןשו"תרבי

שעוועל‐עורךהדרום* דוב חיים תורנירבי תשי"זניו יורקירחון
גפןהדרת יוסף טוביה גליצריןרבי בענין תש"בניו יורקהדרנים‐תשובה

אסמינאהדרת מרדכי אבד"ק מרדכי תרנ"טווילנאשו"ת‐פלפוליםרבי
ארוואץהוד יוסף* יוסף תרס"הירושליםדרושיםרבי

צדק דייןהולך תמים ופועל ישעיה בן אברהם תר"יליוורנומוסר‐שו"תרבי
נחמיאשהון רב אלעזר רפאל אה"ע‐דרשותרבי חו"מ שאלוניקישו"ת

[החיד"א]החיד"א אזולאי דוד יוסף חיים תשכ"אירושליםשו"תרבי
שטייףהחיים יונתן תורניעורך:רבי תרפ"ב‐פ"גאונגווארירחון

פאלאגיהחפץ חיים חיים וקניןרבי מקנה תר"מאזמירדיני
מאןהידור מצוה יוסף בן מאיר תרל"זווילנאשו"ת‐דרשותרבי
הרצוגהיכל יצחק הלוי אייזיק יצחק אבה"ערבי או"ח תש"ךירושליםשו"ת

נועם הערנזוןהיכלי שן ‐ דרכי דובער שלום דרשותרבי ‐ תרכ"טווארשא‐פיעטרקובשו"ת
שטערנהעללהכוכב יצחק תורנירבי תרצ"הבערעגסאסירחון
הוברבנדהכרם קלונימוס תורנירבי תרפ"זווארשאירחון

פיינשטייןהליכות אליהו אליהו תרצ"בווילנארמב"ם‐שו"ערבי
קאליסניקרהליכות אליהו אליהו תרס"גווארשאשו"ת‐טריפותרבי

גרוסמןהליכות ישראל ישראל ותיווךרבי שדכנות בדיני תשל"זירושליםשו"ת
אוחיוןהליכות שבא ברוך שמעון תשל"בתל אביבשו"תרבי

הרשלרהלכה ורפואה משה רפואהעורך:רבי בעניני הלכה תש"מ‐מ"חירושליםקובץ
ברויןהלכה למעשה* יודא חיים תורנירבי תרצ"גדעשירחון

ניימאןהלכה למשה משה תרפ"ז‐תרצ"הוינה‐טירנוישו"תרבי
קליגהלכה למשה משה תרנ"טווארשאשו"תרבי
אלבזהלכה למשה משה רפאל תרס"אירושליםשו"תרבי

ילוזהלכות אישות אליהו אה"ערבי תרצ"דירושליםשו"ת
חאגיזהלכות קטנות יעקב ישראל לגיטיןרבי תרנ"ז‐תס"דקראקא‐ונציהשו"ת‐קונטרס

פוסקהלל אומר הלל תשט"זתל אביבשו"תרבי
טוביאסהמאור* חיים ליסמן‐ר' מ. ר' תורניעורך: תרצ"גברלין‐תל אביבירחון
אמסלהמאור* מאיר תורנירבי מ‐תש"יניו יורקירחון
פריילהמאור* מאיר אלעזר תשט"וניו צרזישו"תרבי
אמסלהמאור‐ספר היובל* מאיר תורנירבי תשכ"זניו יורקירחון

רבינוביץהמאיר לעולם מיכל מאיר ודרשותרבי סוגיות תרצ"אירושליםשו"ת
קיואנקההמאסף ציון בן תורנירבי תרנ"ו‐תרע"הירושליםירחון
יורקהמסלה דניו הרבנים תורניועד תרצ"ו‐תש"בניו יורקירחון

פרשבורגהמעין* ישיבת מערכת תורניחבר מ‐תרצ"דפרשבורג‐ירושליםירחון
הישיבותהנאמן* חניכי תורניהתאחדות תש"התל אביבירחון



שווארץהנשר יודא אברהם תורנירבי תרצ"גטירנויירחון
אלפאנדאריהסבא קדישא אליעזר שלמה תשל"גירושליםשו"תרבי

יורקהעמק הלכה‐ניו עמק תורניכולל תש"מניו יורקקובץ
ה'‐ירושליםהעמק יראי תורניכולל תשל"ב‐נ"אירושליםקובץ

צוועקיןהעץ* דוד תורנירבי לובליןירחון
פוסקהפוסק הלל רבי תורניעורך: תש"אתל אביבירחון

טרייווישהפיסגה הכהן דוד הלל תורנירבי תרנ"הווילנאירחון
רבינוביץהפלס עקיבא אליהו חרדירבי תרס"אברליןעתון

פרדסהפרדס* שמואל תורנירבי תרע"גפיעטרקובירחון
גוטווייןהפרדס* שמואל תורנירבי תרצ"אבילגורייאירחון

עלברגהפרדס שמחה פרדס‐רבי שמואל תורנירבי מתרפ"זארה"בירחון
מבילגורייהר הכרמל יחזקאל ב"ר אליהו שו"ערבי חלקי בד' תקמ"בפראנקפורטשו"ת

בנעטהר המור מרדכי תרכ"בוויעןשו"תרבי
שטיינרהר סיני סיני התורה‐הספדים‐שו"תרבי תרמ"גפרמישלהעל
פראנקהר צבי פסח צבי הלכהרבי תשובות‐חקרי

מרגליותהר תבור דוד ישראל המדרשרבי בית באמצע תר"ךברטיסלבהבימה
מרגליותהרא"ם סנדר אלכסנדר תרנ"זלעמברגשו"תרבי
שורהרא"ש אייזיק יצחק תרמ"אלעמבערגשו"תרבי
יצחקהראב"י ב"ר אברהם תשכ"בירושליםשו"תרבי
חייםהראנ"ח בן אליהו ש"עקושטאשו"תרבי

שאפראןהרב"ז זאב בצלאל תר"ץצרנוביץשו"תרבי
הכהןהרב"ך בנימין תש"לירושליםשו"תרבי
מייזלישהרד"ד דוב דוד אה"ערבי או"ח תרס"חפיעטרקובשו"ת
פעדירהרד"ם מאיר דוד תרל"גפרעמישלאשו"תרבי

מסטניסלאבהרי בשמים הורוויץ ליב אריה תרמ"ג‐נ"ו‐תשי"חלבוב‐ירושליםשו"תרבי
אלפסיהרי"ף יעקב ב"ר יצחק תשל"הניו יורקשו"תרבינו

אלפסיהרי"ף‐בילגוריי יעקב ב"ר יצחק תרצ"הבילגוריישו"תרבינו
אלפסיהרי"ף‐ליוורנו* יעקב ב"ר יצחק תשל"דירושליםשו"תרבינו

פרידמןהריב"ד לייב תשנ"אירושליםשו"תרבי
הורוויץהריב"ם יוקל יעקב תרס"חמונקאטששו"תרבי

אלאשביליהריטב"א אברהם ב"ר טוב יום תשי"טירושליםשו"תרבי
איסרלישהרמ"א משה 1883ווארשאשו"תרבי
זכותהרמ"ז משה תקכ"אויניציאהשו"תרבי

עולםהררי קדם גאוני תשמ"חניו יורקשו"תמקדמונים
[רשב"ש]הרשב"ש דוראן שמעון בן שלמה תק"בליוורנושו"תרבי
סג"להרשבי"ד דוד יצחק ברבי שבתי תרפ"וקלויזענבורגשו"תרבי

טייטלבויםהשיב משה משה תרכ"ולעמבערגשו"תרבי
השדה ושיח ליפשיץהשיב ר' אליעזר אליעזר תק"טנייאוויטשו"תרבי

טולידאנוהשמים החדשים משה הטוררבי על דינים תרצ"טכאזאבלאנקאחידושי
ישראליהתורה והמדינה* שאול רבי תורניעורך: תש"טירושליםירחון



לוינזוןהתורה והמדע יעקב תרצ"בניו יורקשו"ת‐דרושרבי
סופרהתעוררות תשובה שמעון תרע"ב‐פ"גבודאפעסטשו"תרבי

קלוגרובחרת בחיים שלמה תרצ"דבודאפעסטשו"תרבי
הדיהודובר שלום שלום בקבלהרבי ירושליםשו"ת
הכהןוהשיב משה משה תשכ"חירושליםשו"תרבי
טראב‐מסלתוןוזאת ליהודה חיים יהודה תרצ"זקהירשו"תרבי
זלצרוזאת ליהודה לייב יהודה תשי"טבני ברקשו"תרבי

חדאדויאמר בועז בועז תש"ח‐ט"וג'רבהתערובות‐עהש"ס‐שו"תרבי
וואלידויאמר יצחק בן יצחק תרט"וליווארנושו"תרבי
ואעקניןויאמר מאיר מאיר תרצ"ט‐תשכ"חטבריה‐ירושליםשו"תרבי

שלמה] ויחל [בספר הכהןויאסוף שלמה שלמה תרפ"טכאזאבלאנקאשו"תרבי
הארפענעסויברך דוד דוד ישראל שו"ערבי חלקי בד' תשמ"טניו יורקשו"ת
טבערסקיויברך דוד דוד ברוך התורהרבי תשכ"טירושליםשו"ת,על
ואעקניןוידבר דוד דוד תרפ"זירושליםשו"תרבי

דייןויוסף אברהם ישעיה בן אברהם תרכ"דליוורנושו"תרבי
ווייסויחי יוסף דוד יוסף חיים רביתרבי בהלכות ושו"ת הלכות תשנ"וירושליםפסקי
גולדשלאגויחי יעקב זעליג יעקב חיים ווארשאשו"תרבי

ויטירבוויחי עוד* חיים יחיאל ידיד ה' ישכן לבטח עליו"ליוורנודרשותרבי
הכהןויחל שלמה שלמה תרפ"טכאזאבלאנקאשו"תרבי
שווארטץוילקט יוסף הכהן יוסף תורנירבי תרנ"ט‐ע"זפאקש‐מונקאטשירחון

ריוחויען אברהם דוד אברהם תש"יג'רבהשו"תרבי
פאלאגיויען אברהם אברהם הטוררבי סדר על תרמ"ואזמירשו"ת

ווייסויען דוד דוד יוסף חיים תשנ"וירושליםשו"תרבי
אשכנזיויען יצחק‐יד דוד רפאל יצחק תרצ"בטירנאשו"תרבי

בלונדוןויעש אברהם שו"ב זוסמן אברהם לספריורבי "ויעש אברהם"ווילנאשחיטה‐תקונים
העלירויעתר יצחק יצחק תרס"בווארשאשו"תרבי
שווארץויצבור יוסף יוסף תשמ"חניו יורקשו"תרבי

בורגלויקן יוסף יוסף א‐ברבי תרי"בליוורנומערכות
אדאדיויקרא אברהם חיים אברהם סוגיותרבי בירור הלכות תרכ"הליוורנוחקרי
פרחיהויקרא יהושע הכהן יהושע תרמ"בשאלוניקיטור‐שו"תרבי
קריספיןוישב אברהם אברהם יאושע תרנ"גאזמירשו"תרבי

בני"ם בורלאוישב יוסף‐שובו נסים יוסף תרס"הירושליםשו"ת‐דרשותרבי
אסרוסיוישב משה משה תרנ"דתונסשו"תרבי
זארגערוישב משה זאב משה תשמ"וירושליםשו"תרבי
פרעשילוישב משה יוחנן תרס"דמונקאטששו"תרבי
שמעוןומצור דבש בן אהרן רפאל תרע"בירושליםשו"תרבי
טרייווישונגש הכהן הכהן דוד הלל שונותרבי בסוגיות תרמ"בווילנאכללים

בהונגריהונקרא שמו בישראל לעגונות מיוחד ליבוםבי"ד מומר תש"חבודאפעסטבענין
מקאמיניץועד חכמים צבי חיים ב"ר גדליהו שו"ברבי תר"סווארשאהלכות
כהנאוערך הכהן אהרן פסוקותרבי תרפ"חאויבערווישאהלכות



המבורגושב הכהן אב"ד כ"ץ רפאל תקנ"באלטונאשו"תרבי
סומךזבחי צדק יוסף אברהם עבדאללה ביו"דרבי ושו"ת מנהגים תרנ"טבגדאדדינים

זרקאזבחי תרועה שלמה תרכ"זליוורנויו"ד‐שו"תרבי
בריזמןזה הים מאיר יעקב אלטר תשל"גירושליםשו"תרבי

דייןזה כתב ידי ישעיהו תשמ"וירושליםשו"תרבי
גראסזהב שב"א אלעזר אהרן ב"ר דוד תשי"טירושליםשו"ת‐סוגיותרבי
דייןזהב שבא שמעון תשל"זירושליםשו"תרבי
נוססענבויםזיו הלבנון זאב תרצ"אפיעטרקובשו"ת‐דרושרבי
מבירזזיר יצחק זונדל יוסף תרל"וווילנאשו"ת‐חידושיםרבי
זילברברגזית רענן ליב יהודה משה תרכ"טווארשאשו"ת‐פלפוליםרבי

אביגדורזכור לאברהם ברבי אברהם תקצ"זקושטאשו"ת‐ש"ס‐רמב"םרבי
אלקלעיזכור לאברהם אברהם הלכותרבי תקנ"חשאלוניקי‐מונקאטשפסקי

הרריזכור ליצחק יצחק תקע"חליוורנושו"תרבי
קורייאטזכות אבות אברהם תקע"בפיסאשו"ת‐דרשות‐רא"םרבי
בולהזכות משה משה רפאל וקדושיןרבי גיטין ‐ וקנין תקע"חשאלוניקיזכיה

א] ברקוביץזכר אברהם [חלק בער דוב אברהם תשל"בירושליםשו"תרבי
שוחטזכר חיים נתן חיים תרנ"הווארשאשו"ת‐חידושיםרבי

[בטלן]זכר יהודה זלקינד ליב יהודה תרמ"טברדיטשובשו"תרבי
שטרןזכר יהוסף זכריה יוסף תר"ך‐תרנ"טווארשא‐ווילנאשו"תרבי
רבינוביץזכר יצחק יעקב יצחק וחידושיםרבי תש"ןירושליםשו"ת

יאללעסזכר ישעיהו ישעיה זכריה תרמ"בווילנארמב"ם‐שו"תרבי
ארגואיטיזכר עשות יעקב א‐ברבי ע"ס דינים ופסקי תשכ"גירושליםשו"ת

במברגרזכר שמחה שמחה תרפ"הפרנקפורטשו"תרבי
גאיטייןזכרון אבות* בנדיט ברוך צדיקיםרבי ומעשה מכתבים שו"ת תשל"אתל אביבחידושים

לעינים הלויזכרון אברהם‐מרפא אברהם באו"חרבי תקצ"זלעמברגשו"ת‐הלכות
פרחיאזכרון דברים הכהן אהרן תקי"גשאלוניקישו"ת‐הלכהרבי
רוזנפלדזכרון זכריה יוסף זכריה בפרהסיארבי שבת מחלל תרע"וניו יורקבדין
גרינוולדזכרון יהודה יהודה תרפ"גבודאפעסטשו"תרבי
מונקזכרון יהודה ליבוש יהודה תרפ"טווארשאפלפוליםרבי
ועודזכרון יהודה הרא"ש בן יהודה תר"וברליןשו"תרבי
אבעלמאנןזכרון יהונתן יהונתן תרס"הווילנאשו"תרבי
מדזיקובזכרון יהושע ניסבום יהושע "ישוב ירחמנו"פרעמישלעשו"תרבי

משטיינהארטזכרון יוסף יוסף תקל"ג‐ל"דפיורדאשו"תרבי
פאקזכרון יוסף העניך חנוך או"חרבי תרפ"טברדיובשו"ע
בויסקזכרון יעקב אבד"ק יעקב תרל"דווילנאשו"ת‐גפ"תרבי
הוכגלרנטרזכרון יצחק יצחק התורהרבי תקפ"בלעמבערגשו"ת‐על

צדקזכרון כהונה כהן אייזיק יצחק תרכ"גלעמבערגשו"תרבי
זלאטאלאווזכרון מנחם שלמה תרפ"דווארשאשו"תרבי
ברומערזכרון משה משה תרס"והוסיאטיןשו"תרבי

הורוויץזכרון צבי אריה חיים בן הירש צבי תשל"גירושליםשו"תרבי



מייזלישזכרון צבי מנחם מנחם צבי תרל"גפרעמישלאשו"תרבי
זאראחאוויץזכרון שאול אברהם תרפ"טווילנאשו"תרבי

ורנרזכרון שלמה אברהם ורנרעורך:רבי זאב שלמה ר' ע"ש זכרון תשל"בירושליםקובץ
מוולוז'יןזכרון שמשון רודנסקי שמשון ואגדהרבי הלכה תרל"טווילנאחי'
ביגלאייזןזכרן שלמה שלמה גוטמכררבי מר"א תרצ"גפיעטרקובחידו"ת,דרשות,תשובה
פרץזכרנו לחיים בנימין חיים רפאל א"ברבי בסדר דינים תרכ"ז‐תרל"בשאלוניקי‐אזמירפסקי

וואלקיןזקן אהרן אהרן תשל"זניו יורקשו"תרבי
דאי כל הלויזקן אהרן‐מאמר אליהו תצ"דקושטאשו"תרבי

ממודינאזקני יהודה אריה יהודה תשט"זירושליםשו"תרבי
יצחקיזרע אברהם אברהם אזמירשו"תרבי

ממודינאזרע אמת הכהן ישמעאל ויו"דרבי או"ח תקמ"וליוורנושו"ת
[החיד"א]‐עורךזרע אנשים אזולאי דוד יוסף חיים ואחרוניםרבי מראשונים תרס"במונקאטששו"ת

מגרבהזרע דוד יהונתן כהן מעתוק סאסי יו"דרבי או"ח ת"שגרבהשו"ת
סופרזרע חיים חיים יעקב חוליםרבי ביקור תשמ"חירושליםבהלכות
סקוויראזרע יעקב דשיכון תורניכוללים תשמ"ה‐ס"דסקוויראקובץ
ניניוזרע יעקב שאלתיאל יעקב תרע"בירושליםשו"ת‐דרשותרבי
נאייםזרע יעקב בן יעקב תקמ"דליוורנושו"תרבי

אייזנברגזרע יצחק* יצחק בן אברהם יבמותרבי תרל"חזולקוהשו"ת‐מסכת
קאצנלנבויגןזרע יצחק יצחק יואל תרנ"חווארשאשו"תרבי
שילמןזרע יצחק יצחק חיים תרצ"דקיידאןפלפולים‐שו"תרבי
עטייהזרע יצחק יצחק תקס"בליוורנודרשות‐שו"תרבי

חג'אג'זרעו של אברהם אברהם תרמ"טירושליםעהש"ס‐כללים‐דרושרבי
בארוכאווחבל יעקב יעקב אבא תרמ"א‐תרצ"וווילנא‐ירושליםשו"תרבי

גרויבארטחבלים בנעימים לייב יהודה תרס"אפיעטרקובשו"תרבי
באב"דחבצלת השרון מאניש מנחם דוד תרצ"א‐צ"חבילגורייאשו"תרבי

עסמאןחד וחלק ברוך תרמ"בווילנאפלפוליםרבי
מגורחדושי הרי"מ* אלטר מאיר יצחק משפטרבי קידושין‐חושן תרל"ז‐מ"וווארשאהלכות

הרי"מ מגורחדושי הרי"ם‐שו"ת אלטר מאיר יצחק תרכ"זיוזעפףשו"תרבי
הרז"ה הלויחדושי וכללות שמואל ב"ר וולף זאב תרמ"הירושליםשיעורין‐חמץ‐שו"ערבי

מקאלישחדושי מהר"א אויערבאך אליעזר הלכותרבי תרפ"הפיעטרקובחידושי
הגדול המאורות שני [בספר אלמידהחדושי מהריא"ל יצחק ולקוטיםרבי תשובות תצ"טקושטאחדושים

כהנאחדושי מהרשא"ך* אריה שמעון הש"סרבי תרנ"אירושליםעל
השם הפלפול‐קדושת אבערמאןחדושי תורה עמק ישעי' ישראל תרצ"אווארשאפלפולים‐שו"תרבי

מסוכטשובחדות יהושע הלוי טרייטל יהושע ויו"דרבי או"ח תרנ"דווארשאשו"ע
מייזלישחדות יעקב יעקב יהודה צבי תרס"ג‐תר"ףפיעטרקובשו"תרבי

גרינוואלדחדותא דשמעתתא יהודה יקותיאל תרע"בלבובפלפוליםרבי
מרדכי הלפריןחוברות אסיא* רבי ‐ שטינברג אברהם רבי ורפואהעורך: הלכה תש"ל ‐ תשע"הירושליםעניני

דיוואןחוט המשולש יהודה תצ"טקושטאשו"תרבי
ראםחוט המשולש יוחנן בן משה תרצ"בירושליםשו"ת‐כללים‐דרושרבי
מוולאזיןחוט המשולש חיים תרמ"בווילנאשו"תרבי



[תשב"ץ] טוואהחוט המשולש צרור,ר"א תרנ"אלעמבערגשו"תהתשב"ץ,ר"ש
בכרךחוט השני חיים יאיר תקצ"גסדילקובשו"תרבי

הורוויץחומר בקודש פנחס בן הירש צבי תרל"וזולקואשו"תרבי
חרל"פחוף ימים מיכל יחיאל הש"ס‐זרעיםרבי תשי"זניו יורקסוגיות
גאגיןחוקי חיים אברהם חיים בצפתרבי הרעש תר"גירושליםשו"ת‐קורות

פיפאנוחושן האפד דוד תרנ"א‐תרע"חסופיאהשו"ת‐חו"מרבי
בכרךחות יאיר חיים יאיר תרנ"דלעמבערגשו"תרבי

שאל] חיים ברושיליישחזה התנופה [בספר משה הרא"שרבי מרבינו תרמ"ולעמבערגתשובות
איידעלבערגחזון למועד דוד מרדכי תרפ"גביאלסטוקשו"תרבי
וויינפלדחזון נחום נחום תשי"אניו יורקשו"תרבי

הלויחזון עובדיה* אברהם ברבי עובדיה התורה‐שו"תרבי על תקמ"זליוורנופלפולים
יוסףחזון עובדיה עובדיה פסחרבי ליל תשנ"אירושליםהלכות
קראךחזקה רבה ליב יעקב תרפ"זלייפציגחזקותרבי

קלאצקיןחיבת הקודש אליהו תרפ"וירושליםשו"ת‐חידושים‐אגדהרבי
גיטין]* טיב [בספר העללערחיבת הקודש דוב מנחם תפיליןרבי בענין תרל"ופרעמשילהתשובה

אניקסטערחידושי אבי אליעזר יהודה שיקאגוגפ"ת‐שו"תרבי
פאלטוסקחידושי מהרא"ך* אבד"ק הכהן אלעזר וחידושיםרבי תרנ"הווארשאשו"ת

לאנדאחידושי ש"י יצחק שמואל הלכותרבי תל אביבשו"ת‐בירורי
דייטשחיזוק מדת הבטחון מיכאל שו"תרבי ‐ הבטחון תרס"בניו יורקמדת

קובוחיי אברהם אברהם חיים רפאל התרומות‐דרשותרבי תקס"דשאלוניקישו"ע‐ספר
סלנטרחיי אריה ישראל רבי בן לייב אריה הש"סרבי תרס"זווילנאסוגיות
הורוויץחיי אריה אריה חיים תר"ןקראקאשו"תרבי
מפלינסקחיי הכהן הכהן יואל ברבי יוסף תרל"הווארשאפלפוליםרבי
וואזנרחיי הלוי יוחנן תש"סירושליםשו"תרבי

לנדאחיי יעקב יעקב חיים תרע"גווילנאשו"תרבי
אולווסקיחיי עולם נטע נטע נתן תרצ"אווילנאשו"תרבי

אלבאזחיי עמרם עמרם תש"טמקנאסשו"תרבי
קוםחיי שלמה שלמה חיים תרפ"טירושליםש"סרבי
פאלאגיחיים ביד חיים דעהרבי יורה תרל"גאזמירשו"ת

מוסאפיאחיים וחסד יצחק חיים תר"ד‐תשמ"זליוורנו‐ירושליםשו"תרבי
פאלאגיחיים ושלום חיים העזררבי אבן תרי"ז‐ל"באזמירשו"ת

חיים מודעיחיים לעולם ‐ מימר חיים השו"ערבי חלקי בד' תרל"ח‐תרל"טאזמירשו"ת
טולידוחיים מדבר די חיים תקע"חשאלוניקישו"ערבי
[החיד"א]חיים שאל אזולאי דוד יוסף חיים תרמ"ולעמבערגשו"תרבי

טויבישחיים של שלום שלום תרנ"דלעמברגשו"ת‐שו"ערבי
טאריסהחיים שנים שלמה חיים תרכ"אאזמירשו"תרבי
קריגערחינא דחיי אבא אברהם ישראל תרס"חפיעטרקובשו"תרבי

ארדיטחינא וחסדא* שלמה יהושע כתובותרבי תרכ"ד‐ל"זאזמירמסכת
שנייטוךחינוך בית יהודא אבד"ק העניך חנוך תס"חפראנקפורטשו"תרבי
גליקחינוך בית יצחק יצחק תרצ"ושימלעולשו"תרבי



אשכנזיחכם צבי צבי תשנ"הירושליםשו"תרבי
שאחעטחכמת ידידיה ידידיה שאול וחידושיםרבי תרפ"גסאנט לואיסשו"ת

המר] הר [בספר קוועטשחכמת שלמה שלמה תרכ"בוויעןשו"תרבי
קאנטורחלק בנימין אליהו בנימין תרנ"טלובליןשו"ת‐חידושיםרבי
וורונובסקיחלק יעקב יעקב יצחק תרס"הווילנאשו"תרבי

פאללאקחלק לוי מנחם ויו"דרבי או"ח על תרצ"דמישקאלץשו"ת
יאנאווערחלקי י"מ* מאיר יוסף תרע"וווארשאשו"תרבי

דייטשחלקת השדה אליעזר תרס"ופאקששו"ת‐כלליםרבי
מקינצקחלקת יואב וינגרטן יהושע יעקב התורהרבי תשמ"דבני ברקשו"ת‐על
בריישחלקת יעקב יעקב מרדכי תשנ"בתל אביבשו"תרבי
שלושחמדה גנוזה חיים דוד תשל"וירושליםשו"תרבי
מייזלישחמדה גנוזה צבי משה תרל"דלעמבערגשו"ת‐ש"סרבי

לוינטלחמדת אפרים שרגא אפרים שוניםרבי ועניינים בהלכה תשכ"א‐תשמ"וניו יורקשו"ת
משה פרלמוטערחמדת הנפש‐חמדת משה תרנ"זווארשאשו"תרבי

בעקחמדת משה יעקב משה תשי"טניו יורקשו"תרבי
פרלמוטערחמדת משה משה גפ"תרבי חי' תרנ"וווארשאשו"ת‐עם

וולנרחמדת צבי דוב משה תשל"גירושליםשו"תרבי
רוזנברגחמדת שאול שאול תשכ"ט‐מ"דירושליםשו"תרבי
פוניובזחמדת שאול אב"ד שפירא שאול תרס"גאדעסאשו"תרבי

ווארשאחמדת שלמה אב"ד ליפשיץ זלמן שלמה שו"ערבי חלקי בד' תקצ"וווארשאשו"ת
מחוסטחסד יהושע גרינוואלד יהושע וחידושיםרבי תש"חניו יורקשו"ת

אלקלעיחסד לאברהם אברהם השו"ערבי חלקי בד' תקע"ג‐ע"דשאלוניקישו"ת
תאומיםחסד לאברהם אברהם פסחרבי קרבן הל' תרי"ז‐תרנ"חלבובשו"ת‐רמב"ם

צביחסדי אבות חיים ברבי מיכל יחיאל תר"מלבובשו"תרבי
דעת] יבין טרונקחסדי אבות [בספר יהודה יצחק תרצ"בפיעטרקובשו"תרבי

טולידאנוחק ומשפט חיים פאסשו"תרבי
ברמןחק משה ליב יהודה משה ברכותרבי באו"ח‐מסכת תרפ"זבילגורייאשו"ת

פאלאגיחקות החיים חיים משפטרבי תרל"גאזמירחושן
חיים) בורגלחקי חיים (שערי חיים אברהם תשי"בגרבהשו"תרבי

ווייסחקל יצחק אייזיק יצחק תשכ"וניו יורקשו"תרבי
פאלאגיחקקי לב חיים אה"ערבי יור"ד ת"רשאלוניקישו"ת‐או"ח

קעליןחקר הלכה אב"ד קאליר אלעזר תקצ"חוויעןשו"תרבי
לנדאחקר הלכה הירץ נפתלי הש"סרבי תרמ"חלעמברגסוגיות

שווימרחקרי הלכות נתן יחיאל תש"דלונדוןשו"תרבי
חזןחקרי לב יוסף רפאל השו"ערבי חלקי בד' תקמ"ז‐תרל"השאלוניקישו"ת‐חי'

מרגליותחרוזי מרגליות זאב גבריאל שו"תרבי תרע"ב‐תרע"טירושלים‐ניו יורקדרשות‐ש"ס‐הדרנים‐
פדוואחשב האפוד דוב חנוך תשכ"גירושליםשו"תרבי

מאלכסנדרחשבה לטובה טיברג משה יהודה תרצ"גפיעטרקובשו"תרבי
לוינזוןחשק שלמה שלמה משה וחידושיםרבי תרמ"חווארשאשו"ת
סופרחתם סופר משה תשי"חניו יורקשו"תרבי



עהרנפעלדחתן סופר שמואל תרע"בפאקששו"תרבי
הכהןטהרת המים נחמן ב"ר אברהם וכלליםרבי תשנ"דירושליםמערכות

דייטשטהרת יום טוב ליפא טוב יום חנניא מקוואותרבי תשל"בניו יורקמשניות
טורטוב החיים דב בן חיים תרל"גווילנאשו"ת‐ש"סרבי

קלוגרטוב טעם ודעת שלמה ביו"דרבי תר"כלעמבערג‐זיטומירשו"ת
סמאוןטוב לישראל ן' חייון‐מהרש אליהו תרכ"טירושליםשחיטות‐טריפותרבי

[החיד"א]טוב עין אזולאי דוד יוסף חיים תשכ"אירושליםשו"תרבי
מקולטשיןטור האבן אוירבאך אליעזר תקע"חפאריצקשו"תרבי

הלויטיב קידושין צבי יוסף הגורג'יתרבי רות תרע"בירושליםקידושי
ג'וייאטל אורות* בן יוסף מלאכות‐שו"תרבי תשמ"ח‐תק"נירושלים‐שאלוניקיל"ט

לייזרובסקיטעם ברוך הלוי ברוך תשל"טפילאדלפיאשו"תרבי
שו"בטעמי המנהגים שפרלינג יצחק אברהם ומקורותרבי מנהגים תשי"זירושליםטעמי

קובויאודה יעלה יאודה תרנ"חשאלוניקישו"ע‐דרושרבי
הלוייבא הלוי יוסף תרכ"בקושטאשו"ת‐טוררבי

הורוויץיבא שילה ישעיה תרפ"וסאנט לואיסשו"ת‐דרושרבי
מקוטנאיבין דעת טרונק יהושע ישראל דעה‐שו"תרבי תרצ"בפיעטרקוביורה

יוסףיביע אומר עובדיה תשל"דירושליםשו"תרבי
ראטנריבשר טוב יחזקאל תרכ"חווילנאשו"תרבי
גוטליביג"ל יעקב יעקב מ. חיים שו"ערבי חלקי בד' תשל"דירושליםשו"ת

הלפריןיגדיל תורה* אלחנן רבי תורניעורך: לונדוןירחון
בעלינסאןיגדיל תורה* אליעזר משה רבי תורניעורך: תרל"ט‐מ"האודיסהירחון
גלאווטשוועריגדיל תורה* אברהם תורנירבי תרפ"זווארשאירחון

טאאשיגדיל תורה משה בנימין מלצר,רבי זלמן איסר תורניעורכים:רבי תרס"ט‐תרפ"אסלוצק‐ניו יורקירחון
אברמסקייגדיל תורה* יחזקאל תורנירבי תרפ"חסלוצקירחון
אקרמןיגדיל תורה* חיים ישראל תורנירבי תרס"בקראקאירחון

תמרתיד אהרן שמואל אהרן וסוגיותרבי תרפ"גפיעטרקובשו"ת
מלובליןיד אליהו שמואל ב"ר אליהו תע"ב‐תשמ"גאמשטרדם‐בני ברקשו"תרבי
לעוויןיד אליהו משה אליהו שוניםרבי תר"סווילנאאו"ח‐וענינים
ראגאלעריד אליהו אליהו תר"סווארשאשו"תרבי
רוסאףיד אליהו אליהו תש"חניו יורקשו"ת‐חידושיםרבי

מראחוביד אלימלך הכהן אלימלך דיניםרבי חיים‐חידושי תרנ"דווארשאאורח
הורוויץיד אלעזר הלוי אלעזר תר"לוויעןשו"תרבי
ביליצריד אפרים אפרים החסידרבי ר"י תש"לתל אביבשו"ת‐כללים‐צוואת

במברגריד הלוי הלוי דוב יצחק תשכ"ה‐נ"הירושליםשו"תרבי
לעוויןיד הלוי דוב יוסף תש"טניו יורקשו"ת‐הדרניםרבי

פאלומבויד המלך אליהו התורהרבי תקס"דשאלוניקירמב"ם‐טור‐על
דייטשיד יוסף יואל יוסף תרל"הסיגעטשו"תרבי
שטראזבערגיד יוסף יהודה יוסף תרנ"הירושליםשו"תרבי
ישראליד ימין יעקב מיכאל תרי"טאזמירשו"תרבי

גליקיד יצחק יצחק אברהם תרס"בסטמרשו"תרבי



פרישיד מאיר מאיר דוד תרמ"אלעמבערגשו"תרבי
רוטנברגיד מרדכי מרדכי תשמ"גלייקוודשו"ת‐דרשותרבי
פרלמוטריד משה משה שו"תרבי ‐ תרמ"בווארשאעהש"ס
מיראנדהיד נאמן אברהם חיים יוחאי‐ועודרבי בר תקס"דשאלוניקיש"ס‐שו"ת‐השיר
סופריד סופר שמעון בן משה תש"טבודאפעסטשו"תרבי
מצריםיד רא"ם אב"ד מנדיל אהרן תש"ךתל אביבשו"ת‐מכתביםרבי
סאלאוויייד רמ"ה מרדכי רפאל תרפ"גבילגורייאשו"תרבי
פוקסיד רמה צבי משה ת"שגראסווארדייןשו"תרבי

לויןיד שלוחה יעקב ברבי בנימין תרע"גווילנאשו"תרבי
אונגעריד שלום דוד שלום תרע"אטאלטשוישו"תרבי

הכהןיד שלמה שלמה מרקיל אבא תרס"גווארשאשו"תרבי
פרידריד שלמה הלל שלמה תרל"זווארשארמב"ם‐ש"סרבי

קאראסוידי דוד יאודה ברבי דוד שאלוניקישו"תרבי
הורביץידי משה שמואל משה תרנ"טפיעטרקובשו"תרבי
קאהםידי משה משה תרצ"דירושליםחידושים‐הלכותרבי

פרישקוידיו של משה משה דרשותרבי ש"ס, רמב"ם, תקע"בשאלוניקישו"ע,
[החיד"א]יוסף אומץ אזולאי דוד יוסף חיים תשכ"אירושליםשו"תרבי

פאלאגייוסף את אחיו יוסף דיניםרבי ‐ תרנ"ואזמירכללים
אביחציראיורו משפטיך ליעקב יעקב תרמ"הירושליםשו"תרבי

מקובסקייחוה דעת צבי תרצ"הירושליםשו"תרבי
חזןיחוה דעת מאיר ב"ר יצחק תשל"דירושליםשו"תרבי
יוסףיחוה דעת עובדיה תשל"ז‐מ"דירושליםשו"תרבי

רחמיםיין הטוב בן נסים יצחק תשל"טירושליםשו"תרבי
רב* דוראןיכין ובעז‐זרע שמעון ורבי צמח תקמ"בליוורנושו"ת‐דרשותרבי
שטערןילקוט הגרשוני* גרשון הש"סרבי תרפ"בסיגעטאגדות

ילוזילקוט יוסף חיים יוסף ועודרבי הק' החיים האור תרצ"דירושליםתולדות
טולידאנוים הגדול משה יעקב תרצ"אקהירשו"תרבי

הים אורנשטייןים התלמוד‐מפרשי יהושע משה שו"תרבי ‐ קמא בבא תרכ"בהלברשטאטמסכת
הלויימי יוסף בתרא ידיד יוסף 1972ירושליםשו"תרבי

קמחיימי שלמה שלמה תרל"דאזמיררמב"םרבי
יעקב [החיד"א]‐רבי י. ליפהיעיר אוזן‐תוספות אזולאי דוד יוסף חיים תרצ"הבילגורייאכלליםרבי

(צבח)יעלה הד"ס* סתהון משה דוד ודרושרבי הש"ס על חדושים קדושין, גיטין בענייני תשל"דירושליםשו"ת
צינץיעלת חן ליב אריה באבה"ערבי תרנ"בווארשאשו"ת

אמזוגיענה באש* בן אליהו המתיםרבי תרמ"וליוורנושריפת
מסיניגאליאיעקב לחק שבתי שמשון יעקב שוניםרבי תשכ"אירושליםחידושים

יפהיפה לבשמים צבי אשר בן אבא ת"שירושליםשו"תרבי
פאלאגייפה ללב יצחק רחמים השו"ערבי חלקי בד' דינים תרל"ב‐תרס"ואזמירחידושי
העליריפה נוף יחיאל ברבי אברהם תרס"חפיעטרקובשו"ת‐דרושרבי

פאלומבויפה ענף נסים תרל"זאיזמירכללים‐חו"מ‐שו"ת‐דרשותרבי
ברדעיצחק ירנן יצחק תשמ"אבני ברקשו"תרבי



גאטינייויצחק ירנן אליקים תקמ"ושאלוניקירמב"םרבי
קמחייקהיל שלמה שלמה תרכ"האזמירשו"ערבי

שלמה] שלמהיקר הערך [שם רבי ובנו ארדיט יצחק ערכין‐שו"ת‐דרשותרבי תקפ"גשאלוניקימסכת
אונגרי'הירושת הפליטה תש"ובודאפעסטשו"תגדולי

קאשטרוירים משה משה תר"ןשאלוניקישו"ע‐דרשותרבי
אולמןיריעות שלמה זלמן שלמה תרס"הווילנאשו"תרבי
סטנאביריעת האהל אבד"ק לייב אריה תקנ"דמעזיראובשו"תרבי
אישטרושהירך אברהם אברהם חיים גיטיןרבי תקע"השאלוניקישו"ת‐שמות

ארגואיטיירך יעקב יעקב 1940איסטנבולשו"תרבי
פתוסיירך יעקב יעקב ליוורנותורה‐ש"סרבי
ילוזיש מאין אליהו תרס"טירושליםשו"תרבי

אי"ש אלישריש"א אי"ש ‐ דברי שאול יעקב דרשותרבי ‐ תרנ"וירושליםשו"ת
אורנשטייןישועות יעקב משולם יעקב תרס"ופיעטרקובשו"תרבי
מקוטנאישועות מלכו טרונק יהושע ישראל תרפ"זפיעטרקוברמב"ם‐שו"ת‐דרושרבי
אהרנסוןישועת משה משה יהושע תשכ"חתל אביבשו"תרבי

שתרוגישיב משה משה שו"ערבי חלקי בד' תרפ"ח‐צ"בג'רבהשו"ת
הדיהישכיל עבדי עובדיה ירושליםשו"תרבי

פאראנג'יישמח לב מנחם חיים תרכ"ח‐ל"חאזמירשו"ת‐דרשותרבי
גאגיןישמח לב חי משה שלום תרל"ח‐מ"חירושליםשו"תרבי

עובדיהישמח לבב חיים שמעון ישועה תשי"בג'רבהשו"תרבי
[מהדו"ב] הארפענעסישראל והזמנים דוד ישראל והלילהרבי היום זמני תשס"בניו יורקעניני
[מהדו"ק] הארפענעסישראל והזמנים דוד ישראל והלילהרבי היום זמני תשמ"גניו יורקעניני

חזןישרי לב דוד חיים השו"ערבי חלקי בד' תר"לאזמירפסקים
גרמוןיתר הבז* נהוראי תקמ"זליוורנוגפ"תרבי

דאנוןכבוד יום טוב יו"ט תר"ושאלוניקירמב"ם‐שו"ת‐דרשותרבי
פאלאגיכבוד יעקב אברהם לדעתרבי עצמו מאבד בענין תרנ"באזמירשו"ת
איבשיץכד הקמח שלמה דוד תשכ"בירושליםשו"ת‐חידושים‐צוואהרבי

הכהןכהונת עולם משה ונדריםרבי ריבית הלכות ב"י ת"קקושטאשו"ת‐טור
קלייןכהנא מסייע כהנא צבי זאב תרצ"חברליןשו"תרבי

וויידענפעלדכוכב מיעקב יעקב תרצ"גבילגורייאשו"תרבי
שטערנהעללכוכבי יצחק יצחק וחידושיםרבי תש"מניו יורקשו"ת

שורכח שור יצחק תרמ"חקאלאמעאשו"תרבי
וינטורהככבא דשביט אליהו תקנ"טשאלוניקיש"ס‐הרא"ם‐שו"תרבי

[החיד"א]ככר לאדן* אזולאי דוד יוסף חיים ועודרבי רבה, מדרש ירושלמי, קטנות, תש"נירושליםמסכתות
הענקין* הענקיןכל כתבי הרב אליהו יוסף תשמ"אניו יורקשו"ת‐דרשותרבי

רזניקכלי שרת משה ב"ר אבא אברהם תשי"זנתניהשו"תרבי
שמואל] שאילות [בספר תוספאהכלילות שמואל אביגדור שמואל א"ברבי בסדר תרי"חיוהניסבורגדינים

אבעלסאןכנסת חכמי ישראל* יואל אברהם תורנירבי תרנ"ג‐תר"סאדעסאירחון
פריעדלאנדערכנסת חכמים אלימלך תורנירבי תרס"המונקאטשירחון

קצינלנבוגןכנסת יחזקאל יחזקאל תקצ"דסדילקובשו"תרבי



קרליץכנסת ישראל משה רבי תורניעורך: תר"ץ‐תרצ"הווילנאירחון
סלאבודקהכנסת ישראל* תורניישיבת תרצ"ח‐תש"אסלובודקה‐ירושליםירחון

ששוןכנסת ישראל ישראל תרט"זליוורנושו"תרבי
לנדאכנף רננה נטע נתן 1886פשעמישלשו"תרבי
פרסקיכנפי יונה יונה אליהו תרל"וווילנאשו"תרבי

אייזנשטאטכנפי שחר בער דוב תרצ"הפיעטרקובשו"תרבי
ישראלכסא אליהו אליהו שו"ערבי תקע"אשאלוניקיעל
לאניאדוכסא שלמה שמואל ב"ר שלמה רפאל תר"סירושליםשו"תרבי

עפשטייןכפי אהרן אהרן תרצ"גמונקאטששו"תרבי
עזריאלכפי אהרן אהרן ירושליםשו"תרבי

חזןכרך של רומי משה ישראל תרל"וליוורנושו"תרבי
שטיגליץכרם אפרים אלטר ואגדהרבי בהלכה תרצ"זפיעטרקובשו"ת

אנקאוואכרם חמר אברהם וטולידורבי קאסטיליה תרכ"טליוורנושו"ת‐תקנות
ציוןכרם ציון השלם* בני בארץמדרש התליות הל' בעניני תורני תרכ"ה‐תרל"הירושליםירחון

אמארילייוכרם שלמה שלמה תע"טשאלוניקישו"תרבי
האאסכרם שלמה שלמה תר"גפרעסבורגשו"ע‐שו"תרבי
קוטלרכרם שלמה נתן שלמה תרצ"וירושליםשו"תרבי
קציןכרם שלמה שלמה תרצ"חירושליםש"ס‐שו"ת‐דרושיםרבי

איגר* עקיבא איינשטיין]כתב וחותם דרבי שמואל ]מו"ל‐רבי איגר עקיבא וגיטין‐שו"תרבי ב"מ תשל"טבני ברקעמ"ס
סופרכתב סופר בנימין שמואל אברהם תרמ"גפרעסבורגשו"תרבי
שטערןכתבי אש אברהם אשרבי גפי ספר על תרפ"ו‐צ"אגאלאנטאהערות

מונטיקייוכתונת יוסף יצחק יוסף תקכ"גשאלוניקישו"ת‐רמב"םרבי
כ"ץכתר כהונה אברהם יצחק תקס"הזולקואשו"תרבי
רדומסקכתר תורה תורה כתר תורניישיבת תר"ץ‐תרצ"טסאסנאווצאירחון

מאירלא תענה על רב אלתר דוב זאב פרנסיםרבי תרע"ופרעסבורגמינוי
אברהם] ויען [בספר ריוחלאברהם למקנה דוד אברהם טריפותרבי תש"יג'רבההלכות

וויינפעלדלב אברהם אברהם תשל"זניו יורקשו"תרבי
אטיגינאלב אליהו ליב אליהו תרס"טווארשאשו"ת‐חידושיםרבי
קליגלב אריה אריה דוב תרצ"ולעמבערגשו"תרבי
גרוסנסלב אריה לייב ארי תשי"חלונדוןשו"תרבי
פאלאגילב חיים חיים באו"חרבי תקפ"ג‐תר"ןשאלוניקישו"ת

צירלסוןלב יהודה ליב יהודה תרצ"וקישינובשו"ת‐דרשותרבי
בערקמאןלב ים מיכל יחיאל תרנ"הווילנאשו"תרבי

בירדוגולב מבי"ן רפאל בן מימון תש"אמכנאסאשו"תרבי
נאבארולב מבין יעקב ב"ר יצחק בכור שו"תרבי ‐ תקע"זשאלוניקירמב"ם

פאניזי'ללב מרפא מאיר רפאל תרמ"זירושליםשו"ת‐כללים‐פסקיםרבי
חעלמאלב שלמה שלמה תשל"בירושליםשו"תרבי
הלוילב שלמה בנימין ברבי שלמה א"ברבי בסדר תקס"חשאלוניקישו"ת‐ודינים
אליגרילב שמח אברהם המצוותרבי תקנ"גשאלוניקישו"ת‐שרשי

עפשטייןלבוש ישע ישעיה ת"שירושליםשו"ת‐עהש"סרבי



עפשטייןלבוש מרדכי מרדכי משה תש"וירושליםשו"תרבי
היבנרלבושי מכלול מיכל יחיאל שוניםרבי תרס"המונקאטששו"ת‐ענינים
וינקלרלבושי מרדכי מרדכי תרע"ז‐פ"דטאלשוואשו"תרבי

גרוסברגלבני מנשה מנשה תרנ"טפראנקורטשו"תרבי
קרעמרלדובר מישרים משה יהודה תרס"אפיעטרקובשו"תרבי

גשטטנרלהורות נתן נתן תשל"גבני ברקשו"תרבי
פאלאגילחיים בירושלים חיים תרל"חאזמירירושלמי‐דרושיםרבי

הורוויץלחם מצה* הלוי צבי מרדכי תרע"אלאדזשו"תרבי
אלגאזילחם סתרים* שלמה ע"ז‐שו"תרבי תקל"זשטראסבורגמסכת

משנה]לחם רב [לחם ביטון די אברהם תרמ"הקראקאשו"תרבי
עהרנרייךלחם שלמה זלמן שלמה אה"ערבי יו"ד או"ח תרצ"ח‐תשל"זשימלעוא‐ירושליםשו"ת
זרחלחם שערים ברבי מיכל יחיאל תרס"חירושליםשו"תרבי
באסאןלחמי תודה ישראל ב"ר ישעיהו תק"אויניציאהשו"תרבי
דנאןליצחק ריח אבן יצחק תרס"בליוורנושו"ת‐כללים‐דיניםרבי

חיים* שוראןליקוטי חבר בן אב"ד פלויט פייבל חזקיה תורנירבי תרל"ח‐תרנ"גפרעסבורג‐מונקאטש‐פאקשקובץ
צינץליקוטי מהרא"ל* ליב אריה תרמ"טווארשאעהש"ס‐שו"תרבי

הכהןלך שלמה שלמה תרצ"זכאזאבלאנקאשו"תרבי
קעמפנערלמטה יהודה אברהם תרנ"בווארשאמועד‐קדשים‐שו"תרבי

בערלקוטי הפרדס* יששכר בן ופסח ושו"תרש"י תרנ"זמונקאטשדינים
הורוויץלקוטי צבי יהושע יעקב בן הירש צבי שוניםרבי תרכ"בזאלקאוואהלכות

קריגערלרצונכם תזבחהו אבא אברהם ישראל שו"ברבי בהל' תרס"טפיעטרקובשו"ת‐
שפרינץלשד השמן הכהן דוב שלמה תרל"טווארשאשו"תרבי

שיףלשון זהב טעבלי דוד שו"תרבי ‐ תקפ"באופנבךעהש"ס
יעבץלשון למודים ברזילי תקט"ואזמירטוררבי
פיסחאוויץמאה שערים נחמן תרס"חברדיטשובשו"תרבי

אלשיךמאור דגל התורה אברהם שו"תעורך:רבי תרע"גירושליםילקוט
אונגרמאור החיים חיים מאיר תש"ךירושליםשו"תרבי
לייטערמאורות נתן נטע נתן תרצ"זפיעטרקובשו"תרבי
שפיגלגלאסמאורות נתן נתן תר"עבילגורייאשו"ת‐עהש"סרבי

סורוצקיןמאזנים למשפט זלמן תשכ"חירושליםשו"תרבי
מרגליותמאיר נתיבים מאיר תקנ"אפולנאהשו"תרבי

מאסטראווצאמאיר עיני חכמים הולצשטוק יחיאל מאיר תש"יניו יורקדרוש‐פלפולים‐שו"ת‐קדשיםרבי
הלברשטאטמאמר מרדכי מרדכי תקמ"טברונאשו"תרבי
איטינגאמאמר מרדכי זאב מרדכי תרי"בלבובשו"תרבי
מנחםמאמר מרדכי ברבי מרדכי יבמות‐רמב"םרבי תרכ"דשאלוניקימרדכי

יעקב* דברי פאליאצאקמאמר מרדכי ‐ יעקב מרדכי ושו"תרבי הש"ס תרנ"הווארשאעל
מטראנימבי"ט משה תרכ"אלעמבערגשו"תרבי

סטאלעוויץמבית מאיר אברהם ב"ר מאיר תרע"ג‐תש"זווארשא‐ירושליםשו"ת‐הדרנים‐סוגיותרבי
ראטנרמבשרי אחזה יחזקאל תרל"הווילנאשו"תרבי

מסיניגאליאמגד שמים שבתי שמשון יעקב תר"טליוורנושו"תרבי



מליזנסקמגדל השן הלוי נחום שמואל תרמ"דלבובשו"תרבי
טאמאשאוומגדל תורה בנימין משה תורנירבי תרפ"הניו יורקקובץ

אפרתימגיא ההרגה שמעון השואהרבי בתקופת תשכ"אירושליםשו"ת
ובנומגיד מראשית אלפאנדארי חיים כליםרבי ת"עקושטאשו"ת‐מסכת

יהודה] פאלטשעקמגידות [ע"פ מגד יהודה תש"מניו יורקשו"תפרמ"ג‐רבי
אישטרושהמגן גבורים דניאל השו"ערבי חלקי בד' וחידושים תקי"דשאלוניקישו"ת

גיגמגן דוד מרדכי תרנ"אאלגירשו"תרבי
שאולמגן שאול חנניה תק"זשאלוניקישו"ת‐רמב"םרבי
קצינלנבוגןמגן שאול שאול תשמ"טירושליםשו"תרבי

ברודנאמגני אברהם צבי אברהם ושו"ערבי הש"ס תרפ"וירושליםעל
קנאה* טירנימדבר מתנה‐מדבר נסים מתתיה תק"עאיטליהשו"תרבי

קליבאנאוומדרכי משה מרדכי משה דרושרבי ‐ תרצ"בירושליםשו"ת
עברליןמדרש שם ועבר עבריל אברהם תר"מווילנאשו"ת‐דרשותרבי
אשכנזימהר"א אשכנזי אברהם תשנ"אירושליםשו"תרבי

סופרמהר"ז סופר שמעון ב"ר זלמן חידושים‐תולדותרבי תשכ"טירושליםשו"ת
יצחקמהר"ח אור זרוע ברבי חיים תשל"בירושליםשו"תרבי

יעלה אסאדמהר"י אסאד‐יהודה יהודה תרל"גלעמבערגשו"תרבי
אשכנזימהר"י אשכנזי יואל תרנ"גמונקאטששו"תרבי

באסןמהר"י באסן יחיאל תצ"זקושטאשו"תרבי
בירבמהר"י בי רב משה בן יעקב תשי"חירושליםשו"תרבי
לבמהר"י בן לב בן יוסף תפ"ואמשטרדםרבי
לבמהר"י בן לב בן יוסף תשמ"חבני ברקשו"תרבי
מברונאמהר"י ברונא ישראל תשל"גירושליםשו"תרבי
רפאפורטמהר"י הכהן ישראל קטנותרבי תרכ"ט‐ל"הלעמברגשו"ת‐הלכות
הט"ז]מהר"י הלוי [אחי הלוי יצחק תצ"וניוויטשו"תרבי
וויילמהר"י ווייל יעקב שו"ברבי תשי"טירושליםשו"ת‐דרשות‐הלכות

הלוימהר"י לבית לוי לבית יעקב שצ"בוינציהשו"תרבי
מינץמהר"י מינץ יהודה תרמ"בקראקאשו"תרבי

שטייףמהר"י שטייף* יהונתן תשכ"חניו יורקשו"תרבי
אלשיךמהר"ם אלשיך משה תשמ"בבני ברקשו"ת‐תולדותיורבי

אלשקרמהר"ם אלשקר יצחק ב"ר משה תקצ"דסדילקאבשו"תרבי
חביבמהר"ם בן חביב בן משה תרפ"זירושליםשו"תרבי

בריסקמהר"ם בריסק מרדכי תרצ"ט‐תש"ןטאשנאד‐ניו יורקשו"תרבי
הזקןמהר"ם גאלנטי גאלנטי משה תש"כירושליםשו"תרבי
בוטוןמהר"ם די בוטון די אברהם ב"ר מאיר ת"מאזמירשו"תרבי
רוטנברגמהר"ם זיסקינד זיסקינד מרדכי תע"ואמשטרדםשו"תרבי

מלובליןמהר"ם לובלין גדליה בן מאיר תרמ"אווארשאשו"תרבי
מינץמהר"ם מינץ משה תקס"בשאלוניקישו"תרבי

זוטרא מינץמהר"ם מינץ‐אפי משה תקפ"זפראגשו"תרבי
תשובות מרוטנברגמהר"ם מרוטנברג‐ברלין‐שערי ברוך ברבי מאיר תרנ"אברליןשו"תרבי



מרוטנברגמהר"ם מרוטנברג‐לבוב ברוך ברבי מאיר תר"ךלעמבערגשו"תרבי
מרוטנברגמהר"ם מרוטנברג‐פראג ברוך ברבי מאיר תרנ"הבודאפעסטשו"תרבי

מרוטנברגמהר"ם מרוטנברג‐קרימונה ברוך ברבי מאיר שיזקרימונהשו"תרבי
מפדוואמהר"ם פדוואה קצנלבויגן מאיר תרמ"בקראקאשו"תרבי

שיקמהר"ם שיק משה תשכ"אניו יורקשו"תרבי
שיקמהר"ם שיק מהר"ם ומתיבתא תורניכולל תשל"טירושליםקובץ
יפהמהר"ן יפה נחום מנחם תר"לווילנאשו"תרבי

חיותמהר"ץ חיות הירש צבי הזהרבי בזמן הקרבנות תר"טזולקואשו"ת‐עבודת
הלוימהר"ש הלוי לבית שלמה תי"בשאלוניקישו"תרבי

מוהליברמהר"ש מוהליבר שמואל ירושליםשו"תרבי
מלובליןמהר"ש מלובלין יהודה ברבי שלמה פסקיםרבי תשמ"חניו יורקשו"ת

מראדמישלאמהר"ש ענגיל ענגיל שמואל תרס"ה‐תרפ"ויאראסלויא‐בארדיובשו"תרבי
זילברברגמהרא"ב בנימין אברהם תש"אניו יורקשו"תרבי
צינץמהרא"ל ליב אריה תרצ"בווארשאשו"תרבי
פריעדמהרא"פ אהרן תרנ"גמונקאטששו"תרבי
היילפריןמהרא"ש שמואל אלכסנדר תרכ"ולבובשו"תרבי
שבתימהרח"ש חיים תי"אשאלוניקישו"תרבי

איטינגאמהרי"א הלוי אהרן יצחק תרנ"גלעמבערגשו"תרבי
מטראנימהרי"ט משה ב"ר יוסף תשי"טתל אביבשו"תרבי

צהלוןמהרי"ט צהלון טוב יום ב"מרבי במסכת תנ"דוינציאהשו"ת‐חידושות
החדשות צהלוןמהרי"ט צהלון טוב יום תש"מירושליםשו"תרבי

[מהרי"ל]מהרי"ל הלוי משה בן יעקב תרמ"אקראקאשו"תרבי
דיסקיןמהרי"ל דיסקין לייב יהושע משה תרע"א‐תשכ"חירושליםשו"ת‐חידושיםרבי

פאלטאשאןמהרי"ל לא אבוש אב"ד אורנשטיין ליביש יהודה שוניםרבי "את הברכה"ירושליםענינים
פראג'ימהרי"ף יעקב תרס"אאלכסנדריהשו"תרבי
דושינסקיאמהרי"ץ צבי יוסף תשט"ז‐כ"וירושליםשו"תרבי
קולוןמהרי"ק יוסף פסחרבי הלכות תרמ"הקראקאשו"ת‐סמ"ק

ענזילמהריא"ז ענזיל זלמן אשר יקותיאל לעמבערגשו"תרבי
שוסברגמהריא"ץ שוסברג* צבי אהרן יהושע רבי
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קנעבילמוהרא"ל ליפמן אליעזר תרצ"זוינהשו"תרבי
האלפעריןמוסדי ישעיה זעליג ישעיה הש"סרבי תרנ"הווילנאמסכתות

שטרנבוךמועדים וזמנים משה המועדיםרבי תשכ"דירושליםעל
פריינדמועדים לשמחה* טוביה מועדיםרבי בענייני תשד"מירושליםהלכה

פוסקמור ואהלות אליהו ברכותרבי תרמ"ולעמברגשו"ת‐הלכות
ירושליםמוריה* תורנימכון משנת תשכ"טירושליםירחון

קלירעסמורשת משה משה תש"לירושליםשו"תרבי
מיוחסמזבח אדמה רפאל תקל"זשאלוניקישו"ערבי
פארדומזמור לדוד דוד דעהרבי תקע"חליוורנויורה
משאשמזרח שמש שלום יו"דרבי תשמ"זירושליםשו"ע

יפהמחולת המחנים מרגליות דוד ישראל תרי"טפרעסבורגשו"תרבי
שטיינברגמחזה אברהם מנחם אברהם תשל"בניו יורקשו"תרבי
שכטרמחזה אברהם אברהם תרפ"גמנצסטרחידותרבי
ביטוןמחזה אברהם די יאודה ברבי אברהם הלכות‐שו"תרבי שאלוניקיפסקי

פאלקמחזה אליהו אליהו פסח תשל"טבני ברקשו"תרבי
נבוןמחנה אפרים אפרים תרל"חווארשארמב"ם‐שו"תרבי

סופרמחנה חיים חיים תרכ"ב‐ל"גפרסבורגשו"תרבי
פיקהולרמחנה יהודה גרשון יהודה תר"מ‐ס"גלבוב‐קאלאמעאשו"תרבי

קציןמחנה יהודה* יהודה תשמ"טירושליםשו"ת‐רמב"םרבי
ישראלמחנה ישראל משה ב"ר אליהו דינים‐שו"תרבי תקס"זליוורנוליקוטי
ניימאןמחנה ישראל ישראל משפטרבי דעה‐חושן תרמ"ולעמבערגיורה
בישקאוויץמחנה כהונה נחמן חיים תר"ץביאלסטוקשו"תרבי

ווייסמאןמחשבות בעצה נתן יעקב ואה"ערבי יו"ד תרס"בברדיטשובהנהגות‐או"ח
חסיןמטה אהרן בן אהרן תשל"בחיפהשו"תרבי

ארדיטמטה אפרים אפרים תקנ"אשאלוניקירמב"ם‐דרשותרבי
שלםמטה אשר עמנואל ברבי אשר ירוחםרבי תק"חשאלוניקישו"ת‐רמב"ם‐רבינו
נזירמטה יוסף הלוי יוסף תע"זקושטאשו"תרבי

הורוויץמטה לוי הלוי מרדכי תשל"טירושליםשו"תרבי
פאראנג'ימטה לחם* מנחם חיים העזררבי אבן ערוך תרס"בקושטאשלחן

קלייןמטה ראובן חיים ראובן דעה‐שו"תרבי ווראנוביורה
שלמהמטה שמעון* ברבי שמעון מרדכי רנ"ח‐שו"תרבי סימן עד חו"מ תקנ"ז‐ע"טשאלוניקישו"ע

ליכטשטיןמטל השמים מרדכי שמערבי קריאת תרצ"גבילגורייאהלכות
הורוויץמטעמי יצחק הלוי יצחק תרס"דפיעטרקובשו"תרבי
בורשטיןמטעמי יצחק יצחק תרפ"וווארשאשו"תרבי

שורמי באר אייזיק יצחק תר"ןלעמבערגשו"תרבי
ציפסערמי השלח מאיר גטרבי בענין תרי"גאופןשו"ת
אהרןמי השליח ברבי ישראל בגטרבי שליחות תרמ"הפרעמישלאעניני
אלטמאןמי יהודה יהודה תרצ"דבאלקאנישו"תרבי

קלוגרמי נדה* שלמה נדהרבי והלכות נדה תקצ"דזולקוהמסכת
מיכלמי נח יחיאל ברבי נח תרמ"אווילנאשו"תרבי



צילץמילי דאבות לייב משה תרפ"טברדיובשו"תרבי
ושו"ת לורבארבויםמילי דאגדתא יעקב הש"סרבי תרס"דמונקאטששו"ת‐אגדות

טראבמילי דעזרה עזרא תרפ"דירושליםשו"ת‐הלכותרבי
אריליאומים החיים אברהם תר"ושאלוניקישו"תרבי

משאשמים חיים יוסף תרצ"דפאסשו"תרבי
סילוהמים חיים די חזקיה ת"צאמשטרדםש"ס‐רמב"םרבי
רפאפורטמים חיים הכהן חיים תרי"זזיטאמירשו"תרבי

מהדארמים טהורים מסעוד תדש"םנתיבותשו"תרבי
חייםמים עמוקים אבן אליהו מזרחי‐רבי אליהו תקל"חברליןשו"תרבי
קריספיןמים קדושים מרדכי יהושע משה חו"מ‐דרשותרבי תרי"בשאלוניקישו"ת

מילדולהמים רבים רפאל תצ"זאמשטרדםשו"תרבי
מיוחסמים שאל מרדכי משה תקנ"טשאלוניקישו"ת‐רמב"םרבי

שמעון] מטה שלמהמירא דכיא [בספר ברבי שמעון מרדכי תקע"טשאלוניקישו"תרבי
מדינימכתב לחזקיהו חזקיהו חיים תרכ"ואזמירש"ס‐שו"תרבי

סופרמכתב סופר שמעון תשט"וירושליםשו"תרבי
נסיםמכתב שלמה מרדכי ברבי שלמה תרט"ושאלוניקישו"תרבי

פארדומכתם לדוד דוד תקל"בשאלוניקישו"תרבי
בר"חמלאכת חרש ליבש יהודה חרשיםרבי בענין תרכ"דוינהשו"ת

קמחימלאכת שלמה שלמה תרכ"בשאלוניקישו"ת‐מסכתות‐דרשותרבי
חכיםמלאכת שלמה שלמה תרכ"גשאלוניקירמב"םרבי

קוזאקמלאת אבן ליב יהודה אברהם העזררבי אבן תרמ"א‐מ"הווארשאשו"ע
ממירמלבושי יום טוב באסליאנסקי ליפמן יו"ט תרמ"אווילנאשו"תרבי

קלאצקיןמלואי אבן אליהו תרפ"הלובליןשו"תרבי
שלםמלך שלם שמואל תקכ"טשאלוניקיטור‐רמב"ם‐ש"סרבי

הירשענזאהןמלכי בקדש חיים תרע"טסאנט לואיסשו"תרבי
האפפמאנןמלמד להועיל צבי דוד תרפ"ופרנקפורטשו"תרבי

הירשהארןממעיני הישועה יהושע תשי"טמונטריאלשו"תרבי
אשריממעמקים אפרים השואהרבי ניו יורקשו"ת‐בשנות

לשמים אור מרגליותמן השמים ע"פ הלוי‐ראובן יעקב השמיםרבי מן תרפ"טלעמבערגשו"ת
קווינטמנוחת אליהו אליהו תשכ"ה‐ל"בניו יורקעהש"ס‐רמב"ם‐שו"תרבי
יונגרייזמנוחת משה נטע נתן משה מונקאטשש"ס‐שו"תרבי

בייראקמנורת בצלאל בצלאל ‐שו"תרבי רבב"ח תרמ"טווילנאמאמרי
מסלאנימאמנחה בלולה שמעון תקצ"בווילנא‐הוראדנאשו"תרבי
טובמנחה חדשה חן גרשון שו"תרבי ‐ התורה תרל"דווארשאעל
רוזנפלדמנחה קטנה משה ברבי נתן תרנ"בלעמבערגשו"תרבי

סופרמנחם משיב* מנחם תשל"גירושליםשו"תרבי
קירשבויםמנחם משיב מנדל מנחם תרצ"ו‐צ"חלובליןשו"תרבי

ריינהאלדמנחת אברהם אברהם תרצ"הפיעטרקובשו"תרבי
קאליסניקרמנחת אליהו אליהו תרע"הווארשאשו"תרבי

ממונקאטשמנחת אלעזר שפירא אלעזר חיים תרס"ב‐תר"צמונקאטששו"תרבי



סטאניסלאבסקאמנחת אפרים אפרים דעהרבי תרס"חפיעטרקוביורה
לאבסקימנחת ברוך ברוך תורהרבי פסח‐שיעורי קרבן או"ח‐הל' תרנ"וווארשאשו"ת
רוזנברגמנחת דוד דוד תשל"טניו יורקשו"ת‐מכתביםרבי

האגרמנחת הגרשוני גרשון חינוך,שו"תרבי תש"טניו יורקמידות,מנחת
אבוטבולמנחת העומר שלמה דיניםרבי תש"יגרבהפסקי
צוקערמאןמנחת הקומץ קלמן קלונימוס תרצ"זיאבלאנאבשו"תרבי
הלוימנחת יהודה יוסף ברבי לייב יהודה תרפ"ח‐צ"דפיעטרקובאו"ח‐יור"ד‐אה"ערבי
זאבמנחת יהודה חיים ברבי צבי יהודה תקצ"הזולקוואשו"תרבי
נעבענצאהלמנחת יחיאל יחיאל אלטר תרצ"גבילגורייאשו"תרבי
סקאלעמנחת יצחק אבד"ק שטרק נתן יצחק הש"ס‐שו"תרבי תרע"אפיעטרקובסוגיות
ווייסמנחת יצחק יעקב יצחק ירושליםשו"תרבי
הכהןמנחת יצחק ברכה ב"ר יצחק תרס"התוניסחידו"תרבי
העלירמנחת יצחק יצחק תרס"והוסיאטיןשו"תרבי

מודובסקעמנחת ישראל ישראל החי‐ועודרבי מן תר"ץירושליםחלה‐תרו"מ‐אבידה‐אבר
מייזלישמנחת לח"ם עני' ליפא חנניא תרח"צוויעןשו"תרבי

רגנשברגמנחת מנחם מנחם דוב וחידושיםרבי תרצ"ומקובהשו"ת
שרייבמןמנחת מרדכי מרדכי שו"ב‐נדה‐שו"תרבי תש"זתל אביבהלכות
ירושלימסקימנחת משה נחום משה גיטיןרבי תרמ"בווארשאשו"ת‐שמות

ספירמנחת עני סיני תר"זווארשאשו"תרבי
ברורה] האפענברגמנחת צמח [משנה צמח תשכ"וניו יורקשו"ת‐רמב"םרבי

מאזהמנחת ראם מרדכי אליהו תשי"אניו יורקשו"תרבי
גרינברגמנחת ש"י ירמיהו שלמה תרע"בפיעטרקובשו"ת‐דרושרבי
שורמנחת שי יצחק שמואל שו"ערבי חלקי בד' תרנ"אלעמבערגשו"ת

לעוויןמנחת שלמה יצחק שלמה תשכ"גניו יורקשו"תרבי
אויערבאךמנחת שלמה זלמן שלמה תשנ"טירושליםשו"תרבי
מטאמשובמנחת שמואל ווייס משה ברבי שמואל תרע"אפיעטרקובשו"תרבי

ושיטות שטערןמסדר חילוקים אברהם תרצ"דווראנוב נ. ט.כלליםרבי
סווידמסוא משה משה שונות‐רמב"םרבי תשכ"זירושליםהערות

סופרמספר הסופר צבי יצחק תשכ"א‐ל"אשו"תרבי
בינקאוויטרמעון אריה ליב אריה תרמ"וווארשאשו"תרבי
הכהןמעט מים נחמן ב"ר אברהם תרל"זשאלוניקישו"תרבי

לאנדסופרמעיל צדקה יונה תקס"ט‐ע"ה‐תק"פפראגשו"תרבי
פלורינטיןמעיל שמואל שמואל חיים שאלוניקישו"ת‐רמב"םרבי

עבאדימעין גנים מרדכי תשי"ח‐כ"אירושליםשו"ת‐שו"ע‐רמב"םרבי
אבילהמעין גנים די אליעזר תקס"וליוורנוטוררבי
חייםמעין חיים ברבי זאב בער דוב תר"לווילנאשו"ת‐חידושיםרבי

הכהןמעיני ישועה ישועה תרס"ותוניסעהש"ס‐שו"ע‐שו"ת‐דרושרבי
עמארמענה אברהם אברהם תשמ"טירושליםשו"תרבי

חפוטאמענה לשון אברהם תשל"ותל אביבשו"תרבי
צירלסוןמערכי לב ליב יהודה תרצ"בקעשנובשו"ת‐דרשות‐נאומיםרבי



אשכנזימעשה אברהם אברהם נסים תרט"ואזמירשו"תרבי
איש אלישרמעשה איש‐דרך שאול יעקב תרנ"בירושליםשו"ת‐דרשותרבי

מנימעשה אליהו סלימאן אליהו תשל"חירושליםשו"תרבי
משהמעשה חושב ברבי יוסף שו"תרבי באופן שבועות תקנ"ולעמבערגמסכת
הרופאמעשה חייא חייא תפ"זפירדאש"ס‐שו"תרבי

דאסוותא המים‐מיכלא היבנרמעשה יחיאל‐מיכל מיכל יחיאל התורה‐תהילים‐פלפוליםרבי תרס"זסאטמארעל
רוקחמעשה רוקח חי מסעוד אביברמב"םרבי תק"ב‐תרכ"ג‐תשכ"דויניציאה‐ליוורנו‐תל

אלחדיףמפי אהרן בכור אהרן תרס"זירושליםשו"תרבי
הלכה] [נתיבות ליכטשטייןמצות הלבבות מרדכי הלבבות‐שו"תרבי תרס"בווארשאדיני

אברהם] של שלחנו יצחקימצות כהונה [בספר הכהן אברהם תרכ"הליוורנושו"תרבי
צהלוןמציץ ומליץ מרדכי כהניםרבי בברכת תע"הוינציהנגון
אלפנדארימצל מאש יעקב וחקירותרבי תרפ"טפרעסבורגשו"ת

ברוידאמצפה אריה לייב אריה תר"מ‐ע"בלעמברגשו"תרבי
גאטינייומצרף לכסף בינבינשתי תרכ"זשאלוניקישו"תרבי

הכהןמקבציאל רפאל רבי תורני‐גרבהעורך: תרצ"הגרבהירחון
מייזלישמקדשי השם הירש צבי תשט"ושיקאגושו"תרבי
מלכהמקוה המים יחיא ב"ר משה תשכ"חירושליםשו"תרבי

דייכעסמקוה ישראל חיים ישראל תרע"בליעדזשו"ת‐דרושרבי
אשכנזימקום שמואל אלקנה ברבי שמואל תצ"חאלטונאשו"ת‐עהש"סרבי

כהנאמקור ברוך שלמה ברבי ברוך הלכהרבי בעניני תרכ"הווילנאחקירות
וויזלמקור ברוך בענדיט תקל"האמשטרדםשו"תרבי
קלעימקור ברוך ברוך תי"טאזמירשו"תרבי
סאגאלאוויץמקור חיים חיים תרנ"חווילנאשו"תרבי

יאודה בורלאמקור ישראל ונחלת יעקב ישראל תרמ"בירושליםשו"תרבי
פאדוואמקור מים חיים מאיר יעקב תקצ"זסדילקובשו"ע‐סוגיותרבי
שכטרמקור מים חיים חיים תרצ"גבילגורייאשו"תרבי

קאניטימקיץ בן חי יוסף אברהם תקי"זקושטאשו"תרבי
מעסקיןמקל יעקב יעקב ושו"תרבי תשי"אניו יורקמכות

שיראנומקנה אברהם אברהם דיניםרבי חדושי ‐ התלמוד תרי"חשאלוניקיכללי
ענתיבימר ואהלות אברהם תר"גליוורנושו"תרבי
יפהמר"מ יפה מיכאל מרדכי תרי"בהמבורגשו"תרבי

אשכנזימראה הנוגה רפאל תקצ"בשאלוניקירמב"ם‐דרושרבי
גלינאמראה יחזקאל אב"ד הוכברג יחזקאל רפאל תרצ"חבילגורייאשו"ת‐דרושרבי
פענטמראה יחזקאל יחזקאל תרל"הסיגעטשו"תרבי

אדלרמראה כהן הכהן מנשה שמריה תרע"ט‐ת"שלונדוןשו"תרבי
פירסטמראה משה משה תרצ"בנייפעסטשו"תרבי
דודמראש צורים שמואל תשמ"חירושליםשו"תרבי
פוסקמרבה תורה אליהו רביתרבי תרס"בפיעטרקובהלכות

ליכטענשטייןמרבה תורה* גרשון יצחק תורנירבי תרצ"גלודזירחון
אייגעשמרחשת העניך חנוך תרצ"אבילגורייאשו"ת‐סוגיותרבי



זילברמרפא לנפש רפאל באו"חרבי תש"י‐ל"הניו יורקשו"ת
פאלאגימשא חיים חיים תרל"דשאלוניקישו"תרבי

אהרןמשאת בנימין בנימין תרנ"דווילנאשו"תרבי
ישראלמשאת משה משה תצ"דקושטאשו"תרבי

עמרםמשבצות זהב נתן תרי"אליוורנושו"תרבי
קיסיליאוומשברי י"ם משה אהרן תרפ"וחארביןשו"תרבי
אלישרמשה האיש משה חיים תרפ"אירושליםשו"ת‐דרושרבי
ישראלמשה ידבר אליהו ברבי משה שו"תרבי הלכות וחידושי תקפ"זשאלוניקישו"ת

זילברבלאטמשה מבחוריו משה תרנ"טפאדגורזע אצל קראקאשו"תרבי
אטוןמשואות שבתי רבי תורניעורך: תשי"ט‐כ"הירושליםירחון

אלפאסימשחא דרבותא רפאל מסעוד שו"ע‐שו"ת‐פלפוליםרבי תקס"הליוורנוד"ח
קוטנאמשחת אהרן* אהרן נדהרבי תרס"אפאקשמסכת

ברליןמשיב דבר יהודה צבי נפתלי ביו"דרבי תרנ"דווארשאשו"ת‐הגהות
רוזנבויםמשיב דברים ליטש גרשון תר"סמונקאטששו"תרבי

חפץ לוריאמשיב הלכה‐דברי פנחס חיים תשל"דתל אביבשו"תרבי
פרנקלמשיב כהלכה וואלף זאב אברהם תשנ"בניו יורקשו"תרבי

מלאקאטשמשיב שלום פייגנבוים י. שלום תרצ"אבילגורייאשו"תרבי
סוויסלאוויטמשיבת מרדכי אב"ד דוד מרדכי תרע"דסלוצקשו"תרבי

צינץמשיבת נפש ליב אריה תר"י‐תרכ"דווארשאשו"תרבי
קופלמשכן בצלאל בצלאל יהושע תרל"בווארשאשו"תרבי

היבנרמשכנות הרועים מיכל יחיאל תרכ"הלעמברגשו"ת‐דרשותרבי
לחאייךמשכנות הרועים עוזיאל א‐ברבי בסדר תר"ךליוורנוכללים

ליפפאמשכנות יעקב* יעקב תורנירבי תרצ"בדרוהוביטשירחון
קארליןמשכנות יעקב אבד"ק יעקב תקצ"חווילנאשו"תרבי

גרוסמןמשכנות ישראל ישראל שכניםרבי בהלכות תשמ"דירושליםשו"ת
דושאוויץמשכנות ישראל ישראל תרנ"טווילנאשו"תרבי

ווידערמשמיע שלום שלום תשל"אניו יורקשו"תרבי
רגנשברגמשמרת חיים דוד חיים תשכ"וירושליםשו"תרבי

מקודינובמשמרת שלום פרלוב שלום או"חרבי בשו"ע ומנהגים תרע"גווארשאדינים
וברכה] [חיים טשערניאקמשמרת שלום שכנא שלום תרנ"ה‐תר"ץווארשא‐בילגורייאיו"דרבי

קלייןמשנה הלכות מנשה ניו יורקשו"תרבי
שירירומשנה כסף דוד חיים תקע"ושאלוניקירמב"ם‐ליקוטיםרבי

דפו"ר* רוזאניסמשנה למלך ‐ יהודה הרמב"םרבי תצ"אקושטאעל
לוריאמשנה למלך אחרון מרדכי להרמב"םרבי למלך המשנה תרס"הירושליםעל

טייכטלמשנה שכיר שלמה ישכר תשל"ד‐נ"וירושליםשו"תרבי
פרייסמשנת אברהם אברהם הלכות‐שו"תרבי תש"דניו יורקביאורי
מישעלמשנת אליעזר אליעזר תרס"ודרוהוביטשדרוש‐תורה‐שו"ת‐משנה‐ש"סרבי
זילברברגמשנת בנימין בנימין אברהם תש"חניו יורקשו"תרבי
מנדלסוןמשנת יעב"ץ ציון בן יעקב דאנדרוגנוסרבי ניו יורקשו"ת‐ש"ס‐ברייתא
לעבאוויטשמשנת יעקב יעקב תשכ"ז‐ל"זירושליםשו"ת‐שו"ערבי



קוטלרמשנת רבי אהרן אהרן תשמ"הלייקוודשו"תרבי
טולידומשנת רבי אליעזר אליעזר תרי"ג‐כ"השאלונירי‐אזמירשו"תרבי
ברכהןמשנת רבי אלעזר אלעזר תרנ"הווילנאשו"תרבי

לפידותמשנת רבי גרשון* גרשון וביאוריםרבי חדושים תשנ"אירושליםשו"ת,
פרושמשנת רבי עקיבא עקיבא שונים‐זרעיםרבי תשט"וירושליםענינים

משהמשענת משה* יחיאל חסידותרבי דברי תרס"טפיעטרקובליקוט
ביעקב צורמשפט וצדקה אבן יעקב תרנ"ד‐ס"גאלכסנדריהשו"תרבי

קוקמשפט כהן* הכהן יצחק אברהם תשכ"וירושליםשו"ת‐זרעים‐קדשים‐טהרהרבי
זיתוןמשפט כתוב ישראל תש"מבני ברקשו"תרבי

מעסקיןמשפט ליעקב יעקב עדותרבי תש"וניו יורקחו"מ‐דיינים
פאנעטמשפט צדק מנדל מנחם 1884מונקאטששו"תרבי
מלמדמשפט צדק טוב שם ברבי מאיר שע"ה‐תקנ"טשאלוניקישו"תרבי

מברעזאןמשפט שלום שוואדרון מרדכי שלום תרס"בפיעטרקובחו"מרבי
צדקה]* שמש מודפודגו]משפטי הלוי [קונטרס שמשון [רבי הלוי יצחק הלל אקטואליםרבי ממונות תשנ"ח‐תשס"אבני ברקדיני

עוזיאלמשפטי עוזיאל חי ציון בן תרצ"התל אביבשו"תרבי
גארמיזאןמשפטי צדק שמואל תשמ"גירושליםשו"תרבי

ורנרמשפטי שמואל ברוך שמואל וחו"מרבי באבה"ע תשל"בירושליםפסקים
קלעימשפטי שמואל שמואל שנ"טוינציהשו"תרבי

יוסף] [ויען גרינוואלדמשפטיך ליעקב יחזקיהו יעקב תשל"זירושליםשו"תרבי
בירדוגומשפטים ישרים ישראל תרנ"אקראקאשו"תרבי
גאוןמשפטים ישרים שמואל חסון‐רבי שלמה תצ"בשאלוניקישו"תרבי

ישראלמשפטים צדיקים צור‐וידאל אבן משה דיןרבי בית תרצ"הירושליםפסקי
מאירוביץמתת ידו מתתיהו תרמ"ב‐ס"הווילנא‐פיעטרקובשו"תרבי
קאגאןמתת ידי מתתיהו אברהם תשכ"הניו יורקשו"תרבי

איבשיץנאות דשא שלמה דוד תרי"אלעמברגשו"תרבי
אלגאזינאות יעקב יעקב ישראל תרנ"טווארשאשו"תרבי
כהנא‐שפיראנאות יעקב סנדר זלמן שלמה ב"ר יעקב תרע"הווילנאשו"תרבי

מודיליאנונאמן שמואל יצחק שמואל תפ"גשאלוניקישו"תרבי
פינטונבחר מכסף יאשיהו תרכ"טארם צובהשו"תרבי

חזןנדיב לב דוד חיים תרכ"ב‐כ"ושאלוניקי‐ירושליםשו"תרבי
קלוגרנדרי זריזין שלמה נדריםרבי 1889זאלקוואהלכות
יאקובאוויץנהור שרגא יוסף אלתר תורנירבי תרצ"גלודזקובץ

קופריץנהורא דיעקב אהרן יעקב תרנ"ט‐תר"עווארשאשו"ע‐שו"תרבי
בינקאוויטץנהמת אריה ליב אריה תרנ"אווארשאשו"תרבי

קאמונדונהרות דמשק אברהם ברבי שלמה תקס"בשאלוניקישו"תרבי
טננבויםנהרי אפרסמון יעקב תרנ"חפאקששו"תרבי

לנדאנודע ביהודה הלוי יחזקאל תשי"חניו יורקשו"תרבי
לנדאנודע ביהודה הלוי יחזקאל תשס"גירושליםשו"תרבי

אשכנזינודע בשערים בעריש דוב גיטין‐דרושרבי תרי"טווארשאשו"ת‐מס'
שולאלנוה שלום הכהן שלום ע"ז‐רמב"ם‐שו"תרבי תקס"דליוורנושו"ע‐מס'



גרמוןנוסף על נחלת יהודה שמאמארבי נסים אלקייד הגביר תרמ"גליוורנוירושת
שלמהנועם תורה תורנימכון תשי"חירושליםירחון

נח מרדכינועם אחים‐עולת בנימין‐רבי ברבי נח תרמ"גווילנאדרשות‐חידושיםרבי
משה הורוויץנזיר השם‐וסמיכת ש. שמואל העזר‐דרשותרבי תרכ"טלבובאבן

ראזיןנזר הקודש משה תשי"גניו יורקשו"תרבי
צונציןנחלה ליהושע יהושע תצ"אקושטאשו"ת‐שבועותרבי
היבנרנחלה לישראל מיכל יחיאל תרל"ולעמבערגשו"תרבי
בלזםנחלי אפרסמון רפאל תש"מירושליםשו"תרבי

במברגרנחלי דבש הלוי דוב יצחק חליצהרבי תרכ"ז‐תשנ"בפרנקפורט‐ירושליםהלכות
המים] עין פאדוואנחלי מים [שו"ת מאיר יעקב הזוהר,שו"תרבי מדרש,אגדות תרמ"גווארשאדרשות,

פרנקלנחלת אב"י תאומים אליהו תרצ"זבילגורייאשו"תרבי
וואלףנחלת אבות זאב בן איסר ישראל תרכ"ופרעסבורגשו"תרבי
ברייערנחלת בנימין וואלף תרמ"טפאקששו"תרבי

רוביןנחלת דוד טעביל דוד תרכ"דווילנאשו"תרבי
קטקובסקאנחלת יהושע יוסף תר"סזיטאמירשו"תרבי
קורצערנחלת יהושע גרשון תרצ"דלבובשו"תרבי
שפיראנחלת יהושע יחיאל ב"ר אייזיק יהושע תרי"אווארשאשו"ת‐דרושרבי

מייזלישנחלת יוסף חנניא יוסף ישראל תרע"גמונקאטששו"ת‐דרושרבי
היילפריןנחלת יעקב יעקב שפ"גפאדובהשו"תרבי
מליסאנחלת יעקב יעקב תשכ"אניו יורקתורה‐הלכות‐שו"תרבי

הלוינחלת נפתלי נפתלי תרנ"אפרעסבורגשו"תרבי
הדאיהנחלת עזרא עזרא תשמ"דירושליםשו"תרבי

מייערסנחלת פינחס אברהם פנחס תשנ"בירושליםשו"תרבי
הלוינחלת שבעה משה דוד ברבי שמואל תרמ"דווארשאשטרותרבי
אמוראינחלת שמעון שמעון תרצ"טתל אביבשו"ת‐סוגיות‐דרושרבי
זרחינחלת שמעון שמעון תרנ"זווילנאשו"תרבי

אשכנזינחמד למראה אברהם נסים הירושלמירבי על תקצ"ב‐תר"ושאלוניקי‐אזמירפירוש
תאומיםנחמת יוסף יוסף תש"יניו יורקשו"תרבי

נבוןנחפה בכסף יונה תק"ח‐תר"גקושטא‐ירושליםשו"תרבי
במברגרנטיעה של שמחה הלוי דוב יצחק תרפ"חדעבאשו"תרבי

טענענבויםנטע שורק צבי שרגא תרנ"חמונקאטששו"תרבי
מבוטשאטשנטע שעשועים קארא הירש צבי תקפ"טזולקואשו"תרבי
קאטצבורגנטעי בחורים אביגדור תורנירבי תרס"ד‐עוויאטזןירחון
רבינוביץנטעי נעמנים אייזיק יצחק תרס"חפיעטרקובשו"תרבי

מרדכי] מאמר בכרנטפל לקדש [בספר רחמים משה תרל"דשאלוניקישו"תרבי
היבנרנימוקי שמואל שמואל תשל"טניו יורקשו"תרבי
לובטוןנכח השולחן מרדכי חיים תרכ"חאזמירשו"ערבי

וואקסנפש חיה אלעזר חיים פיעטרקובשו"תרבי
בירדוגונפת צופים מרדכי פתחיה תרצ"חכאזאבלאנקאשו"תרבי
גרוסמןנצח ישראל ישראל תשמ"וירושליםשו"תרבי



פרידמןנצר מטעי צבי נתן תשי"זתל אביבשו"ת‐פולמוסרבי
בורשטייןנר אהרן אהרן אברהם ת"שתל אביבשו"ת‐שיעוריםרבי

גרינפלדנר המאיר סג"ל מאיר הלכהרבי תר"ןפאקשפלפולי
רבינוביץנר למאור אליהו מרדכי תרמ"טווארשאשו"תרבי
מלכאנר מערבי בן יעקב תרצ"הירושליםשו"תרבי
יורקנר מערבי אלחנן‐ניו יצחק ר' תורניישיבת תרפ"הניו יורקקובץ
משאשנר מצוה יוסף חנוכה‐שו"תרבי תרצ"טפאסעניני

אופנהייםנשאל דוד דוד תשמ"בירושליםשו"תרבי
השב] די בונאןנשאל דוד [בספר דוד תרי"זליוורנושו"תרבי

אבואלעפייאנשמת חיים חיים תק"סשאלוניקישו"ת‐סמ"ג‐דרשותרבי
פאלאגינשמת כל חי חיים תשמ"חירושליםשו"תרבי
ממעזריטשנתיבות אור נטע נתן יעקב תר"ןווילנאשו"ת‐חידושיםרבי

כהנאוונתיבות השלום נחמיה משה משפטרבי העזר‐חושן תרי"טקניגסברג‐ירושליםאבן
קארבנתיבות חיים יצחק חיים תרצ"ט‐תשי"בניו יורקסוגיות‐רמב"םרבי

אלגאזינתיבות משפט חיים ירוחםרבי רבינו תכ"טקושטאעל
למפרטנתיבות שלום צבי שלום תשכ"התל אביבשו"ת‐ש"ס‐רמב"םרבי

א] [חלק קושעלעוויץנתיבות שמואל שמואל וסוגיותרבי הלכה תש"אניו יורקחקרי
מאגוזסבר פנים* משה תרמ"אליוורנוש"סרבי

וזוטא אלפאנדאריסדר אליהו רבה אליהו באבה"ערבי עגונה‐שו"ת תע"טקושטאדיני
הרשקוביץסדר גיטין יצחק הגטמלקט: תשמ"חניו יורקסדר

מרגליותסוגה בשושנים אליהו ברבי מרדכי נדהרבי תרנ"דווילנאהלכות
מעסקיןסולם יעקב הכהן יעקב ת"שניו יורקשו"תרבי

ברנפלדסופר המלך צבי יצחק הרמב"םרבי בסדר תשל"ובני ברקשו"ת
צינוביץסלסלות יוסף אברהם יוסף תרצ"זלומזהשו"תרבי

עשהאלסם חיי בנימין ברבי חיים תק"ושאלוניקישו"ת‐דרשותרבי
מצפתסמא דחיי יעקב חיים תצ"טאמשטרדםשו"תרבי

פאלאגיסמיכה לחיים חיים תקפ"ושאלוניקישו"תרבי
טירניסעודת מצוה משה ב"ר דניאל שו"תרבי ‐ למועדים תקנ"אויניציהדרשות

שטינברגספר אסיא אברהם והלכהעורך:ד"ר רפואה לעניני תשל"ט‐נ"הירושליםקובץ
וינברג כהנאספר הזכרון להגרי"י תורניע.הילדסהיימר‐ק. תש"לירושליםקובץ

תםספר הישר וחידושיםרבינו תרנ"חברליןשו"ת
פאלאגיספר חיים חיים התורהרבי קריאת תשכ"וירושליםהלכות

באב"דספר יהושע העשיל יהושע תשנ"אירושליםשו"תרבי
טראבספר עזרא* עזרא תרע"גירושליםדרושיםרבי

שיפפערסתרי ומגני סיני תרצ"בטירנוישו"תרבי
אשכנזיעבודת הגרשוני גרשון "אך זה טוב לישראל"לעמבערגשו"תרבי

טרייווישעבודת הכהן הכהן דוד הלל תרמ"טווארשאכללים‐סוגיותרבי
מברודיעבודת הלוי הורוויץ ליב אריה התורה‐שו"תרבי תרי"אזולקוהעל

מאטאלוןעבודת השם שמואל תרנ"גשאלוניקישו"תרבי
יהודהעבודת משא אברהם יאושע גיטיןרבי תר"ושאלוניקימסים‐תקנות‐ועוד‐שמות



סאמוןעדות ביהוסף בן חיים יוסף מציעארבי תק"סליוורנושו"ת‐בבא
אלמושנינועדות ביהוסף יוסף תע"ג‐צ"גקושטאשו"ת‐רמב"םרבי
ביטוןעדות ביעקב די יעקב העיטוררבי ת"פשאלוניקישו"ת‐ספר
ריינעסעדות ביעקב יעקב יצחק עדותרבי בעניני תרל"בווילנאשו"ת

האנדלעדות לישראל טאנעליס איצק עדותרבי פסולי תרכ"ווינהבענין
ישראלעוגת אליהו אליהו תק"ץליוורנושו"תרבי
חיעוד יוסף חי איש הבן מבגדד חיים יוסף הלכותרבי תשל"גירושליםפסקי
אלישרעולת אי"ש שאול יעקב תרנ"טירושליםשו"תרבי
רצאביעולת יצחק יצחק תשמ"ט‐נ"בבני ברקשו"תרבי
ציוניעולת יצחק יצחק תרמ"הווילנאשו"תרבי

יצחק* יקותיאלעולת יצחק‐תולדות ברבי אייזיק יצחק תקס"גשקלאוומדרש‐שו"תרבי
וורהפטיגעולת ירוחם אשר ירוחם תשי"דירושליםחידושים‐קדשיםרבי

סגלעולת נח נח תש"זתל אביבשו"תרבי
פלורינטיןעולת שמואל שמואל תקל"טשאלוניקישו"תרבי
קוידערעולת שמואל יודא שמואל תקפ"גפראגשו"תרבי
קונפורטיעולת שמואל שמואל תקנ"טשאלוניקישו"תרבי
היילפריןעונג יום טוב ליפמן טוב יום רפאל תר"מווילנאשו"תרבי

לנדאעורה שחר נטע נתן תשכ"טלונדוןכלליםרבי
מארגונטועושה שלום שלום חיים נסים מגילהרבי תקע"אשאלוניקיכללים‐שו"ע‐מסכת
מבוטשאטשעזר מקודש ווארמאן דוד אברהם גיטיןרבי תרצ"גבילגורייאגיטין‐שמות
מבריסקעזרת יהודה מאלין יהודה איסר תרכ"בווארשאשו"תרבי
שפיראעזרת ישראל איסר ישראל רפאל תרנ"אווארשאשו"תרבי

חביבעזרת נשים בן משה גיטין‐שו"תרבי תרי"טלייפציגעגונות‐שמות
טווילעט סופר הכהן עילי עזרא תרפ"חירושליםשו"ת‐דרושיםרבי

פרנקלעטרת חכמים תאומים ברוך הש"סרבי על תרכ"ויוזעפףשו"ת‐חידושים
רבינוביץעטרת יצחק אייזיק יצחק תרפ"הירושליםשו"תרבי

דזיקובעטרת ישועה אב"ד הורוויץ יהושע תרצ"בקראקאשו"תרבי
אבות] [דרכי מובשוביץעטרת ישראל ישראל תשכ"התל אביבשו"ת‐סוגיותרבי

ליבעטרת מרדכי אבא ברבי מרדכי ריגאשו"תרבי
חרל"פעטרת צבי צבי אליעזר אפרים תרנ"זווארשאשו"ת‐דרשותרבי
חריףעטרת צבי הירש צבי תקס"דלעמבערגשו"ת‐ש"ס‐דרשותרבי

הולצברגעטרת שלמה שלמה יעקב תרנ"זווילנאשו"תרבי
קוקעיטור סופרים הכהן יצחק אברהם תורנירבי תרמ"חווילנאירחון

וואלקעין אליעזר הכהן ליפמן אליעזר תרפ"חירושליםשו"ת‐ש"ס‐רמב"ם‐דרוש‐הדרניםרבי
ה* קלוגרעין דמעה חלק שלמה מפרימישלאן‐אבלותרבי מאיר רבי 1850זאלקוואהספד

מאנהיימרעין הבדולח צבי חיים "חיים ברכה ושועה"ניו יורקשו"תרבי
רבינוביץעין יהודה יהודה אליעזר תש"חירושליםשו"תרבי

אלגאזיעין ימין יצחק חיים תקע"זשאלוניקידרשות‐שו"ת‐רמב"םרבי
סאלאוויציקעין יעקב יעקב תרע"הזיטומירשו"תרבי
מקובנהעין יצחק ספקטר אלחנן יצחק תרמ"טווילנאשו"תרבי



מלכיעין משפט עזרא תק"לקושטאשו"תרבי
הלויעין משפט אברהם תרנ"זשאלוניקישו"תרבי

אמאדועיני דוד דוד דיניםרבי תרכ"ואזמיררמב"ם‐שו"ת‐ליקוטי
זילברברגעלהו רענן יצחק יוסף תרצ"וווארשאשו"תרבי

אברמסוןעם נקודות הכסף אביגדור שמואל שליחרבי ע"י תר"ץירושליםחליצה
שטראשוןעמוד אש אלעזר תרע"בווארשאשו"ת‐שו"ערבי

העלירעמודי אור אהרן ב"ר יחיאל תרי"חקניגסברגשו"תרבי
ראסייןעמודי אש אבד"ק שמואל אברהם תרל"הווילנאשו"תרבי
אייזנשטייןעמודי אש ישראל תר"םלבובשו"תרבי

יוסף ווייסעמודי אש לבית וויס‐רבי משה הירש צבי חריף‐רבי יוסף התורהרבי על תרצ"טמונקאטששו"ת‐דרשות
קלאצקיןעמודי שש האחים תרע"בווארשאשו"ת‐חידושיםששת

רפאלעמק בנימין בנימין תרע"בבארגאפרונדהלכהרבי
הלפריןעמק הלכה מרדכי ד"ר רפואהעורך:רבי בעניני שו"ת תשמ"וירושליםקובץ
רייךעמק הלכה ישראל תורניעורך:רבי תרפ"א‐פ"ובאטארקעסירחון
הלויעמק הלכה יהודה בן וולף זאב ויו"דרבי באו"ח תר"וווילנאשו"ת
מדזיקובעמק הלכה הורביץ יהושע תר"ללעמבערגשו"תרבי
אלופיןעמק הלכה אהרן משה תרנ"אווארשאשו"תרבי
בוימעלעמק הלכה יהושע תרצ"דניו יורקשו"תרבי
קאסטילנובועמק המלך מאיר עזריה מנחם תרכ"חליוורנושו"תרבי
מאמאןעמק יהושע יהושע תשל"זירושליםשו"תרבי
שפיראעמק יהושע יחיאל ב"ר אייזיק יהושע תרפ"הירושליםשו"ת‐דרשותרבי
מהורנסטייפלעמק שאלה טבערסקי דוב מרדכי תרס"ופיעטרקובשו"תרבי

קופערשטאךעני בן פחמא ניסן ישראל תרפ"חירושליםשו"תרבי
מנקיסענף עץ אבות דוב תר"סזיטאמירשו"תרבי

חיים] מים מקור [בספר מבריסקענף עץ אבות מאיר ב"ר אהרן תקצ"זסדילקובשו"תרבי
סלוצקיעץ אפרים זלמן אפרים ווילנאשו"תרבי
ברליןעצי ארזים צבי חיים נח תק"ןפיורדאאה"ערבי

הכהןעצי ברושים משה ישראל ב"ר שלמה מצוהרבי לבר ביו"ד‐דרשה תרס"גווילנאשו"ת
צירלסוןעצי הלבנון ליב יהודה 1922קלויזנברגשו"תרבי

טייטלבויםעצי חיים צבי חיים מקואותרבי תרצ"טסיגעטשו"ת‐הלכות
גנים אהרנסוןעצי לבונה‐מעין ניסן זיטאמיר‐סדילקאיור"ד‐אה"ע‐חו"מרבי

זידא‐שפיראעצמות יוסף יוסף יעקב העצמותרבי תרס"ההוסיאטיןטריפות
באלחוברערוגות הבושם אריה דעהרבי תר"לווילנאיורה
גרינוואלדערוגת הבושם עמרם בן משה תש"מניו יורקשו"תרבי

עפשטייןערוך השלחן* מיכל יחיאל תרס"הפיעטרקובהלכהרבי
קשטרוערך לחם יעקב תע"חקושטאשו"ערבי

הלויעשה לך רב דוד חיים תשל"ו‐מ"טתל אביבשו"תרבי
וגאוניםפאר הדור תקכ"האמשטרדםשו"תהרמב"ם

הארניקפאר ישראל ישראל פפארבי רב תרצ"הטשערנוביץשו"ת‐בני
קרוזרפאר עץ חיים חיים תרס"ג‐ס"חירושליםשו"תרבי



עקפעלדפאת השדה ברוך תרס"זמונקאטששו"תרבי
גבאיפאת נגב נסים תקנ"זשאלוניקישו"ת‐ש"ס‐דרשותרבי

מונקפאת שדך הכהן דוד שמואל תשל"הירושליםשו"תרבי
פאלאגיפדה את אברהם אברהם תרנ"טאזמירמערכות‐דרשותרבי

לאמפרונטיפחד יצחק יצחק תק"י‐תרמ"חויניציאה‐ריגייו‐ליוורנוכלליםרבי
גלאזשטייןפי אריה לייב יהודה מרדכי תרל"זווילנאשו"תרבי

פאפופלא יועץ אליעזר תשמ"זירושליםשו"תרבי
לירמהפליטת בית יהודה יהודה ת"זויניציאהשו"תרבי

לנאמנים לויןפליטת סופרים‐שפה העשיל יהושע תלמודירבי "ובינה לעתים"ווילנאירחון
טיקטיןפנות הבית אברהם באו"חרבי תרמ"אווארשאשו"ת
פרלמןפני אברהם יצחק אברהם תרפ"חקיידאןשו"תרבי

אמאריליופני אהרן אהרן תקנ"ושאלוניקישו"תרבי
ברעסלאפני אריה לייב אריה שטרותרבי תק"ןאמשטרדםשו"ת‐עניני

פאפופני דוד דוד תרפ"דירושליםשו"תרבי
רוטנברגפני האריה החי לייב אריה חיים תרס"בווארשאשו"ת‐דרשותרבי

קראקאפני יהושע אב"ד יהושע לעמבערגשו"תרבי
אבואלעפיאפני יצחק משה בן יצחק תרל"א‐ס"חארם צובא‐ליורנו‐אזמיר‐ירושלשו"ת‐כלליםרבי
בהר"דפני יצחק אייזיק יצחק תרס"טווילנאשו"תרבי
אוליינאבפני יצחק אב"ד חריף יצחק תרס"היאראסלויאשו"תרבי
מנחם נוויירהפני יצחק בסאן‐רבי מרדכי חזקיה וחליצה‐שו"תרבי הגט תק"דמנטובהסדר

פריינדפני לוי יוסף נפתלי תרס"דפיעטרקובשו"תרבי
בירדוגופני מבי"ן רפאל בן מימון חו"מרבי תש"אמכנאסאשו"ע
פריעדפני מבין הכהן נתנאל תשנ"הניו יורקשו"תרבי
בנבנשתפני משה משה תכ"טקושטאשו"תרבי

אייזנשטאטפנים מאירות יצחק ב"ר מאיר תרנ"אלעמבערגשו"תרבי
פוסקפסקי אליהו אליהו תרפ"חסעאיניפסקיםרבי

לויןפסקי דין ממונות דב אברהם יהדותעורך:הרב ובירור ממונות לעניני ביה"ד תשנ"ה‐ס"גירושליםפסקי
א‐יט הרבניים דין בישראלפסקי דין של בתי הדין דיןבתי תש"י‐תשנ"חירושליםפסקי

דוד מקארליןפסקי הלכות‐יד פרידמן דוד העזררבי תרנ"ה‐ס"אווארשאאבן
[קורוניל] צאלפסקי חלה להרשב"א בן יעק חלההרשב"א‐רבי בהלכות ושו"ת תרל"וירושליםדינים

האחרונים ריקאנטיפסקי ריקאנטי חי יעקב תקע"גליוורנושו"תרבי
פיעטרקובסקיפסקי תשובה אברהם שו"תרבי תרצ"ג‐תשמ"ופיעטרקוב‐ירושליםאוסף
צאלחפעולת צדיק יוסף ב"ר יחיא תשכ"הירושליםשו"תרבי

לעוופקודת אלעזר אליעזר הש"ס‐שו"תרבי תרצ"אסאטמרסוגיות
דראביטשערפקודת המלך נחמן ישראל למלך‐הספדיםרבי תקס"דליוורנומשנה

הורביץפרדס הארץ [א] ישעיה תרצ"גירושליםשו"תרבי
אהרנסוןפרדס הבינה* אהרן ברבי משה שונים‐שו"תרבי בענינים 1842אמשטרדםחקירות

כ"ץפרדס רמונים יואל רבניםרבי מאה תרצ"וסאטמרעגונות‐היתר
פרחיאפרח מטה אהרן הכהן אהרן תס"גאמשטרדםשו"תרבי

זייןפרח שושן ידיע שבאבו ישועה תצ"בקושטאשו"ת‐כלליםרבי



בלומנפלדפרח שושנה מאיר תשל"אניו יורקשו"ת‐חידושיםרבי
בוראקפרחי אהרן דוד אהרן ואגדהרבי הלכה תשי"דניו יורקשעורי

דייכעספרחי האביב חיים ישראל תר"לווילנאשו"תרבי
הכהןפרחי כהונה מסעוד כאזאבלאנקאשו"תרבי

כהונה קאצבורגפרחי כהונה‐כתר צבי דוד בודאפעסטחידושים‐שו"תרבי
זלאטניקפרי אליהו* אליהו תשל"בירושליםשו"תרבי

אברהם] יפהפרי אשל [ברכת אלחנן שלום עגונהרבי בענין יבמות‐שו"ע‐קונטרס תרל"זווילנאמסכת
גרוניספרי אשר אשר וחדו"תרבי תש"ותל אביבשו"ת

מיוחספרי האדמה רפאל תקי"בשאלוניקירמב"םרבי
מזרחיפרי הארץ מאיר ישראל תפ"ז‐תקט"וקושטא‐שאלוניקישו"תרבי
רוזנבערגפרי החיים חיים תרצ"דבילגורייאשו"תרבי

יחיאל נעבענצאהלפרי העץ‐מנחת יחיאל אלטר דעהרבי יורה תר"סמונקאטששו"ע
דייטשפרי השדה אליעזר תרס"ופאקששו"תרבי

חיים עפשטייןפרי חיים‐ברכת לייב יהודה חיים תרע"גווארשאשו"תרבי
אייכינשטייןפרי יהושע מנחם תש"טסאנט לואיסשו"תרבי

מאןפרי יוסף יוסף בן מאיר תרמ"וווילנאשו"ת‐פלפולים‐דרשותרבי
זיוויטץפרי יחזקאל שמעון משה עגונהרבי אודות תרס"חירושליםדרשות‐שו"ת

קאפשטייןפרי יעקב יעקב קידושין‐דרושיםרבי תרמ"וווילנאהלכות
בלאזרפרי יצחק יצחק תרמ"א‐תרע"גווילנא‐ירושליםשו"תרבי

אפרים] מנחת לייכטאגפרי מגדים [ע"פ תאומים‐אפרים יוסף אפריםרבי מנחת ע"פ הפרמ"ג תרצ"הקיסוארדשו"ת
טוירקפרי מלכה אלימלך שמואל תשמ"אניו יורקשו"תרבי

אביגדורפרי עץ חיים חיים תק"באמשטרדםשו"ת‐רמב"ם‐טוררבי
אמשטרדםפרי עץ חיים* חיים עץ ישיבת תקס"אאמשטרדםשו"תתלמידי

קציןפרי צדיק שאול ברכות‐ש"ס‐שו"תרבי תרצ"חירושליםדיני
צרורפרי צדיק שלמה ידידיה רפאל תק"חליוורנושו"ת‐שו"ערבי

מרגליותפרי תבואה לייב יהודא תקנ"ונאווי דוואהרשו"תרבי
דסאטמארפרי תמרים ויראה תורה תורניכולל תשמ"א‐תש"ןניו יורקירחון
זלנפריינדפרס אבות אבלי אברהם הש"ס‐אבות‐שו"תרבי תרכ"הלבובאגדות

הלכות וגופי סאדובסקיפרפראות לחכמה שלמה בראשית‐שו"תרבי תרע"חניו יורקספר
סורנאגהפרשת הכסף שמואל עכו"םרבי הלכות תקי"חשאלוניקירמב"ם
בנעטפרשת מרדכי מרדכי תרמ"טסיגעטשו"תרבי

רייזיןפרת יוסף יוסף תרמ"דווארשאשו"תרבי
ב חלק דגן הלויפרת יוסף‐רב אלפאנדארי‐יצחק יוסף תרכ"חאזמירשו"תרבי

מנשה* אלפי ע"פ גרוסברגפשטים ופירושים מווינא‐מנשה יעקב תרח"םמגנצאתורה‐שו"תרבי
טיקטיןפתח הבית אברהם הש"סרבי תק"פדיהרנפורטסוגיות

חיים עץ בלעישפתח הבית‐פרי אברהם תר"וליוורנוטור‐ב"י‐שו"תרבי
פונטרימוליפתח הדביר בנימין חיים או"חרבי תרט"ואזמירשו"ע
הורוויץפתחא זוטא הלוי חיים פנחס תשי"זלונדוןשו"תרבי

הארענבלאספתחי שערים פתחיה תר"ע‐תש"ןווארשא‐בני ברקחידו"ת‐דרושים‐שו"תרבי
טשענסטחובפתחי שערים אב"ד ווינגוט ישכר תרס"חבילגורייאש"ס‐שו"תרבי



לעוויןצב"א הלוי אברהם בן הירש צבי תרפ"חמנצ'סטרשו"ת‐דרושרבי
אופנהייםצבי גאון יעקב יעקב צבי תרפ"טריגאשו"תרבי

ראזאנסקיצבי וחמיד הירש צבי תרע"אווילנאשו"ת‐חידושיםרבי
מבלאזיבצבי לצדיק שפירא אלימלך צבי תרצ"ובילגורייאשו"תרבי

לויןצבי לצדיק* הירש צבי התורה‐תולדותרבי תר"עפיעטרקובעל
שפיראצבי תפארת הירש צבי תרע"במונקאטששו"תרבי

חוציןצדקה ומשפט צדקה תרפ"ו‐תשל"הירושלים‐ת"אשו"תרבי
מועטיצוף דבש דוד תרל"הליוורנושו"תרבי
הורוויץצור יעקב יעקב אברהם תרצ"בבילגוריישו"תרבי

לייטערציון לנפש חיה וואלף זאב תשכ"דירושליםשו"תרבי
ציוניציוני זעליג אהרן תרל"חווילנאשו"תרבי

וולדנבורגציץ אליעזר אליעזר תש"הירושליםשו"תרבי
שפיראציץ הקודש מיכל צבי יהושע תר"ף‐תש"א‐כ"אירושליםשו"תרבי

גאטינייוצל הכסף אברהם חיים תרל"ב‐מ"אשאלוניקישו"ת‐דרשותרבי
שטיגליץצל"ח החדש אלטר תרע"גברטפלדשו"תרבי

יענרצלותא דאברהם הערץ נפתלי אברהם תרכ"זקראקאשו"תרבי
שטוציןצמח מנחם אב"ד אייזנשטאט מנדל מנחם או"חרבי תרמ"בווארשאשו"ת

שניאורסוןצמח צדק מנדל מנחם תש"טניו יורקשו"תרבי
מניקלשבורגצמח צדק מנדל מנחם תשמ"בירושליםשו"תרבי

פונטרימוליצפיחת בדבש חייא תר"חשאלוניקישו"תרבי
מרוגאטשובצפנת פענח רוזין יוסף תרצ"ה‐תרצ"חווארשא‐בילגורייאשו"תרבי

מרוגאטשובצפנת פענח* רוזין יוסף תשכ"הירושליםשו"תרבי
שווארטץצפנת פענח הכהן יוסף בונהאדרבי קהלת יצחק‐תולדות יד לספר תרס"טמונקאטשבאורים
לייבצרור החיים אריה ברבי אברהם הריפורםרבי תק"פאמשטרדםנגד
גאטינייוצרור הכסף אברהם הש"סרבי על תקט"זשאלוניקישו"ת‐ליקוטים

מדוקלאקב זהב זעהמאן צבי דוד תרנ"טמונקאטששו"תרבי
לנדאקבוצי אפרים אפרים תורנירבי תרע"ד‐תר"ץיאססיירחון

קריגערקדושת בית ישראל אבא אברהם ישראל תשמ"גניו יורקשו"ת‐אישותרבי
היילפריןקדושת יום טוב ליפמאן טוב יום קדשיםרבי תרכ"וווילנאשו"ת‐סוגיות
אלגאזיקדושת יום טוב טוב יום תר"גירושליםשו"תרבי

חסאןקדשי דוד שמואל חיים דוד או"חרבי תקנ"בליוורנושו"ע
לנדאקהלת אשר* זעליג אשר תורנירבי תרפ"גאושפציןירחון

חיים לוריאקהלת חיים‐מגיני פנחס חיים או"חרבי תשל"דתל אביבשו"ע
אלבעליקהלת יעקב יעקב תקל"טשאלוניקירמב"ם‐דרשותרבי
קארליןקהלת יעקב אבד"ק יעקב הש"ס‐שו"תרבי תר"זווילנאמסכתות
מארגוליןקהלת יצחק צבי יצחק תרע"אפאלטאוואשו"תרבי

שטענצילקהלת שלמה שלמה תרצ"בפיעטרקובכלליםרבי
לעלובקובץ אור יהל* תורנימוסדות תשמ"חבני ברקמאסף
וארשאוויאקקובץ דרושים וחידושים* מאיר תורנירבי תרפ"גפיעטרקובירחון

ישראלקול אליהו משה ב"ר אליהו תקנ"ב‐ס"זליוורנושו"תרבי



שווארץקול אריה יהודה אברהם תרס"דשמלוישו"תרבי
הלויקול בן לוי אליהו ברבי רפאל תשס"גאשדודש"ס‐רמב"ם‐רמב"םרבי

חביבקול גדול‐עץ הדעת בן משה תרס"זירושליםשו"תרבי
קריפטשקול דודי אב"ד ארי דוד תרצ"הפיעטרקובדרושים‐שו"תרבי

מיאנובקול יהודה ליב יהודה התורה‐שו"תרבי על תרס"ופיעטרקובחסידות
היילפריןקול יהודה שבח בן ליבש יהודה תרנ"הלעמבערגשו"תרבי
סאניקקול יהודה אב"ד יהודה תרס"זמונקאטששו"תרבי
גרינפלדקול יהודה שמעיה ב"ר יהודה תדש"מירושליםשו"תרבי

יהודה] שפיראקול יהודה [בית אלטר תרצ"דטשערנאוויץשו"תרבי
גינצבורגקול יעקב משולם יעקב תרצ"הגוראהומאראשו"תרבי
חנניהקול יעקב ב"ר שאול יעקב וחידושיםרבי רמב"ם, דרשות, תק"ךאזמירשו"ת,

קאצענעלענבויגעןקול ישראל רפאל תורנירבי תרפ"אירושליםירחון
ראטהקול מבשר משולם תשל"גירושליםשו"תרבי
קונפורטיקול שמואל שמואל התורה‐שו"תרבי על תקמ"זשאלוניקידרושים

יוסקוביץקול תורה* זאב יעקב תורנירבי תרפ"ולודזירחון
רוזנברגקול תורה* יודל יהודה תורנירבי תרס"זווארשאירחון

שזוריקול תורה אהרן שמואל תורנירבי מתר"ץירושליםירחון
ינובסקיקונטרס התשובות יצחק ישראל תרע"גפיעטרקובשו"תרבי

הפתח וצורת פלטאקונטרס קונדיסין צבי הפתחרבי וצורת קונדיסין תרמ"בפרנקפורטבעניני
תשובות כפוסיקונטרס שלש חיים אונסיןרבי נדרי תרס"חהוסיאטיןבדין

קלוגרקנאת סופרים שלמה תר"ךלעמבערגהשמטות‐שו"תרבי
שטייןקנאת פנחס פנחס תרנ"ומונקאטששו"תרבי

בראנסדופרקנה בשם מאיר תש"מירושליםשו"תרבי
הורוויץקנין תורה בהלכה דוד אברהם תשל"ושטראסבורגשו"תרבי

הלרקצות החשן הכהן ליב אריה תרע"גפיעטרקובחו"מרבי
קציןקציני ארץ ש. יעקב תשנ"הירושליםשו"ת‐ש"ס‐דרושיםרבי

הלויקרבן אשה שמאע אליהו תקפ"אליוורנושו"ת‐עהש"ס‐דרושרבי
מרגליותקרבן ראשית ליב יהודה השנה‐שו"תרבי ראש תרע"בווארשאמסכת
זילברשטייןקרבן שמואל צבי שמואל אברהם תש"דסאנט לואיסקדשים‐שו"תרבי

לאנגסאםקריה הנאמנה שמעון נדהרבי תרפ"ה‐תרצ"אסאניקשו"ת‐הלכות
אקרישקרית ארבע יצחק המהרי"טרבי על תרל"זירושליםדרוש‐שו"ת‐הגה'

קובלענץקרית חנה גרשון תקמ"המיץשו"תרבי
סקליקרית חנה דוד הכהן דוד תרצ"הירושליםשו"תרבי
נבוןקרית מלך רב יאודה תקי"אקושטארמב"ם‐שו"תרבי

דודקרן דוד קרן שו"תקופת תרע"וגרבהקובץ
גרינוואלדקרן לדוד דוד אליעזר תר"ץסאטמרשו"תרבי

אנקאוואקרני רא"ם רפאל תר"עירושליםשו"תרבי
מוינעשטערקרני ראם אורי תשי"אניו יורקשו"תרבי

מיגאשר"י מיגאש אבן יוסף תשי"טירושליםשו"תרבינו
הלויראבי"ה* יואל ב"ר אליעזר להלכהרבינו הש"ס תרע"ג‐תש"סברלין‐ירושלים‐ב"בפסקי



פאלאגיראה חיים חיים התורהרבי תר"ך‐כ"דשאלוניקי‐אזמירעל
קאמלהארראש אריה אריה יקותיאל הלכהרבי תשל"בירושליםשו"ת‐מחקרי
ביאליבלוצקיראש אריה ליב אריה תרנ"בווילנאשו"תרבי
אישקופהראש יוסף יוסף פראנקפורטשו"תרבי

דענעבארגראש לראובני אבד"ק ראובן תרצ"ודאוגאוופילישו"תרבי
גרוסברגראש מנשה מנשה ברלין‐רבי חיים תרנ"חוינהשו"תרבי

מודליאנוראש משביר שמואל יוסף תקפ"א‐ת"רשאלוניקישו"תרבי
שאפאטשניקראשי אלפי ישראל* תרע"הלונדוןירחוןיוסף

גוריוןראשי בשמים הכהן יואל משה תרמ"דווילנאשו"תרבי
הכהןראשית בכורים בצלאל תרכ"טווילנאשו"תרבי

חירב ברכות איש הבן מבגדד חיים יוסף תרכ"חבגדאדשו"תרבי
הלוירב דגן יצחק שו"ערבי על גיטין‐חי' תרכ"בשאלוניקישו"ת‐שמות

בגאלציהרב טובך אבד"ק מאיר ברוך תרמ"דלעמבערגשו"תרבי
קצבי קצבירב יוסף‐מהר"י יוסף תצ"וקושטאשו"תרבי

דייטשרב מלכי"א מיכאל תרס"הירושליםשו"תרבי
חירב פעלים איש הבן אליהו ב"ר חיים יוסף תרס"א‐ע"ג‐תש"לירושליםשו"תרבי

גרינבלאטרבבות אפרים אפרים תשל"הניו יורקשו"תרבי
מזרחירבי אליהו מזרחי אליהו ירושליםשו"תרבי

ארחא ארחארבי אליעזר בן בן אליעזר תשל"חירושליםשו"תרבי
ענגילרבי ברוך ענגיל ברוך תע"זשאלוניקישו"ת‐ש"סרבי

אשכנזירבי גבריאל אשכנזי גבריאל תשמ"הירושליםשו"תרבי
ווייל וויילרבי ידידיה טיאה טיאה ידידיה תשמ"גירושליםשו"תרבי

צפת וחכמי שפיגלרבי יהוסף מליריאה יעקב מליריאה‐עורך יהוסף תשמ"חירושליםשו"תרבי
עזרארבי יוסף אבן עזרא* בן יוסף תשמ"טירושליםשו"תרבי

פיימעררבי יוסף מסלוצק יוסף תשמ"אירושליםשו"תרבי
אלגאזירבי יצחק אלגאזי יצחק כנה"גרבי בעל רבו תשמ"בירושליםשו"ת‐תשובות

יצחק מפוזנא‐באר מפוזנארבי יצחק הגדול הגדול יצחק תשמ"בירושליםשו"תרבי
גאויזוןרבי מאיר גאויזון מאיר תשמ"הירושליםשו"תרבי

יאנירבי משה פרובינצאלו פרובינצאלו‐עורך‐א.י. משה תשמ"טירושליםשו"תרבי
הילדיסהיימררבי עזריאל הילדיסהיימר עזריאל תשכ"טתל אביבשו"תרבי

זילברמןרבי שאול משה משה שאול תשי"טתל אביבשו"תרבי
אייגררבי שלמה אייגר שלמה תשמ"גירושליםשו"תרבי

אברךרביד הזהב וואלף זאב תרנ"חווארשאשו"תרבי
טעמפלעררביד יוסף יוסף אהרן ושו"תרבי ש"ס התורה על תרצ"בפיעטרקובחידו"ת
תרמ"אווילנאשו"תהרא"שרבינו אשר

רפאפורטרבינו חיים כהן הכהן חיים תשי"זלונדוןשו"תרבי
לורבארבויםרבינו יעקב מליסא יעקב תשכ"טבני ברקשו"תרבי

מסמילארבינו יעקב מסמילא משה ב"ר יעקב אריה תרס"דפיעטרקובשו"תרבי
איגרארבינו משולם איגרא משולם תרמ"הווארשאשו"תרבי

בנימין שקט פליישררביעי בקודש בנימין ת"שניו יורקשו"תרבי



לוריארד"ל דוד תרנ"חירושליםשו"ת‐תולדותיורבי
[הרדב"ז]רדב"ז זמרא בן דוד תשכ"זניו יורקשו"תרבי

עטייהרוב דגן יצחק תקפ"גליוורנוש"סרבי
פאלאגירוח חיים חיים השו"ערבי חלקי בד' תרל"ז‐מ"אאזמירחידושים

שמח] לב קורונהרוח יעקב [בספר די אשכנזי יעקב תקנ"גשאלוניקישו"תרבי
לאניאדורועי ישראל רפאל קצין‐ר' יהודה תרס"דירושליםשו"תרבי

נאיםרחמים פשוטים ן' רחמים תר"עתונסשו"תרבי
בירנבויםרחש לבב הלוי שמואל חיים תשי"טירושליםשו"תרבי

אונגרריב"א יואל תרמ"טפאקששו"תרבי
מעסינגריב"א הקטן יוסף פסחרבי תרכ"דשו"ת‐הלכות

שנייטוךריב"ם שנייטוך יוסף תר"ןדראהאביטששו"תרבי
לובראנץריב"ן אבד"ק דוב ישכר תרכ"זווארשאשו"תרבי

ששתריב"ש בר יצחק תרל"חווילנאשו"תרבי
ששתריב"ש החדשות בר יצחק תרס"אמונקאטששו"תרבי

צפתרידב"ז אבד"ק דוד יעקב תרמ"אווילנאשו"תרבי
חרל"פריח ניחוח אפרים אליהו‐רבי בן עזריאל מילתארבי ריחא ת"רווארשאשו"ת‐סוגית
דויךריח שדה הכהן שמעון העיטוררבי ע"ז‐ספר תצ"הקושטנדינאדרשות‐מסכת

בצלאל ריקאנטיריקאנטי‐מעשה מנחם תרנ"דפיעטרקובשו"תרבינו
מפאנורמ"ע מפאנו עזריה מנחם ירושליםשו"תרבי

וויטמאיררמ"ץ צבי מאיר חזקהרבי השו"ע‐דיני חלקי בד' תר"ל‐ל"ב‐מ'פרעמישלאשו"ת
אדרתרשב"א בן אברהם בן שלמה תש"ןירושליםשו"תרבי

להרמב"ן אדרתרשב"א‐המיוחסות בן אברהם בן שלמה תש"ןירושליםשו"תרבי
שיקרשב"ן צבי שלמה תר"סמונקאטששו"תרבי

לייברשמי שאלה אריה ברבי משה ישראל תקע"אווארשאשו"תרבי
האלנדרש"ם הכהן מאיר שמואל תשי"בירושליםשו"תרבי

שחל קול זאמושטשאגת אריה ‐ אבד"ק יהודא אריה תק"ושאלוניקישו"תרבי
גינצבורגשאגת אריה [השלם] ליב אריה תשנ"זירושליםשו"ת‐מערכותרבי

גינצבורגשאגת אריה החדשות ליב אריה תרל"דווילנאשו"ת‐מערכותרבי
בראךשאול שאל שאול תרע"אמונקאטששו"תרבי

ראזיןשאילות משה משה ת"שניו יורקשו"תרבי
תוספאהשאילות שמואל אביגדור שמואל תרי"חיוהניסבורגשו"תרבי

פרידמאןשאילת דוד דוד תרע"גפיעטרקובשו"תרבי
עמדיןשאילת יעב"ץ יעקב תרמ"דלעמברגשו"תרבי
פראגערשאילת יעקב יעקב תרס"ווואיטצעןשו"תרבי
אהלבויםשאילת יצחק יצחק תש"ט‐ל"חגאלאנטא‐ניו יורקשו"תרבי
פלדרשאילת ישרון גדליה תשכ"דניו יורקשו"תרבי
וסרמןשאילת משה שמשון משה תשי"זירושליםשו"תרבי
ראבינוביץשאילת שלום דוד שלום הש"סרבי תר"עווילנאסוגיות
טויביששאילת שלום שלום 1857זולקוואשו"תרבי

חמ"א אלישרשאל האי"ש‐פני שאול יעקב תרס"טירושליםשו"תרבי



ווייסברגשאל שלמה זלמן שלמה ומקואותרבי טהרה בעניני תרצ"גברגססשו"ת
ירמיהו פלענסבערגשאלות חיים‐דברי ירמיהו חיים ‐שו"תרבי תרנ"חווילנאדרשות

ורטהימרשאלת שלמה אהרן שלמה תרצ"בירושליםשו"תרבי
תוספאהשארית הפליטה אביגדור שמואל התורהרבי גט‐על בענין תרמ"חווארשאשו"ת

מים] מעט [בספר הכהןשארית הפליטה נחמן ב"ר אברהם תרל"זשאלוניקישו"תרבי
ברודאשארית חיים צבי חיים רביתרבי תרמ"אווילנאהלכות

טראב‐מסלתוןשארית יהודה חיים יהודה תרצ"חקהירשו"תרבי
בלוםשארית יהודה צבי יהודה תשל"גירושליםשו"תרבי
התניאשארית יהודה בעל אחי ליב יהודה מליחה‐שו"תרבי תר"אווילנאהל'

רייזיןשארית יוסף יוסף אבה"ערבי תרע"דווארשאשו"ת
כ"ץשארית יוסף גרשון מרדכי ב"ר יוסף תרנ"גקראקאשו"תרבי
הלוישארית יוסף ידיד יוסף תשל"ד‐ל"זניו יורקשו"תרבי

אמר הלוישארית יוסף‐וליוסף מרדכי יוסף תש"חירושליםשו"ת‐ש"ס‐דרשותרבי
יוטעסשארית יעקב יצחק יעקב תרמ"חווארשאשו"ת‐ש"ס‐דרושרבי
דעניזאהןשארית יעקב יעקב תרע"אסאספאלאשו"תרבי
הכהןשארית יעקב אברהם ברבי זאב יעקב הש"סרבי תרנ"הווילנאשו"ת‐סוגיות
‐מסלתוןשארית יעקב טראב הכהן יעקב תר"ץ‐צ"בירושליםדרוש‐שו"תרבי

מינצברגשארית ישראל זאב ישראל תשכ"כירושליםשו"תרבי
יהושעשארית נתן הפני בן נתן תרנ"זווארשאשו"ת‐ש"ס‐דרושרבי

במברגרשארית שמחה שמחה תשכ"טירושליםשו"תרבי
כ"ץשב יעקב בנימין ברבי יעקב תקצ"דפראנקפורטשו"תרבי

אלטמןשבולת הנהר שמעון תשכ"טבני ברקשו"תרבי
רישרשבות יעקב יוסף ב"ר יעקב תרכ"אלעמבערגשו"תרבי
פונטרימולישבט בנימין בנימין תקפ"דשאלוניקישטרות‐קניניםרבי
טרכטמאןשבט בנימין בנימין תר"ץמישיוואקישו"ת‐ש"סרבי

וואזנרשבט הלוי שמואל בני ברקשו"תרבי
גראסשבט הקהתי הכהן קהת שמאי תשמ"ז‐ס"גירושליםשו"תרבי

עייאששבט יהודה* יהודה יו"דרבי תקמ"גליוורנושו"ע
גרוסברגשבט מנשה מנשה תרנ"וברליןשו"תרבי
סופרשבט סופר בונם שמחה תרצ"חטירנאשו"תרבי
פליישרשבי בנימין בנימין תרצ"דניו יורקשו"תרבי

אלנקוהשביתת יום טוב טוב יום תקמ"חשאלוניקישו"ת‐טור‐רמב"ם‐דרשותרבי
קלוגרשבעה עינים שלמה עניניםרבי בכמה עגונה‐פולמוס יבמה בענין תרכ"דלעמבערגשו"ת
מיוחסשדה הארץ אברהם ליוורנושו"תרבי
ואלערשטייןשדה יהושע העשיל יהושע תרס"אלעמברגשו"תרבי
חיותשדה יצחק יצחק תר"עבראדישו"תרבי
גירונדישו"ת הר"ן נסים תרמ"בווארשאשו"תרבינו

מקורפושו"ת הרד"ך הכהן חיים ברבי דוד תקצ"דאוסטרהאשו"תרבי
גיטין העללערשו"ת מבעל טיב הירש צבי אבה"ערבי יו"ד‐או"ח תר"מקראקאשו"ת

אנשים] גבורת [בספר כ"ץ הש"ך]שו"ת ר' מאיר [אבי כ"ץ מאיר תרל"טווארשאשו"תרבי



יוזלשו"ת רבי בצלאל יוסף ברבי בצלאל תקס"וביאלסטוקשו"תרבי
אשכנזי אשכנזישו"ת רבי בצלאל בצלאל תרס"דלעמבערגשו"תרבי

קאצנלנבויגן קאצנלנבויגןשו"ת רבי משה משה תרי"זשו"תרבי
נאטנזאהןשואל ומשיב שאול יוסף תרכ"טלבובשו"תרבי
הכהןשואל ונשאל משה תשנ"טבני ברקשו"תרבי
יפהשואל כענין אלחנן שלום תרנ"הירושליםמקואותרבי

אונאשואלין ודורשין יצחק תשכ"דתל אביבשו"ת‐דרשותרבי
לעזערשובע שמחות מנדל מנחם התורה‐דרושים‐שו"תרבי תרצ"דפיעטרקובעל

עטלינגער‐עורךשומר ציון הנאמן יעקב תורנירבי תר"ו‐ט"זאלטונאירחון
בירדוגושופריה דיעקב יקותיאל בן יעקב תר"עירושליםשו"תרבי

רייזשושנים לדוד דוד תרצ"גקאלאמיאשו"תרבי
צבאחשושנים לדוד דוד תרצ"הכאזאבלאנקאשו"תרבי

יואלשי למורא משה תרע"אפיעטרקובשו"תרבי
יונהשי למורא שבתי תי"גשאלוניקישו"ת‐חו"מרבי
הנוב"ישיבת ציון בן לנדא שמואל תרמ"אווארשאשו"תרבי

הכהןשיורי טהרה נחמן ב"ר אברהם תשנ"דירושליםכלליםרבי
קלוגרשירי טהרה שלמה נדהרבי בהלכות תרי"דזלקוואשו"ת

הלוישירת בן הלוי* יצחק איתן בהלכהרבי ומחקרים תשס"זבני ברקשאלות
גומבינערשלום בית יצחק ארה"בשו"ת‐פסקיםרבי

עזראשלחן המלך ן' יוסף דרשותרבי תרכ"באזמיררמב"ם
המשפט לוריאשלחן המשפט‐דבר פנחס חיים חו"מרבי תשל"דתל אביבשו"ע

יצחקישלחנו של אברהם הכהן אברהם השו"ערבי חלקי בד' תרכ"הליוורנוביאורים
לאנגסאםשלמי רגלים שמעון חגיגהרבי תרס"דברטפלדמסכת
פרסקישלמי תודה יונה אליהו תרנ"טווילנאשו"תרבי
זוננפלדשלמת חיים חיים יוסף תרצ"ח‐תש"בירושליםשו"תרבי
מרוגאטשובשלמת יוסף רוזין יוסף סובלרבי שלמה לר' תשט"זירושליםשו"ת

באלחוברשם אריה ליבוש אריה תרל"גווילנאשו"תרבי
פורטיגלשם ושארית ישראל אברהם ישראל תשל"אניו יורקשו"תרבי

ריטשעוואלשם טוב שכנא מנחם תר"ץפיעטרקובש"ס‐אגדה‐שו"תרבי
מועטישם יוסף יוסף תרל"טירושליםשו"ת‐דינים‐מסכתותרבי
מסופיאשם יוסף אליקים יוסף תקכ"טשאלוניקירמב"םרבי

העלירשם משמואל שמואל תשל"טירושליםשו"תרבי
שמואל] אמר חביבשם משמואל [בספר ן' רפאל ב"ר שמואל תרמ"ושאלוניקישו"תרבי

סקרנוביץשם משמעון* תורניחסידי תרצ"בפיעטרקובירחון
מנשהשם משמעון אברהם בן שמעון תרס"זירושליםשו"תרבי
דובינסקישם משמעון מרדכי שמעון עירוביןרבי תרס"גווילנאמסכת
פאללאקשם משמעון שמעון תרצ"בסעאינישו"תרבי

סטולשם עולם שלום משה תרפ"הריגאשו"תרבי
וואלידשמו יוסף בן יוסף תשל"וירושליםחידו"תרבי
פארדושמו משה משה תרל"דאיזמירשו"ת‐שו"ערבי



אלישרשמחה לאיש שאול יעקב חידושיםרבי ‐ תרמ"חירושליםשו"ת
אליעזרשמחת יאודה יאודה חיים תקס"השאלוניקישו"ת‐דרשותרבי

אלגאזישמחת יום טוב טוב יום תקנ"דשאלוניקישו"תרבי
הכהןשמחת כהן חויתה חי רחמים תש"סשו"תרבי

לאגושמחת עולם שבתי חיים תקס"אשאלוניקיש"ס‐רמב"ם‐שו"ע‐שו"ת‐דרושרבי
המבורגשמלת בנימין בנימין אברהם יו"דרבי או"ח ת"רפיורדאשו"ת

בנימין ב‐נחלת המבורגשמלת בנימין‐חלק בנימין אברהם חו"מרבי אבה"ע ת"רפיורדאשו"ת
רובייושמן המר מרדכי תקנ"גליוורנושו"ת‐דרשותרבי

חייםשמן המשחה משה ברבי שמואל גיטין‐רמב"ם‐טוררבי בהל' ת"רקושטאשו"ת
יאללעסשמן הראש הכהן אשר ישעיה דיניםרבי תרצ"גספריחידושי
ביימאיילשמן למאור מאיר שמעון תרס"זווילנאסוגיות‐הלכה‐דרוש‐תורהרבי

אשכנזישמן ראש אנשיל אשר תרס"גמונקאטששו"ת‐דרושרבי
מינץשמן רוקח אלעזר תקמ"ח‐ס"ב‐תרס"בנאוידואר‐פראג‐קראקאשו"תרבי
לעוויןשמן ששון דוד בנימין תרס"הווארשאשו"תרבי

פאלאגישמע אברהם אברהם בחו"מרבי תר"ישאלוניקישו"ת
רייניץשמעתין* שחור‐י. דוד תורנירבי תשכ"הבני ברקירחון

מירסקישמעתתא דרב"א אברהם ברוך חידושיםרבי תש"ו‐תש"טירושליםשו"ת
בעלינסוןשמעתתא דרבנן* אליעזר משה תורנירבי תרמ"זאדעסאירחון

משאששמש ומגן שלום תשמ"ה‐נ"בירושליםשו"תרבי
מורפורנושמש צדקה שמשון ת"קוינציאשו"תרבי

אייזנברגשנה בשנה* יהודה רבי ‐ ישראל שאול ומנהגיםרבי דינים הלכות עם שנה תשכ"א‐תשס"אירושליםלוח
סת"ם קלוגרשנות חיים‐וספר שלמה סת"םרבי תרט"זלעמברגשו"ת‐הלכות
הגדולים חנדאלשני המאורות יהושע קובו‐רבי אליהו תצ"טקושטאשו"תרבי

הלוישני המטות זאב פנחס ב"ר נפתלי ואםרבי אב כבוד תרמ"דוינההלכות
כהנאשנת השבע* קלמן שמיטהרבי וענייני תשל"גירושליםהלכות

הכהןשעות דרבנן שלמה תקצ"טקושטאשו"ת‐דרשותרבי
הכהןשער אפרים יעקב ברבי אפרים תרמ"זלבובשו"תרבי

קובושער אשר יעקב ב"ר אשר רפאל תרל"זשאלוניקישו"תרבי
האמבורגשער הזקנים וואלף תק"ץזולצבאךשו"ת‐דרושרבי

מיוחסשער המים יוסף מרדכי תקכ"ח‐ל"אשאלוניקיטריפות‐חולין‐שו"תרבי
ספירשער יהודה ליב יהודה תרל"זסיגעטשו"ת‐ש"סרבי

אייבשיץשער יהונתן* יהונתן תרפ"בפיעטרקובשו"תרבי
בנבנשתישער יהושע יהושע בחו"מרבי תשמ"בירושליםשו"ת
שורשער יעקב יעקב תרפ"בפיעטרקובשו"תרבי

דעה וואלףשער משפט‐שער זאב בן איסר ישראל ריביתרבי תר"ךקניגסברגחו"מ‐הלכות
אליעזרשער נפתלי ברבי הירש נפתלי העזררבי תקנ"זפפד"אאבן
זוראפהשער שלמה שלמה דוד חיים תרל"חליוורנושו"תרבי

חיררישער שמעון אחד* שמעון תשל"גירושליםשו"תרבי
ויסברגשערי אורה זלמן שלמה רבי תורניעורך: תרצ"ההומנאירחון
פריעדשערי אורה כ"ץ נפתלי תורנירבי תר"ץמיהאלאוויץירחון



קלוגרשערי בנימין בנימין אברהם תרצ"גבילגורייאשו"תרבי
מסאסניצאשערי דעה ליב יהודה חיים תרל"ח‐תרמ"דלעמבערג‐פרעמישלאשו"תרבי

דרושקוביץשערי הוראה אברהם יו"ד‐שו"תרבי לשו"ע תרצ"גקאוונאמפתח
שעריםשערי הלכות בית תורניישיבת תשכ"ו‐ס"דניו יורקקובץ

וינוגרדשערי זיו* זאב ישעיהו תש"זירושליםשו"תרבי
סוליששערי חיים אב"ד הכהן זאב מאיר חיים הש"ס‐שו"תרבי על והגהות תרי"טפרעסבורגחידושים
מאגוזשערי משה זקן משה תרע"גגרבהשו"תרבי
בצרישערי עזרא עזרא תשל"ח‐נ"גירושליםשו"תרבי
עבאדישערי עזרא עזרא תשכ"בירושליםשו"ת,שו"ע,רמב"ם,עהש"סרבי
טראבשערי עזרה עזרא השו"ערבי חלקי בד' תרס"וירושליםחי'
מדעעששערי צדק פאנעט מנדל מנחם תרמ"גמונקאטששו"תרבי
זסלנסקישערי ציון יצחק בלזר‐רבי שלמה תורנירבי תרפ"א‐תרצ"טירושליםירחון
שטרנפלדשערי ציון ציון בן תרס"ג‐תרצ"בפיעטרקובשו"תרבי

פראנקושערי רחמים יוסף רחמים תרמ"א‐תרס"בירושליםשו"תרבי
קעמשערי שמחה [מהד"ת] אבד"ק רעהפיש שמחה יעקב תרע"אבילגורייאשו"תרבי

ריזיקאוושערי שמים הכהן מנדל מנחם תרצ"זניו יורקשו"תרבי
פייגנבויםשערי תורה יצחק תורנירבי מ‐תרס"דווארשאירחון

תורה* בראפמאןשערי תורה‐חדרי ד. משה תורנירבי תרפ"וקראקאירחון
פראנקשעשועי צבי פסח צבי או"חרבי תשכ"זירושליםשו"ע
טירנישפת אמת נסים מתתיה תקנ"זליוורנושו"תרבי
מאייושפת הי"ם יצחק רפאל תקע"חשאלוניקישו"תרבי
מסעלירשפת הים ולפזון מיכל יחיאל תרל"הווילנאשו"תרבי

רוטנברגשפתי אברהם ראובן חיים אברהם תרצ"הווארשאשו"תרבי
רפופורטשפתי כהנים שבתי תרצ"ובילגורייאשו"ת‐דרשותרבי
ארייאששפתי רננות אברהם אריה רחמים תרכ"באזמירדרשות‐שו"תרבי

שנעעבאלגשרגא המאיר פייביש שרגא תש"מלונדוןשו"תרבי
וינברגשרידי אש יעקב יחיאל תשל"זירושליםשו"תרבי
מאייושרשי הים יצחק רפאל רמב"םרבי ‐ הש"ס תקס"ז‐ע"השאלוניקיסוגיות

אביקציץשש אנכי‐רך וטוב* משעון ושו"ערבי הש"ס על וחדושים התורה על תרצ"זכזבאלנכאדרושים
חאגיזשתי הלחם משה תרנ"חפרמשילאשו"תרבי

קרויסשתלי זיתים שמעון או"חרבי תשכ"דלונדוןשו"ע
צורייאנותאיר נרי יצחק רפאל נסים תרל"האזמירשו"תרבי

דייטשתבואות השדה אליעזר הש"סרבי לבוב‐פאקשסוגיות
משאשתבואות שמש שלום תשמ"אירושליםשו"תרבי

סאלנטערתבונה ישראל תורנירבי תרכ"אממלירחון
דבוריץתבונה* זיסל ישראל תורנירבי תרפ"א‐תשי"חפראנקפורט‐ירושליםירחון

אורטנברגתהלה לדוד דוד תרמ"ח‐ס"בברדיטשובשו"ערבי
קאריןתו חיים חיים דעהרבי תרפ"חיורה

ברויןתולדות חיים מאיר חיים ומועדים‐שו"ת‐סוגיותרבי התורה תשכ"גירושליםעל
כהנהתולדות יעקב זאב יעקב תרס"זווילנאשו"תרבי



יוסף בכרךתולדות יעקב יוסף ,שו"תרבי ,טור תרכ"חווילנאש"ס
הורוויץתולדות יצחק הלוי יצחק 1866לעמבערגשו"תרבי
קאדישוויץתולדות יצחק יצחק קלמן ושו"תרבי תרצ"זקיידאןחידושים

יצחק] עולת [בספר יקותיאלתולדות יצחק ברבי אייזיק יצחק ואבה"ערבי יו"ד תקס"גשקלאוושו"ת
גינצלרתולדות ישראל וואלף זאב הש"סרבי תשכ"וניו יורקשו"ת‐סוגיות

לובעצקיתוספות חיים ברוך ברבי חיים העזררבי תרע"בווילנאאבן
פישלרתוספת חיים מיכל יחיאל התורהרבי תרמ"הלבובשו"ת‐על

איסרליןתוספת ירושלים איסר ישראל וירושלמירבי מהתוספתא הלכות תרל"אווילנאפסקי
טויבישתועפות ראם משה אהרן תרט"זזאלקוואשו"תרבי
אנקאווהתועפות ראם רפאל תר"ץכאזאבלאנכאשו"תרבי

חכמים* אמונת עובדיהתורה וחיים, קונטרס חיים שמעון ישועה ועודרבי לקוטים דרושים, חז"ל, אגדות תשי"בג'רבהתנ"ך,
חיתורה לשמה איש הבן חיים יוסף לרבי תשל"וירושליםשו"תמיוחס

אורנשטייןתורה מציון יעקב תורנירבי תרמ"ז‐תרס"הירושליםירחון
אברמסוןתורי זהב אביגדור שמואל תרפ"וניו יורקשו"תרבי
שייארתורי זהב הרץ נפתלי אברהם השירים‐שו"תרבי תרל"המגנצאשיר
מהורנסטייפלתורי זהב טבערסקי דוב מרדכי ריביתרבי תרצ"אירושליםהלכות

כ"ץתורת אביגדור מרדכי אביגדור או"חרבי תרל"אווילנאשו"ע
באקשטתורת אהרן יוסף אהרן תשל"דירושליםשו"תרבי

אדלרתורת אמת* נתן אדלררבי ר"נ מתורת ועוד, הלכה, התורה, על הש"ס, תרפ"חסטו מרהעל
ששוןתורת אמת אהרן שפ"ווינציהשו"תרבי

קירשינבויםתורת ארץ ישראל אליהו יוסף תורנירבי תרצ"א‐תש"טירושליםירחון
דעמביצערתורת ח"ן נתן חיים תרנ"הקראקאשו"תרבי

יעקב] מנחת ריישרתורת חטאת [ע"פ יעקב והיתר‐שו"תהרמ"א‐רבי איסור תרס"דפיעטרקובדיני
שבתיתורת חיים חיים תע"גשאלוניקישו"תרבי
הלויתורת חכם ידיד יוסף חכםרבי תלמיד תרע"אירושליםדיני
מלובליןתורת חסד זלמן שניאור ניו יורקשו"תרבי
פרחייאתורת חסד הכהן חסדאי תפ"גשאלוניקישו"תרבי

רוזנברגרתורת יקותיאל יהודה יקותיאל תר"פ‐תשמ"גברדיוף‐ניו יורקשו"תרבי
הכהןתורת יקותיאל רפאל יו"ד‐שו"תרבי תקל"בברליןשו"ע

צכנוביץתורת ירוחם זאב ירוחם ופלפוליםרבי תש"חניו יורקחידושים
פארשלגרתורת מיכאל אליעזר מיכאל תשכ"זירושליםשו"תרבי
רבינוביץתורת מרדכי אליהו מרדכי תרס"טבילגורייאשו"תרבי
שבתיתורת משה חיים ברבי משה תקל"זשאלוניקישו"תרבי

וויילתורת נתנאל נתנאל תקנ"הפיורדאשו"תרבי
קרענגילתורת עירובין מנדל מנחם עירוביןרבי בעניני תרנ"בקראקאשו"ת

מטרנובלתיו יהושע ישראל חיים יהושע דעהרבי תרמ"בקראקאיורה
טאמאשאוותיקון גיטין בנימין משה בגיטיןרבי תחומין תרצ"הניו יורקעירובי
קלוגרתיקון עולם שלמה 1854זולקוואגטרבי

מיכלזאהןתירוש ויצהר יחזקאל צבי תרצ"ובילגורייאשו"תרבי
קלאצקיתכלת מרדכי מרדכי תרפ"חניו יורקשו"תרבי



קאצבורגתל תלפיות צבי דוד תורנירבי תרנ"ב‐תרצ"חוויטצעןירחון
פיררתלפיות* ציון בן תורנירבי תרצ"חטרנוירחון

תרנ"זווארשאשו"תהראב"דתמים דעים
המים עטייהתנא ושייר‐פני יצחק התורהרבי על תקצ"אליוורנוש"ס‐רש"י

חזןתעלומות לב אליהו תרל"טליוורנושו"תרבי
קריגערתענוגי ישראל אבא אברהם ישראל תשמ"אניו יורקשו"תרבי
דודתפארת אדם ברבי אברהם חיים תרכ"זשאלוניקישו"תרבי
אסטרייכערתפארת אדם דוד משה ניו יורקשו"תרבי

טורבאוויץתפארת זיו וואלף זאב תרנ"ו‐צ"טווארשא‐ניו יורקשו"תרבי
שאחעטתפארת ידידיה ידידיה שאול תר"ףסאנט לואיסשו"תרבי

מייזלישתפארת יוסף ליפא חנניא יוסף פרעמישלאשו"תרבי
קסלרתפארת יוסף אביגדור יוסף תש"גניו יורקשו"תרבי

מארגוליןתפארת מהרשי"ם יוסף ישעיהו וחידושיםרבי תרפ"וסאטמארשו"ת
אה"ותפארת צבי אב"ד הירש צבי יו"דרבי או"ח תקע"ולעמבערגשו"ת
מלובליןתפארת צבי הכהן צדוק בילגורייאשו"ת‐יו"דרבי

יאנישפאליתפארת שמואל אב"ד שמואל יעקב 1888ברדיטשובשו"תרבי
לויתפלה למשה משה ופסקיםרבי תשמ"הבני ברקשו"ת

שפיראתצא תורה* אלימלך צבי תורנירבי תרצ"אבילגורייאירחון
תקוהתקות אהרן מפתח אורלאנסקי אהרן תרע"גירושליםשו"תרבי

אלמליחתקפו של יוסף יוסף תקפ"ג‐תרט"וליוורנושו"תרבי
איסרליןתרומת הדשן ישראל ופסקיםרבי תרמ"בווארשאשו"ת

מבוסקתרומת יד יוסף ברבי מרדכי תרל"הווילנאשו"תרבי
יאקאתרומת יעקב מאיר יעקב תרע"אווילנאשו"תרבי
זוסמנוביץתרועת מלך יוסף השנהרבי ראש במסכת תרצ"זקיידאןסוגיות

פערלמוטערתרשיש שהם משה הש"סרבי תרס"בפיעטרקובשו"ת‐חידושי
[תשב"ץ]תשב"ץ דוראן צמח בן שמעון תרנ"אלעמבערגשו"תרבי

הלויתשואת חן זעליג שמשון תקנ"זדובנאדרשות‐שו"תרבי
פלעקלישתשובה מאהבה אלעזר תקס"ט‐ע"ה‐תק"פפראגשו"תרבי

עפשטייןתשובה שלמה פישל חיים תרע"דפיעטרקובשו"תרבי
מקאלאמיאתשובות בית הילל ליכטנשטיין הילל תשי"דירושליםשו"תרבי

ומערב מזרח מיללערתשובות גאוני הכהן יואל הגאוניםמהדיר: תרמ"חברליןתשובות
קדמונים קאססעלתשובות גאונים דוד עלםמהדיר: טוב יוסף לרבי תר"חברליןמיוחס

מוסאפיהתשובות הגאונים יעקב הגאוניםעורך: תשובות תרכ"דליקק"כ
מושקוביץתשובות הגאונים צבי רבי הקצרותמהדיר: הגאונים תש"ךירושליםתשובות
הרכביתשובות הגאונים אליהו אברהם והרי"ףעורך: גאונים תרמ"זברליןתשובות

גנוזה וולפינזאהןתשובות הגאונים‐חמדה זאב הגאוניםמהדיר: תרכ"גירושליםתשובות
צדק מודעיתשובות הגאונים‐שערי ניסים גאוניםעורך: תשכ"וירושליםתשובות

תשובה גאוןתשובות הגאונים‐שערי האיי ורב שרירא הגאוניםרב תקס"בשלוניקיתשובות
מרגליותתשובות הרא"ם סנדר אלכסנדר אבה"ערבי בענינ תרי"טווארשאשו"ת
הזקןתשובות הרי"ד דטראני ישעיה תשכ"זירושליםשו"תרבי



פריימןתשובות הרמב"ם חיים אברהם הרמב"םעורך: תרצ"דירושליםתשובות
בלאותשובות הרמב"ם יהושע ותרגומועורך: בערבית הרמב"ם תשי"חירושליםתשובות
נחמןתשובות הרמב"ן בן משה תשל"הירושליםשו"תרבינו
שטרנבוךתשובות והנהגות משה ופסקיםרבי תשנ"ב‐ס"בירושליםשו"ת

פרובינציה סופרתשובות חכמי אברהם בבל‐מהדיר:ר' בבלגאוני מגאוני תשובות תשכ"זירושליםאוסף
צרפת ראשוניםהראשוניםתשובות חכמי תרמ"אוויעןשו"ת

גורדיןתשובות יהודה לייב יהודה תרס"חווילנאשו"תרבי
פרוזשאנערתשובות לשואל זעליג שאול אהרן תרפ"טווילנאשו"תרבי

פאדוואתשובות מהרי"ם מאיר יעקב תרי"דווארשאשו"תרבי
יעבץתשובות מהרי"ש יעקב ישראל ירושליםשו"תרבי

פרווזניקתשובות מנחם פנחס מנדל מנחם תרס"זירושליםשו"תרבי
גורדוןתשובות רבי אליעזר אליעזר תשנ"דפיעטרקוב‐טלזסטוןשו"ת‐ש"סרבי

איגר איגרתשובות רבי עקיבא עקיבא תר"ך‐תשל"חשטעטין‐ירושליםשו"תרבי
[גריינמן] איגר איגרתשובות רבי עקיבא עקיבא תש"זירושליםשו"תרבי

[גשטטנר] איגר איגרתשובות רבי עקיבא עקיבא תשכ"הירושליםשו"תרבי
מדו"ח] [כתבים איגר איגרתשובות רבי עקיבא עקיבא שו"תרבי

[לייטנר] איגר איגרתשובות רבי עקיבא עקיבא תשל"חירושליםשו"תרבי
[שלזינגר] איגר איגרתשובות רבי עקיבא עקיבא תרפ"חבודאפעסטשו"תרבי

אלפנבייןתשובות רש"י ש. ישראל רבי מכת"יהגהות: תש"גניו יורקשו"ת
כשרתשובות רש"י מ. יצחקי‐מנחם שלמה תרפ"הירושליםשו"תרבי
הכהןתשובת אד"כ בער דוב אברהם תרמ"גירושליםשו"תרבי
ליפשיץתשובת אריה אריה אברהם תרנ"זווילנאשו"תרבי
כ"ץתשובת גברי יאקב ב"ר גבריאל תקפ"ופרנקפורט דאדרשו"תרבי

חןתשובת חן דוד אברהם תרצ"גאסטראוושו"תרבי
דאנציגתשובת מהרי"ד יצחק תר"עווארשאשו"תרבי
מאמדורתשובת שמואל שמואל תרי"טווילנאשו"תרבי

טאבאקתשורת ש"י יהודה שלמה תרס"הסיגעטשו"תרבי


