
A   |   ]המעין גיליון 242 • תמוז תשפ"ב ]סב, ד



5 ’ויודע ִמספר כולכם בדין... ברוך מחיה המתים’ / דבר העורך  
7 על שלמה אומן ז”ל  
11 בירורים הלכתיים ויחסם למציאות / שלמה אומן ז”ל  
16 מכתב בעניין היחס לשירות בצה”ל / שלמה אומן ז”ל  

כל קבוע כמחצה על מחצה / הרב אופיר סעדון; תגובה: פרופ’ יונתן אומן, 
17 פרופ’ ישראל אומן, ֹשהם בריס    

איגרות גדולי ישראל
26 איגרות רידב”ז אל רש”י הילמן זצ”ל בעל ‘אור הישר’ / רבי יעקב דוד וילובסקי זצ”ל )רידב”ז( 
29 בעניין קנין בשבת / הרב שלמה זלמן אוירבך זצ”ל  

הלכה ואקטואליה
32 חיוב מזונות הילדים / הרב דוד ברוך לאו  

קימה לכבוד רבו בזמננו / שלום ניסים בוזגלו, ישי בורנשטיין
47 נספח: מכתב הרב יצחק יוסף    
54 האם מותרת ‘המתת חסד’ על ידי אמירה לגוי? / הרב יצחק רונס  

דינו של בשר מתורבת מביצת תרנגולת או מביצית מופרית של ָּפָרה / הרב פרופ’ ארי 
65 זיבוטפסקי והרב יואל קניגסברג; תגובה: הרב זאב וייטמן; תגובת המחברים    

האם יש מקום לשימוש במכשיר “אמזון ֵאקו” ודומיו בשבת? / הרב איתן קופיאצקי 
77 נספח: מכתב הרב דוב ליאור    

ענייני שמיטה
91 חשבונות השמיטה התמוהים בספר כפתור ופרח / שי ואלטר  

“בחריש ובקציר תשבות” – שיטת הרמב”ם: שיעור ודברים לזכרו של 
102 מו”ר הגאון המופלא רבי שלמה פישר זצ”ל / פרופ’ דוד הנשקה    

בירורים בעניין פירות שביעית בצה”ל / הרב מרדכי עמנואל; 
116 תוספת מאת הרב אליעזר רייכמן    

בירורי הלכה
 126 לבירור המושג התלמודי ‘גובהה של עיר' / פרופ’ יוסי כץ  
 135 'עשר בשביל שתתעשר’ רק בצדקה שֵמעבר למעשר / הרב מיכאל דושינסקי  

בתוכן:

המשך בעמוד הבא <<
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עוד על שיטת הרב שאול ישראלי זצ”ל בפרשת 'האח והאחות' לאור ממצאים חדשים / 
140 הרב אורי רדמן    

לבוא חמת – ‘מעלני אנטוכייה’: האם ָסטו התרגומים הארצישראליים מפשוטו 
 150 של מקרא? / הרב ד”ר מרדכי הלפרין    

תפילה ולשון הקודש
 156 מיפוי נוסחי התפילה / הרב אהרן גבאי  

לשון הקודש או שפה שמית? תורה ומדע בשאלת מוצא הלשון העברית / 
185 הרב ד”ר יהונתן וורמסר    

תגובות והערות
עוד בעניין פירסום מכתבים אישיים ישנים / הרב עמיחי כנרתי; ‘מבורכת ה’ ארצו’ / 

196 הרב איציק אמתי; תגובה בעניין דרכי פסיקת הלכה / פרופ’ אביעזרי פרנקל    

זיכרון להולכים
200 הספד על הרב שלמה גורן זצ”ל / הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ”ל  

“ֵמה’ ִמְצֲעֵדי ָגֶבר ְוָאָדם ַמה ָּיִבין ַּדְרּכֹו”: דברים לזכר דודי פרופ’ יעקב שויקה ז”ל / 
204 הרב חיים סבתו    
208 משה עבד ה’: על סבא הרב פרופ’ משה דוד טנדלר זצ”ל / הרב שמואל רפפורט  

ארבעה כתרים: מחשבות וזיכרונות לזכרו של רבינו הרב שמחה הכהן קוק זצ”ל / 
212 הרב יהושע וייסינגר    

על ספרים וסופריהם
שרידים מפירוש למסכת אבות המיוחס לריטב”א או לתלמידו / פרופ’ יעקב שמואל שפיגל    218

אקדמות למהדורה מתוקנת של מורה נבוכים בתרגום רבי שמואל אבן תיבון / 
240 הרב יהודה זייבלד    
התרגום החדש לאנגלית של ספר ‘שומר אמונים’ לרבי יוסף אירגס / פרופ’ עודד ישראלי    255

ההגהות על הש”ס מאת הרא”מ הורוויץ מפינסק זצ”ל ו’ילקוט המפרשים החדש’ של 
259 מהדורת ‘עוז והדר’ / הרב יעקב טריביץ    

קווים לדרכי לימודו ולמדיניותו ההלכתית של מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל, 
264 ע”פ הקדמתו לשו”ת ‘יביע אומר’ / הרב נתן קוטלר    

274 נתקבלו במערכת  
309 רשימת הספרים שנסקרו במדור ‘נתקבלו במערכת’ בגיליונות ‘המעין’  
379 רשימת הספרים שנכתבו עליהם מאמרי סקירה וביקורת בגיליונות ‘המעין’  
388 רשימת המאמרים בכרך סב ]גיליונות 239-242[  
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עמ’תאריךכרךכותב המאמרשם המחברשם הספר

ניסן תשע”חנח, גאריה כץדוד ואברהם סתיואבוא ביתך
22597

תמוז תשע”חנח, דאברהם סתיודוד ואברהם סתיואבוא ביתך ]תגובה[
226107

אבי עזר על פירוש ראב”ע 
תשרי תש”ענ, איעקב לויפרשלמה הכהן מליסאעל התורה

19167

אגרות רבי עזריאל 
21טבת תשכ”וו, ביונה עמנואלמרדכי אליאב ]עורך[הילדסהיימר

76תמוז תשמ”טכט, דדוד מצגראליהו ראםאדרת אליהו

84ניסן תשס”דמד, גגרשום הרפנסמרדכי בר”י ברויאראוהלי תורה

אוצר הברית – אנציקלופדיה 
83תמוז תשס”גמג, דיואל קטןיוסף דוד וייסברגלענייני מילה חלקים ג-ד

תשרי תשע”טנט, אאיתמר ורהפטיגיד הרב ניסיםאוצר הגאונים בבא בתרא
227102

אוצר הגאונים החדש למסכת 
בבא מציעא

ירחמיאל ברודי, 
כרמיאל כהן, צבי 
יהודה שטמפפר 

]מהדירים[

ניסן תשע”גנג, גאיתמר ורהפטיג
20573

53טבת תשמ”הכה, במשה ארנדמשה קטןאוצר לעזי רש”י

63ניסן תשמ”הכה, גירמיהו מלחימשה קטןאוצר לעזי רש”י

35ניסן תשל”איא, גיונה עמנואלמכון ירושליםאוצר מפרשי התלמוד

אור חדש על תורת ארץ 
מרדכי בר”י יעקב אליהו אפרתיישראל

66ניסן תשל”הטו, גברויאר

57טבת תשנ”חלח, ביונה עמנואלמנשה בן חייםאלפי מנשה

רפאל בנימין משה צבי נריהאפיק בנגב
64טבת תשנ”אלא, בפוזן

65תמוז תשל”טיט, דבן ציון ספרןמשה יוסף שורשארץ בנימין – ספר זכרון

תמוז תשע”בנב, דאליאב פרינסמהר”לבאר הגולה
20263

עורכים: ברוך ברנר ביאור הרלב”ג על התורה
56תשרי תשנ”הלה, אכרמיאל כהןואלי פריימן

אבי שגיא ודני בין דת למוסר
67תשרי תשס”ומו, איעקב אלטמןסטטמן

58תשרי תשל”זיז, איעקב כרמישלמה וולבהבין ששת לעשור

51טבת תשנ”ולו, ביואל קטןמנחם המאיריבית הבחירה למסכת אבות

יואל קטן ואליהו בית הועד א
סולוביצ’יק

חיים יהודה 
85טבת תשס”ומו, בעהרנרייך

ניסן תשע”דנד, גאיתם הנקיןסאטמרבית ועד לחכמים ]קובץ[
20986

41טבת תשנ”ולו, בפרופ’ משה ארנדאלחנן בלומנטלבכל דרכיך דעהו

זהר עמר ואביבית במה מדליקין
90ניסן תשס”גמג, גיואל קטןשוויקי
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יצחק איזק ואלכסנדר בנבכי התשובה
50תשרי תשנ”טלט, איואל קטןקליין

63תשרי תשנ”זלז, איונה עמנואלחנן כהןבנין שבת

69טבת תשס”דמד, בשמואל עמנואלאסתר פרבשטייןבסתר רעם

רפאל בנימין צבי שכטרבעקבי הצאן
73תשרי תשנ”חלח, אפוזן

ברכת אליהו על ביאורי 
הרב יעקב ברוך רקוברהגר”א אבן העזר

64ניסן תשכ”טט, גשטיגליץ

הרב אלי ברוך מנחם מנדל גרליץברכת החמה כהלכתה
78ניסן תשמ”אכא, גקעפעטש

69ניסן תשמ”זכז, גשמעון וייזראפרים פישל שטייןגוילי אפרים

גחלתן של חכמים
פרקים בתולדות הרבנות 

בגרמניה...
59טבת תש”סמ, ביונה עמנואליצחק )אריק( זימר

מרדכי בר”י נתן קמינצקיגידולו של גדול )אנגלית(
81טבת תשס”דמד, בברויאר

תשרי תש”ענ, אפרופ’ זאב לבנתן קמינצקיגידולו של גדול )אנגלית(
191100

שמשון רפאל צבי גרץדברי ימי היהודים
19תשרי תשס”במב, אהירש

שמשון רפאל צבי גרץדברי ימי היהודים
41טבת תשס”במב, בהירש

שמשון רפאל צבי גרץדברי ימי היהודים
21ניסן תשס”במב, גהירש

76ניסן תשל”חיח, גיונה עמנואלמנחם מ’ כשרדברי מנחם )שו”ת(

דיני המאכלות בהלכה 
ובמחשבת היהדות

ישעיהו ישי הכהן 
גרינפלד

מרדכי בר”י 
68טבת תשל”דיד, בברויאר

55ניסן תש”לי, גיונה עמנואלשילם ורהפטיגדיני עבודה במשפט העברי

19ניסן תש”סמ, גיואל קטןמכון הרב הרצוגדקדוקי סופרים השלם

דרך אמונה הלכות זרעים 
וכלאים

שמריה יוסף חיים 
58תמוז תשמ”דכד, דקלמן כהנאקנייבסקי

דרך אמונה הלכות זרעים 
וכלאים

שמריה יוסף חיים 
23טבת תשנ”בלא, בקלמן כהנאקנייבסקי

דרכו של רש”י בפירושו 
56טבת תשל”זיז, ביונה עמנואליונה פרנקללתלמוד בבלי 

ניסן תשע”חנח, גאורי רדמןמרדכי אליהודרכי טהרה
22575

דרשות ‘שפת אמת’ ליום 
49תשרי תשנ”טלט, איואל קטןאריה הנדלרהכיפורים

57תשרי תשכ”וו, אהרב יצחק שטרןבצלאל לנדויהגאון החסיד מוילנא

הגותו של המהר”ל מפראג 
73תשרי תשכ”זז, איוחנן כהן ישראנדרה נהר)בצרפתית(

החזון איש - הפוסק, המאמין 
תשרי תשע”בנב, איהושע הלוי לויןבנימין בראוןומנהיג המהפכה החרדית

19992

60תמוז תשנ”חלח, דיונה עמנואלמשה קטןהחיים בימי רש”י
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החינוך הדתי והנטייה 
להחמיר

משה ארנד ואברהם 
58תשרי תשנ”זלז, איונה עמנואלזלקין

הרב גרשון אהרן מרקוסהחסידות
64תשרי תשמ”אכא, אקיציס

55תמוז תשנ”חלח, דיואל קטןד”ר רחמים מלמדהילד החריג והחינוך המיוחד

ניסן תשע”זנז, גזאב ויטמןכושרותהכשרות כהלכה
22186

כושרותהכשרות כהלכה
יצחק דביר 

]תגובה[, זאב 
ויטמן ]תגובה[

תמוז תשע”זנז, ד
22291

73טבת תשנ”דלד, ביונה עמנואלמכון הרי פישלהלכות עדות

77ניסן תשס”זמז, גמרדכי מאיראברהם נפתלי גלנטיהמדרש והמשנה

53ניסן תשל”טיט, גיונה עמנואליצחק רפאל ]עורך[המנהיג לרבי אברהם הירחי

יעקב קופל יונה עמנואלהמעין המתגבר
88טבת תשס”חמח, ברייניץ

גבריאל יצחק רבי נתן איש רומיהערוך
55תמוז תשס”ומו, דרוונה

43תשרי תשנ”טלט, איונה עמנואליוסף שלום אלישיבהערות במסכת סוכה

אברהם סופרהערות על הש”ס
63תשרי תשל”זיז, איונה עמנואלמנחם מנדל קרגוי

56ניסן תשנ”דלד, גיונה עמנואלמכון הרב פראנקהר המור – שביעית

63תשרי תשמ”זכז, איונה עמנואלאברהם חיים פריימןהרא”ש וצאצאיו

הרב שמשון רפאל הירש - 
54תשרי תשכ”דד, אמשה ארנדיונה עמנואלמשנתו ושיטתו

82תמוז תשס”ומו, דיואל קטןדוד ברגרהרבי המלך המשיח

58ניסן תשנ”דלד, גיונה עמנואלבן ציון מ”ח עוזיאלהשמיטה, היובל והשביעית

56תמוז תשנ”הלה, דיונה עמנואלנריה משה גוטלהשתנות הטבעים בהלכה

יהודית תידור יונה עמנואלוהגדת...
61תשרי תשנ”הלה, אבאומל

יחזקאל שרגא והסנה איננו אוכל
תמוז תשע”ונו, דיואל פרידמןליכטנשטיין

21892

תמוז תשע”חנח, דיהושע ענבלניסים קרליץחוט שני – טבילת כלים
22691

יהושע דוד הרטמן חומש גור אריה השלם חלק א
49טבת תש”נל, ביונה עמנואל]מהדיר[

חורב לרבי שמשון רפאל 
45תמוז תשכ”הה, דיונה עמנואלהרב גרינפלד )עורך(הירש

53תמוז תש”מכ, דיונה עמנואלמוסד הרב קוקחידושי הריטב”א לש”ס

אליהו חיים סולוביצ’יקחידושי רבינו חיים הלוי
65ניסן תשס”זמז, גסולוביצ’יק

21ניסן תשנ”בלב, גיהודה שביבקלמן כהנאטהרת בת ישראל

משה אברהם קלמן כהנאטהרת בת ישראל
טבת תש”ענ, בפטרובר

19277
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תמוז תשע”הנה, דדביר טלשמואל טלטל חיים
21489

נחום אליעזר יד פשוטה
47תשרי תשנ”ולו, איואל קטןרבינוביץ’

נחום אליעזר יד פשוטה
57תמוז תשנ”חלח, דיואל קטןרבינוביץ’

יהדות ומדע כחכמות 
61תשרי תש”נל, אמשה צוריאליהודה לוימשלימות

55תשרי תשנ”טלט, איונה עמנואלבן ציון קריגריונה, ישראל ואומות העולם

47ניסן תשכ”דד, גיונה עמנואלמשה חיים שלנגריסודות הלכות שבת

44טבת תשנ”ולו, בשמואל עמנואלמאיר תמריכסף כשר

21תשרי תשנ”ולו, אשלמה דיאמנדאשתורי הפרחיכפתור ופרח

כרם ציון השלם – אוצר 
41תמוז תשכ”וו, דיונה עמנואליצחק רוזנטל )עורך(השביעית

כתבי הגאון רבי יחיאל יעקב 
75ניסן תשס”דמד, גנריה משה גוטלמלך )מרק( שפיראויינברג

61תמוז תשנ”גלג, דשלמה האנזהצבי הלוי במברגרכתבי הרב מווירצבורג

חיים דב שעוועל כתבי רבינו בחיי
37תמוז תש”לי, דיונה עמנואל]מהדיר[

כתר ארם צובה והנוסח 
50ניסן תשל”זיז, גיעקב אורבךמרדכי בר”ש ברויארהמקובל של המקרא

לא יסור שבט מיהודה
מחקרים לכבוד שמעון 

שוורצפוקס

עורכים: יוסף הקר 
תמוז תשע”בנב, דאברהם דודירון הראל

20266

51תמוז תשס”אמא, דיונה עמנואלמשה יהודה רוזנווסרלהודות ולהלל

37טבת תשמ”זכז, בשמעון וייזרמרדכי גנוטלוח דבר בעיתו

39תשרי תשנ”חלח, איונה עמנואלאברהם משה לונץלוחות השנה

63טבת תשנ”חלח, במשה ארנדאברהם משה לונץלוחות השנה

ישראל מרדכי שמואל דיל ויקיולקוטי אורות
67טבת תשס”דמד, בפלס

לקראת שמיטה ממלכתית 
51תמוז תשנ”גלג, דיואל קטןזאה ויטמןבמדינת ישראל

אברהם הלוי י. צבי זהבימהחתם סופר ועד הרצל
49תמוז תשכ”זז, דשישא

מושב זקנים על התורה כ”י 
75ניסן תשל”ביב, גיצחק לנגהבעלי התוספותפריס

מושב זקנים על התורה כ”י 
79תמוז תשל”ביב, דיצחק לנגהבעלי התוספותפריס

מחזור מנהג בני רומה 
מהדורה חדשה

עורכים: אנג’לו 
מרדכי פיאטלי וראובן 

בונפיל
תמוז תשע”הנה, דאברהם דוד

21484

מידות בית המקדש במסכת 
מידות ובכתבי יוסף בן 

מתתיהו
49טבת תשל”הטו, ביונה עמנואלעזריאל הילדסהיימר
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תמוז תשע”דנד, דיהודה לנדמןרד”קמכלול
21085

76ניסן תשנ”זלז, גיואל קטןשמואל הכהןממשה ועד עזרא

66טבת תשס”גמג, בשמואל עמנואלשמואל הכהןממשה עד עזרא חלק ב

אברהם אלקנה כהנא מנחת אברהם חלק שני
56תמוז תש”סמ, דנריה משה גוטלשפירא

43ניסן תשמ”וכו, גיונה עמנואלשלמה זלמן אויערבךמנחת שלמה

66תמוז תשנ”טלט, דיונה עמנואלשלמה זלמן אויערבךמנחת שלמה ח”ב וח”ג

מסילת ישרים מהדורת חיים 
52תשרי תשנ”טלט, איונה עמנואלמשה חיים לוצאטומשה שלנגר

52תשרי תש”נל, איונה עמנואלקלמן כהנאמסכת ביכורים חקר ועיון

אברהם יצחק הכהן מסכת ברכות הלכה ברורה
53טבת תשנ”טלט, ביואל קטןקוק

52טבת תשנ”ולו, ביואל קטןיעקב אליהו אפרתימסכת יום טוב פרק שלישי

75ניסן תשס”ומו, גמרדכי עמנואלשלמה זלמן אויערבךמעדני ארץ כלאים-פאה 

65תשרי תשס”אמא, איונה עמנואלשלמה חלמאמרכבת המשנה על הרמב”ם

משך חכמה מהדורת הרב 
יהודה קופרמן

מאיר שמחה הכהן 
73טבת תשל”דיד, ביונה עמנואלמדווינסק

56טבת תשנ”טלט, ביונה עמנואלדוד אוקסמשכיל לדוד

73תשרי תשס”ומו, אמרדכי מאיראליעזר לוימשנה מפורשת

74תמוז תשס”ומו, דמרדכי מאירסנדר צבי שמשמשנה מפורשת

משנת השמיטה – ספר זיכרון 
55טבת תשנ”ולו, ביונה עמנואללרב דאום

49תשרי תשכ”וו, אהרב נתן אורטנריוסף ליברמןמשנת יוסף שביעית

73תמוז תשל”דיד, דשמעון וייזרשמריהו אריאלימשפט המלחמה

יעקב שמואל רבי יצחק פאציפיקומשפט שלום
תמוז תשע”הנה, דשפיגל

21440

60ניסן תשנ”דלד, גיונה עמנואלשאול רייכנברגמשפטי ארץ- שביעית

71תמוז תשנ”זלז, דיונה עמנואלשאול ישראלימשפטי שאול

ירחמיאל ברודי, דוד משפטי שבועות לרב האיי
קליר ]מהדירים[

ישראל ברוך 
ניסן תשע”גנג, גסאלאווייציק

20578

52תמוז תשל”גיג, דיונה עמנואלרפאל אייזנברגנחקורה ונשובה

חיים מוולוז’ין נפש החיים
מהדורת קניגסברג

אברהם הלוי 
53טבת תשמ”גכג, בשישא

59ניסן תשמ”גכג, גיונה עמנואלאברהם ס’ אברהםנשמת אברהם

סדור מה”ר שבתי סופר 
71ניסן תשנ”הלה, גיואל קטןיצחק סץ ודוד יצחקימפרעמישלא

59ניסן תשנ”טלט, גיונה עמנואלמהר”י מרגליתסדר חליצה

סוגיות בספרות ההלכה 
75טבת תש”מכ, ביונה עמנואלפרויקט השו”ת)שו”ת( חוברות עזר

41תמוז תשכ”זז, דמשה ארנדיהודה קופרמןסוגיות בתורה ותלמודן

53טבת תש”סמ, באריה הלויגר”אסידור אזור אליהו
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57תשרי תש”סמ, איונה עמנואלאהוד גולדברגסידור שערי תפילה

56טבת תש”סמ, באריה הלויאהוד גולדברגסידור שערי תפילה

59טבת תשמ”חכח, ביונה עמנואליצחק רפאלסיני גיליון המאה

47תשרי תשנ”דלד, איונה עמנואלמכון שלמה אומןסמ”ג

84תמוז תשס”גמג, דיואל קטןאלכסנדר טכאוארספר הבריתות

תשרי תשע”אנא, אאיתמר ורהפטיגרב שמואל בן חפניספר הגירושין
19591

ספר ההפטרות לר’ מנדל 
הירש

תורגם מגרמנית: 
41תמוז תשנ”דלד, דמיכאל ריגלריצחק משה פרידמן

59תמוז תש”נל, דיונה עמנואלמכון ירושליםספר החינוך ומנחת חינוך

65תשרי תשל”הטו, אבצלאל לנדוייוסף שיינברגרספר המקוואות

39תשרי תשנ”גלג, איואל קטןמנחם המאיריספר הקבלה

89ניסן תשס”גמג, גיואל קטןזהר עמרספר הקטורת

תשרי תשע”אנא, איואל פרידמןדוד אברהםספר התרומה
19596

תמוז תשע”דנד, דיואל פרידמןרבינו ברוך ב”ר יצחקספר התרומה
21093

ספר זכרון לרבי יצחק אייזיק 
הלוי

יחזקאל רוטנברג 
76ניסן תשכ”הה, גיונה עמנואל]עורך[

תמוז תשע”בנב, דאלי גורפינקלמכון ירושליםספרי מהר”ל
20257

מהדורת ברקוביץ’ ספרי מהר”ל
תמוז תשע”ונו, דאלי גורפינקלתשע”ה

21866

עזר אור – חידושי לשון 
אברהם ביק יעקב עמדין)מתוך כ”י(

71ניסן תשל”גיג, ג)שאולי(

בנימין שלמה על משמר מנהג אשכנז
49תמוז תשנ”דלד, דיונה עמנואלהמבורגר

70תמוז תשמ”טכט, דיונה עמנואליונה מרצבךעלה יונה

עלי תמר )על ירושלמי 
67תמוז תשמ”אכא, דדוד מצגריששכר תמרזרעים(

71ניסן תשל”חיח, גא”א גרשונינתן בירנבויםעם השם

עמודי הספר העברי - על 
יעקב שמואל שפיגלהגהות ומגיהים

יואל קטן
ישראל מרדכי 

פלס
69ניסן תשנ”זלז, ג

67ניסן תש”נל, גיונה עמנואלרפאל מנחם שלנגרעמודי שלמה

51תשרי תשנ”דלד, איואל קטןמרדכי עמנואלערכי שמיטה, מהדורה שניה

פירוש הטור הארוך על התורה 
42תמוז תשכ”דד, דיונה עמנואליעקב בן הרא”שמהדורת י’ שטרן

21ניסן תשנ”חלח, גיונה עמנואליעקב בן הרא”שפירוש הטור על התורה

פירוש רש”י על התורה 
63טבת תשל”ביב, ביצחק לויי. יוסף כהןדפוס ישן

51תשרי תשנ”ולו, איונה עמנואלדוד מצגרפירושי רבינו חננאל

דוד מצגר ויחיאל פירושי רבינו חננאל שבת
84תמוז תשס”המה, דאפרים ב’ הלבנישטרנברג
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57תשרי תשל”דיד, איונה עמנואלמנדל קרגויפירושים על מסכת תמורה

תמוז תשע”בנב, דיצחק שיזגלאליעזר מלמדפניני הלכה – ברכות
20269

תשרי תשפ”אסב, אשמואל אריאלאליעזר מלמדפניני הלכה טהרת המשפחה
239108

פנקס פיקוח מעשרות - 
74תמוז תשנ”זלז, דזאב ויטמןמרדכי עמנואלבישורון

בנימין שלמה מאיר הילדסהיימרפנקסי ק”ק שטיינאך
66תמוז תשנ”גלג, דהמבורגר

רבי יצחק מקורבייל פסקי רבי יצחק מקורבייל
בעל הסמ”ק

יצחק שמשון 
92תמוז תשל”וטז, דלנגה

62טבת תשס”גמג, ביעקב גולדשטייןמנחם ריקנאטיפסקי ריקנאטי החדשים?

תמוז תשע”זנז, דאברהם דודדניאלה ינקו-אגופרובינציה יודאיקה
22299

פרנס לדורו

התכתבות אליעזר 
ליפמן פרינץ

מהדיר: מאיר 
הרשקובץ

61תמוז תשנ”הלה, דיואל קטן

68ניסן תשס”במב, גיונה עמנואלמשה ארנדפרקי חינוך והוראה

42תשרי תשנ”גלג, איונה עמנואליצחק ד’ גילתפרקים בהשתלשלות ההלכה

פרקים בהשתלשלות ההלכה 
פרופ’ יצחק ד’ פרופ’ יצחק ד’ גילת]תגובה[

51טבת תשנ”גלג, בגילת

יעקב קופל רפאל בנימין פוזןפרשגן - שמות
טבת תשע”דנד, ברייניץ

208102

פרשיות בספרי הנביאים 
55תשרי תשנ”דלד, אאחד מתלמידיוהרב יצחק לויחלק ג

48טבת תשכ”הה, במנחם בן ישרשמעון כשרפשוטו של מקרא

רפאל בנימין ישעיהו שפיראצידה לדרך
54טבת תשמ”חכח, בפוזן

91ניסן תשס”חמח, גמרדכי עמנואלשמואל עמנואלקמנו ונתעודד

הרב יהודה דוד בער טרייוישרביד הזהב
48ניסן תשכ”זז, גקופרמן

יעקב קופל דוד בער טרייוישרביד הזהב
78תשרי תשס”המה, ארייניץ

64טבת תשכ”חח, ביונה עמנואלחיים דב שעוועלרבינו משה בן נחמן

40ניסן תשנ”אלא, גיונה עמנואלמהדורת שבתי פרנקלרמב”ם זרעים

27טבת תשנ”בלב, בקלמן כהנאמהדורת שבתי פרנקלרמב”ם זרעים

85טבת תשס”המה, ביואל קטןמהדורת הרב שילתרמב”ם מדויק א 

78תשרי תשס”דמד, איואל קטןמהדורת שבתי פרנקלרמב”ם, ספר הקרבנות 

רשימת המחברים היהודים 
טבת תשע”דנד, באברהם דודנורמן רותבספרד )אנגלית(

20899

יהודה אריה יעקב עמדיןשאילת יעבץ חלק ראשון
תמוז תשע”טנט, דמרקסון

230101

מאיר שמחה הכהן שו”ת אור שמח
73תשרי תשמ”בכב, איונה עמנואלמדווינסק
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36טבת תשל”גיג, ברפאל אויערבךצבי בנימין אויערבךשו”ת דברי ריבות

המדפיס שמואל בן שו”ת הרשב”א דפוס קושטא
46טבת תשמ”אכא, בשמחה עמנואלמשה פצילינו

יעקב שמואל יאיר חיים בכרךשו”ת חוט השני
83טבת תשס”זמז, בשפיגל

יעקב שמואל יאיר חיים בכרךשו”ת חוט השני
69ניסן תשס”זמז, גשפיגל

יהושע משה שו”ת ישועת משה
55טבת תשכ”חח, במ’ מונקאהרונסון

37טבת תשנ”ולו, במרדכי גיפטרזלמן סורוצקיןשו”ת מאזנים למשפט

תמוז תשע”גנג, דאוריאל בנראשר זליג וייסשו”ת מנחת אשר
20667

שו”ת משנת יוסף ותוספתא 
39טבת תשמ”זכז, בש.יוסף ליברמןשביעית ח”ב

89ניסן תשל”דיד, גיונה עמנואלדוד אופנהייםשו”ת נשאל דוד

שו”ת נשאל דוד מהדורת 
11טבת תשנ”הלה, באברהם אלבויםדוד אופנהייםחמדה גנוזה

שו”ת ערוך לנר מהדורת 
52תמוז תש”נל, דיונה עמנואליעקב עטלינגרהורוויץ

יעקב בר אור עזריאל הילדסהיימרשו”ת רבי עזריאל
50ניסן תש”לי, ג)ברויאר(

שו”ת רבי עזריאל, אבן העזר 
49טבת תשל”זיז, בנפתלי הירשעזריאל הילדסהיימר– חושן משפט

יעקב שמואל מכון שלמה אומןשו”ת רבינו חיים כפוסי
תשרי תשע”בנב, אשפיגל

19878

מכון שלמה אומן שו”ת תשב”ץ חלק ראשון
תשרי תשע”גנג, איואל קטןומכון ירושלים

20390

19תמוז תשנ”דלד, דיונה עמנואלמכון ירושליםשולחן ערוך השלם

שלמת אליהו על ביאור 
הגר”א

ערך: שלמה מתתיהו 
44תמוז תשנ”דלד, דיואל קטןלוונטל

חיים יוסף דוד אזולאי שם הגדולים
)החיד”א(

הרב יהודה 
81ניסן תשכ”חח, גרובינשטיין

חיים יוסף דוד אזולאי שם הגדולים
)החיד”א(

הרב יהודה 
60תמוז תשכ”חח, דרובינשטיין

חיים יוסף דוד אזולאי שם הגדולים
)החיד”א(

שמואל בנימין 
71תמוז תשכ”טט, דסופר

הרב רפאל קלמן כהנאשנת השבע
29טבת תשנ”בלב, בקצנלבוגן

53טבת תשנ”ולו, ביואל קטןישיבת שעלביםשעלי הילולים

שערי דורא 
תמוז תשע”בנב, דדוד דבליצקייצחק בן מאיר מדוראמהדורת דבליצקי

20280

63ניסן תשמ”גכג, גאורותיהודה לוישערי תלמוד תורה

טבת תשע”טנט, ביוסף יונהחיים מרדכי מרגליותשערי תשובה או”ח
22897

3ניסן תשמ”טכט גאריה הנדלריהודה לייב אלתרשפת אמת
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9תמוז תשמ”טכט, דאריה הנדלריהודה לייב אלתרשפת אמת

47תשרי תשכ”דד, איונה עמנואליחיאל יעקב וינברגשרידי אש חלק שני

טבת תשע”זנז, בהרב אברהם וייסאהרן מפיסארותולדות אהרן
22084

52תמוז תשכ”הה, דאברהם לבקוביץאהרן היימןתולדות תנאים ואמוראים

אברהם סופר תוספות חכמי אנגליה
43טבת תשל”איא, ביונה עמנואל]מהדיר[

תוספות רא”ש מסכת נידה 
תמוז תשע”גנג, דעדיאל ברויאראשר ב”ר יחיאלמהדורת מוסד הרב קוק

20673

74טבת תשנ”הלה, ביונה עמנואלעורך יצחק ברוםתורה עם דרך ארץ – עיונים

תורה שלמה כרך כה – תרגומי 
70ניסן תשל”הטו, גיונה עמנואלמנחם מ’ כשרהתורה

תשרי תשע”בנב, אשמריה גרשוניברוך אפשטייןתורה תמימה
19986

77תשרי תשנ”חלח, איואל קטןיועזר אריאלתורת המשפט

71ניסן תשמ”זכז, גיונה עמנואלצמתתחומין ז

תיקון קוראים ‘המדויק’ – 
69ניסן תשס”ומו, גדויד יצחקימאיר מזוזאיש מצליח

ישראל מרדכי שמואל דיל ויקיותיקוני הרי”ף
64טבת תשס”דמד, בפלס

אברהם יצחק הכהן תלמוד בבלי עם הלכה ברורה
57ניסן תשל”וטז, גיונה עמנואלקוק

מהדיר: ד”ר בנימין תלמוד ירושלמי
70טבת תשס”גמג, ביואל קטןאליצור

תלמוד ירושלמי עם פירוש 
קב ונקי

יהודה לוי ואריה 
65טבת תש”מכ, ביונה עמנואלכרמל

תלמוד ירושלמי עם פירוש 
קב ונקי ]תגובה[

יהודה לוי ואריה 
כרמל

יהודה לוי ואריה 
60ניסן תש”מכ, גכרמל

תעודות היסטוריות של יהודי 
טבת תשע”הנה, באברהם דודשלמה סימונסוןאיטליה )אנגלית(

21293

תמוז תשע”טנט, דיוסף אברמסוןאיתם הנקיןתערוך לפני שולחן
230111

תמוז תשע”ונו, דיואל קטןמשה בר הללתקופת הבית השני
218100

59ניסן תשנ”חלח, גיואל קטןשמחה עמנואלתשובות הגאונים החדשות

תשובות הגאונים החדשות 
58תשרי תשנ”טלט, אאלעזר הורביץשמחה עמנואל]תגובה[

34טבת תשכ”דד, ב י. יוסף כהןיחזקאל פאנעטתשובות מראה יחזקאל
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