בס"ד

רשימת ספרים ומהדורות
אגרות משה

ר' משה פיינשטיין

או"ח חלק ד' -בני ברק ,תשמ"א
יו"ד חלק א' -ניו יורק ,תש"ך
יו"ד חלק ד' -ירושלים ,תשנ"ו
אה"ע חלק א' ניו יורק ,תשכ"א
אה"ע חלק ג' -ניו יורק ,תשל"ג
אה"ע חלק ד' -בני ברק ,תשמ"ה
חו"מ חלק א' -ניו יורק ,תשכ"ד
חו"מ חלק ב' -בני ברק ,תשמ"ה

אהל משה

ר' משה יונה הלוי צוויג

חלק א' -ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תש"ט
חלק ב' -ירושלים ,תש"ך

אור המזרח

המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים
ניו יורק

אורחות המשפטים

ר' אברהם שלמה כ"ץ
בני ברק ,תשכ"ט

אז נדברו

ר' בנימין יהושע זילבר

בני ברק ,תש"ל

אחיעזר

ר' חיים עוזר גרודזינסקי
תל אביב ,תשל"ד

אחיעזר קובץ אגרות

ר' חיים עוזר גרודזינסקי
בני ברק ,תש"ל

איש מצליח

ר' מצליח מזוז
בני ברק ,תשל"ה

איתן אריה

ר' אברהם ליב רוזן

ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשל"ו

אלה דברי שמואל

ר' שמואל שמעלקא סג"ל ליטש רוזנבוים

ניו יורק ,תשמ"ג

אמירה נעימה קמא

ר' יוסף צבי הלוי

ירושלים ,תש"ח

אמירה נעימה תנינא

ר' יוסף צבי הלוי
תל אביב ,תשט"ז

אסופות

יד הרב ניסים
ירושלים

אפרקסתא דעניא

ר' דוד שפרבר

ניו יורק ,תשס"ב

ארחות רבנו

ר' ישעיה הורביץ
בני ברק ,תש"ן

ארץ טובה

ר' טוביה יהודה טביומי

ירושלים ,תש"ז

אשד הנחלים

ר' אברהם שלם

ירושלים ,תשנ"ח

באהלה של תורה

ר' יעקב אריאל

כפר דרום ,תשנ"ח

באר אליהו

ר' אליהו כץ

ישראל ,תשנ"ח-תשס"ג

באר דוד

ר' דוד שלמה פרנקל

ניו יורק ,תש"ס

באר מרדכי

ר' מרדכי פארהנאד

ירושלים ,מכון ירושלים ,תשנ"ב

באר צבי

ר' צבי קינסטליכר

ירושלים ,תשל"א

באר שרים

ר' אברהם יפה שלעזינגר

ירושלים ,תשנ"ה

בגדי שש

ר' שלום שאול מונק

חיפה ,תשכ"ט

בית אב"י

ר' יצחק אייזיק ליבס

חלק א' -ניו יורק ,תשל"א
חלק ב' -ניו יורק ,תשל"ז
חלק ג' -ניו יורק ,תש"מ

בית זבול

ר' יעקב משה חרל"פ

חלק ג' -ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשי"ז

בית יעקב

מכון בית יעקב למורות
ירושלים

בית ישראל

ר' ישראל אברהם אלטר לנדא
ברוקלין ,תשל"ו

בית מרדכי

ר' מרדכי פוגלמן

ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשל"א

בני בנים

ר' יהודה הרצל הנקין
ירושלים ,תשמ"א

בנין אב

ר' אליהו בקשי דורון

חלק ד' -ירושלים ,תשס"א

בנין צבי

ר' צבי הירש מייזליש

חלק ב' -ניו יורק ,תשט"ז

בסתר רעם

גב' אסתר פרבשטיין
ירושלים ,תשס"ב

בצומת התורה והמדינה

מכון צומת

ירושלים ,תשנ"א

בצל החכמה

ר' בצלאל שטרן

חלקים א'-ה' ,ירושלים תשנ"ח

ברכת אברהם ב'

ר' אברהם ברוך רוזנברגר

גמזו ,תשל"ט

ברכת אמונה

ר' יצחק גליקמן

חולון ,תשמ"ה

ברכת חיים

ר' חיים יצחק ירוחם

ישראל ,תשט"ז

בשבילי ברכת הגומל

ר' שמחה בונם ליברמן

ירושלים ,תשנ"ח

בשבילי העבודה

ר' שמחה בונם ליברמן

ירושלים ,תשנ"ח

בת עמי

ר' יעקב משה טולידנו
תל אביב ,תש"ז

דבר בעתו

ר' יעקב לווינזון
ניו יורק ,תש"ז

דבר יהושע

ר' יהושע מנחם אהרנברג
בני ברק ,תשנ"ח

דבר סיני

ר' סיני אדלר

ירושלים ,תש"ס

דברי אפרים

ר' אפרים אושרי

ניו יורק ,תשל"ט

דברי יואל

ר' יואל טייטלבוים

או"ח -ברוקלין ,תשמ"ב
אה"ע -ברוקלין ,תשמ"ג

דברי יציב

ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם

ישראל ,תשנ"ו -תשס"ד

דברי ישראל

ר' ישראל וולץ

חלק ג' -ישראל ,תשמ"ה

דגל ראובן

ר' ראובן כ"ץ

חלק ג' -ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשכ"ד

דובב מישרים

ר' דב בריש וידנפלד

ירושלים ,תשמ"ג

דרך ישרה

ר' יצחק ידידיה פרנקל
תל אביב ,תשמ"א -תשמ"ג

האהל

ישיבת אהל שמעון מ-ערלויא
ירושלים

האיש וחזונו

ר' קלמן כהנא

תל אביב ,תשכ"ד

הדרום

הסתדרות הרבנים דאמריקה
ניו יורק

(היומם בכדור הארץ)?

ר' יחיאל מיכל טוקוצינסקי

ירושלים ,תש"ג

היכל יצחק

ר' יצחק אייזיק הלוי הרצוג

או"ח -ירושלים ,תשל"ב
אה"ע חלק א' -ירושלים ,תש"ך
אה"ע חלק ב' -ירושלים תשכ"ז

הלל אומר

ר' הלל פוסק

תל אביב ,תשט"ז

המאור

ר' מאיר אמסעאל -עורך
ברוקלין

המאור וזכרון בספר

ר' מאיר אמסעאל -עורך
ברוקלין

המסילה

וועד הרבנים דניו-יורק רבתי
ניו יורק

המעין

ר' יונה עמנואל -עורך
ירושלים

הפוסק

ר' הלל פוסק – עורך
תל אביב

הפרדס

ר' שמואל אהרון הלוי פרדס ,ר' שמחה עלבערג – עורך
ברוקלין

הצופה

התנועה העולמית של המזרחי
תל אביב

הר צבי

ר' צבי פסח פרנק

או"ח חלק א' -ירושלים ,תשכ"ד
יו"ד -ירושלים ,תשל"ו
אה"ע חלק א' -ירושלים ,תשס"ד

הרבנות הראשית לישראל שבעים שנה לייסודה

היכל שלמה

ירושלים ,תשס"ב

השבי"ט

ר' שמואל טוביה שטרן

חלקים א'-ח' ,ירושלים ,תשס"ה

התורה והמדינה

ר' שאול ישראלי  -עורך

ישראל ,תשי"ג -תשי"ד

והרים הכהן

ר' ירמיה מנחם כהן

ירושלים ,תשס"ד

ויואל משה

ר' יואל טייטלבוים

ברוקלין ,נ.י ,תשכ"א

ויען אברהם

ר' אברהם מאיר איזראעל

ברוקלין ,תשמ"ו

ויען דוד

ר' חיים יוסף דוד וויס

ירושלים ,תשנ"ו

ויען יוסף

ר' יוסף גרינוולד
ברוקלין ,תשס"ד

ולאשר אמר

ר' אשר אנשיל כץ
ברוקלין ,תשמ"א

ושב ורפא

ר' רפאל אייפרס

ירושלים ,תשנ"ד

זה הים

ר' אלטר יעקב מאיר בריזמן

ירושלים ,תשל"ג

זכור לאברהם

בית מדרש ישיבת אליהו
חולון

זכרון בספר

ר' פנחס גולדשמיט

מוסקבה ,תשנ"ה

זכרון יעקב

ר' יעקב ישראל זובער

ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשל"ה

זכרון משה

ר' משה יהודה יקובוביץ
ברוקלין ,ניו יורק ,תשל"ה

חדות יעקב

ר' יעקב עדס

ירושלים ,תשס"א

חזון איש

ר' ישעיהו קרליץ
בני ברק ,תשנ"ד

חזון יחזקאל

ר' יחזקאל אברמסקי

ירושלים ,תשמ"א

חזון ישעיהו

משפחת דבורקס
ירושלים

חכם לב יקח מצוות

ר' אליעזר רוט
בני ברק ,תש"ס

חלק יעקב

ר' יעקב אביגדור

ניו יורק ,תש"י

חלקת יעקב

ר' מרדכי יעקב ברייש
תל אביב ,תשנ"ב

חמדת צבי

ר' משה דב וולנר
אשקלון ,תשל"ט

חסד יהושע

ר' יהושע גרינולד

ניו יורק ,תש"ח

חשב האפוד

ר' חנוך דב פדווא

חלק א' -ירושלים ,תשכ"ג
חלק ב' -לונדון ,תשל"ז

חשב סופר

ר' אברהם שמואל בנימין סופר

ירושלים ,תשנ"ד

חשוקי חמד

ר' יצחק זילברשטיין

מסכת ברכות -תשס"ה
מסכת פסחים -תשס"ו

יביע אומר

ר' עובדיה יוסף

חלקים א'-ח' ,ירושלים ,תשט"ז -תשנ"ה

יד חנוך

ר' חנוך הניך טייטלבוים
ניו יורק ,תש"ס

יד מרדכי

ר' מרדכי רוטנברג

לייקוואוד ,תשמ"ג

יין הטוב

ר' יצחק נסים

ירושלים ,תשל"ט

יסודי ישרון

ר' גדליה פלדר
ניו יורק ,תשט"ז

ירושת פליטה

רבני הונגריה

ישראל ,תשל"א

ישועת משה

ר' יהושע משה אהרונסון
פתח תקוה ,תשכ"ח

ישורון

מכון ישורון

ניו יורק ,ירושלים ,תשנ"ו

ישכיל עבדי

ר' עובדיה הדאיה

ירושלים ,תשי"ט

יתד נאמן
יתד נאמן
בני ברק

כל הכתוב לחיים

קרן טוביאס -בא"ר חיים
ירושלים – אנטווערפען ,תשמ"ד

כלי גולה

ר' משה נתן נטע לעמבערגער
קרית אתא ,תשמ"ג

כתר תורה

חסידי רדומסק
בני ברק ,תשנ"ח

לב אריה

ר' אריה ליב גרוסנס

לונדון ,תשי"ח

לב יהודה

ר' יהודה לייב צירלסון

ירושלים ,תשכ"א

להורות נתן

ר' נתן גשטטנר

חלקים ב'-י' ,בני ברק ,תשל"ז -תשנ"ז

לקט הקמח החדש

ר' יעקב צבי כ"ץ

אמשטרדם ,תש"ך -תשכ"ב

מאזניים למשפט

ר' זלמן סורוצקין

ירושלים ,תשט"ו

מבית לוי

בית מדרש הגר"ש ואזנר
בני ברק ,תשנ"ח

מגיא ההריגה

ר' שמעון אפרתי
ירושלים ,תשכ"א

מהר"י שטייף

ר' יונתן שטייף

ברוקלין ,ניו יורק ,תשכ"ח

מהר"ם בריסק

ר' מרדכי בריסק
ניו יורק ,תשכ"ג

מהרי"ץ

ר' יוסף צב"י דושינסקי

ירושלים ,תשל"ה

מוריה

"מוריה",
ירושלים ,מכון ירושלים

מזכרת

היכל שלמה

ירושלים ,תשכ"ב

מים חיים

ר' חיים דוד הלוי

תל אביב ,תשנ"א

ממעיני ישועה

ר' יהושע הירשהורן
מונטריאול ,תשי"ט

ממעמקים

ר' אפרים אושרי

חלקים א'-ה' ,ניו יורק ,תשי"ט-תשל"ט

מנחם משיב

ר' מנחם מנדיל קירשבוים

ניו יורק ,תשכ"ה

מנחת אברהם

ר' אברהם אלקנה שפירא

ירושלים ,תשנ"ח

מנחת אלעזר

ר' חיים אלעזר שפירא
ניו יורק ,תשנ"ו

מנחת אשר

ר' פנחס אשר זליג גולדברגר

חלקים :א' ,ב' ,ד'  ,תשל"ז -תשנ"ג

מנחת יצחק

ר' יצחק יעקב וייס

חלקים א'-ג' ,לונדון ,תשט"ו-תשכ"ב
חלק ד' -ירושלים ,תשל"ט ,ד"צ לונדון ,תשכ"ז
חלקים ה'-ח' ,ירושלים ,תשל"ב -תשמ"ג
חלק י' -ירושלים ,תש"ן
ליקוטי תשובות ,ירושלים ,תשנ"ו

מנחת שלמה (לוין)

ר' שלמה יצחק לוין
ברוקלין ,תשכ"ד

מספר הסופר

ר' יצחק צבי סופר

חלק א' -ירושלים ,תשכ"א
חלק ב' -ירושלים ,תשל"א

מספרא לסייפא
ישיבת שעלבים
שעלבים

מעמק הבכא

ר' שמעון אפרתי

ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תש"ח

מקדשי השם

ר' צבי הירש מייזליש

חלק א' -שיקאגו ,תשט"ו
חלק ב' -ברוקלין ,תשנ"ג

משכיל לדוד

ר' דוד אוקס

ירושלים ,תשנ"ח

משנה הלכות

ר' מנשה קליין

ניו יורק ,תש"ס -תשס"ג

משנה שכיר

ר' ישכר שלמה טייכטעל

או"ח -ירושלים ,תשס"ח
יו"ד -ירושלים ,תשנ"א

משנת יעקב

ר' יעקב סג"ל לעבאוויטש

ירושלים ,תשכ"ז

משנת פיקוח נפש

ר' יוסף אריה לורינץ
בני ברק ,תשס"ג

משפטי עוזיאל

ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל
ירושלים ,תש"ז -תשכ"ד

נזר הקודש

ר' משה ראזין

ניו יורק ,תשי"ג

נחלת צבי

ר' גדליה פלדר
ניו יורק ,תשל"ח

נחמת יוסף

ר' יוסף תאומים

ניו יורק ,תש"י

נחמת שלום

ר' שלום דוב בער קובלסקי

ירושלים ,תשס"ג

נעם

מכון תורה שלמה
ירושלים

נצר מטעי

ר' נתן צבי פרידמן
תל אביב ,תשי"ז

סופר המלך

ר' יצחק צבי בערנפלד
בני ברק ,תשכ"א

סיני

מוסד הר קוק

ירושלים

ספר הזכרון לרב וינברג

ר' קלמן כהנא עזריאל הילדסהיימר

ירושלים ,תש"ל

ספר יובל (קירשבלום)

מכון טל אורות

ירושלים ,תשמ"ג

עטרת משה

ר' משה נתן נטע לעמבערגער
בני ברק ,תש"ן

עטרת פז

ר' פנחס זביחי

ירושלים ,תשנ"ח

עטרת שלמה

ר' שלמה זלמן קליין
בודפשט ,תש"ו

עלי מרורות

ר' יהושע משה אהרונסון
בני ברק ,תשנ"ו

עמק הלכה

ר' יהושע בוימל

ירושלים ,תשל"ו

עץ אבות

יד רמ"ה -בית אריאל
ירושלים

עשה לך רב

ר' חיים דוד הלוי

חלק ד' -תל אביב ,תשמ"א

פאר הדור

ר' שלמה כהן -עורך

הוצאת נצח ,בני ברק ,תשכ"ז -תשל"ד

פנים מסבירות

ר' אברהם גוטסמאן

ניו יורק ,תשכ"ו

פסקי דין ירושלים

בית הדין לממונות -רבנות ירושלים

בירורי יהדות א' -ירושלים ,תשנ"ג
דיני ממונות ובירורי יהדות ה' -ירושלים תשנ"ח

פסקי דין רבניים

בתי הדין הרבניים בישראל

ירושלים

פסקי עוזיאל

ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל

ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשל"ז

פסקים וכתבים

ר' יצחק אייזיק הלוי הרצוג

חלק ה' -ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תש"ן

פרחי כהונה

ר' מסעוד הכהן
קזבלנקה ,תש"מ

צהר

צהר –חלון בין עולמות

תל אביב

ציץ אליעזר

ר' אליעזר יהודה ולדנברג

חלקים א' -כ"ב ,ירושלים ,תש"ה -תש"ס

קובץ אגרות

ר' אברהם ישעיהו קרליץ
בני ברק ,תש"ן

קובץ תשובות

ר' יוסף שלום אלישיב

ירושלים ,תש"ס-תשס"ג

קול מבשר

ר' משולם ראטה

ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשל"ג

קול תורה

ר' שמואל אהרון ובר ,ר' שמואל אהרון שזורי-עורך
ירושלים

קונטרס בענין עגונה

ר' אברהם רפפורט

לונדון ,תשט"ו

קונטרס מאר"י ט"ב

ר' יואל טייטלבוים

ירושלים ,תשכ"ב

קונטרס תקנת עגונות

ר' צבי הירש מייזליש

ברגן בלזן ,תש"ו

קנין תורה בהלכה

ר' אברהם דוד הורביץ
שטראסבורג ,תשל"ו

רמת שמואל

ר' שמואל יצחק יפה
ירושלים ,תשכ"ח

רסיסי תורה

ר' יצחק גליקמן

חולון  ,תשנ"ב

ש"ם הכהן

ר' שמואל מאיר הכהן הולנדר

ירושלים ,תשי"ב

שאילת יצחק

ר' יצחק אהלבוים

מהדור"ק ,גלנטה ,תש"ט
מהדור"ת ,ניו יורק ,תשל"ח

שאילת ישרון

ר' גדליה פלדר
ניו יורק ,תשכ"ד

שאילת משה

ר' משה שמשון וסרמן

ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשי"ז

שאילת שלמה

ר' שלמה חיים אבינר
בית אל ,תשס"א

שארית שמחה

ר' שמחה הלוי במברגר

ירושלים ,תשכ"ט

שבולת הנהר

ר' שמשון אלטמן

בני ברק ,תשכ"ט

שבט הלוי

ר' שמואל הלוי ואזנר

חלק ד' -בני ברק ,תש"מ
חלק ה' -בני ברק ,תשמ"ג
חלק ו' -בני ברק ,תשמ"ו
חלק ז' -בני ברק ,תש"ן
חלק י' -בני ברק ,תשס"ב

שבט מיהודה

ר' איסר יהודה אונטרמן

חלק א'-שער ראשון ,שער רביעי ,ירושלים ,תשט"ו
אה"ע -ירושלים ,תשנ"ג

שו"ת שהשיב רבי אברהם משה פינגרהוט

ר' אברהם משה פינגרהוט

ירושלים ,תשכ"ד

שושנת העמקים

כולל הלכה ורפואה -מעייני הישועה

בני ברק ,תשנ"ט

שיח יצחק

ר' יצחק וויס

ירושלים ,מכון ירושלים ,תשנ"ה

שמחת כהן

ר' רחמים חי חויתה הכהן

ירושלים ,תשנ"ו -תש"ס

שנה בשנה

היכל שלמה
ירושלים

שערי עזרא

ר' עזרא בצרי

ירושלים ,תשל"ח

שפע חיים מכתבי תורה

ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם

נתניה ,תשנ"ב

שרידי אש

ר' יחיאל יעקב וינברג

חלקים א'-ב' ,ירושלים ,תשנ"ט

תבואות שמ"ש

ר' שלום משאש

ירושלים ,תשל"ט

תורה שבעל פה

מוסד הרב קוק
ירושלים

תחומין

מכון צומת
אלון שבות

תחיית יעקב

ר' יעקב אביגדור

ניו יורק ,תש"י

תפארת אדם

ר' משה דוד אסטרייכר

ניו יורק ,תשט"ו

תפארת נפתלי

ר' נפתלי הירצקא העניג
ברוקלין ,תשמ"ו

תשובות והנהגות

ר' משה שטרנבוך

חלק א' -ירושלים ,תשנ"ב
חלק ב' -ירושלים ,תשנ"ד
חלק ד' -ירושלים ,תשס"ב

