בס"ד

גירסה מס'

בר אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ

קישוריות )(HYPERTEXT
 600,000קישורים
בין המאגרים

פרוייקט השו"ת

● כרך לו ● כרך לז

● דבר בעתו ● זכור למרים
● אגרות ומאמרים ● אהבת חסד ● אהבת ישראל ● גדר עולם
● טהרת ישראל ● כבוד שמים ● ליקוטי אמרים
● חובת השמירה ● חומת הדת ● חפץ חיים
● מחנה ישראל ● נדחי ישראל ● ספר המצוות הקצר ● צפית לישועה ● קונטרס מדות ומשקלות
● קונטרס נפוצות ישראל ● שם עולם ● שמירת הלשון ● שפת תמים ● תורה אור
● תורת הבית ● תפארת אדם

● בכורי יוסף (הוטנר)
● לקח טוב (ענגיל)
● אתוון דאורייתא (ענגיל)
● תקפו כהן
● תורת הארץ (קליערס – חלק א') ● עמודי אש (אייזנשטיין)
● אפיקי ים ● דבר אברהם
● ארעא דרבנן (אלגאזי)
● גינת ורדים (לבעל "פרי מגדים")
● קהלת יעקב (אלגאזי) :לשון תורה ,לשון חכמים ,לשון בני אדם ,מידות חכמים ,תוספת דרבנן

● ר' אברהם מן ההר (סוכה ,מגילה ,חגיגה ,יומא ,ראש השנה ,יבמות ,נדרים ,נזיר)
● תלמיד הרמב"ן (סוכה)
● קיצור פסקי הרא"ש ● ריבב"ן (מגילה)

● פירוש קדמון (סוכה)
● מהרי"ט (כתובות ,קידושין ,שבת)

● שיטת הקדמונים למסכת יבמות :מהר"ם מרוטנבורג ,ריב"ן ,ר' אליעזר מטוך ,שיטה מקובצת
● פני שלמה (גנצפריד) ● שעורי ר' שמואל (רוזובסקי) לפסחים ● לבוש מרדכי (אפשטיין)
● מהר"ם שיף
● מהר"ם בנעט (ברכות ,שבת) ● ירח האיתנים (נכד של שו"ת "איתן האזרחי") ● חידושי ר' נחום (פרצוביץ) לב"מ

● עלי תמר (נשים)

● חשוקי חמד (ביצה ,יבמות ,נדה ,נדרים ,עירובין ,ראש השנה ,זרעים)

● חק יעקב (לפסח)

● בית מאיר (או"ח ,יו"ד) ● אשל אברהם (בוטשאטש) ● עטרת זקנים
● בגדי ישע ● תרומת הכרי ● קונטרס אחרון לש"ך ● דף אחרון לט"ז
● פסקי תשובות-שבת (כרך ב')
● מגן גיבורים (שלטי גיבורים ,אלף המגן) ● מהר"ם בנעט

● מהר"ם מרוטנבורג (לבוב) ● מהר"ם מרוטנבורג (ברלין) ● מהר"ם מרוטנבורג (סיני וליקוטים)

● בית יצחק (אה"ע :א-ב) ● משנה שכיר (טייכטאל  -או"ח :א ,ב) ● בית מאיר (פוזנר) ● איתן האזרחי
● דברי שלום (או"ח א,ב,ג; אה"ע ב)
● מגדנות אליהו (ג-ד)
● אור שמח ● מהר"ם וחבריו
● משנת רבי אהרן (קוטלר  -חלקים :א-ב)
● מהר"י לבית לוי

(רפפורט)

● איסור והיתר למהרש"ל ● תורת האשם (לבעל "תוספות יום טוב") ● מאמר מרדכי – שביעית
● רב האי גאון :המקח והממכר ,ספר המשכון ,משפטי התנאים ,משפטי הלוואות
● פתחי חושן (בלוי – חלקים :א-י) :הלוואה ,אבידה ומציאה ,פקדון ושאלה ,שכירות ,גניבה ,אונאה ,נזיקין,
שותפים ,מצרנות ,קניינים ,ירושה ,אישות ,עדות ,שטרות
(אליהו)

● נפש החיים
● חיבור התשובה למאירי ● בית אלוקים למבי"ט ● ביאור המבי"ט ל"פרק שירה"
● דעת תבונות
● דרך עץ חיים
● דרך תבונות
● דרך חכמה
ספרי רמח"ל ● :דרך ה'
● מאמר על ההגדות ● מאמר העיקרים ● מאמר החכמה ● מאמר הגאולה

● אור המערב
● עומקא דדינא








● אור תורה
● שערי הוראה

● והיה לכם לציצית
● שערי טוהר

● חמדת הארץ
● תל תלפיות

● כתר תורה

פרשנים מועדפים :אפשרות להעלות ספרים שיופיעו בראש רשימת הפרשנים
הצגת תוצאות חיפוש :נוספו חוצצים למעבר בין המאגרים
סרגלי כלים :א .ניתן להציג את סרגלי הכלים בגדלים שונים
ב .הצגת סרגלי הכלים מאוגדים לפי נושאים (ניתן לחזור לסידור הקודם של
הסרגלים)
אפשרות לשנות את גודל הסמלים בעצים השונים (שימושי למסכים עם רזולוציה גבוהה)
העתק עם כותרת או ללא כותרת באמצעות תפריט "עריכה"
קישור בין פרשיות השבוע לספרי מצוות :ספר המצוות לרמב"ם ,ספר החינוך ומנחת חינוך

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

