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 יפה תואר )בראשית( ●  קודש )בראשית(נזר ה ●מדרש הגדול   ●

 ביאור מספיק, פר אחד, ולא עוד אלא - : הרד"ל, פירוש מהרז"ו, בית הגדולפרקי דרבי אליעזרמפרשי  ●
 

    יש סדר למשנה ● שושנים לדוד  ●אליהו רבא    ●משנה אחרונה   ●משנה ראשונה   ●רב האי גאון   ●
 עדיות, קינים()ראב"ד  ●   קינים() רז"ה ●חידושי מהרי"ח    ●ראשון לציון  תוספות  ● תוספות אנשי שם  ●

  

   )כתובות(רבינו קרשקש    ●  (עירובין)חידושי הר"ן    ●  )ב"ק(תוספות רבינו פרץ    ● (תמיד)ראב"ד    ● תוספותפסקי   ●
  גליון הש"ס ●יד דוד   ●  )לחיד"א(שער יוסף  ● הגהות יעב"ץ ●חכמת מנוח  ●   )קידושין(שיטה לא נודע למי  ●
   מראה כהן ● ויץ אליעזר משה הורורבי הגהות  ●מצפה איתן   ●   גליון מהרש"א ● גאון יעקב  ●
    (שבת)לבוש מרדכי  ●   ))ב"משיעורי ר' שמעון שקופ  ●  גליוני הש"ס ●  טל תורה ● חשק שלמה  ●
   ( חולין, ערכין, )זבחים, מנחותחשוקי חמד  ●  אילת השחר ● חידושי הגרנ"ט   ●חידושי ושיעורי ר' ברוך בער  ●
      

 נהר שלום  ● באר היטב  ●גט פשוט   ●באר הגולה   ●  )או"ח(ערך לחם  ● )לטור(מהר"י אבוהב  ●
  ביכורי יעקב ●  )עם אלף למטה ואלף המגן(מטה אפרים  ●כסף קדשים     ●   מחידושי הרי" ●  מאמר מרדכי ●

חידושי  ● קהלת יעקב  ●  תורת גיטין  ●   בית יעקב  ●  )שבועות, נדרים(ערוך השולחן  ●דרכי תשובה   ●
   יו"ד( - )אופנהייםאשל אברהם  ●  )יו"ד(תוספת מרובה  ●  )יו"ד(נחלת צבי  ●)יו"ד(    דגול מרבבה  ●  הגרשוני

 )יו"ד(  אבן העוזר  ●       )יו"ד(מטה יהונתן  ●  )יו"ד(חתם סופר  ●  )יו"ד(יד אברהם  ●)יו"ד(  צבי לצדיק  ●

   שבת( –)על המשנה ברורה משנה אחרונה  ●

  מצוה( –)כולל מגדל דוד  ספר הבתים● בין שמועה  י ●  המספיק לעובדי השם ●מים דעים   ת ●
רעים, )זערוך השולחן העתיד  ●  קיצור נחלת שבעה ●  יוסף אומץ ●  דרשה לפסח לרוקח  ●  שערי שבועות● 

  שמירת שבת כהלכתה●   (קדשים, טהרות, הלכות שונות
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Hypertext – Links        

600,000 hypertext links 
 
 

New Books added from Version 26┴ 



 

 

   עלות התורה מ ●   (יםלפרי מגד) נטריקן ●  שבט מוסר  ● תומר דבורה   ● )לרבינו יונה( יסוד התשובה ●
אור הצפון    ● כוכבי אור ● דעת חכמה ומוסר ●  חכמה ומוסר ●   דברי אמת ●  אור ישראל   ●   פלא יועץ ●
    מתן תורה ●  אורות התשובה ●אגרת הגר"א     ●אגרת הרמב"ן   ●שיעורי דעת   ●מדרגת האדם   ●
  שמעתי  -ברכת שלום  ●
 

 פירוש הסולם לזוהר  ●מהדורת הסולם(        -מנוקד זוהר ) ●
 

   )לצל"ח(אהבת ציון  ●דרושי הצל"ח     ●  )ליעב"ץ( הקשורים ליעקב ●יערות דבש   ●
 חיד"א: כסא דוד, ראש דוד, חדרי בטן, אהבת דוד, רוח חיים, עט רצון, דברים אחדים    ●
 איתן האזרחי    ●מהר"ם בנעט     ●  ביגה(לר"י ) מלכי יהודה ● בנבנישתי(לר"י )  בית ישראל ●

 
משה ידבר    ●  (, אה"ע, חו"מ)יו"דית שלמה ב ●  מהר"ש לבית לוי   ●  אמרי יושר ●  אריה דבי עילאי ● לחם רב●
   פני יהושע  ●    גור אריה יהודא ●   )לחיד"א( שער יוסף ●ראובן רפפורט     ר'  ●    )רפפורט(רבינו חיים כהן  ●
 מים חיים  ●   מרדכי לבוש ● באר משה  ● מהרי"ל דיסקין ●  מלבושי  יום טוב  ●   טוב טעם ודעת ●
 וחלק תשובות והנהגות  ●   )אה"ע חלק ג(דברי שלום  ●
 

 המועדים בהלכה    ●חידושי ר' אריה לייב מאלין    ●תורת זרעים     ●עמק ברכה   ●שבת   הביתת ש● 
 לאור ההלכה ●
 

 וחקירות יסודותקובץ  ●    כללי קרבן נתנאל ● כללי רבינו בצלאל אשכנזי ● כללי הגמרא לרדב״ז ●
 
 

     כרך מב ●  כרך מא●    מכרך  ●    טכרך ל ●  

 
 

  
 זרע ברך  ●   זכרון למשה )שובקס(  ●    הישר והטוב ●עז ואורה      ●   שערי צדק  ●
 
 
 
 

 

 
 
 
 

     
 



 

 

● Option to highlight selected text in Responsa windows 

● Option to color tabs of Responsa windows 

● Improved options for switching between Responsa windows 

● Option to search for text in sources in the lists of cross-references 

● Improved options for choosing and displaying commentaries on texts 

● Option to display Acharonim by periods 

● Improved options for specifying texts of your choice to display 

● Improved options for specifying the format of source references 

● Option to highlight selected text in Responsa windows 

● Information about editions of relevant Responsa texts is displayed next to their titles 

● Multiple Workspaces 

● Improved options for displaying commentaries on text and for choosing commentaries for display 
● Improved Backup options 

● Options to customize display of references to commentaries on the Shulchan Aruch 

● Display a specific Amud or its commentaries even from a full chapter (Talmud Bavli, Yerushalmi, Rif) 

● Tables of weights and measures 

● Advanced search results displayed in a separate window 

 

❖ PC Pentium IV or higher with 2 GB RAM or more 

❖ Hard disk with at least 65 Mb free disk space or 11.7 Giga free disk space for full 

installation 

❖ Requires USB port for the Disk on Key 

❖ Windows 8 or 10 (not including Windows RT) 

❖ Resolution 1024 X 768 or higher 

❖ Mouse and Keyboard 

❖ User must have local administrative rights 

Responsa Project Bar-Ilan University 

Tel: 03-5318411  

Fax: 03-5341850 
Internet: http://responsa.biu.ac.il 

Email: response@biu.ac.il 
 

 

26p → 28p 
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