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280על התורה, תפלה, תפילין וארץ ישראלהרב משה לייב שחוראבני שהם

30מס' גיטין, אהע"ז, מס' ב"קר"ב, רי"ל, רי"י דיסקיןאהלים

50מגילה ועניני פוריםרי"ל דיסקיןאהלים

30פסחים ועניני פסחרי"ל דיסקיןאהלים

30על התורה הרב יעקב גרשון קצנלנבוגןאהלים ליעקב

25מצוות וידוי מעשרותמרן האדר"תאחרית השנים

20הראי"ה קוקאורות התורה

30החינוך המקורי במשך הדורותהרב רפאל קצנלנבוגןבאר ראי

45חד"ת ושו"ת, בו חד"ת לגאוני בית דיסקיןהרב רפאל קצנלנבוגןבאר ראי

45על מצוות וסוגי מצוותג. חזות ומ. אברהםבנתיב המצוות

45עקרונות פילוסופיים ומשמעויות מטא הלכתיותג. חזות ומ. אברהםבצל החכמה 

60בירור הלכתי  בפרטי דיני שותפות יששכר וזבולוןהרב אמיר שמעון זוזוטבצל החכמה בצל הכסף

75גדולי ישראל שתמכו ברעיון של גאולה בדרך הטבעהרב יצחק אלפסידורשי ציון בפועל

55ליוצאי אשכנז וספרדהר' שטיינר וגולדשטייןדיני ס"ת שנמצא בו טעות

2160ד"ר שילם ורהפטיגדיני עבודה במשפט העברי

275בסוגיות התלמודהרב מ"א עמיאלדרך הקודש

275בסוגיות התלמודהרב מ"א עמיאלדרכי הקניינים

260על מועדי השנההרב מ"א עמיאלדרשות אל עמי

30ספרות והגות ברקע דור השואה והתקומהיוסף גורקהההוה בצל העבר

40מאמריםהרב יצחק אלפסיהחסידות בכל דור ודור

80יחס החסידות לדורותיה לא"י ותולדותיהםהרב יצחק אלפסיהחסידות וארץ ישראל

15קונטרס הכלות בטייוליםהליכה כהלכה

65ביאור ברייתא דרבי ישמעאלהרב משה אוסטרובסקיהמידות שהתורה נדרשת בהם

84שו"ע עם הלכה פסוקההלכות דיינים

25על הירידה מא"י לחו"ל בהלכההרב יהושע קמלמןהנשירה לאור ההלכה

26פרומקיןהקדמות לסידור  רב עמרם

390הרבנות הראשית לישראל

30זכרונות רבה של רומניההרב משה דוד רוזןוהסנה איננו עוכל

69בראשיתחומש אברהם מאיר

כ"כ 6100בראשית - שמותחומש אריאל

2110חומש שיח התורה

36זכרונות חיים בצל  חיים קצריםח. בת ישראלחיים בצל המוות

45תולדות ישיבת מרכז הרביוחאי רודיקחיים של יצירה

26היחס לבעלי חייםהרב מנחם סלייחיתו ארץ

60קובץ מחקרים בעולם החסידותהרב יצחק אלפסיחסידות בכל דור ודור

60מאמרים בעניני א"י בהביטים שוניםהרב יצחק אלפסיחקרי ארץ ישראל

כ"כ 1140מסכתות התלמודהראי"ה קוקטוב ראי

53בבא בתרא המבואר אהראי"ה קוקטוב ראי

50נ"ך יהושע שופטיםהראי"ה קוק והרצי"הטוב ראי

55קהלתהראי"ה קוקטוב ראי

60עם סיכומי השיטות וליקוטי פסקיםהרב זאב זלצרטור שו"ע נדה ומקוואות

158סיפור חייו המופלאאליהו יוקלכי אתה עימדי

36הרב מ"א עמיאללנבוכי התקופה

45על אופני קיום ומעבר על מצוותג. חזות ומ. אברהםלעשות מצוותיך

60תולדות אישים הרב יצחק אלפסימאורות  מעולם התורה 

60תולרות הרב יצחק אלפסימאורות בחסידות

36על מסכת גיטיןמהרש"ל

45לקט מונחי ולשונות רש"יהרב חיים שלום סגלמונחי רש"י 

1860רבי יעקב משה חרל"פמי מרום
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65כרכים בודדיםמי מרום

כ"כ 445פרשת השבוע לאור יג מידות הדרשגבריאל חזות ומ. אברהםמידה טובה

45שיטה מחודשת ללימוד והוראת תושב"עגבריאל חזות מידה טובה

30עם לחם שערים להרמ"מ ספראמסכת כלה רבתי והברייתות

50פרקי עיון בעניינו של המעיין הוא הגיחוןהרב ברוך תאנהמעיין השילוח

20מעשי אבות ע"פ מדרשי חז"לאהרון וכסלשטייןמעשי אבות

45הל' מלכים ברמב"םהרב יהודה גרשונימשפט המלוכה

2200פ' מהר"י טרויש, נוסח אשכנז, ר"ש סופר פרמישלאממחזור בני רומאסדור עם  קמחא דאבישונא

נ'- 140עם מבוא הגהות ממהדורות הסידורהר' עזריאל מוילנא ובנו ר"סדור תפילה- דרך שיח השדה

26תולדות רבי נחום מהורודנאסיפורי רבי נחום הצדיק

35סיפורים מאמרים ודרושים הרב ד"ר משה חיגר סם החיים 

2110על מס' מכותקובץ ראשוניםסנהדרי גדולה 

30הבריאה בחז"ל וספרי גדולי ישראל אמנון אריאלי ספר בראשית 

65סוגיות יסוד בנושאי מלחמה ומוסרחיים מרקוביץעוז ושלח

כ"כ 445מאמריםהרב מ"א עמיאלעזר אל עמי

50על יפו, יריחו, שכם ועזה.הרב ברוך תאנהערי נחלתנו

35בימי בית שני, המשנה והתלמודיהודה נאמןציפורי

36כתובות , גיטין , קידושיןרבי וואלף ליכטנשטאטקדושת ישראל

270ד"ת הערות והארות על המועדים הגר"י הוטנר רשימות לב

80סיפור היסטורי על רקע החסידות בהונגירה-רומניהדוד שןשוחרי השם בהרי הקרפטים 

70נדה מקוואות עם סיכומי ההלכה וביאוריםשולחן ערוך המבואר

30על מסכת אבותהרב יעקב הכהןשיח אבות

45גיל הנישואין בישראלאלירן חביבשמם אדם

45דיני קריאת התורה עם פסקי המשנה ברורהרא"ז מרגליותשערי אפרים

45מאמרים ועל התורההרב יהודה גרשונישערי צדק

65-75כ"כ,עה"ת בראשית שמות ויקרא א - ב וחמש מגילותבעלי התוספותתוספות השלם

60מאמרים תורניים הרב יצחק אלפסיתורה והלכה

50ילקוט פירושי הראשונים על מסכת נזירהרב אביגדור אריאליתורת הראשונים על מסכת נזיר

כ"כ 55  2שיטה מקובצת, אורח מישור על מסכת נזיר והרמב"םתורת נזיר
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