מבצעים
משתלמים
על פרויקט
השו"ת
בר אילן

משיב כהלכה

בעמ' 28

חדש!

מתורתו של רבי פנחס

רבי אברהם זאב וואלף
פרענקיל זצ"ל

רבי פנחס עפשטיין זצ"ל

שאלות ותשובות על
ארבעה חלקי שלחן
ערוך להגאון אב"ד
פרשעווארסק ורישא
זצ"ל.

חידושים וביאורים ,שאלות ותשובות ,פסקים
והנהגות מכתבי תורה .הערות והארות
בענינים שונים ,עם מקורות ציונים והערות.
ומצורף לו מסכת תולדות חייו של הגאון
המחבר ראב"ד ירושלים זצ"ל.

25

₪

38

עזר משפט

35

פתחי דין
112
רבינו יעקב מולין זצ"ל

מהדורה מתוקנת ומושלמת של ספרי רבינו
אבי מנהגי אשכנז ,יו"ל ע"פ דפו"ר וכתבי יד ,עם
שינויי נוסחאות ,מאות תשובות ופסקים חדשים,
ציונים ומקורות ,הערות והארות ,מבוא מקיף
ומפתחות.

עין יצחק תניינא

ספרי מהרי"ל מנהגים

79

18

₪

140

62

₪

62

₪

₪
מבוא וליקוטים

45

₪

₪

שו"ת מהרי"ל

חידושים וביאורים
בהלכות ספיקות ,רוב
וחזקה ,ברי ושמא ,תפיסה
וקים לי מאת הגר"י יפה
זצ"ל רב ואב"ד סלאנט ,יו"ל
מכת"י המחבר בתוספת
ציונים ומקורות.

33

₪

52

₪

52

₪

52

₪

35

₪

עין יצחק

רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל

שאלות ותשובות בד' חלקי
שו"ע ,מאת פוסק הדור אב"ד
קובנא זצ"ל ,עם הוספות
והשלמות מכתבי וספרי
המחבר ,ציונים ,מקורות
והערות ,לקט הערות והגהות
מגדולי ישראל ומפתחות.

89

₪

₪

160

₪

עמודי שלמה

רבי שלמה לוריא זצ"ל
-המהרש"ל

חידושי וביאורי סוגיות
ודרשות מאת הגאון אב"ד
קרעניץ בגליציה ,יו"ל
מכת"י המחבר בתוספת
ציונים ומקורות ,הערות
ומפתחות.

חידושים וביאורים על
הסמ"ג  -חלק העשין ,יו"ל
ע"פ דפו"ר ושבעה כתבי
יד ,עם השלמות והוספות
רבות מאוד ,ציונים ומקורות,
הערות ומפתחות.

₪

שו"ת מהרי"ל החדשות

38

שני
כרכים

רבי אריה לייב ברונפלד זצ"ל

228 ₪ 160
38

15

עליות אריה

ארבעה
כרכים

45

₪

₪

150

₪

ספרי המהרי"ל

רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל

שאלות ותשובות על חלק
אבן העזר ,מאת פוסק הדור
אב"ד קובנא זצ"ל ,עם הוספות
והשלמות מכתבי וספרי
המחבר ,ציונים ,מקורות
והערות ,לקט הערות והגהות
מגדולי ישראל ומפתחות.

₪

55

אסופת מאמרי חידושי תורה
בהלכה ואגדה בעניני כתיבת
ס"ת והמסתעף" ,בשולי
המנחה" על המנ"ח מצוה
תרי"ג" ,משנת אברהם" שער
הכתיבה ועוד.

₪

רבי יוסף יפה זצ"ל

לסט

שני
כרכים

₪

70

₪

שאלות ותשובות על ד'
חלקי השו"ע ,חידושים
וביאורים להגאון אב"ד
טשוס ,עם הוספות רבות
מכת"י המחבר ,ציונים,
מפתחות ומבוא.

41

רבי אליעזר גולדשמידט זצ"ל

פסקים וחידושים בעניני אבן
העזר ,חושן משפט וקצת
עניני זרעים ,מאת המופלא
שבדיינים הגר"א גולדשמידט
זצ"ל ,אב"ד בבית הדין הגדול
וחבר נשיאות המכון.

פאת השדה

רבי ברוך עקפלד זצ"ל

שני
כרכים

₪

נטעי שמואל

עניני כתיבת ספר תורה

19

₪

₪

להזמנותmachon-y.com 02-6510627 03-6765382 :

55

₪

חלק שלישי

33

₪

55

₪

