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 ד"בס
 ' ב-' ליסט מהספרים באידיש לפי סדר הא

 45א " גר–אבן שלמה  )א
  הוצאת אמונה679א " גר–אבן שלמה  )ב
 אבקת רוכל )ג
 י בארצות הגולה"אגרת גלויה לאחבנ )ד
 1 –ן "אגרת הרמב )ה
 2 -ן "אגרת הרמב )ו
 648ן "אגרת הרמב )ז
  ראפשיץ-אהל נפתלי  )ח
 אהלי שם )ט
 637אהלי שם  )י

 -ועוד  הלכות פאר די קאנטריס –אהלי ישראל  )יא
 האלמין
 ש"אורחות חיים להרא )יב
  מוסר-אורחות צדיקים  )יג
 אור ישראל )יד
  סטרעליסק-אור עולם  )טו
  האלמין–אור הצניעות בישראל  )טז
  ברסלב-אחרית הימים  )יז
 אין די שטאט קראקא )יח
 73אין די שטאט קראקא  )יט
  מחנה החרדי610אין די שטאט קראקא  )כ

 597 מעורר ישנים –אין די שטאט קראקא  )כא
 ן חסידותאון דער וועלט פו )כב
 כשרות התרנגולים – 1-4חלקים , אכילת התרנגולים )כג

  האלמין-
 אל העדרים השני )כד
 אלע אגדות פון תלמוד בבלי וירושלמי )כה
' מחולק לה'  כרך א–אלע משלים פון דובנער מגיד  )כו
 חלקים 
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' מחולק לה'  כרך ב–אלע משלים פון דובנער מגיד  )כז
 חלקים 
 אמונת ישראל )כח
 אמת ואמונה )כט
 בית דוד )ל

 ןאמונת אומ )לא
 מחולק לפי סדר הפרשיות מפרשת –בית יהודה  )לב

 429 - #371 מגילות ' וה,  ברכה–בראשית 
 בית מרדכי )לג
 בית נאמן )לד
 בית נחום )לה
 ר האמצעי" האדמו–בית רבי  )לו
 בנין אריאל )לז
 ברך אברהם )לח
 חסר ברכת המזון של הוצאות –ברכת המזון  )לט

 יפה מאוד, גרינפעלד שאני נתתי להדפיס
 גבורת ישראל )מ

 אלייע אוסטר–גדר עולם  )מא
  האלמין-גדר עולם על טהרת המשפחה להחפץ חיים  )מב
  ציצית-גדולי יצחק  )מג
 גדולת יוסף )מד
 גדולת משה ונשיקות משה )מה
 גדולת החתם סופר )מו
 גדולת ישראל )מז
 גן בשמים על שיר השירים )מח
 גור אריה )מט
 ט"ח ות"גזירות ת )נ

 ם"דאס לעבן באשרייבונג פון רמב )נא
  האלמין- מנהגי ישראל –דבר משה  )נב
  צאנז–דברי חיים  )נג
  שלחן ערוך–דברי תורה  )נד
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 די געשיכטע פון די יודען אין פוילן )נה
 די ספר תורה פון עזרא )נו
 די שיין פון ליכט )נז
 ס צוואה'ם"דעם רמב )נח
 דער גרויסער איסור פון א טשאפ )נט
 דער גריידיצער צדיק )ס

 דער פויפס אלחמן )סא
 דער שפאלער זיידע )סב
 693דער שפאלער זיידע  )סג
  קראקא– מגלה עמוקות –דער תיקון פארן חטא  )סד
  האלמין– תפילין –רכי חיים ד )סה
 דרשה )סו
  האלמין- הלכות פאה נכרית –דת משה ויהודית  )סז
 הונדערט מעשיות און משלים פון חפץ חיים )סח
 המגיד מקאזניץ )סט
 הקדמת חובת הלבבות )ע

 'הפקעת שערים חלק א )עא
 'הפקעת שערים חלק ב )עב
 הצלת נפשות )עג
 733 - #730  ז - חלקים א-'  חלק א –השבת  )עד
 737 - #734  ד - חלקים א-'  חלק ב–השבת  )עה
 התגלות הצדיקים )עו
 וואונדערליכע השגחה )עז
 'ואמרו אמן חלק א )עח
 'ואמרו אמן חלק ב )עט
 וויכטיג פאר יעדען פרשת החלב )פ

  צוואה-זכרון זאב  )פא
  האלמין– כשרות –זכרון יוסף  )פב
  האלמין- גילוח הזקן –זקן ישראל כהלכתו  )פג
 דפוס 463 – #453 חלקים ' חובת הלבבות מחולק לי )פד

 נההוצאת אמו, ישן
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 חזון ישעיה )פה
 82חיי אדם  )פו
 81חכמת אדם  )פז
 ג"ל מפר"חכמת מהר )פח
 חכמת שלמה )פט
 444 - #440 חומשי תורה ' חמדת ישראל ה )צ

 חסידישע מעשיות )צא
 706 – 703' #  ד–חפץ חיים חלקים א  )צב
 794 – #741 חק לישראל על התורה  )צג
 חרם דרבינו גרשון )צד
  אידיש ואנגלית–טהרת המשפחה  )צה
 596 אידיש –טהרת המשפחה  )צו
, ב" בראזיל תשי–שראל להחפץ חיים טהרת י )צז

 הוצאת אמונה
 טוב ירושלים )צח
  הלכות שבת-טל השמים  )צט
 'טעמי המנהגים חלק א )ק

 'טעמי המנהגים חלק ב )קא
  פרק שירה–ידיד נפש  )קב
 האלמין,  תפלה–יצחק לשוח  )קג
 ישראל וקדושתו )קד
 638ישראל וקדושתו  )קה
 כשרות הבשר כהלכתה )קו
 כתר שם טוב )קז
 40לב טוב  )קח
 ה" ווילנא תרכ62לב טוב  )קט
 ירושלים, ד" לובלין תרס82לב טוב  )קי

 לב שמח )קיא
  האלמין- דפוס ישן 585לב טוב  )קיב
 לוית חן על תהילים )קיג
 ליקוטי שושנים )קיד
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  תפילין-מאירת חיים  )קטו
  ציצית–מאירת חיים  )קטז
  אידיש–מגילת אסתר  )קיז
  פאה נכרית–מדריך לצניעות  )קיח
 'מדריך לצניעות כהלכתה חלק ב )קיט
 מדרש איכה לתשעה באב )קכ

#  דברים –ים בראשית חלק' מדרש חכמים מחולק לה )קכא
 333 # - #311 מדרש רבה לפי סדר הפרשיות בראשית 434 - 430

' חסר ויקרא במדבר דברים וד========= עד פרשת פקודי 
 מגילות

  הוצאת אמונה–מדרש רבה מגילת אסתר  )קכב
 – #437 מדרש תנחומא ספרים ויקרא במדבר דברים  )קכג

  חסרים סדרים בראשית שמות–  439
 ל מפראג"מהר )קכד
 ם מראטנבורג"מהר )קכה
 ם נודע ביהודה"רמב, א"מהרש )קכו

a. מטעמים 
  האלמין- שחיטה –מי יאכילנו בשר  )קכז
 מילין דרבנן )קכח
 מכתב לעשירים )קכט
 מכתב תוכחה לעשירים )קל

 מלאכת מחשבת )קלא
 מגבית הצלה' מלחמת השם חלק ד )קלב
 מליץ יושר )קלג
  כל מנהגי ישראל–מנהגי ישורון  )קלד
  האלמין–מנהגי צדיקי ישראל  )קלה
הוצאת אמונה , ה" ווילנא תרל95מנורת המאור  )קלו
 חלקים' מחולק לי
 מסילת ישרים )קלז
 מעולפת ספירים )קלח
 מענה לשון )קלט
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  פרקי אבות-מעשה אבות  )קמ
  סדר בראשית-מעשה אלפס  )קמא
 מעשה בראשית )קמב
 מעשה הגדולים עם מילין דרבנן )קמג
 מעשה הצדיקים )קמד
 #309 מעשה הגדולים  )קמה
 מעשה נורא )קמו
 627מעשה הצדיקים מהבעל שם טוב  )קמז
 699מעשה צדיקים  )קמח
  טשערנאוויץ– שם טוב ועוד  בעל–מעשה צדיקים  )קמט
 מעשה פלאים )קנ

 מעשיות נוראים )קנא
 מצב ירושלים )קנב
 מקדש מלך )קנג
 674מקדש מלך  )קנד
 מקור הברכה )קנה
 77מקור הברכה  )קנו
 מקור חיים )קנז
 893 - #889 משלי חכמה  )קנח
 302 # - 240 # - ששה סדרי משנה –משניות  )קנט
 נדחי ישראל )קס

 נודע ביהודה )קסא
 נחלת יעקב )קסב
  נופת צופים על חמשה חומשי תורה–נחלת צבי  )קסג
  נופת צופים על חמש מגילות–חלת צבי נ )קסד
 נחפשא דרכינו )קסה
 ניסים מן השמים )קסו
  תהלים-נעים זמירות ישראל  )קסז
 נפלאות אלימלך )קסח
 נפלאות גדולות )קסט
 נפלאות הזוהר )קע
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 נפלאות בית לוי )קעא
 נפלאות המגיד מקאזניץ )קעב
 נפלאות קדושת לוי )קעג
 נפלאות בעל שם טוב )קעד
 70נפלאות הבעל שם טוב  )קעה
 710נפלאות הבעל שם  )קעו
 נפלאות החוזה )קעז
 פלאות החייטנ )קעח
 נפלאות היהודי מפרשיסחא )קעט
 נפלאות הצדיקים )קפ

 נפלאות השם )קפא
 נפלאות ישראל מריזין )קפב
 נפלאות מריזין )קפג
 נפלאות רבי נתנאל )קפד
 נר דוד )קפה
 888 - #855 סדר נביאים וכתובים  )קפו
 סיפורי צדיקים )קפז
 ט"סיפורי בעש )קפח
 ל ושבחי רבי חיים וויטאל"סיפורי האריז )קפט
 י"סיפורי האר )קצ

 676י "סיפורי האר )קצא
 ת ברסלבסיפורי מעשיו )קצב
 678סיפורי מעשיות ברסלב  )קצג
 ו צדיקים"סיפורי צדיקים ל )קצד
 סיפורי קדושים )קצה
 סיפורים מתלמידי בעל שם טוב )קצו
 ל"סיפור מאחיו של המהר )קצז
 סדר ברכת המזון וקריאת שמע )קצח
 סדר מעמדות )קצט

 ספר היראה לרבינו יונה )ר
 ספר הברית )רא
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 733 - #730  ז - חלקים א-'  חלק א –ספר השבת  )רב
 737 - #734  ד -ים א חלק-'  חלק ב–ספר השבת  )רג
 ספר חסידים )רד
 ספר סגולות ורפואות רפאל המלאך עטרת הצדיקים )רה
 ספר תהלים השלם )רו
 ?עד מתי )רז
 עונג שבת )רח
 עטרת הצדיקים )רט
 עטרת זקנים )רי

 239 - #201 ס " על כל הש-עין יעקב  )ריא
 ה"עץ חיים קיצור של )ריב
 'עת לעשות חלק ב )ריג
פארוואס שטייען די עשירים אין די רייע צו גיין  )ריד
 באנקראט
 יצחקפחד  )רטו
 פלא יועץ )רטז
 'פנינים יקרים חלק א )ריז
 'פנינים יקרים חלק ב )ריח
  עונג שבת–פנינים יקרים  )ריט
  ידיד נפש–פרק שירה  )רכ

 פתרון חלומות )רכא
 724 - #720  מחולק לחמשה חלקים –צאינה וראינה  )רכב
 צדקת הצדיקים )רכג
 658צדקת הצדיקים  )רכד
  האלמין– הלכות צדקה –צדקת יצחק  )רכה
 צוויי דיבוקים )רכו
 'צוויי דיבוקים חלק ב )רכז
  האלמין–עות ישראל כהלכתה לבית דוד צני )רכח
 דפוס ישן בלי 38קב הישר לשון הקודש ואידיש  )רכט

 מקום הדפסה



 9 

 - #801 קב הישר אידיש מחולק לפרשיות השבוע  )רל
854  

 קדושת בית המדרש )רלא
  האלמין- הלכות יחוד –קדושת ישראל  )רלב
 קהל חסידים ושבחי בעל שם טוב )רלג
 660קהל חסידים  )רלד
  האלמין–קול השחיטה  )רלה
  האלמין– קול יעקב )רלו
 קורות הבעל תוספות יום טוב )רלז
  האלמין–קיום המצות כהלכתה  )רלח
 קיום העולם )רלט
 קינות לתשעה באב )רמ

 חלקים' קיצור מנורת המאור ב )רמא
דברי תורה מחולק לפשיות –קיצור שלחן ערוך  )רמב
 השבוע

 קריאת התורה'  הל–קריאה הקדושה  )רמג
 ע קוזמירער'רבי יחזקאל )רמד
 701רבי שמעון בן יוחאי  )רמה
  גן עדן התחתון–י רבי שמעון בן יוחא )רמו
 רזין קדישין )רמז
 622ם "רמב )רמח
 ם וספריו"רמב )רמט
 673ם והנודע ביהודה "רמב )רנ

 ל"ם ז"רפואת הנפש ורפואת הגוף להרמב )רנא
 שבחי רבי מאיר מפרעמישלאן )רנב
 ל"שבחי רמ )רנג
 39שבט מוסר  )רנד
 שבט מוסר אידיש מחולק לפרשיות השבוע )רנה
 שיחות חיים )רנו
 632שיחות חיים  )רנז
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 שיח יצחק )רנח
הוצאת ,  דפוס ישן92שיח ספונים על שיר השירים  )רנט
 אמונה
 140שכל טוב השלם  )רס

 ה ואור החיים הקדוש"של )רסא
  ניקור–שלחן הטהור  )רסב
 'שלחן ישראל כהלכתה חלק א )רסג
 'שלחן ישראל כהלכתה חלק ב )רסד
 64 שמחת הנפש - 41שמחת הנפש  )רסה
  האלמין– חופה –שמחת שלום  )רסו
  האלמין- חתונה –שמחת שלום  )רסז
 שם הגדולים )רסח
 ם על כשרות התרנגולי–שנים קדמוניות  )רסט
  מסכת חגיגה–ס "ש )רע

 ' מסכת בבא מציעא חלק א–ס "ש )רעא
 ' מסכת בבא מציעא חלק ב–ס "ש )רעב
 ' מסכת חולין חלק א–ס "ש )רעג
 ' מסכת חולין חלק ב–ס "ש )רעד
  מסכת–ס "ש )רעה
 שער שבת )רעו
 שפך שיח )רעז
 תהלים לב דוד )רעח
תוכחת מוסר מהלכות דעות והלכות תשובה  )רעט
 141ל "ם ז"להרמב
 ם"תולדות חידושי הרי )רפ

 ערתולדות רבי עקיבא אייג )רפא
 תולדות רבי שמעון הפייטן )רפב
 תורת דניאל בגוב האריות )רפג
 'תורת החסידים הראשונים חלק א )רפד
 'תורת החסידים הראשונים חלק ב )רפה
 'תורת החסידים הראשונים חלק ג )רפו
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 572תורת החסידים החדש  )רפז
 תורת חובת הלבבות )רפח
 הוצאת אמונה, חלקים' תורת חובת הלבבות מחולק לי )רפט
ש אידיש תורת חובת הלבבות עם פירוש מרפא לנפ )רצ

 חלקים' מחולק לי
  האלמין–קריאת התורה ' תורת ישראל הל )רצא
 ב" ווארשא תרמ–תורת צדיקים  )רצב
 תם וישר )רצג
 תפארת אדם להחפץ חיים )רצד
 598תפארת אדם להחפץ חיים  )רצה
  האלמין- הלכות צדקה –תפארת יצחק  )רצו
 תפארת הצדיקים )רצז
 תפארת מנחם )רצח
 310תפארת מנחם  )רצט
 600 האלמין – תפילין ומזוזות –תפארת מתתיהו  )ש

 601 האלמין – תפילין ומזוזות –תפארת מתתיהו  )שא
 'תפארת צדיקים חלק ב )שב


