The Wisdom Of The Ages
The Technology Of The 21st Century
Bar-Ilan University Presents:
The Responsa - Rabbinical Questions and Answers on DVD
For more details and order: www.JudaismShop.com
The DVD #18+ contains the following books:
 Bible
 Bible Commentaries
 Mishnah

 Bavli Commentaries
 Talmud Yerushalmi
 Halachic Midrashim

 Mishnah Commentaries
 Tosefta
 Minor Tractates
 Talmud Bavli








Aggadic Midrashim
Zohar
Ge’onim
Sifrei Mitzvot
Sifrei Kelalim and
Seder Ha-Dorot











Halacha and Minhagim
Machshavah and Mussar
Rambam
Rambam Commentaries
Tur and Commentaries
Shulchan Aruch
Commentaries of Shulchan Aruch
Mishnah Berura and Beur Halacha
Sifrei Chasidut

 Hundreds of Responsa books spanning a period of over 1000 years
More than 94,000 questions, answers and decisions regarding every facet of Jewish Law. 220
million words of Halacha - all on one DVD.
Jump to any source just by choosing a word or subject. Cross-referencing and powerful
grammatical tools enable you to find the right answer in seconds.
 A superb tool for Rabbis, Teachers, Students, Researchers and Writers.
 Ideal for anyone who learns Torah!

Unique Features Available on the Responsa DVD

















A wide variety of textual databases on Judaism, Halachic Law and Jewish Tradition
Professional proofreading of all the texts
Fast text retrieval
Sophisticated search techniques
Fast texts display with easy browsing capabilities
Sophisticated linguistic tools on the Hebrew language making text retrieval more efficient
Saving text or search results to a file and/or printing them in a variety of formats
Hypertext between databases
Index of Topics on selected responsa
Index of Periodicals
Option to add personal notes (annotations) and links to the text
Personal instruction provided upon request
Fast and efficient ongoing user support
Dictionaries (Abbreviations, Hebrew/Aramaic)
Fast and efficient ongoing user support
Encyclopedias – (Talmudic concepts, Biographies of Amoraim and Tannaim, Holiday
Customs)

System Requirements
•
•
•
•
•
•
•

PC Pentium IV or higher with 512 MB RAM or more
Resolution 1024 X 768 or higher
512 MB RAM or more
Hard disk with at least 254 Mb free disk space
DVD-ROM drive
Windows XP or Vista or 7
Fast and efficient ongoing user support

For more information:
Judaism Shop
Tel:
www.JudaismShop.com
Jerusalem, Israel
Fax:
E-mail: sales@judaismshop.com

(972) 052-641-5963
(972) 077-7-513-613
(972) 153-52-641-5963

אבני האפוד
אבני נזר
אבני שיש
אבקת רוכל
אגרות משה
אדמת קודש
אוהב משפט
אורח משפט
אחיעזר
אמונת שמואל
אמרי משה
אמת ליעקב
אסיפת גאוני
אפרקסתא דעניא
אשר לשלמה
באר שבע
ב "ח
בית אפרי )או"ח ,יו"ד(
בית יהודה
בית יוס
בית מרדכי
בית רידב"ז
בית שערי
בנימי זאב
בני עול
בני ציו
בעלי התוספות
בצל החכמה )א#ה(
ברכת אברה
גבורות יצחק
גינת ורדי
דברי חיי
דברי חכמי
דברי יוס
דברי יציב
דברי מלכיאל
דברי ריבות
דברי שאול
דעת כה
דרכי נע
האל ל שלמה
הג שאול
היכל יצחק
הלכות קטנות
הר צבי
הרמב"
ויע יוס
ויקרא אברה
זבחי צדק
זכרו יהודה
זכרו יוס
זכרו משה
חדוות יעקב
חוות יאיר
חוט המשולש
חזה התנופה
חיד"א
חידושי הרי"
חיי ביד
חיי שאל
חכ צבי
חכמי פרובינציא
חלקת יעקב
חת סופר
טוב עי
יביע אומר
יד אליהו מלובלי
יד חנו
יהודה יעלה
יוס אומ
יורו משפטי ליעקב
יחווה דעת
יחל ישראל
יכי ובועז
ישועות מלכו
ישמח לבב
כנסת הגדולה
כתב סופר
לב דוד
לקט יושר
מבי"ט
מהרא"ש
מהר"ח אור זרוע
מהרח"ש
מהר"י בי רב
מהר"י ב לב
מהר"י ווייל
מהר"י ברונא
מהר"י הלוי
מהרי"ט
מהריט"
מהרי"
מהרי"ק
מהרלב"ח
מהר" אלשקר
מהר" אלשי

Detailed List of Databases and Books
 Over 400 Responsa Books from the Geonim period until today
אב עזרא ,אברבנאל ,אונקלוס ,אור החיי Bible  Bible Commentaries: ,

אלשי ,בית הלוי ,בעל הטורי ,הגרי"ז ,דעת זקני ,חזקוני ,ר' חיי פלטיאל ,חנוכת הבית,
כלי יקר ,מלבי" ,מנחת שי ,משיבת נפש ,מש חכמה ,ספורנו ,פני יפות ,צרור המור ,רא",
רבינו בחיי ,רד"ק ,ריקאנטי ,רמב" ,רשב" ,רש"י ,תולדות יצחק ,תורה תמימה ,תיבת גמא,
יונת ,ירושלמי
רש"י ,אב עזרא ,אלשי ,רד"ק ,רלב"ג ,מצודת דוד Nach Commentaries: ,
מצודת ציו ,מלבי"
ר"ש ,רמב" ,ברטנורא ,תוס' יו"ט Mishnah  Mishnah Commentaries: ,
  Talmud Bavli  Minor Tractates  Toseftaהו עשיר

 Talmud Yerushalmi  Zohar, New Zohar
רש"י ,תוספות ,ר"י מיגאש ,רי" ומפרשיו Bavli Commentaries: ,

ראב" ,רא"ש ,מאירי ,רמב" ,רשב"א ,ריטב"א ,תוס' רי"ד ,תוספות הרא"ש,
מרדכי ,ספר הישר לרבינו ת ,שיטה מקובצת ,פני יהושע ,המקנה ,תוספת יוה"כ,
יו תרועה ,כפות תמרי ,טורי אב ,גבורת ארי ,צל"ח ,זרע יצחק ,עוד יוס חי,
שפת אמת ,י של שלמה ,חכמת שלמה ,חת סופר ,קר אורה ,רע"א ,ערו לנר,
נחלת דוד ,מהרש"א ,מהר" ,תורת גיטי ,בית יעקב ,שבת של מי ,תורת חיי ,באר
שבע ,חידושי הרי"מ ,מקדש דוד ,שרידי אש ,קוב הערות

 Halachic Midrashim:
מכילתא דרבי ישמעאל ,מכילתא דרבי שמעו בר יוחאי ,ספרא ,ספרי ,מדרש תנאי
מדרש רבה ,מדרש זוטא ,מדרש תנחומא ,פסיקתא דרב  Aggadic Midrashim:
כהנא ,פסיקתא רבתי ,אגדת בראשית ,מדרש שמואל ,מדרש תהלי ,מדרש משלי ,סדר
עול רבה ,פרקי דרבי אליעזר ,תנא דבי אליהו רבה ,תנא דבי אליהו זוטא ,אוצר המדרשי,
ילקוט שמעוני ,מדרש ילמדנו ,ברייתא דמלאכת המשכ ,מגילת תענית ,קטעי מדרשי מ
הגניזה ,שכל טוב ,מדרש אגדה ,לקח טוב ,פתרו תורה ,בראשית רבתי ,משנת רבי אליעזר
שאילתות דרב אחאי גאו ,סדר רב עמר גאו ,תשובות )שערי צדק Geonim: ,
מוסאפיה–ליק ,החדשות–אופק ,הרכבי ,שערי תשובה ,גאוני קדמוני ,קורנול( ,משפטי
שבועות ,השטרות ,הלכות קצובות ,החילוקי ,רב נטרונאי גאו ,הלכות גדולות ,גאוני
מזרח ומערב ,אגרת רב שרירא גאו ,סדר תנאי ואמוראי

 Halacha and Minhagim (Rishonim):
אבודרה ,האגור ,אהל מועד ,האורה ,אור זרוע ,אורחות חיי ,איסור והיתר הארו,
האשכול ,בעלי הנפש לראב"ד ,גנזי מצרי ,דינא דגרמי ,הלכות מהר"י ווייל ,הלכות
שמחות ,כלבו ,כפתור ופרח ,מג אבות )למאירי( ,מהרי"ל )מנהגי( ,מחזור ויטרי ,המחכי,
ספר חסידי ,המנהגות ,המנהגי )טירנא ,קלויזנר ,חילדיק( ,מנהגי דבי מהר" ,מנהגי
מהר"ש ,המנהיג ,משפט החר ,הנייר ,נימוקי ר' מנח מירזבורק ,סדרי ,סידור רש"י,
פירושי סידור התפילה לרוקח ,סדר טרויש ,עבודת הקודש ופסקי חלה לרשב"א ,העיטור,
העיתי ,על הכל ,פסקי ר"י מפריז ,הפרנס ,קרית ספר למאירי ,ראבי"ה ,רבנו ירוח ,רי"
גיאת ,ריקאנטי ,שיבולי הלקט ,תורת האד ,תורת הבית ,התרומה ,התרומות ,תשב" קט
ספר המצוות לרמב" ,יראי ,החינו ,סמ"ק Sifrei Mitzvot (Rishonim): ,
מנחת חינו ,רס"ג )ע פירוש הגר"י פערלא(

 Machshavah and Mussar (Rishonim):
אגרות#תימ,השמד ,תחיית המתי ,אורחות חיי לרא"ש ,אורחות צדיקי ,האמונה ;
הרמה ,האמונה והבטחו ,אמונות ודעות ,באר הגולה ,הגימטריאות ,דרשות הר" ,חובות
הלבבות ,ווי העמודי ,יסוד מורא ,כד הקמח ,הכוזרי ,מבחר פניני ,מגיד מישרי ,מג
אבות לרשב" על אבות ,מורה נבוכי ,מלמד התלמידי ,מנורת המאור ,מסילת ישרי,
מרכבת המשנה על אבות ,נצח ישראל ,נר מצוה ,סדר היו ,העיקרי ,פירוש הרמב"
לאבות ,פירוש רבינו יונה על אבות ,פרקי משה על אבות ,שולח של ארבע ,השל"ה ,שמונה
פרקי לרמב" ,שערי תשובה ,תיקו מידות הנפש ,תורת המנחה ,תפארת ישראל

 Rambam and its Commentaries:
מגיד משנה ,כס משנה ,לח משנה ,הגהות מיימוניות ,משנה למל ,רדב"ז ,מגדל עוז,
אגרות הרמ"ה ,יד המל ,אור שמח ,קרית ספר ,ר' חיי הלוי

בית יוס ,ב"ח Tur and Commentaries:
לבוש ,אליה רבה וזוטא ,שו"ע  Shulchan Aruch and its Commentaries:

הרב ,ערו השולח ,חלקת מחוקק ,בית שמואל ,סמ"ע ,ש" ,מג אברה ,ט"ז )או"ח,
חו"מ( ,פרי מגדי ,קצות החוש ,שערי תשובה ,פתחי תשובה )יו"ד ,חו"מ( ,ברכי יוס
)או"ח ,יו"ד( ,נתיבות המשפט ,משובב נתיבות ,אבני מילואי ,תפארת יעקב ,תפארת
למשה ,ביאור הגר"א ,חיי אד ,חכמת אד ,שערי צדק ,משנה ברורה ,ביאור הלכה ,שער
הציו ,קיצור שולח ערו

 Sifrei Chasidut:
אגרא דפרקא ,אוהב ישראל ,אור המאיר ,בני יששכר ,דברי חלומות ,דברי סופרי ,דגל
מחנה אפרי ,יושר דברי אמת ,ישראל קדושי ,ליקוטי מאמרי ,ליקוטי מהרי"ל ,מאור
ושמש ,מגילת סתרי ,מחשבות חרו ,מנח ציו ,מראה יחזקאל ,משיב צדק ,נוע
אלימל ,ערבי נחל ,פוקד עקרי ,פרי צדיק ,צדקת הצדיק ,קדושת לוי ,קומ המנחה,
קונטרס ספר הזכרונות ,רסיסי לילה ,שפת אמת ,שפתי צדיקי ,תורת אמת ,תניא

יד מלאכי ,ספר יוחסי ,הליכות  Sifrei Kelalim and Seder Ha-Dorot:
עול ,גופי הלכות ,כללי התלמוד לשל"ה ,מבוא התלמוד )ר"י ב עקני ,ר"ש הנגיד(

מהר" מרוטנברג
מהר" גאלנטי
מהר" חלאווה
מהר" כ
מהר" מינ
מהר" פדובה
מהרשד"
מהרש"
מהרש"ל
מהרש"
מור ואהלות
מחנה ישראל
מי עמוקי
מכת לדוד
מלמד להועיל
מ השמי
מנחת יצחק
מנחת שלמה
מעשה ניסי
מפענח נעלמי
מראה יחזקאל
משאת בנימי
משיב דבר
משנה הלכות
משפט כה
משפטי ישרי
נבחר מכס
נודע ביהודה
נכח השולח
נושא האפוד
ספר הישר
עבודת הגרשוני
עוגת אליהו
עוללות הכר
עונג יו"ט
עזרת כה
עטרת פז
עי יצחק
עמק הלכה
פני מאירות
פסקי די רבניי
פסקי עוזיאל
פעולת צדיק
פרח שוש
צדקה ומשפט
צי אליעזר
צמח צדק הקדמו
קול מבשר
ראב"ד
רא"
ראנ"ח
רא"ש
רב"ז
רב פעלי
רבי ב .אשכנזי
רבי עקיבא איגר
רבינו גרשו
רדב"ז
רד"
ר"י מיגאש
ריב"ש
רי"ד
ריטב"א
רי"
רמ"א
רמב"
רמ"ז
רמ"ע מפאנו
ר"ע הילדסהיימר
ר"
רשב"א
רשב"ש
רש"י
שאגת אריה
שאילת דוד
שאילת יעב
שארית יוס
שבות יעקב
שבט סופר
שבט הלוי
שואל ומשיב קמא
שואל ונשאל
שופריה דיעקב
שיבת ציו
שמחת כה
שער אפרי
שפת אמת
שרידי אש
שתי הלח
תורה לשמה
תורת חיי
תורת אמת
תורת משה
תרומת הדש
תשב"
תשובה מאהבה

