בהנ"ו

פרסומי פרופ' מאיר בניהו
ספרים שחיבר וההדיר
" .1זמרת הארץ" לר' יעקב בירב ,מוסד הרב קוק ,י-ם תש"ו 96 ,עמ'.
 .2הקהילה היהודית בעאנה ; תשובות לקהילת עאנה לר ' יום טוב צהלון  ,המכון לחקר קהילות
ישראל במזה"ת ,י-ם תשי"א.
 .3מרביץ תורה ,מכון בן-צבי ,י-ם תשי"ג 118 ,עמ'.
 .4מסע בבל לר' דוד סלימאן ששון ,י-ם תשט"ו 312 ,עמ'.
 .5רבי חיים יוסף דוד אזולאי  ,שני חלקים  ,מכון בן צבי  ,האוניברסיטה העברית ומוסד הרב קוק  ,י-ם
תשי"ט 608 ,עמ'.
 .6ר' יעקב אליישר וחיבורו מגילת פרס ,מכון בן-צבי ,י-ם תש"ך 135 ,עמ'.
 .7ספר תולדות האר"י ,מכון בן צבי והאוניברסיטה העברית  ,י-ם תשכ"ו 392 ,עמ'.
 .8הדפוס העברי בקרימונה ,מכון בן צבי ומוסד הרב קוק ,י-ם תשל"א 258 ,עמ'.
 .9הסכמה ורשות בדפוסי ויניציאה ,מכון בן צבי ומוסד הרב קוק ,י-ם תשל"א 396 ,עמ'.
 .01התנועה השבתאית ביוון [= ספונות י"ד] ,מכון בן-צבי והאוניברסיטה העברית ,י-ם תשל"ג
 .11כתבי הקבלה שלרמח"ל ,י-ם תשל"ט 329 ,עמ'.
 .21היחסים שבין יהודי יוון ליהודי איטליה ,אוניברסיטת ת"א תש"מ 364 ,עמ'.
 .31רבי אליהו קפשאלי איש קנדיאה :רב ,מנהיג והיסטוריון ,אוניברסיטת ת"א תשמ"ג 162 ,עמ'.
 .41מעמדות ומושבות ,ספר זכרון לרב יצחק נסים ,כרך ו ,יד הרב נסים ,י-ם תשמ"ה 416 ,עמ'.
 .51מאמרים ברפואה לר' רפאל מרדכי מלכי ,יד הרב נסים ,י-ם תשמ"ה 200 ,עמ'.
 .61פסקי הגאון מהרי "ט :תשובות ר ' יוסף טאיטצאק בצירוף מבואות מפורטים  ,יד הרב נסים  ,י-ם
תשמ"ז.
 .71יום טוב שני של גלויות ,יד הרב נסים ,י-ם תשמ"ז 195 ,עמ'.
 .81דור אחד בארץ  ,אגרות ר ' שמואל אבוהב ור "מ זכות בענייני א "י ,יד הרב נסים  ,י-ם תשמ"ח408 ,
עמ'.
 .91אגרת דרך ה' למבי"ט ,יד הרב נסים ,י-ם תשמ"ח.
. .02שו"ת משפטי שמואל ,יד הרב נסים ,ירושלים תשמ"ט.
 .12מבוא לספר בנימין זאב ,יד הרב נסים ,י-ם תשמ"ט 235 ,עמ'.
 .22שו"ת המבי"ט ,יד הרב נסים ,ירושלים תש "נ.
" .32כלי מחזיק ברכה" לר' ישראל נאג'ארה ,יד הרב נסים ,י-ם תש"נ.
 .42זאבים טורפים את בנימין  :תשובת ר ' אליהו קפשאלי  ,הנקראת נועם וחובלים  ,בענין הפולמוס על
ר' בנימין ב"ר מתתיה ,אוניברסיטת ת"א תש"נ 178 ,עמ'.
 .52יוסף בחירי ,יד הרב נסים ,י-ם תשנ"א 669 ,עמ'.
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 .62אשת חיל  ,לתועלת נשים צדקניות עם תפילות משובחות  ,יצא לאור לראשונה בשנת תקי "ד ,י-ם
תשנ"א.
 .72ספרים שנתחברו בבבל וספרים שנ עתקו בה  ,יד הרב נסים ומורשת יהדות בבל  ,י-ם תשנ "ג248 ,
עמ'.
 .82דברי הימים של פאס  :גזירות ומאורעות יהודי מרוקו מכתבי בני משפחת אבן דנאן לדורותיהם ,
וכן מחיבורו של ר' שאול סיררו ,אוניברסיטת ת"א תשנ"ג 200 ,עמ'.
 .92מן ההר אל העם [בשיתוף עם שאול מייזליש ] ,חייו ופעלו של הרב יצחק נסים  ,ידיעות אחרונות
תשנ"ג 281 ,עמ'.
 .03עת לחננה ,תפילות בירושלים ,הובא לדפוס ע"י ר' מיכאל הכהן בויניציאה בשנת תס"ח ,ועתה יוצא
לאור שנית ,יד הרב נסים ,י-ם תשנ"ד.
 .13תגלחת בחולו שלמועד ,יד הרב נסים ,י-ם תשנ"ה 408 ,עמ'.
 .23סימני ספר תהילות  ,מחיבורו שלר ' יצחק רפאל פינצי  ,נדפס לראשונה בחודש אדר של "ו ועתה
שנית ,יד הרב נסים ,י-ם תשנ"ו.

קבצים מדעיים בעריכתו
 .1קובץ ירושלים  /רבעון לחקר ירושלים ותולדותיה ,שנה ג-ה ,תשי"א – תשט"ו.
 .2קובץ ספונות  /מכון בן צבי באוניברסיטה העברית  ,ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח  ,ט"ו
כרכים ,תשי"ז – תשמ"א.
 .3קובץ החיד"א  /מאמרים ומחקרים ,מוסד הרב קוק ומכון בן צבי ,תשי"ט.
 .4ספר זכרון לרב יצחק נסים  /ששה כרכים ,יד הרב נסים תשמ"ה.
 .5קובץ אסופות  /ספר שנה למדעי היהדות ,יד הרב נסים ,ט"ו כרכים ,תשמ"ז – תשס"ג.

מחקרים
 .1קברו של שמואל הנביא ,הד המזרח ,שנה שניה גליון  ,6ז' אדר-א תש"ג
 .2מסעו של ר' חיים ן' עטר לא"י ,הד המזרח ,כרך ב גליונות ד-ז ,אב-אלול תש"ג
 .3ר' חיים אבואלעפיה מחיה הישוב היהודי בטבריה ,הד המזרח ,כרך ג גל' א-ב ,תש"ד
 .4לתולדות רבי גדליה קורדובירו ,סיני טז ,תש"ה ,עמ' פב-צ
 .5שלושה מחכמי ירושלים ,סיני יז ,תש"ה ,עמ' שד-שיג {=זכרון [לנשמת הראי"ה] עמ' שח-שיז}
 .6ר' אברהם ן' חנניה ,קרית ספר כרך כ"א ,תש"ה
 .7מנהגות של יהודי תירייא ,רשומות ,ספר ה' ,תש"ה
 .8ציונותו של ר' חזקיהו מדיני ,הד המזרח ,כרך ג' ,תש"ה
 .9ספריות א"י לבני העדה הספרדית ,הד המזרח ,כרך ג' ,תש"ה
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 .01שריד ופליט ,הד המזרח ,כרך ד' ,תש"ה
 .11הקיים קשר בין משפחת אלפאנדארי לאבואלעפיה ואלגאזי ? ,הד המזרח ,כרך ד' ,תש"ה
 .21בשדה ספר ,הד המזרח ,כרך ד' ,תש"ה
 .31יהודי איטליה ויחסם לא"י ,הד המזרח ,כרך ד' ,תש"ה
 .41על ה"תשובה למבקר" ,הד המזרח ,גל' מ-מא ,תש"ה
 .51איטליה ,הד המזרח ,כרך ד' ,תש"ה
 .61לזכרו של חכם ר' אברהם עזריאל ,הבקר ,גל'  ,3542תש"ה
 .71הר הזיתים בעבר ובהווה ,הד המזרח ,תש"ו
 .81אגדות בשבח הצדקה ,עדות ,כרך א ,תש"ו
 .91תולדותיו של ר' חזקיהו מדיני ,חמדת ישראל ,י-ם תש"ו
 .02על אלכסנדר אבו-אל קרניין ,עדות ,כרך א ,תש"ו
 .12עולי רגל שלא הורשו להכנס לא"י :תעודה מכ"י ,הד המזרח ,כרך ד ,תש"ו
 .22מיהו היהודי שהעיד ,לפני ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית] בבגדאד ? ,הד המזרח ד ,תש"ו
 .32ביריא לתחיתו ,הד המזרח ,כרך ד ,תש"ו
 .42פזמון לפורים לר' אברהם רומניל די-לה-בילה מליוורנו ,הד המזרח ,כרך ד ,תש"ו
 .52ידיעות המכון לחקר השירה העברית ,הד המזרח ,כרך ד ,תש"ו
 .62מצבת זכרון לגאון מדיני ,הד המזרח ,כרך ד ,תש"ו
 .72איש האוהל ,ר' יצחק בדאהב בן הפ"ז ,הד המזרח ,כרך ד ,תש"ו
 .82לגורל העדה היהודית בשנחאי בימי המלחמה ,הד המזרח ,כרך ד ,תש"ו
 .92ר' משה ירושלמי על בנין טבריה ,הד המזרח ,כרך ד ,תש"ו
 .03השריפות הגדולות באיזמיר ובאנדריאנופולי ,רשומות ,כרך ב ,תש"ו
 .13ישן בקנקן חדש ,הד המזרח ,כרך ד ,תש"ו
 .23תקנות תירייא ,קבץ על יד ,יד (ד)
 .33ספרי תקנות ומנהגים של ירושלים ,קרית ספר שנה כ"ב ,עמ' 262-265
 .43ר' שמואל גארמיזן ותקופתו בירושלים ,מבוא לתשובותיו "משפטי צדק" ,י-ם תש"ו
 .53שירי דונש ן' לבראט ,דבר ,תמוז תש"ז
 .63אגרות על היחסים בין היהודים והערבים בא"י ,העולם ,ניסן תש"ז
 .73אספי הסיפורים לעדה הספרדית בירושלים ,יד לקורא א-ב ,תש"ז
 .83עוד על משפחת אנאשכון ,קרית ספר שנה כ"ג ,תש"ז
 .93לקורות היהודים בתירייא ,ציון שנה י"ב ,תש"ז
 .04אגדות מהארץ הקדושה ,עדות ,כרך ג ,תש"ח
 .14הבדלים בטפסים שונים של ספרים בני מהדורה אחת ,קרית ספר שנה כ"ד ,תש"ח
 .24ויכוח המים והיין לר' חיים ן' דוד אבואלעפיה ,חורב ,כרך י ,נ"י תש"ח
 .34לתולדות בתי המדרש בירושלים במאה הי"ז HUCA 21 (1948) ,עמ' א-כח
 .44עוד למיסי קבורה בירושלים ,ירושלים א (תש"ח) מז-מט
 .54צרור תעודות על ירושלים במאות הי"ח והי"ט ,ירושלים א (תש"ח) עד-פח

3

 .64נוספות למאמר :הלוואת כספים בריבית למנזרים בירושלים ,ירושלים א (תש"ח) רכא
 .74השד"ר ר' יוסף ן' וינישטי ,ירושלים א (תש"ח) קפ-קצג
 .84ר' יצחק בדאהב ,ירושלים א (תש"ח) נח-ס
 .94הרעב בירושלים בשנת תר"ו ,ירושלים ב (תש"ט) עד-פח
 .05לתולדות בית המדרש "כנסת ישראל" בירושלים ,ירושלים ב (תש"ט) קג-קלא
 .15ה"שיטה לא נודע למי" ,קרית ספר כרך כ"ה ,תש"ט ,עמ' 126-131
 .25תשובה לר' בנימין מרדכי נבון ,סיני כב (תש"ט) רה-ריד
 .35הדרוזים ויחסיהם אל היהודים ,הד המזרח ,שנה ו ,תש"ט
 .45הליידי רחל דוד עזרא ,הד המזרח ,שנה ז ,תש"י
 .55אישיות מקורית ,הד המזרח ,שנה ז ,תש"י
 .65פריחתן ודלדולן של הספריות הספרדיות בירושלים" ,ישראל" ,נ"י תש"י ,עמ' 125-128
 .75האם היה קיים ישוב יהודי בציפורי לאחר חתימת התלמוד
מנצ'סטר ,תש"י ,עמ' 103-109

? ,מלילה ,קובץ אוניברסיטת

 .85התקנה שלא להוציא ספרים מירושלים והשתלשלותה ,מנחה ליהודה (תש"י) 226-234
 .95הכתרת הרב ד"ר שלמה גאון באנגליה ,הד המזרח ,שנה ז' ,תש"י
 .06יהודי דמשק והגליל בימי התנפלות הדרוזים בשנת תר"כ ,סיני כד (תש"י) צא-קה
 .16מי הוא ר' משה ן' חביב מחבר "עץ-הדעת" ? ,תרביץ כרך כ"ג ,תש"י
 .26הליידי רחל עזרא ,הד המזרח ,תשי"א
 .36הערה ל"פיוטי ראב"ע מתוך הגניזה" ,סיני כז (תש"_) קכח
 .46ידיעות על מגורשי ספרד במאה הראשונה להתישבותם בתורכיה ,סיני כח (תשי"א) קפא-רז
 .56מעשה נסים לרבי שלמה אליעזר גירונדי מפאדואה ,סיני לא (תשי"א) קפז-קצג
 .66ישיבתו של ר' עמנואל חי ריקי בירושלים והרצחו בשליחותו באיטליה ,ירושלים ג (תשי"א) כט-לז
 .76חליפת אגרות בין הקהלה האשכנזית בי-ם ור' דוד אופנהיים ,ירושלים ג (תשי"א) קח-קכט
 .86שלוחי ארץ ישראל לא' יערי ,קרית ספר כ"ח ,תשי"ב
 .96לזיהויו של ר ' שמואל ב " ר משה בעל ההגהות בפירוש המשנה שבכתב ידו של הרמב "ם ,קרית
ספר כ"ח ,תשי"ב
 .07רבי חיים ויטאל בירושלים ,סיני ל (תשי"ב) סה-עה
 .17תעודות מן הדור הראשון של מגורשי ספרד בצפת ,ספר אסף ,י-ם תשי"ג 109-125
 .27ר' יעקב וילנא ובנו ויחסיהם לשבתאות" ,ירושלים" תשי"ג
 .37אגרות רבי אברהם קונקי לרבי יהודה בריאל ,סיני לב (שבט תשי"ג) ש-שיט
 .47קונטרס על חלוקת כספי ארץ ישראל מארצות אשכנז ,סורא א (תשי"ד) 103-155
 .57ידיעות על הדפסת ספרים והפצתם באיטליה ,סיני לד (תשרי-כסלו תשי"ד) קנו -רב
 .67לקוטות לתול דות קשריהם של חכמי ארץ ישראל עם חכמי איטליה ,סיני לה (ניסן תשי"ד) נה-סו
 .77לתולדות קשריהם של יהודי מרוקו עם ארץ ישראל ,סיני לה (אב תשי"ד) שיז-שמ
 .87תעודות מאיטליה מזמן חורבנה של קהילת צפת" ,ארץ ישראל" ג' ,תשי"ד244-248 ,
 .97מהיכן בא ר' מנחם הבבלי לחברון ? ,קרית ספר כ"ט ,תשי"ד
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 .08מרביץ תורה ,ספר ארגנטינה ,בואנוס איירס תשט"ו
 .18על ה"בלאדור" היפה לזכרון ,סיני לו (תשרי תשט"ו) סז-ע
 .28רבי יהודה בן רבי משה אלבטיני וספרו "יסוד משנה תורה" ,סיני לו (טבת תשט"ו) רמ-רעד
 .38אגרות ר' שמואל אבוהב והרמ"ז ובני חוגם בענייני א"י ,ירושלים תשט"ו
 .48לקביעת זמנן של שתי אגרות ירושלמיות ,מחקרי ארץ ישראל ב/ה (תשט"ו) שכד-שלב
 .58ר' שאול חנה קוק ז"ל ,הבקר ,תשט"ו
 .68ר' יוסף חיים דוד אזולאי :חיד"א ,הארץ ,י"א ניסן תשט"ז
 .78פנקס שלוחי ארץ ישראל באדריאנופולי ,סורא ב (תשטז)  ;208-226שם ג (תשי"ז-י"ח) 217-234
 .88תעודות לתולדות הישוב היהודי בשכם ,סיני לח (מרחשון תשט"ז) קב-קיד
 .98מהדורה חדשה של "ארץ החיים" לר' אברהם חיים הכהן ,קרית ספר ל"א ,תשט"ז
 .09לתולדות הישוב היהודי בעזה ,ידיעות החברה לחקירת א"י ועתיקותיה ,שנה כ' ,תשט"ז
 .19ידיעות מאיטליה ומהולנד על ראשיתה של השבתאות" ,ארץ ישראל" ד' ,תשט"ז ,עמ' -194
 .29אגרות ר ' שמואל אבוהב לחכמי א "י שנשבו במאלטה ובמסינה  ,ספר הזכרון לשלמה סאלי מאיר ,
י-ם תשט"ז
 .39עוד על ר' מנחם הבבלי ,קרית ספר ל"א ,תשט"ז
 .49ר' חיים יוסף דוד אזולאי ,הצופה ,י"א ניסן תשט"ז
 .59ספר דברי הימים של פאס ,מכון בן צבי ,מחקרים ופעולות תשי"ז
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 .79פעולות ותפקידים ,מחקרים ופעולות ב' ,תש"ז ,תרגום אנגלי וצרפתי
 .89אגרות מצרים ,ספר החיד"א (תשי"ז) ז-כז
 .99עניינות חיד"א ,ספר החיד"א (תשי"ז) כח-מד
.001

'זכרון מעשיות ונסים' של החיד"א ,ספר החיד"א (תשי"ז) סח-צג

.101

שבחי הרב חיד"א ,ספר החיד"א (תשי"ז) קעח-קצח

.201

החיד"א ,מכון בו צבי וחברת יהודי איטליה לפעולה רוחנית ,תשי"ז

.301

תעודות על פולמוס עם כת שבתאית בענין פירוש האלהות ,ספונות א (תשי"ז)

.401

קהל אשכנזים בירושלים ,ספונות ב (תשי"ח) קכח-קפט

.501

רבי יצחק לאמפרונטי ורבי שבתי אלחנן מן הזקנים ,סיני 'יובל' (תשי"ח) תצא-תקג

.601

ידיעות על צפת מזמן חידוש יישובה ,סיני מג (תשי"ח) צה-קיג

.701

אגרות החיד"א לאביו רבי רפאל יצחק זרחיה אזולאי ,סיני מג (תשי"ח) רכג-רלו

.801

רבי יצחק קאריגאל באיטליה ,אוצר יהודי ספרד א (תשיט) 26-37

.901

שלוחיה של צפת בימי שקיעתה ,אוצר יהודי ספרד ב (תשיט) 77-81

אגרות ר ' אברהם אלמליח ור ' יהודה אלמליח  ,מנחה לאברהם  ,ספר יובל לאברהם
.011
אלמליח ,י-ם תשי"ט
.111

ביקורו של חיד"א בספריות אירופה וגלגולי ספרייתו ,יד לקורא ה' ,תשי"ט

.211

איגרות רבי משה חיים מורפורגו בעניינות ספרים ,ארשת א (תשי"ט) 223-253

.311

רבי חייא רופא וספרו "מעשה חייא" ,ארשת ב (תש"ך) 109-129
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.411
קפב

ה'חברה קדושה' של רבי יהודה חסיד ועלייתה לארץ ישראל  ,ספונות ג -ד (תש"ך) קלג-

.511

ידיעות חדשות על ר' יהודה ביבאס ,אוצר יהודי ספרד ג (תש"ך) 95-111

.611

פיוטים ותעודות על השבתאות בכתב-יד מפרס ,ספונות ג -ד (תש"ך) ט-לח

.711

פנקסים בכתב-יד לחכם מדמשק ,קרית ספר לה (תש"ך) 521-531 ,387-400

.811
71-75

רבי משה קאסטילאץ מחכמי מצרים רבו של ק "ק אשכנזים בצפת  ,תרביץ כט א (תש"ך)

.911
נג

תשובות בענייני השבתאות בכ"י 'שבח נעורים' לרבי שמואל בן חביב ,סיני מו (תש"ך) לג-

.021

שבחי האר"י ,ארשת ,ספר ג' ,תשכ"א ,עמ' 144-165

.121

ה"מגיד" של רמח"ל ,ספונות ה (=ס"ז לזנה ,תשכ"א) רצט-שלו

.221

חידושה של הסמיכה בצפת ,ספר-יובל ליצחק בער (תשכ"א) 248-269

.321

עלייתו של הרמח"ל לארץ-ישראל ,מזכרת ,קובץ תורני לזכרו של הרב הרצוג ,י-ם

תשכ"ב467-474 ,
.421

הנהגות מקובלי צפת במירון ,ספונות ו (= ספר צפת א' ,תשכ"ב) יא-מ

פניית חכמי מצרים לרדב "ז ולחכמי צפת להשקיט מחלוקת שפרצה בקהילתם  ,ספונות ו
.521
(= ספר צפת א' ,תשכ"ב) קכה-קלד
.621

אניות טעונות צמר וכסף לעזרתה של צפת ,אוצר יהודי ספרד ה (תשכב) 101-108

.721

הראייה שלוש פעמים בשנה במירון ,הארץ ,ערב סוכות תשכ"ג ()12.10.1962

.821

ספר תולדות האר"י ,מקור היסטורי ,הארץ ,20.4.1963 ,עמ' 15 ,10

יצחק בן צבי – מפעלו המדעי במכון בן צבי  ,מכון בן צבי  ,י-ם תשכ "ג ,כז דפים  13 +עמ'
.921
בצרפתית
הסכמת צפת לפיטור ת "ח ממיסים ונסיונו של ר ' יהודה אברלין לבטלה  ,ספונות ז
.031
(תשכ"ג) קה-קיז
כתב-יד פירושי סוגיות בתלמוד בבלי מבית מדרשו של האר"י במצרים ,ספר היובל לרבי
.131
חנוך אלבק (תשכ"ג) 71-80
יצחק בן-צבי הנשיא ,מפעלו המדעי ומחקריו במכון בן-צבי ,ספונות ח (= ספר זכרון
.231
ליצחק בן-צבי א' ,תשכ"ד) יט-כז
רבי שמואל ברזאני ראש גולת כורדיסתאן :תקנות אגרות-תוכחה שירים ופיוטים משלו
.331
ומשל אחיו רבי יצחק ,ספונות ט (= ספר זכרון ליצחק בן-צבי ב' ,תשכ"ד) כא-קכה
.431

חבורת החסידים והחבורות לתשובה בצפת ,הארץ 27.3.1964

.531

שלמה יהודה ז"ל ,שלושים לפטירתו ,הבקר ,26.11.1964 ,עמ' 5

שמעון שלם זיכרו לברכה ,אוצר יהודי ספרד ח' ,תשכ"ה עמ'  =[ 132-134מבוא לספרו של
.631
שלם על ר' משה אלשיך]
.731

ידיעות נוספות על חיים ן' סרוק בויניציאה ,אוצר יהודי ספרד ח (תשכ"ה) 135-137

.831
295

בית דפוסו של ר’ ישראל ב"ק בצפת וראשית הדפוס בירושלים ,ארשת ד (תשכ"ו) 271-
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.931
298

ספר תולדות האר"י נוסח קושטא ותרגומיו הראשונים בלאדינו ,ספונות י (תשכ"ו) 211-

.041

"שבחי האר"י" ביידיש ,ארשת ד (תשכ"ו) 481-489

מפתח להבנת התעודות על התנועה השבתאית בירושלים ,מחקרים בקבלה ובתולדות
.141
הדתות מוגשים לגרשום שלום במלאת לו  70שנה ,י-ם תשכ"ח45-35 ,
.241

קינות חכמי איטליה על ר' יוסף קארו ,קובץ רבי יוסף קארו ,י-ם תשכ"ט ,עמ' שב-שנט

אגרות מצפת לטורינו משנת תנ"א על שליחותו של רבי שמעון בכר יעקב ,קובץ מחקרים
.341
מוקדש לזכרו של הרב דריוש דיסניי ,טורינו  ,1969עמ' 5-21
.441

כתבי-יד ומחקרים בתחום המקרא ,האוניברסיטה  ,15א (תש"ל) 56-63

.541

ה"ראיה" שלוש פעמים בשנה במירון ,טורי ישרון כא (תשל"א) 11-16

עדויות רבי אליה אשכנזי מצפת על השבתאיות של ר' חיים מלאך ור’ יהודה חסיד ,ארץ-
.641
ישראל י (תשל"א) 67-71
.741

ס’ "שושן יסוד העולם" לר’ יוסף תירשום ,טמירין א' ,מוסד הרב קוק ,י-ם תשל"ב ,עמ'

187-269
עליית רבי יהודה החסיד  :ה"חברה קדושה" של רבי יהודה החסיד ועלייתה לארץ-
.841
ישראל ,טורי ישרון ד,כז (תשל"ב) 10-13
.941

מעשה נורא מרבי יוסף דילה ריינה ,ארשת ה (תשל"ב) 170-188

הסכמה ורשות בדפוסי ויניציאה ,תדפיס מתוך "דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי
.051
היהדות" כרך ב' ,תשל"ב ,עמ' 75-83
.151

אגרות הסופר ר' אברהם חסן משאלוניקי ,ספונות יא (תשל"ג) קפט -רכט

.251

מקור על מגורשי ספרד בפורטוגל וצאתם אחרי גזירת רס"ו לשאלוניקי , ,ספונות יא

(תשל"ג) רלג-רסה
ר' דוד בן באן בנשת משאלוניקי ואגרתו לר' אברהם אבן יעיש בברוסה , ,ספונות יא
.351
(תשל"ג) רסט -רצז
רבי שמואל יפה אשכנזי  :מקצת דברים עליו ועל ספריו ועל מפרשים אחרים של הרבות,
.451
תרביץ מב (תשלג) 419-460
.551

בית אברבנאל בשאלוניקי ,ספונות י"ד (תשל"ג) 7-67

רופא החצר רבי משה בנבשת ושיר על הגלייתו לרודוס מרבי יהודה זארקו ,ספונות י"ד
.651
(תשל"ג) 123-143
.751

דפוסי תורכיה שאינם אלא דפוסי איטליה  :מקצת דברים על מהראנ"ח [אליהו ן’ חיים]

ועל תולדותיו ,סיני עב (תשרי -כסלו תשל"ג) 184-163
מינוי 'שרי הבריאות' בקרימונה בשנת של"ה והמחלוקת שבין הרב אליעזר אשכנזי והרב
.851
אברהם מנחם פורטו הכהן ,מיכאל א (תשל"ג) [ 78-143בשיתוף עם יוסף לאראס]
שמועות שבתאיות ,מפנקסיהם של רבי בנימים הכהן ורבי אברהם רוויגו ,מיכאל א
.951
(תשל"ג) 9-77
.061

ספר האמונות לרבי שם טוב בן שם טוב  :גניזתו וגילויו ,מולד ה (תשל"ד) 658-662

.161

מעמדה של התנועה השבתאית בירושלים ,ספר היובל לכבוד שלום בארון (תשל"ה) 70-41

.261

העתקת מרכז הדפוס מוויניציה לאמסטרדם וההתחרות ביניהן לבין הדפוס בקושטא,

7

מחקרים על תולדות יהדות הולנד א (תשל"ה) 41-68
.361

סיפורה של דראמה משיחית ,הארץ (כו שבט תשל"ה) ( ;18ג אדר) 18

.461

הספדו של רבי שמואל אשכנזי ,קובץ על יד ח (תשל"ו) 433-449

חידושים על סוגיות התלמוד מבית-מדרשו של ר’ יוסף טאיטאצאק בקושטא ,קרית ספר
.561
נא (תשל"ו) 304-314
.661

שירים להכתרת הרופא יהודה מצליח פדובה ,קורות ז (תשל"ו) 39-44

ספרים שחיברם ר’ משה חאג’יז וספרים שהוציאם לאור ,עלי ספר ב (תשל"ו) ;121-162
.761
שם ג (תשלז) 94-128
.861

ספרים שחיברם רבי משה חאג’יז וספרים שהוציאם לאור  :המאמר השלישי :חיבורים

שלא נדפסו והסכמות ,עלי ספר ד (תשל"ז) 137-155
.961

ספרים שחיברם רבי משה חאג’יז וספרים שהוציאם לאור  :המאמר הרביעי :האיגרות

שלעניין התכנית להדפסת המשנה ,כ"י קויפמן  ,245עלי ספר ה (תשל"ח) 104-115
.071

ספרים שחיברם רבי משה חאג’יז וספרים שהוציאם לאור :תעלומת הדפסתו של ספר

"הלכות מסים" ,עלי ספר ו-ז (תשל"ט) 201-203
.171
217-254

תפילות שנתייחסו לרמח"ל ואינן לו ותפילות שלא נזכר בהן שמו והן לו ,סיני עח (תשל"ו)

.271

סדר התיקון לשביעי של פסח ,קרית ספר נב ,ד (תשל"ז) 818-833

.371

כתביו של רבי ישעיה רומאנין מפאדובה ,בר-אילן יד/טו (תשל"ז) 181-217

.471

שירים ליום חתונתו של רמח"ל ,שי להימן (תשל"ז) 51-68

.571

שירי חופה חדשים לרמח"ל ,הספרות 92-99 )1977( 24

.671

שירו הנעלם של רמח"ל  -לחג השבועות ,מעריב (44 )22.5.1977

.771

שבועת רמח"ל לחדול מלחבר ספרים על פי "מגיד" ,מהותה ותוצאותיה ,ציון מב ,א-ב

(תשל"ז) 24-48
.871

רבי חיים ויטאל בירושלים ,ירושלים  -עיר הקודש והמקדש (תשל"ז) 162-173

פיוט ,תפילה ווידוי מכבשונו של רמח"ל שנאמרו בחבורה בראש השנה לייסודה ,סיני פב,
.971
א-ב (תשל"ח) מא-סא
רבי אברהם אבן מוסה ובנו רבי משה ,מראשי המדברים בקבלת האר"י בצפון אפריקה,
.081
מיכאל ( 5תשל"ח) ט-קלג
.181

ראשית אמרים ,ספונות __ (תשל"ח) 9-21

.281

רבי אברהם הכהן מזאנטי ולהקת הרופאים-המשוררים בפאדובה ,הספרות )1978( 26

108-140
שיר שחיבר ר’ ישעיהו באסאן ,רבו של רמח"ל ,לחתונת תלמידו ,ר’ יצחק מאריני ["כל
.381
איש ואיש רואה פני רעהו"] ,דבר [משא] ( 24-25 )9.6.1978
.481

ספר הוויכוחים של רמח"ל  :השתלשלותם ומשמעות חיבורם ,דבר [משא] ( 16 )1.10.1978

.581

רמח"ל בדמותו בצלמו ,ידיעות אחרונות (71- )10.10.1978 ( ;2 )6.10.1978( ;13 )1.10.1978

85
.681

רבי שמשון מורפורגו (מקצת ידיעות ומקורות לתולדותיו) ,סיני פד,ג/ד (תשל"ט) 134-165

.781

תיקון שבעה באדר ,תרביץ מח ,א-ב (תשל"ט) 117-145
8

.881

ספר "עץ הדעת" לרבי שמשון מורפורגו ,עלי ספר ו-ז (תשל"ט) 129-144

.981

ספר הוויכוח שלרבי שמשון מורפורגו עם הכומר ביניטלי ,עלי ספר ח (תש"ם) 87-94

וויכוח הקבלה עם ההלכה  :למראשיתו בספרד והמשכו והתעצמותו באיטליה במאה
.091
הי"ו ,דעת ( 5תש"ם) 61-115
מקורות נוספים לביטוי "רופא ולא לו" ,קורות ז ,ט/י (תש"ם) 724-725

.191

ויכוח הקבלה עם ההלכה [א] :למראשיתו בספרד והמשכו והתעצמותו באיטליה .ב:
.291
הפולמוסים באיטליה .ג .הפולמוס על המנהג האיטלקי ,הצופה (,5 )17.10.1980( ,4 )3.10.1980
(5 )31.10.1980
.391

שיר במעלות התורה לרבי עזריה פאדובה ,הצופה (4 )20.5.1980

.491

משוררים ומפזמנים בפרס ובבוכארה במאה שבע-עשרה ,סיני פז ,ג/ד (תש"ם) 135-149

.591

ערכם של כתבי הגניזה מן המאות הט"ו-הי"ח ,חקרי גניזת קהיר (תש"ם) 161-168

.691

שתי מחברות שירים של רבי יהושע סגרי שנדפסו במנטובה ונגנזוSBB 13, 1/2 ,
(1980/1981) 39-48

.791

מקור לתולדות גירוש ספרד ,סיני פח ,א/ב (תשמ"א) 40-47

רבי שמואל שלם משאלוניקי בגדלותו ובירידתו  :הערות מתודיות לעיון ההיסטורי
.891
בספרי השו"ת ולתולדות המסחר והכלכלה בשאלוניקי ,ספונות ט"ו ,תשמ"א ,ז-מא
.991

שירי קינה על רבי אביעד שר שלום באזילה ,ארשת ו (תשמ"א) 40-53

.002

הרוגי דולייא ,ממזרח וממערב ג (תשמ"א) 79-87

"חומרא גדולה על הריבית" באיטליה מחכמי קושטא שכ"ד ( )1564ופסקים שלעניין זה
.102
מחכמי למארקה ,שנתון המשפט העברי ח (תשמ"א) 43-112
.202

שירי חכמה ומוסר לר’ יהושע סגרי מסקנדיאנו ,דבר (18 )24.4.1981

.302

דרושיו של רבי יוסף בן מאיר גארסון  :מקור נכבד לתולדות גירוש ספרד ונפוצות

המגורשים בממלכה התורכית ,מיכאל ז (תשמ"ב) מב-רה
כתביו של רבי דוד בן בנימין הכהן מכונסאר  :מקור לתולדות יהודי פרס במאה הי"ז,
.402
עיונים בספרות חז"ל ,במקרא ובתולדות ישראל (תשמ"ב) 338-362
.502

האר"י בשירת המקובלים ותיקון חמשה באב ליום פטירתו ,טמירין ב (תשמ"ב) קצו-קפא

.602

תפילות ויחודים להשגה של הרמח"ל ,טמירין ב (תשמ"ב) קצז-ריט

.702
471-478

שלמה נאוארו  :מחברו של "מעשה נורא מרבי יוסף דילה ריינה" ,תרביץ נא ,ג (תשמ"ב)

.802

"תפילת המתים"  :נוסחי תפילה פיוטים והשכבות כמנהג כורדיסתאן ובבל ,סיני צא,

א/ב (תשמ"ב) מט-עד
"משנת המת" ו"סדר רחיצה גדולה" המיוחסים להלל הזקן ,מחקרי ירושלים במחשבת
.902
ישראל ד (תשמ"ב) 113-156
.012

המשורר רבי אברהם יצחק קאשטילו מליוורנו ושיר בלתי נודע שלו ,מעריב [מוסף לפסח]

תשמ"ב (12-13 )7.4.1982
.112

רבי יוסף טאיטאצאק ,ראש גולת ספרד בתורכיה ,מעריב (29-30 )24.9.1982

מקורות לתולדות יהודי בבל ולזיקה שביניהם ליהודי כורדיסטאן ופרס ת"א-תקמ"א,
.212
מחקרים בתולדות יהודי עיראק ותרבותם ,אור יהודה תשמ"ב ,עמ' 1-81
9

מן המעמדות והמושבות למת ועד ההקפות והאיסור ליציאת הבנים אחרי מיטת אביהם,
.312
סיני צב ,א/ב (תשמ"ג) נח-סה
רבי יוסף המון  -רופאו ויועצו של הסולטאן סלים ומלווהו בעלותו על מצרים ארץ-ישראל
.412
וסוריה ,אומה ותולדותיה א (תשמ"ג) 281-287
.512

רבי יוסף פארדו ,רבה הראשון של קהילת אמסטרדאם ,מעריב (29 )14.1.1983

.612

עסקי ספרים בין קנדיאה למצרים :שתי תעודות מן הגניזה ,יד להימן (תשמ"ד) 255-265

ר' יוסף טאיטאצאק משאלוניקי ,ראש גולת ספרד ,יהודי יוון לדורותם ,ספר שני ,ת"א
.712
תשמ"ד ,עמ' 21-34
.812

רבי עזרא מפאנו ,חכם מקובל ומנהיג ,ספר יובל לכבוד מורנו הגאון רבי יוסף דוב הלוי

סולובייצ’יק (תשמ"ד) תשפו-תתנה
.912

רבי יוסף פארדו  -רבה הראשון של קהילת אמסטרדאם ,מחקרים על תולדות יהדות

הולנד ד (תשמ"ה) עמ' 1-6
.022

" בדין אם מפרישין בים בערב שבת ובשבת"  :תשובת רבי שלמה פוקי וידיעות עליו ועל

בני משפחתו ,ספר זכרון להרב יצחק נסים  -ראשונים ואח רונים (תשמ"ה) עט-קג
.122

.222

ויכוח שעבר בין חכמי ירושלים בשנת ת"ס לענין בן חוצה לארץ שעלה ל"זייארה" לארץ-
ישראל כיצד ינהג ביום טוב שני שלגלויות ,ספר זכרון להרב יצחק נסים  -ראשונים ואחרונים
(תשמ"ה) קיז-קצו
תשובות שאלות להרמב"ם ,ספר זכרון להרב יצחק נסים  -חקרי תלמוד ,הרמב"ם

(תשמ"ה) קעה-רלד
פירוש על תשובה שלרמב"ם ,ספר זכרון להרב יצחק נסים  -חקרי תלמוד ,הרמב"ם
.322
(תשמ"ה) רצא-שיד
.422

ר' משה יונה מגורי האר"י וראשון לרושמי תורתו ,ספר זכרון להרב יצחק נסים – קבלה

ותעודה (תשמ"ה)
.522

ספר "בית מועד" ,ספר זכרון להרב יצחק נסים – קבלה ותעודה (תשמ"ה)

.622

תעודות מן הגניזה על עסקי מסחר שלאר"י ועל בני משפחתו במצרים ,נסים – קבלה

ותעודה (תשמ"ה) רכה-רנג
שירי-קינה על רבי בנימין הכהן מריג’ייו ,ספר זכרון להרב יצחק נסים  -שירה ופיוט
.722
(תשמ"ה) רלז-שו
הסכמות "חזקת החצרות ,הבתים והחנויות" בשאלוניקי ופסקיהם של רבי יוסף
.822
טאיטאצאק וחכמי דורו ,מיכאל ט (תשמ"ה) נה-קמו
.922

ויכוחים בקהילה הספרדית והפורטוגזית בלונדון ותשובות החכם רבי רפאל מילדולה,

מיכאל י (תשמ"ו) ט-עז
.032

ענייני רפואה בכתב-יד לא ידוע של רבי חיים ויטאל ,קורות ט (תשמ"ו) 3-17

.132

ליקוטים מספר הרפואות והסגולות שלר' חיים ויטאל ,קורות ט (תשמ"ו) 91-112

.232

הגהות משנה תורה מן הטופס שלרמב"ם והגהות המיוחסות לרבי בצלאל אשכנזי

והאר"י ,סיני ק [ספר היובל] כרך א' (תשמ"ז) קלה-קמב
הגהותיהם שלרבי בצלאל אשכנזי ורבי יהוסף אשכנזי וטופס-האב שלהם ,אסופות א
.332
(תשמ"ז) מז-קד
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"ספור דברים מורגלים בירושלים"  :איגרת ששלח רבי דניאל פינצי מירושלים לקארפי
.432
בשנת שפ"ה ,אסופות א (תשמ"ז) רטו -רמב
.532

דעת חכמי איטליה על הנגינה בעוגב בתפילה ,אסופות א (תשמ"ז) רסה-שיח

חליפת איגרות על הריפורמה בין ר' מרדכי שמואל גירונדי לר’ צבי הירש חיות ,גבורות
.632
הרמ"ח (תשמ"ז) 271-292
.732

העליה למירון ,ספר זאב וילנאי ב (326-330 )1987

.832

חזיונות הקץ של "משיח" מאזירביג’אן ,תקס"ב-תקצ"ב ,אסופות ב (תשמ"ח) רפה-שמד

.932

רבי יוסף ריקיטי ,אמן צעיר מאיטליה שעלה לצפת ,אסופות ב (תשמ"ח) שנט-שעב

.042

יחסי המסחר שבין קהילות יוון לוויניציאה ,היהודים והים התיכון ( )1989ז-יד

.142

דמותו של רמח"ל לאורם של מקורות חדשים ,איטליה יודאיקה ) III (1989יא-כה

בית הדפוס שלר’ משה די מדינה בשאלוניקי ומה היו מטרותיו בהקמתו ,עלון לחובב
.242
הספר ( 2תשמ"ט) 1-2
.342

האסכולות של המבי"ט ושל מרן רבי יוסף קארו וההתכתשות ביניהן ,אסופות ג (תשמ"ט)

ט-צח
.442

ספר בית יוסף והמפנה שחולל בספרות ההלכה ,אסופות ג (תשמ"ט) צט-קמ

דיעות מהפכניות בכללי ההלכה בהגהותיו שלרבי שמואל משער אריה על ספר בית יוסף,
.542
אסופות ג (תשמ"ט) קמא -רמד
.642

על שום מה חיבר מרן את שולחן ערוך ולשם מי חיברו ,אסופות ג (תשמ"ט) רסג-רעד

.742

מבוא לשו"ת "משפטי שמואל" ,שו"ת משפטי שמואל לר ' שמואל קלעי ,יד הרב נסים ,י-ם

תשמ"ט ,עמ' ז-כב
ר' שמואל גארמיזן ,חייו וחיבוריו ,מבוא לספר אמרי בינה על מסכת סנהדרין ,יד הרב
.842
נסים ,י-ם תשמ"ט
.942

ההגות שבפירושי המגילות לרבי אלישע גאליקו ,אסופות ד (תש"ן) עג-צח

.052

רבי ישראל נאג’ארה ,אסופות ד (תש"ן) רג-רפד

.152

מבוא לשו"ת המבי"ט ,שו"ת המבי"ט ,יד הרב נסים ,י-ם תש"נ ,עמ' ג-סד

.252

רבי שמואל משער אריה על רופאים ורפואות ,קורות ט,ט-י (תש"ן) 265-271

.352

הפולמוס על ספר מאור עינים לרבי עזריה מן האדומים ,אסופות ה (תשנ"א) ריג-רסה

רבי משה זכות בין צאתו מהמבורג לשבתו בויניציאה  :שמונה איגרות ששלח אליו רבי
.452
שמואל אבוהב מווירונה (ת"ב-ת"ה) ,אסופות ה (תשנ"א) שט-שכו
.552

חמש שנים שעשו את ירושלים לבוקה ומבוקה ומבולקה ,תר"א-תר"ה ,אסופות ו

(תשנ"ב) רמז-תכא
רבינו אליעזר נחום :תולדותיו ומעמדו בקרב חכמי תורכיה וחיבוריו ,מבוא לפירוש הספרי
.652
לר' אליעזר נחום ,י"ל ע"י מנחם כהנא ,יד הרב נסים ,י-ם תשנ"ג
.752

עמדתם של רבי משה זכות ורבי שמואל אבוהב בפולמוסים שנתעוררו בקרב אנוסי

פורטוגל ששבו ליהדות ,ספר יובל לשלמה סימונסון ,ת"א תשנ"ג ,כט-מד
כלום השיטות המקובצות המיוחסות לרבי אהרן לפאפא שלו הן ,ספר הזכרון לרבי שאול
.852
ליברמן (תשנ"ג) 331-335
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.952

ספר "יפה נוף" וספרים ראשונים של "תיקון סופרים" ,אסופות ז (תשנ"ג) כט-סח

המקורות החשובים לתולדותיה שלירושלים בימי הגזירות של ן’ פרוח' ,אסופות ז
.062
(תשנ"ג) שג-שיד
חידוש הפולמוס על פיטור תלמידי חכמים ממיסים בירושלים בשנת שנ"ו וסיבת עקירת
.162
דירתו שלרבי חיים ויטאל מירושלים לדמשק ,אסופות ח (תשנ"ד) רמא-רסב
.262

איגרות ירושלים מפנקסיה שלמשפחת קנשינו בווהראן ,אסופות ח (תשנ"ד) רסג-רצה

רבי משה ב"ר מיכאל הכהן וספרו עט סופר  :מקור נכבד לקורות שבויי בילגרד (תמ"ה-
.362
ת"נ) ,אסופות ח (תשנ"ד) רצז-שמב
.462

ויכוח בין קבלה והלכה באיטליה ,מחניים ( 6תשנ"ד) 134-141

.562

שטרי ההתקשרות שלמקובלי ירושלים ,אסופות ט (תשנ "ה) ט-קכז

.662

שטרי התקשרות שלמקובלי צפת ומצרים ,אסופות ט (תשנ"ה) קכט-קנט

.762

מאמר על הגאולה לרבי שלמה מולכו ,אסופות ט (תשנ"ה) שלג-שעח

.862

דברים אחדים לדמותו של הרב מנחם עמנואל הרטום ,ספר הזכרון להרב מ"ע הרטום,

ת"א תשנ"ו ,עמ' 7-9
.962

ספר מפתח הזוהר למהדורותיו ,אסופות י (תשנ"ז) לז-מז

.072

המשורר רבי יהושע סגרי ,אסופות י (תשנ"ז) רפז-שיג

.172

חיבוריו של רבי יהושע סגרי ,אסופות י (תשנ"ז) שטו-שמג

.272

רבי יהושע סגרי על חיבוריו ,אסופות י (תשנ"ז) שמה-שמז

.372

יהושע סגרי  -מעט ממקורותיו ,אסופות י (תשנ"ז) שמט-שנד

סדרי תפילה שנדפסו באיטליה לחברות שומרים לבוקר מיסודם של חכמים בשאלוניקי,
.472
אסופות יא (תשנ"ח) פז-צט
.572

חברת שומרים לבקר ,אסופות יא (תשנ"ח) קא-קכו

.672

כתבי רבי שמואל משער אריה ,אסופות יא (תשנ"ח) קכז-קנ

חליפת תשובות מחכמי איטליה בשאלות רפואה בשבת מראשית תקופת הריפורמה,
.772
אסופות יד (תשס"ב) רצט-שיג
.872

מפעלות משה מונטיפיורי להגנת יהודי מארוקו ,אסופות טו (תשס"ג) קפט-רעד

' הספרים שנדפסו בויניציאה בבית הדפוס העברי של זאניטי' :השלמות ע"פ ספרים
.972
הנמצאים בספריית ’קרן ואלמאדונה’ בלונדון ,אסופות טו (תשס"ג) רפז -רצח
.082

איגרת רבי משה ן’ מכיר לקהלות תורכיה בעד ההסגר בעין זיתון ,אסופות טו (תשס"ג)

רצט-שט
ישיבת קוניליאנו  -ע"פ ’קול-קורא’ שנדפס בויניציאה שס"ה ואיגרות רבי יהודה אריה
.182
ממודינא ,אסופות טו (תשס"ג) שיא-שכה
.282

איגרת ששלח רבי משה גאליפאפה מויניציאה אל רבי שמואל ן’ סיד באלכסנדריה

(שס"ג-שע"ב לערך)  :קטע גניזה  ,T-S 13J 9,19אסופות טו (תשס"ג) שכז-שלה
'ראשית אמרים' -מבוא למחזור ארם צובה ,מחזור ארם צובה ויניציאה רפ"ז (מהדורת
.382
פקסימיליה)  9-12ירושלים תשס"ח.
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