
  
 

السجل  ت
مكان النشر  المؤلف عنوان الكتاب رقم التصنیف رقم التخصیص العام

 رؤوس المواضیع عدد الصفحات التاریخ والناشر

 االخالق-العقائد-الیھودیة 136 1903 ירושלים יחזקל עזרא יהושע הלוי ספר ערוגת הבושים ٢٩٦٫٣ ٣٥٧ ي 271890 1
 العقائد-الیھودیة 60 1772 שאלוניק חננאל חאביך ספר מגדל חננאל ٢٩٦٫٣   ١٩٢ ح 271490 2
 تعلیم-الیھودیة 128  בלאסטאין יעקוב פאביך לשון וספר ٢٩٦٫٠٧١  ٦٧٩ ي 272217 3
 قرابین-الیھودیة 467  בגדאד עבדאלה אברהם  ספר זבחי צדק ٢٩٦٫٤٤ ٢٨٨ع  270181 4
 ادم-العقائد -الیھودیة 155  ירושלים יוסף יהודה אהרון רזיאל המלאך ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  270378 5
  شولحان عاروخ-ودیةالیھ 418 1875 ווילנה יוסף קארו שלחן ערוך יורה דעה ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  271619 6
 عید الفصح -الیھودیة 73 1936 לעמבעג עזרה ברלון ספר הגדה של פסח ٢٩٦٫٤٣٧  ٥٤٢ ع 270132 7
 یوشع-الیھودیة 372 1856 בגדאד עזרא דנגור שמואל-ספר יהושע שופטים ٢٧٢٫٢٢ ٩٩٥ي  272229 8
 صالة-الیھودیة 148 1935 נוליפר יצחק יוסף חיים אסבודי ספר זכרון טוב ٢٩٦٫٤٥٣ ٢٥٣ ي 270907 9

השני לתורת -ספר שמות ٢٧٢٫٢١ ٨٩٢ش  270285 10
 האלהים

 الخروج-التوراة-الیھودیة 110 1928 ווילנא יוסף שליזינציר

צאלח יעקב מעקב  ספר תפלת ישרים ٢٩٦٫٤٥٠٢ ٢٨٣ص  271216 11
 מנצור

 صلوات ورعین-الیھودیة 176  ירושלים

 الالویین-التوراة-الیھودیة 212    אונקלוסترجمة יקראספר ו ٢٧٢٫٢١ ٩٧٤و 270811 12
 طقوس-الیھودیة 147  ליפרנו  ספר תקון שבעה באדר ٢٩٦٫٤ ٧٦٩ ش 270682 13
 طقوس وصلوات-الیھودیة 208  ירושלים מנדל פרידמן סידור תקון שמואל ٢٩٦٫٤٥ ٩٤٨ م 272595 14
 عقائد-الیھودیة 316 1818 פרנולי מיכאל הררי זכור ליצחק ٢٩٦٫٣   ٩٤٢ م 272298 15
 الطب-الیھودیة 109 1883 פראנקפורט צבי מושה פלאטא קונטרס פסי ביראות ٢٩٦٫٦١٠ ٥٧٩ ت 272988 16
 اعیاد-الیھودیة 28  ירושלים יוסף חיים ספר כתר מלכות ٢٩٦٫٤٣ ٩٥٧ي  271357 17
 ایوب-العھد القدیم-الیھودیة 64 1841 במביי אברהם יחזקל אברהם ספר שרח איוב ٢٧٢٫٣١ ٢٤٢ أ 271075 18
 شولحان عاروخ-الیھودیة 252 1891 ווארשא שלמה גאנצפריד ספר קיצור שלחן ערוך ٢٩٦٫١٨٢ ٨٨٩ ش 272224 19
التوراة تفسیر -الیھودیة 120  ליפרנו רבי שמעון בן יוחי זוהר על התורה ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٦٩ ش 207039 20

 التكوین
 التلمود البابلي-الیھودیة 104 1982 ביתר גופ ישיעיה ברלןا מסכת ביצה מן תלוד בבלי ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ ي 270757 21
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السجل  ت
مكان النشر  المؤلف عنوان الكتاب رقم التصنیف رقم التخصیص العام

 رؤوس المواضیع عدد الصفحات التاریخ والناشر

 العدد-التوراة-الیھودیة 96 1886 ווילנא יוסף שליזינגיר ספר במדביר  ٢٧٢٫٢١ ٩٥٧ي  270447 22
 صالة مقابر-الیھودیة 69    תפלת בית עלמון ٢٩٦٫٤٥  ٧٨٩ت 270659 23
 عقائد-الیھودیة 63 1928 ליפרנו יצחק יוסף אעבוד ספר שער הרחמים ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ ي 270288 24
 صالة-القدس-الیھودیة 176 1945 באגדאד יוסף חיים מנשה אשר סדור מנחת ירושלים ٢٩٦٫٤٩ ٩٥٧ي 271041 25
 وعظ وارشاد-الیھودیة 61    ספר מעשים מפוארים ٢٩٦٫٤٧ ٦٥٩ م 270571 26
 نشید االناشید-الیھودیة 64  באגדאד  ספר שיר השירים ٢٧٢٫٣٩ ٩٤ ش 270571 27
 وعظ وارشاد-الیھودیة 54   מושה חיים לוצאטו ספר מסלת ישרים ٢٩٦٫٤٧ ٩٥٩م  270499 28
 عقائد-الیھودیة 139 1904 ירושלים יעקב חיים יצחק אליהו ספר קול יעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٩ ي 272669 29
 تعلیم-الیھودیة 94    חלק ראשון-אלפא ביתא ٢٩٦٫٠٧١    ٨٧٢أ  270878 30
 طقوس وصلوات-الیھودیة 149 1931 באגדאד ברהםעזרא א זכרון טוב  ٢٩٦٫٤٥ ٤٤٩ز 272399 31
 التلمود البابلي-الیھودیة 304 1863 ווארשא ישעיה פיק מסכת ברכות מן תלמוד ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ ي 272260 32
 تفسیر-الیھودیة 214 1900 ירושלים דוד יוסף ספר אהבת עולם ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٤ د 271794 33
 الصیام-الیھودیة 138  ליפרנו אליהו בן אמוזג  ספר חמש תעניות ٢٩٦٫٤٣ ٨٩٢ا  270246 34
 وعظ وارشاد-الیھودیة 103   אליהו יצחק חזן ב"ספר ידי אליהו ח ٢٩٦٫٤٧ ٨٩٢أ  270775 35
 العقائد-الیھودیة 646 1747 קושטנדינא חיים בנבנשת ١جא "ספר דינא דחיי ח ٢٩٦٫٣ ٢٩٩ ح 272588 36
 العقائد-الیھودیة 360 1904 וואלנא פנחס אליהו םספר הברית השל ٢٩٦٫٣ ٩٣٥ف  272806 37

מסכת כתובות מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥  ٩٥٢ م 272528 38
 בבלי

 التلمود البابلي-الیھودیة 1035 1862 לעמבערג מושה בן מימון

 خراالنبیاء اال-الیھودیة 987-664 1934 בערלין מאיר הלוי לעטעריס ספר נביאים אחרונים ٢٧٢٫٤٩ ٢٩٩ ن 270149 39
 تربیة اطفال-الیھودیة 118  ירושלים רפאל אחונא ספר מראה הילדים ٢٩٦٫٤٧ ٧٢٩ر 270723 40
  الصلوات-الیھودیة 288    תפלת קודם התפלה ٢٩٦٫٤٥ ٧٨٩ ت 270041 41

 
 الزواج-الیھودیة 412 1803 לעמ בערג יצחק אלפאסי הלכות רב אלפסי ٢٩٦٫٧٤ ٢٥٩ ق 271612 42
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السجل  ت
مكان النشر  المؤلف عنوان الكتاب رقم التصنیف  التخصیصرقم العام

 رؤوس المواضیع عدد الصفحات التاریخ والناشر

 التلمود-التوراة-الیھودیة 158  וויניצאה מושה אלשיך וויניצאה ספר תורת משה ٢٧٢٫٢١ ٩٤ ش 270318 43
 عقائد-الیھودیة 178  ירושלים אהרן עזרואל ספר כפי אהרן ٢٩٦٫٣ ٩٤٩أ  271142 44
 توراةال-التوراة-الیھودیة 274  ליפרנו שמעון בן ייחאי זהר על התורה ٢٧٢٫٢١ ٨٦٩ش 272851 45
 ختان-طقوس-الیھودیة 135 1819 שאלוניקי אברהם אנגול ספר פתוחי תותם ٢٩٦٫٤ ٢٤٢أ  272968 46
 عقائد-الیھودیة 174  ליפרנו אברהם בן מוסא ספר שיח וצחק ٢٩٦٫٣ ٢٤٢أ  271149 47
 وراةالت-الیھودیة 136 1854 ווינא אבן עזראترجمة  ספר דברים ٢٧٢٫٢١ ٦٥٤أ  270323 48
 الزواج-الیھودیة 271 1840 קושטנדינא שמואל חיים א"ספר שמן המשחה ח ٢٩٦٫٧٤  ٨٩٩ش 272443 49
מסכת שבועות מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ ي 271331 50

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 114 1899 ווילנא ישעיה ברלין

 العقائد-الیھودیة 57 1816 לעמבערג מנחים מנאלי ספר מגיני שלמה ٢٩٦٫٣ ٩٢٣ م 271105 51
 العقائد-الیھودیة 334 1776 ליפרנו דוד פאדו ספר חסדי דוד ٢٩٦٫٣ ٩٤ د 271912 52
 االنبیاء االخر-الیھودیة 318 1901 ווילנא י"ראש ٧مجנביאים אחרונים  ٢٧٢٫٤٩ ٢٩٩ ن 271753 53
 العقائد-الیھودیة 154 1907 פאכש יוסף בן נחמיאש פרוש פרקי אבות ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  272788 54
  قائدالع-الیھودیة 305 1900 ווילנא יצחק אביהם הספרדי ספר מנורת המאור ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ ي 272003 55
-العھد القدیم -الیھودیة 660-355 1944 לונדון מאיר הלוי לעטרוס נביאים ראשינים ٢٧٢٫٢ ٢٩٩ ت 270721 56

  االولاالنبیاء
 الصلوات-الیھودیة 169  באגדאד יעקב מושה שוחט לת יעקובסדור קה ٢٩٦٫٤٥ ٦٧٩ي  270413 57
 التكوین-التوراة-الیھودیة 98 1872 ווינא  ספר בראשית  ٢٧٢٫٢١ ٤٢٥ب  270380 58
 العقائد-الیھودیة 122  ירושלים יצחק צאלח  מכמל ספר נתיבות יצחק ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي 217771 59
 العقائد-الیھودیة 148  ברלין חםאברהם מנ ספר בעל נפש ٢٩٦٫٣ ٢٤٢أ  271799 60
 العقائد-الیھودیة 268 1872 ווינא נחמן קורון ספר זכר נתן ٢٩٦٫٣ ٣٨٢ ن 272203 61
עזרא ראובין اصدار ספר תהלים ٢٧٢٫٣٢ ٩٨٩ت  271104 62

 דנגור
-العھد القدیم-الیھودیة 122  באגדאד

 المزامیر

  التكوینوراةالت-الیھودیة 126 1928 ווינא יריוסף שליזינا ספר בראשית ٢٧٢٫٢١ ٤٢٥ب  270554 63
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السجل  ت
مكان النشر  المؤلف عنوان الكتاب رقم التصنیف رقم التخصیص العام

 رؤوس المواضیع عدد الصفحات التاریخ والناشر

 نشید االنشاد-الیھودیة 59  באגדאד עזרא דנגור ספר שיר השירים ٢٧٢٫٣٩ ٥٤٢ع  270436 64
–التلمود البابلي -الیھودیة 168  ליפרנו שלמה בכור תוצין ספר תלמוד קטן ٢٩٦٫١٢٥ ٨٨٩ ش 270345 65

 موجز
עזרא ראובין اصدار אדרא רבא ٢٩٦٫٣ ٤٤٢ا  270867 66

 דנגור
 العقائد-الیھودیة 171  בגדאד

 التلمود-التوراة-الیھودیة 200  ליפרנו יוסף לחק  בראשית-ספר חק לישראל ٢٧٢٫٢١ ٩٥٧ي 271406 67
 التكوین

-כתבי קודיש עשרים ורבע  ٢٧٢٫٣  ٩٩٢ي 272762 68
 משלי

-االسفار الشعریة-الیھودیة 310  ירושלים יונתן בן עוזיאלترجمة 
 العھد القدیم

 العقائد-الیھودیة 282 1861  אברהם יהושע עין יעקב ٢٩٦٫٣ ٩٩ ع 272245 69
 التوراة التثنیة-الیھودیة 754 1920  יוסף לתם דברים-ספר חק לישראל ٢٧٢٫٢١ ٩٥٧ي 272118 70
 االدب العبري 277   יצחק לאלדםןاصدار אורצר הספרות ٨٩٢٫٤ ٢٥٣ ي 272222 71
 صالة-القدس-الیھودیة 167 1945 באגדאד יוסף חיים מנשה אשר םספר מנחת ירושלי ٢٩٦٫٤٩ ٩٥٧ي  270211 72
 عقائد-الیھودیة 49  ירושלים חיים וויטאל ספר הגורלות ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ ح 272162 73
-תורה נביאים וכתוובים ٢٧٢٫٤٩    ٢٩٩ ن 270906 74

 נביאים אחרונים
االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 986-664   

 االخر
 االدب العبري 282 1921 בערלין אחד העם  ٤جעל פרשת דרכים  ٨٩٢٫٤ ٣٤ أ 270401 75
ספר תהלים עם ספר משפט  ٢٧٢٫٣٢ ٩٥٩م  272662 76

 צדק
-العھد القدیم-الیھودیة 253 1883  משה מזאלשין

 مزامیر
 العقائد-الیھودیة 253  ליפרנו ראובין אברהם ספר דרך ישרה ٢٩٦٫٣ ٢٩٢ر 270422 77
 اشخاص-تاریخ-الیھودیة 76 1905 באגדאד רבי מאיר בעל הנס ספר מאיר בת עין ٢٩٦٫٠٩٢ ٢٩٤ م 270496 78
 االخالق-الیھودیة 304 1912 ירושלים יוסף חיים ספר נפלאים מעשיך ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  271626 79
-العھد القدیم-الیھودیة 1384-994    ספר כתובים ٢٧٢٫٣ ٢٩٢ك  270234 80

 االسفار الشعریة
 الصیام-ةالیھودی 336  ליפרנו ישראל קושטא ספר  חמש תעוניות ٢٩٦٫٤٣ ٥٤٢ي  270964 81
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السجل  ت
مكان النشر  المؤلف عنوان الكتاب رقم التصنیف رقم التخصیص العام

 رؤوس المواضیع عدد الصفحات التاریخ والناشر

 الغفران-الیھودیة 256  באגדאד עזרא ראיבן דנגורاصدار ספר כפור תמים ٢٩٦٫٤٣٢ ٧٩٤ك  271096 82
 تاریخ اشخاص-الیھودیة 100 1858 בערלין חיים זעליג סלאלמסקי אות זכרון לאלכסנדר פאן ٢٩٦٫٠٩٢  ٩٩٨ح  272884 83
-العھد القدیم-الیھودیة 1384-922 1946 לונדון טרוסמאיר הליבי לע ספר כתובים ٢٧٢٫٣ ٢٩٢ك  270177 84

 االسفار الشعریة
 العقائد-الیھودیة 503 1877 ווילנא יעקב שלמה ספר עין יעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٢ي  270743 85
-العھد القدیم-الیھودیة 380 1927 בהוולאנד  נביאים וכתובים ٢٧٢٫٣٢ ٩٨٩ت  271414 86

 المزامیر
 تعلیم-الیھودیة 88 1949 באגדאד עזרא תדאד אלפא ביתא ٢٩٦٫٠٧١ ٨٧٢أ  270233 87
 العقائد-الیھودیة 463 1923 ווארשא זאב וולף ספר ילקוט ספורים ומדרשים ٢٩٦٫٣ ٢٢ز 272898 88
 اشیعا-العھد القدیم-الیھودیة 377 1883 ווארשא  ישעיה-מקראות גדולות ٢٧٢٫٤١  ٧٤٢م  272160 89
 اشخاص-تاریخ-الیھودیة 160 1895 מונקאטיש שמואל אלקלעי ٣ جר זכור לאברהםספ ٢٩٦٫٠٩٢ ٨٩٩ش  270388 90
ספר לחם שלמה וספר בית  ٢٩٦٫٣ ٧٢٨ر  272947 91

 דינו של שלמה
 العقائد-الیھودیة 544 1760 קושטנדינא רפאיל שלמה לאניידו

 االطفالطب -الیھودیة 142 1876  שטודנצבןי,מ ספר רופא הילדים ٢٩٦٫٦١٠ ٦٩٤ش 271072 92

 شولحان عاروخ-الیھودیة 303 1874 ווילנא יוסף קארו שולחן ערוך ארח חיים ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  271489 93
 التوراة-الیھودیة 296 1875 לעמבערג ליוי יצחק ספר קדושת לוי על  התורה ٢٧٢٫٢١ ٩٩٩ل  271807 94
-العھد القدیم-لیھودیةا 594 1883 ווארשא  מלכים-מקרארות גדולות ٢٧٢٫٤١ ٧٤٢م  272158 95

 االخبار-الملوك
 العھد القدیم-الیھودیة 285 1883 ווארשא יהושע מונםترجمة  ١٤مجמקראות  גדולות  ٢٧٢٫٤١ ٩٩٥ي 270077 96
 یوم الغفران-الیھودیة 152 1928 באגדאד יצחק יוסף חיים אעבודי ١قכפור תמים   ٢٩٦٫٤٣٢ ٧٩٤ي  270515 97
 التلمود البابلي-الیھودیة 115 1897 ווילנא ישעיה פיק מסכת נזיר מן תלמוד בבלי ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  270844 98
 عقائد-الیھودیة 72 1946 ירושלים יוסף יהודה אהרון אור ישירים-סליחות ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي 270910 99

 اساطیر-زراعة-الیھودیة 28 1933 ליפרנו שלמה בילפורתי ספר פרי עץ הדר ٢٩٦٫٣٨ ٨٨٣ش  272924 100
 العقائد-الیھودیة 118  באגדאד ששון מרדכי משה ספר אמרי ששון ٢٩٦٫٣ ٥٩٩ش  272924 101
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السجل  ت
مكان النشر  المؤلف عنوان الكتاب رقم التصنیف رقم التخصیص العام

 رؤوس المواضیع عدد الصفحات التاریخ والناشر

 عید الفصح-الیھودیة 69 1936 ליפרנו שלמה בילפוטי ספר הגדה של פסח ٢٩٦٫٤٣٧ ٨٨٩ش 270791 102
 العقائد-الیھودیة 37 1765 אמשטרדם אהרן שמשון מאסטרפלי ספר קרניים ٢٩٦٫٣ ٩٤٩ا  271885 103
 احالم-العقائد-الیھودیة 20 1892 אמשטרדם שלמה אלמולי ספר פתרון חלומות ٢٩٦٫٣ ٨٨٩ ش 271238 104
עזרא אברהם אלייה  עלוי הנשמות ٢٩٦٫٣ ٥٤٢ع  271275 105

 אברהם
  الیھودیة 71 1924 באגדאד

 ارواح-العقائد-
 شولحان عاروخ-الیھودیة 343 1911 וויללנא יוסף קרו אבן העזר-שלחן ערוך ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي 271271 106
 العقائد-الیھودیة 387 1843 כלכתה עמשה יהוש ספר הישר ٢٩٦٫٣ ٥٩م  272423 107
שלחן -ספר משנה ברורה ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي 270886 108

 ערוך
 شولحان عاروخ-الیھودیة 302  ווארשו יוסף קרו

 اساطیر-ملوك-الیھودیة 108 1864 אדעסה יוסף שלמה ספר מצרף לחכמה ٢٩٦٫٣٨ ٩٥٧ي  270453 109
 العھد القدیم-الیھودیة 241  לאנדאן  ביםספר תורה נביאים וכתו ٢٧٢٫٢ ٩٤ت  270516 110
 العدد-التوراة-الیھودیة 186  ליפרנו יצחק ברלון ספר במדבר-חק לישראל ٢٧٢٫٢١ ٢٥٣ي  271101 111
ספר -חמשה חומשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  272440 112

 בראשית
 التكوین-التوراة-الیھودیة 304  לעמבערג 

 یوم السبت-الیھودیة 240 1837 לעמבערג מאיר הלוי  לשבתספר נתיבות ٢٩٦٫٤١ ٢٩٤م  272328 113
 العقائد-الیھودیة 280 1788 שאלוניקי חיים בנבנשת ספר בעי חיי ٢٩٦٫٣ ٩٩ح  272580 114
 العقائد-الیھودیة 318  לפרנו יצחק שרים באר יצחק ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  272002 115
 العقائد-الیھودیة 240 1868 ווארשא יצחק מאיזלש ספר חוסן ישועות ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  271748 116
 شولحان عاروخ-الیھودیة 140 1909 ווילנא שבתי פינבערג ע אורח חיים עם פרוש"שו ٢٩٦٫١٨٢ ٩٢٢ش  271371 117
 التلمود البابلي-الیھودیة 80  ירושלים ישעיה ברלין מסכת תענית מן תלמוד בבלי ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  272655 118
 العقائد-الیھودیة 169 1873 לפופ שלמה זלמן ספר בכורי אביב ٢٩٦٫٣ ٨٨٩ش  272538 119
 التوراة-الیھودیة ٤٠٥ 1946 לאנדון  ספר חמש חומשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٩٤٢ت  217822 120
 التثنیة-التوراة-الیھودیة 122 1928 ווינא  ספר הדברים ٢٧٢٫٢١ ٢٤٩د  273012 121
 الخروج-التوراة-الیھودیة 126  אווינ  ספר שמות ٢٧٢٫٢١ ٨٩٢ش  273013 122

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

السجل  ت
مكان النشر  المؤلف عنوان الكتاب رقم التصنیف رقم التخصیص العام

 رؤوس المواضیع عدد الصفحات التاریخ والناشر

 طقوس وصلوات-الیھودیة 385  באגדאד יצחק יוסף חיים תפלה בית ישראל ٢٩٦٫٤٥ ٢٥٣ي  273014 123
 العھد القدیم-الیھودیة 1025 1926 לואנדון  ספר תורה נביאים וכתובים ٢٧٢٫٢ ٩٤ت  272408 124
 التوراة-یةالیھود 445 1900 ווינא  ספר חמשה חומשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٩٤٢ ت 273024 125
 تراتیل-االعیاد-الیھودیة 168  באגדאד עזרה ראובין ٢جספר קריאי מועד  ٢٩٦٫٤٣ ٥٤٢ع  273020 126
 المشایخ-العقائد-الیھودیة 198 1925 ניויורק וילים ע בלעקסטון הופעת המשיח השניה ٢٩٦٫٣ ٨٦٧ب  273022 127
 التثنیة-التوراة-یھودیةال 200 1859 ווינא  ספר דברים ٢٧٢٫٢١ ٢٤٩د  273022 128
 לשבת -תפלות לחול ٢٩٦٫٤٥ ٧٨٩  ت 273017 129

 ולמועדים
 طقوس وصلوات-الیھودیة 163 1920 ווילנא 

 العقائد-الیھودیة 139  ליפרנו אברהם ענטיבי ספר אהל ישרים ٢٩٦٫٣ ٢٤٩ا  273019 130
 الالویین-وراةالت-الیھودیة 126 1923 ווינה  ספר ויקרא ٢٧٢٫٢١ ٩٧٤و  273015 131
 التوراة-الیھودیة 204 1891 ווינא  חמשה חומשי תורה 272.21 ٩٤٢ت  271559 132
 الخروج-التوراة-الیھودیة 97 1866 ווינא  ספר שמות ٢٧٢٫٢١ ٨٩٢ش  271031 133
ישראיל חיים  מחזור ליום כפור ٢٩٦٫٤٣٢ ٥٤٢ي  271218 134

 דיבילטגראדו
 یوم الغفران-داعیا-الیھودیة 194 1844 ליפרנו

אליעזרא יצחק اعداد  מכתבים בסדר ٢٩٦٫٤٧ ٨٩٦أ  272782 135
 שפרא

 وعظ وارشاد-الیھودیة 140 1871 ווארשו

עזרא ראובין اصدار  ٢جספר קריאי מועד  ٢٩٦٫٤٣ ٥٤٢ع  271466 136
 דוגור

 اعیاد تراتیل-الیھودیة 170 1910 באגדאד

االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 660-354 1946 לונדון מאיר הלוי לעטריס יםספר נביאים ראשונ ٢٧٢٫٢ ٢٩٩ن  270368 137
 االول

אלכסדנר اصدار  ספר קובץ מעשי ידי גאונים ٢٩٦٫٠٩٢ ٩٩٤ي  271364 138
 ראזסובערך

 اشخاص-تاریخ-الیھودیة 70 1855 בערלין

 العدد-التوراة-یةالیھود 86  ליפרנו משה ישועה ספר פויי המדבייר ٢٧٢٫٢١ ٥٩م  270392 139
 شولحان عاروخ-الیھودیة 805 1864 קאניגסבערג יעקב אשר ٢جטור אורח חיים  ٢٩٦٫١٨٢  ٦٧٢ي  272141 140
  الفصح-اعیاد-الیھودیة 73 1936 באגדאד עזרא ראובין דנגור סדר הגדה של פסח ٢٩٦٫٤٣٧ ٥٤٢ع  270711 141
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السجل  ت
مكان النشر  المؤلف كتابعنوان ال رقم التصنیف رقم التخصیص العام

 رؤوس المواضیع عدد الصفحات التاریخ والناشر

 طقوس وصلوات-الیھودیة 176 1934 ירושלים צאלח יעקב מנצור סדור תפלת ישירים ٢٩٦٫٤٥ ٢٨٣ص  270781 142
 وارشادوعظ -الیھودیة 108  ליפרנו יעקב חיים צבאית ספר נגיד ומצוה ٢٩٦٫٤٧ ٦٧٢ي  270733 143
االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 660-354    ספר נביאים ראשונים ٢٧٢٫٢ ٢٩٩ن  271212 144

 االول
  الیھودیة 316  ליפרנו שמעון בן יוחי ٥جזוהר על התורה  ٢٧٢٫٢١ ٨٦٩ش  270616 145

االسفار الخمسة -التوراة-
 التثنیة

اسفار -التوراة-الیھودیة 145 1921 ליפרנו שלמה בילפורתי   חמשה חומשי תורה-אור גדול ٢٧٢٫٢١ ٨٨٩ش  270134 146
 الخمسة 

 سیاسي-االدب العبري 254   אברהם מאפו אהבת ציון ٨٩٢٫٤ ٢٤٩أ  271619 147
כתבי קודש עשרים וארבע  ٢٧٢٫٤٩ ٢٩٩ن  271545 148

 נביאים אחרונים٢ج
 االنبیاء-العھد القدیم-الیھودیة 410 1873 ווארשא זוסמן ועביץ

 االخر
 وعظ وارشاد-الیھودیة 208 1936 ירושלים אליהו יצחק חזן ספר ידי אליהו ٢٩٦٫٤٧ ٨٩٩أ  271677 149
 االخالق–العقائد -الیھودیة 110  ירושלים יחזקל עזרא ידושע ספר ערוגת הבושם ٢٩٦٫٣ ٣٥٧ي  272619 150
النبیاء ا-العھد القدیم-الیھودیة 271    ישעיה  ٢٧٢٫٤٩ ٢٩٩ن  270082 151

 االخر
 شولحان عاروخ-الیھودیة 303  בהולאנד יוסף קרו ספר משנה ברורה ٢٩٦٫١٨٢ ٨٣٩ش  271564 152
 طقوس وصلوات-الیھودیة 478  וויאנ יוסף שלעזיניגער תפלת בני ציון ٢٩٦٫٤٥ ٧٨٩ت  270091 153
 اساطیر الوقت-الیھودیة 240    ١جמסלי אלוקת  ٢٩٦٫٣٨ ٥٨٩م  270180 154
 العقائد-الیھودیة 98 1893 ירושלים יאושע בנבנשת ספר עבודה תמה ٢٩٦٫٣ ٢٩٥ي  272597 155
 العقائد-الیھودیة   בערלין שלמה שלחן עצי שטים ٢٩٦٫٣ ٨٨٩ش  272029 156
 االخالق-العقائد-الیھودیة 47 1864 ירושלים יעקב תמ ספר הישר ٢٩٦٫٣ ٦٧٢ي  271409 157
 العقائد-الیھودیة 28  ירושלים יוסף חיים ספר כתר מלכות ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  271424 158
 االخالق-العقائد-الیھودیة 96 1900 ווארשא  ספר אמונת צדיקים ٢٩٦٫٣ ٨٩٩أ  272213 159
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السجل  ت
مكان النشر  المؤلف عنوان الكتاب رقم التصنیف رقم التخصیص العام

 رؤوس المواضیع عدد الصفحات التاریخ والناشر

شریعة -العقائد-الیھودیة 372 1816  יצחק ברוך ٣جספר חק לישראל  ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  271962 160
 اسرائیل

 االخالق-الیھودیة 131 1891 באגדאד ששון מרדכי משה ספר קול ששון ٢٩٦٫٣ ٥٩٩ش  273025 161
 ھودیةالی 150 1880 ווארשא משה חלפן ספר מלין דרבנן ٢٩٦ ٥٩م  277023 162
 طقوس وصلوات-الیھودیة 176 1934 ירושלים  צאלח יעקב מאנצור סדור תפלת ישירים ٢٩٦٫٤٥ ٢٨٣ص  270875 163
-االسفار الخمسة-ةالیھودی 209 1858   תקונה תלתין ושתיה ٢٧٢٫٢١ ٤٢٥ب  270128 164

 التكوین
 االنبیاء-العھد القدیم-الیھودیة 96 1884 ווארשא ש ל גרדון  תרי עשר ٢٧٢٫٢ ٤٤٩ك  272163 165
 التصوف-العقائد-الیھودیة 217 1866 לעמבערג מושה מן מומון ٢جספר מורה נבוכים  ٢٩٦٫٧١٢ ٥٩م  270127 166
 طقوس-ةالیھودی 72 1946 ירושלים  יוסף יהודה אהרון סליחות אור ישירים ٢٩٦٫٤٥ ٩٥٧ي  271348 167
 نشید االنشاد-یةالیھو 47  ליפרנו  טוביינאיעקב ספר שיר השירים ٢٧٢٫٣٩ ٩٤ش  270909 168
 عقائد-الیھودیة 152    בן איש חי בראשית ٢٩٦٫٣ ٢٩٥ب  270155 169
 االخالق-العقائد-الیھودیة 313 1807 לונדו שמואל שענד שוב ספר נתיבות עולם  ٢٩٦٫٣ ٨٩٢ش  271791 170
ספר שלחן ערוך אורח חיים   ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ش 272425 171

 ٢ج
 شولحان عاروخ-الیھودیة 552 1870 לעמבערג ף קרויוס

 التلمود البابلي-الیھودیة 378 1863 ווארשא ישעיה ברלין מסכת שבועות מתלמוד בבלי ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  271254 172
ספר ברכה משלשת על מסכת  ٢٩٦٫١٢٥ ٢٥٣ي  271868 173

 ברכות 
 التلمود البابلي-الیھودیة 232 1863 ווארשא יצחק גולדמן

 التوراة الالویین-الیھودیة 117 1813 ווינא יוסף אשכנאזי ספר ויקרא ٢٧٢٫٢١ ٩٥٧ي  270271 174
 الشریعة-العقائد-الیھودیة 104  ירושלים ראובין דוד נאןי ١جספר צדקה ומשפט  ٢٩٦٫٣ ٢٩٢ر  270550 175
ספר יושב אהלים אהל  ٢٩٦٫٣ ٢٤٩أ  272813 176

 אברהם ואהל יצחק 
 العقائد-الیھودیة 478  ליפרנו ביאברהם ענתי

 قضاء-العقائد-الیھودیة 380 1860 שאלוניקי רחמים אליהו חזן ספר ארח מפט ٢٩٦٫٣ ٣٨٩ر  272374 177
 شروحات-البابلي-الیھودیة 76 1925 ירושלים יוסף חיים ١جספר בניהו  ٢٩٦٫١٢٥ ٩٥٧ي  272768 178

 شولحان عاروخ-الیھودیة 491 1859 לבוב פנחס משה ןערוךשלח-ספר מגיני ארץ ٢٩٦٫١٨٢ ٩٣٥ف  272301 179
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