
 رؤوس المواضیع عدد الصفحات التاریخ مكان النشر والناشر المؤلف عنوان الكتاب رقم التصنیف رقم التخصیص السجل العام ت 
 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 188 1859 לעמבערג יחזקיל הלוי לאנדא ספר נודע ביהודה ٢٩٦٫٣ ٣٥٧ي  272566 180
 تفسیر-الیھودیة 188 1820 בראג משה בן מימון ספר ספר משנה ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٢٨ر 272560 181
یوم -طقوس وصلوات-الیھودیة 23 1828 ליופרנו יצחק יוסף חיים עבודי ספר מן כמוך ٢٩٦٫٤١ ٢٥٣ي  270471 182

 السبت
זה ספרא דאדם קדמא  ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  271282 183

 שנתן לו רזאיל המלאך
 العقائد-الیھودیة 155 1941 ירושלים יוסף יהודה

 اشخاص-تاریخ-الیھودیة 167 1776 ליפרנו יצחק יוסף ספר חסדי דוד ٢٩٦٫٠٩٢ ٢٥٣ي  272376 184
 العقائد-الیھودیة 296 1698  נתנאל וויול קרבן נתנאל ٢٩٦٫٣ ٢٩٢ن  272314 185
 اشخاص–تاریخ -الیھودیة 318  שאלוניקי חיים אלקלעי חסד לאברהם ٢٩٦٫٠٩٢ ٨٦٩ق  27231 186
 تاریخ اشخاص-الیھودیة 118  באגדאד יצחק אברהם שלמה אקים את יצחק ٢٩٦٫٠٩٢ ٢٥٣ي  270948 187
 االخالق-العقائد-الیھودیة 276 1888 לעמבערג יוסף להק ספר חק לישראל ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  272104 188
שלמה יצחק جمع  דרך טובים ٢٩٦٫٣ ٨٨٩ش  217741 189

 נסים
 االخالق-العقائد-الیھودیة 248 1928 באגדאד

 راس السنة-االعیاد-الیھودیة 270 1891 באגדאד  ספר חיים טובים ٢٩٦٫٤٣ ٩٩٨ح  271528 190
ספר אבן שלמה אם המלך  ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  272028 191

 קרן ישועה
 عقائد-الیھودیة 192 1870 ליפרנו יוסף חיים

طقوس وصلوات عید -الیھودیة 108  ליפרנו אליהו בן אמוזג ספר חמד אלוהים ٢٩٦٫٤٣٩ ٨٩٩أ  270277 192
 العرش

االنبیاء -الیھودیة-الیھودیة 440 1916 לונדון  נביאים ראשונים ٢٧٢٫٢ ٢٩٩ن  270242 193
 االول

 العقائد-الیھودیة 60  באגדאד  כתר מלכות ٢٩٦٫٣ ٢٤ك  271985 194
 العقائد-الیھودیة 94 1907 ירושלים חיים ויטאל ספר שערי קדישה ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ح  271232 195
אליהו בן اصدار ספר חמש תעניות ٢٩٦٫٤٣ ٨٩٩أ  271359 196

 אמוראג 
 الصیام-الیھودیة 130  ליפרנו

 االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 427 1847 קראטאשין ראשיتفسیر ٤جנביאים אחרונים  ٢٧٢٫٤٩ ٢٩٩ن  272749 197
 االخر

–יצחק ברבי  חלק ראשון ושני-הלכות ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  270044 198
 יעקובאלפארסי

 الشریعة-العقائدالیھودیة 447  אמשטרדם

ספר שיר השירים עם  ٢٧٢٫٣٩ ٩٤ش  271758 199
 תרגום

نشید -العھد القدیم-الیھودیة 64  באגדאד 
 االنشاد
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 االشخاص-تاریخ-الیھودیة 269 1827 שאלוניקי יעקב אבעלי ספר חלק יעקב ٢٩٦٫٠٩٢ ٦٧٢ي  272541 200
 والطب-الیھودیة 96  ירושלים חיים פלאנגי ספר רפואה וחיים ٢٩٦٫٦١٠ ٩٩٨ح  272816 201
 قوانین حیاة-العقائد-الیھودیة 75 1911 ירושלים  יעקב חיים ספר חקי חיים ٢٩٦٫٣ ٦٧٢ي  272737 202
 زروع-العقائد-الیھودیة 204 1840 טשערנאוויץ עובדיה מברטנירה משניות סדר זרעים  ٢٩٦٫٣ ٩٢٤ع  272853 203
 רפאל ,ם "הרמב ספר מאמר המלך ٢٩٦٫٣ ٨٢٨ر  270326 204

 אברהם
 العقائد-الیھودیة 134  שאלוניקי

 تفسیر-التوراة-الیھودیة 246 1900 ווילנא משה בר מימון משנה תורה  ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٥٩م  272565 205
 عقائد-الیھودیة 157 1860 לעמבערג שלמה בן אדרת חדושי הרשבא ٢٩٦٫٣ ٨٨٩ش  271671 206
 طقوس ذباحة-الیھودیة 236 1859 לעמבערג יוסף מאיר ראש יוסף ٢٩٦٫٤٥ ٩٥٧ي  271692 207
 عقائد-الیھودیة 69 1881 ווארשא דוד שלמה ספר ראשות דוד ٢٩٦٫٣ ٩٤د  272272 208
אליסזר ליפמן اصدار ספר קדושת יום טוב ٢٩٦٫٤٣ ٨٩٦أ  272370 209

 ראבינוביץ
 اعیاد-الیھودیة 150 1865 וויאלנא

 التكوین-التوراة-الیھودیة 130 1863 לעמבערג מושה אלשיך חמשה חומשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  270926 210
 العقائد-الیھودیة 462 1784 ליפרנו מרדכי כרמי ספר מאמר מרדכי ٢٩٦٫٣ ٤٤٤ م 272845 211
מסכת כתובות מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٨٩ت  272461 212

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 284 1913 ווילנא 

 لغة الحكماء-العقائد-الیھودیة 213 1900 ירושלים  יוסף חיים ספר לשון חכמים ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  272085 213
 طقوس وصلوات-الیھودیة 176  ירושלים צאלח יעקב מנצור סדור תפלת ישרים ٢٩٦٫٤٥ ٢٨٣ص  271345 214
 التوراة-الیھودیة 400 1946 לונדון  ספר חמשה חומשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٩٤٩ت  271175 215
יהושע ,חזקל עזרא  ספר ערוגת  הבושים ٢٩٦٫٣ ٣٥٧ي  272699 216

 הלוי
 االخالق-العقائد-الیھودیة 136 1903 ירושלים

 عید الفصح-اعیاد-الیھودیة 69 1936 ליפרנו יצחק גוגי ספר הגדה של פסח ٢٩٦٫٤٣٧ ٢٥٣ي  270509 217
 نساء-عقائد-الیھودیة 206 1845 ליפרנו דוד אלטרס ٣جמשניות סדר נשים  ٢٩٦٫٣ ٩٤د  271856 218
 مختارات-العقائد-الیھودیة 136 1944 באגדאד יחזקל מאירتجمیع  ספר לקוטי אמרי אל ٢٩٦٫٣ ٣٥٧ي  272869 219
מסכת יבמות מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  271336 220

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 330 1847 ווילנא ישעיה פיק

  
  
  
  

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

http://www.pdffactory.com


  
  

 رؤوس المواضیع عدد الصفحات التاریخ مكان النشر والناشر المؤلف عنوان الكتاب رقم التصنیف رقم التخصیص السجل العام ت
 عقائد-الیھودیة 224  אופיבאך יוסף מאתתיה ספר שער אורה ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  271789 221
 اعیاد راس السنة-الیھودیة 101 1889 ווינא יוסף שלעזי נגער מחזור לראש השנה ٢٩٦٫٤٣ ٩٥٧ي  270954 222
יעקב שלמה جمع  ٣ جספר עין יעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٢ي  270337 223

 חביב
 عین یعقوب-عقائد-الیھودیة 546 1928 ווילנא

 طقوس وصلوات-الیھودیة 412 1989 במביי נשים אשעיה אליהו ١جמעשה נסים  ٢٩٦٫٤٥ ٥٩٨ن  272594 224
 الغفران-االعیاد-الیھودیة 169 1914 ווינא יוסף שלעזיננער מחזור ליום הכפורים ٢٩٦٫٤٣٢ ٩٥٧ي  270765 225
יצחק יוסף חיים  ٢ جספר כפור תמים ٢٩٦٫٤٣٢ ٢٥٣ي 270243 226

 אבודיט 
 الغفران-االعیاد-الیھودیة 262 1935 באגדאד

 عقائد-الیھودیة 199  כלכתה יוסף בן גוריון הרהו ספר יוסיפון ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  270769 227
 شولحان عاروخ-الیھودیة 302  וויניצאה יוסף קראו ١جשלחן ערוך  ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  270956 228
 العقائد-الیھودیة 302  שאלוניקי אלעזר הילל בכר ספר כף החיים ٢٩٦٫٣ ٨٦٥أ  271641 229
 יוסף לחק שמות-ספר חק לישראל ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٥٧ي  271278 230

 
تفسیر -الشریعة-الیھودیة 180  ליפרנו

 الخروج
 اعیاد الغفران-الیھودیة 262 1935 באגדאד עזרא דנגור ספר כפור תמים ٢٩٦٫٤٣٢ ٥٤٢ع  270073 231
 طقوس وصلوات-الیھودیة 1٠٠   שמעון מרדכימנחים  ספר מנחת זכרון ٢٩٦٫٤٥ ٩٣٩م  271171 232
 الیھودیة 115  ליפרנו יצחק נטף ספר ושבןעתו ליצחק ٢٩٦ ٢٥٣ي 271144 233
 االسفار الخمسة-الیھودیة 107 1900 ירושלים  ספר אהבת עולים ٢٧٢٫٢١ ٩٢٩أ  270027 234
الشریعة تفسیر -الیھودیة 185    ספר חק לישראיל ויקרא ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٧٤و  270812 235

 الالویین 
מאיר הלוי مراجعة  חמשה חומשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٩٤٩ت  270230 236

 לעטראס
 التوراة-الیھودیة 350 1954 לונדון

 طقوس وصلوات-الیھودیة 240  ליפרנו מושה ישועהاصدار ספר תפלת החדש ٢٩٦٫٤٥ ٧٨٩ت  270340 237
 طقوس وصلوات-الیھودیة 255 1865 ווינא יוסף שלעזי ננער ספר תפלת החדש ٢٩٦٫٤٥ ٧٨٩ت  271293 238
 التوراة-الیھودیة 122 1894 ווינא  חמשה חומשי  תורה ٢٧٢٫٢١ ٩٤٩ت  270937 239
 التلمود البابلي-الیھودیة 319 1863 לעמבערג משה בן מימיןتفسیر מסכת נזיר מן תלמוד בבלי ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  272773 240
 تاریخ-اشخاص-الیھودیة 58 1821 ליפנו יצחק עטיה ספר אשת חיל ٢٩٦٫٠٩٢ ٢٥٣ي  272958 241
 عقائد-الیھودیة 267 1898 ווילנא מאיר ליבוש ספר ארץ חמדה ٢٩٦٫٣ ٢٩٤م  272957 242
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 عقائد-الیھودیة 300 1880 ווארשא מנחים אהרון צדה לדרך ٢٩٦٫٣ ٩٣٨م  272860 243
 الالویین-التوراة-الیھودیة 247 1870 ווילנא אונקלוסترجمة  ספר ויקרא ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  272775 244
 عقائد-الیھودیة 233 1858 לעמבערג יהונתן ٢ج ١جספר יערות דבש  ٢٩٦٫٣ ٩٩٩ي  272962 245
 عقائد-الیھودیة 388 1885 בראדי שמעון בן יוחאי ספר תקונים הזהר ٢٩٦٫٣ ٨٦٩ش  271683 246
אברהם יצחק  ספר חומת ירושלים ٢٩٦٫٤٨٢ ٢٤٩أ  272956 247

 ברומברג
 القدس-الیھودیة 112 1943 ירושלים

 العقائد-الیھودیة 513 1745 קושטנדינא אליעזר נחום ספר חזון נחום ٢٩٦٫٣ ٨٩٦أ  272963 248
 اریخت-اشخاص-الیھودیة 81 1803 בראג יונה זעליג ספר בני יונה ٢٩٦٫٠٩٢ ٩٩٩ي  272474 249
מסכת שבת מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  271120 250

 בבלי
 السبت-التلمود البابلي-الیھودیة 157 1831 בראג ישעיה פיק

מאור הלוי مراجعة  ספר כתובים  ٢٧٢٫٢ ٢٩٢ك  270253 251
 לעטרוס

 المكتوبات-الیھودیة 1384-922 1946 לונדון 

שלחן ערוך מטור חשן  ٢٩٦٫١٨٢ ٨٣٩ش  272531 252
 המשפט

 شولحان عاروخ-الیھودیة 865  אמשטרדם יוסף קרו

ספר תורה נביאים  ٢٧٢٫٢ ٩٤ت  273028 253
 וכתובים

מטיר הלוי مراجعة 
 לעטרוס

 العھد القدیم-الیھودیة 1384 1953 לונדון

تفسیر -الشریعة-الیھودیة 312 1888 לעמבערג יוסף לחק שמות-ספר חק לשראל ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٥٧ي  270748 254
 الخروج

יצחק שמשון اعداد  כנסת הגדולה ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  270821 255
 סובאלסקי

 العقائد-الیھودیة 168 1890 ווארשא

 العقائد-الیھودیة 256 1897 פאקש זוסמן סופר ילקוט אליעזר ٢٩٦٫٣ ٩٥٨ز  271463 256
 عین یعقوب-العقائد-الیھودیة 227 1860  אברהם יהושע השעיל כתנותאור עין יעקוב ٢٩٦٫٣ ٢٤٩أ  270338 257
 الصیام-الیھودیة 240 1880 ווינא יוסף שלינגירاصدار  ספר ארבע תענית ٢٩٦٫٤٣ ٩٥٧ي  271037 258
 االخالق-عقائد-الیھودیة 271 1872 ווינא נחמן נתן קורנל ספר זכר נתן  ٢٩٦٫٣ ٣٨٢ن  272536 259
ספר שערי אמת וספר בית  ٢٩٦٫٣ ٩٥٩م  271989 260

 ٢جאריה 
 عقائد-الیھودیة   בארסבורג מושה ליב לוטש

 الالویین-التوراة-الیھودیة 1912 1912 ווילנא ישעיה הנקדןترجمة  ספר ויקרא ٢٧٢٫٢١ ٥٦٩ي  270832 261
שלחן ערוך מטור אורח  ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  271229 262

 חיים
 شولحان عاروخ-الیھودیة 341   יוסף קרו

 عقائد-الیھودیة 103 1936 ירושלים אליהו יצחק חזן ספר ידי אליהו ٢٩٦٫٣ ٨٩٩أ  270290 263
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 قرابین-عقائد-الیھودیة 306  בולנדא יצחק בן ערמה ספר שמות עקדת יצחק  ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  271983 264
 تفسیر-توراة-الیھودیة 550 1882 ווילנא שמעון בן   יוחי ספר הזהר                                                                                          ٢٩٦٫١٢٠٦  ٨٣٩ش  270113 265
 عقائد-الیھودیة 144  ליפרנו ישראל קושטא ספר זהר חדש  ٢٩٦٫٣ ٣٤ز  270751 266
ספר משנה ברורה על  ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  270768 267

 שלחן ערוך
 شولحان عاروخ-الیھودیة 308  פיעטרקוב יוסף קארו

 شولحان عاروخ-الیھودیة 403 1879 ווילנא יוסף קראו שולחן ערוך ארח חיים ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  271411 268
 تفسیر التثنیة-شریعة-الیھودیة 378 1920 ווילנא יוסף להק חק לישרל ספר דברים ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٥٧ي  271226 269
 العھد القدیم  مزامیر-الیھودیة 193    ספר תהלים ٢٧٢٫٣٢ ٩٨٩ت  270764 270
 عید الفصح-الیھودیة 205 1869 ליפרנו הרב עובדיהتفسیر  ספר חקת הפסח  ٢٩٦٫٤٣٧ ٩٢٤ع  272485 271
 تفسیر العدد-الیھودیة 180  ליפרנו משה ישועה ספר במדבר-חק ליטראל ٢٩٦٫١٢٠٦ ٥٩م  270356 272
 عقائد-الیھودیة 270 13939 ירושלים  יהודה עמראםترتیب  ١جספר בית לחם יהודה  ٢٩٦٫٣ ٩٩٤ي  272267 273
 عقائد-الیھودیة 233 1872 ווילנא אליהו בן מושה ספר ראשית חכמה ٢٩٦٫٣ ٨٩٩أ  271007 274
راس -التلمود البابليالیھودیة 398 1864  ם"רמבشرح  תלמוד בבלי-ראש השנה ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  272991 275

 السنة
ע "ספר משנה ברורה שו ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  270649 276

 אורח יים
 شولحان عاروخ-الیھودیة 308 1896 ווארשו יוסף קראו

 التوراة العدد-الیھودیة 308   אינקלוסترجمة  ספר במדבר ٢٧٢٫٢١  ٩٩٧أ  270754 277
 ئدعقا-الیھودیة 89 1856 סלאוויטא אפטא קראקא צלח  ٢٩٦٫٣ ٧٦٢أ  272299 278
 تفسیر-الیھودیة 220 1876  יצחק גאלדמאן ספר מדרש שמואל ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٩٢ش  272909 279
 التلمود البابلي-الیھودیة 576 1897 ווילנא ישעיה פיק מסכת קדושין מן תלמוד ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  271746 280
 طقوس وصلوات-الیھودیة 128  ירושלים  תפילת ישירים-סליחות ٢٩٦٫٤٥ ٧٨٩ت  270635 281
 المزامیر-العھد القدیم-الیھودیة 240 1941 ירושלים מושה יצחקاصدار  ספר תהלים ٢٧٢٫٣٢ ٩٨٩ت  271821 282
 االعیاد-الیھودیة 383  ליפרנו שלמה בילפורתי ספר מועדי הי ٢٩٦٫٤٣ ٨٨٩ش  27129 283
 اشخاص-تاریخ-الیھودیة 330   כעמיר גורה ספר חיי אדם ٢٩٦٫٠٩٢ ٩٤٩ك  270156 284
 تفسیر-الیھودیة ١٩٨   פנחס ליב  פריעדען ספר דברי פני אריה ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٣٥ف  272165 285
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 العقائد-الیھودیة 64 1935 ליפרנו יצחק יוסף חיים אבודי ספר שער רחמים ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  270915 286
זה ספרא דאדם קדמא  ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  271284 287

 שנתן לו רזיאל המלאך
יוסף יהודא اصدار 
 אהרון

 العقائد-الیھودیة 155 1941 ירושלים

 طقوس وصلوات-الیھودیة 184 1945 באגדאד יוסף חיים מנשה סדור מנחה וערבית ٢٩٦٫٤٥ ٩٥٧ي  271818 288
 عقائد-الیھودیة 168 1853 זיתאמר יהאושע העשיל ספר לבושי שרר ٢٩٦٫٣ ٩٩٥ي  271124 289
 الفصح-االعیاد-الیھودیة 38  ליפרנו ישראל קושטא ספר הגדה על פסח ٢٩٦٫٤٣٧ ٥٤٢ي  270452 290
 راس السنة-االعیاد-الیھودیة  1890 ווינא  מחזור לראש השנה ٢٩٦٫٤٣ ٢٥٩ر  273027 291
 عقائد-الیھودیة 144 1893 ווארשו ישראל מאירجمع  ספר נדחי ישראל ٢٩٦٫٣ ٥٤٢ي  271916 292
משה הרי אברהם  משה-ספר ויבחר ٢٩٦٫٣ ٥٩م  270644 293

 חרירי
 عقائد-الیھودیة 274 1910 באגדאד

 عقائد-الیھودیة 340  ירושלים חיים אברהם גאגון ספר חקי חיים ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ح  272561 294
 التلمود البابلي-الیھودیة 130 1947 ווילנא ישעיה פיקمراجعة  מסכת נזיר מן תלמוד בבלי ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  271950 295
االسفار الخمسة -الیھودیة 296 1862 לעמבערג אינקלוסترجمة  ספר שמות ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  270537 296

 الخروج
ברהים עבד אללה א ספר זבחי צדק ٢٩٦٫٣ ٢٨٨ع  270608 297

 יוסף
 عقائد-الیھودیة 448  באגדאד

 عقائد-الیھودیة 139 1914 ירושלים דוד פאפו ספר בני מאיר ٢٩٦٫٣ ٩٤د  271611 298
االروشلیمي التلمود -الیھودیة 49   ם"הרמב  ירושלי-מסכת שקלים ٢٩٦٫١٢٤ ٨٢٨ر  270889 299

 الفلسطیني
 العدد-التوراة-الیھودیة 78    ספר במדבר ٢٧٢٫٢١ ٨٤٢ب  27007 300
 الملوك-العھد القدیم-الیھودیة 283    ٣جמלכ -מקראות גדולות ٢٧٢٫٢٥ ٧٤٢م  270978 301
 عقائد-الیھودیة 104 1867 ווילנא  ספר חדושי מר שמואל ٢٩٦٫٣ ٤٩٥ح  272394 302
 عقائد-الیھودیة 207 1909 ווינא שמחה בונים סופר ١جתשובות שבט סופר  ٢٩٦٫٣ ٨٣٩س  272285 303
 عقائد-الیھودیة 86  האלבערשטאדט משה יהושע הים התלמוד ٢٩٦٫٣ ٥٩م  270702 304
 التلمود البابلي-الیھودیة 106 1895 ירושלים יוסף חיים ספר בן יהוידע ٢٩٦٫١٢٥ ٩٥٧ي  270703 305
שלמה שלם שאול  ספר בנין ישראל ٢٩٦٫١٢٥ ٨٨٩ش  270255 306

 הלוי
 التلمود البابلي-الیھودیة 42  אמסטרדאם

 العقائد-الیھودیة 199 1824 ווינא יעקב הירש ספר חכשת מים ٢٩٦٫٣ ٦٧٦ي  27077 307
 تفسیر-الیھودیة 141 1779 ליפרנו יוסף צבי ספר עללת הבציר ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٥٧ي  272992 308
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 عقائد-الیھودیة 62 1863 אזיר משה הכהן  נהר ספר קרית ספר ٢٩٦٫٣ ٥٩م  271137 309
 طقوس وصلوات-الیھودیة 396 1888 במביי נשים אלישע ١جמעשה נסים  ٢٩٦٫٤٥ ٥٩٨ن  271515 310
 شولحان عاروخ-الیھودیة 865 1816 קאפוסט יוסף קרו שלחן ערוך ٢٧٢٫٢١ ٩٥٧ي  272530 311
 صالة-القدس-الیھودیة 174 1947 באגדאד יוסף חיים מנשה סדור מנחת ירושלים ٢٩٦٫٤٨٢ ٩٥٧ي  270490 312
 الخروج-التوراة-الیھودیة 126 1866 ווינא יוסף שלינגרاصدار  ספר שמות ٢٧٢٫٢١ ٨٩٢ش  271407 313
 التثنیة-التوراة-الیھودیة 279 1886 ווינא  ספר הדברים ٢٧٢٫٢١ ٢٤٩د  270152 314
-االسفار الخمسة-الیھودیة 95 1882  יוסף שלינגרاصدار  ספר שמות ٢٧٢٫٢١ ٨٩٢ش  273032 315

 الخروج
 االسفار الالویین-الیھودیة 373    ספר ויקרא ٢٧٢٫٢١ ٩٧٤و  270695 316
 الفصح–اعیاد -الیھودیة 73 1939 באגדאד עזרא דנגורاصدار  ספר הגדה של פסח ٢٩٦٫٤٣٧ ٥٤٢ع  270861 317
 عقائد-الیھودیة 151 1913 ביטרקופ אהרון יוסף הרהן ספר עבודת הקרבנות ٢٩٦٫٣ ٩٤٩أ  272752 318
 عقائد-الیھودیة 162 1854 ווארשו דוד טעביל ספר בית דוד ٢٩٦٫٣ ٩٤د  272268 319
ספר לשם שבו ואחלמה  ٢٩٦٫٣ ٨٨٩ش  273030 320

 ٢ج
 عقائد-الیھودیة 330 1911 ביטרקופ שלמה חיים חיקיל

יצחק שמואל  ٥جפחד יצחק  ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  272715 321
 לאמכרונטי

 عقائد-الیھودیة 483 1839 ליפרנו

 محكمة سلیمان-عقائد-الیھودیة 543 1715 קושטנדינא רפאל שלמה ספר בית דינו של שלמה ٢٩٦٫٣ ٧٢٨ر  272730 322
 عقائد یعقوب-الیھودیة  1764 ליפרנו יעק  ני נייאם ספר זרע יעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٩ي  271936 323
ספר ארץ צבי ותאומי  ٢٩٦٫٣ ٥٢٩ت  272437 324

 צביה 
 ارض الجمال-عقائد-الیھودیة 235 1822 ווינא צבי הרש

 اعیاد-الیھودیة 308  סאלוניקי משה בן מימון ספר שביתת יום טוב  ٢٩٦٫٤٣ ٥٩م  272378 325
 عقائد-الیھودیة 288   יוסף צרפתי ספר יד יוסף ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  273031 326
 عقائد-الیھودیة   סאלוניקי הרמביים ספר אהלי יאורה ٢٩٦٫٣ ٨٢٨ر  270347 327
 عقائد-الیھودیة 188 1885 ווארשא מושה קורדא וויירו ספר שעור קומה ٢٩٦٫٣ ٥٩م  272838 328
ספר -ספר חתן סופר  ٢٩٦٫٠٧١ ٥٨أ  271913 329

 עטרת הבחורים
אשל אברהם זוסמן 

 אליעזר
 تعلیم-الیھودیة 568 1874 בראשבורג

 عقائد-الیھودیة 166  סאלוניק חיים מושה אמארולייו ספר יד מושה ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ح  271136 330
 عقائد-الیھودیة 289 1901 ווארשא חיים חזקיהו מדיני ספר שדי חמד ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ح 270835 331
 عقائد-الیھودیة 163  וויניצאה אברהם די בוטון ספר לחם משנה ٢٩٦٫٣ ٢٤٩أ  271159 332
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 عقائد-الیھودیة 153 1820 בראג אלעזר דוד פלעקלס ספר תשובה מאהבה ٢٩٦٫٣ ٨٦٥أ  271151 333
 طقوس الزواج-الیھودیة 328 1863 בערלין נחמן אברהםاصدار  משניות ספר קדשים ٢٩٦٫٣ ٣٨٩ن  272982 334

 التلمود البابلي-الیھودیة 112 1854 ווינא נחמן נתן קורניל בית נתן ٢٩٦٫٤٤٤ ٣٨٩ن  271892 335
מסכת גיטין מן תל מוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  272345 336

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 202 1862 בערלין ישעיה פיק

מסכת ברכות מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٣٨٩ن  270801 337
 בבלי

 التلمود البابلي-الیھودیة 64 1866 בערלין נחמן אברהם

 عقائد-الیھودیة 240  ליפרנו אליהו בארור חזן ספר תשובות הגאונים ٢٩٦٫٣ ٨٩٩أ  272548 338
 مزامیر-تفسیر-الیھودیة 201 1875 ווארשא יצחק שמשן מדרש שוחר טוב ٢٩٦٫١٢٠٦ ٢٥٣ي  270789 339
 عقائد-الیھودیة 56 1871 וילנא אברהם יבנו ספר שערי רחמים ٢٩٦٫٣ ٢٤٩أ  271118 340
 المزامیر-العھد القدیم-الیھودیة 175    ספר תהלים ٢٧٢٫٣٢ ٩٨٩ت  271024 341
 تفسیر-الیھودیة 176 1800 שאלונקי מיוחס שמואל ספר פרי האדמה ٢٩٦٫٣ ٩٩٣م  271114 342
تفسیر -التوراة-الیھودیة 230  אזיר שמעון בן יוחי ٣ جספר זוהר על התורה ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٦٩ش  270807 343

 الالویین
 تفسیر-التوراة-الیھودیة 318 1849 ליפרנו אברהם יצחק ענתיבי ספר פני הבית ٢٩٦٫١٢٠٦ ٢٤٩أ  272993 345
 تفسیر-التوراة-الیھودیة 224 1797 ליפרנו  הרמביים ספר מורא דכייא ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٢٨ر  ٢٧١٤٣٢ 346
 عقائد-الیھودیة 275    הלכות אבר מן החי ٢٩٦٫٣ ٨٤٩ھـ  270045 347
 تفسیر-التوراة-الیھودیة 518  אזימיר שמעון בן יוחי ٦جזהר על התורה  ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٦٩ش  270542 348
 عدالة-عقائد-الیھودیة 208  ירושלים צדקה חובין ספר צדקה ומשפט ٢٩٦٫١٢٠٦ ٥٤٧ت  272265 349
 عقائد-الیھودیة 423  שאלונקי נסים חיים ספר ידיו של משה ٢٩٦٫٣ ٥٩٨ن  273005 350
 عقائد-الیھودیة 54 1931 באגדאד משה יוסף אבודי סדר פרקי אבות ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  270232 351
 تعلیم-الیھودیة 176 1860 בערלין משה שטינשנידר ראשית הלמוד ٢٩٦٫٠٧١ ٥٩م  272337 352
 راس السنة-اعیاد-الیھودیة 263 1854 ליפרנו ישראל קושטא בית הזכרון ٢٩٦٫٤٣ ٥٤٢ي  272179 353
אור גדול חמשה חמשי  ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٩٧أ  271476 354

 תורה
 التوراة-الیھودیة 180 1862 ליפרנו תרגום אונקלוס

יצחק יוסף חיים  ספר הגדה של פסח ٢٩٦٫٤٣٧ ٢٥٣ي  270339 355
 אעבודי

 الفصح-االعیاد-الیھودیة 69  ליפרנו

מאיר הלוי مراجعة  נביאים ראשינים ٢٧٢٫٢ ٢٩٢ن  270494 356
 לעטערוס

االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 660-353 1935 בערלין
 االول
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 تقویم-الیھودیة 34 1972 באגדאד נעים עבודי-יעקב לוח עבור ٢٩٦ ٦٧٢ي  271811 357
 عقائد-الیھودیة 128 1910 ירושלים יוסף חיים ٢جספר לשון חכמים  ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  270417 358
نشید -العھد القدیم-الیھودیة 56 1924 באגדאד עזרא אברהםاصدار  ספר שיר השירים ٢٧٢٫٣٩ ٥٤٢ع  270876 359

 االنشاد
 صالة-القدس-الیھودیة 92 1935 ליפרנו יצחק יוסף חיים סדור מנחת ירושלים ٢٩٦٫٤٨٢ ٢٥٣ي  271053 360
 צאלח יעקבاصدار  ספר תהלים ٢٧٢٫٣٢ ٩٨٩ت  271653 361

 מנצור
 المزمیر-العھد القدیم-الیھودیة 240 1946 ירושלים

 اعیاد-الیھودیة 213  ליפרנו חיים יוסף דוד אוזלאי 'ספר מועדי ה ٢٩٦٫٤٣ ٩٩٨ح  270762 362
ספר משנה ברורה על  ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  271587 363

 שלחן ערוך
 شولحان عاروخ-الیھودیة 328  ביטרקופ יוסף קארו

 شولحان عاروخ-الیھودیة 1220-622 1875 ווילנא יוסף קארו שולחן ערוך חשן המשפט ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  271442 364
 زروع-عقائد-الیھودیة 65  ליפרנו דוד אלטאראס משניות סדר זרעים ٢٩٦٫٣ ٩٤د  270513 365
 اخالق-عقائد-الیھودیة 136 1903 ירושלים יחזקל עזרא הלוי ספר ערוגת הבושים ٢٩٦٫٣ ٣٥٧ي  272039 366
 عقائد-الیھودیة 80  ווארשו  משה חיים ספר מסלת ישרים ٢٩٦٫٣ ٥٩م  270319 367
 االسفار الخمسة العدد-الیھودیة 83  ליפרנו מושה ישיעהاصدار ספר במדבר ٢٧٢٫٢١ ٨٤٢ب  270020 368
 طعام-الیھودیة 51    ספר סדר היום ٢٩٦٫٤٥ ٤٤٩س  270584 369
כתבי קדשה עשרים  ٢٧٢٫٢ ٢٩٢ك  271759 370

וארבעה חלק עשירי 
 כתובים

 مكتوبات-الیھودیة 282 1898 וילנא אל חאכאם שאיشرح 

 الخروج-التوراة-الیھودیة 589 1882 ווינא אונקלוסترجمة  ספר שמות ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  270161 371
יצחק יוסף חיים  ספר זכרון טוב ٢٩٦٫٤٣ ٢٥٣ي  271002 372

 אעבודי
 راس السنة-اعیاد-الیھودیة 149 1935 ליפרנו

 العدد-التلمود-الیھودیة 137 1880 ליפרנו שלמה בלפורתיاعداد  ספר במדבר  ٢٧٢٫٢١ ٨٨٩ش  271460 373
 عقائد-الیھودیة 98  ירושלים חיים וויטאל ספר הגורלות ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ح  271848 374
 امثال-ادب عبريالیھودیة 132 1913 ירושלים יוסף חיים ספר משל ונמשל ٨٩٢٫٤ ٩٥٧ي  271109 375
בט אלווקאת למדינת 'צ ٢٩٦٫٤٥ ٢٥٣ي  270502 376

 בגדאד
יצחק צאח ترتیب 
 מכמל

 ضبط الوقت-الیھودیة   באגדאד

 امثال-ادب عبري-الیھودیة 132 1913 ירושלים יוסף חיים ספר משל ונמשל ٨٩٢٫٤ ٩٥٧ي  272858 377
מאיר הלוי مراجعة  חמשה חומשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٢٩٤م  270438 378

 לעטסס
 التوراة-الیھودیة 350 1937 בערלין
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ספר מגלות רות איכה ו  ٢٧٢٫٢٩ ٢٤٩أ  272084 379
 אסתר

 العھد القدیم-الیھودیة 207  ליפרנו אברהם טולאסא

 العدد-تفسیر-الیھودیة  168 ליפרנו יצחק ברוך ספר במדבר-חק לישראל ٢٩٦٫١٢٠٦ ٢٥٣ي  270611 380
 عقائد-الیھودیة 75  ליפרנו  ספר מרפא לנפש ٢٩٦٫٣ ٤٧٢م  270150 381
 قرابین-عقائد-الیھودیة 534 1882 ווארשא יצחק בן עראמא ספר עקדת יצחק ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  270331 382
 حسیدیم-طوائف-الیھودیة 125    ספר חסידים ٢٩٦٫٨ ٥٩٤ح  271183 383
 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 188 1860 ווינא רבי יצחק בן עמנואל שאלות ותשובות ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  271898 384
 قالع-الیھودیة 281 1875 ווארשא אליהו הרהן ספר מדרש תלפיות ٢٩٦ ٨٩٩أ  271568 385
 النفس-عقائد-الیھودیة 160 1913 באגדאד עזרא דנגור ספר מניחת הנפש ٢٩٦٫٣ ٥٤٢ع  270706 386
 التوراة-الیھودیة 350 1946 לונדון מאיר הלויمراجعة  חמשה חומשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٢٩٤م  270170 387
 الزواج-الیھودیة 40 1911 ליםשירו יעקב חיים ספר חקי חיים ٢٩٦٫٧٤ ٦٧٩ي  ٢٧١٣٣٥ ٣٨٨
 اشیعا-العھد القدیم-الیھودیة 271    ספר ישעיה ٢٧٢٫٤١ ٥٦٩ي  271499 389
עזרא ראובין اصدار  מועדים לשמחה ٢٩٦٫٤٣ ٥٤٢ع  271076 390

 דנגור
 االعیاد-الیھودیة 209  באגדאד

 اعیاد-الیھودیة 201 1822 קגאפוסט דוב בער ספר שערי אורה ٢٩٦٫٤٣ ٩٢ د 272515 391
אור גדול חמשה חמשי  ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٩٩أ  271107 392

 תורה
אליהו בן اصدار 
 אמוזאג

 تفسیرالخروج-الیھودیة 149  ליפרנו

 عید الفصح-الیھودیة 44  כלכתה חיים בנבנשתי ספר פסח מעובין ٢٩٦٫٤٣٧ ٩٩٨ح  270818 393
 عقائد-الیھودیة 308 1876 ווינא אליעזר פאפו ١جספר פלא יועץ  ٢٩٦٫٣ ٨٩٦أ  272893 394
 عقائد-الیھودیة 108 1877 ווארשא עקיבא פרענקעל ספר הוראת שעה ٢٩٦٫٣ ٧٩٢ع  272784 395
 اشخاص-تاریخ-الیھودیة 148 1861 ליופרנו אברהם כלפון ספרחיי אברהם ٢٩٦٫٠٩٢ ٢٤٩أ  272184 396
 التوراة-الیھودیة 251 1922 ווינא  חמשה חומשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٨٥٩ح  271026 397
 االنبیاء-العھد القدیم-الیھودیة 987-663 1934 בערלין מאיר הליויاشراف  ספר נביאים אחרונים ٢٧٢٫٢ ٢٩٢ن  272868 398
 عقائد-الیھودیة 97 1867 אראם צופא שמטוב בן פלאקירה ספר המבקש ٢٩٦٫٣ ٨٦٩ش  272514 399
 العدد-تفسیر-الیھودیة 120 1840 ווינא שלמה דובנא ספר במדבר-תקון סופרים ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٨٩ش  271539 400
 شعر-االدب-الیھودیة 104 1867 אודיסא ישראל זעללترجمة  שירי רומי ٨٩٢٫٤ ٥٤٢ي  272666 401
 الغفران-اعیاد-الیھودیة 120  ליפרנו אברהם אלנקאר מחזור ליום כפור ٢٩٦٫٤٣٢ ٢٤٩أ  271036 402
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שמעיני اصدار  ספר ילקוט ٢٩٦٫١٢٠٦ ٥٢٩ت  272688 403
 צביהירש

 الالویین-تفسیر-الیھودیة  1858 לעמבערג

 المكتوبات-العھد القدیم-الیھودیة 1384-992    כתובים ٢٧٢٫٢ ٢٩٢ك  270577 404
 توراة-عقائد-الیھودیة 360 1889 ווארשא פנחס אליהו מאיר ספר הברים השלם ٢٩٦٫٣ ٩٣٥ف  271422 405
 العدد-عقائد-الیھودیة 185 1869 ביטרקופ יעקב דובנה ספר אהל יעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٩ي  272841 406
 نساء-عقائد-الیھودیة 165 1900 ווילנא עובדיה מברטירה משניות ספר נשים ٢٩٦٫٣ ٩٢٤ع  271949 407
 عقائد-یةالیھود 100 1904 ירושלים יוסף חיים ספר ציצים ופרחים ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  270289 408
 عقائد-الیھودیة 124 1888 מונכאצ עזראל יחיאל ספר שדה יער ٢٩٦٫٣ ٥٤٢ع  270083 409
 حسیدیم-طوائف-الیھودیة 172 1863 לעמבערג יהודה החסיד ספר חסידים ٢٩٦٫٨ ٩٩٤ي  272912 410
 التصوف-الیھودیة 218 1934 ירושלים ואודה משה ישועה זוהר סבא דמשפטים ٢٩٦٫٧١٢ ٢٩٤ي  271866 411
ראש השנה מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٦٧٩ي  271809 412

 בבלי
راس -التلمود البابلي-الیھودیة 88 1927 בולאנד יעקב מרדכי

 السنة
 تاج الشیوخ-الیھودیة 166 1871 לעמבערג  ١ جספר עטרת זקנים ٢٩٦٫٣ ٦٤٢ع  271935 413
 عقائد-الیھودیة 128 1903 ירושלים רבי שמעון בר יוחאי תקונים הזוהר ٢٩٦٫٣ ٨٦٩ش 270006 414
מסכת תגיגה מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  271960 415

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 65 1933 ביעטרקופ ושעה פיק ברלין

 اشخاص-تاریخ-الیھودیة 236 1904 באגדאד שמעון אהרון אגאסי ספר בני אהרון ٢٩٦٫٠٩٢ ٨٦٩ش  272540 416
 عقائد-الیھودیة 110 1850 ססבורגבער ישראל שמעון אות ברית ٢٩٦٫٣ ٥٤٢ي  271934 417
 الیھودیة 166 1792 לירנו חיים בן בנשת ספר שיירי כנסת הגדולה ٢٩٦ ٩٩٨ح  270544 418
מסכת שבועות מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  270539 419

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 116 1899 ווילנא ישעיה ברלין

 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 222 1869 ליפרנו אברהם אנקאווא ١جא "ספר כרם חמר ח ٢٩٦٫٣ ٢٤٩أ  272235 420
 عقائد-الیھودیة 252 1911 ירושלים יוסף חיים ספר דעת ו תבונה ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  271729 421
מחזור אור ישרים ליום  ٢٩٦٫٤٣٢ ٩٥٧ي  270176 422

 הכפורים
 الغفران-اعیاد-الیھودیة 196 1940 ירושלים יוסף חיים

ספר הזהר הקדוש על  ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٦٩ش  272757 423
 התורה

 تفسیر-التوراة-الیھودیة 553 1860 לעמבערג שמעון בן יוחאי

 غفران-اعیاد-الیھودیة 134  ליפרנו אברהם אלנקאר מחזור ליום כפור ٢٩٦٫٤٣٢ ٢٤٩أ  271203 424
 اخالق-عقائد-الیھودیة 254 1863 ירושלים אליהו הכהן ספר שבט מוסר ٢٩٦٫٣ ٨٩٩أ  272840 425
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 تفسیر-التوراة-الیھودیة 62 1864 ליק רבי דוד קמחי עט סופר ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٤د  272332 426
 عقائد-الیھودیة 95 1854 ווארשא בנימין דוד רוח חיים ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ب  271788 427
 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 44  שאלוניקי יוסף הכהן חמצי ספר עין ימין ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  271190 428
מסכת עבודה זרה מן  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٨٩ت  272446 429

 תלמוד בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 126 1928 ווינא 

 عقائد-الیھودیة 1904 138 ירושלים אליהו שמעון ספר שפת אמת ٢٩٦٫٣ ٨٩٩أ  271978 430
מן תלמוד -מסכת חולין ٢٩٦٫١٢٥ ٨٩٢ش  270894 431

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 311 1862 ווארשא שמואל חיים

ספר -חמשה חמשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  272592 432
 דברים

 التثنیة-التوراة-الیھودیة 242 1808 לעמבערג אונקלוסترجمة 

מסכת שקלים מן תלמוד   ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  270896 433
 בבלי

 التلمود البابلي-الیھودیة 292 1862 ווילנא ם"ימבتفسیر 

 عقائد-الیھودیة 455  ליופרנו אליהו בן אמוזאג שפת אמת ٢٩٦٫٣ ٨٩٩أ  272810 434
 اشخاص-تاریخ-الیھودیة 220 1798 ליופרנו יצחק עטייה ספר זרע יצחק ٢٩٦٫٠٩٢ ٢٥٣ي  272979 435
 عقائد-الیھودیة 156    הקדמת תקוני הזהר ٢٩٦٫٣ ٧٤٨ھـ  270880 436
 قرابیین-عقائد-الیھودیة 134 1872 לעמבערג דוד יצחק אברינאל ספר זבח פסח ٢٩٦٫٣ ٩٤د  271914 437
 عقائد-الیھودیة 201 1864 ליג יצחק אליהו מרגליות ספר פחד יצחק ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  272513 438
ספר שערי אמת וספר  ٢٩٦٫٣ ٥٩م  272465 439

 תמדת אריה
 عقائد-الیھودیة 250 1869 ברססבורג מושה ליב ליטש

 عقائد-الیھودیة 279 1876 ווינא אליעזר פאפי ספר פלא יועץ ٢٩٦٫٣ ٨٩٦أ  271881 440
 الفصح-اعیاد-الیھودیة 480  ליפרנן שלמה בילפורטי ספר קריאי מועד ٢٩٦٫٤٣٧ ٨٨٩ش  270341 441
 عقائد-الیھودیة 187 1876 ווארשא יעקב דובנא זאמושיץ ספר קול יעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٢ي  272596 442
ישראל אלומלך  ספר שבילי אמונה ٢٩٦٫٣ ٥٤٢ي  272629 443

 שטאוד
 عقائد-الیھودیة 257 1859 לעמבערג

יהושע גרשין اصدار  ספר מקראות גדולות ٢٧٢٫٢٣ ٧٤٢م  270278 444
 מונאק

 العھد القدیم-الیھودیة 304 1883 ווארשו

 عقائد-الیھودیة 159  ליפרנו ששון מרדכי ספר מזמור לאסף  ٢٩٦٫٣ ٥٩٩ش  271215 445
 عقائد-الیھودیة 56 1871 לעמבערג יעקב שיר ספר וועד חכמים ٢٩٦٫٣ ٦٧٢ي  272447 446
מסכת קדושין מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  272051 447

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 205 1914 ווילנא ם"הרמבتفسیر 
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 ایوب-تفسیر-الیھودیة 142 1876 ווארשא מושה אלישיך ספר תלקת מחוקק ٢٩٦٫١٢٠٦ ٥٩م  272500 448
מסכת גיטין מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  27239 449

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 228  ירושלים ישעיה ברלין

 عقائد-الیھودیة 160 1871 ווילנא יהושע אייזיק ספר פורת יוסף ٢٩٦٫٣ ٩٩٥ي  271977 450
מסכת חגיגה מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر 272717 451

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 172 1866 ווינא הרמבייםتفسیر 

 عقائد-الیھودیة 125 1857 ליפרנו אמנון יוסףاعداد  ספר סליחות ٢٩٦٫٣ ٨٩٩أ  272885 452
 االسفار-الیھودیة 198 1874 ווארשא אונקלוסترجمة  ספר ויקרא ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  270938 453
 عقائد-الیھودیة 557 1939 תלאביב בן ציון מאיר חי ספר מכמני עזראל ٢٩٦٫٣ ٢٥٩ب  272605 454
כתבי קדש עשרים וארבעה  ٢٧٢٫2 ٩٩٢ي  270961 455

 נביאים ראשונים
 االنبیاء-العھد القدیم-الیھودیة  1927 ווילנא יונתן בן עוזיאלترجمة 

 عقائد-الیھودیة 191 1866 ירושלים אריה ליב חרוף ספר קול אריה ٢٩٦٫٣ ٤٩٩أ  272683 456
ע "שו-ספר משנה ברורה ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  271429 457

 אורח חיים
 شولحان عاروخ-الیھودیة 340  ווארשא יוסף קארו

 عباقرة-اسئلة واجوبة-الیھودیة 240 1869 ליפרנו ישראל משה חזן ספר תשובות הגאונים ٢٩٦٫٣ ٥٤٢ي  271865 458
בן ציות אברהם  המאסף ٢٩٦٫٣ ٢٥٩ب  272215 459

 קואניקא
 عقائد-الیھودیة 316 1893 ירושלים

 بائع متجول-الیھودیة 272 1883 לעמבערג בענדית ליכנשטיין ١جאבקת רוכל  ٢٩٦ ٩٤٩ل  271778 460
 مقدسات-عقائد-الیھودیة 341  ליפרנו דוד אלטראס משניות ספר קדשים ٢٩٦٫٣ ٩٤د  270589 461
 عقائد-الیھودیة 503 1922 ווילנא יעקב שלמה חביב ١جספר עין יעקב  ٢٩٦٫٣ ٦٧٢ي  270639 462
 شولحان عاروخ-الیھودیة 1220 1911 ווילנא יוסף קארו שלחן ערוך חשן המשפט ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  271441 463
 العھد القدیم المزامیر-الیھودیة 380 1883 ווארשא יהושע גרשוןاصدار  ١٥مج -מקראות גדולות ٢٧٢٫٣٢ ٧٤٢م   270724 464
מאיר הלוי مراجعة  חמשה חמשי התורה ٢٧٢٫٢١ ٨٥٩ح  270488 465

 לעטראס
 التوراة-الیھودیة 350 1934 בערלין

 تعلیم-الیھودیة 266 1904 ווארשא יהודה גרוביסקי בית ספר עברי ٢٩٦٫٠٧١ ٩٩٤ي  272604 466
 تفسیر-الیھودیة 392 1945 ירושלים יוסף חיים אור ישירים-סדור שלים ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٥٧ي  272776 467
אור גדול חמשה חמשי  ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٤أ  271223 468

 תורה
שלמה اصدار 

 בילפורתי
 تفسیر-التوراة-الیھودیة 139 1930 ליפרנו

 الغفران-اعیاد-الیھودیة 194  ליפרנו משה ישוע טוביי אנה מחזור ליום כפור ٢٩٦٫٤٣٢ ٥٩م  270193 469
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יצחק יוסף مراجعة  ספר שיר השירים ٢٧٢٫٣٩ ٢٥٣ي  270391 470

 חיים אבודי
نشید -العھد القدیم -الیھودیة 59 1931 ליפרנו

 االنشاد
 الطقوس والصلوات-الیھودیة 146 1887 ליפרנו שלמה בילפורתי ספר עולת תמיד 296.45 ٨٨٩ش  271063 471
 الطقوس والصلوات-الیھودیة 196 1928   הנהגת הבוקר 296.45 ٩٩٨ھـ  270004 472
 عقائد-الیھودیة 55 1932 באגדאד  ספר קול שירים 296.٣ ٩٨ق  271102 473
 عقائد-الیھودیة 242 1889 ליפרנו ששון מרדכי משה ספר קול ששון 296.43 ٥٩٩ش  271792 474
 العدد-االتوراة-الیھودیة 504   אונקלוסترجمة  ספר במדבר 272.21 ٩٩٧أ  2708265 475
 تراتیل-اعیاد الفصح-الیھودیة 111 1852 ליפרנו אליעזר מנחםاصدار  ספר קריאי מועד 296.437 ٨٦٩أ  271473 476
 عقائد—الیھودیة 159  ליפרנו ששון מרדכי משה ספר מזמור לאסף 296.3 ٥٩٩ش  271193 477
 عقائد-الیھودیة 308 1876 ווינא אליעזר פאפו ١جספר פלא יועץ  ٢٩٦٫٣ ٨٩٦أ  271387 478
 بذور یھودیة-الیھودیة 179 1845 ליפרנו דוד אלטראס משניות ספר זרעים ٢٩٦٫٣ ٩٤د  272889 479
 اعیاد راس السنة-الیھودیة 149 1935 ליפרנו שלמה בילפורטי ספר זכרון טוב 296.43 ٨٨٩ش  270797 480
עשרים וארבעה נביאים  272.2 ٢٩٢ن  271189 481

 ١مجראשונים 
االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 264 1903 ווינא 

 االول
 طعام-عقائد-الیھودیة 90 1864 ווינא אליעזר ליפמןاصدار  ספר תו זכרון 296.3 ٨٩٦أ  271899 482
 شولحان عاروخ-الیھودیة 248 1900 ווילנא יוסף קארו שלחן ערוך 296.182 ٩٥٧ي  271487 483
 طقوس الصلوات-الیھودیة 118  במביי  תפלת מוסף לצבור 296.45 ٧٨٩ت  270110 484
 العھد القدیم -الیھودیة 82 1875 ווארשא משה אלשיך חמש מגילות 272.2 ٥٩م  272797 485
 تفسیر العدد-الیھودیة 68 1866 ווינא יעקב דובנא ספר אהל יעקב ٢٩٦٫١٢٠٦ ٦٧٢ي  270543 486
 تفسیر الالویین-الیھودیة 134 1862 לעמבערג יהודה ליב מדרש רבה על ספר ויקרא 296.1206 ٩٩٤ي 270849 487
 عقائد-الیھودیة 328 1908 ירושלים יעקב יצחקי מחזור אהלי יעקב ٢٩٦٫٣ 672 ي 271915 488
ועדת בתי ספר של  אלפא ביתא למתחילים ٢٩٦٫٠٧١ ٨٧٢أ  270235 489

 הקהלה
 تعلیم-الیھودیة 96 1949 באגדאד

 عقائد-الیھودیة 100 1904 ירושלים יוסף חיים ספר ציצים ופרחים ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  270398 490
 الخروج–التوراة -الیھودیة 572 1876 ווארשא אינקלוסترجمة  ספר שמות ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  272770 491
 نساء-عقائد-الیھودیة 154 1857 ליפרנו דוד אלטראס משניות ספר נשים ٢٩٦٫٣ 94 د 271633 492
 الصلوات والطقوس-الیھودیة 69 1904 ירושלים יעקב חיים וצחק ספר קול יעקב ٢٩٦٫٤٥ 672 ي 270137 493
 عقائد اسئلة واجوبة-الیھودیة 174 1852 האמבורג מרדכי מוראל יפה ם יפה"תשוי מר ٢٩٦٫٣ 444 م 272017 494
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 ارث االجداد-عقائد-الیھودیة 88 1892 באגדאד  ספר נחלת אבות ٢٩٦٫٣ 389 ن 272919 495
 لغة الحكماء-عقائد-الیھودیة 184 1947 ירושלים יוסף חיים ٢جספר לשון חכמים  ٢٩٦٫٣ 957 ي 271919 496
 بركة االجداد-عقائد-الیھودیة 82  ליפרנו יוסף חיים ספר ברכת אבות ٢٩٦٫٣ 957ي 270129 497
מאיר הלוי مراجعة  חמש חומשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٨٥٩ح  270837 498

 לעטעריס
 االسفار—الیھودیة 350 1946 לונדון

 التوراة-الیھودیة 350 1946 לונדון מאור הלוי לעטעריס חמש חומשי תורה 272.21 ٨٥٩ح  271824 499
 اعیاد الغفران-الیھودیة 152 1928 ליפרנו יצחק יוסף חיים ספר כפור תמים 296.432 253 ي 270516 500
-االسفار الخمسة-الیھودیة 93 1886 ווינא יוסף שלינגיר ספר הדברים 272.21 ٩٥٧ي  270306 501

 التثنیة
 عقائد-الیھودیة 84 1811 קאפוסט אסף שלמה אלגאזי ספר מעלפת ספירים ٢٩٦٫٣ 889ش 272985 502
 طقوس وصلوات-الیھودیة 176 1934 ירושלים  צאלח יעקב מנצור סדור תפלת ישרים 296.45 283 ص 270297 503
 عقائد-الیھودیة 103 1902 ירושלים בן ציון מרדכי  חזן ספר תיקון הכללי 296.3 259 ب 270485 504
 عقائد-الیھودیة 108 1926 ירושלים יחזקאל עזרא ספר פתחי תשובה 296:3 ٣٥٧ي  272804 505
 زراعة اساطیر-الیھودیة 28 1894 באגדאד שלמה בכור חוצין פרי עץ הדר 296.138 883 ش 270263 506
 طقوس وصلوات-الیھودیة 128 1945 ירושלים צאלח יעקב מנצור סליחות תפלת ישירים 296.45 ٢٨٣ص  271823 507
 قرابین-عقائد-الیھودیة 116 1866 ווילנא קלמן שולמן הראל 296.3 ٨٨٩ق 272204 508
 التكوین-التوراة-الیھودیة 457 1862 לעמבערג אינקלוסترجمة  ספר בראשית ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  272890 509
 عقائد مفترق طرق-الیھودیة 261 1871 ווארשא יהודה רוזאניס ספר פרשת דרכים ٢٩٦٫٣ ٩٩٤ ي 27254 510
 اشخاص-تاریخ-الیھودیة 505 1867 שאליניקי אברהם פאלאגי א"ספר שמו אברהם ח ٢٩٦٫٠٩٢ ٢٤٩أ  272309 511
עדות -חמש חומשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  270893 512

 נאמנה
 التوراة-الیھودیة 258 1787 מנטובה אנקלוסترجمة 

 اساطیر-عقائد-الیھودیة 244    ספר בינו עמי עשי ٢٩٦٫٠٣٨ ٩٩٩ب  271140 513
 عقائد-الیھودیة 191 1727 קושטנדינא  אליהו הלו ספר קול בן לוי ٢٩٦٫٣ ٨٩٩أ  272311 514
 اعیاد-الیھودیة 329 1788 שאלוניקי מושה בן מימון ספר שביתת יום טוב ٢٩٦٫٤٣ ٥٩م  272843 515
 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 232  שאלוניקי  ספר שאלות ותשובות ٢٩٦٫٣ ٢٨٩ش  271163 516
 عقائد-الیھودیة 240 1866 ירושלים חיים דוד חזן ספר נדיב לב ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ح  272559 517
-التلمود البابلي-الیھودیة 111   יוסף חיים משה חיים סנהדרין ٢٩٦٫١٢٥ ٩٥٧ي  270010 518

 السنھدرین
 التصوف-الیھودیة 169 1904 ווילנא משה בן מימון ٣جספר מורה נבוכים  ٢٩٦٫٧١٢ ٥٩م  272718 519
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זהר על התורה ספר  ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٦٩ش  272861 520
 חלק שני-שמות

تفسیر -التوراة-الیھودیة 280  ליפרנו שמעון בן יוחי
 الخروج

מסכת מגילה מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  271696 521
 בבלי

 لمود البابليالت-الیھودیة 80 1927 ביטרקוף ישעיה ברלין

-االسفار الخمسة-الیھودیة 344 1850 ווינא אבן עזרא ספר בראשית ٢٧٢٫٢١ ٦٥٤أ  271973 522
 التكوین

 مدارس دینیة-الیھودیة 401 1740 שאלוניקי יצחק הרהן ספר בתי כהונה חלקשני ٢٩٦٫١٤ ٢٥٣ي  272358 523
 تفسیر التثنیة-التوراة-الیھودیة 105 1862 בערלין משה בר מימור משנה תורה היד החזקה ٢٩٦٫١٢٠٦ ٥٩م  270080 524
 انسكلوبیدیا-الیھودیة 992 1969 ירושלים ישעה ליבוביץ האנציקלו פדיה העברית ٢٩٦ ٥٦٩ي  272976 525
 تاریخ اشخاص-الیھودیة 606 1786 ליפרנו רפאל יהודה ישראל ١جא "ספר בית אברהם ח ٢٩٦٫٠٩٢ ٧٢٨ر  272251 526
 عقائد-الیھودیة 165 1794 שאלוניקי שמואל מוצירי ספר באר מיים חיים ٢٩٦٫٣ ٨٩٢ش  271365 527
 اساطیر-عقائد-الیھودیة 470 1902 ווילנא יעקב בר שלמה חביב ספר עין יעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٢ي  271583 528
ספר אורח נאמן חלק  ٢٩٦٫١٨٢ ٩٣٩م  270631 529

 שלישי
 شولحان عاروخ-الیھودیة 320 1926 ירושלים מנחים נתן

 عقائد-الیھودیة 218  קושטנדינא עזרא רפאל מרדכי ספר שמן למאור ٢٩٦٫٣ ٥٤٢ع  272033 530
تفسیر –التوراة -الیھودیة 120  ליפרנו רבי שמעון בן יוחאי זהר על תורה חלק ראשון ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٦٩ش  270609 531

 التكوین
 شولحان عاروخ-الیھودیة 164  בערלין  ספר מסגרת השלחן ٢٩٦٫١٨٢ ٨٣٩ش  270463 532
ספר אניה דיונה וספר  ٢٩٦٫٣ ٥٩م  270446 533

 מאיל המלאים
 عقائد-الیھودیة 109 1864 פרססבורג משה ליב ליטש

 نساء-عقائد-الیھودیة 240 1861 לבוב שלמה גאנצפריד ספר לחם ושמלה ٢٩٦٫٣ ٨٨٩ش  271737 534
 العھد القدیم اشیعا-الیھودیة 204   מאיר ליבוש מלבים ישעיה ٢٧٢٫٤١ 294م  270064 535
 التلمود البابلي-الیھودیة  1897 ווילנא ישעיה פיק מסכת נדה מן תלמוד בבלי ٢٩٦٫١٢٥ 569 ي 271958 536
ספר משנה ברורה על  ٢٩٦٫١٨٢ ٥٩م  270619 537

 שלחן ערוך
 شولحان عاروخ-الیھودیة 155  ווארשא משה איסכליש

 عقائد-الیھودیة 174  ליפרנו יוסף חיים אליהו אדרת אליהו ٢٩٦٫٣ ٨٩٩أ  270037 538
מסכת כתובות מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٦٩ي  272010 539

 בבלי
 التلمود البابلي-عقائد-الیھودیة 710 1864 לעמבערג ישעיה ברלן
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ת בני בנימין "ספר שו ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ب  272523 540
 א"ש ח"יקרב או

 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 396 1881 ירושלים בנימין מרדכי נבון

משה הרי אברהם  ספר ויבחר משה ٢٩٦٫٣ ٥٩م  270344 541
 חריר

 خیارات موسى-عقائد-الیھودیة 279 1910 באגדאד

 ابحاث دینیة-الیھودیة 174 1923 ווארשא זאב וואלף ספר ילקוט ספורים   ٢٩٦٫١٤ ٢٢ز  271837 542
יצחק ברבי יעקב  הלכות רב אלפס ٢٩٦٫٣ ٥٩ف  271678 543

 אלפסי
 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 538 1864 לעמבערג

שמואל יעקב  לתקיפות הימים ٢٩٦٫٤٣ ٨٩٢ش  272611 544
 ראביןאוויץ

 مواسم اعیاد-الیھودیة 244 1819 לונדון

 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 272   יוסף חיים אליאו ספר ציצם ופרחים ٢٩٦٫1206 ٨٩٢ش  271047 545
 مواسم اعیاد-الیھودیة 240 1876 ווארשא משה אברהם ספר מטה משה ٢٩٦٫٠٩٢ 59ي  271220 546
 سیرة االجداد-عقائد-الیھودیة 77 1907 בערלין רבי יוסףרבי יוסף בן  פרושת פרקי אבות ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  271049 547
 سیرة االجداد-عقائد-الیھودیة 249 1870 פרססבורג יעקב קאפל קארויס ספר ברכת יעקב ٢٩٦٫٣  ٦٧٢ ي 272965 548
 قواعد الكتاب-االدب العبري 310 1869 מיונך רפאל נתן נטע ספר דקדוקי סופרים ٨٩٢٫٤ ٧٢٨ر 270505 549
 الطب-الیھودیة 97 1908 ירושלים חיים פלאגי ספר רפואה וחיים ٢٩٦٫٦١٠ ٩٩٨ ح 272696 550
 صوت یعقوب-عقائد-الیھودیة 58 1910 ירושלים יעקב חיים  ספר קול יעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٩ي  270871 551
 الحج-الیھودیة 542 1833 בראג יעקב צבי ספר תורת העולה ٢٩٦٫٤٨١ ٦٧٩ي  272873 552
 بدایة الحكمة-عقائد-الیھودیة 232 1871 לעמבערג אליהו בן משה ספר ראשית חכמה ٢٩٦٫٣ ٨٩٩أ  270434 553
 تفسیر-الیھودیة 287 1873 ווארשא דוד שלומה ספר עברי נחל ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٤د  272151 554
 عقائد-الیھودیة  1859 לעמבערג אפרים בן אהרון ספר עוללות אפרים ٢٩٦٫٣ ٧٤٩أ  272643 555
 عین یعقوب-عقائد-الیھودیة 298 1812 סלאויטא יעקב בר שלמה עין יעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٩ي  271486 556
 دیوان شعر-ادب عبري 346 1934 לונדון שמאל הנגיד דיואן ٨٩٢٫٤ ٨٢٨ش  271226 557
 قرابین-عقائد-الیھودیة 204 1844 בולנד יצחק עראמה עקדת יצחק ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  272128 558
 القضاة-العھد القدیم-الیھودیة 518 1883 ווארשא יהושע גרשוןاصدار  מקראות גדולות ٢٧٢٫٢٣ ٩٩٥ي  271939 559
تفسیر -التوراة-الیھودیة 180  ליפרנו יצחק ברלין ספר שמות-חק לישראל ٢٩٦٫١٢٠٦ ٢٥٣ي  270962 560

 الخروج
 الحج-الیھودیة 298 1885 לעמבערג משה איסכליש ספר תורה העולה ٢٩٦٫٤٨١ ٥٩م  272341 561
 نشید االنشاد-الیھودیة 101 1862  יונתן בן עזיאלترجمة  ספר שיר השירים ٢٧٢٫٣٩ ٩٩٢ي  271295 562
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 الالویین-التوراة-الیھودیة 126 1886 ווינא  ספר ויקרא ٢٧٢٫٢١ ٩٧٤و  270564 563
 قرابین-عقائد-الیھودیة 448  באגדאד יצחק משה הרהן ספר זבחי צדם ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  270279 564
יהושע גרישון اصدار  ١جישעיה -מקורות גדולות ٢٧٢٫٤١ ٩٩٥ي  270883 565

 הכהן
 یشیعا-العھد القدیم-الیھودیة 675 1883 ווארשא

-طقوس وصلوات-الیھودیة 144  באגדאד עזרא ראובין דנגור ספר זכרון טוב  ٢٩٦٫٤٥ ٥٤٢ع  270905 566
 راس السنة

מסכת ערכין מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر 272670 567
 בבלי

 التلمود البابلي-الیھودیة 163  לעמבערג ם"הרמבتفسیر

 اساطیر دینیة-الیھودیة 140 1800 ווילנא זרע ברך פרוש על כמה אגדות ٢٩٦٫٠٣٨ ٣٩٦ز  271676 568
 مزامیر-العھد القدیم-الیھودیة 146 1898 ווילנא  ספר תהלים ٢٧٢٫٣٢ ٩٨٩ت  272866 569
ספר לקוטי אמרי חמש  ٢٧٢٫٢٩ ٣٥٧ي  272700 570

 מיגילות
 استیر-االعھد القدیم-الیھودیة 95 1940 באגדאד יחזקל מאיר

تفسیر وترجمة  חמשה חומשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  271629 571
 אונקלוס

 التوراة-الیھودیة 334 1861 ווילנא

 تراتیل-اعیاد-الیھودیة 168 1891 ווינא יוסף שלינגיר ספר קריאי מועד ٢٩٦٫٤٣ ٩٥٧ي  271456 572
 تراتیل-اعیاد-الیھودیة 480 1926 ליפרנו שלמה בילפורטי ספרקריאי מועד ٢٩٦٫٤٣ ٨٨٩ش  270263 573
 اشجار الغابة-الیھودیة 1903 1926 באגדאד מסקל עזרא ספר עצי היער ٢٩٦ ٨٨٩ش  271841 574
 طقوس وصلوات-الیھودیة 56 1921 ליפרנו עזרא אברהם תפלת בית ישראיל ٢٩٦٫٤٥ ٥٤٢ع  270642 575
-االسفار الخمسة-الیھودیة 152 1928 לעמבערג אונקלוס ספר בראשית ٢٧٢٫٢١ ٩٩٨أ  270515 576

 التكوین
 تعلیم-الیھودیة 291  ווארשא יהודה גרזובסקי בית ספר עברי ٢٩٦٫٠٧١ ٩٩٤ي  272690 577
 احادیث االجداد-عقائد-الیھودیة 82 1937 באגדאד יחזקל מאיר ספר לקוטי אמרי אבות ٢٩٦٫٣ ٣٥٧ي  272981 578
 العدد-التوراة-الیھودیة 368   אונקלוסترجمة  ספר במדבר ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  270785 579
 الخروج-التوراة-الیھودیة 77 1886 ווינא יוסף שלינגירاصدار  ספר שמות ٢٧٢٫٢١ ٨٩٢ش  273033 580
הבשורה הקדושה עלפי  ٢٩٦٫٣٩٦ ٤٢٧ف  272945 581

 מרקוס
פר אפע סאר ترجمة 
 פראנץ

 مرقص-والمسیحیةالیھودیة 95  לונדון

 المزامیر-العھد القدیم-الیھودیة 148 1927 ווילנא  ספר תהלים ٢٧٢٫٣٢ ٩٨٩ت  270375 582
 احترام الحكماء-عقائد-الیھودیة 94  ירושלים וצחק אברהם שלמה ספר בר ולחם ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  272101 583
االسفار الخمسة -الیھودیة 454 1925 פווילנא אונקלוסترجمة  ספר שמות ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  271449 584

 الخروج
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כתבי קדש עשרים וארבעה  ٢٧٢ ٢٩ن  271518 585

 ٢جנביאים ראשונים 
االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 187 1877 ווארשא נתן בן עזראלترجمة 

 االول
-طقوس وصلوات-الیھودیة 532 1904 ווינא יוסף שלעזי נגער מחזור לשלש רגלים ٢٩٦٫٤٥ ٩٥٧ي  270190 586

 اعیاد
 اعیاد الغفران-الیھودیة 156  באגדאד עזרא דנגור ספר כפור תמים ٢٩٦٫٤٣٢ ٥٤٢ع  270932 587
זהר על התורה חלק  ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٦٩ش  271391 588

 ספר במדבר-רביעי
 تفسیر العدد-التوراة-الیھودیة 304 1815 ליופרנו רבי שמעון בן יוחי

 ספר -ספר רפיד הזהב  ٢٩٦٫٣ ٩٤د  270770 589
 פרפארות לחכמה

 الحكمة-عقائد-الیھودیة 199  הוראדנא דוד הכוהן

 تفسیرتكوین-التوراة-الیھودیة 348 1899 לעמבערג יוסף לחק ספר בראשית ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٥٧ي  271679 590
 العھد القدیم یشیعا-الیھودیة 143    ישעיה מראות הצובאות ٢٧٢٫٤١ ٥٦٩ي  270890 591
 عقائد یعقوب-الیھودیة 230 1842 ליפרנו דוד חיים פיתוסי ספר ירך יעקב ٢٩٦٫٣ ٩٤د  272280 592
 تفسیر-التوراة-الیھودیة 280 1862 ליפרנו שלמה בילפורטי ספר הישר ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٨٩ش  272121 593
 تعلیم-الیھودیة 294 1928 ווארשו יעקב פיכמן לשון וספר ٢٩٦٫٠٧١ ٦٧٩ي  272961 594
 عقائد-الیھودیة 348  לופרנו יוסף חיים אליהו ספר אדרת אליהו ٢٩٦٫٣ 957 ي 271630 595
 امثال ونصائح-عقائد-الیھودیة 144 1861 קעניגסבורג צבי היירש ספר תאמי צביה 296.3 529 ت 272013 596
 كھنة-وعظ-الیھودیة 92  פיוררא זרע אברם אהובי ספר וחשב לו הכהן 296.47 46 ز 271853 597
מסכת יבמות מן תלמוד  296.125 569 ي 271574 598

 בבלי
 تلمود بابلي-الیھودیة  1864 לעמבערג ישעיה ברלין

تفسیر -التوراة-الیھودیة 160  ליפרנו חיים יוסף דוד ויקרא-ספר אור תורה 296.1206 998 ح 270843 599
 الالویین

 تعلیم-الیھودیة 213 1927 ווארשא ון יברקמןקצנלס ٢ جצפרירים ספר שני 296.071 ٢٥٩ق 271714 600
 الذبح-عقائد-الیھودیة 117 1869 אנגוויר שלמה גאנצפריד ספר תורת זבח 296.3 ٨٨٩ش 271125 601
 تفسیر-التوراة-الیھودیة 536 1873  שמעון בן יוחי ספר הזהר 296.1206 869 ش 271566 602
 طقوس وصلوات-الیھودیة 320  ניויורק אביין תפלת ישורון 296.45 ٢٩أ  270216 603
 عقائد-الیھودیة 65 1860 ליפרנו חידייא ספר בית מנוחה 296.3 942 ح 271405 604
 نزول التوراة-اعیاد-الیھودیة 185 1841 ווינא יוסף שלעזינגער ספר התיקונים 296.43 957 ي 270334 605
חיים اصدار  מסכת שבת עירובין 296.125 ٩٩٨ح  272644 606

 ארגלבראנד
 التلمود البابلي-الیھودیة 314 1863 ווארשו
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 تفسیر التثنیة-التوراة-الیھودیة 199  ליפרנו יעקב טובייה ספר דברים-חק לישראיל 296.1206 ٩٩٤ي  270274 607
 تفسیر-الیھودیة 326 1871 ווארשא יהודה מושה ספר המבאר 296.1206 994 ي 272009 608
 العدد-التوراة-الیھودیة 369 1837 לעמבערג תרגום אונקלוסترجمة  ספר במדבר ٢٧٢٫٢١ ٩٩٨أ  272951 609
 عقائد الحكمة-الیھودیة 464 1900 ווילנא אליהו בן הרב מושה ספר ראשית חכמה 296.3 ٨٩٩أ  170638 610
מסכת בבא קמא מן תלמוד  296.125 569 ي 270404 611

 בבלי 
 التلبمود البابلي-الیھودیة  1864 לעמבערג ישיעה ברלין

 الحكمة-عقائد-الیھودیة 434 1861  אליהו בן מושה ספר ראשית חכמה 296.3 ٨٩٩أ  272264 612
ספר שמחת הרגל הגדה  296.437 ٩٩٨ح  271000 613

 של פסח
 اعیاد الفصح-الیھودیة 57 1863 לעמבערג חיים יוסף דוד אוזלאי

 شولحان عاروخ-الیھودیة 124 1875 ווילנא משה איסכליש שלחן ערוך חשן משפטים ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  270298 614
 تفسیر-العھد القدیم-الیھودیة 220 1858 לעמבערג  ספר קול יעקב ٢٧٢٫١٢٠٦ ٩٨ق  272908 615
 ازمنة-تاریخ-الیھودیة 61 1925 ירושלים יצחק צאלח מכמל ספר נתיבות יצחק ٢٩٦٫٠٩ ٢٥٣ي  270988 616
ספר אהל יעקב על ספר  ٢٧٢٫٢١ ٦٧٩ي  272675 617

 שמות
 تفسیر-التوراة-الیھودیة 145 1862 פרססבורג יעקב

יצחק ברבי יעקב  הלכות רב אלפס ٢٩٦٫٣ ٥٩ف  271256 618
 אלפסי

 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 367 1863 לעמבערג

חמשה חמשי תורה חלק  ٢٧٢٫٢١ ٩٩٢ي  272854 619
 בראשית-ראשון

 التوین-التوراة-الیھودیة 484 1810 סלאוויטא וונתן בן עוזאל

 لغة الحكماء-عقائد-الیھودیة 265 1905 ירושלים יוסף חיים אליהו ספר לשון חכמים ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  272950 620
יצחק יוסף חיים  ספר תהלים ٢٧٢٫٣٢ ٢٥٢ي  271317 621

 אעבודי
 مزامیر-العھد القدیم-الیھودیة 240 1942 ירושלים

-اشخاص-تاریخ-الیھودیة 39  ווילנא דוד פארדו שכיות החמדה ٢٩٦٫٠٩٢ ٩٤د  270805 622
 موسى

מנשה בן סלמן  ספר שירה לאל ٢٩٦٫٣ ٩٥٩م  271849 623
 שהרבאני

 عقائد-الیھودیة 176 1925 באגדאד

כתבי קדש עשרים וארבעה  ٢٧٢ ٢٢٩ك  270019 624
 נביאים אחרונים

االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 476 1903 ווילנא 
 االخر

 التلمود البابلي-الیھودیة 464 1862 לעמבערג  מסכת עירובין מן תלמוד ٢٩٦٫١٢٥ ٥٤٢م  272099 625
-الملوك-العھد القدیم-الیھودیة 238 1877 לעמבערג ישעיה ברליןتفسیر  מלכים-מקראי קדש ٢٧٢٫٢٥ ٥٦٩ي  272887 626

 تفسیر
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 التثنیة-التوراة-الیھودیة 742 1930 ווילנא יצחק ברוך חק לישראל ספר דברים ٢٩٦٫١٢٠٦ ٢٥٣ي  272096 627
 شولحان عاروخ-الیھودیة 259 1939 ווילנא יוסף קארו שלחן ערוך אורח חיים ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  270992 628
 شولحان عاروخ-الیھودیة 352 1883 ווילנא יוסף קארו חשן המשפט-שלחן ערוך ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥ي  271219 629
 تفسیر-التوراة-الیھودیة  1885 לעמבערג דוד שלמה ٢جספר ערבי נחל  ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٤د  272612 630
 عقائد-الیھودیة 133 1863 אמשטרדם שלמה אפרים ספר עמודי שש ٢٩٦٫٣ ٨٨٩ش  272694 631

  ٢٩٦٫١٢٥ ٢٤٩أ  270371 632
 

א "ספר חידושי הריטב
 למסכת יבמות

אברהם יצחק 
 קאשטולו

 تلمود البابلي-الیھودیة 204  ליופרנו

 تعالیم دینیة-الیھودیة 143    הלכות בכליום-תלמוד קטן ٢٩٦٫١٢٥ ٨٨٩ت  270674 633
 الالویین-التوراة-الیھودیة 110 1922 ווינא  חמשה חמשי תורה ויקרא ٢٧٢٫٢١ ٨٥٩ح  271274 634
 العھد القدیم-الیھودیة 108 1875 ווארשא משה אלשיך חמש מגלות ٢٧٢ ٩٤ ش 272070 635
 عقائد-الیھودیة 442 1797 שאלוניקי ינחנן מנחם מירכלה ספר בית תפלה ٢٩٦٫٤٥ ٩٣٩ي  272170 636
-طقوس وصلوات-الیھودیة 137 1862 ליפרנו מרדכי משה ספר דבר בעתו ٢٩٦٫٤٥ ٤٤٤م  271055 637

 مواعید
 تفسیر-التوراة-الیھودیة 585 1846 ווינא אונקלוסترجمة  ספר נתיבות השלום ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٩٧أ  272842 638
 البوبات المقدسة-الیھودیة   קאניגסבערג חיים וויטאל ספר שערי הקדושה ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ح  271250 639
 العھد القدیم مزامیر-الیھودیة 181  ליופרנו  ספר תהלים 272.32 ٩٨٩ت  270358 640
 تعلیم-الیھودیة 96    אלפא ביתא חלק ראשון 296.071 ٨٧٢أ  270664 641
تفسیر -التوراة-الیھودیة 458 1878 בראדי יוסף לחק חק לישראל יוקרא 296.1206 957 ي 271648 642

 الالویین
 شولحان عاروخ-الیھودیة 414 1912 ווילנא יוסף קארו שלחן ערוך אבן העזר 296.182 ٩٥٧ي  270015 643
ספר משנה ברורה על  296.182 ٩٥٧ي  272114 644

 שלחן ערוך
 شولحان عاروخ-الیھودیة 305  ווארשא יוסף קארו

 عقائد-الیھودیة 93 1732 קושטנדינא דוד מדינא ספר נפש דוד 296.3 ٩٤د  272663 645
 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 115 1761 וויניצאה משה מרדכי זפות ספר שאלות ותשובית 296.3 59 م 271735 646
 المواظبة-عقائد-الیھودیة 516  ליפרנו אלישע חאביליין ספר עבודת התמיד 296.3 ٨٩٥أ  272847 647
מאיר הלוי مراجعة  ספר נביאים ראשונים 272 ٢٩٤م  271575 648

 לעטריס
االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 660-354  

 االول
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ספר קובץ מעשי ידי  296.3 ٩٩٤ي  272333 649
 גאונים

יהודה اصدار 
 אלכסנדר

 عقائد عباقرة-الیھودیة 177 1856 בערלין

 حزقیال-العھد القدیم-الیھودیة 382 1883 ווארשא אנקלוסترجمة  מקראות גדולות יחזקאל 272.44 ٩٩٧أ   270278 650
 حكمة یھوشع-تاریخ-الیھودیة 70 1884 ווארשא יהודה ליב בן זאב חכמת יהושע בן סירא 296.092 994 ي 273038 651
 تفسیر-التوراة-الیھودیة 476 1910  ל מידוואבנא .א.הרב  ספר שער בת רבים 296.1206 ٩٤٨م  270408 652
 الغفران-اعیاد-الیھودیة 152  באגדאד עזרא דנגורاصدار  ١ج  ספר כפור תמים 296.432 ٥٤٢ع  270024 653
 العباقرة-اجابات-عقائد-الیھودیة 288 1804 לייק יעקב מוספיה תשובות הגאונים 296.3 679 ي 272043 654
 اعیاد الغفران-الیھودیة 152 1904 ירושלים יוסף חיים ספר בן איש חי ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٥٧ي  270825 655

מסכת גיטין מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  271546 656
 בבלי

 التلمود البابلي-الیھودیة 460 1863 לעמבערג ם"הרמב

 احكام النساء-عقائد-الیھودیة 805 1873 ווילנא אברהם צבי הירש ספר אבן העזר ٢٩٦٫٤٤٤ ٢٤٩أ  270814 657
-مزامیر-العھد القدیم-الیھودیة 143    ספר יוסף תהלות ٢٧٢٫١٢٠٦ ٩٥٧ي  270678 658

 تفسیر
 طب نفسي-عقائد-الیھودیة 394 1924 ירושלים רפאל מנורצי מסא דחיי ٢٩٦٫٣ ٧٢٨ر  271963 659
 عقائد-الیھودیة 126 1927 באגדאד עזרא אברהם ספר שער הרחמים ٢٩٦٫٣ ٥٤٢ع  271795 660
 مكتوبات-العھد القدیم-الیھودیة 1338-993 1946 לונדון מאיר הלוי לעטעריס ספר כתובים ٢٧٢٫٣ ٢٩٤م  273039 661
نشید -العھد القدیم-الیھودیة 59 1905 באגדאד  עזרא ראובין דנגור שיר השירים ٢٧٢٫٣٩ ٩٤ش  271305 662

 االنشاد
 الالویین-التوراة-الیھودیة 391 1931 ליפרנו אונקלוסترجمة  ספר ויקרא-אור גדול ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  272802 663
 بني اسرائیل-عقائد-الیھودیة 116 1921 ירושלים אפרים חיות ספר צעקת בני ישראל ٢٩٦٫٣ ٧٤٩أ  270575 664
יצחק יוסף חיים اصدار ספר פרקי אבות ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  271815 665

 אעבוד
 اعمال االجداد-عقائد-الیھودیة 108 1927 באגדאד

طقوس -الیھودیة-الیھودیة 240  באגדאד עזרא דנגור אדרא רבא ٢٩٦٫٤٥ ٤٤٢أ  272922 666
 وصلوات

-تفسیر-التوراة-الیھودیة 180  ליפרנו יצחק ברוך חק לישראל ספר ויקרא ٢٩٦٫١٢٠٦ ٢٥٣ي  270612 667
 الالویین

 الغفران-قانون-عقائد-الیھودیة 125 1852 ליפרנו משה דין ספר סליחות ٢٩٦٫٣ ٥٩م  272637 668
ספר חק לישראל ספר  ٢٩٦٫١٢٠٦ ٢٥٣ي  271050 669

 ٣جויקרא 
-تفسیر-التوراة-الیھودیة 158 1868 בלאגעראד יצחק ברוך

 اللالویین
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 اعیاد-الیھودیة 384 1849 ליפרנו שלמה בילפורטי ספר מועדי ה ٢٩٦٫٤٣ ٩٦٤م  273034 670
 قاموس-اللغة العبریة-الیھودیة 467 1924 לונדון ארנןלד קלנר המלון השלם ٤٩٢٫٤٠٣ ٨٩٤ق  271751 671
 عقائد -الیھودیة 56  ירושלים חיים יוסף דוד אזולאי ספר לדוד אמת ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ح  271062 672
 عقائد ابواب القداسة-الیھودیة 82 1907 ירושלים חיים ויטאל שערי קדושה ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ح  271415 673
 تراتیل-اعیاد-الیھودیة 340   יעקב רקח קריאי מועד ٢٩٦٫٤٣ ٦٧٢ي  270655 674
שלמה اصدار  ספר קריאי מועד ٢٩٦٫٤٣ ٨٨٩ش  270865 675

 בילפורטי
 تراتیل-اعیاد-الیھودیة   ליפרנו

אור גדול חמשה חמשי  ٢٧٢٫٢١ ٨٨٩ش  271529 676
 תורה

 التثنیة-التوراة-الیھودیة 290 1921 ליפרנו שלמה בילפורטי

 قوانین الحیاة-عقائد-الیھودیة 75 1911 ירושלים יעקב חיים ספר חקי חיים ٢٩٦٫٣ ٦٧٢ي  272073 677
מסכת ברכות מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  272934 678

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 354 1864 שטאין ם"הרמבتفسیر

 اشخاص-تاریخ-الیھودیة 214 1885 ליופרנו יעקב סוכרי ספר ויקרא יעקב ٢٩٦٫٠٩٢ ٦٧٢ي  272527 679
 قرابین-عقائد-الیھودیة 76 1849 לבוב זאב וואלף ספר זבחי תודה ٢٩٦٫٣ ٢٢ز  271889 680
 صیاغة لغویة-تعلیم-الیھودیة 47 1907 ווילנא גרזוביסקי.י תרגילי הסגנון ٢٩٦٫٠٧١ ٤٥٩ك  272065 681
 راس السنة-اعیاد-الیھودیة 120 1892 באגדאד שלמה בכור חוצין מחזור -ספר חיים טובים ٢٩٦٫٤٣ ٨٨٩ش  270782 682
 ادعیة-عقائد-الیھودیة 52 1947 באגדאד אהרון מראד שלשה ספר ברכות שמים ٢٩٦٫٣ ٩٤٩أ  271083 683
יצחק יוסף חיים  ספר מועדי לשמחה ٢٩٦٫٤٣ ٢٥٣ي  270426 684

 אעבודי
 اعیاد-الیھودیة 430 1933 ליפרנו

 عین یعقوب-عقائد-الیھودیة   ווילנא יעקב שלמה חביב ספר עין יעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٢ي  270284 685
 سیرة االجداد-عقائد-الیھودیة 149 1907 באגדאד יוסף חיים ספר פרקי אבות ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  270900 686
 الالویین-التوراة-الیھودیة 395 1894 ווינא יוסף שלינגיר חמשה חמשי תורה ٢٧٢٫٢١ ٨٥٩ح  271510 687
 اساطیر-عقائد-الیھودیة 556 1895 ווילנא יעקב שלמה חביב ספר עין יעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٢ي  272532 688
 عقائد-الیھودیة 239 1874 כלכתה אברהם שלום ספר ימלט נפשו ٢٩٦٫٣ ٢٤٩أ  272494 689
-اشخاص-تاریخ-الیھودیة 67 1875 ווילנא יוסף אירגאס ספר שומר אמונים ٢٩٦٫٠٩٢ ٩٥٧ي   271825 690

 یوسف
  הרב חידיא פרשת שמות ٢٧٢٫٢١ ٩٤٩ح  270414 691

  
 

 الخروج-التوراة-الیھودیة 151  
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עשרים -כתבי קדש ٢٧٢٫٣٢ ٢٢٩ك  270752 692

וארבעה נביאים וכתובים 
 תהלים

 المزامیر-العھد القدیم-الیھودیة 380 1903 ווילנא יהודה ליבاصدار 

 حقوق االباء-عقائد-الیھودیة 179  ליפרנו יצחק עטיה ספר זכות אבות ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  270192 693
 نمط حیاة-عقائد-الیھودیة 608   אשל אברהםترجمة  אורח חיים ٢٩٦٫٣ ٥٨أ  270035 694
تفسیر -التوراة-الیھودیة 190 1860 ליפרנו יצחק ברוך חק לישראל ספר ויקרא ٢٩٦٫١٢٠٦ ٢٥٣ي  271431 695

 الالویین
 عقائد-الیھودیة 108 1780 ליפרנו יצחק אלפאסי ספר שאלות ותשויבות ٢٩٦٫٣ ٢٥٩ق  271827 696
 التوراة-الیھودیة 196   שלום בן אהרון נועם מגידים וכבוד תורה ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٩٨ش  270796 697
עזרא ראובין اصدار ספר מועדים לשמחה ٢٩٦٫٤٣ ٩٦٤م  271367 698

 דוגור
 اعیاد-الیھودیة 209 1907 באגדאד

יצחק שמואל  פחד יצחק ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  271508 699
 לאמברונטי

 خشیة اسحق-عقائد-الیھودیة 276 1864 לייק

שלחן ערך חלק ראשון  ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  971472 700
 מטור אורח חיים

 شولحان عاروخ-الیھودیة 310 1828 וויניציאה יוסף קארו

יצחק ברבי יעקב  הלכות רב אלפאס ٢٩٦٫٣ ٢٥٩ف  272016 701
 אלפסי

 فتاوي-عقائد-الیھودیة 632 1865 לעמבערג

 الخروج-التوراة-الیھودیة 222   שמאל אברהםاصدار  ספר שמות ٢٧٢٫٢١ ٨٩٢ش  273037 702
-اشخاص-تاریخ-الیھودیة 141 1874 ווילנא אריה ליב בן פרימקין ספר אבן שמואל ٢٩٦٫٠٩٢ ٤٩٩أ  273036 703

 حكماء القدس
 عقائد-الیھودیة 137 1892 ווינא יצחק ברכי ספר מרפא לעצם ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  272674 704
 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 168 1860 ווינא רבי יצחק עמניאל שאלות ותשובות ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  271133 705
 عقائد-الیھودیة 142  כלכתא יעקב סוכרי ספר יורו משפטיך ליעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٢ي  271600 706
 العدد-تفسیر-التوراة-الیھودیة 274  ליפרנו יוסף לחם מוסר חק לישראל ספר במדבר ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٥٧ي  273035 707
מסכת ברכות מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٤٢م  272792 708

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 414 1866 לעמבערג פירןשים

 اجابات العباقرة-عقائد-الیھودیة 240 1869 ליפרנו ישראל משה חזן ספר תשובות הגאונים ٢٩٦٫٣ ٥٤٢ي  271618 709
 بیوت الكھنة-الیھودیة 240  אזמיר יצחק הכהן ספר בתי כהונה ٢٩٦ ٢٥٣ي  271023 710
 ازمنة-تاریخ-الیھودیة 400 1653 וויניציה עזרא פינו ספר בינה לעתים ٢٩٦٫٠٩ ٥٤٢ع  272375 711
 عقائد-الیھودیة 159 1762 שאלוניק אליהו תאקו ספר רוח אליהו ٢٩٦٫٣ ٨٩٩أ  271997 712

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

http://www.pdffactory.com


 رؤوس المواضیع عدد الصفحات التاریخ مكان النشر والناشر المؤلف عنوان الكتاب رقم التصنیف رقم التخصیص السجل العام ت
 طالق-عقائد-الیھودیة 88 1829 ווינא וואליף לוש ספר קדושת ישראל  ٢٩٦٫٣ ٩٢٨و  271932 713
 نذور وحداد-الیھودیة 245 1786 ליפרנו רפאל יוסף בן רבי ספר דרך המלך ٢٩٦٫٤٤٥ ٧٢٨ر  272469 714
 الیھودیة 314 1749 ליפרנו אברהם יצחק ענתיבי ספר פני הבית ٢٩٦ ٢٤٩أ  272058 715
 عقائد-الیھودیة 208  ליפרנו חיים יצחק מוסאפיא ספר חיים וחסד ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ح  272653 716
 راس السنة-اعیاد-الیھودیة 116  ליפרנו חיים מודעי מחזור לראש השנה ٢٩٦٫٤٣ ٩٩٨ح  270647 717
 راس السنة-اعیاد-الیھودیة 149  ליפרנו חיים מודעי מחזור לראש השנה ٢٩٦٫٤٣ ٩٩٨ح  270613 718
יחיאל בר בנימין  ספר מעלות המדות ٢٩٦٫٣ ٣٩٢ي  271707 719

 הרודיא
 عقائد-الیھودیة 200 1801 זאלקווא

ספר אורים גדולים וספר  ٢٩٦٫٣ ٢٤٩أ  272361 720
 אור לישירים

 عقائد-الیھودیة 332 1672 אזמיר אברהם ישראל זאיבי

 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 186 1770  יוסף אליהו ן"ספר לקוטות הרמב ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  271902 721
 صیام-الیھودیة 132  ליופרנו אליהו בן אמורג ספר חמש תעניות ٢٩٦٫٤٣ ٨٩٩أ  270859 722
 عقائد-الیھودیة 370 1800 שלווניק יאוה משה עלי קמח סלת ٢٩٦٫٣ ٢٩٤ي  271783 723
تفسیر -التوراة-الیھودیة 200 1828 ליופרנו אינקלוסترجمة  שפת אמת ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٩٧أ  272524 724

 الخروج
ספר המדריך על במתי  ٢٩٦٫٤٧ ٢٤٩أ  271080 725

 התלמוד
 وعظ وارشاد-الیھودیة 130 1892 פרססבורג אברהם זינגר

מסכת מנחות מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  270060 726
 בבלי

 التلمود البابلي-الیھودیة 110  ווינא ם"הרמבتفسیر 

מסכת קדושין מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٩٩٨ح  271205 727
 בבלי

 التلمود البابلي-الیھودیة 193 1913 ווינא הרב לובלין

 كنوز الحیاة-عقائد-الیھودیة 114  ירושלים חיים שאול דוויך ספר אוצרות חיים ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ح  271728 728
 یوم السبت-الیھودیة 341 1827 מאהלוב חיים שלמה ١جספר סידורו של שבת  ٢٩٦٫٤١ ٩٩٢ح  272115 729
-االسفار الخمسة-الیھودیة 142 1833 ליפרנו אונקלוסترجمة  ספר שפת אמת ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٩٧أ  271832 730

 تفسیر
 الیھودیة 468  ליפרנו חיים יוסף כ"ספר ברכי יוסף ח ٢٩٦ ٩٩٨ح  272026 731
 تفسیر-التوراة-الیھودیة 556 1895 ווילנא רבי שמעון בן יוחאי ספר הזוהר ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٦٩ش  271514 732
מסכת קידושין מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٤أ  271121 733

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 150 1862 בערלין רבי אשר
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מסכת מגילה מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  272769 734

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 239 1793 ווינא משה בן מימון

 تاریخ-الیھودیة 347 1729 קושטנדינה חיים בן בושת שיירי כנסת גדולה ٢٩٦٫٠٩ ٩٩٨ح  272289 735
 عقائد-الیھودیة 115 1714 ווינא יואל היוקפה ספר נצח ישראל ٢٩٦٫٣ ٩٢٨ي  271747 736
 عقائد قداسات داود-الیھودیة 248  ליופרנו יוסף הכהן ספר קדשי דוד ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  272555 737
 طھارة-ائدعق-الیھودیة 186 1839 לעמבערג אלחנן שמאל זנוויל ספר סדרי טהרה ٢٩٦٫٣ ٨٣٩أ  272815 738
 عقائد اكالیل مجد-الیھودیة 129 1798 אמשטרדם אשל אברהם ספר זרי מגדים ٢٩٦٫٣ ٥٨أ  270059 739
 بركات-عقائد-الیھودیة 152 1905 ירושלים יוסף חייםتفسیر  ١جספר בניהו  ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  272624 740
 الفصح-اعیاد-الیھودیة 75 1855 יוזפאפ יחזקל סגייל ספר צלח ٢٩٦٫٤٣٧ ٩٣٥ح  270324 741
 طقوس وصلوات-الیھودیة 64    מנחת בכורים ٢٩٦٫٤٥ ٩٣٢م  270335 742
-تفسیر-التوراة-الیھودیة 123  ליפרנו שמעון בן יוחאי ٣جזהר על התורה  ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٦٩ش  270055 743

 الالویین
 طعام-عقائد-الیھودیة 370 1897 ווארשא יחיאל מיכל ספר ערוך השולחן ٢٩٦٫٣ ٣٩٢ي  270803 744
 عقائد-الیھودیة 88 1788 דיהרנפורט יהושע פלאם ספר בנין יהושע ٢٩٦٫٣ ٩٩٥ي  271994 745
 عقائد-الیھودیة 91 1851 שטאין שלמה לוריה ספר ים של שלמה ٢٩٦٫٣ ٨٨٩ش  271117 746
 عقائد-الیھودیة 108 1791  שלמה ישראל ספר קול אליהו ٢٩٦٫٣ ٨٨٩ش  271383 747
 قلم حدید-الیھودیة   בערלין גרשון לויה ספר עט ברזל ٢٩٦ ٤٥٩ك  273050 748
 طریق االتقیاء-عقائد-الیھودیة 80 1922 ווארשא משה חיים ספר מסלת ישירים ٢٩٦٫٣ ٥٩م  271880 749
 عقائد-الیھودیة 445 1626 וויניצאה אהרון ששון ספר תורת אמת ٢٩٦٫٣ ٩٤٩أ  272306 750
 عقائد-الیھودیة 178   שלמה משה בילה ספר לחם שלמה ٢٩٦٫٣ ٨٨٩ش  271111 751
יצחק שלמה  פחד יצחק ٢٩٦٫٣ ٢٥٣ي  272325 752

 לאמדרונטי
 عقائد-الیھودیة 458 1798 וויניציה

 نصف الشیكل-الیھودیة 303  שלוניקי שמוא דלוי קעלין ١جספר מחצית השקל  ٢٩٦ ٨٩٢ش  272432 753
 الالویین-التوراة-الیھودیة 256  ירושלים אונקלוסترجمة  חומש ויקרא ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  272870 754
 كھنة-الیھودیة 195  ליפרנו  ٢جספר משמרות הכהונה  ٢٩٦ ٥٨٤م  273049 755
מסכת כריתות מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  271749 756

 בבלי
 بابليالتلمود ال-الیھودیة 50 1707 ווינא ם"הרמב

 عقائد-الیھودیة 232 1871  יצחק אלעפיא ספר פני יצחק ٢٩٦٫٣ ٦٧٩أ  271123 757
 عقائد القداسة-الیھودیة 316  קושטנדינא שמעון אליף ספר אדמת קדש ٢٩٦٫٣ ٨٦٩ش  271907 758
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 التلمود البابلي-الیھودیة 59 1823 ווינא ם"הרמב מסכת נזיר תלמוד בבלי ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  273065 759
 عقائد-الیھودیة 132  שאלוניקי אליקים יצחק גאטינתו ספר יצחק ירנן ٢٩٦٫٣ ٨٩٧أ  270256 760
 عقائد-الیھودیة 432    מאימתי ٢٩٦٫٣ ٢٩م  273060 761
 تفسیر-التوراة-الیھودیة 190 1850  לוי יצחק ספר קדושת לוי על התורה ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٩ل  272219 762
-تفسیر-التوراة-الیھودیة 110 1862 ליפרנו אונקלוסترجمة  ספר אור תורה ספר שמות ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٩٧أ  271242 763

 الخروج
 اسئلة واجوبة-عقائد-الیھودیة 302 1852 לעמבערג מרדכי זאב מאמר מרדכי ٢٩٦٫٣ ٤٤٤م  272558 764
 كتاب بینیاھو-الیھودیة 152 1895 ירושלים יוסף חיים ١جספר בניהו  ٢٩٦ ٩٥٧ي  272273 765
 صوت اریھ-الیھودیة 63 1872 ווילנא אריה ליב ספר קול אריה ٢٩٦ ٤٩٩أ  270756 766
 عقائد عین یعقوب-الیھودیة  1928 ווילנא יעקב בר שלמה חביב ספר עין יעקב ٢٩٦٫٣ ٦٧٩ي  273069 767
מסכת בבא קמא מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٤٢ م 271601 768

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 370 1896 ווילנא 

 التكوین-التوراة-الیھودیة 290 1863 לעמבערג אנקלוס ١جחמשה חומשי תורה  ٢٧٢٫٢١ ٩٩٧أ  273052 769
 جمال موسى-عقائد-الیھودیة 260    ספר חמד משה ٢٩٦٫٣ ٨٤ح  272032 770
 نساء-عقائد-الیھودیة 124 1881 ווארשא  טור אבן עזר ٢٩٦٫٣ ٩٤ط   273061 771
 شولحان عاروخ-الیھودیة 360 1815 ליפרנו יצחק טייב ספר ערך השולחן ٢٩٦٫١٨٢ ٨٣٩ش  271585 772
 نساء-عقائد-الیھودیة 324 1860 לעמבערג יעקב יושע ٢جספר פני יהושע  ٢٩٦٫٣ ٦٧٩ي  272551 773
מסכת סנהדרין מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  271448 774

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 245 1862 ווארשא מושה בן מימון

מסכת חגיגה מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٧٩ي  273068 775
 בבלי

 التلمود البابلي-الیھودیة 66 1933 פוולנדא ישיעה ברלין

חיישרה  פרשת ויהיו  ٢٩٦ ٥٤٩ح  273059 776
 שה"ת

 الیھودیة    

 ابراھیم-عقائد-الیھودیة 108 1860 לפופ אברהם אזיולאי ספר חסד לאברהם ٢٩٦٫٣ ٢٤٩أ  272657 777
ספר משנה ברורה על  ٢٩٦٫١٨٢ ٨٣٩ش  270854 778

 השלחן ערוך
 شولحان عاروخ-الیھودیة 306  ווארשא יוסף קארו

 العدد-تفسیر-التوراة-الیھودیة 192  ווילנא יצחק ברוך חק ישראל ספר במדבר ٢٩٦٫١٢٠٦ ٢٥٣ي  273073 779
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כתבי קדש עשרים וארבעה  ٢٧٢ ٩٩٢ي  273040 780

חלק ראשון נביאים 
 ראשונים

االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 482 1865 ווילנא יונתן בן עוזאלترجمة 
 االول

 السبت-الیھودیة 121    א-שבת פרק ٢٩٦٫٤١ ٢٢ش  273045 781
ספר משנה ברורה על  ٢٩٦٫١٨٢ ٥٩م  273057 782

 שלחן ערוך
 شولحان عاروخ-الیھودیة 306 1940 ווארשא משה אשרליש

 قواعد-اللغة العبریة-الیھودیة 273  מצרים מחמד בדר המטמון ٤٩٢ ٣٨٤م  273046 783
 تفسیر-توراة-الیھودیة 102   יצחק אברהם צלח רכב ٢٩٦٫١٢٠٦ ٢٥٣ي  273054 784
 عقائد-الیھودیة 95  ווינא יוסף שלעזי נגער ספר חמד אלהים ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  273055 785
 -ספר ארבעה ועשרים ٢٧٢ ٩٣٢م  273063 786

 ١جנביאים אחרונים 
االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 224  ליפרנו הרב מנחת שי

 االخر
מסכת פסחים מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  273081 787

 בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 145  ווינא ם"הרמב

מסכת קידושין מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٥٩٦ي  273080 788
 בבלי

 التلمود البابلي-الیھودیة 79 1861 ווינא ישעיה פיק

 زراعة-عقائد-الیھودیة 452   ם"הרמב ٣جספר זרעים חלק שלשי  ٢٩٦٫٣ ٨٢٨ر  270993 789
צלח יעקב اصدار  סדור תפלת ישירים ٢٩٦٫٤٥ ٢٨٣ص  273067 790

 מוצור
 طقوس وصلوات-الیھودیة 584  ירושלים

 المكتوبات-العھد القدیم-الیھودیة  1765   כתובים ٢٧٢ ٢٩٢ك  273048 791
 التكوین-تفسیر-التوراة-الیھودیة 390  ליפרנו יוסף לחק חק לישראל ספר בראשית ٢٩٦٫١٢٠٦ ٩٥٧ي  271527 792
 مراثي-عقائد-الیھودیة 48 1857 ירושלים  איכה לליל תשעה באב ٢٩٦٫٣ ٩٤٩أ  271358 793

 تفسیر التكوین-التوراة-الیھودیة 80  באגדאד אישע שוחט ספר מנחת יהודה ١٢٠٦.,٢٩٦ ٩٣٢م   273053 794

 تفسیر-العھد القدیم-الیھودیة 137 1860 לעמבערג יעקב ספר קול יעקב ٢٩٦٫١٢٠٦ ٦٧٢ي  273051 795
  تراتیل-اعیاد-الیھودیة 328 1891 ווינא  יוסף שליזנגר ספר קריאי מועד ٢٩٦٫٤٣ ٩٥٧ي  271488 796
 عقائد-الیھودیة 152 1893 באגדאד עזרא דנגור ספר מנוחת הנפש ٢٩٦٫٣ ٩٩٣ م 273047 797
 بوابة الرحمن-عقائد-الیھودیة 43  באגדאד שלמה בכור חוצין ספר שער הרחמים ٢٩٦٫٣ ٦٤ش   273066 798
 صیام-الیھودیة 115 1925 באגדאד עזרא אברהם סופר ספר חמש תעניות ٢٩٦٫٤٣ ٥٤٢ع  273028 799
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العھد القدیم االنبیاء -الیھودیة 286  ליפרנו ישראל קושטא ספר נביאים ראשונים ٢٧٢ ٩٢ب  270349 800
 االول

מסכת פסחים מן תלמוד  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  271388 801
 בבלי

 التلمود البابلي-الیھودیة 399 1868 אמשטרדם ם"רמב

-طقوس وصلوات-الیھودیة 133  ליפרנו מרדכי משה ששון ١جספר דבר בעתו  ٢٩٦٫٤٥ ٤٤٤م  273058 802
 مواعید

 مكتوبات-العھد القدیم-الیھودیة 262    כתובים ٢٧٢ ٢٩٢ك  273044 803
 تعلیم-الیھودیة 160    ספר חנוך לנער ٢٩٦٫٠٧١ ٩٩٤ح   271624 804
ספר תורה נביאים  ٢٧٢ ٩٤٩ت   270365 805

 וכתובים
 العھد القدیم-الیھودیة 241  לונדון 

 الیھودیة 98  באגדאד עיזרא ראובין דנגור אדרא זוטא ٢٩٦ ٤٤٢أ  273070 806
االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 399 1846 קראטאשין  ٢جנביאים ראשונים  ٢٧٢ ٢٩٢ن  273062 807

 االول
יצחק משה אבו  ספר לב נשבר ٢٩٦٫٣ ٦٧٩أ  271891 808

 אלעפיה
 عقائد-الیھودیة 150 1877 אזמיר 

 سیرة االجداد-عقائد-الیھودیة 54 1917 באגדאד עזרא אברהם ספר פרקי אבות ٢٩٦٫٣ ٥٤٢ع  273064 809
 عقائد-الیھودیة 168 1883 ווארשא אפרים אהרון ١جספר עוללות אפרים  ٢٩٦٫٣ ٧٤٩أ  273056 810
 الیاھو-اشخاص-تاریخ-الیھودیة 122  יירושלים אליהו סלימן מני ١جספר זכרונות אליהו  ٢٩٦٫٠٩٢ ٨٩٩أ  273043 811
 وعظ وارشاد-الیھودیة 85  אונגוואר חיים הלברטשטם ספר משכיל אלדל ٢٩٦٫٤٧ ٩٩٨ح  273042 812
 عقائد-الیھودیة 100  ירושלים חיים יוסף דוד ספר עבודת הקדש ٢٩٦٫٤٧ ٩٩٨ح  273071 813
 طقوس وصلوات-الیھودیة Prayer book    76 ٢٩٦٫٤٥ ٤٢٩ب  273079 814
نشید -العھد القدیم-الیھودیة 59 1934 באגדאד יצחק יוסף אבודי ספר שיר השירים ٢٧٢٫٣٩ ٩٤ش  273078 815

 االنشاد
משה הר אברהם  ויבחר משה ٢٩٦٫٣ ٥٩م  273072 816

 חרורי
 عقائد-الیھودیة 279  באגדאד

 الیھودیة 100 1876 ירושלים נחמן נתן קורוגל פסקי חלק ٢٩٦ ٣٨٩ن  272545 817
 قرابین-عقائد-الیھودیة 431   אליהו אהרון ספר זבחי צדק ٢٩٦٫٣ ٨٩٩ا  271075 818
 تفسیر-الیھودیة 128 1903 ירושלים שמעון בר יוחי ספר תקונים הזהר ٢٩٦٫١٢٠٦ ٨٦٩ش  273049 819
 القدریة-عقائد-الیھودیة 99  ירושלים חיים וויטאל ספר הגוראלות ٢٩٦٫٣ ٩٩٨ح  272705 820
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 الیھودیة 422 1873 ווינא אליהו מוולנא ביאור הרעיא המהימנא ٢٩٦ ٨٩٩أ  271532 821
 الیھودیة 491 1889 פיטרקופ  ספר לקוטי צבי חדש ٢٩٦ ٧٩٦ ل 270959 822
כתבי קדש עשרים וארבעה   ٢٧٢ ٨٦٥أ  271346 823

 נביאים ראשונים
االنبیاء -الیھودیةالعھد القدیم 306 1889 באגדאד 

 االول
 طقوس وصلوات-الیھودیة  1923 באגדאד  תקין חצות וסליחון ٢٩٦٫٤٥ ٧٩٩ت  273076 824
 حزورات وتفسیرھا-الیھودیة 36  באגדאד יוסף חיים חזירו את ותפסיר הום ٢٩٦ ٩٥٧ي  271074 825
 شولحان عاروخ-الیھودیة 518 1900 ווילנא יוסף קארו שלחן ערוך אורח חיים ٢٩٦٫١٨٢ ٩٥٧ي  273074 826
 عقائد-الیھودیة 120 1787 בערלין משה מדעסוה פעדאן ספר השראת הנפש ٢٩٦٫٣ ٥٩  م 272451 827
 عقائد-الیھودیة 128 1926 ירושלים יוסף בן נתון ספר פתחי תשובה ٢٩٦٫٣ ٩٥٧ي  271547 828
االنبیاء -العھد القدیم-الیھودیة 987-665    נביאם אחרונים ٢٧٢ ٢٩٢ن  273041 829

 االخر
מסכת עבודה זרה מן  ٢٩٦٫١٢٥ ٨٢٨ر  273077 830

 תלמוד בבלי
 التلمود البابلي-الیھودیة 126 1901 ווילנא ם"הרמב

אליעזר  ספר משנת דברי ٢٩٦ ٢٩٨ن  271727 831
 בן יעקב

 الیعزر بن یعقوب -الیھودیة 146  שקלאוו נאום אליעזר

ספר תורה נביאים  ٢٧٢٫٢ ٩٤ت  273082 832
 םוכתובי

 العھد القدیم-الیھودیة 1384 1950 לינדון לעטריסמאיר הלוי 

 تقویم-الیھودیة 30 1960 אדדבג יעקב משה שוחט לוח עבור ٢٩٦ ٦٧٢ي  273083 833
 تقویم-الیھودیة 30 1960 בגדאד יעקב משה שוחט לוחו עבור ٢٩٦ ٦٧٢ي  273084 834
 تقویم-الیھودیة 30 1960 בגדאד יעקב משה שוחט לוחו עבור ٢٩٦ ٦٧٢ي  273084 835
ترجمة  ראש השנה ٢٩٦٫٤٣ ٤٩٩ك  273086 836

A.GREHANGE 
PARIS 1958 533 راس السنة-اعیاد-الیھودیة 

  تقویم-الیھودیة 30 1960 באגדאד יעקב משה שוחט לוח עבור ٢٩٦ ٦٧٢ي  273087 837
  تقویم-الیھودیة 32  באגדאד  פנירינאגי כצורי לוחו עבור ٢٩٦ ٢٣٩ن  273088 838
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