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  אבני מילואי� .1
      כותרי� נוספי�

  ע "שו על  תוכ�

  כ"הכה� הלברשטאטט תר ליב אריה  שנה \דפוס  \מחבר 

 יוילוס מנח� יוס�  בעלי�

  הערות
 עזרא הרב י"ע נקנה, שער ובד� הספר בראש בעלי� חתימת

  ט"בתשי ראבט

  אגרות הרב חיד"א .2
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ז"תרכ \ליוורנו  \יוס�  דוד חיי�, אזואלאי  נהש \דפוס  \מחבר 

 טראב הכה� חי מאיר  בעלי�

  הערות
  שער בעמוד בעלי� חתימת
  ובסופו הספר בראש בערבית חלק� כתיבות

  אגרת הטיול .3
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ב"תרל \צובה  אר� \בצלאל  ב� חיי�  שנה \דפוס  \מחבר 

 חז� יאודה אליאו  בעלי�

  שני ובעמוד שער בד� בעלי� חתימת  הערות
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  אגרת שמואל .4
      כותרי� נוספי�

  רות מגילת על  תוכ�

    שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  יהונת�  אהבת .5
      כותרי� נוספי�

  איכה  ומגילת הפטרות  תוכ�

  1902 \ווארשה  \יהונת� , אייבשי&  שנה \דפוס  \מחבר 

    טנטא ב"שו לארבו אברה� חכ�  בעלי�

  ב"ע שער בד� בעלי� חותמת  הערות

  עול� אהבת .6
    כותרי� נוספי�

  
  התורה  על  תוכ�

  ג"תרס \ירושל�  \פרחי דוד יוס�   שנה \דפוס  \מחבר 

  טראב הכה� חי מאיר  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות
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  אהבת עול� .7
    נוספי�כותרי� 

  

    תוכ�

  תר"ס  \ירושלי�   \פרחי דוד יוס�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  בסו� יש תרחי� מודפס מבירות שמוזכרי� בו כל חכמי דמשק

  ללא כריכה

  יעקב  אהל .8
      כותרי� נוספי�

  התורה על  תוכ�

  ו"תרס \ירושלי�  \זריה�  חי יעקב  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  יצחק אהל .9
    כותרי� נוספי�

  

  שחיטה  דיני  תוכ�

  ה"תרמ \ווילנא  \הגר  מאר& אליעזר ב� יצחק  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  אוהל יוס� .10
      כותרי� נוספי�

   פליאות התורה  תוכ�

  תרמ"ז \ירושלי�  \ביק, אברה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  תקפו של יוס� .11
    כותרי� נוספי�

  מעשה יוס� הצדיק ואחיו  תוכ�

  תרנ"ב \ליוורנו  \יוס� שבתי פרחי   שנה \דפוס  \מחבר 

 יעקב דווי,  בעלי�

  חתימה בשער ובעמוד ט"ו  הערות

 אור הלבנה .12

      כותרי� נוספי�

  קבלה  תוכ�

  תרפ"ה \ ירושלי� \ר"ש קצי�, יעקב בכמוה  שנה \דפוס  \מחבר 

 דוד חיי� סורנאגה \ אברה� זרחיה שטח  בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בד� ראשו� ובד� שער

  הגה"ה באמצע הספר
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  אורח חיי� .13
      כותרי� נוספי�

  כרת תיקו�  תוכ�

  ס"תר \ירושל�  \אזולאי חיי� יוס� דוד   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  אות אמת .14
    כותרי� נוספי�

  הלכות קריאת התורה  תוכ�

  תקנ"ט \סאלוניקי  \ סיד, יהודה  שנה \דפוס  \מחבר 

 שלמה חז�  \רפאל אהר� הלוי  \יעקב אלפנדארי??   בעלי�

  הערות

�חתימות בעלות  3שער, ובד� שער  כיתוב של מתנה ליד ד
   הערה בסו� הספר

הערה של היענ"ה ס"ט (יוס� בד� קל"ז ע"ב יש חתימה על  
  ענתבי)

 אות עול� .15

    כותרי� נוספי�

  

  מילה ברית   תוכ�

  תרס"ד \ירושלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
תאריכי לידה בד� ל"ו תארי,  ,כתיבה בערבית בעמוד שני

  פטירת ציו� מזרחי עג'מי ואשתו
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  אות עול� .16
      כותרי� נוספי�

  מילה ברית   תוכ�

  תרס"ד \ירושלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  אות עול� .17
      כותרי� נוספי�

  למילה  תוכ�

  תרס"ד \ירושלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הספר בסו� כתיבה  הערות

 אות עול� .18

      כותרי� נוספי�

    תוכ�

    שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  אזהרות .19
    כותרי� נוספי�

  

  שבועות  של' א ליו� שרח  תוכ�

  ב"תרע \צובה  אר� \חיי�  אברה�, בוקאעי  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  אזהרות .20
    כותרי� נוספי�

  

  שבועות , שרח ליו� ב'  תוכ�

  מאיר ששו�  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  קונטרס  הערות

 אז� אהר� .21

    כותרי� נוספי�

  

   מערכות  תוכ�

    תרמ"ו  \ירושלי�  \עזריאל, אהר�   שנה \דפוס  \מחבר 

 שלו� בכור מהדיב   בעלי�

    הערות
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  אז� אהר� .22
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  עזריאל, אהר�   שנה \דפוס  \מחבר 

 מאיר חי הכה� טראב  בעלי�

  הערות

� ג' שבט שנת ה' תרע"א ליצירא ארור גונבו ברו, עמוד שער 'ביו
קורא בו ד' יזכני ללמוד בו אני וזרעי וזרע עד סו� כל הדורות 

כיר"א', 'קניתי אותו לעבודת קוני זעירא ד1ב הצעיר מאיר חי 
  הכה� טראב ס"ט'. 

  מלא הערות לאור, הספר

  אז� אהר� .23
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

    תרמ"ו  \ירושלי�  \עזריאל, אהר�   נהש \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הערה בד� הראשו� והגה"ה בד� ט ע"ב

  

 (שרח)איוב וקהלת  .24

      כותרי� נוספי�

    תוכ�

   ט"תרמ \צובה  אר� \שוש�  מאיר  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  אמרי בינה .25
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  לפני תרס"ט \ירושלי�  \ יוס� חיי� (ב� איש חי)  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  ארחות צדיקי� .26
תוצאות  \אורחות צדיקי� מהאר"י  \אורחות צדיקי� מהרמב"�   כותרי� נוספי�

  קיצור ראשית חכמה –חיי� 

  

  תוכחות מוסר והנהגות  תוכ�

  ת"ק \שאלוניקי  \דוד   שנה \דפוס  \מחבר 

  מאיר לזבונא מדרש  \נתנאל לזבונא מדרש   בעלי�

  הערות

  בד� שער למדרש הג' גי' נתנאל לזבונא ס"ט

  גואל אחרו� למד' מע' הגביר נ"י מאיר לזבונא ס"ט 

  ואותו כיתוב בד� י'

  

  אר� החיי� .27
    כותרי� נוספי�

  

  פירוש על תהילי�  תוכ�

   תק"י  \קושטאנדינה  \ הפרישה)אברה� חיי� כה� (נכד   שנה \דפוס  \מחבר 

 ישיבת הגביר רפאל אהר� הלוי \שלמה חז�   בעלי�

  הערות
 ישנ� עוד כיתובי� בד� שער א, אינ� מדמשק. ויש כיתוב

  לאור, כל ספר התהלי� משוער שהכיתוב הוא בלאדינו
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  אר� חיי� .28
    כותרי� נוספי�

  

  ע"על סדר שו  תוכ�

  ו"תרס \ירושל�  \חיי� , הו�סת  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  ארצות החיי� .29
  ובו שלשה ספרי� לב האר&, המאיר לאר&, אר& יהודה  כותרי� נוספי�

  

  הלכות  תוכ�

  תקצ"ד \ ברסלאו \לבי"� מ 2 איר לייבוש מ  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  ללא ד� שער

  מקו� הדפוס והשנה משוער

  הנחלי� אשד .30
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ,תקפ"א \ ליוורנו \אייבשי&., דוד שלמה   שנה \דפוס  \מחבר 

 עזרא עטייה \מדרש יצחק טובי   בעלי�

  ועוד שתי חתימות בעלות בגו� הספרחתימות בד� השער   הערות
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  באור החיי� .31
      כותרי� נוספי�

  דרושי� על התורה  תוכ�

  תרס"ט \ירושלי�  \ כפוסי, חיי�  שנה \ דפוס \מחבר 

 רפאל ב� יוס� דוד ענתבי  בעלי�

  הערות
אברה� יעקב  חתימת בעלי� בראש הספר, הקדשה מהמו"ל , 

  לעזרא מסלתו� בד� שער ע"בענתיבי 

  באר משה .32
      כותרי� נוספי�

  מערכות  תוכ�

  תרפ"ח \מונקאטש  \קרויז, משה   שנה \דפוס  \מחבר 

   לי�בע

    הערות

  ת עול�בחינ .33
זילברשטיי�   יהודה מדוד דוד שבילי ספר \� "הממי בקשות ע�  כותרי� נוספי�

    ג"מתרכ

    תוכ�

  ו"תרמ \פרעסבורג  \גלאנטי משה   שנה \דפוס  \מחבר 

 פרישטאטל רב שוואר& יוס� משה  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות
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  בחינת עול� .34
    י� נוספי�כותר

  

    תוכ�

  תרמ"ו \פרעסבורג  \גלאנטי משה   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  ללא כריכה  הערות

  בינה לעתי� .35
  ב' חלקי�  כותרי� נוספי�

  

  דרושי�  תוכ�

  1857 \פיגו  עזריה  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  שער בד� כתיבה  הערות

  בית אל .36
      כותרי� נוספי�

  סליחות ותפילות  כ�תו

   תרל"ח \ ליוורנו  \חמוי, אברה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  בית דוד .37
      כותרי� נוספי�

  הלכות  טריפות  תוכ�

   ב"תרס \ ווארשה  \מטשעכינאווצי  צבי חיי� ב� דוד  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  בית דוד .38
      �כותרי� נוספי

  הלכות  טריפות  תוכ�

  ה"תרס \ ווארשה  \מטשעכינאווצי  צבי חיי� ב� דוד  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  בית הזבח .39
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

   ב"תרס \ אזמיר  \יוס� , ג�  שנה \דפוס  \מחבר 

 עזרא אליהו הכה�  טראב  בעלי�

  כההכרי בד� בערבית חותמת  הערות
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  בית הזבח .40
    א"תק משנת חסו� ...ל תודה זובח ספר ע�  כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תר"צ \ אזמיר  \יעקב , ג�  שנה \דפוס  \מחבר 

 עזרא אליהו הכה�  טראב  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות

  בית מאיר .41
      כותרי� נוספי�

  ס"הש על  תוכ�

   1884 \ ווארשה \מאיר , ערפוזנ  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  בית מנוחה .42
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תר"כ \ליוורנו  \חיד"א   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  בית שמואל .43
      כותרי� נוספי�

  על התורה  תוכ�

  תרס"ה \ קובפיעטר  \שמואל הקט� ב� משה פנחס מפוזנא   שנה \דפוס  \מחבר 

 אברה� בורלא שו"ב טנטא  בעלי�

  חותמת בעלי� בד� שער ע"ב  הערות

  ב� שלמה .44
  אליהו דבר ספר  כותרי� נוספי�

  דיני� אסיפת  תוכ�

  ס"תר \אמו�  נא \ חז� שלמה  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  בני יששכר .45
      כותרי� נוספי�

  מאמרי�  תוכ�

  אולי תר"מ \צבי אלימל, מדינוב   שנה \דפוס  \מחבר 

    בעלי�
 

   הערות



  מסלתו� טראבחכמי  –צר הספרי� אוקטלוג   |   16

  

 

  

  

  בקשות של שבת .46
    כותרי� נוספי�

  

  בקשות של בירות  תוכ�

  בירות \תרע"ג   שנה \דפוס  \מחבר 

  יצחק יוס� חברוני (חלילי)  בעלי�

  חתימת בעלי� בד� ראשו�  הערות

  ברורי המידות והשיעורי� .47
    נוספי�כותרי� 

    תוכ�

  תרפ"ה \אויהעלי   \ קליי�, מאיר ב� שמואל הלוי  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  יש חתימה בעלות אשכנזית בתחילת הספר א, אינה ברורה.  הערות

  ברית מנוחה .48
    כותרי� נוספי�

  

  קבלה  תוכ�

  תקל"ה  \אמשטרד�  \לא ידוע   שנה \דפוס  \מחבר 

 משה אליאו חז�הצעיר   בעלי�

  הערה בסו� הספר  \חתימת בעלות בעמוד שער ובאמצע הספר  הערות
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  בת נעות המרדות .49
      כותרי� נוספי�

  מורדת אשה דיני  תוכ�

  ז"תרע  \מצרי�  \שמעו� ' � אהר� רפאל  שנה \דפוס  \מחבר 

 הכה� טראב עזרא  בעלי�

  בד� שער ע"ב  לי�הלוי פתאל לבע משה אברה� מאת הקדשה  הערות

  גיא חזיו� .50
      כותרי� נוספי�

  חקירות במאמרי חז"ל  תוכ�

  תר"מ  \נא אמו�  \אברה� ברו, מני   שנה \דפוס  \מחבר 

 מאיר חי הכה� טראב   בעלי�

  י�, אחד בעמוד השער ואחד בעמוד ראשו�שתי חתימות בעל  הערות

  גלילי זהב .51
      כותרי� נוספי�

  התורה על  תוכ�

  תרצ"ה \ סאטמר \מושקובי& דוד   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  גנזי חיי� .52
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ט "תרצ \ אזמיר \חיי� , י'פאלאג  שנה \דפוס  \מחבר 

 בצפת נהר הכה� משה הקדש \ טראב הכה� יעקב בכור אליאו  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימות  הערות

  דבק מא"ח .53
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

   ד "תרל \ ליוורנו \אברה� , חמוי  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  דבר טוב .54
      כותרי� נוספי�

  דרושי�  תוכ�

  לפני תרע"ו \ ירושל�  \טראב, יעקב יוס� הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

 יעקב חבובא  בעלי�

  הערות
בר לבעלי� בראש הספר, כתיבה בד� שער "ע"נ הקדשת המח

  הר' הכולל כמוהר"ר יעקב חבובא וע"נ בנו יצחק תנצב"ה"
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  דבר שאול .55
      כותרי� נוספי�

  ת"שו  תוכ�

  ח"תרפ \ ירושל� \דוד  שאול, סתהו�  שנה \דפוס  \מחבר 

  חלו שלמה  בעלי�

  ב"ע שער בד� לבעלי� מהמחבר הקדשה  הערות

  ח"א ברי יחזקיהוד .56
      כותרי� נוספי�

  דרושי�  תוכ�

   תרפ"א \ אר� צובה \חזקיה ב� שבתי   שנה \דפוס  \מחבר 

 אהר� מראד קטא�  \יעקב מראד קטא�   בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בד� שער

  

  דבש לפי .57
      כותרי� נוספי�

  מערכות  תוכ�

  לעמברג \ תרכ"ד \ דאזולאי, חיי� יוס� דו  שנה \דפוס  \מחבר 

 ע� הגהות מוה' יוס� שאול הלוי \ אליהו יאודה חז� ס"ט  בעלי�

  הערות

  ד� ראשו� הערה

קניתי אותו לעבודת בוראי המפרנס וז� הצעיר אליאו  :ד� שערב

  אותו רישו� בעלות. 1יאודה חז� ס"ט וג� בעמוד 
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  תקפו של נס .58
      כותרי� נוספי�

  הנס רבי מאיר בעל  תוכ�

  תרנ"ד \ירושלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

 סתהו�, חביב חיי� דוד  בעלי�

    הערות

  דר� ישרה .59
      כותרי� נוספי�

  מוסר  תוכ�

  תקמ"ה \שאלוניקי  \ראוב� ב� אברה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  דרכי איש .60
      כותרי� נוספי�

  דרושי�  תוכ�

  ד"תקל \ירושל�  \יאודה  שמואל נסי�, ארווא&  שנה \דפוס  \מחבר 

 א"י באשי חכ� אשכנזי אברה�  בעלי�

  הקדשה בערבית בכריכה אחורית \שער  בד� בעלי� חותמת  הערות
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  דרכי חיי� .61
      כותרי� נוספי�

  סיפורי צדיקי�  תוכ�

  תרפ"ב \ירושלי�  \זגול, חיי� הלוי   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  יש כיתוב של מתנה להגביר וכו' ונמחק השאר  הערות

  האח נפשנו .62
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ל"תר \אזמיר  \אברה� , חמוי  שנה \דפוס  \מחבר 

 יצחק ח"ר עזרא ?  בעלי�

  הערות
  שער בד� בעלי� חתימת

  

  הברית .63
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  תרמ"ז \ווארשא  \הו מוילנא פנחס אלי  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הערה בד� ראשו�
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  הגדה של פסח .64
      כותרי� נוספי�

  ע"פ ליל שימורי�  תוכ�

  תרנ"ו \אכסנדריה  \מבור, ברהנ&   שנה \דפוס  \מחבר 

 חז�, מרדכי1  בעלי�

  הרבה חתימות מחוקות בד� שער \חתימת בעלי� בראש הספר   הערות

  הגדה של פסח .65
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

    שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  ריכה רכהכ  הערות

  הגדה של פסח .66
    כותרי� נוספי�

  

  ערבי תרגו� ע�  תוכ�

  ג"תר \מצרי�  \פרחי  הלל  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  זקני� תהדר .67
      כותרי� נוספי�

  תפילותאדרא ו  תוכ�

  תרכ"ב \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
פיס לבאי� לקברי בהקדמה: הלכנו אחר הרב יצחק פרחי שהד

  רשב"י ושמואל1

  ההגדה לליל שימורי� .68
      כותרי� נוספי�

  לאשכנזית ע� תרגו�  תוכ�

  תר"ס? \רדלהיי�  \הידנהיי� בנימי� וול� ,   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  

  הוד יוס� .69
      כותרי� נוספי�

  דרושי�  תוכ�

  תר"ע \ ירושלי� \יוס� ארווא&   שנה \דפוס  \מחבר 

 גואל אחרו� עבדי אלייהו שאול \סאלי� אבואלעפייה   בעלי�

  הערות
  הקדשה מהמחבר לסאלי� אבואלעפייא

  חתימות בעלי� בראש הספר
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  הוראה דבית די� .70
      ותרי� נוספי�כ

  גיטי�  תוכ�

  תרל"ב \אזמיר  \פארדו משה   שנה \דפוס  \מחבר 

 יצחק משה אבואלעפיא  בעלי�

  הערות
  חתימת בעלות בד� השער

  ועוד שתי הגהות בגו� הספר

  הזהר .71
      כותרי� נוספי�

  ויקרא חומש  תוכ�

  ב"תרמ \ווילנא  \י "רשב  שנה \דפוס  \מחבר 

  מסלתו� יעקב בכור דוד \הלוי  ואליא  בעלי�

  הספר  בראש כתיבה \ שער בד� בעלי� חתימות  הערות

  הזהר .72
      כותרי� נוספי�

  בראשית ספר  תוכ�

  ב"תרמ \ווילנא  \י "רשב  שנה \דפוס  \מחבר 

  מסלתו� יעקב בכור דוד \הלוי  אליאו  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימות  הערות
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  הזהר .73
      ותרי� נוספי�כ

  ספר שמות  תוכ�

  ב"תרמ \ווילנא  \י "רשב  שנה \דפוס  \מחבר 

  מסלתו� יעקב בכור דוד \הלוי  אליאו  בעלי�

  הספר  בראש כתיבה \שער  בד� בעלי� חתימות  הערות

  החיי� והשלו� .74
      כותרי� נוספי�

  דרושי�  תוכ�

  ו"תרפ\ירושל�  \שלו� , הדאיה  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
.. לניאדו) פרחי( רוזא ב� עזרא נשמת לעילוי" הספר בראש נכתב

  "הדאיה עזרא הצעיר המחבר ב�

  ח"בהחיי� והשלו�  .75
      כותרי� נוספי�

  דרושי�  תוכ�

  ז"תרצ \ירושלי�  \שלו� , הדאיה  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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76. �  החינו
      ספי�כותרי� נו

  תרי"ג מצוות  תוכ�

  תרל"ג \ווארשא  \ ?אהר� מברצלוני  שנה \דפוס  \מחבר 

 משה חיי� ב� הרב אפרי� אהר�  בעלי�

  חתימת בעלי� בד� שער (לא ברור)  הערות

  חקת הפסח .77
    כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תקצ"ד \ליוורנו  \לא ידוע   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  כריכהא לל  הערות

  הישר .78
      כותרי� נוספי�

  ספורי� ומדרשי חז"ל  תוכ�

  תרכ"ו \לבוב  \לא ידוע   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
ובספרד נהגו לקרוא בו לאחר ההגדה בעני� יציאת מצרי� 

  (הקדמה)
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  הלולא רבא .79
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרל"ט \ליוורנו  \יוחאי  רבי שמעו� בר  שנה \דפוס  \מחבר 

 מאיר חי הכה� טראב \יעקב רפאל הלוי   בעלי�

  בד� השערבעלי� חתימות   הערות

  הלכות והנהגות .80
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

    שנה \דפוס  \מחבר 

  עטייא עזרא  בעלי�

  הערות
  ללא ד� שער

  חתימת בעלי� בעמוד ראשו�

  

81. �  הערו
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ג"תרמ \לובלי�  \יחיאל  ב� נת� רבינו  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  שער בד� חותמת חצי
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  הרוחות .82
      כותרי� נוספי�

  קבלה  תוכ�

  תרי"ח \שאלוניקי   \עמר�, נת� ב� חיי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  מחולק להרבה קונטרסי�

  

  חיי�ובחרת ב .83
      כותרי� נוספי�

  סגולות ומוסר להצלחה בתורה  תוכ�

  תרע"ח \ סאטמאר \מאליק, חיי� יצחק   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הגה"ה בעמוד ב'

  

  ויאמר מאיר .84
    כותרי� נוספי�

  

  ת"שו  תוכ�

  ט"תרצ \טבריה  \מאיר , וואעקני�  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  ויאמר עזרא .85
      כותרי� נוספי�

  התורה על  תוכ�

  ד"תרע \ירושל�  \הכה�  עזרא, טראב  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  

  ויאסו� דוד .86
    כותרי� נוספי�

  

  התורה על  תוכ�

  תרנ"ט \ירושלי�  \דוד , קצי�  שנה \דפוס  \מחבר 

 מדרש מהרח"ו זיע"א  בעלי�

  תהערו
הרח"ו לקודש לה' למדרש מ ח"י תמוז שנת הסת"ר,בד� שער: 

  דמי מקנתו הינו"� ה"ר יעקב הכה�זיע"א זכה ונת� 

  וילקט יוס� .87
    כותרי� נוספי�

  

  �"עכו בשולי הלכות  תוכ�

  ה"תרע \ צובה אר� \יוס� , סתיהו�  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  שער בד�לא ברורה  בעלי� חתימת  הערות
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  ויעש אברה� .88
      כותרי� נוספי�

  מוסר  תוכ�

  תרל"ח \ווילנא  \ זוסמא�, אברה�  שנה \דפוס  \מחבר 

 משה הכה� צבא� \נתנאל חיי� מוהאדיב מדרש   בעלי�

  הערות

  חתימת בעלות בד� שער ובד� י'.

ת כתובה ע� חתימת חתיכמאחורי ד� השער מודבקת הכריכה ב

  חכ� שלמה הררי 

 �  י"ד ע"ב הגה"ה מחכ� אליהו טראב הכה� בד

  ויצבור יוס� .89
    כותרי� נוספי�

  

  דרושי�  תוכ�

  ירושל� \ענתיבי  יוס�  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  ומצור דבש .90
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ב"תרע \מצרי�  \שמעו� ' � אהר� רפאל  שנה \דפוס  \מחבר 

 בדמשק חיי� ע& ישיבת  בעלי�

  הראשו� בד� בעלי� חותמת  הערות
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  ח"א  זבחי צדק .91
      כותרי� נוספי�

  ת"שו  תוכ�

  ט"תרל \בגדאד  \עבדאללה , סומ,  שנה \דפוס  \מחבר 

 סלי�, ח' אליהו יצ"ו  בעלי�

  שער ובד� הספר בראש בעלי� חתימות  הערות

  ח"ב  זבחי צדק .92
      כותרי� נוספי�

  ת"שו  תוכ�

  ט"תרל \בגדאד  \עבדאללה , סומ,  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  זבחי רצו� .93
    כותרי� נוספי�

  

  שחיטה דיני  תוכ�

  ב"תרמ \ קראקא \פייביש  שרגא, פרענקעל  שנה \דפוס  \מחבר 

 טראב אליאו  בעלי�

  הערות
  שער בד� בעלי� חתימת
  הספר בסו� כתיבה
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  ור לאברה�זכ .94
      כותרי� נוספי�

  מחזור לראש השנה  תוכ�

  ,ליוורנו, תרנ"ד  שנה \דפוס  \מחבר 

 חיי� מושה חאבר  בעלי�

  וג� בסו� הספר. ' באנגלית,יש חתימת בעלות בעמוד ב  הערות

  זכור לאברה� .95
      כותרי� נוספי�

  כפור ליו� מחזור  תוכ�

  ד"תרנ \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

 חבר משה  בעלי�

  'א ובד� שער בד� בעלי� חתימת  הערות

  זכור לאברה� .96
      כותרי� נוספי�

  לראש השנה מחזור  תוכ�

  ד"תרנ \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

    בעלי�
 

  הערות
  הספר  וסו� בראש י"בכת ותפלות כתיבות
  הספר לאור, הגהות
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  זכור לאברה� .97
      כותרי� נוספי�

  כפור ליו� מחזור  תוכ�

  ד"תרנ \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הספר בראש תרחי�
  ב"ע שער בד� טראב משה י"מכת העתקה

  הספר לאור, הגהות הרבה

  ח"א זכור לאברה� .98
    כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ת"ר \יוזעפ�  \אלקלעי, אברה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הערה בד� ראשו�

  

  ח"ב זכור לאברה� .99
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ת"ר \יוזעפ�  \אלקלעי, אברה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  ח"ג זכור לאברה� .100
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ת"ר \יוזעפ�  \אלקלעי, אברה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  בה בערבית בראש הספרכתי  הערות

  זכירה .101
  שני חלקי� בספר אחד  כותרי� נוספי�

  סגולות  תוכ�

  יוהניסבורג \סימנר, זכריה ב� יעקב   שנה \דפוס  \מחבר 

 חכ� עזור טראב  בעלי�

  הערות
  תימהללא ח

  בד� ראשו� יש רישו� בכ"י

  זכר רב .102
    כותרי� נוספי�

  

  קדקדו, מוסדות הלשו�  תוכ�

  תרכ"ג \ווילנא  \בנימי� מוספיא הספרדי   שנה \דפוס  \מחבר 

 אברה� חיי� פעלחווי&  בעלי�

  ש� בעלי� לאור, הספר  הערות
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  זכרו� יצחק .103
      כותרי� נוספי�

  ס"הש על  תוכ�

  ה"תרנ \בודאפעסט  \מאללעשויא  אייזיק יצחק  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  

104. �  זמרת האר
    כותרי� נוספי�

  

  קבלה  תוכ�

  תרנ"ב \ירושל�  \אביגדור עזריאל   שנה \דפוס  \מחבר 

 הצעיר אליהו פריוואה  בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בד� שער

  ספריית שער בנימי�

  זרע יעקב .105
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ב"תרע \ירושלי�  \ניניו  שאלתיאל יעקב  שנה \דפוס  \מחבר 

 הלוי עזריה חכ�  בעלי�

   שער בד� בעלי� ש�  הערות
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  זרעו של אברה� .106
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ט"תרמ \ירושל�  \  שמעו�' � אהר� רפאל  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  

  תרגו� משלי ושירי זמרה .107
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

    שנה \דפוס  \מחבר 

 עמאש, משה הכה�  בעלי�

  ספריית שער בנימי�  הערות

  ספר הישר .108
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ח"תס \אמשטרד�  \רבינו ת�  –יעקב ב� מאיר   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הספרבתו,  הגהות
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  שפת אמתחומש  .109
    כותרי� נוספי�

  

  בראשית על חומש ,א"החידו ,"מהאלשי ליקוט  תוכ�

  ג"תקצ \ליוורנו  \אמוזג  ב� אליהו  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הספר בסו� וערבית בעברית כתיבה  הערות

  חזיונות .110
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ו"תרכ \בבל  \ויטאל חיי� , ו"מהרח  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  

  חיי אברה� .111
      י�כותרי� נוספ

  הלכות  תוכ�

  א"תקכ \ ליוורנו \כלפו�  אברה�  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
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  חיי אברה� .112
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ליוורנו \כ "תר \חלפו�  אברה�  שנה \דפוס  \מחבר 

 ..יעקב עזרא \ דושי אברה�  בעלי�

  מחוק חלק שער בד� בעלי� חתימות  הערות

  חיי אד� .113
      כותרי� נוספי�

  הלכות  תוכ�

  ט"תרמ \ווארשה  \אברה� , דאנציג  שנה \דפוס  \מחבר 

  לניאדו צברי הגביר  בעלי�

  שער בד� ו"התש שנת הגביר' למד הקדשה  הערות

  חיי� מירושלי� .114
    כותרי� נוספי�

  

  דרושי�  תוכ�

  ב"תרמ \ושל� יר \אברה�  חיי�, גאגי�  שנה \דפוס  \מחבר 

 טראב הכה� עזרא  בעלי�

  הערות
  שער בד� בעלי� חתימת
  הספר וסו� בראש כתיבה
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  חכמה ומוסר .115
      כותרי� נוספי�

  מוסר  תוכ�

  י"תר \ליוורנו  \ענתיבי  אברה�  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  שער בעמודו הספר בראש כתיבה
  הספר לאור, הגהות
  הספר בסו� דמשק די� בית מתוחות כתיבה

  חלבי השלמי� .116
    שלמי חגיגה \שלמי יחיד  \שלמי ציבור   כותרי� נוספי�

    תוכ�

  באזור שנת תקט"ז \קושטא (?)  \אלגאזי, יעקב ישראל   שנה \דפוס  \מחבר 

 ג"א שמואל חז�  \משה חיי� ענתבי   בעלי�

  חתימות בעלי� בד� שער  הערות

  הי�חמד אל .117
    כותרי� נוספי�

  

  הקפותהסדר הלימוד לסוכות ו  תוכ�

  תר"מ \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  דפוס ראשו�  הערות
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  חמד אלהי� .118
      כותרי� נוספי�

  סדר הלימוד לסוכות וההקפות  תוכ�

  תרכ"ב? \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

 �דוד בכור יעקב הכה� מסלתו  בעלי�

  הערות
  השנה משוערת כי זה אותו סוג וצורה כמו הוצאת תרכ"ב

  בד� ראשו� גואל אחרו�1

  חמד אלהי� .119
      כותרי� נוספי�

  סדר הלימוד לסוכות וההקפות  תוכ�

  תרכ"ב \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

 יהודה חיי� מסלתו� \מאיר חי הכה� טראב   בעלי�

  הערות
  מה בד� שערחותמת בעלי� וחתי

  

  חמדת ימי� .120
      כותרי� נוספי�

  אלול וימי� נוראי�  תוכ�

  תקכ"ד \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  חמש תעניות .121
      כותרי� נוספי�

  תפילות כמנהג ק"ק ספרדי�  תוכ�

  א"תרל \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

 מזרחי ציו� בי� משה  בעלי�

  הערות
  שער בד� בעלי� חתימת
  הספר וסו� בראש י"בכת ותפילות קינות

  חמש תעניות .122
    כותרי� נוספי�

  

  תפילות כמנהג ק"ק ספרדי�  תוכ�

  תר"כ \ליוורנו  \אב"א   שנה \דפוס  \מחבר 

  צדקא אברה� ח אב� יהודה צאלח  בעלי�

  הערות
  הד� צידי משני הספר בראש בעלי� חתימת

  בתו, הספר ההגה

  חמש תעניות .123
      כותרי� נוספי�

  תפילות כמנהג ק"ק ספרדי�  תוכ�

  תרל"ב \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות

  [קושטא , ישראל]

  בתחילת הספר יש קינות בכ"י

  הערות לאור, כל הספר
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  חמשה חומשי תורה .124
      כותרי� נוספי�

  בלערבי  תוכ�

  ז"תרנ \ויאנה   שנה \דפוס  \ר מחב

 מסלתו� טראב הכה� חי מאיר  בעלי�

  שער בד� וערבית בעברית וכתיבה בעלי� חתימת  הערות

  חמשה חומשי תורה .125
    כותרי� נוספי�

  

  ספר שמות  תוכ�

  תרכ"ז \פרעסבורג   שנה \דפוס  \מחבר 

 חכ� רבינו פינתו?  בעלי�

  הערות
  רחתימת בעלות בד� השע

  

  חסד לאלפי� .126
      כותרי� נוספי�

  הלכות  תוכ�

  א"תר \שאלוניקי  \אליעזר , פאפו  שנה \דפוס  \מחבר 

 הלוי אליאו  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות
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  טהרת ישראל .127
      כותרי� נוספי�

  הלכות טהרה  תוכ�

  ירושלי� \תרס"ב? תר"צ?  \טוקאצינסקי, יחיאל מיכל   שנה \דפוס  \מחבר 

 משה חיי� ר. כה�  בעלי�

  לא בטוח שהיה בדמשק  הערות

  טוב טע� .128
    כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תקכ"ב \ליוורנו  \אברה� דיי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  טור אב� העזר .129
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ה"תרכ \שטעטטי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  טיב גיטי� .130
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

   ה"תרל \ירושלי�  \מודעי  חיי�  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  ח"א יד החזקה .131
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

   ח "תרכ \בערלי�  \� "רמב  שנה \דפוס  \מחבר 

 בוקעי אברה� מאיר  בעלי�

  הערות
  'א בד� בעלי� ימתחת

  

  ח"ג יד החזקה .132
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

   ח "תרכ \בערלי�  \� "רמב  שנה \דפוס  \מחבר 

 בוקעי אברה� מאיר  בעלי�

  הערות
  'א בד� בעלי� חתימת
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  ח"ה יד החזקה .133
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

   ח "תרכ \בערלי�  \� "רמב  שנה \דפוס  \מחבר 

 בוקעי אברה� מאיר  בעלי�

  הערות
  'א בד� בעלי� חתימת

  

  ח"ז יד החזקה .134
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

   ח "תרכ \בערלי�  \� "רמב  שנה \דפוס  \מחבר 

 בוקעי אברה� מאיר  בעלי�

  הערות
  'א בד� בעלי� חתימת

  

  ידי אליהו  .135
      כותרי� נוספי�

  שו"ת  תוכ�

  תר"צ \ירושלי�  \חז�, אליהו יצחק   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הספר לא ברורה בראש חתימה  הערות
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  ח"ב ידי אליהו .136
      כותרי� נוספי�

  שו"ת  תוכ�

  תרצ"ו \ירושלי�  \חז�, אליהו יצחק   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הקדשה מדניאל יחזקאל שמטוב בד� שער ע"ב

  

  מונהידיו א .137
    כותרי� נוספי�

  

  וממא� מאמי� ויכוח  תוכ�

  מ"תר \ווארשה  \מקאראס�  ציו� ב� ב� צבי  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הספר בראש מחוקה בעלי� חתימת

  

  יוחסי� .138
    כותרי� נוספי�

  

  התורה קבלת שלשלת  תוכ�

  ו"תרל \ ווארשה \זכות  אברה�  שנה \דפוס  \מחבר 

 טראב יעקב  בעלי�

  הערות
  שער בעמוד חותמת
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  יוס� ח� .139
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ח"תרפ \טריפולי  \יוס� , רובי�  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  

  יורו משפטי� ליעקב .140
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרכ"ד \כלכלתא  \שלמה סוכרי   שנה \דפוס  \מחבר 

 משה ב� אליאו חז�  לי�בע

  הערות
  ?בעמוד שער הקדשת המחבר י"ס

  

  יורו משפטי� ליעקב .141
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרמ"ב \כלכלתא  \שלמה סוכרי   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  ספריית שער בנימי�

  ללא ד� שער
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  יחזקאל .142
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

    שנה \ דפוס \מחבר 

   בעלי�

  ללא ד� שער  הערות

  י� הגדול .143
      כותרי� נוספי�

  ת"שו  תוכ�

  א"תרצ \מצרי�  \משה  יעקב, טולידאנו  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  

  ימי� משה .144
    כותרי� נוספי�

  

  שחיטה הלכות  תוכ�

  \ז "תקל \רד� אמסט \ישראל  אברה� חיי�, זאבי  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  ארה'נג י''מר חדש שיר בסופו
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  ימלט נפשו .145
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ד"תרמ \ כלכלתה \חמוי  אברה�  שנה \דפוס  \מחבר 

 הררי יוס� יעקב  בעלי�

  הערות
  שער בד� (רבי יעקב אלנע�) בעלי� חתימת

  

  יעלזו חסידי� .146
      כותרי� נוספי�

  על ספר חסידי�  תוכ�

  תרמ"ג  \ ירושלי� \פאפו, אליעזר  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  

  יערות דבש .147
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ו"תרכ \יוזעפ�   \יהונת� , אייבשי&  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הספר בראש כתיבה
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  ח"א יש מאי� .148
      פי�כותרי� נוס

  שו"ת  תוכ�

  תרס"ט \ירושלי�  \ ילוז, אליאו  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  ישעיהו .149
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

    שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  ללא ד� שער

  

  כג"� הירק .150
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרי"ג  \ירושלי�  \הו אלי ב� ה'פ'ל'כ, גיג  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  כוכב מיעקב .151
      כותרי� נוספי�

  הפטרות  תוכ�

  תרל"ב \לובלי�  \סידרו המשכיל לאית� ממו"ר ז"ל   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  קרוע

  

  כסא אליהו .152
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ד"תרע \שלי� ירו \נודע  לא  שנה \דפוס  \מחבר 

 הלוי רפאל בכור  בעלי�

  הערות
  שער בד� בעלי� חתימת

  

  כסא אליהו .153
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרכ"ה \ירושלי�  \לא נודע   שנה \דפוס  \מחבר 

 בנו יוסע ז'ר \חיי� ז'ר כבאביה   בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות
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  ח"א כ� החיי� .154
      �כותרי� נוספי

  ח"או ע"הלכות על סדר שו  תוכ�

  ע"תר \ירושלי�  \ חיי� יעקב, סופר  שנה \דפוס  \מחבר 

 טראב הכה� אליהו עזרא  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות

  ח"ו כ� החיי� .155
      כותרי� נוספי�

  ח"או ע"הלכות על סדר שו  תוכ�

  תפר"ח \ ירושלי� \ חיי� יעקב, סופר  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הספר בסו� בדמשק הכריכיה חותמת

  

  ח"ג כ� החיי� .156
      כותרי� נוספי�

  ח"או ע"הלכות על סדר שו  תוכ�

  ה"תרע \ירושלי�  \ חיי� יעקב, סופר  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הספר בראש כתיבות  הערות
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  ח"ב  כ� החיי� .157
    כותרי� נוספי�

  

  ח"או ע"הלכות על סדר שו  וכ�ת

  תרע"ג \ירושלי�  \ חיי� יעקב, סופר  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  "המחבר הרב מאת מתנה" שער בד� נכתב  הערות

  ח"א כ� החיי�  .158
      כותרי� נוספי�

  ח"או ע"הלכות על סדר שו  תוכ�

  תרצ"ו \ירושלי�  \ חיי� יעקב, סופר  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  שני בד� כתיבה

  

  ח"ז כ� החיי� .159
      כותרי� נוספי�

  ח"או ע"הלכות על סדר שו  תוכ�

  תרצ"א \ירושלי�  \ חיי� יעקב, סופר  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  ח"ח  כ� החיי� .160
      כותרי� נוספי�

  ח"או ע"הלכות על סדר שו  תוכ�

  תרצ"ג \ירושלי�  \ חיי� יעקב, סופר  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  

  כר� חמ"ר .161
    כותרי� נוספי�

  

  ת בית למילה ולחולהלימוד לחנוכ  תוכ�

  תקנ"ז \ליוורנו  \חיד"א   שנה \דפוס  \מחבר 

 שמואל חליווא \שלמה חז�   בעלי�

  הערות
   שער בד� בעלי� חתימות
  הספר בסו� כתיבה

  מסלי אל וקת כתאב  .162
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  תרצ"א \ירושלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
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  לב דוד .163
      כותרי� נוספי�

  תוכחות מוסר  תוכ�

  תרל"ג \ווארשה  \חיד"א   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  לב דוד .164
      כותרי� נוספי�

  יד"אממהרח"ו וח  תוכ�

  תקמ"ט \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

 אליהו הכה� טראב  בעלי�

  הערות
  'י ובד� שער בד� בעלי� חתימת

  ב"ע לב בד� הגהה

  לב מרפא .165
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ו"תרמ \ירושלי�  \מאיר  רפאל, ל'פאניזי  שנה \דפוס  \מחבר 

 בכור הכה� טראב  בעלי�

  הערות
  ב"ע שער בד� לבעלי� ברמהמח הקדשה
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  לבושי שרד .166
    כותרי� נוספי�

  הלכות טריפות  תוכ�

    שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  שיר השירי� .167
      כותרי� נוספי�

  שרח כמנהג בגדאד  תוכ�

  תרפ"ח \ליוורנו  \אעבודי, יצחק חיי� יוס�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  

  ליקוטי הש"ס .168
ועוד  שבחי האר"י, וכוח הש� הקדוש  ליקוטי הש"ס מהאריז"ל  כותרי� נוספי�

  הרבה ספרי�
  

    תוכ�

    שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  לאור, הספרהרבה הגהות   הערות
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  ח"א ליקוטי חז"ל .169
    כותרי� נוספי�

  

  תורה חומשי חמשה על  תוכ�

  ה"תרע \ירושלי�  \הלוי  זגול חיי�  השנ \דפוס  \מחבר 

 נטירי יוס�  בעלי�

  הערות
  ובסופו שני ובעמוד שער בעמוד בעלי� תימתח

  הספר לאור, הגהות

  ליקוטי חז"ל .170
    כותרי� נוספי�

  על ששה סדרי משנה  תוכ�

  ה"תרע \ירושלי�  \הלוי  זגול חיי�  שנה \דפוס  \מחבר 

 פר& בכור  בעלי�

  שער בעמוד בעלי� חתימת  הערות

  ח"ב למודי ה' .171
כולל מורה באצבע, קשר גודל, לדוד אמת, צפור� שמיר, תקו�   כותרי� נוספי�

    סופרי�, לרב חיד"א

  הלכות ג' רגלי� ליקוט מהחיד"א  תוכ�

  ליוורנו \אב"א ב� מרדכי??   שנה \דפוס  \מחבר 

 נתנאל חיי� סוויס  בעלי�

  הערות
� בד� שער ע"ב כולל חותמת של1 הכה� מסתלו� חתימת בעלי

  בדמשק
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172. �  לקדושי� אשר באר
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ב"תשי \ירושלי�  \לאניאדו  ציו� דוד  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הספר בראש כתיבה  הערות

  לקוטי דיני� .173
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ב"תרמ \בגדאד  \שלמה  אברה� קיצח  שנה \דפוס  \מחבר 

 טראב הכה� אליהו עזרא  בעלי�

  הערות
  ב"ע שער בד� וכתיבה לבעלי� הקדשה

  הספר בסו� הגהה

  ח"א  לקוטי� מפרדס .174

    ליקוטי אמרי�  כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תר"ל \צובה  אר� \י� 'שר יצחק  שנה \דפוס  \מחבר 

 מרדכי חיי� משע�  בעלי�

  וחתימת בעלי�. "ביו� ער"ב ש' תרמ"ה ליצי'"בד� שער   הערות
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  לקוטי� מפרדס .175
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תר"ל \צובה  אר� \י� 'שר יצחק  שנה \דפוס  \מחבר 

 יעקב כישיק \יוס� שלו� רופא המכונה שבות   בעלי�

  הערות

   חתימות בד� ראשו� ובגו� הספר

  הגהות בתו, הספר

  

  ח"ב  קוטי� מפרדסל .176
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ג"תרל \צובה  אר� \י� 'שר יצחק  שנה \דפוס  \מחבר 

 משע� חיי� מרדכי  בעלי�

  הערות
  שער בד� בעלי� חתימת
   לו ד�ב הערה
  ספר בסו� בערבית כתיבה

  מגדל עז .177
      כותרי� נוספי�

  מוסר הנהגות  תוכ�

  תרכ"ה \יעקב  עמדי�,  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  מדבר קדמות .1785
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

   תרל"ה \פרעמישלא   \חיד"א   שנה \דפוס  \מחבר 

 שחאדה מאיר חסו�  בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בד� שער

  

  מדרש אליהו .179
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  תרל"ח \וארשה ו \אליהו הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

 מאיר אליהו הכה� טראב  בעלי�

  חתימת בעלות בד� שער   הערות

  מדרש פליאה .180
    כותרי� נוספי�

  

  נבוני� בינת פ"ע  תוכ�

  תרנ"א \ווארשה  \משעדלי&  מרדכי ב� יצחק  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות



  61|   מסלתו� טראבחכמי  –צר הספרי� אוקטלוג                                                         

 

 

  

  

  

  מדרש רבה .181
      כותרי� נוספי�

  ע"פ מתנות כהונהאשית, ספר בר  תוכ�

  תרכ"א \לעמבערג   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  

  מדרש רבה .182
      כותרי� נוספי�

  ויקרא במדבר דברי�  תוכ�

  תרכ"ט \לעמבערג   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  מדרש שוחר טוב .183
    כותרי� נוספי�

  

  ל"התר \ווארשה  \ תהלי� על  תוכ�

    שנה \דפוס  \מחבר 

 משה חיי�  בעלי�

  הערות
  שער בעמוד בעלי� חתימת
  הספר לאור, ותיקוני� הגהות
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  מודע לבינה .184
    מועד אוהל יסוד  כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תר"ל \פרעשבורג  \ביק  אברה�  שנה \דפוס  \מחבר 

 חז� שמואל  בעלי�

  ספר בראש בעלי� חתימת  הערות

  מוסר השכל .185
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ח"תקמ \איזמיר  \ג�  יוס�  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  מוסר מלכי� .186
    כותרי� נוספי�

  

  מוסר  תוכ�

  ד"ת \ויניציאה  \יוס�  ב� ישעיה, רומאני�  שנה \דפוס  \מחבר 

 חלפו� עבדי  בעלי�

  ב"ע שער בד� בעלי� חתימת  הערות
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  מורה צדק .187
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ה"תרס \מרקש  \דוד , צבאח  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הספר בראש כתיבה  הערות

  מזכה הרבי� .188
      כותרי� נוספי�

  מוסר  תוכ�

  ח"תרנ \ירושלי�  \ממעזריטש ' ארי צבי  שנה \דפוס  \מחבר 

 'ח משה ב� משיח  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  רותהע

  ח"א  מזכרת ש� הגדולי� .189
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרס"ז \בריסק  \משה חיי� קליינמא�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  ח"א  מחזור ליו� כפור .190
      כותרי� נוספי�

 ומערב מזרח ומדינות שבקוסטאנטינא ספרדי� ק"ק כמנהג  תוכ�
  יטאליאוא

  ו"תצ \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הספר בראש תרחי�
  בערבית וכתיבה שער בד� מחוקה בעלי� חתימת

   הספר בסו�ותפילה  חטא על

  ח"ב  מחזור ליו� כפור .191
      כותרי� נוספי�

 ומערב מזרח ומדינות שבקוסטאנטינא ספרדי� ק"ק כמנהג  תוכ�
  ואיטאליא

  ו"תצ \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  בערבית וכתיבה שער בד� מחוקה בעלי� חתימת
  הסימו� לפי המחזור לאור, הגהות

  מחזור לראש השנה .192
      כותרי� נוספי�

  בגדאד ק"ק כמנהג טובי� חיי� ספר  תוכ�

  תרנ"א \בגדאד   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  'ג ובד� הספר בראש ערביתב כתיבה  הערות
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  מחזור לראש השנה .193
    כותרי� נוספי�

  

  ק"ק ספרדי�  תוכ�

  ב"תקצ \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

 הכה� טראב אליאו אחרו� גואל \טראב  יעקב בכור  בעלי�

  הערות
  שער בד� בעלי� חתימות
  שער בד� מחוקה חתימה
  הספר בראש י"בכת ה"לר קריאה

  מחזור לראש השנה .194
      כותרי� נוספי�

  בערבית  תוכ�

  תרפ"ד \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  בסופו מחזור רגיל  הערות

  ח"ד מחזור מטה לוי .195
    כותרי� נוספי�

  

  לפסח  תוכ�

  תרס"ו \לעמבערג   שנה \דפוס  \מחבר 

 אביב תל 2  קיש אברה�  בעלי�

  שער ד�ב בעלי� חתימת  הערות
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196. �  ח"ב  מטע� המל
      כותרי� נוספי�

  מערכות  תוכ�

  תרס"ח \ נא אמו�  \עמר� חיי�   שנה \דפוס  \מחבר 

 עזרא אליאו הכה� טראב  בעלי�

  חתימת בעלות  בעמוד א  הערות

  מי השילוח .197
    ספר יונה בפי' הגר"א  כותרי� נוספי�

  הלכות מקוואות  תוכ�

  תרי"ב \לבוב  \שמחה יואל הכה�   שנה \ס דפו \מחבר 

   בעלי�

  חותמת בד� שער של הספר השני  הערות

  מי כמכה 198
      כותרי� נוספי�

 ב"מ, ב"לת קינות, טראבלס ק"בק גל'בר ופורי השרי� לפורי�  תוכ�
  מוסר ודברי מסעות

  רקח יעקב  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  ובסופו הספר בתו, שער בד� זה בשפה וכתיבות בעלי� חתימת  הערות
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  מילי דעזרא .199
      כותרי� נוספי�

  על סדר שו"ע  תוכ�

  תרפ"ד \ירושל�  \טראב, עזרא הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  מילי דעזרא .200
      כותרי� נוספי�

  על סדר שו"ע  תוכ�

  תרפ"ד \ושל� יר \טראב, עזרא הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

 מי'עג מזרחי דוד לייאס  בעלי�

  הערות
 מסלתו� לבעלי� טראב הכה� חיי� יהודה  ל"מהמו הקדשה
  הספר בראש

  הספר ובסו� שער בד� זרה בשפה חתימות

  מילי דעזרא .201
      כותרי� נוספי�

  על סדר שו"ע  תוכ�

  תרפ"ד \ירושל�  \טראב, עזרא הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   לי�בע

  הערות
 מסלתו� ל1 (נמחק) טראב הכה� חיי� יהודה  ל"מהמו הקדשה
  הספר בראש
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  מילי דעזרא .202
      כותרי� נוספי�

  על סדר שו"ע  תוכ�

  תרפ"ד \ירושל�  \טראב, עזרא הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

 אביל ארזי יוס� הכה�  בעלי�

    הערות

  מילי דעזרא .203
      כותרי� נוספי�

  על סדר שו"ע  תוכ�

  תרפ"ד \ירושל�  \טראב, עזרא הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

 י'כמכג מרדכי רפאל  בעלי�

  הערות
 מסלתו� לבעלי� טראב הכה� חיי� יהודה  ל"מהמו הקדשה
  הספר בראש

  מיני מתיקה .204
      כותרי� נוספי�

  דרושי�' ג  תוכ�

  תר"ח \רנו ליוו \פרחי  יצחק  שנה \דפוס  \מחבר 

 טראב הכה� יוס�  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות
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  מכשירי מילה .205
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ג"תקנ \לייורנו  \הלוי  שמאע יוס� ב� אליהו  שנה \דפוס  \מחבר 

  ?...פיגוטו..   בעלי�

  הערות
  השני ובד� שער בעמוד בעלי� חתימת

  הספר בסו� מרהיב ציור

  מלאכי קדש .206
    כותרי� נוספי�

  

  היחוד שיר  תוכ�

  ב"תרכ \ירושלי�  \סמבטיו�  לנהר מעבר משה בני  שנה \דפוס  \מחבר 

 דוויק משה  בעלי�

  דוויק ואליהו חיי� לידת תארי, ספר בראש כתיבה  הערות

  ח"ב  מלל לאברה� .207
    כותרי� נוספי�

  

  דרושי�  תוכ�

  תקל"ה \ליוורנו  \אברה� אנקאווא   השנ \דפוס  \מחבר 

 עזרא אליהו הכה� טראב  בעלי�

  חתימות בעלי� בראש הספר ובד� שער  הערות
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  מנורת המאור .208
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ו"תקצ \ליוורנו  \הספרדי  אבוהב יצחק  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  שער העמוד כתיבות  הערות

  י�מנחת בכור .209
    כותרי� נוספי�

  

  אזהרות לשבועות  תוכ�

  ליוורנו, תקצ"ב  שנה \דפוס  \מחבר 

  בעלי�
  

 

    הערות

  מנחת הזבח .210
      כותרי� נוספי�

  שחיטה דיני  תוכ�

  ט"תרכ \ווארשה  \מטשערקאב  יצחק ב� אהר� משה  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  שער בד�  2אשכנזית  – בעלי� חתימת  הערות
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  ח"ב  מנחת יהודה .211
    כותרי� נוספי�

  

  דרושי� על התורה  תוכ�

  תרפ"ט \ירושלי�  \עטייה, יהודה ב� נסי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  מנחת כה� .212
    כותרי� נוספי�

  

  על התורה  תוכ�

  תרמ"ה \מונקאטש  \כ"&, דוד   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  ערותה
  חתימת בעלי� בשפה זרה בד� שער

  חותמת בשפה זרה בד� שער ע"ב

  מסלול .213
    כותרי� נוספי�

  

  הקודש לשו� דקדוק  תוכ�

  ד"תרמ \ווילנא  \קעסלי�  היר& נפתלי  שנה \דפוס  \מחבר 

 מהאדיב יאודה בכור נסי�  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות
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  מעטה תהלה .214
      נוספי� כותרי�

  תהלי� על  תוכ�

  ו"תקצ \ליוורנו  \רקח  יעקב  שנה \דפוס  \מחבר 

 ב� יעקב פרג'ו�  בעלי�

  הערות
  ספר בראש בעלי� חתימת
  ספר בסו� זרה בשפה כתיבה

  ח"ב  � המל�עטמ .215
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ה"תרס \נא אמו�  \עמר�  חיי�  שנה \דפוס  \מחבר 

 טראב הכה� חי מאיר  בעלי�

  הערות
  שער בד� בעלי� חתימת

  

  מעלת חכמי� .216
    עטרת שלמה  כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרס"ב \ירושלי�  \רבי שלמה סוכרי   –עטרת שלמה   שנה \דפוס  \מחבר 

 הצעיר נסי� צמרה  בעלי�

  הערות
  הספר הראשו� לא מוכר לחלוטי�

  חתימת בעלי� בראש הספר



  73|   מסלתו� טראבחכמי  –צר הספרי� אוקטלוג                                                         

 

 

  

  

  

  ה הצדיקי�מעש .217
      כותרי� נוספי�

  האור החיי� הקדוש –על  רבי חיי� ב� עטר   תוכ�

  תרמ"ט \ירושלי�  \סוסא� אברה� הלוי   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  

  מעשה משה .218
    כותרי� נוספי�

  

  ציוני�  תוכ�

  תרל"ד \בילונארדו  \משה הלוי   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערה בסו� הספר  רותהע

  מעשה עבות .219
    כותרי� נוספי�

  

  ליקוטי� מספרי הרב יצחק פרחי  תוכ�

  תרכ"ד \ליוורנו  \פרחי, יוס� שבתי   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  ח"ב  מעשה רקח .220
      כותרי� נוספי�

  �"הרמב על  תוכ�

  ב"תרכ \נו לייור \מסעוד , רקח  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  ב"ע שער בד� ערבית כתיבה

  הספר בסו� ציורי�

  מעשי הגדולי� .221
  שיחת חולי� של ת"ח  כותרי� נוספי�

  

  מעשיות הש"ס  תוכ�

  תרנ"ט \לובלי�  \ליפשי&, אלטר משה אהר�   שנה \דפוס  \מחבר 

 מאיר חי הכה� טראב  בעלי�

  ל הספר השניחתימת בעלי� בד� שער ש  הערות

  מפעלות אלקי� .222
      כותרי� נוספי�

  סגולות וקבלה מעשית  תוכ�

  תרמ"א \זולקווא  \יואל בעל ש�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  מקרא קודש .223
      כותרי� נוספי�

  בקשות  תוכ�

  תרס"א \ירושלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

 יוס� חלאק  בעלי�

  הערות
  תימת בעלי� בד� שערח

  יש הגהות באמצע השירי� 

  מקראי קודש .224
      כותרי� נוספי�

  הלכות קריאת התורה  תוכ�

  תרכ"ד \לעמבערג  \יעקב יצחק יוטעס   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  מראות הצובאות .225
      כותרי� נוספי�

  על נביאי�  תוכ�

  משה ב� חיי� אלשי,,   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  ללא ד� שער  הערות
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  משיב נפש .226
    כותרי� נוספי�

  

  על מגילת רות  תוכ�

  ו"תרל \לבוב  \ )ח"הב( יואל, סירקיש  שנה \דפוס  \מחבר 

 חז� שמואל  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות

  משניות .227
    כותרי� נוספי�

  

  זרעי�  תוכ�

  תרנ"ה \ווילנא  \דפוס האלמנה והאחי� רא�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  גדול כריכה שחורה  הערות

  משניות .228
    כותרי� נוספי�

  

  מועד  תוכ�

  תרנ"ה \ווילנא  \דפוס האלמנה והאחי� רא�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  גדול כריכה שחורה
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  משניות .229
      כותרי� נוספי�

  נשי�  כ�תו

  תרנ"ה \ווילנא  \דפוס האלמנה והאחי� רא�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  גדול כריכה שחורה  הערות

  משניות .230
    כותרי� נוספי�

  

  קדשי�  תוכ�

  תרנ"ה \ווילנא  \דפוס האלמנה והאחי� רא�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  גדול כריכה שחורה  הערות

  משניות .231
    ותרי� נוספי�כ

  

  טהרות  תוכ�

  תרנ"ה \ווילנא  \דפוס האלמנה והאחי� רא�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  גדול כריכה שחורה  הערות



  מסלתו� טראבחכמי  –צר הספרי� אוקטלוג   |   78

  

 

 

  

  משניות .232
      כותרי� נוספי�

  נשי�  תוכ�

  תרכ"ג \בערלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הספר בתו, הגהות

  

  משניות .233
      י� נוספי�כותר

  נזיקי�  תוכ�

  תרכ"ג \בערלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  הספר בתו, הגהות

  

  משניות .234
      כותרי� נוספי�

  מועד  תוכ�

  תרכ"ג \בערלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

 משה הכה� טראב  בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בד� שער

  הספר בתו, הגהות
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  משניות .235
      כותרי� נוספי�

  זרעי�  תוכ�

  תרכ"ג \בערלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

 משה הכה� טראב  בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בד� שער

  הספר בתו, הגהות

  משניות .236
      כותרי� נוספי�

  קדשי�  תוכ�

  תרכ"ג \בערלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  משניות .237
      כותרי� נוספי�

  טהרות  תוכ�

  תרכ"ג \בערלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  משניות .238
      כותרי� נוספי�

  זרעי�  תוכ�

  תרי"ז \ליוורנו  \דוד אלטאראס   שנה \דפוס  \מחבר 

 שעבא� צור  בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בראש הספר

  

  ח"א משניות .239
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרל"א \צפת   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  מהדורת כיס  הערות

  ח"ב משניות .240
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרל"א \צפת   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  מהדורת כיס כולל תפילת הדר,  הערות
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  משניות .241
      כותרי� נוספי�

  טהרות  תוכ�

  תרי"ז \ליוורנו  \ראס דוד אלטא  שנה \דפוס  \מחבר 

 שעבא� צור  בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בראש הספר

  

  משניות .242
    כותרי� נוספי�

  

  מועד  תוכ�

  תרי"ז \ליוורנו  \דוד אלטאראס   שנה \דפוס  \מחבר 

 שעבא� צור  בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בראש הספר

  

  משניות .243
    כותרי� נוספי�

  

  �נזיקי  תוכ�

  תרי"ז \ליוורנו  \דוד אלטאראס   שנה \דפוס  \מחבר 

 שעבא� צור  בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בראש הספר
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  משניות .244
      כותרי� נוספי�

  נשי�  תוכ�

  תרי"ז \ליוורנו  \דוד אלטאראס   שנה \דפוס  \מחבר 

 שעבא� צור  בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בראש הספר

  

  יותמשנ .245
      כותרי� נוספי�

  קדשי�  תוכ�

  תרי"ז \ליוורנו  \דוד אלטאראס   שנה \דפוס  \מחבר 

 אליהו שכה \שעבא� צור   בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בראש הספר

  

  מתוק מדבש .246
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  תר"מ \ווארשה  \יצחק פרחי   שנה \דפוס  \מחבר 

 אבמאיר חי הכה� טר  בעלי�

  חתימת בעלי� בד� שער  הערות
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  נגיד ומצוה .247
    עדת צדיקי�  כותרי� נוספי�

  מנהגי� וכוונת המצות  תוכ�

  תצ"ד \לעמבערג  \יעקב חיי� צמח   שנה \דפוס  \מחבר 

 מאיר טבא,  בעלי�

  הערות
  הספרי� לשני שער בעמוד בעלי� חתימת
  ראשו� שער בעמוד כתיבה

  נדיב לב .248
      ותרי� נוספי�כ

  על סדר שו"ע  תוכ�

  תרכ"ב \שאלוניקי  \חז�, חיי� דוד   שנה \דפוס  \מחבר 

 דוד פיגוטו  בעלי�

  שער בד� מהמחבר הקדשה  הערות

  נדיב לב .249
    כותרי� נוספי�

  

  על סדר שו"ע  תוכ�

  תרכ"ו \ירושלי�  \חז�, חיי� דוד   שנה \דפוס  \מחבר 

 ג"א מרדכי חיי� משע� \ל מתלו� אהר� יחזקא  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימות  הערות
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  ח"ב  נהר מצרי� .250
    לדיני הגט אגרת שבוקי�  כותרי� נוספי�

  מנהגי ק"ק מצרי� על אב� העזר  תוכ�

  תרס"ה \נא אמו� \רפאל אהר� �' שמעו�   שנה \דפוס  \מחבר 

 חכ� עזור מסלתו�  בעלי�

  שער בד� בעלי� כתיבת  הערות

  נוה שלו� .251
    כותרי� נוספי�

  מנהגי נא אמו� ומצרי�  תוכ�

  תרנ"ד \נא אמו�  \חז�, אליהו   שנה \דפוס  \מחבר 

 יצחק אבואלעפיה  בעלי�

  הקדשה מהמחבר לבעלי� בד� שער  הערות

252. �  נוע� אלימל
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרמ"א \ווארשה  \ק אלימל, מליזענס  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  נוע� המצוות .253
      כותרי� נוספי�

  על תרי"ג מצות  תוכ�

  תרס"ה \פיעטרקוב  \נפתלי היר& מביאליסטוק   שנה \דפוס  \מחבר 

 הגביר צבי עפנער  בעלי�

  הספר בראש לבעלי� מהמחבר הקדשה  הערות

  נחלה לישראל .254
    כותרי� נוספי�

  

  שו"ת  תוכ�

  תרל"ו \לעמבערג  \יחיאל מיכל (בעמ"ח משכנות הרועי�)   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  ישנ� הערות בכריכה, ובד� ראשו�  הערות

  נחלת שבעה .255
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  תכ"ז \אמשילרד�  \שמואל ב� דוד הלוי   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הספר וסו� בראש יתבערב כתיבות  הערות
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  נחלת שבעה .256
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  לא ידוע \לא ידוע  \שמואל ב� דוד הלוי   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  כתיבה במכונת הספר בראש וגרושה לאלמנה כתובה נוסח

  

257. �  נפלאי� מעשי
      כותרי� נוספי�

  מעשיות  תוכ�

  הרב ב� איש חי  השנ \דפוס  \מחבר 

 רחמי� ב� צדקא חמרא  בעלי�

  ללא ד� שער  הערות

258. �  נפלאי� מעשי
  ו"למוהרח הגורלות ספר \ אוחאנא לרפאל הילדי� מראה  כותרי� נוספי�

  

  מעשיות  תוכ�

  תרמ"א \ליוורנו  \הרב ב� איש חי   שנה \דפוס  \מחבר 

 רפאל בהרי"ד ענתבי  בעלי�

  הערות

  הספר בראש קמיע
  חותמות ועוד הגורלות ספר בראש בעלי� חתימת
 'ז בעמוד באסכנדריה עופות שוחט ענתבי שבתי יאודה חותמת
  הספר בסו� כתיבות
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  נשמת חיי� .259
      כותרי� נוספי�

  על מילה  תוכ�

  ח"תרס \ירושל�  \פיינזילבער  שלמה  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  שער בד� כתיבה  הערות

  סדר הדורות .260
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ו"תרל \ווארשה  \  ממינסק שלמה ב� יחיאל  שנה \דפוס  \מחבר 

 סעדה הלוי  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות

  סידור .261
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

    שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  ללא ד� שער  הערות
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  סמיכת חכמי� .262
    תרי� נוספי�כו

  

    תוכ�

  תרע"א \קהיר  \כה�, אהר� מנדל    שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  שער ד� ללא  הערות

  ספר החיי� .263
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ט"תרצ \ירושלי�  \בצלאל  ב� חיי�  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  ספר הישר .264
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ח"תס \אמשטרד�  \ רבינו ת� –יעקב ב� מאיר   שנה \דפוס  \מחבר 

  בעלי�
יהודה שמאע  \טראב  הכה� חי מאיר \ בכ"ר גדליה רוסאנו אברה�

 דווי, אליאו \ הלוי

  שער בד� בעלי� חתימות  הערות
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  שירי�ספר  .265
      כותרי� נוספי�

  ערבי הנהוג בבגדאד ושרח תרגו� ע�  תוכ�

  תרפ"ח \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הגהות ע�  הערות

  ספר חסידי� .266
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תר"ס \ווארשה  \יהודה ב� שמואל החסיד   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הספר בראש כתיבה  הערות

  תשובות הגאוני� .267
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרכ"ד \ליד  \סאפיה, יעקב מו  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  התארי, משוער

  שער ד� ללא
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  ע"ט סופר .268
    קונטרס מצא חיי� לחיי� הכה� טוויל  כותרי� נוספי�

  שו"ת  תוכ�

  תרפ"ח \ירושלי�  \טוויל, עזרא עילי הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  עבודת הקודש .269
  ע� כל השבעה כוכבי לכת  י�כותרי� נוספ

  

  הלכות הנהגות ומוסר  תוכ�

  תר"כ \פרעסבורג  \ זולאיא די� יוס� דוחי  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  עבודת הקודש .270
      כותרי� נוספי�

  הלכות הנהגות ומוסר  תוכ�

  תר"ז \ירושלי�  \חיי� יוס� דוד אזולאי   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  עבודת הקודש .271
      כותרי� נוספי�

  הלכות הנהגות ומוסר  תוכ�

  תרמ"ב \קאלאמיא  \חיי� יוס� דוד אזולאי   שנה \דפוס  \מחבר 

 מאיר חי הכה� טראב  בעלי�

  הערות
  שער בד� בעלי� חתימת

  "נית� לי מאת חתני כמהר"א מאיר חי הכה� טראב"

  דשועבודת הק .272
    כ� אחת  \קשר גודל  \צפור� שמיר  \מורה באצבע   רי� נוספי�כות

  הלכות הנהגות ומוסר  תוכ�

  תקצ"ד \ליוורנו  \חיד"א   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  עקרי� .273
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרפ"ח \ברלי�  \יוס� אלבו   שנה \דפוס  \מחבר 

 יעקב טראברבי   בעלי�

    ותהער
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  ח"א  ערבי נחל .274
    כותרי� נוספי�

  

  על התורה  תוכ�

  תרכ"ז \לבוב  \דוד שלמה   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  עשה פלא .275
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ד"תרכ \ליוורנו  \ה "ישפ  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  פועל צדק .276
    כותרי� נוספי�

  

  על תרי"ג מצוות  תוכ�

  תרע"ד \ירושלי�  \הרב שפתי כה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
  

  



  93|   מסלתו� טראבחכמי  –צר הספרי� אוקטלוג                                                         

 

 

 

  

  

  פי הבאר .277
      כותרי� נוספי�

  על הרא"� על התורה  תוכ�

  תרס"ח \ירושל�  \יצחק שרי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  ח"ו פני יצחק .278
      כותרי� נוספי�

  שו"ת  תוכ�

  תרס"ג \ירושל�  \אבועלאפיה, יצחק משה   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  ח"ו פני יצחק .279
    כותרי� נוספי�

  

  שו"ת  תוכ�

  תרס"ג \ירושל�  \אבועלאפיה, יצחק משה   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  פני� במשפט .280
      כותרי� נוספי�

  ע חו"מ"חידושי� על טושו  תוכ�

  ג"תרל \איזמיר  \יוס�  ישעיה, פונטרימולי  שנה \דפוס  \מחבר 

 משה ויוסי� בליה  בעלי�

  חתימת בעלי� בד� שער  הערות

  פרי ע� הדר .281
    כותרי� נוספי�

  

  לט"ו בשבט  תוכ�

  תרנ"ד \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  , הספר באנגלית ובכתיבה אשכנזיתשישנ� כיתובי� במ  הערות

  פרקי דרבי אליעזר .282
    שבט יהודה  \שארית ישראל  \אגרות הרב חיד"א   כותרי� נוספי�

  מדרשי�  תוכ�

  תרל"ד \לעמברג  \הורקנוס  ב� אליעזר רבי  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  פרקי דרבי אליעזר .283
כר� עי� גדי (לר"י  \היכל עונג צל המעלות  \יני סגולה זכירה וענ  כותרי� נוספי�

  מקווה ישראל (לר"מ ב� ישראל) \הלוי) 
  

    תוכ�

  תקנ"ה \הארדנא  \רבי אלעיזר ב� הורקנוס   שנה \דפוס  \מחבר 

 ברו, מערבי \חיי� רומאנו   בעלי�

  הערות

  כל ספר בתארי, אחר

אל אחרו� גו"חתימה בשער ובד� י"א ובתחילת ספר זכירה 

   "הצעיר ברו, מערבי ס"ט

  פתורא דאבא .284
      כותרי� נוספי�

  מנהגי האריז"ל  תוכ�

  תרס"ה \ירושלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

 ענתיבי יוס� \ פארועט הירש צבי  בעלי�

  שער בעמוד בעלי� חתימת  הערות

  פתח אליהו .285
    כותרי� נוספי�

  

  דרושי� ועל התורה  תוכ�

   ו"תרנ \ירושלי�  \ילוז  אליהו  שנה \דפוס  \ מחבר

 ..?..חבוב ב� אברה�  בעלי�

  ב"ע שער בד� בעלי� חתימת  הערות
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  פתח אליהו .286
      כותרי� נוספי�

  דרושי� ועל התורה  תוכ�

  תרצ"ה \ירושלי�  \ילוז  אליהו  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  פתחי תשובה .287
      נוספי� כותרי�

  מוסר  תוכ�

  תרפ"ו \ירושלי�  \הלוי, יחזקאל עזרא יהושע   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  צוואה יקרה .288
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ה"תרס \אר� צובה  \זיסקינד  אלכסנדר  שנה \דפוס  \מחבר 

 סלי� סתהו�  בעלי�

  הערות
  שער בד� בערבית חותמת
  ב"ע שער בד� עלי�לב הקדשה
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  צו� דבש .289
      כותרי� נוספי�

  דרושי�  תוכ�

  ט"תר \ליוורנו  \ יצחק, פרחי  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  ובסופו הספר בראש כתיבות  הערות

  צי� הקדש .290
      כותרי� נוספי�

  שו"ת  תוכ�

  פתר" \ירושלי�  \יהושע צבי מיכל שפירא   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  צל"ח .291
      כותרי� נוספי�

  על הש"ס  תוכ�

  לא ידוע \לא ידוע  \לנדא סג"ל יחזקאל ב� יהודא   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הספר באמצע חותמת  הערות
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  צמח דוד .292
      כותרי� נוספי�

  שלשלת הדורות  תוכ�

  תרל"ח \ה ווארש \גנאז, דוד   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  י חלקי� בספר אחדנש  הערות

  צעקת בני ישראל .293
    כותרי� נוספי�

  
  תיקו� הברית ועוד  תוכ�

  תרפ"א \ירושלי�  \שלשה בתי דיני� בירושלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  ההוראות בערבית  הערות

  קאנו� אל נסא .294
    כותרי� נוספי�

  
  ביתקינות בער  תוכ�

  לא ידוע \באגדד  \ב� איש חי  –יוס� חיי� ב� אליהו   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  ח"א  ישרקב ה .295
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרכ"ג \לבוב  \קידנובר, צבי הירש   שנה \דפוס  \מחבר 

 נתנאל חיי� מהאדיב  בעלי�

  הערות
לע"ב הצעיר נתנאל תו אוקניתי " 11ג� בד� חתימה בד� שער, 
   "חיי� מהדיב ס"ט

 �  יש הגה"ה 13בד

  קהלת .296
    כותרי� נוספי�

  

  בלערבי ושרח ראוב� שבט ע�  תוכ�

  ד"תרל \ליוורנו  \עבו  ראוב� ב� מימו�  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  קול אומר קרא .297
      כותרי� נוספי�

  התורה על דרושי�  תוכ�

  ה"תרנ \ווילנא  \ז "מוהרי ב� חיי� יוס�, קרא  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  קול ברמה .298
      כותרי� נוספי�

  הספד   תוכ�

    שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  קול יהודה .299
    כותרי� נוספי�

  

  דרושי�  תוכ�

  ז"תרצ \קהיר  \מסלתו�  הכה� חיי� יהודה  שנה \דפוס  \מחבר 

 טראב הכה� מאיר עזרא  לי�בע

  שער בד� לבעלי� מהמחבר הקדשה  הערות

  קול יהודה .300
    כותרי� נוספי�

  

  דרושי�  תוכ�

  ז"תרצ \קהיר  \מסלתו�  הכה� חיי� יהודה  שנה \דפוס  \מחבר 

 אלביר יוס� רומאנו  בעלי�

  המחבר לבעלי� בד� שערמ הקדשה  הערות
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  קול יעקב .301
  י חיי�חק  כותרי� נוספי�

  

  �"סת הלכות  תוכ�

  ע"תר \ירושלי�  \חיי�  יעקב, סופר  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  קול יעקב .302
    כותרי� נוספי�

  

  מגילות חמש על  תוכ�

  1872 \ווארשה  \ )מדובנא המגיד( יעקב, קרנ&  שנה \דפוס  \מחבר 

 חז� אליאו  בעלי�

  שער ד� בעלי� חתימת  הערות

  קומי רני .303
    כותרי� נוספי�

  

  עניני חצות  תוכ�

  תרפ"ה \ירושלי�  \מרגליות, ישעי' אשר זעליג   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  קורא הדורות .304
      כותרי� נוספי�

  יוחסי� שלשלת  תוכ�

  ה"תרנ \פיעטרקוב  \אשכנזי  דוד  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  שער ובד� הספר בראש אחרת כתיבה או לי�בע חתימת  הערות

  קיצור של"ה .305
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  ד"תרל \ווארשה  \מיכל  יחיאל, עפשטיי�  שנה \דפוס  \מחבר 

 טראב מאיר  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות

  קני� פרות .306
    כותרי� נוספי�

  

  טובי� ימי� הלכות  תוכ�

  ת"ר \ליוורנו  \�, נת� עמר  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  קרב� שבת .307
      כותרי� נוספי�

  שבת על  תוכ�

  ד"תרל \ווארשה  \מסלוצק  בצלאל  שנה \דפוס  \מחבר 

 אהר� אפרי� ב� חיי� משה \הכה�  יעקב ב� יוס�  בעלי�

  הערות
  שער ובעמוד ראשו� בעמוד בעלי� חתימות
  רו�אח בעמוד זרה בשפה כתיבות

  קריאי מועד .308
    כותרי� נוספי�

  

  לשבועות  תוכ�

  תרי"ב \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

 בכור יעקב אליהו הכה� טראב  בעלי�

  הערות
  חתימת בעלי� בד� שער

בעמוד ראשו� נוס� 'אני הצעיר זכיתי וקריתי בו אליהו נסי� 
  מסלתו�'

  קרנות צדיק .309
      כותרי� נוספי�

  בריתתיקו� ה  תוכ�

  תרנ"ג \ירושלי�  \מני, אליהו סלימא�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  ראה מעשה .310
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרס"ב \ירושלי�  \אוחנה, רפאל ב� חיי�   שנה \דפוס  \מחבר 

 יאודה שטח  בעלי�

  הערות
  ג"ל' ע בעלי� חתימת
  ספר סו� בערבית כתיבה

  ללא ד� שער

  תשובות רבי עקיבא איגר .311
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרל"ד \ווארשא  \עקיבא , גינז איגר  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  ראשית חכמה .312
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  תרל"ה \ווארשה  \ווידאש אליהו ב� משה   שנה \דפוס  \מחבר 

 משה חיי�  בעלי�

  הערות
   שער בד� בעלי� חתימת

  בספר הגהות
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  רבינו בחיי .313
      כותרי� נוספי�

  חמשה חומשי תורה   תוכ�

  תר"מ \ווארשה  \רבינו בחיי ב"ר אשר   שנה \דפוס  \מחבר 

 שמואל חז�  בעלי�

  חתימת בעלי� בד� שער  הערות

  רבינו בחיי .314
      כותרי� נוספי�

  חמשה חומשי תורה   תוכ�

  תרל"ט \ווארשה  \בחיי ב"ר אשר  רבינו  שנה \דפוס  \מחבר 

 אברה� כתרא�  בעלי�

  ב בד� בעלי� חתימת  הערות

315. �  רפאל המלא
    כותרי� נוספי�

  

  סגולות  תוכ�

  א"תרע \ פיעטרקוב \ראזענבערג   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  שאל האיש .316
      כותרי� נוספי�

  שו"ת  תוכ�

  ט"תרס \ירושלי�  \משה  חיי�, שראלי  שנה \דפוס  \מחבר 

 מרדכי משע�  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות

  שארית יהודה .317
    כותרי� נוספי�

  

  מערכות ודרושי� \שו"ת   תוכ�

  תרצ"ט \ קהיר \מסלתו�, יהודה ב� עזרא הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  שארית יעקב .318
    כותרי� נוספי�

  
  דרושי�  תוכ�

  תר"צ \ירושלי�  \ טראב, יעקב הכה�  שנה \דפוס  \מחבר 

 בית הכנסת של חברת אחיעזר דמשק יע"א  בעלי�

  הקדשה לבי"ה מרפול פילוסו� ע"נ אביו יצחק בד� הראשו�  הערות
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  שארית יעקב .319
      כותרי� נוספי�

  דרושי�  תוכ�

  תר"צ \ ירושלי� \טראב, יעקב הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  ח"אשארית יעקב  .320
      כותרי� נוספי�

  דרושי�  תוכ�

  תר"צ \ירושלי�  \טראב, יעקב הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

 בית הכנסת של חברת אחיעזר דמשק יע"א  בעלי�

  ...סלמ שלמה' מהר כ"לביה הקדשה  הערות

  ח"אשארית יעקב  .321
      כותרי� נוספי�

  �דרושי  תוכ�

  תר"צ \ירושלי�  \טראב, יעקב הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  ח"ב שארית יעקב .322
      כותרי� נוספי�

  שו"ת  תוכ�

  תרצ"ב \ירושלי�  \טראב, יעקב הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  ח"בשארית יעקב  .323
    כותרי� נוספי�

  

  שו"ת  תוכ�

  תרצ"ב \ירושלי�  \טראב, יעקב הכה�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  כריכה חומה רכה  הערות

  תשובות רבי עקיבא איגר .324
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרמ"ט \וויע�  \עקיבא , איגר גינז  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
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  שבחי האר"י .325
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרל"ב \אר� צובה  \שלומיל, שלמה   שנה \דפוס  \מחבר 

 אליאו שמאע הלוי  בעלי�

  הערות
בד� שער "מנחה למעלת המשכיל נבו� וח' כה"ר אליאו שמאע 

  הלוי הי"ו ממני הצעיר המגיה ס"ט (שאול ב� אברה� דיי� מאר"&)

  שבחי ירושלי� .326
    כותרי� נוספי�

  

  מסעות  תוכ�

  תרכ"ט?? אולי לפני \ליוורנו?  \ה חיי� ברו, יעקב ב� מש  שנה \דפוס  \מחבר 

 1 רקק  בעלי�

  הערות
  הספר לא נודע מי כתבו

  חתימת בעלי� בד� ראשו�

  שבילי דוד .327
    כותרי� נוספי�

  

  קול קורא נגד רוח  הזמ�  תוכ�

  תרכ"ו \ירושלי�  \זילבר שטיי� דוד יהודה   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  ללא כריכה  הערות



  מסלתו� טראבחכמי  –צר הספרי� אוקטלוג   |   110

  

  

  

  

  שו"ת רבי משול� איגרא .328
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ד"תרע \מונקאטש  \איגרא  משול� רבי  שנה \דפוס  \מחבר 

 איגרא יוס� אברה�  בעלי�

  שער בד� בעלי� חותמת  הערות

  ח"א שיח יצחק .329
    כותרי� נוספי�

  

  והלכה מוסר  תוכ�

  ב"רסת \ירושלי�  \מני  סלימא� אליהו  שנה \דפוס  \מחבר 

 אליה יוס�' הג  בעלי�

  שער בד�מני  מנח� סלימא�  ל"מהמו הקדשה  הערות

  ח"א שיח יצחק 330
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרפ"ג \ירושלי�  \אלפיה, יצחק   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  ישנה הערה בכריכה  הערות
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  ח"ב שיח יצחק .331
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרפ"ג \ירושלי�  \אלפיה, יצחק   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  שכיות החמדה .332
    כותרי� נוספי�

  

  הלכות פסח  תוכ�

  תקפ"ה \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

 מאיר חי הכה� טראב  בעלי�

  חתימת בעלי� בד� שער  הערות

333. �  שלח� ערו
    כותרי� נוספי�

  

  דעה יורה  תוכ�

  ד"תרכ \שטעטטו�  \מר� יוס� קארו   נהש \דפוס  \מחבר 

 טראב יעקב רבי  בעלי�

    הערות
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  ח"ד  כ� החיי� .334
      כותרי� נוספי�

  ח"או ע"הלכות על סדר שו  תוכ�

  פ"תר \ירושלי�  \ חיי� יעקב, סופר  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

335. �  שלח� ערו
    כותרי� נוספי�

  

  יורה דעה  תוכ�

  תרל"ו \ווילנא  \מר� יוס� קארו   שנה \דפוס  \ר מחב

 הלוי אליאו  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות

  שלשת הקבלה .336
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  תרכ"ב \לבוב  \גדליה ב� יחיא   שנה \דפוס  \מחבר 

 מדרש הגביר מאיר לזבונא  בעלי�

  בד, ו ע"ב הגה"ה  הערות
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  ש� חדש .337
    נוספי� כותרי�

  

  שמות אנשי� לגיטי�  תוכ�

  תרע"ז \מצרי�  \מסעוד חי �' שמעו�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  בסופו שירי תהלה  הערות

  שמח לבי .338
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ד"תרמ \ירושלי�  \ שמ"ח –שלו� משה חי , גאגי�  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  שמחת הרגל .339
    תרי� נוספי�כו

  

  מוסר  תוכ�

  תקמ"ז \ליוורנו  \ חיד"א  שנה \דפוס  \מחבר 

 יוס� מצליח  בעלי�

  הערות
  שער בד� בעלי� חתימת

�  השער מד� י"בכת העתק נוס
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  שמ� ששו� .340
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ה"תרל \ירושלי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  שער בד� נמחקה בעלי� חתימת  הערות

  שמש ומג� .341
    כותרי� נוספי�

  

  מאוסטרופולי שמשו� מרבי ליקוט  תוכ�

  א"תרנ \ירושלי�  \סתהו�, חביב דוד חיי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הספר בראש בערבית חתימות  הערות

  ח"ב  שער אשר .342
      כותרי� נוספי�

  על סדר שו"ע  תוכ�

  ט"תרל \שאלוניקי  \ר אש רפאל, ו'קוב  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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343. �  שער המל
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ד"תקל \אמשטרד�  \מוייעלקאטש  שמואל ב� מרדכי  שנה \דפוס  \מחבר 

 הלוי אהר� רפאל אחרו� גואל \מלקס  משה  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימות  הערות

  שער המפקד .344
    כותרי� נוספי�

  

  הגי ירושלי� על סדר שו"עמנ  תוכ�

  ח"תרס \ אמו� נא \שמעו� ' � אהר� רפאל  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  שער המפקד .345
    כותרי� נוספי�

  

  על אב� העזר  תוכ�

  תרע"ט \ירושלי�  \שמעו� ' � אהר� רפאל  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
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  ח"ב  שער המפקד .346
    אגרת שבוקי� על סדר הגיטי�  וספי�כותרי� נ

    תוכ�

  תרע"ט \ירושלי�  \שמעו� ' � אהר� רפאל  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  הערות
   

  

  שער השמי� .347
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  תרל"ז \ווארשה  \גרשו� ב� שלמה   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  שער ד� ללא  הערות

  שערי זבח .348
    וספי�כותרי� נ

  

  טריפות דיני  תוכ�

  ג"תרע \ירושלי�  \הכה�  מנח�, ריזיקאו  שנה \דפוס  \מחבר 

 עזור חכ�  \מסלתו�  טראב הכה� אליאו  בעלי�

  שער בד� לבעלי� הקדשה  הערות
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  שערי עזרא .349
      כותרי� נוספי�

  שו"ת  תוכ�

  תרס"ו \ירושלי�  \טראב, עזרא   שנה \דפוס  \מחבר 

   �בעלי

    הערות

  שערי קדושה .350
      כותרי� נוספי�

  מוסר  תוכ�

  תרס"ז \ירושלי�  \ויטאל, חיי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  שערי קדושה .351
      כותרי� נוספי�

  מוסר  תוכ�

  תרכ"ו \אר� צובה  \ויטאל, חיי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  שער בד� כתיבה בערבית  הערות
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  ח"ב  שערי רחמי� .352
      כותרי� נוספי�

  על סדר שו"ע  תוכ�

  ב"תרס \ירושלי�  \יוס�  רחמי�, פראנקו  שנה \דפוס  \מחבר 

 טוטאח הגביר חיי�  בעלי�

  הספר בראש לבעלי� פראנקו מאיר רבינו המחבר מב� הקדשה  הערות

  שערי תפלה .353
      כותרי� נוספי�

  הלכות  תוכ�

  ל"תר \ליוורנו  \רקח  יעקב  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  שערי תשובה .354
    כותרי� נוספי�

  מוסר  תוכ�

  תרס"ו \ווארשה  \רבינו יונה   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  שערי תשובה .355
      כותרי� נוספי�

  ותשלי, עלמי� בית תפלת, נדרי� התרת, סליחות, ח"תיקו  תוכ�

  ז"תקצ \ליוורנו   שנה \דפוס  \ מחבר

 טראב הכה� עזרא יעקב  בעלי�

  הערות

  שער בד� &"תק משנת בעלי� חתימת
(כותאב  "חצות תיקו� של ק"לק קדש' "מ ובד� כא בד� כתיבה

  , אלעתיק)
  בסליחות הגהות

  הספר בסו� י"בכת סליחות

   שפת אמת .356
      כותרי� נוספי�

  במדבר 2  דועו א"החיד, האלשי, מתורת  תוכ�

  ג"תקצ \ליוורנו  \אמוזג  ב� אליהו  שנה \דפוס  \מחבר 

 טראב אליהו עזרא  בעלי�

  הערות
  ספר בראש בעלי� חתימת
  הספר לאור, הגהות

   שפת אמת .357
      כותרי� נוספי�

  שמות – ועוד א"החיד, האלשי, מתורת  תוכ�

  ג"תקצ \ליוורנו  \אמוזג  ב� אליהו  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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   שפת אמת .358
    כותרי� נוספי�

  

  ויקרא – ועוד א"החיד, האלשי, מתורת  תוכ�

  ג"תקצ \ליוורנו  \אמוזג  ב� אליהו  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  שפת אמת  .359
    כותרי� נוספי�

  

  בראשית – ועוד א"החיד, האלשי, מתורת  תוכ�

  ג"תקצ \ליוורנו  \אמוזג  ב� הואלי  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  שפת אמת  .360
      כותרי� נוספי�

  דברי� – ועוד א"החיד, האלשי, מתורת  תוכ�

  ג"תקצ \ליוורנו  \אמוזג  ב� אליהו  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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   שפת אמת .361
      כותרי� נוספי�

  במדבר – ועוד א"החיד, האלשי, מתורת  תוכ�

  ג"תקצ \ליוורנו  \אמוזג  ב� אליהו  שנה \דפוס  \מחבר 

 ? \עזרא יהודה מסלתו�   בעלי�

  הערות
  כריכה חיצוניתב בעלי� חתימת

  שער �חתימת בעלי� שניה בד

   שפת אמת .362
    כותרי� נוספי�

  

  דברי� – ועוד א"החיד, האלשי, מתורת  תוכ�

  ג"תקצ \ליוורנו  \אמוזג  ב� אליהו  שנה \דפוס  \מחבר 

 ? \עזרא יהודה מסלתו�   בעלי�

  הערות
  כריכה חיצוניתב בעלי� חתימת

  שער �חתימת בעלי� שניה בד

  שפת אמת  .363
      כותרי� נוספי�

  ויקרא – ועוד א"החיד, האלשי, מתורת  תוכ�

  ג"תקצ \ליוורנו  \אמוזג  ב� אליהו  שנה \דפוס  \מחבר 

 סוויס מרדכי \עזרא יהודה מסלתו�   בעלי�

  הערות
  כריכה חיצוניתב בעלי� חתימת

  שער �חתימת בעלי� שניה בד
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  שרגי טובא .364
      כותרי� נוספי�

  דרושי�  תוכ�

  ג"תרע \ווילנא  \עזריה  ליב אייזיק  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  משפט צדק תהלי� .365
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרכ"ג  \וינה  \משה מזלאשי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  תוכחות מוסר .366
    כותרי� נוספי�

  
    תוכ�

  א"תרל \ליוורנו  \אזוביב  נהוראי ב� סעדיה  שנה \דפוס  \מחבר 

 )דאלארא�(? מ"בהרי טוביה  בעלי�

  הערות
  מבפני� בכריכה בעלי� חתימת
   הספר בסו� חתימה

  באשכנזית כתיבות עוד
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  תולדות יעקב יוס� .367
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  א"תרמ \ווארשה  \מפולנאי  הכה� יוס� יעקב  שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  שער בד� קרוע בעלי� ש�  הערות

  תוספות הרא"ש .368
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ליוורנו , ת"ר  שנה \דפוס  \מחבר 

  בעלי�
 יחזקאל בנימי� \ סתהו� עזרא מנשא \ טראב הכה� אליאו מאיר
 בינו

  הערות
  הספר ובתו, שער בד� בעלי� חתימות

�  מזוהה לא חתימה עוד שער בד

  תורת זבח .369
      כותרי� נוספי�

    תוכ�

  ב"תרנ \שאלוניקי  \חז�  דוד חיי�  שנה \דפוס  \מחבר 

  עטיה חלפו� הגביר יוס� מדרש  בעלי�

  הערות
  ח"י ובד� שער בד� בעלי� חתימת
  הספר בראש כתיבה
  הספר לאור, הערות
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  תורת זבח .370
    כותרי� נוספי�

  

  דיני שחיטה  תוכ�

  תרל"ד \ירושלי�  \חז�, חיי� דוד   שנה \דפוס  \מחבר 

 טראב הכה� חי מאיר  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימת  הערות

  תורת חיי� .371
    כותרי� נוספי�

  

  התורה על בחיי רבינו על  תוכ�

  ד"תרנ \ליוורנו  \הכה�  חיי�  שנה \דפוס  \ר מחב

 צאפאר שמואל  בעלי�

  הספר בראש לבעלי� מהמחבר הקדשה  הערות

  אלשי� – תורת משה .372
      כותרי� נוספי�

  בראשית 2 אלשי, על התורה  תוכ�

  דיהנפורט \תקכ"ו?  \אלשי, משה ב� חיי�   שנה \דפוס  \מחבר 

 טבריא וואלי� כולל  בעלי�

  'וכ' א בד� חתימה  ערותה
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  אלשי� – תורת משה .373
      כותרי� נוספי�

  בראשית  תוכ�

  רל"הת \ווארשה  \אלשי, משה ב� חיי�   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

  ראשו� בד� בעלי� חתימת  הערות

  אלשי� – תורת משה .374
    כותרי� נוספי�

  

  ויקרא 2 אלשי, על התורה  תוכ�

  תרל"ה \ווארשה  \אלשי, משה ב� חיי�   שנה \דפוס  \מחבר 

 אפרי� ב� משה חיי�  בעלי�

  ראשו� בד� בעלי� חתימת  הערות

  תחכמוני .375
    כותרי� נוספי�

  

  ומליצות שירי�  תוכ�

  ד"תרי \וויע�  \שלמה  ב� יהודה, אלחריזי  שנה \דפוס  \מחבר 

 יעקב שאול יעקב  בעלי�

  ראשו� בד� בעלי� חתימת  הערות
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  תיקו� סופרי� .376
      כותרי� נוספי�

  שטרות נוסח  תוכ�

  ז"תקמ \ליוורנו  \שמואל , יפה  שנה \דפוס  \מחבר 

 הלוי אהר� רפאל א"ג \חז�  שלמה  בעלי�

  שער בד� בעלי� חתימות  הערות

  תיקו� סופרי� .377
      כותרי� נוספי�

  שטרות נוסח  תוכ�

  ז"תקמ \רנו ליוו \שמואל , יפה  שנה \דפוס  \מחבר 

 אליאו ידקאני?  בעלי�

  הערות

  חתימה בד� השני

  חסר דפי� בסופו

  ללא ד� שער

  תיקו� שבעה באדר .378
    סדר חמשה באב  כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תרי"ד \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות
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  קוני זבחת .379
      כותרי� נוספי�

  דיני שחיטות  תוכ�

  תר"מ \פיעטרקוב  \ברנשוייאג, מהר"�   שנה \וס דפ \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  תנא דבי אליהו .380
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

  תרס"ז \לעמברערג   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  תנא דבי אליהו .381
    כותרי� נוספי�

  

    תוכ�

   ,ה"תקס \ זאלקווא \ט "זל הנביא אליהו  שנה \דפוס  \מחבר 

 דוויק הכה� עזרא  בעלי�

  הערות

  השני בד� בעלי� חתימת
  הספר בראש אשכנזית כתיבה
  הספר לאור, הגהות
  בסופו זרה בשפה כתיבה
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  תנא ושייר .382
    פני המי�  כותרי� נוספי�

    תוכ�

  תקצ"א \ליוורנו  \עטייה, יצחק   שנה \דפוס  \מחבר 

   בעלי�

    הערות

  תקו� שבעה באדר .383
      תרי� נוספי�כו

  ל"והאריז ה"מרע פטירת ליו�  תוכ�

  תרי"ד \ליוורנו   שנה \דפוס  \מחבר 

 מאיר חי הכה� טראב \מדרש מאיר ליזבונה   בעלי�

  שער בד� בעלי� תוחתימ  הערות
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