
 אריה: רשימת פרסומים-מלאכי בית

 א. עבודת דוקטור

 

חבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה )באוניברסיטה . פרק שירה: מבואות ומהדורה ביקורתית

 עמ' )בהדרכת פרופ' גרשם שלום(. 345כרכים.  2העברית(. ירושלים תשכ"ז. 

 

 ב. ספרים

 

 עמ'. 52לאומי והאוניברסיטאי, תשכ"ז. נ, ירושלים, בית הספרים ה. קטלוג תערוכת  ש"י עגנון .1

 קטלוג מדעי הכולל פרסומים ראשונים של אגרות ותעודות. 

ישראל  הביניים בציוני תאריך עד שנת ה'ש. חלק ראשון: ספריות-יד עבריים מימי-אוצר כתבי .2

כרכים. בעברית ובצרפתית. ירושלים ופאריס, האקדמיה  2. יד בתבנית גדולה-וצרפת, כתבי

מית הישראלית למדעים והמרכז הלאומי למחקר מדעי, תשל"ב. מחברת שותפה: קולט הלאו

 סיראט.

 Manuscrits médiévaux en caractères hébraïques portant des indications de date 

jusqu'à 1540. Part I. Paris and Jerusalem, Centre National de la Recherche 

Scientifique and The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1972. 2 vols. 30, 

31, 386 pp; 205 pls. 

3. Hebrew Codicology: Tentative Typology of Technical Practices Employed in Hebrew 

Dated Medieval Manuscripts. Paris, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, 

1977. 

]עיבוד, עדכון והשלמה של מאמרי גרשם שלום משנות  ' אברהם בן אליעזר הלויהמקובל ר .4

)יצא לאור לכבוד פרופסור גרשם שלום  מאמר משרא קטריןצילום של  -העשרים[. מבוא למהדורת

במלאות לו שמונים שנה(. ירושלים, הוצאת בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי וניו יורק, ארנו 

 עמ' )המבוא(. 48. 1977פרס, תשל"ח/

כרכים. ירושלים  2. חלק שני. הביניים בציוני תאריך עד שנת ה'ש-יד עבריים מימי-יאוצר כתב .5

. מחברת 1979ופאריס, האקדמיה הישראלית למדעים והמרכז הלאומי למחקר מדעי, תש"ם / 

 אריה(.-שותפה: קולט סיראט )ההערות מאת מ' בית

 Manuscrits médiévaux en caractères hébraïques portant des indications de date 

jusqu'à 1540. Part II. Paris and Jerusalem, Centre National de la Recherche 

Scientifique and The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1979. 2 vols. 268; 

360 pp.  

6. Hebrew Codicology. Jerusalem, The Israel Academy of Sciences and Humanities, 

1981. 

 , עם תוספות ותיקונים.2מהדורה שנייה של מס'             
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7. C. Sirat, avec la contribution de M. Beit-Arié, Michèle Dukan et al., Les payrus en 

caractères hébraïques trouvés en Égypte (Paris: Editions du Centre National de la 

Recherche Scientifique, 1985 

8. The Only Dated Medieval Hebrew Manuscript Written in England (1189 CE) and the 

Problem of Pre-Expulsion Anglo-Hebrew Manuscripts. London, Valmadonna Trust 

Library (Oxford University Press), 1985. 56 pp, 10 pls.            

9. Worms Mahzor: Introductory Volume. Edited by M. Beit-Arié. Vaduz and Jerusalem 

1985 

כרכים. ירושלים ופאריס,  3. חלק שלישי. הביניים בציוני תאריך עד שנת ה'ש-יד מימי-אוצר כתבי .10

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והמרכז הלאומי למחקר מדעי, תשמ"ו. מחברים 

 אריה(.-מידי בית ולט סיראט ומרדכי גלצר )ההערותשותפים: ק

 Manuscrits médiévaux en caractères hébraïques portant des indications de date 

jusqu'à 1540. Part III. Paris and Jérusalem, Centre National de la Recherche 

Scientifique and The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1986. 3 vols. 13, 

285, 31, 29 pp; 187 pls. 

ירושלים, האקדמיה . הביניים. כרך א: כתב מזרחי וכתב תימני-אסופות כתבים עבריים מימי .11

 הלאומית הישראלית למדעים, תשמ"ח. בהשתתפות עדנה אנגל ועדה ירדני.

12. The Makings of the Medieval Hebrew Book. Jerusalem, Magnes Press, 1993. 282 pp. 

13. Hebrew Manuscripts of East and West: Towards a Comparative Codicology. London, 

The British Library, 1993 (The Panizzi Lectures, 1992). 

)ערכה: תמר לייטר(. ירושלים, בית הספר לספרנות,  מקורות לקודיקולוגיה ופאליאוגראפיה עברית .14

 עמ'. X ,201ארכיונאות ומידע, תשנ"ד. 

15. Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library: Supplement of 

Addenda and Corrigenda to Vol. I (A. Neubauer's Catalogue). Compiled under the 

direction of Malachi Beit-Arié [who provided palaeographical identifications of all the 

2602 manuscripts]. Oxford, Clarendon Press, 1994. 596 cols 

מאת:   .1020הביניים בציוני תאריך; חלק א: עד שנת -יד בכתב עברי מימי-אוצר המצחפים: כתבי .16

 Codices hebraicis litteris/ .[ואחרים]בהשתתפות ת' לייטר  אריה, ק' סיראט ומ' גלצר-מ' בית

exarati quo tempore scripti fuerint exhibentes; Tome I: jusqu'à 1020 (Monumenta 

Palaeographia Medii Aevi: Series Hebraica), Turnhout, Brepols, 1997 

  .1021-1079השנים : בהביניים בציוני תאריך; חלק -יד בכתב עברי מימי-אוצר המצחפים: כתבי .17

 Codices hebraicis בהשתתפות ת' לייטר ]ואחרים[ / אריה-מ' ביתו מאת: מ' גלצר, ק' סיראט

litteris exarati quo tempore scripti fuerint exhibentes; Tome II: de 1021 à 1079 

(Monumenta Palaeographia Medii Aevi: Series Hebraica),  Turnhout, Brepols, 1999 
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18. Hebrew Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma: Catalogue. Edited by 

Benjamin Richler, Palaeographical and Codicological Descriptions [by] Malachi Beit-

Arié. Jerusalem, Jewish National and University Library, 2001. 

 Specimens of Mediaeval Hebrew הביניים, ב: כתב ספרדי.-אסופות כתבים עבריים מימי .19

Scripts. Part II: Sefardic Script.  .הישראלית ירושלים, האקדמיה הלאומית עם עדנה אנגל

 ., תשס"ב למדעים

20. Unveiled Faces of Medieval Hebrew Books: The Evolution of Manuscript Production  

Progression or Regression. Jerusalem, Magnes Press, 2003  

 .1140-1085השנים : גהביניים בציוני תאריך; חלק -יד בכתב עברי מימי-אוצר המצחפים: כתבי .21

 Codices hebraicis בהשתתפות ת' לייטר ]ואחרים[ / אריה-מ' בית, מ' גלצר וק' סיראט מאת

litteris exarati quo tempore scripti fuerint exhibentes; Tome III: de 1085 à 1140 

(Monumenta Palaeographia Medii Aevi: Series Hebraica, 3). By C Sirat, M.Beit-Arié 

and M. Glatzer. Turnhout, Brepols, 2002.   

 1200-1144השנים : דהביניים בציוני תאריך; חלק -יד בכתב עברי מימי-אוצר המצחפים: כתבי .22

 Codices hebraicis .בהשתתפות ת' לייטר ]ואחרים[ ומ' גלצר ק' סיראט ,אריה-מ' בית מאת

litteris exarati quo tempore scripti fuerint exhibentes; Tome Tome IV: de 1144 à 1200 

(Monumenta Palaeographia Medii Aevi: Series Hebraica). By M. Beit-Arié, C. Sirat 

and M. Glatzer. Turnhout, 2007. 

היד העבריים -הוכן על ידי המכון לתצלומי כתבי, קטלוג: היד העבריים בספריית הווטיקן-כתבי .23

תיאורים פליאוגרפיים  ,ערך בנימין ריצ'לר, בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים

 Hebrew / 2008יקן קריית  הווט, בהשתתפות נורית פסטרנק אריה-מלאכי בית: וקודוקולוגיים

Manuscripts in the Vatican Library:  Catalogue, Compiled by the Staff of the Institute 

of Microfilmed Hebrew Manuscripts in the Jewish National and University Library, 

Jerusalem, ed. B. Richler, Palaeographical and Codicological Descriptions: M. Beit-

Arié in collaboration with N. Pasternak, Vatican City 2008 (Studi e Testi, 438)  

 Specimens of Mediaeval Hebrew .אשכנזי: כתב גהביניים, -אסופות כתבים עבריים מימי .24

Scripts. Part III: Sefardic Script.  .הישראליתירושלים, האקדמיה הלאומית עם עדנה אנגל 

 )בדפוס( למדעים

הביניים בהיבט היסטורי -טיפולוגיה של מלאכת הספר העברי ועיצובו בימיקודיקולוגיה עברית:   .25

  0.13גרסת אינטרנט  .היד בציוני תאריך-גישה כמותית המיוסדת על תיעוד כתבימתוך והשוואתי 

 (של ישראל באתר הספרייה הלאומית( )2020)

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/manuscripts/hebrewcodicology/Documents

/Hebrew-Codicology-continuously-updated-online-version.pdf 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/manuscripts/hebrewcodicology/Documents/Hebrew-Codicology-continuously-updated-online-version.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/collections/manuscripts/hebrewcodicology/Documents/Hebrew-Codicology-continuously-updated-online-version.pdf
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26.  

Hebrew Codicology: Historical and Comparative Typology of Hebrew Medieval Codices 

based on Documentation of the Extant Dated Manuscripts Using Quantitative 

Approach Preprint Internet version 0.5 (2020) at the website of the National Library of 

Israel 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/collections/manuscripts/hebrewcodicology/Documents/HC%20ENGLI

SH%20ACCUMULATED%201-5%2019.7.17%20(Autosaved).pdf 

חבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה . פרק שירה: מבואות ומהדורה ביקורתית .27

של  בקטלוג הספרייה הלאומית pdf 2013מהדורת  )באוניברסיטה העברית(. ירושלים תשכ"ז.

  ישראל.

http://aleph.nli.org.il/F/UEY1G2U3T19E3GJKXH11AF8F1JMA7CGCI982E6PCJN3Q3LM

40198?func=direct&doc_number=001167304&local_base=NNL01-14T 

 ע"ג.. ירושלים תשמבואות ומהדורה ביקורתיתקונטרס שירה חדשה: השלמות לפרק שירה:  .28

 מהדורה אלקטרונית בספרייה הלאומית של ישראל.

http://aleph.nli.org.il/F/K1RATS68GFES8HQDCSV25SK5UR4VIY42HG981EM7YR1B4J

acc&acc_sequence=019476258-31094?func=find-M31N 

 

 . מאמריםג

 .574-567לח )תשכ"ג(, עמ' , קרית ספרתרגומים בלתי ידועים של ספרי רפואה לרמב"ם".  "  .29

, מ )תשכ"ה(, עמ' קרית ספריד לשפתי ישנים".  -"שפתים דובבות: הגהות והשלמות בכתיבת .30

124-132. 

 .102-80, 46-27, כט )תשכ"ה(, עמ' לשוננוא".  "ניקודו של מחזור ק"ק וורמייז .31

ירושלים תשל"ב, עמ' , קובץ מאמרים בלשון חז"לבצירוף תוספות:   3צילום של מס' -מהדורת .32

347-302. 

ו , קובץ על יד"אגרת מענין י' השבטים מאת ר' אברהם בן אליעזר הלוי המקובל משנת רפ"ח".   .33

 .378-369]טז[ )תשכ"ו(, עמ' 

 .272, מב )תשכ"ז(, עמ' קרית ספרים לסמ"ג ולסמ"ק: זמנו ומעתיקו".  "כ"י פירוש  .34

35. "Note on the Vocalization".  The Bird's Head Haggadah of the Bezalel National Art 

Museum in Jerusalem: Introductory Volume (ed. M. Spitzer), Jerusalem 1967, pp. 

28-29. 

, מג )תשכ"ח(, עמ' קרית ספר מגילה מלפני המאה השמינית". "פאלימפססט מינכן: שרידי  .36

411-428. 

, ב, ירושלים דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות"מפעל הפאליאוגרפיה העברית".   .37

 .445-448תשכ"ט, עמ' 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/collections/manuscripts/hebrewcodicology/Documents/HC%20ENGLISH%20ACCUMULATED%201-5%2019.7.17%20(Autosaved).pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/collections/manuscripts/hebrewcodicology/Documents/HC%20ENGLISH%20ACCUMULATED%201-5%2019.7.17%20(Autosaved).pdf
http://aleph.nli.org.il/F/UEY1G2U3T19E3GJKXH11AF8F1JMA7CGCI982E6PCJN3Q3LM14T-40198?func=direct&doc_number=001167304&local_base=NNL01
http://aleph.nli.org.il/F/UEY1G2U3T19E3GJKXH11AF8F1JMA7CGCI982E6PCJN3Q3LM14T-40198?func=direct&doc_number=001167304&local_base=NNL01
http://aleph.nli.org.il/F/K1RATS68GFES8HQDCSV25SK5UR4VIY42HG981EM7YR1B4JNM31-31094?func=find-acc&acc_sequence=019476258
http://aleph.nli.org.il/F/K1RATS68GFES8HQDCSV25SK5UR4VIY42HG981EM7YR1B4JNM31-31094?func=find-acc&acc_sequence=019476258
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ירושלים, האקדמיה  .הביניים בציוני תאריך: חוברת לדוגמה-יד עבריים מימי-אוצר כתבי .38

 ית למדעים, תשכ"ט. מחברת שותפה: קולט סיראט.הלאומית הישראל

; מה )תש"ל(, 552-549, מד )תשכ"ט(, עמ' קרית ספר"נוסחות מעתיקים בתחתית עמודים".   .39

155. 

 .238"לתיקון תאריך".  לשוננו, לד )תש"ל(, עמ'  .40

הביניים".  קרית ספר, מה -"תכונות קודיקולוגיות כבחנים פאליאוגרפיים בכ"י עבריים מימי .41

 .435-446ש"ל(, עמ' )ת

 .880"הערה לקדמוניות הקדושתא".   הספרות, ב )תשל"א(, עמ'  .42

43.  'Colophon', 'Perek Shira' in Encyclopædia Judaica, Jerusalem 1971,  Vol. V, cols. 

748-752; Vol. XIII, cols. 273-275. 

44. "La paléographie hébraïque". Revue d'Histoire des Textes, 1 (1971), pp. 245-251 

, 124-116יד" .  תרביץ, מא )תשל"ב(, עמ' -"צורה יוצאת דופן של ציון התאריך ליצירה בכתבי  .45

 .199; מב )תשל"ג(, עמ' 343-344

46. À propos des manuscrits hébreux de Lisbonne". REJ, 130 (1971), pp. 311-315 

47.  "The Cryptic Name of the Scribe Abraham b. Yom Tov ha-Cohen". Israel Oriental 

Studies, 2 (1972), pp. 51-56. 

48. "Les premiers résultats codicologiques de l'enquête sur les manuscrits hébreux 

médiévaux”. La paléographie hébraïque médiévale, Paris, 11-13 septembre 1972, 

Paris 1974 (Colloques internationaux du Centre National de la Recherche 

Scientifique, 547), pp. 45-50, pls. xii-xxxii. 

49. "A Maimonides Autograph in the Rylands Gaster Genizah Collection". BJRUL, 57 

(1974), pp. 1-6. 

50. "A Palaeographical Description of the Jerusalem Hebrew Manuscript" in: Moses 

Maimonides on the Causes of Symptoms (eds. J.O. Leibowitz and S. Marcus), 

Berkeley, Los Angeles, London 1974, pp. 34-38. 

 'אביב תשל"ד, עמו-הביניים'.  האנציקלופדיה העברית כו, ירושלים ותל-'הכתב העברי בימי .51

636-629. 

 .635-630, מט )תשל"ה(, עמ' קרית ספר"כתב ומלאכת הספר".   .52

היד".  מסות ומחקרים בספרנות מוגשים לקורט -"הזיקה שבין ביכורי הדפוס העברי  לבין כתבי .53

)בעריכת מ' נדב וי' רוטשילד(, ירושלים תשל"ו, עמ'  דוד וורמן במלאות לו שבעים וחמש שנה

39-27 ,113. 

מן: "'אמונה יוצרה אצלו אמנה': פיוט שנהגו להעתיקו בסופי חומשים בתימן".  שי להי .54

מחקרים בספרות העברית של ימי הביניים מוגשים לא"מ הברמן )הימן הירושלמי( במלאות לו 

 .50-37רושלים תשל"ז, עמ' ישבעים וחמש שנה )בעריכת צ' מלאכי(, 
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55. "Joel ben Simeon's Manuscripts: A Codicologist's View". Journal of Jewish Art, 3-

4 (1977), pp. 25-39. 

56. "Some Technical Practices Employed in Hebrew Medieval Manuscripts". 

Codicologica (eds. A. Gruys and J.P. Gumbert), II, Leiden 1978, pp. 62-82. 

)בעריכת ג'.שקד ור' וייזר(,  "מאיגרות ש"י עגנון אל ש"ז שוקן".  ש"י עגנון: מחקרים ותעודות .57

 .117-91ירושלים תשל"ח, עמ' 

  ה, הביניים".  עלי ספר-פיות ואינדיבידואליות בכתיבותיהם של מעתיקים מימי"סטריאוטי .58

 .54-72)תשל"ח(, עמ' 

 .365-367קרית ספר, נג )תשל"ח(, עמ'  ". Hunt. 200"כ"י אוקספורד   .59

 .302-274לאטיני מן המאה העשירית".  תרביץ, מח )תשל"ט(, עמ' -"שיחון עברי .60

. 195-174ספר, נד )תשל"ט(, עמ'  אברהם זכות".  קרית"מאמר על הקץ והאצטגנינות מאת ר'  .61

 ידל.אשותף: משה  מחבר

ידי יוצאי ירושלים עד הכיבוש העות'מאני".  -יד עבריים שהועתקו בירושלים או על-"כתבי  .62

 .278-244פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים )בעריכת ב"ז קדר(, ירושלים תשל"ט, עמ' 

אביב תש"ם  ) תעודה, -ניזה הספרותיים".  חקרי גניזת קהיר, תל"הפאליאוגרפיה של קטעי הג .63

 .199-193א(, 

יד קאופמן של המשנה: מוצאו וזמנו".  קובץ מאמרים בלשון חז"ל, ב, ירושלים תש"ם, -"כתב .64

 .99-84עמ' 

65. "Codicological and Palaeographical Description". The Damascus Pentateuch: 

Manuscript From About the Year 1000 Containing Almost the Whole Pentateuch, 

Part II (ed. M. Beit-Arié), Copenhagen 1982 (Early Hebrew Manuscripts in 

Facsimile, 2). 

 .547-546ספר, נו )תשמ"א(, עמ'  "נוספות למעתיק אברהם בן יום טוב הכהן".  קרית .66

כתבי היד העבריים )בעריכת א' דוד(, ירושלים תשנ"ו, '  נדפס שנית בתוך: מגנזי המכון לתצלומי 

131-130. 

 .174-171"דף נוסף לכתר ארם צובא".  תרביץ, נא )תשמ"ב(, עמ'  .67

 .96-95)תשמ"ב(, עמ'   לעם, לג "על כתיבת שמות האותיות".  לשוננו  .68
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