
לקור יעקב כתבי של ביבליוגרפיה



ז״ל ליוור יעקב כתבי
אחיטוב שמואל ערך

ספרים א.
י״ד(. )עיונים תשי״ג ירושלים ונחמיה, עזרא ימי .1
 שני, בית חורבן לאחר ועד יהודה ממלכת מחורבן דויד בית תולדות .2

תשי״ט. ירושלים
 שטרן(, מ׳ עם )יחד החשמונאים מרד עד בבל מגלות ארץ־ישראל תולדות .3

תש״ך. מטכ״ל הוצאת
תשכ״ט. ירושלים והלוייה, הכהונה בתולדות פרקים .4
תשל״ב. ירושלים יהודה, מדבר ומגילות מקרא חקרי .5

מאמרים ב.
I. 94-86 ,עמ )תשי״ג(, י״ז ידיעות צור, מלך חירם של הכרונולוגיה לבעיית.

The Chronology of Tyre at the Beginning of the First Millenium B.C, Israel .2 
.Exploration Journal III (1953), pp. 112-120

.100-97 עמ׳ )תשי״ד(, ג׳ ארץ־־ישראל, המקראית, במסורת בלעם של דמותו .3
 עמ׳ תשט״ז, ירושלים בירם, ספר הימים, דברי בספר והיסטוריוגרפיה היסטוריה .4

161-152.
.254-229 עמ׳ )תשט״ז(, כ״ו תרביץ המקרא, תקופת אחרי דויד בית של היוחסין לבעיית .5
 )בעריכת יהודה מדבר במגילות עיונים יהודה, מדבר במגילות דויד מבית המשיח .6

.76-55 עמ׳ תשי״ז, ירושלים ליוור(, י'
.119-114 עמ׳ )תשי״ט(, ה׳ ישראל ארץ ציון, שיבת של ראשיתה .7

The Doctrine of the Two Messiahs in Sectarian Literature in the Time of the .8 
.Second Commonwealth, Harvard Theological Review, LII (1959), pp. 149-185

.76-60 עמ׳ תש״ך, ירושלים טור״סיני, ספר הגבעונים, בפרשת בירורים .9
 יהושע בספר עיונים ההיסטורית, משמעותם מבחינת יהושע בספר המקורות אופי .10

.70-42 עמ׳ תש״ך, ירושלים )קובץ(,
II. ,75-65 עמ׳ )תשכ״א(, י״ט מולד ואבירם, דתן קורח.

.Korah, Dathan and Abiram, Scripta Hierosolymitana, VII (1961), pp. 189-217 .12
נד-סז. עמ׳ תשכ״א, ירושלים קויפמן, ליחזקאל היובל ספר השקל, מחצית פרשת .13
.22-18 עמ׳ )תשכ״ב(, ל״א תרביץ יהודה, מדבר כת במגילות השקל מחצית .14

The Half-Shekel Offering in Biblical and Post-Biblical Literature, Harvard Theo- .15 
.logical Review, LVI (1963), pp. 173-198

The Literary History of Joshua IX, Journal o f Semitic Studies, VII (1963), pp. 227- .16 
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Exile and Return, The Illustrated History o f the Jews, ed. B. Mazar-M. Davis, .17 
.New York 1963, pp. 77-96

ד עז ישראל, מלכי ספר על כתובים והנם התיחשו ישראל וכל .18 ו ד  גוריון(, בן )ספר ל
.499-486 עמ׳ תשכ״ד, ירושלים

ה ואדום, ישראל מלחמות .19 טורי ס ת הי אי ב ץ של צ ר אל א ר ש מי י  המקרא בי
אביב ליוור(, י׳ )בעריכת .205-190 עמ׳ תשכ״ד, תל־

ה ישראל, עם מואב מלך מישע של מלחמותיו .20 טורי ס ת הי אי ב ץ של צ ר שראל א  י
מי קרא בי מ .240-221 עמ׳ תשכ״ד, תל-אביב ליוור(, י׳ )בעריכת ה

פר ונחמיה, עזרא בספרי פרס מלכי סדר לבעיית .21 .138-127 עמ׳ תשכ״ה, ירושלים סגל, ס
ץ יהודה, מדבר שבכת צדוק״ ״בני .22 ר אל א ר ש  עמ׳ תשכ״ז, ירושלים סוקניק(, )ספר ח׳ י

81-71.
ס שלמה, דברי ספר .23 ר קונג מי ה ל עו עי ה בי ר י ה ע ד מ ת, ל הדו  ירושלים א׳, כרך הי

.27-25 עמ׳ ,תשכ״ז
ה שבו, ההיסטוריים והמקומות המקרא .24 טורי ס הי ל, עם של ה א ר ש  האבות ב׳, כרך י

שופטים, .39-24 תשכ״ז,עמ׳ תל-אביב וה
ה ישראל, שבטי .25 טורי ס הי אל, עם של ה שר .262-247 עמ׳ תשכ״ז, תל-אביב ב׳, כרך י

The Wars of Mesha, King of Moab, Palestine Exploration Quarterly 99 (1967), .26
.pp. 14-13

The “Son of Zadok the Priests” in the Dead Sea Sect, Revue de Qumran 21 (1967), .27
.pp. 3-30

.The Book of the Acts of Solomon, Biblica 48 (1967), pp. 75-101 .28
 תש״ל, ירושלים ייבין, שמואל ספר הדרום, מן לכנען החדירה ובעיית המרגלים פרשת .29

.241-216 עמ׳
The Bible and its History Sources, The World History o f the Jewish People, .30 

.Vol. II, The Patriarchs, Tel-Aviv 1971, pp. 35-62
.The Tribes of Israel, ibid., Vol. Ill, The Judges [in print] .31

ם ג. כי ר ה ע י ד פ לו ק י צ נ א ת ב אי קר מ ה

ותיקונים[: ]הוספות תשט״ו ירושלים שנייה(, )הדפסה א׳ כרך .1
(.807-806 )טורים אשבעל (;799 )טור אחיטוב (;795 )טור אביעזר (;795 )טור אביה

תשי״ד: ירושלים ב׳, כרך .2
 (;442-440 )טורים אחיקם בן גדליה)ו( (;440 )טור גדליהו גדליה, (;364-363 )טורים ברק
 הדו (;584-582 )טורים דבורה .2 (;509-508 )טורים גלית (;506-503 )טורים בבל גלות

 )טורים אלה בן הושע (;800 )טור הושע שפיצר(; מ׳ עם בשיתוף - 952 ,795-792 )טורים
(.941-938 )טורים זרבבל (;802-800

תשי״ח: ירושלים ג׳, כרך .3
 )טורים חלקיהו (;124-122 )טורים חירם חירום, (;107 )טור חי (;107-106 )טורים חטוש

 )טורים חרם הרים, (;270 )טור חצור .4 (;201 )טור חן (;166 )טור חמור .1 (;162-161
 (;417-416 )טורים יאשיה (;391 )טור טלמן טלמון, (;289-288 )טורים הרים (;288-287

 ידוע (;465 )טור ידבש (;448-447 )טורים יבוס (;424-417 )טורים יהודה[ ]מלך יאשיהו
 יהוידע (;521-520 )טורים יוידע יהוידע, (;520-518 )טורים יוחנן יהוחנן, (;467-465 )טורים
(;527-526 )טורים יהויקים (;526-521 )טורים יהויכין (;522-521 )טורים הגדול[ ]הכהן
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 שאול בן יונתן יהונתן, (;532 )טור יונדב יהונדב, (;530-527 )טורים יהודה מלך יהויקים
 (;565 )טור יושפט יהושפט, (;556-553 )טורים ט׳ פרק יהושע, ם׳ יהושע, (;535-533 )טורים
 )טורים יחס (;656-655 )טורים יחזקיהו (;619-618 )טורים יועץ (;574-573 )טורים יואח

 (;763-762 )טורים יקטן (;707-706 )טורים המעלה יסד (;675-673 )טורים יטור (;671-663
 ירחמאל, .2 (;861-860 )טורים ירחמאל .1 (;768-767 )טורים יקתאל (;767 )טור יקשן

 )טור ישבעם (;892-891 )טורים לחם ;שבי (;890 )טור ישבח (;863-861 )טורים ירחמאלי
 (;896-895 )טורים יהוצדק בן ישוע (;895 )טור ישוע .2 (;893-892 )טורים ישבק (;892

(.908 )טור ישעי (;906-902 )טורים ישמעאלי ישמעאל, (;902-901 )טורים ישמעאל

תשכ״ג: ירושלים ד׳, כרך .4
 כושי (;70-65 )טורים כושי כוש, (;65-64 )טורים כוש (;64-55 )טורים כורש (;45 )טור כוב
 —223 )טורים כסלחים (;204-202 )טורים במקרא כנען (;110-106 )טורים כלב (;70 )טור

 (;435 )טור להבים (;430 )טור לבני (;394-391 )טורים כתובים (;244 )טור כרוז (;224
 (;639—638 )טורים מגילות חמש מגילה, (;633-632 )טורים מגדיאל (;497 )טור לטושם
 מואב מדבר (;723-707 )טורים (;694-692 )טורים מדינה (;691-686 )טורים מדעי מדין,
 )טורים המחוים מחוים, (;783-782 )טורים מזכיר (;723 )טור מואב ערבות (;723 )טור

 אבי" מ׳ עם בשיתוף - 825-816 )טורים מטבע (;811-808 )טורים השקל מחצית (;788-787
 מיכיהו (;891 )טור מימהו (;880-878 )טורים מיכה מיכא, (;834 )טור המטרי מטרי, יונה(;
 מכי (;920-919 )טורים המישור ארץ מישור, (;894-893 )טורים מיכל (;893-891 )טורים
 מלאכי, (;966 )טור מכרי (;961-960 )טורים מכיר .2 (;960 )טור מכיר .1 (;960-959 )טורים

 )טורים מלוכה מלך, (;1080 )טור מלך (;1052 )טור מלוך (;1034-1027 )טורים מלאכי ס׳
;1118 )טור מלכה (;1112-1080  מלכים, (;1129-1128 )טורים מלכיה (;1128 )טור מלכיאל (

;1154-1129 )טורים מלכים ס׳ ;1157-1154 )טורים מלכי״צדק (  (;1157 )טור מלכירם (
;1158-1157 )טורים מלכם (.1158 )טור המלכת מלכת, (

תשכ״ח: ירושלים ה׳, כרך .5
 )טור מועדיה מעדיה, (;45-41 )טורים מנשה .2 (;36 )טור מנימין (;33-30 )טורים מנחם

(;191 )טור מעזיהו מעזיה, (;190 )טור מעונתי (;190-188 )טורים מעונים מעון, (;187
 )טורים מרדכי (;204-203 )טורים מעשיהו מעשיה, (;194-193 )טורים מעכתי מעכה, .3 •

 משא (;481-480 )טורים מש (;473 )טור מרמת מרמות, (;450 )טור בלשן מרדכי (;450-449
 —507 )טורים משיח (;507 )טור משיזבאל (;506-498 )טורים משוררים משורר, (;481 )טור

 משלמיה, (;567 )טור משלמות (;567-566 )טורים משלם (;531-526 )טורים משיחה (;526
 ־569 )טורים ולויה כהונה משמרות משמר, (;568 )טור משלמת (;568-576 )טורים משלמיהו

 מתניה, (;676 )טור מתני (;673 )טור מתן (;639 )טור משא ; (588-582 )טורים משפחה (;580
 )טורים נשיא (;755-753 )טורים נגיד (;678 )טור מתתיהו מתתיה, (;677-676 )טורים מתניהו

(.1061-1057 )טורים סנבלט (;983-978

תשל״א: ירושלים ו׳, כרך .6
 בני עלי, (;231-230 )טורים עלי (;89-83 )טורים עדה (;30-27 )טורים עבדיה ס׳ עבדיה,

 —310 )טורים ענני (;295-292 )טורים עמנואל (;239-235 )טורים עם (;233-231 )טורים עלי
(.311 )טור ענניה .1 (;311

לדפוס(: )בהכנה ז׳ כרך .7
קהל

 הכהנה כהנה: ]כהן, תשל״א ותל״אביב ירושלים כ׳, כרך העברית, באנציקלופדיה ערכים ד.
(.594-593 )טורים הפרסית התקופה )ב( בישראל[,
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ב״ ערכים ה. Encyclopaedia Judaica (בדפוס):
David, House of [David], Genealogies (Biblical), Hiram, Hosea (King),

Jehoiachin, Jehoiakim, Kingship (Biblical), Korah, Manasseh (King), Menahem, 
Priestly and Levitical Courses, Sheshbazzar

ביקורת דברי ו(
1. Rudolph, Chronikbucher,35-33 עמ׳ )תשט״ז(, א', מקרא בית.

.343-339 עמ׳ )תשי״ח(, ט״ז מולד הבחירה, וארץ המדבר אורבך, א׳ .2
.Van der Waude, Die messianischen Vorstellungen der Gemeinde von Qumran .3

.58-55 עמ׳ )תשי״ט(, ל״ד ספר, קרית
.311-301 עמ׳ )תשכ״ג(, ל״ב תרביץ זכריה, חזונות אופנהיימר, .4

M. Noth, Die Urspriinge des alten Israel im Lichte neuer Quellen, Israel Explo- .5 
.ration Journal XIII (1963), pp. 66-67

עריכה ז.
תשי״ז. ירושלים סוקביק, א״ל לזכר יהודה, מדבר במגילות עיונים .1
תשכ״ד. תל-אביב המקרא, בימי ישראל ארץ של צבאית היסטוריה .2
גרינץ(. י״מ פרופ׳. עם )יחד תשכ״ה ירושלים סגל, למ״צ היובל ספר .3
אילך ד׳ כרך מקראית, אנציקלופדיה .4 המערכת(. )חבר ו


