
דוד יונה פרופ׳ כתבי

ומהדותת ספרים א.

 לפילוסופיה, דוקטור תואר קבלת לשם חיבור לוצאטו, חיים משה שירת .1
עמ׳. 309 ,1963 ירושלים העברית, האוניברסיטה

עמ׳. 72,1967 ירושלים לוצאטו, חיים למשה שמשץ מעשה .2
עמ׳. 162 ,1972 ירושלים לוצאטו, חיים למשה עוז מגדל .3
עמ׳. 72,1972 ירושלים זבדיה, שירי .4
 טירני נסים מתתיה מאת הקדושה תורתנו מתן על אוראטוריו נועם: .5

עמ׳. 16 ,1972 ירושלים (,1810-1745)
עמ׳. 160 ,1972 ירושלים משווה, מחקר לוצאטו: מ.ח. של המחזות .6
עמ׳. 48 ,1974 ירושלים נחום, שירי .7
עמ׳. 144 ,1974 ניו־יורק אמיתי, שירי .8
עמ׳. 172 ,1977 ניו־יורק שמעיה, בר אליה פיוטי .9

עמ׳. 136,1978 תל־אביב לוצאטו, מ.ח. של והשירה הריטוריקה תורת .10
עמ׳. 60,1979 ירושלים בנסולי, יוסף פיוטי .11
 ברצלונה ספרדית: מהדורה עמ׳. 98 ,1982 ניו־יורק צדיק, אבן יוסף שירי .12

1987.
עמ׳. 127 ,1982 ירושלים לוצאטו, חיים למשה תזזילה לישרים .13
עמ׳. 66 ,1986 ניו־יורק הרא״ש, בן יחיאל ר׳ שירי .14
עמ׳. 511,1987 ירושלים (,1089-1038)גיאת אבן יצחק ר׳ שירי .15
 ,1992/93 תל־אביב ?(,1233-1170) אלעזר בן יעקב של אהבה סיפורי .16

עמ׳. 195
עמ׳. 320 ,2000 ירושלים הפייטנים, בלשון הכינויים לקסיקון .17

ביבליוגרפיות ב.

 יונה בהשתתפות מלאכי צבי וערך )התקץ הברמך מאיר אברהם ״כתבי .1
מוגשים הביניים ימי של העברית בספרות מחקרים :להימן שי :בתוך דוד(,
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 אביב תל מלאכי(, צבי שנה)עורך: וחמש שבעים לו במלאת הברמן לא״מ
.1977 וירושלים

 ח׳ מפתחות: והתקין )וזקדים Z-20-117 מדריד יד כתב קודש, שירי אוסף .2
.1977 תל־אביב שירמן(,

.1978 תל־אביב עברית, פאליוגראפיה .3
 יונה עידכן: פליישר, ועזרא פגיס דן שירמן)התקינו: חיים פרופ׳ כתבי .4

.1983 ירושלים ביאליק[, מוסד נפרדת, בחוברת אור ]ראה דוד(,
 וממוינת, ערוכה נבחרת, ביבליוגרפיה הביניים, שבימי והפרוזה השירה חקר .5

.1983 תל־אביב
.1988 תל־אביב ביבליוגרפיה, סומו, יהודה .6
 בספרות מחקרים קובץ :לוין ישראל ספר :בתוך לויך, ישראל פרופ׳ ״כתבי .7

 תל־אביב א, כרך רוזן(, וטובה צור ראובן )עורכים: לדורותיה העברית
.25-21 עמ׳ ,1994

באנציקלופדיות ערכים ג.

 ועמנואל יעקב ;סומו יהודה ;קלונימוס בר משולם :העברית האנציקלופדיה . 1
הנגיד. שמואל רימוס: משה פרנסיש;

Encyclopaedia Judaica, entries: Abrabanel Judah (Leon Ebreo); .2 
Abulafia Abraham; Anan ben Marinus ha-Kohen; Anav, Benjamin 
ben Abraham; Calimani Simon; Frances Immanuel ben David; 
Mattithias; Meshulam ben Kalonymus; Moses ben Joab; Olmo 
Yaakov ben Abraham; Remos Moses ben Isaac; Rieti Moses; Shefatya

ben Amittai; Yerahmeel ben Solomon. 
Encyclopaedia Judaica Year Book 1988/89: Poetry, Medieval .3 
Hebrew: Spain and Provence, Italy, pp. 395-399. This entry covers

the period 1978-1988.

וזיכרון יובל ובספרי במאספים עת, בכתבי מחקרים ד.

.22-19 עמ׳ (,1953) 1 לקראת עוד״, ׳מגדל של האיטלקי ״מקורו .1
 (,i960) א לשירה רבעון עקד, בשירה״, היוצר והאני התימה, ״הנושא, .2

.51-49 עמ׳
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 השלישי העולנד הקונגרס דברי לוצאטו״, חיים למשה לימודים׳ ״׳לשון .3
.146-145 עמ׳ ,1961 ירושלים היהדות, למדעי

.104-102 עמ׳ (,1962) לא תרביץ לגבורה״, סוניטה או ׳משיחי׳ ״שיר .4
.68-50 עמ׳ (,1966) 16-15 עכשיו לוצאטו״, למ״ח תהילה׳ ״׳לישרים .5
 א)תשכ״ז(, פרגוד הבימזז״/ על ההצגות בעניין ׳השיחות על משהו ״עוד .6

.53-51 עמ׳
 (,1967) 32 במה טירני״, למ״נ הקדושה׳, תורתנו מתץ על אורטוריו ״׳נועם, .7

.89-83 עמ׳
 (,1969)א הספרות לגואריני״, הנאמך ו׳הרועה לוצאטו למ״ח עוז׳ ׳״מגדל .8

.576-569 עמ׳
 כט מאזניים לוצאטו״, למ״ח בעברית הראשונה הדראמטית ״התיאוריה .9

.139-137 עמ׳ כ, חוב׳ (1969)
 מוסקווה(, 360 גינצבורג כ״י )על־פי שבוע״ כלבא ובת עקיבא ר׳ ״נישואי .10

.81-71 עמ׳ (,1970) 45 במה
 סירני, אנצו לדזיים הזיכרון ספר בתוך; אברוזמ״, בר בנימין לר׳ ״תוכחה .11

.118-108 עמ׳ ,1971 ירושלים
 למדעי החמישי העולמי הקונגרס דברי שמעיה״, בר אליה ר׳ של ״שירתו .12

.101-95 עמ׳ ,1972 ירושלים היהדות,
 עמ׳ (,1973) עב סיני שפטיה״, בירבי אמיתי לר׳ נודעת לא ״סליחה .13

קסא-קסב.
 מרגליות, ראובן ספר בתוך: שפטיה״, בירבי אמיתי לר׳ נודעת לא ״סליחה .14

.102-99 עמ׳ ,1973 ירושלים
.144-135 עמ׳ (,1973)ט-י קטיף זבדיה״, של שירתו ״לבחינת .15
 שנתון מתתיה״, בירבי הכהן ליודן בתמוז, עשר שבעה לתענית ״קרובה .16

ח, כרך ואמנות, ספרות לפרקי .181-164 עמ׳ ,1973 ירושלים ז-
ריד-רכב. עמ׳ תשל״ג, תל־אביב א, מיכאל זבדיה״, מר׳ לחתץ ״יוצר .17
.122-114 עמ׳ (,1975) יא קטיף הלוי״, יהודה לר׳ הים ״שירי .18
 חיקותיו בעיותיו טיבו, שני; נוסח לוצאטו: למ״ח לימודים׳ ׳״לשון .19

 שכביץ בעז )עורכים: הלקין לשמעון היובל ספר בתוך: לריטוריקה״,
.416-409 עמ׳ תשל״ה, ירושלים פרי(, ומנחם

 היהדות, למדעי השישי העולמי הקונגרס דגרי נחום״, של שירתו ״לבחינת .20
.103-95 עמ׳ ,1977 ירושלים

381



דוד יונה פרופ׳ כתבי

 עמ׳ (,1977) פ סיני אלעזר״, בן ליעקב המשלים׳ מ׳ספר השלישי ״השער .21
רא-רו.

 בעולם, יחיד כ״י )על־פי מתתיה״ בר אזרח המכונה אברהם לפסח ״יוצר .22
 ימי של העברית כספרות מחקרים להימן: שי בתוך: (,2895 אוקספורד

 )התקין שנה וחמש שבעים לו במלאת הברמן לא״מ מוגשים הביניים
עמ׳ ,1977 וירושלים אביב תל דוז־(, יונה בהשתתפות מלאכי צבי וערך

.106-85
“Samsons Ratsel nach der Auffassung des Moses Hayyim Luzzatto”, .23

Semitics 5 (1977), pp. 32-35 [Pretoria].
“Folk Literature of the People of Israel” (co-written with Heda .24
Jason), Journal of Indian Folkloristics 2:3-4 (1979), pp. 27-49

[Manasagangotri, Mysore, India].
ב-יג קטיף. אליסיס״, המכונה אלדיאן חייא בן בנבנשת הנדיב שירי ״כל 25  י

[.1978 תקווה פתח נפרד, כתדפיס גם ]יצא .182-176 עמ׳ (,1978)
קנ-קנג. עמ׳ (,1979) פה סיני מיוק״ לנחום שבועות של שני דיום ״יוצר .26
 ד)ט( שניה סדרה ועם, שבט ענו״, אברהם בר בנימין לר׳ שבת לכל ״ירצר .27

.116-108 עמ׳ )תשמ״א(,
 )וזשמ״ב(, 50-49 ידע־עם איטליה״, של בדרומה הנאראטיבית ״הפרוזה .28

.13-9 עמ׳
.286-267 עמ׳ )וזשמ״ב(, ב זהות טירני״, לט. אמונה׳ ״׳דרך .29
 לאברהם היובל ספר אלעזר״, בן ליעקב המשלים׳ מ׳ספר הראשון ״השער .30

.28-42 עמ׳ תשמ״ג, ירושלים שרשן, אבן
שמ״ג(, קטיף הביניים״, בימי העברית הנאראטיבית ״הפרוזה .31 טו)ת  יד-

.68-61 עמ׳
 63 הדואר שירמן״, ח. מות אחרי הביניים בימי העברית השירה ״מחקר .32

.266-265 עמ׳ יג, גל׳ )וזשמ״ז־(,
 בתרבות מחקרים מדע: באורח הרא״ש״, בן יחיאל ר של שירתו ״לבחינת .33

עמ׳ תשמ״ו, לוד שנה, שבעים לו במלאות מירסקי לאהרן מוגשים ישראל
.482-469

“A Decade of Research on Medieval Hebrew Literature”, Jewish .34 
Book Annual 43 (1985-1986), New York, 5746, pp. 107-117.

 (,1990) סה מאזניים אלעזר״, בן ליעקב המשלים׳ מ׳ספר השני ״השער .35
.49-45 עמ׳ ,1 חוב׳
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 חוב׳ (,1989) סד מאזנים יואב״, בן משה ראשון, פרסום התוף, ״שירי .36
.70 עמ׳ ,7-6

 עם בספרות מחקרים אלעזר״, בן ליעקב המשלים׳ מ׳ספר העשירי ״השער .37
 יהודית :רצהבי)עורכים יהודה לפרופ׳ היובל ספר תימן, ובתרבות ישראל
.376-365 עמ׳ ,1991 גן רמת חזן(, אפרים דישוץ,

 27-26 אפריון ראשון(, )פרסום לנינגראד״ מגניזת מתוארכים ״שירים .38
.33-26 עמ׳ (1993)

.39-10 עמ׳ )תשנ״ד(, יב מהות מאיטליה״, אבנר מאת פיוטי ״וידוי .39
“L’ispirazione Ebraica nei Dialoghi di Leone de’Sommi”, Ressegna .40

Mensile di Israel LX (terza serie), (1994), pp. 119-128 [Roma],
 ז״ל, הרטוב עמנואל מנחם ד״ר להרב זיכרון ספר ושירתו״, יואב בן ״משה .41

.192-185 עמ׳ ,1996 ירושלים

יומיים בעיתונים מאמרים ה.

 בת והאיטלקית העברית הריטוריקה רקע על לרמח״ל לימודים׳ ׳״לשון .1
.1962 באפריל 18 המשמר, על זמנו״,

באוגוסט 20 המשמר, על סומו״, יהודה של בדיאלוגים היהודית ״הנקודה .2
1965.

 4 המשמר, על טירני(, )למ״נ חובליס״ הי״ח, המאה מאמצע עברי ״מחזה .3
.1967 באוקטובר

.1969 בספטמבר 12 המשמר, על שמעיה״, בר אליה של ״שירתו .4
.1975 במאי 15 המשמר, על ושירתו״, אמיתי ״המשורר .5
 ,1250 משנת עברי־מקורי )סיפור בממונו״ צדקה עשה אשר ״הבחרר .6

.1988 באפריל 1 מערי־כ, ראשון(, פרסום

ביקורת מאמרי ו.

.1955 בינואר 28 זמנים, ובפרובאנס״, בספרד העברית השירה שירמן, ״ח׳ .1
בפברואר 15 היום, הקאהירית״, הגניזה מן חדשים שירים שירמן, ״ח׳ .2

1966.
.1966 בספטמבר 30 היום, הנגיד׳״, לשמואל תהילים ׳בן ירדן ״ד׳ .3
.99-98 עמ׳ (,1967) 6 במה זכות״, מרדכי בן משה על מיכמן־מלקמן, ״י׳ .4
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.1967 ביולי 26 היום, פראנסיש״, יעקב של השלם הדיוואן נווה, ״פ׳ .5
.1969 בינואר 17 היום, הנודד״, המשררר רומאנילי שמואל שירמן, ״ח׳ .6
 המשמר, על הברמן(, א״מ של ספרו על והשירה״)ביקורת הפיוט ״תולדות .7

.1970 ביולי 9
 דוד של ספרו על )ביקורת בספרד״ העברית השירה בחקר וחדש ״ישן .8

.72-70 עמ׳ ,6 חוב׳ (,1973)לו מאזניים, תשל״ב(, ילין,
 18 פעמים ותרבותם״, איטליה יהודי לתולדות חדשה ״ביבליוגראפיה .9

.142-141 עמ׳ (,1984)
 עמ׳ )תשנ״ג(, י מהות חדש״, ספר — גבירול אבן על לעוי ״רפאל .10

106-102.

לימוד ספרי ז.

עמ׳. 138 .1970 ,1964 ,1958 תל־אביב, הביניים, בימי העברית השירה .1
 ,1959 ירושלים קודש, ושירי ציון שירי חול, שירי מבחר הלוי: יהודה ר׳ .2

עמ׳. 116 .1970 ,1967
 ,1973 ,1970,1962 ירושלים חיצוניים, לנבחנים ״הכוזרי״ :הלוי יהודה ר׳ .3

עמ׳. 112 .2000 ,1977
 . 1966/7 תל־אביב הרומי, עמנואל ועד מראשיתה באיטליה העברית השירה .4

עמ׳. 69
 צילום( במהדורת מאמרים 35) הביניים בימי העברית בשירה מחקרים .5

עמ׳. 484 תשמ״ג. תשל״ה, תל־אביב
עמ׳. 58 .1977 תל־אביב והערכה, ניתוח גבירול: אבן שלמה .6
עמ׳. 258 .1992 אביב תל כרכים(, בספרות)שני פרקים .7
 תל־אביב הביניים, בימי העברית מהשירה שירים אסופת :שיר״ ״ערוגות .8

עמ׳. 56 .1992

בהבנה ח.

ביאליק(. מוסד )בהוצאת תם רבנו שירי .1
כרמל(. הספרדי)בהוצאת למשה קלריקאליס דיסציפלינה .2
מס(. ראובן גיאת)בהוצאת אבן יהודה שירי .3
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