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 יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

Online Auction no. 22 

Judaica – Books, Manuscripts, Letters, Objects 

 

 
 

 17:00בשעה   4.3.2020-, האדר 'ח, רביעי המכירה תתקיים ביום 
 , ירושלים 8רמב"ן התצוגה תתקיים במשרדנו, רח' 

The auction will take place on Wednesday, March 4, at 17:00 Israel time 

  The preview will be held at our office, 8 Ramban St. Jerusalem 

 

Auction Preview on    ימי תצוגה 

Sunday 01.03.20  020:0-12:00 איום  ה' אדר' 

Monday 02.03.20  20:00-12:00 ביום  ו' אדר' 

Tuesday 03.03.20  20:00-12:00 גיום  ז' אדר' 

Wednesday 04.03.20  14:00-11:00 דיום  ח' אדר' 

 

 · מכירה זו מתבצעת באינטרנט בלבד, ללא אולם וללא כרוז 

 · ניתן להגיש הצעות ולהשתתף במכירה באתר "קדם" 

 · ניתן להגיש הצעות באתר מרגע הופעת הקטלוג המקוון, וכן במהלך המכירה החיה. 

 25%ה קונה תהי· עמלת ה

 

· This auction will take place online only, i.e. without an in-room auction or auctioneer. 

· The online auction will take place on the Kedem website.  

· Bids can be entered either (i) as a preliminary bid prior to the start of the live auction, or (ii) as 

a live bid, during the live online auction session. 

· The buyer's premium will be 25%

http://www.kedem-auctions.com/
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 איטליה   – גלולה על ידית עץ    – . מגילת אסתר על קלף  1

 [. 19-מגילת אסתר על קלף. ]איטליה, שנות הת"ק בקירוב, המאה ה

 עץ, עם רצועת קלף לקשירה. מגילת אסתר על קלף, בפורמט קטן, גלולה על ידית 

 22-שורות בעמודה. מצב כללי טוב. כתמים. פגמים קלים. דיו מעט דהויה. גובה הידית: כ 13-14ס"מ.  10.5-גובה הקלף: כ

 ר בחלקה העליון של הידית. ס"מ. שבר חס

 200$פתיחה: 

1. Esther Scroll on Parchment – Wooden Roller – Italy 

 

 ין פול   – מגילת "המלך"    – . מגילת אסתר על קלף  2

 [. 19-מגילת אסתר על קלף, מגילת "המלך". ]פולין, המאה ה

חסידית. אותיות עשרת בני המן -כתיבת אריז"ל אשכנזית ,]רוב העמודים פותחים בתיבת "המלך"[ מגילת "המלך"

 מוגדלות על פני כל העמוד. 

 ים קלים. שורות בעמודה. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים ופגמ 42ס"מ.  38

 100$פתיחה: 

2. Esther Scroll on Parchment – "Hamelech" Scroll – Poland 

 

 הונגריה   – מגילת "המלך"    – . מגילת אסתר על קלף  3

 [.20-קלף, מגילת "המלך". ]הונגריה, המאה המגילת אסתר על 

 ם. , כתיבה אשכנזית, עם עיטורי תגי]רוב העמודים פותחים בתיבת "המלך"[ מגילת "המלך"

 שורות בעמודה. מצב כללי טוב. כתמים קלים. קרעים קטנים בשוליים. אותיות מחוקות במספר מקומות.  21ס"מ.  22-כ

 200$ פתיחה:

3. Esther Scroll on Parchment – "Hamelech" Scroll – Hungary 

 

 עיראק/ארץ ישראל   – מגילת "המלך"    – . מגילת אסתר על קלף  4

 [.20-רץ ישראל, סוף שנות הת"ר בקירוב, המאה הלת "המלך". ]עיראק או אמגילת אסתר על קלף, מגי

"ם בסגנון עיראקי. סדר הברכות , גלולה על מקל עץ. כתיבת סת]רוב העמודים פותחים בתיבת "המלך"[ מגילת "המלך"

 לפני קריאת המגילה ואחריה, על דף קלף נפרד.

עשרת בני  קרעים. קרע גס עם חיסרון ופגיעה בטקסט בעמודה שלשורות בעמודה. מצב בינוני. כתמים.  20ס"מ.  21-כ

 המן. 

 200$פתיחה: 

4. Esther Scroll on Parchment – "Hamelech" Scroll – Iraq/Eretz Israel  

 

 ארץ ישראל/צפון אפריקה   – . מגילת אסתר על קלף משוח  5

ראשית  – 19-אפריקה? שנות הת"ר, סוף המאה ה מגילת אסתר על קלף משוח, גלולה על ידית עץ. ]ארץ ישראל או צפון

 [.20-המאה ה

 כתיבה ספרדית. ידית העץ נעשתה ככל הנראה בתקופה מאוחרת יותר. 

טוב. כתמים. קרעים ופגמים. קרע עם חסרון, -שורות בעמודה. מצב בינוני עד בינוני 20-21ס"מ.  18-19-כגובה הקלף: 

 שוקם בהדבקת קלף. קרע בין שתי יריעות. 

 200$פתיחה: 
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5. Esther Scroll on Treated Parchment – Eretz Israel/North Africa 

 

 20- המאה ה   עיראק,   – . מגילת אסתר מיניאטורית  6

 [.20-מגילת אסתר מיניאטורית על קלף, גלולה על ידית עץ. ]עיראק, המאה ה

 מגילת אסתר מיניאטורית. כתיבת סת"ם ספרדית עיראקית.

בינוני. כתמים. טלאים רבים, עם כתיבת הסופר עליהם. פגמים -ס"מ. מצב טוב 16-ית: כס"מ. גובה היד 6גובה הקלף: 

 קלים בידית העץ. 

 300$פתיחה: 

6. Miniature Esther Scroll – Iraq, 20th Century  

 

 ברעסלויא, תר"ה   – . מגילת אסתר עם פירוש המלבי"ם  7

. מהדורה 1845לויא, תר"ה יבוש מלבי"ם, ועם תרגום ליידיש. ברעסמגילת אסתר, עם ביאור מאת רבי מאיר לספר 

 ראשונה של פירוש המלבי"ם. 

 כולל דיני פורים, תפלת מנחה, ערבית ושחרית. 

בינוני. כתמים ובלאי קל. דפים וקונטרסים מנותקים. קרעים ופגמים קלים בשולי הדפים. -ס"מ. מצב טוב 20[, ז, נד דף. 1]

 ה ומנותקת. כריכה מקורית, בלוי

   150$פתיחה: 

7. Esther Scroll with Malbim Commentary – Breslau, 1845 

 

 ציריך, תרע"ח   – י. מוהר  - ציורים מעשה ידי יוסף קפלן ו   – מגלת אסתר מודפסת ומאויירת  .  8

יפורי מגלת אסתר בפורמט ספר, מודפסת ומאויירת, עם קישוטים מאת יוסף קפלן וציורים מאת י. מוהר, על פי ס

 [. 1918התלמוד והמדרש. ציריך, תרע"ח ]

בינוני. כתמים. כתמי רטיבות בחלקם -ס"מ. מצב טוב 21.5פת המקורית. עמ', כולל שש לוחות תמונות. כרוך עם המעט 32

 העליון של כל הדפים. הספר מנותק מהמעטפת ומהכריכה. כריכה חדשה. 

   100$פתיחה: 

8. Printed Illustrated Esther Scroll – Illustrations by Yosef Kaplan and Y. Mohar – Zürich, 1918 

 

 באזל, שע"ח   – חמשה חומשי תורה    – גדולות  . מקראות  9

חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס, פירושי רש"י, אבן עזרא ובעל הטורים והמסורה.  –מקראות גדולות ספר 

 [. דפוס לודוויג קיניג.1618באזל, ]שע"ח 

]6[, רכח דף. כ-39 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בלאי קל. סימני עש קלים. קרעים בשולי דף השער ודפים נוספים, 

משוקמים בהדבקות נייר, עם פגיעה קלה במסגרת השער ובטקסט בדפים בודדים. כריכה ישנה, עם שדרה ופינות מעור. 

 פגמים בכריכה.

 100$פתיחה: 

9. Mikraot Gedolot – Five Books of the Torah – Basel, 1618 
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העותק   – סט חלקי  – תפ"ח - אמשטרדם, תפ"ד  – ות בפורמט גדול מקראות גדול  – . קהלות משה 10
 של משפחת ווייל 

 [. דפוס רבי משה פרנקפורט.1724-1728תפ"ח -ספר קהלות משה, מקראות גדולות עם כל המפרשים. אמשטרדם, ]תפ"ד

 ישעיהו(., וחציו של כרך נביאים אחרונים )ללא ספר )בשלמות( יאים ראשונים וכתוביםבנ: כרכים לשהש

מהדורה זו, הכוללת חיבורים ופירושים רבים מגדולי הדורות, נקראת על שם המהדיר, המו"ל והמדפיס, רבי משה 

ם אחרים באמשטרדם, אך תקכ"ח(, דיין באמשטרדם, שחיבר והדפיס ספרים רבים בבית דפוסו ובדפוסי-פרנקפורט )תל"ח

 השולחן ערוך. נודע במיוחד בעריכתו מחדש של חיבור "באר הגולה" על

רישומי בעלות בדפי השער ובמקומות נוספים: "שייך להקצין יוקב וויילל מקארלסרוהע". רישום בעלות בדף האחרון של 

 הכרך הרביעי: "אני משה בר שמעון חזק בר ישראל יהודה בר מתתיהו ז"ל". 

 הגהות בכרך של הכתובים. פרמס

שכב דף. ללא קמה הדפים הראשונים -שעח דף. נביאים אחרונים: קמו-מז[, 4[, מו, ]2שלושה כרכים. נביאים ראשונים: ]

ס"מ. שני הכרכים השלמים  45-[, תיג ]צ"ל: תטו[; סה דף. ללא הכרך הראשון על התורה. כ5של ספר ישעיהו. כתובים: ]

ות. כריכות עור תובים מודפסים על נייר איכותי ובמצב טוב. כתמים. כתמי רטיבות במספר מקומשל נביאים ראשונים וכ

טוב, עם עקבות וכתמי -ועץ מקוריות ומפוארות, עם שרידי אבזמים. פגמים בכריכות. כרך נביאים אחרונים במצב בינוני

משוקמים בהדבקות נייר עם פגיעה רטיבות רבים בעיקר בשוליים התחתונים. בלאי. קרעים ופגמים בדף האחרון, 

 הכריכות האחרות(.בטקסט. כריכת עור ישנה, עם פגמים )שונה מ

 300$פתיחה: 
 

10. Kehillot Moshe – Large Format Mikraot Gedolot – Amsterdam, 1724-1728 – Incomplete Set 

– Copy of Weil Family 

 

 י אמשטרדם, שנות הת'  דפוס   – על התורה ותנ"ך    – . אוסף שמונה ספרים  11

 תורה וספרי התנ"ך. רובם מדפוסי שנות הת': שמונה ספרים מדפוסי אמשטרדם, פירושים ודרושים על ה

[. דפוס רבי משה 1724* ספר קהלות משה, מקראות גדולות עם כל המפרשים, חלק ראשון, תורה. אמשטרדם, ]תפ"ד 

ם מגדולי הדורות, נקראת על שם המהדיר, המו"ל והמדפיס, רבי פרנקפורט. מהדורה זו, הכוללת חיבורים ופירושים רבי

 .תקכ"ח(, דיין באמשטרדם-)תל"חמשה פרנקפורט 

 [. דף השער הלטיני חסר.1647* ספר מעיני הישועה, פירוש על ספר דניאל, מאת דון יצחק אברבנאל. ]אמשטרדם, ת"ז 

 [. 1704אברהם קונקי. אמשטרדם, ]תס"ד  * ספר אבק סופרים, דרשות על התורה ודרשות נוספות, מאת רבי

עם מפת ארץ ישראל [. 1718על התורה, מאת רבי אליהו מזרחי. אמשטרדם, ]תע"ח * ספר אליה מזרחי, פירוש על רש"י 

 (.2בסוף פרשת מסעי )דף ריא/

י. אמשטרדם, * ספר מרגליות טובה, שלושה פירושים שונים על פירוש האבן עזרא לתורה, בעריכת רבי יקותיאל אשכנז

דורן מהק' ר' הירץ רופא [ דף אחרון עם השרטוטים האסטרונומיים. הקדשה בדף המגן: "מנחת 1[. חסר ]1721]תפ"ב 

 חתונתי".  וחתנו שי' לי הקטן יחזקאל בן כ"ה מיכל לוי נר"ו ביו']ם[

 ם בעלות בדף השער. [. רישו1724* ספר חוזה דוד, פירוש על ספר תהלים, מאת רבי דוד חזן. אמשטרדם, ]תפ"ד 

* ספר גבול בנימין, דרשות על התורה, דרושים והספדים נוספים , מאת רבי בנימין הכהן ויטאלי )הרב"ך(. אמשטרדם, 

 מפתחות ולוח הטעויות. [. חסרים עשרה דפים אחרונים מדפי ה1727]תפ"ז 

 [. מהדורה יחידה.1765כ"ה * ספר מבין חידות, פירוש על המסורה, מאת רבי יוסף בן דוד. אמשטרדם, ]תק

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 8

 250$פתיחה: 
 

11. Collection of Eight Books – On the Torah and on the Bible – Amsterdam Printings, 17th/18th 

Century 
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חתימת המו"ל רבי דוד נוניש   – תס"א - אמשטרדם, ת"ס  – . חמישה חומשי תורה וחמש מגילות 12
 טוריס 

 .[1701-1699תס"א -חמשה חומשי תורה, עם חמש מגילות, בהוצאת המגיה רבי דוד נוניש טוריס. אמשטרדם, ]ת"סספר 

 שני שערים. הראשון מצויר בפיתוח נחושת. 

בטופס שנרשם במפעל הביבליוגרפיה, הוחלף השער המצויר המקורי בשער המצויר שבראש  בטופס שלפנינו, כמו

 תובים משנת תס"ה.מהדורת תורה נביאים וכ

 ."בתחתית דף השער הראשון חתימת המו"ל והמגיה: "דוד נוניש טוריס

]1[, שמח; ]1[, שמט-תב דף. ללא סג דף בסוף עם ההפטרות לכל השנה. 13.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמים 

ובלאי ניכר בדף השער המאוייר. קרעים קטנים בשוליים הפנימיים של חלק מהדפים. כריכת עור מקורית, בלויה, עם 

 קרעים חסרים בשדרה ופגמים נוספים.

 200$פתיחה: 
 

12. Five Books of the Torah and Five Megillot – Amsterdam, 1699-1701 – Signature of Publisher 

Rabbi David Nunes Torres 

 

 כרך אחד בפורמט קטן   – תס"ה  - אמשטרדם, ת"ס   – . תורה נביאים וכתובים  13

תס"ה -חמשה חומשי תורה, חמש מגילות, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים. אמשטרדם, ]ת"ס –תנ"ך ספר 

 [. דפוס עמנואל עטיאש.1700-1705

 תנ"ך שלם בכרך אחד, בפורמט קטן. שערים נפרדים לנביאים ראשונים ואחרונים וכן לכתובים.

טוריס". לאחר ההפטרות מופיעים שני דפי הסכמות, אחד  מת המגיה רבי "דוד נונישבתחתית דף השער הראשון חתי

 מהם לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה.

יד ברכות ההפטרה ובסופן קולופון הכותב: "כתבתי לכבוד איש ירא אלקים -בדפי הכריכה האחוריים נרשמו בכתב

 ' שלמה וואלף קליין"."ק פ' ויצא תר"ח לפ"ק הקבמצוותיו חפץ מאוד כ"ה גומפעל עטינגער יצ"ו, פה פאריס עש

[ דף. דפי ההסכמות נכרכו לאחר חמש המגילות. נביאים ראשונים: קמב דף. נביאים 2קפא, ]-[, ב2תורה וחמש מגילות: ]

ם ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת עור עתיקה, משוקמת בשדרה, ע 13.5[ דף. 1[ דף. כתובים: קנב, ]1רפו, ]-אחרונים: ]קמג[

 ר תואם )פגום(.פגמים. נתון בנרתיק עו

 200$פתיחה: 

13. Bible – Amsterdam, 1700-1705 – One Small Volume  

 

 תקט"ז  - תקט"ו ,  אמשטרדם   –   כרך בפורמט קטן   –   . חמישה חומשי תורה 14

יעקב , ף[. דפוס האחים יוס1756-1755תקט"ז -]תקט"ו, חמישה חומשי תורה וחמש מגילות והפטרות. אמשטרדםספר 

 ואברהם בני שלמה פרופס. פורמט קטין.

 ללא תרגום ופירושים., מקרא מנוקד

 עם הטבעות מוזהבות., ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת עור צבוע ירוק 13[; מח דף. 2], קנד

 100$פתיחה: 

14. Five Books of the Torah – Small Volume – Amsterdam, 1755-1756 

 

 נציה, תק"ך ו   – . חמישה חומשי תורה  15

 [. דפוס גד פואה. 1760חמישה חומשי תורה עם תרגום ופירוש רש"י, חמש מגילות והפטרות. ונציה, ]תק"ך ספר 

ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות בקלים במספר דפים אחרונים. חיתוך דפים על גבול  23שסד דף. -[, ג3]

 עתיקה, עם שדרת עור. יכההטקסט, עם פגיעות קלות בטקסט במספר דפים. כר

 100$פתיחה: 
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15. Five Books of the Torah – Venice, 1760 

 

 שערים מאויירים   – אמשטרדם, תקכ"ח    – . סט חומשים "החצר החדשה"  16

סופרים, עם פירוש רש"י ואברבנאל, והוספות מאת רבי שאול אב"ד  "החצר החדשה", תקון –חמשה חומשי תורה 

 [. חמישה כרכים.1768קכ"ח אמשטרדם. אמשטרדם, ]ת

שער מאוייר בפיתוח נחושת, עם -סט נאה בחמישה כרכים. בשלושה מן הכרכים )בראשית, שמות וויקרא( נוסף קדם

ל...", "ויתפלל אברהם...", הרומזים לשמות המביאים איורים מבית הכנסת באמשטרדם, וכיתובי הפסוקים "ויאמר שמוא

 ק"ק אשכנזים".  לבית הדפוס, "האלופים שלוחי צבור

[, עו, ה 1[, קם, ח דף. ויקרא: ]1[ דף אחרון מתוך ההפטרות. שמות: ]1[, קסה; ה דף. חסר ]3חמישה כרכים. בראשית: ]

ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. כתמי רטיבות. בלאי רב, כתמים  26-25.5[, קלא; ו דף. 1[ דף. דברים: ]1דף. במדבר: עט; ד, ]

ות, שניים מדפי השער המאויירים )הדבקות נייר במספר מקומות נוספים(. חותמות. כריכות חדשוהדבקות נייר לחיזוק, ב

 אחידות. 

 שער מאוייר לספר בראשית בלבד.-במפעל הביבליוגרפיה נרשם קדם

 150$פתיחה: 

 

16. Set of Five Books of the Torah HeChatzer HaChadasha – Amsterdam, 1768 – Illustrated Title 

Pages 

 

כריכות עור   – סט בחמישה כרכים  – אמשטרדם, תקנ"ז  – תקון סופרים  – . חמישה חומשי תורה 17
 מקוריות מעוטרות  

ה לשבתות השנה. אמשטרדם, ]תקנ"ז תקון סופרים, חמישה חומשי תורה, עם הפטרות ופירוש רש"י, ועם סדר תפילספר 

1797.] 

 שני שערים לכל כרך, שער ראשון מאוייר. 

ס"מ. חיתוך דפים מוזהב. נייר פורזץ מאוייר. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי. כריכות עור מקוריות עם  18כרכים. שה חמי

בשדרות )שדרה אחת חסרה(. מדבקות עיטורים מוזהבים. בלאי ופגמים בכריכות, חלקן מנותקות. קרעים וחוסרים 

 ספריה על דפי הבטנה.

 200$פתיחה: 

17. Five Books of the Torah – Tikum Sofrim – Amsterdam, 1797 – Five Volume Set – Original 

Ornate Leather Bindings 

 

עניינים  רישומי פטירות מ  – פיסא, תקס"ג  – תורה נביאים וכתובים  – . "ארבעה ועשרים ספרים" 18
 מאיטליה 

[. דפוס גד בן 1803יסא, ]תקס"ג ארבעה ועשרים ספרים, תורה, נביאים וכתובים, עם פירושי המילים באיטלקית. פ

 שמואל פואה ושמואל מולכו.

 (. 177-178; ועמ' 175, ציור מס' 104במרכז השער, דגל מדפיס מאוייר, נאה )ראה: א. יערי, דגלי המדפיסים העבריים, עמ' 

יטליה, סוף שנות יד איטלקי, מאת "רח"ל", קוני )קונאו( שבא-לדף השער, רישומי פטירות ארוכים ומעניינים בכתב מעבר

 הת"ק.

]2[, יב, קמח; קח; קטו; ]1[, קכג, ]3[ דף. 25 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. פגעי עש, עם פגיעות בטקסט. קונטרסים 

 רופפים ומעט מנותקים. כריכת עור מקורית, פגומה וקרוע, עם פגעי עש, ללא שדרה.

   100$פתיחה: 
 

18. "Twenty-Four Books" – Bible – Pisa, 1803 – Interesting Records of Deaths, Italy 
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 עותק נאה בכריכת עור מקורית   – לונדון, תקצ"ו    – . תורה נביאים וכתובים  19

, עם הקדמה ארוכה בלטינית, ועם תיקוני נוסח על פי מהדורות תנ"ך Biblia Hebraicaתורה, נביאים וכתובים, 

 .1836. לונדון, ]תקצ"ו[ Everardo van der Hooghtקדומות, בעריכת 

 הטבעות מוזהבות מאויירות משני צידי הכריכה, של מוסד "טריניטי קולג'" שבדבלין. 

ס"מ. נייר בהיר ואיכותי.  22[ דף עם הקדמה בלטינית, לא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה. 17[ דף. ]2, שטו, ][, רפ17[, ]2]

מקורית, עם עיטורים מוזהבים בשדרת הכריכה והטבעות מוזהבות משני צידיה. מצב טוב. מעט כתמים. כריכת עור 

 פגמים בכריכה ובשדרה. 

   100$פתיחה: 
 

19. Bible – London, 1836 – Fine Copy, Original Leather Binding  

 

 

יש  העותק של רבי משה יונה בן המגיד רבי אברהם בער   – לונדון, תקצ"ו    – . תורה נביאים וכתובים  20
 פלאהם ממעזריטש  

 [. 1836תורה, נביאים וכתובים, עם לוח סימני ההפטרות. ]לונדון, תקצ"ו 

רישום בעלות בדף המגן האחורי: "שייך להרבני מוהר"ר משה יונה בן הרב המגיד הדרשן המפואר ומפורסם, אברהם 

 בעריש פלאהם ממעזריטש".

בלין. (, מגיד במעזריטש, בשעברשין ובלו1017אוצר הרבנים  תרל"ג,-רבי אברהם דוב בעריש פלאהם ממעזריטש )תקס"ד

 אור של כתביו. בעל ספר "שמן המור" על עיקרי האמונה. תלמידו של המגיד מדובנא והמוציא ל

בינוני. כתמים ובלאי. סימני שימוש. חלק מן הדפים רופפים -ס"מ. מצב טוב 17.5[ דף. דף השער חסר. 1[, רעא, ]1רמא; ]

 גמים קלים. כריכת עור עתיקה, קרועה ופגומה.ומנותקים. פ

 100$פתיחה: 
 

20. Bible – London, 1836 – Copy of Rabbi Moshe Yonah son of the Maggid Rabbi Avraham Berish 

Flam of Mezeritch  

 

 

 מהדורה נדירה   – המבורג, שס"ב    – אותיות חלולות    – . ספר תהלים  21

,  sive Liber Psalmorum, eleganti, nova, vtili, maximeque necessaria typorum formaספר תהלים, 

 . 1602(. המבורג, ]שס"ב[ Elias Hutterבעריכת אליאס הוטר )

במהדורה זו, מופיעות אותיות השורש בגופנים רגילים, ואילו האותיות שאינן שורשיות נדפסו בגופן חלול. בכל מילה 

 ות מעל אותה המילה. הושלמו אותיות השורש באותיות זעיר

גרוע. כתמים. פגעי -ס"מ. מצב בינוני 28פים. [ דף. כרוך עם דף חלק לאחר דף השער ומספר דפים ריקים מקוריים נוס128]

 עש רבים בכל הדפים. דפים ראשונים מנותקים. ללא כריכה. 

פעל הביבליוגרפיה נרשמו מהדורה נדירה, שנרשמה במפעל הביבליוגרפיה על פי עותק מאוסף הספריה הבריטית. במ

 ים.[ דף, כשהכוונה כנראה לאחד מן הדפים הריקים המקורי129]

 ר עישון נגד עש.הספר עב

 100$פתיחה: 
 

21. Tehillim – Hollow Letters – Hamburg, 1602 – Rare Edition  
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 פירושים שונים   – . אוסף ספרי תהלים  22

 חמישה ספרי תהלים, עם פירושים שונים:מקבץ 

 [. 1712. פרנקפורט דמיין, תע"ב ]* ספר תהלים, עם פירוש הרד"ק

* ספר זמירות ישראל, תהלים עם פירוש רש"י ועם תרגום ליידיש )מאת משה מנדלסון עם פירוש מאת יואל ברי"ל(. 

 [.1804-1805תקס"ה ]-אופיבאך, תקס"ד

 [ דף אחרון.1. חסר ]1856[ * ספר תהלים, עם ספר משפט צדק, מאת רבי משה מזאלשין. וינה, ]תרט"ז

 . 1859החיד"א. וינה, ]תרי"ט[  –* ספר תהלים, עם פירוש יוסף תהלות, מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי 

 [. 1860* ספר תהלים, עם פירוש ערוגות הבשם ובאר מים, מאת רבי שמעיה רוזנטאל. קניגבסרג, ]תר"כ 

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 5

 180$פתיחה: 

22. Collection of Tehillim Books – Various Commentaries 

 

 רדלהיים, תקפ"ה    – פורמט כיס    – . ספר תהלים  23

ספר תהלים בצרוף שמוש תהלים וענינים אחרים הנאותים לו, עם ניקוד וטעמים בעריכת רבי וואלף היידנהיים. 

 [. פורמט כיס.1825רדלהיים, תקפ"ה ]

 רכו.בו רוחבו של הספר גדול מאו מהדורת תהלים בפורמט כיס מיוחד,

ס"מ. חיתוך דפים צבעוני. מצב טוב. נייר בהיר ודק. כתמים קלים. כריכה מקורית עם שדרה ופינות  8x10.5-יב, קלו דף. כ

 מעור. פגמים בכריכה ובשדרה. נתון בנרתיק מקורי תואם, עם פגמים קלים.

 100$פתיחה: 

23. Tehillim – Pocket Edition – Redelheim, 1825 

 

 אמשטרדם, תמ"ט   – שני כרכים    – נוראים ולימים טובים    . מחזור לימים 24

"מחזור ספרדים לימים נוראים", ו"סדר תפלות למועדים טובים כמנהג ק"ק ספרדים". אמשטרדם,  –שני כרכי מחזור 

 [. דפוס יוסף עטיאש.1689]תמ"ט 

פסח ושבועות, עם פירוש  תפלות לסוכות –פור. כרך ב' סליחות ללילי אשמורת ותפלות ראש השנה ויום כ –כרך א' 

 מהרשב"ץ על ההושענות.

סה מנותקים מחלקו השני של -כרך א': תב )צ"ל שיב( דף. ללא דף התחריט שלפני השער. הכריכה הקדמית עם דפים א

בינוני. -צב טובס"מ. מ 14המחזור. כרך ב': רנה דף. דף לה קרוע בחלקו עם פגיעה בטקסט. כריכה קדמית מנותקת. 

 רופפים או מנותקים. כריכות פגומות. כתמים. דפים

 100$פתיחה: 

24. Machzor for the High Holidays and for Festivals – Two Volumes – Amsterdam, 1689 

 

 הגהות   –   ונציה, תק"ב   – שני כרכים    – מחזור    . 25

 חלקים בשני כרכים.[. שני 1742ציה, ]תק"ב מחזור לכל ימות השנה, חול שבת ומועדים, כמנהג איטליה. ונ

שער"( עם תחריטי נחושת -"מחזור של כל השנה כפי מנהג קהלות קדושות של בני איטאלייא יע"א". שער נוסף )"קדם

 בכל אחד מהכרכים.

השנה חלק ראשון: תפילות לימי חול ושבת, פסח ושבועות, תעניות צבור וד' פרשיות. חלק שני: סליחות ותפילות לראש 

 ות ושמחת תורה.ויום הכפורים, סוכ

הגהות בכתיבה איטלקית במספר מקומות, עם ביאורי מלים, שינויי נוסחאות, ותיקוני טעויות דפוס. באחד  –בחלק שני 

 יד.-מדפי המגן הקדמיים ישנו מפתח לפיוטים בכתב

חיתוך דפים מוזהב. בינוני. כתמים ובלאי. -ס"מ. מצב כללי טוב 19.5[, רעד דף. 2ס"מ. כרך ב: ] 18[, רסד דף. 2כרך א: ]

 כריכה ומספר דפים מנותקים. כריכות מקוריות, פגמים בכריכות.  –חלק מאותיות השערים בדיו אדומה. בכרך הראשון 

 100$פתיחה: 
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25. Machzor – Two Volumes – Venice, 1742 – Glosses 

 

 דפוסי שנות הת' והת"ק   – . אוסף מחזורים  26

 ' והת"ק, חלקם בפורמט גדול:רים מדפוסי שנות התמחזוששה מקבץ 

שבתות, ראשי חודשים וימים טובים, "כמנהג קהל קדוש אשכנזים", עם פירוש  –* מחזור שער בת רבים, חלק ראשון 

 [. חתימה בדף השער.1711הדרת קודש, מאת ר' יצחק ב"ר יעקב יוסף הלוי. ונציה, ]תע"א 

 [. 1744באך, ]תק"ד ראשון לראש השנה. אופי * מחזור עם כוונת הפייטן, חלק

 [. 1744* מחזור עם כוונת הפייטן, חלק שלישי, תפילת סוכות, עם פירוש ביידיש. אופיבאך, ]תק"ד 

[. כריכת עור מקורית נאה, עם 1750* מחזור עם כוונת הפייטן, חלק שני, לסוכות, פסח ושבועות. אמשטרדם, ]תק"י 

 עיטורים מוזהבים בשדרה.

 [. בשער: "בזולצבאך". 1768ראשון, כמנהג ק"ק אשכנזים. ]פיורדא, תקכ"ח מחזור חלק  *

 [.1805* סדר תפלה כמנהג האשכנזים, מראשית השנה עד אחרית השנה. קארלסרוה, תקס"ה ]

 מחזורים. גודל ומצב משתנים. פגעי עש בחלק מהכרכים. הספרים עברו עישון נגד עש. 6

 נמכרים כמות שהם.לעומק, והם הספרים לא נבדקו בידינו 

 200$פתיחה: 
 

26. Collection of Machzors – 18th/19th Century 

 

 מיץ, תקכ"ה/תקנ"א   – . סדור תפלת קרבן תמיד וספר תהלים  27

[. כרוך עם: ספר תהלים וסדר מעמדות, על פי ימות 1791תפלת קרבן תמיד, סידור תפילה לכל ימות השנה. מיץ, ]תקנ"א 

 [. 1765יץ, ]תקכ"ה השבוע. מ

[, מח, לד דף. 2סידור ותהלים בכרך אחד. סידור: ספירות דפים רבות ומשובשות. חסרים דפים במספר מקומות. תהלים: ]

וני. כתמים. בלאי קל וסימני שימוש בדפים הראשונים. סימני עש קלים בשוליים הפנימיים של בינ-ס"מ. מצב טוב 19

בכותרות הדפים במספר מקומות. כריכת עור מקורית פגומה, בלויה ומשופשפת,  מספר דפים. חיתוך דפים עם פגיעה

 ללא שדרה.

 לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה.

 100$פתיחה: 
 

27. Siddur Tefillat Korban Tamid and Tehillim – Metz, 1765/1791 

 

 לינעוויל, תקנ"ט   – . סדר סליחות ותחנונים  28

 [.1799ואשכנז. לינעוויל, ]תקנ"ט  ראים וארבע תעניות, כמנהג צרפתסדר סליחות ותחנונים, לימים נו

דייטש -נזית" ]יידישספר סליחות בפורמט גדול, כולל תפילת שחרית, עם סדר הסליחות המלא, דינים ופירוש ב"אשכ

 באותיות צו"ר[ וסדר כפרות.

ה הנביא ]כרמז לשם המו"ל ר' יונה שני שערים, הראשון מאוייר בדמויות אברהם, יצחק, יעקב ]חלום הסולם[ ויונ

 ווילשטט?[.

 רישום בעלות עתיק בדף המגן. 

זקי עש, מרביתם בשולי הדפים, לרוב ללא בינוני. כתמים. נ-טוב. דפים רבים במצב טוב-ס"מ. מצב בינוני 24[, רסא דף. 2]

ק ברובו. פגמים וקרעים קלים פגיעה רבה בטקסט. בחלק מהדפים פגעי עש רבים יותר. קונטרס דפים ראשון רופף ומנות

 י עש. בשולי דף השער. חותמת בדף השער. כריכת עור מקורית, מנותקת בחלקה, בלויה ומשופשפת, עם סימנ

 הספר עבר עישון נגד עש.

 100$פתיחה: 
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28. Seder Selichot V'Tachanunim – Lunéville, 1799 

 

העותק של רבי אברהם    – לקי בארבעה כרכים  סט ח   – וינה, תקע"ו    – . מחזור כמנהג מדינות פולין  29
 , ממקורבי החתם סופר הירש לבוב 

, עם פירוש ותרגום ביידיש, מאת רבי וולף היידנהיים. וינה, ]תקע"ו[ מחזור כמנהג מדינות פולין ביהמן מעהרן ואונגרין

 . ארבעה כרכים. 1816

שנה, חלק שלישי ורביעי לערבית של יום ששה חלקים מתוך עשרה, בארבעה כרכים: חלק שני ליום שני של ראש ה

סח, חלק תשיעי לשני ימים של ביעי ושמיני לשני ימים ראשונים ושני ימים אחרונים של פכיפור וליום כיפור, חלק ש

 שבועות וחלק עשירי עם ספר "מאמר השכל" ובו ביאור לפיוט שאומרים בערב השני של שבועות.

 וב נ"י יצ"ו".: "שייך למוה"ר כקשת"ה אברהם הירש לברישום בעלות בדף המגן של הכרך השלישי

נס ומנהיג הקהילה בפרשבורג ובמדינת הונגריה (, פר1040רבי אברהם הירש לבוב )נפטר כ"א תמוז תקצ"ד, אוצר הרבנים 

סופר. נכדו של רבי צבי הירש הדיין מפרשבורג. היה מהמקורבים למלכים פרנץ ופרדיננד ושרי המלוכה, -בזמן החתם

נעזר בכך כדי לפעול רבות לטובת הקהילה היהודית. החתם סופר הספידו ואמר עליו: "נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי ו

 על מדות וצדיק כמוהו". מנהיג ב

[, קצו, פב דף. כרך שלישי 2ארבעה כרכים. כרך ראשון )ראש השנה(: יא, קמח, טז דף. כרך שני )יום כיפור(: עא, יג דף; ]

[, סב דף. חסר דף שער ראשון 4דף; ] יח, קנח, טז-[ דף; כד, קלו, טז דף. כרך רביעי )שבועות(: ב2קכה, טז, ])פסח(: כד, 

ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים.  21בחלק שבועות ודף אחרון של חלק מאמר השכל )דף ראשון ודף אחרון בכרך הרביעי(. 

י בכריכות. כריכות לא אחידות, שלוש מהן כריכות עור מספר דפים וקונטרסים מנותקים באחד מן הכרכים. פגמים ובלא

 שונים וכרך אחד בכריכה שונה, ישנה. ישנות, עם שיקומים

 100$פתיחה: 
  

29. Machzor Polish Rites – Vienna, 1816 – Incomplete Set in Four Volumes – Copy of Rabbi 

Avraham Hirsh Lvov, Community Leader with Close Ties to the Chatam Sofer 

 

 19- חצית ראשונה של המאה ה לונדון, מ   – . שני סידורים עם תרגום לאנגלית  30

 :19-שני סידורים עם תרגום לאנגלית, מדפוסי לונדון במחצית הראשונה של המאה ה

 The Thephilloth or Daily Form of Prayers, in Hebrew and* תפלה מכל השנה, כמנהג פולין ואשכנז, 
English בערך[.1800, עם תרגום לאנגלית. לונדון, ]תק"ס , 

 ס"מ. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב. כתמים קלים. כריכה חדשה. 21.5נכרכו פעמיים.  16-9[ דף. דפים 2, ]152-17, 16-9, 16

לונדון, ]תקצ"ו , עם תרגום לאנגלית. The form of daily prayers* שער התפלה וסדר העבודה, כמנהג פולין ואשכנז, 

1836] . 

]3[, ]ג[-קפט; ]1[, 4-189; סג, ]1[; סב-עב; 62-72, ]1[ עמ’. 22.5 ס"מ. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב. כתמים קלים. כריכת 

 עור ישנה, כרוכה מחדש, עם שחזורים בשדרה. פגמים בכריכה. 

 100$פתיחה: 
 

30. Two Siddurim with English Translation – London, First Half of 19th Century  
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 19- המאה ה   – דפוסי לונדון    – שלושה סידורים  .  31

 :19-שלושה סידורים מדפוסי לונדון במאה ה

[. באותה השנה נדפסה מהדורה 1809-1810תק"ע -* שער התפילה וסדר העבודה, כמנהג פולין ואשכנז. לונדון, ]תקס"ט

מופיעה בקטלוג הספריה  . המהדורה שלפנינו לא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה העברית ואינהדומה, עם שינויים

 הלאומית. 

 Daily Prayers According to* סדר תפלת ישראל, חלק ראשון, כולל כל תפלות ימי החול מכל השנה, כמנהג פולין, 
the custom of the German and Polish Jews ועם הקדמה סידור בעברית, עם הוראות [. 1836. לונדון, ]תקצ"ו

  .H. A. Henryבאנגלית מאת 

 Daily Prayers According to the* סדר תפלת ישראל, כולל כל תפלות ימי החול מכל השנה, כמנהג פולין, 
custom of the German and Polish Jews [. 1854. לונדון, ]תרי"ד 

 סידורים. גודל ומצב משתנים. 3

 120$פתיחה: 

31. Three Siddurim – London Printings – 19th Century  

 

 לונדון, תקצ"ה / תרכ"א   – שתי מהדורות    – . סידור רבי שבתי סופר  32

 :19-שתי מהדורות של סידור רבי שבתי סופר מדפוסי לונדון במאה ה

 ?[. 1835* סדור תפילה נכונה זכה ומאושרת, נוסח אשכנז, עם תרגום לאנגלית. לונדון, ]תקצ"ה 

 ב היד של סידור רבי שבתי סופר, הנמצא בספריית בית המדרש בלונדון.פי כת-סידור שנדפס עם הערות וגרסאות על

 *XV ,238 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי קל וסימני שימוש בחלק מהדפים. קמטים  20.5[ דף. 1רמו עמ'; כח, ]-דף; רלט

 וקרעים ללא חסרון בדף השער. כריכת עור חדשה.

[. הוצאת "תלמוד תורה וחנוך 1861תרגום לאנגלית. לונדון, ]תרכ"א  * סדור תפלה נכונה זכה ומאושרת, נוסח אשכנז, עם

 נערים".

 ס"מ. חיתוך דפים מוזהב. מצב טוב. כריכה לא מקורית.  22כח דף. -רמו, כד, כו-רמג עמ’, רמד-קיב, קיב

 120$פתיחה: 
 

32. Siddur Rabbi Shabtai Sofer – Two Editions – London, 1835/1861 

 

 וינה, תקצ"ב   – פורמט כיס מיניאטורי    – ספירת העומר  . סדר  33

 . פורמט כיס מיניאטורי. 1832סדר ספירת העומר, עם תפילת מעריב וסדר קריאת הנשיאים. וינה, ]תקצ"ב[ 

 מר, עם כוונות קבליות קצרות. בתחילת הכרך סדר קריאת פרשת הנשיאים לחודש ניסן, תפילת ערבית וסדר ספירת העו

דף המעטפת של הספר. קונטרסים רופפים  –בינוני. כתמים ובלאי. בלאי רב בדף השער -ס"מ. מצב טוב 10-סד עמ'. כ

 ומנותקים בחלקם. קמטים בקצות הדפים. שער מודפס, ללא כריכה )ככל הנראה במקור(.

 נרשם במפעל הביבליוגרפיה על פי עותק מאוסף פרטי. 

 100$ חה:פתי
 

33. Sefirat HaOmer – Miniature Pocket Edition – Vienna, 1832 
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הקדשה מאת המחבר עם דף מיוחד שנדפס    – כריכת עור מפוארת    – ליוורנו, תרל"ח    – . ספר בית אל  34
 לכבוד רבי סלימאן דוד ששון  

  [.1878אלול וימים נוראים. ליוורנו, ]תרל"ח ספר בית אל, תפילות, סליחות, וידויים, תיקונים, הליכות ומנהגים לחודש 

 תואר כבוד, נכבד, יקר(. –בחזית הכריכה הטבעה מוזהבת: "אנריבל סלימאן דויד ששון הי"ו" )"אנריבל" 

יד מאת המחבר: "זאת תורה לעולה ולמנחה לכבוד מעלת הגביר השר אנריבל סלימאן -מעבר לדף השער הקדשה בכתב

 עמו כל ימי חייו, ממני המחבר ס"ט". בו והיתה דוד ששון הי"ו יצ"ו וקרא

[, שאינו מופיע בשאר העותקים, הקדשה מודפסת מיוחדת מאת המחבר רבי אברהם חמוי לרבי סלימאן דוד 5בדף ]

 ששון. 

ס"מ. חיתוך דפים מוזהב. דפים במצב טוב. מעט כתמים. כריכת עור מקורית מפוארת, מעוטרת  18-קסח דף. כ-[, ה5ד, ]

 בינוני. פגמים ופגעי עש בכריכה, קרע בשדרה.-ים. כריכה במצב טוברים מוזהבבעיטו

 200$פתיחה: 
 

34. Beit El – Livorno, 1878 – Elaborate Leather Binding – Author's Dedication with Special Leaf 

Printed in Honor of Rabbi Saliman David Sassoon 

 

 רות וקונטרסים  אוסף חוב   – . סדר ברכת החמה  35

[. מרבית החוברות 20-21-חוברות, קונטרסים ודפים בודדים של סדר ברכת החמה. מקומות שונים, ]המאה ה 38אוסף של 

 )לברכת החמה שהתקיימה בשנת תשס"ט(. 21-נדפסו בישראל בראשית המאה ה

 בין הקונטרסים:

יהודית. סוסה, -כיתלת אסתר, ומעשה בוסתנאי בערם ד' יד ניסן תרפ"ה, עם מגי* סדר ברכת החמה, שעתידה להיות ביו

 [. 1925]תרפ"ה 

[. עם דברי הסבר מאת הרב משה רייך 1953* סדר ברכת החמה, בהסכמת הרבנות הראשית לישראל. ירושלים, תשי"ג ]

 ותמצית מאמרו של הרב טיקוצ'ינסקי.

 כפולים. גודל ומצב משתנים.חוברות, קונטרסים ודפים בודדים. חלקם  38

 100$פתיחה: 
 

35. Seder Birkat HaChamah – Collection of Booklets and Pamphlets 

 

 צרפת, תרכ"ט   – . ברכת החמה  36

בקירוב[. מודבק על דף ]מכריכת ספר/מחזור?[ עם  1869"ברכת החמה" כפי נוסח אשכנז. ]צרפת?, תרכ"ט  –דף מודפס 

" Mose Falkenburger" –שה בן הרב מו"ה מרדכי נ"י" ית, בכתב ידו וחתימתו של "מרישומים בעברית ובגרמנ

". מעבר לדף רישומי לידות בעברית ובגרמנית מהשנים קדשתי החמה ביום ד' כ"ו ניסן תרכ"ט לפ"ק מפאריז, הכותב: "

נ"ל "ואשתו מרת חוה בת שנרשמו בחודש סיון שנת תרכ"ט ע"י ה –תרכ"ח, של ילדיו: פרידא, חנה ויהודה ליב -תרכ"ד

 יהודה ליב ז"ל".מ"ה 

בינוני. קרעים -ס"מ. מצב הדף המודפס: טוב. מצב הדף עם הרישומים: טוב 21-ס"מ. מודבק על דף כ 16.5דף מודפס, 

 בשוליים. הדבקות נייר דבק.

 100$פתיחה: 
 

36. Birkat HaChamah – France, 1869 
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 אמשטרדם, תרי"ב   – . ספר ברית יצחק  37

שלפני ברית מילה, כמנהג האשכנזים. אמשטרדם, שנת קי תנ"ך משניות וזהר בלילה פר ברית יצחק, סדר קריאת פרס

 [.1852"הברי"ת" ]תרי"ב 

בעמ' ז' בסוף ההקדמה חתומים בכתב ידם המוציאים לאור "הק' שמעון הייגמאנס" ו"הק' דוד שליהס" ]רבי שמעון 

 ת", אמשטרדם, תקצ"ה[.הייגמאנס חיבר ספר בדקדוק בשם "שפה אח

 ס"מ. מצב טוב. דפים נקיים. חותמות בשער. כריכת עור חדשה.  18.5עמ'. ח, צ 

 150$פתיחה: 
 

37. Brit Yitzchak – Amsterdam, 1852 

 

 הלכות נישואין וברית מילה   – . אוסף ספרים  38

 ששה ספרים על הלכות נישואין וברית מילה:

תה, מאת רבי חנוך זונדל בן יוסף. קניגסברג, ]תר"ט * ספר דברי הברית, קונטרס עם דיני מצוות ברית מילה, טעמה ומעל

1849 .] 

* ספר מצהלות חתנים, דיני וסדר אירוסין, נישואין ושבע ברכות, מאת רבי חנוך זונדל בן יוסף. יוהניסבורג, ]תרט"ו 

1855 .]? 

 .1874]תרל"ד[  ות והברכות והשירים לברית מילה, בעריכת רבי יצחק בר. רדלהיים,* ספר דברי הברית, עם התפיל

ספר אות חיים על הלכות תפילין, וספר אות שלום על הלכות מילה, מאת האדמו"ר רבי חיים  –* ספר אות חיים ושלום 

 [. 1921אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש. בערגסס, תרפ"א ]

 המחבר.האדמו"ר די יעידה על קניית הספר מהקדשה עצמית חתומה בדף השער, המ

יוטיה, עם ביאור בעברית ותרגום לגרמנית. פרנקפורט דמיין, ]תר"כ[ ר המילה, תפילותיה ופ* ספר ברית אברהם, סד

 עמ' בלבד. 122עמ'. בעותק זה  140. בעותק שנרשם במפעל הביבליוגרפיה ובספריה הלאומית 1860

. חסר 1850]תר"י[  הלכות גרים והלכות פדיון הבן, מאת רבי שמעון קוניץ. פרשבורג, * ספר אות ברית, על הלכות מילה,

 דף אחרון. 

 ספרים וקונטרסים. גודל ומצב משתנים. 6

 120$פתיחה: 

38. Collection of Books – Laws of Matrimony and Brit Milah 

 

 תרס"ט - תרס"ו ירושלים,    – תרגום לפרסית    – . סידור משאת בנימין  39

יהודית מאת רבי בנימין בן רבי יוחנן -ם לפרסיתסדור משאת בנימין, לימות החול ולשבת, כמנהג הספרדים, עם תרגו

 [. 1906-1909תרס"ט -]תרס"ו הכהן. ירושלים,

י בפתח הסידור הסכמתו של הראשון לציון רבי יעקב שאול אלישר. בהקדמתו לסידור מסביר המתרגם, רבי בנימין בן רב

לשפה הפרסית שיתאים להמוני העם יוחנן הכהן, כי סידור התפילה תורגם כבר לכל השפות, אך אין בנמצא תרגום 

 ות גדולה בעבודתו על תרגום זה.בארצות פרס ובוכארה, ולכן ראה המתרגם חשיב

מ. נייר יבש. מצב טוב. כתמים. ס" 16-16.5[ דף. 1רכה, ]-[, רעח, רכא2[ דף. כרך שני: ]1[, ריג, ]2שני כרכים. כרך ראשון: ]

ספים. פגמים קלים. כריכות מקוריות, עם שדרות עור. פגמים וקרעים סימני שימוש. חותמות בדפי השער ובמקומות נו

 בשדרות. בכריכות ו

 100$פתיחה: 
 

39. Siddur Masat Binyamin – Persian Translation – Jerusalem, 1906-1909 
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 נדפס כולו בדיו אדומה    – תרע"ב  ,  בגדאד   – חצות וסליחות    . סדר תקון 40

 [. הספר כולו נדפס בדיו אדומה.1912]תרע"ב , מתוקן עפ"י רבינו האר"י". בגדאדדר ו"מסו, סדר תקון חצות וסליחות

לא דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קטנים בשולי מספר דפים. כריכה מקורית )עם הדפסת השער על גבי 

 הכריכה(, עם פגמים קלים.

 100$ה: יחפת
 

40. Seder Tikun Chatzot V'Selichot – Baghdad, 1912 – Printed Entirely in Red Ink 

 

  – שלושה לוחות שנה בומבי, תש"ח /  – "עקב המצב החמור בארץ ישראל" . קונטרס תפילות 41
 תש"ח - , תרצ"ט פולי טרי 

 , מדפוסי בומבי וטריפולי: קונטרס תפילות ושלושה לוחות שנה – ארבעה קונטרסים בפורמט כיסמקבץ 

. אחינו היקרים! קונטרס תפילות על פי החיד"א, עקב המצב החמור בארץ ישראל, עם תפילה מהאר"י. ]בומבי, תש"ח 1

 תה תקופה נדפסו בירושלים כמה מהדורות של קונטרס זה. ?[. נדפס כנראה בזמן מלחמת השחרור )תש"ח(. באו1948

 שלושה לוחות שנה בפורמט כיס:

 [. עברית עם מעט צרפתית.1939בנגאזי. ]טריפולי, תרצ"ט  –. לוח שנה לשנת ת"ש, מטעם חברת שירי דוד 2

 [. עם מספר תפילות בראש הלוח. עברית, עם מעט צרפתית. 1944. לוח שנה לשנת תש"ה. ]טריפולי, תש"ד 3

לאחר סופו של הלוח נדפס מידע  [.1948בנגאזי. ]טריפולי, תש"ח  –. לוח לשנת התש"ט, בהוצאת עזרת אביונים 4

 .ות שונות. עברית וצרפתיתשימושי על מוסדות שונים בטריפולי וכן פרסומ

 קונטרסים בפורמט כיס. גודל ומצב משתנים. 4

 100$פתיחה: 
 

41. Pamphlet of Prayers "Due to the Severe Situation in Eretz Israel" – Bombay, 1948 / Three 

Calendars – Tripoli, 1939-1948 

 

 פקסימיליה מפוארת   – . מחזור לייפציג  42

Machsor Lipsiae ליה מפוארת. הוצאת / מחזור ליפסיא, פקסימיSociete pour le Commerce 
Intercontinental Trust Reg באישור ,.Edition Leipzig( ואדוץ[ .Vaduz ,)1964, ליכטנשטיין.] 

. כולל כרך ביאורים בעברית, אנגלית 14-ה יד מאויר מן המאה-ור לייפציג, כתבששים ושמונה דפי פקסימיליה של מחז

 וגרמנית. 

ס"מ. דפי לוחות  34.5, ל עמ'. 112ס"מ. כרך ביאורים:  52. (56, 54חסרים לוחות , ולוחות; אינם כרוכיםהדף. ) 66[, 2]

 בינוני. פגמים בכריכת כרך המבוא ובקופסה.-במצב טוב. קופסה במצב טוב

 150$יחה: תפ
 

42. Machzor Leipzig – Elaborate Facsimile 

 פקסימיליה מפוארת   – . הגדת דרמשטדט  43

. כולל כרך ביאורים באנגלית ובגרמנית. עותק 1971, ברלין, Propylaenהגדת דרמשטאט, פקסימיליה מפוארת. הוצאת 

207/600. 

פסה על נייר איכותי, דמוי קלף, וכוללת איורים . נד15-פקסימיליה של הגדת דרמשטדט, הגדה מאוירת מן המאה ה

 זהבים. כרוכה בכריכת עור נאה.ועיטורים מו

עמ'. הפקסימיליה וכרך הביאורים נתונים בקופסה נאה, מחופה בד. מצב  129ס"מ. כרך ביאורים:  36[ דף, 58יליה: ]פקסימ

 טוב. פגמים ובלאי בכריכה ובקופסה.

 300$פתיחה: 
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43. Darmstadt Haggadah – Elaborate Facsimile 

 

 אופיבאך, תקמ"ט   – "ארבע יסודות"    – . הגדה של פסח  44

"ארבע יסודות", פירושים מלוקטים מהאברבנאל, מעשי ה', אלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים, של"ה,  הגדה של פסח,

 [.1789רבי שאול אב"ד האג ורבי שאול אב"ד אמשטרדם. אופיבאך, ]תקמ"ט 

 ים ביידיש.השער והפירוש

ר דפים. סימני עש ופגמים קלים. בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות וכתמי אוכל רבים במספ-ס"מ. מצב טוב 21.5מו דף. 

 כריכה ישנה מנותקת, עם פגמים, ללא שדרה. 

 .333; אוצר ההגדות 222יערי 

 100$פתיחה: 

44. Passover Haggadah – Arba Yesodot – Offenbach, 1789 

 

 

 תקמ"ט ,  אופיבאך   –   "ארבע יסודות"   –   . הגדה של פסח 45

, של"ה, עוללות אפרים, גבורות ה', אלשיך, מעשי ה', פירושים מלוקטים מהאברבנאל, "ארבע יסודות", הגדה של פסח

 [.1789]תקמ"ט , רבי שאול אב"ד האג ורבי שאול אב"ד אמשטרדם. אופיבאך

 השער והפירושים ביידיש.

י עש בדפים בינוני. כתמים ובלאי קל. סימני שימוש. כתמי אוכל כהים ופגע-ברבית הדפים במצב טוס"מ. מ 21.5מו דף. 

 פגמים וסימני עש בכריכה ובשדרה. , בודדים. כריכה ישנה. בלאי

 . 333; אוצר ההגדות 222יערי  

 100$ פתיחה:

45. Passover Haggadah – Arba Yesodot – Offenbach, 1789 

 

 

 , תק"ס אופנבך   – סח  . הגדה של פ 46

 בערך[. 1800אך )אופנבך(, ]תק"ס הגדה של פסח, עם ביאור ביידיש, ועם איורים בחיתוכי עץ. אופיב

 סמל ה"צבי" של המדפיסים רבי צבי הירש סג"ל שפיץ ובנו רבי אברהם. :פורמט קטן. בשער

ואוכל. סימני עש קלים במספר מקומות.  בינוני. כתמים, בלאי וסימני שימוש. מעט כתמי יין-ס"מ. מצב טוב 17.5מ דף. 

 כריכה ישנה.

 .428; אוצר ההגדות 264יערי 

 100$תיחה: פ

46. Passover Haggadah – Offenbach, 1800 
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 שנות הת"ק והת"ר   – דפוסי גרמניה    – . שמונה הגדות של פסח  47

 שמונה הגדות של פסח, שנדפסו בשנות הת"ק והת"ר:

פיורדא, ]תקס"ד דייטש. -העקדה, בעל עוללות אפרים, ועם תרגום ביידישירושי האברבנאל, ספר . הגדה של פסח, עם פ1

 . חתימה בדף השער: "ר' אברהם מאן".474; אוצר ההגדות 325[. יערי 1804

; אוצר 525[. יערי 1833דייטש. זולצבאך, תקצ"ג ]-. סדר ההגדה לליל שמורים, עם פירוש לרשב"ץ, ועם תרגום ליידיש2

טופס פרטי(, ובהם תרגום גרמני  . בסוף ההגדה נוספו שני דפים )שנרשמו במפעל הביבליוגרפיה על פי728הגדות ה

 ל"אחד מי יודע" ו"חד גדיא".

 .736; אוצר ההגדות 532[. יערי 1833. סדר הגדה של פסח, עם "תרגום אשכנזי" ופירוש "צלי אש". זולצבאך, תקצ"ד ]3

; אוצר 565. יערי 1837יטש, מאת משה לנדא. פראג, תקצ"ז די-ל פסח, עם תרגום ליידישהגדה ש –. סדר מרבה לספר 4

 .782ההגדות 

 .996; אוצר ההגדות 740. יערי 1855. הגדה של פסח, עם פירוש גאולת ישראל, מאת רבי משה מזאלשין. וינה, ]תרט"ו[ 5

 . שני עותקים.1191; אוצר ההגדות 884י [. יער1863. הגדה של פסח, עם תרגום לגרמנית. פיורדא, תרכ"ג ]6-7

; 1444. יערי 1894דייטש, על ידי בנימין וולף היידנהיים. רדלהיים, תרנ"ד -ת ליידיש. סדר ההגדה לליל שמורים, מתורגמ8

 . עם איורים.1933אוצר ההגדות 

 הגדות. גודל ומצב משתנים. 8

 300$פתיחה: 
 

47. Eight Passover Haggadot – German Printings – 19th Century  

 

 פיורדא, תרל"ד   – פיורדא, תקצ"א / הגדה של פסח    – . סידור עורכי שועות  48

 :19-סידור תפילה והגדה של פסח, מדפוסי פיורדא במאה השני ספרים, 

 . 1831* סידור תפלות עורכי שועות. פיורדא, ]תקצ"א[ 

יד בשולי -סט. סימונים בכתבף סג, עם פגיעה וחיסרון בטקס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי קל. קרע בד 18-[, ק דף. כ2]

 מספר דפים. חותמת בדף השער. כריכה חדשה.

 לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית. 

 [.1874* סדר ההגדה לליל שמורים, עם תרגום לאנגלית. פיורדא, תרל"ד ]

לים ופגמים בשולי מספר דפים. כריכה ישנה, עם ר. מצב טוב. כתמים. קרעים קס"מ. נייר יבש ושבי 17.5עמ’.  94[, 2]

 פגמים.

 .1438; אוצר ההגדות 1078יערי 

   250$פתיחה: 
 

48. Siddur Orchei Shavot – Fürth, 1831 / Passover Haggadah – Fürth, 1874 

 

 שנות הת"ר   – דפוסי בגדאד    – . שתי הגדות  49

 :19-הי בגדאד בסופה של המאה שתי הגדות של פסח, מדפוס

 [.1899* סדר הגדה של פסח, עם שרח ערבי, כמנהג ק"ק בגדאד ואגפיה. בגדאד, ]תרנ"ט 

בינוני. קרעים ופגמים קלים בשולי הדפים, ללא פגיעה בטקסט. נקבי כריכה -ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב 18.5[ דף. 30]

 כריכה.בשולי כל הדפים. דפים בודדים מנותקים. ללא 

 [ דפים בלבד.29פיה נרשמו ]במפעל הביבליוגר

 . 2083; אוצר ההגדות 1559יערי 

 [. 1896* הגדה של פסח, עם פתרון פרסי ]באותיות עבריות[. בגדאד, תרנ"ו ]

כד, כד-כט דף. 16.5 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב משתנה בין הדפים, בינוני-טוב. כתמים ובלאי. שני הדפים הראשונים 

מנותקים, עם קרעים עם חסרון ופגמים בשוליים. קרעים ופגמים בדפים נוספים. דפים רבים במצב טוב-בינוני. כריכת 

 קרטון ישנה.

 . 1976אוצר ההגדות 

 100$פתיחה: 
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49. Two Haggadot – Baghdad Printings – 19th Century 

 

 Pessach-Buch – Marburg 1946שנות הת"ר /    –   . אוסף הגדות של פסח 50

חג הראשון של הלכבוד שנדפס  (בגרמנית)ספר שנדפסו בשנות הת"ר, והגדות של פסח שש  –ה ספרים שבעמקבץ 

 :לאחר השואה שארית הפליטה באירופה

 . 1854; אוצר ההגדות 1381. יערי 1891* הגדה של פסח, עם תרגום לגרמנית. פרנקפורט דמיין, ]תרנ"א[ 

, בערך[. הוצאת "די באנק אוו יונייטעד סטייטס". 1920לאנגלית ואיורים. ניו יורק, ]תר"פ  , עם תרגום* הגדה של פסח

. כריכה מיוחדת עם הטבעת שם הבנק ואיור הנשר האמריקאי אוחז בפיו מפתח. בעמוד 2745; אוצר ההגדות 2615יערי 

 . על פי יערי ההגדה נדפסה בוינה.האחרון: 'התקוה' וההמנון האמריקאי, זה לצד זה

; אוצר 1913[. יערי 1921ברלין, תרפ"א ]-* הגדה של פסח עם ציורים מאת יוסף בודקה ]בודקו[. הוצאת לֶאוויט, וינה

 . 2821ההגדות 

 יערי . 1928ידי נתן )אטטא( גייסמר. הוצאת ב. כהן, ברלין, -* הגדה של פסח, עם תרגום לגרמנית, ערוכה ומצוירה על

 2079; אוצר ההגדות 3121. כריכה מנותקת, שדרה חסרה. 

. יערי 1934* הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית, הקדמה והערות, מאת ססיל רות, ועם איורים צבעוניים. לונדון, תרצ"ד 

 . 3482; אוצר ההגדות 2194

. חסר דף אחד לפני הדף 1914עש. גלנטה, ]תרע"ד[ בי אהרן פל* הגדה של לילי פסח, עם פירוש ותרגום בהונגרית, מאת ר

 .2592; אוצר ההגדות 1833האחרון. יערי 

 *Pessach-Buch 5706-1946, zum ersten Befreiungs- und Frühlingsfest der Überreste Israels in 
Europa( מלוקט וערוך בידי ישראל בלומנפלד ,Blumenfeld הוצאת .)Jüdische Rundschauבורג , מר

(Marburg)גרמנית. 1946, [, ]תש"ו . 

ספר בנושא חג הפסח, לכבוד חג האביב הראשון של שארית הפליטה באירופה. לקט מאמרים וסיפורים, מלווים 

 ".  By and for liberated Jews in Germanyנגינה. ליד פרטי המו"ל נדפס: "-פקסימיליות ותוי

 תנים. הגדות וספרים. גודל ומצב מש 7

 150$פתיחה: 
 

50. Collection of Passover Haggadot – 19th-20th Centuries / Pessach-Buch – Marburg 1946 

 

 

 ארגנטינה   – . ארבע הגדות של פסח  51

 ארבע הגדות של פסח שנדפסו בארגנטינה, חלקן עם כריכות צבעוניות מאויירות: 

. שני 3890וצר ההגדות . א1943' יוסף מאנין. בואנוס איירס, ]תש"ג[ . הגדה של פסח, עם תרגום לספרדית מאת פרו1-2

 עותקים. 

. אוצר ההגדות 1949. הגדה של פסח, עם איורים ועם תרגום לספרדית, מאת פרו' יוסף מאנין. בואנוס איירס, ]תש"ט[ 3

4117 . 

 . 4587. אוצר ההגדות 1959י"ט[ ית מאת פרופ' יוסף מונין. בואנוס איירס, ]תש. הגדה של פסח, עם תרגום לספרד4

 ס"מ. מצב כללי טוב. 22-23הגדות.  4

 100$פתיחה: 
 

51. Four Passover Haggadot – Argentina 
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   20- המאה ה   – פירושים שונים ופירושים חסידיים    – הגדות של פסח    30. אוסף  52

 [.20-רבים. ]המאה השל פסח, עם פירושים שונים ופירושים חסידיים הגדות  30-של כענק אוסף 

והגדות עם פירושים חסידיים רבים מאדמו"רי  ,הגדות עם פירושים שונים, הגדות עם לקט פירושים מגדולי הדורות

 סלונים, זידיטשוב, קומרנא, רוז'ין, ועוד. 

 הגדות בודדות ניתנו כמתנה מחברות וגופים שונים.

 הגדות. גודל ומצב משתנים.  30-כ

 100$פתיחה: 

52. Collection of 30 Passover Haggadot – Various Commentaries Including Chassidic 

Commentaries – 20th Century  

 

 דפוסי ג'רבה ותוניסיה   – . אוסף הגדות של פסח וספרים על פסח  53

 וסי ג'רבה ותוניסיה:אוסף הגדות של פסח וספרים הקשורים לפסח, מדפ

[. יערי 1926ת רבי יעקב חדאד. ג'רבה, ]תרפ"ו עם תרגום לערבית ועם פירוש, מא . ספר גואלי חי, הגדה של פסח1-2

 .3026; אוצר ההגדות 2021

 [.1936עזר, דרשות בדרך הקבלה על ענייני חג הפסח, מאת רבי יעקב חדאד. ג'רבה, ]תרצ"ו -כרוך עם: ספר אחי

שמה במפעל הביבליוגרפיה על פי עותק מאוסף , בערך[. נר1950של פסח, עם תרגום לצרפתית. סוסה, ]תש"י . הגדה 3

 פרטי.

. כרוך עם: ספר 4078; אוצר ההגדות 2353[. יערי 1948. הגדה של פסח, עם סדר הקידוש לערי תימן. ג'רבה, תש"ח ]4-6

כרוך עם: ספר תולדות יוסף, רמזים וחידושים על הגדה של , בערך[. נדפס בלא שער. 1950שיר השירים. ]ג'רבה, תש"י 

מעשיות שונות  –ספר תולדות יוסף, קונטרס "אור המשיח" [. בסוף 1951סח, מאת רבי אדמון אשר כהן. ג'רבה, תשי"א ]פ

 יהודית, ביניהם גם עצות מרבי נחמן מברסלב, סיפורים על האדמו"ר מטשרנוביל, ועוד.-בערבית

 כרכים. גודל ומצב משתנים. 3-ם בספרים וחיבורי 6

 100$פתיחה: 

53. Collection of Passover Haggadot and Passover Books – Djerba and Tunisia Printings 

 

 ברלין, תרפ"ז    – אוטו גייסמר    – . הגדה של פסח  54

 [.1927הגדה של פסח, ערוכה ומצוירת בידי נתן )אוטו( גייסמר. ברלין, ]תרפ"ז 

אוכל כהים במספר דפים. כריכה מקורית. כתמים, בלאי בינוני. כתמים. כתמי -ס"מ. מצב טוב 21.5[ עמ’. 2, ]3-46, 1[, 3]

 ם בכריכה. קרעים בשדרה.ופגמי

 .3061; אוצר ההגדות 2045יערי 

 100$פתיחה: 

54. Passover Haggadah – Otto Geismar – Berlin, 1927 

 

 חתימת הרב מנחם כשר   – ריכת עור ועץ מעוטרת  כ   – נחום גוטמן    – . הגדה מצויירת  55

 [.1930די נחום גוטמן. הוצאת אמנות, תל אביב, ]תר"ץ מצוירת על י הגדה של פסח,

 יד בדף המגן: "מנחם מ. כשר, ירושלים, אדר תרצ"ה".-רישום בעלות בכתב

נושאים תורניים שונים, תשד"מ(, תלמיד חכם וראש ישיבה, ומחבר פורה של ספרים ב-הרב מנחם מנדל כשר )תרנ"ה

 .ביניהם חיבורו הגדול "תורה שלמה"

ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מצב טוב. כתמים קלים. כריכת עור נאה, בחזיתה משובץ לוח עץ זית עם כיתוב  16'. [ עמ1סג, ]

"א. חפץ, בית כריכה  –בהטבעות מוזהבות. פגמים קלים בכריכה. הכריכה נעשתה בבית המלאכה של אלחנן חפץ 

 ירושלים". 

 100$פתיחה: 
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55. Illustrated Passover Haggadah – Nachum Gutman – Decorative Wood and Leather binding – 

Signature of Rabbi Menachem Kasher 

 

 . אוסף ספרים וחוברות היתוליות 56

 שמונה ספרים וחוברות היתוליות, מרביתן לכבוד חג הפורים:מקבץ 

 [. 1864לבוב, תרכ"ד * מסכת פורים מן תלמוד שכורים, עם הגדה לליל שכורים וסליחות לפורים. ]

[. בשער: 1901* מסכת סוחרים, עם פירש"ה ותוספת ישנים ונרדמים, מאת אברהם שלמה מלמד. ברדיטשוב, ]תרס"א 

 תר"ס. 

* "מסכת אדמונים מן תלמוד בולשבי, עם פרש"ה ותוספות ישנים ונרדמים וחדושי מהרש"ע", מאת אבשלום בר דרומא. 

 [.1923תל אביב, תרפ"ג ]

על הסוציאליזם, בצורת מסכת גמרא פורימית. המחבר הוא ככל הנראה, אברהם שלמה מלמד, סטית הומורי פארודיה

 שחיבר גם את המסכת הפרודית "מסכת סוחרים"[. דף שער מנותק, עם קרעים. 

ניו  * ספר שעשועים, כולל מבחר החדוד וההתול בספרות התלמוד, הזוהר וספרים נוספים, מאת נחמיה שמואל ליבוביץ'.

 [. 1927רפ"ח ]יורק, ת

 [. 1929* מסכת פרוהבישן, מן תלמוד בטלי, עם פירוש הקונדס ותופסת חדשות, מאת גרשון קיש. ניו יורק, ]תרפ"ט 

* פורים בבגדד תש"ח, מחזה לילדים בשלש תמונות, מאת דוד סלוצקי, עם ציורים מאת עמנואל סלוצקי. ניו יורק, 

 ר.מעבר לדף השע[. עם הקדשת המחבר 1949תש"ט ]

, בערך[. 1950* כל בו לפורים, כולל שאלות ותשובות שכורים, עם ספר מסכת פורים, מן תלמוד שכורים. ]ניו יורק, תש"י 

 דפוס צילום של הוצאות קודמות. 

 [. 1976* מסכת המן, עונג פורים לתלמידי חכמים, מאת א.כ. מלפנא. בני ברק, ]תשל"ו 

 ב משתנים.ספרים וחוברות. גודל ומצ 8

 150$יחה: פת
 

56. Collection of Humorous Books and Booklets 

 

 פיזרו, רס"ז   – . ספר רבינו בחיי  57

 . דפוס גרשם שונצינו[. מהדורה שלישית.1507ספר רבינו בחיי, ביאור על התורה. ]פיזרו, רס"ז 

ס"מ. מצב גרוע. כתמים. פגעי עש  29.5ף. [ דף. חסרים דפים בהתחלה ובסו286[ דף. במקור: ]210]-עותק חסר ופגום. כ

 קשים עם פגיעות רבות בטקסט. קרעים. דפים וקונטרסים מנותקים. לא כרוך.

 הספר עבר עישון נגד עש.

 100$פתיחה: 
 

57. Rabbenu Bechaye – Pesaro, 1507 

 

 ונציה, ש"ו   – . ספר השרשים  58

 [. ]דפוס דניאל בומברג[.1546הרד"ק[. ]ונציה, ש"ו ]ספר השרשים, והוא חלק שני מהמכלול שחבר רבי דוד קמחי 

 הגהות במספר דפים. 

ס"מ.  30.5[. 1ג, קמג, ]-קמב דף. חסרים חמישה דפים, שלושה דפים ראשונים ושניים אחרונים: א-עותק חסר ופגום. ד

ומות. בלאי רב, קגרוע. כתמים. כתמי רטיבות כהים במספר מ-מצב בינוני, מספר דפים בהתחלה ובסוף במצב בינוני

סימני שימוש וקמטים רבים בקצות הדפים. קרעים. קרעים רבים עם פגיעה בטקסט בשולי כעשרת הדפים הראשונים 

 וכעשרת הדפים האחרונים. כריכה ישנה, בלויה, עם פגמים. 

 150$פתיחה: 
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58. Sefer HaShorashim – Venice, 1546 

 הגהות   –   ז " קרימונה, שט   – סמ"ק    – . ספר עמודי גולה  59

[. דפוס 1556סמ"ק, לרבינו יצחק ב"ר משה מקורביל. קרימונה, ]שט"ז  –ספר עמודי גולה, הנקרא ספר מצוות קטן 

 וויצינצו קונטו. מהדורה שניה. שער מאוייר.

מא ממהדורת סמ"ק שנדפסה -מ המקוריים חסרים. במקומם צורף לספר קונטרס דפים מנותק, של דפים לו-דפים לז

 "ו, בה עיצוב הדף דומה למהדורה שלפנינו. נבקראקא ש

 מספר הגהות בכתיבה איטלקית עתיקה, משני כותבים.

עותק חסר. ]8[, לו, מא-קנו דף. חסרים דפים לז-מ, ו-]5[ דפים בסוף עם מראי המקומות להלכות ברמב"ם. במקום דפים 

לז-מ צורפו דפים לו-מא ממהדורה אחרת. כ-20 ס"מ. נייר איכותי. מצב משתנה, בינוני. כתמים. קרעים ופגעי עש עם 

פגיעות בטקסט, רובם משוקמים בהדבקות נייר מסוגים שונים. קרע קטן משוקם בהדבקת נייר בחלק העליון של דף 

 השער. דפים לו-מא המנותקים פגומים, עם קרעים, פגעי עש וסימני פטריה בחלקם העליון. כריכה ישנה, בלויה.

 200$יחה: תפ

59. Amudei Golah – Cremona, 1556 – Glosses 

 הגהות   –   ונציה, של"ג   – . ספר עקדת יצחק  60

 .[. דפוס זואן דיגארה1573ספר עקדת יצחק, פירוש על התורה וחמש מגילות, מאת רבי יצחק עראמה. ונציה, של"ג ]

 .יד איטלקי עתיק-הגהות בשולי הדפים בכתב

 .ם, וחתימות צנזורהימחיקות צנזורה במספר דפ

רצ, רצז-שח, יב דף. 36.5 ס"מ. נייר איכותי. מצב משתנה בין הדפים. דפים רבים באמצע הספר במצב טוב – טוב-בינוני. 

כתמים. כתמי רטיבות בשולי חלק מהדפים בעיקר בכ-15 מהדפים הראשונים ובכ-20 מהדפים האחרונים. נזקי עש 

בדפים הראשונים ובדפי המגן והכריכה. כ-20 מהדפים האחרונים במצב בינוני עם כתמי ועקבות רטיבות כהים בחלקם 

 התחתון של הדפים. כריכת עור עתיקה, עם פגמים ונזקי עש. 

 300$פתיחה: 
 

60. Akedat Yitzchak – Venice, 1573. Printed by Giovanni (Zuan) di Gara 

 

 ונציה, של"ד    – . טור יורה דעה עם בית יוסף  61

 [. ]דפוס זואן דיגארה[. 1574ספר טור יורה דעה, עם בית יוסף. ]ונציה, של"ד 

ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, בינוני. מספר  32.5קלג. -ג, קלב-דפים: א 5[ דף. חסרים 28ת, ]-קלא, קלד-עותק חסר. ד

חציו הראשון ת קשים בחלק מהדפים )בעיקר בוע. כתמים ובלאי. כתמי רטיבוגר-דפים ראשונים ודף אחרון במצב בינוני

של הספר(. קרעים בדפים רבים, משוקמים בהדבקות נייר שונות, עם פגיעות וחיסרון בטקסט. הדף האחרון עבר שיקום 

 בהדבקות נייר רבות. פגעי עש בחלק מהדפים. חיתוך דפים עם פגיעות בכותרות הדפים. כריכה ישנה.

 200$פתיחה: 

61. Tur Yoreh Deah with Beit Yosef – Venice, 1574 

 ונציה, שנ"ה   – . ספר תורת האדם  62

[. 1595ספר תורת האדם, "על דברת בני האדם ובית מועד לכל חי", מאת רבי משה בן נחמן )הרמב"ן(. ונציה, ]שנ"ה 

 מהדורה שניה.

ת תשובה וימים נוראים[ מופיעו ". ב"שער הגמול" ]עניני-אל פחתימה בדף השער בכתיבה איטלקית: "אברהם בכ"ר עמנו

 יד איטלקי עתיק, של תיקוני נוסח.-הגהות בכתב

בינוני. כתמים. סימני עש בדף השער ובמספר מקומות נוספים. הדבקות נייר לחיזוק בשולי -ס"מ. מצב טוב 18.5קח דף. 

 מספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. פגמים קלים. כריכה ישנה.

 300$פתיחה: 

62. Torat HaAdam – Venice, 1595   
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 שם מוורמייזא  - מהדורת רבי אליהו בעל   – באזל, שנ"ט    – . שערי דורא עם הגהות מהרש"ל  63

[. דפוס 1599ש"ס -ספר שערי דורא עם ביאורי המהרש"ל רבי שלמה לוריא. בזל, ]שנ"ט –"פתחו שערים ויבא גוי צדיק" 

 בורט דמיין"."ר משה שליט"א לואנ"ץ מפראנקקדוש רבי "אליא בן לאמ"א מהר"קונראד וולדקילך". בהוצאת ה

מהדורה בתרא של פסקי ופירושי המהרש"ל על עניני איסור והיתר, הנקראת מהדורת "מכונות שלמה". באותה שנה 

ר של נדפסה בלובלין מהדורה שונה בתוכנה, הנקראת "עטרת שלמה" ]ראה אודות מהדורה זו במבוא ל"איסור והית

 ברק, תשע"ו[.י דורא מהדורת דבליצקי, בני מהרש"ל", כרך ב' של שער

שצ"א(, מגדולי הרבנים -המו"ל של מהדורה זו הוא המקובל הקדוש הנודע, הגאון רבי אליהו לואנץ אב"ד וורמייזא )שכ"ד

נקפורט לאביו רבי והפוסקים בדורו. תלמידו המובהק של המהר"ל מפראג ורעו של בעל התוספות יום טוב. נולד בפר

מבני משפחת לוריא, ועל שם כך נקרא שם  –ן הנודע של יהדות גרמניה ל רבי יוסלמן, המנהיג והשתדלמשה )בנו ש

המשפחה לוא"ש או לואנש/לואנץ = לוריא אשכנזי. רבי אליהו לואנץ מזכיר בכתביו כקרובי משפחתו את המהרש"ל 

ערים רים. לאחר מכן כיהן ברבנות בר בזל בה הוציא לאור מספר ספש"ס שהה בגלות בעי-ואת האריז"ל(. בשנים שנ"ט

הנאו, פולדא, פרידברג, מגנצא ווורמייזא )וורמס(. התפרסם ברחבי העולם כ"רבי אליהו בעל שם" על שם עיסוקו בתורת 

יקים שם מזאמוטשט, מראשי הצד-מעשית. מרבותיו של הקדוש רבי יואל בעל-הקבלה ובכתיבת "קמיעות" עפ"י קבלה

 ישראל בעל שם טוב ממז'יבוז' אבי תנועת ה"חסידות". תלמידיו הוא רבינו-ד מתלמידיהמקובלים והנסתרים, שאח

יד אשכנזי עתיק: "יצחק בר יודא שלי"ט", "זה הספר קודש לה' יהיה אוצר ה', ובא -חתימה והקדשה בדף השער, בכתב

 יד.-ליראי ה' ולחשבי שמו". מספר תיקונים בכתב

הדפים כהים. מצב בינוני. כתמים. כתמי רטיבות. ס"מ. חלק מ 19, לאחר דף פט. פח נכרכו שלא במקומם-דפים פהצח דף. 

מהדפים האחרונים. נקב עש  20-קרעים משוקמים בהדבקות נייר דבק בדף השער ובדפים נוספים. כתמים כהים לאורך כ

 בטקסט. כריכת קלף חדשה. צב עם פגיעה וחסרון-בדפים רבים. פגמים קלים. קרעים בדפים צא

 300$ חה:פתי

63. Shaarei Durah with Maharshal Glosses – Basel, 1599 – Edition of Rabbi Eliyahu Baal-Shem of 

Worms 

   1564אנטוורפן,    – ספר ללימוד הדקדוק העברי    – . "לשון למודים"  64

ין סטופר פלנט. דפוס כריIsaac Johann Levita, מאת Grammatica Hebraea Absolutissimaספר לשון למודים, 

(Christophori Plantini ]אנטוורפן, ]שכ"ד ,)לטינית ועברית. מהדורה רביעית. 1564 . 

, גרמניה(, Wetzlar(, שימש כרב בוצלר )1515-1577) Isaac Johann Levitaספר ללימוד הדקדוק העברי. מחברו, 

 ך לקתולי(. ובהמשך היה לפרופסור לעברית בקלן )במהלך שהותו בקלן המיר את דתו והפ

ס"מ. מצב טוב. רישום עתיק באחד הדפים. כתמים )כתם  22.5[ עמ' )מספור הדפים גם באותיות עבריות(, 1, ]162-9[, 8]

טרסים רופפים. נקבים בשוליים הפנימיים של רטיבות לאורך כל הספר(. קרעים בדף הראשון )ריק( ובדף האחרון. קונ

 הדפים. ללא כריכה.

 150$פתיחה: 

64. Leshon Limudim – Hebrew Grammar Textbook – Antwerp, 1564 

 

 ונציה, שמ"ז    – . ספר צמח דוד  65

רופא מובהק ספר צמח דוד, לקסיקון שורשים עברי וארמי, עם ביאורים בלטינית ואיטלקית, מאת רבי דוד מן התפוחים "

]זואן די גארה[. עברית, ארמית, לטינית  Ioannem de Gara. דפוס 1587ופילוסוף מעיר ספוליטי". ונציה, ]שמ"ז[ 

 ואיטלקית.

הלקסיקון ערוך לפי הא"ב העברי, בשתי עמודות. בעמודה הימנית "מלות עבריות" ובשמאלית "מלות נכריות" )ארמית, 

 לשון חז"ל וכו'(.

ת, )בלטינית(, והקדמות בלטיני 1587ה הקדשת המחבר לאפיפיור סיקסטוס החמישי, פברואר בראש הספר נדפס

עד היום", מאורעות בחייו של  באיטלקית ובעברית. בהקדמה העברית: "ספור קצת התלאות אירעו למחבר משני נעוריו

 המחבר ומשפחתו. בסוף ההקדמה: "יום ו כא שבט שנת שמז".

5, 62-5, רלח דף. חסר ]1[ דף לאחר חמשת הדפים הראשונים. שיבוש בסדר הדפים הראשונים. 29 ס"מ. מצב בינוני. 

כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. פגעי עש, עם פגיעות בטקסט. קרע גדול בדף השער, עם פגיעה וחסרון בטקסט. קרעים 

 ופגמים נוספים בדף השער ובדפים נוספים. כריכה חדשה.

 עבר עישון נגד עש.הספר 

 200$פתיחה: 
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65. Tzemach David – Venice, 1587 

 

 עותקים חסרים   –   שנות הש' קושטא וונציה ב דפוסי    –   נדירים   . שלושה ספרים 66

 :שלושה ספרים מדפוסי שנות הש' )עותקים חסרים(

 ם שונצינו[.[. ]דפוס אליעזר בן גרש1545. ספר איוב, עם פירוש מאת רבי יצחק הכהן. ]קושטא, ש"ה 1

 הגהות בכתיבה עתיקה.

 חתימות צנזורה בדף ראשון ואחרון. 

-ס"מ. מצב משתנה, בינוני 20[ דפים בסוף ודף נוסף באמצע. 4[ דפים בהתחלה, ]10ים ][ דף. חסר146: ][ דף. במקור131]

 וב. כתמים וכתמי רטיבות. סימני עש. קבוצות דפים רופפות. כריכה ישנה. ט

 [. ]דפוס זואן דגארה[. 1605שיות והמדרשות וההגדות. ]ונציה, שס"ה . ספר חיבור המע2

ס"מ. מצב משתנה, בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות.  13.5. דף ד נכרך לאחר דף ו. ג ודף ז-ים דפים אנו דף. חסר-ו, ח-ד

 פגמים.  קרעים משוקמים בהדבקות נייר, עם פגיעות בטקסט במספר דפים. כריכה ישנה, מעט רופפת, עם

 [. ]דפוס ייואני קאיון[. 1616-1617שע"ז -. ספר יד יוסף, דרושים על התורה, מאת רבי יוסף צרפתי. ]ונציה, שע"ו3

כג כרוכים שלא -[ דף. חסרים ששה דפים ראשונים ודף אחרון )הדפים הראשונים הושלמו בצילום(. דפים כ12רפז, ]-ז

ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות רבים. פגעי עש  27רלה. -רמו, כרוכים בין דפים רלד-כסדרם. דפים רמא

בדפים פגיעות בטקסט. קרעים משוקמים בהדבקות נייר, עם פגיעות בטקסט. קרעים גדולים בייחוד  בחלק מהדפים, עם

 האחרונים. כריכה חדשה.

 300$פתיחה: 
 

66. Three Rare Books – 16th/17th Century, Constantinople and Venice – Lacking Copies 

 

 סרים עותקים ח   – שנות הש'    – . אוסף ספרים מדפוסי ונציה  67

 ששה ספרים מדפוסי ונציה בשנות הש' )עותקים חסרים(:

לל דף שער(, ג )כו-[. ]דפוס זואן גריפו[. חסרים דפים א1567. ביאור על התורה, מאת רבי עובדיה ספורנו. ]ונציה, שכ"ז 1

 צב בסוף הספר עם חלק נפרד בשם "כונות התורה".-ודפים פז

גדין על ידי נאמן ביתו אשר פורינץ. [. דפוס זואן ברא1583יקו. ונציה, שמ"ג ]. פירוש מגילת אסתר, מאת רבי אלישע גאל2

 חסר דף אחרון. פגעי עש.

. מהדורה 1603בן ה"עקדת יצחק"(, ונציה, שס"ג . ספר אורים ותומים, פירוש ישעיה וירמיה, מרבי מאיר עראמה )3

 ראשונה. 

רטיבות. קרעים ודפים מנותקים. כריכת עור עתיקה, עם חסר דף א ודף עב. חצי מדף עא קרוע וחסר. כתמים. כתמי 

 עים ופגמים.קר

 . [. דפוס דניאל זניטי1601. ספר אמרי שפר, דרשות והספדים, מאת רבי נפתלי אשכנזי. ונציה, ]שס"א 4

ת המחבר, מחכמי ארץ ישראל וממקובלי צפת, קרובו ותלמידו של האריז"ל המוזכר בספר החזיונות להרח"ו. עזב את צפ

א והגיע לונציה בשנת שס"א, שם הדפיס את ספרו ונמנה עם חכמי הישיבה בעיר עד פטירתו. בספר נדפסו דרשות שנש

בי אליעזר אזכרי בעל ספר חרדים. בספר מובאים דברים בשם בזמנים שונים והספדים על גדולי ישראל בדורו, ביניהם ר

 האר"י.

 לאי, סימני עש וקרעים. כריכה חדשה.דפים אחרונים. כתמים, כתמי רטיבות, ב 2חסרים 

יז. -[. דפוס זואן דגארה. חסרים דפים ב1605. ספר בית מועד, חמישים דרושים, מאת רבי מנחם רבא. ונציה, שס"ה ]5

 י רב בדפים הראשונים. פגעי עש. דפים וקונטרסים מנותקים.קרעים קשים ובלא

ו אדיל [. ]דפוס דניאל בומברג, על ידי קורניליי1547ה, ש"ז . עשרה דפים של "מדרש משלי", מתוך תנ"ך שלם. ]ונצי6

 קינד[. פגעי עש.

 עותקים חסרים, חלקם פגומים. ספרים. גודל ומצב משתנים. 6

 400$פתיחה: 
 

  67. Collection of Venice Printings – 16th/17th Century – Lacking Copies 
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  עותקים  – י על התורה / סאה סולת ומרפא לנפש מזרח  – . שני ספרים מדפוסי ונציה בשנות הש' 68
 חסרים ופגומים  

 [, עותקים חסרים ופגומים:16-שני ספרים שנדפסו בונציה בשנות הש' ]המאה ה

 [. 1545ר על פירוש רש"י על התורה, מאת רבי אליהו מזרחי. ]ונציה, ש"ה . ספר מזרחי, ביאו1

ו, רעח, רפ, ודף קמז, קפו, קפח, רמ-שיט דף. חסרים דפים: א-, רפא[1רעז, ]-רמה, רמז-[, קפט1קפה, ]-עותק חסר. קמח

פגעי עש. בחלק מהדפים  גרוע. כתמים. כתמי רטיבות כהים בדפים רבים. עקבות רטיבות.-ס"מ. מצב בינוני 30.5אחרון. 

י הדפים פגעי עש קשים עם פגיעות רבות בטקסט. דפים וקונטרסים מנותקים. קרעים משוקמים בהדבקות נייר בשול

 החרונים, עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט במספר דפים. ללא כריכה.

 [. 1579לנפש, מאת רבי רפאל נורצי. ונציה, של"ט ]. ספר אורח חיים, ענייני מוסר, חלק שלישי מספר סאה סולת ומרפא 2

 חלק מתוך ספר סאה סולת ומרפא לנפש, עם דף שער נפרד.

פגעי עש קשים בדפים רבים, עם פגיעות בטקסט. חתימות ורישומי צנזורה. ללא  מצב גרוע. כתמיםס"מ.  19לא דף. 

 כריכה. 

 הספרים עברו עישון נגד עש.

 100$פתיחה: 
 

68. Two Books – 16th Century, Venice – Mizrachi on the Torah / Se'ah Solet and Marpeh LaNefesh 

– Lacking and Damaged Copies  

 

 

 קראקא, שמ"ט   – ונציה, ש"ז / ספר דרש משה    – ספר כל בו    – . שני ספרים מדפוסי שנות הש'  69

 שני ספרים מדפוסי שנות הש', כרוכים יחד:

 [. דפוס מארקו אנטונייו יושטיניאן.1547. ספר כל בו. ונציה, ש"ז ]1

 ה במחלוקת.זהות מחברו נתונספר "כל בו" הוא קובץ הלכה ומנהגים מתקופת הראשונים, ש

 כרוך עם: 

 [. מהדורה יחידה.1589. ספר דרש משה, פירושים על אגדות חז"ל שבש"ס, מאת רבי משה מפיזנץ. ]קראקא, שמ"ט 2

חתימות בדף השער של ספר כל בו: "ישעי' יודא בא"א יודא שמש זצ"ל מה"ס", "אברהם ב"ר משה יחזקיה הלוי שליטא"ס 

 "יעקב נתן...". .. פה שנייטאך",טובים אמן סלה[.]שיחיה לאורך ימים 

 [ דף. חסרים2]סח[, ]-שני ספרים בכרך אחד. ספר כל בו: ד, קנח דף, שיבוש בסדר ד דפים ראשונים. ספר דרש משה: ז

ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, בינוני. דף השער ושני דפים  28.5ע[. -ו דפים ראשונים, ודפים ]סט בספר דרש משה:

ים משוקמים בהדבקות נייר, עם פגיעה וחיסרון רב במסגרת השער ובטקסט )דף , עם קרעים גדולים של ספר כל בואחרונ

בינוני. -קנז מנותק וקרוע, הדף האחרון הודבק על נייר לחיזוק ושיקום(. דפים רבים באמצע ספר כל בו במצב טוב עד טוב

דפי ספר דרש משה. ים וקשים בחלק מכתמי רטיבות כה כתמים. כתמי רטיבות. בלאי בדפים הראשונים והאחרונים.

 סימני עש בדף האחרון. כריכת עור עתיקה, עם בלאי ופגמים. 

 300$פתיחה: 
 

69. Two Books 16th Century – Sefer Kol Bo – Venice, 1547 / Darash Moshe – Krakow, 1589 
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 שנות הש'   איטליה ב דפוסי    – . שלושה ספרים  70

 פגומים(:או  עותקים חסריםי שנות הש' )שלושה ספרים מדפוס

. דפוס ווינטורין רופינילו, ע"י 1558שי"ט -* ספר תולדות יצחק, פירוש על התורה, מאת רבי יצחק קארו. מנטובה, שי"ח

 ויעקב בן נפתלי הכהן מגאזולו. השותפים מאיר בן אפרים מפדובה

 ך. חותמת צנזור בדף האחרון. מחבר הספר הוא דודו של מרן רבי יוסף קארו בעל השולחן ערו

גרוע. כתמים. כתמים רבים ובלאי בדף השער ובדף השני. כתמי רטיבות. פגעי עש קשים, -ס"מ. מצב בינוני 28[, פא דף. 1]

עברו השני של דף השער. קרעים משוקמים בהדבקות נייר בדף האחרון. עם פגיעות בטקסט. הדבקת נייר לחיזוק מ

 געי עש רבים. כריכה ישנה, עם פגמים ופ

 [. ]דפוס ויצינצו קונטי[.1558* ספר ארבעה טורים, חלק טור יורה דעה. ]קרימונה, שי"ח 

קשים, עם פגיעות בטקסט.  גרוע עד גרוע. כתמים. פגעי עש-ס"מ. מצב בינוני 29.5יורה דעה בלבד. חלק צא דף של 

 כריכה חדשה. 

ה שניה, [. ]דפוס אנטוניאו ברואין[. מהדור1559נטו, שי"ט ]שו"ת הריב"ש. ריווא דטרי –* ספר "תשובות בר ששת" 

 ש"ז. מחיקות צנזורה מעטות. -שנדפסה על פי "תשובות הרב" מהדורת קושטא, ש"ו

[ 9]-[ ו6[, ]2ים דפים ]חסר – [ דף9תטו, ]-[, שיט2שיח, ]ף. )במקור: ד 3חסרים [ דף. 6תטו, ]-[, שיט2שיח, ] :רעותק חס

גרוע. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות -תנה, בינוני עד בינוניס"מ. מצב מש 18.5. [ הושלם בכתב יד(2] מהדפים האחרונים. דף

השער, משוקמים  קשים בדפים האחרונים. פגעי עש רבים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. קרעים בדף

 בהדבקות נייר. כריכה חדשה.

 200$פתיחה: 

70. Three Books – 16th Century Italian Printings 

 

 עותק חסר   – ונציה, שמ"ה    – . ספר מדרש שמואל  71

שניה של הפירוש ה מהדור – 1585דה. ]ונציה, שמ"ה זיספר מדרש שמואל, ביאור על פרקי אבות, מאת רבי שמואל די או

 .[על מסכת אבות, שנדפס לראשונה בונציה, של"טהנודע 

רלו, ודף -ריב, ריז-צה, ריא-ס, פטיט, -דפים: א, יח 34רנא דף. חסרים -טז, רלזר-רי, ריג-פח, צו-נט, סא-יז, כ-עותק חסר. ב

. נזקי ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות וכתמים כהים במספר דפים 18.5רי. -אחרון. שיבוש בסדר דפים רט

דפים. קרעים קלים  עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים משוקמים בהדבקות נייר, עם פגיעות גדולות בטקסט במספר

 ופגמים. חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט במספר דפים. כריכה חדשה.

 100$פתיחה: 
 

71. Midrash Shmuel – Venice, 1585 – Lacking Copy 

 

 שנ"ו  - ונציה, שנ"ד   – . ספר כלי חמדה, למהר"ש לנייאדו  72

-כל ישראל". רבי שמואל לנייאדו מארם ספר כלי חמדה, דרושים וביאורים על מדרש רבה, "מבראשית ברא עד לעיני

 [. מהדורה ראשונה. 1594-1595שנ"ו ]-צובה. ונציה, שנ"ד

ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי.  29.5ף, של דפי המפתחות. [ דף בסו1ו, ]-רע דף. חסרים דף רכד ו-עותק חסר. רכג, רכה

מספר מקומות. קרעים משוקמים בהדבקה מצדו כתמי רטיבות קשים וגדולים בדפים רבים. עקבות רטיבות. סימני עש ב

 השני של דף השער. כריכה עתיקה, עם שדרת קלף, מנותקת בחלקה. פגמים בכריכה.

 200$פתיחה: 
 

72. Kli Chemda, by Maharash Laniado – Venice, 1594-1595 
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 ת רישומי בעלות והגהו   –   פראג, שס"ח   – פראג, שס"ח / שו"ת מהר"ם    – . ספר כלי יקר  73

[. דפוס משה בן יוסף בצלאל כ"ץ. מהדורה 1608ספר כלי יקר, פירוש על התורה, מאת רבי אפרים לונטשיץ. פראג, ]שס"ח 

 שניה. 

[. ]דפוס משה בן יוסף 1608כרוך בתחילתו עם: ספר שאלות ותשובות מהר"ם, מאת רבי מאיר מרוטנבורג. ]פראג, שס"ח 

 בצלאל כ"ץ[. מהדורה שניה. 

 חלקן ארוכות. כתיבה עתיקה,מספר הגהות ב

רשי... הק' רישומי בעלות בדף הראשון של ספר שו"ת מהר"ם: "לה' הארץ ומלואה ליב כהן מקיסינגה", "קניתי מיו

 משה"ה". 

חתימה ורישום בעלות בדף השער של ספר כלי יקר: "הק' משה הייצפעלד", "לעולם יחתום אדם בריש מכילתא, הקטן 

 בעדינהיים והמדינה...".  הירש סג"ל... חונה בק"ק

קמא דף. נייר -. כלי יקר: מח, נאשל שו"ת מהר"ם קיד דף. חסר דף השער-[, ה1שני ספרים בכרך אחד. שו"ת מהר"ם: ]

טוב. כתמים ובלאי. בלאי רב בדפים הראשונים והאחרונים של הכרך. קרעים משוקמים -כהה. מצב בינוני עד בינוני

שונים והאחרונים, עם פגיעות בטקסט בשני הדפים האחרונים. כריכת עור עתיקה, עם בהדבקות נייר בשולי הדפים הרא

 בלאי, פגמים רבים וסימני עש. 

 120$פתיחה: 
 

73. Kli Yakar – Prague, 1608 / Responsa Maharam – Prague, 1608 – Owners' Inscriptions and 

Glosses 

 

 ונציה, שס"ט   – . ספר תולדות יעקב  74

[. דפוס זואן די גארה. 1609ב, דרושים על פרשות השבוע, מאת רבי יעקב די אלבה. ונציה, שס"ט ]דות יעקספר תול

 מהדורה ראשונה.

 בעלות בדף השער: "קניין כספי יואב ארקנגיילו".רישום 

חלקם כהים.  ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי קל. כתמי רטיבות בדפים רבים, 19.5[ דף. שיבוש בסדר דפים רבים. 2קיד, ]

דף השער )חתימת יד לטיני בתחתית -פגעי עש, לעיתים עם פגיעות בטקסט. דפים וקונטרסים מנותקים. רישום בכתב

 ר?(. כריכה ישנה, רופפות ופגומה, עם פגעי עש. צנזו

 200$פתיחה: 
 

74. Toldot Yaakov – Venice, 1609 

 

 הגהות חתימה ו   – ע"א  ש - ונציה, שס"ט   – מהדורה ראשונה    – . ספר קרבן אהרן  75

[. דפוס 1611-1609]שע"א -פירוש מאת רבי אהרן אבן חיים. ונציה, שס"טעם  –"תורת כהנים" ספר קרבן אהרן, ספרא 

 זואן די גארה. מהדורה ראשונה. 

 חתימות בדף השער: "אני תלמוד מורפורגו יצ"ו". 

 יד, חלקן ארוכות. -הגהות בכתב

השנייה, נכרכו קכ מספירת הדפים -דפים קטו קלב מספירת הדפים הראשונה.-ם קכט[ דף. שיבוש בסדר דפי4קלט; שב, ]

גרוע. כתמים ובלאי. פגעי עש, עם פגיעות -ס"מ. מצב משתנה, בינוני. דפים ראשונים במצב בינוני 29-לאחר דף קח. כ

פגעי עש רבים,  בטקסט )בחלק מהדפים, במיוחד בהתחלה ובסוף הספר, פגעי עש קשים(. שער ודפים ראשונים עם

 פגיעות בטקסט. כריכה חדשה. כתמים כהים וקרעים משוקמים בהדבקות נייר, עם

 200$פתיחה: 
 

75. Korban Aharon – First Edition – Venice, 1609-1611 – Signature and Glosses 
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 הגהות   – חתימת רבי אליעזר ברגמן    – הנאו, ש"ע    – . ספר שו"ת הרשב"א  76

 [.1610, גרמניה(, ]ש"ע הגדול הרב רבינו שלמה בן אדרת. האנווא )הנאוות שחיבר המאור ספר שאלות ותשוב

תרי"ב(, -חתימתו של הגאון רבי אליעזר ברגמן )תקנ"ט –חתימה בדף השער: "אליעזר ב"ה]?[ יוסף בנימין ז"ל היידנהיים" 

בי יהוסף שווארץ בעל "תבואות הארץ". יליד היידנהיים. מראשי הישוב של עולי גרמניה בירושלים, רבו וֵרעֹו של ר

רבי וולף המבורג ורבי אברהם בינג. היה חותם גם בראשי התיבות "האבי"ב"  –גרמניה תלמידם של ראשי ישיבות 

]אליעזר בן יוסף בנימין[. מקצת מחידושיו ומאמריו נדפסו בספרים "שערי אביב" )בני ברק, תשכ"ט(, "בהר ייראה" 

 )ירושלים, תשל"ה(.

 ממספר כותבים.ות הגה

גרוע, שער ודפים ראשונים במצב -ר. חציו הראשון של הספר במצב בינוניס"מ. מצב משתנה בין חלקי הספ 17.5שכב דף. 

גרוע. כתמים. פגעי עש רבים, בדפים הראשונים )כולל השער( ובדפים נוספים פגעי עש קשים עם פגיעות רבות בטקסט. 

ך דפים עם י של הספר במצב בינוני. נזקי עש עם פגיעות קלות בטקסט. חיתודפים וקונטרסים מנותקים. חציו השנ

 פגיעות בכותרות הדפים. כריכה עם שדרת עור עתיקה, מנותקת בחלקה. בלאי, פגמים ונזקי עש בכריכה.

 הספר עבר עישון נגד עש.

 100$פתיחה: 
 

76. Responsa Rashba – Hanau, 1610 – Signature of Rabbi Eliezer Bergman – Glosses 

 

 ש"ע - פראג, שס"ט   –   . לבוש עטרת זהב גדולה ולבוש עיר שושן 77

 מהדורת פראג: –שני חלקים מספר הלבוש 

 [. דפוס משה בן מהרר"י )יוסף( בצלאל כ"ץ. 1609* ספר לבוש עטרת זהב גדולה. פראג, שס"ט ]

מים. נזקי עש, עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים ס"מ. מצב בינוני. חלק מהדפים כהים. כת 29דף. חסר דף אחרון.  קצא

 ה וחיסרון במסגרת השער המאויירת. דפים וקונטרסים מנותקים. לא כרוך. בדף השער עם פגיע

 .[. דפוס משה בן מהרר"י )יוסף( בצלאל כ"ץ1610* ספר לבוש עיר שושן. ]פראג, ש"ע 

גרוע. חלק מהדפים במצב גרוע. מספר דפים -ב בינוניס"מ. מצ 30רו דף. חסרים דף השער וארבעת הדפים האחרונים. -ב

 ים. פגעי עש. בחלק מהדפים פגעי עש קשים. קרעים משוקמים בהדבקות נייר. ללא כריכה.כהים. כתמ

 הספרים עברו עישון נגד עש.

   100$פתיחה: 
 

77. Levush Ateret Zahav Gedolah and Levush Ir Shushan – Prague, 1609-1610 

 

 

חתימת רבי אליעזר אויערבך בעל   – שפ"א - ונציה, ש"פ  – יר שושן ולבוש הבוץ והארגמן וש ע . לב 78
 , דודו של ה"אמרי בינה" "חדושי מהר"א" 

[. דפוס 1620א ]שפ"-אבן העזר. ונציה, ש"פ –חושן משפט, עם ספר לבוש הבוץ והארגמן  –ספר לבוש עיר שושן 

 בראגאדיני בבית יואני קאיון.

ן: "דוד בן הקדוש יהודא ליווא ז"ל הי"ד ניימרק, קניתי מן נתן בן מנחם ז"ל". של לבוש עיר שושחתימה בדף השער 

 חותמת: "ישראל מרדכי מארגינשטערין מפלאצק".

רבי אליעזר אויערבך  –"ד ק"ק לונטשיץ" חתימה בדף השער של לבוש הבוץ והארגמן: "אליעזר בהגאון מו"ה חיים ז"ל אב

רי משפט" ודודו של רבי מאיר (, בנו של רבי חיים אויערבך בעל "דב1823-1855תרט"ז -פ"ג בערךבעל "חדושי מהר"א" )תק

 אויערבך בעל "אמרי בינה".

ים עם פגיעה בכותרות בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. סימני עש. חיתוך דפ-ס"מ. מצב טוב 31[ דף; פז דף. 2קסב, ]

 ישנה, עם פגמים.הדפים ובשולי הטקסט בחלק מהדפים. כריכה 

 150$פתיחה: 
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78. Levush Ir Shushan and Levush HaButz V'HaArgaman – Venice, 1620-1621 – Signature of Rabbi 

Eliezer Auerbach Author of Chiddushei Mahara, Uncle of the Imrei Binah 

 חתימות מרבני ארם צובא    – ונציה, שע"ח    – ספר עץ שתול  .  79

 [. דפוס ייואנו קאיון.1618פר העיקרים לרבינו יוסף אלבו, עם ביאור רבי גדליה ליפשיץ. ונציה, ]שע"ח שתול, סספר עץ 

ב אלתארס חתימות בדף השער: "לה"ו יעקב חזן"; "וקניתיו מיורשי הנז' הצעיר מאיר ראובן גבאי ס"ט"; "הצעיר יום טו

 צובה(; "דוד אלתארס".-תשל"ז, מחכמי ארם-, תרנ"דס"ט"; "הצעיר יוסף עזרא עבאדי שעיו" )רבי יוסף שעיו

 גרוע. כתמים וכתמי רטיבות. פגעי עש רבים, עם פגיעות בטקסט. ללא כריכה. -ס"מ. מצב בינוני 29.5קמד דף. 

 הספר עבר עישון נגד עש.

 200$פתיחה: 

79. Etz Shatul – Venice, 1618 – Signatures of Aleppo Rabbis 

 

 "ט  ונציה, שצ   – עה  . ספר יבין שמו 80

ספר יבין שמועה, ביאור על ספר הליכות עולם ]לרבי ישועה הלוי[, מאת רבי נסים שלמה אלגאזי, וכללי הגמרא לרבי 

 ינדראמין. [. דפוס ייואני מרטינילי במצות ייואני ו1639יוסף קארו. ונציה, שצ"ט ]

 רישום בעלות בדף השער והגהות בכתיבה ספרדית. 

גרוע. כתמים ובלאי רב. כתמי ועקבות רטיבות. פגעי עש, -ס"מ. מצב בינוני 28פעמיים.  יח נכרכו-ים טומה דף. דפים דפ

עם עם פגיעות בטקסט. קרעים ופגמים, עם פגיעות בטקסט. קרע בדף השער עם פגיעה במסגרת השער. חיתוך דפים 

 פגיעה בכותרות הדפים. כריכה ישנה.

 100$פתיחה: 

80. Yavin Shemua – Venice, 1639 

 אמשטרדם, ת"א   – . פירוש אברבנאל על נביאים אחרונים  81

 [. 1641פירוש על נביאים אחרונים, עם הפנים, מאת דון יצחק אברבנאל. ]אמשטרדם, ת"א 

 פרשות השבוע.  יד בשולי הדפים, המתייחסות להפטרות-רישומים בכתב

כהים בשולי עשרות הדפים האחרונים. בלאי ופגמים בשולי  בינוני. כתמים. כתמי רטיבות-ס"מ. מצב טוב 30[, שה דף. 1]

יד בדף השער. כריכת עץ -השער ודפים נוספים. קרע בראש דף השער, ללא פגיעה במסגרת השער. רישומים בכתב דף

 ועור משוקמת, עם שרידי אבזמים. 

 100$ פתיחה:

81. Abarbanel Commentary on Neviim Achronim – Amsterdam, 1641 

 

 חתימות ורישומי בעלות   – תנ"ב  - פראג, תמ"ט   – . ספר יפה תואר  82

[. דפוס 1689-1692]תנ"ב -ספר יפה תואר, ביאור על מדרש בראשית רבה, מאת רבי שמואל יפה אשכנזי. פראג, תמ"ט

 השותפים בדפוס משה כ"ץ. מהדורה שניה. 

"שייך לי הק' ישראל איסרל הכהן...", "אברהם  חתימות ורישומי בעלות בדף השער: "אני יוסף בן כמ"ה שמואל סג"ל",

 יניאווע תרנ"ד".אויערבאך מפ"ק א

 הגהה בכתב יד באחד מן הדפים.

[ דף. חסר דף שער 2רלה, ]-קמט, קצ-קמד, קמו-[, ע1נח, ]-רז, א-קצז, קפ-קלט, קמא-קכה, קכט-ק, קב-[, עב1[, עב, ]1]

 כתמים ובלאי רב. כתמי ועקבות רטיבות עם סימני עובש. נזקי עש,ס"מ. מצב בינוני.  31.5השני. ספירת דפים משובשת. 

עם פגיעות בטקסט. קמטים וקרעים בשולי הדפים, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים, עם פגיעות בטקסט. כריכה 

 ישנה, פגומה וקרועה, עם פגעי עש, מנותקת בחלקה.

 100$פתיחה: 

82. Yefe Toar – Prague, 1689-1692 – Signatures and Owners' Inscriptions 
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 פרנקפורט דמיין, תנ"ז    – השער המאוייר הנדיר    / רה ראשונה  מהדו   – . ספר שו"ת בית חדש  83

 [. מהדורה ראשונה.1697ספר שו"ת בית חדש, מאת רבי יואל סירקיש אב"ד קראקוב. פרנקפורט, ]תנ"ז 

ובעותקים  ,רר ובו דמויות רבות מאוירות. זהו שער נדיקונטרס בן ארבעה דפים, עם דף השער הנדי מעותק אחר: מצורף

[ דף 4נמצא נדפסו מיד לאחריו המפתחות ללא ההסכמות והקדמת המביא לדפוס. כך יש בראש הספר רק ]בהם הוא 

 [ דף, ואלו ארבעת הדפים הנוספים הנמצאים לפנינו. 6במקום ]

מהדורת פרנקפורט  נוביץ, שתי הגרסאות של שו"ת הב"חעל עניין השערים ומקורו של השער עם הדמויות, ראה: ד' רבי

 ואילך.  99תנ"ז, עלי ספר, כא, תש"ע, עמ' 

חתימות ורישומי בעלות בדף השער שבספר, ביניהם: "מתנה נתונה לדורן החתונה למז"ט ]=למזל טוב[ להבחור המופל' 

 חבירי המובהק הר"ר יואל סג"ל, ממני...".

]6[, קו, ]2[ דף + קונטרס ]4[ דף. 32 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. פגעי עש, עם פגיעות בטקסט. חותמות ספרייה בדף 

השער ובמקומות נוספים. ללא כריכה. קרעים ופגמים בשולי ארבעת הדפים המנותקים, עם פגיעה קלה מאוד בשולי 

 מסגרת השער המאוייר. נקבי עש בודדים.

 עש. הספר עבר עישון נגד 

   120$פתיחה: 

83. Responsa Bayit Chadash – First Edition / Rare Illustrated Title Page – Frankfurt am Main, 

1697 

 שני כרכים בפורמט קטן   – ת"ס  - פרנקפורט דמיין, תנ"ט   – . הלכות רב אלפס  84

ורמט [. שני כרכים. פ1699-1700]ת"ס -טספר הלכות רב אלפס, חלק ראשון, סדר מועד וסדר נזיקין. פרנקפורט דמיין, תנ"

 קטן. 

 רישום בעלות בדף המגן של הכרך הראשון.

ס"מ. מצב טוב. חיתוך  10.5-11[ דף. 1תל, ]-תח, תי-שצד, שצו-[, תמח דף. סדר נזיקין: שסו, שסח4סדר מועד: ]שני כרכים. 

ריכות עם פגיעות קלות בכותרות הדפים. כדפים מוזהב. רבים מהדפים צמודים ומחוברים זה לזה. כתמים. חיתוך דפים 

 עור חדשות. פגמים ובלאי בכריכות. 

 200$פתיחה: 

84. Hichot Rav Alfas – Frankfurt am Main, 1699-1700 – Two Small Volumes 

 אמשטרדם, תס"ט   – רבי שלמה מולכו    – . ספר המפואר  85

 [. 1709ספר המפואר, מאת רבי שלמה מולכו. אמשטרדם, ]תס"ט 

 בעמ’ האחרון: דברי מוסר מדברי חכמים וחידותם; שלושים ותשעה פתגמים הפותחים באות א. 

  בינוני. כתמים ובלאי. סימני שימוש. חותמת בדף השער ובמקומות נוספים. כריכה ישנה.-ס"מ. מצב טוב 19כו דף. 

 100$פתיחה: 

85. Sefer HaMefoar – Rabbi Shlomo Molcho – Amsterdam, 1709 

 

 פרנקפורט דאודר, תס"ט    – . ספר ילקוט שמעוני  86

על נביאים וכתובים. מאת רבי שמעון הדרשן מפרנקפורט.  –על התורה, וחלק שני  –ספר ילקוט שמעוני, חלק ראשון 

 [.1709פרנקפורט דאודר, ]תס"ט 

משה ואהרן, ותמונת דוד מכה את גלית . בשער תחריט נחושת מרשים ובו דמויות כרס-עב ור בכרך אחדכל החיב

 לישתי.הפ

 .בדף חלק מנותק לאחר דף השער רישומים שונים וחתימה: "הק' צדוק בן מוהר"ר משה טוביא טל זצ"ל"

משנת תרע"ח, ולאחר השואה  ב"ד אוטרכטא(, מגדולי רבני הולנד. 17562טל )נפטר כסלו תשט"ו, אוצר הרבנים צדוק רבי 

(, 15415אביו רבי משה טוביה טל )נפטר חשון תרנ"ט, אוצר הרבנים  .אמשטרדם ומדינת הולנד נתמנה לרבה הראשי של

 אב"ד ארנהיים והאג.

 שער נפרד לחלק השני.

כריכה עם שדרת עור עתיקה. פגמים ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים ובלאי קל בדף השער.  31[, שיג; קץ דף. 1]

 בכריכה ובשדרה.

 80$פתיחה: 
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86. Yalkut Shimoni – Frankfurt an der Oder, 1709 

 

 שני חלקים מתוך המהדורה הראשונה והמהדורה השנייה   –   . ספר פני יהושע 87

 שנייה:שני חלקים של ספר פני יהושע, חלק ראשון מתוך המהדורה הראשונה וחלק שלישי מן המהדורה ה

צה ר"ה סוכה ומגילה, מאת רבי יעקב יושע פאלק * ספר פני יהושע, חלק ראשון, על מסכתות ברכות שבת פסחים בי

 [. מהדורה ראשונה. 1752ב. פרנקפורט דמיין, ]תקי"ב אב"ד מיץ ולבו

 יד, ובו דרוש על פרשת השבוע.-רישומי בעלות וחתימות בדפי השער. מצורף דף בכתב

עבה ואיכותי. מצב טוב. כתמים. סימני עש ס"מ. נייר  31.5כט דף. -[, נב; סו; נ; לז ]צ"ל: לו[; כז; כו; לא ]צ"ל: יב[; כח2]

 בות קלים. כריכה ישנה.קלים בדפים הראשונים והאחרונים. כתמי רטי

[. 1779. פיורדא, ]תקל"ט * ספר פני יהושע, חלק שלישי, על מסכתות בבא קמא ובבא מציעא, מאת רבי יעקב יושע פאלק

 מהדורה שניה.

בינוני. כתמים -ר במצב טובה בין הדפים, בינוני. דפים רבים באמצע הספס"מ. מצב משתנ 32[, קנג ]צ"ל: קנד[ דף. 2]

ובלאי. קרעים משוקמים בדפים הראשונים. קרעים בדף השער והדף שלאחריו עם פגיעה קלה במסגרת השער ופגיעות 

בודדים. צופו בשלמותם בנייר דבק. קרעים משוקמים בדפים נוספים, עם פגיעות בטקסט במקומות  בטקסט. שני הדפים

 כריכה ישנה. 

 100$פתיחה: 

87. Pnei Yehoshua – Two Parts of First and Second Editions 

 

 פרנקפורט דמיין, ת"פ   – . ספר ישועה בישראל  88

ש לרמב"ם ועל מפרשיו, מאת רבי יהונתן בן יוסף מרוז'ינוי. ספר ישועה בישראל, פירוש על הלכות קידוש החוד

 [. 1720פרנקפורט דמיין, ]ת"פ 

 .דף שער מאוייר נאה עם דמויות משה, אהרון, דוד ויהונתן .איורים רבים

 רישומי בעלות בדף המגן.

מים בדף השער. קרעים בינוני. כתמים. סימני שימוש. פגמים וסימני עש משוק-ס"מ. מצב טוב 30.5[ דף. 1[, נח, ]4]

 מות. כריכה ישנה. ופגמים משוקמים במילוי והדבקות נייר במספר דפים נוספים. חות

 100$פתיחה: 
 

88. Yeshua B'Yisrael – Frankfurt am Main, 1720   

 

 ונציה, תס"ז / יעסניץ, תפ"א   – יה  י מהדורה ראשונה ושנ   – . ספר מעשה טוביה  89

 שתי מהדורות, מהדורה ראשונה ושניייה של ספר מעשה טוביה: 

[. 1707, מאת רבי טוביה כ"ץ הרופא. ויניציאה, ]תס"ז * ספר מעשה טוביה, אסטרונומיה ומחקר, רפואה ואנטומיה

 מהדורה ראשונה.

בית קומות. הסכמת איור מפורט של גוף האדם ואיבריו הפנימיים עם הקבלה למבנה  1ציורים ותרשימים רבים. בדף קו/

 פרד לכל חלק. רבי דוד אופנהיים ורבני ונציה. שירי תהילה למעלת המחבר והספר. הספר כולל שלושה חלקים, שער נ

ס"מ. מצב גרוע. כתמים  22-[, קנז דף. חסר דף השער עם פורטרט המחבר מצידו השני, ודף אחרון )הושלמו בצילום(. כ5]

 דפים. פגעי עש קשים בכל הדפים. דפים וקונטרסים מנותקים. ללא כריכה. ובלאי. כתמי רטיבות כהים בחלק מה

"ץ הרופא. יעסניץ, ]תפ"א ומחקר, רפואה ואנטומיה, מאת רבי טוביה כ ג, אסטרונומיה-* ספר מעשה טוביה, חלקים א

 [. מהדורה שניה.1721

 לק שני ושלישי.ציורים ותרשימים רבים לתיאור נושאים שונים במדעי הטבע. שערים נפרדים לח

 חתימה בדף השער: "יעקב דוב פיק משוואבך".

ים של בשולי דף השער, ללא פגיעה במסגרת השער. שוליים פנימיס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי קל. קרע  20[, קכב דף. 4]

 דף השער עם שיקומים וחיזוקים ללא פגיעה בשער. חותמות. כריכה ישנה, פגומה.

 100$פתיחה: 
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89. Maase Tuvia – First and Second Editions – Venice, 1707 / Jessnitz, 1721 

 

 מהדורה ראשונה   – זיבעק, תצ"ג  וואנ   – רבי משה חאגיז    – שתי הלחם    שו"ת .  90

 [. מהדורה ראשונה. 1733ספר שתי הלחם, שאלות ותשובות מאת רבי משה חאגיז. וואנזיבעק, ]תצ"ג 

כתמים. בלאי ופגמים קלים. קרע קטן משוקם בהדבקת נייר בצידו האחורי של דף השער ס"מ. מצב טוב.  19.5[, נט דף. 1]

 ם נוספים. כריכה ישנה, עם שדרה חסרה.ובדף השני. חיזוקים בהדבקה במספר דפי

 100$פתיחה: 
 

90. Responsa Shtei HaLechem – Rabbi Moshe Chagiz – Wandsbeck, 1733 – First Edition  

 

 צובא( - חתימות והגהות )חכמי ארם   – ם לבעל "משנה למלך"  . שני ספרי 91

 שני ספרים מאת רבי יהודה רוזאניס, בעל ספר "משנה למלך":

 [. מהדורה ראשונה.1731למלך על משנה תורה לרמב"ם, מאת רבי יהודה רוזאניס. ]קושטא, תצ"א  משנה * ספר

 הכהן סלט"א, מאת ציון בן אליהו חורי...". הגהות.רישום בעלות בדף הראשון: "מקנת כספי אנכי הצעיר ע"ה כלפון 

ס"מ. חלק מהדפים בגוון כהה.  29.5[ דף. 10פט, ], 46כז, פ, קיב, -[, ב3קיב דף בלבד. מתוך אמצעו של הספר. במקור: ]

 מים. כתמי רטיבות. פגעי עש, בעיקר בשולי הדפים, אך עם פגיעות בטקסט בחלק מהדפים. כריכהבינוני. כת-מצב טוב

 ישנה, בלויה ופגומה.

ניס בעל "משנה * ספר פרשת דרכים, עשרים ושישה דרושים וקונטרס "דרך מצותיך" על מנין המצוות, לרבי יהודה רוזא

 [. מהדורה שניה.1743למלך". ונציה, תק"ג ]

ישועה  בכ"ר כהן עזרה כה"רחתימות בדף השער ]חלקן פגועות[, ביניהן: "גואל אחרון קניתי אותו מאת החכם המרומם 

 כהן, איש צעיר יוסף בכר יצחק הררי", "מגואל עד גואל עד גואל עד גואל אחרון אני הצעיר מאיר לאנייאדו".

: "יצחק לבטון" ]רבי יצחק לבטון, דיין בירושלים, מרבני ארם צובה וחמיו של רבי שלום הדאיה[. 2הה חתומה בדף כט/גה

  י לש"ם".הגהה נוספת שם, חתומה: "ממנ

ס"מ. מצב בינוני. כתמים. כתמי רטיבות. קרעים ופגמים משוקמים  27[, עג דף. חסרים שלושה דפים אחרונים. 2]

 ף השער ובדפים נוספים. קרעים בשולי דפים רבים. כריכה ישנה.בהדבקות נייר בד

 150$פתיחה: 
  

91. Two Books Composed by the Author of Mishneh LaMelech – Signatures and Glosses (Aleppo 

Torah Scholars) 

 

  אייבשיץ רבי יהונתן ספרו היחיד של  –  כ"ג אלטונה, תק  – מהדורה ראשונה  – . ספר כרתי ופלתי 92
 שנדפס בחייו 

[. מהדורה 1763ספר כרתי ופלתי, על שלחן ערוך יורה דעה ]עם הפנים[, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. אלטונה, ]תקכ"ג 

 .ספרו היחיד של המחבר שנדפס בחייו. ראשונה

 חתימה בדף השער: "אברהם בלא"א יצחק זולבצאך ז"ל". 

דבקות נייר. קרעים וני. כתמים. קרעים בשולי דף השער, משוקמים בהבינ-ס"מ. מצב טוב 30קסה דף. -[, ה5[, לד, ]3]

 נה, עם פגמים.ופגמים בשולי מספר דפים נוספים. סימני עש בשולי הדפים האחרונים. כריכה יש

 200$פתיחה: 
 

92. Kreti U'Pleti – First Edition – Altona, 1763 – Only Book by Rabbi Yehonatan Eybeshutz Printed 

During his Lifetime 
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 רעדלהיים, תקי"ג    – . ספר מקשה זהב  93

מזולקווא. רעדלהיים, ]תקי"ג  מקשה זהב, ביאורים וליקוטים על פרשיות התורה בדרך הפלפול, מאת רבי מאיר בן לוי

1753 .] 

 חתימה בדף השער: "סענדער צעלווילר". רבי סנדר צעלווילר, שמש בקהילת פורטסמות' שבאנגליה.

]1[, מח, מו-מח דף. 16 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. קרע בשוליים העליונים של דף השער והדף השני עם 

 פגיעה קלה במסגרת השער ובכותרת הדף. פגמים קלים. כריכה חדשה.

 100$פתיחה: 

93. Mikshah Zahav – Redelheim, 1753 

 

, ממבשרי הציונות  אב"ד זעמלין  חתימת רבי יהודה אלקלעי  – "א ונציה, תקכ  – . ספר משכיל לדוד 94
 הראשונים 

 [. 1760נציה, ]תקכ"א ספר משכיל לדוד, חיבור על פירוש רש"י על התורה, מאת רבי דוד פארדו. ו

 ..." מתת אלדים קנין כספי הצעיר יהודא ב' שלמה חי אלקלעי ה"י בעיר סעמליןחתימה בדף המגן הקדמי: "

(, ממבשרי הציונות הראשונים. נולד בסרייבו שבבוסניה, עלה לירושלים בילדותו, וקיבל 1798-1878אלקלעי )רבי יהודה 

התוודע לעלילת  1840. בשנת (סרביה, נתמנה לרב בזמלין )זמון 1825ץ". בשנת תורה מרבי אליעזר פאפו, בעל "פלא יוע

לייה לארץ ישראל, החייאת הלשון העברית, רכישת ע –הדם בדמשק, והחל לגבש תכנית חדשה לפתרון שאלת היהודים 

(, 1860ים" )הרב אלקלעי תלה תקוות רבות בייסודו של "כל ישראל חברקרקעות משותפות והקמת קופות ציבוריות. 

עלה  1874הארגון היהודי הבין לאומי הראשון בעת החדשה, וראה בו צעד ראשון וחשוב לקראת מימוש תכניתו. בשנת 

ם אשתו אסתר, וכעבור ארבע שנים נפטר ונקבר בהר הזיתים. בערים רבות בארץ יש רחובות שנקראו על לארץ ישראל ע

 .של הרב אלקלעי שמו

-]רבי שמואל דייטש רישומי בעלות נוספים בדפי המגן: "קנה קניתי לד' צבאות הק' שמואל במוהרי"ל דיטש שליט"א"

 .אשכנזי מירושלים[

 .1הגהה בדף כ/

ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. כתמי רטיבות בדפים הראשונים. פגמים, עם  23. [ דף1קעב, ]-קסט[, 1[, קסח, ]6]

ט, וסימני עש קלים במספר מקומות. קרעים משוקמים בשולי ארבעת הדפים של לוח הטעויות. יתכן פגיעות קלות בטקס

 ודפים אלו הושלמו מעותק אחר. חותמת בדף השער. כריכה חדשה. 

הוא של רשיון השלטונות, באיטלקית. ברוב העותקים נכרך הרשיון לאחר ההקדמה. יש עותקים, בהם נדפס  אחרון [ דף1]

דף קסח לדף קסט, לפני לוח הטעויות, או בסוף הספר, כמו בעותק שלפנינו. ראה: מ' בניהו, הסכמה ורשות  הרשיון בין

 .48מס'  399ערי, מחקרי ספר, ירושלים תשי"ח, עמ' ; א' י35, מס' 349בדפוסי ויניציאה, ירושלים תשל"א, עמ' 

 100$פתיחה: 

94. Maskil L'David – Venice, 1760 – Signature of Rabbi Yehuda Alkalai Rabbi of Zemun (Zemlin), 

Early Supporter of Zionism 

 

ור מקוריות  חמישה כרכים בכריכות ע   –   תקל"ז ,  אמשטרדם   –   אלשיך על התורה   –   . ספר תורת משה 95
 הסכמת רבי שאול אב"ד אמשטרדם   – 

[. חמישה 1777אלשיך. אמשטרדם, ]תקל"ז ספר תורת משה, חידושים ופשטים על פרשיות התורה, מאת רבי משה 

 כרכים.

 רישומי בעלות בדפי המגן של הכרכים.

ברית ותחתן הכיתוב עם הסכמה בצורת שיר, מאת רבי שאול לוונשטאם אב"ד אמשטרדם. בסוף כל כרך איור לוחות ה

 "רבי משה אלשיך". –"רמא" 

ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב. כתמים.  26.5קכד דף. -[, מה1][, מד; 1רכד; ]-[, קעב1קעא; ]-[, פט1חמישה כרכים. ה, פח; ]

 ות. כריכות עור מקוריות, עם עיטורים מוזהבים ונייר פורזץ צבעוני. קרעים חסרים בחלק מהשדרות, בלאי ופגמים בכריכ

 150$פתיחה: 
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95. Torat Moshe – Alshich on the Torah – Amsterdam, 1777 – Five Volumes in Original Leather 

Bindings – Approbation of Rabbi Shaul Rabbi of Amsterdam  

 

הספר הראשון בסדרת הספרים, שנדפס   – תקמ"ד - פראג, תקמ"ג  – . ספר צל"ח על מסכת פסחים 96
 הגהות רבי דניאל שלזינגר   – בעל ה"נודע ביהודה"    מחבר בחיי ה 

ו יחזקאל הלוי לנדא בעל ה"נודע ביהודה", רבה של פראג. ספר ציון לנפש חיה, על מסכת פסחים, מאת רבינ –צל"ח 

 [. מהדורה ראשונה, הספר הראשון בסדרת ספרי הצל"ח. נדפס בחיי המחבר.1784-1783תקמ"ד -פראג, ]תקמ"ג

]אולי רבי  (2רבי יוסף מדרזדן]?[. מספר הגהות, אחת חתומה: "דניאל שלעזינגער" )דף פט/ום בעלות של בדף המגן ריש

 .חתן רבי שרגא פייש פולק אב"ד ווייטצען[, טאריאן-מגיד מישרים בשאלגא, שלזינגרדניאל 

וק מעברו השני של השער ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים בשולי חלק מהדפים. הדבקות נייר לחיז 32[ דף. 1[, קכג, ]2]

 ובדף השני. כריכה חדשה.

 150$פתיחה: 
 

96. Tzalach on Tractate Pesachim – Prague, 1783-1784 – First Book of Series Printed in the 

Lifetime of the Writer, Author of Nodah BiYehuda – Glosses of Rabbi Daniel Schlesinger 

 

 הסכמה מעניינת מה"נודע ביהודה"   – פראג, תקמ"ו    – . ספר צידה ברוך  97

 . מהדורה יחידה. 1786ספר צידה ברוך, דרושים על פרשיות התורה, מאת רבי בצלאל בראנדייס. פראג, ]תקמ"ו[ 

[ נדפסה הסכמתו של בעל ה"נודע ביהודה", בה מספר שרוב כתביו של המחבר, רבי בצלאל בראנדייס, נשרפו 2בדף ]

שחידש בילדותו, וניצלו מן האש על ידי כך בקהילת בומסלא. כתביו שנותרו ממנו הם חידושים  בשריפה שהתרחשה

 שהיו כנראה מונחים בקרן זווית. 

ס"מ. מצב טוב. כתמים. כתמי רטיבות בשולי הדפים האחרונים. כריכת עור עתיקה משוקמת וכרוכה  31.5[ דף. 1[, נא, ]2]

 מחדש, עם שדרה חדשה. 

 150$פתיחה: 
 

97. Tzedah Baruch – Prague, 1786 – Interesting Approbation of the Nodah BiYehuda  

 

 הסכמת רבי יחזקאל לנדא בעל ה"נודע ביהודה"    – פראג, תקמ"ה    – . ספר מגיני ארץ  98

פראג,  ספר מגיני ארץ, שו"ע אורח חיים, עם עטרת זקנים ובאר הגולה, ועם ספר פרי חדש, מאת רבי חזקיה די סילוה.

 . 1785]תקמ"ה[ 

יחזקאל סג"ל לנדא אב"ד פראג, בעל "נודע ביהודה", המשבח את מקימי הדפוס החדש  מעבר לדף השער הסכמת רבי

 בפראג, ואת יגיעתם בהגהתה של המהדורה הנוכחית וביופיה. 

ישום לידות של בני ]ונכד?[ ]ת[ק"ץ לפ"ק". בדף המגן ר ---רישום בעלות בדף השער: "שייך להק'... פייטל סג"ל מפ"ב פה 

 "הק' משה מייזל". 

]2[, שכג, ]4[; ]1[, צג דף. 34.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. נזקי עש. פגמים קלים בדף השער ובמספר מקומות נוספים. 

קמטים בשולי חלק מהדפים. מספר דפים וקונטרסים רופפים ומנותקים. כריכת עור ועץ עתיקה, צידה האחורי מנותק, 

 עם פגמים ונזקי עש.

 100$פתיחה: 
 

98. Magine Eretz – Prague, 1785 – Approbation of Rabbi Yechezkel Landau, Author of Nodah 

BiYehuda 
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הגהות    – שלושה כרכים    – מהדורה ראשונה של "חידושי הגהות"    – תקנ"ו  - דיהרנפורט, תק"נ   – . טור  99
   "רבי בנימין בעל הגה" ורישומי בעלות של  

 [. שלושה חלקים בשלושה כרכים.1790-1796תקנ"ו -ן העזר וחושן משפט. דיהרנפורט, ]תק"נטור אורח חיים, אב

 הגהות קצרות רבות בכתיבה אשכנזית, בעיקר בחלק אבן העזר.

ק' בנימין בעל הג"ה"; בדף המגן של חלק חושן משפט, חתימות ורישומי בעלות של "רבי בנימין בעל הגה": "שייך לי ה

מה"ו בנימין נר"ו בעל המגיה"; "שייך לידידי הרבני המופלג בתורה וביראה מו"ה בנימין בעל הגה, "שייך להתו' המופ' 

בדירענפורט. הק' מ"ה טוב". בדף השער של חלק אבן העזר הוא חותם: "שייך לי הק' בנימין סגל". חותמות "הרב אשר 

 אב"ד דק"ק באזעל". רישומי בעלות נוספים. מיכאל בן מוהר"ר חיים הכהן

הגהות" על הטור, שנדפס לאחר מכן  מהדורת הטור שלפנינו היא המהדורה הראשונה של החיבור הנודע "חדושי

במהדורות רבות. חיבור זה נדפס בעילום שם, אך ידוע כי חובר ע"י קבוצת תלמידי חכמים ובתוכם האחים רבי יוסף ורבי 

ג, עמ' ס(. לא התברר לנו לגמרי מה משמעות -)ראה: מוריה, שנה ו גליון יב, עמ' מט; ושנה ז גליון ב מיכאל שמעון מייא

החותם שלפנינו "בנימין בעל הגה" או "בעל המגיה". יתכן כי היה בין חבורת תלמידי החכמים שכתבה את  כינויו של

 "חידושי הגהות".חיבור ה

[ דף. חושן משפט: 4[, ריח, ]1העזר: ][ דף. ספירת דפים משובשת. אבן 9רצג[, ] [, רצט ]צ"ל:1שלושה כרכים. אורח חיים: ]

בינוני. כתמים. בלאי וקמטים בשולי חלק -ס"מ. מצב כללי טוב 36.5-38.5א חלק יורה דעה. [, שיד ]צ"ל: שטו[, ו דף. לל1]

כמעט ללא פגיעה בטקסט.  מהדפים. נזקי עש במספר מקומות, עם פגיעה בטקסט. קרעים קטנים במקומות בודדים,

 כריכות ישנות ופגומות, עם הדבקות נייר דבק גס לחיזוק על השדרות.

 100$פתיחה: 
 

99. Tur – Dyhernfurth, 1790-1796 – First Edition of Chiddushei Haggahot – Three Volumes – 

Glosses and Owners' Inscriptions of "Rabbi Binyamin Baal Haga (HaMagia)" 

 

שני כרכים נדפסו בדפוס רבי   – לבוב, תקס"ט  – סט בארבעה כרכים  – . משנה תורה להרמב"ם 100
 פאפורט  שלמה יאריש רא

[. הסט נדפס על ידי שלושה מדפיסים 1809-1811תקע"א ]-ספר משנה תורה להרמב"ם, סט בארבעה כרכים. לבוב, תקס"ט

וכרכים שלישי ורביעי בדפוס רבי שלמה , שני בדפוס אורי רובינשטיין שונים: כרך ראשון בדפוס נפתלי הירץ גרוסמן, כרך

 יאריש ראפאפורט. 

המגן, רישומי בעלות שהספר שייך ל"שלמה פאריעס מיעניקויא" בחתימת "הק' מרדכי  בכרך השני והשלישי, בדף

 הערצאג מרייטץ".

ף. כרך שלישי: עג, שיא דף. ספירת דפים משובשת [, קמח; קיד ד1[, א, רסו דף. כרך שני: ]1ארבעה כרכים. כרך ראשון: ]

ס"מ.  35-שו שחסרים. כ-יעים פעמיים, במקום דפים שהשד מופ-שי דף. דפים שג-[, שז2[, שד, ]1]בכרך זה. כרך רביעי: 

יד. -חלק מהדפים נדפסו על נייר מעט כהה. מצב טוב. כתמים. בלאי קל במספר מקומות. חותמות ורישומים בכתב

 נות עם שדרות עור. בלאי ופגמים בכריכות ובשדרות. כריכות יש

 120$פתיחה: 
 

100. Mishne Torah L'HaRambam – Four Volume Set – Lviv, 1808 – Two Volumes Printed by Rabbi 

Shlomo Yarish Rappaport 

 פירנצה, תקנ"ד   – . ספר מתנת יד / ספר מחר חדש  101

, לרבי דניאל טירני )אב"ד פירנצה, בעל "עיקרי הד"ט"(. כרוך עם: "הניתן מיד לידר דב"ספר מתנת יד, ענינים נחמדים על 

חיים רימיני )מגדולי רבני פירנצה(. חידושי ש"ס, ביאור סוגיות על ענין קידוש החדש עם ספר מחר חדש, לרבי משה 

[. מהדורה 1794פירינצי, ]תקנ"ד ותקופות ומולדות, השגות על קצת דברים שבספר מטה דן ]של רבי דוד ניטו מלונדון[. 

 יחידה.

]2[, לו; ]1[, מב, ]1[ דף. בין הספרים נכרך דף ריק. כ-21 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי קל. סימני 

 שימוש. רישומים בכתב-יד מעבר לדף השער הראשון. כריכה ישנה, מכופפת.

 200$פתיחה: 
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101. Matnat Yad / Machar Chodesh – Firenze, 1794 

 

 עותק מיוחס   – וינה, תקס"ד    – . ספר בחינת עולם  102

ספר בחינת עולם, עם בקשות הממין, מאת רבי ידעיה הפניני, עם פירוש ומראה מקומות מאת רבי משה גלאנטי. וינה, 

 [. 1804תקס"ד ]

 דרי תורה האב"ד דק' סאמבור והגליל יע"א". רישום בעלות בדף השער: "בחינת עולם שייך להחריף ובקי בח

 חתימה נוספת: "מרדכי לאנדמאן". 

 מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכה ישנה, עם סימני עש ופגמים. ס"מ. 21לב דף. 

 100$פתיחה: 

102. Bechinat Olam – Vienna, 1804 – Important Copy 

 

 

ספר    – וינה, תרפ"ז    – / ספר ברכת יצחק    פראג, תקס"ז   – לבעל "שמן רוקח"    – . ספר שערי חכמה  103
 דפוס  שלא נשלם ב 

[. 1807רי יראה, מאת רבי אלעזר לעוו בעל "שמן רוקח". פראג, תקס"ז ]ש"ב שמעתתא, עם שע –ספר שערי חכמה 

מהדורה ראשונה. כרוך עם: ספר ברכת יצחק, חלק ראשון, שאלות ותשובות מאת רבי חיים יצחק ירוחם. וינה, תרפ"ז 

[1923 .] 

 הדפסתו של ספר ברכת יצחק נפסקה באמצע. 

שני ספרים בכרך אחד. ספר שערי חכמה: ]2[, פב, ]7[ דף. ספר ברכת יצחק: כז דף. 33.5 ס"מ. ספר ברכת יצחק נדפס על 

נייר יבש. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרע בדף השער של ספר שערי חכמה, עם פגיעה בטקסט ובמסגרת השער ושיקומים 

 בהדבקות נייר. קרעים משוקמים בהדבקות נייר במספר מקומות נוספים. כריכה ישנה.

 100$פתיחה: 

103. Shaare Chochmah – By Author of Shemen Rokeach – Prague, 1807 / Birkat Yitzchak – 

Vienna, 1923 – Incomplete Printing 

 

 

 מהדורות ראשונות   – ר  . אוסף ספרים מספרי בעל הערוך לנ 104

 נות:מהדורות ראשו –חמישה ספרים מספרי רבי יעקב עטלינגר, בעל ה"ערוך לנר" 

 [. 1850* ספר ערוך לנר, על מסכת יבמות. אלטונה, ]תר"י 

 [. 1864* ספר ערוך לנר, על מסכת נדה. אלטונה, ]תרכ"ד 

 . 1873ד[ * ספר ערוך לנר, על מסכת ראש השנה ומסכת סנהדרין. וורשא, ]תרל"

הוספות ופסקי  –"תוספת בכורים" [. מהדורה שניה עם 1858* ספר בכורי יעקב, על הלכות סוכה ולולב. אלטונה, ]תרי"ח 

[. חותמות של 1858ספר ערוך לנר על מסכת סוכה. אלטונה, ]תרי"ח  –דינים מאת המחבר. נדפס עם: ספר עיטור בכורים 

 רבי אשר אנשיל וייס אב"ד סילאדי. 

ג כיהן ברבנות נספה בשואה( תלמיד ה"ערוגת הבושם" וה"שבט סופר". משנת תרע"-רבי אשר אנשיל ווייס )תרמ"בון הגא

 נאג'פאלו )מחוז סילאג', טרנסילווניה(. מחבר הספרים "שמן למנחה". מספר הגהות ]בכתב ידו?[. 

 כרכים. גודל ומצב משתנים. 4-ספרים ב 5

 150$פתיחה: 
 

104. Collection of Books by the Author of Aruch LaNer – First Editions 
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חתימת רבי אליקים  עם  – תרט"ז - אלטונה, תר"ו  – "שומר ציון הנאמן"  . שלושה כרכי גליונות 105
 יד ודיוקן ה"ערוך לנר" - / כתבי   געטשליק שלזינגר 

בעל  –קב עטלינגר אב"ד אלטונה שלושה כרכים עם גליונות כתב העת "שומר ציון הנאמן", בעריכתם של הגאון רבי יע

 [.1846-1855עד טבת תרט"ז ] ר"וה"ערוך לנר", ורבי שמואל ענאך. אלטונה, תמוז ת

מספר פריטי נייר שנמצאו בין הגליונות: דיוקן בעל ה"ערוך לנר" )תצלום של הדפס(; מכתב תורני מאת רבי , מצורפים

, גראודנץ, ]תרמ"ב[; מעטפה של המכתב (נו של ה"ערוך לנר"תח) יששכר בר אב"ד גראודנץ אל רבי ישראל מאיר פריימן

 .[1843] ' אלי' נר"ו אב"ד ומורה צדק לקהל עדתו", וואללשטיין, תר"גהנ"ל; מכתב תורני אל "מ

עת תורני, ששם לו בין היתר כמטרה מוצהרת את המאבק ברפורמה והגנה על היהדות -"שומר ציון הנאמן" היה כתב

הוא , שנערך אף Der treue Zions-Wächterהעת הגרמני -שבועי שצורף לכתב-נדפס כמוסף דוהאורתודוקסית. הוא 

העת: "מכתב להרים קרן התורה והתעודה ולהסיר מכשול -ע"י בעל ה"ערוך לנר". בראש הגליון מופיע המוטו של כתב

ציון הנאמן" היה הראשון  מדרך האמונה... חקירות, חדושים וביאורים, שאלות ותשובות, משלים ומליצות". "שומר

 יים למאמרי השקפה בענייני הזמן.עת תורניים ששילבו בין מאמרים תורנ-בז'אנר הזה של כתבי

(. הוא הופיע במשך אחת עשרה שנים, ובמשך זמן זה 1846ביולי  7הגליון הראשון של כתב העת הופיע בי"ג תמוז תר"ו )

. בכרך הגליונות הראשון שלפנינו, 1857במרץ  20ופיע בכ"ד אדר תרי"ז, גיליונות. הגיליון האחרון ה 222הופיעו סך הכל 

 יונות הראשונים, החל מהגליון הראשון.מופיעים הגל

גליונות(;  46רטו )חסרים -גליונות מתוך המספרים נה 115 –נד; הכרך השני -הכרך הראשון שלפנינו מכיל את גליונות א

.  Der treue Zions-Wächterגליונות ראשונים של כתב העת הגרמני  26גליונות כפולים, וכן  37 –בכרך השלישי 

 הגליונות תשלח לכל דורש. רשימה מפורטת של

 גליונות של כתב העת הגרמני. 26גליונות של "שומר ציון הנאמן" ועוד  206סה"כ 

 יד.-בדפי כרך הראשון מספר הגהות בכתב

 יקים געטשליק שלעזינגער, תרי"ט לפ"ק".בדף השער של הכרך הראשון חתימה: "חנני ד' בזה אל

תר"ס(, הנודע בשם "רבי געטש מהמבורג". תלמידו המובהק של רבי -)תקע"גהגאון הקדוש רבי אליקים געטשליק שלזינגר 

( לכהן ברבנות אלטונה, עבר עמו 1836יעקב עטלינגר בעל "ערוך לנר" בישיבת מנהיים. כאשר עבר רבו בשנת תקצ"ו )

ה כיהן כדיין ללמוד שם והיה התלמיד הראשון בישיבת ה"ערוך לנר" באלטונה. במשך יותר מחמישים שנתלמידו החביב 

ומרביץ תורה בישיבת ה"קלויז" החדש והישן של המבורג. תקופה קצרה כיהן גם כרבה של המבורג. נודע כאיש קדוש 

בצדקותו ובקדושתו, ולא פעם אחת אשר לא פסק מללמוד ש"ס ופוסקים, ועסק רבות בספרי קבלה. איש מופת ידוע 

ביום או למחרת. על מצבתו נכתב: "מורנו ורבנו נר ישראל,  אירע כי כאשר היה מבקר חולה, היה החולה מתרפא בו

עמוד התורה ואוצר היראה, הגאון החסיד... בקי בכל חדרי תורה... עמד לנס לבני דורו... קדוש וטהור מיום הולדו... ישב 

 מ"ד דקלויז ישן וחדש דקהלתנו יותר מנ"ה שנה...".בשבת תחכמוני בבה

 צב משתנים.גליונות. גודל ומ 232כרכים.  3

 מעזבון פרופ' שלמה סימונסון.

 100$פתיחה: 

105. Three Volumes of Shomer Zion HaNe'eman Issues – Altona, 1846-1855 – With Signature of 

Rabbi Elyakim Getshlik Schlesinger / Manuscript and Portrait of the Aruch LaNer 

 

 ות  אוסף מהדור   – . ספר מסילת ישרים  106

 אוסף מהדורות: –ספר מסילת ישרים, מאת רבי משה חיים לוצאטו 

. * ווילנא, תרמ"ד 1873. שני עותקים. עותק אחד כרוך עם ספר שערי קדושה, וורשא, תרל"ג 1872* וורשא, ]תרל"ב[ 

[. עם תרגום 1906[. * ברלין, תרס"ו ]1894[. * וורשא, תרנ"ד ]1881פר מסלות חכמה. קראקא, תרמ"א ]. כרוך עם: ס1884

. גרמנית. 1925. עם תרגום לגרמנית. * פרנקפורט דמיין, ]תרפ"ה[ 1906לגרמנית. שני עותקים. * בודפשט, ]תרס"ו[ 

[. שני עותקים. * 1927[. * ברלין, תרפ"ז ]1926"ו מהדורה נוספת מאותה השנה, בפורמט גדול יותר. * ירושלים, ]אחר תרפ

. מתנה מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה. שני 1947[. * מינכן, תש"ז 1942ק, תש"ב ].* ניו יור1930בילגוריא, תר"צ 

?[. שתי מהדורות, שונות זו מזו. * מהדורה ללא ציון שנה ומקום. * מצורפת מהדורה 30-עותקים. * ]ירושלים, שנות ה

 וספת חסרה שער ומספר דפים, ללא שנה ומקום.נ

 לא נבדקו בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם.ספרים. גודל ומצב משתנים. הספרים  20

   100$פתיחה: 

106. Mesillat Yesharim – Collection of Editions 
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 חתימות ורישומי בעלות   – שנות הת' והת"ק    –   שונים   ספרים שבעה  . אוסף  107

 בשנות הת' והת"ק, בחלקם חתימות ורישומי בעלות:ם שנדפסו שבעה ספרי

 [. מהדורה יחידה.1730* ספר מים חיים, חידושים על התלמוד, מאת רבי חזקיה די סילוה. אמשטרדם, ]ת"צ 

[. מהדורה ראשונה 1801* ספר מחנה לוי, חידושים על הש"ס, מאת רבי צבי הירש הלוי הורוויץ. ]אופיבאך, תקס"א 

  "הפלאה"(.מקורו יחד עם ספר המקנה על מסכת קידושין, מאת אביו בעל ה)נדפס ב

[. מספר 1762* ספר חמישה שיטות, חידושי הריטב"א, הרמב"ן והר"ן, על מספר מסכתות בש"ס. זולצבאך, ]תקכ"ב 

יסבאדן סג"ל", : "נחמי' אויערבאך", "קניתי מהוני לכבוד קוני הק' קלמן וו1רישומי בעלות וחותמות בדף השער ובדף א/

 מעזעריצקי... החתן מאיר במהרי"א זאקליקאווסקי". "דוד יצחק מעזריצקע", "קניתי מר' דוד יצחק

[. רישום בעלות בדף 1767* ספר כלי יקר, פירוש על התורה, מאת רבי שלמה אפרים מלונטשיץ. אמשטרדם, ]תקכ"ז 

 וויל ז"ל".השער: "קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני, הקטן יעקב בן ר' זאנ

[. רישומי בעלות וחתימות בדף השער ועל גבי 1766ין, ]תקכ"ו * ספר שאלות ותשובות, מאת רבי משה אלשיך. ברל

 הכריכות הפנימיות, ביניהם של "חנוך פנחס ליפסקע" ואביו רבי ברוך מק"ק שיראדז.

[. רישום 1782ווי דוואהר, ]תקמ"ב * ספר מצמיח ישועה, פירוש על המרדכי, מאת רבי יהושע העשיל בן רבי מאיר. נא

 ריף הגביר מו"ה תנחום רוזענצווייג מעזריטש".בדף השער: "כבוד הרב הח

. מהדורה שניה 1765הרמב"ם, עם פירוש מספיק. ברלין, תקכ"ו  –* ספר באור מלות ההגיון, מאת רבינו משה בן מימון 

 של ספר כוזרי שני, שנדפס בחלק מהספר.[ דף 11. ללא ]ונדפס באנונימיות של הפירוש שחובר ע"י משה מנדלסון

 דל ומצב משתנים.ספרים. גו 7

 200$פתיחה: 

107. Collection of Seven Books – 18th-19th Centuries – Signatures and Owners' Inscriptions 

 

 

 חתימות ורישומי בעלות   – דפוסי שנות הת' והת"ק    – ספרים  ששה  . אוסף  108

 ק, עם חתימות ורישומי בעלות:י שנות הת' והת"ששה ספרים מדפוס

דוד, פירוש על פירוש רש"י לתורה, מאת רבי דוד הלוי סגל בעל "טורי זהב" ]הט"ז[. דיהרנפורט, תמ"ט * ספר דברי 

[. דפוס רבי שבתי משורר בס, בעל "שפתי חכמים" על פירוש רש"י לתורה. מהדורה ראשונה. מספר רישומי בעלות 1689]

", "הק' ר' ---א"א מוהר"ר...", "הק' יצחק איצק נעבדף השער, בחלקם הדיו דהויה, ביניהם: "הק' והצעיר משה ב וחתימות

 יאקב ה"ב שי'".

עם מפת ארץ ישראל [. 1718* ספר אליה מזרחי, פירוש על רש"י על התורה, מאת רבי אליהו מזרחי. אמשטרדם, ]תע"ח 

נבאך", "אלי' ף השער: "הספר הלז שייך להתורני כ"ה אלי' ריית וחתימה בדרישומי בעלו(. 2בסוף פרשת מסעי )דף ריא/

 ריינבאך".

[. 1762-1764תקכ"ד -נירנברג, ]תקכ"ב-* ספר שני לוחות הברית, עם ווי העמודים, מאת רבי ישעיה הלוי הורוויץ. פיורדא

 רישומי בעלות בדף המגן ובדף השער. 

גבי הכריכה [. חתימה על 1788 מאת רבי יהודה כ"ץ מליסא. פראג, ]תקמ"ח* ספר מנחת כהן, ביאור על מסכת מנחות, 

 הפנימית האחורית: "בן ציון בן מהור"ר יוסף אהרן זצ"ל עטלינגער". 

. * ספר שמן רקח, חידושי הלכות, חלק ראשון, על מסכתות ברכות פסחים וביצה, מאת רבי אלעזר לעוו אב"ד טרישט

"יחיאל מיכל בהגאון מוהר"א ז"ל בעל המחבר" ונה. חתימת בן המחבר בדף השער: . מהדורה ראש1812פראג, תקע"ב 

]רבי יחיאל מיכל להרפרוינד, סוחר בקראקא[. רישום בעלות של נכד הנ"ל: "חנני אלקים בזה הלז אליעזר הערשטאק נכד 

 ר' יחיאל מיכל לעהרפריינד".

מהדורה שלישית. . 1835רוויץ. סדילקוב, ]תקצ"ה[ פר הפלאה, מאת רבי פנחס הלוי הו* ספר המקנה, חלק שני מס

 חותמת בדף השער: "אפרים בר"א ז"ל מקוטנא". 

 ספרים. גודל ומצב משתנים.  6

 250$פתיחה: 
  

108. Collection of Six Books – 17th-19th Centuries – Signatures and Owners' Inscriptions 
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 חתימות ורישומי בעלות   – ת הת'  סי שנו דפו   –   דרושים על התורה   . אוסף ספרי 109

 מדפוסי שנות הת': ,על התורה מדרש ודרושים ם,ספרימקבץ ששה 

. ספר חלק שמעון, דרושים אגדה ומדרשים על ערכים שונים )על פי אותיות האלף בית של שם המחבר(, מאת רבי 1

עלות בדף השער: "אלו שני ספרים... קניתי [. מהדורה יחידה. רישומי ב1687ים יהודה. פראג, ]תמ"ז שמעון בן רבי אפר

און מהור"ר אברהם ווילנא בק"ק דיסלדארף שנת תס"ט, הק' אלי' בן יעקב ווייל מק"ק הייגרלאך במדינת בעד... מן הג

 טין".שווארץ וואלד", "זה חלקי... הק' שלמה זלמן בן יעקב קאפיל מנארשטע

מאת רבי יוסף בן כולל פירוש תהלים, על ט"ו פרקי "שיר המעלות"(, . ספר צפנת פענח חדש, דרושים וחידושי תורה )2-3

[. שער מאויר. חתימות בדף ב': "הק' 1694רבי משה מפרמישלה )נכד הגאון רבי אברהם אשכנזי(. פרנקפורט דאודר, ]תנ"ד 

 משה ליב ז"ל סג"ל הורוויץ מווין תר"ו לפ"ק".  יוסף שמואל כהן", "חיים שמעון בן כהר"ר

תולדות יצחק, חידושים ודרושים על פרשיות התורה, מאת רבי יצחק כ"ץ מקראקא. פרנקפורט דאודר,  ם: ספרכרוך ע

[. רישום בעלות בדף המגן האחורי: "לה' הארץ ומלואה, הק' שלמה זלמן בן יעקב קאפיל מנארשטעטין...", 1691]תנ"א 

 מוהר"ר מיכל עפשטיין...". מן... מוהר"ר אליה' שטיין זצ"ל, חתן של הגאון הגדול כ"קניתי 

. ספר שמנה לחמו, חלק ראשון, שבעה דרושים לחגים ולמועדים, וחלק שני, שבעה דרושים לברית מילה, נישואין, וכו'. 4

הזה נתתי לזכרון אהבה לידידי... [. בשער: "באותיות אמשטרדם". רישום בעלות בדף המגן: "הספר 1701דעסוי, ]תס"א 

 י, מאת אהבו הק' הירש בלא"א יהודה פלויט". כהר"ר יצחק שטרויס נ"

על נביאים וכתובים. מאת רבי שמעון הדרשן  –על התורה, וחלק שני  –. ספר ילקוט שמעוני, חלק ראשון 5-6

 [.1709מפרנקפורט. פרנקפורט דאודר, ]תס"ט 

דוד מכה את גלית שער תחריט נחושת מרשים ובו דמויות משה ואהרן, ותמונת . בכרס-עב כל החיבור בכרך אחד

 –ן. כרוך עם: ספר זית רענן, פירוש על הילקוט שמעוני, עם "שמן ששון" כד בחלק הראשו-הפלישתי. חסרים דפים י

 ראשונה.  [ מהדורה1704דרשות על התורה, מאת רבי אברהם אבלי גומבינר ]בעל ה"מגן אברהם"[. דעסוי, ]תס"ד 

מהדורה [. 1712ע"ב ורה, מאת רבי שבתי ב"ס. פרנקפורט דמיין, ]ת. ספר שפתי חכמים, ביאור על פירוש רש"י לת7

 חתימות בדף אחרון: "יעקב ארי' זאק". ראשונה. 

 כרכים. גודל ומצב משתנים. 5-ספרים ב 7

 200$פתיחה: 
 

109. Collection of Books of Homilies on the Torah – 17th/18th Century – Signatures and Owners' 

Inscriptions 

 

 חתימות ורישומי בעלות   – דפוסי איטליה ואמשטרדם    – . ארבעה ספרים  110

 :, רובם משנות הת'מדפוסי איטליה ואמשטרדם הלכה ודרוש, ארבעה ספרימקבץ 

[. חתימות בדף השער: "קנין כספי יהושע סגרי"; 1722, ]תפ"ב * ספר שלחן ערוך יורה דעה, עם חדושי הרמ"א. מנטובה

היה מעורב בהבאתו של תרמ"ו(, כיהן כדיין בפרנקפורט, -"ר ליב מיינץ ז"ל" ]רבי משה מיינץ )תקס"ה"משה בלא"מ כהר

 הרש"ר הירש לפרנקפורט, אך בהמשך התנגד להחלטתו לפרוש מהקהילה הוותיקה. הגהותיו על השו"ע נדפסו בקובץ

 'זכור לאברהם', ח"א, חולון תש"ן[.

 [. 1756משטרדם, ]תקט"ז , עם פירושי הש"ך והט"ז ובאר הגולה. א* ספר אשלי רברבי, שלחן ערוך יורה דעה

* ספר נחלת בנימין, חלק ראשון, ביאור על מצוות עשה ומצוות לא תעשה, מאת רבי יצחק בנימין וואלף. אמשטרדם, 

מות )חלקן [. בפועל נדפס ביאור על קמז מצוות בלבד, ולא נדפסו חלקים נוספים. בדף השער בשני צדיו, חתי1682]תמ"ב 

 "י מדריזן". נזקי עש. קרעים רבים בדפים האחרונים, עם חיסרון. מחוקות( ורישומי לידות, ביניהם: "הקטן יהודא ליב בר

[. מהדורה יחידה. בהקדמתו 1696* ספר ברכת אברהם, דרשות על חומש בראשית, מאת רבי אברהם ברודו. ונציה, ]תנ"ו 

ש דרש בקהילות קושטא ואדריאנופול במשך יותר מחמישים שנה. פגעי עלספר כותב המחבר שהספר כולל דרשות ש

קשים. חסרים שני דפים מהדפים הראשונים לאחר השער ושני דפים בסוף. חתימות ורישומי בעלות בדף השער, בדף 

 השני ובדף האחרון. 

 ספרים. גודל ומצב משתנים. הספרים עברו עישון נגד עש. 4

 120$פתיחה: 
 

110. Four Books – Italian and Amsterdam Printings – Signatures and Owners' Inscriptions 
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   18- המאה ה   – דפוסי אמשטרדם    – ספרים  שמונה  . אוסף  111

 שנות הת' והת"ק: – 18-מאה המדפוסי אמשטרדם ב , קבלה ומוסר, הלכה ופירושי התורה, שמונה ספרים

 [. 1701. ספר זהר חדש. אמשטרדם, ]תס"א 1

י יעקב לוצאטו, אמשיטלרדם )אמשטרדם(, תס"ט כפתור ופרח, ביאורי אגדות הש"ס, מאת רב –. ספר כונות האגדות 2

1709 . 

 [. 1730. ספר עמודי עולם, פירושים על ספר בראשית ושמות, מאת רבי יהודה ליב גינצבורג. אמשטרדם, ]ת"צ 3

יצר הטוב עם היצר הרע "הצפוני", מאת רבי יעקב לונדון . ספר השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון, עניני מלחמת ה4

 [. רישומי בעלות. 1737משטרדם, ]תצ"ז מליסא. א

 יד בדף המגן.-[. רישומים בכתב1748. ספר קיצור אלשיך על התורה, מאת רבי משה אלשיך. אמשטרדם, ]תק"ח 5

 [.1767]תקכ"ז . ספר כלי יקר, פירוש על התורה, מאת רבי אפרים מלונטשיץ. אמשטרדם, 6

 [. חסר אחד מדפי ההקדמה.1777אלשיך. אמשטרדם, ]תקל"ז . ספר תורת משה, פירוש על התורה, מאת רבי משה 7

 [. 1799. שולחן ערוך אורח חיים, עם באר הגולה ובאר היטב. אמשטרדם, ]תקנ"ט 8

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 8

 400$פתיחה: 

111. Collection of Eight Books – Amsterdam Printings – 18th Century  

 

 שנות הת' והת"ק   – פירושים על התנ"ך וספרי מוסר    – דפוסי גרמניה  ספרים מ שמונה  . אוסף  112

 פרשנות תנ"ך וספרי מוסר:  –ספרים מדפוסי גרמניה בשנות הת' והת"ק שמונה אוסף 

 [. 1711ליה הרופא. ]המבורג, תע"א ספר יוסף לקח, פירוש על מגלת אסתר, מאת רבי אליעזר אשכנזי בן א .1

ספר אמרי ישר, פירוש צרור המור על שיר השירים ופירוש פלגי מים על איכה, מאת רבי יעקב מליסא. דיהרנפורט,  .2-3

[. שערי הספרים נכרכו 1819ת. דיהרנפורט, ]תקע"ט [. כרוך עם: ספר תעלומות חכמה, פירוש על ספר קהל1815]תקע"ה 

בעל "נתיבות  ליסאלוברבוים אב"ד רבי יעקב פרשנות המגילות מאת  של ספרי ת ראשונותורומהד שלא במקומם.

 . המשפט"

 יחידה.[. מהדורה 1766ספר סייג לתורה, חיבור על המסורה, מאת רבי אשר אנשיל וירמש. פרנקפורט דמיין, ]תקכ"ו . 4

[. מהדורה יחידה. חתימות בדף 1769א, תקכ"ט ]ספר פעמוני זהב, פירוש על ספר תהילים, מאת רבי דוד כ"ץ. פיורד. 5

 השער. 

ספר מרפא לשון, דברי מוסר ותוכחה, על עניני שמירת הלשון, מאת רבי רפאל כ"ץ אב"ד המבורג. אלטונא, ]תק"ן . 6

 מהדורה ראשונה.[. 1790

 דם".[. בשער: "אמשטר1774בבות, מאת רבינו בחיי אבן פקודה. ]דיהרנפורט, תקל"ד ספר חובת הל .7

 [. 1787ספר לב טוב, מוסר ודינים ביידיש, מאת רבי יצחק ב"ר אליקים מפוזנא. דיהרנפורט, ]תקמ"ז  .8

 כרכים. גודל ומצב משתנים.  7-ספרים ב 8

 150$פתיחה: 
 

112. Collection of Eight Books Printed in Germany – Commentaries on the Bible and on Mussar 

Books – 18th Century  

 דפוסי גרמניה   – ספרים על התורה ונ"ך    חמשה   . אוסף 113

 חמישה ספרי פירושים על התורה ונ"ך, מדפוסי גרמניה: 

 [. 1687. ספר פירוש על נביאים ראשונים, מאת דון יצחק אברבנאל. המבורג, ]תמ"ז 1

[. רישום בעלות בדף השער: "חני 1752פר פירוש התורה לרבי יעקב בעל הטורים, עם עיטור בכורים. פיורדא, ]תקי"ב . ס2

 ".--אלקי' בזה הק' אברהם

[. קרעים עם חסרון בדפים 1769. ספר יוסף לקח, על מגילת אסתר, מאת רבי אליעזר אשכנזי. אופיבאך, ]תקכ"ט 3

 ווערטהיים". ןעליגמז: "האחרונים. רישום בעלות

 [. חתימה בדף השער. 1786ולצבאך, ]תקמ"ו . ספר פרדס דוד, חידושים על התורה, מאת רבי דוד דישבק. ז4

. ספר בן פרת יוסף, ביאורים ודרושים על ההפטרות, מאת רבי יוסף העס מדייני פיורדא, אב"ד קאסעל ומדינות העסין. 5

 .[. רישום בעלות בדף השער1796פיורדא, תקנ"ו ]

 ספרים. גודל ומצב משתנים.  5

 200$פתיחה: 
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 113. Collection of Five Books on the Torah and on Neviim and Ketuvim – Printed in Germany 

 

 חלקם ממהדורות ראשונות וחשובות   – דפוסי גרמניה    – ספרים  עשרה  . אוסף  114

 :, מדפוסי גרמניהראשונות וחשובותעשרה ספרים. בהם ספרים ממהדורות מקבץ גדול של 

[. מהדורה 1763ים[, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. אלטונה, ]תקכ"ג * ספר כרתי ופלתי, על שלחן ערוך יורה דעה ]עם הפנ

 ראשונה. החיבור היחיד של רבי יהונתן אייבשיץ שנדפס בחייו. רישום בעלות בדף השער.

[. מהדורה 1777אסטרונומיה, מאת רבי יצחק הישראלי. ברלין, ]תקל"ז * ספר יסוד עולם, קידוש החודש עיבור השנה ו

שני דפים רבי ברוך שיק תלמיד הגר"א, מכת"י שהיה בגנזי רבי צבי הירש אב"ד ברלין. בסוף הספר  ראשונה שנדפסה ע"י

 מקופלים עם שרטוטים אסטרונומיים. 

 שומי בעלות בדף השער ובדף המגן.[. רי1740קדושה. יעסניץ, ]ת"ק -* משנה תורה, חלק שני, נשים

 [. 1765 קדושה. פיורדא, ]תקכ"ה-* משנה תורה, חלק שני, נשים

 [. רישום בעלות בדף השער.1769* ספר קול יהודה, חידושים על הש"ס, מאת רבי יהודה איש לונטשיץ. פיורדא, ]תקכ"ט 

 מהדורה זו מסכתות בודדות נוספות. [. נדפסו ב1770* תלמוד בבלי, מסכת ברכות, עם רב אלפס. מיץ, ]תק"ל 

 [. 1778פיורדא, ]תקל"ח  * ספר תרומת הדשן, מאת רבי ישראל איסרלן אשכנזי.

 [. 1782* ספר כל בו, דדא ביה כולה ביה. פיורדא, תקמ"ב ]

 . 1830* ספר הפלאה שבערכין, ביאור על הערוך, מאת רבי ישעיהו ברלין. ברעסלויא, ]תקצ"א[ 

שני של הספר, . חציו ה1859רכין, חלק שני, ביעור על הערוך, מאת רבי ישעיהו ברלין. וינה, ]תרי"ט[ * ספר הפלאה שבע

 מתוך החלק השני שנדפס כאן לראשונה.

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 10

 200$פתיחה: 
 

114. Collection of Ten Books – German Printings – Including First and Important Editions 

 

 שנות הת' והת"ק    – דפוסי גרמניה    –   על התורה ותנ"ך   ספרים שבעה  . אוסף  115

 גרמניה: ם מדפוסי שבעה ספרי

[. 1687על התורה, מאת רבי שמעון הדרשן מפרנקפורט. פרנקפורט דמיין, תמ"ז ] –* ספר ילקוט שמעוני, חלק ראשון 

 חסרים שני דפים באמצע. 

[. מהדורה שניה עם מראי מקומות 1709אברבנאל. הענויא )הנאו(, ת"ע ] * פירוש על התורה, מאת רבי דון יצחק

 ששה דפים באמצע )ששה דפים נכרכו בטעות פעמיים במקום דפים מקוריים(. והוספות. חסרים 

[. מהדורה ראשונה, 1710* ספר בגדי אהרן, דרושים על התורה, מאת רבי אהרן דרשן תאומים. פרנקפורט דמיין, ]תע"א 

 ות רבי נפתלי כ"ץ ורבי דוד אופנהיים. קרעים עם חיסרון בדף השער המצוייר. עם הסכמ

ספרים, עם פירושי רבי משה אלשיך על נביאים אחרונים וכתובים: ספר מראות הצובאות, פירוש על ו ארבעה * כרך וב

[. ספר רב פנינים, 1721א [. ספר רוממות אל, ביאור על ספר תהלים. יעסניץ, ]תפ"1720נביאים אחרונים. יעסניץ, ]ת"פ 

 [. 1722ביאור על ספר איוב. יעסניץ, ]תפ"ב  [. ספר חלקת מחוקק,1722ביאור על ספר משלי. יעסניץ, ]תפ"ב 

תקי"ד -* ספר דברי שלמה, דרושים על התורה, בהלכה ובאגדה, מאת רבי שלמה שלם מסופייה. פרנקפורט דאודר, ]תקי"ג

 הקדשה בדף המגן, על נתינת הספר כ"דורון דרשה". [. בשער: "באותיות אמשטרדם". 1753

עם מפת ארץ ישראל [. 1763רדא, ]תקכ"ג ל התורה, מאת רבי אליהו מזרחי. פיו* ספר אליה מזרחי, פירוש על רש"י ע

 (.2בסוף פרשת מסעי )דף ריא/

 [. 1769* ספר פעמוני זהב, פירוש על ספר תהילים, מאת רבי דוד כ"ץ. פיורדא, תקכ"ט ]

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 7

 200$פתיחה: 
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 חתימות ורישומי בעלות   – דפוסי גרמניה בשנות הת' והת"ק    – ספרים    תריסר .  116

 שנות הת' והת"ק:גרמניה, עשר ספרים מדפוסי -שניםאוסף גדול של 

 [. 1697* תלמוד בבלי, מסכת ברכות וסדר זרעים. פרנקפורט דאודר, ]תנ"ז 

 .1הגהה בדף ד/[. חתימות בדף השער: "מאיר לבוב". 1732* מסכת סופרים. דיהרנפורט, ]תצ"ב 

 [. רישומי בעלות בדף השער.1739* משנה תורה להרמב"ם, חלק ראשון. יעסניץ, ]תצ"ט 

ר יד מזרחי של רבי אשר ב"-[. בדף השער, הקדשה בכתב1741* משנה תורה להרמב"ם, חלק רביעי. יעסניץ, ]תק"א 

וספת: "הק' יוסף בלא"א כ"ה צבי שלמה, שהקדיש את הספר "לבית מדרשי, הנקרא בשם מאשר שמנה לחמו". חתימה נ

דיין בק"ק פראג  ---מהור"ר יוסף  ---". רישומי בעלות בחודי הדפים התחתונים: "הרמב"ם הלז שייך ל---הירש סג"ל מדר

."]?[ 

רישומי בעלות בדף [. 1745יום טוב ודברי חמודות. פיורדא, ]תק"ה * חלק ראשון מספר רבינו אשר, עם פירוש מעדני 

 השער.

ר רבות, מדרש רבה על התורה וחמש מגילות, עם פירוש מתנות כהונה, מאת רבי יששכר בער הכהן כ"ץ. פרנקפורט * ספ

 [. 1692-1692תנ"ג -דאודר, ]תנ"ב

ים. חתימה בדף השער באחד מן העותקים: "ליפמן [. שני עותק1755* ספר מדרש רבות על התורה. זולצבאך, ]תקט"ו 

 ש"ץ פפנהיים".

[. רישומי בעלות )חלקם מחוקים( בדף השער, ביניהם: 1762ית הארוך, מאת הרשב"א. ברלין, ]תקכ"ב * ספר תורת הב

דו יעקב . גם אני תלמי---"איצק קאלישער"; "שייך לאדמ"ו הגאון המקובל מו"ה אליעזר פ"ב פיורדא, כ"ד יוסף כהן קרא

בל המפורסם מו"ה אליעזר פערנבאך חונה פה מרדכי מפוזנא מעיד על הספר הלז שהוא מישך שייך לאדמ"ו הגאון המקו

ק"ק ליססא הבירה..." ]רבי אליעזר פרנבאך מליסא, בנו של רבי ליב פרנבאך מפיורדא, שבסוף ימיו כיהן כאב"ד 

 היידינגספלד ומדינת ווירצבורג[.

עם מפת ארץ ישראל  [.1763רש"י לתורה, מאת רבי אליהו מזרחי. פיורדא, ]תקכ"ג  ביאור על פירוש ספר אליה מזרחי, *

 (.2בסוף פרשת מסעי )דף ריא/

 [. 1765* ספר מראות הצובאות, פירוש האלשיך על נביאים אחרונים. פיורדא, תקכ"ה ]

. רישום בעלות בדף השער: 1767כ"ז * חומש דת כלולה, ספר דברים מחמישה חומשי תורה, עם המפרשים. מיץ, תק

 [".ינר]?"שייך להק' הרש בן מהור"ר גרשון וו

 [. 1794* ספר המגיד, נביאים אחרונים, עם פירוש רש"י ותרגום ליידיש. זולצבאך, ]תקנ"ד 

כרים כרכים. גודל ומצב משתנים. פגעי עש )פגעי עש קשים במספר כרכים(. הספרים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמ 12

 .נגד עש כמות שהם. הספרים עברו עישון

 300$פתיחה: 

116. Twelve Books – German Printings 17th/18th Century – Signatures and Owners' Inscriptions 

 

 חתימות ורישומי בעלות   – שנות הת' והת"ק    – ספרים  שבעה  . אוסף  117

 ורישומי בעלות: שבעה ספרים משנות הת' והת"ק, בחלקם חתימותמקבץ של 

[. 1712* ספר חסידים, מאת רבי יהודה החסיד, עם תיקונים ופירושים מאת רבי דוד גרין הוט. פרנקפורט דמיין, תע"ג ]

[ דף עם חידה מאת רבי אברהם אבן עזרא, עם פירוש רבי דוד גרין הוט, וצוואת רבי יהודה החסיד. דפים 2בסוף הספר ]

תק מספריית הרוזנטליאנה. חתימות בדף השער ובדף המגן: "לה' יוגרפיה על פי עונדירים אלו נרשמו במפעל הביביל

 [", "הק' אברהם בן לא"א קלונימוס גרונבוים". ---משו]הארץ ומלואה הק' אברהם בהמנוח הר"ר משה כץ זצ"]ל[ 

רבים  [. רישומים1715, ]תע"ה * ספר שער אורה, מאת רבי יוסף ג'יקטיליה, עם פירוש רבי מתתיה דלקרוט. אופיבאך

 בכריכה הפנימית ובדף השער )בשני צדיו(. מספר הגהות, חלקן עם תוכן קבלי. 

דיהרנפורט, תפ"ז * ספר בדרך אלשוך, ביאור על פירוש האלשיך לתורה, נביאים וכתובים, מאת רבי אברהם מזאמושץ. ]

1727 .] 

[. חסרים שני דפים 1738אג, ]תצ"ח י דייטש. פראת רבי מרדכ* ספר מור דרור, חדושים נחמדים על מסכתות הש"ס, מ

 באמצע. חתימות בדף השער. 

[. הגהות 1763* ספר נחלת שבעה, עם הגהות ממהדורא בתרא, מאת רבי שמואל בן דוד משה הלוי. ברלין, ]תקכ"ג 

 ". ---במספר דפים. רישום בעלות בדף השער: "שייך לי לשמי יוסף 

 [. 1783פרנקפורט דאודר, ]תקמ"ג  דה רוזאניס.הות רבי יהו* ספר החינוך, עם הג

 [. 1785* ספר צמח דוד, תולדות עם ישראל והעמים, מאת רבי דוד גנז. פיורדא, תקמ"ה ]

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 7

   200$פתיחה: 
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117. Collection of Seven Books – 18th Century – Signatures and Owners' Inscriptions 

 

 רישומי בעלות   – זכרון אהרן / חות יאיר חדש    – דפוסי פראג  ם מ ספרי   . מקבץ 118

 בעלות: מקבץ ספרי דרוש ומוסר מדפוסי פראג, עם רישומי

. ספר זכרון אהרן, הקדמה בעניני אמונה לספר קיצור מעבר יבק, עם סדר מסירת מודעה על קדושת השם לשכיב מרע 1

 [. מהדורה ראשונה. דפוס בני יהודא ב"ק. 1682, ]תמ"ב נימין. פראגי אהרן בן בוליקוטים ותפילות לחולים, מאת רב

זצ"ל מהלב' שט' במרכז עמוד השער, הקדשה עתיקה בחתימת "שמעון וואלף בן מהור"ר שמואל דיין 

 ]מהלברשטאט/ם[...". 

קטנים  דדים. קרעיםעש קלים, בוטוב. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. סימני -ס"מ. דפים כהים. מצב בינוני 18.5[ דף. 36]

 משוקמים בהדבקות נייר בקצות מספר דפים. כריכה ישנה, עם שדרת עור. 

 [. 1792. ספר חות יאיר חדש, דרשות עניני אגדה ומוסר, מאת רבי אלעזר קאליר. פראג, ]תקנ"ב 2-3

 ".שפיהל'קער-הק' זעליגמאן בן כ"ה בנימין וואלף דינקעל חתימות ורישומי בעלות של "

?[. חלקו הראשון של 1799בינה לעתים, דרושים לזמנים שונים, מאת רבי עזריה פיגו. ]ברין? תקנ"ט פו: ספר כרוך בסו

 הספר בלבד, ללא דף השער.

ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מצב טוב. כתמים. בלאי קל וסימני שימוש. כריכה מקורית, עם  21.5[ דף. סב דף. 2[, קלח, ]6]

 כה ובשדרה.קרעים בכרי פגמים וסימני עש.

 300$פתיחה: 
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 הת"ר - שנות הת'   – נחלת שבעה / שולחן ערוך    – . ארבעה ספרי הלכה  119

 [: 19-וה 18-ת"ק והת"ר ]המאה ה-ות הת'ספרי נחלת שבעה ושולחן ערוך, מדפוסי שנ :ארבעה ספרי הלכהמקבץ של 

[. 1739* ספר נחלת שבעה ומהדורא בתרא, על טור ושו"ע אבן העזר, מאת רבי שמואל בן דוד הלוי. פיורדא, ]תצ"ט 

עון בן מנחם מענדלה חתימה בדף השער: "הירש גלוגא". בבטנת הכריכה הקדמית, רישום בעלות משנת תקצ"ז של "שמ

 ווינטירץ". 

 [. 1763ה, עם הגהות ממהדורא בתרא, על אבן העזר, מאת רבי שמואל בן דוד הלוי. ברלין, ]תקכ"ג חלת שבע* ספר נ

* שלחן ערוך, טור אורח חיים, עם באר היטב וחידושי דינים מטור אבן העוזר, ועם אשל אברהם. דיהרנפורט, תקס"ו 

 עברית ובלועזית. ". רישומים שונים בהק' מאיר מבאקויאר: "[. חתימה בדף השע1806]

דפים אחרונים. רישומי  5[. חסרים 1861* שלחן ערוך מטור יורה דעה, עם באר היטב, חלק ראשון. ליוורנו, ]תרכ"א 

 בעלות וחותמות.

 ספרים. גודל ומצב משתנים.  4

 100$פתיחה: 

 

119. Four Halachic Books – Nachlat Shiva / Shulchan Aruch – 18th/19th Century 
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 בשנות הת' והת"ק דפוסי אמשטרדם    – משניות, תלמוד ושלחן ערוך    – ספרים  שמונה  . אוסף  120

 :, בשנות הת' וה"קמדפוסי אמשטרדם –משניות, תלמוד ושלחן ערוך  –ספרים  8אוסף 

[. 1731א * ספר הון עשיר, פירושים וחידושים על ששה סדרי משנה, מאת המקובל רבי עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, ]תצ"

 מהדורה ראשונה. 

-1684תמ"ו -* משניות, סדר זרעים וסדר מועד, עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא ותוספות יום טוב. אמשטרדם, ]תמ"ה

1686 .] 

[. בשער הספר נמחקה הכותרת "תלמוד ירושלמי" ובמקומה 1754אמשטרדם, ]תקט"ו  * תלמוד ירושלמי, סדר נשים.

 נכתב "הרי"ף". 

 ביאור כוונת רש"י במילה "כלומר", במסכת ברכות, מאת רבי ת יהודא, * ספר מנח

ו [. חתימה בדף השער: "אלי' ווילשטעטר" ]רבי אליה1763תקכ"ד -יהודה שטאטהאגן ]הלברשטאט[. אמשטרדם, ]תקכ"ג

 ווילשטעטר אב"ד קרלסרוה, תלמידו וממלא מקומו של רבי אשר ולרשטיין, בן ה"שאגת אריה"[.

 [. 1753עם באר הגולה ובאר היטב. אמשטרדם, ]תקי"ג  , אבן העזר,* שלחן ערוך

 [. 1808* שלחן ערוך, אבן העזר, עם באר הגולה ובאר היטב. אמשטרדם, ]תקס"ח 

 [. 1812* שלחן ערוך, חשן משפט, עם באר הגולה ובאר היטב. אמשטרדם, ]תקע"ב 

 . רישום בעלות בדף המגן. 1815ם, תקע"ה * שלחן ערוך, אורח חיים, עם באר הגולה ובאר היטב. אמשרטד

 נים.ספרים. גודל ומצב משת 8

 150$פתיחה: 
 

 

120. Collection of Eight Books – Mishnayot, Talmud and Shulchan Aruch – Amsterdam 17th/18th 

Century 

 

 

 בחלקם חתימות ורישומי בעלות    – ספרים משנות הת' והת"ק  ששה  . אוסף  121

 נות הת' והת"ק, בחלקם חתימות ורישומי בעלות: מדפוסי ש ששה ספרים

[. רישום בעלות בדף 1726ירוש רבינו בחיי על התורה, מאת רבינו בחיי בן אשר אבן חלואה. אמשטרדם, ]תפ"ו * ספר פ

ן: השער: "שייך להקצין ר' ישראל הוזין". חתימה וחותמות: "אברהם בן לא"א כ' שמחה גאלדציעהר". חתימה בדף המג

 "משה שווארץ".

 [. 1726את רבי דוד אבודרהם. אמשטרדם, ]תפ"ו * ספר אבודרהם, ביאורים על התפלה והלכותיה, מ

עם מפת ארץ ישראל [. 1763* ספר מזרחי, ביאור על פירוש רש"י על התורה, מאת רבי אליהו מזרחי. פיורדא, ]תקכ"ג 

 חתימה דהויה בדף השער.(. 2בסוף פרשת מסעי )דף ריא/

ספר עוללות אפרים, דרשות על מועדי השנה ודרשות לשמחות, מאת רבי אפרים מלונטשיץ. אמשטרדם, ]תקל"ט  *

[. רישום בכריכה הפנימית, חתום: "הק' נתן בר חיים מראטרדם". רישום בעלות בדף השער: "טוב לי תורת פיך 1779

ון ונאמן בבה"כ ]=בבית הכנסת[ האמברא שאמאלפי זהב וכסף, אני הצעיר הק' מרדכי שמואל בר"י גאללאנץ חזן ר

בלאנדאן, שנת אוריתא ]תרי"ח[ לפ"ק" ]תלמיד רבי עקיבא איגר, ראה עליו חומר מצורף[. חתימות נוספות בדף השער 

 .1ובדף סו/

[. רישום בעלות בדף השער: 1800* ספר אגרת שמואל, ביאור על מגילת רות, מאת רבי שמואל אוזידא. זולקווא, ]תקס"א 

 מו"ה זאב וואלף מ"ץ קראטין"."

 . חסר דף אחרון. מספר הגהות. 1834* ספר קול יעקב, על חמש מגילות, מאת המגיד מדובנא. ווילנא, תקצ"ה 

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 6

 250$פתיחה: 
 

121. Collection of Six Books 18th/19th Century – Some with Signatures and Owners' Inscriptions 
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 שנות הת' והת"ק   –   גדול   . אוסף ספרים 122

 ספרים משנות הת' והת"ק, חלקם חסרים:  14אוסף 

* ספר אבן בוחן ודרך הישר, מוסר בחרוזים ]מאת רבי קלונימוס בן קלונימוס, מתורגם ליידיש ע"י רבי משה אייזנשטט[. 

 [. מהדורה יחידה. עברית ויידיש.1705זולצבאך, תס"ה ]

 . מהדורה ראשונה.1744, מאת רבי שמעון בן צמח דוראן. ליוורנו, תק"ה הרשב"ץחדושי * ספר 

 [. בשער: "באותיות אמשטרדם". 1765* ספר רב פנינים, ביאור על ספר משלי, מאת רבי משה אלשיך. זולקווא, תקכ"ה ]

 [. מהדורה ראשונה. 1779-1778תקל"ט -* ספר המבקש, מוסר ופילוסופיה, מאת רבי שם טוב פאלקירה. האג, ]תקל"ח

[. בשער: 1791* מחזור עם כוונת הפייטן לחג הסוכות, כמנהג פיהם, פולין ומערין, עם תרגום ליידיש. ]פיורדא, תקנ"א 

 "באותיות אמשטרדם". 

 [. 1795* ספר חרדים, מאת רבי אלעזר אזכרי. ברין, ]תקנ"ה 

[. כתמים כהים 1796ליות. נאווי דווהאר, ]תקנ"ו יב מרגהודה ל* ספר שאלות ותשובות פרי תבואה, חלק שני, מאת רבי י

 במיוחד במספר דפים. 

* ספר התשבי, שורשי מילים ]כמנין תשב"י[ בלשון הקודש, מאת המדקדק רבי אליהו הלוי אשכנזי )רבי אליהו בחור(. 

 . 1805הורודנא, תקס"ה 

[. מהדורה 1830ף המבורג. זולצבאך, תק"ץ ]בי וולמאת ר * ספר שער הזקנים, חלק ראשון ושני, דרשות, הספדים ושו"ת,

 ראשונה.

* ספר נצחון, חיבור על סדר התנ"ך לענות על טענות הנצרות נגד היהדות, מאת רבי יום טוב ליפמן מילהויזן. ]אלטדורף, 

 בלבד, מן החלק העברי. רישומי בעלות. 128-1[. מהדורה ראשונה. דפים 1644ת"ד 

 [. חסרים שני הדפים הראשונים.1709כו. ]אמשטרדם, תס"ט למה מלרבי ש * ספר המפואר, מאת

[. דף השער קרוע 1762-1764תקכ"ד -נירנברג, תקכ"ב-* ספר שני לוחות הברית, מאת רבי ישעיה הלוי הורוויץ. ]פיורדא

 וחסר ברובו הגדול.

 פר.מצע הספים באד 3. חסרים 1798* שמונה פרקים להרמב"ם, עם תרגום ליידיש. וינה, ]תקנ"ח[ 

 דפים באמצע.  4[. חסרים 1807* ספר נתיבות עולם, חיבור על הסמ"ג, מאת רבי שמואל הלוי גלאנטי. לבוב, ]תקס"ז 

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 14

   300$פתיחה: 

122. Large Book Collection – 17th-19th Centuries 

 שנות הת' והת"ק   – דפוסי גרמניה    – . אוסף ספרים  123

 מדפוסי גרמניה בשנות הת' והת"ק:, ספריםתשעה אוסף 

[. מהדורה 1701. ספר אשל אברהם, עניני קבלה ופירוש מאמרי הזהר הקדוש, מאת רבי מרדכי אשכנזי. פיורדא, תס"א ]1

 ראשונה.

מו( -ר מקומות טבלאות קבליות. באמצע הספר )דפים מהשער מאויר בדמויות משה ואהרן, ומלחמת דוד וגלית. במספ

 "שבע היכלין דקליפה".  –שא" ובעמוד מולו "שבע היכלין דקוד –י עמודים עם "אילנות". בעמוד אחד שנ

[. מהדורה ראשונה. חסרים 1719. ספר שבות יעקב, חלק שני, שאלות ותשובות, מאת רבי יעקב ריישר. אופיבאך, ]תע"ט 2

 עם "כללי קים לי" מספר משפטי יעקב, חלק חשן משפט. יב דף בסוף 

 [. 1724. ספר החסידים, הלכה מוסר והנהגות חסידות, לרבינו יהודה החסיד. פרנקפורט, ]תפ"ד 3

 [. 1762. ספר הישר, לרבינו יעקב תם. זולצבאך, ]תקכ"ב 4

[. מהדורה 1766שע פאלק. פיורדא, ]תקכ"ו . ספר פני יהושע, על מסכתות כתובות, גיטין וקידושין, מאת רבי יעקב יהו5

 .שני דפים סמוך לסופו של הספר. רישומי בעלות בדף השערשניה. חסרים 

[. 1766. ספר שמות בארץ, חידושי הלכות בדיני ימים נוראים וסוכות, מאת רבי משה בן חביב. קארלסרוא, ]תקכ"ו 6-7

 [.1768המהרש"ל. פיורדא, ]תקכ"ח  –את רבי שלמה לוריא חסר הדף השני עם ההסכמות. כרוך עם: ספר שו"ת רש"ל, מ

 רישומי בעלות בדפי השער של שני הספרים.

[. בדף המגן 1768. ספר צמח דוד, תולדות עם ישראל והעמים, בשלושה חלקים, מאת רבי דוד גאנז. אופיבאך, תקכ"ח ]8

 עקב ואלפיש". "משה י-ובדפים הראשונים חתימות ורישומי בעלות של "חיים ואלפיש", ו

נאל וייל, בעל ספר "קרבן נתנאל". ות בשולחן ערוך אורח חיים, מאת רבי נת. ספר נתיב חיים, הערות ותיקוני גרסא9

 [. מהדורה ראשונה. 1779פיורדא, ]תקל"ט, 

 כרכים. גודל ומצב משתנים. 8-ספרים ב 9

 350$פתיחה: 
 

123. Book Collection – German Printings – 18th Century  
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 ת"ק דפוסי שנות ה   – על הרמב"ם    – ספרים  רבעה  . א 124

 מדפוסי שנות הת"ק: –מרביתם על משנה תורה להרמב"ם  –ספרים  ארבעהמקבץ 

* ספר בני אהובה, חידושים על הלכות אישות גירושין ואיסורי ביאה להרמב"ם, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. פראג, תקע"ט 

 מהדורה ראשונה.. 1819

על מנין המצוות, לרבי יהודה רוזאניס בעל "משנה * ספר פרשת דרכים, עשרים ושישה דרושים וקונטרס "דרך מצותיך" 

[. מהדורה שניה. בעמוד האחרון, רשיון להדפסת הספר, מאת "ראשי ומנהיגי המדינה" ]"ועד 1743תק"ג ] למלך". ונציה,

 קטן"[, ויניציאה, ו' תמוז תק"ב. 

[. מהדורה 1742. ונציה, ]תק"ב מדע, אהבה וזמנים, מאת רבי מסעוד חי רקח –על הרמב"ם, חלק א' * ספר מעשה רקח, 

 האישור באיטלקית להדפסת הספר מאת הרשויות בפאדובה.[ עמ' אחרון עם 1ראשונה. חסר ]

[. 1819ט * ספר גבורת אנשים, שו"ת מאת רבי שבתי כ"ץ בעל "שפתי כהן" ומאביו רבי מאיר כ"ץ. סדילקוב, ]תקע"

 חתימה בדף השער: "יעקב במה"ו יהודא...".

 שתנים.ודל ומצב מספרים. ג 4

 100$פתיחה: 

124. Four Books – On the Rambam – 18th/19th Century 

 

 . אוסף דפי שער ודפים מספרים שונים 125

 אוסף דפי שער ודפים מתוך ספרים שונים. בין הדפים:

 [.1536אשכנז. ]אויגשפורג, רצ"ו * דף מתוך סליחות כמנהג 

 [. 1810תק"ע ] * שער ספר תיקון שמירת שבת. זולקווא,

 [. 1765* שער ספר עוללות אפרים. זולקווא, תקכ"ה ]

 , בערך[. 1830פולין, תק"צ -* שער ספר ליקוטי הש"ס מהאר"י ז"ל. ]רוסיה

 ?[. פגעי עש.1764ושטא? תקכ"ד * דף מקופל, ציור סדר מחנה ישראל במדבר, מתוך ספר מעם לועז. ]ק

 [. 1763לול ולימים נוראים. ונציה, ]תקכ"ג * שער ספר חמדת ימים, חלק רביעי לחדש א

 . 1862* שער ספר נחלה לישראל. נא אמון, ]תרכ"ב[ 

 [ קרעים עם פגיעה באיור השער.1823* שער ספר מעם לועז, חלק רביעי. ליוורנו, ]תקפ"ג 

 .1716בים. פרנקפורט דמיין, ]תע"ו[ * שער תורה נביאים וכתו

 * ודפים נוספים.

ם כרוכים דפים נוספים עם השער, או מספר דפים יחד. גודל ומצב משתנים. עברו עישון בחלקרים. דפים וחלקי ספ 15

 נגד עש.

 100$פתיחה: 

125. Collection of Title Pages and Leaves of Various Books 

 

 19- והמאה ה   18- המאה ה   – שערים וחלקי ספרים  . אוסף דפי דפוס,  126

 בקירוב[.  19-וה 18-רובם מדפוסי המאה הדים, שערי ספרים וחלקי ספרים ]אוסף גדול ומגוון, של דפים בוד

[. * דף שער ודפים נוספים מתוך תהילים, עם יידיש. פיורדא, תק"ך 1735* דפים מספר תוכחות מוסר. קושטא, תצ"ה ]

הלכות לרבי נתן מברסלב,  ודדים מתוך סדור סדר התמיד, אויניון, תקכ"ז[. * דפים פגומים, מתוך ליקוטי[. * דפים ב1860]

י בקירוב[. * דפים מתוך "צואת הריב"ש והנהגות ישרות" עם חלק יורה דעה ]מהדורה שניה או שלישית, שנות התר"

דפי  2ם, ]אורטה קיוואי, קושטא תק"צ[. * צא מתוך ספר מרפא לעצ-"מכתב מהרב הצדיק רמי"ל מסאסיב". * דפים כד

ר פיוטים כמנהג איזמי –. * שער ספר תולדות אדם, ווארשא תרי"ח. * הלל הגדול פזמונים במאראטית ]בומביי, הודו[

עותק עם שער פגום וחסר דף אחרון[. * תו ספר מודפס , מחברת "תועלת", עם מילוי  –)עם לאדינו(. קווסטאן, ]תרמ"ב? 

 כת"י. אמשטרדם, תק"פ. * חלקים מהגדות של פסח. * ועוד.וחתימה ב

 צב משתנה. קרעים ופגמים רבים.דף. גודל ומ 200-מ פריטים. למעלה 20-כ

 מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן.

 100$פתיחה: 

126. Collection of Printed Leaves, Title Pages and Sections of Books – 18th/19th Century 
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 דפוסי מיץ ושטרסבורג   – שלושה ספרים  .  127

 "ק:שלושה ספרים מדפוסי מיץ ושטרסבורג בשנות הת

[. עם הסכמת "הנודע 1777* ספר לחם סתרים, פירוש על מסכת עבודה זרה, מאת רבי שלמה אלגאזי. שטרסבורג, ]תקל"ז 

הגאון רבי דוד זינצהיים, בעל  ביהודה". מהדורה שניה שנדפסה על פי עותק מן המהדורה הראשונה שהיה בספרייתו של

 "."יד דוד", שהוסיף לספר "הקדמה לכבוד הגאון המחבר

בשטרסבורג נדפסו ספרים עבריים מעטים. בשנות הש' והת' נדפסו מספר ספרי תנ"ך על ידי מדפיסים נוצריים. ספר זה 

 עם חידוש ההדפסה העברית בעיר לזמן קצר., הינו מהראשונים שנדפסו בשנות הת"ק

 )לפני זמן הדפסתו של הספר(.  1639גבי דפי הכריכה רישומים בלועזית משנת על 

[. כרוך עם: סדר ההפטרות 1767לה, ספר ויקרא, חלק שלישי מתוך חמישה חומשי תורה. מיץ, ]תקכ"ז דת כלו* ספר 

ת בשינויים קלים(. [. שיבושים בהדפסה במספר דפים )מספר דפים נדפסו פעם נוספ1809לספר ויקרא. לינעוויל, ]תקס"ט 

 קרעים עם פגיעה בטקסט. 

פורים, עם ביאור מאת משה בידינגן. מיץ, רים, עם מגילת אסתר, ופיוטי קרובץ ל* ספר אגרת הפורים, סידור תפילה לפו

 [. 1817תקע"ז ]

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 3

 120$פתיחה: 

127. Three Books – Metz and Strasbourg Printings  

 

 שנות הת"ק   – ספרים  ארבעה  אוסף    . 128

 שנות הת"ק:דפוסי ארבעה ספרים ממקבץ 

[. טופס עם מספר 1766שו"ת ופסקים ממהר"י מינץ ומהר"מ פדוואה. פיורדא, ]תקכ"ו  –דקה" לכם זרע לצ* ספר "הא 

 שינויים טיפוגרפיים בדף השער, כפי שנרשם במפעל הביבליוגרפיה.

* ספר חידושי שם משמואל, חלק ראשון וחלק שני, חידושים על התורה ומסכתות בש"ס, מאת רבי שמואל סליר אב"ד 

. דפוס רבי שלמה יאריש ראפופורט. חתימות בדף השער ובעמוד אחרון: "הק' יצחק פוגיל פון 1817בוב, תקע"ז לבוב. ל

 , "הק' אברהם פוגיל", "בעריש פוגיל", ועוד.פרעמישלא"

ספר יריעת שלמה, חלק ראשון, ביאור על מילים נרדפות בעברית, מאת רבי שלמה פפנהיים. דיהרנפורט, ]תקמ"ד * 

 ר דף אחד באמצע מתוך לוח המילים על פי סדר האלף בית, ושני דפים בסוף מתוך לוח הטעויות. [. חס1784

[. 1792ר ברמאן פרנקל. פיורדא, ]תקנ"ב * ספר מטה יששכר, חידושים ודרשות שנאמרו בשבתות שונות, מאת רבי יששכ

 חסרים שני דפים בסוף.

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 4

 120$פתיחה: 
128. Collection of Four Books – 18th/19th Century 

 

 הדפסה ראשונה של חידושים מה"חתם סופר" שנעשתה בחייו   – דפוסי פראג    – . שלושה ספרים  129

 [:19-שלושה ספרים מדפוסי פראג בשנות הת"ק ]ראשית המאה המקבץ 

שמואל מודיליאנו[ בעל נאמן  . חידושים על מסכת שבועות, מאת רבינו יוסף אבן מיגש, עם חידושי מהרש"י ]רבי1

וך . כר1826משה סופר ]לימים בעל ה"חתם סופר"[. פראג, ]תקפ"ו[ שמואל, ועם קונטרס "חידושי תורה ושו"ת" מאת רבי 

עם: חידושי הרמב"ן על מסכת קידושין, עם חידושי מהרש"י, ופתיחה כוללת לחידושי הלכות יסודי התורה ]יין נסך[ מאת 

רוך עם: ספר קדושת שמואל, חלק שני, חידושי הלכה על מסכת גיטין, מאת רבי בנימין וולף הגאון החתם סופר. כ

 [.1829ליכטנשטט. וינה, תקפ"ט ]

דושי תורה ושו"ת של הגאון ה"חתם סופר", כל חיבוריו האחרים יצאו לאור לאחר פטירתו. הדפסה ראשונה של חי

לו יצאו שלא על דעתו, ובכל אופן: "תחלתו באונס ולבסוף במכתבו לרבי צבי חיות מספר ה"חתם סופר" שחידושים א

 ברצוני".

עם קונטרס נפש דוד ונפש חיה, הספד  . ספר מלאכת הקודש, חלקים ראשון ושני, על הלכות שמות קודש וחול בתורה,2

 . מהדורה יחידה.1812על אביו ואמו, מאת רבי אלעזר פלעקלס. פראג, תקע"ב 

 . מהדורה יחידה.1824ר פלעקלס. פראג, ]תקפ"ד[ על המועדים, מאת רבי אלעז . ספר חזון למועד, דרושים3

 כרכים. גודל ומצב משתנים. 3

 150$פתיחה: 
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129. Three Books – Printed in Prague – First Printing of the Novellae of the Chatam Sofer, Printed 

in his Lifetime 

 

 ב וזולקווא דפוסי לבו   – ספרים  שבעה  . אוסף  130

 שבעה ספרים מדפוסי לבוב וזולקווא:

. חתימות בדף [1804* ספר שלשלת הקבלה, סדר השתלשלות הדורות, מאת רבי גדליה אבן יחיא. זולקווא, תקס"ד ]

 השער, ביניהם: "הק' שמואל שטערינפלד".

רבי שמואל הלוי גאלאנטי  * ספר נתיבות עולם, ציונים וביאורים על קיצור ספר מצות גדול לרבי משה מקוצי, מאת

 [. 1807אב"ד שענדשוב. לבוב, ]תקס"ז 

 . בשער: "באותיות אמשטרדם".1808* ספר סדר הדורות, מאת רבי יחיאל היילפרין אב"ד מינסק. זולקווא, ]תקס"ח[ 

י הירש . חתימות בדף השער, ביניהם: "הק' צב1812* חמשה חומשי תורה, עם תקון סופרים, ספר במדבר. לבוב, תקע"ב 

יינהענדלער מק"ק בנו יצחק אייזיק יוסף בן מרים בלימה", "הק' יצחק אייזיק יוסף קל –קליין הענדליר יצ"ו מטארני 

 טארנא".

. בשער: "באותיות 1828מגדים, ביאור על שו"ע יורה דעה, מאת רבי יוסף תאומים. לבוב, ]תקפ"ח[  * ספר פרי

, חתנו של של רבי שלמה זלמן ברויאר אב"ד פרנקפורט דמייןתמתו חו – .Dr S.Bאמשטרדם". חותמות בדף השער: 

 וממנהיגי היהדות האורתודוכסית במערב אירופה.רש"ר הירש, 

 . 1837, שיטה מקובצת על מסכת כתובות, מאת רבי בצלאל אשכנזי. לבוב, ]תקצ"ז[ * ספר אסיפת זקנים

 בערך[.  1840י שלמה זלמן האנאו. ]לבוב, ת"ר * ספר צוהר התיבה עם מכסה התיבה, על חכמת הדקדוק, מאת רב

 ספרים. גודל ומצב משתנים.  7

 120$פתיחה: 

130. Collection of Seven Books – Lviv and Zhovkva 

 

 

אוסף חוברות וכתבי עת    + מדפוסי שנות הת"ק והת"ר  ספרים    – וחוברות  ספרים    גדול של   . אוסף 131
 תורניים 

 עת תורניים. -חוברות וכתבי 30-למעלה משל נוסף שנות הת"ק והת"ר, ואוסף  מדפוסי –אוסף של תשעה ספרים 

 בין הספרים:

 [. 1792תקנ"ג ]-* ספר טהרת הקדש, חלק ראשון, ביאורים למסכת זבחים, מאת רבי יצחק אשכנזי. לבוב, תקנ"ב

 . 1833* ספר גט פשוט, על הלכות גיטין, מאת רבי משה בן חביב. סדילקוב, תקצ"ד 

 . 1834רת חיים, פירוש על תשע מסכתות, מאת רבי אברהם חיים שור. סדילקוב, תקצ"ד ר תו* ספ

ספר פנים יפות, פלפולים וחידושי הלכה ואגדה על פרשיות התורה, מאת רבי פנחס הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט.  *

 [. 1851]לבוב, תרי"א 

 .117[. דפוס רבי ישראל ב"ק. ש' הלוי, מס' 1865ה * ספר שער ההקדמות, מאת רבי חיים ויטאל. ירושלים, ]תרכ"

 וספרים נוספים.

 ם תורניים שונים, ביניהן חוברות של רבעון "מבוע", "הפרדס", "המאור", "קול תורה", ועוד. אוסף חוברות ופרסומי

מכרים כמות חוברות ועלונים. גודל ומצב משתנים. הספרים והחוברות לא נבדקו בידינו לעומק, והם נ 35ספרים;  9

 שהם.

 100$פתיחה: 
 

131. Large Collection of Books and Booklets – 19th Century + Collection of Booklets and 

Periodicals with Torah Content 
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 מהדורות לא מצויות   – שנות הת"ר    – ספרי חידושים ושו"ת  גדול של  . אוסף  132

 מהדורות לא מצויות: –שנות הת"ר סו בשנדפ, ספרי חידושים ושו"ת 14 גדול אוסף

 [. 1857הירש קלויזנר. ברעסלויא, ]תרי"ז * ספר רץ למשנה, חידושים על המשנה, מאת רבי צבי 

. כרוך עם: ספר שי 1875* ספר עמודי אש, שאלות ותשובות מאת רבי אברהם שמואל אב"ד סקידל. ווילנא, תרל"ה 

 . 1876יצחק ליב גרוסברג. וורשא, ]תקל"ו[  למורא, חידושים על מסכת בכורות, מאת רבי

חלק ראשון ושני על הלכות שחיטה וטריפות, מאת האדמו"ר רבי צבי  * ספר דרכי תשובה, על שלחן ערוך יורה דעה,

 . מהדורה ראשונה.1892הירש שפירא ממונקאטש. ווילנא, תרנ"ג 

 . 1896נה תאומים. פיעטרקוב, תרנ"ז * קונטרס ר' חיים יונה, חידושים בדיני דגרמי, מאת רבי חיים יו

עשרה סוגיות בש"ס ובפוסקים, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. וורשא, * ספר גבורת יהונתן, שמונה עשר פלפולים על שמונה 

 [. 1900]תר"ס 

* ספר עין הבדולח, חידושים על מסכתות פסחים, מגילה, יומא, סוכה וראש השנה, מאת רבי ישראל יונה לאנדא. 

 . ללא ספר דגן שמים, עם שער מיוחד שנדפס עם הספר הראשון.1901קוב, תרס"א פיעטר

 . 1902ציון איזקסון. ווילנא, תרס"ב -יצחק, חידושים על הש"ס וחקירות שונות, מאת רבי יצחק בן* ספר ברית 

ע"ד יו יורק, ]תרשבגליציה. נ כרוך עם: ספר זרע יצחק, דרושים יקרים, מאת רבי גדליהו בן רבי יצחק אב"ד זערבין

 ?[. לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.1914

* ספר שארית יעקב, חידושים על שלוש עשרה סוגיות המתחילות באות א', מאת רבי יעקב קופל רוטבלום. פיעטרקוב, 

ד בדף השער. חותמת המחבר בדף י-. חסרים עשרה דפים אחרונים מן דפי המפתחות בסוף. הקדשה בכתב1905תרס"ה 

 השער.

 [. 1905ראך. פאקש, תרס"ה ]* ספר ליבא בעי, חידושים בסוגיות הש"ס, מאת רבי שאול ב

* ספר אהבת אברהם, על עניין ספיקא דאורייתא לחומרא, מאת רבי אברהם בנימין קולטונובסקי. פיעטרקוב, ]תר"ע[ 

1909 . 

י, על מסכתות מסדר קדשים, מאת תות שקלים נזיר סוטה והוריות, וחלק שנ* ספר עשירית האיפה, חלק ראשון על מסכ

 [. 1926-1927תרפ"ז -ולפיש. פיעטרקוב, ]תרפ"ורבי ירוחם יהודה ליב ו

 [. 1935* מסכת עדיות בחירתא, ילקוט הגדול על מסכת עדיות. וורשא, ]תרצ"ה 

 כרכים. גודל ומצב משתנים. 12-ספרים ב 14

 150$פתיחה: 
 

132. Large Collection of Books of Novellae and Responsa – 19th/20th Century – Uncommon 

Editions 

 

 על פרקי אבות   – ספרים  חמשה  . אוסף  133

 חמישה ספרים עם פירושים על פרקי אבות:

 [. 1812* ספר חוסן ישועות, פירוש על פרקי אבות, מאת רבי עזרא זוסמן. ]שקלאוו, תקע"ב 

בי אליהו קיצור ביאור המהר"ל ב"דרך חיים" ועם ביאור עגת אליהו, מאת ר –ם ביאור נשמת חיים י אבות, ע* ספר פרק

 [. בשער: "אמשטרדם".1959שרהזון. ]יוהאניסבורג, תרי"ט 

[. מהדורה ראשונה. חתימה בדף 1775* מסכת אבות, עם פירוש יין לבנון, ]מאת נפתלי הירץ וויזל[. ברלין, ]תקל"ה 

שטרסר. אב"ד  (, חתן רבי אליעזר2490תרנ"ג, אוצר הרבנים -"הרב אליעזר ווינטער". רבי אליעזר וינטר )תקע"אהשער: 

 רייטץ ושטאמפן. חתימה נוספת.

הספר נדפס בהסכמות גדולי דורו, רבי שאול אב"ד ק"ק אשכנזים באמשטרדם, רבי יחזקאל הלוי לנדא, מפראג, בעל 

על מחברו התעורר פולמוס גדול, הואיל והמחבר גילה יחס אוהד למשה מנדלסון אבי ה"נודע ביהודה" ועוד. על הספר ו

ע ביהודה" עצמו כתב לאחר כשבע שנים מכתבים חריפים נגד חוברתו של וויזל "דברי שלום ואמת". ההשכלה. ה"נוד

 למרבה הפלא חיבור זה התקבל ברוב תפוצות ישראל ודבריו הובאו ברבים מפרושי מסכת אבות.

[. בעמ' האחרון 1713מדרש שמואל, פירוש על פרקי אבות, מאת רבי שמואל די אוזידה. פרנקפורט דמיין, תע"ג ]פר * ס

חידה מאת האבן עזרא, עם פירוש מאת רבי דוד גרין הוט. רישום בעלות בדף השער: "בעה"י שייך לי הק' מאיר וואגנר 

 מאלטונא". חתימה מחוקה נוספת.

דפים בסוף עם  2[. חסרים 1895רבי אליהו שי"ק. פילדלפיה, תרנ"ה ]חדש על מסכת אבות, מאת * ספר דרך אבות, ביאור 

 ת המנויים.שמו

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 5

 200$פתיחה: 
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133. Collection of Five Books – On Pirkei Avot 

 

   ברלין ובארץ ישראל   – ספרים שנדפסו בהוצאת 'ילקוט'  ענק של  . אוסף  134
ספרים שנדפסו בהוצאת ב. כהן ובהוצאת "ילקוט" שנוסדו שתיהן בידי בענדעט בן חיים כהן. ברלין וארץ  27אוסף 

 [. מרביתם הגדול של הספרים בפורמט כיס קטן.20-ישראל ]המחצית הראשונה של המאה ה

 בין הספרים:

 [. שני כרכים.1925* ספר מורה נבוכים. הוצאת בענדעט כהן, ברלין, תרפ"ה ]

, עם תרגום לגרמנית מאת ד"ר יחיאל מיכל זקש. הוצאת Festgebete der Israelitenלכל מועדי השנה,  ור* מחז

 [. שני כרכים, פורמט קטן. 192-ילקוט, ברלין, ]שנות התר"פ 

 [. 1927* ספר בחינת עולם, מאת רבי ידעיה הפניני הבדרשי. הוצאת ב. כהן, ברלין, תרפ"ז ]

 [. 1928רבנו בחיי הספרדי. הוצאת ב. כהן, ברלין, תרפ"ח ]ל * ספר תורת חובות הלבבות,

 [. 1945* סדור מקור חיים, נוסח אשכנז, סדר תפלות לכל השנה. הוצאת ילקוט, פתח תקוה, תש"ה ]

 [.1946* ספר שמונה פרקים לרמב"ם. הוצאת ילקוט, פתח תקוה, תש"ו ]

 * וספרים רבים נוספים.

הן, נולד בבריסק שבליטא, ונשלח לגרמניה לשם לימודים. לאחר הפוגרומים הגדולים כ (, בן חיים1877-1952בנדט כהן )

עזב את העיר קורסק, שם ניהל את עסקי הנפט של אביו ועבר לבלגיה, ובהמשך הגיע לברלין. בברלין  1906ברוסיה בשנת 

ספות שנרכשו על ידה: נויסד את הוצאת ב. כהן שנקראה גם הוצאת "ילקוט" וכללה בתוכה למעשה הוצאות ספרים 

"ורשא", "שטיבל", "עינות", "כלל פערלאג", ועוד. תחת השם "ילקוט" ראו אור ספרים רבים מתחום מחשבת ישראל, 

והמשיך בעבודתו בהפצת  1933. בנדט כהן השתקע בארץ בשנת )ובכריכות מחופות בבד שחור( רבים מהם בפורמט כיס

 ראה חומר מצורף(.) 1952ספרים עד למותו בפתח תקוה, בשנת 

 כרכים. גודל ומצב משתנים. הספרים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם. 27

 200$פתיחה: 
 

134. Huge Collection of Books Printed by Yalkut Publishing Company – Berlin and Eretz Israel  

 

 רל"ט ת - קניגסברג, תרל"ו   – "קול העם"    – "הקול"    – . כתב עת  135

כתב עת, "מכתב עתי לבית ישראל ישמיע אחת בשבוע את כל הנראה והנעשה בכל אפסי תבל,  Die Stimmeהקול, , 

עניני חכמה ומדע, תולדות אנשי שם, מכתבי מסע, ספורים, בקורת ספרים וקול עלה נדף", בעריכת מיכאל לוי 

 . שני כרכים. 1876-1879תרל"ט -רודקינסון. קניגסברג, תרל"ו

)בשנה זו  15-1. שנה שניה, גליונות 48-39מופיעה פעמיים(,  37, )גליון 37-28, 26-1ך ראשון: שנה ראשונה, גיליונות כר

 חודשים(.  4נמנו רק 

 מן השנה הרביעית.  50-48מן השנה הראשונה, וגיליונות  100-1כרך שני: גיליונות 

 הגיליון הראשון של השנה הראשונה נמצא במנותק מהכרך. 

תרס"ד(, אחיו של ישראל דוד פרומקין )עורך ה"חבצלת"(. צאצא למשפחת אדמו"רים -ורך, מיכאל לוי רודקינסון )תר"דהע

ידועה, שלימים נודע כמתנגד גדול ופרסם דברים כנגד התנועה החסידית. בכתב העת פורסמו ענינים פוליטיים שונים, 

 שירים ומכתבים, ידיעות שונות ואף פרסומות לספרים. 

ס"מ. נייר  30.5-31.5עמ'.  735-698, 768; 4עמ'. בכרך זה לא מופיע דף שער. כרך שני:  116; 372ני כרכים כרך ראשון: ש

טוב. כתמים. קרעים. קרעים משוקמים בהדבקות נייר -יבש, שביר במיוחד ומתפורר. דפים מעט כהים. מצב משתה, בינוני

 דפים מותקים. כריכה ישנות. אחת מן הכריכות מעט מנותקת.  ם.בדף השער של הכרך השני ובמספר מקומות נוספי

 150$פתיחה: 
 

135. Periodical – HaKol – Kol Haam – Königsberg, 1876-1879 
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 ספרים מספרייתו של החוקר פרופ' משה דוד קאסוטו גדול של  . אוסף  136

מקומות שונים, נדפסו במשה דוד קאסוטו. ]מספרייתו של החוקר פרופ'  )קרוב לששים ספרים( ספריםגדול של אוסף 

 הת"ש[. עברית, גרמנית, אנגלית, ועוד.-שנות הת"ר

ספרים מספרייתו של החוקר פרופ' משה דוד קאסוטו. מרבית הספרים באוסף הנם ספרי מחקר בתחום הספרות  59

לל. כמו כן נמצאים מספר ספרי הכללית והעברית, שירת ימי הביניים, היסטוריה יהודית, חקר הגניזה ומדעי היהדות בכ

ם שונים. בחלק מהספרים מופיעות הקדשות לפרופ' תפילה, ספרים במהדורות מיוחדות ונאות, וספרים בתחומים אחרי

ידם של המחברים, כגון מספר ספרים עם הקדשות מאת פרופ' יוסף קלוזנר, והקדשות נוספות מאת -קאסוטו בכתב

 מחברים ומתרגמים שונים.

 ם: בין הספרי

ת שמואל דוד לוצאטו. * ספר בתולת בת יהודה, ליקוטי שירים מדיואן ר' יהודה הלוי זצ"ל, עם הקדמה והערות מא

 .1840פראג, ת"ר 

 .1922* מבחר השירה העברית, ערוך ומתקן על ידי חיים בראדי בהשתתפות מאיר וינר. לייפציג, תרפ"ב 

עם הקדשת [. 1922בראסלב, מאת אברהם כהנא. וורשא, תרפ"ב ]* ספר החסידות, מן ר' ישראל בעש"ט עד ר' נחמן מ

 המחבר. 

יד ניו יורק, לחג הבר מצוה של הבחור הנחמד יעקב בנימין -ם הזה והבא, יצא לאור על פי כתב* ששה משלים בענין העול

 עותקים.  60[. עברית וגרמנית. מהדורה בת 1924מארקס. ]לייפציג, תרפ"ה 

-עד ראשית תקופת ההשכלה, מאת ישראל דוידזון. ניו יורק, תרפ"המזמן חתימת כתבי הקדש * אוצר השירה והפיוט, 

 עותקים ממוספרים. עותק זה לא ממוספר.  500. ארבעה כרכים. מהדורה בת 1925-1933 תרצ"ג

עם [. 1937* היסטוריה של הספרות העברית החדשה, שיעורים מאת ד"ר יוסף קלוזנר, כרך שני. ירושלים, תרצ"ז ]

 הקדשת המחבר.

אליק בוועידה העולמית השנייה לשפה [. הנאום שנשא חיים נחמן בי1946* הספר העברי, ח. נ. ביאליק. ירושלים, ]

עותקים; שי לצירי הקונגרס הציוני הכ"ב  1100-ולתרבות העברית שהתכנסה בחודש אלול שנת תרע"ג בווינה. נדפס ב

 בבזל. 

; אוצר 2217. יערי 1936דט. ברלין, ]תרצ"ו[ ברים בגרמנית, מאת דניאל גולדשמי* סדר הגדה של פסח, עם תרגום והס

 .3567ההגדות 

 ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים. הספרים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם. 59

 300$פתיחה: 

136. Large Collection of Books of the Library of Researcher Professor Moshe David Cassuto 

 

 ספריית אשר וצבי כורך    – ספרים    160- כ   – . אוסף ספרים גדול  137

 [.19-20-מקומות שונים, המאה הנדפסו בספרים, מספרייתו של אשר כורך וסבו צבי כורך. ] 160-דול של כאוסף ג

פרי תפילה; ספרי מחקר, באוסף נמצאים ספרי יסוד רבים, ביניהם מהדורות תנ"ך, משנה, ושולחן ערוך; סידורים וס

 ם ואישים, ועוד. רבני מחשבה והגות; ספרים העוסקים בהיסטוריה של עם ישראל ובתולדות

 במספר ספרים רישומי בעלות והקדשות לאשר כורך. 

 בין הספרים:

 בדף השער.. קרע עם חסרון 120[. ש' הלוי, מס' 1866* ספר החזיונות, המכונה שבחי רבי חיים ויטאל. ירושלים, ]תרכ"ו 

י וולף ב"ר שמשון איש היידנהיים. סט מחזורים כמנהג פולין, פיהם ומעהרין, בהוצאת רב –* "ספר קרובות הוא מחזור" 

[. שבעה כרכים. חלקם מן המהדורה הראשונה של מחזורי רבי וולף היידנהיים. 1800-1805תקס"ה ]-רעדלהיים, תק"ס

ייך להקצינה חיי שרה אשת כה"ר גרשון פ"פ". בלאי ופגמים רבים כריכות עור מקוריות עם הטבעות מוזהבות: "ש

 בכריכות.

 [. בדף השער: "קאניגסבערג".1863* ספר שירי הנפש, פירוש על שיר השירים, מאת המלבי"ם. ]וורשא, תרכ"ג 

 [. בשער: "קאניגסבערג".1863* מגילת אסתר, עם פירוש מאת המלבי"ם. ]וורשא, תרכ"ג 

; אוצר 2079לגרמנית. יערי [. עם תרגום 1928י נתן )אוטו( גייסמר. ברלין, ]תרפ"ח רוכה ומצוירת ביד* הגדה של פסח, ע

 . 3121ההגדות 

 . 3061; אוצר ההגדות 2045[. יערי 1927* הגדה של פסח, ערוכה ומצוירת בידי נתן )אוטו( גייסמר. ברלין, ]תרפ"ז 

-1926תרפ"ט ]-אביב, תרפ"ו-י מרדכי בן יחזקאל. הוצאת דביר, תל* ספר המעשיות, לוקטו מספרים והובאו לדפוס על יד

 דורה בת אלפיים עותקים, שדרת הכריכה והפינות עשויות מקלף. ארבעה כרכים.[. מה1929

המהר"ל, תולדות חייו, השקפותיו ודעותיו, מאת אברהם גוטסדינר.  –* הארי שבחכמי פרג, ר' ליווא ב"ר בצלאל 

 . עם הקדשת המחבר לאשר כורך. [1928ירושלים, תרצ"ח ]
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[. חלק מהמאמרים מודפסים, אך רובו 20-מאת אשר כורך. ]ישראל, המאה ה* מטיפוסי העבר, קובץ תדפיסים ומאמרים, 

התקנה של הספר לדפוס. כריכה ידנית ככל הו עותק השל הספר מורכב מגזירי נייר שהודבקו על הדפים, ונראה כי ז

 הנראה, עם שדרת קלף. 

 בים נוספים. ים רוספר

כורך ספרים )אביו, ר' קהת צבי, כורך ספרים שהחליף את שם (, בן לאביו רבי יצחק בוכבינדר, 1952-1879אשר כורך )

המשפחה המקורי, "קוקיש", בשם "בוכבינדר" על שם מלאכתו(. נולד בעיר גליניאני שבמזרח גליציה. לאחר שלמד 

ד פולנית וגרמנית. את מלאכת כריכת הספרים למד מאביו, והיה דור שלישי בישיבות רכש השכלה עברית וכללית וכן למ

משפחתו במקצוע זה. בהמשך למד והתמחה במקצועו במכון הממלכתי האוסטרי. עבד ככורך ספרים ועסק גם במסחר ב

 1922בשנת  ובהוצאת ספרים. היה פעיל ציוני כבר מצעירותו ופעל רבות בזירה הציבורית למען השפה והתרבות העברית.

בבית המדרש למורים של תנועת המזרחי עלה לארץ ישראל, לאחר שקיבל הזמנה ללמד את מקצועות המלאכה 

בירושלים. גם בארץ המשיך לעסוק בכריכת ספרים, אך בשנותיו האחרונות התמקדה פעילותו במסחר ספרים בלבד. 

כמו כן פרסם ספרי זכרונות. נפטר בירושלים בשנת  פרסם מאמרים בעיתונים שונים, ביניהם: "דבר", "ההד" ו"העולם".

1952 . 

 ודל ומצב משתנים.ספרים. ג 160-כ

 150$פתיחה: 
 

137. Large Book Collection – 160 Books – Library of Asher and Zvi Korech 

 

 

 חלקם נדירים   – שנות הת'    – דפוסי אמשטרדם    – . אוסף ספרי קבלה, דרוש ומוסר  138

 פגומים אך נדירים[:]חלקם  17-ספרי קבלה, דרוש ומוסר. מדפוסי אמשטרדם, במאה ה: ריםששה ספ מקבץ

. ספר ברית מנוחה, ביאורים וצירופי ניקוד על פי הסוד ל"שם בן ארבע", ]מיוחס לרבי אברהם מרימון הספרדי[. 1

 . מהדורה ראשונה. קרעים עם חיסרון בטקסט במספר דפים. 1648אמשטרדם, ת"ח 

רכים בסדר א"ב[, מאת רבי ישראל ב"ר חדש, ליקוט מדרשי חז"ל, הזוהר וכתבי מקובלים ]מסודר בע ר ילקוט. ספ2-3

[. שני עותקים. באחד מהעותקים חסר דף אחד באמצע. בשני 1659בנימין מבלזיץ. אמשטילרדם, ]אמשטרדם, תי"ט 

 מהם בכתיבה אשכנזית[.  הספרים: חתימות, הגהות ורישומי בעלות ]באחד מהם בכתיבה ספרדית ובאחד

אה, מלוקטים מספרי קדמונים על ידי רבי חיים מפוזנא. אמשטרדם, ]תנ"ב . ספר סם חיים, דרושים על התשובה והיר4

[. חתימות ורישומי בעלות בדף השער: "הק' יצחק מפירדא"; "הק' ]ישר[אל... פירדא"; לה' הארץ ומלאה, הק' אליעזר 1692

 וואלף סג"ל זללה"ה".  בן לא"א המנוח כ"ה חיים 

י תורה, על דרך הרמז והסוד, מאת רבינו יצחק בר יודא הלוי, עם . ספר פענח רזא, פירוש יפה על חמשה חומש5

גימטראות ופירושים, מאת רבותינו הראשונים, הר"ן, רבי יוסף בכור שור ורבי אלעזר בעל הרוקח. אמשטלרדם, שנת 

 [.1697לו נח"ת ]אמשטרדם, תנ"ח. הסכמות מחודש כס

[. זהו חלק שני עם דף שער 1765מזיא. אמשטרדם, ]תקכ"ה  . ספר שנות חיים, פירוש נחמד על קהלת, מאת רבי חיים6

 נפרד, מתוך הספר השלם שבתחילתו פירוש על ספר משלי.

 ספרים. גודל ומצב משתנים.  6

 180$פתיחה: 
 

 

138. Collection of Kabbalah, Homilies and Mussar Books – Amsterdam, 17th/18th Century – 

Includes Rare Editions 
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עם הסכמת רבי נפתלי כץ, החסרה במרבית   –  פרנקפורט דאודר, תס"ב  – . ספר אור ישראל 139
 הטפסים 

ספר אור ישראל, דברי קבלה ופירוש הזוהר הקדוש, וחידושים על שלחן ערוך אורח חיים, מאת רבי ישראל ב"ר אהרן 

 [. שער מאויר.1702"ב לוב. פרנקפורט דאודר, ]תסאב"ד שק

בעותק שלפנינו נמצא דף ז מן הספירה הראשונה. בדף זה, החסר במרבית הטפסים, נדפסה הסכמתו של ר’ נפתלי כ"ץ 

 שהובאה למדפיס שבועיים לאחר תחילת ההדפסה.

סין )רוסיה של העיר שקלוב, בירת ריי תס"ח(. מרבניה הראשונים-המחבר: הגאון הקדוש רבי ישראל יפה אב"ד שקלוב )ת'

הלבנה(, גאון מופלג ואיש קדוש השקוע בחכמת הנסתר. בכמה מקומות שבספרו זה מספר הוא על עצמו נפלאות 

מהנהגתו הקדושה, כי זכה לרוח הקודש ולגילוי אליהו. בספרו הוא מתריע נגד פלפולי ההבל בדרשות המגידים השונים, 

ם בניגונים, על הרבנים המורים מפי השולחן ערוך וקיצורי לאכתם ביראת שמים ומפסיקיעל החזנים שאינם עושים מ

דינים, ולא על פי עיון עצמי בתלמוד ובראשונים. הוא כותב כי סיבת אורך הגלות ורוב הצרות הוא במיעוט ההתעסקות 

שבתאיים שנמצאים כביכול בחכמת הקבלה, שהיא רוח התורה ונשמתה. לאחר צאת ספרו זה, יצאו עוררין על רמזים 

ספר. רבי ישראל כתב אח"כ חיבור נוסף בשם "תפארת ישראל" שנדפס לבסוף רק בשנת תקל"ד, ובהקדמתו מובאת ב

התנצלותו בכתב של המחבר, בה הוא מסביר לצאצאיו מדוע טעו הקוראים בדבריו לחשוב שהוא מאמין ב"צבי השבור", 

היתה בכלל על ארץ ישראל הנקראת "ארץ הצבי"[. י", בעוד שכוונתו בדבריו ]עקב האזכורים הקבליים, סביב המילה "צב

 גם בהסכמות הרבות שבספר "תפארת ישראל" הנ"ל ובהקדמת המו"ל באו להצדיק את המחבר מטעות זו.

עש  בינוני. כתמים. קרע בדף השער עם פגיעה באיור השער ובטקסט בצדו השני. סימני-ס"מ. מצב טוב 32[, ז, קפז דף. 1]

 ם מעט כהים. כריכה ישנה ובלויה, צדה הקדמי מנותק. קרעים בשדרה.קלים במספר דפים. דפי

 100$פתיחה: 

139. Or Yisrael – Frankfurt an der Oder, 1702 – With Approbation of Rabbi Naftali Katz Lacking 

in Most Copies 

 

 שבתאי שער    – אמשטרדם, תס"ו    – . ספר שבעים תקוני הזהר  140

 [. 1706הר, עם פירוש "חמדת צבי", מאת רבי צבי הירש ב"ר ירחמיאל חאטש. ]אמשטרדם, תס"ו ספר שבעים תקוני הז

בשער הספר תחריט מפואר, תמונת שני צבאים אוחזים בכתר עם הכיתוב "ה' צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה" 

 [.154-155ובעמ'  57]סמל שבתאי, ראה: א' יערי, דגלי המדפיסים העבריים, עמ' 

 בעלות בדף המגן: "זה ספר התקונים שייך להחסיד המקובל מה"ר נח כ"ץ שליט"א, המכונה האלצער". רישום

בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות -ס"מ. מצב משתנה, בינוני. חלק מהדפים באמצע הספר במצב טוב 32.5ח, קסד דף. 

, עם פגיעות במסגרת השער וחיסרון בטקסט נייר בדף השער ובדף השני בשולי הדפים. קרעים גדולים משוקמים במילוי

בדף השני )הדפים עברו שיקום מקצועי(. קרעים בשולי דפים נוספים, חלקם משוקמים בהדבקות נייר. חותמות. כריכה 

 ישנה.

 250$פתיחה: 

140. Shivim Tikunei HaZohar – Amsterdam, 1706 – Sabbatean Title Page 

 

 רישומי בעלות משנת תס"ה   – אמשטרדם, תס"א    – לוחות הברית  ספר קיצור שני    . 141

ספר קיצור שני לוחות הברית ]של"ה[ לרבי ישעיה הלוי הורוויץ, עם מהדורא בתרא, והערות, מאת רבי יחיאל מיכל סג"ל 

 [. 1701אפשטיין. ]אמשטרדם, תס"א 

ושתדלן המדינה... מוהר"ר אלי' איגר"  שייך "להקצין...[, שהספר 1705רישומי בעלות מכמה כותבים, משנת תס"ה ]

 מפיורדא. 

בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. סימני שימוש. חיתוך דפים עם פגיעות בטקסט -ס"מ. מצב טוב 19[ דף. 3[, קטו, ]2]

 בחלק מהדפים. קרעים קטנים בשולי מספר דפים. כריכה עתיקה, עם שדרת עור. בלאי ופגמים בכריכה.

 100$פתיחה: 
 

141. Kitzur Shne Luchot HaBrit – Amsterdam, 1701 – Owners' Inscriptions from 1705 
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 קוריץ, תקל"ט    – . ספר יצירה  142

ספר יצירה, המיוחס לאברהם אבינו, "עם פירוש מספיק נחמד ונעים" ]מרבי משה הגולה מקיוב[. הובא לדפוס ונערך ע"י 

 .[1779ק. קארעץ )קוריץ(, ]תקל"ט מה מלויצרבי שמעון אשכנזי ורבי של

 .ספר יסוד בחכמת הקבלה, מראשוני הספרים הקבליים שנדפסו ברוסיה בכלל ובקוריץ בפרט

בדף השער נזכר "חיבורו הגדול" של המחבר, והוא ספר "שושן סודות", שפירוש זה הוא חלקו האחרון, הכולל "סודות" 

 .תקמ"ד תרנ"ו. חלקו הראשון נדפס בקוריץ-תס"ד

 .בדף ]לא[ ציור גלגל המזלות, עם חודשי השנה וצירופי שמות קדושים, כפי שמופיע בספר יצירה

 מה". תקע"ג( מתלמידי המגיד ממזריטש. היה גדול בחכמת הקבלה. בעל "דברת של-הגה"ק רבי שלמה מלויצק )ת"ק

ט בדף השער ובדפים נוספים. עות בטקסס"מ. מצב בינוני. כתמים. כתמי רטיבות כהים. פגעי עש עם פגי 18לו דף. 

 חותמות צנזורה בדף השער. ללא כריכה. 

 100$פתיחה: 

142. Sefer Yetzira – Korets, 1779 

 

 קוריץ, תק"מ    – . ספר פרדס רמונים  143

 [. מהדורה שניה. 1780הרמ"ק, עם איורים קבליים רבים. קוריץ ]תק"מ  –ספר פרדס רמונים, לרבי משה קורדבירו 

ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. דף השער ודף אחרון מנותקים. קרעים קלים ופגמים בשולי  32.5. , קפו דף[4]

 הדף האחרון. מספר חותמות ורישומים בדף השער. כריכה ישנה ופגומה, צדה הקדמי והאחורי מנותקים.

 200$פתיחה: 

143. Pardess Rimonim – Korets, 1780 

 

 דוברובנא, תקס"ד   –   שקלוב, תק"ס / ספר פרי עץ חיים   – . ספר עץ חיים  144

 פולין:-ספר עץ חיים וספר פרי עץ חיים לרבי חיים וויטאל, מדפוסי רוסיהמקבץ שני ספרים: 

ציון, ארי’ בן מנחם -[. דפוס שבתי בן בן1800* ספר עץ חיים, תורת קבלת האר"י מאת רבי חיים וויטאל. שקלוב, תק"ס ]

 ל. עם הסכמות רבי אורי שרגא פייבוש ]חתן הגר"א[ אב"ד דוברוונא ורבני שקלוב. "ואברהם בן יעקב סג

גרוע. כתמים. פגעי עש קשים בדפים רבים עם פגיעות רבות בטקסט. ללא -ס"מ. נייר ירקרק. מצב בינוני 33קמה דף. 

 כריכה.

רבי אורי שרגא פייבוש מדוברובנא  [. עם הסכמת1804* ספר פרי עץ חיים, מאת רבי חיים וויטאל. דוברובנא, ]תקס"ד 

 )תלמידו וחתנו של הגר"א מווילנא( והסכמות נוספות. 

 תקס"ה, ונדפסו בו ספרים בודדים בלבד.-הדפוס בדובראוונא התקיים בשנים תקס"א

על מהדורה זו כותב המקובל בעל "לשם שבו ואחלמה": "הנה הדפוס היותר משובח והיותר מתוקן שראיתי הוא דפוס 

 (.1אוונא תקס"ד... " )הקדמות ושערים, נט/דובר

 בדפים בודדים הגהות בכתיבה אשכנזית.

שער ומספר דפים נוספים גרוע. כתמים. פגעי עש רבים, עם פגיעות בטקסט. דף -ס"מ. מצב בינוני 33[ דף. 1קנ, ]

 מנותקים. ללא כריכה.

 הספרים עברו עישון נגד עש.

 100$פתיחה: 
 

144. Etz Chaim – Shklow, 1800 / Pri Etz Chaim – Dubrowno, 1800  

 
 
 
 
 

 



 יודאיקה  

  

54 

 

 העותק של הגאון רבי חיים ברלין   – סדילקוב, תקפ"ו    – . ספר שער גן עדן  145

[. מהדורה שניה. בדף 1826יעקב קאפל ליפשיץ ממזריטש. ]סדילקוב, תקפ"ו  ספר שער גן עדן, ענייני קבלה, מאת רבי

 השער: "בקארעץ".

מיוסד על אדני קבלת האר"י", עם איורים קבליים. בשער הספר מוזכר כי ולות החכמה עילאה... "דרך ישרה.. בעמקי מצ

בקם ונישקם, ונענע בראשו אשרי כתבי היד של הספר הובאו לפני הבעל שם טוב כשביקר במעזריטש, שקרא בהם, חי

 העם שככה לו.

אדמו"ר הנצי"ב זצ"ל, מלפנים רב במאסקווא בדף השער ובמקומות נוספים חותמות הגאון רבי "חיים ברלין בהגאון 

 כעת בירושלים עה"ק ת"ו".ואב"ד ור"מ בוואלאזין ו

דורו ומדמויות ההוד של ליטא וירושלים.  (, מגדולי5925תרע"ג, אוצר הרבנים -הגאון המפורסם רבי חיים ברלין )תקצ"ב

תו התורנית התפרסה במרחבי רוסיה. כיהן בנו הבכור של הנצי"ב מוואלוז'ין. שימש כרב הראשי בעיר מוסקבה, והשפע

לירושלים בשנת תרס"ו, ועד מהרה הוכר  תקופה כראש ישיבה ואב"ד וואלוז'ין, וברבנות קוברין וילעסטוואגרד. עלה

כאחד מגדולי רבני העיר. ספרייתו העשירה של רבי חיים ברלין נודעה כאחת הספריות הפרטיות  במעמדו וסמכותו

 א שימשה אותו בכל מקומות רבנותו והוא הביאה עמו בעלותו ארצה לירושלים.החשובות בתקופתו, הי

פגעי עש. קרעים גסים בחלק  גרוע. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות.-בינוני –ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני  33.5[, עא דף. 1]

 שנה, עם פגמים.מהדפים, עם חסרון ופגיעה בטקסט. קרע בתחתית דף השער, משוקם בהדבקת נייר. כריכה י

 100$פתיחה: 

145. Shaar Gan Eden – Sudylkiv, 1826 – Copy of Rabbi Chaim Berlin 

 

 דיהרנפורט, תקמ"ו   – עם אגרת הרמב"ן    – . ספר מעלפת ספירים  146

ספר מעלפת ספירים, ליקוטים מספר הזהר בעניינים שונים, על דרך הפשט, מאת רבי שלמה אלגאזי. דיהרנפורט, ]תקמ"ו 

1786 .] 

 בדף האחרון נדפסה איגרת הרמב"ן.

 , ומהנאבקים בשבתאות. נאלץ לברוח מאזמיר עקב רדיפות.רבי שלמה אלגאזי, מרבני אזמיר

]2[, מה, ]1[ דף. כ-17 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. פגעי עש עם פגיעות בטקסט, חלקם משוקמים בהדבקות נייר, 

בשוליים הפנימיים של חלק מהדפים )כולל דף השער(, ובמקומות נוספים. חותמות ורשומים בכתב-יד בדף השער. 

 כריכה חדשה, עם כתמים ופגמים.

 100$פתיחה: 
 

146. M'ulefet Sapirim – With Igeret HaRamban – Dyhernfurth, 1786 

 

 ספר סגולה   –   פולין, סוף שנות הת"ק - רוסיה   – . ספר רזיאל המלאך  147

-פולין, שנות תק"ע-סגולות. ]רוסיההמלאך, "זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך", ענייני קבלה וזיאל ספר ר

 תק"פ[. 

ועוד. עצם החזקת ספר זה בבית היא , קמיע שמירה ליולדת, לזכרון הלימוד, ספר זה הוא המקור להרבה סגולות ידועות

לה לראות בנים חכמים ונבונים ולהצלחה ולברכה ולכבות אש סגולה בדוקה להצלה מפגעים ומשריפות: "סגולה מעו

וט בביתו וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו גנוז וטמון אצל המערכה שלא ישל

)נוסח השער  כספו וזהבו באוצרתו ובחילתו ובעת צרתו יהיה לו תשועת מהרה. וזה יעידון ויגידון כל בני תורה"

 ילד.. יש אומרים שהוא סגולה לחשוכי בנים ולמקשה לנה של הספר(מהדורתו הראשוב

ס"מ. מצב בינוני. כתמים. פגעי עש, עם פגיעות בטקסט. דפים וקונטרסים רופפים  21.5[ דף. 6מד, ]-דף השער חסר. ב

 ומנותקים. כריכה ישנה ובלויה, מנותקת, ללא שדרה.

 100$פתיחה: 
 

147. Raziel HaMalach – Russia-Poland, Early 19th Century – Segulah Book 
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 סט נאה בשלושה כרכים   – ברודי, תרל"ד    –   . ספר הזוהר 148

 . סט שלם בשלושה כרכים. 1873ספר הזוהר. ברודי, ]תרל"ד[ 

 חלק מאותיות השערים נדפסו בדיו אדומה. 

 ]4[, רנא, יג, יג-טז דף. כרך שני: ]1[, רפ דף. כרך שלישי: קטו; ]1[, קיז-שט, יא דף. כ-20 ס"מ. שלושה כרכים. כרך ראשון: 

 מצב טוב. כתמים. כריכות עור ישנות. פגמים בכריכות.

 100$פתיחה: 

148. Zohar – Brody, 1873 – Nice-Looking Three-Volume Set 

 

 יא לאור עם הקדשה מאת המוצ   – ירושלים, תר"ע    – . ספר מערת שדה המכפלה  149

 [.1910ספר מערת שדה המכפלה, הקדמה לספר אוצרות חיים לרבי חיים ויטאל, מאת רבי משה בן צור. ירושלים, ]תר"ע 

ידו של המוציא לאור, רבי -על גבי הכריכה הפנימית, מודבק דף נייר עם הקדשה מודפסת בדיו מוזהבת, ממולאת בכתב

 יצחק סויסיא. 

 . מעט כתמים. כריכה ישנה.מצב טוב ס"מ. 23.5[ דף. 1[, סא, ]1ז, ]

 100$פתיחה: 
 

149. Me'arat Sde HaMachpela – Jerusalem, 1910 – With Publisher's Dedication    

 

 הגהות   – מהדורה ראשונה    – הורודנה, תקס"ו    – . ספר יצירה עם פירוש הגר"א  150

 [.1806שנדפס לראשונה. הורדנה, תקס"ו ])הגר"א( ספר יצירה עם חמשה פירושים, ובהם פירושו של רבי אליהו מווילנא 

מהדורה ראשונה של פירוש הגר"א. עם שרטוטים קבליים. ספר הקבלה הראשון שנדפס מתורת הגר"א מווילנא. הובא 

לדפוס על ידי תלמידו המפורסם רבי מנחם מנדל )הגרמ"מ( משקלוב, שעלה אחר כך לארץ ישראל וייסד את הישוב 

 .האשכנזי בירושלים

הגהות מכמה כותבים, בחלקן חידושים בקבלה ובחלקן תיקוני נוסח. כפי הנראה, לפני אחד מן הכותבים היה עשרות 

 יד של פירוש הגר"א, שעל פיו הגיה בספר שלפנינו.-כתב

גיעות ס"מ. מצב בינוני. כתמים וכתמי רטיבות. בלאי רב. קרעים וקמטים בשולי הדפים, עם פ 19.5[ דף. 30[, מב, ]2יב, ]

סרון בטקסט, בעיקר בדפים הראשונים ובדפים האחרונים. נקבי עש. מספר דפים וקונטרסים מנותקים. כריכה ישנה, וח

 בלויה ופגומה.

 .682וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א 

 100$פתיחה: 

150. Sefer Yetzira with the Vilna Gaon's Commentary – Grodno, 1806 – First Edition – Glosses 

 

 קאפוסט, תקע"ח    – אדרת אליהו    – . ספר ויקרא  151

[. מהדורה 1818תורת כהנים, ספר ויקרא מחמשה חומשי תורה, עם פירש"י ז"ל ועם אדרת אליהו. קאפוסט, תקע"ח ]

 ראשונה במתכונת הנוכחית.

למוד על התבמהדורה שלפנינו שילב המוציא לאור בתוך פירושו של הגר"א ביאורים מלוקטים מתוך פירוש רש"י 

 וקטעים מבוארים מתוך תורת כהנים. בנוסף, נדפסו בשולי הדפים מנין המצוות וביאוריהן, מתוך ספר מצות השם. 

גרוע. כתמים. פגעי עש )פגעים קשים בחלק מהדפים(, עם פגיעות בטקסט. -ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני 21[, קו דף. 8]

 גמים. כריכה ישנה.סט. פהדבקות נייר בשולי דף השער עם פגיעות בטק

 .20וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 

 200$פתיחה: 

151. Vayikra – Aderet Eliyahu – Kopys, 1818 
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העותק    – פראג, תקע"ה    – על מסכת מגילה    בית הבחירה פראג, תק"ע /    – ביאור הגר"א  משלי עם  .  152
 , עם חתימת ידו של רבי דוד צבי ערנפלד חתן ה"חתם סופר"

 ם בכרך אחד: ספרישני 

. כרוך בתחילתו עם: ספר הרב המאירי, 1814ספר תנא דבי אליהו, ביאור הגר"א מווילנא על ספר משלי. פראג, תקע"ה 

 . 1809רי. פראג, תק"ע בית הבחירה על מסכת מגילה, מאת רבי מנחם המאי

 חתימות בדפי המגן ועל הכריכה הפנימית: "דוד צבי עהרענפעלד".

קכ(, תלמיד מובהק וחתנו החביב של בעל -נפטר תרכ"ב; החתם סופר ותלמידיו, עמ' קיזצבי ערנפלד ) הגאון רבי דוד

ל עצמו עול רבנות. בין בניו היה ה"חתם סופר". גדול בתורה, התגורר ליד חותנו בפרשבורג, עסק במסחר וסירב לקבל ע

 הגאון רבי שמואל ערנפלד אב"ד מטרסדורף, בעל "חתן סופר". 

ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. שני דפים מנותקים בספר תנא דבי אליהו.  22[ דף. 5אחד. לג דף; עג, ] ים בכרךשני ספר

 כריכה מקורית, עם שדרת עור. בלאי ופגמים בכריכה. 

 . 89הגר"א, מס'  וינוגרד, אוצר ספרי

הרבנים והגאונים והאנשים  [ דפים שלא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה, עם "שמות5בסוף ביאור הגר"א על ספר משלי ]

 ...".האלופים המתנדבים בעם אשר נדבו לבם לקחת ספר נחמד הלז

 100$פתיחה: 

152. Mishlei with the Vilna Gaon's Commentary – Prague, 1810 / Beit HaBechirah on Tractate 

Megillah – Prague, 1815 – Copy of Rabbi David Zvi Ehrenfeld, Son-in-Law of the Chatam Sofer, 

with his Signature  

 וורשא, תר"ב   – שני פירושים מאת הגר"א    – . ספר שיר השירים  153

 . חלקו מהדורה ראשונה.1842]תר"ב[  ספר שיר השירים, עם פירוש רש"י ועם שני פירושים מאת הגר"א. וורשא,

הפירוש הראשון נדפס לראשונה בפראג תקע"א בשם ספר מכתב אליהו והובא כאן בשינויי לשון רבים. הפירוש השני 

 נדפס כאן במהדורה ראשונה. 

 רישום בעלות בדף השער: "לה' ארץ ומל]ו[אה, יוסף משה ב"ר אהרן זללה"ה". 

 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה ישנה. 23[ דף. 30]

 .151וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 

 80$פתיחה: 

153. Shir HaShirim – Two Commentaries of the Vilna Gaon – Warsaw, 1842 

 

ָמן 154 סט בארבעה    – תר"ח  - קניגסברג, תר"ה   – ֶבֶשם"    . ספר אגדת בבלי עם "ֵעין אברהם" וקונטרס "ִקנְּ
 שני כרכים מהמהדורה הראשונה ושני כרכים מהמהדורה השנייה   – כרכים  

ש"ס, מאת רבי אברהם שיק. ן אברהם, ומבוא על דרכי לימוד האגדות בעין יעקב, עם פירוש עי –ספר אגדת בבלי 

 .1845-[1848]תר"ח[ ]-קניגסברג, תר"ה

ך השני והכרך השלישי הם מן המהדורה הראשונה שנדפסה בשנת תר"ה. הכרך הראשון והכרך הכר –ארבעה כרכים 

 תר.הרביעי הם מן המהדורה השנייה שנדפסה בשנת תר"ח, כשלוש שנים מאוחר יו

ָמן ֶבֶשם" על אגדות הש"ס, מאת רבי יהודה יודיל הלוי עפשטיין. ]קניגסברג, ת -ר"הבסוף כל כרך נכרך עמו: קונטרס "ִקנְּ

, בהתאמה למהדורת הספר הראשון[. ספר זה נוסף רק לחלק מעותקי ספר "אגדת בבלי", והוא מקור 1845-1848תר"ח 

 תלמידיו.ראשון לידיעות רבות מדברי הגר"א מווילנא ו

בראש חלק א' הסכמות רבי ישראל ליפשיץ בעל "תפארת ישראל", רבי יעקב צבי מקלנבורג בעל "הכתב והקבלה" ורבי 

ליב שפירא אב"ד קאלוואריא ]ההסכמה היחידה שבאה בדפוס מאת רבי אריה ליב שפירא אב"ד קובנה[. בראש  אריה

 קונטרס "קנמן בשם", הסכמות ומכתבים נוספים.

פת הקדמית בכל אחד מן הכרכים: "להומ"ל ]=לה' הארץ ומלואה[ הקטן יעקב בן אא"מ כ"ה משה לות במעטרישום בע

 האנויא סג"ל". 

עמ’.  27, 592[, 1עמ’. כרך שלישי: ] 21, 480[, 1עמ’. כרך שני: ] 12, 351, 112[, 6סט שלם בארבעה כרכים. כרך ראשון: ]

כרכו עם מעטפות הנייר המקוריות )מעטפת קדמית של הכרך השני מנותקת(. עמ’. כל הכרכים נ 13, 538[, 2כרך רביעי: ]

ים בדפי המעטפת והשער, עם פגיעות קלות בטקסט )במעטפות הקדמיות ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קטנים ופגמ 14

 של הכרך השני והשלישי(. כריכות עור מקוריות אחידות )שדרות משוקמות בשני כרכים(. פגמים בכריכות.

 100$פתיחה: 
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154. Agaddat Bavli with Ein Avraham and the Kinman Bessem Booklet – Königsberg, 1845-1848 

– Four-Volume Set – Two Volumes of First Edition and Two of Second Edition  

 

 מתורת הגר"א מווילנא   – . אוסף ספרים  155

 לנא ועל תולדותיו:מתורתו של הגאון מווי ששה ספרים וחוברות

 .1888* ספר מעשה רב, עם הוספות חדשות. ווילנא, תרמ"ט 

י"ט תשרי תש"ח, מאת הרב מרדכי גימפל בארג.  –נה לפטירתו, תקנ"ח * הגר"א מווילנא, למלאת מאה וחמשים ש

 [. המעטפת המקורית, עם תמונת הגר"א בצידה הקדמי, חסרה, והושלמה בצילום.1947ירושלים, תש"ח ]

 [. 1956אביב, תשט"ז ]-ספר פסקי הגר"א, על שו"ע אורח חיים. תל* 

 [.20-עם ווילנער גאון )הגר"א(. תל אביב, ]מחצית שנייה של המאה ה* ספר הדרת אליהו, בעשריבונג און שיינהייט פון ד

 [.1980 -* ספר מאורות הגר"א, רמזי מקראות על מסכתות בש"ס, עם חדושי הגר"א. ]בני ברק, תש"מ

 [. חסרים שני דפים באמצע. 1948ספר דברי אליהו, אמרות, חידושים וביאורים מאת הגאון מווילנא. ירושלים, תש"ח ]* 

 ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים. 6

 100$פתיחה: 

155. Collection of Books – Teachings of the Vilna Gaon 

 

 דפוסי ליטא   – . אוסף ספרים  156

 יטא:ארבעה ספרים מדפוסי ל

בל * ספר דבר אליהו, דברים מתורת הגר"א "אשר למד עם בנו הרב החריף רבי אברהם, והוא כתב על הספר, כפי אשר קי

 .112. וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 1857מפי אליהו אביו הגאון". וורשא, תרי"ח 

 . 1856ט"ז * צוואת רבי אלכסנדר זיסקינד מהורודנא, בעל יסוד ושורש העבודה. ווילנא, תר

חסרון ופגיעה  . קרע עם1828* סדר קינות לתשעה באב, כמנהג פולין ליטא ורייסין, עם פירוש. ווילנא והורודנא, תקפ"ח 

 גדולה בטקסט בדף האחרון.

[. בעיר ממל 1861* מגילת שיר השירים, עם פירוש עוטה אור, מאת רבי יחיאל הלר. ממל )קלייפדה, ליטא(, תרכ"א ]

עבריים מעטים. רישום בעלות בדף השער: "שייך להר' יצחק דוב זק"ש שד"ר מעה"ק" ]=שלוחא דרבנן  נדפסו ספרים

 מעיר הקודש[.

 רים. גודל ומצב משתנים.ספ 4

 100$פתיחה: 
 

156. Collection of Books – Lithuania Printings 

 

 קוריץ, תק"ע   – . ספר אור המאיר  157

דות והקבלה, מאת האדמו"ר רבי זאב ורה, המגילות ומועדי השנה בדרך החסיספר אור המאיר, דרושים ורמזים על הת

 בערך[. מהדורה שניה. 1810וולף מזיטומיר. ]קוריץ, תק"ע 

ני. בינו-ס"מ. נייר כחלחל. מצב משתנה בין הדפים, טוב 21[, רס דף(. 2רס דף )חסרים דף השער ודף ההסכמות. במקור: ]

הראשונים והאחרונים, עם פגיעה קטנה  ימני עש קלים. בלאי רב וקרעים בדפיםמרבית הדפים במצב טוב. כתמים. ס

 בטקסט בדף הראשון. קונטרסים מנותקים. חותמות. כריכה ישנה ופגומה, מנותקת.

. עוד על מהדורות אלו תק"ע נדפס הספר במספר מהדורות דומות זו לזו, ולעיתים עם וואריאנטים שונים-בשנים תקנ"ח

 .1140, וכן י' יודלוב, גנזי ישראל, מס' 36-39יים, עמ' הן, ראה א' טויבר, מחקרים ביבליוגרפוההבדלים ביני

 . 25/26סטפנסקי חסידות, מס' 

 200$פתיחה: 
 

157. Or HaMeir – Korets, 1810   
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   מהדורה ראשונה   – לבוב, תקצ"ז    – . שו"ת גבעת פנחס לבעל ה"הפלאה"  158

[. מהדורה 1837ה"הפלאה". למברג, ]תקצ"ז  הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט, בעל ספר שו"ת גבעת פנחס, מאת רבי פנחס

 ראשונה. 

ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מרבית הדפים במצב טוב. כתם כהה בשני הדפים הראשונים. קרע בדף האחרון,  34.5[, מז דף. 1]

 כריכה חדשה.ללא פגיעה בטקסט. קמטים במספר דפים. 

 . 109סטפנסקי חסידות, מס' 

 100$פתיחה: 

158. Responsa Givat Pinchas by the Author of the Haflaa – Lviv, 1837 – First Edition  

 

 ברעסלויא, תרי"ט   – מהדורה ראשונה    – . ספר קול שמחה לרבי בונים מפשיסחא  159

 [. מהדורה ראשונה.1859ים מפשיסחא. ]ברעסלויא?[, ]תרי"ט ספר קול שמחה, על התורה, מאת האדמו"ר רבי שמחה בונ

]1[, נח; כה ]צ"ל: כח; 1[ דף; ב-מח דף. 20.5 ס"מ. נייר ירקרק בהיר. מצב טוב-בינוני. כתמים, חלקם כהים. בלאי בדפים 

 הראשונים. חותמת בדף השער. כריכה ישנה, עם פגמים, ללא שדרה.

 ים ואחרונים. [. חסרים דפים ראשונ1869בוב, תרכ"ט ספר מירא דכיא, מאת מרדכי הלוי. ]ל כרוך בסופו עם:

 . 520סטפנסקי חסידות, מס' 

 200$פתיחה: 

159. Kol Simcha by Rabbi Bunim of Przysucha    – First Edition – Breslau, 1859 

 

  – ספרים נוספים שנדפסו בטשרנוביץ כרוך עם שישה  – . ספר ליקוטי רמ"ל, מהדורה ראשונה 160
 ז תרט" - תרט"ו 

 כרך הכולל שבעה ספרים שנדפסו בטשרנוביץ, חלקם ספרי חסידות חשובים:

* ספר דרכי ישרים, הנהגות ישרות מרבי מנחם מנדל מפרמישלן, עם מכתב מהרב הצדיק דק' זידיטשוב וצוואת הרב 

כו לאחר ספר ד דף של "צוואת הרב... מתלמודי הריב"ש" נכר [.1855הצדיק מתלמודי ]![ הריב"ש. ]טרשנוביץ, תרט"ו 

 "צוואת ריב"ש והנהגות ישרות".

* ספר צוואת ריב"ש והנהגות ישרות. צוואות והנהגות מהבעש"ט והמגיד ממזריטש. עם מכתב מרמי"ל ]מסאסוב[. 

שער במפורש, בשונה מהרשום פרט השנה העברי מופיע בדף ה –. עותק עם שינוי קל בדף השער 1855טשרנוביץ, תרט"ו 

 ה.במפעל הביבליוגרפי

תורה בדרך החסידות על פרשיות השבוע, מאת האדמו"ר רבי משה יהודה ליב טייטלבוים -* ספר ליקוטי רמ"ל, ליקוטי

 .293. מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות, מס' 1856מסאסוב. טשרנוביץ, תרט"ז 

 .1854, עם פירוש המילים. טשרנוביץ, ]תרט"ו[ * ספר מבחר הפנינים, מאת רבי ידעיה הפניני

הרמח"ל.  –* ספר דרך חכמה, מאמר על ההגדות, מאמר העיקרים ומאמר החכמה, מאת רבי משה חיים לוצאטו 

 [. ארבעה חלקים, נכרכו שלא כסדרם.1855טשרנוביץ, ]תרט"ו 

 .1855* ספר דרך אמת, מאת רבי משולם פייבוש הלר. טשרנוביץ, ]תרט"ו[ 

 .1855טשרנוביץ, תרט"ו ספר לב דוד, מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי. * 

יב דף )הדפים נכרכו שלא -ט, י-[, א1לא, ]-כ, כא-[ דף; יג1[ דף; יח; ד דף; כ; מג, ]1יא, ]-שבעה ספרים בכרך אחד. ב

ל. נקבי עש. דף ראשון ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי ק 15.5כסדרם(; ו דף; עב דף. חסר דף השער של הספר הראשון. 

 כריכה.רעים קלים ופגמים עם חסרון במספר דפים. ללא ומספר דפים מנותקים. ק

 250$פתיחה: 
 

160. Likutei Ramal, First Edition – Bound with Six More Books Printed in Chernivtsi – 1855-1856 
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 ת רובם מהדורות ראשונו   –   ספרי חסידות חשובים ששה  . אוסף  161

 ורות ראשונות:כרכים, רובם מהד 5-ששה ספרי חסידות ב מקבץ

[. מהדורה 1838. ספר אמרות טהורות, פירוש על ספר תהלים, מאת רבי אליעזר הלוי איש הורוויץ. ]וורשא, תקצ"ט 1

ראשונה. חסרים שני הדפים הראשונים. בלאי וקרעים משוקמים. הפירוש החסידי הראשון לספר תהלים. סטפנסקי 

 . 597ידות, מס' חס

 . מהדורה ראשונה. 1863ב"ד דינאוויץ. לבוב, ]תרכ"ד[ סידות, מאת רבי פנחס לרנר א. ספר שפתי צדיקים, דברי ח2

בספר מובאים דברי תורה רבים ששמע המחבר מפי רבו המובהק ה"אוהב ישראל" הרב מאפטא, וכן אמרות רבות מאבות 

בי דוד משה בהקדמת הספר מביא המו"ל ציטוט מפי האדמו"ר רהחסידות תלמידי הבעש"ט והמגיד ממעזריטש. 

קים אי"ה לאור מבית הדפוס אזי יהיה הוא הראשון לקבלו במחיר, עבור שספר מטשורטקוב: "כשיצא הספר שפתי צדי

 יקר ונכבד הוא מאד. עכ"ל הקדוש". 

רשומים עותקים פגומים בלבד של . במפעל הביבליוגרפיה העברית וכן בספרייה הלאומית 592סטפנסקי חסידות, מס' 

, שאינן מופיעות בחלק מהעותקים. לפנינו הספר )נב( שבספירה הראשונה הינם דפי השמטות-)נא( ספר זה. הדפים

 בשלמותו.

. מהדורה ראשונה. 1869. ספר נזיר השם וסמיכת משה, חידושים מאת רבי שמלקא מניקלשבורג ובנו. לבוב, תרכ"ט 3-5

. כרוך עם: ספר חומת אריאל, דרושים על 384ים. חתימה בדף השער. סטפנסקי חסידות, מס' דפים אחרונ 4חסרים 

. מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות, מס' 1867ה וליקוטים על הנ"ך, מאת רבי אריה ליב מלאנצוט. לבוב, ]תרכ"ז[ התור

ם, מאת רבי אריה ליב צונץ. וורשא, . כרוך עם: ספר שיורי קומץ המנחה, דרושים על ימים נוראים, שבתות ומועדי221

 . 1871תרל"א 

. ספר כתפת האפד, רבי פנחס אריה מטורקא, )תלמיד החוזה מלובלין ומחותנו של רבי צבי אלימלך מדינוב(, בן רבי צבי 6

 . מהדורה ראשונה.1894הירש מסוקולוב. פרזעמישל )פשמישל(, תרנ"ד 

מידיו: רבי דוב בער . ספר ליקוטים יקרים, לקט מאמרי חסידות מאת אבות החסידות, רבינו ישראל בעל שם טוב, ותל7

. אחד מן הדפים 1863טשוב. לבוב, ]תרכ"ג[ המגיד ממעזריטש, רבי מנחם מנדל מפרימשלן ורבי יחיאל מיכל המגיד מזלו

 באמצע חסר.

 כרכים. גודל ומצב משתנים. 5-ספרים ב 7

 150$תיחה: פ

161. Collection of Six Important Chassidic Books – Mainly First Editions 

 

 לבוב, תרכ"א   – מהדורה ראשונה    – . ספר נאות דשא, מבעל ה"ערבי נחל"  162

ספר נאות דשא, שאלות ותשובות על שולחן ערוך, מאת האדמו"ר רבי דוד שלמה אייבשיץ, בעל "ערבי נחל" ו"לבושי 

 . מהדורה ראשונה. 1861לבוב, ]תרכ"א[  שרד".

 מה קלוגר. בסופו של הספר נדפסו שתי תשובות מאת הגאון רבי של

]3[, קכח, ו דף. 37 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כתמי רטיבות בחלק מהדפים. קרעים ופגמים קלים בשולי דף השער ומספר 

 דפים נוספים. כריכה ישנה. 

 . 370סטפנסקי חסידות, מס' 

 100$פתיחה: 

162. Neot Deshe, by Author of Arvei Nachal – First Edition – Lviv, 1861 

 

 לבוב, תרכ"ה    – . ספר סדר הדורות מתלמידי הבעש"ט  163

 שני ספרים בכרך אחד: 

 דורה ראשונה. . מה1865ספר סדר הדורות מתלמידי הבעש"ט, מאת רבי מנחם מנדל בודק. לבוב, תרכ"ה 

 . 1862כרוך עם: ספר שערי קדושה, מאת רבי חיים ויטאל. לבוב, תרכ"ב 

הספר שייך לי הק' גרשון יצחק סג"ל", "שייך לר' ישעיהו ב"ר אברהם המגן והשער: "זה  רישומי בעלות בדפי

 ראטהבארט". 

אי, קמטים וקרעים קלים בשולי חלק ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בל 18-[ דף; כח דף. כ46שני הספרים בכרך אחד. ]

 מהדפים. כריכה מקורית מנותקת, ללא שדרה. פגמים בכריכה.

 .428ידות, מס' סטפנסקי חס

 100$פתיחה: 
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163. Seder HaDorot by the Disciples of the Baal Shem Tov – Lviv, 1865 

 

 ב, תר"ל לבו   – מהדורה ראשונה    – תלמיד החוזה מלובלין    – . ספר רביד הזהב  164

לבוב, ]תר"ל  ספר רביד הזהב, חידושים על התורה וליקוטים, מאת האדמו"ר רבי ישראל דב בער גילרנטר מיאשניצה.

 [. מהדורה ראשונה. 1869

תרכ"ז(, מתלמידי "החוזה מלובלין", -בעל "רביד הזהב" )תקס"ז הרב הקדוש רבי ישראל דוב בער האדמו"ר מיאשניצה

ותלמידו המובהק של רבי נפתלי מרופשיץ. מתלמידיהם של רבי צבי ה"עטרת צבי" מזידיטשוב רבי מנדל מרימנוב ורבי 

מו"ה "בני יששכר" מאמר ג' מובאים דברים בשמו, בתואר "אחד מן החברים, הלא הוא הרב המקובל שמעון מירוסלב. )ב

 ישראל דוב זלה"ה", והוא מתייחס בכבוד רב לדבריו(.

 ".--רישום בעלות בדף השער: "קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני הק' חננאל פ

קלים בדפים הראשונים. קרע קטן בדף השני, כמעט ללא ס"מ. נייר יבש. מצב טוב. כתמים. סימני עש  25[, פז דף. 4]

 ר לחיזוק. חותמות. כריכה חדשה.טקסט. דף השער הודבק על ניפגיעה ב

 דף פז, עם "שמות חתומים" נוספים, לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה. 

 . 533סטפנסקי חסידות מס' 

 100$פתיחה: 

164. Revid HaZahav – Disciple of the Chozeh of Lublin – First Edition – Lviv, 1869 

 

 לבוב, תרל"ה    – שונה  מהדורה רא   – . ספר שו"ת "דברי חיים" )צאנז(  165

ספר דברי חיים, שאלות ותשובות, חלקים ראשון ושני, מאת האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם אב"ד צאנז. לבוב, תרל"ה, 

י המחבר, שהספיק עוד להגיה חלקים מן הספר, . דפוס אברהם יצחק מענקיש. מהדורה ראשונה שנדפסה בחי1875

 .נכדיו ע"ישנדפס 

ת שהשבתי ופלפלתי עם גדולי חכמי דורינו אנכי ... חיים הרב דק' צאנז. הוגה ע"י הרבנים אשר אספתי ... מהתשובו"

 ."נכדי המחבר שליט"א

 בשער הכרך הראשון חתימות "יוסף שיף".

פים במצב טוב. כתמים. הדבקת נייר ס"מ. בכרך הראשון מרבית הד 37-38קך דף. [, 4[, קלד דף. כרך שני: ]2כרך ראשון: ]

לי דף השער. סימני עש במספר דפים, עם פגיעות קלות בטקסט. קרע בדף האחרון, עם פגיעה בטקסט. לחיזוק בשו

השער ובשלושת  כריכה ישנה. כרך שני במצב בינוני. כתמים ובלאי רב. קמטים רבים בקצות הדפים. קרעים גדולים בדף

נוספים. רישומים בכתב יד בדף השער. הדפים שאחריו, עם חיסרון ופגיעות במסגרת השער ובטקסט. קרעים במקומות 

 כריכת בד ישנה ובלויה.

 200$פתיחה: 

165. Responsa Divrei Chaim (Sanz) – First Edition – Lviv, 1875 

 

 ספר סגולה   – מהדורה ראשונה    – תרכ"ז    לבוב,   – שמות    – . חומש היכל הברכה )קאמרנא(  166

חומש שמות, מחמשה חומשי תורה עם פירושי היכל הברכה, על פי סודות האר"י ורבינו הבעש"ט, מאת האדמו"ר רבי 

[. ]דפוס פעסיל באלאבן[. מהדורה ראשונה שנדפסה 1867יצחק יהודה יחיאל ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא. ]לבוב, תרכ"ז 

 בחיי המחבר הקדוש. 

כותב המחבר את ברכתו , אודות הפצת החומשים עם פירושו הקדוש, גארןבמכתבו של רבינו המחבר לאנשי ארץ אונ

המיוחדת וסגולת ספריו הקדושים: "...ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו ינצל מכל רע ומכל פגע רע ומחליים 

נא וחסדים ורחמים ם ארוכים לו ולבניו... בבני חיי ומזוומחסרון ויהי ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיי

 והכרעת הכף לזכות ולחיים ארוכים".

ס"מ. מצב משתנה  27-[ דפים בסוף. כ11]-ה, ו-[ דף. חסרים שני דפי השער, דף א, דפים ג35שכ, ]-[, ו1עותק חסר ופגום. ]

הדפים גיעות וחיסרון בטקסט ובלאי רב בשבעת בין הדפים, בינוני. כתמים ובלאי. כתמים, קמטים רבים, קרעים עם פ

הראשונים. קרעים משוקמים בהדבקות נייר במספר דפים, עם פגיעות בטקסט. כריכה ישנה עם שדרת עור. פגמים 

 וסימני עש בכריכה. 

 . 218סטפנסקי חסידות, מס' 

 100$פתיחה: 
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166. Chumash Hechal HaBeracha (Komárno) – Shemot – Lviv, 1867 – First Edition – Segula Book 

 

 לבוב, תרמ"ט    –   מעולה"   לשמירה " ספר סגולה    – . ספר אילת אהבים  167

 . מהדורה שניה. 1888ספר אילת אהבים, פירוש על שיר השירים, מאת רבי שלמה אלקבץ. לבוב, ]תרמ"ט[ 

 .מהדורה שניה של הספר, שנים רבות לאחר שנדפסה המהדורה הראשונה )ונציה, שי"ב(

ו"ר רבי יחזקאל הלברשטאם אב"ד שינאווא, האדמו"ר רבי יששכר דב רוקח מבעלז, בין ההסכמות לספר, הסכמות האדמ

והאדמו"ר רבי אליעזר צבי סאפרין מקומרנא, הכותב בהסכמתו: "משכו וקחו את הסה"ק הזה לבתיכם כי ברכה בו, כי 

וינצל מכל  עולהלשמירה מ  יהיה לוסה"ק הזה לביתו קדושת המחבר הלז אין די באר... ובוודאי כל מי שיקח את ה

 צרה...". 

 חותמות "יהושע כ"ץ מאשקאוויטש האלמין" ו"משה אלימלך כ"ץ סאטמאר".

ס"מ. נייר יבש. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. קרע קטן בדף השער, עם פגיעה  22.5ב דף. -סח, א-ב, ה-[, א1]

יד. כריכה ישנה, -מות ורישומים בכתבם בדף השער ובדפים הראשונים. חותמינימלית במסגרת השער. בלאי ופגמים קלי

 עם פגמים. 

 150$פתיחה: 

167. Ayelet Ahavim – Segula "for Excellent Protection" – Lviv, 1888 

 

 פרמישלה, תרנ"ז   – רבי צבי אלימלך מדינוב    – . ספר ברכה משולשת  168

לך שפירא מדינוב. פרמישלה, תרנ"ז רבי צבי אלימהאדמו"ר מעילה(, מ-תברכה משולשת, פירוש על משניות )מסכת שב

 . מהדורה יחידה. 1896

בספר הגהות מהרצ"א לאותו המחבר, פרמישלה תרנ"ט, נדפסה הסכמה לספר ברכה משולשת, מאת רבי מאיר יהודה 

 שפירא.

 ]1[, נה דף. כ-23 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב. כתמים קלים. כריכה מקורית. בלאי ופגמים בכריכה ובשדרה.

 100$פתיחה: 

168. Beracha Meshuleshet – Rabbi Zvi Elimelech of Dynów – Przemyśl, 1896 

 

 ספרי חסידות וקבלה עשרה  . אוסף  169

 עשרה ספרים בשלושה כרכים, מרביתם הגדול ספרי חסידות וקבלה:מקבץ 

', עם ליקוטים מרבי פנחס מקוריץ. ]לבוב? ת"ר רב האי גאון, מאת המגיד מקוזניץ * ספר נר ישראל, פירוש על ליקוטי

. כרוך עם: ספר עבודת ישראל, מאת המגיד מקוז'ניץ. לבוב, 394, בערך[. בשער: "ווילנא". סטפנסקי חסידות, מס' 1840

ת, חלקים ראשון ושני, מאת רבי כהונת עולם, ענייני קבלה וחסידו . מהדורה שלישית. כרוך עם: ספר ברית1850]תר"י[ 

"עם הוספות חלק שני מכ"י המחבר".  –. מהדורה ראשונה של חלק שני 1848חק אייזיק כ"ץ מקוריץ. לבוב, ]תר"ח[ יצ

 . 98סטפנסקי חסידות, מס' 

. כרוך 1846פרקי רבי אליעזר. לבוב, ]תר"ז[  . נדפסו רק ההקדמה ודברי המוסר. כרוך עם:1847* ספר הרוקח. לבוב, ]תר"ז[ 

, בערך[. כרוך עם: ספר שערי תשובה, מאת רבינו יונה. לבוב, ]תר"ז[ 1830פולין, תק"צ -]רוסיה עם: ספר ליקוטי הש"ס.

1847 . 

 * ספר דברי יחזקאל, דרשות על התורה והמועדים, מאת האדמו"ר רבי יחזקאל הלברשטאם. פאדגורזע )קראקא(, תרס"א

ומראי מקומות לספר דברי חיים מהאדמו"ר רבי  ספר תוצאות חיים, הגהות, תיקונים. מהדורה ראשונה. כרוך עם: 1901

[. כרוך עם: ספר אוהל משה, חידושים על 1899חיים הלברשטאם, מאת רבי עקיבא ליבר. פודגורזה )קראקא(, תרנ"ט ]

 . 1899הורודנקה. לבוב, תרנ"ט התורה, דרשות לשבתות ושו"ת, מאת רבי משה תאומים אב"ד 

 כרכים. גודל ומצב משתנים. 3-ספרים ב 10

 150$פתיחה: 
 

169. Collection of Ten Chassidic and Kabbalistic Books 
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 . אוסף דפים מספרי חסידות 170

 דפים, מתוך ספרי חסידות על התורה, מהדורות ראשונות: -אוסף דפים בודדים וקונטרסי

. למעלה [1810משה בן יצחק הלוי מפשוורסק. ]מזריטש, תק"ע  קטעים ודפים בודדים מהספרים: * אור פני משה, לרבי

[. * צמח ה' 1800ריץ, תק"ס דפים, במקומות שונים בספר. * דגל מחנה אפרים, לרבי רבי משה חיים אפרים. ]קו 50-מ

ים. [. * ישמח משה לאדמו"ר מסיגעט רבי משה טייטלבו1818לצבי, מאת רבי צבי הירש מנדבורנה. ]ברדיטשוב, תקע"ח 

 [.1875[. * ייטב לב, לאדמו"ר מסיגעט רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים. ]סיגעט, תרל"ה 1851]למברג, תרי"א 

 דפים. גודל ומצב משתנים. 65-כ

 50$יחה: פת

170. Collection of Leaves of Chassidic Books 

 

 מהדורות ראשונות   –   ספרי חסידות ארבעה  . אוסף  171

 :שנדפסו בשנות הת"ר ארבעה ספרי חסידות,מקבץ 

הלכות ואגדות על מסכת ברכות, מאת רבי חיים טירר מטשרנוויץ. טשרנוויץ,  * ספר ארץ החיים, חלק ראשון, חדושי

. כרוך עם: ספר ארץ החיים, חלק שני, ליקוטים שונים על נביאים וכתובים ומגילות, מאת רבי חיים טירר 1861תרכ"א 

 .68סטפנסקי חסידות, מס'  מהדורה ראשונה. .1861מטשרנוויץ. טשרנוויץ, תרכ"א 

דרושים על התורה ולקוטים על המועדים ועל פסוקים שונים, מאת רבי נח מקורוב. ברסלויא, תרכ"ו  * ספר קב חן,

 .506מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות, מס' [. 1866]

[. 1891יד ממעזריטש. וורשא, ]תרנ"א * ספר חיים וחסד, אמרות חסידות, מאת רבי חיים חייקא מאמדור, תלמיד המג

 מהדורה ראשונה.

ר גזע תרשישים, מגילת יוחסין של האדמו"ר רי חיים הגר מקוסוב, רבי ישראל מרוז'ין ורבי נפתלי צבי מרופשיץ, * ספ

. כרוך עם חלק מהמאמר "מלחמת המתנגדים בחסידים" מאת דוד 1905מאת רבי משה יעקב שורדשרף. לבוב, ]תרס"ה[ 

 [. 1909, מתוך כתב העת "השלח", כ, ]תרס"ט כהנא

 ל ומצב משתנים.ספרים. גוד 4

 200$פתיחה: 
 

171. Collection of Four Chassidic Books – First Editions 

 

 טופס עם דף מיוחד שנוסף לאחר ההדפסה    – תרמ"ה  ,  וורשא   – . ספר עירין קדישין )רוז'ין(  172

מאת , טים יקרים..."וכמה לקו, על פסוקי התורה מסודרים, עולםומדים ברומו של "דברים יקרים הע, ספר עירין קדישין

 .1885]תרמ"ה[ , עם לקוטים מבנו רבי אברהם יעקב פרידמן מסדיגורא. וורשא, האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין

 שני שערים. השער השני בדיו זהובה.

לפגוע בכבוד המחבר: "לקבל הסכמות על ספר זה מעבר לשער השני כותב המו"ל שלא צירף הסכמות לספר בכדי שלא 

, לא הרהבתי עוז בנפשי. כי אמרתי פן אהיה חלילה כפוגם בכבוד רבינו זיע"א ...". ואולם, הניתן לספרים חדשיםכחוק 

הודבק רק לחלק מן , ובו כעין הסכמה. כפי הנראה, בטופס שלפנינו דף מיוחד שנדפס על נייר שונה משאר דפי הספר

זה מודיע המדפיס: "כאשר הופיע הספר הקדוש הזה  זה לאחר השער השני(. בדף)בטופס שלפנינו הודבק דף הטפסים 

והיו למראה עיני הטהורים... הרב הצדיק הקדוש מוה' יצחק... והרב , לאור עולם... נשלחו הספרים האלה לסאדיגריא]![

. ספר באהבה ובחיבה ואמרו וענו אחריו מקודש מקודש..הצדיק הקדוש וכו' מוה' ישראל... ונענענו]![ לי בראשם ולקחו ה

 וכן יעשו כל הסרים למשמעתם ויקבלו ספר התורה הזאת לברכה בתוך ביתם...".

, ס"מ. מצב טוב. כתמים. נייר יבש ושביר. כריכה מקורית 19ג )הדף מנותק(. -[ דף שהודבק בין דפים ב ו1סה דף + ]-יג, יא

  קה.בלויה ופגומה. שדרה חסרה בחל

 150$פתיחה: 
 

172. Irin Kadishin (Ruzhin) – Warsaw, 1885 – Copy with Special Leaf Added After Printing 
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 וינה, תרצ"ג   – האדמו"ר מטשורטקוב    – . ספר ישמח ישראל  173

 ה. [. מהדורה ראשונ1933ספר ישמח ישראל, אמרות טהורות מאת האדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב. וינה. תרצ"ג ]

רצ"ד(, מהאדמו"רים החשובים לבית רוז'ין, מגדולי התורה והחסידות ת-האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מטשורטקוב )תרי"ד

המפורסמים בדורו, ממייסדי אגודת ישראל ונשיא מועצת גדולי התורה. קדוש עליון וצדיק נשגב, מגדולי האדמו"רים 

יעקב  בי דוד משה מטשורטקוב, וחתן דודו הרה"ק רבי אברהםשרבבות אלפי ישראל הלכו לאורו. בן לאביו הרה"ק ר

בניו הקדושים של רבינו ישראל מרוז'ין. גדולי תורה רבים היו בקהל אלפי חסידיו, כדוגמת  –)הראשון( מסדיגורא 

המהר"ם שפירא מלובלין, מהר"ם אריק והגרא"מ שטיינברג מבראדי. מסופר שהאדמו"רים ה"בית אברהם" מסלונים ורבי 

" שעל ידו עולות התפילות השמימה. במלחמת העולם אברהם אלימלך מקרלין התבטאו עליו שהוא "צדיק הדור

 הראשונה חרבה חצרו בטשורטקוב שבגליציה, והוא עבר לאוסטריה והתגורר בעיר וינה עד לפטירתו.

 ס"מ. נייר עבה. מצב טוב. כתמים קלים. כריכה מקורית, עם פגמים. 21.5קסז עמ'. 

 100$ה: פתיח

173. Yismach Yisrael – Rebbe of Chortkiv – Vienna, 1933 

 

 

 סיגעט, תרנ"ח   – . ספר ישמח משה  174

דברים, מאת האדמו"ר רבי משה טייטלבוים -ספר ישמח משה, חלק ראשון על בראשית ושמות וחלק שני על ויקרא

 [. מהדורה שלישית. 1898מאוהעל. סיגעט, תרנ"ח ]

 " )תלמיד ישיבת מיר(.רפאל יהודה ברוידעחתימה בדף השער: "

צו -קס מספירת הדפים הראשונה נכרכו פעמיים. חסרים ארבעה דפים, צג-קנד דף, נ עמ’. דפים קנז-[, צב, צז2[, רג; ]2]

ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים וקרעים קלים משוקמים בהדבקת נייר  26מספירת הדפים השנייה. 

 השער. כריכה ישנה.  בשולי דף

 100$פתיחה: 

174. Yismach Moshe – Siget, 1898 

 

 

 מונקאטש, תרס"ז   – האדמו"ר רבי אהרן הלברשטאם    – . ספר מגד ארץ  175

ספר מגד ארץ, קיצור ותמצית פסקי דינים וחידושים, הנמצאים בספר פרי מגדים על או"ח, מאת האדמו"ר רבי אהרן 

 . 1907. מונקאטש, תרס"ז הלברשטאם אב"ד ביאלא וביליטץ

המחבר העלים את שמו מהספר, ובשער הספר נדפס שהמחבר הוא מצאצאי בעל ה"דברי חיים" מצאנז ורבי נפתלי 

 מרופשיץ. 

תש"ב(, כיהן ברבנות בעיירה ביאלה הסמוכה לביליטץ. בנו של רבי יוסף זאב, -האדמו"ר רבי אהרן הלברשטאם )תרכ"ה

 צאנז. -רשטאם מקשאנובבנו של האדמו"ר רבי דוד הלב

ס"מ. נייר יבש. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים בדף השער ובדפים נוספים. דף שער ודף אחרון  22, קלו דף. [8]

 מנותקים בחלקם. כריכה ישנה רופפת, עם פגמים. 

 100$פתיחה: 
 

175. Meged Eretz – Rebbe Aharon Halberstam – Mukacheve, 1907 
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 ספרי חסידות  ה  חמש . אוסף  176

 עותקים פגומים וחסרים: חלקם מתוכם שלשה מספרי חסידות ברסלב. חסידות ומוסר.  אוסף ספרי

[. לפנינו 1796* ספר משנת חכמים, על המשנה, מאת רבי משולם פייבוש הלוי הורוויץ מקרעמניץ. אוסטרהא, ]תקנ"ו 

ם המלאך וסבו של רבי בר הוא חותנו של רבי אברההחלק על סדר טהרות בלבד, כרוך עם דף השער של סדר נשים. המח

 .369ישראל מרוז'ין. סטפנסקי חסידות, מס' 

  .1873* ספר מנחם ציון, חידושים על התורה והמועדים, מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מרימנוב. לובלין, תרל"ג 

לק השני. ן בלבד, עם דף השער של הח[. דפוס רבי ישראל ב"ק. חלק ראשו1874* ספר ליקוטי מוהר"ן. ירושלים, ]תרל"ד 

 יד. קרעים גדולים בדפים רבים. פגעי עש ועובש.-מצב גרוע. דפים רבים חסרים והושלמו בכתב

 למהר". כרוך עם: ספר זכר צדיק, דרושים נפלאים מאת ה1875* ספר ליקוטי עצות, מהדורא בתרא. וורשא, תרל"ה 

 [. 1873צדה לדרך. וורשא, תרל"ג ]. כרוך עם: ספר 1871פראג. וורשא, ]תרל"א[ מ

 [ דפים בסוף הספר. פגעי עש, קרע עם חסרון בדף השער. 20[. חסרים ]1850* ספר לקוטי עצות. זולקווה, ]תר"י 

 . גודל ומצב משתנים. כרכים 5-בספרים  7

 הספרים עברו עישון נגד עש.

 180$פתיחה: 

 

176. Collection of Five Chassidic Books 

 

 

 דף סגולה לא ידוע ביבליוגרפית   + ספרי חסידות וקבלה  חמשה  אוסף  .  177

 :, ודף סגולה מה"ישמח משה" והבעש"ט חמישה ספרי חסידות וקבלהמקבץ 

 . 1871* ספר רזיאל המלאך. לבוב, ]תרל"א[ 

. 1895* ספר זכותא דאברהם, דרושים וחידושים על הש"ס, מאת האדמו"ר רבי אברהם לנדא מטשכנוב. וורשא, תרנ"ה 

עם: ספר בית אברהם, חידושי הלכות בש"ס וברמב"ם, מאת האדמו"ר רבי אברהם לנדא מטשכנוב. וורשא, תרנ"ט  כרוך

1899 . 

 [. 1924* ספר ליקוטי מוהר"ן. וורשא, תרפ"ד ]

* ספר דרכי תשובה, חלק שביעי על הלכות מקואות, מאת האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש. מונאטש, 

 מהדורה ראשונה.[. 1934ד ]תרצ"

מודפס, "סגולה גדולה", עם סגולות מהאדמו"ר רבי משה טייטעלבוים, רבי חיים ויטאל והבעש"ט. שמירה * מצורף דף 

 חתום בדפוס בתחתית הדף, "הרב מאסטראלענקי נתן נטע בארענשטיין". לא ידוע ביבליוגרפית.

 דף מודפס. גודל ומצב משתנים.+ כרכים  4-ספרים ב 5

 120$פתיחה: 

 

177. Collection of Five Chassidic and Kabbalistic Books + Bibliographically Unknown Segula Leaf 
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 נוספים ספרי חסידות וספרים    11. אוסף  178

 :הכרוכים עמם ספרי חסידות וספרים בנושאים אחרים 11ששה כרכים הכוללים מקבץ 

. 1862רבי חיים צאנזר מברודי. לבוב, ]תרכ"ב[ המקובל את י ועם פירוש נאדר בקודש, מ* מסכת אבות, עם פירוש רש"

 [ דף בסוף הספר של לוח הטעות, שלא נרשם במפעל הביבליוגרפיה. 1עם ]

בסוף הספר,  . עם צעטיל קטן1873כרוך עם: ספר פתח עינים, פירוש על מסכת אבות, מאת החיד"א. מונקאטש, תרל"ד 

 רבי צבי הירש מליסקא. ך מליז'נסק, ועם הסכמתו שלמאת רבי אלימל

* ספר הלכה למשה, חידושים על מסתות בש"ס והלכות בשו"ע, מאת רבי משה אליהו נימינץ אב"ד קראקא. פרמישלה, 

 [. 1874תרל"ד ]

ר אחד משני . חס1879ב. לבוב, ]תרל"ט[ כרוך עם: ספר בת עיני, חידושים ושו"ת, מאת רבי יששכר דוב בער אב"ד זלוטשו

 דפי השער. 

. הספר עוסק בתשובות 1864כרוך עם: ספר שבעה עינים, תשובות מאת רבי שלמה קלוגר אב"ד ברודי. לבוב, תרכ"ד 

 הלכתיות בהן חולק המחבר על רבה של בראד, רבי אליעזר לנדא.

ום מסיגט. חוסט, ]תרע"ב[ רבי יקותיאל יהודה טייטלבא* ספר ייטב פנים, לשבתות מיוחדות ולמועדים, מאת האדמו"ר 

1912 . 

* ספר זר זהב כתר תורה, דרושים על פרשיות התורה והמועדים, מאת האדמו"ר רבי זאב וולף לנדא מסטריקוב, עם ספר 

 . 1900דורש טוב, מאת רבי מרדכי מוטל לאנדא בנו. וורשא, תרס"א 

שכנוב. האדמו"ר רבי אברהם לנדא מטת הגדול ולשבת תשובה, מאת כרוך עם: ספר זכותא דאברהם, דרושים לשב

 . חסרים שני דפי הפרנומרנטן בסוף הספר.1895וורשא, תרנ"ה 

 . 1927* ספר אוהב ישראל, פירוש על התורה, מאת האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. בארדיוב, תרפ"ז 

י צבי אלימלך שפירא אב"ד בלאזוב. אלול, מאת האדמו"ר רב-כרוך עם: ספר צבי לצדיק, חלק ראשון, מאמרי חודשי ניסן

 . 1925קראקא, ]תרפ"ה[ 

[. יידיש. 1949* פון די קוואלן פונם חסידישאן פאלקלאר ]ממעיינות הפולקלור החסידי[, מאת יצחק רפאל. פריז, ]תש"ט 

 חתימותיהם של אדמור"י החסידות. הספר מלווה בתצלומים של 

 כרכים. גודל ומצב משתנים. 6-ספרים ב 11

 250$ חה:פתי
 

178. Collection of Eleven Books – Chassidic and Others  

 

 

 שלשה מהם מהדורות ראשונות   –   ספרי חסידות ארבעה  .  179

 :. רובם מהמהדורות הראשונותספרי חסידותארבעה  מקבץ

 ראשונה. . מהדורה 1894, דרושים על התורה ומועדים, מאת רבי יחזקאל פנט. דעעש, תרנ"ד * ספר מראה יחזקאל

* ספר שער יששכר, חלק שני על המועדים וזמנים, מאת האדמו"ר חיים אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש. מונקאטש, 

 [. מהדורה ראשונה. 1938]תרצ"ח 

ת האדמו"ר חיים אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש. ]מונקאטש, אדר, מא-* ספר שער יששכר, חלק שלישי על חודשי חשוון

 ונה. חסרים שני הדפים הראשונים.[. מהדורה ראש1940ת"ש 

. נדפס 1896* ספר נועם אלימלך, "ועתה הובא לבית הדפוס )כמו שנדפס בדפוס הראשונה שנת תקמ"ח(". קראקא, תרנ"ו 

 עם כוכבים, כמו הדפוס הראשון. 

 שתנים.כרכים. גודל ומצב מ 4

   100$פתיחה: 

179. Four Chassidic Books – Three First Editions 
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 שנות הת"ר   –   . ארבעה ספרי חסידות 180

 ארבעה ספרי חסידות: 

. ספר קדושת יום טוב, חלק ראשון על התורה וחלק שני על ראש השנה וימים טובים, מאת האדמו"ר רבי חנניה יום 1

 מהדורה ראשונה.. 1905סיגט, תרס"ה -טוב ליפא טייטלבוים. מרמרוש

ן חנוך ת האדמו"ר רבי גרשור הגדול, עם ספר עשר מלין דחסידותא, מאספר ארחות חיים, צוואות התנא רבי אליעז. 2

 רישום בעלות בדף השער. מהדורה שניה. . 1903העניך ליינר. לובלין, תרס"ג 

ליקוטי מאמרים על חג הפסח, מאת האדמו"ר רבי גרשון חנוך העניך ליינר. לובלין, תרס"ח חלק ה', . ספר סוד ישרים, 3

 נה.מהדורה ראשו[. 1908]

מהומיל, מתלמידי בעל התניא והאדמו"ר  אפשטיין ספר מאמר השפלות והשמחה, מאת רבי יצחק אייזיק הלוי. 4

 .315סטפנסקי חסידות, מס'  דפים באמצע. 5חסרים מהדורה ראשונה. [. 1868. ]וורשא? תרכ"ח האמצעי

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 4

 200$פתיחה: 

180. Four Chassidic Books – 19th-20th Centuries 

 

 חסידות ספרי  מגוון של  . אוסף  181

 ספרי חסידות, חלקם מדפוסי שארית הפליטה:תשעה אוסף מגוון של 

* ספר מאמר מילי דהספידא, הספדים שנאמרו של שלושה רבנים, מאת רבי חיים אלעזר שפירא אב"ד מונקאטש. 

 של רבי "יהושע גרשון בראסלאווסקי".[. בתוך הספר דף עם רישומי בעלות 1922ברטיסלבה, תרפ"ב ]

. 1926מגדים וכבוד התורה, דרושים על התורה, מאת רבי אליעזר הורוויץ אב"ד טארניגראד. בארדיוב, תרפ"ו  * ספר נועם

וויזבאדען", שו"ב ק"ק פרנקפורט  –בדף השער ובדף האחרון, חתימות וחותמות של "הק' משה יהודא ליב לאנערמאן 

 דמיין.

 [.1926רבי נתן מברסלב. ]וורשא, תרפ"ו לקוטים ועצות לשבת ומועדי השנה, מאת  וטי קדש,* ספר לק

* ספר שערי דמעות, תפלה נוראה לאומרה בכותל המערבי ובמקומות הקדושים, על פי רבי נחמן מברסלב. ירושלים, 

 [. עברית ויידיש.1927]תרפ"ז 

החלק סחים, ביצה וראש השנה, חלק שני וחצי ראשון של * ספר שפת אמת, חידושים על מסכתות שבת ועירובין, פ

 [. לכרך של החלק השני כריכה מקורית.1931השלישי, מאת האדמו"ר רבי יהודה אריה ליב מגור. וורשא, תרצ"א ]

 [.1940* ספר נועם אלימלך, מאת רבי אלימלך מליז'נסק. מונקאטש, ]ת"ש 

 [. 1948ים )פרנקפורט דמיין(, תש"ח ]* ספר עדת צדיקים, סיפורים על הבעש"ט. ציילסהי

 [. 1941סדר דורות החדש. ]סאטמער, תש"א כרוך עם: 

 , בערך[.1948כרוך עם: ספר דרכי חיים, אמרות, שיחות ומעשיות על רבי חיים מצאנז. ]גרמניה, תש"ח 

 כרכים. גודל ומצב משתנים. 7-ספרים ב 9

 100$פתיחה: 
 

181. Varied Collection of Chassidic Books 
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 חלקם מדפוסי שארית הפליטה   – חסידות  . אוסף ספרי  182

 שנים עשר ספרי חסידות, חלקם מדפוסי שארית הפליטה לאחר השואה:

 [.1948* ספר סור מרע ועשה טוב, מאת רבי צבי הירש מזידיטשוב. דפוס כתר, ]גרמניה, תש"ח 

 , בערך[. 1948 ר רבי מאיר הלוי מאפטא. ]גרמניה, תש"ח* ספר אור לשמים, דרושים על התורה, מאת האדמו"

* ספר מנרת זהב, פירושים על התורה מאת רבי משולם זוסיא מאניפולי, מלוקטים מספרים שונים. ]גרמניה, תש"ח 

 , בערך[. 1948

. 1863ד * ספר ערבי נחל, חיבור על התורה, חלק ראשון ושני, מאת האדמו"ר רבי דוד שלמה אייבשיץ. לבוב, תרכ"

 שפירא, מגיד ]דקלוז?[ דאוטיאן". חתימה בדף השער: "אברהם יצחק 

 [. 1878* ספר עבודת ישראל, דרושים על התורה, מאת המגיד מקוז'ניץ. וורשא, ]אחרי תרל"ח 

 . 1895* ספר לב שמח, חלק ראשון ושני על התורה, מאת האדמו"ר רבי חנוך העניך דוב מאלעסק. פרמישלה, ]תרנ"ה[ 

נפלאות חדשות, ליקוטים על תורה נביאים וכתובים מאדמו"רי החסידות, בעריכת רבי יחיאל משה גרינולד. פר * ס

 . 1896פיעטרקוב, תרנ"ז 

* ספר דמשק אליעזר, פירוש על ספר הזוהר, חלק ראשון ושני, מאת האדמו"ר רבי אליעזר צבי סאפרין מקומרנא. 

אשונה. חסרים שני דפים באמצע הספר. פגם נוסף בהדפסה בשני ה רדור. מה1902-1904תרס"ד[ -פרמישלה, ]תרס"ב

 דפים, שהודפסו רק בצידם האחד.

* ספר תפארת עוזיאל, חלק ראשון על חמישה חומשי תורה וחמש מגילות, וחלק שני על מועדים ונביאים וכתובים, 

 . 1909מאת רבי עוזיאל מייזליש. בילגורייא, ]תר"ע[ 

ון, על התורה וליקוטים על תהלים, מאת האדמו"ר רבי יוסף דוד רובין מסאסוב וטשעריץ. ראשלק * ספר עצי לבנון, ח

 [. בדף השער חותמת "הרב אלעזר רבין", האדמו"ר מסאסוב ואביו של המחבר. 1928לבוב, תרפ"ח ]

ן שטיפקודי, מאת האדמו"ר רבי שמואל בורנ-* ספר שם משמואל, חלק רביעי על ספר שמות, פרשות משפטים

 . בשער: "פיעטרקוב". מהדורה ראשונה. 1930סוכטשוב. ]לודז'[, תר"צ מ

 קרע גדול עם חסרון בדף השער. [.1923* קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ותלמידיו, מאת חיים בלוך. וינה, תרפ"ג ]

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 12

 200$פתיחה: 

182. Collection of Chassidic Books – Some Sh'erit HaPletah Printings 

 

 סלאוויטא, תקפ"ב    – סדר קדשים    – . משניות  183

[. דפוס רבי 1830משניות, סדר קדשים, עם פירושי הרע"ב, תוי"ט ו"תוספות חדשים" עם הוספות. סלאוויטא, ]תק"צ 

 משה שפירא מסלאוויטא.

 סר(. יד )חלק העליון קרוע וח-מעבר לדף האחרון הריק, תפילות לעילוי נשמה בכתב

ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. דפים ראשונים ואחרונים במצב בינוני, דפים רבים באמצע  24.5קסג דף. נייר כחלחל. 

דף השער ודפים ראשונים,  בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. קרעים בשוליים העליונים של-הספר במצב טוב עד טוב

שוליים העליונים של ארבעת הדפים האחרונים, עם פגיעות עם פגיעה בטקסט שבשער ובכותרות הדפים. קרעים ב

 ותמות בדף השער. מספר קונטרסים מנותקים. ללא כריכה.בטקסט. רישומים וח

 100$פתיחה: 

183. Mishnayot – Seder Kodshim – Slavita, 1830 

 

 סלאוויטא, תקצ"ב   – אגת אריה  . ספר ש 184

משה אריה ליב מווילנא. עם הגהות חדשות וקונטרס אחרון מהמגיה רבי  ספר שאגת אריה, מאת רבי אריה ליב גינצבורג,

 . דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. 1832סלאוויטא, ]תקצ"ב[ 

 חלק מנוסח השער נדפס בדיו אדומה.

ב, צ דף. 35 ס"מ. מצב בינוני, חלק מהדפים במצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי רב. כתמי רטיבות. קרעים וקמטים רבים 

בשוליים התחתונים של דף השער ועשרות הדפים הראשונים, רובם ללא פגיעה בטקסט. פגמים במספר דפים עם 

 פגיעות בטקסט. רישומים בכתב-יד בדף השער. כריכה ישנה, בלויה ופגומה.

 200$פתיחה: 
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184. Shaagat Aryeh – Slavita, 1832 

 

 וזיטומיר    דפוסי סלאוויטא   – . אוסף ספרים  185

 אוסף ספרים מדפוסי סלאוויטא וזיטומיר, חלקם פגומים וחסרים:

ודוב בער בן פסח. חתימות "רבי  [. דפוס דוב בער בן ישראל סג"ל1808* תלמוד בבלי, מסכת עירובין. סלאוויטא, תקס"ח ]

 סם[. מאיר יהודא משעדליץ" ]רבי מאיר יהודה ליב משעדליץ וצפת, אבי משפחת פישמן, שד"ר מפור

-1816תקע"ז -* ספר תורת כהנים, שו"ע חשן משפט, חלק ראשון ושני, עם מאירת עינים ושפתי כהן. סלאוויטא, ]תקע"ו

חסר דף השער של הכרך הראשון. חותמות ורישומי בעלות: "ישעי' ב"ר יהודא  [. דפוס רבי משה שפירא. שני כרכים.1817

 ועס". ליב", "זה הספר שייך... הנגיד ר' אברהם פריו

 דפוס דוב בער [. 1810דברים. סלאוויטא, ]תק"ע -* ספר הזהר, חלק שלישי על ספר ויקרא וחלק רביעי על ספרים במדבר

 בן ישראל סג"ל ודוב בער בן פסח.

ף השער וארבעה [. ]דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא[. חסר ד1863* ספר תיקוני הזהר. ]זיטומיר, תרכ"ג 

רדכי פריינקל". רישום דפים אחרונים. רישומי בעלות שונים, בהם רישום בעלות שהספר "שייך להגאב"ד מו"ה ר' מ

 רון". בעלות נוסף מבנו של "ר' יוסף אלפע

 כרכים. גודל ומצב משתנים. כתמים ובלאי. קרעים. פגעי עש. 5-ספרים ב 4

 250$פתיחה: 

185. Collection of Books – Slavita and Zhitomir Printings 

 

 מעזיבוז, תקפ"ב   – . טור חושן משפט, חלק שני  186

 ]דפוס יעקב פנחס ממעזובוז ויוסף ב"ר צבי הכהן [.1822טור חושן משפט, חלק שני, עם המפרשים. מעזיבוז, ]תקפ"ב 

 מפולנאה[.

בשולי דף השער, משוקם בהדבקת נייר, עם  ל. מצב טוב. כתמים. קרעס"מ. נייר כחלח 35דף.  [, פט ]צ"ל: פח[; קמב1]

פגיעה קלה בטקסט מצידו השני. הדבקות נייר לחיזוק בשולי הפנימיים של חלק מהדפים, ללא פגיעה בטקסט. כריכה 

 ישנה.

 100$פתיחה: 

186. Tur Choshen Mishpat, Part II – Medzhybizh, 1822 

 

 רבעה כרכים א   – תקפ"א  - טשוב, תקע"ח ברדי   – . ספרי הלבושים  187

[. דפוס רבי ישראל ב"ק, תלמידם של רבי 1818-1821תקפ"א -ספרי הלבושים מאת רבינו מרדכי יפה. ברדיטשוב, ]תקע"ח

 לוי יצחק מברדיטשוב ורבי ישראל מרוזין.

י אליהו אב"ד ירוש אליהו זוטא מאת רבסט שלם. ארבעה כרכים: לבוש התכלת ולבוש החור על אורח חיים, עם פ

בוש עטרת זהב על יורה דעה, עם פירוש חגורת שמואל מאת רבי שמואל מלנצבורג; לבוש הבוץ וארגמן על טיקטין; ל

 אבן העזר; לבוש עיר שושן על חושן משפט.

וביל; רבי אברהם מהדורה זו נדפסה עם הסכמותיהם של גדולי החסידות: ה"אוהב ישראל" מאפטא; רבי מרדכי מטשרנ

 וב.מלניק; ורבי ישראל מפיקדוב מח

 חתימות, חותמות ורישומי בעלות.

ר דף. דף השער של חלק לבוש החור נכרך שלא במקומו. כרך -[, קכו1ארבעה כרכים. כרך אורח חיים: קכא ]צ"ל: קכד[, ]

ס"מ.  33.5ף. ספירת דפים משובשת. [, פח דף. כרך חושן משפט: קפ ]צ"ל קנח[ ד1יורה דעה: קפב דף. כרך אבן העזר: ]

בינוני. כתמים. נקבי עש, עם פגיעה בטקסט. נזקי עש קשים בדף השער ובדפים הראשונים של כרך חושן -מצב כללי טוב

משפט, עם פגיעה בטקסט. דף השער של כרך חושן משפט חתוך בשוליו, כולל קרעים עם פגיעה בטקסט. חזית דף השער 

 בלי פגיעה בטקסט. כריכות ישנות פגומות. חרון של כרך אבן העזר, כל השוליים. קרע בדף האשוקמה בהדבקת נייר על 

 100$פתיחה: 

187. HaLevushim – Berdychiv, 1818-1821 – Four Volumes 
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 חתימת רבי נתן קורונל    – עם תרשימי בית המקדש    – שקלוב, תקנ"ג    – . ספר זבד טוב  188

 מעשה המכונות שבבנין שלמה, מאת רבי זאב וולף )אלשול( ספר זבד טוב, ביאור בנין הבית בספר יחזקאל, ופירוש על

 .[. מהדורה יחידה, עם הסכמת רבני שקלוב1793המגיד מלוצ'ין. שקלוב, ]תקנ"ג 

 .פר מצורפים לוחות תרשימים של בית המקדשבסוף הס

 ."חתימה בדף השער: "נתן קורונל ס"ט

ר. חכמי ירושלים. תלמיד חכם ועסקן ציבורי, מו"ל ספרים ושד"תר"ן(, מגדולי -הגאון המקובל רבי נחמן נתן קורונל )תק"ע

נזית. חברו ורעו מנוער של רבי יליד אמשטרדם, אביו רבי דוד היה בן הקהילה הספרדית ואמו היתה מבנות העדה האשכ

 .יהוסף שוורץ, עמו עסק בתורת הנסתר. הוציא לאור ספרים מכתבי יד קדמונים. חותנו של רבי הירש מיכל שפירא

גרוע. כתמים ובלאי. פגעי עש, עם פגיעה בטקסט. פגעי עש -בינוני –ס"מ. מצב בינוני  20[ לוחות תרשימים. 2יג דף, ]

 ים מנותקים. ללא כריכה.רבים בדפי התרשימים. דפ

 100$פתיחה: 

188. Zeved Tov – Shklow, 1793 – With Sketches of Beit HaMikdash – Signature of Rabbi Natan 

Coronel 

 

מהדורה ראשונה, קארלסרוא,    – הקדשה עצמית על קבלת הספר מאת המחבר    – . ספר קרבן נתנאל  189
 תקט"ו  

[. מהדורה 1755נשים, מאת הגאון רבי נתנאל ווייל. קארלסרוא, ]תקט"ו -מסדרי מועדספר קרבן נתנאל, על פסקי הרא"ש 

 ראשונה, נדפסה ע"י המחבר בחייו. שער מאוייר. 

מתנה מאת המחבר רבי נתנאל ווייל. מקבל הספר: "הק' דוד בר' מאיר בערהיי']ם[  –קדשה עצמית השער ה בראש דף

יכה האחורית: "ר' רפאל סג"ל... חונה פה רוסי' ]=רוסהיים[ אצל מרוסים ]=רוסהיים[". רישום בעלות על הכר

 שטראסבארג". 

ם תמים. פגעי עש, עם פגיעות בטקסט. דף השער מנותק ברובו, עגרוע. כ-ס"מ. מצב בינוני עד בינוני 32[ דף. 3[, קמח, ]2]

 לקה. פגמים ופגעי עש בכריכה. פגעי עש וקרעים, עם פגיעות במסגרת השער. חותמות. כריכת קלף מקורית, מנותקת בח

 200$פתיחה: 

189. Korban Netanel – Inscription Attesting to Receiving the Book from the Author – First Edition, 

Karlsruhe, 1755 

 שנות הת' והת"ק    –   גרמניה ופראג   – חתימות ורישומי בעלות  עם  ספרים    רבעה . א 190

 ארבעה ספרים משנות הת' והת"ק עם חתימות ורישומי בעלות:

 [.1721* ספר חידושי הלכות, מאת המהרש"א. וילהרמשדורף, ]תפ"א 

ריך, דיין בפראג בבית דינו הקטן זלמן עמריך" ]הגאון רבי שלמה זלמן עמרישום בעלות בראש דף השער: "קינן]![ כספי 

חידושי הלכות ופלפול, פראג תקמ"ט, בו גם חלק על ה"נודע  –עוני ערוגה" של בעל ה"נודע ביהודה", בעל ספר "ששה זר

 [ באלזס.Hellimerביהודה" בעניין חליצה[. רישומי בעלות נוספים מהעיירה העלמר ]

ה חלקים, על כללי התלמוד, הפוסקים, הראשונים והאחרונים, מאת רבי ברוך בענדיט גוטיין. נבחר, שלוש* ספר כסף 

 מהדורה ראשונה .1827-1828תקפ"ח -פראג, תקפ"ז

בראש דף השער רישום בעלות על גבי פיסת נייר מודבקת: "לה' הארץ ומלואה וחנני בזה הק' יעקב בלאאמ"ו מה"ו זלמן 

תר"ט(, דיין בפרנקפורט דמיין, שכיהן עוד בבית דינו של בעל ה"הפלאה" ובנו בעל -יעקב פוזנא )תקל"ב פוזנא" ]הגאון רבי

בן רבי יקותיאל זלמן פוזנא דיין באופיבאך ואב"ד פרידברג )נפטר תקנ"ג(. בנו הוא רבי אליעזר פוזנא רב  "מחנה לוי".

זנא שכיהן כחמישים שנה כדיין בפרנקפורט. שושלת רבני תרכ"ו( ונכדו הוא רבי גרשון פו-בחברת קלויס בפפד"מ )תקס"ג

צאיו מכהנים עד היום כרבנים, בארץ ישראל בארה"ב משפחת פוזן שתחלתה בגדולי אשכנז נמשכת עד היום הזה, ומצא

 ובאירופה[.

הם: "ר' [. רישומי בעלות בדף השער, ביני1740* ספר תולדות אדם, חידושי הרמב"ן על מסכת יבמות. הומבורג, ]ת"ק 

 יעקב פוזנא" ]ויתכן גם של אביו רבי יקותיאל זלמן פוזנא[.

[. מהדורה ראשונה. רישומי 1782הונתן אייבשיץ. קרלסרוה, ]תקמ"ב * ספר יערות דבש, חלק שני, דרשות מאת רבי י

 בעלות של בני משפחות וולך וגוגנהיים ועוד.

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 4

 100$פתיחה: 
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190. Four Books with Signatures and Owners' Inscriptions – Germany and Prague – 18th-19th 

Centuries 

 

 חתימות רבי בער אדלר ורבי וואלף ורטהיים   – קושטא, ת"פ    – . ספר שבעה שיטות להרשב"א  191

 ראשונה. [. מהדורה1720ספר שבעה שיטות להרשב"א, חידושי הרשב"א על שבע ממסכתות הש"ס. קושטא, ]ת"פ 

 חתימה בדף השער: "הק' בער אדלר הכהן". 

רנקפורט דמיין. חבר נעורים של ה"חתם סופר" וה"מחנה לוי". תרכ"ו(, מדייני עירו פ-רבי בער הכהן אדלר )תקמ"ה

מפורסם במאבקו הנמרץ נגד גזירת בטול מצוות המילה שאותה חפצו הרפורמים להנהיג ולשם כך חיבר יחד עם רבו 

ורעו הגר"א פולד ספר בשפה הגרמנית בשם רבינישע גוטאכטן איבר די בשאניידונג שנדפס בפפד"מ ובו  הגר"ז טריר

רסמו המכתבים והתשובות שנתקבלו מגאוני אשכנז: בעל "ערוך לנר", רצ"ה חיות, בעל "מטה לוי" ורבנים אחרים. נתפ

ס כנפי נשרים בספר לשון זהב )אופנבך, מחידושי תורתו נדפס ע"י אחיו רבי גבריאל אדלר אב"ד אוברדורף בקונטר

 תקפ"ג(.

 מרבני גרמניה.  חתימה נוספת "וואלף ווערטהיים", רבי וולף וורטהיים,

 יד.-מספר הגהות בכתב

]2[, קצא דף. 29.5 ס"מ. מצב משתנה, טוב-בינוני, מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. כתמי רטיבות מעט כהים וקרעים 

קלים ללא חיסרון בדפים האחרונים. קרעים משוקמים בהדבקות נייר בשולי דף השער ודף שני, ללא פגיעה במסגרת 

 השער. שני דפים ראשונים רופפים. כריכה ישנה, עם פגמים וקרעים בשדרה.

 100$פתיחה: 
 

191. Shiva Shitot L'HaRashba – Constantinople, 1720 – Signatures of Rabbi Ber Adler and of Rabbi 

Wolf Wertheim 

 

העותק של הרב מווירצבורג רבי יצחק דוב הלוי   – קניגסברג, תרי"ט  – . ספר נתיבות המשפט 192
ידו של בנו רבי שמחה הלוי במברגר, לרגל מלאות לאביו עשרים וחמש  - עם הקדשה בכתב  – במברגר 

 לשבתו על כס הרבנות   שנים 

הנים ומשפט האורים, מאת רבי יעקב משפט הכ –על שולחן ערוך חושן משפט  ספר נתיבות המשפט, חידושים וביאורים

 [. 1859מליסא. ]קניגסברג, תרי"ט 

( 1865ידו וחתימתו של רבי שלמה הלוי במברגר, שהעניק את הספר בשנת תרכ"ה )-הקדשה מליצית ומעניינת בכתב

שבתו על כס הרבנות: ההקדשה פותחת בשיר קצר בי יצחק דוב הלוי אב"ד ווירצבורג, לרגל מלאות כ"ה שנים ללאביו ר

לאאמ"ו הרה"ג המפורסם לשם ולתהלה כקש"ת מוהר"ר יצחק דוב  וסטיכון "יצחק דוב", ובהמשך נכתב: "היוצר את האקר

של כ"ה שנים  יום השנה, יובל[  – Jubiläum]אום  הלוי נר"ו הגאב"ד דק"ק ווירצבורג והגליל יע"א ליום שמחת היוביל 

 ". תלמידו הק' שמחה הלויסא הרבנות... מאת בנו ולשבתו על כ 

(, בשנת ת"ר נתמנה לרבנות ווירצבורג 11282תרל"ט, אוצר הרבנים -הגאון המפורסם רבי יצחק דוב הלוי במברגר )תקס"ח

 ורו, דורם של ה"כתב סופר" הרש"ר הירש וה"ערוך לנר". חיבר. רבים מרבני גרמניה היו תלמידיו. נחשב לאחד מגדולי ד

של שמחה", "מלאכת שמים" ועוד(. מצאצאיו: שושלת  עשרות חיבורים חשובים בהלכה ובתלמוד )"יד הלוי", "נטיעה

 הרבנים לבית במברגר, שכיהנו ברבנות בערים שונות בגרמניה.

(. גאון ומחבר ספרים, כיהן כרב במספר 18389וצר הרבנים תרע"ח, א-בנו, הגאון רבי שלמה הלוי במברגר )תקצ"ה

 ם אחיו רבי משה אריה הלוי במברגר אב"ד קיסינגן. ילות, אב"ד זענהיים )אלזס(, עסק בהדפסת כתבי אביו, יחד עקה

-ים פא[, קו; פ דף. )ללא יב דף אחרונים של קונטרס "משובב נתיבות", תשובותיו של ר’ אריה ליב הכהן הלר, וללא דפ1]

. טוב. כתמים. סימני עש-ס"מ. נייר מעט כהה. מצב בינוני 38 ג של מפתחות, שנמצאים כנראה רק בחלק מן העותקים(.פ

 קונטרסים מעט רופפים. ללא כריכה.

 100$פתיחה: 
 

192. Netivot Mishpat – Königsberg, 1859 – Copy of the Rabbi of Würzburg Rabbi Yitzchak Dov 

HaLevi Bamberger – With Dedication in the handwriting of his Son Rabbi Simcha HaLevi 

Bamberger, on the Twenty-Fifth Anniversary of his Rabbinical Position 
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ובנו  חתימת רבי אברהם אבוש טננבוים אב"ד סיקסא  – זולקווא, תקכ"ג  – . ספר עוללות אפרים 193
 רבי מנחם מנדל טננבוים 

[. בשער 1763ם איש לונטשיץ. זולקווא, תקכ"ג ]ספר עוללות אפרים, דרושים למועדים ודברי מוסר, מאת רבי אפרי

 המילה "באמשטרדם". הודגשה בהבלטה 

ב"; "חנני רישומים ורישומי בעלות בדף המגן הקדמי ובדף השער, ביניהם: "חנני אלקי' בזה א' אבוש טענין בוים מבאבו

 אלקי' בזה מנחם מענדל במוהרר"א זללה"ה"; "הק' אייזק ברודא".

סא, בנו של רבי יום טוב ליפמן בן רבי יעקב אב"ד באבוב. תלמיד רבי ירמיה ננבוים, אב"ד סיקרבי אברהם אבוש ט

ו, בעל שערי תורה. רוזנבוים אב"ד סאנטוב. בשנת תקנ"ד נדפס ספרו תשובות הרי"ף שכתב יחד עם רבי בנימין וולף לעו

 בשנת תקע"ה בערך נתמנה לאב"ד סיקסא.

]21[, מ, ]34[ דף. 33.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש. קרעים ופגמים קלים במספר מקומות. חיתוך 

דפים על גבול הטקסט במספר דפים, עם פגיעה קלה בטקסט )כולל שוליו העליונים של דף השער(. כריכה ישנה, בלויה 

 ופגומה, עם שדרה מודבקת.

 100$פתיחה: 
 

193. Ollelot Efraim – Zhovkva, 1763 – Signature of Rabbi Avraham Avush Tennenbaum Rabbi of 

Szikszó and of his Son Rabbi Menachem Mendel Tennenbaum 

 

 

עותק שבו למד תלמיד ה"חתם סופר" בהיותו   – וינה, תקס"ד  – כרך ראשון  – . הלכות רב אלפס 194
 בישיבתו בפרשבורג 

. דפוס יאזעף 1804שבת ועירובין. וינה, ]תקס"ד[  מסכתות ברכות, הלכות קטנות, הלכות רב אלפס, חלק ראשון על

 .הראשאנצקיא. שער עם דיו אדומה ואיור דמיוני של המחבר הרי"ף

 רישום בעלות בדף השער: "שייך לר' משה בריל".

לבר מצוה שלי הק' חיים  רישומים מעניינים בדף המגן: "ד"ד מאא"מ ]=דורון דרשה מאדוני אבי מורי[... ר' משה בריל

מהקצין המפורסים אי"א כש"ת כ"ה משה בריל בריל" ]ראה עליהם בחומר המצורף[; "אני שכרתי את הספר ר' אלפס 

"  אני הק' שמעון נאדאש הלומד זה שלשה שנים אצל הגאון הגדול מהרמ"ס נ"י אב"ד ור"מ דק"ק פרעסבורגנ"י, שרייבער 

", למד אצל ה"חתם סופר" בישיבת פרשבורג רנ"ב(, אב"ד טירנא ובעל "שבט שמעוןת-]רבי שמעון סידאן נאדאש )תקע"ה

תסה[; "ליום רביעי וליום חמישי... לקטנו מאת -תסבתקצ"ח, ראה עליו 'החתם סופר ותלמידיו', עמ' -בין השנים תקפ"ט

דק"ק פ"ב"; ועוד רישומים  ח"ת ]חידושי תורתו[ של אמ"ו הגאון רבן של כל בני הגולה מה"ו משה סופר נ"י אב"ד ור"מ

 ביידיש.

ב. כתמים ובלאי. טו-ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. מרבית הדפים במצב בינוני, בינוני 38.5רטו; טו דף. -[, קצד1[, קצג, ]4]

כתמי רטיבות כהים במספר מקומות. קרעים קלים בשולי דף השער ובמספר דפים נוספים. נזקי עש, עם פגיעות בטקסט. 

 גרוע עם פגעי עש קשים. כריכת עור עתיקה, בלויה ופגומה.-ים האחרונים במצב בינונימהדפ 20-כ

 200$פתיחה: 
 

194. Hilchot Rav Alfas – Volume I – Vienna, 1804 – Copy Used by Disciple of the Chatam Sofer 

While Studying at the Pressburg Yeshiva  
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העותק של רבי אברהם   – אג, תקס"ג/תק"ע פר  – אירי על מסכת מגילה . ספר בני יונה / ספר המ 195
 שמואל בנימין שפיצר אב"ד המבורג  

 שני ספרים בכרך אחד, העותק של רבי אברהם שמואל בנימין שפיצר אב"ד המבורג:

הרב המאירי,  [. כרוך עם: ספר1803ס"ג ספר בני יונה, חיבור על הלכות ספר תורה, מאת רבי יונה לאנדסופר. פראג, ]תק

 . 1809סכת מגילה, מאת רבי מנחם המאירי. פראג, תק"ע פירוש על מ

רבי אברהם  –בדפי השער של שני הספרים חותמות בעלות: "אברהם שמואל בנימין שפיטצער אב"ד דק"ק המבורג" 

 תרצ"ד(.-שמואל בנימין שפיצר אב"ד המבורג )תרל"ב

 ם אהרן...", ועוד. ' הרשל טאטיס", "הק אברהות בדפי המגן והשער: "הקרישומים וחתימות רב

טוב. כתמים ובלאי רב. קמטים בשולי הדפים. סימני עש. -ס"מ. מצב בינוני 21-[, מ דף; לג דף. כ2שני ספרים בכרך אחד. ]

 ופגמים בכריכה.יד בדפי המגן. כריכת קרטון ישנה ובלויה, עם שרידי שדרת עור. קרעים -רישומים רבים בכתב

 100$פתיחה: 
 

195. Bne Yonah / HaMe'iri on Tractate Megillah – Prague, 1803/1809 – Copy of Rabbi Avraham 

Shmuel Binyamin Spitzer Rabbi of Hamburg 

 

 חתימת הגאון רבי יעקב אורנשטיין מירושלים   – . שו"ת מהרי"ק  196

 .1884ווארשא, ]תרמ"ד[ ספר שו"ת מהרי"ק, לרבינו יוסף קולון. 

קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני... הקטן יעקב ב"ר ישעי' אורינשטיין יליד ירושלים,  טנת הכריכה רישום בכתב יד: "בב

 יד ]שונה?[.-הגהה למדנית )שש שורות( בכתב 96". בעמ' מכולל חב"ד, בעל מחבר הקונטריס דבר בעתו 

תלמידי המהרי"ל דיסקין י חכמי ירושלים. מגדולי גאון מופלג ונודע, מראש תרס"ח(,-הגאון רבי יעקב אורנשטיין )תרי"ט

בירושלים, ומראשי ישיבת "אהל משה". נכדו ותלמידו של הגאון רבי אורי אורנשטיין תלמיד ה"צמח צדק" ומראשי כולל 

בו להשתעשע עמו תרל"ט(. כבר בילדותו בלט בכשרונותיו העילויים ובחריפותו, ולמדני ירושלים אה-חב"ד )תקס"ו

אות. תלמידם של גדולי ירושלים רבי מאיר אויערבאך בעל "אמרי בינה" ורבי שמואל מהברקותיו בחריפות ובבקיוליהנות 

אשתו[. עם עליית המהרי"ל דיסקין לירושלים, נמנה רבי יעקב בין גדולי -סלנט ]שאף בחר בו כחתן לבתו החורגת בת

צים תורניים. בפולמוס רים רבים בדברי תורה בקבהצעיר שבחבורה. פרסם מאמתלמידיו שומעי שיעוריו, למרות שהיה 

תרמ"ט פרסם מספר מאמרים נגד "היתר המכירה", בהם הקונטרס "דבר בעתו" )ירושלים, -השמיטה בשנים תרמ"ח

 תרמ"ט(. שארית חידושיו לוקטו בספר "חידושי הגאון רבי יעקב אורנשטיין" )ירושלים, תשל"ב(.

 ם ובלאי רב. דפים מנותקים. כריכה מקורית, רופפת וקרועה.בינוני. נייר יבש. קרעי ס"מ. מצב 32-[ דף. כ1, ]קטז-[, ב1]

 100$פתיחה: 
 

196. Responsa Maharik – Signature of Rabbi Yaakov Orenstein of Jerusalem  

 

 וורשא, תרנ"ז    – יד המחבר  - רישום "מוגה" בכתב   – . ספר נדחי ישראל  197

יר הכהן מראדין, בעל "חפץ חיים". וורשא, ]תרנ"ז[ פארת אדם, מאת רבי ישראל מאספר נדחי ישראל עם קונטרס ת

1897 . 

 יד המחבר. -בדף המגן רישום "מוגה" )בדיו(, בכתב

רבנו ה"חפץ חיים" היה מקפיד לבדוק כל ספר שהוציא למכירה, משגיאות הדפוס )גליונות מחולפים או דפים חלקים( 

מחיר הקצוב. כל ספר שנבדק זכה לרישום בכת"י בדף והונאה, אם ימכר ספר פגום בש שמא יכשל ח"ו באיסור גזל מחש

"מוגה" )מקובל שהוא היה מקפיד לרשום זאת בעצמו בכתב ידו, מחשש שמא העוזרים לו במלאכת הקודש  –הפורזץ 

ספרים או שנים עקב כריכה מחודשת של היכתבו "מוגה" ללא בדיקה מספקת(. רבים מרישומים אלו נעלמו במשך ה

 מחיקת הכיתוב. 

בינוני. כתמים. קרע בדף השער, ללא חסרון. קרעים קטנים ופגמים -ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב 23עמ'.  32; 294

 בשולי דף השער )הדף מנותק בחלקו( ובמספר דפים נוספים. כריכה ישנה.

   100$פתיחה: 
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197. Nidche Yisrael – Inscribed "Proofread" in the Author's Handwriting – Warsaw, 1897 

 

 

 

 בארדיוב, תרפ"ו   – הקדשת המחבר רבי יששכר שלמה טייכטל    – . ספר טוב יגאל  198

ספר טוב יגאל, דרשות שנאמרו בקהילת פישטיאן, עם חלקים מתוך חלקו השני של שו"ת משנה שכיר, מאת רבי יששכר 

 . 1926יוב, ]תרפ"ו[ , מאת רבי יצחק ווייס אב"ד ווערבא. בארדיכטל, ועם ספר שיח יצחק, דרושים ותשובותשלמה טי

ב"ה, מנחת מזכרת לידיד אהוב, חביב עלי כנפשי, התורני מופלג בתורה וביראת  יד המחבר בדף השער: "-הקדשה בכתב

 ". ממני הצעיר המחבר  שמים, זוכה ומזכה את הרבים, הקצין מהר"ר נתן פאללאק נ"י לנצח, 

(. גאון וחסיד, מרבני הונגריה 12429בשואה תש"ה, הי"ד. אוצר הרבנים נספה  –כטל )תרמ"ה רבי יששכר שלמה טיי

המפורסמים, כיהן ברבנות ובראשות הישיבה בפישטיאן. היה אחד היחידים מרבני הונגריה החסידית, אשר תמך בעליה 

שכיר" וספר "אם הבנים שמחה". )נכדו הוא הגאון רבי מאיר ברנדסופר זצ"ל ישראל. בעל שו"ת "משנה -ציבורית לארץ

 ה החרדית בירושלים(. דומ"צ העד

 86; 51, ]1[ עמ’. 22.5 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב. כתמים קלים. כריכה מקורית, מנותקת בחלקה. פגמים קלים בכריכה.

 100$פתיחה: 
 

 

198. Tov Yigal – Dedication of Author Rabbi Yissachar Shlomo Teichtal – Bardejov, 1926 

 

 

 

הגהות בכתב יד המחבר רבי דוד טעבלי קצנלנבוגן, רבה של   –  1923פטרבורג  – . ספר מי נפתוח 199
 לניגרד תחת השלטון הבולשביקי 

 . מהדורה ראשונה.1923רד(, תרפ"ד פטרבורג )לניגספר מי נפתוח, על מסכת יבמות, מאת רבי דוד טעבלי קצנלנבוגן. 

 ידו של המחבר[.-יד ]כפי הנראה כתב-מספר הגהות ותיקונים בכתב

רוסיה. מילדותו -ליטא וזקן רבני-הפאר שברבני-(, מדמויות1850-1930טבת תרצ"א -הגאון רבי דוד טעבלי קצנלנבוגן )תר"י

מי. כיהן ברבנות בעיירות ליטא ורוסיה. גם לאחר וש קצר לירושלנודע כעילוי מופלא וכבן ט"ז כבר עסק בעריכת פיר

ל"לנינגרד". ימי מצוק וקושי היו אלו  1924המהפכה הבולשביקית נשאר על משמרתו ברבנות העיר שנתחלף שמה בשנת 

לרבנים וליהדות, ולפלא כי ספרו "מי נפתוח" על מסכת יבמות נדפס ב"פטרבורג" בשנת תרפ"ד בדפוס "התועמלן 

 פס העיתון הרשמי "איזווסטיה"[. בשנת תרפ"ח הדפיס ב"לנינגרד" את ספר דרושיו "גם אלה דברי דוד".האדום" ]בו נד

ס"מ. נייר יבש ושביר. מרבית הדפים במצב טוב. מעט כתמים. קרעים משוקמים בהדבקת נייר בשולי  34[ דף. 1[, מז, ]2]

 מספר דפים. כריכה ישנה, עם פגמים קלים. ים קלים בשולידף השער והדף השני, ללא פגיעה בטקסט. קרעים ופגמ

 100$פתיחה: 
 

 

199. Mei Naftoach – St. Petersburg 1923 – Glosses in Handwriting of Author Rabbi David Teveli 

Katzenelbogen, Rabbi of Leningrad During Bolshevik Rule 
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ירושלים,   – מחבר רבי יחזקאל אברמסקי יד ה - דשה בכתב הק  – . ספר חזון יחזקאל על התוספתא 200
 תרצ"ד 

מסכתות שבת, עירובין ופסחים, מאת רבי  –ספר חזון יחזקאל על התוספתא, חלק שני על סדר מועד, ספר ראשון 

 [. 1934יחזקאל אברמסקי. ירושלים, תרצ"ד ]

מר א. גודמן ביום חגיגת בר ידו של המחבר לכבוד בר מצוה: "מתנת זכרון להנער המצוין -בדף קדם השער, הקדשה בכתב

 מצוה, יהא רעוא מאת ד' שיהי' בן תורה, והוריו ירוו נחת וענג ממנו, מאת המחבר".

מגדולי הרבנים בדורותיו, ברוסיה,  תשל"ו(, גאב"ד לונדון, תלמיד רבי חיים מבריסק.-הגאון רבי יחזקאל אברמסקי )תרמ"ו

יחזקאל" על התוספתא, ועוד. לתולדותיו יצאו מספר ספרים וספרי אנגליה וירושלים. חיבר עשרים וחמשה ספרי "חזון 

 זכרון.

ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. דפי מגן עם כתמים  27פג נכרכו שלא במקומם, לאחר דף עו. -[ דף. דפים פא1[, קמא, ]4]

 יכה מקורית, עם בלאי ופגמים.כהים. כר

 150$פתיחה: 
 

200. Chazon Yechezkel on the Tosefta – Dedication in Handwriting of Author Rabbi Yechezkel 

Abramsky – Jerusalem, 1934 

 

 

 ידו  - עם הקדשות בכתב   – מהדורות ראשונות    –   . שני ספרים של רבי שלמה זלמן אויערבאך 201

 ללא הקדשה:ידו וחתימתו. מצורף חיבור נוסף פרי עטו, -בכתב ותשני ספרים מאת רבי שלמה זלמן אויערבאך, עם הקדש

* ספר מעדני ארץ, חלק שני, ביאורים וחידושים בהלכות תרומות ומעשרות, מאת רבי שלמה זלמן אויערבאך. ירושלים, 

 [. 1952תשי"ב ]

ידו של המחבר: "זכרון ברכה, מוגש ברוב הוקרה לידידי עוז, הרב גבריאל לרר שליט"א, ליום -בדף המגן, הקדשה בכתב

 ותמי ברכה, שלמה זלמ' אויערבאך". חתונתו ושמחת לבו, בכל ח

עם פגמים, קרעים  ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מקורית רופפת, במצב בינוני, 33עמ'.  304[, 4]

 ונזקי עש. 

* ספר מאורי אש, חקרי הלכות, חידושים וביאורים בעניין שימוש במנורת חשמל בשבת, מאת רבי שלמה זלמן 

 [. 1935רושלים, תרצ"ה ]אויערבאך. י

, יד המחבר בדף השער: "זכרון ברכה לידידי וחביבי הרב גבריאל לרר שליט"א, ליום חתונתו ושמחת לבו-הקדשה בכתב

 מידידו עוז, ש.ז. אויערבאך". 

בטופס זה נוסף דף )מנותק( עם הסכמתו של ר’ חיים עוזר גרודז'נסקי. כפי הנראה ההסכמה הגיעה אחרי סיום הדפסת 

 הספר, ונוספה רק לחלק מן הטפסים. 

כריכה מקורית,  ס"מ. מצב בינוני. כתמים. נזקי עש בשוליים התחתונים של הדפים. דף השער מנותק. 24עמ'.  212[, 9]

 מנותקת בחלקה. פגמים ופגעי עש רבים בכריכה.

[. בסוף החוברת מודבק 1944ד * קונטרס "לאפרושי מאיסורא", מתוך חלקו הראשון של ספר מעדני ארץ. ]ירושלים, תש"

 יד.-דף כפול, של מפתחות הקונטרס בכתב

ול תורה ומגדולי הפוסקים. נולד בירושלים תשנ"ה( ראש ישיבת ק-הגאון המפורסם רבי שלמה זלמן אויערבך )תר"ע

זלמן ראש ישיבת המקובלים שער השמים. היה תלמידו המובהק של רבי איסר  –לאביו רבי חיים יהודה ליב אוירבך 

בלבד, הוציא את ספרו הראשון  24מלצר, אשר החשיבו מאד והביא מדבריו בספרו "אבן האזל". בשנת תרצ"ה, בהיותו בן 

על השימוש בחשמל בשבת, וזכה להסכמותיהם של גדולי הדור, ביניהם רבי חיים עוזר גרודזנסקי, רבו  –"מאורי אש"  –

הפך רבי שלמה זלמן לאחד מגדולי הפוסקים ולסמכות ראשונה במעלה רבי איסר זלמן מלצר והרב קוק. ברבות הימים  –

דינותו היה נערץ על כל חוגי היהדות במספר תחומים הלכתיים, כגון בנושאי רפואה והלכה. בנועם הליכותיו וע

 האורתודוכסית, והדבר התבטא בין היתר בהלוויתו, בה השתתפו לפי ההערכות כשלוש מאות אלף אנשים.

 250$פתיחה: 
 

201. Two Books of Rabbi Shlomo Zalman Auerbach – First Editions – With his Handwritten 

Dedications 
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 ידו ובחתימתו של הרב עובדיה יוסף - הקדשות בכתב   עם   – . ארבעה ספרים  202

 ידו ובחתימתו של הרב עובדיה יוסף:-ארבעה ספרים עם הקדשות בכתב

-1977תש"מ -דעת, חלק ראשון, שני ושלישי, מאת הרב עובדיה יוסף. ירושלים, ]תשל"ז. ספר שאלות ותשובות יחוה 1-3

1980 .] 

 [. 1979ם הגדה של פסח, מאת הרב עובדיה יוסף. ירושלים, תשל"ט ]. ספר חזון עובדיה, חלק שני, הלכות פסח ע4

 יה יוסף. ידו ובחתימתו של הרב עובד-בדף המגן של כל אחד מארבעת הכרכים הקדשה קצרה בכתב

(, נולד בבגדאד ובעודו תינוק עלה עם הוריו לירושלים. מגיל צעיר 1920-2013תשע"ד -הגאון רבי עובדיה יוסף )תרפ"א

ונותו והחל לחבר ספרים ולהרביץ תורה ברבים. בשנת תש"ח נסע לכהן ברבנות במצרים, ועם חזרתו לארץ נודע בגא

"ח נתמנה לחבר בית הדין בירושלים, ובתשרי תשכ"ה נתמנה לחבר בשנת תשי"א כיהן ברבנות בפתח תקוה. בשנת תשי

יפו -נתמנה לכהן כרב ראשי בתל אביב בית הדין הרבני הגדול לצד הרב אלישיב וזקני הרבנים בדורו. בשנת תשכ"ט

 ובשנת תשל"ג מונה ל"ראשון לציון" ורב ראשי למדינת ישראל.

 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. 23-ספרים. כ 4

 100$ה: פתיח

202. Four Books – With Dedications Handwritten and Signed by Rabbi Ovadia Yosef 

 

 רבני פולין מגזע גור וקוצק    – חתימות ורישומי בעלות    – . אוסף ספרים  203

 ספרים, עם רישומי בעלות וחתימות, של רבנים מפולין, בני משפחה של אדמו"רי חסידות גור וקוצק:ששה אוסף 

מאת  [. הקדשה בדף השער שהספר ניתן ]במתנה?[1786ספר שאילתות דרב אחאי גאון משבחא. דיהרנפורט, ]תקמ"ו * 

אלמנת המחבר רבי ישעיה פיק ברלין. רישומי בעלות וחותמות בדף השער ובדפי המגן, ביניהם של רבי דוב בעריש 

 סטמן מפילץ בעל "שפתי צדיק"[.איינהורן אב"ד אמסטוב ]חתנו של האדמו"ר רבי פנחס מנחם אלעזר יו

, חידושי הרמב"ן על מסכתות עבודה זרה, מכות ושבועות, עם ליקוטים על מסכתות * ספר שלש שיטות ולקוטים

. כרוך עם: חידושי הרמב"ן על מסכת קידושין, עם חידושי מהרש"י, ופתיחה כוללת 1828נוספות. זולקווא, ]תקפ"ח[ 

ראשונה של חידושי תורה  . הדפסה1826נסך[ מאת הגאון החתם סופר. פראג, ]תקפ"ו[  לחידושי הלכות יסודי התורה ]יין

ושו"ת של הגאון ה"חתם סופר", חיבוריו האחרים יצאו לאור לאחר פטירתו. במכתבו לרבי צבי חיות מספר ה"חתם 

וחותמות של רבי  סופר" שחידושים אלו יצאו שלא על דעתו, ובכל אופן: "תחלתו באונס ולבסוף ברצוני". חתימות

 ש מורגנשטרן, מחשובי חסידי גור בלודז'. הגהות.ישראל מרדכי ובנו רבי אריה יהודה ליבו

. רישום מעניין על גבי הכריכה הפנימית הקדמית: "זה 1834* ספר שאלות ותשובות מהר"ם אלשקר. סדילקוב, ]תקצ"ד[ 

ופלג מו"ה משה ירחום ז"ל בן הרב הצדיק מפורסים הס' ת' מהר"ם אלשקר ניתנו לי מעזבון של ידידי הרב החסיד המ

ה ירחום ז"ל בן אדמו"ר הגאון הקדוש המפורסים מאוד מהר"ם ז"ל מקאצק, הספר ניתן לי בעד הספד ביום מו"ה מש

הקבורה יום א' דחנוכה שנת תרפ"ד פה ווילאהן, מנחם מענדל חופ"ק" ]רבי מנחם מנדל ב"ר חיים צבי גרינברג )נולד 

 למיד רבי ברוך הירש רוזנבלום אב"ד פיעטרקוב[.ב"ד ווילאהן במחוז קאליש, מהעילויים הנודעים בפולין, תתרכ"א(, א

. רישום 1881* ספר ברכת אברהם, חידושים על הש"ס, מאת רבי אברהם אבלי אב"ד פרנקפורט דמיין. וורשא, תרמ"א 

תרצ"ט(, אב"ד -רבי שאול משה זילברמן )תר"י בעלות בדף השער: "שייך להרב שליט"א אבד"ק וויערשב" ]כפי הנראה,

סוף ימיו רב חסידי גור בארץ ישראל[. חתימות נוספות של רבי "יצחק מאיר אייבשיץ", וחותמותיו: "יצחק ויירושוב, ב

מאיר אייבשיץ, גור" ]רבי יצחק מאיר אייבשיץ, מבני בניו של הגאון רבי נטע אייבשיץ רבה של פשדבורז ואחיינו של רבי 

חס מנחם מפילץ, התחתנה עם רבי יצחק מאיר אייבשיץ, נתן אייבשיץ. אחת מבנותיו של בעל ה"שפתי צדיק", רבי פניו

 שנחשב לתלמיד חכם ולחסיד מופלג[.

* ספר נחל יצחק, חלק א'. חדושים ובאורים על שלחן ערוך חשן משפט, מאת רבי יצחק אלחנן ]ספקטור[ אב"ד דק"ק  

-בי איינהורן אב"ד אמסטוב ]תרט"ורבי אפרים צהגאון הנודע [. חתימה ורישומי בעלות של 1884קאוונא. ווילנא, תרמ"ד ]

ר"ס, תלמיד רבי יהושע מקוטנא ותלמיד בעל ה"אבני נזר", חתנו של רבי זליג ריטרמן מקראקא. נתמנה לרב באמסטוב ת

בעריש הנ"ל, נדפסו בספר "שארית תחת רבי שלום וינגרטן, ושם הקים גם ישיבה. ליקוטים מתורתו ומבנו רבי דוב 

 נ[. אפרים דב", בני ברק תש"

 כרכים. גודל ומצב משתנים. 5-ספרים ב 6

 200$פתיחה: 
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203. Collection of Books – Signatures and Owners' Inscriptions – Polish Rabbis of Ger and Kotzk 

Lineage 

 

 וורשא, תרמ"ג    – בעל כנסת יחזקאל  העותק של האדמו"ר מדעעש    – . ספר אור המאיר  204

 . 1883ם על התורה, מאת רבי זאב וולף מזיטומיר. וורשא, תרמ"ג ספר אור המאיר, דרושי

 חותמות רבי "יחזקאל בהרה"ג מהר"ם פאנעט, אויבער וויששא". 

ולי צדיקי הונגריה קעה(, מגד-תר"צ, אנצ' לחסידות ב', עמ' קעד-האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט בעל "כנסת יחזקאל" )תר"ל

רבי משה פאנעט אב"ד דעעש, ונכד האדמו"ר רבי מנחם מנדל פאנעט אב"ד בדורו. בנו וממלא מקומו של האדמו"ר 

 אויוואר, ובשנת תרס"ג עלה על כסא אבותיו בדעעש. -דעעש. כיהן ברבנות באהרישאר ובמאראש

ס"מ. נייר  21.5ר. שיבוש בסדר הדפים במספר מקומות. [ דף שער פנימי של ספר במדב1[, מה דף. חסר ]1כז; לד; מ; מג; ]

 ושביר. מצב טוב. כתמים. בלאי קל. קרעים ופגמים קלים. כריכה ישנה ובלויה, עם פגמים. יבש

 100$פתיחה: 

204. Or HaMeir – Copy of the Rebbe of Deyzh, Author of Knesset Yechezkel – Warsaw, 1883 

 

 
ם מנדל  העותק של האדמו"ר רבי מנח  – לבוב, תר"כ  – מדין, חלק ג' . סידור רבי יעקב ע 205

  ]מקראקא[  הלברשטאם 

היעב"ץ. "כמו שנדפס בברדיטשוב" ]לבוב? תר"כ  –בירת מגדל עוז, ברכות שמים, חלק שלישי מסידור רבי יעקב עמדין 

 רת ברדיטשוב, תקצ"ו., בערך[. עם הסכמות רבי ישראל מרוזין ורבי מרדכי מצ'רנוביל, שהועתקו ממהדו1860

רישום בעלות מחוק בדף השער. מעבר לדף השער רישום בעלות )פגום ומחוק(: "... ]ה[ארץ ומלואה ]...מנחם?[ מענדל 

 [".---[ אור עולם ]---[ המפורסים ר' י' מבעלז זצ"ל ]---הלברשטאם ]...נכד?[ הגאה"ק המפורסים מצאנז זצ"ל זי"ע, ]

מצאצאי רבי חיים מצאנז וגם מצאצאי רבי יהושע מבעלז, ת הלברשטאם, שהיו גם בבדיקת תולדות הרבנים למשפח

מסתבר שזו חתימת האדמו"ר רבי מנחם מנדל הלברשטאם מקראקא, שאמו היתה בתו של רבי שמואל רוקח אב"ד סקול 

 תרע"ב(, בנו בכורו של האדמו"ר רבי יהושע מבעלז.. -)תרי"א

(. בנו של 512תש"ב, אנצי' לחכמי גליציה ב, עמ' נספה בשואה -קא )תר"ןהאדמו"ר רבי מנחם מנדל הלברשטם מקרא

זקנו האדמו"ר רבי יצחק -נספה בשואה תש"ב(, וחתן דודו-האדמו"ר רבי אריה ליב הלברשטאם אב"ד מושינא )תר"ל

ישב זקוניו של ה"דברי חיים"(. נישא בשנת תר"ע והתי-נספה בשואה תש"ג, בן-ישעיה הלברשטם מטשכויב )תרכ"ד

שמים מופלג, צדיק ועובד השם. קרובו האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלז -את בית מדרשו. נודע כיראבקראקא, שם הקים 

 הגיע לבקרו בביתו בקראקא. כל משפחתו נספתה בשואה וכן משפחת בנו רבי אהרן ישעיה הי"ד. 

]2[, קפב, צט, ]1[ דף. 21.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי רב. כתמי ועקבות רטיבות רבים, עם סימני פטריה 

ועובש. קרעים ופגמים בדף השער, משוקמים בהדבקות נייר דבק גסות. קרעים ופגמים בשולי חלק מהדפים, עם פגיעות 

 בטקסט בדפים הראשונים. חותמות שונות )לא ברורות(. כריכה ישנה, משופשפת.

 200$פתיחה: 

 

205. Siddur Rabbi Yaakov Emden, Part III – Lviv, 1860 – Copy of Rebbe Menachem Mendel 

Halberstam [of Kraków] 
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 וורשא, תרמ"א   – העותק של האדמו"ר רבי חנא צבי הירש רובין מסאטמר    – . ספר נועם אלימלך  206

 . 1880ספר נועם אלימלך, מאת רבי אלימלך מליז'נסק. וורשא, תרמ"א 

 בן הרב מווישניצא".  --בדף האחרון, רישום בעלות: "זה שייך להק' חנה צבי רבדף השער ו

(, בן רבי נפתלי רובין אב"ד ווישניצה ונכדו של רבי 6625תש"ג, אוצר הרבנים -רבי חנא צבי הירש רובין מסטמר )תרמ"ד

להתפלל בבית מדרשו. ר שם באו רבים שמחה יששכר דב הלברשטאם, האדמו"ר מצ'שינוב. התגורר שנים רבות בסאטמ

עם פטירת אביו, בשנת תרצ"ח, עבר לווישניצה. בזמן השואה, הוצא להריגה מגיטו ווישניצה, ובעת שבאו להוציאו 

 מביתו צעק בקול "שפוך חמתך על הגויים". 

פים. קרע במספר דפים נוסס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב. כתמים. פגמים וקרעים קלים בשולי דף השער ו 21.5עמ'.  176

 יד בדף השער. כריכה ישנה, מנותקת בחלקה, עם פגמים.-בדף האחרון עם פגיעה קלה בטקסט. חותמת ורישום בכתב

 100$פתיחה: 

 

206. Noam Elimelech – Copy of Rebbe Chane Zvi Hirsch Rubin of Satmar – Warsaw, 1880 

 

 

טמן מטשנסטוכוב בן בעל ה"שפתי צדיק"  בי חנוך גד יוסהעותק של האדמו"ר ר  – . ספר חסידים 207
 לבוב, תרפ"ד   – 

מראי מקומות והערות שונות, מאת  –ספר חסידים, שחיבר רבינו יהודה החסיד, עם פירושים ועם הגהות "מקור חסד" 

 [.1924רבי ראובן מרגליות. ]לבוב, תרפ"ד 

דמו"ר שליט"א מפילץ כעת חופ"ק רישומי בעלות בדף השער של ספר חסידים: "ספר חסידים שייך לכבוד קדושת א

וכעת חופ"ק  -טשענסטחוב"; "הרב הגאון הצדיק מוהר"ר חנוך העניך גד שליט"א שהי' אבדק פילץ ו"ק ווערשוב

 צינסטחוב".

תרל(, בן רבי פנחס -נציקלופדיה לחסידות, א, עמ' תרכטתש"ג, נספה בשואה, א-האדמו"ר רבי חנוך גד יוסטמן )תרמ"ד

שפתי צדיק", ואחיינו של רבי יהודה אריה ליב אלתר, בעל ה"שפת אמת", אצלם נתחנך בצעירותו. מנחם מפילץ, בעל "

לאחר שנתמנה אביו לאדמו"ר בפילץ, נבחר רבי חנוך לשמש כרבה של העיר, בשנת תרס"ה. בשנת תרע"א נתמנה לרבה 

העולם השנייה, אלא לאחר  ירשוב. בשנת תרצ"ב נתמנה לרבה של ווילון ולא עזב את העיר בתחילת מלחמתשל וו

שהעיר נחרבה כולה בהפצצות. לאחר מכן עבר לטשנסטוחוב, והמשיך בפעילותו ובשיעוריו הקבועים במשך ימי השואה. 

 ביום הכיפורים של שנת תש"ג גורש יחד עם יתר יהודי העיר לטרבלינקה.

 פורט.שני רישומי בעלות נוספים של רבי "חיים יוסף בן הרי"ם יעקובוביץ" מפרנק

?[. ספר מאה שערים, טעמי מאה 1926כרוך עם שלושה ספרים נוספים: ספר תורת האדם, מאת הרמב"ן. וורשא, ]תרפ"ו 

-ר, ששלח רב שלמה אל. ספר אגרת מוס1924מצוות על דרך הפשט, הדרוש והסוד, מאת רבי יצחק שני. לובלין, תרפ"ד 

 .1912מי ז"ל לתלמידו מפורטוגאל. פיעטרקוב, ]תרע"ב[ ע

ארבעה ספרים בכרך אחד. ]3[, 11, ]2[, 6-492, 46, ]5[ עמ’; ]2[, 172 עמ’; 96 עמ'; 32 עמ'. 22 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב 

 טוב. מעט כתמים. כריכה ישנה. פגמים קלים בכריכה. שדרה מנותקת בחלקה וחסרה.

 100$פתיחה: 
 

207. Sefer Chassidim – Copy of Rebbe Chanoch Gad Justman of Częstochowa Son of the Siftei 

Tzaddik – Lviv, 1924 
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  – ידו - עם רישום בעלות בכתב  העותק של האדמו"ר רבי יעקב הלברשטאם  – . ספר שבט מוסר 208
 לובלין, תרע"ד 

מיר, עם תרגום ליידיש. ספר שבט מוסר, פרקי מוסר ודרשות בעניין התשובה, שני חלקים, מאת רבי אליהו הכהן מאז

 . 1913לובלין, תרע"ד 

מנחה  בדף המגן רישום בעלות: "לה' הארץ ומלואה הק' יעקב הלברשטאם". ורישום נוסף: "זה הספר הק' שבט מוסר

...". הק' יעקב הלברשטאם אבדק"ק שטשאקאוועשלוחה מאתי לזכרון לידיד נפשי האברך הנכבד... מוה"ר משה מונד... 

 גן מופיעה גם חותמתו. בתחתית דף המ

תשכ"ח(, בן רבי סיני האדמו"ר מזמיגראד, )בן רבי ברוך מגארליץ, -האדמו"ר רבי יעקב הלברשטאם מטשאקאווא )תרנ"ז

ה"דברי חיים"( חתן האדמו"ר רבי שלום מושקוביץ משאץ. משנת תרפ"ה אב"ד טשאקאווא. בשנת תרצ"ד בנו של בעל 

ות ועלה לירושלים, בה הקים את בית מדרשו. בשנות השואה היה בארה"ב חלם על השואה המתקרבת, עזב את הרבנ

ישראל, בה גרו אשתו וילדיו, אך  ופעל רבות בועד ההצלה ובקירוב יהודים לחיי תורה ומצוות. חזר אחרי השואה לארץ

שטם שליט"א רוב ימיו היה שוהה בארה"ב. בניו הם הגאונים המפורסמים רבי משה הלברשטאם זצ"ל ורבי נפתלי הלבר

 אדמו"ר מטשאקאווא, מראשי "העדה החרדית". 

227; 231, ]1[ עמ’. כ-21 ס"מ. נייר יבש ושביר במיוחד. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים בדף השער ובדפים נוספים. 

 הדבקת נייר לחיזוק בגב דף השער. פגמים קלים. כריכה ישנה, עם פגמים.

 100$פתיחה: 
 

208. Shevet Mussar – Copy of Rebbe Yaakov Halberstam with Owner's Inscriptions in his 

Handwriting – Lublin, 1913 

 

 כריכה מצויירת   – . ספר נתיבות שלום מאת "האדמו"ר הצייר" מדרהוביץ'  209

 [.1928תרפ"ח ], ירושלים מאת רבי אברהם יעקב שפירא., ספר בראשית, מאמרים על פרשיות השבוע, ספר נתיבות שלום

, ת בית לוי. ]יאסי[. חסר דף שער. ספר תפאר1896תרנ"ו , כרוך עם הספרים: ספר טוב לזכרון וספר יפה לבדיקה. ]ווילנא

 הדפים הראשונים. 2[. חסרים 1909תר"ע 

ה בית בלב חורש ובו נרא, כנראה מעשה ידי המחבר האדמו"ר, הספר נתון בכריכה מעוטרת בציור בצבעי מים בדגם חוזר

 פורח.

 יד המחבר.-יתכן שהן בכתב, ובאחד מדפי ההקדמה, הגהות קצרות בעמ' טז

בן האדמו"ר מדרוהביץ , קיב(-עמ' קיא, אנצי' לחסידות א', תשכ"ב-אברהם יעקב שפירא )תרמ"דרבי  – האדמו"ר הצייר

. הוסמך לרבנות בנעוריו אך סירב לשמש בוהוש-רבי חיים מאיר יחיאל שפירא. מצד אמו היה צאצא לאדמור"י בית רוזין

ממתיישבי כפר חסידים בעמק , פ"בבה. גדול בתורה בנגלה ובנסתר והשאיר אחריו כתבים מפי תורתו. עלה לארץ תר

 זבולון. לאחר פטירת אביו בשנת תרפ"ד עלה לירושלים לכהן באדמורו"ת.

כחלק מעבודתו את , שראל. עסק לעתים בציוראמן בעל נפש מתבוננת בהתפעלות מיופי הבריאה ויופיה של ארץ י

הבחירה". -הבחירה של עם-דושת ארץהבורא. מתוך דברי האדמו"ר: "משתוקקת נפשי להעלות על הבד מעט מזעיר מק

 תשכ"ו., ירושלים, עוד אודותיו ראה בקטלוג "ציורי האדמו"ר א.י. שפירא"

ס"מ.  23.5[ עמ'. 2], 36; 32-3עמ'. ספר תפארת בית לוי:  32 ;62-3מז עמ'. ספר טוב לזכרון: -ב, [5ספר נתיבות שלום: ]

מית במרכז הציור מודבקת פיסת נייר. שדרת ופינות הכריכה מצב טוב. כריכה מאויירת משני צידיה. על הכריכה הקד

 ללא צבע., דהויים, בעיקר בשוליים, עם סימני בלאי. פגמים בכריכה ובציורים. חלקים קטנים בציור, מבד

 200$ה: פתיח
 

209. Netivot Shalom by the "Admor HaTzayar” of Drohobych – Illustrated Binding  
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 19- המאה ה   – חב"ד    יד - . כתבי 210

 :בקירוב[ 19-חסידות חב"ד. ]המאה ה, מקבץ כתבי יד

זקן רבי . העתקת מכתב מפורסם מאת הרה"ק רבי אברהם מקאליסק, שכתב בסביבות שנת תקנ"ז, אל האדמו"ר ה1

 4)[ דף 2שניאור זלמן מלאדי, ובו ביקורת על שיטת חב"ד ועל הדפסת ספר התניא ]המכתב נדפס בכמה ספרים[. ]

 עמודים(.

. העתקת מאמר של האדמו"ר ה"צמח צדק" מליובאוויטש, על מצוות קידוש החודש ]מאמר שנדפס בספרו "דרך 2

 עמודים(. 5[ דף )3מצותיך" )פולטובה תרע"א([. ]

קונטרס חידושים על תחילת מסכת חולין, מאת כותב לא מזוהה, מארכיונו של הרב משולם זלמן ניימרק אב"ד . 3

 עמודים(. 10[ דף )5פי הנראה, לא נדפס. ]סטרדוב. כ

 בינוני. גודל ומצב משתנים.-מצב כללי טוב

 200$פתיחה: 

210. Chabad Manuscripts – 19th Century  

 

 חב"ד   – רת  מקבץ כתבי יד וניי .  211

 :בקירוב[ 19-חסידות חב"ד. ]המאה הוניירת,  מקבץ כתבי יד

מאדמו"רי חב"ד ]הרש"ב או הריי"ץ[, שנכתב על ידי אחד השומעים. בתחילתו . קונטרס מאמר חסידות מאת אחד 1

 נכתב: "הנחה מא' השומעים דרוש פ' במדבר". כפי הנראה לא נדפס. 

 עמודים(. 16[ דף )8]

בתחילת המאמר כותב ] וסר מאת רבי חיים ויטאל, שנדפס בספר ציפורן שמיר מאת החיד"א.. העתקת מאמר מ2

גרת התניא ז"ל", ובסופו כותב המעתיק: "המכתב הזה כתב התניא ז"ל אל איש עשיר, ללמדהו לבוז המעתיק בטעות: "א

 . 1896. טבת תרנ"ז [את העשר וההון, ולכבד את התורה והמצות"

 עמודים(. 2[ דף )1]

כי פטירה . דפים מכריכת סידור שהיה שייך לרבי מאיר נח, שו"ב בוויטבסק, עם חותמותיו ורישומי בעלות, עם תארי3

 של בני משפחתו. 

 בינוני. גודל ומצב משתנים.-מצב כללי טוב

 100$פתיחה: 
 

211. Collection of Manuscripts and Paper Items – Chabad 

 

 

 שטעטין, תרכ"ד   – בחמישה כרכים    סט נאה   – . שלחן ערוך הרב  212

 סט בחמישה כרכים. [. 1864שלחן ערוך הרב, מאת רבי שניאור זלמן מלאדי. שטעטין, תרכ"ד ]

עמ’. חסר דף אחרון )גם במפעל הביבליוגרפיה נרשם טופס  402[, 5עמ’. כרך שני: ] 344[, 11חמישה כרכים. כרך ראשון: ]

-עז דף. כ-[, מד1מב; ]-[, ב1[, קלח; ]2עמ’. כרך חמישי: ] 2-272[, 7מ’. כרך רביעי: ]ע 328[, 6בו חסר דף זה(. כרך שלישי: ]

היר ואיכותי. חיתוך דפים מעוטר. מצב טוב. מעט כתמים. כריכות עור מקוריות עם עיטורים. בלאי ופגמים ס"מ. נייר ב 22

 בכריכות.

 100$פתיחה: 
 

212. Shulchan Aruch HaRav – Nice-Looking Five-Volume Set – Szczecin, 1864   
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קניגסברג, תרי"ח    – התניא    ויכוח בין החסידים למתנגדים, עם מכתב מבעל   – . ספר מצרף העבודה  213
 מהדורה ראשונה    – 

ספר מצרף העבודה, "הוא ויכוח אשר היה זה כשבעים ושתים שנה בין שני גדולי הדור, האחד מעדת החסידים והשני 

מכתב מאת רבי שניאור זלמן מלאדי ]בעניין הויכוח עם הגר"א[, ]מאת רבי יעקב קאדאניר[.  מעדת המנגדים...", עם

 [.1858רי"ח קניגסברג, ]ת

כידוע, ה"ויכוח" בין החסיד למתנגד, המתואר בספר בהרחבה, לא התקיים במציאות, והוא נכתב כולו על ידי חסיד חב"ד 

 סידות.בשם רבי יעקב קאדאניר על מנת להצדיק את שיטת הח

בסוף הספר נדפס לראשונה מכתב חריף מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי על רצונו להתווכח עם הגר"א. היו 

חוקרים שטענו כי המכתב מזוייף, וכשם שה"ויכוח" שבספר לא התקיים מעולם, כך גם המכתב לא נכתב מעולם. אך 

אדמו"ר הזקן, וספר זה אינו המקור הראשון לאגרת בחיי ה למעשה המכתב כבר הופיע קודם לכן בהעתקות שנעשו כבר

 זו )ראה: אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר הזקן, תשע"ב, עמ' קפא(.

 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. דפים מנותקים. חלק מהגליונות לא חתוכים. ללא כריכה. 18.5[ דף. 2לח, ]

 200$פתיחה: 

213. Metzaref HaAvodah – Debate Between Chassidim and Mitnagdim, with Letter by Baal 

HaTanya – Königsberg, 1858 – First Edition  

 

 ירושלים, תרפ"ט   – . יומן ביקורו של האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש בארץ ישראל  214

י שמעון רשם ונערך על ידיומן רשמי בקורי כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש בארץ ישראל, נקונטרס מודפס, 

 [. 1929אב תרפ"ט ]-גליצנשטיין. ]ירושלים[, מנחם

בחודש תמוז תרפ"ט יצא האדמו"ר הריי"ץ למסע בארץ ישראל, לשם ביקור במקומות הקדושים ובדיקת אפשרות של 

שים חשובים, מגורים בארץ. בב' אב תרפ"ט הגיע לארץ ישראל. בתחילה ביקר בירושלים ונפגש עם הרבנים הראשיים ואי

חר מכן עלה לצפון לביקור במירון, צפת וטבריה. בהמשך הגיע לחברון, שב לירושלים וביקר במושבות החדשות ולא

 אביב, מקווה ישראל, ועוד. -דוגמת תל

 בחוברת שלפנינו מתואר בפירוט הביקור, לצד רשמים אישיים של הריי"ץ מהאנשים והמקומות בהם ביקר.

 על המעטפת )מעטפת מודפסת שהינה חלק מגוף החוברת(. טוב. כתמים קליםס"מ. מצב  19כד עמ'. 

 100$פתיחה: 

214. Journal of the Visit of the Rebbe the Rayatz of Lubavitch to Eretz Israel – Jerusalem, 1929 

 

 ברכה לאירוסין   –   . מכתב מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש 215

 [.1947שניאורסון מליובאוויטש. ברוקלין, ניו יורק, תש"ז ]רבי יוסף יצחק  – מכתב מאת האדמו"ר הריי"ץ

 מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר, וחתום בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק".

' נשלח אל "התלמיד מר שמואל מנחם מענדיל" ]שניאורסון[, ברכות לרגל אירוסיו: "יתן השי"ת שיהי' בגדא טבא ותהי

 ובה ומוצלחת ויסתדרו בסדר חיים טובים ומאושרים בפרנסה טובה בגשמיות וברוחניות". החתונה בשעה ט

ליובאוויטש. מייסד ישיבות תומכי -תש"י(, האדמו"ר השישי לבית חב"ד-הריי"ץ, רבי יוסף יצחק שניאורסון )תר"מ

. לאחר תקופה של פעילות ו"רות בשנת תר"פתמימים יחד עם אביו האדמו"ר הרש"ב )רבי שלום דוב(. עלה על כס האדמ

רבה בעניני יהדות שנעשתה במחתרת על ידו ועל ידי תלמידיו, נאסר ע"י השלטון הקומוניסטי, ובשנת תרפ"ז שוחרר 

והגיע לפולין. בשנת ת"ש הגיע לארה"ב והקים בה את המרכז העולמי של חסידות חב"ד, בשכונת קראון היטס בברוקלין 

ים, לקוטי דבורים ועוד. אחד מחתניו הוא ממלא מקומו בנשיאות האדמו"ר רבי מנחם וריו: ספר המאמרניו יורק. מחיב

 מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש.

 ס"מ. נייר דק. מצב טוב. סימני קיפול. 21. , נייר מכתבים רשמי[ דף1]

 600$ פתיחה:
 

215. Letter by the Rebbe Rayatz of Lubavitch – Blessings Upon Engagement 
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 אלול תש"ז   –   . מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש 216

רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש. ברוקלין, ניו יורק, ערב ראש השנה  – מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר הריי"ץ

 [.1947תש"ח ]

 שו "יוסף יצחק".האדמו"ר, וחתום בחתימת יד קדמודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של 

נשלח אל רבי עזריאל זעליג סלונים. ברכות "לקראת השנה החדשה". האדמו"ר מברך אותו ואת משפחתו "בברכת 

 כתציבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות".

יבות תומכי ליובאוויטש. מייסד יש-השישי לבית חב"דתש"י(, האדמו"ר -הריי"ץ, רבי יוסף יצחק שניאורסון )תר"מ

תמימים יחד עם אביו האדמו"ר הרש"ב )רבי שלום דוב(. עלה על כס האדמו"רות בשנת תר"פ. לאחר תקופה של פעילות 

רבה בעניני יהדות שנעשתה במחתרת על ידו ועל ידי תלמידיו, נאסר ע"י השלטון הקומוניסטי, ובשנת תרפ"ז שוחרר 

את המרכז העולמי של חסידות חב"ד, בשכונת קראון היטס בברוקלין  פולין. בשנת ת"ש הגיע לארה"ב והקים בהוהגיע ל

המאמרים, לקוטי דבורים ועוד. אחד מחתניו הוא ממלא מקומו בנשיאות האדמו"ר רבי מנחם ניו יורק. מחיבוריו: ספר 

 מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש.

 קיפול. ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. סימני 12  .נייר מכתבים רשמי [ דף1]

 600$פתיחה: 

216. New Year Letter by the Rebbe Rayatz of Lubavitch – Elul 1947 

 

 אלול תשי"ג   – . מכתב "שנה טובה" מהרבנית נחמה דינה שניאורסון  217

 [.1953, אלול תשי"ג ]יורק-מכתב ברכת "שנה טובה", מאת הרבנית נחמה דינה שניאורסון. ברוקלין, ניו

 יבה על נייר מכתבים רשמי של הרבנית, וחתום בחתימת ידה.מודפס במכונת כת

הנני מברכת אותו ואת ב"ב יחיו בברכת כתיבה  נשלח אל רבי שאול דוב זיסלין. עם ברכות "לקראת השנה החדשה": "

 ".  וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות

. בתו של רבי אברהם בליובאוויטש דמו"ר הריי"ץחבר להא-תשל"א(, אשת-שניאורסון )תרמ"בהרבנית נחמה דינה 

שניאורסון מקישינב, בנו של האדמו"ר רבי ישראל נח מניעז'ין, בנו של ה"צמח צדק" מליובאוויטש. נישואיה נערכו 

ר בשנת תרפ"ז ע"י באלול תרנ"ז. הייתה מסורה ומעורה במפעליו הגדולים של בעלה. כשבעלה האדמו"ר נאס

שהייתה כרוכה בפקחות ובאומץ, תוך בינלאומית בתבונה את המהלכים שהביאו לשחרורו, פעילות הקומוניסטים, ניהלה 

 סיכון חייה. 

 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. 30. , נייר מכתבים רשמיאגרת דואר אוויר

 200$ פתיחה:
 

217. New Year Letter by Rebbetzin Nechama Dinah Schneersohn – Elul 1953 

 

תיעוד על מעורבות הרבי בארגון   –  עצות בענייני שידוכין  –  מכתב מאת הרבי מליובאוויטש  . 218
 כסלו תשי"ג   – בארץ ישראל  לב לאחים"    – "פעילים  

ובתוספת אותיות הרבי מחב"ד, בחתימת יד קדשו,  – מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש

 [.1952ו יורק, כסלו תשי"ג ]ידו. ברוקלין, ני-ותיקונים בכתב

ידו -כתוב במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו. עם תיקונים והוספת אותיות בכתב

 של הרבי. 

לפלא שאין כותב בפרטיות יותר ע"ד  נשלח אל רבי שלמה נח קרול. עצות בענייני שידוכין. בסוף המכתב כותב הרבי: "

 ..". ילים.עבודתו עם הפע 

תשרי תשנ"ט(, ממקימי ארגון ה"פעילים" יחד עם רעו -מקבל המכתב: רבי שלמה נח קרול, רבו של המושב חמד )תרפ"ח

רבי  רבי שלום דוב ליפשיץ, לפעול להצלת חינוך הנוער ושמירת הדת במעברות העולים ובערי הפיתוח. אביו היה הגאון

- שב כפר חסידים, וחותנו היה הגאון החב"די רבי יעקב לנדא )תרנ"גתש"ה( רבו של המו-מרדכי שמואל קרול )תרנ"ט

 תשמ"ו(, רבה של בני ברק.

 בינוני. כתמים ובלאי. נקבי תיוק. סימני קיפול.-ס"מ. מצב טוב 30. , נייר מכתבים רשמיאגרת דואר אוויר

 400$ פתיחה:
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218. Letter by the Lubavitch Rebbe – Counsel Regarding Shidduchim – Documentation of the 

Rebbe's Involvement in the Pe'ilim Organization – Lev LaAchim in Eretz Israel – Kislev 1953 

 

 ו תשי"ג כסל   –   ברכות לרפואה שלמה ודברי עידוד ונחמה   –   . מכתב מאת הרבי מליובאוויטש 219

רבי מחב"ד, בחתימת יד קדשו, ובתוספת אותיות ה – מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש

 [.1952ידו. ברוקלין, ניו יורק, כסלו תשי"ג ]-ותיקונים בכתב

ידו -בכתב כתוב במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו. עם תיקונים והוספת אותיות

 של הרבי.

עליו  ת לרפואה שלמה, ומוסיף דברי עידוד ונחמה לאשתו: "...נשלח לרבי אלתר כהן. הרבי מתעניין בשלומו וברכו

כיון שרואה השגחה פרטית בהצלה בהמאורע שלו, הנה ידוע פסק רז"ל... שכל המיטיבין לו כו',    –   להסביר לה שאדרבה 

 ...". ד... ונכון יהי' לבה בטוח בהשי"ת שהכל לטובהוא"כ בטח יהי' טוב וחס 

 בינוני. כתמים ובלאי. קרעים בשוליים. סימני קיפול.-ס"מ. מצב טוב 30. רשמי , נייר מכתביםאגרת דואר אוויר

 400$פתיחה: 

219. Letter by the Lubavitcher Rebbe – Good Wishes for Complete Recovery and Words of 

Encouragement and Consolation – Kislev 1952 

 

 שנת תשי"ג   –   ג הפורים ולחג הפסח ברכות לח   – . מכתב מאת הרבי מליובאוויטש  220

הרבי מחב"ד, בחתימת יד קדשו, ובתוספת אותיות  –מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש 

 [.1953ידו. ברוקלין, ניו יורק, אדר תשי"ג ]-ותיקונים בכתב

ידו -תיקונים והוספת אותיות בכתב כתוב במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו. עם

 של הרבי. 

וידוע דרשת רז"ל באגרת  נשלח לרבי שמעון יעקובוביץ. דברי ברכה הקשורים לחג הפורים ולחג הפסח המתקרב. "

". ויהי' טוב זה התחלה לריבוי הטוב... הברכה בריבוי כו' השלום בריבוי הפורים הזאת, שכאשר עולים עולים עד לרקיע, 

בברכה לבריאות הנכונה ושמתוך שמחה יבשר טוב... ויחוגו הוא וזוגתו שיחיו את חג  ותם הרבי בברכות: "את מכתבו ח

 ".  הפסח הבע"ל בכשרות ובשמחה

 סימני קיפול. ס"מ. מצב טוב. כתמים. 30נייר מכתבים רשמי. , אגרת דואר אוויר

 400$פתיחה: 
 

220. Letter by Lubavitcher Rebbe – Blessings for Purim and Pesach – 1953 

 

 תשי"ח   –   ברכות להולדת בת ולחתונת בן   – . מכתב מאת הרבי מליובאוויטש  221

לין, ניו יורק, הרבי מחב"ד, בחתימת יד קדשו. ברוק –מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש 

 [.1958תשי"ח ]

 חתום בחתימת יד קדשו. כתוב במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, ו

יה"ר מהשי"ת שהורי' שיחיו יגדלוה לתורה  נשלח לרבי נפתלי גלוסקין. ברכות מזל טוב על הולדת בת ולרגל חתונת בן: "

ע את ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב, ושתהי' בשעה טובה  ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה... הנני בזה את להבי 

ין עדי עד על יסודי התורה והמצוה, כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת  ומוצלחת ויבנו בית בישראל בנ 

 ...". החסידות

רישומים בעט בצדו בינוני. כתמים ובלאי. קרעים בשוליים. -ס"מ. מצב טוב 30נייר מכתבים רשמי. , אגרת דואר אוויר

 השני של המכתב. סימני קיפול.

 400$פתיחה: 
 

221. Letter by the Lubavitcher Rebbe – Good Wishes Upon the Birth of a Son – 1958 
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 ט כסלו " . דולר שחילק הרבי מליובאוויטש ביום י 222

 הרבי מחב"ד.  –שטר של דולר אחד, שהתקבל מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש 

 בשולי השטר נכתב בעט: "בס"ד יט כסלו תש"נ, ירושה". 

 ן קיפול.מצב טוב. קמטים וסימ

 200$פתיחה: 

222. Dollar Distributed by the Lubavitcher Rebbe on the 19th of Kislev 

 

 מהדורה שחולקה על ידי הרבי מליובאוויטש   – "הוצאת האלף"    – י אמרים תניא  . ליקוט 223

 .1984ניו יורק, י"א ניסן תשמ"ד  –ספר ליקוטי אמרים תניא, "הוצאת האלף". ברוקלין 

האלף של ספר התניא. כרך מפואר, בסופו מדור ביבליוגרפי נרחב של דפוסי התניא, צילומי שערים מההוצאות מהדורת 

וכתבי היד של ספר התניא. מהדורה זו חולקה על ידי הרבי מליובאוויטש לאחר התוועדות י"א ניסן תשד"מ הקודמות 

 אברכי הכולל. 50-( באמצעות כ82-)יום הולדתו ה

 . מצב טוב. פגם קל בפינת הכריכה.יםבד כחולות, נייר איכותי, שוליים רחב-וסימניותורית מקס"מ, כריכה  19

 200$פתיחה: 
 

223. Likutei Amarim Tanya – Hotzaat HaElef – Edition Distributed by the Lubavitcher Rebbe 

 

 בן עודד הלוי כתב יד הסופר רבי יצחק    –   תימן, תקל"ד   – יד, תאג' עם פירוש רש"י  - . כתב 224

 [.1774ימן(, תקל"ד ]שמות, עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י. חכמת אל כיד )ת-יד, תאג' )כתר תורה(, בראשית-כתב

 כתיבה תימנית. מקור עברי ותרגום אונקלוס, פסוק אחר פסוק. בחלק התחתון של כל עמוד מופיע פירוש רש"י. 

שלמה זאת התורה... יום ד' דהוא  [, עם שמו ותאריך סיום הכתיבה: "נבעמוד האחרון מופיע קולופון הכותב ]קטוע בחלקו

כיד... והכותב קל הקלים... יצחק ן' עודד בן  ]חכמת אל[  בעיררות, תקל"ד ליצירה[ ]=לשטחמשא יומין... תשרי שנת ב'פה  

העתיק )ראה: גברא, יד נוספים ש-]ק[...". רבי יצחק בן עודד הלוי ישב בישוב חכמת אלכיד שבתימן וידועים כתבייצח

 (. 295אנציקלופדיה לחכמי תימן, כרך א', עמ' 

בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. בדפים הראשונים והאחרונים ובמספר מקומות נוספים, קרעים ס"מ. מצב  32[ דף. 144]

 משוקמים בהדבקת נייר, עם פגיעה בטקסט בחלק מהמקומות. כריכה ישנה, עם פגמים.

 150$פתיחה: 
 

224. Manuscript, Taj with Rashi Commentary – Yemen, 1774 – Handwriting of the Scribe Rabbi 

Yitzchak son of Oded HaLevi 

 

 19/20- תימן, המאה ה   – יד תאג'  - . כתב 225

 [.19/20-יד, תאג' )כתר תורה(, תורה עם תרגום אונקלוס. ]תימן, המאה ה-כתב

 קלוס, פסוק אחר פסוק. השלמות דפים בכתיבה שונה במספר מקומות.כתיבה תימנית. מקור עברי ותרגום אונ

גרוע. כתמים, כתמי רטיבות, קרעים, בלאי ופגעי עש, עם -ס"מ. מצב בינוני 32.5ובסופו. עשרות דפים. חסר בתחילתו 

 פגיעה בטקסט במקומות רבים. ללא כריכה.

   200$פתיחה: 
 

225. Taj Manuscript – Yemen, 19th/20th Century  
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 19- תימן, המאה ה   – שמות  - יד, תאג' בראשית - . כתב 226

 בקירוב[. 19-תורה עם תרגום אונקלוס ותפסיר ערבי. ]תימן, המאה ה –בראשית ושמות יד, תאג' )כתר תורה( ספר -כתב

יקוד כתיבה תימנית עתיקה. מקור עברי, תרגום ארמי ותרגום ערבי, פסוק אחר פסוק. ניקוד תחתון בפסוקי התורה, נ

 עליון בתרגום אונקלוס.

 ובלאי, עם פגיעה בטקסט במקומות רבים. ללא כריכה. ס"מ. מצב גרוע. פגעי עש קשים. כתמים, קרעים 28עשרות דפים. 

   200$פתיחה: 

226. Taj Manuscript Bereshit Shemot – Yemen, 19th Century  

 

 18/19- תימן, המאה ה   – יד, תכלאל לשבת  - . כתב 227

 [.18/19-תכלאל לשבת. ]תימן, המאה ה יד,-כתב

 בפורמט כיס )חסר בתחילתו ובסופו(. כתיבה תימנית נאה. מנוקדת בחלקה בניקוד עליון. כרך

כולל תפילות וקטעי לימוד ליום השבת: קטעים ממנורת המאור לשבת, שיר השירים, "הקבלת שבת", תפילה לליל שבת, 

 , תפילות שחרית, מוסף ומנחה, סדר הבדלה, פזמונים למוצאי שבת, ועוד. זמירות וקידוש, מאמר מהזוהר, תיקוני שבת

ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. קרעים בדפים רבים, עם פגיעה  11פים בתחילה ובסוף. [ דף. חסרים ד118]

 בטקסט. ללא כריכה.

 100$פתיחה: 

227. Manuscript, Tiklal for Shabbat – Yemen, 18th/19th Century  

 

 תרפ"ח - ירושלים, תרפ"ז   – לראש השנה ויום הכיפורים    יד, תכלאל - . כתב 228

 [.1927-1928תרפ"ח ]-יד, תכלאל לראש השנה ויום הכיפורים. ירושלים, תרפ"ז-כתב

 כתיבה תימנית, עם עיטורים בדיו אדומה. בראש הכרך שער מאויר. 

 מלכות וסליחות. ים, כולל סדר העבודה, כתר היד כולל: אשמורות, תפילות לראש השנה וליום הכפור-כתב

זכה וכתב תכלאל סעדיא חשישי לעצמו תפלת ר"ה ויה"כ וסדר האשמורות משנת  בעמוד האחרון קולופון הכותב: "

 ...". תרפ"ז לאחר שנת תרפ"ח

בטקסט. כריכת בינוני. כתמים ובלאי, סימני עש מעטים. קרעים בדף השער, עם פגיעה -ס"מ. מצב טוב 16.5[ דף. 245]-כ

 עור, פגומה.

 150$פתיחה: 
 

228. Manuscript, Tiklal for Rosh Hashanah and Yom Kippur – Jerusalem, 1927-1928 

 

 19- תימן המאה ה   – . כתב יד, האדרא רבא קדישא  229

 בקירוב[. 19-כתב יד, ספר האדרא רבא קדישא. כתיבה נאה ומסודרת, ]תימן, המאה ה

בינוני. כתמים ומעט בלאי. סימני עש קלים. מספר דפים מנותקים -ב טובס"מ. מצ 16.5חרון מהספר(. [ דף )חסר דף א58]

 וכריכה רופפת. הכריכה לא מקורית.

 100$פתיחה: 
 

229. Manuscript, Idra Rabba Kadisha – Yemen, 19th Century  
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   18/19- תימן, המאה ה   – שירי רבי שלום שבזי, ועוד    – יד, דיואן  - . כתב 230

 ?[.18/19-רים ופיוטים. ]תימן, המאה השי –יד, דיואן -כתב

יהודית. חלקם שירי רבי שלם שבזי, וחלקם -שירים ופיוטים לזמנים שונים, לחתן, לשבת, ועוד. חלק מהשירים בערבית

 לא זוהו על ידינו.

תקים. ובלאי. פגעי עש. דפים מנו טוב. כתמים-ס"מ. מצב בינוני 12.5[ דף )חסרים דפים בתחילה, באמצע ובסוף(. 111]

 ללא כריכה.

 100$פתיחה: 

230. Manuscript, Diwan – Poems of Rabbi Shalom Shabazi and More – Yemen, 18th/19th Century  

 

 תימן   – דיואן    – יד  - . כתב 231

 [.20-זמירות ופיוטים. ]תימן, המאה ה –"שירות"  –יד, דיואן -כתב

 פורמט צר וארוך.יהודית. -עברית וערבית

היד נכרכו מספר דפים בכתיבה שונה ובפורמט קטן יותר -כתיבה תימנית באותיות גדולות, רובה מנוקדת. בראש כתב

 )מדיואן אחר. חלקי(. רישום בעלים: "הדא אדיואן חק יחיא שרעבי...".

 ומה. כריכה מקורית, פגס"מ. מצב בינוני. כתמים כהים, בלאי וקרעים.  22-24[ דף )ומספר דפים ריקים(. 60]

 100$פתיחה: 

231. Manuscript – Diwan – Yemen 

 

 רדאע, תרנ"ד   – תקנות שד"ר ירושלים בתימן    – . קופת רחל אמנו  232

לעיר הקודש ירושלם", שטר תקנות לתרומות בעת שמחה או צרה, ומינוי גבאים  –"קופת רחל אמינו ע"ה יד, -דף בכתב

 [ 1894י רבי משה חיים סא"ג. רדאע )תימן(, ]תרנ"ד בקירוב ימת השד"ר האשכנזלקופה ב"בית הכנסת והב". בחת

שמות הגבאים הממונים: נסים נקאש וסעיד סום. בתוך הדברים נכתב: "...ואסור ליתן זאת הקופה לשד"ר אשר לא יבוא 

תו של השד"ר רבי מאת הרבנים ראשי הועד והרש"ל והרב יוסף אהרן בן הרב מרדכי מיוחס מעיה"ק ירושלם". חתימ

 "משה חיים סא"ג" הינה בכתיבה אשכנזית. ראה אודותיו חומר מצורף.

 ס"מ. מצב בינוני. קרעים גסים בשוליים. כתמים רבים. 22-כ, דף[ 1]

 100$פתיחה: 

232. Kupat Rachel Imenu – Regulations of Jerusalem Emissary in Yemen – Rada, 1894  

 

 ירושלים, תרנ"א   – דת התימנים  נת "נחלת צבי" מע. מכתב ממייסדי שכו 233

 [.1891חתימות מעדת יהודי תימן בירושלים מייסדי שכונת "נחלת צבי". ירושלים, טבת תרנ"א ] 25מכתב עם 

נכתב אל מר נסים בכר, בבקשה להקל את התנאים בחוזה עם חברי קבוצת הרכישה של שכונת "נחלת צבי". כתיבת ידי 

ם. בראש החתומים הרבנים: "יוסף בן סעדיה צפירה"; "יוסף ן' שלמה גזפאן"; ידם של המתיישבי חתימות 25-סופר, ו

 "ישועה גמל"; "שלמה לוי"; "ישכר חבשוש"; "הצ' אברהם בן סעדיא שאב"; ועוד.

ם [ הוקמה ביוזמת"בית ישראל" ו"מאה שערים"באזור השכונות ע"י שכונת שער הפינה, שכונת "נחלת צבי" בירושלים ]

תימן שהחליטו לחסוך מכספם לצורך קניית קרקע ובניית בתים. המתיישבים הפקידו את הכסף שחסכו  של קבוצה מעולי

, שהיה מעורב גם בבנית השכונה "עזרת בידי נסים בכר ]מראשי חברת כי"ח, נשיא ועד העדה הספרדית בירושלים

ות להם את הכסף הנדרש מוריס הירש להלו [, אשר בראותו את מאמציהם שכנע את הברוןנדחים" בכפר השילוח

שנים. השכונה נקראה "נחלת צבי" על  12להקמת השכונה, והם נדרשו להשיב את ההלוואה בתשלומים שנפרשו על פני 

 35בתים, מתוך  23(, ובשלב הראשון נבנו בשכונה 1889שמו של הברון "הירש". אבן הפינה לשכונה הונחה בתשרי תר"ן )

 חתום מתקופת הקמת השכונה, לפני שגמרו לבנות את בתי השכונה. פנינו הוא תיעוד בתים. המסמך של

 ס"מ. נייר איכותי. מצב בינוני. כתמים. בלאי בסימני הקיפול ובשוליים, עם פגיעות קלות בטקסט.  29-[ דף. כ1]

 150$פתיחה: 
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233. Letter by Yemenite Founders of the Nachlat Zvi Neighborhood – Jerusalem, 1891 

 

 תר"צ - תרפ"ט   – . מסמכים ואישורים בחתימות רבני תימן בארץ ישראל  234

 [.1929תר"צ ]-צרור מסמכים, מכתבי רבנים ותצלומים. ירושלים ותל אביב, תרפ"ט

אישור לזיהויו של -מסמך בקשה לפספורט בחתימת הרב הראשי לעדה התימנית רבי שלום יוסף אלשיך. עם מכתבי

( אלנדאף, שנולד בתימן, עלה לא"י בשנת תרפ"ד ומאז לא עזב את ארץ ישראל. מכתבים מהרבנים: רבי סאלם )שלום

רהם צארם, רבי שלום בן רבי יחיא יצחק הלוי שלום יוסף אלשיך, רבי אברהם חיים אלנדאף, רבי רפאל אלשיך, רבי אב

 ]רב העדה התימנית בתל אביב[ ורבי מאיר חיים אלנדאף.

הייתי  ]לבריאת עולם[   שבשנת ה'תרס"ב לב"עהוא מכתבו של דודו רבי אברהם חיים אלנדאף, המעיד: "...מעניין במיוחד 

י סעדיא בן חיים אלנדאף יצ"ו, ובחודש אדר נולד  צנעא שליח כולל מירושלם, והייתי גר בבית אח ]בעיר תהילה[  בעי"ת

בחודש חשון התרס"ג,  ]כי אם[  נם לא הגעתי כ"אחזרתי לירושלים, אמ ]כרת[  לו בן וקרא שמו סאלם, ובסוף השנה הנז'

רב בשנת התרפ"ד... הגיע אלי מכתב מאת סאלם בן אחי סעדיא הנ"ל... כי הוא מתכונן לעלות לדור  ]ואחר זמן[  ואח"ז

ומבקש לעזור לו בהוצאת הדרך, וביום ששי ער"ח ניסן התרפ"ד והנה פתאום הגיע אלי לביתי  ]בארץ הקודש[...  "ק בארה 

הדור בזקנו כמנהגו בתימן... וישב אתי כששה חדשים ולמד מלאכת צורף כסף אצל אחי פנחס... ובמשך זמן גלח  בחור  

תימן בעי"ת צנעא בלי כל ספק, וגם אני מצהיר בזה שמיום  את זקנו כמנהג בחורי הזמן... שהבחור סאלם הנ"ל הוא יליד 

נני אחראי על כל דברי הנ"ל ואין בהם נפתל ועקש... יום  בואו לירושלם עד היום לא יצא עוד לחו"ל לשום מקום... וה 

 ".הצעיר אברהם חיים אלנדאף יצ"ו  – כ"ה טבת תרפ"ט  

ם יוסף אלשיך, על זיהוי המצולמים: "זאת תמונת שלום תצלומי פספורט, שמעברם השני עדויות חתומות ע"י הרב שלו

בוסית"; "אני מעיד שזאת היא תמונתה של הגברת סעיד נדאף"; "אני מעיד שזאת היא תמונתו של מר יחיא שוכרי א

 שרה דוד אשכנזי, אשתו של יחיא שוכרי אבוסית".

 פריטי נייר, מכתבים ותצלומים. גודל ומצב משתנה. 7

 100$פתיחה: 

234. Documents and Authorizations Signed by Yemenite Rabbis in Eretz Israel – 1929-1930 

 

 תש"י - שנות התר"ס   – יהודי תימן    – תבים ומסמכים  מכ גדול של  . אוסף  235

 תש"י בקירוב. עברית וערבית.-מקבץ גדול של למעלה ממאה מכתבים ומסמכים שונים. תימן וארץ ישראל. שנות התר"ס

גוון מאד הכולל: מכתבי רבנים, ומכתבים משפחתים ועסקיים. מסמכי זיהוי ומסמכי קרקעות. ועוד. רוב הפריטים אוסף מ

 ליהודי תימן בארץ ישראל וירושלים. קשורים

 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים. 150-כ

 200$פתיחה: 

235. Large Collection of Letters and Documents – Yemenite Jews – Early-Mid-20th Century  

 

 יהודי תימן בארץ ישראל ומצרים   – . אוסף דפים מודפסים  236

 .20-רת. יהדות תימן בארץ ישראל ומצרים. המחצית הראשונה של המאה המקבץ דפים מודפסים, כרוזים וניי

 בין הפריטים: 

 –[. * "קול קורא 1926ק"ק תימנים במצרים". ]קהיר, תרפ"ו  –מטעם ארגון "עזרת חולים  –* לוח שנה לשנת תרפ"ז 

ספר "מלחמת ה'" שנכתב נגד כרוז בחתימת רבני העדה התימנית, קריאה למלחמה נגד ה –לצבור התימני בארץ ישראל!" 

אל קהל צבורינו עדת התימנים ביפו ותל אביב"  –ול קורא חכמי הקבלה והזוהר הקדוש. ]תל אביב, שנות התר"צ[. * "ק

[. * "תפלה 1946דברי חיזוק לשמירת הדת, מאת הרב שלום בכ"ר יחיא יצחק הלוי. תל אביב, ערב ראש השנה תש"ז ] –

[. * "קריאת רבני תימן, 1948וצאת שלמה יוסף מעברי ]שעריים, רחובות תש"ח בקירוב להצלת הישוב ועם ישראל". ה

קריאה להצבעה בבחירות לרשימת "המזרחי והפועל המזרחי", עם צילום מכתב של "פועלי  –כמיה, עסקניה ונכבדיה" ח

תשכ"ו -חובות, תשכ"האגודת ישראל" מרחובות, הכותבים "ששחיטת התימנים לא נחשבת בשבילנו לשחיטה כשרה". ]ר

[. * ועוד כרוזים 1974אלי. ראשון לציון. אב תשל"ד ][. * כרוז בהדפסת סטנסיל, פולמוס נגד הרב שלמה יג1965בקירוב 

 ומכתבים שונים.

 פריטים. גודל ומצב משתנה. 12

 100$פתיחה: 



 יודאיקה  

  

87 

 

236. Collection of Printed Leaves – Yemenite Jews in Eretz Israel and in Egypt 

 

אליהו חזן רבה של  העותק של רבי  – נא אמון, תרס"א  – . ספר פרקי אבות עם פירוש בערבית 237
 אלכסנדריה, עם הקדשה מוטבעת על גבי הכריכה מאת המו"ל 

 [.1901ספר פרקי אבות, עם פירוש בערבית, מאת רבי דוד הנגיד. נא אמון )אלכסנדריה(, תרס"א ]

 ף שלאחר דף השער. דף שער צבעוני. תמונת הרמב"ם בד

 יד, בעיפרון, בשולי הדפים. -הגהות בכתב

 ]דעיר ואם בישראל נא אמון[ מנחה למעלת הרה"ג ר"מ ור"מ דעוב"י נ"אית הכריכה הקדמית: "הטבעה מוזהבת בחז

 ".  מאת המו"ל,  כמוהר"ר אליהו חזן יצ"ו 

 לב".תרס"ח(, רבה של אלכסנדריה, בעל "תעלומות -הגאון רבי אליהו חזן )תר"ה

רשתם הספרותית של צאצאי הרמב"ם, פעמים, פנטון, מו-יש המערערים על ייחוס הפירוש לר’ דוד הנגיד. ראה: יוסף ינון

 .20, 14-15, תשס"ד, עמ’ 97

ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים ובלאי. נזקי עש. קרעים ופגמים קלים בשולי הדפים. דפים וקונטרסים  20.5[, קז דף. 3]

 ה.ת עור עם עיטורים מוזהבים. רישומים בדפי המגן. פגמים, בלאי וסימני עש בכריכמנותקים. כריכ

 הספר עבר עישון נגד עש.

 100$פתיחה: 

237. Pirkei Avot with Arabic Commentary – Alexandria, 1901 – Copy of Rabbi Eliyahu Chazan 

Rabbi of Alexandria, with Publisher's Dedication Tooled on Binding 

 

 20- מחצית ראשונה של המאה ה   – קהיר    – . שני ספרים  238

 :20-ספרים שנדפסו בקהיר, במחצית הראשונה של המאה השני 

]רב הקהילה   כהןה* הקדיש, מקורו ותועלתו, נוסחאותיו, דיניו ומנהגיו, עם תרגום ליידיש, מאת רבי אהרן מנדל 

 [. 1919. קהיר, תרע"ט ]האשכנזית במצרים[

 מופיע תרגום הקדיש לצרפתית.  17-13עמ' ב

 טוב. כתמים קלים. כריכת נייר מודפסת, מקורית, עם כתמים. ס"מ. מצב  13-עמ'. כ 100[, 4]

 , בערך[. 1940* הגדה של פסח, עם פתרון צרפתי, דיני ומנהגי החג, וציונים. קהיר, ]ת"ש 

ם קטנים בשולי שני הדפים האחרונים. מעטפת נייר מקורית ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. קרעי 19.5[ עמ'. 2, ]32[, 1]

 ים, בלאי וקרעים בשדרה.מודפסת, עם כתמ

 אוצר ההגדות 3799. 

 100$פתיחה: 

238. Two Books – Cairo – First Half of 20th Century  

 

 חתימת רבי מימון בן עטר   – נא אמון, תש"ד    – . כתובה  239

חיים "ויטא" מסיקה, עם הכלה איויט יד לנישואי החתן מסעוד "דמתקרי פיליכס" בן -סת, עם מילוי בכתבכתובה מודפ

 [. 1944בת יצחק סיסו. נא אמון )אלכסנדריה, מצרים(, תש"ד ]

תשי"ח(, יליד מכנאס, בדרכו לארץ ישראל -רבה של אלכסנדריה, רבי מימון בן עטר )תרכ"ז –בין החתומים על הכתובה 

 ת שם. בשנת תשט"ו עלה לארץ ישראל.באלכסנדריה והפך להיות למנהיג הקהילה והשפיע רבות למען היהדו התעכב

 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים זעירים. מריחת דיו. סימני קיפול. 34[ דף. 1]

 100$פתיחה: 
 

239. Ketubah – Alexandria, 1944 – Signature of Rabbi Maimon ben Attar 
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 20- ראשית המאה ה   – יהדות מצרים    – אוסף פריטים מגוון    . 240

 :20-ספרים, עלונים ותצלומים מיהדות מצרים, מרביתם מראשית המאה ה –טים אוסף פרי

. שלושה תצלומים של משפחה יהודית ושניים מבניה, מאת ברנרד אדלשטיין, מתוארים ומתוארכים מעברם השני, 1-3

]ראשית  "(. קהיר,B. Edelstein, Mousky Street Cairo Egyptשל הצלם )" מודבקים על לוחות קרטון מקוריים

 [. 20-המאה ה

. ספר שער המפקד, אוסף דיני ומנהגי עיר הקודש ירושלים, על ארבעת חלקי שולחן ערוך, חלק ראשון, על אורח חיים, 4

ר הקדוש, עם חותמות "רבי משה יעקב [. מעזבון הסנדל1908מאת רפאל אהרן בן שמעון. נא אמון )אלכסנדריה(, ]תרס"ח 

 רביקוב זצ"ל". 

-1910תרע"א -עברי, עם תרגום ערבי, ועם לוחות הפעלים והכנוים, מאת אברהם קעסטין. נא אמון, תר"ע . ספר מלון5

1911 . 

 . גליון ראשון של השנה הראשונה. צרפתית. 1912. התחיה העברית, כתב עת בנושא החיים היהודיים. קהיר, 6

. שנה ראשונה, 1918, כתב עת מטעם התנועה הציונית במצרים. קהיר, תרע"ח La Revue Sionisteהשקפה ציונית, . 7

 . 4גליון מס' 

יד. במכתב מפרט הכותב -. שני עמודים בכתב1922. מכתב מאת יפת יודילוביץ, ממוען אל יהושע גורדון. אלכסנדריה, 8

 ולהשתקע בארץ ישראל.  על המצב במצרים באותה העת ועל רצונו לעלות

9 .Huitième centenaire de Maimonide, 4895-5695, 1135-1935 חוברת לכבוד שמונה מאות שנה [ ,

. 1935, אלכסנדריה, Communauté Israélite d'Alexandrie, Grand Rabbinatלהולדת הרמב"ם[. הוצאת 

 מאמרים במספר שפות: צרפתית, ערבית, עברית, איטלקית ויידיש.

. ערבית 1942, עקב חג ערבי. אלכסנדריה, 1941בנובמבר  13הודי באלכסנדריה, בתאריך . הודעה על סגירת בית הדין הי10

יד, וחתומה על ידי המזכיר עם חותמות בית הדין והקהילה  -וצרפתית. הודעה מודפסת, הממולאת בחלקה בכתב

 היהודית. נתון במסגרת. לא נבדק מחוץ למסגרת.

 גודל ומצב משתנים.פריטים.  10

 400$פתיחה: 

240. Varied Collection of Items – Egyptian Jewry – Early 20th Century  

 

 אלג'יר   – יד, פיוטים בערבית יהודית  - . כתב 241

 בקירוב[.  20-יהודית. ]אלג'יר, ראשית המאה ה-יד, פיוטים בערבית-כתב

 ונסטנטין )אלג'יריה(.בפנים הכריכה האחורית, תווית נייר של בית עסק בק

 ס"מ. מצב טוב. כתמים.  16.5תוכם כעשרים דף ריקים(. [ דף )מ68]

 100$פתיחה: 

241. Manuscript, Judeo-Arabic Piyyutim – Algeria 

 

 צפון אפריקה וארצות המזרח   – יד  - . שלושה כתבי 242

 יד:-שלושה כתבי

בתחילתו. קרעים עם פגיעה בטקסט בחלק [ דף. חסר 24רוב[. ]בקי 19-יד, גורלות ומזלות. ]צפון אפריקה? המאה ה-* כתב

 מהדפים.

יד, לקוטים על התורה ועל מגילת אסתר, בסופי הקטעים ציין הכותב את המקור. בשני מקומות כתב: "ע"כ מן כ"י -* כתב

 ס"מ. 21[. 19/20-של ח' מאיר", או "כ"י של ח' מאיר". במקומות אחרים מוזכר "ח' שמשון". ]ארצות המזרח, המאה ה

יד, לקוטים שונים: בקשות, "טעמים" )חידושים( על פסוקים בספר בראשית, ספר זבחי שלמים לרבי יהודה בכ"ר -* כתב

 [ דף.80[. ]19/20-עמרם(, ועוד. ]תימן, המאה ה

 יד. גודל ומצב משתנים.-כתבי 3

 200$פתיחה: 
 

242. Three Manuscripts – North Africa and Oriental Countries 
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עם קמיע לשמירה    – מרוקו, תרפ"ז    – הלכות, טעמים ומנהגים בהלכות שחיטה וטריפות    –   יד - . כתב 243
 היד - בראש כתב 

 [. 1927יד, "הלכות וטעמים של שחיטה" והלכות טריפות, לפי מנהג מרוקו. ]מרוקו[, תרפ"ז ]-כתב

י בשנת תרפ"ז... ובו דינים אחד ועשרים באדר שנ היד, ובו נכתב: "זה המחזור כתבתי אותו ביום-שער מעוטר בראש כתב

של שחיטה טעמים של דינים ומנהגים ושאילות ותשובות וכל מדי דטב והוספנו בו קצת מנהגים מראקיש יע"א וקצת על 

פי חכמי קשטלייא...", בהמשך העמוד כותב את שמו: "ואני הצעיר.. עבדא דמאריה ה"ה הבחור ונחמד מרדכי ישראל 

 ון סיום: "עבדא דמאריה הדל ושפל... מרדכי ישראל...". בעמוד האחרון קולופ נר"ו...".

בצדו השני של דף השער רישום מעוטר "שלי הכותב אני מרדכי דידיע ישראל ולא לזולת אחר...", ומעליו רישום נוסף: 

 "ואני תלמיד חבר של הכותב י"ץ ע"ה אברהם יפרגאן סלי"ט".

 מגן דוד, פסוקים והשבעות.עם סמלי  –יע שמירה בדף המגן שלפני השער נכתב קמ

 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. פגעי עש רבים, עם פגיעה בטקסט ובכריכה. 23[ דף. 67]

 100$פתיחה: 

243. Manuscript – Halachot, Te'amim and Customs Related to the Laws of Shechita and Terefot 

– Morocco, 1927 – With Amulet for Protection at Beginning of Manuscript  

 

רבי דוד אדהאן, רבי אברהם אביחצירא ורבי    – חתימות רבני קזבלנקה    – . שטר עדות על גירושין  244
 משה מאיר חי )המשמ"ח( אליקים 

 .1925שטר עדות על גירושי אשה. דאר לביצ'א ]קזבלנקה[, תרפ"ט 

 ורבי משה מאיר חי )המשמ"ח( אליקים )עם חותמתו(. ם אביחצירא, בחתימות רבני העיר: רבי דוד אדהאן, רבי אברה

תרגום השטר לצרפתית, עם חותמות "בית דין הצדק בעוב"י צאר לביצא יע"א"  –בחלקו השני של הדף ובצדו השני 

 וחתימה בצרפתית.

 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. נקבי תיוק.  25[ דף. 1]

 100$פתיחה: 

244. Document Testifying to a Divorce – Signed by Casablanca Rabbis – Rabbi David Adahan, 

Rabbi Avraham Abuchatzira and Rabbi Moshe Meir Chai Elyakim 

 

 

ה"בבא  חינוך בנו  אודות  מכתב בשם ה"בבא סאלי"    – רא  משפחת אבוחצי   – . מכתבים משפחתיים  245
   תשי"ח/תשי"ט   –   ה"בבא אלעזר" יר" אל בנו  , ומכתב אודות היחס של ה"בבא מא ברוך" 

 צרור שלשה מכתבים מעניינים, התכתבויות פנימיות במשפחת האדמו"רים הקדושים לבית אבוחצירא:

לוף קריספין ]חתנו הגדול של ה"בבא מאיר"[, ובו הוא מבקש * מכתב רבי יצחק אבוחצירא ]ה"בבא חאקי"[, אל רבי מכ

 [. 1959שמו לב דוד, ויש בו חתימת ידי הרב חיד"א". רמלה, תשי"ט ]בחזרה "ספר קטן של הרב חיד"א, 

[. עם תוכן 1958* מכתב רבי מכלוף קריספין אל גיסו רבי אלעזר אבוחצירא ]ה"בבא אלעזר"[. ארפוד )מרוקו(, תשי"ח ]

,  הגה ראויה והגונה שמר אביך הננו שמח למאד מצדך... שהנך מתנהג מתנהג בהנ ,  את להודיעך חמודי במיוחד: "...ז מעניין

ונהפוך  , וכל אותן האנחות וההתעצבות שהיתה למר אביך יחי' מצדך לשעבר ,  וכל הליכותיך הליכות אלי מלכי בקודש

 ...". ית השואבה ממשכשמחת ב ,  הוא שכעת הריהו שמח מצדך שמחה שאין למעלה הימנה 

וכן המכתב אודות חינוכו של הנער ברוך * מכתב רבי מכלוף קריספין, אל הרב שלמה מטוסוב. ]ארפוד[, תשי"ח. ת

צווני לכתוב למעכ"ת משמו  ,  כמוהר"ר ישראל אביחצירא שליט"אאבוחצירא ]לימים: ה"בבא ברוך"[, וכה הוא כותב: "...

וגם שלא לנהוג בו כבוד כאשר לא  , שמעכ"ת ישימו עליו עינא פקיחא ,  רוך יצ"ו בדרך בקשה אודות ובשביל בנו כה"ר ב 

 ..".לכל ענין.,  התורה... והריהו כמוהו כמו כל הילדים יחיו   יטה שכמו לעול 

פחם )נייר קופי(, של -מכתבים. גודל משתנה. מצב טוב. שני המכתבים של הרב קריספין הנם ההעתקה המקורית בנייר 3

 ו במכונת כתיבה, אשר נחתמו בחתימת ידו של הרב קריספין.המכתבים שנכתב

 200$פתיחה: 
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245. Family Letters – Abuchatzira Family – Letter in the Name of the Baba Sali About the 

Education of his Son the Baba Baruch, and Letter Regarding the Relationship Between the Baba 

Meir and his Son the Baba Eliezer – 1958/1959 

 

 ו זרח, רבה של תוניס  חתימת רבי אליה   – . שטר בחתימת סופרי תוניס  246

 ?[.1911יד, בערבית יהודית. תוניס, ]תרע"א? -שטר בכתב

יד -על חלקו הראשון של השטר חתומים רבי "דוד חיים קושטא" ורבי "מרדכי מאזוז", ולאחר מכן מופיע אישור בכתב

 ת.רבה של תוניס, עם חותמתו "ראש הרבנים", וחותמות רשמיות נוספו –וחתימת רבי "אליהו זרח" 

באישורו של רבי אליהו זרח הוא מזכיר את החותמים שלפניו "ר' חיים קושטא הי"ו ור' מרדכי מאזוז הי"ו סופרים 

 בתונס...". 

 נקבי תיוק.ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול.  29.5[ דף כפול. 1]

 100$פתיחה: 

246. Document Signed by Tunis Scribes – Signature of Rabbi Eliyahu Zerach, Rabbi of Tunis 

 

 קושטא, תפ"ז   – . ספר קול בן לוי  247

[. מהדורה 1727ספר קול בן לוי, חידושים על הש"ס, שאלות ותשובות ודרושים, מאת רבי רפאל הלוי. קושטא, ]תפ"ז 

 יחידה. 

 שנים.  22ו, בן הספר הובא לדפוס על ידי אביו של המחבר, רבי אליה הלוי, לזכרו של בנו שנפטר במגפה בדמי ימי

לאי קל. קרעים קלים בשולי חלק מהדפים. כריכת קלף עתיקה, מנותקת ס"מ. מצב טוב. כתמים. ב 29-פו; י דף. כ-[, ג2]

 בחלקה.

 100$פתיחה: 

247. Kol ben Levi – Constantinople, 1727 

 

 אזמיר, תקי"ז   – . ספר לשון ערומים  248

יעבץ, ים על ביאורי הרא"ם לתורה ומשנה תורה להרמב"ם, מאת רבי ברזילי ספר לשון ערומים, דרושים והספדים, פירוש

 [. מהדורה יחידה. 1757עם לקוטי רב"י מאת רבי ברוך יעבץ, אבי המחבר. אזמיר, ]תקי"ז 

 של מפתח קצר למספר דרושים מהספר. הגהה באחד מן הדפים. , מעבר לדף השער, רישום בכתיבה ספרדית

]2[, פ; ל; לז; ד, ג-כב; ז דף. 28.5 ס"מ. מצב בינוני. חלק מהדפים במצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות, חלקם כהים. 

עקבות רטיבות עם סימני פטריה. סימני עש, קרעים קלים ופגמים בשולי דף השער ובדפים הראשונים. פגע עש 

בשוליים התחתונים של עשרות הדפים האחרונים, ללא פגיעה בטקסט. חיתוך דפים על גבול הטקסט של כותרות 

 הדפים. כריכת עור חדשה.

 100$פתיחה: 
 

248. Leshon Arumim – Izmir, 1757 
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רבי רפאל חיים מרדכי סורנגה   –  18- מהמאה ה  חתימות  –  , תקי"א/תקי"ב קושטא – . שני ספרים 249
 ורבי יוסף בן סאמון 

 ישומי בעלות:שני ספרים שנדפסו בקושטא עם חתימות ור

. ספר שארית יעקב, דרושים על ספרים ויקרא, במדבר ודברים, ומועדים שונים, מאת רבי ישראל יעקב אלגזי. קושטא, 1

 [. מהדורה ראשונה.1751]תקי"א 

רישומי בעלות בדף השער: "הק' משה בן... מביזוואנגן שעכשיו דר בק"ק פפערשא", "קניתי ספר זה בע"ה פה ליגורנו 

 ן סיל"ט". יוסף ן' סאמו יע"א...

, חבר וידיד של רבי אליהו הצרפתי. גדל בפאס ולמד תורה מפי רבי שמואל (נפטר לפני שנת תקנ"ח) רבי יוסף בן סאמון

אלבאז ורבי חיים בן עטר. בהמשך עבר לתיטואן, הגיע לליוורנו בשנת תקט"ו ולאחר מכן על לארץ ישראל.. רישומי 

 בעלות מחוקים, נוספים.

]2[, יו, כא-קסו דף. 31.5 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות, חלקם כהים. פגעי עש רבים 

בדף השער ובדפים הראשונים. סימני עש במקומות נוספים. קרעים בשולי דף השער והדף השני, משוקמים בהדבקות 

 נייר. הדף האחרון הודבק על נייר לחיזוק. חיתוך דפים גס לעיתים. כריכה חדשה, עם סימני בלאי ופגמים. 

 [. מהדורה יחידה. 1752. ספר חיי עולם, דרושים על ספר בראשית ושמות, מאת רבי רפאל משה בולה. קושטא, ]תקי"ב 2

 סורנאגה".  חתימות בדף השער: "הלל מזרחי", "יעקב אשכנזי", "זה הספר של מר אבי... לי במתנה... חיים מרדכי

, בזמנו של הראשון 18-רבי רפאל חיים מרדכי סורנגה )נפטר תקנ"ט(, שימש כראש בית דין בירושלים בסופה של המאה ה

ר, שלוניקי תקס"ו, אותו חיבר יחד עם חברו רבי בנימין נבון, לציון רבי מיוחס בכר שמואל. בעל ספר "פי שנים" על הטו

 ומחברם של מספר קונטרסים נוספים. 

 רישום מעבר לדף אחרון: "קודש למדרש מגן אברהם יכון בצדק אכי"ר". 

י ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כתמ 30[ דף מדפי ההסכמות נכרך בסוף הספר במקום בתחילתו. 1[ דף. ]1[, קט, ]2]

ד מהם משוקם רטיבות, חלקם כהים. פגעי עש במקומות שונים, לעתים עם פגיעה בטקסט. קרעים בשולי דף השער, אח

 בהדבקת נייר. קרע בדף האחרון, עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה חדשה, עם כתמים ועקבות רטיבות.

 120$פתיחה: 
 

249. Two Books – Constantinople, 1751/1752 – 18th Century Signatures – Rabbi Refael Chaim 

Mordechai Sornaga and Rabbi Yosef ibn Samun 

 

 

 דפוסי ארצות המזרח וליוורנו   – ספרים  . אוסף  250

 שבעה ספרים מדפוסי ארצות המזרח וליוורנו:אוסף 

 [. 1751* ספר יד משה, דרושים על התורה, מאת רבי חיים משה אמריליו. שאלוניקי, תקי"א ]

 [. 1827חלק יעקב, חידושים על הטור, רמב"ם ומסכתות הש"ס, מאת רבי יעקב אלבעלי. שאלוניקי, ]תקפ"ז  * ספר

 [. 1795* ספר בית הבחירה למאירי, על מסכת נדרים, סוטה ונזיר. ליוורנו, ]תקנ"ה 

רים שני דפים בסוף [. חס1866* ספר צור יעקב, דרושים על סדר הפרשיות, מאת רבי בכור יעקב יעבץ. אזמיר, תרכ"ו ]

 עם דרוש לזכרו של בן המחבר. חתימה מסולסלת בדף השער: "הצעיר דניאל פרחי".

יד בדף השער: -[. הקדשה בכתב1865-1873]תרל"ג[ ]-* ספר חיים וחסד, דרושים מאת רבי אליעזר אלחיך. ליוורנו, תרכ"ה

מרן הק', מאת השר והטפסר רצ"ו כמה"ר סי' חי  "מתנתא דתור'ה לכוללות עי"ק ותפארתנו עיה"ק צפת ת"ו לחו"ר ישיבת

 סבאג נר"ו יאיר". 

 [. 1857אבוהב, עם פירוש מאת רבי משה פרנקפורט דיין אמשטרדם. ליוורנו, ]תרי"ז * ספר מנורת המאור לרבי יצחק 

חסר דף אחד  [.1857* ספר חיי אברהם, דינים והלכות מאת רבי אברהם כלפון, עם ספר נבואת הילד. ליוורנו, ]תרי"ז 

 באמצע.

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 7

 200$פתיחה: 

250. Collection of Books – Oriental and Livorno Printings 
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 דף מיוחד עם הקדשה מודפסת לגבירה פרחה סלמאן ששון   – ליוורנו, תרפ"ב    – . ספר ברכות שמים  251

 [. 1922ספר ברכות שמים, כולל כל ברכות המצוות, ברכות הנהנין, ברכות הראיה, ברכות הריח וההודאה. ליוורנו, תרפ"ב ]

דפסת בדיו זהובה וכסופה, לכבוד "הגבירה היקרה ועטרת תפארת סי' פרחה בראש הספר, דף מיוחד עם הקדשה מו

 סלמאן דויד ששון...". 

 טוב. כתמים קלים. כריכה ישנה, עם פגמים וכתמי רטיבות.ס"מ. מצב  16[ דף. 2[, נב, ]1]

 100$פתיחה: 

251. Birkot Shamayim – Livorno, 1922 – Special Leaf with Printed Dedication to Lady Pircha 

(Flora) Sassoon 

 

בגדאד, תרפ"ה   – יהודית על מצוות הדת ואורח חיי האדם - חיבור בערבית  –  . ספר סלוך אל עדל 252
 לא ידוע ביבליוגרפית    – דף הקדשה מודפס בדיו מוזהבת וכסופה    – 

[. 1925כמל. בגדאד, תרפ"ה ]כתאב סלוך אל עדל, ]ספר דרך הישרה, דיון על מצוות הדת ואורח האדם[, מאת רבי יצחק מ

 יהודית. -ערבית

הקדמית, נכרך דף מיוחד, עם הקדשה מודפסת בדיו מוזהבת וכסופה, "לכבוד הגביר היקר... דויד אליה  לפני המעטפת

 עזרא בחר". דף זה לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה וככל הנראה נדפס באופן מיוחד בטופס שלפנינו.

קטנים במעטפת הקדמית  ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. פגמים וקרעים 20ת המקורית. [, כט עמ'. כרוך עם המעטפ2]

 והאחורית ובדף הראשון המיוחד. כריכה מקורית, מעט בלויה בקצוות.

 100$פתיחה: 

252. Suluk al Adl – Judeo-Arabic Composition on Mitzvot and Way of Life – Baghdad, 1925 – 

Dedication Leaf Printed in Gilt and Silver Ink – Bibliographically Unknown 

 

 חתימות רבנים   –   19- איטליה, המאה ה   – יד על קלף  - . אוסף פריטים בכתב 253

 :19-יד על קלף. איטליה, המאה ה-אוסף פריטים בכתב

בחתימת הרבנים:  יד על קלף, סמיכה לשחיטה לבחור "כ' רפאל נסים יצ"ו בכמ"ר הזקן משה דוד פינצי יצ"ו",-* כתב

שראל גדליה קזיס זצוק"ל" ]רבה של מנטובה[; "שלמה בלא"א אליהו ניסים "הצעיר הרופא... יעקב בכמהר"ר הרופא י

 [. 1832זלה"ה" ]מחכמי מנטובה, מחבר ספר אדרת אליהו[. מנטובה, תקצ"ב ]

רשימה עם עשרות  –קזיס יע"א"  יד על רצועת קלף ארוכה, "לוח מהפורעים ליכנס בגורל חתני תורה של בה"כ-* כתב

 [. 19-ה. ]מנטובה, המאה השמות של בני קהילת מנטוב

יד "למנוחת נפש הכבודה וצנועה... מרת גראציה -פיסת קלף, גזורה בצורת נר, עם הקדשה בכתב –* "נר יי' נשמת אדם" 

 לקית )עם מילים בעברית(.רישומים באיט –[...". בצדה השני 1827אלמנת כמ"ר חנניה מילי שנפטרה... תקפ"ח ]

יד לזכרון ה"חשוב ונכבד כמ"ר יוסף בר רחל שנפטר... בשנת -* "נר מצוה" פיסת קלף, גזורה בצורת לב, עם הקדשה בכתב

 [...". 1857התרי"ז ]

 פריטי קלף. גודל ומצב משתנים. 4

 250$פתיחה: 

253. Collection of Items Handwritten on Parchment – Italy, 19th Century – Rabbis' Signatures 

 

 19- איטליה, המאה ה   – יד  - . אוסף דפים בכתב 254

 בקירוב[. 19-יד: דפי תפילות, שטרות ממוניים, ועוד. ]איטליה, המאה ה-אוסף דפים בכתב

יד, -יד, בהם הועתקה תפילת כהן גדול בצאתו מקודש הקדשים )אחד מהם גדול ומנוקד(. * דף בכתב-* שני דפים בכתב

יד, שטר ממוני, בו מוזכרים החכמים רבי "מאיר מילי -בירורים", בענייני כספים[. * דף בכתב"טופס שטר קומפרומיסו" ]"

יד, שטר ביטול חרם. * דף נוסף באיטלקית, עם מספר מילים -נר"ו", ו"הח"ר ]=החכם רבי[ בילגראדי". * דף בכתב

 בעברית.

 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים. 6

 100$פתיחה: 
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254. Collection of Handwritten Letters – Italy, 19th Century  

 

 19- איטליה, המאה ה   – תפילות ופיוטים    – יד  - . כתב 255

 [.19-יד, תפילות ופיוטים. ]איטליה, המאה ה-קונטרס בכתב

ם נתנה שיר . הקונטרס מכיל: פיוט "לאל עול[יתכן שנכתבה על ידי נער] כתיבה איטלקית עממית, מנוקדת בחלקה

 , פרשת הקטורת )עם תפילת "יהי רצון"(, פיוט "אל נורא עלילה המצא לנו מחילה", ברכת הלבנה, קדיש.ונביעה תהלתו"

 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי.  19[ עמ' כתובים )ועוד מספר דפים ריקים(. 10]

 100$פתיחה: 

255. Manuscript – Prayers and Piyyutim – Italy, 19th Century  

 

 לא ידוע ביבליוגרפית   –   18- איטליה, המאה ה   – שיר לכבוד כתיבת ספר תורה  .  256

 ?[. 1737דף מודפס בפורמט גדול, עם שיר לכבוד כתיבת ספר תורה. ]ונציה? תצ"ז 

רם דף בפורמט גדול עם שיר בן ארבעה עשר בתים, שנדפס כפי הנראה לכבוד השלמת כתיבת ספר תורה בידי רבי אב

 יור מודפס נאה בדמות מלאך. שם מחבר השיר לא נדפס. קציגין. בראש הדף א

53.5x39  ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. סימני קיפול ניכרים, עם קרעים. קרע בשולי הדף בסימן הקיפול, עם פגיעה

 בטקסט. 

 לא ידוע ביבליוגרפית.

 100$פתיחה: 

256. Poem in Honor of Writing a Torah Scroll – Italy, 18th Century – Bibliographically Unknown 

 

 מנטובה, תפ"ו   – . תקנות "חברת גמילות חסדים"  257

 [. 1726קונטרס מודפס, סדר והנהגה של חברת גמילות חסדים. מנטובה, ]תפ"ו 

על פי מעמדם קונטרס בו מפורטים סדרי התקנות של "חברת גמילות חסדים", שמות ראשי החברה וכל החברים בה, 

 תיהם. ומשפחו

 יד בשוליים של אחד מהשמות המודפסים.-תיקון בכתב 2בדף ד/

ס"מ. נייר בהיר ואיכותי. שוליים רחבים ונאים. מצב טוב. כתמים קלים. לא  23ח דף )שני גליונות לא חתוכים, נפרדים(. 

 כרוך.

 100$פתיחה: 
257. Regulations of Gemillut Chassadim Society – Mantua, 1726   

 

קונטרס    –   לזכר האסון שאירע בבית חתונות במנטובה   –   שנדפסו במנטובה, תקל"ו שני דברי דפוס    . 258
 לזכר ההרוגים  "קינת סופדים" ודף מודפס עם סדר תפילה ולימוד  

 שני פרסומים מודפסים שראו אור במנטובה בשנת תקל"ו, לזכר האסון שאירע שם באותה השנה:

קינה על האסון שאירע בבית חתונות בקהילת מנטובה, בשנת תקל"ו, בו נהרגו ס, "קינת סופדים", קונטרס מודפ .1

 [. 1776אנשים רבים. מנטובה, ]תקל"ו 

קינה על האסון שהתרחש בקהילת מנטובה ביום יג סיון תקל"ו, בו נהרגו ששים וחמשה אנשים, ביניהם נשים וילדים 

 )האסון מתואר בפירוט בהקדמה שמעבר לשער(. נערכו שלוש חתונות רבים, בעקבות קריסה של בית קומות בו

 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי. מצב טוב. כתמים קלים. כריכת נייר פשוטה. 17ח דף. 

[. בדף 1776. דף מודפס, סדר תפילה ולימוד לזכר ההרוגים במלאת חודש ימים לאסון בבית החתונות. ]מנטובה, תקל"ו 2

 ר של פרשיות מהתורה, סדר לימוד משניות והשכבות לנפטרים., סדר קריאות בציבוכלולים הוראות לצומות

 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. סימני קיפול עם סימני קרעים קלים. 26x37[ עמ'. 1]

עוד על האסון הגדול שאירע במנטובה, ראה: ש. סימונסון, תולדות היהודים בדוכסות מנטובה, א, ירושלים תשכ"ג, עמ' 

58. 

 100$יחה: פת
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258. Two Items Printed in Mantua,1776 – Commemorating the Tragedy which Happened at a 

Wedding Hall in Mantua – Booklet Kinat Sofdim and a Printed Leaf with Prayers and Sections for 

Studying in Memory of the Victims 

 

 מנטובה, תקל"ז   – במלאת שנה לאסון שאירע בקהילת מנטובה  תפילה    – . "סדר תענית צבור"  259

 [. 1777קונטרס מודפס, סדר תענית צבור, במלאת שנה לאסון שאירע בקהילה בשנת תקל"ו. מנטובה, ]תקל"ז 

נערכו מספר הקונטרס יצא במלאת שנה לאסון שהתרחש בקהילה, בו נהרגו אנשים רבים בקריסת בית קומות בו 

  קודם(. )ראה פריטחתונות 

 בינוני. כתמים. כתם רטיבות בכל הדפים. כריכת נייר פשוטה.-ס"מ. מצב טוב 18[ עמ'. 8]

 100$פתיחה: 

259. Seder Taanit Tzibbur – Prayer on the First Anniversary of the Tragedy that Befell the Mantua 

Community – Mantua, 1777 

 

קובץ מודפס של תפילות לשלום הקיסר ושירים מאת משוררי   – "לאלהי מעוזים רני תודות"  . 260
 מנטובה, תק"נ   – מנטובה  

"לאלהי מעוזים רני תודות", קובץ תפילות לשלום הקיסר ושירים שונים שנכתבו על ידי משוררים מהעיר מנטובה. 

 מול עמוד. דעמו . נדפס משמאל לימין, בעברית ובאיטלקית,1789מנטובה, ]תק"נ[ 

בני ישראל ק"ק מנטובה מספרים תהלותיו ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה לאדונינו המלך והקיסר גיוסיפי בדף השער: "

 סיקונדו, כי הצליחו צבאות חילו במלחמה גם שחה לפניהם קריה נשגבה וילכדו עיר מבצר בלגראדו". 

XI[ ,2 ,]X-XXXVI ב. מעט כתמים. חיתוך דפים גס. שוליים רחבים ונאים. מצב טו ס"מ. נייר בהיר ואיכותי. 30-עמ'. כ

 הספר מורכב משבעה קונטרסים, מנותקים. ללא כריכה.

 200$פתיחה: 

260. LeElo-hei Me'uzim Ranei Todot  – Printed Anthology of Prayers on Behalf of the Caesar and 

Poems by Mantua Poets – Mantua, 1789 

 

 תקנ"ה - תק"נ   –   לת מנטובה מכתבים מודפסים שנשלחו לקהי   שני   . 261

מכתב בעניין שליחותו של רבי שמואל הכהן שד"ר חברון, מאת פקידי ערי  –* דף מודפס, "אנשי שם אשר מעולם..." 

[. בראש הדף הושאר מקום למילוי 1790הקודש בקושטא, ומכתב המלצה מהחיד"א )שישב אז בליוורנו(. ]ליוורנו, תק"נ 

 יד: "מנטובה".-ף בו בכתבהעיר אליה נשלח המכתב, ונוס שם

מכתב קריאה לעזרה מאת קהילת בילוגראדו )בלגרד(, חתומה ]בדפוס[ ע"י רב  –* דף מודפס, "לקדושים אשר בארץ..." 

ח [. בראש הדף הושאר מקום למילוי שם העיר אליה נשל1795רבי דוד פינטו, וממוני הקהילה. ]ונציה?, תקנ"ה  –העיר 

 "מנטובה".יד: -המכתב, ונוסף בו בכתב

 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני קיפול. 35.5-ס"מ ו 28.5[ דף. 2]

 100$פתיחה: 
 

261. Two Printed Letters Sent to the Mantua Community – 1790-1795 
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 ונציה, תס"ה   – . ספר מעיל שמואל  262

 [. 1705ואל דוד אוטולינגי. ונציה, ]תס"ה ספר מעיל שמואל, קיצור ומפתח לספר שני לוחות הברית לשל"ה, מאת רבי שמ

רבי שמואל דוד אוטולינגי )נפטר בשנת תע"ח(, חכם בתלמוד, בקבלה ובדקדוק. מרבני פאדובה )בה ייסד את חברת 

ורים נוספים, ביניהם גם קיצור נוסף לספר "מעבר יבק" לרבי "מלביש ערומים"(, ולאחר מכן רב בונציה. חיבר מספר חיב

 ממודינה. אהרן ברכיה 

הטבעות מוזהבות משני צידי הכריכה, באיטלקית, המעידות שהספר היה שייך למוסד חינוך יהודי בעיר רג'יו )עם 

 (.1845התאריך: 

קנד ]צ"ל: קנו[ דף. 18 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים וכתמי רטיבות קלים. סימני עש קלים בדף השער, בשני 

הדפים שאחריו ובדפים האחרונים. קמטים ובלאי קל בשולי חלק מהדפים. כריכה עתיקה, עם פגמים קלים. עותק 

 ספריה )עם מדבקות(.

 100$פתיחה: 

262. Me'il Shmuel – Venice, 1705 

 

איטליה, המאה    – ודי ולוח איטלקי עם ציוני חגים יהודיים  לוח יה   – . שני לוחות שנה בפורמט כיס  263
 18- ה 

ת שנה בפורמט כיס שנדפסו באיטליה, הראשון לוח יהודי בעברית, והשני לוח איטלקי עם ציוני הימים שני לוחו

 המיוחדים והחגים היהודיים:

 , בערך[. 1730ילה. מנטובה, ]ת"צ . לוח היומי, עם זמני השבתות, החגים והמועדים, בעריכת רבי אביעד שר שלום באז1

כונו מידי חדש בחדשו, מידי שבת בשבתו, מידי יום ביומו עד מלאת שנה בדף השער: "כל דבר נמצא בו דבר על מ

תמימה.... הכינותיו וגם חקרתיו ולבית הדפוס הביאותיו, אני הצעיר אביעד שר שלום בן כמהר"ר מנחם שמשון באזילה 

 זצ"ל".

 . מצב טוב. כתמים. בלאי קל. כריכת נייר עתיקה ובלויה, מעט רופפת.ס"מ 11[ דף. 12]

2 . ,Il Corso Delle Sfere dell' Anno Bisestile MDCCXXXII  [. הוצאת 1732]לוח שנה לשנתAlberto Pazzoni ,

 . איטלקית. 1732מנטובה, 

 ]תפ"ח[. 5482בדף השער צוינה בטעות השנה העברית 

 Prime del"יל: באפר 25נו החגים היהודיים וראשי החודשים. ראש חודש אייר צוין בתאריך לוח שנה איטלקי, בו צוי
Mese Ijar"  במרץ:  10-11]הראשון לחודש אייר[; חג הפורים צויין בתאריכים"Purim degli Ebrei"  פורים של[

 היהודים[.

מטים בקצות הדפים. כריכת נייר מקורית, בינוני. כתמים ובלאי. עקבות רטיבות קלים. ק-ס"מ. מצב טוב 11[ דף. 12]

 בלויה.

 100$פתיחה: 
 

263. Two Pocket-Size Calendars – Jewish and Italian Calendars with Note of Jewish Holidays – 

Italy, 18th Century  

 

 18- וה   17- איטליה, המאות ה   – . אוסף חתימות בעלים  264

קן ות נייר שנגזרו מדפי ספרים, עם חתימות בעלים שונות, רובן מאיטליה, חלשלוש פיסות נייר, עליהן הודבקו רצוע

 [.18-וה 17-עתיקות. ]המאות ה

בין החתימות: "אשר חנן ה' לעבדו משה יצ"ו בכ"מ שלמה זצ"ל איש ס' לורינצו, קניתיהו אני פנחס... בכמ"מ יצחק יצ"ו 

אטאש ן' מרדכי אשר", "זה הספר שלי אפרים בכמ"ר יחיאל מסאלטארה... חשון שס"ו, פה פיסרו", "עלה לגורלי יצחק ל

.", "הגיע לחלקי מנחלת אבות... תמוז תכ"ח חננאל חיים כהן יצ"ו", "...רפאל עזריאל כהן", "...יאודה יצ"ו מאורבינו..

שמואל חזקיה בלא"א שמואל שלום בן פורת מעיר אנקונה... שנת הת"ם ליצירה...", "בכסף מלא קניתיהו אני ישמעאל 

 רפאל יצ"ו מבית עזיאל ז"ל", ועוד.

 בינוני.-צב כללי טובפיסות נייר בגודל משתנה. מ 3

 100$פתיחה: 
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264. Collection of Owners' Signatures – Italy, 17th and 18th Centuries 

 
 . שלושה קמיעות על קלף 265

 שלושה קמיעות על קלף בפורמט ארוך וצר ]ארצות המזרח[.

ופי שם הקודש, "בזכות ובכוח דוד, חותמות מלאכים וטבלת ציר-* קמיע לשמירה, עם שמות מלאכים והשבעות, סמל מגן

אלו השמ']ות[ והחותמות הקדושי']ם[ תתנו אהבה ושלם ושלוח וחן וחסד במשפחה, הבנים והבנות והורים יהיה בינה]ם[ 

 אהבה ושלום...".

דוד וטבלת צירופי אותיות, "רחלם על -שמות מלאכים והשבעות, סמל מגן* קמיע לאשה, לנשיאת חן ולאהבה, עם 

זה עליה ושיהיה לה לרפואה שלימה ולחן ולחסד ולרחמי]ם[ ולאהבה ולחבה...בעיני בעלה.. שיאהב אותה נשאת הקמיע ה

 אהבה שלימה, אהבה עזה ונצחת ויאהב אותה בתכלית האהבה...".

דוד ותרשימים נוספים, "שתצוה -ה ידים ולמציאת חן, עם איורי מגן* קמיע לשמירה, להצלחה בסחורה ובמעש

 עמי ויצליחני בסחורתי ובכל מעשה ידי...". למלאכיך... ללכת

קמיעות )אליהם מצורף נרתיק בד ששימש את אחד מהם(. גודל משתנה. מצב כללי טוב. נתונים במסגרת ולא נבדקו  3

 מחוצה לה.

 100$פתיחה: 

265. Three Parchment Amulets 

 
 ישראל ארץ  ו ארצות המזרח    – יד וקמיעות מודפסים  - קמיעות בכתב גדול של  . אוסף  266

 [.20-ישראל, המאה הארץ יד וקמיעות מודפסים. ]ארצות המזרח ו-אוסף קמיעות בכתב

ו עבורם יד, חלקם על קלף וחלקם על נייר. חלק מהם עם נרתיקי בד ועור מקוריים שנתפרו והוכנ-קמיעות בכתב 10-* כ

 )רובם אינם פתוחים(. שני קמיעות ממוסגרים במסגרת.

 נות, מודפסים על ניירות שונים. * קמיעות וסגולות שו

בין הקמיעות: * קמיע להצלחה. * קמיעות וסגולות לשמירה. * קמיע לשמירה בבית. * קמיע ירושלמית. * קמיע מרבי 

 ילוד. * קמיע לאהבה בין איש לאישתו. חיים ויטאל. * קמיע ללידה קלה ולהגנה על היולדת וה

 כים.בחלק מהקמיעות איורים קבליים וחותמות מלא

 פריטים. גודל משתנה. מצבים שונים, בחלקם כתמים, פגמים וקרעים. כתמים ופגמים בנרתיקי הבד. 20-כ

 150$פתיחה: 

266. Large Collection of Handwritten and Printed Amulets – Oriental Countries and Eretz Israel  

 

 גיסינג, תקפ"ו   – . שטר חליצה  267

נכתב לנישואי מרת פיגלה בת ר' אהרן עם ר' אברהם "המכונה אבר" בן ר' חיים יהודה. גיסינג שטר חליצה בכתב יד, ש

(Güssing[ תקפ"ו ,)1826 .] 

 על השטר חתומים האחים, ושני עדים. 

"שטר חליצה" הוא שטר בטחון הניתן בדרך כלל בעת החתונה ע"י אחי החתן, כהתחייבות לקיים מצות חליצה, אם 

. ההתחייבות כוללת תנאי של חוב כספי, במידה ואחי הבעל לא ירצו לחלוץ, ויעגנו את האשה תתאלמן בלא בנים

 נחלת שבעה" סימן כ"ב.שאסורה להנשא לאחרים ללא חליצה. נוסח שטר חליצה זה בנוי על ספר "

כתמים. סימני ס"מ. מצב טוב.  25.5[ דף כפול )בצדו החיצוני רישום: "שטר חליצה, שייך להאשה מרת פיגלה..."(. 1]

 קיפול.

 100$פתיחה: 
 

 

267. Chalitza Document – Güssing, 1826 
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 חתימת רבי משה טוביה טאל   – אמשטרדם, תרמ"ט    – . שטר שידוכין  268

יד, לשידוכי החתן משה יעקב אברהם בן "מורנו הרב" רבי מאיר יונה, והכלה קילא בת רבי צדוק. -בכתב שטר שידוכין

 [. 1889אמשטרדם, תרמ"ט ]

בשוליים שתי חתימות של העומדים מצד החתן, שתי חתימות של העומדים מצד הכלה ושתי חתימות העדים. בין 

( מחכמי אמשטרדם. כיהן כרב ראשי בארנהם 1847-1899ל )רבי משה טוביה טא –החותמים מצד הכלה, חתום אחיה 

 התמנה לרב ראשי בהאג.  1895. בשנת 1881-1895שבהולנד בשנים 

בינוני. כתמים. קרע לרוחב השטר, משוקם בדבק נייר )מצדו השני של הדף(, ללא פגיעה -ס"מ. מצב טוב 31ף. [ ד1]

 בטקסט.

 100$פתיחה: 
 

268. Shidduchin Contract – Amsterdam, 1889 – Signature of Rabbi Moshe Tuvia Tol 

 

 יזד, תרע"ט    – . כתובה  269

 [. 1919הם כ"ץ עם הכלה מורואריד בת יחזקאל. יזד, תרע"ט ]כתובה לנישואי החתן חיים כ"ץ בן אבר

 כתובה מעוטרת במסגרת פרחונית צבעונית. עם מסגרת נייר בצבע ירוק. 

כמה מחכמי יזד,  –בשוליים תוספת כתובה באותיות קטנות יותר, ואחריהם חתימות עדים ומקורבים. בין החותמים 

 ביניהם רבי הלל חי הכהן. 

 ו מספר חותמים. כתב מסמך נוסף בעניין הנדוניה או ירושת אבי הכלה, וגם עלילאחר החתימות נ

ס"מ. מצב בינוי. כתמים ובלאי. קרעים ופגמים עם פגיעה בטקסט. שיקומים של הקרעים והפגמים בנייר דבק בגב  53

 הכתובה.

ת נסיעה, חתימות וחותמות. כפי * לכתובה מצורפת תעודת פספורט )דרכון( פרסית, של בני זוג )עם תמונתם(, ובו אשרו

 והכלה הנ"ל. הנראה, זהו הדרכון של החתן 

 100$פתיחה: 

269. Ketubah – Yazd, 1919 

 

 גורי, גאורגיה, תש"ט   – . כתובה  270

גורי   .(Mamistvalov) מאמיסטואלוויכתובה לנישואי החתן בכור יעקב בן שלום קאקיאשוילי והכלה רחק בת יצחק 

 (.1949מוז תש"ט )]גאורגיה[, י"א בת

ורבו", "קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה", ו"בסימן טוב ובמזל טוב", הכתובה מעוטרת בראשה בכתובות "פרו 

 וכן במגן דוד. בתחתיתה חתומים העדים: הצבי דוד בן יעקב הי"ו ויהושע בן מיכל.

31X42.5 כתמים. סימני קיפול. קרעים קלים בשולי הדף.בינוני. קרע חסר קטן בהצטלבות סימני הקיפול-ס"מ. מצב טוב . 

 100$ פתיחה:

270. Ketubah – Gori, Georgia, 1949 

 

 פותי, גרוזיה )גיאורגיה(, תשי"ח   – . כתובה  271

 [.1958כתובה לנישואי החתן יעקב בן אפרים עם הכלה אסתר בת סימן טוב. פוטי )פותי; גרוזיה ]גיאורגיה[(, תשי"ח ]

ב: -ברכות לפי סדר א –ני. מעל האיורים ול, בראשה איורי דגים )לשמירה ומזל( וביניהם זר פרחוכתובה בפורמט גד

 "סימן אורה, סי' אהבה ואחוה, סי' ברכה, סי' גאולה, סי' דיצה...". 

 חתימות העדים והחתן בשולי הכתובה.

61X59  .ס"מ. מצב טוב. כתמים, סימני קיפול 

 100$פתיחה: 

271. Ketubah, Georgia, 1958 
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 קליווא, תר"י   – עם מסגרת מצויירת    – ל מלך"  - . תפילת "א 272

משה ואהרן, דוד המלך ושלמה המלך.  :יורי דמויותאל מלך" וי"ג מידות, עם מסגרת מעוטרת ב-דף מודפס, תפילת "א

Cleve.  [. דפוס ליטוגרפי 1850]קליווא, תר"י בקירובCosman. 

 בשוליים. ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי קל 18דף 

 120$פתיחה: 

272. Prayer E-l Melech – With Illustrated Border – Cleve, 1850 

 

 20- או ראשית המאה ה   19- גרמניה, סוף המאה ה   – משה ואהרן    – . לוח "מזרח"  273

ל, עשר השבטים ועוד. ללא ציון מו"-לוח "מזרח" צבעוני בדפוס ליטוגרפי, מעוטר בדמויות משה ואהרן, בסמלי שנים

 בקירוב[. 20-או ראשית המאה ה 19-מקום הוצאה ושנת הוצאה. ]גרמניה? סוף המאה ה

במרכז הדף נראות דמויותיהם של משה ואהרן, ביניהם ארון הברית ולוחות הברית ומראה יהודים המשתטחים בתפילה 

יבם גדוש שטח הלוח על חרבות מבנים בארץ ישראל, לצד הפסוק "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו". סב

שבעה קנים, ספר תורה, אריות, פסוקים, משה הנמשה מן היאור ומשה המוציא מים  מנורת –מוטיבים יהודיים שונים 

 עשר השבטים.-מן הסלע, כתר תורה וסמלי שנים

 בברסלאו. S. Schottlaenderלוחות "מזרח" מעוטרים במתכונת דומה יצאו בהוצאת 

51X38.5 בצדו האחורי של הלוח.עים ושברים בשוליים. תיקונים בפיסות נייר דבק ס"מ. מצב טוב. קר 

 100$פתיחה: 

273. Mizrach Plaque – Moshe and Aharon – Germany, Late 19th Century or Early 20th Century  

 

עברית,   – קורפו, תרמ"ו  – . כרוז מטעם קהילת קורפו בעניין צמצום התמיכה באורחים עניים 274
 פתית ואיטלקית צר 

עם רב קהילת קורפו ופרנסיה, בעניין צמצום התמיכה הכספית בעוברים ושבים כרוז מט –"מודעת זאת בכל הארץ" 

 . ]דפוס יוסף נחמולי[. עברית, צרפתית ואיטלקית. 1886עניים המבקרים בקורפו. קורפו, ]תרמ"ו[ 

-ו בדרכם בים. עקב ריבוי האורחים, ההוצאות הרבות הקהילה היהודית בקורפו נהגה לתמוך בעניים שהגיעו לאי קורפו

"מס האתרוגים של מצוה, שהוא כליל לאורחים, נגרע מאוד מערכו הראשון", הוחלט לצמצם את התמיכה באורחים 

 העניים. על הכרוז חתומים בדפוס רבה של הקהילה, רבי יוסף מנחם הלוי, וארבעת פרנסי הקהילה.

 פוסו של יוסף נחמולי., בד19-דפוס מעטים בעברית, כולם במהלך המאה ה באי קורפו נדפסו ספרים ודברי

 ס"מ. מצב טוב. נייר יבש. קמטים. פגמים וחיתוך גס בשולי הדף.  38x27[ עמ'. 1]

 100$פתיחה: 

274. Proclamation of the Corfu Community Regarding Cutbacks in Funding Needy Guests – 

Corfu, 1886 – Hebrew, French and Italian  

 

 19- אירופה, המאה ה   – ידידות לחתונה  שיר    – . דף מעוטר  275

 ?[.19-ברכה מחורזת לחתונה, כתובה בכתב יד נאה על דף מעוטר. ]גרמניה, המאה ה

הברכה, המורכבת מששה בתים מליציים בחריזה סרוגה, כתובה על דף בעל מסגרת מובלטת נאה בדגם צמחי. בראשו 

 " ]"מזל וברכה"[.Glück und Seegen" – בלט וצבעוני של זר פרחים המקיף סרט נושא כתובתעיטור מו

הברכה, הממוענת לחתן אך אינה נוקבת בשמו, חתומה בידי "ידיד חותנך משה ווייס...". בין שורות השיר מודגשות צמד 

השיר כי בזאת רמז לשם משפחת פורה על כצמרת", ובשולי הדף מסביר מחבר  נצר שושן" –מילים המכוונות לכלה 

 אביה.

21X26.5 מצב טוב. פגמים, כתמים, קמטים וקרעים קלים לאורך שולי הדף הימניים, ללא פגיעה בטקסט. כתמים ס"מ .

 וקמטים בדף.

 100$פתיחה: 
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275. Ornate Leaf – Poem for Wedding – Europe, 19th Century  

 

 ויתי" ועוד "שנה טובה", "ש   – . לקט דפים גרפיים  276

 .[20-מודפסים ושני דפים משורטטים ומעוטרים ביד. ]המאה החמישה דפים, בהם שלושה דפים 

דף "שנה טובה" בדפוס ליטוגרפי, מעוטר בעץ נושא פרי, במראה מקום המקדש ובברכות לשנה החדשה. בראשו  .1

 .בקירוב[ 20-הכותרת "עץ חיים". ]ירושלים, ראשית המאה ה

23X32  ונקבים בשולי הדף. כתמים. קמטיםבינוני. קרעים, קרעים חסרים ס"מ. מצב. 

דף "לשנה טובה יכתב ויחתם" בדפוס ליטוגרפי, מעוטר במראה מקום המקדש ובברכות לשנה החדשה. ]ירושלים,  .2

 .בקירוב[ 20-ראשית המאה ה

33.5X25 חבו. כתמים. קמטיםס"מ. מצב בינוני. קרעים, קרעים חסרים ונקבים בשולי הדף. קרע ארוך לרו. 

בית לילדים, להוראת האותיות, המספרים, ברכות ותפילות ראשונות. המדפיס ח. שוארץ בדפוס "חורב", -לף. לוח א3

 .[20-של המאה ה 50-הוצאת בית מסחר ספרים שמעון סמט, ירושלים, ]שנות ה

23X32 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים. 

(. במרכזו שתי מנורות, באחת 1969[, תשכ"ט )עי ירוק, אדום וכחול. ]ישראל. דף "שויתי" גדול, מעוטר בזהב ובצב4

מופיעים פסוקי מזמור ס"ז, "למנצח בנגינות מזמור שיר..." ובשנייה מילות הפיוט "אנא בכח", וביניהן עיטורים צמחיים. 

 .בבסיס הדף נותר מלבן ריק שכפי הנראה נועד להקדשה, מצדיו מופיע התאריך "בשנת תשכ"ט"

70X49.5 ני. קרעים וקרעים חסרים קלים לאורך סימני הקיפול ובשולי הדף. כתמים. קמטיםבינו-ס"מ. מצב טוב. 

. 1971. כתובה לנישואי החתן יוסף בן חיים דזורלשווילי והכלה מלכה בת אפרים דהוהרשווילי. גור )גורי, גאורגיה(, 5

ענפי זית ופסוקים, ומוקפת  פורים, זוג שופרות, מגן דוד,כתובה ביד בדיו שחורה ואדומה. מעוטרת בראשה בזוג צי

 .מסגרת זהובה. נושאת חתימות עבריות וגאורגיות לצד חותמת דיו )מטושטשת(

47X31 .ס"מ. מצב טוב. קרעים בשולי הדף. קרעים חסרים קטנים בסימני הקיפול כתמים 

 100$פתיחה: 
 

276. Compilation of Graphic Leaves – New Year, Shiviti and More 

 

 לאדינו   – דף מאויר לשמירה וברכה    – וך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך"  . "בר 277

 [. 20-"ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך". ]ארצות המזרח, המאה ה –יד, עם ברכות ושמות לשמירה -דף בכתב

ך". וך אתה בבואך וברוך אתה בצאתדף מעוטר ומאויר, בדיו שחורה, אדומה וירוקה. מעוצב כשער. בראשו נכתב "בר

איורי "חמסה" ובתוכם שמות לשמירה: שם בן כ"ב אותיות )אנקת"ם פסתם(, "אמז"ק  –בשני הצדדים שבראש הדף 

קתינא" ]=אנא מזרעא דיוסף קאתינא[. ב"חלונות" שבשער טקסט ארוך בלאדינו. וסביבו פסוקי ברכת כהנים ופסוקי 

 ברכה ושמירה נוספים.

 כתמים. נתון במסגרת ולא נבדק מחוצה לה. ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. 25[ דף. 1]

 300$פתיחה: 
 

277. “Blessed shall you be in your comings, and blessed shall you be in your goings" – Illustrated 

Leaf for Protection and Blessing – Ladino 
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אוהעל,   – "משנכנס אדר מרבין בשמחה"  – ת לכבוד חודש אדר . דף מעוטר לתלייה בבית הכנס 278
 20- הונגריה, ראשית המאה ה 

משנכנס אדר מרבין בשמחה, דף לתלייה לכבוד חודש אדר. הביא לדפוס אברהם יוסף דוד ניילינגער, אוהעל 

(Sátoraljaújhelyהונגריה, ]ראשית המאה ה ,)-בקירוב[. 20 

"ומרדכי יצא מלפני המלך..." ו"ליהודים הייתה אורה ושמחה". במרכזו הכתובת  – הדף מעוטר בפסוקים מענייני דיומא

נס אדר מרבין בשמחה" המקיפה ברכת "לחיים" וציורים סמליים של בקבוק יין ולחיצת ידיים לברכה, צמד דגים "משנכ

 לצד הכתובת "אדר מזל דגים" וזוג אריות. בין האריות מופיע נוסח הפיוט "שושנת יעקב".

רים מסוג זה לכבוד חודש נהג בתי הכנסיות בהונגריה, ברומניה, בסלובקיה ובארצות נוספות היה לתלות דפים מעוטמ

אדר. דפים דומים מאד לדף שלפנינו, הנושאים בחלקם עיטורים זהים, נדפסו בתקופה זו במונקאטש )ראו מכירת "קדם" 

 (, בסיגט, בשאמלוי שברומניה ועוד.16פריט  36

37X30 הדף. קרעים חסרים . מצב בינוני. סימני קיפול קרועים לכל אורכם. הקרעים מחוזקים בנייר דבק משני צדי ס"מ

 מעטים. כתמים קלים.

 אינו מופיע בס"ל.

 300$פתיחה: 

278. Ornate Leaf for Hanging in Synagogue in Honor of the Month of Adar – MiShenichnas Adar 

Marbin B'Simcha – Sátoraljaújhely, Hungary, Early 20th Century  

 

 20- ושלים, העשורים הראשונים של המאה ה יר   – . תריסר דפים מעוטרים בדפוס  279

תריסר דפים מודפסים, בהם קבלות על תרומה, טפסי ברכת מזל טוב לתורמים, ועוד, מטעם קהילות שונות בירושלים. 

 .20-ירושלים, העשורים הראשונים של המאה ה

אות המקומות הקדושים בלקט דפים בדפוס צבעוני שנדפסו בידי הקהילות השונות בירושלים, המעוטרים ברובם במר

בארץ ישראל ובמסגרות נאות. בהם: * שמונה טפסי "מכתב קבלה" שנשלחו לאות תודה לתורמים על "יקרת חסדם 

ואל גרג'י, אברהם "בן אשת מ"ו שמואל הטוב לשום לי שארית מחיה בשבתי לפני ה' בהר הקודש ירושלם". מאת שמ

"האדונים הנכבדים  –תורמים שונים מקהילת יוצאי משהד בלונדון גרג'י" ושרה "אשת משה חאג'י", ממוענים כולם ל

ק"ק משהד הדרים בעיר לונדון". תרפ"ג עד תרצ"ב. * שני טפסי ברכת "מזל טוב" לתורמים, מעוטרים בדיו זהובה, האחד 

תובב"א".  לידת בן, מטעם "ראש הרבנים ארה"ק ובית הועד הכללי לעדת הספרדים יצ"ו בעה"ק ירושלםלכלולות והשני ל

[. * דף מודפס ובו "קריאה של מצוה" המזמין 20-הטפסים לא מולאו ובאחד מהם כלול הספח. ]העשור השני של המאה ה

ורה "תורה אור" ובישיבת "חיי שלום" של את מקבלו להשתתף בביקור רבי חזקיה הכהן רבין, רבה של בוכרה, בתלמוד ת

?[. * ברכת "שנה טובה" לתורמים מאת "ועד כוללות התימנים בתוככי "כוללות קהל קדוש תימנים" בירושלים. ]תרע"א

 [.20-ירושלם". ]העשור השני של המאה ה

 הדפים. כתמים.גודל משתנה. מצב כללי טוב. קרע חסר בפינת אחד הדפים. קרעים וקרעים חסרים קלים בשולי 

 200$פתיחה: 

279. Twelve Printed Ornate Leaves – Jerusalem, Early 20th Century    

 

 תרצ"א   – ידו של החפץ חיים לנדיבי אנגליה  - . כרוז ליטוגרפי של מכתב בכתב 280

הקדושה "מכתב בקשה ממרן בעל חפץ חיים שליט"א בכי"ק ]בכתב יד קדשו[ ע"ד ]על דבר[ ישיבתו  –כרוז מודפס 

 [.1931עם תרגום המכתב לאנגלית. ווילנא, ]תרצ"א  –בראדין" 

ל כתיבת יד קדשו של החפץ חיים ]בכתיבה רועדת מימי זקנותו המופלגת[, שכתב אל הנדיבים העתק ליטוגרפי ש

דושה[ הנכבדים במדינת 'איינגלאנד' ]אנגליה[ "שנדבה רוחם להחזקת התורה והרימו את נדבתם להחזקת ישיבתינו הק']

תב נוסף אודות חברי הנהלת ויתברכו מאלקי השמים בברכת ברוך המקים את התורה". לאחר החתימה, מכ –בראדין 

 הישיבה, עם חתימה נוספת.

 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב. כתמים וקמטים קלים. 25X34.5דף 

 100$פתיחה: 
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280. Lithograph Proclamation of Letter in the Handwriting of the Chafetz Chaim to English 

Philanthropists – 1931 

 

 קובנה, שנות התר"צ    – רבי נטע ליפשיץ מסלבודקה    – . שני כרוזי חיזוק לשמירת היהדות  281

שני דפים מודפסים, כרוזי חיזוק לשמירת היהדות, מאת רבי נטע הלוי ליפשיץ מסלבודקה )פרוור קובנה(. קובנה, ]שנות 

 התר"צ[. יידיש.

שים יהודיות בשמירת השבת וטהרת המשפחה. קובנה, ]מכתב לאמהות[, כרוז לחיזוק נ –"א בריוואלע דער מאמען!" * 

 [.1933ל"ג בעומר תרצ"ג ]

32x22.5 בינוני. כתמים קלים. קמטים. סימן עש במרכז הדף. -ס"מ. מצב טוב 

 בציבור ולימוד תורה. קובנה, ]שנות התר"צ[. * "בזכות תפלת רבים!", כרוז חיזוק לגברים בעניין שמירת מצוות, תפילה

35x24  .ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. קמטים ופגמים קלים 

רי אביו רבי נטע ליפשיץ, בנו של רבי יעקב הלוי ליפשיץ מזכירו של רבי יצחק אלחנן אב"ד קובנא. הוציא לאור את ספ

 "זכרון יעקב" ועוד. נספה בשואה, הי"ד.

 200$פתיחה: 

281. Two Proclamations Fostering Jewish Religious Observance – Rabbi Notte Lifshitz of 

Slabodka – Kovne, 1930s 

 

 עברית, ערבית וצרפתית   – אזהרה על כשרות הבשר מטעם בית הדין בביירות    – . כרוז מודפס  282

ר ונקניקים עם חותמת הכשר מבית מודפס מטעם בית הדין בבירות, בעניין כשרות הבשר ואזהרה על קניית בש כרוז

 [. עברית, ערבית וצרפתית. חתום בחותמות בית הדין.20-הדין. ביירות, ]מחצית ראשונה של המאה ה

 בית הדין.מצורף לכרוז ספח דק ובו אזהרה על קניית נקניקים הנמכרים בבתי קפה ללא חותמת 

32.5x32  ,5ס"מ, + ספח דקx31.5 ם. קמטים וסימני קרעים קלים בשוליים.בינוני. כתמי-ס"מ. מצב טוב 

 100$פתיחה: 

282. Printed Proclamation – Admonition Regarding Kashrut of Meat by Beirut Beit Din – Hebrew, 

Arabic and French 

 

 העדה הספרדית בירושלים    ועד   – . אוסף כרוזים מודפסים  283

 [. 20-רדית בירושלים. ירושלים, ]המאה הארבעה כרוזים ודברי דפוס מטעם ועד העדה הספ

* כרוז בפורמט גדול, "גילוי דעת", מטעם ועד עדת הספרדים, בעניין המניעים להקמתה של רשימת המרכז בבחירות 

 [.20-למועצת עירית ירושלים. ]מחצית שניה של המאה ה

 הדף. חורי תיוק.ס"מ. כתמים. קמטים. קרעים משוקמים בהדבקות נייר מצדו האחורי של  49x69-כ

* קריאת התגייסות ל"משמר העם", אל הצבור הספרדים ובני עדות המזרח בירושלים, בעקבות המצב הקשה של הישוב 

 , בקירוב[. 20-אה השל המ 40-העברי בארץ ישראל ובפרט בירושלים, מטעם ועד העדה הספרדית. ]סוף שנות ה

יד, תנאים בין ועד עדת הספרדים בירושלים לבין שד"ר -תב* הסכם שד"רות מודפס, עם מקומות ריקים למילוי בכ

 [. 20-מטעמם. ]מחצית ראשונה של המאה ה

 * הודעה מטעם ועד עדת הספרדים בירושלים, ליהודים בהודו, עיראק וארצות המזרח, על השד"ר רבי יוסף חיים שרים,

סגן נשיא ועד עדת הספרדים. מחצית ראשונה שיוצא בשליחותם. חתומים בדפוס הראשון לציון רבי יעקב מאיר, ונשיא ו

 [.20-של המאה ה

 כרוזים ומודעות מודפסות. מצב כללי טוב.  4

 100$פתיחה: 
 

283. Collection of Printed Proclamations – Committee of Sephardi Community of Jerusalem  
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 , ת"ש אויבערווישא   – האדמו"ר מווישיווא    – . קריאה לחיזוק הצניעות  284

"ש דף מודפס עם זמני כניסת השבת ויציאתה, ומכתב חיזוק אודות עניני הצניעות. אויבערווישא )ווישיווא(, ]חשון[ ת

[1939.] 

בפקודת האב"ד שליט"א דפה אויבערווישא", עם זמני כניסת השבת, זמן  –בראש הדף: אזהרה לשמירת שבת קודש 

 ת" לערב שבת ולמוצאי שבת.ל"נעילת חנויות" בערב שבת וזמן "הדלקת הנרו

מכתב מאת מוסדות הקהילה, לחיזוק עניני הצניעות:  –" ]משנת תרצ"ה[ קורא ביידיש "אויפרוף-בהמשך הדף נדפס קול

כיסוי הראש לנשים נשואות וגילוח שערות הראש כמנהג נשות ישראל הצנועות. בשולי הדף מכתב חיזוק מיוחד של רב 

 בנו של האדמו"ר ה"אהבת ישראל" מוויזניץ[ והדיין רבי דוד ווייס.העיר רבי מנחם מענדיל האגער ]

 בינוני. כתמים. קרעים קלים בשוליים.-ס"מ. מצב טוב 31.5מודפס, דף 

 100$פתיחה: 

284. Call for Upholding Modesty – Visheve Rebbe – Vişeu de Sus (Oyber Visheve), 1939 

 

   1936"אם תרצ"ו אין זו אגדה"  שנת    מנהיים,   – רעננערט    החתן שלמה   – . דף הקדשה לבר מצוה  285

הקדשה לבר מצוה, לחתן "הבחור החשוב שלמה בן ר' יצחק רעננערט שליט"א", מאת "שבתו )=סבתו(  –יד -דף בכתב

 . 1936מצד אביו חיה פרייוע שרענצל דמתקריא בערטא רעננערט". מנהיים )גרמניה(, 

ליצה, הי']ה[ בר מצוה", עם ברכות ואיחולים. השנה העברית )תרצ"ו( נרמזה במהקדשה נאה מהסבתא לנכדה "ליום שנ

 על פי פתגמו הידוע של הרצל: "שנת אם ת'ר'צ'ו' אין זו אגדה".

 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. כתמים. נתון במסגרת ולא נבדק מחוצה לה. 22[ דף. 1]

 100$פתיחה: 

285. Dedication Leaf for Bar-Mitzvah Boy – Shlomo Rennert – Manheim, 1936 

 

מכתב בחתימת   – ירושלים, תרס"ד  – רבני ירושלים וחברון . הדפסה ליטוגרפית של מכתבי 286
 האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב ומכתב בחתימת ה"שדי חמד" 

מות והחותמות מכתב המלצה לצדקה, מרבני חברון וירושלים, העתק ליטוגרפי של כתבי היד של המכתבים, עם החתי

 [.1904 תרס"ד בערך המקוריות. ]ירושלים,

תימת ה"שדי חמד"; העתק מכתב בתי הדין בירושלים בחתימת: רבי חיים יעקב שפירא, רבי אריה ליב העתקי מכתב בח

בהרב א"ד, רבי ליפמאן דוד שובקס ועוד; והעתק מכתב מ"רועי צאן קדשים בע"ק ירושלים" בחתימות: האדמו"ר רבי דוד 

 י משה נחום וולנשטיין, ועוד. בי מלעלוב, רבי שלמה זלמן בהר"ן לעווי, רבי עקיבא יוסף שליזנגר, רבצ

 עברית, יידיש ואנגלית.

 ס"מ. מצב בינוני, כתם גדול בשולי הדף. קרעים ובלאי בשולי הדפים. 30דף,  2

 100$פתיחה: 
 

286. Lithographs of Letters by Jerusalem and Hebron Rabbis – Jerusalem, 1904 – Letter Signed 

by Rebbe David Zvi Shlomo of Lelov and Letter Signed by the Sde Chemed 
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שער "פנקס שליחות" של בית היתומים בצפת / תעודת הוקרה לתורם,   – . שני דפים מעוטרים 287
 בורשצ'וב 

 / בארשטשאב )בורשצ'וב, פולין; כיום באוקראינה(,  (1922שני דפים מעוטרים בכתב יד קליגרפי. צפת, תרפ"ב )

צפת. ב בות האמנות. דף שער "פנקס השליחות של בית יתומים העברי", כפי הנראה מעשה ידי ר' יוסף צבי גייגר, מא1

 (.1922אייר תרפ"ב )

נועד כפי הנראה בדיו בגוני הזהב והנחושת. מוקף במסגרת סימטרית צבעונית. הפנקס הטקסט שורטט ביד אמן ועוטר 

לרישום התרומות, והיה בידי שליח בית היתומים "ההולך בשליחותא דמצוה לטובת החזקת המוסד הקדוש הזה אשר 

 מגדלין בו יתומים לתורה ולמלאכה... כל נדיב לב ירשים את שמו לתרומת צדקתו".

יוסף צבי גייגר,  מעשה ידי האמן הניכר של השער שלפנינו לשערים, לתעודות הוקרה ולעבודות נוספות מלבד הדמיון

בספר זכרונותיו "אחד מזקני צפת" מספר בנימין גייגר, נכדו של ר' יוסף צבי גייגר, שסבו היה מחברי ועדת הביקורת של 

ילדים שנאספו מרחובות העיר )אחד מזקני צפת, נערים ו 25-ובו התחנכו כ 1920בית היתומים. המוסד הוקם בשנת 

 (.130. עמ' 2011ת דפי חיים, בנימין גייגר. הוצא

22.5X14 .ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים וקמטים בשוליים; קרע בקצה סימן הקיפול החוצה את הדף לאורכו 

 (.1917תרע"ז ). תעודת הוקרה לתורם מאת רבי יהושע קראהן מבארשטשאב. בורשצ'וב, פולין, 2

"מזל ברכה שפע והצלחה", בברכה מסוגננת ומנוקדת בכתב  – תעודה מעוטרת בכותרת קליגרפית מקושתת בדיו אדומה

נאה ובמסגרת פרחים ועלים, לתורם "הנגיד הגדול המפורסם לשם ולתפארת ולתהילה... פ' הירש נ"י". חתומה "יהושע 

 ב. כתובה על דף מחברת משובץ.קראהן חוטר מגזע בעל הש"ך זצ"ל" ובחותמת הר

 .207, פריט 37או מכירת קדם מס' ב רורשצ'ולתעודה נוספת מאת הרב מב

22.5X29 .ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים בשוליים ולאורך סימני הקיפול. קרעים חסרים קלים בשוליים. כתמים 

 $100פתיחה: 

287. Two Decorated Leaves – Title page of Emissary Notebook of Orphanage in Safed / 

Certificate of Appreciation to a Donor, Borshchiv 

 

ירושלים, מחצית    – . אוסף כרוזים, מודעות מודפסות קבלות ממוסדות שונים ופריטי נייר נוספים  288
 20- ראשונה של המאה ה 

ל כרוזים, מודעות מודפסות, קבלות מודפסות מאת מוסדות שונים ופריטי נייר נוספים, מרביתם נדפסו אוסף מגוון ש

 :20-ונה של המאה הבירושלים במחצית הראש

 בין הפריטים:

[. מספר קבלות 1936* שטר קבלה צבעוני ומאוייר, על תרומה למושב זקנים וזקנות המאוחד ירושלים. ירושלים, תרצ"ו ]

 ספות הקשורות למוסד זה.ומודעות נו

 [. 1926* שטר קבלה על תרומה ל"ישיבה הגדולה תורת חיים הכללית". ירושלים, תרפ"ו ]

צדקה גדולה", מחצת השקל ומעות חטים, מטעם כולל ישוב ארץ ישראל לבני כוללות בוקאווינא. ירושלים * מודעת "

 ביום תענית אסתר וקריאת המגילה.[. המודעה מיועדת לתלייה על קערות הצדקה 20-]ראשית המאה ה

ת אמה אחת סביב קברו ובה אישור רכיש בטבריה, * תעודה "רכוש אמה אחת", תעודה על תרומה לישיבת "אור תורה"

 של רבי מאיר בעל הנס, לתורם למוסדות שבמקום. על גב התעודה איור צבעוני של הישיבה.

ס "קול השופר" שיצא נגד הרב קוק וספריו. ירושלים, תשרי כרוז תגובה לכתב הפולמו –* "תרוממנה קרנות צדיק" 

 .[. ד.ס. ]דפוס סלומון[1920תרפ"א ]

 –ם מבד"צ אשכנזים פרושים וחסידים בעיה"ק ירושלם ת"ו... שנאספו... חוהמ"ס תרפ"א "האספה של הרבנים הגאוני

ר"... לבזות בדברים גסים מביעה את צערה העמוק על חלול כבוד התורה ושם שמים בכתב הפלסתר "קול השופ

ב משה חרל"פ ומחוצפים את כבוד... רבנו אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א, ותלמידו הגדול הגאון הצדיק רבי יעק

 שליט"א..". חתום בחותמת ועד האשכנזים ירושלים.

לשמירה על  * כרוז, "אל הקהל היהודי בירושלם ת"ו", בעניין סערת רוחות סביב מאורעות בכותל המערבי, וקריאה

 ?[. דפוס צוקרמן. 30-הסדר. ירושלים, ]שנות ה

שלו עם חותמתו, עם קריאה ליהודים בארצות אירופה * מודעה מטעם רבי יוסף חיים זוננפלד, מודפסת על נייר רשמי 

 [. דפוס גולדברג.1926ואמריקה להשתתפות וקניית אדמות בחברת "חברת ירושלים". ירושלים, תרפ"ו ]

 [.-1930צבעונית מודפסת, על תרומה לחברת בית מחסה ליתומים הגדול דיסקין. ירושלים, שנות תר"צ ]* קבלה 

 * ופריטים רבים נוספים. 

 פריטי נייר שונים. גודל ומצב משתנים. 30-כ

 200$פתיחה: 
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288. Collection of Printed Proclamations, Notices and Receipts of Various Institutes and Other 

Paper Items, Jerusalem, First Half of 20th Century  

 ספרי פולמוס, קבלה ומחקר   . אוסף 289

 ה ומחקר: חמישה ספרי פולמוס, קבל

* ספר בחינת הקבלה, כולל שני חיבורים: ספר קול סכל וספר שאגת אריה, מאת רבי יהודה אריה ממודינה, עם חלק שני 

והערות על הספרים הנ"ל, מאת המוציא לאור יש"ר ]יצחק שלמה ריגיו[. גוריציה, "בחינת הקבלה", הכולל חקירות 

 .1852]תרי"ב[ 

השאלה בדבר מחברו האמיתי של "קול סכל", זמנו ומקומו, נידונה פעמים רבות )ר’ יהודה אריה מודינה או מחבר 

איטלקי אחר; או חכם ספרדי מסוף המאה הט"ו(. ראה: בנימין קלאר, שאגת אריה על קול סכל, בתוך ספרו: מחקרים 

ועיונים, תל-אביב תשי"ד, עמ’ 357-378; ט’ פישמן, אור חדש על זמנו של ספר קול סכל ועל מקום חיבורו, תרביץ, נט, 

 תש"ן, עמ’ 171-190. 

"חכמת ישראל". מייסד  תרט"ו(, מראשוני משכילי איטליה ומראשי תנועת-יש"ר מגוריציה )תקמ"ד –יצחק שלמה ריגיו 

 בית המדרש לרבנים בפדובה, בראשו עמד ידידו שד"ל.

ם, כנגד המתקיפים את ספרו "מאור עינים" שעורר פולמוס נרחב. * ספר מצרף לכסף, חיבור מאת רבי עזריה מן האדומי

. דף השער 1854(, תרי"ד יד באוסף הבודליאנה. אדינבורג )אדינבורו-יוצא לאור על ידי יום טוב ליפמן צונץ, על פי כתב

 הראשון חסר. קרע עם חסרון בדף השער שנותר.

עד תכונת חכמת הקבלה האמתית...", מאת רבי אברהם כהן  * ספר שער השמים, "פתח עינים להולכי בדרך תמים, לבוא

 . 1864אירירה. וורשא, ]תרכ"ה[ 

תרכ"ב -* ספר עמודי העבודה, רשימת הפייטנים ותולדותיהם, עם פיוטיהם, מאת רבי אליעזר לאנדסהוט. ברלין, תרי"ז

[1857-1862 .] 

פח, שהואשם בדברים כנגד הזהר. ירושלים, תרצ"ח * ספר אמונת ה', תשובות שונות על ספר מלחמות ה' לרבי יחיא קא

[1937 .] 

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 5

 100$תיחה: פ

289. Collection of Polemic, Kabbalah and Research Books 

 
 
 

 ירושלים, תרמ"ה   – פולמוס    – . ספר מלחמת חובה  290

מאת הגאון מאדא רבי  –עם ה"דברי חיים" ספר מלחמת חובה, פולמוס נגד רבי שלמה גנצפריד ומחלוקותיו בהלכה 

 [. 1885רי חיים". ירושלים, ]תרמ"ה תרנ"ב(, תלמיד ה"דב-מרדכי אליעזר וועבר )תקפ"ב

מהדורה מורחבת למהדורת ירושלים תרמ"ב, המחבר הדפיס הוצאה מורחבת זו כתגובה לקונטרס "מכסה לאוהל" 

תרמ"ד, ובה התקיף בחריפות את בעל "מלחמת חובה". בהוצאה  שהדפיס רבי שלמה גנצפריד ב"קיצור שלחן ערוך", לבוב

 סה לאוהל".תגובה על "מכ-זו באו גם דברי

בעמוד השער כותב המחבר כי מהדורה קודמת נדפסה על ידו בעילום שם והפעם "...אני מפרסם את שמי מרדכי אליעזר 

אדא, מאל, פעטראוואסעלא, בעטשע,  וועבר בהק' מוהר"ד ז"ל, אשר היה עול הרבנות על שכמי בקהלות קדושות

 בצל קדושת ההר הטוב הר הקודש ירושלם... ". פולדוואר... וזה אחד עשר שנים זכיתי בעזה"י להסתופף

 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב. כתמים קלים. קרעים ופגמים קלים בשולי דף השער. כריכה חדשה. 29[ דף. 1[, יט, ]2]

 . 508ש' הלוי 

 100$פתיחה: 

290. Milchemet Chovah – Polemic – Jerusalem, 1885 
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 ירושלים, תרמ"ז   – . ספר דורש ציון  291

(, יוצא לאור על ידי ר' 1763ספר דורש ציון, תיאור מסעו של רבי שמחה האס מזאלאזיץ לארץ ישראל בשנת תקכ"ד )

 ני. [. דפוס יצחק גאשצינ1887חיים אליעזר הויזדארף. ירושלים, ]תרמ"ז 

ספר זה דומה מאוד לספר "אהבת ציון" שנדפס בהורודנא, תק"ן, עם מעט שינויים. מרבית התיאורים בספר נלקחו 

 ת"ב. -כנראה מספרי מסע אחרים, ובעיקר מבוססים על תיאוריו של שמואל בן דוד הקראי, שביקר בארץ בשנים ת"א

]4[, 8; 60 עמ’. 16 ס"מ. דף השער והדף האחרון כהים. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מקורית, עם פגמים קלים. על 

 הכריכה הפנימית מודבק נייר מזכרת מארץ ישראל, עם פרח מיובש. 

 . 575ש' הלוי, מס' 

 100$פתיחה: 

 

291. Doresh Zion – Jerusalem, 1887 

 
 
 

 19- במאה ה . אוסף ספרים מדפוסי ירושלים  292

 :19-מדפוסי ירושלים במאה ה טרסיםוקונספרים  11אוסף 

. ספר כתר חכמה, מבחר המאמרים במדות ומוסרים, מאת רבי חיים זאב וואלף יליד אסמינא )אושמינא( איש ירושלים. 1

 . 345. ללא מעטפת מקורית צבעונית. ש' הלוי, מס' 1880ירושלים, תר"ם 

סיומים לסדר נשים, נזיקין,  –דבר ונר מצוה חקור . ארבעה מאמרים מספר אפיקי ים, כבוד התורה, א"בן שלמה, 2-5

[. ארבעה קונטרסים 1880-1881תרמ"א -קדשים ומסכת פסחים, מאת רבי יעקב מרדכי הירשנזון. ]ירושלים, תר"מ

הנמצאים בסופו של לקט חיבורים שונים, בעריכתו של רבי יצחק הירשנזון, בנו של מחבר ארבעת הקונטרסים. מעטפות 

 .374, 341, 335, 343דמית או אחורית(. ש' הלוי מס' ות )קמקוריות חלקי

[. דפוס ר' יצחק גאשצינני. 1882ספר נר משה, קבלה על התורה מרבי שמשון, עם מגילת סרגוסה. ירושלים, ]תרמ"ב  6

בורג", גינצ . חותמות בעלות: "מאיר דוד בן... הרב מאדיל...407[ חסר. ש' הלוי מס' 3שוליים רחבים. רובו הגדול של דף ]

 וחותמות ספריה. 

[. דפוס הגיסים אהרן עזיאל 1883. ספר יעלזו חסידים, קיצור ספר חסידים, מאת רבי אליעזר פאפו. ירושלים, תרמ"ג ]7

רוקח ואלחנן טענינבוים. הדפסת הספר החלה בשנת תרל"ט בדפוס האחים אליהו ומשה חי ששון, שם נדפסו סח דפים. 

הדפוס ונתחדשה בשנת תרמ"ג בדפוס הגיסים רוקח וטענינבוים. זהו כנראה הספר  ת ביתההדפסה נפסקה מחמת סגיר

 . 421הראשון שנדפס על ידם. ש' הלוי, מס' 

. ספר זכרון למעשה בראשית, ביאור על פרשת בראשית, מאת רבי אהרון ליב ניימן, בן הגאון מוויצטצען. ירושלים, 8

 . 660[. ש' הלוי, מס' 1889]תרמ"ט 

[. חתימה בדף 1896מאירי הלכה, חלק ראשון, הלכות, דרושים והספדים, מאת רבי מאיר מאן. ירושלים, ]תרנ"ו  . ספר9-10

השער: "שמואל ב"ר אברהם לעווי". כרוך עם: ספר טוב מאוד, דברי מוסר ותוכחות על זכירת יום המיתה, מאת רבי חיים 

 .662[. ש' הלוי, מס' צינני[. ]דפוס יצחק גש1889בעריש הכהן. ירושלים, ]תרמ"ט 

 –. ספר שארית יעקב, חידושים על גפ"ת ועל פרשיות בתורה, מאת רבי יעקב אריה סלנט, עם קונטרס אמרי נועם 11

רבי חיים אב"ד וואלפא, תלמיד המגיד  –צוואת הגאון המקובל רבי אריה ליב אב"ד וואלפא ]חתן ה"וואללפער" הידוע 

 . 436[ דף אחרון של לוח הטעות חסר והושלם בצילום. ש' הלוי, מס' 1] [.1883ממזריטש[. ירושלים, תרמ"ג ]

 כרכים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כריכות חדשות נאות. 7-ספרים וקונטרסים ב 11

 250$פתיחה: 
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 י ירושלים בנושאים שונים מדפוס . אוסף ספרים  293

 אוסף ספרים מדפוסי ירושלים העוסקים בנושאים שונים: 

[. דפוס ניסן ב"ק 1876. ספר אם למסורות, על עניני מסורות כתיבת התורה, מאת רבי אריה ליב חריף. ירושלים, ]תרל"ו 1

 . נפרד ונכדו חיים צבי. ללא ספר "זכרון ירושלים" שנדפס ביחד עם הספר, עם דף שער

בדף נוסף שנכרך לאחר דף השער, הקדשה נאה לכבוד הגביר "אברהם חפץ", בחתימת וחותמת מחבר ספר "זכרון 

 ירושלים" )הכותב את ההקדשה בכתב ספרדי וחותם כספרדי "שניאור זלמן ח"ר מנחם ס"ט", שספרו כאמור חסר כאן(. 

 . 266ש' הלוי, מס' 

קיצור הלכות מתחילת שולחן ערוך או"ח עד הלכות תפילה, עם פסקי  חמישי,-. ספר קצות השלחן, חלקים ראשון2-6

[. חמישה כרכים מתוך שמונה. בחלק מהכרכים נוספו 1926-1935תרצ"ה ]-האדמו"ר הזקן, בעל התניא. ירושלים, ]תרפ"ו[

 פיה. דפים עם שמות מנויים נוספים, שלא נרשמו במפעל הביבליוגר

 [. 1928בר ובהוה, כרך א', מאת משה דוד גאון. ירושלים, תרפ"ח ]. ספר יהודי המזרח בארץ ישראל, בע7

. ספר מרחבי יצחקי, חידושים וביאורים בדברי רש"י על התלמוד, כרך ראשון, מסכתות ברכות ושבת, מאת רבי חיים 8

 [. 1929רושלים, תרפ"ט ]י יצחק רביד. מרחביה

ששת פרקי הספר האחרונים, מאת חיים שבילי. ירושלים,  חיים, על ספר דניאל, עם "באור מודרני" על. ספר חזון ה9

. המחבר חוזה ומוכיח על ידי חשבונות שונים את מלחמת העולם השנייה העתידה לפרוץ. עם פורטר 1935]תרצ"ה[ 

 המחבר.

ש יד(, עם פירו-יעקב אשכנזי, חלק שני )מכתב. ספר ברית עולם, חיבור קבלי על האותיות, המיוחס לרבי יצחק בן 10

 [. החלק הראשון נדפס בווילנא, תק"פ.1937לוחות הברית, מאת רבי נפתלי הירץ הלוי אב"ד יפו. ירושלים, תרצ"ז ]

מהדורה [. 1941. ספר סדר משנה, ביאור על הלכות חמץ ומצה לרמב"ם, מאת רבי וואלף בוסקוביץ. ירושלים, תש"א ]11

 ראשונה.

 כרכים.  11-ספרים ב 7

 100$פתיחה: 

293. Collection of Books Printed in Jerusalem on Various Topics 

 

 מהדורת זיוף למהדורת ירושלים תר"ד   – לבוב, תר"ל בקירוב    – . חבת ירושלים  294

צדיקים, מאת רבי חיים הלוי ספר חבת ירושלים, גיאוגרפיה ותולדות של ערי ארץ הקודש, המקומות הקדושים וקברי 

 [.1870ב הורביץ. ]למברג, תר"ל בקירו

(, כולל ההעתקה של האיור בשער, של בתי 1844מהדורת זיוף למהדורה הראשונה שנדפסה בירושלים בשנת תר"ד )

 .23ירושלים והר הזיתים. ראה אודות הזיוף בספרה של ש' הלוי "ספרי ירושלים הראשונים", מס' 

רטיבות. חיתוך דפים בשוליים התחתונים, עם בינוני. כתמים ובלאי. כתמי -ס"מ. מצב טוב 19.5ס[ דף.  [, סג ]צ"ל:3]

 פגיעה וחיסרון בטקסט במספר מקומות. קרעים קלים. כריכה ישנה.

 100$פתיחה: 

294. Chibat Yerushalyim – Lviv, Circa 1870 – Forged Edition of Jerusalem 1844 Edition  

 

 אמרי בינה / מעוז חיי   – דפוסי ירושלים    – ני ספרים  . ש 295

 :19-במאה ה ספרים מדפוסי ירושליםשני 

. ספר אמרי בינה, חלק ראשון, חידושים על שו"ע אורח חיים ויורה דעה עם שו"ת, מאת רבי מאיר אויערבאך. ירושלים, 1

 [. 1871]תרל"א 

  ה"ראשון לציון" בירושלים, נודע בכינויו: הרב המרפ"א[. תרנ"ג,-חותמות בעלות של רבי רפאל מאיר פאניז'ל ]תקס"ג

 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. חותמות בדף השער ובמקומות נוספים.  34[ דף. 6[, עב; צב, ]3]

 . 166ש' הלוי, מס' 

 . קונטרס מעוז חיי, דיני תשליך וטעמיו, סדר התשליך עם תפילות מהחיד"א ודרוש על ראש השנה, מאת רבי שלמה2

 [. 1887תווינא. ירושלים, ]תרמ"ז 

גרוע. כתמים. פגעי עש רבים עם פגיעות בטקסט, במיוחד בדפים הראשונים. -ב בינוני עד בינוניס"מ. מצ 20.5מ עמ'. 

 קרעים משוקמים בהדבקות ומילוי נייר בשולי דף השער ומספר דפים נוספים. כריכה חדשה. 

 .592ש' הלוי, מס' 

 200$פתיחה: 
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295. Two Books – Jerusalem Printings – Imre Binah / Maoz Chayei 

 

 ירושלים, תרמ"ט   – עם הקדשת המחבר    – . סידור ותתפלל חנה  296

 [.1889סידור ותתפלל חנה, תפלות בדרך הקבלה ופירושים, מאת רבי פרג' חיים יהודה. חלק ראשון. ירושלים, ]תרמ"ט 

 יד וחתימת "המחבר ע"ה פרג' חיים ח"ר שלמה יחזקאל יאודה הי"ו ס"ט". -הקדשה בכתב

 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב. כתמים קלים. כריכה מקורית, בלויה.  16, בכל כרך. [ דף1[, קכח, ]9]

 .658ש' הלוי, מס' 

 100$פתיחה: 

296. Siddur VaTitpalel Chana – With Author's Dedication – Jerusalem, 1889 

 
 
 

י רבי אליהו משה  . ספר בני משה / סדר קידוש לליל ראש השנה כמנהג תוניס, וסדר וידוי על פ 297
 ירושלים, תרס"ד   – פאניז'יל / תמונת רבי אליהו משה פאניז'יל  

 "ד בקירוב.כרך הכולל שני ספרים, ותמונת הרב פאניזל. ירושלים, שנת התרס

 [. 1904* ספר בני משה, חידושים ופירושים בנושאים שונים, מאת רבי משה כהן מג'רבה. ירושלים, תרס"ד ]

לליל ראש השנה עם התרת נדרים ]כמנהג ג'רבה, תוניס[, ונוסח וידוי בערבית לערב יום  * כרוך עם: סדר קידוש

השד"ר כמהור"ר אליהו משה פאניז'יל". ירושלים, תרס"ד  הכיפורים, "אשר מועתק מלשון ספניול ללשון ערבי ע"י...

 [. בהוצאת רבי דידו עידאן ורבי חיים חורי.1904]

תמונת הרב הגאון הצדיק המפורסם  של רבי אליהו משה פאניז'יל וכיתוב בתחתיתו: " * מצורף: כרטיס נייר עם תמונתו

 ".הרבנים בירושלים תו"ברבי אליהו פאניז'יל יצ"ו, מ"מ החכם באשי ראשון לציון וראש  

(, רב גאון, דיין ודרשן מפורסם, מחכמי ירושלים. בשנת 2293תרע"ט, אוצר הרבנים -רבי אליהו משה פאניז'יל )תר"ו

תרס"ד היה סגנו של החכם באשי ובשנת תרס"ז נתמנה לכהן כחכם באשי וראשון לציון. נסע במסעות שד"ר בארצות 

. ממייסדי בית החולים "משגב לדך" בעיר העתיקה; פעל למען מוסדות רבים צפון אפריקה, איטליה, הודו ובוכרה

 בירושלים.

]1[, מט, ]2[; יג דף. 21 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מקורית, עם שדרת עור. בלאי ופגמים קלים בכריכה. כרטיס 

 התמונה מנותק )במקור, הוא היה מחובר בין שני הספרים(.

 100$תיחה: פ

297. Bne Moshe / Kiddush for Rosh Hashanah Eve Tunisian Rites, Vidui According to Rabbi 

Eliyahu Moshe Panigel / Portrait of Rabbi Eliyahu Moshe Panigel – Jerusalem, 1904 

 

 ידו - הקדשה קצרה בכתב   – . שניים מספריו של המקובל רבי רפאל אוחנה  298

 ידו באחד מן הספרים:-ריו של המקובל רפי רפאל אוחנה, עם הקדשה קצרה בכתבשניים מספ

 [. 1896סף", מאת רבי רפאל אוחנה. ירושלים, ]תרנ"ו . ספר יסוד מערבי, ביאורים והרחבות לספר התיקונים "יסוד יו1

 ק מהכתב מחוק(. ידו של המחבר )חל-דף שער מודפס בדיו מוזהבת. מעבר לדף השער הקדשה מודפסת ממולאת בכתב

 ]1[, ח, פד דף. 18 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מקורית בלויה, עם פגמים.

ביאורים וחידושים על ספר בראשית בדרך הרמז והסוד, מאת רבי רפאל אוחנה. ירושלים, תרס"ט  . ספר פרשת רא"ה,2

[1909 .] 

 טוב. מעט כתמים. כריכה ישנה.ס"מ. נייר יבש. מצב  19[, מ דף. 1]

תרס"ב(, מחכמי טבריה הנודעים. נולד במכנאס שבמרוקו ובשנת תרכ"ה עלה -הגאון המקובל רבי רפאל אוחנה )תר"י

( יצא לבוכארה בשליחות כוללות טבריה, והיה הראשון שקבע שם קופות ר' מאיר בעל הנס. 1881י. בשנת תרמ"א )לא"

ירושלים, תרמ"ט(, "ישוב מערבי" )ירושלים, תרנ"ו(, "טובת מראה" )ירושלים, תרנ"ז(, חיבר ספרים רבים: "שיר חדש" )

 "מראה הילדים" )ירושלים, תר"ס(, ועוד. 

 100$פתיחה: 
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298. Two Books by Kabbalist Rabbi Refael Ohana – Short Dedication in His Handwriting  

 

 דפוסי ירושלים   – . אוסף ספרים  299

 ארבעה ספרים מדפוסי ירושלים:

 [. 1909* קונטריס]![ השמיטה, משא ומתן הלכתי בעניין השביעית, מאת רבי יעקב דוד רידב"ז. ירושלים, ]תרס"ט 

 [. 1913פשטיין. ירושלים, תרע"ג ]עין תליתאי, באורים ופירושים, מאת רבי פנחס * ספר אורי

רושי רבי חיים אברהם גאגין ורבי שלום משה חי גאגין. ירושלים, * ספר אהל מועד, מאת רבי שמואל ירונדי, עם פי

 . חתימה בדף השער.541[. חסרים שני דפים באמצע. ש' הלוי, מס' 1886תרמ"ו ]

 [. חסר דף אחרון. 1894טהרת הקודש, על מסכת תמיד. ירושלים, תרנ"ד ] –ות לאביר יעקב, חלק שני * ספר משכנ

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 4

 100$תיחה: פ
 

299. Book Collection – Jerusalem Printings 

 

 דפוסי ארץ ישראל וסביבותיה   – . אוסף ספרים  300

 ם, צפת, ארם צובה ובגדאד:תשעה ספרים וקונטרסים מדפוסי ירושלימקבץ 

הכהן * ספר שבט מוסר, חמישים ושניים פרקי מוסר ודרשות בעניין התשובה, חלק ראשון ושני, מאת רבי אליהו 

 .85[. דפוס יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן, יואל משה סלומון. ש' הלוי, מס' 1863מאיזמיר. ירושלים, ]תרכ"ג 

 דפוס שמעלקע יוסף ]שמער[ [. 1873יעקב חי בורלה. ירושלים ]תרל"ג * ספר מרפא לנפש, תיקונים לשבת, מאת רבי 

 וגיסו יצחק גאשצינני ומהריד"ס ]יעקב דוד סלוטקי[. ש' הלוי 196. 

 [.1888צובה, תרמ"ח -יהודית. ]ארם-* ספר איכה שרח, מגילת איכה מתורגמת לערבית

[. חתימות 1890מוסר השכל, בעריכת שלמה בכור חוצין. ]בגדאד, תר"נ * ספר מעשים מפוארים, ספורים ומעשים עם 

 בדף השער. 

צובה, ]תרנ"ח -עם חידושים על הש"ס, מאת רבי ישעיה דיין. ארם * ספר אמרי נועם, שו"ת וחידושי הלכות על שו"ע,

 ידו של המחבר.-[. על הכריכה הפנימית דף הקדשה מודפס, עם מילוי בכתב1898

דעת קדושים ותעודות אנשי שם, אשר להישיבה הקדושה בר יוחאי ובית מושב הזקנים במירון. צפת,  * ספר התקנות

 כולל תקנות ומכתבי תמיכה מאישים שונים, רובם רבנים. שלושה מכתבים בגרמנית, שניים באנגלית [. 1913]תרע"ד 

 ואחד בצרפתית.

לוצאטו ]הרמח"ל[; עם ספר אבן שלמה, ליקוטים מהגר"א מוילנא; ועם אגרת  * ספר מסלת ישרים, מאת רבי משה חיים

 [.1918]המוסר לרבי ישראל סלנטר. נא אמון, תרע"ח 

לפני דף השער נוסף דף עם "ברכת המלכות" למלך אנגליה ג'ורג' החמישי ולסולטאן מצרים חוסין כאמל. דף זה ודף 

 ך אגרת המוסר.השער נדפסו בדיו זהובה. חסר הדף האחרון מתו

 ?[.1920* קונטרס מודפס, תקנות ועד העדה של עדת האשכנזים בירושלים ת"ו. ]ירושלים, תר"פ 

יאהריגען יובעליאום / פון אגודת אחים אנשי אמעריקא בירושלים ]לכבוד חגיגות  5דזש פון פרעזידענט, צום * א מעסע

 [. 1933ושלים, תרצ"ג ]לאיגוד האחים של ארצות הברית בירושלים. יר 5-יום השנה ה

 ספרים וקונטרסים. גודל ומצב משתנים. פגעי עש וקרעים. הספרים עברו עישון נגד עש. 9

 100$: פתיחה 

300. Book Collection – Printed in Eretz Israel and Region 
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, ראשית  גרמניה   – תלמידי רבי יעקב שמואל אב"ד בורגפרפך    – . כתב יד חידושים על מסכת חולין  301
 19- המאה ה 

דף בכתב יד, עם חידושים על מסכת חולין, משני כותבים, סב ונכד. בתוך הדברים דיונים בדברי תורתו של הגאון רבי 

 גרמניה, שנת תק"ס בקירוב ושנת תר"ב. .(Burgpreppach) אב"ד בורגפרפךיעקב שמואל 

[. בהמשך הדף, ca. 1800]משנת תק"ס בקירוב בראש הדף חידושים מהכותב הראשון רבי יעקב קאפל מקלייניבשטאט 

[ בכתב יד וחתימת נכדו "משה הקטן", המשיג על הדברים שהביא סבו בשם הגאב"ד רבי יעקב 1842רישום משנת תר"ב ]

שמואל. הוא מספר בתוך דבריו כי מצא את הדף בתוך כרך משניות שהיה שייך לסביו רבי יעקב קאפל מקלייניבשטאט 

[Kleineibstadt,  ע"י גרוסייבשטאדטGrosseibstadt הוא מספר כי למד אצל סבו הנ"ל .]במחוז פרנקוני התחתון ,

י"ג. הוא מספר גם כי הוא בעצמו הלך מספר פעמים לשאול שאלות -משנת תקע"ח עד שנת תק"ף, בעת היותו כבן י"ב

פיורדא. בסוף דתי בישיבה הרמה" בבהלכה את הגאון רבי יעקב שמואל בק"ק ב"פ ]בורגפרפך[ ובק"ק פיורדא, בעת "שלמ

 דבריו )בעמוד השני( הוא חותם: "משה הקטן בלא"א ה' מיכל זצללה"ה, בן של הכותב אא"ז כ"ה יעקב קאפל זצללה"ה".

, בוואריה[, ומקום מושבו היה ביישוב Grabfeldהגאון רבי יעקב שמואל ב"ר נתן שוואבך מפיורדא, רב גליל גראבפלד ]

בינוני. -ס"מ, כתוב משני צידיו מצב טוב 20.5-[ דף. כ1תק"פ בקירוב. ]-נ[, בשנות התק"[Burgpreppachבורגפרפך 

 כתמים ובלאי.

 100$פתיחה: 
 

301. Manuscript of Novellae on Tractate Chulin – Disciples of Rabbi Yaakov Shmuel Rabbi of 

Burgpreppach – Germany, Early 19th Century  

 

 

 שנת תר"ה   – ו של רבי נתן נטע שייאר אב"ד פילא  שה בכתב ידו וחתימת . הקד 302

 [.1845שורות( בכתב ידו וחתימתו של רבי נתן נטע ב"ר ישעיה אב"ד פילא. ]פילא, תר"ה  12דף קטן עם מכתב )

אחרון  תכתב זאת לדור  הקדשה לספרים שניתנו לבית המדרש בעיר פילא, לעילוי נשמת בחור שנפטר בקיצור ימים: "-תו

הספרים... לקוחים לקח טוב, לזכות נשמת בחור הטוב, רך בשנים עשרים וארבע... נקטף י"ב כסלו תר"ה...  לזכר עולם, ש 

אשר קנה אביו... לבית מדרשנו פה פילא... הן המה הספרים מעזבון הרב המנוח מוהר"ר ליפמן זצ"ל שהיה רב ודורש טוב  

מד לשמור ולעשות ככל הכתוב בם... באתי על החתום  רים האלה ללמוד ולללעמו מדי עמדו פה בבית מדרשנו, והיו הספ 

 ".  נתן נטע בלאמוהר"ר ישעי' זצללה"ה

הגאון רבי נתן נטע שייאר בן רבי ישעיה )נפטר בר"ח חשוון תרכ"ג, אישים בתשובות חתם סופר, עמ' שכג; אוצר הרבנים 

, מחוז פוזנא(. בשנת Schneidemuhl לא )שניידמולובשנת תקפ"ב נתמנה לרבה של פי (, אב"ד זאדעמישלא16408

תרי"ב עזב את משרת הרבנות, כפי הנראה עקב רדיפות המשכילים, והתגורר ליד חותנו רבי יקותיאל וועלה באסטראוו. 

"ת חתם סופר )אבן העזר, א, נזכר בשו"ת רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר שלח אליו מכתב ובו קמע. תשובה אליו בשו

 יג(. סי'

יד זעיר ונאה. מצב בינוני. כתמים. כתמי דבק. בלאי בשוליים הימניים של הדף, עם פגיעות -שורות בכתב 12ס"מ.  9.5דף 

 קלות בטקסט של מספר מילים.

 100$פתיחה: 

 

302. Dedication Handwritten and Signed by Rabbi Natan Notte Sheier Rabbi of Piła 

(Schneidemuhl) – 1845 
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 תרי"ב   – מינוי לממוני כולל הו"ד בירושלים  - . כתב 303

ב שעפס יד, כתב מינוי מטעם כולל הו"ד ]הולנד ודייטשלאנד[ בירושלים, הממנה את רבי יוחנן שלאנק, רבי לי-דף בכתב

 ורבי יהודה ליב גולדשמידט, לממוני הכולל, בחתימותיהם של רבני ונכבדי הכולל, ובחתימותיהם של רבני עדת

 [.1852הספרדים. ירושלים, ]תרי"ב 

על כתב המינוי חתומים: רבי משה זאקס, אלישבע שרה חי' בערגמאן, רבי ]אש[ר אליעזר בן הדיין מוהרי"ל ]לעווי[, רבי 

טיך, רבי בנימין ליליענטהאל, רבי עזריאל זעליג הויזדארף, רבי אלעזר משה בליץ, רבי שלמה ליעברעכט משה יהודה שנא

 ראזענטהאל.ורבי יצחק 

לאחר מכן מאשרים את הדברים, וחותמים בחתימותיהם המסולסלות, רבני עדת הספרדים בירושלים: רבי יצחק קובו 

 יר פאניזיל ]כיהן כ"ראשון לציון" משנת תר"מ[ ורבי משה פארדו.]כיהן כ"ראשון לציון" משנת תר"ח[, רבי רפאל מא

 קיפול. ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. סימני  21[ דף. 1]

כתב מינוי זה )או מקביל לו( פורסם ע"י גראייבסקי, זכרון לחובבים הראשונים, חוברת יג, אך עם שינויים בחותמים: 

 מופיעים כאן.ללא רבני הספרדים, ועם מספר חותמים שאינם 

 200$פתיחה: 

 

303. Letter of Appointment for Managers of the Holland and Deutschland Kollel in Jerusalem – 

1852 

 
 
 
 

  – בפגישתם בראש פינה  עמו  אודות הויכוחים    – . מכתב התנצלות מקהילת צפת, לברון רוטשילד  304
 צפת, סיון תרמ"ז 

 [.1887חתום( "מכתב התנצלות" מראשי קהילת צפת. צפת, סיון תרמ"ז ]מכתב ארוך ומעניין )לא 

ב ל"ברון הנדיב" אדמונד רוטשילד, בעת ביקורו הראשון בארץ במכתב לא מוזכר שמו של הנמען. כפי הנראה הוא נכת

י קהילת פינה. מהמכתב עולה כי הברון קצף על ראש-(, והוא נכתב לאחר פגישה סוערת עמו במושבה ראש1887)באביב 

צפת, והם באים בתזכיר מפורט לחדד ולהעמיד את עמדתם בנושאים שעלו בה על הפרק. במכתב מפורטים נושאי 

 ים ושאלותיו הנוקבות של הברון בעת שנפגשו עמו: הויכוח

אנחנו יושבי ארץ אבותינו, אין  על כך הם כותבים: " –א'. בענין האיסור שלא לעשות בתי ספר ללימודי שפות זרות 

  רצוננו ומגמת נפשנו כ"א ללמוד תורת ד'... אשר רק בה כל חיי נפשנו, ורק ע"ז נתייסד ישיבת אה"ק לחזק דת אמונתנו... 

 ...".אין לנו צורך לזה, לא לעזר ולא להועיל לפרנסתינו, כי אין לנו עסק ומסחר פה בארץ לא לנו

וכללי החלוקה. כותבים הממונים על אופני הגעת  ב'. בענין כספי ה"חלוקה" ל"פרנסת עניי כוללינו", מקור הכספים

 הכספים מכל מדינה ומדינה, ליחידים ולכלל, ועל אופני החלוקה.

שי קהילת צפת כותבים כי הם תמהים על הברון הנדיב, הדואג למתיישבי הכפרים ועובדי האדמה, ואף לערביי ג'. רא

 א קפץ ידו, בויכוח נזעם ובתביעות שונות.הארץ חילק כספים בנדיבות, ואילו לקהילה היהודית בצפת הו

ניו... ולבקש מלפניו חסד וחנינה, ולא  להוכיח במלין, כ"א לרצות פ הם מסיימים את המכתב בהתנצלות, כי הם לא באו "

 ..".יוסיף לזעום עוד.

 בינוני. קרעים בקפלי הנייר )מודבקים מאחור בנייר דבק(. כתמים ובלאי.-ס"מ. מצב טוב 36[ דף. 1]

 200$פתיחה: 

 

304. Letter of Apology of the French Community to Baron Rothschild – Regarding Arguments at 

Their Meeting in Rosh Pina – Safed, Sivan 1887 
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  – מאת רבי יהושע פאלק ברודא מירושלים  – . מכתב שנה טובה בהדפסה מאויירת וצבעונית 305
 רוב בקי   1886-1892ירושלים  

דף מודפס בהדפסה בדיו זהובה וכחלחלה, ברכת "שנה טובה", עם איורי המקומות הקדושים בארץ ישראל. דפוס שמואל 

 בקירוב[.  1886-1892צוקרמן ושותפיו. ירושלים, ] הלוי

ודא מילוי בכתב יד של מכתב אל רבי יעקב ריינוביץ מרבני לונדון, בכתב יד וחתימת רבי יהושע פאלק ב"ר בנציון בר

 מירושלים עיה"ק. ירושלים, ]לפני תרנ"ג[.

[, רבי שמואל צוקרמן החל לפעול 1893נ"ג ]מקבל המכתב, רבי יעקב ריינוביץ מחברי בית הדין בלונדון, נפטר בקיץ תר

מג(, וא"כ מכתב זה נדפס ונכתב בין השנים -כמדפיס עצמאי בשנת תרמ"ו )ש' הלוי, ספרי ירושלים הראשונים, עמ' מא

 בקירוב. 1886-1892

 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב. קרעים קלים בשוליים ובקפלי הנייר. 29[ דף. 1]

 100$פתיחה: 
 

 

305. Printed Illustrated and Colored Letter for the New Year – By Rabbi Yehoshua Broda of 

Jerusalem – Jerusalem Circa 1886-1892 

 

 
 

 קוברין, תרנ"ה   – . מכתב הגאון רבי חיים ברלין  306

 [. 1895ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים ברלין. ]קוברין, תרנ"ה -מכתב בכתב

לשד"ר רבי גדליה ליב קרייטמאן הנוסע לטובת ישיבת "עץ החיים" בירושלים, אשר עומדת בפיקוחו ה לסייע מכתב בקש

]"ישיבת עץ החיים, ונתייסדה עפ"י גאוני גדולי ירושלים בדורות שלפנינו, וזה כשלשים שנה אשר ברלין של רבי חיים 

אשר אין תורה כתורת א"י,  ארץ ישראל: "...התורה ב אנכי מפקח על ענייניה..."[, עם דברים על חשיבות החזקת לימוד

להאריך ימים ושנים על מי  ...", וברכות "הלא עלינו החובה... לצאת כגבור... לחזק הענין הגדול הקדוש והנשגב הלזה

 ...". מנוחות... ועוד ינוב בשיבה... ותרב גדולתו בקרב עדתו

 עיר אודסה. שמו נמחק מפתיחת המכתב )בגירוד הדף(. , מו"ץ בהנמען הוא רבי שלמה דוב בער פילשטיין ]"אבן רבה"[

תרע"ג(, מגדולי דורו ומדמויות ההוד של ליטא וירושלים. בנו הבכור של הנצי"ב -הגאון המפורסם רבי חיים ברלין )תקצ"ב

ישיבה  מוואלוז'ין. שימש כרב הראשי בעיר מוסקבה, והשפעתו התורנית התפרסה במרחבי רוסיה. כיהן תקופה כראש

אב"ד וואלוז'ין, וברבנות קוברין ויליסבטגרד. עלה לירושלים בשנת תרס"ו, ועד מהרה הוכר במעמדו וסמכותו כאחד ו

 מגדולי רבני העיר. 

ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים. קרעים גסים בשוליים ובסימני הקיפול, עם פגיעה בטקסט. הקרעים  21[ עמ'. 2מכתב, ]

 טייפ(.מצי )סלומשוקמים בדבק נייר חו

 250$פתיחה: 

 

306. Letter by Rabbi Chaim Berlin – Kobryn, 1895 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 יודאיקה  

  

112 

 

 סעמיהאלי, תרל"ה   – . מכתב עם שתי חתימות מהגאון מהרש"ג  307

 .[1875] המהרש"ג, מימי בחרותו. סעמיהאלי, תרל"ה –ידו וחתימתו של רבי שמעון גרינפלד -מכתב ארוך ומעניין בכתב

תש"ב(, תלמידו של המהר"ם שיק, -הבחור יצחק טייטלבוים ]כנראה, רבי יצחק טייטלבוים )תרי"חמכתב שנשלח לרעו 

[. בתוך דבריו כותב המהרש"ג על אחד מחבריהם 288ראה פריט  –לימים גאון וחסיד מפורסם, רב ודיין בעיר בארדיוב 

צער: "מר לי מאד וחס אני מאד עליו", הוא כותב עליו ב )הבחור יעקב יוסף( שעזב את הישיבה והוא בטל מדברי תורה.

ומביע את חששו: "מלבד זה, מתפחד אני עליו שלא יצא לתרבות רעה". לאחר החתימה "שמעון גרינפעלד מחוסט", 

מופיע מכתב נוסף בדברי תורה החתום שנית )בעמוד השני(: "דברי ידידך הדו"ש, הק' שמעון גרינפעלד מחוסט". בשולי 

אחיו של -אמו של המהרש"ג, נכד-הרש"ג למסור פריסת שלום לדודו רבי יהודה כהנא ]אחיב הראשון מבקש המהמכת

 .בעל קצות החושן[

תר"ץ(, מגדולי רבני הונגריה. תלמיד ה"קול אריה", המהר"ם שיק -המהרש"ג )תרכ"א –הגאון רבי שמעון גרינפעלד 

שרות שנים ברבנות ובראשות הישיבה שנת תרס"ז כיהן עוה"דברי חיים" מצאנז. כיהן בדיינות במונקאטש, ומ

בסעמיהאלי )סנמיהלי( ונחשב לאחד מגדולי הפוסקים בהונגריה ]באותו הדור היו שאמרו, כי שלשה המה גדולי הרבנים 

בהונגריה: רבינו המהרש"ג, רבי ישעיה זילברשטיין מוויטצען ורבי מרדכי ווינקלר בעל "לבושי מרדכי"[. רבים מרבני 

 ."ידיו. השאיר אחריו למעלה מאלפיים תשובות בהלכה, רובן נדפסו בשלשת חלקי "שו"ת מהרש"גהונגריה היו מתלמ

ס"מ. מצב גרוע. קרעים גסים ופגמים, עם חסרונות משמעותיים בטקסט. הדבקות בנייר  20-[ דף )כתוב משני צדיו(. כ1]

 דבק. כתמי רטיבות.

 300$פתיחה: 

307. Letter with Two Signatures of the Maharshag (Rabbi Shimon Greenfeld) – Bűdszentmihály, 

1875 

 
 
 

 משפחת מייזל   – . אוסף מכתבי רבנים  308

 ובני משפחתו:, חתנו של בעל ה"יפה עינים", שמונה מכתבים מארכיונם של הגאון רבי יצחק מייזל

תרנ"ח , דו רבי יצחק מייזל. אמדורשנשלחו אל בן דו ,. שני מכתבים בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי ברוך עין2-1

שהיה למורו , התייתם בנעוריו והתחנך בבית דודו רבי דוד מייזל, נולד בשנת ת"ר, [. ]הגאון רבי ברוך עין מאמדור1898]

 ורבו המובהק[.

בי [. ]רבי צ1904ד ]. שני מכתבים בכתב ידם וחתימתם של חמיו רבי צבי הירש יפה ושל חמותו מרת חוה יפה. תרס"4-3

בנו של הגאון רבי מרדכי גימפל יפה מנכבדי קהילת בריסק. , חכם ידוע מהעיר בריסק-תלמיד, תרפ"ז(-הירש יפה )תרי"ג

 מקורב לרבני העיר בעל "בית הלוי" ובנו הגר"ח. עסק רבות בחקר לוחות השנה הכללים ובלוחות השנה העבריים[.

 .1885]תרמ"ה[ , יסטוקאברהם טראפ. ביאל. מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי 5

. מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי שלום שכנא מייזל. נשלח לירושלים אל בתו מלכה וחתנה המיועד רבי חיים 6

 [.1933תרצ"ג ], ברכות לרגל אירוסיהן. ביאליסטוק-מכתב, ברנשטיין

, נו רבי שלום מייזל. ביאליסטוקאודות ב, י" בעיר. שני מכתבים בחתימות הרב היילפרין מביאליסטוק וראשי ה"מזרח8-7

 [. 1936תרצ"ו ]

משפחה של -בן רבי דוד מייזל. חתן הגאון הנודע רבי אריה ליב יעלין בעל "יפה עינים". קרוב, הגאון רבי יצחק מייזל

מראשי המורים בתלמוד תורה "תחכמוני"  הגאון רבי אליהו חיים מייזל אב"ד לודז'. בנו רבי שלום שכנא מייזל

 טוק.בביאליס

 מכתבים. גודל ומצב משתנים. חלקם מעט פגומים. 8

 100$ פתיחה:

308. Collection of Rabbinical Letters – Meisel Family 
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 יפו, תרס"ה   – . מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב קוק  309

. יפו, אדר תרס"ה אברהם יצחק הכהן קוק רב ואב"ד בעיה"ק יפו והמושבותמכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי 

[1905.] 

המכתב נשלח לאחד מראשי ה"ועד" באחת המושבות, בנסיון להשכנת שלום באיזה סכסוך ממוני בין הועד לבין אחד 

ע"פ הצעת אשתו של   ]בודו[לכ']גלויה[    לפני איזה רגעים כתבתי כרטיסהמתיישבים. הרב קוק כותב למקבל המכתב כי "

הועד על  ]בודו[ לשלוח לה'... שישיב הכל בלי איחור, באופן שיבטיחני כבודו שישיב כ'  ר"א..., וכעת הנני להוסיף שאוכל 

 ". ברגשי כבוד ויקר הק' אברהם יצחק קוק]הפסק דין[...  וימלא את הפס"ד]בדין תורה[   טענותיו של ה'... בד"ת

 טוב. נקבי תיוק. בלאי קל וסימני קיפול. ס"מ. מצב 23נייר מכתבים רשמי, 

ינו מופיע בסדרת ספרי "אגרות הראי"ה", והוא מתעד את סמכותו של הראי"ה קוק כרב מחוזי על המושבות מכתב זה א

 החדשות בארץ ישראל, בתקופת כהונתו כרבה של יפו.

 100$פתיחה: 
 

309. Letter Handwritten and Signed by Rabbi Kook – Jaffe, 1905 

 

 
 
 

 ירושלים, תרפ"ד   – י ליהודי צרפת  אל הרב הראש   – . מכתב המלצה מהרב קוק  310

 [.1924מכתב בחתימת הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק הרב הראשי לארץ ישראל. ירושלים, שבט תרפ"ד ]

הרב הראשי ליהודי צרפת. המלצה עבור  ,קוק. נשלח אל הרב ישראל פרופ' לוי כתיבת ידי סופר וחתימת ידו של הראי"ה

 ]מחסידי חב"ד[, שנאלץ לצאת לצרפת כדי למצוא בה את פרנסתו.  הרב שניאור זלמן פבזנר מירושלים

 ס"מ. מצב טוב. כתמי חלודה. בלאי וקרעים קלים בקפלי הדף. 28נייר מכתבים רשמי, 

 ספרי "אגרות הראי"ה". מכתב זה אינו מופיע בסדרת

 100$פתיחה: 
 

310. Letter of Recommendation by Rabbi Kook – To the Chief Rabbi of France – Jerusalem, 1924 
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ירושלים,   – חלוקת התשלום לפדיון נפש מגיוס לצבא הטורקי  – . מכתב בתי הדין בירושלים 311
 תרע"א 

מכתב בחתימת דייני בתי הדין בירושלים "פרושים" ו"חסידים" וחותמותיהם: רבי משה נחום וולנשטיין, רבי אריה ליב 

בי צבי פסח פראנק, רבי ליפמאן דוד ]שובקס[, רבי אברהם ב"ר דוד הכהן, ורבי ירוחם פישל בהרא"ד ]הרשלר[, ר

 [.1910]ברינשטיין[. ירושלים, חשון תרע"א ]

ת כולל ווילנא, עם פירוט ההחלטות על חלוקת נטל התשלום בין ה"כוללים", עבור "פדיון נפש" להצלת נשלח אל הנהל

 [.אנשים מגיוס לצבא תוגרמה ]טורקיה

תרפ"ב(, תלמיד ה"כתב סופר". בשנת תרס"ג התמנה לדיין בבית -הגאון רבי משה נחום וולנשטיין ראב"ד ירושלים )תר"א

לים, ובשנת תרס"ח התמנה לראב"ד. לאחר פטירת רבי שמואל סלנט לא נבחר רב הדין של רבי שמואל סלנט בירוש

ועל כמנהיגה של היהדות החרדית בעיר ומייצגה כלפי ראשי לעיר הקודש ירושלים, ובמשך יותר מעשר שנים שימש בפ

צדו של רעו רבי השלטונות. בשנת תר"פ כשהוקם בית הדין של "העדה החרדית", עבר רבי משה נחום לכהן בו כראב"ד, ל

 יוסף חיים זוננפלד שכיהן כגאב"ד. חלק מספר תשובותיו בהלכה, נדפסו בספר "בני משה" )ירושלים, תש"ן(.

תרפ"ד(, נתגדל מנעוריו בבית האדמו"ר רבי מנדיל -הגאון רבי ליפמאן דוד )ר' דובצ'ה( שובקס )תק"צ בערךההוראה -זקן

דודו )חתן האדמו"ר( רבי אברהם בורנשטיין -היה לומד בחברותא עם בןאחותו. במשך שנים רבות -מקוצק, שהשיאו לבת

צק, שאף מינהו למו"צ ומורה הוראה בעיר מסוכוטשוב, התעטר ב"סמיכת חכמים" להוראה מאת דודו האדמו"ר מקו

תרנ"ח  שנה. בשנת 13-יובל שנים. בשנת תרמ"ה עבר לכהן כרב ואב"ד לברטוב, בה כיהן כ-קוצק, תפקיד אותו מילא כחצי

 25-עלה לארץ ישראל, ועם עלותו לירושלים מונה לתפקיד ראב"ד בד"צ החסידים בעיר תפקיד בו כיהן ברמה למעלה מ

 פסה בשנים האחרונות בסדרת הספרים "חידושי הגר"ד".שנה. תורתו נד

מחשובי הדיינים  בנו של רבי אלימלך דוב מקארלין. –הגאון רבי אריה ליב הרשלר )נפטר תרע"ז(, "רבי לייב דיין" 

בירושלים. תלמידו של רבי שלמה זלמן בהר"ן בתורה ובעסקנות. היה ממייסדי שכונות "בית ישראל" ו"גבעת שאול" . 

בית המשפט הממשלתי שהיה מורכב מהפחה הטורקי, מהקאדי המוסלמי, מהפטריארך היווני ומרבי ליב היהודי,  חבר

 היהודי בעיר.שייצג בחכמה ובפקחות רבה את עניני הציבור 

(, מגדולי הפוסקים והרבנים בדורו. גאון מופלג שנודע 17554תשכ"א, אוצר הרבנים -הגאון רבי צבי פסח פראנק )תרל"ג

ידתו הרבה. למד בישיבות ליטא ועלה בבחרותו לירושלים. משנת תרס"ח חבר בית הדין של רבי שמואל סלנט, בשק

 סדרת הספרים: הר צבי, מקראי קודש, ועוד.ומשנת תרצ"ה רבה של ירושלים. מתורתו נדפסו 

יבא יוסף שלזינגר בעל "לב הגאון רבי אברהם ב"ר דוד הכהן, בעל "טוב עין". מאנשי כולל חב"ד. חתנו של הגאון רבי עק

 העברי".

ים חשון תש"ט(. מגדולי ההוראה בירושלים. ראש ישיבת חיי עולם ולימ –הגאון רבי ירוחם פישל ברנשטיין )תר"מ בערך 

ראב"ד בד"צ חסידים. מצאצאי רהאדמו"ר רבי משה מלעלוב. רוב כתביו אבדו בנפילת העיר העתיקה בירושלים בשנת 

 תש"ח.

 ס"מ. מצב בינוני. פגעי בלאי ועובש בשולי הדף ובקפלי הנייר. 28שמי, נייר מכתבים ר

 200$פתיחה: 
 

 

311. Letter of Jerusalem Batei Din – Distribution of the Funds for Redemption from the Turkish 

Army – Jerusalem, 1910  
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- ירושלים, תרפ"ג  – ן רבי יוסף חיים זוננפלד עם חתימת הגאו  – . אישור נישואי רבי אהרן פישר 312
 רפ"ד ת

יד לנישואי החתן -[. מילוי בכתב1924אישור נישואין מודפס של "ועד העיר לקהלת האשכנזים". ירושלים, שבט תרפ"ד ]

אהרן פישר בן רבי שלמה אב"ד קרלסבורג, עם הכלה דבורה בת ר' מאיר ליב יעגער מירושלים, שנישאו בחודש אדר 

רבי "יוסף חיים זאנענפעלד". חתימת מזכיר הבד"צ: רבי [. עם אישור בחתימת ידו של "מסדר הקידושין" 1923]תרפ"ג 

 "אריה מרדכי גולדברג" וחתימת מזכיר ועד העיר: רבי "ברוך ראובן שלמה הלוי יונגרייס". 

ישראל. גאון מופלג ואיש קדוש  תרצ"ב(, מנהיגה הרוחני של היהדות החרדית בארץ-הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד )תר"ט

תב סופר" בישיבת פרשבורג, ותלמיד הגאון רבי אברהם שאג רבה של קויברסדורף. עלה לירושלים וחכם. תלמיד בעל "כ

בתרל"ג יחד עם רבו רבי אברהם שאג, ונודע בה כאחד מגדולי תלמידי החכמים. כמו כן נודע בצדקתו ובקדושתו, זריז 

גאון מהרי"ל דיסקין שעלה לירושלים לות חסד ובפעולות ציבוריות. כאשר עלה ארי מבבל, הופעלתן בפקחות רבה בפעי

בשנת תרל"ט, התקרב אליו הרב זוננפלד, והיה לתלמידו המובהק ולראב"ד בבית דינו. היה יד ימינו של רבו המהרי"ל גם 

(, 1919-1921תרפ"א )-בשנת תר"פ במלחמתו במיסיון הנוצרי ובתנועות ההשכלה, שאיימו על הישוב הישן בירושלים.

דת של "העדה החרדית למקהלות האשכנזים", ורבי יוסף חיים נתקבל לרבה הראשון של "העדה הוקמה הקהילה הנפר

 החרדית" בתואר "מרא דארעא דישראל". 

ל הגאון תש"א( גאון ומקובל, מראשי "העדה החרדית" בירושלים. בנו ש-החתן הוא הרב הצדיק רבי אהרן פישר )תרנ"ו

(, בעל "קרבני לחמי" ]שנדפס בירושלים ע"י בנו 18576ב, אוצר הרבנים תרצ"-רבי שלמה פישר אב"ד קרלסבורג )תרי"ב

קדישא" הרב אלפאנדרי עם ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש. -רבי אהרן[. היחידי שישב בסוד שיחם של מורו ורבו ה"סבא

מנהיג כאשר עמד בפתחה של שכונת מאה שערים וירה באקדח ב בפרעות תרפ"ט הציל רבי אהרן פישר את יהודי העיר,

התהלוכה שפסע בראשה. פעולה זו גרמה למנוסת ההמון הערבי והצילה את היישוב היהודי בעיר )תבונות, א', עמ' 

 תשס"ג( ראב"ד העדה החרדית ורב דזכרון משה בירושלים.-תתפג(. בנו הוא הגאון רבי ישראל יעקב פישר )תרפ"ה

קרעים עם חסרון בטקסט בפינות הדף. שיקום במילוי נייר. ס"מ. מצב בינוני. בלאי ו 38, טופס מסמכים מודפס. [ דף1]

 סימני קיפול וכתמים.

 100$פתיחה: 
 

312. Authorization of the Marriage of Rabbi Aharon Fisher – With Signature of Rabbi Yosef Chaim 

Sonnenfeld – Jerusalem, 1923-1924 

 

 
 

 לאדי, תרפ"ה   – לאדי    . מכתב מאת הרב מנחם מנדל לוריא אב"ד 313

מכתב שלומים מאת רבי מנחם מנדל ב"ר ברוך לוריא אב"ד לאדי, אל רבי זאליא ליאנריש מו"צ בזכרון יעקב. לאדי, 

 [.1825תרפ"ה ]

 במכתב מזכיר הכותב לידידו את שנות לימודיהם בישיבת וואלוז'ין.

י"ב. כיהן כרב במושבות שבפלך יקטרוינוסלב ובעיר אב"ד לאדי, למד בישיבת וולוז'ין, מתלמידיו של הנצרבי מנחם מנדל 

רוסטוב שעל נהר הדון. החל משנת תרפ"ד שימש כאב"ד לאדי שברוסיה הלבנה. בשנת תרצ"ד קבע את מגוריו בעיר 

 בשואה. ריגה. חיבר מספר ספרים, ביניהם: "עוז והדר", "מנחם שמו", ועוד. נספה 

 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 18[ דף. 1]

 100$פתיחה: 
 

313. Letter by Rabbi Menachem Mendel Luria Rabbi of Lyady – Lyady, 1825 
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מסמך   – בכתב ידו של ראש הישיבה הגאון רבי דוד טעביל דיינובסקי  – תקנות ישיבת מאלטש  . 314
 היסטורי לתולדות הישיבות בליטא 

י העתקות של תקנות לחיזוק לימוד התורה ולימוד המוסר בין בני הישיבה בעיר מאלטש. נכתב על נייר שת –כתבי יד 

(, יום ה' ערב יום Maleczמכתבים רשמי של רב העיר וראש הישיבה הגאון רבי דוד טעביל דיינובסקי. מאלטש )מלץ' 

 [.1909כיפור ]תשרי, תר"ע בקירוב 

 טא, בתקופת תנועות ה"מרד" של הנוער, בשלהי שנות התר"ס.הישיבות בלי מסמך היסטורי לתולדות

רקע: הישיבה במאלטש נוסדה בשנת תרנ"ח ע"י רב העיר רבי זלמן סנדר כהנא שפירא, אך לאחר שפשטו בין התלמידים 

ר ועבר רוחות ה"השכלה" ותנועות החופש של אותה התקופה, סגר רבי זלמן סנדר את הישיבה, התפטר מרבנות העי

תרס"ז כיהן רבי שמעון שקופ ברבנות העיר, ייסד מחדש את -בקריניק בה פתח ישיבה חדשה. בין השנים תרס"גלכהן 

הישיבה, ואף הוא התאכזב לבסוף מרוחות התקופה שחלחלו אל בני בית המדרש )ראה אודות כך: ספר רבי שמעון 

ריינסק, ורבי דוד טעביל דיינובסקי נתמנה כהן ברבנות בקלד(. בשנת תרס"ז עבר רבי שמעון שקופ ל-ותורתו, עמ' קכב

לרבנות העיר.רבי דוד טעביל, שהיה מתלמידיו המובהקים של ה"תלמוד תורה" בקלם. הקים וביסס מחדש את הישיבה 

על פי דרך "תנועת המוסר". רנ"צ פינקל "הסבא מסלבודקה" שלח אליו תלמידים לחיזוק הישיבה, בהם תלמידו הנודע 

-77דע לימים כהגאון רבי יעקב קמנצקי, מגדולי התורה בארה"ב )ראה אודות כך: ספר רבי יעקב, עמ' ממינסק" שנו "יעקב

עמ' כתובים(. מצב משתנה. כתמים ובלאי. בשולי אחד העותקים,  7-דפים כפולים, הכוללים כ 2ס"מ. ] 21דפים,  4 (.84

 פגיעות בלאי.

 300$פתיחה: 
314. Regulations of the Malecz Yeshiva – Handwriting of the Dean of the Yeshiva Rabbi David 

Tevele Deinovsky – Historical Document of the History of Lithuanian Yeshivas 

 

ביאליסטוק,   – תיעוד היסטורי לתולדות רשת ישיבות נובהרדוק  – . מכתב מרבי אברהם יפהן 315
 תרפ"ו 

 [.1926ן רבי אברהם יפהן ראש ישיבת נובהרדוק. ביאליסטוק, תרפ"ו ]ימתו של הגאומכתב ארוך בכתב ידו וחת

נשלח אל הגאון רבי יהודה העשיל לווינברג רב וראש ישיבה בניו הייבן שבארה"ב, במענה לבקשתו לקנות את ספרי 

החלקים בפולין, אבל "מדרגת האדם" של הסבא מנובהרדוק. רבי אברהם עונה לו כי הוא שולח רק את החלקים שנדפסו 

"הם מועטים במספר, רק  –שנדפסו ברוסיה עוד בחייו של הסבא מנובהרדוק, המה נדירים ביותר ואי אפשר להשיגם 

 אצל יחידים, ומתעתדים אנו בע"ה להוציאם שנית".

ארידקאות  "...בודאי ידוע לכתר"ה ישיבותינו הנאוו בהמשך מספר לו רבי אברהם על הקמת ישיבות נובהרדוק בפולין: 

בארץ רוסיא ואוקראינא עבור להרביץ תורה ברבים, עד שגבר חמת  ]למסירות נפש[  הרוממות למסי"נ  ]ה[ ום מפעלי'פרס

]אנשי היבסקבציבה, המחלקה היהודית בשלטון  המציק ואחרי הרבה רדיפות וישיבה בבתי כלא ע"י הייעווסקאים

נאלצנו להעתק לפולין, וב"ה זה  י המהפכה[, למאבק במתנגד]אנשי הצ'קה, המחלקה החשאית  והטשעקאיםהקומוניסטי[ 

, ובפה ביאליסטאק נמצאים אצלינו כמאתים  22כארבע שנים עברו ונתייסד ע"י בפה קיבוצים וישיבות קטנות במספר 

,  בש"ס ופוסקים ]חריפים ובקיאים[  חו"ב]בתורה ויראה[,  שמהם הרבה גדולים בתו"י]תלמידי חכמים כן ירבו[,   ת"ח כ"י

...". בהמשך המכתב מבקש רבי אברהם יפהן מהרב לווינברג שישתדל איר את העולם בתורתם וצדקתםועומדים לה 

 בהשגת משרות רבנות בארה"ב לאברכים מבוגרי הישיבה.

תש"ל(, חתנו ותלמידו המובהק של "הסבא מנובהרדוק". עמד כיובל שנים -הגאון הצדיק רבי אברהם יפה'ן )תרמ"ו

נובהרדוק", והיה מגדולי מרביצי התורה בדורו. בשנות מלחמת העולם הראשונה נדד -סףיבות "בית יובראשות רשת יש

רבי אברהם יחד עם חותנו הסבא מנובהרדוק אל פנים רוסיה, שם המשיכו להקים עוד ועוד ישיבות, תוך שהם מבעירים 

סלו תר"פ(, התמנה רבי מנובהרדוק )כאת הלבבות ומושכים את בני הנוער לתורה ועבודת ה'. כשנפטר חותנו הסבא 

אברהם לראש הישיבה בקיוב )שהיו לה שם חמשה סניפים(, ומשם פיקח על כל הרשת של סניפי הישיבות. בתחילת 

שנות התר"פ כשהחלה היבסקציה לאסור על לימוד התורה, שלח רבי אברהם הוראה לכל הסניפים שימסרו את נפשם 

נע". בשלהי שנת תרפ"א הושלך לכלא ב"עוון" הרבצת תורה, שם יית, לא להיכבשעת השמד על הרבצת תורה: "לא לצ

תרפ"ג פתח במבצע נועז ומורכב, שבמהלכו הבריחו את הגבול מרוסיה והעבירו את רוב -עונה ונחקר. בשנים תרפ"ב

ת יבות בשם "ביתלמידי נובהרדוק אל שטחי פולין. להצלחת המבצע גייס רבי אברהם אלפי רובלים. בפולין ייסד רשת יש

נובהרדוק, שמנתה עד לשנת תרצ"ט שבעים סניפים, ובהם למדו ארבעת אלפים תלמידים. בשנים שבין שתי  –יוסף" 

המלחמות התגורר בביאליסטוק, ובה עמד בראשות ישיבה שפתח שם. גדול תלמידיו מתקופת ביאליסטוק היה 

נת תש"א הגיע לארה"ב, בה התגורר לווילנא. בש ה"סטייפלר". כשפרצה מלחמת העולם השנייה העביר את ישיבתו

כעשרים שנה, וגם שם ייסד ישיבה. בערוב ימיו בשנת תשכ"ד עלה לארץ הקודש והתגורר בירושלים. חיבר את הספרים: 

 "דרך איתן" )על הש"ס( ו"המוסר והדעת". 

 מעבר לדף.ות נייר דבק בינוני. בלאי וקרעים בקפלי הנייר. הדבק-ס"מ. מצב טוב 28-נייר מכתבים רשמי, כ

 300$פתיחה: 



 יודאיקה  

  

117 

 

315. Letter by Rabbi Avraham Yoffen – Historical Documentation of the Chain of the Novardak 

Yeshivas – Białystok, 1926 

 

 

 ברלין, שנות התר"צ בעניני ניהול "בית המדרש לרבנים" ב   – . מכתב הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג  316

 של הגאון רבי יחיאל יעקב וינברג, ראש "בית המדרש לרבנים" בברלין, ]שנות התר"צ בקירוב[.מכתב בכתב ידו וחתימתו 

"לידידי ועמיתי שליט"א". תוכן המכתב: בענין קבלת תלמידים לבית  –נשלח לאחד מחבריו בהנהלת הסמינר בברלין 

 ענין הצעת שידוך. ב –המכתב: "דבר מצוה"  המדרש לרבנים וענינים שונים בניהול בית המדרש. בשולי

 , שנשלח להנהלת הסמינר לרבנים בברלין.Eugen Rubinמעבר לדף: מכתב נוסף בכתב יד )בגרמנית( מאת 

תשכ"ו(, גאון ופוסק נודע, מגדולי תלמידי "הסבא מסלבודקה". כיהן בגיל צעיר כרב -רבי יחיאל יעקב וינברג )תרמ"ד

י אברהם אליהו קפלן, נתמנה תחתיו לראש "בית המדרש לרבנים" ר פטירת ידידו הגאון רבבפילווישקי )ליטא(. לאח

בברלין. במהלך השואה גורש לפולין, שהה תקופה בגטו וורשא, שם כיהן כנשיא אגודת הרבנים. נשלח למחנה עבודה 

רתו. חידושיו שניצלו ושרד את השואה. לאחר המלחמה הגיע למונטריי שבשווייץ, שם עמד בראשות הישיבה עד פטי

 מלחמה על ידי אחד מתלמידיו נדפסו בשם שו"ת "שרידי אש".מה

 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. 23דף 

 100$פתיחה: 

 

316. Letter by Rabbi Yechiel Yaakov Weinberg – Regarding Management of the Beit Midrash 

L'Rabbanim in Berlin, 1930s 

 

 

 ב עם ערבות בכתב ידו וחתימתו  שטר חו   – יסר זלמן מלצר  . רבי א 317

עם ארץ ישראלית" לישיבת "עץ חיים" בירושלים, עם -שטר חוב מודפס של הלוואה עם מילוי של הלוואה מבנק "קופת

 ]תר"ץ[. 1912מספר שורות בכתב ידו וחתימתו של ראש הישיבה הגאון רבי איסר זלמן מלצר. ירושלים אוקטובר 

 ".אני ערב בערבות הדדית...לאחר זמן פרעונו... איסר זלמן מלצר" זלמן כותב בשולי השטר: רבי איסר

תשי"ד(, בעל "אבן האזל", תלמידו של הגר"ח מבריסק בישיבת וואלוז'ין. אב"ד וראש -הגאון רבי איסר זלמן מלצר )תר"ל

התורה. חותנו  ים". מראשי מועצת גדוליישיבת סלוצק. עלה לירושלים בשנת תרפ"ד ונתמנה לר"מ ראשי בישיבת "עץ חי

 של הגאון רבי אהרן קוטלר, ראש ישיבת קלצק ולייקווד.

 א"י.-ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. בולי הכנסה של ממשלת פלשתינה 10.5X22.5דף 

 100$פתיחה: 

 

317. Rabbi Isser Zalman Meltzer – Handwritten and Signed Promissory Note with Guarantee  
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 קלצק, שנות התר"צ   – רבי אהרן קוטלר    – . כרטיס שנה טובה  318

חיים דסלוצק שנעתקה לקלעצק". -ראש הישיבה עץ –כרטיס מודפס של ברכת שנה טובה מאת הגאון רבי "אהרן קוטלר 

 ]קלצק, שנות התר"צ[.

 .1930-דואר משנות הא"י, עם חותמות -גורביץ בפתח תקוהמצורפת מעטפת הדואר בה נשלחה הברכה לידידו ר' אפרים 

תשכ"ג(, מתלמידי ה"סבא מסלבודקה". ומה"עילויים" המפורסמים בעולם הישיבות. ]עוד -הגאון רבי אהרן קוטלר )תרנ"ב

בהיותו בחור התבטא עליו ה"אור שמח", כי הוא עתיד להיות רבי עקיבא אייגר של הדור הבא[. חתנו של הגאון רבי 

שיבה בישיבת סלוצק, בתקופת מלחמת העולם הראשונה ברח עם התלמידים איסר זלמן מלצר. כיהן כר"מ וראש י

לפולין, והקים את הישיבה בעיר קלצק. היה מראשי הישיבות המקורבים לרבי חיים עוזר ול"חפץ חיים". ממייסדי "ועד 

בעיירה לארה"ב, והקים את הישיבה הגדולה  הישיבות" וחבר "מועצת גדולי התורה" בליטא. בתקופת השואה הגיע

גרז'י )ישיבה ששינתה את פני עולם הישיבות בארה"ב, בהעברת הלהט והמסירות המוחלטת ללימוד -לייקווד שבניו

 התורה, כדרך ישיבות ליטא(. מראשי מועצת גדולי התורה בארה"ב ו"מרכז החינוך העצמאי בא"י".

 בינוני. קרעים ובלאי קל.-מצב טובס"מ.  8X14-לים. + מעטפה מקורית כס"מ. מצב טוב. כתמים ק 6X12-כרטיס כ

 150$פתיחה: 

318. New Year Card – Rabbi Aharon Kotler – Kletsk, 1930s 

 

 רבי אריה לוין, רבי צבי פסח פראנק ורבי משה שמואל שפירא   – . שלשה מכתבי רבנים  319

 מקבץ של שלשה מכתבי רבנים: 

תו של הגאון רבי צבי פסח פראנק "ראב"ד ירושלים". ירושלים, יני גירות ואישות, בכתב ידו וחתימ* תשובה הלכתית בד

 [.1921כסלו תרפ"ב ]

 [.1959* מכתב מעניין בכתב ידו ]המרובע[ וחתימתו של "הצדיק הירושלמי" רבי אריה לוין. ]ירושלים, תשי"ט 

וארה"ב[. ניו יורק, כסלו י משה ]שמואל[ שפירא ]מרבני ליטא עמודים( בכתב ידו וחתימתו של הגאון רב 4* מכתב ארוך )

 [. 1923תרפ"ד ]

 בינוני.-מכתבים. גודל ומצב משתנה, טוב עד טוב 3

 250$פתיחה: 
 

319. Three Rabbinical Letters – Rabbi Aryeh Levin, Rabbi Zvi Pesach Frank and Rabbi Moshe 

Shmuel Shapira 

 

 שפחת סלונים מחברון מ   – . צרור מכתבים  320

 תרפ"ג.-אליעזר דן סלונים ואביו רבי יעקב יוסף סלונים. חברון וארץ ישראל, בין השנים תר"פצרור מכתבים מ

אחותו של רבי יעקב יוסף סלונים רבה  מקבלי המכתבים הם נחום ומנוחה רצקובסקי מחיפה. מנוחה רצקובסקי היתה

אחד המכתבים הוא שיר ידידות של העדה האשכנזית בחברון. רוב המכתבים נכתבו ע"י האחיין אליעזר דן סלונים, 

 ל"נחום" ]רצקובסקי[ שנכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי יעקב יוסף סלונים, ושל אביהם רבי שניאור זלמן סלונים.

תרצ"ח( רב הקהילה החבדי"ת בחברון, ממייסדי ישיבת "תורת אמת" בחברון. לאחר -)תר"מרבי יעקב יוסף סלונים 

מבני משפחתו[ נותר להתגורר בירושלים, אך המשיך לחתום "רב העדה האשכנזית מאורעות תרפ"ט ]בהם נרצחו רבים 

 דעה"ק חברון".

ר חברון. חתן רבי אברהם יעקב אורלנסקי תרפ"ט(, מראשי הציבור בעינרצח במאורעות -בנו אליעזר דן סלונים )תרנ"ט

מן המכתבים הוא מתקופת מגוריו רבה של זכרון יעקב. בימי בחרותו עבד שנתיים כמורה בפתח תקוה ובחיפה ]אחד 

בפתח תקוה[. בתקופה זו נוצר קשר אמיץ עם דודיו נחום ומנוחה רצקובסקי מחיפה, וזה הרקע למכתבים שלפנינו. 

נק "אנגליה פלשתינה" בעיר חברון והיה אחד הדמויות המוערכות בעיר. בפרעות תרפ"ט נרצח אליעזר דן הקים סניף ב

וחמותו ששהו אז  הרב אורלנסקי  רון יחד עם רוב בני משפחתו, עמו נרצחו גם חמיובביתו בחבסלונים אליעזר דן 

 בחברון. מכל משפחתו שרד רק ילדו הרך שלמה סלונים, שהיה אז כבן שנתים.

 . גודל ומצב משתנה.מכתבים 7

 200$פתיחה: 

320. Bundle of Letters – Slonim Family of Hebron 
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 פרשבורג, תרצ"ח   – י בכתב יד המחבר רבי אברהם שפירא אב"ד בנילב  . מכתבים מודפסים עם מילו 321

 שלשה מכתבים מודפסים, מאת רבי אברהם שפירא אב"ד בונילב, עם מילוי בכתב ידו. ]פרשבורג, תרצ"ח בקירוב[.

המכתבים הנ"ל נועדו לצרפם יחד עם משלוח בדואר של ספרו "רשפי אש", ובו המחבר מבקש לשלוח לו בחזרה את 

 יר הספר או את הספר בעצמו. מח

, מצאצאי רבי פנחס שפירא מקוריץ. כיהן משנת תרנ"ג כאב"ד בונילאב המחבר הגאון החסיד רבי אברהם שפירא

)בוובינה( על מקום אביו. לאחר נדודיו במלחמת העולם הראשונה התיישב בעיר גאלאנטא. בשנת תרצ"ה עבר להתגורר 

נדפס אלאנטא. נספה בשואה. חיבר ספרים רבים וחשובים. ספרו "רשפי אש" בפרשבורג, ובשנת תרצ"ח חזר לגור בג

 בשנת תרצ"ג, אולם ברשימת הספרים המודפסת במכתב, נזכר גם ספרו "חסד לאברהם" שנדפס בשנת תרצ"ח. 

 בינוני. קרעים קלים ונקבי תיוק.-ס"מ. מצב טוב 12X15דפים מודפסים. גודל גלויה  3

 100$פתיחה: 

321. Printed Letter Completed by Hand by Rabbi Avraham Shapira Rabbi of Banyliv – Pressburg 

1938 

 

 אדר תרפ"ט   – . הזמנה לחתונת רבי חיים זאב פינקל  322

מכתב הזמנה אישית של רבי חיים זאב פינקל לנישואיו בחודש אדר ב'  –דף מודפס, עם מילוי של מספר מילים בכתב יד 

סף חיים זוננפלד". ירושלים, ה אייבשיץ, בת הרבנית חיילא "אשת הגאון הצדיק פאר ישראל מרן יותרפ"ט עם הכלה לא

 [. 1929אדר א' תרפ"ט ]

בכורו של -תשכ"ה(, מגדולי התורה והמוסר בארץ ישראל. בנו-הידוע בכינויו "חז"פ" )תרס"ד –הגאון רבי חיים זאב פינקל 

חיים בשנת תרפ"ט נבחר ע"י רבי יוסף נכדו הגדול של "הסבא מסלבודקה". רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר, ו

מראשי ישיבת "היכל שני להגרי"ח זוננפלד(. -אשתו )הרבנית חיילא אייבשיץ, שנישאה בזיווג-זוננפלד, כחתן לבת

נדפס הספר  התלמוד" בתל אביב, ומנהל רוחני של ישיבת מיר בירושלים. עסק רבות בלימוד ספרות המדרשים. לאחרונה

 ה"רמזים" בספרי הילקוט.  עפ"י שיטת עריכתו, בפענוח נכון של –"ילקוט שמעוני" 

 בינוני. קמטים בקפלי הדף וקרעים קלים.-ס"מ. מצב טוב 28דף 

 100$פתיחה: 
 

322. Invitation to the Wedding of Rabbi Chaim Zeev Finkel – Adar 1929 

 

 ירושלים, תשל"ו   – של הגאון רבי יצחק יעקב ווייס    . מכתב שו"ת בכתב ידו וחתימתו 323

 [.1976וחתימתו של הגאון רבי יצחק יעקב ווייס, גאב"ד "העדה החרדית" בירושלים. ירושלים, תשל"ו ] מכתב בכתב ידו

שמימיו  נשלח לאנגליה, אל ידידו הגאון רבי גבריאל קרויס מרבני מנצ'סטר. תשובה הלכתית בדיני מקוואות, במקוה

ומחמת שאנשים  ודים. בתוך הדברים הוא מביא סיפור על בעל ה"אמרי אש" ששאל את החתם סופר" בדין זה, "...רד

 ...". דעתו בזה]החת"ס[  נכנסו לקבל פני החת"ס, נפסק הדיבור ולא הביע

 הרב ווייס בשולי המכתב ברכות לבר מצוה של בנו, והוא מזכיר לו נשכחות משנת תשכ"ג ]מתקופת כהונתו של

וסימנא מילתא שביום לידתו נסמך כ"ת בסמיכות חכמים, כן יזכה לגדלו יחד עם שאר יו"ח שחיו לתורה  במנצ'סטר[: "...

 ".וחופה ומעש"ט, וישתעביד לאילנא רברבא וחכם בחכמת התורה... ידידו עוז יצחק יעקב ווייס

 ימן פז.מכתב זה נדפס חלקית בשו"ת מנחת יצחק, חלק ליקוטי תשובות, ס

תשמ"ט(, מגדולי הפוסקים, בעל שו"ת "מנחת יצחק" עשרה חלקים. רב בקהילות -און רבי יצחק יעקב ווייס )תרס"בהג

גרוסווארדיין ומנצ'סטר. בשנת תש"ל עלה לארץ ישראל לכהן כראב"ד העדה החרדית בירושלים. לאחר פטירת הרבי 

 חרדית."ד( העדה המסאטמר בשנת תשל"ט, נתמנה הרב ווייס לרב ואב"ד )גאב

 שורות בכתב ידו וחתימתו. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. 32-ס"מ. כ 23דף 

 150$פתיחה: 
 

323. Letter of Responsa Handwritten and Signed by Rabbi Yitzchak Yaakov Weiss – Jerusalem, 

1976 
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 . מכתב הסכמה בכתב ידו וחתימתו של הגרי"ש אלישיב 324

 [.1977ז ]"לתשאלול  ,של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב. ירושלים דו וחתימתומכתב בכתב י

מנצ'סטר, כמכתב ברכה ותודה על קבלת ספרו "מקור הברכה" על ברכות  נשלח אל הגאון רבי גבריאל קרויס ראב"ד

 הנהנין, שנדפס בשנת תשל"ז. הסכמה זו נדפסה במהדורה השנייה של הספר שנדפסה בשנת תשמ"ו.

תשע"ב(, מגדולי הפוסקים במשך למעלה משבעים שנה. נודע בהתמדתו -וסף שלום אלישיב )תר"עמרן הגאון רבי י

ו העמוקה והיסודית בכל חלקי התורה, עד שיכל לפסוק בכל ענין את מסקנתו הברורה. בעשרים המופלגת ובידיעת

ידיו בסדרת ספרי ה"הערות" ידי תלמ-שנותיו האחרונות הנהיג את עולם התורה בארץ ובחו"ל. חידושי תורתו נדפסו על

 בץ תשובות".על המסכתות שנערכו משיעוריו וכן לוקטו מאות מאלפי תשובותיו בחמשת חלקי "קו

 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 24-כ, נייר מכתבים רשמי

 150$פתיחה: 

 

324. Letter of Approbation Handwritten and Signed by Rabbi Yosef Shalom Elyashiv 

 

 

 ברכות להולדת הבן   – . מכתב ברכה מהרבנית קניבסקי  325

 רבנית בת שבע קניבסקי ]שנות התש"נ בקירוב[.כרטיס עם מכתב )ארבע שורות( בכתב ידה וחתימתה של ה

שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים  ]יהי רצון[  ברכת מזל טוב חמה ולבבית. י"רנשלח בברכה לרגל הולדת בן: "

 ". בע קניבסקימדודה בת ש  – 

תו של הצדיק הירושלמי תשע"ב(, בתו הבכורה של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, ונכד-הרבנית בת שבע קניבסקי )תרצ"ב

רבי אריה לוין ]השתתפה עמו במסירות נפש במעשי חסד בזמן מלחמת תש"ח[. אשת חבר להגאון רבי חיים קנייבסקי 

יש[. אלפי נשים צבאו על פתחה, לקבל ממנה עידוד, עצה ותושיה. רבים שליט"א ]ששודכה לו על פי עצת דודם החזון א

י חמיה ה"סטייפלר", הוא היה שולח אנשים להתברך מפי כלתו הרבנית בת שבע, נושעו מתפילותיה וברכותיה. עוד בימ

 שכן היא "בתם של קדושים". 

 ס"מ. מצב טוב.  6X10-דף כ

 100$פתיחה: 

 

325. Letter of Good Wishes by Rebbetzin Kanievsky – Blessings upon Birth of Son 

 

 

 אל הראשון לציון רבי עובדיה יוסף   – . מכתב שו"ת מרבי מאיר מאזוז  326

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב "נאמ"ן ס"ט" ]רבי מאיר נסים מאזוז, ראש ישיבת "כסא רחמים"[. בני ברק, אב 

 [.1984תשד"ם ]

לה הלכתית בדין נערה הגאון רבי עובדיה יוסף. אודות שא –און הראשון לציון שליט"א" נשלח אל "מרן מלכא... הג

העומדת לינשא, שהוציאו עליה ערעור שכבר נתקדשה לאחר. הרב מאזוז מזכיר את הרב רפאל כהן, רב העדה 

 הטוניסאית בצפת, שמעורב בבירור "עסק ביש" זה. 

 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק וסימני קיפול. 25-נייר מכתבים רשמי של "מכון הרב מצליח", כ

 100$פתיחה: 
 

 

326. Responsa Letter by Rabbi Meir Mazuz – To the Rishon L'Zion Rabbi Ovadia Yosef 
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 20- אמצע המאה ה   – . אוסף מכתבים  327

י ספרים ותלמידי אוסף גדול של מכתבים, קבלות חתומות ומסמכים. בהם מכתבי רבנים ודיינים מרחבי העולם, מחבר

 תשכ"ד בקירוב[.-חכמים. ]תרפ"ד

בין המכתבים: מכתב רבי אברהם שיינין, חתן רבי טוביה גולדברג. ירושלים, תרפ"ד; דוגמאות חתימות הדיינים "לקיום 

ע ?[, מרבני הרוב----החתימות" רבי אלטר שאול פעפער ובית דינו. ניו יורק, ]שנות התר"צ בקירוב[; מכתב מרבי יעקב ]ז

י ]כנראה נשלח לאחד ממשרדי הרבנות בארץ ישראל. שנות התר"ץ בוורשא, נכתב על גבי תמונה שנשלחה לזיהו 14-ה

[; מכתב מעניין מרבי שמואל 1930בקירוב[; מכתב לא חתום מישיבת המקובלים "רחובות הנהר". ירושלים, כסלו תרצ"א ]

ארה"ב. מרבי יצחק אלקלעי, הרב הראשי לקהילות הספרדים ב[; מכתב )באנגלית( 1945אהרן איזיקוב. ירושלים, תש"ו ]

; שני מכתבים מרבי ישראל פיגגנבוים מישיבת מיר, בעל מחבר "יד ושם". ברוקלין, תש"ט; מכתב רבי זאב 1947ניו יורק, 

 [; ועוד.1959יחיאל לנדא אב"ד טשכנוב וסוכוטשוב. תל אביב, תשי"ט ]

 פריטי נייר. גודל ומצב משתנה. 20-כ

 100$פתיחה: 

327. Collection of Letters – Mid-20th Century  

 

 למשפחות תלמידי הבעש"ט   – . כתב ייחוס על קלף  328

 בקירוב[. 20-כתב ייחוס משפחתי, בכתיבת סת"ם על קלף. ]ראשית המאה ה

בעש"ט, רבי מרדכי יוחסין מתייחס בדבריו, כצאצא למשפחות של גדולי החסידות: רבי דוד לייקיס תלמיד ה-כותב הכתב

 צבי החזן הגדול מזסלב, רבי דוד פערקיס החזן של הבעש"ט הקדוש, ועוד.

ב הצדיק ר' דוד  היחוס של הר בסוף דבריו הוא מתייחס לסיפור הידוע על אבדת כתב הייחוס של רבי דוד לייקיס: "...

הר' חיים מאיר שגם אתה היחוס    לייקיס נקרע, אמנם זאת ידוע לכל המשפחה שלנו, שהרב המגיד מטריסק אמר לזקני 

 ".שלך להרב ר' דוד ליקיס כמו היחוס של המשפחה שלנו, והוא היה דור שלישי להרב הנ"ל 

 ס"מ. מצב טוב. 12X19.5-דף קלף כ

 200$פתיחה: 

328. Genealogy on Parchment – Of Families Descended from the Disciples of the Baal Shem Tov 

 

תפילה שיוחסה   – תפילה ל"מי שאין לו מקוה", או "שאינו יכול לטבול במקוה"  – יד - . דף בכתב 329
 לבעש"ט 

אומר זה קודם "מי שאין לו מקוה או אונס]![ ואינו יכול לטבול במקוה ירחץ ידיו ו –יד, תפילה קבלית -דף בכתב

 [.19-הרחיצה". ]כתיבה אשכנזית, אירופה, המאה ה

י, נדפסה לראשונה בסוף המהדורה הראשונה של צוואת ריב"ש ]=רבי ישראל בעל שם[ תפילה קבלית זו, המיוחסת לאר"

שיבו מאד פולין, תקנ"ג[, והובאה לאחר מכן בספרי גדולי החסידות ]כידוע, תלמידי הבעש"ט וצדיקי החסידות הח-]רוסיה

קנה אך הבעש"ט תיקן את את עניין הטבילה במקווה[. היו שייחסו תפילה זו לבעש"ט עצמו, היו שאמרו שהאר"י תי

לשונה, והיו שאמרו כי הבעש"ט לימד אותה את המגיד רבי מרדכי מטשרנוביל ]ראה על כך באריכות: הרב נחום זאב 

בזמן הזה, מאמר ב', עץ חיים )באבוב(, קובץ יז, ניסן תשע"ב, עמ'  רוזנשטיין והרב משה אייזיק בלוי, בענין טבילת עזרא

 רפח ואילך[.

 דף שימש בעבר כ"דף מגן" של ספר.כפי הנראה, ה

 טוב. כתמים ובלאי. קרעים ופגמים בשוליים. חותמת.-ס"מ. מצב בינוני 19[ דף. 1]

 100$פתיחה: 
 

329. Handwritten Leaf – Prayer for "Someone who has no Access to a Mikveh" or "Who Cannot 

Immerse Himself in a Mikveh" – Attributed to the Baal Shem Tov 
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 רון רובין הי"ד מסאסראגן ו . מכתב מהאדמו"ר רבי יעקב ישראל ויש 330

 .1935תרצ"ה , )רומניה( דף עם שני מכתבים בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי יעקב ישראל וישרון רובין. סאסראגן

הנני מוסר כח לז' הרבנית תחי'  ר: "בצדו האחד של הדף מכתב ייפוי כח לאשתו הרבנית לערוך שידוך לבנם רבי יוסף מאי

ותהי ידה כידי... לבוא בקשר החיתון לבני הבחור המופלג כמר יוסף מאיר יחי'... תרצ"ה לפ"ק... הק' יעקב ישראל  

 ". וישרון

בדצמבר  8בתאריך , שנכתב מספר חודשים לאחר מכן, חתימתו וחותמתו, ידו-מכתב נוסף בכתב, ףבצדו השני של הד

 ובו תמה על כך שלא קיבל עדיין מכתב )כנראה מאחד מבני משפחתו( ומבקש שימהרו לכתוב לו., רצ"ו()כסליו ת 1935

מגזע רופשיץ. הוסמך לרבנות טרם , שיב(עמ' , אנצ' לחסידות ב', תש"ד-רון רובין )תרמ"הוהאדמו"ר רבי יעקב ישראל ויש

בשנת תרס"ז התמנה לרב בסוליצא. בימי מלחמת  הגיעו לגיל עשרים על ידי מהרש"ם מבערז'אן ובעל "ערוגות הבושם".

העולם הראשונה עקר לסאסראגן והוכתר שם לאדמו"ר לחסידי זידיטשוב. האדמו"ר ואשתו הרבנית אלטא נחמה מלכה 

ניו , בחודש סיון תש"ד. שרידי כתביו נדפסו בשם "גליוני יושר" בתוך ספר "אור ישע", ושוויץוחלק מילדיהם נספו בא

פאלווע. נפטר במחנה טרזינשטט -כיהן כאדמו"ר בחיי אביו במיהא, המוזכר במכתב, בנו רבי יוסף מאיר יורק תשל"ד.

 בחודש סיון תש"ה., לאחר השחרור

 דיו כתוצאה מרטיבות. סימן קיפול. טוב. כתמים. מריחת-ס"מ. מצב בינוני 10דף 

 200$פתיחה: 

330. Letter by Rebbe Yaakov Yisrael V'Yeshurun Rubin of Reghin 

 

 פיאסצ'נה, תרצ"ד   – . מכתב בשם האדמו"ר מפיאסצ'נה בעל "חובת התלמידים"  331

]משמש בקודש[ של האדמו"ר רבי קלונימוס קלמן שפירא אב"ד פיאסצ'נה. על  מכתב מאת רבי שמואל זנוויל, המשב"ק

 [.1934גלויית מכתבים רשמית של האדמו"ר ]פיאסצ'נה, אב תרצ"ד 

פלא מאד לכ"ק הה"צ אדמו"ר מרן שליט"א,  הרצוג מתל אביב, בשם האדמו"ר המתעניין בשלומו: "... נשלח אל רבי משה

שיחיו, ויעזור ד' ותבשר  ]בני ביתך[  ני מבקשך שתכתוב תיכף משלומך ושלום כל ב"בשלא כתבת זה איזה שנים. לכן הנ 

 ".כ"ד ידידך שמואל זנוויל משב"ק ]בשורות טובות[.  ב"ט

(, מחבר "חובת התלמידים" 17650תש"ד נספה בשואה, אוצר הרבנים  -שפירא )תרמ"ט ונימוס קלמישהאדמו"ר רבי קל

ו"אש קודש". בן האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגראדזיסק. גאון וצדיק מופלא בנגלה ובנסתר, מרביץ תורה וחסידות. 

ישיבה במקביל ימש בה כראש בתרע"ג מונה לרבה של פיאסצ'נה. בתרפ"ג יסד את ישיבת "דעת משה" בוורשה וש

 לאדמו"רות בפיאסצ'נה.

טוב. כתמים. נקבי תיוק. קמטי קיפול. קרע בפינת הגלויה. קשקושי ילדים. -ס"מ. מצב בינוני 14גלויית דואר רשמית. 

 חותמות דואר. הבולים הוסרו.

 100$פתיחה: 

331. Letter in the Name of the Piaseczno Rebbe, Author of Chovat HaTalmidim – Piaseczno, 1934 

 

 ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי ישראל ברוך שפירא אב"ד בלנדוב - . שני מסמכים בכתב 332

שבט -ידו, חותמתו וחתימתו של רבי ישראל ברוך שפירא "אב"ד דק"ק בלענדאוו". בלנדוב, חשון-שני מסמכים בכתב

 .[1936-1937] תרצ"ז

 .על גירושין ]נשלחו כפי הנראה, למשרד הרבנות הראשית בא"י[ ר גביית עדותאישור גירושין )"תעודת גט"( ואישו

האדמו"ר רבי ישראל ברוך שפירא )נספה בשואה(, מרבני ואדמו"רי פולין. חתן האדמו"ר רבי שלום מאיר יחיאל שפירא 

 .בבלנדוב קוזניץ )נפטר ניסן תרע"ה(. ממלא מקום חותנו כאב"ד ואדמו"ר-אב"ד בלנדוב, משושלת מוגלניצא

 בינוני. הדפים גזורים בשוליהם ובכל אחד מהם נותר נקב תיוק אחד.-י דפים. גודל משתנה. מצב טובשנ

 150$פתיחה: 
 

 

332. Two Documents Handwritten and Signed by Rebbe Yisrael Baruch Shapira Rabbi of Błędów 
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 1938קובל,    – דו בפולנית  חתומה על י   – . גלויה רשמית של האדמו"ר רבי נחום משה טווערסקי  333

גלויה רשמית של האדמו"ר רבי נחום משה טווערסקי, ממוענת לעורך דין וחתומה על ידי האדמו"ר עם חותמתו 

 . 1938, אוקראינה(, Kowel)החתימה והחותמת בפולנית(. קאוולא )קובל 

ירושלים בשנת תרצ"ז(, וחתנו וקא )שנפטר בהאדמו"ר רבי נחום משה טברסקי, בנו של האדמו"ר רבי זאב מרחמסטריו

תרע"ח( שכיהן כאדמו"ר בטריסק ובקֹוֶבל. כיהן כאב"ד קאוולא -של האדמו"ר מטריסק רבי יעקב אריה ליב טברסקי )תר"ז

 אחותו היא הרבנית מרגלית הגר מויזניץ.)קֹוֶבל(. נספה בשואה. 

 ס"מ. מצב טוב. כתמים.  10x14.5גלויה, 

 100$פתיחה: 

 

333. Official Postcard of Rebbe Nachum Moshe Twersky – With his Polish Signature – Kovel, 

1938 

 

ירושלים,   – בחתימת האדמו"ר רבי ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ  – . תקנות כולל מונקאטש 334
 תש"י 

ה גלילות". ירושלים, תש"י עדת מונקאטש ועשר –ודפים מודפסים מהנהלת "כולל תפארת צבי חתומים מסמכים צרור 

 בקירוב.

* שני דפים של "תקנות" הכולל. כתובים במכונת כתיבה, עם שש חתימות בכתב יד בכל דף של הממונים, המזכיר, 

 ץ".הגזבר, וחתימת ידו "נשיא הכולל" האדמו"ר רבי "ברוך יהושע ירחמיאל רבינובי

תל אביב", הקורא  –אבדק"ק מונקאטש והגלילות  –בינוביץ * דף מודפס, מכתב מהאדמו"ר רבי "ברוך יהושע ירחמיאל ר

להשתתף בבחירת הנהלה חדשה לכולל. בתוך דבריו הוא כותב כי "מלאו שש שנים מאז באתי בפעם הראשונה להשתקע 

 [.1950בארצנו הק'...". ]ירושלים, תש"י 

כללית לבחירת הנהלה חדשה "לפי  דפסים מ"ועד כולל תפארת צבי", "הזמנה" ו"סדר היום" לאסיפה* שני דפים מו

פקודת... נשיא הכולל הרה"ג ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ שליט"א אבדק"ק מונקאטש והגלילות". ירושלים, אייר תש"י 

[1950.] 

 לות".עדת מונקאטש ועשרה גלי –* מעטפה מודפסת של "כולל תפארת צבי 

שנ"ח(. בן האדמו"ר רבי נתן דוד מפרציווא )ביאלה(. מילדותו ת-האדמו"ר רבי ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ, )תרע"ה

נודע בכשרונותיו הגאוניים ולמדנותו המופלאה. נבחר ע"י האדמו"ר בעל ה"מנחת אלעזר" רבי חיים אלעזר שפירא אב"ד 

 דה לו לעת זקנותו[. חתונתם המלכותית, תועדה בעיתונות אותהמונקאטש, כחתן לבתו היחידה חיה פרומט ]שנול

תקופה, כחתונה היהודית הגדולה ביותר במדינות הונגריה. מסופר כי הגבולות נפתחו וקווי רכבת מיוחדים הובילו 

, עלה תתקי(. לאחר פטירת חותנו הגדול-יהודים מכל קצוות הונגריה אל מונקאטש, )ראה אנצי' לחסידות, ג', עמ' תתקט

, הנהיג את העדה הגדולה הזאת שלש 22תו צעיר לימים כבן בשנת תרצ"ז למלא את מקומו כאב"ד מונקאטש ולמרות היו

שנים, עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. במלחמה סבל צרות רבות לאחר שגורש ע"י השלטונות ממונקאטש )עקב היותו 

 ההצלה בבודפשט, ומשם נמלט לא"י דרך תורכיה ולבנון(, ניצל אזרח פולני( ולאחר גלויות וגלגולים רבים )היה מפעילי

מהשואה והגיע לירושלים בשנת תש"ד עם כל משפחתו. עם הגיעם לירושלים חלתה אשתו הרבנית חיה פרומט ונפטרה 

לאחר כשנה, בהותירה אחריה חמשה יתומים קטנים. ]שנים מבניו מאשתו הראשונה, הם כיום האדמו"רים המפורסמים 

 נקאטש ודינוב שליט"א בארצות הברית[.ממו

 . מצב טוב. קרעים קלים ונקבי תיוק.פריטים. גודל משתנה 5

 100$פתיחה: 
 

334. Regulations of Kollel Munkatch – Signed by Rebbe Baruch Yehoshua Yerachmiel Rabinowitz 

– Jerusalem, 1950 
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 רבי מאיר'ל מאמשינוב מהאדמו"ר    – . מכתב עם ברכת "שנה טובה"  335

דמו"ר מאמשינוב רבי ירחמיאל יהודה מאיר קאליש. ]ירושלים?, תשרי[ ידו, חותמתו וחתימתו של הא-מכתב בכתב

 .[1958] תשי"ט

וורשה, יחד עם כספי תרומה. האדמו"ר מסיים את מכתבו "בברכת גמח"ט לשנת -מכתב קצר שנשלח להנהלת כולל פולין

 ."יר"י מאירחיים טובים וישועה כללית. 

תשל"ו(, בן האדמו"ר רבי שמעון שלום -הודה מאיר קאליש )תרס"ארבי ירחמיאל י –האדמו"ר רבי מאיר'ל מאמשינוב 

קאליש מאמשינוב. ניצל בנס מן השואה עם משפחת אביו האדמו"ר, בבריחתם עם זרם הפליטים שנמלטו מאירופה 

רה"ב. לאחר פטירת אביו בשנת תשי"ד, עלה לארץ ישראל, בה הדוויה, לקובה שביפן ולשנחאיי. לאחר השואה הגיעו לא

ים את בית מדרשו ואת ישיבת אמשינוב בירושלים. אוהב ישראל וענוותן, עובד ה' בכל לבו. בן בתו הוא האדמו"ר הק

 הנודע רבי יעקב מיליקובסקי שליט"א אדמו"ר מאמשינוב שליט"א.

 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. 12.5דף כפול, 

 150$: פתיחה 

335. Letter with New Year Blessings – Rebbe Meir'l of Amshinov 

 

שבט   – . מכתב מרבי אפרימ'ל פשדזבורז'ער, על הקמת בית כנסת של חסידי ברסלב בירושלים 336
 תש"א 

לחסידי ברסלב מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי אפרים קראקובסקי, על נייר מכתבים רשמי של "ועדת בנין בית מדרש 

 [.1941שערי חסד". ירושלים, שבט, תש"א ] –בירושלם 

יאה לחסידי ברסלב "חסידים ואנשי מעשה השותים מימי הנ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה", לתמוך בהקמת בית כנסת קר

ו נפשות "לבנות בית בירושלם להגדיל כבוד שם רבינו ז"ל, כי קרוב הדבר כי עי"ז יתווספו ויתרב –ברסלבאי בירושלים 

 לרבינו ז"ל ותתרבה האמונה...".

טבת תש"ו(, בעל "עונג שבת". רב וצדיק -רבי אפרים צבי קרקובסקי מפשדבורז' )תר"מ –רבי אפרימ'ל פשדזבורז'ר 

מפורסם בפולין, מצאצאי רבי דוד מלעלוב. כיהן כמורה הוראה בעיר פשדבורז' על מקום אביו רבי אלתר בן ציון 

 סמים. ר התקרב לחסידות ברסלב, והפך להיות אחד מגדולי חסידות ברסלב המפורקרקובסקי. בגיל מבוג

גדול בתורה ואיש מופת. רבותיו האדמו"רים רבי אליעזר דוד מרדושיץ ורבי שלמה מרדומסק חבבוהו ואהבוהו עד מאד, 

אליכם שוכן הצדיק ר' ונהגו לומר לאנשים מקרבת פשדבורז' שבאו להתברך מפיהם: 'מה אתם נוסעים אלינו? הלא קרוב 

 אצלנו!' גם שאר גדולי פולין החשיבוהו לאחד הקדושים אשר בארץ. אפרימ'ל, שאצלו תוכלו להיוושע הרבה יותר מאשר

על התקרבותו של רבי אפרימ'ל לאורו של רבי נחמן מברסלב, סיפר תלמידו ר' הלל מיכאליץ: "יום אחד הגיע לפשדבורז' 

ביהמ"ד החל ]=הסנדלר. אחיו של ר' נחמן שטרקס, סבו של יוסל'ה שוכמכר[. בבואו להחסיד המופלא רבי נחום שוסטר 

אותו סנדלר שח בחום וברגש שיחות וסיפורי קודש על רבינו ותלמידיו. התלוצצו הנוכחים למראהו, כיון שחזותו 

ל עילוי' תלמידו של בעל החיצונית היתה כשל אדם פשוט, ולא היטו אוזן לדבריו. אולם רבי אפרימ'ל וחברו 'רבי פנחס'

ו לדבריו, והתפעלו עד עומק נפשם; דיבורי אמת ואמונה נשגבים כאלה לא ה'אבני נזר' מסוכטשוב, חידדו אוזנם, הקשיב

 שמעו מימיהם. בעקבות כך, זכו שניהם להתקרב בכל לבם לדרכו של רבינו, ולאחר מכן גם קרבו רבים אחרים.

והו קודש. לפני נסיעתו נפרד מחבריו חסידי ברסלב בוורשה, ורבים מהם ליובשנת תרצ"ו עלה רבי אפרימ'ל לארץ ה

באהבה גדולה. בתוך כך שמע רבי אפרימ'ל כמה אנשים שעומדים מן הצד ומצביעים עליו: "הנה רבי שנוסע לארץ 

 ישראל"… כששמע זאת, נזעק: "חס וחלילה! אינני רבי!"

וג לפרנסתו. כששמע שישנו מוסד הנותן תמיכה לרבנים עולים, לאחר בואו ארצה, השתדל החסיד ר' דוד שכטר לדא

יו ללכת עמו לשם. כשבאו אל המשרד, נשאל רבי אפרימ'ל: "האם הייתם רב בחו"ל?" "לא", ענה. "אם כן", השפיע על

תם השיבוהו, "לא נוכל לתמוך בכם; אנו תומכים רק ברבנים". כשיצאו משם, שאלו ר' דוד: "מדוע עניתם כך, הרי היי

" השיב רבי אפרימ'ל בתמיהה: "וכי בשביל כסף שנים רבות מורה הוראה בפשדבורז'? וגם מורה הוראה בשם רב יכונה!

 –וכזה הרי לא הייתי...". לבסוף נתקיימו בו דברי רבינו: "מי שאומר תמיד אמת  –מותר לשקר?! הם התכוונו לאב"ד 

לגדלותו והם תמכו בו מרצונם הטוב )הביוגרפיה עפ"י אתר "שער  הוא מצליח" )ספר המידות(, אנשי אותו מוסד התוודעו

 " והקדמת ספרו "עונג שבת"(.ברסלב

 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי, קמטים וקרעים. הדבקות בנייר דבק חומצי. 27.5נייר מכתבים רשמי 

 100$פתיחה: 
 

336. Letter by Rebbe Efraim'l Przedbórzer, Regarding Erecting Breslov Synagogue in Jerusalem – 

Shevat 1941 
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 ידו של רבי אליעזר ברלנד - בכתב   – שובי גימטריאות  . דפי תפילות וחי 337

 ידו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א, מנהיג קהילת חסידי ברסלב "שובו בנים". ]ירושלים[.-דפים כתובים בכתב

ים: "רבונו של עולם, כל יכול...", ותוכנם תפילות מיוחדות שחיבר הרב על מנת לבקש דפי תפילות הפותחים כולם במיל

ים שונים. התפילות כוללות חישובי גימטריאות שונות בענייני הבקשה. רוב הדפים נכתבו כנראה עבור אנשים על עניינ

 מו.שפנו אליו בבקשת עצה וברכה, וחלקם הנם )כפי הנראה( בקשות אישיות שכתבם הרב לעצ

י לדעת ש"ס גמרא, רמב"ם, טור, * "רבונו של עולם... זכני למדרגת משה רבינו עליו השלום...". * "רבונו של עולם... זכנ

שו"ע... ישר והפוך מלה במלה, וכל ספרי רבנו הקדוש... ואזכה לשס"ג אוקינוסים של דמעות לפניך...". * "רבונו של 

. * "רבונו של עולם... זכה אותי באשה הכי צדיקה שבעולם ואתנהג אתה עולם... ויותר לא אראה שום אשה זרה..."

 ה לדירה קנויה בירושלים בלי שום חובות...".בקדושה ובטהרה... ואזכ

הרב אליעזר ברלנד שליט"א )נולד תרצ"ח(, ממנהיגי חסידות ברסלב בימינו. הקים בבני ברק את ישיבת "שובו בנים" 

חה הישיבה עברה הישיבה לתוככי ירושלים העתיקה. קהילת "שובו בנים" בהנהגת לחוזרים בתשובה, ולאחר שהתפת

א מונה כיום אלפי חסידים ומאות משפחות המתגוררים בעיקר בשכוני שכונת מוסררה )רח' החומה הרב ברלנד שליט"

 השלישית( בירושלים, והיא מהקהילות הידועות בחסידות ברסלב בדורנו.

הוב עם שורות. מצב משתנה, טוב עד בינוני. חלק מהדפים עם סימני קיפול וקמטים. כתמים ס"מ. נייר צ 27-דפים. כ 8

 . ובלאי

 100$פתיחה: 

 

337. Leaves of Prayers and Gematriya Calculations – Handwriting of Rabbi Eliezer Berland 

 

 

 כולל גירושין שנעשו בתקופת השואה בגלות טרנסניסטריה   – . אוסף מסמכי גירושין  338

רצות שונות בתקופות שונות. שניים אוסף של מסמכים בעניני נישואין וגירושין, גיטין ואישורי גירושין. כתובות. מא

 ת השואה.רומניה( בתקופ-מהמסמכים מתעדים את גלות יהודי רומניה לטרנסניסטריה )מולדובה, צפון

(, תשרי תש"ה Dorohoiרומניה -יד. שטר בחתימת עדים, על הרשאה למסירת גט. דארהוי )דורוהוי, צפון-* דף בכתב

[1944.] 

פודולסקי -)עם קרע בית דין, כהוכחה למסירתו(. מאהלוב על נהר דניסטר )מוגילב * דף בכתב יד סת"ם. גט גירושין

Mogilev-Podolski[ ע1945(, טבת תש"ד .]דורוהוי -ל גבי הגט רישומי( טיוטה לגט שנכתב בדארהויDorohoi בחודש )

 [.1944תשרי שנת תש"ה ]

 [.1945תו(. בוקרסט, סיון תש"ה ]* דף בכתב יד סת"ם. גט גירושין )עם קרע בית דין, כהוכחה למסיר

מאות _____" ]שנות יד(. עם התאריך "שנת חמשת אלפים ושבע -* שלשה שטרות כתובה מודפסים )ללא מילוי בכתב

ָיה  ,הת"ש[ ועם מיקום "בעיר וורדיין גדול" )גרוסוורדיין  (. דפוס האחים רובינשטיין, אראעדא.Oradeaאֹוַראדְּ

 [.1906מערב פולין(, אדר ב' תרס"ו ]-דרום Miłosławiceין, בחתימת עדים. מילאסלאוויץ )* דף בכתב יד. כתובה לנישוא

דין לגירושין, בחתימות הדיינים רבי יוסף בן עואץ ורבי חיים בן סלימאן. ]תימן,  יד תימני. אישור בית-* דף בכתב

 בקירוב[. 20-המחצית הראשונה של המאה ה

 פריטים. גודל ומצב משתנים. 7

 100$: פתיחה 

 

338. Collection of Divorce Documents – Includes Divorces During the Holocaust in the 

Transnistria Exile 
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  – רב מחנה העקורים וישיבת "שארית הפליטה"  – . ארבעה מכתבים מהאדמו"ר מסטרופקוב 339
 תש"ט - תש"ו   – בומברג, גרמניה  

מתו של האדמו"ר מסטרופקוב רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם. ארבעה מכתבים מעניינים בכתב ידו וחתי

 [.1946-1948](, אלול תש"ו עד כסלו תש"ט Bambercבאמבערק )בומברג 

עליה לארץ ישראל. -* מכתב אל רבי משה בלוי אב"ד קיסינגן. * מכתב אל רבי שמואל שדרוביצקי, בבקשה להשיג רשיון

 פרקש.* שני מכתבי סמיכה לשוחט רבי יצחק 

בתו ותלמידו של האדמו"ר רבי שלום -תשנ"ה(, בן-הלברשטאם האדמו"ר מסטרופקוב )תרס"ח-רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ

לברשטאם מסטרופקוב. כיהן בחו"ל כאב"ד יבלונקה וכדיין בברגסאס. לאחר תלאות השואה שימש כרב ראשי במחנות ה

רץ ישראל והתיישב ברמלה, שם הקים בית מדרש "דברי העקורים בבומברג ובגלילות פרנקוניה. בשנת תש"ט עלה לא

 ות סטרופקוב.חיים". בשנת תשי"ג עלה לירושלים והקים בה את בתי המדרש של חסיד

טוב. נייר יבש עם קרעים ופגמים, בשוליים ובקפלי -מכתבים, על ניירות מכתבים רשמיים. גודל משתנה. מצב בינוני 4

 הדפים.

 200$פתיחה: 

339. Four Letters by the Stropkov Rebbe – Rabbi of the DP Camp and Sh'erit HaPletah Yeshiva – 

Bamberc, Germany – 1946-1949 

 

 תש"ג ,  באזל   –   הדפסה בעיצומה של השואה   –   . חמישה חומשי תורה 340

-David[. הוצאת 1943תש"ג ], ועם הפטרות לכל השנה וחמש מגילות. באזל, עם תרגום לגרמנית, חמישה חומשי תורה
Verlagעמוד מול עמוד., . עברית וגרמנית 

הרי זה מחובתם של אלו שנותרו חופשיים , יהודית באירופהמתוך ההקדמה בגרמנית: "בעקבות חורבנה של התרבות ה

 להביא את רוח היהדות לידי השפעה מחודשת".

. דפים בודדים מנותקים. קרעים ופגמים קלים ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קמטים 21תווים. , [ עמ'4], 340, 520, [4]

 עם פגמים. , בשולי מספר דפים. כריכה מקורית

 100$פתיחה: 

340. Five Books of the Torah – Printed During the Holocaust – Basel, 1943 

 

עיצומה של  הדפסה עברית בצרפת ב  –  1942-1945לימוז',  – . שלושה לוחות שנה בפורמט כיס 341
 פת השואה, תחת משטר וישי תקו 

תקופת השואה, תחת משטר עיצומה של הדפסה עברית בצרפת ב –שלושה לוחות שנה בפורמט כיס שנדפסו בלימוז' 

 וישי, ששיתף פעולה עם גרמניה הנאצית:

 [. עברית וצרפתית.1942* לוח לשנת תש"ב, עם סדר ספירת העומר. לימוז', ]

 [. עברית וצרפתית.1943מר. לימוז', ]* לוח לשנת תש"ד, עם סדר ספירת העו

 עברית וצרפתית. [.1944* לוח לשנה תש"ה, עם סדר ספירת העומר. לימוז', ]

בכל הלוחות מופיעה רשימת שמות וכתובות של רבנים בצרפת בתקופת משטר וישי. כמו כן מופיעות בחלק מהלוחות 

 פרסומות ורשימות וטבלאות שונות עם מידע שימושי. 

 ס"מ. מצב כללי טוב. 12-שנה בפורמט כיס. כלוחות  3

 100$פתיחה: 
 

341. Three Pocket-Size Calendars – Limoges-Cité, 1924-1945 – Printed in Hebrew in France at 

the Height of the Holocaust, Under the Vichy Government 
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- מינכן, תש"ז  – לשארית הפליטה  מתנה ועד ההצלה  – . שני כרכי מסכתות ללומדי הדף היומי 342
 ש"ח ת 

 יטה: שני כרכים ללומדי הדף היומי, מתנת ועד ההצלה לשארית הפל

. כרוך 1947* מסכת תענית מן תלמוד בבלי, עם כל המפרשים, מתנה מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה. מינכן, תש"ז 

 .1947ארית הפליטה. מינכן, תש"ז עם: מסכת מגילה מן תלמוד בבלי ומסכת שקלים, מתנה מאת ועד ההצלה לש

 דף יומי".  עמ' עם: "לוח עולמי, משנה יומית ללומדי 4בראש שני הכרכים, 

בינוני. כתמים. עקבות רטיבות קלים. קרעים עם חיסרון -ס"מ. מצב טוב 21[, לב דף. 1כה דף; לב, יח, ]-[, לא, י, ]טז[5]

 , עקבות רטיבות ובלאי.ופגיעה בטקסט בדף האחרון. כריכה מקורית, עם כתמים

 . 1948* מסכת כתובות מן תלמוד בבלי, עם כל המפרשים, מתנה מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה. מינכן, תש"ח 

בראש הכרך מכתב מאת אגודת הרבנים של ארצות הברית וקנדה, וצילום של מכתב מאת רבי הילל ליכטענשטיין 

  מקראסנא. 

ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה  20.5ו שלא במקומם. קמג נכרכ-דף. דפים קמב מט-[, מו5[, קמג, כב, כח, יג, ]4]

 מקורית, עם פגמים ובלאי. 

 100$פתיחה: 
 

342. Two Volumes of Talmudic Tractates for Daf HaYomi – Gift of Vaad HaHatzalah to Sh'erit 

HaPletah – Munich, 1947-1948 

 

 ארית הפליטה דפוסי ש   – . אוסף ספרים  343

 מדפוסי שארית הפליטה:  וקונטרסים םארבעה ספרי

[. הקדשה בדף 1948. מסכת אבות, עם פירוש "שפת אמת" מאת האדמו"ר רבי יהודה אריה ליב מגור. לנדסברג, תש"ח ]1

 אמת" מגור, ומנהל ישיבת שפת אמת בירושלים. -המגן מאת רבי חיים אלעזר אלתר, אחיינו של בעל ה"אמרי

[. נוסח סליחות לזכר פרעות 1946( במדינת פולין. בודפשט, תש"ו ]1648הריגות דשנת ת"ח )יחות ליום כ' סיון, על . סל2

 ת"ח ות"ט.

 [. שני עותקים.1948. ספר פרקי רבי אליעזר, עם ביאור מספיק. הוצאת "יצחקי", לנדסברג, תש"ח ]3-4

 . גודל ומצב משתנים.וקונטרסים ספרים 4

 100$פתיחה: 

343. Collection of Books – Sh'erit HaPletah Printings 

 

 

 1948-1947ניו יורק,    – . לקט מברקים שנשלחו אל רבי יצחק מאיר לוין  344

 . 1948-1947אוסף מברקים ממוענים אל רבי יצחק מאיר לוין. ניו יורק, 

עלי חינוך ]מפ ל למען ילדי ישראל"נשלחו על ידי ראשי ועד הפועל של אגודת ישראל בא"י עם עדכונים על מצב ה"מפע

, ובקשות לתמיכה ולעזרה כספית. בין החתומים: סנקביץ', סירקיס, קצנלבוגן, שלזינגר, לילדי העולים ויתומי השואה[

 פרוש, קסטנר, לוין וגלרנטר. 

ות היהודית (, היה מנהיג אגודת ישראל, מהפעילים הבולטים בועד ההצלה של הסוכנ1893-1971רבי יצחק מאיר לוין )

היה לשר הסעד הראשון של בממשלת  1949בתקופת השואה, חבר מנהלת העם ומחותמי מגילת העצמאות. בשנת 

 ישראל. 

מטים. סימני קיפול. קרעים קטנים בשולי הדפים. חלק בינוני. כתמים. ק-ס"מ. מצב כללי טוב 18x21.5תשעה מברקים. 

 יד על צידם השני.-מהמברקים עם רישומים בכתב

 100$תיחה: פ
 

344. Compilation of Telegrams Sent to Rabbi Yitzchak Meir Levin – NY, 1947-1948 
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 20- ה גרמניה, ראשית המאה    – . אוסף טיוטות לדרשות, לחגים ולאירועים שונים  345

טת הספד, יד, לחגים ולאירועים שונים, ביניהן טיו-אוסף טיוטות לדרשות, מודפסות במכונת כתיבה וכתובות בכתב

 ?[. גרמנית, עם מילים בעברית. 20-טיוטת דרשה לכבוד בר מצווה, ועוד. ]המבורג? ראשית המאה ה

יד. בין הטיוטות, -תיקונים ושינויים בכתביד וחלקם מודפסים במכונת כתיבה, לעיתים עם -חלק מהדפים כתובים בכתב

וטה לדרשה לכבוד בר מצווה. זהות הכותב אינה , מקהילת המבורג, וטיSally. M. Mainzטיוטת הספד על אדם בשם 

 ידועה.

 דפים וכפולות דפים. גודל ומצב משתנים. בלאי, קמטים וקרעים בחלק מהדפים. 60-כ

 100$פתיחה: 

345. Collection of Drafts for Sermons, for Holidays and Special Occasions – Germany, 20th 

Century  

 

 יידיש - רי מילון עב ,  יד - . כתב 346

 [.19/20-המאה ה, יידיש. ]אירופה-מילון עברי, יד-כתב

כתיבה אשכנזית מרובעת ורהוטה. כל עמוד מחולק לשני טורים. מכיל ערכים מאות א' ועד ת' )חסרים דפים בתחילה 

 באמצע(.ו

, מצב בינוני. כתמים ס"מ. 16.5דף(.  18מב; סה"כ חסרים -לג, ח-נב דף )חסרים דפים א-מג, לב-חסר בתחילתו ובאמצעו. ט

 קרעים ובלאי. ללא כריכה.

 100$פתיחה: 

346. Manuscript, Hebrew-Yiddish Dictionary 

 

 יד - . לוחות שנה בכתב 347

זריחת השמש ושקיעתה בכל יום", מחולק לפי חודשים נוצריים. ]אירופה,  * לוח קרטון, ובו טבלה צבעונית עם "לוח

 [.20-המאה ה

-יד, עם תאריכים וציוני שבתות, מועדים וימים מיוחדים, לחודשים אדר-, ועליהם טבלאות בכתב* שלושה לוחות קרטון

 [.20-אלול. ]אירופה, המאה ה

 לוחות קרטון, גודל ומצב משתנים. 4

 100$פתיחה: 

347. Handwritten Calendars 

 

 יד שומרוני - . כתב 348

 יד שומרוני ]התוכן לא ידוע לנו[.-כתב

 חולון", וסמל מגן דוד. –וב בעברית: "הכהן הגדול מורנו רחמים בעמוד הראשון כית

 ס"מ. מצב בינוני. כתמי רטיבות כהים. כריכת קרטון. 16[ דף. 6]

 100$פתיחה: 
 

348. Samaritan Manuscript   
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עם   –  1793פראג,  – החיבור העברי הראשון הכולל תיאור של אמריקה  – . "אגרת ארחות עולם" 349
 איורים 

אגרת ארחות עולם, מאת אברהם בן מרדכי פאריצול. יחד עם החיבורים: אגרת תימן, הנקראת פתח תקוה, מאת ספר 

[. בהוצאת רבי ישראל לנדא, 1793אבן עזרא. ]פראג, תקנ"ג  רבי משה בן מימון; יסוד מורה וסוד תורה, מאת רבי אברהם

 בנו של ה"נודע ביהודה". 

רי הראשון העוסק בגילוי "העולם החדש". חלקו הראשון של החיבור עוסק "אגרת ארחות עולם" הוא החיבור העב

ארצות -יותיהם של מגליבתיאור כללי של כדור הארץ, חלוקתו לאזורי אקלים, יבשות ומדינות. חלקו השני מתמקד בתגל

ודו. אחד ספרדים ופורטוגזים, ומתאר בפירוט את מסעותיו של ואסקו דה גאמה סביב כף התקווה הטובה בדרכו לה

הפרקים מוקדש לאמריקה ועוסק בתיאור הארץ והיושבים בה. זהו החיבור העברי הראשון הכולל תיאור של אמריקה 

 )נדפס לראשונה בונציה, בשנת שמ"ז(. 

]בן עירו וזמנו של המו"ל[,  Anton Balzerמלווה בארבעה איורים מרשימים )תחריטי נחושת(, מאת האמן  הספר

 את רבי ישראל לנדא וחכמים אחרים.ובהערות והוספות מ

 רישום בעלות וחתימה בדף המגן.

רעים בשולי שני הדפים בינוני. כתמים. בלאי קל. פגמים קלים וק-ס"מ. מצב טוב 17.5[ דף. חסר דף השער. 2[, צו, ]7]

ופפים יד(. מספר דפים וקונטרסים ר-הראשונים ובדף האחרון, עם פגיעות קלות בטקסט )שהושלמו בחלקן בכתב

 ומנותקים. כריכה עתיקה, עם פגמים וקרעים בשדרה.

 100$פתיחה: 

349. Igeret Orchot Olam – First Hebrew Composition Containing Description of America – 

Prague, 1793 – With Illustrations 

 

  – נגלית מפתח למילים המופיעות בתורה עם הקדמה ותרגום בא  – . ספר כל דברי התורה 350
 1865פילדלפיה,  

 A vocabulary of the Pentateuch : containing all the words of the five books inספר כל דברי התורה, 
their primitive forms, with an English translation מפתח לכל המילים המופיעות בתורה, על פי סדר[ ,

 . עברית ואנגלית.1865ה, ]תרכ"ה[ . פילדלפיJ. M. De Sollaהפרשיות[, בעריכת 

המפתח מחולק למספר חלקים: שמות עצם, פעלים, תארים, וכו'. בכל אחד מהחלקים מופיעות המילים בעברית, עם 

 ל פי סדר הפרשות.תרגומן לאנגלית, ע

XI[ ,1 ,]152-12  .'ופגמים. ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמות שונות במספר מקומות. כריכה ישנה, עם בלאי 18.5עמ 

 100$פתיחה: 
 

350. Kol Divrei HaTorah – Index of Words in the Torah with English Introduction and Translation 

– Philadelphia, 1865 

 

 תר"ס - ניו יורק שנות התר"נ   – ונטרסים בנושאים שונים  . ק 351

 ר"ס: ת-כרך הכולל אוסף קונטרסים שונים, שנדפסו בניו יורק בשנות התר"נ

 [. עם מעטפת מקורית.1904* האדם קץ השדה, מאת דר. שלמה רובין. ניו יורק, תרס"ד ]

[. עם מעטפת 1892בחי עמנו בעבר ובהוה, מאת זרח איצקוביץ'. ברדיטשוב, תרנ"ב ] * שירי יהודה, שירים יסודתם

 מקורית.

[. 1901הכהן טורברג. ניו יורק, תרס"א ] * מעת לעת, קבץ לחכמה ולספרות, קבץ ראשון, בעריכת שלמה יודסון ופנחס

 ככל הנראה לא יצאו חלקים נוספים. חסר דף אחרון )אולי מעטפת אחורית?(.

הספר אליה, מאת שמואל בנימין -תב זאת לדור אחרון, ציור נאמן ממצב ספרותנו בארץ החדשה ויחס עם* תכ

 פת מקורית.. עם מעט17-24[. חסרים דפים 1898שוורצברג. ניו יורק, תרנ"ח ]

 [. עם מעטפת מקורית. 1898* מה הם היהודים? מאת מאיר איש שלום. ניו יורק, תרנ"ח ]

 אחד. מצב כללי טוב. כתמים קלים. פגמים וקרעים במעטפות.קונטרסים בכרך  5

 100$פתיחה: 
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351. Booklets on Various Subjects – New York, 1890s-Early 20th Century  

 

 י ביבליוגרפיה ומחקר אוסף ספר   . 352

 אוסף ספרי ביבליוגרפיה ומחקר:

סיטאי בירושלים, מאת אברהם יערי. ירושלים, תרצ"ד * רשימת ספרי לאדינו, הנמצאים בבית הספרים הלאומי והאוניבר

[1934 .] 

שני  [.1937-1940ת"ש ]-* הדפוס העברי בארצות המזרח, חלק ראשון וחלק שני, מאת אברהם יערי. ירושלים, תרצ"ז

 כרכים. 

זלאטקין. * ראשית בכורי הביבליוגרפיה בספרות העברית, הספר שפתי ישנים מר' שבתי משורר בס, מאת מנחם מענדל 

 [. 1958אביב, תשי"ח ]-תל

 [. 1959* הדפוס העברי באזמיר, מאת אברהם יערי. ירושלים, תשי"ט ]

 [. 1967וינברגר. ירושלים, תשכ"ז ]-מלי* ספר וסייף, חופש הבטוי והמחשבה אצל עם ישראל, מאת משה כר

[. מהדורה 1970נמי. ירושלים, תש"ל ]ישראליות, מאת שלמה שו-* מפתח המפתחות, ביבליוגרפיה של ביבליוגרפיות כל

 מצולמת של "מהדורה שניה מורחבת, תשכ"ה", בתוספת תקונים". 

 . [1971* הדפוס העברי בקרימונה, מאת מאיר בניהו. ירושלים, תשל"א ]

ישראליות, תוספת ל"מהדורה שניה מורחבת", מאת שלמה שונמי. -* מפתח המפתחות, ביבליוגרפיה של ביבליוגרפיות כל

 [. 1975ירושלים, תשל"ה ]

( עד שנת תרכ"ג, 1469* אוצר הספר העברי, רשימת הספרים שנדפסו באות עברית מראשית הדפוס העברי בשנת רכ"ט )

 [. שני כרכים.1993-1995תשנ"ה ]-מכון לביבליוגרפיה ממוחשבת, ירושלים, תשנ"דמאת ישעיהו וינוגרד. הוצאת ה

 צב כללי טוב.כרכים. גודל משתנה. מ 11-ספרים ב 9

 120$פתיחה: 

352. Collection of Bibliography and Research Books 

 

 

   רשימות ספרים של אוספים וספריות פרטיות   –   . אוסף ספרים 353

 רפיה ורשימות ספרים של אוספים וספריות פרטיות:ששה ספרי ביבליוג

 *Die handschriftlichen hebraeischen Werke der k.k. Hofbibliothek zu Wien חלק שני, מאת ,

Albrecht Krafftו ,- Simon Deutsch ]1847.וינה, ]תר"ז. 

סקער, בעריכת יהודה ברד"ח. וינה, * מזכיר לבני רשף, והוא רשימה מקובצי וכתבי יד מעזבון המנוח רבי שמחה פינ

 [. עם מעטפת מקורית.1869תרכ"ט ]

 .1877* קונטרס המזכיר, מפתח שמות ספרים, אנשים וליקוטים שונים, מאת אהרן ילינק. וינה, תרל"ז 

 [.1890* ספר קהלת שלמה, והיא רשימת הספרים כ"י הנמצאים ביד ש' ז' ח' ה' בביעליטץ. וינה, תר"נ ]

וצר הספרים דקהל ווינא, רשימת הספרים אשר קנה ר׳ שלמה ב״ר מנחם ברוך הכהן ונדבם לבית א, * מנחת שלמה

Katalog der Salo Cohn'schen Schenkungen ,כרך ראשון בלבד.1911, מאת דובער ווכשטיין. וינה . 

 רשימה של ספרים עבריים עם פירוט קצר. מפתחות מפורטים והקדמות בגרמנית לשני החלקים.

מאת דובער וואכשטיין. וינה, תרפ"ב  מפתח ההספדים הנמצאים והנזכרים בספרי בית אוצר הספרים דקהל וינא, *

[1922.] 

 ספרים. גודל ומצב משתנים. 6

   300$ פתיחה:
 

 

353. Collection of Books – Lists of Books of Private Collections and Libraries 
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 חלקם ספרים נדירים    – ספרים העוסקים בתולדות הדפוס העברי  . אוסף קטלוגים של ספריות ו 354

 קטלוגים של ספריות שונות וספרים העותקים בתולדות הדפוס העברי: 14אוסף 

* רשימת ספרי המחלקה העברית, בבית אוצר הספרים של חברת עוזרי המסחר העברים באדעסא, בעריכת ש. דובנוב 

 [.1904ד ]וא. גינצברג )"אחד העם"(. אודסה, תרס"

 *Hebraisk Bogtryk, i ældre og nyere tidס עבריות, בזמנים קדומים ומאוחרים[, מאת , ]אותיות דפוD. 
Simonsen ]עם צילומים מתוך ספרים עבריים. דנית.1901. קופנהגן, ]תרס"א . 

 *Catalogue of the Wiliam and Ida Rosenthal Collection, of Judaica and Hebraicaיו יורק, ]תשט"ו[ . נ

 . אנגלית.1955

 *Incunabooli Ebraici A Firenze,  מאתUmberto Cassuto ]איטלקית.1912. פירנצה, ]תרע"ב . 

 *Bibliotheca Friedlandianaיד -; "קהלת משה, אריה ליב פרידלאנד, רשימת כל הספרים העברים, נדפסים וכתבי

אטי של האקאדעמיא למדעים בס"ט פטרבורג... ערוכה בסדר א"ב", פרידלאנד באוצר מוזעאום האזי-הנמצאים באספת

. רשימה ביבליוגרפית של 1893-1904תרס"ה -ואל ווינער. דפוס בעהרמאן וראבינאוויטץ, סט. פטרסבורג, תרנ"גמאת שמ

. חמש הספרים העבריים הנמצאים במוזיאון האסיאתי של האקדמיה למדעים בסט. פטרבורג )ספריית אריה ליב פרידלנד(

 מחברות ראשונות, עד האות ט', בשני כרכים. גרמנית ועברית.

 *Bibliothecae apostolicae Vaticanae Codicum manuscriptorum catalogus in tres partes 
distributes[ ,מהדורת צילום 1926, קטלוג כתבי היד בספריית הוטיקן, חלק ראשון, כתבי יד עבריים ושומרונים. פריז .]

 ומצמת של המהדורה המקורית, בשלוש מאות טפסים. לטינית.מצ

 *Catalogue of Hebrew and Yiddish Manuscripts and Books From the Library of Sholem Asch  ,

 [. אנגלית.1945. ניו הייבן, ]תש"ה Leon Nemoyבעריכת 

 *Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin מאת ,Moritz 
Steinschneider ,[. שני כרכים. גרמנית.1878-1897תרנ"ז -]תרל"ח. ברלין 

 *Les incunables orientaux et les impressions orientales au commencement du XVIe siècle מאת ,

Moise Schwab ,צרפתית.1883. פריז . 

 *Die spanischen und portugiesischen gedruckten Judaica in der Bibliothek des jüd. portug. 
Seminars "Ets haim" in Amsterdam מאת ,J.S. da Silva Rosa ]גרמנית.1933. אמשטרדם, ]תרצ"ג . 

 *The Solomon Rosenthal Collection of Hebraica בעריכת ,Abraham I. Katsh ]1942. ניו יורק, ]תש"ב .

 עברית, אנגלית ויידיש.

* Catalogus codicum hebraeorum Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae מאת ,Moritz 
Steinschneider ]לטינית.1858. ליידן, ]תרי"ח . 

 *Neuaufgefundene hebräische Bibelhandschriften, Bericht an die Kaiserliche Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg מאת ,A. Harkavy]גרמנית.1884 . סט. פטרסבורג, ]תרמ"ד . 

 *Catalogue of the Hebrew and Arabic Manuscripts in the Sutro Library, San Francisco, 
California בעריכת ,S. Roubin יד, מצולמים בשכפול.-?[. דפים בכתב1966. סן פרנסיסקו, ]תשכ"ו 

 .כרכים. גודל ומצב משתנים 16-ספרים ב 14

 400$ פתיחה:

 

354. Collection of Catalogs of Libraries and Books Related to the History of Hebrew Printings – 

Includes Rare Books 
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 ספריות פרטיות ובתי מסחר לספרים    –   . אוסף רשימות ספרים וקטלוגים 355

 מכירות:ת פרטיות, וקטלוגים של רשימות ספרים של ספריושמונה ספרים וחוברות, אוסף 

* אוצרות חיים, רשימת ספרי החכם המנוח חיים בן כהר"ר יוסף מיכל ז"ל הנכתבים והנדפסים... נוסף מפתח האוצר על 

[. 1848כ"י, כולל הוספות ותיקונים הרבה והעתקות מקצת כ"י עם הערות מאת.. משה שטיינשניידער. המבורג, תר"ח ]

 עברית וגרמנית.

ריכת משה שטינשניידר. עם הקדמה בגרמנית מאת ד"ר יום טוב ליפמן )לאופולד( צונץ. ר' ספרי ר' חיים מיכל, בע רשימת

חיים מיכל, החכם והביבליוגרף מחבר הלקסיקון הרבני "אור החיים", החזיק ברשותו אוסף גדול של ספרים וכתבי יד. 

ת אלפים פריטים מספרייתו ת מפורטת של למעלה מחמשלאחר פטירתו הוציאו בניו ספר זה, ובו רשימה ביבליוגרפי

 הענפה.

Catalog der reichhaltigen Sammlungen hebra* בית הספר,  ̈ischer und jüdischer Bücher, 
Handschriften, Kupferstiche, Portraits, etc מאת .M.Roest הוצאת .Frederik Muller ,אמשטרדם .

 . גרמנית.1868]תרכ"ח[ 

יד ופורטרטים -אמשטרדם על ידי פרדריק מולר, ובה הוצעו למכירה שלל ספרים, כתבימכירה פומבית שנערכה ב קטלוג

ממספר ספריות פרטיות חשובות: ספריית יוסף אלמנצי מפאדובה, רבי יעקב עמדן ורבי משה ליב לוינשטיין. הקטלוג 

 נערך בידי מאייר רוסט.

ר הישר באדם, מו"ה אברהם מערצבאכער ז"ל", ף וקבץ הרב המופלג הגבי* ספר אהל אברהם, "רשימת הספרים אשר אס

 [.1888מאת רבי רפאל נטע רבינוביץ'. מינכן, תרמ"ח ]

 *Auctions-catalog ,אהל יוסףenthaltend : eine reichhaltige Sammlung Hebräischer und Jüdischer 
Bücher, Handschriften, Portraits u.s.w ים, כתבי יד, פורטרטים, ספרי פומבית של ספרים יהודי ]קטלוג מכירה

 . חסר דף אחרון ודף מעטפת אחורי.1911תורה, ועוד[. אמשטרדם, 

דפים  3[. נדפס ללא שער. חסרים 1845* לוח הספרים הנרשמים חוץ מהנלוים, מאת יעקב גאלדענטהאל. ]לייפציג, תר"ה 

 בסוף.

מעטץ, המבורג תקפ"ו. כולל הספרים של אוסף אופנהיים שלא נכללו מפתחות ל"קהלת דוד" מאת ר’ יצחק אייזיק 

 במפתחות שבסוף "קהלת דוד".

, קטלוג מכירה פומבית Catalogus van eene belangrijke verzameling hebraica, judaica* רשימת ספרים, 

 .1920אמשטרדם, . R.W.P. De Vriesשל בית המסחר לספרים 

 ורים להשתתפות במכירה ורשימת ספרים שקנה אחד מהקונים.מצורפים מספר מסמכים הקש

 *Catalogue de la bibliothèque de littérature hebraïque et orientale מאת ,Saraval, Leon Vita .

 [.1868]פדובה, 

 ספרים וקונטרסים. גודל ומצב משתנים. 8

 300$פתיחה: 

 

355. Collection of Lists of Books and Catalogs – Private Libraries and Bookshops 
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 . אוסף קטלוגים, ביבליוגרפיות וספרות מחקרית על הדפוס העברי המוקדם  356

עבריים ובתולדות הדפוס העברי. ארה"ב, אנגליה, ישראל  ספרים וחוברות העוסקים בספרי אינקונבולה 38אוסף 

 נגלית, עברית ושפות נוספות.. א20-ומקומות נוספים, מרביתם מן המאה ה

 האוסף כולל קטלוגים וביבליוגרפיות העוסקים בדפוס העברי המוקדם, ובהם:

 *Catalogue of Hebrew books in the British Museum acquired during the years 1868-1892  

 Catalogue of the Hebrew books in the(. * 1894]קטלוג הספרים העבריים במוזיאון הבריטי...[. )לונדון, 
library of the British Museum – Joseph Zedner  יוסף  –]קטלוג הספרים העבריים בספריית המוזיאון הבריטי

רי הראשונה במאה החמש עשרה, פקסימיליה של האינקונבולים (. * אוצר למלאכת הדפוס העב1964צדנר[. )לונדון, 

יורק, -[. * ספרי הדפוס הראשונים )אינקונבולים(, מאת גרשון כהן. )ניו1968שיצאו בראשית מלאכת הדפוס. ]ירושלים, 

 Second supplementary catalogue(. * 1992. )ירושלים, 1948(. * הדפוס העברי מראשיתו עד שנת ה'תש"ח, 1984
of Hebrew printed books in the British Library, 1893-1960 יה הבריטית, ]קטלוג... של דפוס עברי בספרי

 (. שני כרכים.1994[. )לונדון, 1893-1960

 *The earliest editions of the Hebrew Bible המהדורות המוקדמות של התנ"ך[, מאת לזרוס גולדשמידט. )ניו[-

 (.1950ורק, י

 (.1971עשרה, מאת אברהם יערי. )אנגליה, -גלי המדפיסים העבריים מראשית הדפוס העברי ועד סוף המאה התשע* ד

 *Studies in books and booklore, essays in Jewish bibliography and allied subjects מחקרים ,

 (.1972(. )אנגליה, Cecil Rothומאמרים אודות הביבליוגרפיה של הדפוס העברי מאת ססיל )בצלאל( רות )

 (.1997* אוצר ההגדות, בעריכת יצחק יודלוב. )ירושלים, 

 (.2003גר"א, ביבליוגרפיה מפורטת ומוערת מאת ישעיהו וינוגרד. ירושלים, תשס"ג )* אוצר ספרי ה

 וספרים רבים נוספים.

 פריטים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 38

 350$פתיחה: 

 

356. Collection of Catalogs, Bibliography and Research Literature Related to Early Hebrew 

Printing 

 

 
 

  – יד ודפוס עברי מוקדם - קטלוגים, ביבליוגרפיות, פקסימיליות וספרי מחקר של כתבי  . אוסף 357
   20- ישראל ואירופה, המאה ה 

 
יד -ביבליוגרפיה, קטלוגים, פקסימיליות, ירחונים וספרי מחקר העוסקים בכתבי ם וחוברות: ספריספרי 30אוסף 

-קומות נוספים, המאה העשרים )אחד הספרים מהמאה היה, ומובאינקונבולים של הדפוס העברי. ישראל, גרמניה, אנגל

 (. עברית, אנגלית, גרמנית.19

האוסף כולל, בין היתר, קטלוגים של ספריות ומוזיאונים, ובהם של הספרייה הבודליינית, הספרייה האמברוזיאנית, 

 ספריית רוזנטליאנה, המוזיאון הבריטי, ועוד.

" )גרמנית: הדפוס העברי בבאזל בשנים Die Basler hebräischen Drucke, 1492-1866ביבליוגרפיות, ובהם: * "

1492-1866" * .)Printing the Talmud… from 1700 to 1750 ספרי הדפוס הראשונים )אינקונבולים(, בית" * ."

. * כרכים(" מאת שלמה בירנבוים )שני The Hebrew scriptsאוניברסיטה". * "-שם מנדל גוטסמן, ישיבה-הספרים על

 (.1942יורק, -" )ניוPanorama of ancient lettersארשת, ספר עברי לחקר הספר העברי )כרך א'(. * "

 Hebrewספרי מחקר, ובהם: * "המדפיסים בני שונצינו", מאת א. מ. הברמן. * "אמנות הדפוס", מאת יוסף אוליצקי. * "
illuminated manuscripts.מאת בצלאל נרקיס ," 

 רבעון לביבליוגרפיה של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים".ספר,  * "קרית

" *The Leningrad Codexיד לנינגרד(.-" )פקסימיליית כתב 

 וספרים נוספים.

 פריטים. גודל ומצב משתנים. 30-כ

 200$פתיחה: 
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357. Collection of Catalogs, Bibliography, Facsimiles and Research Books of Manuscripts and 

Early Hebrew Printings – Israel and Europe, 20th Century 

 
 

. אוסף ספרים, חוברות וקטלוגים של אמנות יהודית וחפצי יודאיקה / ביבליוגרפיות וספרי מחקר  358
 ועיון אודות הדפוס העברי  

ו גם, ביבליוגרפיות, קטלוגים וספרות ית, כמספרים וחוברות העוסקים בחפצי יודאיקה ובאמנות יהוד 65אוסף גדול של 

)כמה פריטים מוקדמים או  20-מחקרית אודות הדפוס העברי. ישראל, אירופה וארה"ב, המחצית השנייה של המאה ה

 מאוחרים יותר(. עברית, אנגלית, גרמנית, ושפות נוספות.

 האוסף כולל, בין היתר:

ומוזיאונים ברחבי העולם, ובהם של מוזיאון ישראל, המוזיאון  יהודית של ספריות* קטלוגים של חפצי יודאיקה ואמנות 

היהודי באוסטרליה, מוזיאון ברלין, המוזיאון היהודי בפראג, המוזיאון היהודי ברומא, המוזיאון להיסטוריה יהודית 

 יורק, ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה, ועוד.-באמשטרדם, המוזיאון היהודי של ניו

, בעריכת בצלאל נרקיס )אחד הגליונות כפול(; שבעה גליונות Journal of Jewish Artהעת -ל כתב* עשרה גליונות ש

של המרכז לאמנות יהודית באוניברסיטה העברית )אחד הגליונות כפול(; שישה גליונות של  Jewish Artשל השנתון 

 ן.וניברסיטת בר איל, כתב העת של המחלקה לאמנות יהודית באArs Judaicaהשנתון 

-( ו1971-1988)  Parke-Bernet (1966-1970) Sotheby'sהמכירות -* שמונה קטלוגים של חפצי יודאיקה של בתי

Phillips. 

( של המרכז לאמנות יהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים, Index of Jewish Art* אינדקס האמנות היהודית )

 .1-4בעריכת בצלאל נרקיס. כרכים 

יד ודפוס עברי, ובהם: "קטלוג האינקונבולים העבריים מאוסף ספריית בית המדרש -פיות של כתביקטלוגים וביבליוגר

 ".Printing the Talmudהיד בעבריים בספריית קרן ולמדונה"; "-לרבנים באמריקה" )שני כרכים(; "כתבי

, השופר כעד בישראל"; שופרא דשופרא ספרי מחקר ועיון, ובהם: "ארונות קודש ותשמישי קדושה מאיטליה

 שנות אגרות שנה טובה". 100להיסטוריה"; "מעשה חושב, התיק לספר התורה ותולדותיו"; "כל שנה וברכותיה, 

 וספרים רבים נוספים.

 פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 65-כ

 350$ פתיחה:

358. Collection of Books, Booklets and Catalogs of Jewish Art and Jewish Ceremonial Objects / 

Bibliographies and Research and Study Books Related to Hebrew Printing 

 

   יד ודפוסים עבריים מוקדמים - אוסף קטלוגים וספרי ביבליוגרפיה ומחקר על כתבי   . 359

ים של הדפוס העברי. יד ואינקונבול-ים בכתביקטלוגים וספרי ביבליוגרפיה ומחקר, מרביתם באנגלית, העוסק 48אוסף 

 .20-מרבית הספרים יצאו לאור בארה"ב, אנגליה וישראל במאה ה

 האוסף כולל, בין היתר:

יד וספרי דפוס עבריים הנמצאים בספריות, אוספים ואוניברסיטאות ברחבי העולם; ובהם קטלוגים -קטלוגים של כתבי

ספריית הוותיקן, הספרייה הבודליינית, אוסף  פריית הפאלאטינה בפרמה,של ספריית קרן ולמדונה )שני ספרים(, ס

הגניזה בקיימברידג', אוסף המוזיאון הבריטי )ארבעה כרכים(, אוסף ברגינסקי, הספרייה המלכותית הציבורית בסנט 

 ועוד.( בלונדון, Jews' Collegeשצ'דרין(, ספריית מונטיפיורי והקולג' היהודי )-פטרבורג )אוסף סלטיקוב

יד מתימן. -, קטלוג כתביSpertus College of Judaica Yemenite manuscriptsקר נוספים: * קטלוגים וספרי מח

 The makings of the medieval Hebrew book, studies in palaeography and(. * 1972)שיקגו, 
codicology (.1993אריה. )ירושלים, -הביניים...[, מאת מלאכי בית-]היצירה של הספר העברי בימי  *Hebrew 

manuscripts of the Middle Ages הביניים[, מאת קולט סיראט )-]כתבי יד עבריים של ימיColette Sirat  .)

 יד ספרדים ופורטוגזיים בעברית )שני כרכים(.-, קטלוג כתביHebrew illuminated manuscripts(. * 2002)לונדון, 

 וספרים רבים נוספים.

 כללי טוב.יטים. גודל משתנה. מצב פר 48

 350$פתיחה: 
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359. Collection of Catalogs and Bibliography and Research Books Related to Manuscripts and 

Early Hebrew Printing 

 

 

 . אוסף קטלוגים של בתי מכירות בתחום היודאיקה והאמנות 360

 .21-והמאה ה 20-מאה המכירות בתחומי היודאיקה והאמנות. הקטלוגים של בתי  150-כאוסף גדול 

(; "אסופה", "יודאיקה ירושלים", Kedem(, "קדם" )Christie's(, "כריסטיס" )Sotheby'sבין בתי המכירות: "סותביס" )

Kestenbaum & Company.ועוד , 

 קטלוגים. חלקם כפולים. גודל ומצב משתנים. 150-כ

 200$ פתיחה:
 

360. Collection of Catalogs of Auction Houses Featuring Judaica and Art   

 

 

 אוסף גדול של ספרים, חוברות וקטלוגים העוסקים באמנות יהודית ובחפצי יודאיקה   . 361

ספרי עיון ומחקר, קטלוגים של תערוכות, מוזיאונים, אוספים ובתי  :ספרים וחוברות 120-כאוסף גדול ומגוון של 

. ישראל, ארה"ב, אירופה, ומקומות נוספים. המחצית השנייה של העוסקים באמנות יהודית ובחפצי יודאיקה מכירות,

 )כמה פריטים מאוחרים או מוקדמים יותר(. עברית, אנגלית, גרמנית ושפות נוספות. 20-המאה ה

 Swann-ו Sotheby's, Christie'sהמכירות -קטלוגים של חפצי יודאיקה של בתי 23האוסף כולל, בין היתר: * 
Galleriesם של ספריות, מוזיאונים, תערוכות ואוספים העוסקים באמנות יהודית, ובהם: ". * קטלוגיTreasures of 

Jewish Heritage" ;של המוזיאון היהודי בלונדון "Tracing An-Skyמאוספי המוזיאון הרוסי לאתנוגרפיה בסנט "-

קטלוג  –" Precious Possessionsהמוזיאון היהודי בפרנקפורט דמיין; "קטלוג  –" Was übrig bliebטרבורג; "פ

קטלוג  –" From the Ends of the Earthיורק; "-המוצגים בתערוכה שהתקיימה בספריית בית המדרש לרבנים בניו

 –כנסת ממרוקו הספרדית" -אמנות יהודית של ספריית הקונגרס בארה"ב; ב"'בפאתי מערב', תשמישי קדושה מבתי

תנוגרפיה ופולקלור במוזיאון ארץ ישראל; "יד המזל, ח'מסות מאוסף משפחת קטלוג מתוך תערוכה שהתקיימה בביתן לא

קטלוג מתוך תערוכה בביתן לאתנוגרפיה ופולקלור במוזיאון ארץ ישראל; "הנשר הגדול בבית  –גרוס ומאוסף המוזיאון" 

ו של הרמב"ם; ניברסיטאי לציון שמונה מאות שנה לפטירתקטלוג התערוכה בבית הספרים הלאומי והאו –הספרים" 

 ועוד.

 Crowning Glory, Silver(;"1979ים, -דתית, ובהם "הכתובה בעיטורים" )בת-* ספרי מחקר ועיון אודות אמנות יהודית
Torah Ornaments of the Jewish Museum, New York(; 1996יורק, -" )ניוThe art of Passoverק, יור-"" )ניו

 (; ועוד.1944

)תשמ"ז(. *  1987ות מופת באמנות יהודית", מאת חיה בנז'מין. הוצאת מוזיאון ישראל, ירושלים, * "אוסף שטיגליץ, יציר

"Jewish Carpet מאת ,"Anton Felton הוצאת .Antique Collectors' Club ,1997, לונדון. 

 וספרים רבים נוספים.

 תנים. מצב כללי טוב.פריטים. גודל ומצב מש 120-סה"כ כ

 300$פתיחה: 

 

361. Large Collection of Books, Booklets and Catalogs Related to Jewish Art and Ceremonial 

Objects 
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תגזיר    – וחבר הסנהדרין של פריז    . דיוקן רבי נפתלי צבי הירש קצנלבוגן, רבה של פרנקפורט דאודר 362
 1850צרפת,    – מתוך ליטוגרפיה  

 Frédéric-Emileנפתלי", ]תגזיר מתוך ליטוגרפיה מאת פרדריק אמיל סימון ) דיוקן רבי נפתלי צבי קצנלבוגן בעל "שער
Simon ,)1850 פי ליטוגרפיה מוקדמת יותר[.-בקירוב, ייתכן שעל 

ית )המשובשת במקצת( שנגזרה מן הליטוגרפיה: "]ת[מונת החכם הכולל הרב מתחת לדיוקן הודבקה גם הכותרת העבר

[קונסיסטאריום הגליל אב"ד רהין דק"ק ווינצענהיים". מתחתיה חלק מן הכותרת מה"ו הירש זצ"ל אב"ד וראש]ון[ ]ד

 ".N.L. Hirschהצרפתית: "

תקפ"ג(. מגדולי דורו, רבה של פרנקפורט –"ירבי נפתלי צבי קצנלבוגן בעל "שער נפתלי", הידוע גם כרבי לזר הירש )תק

-ראשי ונשיא הקונסיסטואר לגליל העליון של הריין )או דאודר ]לאחר פטירת ה"פרי מגדים"[ ואח"כ אב"ד ווינצהיים ורב

אחיו של רבי נפתלי הירש ב"ר משה -(. היה מחברי הסנהדרין של פריז שכינס הקיסר נפוליאון. בןHaut-Rhinרן; 

 (.16238ב"ד מדינת פאפלאץ )אוצר הרבנים קצנלבוגן, א

17.5X11.5 תגזיר מודבק על נייר עבה. גרוע. סימני דבק. קרעים וכתמים. ה-ס"מ. מצב בינוני 

 100$פתיחה: 

362. Portrait of Rabbi Naftali Zvi Hirsch Katzenelbogin, Rabbi of Frankfurt an der Oder and 

Member of the Paris Sanhedrin – Clipping of Lithograph – France, 1850 

 

  – פורמט גדול  – ט דמיין, תרס"ח פרנקפור  – . ספר לכבוד שנת המאה להולדתו של הרש"ר הירש 363
 איורים ותצלומים 

Samson Raphael Hirsch, Jubiläums-Nummer / herausgegeben von der Redaktion des "Jsraelit" 
zum 25. Siwan 5668 לכבוד שנת המאה להולדתו של רבי שמשון רפאל הירש[. פרנקפורט דמיין, ]תרס"ח[ , ]ספר

 ית.. גרמנית, עם מעט עבר1908

ספר אודות חייו, פועלו ומשנתו של הרש"ר הירש. הטקסט מלווה באיורים ובתצלומים של אישים ומקומות שונים 

ף הספר, רשימה ביבליוגרפית מפורטת של כתביו בסו 51-56ידו. בעמ' -הקשורים לחייו, ובצילומי פקסימליה של כתב

 וספריו של הרש"ר הירש. 

מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קלים וקמטים בדף השער ובמספר דפים נוספים. ס"מ. מרבית הדפים ב 36.5עמ'.  56

הכריכה.  כריכה ונייר פורזץ מקוריים, עם איור וכיתוב נאה בחזית הכריכה. הדבקת נייר דבק בדפי הפורזץ ובשדרת

 פגמים קלים, כתמים ובלאי בכריכה.

 100$פתיחה: 

363. Book in Honor of Centennial of Birth of Rabbi Samson Raphael Hirsch – Frankfurt am Main, 

1908 – Large Format – Illustrations and Photos 

 

 תרס"ג - , תרנ"ח וורשא   – הקדשת המחבר    – פורטריט    – . ספר אודות ר' זכריה פרנקל  364

 [.1898-1902]תרס"ג[ ]-חר' זכריה פרנקל, חייו, זמנו, ספריו ובית מדרשו, מאת שאול פנחס רבינוביץ'. וורשא, תרנ"

 תרס"ג. -יצא לאור בהמשכים על פני שלוש חוברות, בין השנים תרנ"ח

 לאחר דף השער דף עם תמונת רבי זכריה פרנקל וצילום חתימת ידו. 

יד המחבר בדף השער: "לידידי וידיד ספרות עמנו וחכמתו, הרב החכם הנאור, הוגה דעות, בנן של חכמים -הקדשה בכתב

ישישים וכבוד שמו הוא תהלתו, הר"ר זאב וואלף אשכנזי נ"י, מ]ו[גש ברגשי ידידות, כבוד ויקר, מאת המחבר,  וחטר מגזע

 ח' ניסן התרס"ג". 

משכיל, מראשי תנועת "חכמת ישראל". נולד למשפחה מיוחסת בעיר פראג, ולמד -רב תרל"ה(,-זכריה פראנקל )תקס"ב

מספר קהילות ולבסוף הקים ועמד בראש הסמינר התיאולוגי היהודי אצל הגאון רבי בצלאל רגנשבורג. שימש כרב ב

וחיבוריו קוממו עליו בברסלאו. באורח חייו נהג פרנקל כחרדי ואף התנגד באופן עקרוני לתנועה הרפורמית, אך דעותיו 

כי המשנה" את חוגי היהדות האורתודקסית. באחד הפולמוסים אף העז לצאת בגלוי נגד ה"חתם סופר". פרסום ספרו "דר

היווה הוכחה עבור רבני גרמניה שתהו על קנקנו )כרש"ר הירש ורבי צבי בנימין אויערבאך( על סטייתו מעיקרי האמונה 

 והוא הוקע ככופר. 

351[ ,11 ,]III-VIII  .ס"מ. נייר מעט יבש. מצב טוב. כתמים ובלאי קל. כריכת בד מקורית, מעט  20עמ', דף פורטריט

 בכריכה, קרעים בשדרה.  רופפת. בלאי ופגמים

 100$פתיחה: 



 יודאיקה  

  

137 

 

364. Book About Rabbi Zecharia Frankel – Portrait – Author's Dedication – Warsaw, 1898-1902   

 

 1909יורק,  - ניו   – מאה וחמישים תמונות רבני ישראל    – ות  . אוצר התמונ 365

התורה והדת העברית בנפוצות יהודה, נאספו  אוצר התמונות, כולל מאה וחמשים תמונות של גדולי עמנו נושאי דגל

[. שער נוסף 1909יורק, תרס"ט ]-ציון בהר"ר משה אייזענשטאדט. דפוס רביץ וסוקולוב, ניו-ויצאו לאור על ידי בן

 נגלית. בא

דיוקנאות רבנים, ביניהם ר' עקיבא איגר, צבי הירש אשכנזי, יצחק ברנייס, הרש"ר הירש, ברוך מרדכי ליבשיץ,  150

ברהם שמואל בנימין סופר, שמואל סלאנט, יהודה לייב צירלסון, ורבים אחרים. כולל רשימה אלפביתית של הרבנים א

 עם טקסט קצר אודות כל אחד מהם.

טוב. כתמים ובלאי. -ס"מ. מצב בינוני 31[ דף. כרוך עם המעטפת המקורית. 1[ דפי לוחות, ]22[ דף, ]1עמ', ] 8-[5[ דף, ]3]

ף שער מנותקים. קרעים קלים עם חסרון בשולי המעטפת. קרעים קלים משוקמים בהדבקות נייר מעטפת קדמית וד

 במספר דפים. כריכה מקורית, משוקמת. 

 100$פתיחה: 

365. Otzar HaTemunot – 150 Pictures of Jewish Rabbis – New York, 1909 

 

 1920,  יורק - ניו   – . אלבום תמונות גדולי ישראל  366

 [.1920יורק, ]-ות גדולי ישראל ראשונים לרעיון ישוב ארצנו הקדושה. הוצאת המזרחי, ניואלבום תמונ

אינפורמטיבי נדפס על נייר הפרגמנט המגן על אלבום עם תמונות של עשרה רבנים המודפסות על קרטון עבה. טקסט 

 התמונות.

 ימר ור' יצחק יעקב ריינס.בין הרבנים: ר' צבי הירש קלישר, ר' שמואל מוהליבר, ר' עזריאל הילדיסהי

 ס"מ. מצב טוב. חיתוך דפים מוזהב. כתמים. פגמים בכריכת הבד. 17x12[ לוחות תצלומים, 10[ דף + ]13]

 150$פתיחה: 

366. Picture Album of Jewish Leaders – New York, 1920 

 

 קופ תמונת רבי שמעון ש   – ווילנא, תרצ"ו    – . ספר היובל לכבוד רבי שמעון שקופ  367

ספר היובל, "לכבוד רבנו הגאון, מרן רבי שמעון יהודא הכהן שקופ שליט"א, למלאות חמשים שנות עבודתו הפוריה על 

 [. 1936מידיו ומוקיריו. ווילנא, תרצ"ו ]שדה הרבצת התורה", מוגש על ידי תל

ם העוסקים בתורתו. בחלק בחלק הראשון בספר נכללו זכרונות וסיפורים על רבי שמעון שקופ מאנשים שונים, ומאמרי

השני מובאים כעשרה מאמרים הלכתיים בנושאים שונים, ובחלק השלישי, מאמר "מערכת הקניינים" מאת רבי שמעון 

 שקופ.

תשל"ו(, רב בליטא, בליוורפול, תל אביב, והרב הראשי לישראל, -תלמידו של רבי שמעון שקופ, הגרא"י אונטרמן )תרמ"ו

 ור.היה מיוזמי הוצאת הספר לא

 חתימות בדף השער והמגן: "רפאל יהודא ברוידע".

כה מקורית. בלאי ופגמים ס"מ. מצב טוב. כתמים. דפי הבטנה ודפי המגן עם כתמים כהים. כרי 27עמ', פורטרט.  188

 בכריכה )מעט חלקים חסרים בשולי הכריכה(.

 100$פתיחה: 

367. Jubilee Book in Honor of Rabbi Shimon Shkop – Vilna, 1936 – Picture of Rabbi Shimon Shkop 
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 ירושלים, שנות התר"ס   – דפוס ליטוגרפי    – . תמונת מהרי"ל דיסקין  368

צדיק מפורסם רשכבה"ג מהור"ר יהושע ליב דיסקין זצ"ל, המכונה בשם הרב מבריסק". ירושלים, "תמונת הגאון האמיתי 

 זון.[. דפוס מונ20-ראשית המאה השנות התר"ס בקירוב. ]

 דפוס ליטוגרפי של תמונת הגאון רבי יהושע ליב דיסקין. 

 חיסרון.  ס"מ. מצב טוב. קמטים. נקבי עש בודדים. קרעים קלים בשוליים, ללא 27x23דף, 

 100$פתיחה: 

368. Picture of Maharil Diskin – Lithograph – Jerusalem, Early 20th Century  

 

 20- העשורים הראשונים של המאה ה   – פץ חיים"  דיוקן ה"ח  – . גלויה מצולמת  369

 [.20-ה גלויה מצולמת בהוצאה עצמית שבמרכזה דיוקן ה"חפץ חיים". ]אירופה, העשורים הראשונים של המאה

במרכז הגלויה נראה דיוקנו המצולם של ה"חפץ חיים" ותחתיו הכתובת "בעל החפץ חיים שליט"א". משובץ במסגרת 

"ע"י  –תוח על רקע שער שבראשו לוחות הברית. בתחתית נראית כתובת קטועה בכתב יד מצוירת בדמות ספר תורה פ

 תלמידו משה ]...[ שוכמאכער".

(, שנודע שמו בישראל, 12262תרצ"ג, אוצר הרבנים -הגאון הצדיק רבן של ישראל, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין )תקצ"ט

חבר ספרי הלכה ומוסר רבים: "משנה ברורה", "שמירת הלשון" על שם ספרו הראשון "חפץ חיים", ראש ישיבת ראדין ומ

 "אהבת חסד" ועוד עשרות ספרים.

7.5X12.5 ב. כתמים.ס"מ. מצב טו 

 100$פתיחה: 

369. Picture Postcard – Portrait of the Chafetz Chaim – Early 20th Century  

 

 מרינבד, תרצ"ט   – בקיה  . גלויה עם תמונת רבי יוסף חיים זוננפלד ונשיא צ'כסלו 370

, בקבלת פנים בירושלים לנשיא צ'כסלובקיה תומס מאסריק. בולי דואר וחותמת גלויה עם תמונת רבי יוסף חיים זוננפלד

 ]תרצ"ט[. 1938דואר מהעיר מרינבד אוקטובר 

ידיד העם  (, פילוסוף ומדינאי צ'כי, מייסד הרפובליקה הצ'כסלובקית ונשיאה הראשון.1850-1937תומאס מאסריק )

 1927נגד עלילות דם והעניק שוויון זכויות מלא ליהודים. בשנת היהודי. יצא נגד תופעת האנטישמיות במדינתו, נאבק 

ביקר בירושלים )על שמו נקראו רחובות וישובים שונים בארץ ישראל: "כפר מסריק", רחוב מסריק ו"כיכר מסריק"(. 

המחזיק צועד בקבלת הפנים יחד עם הרב הראשי רבי יוסף חיים זוננפלד, מביקורו זה ידועה התמונה שלפנינו, בה הוא 

 את כובעו בידו, לכבוד הנשיא הצ'כסלובקי. 

9X14 .ס"מ. מצב טוב. פינות חתוכות באלכסון 

 100$פתיחה: 

370. Postcard with Photo of Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld and President of Czechoslovakia – 

Marienbad, 1938 

 

 וישווא  . תמונה נדירה של האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר מו 371

ווישיווא, הולך בבגדים חגיגיים יחד עם קבוצת אנשים -תמונה של תצלום האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר אב"ד אויבער

 ובני משפחתו, בהם בנו רבי ברוך מווישיווא ונכדו הנער נפתלי צבי הגר.

צו(, בנו של ה"אהבת -מ' צהתש"א, אנצי' לחסידות, ג, ע-הקדוש רבי מנחם מנדל הגר )תרמ"ה האדמו"ר מווישווא, הגאון

ווישיווא(, בה הקים את -ישראל" מוויזניץ. משנת תרס"ח כיהן כאב"ד העיר וויזניץ. משנת תרפ"א אב"ד ווישווא )אויבער

ראשי "אגודת ישראל" וחבר "מועצת ישיבת "בית ישראל". לאחר פטירת אביו בשנת תרצ"ו החל לכהן באדמו"רות. מ

 גדולי התורה".

9X14 בינוני. קמטים עם פגיעה בתמונה. רישומים בגב התמונה.-ב טובס"מ. מצ 

 100$פתיחה: 
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371. Rare Photograph of Rebbe Menachem Mendel Hager of Visheve 

 
 
 

 1946ניו יורק,    – תצלום    – . האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון  372

יורק, -", ניוKehotתש"י(. תצלום דיוקן )רפרודוקציה( בהוצאת "–)תר"מדמו"ר השישי, רבי יוסף יצחק שניאורסון הא

1946. 

 בתצלום נראה האדמו"ר הריי"צ חבוש שטריימל, ישוב ליד שולחנו ועוסק בכתיבה.

זו או מעט לפני כן, אך  . ככל הנראה צולם בשנה1946" ומתוארך Kehot Publication Societyהתצלום חתום בגבו "

 , אז הגיע הרבי לארה"ב.1940לא לפני שנת 

ליובאוויטש. מייסד ישיבות תומכי -תש"י(, האדמו"ר השישי לבית חב"ד-הריי"ץ, רבי יוסף יצחק שניאורסון )תר"מ

פעילות בשנת תר"פ. לאחר תקופה של  תמימים יחד עם אביו האדמו"ר הרש"ב )רבי שלום דוב(. עלה על כס האדמו"רות

רבה בעניני יהדות שנעשתה במחתרת על ידו ועל ידי תלמידיו, נאסר ע"י השלטון הקומוניסטי, ובשנת תרפ"ז שוחרר 

והגיע לפולין. בשנת ת"ש הגיע לארה"ב והקים בה את המרכז העולמי של חסידות חב"ד, בשכונת קראון היטס בברוקלין 

ועוד. אחד מחתניו הוא ממלא מקומו בנשיאות האדמו"ר רבי מנחם  ספר המאמרים, לקוטי דבורים ניו יורק. מחיבוריו:

 מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש.

20X25 .ס"מ. מצב טוב. קרעים ושברים בשוליים. קמטים. כתמים. רצועות נייר מודבקות לגב התצלום 

 100$פתיחה: 

372. Rebbe Yosef Yitzchak Schneersohn – Photograph – New York, 1946 

 
 
 

 1929מרוקו,    – רבי שלמה אבן דנאן אב"ד פאס    – . תצלום  373

 & Artistic-Photo Cohenבידי " הראשי. תצלום דיוקן גדול )שעתוק(, הודפסרבי שלמה אבן דנאן, אב"ד פאס ורבה 
Diaz[ ,1929", פאס, מרוקו .]בקירוב 

ם מופיעה הכתובת "תמונת הגאון המפורסם אבן דנאן מפאס. בראש התצלו תצלום גדול המציג את דיוקן רבי שלמה

מופת הדור המקובל האלקי בעהמ"ח ספר אשר לשלמה וספר בקש שלמה מוהר"ר שלמה אבן דנאן זצ"ל זיע"א, נולד 

ביום שב"ק תשעה סיון תר"ח פ"ק, נתבש"מ בשמנה ועשרים חשון תרפ"ט פ"ק / והוא שפט את ישראל חמשים שנה". 

 Grand Rabbin Salomon Aben Danan President du tribunal, צרפתית: "בתחתיתו מופיעה כתובת נוספת
rabbinique de la sirconscrption de Fez. Né en Mai 1874, décèdé le 11 Novembre 1928 חתום ."

 ".Artistic-Photo Cohen & Diaz, Fezבלוח: "

"תושבים" ]יהודי מרוקו שחיו בה לפני הגעת מגורשי גדולי חכמי מרוקו, מצאצאי התרפ"ט(, מ-רבי שלמה אבן דנאן )תר"ח

 ספרד[. תלמיד רבי אליהו הצרפתי, גאון ומקובל, כיהן ברבנות בפאס וברבאט. בעל שו"ת אשר לשלמה. 

29.5X39 לום. מודבק בינוני. השוליים קצוצים מעט. כתמים ופגמים בהדפס ובנייר. קרע חסר בשולי התצ-ס"מ. מצב טוב

 קרעים ופגמים בפספרטו. לפספרטו. שברים,

 התצלום מצוי באוסף מאגנס לאמנות יהודית ולחיים יהודיים שבאוניברסיטת קליפורניה, ברקלי.

 150$פתיחה: 

 

374. Photograph – Rabbi Shlomo Ibn Denan Rabbi of Fez – Morocco, 1929 
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 20- מאה ה קהילת רובנו, אוקראינה, המחצית הראשונה של ה   – שני תצלומים    374

 [.20-שני תצלומים המתעדים את יהודי קהילת רובנו באוקראינה. ]רובנו, המחצית הראשונה של המאה ה

די ( בהיכל בית הכנסת של חסי1941. קבוצה מיהודי העיר )בהם המורה לעברית אשר לעמיל קולקר, נפטר בארץ ישראל 1

 .1913הכנסת בשנת בעיר. מאחוריהם נראה ארון הקודש המפואר שהובא לבית  אליק

16.5X23  .ס"מ. מצב טוב. פגמים וקרעים קלים. מודבק ללוח קרטון 

 . קבוצת יהודים ברחוב שקולנה, שכל אוכלוסייתו הייתה יהודית. בקצה התמונה נראה בניין בית המרחץ היהודי.2

17X12 וני. פגמים וקרעים בתצלום. מוצמד ללוח קרטון.בינ-ס"מ. מצב טוב 
, 336מופיעים בספר ה"יזכור" לקהילת רובנו בעריכת אריה אבטיחי, הוצאת "ילקוט ווהלין", תשי"ז. עמ' שני התצלומים 

396. 

 120$פתיחה: 

  374. Two Photos – Community of Rivne, Ukraine, First Half of 20th Century  

 
 
 

כר מאיר, ראש ישיבת  רבי ישש   משפחות מאייר ואורבך, אבותיו של   – תצלומים משפחתיים  . אוסף  375
 20- עד אמצע המאה ה   19- ארץ ישראל, סוף המאה ה ו   גרמניה   – הנגב  

מאות תצלומים משפחתיים של משפחות מאיר )מאייר( ואוירבך, משפחות אביו ואימו של ראש ישיבת הנגב ארכיון עם 

)כמה תצלומים  20-עד אמצע המאה ה 19-תשע"א(. גרמניה וארץ ישראל, ]סוף המאה ה-רבי יששכר מאיר )תרפ"ז

 מאוחרים יותר([.

בגרמניה ועד העלייה לארץ ישראל  19-תצלומים המתעדים את תולדות שתי המשפחות החל בסוף המאה ה 500-כ

ה, כנער וכאיש צעיר בארץ . בתצלומים נראים רבי יששכר מאיר כילד בגרמני20-והחיים בה לקראת אמצע המאה ה

מאיר לבית אוירבך; אחיותיו יהודית, שושנה ואילה מאיר; סָביו וסבותיו, בהם ישראל; אביו, יעקב מאיר; אמו, לאה 

אהרן והלן )הינדכי( אוירבך מהמבורג, רבי יששכר זליגמן ומתילדה מאייר מרגנסבורג, והורי סבו, מאייר וִייטל מאייר 

המתעדים את בית הכנסת נוספים רבים; תצלומי מצבות של בני המשפחה; תצלומים וגלויות לבית זליג; בני משפחה 

 ברגנסבורג, שם כיהן הסב רבי יששכר זליגמן מאייר כרב; ועוד.

יעקב מאיר, אביו של רבי יששכר מאיר, יצא מגרמניה לארץ ישראל לפני משפחתו, בכוונה להניח את היסודות לחיים בה 

ושם נפטר. לאה מאיר את יתר המשפחה. בעת שהותו בארץ חלה, נסע לבית חולים במצרים ולצרף אליו במהרה 

 , והתגוררו בפתח תקווה. 1938וארבעת ילדיה עלו לארץ ישראל דרך אמסטרדם לאחר פטירת האב, בשנת 

לארץ ישראל תשע"א(, מייסד וראש ישיבת הנגב בנתיבות. נולד בהמבורג, ובשנת תרצ"ח עלה -רבי יששכר מאיר )תרפ"ז

ש"א ובהמשך היה מקבוצת התלמידים הראשונה בישיבת פוניבז'. עם שלוש אחיותיו. החל ללמד בישיבת לומז'ה בשנת ת

בהוראת רבו, הרב יוסף שלמה כהנמן, נשלח לקזבלנקה, שם ייסד ישיבה גבוהה וסמינר חרדי לבנות. לאחר שכיהן כר"מ 

לאומי, -מהציבור הדתי , עם קבוצת בחורים60-לנתיבות בראשית שנות העבר משם בישיבת בני עקיבא כפר הרואה, 

"ישיבת הנגב". תוך מספר שנים גדלה הישיבה וכמאתיים  באופן רשמי בשם ם יסד את "ישיבת עזתה", שכונתהעמ

 יגם תלמודקהילה גדולה בהנהגתו של רבי יששכר מאיר, והוקמו בה בנתיבות  התבססהתלמידים למדו בה. בהמשך 

ידיו סניפים לישיבה בעיר שדרות ובמושב . בשנותיו האחרונות הקימו רבי יששכר מאיר ותלמורה ובתי ספר לבנותת

  זרועה, שסביבם התגבשו קהילות  של יהודים יראים ובני תורה.

רבים מן התצלומים מתוארים בגבם בכתב יד, בעברית או בגרמנית. מרבית התצלומים מודבקים לדפי אלבום וחלקם 

לומים שצולמו או שועתקו בארץ ישראל וארים ומתוארכים על גבי דפי האלבום בכתב יד, בגרמנית. מעט מן התצמת

" ו"צלמניה ל. איזנברג" בפתח תקוה ו"פוטו האחים אהרונסון" Photo Frankfurterחתומים בחותמות הצלמים, בהם "

 בבני ברק. כמה תצלומים מגרמניה חתומים אף הם בחותמות הצלמים.

 ברבים מן התצלומים.גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני. פגמים, קמטים, קרעים וכתמים 

 . גרמנית.1947מצורפת: גלויה ששלח רבי יששכר מאיר למשפחתו מצפת, בעת שהותו בפנסיון "מרגלית" בעיר. 

 100$פתיחה: 
 

375. Collection of Family Photographs – Meyer and Orbach, Progenitors of Rabbi Yissachar Meir, 

Dean of HaNegev Yeshiva – Germany and Eretz Israel, Late 19th Century Until Mid-20th Century  
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 ארץ ישראל, ערב ראש השנה תרפ"ו   – . גלוית "שנה טובה" אישית  376

"שנה טובה" בהוצאה עצמית הנושאת את דיוקן השולח וברכת שנה טובה שראשי שורותיה הם אקרוסטיכון שמו. גלוית 

 .(1925ארץ ישראל ערב ראש השנה תרפ"ו )

בפינה הימנית של הגלויה משובץ דיוקן מצולם של השולח, ישראל יעקב גליקמאן, בתוך מסגרת מעוצבת כבול ובה 

 תרפ"ה, ארץ ישראל, תל אביב". והאיחול "לשנה טובה". 1925" –מצוין המקום והתאריך 

יקמאן ממלאת את עיקר פיוט שראשי שורותיה הם אקרוסטיכון שמו של גל-ברכה ארוכה העשויה קטעי פסוקים ופסוקי

 שטח הגלויה. גליקמאן חתום על הגלויה בתואר "יושב ראש בשנה העבר' בביהכנ"ס של החבורה שערי שמים".

13.5X9 ב טוב. קרעים חסרים קטנים בשתי פינות. כתמים.ס"מ. מצ 

 100$פתיחה: 

376. Personal New Year Postcard – Eretz Israel, Erev Rosh Hashanah 1925 

 

 תמונות תבנית המשכן וכליו   – . אוגדן גלויות  377

הרב הראשי לא"י, והרב אוגדן גלויות, תמונות ואיורים של המשכן, מאת האדריכל יעקב יהודה, עם הסכמות הרב קוק, 

 [. עברית ואנגלית.1934מלצר, ראש ישיבת עץ חיים. ירושלים, ]תרצ"ד 

שבה היו  1934ו גם כל אחת לחוד ונמכרו בתערוכת יריד המזרח גלויות ודף "תכנית המשכן". הגלויות נדפס 6כולל 

 מוצגים תבנית המשכן וכליו. 

יד על המעטפת -ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. רישום בכתב 16.5חב: ס"מ. רו 11.5דף, מעטפת קרטון מודפסת. אורך:  7

 האחורית. 

 100$פתיחה: 

377. Postcard Binder – Pictures of the Structure of the Tabernacle and its Vessels 

 

 

 ישראל, העשורים האחרונים של המאה   – אריות ומנורת המקדש  – . מנורת חנוכה עשויה כסף 378
 20- ה 

 [.20-רת חנוכה בסגנון פולני, מעוטרת באריות ובמנורת המקדש. ]ישראל, העשורים האחרונים של המאה המנו

 "( רקוע, חקוק, יצוק, חרוט ומולחם; עיטורים מוברגים.E. Zada" ובחותמת האמן "800כסף )חתום "

. על הדופן האחורית 20-ובראשית המאה ה 19-המנורה עשויה בתבנית מנורות החנוכה שיוצרו בוורשה בסוף המאה ה

נראים צמד אריות הרלדיים התומכים במנורת המקדש, ובראשה מתנוסס כתר תורה. בצדה הימני של הדופן נתון השמש 

 .)נשלף(

 .ס"מ. מצב טוב. כיפופים קלים 23ס"מ. רוחב:  25גובה: 

 200$פתיחה: 

378. Silver Chanukah Menorah – Lions and Menorah of the Beit HaMikdash – Israel, Late 20th 

Century  

 

 20- או ראשית המאה ה   19- גרמניה, סוף המאה ה   – . "הדס" לבשמים בדמות מגדל  379

 .20-האו ראשית המאה  19-דמות מגדל. גרמניה, סוף המאה ה"הדס" כסף לבשמים ב

 " וגושפנקאות גרמניות( חרוט, חקוק, רקוע ומנוסר; הזהבה.800כסף )חתום "

גוף ה"הדס" גלילי, מעוטר בדגמים צמחיים וברוקיות על רקע סורג, ובמרכזו דלת נפתחת. הרגל והצריח מוזהבים בחלקם 

 ראש הצריח מתנוסס דגל.ומעוטרים בחגורות קווקווים. על 

 קון הלחמה בבסיס הגוף. ההזהבה שחוקה. כיפופים קלים.ס"מ. מצב טוב. תי 22גובה: 

 100$פתיחה: 
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379. Tower Spice Box – Germany, Late 19th Century or Early 20th Century  

 

 "ירושלם"   – . טבעת זהב משובצת אבן  380

 ."המערבי והכיתוב "ירושלם טבעת זהב משובצת אבן שעליה נראים הכותל

 .(; אבן חקוקה1978בירמינגהם , ותמות אנגליותחתום בח, קאראט 9זהב )

חקוקה בדוגמה מקובלת של ציור הכותל המערבי ושלושה , טבעת זהב משובצת באבן עם חקיקה בצבע זהב. אבן אובלית

 כיפת הסלע ומסגד אל אקצה. עם הכיתוב: "ירושלם"., ברושים

 קילוף בשטח הפנים של האבן. , "מ. מצב טובס 1.5X2אבן: 

 150$פתיחה: 
 

380. Gold Ring Set with Gem – Jerusalem  

 

 60- או ה   50- ארה"ב, שנות ה   – לעניי ארץ ישראל ולמוסדות תורה    – . שלוש קופות צדקה  381

אלמנות ויתומים". , ים"לתלמידי חכמ, לישיבות ותלמודי תורה, שלוש קופות צדקה לאיסוף תרומות לעניי ארץ ישראל

 יידיש ואנגלית., בקירוב[. עברית 60-האו  50-]שנות ה, ארה"ב

. קופת צדקה מטעם "ועד הכללי אשכנזים פרושים Charity for Jerusalem. ארץ ישראל באקס / צדקה גדולה / 1

"פור  –על יעוד הצדקה  מחזיקי עניי ארץ הקדושה / ר' מאיר בעל הנס ירושלים". כתובת על הקופה מצהירה, וחסידים

 ע קראנקע תלמידי חכמים אלמנות ויתומים".צעהנליגע מויזענד ארמ

הנוסד ע"י כ"ק אדמו"ר הזקן... בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א , צדקת רבי מאיר בעל הנס רמבעה"ן, . כולל חב"ד2

צדקה ועל מעלת הצדקה לעניי מליובאוויטש. על גב הקופה ועל צדדיה הסברים )ביידיש ובאנגלית( על גודל מצוות ה

 ארץ ישראל.

בני ברק. על חזית הקופה ציור  –וויזניץ , בנין הישיבה ותלמוד תורה ישיבת בית ישראל ודמשק אליעזר, צדקה גדולה. 3

 של בניין ישיבת ויז'ניץ בבני ברק ועל גבה טקסט קצר )ביידיש( המפרט על אודות הישיבה.

 ארה"ב., ניו יורק, ".Novelty Can Co., Incשלוש הקופות הן תוצרת "

9X11.5X4 .ס"מ. מצב בינוני. כיפופים. פגמים וקילופים בצבע. חלודה 

 100$ :פתיחה 

381. Three Charity Boxes – For the Poor of Eretz Israel and for Torah Institutes – USA, 1950s or 

60s 

 

 20- המאה ה   – . לוחות דפוס להדפסת מסמכים ופרסומות  382

 ישראל, שנות השישים[. חמש תבניות נייר ליציקת לוחות דפוס. ]

 בלט, והם מיועדות ליציקת עופרת להכנת הלוחות. -תבניות קרטון אלו נעשו במהלך הכנת לוחות דפוס

שתי תבניות ששימשו להדפסת קבלות שונות באנגלית, שתי תבניות ששימשו להדפסת פרסומות בעברית ובאנגלית 

שטיינזלץ( ותבנית נוספת להדפסת מודעה על סדרת שיעורים למוד הבבלי עם ביאור הרב עדין אבן ישראל )למהדורת הת

 בתנ"ך, עם נספחים שונים לשיעורים.

 תבניות נייר. גודל ומצב משתנים. 5

 100$פתיחה: 

382. Printing Plates for Documents and Advertisements – 20th Century  
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 20- המאה ה המחצית השנייה של    – שי קדושה מטקסטיל  . אוסף תשמי 383

צפון אמריקה וארץ , תיקים לטלית ולתפילין ועוד. ]אירופה, מפות לבימה ולתיבה, מעילים לספר תורה, אוסף של פרוכות

 )כמה פריטים מוקדמים יותר([. 20-של המאה ה שנייההמחצית ה, ישראל

לחלות ועוד. רבים מהם מפיות , תיקים לטלית ולתפילין, ולתיבהמפות לבימה , מעילים לספר תורה, פרוכות 70-כ

 רקומים מעוטרים בכתובות הקדשה.

 גודל ומצב משתנים.

 הפריטים לא נבדקו בעיון והם נמכרים כמות שהם.

 200$פתיחה: 
 

383. Collection of Textile Ceremonial Objects – Second Half of 20th Century  

 

 אירופה, תרצ"ו   – ים בגדי קדש"  "נדבת חברת נש   – רקומים זהב לספר תורה  . שני מעילים  384

 (.1936תרצ"ו ), מעוטרים ברקמת זהב. ]אירופה[, שני מעילים לספר תורה

 קטיפה; רקמת זהב; סרטים חרושתיים; אניצים.

 תרצ"ו לפ"ק". מעוטר במגן דוד ובכתובת הקדשה: "נדבת חברת נשים בגדי קדש חנכה, . מעיל עשוי קטיפה ירוקה1

45X72  טוב. פרימות ופגמים בבד. אניצים קרועים וחסרים.ס"מ. מצב 

מעוטר בכתובת הקדשה בתוך קרטוש מסוגנן: "נדבת חברת נשים בגדי קדש במלאת חמש , . מעיל עשוי קטיפה אדומה2

 שנים מיום הוסדה חנכה תרצ"ו לפ"ק".

44.5X70 ים וחסרים.ס"מ. מצב טוב. פרימות ופגמים. אניצים קרוע 

 200$פתיחה: 

384. Two Torah Mantles with Gilt Embroidery – "Donated by the Bigdei Kodesh Women's 

Society" – Europe, 1936 

 

 שמן על בד   – . יהודי עטוי טלית  385

 .J. Hudesיהודי עטוי טלית. ציור מאת 

 שמן על בד. חתום.

20.5X23.5 32.5ון במסגרת ס"מ. מצב טוב. פגמים בצבע. נתX37  ושברים במסגרת.ס"מ. פגמים 

 200$פתיחה: 

 

385. Jew Wrapped in Tallit – Oil on Canvas 

 

 

 


