
· 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 only.

· 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%.

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.  ·
עמלת הקונה תהיה 25%.  ·

לתשומת לבכם, 

לפי שעה, היות והנחיות משרד הבריאות משתנות לעתים תכופות, תצוגת הפריטים תתקיים בתיאום מראש בלבד.

ניתן להתקשר למשרד או לשלוח מייל על מנת לתאם פגישה מעתה ואילך. התצוגה מוכנה! 

יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

Judaica – Books, Manuscripts, Letters, Objects

המכירה תתקיים ביום רביעי, כ"ג כסלו תשפ"א, 9 בדצמבר 2020, בשעה 17:00

התצוגה תתקיים במשרדנו, רח' רמב"ן 8, ירושלים

The auction will take place on Wednesday, December 9, 2020, at 5:00 pm Israeli time 

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

fax: 02-9932048 office@kedemltd.comwww.kedem-auctions.comפקס:    tel: 077-5140223טלפון:   

 מכירה מקוונת מס' 25

Online Auction no. 25 

As the Ministry of Health's guidelines are frequently updated,

 the preview will take place by appointment only.

Viewings can be scheduled as of now. To do so, please contact our office by phone 077-5140223 or by email
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יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

1. מגילת אסתר על קלף – גלולה על ידית עץ – איטליה

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

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

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

דיו מעט דהויה. גובה הידית: כ-22 ס"מ. שבר חסר בחלקה העליון של הידית.

פתיחה: $200

2. מגילת אסתר, כתב האר"י-חסידי - מזרח אירופה, המאה ה-19

מגילת אסתר. ]מזרח אירופה, המאה ה-19 בקירוב[.

דיו על קלף. כתיבת סת"ם מהודרת ונאה. כתב האריז"ל )אשכנזי-חסידי(. 38 שורות בעמודה.

גובה הקלף: כ-45 ס"מ. מצב בינוני. דיו דהויה. חורים ביריעת הקלף )חורים טבעיים מקוריים, שהיו בקלף עוד לפני הכתיבה(. כתמים 

וקמטים.

פתיחה: $200

3. מגילת אסתר על קלף – צפון אפריקה, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20

מגילת אסתר על קלף, גלולה על ידית עץ ארוכה. ]צפון אפריקה, סוף המאה ה-19 – ראשית המאה ה-20[.

כתיבת סת"ם ספרדית. תחילתה של המגילה מתוייגת. שתי עמודות, העמודה האחרונה של המגילה, והעמודה הקודמת לעשרת בני 

המן, נכתבו בצורת טור צר השונה באופן בולט מצורת יתר העמודות. 

אותיות העמודה  טוב-בינוני. כתמים רבים ובלאי בתחילת המגילה.  כללי  ס"מ. מצב  כ-44  ידית העץ:  גובה  ס"מ.  כ-16  גובה הקלף: 

הראשונה מטושטשות ומחוקות מעט בחלקן. פגמים בשולי הקלף. מחיקות ותיקונים במספר מקומות.

פתיחה: $200 

4. מגילת אסתר על קלף – אזור הבלקן, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20

מגילת אסתר על קלף, גלולה על ידית עץ. ]אזור הבלקן, סוף המאה ה-19 - ראשית המאה ה-20[. 

כתיבת סת"ם ספרדית. 17 שורות בעמודה.

גובה הקלף: כ-11.5 ס"מ. גובה ידית העץ: כ-28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי קל. פגמים וקרעים קטנים במספר מקומות בשולי 

הקלף )עם פגיעה קלה בטקסט( ובחיבורי היריעות. פגמים קלים בידית העץ.

פתיחה: $200

5. מגילת אסתר על קלף – טורקיה, מחצית ראשונה של המאה ה-20

מגילת אסתר על קלף. ]טורקיה? מחצית ראשונה של המאה ה-20[. 

כתיבת סת"ם ספרדית, ללא תגים. 22 שורות בעמודה.

גובה הקלף: כ-12 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. פגמים. מחיקות ותיקונים במקומות שונים. ללא ידית.

פתיחה: $200

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

מגילת אסתר על קלף משוח, גלולה על ידית עץ. ]ארץ ישראל או צפון אפריקה? שנות הת"ר, סוף המאה ה-19 – ראשית המאה ה-20[.

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

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

קלף. קרע בין שתי יריעות. 

פתיחה: $200

7. מגילת אסתר בנרתיק עץ זית וצדף – עיראק/ירושלים, ראשית המאה ה-20

מגילת אסתר על קלף, גלולה על ידית עץ ונתונה בנרתיק עץ זית. ]עיראק/ירושלים, ראשית המאה ה-20[.

כתיבת סת"ם ספרדית עיראקית. 12 שורות בעמודה.

נרתיק עץ זית מגולף וחרוט; צדף.

על צד הנרתיק מודפסת הכתובת "ירושלם". בבסיס חלקו הגלילי משובצת טבעת צדף.

גובה הקלף: כ-12 ס"מ. גובה ידית העץ: 32 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. מספר מחיקות ותיקונים. קמטים. פגמים קלים. שברים בטבעת 

הצדף. פגמים וכתמים קלים בעץ.

פתיחה: $300
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יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

8. שויתי על קלף / קמיע על מזוזת קלף

שני פריטי קלף:
· מזוזה על קלף. בצדה השני נוסח קמיע עם שמות וחותמות מלאכים, הצלה על "הנושא קמיע זו מאימה ויראה ומעין הרע ומכל מיני 

כישוף...".
· דף קלף מאויר - שויתי, עם מנורת 'למנצח'. קרוע ופגום, עם פגיעה בטקסט.

2 פריטי קלף. גודל ומצב משתנים.
פתיחה: $80

9. תעודת הוקרה על קלף – הרב דוד ברודמן, רבה של סביון – תשמ"ד

תעודת הוקרה על קלף שהוענקה לרבה של סביון, הרב דוד ברודמן. סביון וגני יהודה, תשמ"ד )1984(.
תעודת הוקרה לרב הקהילה "במלאת עשור שנים לכהונתו ]...[ על היותו איש רב פעלים בהקניית ערכי חיים חינוך ומוסר לבי קהילתנו 
כולם, ובקירובם למסורת ישראל ולתורתו ברכי נועם ובנתיבות שלום...". משורטטת בכתב-יד נאה, מעוטרת וחתומה בידי ראש מועצת 

סביון, ראש ועד בית הכנסת ורבה הראשי של נתניה דאז, הרב הראשי לישראל לשעבר ישראל מאיר לאו.
הרב דוד ברודמן )תרצ"ו-תש"ף(, רבו של הישוב סביון. נולד בהולנד ולאחר מלחמת העולם השנייה למד בישיבת גייטסהד שבאנגליה. 
עלה לישראל, אולם בשנת תשכ"ג התמנה לרב בהולנד ושב להתגורר בה כעשור. בשנת תשל"ד התמנה לרב הישוב סביון וכיהן כרבו עד 

לשנת תשע"ו.
29 ס"מ. מצב טוב. עיוותים בקלף. X47.5

פתיחה: $100

10. אוסף קמיעות על קלף, נייר ועץ

אוסף קמיעות. ]כתיבה מזרחית, המאה ה-20[.
ארבעה קמיעות על קלף. קמיע נייר, וקמיע על פיסת עץ. קמיע נוסף סגור וקשור בעטיפת הבד המקורית שלו ולא נבדק.

קמיעות לרפואת הגוף והנפש, לברכה והצלחה, להצלחת הריון, להגנה מעין הרע, מפחד, מחלות וכאבים, מכל סכנה, מכעס, מ"שדין 
ולילין ורוחין וכל מרעין בישין", ועוד.

בחלק מהקמיעות איורים וסמלים קבליים.
7 פריטים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

11. לקט קמיעות ונרתיקי קמיעות

לקט קמיעות בכתב-יד, על קלף ונייר, עם נרתיקי הבד המקוריים שנתפרו עבורם. ]ארצות המזרח, המאה ה-20[.
כולל בין היתר: · קמיע למציאת חן ולאהבה. · קמיע לשמירה מ"פחד יום" ומ"פחד לילה" ומשדים, ממחלות ופגעים רעים. · קמיע 
להצלה ויציאה מבית האסורים. · קמיע לשמירה מפחדים, מהרהורים רעים, ממחלות ופגעים שונים. · קמיע ארוך, עם איורים קבליים, 

לשמירה מ"שדין, לילין ורוחין בישין, מעין הרע, ממחשבות רעות, מ"תפיסה", ועוד.
בחלק מהקמיעות איורים קבליים וחותמות מלאכים.

15 קמיעות, חלקם על קלף וחלקם על נייר. גודל משתנה. מצבים שונים, בחלקם פגמים וקרעים קשים, עם פגיעה בטקסט. אל הקמיעות 
מצורפים נרתיקי בד רבים מהם הוצאו הקמיעות.

פתיחה: $100

12. ארבעה קמיעות על קלף

ארבעה קמיעות על קלף - בפורמט צר וארוך. ]כתיבה מזרחית, המאה ה-20[.
כל הקמיעות נכתבו לאותו אדם, "אהרן בן גיטל". לפנינו קמיעות להארת המזל, לחן ורחמים, לפרנסה, עושר וכבוד, להצלה מ"תפיסה", 
ו"מחרב פיפיות", ולהצלה מאדם רע ומלשון הרע, ומבעל דין קשה, למציאת חן בעיני המעסיק, ולשמרה מעין הרע, פחד, שנאה וקנאה, 

אויבים, ועוד.
בקמיעות איורי מגן דוד, חותמות מלאכים, ותרשימים קבליים נוספים.

4 קמיעות, גודל משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $100

13. אוסף שרידי חיבורים בכתב-יד - דפי קלף ונייר - שהוצאו מ"גניזת כריכות" - המאות ה-15 וה-16

אוסף שרידי חיבורים בכתב-יד, על קלף ועל נייר, שהוצאו מ"גניזת כריכות". ]המאות ה-15 וה-16 בקירוב[.
· קטע מכתב-יד רמב"ן על התורה )פרשת וירא(. כתיבה ספרדית בינונית. 

· שני קטעים מפרקי אבות. כתיבה איטלקית נאה מנוקדת. 
· קטעי קלף מכתב-יד ספר השרשים לרד"ק. כתיבה אשכנזית בינונית.

· קטעים מחיבור ברפואה. כתיבה ספרדית בינונית. 
· קטעים מכתב-יד משנה תורה להרמב"ם. כתיבה ספרדית בינונית. 

· קטעים מחיבורים שלא זוהו וקטעים ממכתבים.
כ-30 קטעי דפים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
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יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

14. דף "שנה טובה" מפואר - ליטוגרפיה מאויירת בדיו מוזהבת – ירושלים, תרמ"ה – נשלח למזכירו של מונטיפיורי

"לשנה טובה יכתב ויחתם" - דף מפואר, הדפסה ליטוגרפית בדיו מוזהבת. ירושלים, ]שנות התר"מ 1880[. דפוס אברהם משה לונץ.
במרכז הדף מדליונים עם איורי מקומות קדושים ומוסדות בארץ ישראל, מסודרים בצורת שושנה: "קבר רחל אמנו", "מערת המכפלה", 
"קבר שמואל הנביא", "קברי מלכי בית דוד", "בית הכנסת תפארת ישראל", "בהכנ"ס וביהמ"ד על קבר ר' מאיר בעה"נ", "בהכ"נ החדש 

בחורבת רב יהודא החסיד", "ביהכ"נ של ספרדים מזמן רבי יוחנן בן זכאי".
בראש הדף מקום למילוי בכתב-יד, ובמרכז הדף ברכות לשנה טובה ומקום לחתימת שם השולח.

הדף נשלח בשנת תרמ"ה )1885(, לעוזרו ומזכירו של השר משה מונטיפיורי, ד"ר אליעזר הלוי, ע"י רבי יהודה ליבוש בארינשטיין, מרבני 
ירושלים, חתן רבי יצחק דוד בידרמן, ממייסדי וראש הישיבה הראשון של ישיבת "חיי עולם".

בצידו הריק של הדף הוסיף רבי יהודה ליבוש בארינשטיין מכתב ארוך בכתב-יד, בו הוא מבקש תמיכה כספית במשפחתו.
]1[ דף מקופל לשנים. כ-25 ס"מ. מצב כללי בינוני, נייר יבש ושביר. קרעים ובלאי. קרעים קלים עם חסרון בשולי הדף ובסימן הקיפול, 

ללא פגיעה בטקסט.
דף זה לא נרשם אצל ש' הלוי ובמפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $150

15. דף צבעוני מאוייר בכתב-יד – ברכות לשנה טובה מ"כולל שומרי החומות" – ירושלים, תרנ"א 

דף צבעוני, מאוייר וכתוב בכתב-יד, "ברכה לשנת תרנ"ב לפ"ק", מאת כולל עסטרייך-אונגארן, עם כולל שומרי החומות. ]ירושלים, תרנ"א 
.]1891

מדליון מאוייר, עם כתיבה קליגרפית בדיו אדומה, ירוקה ושחורה. בתוך המסגרת פסוקי ברכה שונים. במרכז המסגרת נכתבה הברכה 
העיר  נכתב שם  הדף  בתחתית  מודגשות.  אדומות  באותיות  צור  אבן  של רבי שלמה  ושמו  נוספות,  טובה" וברכות  וחתימה  "כתיבה 
"ירושלם" בהדגשה, ואחריה חתימת ידו של ממונה הכולל רבי טוביה אריה גולדברגר וחותמת-חתימת רבי דוד יולוס. חותמת הכולל: 

"כולל שומרי החומות בציון וירושלם ובארצות החיים הקדושים תוב"ב".
רבי טוביה אריה גולדברגר. מגדולי הרבנים והעסקנים בירושלים. תלמיד רבי ירמיה לעוו אב"ד אוהעל. בשנת תרל"ג עלה לירושלים. חתנו 
של העסקן רבי עזריאל זעליג הויזדורף. ר' טוביה אריה גולדברגר היה חבר בהרכב הראשון של הבד"צ של החסידים בירושלים )בראשות 
הגאון מלובלין בעל "תורת חסד"(. היה ממעריציו של הגאון מלובלין והמוציא לאור של ספרו "שו"ת תורת חסד" על חלק אבן העזר. 

מעסקני כולל הונגריה וממונה בכולל זה במשך עשרים ושלש שנים ביחד עם הגרי"ח זוננפלד.
רבי דוד ב"ר חיים צבי יולוס )נפטר שבט תרנ"ב(, חתנו של הגאון רבי אברהם שאג מקויברסדורף. למד אצל חותנו ובישיבת רבי דוד שיק 

אב"ד טוקאי ואצל המהר"מ שיק.
]1[ דף. 29 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני קיפול וקרעים. 

פתיחה: $100

16. דף "מזרח" צבעוני – מפת ארץ ישראל, מראה בית המקדש וסיפורי התנ"ך – ברסלאו, ראשית המאה ה-20

דף "מזרח" בדפוס ליטוגרפי. הוצאת Graphische Kunstanstalten, ברסלאו, ]ראשית המאה ה-20 בקירוב[.
דף שמתארו הכללי כשער עשוי שלוש קשתות. במפתח הקשת האמצעית נראה מבט כולל של היכל בית המקדש ובראשו כתובת: 
"ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם ה'"; מתחת לתמונה גדולה זו נראות שתי תמונות קטנות, "בכי ומספד אצל כותל מערבי" ו"חרבן 
בית המקדש". בקשתות מימין ומשמאל משובצים תיאורים של דמויות ומאורעות רבים מן התנ"ך – החל בקרבן נח וכלה במשפט שלמה 
ובניין בית המקדש. בראש הדף, מעל הקשתות, משובצים לוחות הברית, סמלי שנים עשר השבטים, ושני מדליונים עגולים המכילים 
שתי מפות – "מפת שבטי ישורון" ובה ארץ ישראל המחולקת לנחלות השבטים, ו"מפת יציאת מצרים". בין שתי המפות מופיע הפסוק 

"ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי". בתחתית הדף מופיעה כתובת: "זכרון ימות קדם ע]ל ידי?[ עבודת חכמי ירושלים".
קרעים  הקיפול.  סימני  לאורך  ההדפסה(  לצבעי  תואמות  )לא  צבע  השלמות  קרטון.  ללוח  מוצמד  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   37.5 X49.5

וקרעים חסרים קלים.

פתיחה: $100

17. לוח "מזרח" – "אם אשכחך ירושלים" – וייסנבורג, 1860 בקירוב

מזרח, ליטוגרפיה צבועה ביד. הוצאת Fr. Wentzel, וייסנבורג )Weissenburg, אלזס(, ]1860 בקירוב[.
לוח "מזרח" מעוטר בסצנות תנ"כיות: ירמיהו המבכה את חורבן ירושלים )על פי ציורו של אדוארד בנדמן(, משה מכה את הסלע, משפט 

שלמה, עקדת יצחק וברכות יעקב. בראש הלוח נראים ארון הברית ולוחות הברית.
39 ס"מ. מצב בינוני- X48 30 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים וקמטים רבים. פגעי תילוע, לרוב ללא פגיעה בהדפס. נתון במסגרת X39

טוב. פגמים במסגרת. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $100

18. דף "מזרח" מצויר ביד

דף "מזרח" מצויר ביד, מעשה ידי "הק' יצחק יודא שטיינבערגער". ]מקום לא ידוע, המאה ה-20[.
הדף עשוי בתבנית שער אדריכלי. מימין ומשמאל נראים שני צמדי עמודים שבכותרותיהם משובצים לוחות הברית, ועליהם ניצבים צמד 
כדים מעוטרים וקשת המוכתרת בכתר תורה, ובתוכה מופיע הפסוק "ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם ד'". בין העמודים, מאחורי 
וילון המוסט לצדדים, נראית המנורה, מעליה הכתובת "מזרח" ומשני צדיה מילות הפסוק "אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות". 
בראשי העמודים ולרגליהם משובצים שני פסוקים נוספים, "ברוך שם כבוד מלכותו לעלם ועד" ו"כי עמך מקור חיים באורך נראה אור". 
בראש הדף נראית סדרת קשתות ובתוכן מראה ערי ארץ ישראל, עצי תמר וקבר רחל, והפסוק "דע לפני מי אתה עומד / לפני מלך מלכי 

המלכים ה'ק'ב'ה'". הדף חתום בפינתו הימנית התחתונה "ה"ק יצחק יודא שטיינבערגער".
34.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים. נקב תליה. קמטים. כתמים בשולי הדף. X47

פתיחה: $100 
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19. כתובה – בגדד, תש"ט

שטר כתובה מודפס. נערך לנישואי החתן עזרא סלים בן דוד יצחק חיים שמאש והכלה צלחה בת מאיר בן אליה כרכוכלי. כ"ט באדר 
תש"ט )1949(. הוצאת "אל מטבעה אל שרקייה", בגדד, תש"ו )1945/1946(.

השטר ועיטוריו מודפסים כולם בדיו כסופה. על הכתובה שני בולי הכנסה עיראקיים וחותמת רבה של בגדד, הרב סלמן חוגי עבודי. טופס 
זה הוא עותק מן הכתובה שהיה שמור במשרדי הקהילה היהודית, ומלבד חתימות החתן והעדים, חתומים עליו גם רב הקהילה ו"מזכיר 

הועד הרוחני" בבגדד. על גב השטר מופיע רישום תמציתי של פרטי הכתובה )בכתב-יד(.
29 ס"מ מצב טוב. כתמים קלים. X43

פתיחה: $100

20. כתובה מעוטרת – סוויר, פולין, תרפ"ד

שטר כתובה מודפס. נערך לנישואי החתן בנימין בן יחיאל מיכאל והכלה שיינא רבקה בת משה הכהן. סוויר, פולין )Świr, כיום בבלרוס(, 
א' דראש חודש מרחשוון תרפ"ד )1923(. דפוס Я. К. ЛИДСКАГО )יעקב לידסקי(, ורשה, ]ראשית שנות ה-20[.

צבע הכתובה ורוד ובצידיה עיטורים מוזהבים בסגנון אר-נובו.
30 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קמטים. קרעים וקרעים חסרים קלים בשוליים ובסימני הקיפול, חלקם מחוזקים בדבק בצידו  X45

האחורי של הדף.

פתיחה: $100

21. כתובה מעוטרת – סופיה, בולגריה, תש"ב – בתקופת הכיבוש הנאצי

שטר כתובה מודפס. נערך לנישואי החתן ישראל בן יעקב נסים לילו והכלה אמאדה ד' מילכה בת ד' בכור חיים מאנדיל. סופיה, בולגריה, 
כ"ד כסלו תש"ב )1941(. דפוס "Изгрбвъ", סופיה, ]שנות ה-30 בקירוב[.

שטר צבעוני גדול ונאה, מעוטר בעמודים אדריכליים, בצמחים, במגן דוד, במנורות, בשיבולים, בפסוקים ועוד. לצד נוסח הכתובה מופיע 
ניתנת לפיענוח(. על גבה רישום בלועזית ושני בולים  נוסח תנאים הנוספים על הכתובה. על הכתובה שני בולים וחותמת דיו )בלתי 

נוספים בערך 50 לב שעליהם הכתובת העברית "חסכון". על הבולים חותמת "ועד הקהלה".
בולגריה הייתה אחת ממדינות הציר במלחמת העולם השניה. "החוק להגנת האומה" שנחקק בה הצר קשות את צעדי יהודיה, וחלקם 

אף גורשו למחנות ההשמדה. כתובה זו נכתבה לנישואין שנערכו בעיצומה של תקופה זו.
45 ס"מ. מצב טוב. כתמים, פגמים וקרעים קלים. פיסות נייר דבק בגב הדף. X63

פתיחה: $100

22. שתי כתובות לנישואין – טפסים מודפסים בדיו זהובה – מראכש ובגדאד, תרצ"ג-תרצ"ה

)"המלומד  ניסן  יעקב מימון אטרזמאן. מראכש )מרקש(, מרוקו,  דוננא בת  זריהן עם הכלה  בן עמרם  לנישואי החתן אהרן  1. כתובה 
בנסים"( תרצ"ג ]1933[. 

על גבי טופס מודפס עם מסגרת בדיו זהובה. "נדפסה ע"י הצעיר מכל בני העיר, משה מאיר מזרחי ס"ט", בקזבלנקה. בסוף נוסח הכתובה 
מצוין: "לפי מנהג קושטלייאנוס". עם חתימת וחותמת הרב משה זריהן. 

42 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול וכתמים. קרעים, בעיקר בקווי הקיפול, מחוזקים בנייר דבק )עם כתמים מהנייר(.  X29.5
2. כתובה לנישואי החתן יצחק נעים ן' יחייה עם הכלה נעימה בת יוסף ן' ראובן. בגדאד, עיראק, כסלו תרצ"ה ]1934[. 

על גבי טופס שנדפס כולו בדיו זהובה בדפוס יהושע שלמה ביכור בשנת תרפ"ו. עם חתימת וחותמת הרב בנימין בן משה. 
43 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. קרעים בקווי הקיפול.  X32

פתיחה: $100

תעודת חבר – תרומה לישיבת בית ישראל ודמשק אליעזר בנשיאות האדמו"ר מוויז'ניץ – חתומה בידי האדמו"ר   .23
החמישי מוויז'ניץ, רבי משה יהושע הגר בעל ה"ישועות משה" זצ"ל – בני ברק, תשכ"ט

ודמשק אליעזר של  ישראל  בית  בישיבת  "יום לשנה" לתמיכה  "תעודת חבר" מעוטרת לתורם שלמה פעריל על השתתפות במפעל 
חסידות וויז'ניץ. ללא פרטי מו"ל ומקום דפוס, בני ברק, תשכ"ט.

זצ"ל  חיים"  חיים מאיר הגר בעל ה"אמרי  בידי האדמו"ר רבי  )בדפוס(  וחתומה  ותלמידיה  בניין הישיבה  התעודה מעוטרת בתמונות 
מוויז'ניץ; לצד זאת היא חתומה בידי ראש הישיבה דאז, האדמו"ר רבי משה יהושע הגר בעל ה"ישועות משה" זצ"ל מוויז'ניץ ורבי יעקב 

דוד ויז'ניצר ז"ל מנכ"ל מוסדות וויז'ניץ.
בפינה  שבר  העליונים.  בשוליים  רובם  קלים,  חסרים  וקרעים  קרעים  וקילופים.  פגמים  כתמים.  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   33.5 X46.5

השמאלית העליונה.

פתיחה: $100

24. דף בקשה לתרומה וברכת "לשנה טובה" – תלמוד תורה ובית חינוך יתומים הכללי בטבריה - לאדינו

"לשנה טובה תכתבו ותחתמו בספרן של צדיקים", דף מודפס גדול ומעוטר ובו ברכות שנה טובה ובקשת לתרומה בלאדינו לבית תלמוד 
תורה ובית חינוך יתומים הכללי לעדת הספרדים בטבריה. דפוס "הגליל", צפת, ]1911 בקירוב[. לאדינו ומעט עברית.

הדף ממוען ל"הדרת מ"ע הגביר המרומם, אור יומם, נדיבי לב, אוהב התורה ולומדיה, חובב הארץ הקדושה, רצ"ו סי' יאודה קשטייל" )ככל 
הנראה, רבי יהודה קשטיל, מנהל תלמוד התורה לעדת הבוכארים בירושלים ]תרל"א-תרצ"ו[( ועניינו בקשת תרומה לתלמוד תורה ובית 
חינוך יתומים הכללי לעדת הספרדים בטבריה. על הפניה חתומים בדפוס רבי רפאל ביבאס, רבי יוסף ילוז ורבי יוסף גיגי, מרבני טבריה.

37 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים וקרעים חסרים קלים, בעיקר בסימני הקיפול. X50

פתיחה: $100
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25. כרטיס שנה טובה – ישיבת "תורת חסד" של חסידי סלונים – ברנוביץ, שנות התר"צ

כרטיס מודפס ומעוטר של ברכת "שנה טובה" מהישיבה הקדושה "תורת חסד". ברנוביץ, ]שנות התר"צ בקירוב[.

הדפסה בדיו-סגולה, עם מסגרת מעוטרת. שיר ברכה לנדיבי הישיבה עם האקרוסטיכון "לשנה טובה". השיר פותח במילים: "למחזיקי 

ישיבתנו בכל פרט – לאל ירצו אם רב או מעט...". מעבר לדף: חותמת הישיבה.

ישיבת "תורת חסד" של חסידי סלונים, הוקמה בעיר ברנוביץ ע"י האדמו"ר רבי אברהם וינברג )השני(, בעל "בית אברהם", שהעביר 

בשנת תרפ"ט את מרכז החסידות לעיר ברנוביץ. בראשות הישיבה עמד הגאון החסיד הנודע רבי משה מידנר.

14.5 ס"מ. מצב טוב. X10.5 .כרטיס בריסטול

פתיחה: $100

26. מודעה מודפסת על הופעת חנוכה של הכנר פסח שניצר - פולין, ישיבת עץ חיים

מודעה מודפסת על הופעה של הכנר היהודי פסח שניצר, עם תמונתו, בקונצרט חנוכה מיוחד לכבודה של ישיבת "עץ חיים" ברובנו. 

]פולין, שנות ה-30 של המאה ה-20[. יידיש ופולנית.

במודעה מופיעים פרטים על קונצרט חנוכה מיוחד בו ינוגנו נעימות יהודיות דתיות ועממיות, בליווי פסנתר.

פסח שניצר, שם הבמה של פסח קולקר )Pejsach Kolker(, היה כנר-וירטואוז יהודי, שהיה מקורב לאדמו"ר מקרלין-סטולין. שניצר 

הופיע בפני לאופולד מלך בואריה ובפני הארכי דוכס האוסטרי, וזכה להערכה רבה על יכולותיו המוזיקליות ויפי נגינתו.

23.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קמטים וסימני קיפול. קרעים ופגמים קלים בשוליים. מודבק על גבי נייר קשיח. X15.5

פתיחה: $100

 - בירושלים  די קורונא, מטעם עדת הספרדים  יעקב אשכנזי  - אגרת השליחות של השד"ר רבי  גדול מודפס  כרוז   .27
קושטא, תקי"ח

"חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו - שמחו את ירושלם וגילו בה" - כרוז גדול מודפס, אגרת השליחות של השד"ר רבי יעקב אשכנזי 

ואינגליטיירא ופראנסייא" ]מרכז  די קורונא, היוצא מטעם עדת הספרדים בירושלים לשליחות ב"ערי פראנקיאה ואיטלייא והאולנדה 

ומערב אירופה[. ]קושטא, תקי"ח 1758[.

חתומים בדפוס: רבי רפאל מיוחס ב"ר שמואל, רבי יונה נבון, רבי יוסף ב"ר אהרן ן' חסון, רבי יצחק די בילאסקו, רבי שלמה חייא מזרחי, 

רבי רפאל יצחק זרחיה אזולאי, רבי יום טוב אלגאזי, רבי יוסף סאמאנון, רבי פנחס יוסף מזרחי, רבי נסים ברכה ורבי רפאל משה בולה.

אחרי שמות הרבנים נדפסה המלצה מאת "פקידי ירושלים" אשר בקושטא: רבי יהושע צונצין, רבי חיים שמואל חובב, רבי יעקב זונאנה, 

ב"ר  אברהם  קושטא: רבי  מאת רבני  המלצה  ואחריה  אשיאו;  משה  ורבי  אשכנזי  יעקב  ב"ר  משה  אנג'יל, רבי  שמואל  ב"ר  יצחק  רבי 

יאודה מיוחס, רבי שלמה אלפאנדארי ורבי אליעזר ב"ר משה הכהן. השליח, רבי יעקב אשכנזי די קורונא )נפטר תקכ"ט(, מחשובי חכמי 

הספרדים בירושלים, יצא לחו"ל בשליחות ירושלים מספר פעמים. בהגיעו לפראג נשא ונתן בהלכה עם רב העיר, רבי יחזקאל לנדא בעל 

"נודע ביהודה", המביא בחיבורו שאלה בשמו: "נשאלתי מהרב החכם השלם חכם יעקב דיקורני ]צ"ל: די קורונא[ משולח מעה"ק ירושלים 

תוב"ב בסוכה שסיככוה בסכך של אשירה אם מותר לישב בה בחג" )שו"ת נודע ביהודה, או"ח מהדו"ת, סימן קלג(. ראה עוד אודותיו: 

יערי, שלוחי ארץ ישראל, עמ' 396-397.

40 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים )בעיקר בשוליים(, סימני קיפול. X56.5

פתיחה: $250

28. כרוז גדול מודפס - אגרת שליחות של רבי יום טוב אלגאזי ורבי יעקב חזן מטעם הישוב היהודי בירושלים - קושטא, 
תקל"א

"חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו - שמחו את ירושלם - תנו כבוד לה' אלהיכם שאלו שלום ירושלים" - כרוז גדול מודפס, אגרת 

שליחות של רבי יום טוב אלגאזי ורבי יעקב חזן, שיצאו לאסוף תרומות עבור הישוב היהודי בירושלים. ]קושטא, תקל"א 1771[. 

חתומים - בדפוס - פקידי ירושלים בקושטא. בשולי האיגרת נדפסה המלצת רבני קושטא: רבי שלמה ב"ר חיים אלפאנדארי, רבי חיים 

מודעי, רבי שלמה קמחי ורבי רפאל יצחק ירושלמי.

בין השנים תק"ל-תקל"ה )1770-1775( יצאו כשליחי ירושלים לארצות אירופה הגאון המקובל רבי יום טוב ]המהרי"ט[ אלגאזי )תפ"ז-

במהלך  תקס"ב(.  )נפטר  ירושלים  מגדולי  הוא  אף  חזן,  יעקב  חברו רבי  עם  יחד  החיד"א,  של  וידידו  ירושלים  חכמי  מגדולי  תקס"ב(, 

שליחותם עברו בטורקיה, איטליה, צרפת, הולנד, גרמניה, פולין, וארצות נוספות באירופה וצפון אפריקה. המהרי"ט אלגאזי היה בנו של 

רבי ישראל יעקב אלגאזי שכיהן כ"ראשון לציון" בירושלים. תלמיד רבי יונה נבון בעל "נחפה בכסף" ותלמיד הרש"ש בישיבת המקובלים 

"בית אל". במהלך השליחות המדוברת מצא המהרי"ט אלגאזי את כתב היד של הלכות נדרים ובכורות להרמב"ן והדפיסו מאוחר יותר עם 

פירושו המפורסם "הלכות יום טוב". בהיותם בפרנקפורט דמיין ראה אותו החתם סופר וכתב עליו ועל חיבורו בהתפעלות רבה: "מכירו 

הייתי לשעבר, בהיותו שליח ציון בפ"פ דמיין... והארץ האירה מכבודו, אמנם עדיין לא הגיע לחצי כבוד הראוי לו, לפי הנראה מחיבור זה 

'הלכות יום טוב' על בכורות וחלה... ומיום חבור ה'משנה למלך' לא נראה כחבור הזה". בחזרתו לירושלים נתמנה המהרי"ט אלגאזי על 

מקומו של הרש"ש כראש ישיבת המקובלים "בית אל" ובשנת תקמ"ב מונה לתפקיד ה"ראשון לציון". מלבד חיבורו הנזכר, חיבר גם את 

הספרים: שמחת יום טוב, קדושת יום טוב, יום טוב דרבנן, ועוד.

36.5X48 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים ובלאי בשוליים. סימני קיפול.

פתיחה: $250
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29. נזר גבאות לרבי יוסף ליב סופר אב"ד פאקש – בחתימות רבנים וגבאים מטבריה

"כתר שם טוב ונזר הגבאות" מאת חברת "עוזר דלים", אל הגאון רבי יוסף יהודא סופר אב"ד פאקש. טבריה, ]אחרי תרס"ג[.
כתיבה קליגרפית בדיו שחורה ובדיו זהובה. עם שלש חתימות רבנים וגבאי החברה: חתימת ידו וחותמתו של רבי "אברהם דימאנט מו"ץ 

וראש ישיבה" בטבריה; חתימת ידו וחותמתו של רבי "אליהו הייזלער בהרה"ג ר' יוסף שליט"א", וחתימת "הק' מרדכי ----".
המוכתר ב"נזר הגבאות" הוא הגאון הנודע רבי יוסף ליב )יהודה( סופר )תרכ"א-תרע"ח(, בעל "ילקוט סופר". בנו של הגאון רבי זוסמן 
סופר אב"ד פאקש וחתן רבי דוד יהודה פולק )בן רבי זעקיל פולק מבוניהאד(. מתלמידי ישיבת פרשבורג אצל בעל ה"שבט סופר", וישיבת 

בוניהאד אצל הגאונים רבי זעקיל פולק ובנו רבי משה פולק. משנת תרס"ג כיהן כממלא מקום אביו ברבנות פאקש.
]1[ דף. 38 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי, עם פגיעות בטקסט. הדבקות נייר ישנות )בעיקר מעבר לדף(.

פתיחה: $120

30. כרוז מודפס בפורמט גדול – עצרת תפילה לרפואתו של הרב "אברהם יצחק יחזקיהו הכהן קוק" – אזכור נדיר של 
השם "יחזקיהו" שנוסף לשמו בערוב ימיו 

כרוז מודפס בפורמט גדול, "יום תפלה כללי", עקב מצבו הרפואי הקשה של הרב "אברהם יצחק יחזקיהו הכהן קוק". ירושלים, כ"ד תמוז 
תרצ"ה ]1935[. דפוס סלומון. 

הכרוז נדפס מטעם הרבנות הראשית לישראל, ובו קריאה לציבור להיאסף לתפילה ציבורית כללית, עליה חתומים רבנים ומנהיגי ציבור 
רבים מכלל הפלגים. כרוז זה הוא אחד מהמקומות הבודדים בהם מופיע השם "יחזקיהו" שנוסף לשמו של הרב קוק בערוב ימיו, עקב 

מחלתו הקשה.
50X70 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. כתמים. קמטים. סימני קיפול רבים, עם מעט קרעים.

פתיחה: $150

31. שני קונטרסי תפילה ושירים לכבוד בחירתם של מלכים שונים - פרנקפורט דמיין, 1700-1792

שני קונטרסי תפילה ושירים לכבוד בחירתו של המלך, שחוברו על ידי רבה הראשי של קהילת פרנקפורט דמיין ונאמרו בבית הכנסת:
 welches von dem Frankfurter Obberrabiner verfasst, und von der Frankfurter Judengemeine in der Judensynagoge, .1
nach glueckluech vollzogener Kayserwahl, ]תפילה בבית הכנסת של הקהילה היהודית בפרנקפורט דמיין לרגל בחירת הקיסר 

לאופולד השני, קיסר רומי, מאת רבה הראשי של הקהילה, רבי פינחס הורוויץ[. ]פרנקפורט דמיין? תקנ"א 1790[. גרמנית ועברית
]5[ עמ'. 34.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. פגמים קלים. קמטים וסימני קיפול. ללא כריכה.

  Gebet welches von dem Frankfurter Oberrabiner verfaßt, und nach der am 5ten July 1792 glücklich vollzogenen .2
 Kayserwahl, von der Frankfurter Judengemeine in der erleuchteten Synagoge, am Freytag Abend, den 13ten July
הקיסר  של  בחירתו  לכבוד  ]תפילה   1792 unter der hiezu angestimmten Chormusique feyerlich abgelesen worden ist
פרנציסקוס השני, מאת רבה הראשי של קהילת פרנקפורט דמיין, ונאמרה בבית הכנסת בתאריכים אלו[. ]פרנקפורט דמיין, תקנ"ב[ 1792.

לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה העברית, ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
]5[ עמ'. 39 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. סימני קיפול. קרעים בשולי הדפים ובסימני הקיפול. ללא כריכה.

פתיחה: $200

32. אוסף כרוזים ומודעות - ישיבת פוניבז' בבני ברק

אוסף כרוזים ומודעות מטעם ישיבת פוניבז' בבני ברק, בהם מודעות אבל רבות על פטירת ראשי הישיבה ומשגיחים, מודעות הקשורות 
לאירועים בחיי הישיבה, כגון אירועי הלימוד "ירחי כלה", ועוד.

בין הפריטים: 
· מודעת אבל על פטירת והלוויתו של הגאון רבי חיים פרידלנדר. ]תמוז תשמ"ו[.

· הודעה על הקמת ציון על קברו של רבי יוסף שלמה כהנמן. בני ברק, אדר א' תש"ל ]1970[.
· הודעה על פטירתו והלוויתו של רבי יוסף שלמה כהנמן. ]אלול תשכ"ט 1969[. 

· הודעה על פטירתו והלוויתו של רבי בן ציון במברגר, משגיח ומנהל רוחני בישיבת פוניבז'. ]בני ברק, תשמ"א 1980[.
· מודעת אבל על פטירתו והלוויתו של רבי שמואל רוזובסקי, ראש ישיבת פוניבז'. בני ברק ]תמוז תשל"ט 1979[.

· מודעת אבל פטירתה של הרבנית גוטיל, אשת הגאון רבי אליעזר שך. בני ברק, ]שבט תשכ"ט 1969[. 
· שלוש מודעות שונות על פתיחת המחזור השמונה על של "ירחי כלה", מיסודו של הרב יוסף שלמה כהנמן. בני ברק, ]אב תש"ל 1970[.

· הודעה על הכנסת ספר תורה לישיבת פוניבז'. בני ברק, כסלו תש"ל ]1969[. 
· מודעת אבל על פטירתו של רבי חיים שכנוביץ. בני ברק, שבט תשכ"ח ]1968[. 

· הודעה על חגיגת חנוכת בתי פיק – מעונות תלמידי ישיבת פוניבז'. בני ברק, אב תש"ל ]1970[.
· ומודעות רבות נוספות.

21 כרוזים ומודעות. גודל ומצב משתנים. חורי תיוק במרבית המודעות.

פתיחה: $100 

33. כתובה – מחנה-מעצר בקפריסין, תש"ח

כתובה לנישואי פינחס עם גיטל. מחנה-מעצר בקפריסין, אדר ב' תש"ח ]1948[. 
"למנין שאנו מנין כאן מחנה ישראל העצורים סמוך לדקיליא ]לעיר ֶדַקִלָיה[ אי קפריסין". 

סמוך לעיר ֶדַקִלָיה שמצפון ללרנקה שכנו שבעת מחנות-מעצר שהוגדרו כ"מחנות חורף". מכורח הנסיבות, שטר הכתובה נדפס במכונת-
כתיבה ושוכפל בסטנסיל, על נייר דק מאיכות ירודה.

30.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני-קיפול. קרעים בשולי הדף ובסימני הקיפול, עם פגיעות קלות בטקסט. X22.5

פתיחה: $100
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34. קמיע ושמירה לשריפה וליולדת – ירושלים, תרל"ד – דיו אדומה 

קמיע ושמירה לשרפה וליולדת ומכל דבר רע. ירושלים, ]תרל"ד 1874[. דפוס ישראל דוב פרומקין וחבריו. הדפסה בדיו אדומה.
דף גדול עם קמיעות, שמות קדושים וציורים קבליים לשמירה והגנה ממזיקים. בצד שמאל למטה "בשנת ברוך אתה לפ"ק - בדפוס 

ישראל דוב פרומקין וחבירו, מו"ל החבצלת".
40.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קמטים. קרעים קטנים משוקמים בהדבקות נייר.  X61

ש' הלוי, מס' 224.

פתיחה: $100 

35. אוסף הזמנות לחתונות – הודו, הונגריה, קושטא, חלב, וילנה, ועוד, סוף המאה ה-19 / המאה ה-20

18 הזמנות לחתונות ולחגיגות אירוסין, ממקומות שונים ברחבי העולם, ]סוף המאה ה-19 / המאה ה-20[:
בין הפריטים: · טופס הזמנה מודפס, עם מקום למילוי הפרטים בכתב-יד )הפרטים מטושטשים(, ורשה, תרמ"ג. דפוס יוסף לעבענזאהן. 
)קרושנייוויצה,  מקראשניעוויץ  הזמנה   · תרס"ז.   ,)Dej( מדעעש  הזמנה   · גרמנית.   .1904 מרץ  מירושלים,  הזמנה   · גרוע.  מצב 
וצרפתית. · הזמנה מארם צובה )חלב(, תרפ"ד. דפוס עזרא ביג'ו  Krośniewice(, פולין, תרע"א. · הזמנה מקושטא, תרפ"ד. עברית 
)Bijo(. צרפתית וערבית. · הזמנה מארם צובה )חלב(, תרפ"ה. דפוס אל שרקייה, עזרא ח' ביג'ו. עברית וצרפתית. · הזמנה מנירעדיהאזא 
כרטיס   · וגרמנית.  עברית  תרצ"ד.  רומניה,  דורניי(,  ואטרה  )דורנה,  מדָארנַא  הזמנה   · תרפ"ח.  הונגריה,   ,)Nyíregyháza )נירג'האזה, 
מודפס, "מרים... צעכנאוויטץ, יוסף... אבערזאנסקי... באו בברית הנשואין", וילנה, תרצ"ט. · הזמנה מביקולה )Byculla(, מומבאי, הודו, 
תש"ג )בבית הכנסת "מגן דוד"(. · הזמנות מירושלים, תשכ"ה, תשל"ו, תשל"ח. · הזמנה מברוקלין, תש"ל. · הזמנות מג'רבה, תוניסיה, 

תשמ"ג ותשמ"ד. · הזמנה מלונדון, תשנ"ז. 
גודל ומצב משתנים. כמה מההזמנות במצב בינוני-גרוע. רובן במצב טוב עד טוב מאד. 

מצורף: כרטיס מודפס, הזמנה לבר-מצוה, המבורג, תרפ"ד. גרמנית. 

פתיחה: $100

36. אוסף הזמנות לחתונות ולאירועים שונים – ישראל, סוף המאה ה-19 / המאה ה-20

43 הזמנות לחתונות, לחגיגות אירוסין, ל"סעודות מצוה" ולאירועים שונים. ארץ ישראל )רובן מירושלים(, ]סוף המאה ה-19 / המאה 
ה-20[:

 – שונים  בפורמטים  הזמנות  בישראל.  שהתקיימו  שונים,  ולאירועים  לסעודות  אירוסין,  לחגיגות  לחתונות,  הזמנות  של  מגוון  אוסף 
כרטיסים מודפסים, אגרות מקופלות, דפים בודדים, הדפסות זהב, ועוד, חלקן עם איורים או עיטורים שונים. 

הזמנות   ·  .1880 תר"מ  בשנת  בירושלים  זהובה  בדיו  שנדפסו  המערבי,  הכותל  איור  עם  לחתונה,  הזמנה  טפסי  שני   · הפריטים:  בין 
ל"סעודת מצוה" )חלקן בכתב-יד(. · הזמנה ליום ההלולא הראשון להזכרת נשמת האדמו"ר ר' משה מקאסוב )קוסוב(. צפת, תרפ"ו. 
· הזמנה לסיום מסכתא, בית מדרש "דורשי ציון", ירושלים. · הזמנה לחתונת בנו של סאלח טריף בכפר ג'וליס )1951(. · ועוד מגוון 

הזמנות לחתונות ולמסיבות אירוסין. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. בחלק מהפריטים רישומים בכתב-יד. 

פתיחה: $200

37. אוסף גדול של פריטי נייר הקשורים לישיבת פוניבז' – כ-60 פריטים – תמונות ותצלומים רבים 

אוסף גדול של כ-60 פריטי נייר הקשורים לישיבת פוניבז' - כרטיסי שנה טובה, הזמנות לאירועים שונים הקשורים לישיבה ולמוסדותיה, 
תכניות לימי לימוד בישיבה לציבור הרחב, מסמכים שונים, ועוד. ישראל, ]המאה ה-20 – המאה ה-21[. 

באוסף כרטיסי שנה טובה רבים; הזמנות לאירועים שונים של הישיבה ומוסדותיה )תלמוד התורה "באר יעקב", הספרייה התורנית, 
"ירחי כלה" של הישיבה ומיזמים נוספים; מספר פרטים העוסקים ברבני הישיבה; מפות אדריכלות של מספר  ועוד(, הזמנות למיזם 
מבנים ומוסדות בישיבה; מסמכים שונים; ופריטים רבים נוספים. בכרטיסי השנה ובפריטים נוספים נמצאות תמונות רבות של מבני 

הישיבה, בית המדרש, בחורים הלומדים בישיבה, תמונות ראשי הישיבה, ועוד. 
כ-60 פריטים. חלקם כפולים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $100

38. דף בדפוס ליטוגרפי – תשובה בדבר היתר מאה רבנים – רבי נתן במברגר וחכמי וירצבורג 

דף בדפוס ליטוגרפי – תשובה בכתב-יד בדבר היתר מאה רבנים, עליה חתומים רבי נתן במברגר, רבי גדליה טאכויער ורבי יששכר בן רבי 
יוזפא הלוי. וירצבורג תרס"ג. ]מקום לא ידוע, המאה ה-20[.

]1[ דף. 30 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול, עם קרע קל במרכז הדף. 

פתיחה: $100

39. דף בכתב-יד – מכתב המלצה לתרומה – מרוקו, תרס"ט 

דף בכתב-יד, מכתב המלצה לתרומה לרבי רפאל יצחק סאמון. תאחסאנת 
)כפר במרוקו(, תרס"ט ]1909[. 

מכתב המלצה לתרומה ונדבה לרבי רפאל יצחק סאמון, בן המקובל רבי שלום סאמון, שהוצרך לצאת מעירו כדי ללמוד תורה בעיר אחרת 
ונקלע למצוקה כלכלית. על המכתב חתומים רבי שלום בן מסעוד פחימא ורבי מסעוד דאדון.

]1[ דף. כ-33 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. קמטים רבים בכל חלקי הדף. סימני קיפול.

פתיחה: $120
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יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

40. קונטרס "סדר ההערכה" - מנטובה, תצ"ב 

קונטרס מודפס, "סדר ההערכה וההנהגה שקיימו וקבלו עליהם בני ק"ק מנטובה", קובץ תקנות קופת הקהל ומסי הקהילה. מנטובה, 
]תצ"ב 1731[.

"סדר ההערכה וההנהגה" הוא שמם של תקנוני המס שנדפסו מעת לעת, החל מסופה של המאה ה-16 ועד לסופה של המאה ה-18 
כללים שונים לעריכת שומת  וקבעו  ידי מוסדות הקהילה,  נבחרו על  עורכי התקנונים, שנקראו "מסדרי ההערכה"  בקהילת מנטובה. 
הנכסים וחוקת הקהילה. התקנות נקבעו בדרך כלל לשלוש שנים, ובכל סיום תקופה נדפסה חוברת חדשה ובה הופיעו התקנות שנקבעו 

לתקופה שבאה אחריה. 
התקנות בחוברת שלפנינו נדפסו בשנת תצ"ב. אזכור שנת תצ"ה בשער מתייחסת לתאריך פקיעת התוקף של התקנות, כעבור שלש 

שנים. חתומים )בדפוס(: רבי דוד פינצי ורבי אביעד שר שלום באזילה.
ח דף. 27 ס"מ. שני גליונות נפרדים, הראשון לא נחתך בדפוס. שוליים רחבים. מצב טוב. כתמים. חלק משולי דף השער כהים. ללא כריכה.

פתיחה: $100

41. "סדר הפרגמטיקה" - תקנות קהילת מנטובה – דף בודד בתבנית גדולה במיוחד – מנטובה, תקכ"ה

"זה סדר הפרגמטיקה אשר הסכימו מע' אנשי הועד הכללי ממנטובה" – תקנון התנהגות לבני הקהילה. ]מנטובה, תקכ"ה 1765[.
דף בודד בתבנית גדולה במיוחד. 

"סדר הפרגמאטיקה" או "סדר ההסכמה" היו תקנון התנהגות לבני הקהילה, שנקבע לתקופה בת שש שנים. תקנון זה הכיל סעיפים 
שונים שעסקו בפרוטרוט בדרך ההתנהגות הנאותה בתחומים שונים: אופן השימוש המותר בבגדים ואריגים יקרים, בפאות, בתכשיטים 
הכספית  וההשקעה  שונות  בשמחות  הסעודות  גודל  בקהילה;  הציבורי  במרחב  התנהגותן  ודרך  הנשים  בגדי  צניעות  חן;  ובאבני 
המקסימלית בשמחות נישואין; איסור ה"צחוק" – השתתפות במשחקי הימורים בקלפים, בקוביות וכדומה; ותקנות רבות נוספות. )על 

תולדות ה"פרגמטיקה", ראה: סימונסון, תולדות היהודים בדוכסות מנטובה, כרך שני, עמ' 386-395(. 
בתחתית הדף חתומים )בדפוס( רבני מנטובה, ביום ט' כסלו תקכ"ה: אהרן בכמהר"ר יוסף ברוך קזיס, גוזר; ישראל גדליה בכמהה"ר 

משה קזיס, סופר הקהל. 
41.5 ס"מ. מצב טוב. מקופל. מעט כתמים. קרעים קלים בשוליים. X57.5

פתיחה: $100

42. קונטרס שמחת מצוה על חנוך הבית – פירנצה, תקנ"ג

קונטרס שמחת מצוה על חנוך הבית – בית הכנסת איטליאנו בפירניצי, מאת רבי דניאל טירני. פירנצה, ]תקנ"ג[ 1793.
אופרה בשתי מערכות, שכתב רבה המפורסם של פירנצי הגאון רבי דניאל טירני )ת"ק-תקע"ד, אוצר הרבנים 5251(, בעל "עיקרי הד"ט", 

לרגל חנוכת בית הכנסת לאיטליאנים בעירו. מחבר "המוסיקא על דברי השירה הזאת... הוא... ר' מיכאל בולאפי".
נדפס בהידור על נייר עבה ומשובח, עם אותיות בשני צבעים )שחור ואדום(. 

יד דף. 20 ס"מ. מצב טוב. כריכת קרטון ישנה, עם כתמים. העברת קו למחיקת מילה בשני מקומות. קרעים ופגמים קלים בכריכה.

פתיחה: $200

43. דף מודפס – תפילה לכבוד הקיסר יוזף השני – מנטובה, תקמ"ח 

דף מודפס, תפלה מאת ק"ק מנטובה, לכבוד יוזף השני, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, אשר מלחמה לו היום עם מלכות תוגרמה 
]טורקיה[. ]מנטובה, תקמ"ח 1788[.

ומרבה להיטיב הקיסר  ולערב לפני ה' ישפכו שיחם על הצלחת צבאות חיל אדונינו החסיד  "תפלה לבני ישראל ק"ק מנטובה, לבקר 
Giuseppe II, ירום הודו ותנשא מלכותו, אשר מלחמה לו היום עם מלכות תוגרמה והחלו לאמרה ביום ראש חדש אדר שני התקמ"ח". 

את התפילה יש להגיד לאחר תפילת שמונה-עשרה.
26.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול. קרעים קטנים בסימני הקיפול. קמטים ובלאי בשולי הדף. X38

פתיחה: $100

44. שלושה כרוזים גדולים – דפי תפילות ודף תקנות – מנטובה, שנות הת'-ת"ק

1. תפלה שתקנו פה מנטובה על מות הילדים בשביל חולי הנקרא בלעז וורולי ]אבעבועות שחורות )Variola([. מנטובה, ]ת"צ 1730? 
תק"י 1750?[. 

]1[ דף. 30 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. החלק העליון קרוע ומנותק. קמטים, קרעים וסימני קיפול. כתמים. 
2. זה סדר הפרגמטיקה אשר הסכימו מע' אנשי הועד הכללי ממנטובה, שימשך בעד שש שנים הבאות... תחילתן ביום א לחדש מרצו 

תשכ"ה למניינם וסופם ביום אחרון לחדש פיברארו אלף תשע"א למניינם, בחרם חמור ובגזירת נחש. מנטובה, ]תקכ"ה 1765[. 
תקנות בדבר צניעות במלבושים, תכשיטים, מאכלים, וכדומה. בשולי העמוד חותמים רבני מנטובה, ביום ט כסלו תקכ"ה, אהרן בכמהר"ר 

יוסף ברוך קזיס, גוזר; ישראל גדליה בכמהה"ר משה קזיס, סופר הקהל.
]1[ דף. 58 ס"מ. מצב טוב. קווי קיפול. מעט כתמים. 

3. תפלה לבני ישראל ק"ק מנטובה... על הצלחת צבאות חיל אדונינו... הקיסר ...Giuseppe II אשר מלחמה לו היום עם מלכות תוגרמה. 
והחלו לאומרה ביום ראש חדש אדר שני התקמ"ח. מנטובה, ]תקמ"ח 1788[. 

]1[ דף. 33.5 ס"מ. מצב טוב. קו-קפל רוחבי. 

פתיחה: $100
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45. דף שיר מודפס - "חבורת משמרת הבקר והערב" - מנטובה, תע"ה 

דף שיר מודפס, מעוטר במסגרת נאה, "שיר למעלות חבורת משמרת הבקר והערב, יסודתה בהררי קודש יום ר"ח ניסן התס"ב והיום 
ר"ח ניסן התע"ה יום הולדת החבורה הנ"ל". מנטובה, תע"ה ]1715[.

29.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים.  X42

פתיחה: $100 

46. דף בכתב-יד – איור מצבה עם נוסח כתובת-זכרון – לזכר האשה שמחה קמפניאנו – איטליה, תקצ"ב

דף בכתב-יד, איור מצבה עם נוסח כתובת-הזכרון החקוקה על המצבה, לזכר שמחה קמפניאנו )קמפניינו(, שנפטרה בשנת תקצ"ב בגיל 
21 שנים )בחודש השישי, בשישה לחודש, ביום שבת קדש(. איטליה )פירנצה?(, תקצ"ב ]1832[.

כתובת הזכרון מופיעה באותיות מרובעות מנוקדות: "ש"ק תפרתי עלי לבי, הנה היא העלמה שמחה קמפניאנו היושבת בקרבי... לשוא 
הרבת רפואות, לשוא מזל טוב קראוה, כי מוקשי מות קדמוה, ויתמו ימיה ללכת אל עמיה, בשנת הי"ו צריה לנעוריה...". 

הדף שלפנינו שימש, כפי הנראה, כדוגמה עבור הסתת אשר יצר את המצבה. בחלקו התחתון משורטט סרגל קנה מידה לשימושו של 
בונה המצבה ולצדו ההערה Braccia due fiorentine )קנה מידה פלורנטיני(. 

בספריה הלאומית שמור כתב-יד ובו שירים לאירועים שונים מאת משה בן מנחם חנניה עזיאל מפירנצה, ובו שיר לכבוד חתונתם של 
יוסף בן שמואל אורבינו ושמחה בת אדם קמפניאנו. 

31.5 ס"מ. מצב כללי טוב. סימני קיפול. כתמים. שרידי מסגרת נייר שחורה )רובה חסרה(, וסימני הדבקה.  X16.5

פתיחה: $100

47. שטר מכירת מקום בבית הכנסת "סכת שלום" ביפו – בחתימת רבי יוסף צבי הלוי אב"ד יפו - יפו, תרס"ה

שטר מכירת מקום בבית הכנסת "סכת שלום" ביפו, חתום )עם חותמתו( בידי רבי יוסף צבי הלוי אב"ד יפו והמושבות ובידי מספר גבאי 
בית הכנסת. יפו, תרס"ה ]1905[. 

בשטר מובטח לקונה, רבי פינחס זיסעלמאן, מקום אחד בקניין גמור ולצמיתות, תמורת המחיר ששילם והשתתפותו בעתיד בכל הוצאות 
בית הכנסת. יחד עם רבי יוסף צבי הלוי חתומים על המכתב גבאי בית הכנסת, ביניהם משה גרינבערג, יעקב מרדכי בן שמעון, ועוד.

21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני קיפול וקמטים קלים. סימן קיפול במרכז הדף, עם קרעים קטנים בשוליים. X32

פתיחה: $200

48. דף ברכה לברית-מילה – ברכת אבי-הבן "להכניתו )!( בבריתו של אברהם אבינו" – מרכז אירופה

דף מודפס, עם ברכת "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו", שאומר אבי-הבן לאחר שהמוהל מל את הילד. ]מרכז אירופה, העשורים 
הראשונים של המאה ה-20[. 

דף מודפס על גבי נייר עבה, בפורמט רחב ובאותיות גדולות ומנוקדות, עם נוסח הברכה שאומר אבי-הבן לאחר שהמוהל מל את בנו. 
בראש הדף נדפסה ההוראה ביידיש: "לאחר שהמוהל גומר את החיתוך, אומר אבי הבן את הברכה הבאה", ואחריה מופיע נוסח הברכה, 

עם שיבוש במילה "להכניסו", אשר נדפסה כאן "להכניתו" )בהגייה האשכנזית, האות תי"ו שאינה דגושה, נהגית כסמ"ך(. 
34.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים וכתמים. קו-קפל אנכי.  X12

פתיחה: $100

49. שישה דפים בודדים – לוחות ללימוד אותיות האלף-בית – וינה, וילנה, עדן, סאטמר

שישה לוחות ללימוד אותיות האלף-בית:
1. לוח בפורמט גדול במיוחד )לתליה על הקיר(. ]כנראה, וינה, המאה ה-19 )על-פי עותק בספריה הלאומית מאוסף ולמדונה([. עם תרגיל 

קריאה, פרק ראשון ושלישי של "שמע" וברכות. ההוראות ביידיש. 
51 ס"מ. מצב בינוני-טוב. סימני קיפול וקרעים.  X41

2. לוח אלף-בית, עם תפילות וברכות. ווילנא, 1886. דפוס האלמנה והאחים ראם. 
38 ס"מ. מצב טוב. קו קפל אנכי. קרעים קלים.  X24

ווילנא, תרנ"ד 1893. דפוס ראזענקראנץ ושריפטזעטצער. בחלקו התחתון טקסט על חשיבות  3. לוח אלף-בית, עם תפילות וברכות. 
חינוך ההורים, המידות הטובות וכיבוד בני המשפחה, בעברית וביידיש )"צריך כל אדם להדריך את בניו בדרך הישרה וללמדם מנעוריהם 

שיהיו טובים לבריות..."(.
27 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. סימני קיפול. קרעים משוקמים, עם פגיעות בטקסט.  X38.5

4. לוח אלף-בית. ]עדן? תימן? דפוס עווץ?, סוף המאה ה-19 / ראשית המאה ה-20[. כולל אותיות רש"י וטעמי המקרא. טקסטים חרוזים: 
"בשם ה' אל עולם נעשה ונצליח / והאל עלינו ברחמיו ירויח...", "אל לבי פתח, בתורתך ה' תחכמני / גדל י-ה מעלתי למענך, דברי למודים 

תלמדני". בתחתית הדף, בערבית-יהודית: "אללה חק ומוסא חק ותוראתו חק...". 
33.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קמטים וסימני קיפול. קרעים מחוזקים בהדבקות נייר. פיסה חסרה.  X21.5

5-6. שני לוחות אלף-בית. הוצאת בית מסחר ספרים אברהם מאיר זיססוויין, סאטמארנעמעטי ]סאטמר, שנות התר"צ או ראשית שנות 
הת"ש[. הלוחות זהים, אך אחד מהם ללא ציון שם המו"ל. בתחתית הדף טקסט ביידיש על חשיבות חינוך הילדים, המידות הטובות 

וכיבוד בני המשפחה. 
36 ס"מ בממוצע. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים. קרעים קלים.  X26

חלק מהלוחות אינם מופיעים באוסף לוחות האלף-בית של הספריה הלאומית )מאוסף ולמדונה(. 

פתיחה: $200
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50. שני דפי פיוטים מודפסים – אלג'יריה ומרוקו – אינם בספריה הלאומית

1. "וזה אל זה שואלים 'איה אל אלים'". דף )שלם?(, עם פיוט מתפילת מוסף של יום כיפור. ]קצנטינא – קונסטנטין, אלג'יריה, תש"י 

בקירוב[. 

בשולי הדף, במסובב, נדפס מידע פרסומי בערבית-יהודית, תחת הכותרת "קהל קדוש", על המחזורים אשר ניתן לקנותם במטבעת 

]דפוס[ עתאלי בן כמרי ]כומרי[.

]1[ דף. 22 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים. 

אינו בספריה הלאומית. 

2. פיוט ליום שביעי של פסח, "יביאני אל חי שם נורא לרדת ציון". דף בודד. דפוס Elias Bendrihm, טנג'ר )טנג'יר(, מרוקו, תשי"ד. 

29.5 ס"מ. מצב טוב. קמטים, סימני קיפול וקרעים קלים.  X15.5

בספריה הלאומית רשומים דפי-פיוטים דומים רק משנת תשי"ז. 

פתיחה: $100

51. אוסף דפים בצבעים שונים – "ברכות של הדלקת חנוכה" – קזבלנקה, תש"י-תש"ך – 57 דפים

 ,Librairie-Papeterie Joseph Lugassy / )57 דפי "ברכות של הדלקת חנוכה". הוצאת בית מסחר ספרים יוסף לוגאסי )דאר אלביצ'א

קזבלנקה, מרוקו, תש"י ותש"ך. 

27.5 ס"מ, אשר נדפסו בשנת תש"י ופרטי המדפיס מופיעים בהם בצרפתית. X13.5 12 דפים בגודל ·
32 ס"מ, אשר נדפסו בשנת תש"ך בקירוב, ופרטי המדפיס מופיעים בהם בעברית. 5 מהם נדפסו על נייר רגיל- X16.5 45 דפים בגודל ·

צהבהב, 15 מהם על נייר כחול ו-25 על נייר ורוד. 

מצב כללי טוב. מעט כתמים וקמטים בחלק מהדפים. קרע של 2.5 ס"מ בשולי כל הדפים הכחולים. 

פתיחה: $150

52. "משנכנס אדר מרבין בשמחה" – ליטוגרפיה לתליה על קיר בית הכנסת בחודש אדר – סאטמר, שנות הת"ש

משנכנס אדר מרבין בשמחה, דף בדפוס ליטוגרפי. סאטמר )Szatmárnémeti, סאטו מארה(, טרנסילבניה )כיום רומניה(, ]1940-1944 

בקירוב[.

הדפסה ליטוגרפית בדיו כחולה. במרכז הדף איור דגים, עם הכיתוב "אדר – מזל דגים", מסגרת מעוטרת בדגמים פרחוניים וגיאומטריים, 

ובסמלי מגן-דוד.

דף זה נדפס בבית-דפוס אשר שכן ברחוב היטלר )Hitler Utca( מס' 6.

41.5 ס"מ. מצב טוב. נייר כהה. מעט כתמים. סימני קיפול וקרעים קלים.  X30

פתיחה: $150

53. "באבוד רשעים רינה" – מודעת-שמחה על מות אנשי-ציבור שנויים במחלוקת במדינת ישראל – "היהדות החרדית"

כרוז )דף בודד(, "היהדות החרדית בארץ ישראל ובכל העולם כולו שמחה על שנאבד שונאו של הקב"ה, הכופר --- ימשו"ז, באבוד רשעים 

רנה, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה". ללא ציון שם מדפיס או מקום הדפסה, ]ישראל, שנות התש"ל-

תש"מ בקירוב[. 

על  דעה(,  )יורה  ערוך  ומשולחן  הבא,  לעולם  חלק  להם  שאין  אלה  על  תשובה(,  )הלכות  מהרמב"ם  ציטוטים  מופיעים  הכרוז  בראש 

הפורשים מדרכי ציבור ופרקו מעליהם עול המצוות, שאין מתאבלים עליהם, וקרוביהם לובשים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים. 

בין המלים "הכופר" ו"ימשו"ז" )ימח שמו וזכרו( נותר מקום ריק לכתיבת שם, ונראה כי לאורך השנים נעשה שימוש במודעה זו בכמה 

)נפטר בכסלו תשל"ד 1973(; בעותק אחר מופיע שמו של  בן-גוריון  דוד  בו מופיע שמו של  הזדמנויות: בארכיון הציוני שמור עותק 

הארכיאולוג יגאל שילה )מנהל החפירות בעיר דוד; מתועד בעיתון "דבר" מיום 27.11.1987(. מודעה עם נוסח זהה פורסמה גם לאחר 

פטירתו של אריאל שרון )תשע"ד( ולאחר פטירתו של חבר הכנסת והשר יצחק )איצ'ה( מאיר לוין בשנת תשל"א. 

נדפס בדיו אדומה. 

25 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.  X34.5

פתיחה: $100

54. דף תפילה בפורמט גדול - "אל מלא רחמים" ותפילות נוספות - אירופה, שנות הת"ר

דף תפילה בפורמט גדול, עם תפילת "אל מלא רחמים", תפילות נוספות לימים נוראים ולשלושה רגלים ותפילת תשליך. ]אירופה, שנות 

הת"ר[. עברית ויידיש.

47 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. מעט כתמים. קרעים בשולי הדף. קרעים בסימני הקיפול )הדף חתוך לשני חלקים(. X38

פתיחה: $100
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55. אילן יוחסין מודפס ומאוייר – הקדוש רבי ישראל מרוז'ינוי ומשפחות זקהיים וגינצבורג – אירופה, תרמ"ח

דף מודפס מאוייר, "עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם", אילן יוחסין מעוטר בצורת ענפים עלים ופרחים, של משפחת הקדוש 
רבי ישראל מרוז'ינוי, אבי משפחות זקהיים וגינצבורג. ]אירופה[, תרמ"ח ]1888[.

ועלים, מוקף במסגרת צמחים ופרחים. בחלקו התחתון של הדף הכיתוב: "עטרת זקנים בני בנים  יוחסין מאוייר בצורת ענפים  אילן 
ותפארת בנים אבותם"; "ליבעי רחמים איתכליא על עליא". ובמרכז אותה השורה, ממנה יוצא האילן: "הרב הקדוש מו"ה ישראל בה"ר 

שלום מראזינאי, קדש את"ה ביום ב' דראש השנה, שנת שלמים לפ"ק ]ת"כ 1660[". 
לשושלת רבי ישראל מרוז'ינוי מתייחסות משפחות רבות וחשובות, ביניהן משפחות זקהיים, גינצבורג, היילפרין, קצנלנבוגן, רפפורט, 

ועוד. 
הקדוש רבי ישראל מרוז'ינוי )אוצר הרבנים 11920, נפטר בשנת ת"כ(, מסר נפשו על קידוש השם, בעקבות עלילת דם. בניו הם רבי שלום 

מבירז, חתן הגאון רבי זלמן משולם ניימארק מהמבורג, ורבי מנחם נחום מפלאצק. 
הדף צויר בידי יצחק ברודנא, בשנת תרמ"ח )נכתב בצמוד לכיתוב בחלקו התחתון של הדף(. 

53X42.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים ופגמים במקומות שונים, בהם קרעים חסרים בשולי הדף, עם פגיעות בצדי האיורים. הדף 
הודבק על נייר עבה לחיזוק. 

פתיחה: $200

56. דף בכתב-יד – תחינה לאישה ללידה קלה – לפי השל"ה הקדוש, המאה ה-19

"או"א ]אלוהינו ואלוהי אבותינו[ רחם על כל יולדות בנות ישראל". תחינה ללידה קלה, מהשל"ה הקדוש. ]גרמניה?, המאה ה-19 / סוף 
שנות הת"ק בקירוב[.

דף בכתב-יד, עליו הועתקה תחינה ללידה קלה, לפי השל"ה: "או"א ]אלוהינו ואלוהי אבותינו[ רחם על כל יולדות בנות ישראל... ותלד 
בריוח זרע קיימא וכשר מסטרא דקדושה". 

התפילה הועתקה באותיות מרובעות, עם סימני הניקוד, ונראה כי הועתקה מסידור תפילה )או "תחינות ובקשות"(. 
]1[ דף. 28 ס"מ בקירוב )השוליים התחתונים חתוכים באלכסון(. מצב טוב. סימני קיפול. מעט כתמים. 

פתיחה: $100

57. לקט דפים בודדים – קבלות, כתובות ומסמכים שונים – ישיבות ובתי-מדרש בצפת, בירושלים ובערים נוספות, שנות 
ה-30 עד שנות ה-60

34 דפים בודדים – תעודות, מסמכים בכתב-יד, ועוד – שנדפסו על ידי ישיבות או מוסדות רבניים בארץ ישראל. צפת, ירושלים, בני ברק 
ותל-אביב, שנות ה-30 עד שנות ה-60 בקירוב. 

בין הפריטים: תעודת חבר כבוד של חברה קדישא "גומלי חסד של אמת" מטעם כולל ווארשא-פולין בירושלים )תרצ"ב(, מכתב ברכה 
מפואר לחתונה על נייר מכתבים של תלמוד תורה וישיבת "שערי תורה" ביפו )תרצ"א(, דף בכתב-יד – "חשבון הכנסה והוצאה מהבתים 
והחנויות" בצפת, )תש"ב(, איורים צבעוניים )מודפסים( של משה ושל אהרן, קבלות של ישיבות ובתי-מדרש שונים )בירושלים, צפת, 

תל-אביב ובני ברק(, לוח יאהרצייט של "ישיבת מרכז הרב", שלוש כתובות נישואין )שנות ה-40-50(, ופריטים נוספים. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני-טוב. קרעים וכתמים בחלק מהפריטים. אחד הדפים מופיע בתשעה עותקים. 

פתיחה: $300

58. לקט דפים בודדים / דפים וכרוזים נדירים ומוקדמים מירושלים / דפים מארה"ב, הונגריה ואלג'יריה

10 דפים בודדים. ירושלים, טשאפ )הונגריה(, ניו יורק וקונסטנטין )אלג'יריה(. ]תר"ל בקירוב עד ת"ש[. 
טורקית( מתוך קופה משותפת.  )לירה  הנוגעים לתשלום  ועליו חמישה שוברים מודפסים  בודד  דף  בירור החשבון...".  גמר  "אחרי   .1
ירושלים, ]תר"ל[. התיארוך על פי הספריה הלאומית, שם מתועד שובר בודד תחת הכותרת "התר עיסקא". כפי הנראה, הוצא מתוך 

"גניזת כריכות". נדיר. 
2. "הצהרה". דף בודד – חוזה של שכירת דירה ב"חצר שטרויס" )שטראוס( שבשכונת מוסררה בירושלים, על-ידי ד"ר משה וואללאך )בא 

כחו של בעל הבית(. ]ירושלים, לאחר תרנ"ה / ראשית המאה ה-20[. 
3. "זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד", דף בודד, בקשת סיוע כספי מאת מאיר יעקב ליבערמאן, בגלל מצבו הבריאותי הקשה. ירושלים, 

]תר"ס-תרס"א בקירוב )נשלח בשנת תרס"א([. עברית וגרמנית. 
4. דף מודפס משני צדיו. ]ירושלים, אחרי תרס"ו[. בצדו האחד נדפס "שיר לכבוד עיה"ק ירושלם ת"ו", שסימנו )אקרוסטיכון( "רחמים 
מלמד כהן חזק" )רבה של עדת יהודי פרס בירושלים, נפטר תרצ"ב( ובצדו השני נדפס "פזמון לבר מצוה" שסימנו "ישעיהו". בתחתית 

הדף חמישה איורים של המקומות הקדושים בארץ ישראל. אינו ידוע ביבליוגרפית. 
5. "דברים כמו שהם", דף בודד, מודפס משני צדיו, מאת רבני ירושלים ר' שמואל סלאנט ור' חיים ברלין. ירושלים, תרס"ט. על המחלוקת 

עם הרבנות הספרדית בירושלים בעניין מינוי חכם באשי.
 ,)Kiralyhaza( קיראלהאזא  בק"ק  שהתקיימה   ,)Szob( טשאפ  אב"ד  )ליבוביץ(  לעבאוויטש  צבי  יצחק  ר'  של  בנו  לחתונת  הזמנה   .6

הונגריה, תרצ"ב. 
7. דף מודפס מר' משה קלונימוס סקינדער, ר' מנחם הכהן ריזיָקוו ור' שמואל אליהו עלקין )ניו יורק(, בנוגע לגבר שמבקש להינשא 

לאשה אחרת. ניו יורק, ת"ש. 
8. "וזה אל זה שואלים 'איה אל אלים'". דף עם פיוט מתפילת מוסף של יום כיפור. ]קצנטינא – קונסטנטין, אלג'יריה, תש"י בקירוב[. 

מטבעת ]דפוס[ עתאלי בן כמרי ]כומרי[.
9. כרטיס ברכה מודפס מטעם "קופת תלמוד תורה" בקונסטנטין, אלג'יריה. 

10. דף עם ברכות לחנוכה, "שנה שניה למדינת ישראל", תש"י.
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100
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59. דף מעוטר לתלייה בבית הכנסת לכבוד חודש אדר – "משנכנס אדר מרבין בשמחה" – אוהעל, הונגריה, ראשית המאה 
ה-20

משנכנס אדר מרבין בשמחה, דף לתלייה לכבוד חודש אדר. הביא לדפוס אברהם יוסף דוד ניילינגער, אוהעל )Sátoraljaújhely(, הונגריה, 
]ראשית המאה ה-20 בקירוב[.

הדף מעוטר בפסוקים מענייני דיומא – "ומרדכי יצא מלפני המלך..." ו"ליהודים הייתה אורה ושמחה". במרכזו הכתובת "משנכנס אדר 
מרבין בשמחה" המקיפה ברכת "לחיים" וציורים סמליים של בקבוק יין ולחיצת ידיים לברכה, צמד דגים לצד הכתובת "אדר מזל דגים" 

וזוג אריות. בין האריות מופיע נוסח הפיוט "שושנת יעקב".
מנהג בתי הכנסיות בהונגריה, ברומניה, בסלובקיה ובארצות נוספות היה לתלות דפים מעוטרים מסוג זה לכבוד חודש אדר. דפים דומים 
מאד לדף שלפנינו, הנושאים בחלקם עיטורים זהים, נדפסו בתקופה זו במונקאטש )ראו מכירת "קדם" 36 פריט 16(, בסיגט, בשאמלוי 

שברומניה ועוד.
37 ס"מ. מצב בינוני. סימני קיפול קרועים לכל אורכם. הקרעים מחוזקים בנייר דבק משני צדי הדף. קרעים חסרים מעטים. כתמים  X30

קלים.
אינו מופיע בספריה הלאומית.

פתיחה: $100 

לפני  ורומניה  הונגריה  ואדמו"רי  צדיקי  מתצלומי  המורכב  תצלום   – דורינו"  גדולי  צדיקים  גאונים  רבנים  "תמונת   .60
השואה – תרצ"ו - תצלומים מעניינים 

ורומניה, לפני השואה.  וצדיקי הונגריה  דורינו", תצלום המורכב מתצלומים קטנים של אדמו"רי  גדולי  גאונים צדיקים  "תמונת רבנים 
]רומניה? תרצ"ו 1936 בקירוב[. 

במרכז הכרטיס תצלום רבי ישעיה מקרעסטיר, ומסביבו שנים עשר תצלומים מעט יותר קטנים של אדמו"רים נוספים, ביניהם האדמו"ר 
האדמו"ר  מספינקא,  האדמו"ר  מקאמרנא,  האדמו"ר  בנו(,  )עם  מוויז'ניץ  האדמור  רומניה(,  מלך  )עם  מסאטמר  האדמו"ר  מבעלז, 

ממונקאטש, ועוד. 
8.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. עקבות וכתמי עובש בשולי התצלום. קמטים רבים. קרע קטן עם חסרון בשולי התצלום,  X11.5 ,תצלום

ללא פגיעה בתצלומים.

פתיחה: $100

61. תמונת מחזור "הישיבה המרכזית תומכי תמימים ליובאוויטש" באוטבוצק-ווארשא

תמונת מחזור גדולה, עם תמונות התלמידים, המנהלים והעסקנים של "הישיבה המרכזית תומכי תמימים ליובאוויטש – העומדת תחת 
נשיאותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א – ווארשא אטוואצק". ]שנות התר"צ בקירוב[.

במרכז התמונה למעלה: ציור ספרים ולוחות הברית, ומתחתם הכותרת עם האמרה החב"דית: "אורייתא סתים וגליא – תורה תמימה".
22 ס"מ. X29.5-17 ס"מ. מודבקת על קרטון מקורי נאה כ X23-גודל התמונה כ

פתיחה: $200

62. תצלום קבוצתי של ביקור הרב קוק בזכרון יעקב – זכרון יעקב, שנות ה-20 של המאה ה-20

תצלום קבוצתי בעת ביקור הרב קוק ביקב בזכרון יעקב. ]זכרון יעקב, שנות ה-20 של המאה ה-20[. נראים בתמונה רבנים ושוחטים, 
מנהיגי היישוב, אנשי המושבה זכרון יעקב ומנהלי היקב. 

בין הדמויות בשורת היושבים: הרב הראשי רבי אברהם יצחק הכהן קוק; רבי אברהם יעקב אורלנסקי רבה של זכרון יעקב )נרצח בפרעות 
תרפ"ט בחברון(; רבי אבא יעקב בורוכוב )בעל "חבל יעקב", מגדולי הרבנים בליטא וירושלים, עלה לארץ בשנת תרפ"ג(; רבי יוסף דוב 

הכהן )רבה של חדרה משנת תרפ"ו(; רבי חיים דוב קנטור, השו"ב המפורסם משפייה; הרב מאיר בר אילן ממנהיגי "המזרחי"; ועוד.
בשורת העומדים נראים בין הדמויות: רבי שאול קניאל השו"ב מבנימינה; רבי אריה ליב בויארסקי בשו"ב מגבעת עדה; ר' יעקב מלמד, 

ממנהיגי "הפועל המזרחי" ועוד )ראה חומר מצורף, עם פענוח רוב הדמויות המופיעות בתמונה(
12 ס"מ. מודבק על גבי לוח קרטון מקורי. מצב טוב. כתמים. קמטים ופגמים קלים. X17 :גודל התצלום

פתיחה: $100

63. תצלום האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג, רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם בתפילה ליד הכותל המערבי – ירושלים, שנות 
ה-70 של המאה ה-20 – הצלם קלמן וייס 

הכותל  יד  על  מתפלל  ובתפילין,  בטלית  עטור  הלברשטאם,  יהודה  יקותיאל  רבי  מצאנז-קלויזנבורג  האדמו"ר  של  שחור-לבן  תצלום 
המערבי, בלוויית חסידיו. ]ירושלים, שנות ה-70 של המאה ה-20 בקירוב[. צולם על ידי הצלם קלמן וייס.

האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם )תרס"ד-תשנ"ד(, מגדולי האדמו"רים מקימי עולם התורה ועולם החסידות 
ולארץ ישראל, והקים בהם את הקהילות הגדולות של חסידות צאנז  בחמישים השנים שלאחר השואה. לאחר השואה נסע לארה"ב 
בארה"ב, ירושלים ונתניה, ובהם ישיבות ומוסדות תורה וחסד. בקרית-צאנז בנתניה הוקם על ידו בית החולים "לניאדו", המתנהל עד 
היום על-פי הוראותיו. בשנותיו האחרונות הקים את "מפעל הש"ס" העולמי, לעריכת מבחנים חודשיים ללימוד הש"ס על-ידי אלפי 

לומדי-תורה בכל העולם.
קלמן וייס )1908-2000(, צלם יהודי, יליד העיר גרץ )אוסטריה(. בשנת 1939, ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, נמלט לארץ ישראל 
בירושלים, שבאותן השנים  והחרדית  בתיעוד החברה הדתית  בעיקר  עבודותיו עסקו  בצילום.  לעסוק  בירושלים, שם החל  והשתקע 

צלמים אחרים מיעטו לתעדה.
12 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קמטים. רישומים בכתב-יד בצידו השני של התצלום. בלאי וקמטים בפינות התצלום.  X18

פתיחה: $100
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64. דף בודד – תמונת האדמו"ר רבי ישעיה שטיינר מקרסטיר – סגולה

"ר'  )המכונה  מקרעסטיר  שטיינר  ישעיה  האדמו"ר רבי  של  מודפס  תצלום  ודלים",  אביונים  וחונן  הבריות  אוהב  טוב,  איש לב  "צורת 
ישייע'לה קרעסטירער"(. ]הונגריה, אחרי תרפ"ה[.

דף בודד, נייר עבה. נדפס לאחר פטירתו של רבי ישעיה שטיינער, אשר "נפטר בנשיקה כמיתת מרע"ה יום ג' לחודש אייר שנת תרפ"ה 
לפ"ק". 

ידועה הסגולה הנפוצה, לתלות את תמונתו בבית כשמירה מפני עכברים.
הצדיק הקדוש רבי ישעיה שטיינר מקרעסטיר )תרי"ב-תרפ"ה, אוצר הרבנים 11765(, תלמידו וממלא-מקומו של האדמו"ר רבי צבי הירש 
מליסקא בעל "אך פרי תבואה". התייתם מאביו בגיל 3 ומגיל 12 התגדל כבן בביתו של רבו הקדוש מליסקא. דבק בחסידות ונסע אל 
רבי חיים הלברשטאם מצאנז ורבי מרדכי מנאדבורנה, אולם עיקר שימושו היה אצל רבי צבי הירש מליסקא והוא קיבל על עצמו להיות 
שמשו של רבי צבי הירש ]גם בתקופת אדמו"רותו כאשר המונים מכל רחבי הונגריה נסעו אליו היה חותם בחותמתו ובמכתביו: "...שהיה 
משמש בקודש אצל הרב הצדיק מליסקא"[. גדולי האדמו"רים בדורו העריצוהו, האדמו"ר רבי חיים מצאנז והאדמו"ר רבי יששכר דוב 
המהרי"ד מבעלז ]שאמר עליו כי "מפתח של פרנסה" נמצא אצל רבי ישעיה מקרעסטיר[. עשה צדקות לאלפים ורבבות. קיים בהידור 
ובגופו מצוות הכנסת אורחים, והיה עמוד החסד והתפילה בדורו. צדיק עממי מפורסם. מכל רחבי הונגריה נהרו לחצרו המוני יהודים 
)ואף גויים( לשאול בעצתו. נודע לרבים כפועל ישועות, ועד היום הזה יש שתולין את תמונת פני-קדשו כסגולה להנצל מעכברים, משום 

מעשה שהיה, כמסופר בספר תולדותיו, "מי באר ישעיהו".
]1[ דף. 30.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. מעט קמטים. קרעים קלים, מחוזקים בנייר דבק. 

פתיחה: $150

65. שישה צילומים – תלמודי תורה – תחילת המאה ה-20

תצלום מקורי וארבעה צילומים )הדפסים, מתוך ספרים, או דפים בודדים(, המציגים תלמודי-תורה וישיבות:
1. תצלום מקורי, "בית היתומים ציון – Zion war Orphanage" בירושלים. ]לאחר 1917[. 

בית היתומים "ציון בלומנטל" הוקם בירושלים בשלהי מלחמת העולם הראשונה ומתקיים ברציפות מאז. הוא נחשב לבית היתומים 
28.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים רבים. פגמים רבים בלוח הקרטון עליו מודבק התצלום.  X22 .היהודי הפעיל הוותיק ביותר בעולם

2. "בית הספר של חכי"ח 'התורה והמלאכה' בעיה"ק ירושלים ת"ו עם קבוצת תלמידיו, מוריו ומנהליו". בצדו האחורי חותמת ספריה 
ממוגילב. 

3. "בית ספר 'תלמוד תורה' של 'חורב' בוישנוביץ )ווָאלין(". 
4-5. "תמונת יתומי כולל שומרי החומות בעה"ק ירושלם ת"ו מגיל חמש עד עשר שנים". שני עותקים. 

6. "תמונת חניכי התלמוד-תורה וישיבת הבחורים של הישיבה הגדולה והת"ת ובית-התבשיל 'מאה שערים' בעה"ק ירושלם תוב"א". 
על פי תצלום של הצלם צדוק באסאן. ]תרפ"ז בקירוב[. בצדו האחורי של הדף נדפסו מכתבים מכמה רבנים – "תעודות אנשי שם" – על 

מעלות הת"ת ובקריאה לתרום למוסד. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. סימני קיפול, קמטים וקרעים בכמה מהצילומים. 

פתיחה: $120

66. לקט תצלומים – יהודים באלג'יריה – תצלומים של נערים עם תיק לתפילין, שנות ה-20

11 תצלומים של יהודים, ו/או שצולמו בידי צלמים יהודים מאלג'יריה, ]שנות ה-20 בקירוב[. 
בין התצלומים: · תצלום של נער אוחז בתיק תפילין, עליו רקום שמו "ע"ה יוסף דייאן ס"ט". מוצמד לקרטון, עם חותמת מוטבעת של 
הצלם בסטיף )Sétif(, אלג'יריה, ]1920[. נושא הקדשה בעפרון בצדו האחורי )צרפתית(. · תצלום של נער אוחז בתיק תפילין ועל ידו 
סידור. צלם Martinier, קונסטנטין, אלג'יריה, ]1925[. נושא הקדשה בעט בצדו האחורי )צרפתית(. מחולק בצדו האחורי לשימוש כגלויה. 
· תצלום סטודיו בו נראים שלושה ילדים. מוצמד לקרטון עם חתימה מוטבעת של הצלם Tolédano )טולדנו( בקונסטנטין, אלג'יריה. 
]ראשית המאה ה-20[. · ארבעה תצלומים של זוגות ביום חופתם. צלמים: Martinier / Rigaud, קונסטנטין, אלג'יריה. ]שנות ה-20 

בקירוב[. · תצלומים נוספים; אחד התצלומים צולם בפולין. 
גודל משתנה. מצב כללי טוב עד טוב מאד. 

פתיחה: $100

67. ארבעה תצלומים קבוצתיים – בית המדרש למורים "מזרחי" / סיום כתיבת ספר תורה / הועד העולמי של "המזרחי" 
באנטוורפן / אירוע בספריית שטראשון בוילנה

ארבעה תצלומים קבוצתיים. פולין, מזרח אירופה, אנטוורפן וירושלים, שנות העשרה והעשרים של המאה ה-20. 
1. תצלום קבוצתי, כנראה ממעמד של סיום כתיבת ספר תורה. ללא ציון מקום או שנה, ]כנראה, מזרח אירופה, שנות התר"ע-תר"פ[. 

23.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מעט כתמים וקמטים. מוצמד לקרטון. כתמים וקרעים בקרטון.  X18
2. תצלום קבוצתי בספריית שטראשון )תחת תמונתו של הרב מתתיהו שטראשון(, מביקורו של הסופר והעיתונאי ד"ר חיים ז'יטלובסקי 

 .)Fot. E. Cejtlin( בוילנה, ספטמבר 1924 ]תרפ"ד[. עם הקדשה מאת הצלם, א. צייטלין )זשיטלָאווסקי(
17 ס"מ. מצב טוב. מוצמד לקרטון. הקדשה וחותמות בצדו האחורי של הקרטון.  X12

3. תצלום קבוצתי, "מחזור הגומרים III של ביהמ"ל ]בית המדרש למורים[ מזרחי". ]ירושלים[, אב תרפ"ד ]1924[. מתואר בכתב-יד. 
23 ס"מ. מצב טוב. מספר נקבי תילוע. מוצמד לקרטון.  X17

4. תצלום קבוצתי, "הועד העולמי של המזרחי, אנטווערפען". אנטוורפן, בלגיה, תרפ"ו ]1926[. מתואר בלוח. 
17 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. מוצמד לקרטון. קרעים וכתמים בקרטון.  X12

פתיחה: $200
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68. לקט תצלומים – רבנים ודמויות יהודים

9 תצלומים המציגים רבנים או דמויות יהודים חרדים. אירופה )הונגריה, רומניה ופולין(, ראשית המאה ה-20 עד שנות הת"ש-תש"י 
בקירוב. 

בין התצלומים: תצלום של ר' יעקב דוד וינטרוב מראדומסק, מחבר ספר "אמרי דוד"; תצלום של ר' יחזקאל קלאגסבלד שר לפני קהל 
אנשים על יד מסילת הרכבת בברגן בלזן, קודם עלייתם לארץ ישראל; תצלום של "ר' משה-לייב חצקלס", תצלום של "חנא ב"ר מנשה 
הלוי", תצלום של רבי אברהם אבא בארנבוים )בנו של רבי יוסף הלוי אב"ד מארקולעשט(, תצלום נחום מישינובקה, תצלום מרדכי צבי 

ליבוביץ, ועוד. 
מרבית התצלומים נושאים תיאור או הקדשה בצדם האחורי. 

גודל משתנה, 5.5X4 ס"מ עד 9X13 ס"מ בקירוב. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $100

69. תצלום של ר' זאב מוזס אב"ד קאליש בהלווית רבי מאיר שפירא מלובלין, תרצ"ד

תצלום מהלוויית מחולל "הדף היומי" הגאון רבי מאיר שפירא, אב"ד לובלין וראש ישיבת "חכמי לובלין". לובלין, חשון תרצ"ד )אוקטובר 
.)1933

במרכז התצלום נראה ר' זאב מוזס )וועלוול מאזיש( אב"ד קאליש לצד רבנים נוספים מהעיר קאליש. 
מתואר בפירוט בכתב יד בצדו האחורי: "התמונה נצטלמה בעת הלויה של הרה"ג ר' מאיר שפירא ז"ל. כשהיתי בלובלין יצאתי מהאולם 
זלמן  ור'  )במרכז(  נ"י  מוזס  וועלויל  ר'  ביה"ד  ראש  הר'  עם  ]קאליש[  מקיליש  המשלחת  ביחד  לובלין[  חכמי  ]ישיבת  יח"ל  של  הגדול 

ינקלעוויטש, מימין. ר' לייבל בורנשטיין משמאל למטה ור' נתנאל דאוס )?( השני משמאל". 
13.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. פגעי רטיבות.  X8

פתיחה: $100

70. תלמידי ישיבת "חכמי לובלין" והרב מאיר שפירא – שני תצלומים – לובלין, תרצ"ד

שני תצלומים של תלמידי "ישיבת חכמי לובלין". ]לובלין, תרצ"ד[. 
1. תצלום קבוצתי של בוגרי המחזור הראשון בישיבה, מתואר בלוח: "חבורה הראשונה 'צורבא מרבנן' שנסמכו מהגאון מהר"ם שפירא 
זצ"ל וקבלו תעודתם משלטון הרוחני ביה"ל ]בית המדרש לרבנים[ ובראשם הגאון הקדוש אדמו"ר ר' משה פרידמאן מקראקא שליט"א, 

ז' אדר נזיר ו' תרצ"ד". 
ה"שלטון הרוחני" ב"ישיבת חכמי לובלין" הוקם כדי להנהיג את הישיבה לאחר פטירת ראש הישיבה רבי מאיר שפירא, שנפטר בז' בחשון 
תרצ"ד )1933(. בתאריך ז' אדר תרצ"ד הופיעו חברי ה"שלטון הרוחני" בישיבה, בחנו את התלמידים, והעניקו למצטיינים תעודות "צורבא 
מרבנן". הנהגה זו שהייתה מורכבת מגדולי גאוני פולין וגליציה הנהיגה את הישיבה עד עלות הכורת על יהדות פולין במלחמת העולם 

השניה.
בראש ה"שלטון הרוחני" עמד הגאון הקדוש רבי משה'ניו פרידמן – האדמו"ר מבויאן-קראקא, שהנהיג את הישיבה במטרה להעלות 

ולהפיח הלאה את הלהט והרוח הגבוהה של הצטייינות מופלגת ועמל התורה.
בצדו האחורי של התצלום מופיעה חותמת צלם מלובלין )מכוסה ברובה(. 

2. תצלום המתעד סעודה רבת משתתפים בישיבת חכמי לובלין. בראש השולחן המרכזי, בקצה, נראה יושב הרב מאיר שפירא )יש יסוד 
להניח כי זו אחת מתמונותיו האחרונות(.

הגאון רבי מאיר שפירא )תרמ"ז-תרצ"ד( אב"ד פיעטרקוב ולובלין, ראש ישיבת "חכמי לובלין", מחולל הדף היומי, ממייסדי אגודת ישראל 
ומגדולי הרבנים בדורו. 

נייר דבק לחיזוק מודבק  17.5 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-גרוע. קמטים רבים. כתמים. קרעים בשוליים ופיסות חסרות.  X12 .תצלומים
בצדם האחורי. 

פתיחה: $150

71. רבי שמואל סלאנט – תצלום מאת הצלם צדוק בסן – ירושלים, שנות התר"ס

ונשיא  לק"ק אשכנזים  מרן רבנו שמואל סלאנט שליט"א, ראש הרבנים  ציס"ע  הגאון האמתי  זקן הרבנים  "תמונת האי סבא קדישא 
התלמוד תורה הכללית והישיבה הצבורית עץ חיים בעה"ק ירושלם תבב"א", תצלום מאת הצלם צדוק בסן. חתום מאחור בחותמת 

הצלם: "צדוק באסאן, פאטאגראף, ירושלם". 
The African Central Committee Jerusalem – "הועד האפריקני הכללי" )שפעל לטובת מוסדות  בשולי התצלום מופיע הכיתוב 
צדקה בירושלים(, אשר נוסד בשנת תרס"ה )1905(; רבי שמואל סלאנט נפטר בשנת תרס"ט )1909( ומכאן שמדובר בתצלום מוקדם של 

הצלם צדוק בסן )יליד 1882(, אשר למד בישיבת עץ החיים, שצולם בין השנים תרס"ה-תרס"ט.
רבי שמואל סלאנט היה רבה ומנהיגה של עדת האשכנזים בירושלים משך 44 שנה. בתחתית התצלום מודפס "תמונה זו נעשתה רק 

לטובת עץ חיים הכללי ואין רשות לשום יחיד ומוסד להע]תיקה[".
28.5 ס"מ. מצב בינוני. שברים וקרעים בקרטון, עם תיקוני  X23 22.5 ס"מ. מצב טוב. פגמים זעירים בשוליים. מוצמד לקרטון X16 .תצלום

הדבקה חובבניים בנייר דבק בצדו האחורי. 

פתיחה: $100

72. תמונת המהרי"צ דושינסקי בשובו מהכותל המערבי – ירושלים, שנות התר"צ

תצלום מקורי של הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי רבה הראשי של "העדה החרדית", עטוי בבגדי חג ומלווה בעדת חסידים ותלמידים, על 
רקע מקום המקדש )מסגד אל עומר(. ירושלים, שנות התר"צ-ת"ש בקירוב. חותמת הצלם: "י' בן-דוב. ירושלים".

תמונה זו צולמה כנראה, בימי חול המועד, בעת שובו של הרב מתפילת חג בכותל המערבי.
הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי )תרכ"ח-תש"ט(, מגדולי גאוני הונגריה ומגדולי התורה הנודעים בדורו. כיהן ברבנות בגאלאנטא ובחוסט, 
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שם גם עמד בראשות ישיבות שהיו מהגדולות והחשובות בארצות הונגריה. בשנת תרצ"ג עלה לארץ ישראל למלא את מקומו של רבי 
יוסף חיים זוננפלד, כרב ראשי לעדה החרדית בירושלים והנהיג ברמה את היהדות החרדית בארץ ישראל. בירושלים הקים מחדש את 

ישיבתו ומסר בה שיעורים תמידין כסדרן.
22.5 ס"מ. מצב טוב.  X15-תצלום. כ

פתיחה: $100

73. הרב שלמה זלמן אוירבך – שקופיות צבעוניות – שריפת חמץ בירושלים

6 שקופיות צבעוניות המציגות את הרב שלמה זלמן אוירבך. ]ירושלים, סוף שנות ה-80 או ראשית שנות ה-90[. 
שש שקופיות צבעוניות )30 מ"מ( המתעדות את הרב שלמה זלמן אוירבך צועד ברחוב בירושלים ומקיים מצוות ביעור חמץ, יחד עם 
כמה מבני משפחתו )בהם בנו רבי ברוך אוירבך, בן אחותו רבי אברהם יוסף ליזרסון ונכדו רבי אהרן דוד גולדברג( ומספר מלווים ועוברי 

אורח נוספים. 
הגאון המפורסם רבי שלמה זלמן אוירבך )אויערבאך, תר"ע-תשנ"ה( ראש ישיבת קול תורה ומגדולי הפוסקים. נולד בירושלים לאביו רבי 
חיים יהודה ליב אוירבך – ראש ישיבת המקובלים "שער השמים". היה תלמידו המובהק של רבי איסר זלמן מלצר, אשר החשיבו מאד 
והביא מדבריו בספרו "אבן האזל". בשנת תרצ"ה, בהיותו בן 24 בלבד, הוציא את ספרו הראשון – "מאורי אש" – על השימוש בחשמל 
והרב קוק. ברבות הימים  זלמן מלצר  – רבי איסר  גרודזנסקי, רבו  עוזר  חיים  ביניהם רבי  גדולי הדור,  וזכה להסכמותיהם של  בשבת, 
הפך רבי שלמה זלמן לאחד מגדולי הפוסקים ולסמכות ראשונה במעלה במספר תחומים הלכתיים, כגון בנושאי רפואה והלכה. בנועם 
לפי ההערכות  בין היתר בהלווייתו, בה השתתפו  והדבר התבטא  חוגי היהדות האורתודוכסית,  כל  נערץ על  ועדינותו היה  הליכותיו 

כשלוש מאות אלף אנשים.
5 ס"מ. מצב טוב מאד.  X5 כל שקופית נתונה במסגרת פלסטיק

פתיחה: $200

74. אוסף תמונות רבנים – תצלומים מקוריים וצילומים מודפסים – רבנים חשובים ומפורסמים

29 תמונות רבנים – תצלומים מקוריים, רפרודוקציות על-פי תצלומים ישנים או איורים, גלויות ודפים מודפסים. ]המאה ה-20[. 
)טשנגר,  אב"ד טשענגער  יונגרייז  אברהם  ר'  )הונגריה(,  רייך  קופל  יעקב  הרבנים רבי  של  מקוריים  תצלומים  התמונות שבאוסף:  בין 
)יחד עם טומאש מסריק נשיא צ'כוסלובקיה(, ר' חיים מרדכי  זוננפלד  יוסף חיים  ר'  הונגריה(, רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגעט, 
יחזקאל  ר'  לומזה,  אב"ד  שצקס  משה  ראדין, רבי  ישיבת  ראש  )פייבלזון(  פייוועלזאן  ברוך  ר'  )תרפ"ב(,  ניאמץ  אב"ד  ]רולר[  ראללער 

לעוויטאן דומ"ץ בביילסק, ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל עם מנהלי ומורי ישיבת "פרחי כהונה" )תרצ"ח(, ועוד.
תצלומים מודפסים של הרבנים ר' אליהו ילוז, ר' אהרן טברסקי מטשרנוביל, ר' שניאור זלמן מלאדי, ה"אמרי אמת" מגור, ר' אברהם 

טיקטין אב"ד ברעסלויא, ר' אהרן לוין אב"ד ריישא, ר' יצחק מיכאל דושינסקי )דושינסקיא(, מרן יוסף צבי דושינסקי, ורבנים נוספים.
מספר תצלומים לא מזוהים.

28 ס"מ. מצב משתנה.  X23 7.5 ס"מ עד X4.5 ,גודל משתנה

פתיחה: $300

75. אוסף תצלומים – רבנים ואדמו"רים – מארכיון ר' משה אירנשטיין ראש עיריית בני ברק

75 תצלומים המתעדים רבנים ואדמו"רים, מארכיונו של ר' משה אליהו אירנשטיין )תרפ"ו-תשע"ד(, סגן יו"ר מרכז אגודת ישראל, אשר 
כיהן כראש עיריית בני ברק בשנים תשמ"ג-תש"ן ותשנ"ג-תשנ"ה. ישראל, שנות התש"ם והתש"ן )שנות ה-80-90(. 

בתצלומים רבים נראה ר' משה אירנשטיין באירועים ציבוריים או פרטיים )חנוכת בית החולים "מעייני הישועה" או מוסדות אחרים, 
האדמו"ר  מספינקא,  האדמו"ר  מגור,  האדמו"ר  שך,  הרב   – ורבנים  אדמו"רים  בלוויית  וכו'(  הש"ס  סיום  חגיגת  משפחתיות,  שמחות 
מבעלזא ואחרים – רבים מהם חברי מועצת גדולי התורה. תצלום גדול )25X20 ס"מ( מתעד את הרבי מליובאוויטש נותן שטר דולר לרב 

אירנשטיין. 
גודל ומצב משתנים. מצב בינוני-גרוע עד טוב מאד. במספר תצלומים פגעי רטיבות וכתמים. 

פתיחה: $100

76. תצלום קבוצתי – ישיבת "מאור הגולה" לפליטי השואה – רומא, 1947

לדף  מעבר  בקירוב[.   1947[ רומא,  השואה.  פליטי  ישיבות  בני  ע"י  שנוסדה  הגולה",  "מאור  ישיבת  ורבני  תלמידי  של  קבוצתי  תצלום 
חותמות הישיבה וחותמות הצלם: Poto Moonti – Ital Film ברומא.

ישיבת "מאור הגולה" היתה ישיבה ברוח חסידית, שהוקמה ע"י רבי יעקב לכוביצקי מברנוביץ' )מחסידי סלונים(, רבי בנימין אליעזר 
בורז'יקובסקי )בוגר ישיבת חכמי לובלין(, ורבי אייזיק רבינוביץ' )מתלמידי ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש(. יזמת הקמת הישיבה החלה 
במחנה העקורים במודנה )צפון איטליה(, בכדי להציל בחורים פליטי שואה ששהו במחנות ללא כל מסגרת תורנית ורוחנית. כשעלה 
בידם לגבש קבוצת בחורים, פנו ליו"ר הקהילה האשכנזית שברומא, והלה סייע בידם להשיג בנין ברומא עבור הישיבה. הקהילה ברומא 
סייעה ביד צוות הישיבה גם בהמשך דרכם, ומשרבו התלמידים עזרו להנהלת הישיבה לאתר בנין גדול בן שתי קומות שיוכל להכיל 
את התלמידים הרבים. בראשות הישיבה עמדו הגאונים רבי אפרים אשרי מקובנא )בעל שו"ת ממעמקים"( ורבי בצלאל שטרן מניהייזל 
)לימים אב"ד מלבורן, בעל "בצל החכמה"(. הישיבה התאפיינה ברוח חסידית וחרדית, והתקיימה קרוב לשנתיים. בשנת תש"ח רצו צוות 
הישיבה להעבירה לארץ ישראל ואף השיגו לשם כך מגרש בקריית אתא, אולם משפרצה המלחמה בארץ חששו אנשי הצוות למנוחתם 

של הבחורים הפליטים, ולבסוף עברה הישיבה לקנדה.
18 ס"מ. מצב טוב. קמטים קלים. X12 .תצלום

פתיחה: $100
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77. אוסף תצלומים, פרוספקטים וניירת

אוסף גדול של תצלומים, גלויות ותמונות מודפסות, ניירת עם תמונות מודפסות, מכתבי רבנים, פרוספקטים ועוד.
בין הפריטים: · תצלום של רבי מאיר שפירא מלובלין, יושב בראש סעודה חגיגית בחדר האוכל "ישיבת חכמי לובלין". פולין, שנות התר"פ 
בקירוב. · קבלה צבעונית מישיבת מיר בפולניה, בחתימת ראש הישיבה רבי אליעזר יהודה פינקל, עם תמונת בנין הישיבה. מיר, שנות 
התר"צ. · גלויה מקורית, תמונת מחזור של הסמינר לבנות "בית מדרש למורים/ות – יבנה" בעיר טעלז, עם תמונות המורים והתלמידות. 
מחזור ב', תרפ"ח ]1928[. · מכתב מודפס, ברכת שנה טובה מרבי יצחק אייזיק שער ראש ישיבת סלבודקה-קובנה, עם תמונת מחזור 
של הישיבה משנת תרפ"ט. · מכתבים מודפסים, עם תמונות, מישיבת "עץ חיים" בירושלים. שנות התר"פ בקירוב. · גלויה עם תמונת 
הבנין הראשון של ישיבת "באר יעקב" )"ישיבת עזרא - באר יעקב"(, ותמונת התלמידים בבית המדרש. תש"ט 1949. · גלויה עם תמונות 
· פרוספקט עם תמונות  אנגליה.  בגיטסהד,  הישיבה  בנין  צבעונית, עם תמונת  גלויה   · ברק ובויזניצא.  בבני  ויזניץ  ישיבות  בניני  של 
מ"קרית ישמח משה" של האדמו"ר מסאסוב. ניסן תשכ"ה ]1965[. · גלויה עם מכתב מודפס, מרבי ישראל מאיר גליק, רב דחברת ש"ס. 

קעזמארק, תרס"ח ]1908[. · ועוד תמונות ופרוספקטים.
17 פריטים. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $200

78. לקט תצלומים – בתי כנסת, בתי קברות ואתרים יהודיים בעולם – בית הרמב"ם בפס

37 תצלומים של בתי כנסת, בתי קברות ואתרים יהודיים נוספים, בהם בית הרמב"ם בפס. ]ספרד, מרוקו, אוקראינה ומקומות נוספים, 
סביבות אמצע המאה ה-20 )חלק מן התצלומים מוקדמים או מאוחרים יותר([.

נוספים. בהם: ·  יהודיים  התצלומים מציגים בתי כנסת בספרד, בצרפת ובפולין, בתי קברות באוקראינה, באלג'יר ובמרוקו, ואתרים 
עשרה תצלומים של בית הכנסת "El Transito" בטולדו. · חמישה תצלומים של בית הכנסת "La Blanca" בטולדו. · ארבעה תצלומים 
של בית הכנסת הגדול בסגוביה. · תצלום של בית הכנסת בקרפנטרה, צרפת. · תצלומים של בתי קברות בלבוב )כיום באוקראינה(, 

במרקש )מרוקו( ועוד. · תצלום של היכל בית הכנסת הישן בקראקוב. · תצלום של חזית בית הרמב"ם בפס, מרוקו. · ועוד.
התצלומים מוצמדים לדפי נייר שהוצאו מאלבומים, וחלקם מתוארים בגבם בעט.

רבים מהתצלומים מצויים בלקט בעותקים כפולים.
מצורף: תמונת בית הכנסת "El Transito" בטולדו; העתק של תצלום, מודפס על נייר.

17.5 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמים ופגמים. רוב התצלומים מודבקים לדפי אלבום. X24 8 ס"מ עד X10.5

פתיחה: $150

79. גלויה – תצלום של "חוסי בית מושב הזקנים שבירושלם" בקבר רחל – צדוק בסן – ירושלים, העשורים הראשונים של 
המאה ה-20

גלויה ועליה תצלום של יושבי בית מושב הזקנים בירושלים מתפללים לשלום התורמים בקבר רחל, מאת צדוק בסן. ירושלים, ]העשורים 
הראשונים של המאה ה-20[.

בתחתית התצלום נוספה כתובת, מודפסת בלוח: "שלשה מנינים זקנים מחוסי בית מושב הזקנים שבירושלם בהתפללם בעד שלום 
החברים והנדיבים ושאר אחב"י שבגולה על יד מצבת קבורת רחל אמנו זי"ע".

הגלויה חתומה בגבה "צדוק באסאן, פוטוגראף ירושלם".
9 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. פגמים קלים בשוליים. X14

פתיחה: $100

80. אוסף גלויות וכרטיסי נייר עם דיוקנאות רבנים

חמש גלויות ושני כרטיסים מודפסים עם דיוקנאות ודמויות רבנים: · גלויה עם איור הבעש"ט, מאת הצייר מנחם בירנבאום )אמשטרדם(. 
· גלויה עם דיוקן רבי עזריאל הילדסהיימר. · גלויה עם איור דמותו של הרב ריינס )הוצאת צענטראל ווארשא(. · גלויה עם דיוקן הרב 
ריינס )הוצאת אמנות, וורשא(. · גלויה עם דיוקן רבי יצחק אלחנן ספקטור, מאויר במיקרוגרפיה )בריטניה(. · כרטיס מודפס עם "צורת 

מרן הגאון הקדוש מבעלז זצ"ל". · כרטיס מודפס עם תמונות ר' מתתיהו שטראשון ורעייתו, עם כיתוב הסבר בעברית.
5 גלויות + שני כרטיסי נייר. גודל משתנה. מצב כללי טוב.

פתיחה: $100

81. אלבום ישיבת חכמי לובלין – וורשא, תרצ"א – תצלומים רבים

אלבום ישיבת חכמי לובלין, נערך על ידי נתן גורמאן. וורשא, תרצ"א 1931. יידיש.
חוברת הכוללת נתונים ביוגרפיים אודות הרב מאיר שפירא מלובלין ומפעליו השונים, מלווה עשרות תצלומים. איור העטיפה מאת ש. 

פייגענבוים.
]1[ מעטפת קדמית, לא, ]1[ עמ', ]1[ מעטפת אחורית, 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. קמטים קלים. 

פתיחה: $200

82. לקט תצלומים – הילולת רשב"י במירון, שנות ה-50 – הצלם יהודה אריאל

14 תצלומים המתעדים את ימי הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון בל"ג בעומר, ]שנות ה-50[. צלם: יהודה אריאל, נהריה. 
התצלומים מתעדים קהל שהתאסף בהר מירון לכבוד הילולת רשב"י: נשים מתפללות, אנשים נוטים אוהלים או לנים בצד הדרך בימים 

שלפני ההילולה, תחנת איסוף לילדים שאבדו, קבצנים, מתקן ברזי המים, ועוד. 
התצלומים חתומים מאחור בחותמת או בחתימת הצלם; רובם מתוארים בכתב יד. 

מצורפים מספר תצלומים המתעדים את החזרתם של בדואים משבט ערב אל עראמשה ללבנון דרך ראש הנקרה. 
9 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים בצדם האחורי של התצלומים.  X14

פתיחה: $100
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83. חותם מתכת אישי עם סמל שור – "יצחק סגל" – אירופה, המאה ה-19

חותם מתכת אישי, עשוי בדיל או עופרת. ]אירופה, המאה ה-19[. 
]?[ בנימן סגל הי"ו",  ]?[ מו'  "יצחק בהגר"ש  חותם )להטבעה בשעווה(, בעל צורה סגלגלה. על החותם חקוק שם הבעלים )מסביב(: 

ובמרכזו צורת שור. 
1.5 ס"מ, אורך הידית 2.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב.  X1.8

פתיחה: $200

84. ארבעה וימפלים לספר תורה – גרמניה / אלזס-לורן, המאות ה-19-20

ארבעה וימפלים ]אבנטים[ לספר תורה. ]גרמניה ואלזס-לורן[, המאות ה-19-20. 
1. וימפל של הילד אהרן ב"ר ישי )Arthur Kaufmann(, נולד י"א אב תרנ"ז ]1897[. חלק מהאותיות רקומות. מצב בינוני. כתמים וקרעים. 

2. וימפל של הילד Alexander Weinstein, יליד קלן כ"ה תשרי תרס"א ]1900[. ההתחלה )עם השם העברי( דהויה מאוד. 
3. וימפל של הילד משה ב"ר צבי הלוי )Martin Löwenstein(, נולד כ"ח חשון תר"ע ]1909[. עם איורים של הדגל הצרפתי. מספר קרעים. 

4. וימפל של הילד דוד בן יעקב ווַאלזרָארע הכהן, נולד י"א מרחשון תרפ"ב ]1921[. רקום. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

85. ארבעה "הדסים" לבשמים – עץ זית – ארץ ישראל, סוף המאה ה-19 עד ראשית המאה ה-20

ארבעה "הדסים" לבשמים מעץ זית. ירושלים, ]סוף המאה ה-19 עד העשורים הראשונים של המאה ה-20[.
עץ זית חרוט ומגולף.

ו"קבר רחל" מודפסות מעל  "כותל המערבי"  גופו מגולף מראה הכותל המערבי וקבר רחל. הכותרות  ועל  1. "הדס" שצורתו כמגדל, 
עבודת הגילוף.

2-3. שני "הדסים" נמוכים, בעלי מכסה כיפתי מתברג המעוטר בעיגולים. על האחד נדפס "ירושלם / Jerusalem / כלי על בשמים". על 
השני נדפס "ירושלם / כלי לבשמים".

4. "הדס" שצורתו כמגדל. מעוטר בציור קבר רחל )מודפס וצבוע ביד(, ובדגמים מודפסים של עצי תמר, ציטוטים מנוסח ההבדלה – "הנה 
אל ישועתי" ו"בורא מיני בשמים" והכתובת "בצלאל ירושלם".

גובה: 12 עד 19.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. שברים ופגמים קלים. עיטורים חסרים בראש שני "הדסים".

פתיחה: $150

86. חמישה פמוטים 

שני זוגות פמוטים ופמוט בודד. 
1. זוג פמוטים מעוטרים בדגם צמחי בעבודת ריקוע. חתומים בחותמות כסף כוזבות. ]רוסיה? סוף המאה ה-19?[.

גובה: 43 ס"מ. מצב טוב-בינוני. פגמים קלים. תיקוני הלחמה.
2. זוג פמוטי כסף מעוטרים בדגם צמחי חקוק. חתומים "Israel Silver 800". ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20.

גובה: 29 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים.
3. פמוט כסף בודד. מעוטר בעלי גפן ובאשכולות. חתום "12". ]מזרח אירופה או מרכזה, המאה ה-19?[.

גובה: 32 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כיפופים ושריטות.

פתיחה: $100

87. נרתיק למגילת אסתר – ארצות הבלקן, 1905

נרתיק מתכת למגילת אסתר. ]ארצות הבלקן[, תרס"ה )1904/1905(.
נרתיק גלילי, מעוטר בדגמים צמחיים חקוקים. בראשו עיטור יצוק בדמות ציפור. מוט גלילה סלילי. הקדשה חקוקה על הסוגר: "דוד 

יוסיף קונפורטי ש' 665". פרט השנה עולה לשנת תרס"ה.
אורך כולל: 30 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. הכתרים החובקים את הנרתיק משני קצותיו מנותקים. כיפופים ופגמים. הסוגר מנותק.

פתיחה: $100

88. "שמירה" לילד וליולדת – גלופת דפוס – ירושלים, העשורים האחרונים של המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20

גלופה )קלישאה צינקוגרפית( של דף "שמירה" לילד וליולדת. ללא ציון מו"ל, ירושלים, ]העשורים האחרונים של המאה ה-19 או ראשית 
המאה ה-20[.

גלופה להדפסת דף "שמירה" לילד וליולדת בנוסח המקובל בירושלים: פרק קכ"א בתהלים, "לחש לעין הרע מהרב חיד"א ז"ל", "מספר 
הרווח  נוסף  קבלי  תרשים  ותחתיה  אותיות  צירופי  ובה  ח'מסה  במרכז  לאברהם[".  ]חסד  חס"ל  הרב  בשם  הקודש[  ]עבודת  עבה"ק 

בשמירות מדפוסי ירושלים.
בפינה הימנית התחתונה )המתקבלת בצד שמאל בעת ההדפסה( שורת טקסט ששויפה לבלי הכר; כפי הנראה, שם המו"ל הוא שנמחק.

13.5 ס"מ. מצב טוב.  X18.5

פתיחה: $100
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89. יד לספר תורה – ישראל, תש"כ

יד לספר תורה. ]ישראל[, תש"כ )1960(.

כסף; פיליגרן בעבודה עממית.

הקדשה חקוקה על רצועת כסף לאורך היד: "לזכר נשמת בן ציון מאיר כהן בן שרה נפטר ]...[ תרע"ה באשתדלות  יאושע  בן גרסיה 

אמרד ]...[ תש"כ".

אורך: 32 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כיפופים ותיקוני הלחמה.

פתיחה: $100

90. מכתב מרבי דוד ברונשווייג סג"ל – פיורדא, שבט תקס"א

מכתב שנשלח מקהילת פיורדא לקהילת פרנקפורט דמיין, בכתב ידו וחתימתו של "נאמן" הקהילה רבי דוד ברונשווייג סג"ל. פיורדא, 

שבט תקס"א ]1801[. יידיש ועברית.

נשלח אל האשה שענלא, אלמנת רבי זנוויל שטיבל מפרנקפורט דמיין. תוכן המכתב עוסק בעניני ממונות הקשורים לשידוכי בתה מרת 

ציפכה. 

רבי זנוויל ב"ר זעלקלי שטיבל מפרנקפורט דמיין, נפטר כ"ו תשרי תקס"א )ראה: אבני זכרון, עמ' 519, רשומה 4350, וראה עוד אבני זכרון, 

עמ' 438, רשומה 3797(.

רבי דוד ברונשווייג נאמן קהילת פיורדא. נולד בפיורדא לאביו רבי אברהם סג"ל ברונשווייג, שהיה מנכבדי העיר ופרנסיה. גם בנו רבי דוד 

כיהן במשך שנים רבות כנאמן הקהילה. נותר ממנו כתב יד "זכרון זה לדוד", בו הוא מתעד את קורותיו בימי חייו וקורות קהילת פיורדא. 

חיבורו זה נכתב לאורך עשרות שנים החל משנת תקמ"ג. ראה אודותיו, ביאלר, מן הגנזים, ב, ירושלים תשכ"ט, עמ' 29-31. 

דף 23 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי. מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $100

91. מכתב מאת רבי צבי הירש לעהרן מאמשטרדם, אל הראשון לציון רבי חיים אברהם גאגין - אמשטרדם, תקצ"ז

]פקידים  נשיא הפקוא"ם  לעהרן  הירש  צבי  בכתב-ידו ובחתימתו של רבי  טובה,  שנה  ישראל וברכת  ארץ  קופת  בענייני  קצר,  מכתב 

ואמרכלים[, אל רבי חיים אברהם גאגין רבה של ירושלים. אמשטרדם, תקצ"ז ]1837[. 

במכתב, מתאריך ז' אלול תקצ"ז, כותב רבי צבי הירש לעהרין אל רבי חיים אברהם גאגין: "בספר חיים טובים יכתב ויחתם לאלתר לחיים 

טובים ולאורך ימים מעלת כבוד אהובנו וידיד נפשנו הרב הגאון המקובל המופלא, וכבוד ד' מלא, ח"ק ]חסידא קדישא[ כמהר"ר חיים 

אברהם גאגין הי"ו. אחר דרך מבוא השלום בקשתנו שטוחה שימסור רומכ"ת נ"י המוסגרות בזה )לידיו נכון( דוקא, ולזאת שלחנום ליד 

קדשו הי"ו כדי שתבאנה לידם אל נכון, ולכן אם לא יוכל רומכ"ת הי"ו למוסרם להם, אזי תשארנה ביד ק' למשמרת...הק' צבי הירשל 

בלאאמ"ו הרב מוהר"ר אברהם משה לעהרן זצללה"ה ס"ט".

כפי הנראה מדובר על כספי צדקה שנשלחו מאמשטרדם לארץ ישראל, על ידי רבי צבי הירש לעהרן נשיא הפקוא"ם, לידיו של הרב גאגין, 

כדי שיחלקם הוא עצמו אל המיועדים. ]המילים "לידיו נכון" הושלמו בכתב יד אחר, על מקום החור שבמרכז המכתב, וכפי הנראה היו 

כתובים שם המילים: "לידי ----?"[ בצדו השני של הדף נכתב: "לעה"ק ירושלים תוב"ב, ליד הרב הגאון הגדול המקובל ח"ק כמהר"ר 

חיים אברהם גאגין הי"ו. פגי"ן ]פורץ גדר ישכנו נחש[. קרוב"ץ ]קול רנה וישועה באהלי צדיקים[. 

הצדיק מאמשטרדם רבי צבי הירש לעהרין )תקמ"ד-תרט"ו(, מייסד וראש חברת "פקוא"מ - פקידי ואמרכלי ערי הקודש" אשר ריכזה 

את כל גביית התרומות למען ארה"ק בכל קהלות הו"ד )הולנד ודייטשלנד - קהילות מערב ומרכז אירופה( והעבירה אותן ליעדן, לטובת 

ישוב ארץ הקודש. 

17.5 ס"מ. מצב בינוני. חור במרכז הטקסט, עם הדבקה ישנה של טלאי-נייר ועליו השלמת טקסט. קרעים נוספים בשוליים,  X22 .1[ דף[

בלי פגיעה בטקסט. כתמים. בלאי. סימני קיפול.

פתיחה: $100

92. מכתב רבי חיים נתנזון אב"ד וורעשנא - אל רבי אליהו גוטמכר "הצדיק מגריידיץ" - ברכת שנה טובה 

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי חיים נתנזון אב"ד וורעשנא, אל הגאון רבי אליהו גוטמכר אב"ד גריידיץ. וורעשנא, אלול תרט"ו 

.]1855[

במכתב מספר רבי חיים על אחריותו לאיסוף כספים במחוזו, עבור כולל וורשא )כולל פולין(, בסיום המכתב ברכות שנה טובה "לכבוד 

גאונו, לו ולביתו עד העולם, לחיים טובים יוחקו בספרן של צדיקים גמורים ביום הכסא הבע"ל". בתחילת המכתב כותב רבי חיים נתנזון 

על אבלו בפטירת בנו הבכור ש"נאסף בלא עתו... בעיר טאהרען בחלי רע... וגם היום לבי בל עמי כי נוחם יסתר מעיני...".

הגאון רבי חיים נתנזון )תקע"ד-תרל"ח(, תלמיד הגאון רבי עקיבא איגר אב"ד פוזנא. חתן רבי דוד וייסקופף אב"ד מדינת וולרשטיין. 

מגדולי הרבנים בצפון-מערב פולין ]מחוז פוזנא והאזור, שהיה נקרא בעבר "פולין גדול", ואח"כ עבר לשליטת גרמניה[. בשנת תרי"ח עזב 

את הרבנות ועבר להמבורג, ללמוד ב"קלויז ר' ליב ב"ר שאול" בעיר ]לומדי הקלויז בהמבורג היו גדולי תורה. בין חברי הקלויז היו רבנים 

גדולים שעזבו את משרת הרבנות ועברו להמבורג לשבת שם על התורה ועל עבודת השם, ולפרנסתם קיבלו מלגה חודשית מקרנות 

מייסד הקלויז, הגביר ר' ליב ב"ר שאול[. בשנת תרל"ב הדפיס ספר "עבודה תמה" נגד יזמת הרב קאלישר לחדש את עבודת הקרבנות 

בזמן הזה. בהקדמתו לספר זה הוא מזכיר ומברך את בנו יחידו רבי אברהם. במכתב שלפנינו מתגלה כי היה לו בן נוסף, שנפטר בגיל צעיר 

בשנת תרט"ו. בשנת תר"נ נדפס ספרו "אבן הטועים" על הלכות בישול בשבת.

דף כפול 21 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. רישום כתובת בדף האחורי.

פתיחה: $180
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93. צרור מכתבים מהגאון רבי נתנאל חיים פאפע ובני משפחתו – שנות התר"נ-תר"ס

צרור של מכתבים מאת רבי נתנאל חיים פאפע ובני משפחתו. ירושלים וליטא, שנות התר"נ-תר"ס.

רבי נתנאל חיים פאפע )תקצ"ד-תרס"ו(, גאון מופלג ומרביץ תורה כל ימיו. איש אשכולות שידיו רב לו בכל מקצועות התורה וענפיה. 

נולד באנטיפוליה הסמוכה לבריסק דליטא. בשנת תרנ"א עלה לירושלים, בה הדפיס את חיבוריו על הגדה של פסח )"מגיד מישרים"(, 

על מגילת אסתר )"דבר ישועה"( ועל הסידור )"תפילת ישרים"(, ומאמרים בהלכה שנדפסו בכתבי עת שונים. נותרו ממנו עוד כתבי יד 

רבים, בהם הגהותיו על הש"ס ועל המשניות ועוד. בשנים האחרונות נדפסו מתוך כתבי-ידו סדרת ספרי "דובר ישרים" על חמשה חומשי 

תורה, וספרו "אורח ישרים" על מסכת כריתות. בספריו מובאות הסכמות גדולי ירושלים: רבי שמואל סלנט והאדר"ת, ה"ישא ברכה" 

וה"שדי חמד", הראי"ה קוק ורבי יוסף חיים זוננפלד, הכותבים כולם בהערכה רבה על גדולתו בתורה וביראת שמים. בהלוויתו הכריזו רבני 

ירושלים על "ביטול מלאכה" לכבוד תורתו )למרות שלא כיהן ברבנות(.

9 מכתבים. גודל ומצב משתנים. חלקם בלויים וקרועים עם חסרון בטקסט.

פתיחה: $300

94. מכתב רבי שמחה הלוי במברגר – פישאך, אדר תרל"א

מכתב ארוך )5 עמ'( ביידיש ובגרמנית, מאת רבי שמחה הלוי במברגר אב"ד פישאך )ע"י אוגסבורג(. פישאך, אדר תרל"א ]1871[.

בסופו:  חתום  והוא  בגרמנית,  נכתב  והשני  הלוי",  שמחה  הק'  אוהבך,  "גיסך  וחתום  גיסו  אל  ביידיש  נכתב  הראשון  מכתבים,  שני 

"Bamberger" ]במברגר[. 

."Simon Bamberger – Rabbiner - Fischach b. Augsburg" :בשני הדפים מוטבעות חותמות תבליט

הגאון רבי שמחה )סימון( הלוי במברגר )תקצ"ב-כסלו תרנ"ח( בנו של הרב מווירצבורג רבי יצחק דוב במברגר. בשנת תרי"ג כיהן כר"מ 

בית המדרש בקולמאר )אלזס(. משנת תרט"ו כיהן 26 שנה כרב קהילת פישאך )ע"י Augsburg, באזור שוואבן Schwaben, בוואריה(, 

הלויים",  "עבודת  הלויים",  "פקודת  מספריו:  בוואריה(.  בצפון-מערב   Aschaffenburg( אשפנבורג  כאב"ד  לכהן  עבר  תרמ"ב  ובשנת 

"חינוך לנערים" "שערי שמחה", "זכר שמחה" ועוד. רבים מחיבוריו נותרו בכתב יד.

3 דפים )דף כפול ודף בודד, הכוללים 5 עמ' כתובים(. נייר מכתבים דק וכחלחל. מצב טוב-בינוני. פגעי בלאי וקרעים, עם פגיעות בטקסט.

פתיחה: $120

95. דפים בכתב יד – רבי משה שטרן אב"ד פאליאן )האוואש מעזא(

ורשימות שו"ת  דין  )הוואש מעזא(. פסקי  ידו של רבי משה שטרן אב"ד פאליאן ריסקווא  יד, רובם רשימות בכתב  צרור דפים בכתב 

בהלכה, תקנות בעניני הקהילה ועוד. ]תר"נ-תר"ע בקירוב[.

הגאון רבי משה שטרן אב"ד פאליאן-ריסקווא )תרי"ב-תרפ"ג(, מגדולי הרבנים באיזור מרמרוש. נולד בפולין והגיע בבחרותו להונגריה. 

נסמך להוראה מבעל ה"ייטב לב" אב"ד סיגט. התגורר כעשר שנים בעיר ווישיווא אצל חותנו רבי יצחק ליב כהנא. משנת תרמ"ב )1882( 

 Poienile de sub :(, ובשנת תר"ן )1890( עבר לכהן ברבנות פאליאן-ריסקיווא )ברומניתDragomiresti( כיהן ברבנות בעיר דרגומירשט

munte. בהונגרית: האוואש מעזא Hawas-Mezo(, מעט מחידושיו נדפסו בספר "אפרקסתא דעניא" של חתנו רבי דוד שפרבר אב"ד 

בראשוב )מהדורת ירושלים, תשמ"א(.

4 דף בגודל פוליו כ-32 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. קרעים בשולי הדפים עם פגיעות בטקסט.

פתיחה: $100

96. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הרב קוק – לונדון, תרפ"ה

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק. לונדון, ר"ח כסלו, ]תרפ"ה 1924[. 

מכתב על גלויה, בכתב-ידו וחתימתו של הרב קוק. נשלח לרב צבי הירש פרבר, מרבני לונדון, בקשר לתיאום פגישה עמו. 

גלויה, 9.5X14.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים קלים. קמטים. נקבי תיוק בחלקה העליון של הגלויה, עם פגיעה קלה בתאריך בשורת 

הטקסט העליונה.

מכתב זה אינו מופיע בסדרת ספרי "אגרות הראי"ה". 

פתיחה: $150

97. הרב קוק – שלושה מכתבים – ירושלים, תר"צ-תרצ"ה

שלושה מכתבים מהרב אברהם יצחק הכהן קוק:

· מכתב עם הזמנה לאסיפה שתתקיים בביתו של הרב קוק. כתוב במכונת כתיבה, וחתום בחתימת ידו של הרב קוק. ירושלים, אייר 
תרצ"ה ]1935[. 

· מכתב בכתב-יד סופר, בקשה והמלצה של הרב קוק לקבלת אישה למחלקת היולדות בבית חולים, עקב מצבו הכלכלי הקשה של 
הבעל והמשפחה. ירושלים, תשרי תר"צ ]1929[.

ידי סופר(, חתום  · מכתב במכונת כתיבה, אישור והמלצה לשוחט ובודק שנבדק בפני בית דין צדק. עם הוספת שמו בכתב-יד )על 
בחותמת הרב קוק. ירושלים, תשרי תרצ"א ]1930[. 

13 ס"מ בקירוב )גודל מעט משתנה(. מכתב אחד במצב טוב. שני מכתבים נוספים במצב טוב- X21-3 מכתבים, על נייר מסמכים רשמי. כ

בינוני. כתמים. קמטים וסימני קיפול.

פתיחה: $250
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98. מכתב הגאון רבי יהושע זליג רוך מראשי ישיבת לומז'ה – פתח תקווה, תר"צ

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי יהושע זליג רוך. פתח תקווה, ח' אייר תר"צ ]1930[. 
נשלח לרב ישראל זיסל דבורץ )מקים חברת "תורה ותבונה" בירושלים(, לשם תיאום פגישה עם אדם מסויים. 

ישיבת  והיה מגדולי תלמידי  נולד בשנת תר"מ  "העילוי מראקישוק",  )תר"מ-תש"ב, אוצר הרבנים 5769(,  רוך  זליג  יהושע  הגאון רבי 
סלבודקה. היה מהאריות שבחבורה שנשלחו ע"י ה"סבא מסלבודקה" להכניס את רוח המוסר בישיבות טלז ומיר. חתנו של רבי אליעזר 
שולביץ מייסד וראש ישיבת לומז'ה. עמד בראשות הישיבה בלומז'ה יחד עם גיסו רבי יחיאל מרדכי גורדון שעבר אח"כ לסניף הישיבה 

בפתח תקוה. נרצח בשואה במוצאי יום הכיפורים תש"ב כשהוא לבוש קיטל ומעוטף בטלית. 
דף, 24.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול וקמטים. נקבי תיוק בשולי הדף. 

פתיחה: $200

99. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי ברוך הלוי אפשטיין בעל "תורה תמימה" – דוברובנא, תרצ"ח 

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי ברוך הלוי אפשטיין. דוברובנה, תרצ"ח ]1938[. 
נשלח אל רבני חיפה. תוכן המכתב עוסק בבקשה של הרב אפשטיין מהרבנים לגבות עדות לעניין פרטי קידושיהם וגירושיהם של בחור 

ובחורה שהתחתנו באירופה טרם בואם לארץ ישראל, מתוך רצון להשגת תעודת נשואין כדי שיוכלו לעלות לארץ. 
רבי ברוך הלוי אפשטיין )תר"כ-תש"ב, אוצר הרבנים 4133(, בן רבי יחיאל מיכל הלוי, בעל "ערוך השלחן", וחתן רבי אלעזר משה הורביץ 
מפינסק. החל בלימודיו בישיבת וולוז'ין בגיל 13, ונחשב לאחד מהעילויים הגדולים. הוסמך לרבנות על ידי דודו, הנצי"ב מוולוז'ין. מספריו 
ושב  לארצות הברית, שם עסק בהדפסת ובהפצת ספריו,  נסע  ועוד. בשנים תרפ"ג-תרפ"ו  ברוך",  "מקור  "תורה תמימה",  הנודעים: 

לפינסק לאחר מכן. סירב להצעות לשמש ברבנות בפינסק, בפטרבורג ובמוסקבה. נפטר בשנת תש"ב. 
דף, על נייר מסמכים רשמי. 28 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרע משוקם במרכז הדף, עם הדבקות נייר דבק כהה משני צידיו. קרעים בשולי 

הדף. סימני קיפול. נקבי תיוק. 

פתיחה: $100

100. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי יהודה-ליב צירלסון אב"ד קישינוב – בעניין ספר העומד לראות אור ובו פרטים 
על תולדות חייו - קישינוב, תרצ"ה

גדולי התורה של אגודת ישראל. קישינוב, כסלו  וחבר מועצת  יהודה-ליב צירלסון אב"ד קישינוב  מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי 
תרצ"ה ]1935[.

נשלח לסופר שמואל טיקטין, בעניין אנציקלופדיה שעתידה לראות אור ובה כלול ככל הנראה ערך על הרב צירלסון. רבי יהודה ליב צירלסון 
כותב שישלח פנקס בו נדפסו תולדות חייו, ומבקש לקבל את החומר בחזרה ולקבל עותק מאותה "אנציקלופדיה" לכשתראה אור. 

הגאון רבי יהודה ליב צירלסון )תר"כ-תש"א, אוצר הרבנים 7385( אב"ד קישינוב, וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. בשנת 
תרל"ח נתמנה לכהן כרב בפרילוקי, ובשנת תרס"ח בקישינוב. בשנים תר"כ-תרכ"ו שימש גם כסנאטור בפרלמנט הרומני. נספה בשואה 

בשנת תש"א. בעל הספרים גבול יהודה, עצי לבנון ועוד. 
דף, על נייר מסמכים רשמי. 26.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. סימני קיפול חזקים ומעט קמטים.

פתיחה: $100

101. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי אברהם חיים נאה – ירושלים, תרפ"ט

מכתב על גבי גלויה, בכתב-ידו, חתימתו, וחותמתו של רבי אברהם חיים נאה – הגרא"ח נאה. ירושלים, טבת תרפ"ט ]1929[. 
נשלח ללייפציג, לרבי שמחה בונים גולדרייך, בעניין שליחת חלקו השני של ספרו של הגרא"ח נאה, "קצות השלחן", ובקשה לשליחת 

התשלום על הספר, עקב הדוחק הכלכלי הקשה בו שרוי הגרא"ח נאה.
רבי אברהם חיים נאה )תר"ן-תשי"ד(, מחשובי רבני חב"ד, מחבר סדרת ספרי "קצות השלחן", "קונטרס השיעורים" ועוד. עיקר פרסומו 

על שיטתו בגודל מידות השיעורים. 
9 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.  X14 ,גלויה

פתיחה: $100

102. מכתב רבי עמרם צבי גרינוואלד

גרינוולד, ה"כותב בפקודת אדמו"ר שליט"א", בעניני מגביות כספים. נשלח אל "כבוד  מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי עמרם צבי 
הרב הגאון הצ' אספקלריא המאירה וכו' וכו' מרן אב"ד ק"ק שאטץ שליט"א". ]ללא שם מקום ותאריך, כנראה ווישיווא, תרצ"ה בקירוב[.
רבי עמרם צבי גרינוולד )תרס"ז-תשי"א(, גאון וצדיק מפורסם. נכדו של רבי משה גרינוולד אב"ד חוסט בעל "ערוגת הבושם", ובנו של 
רבי יקותיאל יודא גרינוולד אב"ד יארע. תלמידם של דודו רבי אברהם יוסף גרינוולד אב"ד אונגוואר בעל "אבני שהם", ושל דודו-זקנו רבי 
אליעזר דוד גרינוולד אב"ד סאטמר בעל "קרן לדוד". לאחר נישואיו גר בעיר ווישיווא )אויעבר-ווישיווא( וכעבור כמה שנים נתמנה שם 
למגיד ומורה צדק. בשנת תרצ"ה בערך נסע רב העיר האדמו"ר רבי מנחם מנדל הגר לארה"ב, ומינה את רבי עמרם צבי לממלא מקומו 
בהנהגת הישיבה ]לא ברור בשם איזה "אדמו"ר שליט"א" כתב רבי עמרם צבי את המכתב שלפנינו: האם הוא נכתב בתקופה זו בשם 
האדמו"ר רבי מנחם מנדל אב"ד ווישיווא, אשר בישיבתו כיהן רבי עמרם צבי כר"מ; או שמא המכתב נכתב בשם מורו-ורבו דודו-זקנו 
הגאון רבי אליעזר דוד גרינוואלד, בעת לימודיו אצלו בישיבת סאטמר, בימי בחרותו בשנות התר"פ[. לאחר השואה בה איבד את רעייתו 
וכל משפחתו, נישא בשנית וכיהן כרב במחנה העקורים פרנוולד. בשנת תש"ט הגיע לארה"ב, ולאחר תקופה קצרה נסתלק בפתאומיות 

לבית עולמו בגיל מ"ה שנה. שרידי חידושי תורתו נדפסו בספר "זכרון עמרם צבי" )ברוקלין ניו יורק, תש"ע(. 
11.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. X14.5 דף

פתיחה: $100
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103. שני כרטיסי שנה טובה – האדמו"ר רבי ברוך הגר מסערט ויז'ניץ ובנו רבי משה הגר ראש ישיבת "יחל ישראל"

שני כרטיסי שנה טובה מודפסים – כרטיס שנה טובה מהאדמו"ר רבי ברוך הגר, וכרטיס שנה טובה עם הקדשה בכתב-ידו של בנו, רבי 

משה הגר:

· כרטיס מודפס של ברכת שנה טובה מאת האדמו"ר רבי ברוך הגר מסערט ויז'ניץ. חיפה, רמת ויז'ניץ, ]שנות ה-50[.
· כרטיס מודפס, עם הכיתוב "גמר חתימה טובה", והקדשה בכתב-ידו של רבי משה הגר, ראש הישיבה. ]ללא מקום ושנה[.

הקדשה בכתב-יד בתחתית הכרטיס: "ושנה מתוקה ומבורכת בכל מיני ברכות וישועות והשפעות טובות רוחניות וגשמיות, שנת גאולה 

וישועה, הרמת קרן התורה והיראה, ידידו עוז, הרב משה הגר".

האדמו"ר הקדוש רבי ברוך הגר מסרט-ויזניץ )תרנ"ה-תשכ"ד(, בנו הרביעי של ה"אהבת ישראל" מויזניץ. נסמך להוראה ע"י מהר"ם אריק 

והגרא"מ שטיינברג מבראדי. כיהן ברבנות משנת תרפ"ג. בשנת תרצ"ו הוכתר כאדמו"ר בעיר סערט. בשנת תש"ז עלה לחיפה, בה הקים 

מחדש את בית מדרשו ומוסדות הקהילה, הקיימים עד היום לשם ולתפארה בחיפה ובערים נוספות. עם השנים הקים את קרית "רמת 

ויזניץ" בחיפה. חבר מועצת גדולי התורה של "אגודת ישראל".

רבי משה הגר )תרפ"ו-תשנ"ט[, בנו של האדמו"ר רבי ברוך הגר, שימש כראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות ויז'ניץ, במשך כ-35 שנים. 

חידושיו ודרשותיו נדפסו לאחר פטירתו בספר "ברכת משה". 

5.5 ס"מ. מצב טוב. X10 ,2 כרטיסים

פתיחה: $100

שלושה מכתבים בחתימתו של הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס – בעניין תמיכה וסיוע לבני הישיבות ולחתן לפני   .104
חתונתו - בשניים מהמכתבים תוספת של עשר שורות ושל שתי שורות בכתב-ידו – ירושלים, תשי"ב-תשי"ג

שלושה מכתבים מאת הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס ראב"ד העדה החרדית בירושלים. ירושלים, תשי"ב-תשי"ג ]1952-1953[.

שלושה מכתבים ממוענים אל הרב חיים נחמן קובאלסקי:

· מכתב בחתימת ידו וחותמתו של הרב בענגיס, על נייר מסמכים רשמי, בקשה לעזרה ותמיכה בבני הישיבות. ירושלים, תשרי תשי"ב. 
· מכתב בחתימת ידו וחותמתו, עם שתי שורות נוספות בכתב-ידו, על נייר מסמכים רשמי, דברי תודה על חבילות מזון שנשלחו לארץ. 

ירושלים, טבת תשי"ג. 

· מכתב בבקשה לעזרה כלכלית לבחור העומד להתחתן. מתחת לחתימתו של החתן נכתבו 10 שורות בכתב-ידו וחתימתו של הרב 
בענגיס, עם המלצה על תמיכה בבחור. ירושלים, תשי"ב.

הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס )תרכ"ד-תשי"ג(, מגדולי גאוני דורו בליטא ובארץ ישראל. נולד בשניפישוק פרבר ווילנא. למד בוואלוז'ין 

ונודע כ"עילוי" מופלא. בתרנ"ב נתמנה לרבנות בודקי )Boćki, פלך גרודנה(. בתרע"א רב בעיר קאלאווריה )Kalvarija, ליטא(. משנת 

תרצ"ז ראב"ד העדה החרדית בירושלים. נודע בגאונותו המפליאה, בהתמדתו ובקיאותו הגדולה, ובחכמתו הרבה. מתלמידיו בשנותיו 

האחרונות, נודעו הגאונים הצעירים רבי יוסף שלום אלישיב ורבי שלמה זלמן אויערבך, שהיו מבאי ביתו . חיבר ספרי "לפלגות ראובן". 

]מאמר ארוך לתולדותיו – ראה ישורון, יב, עמ' קמט-רנד[.

3 דפים, 2 מהם על נייר מסמכים רשמי. 28 ס"מ. מצב כללי בינוני. כתמים )חלקם כהים( ובלאי. קרעים רבים בשולי הדפים, עם חיסרון. 

סימני קיפול וקמטים רבים. 

פתיחה: $150

הפילנטרופיות  האגודות  לאיגוד  האורתודוכסי  הג'וינט  ארגון  עצומה של   – )אנגלית(  פיינשטיין  מכתב רבי משה   .105
היהודיות – ניו יורק, תשט"ז

מכתב מודפס במכונת כתיבה על גבי גלויה, חתום על ידי רבי משה פיינשטיין, עם רישום בכתב-ידו של כתובתו. ניו יורק, ]תשט"ז[ 1956. 

המכתב והחתימה באנגלית.

המכתב נשלח לרבי מאיר כהן, יושב ראש מועצת הג'וינט האורתודוכסית, בעניין הוספת שמו של רבי משה פיינשטיין לעצומה הקוראת 

להכרה בארגון הג'וינט האורתודוכסי כחלק מאיגוד האגודות הפילנטרופיות היהודיות.

גדולי  וראש "מועצת  גדול פוסקי ההלכה בארצות הברית, מנהיג היהדות החרדית  )תרנ"ה-תשמ"ו(,  פיינשטיין  מרן הגאון רבי משה 

התורה". ראש ישיבת "תפארת ירושלים" בני-יורק. מחבר הספרים: שו"ת "אגרות משה", חידושי "דברות משה" על הש"ס ו"דרש משה" 

על התורה. 

8.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. בלאי קל בפינות הגלויה. X14 ,גלויה

פתיחה: $200

106. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי משה פיינשטיין – ניו יורק, תשכ"ט

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגאון רבי משה פיינשטיין. ניו יורק, ט' תמוז תשכ"ט ]יוני 1969[. 

פנייה למנהלי ארגון "עזרת תורה" בארה"ב, בבקשה והמלצה לתמיכה כלכלית ברב חיים משה גרומן, עקב מצבו הכלכלי הקשה.

כ-5 שורות בכתב-ידו של רבי משה פיינשטיין. 

גדולי  וראש "מועצת  גדול פוסקי ההלכה בארצות הברית, מנהיג היהדות החרדית  )תרנ"ה-תשמ"ו(,  פיינשטיין  מרן הגאון רבי משה 

התורה". ראש ישיבת "תפארת ירושלים" בני-יורק. מחבר הספרים: שו"ת "אגרות משה", חידושי "דברות משה" על הש"ס ו"דרש משה" 

על התורה. 

]1[ דף. נייר מכתבים רשמי. 26.5 ס"מ. מצב כללי טוב. סימני קיפול רבים. רישומים קטנים בעט בצידו השני של הדף.

פתיחה: $400
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107. חמישה מכתבי המלצה לעזרה כלכלית לבחורים ואברכים – בחתימת רבי בנימין ביינוש פינקל, ראש ישיבת מיר – 
ירושלים, תשל"ח-תשמ"ח

חמישה מכתבי המלצה לתמיכה כלכלית בבחורים ואברכים הלומדים בישיבת מיר, חתומים בידי רבי בנימין ביינוש פינקל, ראש ישיבת 
מיר. ירושלים, תשל"ח-תשמ"ח ]1978-1988[. 

חמשת המכתבים ממוענים לרב דוד ליפשיץ ולרבני "עזרת תורה" בירושלים, בהמלצה לתמיכה כלכלית בבחורים ואברכים הלומדים 
בישיבת מיר.

]5[ דף. ניירות מכתבים רשמיים, עם סמל ישיבת מיר. 28 ס"מ. ארבעה מכתבים במצב טוב. סימני קיפול. כתם בשולי אחד מהם. מכתב 
אחד במצב בינוני-טוב, עם קמטים רבים.

פתיחה: $200

108. כרטיס שנה טובה – הרב אלעזר מנחם שך – בני ברק, תשמ"ג

כרטיס מודפס של ברכת שנה טובה מאת הגאון רבי אלעזר מנחם שך. בני ברק, ]אלול תשמ"ג 1983[.
מצורפת מעטפת הדואר בה נשלחה הברכה לידידו הרב צבי שקלוט ומשפחתו בבני ברק, עם חותמת דואר משנת תשמ"ג.

כר"מ  כיהן  וסלוצק.  סלבודקה  פוניבז',  בישיבות  בבחרותו  ולמד  בליטא  נולד  )תרנ"ח-תשס"ב(,  שך  מנחם-מן  אלעזר  רבי  הגאון  מרן 
בישיבת קלצק בפולין וכראש הישיבה בישיבת קרלין בלוניניץ. בשנות השואה עלה לארץ ישראל וכיהן כר"מ בישיבת קלצק ברחובות. 
לאחר מכן נתמנה לר"מ וראש ישיבה בישיבת פוניבז' בבני ברק. חבר וראש "מועצת גדולי התורה", "החינוך העצמאי" ו"ועד הישיבות". 

הנהיג את עולם התורה עשרות שנים.
11 ס"מ. כתמים, בלאי וקרעים קלים. X15.5 9.5 ס"מ. מצב טוב. + מעטפה מקורית X14 כרטיס

פתיחה: $100

109. מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הצדיק המקובל רבי יעקב משה קרמר מכפר גדעון – ברכות לכתיבה וחתימה טובה, 
רפואה שלמה, ועוד – כפר גדעון, תשמ"ו

מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של הצדיק המקובל רבי יעקב משה קרמר מכפר גדעון. כפר גדעון, ]אלול תשמ"ו 1986[. יידיש עם מעט 
עברית. 

נשלח אל רבי אברהם משה קצנלנבוגן בירושלים. רבי יעקב משה קרמר שולח כסף למספר משפחות בשם התורם רבי יעקב מתיתיהו 
זעליג פעלד מניו-יורק. בנוסף שולח הצדיק ברכות כתיבה וחתימה טובה, ברכות לרפואה שלמה, לפרנסה ולזיווג הגון, ועוד. 

רבי יעקב משה קרמר )תר"ע-תשנ"ב(, ה"צדיק מכפר-גדעון", בעל מופת נודע ומקובל שנודע בקדושתו. בנסיעותיו לצפת, נוהג היה 
החזון איש לבקרו, והיה אומר עליו שהוא ה"מזוזה של הצפון" )ראה חומר מצורף(.

11.5 ס"מ. דף במצב כללי טוב. מעט כתמים. סימני קיפול וקמטים. מעטפה במצב בינוני, עם  X16.5 ,דף, 21 ס"מ + מעטפה מקורית
כתמים רבים ובלאי, קרועה בחלקה האחורי.

פתיחה: $100

110. חמישה מכתבים מאת שלושה מרבני ליטא – מכתבי "סמיכה לרבנות" ומכתבי המלצה 

חמישה מכתבים מאת שלושה מרבני ליטא, במחצית הראשונה של המאה ה-20: 
· מכתב על נייר מסמכים רשמי, בכתב-ידו וחתימתו של רבי אלי' אייזיק גאלפערן, ר"מ ומו"צ בווילנא. ווילנא, ר"ח טבת תר"צ 1930. 

מכתב "סמיכה לרבנות" – "יורה יורה ידין ידין" לתלמידו.
· שני מכתבים בכתב-ידו וחתימתו )עם חותמותיו( של רבי משה פעקאראוויץ, משגיח בישיבת "כנסת בית יצחק" בסלבודקה. מכתב 
אחד נכתב על נייר מסמכים רשמי של רבי משה דאנישעווסקי, אב"ד סלובודקה ור"מ בישיבה. סלובודקה, ]תרפ"ה 1925?[. מכתב שני 

על נייר רגיל, ללא שנה ותאריך. 
מכתבי המלצה לתלמידי הישיבה.

· שני מכתבים בכתב-ידו וחתימתו של רבי משה אבא קעססעל, מו"צ בווילנא. ]ווילנא, ללא תאריך[.
מכתבי "סמיכה לרבנות" לשני אברכים.

5 מכתבים. גודל ומצב משתנים. בשניים מהמכתבים סימני קיפול עם קרעים, חלקם משוקמים )מכתב אחד חצוי לשניים(. 

פתיחה: $300

 – בירושלים  התימנית  העדה  תולדות  בעניין   – אלשיך  יוסף  שלום  רבי  של  ובחתימתו  בכתב-ידו  מעניין  מכתב   .111
ירושלים, ראשית המאה ה-20 

יוסף הלוי אלשיך, אודות תולדותיה של העדה התימנית  מכתב מעניין בכתב-ידו ובחתימתו )שתי חתימות וחותמת( של רבי שלום 
בירושלים. ירושלים, ]ראשית המאה ה-20[. 

המכתב נשלח לגביר יעקב באיוף, ומפורטים בו בין היתר תלאותיה של עדת התימנים בירושלים. במכתב מתוארת תביעת מס גדולה 
שהוטלה על העדה התימנית על ידי השלטונות, שהיא כדברי הכותב "קהל ק' התימנים הי"ו הדלים והאביונים יותר מכל קהלות אחינו 
שהו  שם  הכלא,  וחלושים" לבית  זקנים  ואביונים  "עניים  אנשים,  מספר  נלקחו  לשלמה,  והקושי  זו  תביעה  בעקבות  ירושלים".  יושבי 
בתנאים קשים במשך כחודשיים. בהמשך הוכנסו לכלא גם ראשי הקהילה ורבי שלום יוסף אלשיך ביניהם, ושוחררו רק לאחר חמישים 
יום, בעקבות אנשים שמשכנו בתיהם לשלטונות, תמורת סכום המס. עוד מתואר, כי בעקבות סירוב ועד קהילת הספרדים בירושלים, 
לעזור לעדת התימנים בתשלום חלק מהמס, נפרדה מהם עדת התימנים והפכה לקהילה נפרדת. בהמשך מספר רבי שלום יוסף על 
תפילותיו "בק"ק מכוונים" )ישיבת המקובלים בית אל(, וכותב על השעות הרבות שאורכות התפילות, המצריכות כח גדול וישוב הדעת, 

ללא דאגות פרנסה. בעקבות זאת הוא מבקש סיוע כספי מהגביר ומברכו שזכות האר"י ורשב"י תעמוד לו, ויתברך בכל הברכות.
שבתימן,  בצנעא  נולד  בירושלים.  התימנים  לעדת  וראב"ד  המקובלים  מגדולי  )תרי"ט-תש"ד(,  אלשיך  הלוי  יוסף  בן  שלום  הגאון רבי 
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תלמידם של רבי חיים קורח ורבי יחיא בדיחי. כבר בשנת תרמ"ו הוא חתום יחד עם "חכמי הישיבה הכללית" בצנעא על פסקי דין. בשנת 
תרנ"א עלה לארץ ישראל, בה ביסס את מוסדות העדה התימנית בירושלים. הוא חתום על פסקי דין ותקנות שונות. לאחר מלחמת 
העולם הראשונה מונה לראב"ד ורב-ראשי לעדת התימנים. מחכמי ישיבות המקובלים "בית אל" ו"רחובות הנהר". עסק גם בפרשנות 

לפיוטי משוררי תימן וחיבר בעצמו פיוטים רבים העוסקים בכיסופי העליה לארץ. מחבר "דורש שלום".
דף כפול )3 עמודים כתובים(. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. סימני קיפול, עם קרעים קטנים בשוליים. קרעים קטנים עם חסרון 

בקצות הדפים.

פתיחה: $200

112. צרור מכתבים גדול – רבי דוד שפרבר הגאון מבראשוב

צרור גדול של מכתבים משפחתיים, מאת הגאון רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב ובני משפחתו. ירושלים, שנות התש"י בקירוב.
המכתבים נשלחו מירושלים לבנו ולבני משפחתו שהתגוררו בחו"ל. בחלק מהמכתבים נוספו על הדף מכתבים מאשתו הרבנית רחל, 

מבנו רבי ברוך שפרבר ועוד מבני המשפחה. 
הגאון הנודע רבי דוד שפרבר )תרל"ז-תשכ"ב(, מגדולי רבני גליציה ורומניה. נולד בזבלטוב למשפחת חסידי קוסוב-וויזניץ. תלמיד הגאון 
רבי מאיר אריק, תלמידו ועורך כתביו של האדמו"ר רבי משה האגער מקוסוב בעל "אזור האמונה". הסתופף בצילם של האדמו"רים 
ה"חקל יצחק" מספינקא וה"אהבת ישראל" מויז'ניץ. משנת תרס"ח כיהן כדיין ומו"צ בהאוואש-מעזא )פאליען-ריסקווא( ומשנת תרפ"ב 
רב בבראשוב )קראנשטאדט(. בעל "אפרקסתא דעניא", "מכתם לדוד", "תהלה לדוד" ועוד ספרים. התפרסם בהיתרי עגונות השואה. 
בחורף תש"י עלה לארץ ישראל. בארץ נודע בשם "הרב מבראשוב" והיה מראשי "מועצת גדולי התורה" ו"החינוך העצמאי" בארץ-ישראל.
23 מכתבים וגלויות דואר. מתוכם 21 מכתבים בכתב ידו וחתימתו של רבי דוד שפרבר. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כתמי רטיבות 

בחלק מהמכתבים.

פתיחה: $300

113. מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של רבי שם טוב גאגין – בעניין טעם שפיכת היין בקריאת המכות בליל הסדר – נשלח 
לד"ר יעקב קלצקין – לונדון, תרצ"ו 

מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של רבי שם טוב גאגין. לונדון, תמוז תרצ"ו ]1936[.
מכתב על נייר מסמכים רשמי, נשלח לד"ר יעקב קלצקין. המכתב עוסק בטעם שפיכת היין בזמן קריאת המכות בליל הסדר. רבי שם 
טוב גאגין כותב שמנהג זה לא נמצא בכל ספריהם של ראשוני ספרד, אך הובא במהרי"ל בשם הרוקח וכן ברמ"א. רבי שם טוב גאגין 
מציע "טעם שכלי" מקורי משלו, שמנהג זה נעשה מפני ש"טבע היהודי כידוע הוא בעל דמיון ומלא הזיות שונות" – כשם שאם מזכירים 
אדם שנפטר אומרים "לא עלינו", וכשם שבברכת הלבנה אומרים "שלום עליכם" לאחר "תפול עליהם", למנוע כביכול פרשנות מוטעית 
שהאדם קילל את חברו, כך גם שפיכת היין נעשית כמעין ביטוי לכך שהמכות לא יחולו על יתר המסובים, ולכן גם מרחיקים את הכוס 

אחר שפיכת היין והיין נשפך במקום מדרון.
רבי שם טוב גאגין )תרמ"ה-תשי"ג(, רבה הראשי של קהילת הספרדים בלונדון ובמנצ'סטר, וראש ישיבת אהל משה ויהודית מונטיפיורי 
נולד בשנת תרמ"ה בירושלים, לאביו הדיין רבי יצחק בן הרב שמ"ח )שלום משה חי( גאגין בעל "שמח נפש", בן הגאון  בראמסגייט. 
הראשון לציון רבי חיים אברהם גאגין בעל "מנחה טהורה", "חוקי חיים" ו"חיים מירושלם". כיהן כדיין בקהיר, ומשם עלה לכהן כרבה של 
היהדות הספרדית-פורטגזית באנגליה ובלונדון. נפטר בשנת תשי"ד. ספרו "כתר שם טוב" הוא אחד המקורות החשובים ביותר למנהגי 

הספרדים בירושלים, במצרים ובשאר הקהלות. 
דף, על נייר מסמכים רשמי. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול.

פתיחה: $100

114. מכתב האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג - ברכות לשנה טובה - נתניה, תשכ"ט

מכתב בחתימת האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם. נתניה, תשרי תשכ"ט ]1968[. 
נכתב על ידי משמשו, על נייר מסמכים רשמי, עם חתימת יד קדשו של האדמו"ר. 

נשלח אל הרב קלמן כהנא, סגן שר החינוך והתרבות, בברכות לשנה טובה ולחיים טובים וארוכים.
האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם )תרס"ד-תשנ"ד(, מגדולי האדמו"רים, איש קדוש, גאון וצדיק מפורסם, 
מרביץ תורה ורב-פעלים. ממקימי עולם התורה ועולם החסידות בחמישים השנים שלאחר השואה. בן רבי צבי הלברשטאם אב"ד רודניק 
)בן רבי ברוך מגורליץ בן ה"דברי חיים" מצאנז(. בזיווגו הראשון היה חתן האדמו"ר בעל "עצי חיים" רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט. 
לאחר השואה בה נספו אשתו וכל צאצאיו, נשא בזיווג שני את בתו של רבי שמואל דוד אונגר אב"ד נייטרא. מצעירותו נודע כאיש קדוש 
ודברי הפוסקים. בימי השואה לא איבד את צלם האלוקים, ובעודו עובד במחנות  גאון מופלג, בקי בכל הש"ס  מופלג ביראת שמים, 
הצוררים, המשיך את עבודתו בקודש עם כל דקדוקי ההלכה. לאחר השואה התנער מעפר והלהיב מחדש את שלהבת היהדות במחנות 
העקורים בגרמניה. הקים במחנות את מוסדות הרבנות, בתי כנסיות, מטבחים כשרים וחינוך תורני, והיה נוסע ממחנה למחנה לחזק 
את עניני הדת ולעודד את הלבבות השבורים של "שארית הפליטה" ניצולי השואה. לאחר מכן נסע לארה"ב ולארץ ישראל, בהם הקים 
את הקהילות הגדולות של חסידות צאנז בארה"ב, ירושלים ונתניה, ובהם ישיבות ומוסדות תורה וחסד. בקרית-צאנז בנתניה הוקם על 
ידו בית החולים "לניאדו", המתנהל עד היום על-פי הוראותיו. בשנותיו האחרונות הקים את "מפעל הש"ס" העולמי, לעריכת מבחנים 

חודשיים ללימוד הש"ס על-ידי אלפי לומדי-תורה בכל העולם.
מתורתו בהלכה ובדברי תורה וחסידות, נדפסו סדרות הספרים "שפע חיים", "דברי תורה" ושו"ת "דברי יציב". בניו ממשיכי דרכו, הם 

האדמו"רים מקלויזנבורג שליט"א בנתניה ובארה"ב.
דף, נייר מסמכים רשמי, 24.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים בשוליים. סימני קיפול.

פתיחה: $250
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115. שלושה מכתבים מ"ישיבת מיר" בחתימות ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל – ירושלים, תשי"א-תשכ"ה

שלושה מכתבים מ"ישיבת מיר", חתומים בידי ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל. ירושלים, תשי"א-תשכ"ה ]1950-1965[. 
· מכתב לרב שמואל שצדרובסקי, מראשי אגודת ישראל בארץ, בעניין אישור על קבלת תרומה וברכות לתורמים. אייר תשי"ג ]1953[.

· מכתב תנחומים לרב איסר יהודה אונטרמן, הרב הראשי לישראל, על פטירת אשתו הרבנית. שבט תשכ"ה ]1965[. 
· מכתב למשרד הבטחון, לשכת הגיוס, בעניין אישור "תורתו אמנותו" לתלמיד הלומד בישיבה. כסלו תשי"א ]1950[. 

הרב רבי אליעזר יהודה פינקל )תרל"ט-תשכ"ה, אוצר הרבנים 2660(, בן הרב רבי נתן צבי פינקל "הסבא מסלבודקה", ראש ישיבת מיר 
בעיירה מיר, ומייסדה בארץ ישראל בירושלים. 

3 מכתבים, על נייר מסמכים רשמי של ישיבת מיר. גודל משתנה, 28-21 ס"מ. שני מכתבים במצב טוב. מעט כתמים. סימני קיפול, חורי 
תיוק באחד מהם. מכתב שלישי במצב בינוני, עם כתמים, סימני קיפול וקרעים לאורך המכתב, משוקמים בהדבקות נייר בצדו האחורי. 

פתיחה: $150

116. מכתב מהנהלת כולל "חזון איש" בקריאה לתרומה לחיזוק הכולל – עם תוספת והמלצה של ארבע שורות בכתב-ידו 
וחתימתו של הגאון הסטייפלר – בני ברק, תש"מ 

מכתב מאת הנהלת כולל חזון איש, בקריאה לתרומה להחזקת הכולל, עם המלצה בכתב-ידו וחתימתו של הגאון הסטייפלר – רבי יעקב 
ישראל קניבסקי. בני ברק, טבת תש"מ ]1980[. 

מכתב על נייר מסמכים רשמי של כולל האברכים "חזון איש" בבני ברק, עם בקשה לתמיכה בהחזקת הכולל וקריאה לתרומה לשליח 
הכולל, הרב שלמה זלמן הורביץ. בתחתית המכתב, תוספת של ארבע שורות בכתב-ידו וחתימתו )עם חותמתו( של הסטייפלר, עם 

הצטרפות לבקשה לתרום לכולל בעין יפה והבטחה לברכות ולסיוע גשמי ורוחני לכל התורמים. 
הגאון הקדוש רבי יעקב ישראל קניבסקי )תרנ"ט-תשמ"ה(, אחד המיוחד מגדולי הדור האחרון. ידוע בכינויו "דער סטייפלער" ]הסטייפלר[ 
על שם מוצאו מהעיר הורונוסטייפול שבאוקראינה. מגדולי תלמידי ישיבות נובהרדוק באוקראינה ובפולין, ונודע כאחד מגדולי השקדנים 
והלמדנים בעולם הישיבות. לאחר נישואיו עם אחותו של מרן ה"חזון איש" כיהן כראש ישיבה בישיבת נובהרדוק בפינסק, ובשנת תרצ"ד 
עלה לארץ לכהן כראש ישיבת "בית יוסף – נובהרדוק" בבני ברק. במשך שנים התגורר בבני ברק בבית אחד יחד עם גיסו מרן החזון איש. 
לאחר סגירת הישיבה המשיך ללמוד בכולל האברכים של מרן החזון איש )כולל חזון איש( ובביתו, וחיבר את סדרת ספרי קהילות יעקב 

על רוב סוגיות ומסכתות הש"ס. נודע כאיש מופת בעל רוח הקודש, ורבים באו לקבל את ברכותיו ועצותיו.
דף, נייר מסמכים רשמי, כ-28 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $250

117. מכתב מעניין בכתב-ידו וחתימתו של רבי רפאל אלשיך אל רבי יחיא קאפח – ירושלים, תר"ע 

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי רפאל אלשיך, אל רבי יחיא קאפח. ירושלים, טבת תר"ע ]1909[.
37 שורות, בכתב-יד צפוף. המכתב נשלח אל רבו של הרב אלשיך, רבי יחיא קאפח, בעניין שטר מכירה והרשאה ששלח לו רבי רפאל 
אלשיך, וציפייה מצדו לקבלת הודעה או תשלום מרבי יחיא קאפח. בהמשך המכתב מספר רבי רפאל אלשיך על הגורם המרכזי המביא 
אותו לבקשת העזרה הכספית: גזירה חדשה שנגזרה מטעם השלטונות בארץ ישראל, לפיה כל המעוניין להיות פטור מן הגיוס לצבא 
נאלץ להתחייב לפני בית הדין ולהצהיר כי הוא לומד תורה כל שעות היום ואינו עוסק בעיסוק אחר או עובד לפרנסתו. מצב זה גרם לקושי 

ולמצוקה כלכלית גדולה, ולבקשה דחופה לסיוע מצד רבי רפאל אלשיך. 
רבי רפאל אלשיך )תרמ"א-תשי"ח(, רב, מחנך ואיש ציבור, חבר אספת הנבחרים והוועד היהודי. נולד בצנעא שבתימן לרבי שלום )דור 
שמיני לרבי יחיא אלשיך(, ממנו התייתם בגיל צעיר. תלמידם של רבי חיים קורח, רבי יחיא קאפח ורבי שלמה פנחס הכהן. בשנת תרס"ג, 
בעקבות רעב קשה, עבר לעיר עדן ושנתיים מאוחר יותר עלה לארץ ישראל. למד בישיבות בירושלים ובתל אביב. בשנת תרע"ח הוזמן 
לתל אביב והיה המורה הראשי בתלמוד התורה של יוצאי תימן. במשך שנים ארוכות כיהן כרב קהילת יהודי תימן בתל אביב, כרב שכונת 
"מחנה יוסף" וכרב בית הכנסת "חיי עולם". כיהן גם כחבר המועצה הדתית בתל אביב, חבר התאחדות התימנים בארץ ישראל ונציגה 

בשתי אסיפות נבחרים. 
מקבל המכתב, הגאון רבי יחיא קאפח )תר"י-תרצ"ב(, מגדולי חכמי תימן בדורו. היה מראשי בית הדין בצנעא, ולימים מייסד תנועת 

ה"דרדעים" בתימן, שנודעה במלחמתה בספר הזהר ובקבלה.
19.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתם רטיבות כהה קטן בשוליים השמאליים התחתונים. סימני קיפול.  X10 ,דף

פתיחה: $100

118. אוסף מכתבי רבנים - אנגליה ומקומות נוספים

אוסף מגוון של מכתבי רבנים, חלקם מאנגליה וחלקם ממקומות אחרים.
· שני מכתבים מאת רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, בהיותו רבה הראשי של אירלנד. דבלין, 1928 ]תרפ"ח[, תרצ"ד ]1934[. מכתב אחד 

בעברית ומכתב אחד באנגלית.
· מכתב מאת רבי איסר יהודה אונטרמן, בהיותו אב"ד ליברפול. ליברפול, תרפ"ד ]1924[.

· מכתב מאת רבי יחיאל מיכל גורדון, בהיותו ר"מ בלומז'ה. לונדון, תרצ"ה ]1935[. מכתב בדברי תורה. לפנינו דף אחד )כתוב משני צדיו( 
שהמכתב נקטע בו באמצעו. ללא חתימה.

· מכתב מאת הרב ונכבדי קהילת קארעליטש )קרליץ(, אל: "צוא אונזערע ברידער אין ראסטאוו". קארעליטש )פלך פינסק(, תרע"א 
]1911[. על נייר מסמכים רשמי של הרב אברהם יצחק הכהן אב"ד העיר. בצדו השני של הדף חתומים עשרה מנכבדי הקהילה, ובראשם 

הרב )חתימתו וחותמתו(.
· מכתב מאת רבי צבי הלוי איש הורוויץ אב"ד הרמנשטט. הרמנשטט, תרפ"א ]1921[.

· מכתב מאת רבי דוב פרידנברג, למערכת העיתון Jewish Chronicle על ספרו של אביו "מקור ברוך" שהוציא לאור. ירושלים, תרפ"ט 
.]1929[

· מכתב מאת רבי יחזקאל סרנא, ראש ישיבת חברון. ירושלים, תרצ"ד ]1934[. אליו מצורף דף נוסף מודפס מטעמו, עם חותמתו.
· מצורפת: קבלה מודפסת של תלמוד תורה וישיבת חיי עולם בירושלים. ירושלים, תרפ"ג ]1923[. בחתימות הגבאים.

10 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200
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119. מכתב רבי שלום צבי גולדבוים אב"ד גלוסק – גלוסק )לובלין(, תר"ס 

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי שלום צבי גולדבוים אב"ד גלוסק שבמחוז לובלין. גלוסק, אדר תר"ס ]1900[. תוכן המכתב בעברית, 
כתובות ופרטי הנמען והשולח בפולנית. 

מכתב בכתב-יד על גבי גלויה. נשלח אל הסופר וההיסטוריון שאול פנחס רבינוביץ', בעניין בקשתו של רבי שלום צבי גולדבוים לקבל את 
ספריו של שאול פנחס רבינוביץ'. שאלה נוספת המופנית לשאול פנחס רבינוביץ' היא יחוסו של רבי אלעזר רוקח אב"ד אמשטרדם בעל 

"מעשה רוקח", שרבי שלום צבי גולדבוים הוא נצר לו. 
רבי שלום צבי גולדבוים )אוצר הרבנים 18264, נולד תרכ"ז(, נכד רבי אפרים רוקח מרדזוויל וחתן ר חיים גדליה רבינוביץ מביחוב. בשנת 
תרנ"ה מונה לרב ביאנובצה שבפלך ראדום, ובהמשך בגלוסק שבפלך לובלין ובגרובוביץ. מגדולי גאוני פולין. בגיל 22 הוציא לאור את ספרו 

"ברכת שלום" ובו שו"ת וחידושים.
9 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. מספר חורים קטנים, עם פגיעה קלה בטקסט.  X14 ,גלויה

פתיחה: $100

120. מכתב רבי יצחק רבינוביץ' אב"ד צ'נסטוחוב – צ'נסטוחוב, תרכ"ג

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי יצחק רבינוביץ' אב"ד צ'נסטוחוב. צ'נסטוחוב, ]תרכ"ג 1863[. 
נשלח לרבי דובערוש מייזלש אב"ד וורשא. תוכן המכתב הוא בקשה של רבי יצחק רבינוביץ לקבלת העתק תשובה בעניין שטר מכירת 

חמץ. 
הגאון רבי יצחק רבינוביץ', אב"ד טשנסטוחוב. נסמך על ידי רבי חיים דוידזון אבד וורשא. בעל ספר "נדבות פי" שני חלקים, עם דרושים 

על חגים ומועדים וחידושים ופלפולים שונים. ראה חומר מצורף אודותיו. 
21.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. כתמים כהים. קמטים וסימני קיפול.  X26.5

פתיחה: $100

121. מכתבים משפחתיים - משפחת אבוחצירא - אודות ה"בבא מאיר", בנו ה"בבא אלעזר" ואחיו ה"בבא ברוך" 

צרור שלשה מכתבים מעניינים, התכתבויות פנימיות במשפחת האדמו"רים הקדושים לבית אבוחצירא:
· מכתב רבי יצחק אבוחצירא ]ה"בבא חאקי"[, אל רבי מכלוף קריספין ]חתנו הגדול של ה"בבא מאיר"[, ובו הוא מבקש בחזרה "ספר קטן 

של הרב חיד"א, שמו לב דוד, ויש בו חתימת ידי הרב חיד"א". רמלה, תשי"ט ]1959[. 
· מכתב רבי מכלוף קריספין אל גיסו רבי אלעזר אבוחצירא ]ה"בבא אלעזר"[. ארפוד )מרוקו(, תשי"ח ]1958[. עם תוכן מעניין במיוחד: 
"...זאת להודיעך חמודי, שמר אביך הננו שמח למאד מצדך... שהנך מתנהג מתנהג בהנהגה ראויה והגונה, וכל הליכותיך הליכות אלי מלכי 
בקודש, וכל אותן האנחות וההתעצבות שהיתה למר אביך יחי' מצדך לשעבר, ונהפוך הוא שכעת הריהו שמח מצדך שמחה שאין למעלה 

הימנה, כשמחת בית השואבה ממש...". 
· מכתב רבי מכלוף קריספין, אל הרב שלמה מטוסוב. ]ארפוד[, תשי"ח. תוכן המכתב אודות חינוכו של הנער ברוך אבוחצירא ]לימים: 
ה"בבא ברוך"[, וכה הוא כותב: "...כמוהר"ר ישראל אביחצירא שליט"א, צווני לכתוב למעכ"ת משמו בדרך בקשה אודות ובשביל בנו כה"ר 
ברוך יצ"ו, שמעכ"ת ישימו עליו עינא פקיחא, וגם שלא לנהוג בו כבוד כאשר לא יטה שכמו לעול התורה... והריהו כמוהו כמו כל הילדים 

יחיו, לכל ענין...".
3 מכתבים. גודל משתנה. מצב טוב. שני המכתבים של הרב קריספין הנם ההעתקה המקורית בנייר-פחם )נייר קופי(, של המכתבים 

שנכתבו במכונת כתיבה, אשר נחתמו בחתימת ידו של הרב קריספין.

פתיחה: $200

122. מכתב מאת רבי נתן ליברמן מקליינוורדיין בעל "אמרי דעת" - אל רבי משה שטרן אב"ד האווש-מעזא - קליינוורדיין, 
תרנ"א

מכתב ארוך ומעניין בכתב-ידו וחתימתו של רבי נתן ליברמן מקליינוורדיין. קליינוורדיין, תרנ"א ]1891[.
המכתב ממוען אל רבי משה שטרן אב"ד האווש-מעזא, ועוסק בעניינים שונים. בתחילת המכתב מפרט רבי נתן ליברמן אודות שלומם 
של בני משפחתו ועיסוקיהם השונים. בחלקו המרכזי של המכתב כותב רבי נתן ליברמן אודות דרך לימודו וכתיבת החידושים שלו 
)והגורמים לה( להוציא לאור את כתביו כספר )ספרו "אמרי דעת" על המשנה  ועל החלטתו  על ששה סדרי משנה לאורך השנים, 
נדפס כשנה מאוחר יותר(, חרף ההוצאות הכספיות המרובות הכרוכות בכך. בהמשך הוא דן בקושיות והתחבטויות שלו לגבי משנה 
מסויימת ממסכת מקוואות, ומבקש את חוות דעתו של הנמען לגבי התירוצים שהציג לפניו במכתב ולגבי סוגיה נוספת במסכת 

כלים. 
רבי נתן ליברמן )נפטר תרס"ג, אוצר הרבנים 16334(, בן רבי שמעון ליברמן. רב בריטשא שבקליינורדיין. בעל ספר "אמרי דעת", פירושים 
וביאורים על ששה סדרי משנה )מונקאטש תרנ"ב(. פרסם איגרת כנגד הרפורמים, וחיבר את "קנאת האמת", נגד המתנגדים לרבי אלעזר 

לעווי מאויהל.
דף כפול )4 עמ' כתובים(. כ-23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. קרעים קטנים בשולי הדף, כמעט ללא פגיעה בטקסט. קמטים וסימני 

קיפול.

פתיחה: $100
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123. מכתב ברכות לנישואין מאת האדמו"ר רבי דוד אהרן טברסקי אב"ד זאריק, תרפ"ג

מכתב ברכות לנישואין, בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי דוד אהרן טברסקי, אב"ד זאריק. זאריק )ז'רקי, שלזיה שבפולין(, תרפ"ג 
 .]1923[

המכתב ממוען אל רבי אביגדור שור )חתן האדמו"ר רבי מרדכי זוסיא טברסקי( לכבוד נישואי בתו, ורבי דוד אהרן מרעיף ברכות רבות 
לחיים מאושרים, לבריאות ולשלום בית.

האדמו"ר רבי דוד אהרן טברסקי )תרמ"ב-תש"ג, אנציקלופדיה לחסידות, כרך א, עמ' תפט-תצ(, בן רבי יעקב ליב טברסי מטריסק וחתן 
רבי יצחק פרידמן מבוהוש. רב ואדמו"ר בזאריק )שלזיה שבפולין(, החל משנת תרס"ו. בשנותיו האחרונות התגורר בטשנסטוכוב. נודע 
במיוחד בתפילותיו המלהיבות. נהג ביום הכיפורים לעבור לפני התיבה בכל תפילות היום, החל מ"כל נדרי" ועד תפילת נעילה. קהל רב 
של חסידים התקבץ מדי שנה לליל הסדר בעריכתו, שנודע כמעמד בעל הוד והדר מיוחד. כמה מדברי תורתו קובצו בספר "גן ישראל" 

לרבי ישראל בקמייסטר. חתנו הוא האדמו"ר רבי אברהם יהושע השל טברסט ממחנובקה. נספה בשואה. 
דף, 28 ס"מ. מצב בינוני. מעט כתמים. קמטים וסימני קיפול. קרעים קטנים בשולי הדף ובסימני הקיפול )הדף הודבק בחלקו האחורי 

על נייר לחיזוק(. 

פתיחה: $150

124. הזמנה לחתונה מאת האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים מסיגט, בעל "עצי חיים" – סיגט, תרע"ט 

הזמנה מודפסת לחתונה, מאת האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים מסיגט. סיגט, ]תרע"ט 1919[. 
הזמנה לכבוד חתונת בתו של האדמו"ר. בראש הדף שיר בו רמוזים באקרוסטיכון שמותיהם המלאים של החתן והכלה: דבורה לאה 

וחיים יצחק אייזיק. 
רישומים בכתב-יד )לא מזוהה( של דברי תורה, בדף השני מצידו האחורי )ומעט בצדו הקדמי(.

24 ס"מ. מצב בינוני. מעט כתמים. קרעים )עם פגיעה קלה בטקסט בראש הדף( וקמטים בשולי הדף.  X15 .)דף כפול )עמוד אחד מודפס
סימני קיפול. 

פתיחה: $100 

125. מכתב מעניין מאת האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורא - בענין מנהג סדיגורא בכתיבת השמות ב"קוויטלאך" 
– תל-אביב, תשל"ג 

מכתב מעניין מהאדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן מסדיגורה. תל אביב, סיון תשל"ג ]1973[. 
נשלח אל רבי שמואל שפרבר, בענין המנהג המיוחד בסדיגורא לכתוב ב"קוויטלאך" גם את שם האב, לצד שם האם. כפי שמזכיר האדמו"ר 
כדברי  להיכתב",  או  להאמר  ניתנים  פנימיים", ש"אינם  "נמוקים  לצד  המיוחד,  למנהג  עם הסברים  נוסף,  דף  למכתב  במכתב, מצורף 
האדמו"ר. אחד מהטעמים הוא שבקשת רחמים על החולה נחשבת לבקשת רפואה רוחנית, ולכן תיאמר בשם האב, בדומה לתפילות 
לעילוי נשמה שנאמרות על פי הזוהר בשם האב )על פי הזוהר תפילות לקיום בריאות הגוף נאמרות בשם האם ולעילוי נשמה בשם האב(.    
כל המכתב במכונת כתיבה, ובסופו 3 שורות בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי "מרדכי שלום יוסף פרידמן במוהר"ר אהרן - סדגורה". 

הדף המצורף כתוב במכונת כתיבה, עם שני תיקונים קטנים בכתב-יד. 
האדמו"ר הקדוש רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן בעל "כנסת מרדכי" )תרנ"ז-תשל"ט 1896-1979(, בן האדמו"ר רבי אהרן מסדיגורה וחתן 
האדמו"ר רבי ישראל שלום יוסף ממזיבוז. בשנת תרע"ג - בהיותו בן ט"ז שנה - הוכתר לכהן באדמורו"ת על מקום אביו, וכיהן כאדמו"ר 
כשישים ושש שנה. בשנת תרע"ד עבר לוינה ובשנת תרצ"ד עבר לפשמישל )פרמישלא(. מראשי "אגודת ישראל" ומועצת גדולי התורה 
במשך שנים רבות. בשנת תרצ"ט ביקר בארץ ישראל, ועפ"י עצת דודו האדמו"ר רבי ישראל מהוסיאטין נשאר בארץ ישראל, ואף בני ביתו 

זכו לעלות לארץ טרם פרוץ השואה. הקים את בית מדרשו "כנסת מרדכי" בעיר תל אביב.
נייר מסמכים רשמי + דף מצורף, 28 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. נקבי מהדק מזעריים. 

פתיחה: $100

126. כרטיס ביקור של הגאון רבי אברהם דובער כהנא שפירא אב"ד קובנה - עם תנחומים לאבל בכתב-ידו

כרטיס ביקור )מודפס( של הגאון רבי אברהם דובער כהנא שפירא אב"ד קוונא.
בצדו השני של הכרטיס שורה בכתב-ידו של הרב כהנא: "המקום ינחם אותו בתוך אבלי ציון וירושלים".

6 ס"מ. קרע משוקם, עם פגיעה קלה בטקסט. קרע חסרון קל באחת הפינות. X10 ,כרטיס ביקור

פתיחה: $120

127. מכתב מהאדמו"ר רבי פנחס מנחם אלטר מגור – ירושלים, תשמ"ה

מכתב בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי פנחס מנחם אלטר מגור. ירושלים, אב תשמ"ה ]1985[. 
מכתב על נייר מסמכים רשמי, בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר, ממוען אל רבי ישעיה פריבס, בהוקרת תודה מאת האדמו"ר ומשפחתו.
האדמו"ר מגור בעל "פני מנחם" - רבי פנחס מנחם אלתר )תרפ"ו-תשנ"ו(, בן זקוניו של האדמו"ר הזקן מגור בעל "אמרי אמת". קדוש 
וגאון. כיהן בראשות ישיבת "שפת אמת" בירושלים. חבר מועצת גדולי התורה. פעל רבות בעסקי ציבור ושימש כחבר הנהלת מוסדות 
עד  ונשא במשא העם,  לאדמו"ר  הוכתר  "לב שמחה",  ישראל" ובעל  "בית  בעל  מגור,  אחיו האדמו"רים  פטירת  לאחר  ישראל.  אגודת 

פטירתו הפתאומית במוצאי פורים שנת תשנ"ו.
דף, 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים מזעריים. חורי תיוק. סימני קיפול.

פתיחה: $100 
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128. שתי הזמנות לחתונות אדמו"רים – ירושלים, שנות ה-50 של המאה ה-20

שתי הזמנות לחתונות אדמו"רים בירושלים: 
יוסף מאיר כהנא מספינקא.  )לימים האדמו"ר מספינקא(, בנו של האדמו"ר רבי  · הזמנה מודפסת לחתונת רבי אלטר אליעזר כהנא 

ירושלים, ]שנות ה-50 של המאה ה-20, בקירוב[. 
האדמו"ר מספינקא-זידיטשוב רבי אלטר אליעזר כהנא )תרצ"ז-תשס"ט(, איש האשכולות - גאון מופלג ותלמיד חכם מפורסם, נודע 
בתפילותיו ובהנהגתו בקודש, בעבודת השם ובאהבת הבריות. למדן ובעל הוראה. קדוש ומקובל. עסק בחייו בין היתר בכתיבה ועריכת 
ספרים בהלכה, בחסידות ובמקצועות רבים. ליקט וערך נושאים רבים במסגרת "אוצר הפוסקים". עמד בראשות כוללי אברכים וניהל את 
קרנות הגמ"ח של "שומרי החומות". התכתב בהלכה עם רבנים רבים. איש השקפה, מקורב לחוגי "נטורי-קרתא" וחסידי סאטמר, אך 
היה פתוח לדעות אחרות בחוגים החרדיים. הרבה במתן צדקה ליחידים ולמוסדות ציבור מכל החוגים, ועסק בהלוואות גמ"ח לנצרכים.

אביו - האדמו"ר רבי יוסף מאיר כהנא מספינקא-ירושלים )תר"ע-תשל"ח 1909-1978(, בן רבי צבי הירש כהנא אב"ד ספינקא וחתן 
האדמו"ר רבי יצחק טיטלבוים מהוסאקוב. אדמו"ר באונגוואר. בשנת תרצ"ו כיהן כרב וראש ישיבה בסערעדנא. בשנת תש"א עלה עם 

משפחתו לארץ ישראל, בה פתח את ישיבת "אמרי יוסף" והקים בה את בית מדרשו.
דף כפול )עמ' מודפס + עמ' אחורי מודפס עם פרטי המוען ומילוי פרטי הנמען בכתב יד(. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול. 

קמטים וקרעים קטנים בשולי הדף.
מנדבורנה- לייפער  אריה  אהרן  האדמו"ר רבי  של  בנו  מטמשוואר(,  האדמו"ר  )לימים  לייפער  יחיאל  לחתונת רבי  מודפסת  הזמנה   ·

טמשוואר. ירושלים, ]שנות ה-50 של המאה ה-20 בקירוב[. 
האדמו"ר רבי יחיאל לייפער מטמשוואר )תרצ"א-תש"ע(, עלה לאחר פטירת אביו לירושלים. חתנו של רבי נחמן פפירני )סופר(. 

אביו – האדמו"ר רבי אהרון אריה לייפער, ממשפחת אדמו"רי נדבורנא - קרטשניף. אדמו"ר בטמשוואר. ניצל מהשואה, עלה לארץ וכיהן 
כאדמו"ר בירושלים. 

דף כפול )עמ' מודפס(. 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. קמטים קלים.

פתיחה: $100

129. מכתב רבי משה נחום ירושלימסקי אל האדר"ת – קאמינקא, תרמ"ט

מכתב בכתב-ידו הפניני והזעיר ובחתימתו של הגאון רבי משה נחום ירושלימסקי ]קאמינקא, תרמ"ט 1889[. 
המכתב נשלח לרבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים – האדר"ת, בעניין בקשתו של האדר"ת מרבי משה נחום ירושלימסקי, שישלח את 
תשובותיו וחידושיו אל ועד ה"עטור סופרים" )קובץ תורני לספרות רבנית, בעריכת האדר"ת(. רבי משה נחום ירושלימסקי כותב שישלח 

לאדר"ת תשובה בענין גטין, וחידושי תורה נוספים. 
הגאון החסיד רבי משה נחום ירושלימסקי )תרט"ו-תרע"ו, אוצר הרבנים 15589(. מגדולי המשיבים בדורו. עוד בשנותיו הצעירות התכתב 
עם גדולי הדור שלפניו, ותשובות אליו נמצאות בספרי השו"ת "שואל ומשיב" להגרי"ש נטנזון, "שם אריה" להגרא"ל בלחובר, "שערי 
דעה" להגרחי"ל סאסניצר ובספרי שו"ת נוספים. תשובותיו עוסקות גם בשאלות חמורות של עגונות ואיסור והיתר. ]כבר בהיותו בן שבע 

עשרה צירפו ה"שואל ומשיב" ל"היתר מאה רבנים"[. בצעירותו נסע לצאנז ובעל ה"דברי חיים" קירבו מאד.
בשנת תר"מ בהיותו כבן כ"ה נתמנה לרבה של קהילת קאמינקא שבפלך קיוב ברוסיה. בה כיהן יותר מכ"ה שנים ושמו נודע בכל תפוצות 
בדורו ובפרט בעניני שמות גיטין ובהלכות טריפות. עסק הרבה בשאלות שהסעירו את  ישראל, עד שנחשב לאחד מגדולי המשיבים 
העולם התורני כגון אתרוגי קורפו )"באר משה" ח"ב סוף קונטרס "ברכת חכמים"( ומצות מכונה )"השיב משה" סי' כ"ז(. בשנת תרנ"ט 
החל לכהן גם כרבה של קהילת אוסטרלנקה שבפולין )פלך לומז'ה(, תוך כדי כהונתו ברבנות קאמינקא. לאחר כמה שנים עבר לכהן 
ברבנות קיעלץ בפולין והיה ממנהיגי יהדות פולין. בין השאר כיהן כנשיא כבוד של מוסדות בארה"ק בירושלים צפת וטבריה. מספריו: 

"מנחת משה", "לשד השמן", "ברכת משה", ועוד. 
דף )נייר מסמכים רשמי(, 10.5x22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול וקמטים. קרעים קטנים בשולי הדף ובסימני הקיפול. 

ציטוט חלקי מהמכתב, הובא בספר שיחות הראי"ה ואורות משנתו, מאת רבי משה צבי נריה, תל-אביב, תשל"ט ]1979[. 

פתיחה: $150

130. אוסף אוטוגרפים גדול

אוסף גדול של גזרי-נייר ודפים בודדים עם חתימות ורישומים אוטוגרפיים. האוסף נבנה ע"י אספן מסור, שאסף בשקידה רבה חתימות 
והקדשות, כשחלקן נגזרו על ידו מתוך פריטי נייר שונים: דפי ספרים עתיקים, שערים ודפי פורזץ, מכתבים ומסמכים שונים.

האוסף כולל למעלה ממאה חתימות רבנים ידועים ואדמו"רים, אנשי ספר, חסידים ואנשי מעשה - מארצות שונות ומתקופות שונות.
בין החתימות הרבות, מופיעות חתימות של רבנים ואדמו"רים רבים, בהן חתימות האדמו"רים: "ישראל יצחק הכהן ראבינאוויטץ" ]נכד 
שרגא  יחזקאל  "הק'  ארה"ב[;   - ממונסטריץ  ]האדמו"ר  מאניסטערישטיצע"   - העשיל  יהושע  "הק'  מראדומסק[;  שלמה"  ה"תפארת 
ליפשיץ הלברשטאם ראבד"ק רמלה תובב"א" ]האדמו"ר מסטרופקוב[; "מנחם בנימין בנציון הלברשטאם" ]האדמו"ר מוודיסלב[; "מנחם 

מאניש סאפרין" ]האדמו"ר מקומרנא[; "הק' נחמן כהנא" ]האדמו"ר מספינקא[; ועוד.
חתימות הרבנים הגאונים: "זלמן סורוצקין" ]הרב מלוצק, יו"ר מועצת גדולי התורה[; "דוד צבי זילברשטיין" ]מרבני פולין ותל אביב[; 
"שלום שבדרון"  אויערבאך";  דוב  "אברהם  ישיבת טשעבין[;  ]ראש  שניאורסון"  "ברוך שמעון  ה"תבונה"[;  ]עורך  זיסל דבורץ"  "ישראל 
]המגיד הירושלמי[; "איסר יהודה אונטרמן" ]הרב הראשי לישראל[; "מרדכי יפה שלזינגר" ]ראב"ד תל אביב[; "אלי' מישקובסקי" ]אב"ד 
כפר חסידים[; "הרב א' ניימרק" ]מרבני תל אביב[; "יצחק אריאלי" ]בעל ה"עינים למשפט"[; "אברהם ברוך רוזנברג" ]אב"ד סוליצה וגמזו[; 

"אליקים שלזינגר" ]מרבני ירושלים ולונדון[; ועוד חתימות רבות.
חתימות עתיקות ורישומי בעלות של: "הק' מנחם מענדיל כהנא" ]מקרסטיר, חתן בנו של ר' ישעיה מקרסטיר[; "אברהם יעקב לאנדא 
ראבינאוויץ  מענדל  מנחם  "אברהם  ר'  וחתנו  מסקרנביץ"  וויינבערגור  אשר  "שמואל  מסאסנאוויטץ";  ליב  יהודא  "משה  מפלאצק"; 
מסקארנעוויץ"; "ר' חיים אליעזר ב"ר משולם קראסנער מאומין"; "זלמן דוד ליפשיץ"; "אלכסנדר זיסקינד מאויש מבייאלא" ובנו רבי יודל 
מאוויש מבייאלא; "יחיא ן' יחיא סעיד"; "יהודה לייב פערלמאן"; "נפתלי הירש ליבקינד"; "מנחם מענדיל לאנדויא"; "שייך לי הק' גרשון 
חפ"ק אוי]ס/מ[ט]ר'[ - תקפ"ה"; "אהרן גד הכהן.." ]אב"ד ניימוזשא[; "הק' מרדכי בר"א"; רישום בעלות עתיק על ספר השייך לרבי מרדכי 

כ"ץ מניידלעטי הסמוך לגרוסוורדיין, בחתימת "דוד כ"ץ מטעב]---["; ועוד.
באוסף מופיעים גם מכתבים שלמים, מאת: רבי חיים רבינוביץ מרבני בוקרשט; רבי דוד בנציון קליין אב"ד יסודות; ועוד.

כ-185 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
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131. שני מכתבים מהאדמו"ר רבי מנחם נחום העשיל מטריסק – לויצק

שני מכתבים ארוכים בכתב ידו וחתימותיו של האדמו"ר רבי מנחם נחום העשיל. לויצק וביאליזערקא, שנות התר"צ בקירוב.
רבי מנחם נחום העשיל )אנצי' לחסידות, ג, עמ' קסו(, אדמו"ר בעיר לויצק, מצאצאי הרב מאפטא ומאדמו"רי בית טריסק. בן האדמו"ר 
רבי יצחק מאיר העשיל מקרילוביץ, וחתן רבי חיים לארבער. היה מיוחס ל"המגיד מטריסק" מצד אביו ומצד אמו, שכן אביו האדמו"ר 
מהרי"מ התייתם בילדותו וגדל על ברכי סבו אם-אמו האדמו"ר רבי אברהם טברסקי "המגיד מטריסק", ולימים נשא את בת-דודו רבי 

אפרים זלמן מרגליות ממאצ'יוב, חתן המגיד מטריסק.
22 ס"מ. כתובים משני צידי הדפים. מצב בינוני. כתמים ובלאי. באחד המכתבים קרע  X14.5 .שני מכתבים על ניירות מכתבים רשמיים

גדול בראש הדף.

פתיחה: $100

132. מכתב מעניין מהאדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן – אודות לידת משיח במוצאי תשעה באב, בזמן תפילת מנחה אצל 
חסידי סטמר 

התש"כ  שנות  ]ירושלים,  אהרן".  מ"תולדות  האדמו"ר  קאהן,  יצחק  אברהם  הקדוש רבי  הגאון  של  קדשו ובחתימתו  יד  בכתב  מכתב 
בקירוב[.

בתוך הדברים הוא דן בזמן לידת משיח צדקנו, וכותב: "ובענין לידת משיח, כפי הנראה שהי']ה[ בת"ב בזמן מנחה לעת ערב, וממילא 
יש לזה שייכות לקידוש לבנה, ובדרך צחות מסתמא הי']ה[ זאת בזמן מנחה שמתפללים בסטמר, אשר במקום אחרים כבר מקדשים 
וכאשר בסאטמר  "צאת הכוכבים",  נוהגים כדעת רבינו-תם המאחר בכשעה את הזמן ההלכתי של  ]כידוע חסידי סאטמר  הלבנה...". 

מתפללים תפילת מנחה )הנוהגת ביום(, הרי בבתי כנסיות אחרים כבר סיימו מזמן את תפילת ערבית של הלילה שלאחריו...[.
האדמו"ר הקדוש רבי אברהם יצחק קאהן בעל "דברי אמונה" )תרע"ד-תשנ"ז(, מצאצאי רבי אברהם יצחק בן רבי שמואל העליר רבה של 
צפת. נולד בעיר צפת בשנת תרע"ד, ובשנת תרע"ח היגרו הוריו ומשפחתו לעיר סיגעט. תלמיד האדמו"ר רבי יואל טיטלבוים בישיבת 
סאטמר, שם התקרב לחבורתו הקדושה של חותנו רבי אהרן ראטה בעל "שומר אמונים", שעסקו בעבודת ה' טהורה. לאחר פטירת 
חותנו בשנת תש"ז, נתמנה לאדמו"ר מ"תולדות אהרן" - חסידות חדשה שהפכה בהנהגתו להיות מהקהילות המובילות והדומיננטיות 
שליט"א  הקדושים  בניו  נתמנו  פטירתו  לאחר  בירושלים.  הדת  ומלחמות  מהציונות  ההתבדלות  החסידות,  בהנהגות   - בירושלים 

לאדמו"רים לקהילות הקודש: "תולדות אהרן", "תולדות אברהם יצחק", ו"מבקשי אמונה".
דף כ-12.5 ס"מ. כ-12 שורות בכתב יד קדשו. נייר פשוט. מצב בינוני. קרעים בשולי הדף.

פתיחה: $200

133. שני מכתבים מאת האדמו"ר רבי נחמן כהנא מספינקא - קלויזנבורג, תש"י / בני ראם, תשי"ג

שני מכתבים בכתב-ידו ובחתימתו של האדמו"ר רבי נחמן כהנא מספינקא:
1. מכתב ארוך במיוחד בכתב-ידו ובחתימתו של האדמו"ר מספינקא, אל רבי דוד שפרבר. קלויזנבורג, תש"י ]1950[.

מכתב ארוך )כ-120 שורות בכתב-יד( הדן בעיון בעניינים הלכתיים ובשאלות הלכתיות שונות, ממוען אל הגאון רבי דוד שפרבר.
כפולת דפים )4 עמודים כתובים(. 

30.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. סימני קיפול. 
2. מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של האדמו"ר מספינקא, לרבי דוד שפרבר, הזמנה לחתונת בתו של האדמו"ר. בני-ראם, תשי"ג ]1953[. 

נכתב מעברה השני של ההזמנה המודפסת לחתונת בתו של האדמו"ר. 
וקרע  )חלקו התחתון של אחד מהדפים חתוך(. כ-22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. קרע לאורך סימן הקיפול  כפולת דפים 

בתחתי הדף. 
לארץ  עלה  לאחר השואה  בקרילסבורג,  היה רב  כהנא מספינקא,  הירש  צבי  בנו של רבי  )תרס"ה-תשל"ז(,  כהנא  נחמן  האדמו"ר רבי 
והתגורר במסמיה ובבני ברק. גאון בתורה ובחסידות שהיה מקורב לגדולי הדור ולמרן החזו"א. בעל ה"קהלות יעקב" )הסטייפלר( כותב 

עליו שהוא "מגדולי ההוראה ומצדיקי הדור... שכן הגידו לי שמרן החזו"א זצללה"ה היה מחשיב ומפליג מאוד תורתו וצדקתו".

פתיחה: $150

134. אוסף מכתבים ומסמכים שונים – רבני תל-אביב והסביבה – המאה ה-20

אוסף מכתבים, מסמכים ופריטי נייר שונים מטעם רבני תל-אביב וסביבותיה, ומטעם רבנות תל-אביב וגופים רבניים וציבוריים נוספים. 
בין המכתבים: 

· מכתב בכתב יד וחתימת רבי אברהם יעקב ניימרק. תל אביב, אב תש"ד ]1944[.
· מכתב מאת רבי יעקב אדלשטיין, רבה של רמת השרון. רמת השרון, תשי"ח ]1958[.

· מכתב מטעם האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם, נכתב על ידי משמשו. נתניה, תשכ"ט ]1969[.
· מכתב מאת רבי יעקב לנדא, אב"ד ורבה של בני ברק. בני ברק, תש"ח ]1948[. 

· שני מכתבים מאת רבי חיים אלתר פנט, רבה של רמת אביב ושיך-מוניס. רמת אביב, תשט"ז/תשכ"א.
· מכתב מאת רבי אריה ליב רביץ, רב לשכונת מונטיפיורי. תל אביב, תשי"ב ]1952[.

לדיונים, מסמכים בענייני כשרות, מכתבים מרבנים שונים  ויפו, הזמנות  · מסמכים שונים מטעם הרבנות הראשית למחוז תל-אביב 
שנשלחו אל מחלקת הכשרות, ועוד.

· מכתב מאת "משמרת השבת", בעניין בצק שהוכן בשבת. תל-אביב, תרצ"ד ]1934[. 
· ומסמכים רבים נוספים.

כ-35 מכתבים, שטרות, קבלות, מסמכים ופריטי נייר שונים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
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135. שלוש גלויות - הגאון רבי חיים קניבסקי – בני ברק, תשל"ה-תשס"א

שלוש גלויות מאת הגאון רבי חיים קנייבסקי, עם תשובות בהלכה ובדברי תורה. בני ברק, תשל"ה-תשס"א ]1975-2001[. 
בשלוש הגלויות תשובות קצרות לשאלות בהלכה ובדברי תורה.

9.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים קלים. סימני קיפול ונקבי תיוק בשתיים מן הגלויות.  X14.5 ,3 גלויות

פתיחה: $150

136. אוסף מכתבי רבנים ומסמכים שונים – המאה ה-20

אוסף מגוון של מכתבים ומסמכים שונים, ביניהם מכתבים מאת רבנים שונים, מכתבים מאת מנהלי מוסדות תורניים, ועוד: 
· טיוטת מכתב האדמו"ר מסאטמר, נכתב בכתב-יד משמשו, על גבי נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים. ברוקלין, 

תשט"ז ]1956[. קרע בראש המכתב )ללא פגיעה בטקסט(. 
· מכתב בכתב יד וחתימת האדמו"ר רבי יוסף מאיר כהנא מספינקא. ירושלים, תשל"ה ]1975[. 

· מכתב בכתב-ידו וחתימתו של רבי דוב בער בורשטיין אב"ד באטאשן. באטשאן, אדר תרצ"ד ]1934[. 
· מכתב על גבי גלויה, בכתב ידו וחתימתו של הרב רבי יהושע זליג דיסקין, רבה של פרדס חנה. פרדס חנה, תשי"א ]1951[. 

· מכתב בחתימתו של רבי יצחק אייזיק ראזינבוים בן האדמו"ר מסראזיניץ. קליבלנד, אוהיו, ]שנות ה-50?[. 
· מכתב בחתימתו של רבי מאיר ברלין, מראשי תנועת המזרחי. ירושלים, תש"ו ]1946[. 

· מכתב בכתב-יד רבי יעקב מוסקוויטש, חתן האדמו"ר מסטראפקוב. ברוקלין, ]שנות ה-30 של המאה ה-20[. 
· מכתב בחתימתו של רבי יצחק מאיר לוין, מנהיג אגודת ישראל וחבר כנסת. ירושלים, תשי"ט ]1959[. 

· מכתב בחתימת הגאון רבי חיים מיליקובסקי ]אבי האדמו"ר מאמשינוב שליט"א[. ירושלים, תשכ"ד ]1964[.
· אישור מהבד"ץ של העדה החרדית, חתום על ידי הדיינים רבי ישראל יעקב פישר, רבי משה הלברשטאם ורבי מאיר בראנדסדורפר. 

ירושלים, תשנ"ח ]1998[.
· מכתב המלצה, בכתב-ידו וחתימתו של רבי יוסף זאב הלוי ליפוביץ, בעל ספר נחלת יוסף על התורה. תל אביב, תש"ח ]1948[. 

· מכתבים ומסמכים רבים נוספים.
25 מכתבים, מסמכים ודפים שונים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150 

137. מכתבים אל אחד מבני ביתו של "יהודי החצר" בוינה – האגנוי, תמוז ת"ע

דף כפול הכולל שני מכתבים שנשלחו לעיר וינה, אל רבי יהודא, מאת שני אחיו. האגני )האגנוי, האגנאו Hagenau(, תמוז ת"ע ]1710[.
בעמוד האחורי, כתובת למשלוח ע"י מר ברנהרד גבריאל "הופ-פקטור" ]"יהודי החצר"[ בעיר וינה, שכנראה רבי יהודה מקבל המכתב, 

עבד בביתו כסופר.
ברנהרד גבריאל מנכבדי קהילת וינה )נפטר 1753(, כיהן באופן רשמי עשרות שנים, בתפקיד "הופ-פקטור" ]"יהודי החצר"[ ו"אובר-לנדס 

רבינר" ]"הרב הראשי למדינה"[. ראה אודותיו חומר מצורף.
דף כפול )4 עמ' כתובים(, 22 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.

פתיחה: $100

138. אוסף מכתבים וכתבי יד

אוסף מגוון של ניירת שונה, הכולל מכתבים וכתבי יד.
בין הפריטים: · ניירות מכתבים רשמיים של רבי ראובן גרוזובסקי ושל ישיבת קמניץ בארה"ב עם רשימות שונות ומאמר למדני בדיני 
קרבנות. · מכתב מאת "שמואל ---" אל נכדו "ישראל דוד" ]ישראל דוד בית הלוי-רזפקוביץ )1888-1978(, היסטוריון נודע לתולדות 
יהודי קאליש ויהדות פולין. עלה לא"י בשנת 1920[. · פסק דין בחתימת הדיינים רבי ישעיה גולדשמיד, רבי נחום שיינין ורבי אברהם 
אורבך. תל אביב, תשמ"ד. · מכתב רבי כתריאל פישל טכורש. תל אביב, תשכ"א. · מכתב "ועד שכונת הגרמנים - פתח תקוה", אל ראש 
העיר. פתח תקווה, טבת תש"י ]תוכן היסטורי לתולדות ההתיישבות בפרברי העיר בתקופת קום המדינה[. · ועוד מכתבים וניירת שונה.

16 פריטי נייר )הכוללים 19 דף(. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

139. תעודת פספורט של הגאון רבי שמואל גריינמן 

וכולל   ,1945 בספטמבר  אמריקאי שהונפק  דרכון  ידו.  וחתימת  תמונתו  עם  גריינמן,  הגאון רבי שמואל  של  )דרכון(,  פספורט  תעודת 
"ויזות", בולים וחותמות, מנסיעותיו בשנות הארבעים לאמריקה, ארץ ישראל, צרפת, הולנד ואנגליה.

רבי שמואל גריינמן )תרמ"ט-תשי"ז(, חתן רבי שמריהו יוסף קרליץ אבי החזו"א. תלמיד חכם מופלג ורב פעלים. ממקורבי החפץ חיים 
ורבי חיים עוזר, ונאמן-ביתו של גיסו הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ בעל ה"חזון איש". ערך והו"ל את ספרי "חזון איש" של גיסו, וטיפל 
בכל עניני ההדפסה )ה"כתובת לעניני הספר" ברוב הספרים היא כתובתו של רבי שמואל בבני ברק, בעילום שם הגאון המחבר(. חיבר את 
הספר "חפץ חיים על התורה" וספרים נוספים מדברי מורו ורבו בעל "חפץ חיים". עוד בימי בחרותו בווילנא, זיהה ה"חזון איש" את כשרונו 
של הבחור שמואל גריינמן לעסוק בצרכי ציבור, ועודדו להכנס לפעילות ציבורית, בעניני "ועד הישיבות ו"אגודת ישראל". כך התקרב 
ר' שמואל בקשר אישי וקרוב עם רבי חיים עוזר והחפץ חיים, שהעריכוהו מאד. בתקופת מגוריו בארה"ב כיהן כמנהל ישיבת "תפארת 
ירושלים" של הגאון רבי משה פיינשטיין. היה ממקימי כולל האברכים בבני ברק שיזם החזון איש ]הנקרא כיום "כולל חזון איש"[, והיה 
נוסע לארה"ב לצורך החזקת ה"כולל". באותה תקופה שהשתמש רבי שמואל בדרכון שלפנינו, הוא גם נדד רבות באירופה ופעל בעניני 

הצלה וחינוך לפליטי השואה.
15.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. חותמות ביטול הדרכון, וגזירת פינות הדפים כסימן לביטולו. 

פתיחה: $200
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140. מכתב "שנה טובה" מהרבי מליובאוויטש – אלול תש"ל

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, אלול )"ימי הסליחות"( 
תש"ל ]1970[. 

מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו.
נשלח אל הרה"ח מאיר דובער חנון במאה שערים ירושלים: "לקראת השנה החדשה... הנני בזה להביע ברכתי, לו ולכל אשר לו, ברכת 

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות".
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: $400

141. מכתב "שנה טובה" מהרבי מליובאוויטש – אלול תש"כ – שנת המאתיים להסתלקות הבעל שם טוב 

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, אלול תש"כ ]1960[. 
"ימי הסליחות... שנת המאתים להסתלקות הבעל שם טוב ז"ל". 

מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, חתום בחתימת יד קדשו, בתוספת שתי מילים ותיקון בכתב-ידו.
נשלח אל הרה"ח מאיר חרלוב ברמת-גן: "ולקראת השנה החדשה... הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו שי', ברכת כתיבה וחתימה 

טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות".
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימן קיפול. כתמים קלים. 

פתיחה: $400

142. מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש – ברכה להריון ולידה קלים – תשמ"ב

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, י"ז מנחם אב תשמ"ב 
.]1982[

מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו.
]זרעא חייא  נשלח אל הגברת מישה ברורי' גליק ברמלה. במכתבו מברך הרבי: "השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק 

וקיימא[ בעתה ובזמנה כשורה ובקל". 
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 21.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 

פתיחה: $400

143. מכתב ברכה מהרבי מליובאוויטש – ברכות לנישואין ולחג הפסח – תשט"ו

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, ח' ניסן תשט"ו ]1955[.
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, וחתום בחתימת יד קדשו.

נשלח אל הרה"ח דוד פרקביץ בלונדון, לרגל נישואי בנו יעקב יצחק אייזיק. במכתבו מברך הרבי: "הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב 
מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי 

תורת החסידות וירוה מהם רוב נחת חסידותי". את מכתבו חותם הרבי: "בברכה מזל טוב מזל טוב וחג הפסח כשר ושמח".
אגרת דואר אוויר. 30.5 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. סימני קיפול. קרעים ונקבים קטנים בקווי הקפל. כתמים קלים. קרעים בשוליים. 

פתיחה: $400

144. מכתב ברכה והדרכה מהרבי מליובאוויטש – ברכה לבריאות "ובכלל בעניני ניתוחים ]...[ אין למהר" – תשי"ט

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מליובאוויטש, חתום בחתימת יד קדשו. ברוקלין, ניו יורק, י"ח טבת תשי"ט ]1959[.
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של הרבי, חתום בחתימת יד קדשו, בתוספת מספר מילים ותיקונים בכתב-ידו.

נשלח אל הרה"ח שלמה נח קרול בתל-אביב, אודות בריאות בנו נחמן: "ובכלל בעניני ניתוחים ]...[ אין למהר. אלא שצריך לשאול את 
הרופא מומחה שבהוראות בחיי היום יומים, בענין מנוחה, אכילה ושתי', וכיוצ"ב ]וכיוצא בזה[, ולהתדבר עמו שלאחרי איזה שבועות יבקר 

עוה"פ ]עוד הפעם[ - בכדי לראות התועלת וההטבה שבאה ע"י ]על ידי[ טיב ההנהגה האמורה". 
בהמשך מכתבו מורה הרבי לבדוק את התפילין של החולה "שתהיינה כשרות כדין" ולהקפיד ללמוד את שלושת השיעורים - חומש, תהילים 

ותניא. בסיום המכתב מברך הרבי: "ויה"ר ]ויהי רצון[ שיתוסף בזה הלוך והוסיף הלוך ואור מתוך בריאות הנכונה ובשמחה ובטוב לבב". 
מקבל המכתב: רבי שלמה נח קרול )תרפ"ח-תשנ"ט(, רבו של מושב חמד, ראש ישיבת חמדת שמואל, ממקימי ארגון ה"פעילים" )"יד 
לאחים"(. בן הגאון רבי מרדכי שמואל קרול )תרנ"ט-תש"ה(, רבו של מושב כפר חסידים, וחתן הגאון רבי יעקב לנדא )תרנ"ג-תשמ"ו(, 

רבה של בני ברק.
אגרת דואר אוויר. 30.5 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. סימני קיפול. פגמים קלים. 

פתיחה: $400

145. מכתב ברכות מאת האדמו"ר הריי"ץ – ברכות לפתיחת עסק חדש ולבריאות – ריגא, חשון תרצ"א

מכתב מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש, חתום בחתימת ידו. ריגא, י"ד מרחשון תרצ"א ]1931[.
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, חתום בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק", בתוספת מילה בכתב-ידו.

נשלח אל קרוב משפחתו של הריי"ץ, המכונה במכתב: "ש"ב ]שאר בשרי[ ידידי הנכבד והנעלה, גזע תרשישים... מוהר"ח". במכתבו כותב 
הרבי: "נכון מאד הדבר אשר עשה איזה עסק כלי לפרנסה", ומברכו "והשי"ת ]והשם יתברך[ ישפיע לו שפע ברכה והצלחה ותהי' פרנסתו 

בריוח ובמנוחה שיוכל לקבוע עתים לתורה ויחזק השי"ת בריאותו ובריאות זוגתו תחי'". 
בסוף המכתב הוסיף האדמו"ר בכתב-יד קדשו, לאחר "והנני ידידו ש"ב הדו"ש ]שאר בשרו הדורש בשלומו[, את המילה "ומעריכו". 

]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 23.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים וקרעים קלים בשוליים. קרע חסר קטן בשוליים )ללא פגיעה 
בטקסט(. 

פתיחה: $400
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146. מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר הריי"ץ – נשלח אל מוסדות חב"ד בירושלים – אלול תש"ה

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש, חתום בחתימת ידו. ברוקלין, ניו יורק, כ"ד אלול 
תש"ה ]1945[.

מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, וחתום בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק".
וישיבת מדרש שמואל. בראשית מכתבו,  עולמית  ישיבת צמח צדק, חברה תהלים  כולל חב"ד,   – בירושלים  נשלח אל מוסדות חב"ד 
מאשר האדמו"ר את קבלת ברכתם לרגל חג הגאולה י"ב תמוז, וכותב: "ברכתם מעודדת אותי ביותר בראותי בה את רצונם להשתתף 
בע"ה ]בעזרת השם[ בהרבצת תורה ויראת שמים". ומסיים בברכת שנה טובה: "והנני לברך אותם בכתיבה וחתימה טובה, בשנה טובה 

ומתוקה". 
]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 28 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. קמטים וסימני קיפול. כתמים, ובהם כתמי דיו וכתמי רטיבות.

פתיחה: $400

147. מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר הריי"ץ – אוטבוצק, אלול תרצ"ו

מכתב "שנה טובה" מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון – הריי"ץ מליובאוויטש, חתום בחתימת ידו. אוטבוצק, אלול תרצ"ו ]1936[.
מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, וחתום בחתימת יד קדשו "יוסף יצחק".

נשלח אל הרה"ח חיים בזאזשע. במכתבו מברך האדמו"ר: "לקראת השנה החדשה... הנני מברך אותו ואת ביתו יחיו... בכתיבה וחתימה 
טובה על שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות".

]1[ דף, נייר מכתבים רשמי. 24 ס"מ. מצב טוב. קמטים וסימני קיפול. קרעים בשוליים. כתמים קלים.

פתיחה: $400

148. אוסף שרידי דפים בכתב-יד שמקורם ב"גניזת כריכה" 

אוסף שרידי דפים עתיקים בכתב-יד שמקורם ב"גניזת כריכה" )מאותה כריכה(.
האוסף כולל: 

· דפים מכתב-יד של ספר הזוהר. כתיבה ספרדית בינונית, ]המאה ה-17/18 בקירוב[. 
· דפים מכתב-יד של חיבור לא מזוהה, מדרשים וחידושים על פרק נד בספר ישעיה )"עניה סֹערה לא ֻנחמה"(.

· קטע ממכתב אל "הדיין ומצויין" רבי סעדיה ן' עמור ואל "היקר הנכבד הנדיב וחשוב... מסעוד עבדון...". 
· דף עם רשימה של עשרות שמות. בין היתר מוזכרות המשפחות: אזולאי, ן' חמו, ן' חיים, סבעון, סולטן, שטרית, עבו, ועוד. 

· קטע משטר או פסק בדיני ממונות. מוזכר: "אברהם... בר שלום...". 
· קטעי דפים נוספים. 

כ-11 דפים וקטעי דפים. גודל משתנה. מצבי פגיעה שונים, כולל קרעים ופגיעות קשות עם פגיעה בטקסט. מצורפים: דפי דפוס מהספר 
'וזאת ליהודה', מאת רבי יהודה עייאש, זולצבאך תקל"ו, שהוצאו כנראה מאותה כריכה.

פתיחה: $150

149. כתב-יד שו"ת עם חתימות הגאון רבי אברהם יצחק גליק אב"ד טולטשווא

דף בכתב-יד, שני עמודים גדולים בכתב-ידו ובחתימותיו של הגאון רבי אברהם יצחק גליק אב"ד טולטשווא. 
קטע מתוך פנקס התשובות שלו )דף לא(. לפנינו סיום סימן עו עם חתימתו "אברהם יצחק גליק", סימן עז עם חתימתו, ותחילת 
סימן עח ]התשובות שלפנינו מסומנות בפנקס כסימנים עו-עח. אך בספר הנדפס "שו"ת יד יצחק", חלק ג' )סאטמר, תרס"ט( נדפסו 
תשובות אלו בסימנים עד-עו. בהשוואת הטקסט עם הנדפס נראה כי הספר נדפס מתוך כתב-יד זה, אך עם מעט שיבושי והשמטות 

העתקה[. 
הגאון הנודע רבי אברהם יצחק גליק בעל ה"יד יצחק" )תקפ"ו-תרס"ט(, ומגדולי הפוסקים בהונגריה. כיהן כאב"ד טולטשווא למעלה 
מחמישים שנה )משנת תרי"ח(. נחשב לאחד מגדולי המשיבים להלכה בהונגריה. רבנים רבים התעטרו בסמיכה שקיבלו ממנו, עד שהיו 
קהילות בהונגריה שהתנאי הראשון להצגת מועמדות של רב היה, רק אם יש לו סמיכה מהרב גליק מטולטשווא. עסק הרבה בכתבי זקנו 

מהר"ם בנעט ]אבי חותנו רבי ישעיה בנעט אב"ד קאלוב[, והוציא לאור את ספריו: שו"ת "פרשת מרדכי" ועוד.
דף, 33 ס"מ. שני עמודים כתובים בכתב זעיר וצפוף, כ-130 שורות. מצב בינוני. בלאי וכתמים. קרעים מודבקים.

פתיחה: $200

150. כתב שד"רות מטעם קהילת טבריה – בחתימת רבי אברהם צבי הלוי ראב"ד טבריה – טבריה, תרמ"ד 

כתב מינוי לשד"ר היוצא לשליחות מטעם קהילת טבריה, בחתימת רבי אברהם צבי הלוי ראב"ד טבריה, וחמש חתימות וחותמות נוספות 
של גבאי הקהילה. טבריה, ה' אדר תרמ"ד ]1884[. 

כתב-יד, כתיבת סופר עם הדגשת מילים בהגדלת אותיות. נכתב עבור השד"ר רבי מרדכי לוריא, היוצא לשליחות עקב המצב הקשה 
בעיר, עם הבטחה להזכרת שמותם של התורמים במקומות הקדושים. 

רבי אברהם צבי הלוי רב ואב"ד טבריה, אב"ד ניאמץ טרם עלותו לארץ ישראל. שימש כרבה של צפת, אך לאחר רעש האדמה הגדול עלה 
לטבריה והקים ישיבה בעיר. נפטר בכסלו תרנ"א, ונקבר בחלקת תלמידי הבעש"ט סמוך לקבר רבי מנחם מנדל מויטבסק. 

20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול. מספר קרעים קטנים בשוליים.  X30 .דף כפול, עמוד אחד כתוב

פתיחה: $200
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151. "שירי ישורון" – כרך תווים בכתב-יד – לחזן אליהו מננהיימר – גרמניה

שירי ישורון, Synagogengesänge ]מזמורי בית-כנסת[. כרך עבה בכתב יד. ]גרמניה, סוף המאה ה-19 / ראשית המאה ה-20[. עברית 
ומעט גרמנית. תעתיק לאותיות לטיניות. 

כרך עבה של תווים לחזנות, לתפילות ולשלשה רגלים. עם מספר שערים, בכתב נאה ובאותיות הצבועות בצבעים אדום וירוק. לצד חלק 
מהכותרות מופיע גם שם החזן או המלחין אשר הלחין את התפילה. בפתח הכרך מופיע השם "אליהו מננהיימר" )Mannheimer( וייתכן 

.Synagogen Gesänge H. Strauss כי הוא החזן אשר החזיק בכרך זה. על השדרה מוטבע הכיתוב
מצורפות שתי מחברות תווים נוספות, "שלוש רגלים – שחרית" ו"שלוש רגלים – מעריב".

כרך 24 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. כריכה בלויה קמעה. 

פתיחה: $100

152. כתב-יד – הלכות משולחן ערוך אורח חיים – מארוש-ואשארהאי, תש"ד

כתב-יד, הלכות מועתקות משולחן ערוך אורח חיים, סימנים ריז-רלז. מארוש ואשארהאי )וואשארהעלי( ]הונגריה[, שבט-אדר תש"ד 
 .]1944[

העתקת הלכות משולחן ערוך, סימנים ריז-רלז. העתקות נעשו על פני מספר ימים, בחודשים שבט-אדר תש"ד )ראשית 1944(. המעתיק 
ציין בכל פעם את התאריך. בדף 3, שם המעתיק: "הק' יחיאל דוב בלייא". 

]18[ דפים כתובים. 17.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בלאי קל. אותיות מטושטשות במספר מקומות. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

153. כתב-יד – העתקות מתוך מכתבי הגניזה החרסונית – מזרח-אירופה, ראשית המאה ה-20 

עשרה דפים בכתב-יד, העתקה מתוך מכתבי הבעש"ט ותלמידיו שנמצאו בגניזה החרסונית. ]מזרח אירופה )אודסה?(, ראשית המאה 
ה-20[.

עשרה דפים כתובים משני צידיהם )לבד משני דפים(, ובהם העתקות של מכתבים מאת הבעש"ט ותלמידיו, שעל פי המסופר נמצאו 
בגניזה בחרסון. בכתב היד שלפנינו מופיעים כ-24 מכתבים )מתוך למעלה מ-40 מכתבים מתוך הגניזה החרסונית שנדפסו(, שאינם 
וינה תרפ"ג,  ממוספרים באותיות, ומופיעים בסדר השונה מן הסדר בו נדפסו בספר "קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ותלמידיו", 

ובפרסומים נוספים )בכתב-היד שלפנינו מכתבי הבעש"ט ומכתבי תלמידיו כתובים במעורבב, ללא הפרדה ביניהם(.
על מעטפת הנייר האחורית נדפסו פרטי יצרן הנייר מאודסה.

מכתבי הגניזה החרסונית התפרסמו כידוע בראשית המאה ה-20 ועוררו פולמוס גדול באשר למידת מהימנותם ומקוריותם.
]10[ דף. יתכן שחסרים דפים מכתב-היד. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קונטרס דפים מנותק. קרעים קלים בשולי מספר דפים. 

מעטפת נייר, עם קרעים בצדיה, מודבקת בשדרה.

פתיחה: $100

154. חידושי תורה בכתב-יד רבי זלמן פנחס הכהן חתן בעל ה"מאיר לעולם" – אירופה, שנות הת"ר 

 – כתב-יד, חידושי תורה בכתב-יד רבי זלמן פנחס הכהן, אב"ד גילוואן ]חתנו של בעל "המאיר לעולם"[. ]אירופה, סוף המאה ה-19 
ראשית המאה ה-20[. 

חידושים בדיני חזקות בסוגיות שונות בש"ס. 
רבי שלמה זלמן פנחס קאפלן )אוצר הרבנים 18821, נולד תרי"ד(, למד בישיבת וולוז'ין והיה תלמידו של הגאון רבי גרשון תנחום ממינסק, 
בעל ספר "אילנא דחיי" ונסמך על ידי רבי יצחק אלחנן מקובנא. חתן הגאון הנודע רבי מאיר מיכל מווילנא בעל ספר "המאור לעולם". 
פרסם שו"ת וחידושי תורה. החידושים שלפנינו לא נדפסו. רישומים שונים הכוללים שמות של אנשים שונים בעמ' הראשון, עם רישום 

בעפרון: "זלמן פנחס כהנא החונה גילוואן...". 
]6[ דף, מהם 9 עמ' כתובים. 18.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים ופגמים קלים בשולי הדפים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100

155. כתב-יד, שירים מאת רבי מאיר ב"ר יצחק אייזיק מחבר "קרן אור פני משה" - קופנהגן, תקנ"ח-תקס"ג

קונטרס בכתב-יד, שירים מאת רבי מאיר ב"ר יצחק אייזיק מקופנהגן, כפי הנראה בכתב-ידו. קופנהגן, תקנ"ח-תקס"ג ]1798-1803[.
השירים שלפנינו נדפסו, במספר שינויים, בספרו "קולי יעקב", בשילוב עם דרשותיו. בנוסף, בשולי השירים בכתב-היד שלפנינו נוספו 
תאריכים בשולי חלק מהשירים )שלא נדפסו בספר הנ"ל(. כך לדוגמה, בשולי השיר המתחיל "מאין ברא ארץ ושמים" נכתב: "יו א' ב' 
ניסן שנת תקנטי"ת ]=תקנ"ט[ לפ"ק פה קאפין האגין יע"א". באחד הדפים העתקת הסוד של המקובל רבי שמשון מאוסטרופולי על 
סימן המכות "דצ"ך עד"ש באח"ב" )עם הכותרת: "ה' ניסן תקנחי"ת"(. השירים נכתבו לאמירה בזמנים שונים: "לתיקון חצות", "לכל יום", 

"לשבת", "לראש חודש", "ליום כפור", "לחג הסוכות", "לפסח".
בדרכו  על הרפתקאותיו  בקופנהגן.  והשתקע  לנדוד ממקומו  ליטא שנאלץ  בערך-תק"ע(, מחכמי  )תצ"ז  אייזיק  יצחק  ב"ר  רבי מאיר 
מליטא מספר בהקדמה לספרו הראשון - ספר "קרן אור פני משה" )המבורג, תקמ"ז; על התורה(. ספרו השני, אותו הדפיס בעילום שם, 
הוא "קולי יעקב" )המבורג, תקס"ג; על עניינים שונים(. ספרו "קולי יעקב" נדפס בשנית בבילגורייא, תרפ"ט. על אודותיו ראה: נפתלי בן 

מנחם, 'מחבר שברח מליטא והשתקע בקופנהאגן', בתוך: בשערי ספר, ירושלים תשכ"ז, עמ' 116-119.
]6[ דף )10 עמ' כתובים(. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. מעט סימני עש. דפים מנותקים.

פתיחה: $100
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156. כרך דרשות בכתב יד )יידיש( – העיירה בישטינק )בישופשטיין( – פרוסיה )פולין(, תרכ"ו – דרשות בזמן מלחמת 
אוסטריה-פרוסיה

ערזטע אבטהיילונג / 2טע אבטהיילונג, R. Goldreich's Vorträrgen… in der Synagoga ]חלק ראשון / חלק שני, דרשות ר' גולדרייך 
 1865-1866 פולין(,  )כיום  גרמניה   / פרוסיה  )בישטינק(,   Bisztynek של  הגרמני  שמה  )בישופשטיין(,   Bischofstein הכנסת[.  בבית 

]תרכ"ו[. שני חלקים כרוכים יחד )עם שער נפרד לחלק השני(. יידיש. 
כרך עבה ובו דרשות בכתב יד )יידיש(, של רב בשם גולדרייך, לחגים, למועדים )חנוכה, פסח, שבועות, שבת נחמו, ראש השנה ויום הכפורים( 

וכן לאירועים שונים בחיי הקהילה: חתונה, בר מצוה, הספד, דרשה בזמן מלחמת אוסטריה-פרוסיה, דרשה לסיום המלחמה, ועוד. 
כרוך בכריכת עור מקורית, מפוארת, עם הכיתוב R. Goldreich's Vorträge ]דרשות ר' גולדרייך[ מוטבע על השדרה. 

לא נודעו לנו פרטים אודות האוכלוסיה היהודית שחיה בעיירה בישטינק שבמחוז ברטושיצה, צפון פולין. כיום חיים בה כ-2,400 תושבים 
וקיים בה בית-עלמין יהודי אשר נוסד בשנת 1821. 

306 עמ' בכתב יד )ועוד כמה מאות עמודים ריקים(, כרך 20.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, במיוחד בדפים הראשונים. קרעים קלים 
בחיבור הכריכה הקדמית לגוף כתב היד. כריכה מעוותת קמעה, פגומה מעט בשדרה ובפינות. 

פתיחה: $100

157. כתב-יד – ספר מקור חיים – הלכות שחיטה – תימן

ספר מקור חיים, הלכות שחיטה וטריפות, "העתיקו בקיצור הרב המובהק... הדיין המצויין כמהר"ר יחיא בן יעקוב צאלח נר"ו יאיר... 
מספר זבח תודה שחיבר הרב המופלא... כמהר"ר יחיא בן כמהר"ר יוסף צאלח זצוק"ל". ]צנעא )?(, תימן, סוף המאה ה-19 / ראשית 

המאה ה-20[.
רישומים בכתב-יד לפני דף השער )קרועים בחלקם(.

]79[ דף, 17.5 ס"מ. מצב טוב. פגעי תילוע. כתמים. דפי הבטנה במצב בינוני. דף השער במצב בינוני-טוב. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $150

158. כתב-יד ספר פעולת יששכר – תימן, תס"ו 

כתב-יד, ספר פעולת יששכר, על עניני תקופות ומזלות. מאת רבי יששכר אבן סוסאן, מחכמי צפת בזמן האר"י וה"בית יוסף". ]תימן[, 
תס"ו ]1706 בקירוב[. עם איורי גלגלי תקופות ומזלות.

כתב היד כולל; לוח מולדות לשנים ה'תס"ו-ה'תפ"ד )1705-1724(; ספר פעולת יששכר, על עניני התקופות, עם לוח תקופות משנת 
ה'תס"ו עד סוף האלף השישי בשנת ה'תת"ר )בהקדמת לוח התקופות מציין הכותב כי במקור תיקן המחבר את הלוח משנת ה'רצ"ט 

ליצירה "ואנו דילגנו מהם כל כך שנים שעברו, והתחלנו משנתינו שהיא התס"ו ליצירה".
ספר "תיקון יששכר – עיבור שנים ותקופות", נדפס בקושטא בשנת שכ"ד באופן חלקי, ורק בשנת של"ט נדפס בשלמותו בעיר ונציה. 
הספר כולל מנהגים מכל השנה ועניני תקופות ומולדות, אסטרונומיה ומזלות. המחבר קרא לחלק של הספר העוסק בעניני תקופות 

בשם "פעולת יששכר", שנדפס במלואו רק במהדורת ונציה, והוא המועתק בכתב היד שלפנינו.
בעמוד האחרון של כתב היד, רישומים שונים בכתיבה מאוחרת יותר, בהם טיוטת תאריך לכתובה, מהתאריך "תלתא בשבא דהוא עסרין 
וארבעה יומין לירח אדר ראשון שנת תרין אלפין ומאה ותשע עסר שנין לשטרי במתא אלמצנעה" ]יום ג' כ"ד אדר א' ב'קי"ט לשטרות 

– תקס"ח 1808[.
]2[ דף. 19.5 ס"מ. נייר עבה ומבריק. מצב טוב. כתמים רבים. מעטפת נייר קרועה, ללא כריכה.

פתיחה: $200

159. סידור תכלאל למועדים עם "פירושים" – תימן, המאה ה-18/19 – חותמות רבי שלום בן אהרן הכהן עראקי

כתב-יד, סידור תפילה לג' רגלים. ]צנעא? תימן, שנות הת"ק בקירוב - המאה ה-18/19[.
כתיבה נאה, בסגנון סידורי צנעא מהמאה ה-18. עם ניקוד עליון )חלקי(, ועיטורים בדיו אדומה. כתב היד כולל: תפילות לג' רגלים; "תיקון 
הטל" ו"תיקון הגשם"; "אזהרות" לחג השבועות, עם "פירוש"; סדר "הושענות" עם "פירוש"; פיוטים לשמחת תורה ו"ברכה לרבים". 

מזמורים, קריאות והפטרות לג' רגלים; ועוד.
חותמות עתיקות )מטושטשות( של "שלום ]בן?[ אהרן ה]כהן[ עראקי..." ]כך היה שמו של נשיא קהילת צנעא, בראשית המאה ה-18, נולד 

תמ"ה. יתכן שהחותמות הן שלו או של אחד מצאצאיו[.
וקרעים בחלק מהדפים. כל הדפים  בינוני-טוב. כתמים. בלאי  16.5 ס"מ. כתב היד חסר מספר דפים באמצעו ובסופו. מצב  ]92[ דף. 

והקונטרסים מנותקים. לא כרוך וללא כריכה.
· מצורף כתב-יד נוסף:

תיקון ההושענות, עם סדר הקפות לשמחת תורה. כתיבה עממית מנוקדת )ניקוד תחתון(. ]תימן, שנות הת"ר בקירוב – המאה ה-19/20[.
]17[ דף )כתובים משני צידיהם. אחד מהם ריק – הדף שבין סדר ההושענות וסדר ההקפות(. מצב טוב-בינוני. כתמים כהים ובלאי. ללא 

כריכה.

פתיחה: $120

160. כתב-יד סידור תפילת המועדים – תימן, המאה ה-19

כתב-יד, סידור "תפילת המועדים". ]תימן, המאה ה-19 בקירוב[.
ו"תיקון הטל"; תפילות לחג  )עליון ותחתון( כתב היד כולל: תפילות לחג הפסח, עם "אגדתא דפסחא"  ניקוד חלקי  כתיבה נאה, עם 
השבועות; "קינות לתשעה באב – מן דיואן ר' יהודה הלוי זצוק"ל"; תפילות ופיוטים לראש השנה ויום הכיפורים; תפילות לחג הסוכות 

עם "תפלת חולו של סוכה" ו"תפלת שמיני עצרת" ו"תיקון הגשם"; סדר הושענות וסדר הקפות לשמחת תורה.
]86[ דף. 16.5 ס"מ. חסר דף או כמה דפים בתחילת סדר הושענות. מצב בינוני. כתמים. בלאי, סימני עש וקרעים עם פגיעות בטקסט. 

פגיעות עש משמעותיות בדפים האחרונים. דפים מנותקים. ללא כריכה.

פתיחה: $100
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161. כתב-יד, ברכה לרבים – תימן

כתב-יד, סדר "ברכה לרבים". ]תימן, המאה ה-19/20 בקירוב[.
"ברכה לרבים" היא תפילה ארוכה הפותחת במילים "יקום פורקן", בחלק מקהילות תימן נהגו לאומרה לאחר סיום ההקפות ב"שמחת 
תורה". בתפילה זו מתפללים על כלל הציבור ועם ישראל. בחלק מסידורי התכלאל העתיקים מופיעה תפילה זו, ובחלקם לא. ההעתקה 
של התפילה הזו בכתב היד שלפנינו בקונטרס נפרד, נעשתה כנראה ע"י מי שבסידור התכלאל שלו לא נעתקה תפילה זו. עד היום יש 

חילוקי מנהגים בין קהילות התימנים ה"באלאדי" וה"שאמי" אם לומר תפילה זו בשמחת תורה.
]7[ דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עש. כריכה חדשה.

פתיחה: $120

162. כתב-יד – הגדה של פסח, סדר ברית מילה, תפילות ופיוטים – תימן, תרכ"ב

כתב-יד, הכולל תפילות שונות ועוד: סדר תפילות לחודש ניסן, אחר אמירת פרשיות הנשיאים; אגדתא דפסחא; נוסח לברית מילה וענין 
ברית מילה; פיוטים לשביעי של פסח, חג השבועות ושמחת תורה. תימן, תרכ"ב ]1862[.

בסוף סדר ברית מילה )דף 28/ב(, קולופון הסופר משנת תרכ"ב ליצירה ]יתכן שהדפים עם הפיוטים לרגלים הבאים אח"כ, נכתבו ע"י 
סופר אחר באותה תקופה בקירוב[. חתימות ורישומי בעלות של "חסן יחיא הכהן"; "אל עוזירי".

]1 דף ריק[, ]35[ דף כתובים. כ-17 ס"מ. מצב טוב. כתמים רבים, בהם כתמי יין. בלאי בשולי הדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

163. כתב-יד דיואן – תימן, המאה ה-19

כתב-יד, דיואן "שירות" ופיוטים. ]תימן המאה ה-19 בקירוב[.
22 ס"מ בערך. חסר בתחילתו ובסופו. מצב בינוני. כתמים קרעים ובלאי. כריכה חדשה. X7-25[ דף. בפורמט צר וארוך כ[

פתיחה: $140

164. כתב-יד מגילת רות – תימן, המאה ה-19

כתב-יד, מגילת רות, עם תרגום ארמי. ]תימן, המאה ה-19 בקירוב[.
טקסט המקרא בניקוד )תחתון(. שני הדפים האחרונים, הנם השלמה מסופר אחר, ובגודל דפים שונה.

]11[ דף. 17-15.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי, בעיקר בדפים האחרונים. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

165. כתב-יד שרח הלכות שחיטה – תימן

כתב-יד "שרח שלום" – הלכות שחיטה בעברית ובערבית יהודית. ]תימן, המאה ה-19 בקירוב. 
כתיבה עממית. הגהות ב"חלונות" ובשולי הדפים. כתב היד חסר בסופו.

]30[ דף. 16.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. בלאי רב וקרעים בשולי הדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $80

166. כתב-יד סידור תכלאל למועדים עם הגדה של פסח – ירושלים, תרפ"ח

כתב-יד, סידור תכלאל עץ חיים, חלק שני תפילת המועדים, פסח שבועות וחג הסוכות, "כמנהג כל קהלת הקודש נוסח תימן...". כולל 
"אגדתא דפסחא", "אזהרות", "הושענות" וסדר תקופות. ירושלים, אלול תרפ"ח ]1928[.

כתיבה מרובעת ]לא רגילה[ לא מנוקדת )מלבד נקודות דגש(, עם הדגשת כותרות בדיו אדומה. בשער כתב הסופר את שמו "הצעיר 
סעדיא בן זכריה חשישי יש"ל". 

]1 דף ריק[, ]1[, קט, ע-עג דף. 20 ס"מ. נייר מבריק. מצב טוב. כתמים ומעט בלאי. דפים מנותקים. כריכה מקורית עם שדרת עור.

פתיחה: $150

167. אוסף כתבי יד ומכתבים – תימן

אוסף מגוון של כתבי יד ומכתבים. תימן, המאה ה-19 והמאה ה-20.
· ספר מקור חיים, הלכות שחיטה. ]תימן, המאה ה-20[. מצב טוב. כריכת עור מקורית. שער מאוייר. בדף המגן הקדמי שטר מכירה 

בחתימת "הצעיר מנחם ן' ש'כר יצ"ו ס"ט".
· כת"י מיניאטורי - סדר ברכת אירוסין ונישואין, ו"ברכת בעל הבית" "לבית החתן". ]תימן, ראשית המאה ה-19 בקירוב[. בסופו כרוכים 

קבצי שירה ופיוטים, עם הכותרות: "שירה נאה", "שירה נאה לענין המשיח" "שירה שבזי" ו"שירה" ]תימן, המאה ה-19 בקירוב[.
· כת"י מיניאטורי, הלכות שחיטה. ]תימן, המאה ה-19/20[.

· קינות לתשעה באב. ]המאה ה-19/20?[.
· שטר עדות, בחתימת "סעיד ן' סעיד משה יצ"ו ס"ט".

· מכתב בכת"י וחתימת יצחק בן יצחק כהן, שנשלח לבנו ר' שלמה הכהן. עדן, אב תרפ"ו ]1926[.
· מכתב משפחתי מחמאמה בת סלי' יצחק אל'כברה. שבט תש"ו 1946.

7 פריטים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב.

פתיחה: $150
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168. כתב-יד - דרשות, הלכות שחיטה וטריפות - צפון אפריקה, המאה ה-19/20

כתב-יד, חיבור בהלכות שחיטה וטריפות, עם דרשות הספד, ממחבר וכותב לא מזוהה. ]צפון אפריקה? המאה ה-19/20[.
כתיבה ספרדית בינונית. לא שלם. כולל שני חלקים: האחד, חיבור בענייני שחיטה וטריפות, והשני, דרשות הספד "לנפטר" ו"לנפטרת".

]28[ דף. 24 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים, כתמי רטיבות. בלאי וקרעים גסים בשולי הדפים, עם פגיעה בטקסט. דפים מנותקים, ללא 
כריכה.

פתיחה: $100

169. כתב-יד - שירים ותפילות לשמחת תורה, עם "סדר מוצאי שמחת תורה" )הקפות שניות( – עם מנהג ייחודי לנשים

כתב-יד, שירים לשמחת תורה, תפילת מנחה לשמחת תורה ו"סדר מוצאי שמחת תורה". ]ארץ ישראל, המאה ה-19/20?[.
כתיבה מזרחית מרובעת, מנוקדת. כותרת בעמוד הראשון: "בסביבות שחרית שמחת תורה לאחר פזמון אשריך אומרים שירים אלו". 
לאחר מכן נכתבו חמשה שירים: "נפוצותינו כנס אל עיר נאמנה", "שבעה שחקים לא יכלכולך", "מתי יבושר עם עיניו כדל שואל", "אל 
ישיב היכלו על מכונו", "שער אשר נסגר קומה פתחהו". לאחר מכן נכתב סדר מנחה לשמחת תורה )עם הפיוט "קול שמחה וקול ששון 
השמע בחדש ראשון"(, ולאחר מכן מופיע "סדר מוצאי שמחת תורה", עם 16 שירים: "שערי פדות אפתחה", "אחד יחיד ומיוחד אל", 
"ישרו בעיני כל דרכיך", "עד שיפוח היום", "מכלוא מאסר יגוני יה פדני", "ינעם שיר לחכי", "יונתי מה לך נודדת", "יונתי זיו יפעתך", 
"יגלה כבוד מלכותך", "מהולל אקרא ה'", "שער אשר נסגר קומה פתחהו", "יזכרו פלאך צבא מרום", "יונה הומה מה תהמי", "האל העירה 

וראה", "אהלל שמך וארוממך", "שולמית שובי שולמית שובי".
בדף האחרון נכתבו נוסחי "מי שברך" מיוחדים, בהם ברכות לנשים. לפני הברכות מתועד מנהג מעניין וייחודי: "לאחר השירים נשים 
באים לנשק ספרי תורה ואז החזן יורד לתיבה ואומר מי שבירך בשם אמותינו שרה רבקה רחל לאה בשם כל אחת ואחת אחד שרפי" 
)'ֵׁשְרִפי' היא מילה בערבית שמשמעותה מנחה או תרומה(. לאחר מכן מובא נוסח "מי שברך" לנשים: "מי שבירך שרה ורבקה רחל ולאה 
ואביגיל ואסתר המלכה בת אביחיל הוא יברך את מרת... שהתנדבת לקודש אחד ֵׁשְרִפי...", ולאחר מכן ברכה נוספת המתחילה: "כלל 
הברכות האמורות בתורה ובפי כל זקני חבורה יתקיימון בכון ובבעליכון ובבניכון ובבנתכון..." )מנהג זה לא נזכר בספרו של יערי, "תולדות 

חג שמחת תורה"(. 
מההוראות שבראש "סדר מוצאי שמחת תורה" נראה כי כתב-היד שלפנינו נכתב בארץ ישראל, שכן הוא מזכיר אפשרות שמוצאי שמחת 

תורה יחול במוצאי שבת, דבר שאפשרי רק בארץ ישראל )לפי הכלל של "לא אד"ו ראש"(.
]12[ דף )כתובים משני צדיהם(. כפי הנראה חסר כתב-היד בתחילתו. 15 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

170. כתב-יד פיוטים – צפון אפריקה

כתב-יד פיוטים לחגים ולשמחות. ]צפון-אפריקה?, המאה ה-19 בקירוב[. 
בראש הדף הראשון כותרת: "אתחיל לכתוב פיוטים לחג הפסח ולשאר חגים בע"ה ]בעזרת השם[...".

כתב היד נכרך מחדש בשני כרכים, כאשר הכרך הראשון כולל את הדפים א-יז והכרך השני כולל את הדפים יח-יט, ודפים נוספים ללא 
מיספור, שחלקם נוספו למחברת המקורית.

א-יז דף; יח-יט, ]13[ דף. 15 ס"מ. רוב הדפים מנייר כחלחל. מצב כללי טוב. בחלק מהדפים כתמים קרעים קלים ובלאי. כרוך בשתי 
כריכות חדשות.

פתיחה: $100

171. פנקס פיוטים ושירה בכתב-יד – כורדיסטאן?/פרס?

כתב-יד פנקס שירים )דפתר(, "שירה" ופיוטים. ]כורדיסטאן?/פרס?, ראשית המאה ה-20 בקירוב[.
רוב הפיוטים בעברית, ובחלקם משולבת שפה נוספת מארצות המרחב הפרסי ]באותיות עבריות[.

כתיבה נאה עם כותרות ועיטורים קליגרפיים. בכל העמודים מסגרת בדיו צבעונית. במספר מקומות מופיעים איורים צבעוניים עממיים.
פורמט פנקס - ]50[ דף. כתובים משני צידיהם. 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. רישומים שונים בעיפרון. ללא כריכה.

פתיחה: $150

172. כתב-יד – הלכות שחיטה וטריפות – מרקש, מרוקו, המאה ה-20

מחברת בכתב יד, הלכות שחיטה וטריפות. מראקיש )מראכש(, מרוקו, ]העשורים הראשונים של המאה ה-20[. 
מחברת עם העתקה בכתב-יד, של הלכות שחיטה וטריפות. פותחת בהעתקה של סימן י"ז, "השוחט את הבהמה אע"פ שלא פרכסה" 

)עד סימן נ"ח בערך(. 
בסוף המחברת כותב המעתיק "הלכה למעשה מועתקים מכתיבת יד הח' הש' כה"ר דוד אזולאי יצ"ו שו"ב מעיר מראקיש יע"ה". 

]34[ עמ', 14.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קלים בשולי כמה מהדפים. העטיפה בלויה, קרועה ומוכתמת, עם נייר דבק )חומצי( על 
השדרה. 

פתיחה: $100

173. כתב-יד - שירי משוררים בפרסית-יהודית

כתב-יד, שירי משוררים בפרסית-יהודית. ]פרס, ראשית המאה ה-20 בקירוב[.
מכיל עשרות רבות של שירים ממשוררים פרסיים )כגון: אבן ימין, שמס תבריזי, חאפיץ ]חאפ'ט'[, ועוד(. פרסית באותיות עבריות.

כתב-היד מורכב מדפים בצבעים שונים.
]140[ דפים כתובים )ועוד עשרות דפים ריקים(. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בלאי וקרעים קלים. כריכה מקורית מעוטרת, עם פגמים.

פתיחה: $200
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174. כתב-יד ליקוטים והנהגות קודש – ירושלים, שנות התר"י בקירוב

ועוד.  ליקוטים מספר תנא דבי אליהו, רשימות הנהגות קודש,  דוד להחיד"א,  וקבלה מהספר לב  עניני מוסר  ליקוטי  כתב-יד, הכולל 
]ירושלים, שנות התר"י בקירוב[.

כתיבה אשכנזית ]הדומה לכתב-ידו של הצדיק רבי יוסף זונדל מסלנט[. בדף הראשון רישומי בעלות ]בכתב-יד שונה[: "על טוב יזכר שמי 
הק' עזריאל כהן מעה"ק ירושלים"

בדף יג/2 רשימת קבלות והנהגות - "ענינים המביאים את האדם לעוה"ב" - בהם: · "אמירת קריאת שמע שעל המיטה עפ"י סדר האר"י 
ז"ל", עם אמירת וידוי ושינה מתוך בכי. · "קימת חצות ממש, תיקון חצות טבילה וטהרה...". · "התבודדות הוא עיקר גדול להנצל מרוב 
חטאים ופשעים". · "תלמוד תורה בקול ודיבור תמיד יומם ולילה לא ישבות". · "שלא לשבוע מאכילה ושתיה... ושינה". · "תפילה לה' 

על כל דבר שקשה עליו לקיים". ועוד הנהגות קודש, שניכר כי נכתבו ע"י עובד השם בעל-מדריגה.
בדף יד/2: "סדר עניני כפרת עוונות", הכולל קבלות למעשה בעניני ווידוי ותשובה, ברוח הדברים הנ"ל: הנהגת לימוד תורה ותפילה בקול, 

סדר אכילה וסיגופים, צדקה, התבודדות, טהרה וטבילה.
יד דף, א-ו. גודל דפים משתנה, 16-14.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי. קרעים וסימני עש, עם פגיעות בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

175. כתב-יד - השבעות נגד שדים ושעירים - איורים קבליים

כתב-יד לא מזוהה, כפי הנראה השבעות נגד שדים ומזיקים, עם איורים בעלי מוטיבים קבליים. ]ארצות המזרח, המאה ה-19/20?[. 
כתוב בשפה לא מזוהה, יתכן ומדובר בכתב אזוטרי )כעין "כתב המלאכים"(. באחד הדפים איור חרב )מופיע בדרך כלל בהשבעות כסמל 

להגנה(. מספר איורי מגן-דוד וטבלאות.
בעמוד הראשון כיתוב ]קצוץ בחלקו[ באותיות עבריות: "דברים של ]--[ עזריה ]--[ הנם כתובים ]--[ לשון שידים". בראש אותו עמוד 
כיתוב ]קצוץ ברובו[: "]--[פקיד שעירים ו]--[". כפי הנראה, מתייחס לכתב-היד שלפנינו שהוא כתוב בשפת השדים והשעירים, או שיש 

בו השבעות לשמירה מהם.
]5[ דף )9 עמ' כתובים(. 15.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. הדפים פגועים בשוליהם, עם פגיעה בטקסט, ומשוקמים באופן מקצועי במילוי 

נייר. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

176. אוסף דפים בכתב-יד - ארצות המזרח

אוסף דפים בכתב-יד, ארצות המזרח:
· דפים בכתב-יד, דברי תורה, מכותב לא מזוהה. ]צפון אפריקה?[. 

· קונטרס בכתב-יד, וידוי מורחב ]"אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות..."[. 
· דפים מכתב-יד, פיוטים בערבית-יהודית. 

· שריד מלוח-קיר עם כרונולוגיה היסטורית לתולדות מלכי ונביאי ישראל. עם קולופון הכותב: "אליהו דוד כאספי הי"ו".
 · ועוד.

כ-30 דף. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

177. שני כתבי-יד - סידור תפילה לימות השנה, וקובץ ליקוטי תפילות והשבעות - תימן

שני כתבי יד מתימן:
· כתב-יד, סידור תפילה לכל השנה. ]תימן, המאה ה-18/19?[. כתיבה תימנית נאה, מנוקדת. כולל: תפילות לימי החול, לשבת, ראש 

חודש, "סדר חנוכה", "תקון פורים", ותפילות לחג הפסח. חסר בסופו. ]101[ דף.
נגד אויבים )במספר מקומות רשם מישהו  · קובץ כתבי-יד או חלקי כתבי-יד הכרוכים ברובם יחד, ובהם: תפילות שונות, השבעות 

מאוחר יותר: "אסור לעשות זה לשום בר ישראל"(, שיר הייחוד, שמוש תהלים, מסכת כלה, ועוד. ]תימן, תקופות שונות[. כ-60 דף.
למעלה מ-150 דף. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

ספר אתוון דאורייתא - העותק של האדמו"ר רבי יצחק יחיאל פאנעט ואביו האדמו"ר רבי משה פאנעט - לבוב,   .178
תרנ"א 

ספר אתוון דאורייתא, חידושים על כ"ז כללים ועניינים כלליים בש"ס, מאת הגאון רבי יוסף ענגיל. לבוב, תרנ"א 1891. מהדורה ראשונה.
בשער הספר, חותמת האדמו"ר רבי יצחק יחיאל פאנעט, ואביו האדמו"ר רבי משה פאנעט אב"ד דעעש. 

האדמו"ר רבי יצחק יחיאל פאנעט )תרכ"ג-ת"ש(, בנו של האדמו"ר רבי משה פאנעט אב"ד דעעש, ונכד האדמו"ר רבי מנחם מנדל פאנעט 
אב"ד דעעש. עסק רבות בענייני ארץ ישראל, ועמד יחד עם אחיו בנשיאות הכולל "אהבת ציון" לאנשי זיבנבירגן. לתפקיד זה נתמנה לאחר 
פטירת אביו בשנת תרס"ג, כאשר נתחלקה ירושתו לשתים, אחיו האדמו"ר רבי יחזקאל נבחר לרב העיר, ואילו רבי יצחק יחיאל נתמנה 
לנשיא קופת ארץ ישראל. בנוסף, כיהן רבי יצחק יחיאל כאדמו"ר בעיר לצד אחיו האדמו"ר רבי יחזקאל, ושמו היה נקרא בפי תושבי העיר 

"דער רבי ר' איציק מיכל'ה".
]2[, מח, נא-נד דף. חסרים דפים מט-נ. 30.5 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב כללי טוב. כתמים. הדבקת נייר לחיזוק מצידו השני של דף השער 
והדבקות נייר בדף האחרון. קרע קטן בדף השער, משוקם בהדבקת נייר דבק. קרעים קטנים במקומות בודדים. סימני עש קלים. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $100
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179. ספר זוהר הרקיע - העותק של האדמו"ר רבי פנחס האגר מבורשא - סיגעט, תרל"ה 

ספר זוהר הרקיע, חלק ראשון, פירוש על הזוהר, בראשית-ויקרא, על פי כתבי האר"י ותלמידיו, מאת רבי יעקב צמח. סיגעט, ]תרל"ה 
 .]1875

חותמות בדף השער ובדפים נוספים: "פינחס בהרב הצדיק מו"ר ברוך זצלה"ה", ובנו רבי "יצחק מאיר בהרה"צ מו"ה פינחס זצללה"ה". 
מוויז'ניץ.  האגר  ברוך  רבי  האדמו"ר  בן  תש"א(,  נפטר  תקל-תקלא,  עמ'  ג',  לחסידות  )אנצי'  מבורשא  האגר  פנחס  רבי  האדמו"ר 
בשנת תרנ"ג התיישב בבורשא שבחבל מארמארוש, שם הקים את חצרו שמנתה מאות חסידים, נודע כלמדן מופלג ובקי בחכמת 
הקבלה, כפועל ישועות ובעל צדקה גדול. בנו, רבי יצחק מאיר מילא את מקום אביו באדמו"רות בעיר סיגעט, עד שנספה בשואה 

עם משפחתו. 
]2[, רד דף. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים קלים. הדבקות נייר בשולי דף השער. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

180. שני ספרים בכרך אחד – העותק של האדמו"ר רבי משה אייכנשטיין מוורצקי-מונקאטש 

ספר שבחי הרב, שבחי רבי שניאור זלמן מלאדי, מאת מיכאל לוי רודקינזון. מונקאטש, תרנ"ה ]1895[. כרוך עם: ספר דברי הימים של 
משה רבינו ע"ה ופטירתו. קראקא, תרנ"ז 1897.

חותמות רבות "הק' משה אייכענשטיין חפ"ק זידיטשוב יע"א". 
האדמו"ר רבי משה אייכנשטיין מוורצקי-מונקאטש )תרל"ד? - תש"ד, אנציקלופדיה לחסידות, כרך ג', עמ' רנג(, בן רבי יששכר בעריש 
אייכנשטיין מוורצקי וחתנו של רבי צבי הירש ערליך. נתמנה לאב"ד זידיטשוב בשנת תרנ"ב, והוכתר לאדמו"ר במקום אביו בשנת תרפ"ד. 
התגורר בתחילה בזידיטשוב, ובהמשך עבר לוורצקי ולמונקאטש. נודע בהתמדתו הגדולה, עד שאמרו עליו כי תוך כדי שינה הוא מצטט 
ניספה  בזידיטשוב.  תחתיו  לאדמו"ר  נתמנה  אליהו,  בנו רבי  משה".  "זכרון  בספר  נדפסו  תורתו  מדברי  חלק  טעות.  ללא  גמרא  קטעי 

באושווץ, תש"ד. 
שני ספרים בכרך אחד. ספר שבחי הרב: ]1[, ג-כ דף. חסר דף ב. ספר דברי הימים למשה רבינו:

פתיחה: $100

181. ספר מלחמת מצוה - העותק של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה, עם רישום בעלות בכתב-ידו – לבוב, 
תרי"ז 

ספר מלחמת מצוה, חיבור כנגד דברי המלעיזים על התלמוד וחז"ל, מאת רבי שמעון בן צמח דוראן – הרשב"ץ. לבוב, ]תרי"ז[ 1857. 
העותק של האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה. בדף המגן רישום בעלות, ככל הנראה בכתב-ידו: "זה ספר שייך לנחום דובער 
פרידמאן". בדף השער שתיים מחותמותיו: חותמת אחת עם שמו, "נחום דובער פרידמאן", וסמל האריה במרכזה; וחותמת נוספת "קנין 

כספי". על הכריכה הפנימית הקדמית מודבקת תוית: "אוצר הספרים של מו"ה נחום דוב פרידמאן בסאדאגורא". 
האדמו"ר רבי נחום דובער פרידמן מסדיגורה )נפטר תרמ"ג, אוצר הרבנים 15912(. נכד האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין. בן האדמו"ר רבי 
שלום יוסף וחתן האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה. לרבי נחום דובער הייתה ספריה גדולה, בספריתו היו ארבעה סוגי חותמות. 
ספרים שקיבל מבית אביו נחתמו בחותמת "נחלת אבותי", ספרים שנקנו בכספו נחתמו בחותמת "קנין כספי" )כמו בספר שלפנינו(, 
וספרים שקיבל במתנה נחתמו בחותמת "מנחת שי". אוסף ספרים קטן של מתנות מגרים שהגיעו לחמיו האדמו"ר לבקש תיקון לנשמתם 

ועליהם חתם "מנחת גר".
]20[ דף. כ-13 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמות נוספות רבות בדף השער ודף אחרון. כריכה ישנה, עם שדרת בד מודבקת. בלאי ופגמים 

בכריכה.

פתיחה: $100

182. מחזור כמנהג פולין לשלושה רגלים – טשרנוביץ, תרט"ו – העותק של האדמו"ר רבי משה דוד אשכנזי מסטאניסלב 

מחזור כמנהג פולין ועריה, חלק שני לשלושה רגלים, עם תרגום ליידיש. ]טשרנוביץ, תרט"ו 1855[. 
חתימה בדף המגן: "משה דוד אשכנזי נכד הרב הגאון הצדיק זל"ה מזלאטש—". בדף ג' מופיעה חותמת: "משה דוד אשכנזי נכד הה"ב 

ז"ל מאלעסק". 
רישום נוסף בדף עז/1: "שייך להרב הצדיק דק"ק אלעסק". יתכן כי רבי משה דוד אשכנזי קיבל בירושה את המחזור מסבו, רבי חנוך 

העניך מאלעסק. 
ג', עמ' שלב(, נכדו של מהר"י אשכנזי אב"ד  )נפטר תר"פ, אנציקלופדיה לחסידות, כרך  האדמו"ר רבי משה דוד אשכנזי מסטאניסלב 
- רבי אשר אנשיל אשכנזי, כאדמו"ר  אביו  טייטלבוים אב"ד קאלבסוב. מילא את מקומו של  וחתן הגאון רבי אברהם אהרן  זלוטשוב 
בסטאניסלב. בהמשך עבר ללבוב. לאחר מלחמת העולם הראשונה התיישב בקלויזנבורג ולאחר מכן בבלצי שבבסרביה. לקראת סוף ימיו 

עבר לסאטמר, בה נפטר. 
עותק חסר. ג-יא, יג-כה, כז-מג, מה-נט, סא-ע, ]1[, עג-עח, ]1[, עט-פז, צא-קט, קיא-קל, קלב-קנ, ]1[, קנג-קפא, קפג-רה דף. ספירת 
דפים משובשת. חסרים שני הדפים הראשונים. קרע גדול בדף יג )רובו חסר( ובדף קכג. 26 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כתמים רבים 
בחלק מהדפים. כתמי רטיבות. קרעים גדולים עם פגיעות בטקסט במספר דפים )יג, פה, קכג(. קרעים נוספים עם שיקומים והדבקות 

נייר במקומות שונים. חותמות. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $100
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183. ספר חידושי טיב גיטין – פרעמישלא, תרל"ו – העותק של האדמו"ר רבי יעקב יוסף הכהן רבינוביץ מקלבוצק, בעל 
"אמת ליעקב"

ספר חידושי טיב גיטין, חידושים על מסכת גיטין, מאת רבי צבי הירש הלר אב"ד אובן ישן. פרעמישלא, תרל"ו 1876.
חתימה בדף המגן שבסוף הספר: "יעקב יוסף הכהן ראבנאוויטץ".

רישום נוסף באותו דף: "הק' אברהם ישכר הכהן ב"ר מרדכי יוסף הכהן".
האדמו"ר רבי יעקב יוסף הכהן רבינוביץ )תרל"ג-תרס"ב, אנצי' לחסידות, ב, עמ' רעט(, בנו הצעיר של ה"חסד לאברהם" מראדומסק, 
כיהן כאב"ד בערים ברעזניצא וקלבוצק. נפטר בגיל 29. מכתביו נערך הספר "אמת ליעקב" )פיוטרקוב תרס"ח(, חידושים על המסכתות. 
בתחילת הספר נדפסו הסכמותיהם של מהרש"ם מבערז'אן והאדמו"ר רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה ושל אחי המחבר האדמו"ר ה"כנסת 
בהסכמתו:  כותב  יחזקאל"  ה"כנסת  אחיו  הצעיר.  וקדושתו של המחבר  גאונותו  על  גדולה  בהערצה  הכותבים  מראדומסק,  יחזקאל" 

"שמעתי מהרב הקדוש משינאווי זצ"ל שאמר שלא השביעו עיניו הקדושים מלהנות מזיו קדושת תורתו". 
רישומים רבים בדף הבטנה הקדמי )במספר שפות(, ביניהם: "מרדכי יוסף הכהן" וחתימה מחוקה חלקית - "---- מפה רדאמסק"; 

חותמות בדף השער: "מרדכי יוסף הכהן, בלאסס ראדאמסק"; "הרב יהושע הלוי הירשהארן, מאנטרעאל".
]1[, צז, ]1[ דף. 31 ס"מ. מצב טוב. קרעים בדף השער, אחד מהם מחוזק בהדבקת נייר, כתמים ובלאי. קרעים קלים ופגעי תילוע קלים. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $100

184. תלמוד עשר ספירות – רבי יהודה ליב אשלג – ירושלים, תרצ"ז – העותק של רבי אברהם איגר, האדמו"ר מלובלין

ספר תלמוד עשר הספירות מהאר"י ז"ל, שיעורים בקבלה "מבעל המחבר הביאורים המפורסמים: פנים מאירות ופנים מסבירות על ספר 
עץ חיים מהאר"י", ]רבי יהודה ליב אשלג[. ירושלים, תרצ"ז ]1937[. חלק א' בלבד )במהדורה זו, לא נדפסו חלקים נוספים(. 

עם הסכמות הראי"ה קוק, ר' חיים שאול דוויך הכהן ור' יוסף חיים זוננפלד.
בדף הבטנה הקדמי חותמת דיו "אברהם איגר בהר"ש זצ"ל נכד הרה"ק מלובלין זי"ע". 

האדמו"ר מלובלין, רבי אברהם איגר )תרע"ד-תשס"ג 1914-2002(, בנו של הגה"צ רבי שלמה אלעזר )בנו של האדמו"ר רבי אלטר עזריאל 
מאיר אייגר מלובלין(, איש צדיק חסיד ועניו, תלמיד חכם וגאון מופלג. למד בישיבת "חכמי לובלין", ובמאורעות מלחמת העולם השניה, 
גלה עם משפחת אדמו"רי אמשינוב לוילנא, ליפן ולשנחאי, שם שהה יחד עם רעיו מתלמידי ישיבת "חכמי לובלין". לאחר השואה הגיע 
לצרפת ועלה לארץ ישראל בשנת תש"ט. בעצת גדולי האדמו"רים )האדמו"ר רבי אהרן מבעלז והריי"צ מליובאוויטש( וגדולי הדור )החזון 
איש והרב מטשיבין(, עלה למלא מקום אבותיו כאדמו"ר מלובלין בעיר בני ברק. עסק בתורה בהתמדה רבה, תפילותיו היו במסירות נפש, 

וכיתת את רגליו לעסוק בגמילות חסדים עם הכלל והפרט. חתנו הוא האדמו"ר מאמשינוב שליט"א בירושלים.
כד, מד עמ', 22.5 ס"מ. גוף הספר במצב טוב. מעט כתמים. חלקו נדפס על נייר כהה. כריכת קרטון מנותקת וקרועה. 

פתיחה: $100

185. ספר תפוחי זהב – אונגוואר, תרכ"ה – העותק של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מקירלהאזע

ספר תפוחי זהב, דרושים על ספר בראשית וספר שמות, מאת הגאון רבי צבי הלר )המכונה רבי הירש חריף( אב"ד אונגוואר, באניהארט, 
ואובן-ישן. אונגוואר, ]תרכ"ה[ 1864.

המחבר היה רבו של רבי שלמה גאנצפריד )אשר שמו מופיע ברשימת "שמות החתומים" שנדפסה בסוף הספר(.
בדף השער חותמת: "יואל מ. טייטלבוים אבדק"ק קיראלהאזא יצ"ו".

רבי יואל טייטלבוים מקירלהאזע )תרע"ג-תשמ"ו; אנציקלופדיה לחסידות, כרך ב, עמ' פח( בן רבי חנוך הניך מסאסוב. חתן רבי יוסף 
לעווי מקירלהאזע. שינה את שם משפחתו מהשם מאייר לשם אמו טייטלבוים. מילא את מקום חותנו ועמד בראשות הישיבה שם. לאחר 
השואה ממנה ניצל היה רב בסאטמר. בשנת תש"ז הגיע לניו יורק וכיהן שם כרב. הוציא לאור את ספרי אביו "עיר חנוך". אחיו הם רבי 

חנניה יום טוב ליפא מאייר טייטלבוים ורבי יצחק מאיר מאייר מקרצקי. 
צב, ]3[ דף, ]1[ עמ'. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. רישומים בכתב-יד. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100

186. ספר עטרת צבי – פולנאה, תקע"ו – העותק של האדמו"ר רבי יהושע מאוסטרובא

ספר עטרת צבי, ביאור על שו"ע חשן משפט ושאלות ותשובות, מאת רבי צבי הירש מווילנא. ]פולנאה, תקע"ו 1816?[. 
וכעת  מסאסנאוויטץ   - זיע"א  זצלל"ה  מוהרש"ל  המנוח  בהרב  "יהושע  רבי  האדמו"ר  של  הראשון  בדף  מטושטשות(  )מעט  חותמות 

באסטראווי". 
האדמו"ר רבי יהושע מאוסטרובא )נפטר תרל"ג, אנצ' לחסידות ב', עמ' נב-נג(, מצדיקי פולין, בנו של רבי שלמה ליב מלענטשנא. הנהיג 
אחרי אביו עדה גדולה של אלפי חסידים ונודע בגדולתו וקדושתו. רבי צדוק הכהן מלובלין אמר עליו שהוא "נוטר ברית קודש". מחבר 
הספר "תולדת אדם" )יוזפוב תרל"ה( שזכה לכינוי "נועם אלימלך הקטן". חתנו היה האדמו"ר רבי יצחק יעקב רבינוביץ מביאלא - הראשון 

לשושלת חסידות ביאלא. 
]5[, ב-לז, מ-נב; סח, ]1[ דף. חסר דף השער. 35 ס"מ. נייר כחלחל. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות כהים וגדולים בחלק 

מהדפים. סימני עש קלים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $200
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187. ספר כרתי ופלתי - אלטונה, תקכ"ג - מהדורה ראשונה - העותק של רבי אריה ליב ברעסלא אב"ד רוטרדם, בעל 
ה"פני אריה" - עם חתימת ידו

ספר כרתי ופלתי, פירוש על שלחן ערוך חלק יורה דעה, מאת הגאון רבי יהונתן אייבשיץ. אלטונה, ]תקכ"ג 1763[. מהדורה ראשונה.
בדף השער חתימות ורישומי בעלים, ביניהן חתימת הגאון רבי אריה ליב ברעסלא אב"ד רוטרדם: "קניית ספרים תרבה חכמה, הק' ארי' 

ליב ברעסלא".
הגאון רבי אריה ליב ברסלא )תק"א-תקס"ט(, מגדולי גאוני דורו. נולד בעיר ברסלוי. בנעוריו למד בליסא ובברלין. מיושבי בית המדרש 
המפורסם של הגביר ר' דניאל יפה בברלין, שם למדו רבים מגאוני דורם )בעל ה"פרי מגדים" ועוד(. כיהן ברבנות עמדין ובשנת תקמ"א 
עבר לכהן ברבנות רוטרדם. חיבר את ספרו שו"ת "פני אריה" )אמשטרדם תק"נ(, בו נשא ונתן המחבר בהלכה עם גדולי חכמי דורו: רבי 
פנחס הורוויץ מפרנקפורט בעל ההפלאה, רבי ישעיה פיק, רבי דוד טעביל אב״ד ליסא, רבי מאיר ווייל מחכמי ליסא ורבי מאיר פוזנר בעל 

"בית מאיר".
ה"פני אריה" חולק בספרו בכמה מקומות על חידושיו של רבי יהונתן אייבשיץ, הן ב"כרתי ופלתי" והן ב"אורים ותומים", בלשון חריפה. 
כך לדוגמה, הוא כותב בסימן סה לשואל: "כמדומה אני שמה שמצאו חן בעיניך דברי הגאון בעל הפלתי ז"ל שהעתקת, והמשכך אחרי 
משאו ומתנתו בזה, מפני החריפות שנמצא בדבריו, הוא אשר גרם לך בלבול... ויש לי להראותך תחילה ביטול דברי זה הרב... במחילת 
כבוד תורתו שגגה גדולה היא בעיקר פשט ההלכה.... בעיקר סברא זו גמגם בה הרב הפלתי...". כמו כן, הקדיש בספרו חיבור בן י"ב פרקים, 
בשם "מאמר יסוד השטרות", בו האריך לחלוק על דברי ה"אורים ותומים" ביסודות רבים שחידש בענייני שטרות. בפתיחה למאמרו זה 

כותב ה"פני אריה": "אני תמה על הגאון בעל אורים ותומים ששגג בכל אשר דבר בענין זה, שגגות בלתי ראויות לחכם גדול כמותו...".
חתימות נוספות וחותמות בדף השער: "הק' יוסף נתן מהמבורג", "הק מנחם הלוי הורוויץ", "הק' שלמה זלמן בערענזאהן מווארשויא". 

חתימה וחותמת: "ישכר בערוש הלוי ]סגל[ הורוויץ ]מווארשוי[".
]3[, לד ]צ"ל: לה[; קסה דף. 30 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות גדולים בחלק מהדפים. סימני עש במספר מקומות. קרעים 

בשולי מספר דפים, ללא פגיעה בטקסט. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $250

188. שלחן א"ש – חידושים על שו"ע או"ח – העותק של רבי דוד מושקוביץ אב"ד בוניהאד

ספר שלחן א"ש, חידושים וביאורים על שו"ע או"ח, מאת רבי אברהם שטערן )שטרן(. ערשעקאויוואר ]נייהייזל, כיום בסלובקיה[, נדפס 
במישקולץ, תש"ג ]1943[. עם מעטפת מקורית עליה נדפס: תש"ד.

בדפי הספר מופיעות מספר חותמות של רבי "דוד מאשקאוויטש אב"ד ק"ק באניהאד, מישקאלטץ".
הרב הצדיק רבי דוד מושקוביץ )תרס"ט-חשון תשמ"ו(, נולד בקרסטיר. לאחר השואה כיהן ברבנות בוניהאד ומישקולץ. עלה בשנות 
התש"י לירושלים, וכיהן כמו"צ ב"עדה החרדית". איש קדוש, חסידא ופרישא. סיפורי מופת רבים ידועים עליו מגודל קדושתו ו"רתיחתו" 
ביראת שמים. היו לו הקפדות מיוחדות בענייני קדושה ואחת מהם שלא נתן ידו למי שלא טבל במקוה וכשהיה צריך לשלם באוטובוס 
ידו כפפה. מגדולי חסידי בעלז, ומקורב לחסידויות סקווירא, דושינסקי וסאטמר ]בתקופה שבין פטירת האדמו"ר רבי  וכדו' לבש על 
אהרן מבעלז ובין הכתרת כ"ק האדמו"ר שליט"א, היו חסידי בעלז מתאספים בימים נוראים להתפלל יחדיו בישיבת בעלז בירושלים, והיו 
מכבדים את הרב מבוניהאד להתפלל כשליח ציבור בתפילות המוספין – אשר בחסידות בעלז היה נהוג, שבתפילה זו האדמו"ר עולה 

לשליח ציבור[.
]1[ מעטפת קדמית, ק דף. 30 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים וקפלים בפינות חלק מהדפים. מעט כתמים. המעטפת הקדמית במצב בינוני, 

בלויה ופגומה. ללא מעטפת אחורית. 

פתיחה: $100

189. ספר יש שכר על התורה – העותק של הרב מטשעבין ר' דוב בעריש ווידנפלד

ספר יש שכר על התורה, חלק שני, על ויקרא, במדבר דברים; חלק שלישי, על הש"ס, מאת ר' יששכר זאב ווייספעלד. ירושלים, ]תשי"ז 
בערך[. 

 167 ולצדו המספר  "הרהגה"ג מטשעבין שליט"א"  בעפרון:  רישום  מופיע  בדף הבטנה הקדמי  לרב מטשעבין:  שייך  היה  עותק אשר 
)בעפרון אדום נוספה גם האות למ"ד לפני שמו של הרב מטשעבין(. בעמ' 167, העמוד הראשון של רשימות "שמות הקונים" של הספר, 
נזכר בין השמות הראשונים שמו של "הרב הגאון הגדול חו"ב צמ"ס סוע"ה חו"פ וכו' מוהרד"ב שליט"א וויידענפעלד הגאבדק"ק טשעבין 

ור"מ ישיבת כוכב יעקב...", מסומן בעפרון. 
הגאון רבי דוב בעריש וויידנפלד )תרמ"א-תשכ"ו(, שנודע בכינויו "הרב מטשעבין", בנו של הגאון רבי יעקב אב"ד הרימלוב בעל "כוכב 
הגאונים  מגדולי  כאחד  נודע  צעירותו  מימי  וכבר  בגליציה,  טשעבין  העיר  כאב"ד  כיהן  תרפ"ג  משנת  גליציה.  גאוני  מגדולי  מיעקב", 
ופוסקי הדור, וכידען בעל שליטה מוחלטת במרחבי ים התלמוד וספרי הפוסקים. בתקופת כהונתו בטשעבין הקים בה ישיבה חשובה, 
אליה נהרו טובי הבחורים החריפים בגליציה. לאחר פטירת רבי מאיר שפירא, קיבל על עצמו את האחריות כחבר ההנהלה הרוחנית של 
ישיבת "חכמי לובלין", יחד עם הגאון מקוז'יגלוב רבי אריה צבי פרומר והאדמו"ר רבי משה'ניו מקראקא. חסיד מקושר לאדמו"רי בעלז 
ולאדמו"רי בית רוז'ין. בשנות השואה נדד דרך סיביר ובוכרה, והגיע בשנת תש"ו לירושלים, בה הקים את ישיבת "כוכב מיעקב – טשעבין". 
הרב מטשעבין נערץ ע"י כל גדולי הדור, אדמו"רים וראשי הישיבות, בהם הגרא"ז מלצר, החזון איש והגרי"ז מבריסק. רבו האדמו"ר רבי 
אהרן מבעלז היה מפנה אליו את כל השאלות ההלכתיות החמורות. בחג השבועות הראשון לבואו לירושלים סר להתפלל בבית מדרשו 

של האדמו"ר הזקן מגור בעל "אמרי אמת", ומשראהו הרבי אמר: "היום נכבד בעשרת הדברות את התורה בעצמה".
קפו עמ', 23 ס"מ. מצב טוב. בלאי קל בכריכה. 

פתיחה: $100
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190. ספר סגולות ורפואות / רפאל המלאך – לודז' – העותק של רבי זאב וואלף הלוי טירנויער עם רישום בכתב ידו

יצחק  הוצאת  התר"צ[.  ]שנות  לודז',  רוזנברג[.  יודל  הרב  ]מאת  חלקים,  צווי  אין  איינגעטיילט  איז  ספר  דער  ורפואות,  סגולות  ספר 
שלאמאוויטש. 

חלק ראשון: סגולות מספר רפאל המלאך וממקורות נוספים. חלק שני: רפואות.
חותמות בעמוד השער ובעמוד שלפניו: "זאב וואלף הלוי טירנויער, אבדק"ק לעספעזי והגליל יצ"ו" וחתימות: "לה"ו, הק' זאב וואלף 

הלוי" )בשער(; "שמשון יודא ---" )בשער ובדף שלפניו(; "הנן גטמען". 
בדף שלפני השער רישום ארוך בכתב ידו של רבי זאב וואלף הלוי טירנויער, בעניין הלכות שונות מיורה דעה )גידים רכים, ועוד(. 

הגאון הצדיק רבי זאב וואלף הלוי טירנויער )תרמ"ב-תשי"ט(. תלמידו חביבו של הגאון רבי יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמר ותלמידו 
של רבי משה גרינוואלד אב"ד חוסט בעל "ערוגות הבושם". כיהן בדיינות בעיר שאמלוי, ולאחר מלחמת העולם הראשונה כיהן ברבנות 
לעספעץ )מולדובה(, שאץ )בוקובינה(, ועוד. לאחר השואה עלה לעיה"ק צפת בשנת תש"י יחד עם חתנו האדמו"ר רבי אהרן לייפער 
מנדבורנה-באניא, וכיהן בה ברבנות ביהמ"ד "אגודת ישראל". גאון מופלג ואיש קדוש. רבות מהנהגותיו היו עפ"י הקבלה. בסוף ימיו 

הדפיס את ספרו "טל אורות", על מלאכות שבת, אולם שאר כתביו כמעט ולא נדפסו.
38, 101, ]1[ עמ' )חסר דף בסופו – מהמפתחות(. 21.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100

191. ספר שונה הלכות - הקדשה בכתב-ידו ובחתימתו של רבי שמואל ברנשטיין אב"ד אמשטרדם - אמשטרדם, תקכ"ב 

ספר שונה הלכות, חלק ראשון ושני, פירוש על ספר הלכות גדולות, מאת רבי שלמה שלם. אמשטרדם, ]תקכ"ב 1762[. מהדורה ראשונה.  
בדף המגן הקדשה נאה משנת תקפ"א, בכתב-ידו ובחתימתו של רבי שמואל ברנשטיין אב"ד אמשטרדם: "למשה למנה ליום אפריון 
ושמחת לב החתן המופל' המושלם במעלות כהר"ר משה בן להרבני המופלג כהר"ר נתן לאמשטיין ביום ד' י"ג סיון האיש החפץ חיים 

אוהב ימים לראות טוב לפ"ק ]תקפ"א[ ממני שמואל החופק"ק אמשטרדם והמדינות יע"א". 
משה  יעקב  וחתן רבי  הנובר,  אב"ד  ברנשטיין  בעריש  יששכר  בן רבי   ,)19067 הרבנים  )אוצר  אמשטרדם  אב"ד  ברנשטיין  שמואל  רבי 
לוונשטאם אב"ד אמשטרדם. בשנת תקס"ב נתמנה לרבה של חרוניגען, בשנת תקס"ט מונה לאב"ד לעוורדן ובשנת תקע"ה הוכתר כרבה 

של אמשטרדם, במקום חותנו. 
]8[ עד; ]4[, עח דף. חסר דף ]5[ מתחילתו של החלק השני וחסרים 4 דפים אחרונים מדפי המפתחות בסוף הספר. 31 ס"מ. מצב כללי 

טוב. כתמים. כתמי רטיבות, חלקם גדולים. חותמות. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $150

192. ספר אגרות צפון מאת הרש"ר הירש – אלטונה, 1836 – מהדורה ראשונה – העותק של רבי עקיבא יוסף שלזינגר 
עם חתימותיו

 J. F. תשע-עשרה אגרות על היהדות[, מאת רבי שמשון רפאל הירש. הוצאת[ ,Neunzehn Briefe über Judenthum ,אגרות צפון
Hammerich, אלטונה, ]תקצ"ו[ 1836. גרמנית. מהדורה ראשונה.

מהדורה ראשונה של ספרו הידוע של הרש"ר הירש, שיצא לאור תחת שם העט "בן עוזיאל". הספר נכתב בגרמנית ומורכב מחליפת 
מכתבים בין בנימין, צעיר יהודי המתלבט בנוגע לאורח חייו הדתי לבין נפתלי, רב צעיר ההולך בדרכי המסורת. לימים תורגם הספר 

לעברית מספר פעמים, על ידי מתרגמים שונים.
בדף השער, ובדף המגן, חתימות רבי עקיבא יוסף שלזינגר, בגרמנית. 

הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר )תקצ"ה-תרפ"ב( בעל "לב העברי", חתן הגאון רבי הלל ליכטנשטיין מקולומייא. נולד בפרשבורג ונימול 
ע"י ה"חתם סופר". תלמידם של גדולי רבני הונגריה וגדול הקנאים הלוחמים ברפורמה ובהשכלה. בשנת תר"ל עלה לירושלים, בה המשיך 
את מאבקו באפיקורסים וב"מתחדשים". פעל לטובת התיישבות יהודית ברחבי הארץ, ואף נקלע למחלוקת חריפה ולחיכוכים עם אנשי 

היישוב הישן כשיצא נגד שיטת ה"חלוקה", ובפרשיות ופולמוסים אחרים. על שמו נקרא שם היישוב "בני עי"ש". 
עותק חסר. VII, 30, 60-33, 111-63, ]2[ עמ'. חסרים 4 עמודים באמצע: עמ' 31-32 ו-61-62. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמים 

כהים ושחורים, ובלאי רב במספר דפים. קמטים ובלאי בדף השער. קרעים בשולי מספר דפים. כריכה מקורית, בלויה.

פתיחה: $200

193. ספר מניחות יהודא – קלויזנבורג, תרפ"ו – העותק של הגאון רבי שמואל זלמן וינברגר בן המהריא"ץ – כרוך עם שני 
ספרים נוספים 

ספר מניחות יהודא, דברי אגדה ומוסר לפי סדר הפרשיות, מאת רבי יהודא קאין. קלויזנבורג, תרפ"ו ]1926[. 
כרוך עם שני ספרים נוספים: 

ספר נחלת אבות, מאת רבי מאיר בן אליהו. סאטמער, תרצ"ג ]1933[. 
ספר ויקהל משה, ביאורים ופירושים על פרשיות התורה ומדרשי חז"ל, מאת רבי משה אהרן רובין. ]קליינווארדיין, תרצ"ו 1936[. 

רישום בעלות בדף השער של ספר מניחות יהודא: "שייך להרב הגאון... אב"ד דק"ק מארגרעטען...". 
ככל הנראה מדובר בעותק של רבי שמואל זלמן וינברגר אב"ד מרגרטן, בן המהריא"ץ - רבי יהושע אהרן צבי ווינברגר. 

הגאון רבי שמואל זלמן וינברגר )תרכ"ג-תרצ"ב( בנו הצעיר של הגאון מהריא"ץ )רבי יהושע אהרן צבי, תקע"ה-תרנ"ב, החת"ס ותלמידיו, 
עמ' קעז-קעט(, לאחר פטירת אביו עלה על מקומו ברבנות העיר מרגרטן, והיה מגדולי הרבנים במדינתו.

שלושה ספרים בכרך אחד. ספר מניחות יהודא: 85 עמ'. ספר נחלת אבות: ]13[, יא-מב דף. ספר ויקהל משה: ג-ל, ]1[ עמ'. חסר דף 
השער. 15 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרע חסר עם פגיעה בטקסט בדף האחרון של ספר מניחות יהודא )הדף מנותק(. 

רישומים בכתב-יד. כריכה ישנה, בלויה.

פתיחה: $100
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194. ספר החינוך - פרנקפורט דאודר, תקמ"ג - חתימות והגהות רבי חיים מיכאל קופנהגן

ספר החינוך. ]פרנקפורט דאודר, תקמ"ג 1783[.

חתימות בדף השער ובדף המגן הקדמי: "חיים מיכאל קאפהענהאגען בהגאון ר' אליעזר זצ"ל האב"ד קאלא".

ברישום שבדף השער מפרט רבי חיים מיכאל את יחוסו: "זה הספר שייך לי החתום חיים מיכאל בהגאון החכם הכולל מ' אליעזר זצ"ל 

האב"ד דק"ק קויל, בן הגאון האמיתי מ' גדלי' האב"ד דק"ק קאפענהאגען, נכד חתן המלך הגאון רשכב"ה מוהר"ם לובלין זצ"ל".

בספר עשרות הגהות בכתב-ידו של רבי חיים מיכאל קופנהגן, חלקם בדפי הספר וחלקם בדפי המגן הקדמיים והאחוריים.

רבי חיים מיכאל קופנהגן, "מתושבי ראגאזען", חיבר קונטרס בשם "צפירת תפארה" )ברסלוי, תקצ"ב(, ובו הלכות תפילין בלשון הקודש 

עם תרגום לגרמנית, והדפיסו בשנית בשנת תרכ"ב, עם תוספת של הלכות ציצית. את ספרו זה מזכיר הכותב באחת מהגהותיו שלפנינו: 

"ועיין בהקדמתי לחבורי צפירת תפארה... בענין הצצית...".

כה, כז-קב, קכא-קכט דף. 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, כתמי רטיבות ובלאי. קרע גדול בדף השער, עם פגיעה בטקסט ובעיטור, 

משוקם בהדבקת נייר, עם השלמה בכתב-יד של הטקסט החסר בעמוד שמאחורי השער. כריכה לא מקורית.

פתיחה: $150

195. שני ספרי דקדוק – ספר דקדוק אליהו הלוי אשכנזי – ברלין, תקכ"ז / ספר לוח הפעלים – פיורדא, תקכ"ח – חתימת 
רבי יששכר בער מקראטשין בעל "אהל יששכר" - רישומי בעלות רבים

שני ספרי דקדוק בכרך אחד, עם חתימות ורישומי בעלות רבים:

ספר דקדוק אליהו הלוי אשכנזי ]ספר הבחור[. ברלין, ]תקכ"ז 1767[. כרוך עם: ספר לוח הפעלים, חיבור בעניין דקדוק, מאת רבי מיכאל 

בן צבי יהונתן. פיורדא, ]תקכ"ח 1768[. עברית ויידיש. 

רישום בעלות בדף השער של ספר לוח הפעלים: "יששכר בער במהור"ר ארי' ליב ז"ל מקראטשין, לע"ע מתגורר פה גלוגא רבתי בישיבת 

הגאון אב"ד מ"ו צבי הירש זאמשט]?[" ]רבי יששכר בער מקראטשין בעל "אהל יששכר", תלמיד רבי צבי הירש בעל שו"ת "תפארת צבי" 

ואב"ד בראד, גלוגא ואה"ו[. רישומי בעלות רבים נוספים, חלקם מקראטשין.

שני ספרים בכרך אחד. דקדוק אליהו: ]1[, לט, ]1[ דף. חסר דף ]2[ לאחר דף השער. לוח הפעלים: טז דף. 20 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. 

כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. בלאי בדפים של הספר השני. קרעים משוקמים בשולי דף השער של הספר הראשון. כריכה ישנה, 

עם סימני עש קלים.

פתיחה: $100

196. ספר זכרון יעקב יוסף – ענייני סגולות – הקדשת המחבר לאדמו"ר רבי נחום מרדכי פרידמן מטשורטקוב – ירושלים, 
תר"צ

רובינשטיין.  יונתן  יהושע  ]ועניני קבלה[, מלוקטים מספרי סגולות רבים, מאת רבי  ורפואות מועילות  יוסף, סגולות  יעקב  זכרון  ספר 

ירושלים, ]תר"צ 1930[.

מעבר לשער, הקדשת המחבר לאדמו"ר רבי נחום מרדכי פרידמן מטשורטקוב. האדמו"ר רבי נחום מרדכי פרידמן מטשורטקוב )תרל"ד-

תש"ו, אוצר הרבנים 15887(, בן רבי ישראל פרידמן וחתן רבי שלמה פרידמן מסדיגורא. כיהן כאדמו"ר בווינה, ובשנת תרצ"ט עלה לארץ 

ישראל. חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. חסיד ותמים בכל דרכיו, ונודע במאור פניו. בעל ספר "דורש טוב". 

הסכמת רבי יוסף חיים זוננפלד בדף השני.

]1[ דף מקופל עם "מעשה הגורל".

]8[, קיח דף, ]1[ דף מקופל. 22 ס"מ. חלק מהדפים בגוון כהה ועשויים מנייר יבש. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. דף השער מנותק. 

קמטים בשולי חלק מהדפים. קרעים קטנים בשולי מספר דפים ובדף המקופל. כריכה ישנה, עם פגמים. 

פתיחה: $100

197. ספר שערי טהרה – הקדשת המחבר הרב שלמה גורן לרב משולם ראטה – ירושלים, ת"ש

ספר שערי טהרה על סדר טהרות, מסכת מקואות, על פי תלמוד בבלי וירושלמי, תוספתא ומכילתא וכו', מאת רבי שלמה גורונצ'יק 

)גורן(. ירושלים, ת"ש ]1940[. 

בדף השער, הקדשה בכתב-ידו של המחבר, לרבי משולם ראטה: "לכבוד הגאון המובהק, פאר ישראל והדרו, כש"ת מוהר"ר משולם ראטה 

שליט"א, בעמח"ס קול מבשר, מוגש בהוקרה ובהדרת קודש, מאת המחבר שלמה גורן". 

הרב שלמה גורן )תרע"ח-תשנ"ה(, כיהן בתפקיד הרב הצבאי הראשי משנת תש"ח ועד שנת תשל"א ובתפקיד הרב הראשי לישראל 

בשנים תשל"ג-תשמ"ג. חיבר ספרי הלכה והגות רבים. 

הגאון רבי משולם ראטה )תרל"ז-תשכ"ג, אוצר הרבנים 15707(, אב"ד צ'רנוביץ. מגדולי המשיבים בדורו. חבר מועצת הרבנות הראשית 

בארץ ישראל.

 ]6[, 194 עמ’. 33.5 ס"מ. נייר יבש בחלקו. מצב טוב. כתמים. חותמת בדף השער. פגעי עש בדפי המגן והכריכה הפנימית. כריכה מקורית, 

מעט רופפת, עם פגמים ובלאי.                      

פתיחה: $100



44

יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

198. ארבעה טורים – דיהרנפורט, תק"נ-תקנ"ו – מהדורה ראשונה של "חידושי הגהות" – סט שלם בארבעה כרכים - 
הגהות וחתימת רבי רפאל גרדנביץ מרבני ראביטש 

ספר ארבעה טורים, עם המפרשים. דיהרנפורט, ]תק"נ-תקנ"ו 1790-1796[. סט שלם בארבעה כרכים. 
חתימה בדף השער של כרך יורה דעה: הק' רפאל במו"ה אהרן מראוויטש". 

מהדורת הטור שלפנינו היא המהדורה הראשונה של החיבור הנודע "חדושי הגהות" על הטור, שנדפס לאחר מכן במהדורות רבות. חיבור 
זה נדפס בעילום שם, אך ידוע כי חובר ע"י קבוצת תלמידי חכמים ובתוכם האחים רבי יוסף ורבי מיכאל שמעון מייא )ראה: מוריה, שנה 

ו גליון יב, עמ' מט; ושנה ז גליון ב-ג, עמ' ס(. 
חתימה בדף השער של כרך יורה דעה: הק' רפאל במו"ה אהרן מראוויטש". מספר תיקונים והגהות בכתב-ידו, בהן הגהה ארוכה בדף 

סז/2. 
רבי רפאל גרדנביץ, דיין בעיר ראביטש שבמחוז פוזנא. בן רבי אהרן שהיה מגיד בעיר ראביטש ונכדו של רבי מנחם מנדל ב"ר יוסף שכיהן 
כרב העיר ראביטש בשנים תקט"ו-תקנ"ב )1755-1792(. שם משפחתם גראדע-נוויטץ, משמעותו "שכל הישר", ואכן על מצבה של אחד 
מבני המשפחה בעיר נכתב "איש בשכל הישר". רבי רפאל חתום במסמכים משנות תר"ו )1846( ובהסכמה משנת תר"ז )1847( על ספר 
אפיקי יהודה )שנדפסה במהדורת למברג 1863(. רבי רפאל חיבר ספרים שנשארו בכתב-ידו בידי אחד הנכדים, שנקרא על שמו רפאל. 
נכד זה התגורר בברלין והיגר ללונדון, ומאז פטירתו לא נודע היכן נמצאים כתבי היד )פוזנר, לקורות קהילת רביטש, ירושלים תשכ"ב, עמ' 

32(. בנו רבי מנחם יוסף שהיה מוסמך לרבנות, התגורר אף הוא בעיר ראביטש ונפטר בשנת תרע"ג )שם, עמ' 32-33(.
חתימה נוספת בדף המגן של כרך חשן משפט: "הק' אברם קייזער מק"ק האלליטש". 

ארבעה כרכים. אורח חיים: ]1[, רצט ]צ"ל: רצג[, ]9[ דף. ספירת דפים משובשת. יורה דעה: ]1[, רפט, ]6[ דף. דפים רפו-רפט, ו-]6[ דף 
אחרונים, לא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה. אבן העזר: ]1[, ריח, ]4[ דף. חושן משפט: ]1[, שיד ]צ"ל: שטו[, ו דף. 36.5-38.5 ס"מ. מצב 
משתנה בין הכרכים. שלושה כרכים במצב טוב עד טוב-בינוני. כתמים. סימני עש. כרך אחד במצב בינוני, עם כתמי רטיבות קשים, קרעים, 
כריכות  בכתב-יד.  ורישומים  חותמות  באחד מהכרכים.  מנותקים  וקונטרסים  דפים  בטקסט.  פגיעות  עם  עש קשים  וסימני  בלאי רב 

חדשות.

פתיחה: $200

199. כור זהב – ירושלים, תרצ"ו – עם הוספות בכתב-יד המחבר רבי אריה ליב שטיינהרט

דפים בכתב-יד וקונטרסים מודפסים מספר כור זהב. פירוש על פירוש הרמב"ן על התורה, עם הגהות רבות ורשימות בכתב יד המחבר 
רבי אריה ליב שטיינהרט. ]ירושלים. תרצ"ו 1936[.

רבי אריה ליב שטיינהרט, נכד בעל "קונטרס הספקות", נולד בגליציה ועלה לירושלים, בה הוא חיבר את הספר כור זהב על פירוש הרמב"ן 
https://www.kedem-auctions. :וקיבל עליו הסכמות מהראי"ה קוק, מהרי"ח זוננפלד ומעוד רבני ירושלים אשכנזים וספרדים )ראה

.)com/he/node/15407

עמודים א-טז מהספר המודפס + 18 דף בכתב-יד )חלקם נכתבו מעברם השני של דפי טיוטות-הדפסה של הספר( גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

200. חיבור הגהות בכתב-יד – על גליונות ספר השרשים שפת אמת – פראג, תקס"ג

"חלק ראשון מספר השרשים, המכונה שפת אמת", מאת רבי איצק הלוי סאטאנוב. פראג, ]תקס"ג[ 1803. מהדורה שניה.
הגהות ארוכות בכתב-יד לאורך כל שולי גליונות הספר ובדפי המגן הקדמיים והאחוריים. חיבור שלם ממחבר לא מזוהה. בעמוד הראשון 

של דף המגן הקדמי שירים שונים, עם הכותרת: "שירים נכבדים מלוקטים".
בשער הספר חתימה: "Moritz Reis" ]מוריץ רייס[. לא ידוע לנו אם הוא קשור לכותב חיבור ההגהות.

]2[, סה דף. 37 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש רבים בכל הדפים עם פגיעות בטקסט. כריכה עתיקה בלויה, ללא שדרה.

פתיחה: $150

201. ספר אילה שלוחה – בודפשט, תש"ג – שער צבעוני וכריכה מקורית עם הטבעה מוזהבת – רישום בעלות של רבי 
יוחנן רובינשטיין, מחותנו של האדמו"ר מגור 

ספר אילה שלוחה, דרושים על התורה, מאת האדמו"ר רבי נפתלי מרופשיץ, עם קונטרס לקוטי מהר"ם, מאת רבי מנחם מנדל מליסקא, 
אביו של המחבר. ]בודפשט, תש"ג 1943[. 

דף שער צבעוני ומאוייר. כרוך בכריכה מקורית עם הטבעה מוזהבת ואיור אילה מוזהב. על הכריכה הפנימית מדבקת פרסומת לספרים 
שעתידים לראות אור בקרוב.

רישום בעלות בדף המגן והשער: "חנני ד' יוחנן רובינשטיין". רבי יוחנן רובינשטיין מחיפה, מחותנו של האדמו"ר מגור רבי פנחס מנחם 
אלתר. 

]6[, צו עמ'. 20 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית, עם הטבעה מוזהבת בחזית הכריכה. בלאי ופגמים בכריכה.

פתיחה: $100

202. ספר דרכי תשובה וספר לבושי שרד – העותקים של רבני משפחת רבין

שני ספרים, עם חותמות וחתימות של רבני משפחת רבין:
· ספר דרכי תשובה, על שו"ע יורה דעה, חלק ראשון ושני על הלכות שחיטה וטריפות, מאת האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש. 

ווילנא, תרנ"ג 1892. מהדורה ראשונה. שני החלקים כרוכים בכרך אחד. 
חותמת הרב המקבל, רבי חזקיה הכהן אב"ד ומו"ץ דק"ק בוכארא ואגפיה, וחתימות בנו רבי "אליהו הכהן רבין". חתימה נוספת של בנו 

של רבי אליהו הכהן, רבי יהודה הכהן רבין, שמילא את מקום אבותיו כרבה הראשי של יהדות בוכרה בא"י. 
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VI, ]1[, 212, 716-213, ]1[ עמ'. דף השער של החלק השני חסר. 30 ס"מ בקירוב. נייר יבש. מצב כללי טוב. כתמים. סימני עש קלים. קרעים 
קלים. כריכה ישנה, עם פגמים וסימני עש.

· ספר לבושי שרד על שבירות עצמות וחידושים על יורה דעה, מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ. לבוב, תרל"ח 1877. 
חותמת הרב המקבל, רבי חזקיה הכהן אב"ד ומו"ץ דק"ק בוכארא ואגפיה, וחתימות בנו רבי "אליהו הכהן רבין".

]1[, קט; קמו; קמט-רצח דף. חסר אחד מדפי השער וחסרים דפים קי-קטו מספירת הדפים הראשונה. 23 ס"מ. נייר יבש ושביר במיוחד. 
מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמים גדולים כהים. קרעים, במספר דפים קרעים בשוליים עם פגיעות קלות בטקסט. כריכה ישנה, עם 

פגמים.

פתיחה: $100

203. אוסף ספרים - העותקים של הגאון רבי דוד מושקוביץ אב"ד באניהאד

אוסף ספרים מספרייתו של הגאון רבי דוד מושקוביץ אב"ד באניהאד, עם חותמותיו:
1. ספר משנת דרבי אליעזר, על שולחן ערוך חשן משפט, מאת רבי אליעזר לזי הילבוט. אלטונה, תקע"ה-תקע"ו ]1815-1816[. מהדורה 

ראשונה. 
2-3. ספר תוספת ירושלים, הלכות מהתוספתא ותלמוד ירושלמי, שאינן מופיעות בשו"ע, עם קיצור הוראת איסור על חלק ראשון מיורה 
דעה, מאת רבי ישראל איסר איסרלין. ווילנא, תרל"א 1871. חתימה בדף השער: "הק' דוד משק---". כרוך עם: ספר הכתוב לחיים, על 

חובת נתינת שטר הכתובה, עם קונטרס אור כי טוב, ובו חידושים ותשובה בעניין עגונה, מאת רבי חיים גלרנטר. וינה, תרפ"א ]1921[.
4. ספר שם עולם והוא טיב גיטין החדש, על ענייני השמות, מאת רבי שמואל מוואדיסלב. טשרנוביץ, ]תרמ"ז 1887[. 

5. ספר באר אליעזר, הגהות והערות מגליונות ספריו של רבי ליפמן נייזאטץ. שאמלוי, תרס"ה 1905. הקדשת המו"ל בדף השער.
שפירא  אלעזר  חיים  רבי  האדמו"ר  מאת  חיים,  אורח  ערוך  שולחן  על  ונימוקים  הגהות  הלכות,  חידושי  חיים,  אורח  נימוקי  ספר   .6

ממונקאטש. טארנא )טרנוב, פולין(, ]תר"צ 1930[.
7. ספר פרי מגדים, על שו"ע יורה דעה, חלק ראשון, מאת רבי יוסף תאומים. סיגעט, ]תרצ"ה 1935[. רישום )מאוחר( בדף השער: "הרב 

דוד מושקוביץ", ללא חותמותיו. 
הרב הצדיק רבי דוד מושקוביץ )תרס"ט-חשון תשמ"ו(, נולד בקרסטיר. לאחר השואה כיהן ברבנות בוניהאד ומישקולץ. עלה בשנות 
התש"י לירושלים, וכיהן כמו"צ ב"עדה החרדית". איש קדוש, חסידא ופרישא. סיפורי מופת רבים ידועים עליו מגודל קדושתו ו"רתיחתו" 
ביראת שמים. היו לו הקפדות מיוחדות בענייני קדושה ואחת מהם שלא נתן ידו למי שלא טבל במקוה וכשהיה צריך לשלם באוטובוס 
ידו כפפה. מגדולי חסידי בעלז, ומקורב לחסידויות סקווירא, דושינסקי וסאטמר ]בתקופה שבין פטירת האדמו"ר רבי  וכדו' לבש על 
אהרן מבעלז ובין הכתרת כ"ק האדמו"ר שליט"א, היו חסידי בעלז מתאספים בימים נוראים להתפלל יחדיו בישיבת בעלז בירושלים, והיו 
מכבדים את הרב מבוניהאד להתפלל כשליח ציבור בתפילות המוספין – אשר בחסידות בעלז היה נהוג, שבתפילה זו האדמו"ר עולה 

לשליח ציבור[.
7 ספרים ב-6 כרכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

204. ספר תוספתא סדר זרעים – מתנת אלמנת המחבר פריידא לאה שבדרון – ירושלים, תר"ע

תוספתא סדר זרעים, עם פירוש "מנחת יצחק" ו"שירי מנחה", מאת רבי יצחק שבדרון. ירושלים, ]תר"ע 1910[.
חותמות של אלמנת המחבר: "הרבנית פריידא לאה שוואדראן אלמנת הרב הגאון מו"ר יצחק הכהן שוואדראן". לפני דף השער נכרך דף 
נוסף ובו מצד אחד מכתב מודפס מהרב קוק, ומהצד השני מכתב מודפס מהרב יוסף חיים זוננפלד – עם קריאה לעזרה כספית לאלמנת 

המחבר שנותרה עם ששה יתומים וצריכה להכניס את בתה לחופה. 
הירש  צבי  רבי  מורינו  הרה"ג...  תורתו[...  כבוד  ]למעלת  למעכ"ת  שלוחה,  "מנחה  צבעוני:  כיתוב  עם  מדבקה  הפנימית  הכריכה  על 

גראדשענסקי ראב"ד". 
הגאון רבי יצחק שבדרון ]תרט"ז-תר"פ, אוצר הרבנים 11051[, אב"ד חאצעמיר )גליציה(. בנו של המהרש"ם מברעזאן. עלה לירושלים 

ונישא בשנית. כשנפטר נותרה אלמנתו עם יתומים רכים. בנו הוא המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון.
ופגומה,  ישנה  קרטון  כריכת  והכריכה.  הדפים  בשולי  קמטים  מנותקים.  דפים  מספר  כתמים.  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   38 דף.  קג   ,]4[

מנותקת, ללא שדרה. 

פתיחה: $100

205. תנ"ך בפורמט קטן – רישום בעלות של הרב יחיא אלשיך, חתן חידון התנ"ך העולמי

תורה, נביאים וכתובים. לונדון, ]תרצ"ב[ 1932. בשער: "תרפ"ב". שנת הדפוס הנכונה היא תרצ"ב. פורמט קטן.
רישום בעלות על גבי הכריכה הפנימית הקדמית: "למזכרת, יחיא אלשיך מירושלים, ה' מרחשוון תשי"ט". חתימות נוספות אחרות, של 

אנשים שונים. 
הרב יחיא אלשיך הלוי )תרע"ה-תשנ"ז(, מחכמי תימן, ומראשי ישיבת בית אלשיך בצנעא. עלה לארץ בשנת תש"ט, והחל לעסוק בחיזוק 

שמירת המסורת בקרב עולי תימן. נודע בבקיאותו הרבה ורבים היו באים אליו להתברך מפיו ולשמוע בעצתו. 
סימונים ורישומים בכתב-יד בחלק מהדפים, יתכן בכתב-ידו של הרב אלשיך.

]1[ דף, 1384 עמ'. 12 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קמטים. קרעים, חלקם משוקמים בהדבקות נייר, עם פגיעות בטקסט במספר 
מקומות. הדף האחרון מודבק לכריכה האחורית, עם קרעים. כריכת עור ישנה ובלויה, עם פגמים. 

פתיחה: $100
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206. תורה, נביאים וכתובים - אמשטרדם, תי"ט-תכ"א - המהדורה המדוייקת של התנ"ך

תנ"ך - חמשה חומשי תורה, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים. אמשטרדם, ]תי"ט-תכ"א 1659-1661[. דפוס יוסף עטיאש.
מהדורתו הראשונה של התנ"ך בעריכתו של יוהאנס לוסדן, שכתב גם את ההקדמה הלטינית, המופיעה לאחר ההקדמה העברית מאת 

המגיהים. מהדורה זו הוגהה על פי דפוסים קודמים, ונחשבה במשך שנים רבות למהדורה המדוייקת ביותר של התנ"ך.
בהקדמה העברית מתפארים המגיהים כי על אף שיהיו כאלה שילעיגו על הבטחון שלהם כי אין בספר טעויות, בכל זאת הם מתחייבים 
על כך ומוכנים להעמיד את דבריהם במבחן: "...בלי ספק ינאמו כל העם מקצ']ה[ אשר יאמר משל הקדמוני השגור בפי מגיהי הספרים... 
כשם שא"א לבר בלא תבן וכו', וילעיגו על הבטחון הזה אשר בטחנו לאמר מה יתרון לספ']ר[ הזה על הראשוני']ם[ היכול יוכל איש לעבור 
חק הנמנעות אשר להם טבע קים... הנה אנחנו הבאים על החתום על משמרתנו נעמוד ויבחנו דברינו, יתנו אותו אל יודע ספר לאמר קרא 

נא זה מבראשית עד לעיני כל ישראל... ובידקו אחריו בעיון רב על פי ספרים מובהקים... וידעו כי נאמן הספר הנדפס הזה...".
ארבעה חלקים בכרך אחד. שער כללי מאוייר עם תחריט נחושת נאה, בו מופיעות סצנות תנ"כיות, וכן שער לועזי כללי. שער נפרד מאוייר 

לכל חלק משלושת החלקים האחרים.
]9[, רלד; קף; קעה, קף-קץ; קצח דף. שיבוש בסדר הדפים קנט-קסו, בספירת הדפים השנייה. 18 ס"מ. נייר פורזץ נאה, מאוייר ביד. 
חיתוך דפים מוזהב. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. כתמי רטיבות כהים בדפים הראשונים ובדפים האחרונים. בלאי בחלק מהדפים. 
פגמים קלים במספר דפים. קרע בדף השער, משוקם בהדבקת נייר מצידו השני, עם פגיעה קלה באיור )ללא חיסרון(. קרע בדף נוסף, 

ללא חיסרון. חיתוך דפים עם פגיעה קלה בטקסט במספר דפים. רישומים בכתב-יד בדפי המגן. כריכה חדשה, עם אבזמי מתכת.

פתיחה: $250

207. חמישה חומשי תורה - פרנקפורט דמיין, תע"ו

 Biblia hebraica, ad optimorum tam impressorum, speciatim Clodii, Leusdenii, Jablonski, Opitii, ,חמישה חומשי תורה
 .Johann Heinrich Majus מאת  בלטינית,  והערות  הקדמה  עם   ,quam manuscriptorum aliquot codicum fidem collate

פרנקפורט דמיין, ]תע"ו[ 1716.
חמשה חומשי תורה, מתוך מהדורת תנ"ך שלמה.

קדם-שער מצויר בפיתוח נחושת.
 ]6[ דפים, 10, ]2[ עמ’; קעח דף.21 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב. כתמים. קמטים בקצות חלק מהדפים. כריכה ישנה, עם פגמים.                     

פתיחה: $150

208. תורה נביאים וכתובים - אמשטרדם, תכ"ו-תכ"ז

 Biblia Hebraica accuratissima, notis Hebraicis et Lemmatibus Latinis ,תורה נביאים וכתובים, עם הקדמה והערות בלטינית
illustrata, a Johanne Leusden, בעריכת יוהאנס לוסדן. אמשטרדם, ]תכ"ו-תכ"ז 1666-1667[. דפוס יוסף עטיאש.

מהדורה שניה של התנ"ך בעריכתו של יוהאנס לוסדן.
דף שער מאוייר. שערים פנימיים מאויירים לנביאים ראשונים, נביאים אחרונים וכתובים.

הסכמות רבני אמשטרדם, ביניהם רבי יצחק אבוהב )השלישי( דה-פונסיקה ]רבי יצחק אבוהב היה בין החתומים על החרם על ברוך 
שפינוזה בשנת 1656[.

עותק חסר. ]8[, קעח; קנה, ]קנו[-שיו, ]שיז[-תקח דף. חסרים 13 דפים: ]11[ דפים בהתחלה מההקדמות וההסכמות בלטינית, ו-]2[ 
דף בסוף של לוח ההפטרות. 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי קל. קרעים במספר דפים, וקרעים ופגמים 
בדף השער, עם פגיעה באיור שבשער. חיתוך דפים עם פגיעות וחיסרון בטקסט שבשולי הדפים ובדף השער. כריכת עור ישנה, משוקמת 

בהדבקות נייר דבק. פגמים בכריכה.

פתיחה: $100

209. חומש וחמש מגילות – אמשטרדם, תקמ"ו-תקמ"ז – סט בפורמט קטן עם כריכות עור מקוריות 

חמשה חומשי תורה וחמש מגילות, עם תרגום אונקלוס ועם פירוש רש"י. אמשטרדם, ]תקמ"ו-תקמ"ז 1786-1787[. דפוס יוחנן לוי רופא 
וגיסו ברוך ואחיו הירץ. 

סט נאה בפורמט קטן, עם כריכות עור מקוריות. כרך נפרד לכל אחד מספרי החומש )כרך במדבר חסר( ולחמש מגילות. 
.)Samuel Benaria von Wertheim( "רישומי בעלות בכל הכרכים: "זה החומש שייך לשמואל הקטן בנאריה מווערטהיים

5 כרכים. בראשית: ]1[, קכב דף. שמות: ]1[, קכה-רלח דף. ויקרא: ]1[, רמ-שיז דף. דברים: ]1[,תכ-תקט דף. חמש מגילות והפטרות: צח 
דף. כרך במדבר חסר. 13 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בלאי קל בכריכות. שרידי הדבקה ופגמים בכריכת ספר שמות. בכמה מהכרכים 

הדפים הראשונים מנותקים. 

פתיחה: $150

210. כרכי נ"ך עם פירוש "אילה שלוחה" – אמשטרדם, תקל"ז-תקל"ח

ונקרא הקיבוץ ההוא בשם אילה שלוחה, מאת ר' נפתלי הירש אלטשולר, ועם פירוש בלשון  נ"ך, עם פירוש מספיק מכל המפרשים, 
אשכנז, ערוכים בידי אנשיל דאנציגר. אמשטרדם, ]תקל"ז-תקל"ח 1777-1778[. דפוס יוסף פרופס. תשעה חלקים )מתוך ארבעה-עשר( 

בשבעה כרכים.
תשעה חלקי נ"ך עם פירוש "אילה שלוחה": ספרי שמואל, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשר; משלי, איוב )כרוכים יחד(; דניאל, עזרא, 

דברי הימים )כרוכים יחד(. 
בכרך ספר ישעיה חתימה של הרב ישראל אבא ציטראן )ציטרון( וכמה ציטוטים שהעתיק בכתב ידו. 

7 כרכים 20 ס"מ. מצב משתנה. מרבית הכרכים במצב טוב, עם כתמים. כרך ישעיהו במצב בינוני-גרוע )פגעי תילוע, חותמות(. חותמות 
בכמה מהכרכים. כריכות מקוריות, רובן בלויות ופגומות מאד, עם פיסות חסרות )בעיקר בשדרה(. כרך ירמיה ללא כריכה קדמית. 

פתיחה: $100
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211. חמשה חומשי תורה - עם תרגום ופירוש רש"י, חמש מגילות והפטרות - ונציה, ת"ק-תק"ב

שפר]![ חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י, חמש מגילות והפטרות לכל השנה כמנהג כל העדות, ועם חידושי בעל 
הטורים והמסורה. ונציה, ]ת"ק-תק"ב 1740-1742[. 

פו; עה; נב; ע; סא; יד; מ, מה-נ דף. 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. בלאי רב, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים. קמטים וקרעים רבים 
בשולי הדפים הראשונים. קרעים גדולים בדף השער )עם שיקום בהדבקת נייר(, עם פגיעה במסגרת השער המאויירת ובטקסט. חיתוך 
דפים על גבול הטקסט במספר מקומות. כריכת עור מקורית, עם הטבעה מוזהבת בחזית, "M.D.L.C", ועיטורים מוזהבים בשדרה. בלאי 

רב, פגמים וקרעים בצידי הכריכה ובשדרה. 

פתיחה: $100

212. חמישה חומשי תורה - אמשטרדם, 1667

 ,Biblia Hebraica accuratissima, notis Hebraicis et Lemmatibus Latinis illustrata, a Johanne Leusden ,חמישה חומשי תורה
עם הקדמה והערות בלטינית, בעריכת יוהאנס לוסדן. אמשטרדם, ]תכ"ז[ 1667.

חמישה חומשי תורה מתוך
דף שער מאוייר בתחריט נאה.

]19[, קעח דף. 19 ס"מ. מצב טוב. נייר בהיר ואיכותי. כתמים. עקבות רטיבות בדפים האחרונים. דף השער וחלק מהקונטרס הראשון 
מנותקים. כריכה ישנה, ללא שדרה. פגמים בכריכה.

פתיחה: $150

213. תלמוד בבלי בכרך אחד – ברדיטשוב, תרנ"ד

תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות, עם רש"י ומפרשים. ברדיטשוב, תרנ"ד ]1894[. 
תלמוד בבלי ומסכתות קטנות בכרך אחד. 

ספירת דפים נפרדת לכל מסכת. 28 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב. כתמים. קרעים קטנים בשולי מספר דפים. סימני עש בשולי דף השער 
ובדפי המגן והבטנה הקדמיים והאחוריים. רישום בכתב-יד בדף השער. כריכה מקורית, עם שדרת עור. בלאי רב בשדרה. פגמים בכריכה.

פתיחה: $100

214. ש"ס ווילנא - סט שלם בעשרים ואחד כרכים – ווילנא, תר"מ-תרמ"ז 

תלמוד בבלי. ווילנא, ]תר"מ-תרמ"ז 1880-1887[. דפוס האלמנה והאחים ראם. עשרים ואחד כרכים.
סט ש"ס ווילנא, המורכב מכרכים שנדפסו בין השנים תר"מ-תרמ"ז.

ירושלמי  יומא,   · זרעים. תר"מ 1880. · שבת. תרמ"א 1881. · עירובין. תרמ"ז 1887. · פסחים. תרמ"א 1880.  · ברכות, משנה סדר 
שקלים. תרמ"א 1881. · ראש השנה, סוכה. תרמ"ב 1881. · ביצה, תענית. תרמ"ו 1886. מגילה. תרמ"ב 1882. חגיגה, מועד קטן. תרמ"ד 
1884. · יבמות. תרמ"ג 1883. · כתובות. תרמ"ז 1887. נדרים, נזיר. תרמ"ד 1884. · גיטין. תרמ"ו 1886. · קידושין, סוטה. תרמ"ד 1884. 
· בבא קמא. תרמ"ב 1882. · בבא מציעא. תרמ"ג 1882. · בבא בתרא. תרמ"ג 1882. · סנהדרין. תרמ"א 1881. · שבועות, מכות, עבודה 
זרה, הוריות. תרמ"ג 1883. · זבחים, מנחות. תרמ"ד 1884. מסכת מנחות ללא דף שער. · חולין. תרמ"ו 1885. · בכורות, ערכין, תמורה, 

כריתות, מעילה. תרמ"ה 1885. · נידה, משנה סדר טהרות. תרמ"ו 1886. 
21 כרכים. 40 ס"מ בקירוב. רבים מן הכרכים עשויים מנייר יבש. מצב כללי טוב. כתמים. סימני עש קלים במספר כרכים. קרעים במספר 
דפים. חותמות. מרבית הכרכים בכריכות עור מקוריות, עם שדרות משוקמות )הכרכים עברו כריכה מחודשת(. בחלק מן הכרכים שוקמו 

גם חלקים נוספים בכריכה הקדמית והאחורית. כרך בודד בכריכה שונה. בלאי ופגמים בכריכות. 

פתיחה: $400 

215. מסכת ברכות עם תרגום לגרמנית - ברלין, תר"ב

תלמוד בבלי, מסכת ברכות, עם תרגום אשכנזי )גרמנית(, מאת אפרים משה פינר. ברלין, תר"ב 1842. מהדורה יחידה.
על הוצאת ספר זה עמל המחבר כעשר שנים, תכניתו היתה להוציא את הש"ס הבבלי והירושלמי מתורגם לגרמנית בעשרים ושמונה 
כרכים ולשם כך אסף הסכמות ומנויים מכל רחבי תבל, יהודים ונכרים. בשנת תקצ"ד קיבל פינר הסכמה מה"חתם סופר", שחזר בו מיד 
ומשך את ההסכמה. לאחר שהמחבר המשיך להשתמש בהעתקת מכתב ה"חתם סופר" ופרסמה בספרו "מבשר טוב", נאלץ החת"ס 
לפרסם בדפוס את מכתבו, על התנגדותו להוצאה זו של התרגום לגרמנית של פינר. בסופו של דבר מלחמתו של החתם סופר הצליחה 

ונדפסה מסכת זו בלבד. ]אודות פרשה זו, ראה מאמר הרב י' גולדהבר, "ירושתנו", ג', תשס"ט, עמ' שי-שלג[.
ספירות דפים משתנות. 43.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע בשולי דף קדם השער הגרמני, ללא פגיעה בטקסט. כריכה ישנה עם בלאי רב 

ופגמים בשולי הכריכה, בפינות ובשדרה. 

פתיחה: $100

216. ספר שלחן ערוך יורה דעה - אמשטרדם, שנת נח"ת – שער מאוייר

ספר שלחן ערוך, יורה דעה, עם באר הגולה. אמשטרדם תנ"ז-תנ"ט ]1697-1699[. דפוס עמנואל עטיאש.
שני שערים לכל חלק. השער הראשון מאויר בפיתוח נחושת, עם דמויות מלאכים. בדף האחרון מופיע פרט השנה נח"ת ]בדומה לתאריך 

המופיע בשער ספר השל"ה, שנדפס באותה שנה באמשטרדם, באותו בית דפוס[. 
]1[, שב דף. ]1[ דף אחרון חסר. 15 ס"מ. נייר מעט כהה. מצב טוב. כתמים. כתמי רטיבות קלים. קרע קטן בשולי הדפים הראשונים, עם 

פגיעה קלה בשער המאוייר. כריכת עור ישנה, בלויה ומשופשפת.

פתיחה: $100
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217. שלחן ערוך - גור אריה - מנטובה תפ"ב – חלק אורח חיים, עם השער הנדיר – עותק עם שוליים רחבים במיוחד 

ספר שלחן ערוך, עם ליקוטי רבי גור אריה הלוי, חלק ראשון, אורח חיים. מנטובה, ]תפ"ב 1721[. דפוס יצחק ירא ויעקב חבר טוב.
נדפס בהגהת רבני איטליה, רבי אברהם ידידיה ב"ר שמשון באזילה, רבי רפאל חיים מאיטאליה הרופא, ורבי אביעד שר שלום באזילה 

)אחיו של הראשון( שאף הוסיפו הערות לספר.
וואריאנט, עם השער הנדיר ובו איורים דמיוניים של דמויות רש"י, רמב"ם, מהרי"ל, מהרי"ק ]רבי יוסף קארו[, רמ"א ורבי גור אריה. לפי 
המסופר, בעקבות התנגדות שקמה במנטובה לניסיון לאייר את דמויותיהם של גדולי ישראל, הורו רבני מנטובה לגנוז את דף השער 

המקורי ולהחליפו בשער ללא איורים. העותק שלפנינו הוא עם השער המקורי.
]3[, ב-קמו דף. 27 ס"מ. עותק עם שוליים רחבים במיוחד, על נייר בהיר, עבה ואיכותי. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים ועקבות רטיבות 
בדפים הראשונים ובמספר מקומות נוספים. קרע משוקם בהדבקת נייר בשולי דף השער ובשולי דף נוסף, ללא פגיעה בטקסט. רישומים 

בכתב-יד בדף השער ובדפים נוספים )במספר דפים רישומים רבים בגוף הטקסט ובשוליים(. כריכה מקורית פגומה, ללא שדרה.

פתיחה: $200

218. ספר מסכת אבות, אבות דרבי נתן ומסכתות קטנות, עם פירוש ונוסח הגר"א – שקלוב, תקס"ד – מהדורה ראשונה 
– עותק חסר בסופו

ספר מסכת אבות, עם פירוש רש"י ופירוש הגר"א, אבות דרבי נתן, ומסכתות קטנות: סופרים, שמחות, כלה, דרך ארץ רבה, דרך ארץ זוטא 
ופרק השלום, מוגהים על פי נוסח הגאון רבינו אליהו מווילנא. שקלוב, ]תקס"ד 1804[. מהדורה ראשונה. 

ידי תלמיד הגר"א, המקובל רבי מנחם מנדל משקלוב.  ונערך על  ורבי אברהם,  ליב  יהודה  ידי בני הגר"א, רבי  הספר הובא לדפוס על 
בתחילת הספר כתב רבי מנחם מנדל הקדמה חשובה, בה מוסר כמה עניינים מופלאים שזכה לשמוע מפי רבו הגר"א. בדפים ג-כד נדפסה 
מסכת אבות, המשנה במרכז ומסביב לה, מצד אחד פירוש רש"י, "ומצד שני פירוש הגאון זלה"ה, שמה ימצא מעיין האמיתי פלאות 
רבות, איך שמראה כל דברי המשניות במקראות מפורשים". בדפים כה-נ נדפסה מסכת "אבות דרבי נתן" על פי נוסחאותיו והגהותיו של 
הגר"א. במרכז העמוד נדפס הנוסח המוגה עפ"י הגר"א, ובצדו נדפס הנוסח הישן הלא מוגה, "בכדי שידעו למראה עין ההבדל ביניהם 
נדפסו המסכתות הקטנות באותה מתכונת, כאשר במרכז  מן החשך"; אחריהם  כיתרון האור  לזה מזה  ויתרון  כרחוק מזרח ממערב, 

העמודים מופיע הנוסח המוגה, ובצדו הנוסח הישן. 
חתימות: "ברוך". 

עותק חסר 4 דף בסופו: עח )צ"ל: פב( דף, 21 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים ובלאי, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים. מספר כתמים 
כהים בדפי הספר. קרעים חסרים בשולי הדפים הראשונים והדף האחרון. מעט נקבי תילוע. כריכת קרטון ישנה, מנותקת וללא שדרה. 

פתיחה: $150

219. ספר נחלת צבי - לבוב, תרל"ג - מהדורה ראשונה - ספר סגולה – וואריאנט 

ספר נחלת צבי, מאת רבי צבי גוטמאכר. לבוב, תרל"ג 1873. מהדורה ראשונה.
כולל ארבעה חיבורים: "נחלת צבי" על מסכת יבמות ו"קן מפורשת" על משניות מסכת קינין, מאת רבי צבי גוטמאכר; "צפנת פענח" 

ו"שלום בפמליא של מעלה", מאת אביו הגאון רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ.
הגאון הצדיק רבי אליהו גוטמאכר אב"ד גריידיץ )תקנ"ו-תרל"ה(, תלמיד הגאון רבי עקיבא איגר. נודע כקדוש ומקובל פועל ישועות, 
הוציא לאור את חיבורי בנו רבי צבי, שנפטר בחיי אביו. בהקדמה לחיבור "קן מפורשת" כותב רבי אליהו: "אם בעת שיצטרך אדם לישועה 
מה'... ילמד משנה עם הרב ותוי"ט ופירוש בני ז"ל ויעמיד עצמו אח"ז ויתפלל באיזה לשון ששגור בפיו... ויפרט מבוקשו שיהיה נענה...".

מספר חתימות וחותמות בדף השער, ביניהן: "הק' שמואל שלום סג"ל...", "משולם פייש ראטטענבערג".
]1[, א-ד עמ'; ב-כח; מב דף. 28 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב משתנה, בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קמטים וקרעים בקצות הדפים. הדבקת 

נייר בשולי דף השער. כריכת עור חדשה.
וואריאנט. בעותק זה נוספו אחרי דף השער שני דפים עם "מפתח לספר צפנת פענח", שלא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $100

220. ספר שו"ת שירי טהרה – זולקווא, תרי"ד – מהדורה ראשונה – רישום בעלות

ספר שאלות ותשובות שירי טהרה, על הלכות נדה ומקוואות, מאת רבי שלמה קלוגר. זולקווא, ]תרי"ד[ 1854. מהדורה ראשונה. 
לאחר דפי ההקדמה נוספו שלושה דפים עם הוספות מהמחבר אודות "טחינת חיטים מחומצים לפסח", ועם לוח הטעויות. דפים אלו 

לא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה.
רישומי בעלות וחתימות רבות של רבי יעקב ברנר, אב"ד נדבורנא )אחת מן התשובות בספר קנאת סופרים - תשובות נוספות מרבי 

שלמה קלוגר, מופנית אליו(. בדף קמח/2, הגהה בכתב-יד. 
]7[ דף, שאינם מופיעים  ספירת דפים אחרונה, עם שער מיוחד: "קונטרס תיקון עולם". בסוף חלק זה נרשמו במפעל הביבליוגרפיה 

בעותק שלפנינו. 
]7[, ]3[, קנה; ]1[, מז דף. ללא ]7[ דף אחרונים. 24 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. קמטים בקצות חלק מהדפים. סימני עש קלים. חותמות. 

כריכת עור חדשה.

פתיחה: $100

221. ספר עטרת חכמים – מאת בעל "ברוך טעם" – מהדורה ראשונה – יוזפוב, תרכ"ו

ספר עטרת חכמים, חלק ראשון, שו"ת על ארבעת חלקי שו"ע, וחלק שני, חדושים ופלפולים על הש"ס, מאת רבי ברוך פרנקל-תאומים, 
אב"ד לייפניק בעל "ברוך טעם". יוזפוב, ]תרכ"ו[ 1866. 

רישומים רבים וחתימות בדף השער, ביניהם: "ר' יצחק מאיר גאלדרייך", "ר' יהושע שווארצבארג". חותמות.
 ]2[, סד, ]1[; סט דף. ]1[ דף של המפתחות נמצא במקור בסוף הכרך. 35.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. בלאי רב בשולי הדפים. כתמים 

כהים וכתמי רטיבות בדף השער ובמקומות נוספים. קרעים בשוליים הפנימיים של דף השער. כריכה חדשה.                      

פתיחה: $100
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222. ספר פני יהושע - הדפסה שניה של החלק הראשון, עם תיקונים - פרנקפורט דמיין, אחר תקי"ב - מהדורה נדירה

ספר פני יהושע, חלק ראשון, חידושים על מסכתות ברכות, שבת, פסחים, ביצה, ר"ה, סוכה, מגילה ויומא, מאת רבי יעקב יושע אב"ד 

מיץ, לבוב ופרנקפורט. פרנקפורט דמיין, ]אחר תקי"ב 1752[. הדפסה שניה של החלק הראשון, עם תיקונים.

מהדורה זו נדפסה מספר שנים לאחר הדפסתו של החלק הראשון בשנת תקי"ב, ונוספו בה תיקונים.

חתימה בדף השער: "שמואל בר"ב באסוויטץ".

הגהות )מאוחרות( באחד מן הדפים.

]1[, נב; סו; נ; לו; כז; כח; ]יא[ דף. 34 ס"מ. נייר איכותי. מצב משתנה בין הדפים, בינוני-טוב. כתמים. בלאי קל בדפים הראשונים. פגעי עש 

בדפים הראשונים והאחרונים ובמקומות נוספים, עם פגיעות וחיסרון בטקסט ובמסגרת השער. הדבקת נייר לחיזוק בשוליים הפנימיים 

של דף השער ודף אחרון. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $200

223. ספר שמות – שמות אנשים, נשים ועיירות – ונציה, תי"ז – רישומי בעלות והגהות

גיטין  דיני  לעניין  ואשכנז,  ספרד  רומניה,  ובלשון  הקודש  בלשון  ונהרות,  עיירות  ושמות  ונשים,  אנשים  שמות  על  חיבור  שמות,  ספר 

ושטרות, מאת רבי שמחה הכהן. ונציה, ]תי"ז 1657[. מהדורה יחידה. 

הספר הוגה על ידי רבי משה זכות שאף הוסיף הגהה שנדפסה )"אמר המגיה", בדף כד/1( וכן מספר ציונים שנדפסו בסוגריים. 

רישומי בעלות מעבר לדף השער: "מקנת כסף מאת הגבירים החכמים הרמים ממלכת כהנים הא' ]הראשון[ גי' מרדכי דמ']תקריא[ בכור 

הי"ו והב' ]והשני[ גי' דוד אלעזר הי"ו והג' ]והשלישי[ גי' שלמה רפאל הי"ו ס"ט"; "מ"כ ]מקנת כסף[ הגביר החה"מ גי' יוסף הכהן חמצי 

נר"ו לישיבת ה"ה מ"ח זצוק"ל". רישום בעלות נוסף בדף א/1: "מק"כ לע"ק ]מקנת כספי לעבודת קוני[ הצעיר הא"ח ]---[ ס"ט".

מספר הגהות קצוצות ]חלקן ארוכות[ בכתיבה ספרדית.

עותק חסר. ח, ]2[; פח, פח-צה, צה-קב, קב-קטו, קיז-קכב דף. חסרים 2 דפים אחרונים: קכג-קכד. 18 ס"מ בקירוב. מצב כללי בינוני. 

חלק מהדפים במצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות גדולים בחלק מהדפים(. קרעים ופגמים בדף השער ומספר דפים ראשונים, 

עם פגיעה בטקסט ובמסגרת השער, משוקמים בהדבקות נייר. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות הדפים. 

כריכה חדשה.                                        

 ]8[ דף בסוף, עם "לוח הטעיות וקצת הוספות שהוסיף אחר כך... המחבר", צורפו רק למקצת העותקים, ואינם נמצאים בעותק שלפנינו.                                         

פתיחה: $200

224. ספר החיים - רבי חיים ב"ר בצלאל מפרידברג אחי המהר"ל – אמשטרדם, תע"ג – חתימות 

ספר החיים, דברי מוסר, דרושים והנהגות ישרות, מאת רבי חיים בן בצלאל מפרידברג, אחי המהר"ל מפראג. אמשטרדם, ]תע"ג 1713[. 

מהדורה שניה. 

כרוך בתחילתו עם: ספר המפואר, מאת רבי שלמה מולכו. אמשטרדם, ]תס"ט 1709[. 

חתימה בדף הראשון של ספר המפואר: "B.milziner". חתימה בדף השער של ספר החיים: ""הק' שמואל ב"ר אליעזר ]שואב?[...".

רישומים שונים בכתב-יד בדפי המגן. 

שני ספרים בכרך אחד. ספר המפואר: ג-כו דף. חסרים שני דפים ראשונים. ספר החיים: ]2[, ל דף. 18.5 ס"מ. מצב משתנה, בינוני. חלק 

מהדפים במצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. בחלק מהדפים בלאי רב. כתמי רטיבות. כתמים כהים בדף השער של ספר החיים. קרעים 

במספר מקומות. בדף האחרון של ספר החיים קרעים עם פגיעה וחיסרון בטקסט, חלקם משוקמים בהדבקות נייר. חיתוך דפים על גבול 

הטקסט במספר דפים. כריכה ישנה, בלויה ופגומה, עם סימני עש וקרעים, ללא שדרה.

פתיחה: $100

225. ספר שרשות גבלות – רבי שלמה די אוליוירה – אמשטרדם, תכ"ה

ספר שרשת גבלות - חרוזי השרשים, מאת רבי שלמה די אוליוירה אב"ד אמשטרדם. אמשטרדם, ]תכ"ה 1665[. דפוס דוד די קאשטרו 

תארטס. 

ע, ]2[ דף. 14 ס"מ. נייר עבה. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות. כתמים ובלאי בדף השער, עם פגיעה קלה במסגרת השער ובטקסט. 

פגעי עש במספר דפים, עם פגיעות בטקסט. כריכה ישנה.

פתיחה: $100 

226. ספר מבחר הפנינים - נייר כחול - סדילקוב, תקצ"ה 

ספר מבחר הפנינים, פתגמי חכמה "במליצת החכמים הקדמונים ומשלי פילוסופים", מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול ]ויש שמיחסים את 

הספר לרבי ידעיה הפניני הבדרשי[, עם פירוש. סדילקוב, תקצ"ה 1835. 

]2[, 4, 4, 40-7 דף. דפים 4-1 מופיעים פעמיים. 15 ס"מ. נייר כחול. מרבית הדפים במצב טוב. מעט כתמים. קרע בדף 39, עם חיסרון 

ופגיעה בטקסט. בדפים 30-29 חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $100
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227. שני ספרים מדפוסי פריז - ספרים שיצאו לאור על פי כתבי יד עתיקים - פריז, תרכ"ו/תרל"א 

שני ספרים שנדפסו בפריז, על פי כתבי-יד עתיקים: 
 Sepher ,ספר תגין, על תגי אותיות שבספר תורה, מאת רבי שם טוב בן אברהם אבן גאון, ומדרש קצר על התגין מאת רבי עקיבא ·
Taghin, Liber Coronularum. יוצא לאור מתוך כת"י מספרית יוזל גינצבורג, ע"י ר' שניאור זק"ש ור' דב בער גולדברג. פריז, ]תרכ"ו 

 .]1866
שערים וקדם שערים בעברית ובצרפתית.

]3[ דף, 41, ]1[, 28, ]1[, 41-29, ]1[, 55-42, ]1[ עמ'; XXXI עמ', ]2[ דף. עם מעטפת אחורית מקורית. 17 ס"מ. נייר איכותי. מרבית הדפים 
במצב טוב. כתמים. כתמים, בלאי רב והדבקת נייר במעטפת האחורית. כריכה חדשה )עותק מספרייה(. 

· כתאב אלרסאייל, ספר אגרות, מתורגם לעברית, מאת רבי מאיר הלוי בן טודרוס הלוי אבולעפיה, עפ"י כתב יד מספריית יוזל גינצבורג, 
יוצא לאור על ידי יחיאל ברי"ל. פריז, תרל"א ]1871[. 

]2[, 21, ]1[, יד, יז-קנב עמ'. חסרים עמ' טו-טז. 18.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמי רטיבות בדף השער ודפים ראשונים. פגמים 
קטנים בדף השער ומספר מקומות נוספים. כריכה ישנה, בלויה.

פתיחה: $100

228. ספר שער ההכנה וצוואות נפלאות - צוואת רבי נפתלי הכהן כ"ץ בעל "סמיכת חכמים" - זולקווא, תר"ח 

ספר שער ההכנה וצוואות נפלאות, מאת רבי נפתלי הכהן כ"ץ, בעל "סמיכת חכמים". זולקווא, ]תר"ח 1848[.
החיבור כולל את סדר דיני החולה והגוסס, תחינות ווידויים לנפטר וצוואתו של המחבר, רבי נפתלי הכהן כ"ץ. 

נייר לחיזוק בשוליים הפנימיים של חלק מהדפים. קרעים קטנים  לד דף. 20 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. מעט כתמים. הדבקות 
משוקמים בשוליים הפנימיים במספר דפים, עם פגיעה מינימלית בטקסט בדף האחרון. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

229. זוהר – ברסלוי, תר"כ – סט שלם - "כמו באמשטרדם"

ספר הזהר, סט שלם, על ספרים בראשית-דברים. ]ברעסלויא, תר"כ. דפוס הירש זולצבאך[. שלושה כרכים. 
תיבת "באמשטרדם" בדף השער נדפסה בהבלטה ולמעשה מהדורה זו נדפסה על-פי הוצאת קראטאשין תר"ד-תר"ה )שאף היא נדפסה 
על פי מהדורת אמשטרדם(. עם הקדמה מהר' שלום בוזאגלו. בעמוד האחרון של החלק השני מופיע שיר בו חותם המדפיס את שמו 

באקרוסטיכון: "הירש זולצבאך בברעסלויא". 
רישום בעלות בחלק הראשון: "לעולם יכתוב אדם שמו על ספרו, הצעיר שלמה יפרח ס"ט; רישום בעלות בשער החלק השני: "שייך 

לרפאל בכה"ר טו' אגאגאן ס"ט" ומספר רישומים נוספים ממנו והשלמות בכתב ידו, במקומות בהם נקרעו הדפים. 
3 כרכים. חלק א: ]3[, רנא, יט דף; חלק ב: רפ דף; חלקים ג-ד )כרוכים יחד(: קטו דף; ]1[, קיז-שיא דף, ]12[ דף )מפתחות(. 21.5 ס"מ. 

מצב בינוני. כתמים. קרעים, עם פגיעות בטקסט )חלקם הושלמו בכתב-יד(. פגעי עש. כריכות ישנות, בלויות קמעה. 

פתיחה: $200

230. ספר חמדת ימים – חלקים שני ושלישי – קושטא, תצ"ה-תצ"ז

ספר חמדת ימים, מוסר והנהגות על פי הקבלה ותורת האר"י. קושטא, ]תצ"ה-תצ"ז[, דפוס יונה בן יעקב. מהדורה שניה.
1. חלק שני, לראש חודש. קושטא, ]תצ"ז 1737[. 

רישומי בעלות מטושטשים בצדה הפנימי של הכריכה הקדמית )רישומים נוספים בצדה הפנימי של הכריכה האחורית(. 
הגהה קבלית בכתב-יד בדף קלה/1. 

]1[, קמג, ]4[ דף. הדף השני במקור, עם הקדמת המסדר, נכרך בסוף הכרך. 21.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ופגעי תילוע, עם פגיעה 
בטקסט. כריכת עץ ועור מקורית, פגומה מאד ורופפת. 

2. חלק שלישי, על המועדים. קושטא, ]תצ"ה 1735[. 
רישומים בכתב-יד בשולי דף השער; חתימה של שלמה עזרא ענתבי בדף ]2[. 

עותק חסר. ]2[, א-יו, לב-רלח דף. חסרים 15 דפים: יז-לא. 20.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ופגעי תילוע. כריכה עם שדרה ופינות 
מעור. 

פתיחה: $100

231. ספר שו"ת ברית אברהם – דיהרנפורט, תקע"ט 

ספר שאלות ותשובות ברית אברהם, מאת רבי אברהם צבי הירש אב"ד פילץ ופיעטרקוב. דיהרנפורט, ]תקע"ט 1819[. 
בדף ]4[ דברי אבי המחבר, ושיר הספד על המחבר.

חתימה דהויה בדף השער.
חותמות "אליהו בהרב ר' שלמה ראם דיין ומו"ץ במדינת ישראל". רבי אליהו ראם )תרל"ב-תשי"ט(, רב ודיין בירושלים, ממייסדי מערכת 

הכשרות של בית הדין האשכנזי בירושלים.
]4[, ע; קמד, ]5[ דף. 37 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חורים קטנים ופגמים בשולי דף השער. בלאי וקמטים בשולי מספר דפים. חותמות. 

כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $150
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232. שו"ת התעוררות תשובה – אורח חיים – מהדורת בודפשט, תש"ב

ספר שאלות ותשובות התעוררות תשובה, חלק אורח חיים, מאת רבי שמעון סופר אב"ד עגער. בודפשט, תש"ב ]1942[. דפוס משלם 
)זלמן( כ"ץ קאטצבורג. 

הוצאה זו של שו"ת "התעוררות תשובה" נערכה על ידי בן המחבר, הרב משה סופר, ולא יצאו בה חלקים נוספים.
הגאון הקדוש רבי שמעון סופר )תר"י-תש"ד(, בן ה"כתב סופר", אב"ד ערלוי משנת תרמ"א. מזקני גאוני דורו ומחשובי רבני משפחת 

החת"ס. נספה בשואה בגיל צ"ד שנה, בסיון תש"ד, הי"ד. נכדו הוא האדמו"ר מערלוי, רבי יוחנן סופר )תרפ"ג-תשע"ו(.
]3[ דף, רצב עמ'. 32 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקרעים. פגמים במעטפת, חלקם משוקמים או מחוזקים בהדבקות נייר. חותמות. 

פתיחה: $100

233. ספר תורת כהנים – שולחן ערוך חשן משפט – הומבורג, תק"ב – רישומי בעלות והגהות

ספר תורת כהנים, שלחן ערוך חשן משפט, עם המפרשים. הומבורג, ]תק"ב 1742[. שני חלקים בשני כרכים.
רישומי בעלות: "ה' צבי הירש כ"ץ", "...הק' צבי הירש בראך... מסקא]--[". הגהות ארוכות רבות ]חלקן קצוצות[ בכתיבה אשכנזית. 

כרך ראשון: ]1[, ג, ]1[, שמ דף. כרך שני: ]1[, ה, ]3[, שמא-תרח, ו-טו דף. ]1[ דף השער, ו-]3[ דפים עם "השמטה" שייכים במקור לכרך 
הראשון. חסר דף השער המקורי של החלק השני. ה' דפי מפתחות בכרך השני, לא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה )דפים אלו מתייחסים 
פגיעות  עם  עש,  סימני  כתמים.  טוב-בינוני.  כללי  מצב  בקירוב.  ס"מ   32.5-33 הנראה(.  ככל  אליו,  ושייכים  הראשון,  שבכרך  לסימנים 
בטקסט. חותמות ורישומים בכתב-יד. קרעים חסרים במספר מקומות, עם פגיעה בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בטקסט. 

כריכות עור מקוריות, עם פגמים וסימני עש רבים. כריכה קדמית מנותקת באחד מן הכרכים, וקרעים בשדרה.

פתיחה: $200 

חותמות   – האג, תקל"ז-תקל"ח   – דיני שחיטה   – הילדים  שוחטי  וספר  ישראל  זכרון לבני  ספר  ימין משה,  ספר   .234
וחתימות רבני משפחת "אור שרגא"

ספר ימין משה, הלכות שחיטה וטריפות, מאת רבי משה וינטורא איש ירושלם, ערך והביא לדפוס רבי חיים משה קריגאל; עם ביאור באר 
מים חיים, מאת רבי חיים אברהם ישראל זאבי. נדפס עם: ספר זכרון לבני ישראל, קיצור דיני שחיטה, מאת רבי אברהם מזרחי, וספר 

שוחטי הילדים, דיני שחיטה בצורת שיר, מאת רבי ישראל נג'ארה. האג, ]תקל"ז-תקל"ח 1777-1778[. שער נפרד לכל ספר. 
חותמות רבי משה ב"ר יצחק אור שרגא )כיהן ברבנות בשנות התר"נ-תר"ס(. מספר חתימות של רבי רפאל בן משה אור שרגא )רב 

ביזד-פרס(.
הגהות בכתב-יד במספר מקומות.

בדפים  בייחוד  ובלאי רב  כתמים  ובלאי.  כתמים  בינוני-טוב.  הדפים,  בין  משתנה  מצב  ס"מ.   20.5 דף.  ב   ,]1[ ג-]ט[;   ,]1[  ;]1[ עו,   ,]4[
הראשונים והאחרונים. כתמי רטיבות. קרעים ופגמים בדף השער, משוקמים בהדבקות נייר. כריכת בד ועור ישנה ובלויה.

פתיחה: $100

235. תולדת אהרן – אמשטרדם, תי"ב – חתימת ר' אייזק ברלין

אהרן  בספר העקדה ובספר העקרים, מאת רבי  הזוהר,  בספר  בש"ס,  לפסוקים מהתנ"ך שנמצאים  אהרן, מראה מקום  תולדת  ספר 
מפיסארו; עם ספר תולדת יעקב, מראה מקום לפסוקים שנמצאים בתלמוד ירושלמי, מאת רבי יעקב ששפורטש. אמשטרדם, ]תי"ב 

1652[. דפוס ש. סואיירו.
שער נפרד לספר תולדת יעקב.

בדף השער מופיעה חתימתו של ר' "אייזק במוהר"י ברלין" משנת תקע"ג – רבי אייזיק ברלין )תקנ"ג-תרכ"ה(, בנו של הגאון רבי אלעזר 
לאזי אב"ד אה"ו, גיסו של ר' חיים מיכל בעל "אור החיים"; תלמיד חכם ומדקדק, מחכמי המבורג. הגהותיו והערותיו על מחזור ר' וולף 

הידנהיים נדפסו במהדורת הנובר תקצ"ח-תקצ"ט. הגהה קצרה בדף 99/ב. 
]192[ דף. 17.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, קמטים ופגמים קלים בשני הדפים הראשונים ובשני הדפים האחרונים. יתר הדפים במצב 

טוב, עם מעט כתמים. חותמות בעלים. כריכת עור חדשה, מפוארת. 

פתיחה: $120

236. ספר באר עשק – ונציה, תל"ד – מספריית ר' מרדכי פרידמאן ממעזריטש

ספר באר עשק, שאלות ותשובות בהלכה, מאת רבי שבתי באר. ונציה, ]תל"ד 1674[.
חותמות בעלות של "מרדכי ברבי יעקב ז"ל פרידמאן במעזריטש" ורישום בכ"י "נתחלף בספרים אחרים ע"י הגבאים דבהמ"ד רצ"ח ]ר' 

צבי חיים[ ז"ל ב' תבא תר"ס, מרדכי פרידמאן". 
חותמות נוספות של "בית המדר' של הרב מוה' צבי חיים ממעזריטש" ו"בית המדרש של ה'ר צבי חיים זל"הה מעזריטש" בכל דפי הספר. 
לפני דף השער ובעמוד האחרון רישומי בעלות של "ר' א' סענדר ריזין צוייג בהרב ר' גדליא ריזין צווייג מעזריטש, חתן ה" וחותמות 

נוספות. 
ר' מרדכי פרידמאן – בעל "מעורר ישנים" )וורשא תרפ"ו( וקונטרס "פותח דברים" )נדפס בסוף שו"ת אהל משה, ווארשא תרמ"ט(; למידע 

נוסף אודותיו, ראה "ישורון", כרך כ"ג, עמ' תרכה. 
הראשונים  בדפים  ובלאי  קמטים  קרעים,  קלים,  תילוע  פגעי  כתמים.  טוב.  כללי  מצב  ס"מ.   20.5 הטעיות[.  לוח  דף   2[ דף,  קלב   ,]4[

והאחרונים. שאריות נייר דבק בדף השער ובדף שאחריו. כריכת עור חדשה, מפוארת. 

פתיחה: $150
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237. ספר "אבן שמואל" לר' אריה ליב פרומקין – שתי מהדורות – ירושלים, תרל"א / וילנה, תרל"ד

שתי מהדורות שונות של ספר "אבן שמואל" לר' אריה ליב פרומקין:
1. מסע אבן שמואל, חלק ראשון, "שני מכתבים, המכילים... מכל אשר ראו עיניו בירושלם ובחברון ומפיצים אור... על איכות האדמה 

בפרט ועל אנשיה בכלל", מאת ר' אריה ליב פרומקין. ירושלים, תרל"א. דפוס ישראל ב"ק. 
עותק חסר: ]2[, 22 עמ' בלבד )במקור 36 עמ'(. 17-20 ס"מ. מודפס על שני סוגי נייר שונים, בגודל שונה. דפים מנותקים. כתמים. פגעי 

תילוע. 
ש' הלוי, מס' 170. 

2. ספר אבן שמואל, כולל תולדות חכמי ירושלם, מאת ר' אריה ליב פרומקין. וילנה, תרל"ד 1874. 
"שלשלת משפחתם, מוריהם, תלמידיהם והספרים שחברו, צבא חייהם, וכל הקורות אותם, וקורות עיר הקדש ירושלם תוב"ב, אבן ציּון 
להר הציון, העתק הכתובות אשר על מקום מנוחתם, בהר הקברות הוא הר הזיתים... כל הידיעות בכלל נאספו מספרים שונים וכת"י 

אשר בבתי עקד הספרים". 
XX, 144 עמ' ]ידועים עותקים ובהם 156 עמ'[. 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. גליונות לא כרוכים, עם מעטפת הנייר המקורית. קרעים, 
קמטים וכתמים בשולי הדפים. הערות בכתב-יד על המעטפת ובעמוד השער. כריכה מקורית, קרועה ומנותקת. המעטפת מודבקת 

לכריכה. 

פתיחה: $100

238. קונטרס מודפס, מאמר צפית לישועה מאת ה"חפץ חיים" - מהדורה ראשונה שנדפסה על ידי רבינו המחבר

קונטרס מאמר צפית לישועה, מאת רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל "חפץ חיים". ]פולטבה, תר"ע 1910?[.
ר'  ידי רבינו המחבר, כקונטרס בודד, ללא שער. בסיום המאמר מופיע שמו: "דברי הצעיר שבכהונה...  מהדורה ראשונה שנדפסה על 

ישראל מאיר... בעה"מ ספר 'חפץ חיים' ו'משנה ברורה'", וכתובתו )ברוסית(.
ח עמ' )גליון דפוס לא חתוך(. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים מעטים. סימני קיפול. קרעים קטנים בשולי הדפים ובסימני הקיפול. בלאי קל. 

ללא כריכה.

פתיחה: $100

239. שלחן ערוך אורח חיים – עם פירושי "טעם מגדים" ו"לקוטי מגדים" לרבני משפחת דון-יחייא – לוצין )לודזה(, תרצ"ד

שלחן ערוך אורח חיים, לרבי יוסף קארו. לוצין )לודזה, Ludza(, לטביא, תרצ"ד ]1934[. דפוס ר' זאב וולף שוער. חלק ראשון בלבד. 
זו: "טעם מגדים", עיקר ותמצית דברי ה"פרי  עם "באר הגולה" ו"באר היטב", וביאורים מרבני משפחת דון-יחייא, שנוספו במהדורה 

מגדים", מאת ר' אליעזר דון-יחייא, ו"לקוטי מגדים" מאת ר' בן ציון דון-יחייא. הספר נדפס כולו באותיות מרובעות.
]2[ דף, 40, ]III ,]1, 272 עמ'. 33.5 ס"מ. מצב כללי טוב. נייר יבש ועדין. קרעים וקפלים בפינות הדפים. קרעים בכמה מהדפים. חותמות 

ספריה. כריכה פגומה וקרועה בחלקה, עם מדבקות ספריה. 

פתיחה: $100

240. ספר לחם שמנה – מהדורה ראשונה – לבוב, תרל"ו

ספר לחם שמנה, חידושים על התורה, מאת רבי מנשה ב"ר אשר אב"ד רופשיץ. לבוב, תרל"ו 1876. דפוס יעקב משולם ניק. מהדורה 
ראשונה.

בהקדמה לספר, שנדפס לאחר פטירת הרב המחבר, כותב המלבה"ד רבי אליעזר אייזן מו"צ באיסטריק: "וקראתי שמו כך כי אני זוכר כי 
בחיים חיותו רצה תמיד להשפיע לישראל שפע ברכה והצלחה". 

האדמו"ר רבי מנשה רובין מרופשיץ )תקנ"ה בערך-חשון תרכ"א 1795-1860(, בעל "לחם ְשֵמָנה", בנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי 
אשר ישעיה רובין מרופשיץ )תקל"ה-תר"ה, בעל "אור ישע", חתנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי נפתלי מרופשיץ(. תלמיד רבי צבי 
הירש מרימנוב. בין תלמידיו נמנו כמה מזקני הדור שעוד זכו להסתופף אצל סבו רבי נפתלי מרופשיץ. נודע באהבתו את ישראל וברצונו 
להשפיע עליהם שפע פרנסה וברכה. היו לו שש בנות מהן יצאו שושלות של אדמו"רים, חסידים ואנשי מעשה. מחתניו: חתנו ממלא 
מקומו האדמו"ר רבי יצחק מרילוס מרופשיץ, האדמו"ר רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים מסיגט בעל "קדושת יו"ט" )שהיה חתנו בזיווג 

ראשון(, והאדמו"ר רבי ישכר בעריש אייכנשטיין מווערצקי בעל "מלבוש לשבת ויו"ט".
רישום בעלות בדף השער: "יהושע העשיל פרידמאן". 

]20[ דף. 15 ס"מ. ללא דף השער השני. מצב טוב מאד. שוליים קצוצים קמעה. כריכת קרטון חדשה. חותמות. 

פתיחה: $100

241. ספר צלותא דאברהם – לבוב, תרכ"ח – חתימות והגהות

ספר צלותא דאברהם, חידושי תורה, שו"ת ודרושים, מאת רבי אברהם נפתלי הירץ ינר. לבוב, תרכ"ח ]1868[.
עם הסכמה מרבי יוסף שאול נתנזון והקדמה מאת המחבר. 

חתימות ורישומי בעלות בצדיהן הפנימיים של הכריכות ובדפי הבטנה; מספר הגהות בדפי הספר, משני כותבים. 
רבי אברהם נפתלי הירץ ינר )תקס"ו-תרל"ו(, רב ופוסק בגליציה וראש בית הדין של קרקוב.

]20[, יז-רד דף. 24 ס"מ. מצב בינוני. בלאי וקרעים. קרעים חסרים בדף השער. כתמים וקמטים. פגעי תילוע. כריכה מקורית, בלויה. 

פתיחה: $100
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242. סדר אליהו רבה וזוטא – קושטא, תע"ט

ספר סדר אליהו רבא וזוטא, והם שני שערים המצויינים בהלכה בדיני עיגונא דאיתתא ושאלות ותשובות דשייכי לטור א"ה, הכינם וגם 
חקרם תנא דבי אליהו הרב... כמה"ר אליהו כמה"ר שבתי אלפאנדארי. קושטנדינא, ]תע"ט 1719[. דפוס יונה בן יעקב. 

חידושי דינים ופלפולים בדיני עגונות ושו"ת בענייני אבן העזר. 
ישנה,  עור  כריכת  לחיזוק מודבק בשולי דף השער.  נייר  א'.  טוב. קרעים בדף השער ובדף  כללי  30 ס"מ. מצב  דף.   ]1[ ]2[, קלב, סט, 

משוקמת עם שדרה ופינות חדשות. 

פתיחה: $100

243. שו"ת משאת בנימין – מיץ, תקל"ו – חתימות רבי שם טוב גאגין אב"ד ק"ק ספרדים בלונדון

ספר משאת בנימין, שאלות ותשובות מאת רבי בנימין אהרן סולניק. מיץ, ]תקל"ו 1776[. דפוס געטשליק שפייאר סג"ל מסארלואי. 
מהדורה שניה.

מעבר לשער הסכמה מרבי אריה ליב גיצבורג בעל "שאגת אריה" אב"ד מיץ.
חתימות "S. Gaguine" )גאגין(, של רבי שם טוב גאגין )Shemtob Gaguine, תרמ"ה-תשי"ד, חבר בית הדין הרבני של קהילת קהיר, 
רב בקהילת הספרדים במנצ'סטר ואב בית הדין לקהילות הספרדים בלונדון( בדף השער ובדף פט/2; בדף צ/1 חותמת "אברהם בן לא'א' 

כ' שמחה גאלדציעהר ז"ל". 
]3[, צא דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים. כתמים בדפי הבטנה. 

פתיחה: $200

244. ספר בן זקונים – ליוורנו, תקנ"ג 

ספר בן זקונים, חלק ראשון "יסוד עולם" על כללי התלמוד, וחלק שני "מזמור לדוד", שירים ומליצות, מאת רבי חזקיה דוד אבולאפיו 
מטריאסטי. ליוורנו, ]תקנ"ג 1793[.

כל אחד משני החלקים נחלק לשני מאמרות. שער מיוחד לכל מאמר. 
]2[, עח דף. 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נקבי עש. כרוך עם דפים עתיקים מתוך הגדה של פסח. כריכה עתיקה, עם שרידי שדרת עור 

פגומה. פגמים וסימני עש בכריכה. 

פתיחה: $100

245. ספר ברית אברהם – פרנקפורט דמיין, תר"כ – עם תפילה למוהל בכתב-יד

ספר ברית אברהם, על עניני ברית מילה, תפלות ופיוטים עם תרגום לגרמנית וביאור, הלכות ומנהגים, מאת רבי צבי בנימין אויערבך 
)אב"ד הלברשטט, בעל "נחל אשכול"(. פרנקפורט דמיין, ]תר"כ[ 1860. מהדורה ראשונה. בתחילת הספר מבוא היסטורי מעניין לתולדות 

יהדות אשכנז ופייטניה. 
בדף הבטנה הראשון תפילה למוהל, בכתב-יד מרובע וגדול. על גבי בטנת הכריכה הפנימית הודבקו שני דפים מודפסים, מספר אחר, עם 

סדר פדיון הבן, עם תרגום לגרמנית. 
]1[, VI,י ]2[, 140 עמ'. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. רישום בכתב-יד בדף השער. כריכה ישנה.

פתיחה: $100

246. ספר מעשה רוקח - אמשטרדם, ת"ק - מהדורה ראשונה - ספר סגולה לשמחה – חתימות ורישומי בעלות של רבני 
משפחת "אור שרגא" 

ספר מעשה רוקח, רמזים על מספר פרקי המשניות על פי הקבלה, מאת רבי אלעזר רוקח. אמשטרדם, ]ת"ק 1740[. מהדורה ראשונה.
רוקח הדפיס בדרכו לארץ  ואמשטרדם. את ספרו מעשה  רוקח אב"ד בראד  המחבר הוא הגאון הקדוש המקובל האלוקי רבי אלעזר 
ישראל, בערוב ימיו בשנת ת"ק. בספר כותב רמזים וסודות נשגבים ע"פ הקבלה על מספר הפרקים הנמצאים בששת סדרי המשנה, על 
מספר הפרקים שבכל סדר בפני עצמו, ועל מספר הפרקים שבכל מסכת בפני עצמה. לדברי המחבר בהקדמתו: "שלא במקרה והזדמן 
נעשה כך, אלא הכל בכתב מה' עליו השכיל, וסידר הכל ע"פ רמז וסוד במכוון". כמו כן כתב המחבר על "חשבון האותיות של ראשי 
נלהבות מגדולי  נדפס במספר מהדורות, עם הסכמות  וסוד". הספר  רמז  ע"פ  בכונה  בא  וסופי האותיות של הפרקים, הכל  הפרקים 
ישראל שמתבטאים על גודל קדושת הספר ומחברו. רבי משה בערין בלום אב"ד ווישנאוויץ כותב בהסכמתו )למהדורה השניה שנדפסה 
במאהלוב בשנת תקע"ז(: "...כאשר הופיע עליו רוח אלקי ממרום, כידוע ומפורסם בכל העולם שהגאון הלז השתמש ברוח קדשו כאחד 
מהראשונים...". האדמו"ר מבעלזא שליט"א כותב בהסכמתו למהדורת תשנ"ג: "ידוע לכל שהספה"ק ]שהספר הקדוש[ הנ"ל היה חביב 
מאד אצל רבוה"ק נבג"מ ]רבותינו הקדושים נשמתם בגנזי מרומים - אדמו"רי בעלזא שהיו מצאצאי המחבר[, ובשנת תשט"ו נתן כ"ק 
זצ"ל,  אדמו"ר מהרי"ד  א"ז  כ"ק  אביו  ואמר בשם  הלז,  להדפסת הספה"ק  ברכתו  רוקח[  אהרן  ]האדמו"ר רבי  זצ"ל  אדמו"ר  מרן  דודי 

שהלימוד בספה"ק הזה מסוגל לשמחה".
חתימות )בכתיבה ספרדית( וחותמות רבי משה ב"ר יצחק אור שרגא )כיהן ברבנות בשנות התר"נ-תר"ס(, ורבי רפאל בן משה אור שרגא 
)רב ביזד-פרס(. רישום בעלות נוסף: "זה הר]ו[קח שלי הצעיר אג'א באבא בכה"ר מולא יצחק". שלושתם מצאצאי מולא אור שרגא מיזד.

הגהות בכתיבה ספרדית במספר מקומות. 
]1[, קכא; ו דף. 24.5 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים. דפים רבים במצב טוב עד טוב-בינוני. כתמים ובלאי רב בדפים הראשונים והאחרונים. 
קרעים עם חיסרון בשני הדפים הראשונים, משוקמים בהדבקות נייר גסות. כתמי רטיבות. כריכת עור עתיקה, עם הדבקות נייר ובד על 

חלקים ממנה. בלאי ופגמים בכריכה.

פתיחה: $200
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247. ספר שפתי חכמים – רבי שבתי באס – פרנקפורט דמיין, תע"ב

שפתי חכמים, פירוש על דברי רש"י על התורה וחמש מגלות, מאת רבי שבתי באס. פרנקפורט דמיין, ]תע"ב 1712[. מהדורה ראשונה.
רישומי בעלות מחוקים בדף השער.

]1[, קמב, ]1[ דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמם ובלאי. כתמי רטיבות. קרעים בשולי דף השער ומספר דפים ראשונים, משוקמים 
בהדבקות נייר, עם פגיעות בטקסט )ופגיעה קלה במסגרת השער(. סימן עש בדף השער. כריכה ישנה, בלויה.

פתיחה: $100

248. ספר מקל חובלים – שירי עם ביידיש עם תרגום לעברית – פרמישלה, תרכ"ט 

ספר מקל חובלים, שירי עם ביידיש, עם תרגום לעברית, על רבי דוב בער פרידמאן מליאובה, מאת ולוול זברז'ר. פרמישלה, ]תרכ"ט[ 1869. 
יידיש ועברית, עמוד מול עמוד.

ולוול זברז'ר )בשמו האמיתי: בנימין וולף ארנקרנץ, 1883-1826(, משורר עברי ויידי, אחד מחברי "זמרי ברודי" – אמנים ושחקנים נודדים 
יהודים מברודי שבאוקראינה. ספרי שירתו הנוספים: "חזון למועד", "מקל נועם", "שפתי ישנה", ועוד.

שיר בכתב-יד בדף המגן האחרון. 
39 עמ'. 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי קל. חיתוך דפים עם פגיעה קלה בטקסט בשוליים התחתונים במספר דפים. כריכת נייר ישנה.

פתיחה: $200

249. ספר בכורי תועלת – מאסף ספרותי מאת אנשי חברת "תועלת" – אמשטרדם, תק"פ

ספר בכורי תועלת, שירים, מאמרים ומכתבים, מאת אנשי חברת תועלת. אמשטרדם, תק"פ 1820.
מאסף ספרותי בהוצאת חברת "תועלת" אשר איגדה את המשכילים היהודיים באמסטרדם. בסוף המבוא חתימה בעט של אחד מראשי 

החברה ואחד מעורכי הספר, אלכסנדר טל.
רישום בכתב-יד על דף המגן, בסמוך לדף השער.

]7[, קנב עמ'. 22 ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מצב טוב. כתמים קלים. חותמת בדף השער. כריכה חדשה, עם שדרה ופינות מעור.

פתיחה: $100

250. ספר אגדת ארבע כוסות – אמשטרדם, תקע"ז 

ספר אגדת ארבע כוסות, מאת רבי שלמה פפנהיים, בעל "יריעות שלמה". אמשטרדם, ]תקע"ז[ 1817. 
יומן "אגדת ארבע כוסות", נכתב כפרוזה מליצית בעקבות אסונות אישיים שפקדו את המחבר )מות אשתו ובניו(, אשר בו הוא מתמודד 

עם הטרגדיה באופן רציונאלי.
 ]1[, טו, ]1[ דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת קרטון ישנה, מנותקת.                      

פתיחה: $100

251. ספר שני פרקים "כבוד העמים" – על דבר כבוד הקיסר וכבוד העמים הישרים בזמננו – פטרבורג, תרי"ב

ספר שני פרקים, על דבר החובה לאהוב ולכבד את הקיסר, ועל דבר מעלת כבוד העמים הישרים בזמנינו, מאת אברהם אריה מנדלשטם. 
פטרבורג, ]תרי"ב 1852[. 

חלק גרמני, עם שער נוסף בגרמנית. 
שם המחבר על-פי צייטלין, קרית ספר, עמ’ 227; הלל נח מגיד-שטיינשניידער , עיר ווילנא, עמ’ 191. 

שני הפרקים הראשונים נדפסו תחילה בתוך "איזה הלכות מיד החזקה לאדוננו... הרמב"ם", חלקים א, ג, פטרבורג 1850. ראה: עזריאל 
שוחט, משהו על הספר "שני פרקים", סיני, קב, תשמ"ח, עמ’ סג-עא.

 ]2[, 10, 86; ]2[, 129 עמ’. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. הדבקות נייר לחיזוק בשולי דף השער. רישום בכתב-יד בדף השער. כריכת עור 
חדשה.                      

פתיחה: $100

252. ספר מרפא לשון ארמי – וינה, תקצ"ח – חתימת "האבי"ב" רבי אליעזר ברגמן 

ספר מרפא לשון ארמי, על כללי הדקדוק הארמי הנמצא בספר דניאל ועזרא, בתרגומים, בש"ס ובשאר ספרי חז"ל, מאת רבי אפרים 
ישראל בליחער. וינה, ]תקצ"ח[ 1838. 

חתימה בדף השער: "הקט' אליעזר בלאאמו"ה יוסף בנימין זללה"ה בערגמן". 
הגאון "האבי"ב" )אליעזר בן יוסף בנימין(, רבי אליעזר ברגמן )תקנ"ט-תרי"ב(, יליד היידנהיים. מראשי הישוב של עולי גרמניה בירושלים, 
רבו וֵרעֹו של רבי יהוסף שווארץ בעל "תבואות הארץ". תלמידם של ראשי ישיבות גרמניה – רבי וולף המבורג ורבי אברהם בינג. מקצת 

מחידושיו ומאמריו נדפסו בספרים "שערי אביב" )בני ברק, תשכ"ט(, "בהר ייראה" )ירושלים, תשל"ה(.
קכט, ]4[, עמ'; ]4[ עמ' לוחות מקופלים עם נגזרות הפעלים )מנותקים מהספר(. כ-21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כתמי 
בלאי רב  עם  ישנה,  כריכה  הדפוס.  בשנת  פגיעה  עם  העברי  השער  בדף  קטן  קרע  בכתב-יד.  רישומים  הראשונים.  בדפים  רטיבות 

ופגמים. 

פתיחה: $100
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253. ספר שו"ת תשבץ – מהדורה ראשונה – אמשטרדם, תצ"ח

ספר התשב"ץ, ארבעת החלקים, שו"ת וספר חוט המשולש. אמשטרדם, תצ"ח 1738. מהדורה ראשונה.
שישה דפי שער נפרדים לחלקי הספר השונים. 

יום ובשכר זאת זכה שהעש  על רבי שמעון בן צמח דוראן, מחבר התשב"ץ, מסופר שהיה מכבד מאוד את ספריו ומנקה אותם בכל 
והריקבון אינם שולטים בספרו )ראה: נפתלי בן מנחם, גוילי ספרים, עמ' יא(.

]11[, צא; ]1[, סט, ]1[; ]1[, סח, ]1[; ]1[, לו; ]2[, לט-פג, ]1[, פה-קא, ]1[ דף. 31.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים בחלק מהדפים. קרעים 
ותיקוני הדבקה בנייר דבק בשוליים הפנימיים של הדפים הראשונים והאחרונים. חלק מהקונטרסים רופפים או מנותקים חלקית. כריכה 

קרועה ובלויה, מנותקת חלקית. 

פתיחה: $200

254. ספר שו"ת ברכת חיים – לובלין, תרנ"ו

שאלות ותשובות ברכת חיים, מאת ר' חיים ברוך ]קווארטאווסקי[ אב"ד לענטשנא, נקבצו ונסדרו ע"י בן המחבר ר' ישכר דוב מק"ק 
לעבערטאב. לובלין, תרנ"ו 1896. דפוס אברהם פעדער וברוך זעצר. חלק ראשון. לא נדפסו חלקים נוספים. 

המחבר, הגאון החסיד רבי חיים ברוך קווארטאווסקי אב"ד לענטשא )Leczna, מחוז לובלין(, נין ונכד לבעל שו"ת "פני יהושע". מסופר 
עליו, שרבו האדמו"ר רבי יחזקאל מקאזמיר היה מכנהו בחיבה "מיין אתרוגל" ]אתרוג שלי[ והוא שבחר בו לשמש כרב בעיר לענטשנא, 

אף על פי שלא חפץ מעולם לקבל עליו משרת רבנות, )ראה ספר בית קאזמיר, עמ' קכז-קכט(.
רישום בעלות בדף השער: "לה' הארץ ומלואה, חנוך". הגהות ארוכות בכתב-יד, בדפים ב, יד-טו, עה. 

קא, ]1[ דף. 32 ס"מ. מצב כללי טוב. שניים מהדפים כרוכים שלא במקומם. מעט כתמים ובלאי. פגעי תילוע קלים. חותמות ספריה. כריכה 
מקורית, פגומה וקרועה בחלקה, עם מדבקות ספריה. ללא שדרה. 

פתיחה: $100

255. ספר חושב מחשבות – ר' עמנואל חי ריקי – אמשטרדם, תפ"ז – מהדורה ראשונה 

ספר חושב מחשבות, מאת המקובל רבי עמנואל חי ריקי, בעל "משנת חסידים". אמשטרדם, ]תפ"ז 1727[. מהדורה ראשונה. 
דרשות ודברי הלכה בעניני מקוה ותפילין בחול המועד, פירושים לתנ"ך ומשנה ועוד. 

כתובת הקדשה, רישומים וחותמות בדפי הבטנה הקדמיים: "הקדש מאת האחים הנעימים סי' יהושע ן' עולייל ואחיו סי' משה לבית 
מדרש אביהם ז"ל" ]בטיטואן[; "קנין שלמה שמואל ס"ט"; רישום וחותמת בערבית; חותמות של "ישיבת בית יהודה שת"ת ן' עולייל, 
טיטואן יע"א" וחותמות "יוסף דוד סופר ווייסבערג מק"ק האליוויטץ בעה"ק ירושלים" )מופיעה גם בעמוד השער(. רישום בכתב-יד, 

בלאדינו, בדף הבטנה האחורי.
עח דף )דפים מה-מח חסרים( 17.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. דפים מנותקים. פגעי תילוע. כריכה מקורית, בלויה מאד, מפורקת 

וחסרה בחלקה. 

פתיחה: $100

256. ספר עמודי בית יהודה – אמשטרדם, תקכ"ו – חתימת המדפיס – עותק עם דפי השירים והמפתחות

ספר עמודי בית יהודה, מאמרים וחקירות על מאמרי חז"ל ויסודות האמונה ]"יעודי משיח ותחית הפגרים... שרשי האמונה בי"ג עיקרים.. 
מאמרי רבה בר בר חנה הנסתרים..."[, מהמשכיל התורני רבי יהודה ליב הורוויץ מווילנא. אמשטרדם, ]תקכ"ו 1766[.

מעבר לשער איור מבנה עם עמודים )המסמל את שם הספר( ומסגרת עם חתימה בכת"י המדפיס "הק' יהודא ליב זוסמנש". הסכמות 
רבנים רבות ושירי-ידידות מחכמים וסופרים שונים.

שער מיוחד לחלק העוסק בי"ג העיקרים: "גן עדן המאמין אשר נטעתי מעץ פרי הרב משה בר מיימין ]![" )עם איור עץ(; מולו עיטור 
בצורת מנורה. 

רישומי בעלות בעמוד השער ובסוף הכרך: שמואל ב"ר מרדכי הלוי שאפראוויץ...", וחותמות.
]8[, ק, ]4[ דף )ארבעת הדפים האחרונים הכוללים מפתחות ושירים אינם מופיעים בכל העותקים(. 18 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, 
בלאי וקרעים קלים, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים. פגעי תילוע קלים בשדרה. כמה מהדפים מנותקים חלקית. חותמות ורישום 

בעט. כריכת קרטון ובד חדשה, מנותקת.

פתיחה: $100

257. שערי ציון / מסורת הברית – שני ספרים מאת ר' דוד טעבלי כרוכים יחד – המבורג, תע"ה

1. ספר שערי ציון, דברי מוסר ותוכחה בעניין התפילה, מאת ר' דוד טעבלי. הובא לדפוס ע"י ר' מאיר, בן המחבר. ]המבורג, תע"ה 1715[. 
דברי מוסר בעניין התפילה, עם ליקוטים מחז"ל, זוהר וספרי מוסר. עם הסכמות רבני גרמניה )גם לספר "מסורת הברית", להלן מס' 2( 

והקדמת בן המחבר. 
רישום בעלות בעמוד השער: "חנני ה' הק' שמעון סגל? ---".

2. ספר מסורת הברית, דרוש על מסורה גדולה על התורה וחמש מגילות, מאת ר' דוד טעבלי. הובא לדפוס ע"י ר' מאיר, בן המחבר. 
]המבורג, תע"ה 1715[. 

ספר שערי ציון: כח דף; ספר מסורת הברית: מב דף. 19 ס"מ. מצב כללי טוב. נייר מעט כהה. קרעים קלים, קמטים ובלאי – בעיקר בשולי 
הדפים הראשונים והאחרונים. מספר דפים רופפים. כריכת קלף מקורית )קלף בשימוש משני, עם רישומים בכתב-יד(, רופפת ופגומה 

מעט. 

פתיחה: $100
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258. שו"ת מהרש"ך – חלק ד' – שלוניקי, ת"ץ – חותמת רבי אברהם ישכר אנגלרד וחתימת אמו הרבנית אסתר רבינוביץ 
מראדומסק

טוב  יום  דפוס   .]1730[ ת"ץ  שלוניקי,  מהרש"ך[.  ]שו"ת  הכהן.  שלמה  כמה"ר  הגדול  הרב  שחבר  ותשובות,  משאלות  חלק רביעי  ספר 
קאנפילייאש. חלק ד' בלבד.

חתימה בראש דף השער: "אסתר ראבינאוויטץ". רישומים נוספים )בשער ובעמוד שמולו(: "אסתר ראבינאוויטץ רדאמסק", "לד' הארץ 
ומלואה" ו"ראדאמסק". הרבנית אסתר רבינוביץ – בתו של הרבי מקרימילוב, האדמו"ר רבי נתן נחום רבינוביץ )בנו ותלמידו של האדמו"ר 
אברהם יששכר בער רבינוביץ מראדומסק(, אשתו של רבי ישעיהו אנגלרד אב"ד סוסנוביץ )תרמ"ה-תש"ב – נספה בשואה( ואמו של 

האדמו"ר רבי אברהם ישכר ענגלארד מראדזין. 
חותמת בדף השער: "אברהם ישכר ענגלארד אבדק"ק סאסנאווצא יע"א בהרה"ג הק' ר' ישעי' זצ"ל".

האדמו"ר רבי אברהם ישכר אנגלרד )תר"ע-תשס"ו(, אב"ד סוסנוביץ, חתנו של האדמו"ר רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין. עמד בראש 
רשת הישיבות של ראדזין בפולין וסייע לגיסו האדמו"ר – רבי שמואל שלמה ליינר – בהנהגת החסידות. כל משפחתו ומשפחת חותנו 
נספו בשואה והוא ניצל בנס, היגר לארה"ב, ובשנת תשי"ד הוכתר לאדמו"ר מראדזין ועלה לארץ הקודש. האריך ימים ועד זקנה ושיבה 

הרביץ תורה וחסידות בעירו בני ברק.
]6[, קפ דף. 21 ס"מ. מצב בינוני-טוב. דף ]6[ ודף א קרועים וחציים חסר. פגעי תילוע. כתמים וקרעים במספר דפים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100

259. מסכת אבות עם פירוש יין לבנון - ברלין, תקל"ה - מהדורה ראשונה

מסכת אבות, עם פירוש יין לבנון, מאת נפתלי הירץ וויזל. ברלין, ]תקל"ה 1775[. מהדורה ראשונה.
הספר נדפס בהסכמות גדולי דורו, רבי שאול אב"ד ק"ק אשכנזים באמשטרדם, רבי יחזקאל הלוי לנדא, מפראג, בעל ה"נודע ביהודה" 
ועוד. על הספר ועל מחברו התעורר פולמוס גדול, הואיל והמחבר גילה יחס אוהד למשה מנדלסון אבי ההשכלה. ה"נודע ביהודה" עצמו 
כתב לאחר כשבע שנים מכתבים חריפים נגד חוברתו של וויזל "דברי שלום ואמת". למרבה הפלא חיבור זה התקבל ברוב תפוצות ישראל 

ודבריו הובאו ברבים מפרושי מסכת אבות.
חתימות ורישומי בעלות בדף השער.

]6[, קנ, ]2[ דף. 31 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמים כהים בדף האחרון( ובלאי. קמטים בשולי הדפים. כריכה עתיקה, בלויה 
ופגומה.

פתיחה: $100 

260. ספר אחיעזר – אבן העזר ויורה דעה – ווילנא, תרפ"ב-תרפ"ה

ספר אחיעזר, שו"ת, הערות והארות בחלקי השו"ע, חלק ראשון על אבן העזר, וחלק שני על יורה דעה וענייני קדשים, מאת רבי חיים 
עוזר גרודז'נסקי. ווילנא, תרפ"ב-תרפ"ה ]1922-1925[. שני כרכים.

החלק השני כרוך בתחילתו עם: ספר ראשון לציון, חידושים על סוגיות בש"ס, מאת רבי חיים בן עטר. ירושלים, ]תרע"ה 1915[. 
שני כרכים. כרך ראשון )אבן העזר(: ]2[, פח דף. כרך שני )ספר ראשון לציון וחלק יורה דעה(: ]2[, קלח; ]1[, קה דף. 32-32.5 ס"מ. מצב 
טוב. כתמים. קרעים בשולי חלק מהדפים. החלק השני נדפס על נייר יבש ושביר. קרעים משוקמים בהדבקה בשער ספר ראשון לציון. 

חותמות. כריכות ישנות, עם פגמים. 

פתיחה: $100 

261. ספר משלי שועלים – פראג, תקכ"ז

ספר משלי שועלים, לרבי ברכיה הנקדן. פראג, תקכ"ז ]1767[. עברית ויידיש. כרוך עם: סדר תחינות. ]פראג? שנות הת'-ת"ק?[. 
רישום בעלות בדף המגן: "דיזעס בוך גערט... ר' מאיר מאונדראלטערטהיים, היום יום ג' יא מרחשוון תקע"ה לפ"ק". 

רישומים נוספים בגרמנית בדפי המגן הקדמיים והאחוריים.
משלי שועלים: מט דף. סדר תחינות: ו דף. חסרים מספר דפים בסוף התחינות. 20 ס"מ. מצב משתנה בין הדפים, טוב-בינוני עד בינוני. 
כתמים ובלאי. קמטים וקרעים בקצות חלק מהדפים, עם פגיעות קלות בטקסט. חיתוך דפים על גבול הטקסט בחלק מהדפים, עם 

פגיעה בשומרי הדפים. רישומים בכתב-יד לועזי בדפי המגן הקדמיים והאחוריים. כריכה ישנה, עם פגמים. 

פתיחה: $100

262. ספר המבקש - האג, תקל"ח-תקל"ט - מהדורה ראשונה - חתימות והגהות

ספר המבקש, מוסר ופילוסופיה, מאת רבי שם טוב פאלקירה. האג, ]תקל"ח-תקל"ט 1779-1778[. מהדורה ראשונה.
עם הסכמות רבי שאול אב"ד אמשטרדם, רבי שאול הלוי אב"ד האג והחיד"א. בדף ]4[ מכתב-הקדשה בצרפתית לפרנסי בורדו מאת 

 .Mordechay Tama
נטע  הק'  אברהם...  למהור"ר  שייך  הספר  "זה  למקנה",  לאברהם  בו  אשר  והמאר"ה  השדה  ויקם  "...התקנ"ט  חתימות:  הספר  בשער 

 ."David Ber Levit Di Mies" הערצקע", "לה' הארץ ומלואה הק' דוד בער כהן מק'...", חותמות ורישום של
בדפי הספר הגהות בכתב-יד אשכנזי מתקופת ההדפסה, בעלות תוכן "משכילי".

]8[, מח דף. 19 ס"מ. כתמים, פגעי עש במספר דפים. חלק מהדפים מנותקים. כריכה ישנה, פגומה.

פתיחה: $100
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263. תיקון סופרים - אמשטרדם, תפ"ז

נוספות".  מעלות  כמה  עם   - קדושות  קהלות  כל  מנהג  "כפי  והפטרות,  מגילות  חמש  עם  תורה  חומשי  חמשה  סופרים,  תיקון  סדר 
אמשטרדם, ]תפ"ז 1727[. דפוס הדיין רבי משה פרנקפורט.

קדם-שער מאויר, תחריט-נחושת עם איורים של ארבע אפיזודות מן התנ"ך: "ודוד מכרכר", משיחת דוד למלוכה, אליהו בהר הכרמל 
ומשפט שלמה. שער נפרד לספר ה"הפטרות".

]1[, קיח, ]2[ דף. חסר אחד מ-]3[ הדפים האחרונים. 15.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי רטיבות. בלאי בעיקר   ;]1[  ]1[, שסז, 
בדף השער ובדפים הראשונים. פגמים וקרעים קלים. קרע בשולי דף השער השני, עם שיקום בהדבקת נייר. קרע גדול באחד מן הדפים 

באמצע, עם חסרון של כחצי דף. כריכה חדשה.                       

פתיחה: $100

264. ספר ארצות החיים – וורשא, תר"כ-תרכ"א 

ספר ארצות החיים, חלק ראשון ושני, על שולחן ערוך אורח חיים, מאת רבי מאיר ליבוש מלבי"ם. וורשא, ]תר"כ[-תרכ"א 1860-1861. 
שני חלקים בכרך אחד. 

"בנויים על אדני השכל  נלהבת מה"חתם סופר", הכותב על דבריו  וזכה להסכמה  לו שם עולם  ספרו הראשון של המלבי"ם, שהוציא 
וקרובים לאמתתה של תורה". ספר זה שמסתיים רק בסוף הלכות ציצית, הובא עשרות פעמים בספר "משנה ברורה" ובספרי הפוסקים.

שני דפי שער לכל חלק. חותמת בדף השער השני של החלק השני: "יהושע גרשון מונק, ווארשא". 
שני חלקים בכרך אחד. חלק ראשון: ]5[, פו, ]1[ דף. חלק שני: ]1[, מא דף. 25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות( ובלאי. 

קרעים בשולי דף השער הראשון. סימני עש. קונטרס דפים אחרון מנותק. כריכה ישנה ובלויה, עם פגמים וסימני עש.

פתיחה: $100

265. ספר אגרת בעלי חיים – ווילנא, תרל"ד – כרוך עם ספרים נוספים

ספר אגרת בעלי חיים, סיפור משל על בעלי החיים ובני האדם, מאת רבי קלונימוס בן קלונימוס. ווילנא, תרל"ד 1874. כרוך עם: ספר מלין 
דרבנן, מאת רבי ישראל מ"ש. וורשא, תרל"ה 1874.כרוך עם: ספר חיי לאה, "תולדות אשת חיל מבנות ישראל היקרות והמהוללות". ליק, 

]תרל"ב[ 1872. כרוך עם: נוספות לספר תורת חובות הלבבות. וורשא, תרל"א 1871. 
אגרת בעלי חיים הוא ספר בן חמישה שערים, המגולל סיפור אודות בעלי חיים, בני אדם, מלכים ושדים, בשילוב דברי מוסר וחכמה. 
כפי שכתב רבי קלונימוס בן קלונימוס בהקדמתו לספר, חיבור זה הוא חלק מתוך יצירה ספרותית ארוכה בערבית, שתורגמה, עובדה 

ונערכה על ידו.
רבי קלונימוס בן קלונימוס, חכם יהודי צרפתי-איטלקי משכיל בן המאה ה-14, מבניה של משפחת קלונימוס המיוחסת. במסגרת יצירתו 
הספרותית עסק בתרגום ספרי מוסר, פילוסופיה ורפואה מערבית לעברית. ספר המוסר המפורסם שכתב, "אבן בוחן", התפרסם וזכה 

לתפוצה רחבה ומספר מהדורות. 
נד דף; 152 עמ'; 16 עמ'; ]V[-XLII ,]2[ עמ'. 15 ס"מ בקירוב. נייר יבש. מצב טוב. כתמים. כריכה ישנה.

ספר חיי לאה לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה העברית, ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית. 

פתיחה: $100

266. שתי חוברות "שאלה ותשובה" מהגר"י אברמסקי – לונדון, ת"ש / תש"ד – גירושין מבעל בעל מרה שחורה / אשה 
שבעלה נהרג במעשה מלחמה בים – מלה"ע השניה

שתי חוברות "שאלה ותשובה להלכה למעשה מבית דין צדק לונדון והמדינה, ערוכה וסדורה על ידי הגר"י אברמסקי שליט"א". לונדון. 
דפוס י. נרודיצקי. 

1. חוברת מחודש אייר ת"ש. בעניין אשה שבעלה בעל מרה שחורה, האם הוא פקח בענייני משא ומתן, האם יש בנישואין משום קידושי 
טעות ואם אין להתירה בלי גט.

17 עמ'. 22.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. 
נהרג  )Presumed( שבעלך  הודעה "שעתה מוחזק  להנשא לאחר שקיבלה  חוברת מחודש טבת תש"ד. בשאלה אם אשה רשאית   .2

במעשה מלחמה בים, או מיד אחר כך כתוצאה מזה". תוספת קצרה בכתב ידו של הגר"י אברמסקי בעמ' 9.
בגאונותו  נודע  מבריסק.  חיים  רבי  תלמיד  בדורותיו.  הרבנים  מגדולי  )תרמ"ו-תשל"ו(,  לונדון  גאב"ד  אברמסקי  יחזקאל  רבי  הגאון 
ובתקיפותו הרבה לכבודה של התורה וההלכה. כיהן ברבנות ברוסיה, ולאחר מאסר ממושך בגלות סיביר הגיע לאנגליה וכיהן בראשות 
בית הדין בלונדון. לאחר שפרש לגמלאות בשנת תשי"א, עלה לארץ ישראל והתגורר בשכונת בית וגן בירושלים. בתקופה זו נקרא לכהן 
כאחד מראשי ישיבת סלבודקה בבני ברק. סמכותו בעניני ציבור התקבלה ע"י גדולי התורה בארץ, והיה מראשי "מועצת גדולי התורה", 
"ועד הישיבות" ו"החינוך העצמאי". חיבר עשרים וחמשה ספרי "חזון יחזקאל" על התוספתא ועוד ספרים ומאמרים. לתולדותיו יצאו 

ספרים רבים וספרי זכרון.
15 עמ'. 21.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. העמודים האחרונים לא נחתכו לאחר הקיפול.

שתי החוברות אינן בספריה הלאומית. 
פתיחה: $200

267. ספר חמשה סדרים – קובץ תפילות ותיקונים לזמנים שונים – ונציה, תצ"ג

שפר]![ חמשה סדרים, תפילות ותיקונים לזמנים שונים. ונציה, ]תצ"ג 1733[. 
קובץ תפילות, עם תיקון ערב ראש חדש, תיקון שובבי"ם, תפילות לבקור בקברים, סליחות לחדש אלול ומסירת מודעה והתרת נדרים 

לערב ראש השנה או ערב יום הכיפורים.
רישום בעלות בדף השער: "כמה"ר יהודה חיים בכמה"ר משה... זלה"ה".

מו דף. 16.5 ס"מ. נייר עבה ואיכותי. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. כריכה חדשה.

פתיחה: $200
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268. ספר קרבן חגיגה, תפילות לחג הסוכות - ליוורנו, תק"נ - כרך בפורמט כיס

ספר קרבן חגיגה, תפילות הלל ומוסף של חג הסוכות, עם סדר ההושענות וההקפות. ליוורנו, ]תק"נ 1790[. כרך בפורמט כיס. 
עב דף. 11 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. חיתוך דפים עם פגיעה קלה בכותרות מספר דפים ועל גבול המסגרת העליונה של דף השער. 

רישום בכתב-יד בדף המגן הקדמי. כריכת עור חדשה, עם עיטורים מוזהבים בשדרה.

פתיחה: $150

269. סדר תפילות מכל השנה – אמשטרדם, תקפ"ד – פורמט מיניאטורי

סדר תפילות מכל השנה, כמנהג אשכנז ופולין. אמשטרדם, תקפ"ד 1823. דפוס יוחנן לוי רופא ובנו בנימין. פורמט מיניאטורי.
רמ דף. 8 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים קלים. דף השער מנותק, עם קרע בשוליו ופגיעה בצידה הפנימי של מסגרת השער 

ובשולי הטקסט בצדו האחורי של הדף. כריכת עור ישנה. פגמים בכריכה.

פתיחה: $200

270. ספר תהלים, דגלי הודיה והמצוה - עם סדר המעמדות - ספר סגולה – יוזפוב, תרל"ה

ספר תהלים, עם ספר דגלי הודיה והמצוה, ספר ממתקי יהודה על תרי"ג מצוות, מאת רבי יהודה יודל לנדא מעיה"ק ירושלים, ועם סדר 
המעמדות. ]יוזפוב, תרל"ה 1875[.

עם מספר הסכמות, ביניהן הסכמת האדמו"ר רבי אברהם המגיד מטריסק המברך את הקונים כי "זכות התורה תגן עליהם ויתברכו 
בברכה המשולשת בבני סמיכי וחיי אריכי ומזוני רויחא". הלכות רבות ומנהגים מגדולי החסידות.

שער נפרד לסדר המעמדות.
]2 עמ'[, ג-ט, יב-יג, רלג; יט דף. 22 ס"מ. חסרים 5 דפים מדפי ההסכמות וההקדמות, ו-2 דפים מסדר תרי"ג מצוות, בתחילתו של 
הכרך. מצב משתנה. כתמים ובלאי. קרעים. שער ודפים ראשונים במצב בינוני-גרוע, עם כתמים, בלאי רב, וקרעים עם חסרון משוקמים 

בהדבקות נייר. מרבית הדפים במצב בינוני-טוב. כריכה חדשה.
חלק מדפי ההסכמות וההקדמות הראשונים אינם מופיעים ברשומות הביבליוגרפיות.

פתיחה: $100

271. ספר תהלים, דגלי הודיה והמצוה – ספר סגולה – פיעטרקוב, תרנ"ט

ספר תהלים, עם ספר דגלי הודיה והמצוה וספר ממתקי יהודה על תרי"ג מצוות מאת רבי יהודה יודל לנדא מעיה"ק ירושלים, סדר 
מעמדות וסידור תפילה "קול יעקב". פיעטרקוב, ]תרנ"ט[ 1899.

שני שערים, הראשון בדיו סגולה ואדומה, והשני בדיו סגולה.
הסכמת האדמו"ר רבי ישראל מסאדיגורא )משנת תרנ"ח( המברך את הקונים בברכת "...ויבוא עליכם ברכת טובים וחיים מאושרים בטוב 
ונחת". הסכמות מהמהדורות הקודמות של הספר, ביניהן הסכמת האדמו"ר רבי אברהם "המגיד מטריסק", המברך את הקונים "בברכה 

המשולשת בני סמיכי וחיי אריכי ומזוני רויחא".
שני רישומי בעלות משנת תרס"ד, של אביגדור גרינוואלד, החותם פעם "בלאאמו"ר מו"ה יעקב נ"י" ופעם "בן אסתר". 

]4[, 6, 25-13; 696; 40; 30; 56-3; 48; 34 עמ', 22 ס"מ. נייר יבש ועדין. מצב כללי טוב. כתמים רבים בדפים הראשונים )מצב בינוני(. 
קרעים בשני דפי השער, מחוזקים בנייר דבק. כריכת עור חדשה, מפוארת. 

פתיחה: $100

272. תהלים "מקדש מעט" – חלק ראשון – חותמות רבי אברהם ישכר אנגלרד וחתימת "שמואל רעכניץ"

תהלים, מקדש מעט, פירושי "בית המדרש", "בית הכנסת" ו"בית אהרן", מאת רבי אהרן וואלדען. ווארשא, תר"ן 1889. ספר ראשון )עד 
מזמור מ"א(. 

בדף השער חותמות של רבי "אברהם ישכר ענגלארד אבדק"ק סאסנאווצא יע"א בהרה"ג הק' ר' ישעי' זצ"ל"; חתימת בעלים: "שמואל 
רעכניץ". 

האדמו"ר רבי אברהם ישכר אנגלרד )תר"ע-תשס"ו(, אב"ד סוסנוביץ, חתנו של האדמו"ר רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין. עמד בראש 
רשת הישיבות של ראדזין בפולין וסייע לגיסו האדמו"ר – רבי שמואל שלמה ליינר – בהנהגת החסידות. כל משפחתו ומשפחת חותנו 
נספו בשואה והוא ניצל בנס, היגר לארה"ב, ובשנת תשי"ד הוכתר לאדמו"ר מראדזין ועלה לארץ הקודש. האריך ימים ועד זקנה ושיבה 

הרביץ תורה וחסידות בעירו בני ברק.
רבי אהרן וואלדען רבי אהרן ולדן )תקצ"ח-תרע"ב(, תלמיד חכם וורשאי, מחבר פורה וביבליוגרף, מחבר "שם הגדולים החדש".

]2[, רפג דף, 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בעיקר בדף השער. קרעים קלים בשולי כמה דפים. 

פתיחה: $100

273. תהלים עץ הדעת טוב ושפת אמת – מהדורה ראשונה

ספר תהלים עם שני פירושים יקרים וחשובים, "עץ הדעת טוב, מאת... הר' חיים וויטאל זצוקללה"ה, אשר הי' מונח בכי"ק של המחבר 
בעצמו בבית... אדמו"ר שליט"א מגור", ו"שפת אמת, מאת... מרן יהודא ארי' ליב זצוקללה"ה מגור...". פיעטרקוב, ]תרפ"ו 1926[. מהדורה 

ראשונה מכתבי יד.
רישום בעלות בדף השער: "יצחק מאיר קינסענט מטשנסטחוב". 

הספר יצא ביזמתו של האדמו"ר מגור בעל "אמרי אמת", שכתב בהסכמתו: "...שולח אני לידך מכתי"ק אמ"ו זצ"ל לקוטים על תהלים מה 
שלא נדפס בשפ"א. ולדעתי נכון להדפיס ביחד... החי' על תהלים ע"ד הפשט מכתי"ק הרח"ו זצ"ל הנמצא אצלי מכתי"ק בעצמו". בהמשך 

ההסכמה הוא מביא מה ששמע מאביו ה"שפת אמת" בענין כתבי הרח"ו בפשט שהם חביבים למעלה.
]2[, קמב דף. 22.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי. קרעים קלים בשולי הדפים. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100
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274. מחזור כמנהג אשכנזים – ווילהרמרשדארף, תע"ט

מחזור – חלק ראשון – כמנהג ק"ק אשכנזים... עם פי' מעגלי צדק ופי' המילות עם מגילת אנטיוכס... הקינות לתשעה באב... גם פי'... על 
הקינות. ווילהרמרש דארף, ]תע"ט 1719[. דפוס הירש בן חיים מפיורדא. 

חלקו הראשון של המחזור, כולל תפילות חול ושבת, סליחות ותפילות משבת בראשית ועד תשעה באב. 
מספור הדפים שונה מזה המופיע בספריה הלאומית, ונראה שבעותק שלפנינו מופיעים יותר דפים: ]3[, לד, ]8[, לה-מ, צט-קכד, קסח, 
מו דף; ]בעותק שבספריה הלאומית רשומים ]3[, לד, ]8[, לה-סא, קסח, מו דף[, 33 ס"מ. מצב משתנה, בינוני-טוב. מרבית הדפים נקיים 
ובמצב טוב. בחלק מהדפים כתמים, קרעים )חלקם חסרים( וקמטים. כמה מהדפים מנותקים חלקית. כריכת עור מקורית, עם שרידי 

אבזמים, פגומה ובלויה. 

פתיחה: $100

275. הושענות לסוכות – מנטובה, תק"מ / סדר התרת נדרים – ונציה, תקס"ד

1. הושענות ליום ערבה ]סוכות[, כמנהג ק"ק איטליאני. מנטובה, ]תק"מ 1780[. דפוס אליעזר שלמה מאיטליה. 
י' דף, 17.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים ובלאי. שוליים עליונים קצוצים. כריכה מקורית. 

2. סדר התרת נדרים, התרת קללות וסדר תשליך כפי מנהג חסידי ירושלים. ונציה, ]תקס"ד 1804[. דפוס גד פואה. 
רישום בעלות "הצעיר יששכר רינייו ס"ט" ורישום נוסף בכתב ידו מול דף השער. חותמות של בית המדרש "חברה תהילים" בפרנקפורט. 

כו דף, 17.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קלים. כריכה מקורית. 

פתיחה: $150

276. קונטרס "זאת חנוכת הבית" – סדר חנוכת הבית של בית הכנסת בקהילת עדת ישרון באמשטרדם – אמשטרדם, 
תקנ"ז

קונטרס זאת חנוכת הבית, סדר חנוכת הבית של בית הכנסת של עדת ישרון באמשטרדם, יום ששי, כ"ב סיוון תקנ"ז. ]אמשטרדם, תקנ"ז 
 .]1797

כולל פרקי תהלים, זמירות ותפילה. לזמירות ולתפילה נלווה תרגום הולנדי, עמוד מול עמוד.  
על הקהילה החדשה "עדת ישורון" ועל המחברים עיין: דן מכמן, דוד פרידריכספלד - מחקרים על תולדות יהדות הולנד, א, ירושלים 

תשל"ה, עמ’ 152.
]10[ דף )במקור ]11[ דף, אך העותק שלפנינו שלם – חלקו האחורי הריק של דף השער וחלקו הקדמי הריק של הדף השני הודבקו זה 
לזה, ללא כל פגיעה בטקסט(. 22 ס"מ בקירוב. נייר עבה. מצב טוב. כתמים. בלאי קל בשולי הדפים. חותמות. כריכה מקורית, פגומה 

ורופפת.

פתיחה: $100

277. שתי חוברות תפילות ושירים – אמשטרדם, תר"א-תר"ט / קינה על פטירתו של האדמו"ר רבי אברהם דוב אבריטש 
במגפת הדבר בצפת / חנוכת בית הכנסת באוטרכט

שתי חוברות שירים ותפילות, שנדפסו באמשטרדם בדפוס פרופס בשנים תר"א ותר"ט.
1. הכנור, והוא מנחת זכרון, מזכרת אהבה לאוהבי תושיה, מאת דוד בהרבני מ' צבי הירש ראזענבאנד. אמשטרדם, תר"א ]1841[. דפוס 

דוד בן המנוח יעקב פרופס כ"ץ. 
חוברת שירים, עם "הסכמות" מרבני הולנד והקדמה מהמחבר. בין השירים: שיר לכבוד המלך וילהלם השני )בהיותו באמשטרדם בפסח 

תר"א(.
בעמ' 19: "קול נהי על בני טבריה וצפת אשר מתו ברעש כ"ד טבת תקצ"א לפ"ק, ועל בני צפת ועטרת ראשם הרב הגאון הגדול הצדיק 

החסיד מו' אברהם דוב מאוריטץ זצלה"ה, אשר מתו במגפה בשנה הזאת תר"א לפ"ק". 
האדמו"ר הקדוש רבי אברהם דוב מַאְבריטש )תקכ"ה-תר"א(, מגדולי החסידות המפורסמים. מתלמידי רבי נחום מטשרנוביל ובנו רבי 
מרדכי, ומתלמידי רבי זושא מאניפולי ורבי לוי יצחק מברדיטשוב. בשנת תקצ"ג עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר צפת, שם יסד את בית 
מדרשו והיה לרבם ומנהיגם של קהילות החסידים. מפורסם הסיפור על נס הצלתו בעת רעידת האדמה הקשה בשנת תקצ"ז, שארעה 
כידוע בשעת תפלת מנחה בבתי הכנסיות. הרב מַאְבריטש הזהיר את חסידיו שלא לצאת מבית הכנסת, נשכב על הארץ, וכל הקהל סביבו 
אחז באבנטו. כל הבנין התמוטט, מלבד שטח מצומצם בו היו הרב והציבור. לאחר הרעש שיקם מחדש את קהילת צפת, ולא נתן לנטוש 
את העיר הקדושה. נפטר במגפת הדבר בשנת תר"א ולאחר פטירתו פסקה המגפה. סיפורי מופת רבים מסופרים על גודל קדושתו וכוחו 

הגדול לפעול ישועות עבור עם ישראל.
36 עמ', 12 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מעט כתמים. ללא עטיפה או כריכה. הדף הראשון והאחרון מנותקים ופגומים. 

2. מזמור שיר חנכת הבית, סדר חנכת בית התפלה לקהל ישראל בעיר איטרעכט ]אוטרכט[ ביום ה"י סיון תר"ט )8 ביוני 1849(, סודר 
מאת הרב ר' יהודה ליב בכ"ה משה וואלף שעפס אב"ד אמערספורט והגליל. אמשטרדם, תר"ט 1849. דפוס אלמנת המנוח דוד פרופס 

כ"ץ. 
עברית והולנדית, עמוד מול עמוד. נתון במעטפת נייר מקורית, ירוקה, מודפסת, עם איורי נגני חצוצרה וכיתוב מודפס "מזמור שיר חנוכת 

הבית" ו"סדר החנוך". 
טו, 15, ]3[ עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. קמטים וקרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $100
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278. סידור תפילה לנשים – זולצבאך, תר"ג

 Andachtsbuch für fromme Israelitinnen, mit deutscher Uebersetzung, nebst neuen Gebeten von ,תפלת בנות ישרון
W. Schlessinger. זולצבאך, ]תר"ג[ 1843. 

סידור תפילה לנשים, בעברית ובגרמנית )זו מעל זו(, כולל הקדמה ארוכה בנושא התפילות היומיות, תפילות לחגים ולמועדים, תפילות 
לזמן ההריון, ברית מילה, לזמן מחלה, ליאהרצייט של אחד ההורים, לאלמנה וכו'. לפני השער איור )ליטוגרפי( המציג את חנה מתפללת 

ואת עלי הכהן. 
רישומי בעלות ופטירה בכתב-יד בפתח הכרך. 

]4[, XII, ]1[, 29, 462 עמ', 14 ס"מ. גוף הספר במצב טוב. מעט כתמים וקמטים. חיתוך דפים מוזהב. ללא שדרה וללא כריכה אחורית; 
נמצאת הכריכה הקדמית בלבד. 

פתיחה: $100

279. לקט סידורים וספרי מקרא ותפילה – דפוסי אמשטרדם, תפ"ה-תקפ"ח

שבעה כרכים, ספרי תפילה ותנ"ך שנדפסו באמשטרדם בשנות ה-ת'. 
1. סדר תיקון ליל שביעי של פסח, נדפס במצוות הבחורים יעקב בן אברהם בשן ואברהם מינדיש לינדו. אמשטרדם, תפ"ה ]1725[. בפתח 

הספר נדפסה הקדשה מאת יעקב בשן )Bassan(, בפורטוגזית, לכבוד ראשי חברת "אבי יתומים". 
2. תנ"ך והפטרות, בכרך קטן. אמשטרדם, תצ"ד ]1735[. דפוס שלמה פרופס. רישום בעלות: "הק' יהודה כהר"ר יעקב אריה פייכטוואנגער". 

שער התנ"ך חסר. 
3. חומש עזרת הסופר, בכרך אחד, מוגה על ידי הגביר יהודה פיזא. אמשטרדם, תקכ"ז-תקכ"ט ]1767-1769[. בסופו "לוחות העיבור", 

עם שער נפרד. חסר ]9[ דף בתחילתו. 
4. עזרת הסופר, במדבר, עם סדר הפטרות של ספר במדבר, מוגה על ידי הגביר יהודה פיזא. אמשטרדם, תקכ"ז ]1768[. דפוס ישראל 

מונדווי. כרך במדבר בלבד. כריכת עור מקורית. 
5. ספר שובע שמחות, פירוש על ספר איוב, מאת רבינו בחיי, עם פירוש "דברי הגאונים". הובא לבית הדפוס בידי ר' מאיר מהמבורג. 

אמשטרדם, תקכ"ח ]1768[. דפוס ליב זוסמנש. שלושה רישומי בעלות בדף השער.
6. סדר ליום כפור כמנהג ק"ק ספרדים, כאשר נדפס על ידי המגיה שמואל רודריגז מינדיז זצ"ל; הביאו אל הדפוס יעקב דא סילוא מינדיז. 
אמשטרדם, תקל"א ]1771[. דפוס ישראל מונדווי. תפילת "הנותן תשועה למלכים" נדפסה גם בפורטוגזית. הקדשה בכתב-יד )1907(. 

כריכה קדמית חסרה. 
7. סדר תקון שבת, עם הפיוטים והקרובות, לכל שבתות השנה. אמשטרדם, תקפ"ח ]1828[. דפוס דוד פרופס. שני הדפים הראשונים 

)שערים( חסרים והושלמו בצילום. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

280. לקט ספרי תפילה – דפוסי ליוורנו, המאה ה-18 עד המאה ה-20

תשעה ספרי תפילה, לימות השנה, לחגים ולמועדים. כולם נדפסו בליוורנו במאות ה-18, ה-19 וה-20. 
1. ספר עבודת מקדש, קול תפלה קול תחנה ]ליום הכפורים[. הובא לבית הדפוס בידי ר' משה חי מילול. ליוורנו, ]תקל"ח 1777[. דפוס 

Carlo Giorgi. ההקדמה וההוראות בלאדינו. 
2. סדר סליחות לאשמורת הבוקר. הובא לבית הדפוס בידי ר' דוד חיים מילול ור' יוסף בילפורטי. תקס"ה ]1805[. דפוס אליעזר יוסף 
חיים סעדון. כולל גם סדר התרת נדרים, "סדר עשרת ימי תשובה" )עם מספור דפים נפרד( ותפלות לצום גדליה. רישום בעלות בשולי 

דף השער: "קנין כספי לע' ית"ש ראה אנכי ר"ת שמי". כריכת קלף מקורית. 
3. ספר מועדי ה', מקראי קדש הלולים כמנהג ק"ק ספרדים. נדפס בידי עימנואל חי פייאצה, תק"ץ. דפוס יהודה יוסף חיים ואליעזר רפאל 

סעדון. חסר 15 דף בסופו. 
4. סדר סליחות לאשמורת הבקר, כפי מנהג ק"ק ספרדים. הובא לבית הדפוס בידי ר' משה דיין ור' ישועה ששון. תרי"ב ]1852[. 

5. סדר מעמדות ושיר היחוד, מסודר כפי ימי השבוע. תרכ"ג ]1863[. דפוס אליהו בן אמוזג. רישום בעלות בדף המגן: "זה הספר שלי 
אברהם יצחק מזרחי הי"ו בכ"ר נסים...". 

6. ספר פרי עץ הדר, סדר ט"ו בשבט. תר"ל ]1870[. דפוס ישראל קושטא. חותמת וחתימת בעלים של יעקב צאלח מנצור מירושלים. 
7. סדר הושענות כמנהג קהל קדוש תימן יע"א, מיוחסות לרבינו סעדיא גאון. תרס"ב ]1902[. דפוס שלמה בילפורטי וחברו. עם הוספות 

להגדה של פסח והוספה למועדים. 
8. ספר מועדים לשמחה, תפלות לשלש רגלים כמנהג ק"ק בגדאד ואגפיה. הובא לדפוס בידי יצחק יוסף חיים אעבודי, בעריכת עזרא 

דנגור. תרצ"ג ]1933[. דפוס שלמה בילפורטי. 
9. ספר זכרון לנפש, דברי מוסר, מאת ר' אברהם ב"ר ישעיה הדיין ]מארם צובא[. ליוורנו, תר"ב ]1842[. דפוס אליעזר מנחם אוטולינגי. 

9 ספרים. גודל ומצב משתנים. כמה מהספרים במצב בינוני. 

פתיחה: $150 

281. סליחות כמנהג פרנקפורט – אמשטרדם, תס"ו – עם סימני הסליחות ל"תענית וינץ" / מהספרים הראשונים שנדפסו 
בדפוס שלמה פרופס

סליחות כמנהג ק"ק אשכנזים יצ"ו, מתוקנות ומסודרות כפי הנהגת ק"ק פרנקפורט. אמשטרדם, ]תס"ו 1706[. דפוס שלמה פרופס. 
"נדפסו באותיות חדשות ובנייר יפה ועיקר מכולם שהוגהו בדקדוק ובעיון גדול למען לא יחסר כל בו". מעבר לשער, בתחתית העמוד, 

נדפסה פרסומת לדפוס פרופס, באותיות צו"ר. 
בעמוד האחרון מופיעים סימני הסליחות "לתענית וינץ שאומרים בק"ק פרנקפורט". "תענית ווינץ" ו"פורים ווינץ" )Winz(, מנהג ייחודי 

ליהודי פרנקפורט, נקבעו על שם הנס וההצלה שניצלו יהודי פרנקפורט מנסיון המרד שהנהיג וינצנץ פטמילך בשנת שע"ד )1614(. 
רישומי בעלות בדף א ובדף הבטנה הקדמי: "מענדל בן כהר"ר זנוויל...".

וקמטים בשולי הדפים. פגעי תילוע קלים. קרעים חסרים בשולי הדפים הראשונים  בינוני. כתמים. בלאי  20 ס"מ. מצב  דף,  ]1[, קה 
והאחרונים. כריכה מקורית, מקלף, קרועה ובלויה מאוד, מנותקת חלקית וחסרה בחלקה. 

פתיחה: $100
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282. לקט חוברות תפילה – הולנד, אנגליה וגרמניה / חוברת תקנות שאינה ידועה ביבליוגרפית – אנטוורפן 

 )Nijmegen( ניימכן  האג,  רוטרדם,  אמשטרדם,  דנציג,  לונדון,  מיוחדות.  תפילות  או  אירועים  לציון  שנדפסו  תפילה  ודפי  חוברות   10
ואנסחדה )Enschede(, תרס"א-תר"ץ )1901-1930(. עברית, הולנדית, אנגלית וגרמנית. 

ביום חנכת בית  ושירות לשיר במקהלות  "זמירות  )לונדון, תרס"א(,  ויקטוריה"  גבירתנו המלכה  בין החוברות: "מספד מר על מות 
מינוי  לכבוד  בניימכן ובאנסחדה, תפילות  כנסת  בתי  חנוכת  לכבוד  חוברות  )לונדון, תרע"ה(,  הילל"  הכנסת החדשה בסטאמפארד 

רבנים, ועוד. 
חמש מהחוברות נדפסו בערים שונות בהולנד, ארבע מהחוברות נדפסו בלונדון וחוברת אחת נדפסה בדנציג. 

מצורפת: חוברת תקנות, "שטאטוטען פון דער חברה 'נחום-אבלים'", אנטוורפן, ]שנות התר"פ בקירוב[. אינה ידועה ביבליוגרפית.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $150

283. סדר תפלה להושענה רבה – לונדון, תק"צ 

סדר תפלה להושענה רבה, עם הושענות, כפי מנהג ק"ק לונדון. ]לונדון, תק"צ 1830[. 
שער נוסף באנגלית. 

]1[, 81 עמ'. 17.5 ס"מ. נייר עבה. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית, רופפת ומנותקת בחלקה, עם פגמים.

פתיחה: $100

284. ספר צאינה וראינה / מחזור לימים נוראים ושלושה רגלים – זולצבאך תקנ"ה-תקנ"ו – איורים

ספר צאינה וראינה ומחזור בשני חלקים, שנדפסו בזולצבאך:
יידיש. איורים רבים  זולצבאך, ]תקנ"ו 1796[.  ביידיש על חמישה חומשי תורה, הפטרות וחמש מגילות.  וראינה, פירוש  · ספר צאינה 

בחיתוכי עץ.
רישום בעלות נאה בדף המגן: "אע"פ שאסרו חכמינו ז"ל לכתוב על הספר... ע"כ באתי לחתום את שמי על הספר, ספר הלז שייך להקצין 

כמר אברהם בר יום טוב סג"ל מגערזהיים". 
· מחזור עם כוונת הפייטן, כמנהג אשכנזים ושארי קהלות קדושות, עם תרגום ליידיש, חלק ראשון לראש השנה ויום כיפור וחלק שני 

לשלש רגלים. זולצבאך, תקנ"ה ]1795[. שני כרכים. חסרים 2 דפים באמצע הכרך הראשון. 
3 כרכים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב-בינוני. כריכות עור ישנות. בשני כרכי המחזורים הכריכות נכרכו מחדש.

פתיחה: $100

285. אוסף ספרי תפילות - דפוסי ונציה - שנות הת' והת"ק

שמונה ספרי תפילות מדפוסי ונציה:
1-3. שפר]![ חמשה סדרים, תפילות ותיקונים לזמנים שונים. ונציה, ]תצ"ג 1733[. שלושה עותקים.

4. ספר התקון לליל שבועות, על פי ספר שני לוחות הברית לשל"ה וספרים נוספים. ונציה, ]תק"ג 1743[. חלק מאותיות השער נדפסו 
בדיו אדומה. חיתוך דפים מוזהב, כריכת עור מקורית.

5. ספר מגילת איכה, עם קינות וציונים לתשעה באב, כפי מנהג האשכנזים. ונציה, ]תק"ט 1749[.
6. ספר אוצר נחמד, ליקוטים, תפילות ותיקונים לימים נוראים עפ"י ספר חמדת ימים. ונציה, ]תק"ך 1760[.

7. ספר שכיות החמדה, תיקונים עפ"י ספר חמדת ימים לימי חודש ניסן. ונציה, ]תקל"ב 1772[. רישומים בכתיבה ספרדית בדפי המגן 
והכריכה הפנימית. כריכת עור מקורית.

8. ספר ארבע תעניות, כפי מנהג ק"ק ספרדים. ונציה, ]תקט"ז 1756[. חסרים ]3[ דפים אחרונים.
8 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

286. אוסף ספרי תפילות ותיקונים - דפוסי אמשטרדם

חמישה ספרי תפילות ותיקונים מדפוסי אמשטרדם:
1. סדר קריאה ותיקון ללילי חג שבועות והושענא רבה. אמשטרדם, ]תקכ"ז 1767[. תפילה בכתב-יד בעמוד המגן.

2. סדר תעניות כמנהג ק"ק הספרדים. אמשטרדם, ]תקל"א 1771[. כריכת עור מקורית.
3. ספר אורח ישרים, סדר ותקון לליל שביעי של פסח, עם מאמר מספר הזוהר וברכת החמה. אמשטרדם, ]תרכ"ח 1868[.

4. סדר קריאה ותיקון ללילי חג שבועות והושענא רבא, כפי מנהג ק"ק ספרדים. אמשטרדם, ]תע"ח 1718[. חסר דף אחד באמצע.
5. ספר לקוטי צבי, בתוספת ההסכמות והוספות אחרות. עלים לדוגמא: תוספתא עם פירוש "תולדת יצחק". אמשטרדם, ]תקס"ט 1809[.
במהדורה זו הוסיף המו"ל, הצדיק רבי אברהם פרינץ מאמשטרדם )מייסד "פקוא"מ הו"ד" לישוב א"י, יחד עם ידידו רבי הירש לעהרן(, 
תשעה דפים עלים לדוגמא, פירוש על תוספתא יומא, מהספר "תולדות יצחק", של רבו הגאון רבי יצחק סג"ל מלעמגא. הדף הראשון 

מדפים אלו חסר.
5 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100
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287. ספר לקוטי צבי וספר שערי ציון - אוסף מהדורות - פורמט קטן

אוסף מהדורות של ספר לקוטי צבי וספר שערי ציון, בפורמט קטן:
1. ספר לקוטי צבי, עם אגרת התשובה ויסוד התשובה. וינה, ]תקנ"ט 1799[.

2-3. ספר לקוטי צבי, בתוספת ההסכמות והוספות אחרות. עלים לדוגמא: תוספתא עם פירוש "תולדת יצחק". אמשטרדם, ]תקס"ט 
1809[. שני עותקים. בעותק אחד חסרים שני דפים באמצע.

במהדורה זו הוסיף המו"ל, הצדיק רבי אברהם פרינץ מאמשטרדם )מייסד "פקוא"מ הו"ד" לישוב א"י, יחד עם ידידו רבי הירש לעהרן(, 
תשעה דפים עלים לדוגמא, פירוש על תוספתא יומא, מהספר "תולדות יצחק", של רבו הגאון רבי יצחק סג"ל מלעמגא.

 )HR ROS. 2 'על חיבורו של ר"י מלעמגא, על כל התוספתא, שנמצא בכתב-יד בשלשה כרכים גדולים בספרית רוזנטליאנה באמשטרדם )מס
ראה: ספר "מבוך-MAVOCH" ניו יורק 1965 של י' אונדרווייזר; ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, ו, נשים, נויארק תשכ"ז, מבוא, עמ' טז-יז; 
מאמר ר"א שישא, "ארשת" ה' עמ' 428-429; מאמר צ' מלאכי, "סיני" ע"ג, עמ' צו; ובמבוא הארוך של הרב א' כצמן לספר "תולדות יצחק" 

על תוספתא מגילה בהוצאת "מכון אופק" תשס"ב. ]חלק מהחומר מצורף[.
4-5. ספר לקוטי צבי, עם אגרת התשובה ויסוד התשובה. וינה, תקע"ה 1814. שני עותקים. נרשם במפעל הביבליוגרפיה על פי עותק 

שנמכר במכירה פומבית.
6. ספר לקוטי צבי, עם תוספות מספר שערי ציון. זולצבאך, תקצ"ו ]1836[.

מצורפים עותקים חסרים:
7. ספר שערי ציון. וינה, תקנ"ה 1795. חסרים 2 דפים באמצע.

8. ספר לקוטי צבי, עם תוספות מספר שערי ציון, ועם אגרת ויסוד התשובה. זולצבאך, ]תקנ"ז 1797[. חסרים 4 דפים באמצע.
9. ספר לקוטי צבי. זולצבאך, תקפ"ו 1825. חסרים 2 דפים באמצע.

10. ספר לקוטי צבי, עם תוספות מספר שערי ציון. זולצבאך, תקצ"ו ]1836[. חסרים 2 דפים באמצע.
8 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

288. הגדה של פסח – ברלין, תקמ"ה – הקדשה והקדמה לכבוד נשים יהודיות

"הגדה על פסח", עם תרגום אשכנזי, הערות דקדוקיות וקונטרס "שיח יצחק" בענייני דקדוק, מאת "המדקדק הרבני מה"ו יצחק לבית 
לוי מסטנאב". ברלין, תקמ"ה 1785. דפוס חברת חנוך נערים.

יידיש-דייטש ועברית, עמוד מול עמוד. התרגום לגרמנית והביאורים מאת יואל ברי"ל. 
ההגדה נדפסה בבית דפוסו של דוד פרידלנדר, מאנשי תנועת ההשכלה, שהיה ידידו ותלמידו של משה מנדלסון. אחרי דף השער מופיע 
דף עם הקדשה מודפסת לכבוד אשתו של פרידלנדר, "מיינר ווירדיגן געננדין מאדאם בלימכה ]בלומה[ פרידלענדר גווידמט" ומעברו 

השני של הדף מופיעה הקדמה מאת המתרגם, יואל ברי"ל, ובה פניה מיוחדת לנשים יהודיות. 
אחרי "לשנה הבאה בירושלם" נכתב "אחר הד' כוסות אין לשתות כי אם מים או טי"ע וקאפ"ע ]תה וקפה[". 

רבי יצחק איצק סטאנוב )תצ"ב-תקס"ד(, בעל "ויעתר יצחק", תלמיד חכם מופלג ותמהוני, נודע בין היתר בזיופי ספרים רבים, חלקם 
ספרים שחיבר בעצמו וייחסם למחברים מדורות קדומים, כשהוא מזייף גם מכתבי הסכמות שניתנו כביכול לספרים מגדולי הדורות 

עברו; היה מן הפעילים בדור המאספים של תנועת ההשכלה בברלין.
)ישנם טפסים עם נח דף(, כפי שנרשם במפעל הביבליוגרפיה. מצב טוב.  ונ' דף בלבד  נ דף. טופס עם מעט שינויים טיפוגרפיים   ,]4[

כתמים. עותק נאה – כריכה מקורית, עם שדרה ופינות מעור )בלויה מעט בשוליים(. 
יערי 212; אוצר ההגדות 318. ההגדה הראשונה עם ביאור בתרגום לגרמנית, של תנועת ההשכלה בגרמניה.

פתיחה: $200

289. הגדה של פסח – תרגום ליידיש – אלטונה, תקפ"ה 

הגדה של פסח, עם תרגום ליידיש והערות, מאת יוסף בריל. אלטונה, תקפ"ה ]1825[. 
מ דף. 16.5 ס"מ. נייר עבה. מצב בינוני-טוב. כתמים. כתמי אוכל ויין כהים רבים, בחלק מהדפים. בלאי קל. כריכה מקורית בלויה, עם 

פגמים. 
יערי 460; אוצר ההגדות 643. 

פתיחה: $100 

290. הגדה של פסח - עם תרגום לאדינו ואיורים - ליוורנו, תקצ"ט

הגדה של פסח "עם פתרון בלשון ספרדי" ]לאדינו[, ועם איורים. ליוורנו, ]תקצ"ט 1839[.
לח דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כתמי אוכל ויין בחלק מהדפים. חיתוך דפים בצבע אדום. כריכה מקורית, עם פגמים קלים. 

תווי ספר.
יערי 587; אוצר ההגדות 808. 

פתיחה: $250

291. הגדה של פסח – רדלהיים, תרכ"ג – איורים 

הגדה וסדר של פסח, עם תרגום לגרמנית, ועם איורים. רדלהיים, ]תרכ"ג[ 1863. 
64 עמ'. 20.5 ס"מ. נייר מעט כהה. מצב בינוני. כתמים. פגעי עש, לעיתים עם פגיעות בטקסט ובאיורים. חותמות. מעטפת נייר פגומה, 

ללא כריכה.
יערי 885; אוצר ההגדות 1196. 

פתיחה: $100 
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292. הגדה של פסח – שנגחאי, תש"ו – מהדורה נדירה 

סדר הגדה של פסח, עם מאתים לשלים ושמונה פירושים והוספות. שנגחאי, תש"ו ]1946[. 
דפוס צילום של מהדורת פודגורזה תרס"ה.

הקדשה בכתב-יד בדף השער: "]מז[כרת פרידה להחכם המשכיל מו"ה דוד פרנקל נ"י, יצחק...". 
]4[, 144 עמ'. 19.5 ס"מ. נייר יבש. מצב כללי טוב. כתמים רבים בדפים הראשונים והאחרונים. בלאי קל. חיתוך דפים על גבול הטקסט 

במספר דפים. כריכת בד ישנה, עם פגמים.
אוצר ההגדות 4027. 

פתיחה: $100

293. הגדה של פסח בעברית ובלאדינו באותיות לטיניות – איסטנבול, תרצ"ב

Resimli hamursuz tarihi, Agada de Pesah, muharriri Rafael Alkaher. ]הגדה של פסח, רפאל אלקחר[. ]איסטנבול[, תרצ"ב 
 .Alkaher 1932. דפוס

מעט מלים נדפסו בעברית. כל נוסח ההגדה נדפס בעברית, בתעתיק לאותיות לטיניות, ובלאדינו, גם כן באותיות לטיניות, קטע אחר 
קטע. ההגדה נקראת משמאל לימין. עם איורים. 

]1[ שער מעטפת, 46 עמ', 22.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. מעט קמטים וקרעים. רישומים על העטיפה. 
אוצר ההגדות 3432. 

פתיחה: $100

294. הגדה של פסח – Misir Hatirasi )זכרון מצרים( – איסטנבול, תרצ"ב

הגדה של פסח, Misir Hatirasi ]זיכרון מצרים[, עם מספר איורים. קושטא, ]תרצ"ב 1932?[. עברית עם תרגום ללאדינו, שניהם באותיות 
לטיניות. נדפס משמאל לימין. 

שם הספר בתורכית ועברית בדיו אדומה. כל קטע עברי מתחיל באותיות עבריות, וממשיך באותיות לטיניות. 
בדפים  עש  סימן  במעטפת.  קל. מעט קמטים  כתמים ובלאי  טוב. מעט  ס"מ. מצב   20 עם שערי מעטפת מקוריים.  עמ'.   ]1[  ,32  ,]1[

האחרונים. מעטפת מקורית.
יערי 2165, אוצר ההגדות 3433.

פתיחה: $100

295. שתי הגדות של פסח עם איורים – תרגומים ללאדינו ולערבית-יהודית – ליוורנו, תרי"ג / תרס"ד

1. הגדה של פסח "עם הפתרון בלשון ספרדי" ]לאדינו[. ליוורנו, ]תרי"ג 1853[. 
עברית ולאדינו, פסקה אחר פסקה. איורים נאים. 

לח דף, 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים. כריכה פגומה ורופפת, ללא שדרה. 
יערי 667, אוצר ההגדות 977.

2. סדר הגדה של פסח, "מעא תפסיר בלגווא מתע אלערבי מתע תונס... מועתק ללשון ערבי... על ידי... אליהו בכמהר"ר יוסף גיג... ועשר 
מכות להח"וש רבי יוסף גיג וגם פיוט יציאת מצרים של החכם שלמה זרקא". ליוורנו, ]תרס"ד 1904[. 

עברית וערבית-יהודית )תונס(, פסקה אחר פסקה, עם איורים נאים בצבע ירוק. 
מד דף, 23.5 ס"מ. מצב טוב. נקבי תילוע. מעט כתמים. קרעים בשולי כמה דפים. כריכת קרטון ובד מקורית. 

יערי 1666; אוצר ההגדות 2270. 

פתיחה: $150

296. הגדה של פסח "בכרך קטן" – רג'יו, איטליה, המאה ה-19

סדר הגדה של פסח, בכרך קטן, לתועלת שומרי המצות ולחנך בה הקטנים. ]רג'יו?, תקע"-[. 
ההוראות נדפסו באיטלקית. 

רישום בעלות )איטלקית( בסוף הכרך: Angiolo Gruieto. רישום קצוץ בכתב-יד בשולי אחד הדפים. 
מז עמ', 18.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. נייר עבה. כתמים רבים. מעט קמטים וקרעים. כריכת קרטון, בלויה קמעה. 

יערי 2666. אוצר ההגדות 534.

פתיחה: $100

297. ארבע הגדות של פסח – פיורדא, לונדון, רדלהיים ווינה

ארבע הגדות של פסח שנדפסו בגרמניה, באוסטריה ובאנגליה. 
אוצר   ;326 יערי  בינוני-גרוע.  פיורדא, תקס"ד. מצב  ערזטען אבענדע פסח.  ביידען  די  אויף  הגדה של פסח, אדער פָארטרַאג  1. סדר 

ההגדות 475.
2. סדר הגדה של פסח, כמנהג פולין, מתורגם ללשון אנגליש על ידי הקטן אהרן בן אשר הלוי גרין. בהסכמת הרב הגאון אב"ד מוהר"ר 
נפתלי אדלר הכהן. לונדון, תרנ"ח 1898. "בהוצאת גרינבערג". מהדורה שניה. עברית ואנגלית, עמוד מול עמוד. בסופה תווי נגינה. יערי 

1548; אוצר ההגדות 2067.
3. סדר הגדה לליל שמורים. רדלהיים, ]תר"ס 1900 בקירוב[. עברית וגרמנית. התרגום הגרמני מאת וולף היידנהיים. בסופה שטר למכירת 

חמץ בגרמנית. יערי 2648; אוצר ההגדות 2145.
4. הגדה של פסח, כפי מנהג ספרדים יצ"ו. הוצאת Jos. Schlesinger, וינה, ]תר"ץ[ 1930. עברית וצרפתית. עם איורים צבעוניים ותווי 

נגינה. אוצר ההגדות 3226.
מצורף: סדר הגדה של פסח, עם באור חדש, מדרש הגדה מאת ר' מאיר ליבוש מלבים. ורשה, תרמ"ג 1883. עותק חסר. יערי 1211; אוצר 

ההגדות 1616.
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150



64

יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

298. הגדה של פסח – ברילון, גרמניה, תרי"ז – עברית וגרמנית

 Oder Erzählungen von Jisraels Auszuge aus Mizrajim, Uebersetzt von einem jüdischen Gelehrten ,הגדה לליל שמורים
]"סיפורים מיציאת ישראל ממצרים, מתורגמים בידי מלומד יהודי"[. ברילון )Brilon(, גרמניה, ]תרי"ז[ 1857. הוצאת פרידלנדר. מהדורה 

רביעית. 
הגדה של פסח בעברית ובגרמנית, פסקה אחר פסקה. ההוראות נכתבו בגרמנית באותיות עבריות )אותיות צו"ר(. 

76 עמ', 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. חותמת בשער. עטיפה אחורית חסרה. 
יערי 761; אוצר ההגדות 1031.

פתיחה: $100

299. סיפור יציאת מצרים ולוח לשנת תרכ"ב – "הגדה" לליל שמורים – ברלין, תרכ"א – אינו בספריה הלאומית

 Jeziath Mizrajim oder ,בוכנר( / סיפור יציאת מצרים, והוא הגדה לליל שמורים( J. K. Buchner לוח... לשנת תרכ"ב... והגדה. הוצאת
 .die Hagada, Die Geschichte der Sohne Israel in Mizrajim und ihre Befreiung, Eine Erinnerung an das Passachfest

ברלין, ]תרכ"א 1861[. דפוס Steinthal. גרמנית. 
חוברת ברוח תנועת הרפורמה הגרמנית, הכוללת מצדה האחד לוח לשנת תרכ"ב ומצדה השני את סיפור יציאת מצרים בגרמנית )כתוב 

ברצף, ולא בצורת הגדה(, לליל הסדר. 
לא נודעו לנו פרטים אודות המו"ל היהודי בוכנר שהוציא לאור חוברת זו, זולת שהיגר מגרמניה לארה"ב כמה שנים לאחר מכן )סביב שנת 

תר"ל(, והוציא לאור בניו-יורק עתון יהודי, מודפס בגרמנית באותיות עבריות. 
כרוניקה  גם  מופיעים  )בלוח  הלוח  של  עמוד השער  נדפס  הפנימי  בגרמנית, ובצדה  גדיא"  "חד  הפיוט  נדפס  האחורית  על המעטפת 

ורשימת הירידים בלייפציג, פרנקפורט ובראונשווייג(. 
V, ]1[ עמ', ]2[ מעטפת אחורית, 20 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמים וקרעים. העטיפה הקדמית והדפים  ]2[ מעטפת קדמית, 24, 

הראשונים מנותקים. 
אינו בספריה הלאומית. 

פתיחה: $100

300. פקסימיליה של הגדה בכתב-יד שנעשתה לכבוד ה"חתם סופר" – ברלין, תרפ"ד

סדר ההגדה של פסח, העתקה מדויקת מההגדה שכתב וצייר משה ב"ר נתן הכהן בשנת תקע"ו לפ"ק לשם הגאון משה סופר )בעל 
ה"חתם סופר"(. הוצאת ב. כהן, ברלין, תרפ"ד ]1924[.

פקסימיליה של הגדה מפוארת בכתב-יד, עם איורים, שנעשתה במקור בשנת תקע"ו, לכבודו של החתם סופר, וניתנה כדורון לזוגתו 
הרבנית מרת שרל, בתו של רבי עקיבא איגר.

]1[, ]2[, יט דף + ]4[ לוחות, 28.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים ועל הכריכה. חותמות בעלים. 

פתיחה: $100

301. הגדה של פסח – הוצאת שלזינגר – מהדורה פולנית – לבוב-וינה, תר"ץ / מהדורה גרמנית – וינה, תרצ"ה

שתי הגדות של המו"ל הווינאי שלזינגר, עם איורים צבעוניים רבים וגדולים. 
1. הגדה של פסח. הוצאת Münzer i Korb )על פי מהדורת Jos. Schlesinger(, לבוב, ]תר"ץ[ 1930. נדפסה באוסטריה. עברית ופולנית. 

עם הקדמת המו"ל הווינאי שלזינגר. אוצר ההגדות 3227. 
30 ס"מ. מצב בינוני. תו ספר. דפים מנותקים. כריכה רופפת. 

2. הגדה של פסח. הוצאת Jos. Schlesinger, וינה, ]תרצ"ה[ 1935. עברית וגרמנית. יערי 2202; אוצר ההגדות 3501.
30 ס"מ. מצב טוב. חותמות. 

פתיחה: $100

302. הגדה של פסח – אופנבך, תק"ס בערך – עם איורים / "חד גדיא" – אסופת מאמרים בנושא ההגדה – ברלין, תרע"ד

1. הגדה של פסח, עם ביאור ביידיש )באותיות צו"ר(, ועם איורים )חיתוכי עץ(. אופיבאך )אופנבך(, ]תק"ס 1800, בערך[. 
בשער נדפס סמל הצבי, של המדפיסים רבי צבי הירש סג"ל שפיץ ובנו רבי אברהם.

מ דף, 17.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. סימני הדבקה. ללא כריכה. 
אוצר ההגדות 433. 

Chad gadja,  das pessachbuch .2, בעריכת Hugo Herrmann. ברלין, ]תרע"ד[ 1914. אוסף כתבים בגרמנית, בנושא ההגדה, מאת 
הוגים וסופרים שונים. עם איורים. 

224, 18 ס"מ. מצב טוב. קרעים ופגמים קלים בשדרה ובדפי הבטנה. 
יערי 1832. 

מצורף: עותק חסר של הגדת אפענבאך )אחת מהמדורות שיצאו בשנת תקנ"ה-תק"ס בערך, עם שינויים קלים(, ללא העמודים המאוירים. 

פתיחה: $100

303. הגדת פלורסהיים - מהדורת פקסימיליה על קלף

עותקים   936 בת  מהדורה  מתוך   ,)19(  IXX מספר  עותק   .1985 ציריך   ,Lichtdruck AG הוצאת  פלורסהיים".  "הגדת   - פקסימיליה 
ממוספרים, מהם 36 עותקים על קלף, ממוספרים בספרות רומיות, I-XXXVI )900 עותקים נדפסו על נייר(.

פקסימיליה על קלף של הגדת פלורסהיים, כתב-יד מאוייר בצבעים, משנת רס"ב 1502. נעשתה על פי כתב יד מאוסף דוד שלמה ששון, 
בתמיכת אלכסנדר פלורסהיים.

]18[ דף. 27 ס"מ. מצב טוב. כריכת עור אמנותית. נתונה בקופסה תואמת.

פתיחה: $200
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304. לקט הגדות של פסח – מהדורות מאוירות ואמנותיות – וינה-ברלין-ישראל, תרפ"א-תשי"ז

שבע הגדות של פסח, מהדורות מאוירות ואמנותיות. וינה, ברלין, ירושלים ותל-אביב, תרפ"א-תשי"ז. 
1. הגדה של פסח עם ציורים מאת יוסף בודקה ]בודקו[. וינה-ברלין, תרפ"א ]1921[. יערי 1913; אוצר ההגדות 2821. 

2. הגדה של פסח. הוצאת פרדיננד אוסטרטג, ברלין, תרפ"ג ]1923[. אותיות מאת פרנציסקה ברוך, ציורים מאת יעקב שטיינהרדט. יערי 
1952; אוצר ההגדות 2888. 

3. סדר הגדה של פסח, ערוכה ומצוירה על-ידי אותו ]אוטו[ גייסמר. הוצאת "ילקוט", ברלין, ]תרפ"ז[ 1927. נדפסה בלייפציג. ערי 2045; 
אוצר ההגדות 3061. 

4-5. הגדה של פסח, עם ציורים מאת א. ]אריה[ אל-חנני. דפוס והוצאת המדפיס ליפשיץ, ירושלם, תר"צ ]1930[. שני עותקים: אחד 
בעברית ובגרמנית, השני בעברית ובאנגלית. אוצר ההגדות 3277. יערי 2144; אוצר ההגדות 3274. 

6. הגדה של פסח. עם תרגום לאנגלית ועם איורים מאת זאב רבן. הוצאת "סיני", תל-אביב, ]תשט"ו[ 1955. יערי 2457; אוצר ההגדות 
 .4459

7. הגדה של פסח. הצייר: יעקב וכסלר. המהדיר: ד"ר חיים גמזו. הוצאת "הצבי", תל-אביב, תשי"ז ]1957[. יערי 2477; אוצר ההגדות 4541. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כתמים וקרעים בכמה מההגדות. 

פתיחה: $100

305. אוסף הגדות גדול ומגוון

אוסף גדול ומגוון של כ-65 הגדות. מקומות הדפסה שונים, המאה ה-19 ומחצית ראשונה של המאה ה-20.
מרביתן הגדול של ההגדות נדפסו במחצית הראשונה של המאה ה-20. חמש הגדות נדפסו במאה ה-19.

בין ההגדות: הגדות עם תרגום לגרמנית, להולנדית ולאנגלית, הגדות עם איורים ומספר הגדות מעוצבות, הגדות עם פירושים שונים, 
הגדה שניתנה על-ידי ארגון סיוע החורף היהודי של הקהילה היהודית בברלין, כאות הוקרה עבור התרומה לפסח בשנת תרצ"ח, הגדות 
שנדפסו לחיילים בצבא ארצות הברית במלחמת העולם השנייה, שתי הגדות מצוירות על ידי נחום גוטמן, הגדה מצויירת על ידי נתן 

)אוטו( גייסמר, ועוד.
כ-65 הגדות. חלק מההגדות מופיעות מספר פעמים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

306. אוסף הגדות - שנות הת"ק

שמונה הגדות משנות הת"ק:
1. הגדה של פסח, עם תרגום ליידיש. אופנבאך, ]תק"ס 1800, בערך[. אוצר ההגדות 443. נרשם במפעל הביבליוגרפיה על פי טופס מאוסף 

פרטי.
2. הגדה של פסח, עם תרגום ליידיש. אופנבאך, ]תק"ס 1800, בערך[. אוצר ההגדות 436.

3. הגדה של פסח, עם תרגום ליידיש. אופנבאך, ]תק"ס 1800, בערך[. אוצר ההגדות 431?.
4. הגדה של פסח, עם תרגום ליידיש, ועם איורים. אופנבאך, ]תק"ס 1800, בערך[. אוצר ההגדות 433. נרשמה במפעל הביבליוגרפיה על 

פי טופס מאוסף פרטי.
5. סדר ההגדה לליל שמורים, עם פירוש לרשב"ץ ותרגום ליידיש. זולצבאך, תקפ"ז ]1827[. יערי 483; אוצר ההגדות 672.

6. הגדה של פסח, עם תרגום ליידיש. אלטונה, תקפ"ט ]1829[. יערי 494; אוצר ההגדות 687.
7. סדר ההגדה לליל שמורים, עם תרגום ליידיש. רדלהיים, תקצ"ד 1833. יערי 535; אוצר ההגדות 740.

8. סדר ההגדה לליל שמורים, עם תרגום ליידיש. רדלהיים, תקצו 1836. יערי 553; אוצר ההגדות 766.
8 הגדות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

307. אוסף גדול ומגוון של הגדות לפסח

אוסף גדול ומגוון של כ-155 הגדות של פסח. ]מקומות הדפסה שונים, שנות הת"ר-הת"ש[. 
באוסף הגדות שונות, ביניהן הגדות שנדפסו בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, עם תרגומים לשפות שונות, ועם פירושים שונים, 

הגדות אמנותיות שונות, הגדות שנדפסו במדינת ישראל וניתנו כמתנות מחברות שונות, הגדות מטעם הרבנות הראשית, ועוד.
בין ההגדות:

· סדר ההגדה לליל שמורים, עם תרגום לגרמנית. רדלהיים, ]תרל"ג[ 1873. 
· הגדה של פסח, באותיות גדולות. ירושלים, ]תר"נ 1890, בערך[. 

· הגדה של פסח, עם תרגום ופירוש בגרמנית, ועם צילומי פקסימיליה מתוך הגדות כתב-יד עתיקות. מיינץ, ]תרס"ו[ 1906. יערי 1716; 
אוצר ההגדות 2356. 

· הגדה של פסח, עם תרגום להונגרית. בודפשט, ]תרע"ז[ 1917. יערי 1873; אוצר ההגדות 2664. 
· הגדה של פסח עם ציורים מאת יוסף בודקה ]בודקו[. הוצאת לֶאוויט, וינה-ברלין, תרפ"א ]1921[. יערי 1913; אוצר ההגדות 2821. 

· סדר ההגדה לליל שמורים, עם תרגום לגרמנית ואיורים. פרנקפורט דמיין, ]תרצ"ח[ 1938. 
· הגדה של פסח, עם פירוש ביידיש וסיפורי יציאת מצרים. לונדון, תרצ"ט 1939. אוצר ההגדות 3688. 

· הגדה של פסח, באותיות גדולות ובהירות, עם לספרדית. בואנוס איירס, ]תש"ג[ 1943. אוצר ההגדות 3890.
· הגדה של פסח. הוצאת יפ"ה, פרנולד, ]תש"ו 1946, בערך[. יערי 2636; אוצר ההגדות 4018.

· הגדה של פסח, עם תרגום והערות באיטלקית, מאת רבי שבתי טואף. פירנצה, תש"ח 1948. 
· הגדה של פסח, לחיילי צבא הגנה לישראל, נוסח אחיד. תל אביב, תשט"ז ]1956[. יערי 2462; אוצר ההגדות 4494.

· סדר הגדה של פסח, כפי מנהג היהודים הקראים. ירושלים, תשל"ג ]1973[. 
· הגדה של פסח, מעוטרת בידי הרב צבי רפאלי. ירושלים, תשל"ו ]1976[. 

· והגדות רבות נוספות.
כ-155 הגדות. חלק מההגדות מופיעות מספר פעמים. גודל ומצב משתנים.

ההגדות לא נבדקו בידינו לעומק, והן נמכרות כמות שהן.

פתיחה: $200
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308. ספר מדרש רבות - ונציה, ש"ה - עותק חסר

מדרש רבות ]רבה[, על ספרים בראשית-ויקרא וחלק מספר במדבר. ונציה, ש"ה ]1545[. דפוס מארקו אנטוניאו יושטיניאנו.
עותק חסר. ללא חלק מספר במדבר, ספר דברים וחמש מגילות.

רישום בעלות בדף השער: "לה' הארץ ומלואה קנין כספי מהללאל בכמהח"ר דוד בכמה"ר מרדכי פאנו יצ"ו...". רישומים במספר דפים: 
"לירושי]?[ כמר יהודה אוסיליו...". בדפי הספר מספר הגהות בכתיבה איטלקית ]קצוצות ברובן[. מחיקות צנזורה.

עותק חסר ופגום. ]א[-קפח, קצ, קצב-ר דף. חסרים הדפים: קפט, קצא, רא, רא-רח; א-צ )סה"כ חסרים 101 דפים: 2 דפים באמצע ו-99 
דפים בסופו של הספר(. לאחר דף קפח ולאחר דף קצ נכרכו דפים ריקים. 31 ס"מ. מצב כללי בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. סימני 
עש קלים. קרעים בדפים רבים )כ-25 דפים במקומות שונים, בייחוד בסופו של הכרך(, בגדלים שונים, משוקמים בהדבקות נייר, עם 
פגיעות וחסרון בטקסט )פגיעות גדולות בחלקם(. כתמים כהים במספר דפים. דף השער שוקם כולו בציפוי שקוף. קטעי דפים נוספים 

שוקמו בציפוי שקוף. כריכה ישנה.

פתיחה: $400

309. טור יורה דעה - ונציה, של"ד - חתימות והגהות

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

בעמוד האחרון דברי המגיה, רבי יחיא בן אברהם בן חמו מפאס, המספר על הגביר ר' חיים ן' סרוק שעמד מאחורי הדפסת המהדורה 
שלפנינו. המהדורה שלפנינו בולטת בהידורה. המגיה משתבח באיכות הנייר והדיו, בצורת האותיות הנאות ובפועלי הדפוס המקצועיים. 
ר' חיים ן' סרוק היה בעל השפעה גדולה על השלטונות בוונציה והיהודים תלו בו תקוות שיצליח לבטל את האיסור על הדפסת התלמוד 
שחל באיטליה מאז שריפת התלמוד בשנת שי"ד. המגיה כותב על כך בדבריו: "הנעלה וגביר כה"ר חיים ן' סרוק י"ץ... מובטחים אנו באל 
תמצא כקן ידו להשיג עם השררה, יר"ה, להשיב ספרי האף והחמה, להפר העצה היעוצה, ולבטל הגזירה, מלהדפיס תורה שבע"פ זכה 

וברה...".
אני  "קנין כספי  קוני בשנת התק"צ",  וישראל אחים קצין מעיר  "אברהם שמואל  )מנותק(: "שמעון סגרי",  רישומי בעלות בדף המגן 

משולם מונטיל יצ"ו". שתי הגהות בכתיבה איטלקית.
עותק חסר. ב-ז, ט-ת, ]28[ דף. חסר דף השער ודף ח. 35.5 ס"מ. רוב הדפים במצב טוב. מספר דפים במצב בינוני. כתמים. בלאי, קמטים 
וקרעים קלים בשולי הדפים הראשונים. כתמי רטיבות, כתמים כהים בכ-20 מהדפים האחרונים. נזקי עש, בעיקר בשוליים, לרוב ללא 

פגיעה בטקסט. הדבקות נייר לחיזוק בשולי מספר דפים בסוף הספר. דף מגן מנותק. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

310. ספר צמח דוד – ונציה, שמ"ז – לקסיקון שורשים עברי וארמי

ספר צמח דוד, לקסיקון שורשים עברי וארמי, עם ביאורים בלטינית ובאיטלקית, מאת רבי דוד מן התפוחים, "רופא מובהק ופילוסוף 
מעיר ספוליטי". ונציה, ]שמ"ז[ 1587. דפוס Ioannem de Gara ]זואן די גארה[. עברית, ארמית, לטינית ואיטלקית.

הלקסיקון ערוך לפי הא"ב העברי, בשתי עמודות. בעמודה הימנית "מלות עבריות" ובשמאלית "מלות נכריות" )ארמית, לשון חז"ל וכו'(.
בפתח הספר נדפסו הקדשת המחבר לאפיפיור סיקסטוס החמישי, פברואר 1587 )בלטינית(, והקדמות בלטינית, באיטלקית ובעברית. 
בהקדמה העברית: "ספור קצת התלאות אירעו למחבר משני נעוריו עד היום", מאורעות בחייו של המחבר ומשפחתו. בסוף ההקדמה: 

"יום ו כא שבט שנת שמז".
 5, 62-5, רלח דף )שיבושים במספור הדפים(, 28.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. פגעי תילוע, משוקמים שיקום מקצועי, בדרך כלל ללא 

פגיעה בטקסט. קרעים בשולי דף השער, משוקמים שיקום מקצועי. כריכה חדשה, עם שדרת עור.                      

פתיחה: $250

311. ספר בדק הבית – ונציה, שס"ו 

ספר בדק הבית, תיקונים, הגהות ותוספות לספר בית יוסף, מאת רבי יוסף קארו. ונציה, שס"ו ]1606[. דפוס זאניטו זאניטי. מהדורה 
שניה. 

ספר בדק הבית נדפס עשרות שנים לאחר פטירתו של רבי יוסף קארו, על פי קונטרסים שכתב לעצמו לאחר הדפסת המהדורה הראשונה 
של ספרו "בית יוסף". ההערות המופיעות בספר זה הוכנסו כתיקונים בסוגריים במהדורות המאחרות יותר של ספר בית יוסף.

מהדורתו הראשונה של הספר נדפסה כשנה קודם להדפסת מהדורה זו, בשאלוניקי שס"ה.
עותק חסר. ]1[, ב-סח דף. חסרים 2 דפים: דף ]2[ ודף א', עם המלצה לתמוך במביא לדפוס, הסכמות הרבנים והקדמת המחבר. ספירת 
דפים משובשת. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. עקבות רטיבות, עם סימני פטריה ועובש בכל הדפים. קרעים בשולי הדפים האחרונים, 

משוקמים בהדבקות נייר. סימני עש, עם פגיעות בטקסט. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $200 

312. לבוש הבוץ והארגמן / לבוש עיר שושן – ונציה, ש"פ

ספר לבוש הבוץ והארגמן – טור אבן העזר; ספר לבוש עיר שושן – טור חושן משפט, מאת רבי מרדכי יפה. ונציה, ש"פ-שפ"א ]1620[. 
דפוס בראגאדיני בבית יואני קאיון.
חותמות של "חברת אוהבי תורה". 

קסב, ]3[; פז דף, 31 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים וקמטים. שוליים קצוצים קמעה, לעתים על גבול הטקסט. פגעי תילוע קלים, עם 
פגיעות בטקסט. כריכות קרטון חדשות. 

פתיחה: $250
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313. שו"ע חושן משפט – סלאוויטא, תקע"ו – חותמת של רבי שמשון אהרן דרברמדיגר אב"ד בוהוש

ספר תורת כהנים, שו"ע חשן משפט, עם מאירת עינים ושפתי כהן. סלאוויטא, ]תקע"ו 1816[. דפוס רבי משה שפירא. חלק ראשון.
חותמת בראש עמוד השער: "שמשון אהרן בהרב ר' יחזקאל )?( אבד"ק בוהוש" )השם מופיע גם באותיות לטיניות, יחד עם שם המשפחה 

דרברמדיגר(.
רבי שמשון אהרן דרברמדיגר )נולד בתרל"ו, אוצר הרבנים 19945(, אב"ד בוהוש )רומניה(, ור"מ בישיבת "בית ישראל" )הישיבה היחידה 

ברומניה שהיתה מאושרת בידי השלטון(, בראשותו של האדמו"ר רמ"מ פרידמן. 
]4[, רעב, ]2[ דף, 33 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כרך מפורק. דפים מנותקים. פגעי תילוע רבים. כתמים, קמטים ובלאי. כריכת עור מקורית, 

מנותקת וקרועה, עם פיסות חסרות. 

פתיחה: $100

314. טור אורח חיים ויורה דעה – זיטומיר, תרי"ז-תרי"ט 

טור אורח חיים ויורה דעה, עם המפרשים. זיטומיר, תרי"ז-תרי"ט 1857-1859. דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי 
הרב מסלאוויטא. שני כרכים.

חלק מאותיות השערים נדפסו בדיו אדומה. 
רישום בעלות בדף המגן של הכרך הראשון: "את הטור א"ח שייך להרב אאמו"ר רמז חיים שליט"א". 

הגהות בכתב-יד במספר מקומות. 
שלושה כרכים. כרך ראשון )אורח חיים, שני חלקים(: ]4[, 470; ]2[, 274 עמ’. כרך שני )יורה דעה, שני חלקים(: 292; 432 עמ’. חסר דף 
השער הפנימי של החלק השני. 33.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, חלקם כתמים גדולים. בלאי בחלק מהדפים. בכרך השני כתמים 
כהים, בלאי וקרעים בשולי דף השער ודפים ראשונים ואחרונים. כריכות עור מקוריות, פגומות, עם בלאי רב )קרעים גסים בכריכת הכרך 

השני(. 

פתיחה: $200

315. ספר אשלי רברבי – שו"ע יורה דעה, שני החלקים – זיטומיר, תרי"ב 

ספר אשלי רברבי, שלחן ערוך יורה דעה, חלק ראשון וחלק שני. זיטומיר, תרי"ב 1852. דפוס רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע 
העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. 

כרך ראשון: 68, 110-73, ]2[, 581-109 עמ'. כרך שני: ]4[, 319, ]1[, 558-325 עמ'. 37.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות 
גדולים בתחילתו של הכרך השני וכתמים גדולים בדפי הבטנה. קמטים בשולי חלק מהדפים של הכרך השני. כריכות עור מקוריות. בלאי, 

פגמים, וסימני עש קלים בכריכות. 

פתיחה: $200

316. ספר בן המלך והנזיר – רישום בכתב-ידו של רבי יוסף זכריה שטרן לזכר בנו - זיטומיר, תרל"ז 

ספר בן המלך והנזיר, סיפור מוסר עם שירים ומשלים, מאת רבי אברהם אבן-חסדאי, עם פירוש. זיטומיר, תרל"ז 1876. דפוס יצחק משה 
באקשט. 

בשער הספר, רישום מעניין )קטוע בתחילתו(, בכתב-ידו של רבי יוסף זכריה שטרן, לזכר בנו שנפטר: "... הנעלה נתן חיים דוד שטערן 
זצ"ל ביום א' ר"ח אייר תרמ"ו תנצב"ה... כ"ד יוסף זכרי' בלא"א הרב מו"ה נתן ז"ל...".

הגאון הנודע רבי יוסף זכריה שטרן )תקצ"א-תרס"ד, אוצר הרבנים 8783(, מגדולי חכמי ליטא ופוסקי דורו. חתן הגאון רבי מרדכי גימפל 
יפה. בגיל 20 ]![ נתמנה לרב ביאשינובקה, ומשנת תרכ"א רב בשאוועל )שאוויל, ליטא(. לגאונותו המופלגת וזכרונו הפנומנלי לא היה 
אח ורע. מהירות דיבורו היתה עצומה כשטף המחשבה, גם כתיבתו היתה במהירות לא מצויה, ורוב דבריו נכתבו "ברמז ובסירוגין ובלי 
סדרים". בשנת תר"ל היתה שריפה בעירו שאוויל ואלפי דפים של כתבי-ידו עלו באש, אך הוא חזר וכתב את רוב הדברים מן הזכרון. 
בקיאותו הקיפה את כל מקצועות התורה, כל ספר שעבר עליו אף פעם אחת, היה יכול - גם לאחר תקופה - לצטט את דבריו כלשונו 

אות באות. בעל מחבר שו"ת "זכר יהוסף", "תהלוכות האגדות", וספרים נוספים. 
150, ]2[ עמ'. 14 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. פגעי עש עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. חיתוך דפים על גבול הטקסט, עם 

פגיעות קלות בטקסט במספר מקומות. כריכת בד ישנה.

פתיחה: $100

317. תהלים עם ביאור "זמרת י-ה" – זיטומיר, תרל"ג

תהלים, עם באור זמרת י-ה ]ועם פירוש רש"י[, "על פי יסודות הדקדוק וחקות ההגיון בחכמת הלשון והמליצה וחכמת הנפש", מאת 
רבי שמואל זיינוויל בן הרב יוסף שטערנבערג אב"ד בוויניצא, נכד הרב הגאון בעהמ"ח ספר שער המשפט". זיטומיר, תרל"ג 1873. דפוס 

יצחק משה באקשט.
452 עמ'. 21.5 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים רבים. מעט כתמים וקפלים בפינות הדפים. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $120
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318. מחזור לשלש רגלים - יוזפוב, תר"ד - דפוס שפירא

מחזור לשלש רגלים, חלק שני, כמנהג רייסין וליטא, פולין פיהם ומעהרין )נוסח אשכנז(, עם פירוש בעברית ותרגום ליידיש. יוזעפאף 
)יוזפוב(, ]תר"ד[ 1844.

הרב  נכד  נ"י,  שפירא  ליפא  חנינא  מוה'  המופלג  הרבני  בהשגחת  בסלאוויטא,  מלפנים  שהיה  בדפוס  ביוזעפאף  "נדפס  הספר:  בשער 
מסלאוויטא". האותיות "בסלאוויטא" מודגשות בהגדלה ובדיו אדומה.

בעיר יוזפוב הוקם מחדש הדפוס על ידי בני משפחת הרב מסלאוויטא, במקומו של הדפוס בסלאוויטא, שנסגר בפקודת השלטון בשנת 
תקצ"ז. הדפוס פעל תקופה קצרה )תר"ב-תר"ד(, אז נדפסו ביוזפוב מספר ספרים בודדים. לאחר מכן עברו המדפיסים לעיר ז'יטומיר, 

בה הקימו את בית-דפוסם, שהתנהל בשנים תר"ז-תרכ"ז.
קנא דף. חסר דף אחרון. קרע גדול בדף קנא, עם חיסרון של כמחצית מהדף. 25.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. פגעי 
עש במספר דפים. דף השער מנותק, עם בלאי, פגמים וקרעים, ועם פגיעות במסגרת השער ובטקסט מצידו השני. רישומים בדף השער. 

כריכה ישנה ופגומה, מנותקת.

פתיחה: $150

319. ספר פני משה – קוריץ, תקע"ח – מהדורה יחידה

ספר "פני משה", על שו"ע אבן העזר, מרבי משה מקלאוון. קארעץ, ]תקע"ח 1818[. מהדורה יחידה.
בהקדמה מספר המחבר שהכין לדפוס "ערך קן בוגין", אך מפני הוצאות הדפוס "לא הי' בכי אפשר... ולא נתתי לדפוס רק ערך מב בוגין", 
עד דף פה. סיבה נוספת להפסקת ההדפסה, לדבריו, משום שביקש להביא לדפוס את הספר "טיב גיטין" של בן דודו ר' אפרים זלמן 
מרגליות )"טיב גיטין" נדפס בשנת תקע"ט(. ואכן, יש טפסים המגיעים רק עד דף פה. מאוחר יותר המשיך המחבר בהדפסה, כנראה אחרי 
שנת תקפ"ג )כפי שנראה מהתאריך תקפ"ג המופיע בדף קצט/2(. בשלב השני נדפס עד "בוגין" קב, דהיינו דף רד. לפנינו עותק הכולל 

את כל הקונטרסים שהודפסו )מלבד דף פו שחסר(.
אודות הדפסה זו, ראה י. טויבר מחקרים ביבליוגרפים ירושלים תרצ"ב; יוסף כהן, קרית ספר, מד, תשכ"ט, עמ' 147-146; יודלוב, גנזי 
ישראל, ירושלים, תשמ"ה, מס' 845, 852; טויבר כותב שהספר נעלם מעיני ביבליוגרפים רבים, "והוא יקר המציאות, ובפרט קשה להשיג 

אכסמפלר שלם".חותמות בעלות: "משה היילפרין" וחותמות נוספות. 
32.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. מספר רישומים בעט. קרע חסר בדף צד, עם פגיעה בטקסט. כמה  ג, ה-פה, פז-צט, קא-רד דף. 

מהדפים האחרונים במצב בינוני )שוליים קצוצים, בלאי וכתמים(. כריכה חדשה, פשוטה. 

פתיחה: $100

320. שלושה ספרי קבלה - קוריץ, תקמ"ב-תקמ"ו - עותקים פגומים 

שלושה ספרי קבלה חשובים שנדפסו בקוריץ, עותקים פגומים: 
1. ספר פרי עץ חיים, דרושים וכוונות האר"י, לתפילות החול, שבת ומועדים, מאת רבי חיים ויטאל, בעריכת רבי מאיר פופרש. קוריץ, 

]תקמ"ב 1782[. מהדורה ראשונה.
]2[, קב, קה-קיז דף. חסרים שלושה דפים: דפים קג-קד )במקומם נכרכו דפים אחרים( ודף אחרון. 31 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. 

כתמי רטיבות. פגעי עש. הדבקות נייר לשיקום במקומות רבים. כריכה ישנה.
2. ספר כנפי יונה, כוונות התפילה וכללי הקבלה על-פי כתבי האר"י ותלמידיו, מאת רבי מנחם עזריה )רמ"ע( מפאנו. קוריץ, ]תקמ"ו 

1786[. מהדורה ראשונה.
עם הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב וארבעה מרבני אוסטרהא. ספר קבלי חשוב, נערך בידי הרמ"ע מפאנו, גדול מקובלי איטליה 

במאה הי"ז. 
 ]1[, סב; מ דף. 19 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות. פגעי עש, משוקמים בהדבקות נייר. קרעים משוקמים בהדבקות נייר 

בדף השער. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות מספר דפים. כריכה ישנה ובלויה, עם סימני עש.                     
3. ספר פלח הרמון, קצור ספר פרדס רימונים לרבי משה קורדובירו )הרמ"ק(, מאת רבי מנחם עזריה )הרמ"ע( מפאנו, עם ספר פירוש 

סדר עבודת יום הכפורים, וספר אור נערב, מאת רבי משה קורדובירו. קוריץ, ]תקמ"ו 1786[. 
מח; לו דף. 20 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כתמי רטיבות רבים. פגעי עש, משוקמים בהדבקות ומילוי נייר. כריכה ישנה.

פתיחה: $200 

321. ספר זוהר הרקיע - קוריץ, תקמ"ה

ספר זוהר הרקיע, חלק ראשון, פירוש על הזוהר, בראשית-ויקרא, על פי כתבי האר"י ותלמידיו, מאת רבי יעקב צמח. קוריץ, ]תקמ"ה 
1785[. מהדורה ראשונה. 

כרוך בסוף עם שלושה עשר דפים מתוך חלקו השני של הספר, ספר קול ברמה, ובהם פירוש על הזוהר במדבר-האזינו )חלקו השני של 
הספר, בשם "קול ברמה", עם פירוש על האדרא רבא וזוטא, נדפס בקוריץ באותה השנה(.

קעח; א, ]1[, ט, ]2[ דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש. פגעי עש בחלק מהדפים, עם פגיעות וחיסרון בטקסט. כריכה 
חדשה.

פתיחה: $200
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322. ספר עין יעקב – לבוב, תקס"ח – שלשה כרכים – עותקים של רבי אריה ליבוש הכהן רבינוביץ מראדומסק, בנו של 
ה"תפארת שלמה"

ספר עין יעקב, אגדות חז"ל. לבוב, ]תקס"ח 1808[. דפוס רבי שלמה יאריש רפפורט. חלקים שני, רביעי וחמישי. )שלשה חלקים מתוך שישה(. 
הכהן  ליבוש  "ארי'  מרארדמסק";  הכהן  שלמה[  רבי  ]=בן  בר"ש  ליבוש  ארי'  "הק'  נוספים:  ובדפים  השער  בדפי  וחותמות  חתימות 

ראבינאוויטץ מראדאמסק".
רבי אריה ליבוש הכהן רבינוביץ )נפטר בתר"ן(, בנו הגדול של ה"תפארת שלמה" מראדומסק. "חסיד ומפורסם במעשיו הטובים, רודף 
צדקה וחסד, והיה עשיר כל ימיו, ומסתופף בצל הצדיקים זי"ע, והצדיקים אשר הסתופף בצלם, אהבו אותו מאד מחמת גודל ענוות רוחו 

וישרת לבו" )מתוך "אהל שלמה"(.
חלק שני: קעו; קלז דף. חלק רביעי: רו; קעג דף. חלק חמישי: ]1[, צ; קמד; קכא דף ]קכא הדפים האחרונים כרוכים לעתים בחלקים 
אחרים, ראה רישום במפעל הביבליוגרפיה[. 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגעי תילוע בחלק מדפי החלק החמישי. קרעים ונזקים בדפי 

השער, משוקמים שיקום מקצועי. כריכות עור חדשות.

פתיחה: $100

ספר אבן פינה – חידושים על שו"ע אה"ע מרבי אריה ליב הלוי מסטריזוב – לבוב, תקס"ד – דפוס שלמה יאריש   .323
ראפאפורט

ספר אבן פינה, חידושים על שו"ע אבן העזר, מאת רבי אריה ליב הלוי מסטריזוב. למברג )לבוב(, ]תקס"ד 1804[. דפוס שלמה יאריש 
ראפאפורט. מהדורה ראשונה.

רישום בעפרון בדף השער: "ר' יוסף בולג". רישום נוסף בתחתית השער: "כ"מ שנזכר כאן גוי או עכו"ם...". 
הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב והסכמות נוספות; עם שיר מרבי משה טייטלבוים בעל ה"ישמח משה" לאחר הקדמת המחבר. 

סטריזוב  אב"ד  החסידות,  מגדולי  נח(,  עמ'  א,  לחסידות,  אנציקלופדיה  )תצ"ו-תקס"ג,  הלוי  ליב  אריה  הקדוש רבי  המקובל  המחבר, 
וקהילות נוספות. בעל הספרים "דרישת הארי" ו"אותות השמים". המגיד מקוזניץ כותב עליו בהסכמתו לספר "אותות השמים": "...מכירו 
הייתי לשעבר בהיות פ"ק וראיתי שהיה רב גדול בישראל...". רבי אריה ליב היה רבו המובהק של בן-דודו האדמו"ר רבי משה טייטלבוים 
בעל "ישמח משה", הכותב עליו אף הוא בהסכמתו לספר "אותות השמים": "האדם הגדול בענקים... מורי ורבי וש"ב ב"ד הרב הגאון 
האמיתי החסיד". רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב עליו בהסכמתו שם: "כל ימיו לא מש מתוך אוהל של תורה ושם לילות כימים... ולמד 

תורת ה' לשמה, וצלל במים אדירים בים התלמוד והפוסקים לאסוקי לשמעתתא אליבא דהלכתא...".
הגאון רבי יוסף שאול נתנזון בעל ה"שואל ומשיב", כותב בהסכמתו לשו"ת "השיב משה" לבעל ה"ישמח משה": "הוא ]=בעל ה"ישמח 
משה"[ היה תלמיד הגאון הקדוש בעל המחבר ספר דרישת ארי על אבן העזר, וכפי הראות ממנו למד נגלה ונסתר, כי הגאון בעל דרישת 
ארי ז"ל ידיו רב לו עשר ידות בתורה ובחסידות, והגאון הנ"ל כל רז לא אניס ליה, ומשה ]=בעל הישמח משה[ קיבל תורה וקבלה מעשית 

מהגאון הצדיק הלז".
]2[, קטו, ]3[ דף, 37 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. פגעי תילוע קלים בכמה דפים. חותמות. כריכת עור חדשה. 

פתיחה: $200

324. ספר יורה חטאים ודרך טובים – מעזירוב, תקנ"ב – מהדורה לא-מצויה

ספר יורה חטאים וספר דרך טובים, "והם ר"ת ונוטריקין... וחיבוט הקבר וצוואת ר"י חסיד ... וגם וידוי מפרש חטאים... והלכות תשובה... 
לרפאות נפש החוטא". מעזיראוב, ]תקנ"ב 1792[. מו"ל ומדפיס לא ידועים. 

ספר "יורה חטאים" מלוקט מספרים שונים, ושם המלקט הוא ר' יוסף. מחבר הספר "דרך טובים" הוא ר' הירש צבי בן ר' זונדל משה חנון 
]חנוך?[ מלובלין. לספר "דרך טובים" שער נפרד.

]25[, ]11[ דף. 13.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים קלים ופגעי תילוע, משוקמים שיקום מקצועי. מספר רישומים בעט. 
כריכת עור חדשה. 

מהדורה לא-מצויה, שלמיטב ידיעתנו לא הופיעה מעולם במכירה פומבית. 

פתיחה: $200

325. משנה תורה להרמב"ם - ברדיטשוב, תקס"ט-תקע"ט – סט בארבעה חלקים משתי מהדורות שנדפסו בברדיטשוב

ספר משנה תורה, היד החזקה להרמב"ם, חלקים ראשון, שני, שלישי ורביעי. ברדיטשוב, ]תקס"ט-תקע"ט 1809-1819[. דפוס שמואל בן 
יששכר בער סג"ל ורבי ישראל ב"ק. ארבעה חלקים בארבעה כרכים.

סט בארבעה חלקים – משתי המהדורות שנדפסו בברדיטשוב באותה תקופה.
ספר משנה תורה להרמב"ם יצא לאור בברדיטשוב בשתי מהדורות: המהדורה הראשונה נדפסה בשנים תקס"ח-תקס"ט, בדפוסו של 
שמואל בן יששכר בער סג"ל, והמהדורה השנייה נדפסה על ידי רבי ישראל ב"ק בשנים תקע"ח-תקפ"א )דגל המדפיס המפורסם שלו, 

עם איור טס של ספר תורה, מופיע בחלק הראשון, אך שמו לא נזכר במפורש במהדורה זו(.
החלק הראשון והחלק השני שלפנינו נדפסו בשנת תקע"ח-תקע"ט כחלק מהמהדורה השנייה שהדפיס רבי ישראל ב"ק. החלק השלישי 

והחלק הרביעי שלפנינו נדפסו בשנת תקס"ט כחלק מהמהדורה הראשונה שנדפסה בברדיטשוב. 
הגהה ארוכה בכתב-יד בדף שז/2 בכרך הרביעי. 

ארבעה כרכים. כרך ראשון: ]7[ רעח דף. ספירת דפים משובשת במיוחד. באמצע הלכות קידוש החודש נכרכו שני דפים עם איורים, 
ככל הנראה מצולמים ממהדורה אחרת. כרך שני )נשים-קדושה(: ]4[, רס דף. כרך שלישי )הפלאה-טהרה(: ]2[, שסד, שסז-שפט, ]1[ 
דף. חסרים שני דפים: שסה-שסו. כרך רביעי )נזיקין-שופטים(: ]2[, שי דף. חסרים שני הדפים שלאחר השער, שנדפסו במקור מצדם 
הפנימי בלבד, וכוללים גרסה מורחבת של תיקוני טעויות המופיעים בדף ]2[. 35.5-38 ס"מ בקירוב. נייר כחלחל בכרך הראשון והשני. 
מצב כללי טוב. כתמים. סימני עש קלים, בכרך השלישי סימני עש עם פגיעות בטקסט בכעשרה דפים. חותמות ורישומים בכתב-יד. 

כריכות חדשות.

פתיחה: $200
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326. ספר טהרת הקודש – רוסיה-פולין, שנות התק"צ – זיוף מהדורת בליזורקע

ספר טהרת הקודש, הנהגות על-פי קבלה ודברי מוסר בשני חלקים, מאת רבי בנימין וואלף. ]רוסיה-פולין, תק"צ 1830, בערך[. בשער: 
"בבליזורקע", ושנת הדפוס: "תקנ"ו". מקום הדפוס ותאריך ההדפסה זוייפו. 

רישום בעלות בכתיבה ספרדית וחותמות בדף השער.
 ]3[, נא, ]4[; מה דף. חסר דף אחרון )הושלם בצילום(. 21 ס"מ. נייר כחלחל. מצב בינוני. כתמים ובלאי. סימני עש בדפים רבים, עם פגיעות 

בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר )כולל דף השער(. קרעים במספר מקומות. חותמות. כריכה ישנה.                   

פתיחה: $100

327. ספר אורים ותומים - אוסטרהא, תקצ"ה - רישומים ורישומי בעלות רבים

ספר אורים ותומים, על שלחן ערוך חושן משפט, עם הפנים, חלק ראשון ושני, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. אוסטרהא, תקצ"ה 1834. שני 
כרכים.

בשני דפי השער, שם הספר ומקום הדפוס נדפסו בדיו אדומה.
רישומים ורישומי בעלות רבים )חלקם מהעיר לאוויטש(, בדפי השער, המגן והבטנה.

כרך ראשון: ]2[, מד, מו-נא, נט-קנו, קסט-רו דף. חסר דף אחד באמצע )דף מה(. כרך שני: ]1[, רט-רמב, רנז-שפא, ]5[ דף. 37 ס"מ. נייר 
כחלחל בחלקו. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים )בהם כתמי רטיבות(, ובלאי. קרעים חסרים משוקמים בשולי דף השער של החלק 
השני, עם פגיעה במסגרת השער ופגיעה קלה בטקסט, וקרעים קטנים ופגמים עם פגיעה וחסרון קל בטקסט בשני הדפים לאחר השער. 

קמטים בשולי חלק מהדפים. חותמות צנזורה ורישומים רבים בכתב-יד. כריכות ישנות.

פתיחה: $100

328. ספר מטה אפרים – זולקווא, תקצ"ה

ספר מטה אפרים עם אלף למטה, דיני ומנהגי אלול וימים נוראים, מאת רבי אפרים זלמן מרגליות. זולקווא, תקצ"ה 1834. מהדורה ראשונה.
"משפטים וחוקים... מראשית ימי הביקור עד אחרית צום כיפור... גם דיני קדיש...".

רישום בעלות בדף השער )מעט קצוף( ובדף אחרון: "שייך לי הצעיר יעקב בודק מלבוב" )אחד מפעילי הצעירים המשכילים, באותה 
התקופה(. 

]10[, מו; לג דף. 22 ס"מ. נייר עבה. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי קל בחלק מהדפים. מספר דפים רופפים וכמעט מנותקים. סימני עש 
קלים בשולי מספר דפים. כריכה ישנה עם פגמים, צדה הקדמי מנותק. 

פתיחה: $100

329. תומר דבורה – זולקווה, תקס"ה – חתימות רבני בנדין בתקופת המרד הפולני

ספר תומר דבורה, "מאמר נכבד מהרב המקובל" רבי משה קורדובירו – הרמ"ק. זולקווה, תקס"ה ]1805[. דפוס גרשון ליטעריס. 
נ"י  נתן בהר"ר מרדכי  יעקב  נאום הק'  בזה,  ו"חנני אלקים  ]מייטליס["  נתן  "יעקוב  בנדין:  בדף השער מופיעות חתימותיהם של רבני 

מבענדין"; "נחום רוזאניס מק"ק בענדין".
הרבנים רבי יעקב נתן מייטליס ורבי מנחם נחום רוזאניס כיהנו ברבנות בענדין בתקופת המרד הפולני שארגן תדיאוש קושצ'ושקו נגד 

הצבאות הרוסיים )בסוף המאה ה-18( ואף סייעו לו בתעמולה לגיוס יהודים לגדודיו )למידע נוסף אודותם, ראה חומר מצורף(. 
יא דף )צ"ל: יד דף; חסר שלושה דף בסופו(. 17.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, חלקם כהים. פגעי תילוע. אינו כרוך.

פתיחה: $100

330. ספר "פאר מקדושים" / "החייט" – סיפורי צדיקים – זיוף מקום הדפוס – לבוב, שנות התר"כ – אינם בספריה הלאומית

שלושה ספרי מעשיות וסיפורים כרוכים יחד.
1. ספר פאר מקדושים, מעשיות וסיפורי צדיקים ובראשם רבי ישראל בעש"ט, ]מאת רבי מנחם מנדל בודק[. "באמשטרדם" – כנראה 

נדפס בלבוב, ]שנות התר"כ[. יידיש.
סיפורי צדיקים, על הבעש"ט, ר' ישעיה פינטו, הגאון בעל "גור אריה", ר' איציקל מלובלין, רבי מאיר מפרמישלאן, ר' משה ליב מסאסוב, 

הרב מבעלז, וצדיקים נוספים. 
2. סיפור נפלאות, החייט. "באמשטרדם" – כנראה נדפס בלבוב, ]תרכ"ה?[. על ר' יהודה חייט. 

3. ראבינזאהן, דיא געשיכטע פון אלטער לעב. לבוב, ]תרכ"ט[ 1869. חלק ראשון בלבד )סיפור רובינזון קרוזו מאת דניאל דפו(.
שלושת הספרים נדפסו באותיות מנוקדות; שער נפרד לכל אחד מהספרים.

]28[; ]12[; ]28[ דף, 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. אחד הדפים בספר האחרון מנותק וקרוע. רישומי בעלות בדפי הבטנה. כריכה 
מקורית, מנותקת חלקית ובלויה. 

אינם בספריה הלאומית. 

פתיחה: $100

331. לימודי אצילות – מהדורה ראשונה – לבוב, תר"י

ספר לימודי אצילות, בחכמת הקבלה. "שנמצא בכתב-יד מהרב הקדוש... מהרח"ו... מה שקיבל מרבו... האר"י". נדפס מכת"י האדמו"ר 
רבי משה סופר מפשוורסק, עם הגהותיו. לבוב, ]תר"י[ 1850. מהדורה ראשונה.

יש המייחסים גם את ההקדמה שמעבר לשער לרבי משה מפשוורסק.
מספר תיקונים בכתב-יד )מאוחר(. 

כה דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי בדפים הראשונים והאחרונים. כתם אדום מסביב למרבית הדפים. כריכת עור ישנה, נאה, 
פגומה ורופפת קמעה. 

פתיחה: $200
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332. ספר חפץ ה' - לבעל ה"אור החיים" - זולקווא, תקס"ה – הסכמת המגיד מקוז'ניץ

ספר חפץ ה', חידושים על הש"ס, מסכתות ברכות שבת הוריות וחולין, מאת רבי חיים בן עטר בעל ה"אור החיים" הקדוש. זולקווא 
"כאשר נדפס באמשטרדם", ]תקס"ה 1805[. מהדורה שניה.

מעבר לשער הסכמת המגיד מקוז'ניץ. 
חותמות של הגאון רבי משה מונד - אבדק"ק מיקאלאיוב )מחשובי חסידי בעלזא(.

במספר  בטקסט  פגיעה  עם  נייר,  במילוי  קרעים משוקמים  בינוני.  במצב  דפים  טוב. מספר  במצב  הדפים  רוב  ס"מ.   23 דף.  קכד   ,]2[
מקומות. סימני עש. כריכה חדשה. 

פתיחה: $100

333. ספר ליקוטים מרב האי גאון - וורשא, תקנ"ח - מהדורה ראשונה - הסכמת המגיד מקוז'ניץ שבעידודו וברכתו נדפס 
הספר 

1798[. מהדורה  ]ווארשא, תקנ"ח  ידי מקובלי ספרד הקדמונים.  על  חיבורים חשובים, שהתחברו  קובץ  גאון,  האי  ליקוטים מרב  ספר 
ראשונה. הסכמת המגיד מקוז'ניץ.

הספר נדפס בברכתו ובעידודו של המגיד רבי ישראל מקוז'ניץ, מתוך כתבי יד שהיו גנוזים באוצרותיו. כתבים אלה הועתקו על ידי תלמידו, 
המו"ל רבי גבריאל מווארשא. בהסכמת המגיד מקוז'ניץ, שנדפסה מעבר לשער, הוא כותב על כתבי היד ועל הדפסתם בשליחותו, ועל כך 
שרבי לוי יצחק מברדיטשוב הסכים אף הוא על הדפסת הספר: "וברשיון דעת מחו' הגאון פאר הדור, ידיד ה' וידידי, איש אלוקים מו"ה לוי 
יצחק נ"י אב"ד דק"ק בארדיטשוב". המגיד מקוז'ניץ החשיב ספר זה מאד, ולמד ועיין בו בעומק העיון, ואף כתב עליו פירוש קבלי עמוק. 
פירוש זה נדפס רק לאחר פטירתו )תשרי תקע"ה(, בלמברג, בראשית שנות הת"ר, ונקרא בשם "נר ישראל" )ראה פריט הבא(. בספריו, 

מזכיר המגיד מקוז'ניץ פעמים רבות את ספר הליקוטים שלפנינו ואת הפירוש שכתב עליו.
הספר כולל את החיבורים הבאים: "ליקוטים מרב האי גאון – פירוש על שם מ"ב סודות עמוקות דברים חדשים נפלאים מאד"; "שער 
השמים" מרבי יוסף גיקטיליא; "ליקוטי שם טוב"; "מאמר פלוני אלמוני" על עשר ספירות ושמות; "תפלת רבי יעקב ישגובא" ]מסיגוביה[; 
"ספר העיון לרב חמאי גאון"; "סודות להחכם המקובל מ' יוסף גיקטיליא" על המצוות, ו"קונטרס הגאון רש"ט בן הגאון נ"ע מפי הרשב"א, 

לפי' סודות התורה מהרמב"ן".
לאמיתו של דבר, ה"ליקוטים" בספר שלפנינו לא נכתבו על ידי רב האי גאון, אלא על ידי רבי משה מבורגוש, מגדולי מקובלי ספרד במאה 
ה-12, אך מאחר והוא מביא בחיבורו מסורות רבות בקבלה בשם רב האי גאון, נקרא החיבור בשם "ליקוטים מרב האי גאון". כמו כן, 
חיבורים נוספים בספר שלפנינו, יוחסו בטעות בעמוד השער למחברים אחרים )לפירוט מלא של יחוס החיבורים אל המחברים האמיתיים 

שלהם, ראה ברשומות "מפעל הביבליוגרפיה"(.
חתימה מטושטשת בדף השער.

עותק חסר. ]1[, לו, לז-מג, מה-מו דף. חסרים 2 דפים: דף לו עם אילן הספירות המקופל, ודף מד. 15.5 ס"מ. נייר עבה. מרבית הדפים 
במצב טוב. כתמים. קרע משוקם בהדבקת נייר בשולי דף השער, עם פגיעה קלה בטקסט ובמסגרת השער. חותמות צנזורה בדף השער. 

כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 305. 

פתיחה: $100

334. ספר אותיות דר' יצחק – זולקווא, תקס"א – מהדורה ראשונה

1801[. מהדורה  ]תקס"א  זולקווא,  אייזיק הלוי מזורוביץ.  יצחק  חיבור קבלי על סדר אותיות א-ב, מאת רבי  יצחק,  דר'  ספר אותיות 
ראשונה.

בין ההסכמות הסכמת רבי משה ליב מסאסוב.
משה  של רבי  ומרבותיו  הבעש"ט,  של  בדורו  צדיקים  הל"ו  מן  נסתר,  וצדיק  מקובל  )תצ"ה-תקמ"ג(,  הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  המחבר 
טייטלבוים בעל "ישמח משה". שימש כשו"ב ומלמד בכפר זורוביץ, והבעש"ט היה נוסע להמתיק סוד עמו. מחבר הספרים "רזא מהימנא" 

)לבוב, תקנ"א( "אותיות דרבי יצחק" )זולקווא, תקס"א( ו"יסוד יצחק" )זולקווא, תק"ע(. 
]4[, לו, יב דף. 17 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. פגעי עש, עם פגיעות בטקסט. קרעים עם חיסרון ופגיעה בטקסט בדף השער )משני 
צידיו(, משוקמים במילוי והדבקות נייר. קרעים משוקמים עם חסרון ופגיעה בטקסט בדף האחרון. חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר 

דפים. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 37.

פתיחה: $200

335. ספר מנחת יצחק - חסידות – זולקווא, תקס"ה

ספר מנחת יצחק, חידושים ודרושים שונים, עם ציטוטים מאת גדולי החסידות, מאת רבי יצחק מאליר. זולקווא, ]תקס"ה 1805[. מהדורה 
ראשונה.

רבי יצחק מאליר )תק"י בערך – תק"צ בערך(, בן רבי אליהו מסטניסלב, כיהן כרב בזוולוב כבר בגיל ארבע-עשרה. ספר מנחת יצחק הוא 
הספר היחיד שחיבר.

מעבר לשער נדפסו שמותיהם של שלושה עשר רבנים שהסכימו על הספר ורשימה של רבנים מנויים מקהילות ברוד, לבוב ומדינת הגר. 
יב הדפים האחרונים, העוסקים בנושא נפרד של "תשובה בשאלת נידה", חסרים בעותק זה.

]3[, יב, ]1[, ]יג[-טז דף. יב דף אחרונים חסרים. 21 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. נקבי עש. פגע עש בשני הדפים הראשונים, משוקם 
במילוי נייר. קרע בדף האחרון, עם פגיעה וחיסרון בטקסט, משוקם בהדבקת נייר. חיתוך דפים על גבול הכותרות במספר דפים. חותמת 

בדף השער. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 350.

פתיחה: $100
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336. ספר ארץ צבי, מאת אביו של רבי שמחה בונם מפשיסחא – פראג, תקמ"ו – מהדורה ראשונה

ואיידסלוב. פראג, תקמ"ו 1786. מהדורה  ספר ארץ צבי, דרושים בנושאים שונים, מאת רבי צבי הירש במהרי"ל מגיד מישרים בק"ק 
ראשונה.

מחבר הספר הוא אביו של רבי שמחה בונם מפשיסחא. 
]4[, מח; טז דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כתמי רטיבות קלים. הדבקת נייר לחיזוק בשולי דף השער. חותמות רבות. מדבקה גדולה 

בצידו האחורי של דף השער. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 69.

פתיחה: $100

337. ספר הקדמה ודרך לעץ החיים – לבוב, אחר תקצ"ב

ספר הקדמה ודרך לעץ החיים, מאת האדמו"ר רבי צבי הירש מזידיטשוב. ]לבוב, אחרי תקצ"ב, 1832[. מהדורה שניה. 
רישומי בעלות בדף השער.

משוקמים  חלקם  הדפים,  בקצות  קרעים  רטיבות.  כתמי  ובלאי.  כתמים  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   21 דף.   ]1[ ה-ו,  ב-ה,  יא-יב,  ט,   ,]1[
בהדבקות נייר. קרעים בשולי דף השער. כריכה חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 184. 

פתיחה: $200

338. ספר מאור עינים – פולנאה, תקע"ו – מהדורה שלישית 

ספר מאור עינים, דרושי חסידות על התורה מאת האדמו"ר רבי מנחם נחום מטשרנוביל. פולנאה, ]תקע"ו 1816[. מהדורה שלישית. 
ללא כב דף של ספר "ישמח לב" על אגדות הש"ס, שנדפסו עמו. 

 צד, ]2[, קג-קיד דף. 20.5 ס"מ. נייר ירקרק. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט, משוקמים במילוי נייר. קרעים 
ופגמים משוקמים בעיקר בשולי הדפים, עם פגיעות קלות בטקסט במקומות בודדים. חיתוך דפים עם פגיעה קלה בכותרות הדפים. 

חותמות. כריכה חדשה.                     
סטפנסקי חסידות, מס' 310. 

פתיחה: $200 

339. ספר שער התפלה – רוסיה-פולין, אחר תקפ"ה - מהדורה שניה

ספר שער התפלה, על עבודת התפלה, מאת האדמו"ר רבי חיים מטשרנוביץ בעל "באר מים חיים" ו"סידורו של שבת". ]רוסיה-פולין, 
אחר תקפ"ה 1825[. מהדורה שניה. 

בהקדמה מספר "המעתיק", כי ספר זה נתחבר בארץ ישראל, אליה עלה המחבר, לאחר שספריו הראשונים "סידורו של שבת" ו"באר 
מים חיים" נדפסו ונתפשטו "ברוב עיירות ומדינות". הוא מעיד על דברי המחבר הקדוש, שאמר שחיבור זה "שער התפילה" סגולה יש 
בו להתקרבות הגאולה: "...הגאון המחבר בעצמו זי"ע... כתב בזה"ל: שמשהגיע להלוך לפני ה' בארצות החיים האיר והשכיל דעתו עד 

למאוד... והוסיף לדבר במעלות הספר בזה הלשון: בטחוני שכאשר יתפשט החיבור הזה בעולם יהיה בזה התקרבות הגאולה...".
המחבר, האדמו"ר רבי חיים ִטיֶרער מטשרנוביץ )ת"ק בערך-כסלו תקע"ה( מגדולי החסידות, תלמידו של המגיד מזלוטשוב, כיהן ברבנות 
במסורת  אודותיו.  פלא מתהלכים  וסיפורי  קדוש  אלוקים  כאיש  נודע  קישינב, טשרנוביץ.  בוטשן,  מוהילוב-פודולסק,  קריפץ,  בערים: 
החסידית ידוע עליו שלאחר טבילתו בערב שבת הייתה משתנית צורתו וקומתו גבהה בטפח. בשנת תקע"ג עלה לארץ ישראל והתיישב 
הן  מיוחדים  חיים"  מים  ו"באר  שבת"  של  "סידורו  היסודיים  ספריו  מנוחתו.  מקום  ושם  התפלה"  "שער  ספרו  את  חיבר  בה  בצפת, 

בהסברתם הבהירה והן ברגש החסידי הנלהב השופע מהם. ספריו נפוצו ונדפסו במהדורות רבות והם אבני יסוד בתורת החסידות.
 ]1[, ו, יא-עז, ]1[ דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי קל. סימני עובד קלים בדפים האחרונים. שני דפים מנותקים. קרעים 

קטנים במספר מקומות, ללא חיסרון. כריכה חדשה.                     
סטפנסקי חסידות, מס' 584. 

פתיחה: $100 

340. ספר זאת זכרון מ"החוזה מלובלין" - לבוב, תרי"א - מהדורה ראשונה

ספר זאת זכרון, "חידושי תורה ורזין דאורייתא", מאת האדמו"ר רבי יעקב יצחק מלובלין "החוזה מלובלין". לבוב, תור"ה ]תרי"א[ 1851. 
מהדורה ראשונה.

]1[, לד, ]1[, לט-מ, מב-נו; י דף. 24 ס"מ בקירוב. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים קטנים בשולי מספר דפים. סימני עש 
קלים. חותמות ורישום בכתב-יד. כריכת עור חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 194. 

פתיחה: $500

341. ספר תפארת שלמה – על קדושת המועדים – וורשא, תרכ"ז – מהדורה ראשונה

ספר תפארת שלמה, חלק ראשון, על קדושת מועדים ופרקי אבות, מאת האדמו"ר רבי שלמה הכהן רבינוביץ מראדומסק. וורשא, תרכ"ז 
1867. מהדורה ראשונה, עם הסכמת ה"דברי חיים" מצאנז.

]2[, קל, קלג-קנא, קנג-קנו דף. דף השער הראשון חסר. 25 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים וכתמי רטיבות גדולים 
בחלק מהדפים. בלאי וקמטים בשולי חלק מהדפים. חותמות. כריכה מקורית, עם פגמים. 

סטפנסקי חסידות, מס' 637. 

פתיחה: $150
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342. ספר מדרש פנחס )קוריץ( – לבוב, תרל"ב

ספר מדרש פנחס, דרושים מאת רבי פנחס מקוריץ. לבוב, תרל"ב 1872. מהדורה ראשונה. 
"דברים עמוקים שבעתים מזוקקים יצאו מפי קדוש ד' איש אלקים רבינו פנחס מקאריץ, וכבר נודע דרכו בקדש כי בכל שיחותיו הסתיר 

סודות נוראים ורזין דאורייתא...".
עם דברים מתלמידו רבי רפאל מברשיד והנהגות מרבי שמואל וולציס. 

]1[, יב, ]27[ דף. כ-18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרע משוקם בהדבקת נייר בדף האחרון, ללא חיסרון בטקסט. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 335. 

פתיחה: $150

343. שלושה ספרי חסידות מרבי יעקב יוסף מפולנאה, תלמיד הבעש"ט – למברג, תרכ"ו

שלושה ספרים שנתחברו בידי רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, תלמידו המובהק של הבעש"ט הקדוש. שלושת הספרים נדפסו בלמברג 
)לבוב( בשנת תרכ"ו 1866:

1. ספר תולדות יעקב יוסף. שני חלקים כרוכים יחד. רישומי בעלות: "אלו הספרים ניתנו לי במתנה מהרב הר' יצחק נבון רב דלאדיזשען, 
מנחם נחום ראבינאוויטש", "... שייך לר' פנחס בהמנוח הרב דלאדיזין ]אוקראינה[". 

2. ספר צפנת פענח. חסר שני דפים באמצעו. רישומי בעלות: "הספר הלז נתן הרב מלאדיזשען במתנה להרב... ר' מנחם נחום שליט"א בן 
הרה"צ... ר' פנחס... ונכד הרה"צ... ר' יוסף ישראל... ונכד הרה"צ בעל התניא". 

3. ספר בן פורת יוסף. בסופו מובאת אגרת ששלח הבעש"ט לא"י לגיסו רבי גרשון. 
גודל ומצב משתנים. מספר קרעים ותיקונים בנייר דבק בספר תולדות יעקב יוסף. 

פתיחה: $100

344. ספר אור לשמים - מהדורה ראשונה – לבוב, תר"י

מהדורה   .]1850 תר"י  ]לבוב,  מלובלין".  "החוזה  תלמיד  מאפטא,  הלוי  מאיר  מאת רבי  התורה,  על  חסידות  מאמרי  לשמים,  אור  ספר 
ראשונה.

]1[, עד, עז-עח, ]2[, עט-פא, ]1[ דף. כ-22 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. כתמי רטיבות ובלאי בדפים הראשונים והאחרונים. 
חיתוך דפים על גבול הטקסט בשני הדפים האחרונים. כריכת עור חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 31.

פתיחה: $100

345. ספר יסוד האמונה - טשרנוביץ, תרי"ד - מהדורה ראשונה – חתימה רבי משה בן רפאל ממשפחת "אור שרגא" - 
הגהות

ספר יסוד האמונה, ביאורים על התורה, פרקי אבות וליקוטים, מאת רבי ברוך מקוסוב. טשרנוביץ, ]תרי"ד 1854[. מהדורה ראשונה.
רעיונות וביאורים בדרך הדרוש על דברי רש"י על התורה, ובסופו ליקוטים שונים על נ"ך, פרקי אבות ואגדות חז"ל, ועוד. בראש הספר 
15 ]![ הסכמות נלהבות מגדולי החסידות וגדולי דורו, המשבחים את הסברתו המיוחדת בתורת הקבלה )ההסכמות נכתבו, חלקן בחיי 

המחבר בשנות התק"כ, וחלקן בשנות התק"נ לאחר פטירתו, אך נדפסו כאן לראשונה רק בשנת תרי"ד(.
רבי מנחם מנדל מפרימשלן )תלמיד הבעש"ט( כותב על המחבר בהסכמתו: "והי' אתי עמי במחיצה אחת כמה ימים ואמר לי כמה דברים 
בכתבי האר"י והסביר הענין היטב להבין הענין היטב משולל ומופשט מגשמיות ונכנסו הדברים בלבי וערבים עלי מאוד... נראה לי שהם 

הם עיקר יסודות התורה ויחוד האמונ)ת(]ה[ ליתן כבוד לה' אלהינו...".
המחבר, רבי ברוך מגיד מישרים בקוסוב )נפטר תקמ"ב(, מהדור הראשון של גדולי החסידות, תלמידו של רבי מנחם מנדל מפרימשלן 
)תלמיד הבעש"ט(, ותלמידו של המגיד ממזריטש. מחבר ספר "עמוד העבודה" )טשרנוביץ, תרי"ד(, בו היטיב להסביר מושגים בתורת 

הקבלה באופן שווה לכל נפש.
חתימה בדף השער, ורישומי בעלות נוספים )מעט שונים(: "משה בכה"ר רפאל שרגא זצוק"ל" )מצאצאי משפחת "אור שרגא"(. הגהות 

קצרות בעניינים קבליים במספר מקומות )כתיבה ספרדית(. בדף קיב/1 הגהה ארוכה, עם תוכן קבלי. 
הראשונים  בדפים  במיוחד  ובלאי,  כתמים  טוב-בינוני.  הדפים,  בין  משתנה  מצב  בחלקו.  ושביר  יבש  נייר  ס"מ.   23 דף.   ]1[ קיד,   ,]4[

והאחרונים. קרעים קטנים בשולי דף השער, עם הדבקת נייר. כריכת בד ישנה ובלויה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 231. 

פתיחה: $200

346. ספר תורת חסד )חסידות( – וורשא, תרכ"ו – מהדורה יחידה – תלמיד ה"אוהב ישראל"

ספר תורת חסד, חיבור יקר מלקוטים נחמדים על סדר פרשיות התורה בדרך פרד"ס, מאת רבי אברהם מרדכי מלוצקא. וורשא, תרכ"ו 
1866. מהדורה יחידה.

בדף השער מוזכר שהמחבר, רבי אברהם מרדכי מלוצקא, "שימש כל צרכו אצל הגאון הקדוש האלקי נשיא אלקים, רבן של כל בני הגולה, 
מרנא ורבנא אברהם יהושע העשיל זצלה"ה הרב מאפטא זי"ע".

]1[, כב, ]2[, כג-כד, ]2[, כה-כו דף. דפים כא-כב נכרכו פעמיים. ]2[ דפים עם ליקוטים שנמצאים במקור בסוף הספר, נכרכו לאחר דף כד. 
20 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים ובלאי קל. קרעים ופגמים עם חיסרון ופגיעה בטקסט בדפים כא-כב. נקבי כריכה בשוליים 

הפנימיים של הדפים. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 619. 

פתיחה: $200
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347. ספר חשב האפד – לבוב, תרכ"ב – מהדורה יחידה

ספר חשב האפד, דרושים על התורה, מאת רבי פנחס אריה מטורקא )תלמיד החוזה מלובלין ומחותנו של רבי צבי אלימלך מדינוב(, בן 
רבי צבי הירש מסוקולוב. לבוב, תרכ"ב 1862. עם הסכמת ה"דברי חיים" מצאנז. מהדורה יחידה. 

בדף ]4/ב[ נדפסה צוואת המחבר.
 ]4[, מח דף. כ-24 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ומעט בלאי. פגעי עש עם פגיעות בטקסט, בעיקר בשוליים הפנימיים )כולל בדף השער(, 

משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. הדבקות נייר לחיזוק בשולי מספר דפים. כריכת עור חדשה.                     
סטפנסקי חסידות, מס' 227.

פתיחה: $200

348. ספר חינוך בית יהודה - וורשא, תרכ"ט 

 .]1869[ וורשא, תרכ"ט  "מלא הרועים".  יאליש, בעל  צבי  יעקב  וחסידות, מאת האדמו"ר רבי  דרושים בקבלה  יהודה,  בית  חינוך  ספר 
מהדורה ראשונה.

האדמו"ר רבי יעקב צבי יאליש )תקל"ח-תקפ"ה(, מגדולי אדמו"רי וגאוני פולין, בקי מופלג בתורת הנגלה והנסתר, אב"ד דינוב, גלוגוב 
ביניהם  ורבי מנחם מנדל מרימנוב. חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה,  והולסוב. תלמידם של החוזה מלובלין, המגיד מקוז'ניץ 

הגהות "מלא הרועים" שנדפסו במהדורות הש"ס.
]8[, נב דף. ללא ]1[ דף פרנומרנטן שנוסף לחלק מהעותקים. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נקבי כריכה בשוליים הפנימיים התחתונים של 

הדפים. רישום בעלות בדף השער. חותמות "ישיבת שפת אמת" במספר דפים. כריכת עור חדשה.
סטפנסקי חסידות, מס' 223.

פתיחה: $100

349. ספר מגן דוד – לובלין, תרל"ג

ספר מגן דוד, דרושים על התורה, מאת רבי דוד טברסקי מטולנא. לובלין, תרל"ג 1873. מהדורה שניה.
שני דפי שער. חלק מאותיות השער הראשון נדפסו בדיו אדומה. 

224 עמ'. 22.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי קל וקמטים בדף השער הראשון ובדף האחרון. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $200

350. ספר אמרי אלימלך - האדמו"ר רבי אלימלך מגרודז'יסק - וורשא, תרל"ו

ספר אמרי אלימלך, דרושים על התורה, מאת האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק. וורשא, ]תרל"ו[ 1876. מהדורה יחידה.
חתימה וחותמות בדף השער.

]4[, 340 עמ'. 24 ס"מ. נייר יבש. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי קל, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים. קרע משוקם בהדבקת נייר בדף 
השער מצידו השני, כמעט ללא פגיעה בטקסט. חותמת. כריכה חדשה.

סטפנסקי חסידות, מס' 54. 

פתיחה: $200

351. ספר מאמר מרדכי – לבוב, תרל"ז – מהדורה ראשונה 

ספר מאמר מרדכי, דרושים על התורה ומועדים, עם שו"ת וליקוטים, מאת רבי מרדכי לעטניר מדרוהוביטש, תלמיד ה"חוזה מלובלין". 
לבוב, ]תרל"ז[ 1877. מהדורה ראשונה.

שני דפי שער. 
]4[, קיב דף. דף קיב עם רשימת המנויים, נכרך במהופך. 25 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב כללי טוב. כתמים. קרעים קטנים בשולי הדפים 

הראשונים והאחרונים. כריכה חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 319. 

פתיחה: $100 

352. ספר מגיד תעלומה )דינוב( – פרמישלה, תרל"ו – מהדורה ראשונה 

ספר מגיד תעלומה, חידושים על מסכת ברכות, מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר". פרמישלה, תרל"ו 1876. 
מהדורה ראשונה. עם הסכמות: ה"דברי חיים" מצאנז, רבי שמעון סופר מקראקא, רבי מנחם מנדל האדמו"ר מוויזניצא, רבי יקותיאל 

יהודה אב"ד סיגט, ועוד. 
חותמות "יעקב יהושע שטיינבערגער". 

דפים קט/2 – קיד רשימת מנויים ארוכה ומפורטת. 
]2[, קיד דף. דפים לז-לח נכרכו שלא במקומם לפני דף לה. 31.5 ס"מ. נייר יבש. מצב כללי טוב. כתמים. קרע עם חסרון ופגיעה בטקסט 
בדף צה. הדבקת נייר לחיזוק בשולי דף השער, ושני קרעים משוקמים בהדבקות נייר. מעט נקבי עש. חתימה ורישומים בכתב-יד בדף 

השער. כריכת עור חדשה. 
סטפנסקי חסידות, מס' 331. 

פתיחה: $100
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353. ספר מגדל דוד – חסידות – לבוב, תרל"ג 

ספר מגדל דוד, דרושים, רמזים וגמטריאות על התורה, בדרך החסידות, מאת רבי דוד שלמה מטולצ'ין. ]לבוב, תרל"ג 1873[. מהדורה 
ראשונה.

)נפטר בשנת ת"ר, אנציקלופדיה לחסידות, כרך א', עמ' תקג(, בן רבי שמואל מברודי. מגדולי תלמידיו של  רבי דוד שלמה מטולצ'ין 
רבי ברוך ממז'יבוז' וחסיד של רבי שלום שכנא מפרוהוביטש. לצד ספרו זה חיבר ספר נוסף, "התעוררות התפילה", ובו לקוטים מאבות 

החסידות על עניני התפילה. 
]30[ דף. 16.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי קל. נקבי עש. קרע קטן בתחתית דף השער, ללא פגיעה בטקסט. כריכת עור חדשה. 

סטפנסקי חסידות, מס' 323. 

פתיחה: $200

354. אוסף ספרי חסידות וספרים אודות החסידות

תשעה ספרי חסידות, וספרים על אודות החסידות:
· ספר עבודת הלוי חלק ראשון ושני, על ספרים בראשית-ויקרא, עם ליקוטים, אגרות, הקדמות ושו"ת, מאת רבי אהרן הלוי. ]לבוב, תר"ב 
1842[. מהדורה ראשונה. סטפנסקי חסידות, מס' 450. טופס עם שער שונה, כמו שהוזכר במפעל הביבליוגרפיה. דף השער הפנימי של 

החלק השני חסר. 
ועל פרקי אבות, מאת המגיד רבי ישראל מקוז'ניץ. לבוב, ]תר"י[ 1850. מהדורה שלישית.  · ספר עבודת ישראל, דרושים על התורה 

חתימות "הב' מאיר שטערן".
· ספר אור הגנוז לצדיקים, "מלוקט מספרים ומפי סופרים קדושי עליון", דרושים המיוסדים על תורת בעל התניא, מאת רבי אהרן הכהן 
מאפטה. ]לבוב, תרי"א[ 1850. מהדורה שניה. חתימה בדף השער: "משה ארי' ב"ה בנימין זללה"ה מליסקא יע"א". בדף המגן הקדמי 

העתקה בכתב-יד מספר "יסוד ושורש העבודה". 
· ספר שערי אורה, על חנוכה ופורים, מאת האדמו"ר רבי דב בער שניאורסון - "האדמו"ר האמצעי" מחב"ד. ]יוהניסבורג, תר"כ 1860, 

בערך[. בשער: "כמש"נ בקאפוסט בשנת תקפ"ב לפ"ק". 
· ספר עיון תפילה, חיבור על עניין התפילה, מיוחס לרבי דב בער שניאורי, עם הוספות )פירוש על מגילת רות לרבי אהרן הלוי מסטרושלה 

ועניין השתטחות על קברי צדיקים(. פיעטרקוב, תרס"ד 1904. עברית ויידיש.
· ענין ההשתטחות על קברי הצדיקים, מתורת רבי נחמן מברסלב. לובלין, תרס"ט 1909. מעבר לשער נדפסו "ליקוטים מצירופי אותיות" 
שנמצאו בכתבי מהרנ"ת. כרוך עם: ספר מכניע זדים, פולמוס נגד האפיקורסות וההשכלה, מלוקט מספרי רבי נחמן מברסלב. ]וורשא? 

תרע"ב 1912[.
· ספר לקוטי אמרים, תניא, לרבי שניאור זלמן מלאדי. ]מינכן[, תש"ז ]1947[. יצא לאור ונדפס במינכן, על ידי הסניף המקומי של "קהת". 
ווילנא ת"ש. הגהות רבות בכתב-יד לאורך כל הספר. חותמות: "לשכה אירופית של כ"ק אדמו"ר שליט"א  דפוס צילום של מהדורת 

מליובאוויטש". 
· תורת רבי נחמן מברצלב ושיחותיו, נלקטו ונערכו ע"י שמואל אבא הורודצקי. ברלין, תרפ"ג ]1923[. 

9 ספרים ב-8 כרכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

355. ארבעה ספרי חסידות – שנות הת"ר

ארבעה ספרי חסידות, מדפוסי שנות הת"ר:
· ספר זכרון זאת, מאת האדמו"ר רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ, ה"חוזה מלובלין". וורשא, ]תרכ"ט[ 1869. מהדורה ראשונה. סטפנסקי 

חסידות, מס' 204.
· ספר כתר שם טוב, חלק ראשון ושני, "והם כל דברי קדשו של הקדוש והנורא מוהר"ר ישראל בעש"ט זלה"ה" - ליקוטים מתורת הבעל 

שם טוב, בעריכת רבי אהרן הכהן מזעליחוב ואפטא. לבוב, תרי"א ]1851[. חותמות ורישומי בעלות )רבי "מנחם קלונימס"(. 
· ספר ליקוטים יקרים, לקט מאמרי חסידות מאת אבות החסידות. לבוב, תרל"ה ]1875[. חתימות ורישומי בעלות: "הק' ישראל בהרא"ש", 

"הר' יהודה לייב בהר' אפריים פישל ז"ל". 
· ספר לקוטי אמרים, חלק ראשון, עם ספר אגרת הקדש, חלק שני, מאת רבי מנחם מנדל מויטבסק. לבוב, תרע"א 1911. 

4 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200 

356. ספר אבל ישראל – הספד על האדמו"ר רבי ישראל הגר מויז'ניץ – גרוסוורדיין, תרצ"ו – כרוך עם שני ספרים נוספים

ספר אבל ישראל, קול נהי ומספד לזכר האדמו"ר רבי ישראל הגר מויז'ניץ, מאת רבי יוסף הכהן שווארץ. גרוסוורדיין )רומניה(, ]תרצ"ו 1936[. 
דברי הספד על האדמו"ר רבי ישראל הגר מויז'ניץ, שנפטר בב' בסיון תרצ"ו. בחלק השני, קונטרס "אמרי ישראל", עם דברים בשמו של 

האדמו"ר מויז'ניץ.
עם מעטפת קדמית ואחורית מקורית. מעבר לשער המעטפת ועל צידה השמאלי של המעטפת, נדפסו "זכרונותיו וקצת מתולדותיו 

ומאורעותיו" של האדמו"ר מויז'ניץ.
כרוך בסופו עם שני ספרים נוספים:

· ספר כתבי קודש, דברי תורה ואגרות, מאת רבי משולם פייבוש הלר. דעעש, תרצ"ג 1933. 
· ספר לקוטי מהרי"ל, לקוטים על התורה ומדרשים, מאת המהרי"ל. סאטמר, תרצ"ז ]1937[. 

שלושה ספרים בכרך אחד. אבל ישראל: ]3[, 2-15, ]3[ עמ’. מעטפת מקורית מודפסת. כתבי קודש: ]2[, 54 עמ'. ליקוטי מהרי"ל: ]1[, 
כ דף. 22.5 ס"מ. נייר מעט יבש. מצב טוב. כתמים. כיתובים וסימונים בעט על המעטפת הקדמית ומספר דפים נוספים. רישום בעלות. 

חיתוך דפים על גבול הטקסט בדפים האחרונים. כריכה ישנה, עם כתמים ופגמים.

פתיחה: $100
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357. ספר תניא, לקוטי אמרים – לבוב, תר"כ 

ספר תניא, לקוטי אמרים, כולל ספר של בינונים, שער היחוד והאמונה, שער התשובה ואגרת הקודש, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור 
זלמן מלאדי. לבוב, ]תר"כ[ 1860. 

דף שער נפרד לאגרת הקודש. 
]70; 28[ דף. 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי קל וקמטים בשולי חלק מהדפים. חותמת ורישום בכתב-יד בדף השער. כריכה 

ישנה ובלויה, עם שדרה משוקמת ומודבקת.
שערי חב"ד 66; ספר התניא, ביבליוגרפיה, עמ’ 96. 

פתיחה: $100 

358. ספר ישמח ישראל – האדמו"ר מטשורטקוב – וינה, תרצ"ג – עותק נאה

ספר ישמח ישראל, אמרות טהורות לשבתות ולמועדים, מאת האדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב. וינה. תרצ"ג ]1933[. מהדורה ראשונה.
האדמו"ר רבי ישראל פרידמן מטשורטקוב )תרי"ד-תרצ"ד(, מהאדמו"רים החשובים לבית רוז'ין, מגדולי התורה והחסידות המפורסמים 
בדורו, ממייסדי אגודת ישראל ונשיא מועצת גדולי התורה. קדוש עליון וצדיק נשגב, מגדולי האדמו"רים שרבבות אלפי ישראל הלכו 
לאורו. בן לאביו הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב, וחתן דודו הרה"ק רבי אברהם יעקב )הראשון( מסדיגורא – בניו הקדושים של רבינו 
ישראל מרוז'ין. גדולי תורה רבים היו בקהל אלפי חסידיו, כדוגמת המהר"ם שפירא מלובלין, מהר"ם אריק והגרא"מ שטיינברג מבראדי. 
מסופר שהאדמו"רים ה"בית אברהם" מסלונים ורבי אברהם אלימלך מקרלין התבטאו עליו שהוא "צדיק הדור" שעל ידו עולות התפילות 

השמימה. במלחמת העולם הראשונה חרבה חצרו בטשורטקוב שבגליציה, והוא עבר לאוסטריה והתגורר בעיר וינה עד לפטירתו.
קסז עמ'. 22 ס"מ. מצב טוב. נייר עבה. מספר הערות בכתב-יד. כריכת עור חדשה, מפוארת. 

פתיחה: $100

359. שני ספרי חסידות ברסלב – העותקים של רבי ישראל דב אודסר, "בעל הפתק", חתימות ידו באחד מהם 

שני ספרי חסידות ברסלב, שהיו שייכים לצדיק רבי ישראל דב אודסר. באחד מן הספרים מספר חתימות שלו:
· ספר ליקוטי הלכות, על שולחן ערוך אבן העזר, מאת רבי נתן שטרנהרץ. ירושלים, ]תשי"ד 1954[.

הקדשה בכתב-יד בדף המגן: "מזכרת ומתנת אהבה לנצח למורי וידיד נפשי, הר"ר ישראל דוב אדעסר נ"י, מאת אייזיק זלברמן". 
]1[, קג דף. 23.5 ס"מ. נייר מעט יבש. מצב טוב. כתמים קלים. דף שער מנותק בחלקו. כריכה מקורית, עם פגמים קלים. 

· ספר עלים לתרופה מכתבי מוהרנ"ת, ומספר חיבורים קצרים נוספים. ניו יורק, תשט"ו ]1955[. 
בדף השער, על הכריכה הפנימית ובמספר דפים נוספים, חתימות "ישראל דב אדסר". 

]1[, קעה, ]1[, קעו-רטז, ]3[; ]5[ דף; ]1[, טו; ]2[, כז-לד, מג- מז, ]1[; סד עמ’. 18 ס"מ בקירוב. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מקורית, 
חלקה הקדמי מנותק. בלאי ופגמים קלים בכריכה. 

הצדיק המפורסם, "הסבא" רבי ישראל דב )בער( אודסר )תרמ"ו-תשנ"ו(, יליד צפת ממשפחת חסידי קרלין. בצעירותו התקרב לחסידות 
ברסלב והיה תלמידו של רבי ישראל קרדונר ושל רבנים נוספים מזקני חסידי ברסלב. נתפרסם בסוף ימיו בעקבות אותו מכתב מסתורי 

על פתק, שבו נכתב המשפט "נ נח נחמ נחמן מאומן", ומכונה על ידי חסידיו "בעל הפתק".

פתיחה: $100

360. ספר לקוטי עצות – לבוב, תרט"ו

נתן  והגוף" מתורת רבי נחמן מברסלב, בעריכת תלמידו רבי  ורפואות לרפואות הנפש  ושני, "סגולות  ספר לקוטי עצות, חלק ראשון 
שטרנהרץ - מוהרנ"ת מברסלב. ]לבוב, תרט"ו 1855, בערך[. 

כרוך עם: סדר ברכת החמה וקדוש לבנה. ]מקום ושנה לא ידועים[. חסר התחלה. כרוך עם: ספר מגילת איבה, מאת רבי יום טוב ליפמן 
הלר, עם שמות הצדיקים. וורשא, תר"ל 1870. 

]100[ דף; ]14[ דף; ]1[, טו דף. 13.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמים כהים, בעיקר בדפים הראשונים והאחרונים(. בלאי קל. 
דף השער מודבק לחלקו לדף המגן, עם פגיעה קלה בטקסט ובמסגרת השער. חותמות. כריכה ישנה, עם פגמים, מנותקת בחלקה.

פתיחה: $100

361. יומן ביקורו של האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש בארץ ישראל – ירושלים, תרפ"ט

יומן רשמי בקורי כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש בארץ ישראל, נרשם ונערך על ידי שמעון גליצנשטיין. ]ירושלים[, מנחם-אב תרפ"ט 
.]1929[

בחודש תמוז תרפ"ט יצא האדמו"ר הריי"ץ למסע בארץ ישראל, לשם ביקור במקומות הקדושים ובדיקת אפשרות של מגורים בארץ. בב' 
אב תרפ"ט הגיע לארץ ישראל. בתחילה ביקר בירושלים ונפגש עם הרבנים הראשיים ואישים חשובים, ולאחר מכן עלה לצפון לביקור 

במירון, צפת וטבריה. בהמשך הגיע לחברון, שב לירושלים וביקר בתל-אביב, מקווה ישראל, ועוד.
בחוברת שלפנינו מתואר בפירוט הביקור, לצד רשמים אישיים של הריי"ץ מהאנשים ומהמקומות בהם ביקר.

כד עמ'. 19 ס"מ. מצב כללי טוב. מעטפת מקורית. עותק ספריה לשעבר, עם חותמות. סימונים בדיו ושאריות הדבקה וקילוף על העטיפה. 

פתיחה: $100

362. אוסף גדול של מאמרים, מכתבים ומסמכים מודפסים, מאת האדמו"ר הריי"ץ והרבי מליובאוויטש - מוסדות ורבני 
חב"ד - תרפ"ג-תשי"ח

אוסף גדול של דברי דפוס וצילומי העתקות מכתבי-יד, בהם מאמרים, שיחות ומכתבים מאת האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש, וחתנו 
הרבי מליובאוויטש, מסמכים ומכתבים ו"קול קורא" של מוסדות ורבני חב"ד. תרפ"ג-תשי"ח ]1958-1923[.

]134[ דפים. חלק גדול מהם דפי פרגמנט. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $100
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העתקות מכתבים ותשובות הלכתיות מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, ובנו האדמו"ר האמצעי רבי   .363
דובער – המאה ה-19

צרור כתבי יד. העתקות מכתבים ותשובות מאת האדמו"ר הזקן ובנו האדמו"ר האמצעי:
· מכתב על חשיבות עבודת התפילה ועל מחלוקת החסידים והמתנגדים, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, אל רבי אלכסנדר 
משקלוב. בשלהי המכתב כתב האדמו"ר תשובה הלכתית בעניין איסור אכילת תולעים, אל ידידו ותלמידו רבי פנחס רייזעס משקלוב. 

נכתב לפני תקנ"ב. ]בלרוס? המאה ה-19?[. נדפס באגרות קודש אדמו"ר הזקן, מהדורת תשע"ב, אגרת י, עמ' לג-לח.
· שלש תשובות הלכתיות בענייני גיטין ועגונות, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. ]בלרוס? המאה ה-19[. נדפס בשו"ת 

האדמו"ר הזקן, בסימנים כו, לד ולה.
· מכתב היסטורי ארוך ומעניין מאת האדמו"ר האמצעי רבי דובער שניאוריו ]שניער[ שנכתב לאחד מידידיו, ובו מתאר בפרוטרוט את חיי 
אביו האדמו"ר הזקן בחודשי חייו האחרונים, את בריחתו מנפוליון ואת אירועי מלחמת נפוליון עם רוסיה בקיץ תקע"ב – חורף תקע"ג. 
נכתב בשלהי תקע"ג או בתחילת תקע"ד. ]בלרוס? המאה ה-19, נעתק לאחר שנת תקפ"ח[. נדפס באגרות קודש אדמו"ר האמצעי, 

מהדורת תשע"ג, אגרת ח, עמ' לב-נב.
3 פריטים.

]5[ דף )9 עמודים כתובים(. גודל משתנה. מצב כללי טוב-בינוני. כתמי רטיבות. בלאי. קרעים קלים בשוליים, בלי פגיעה בטקסט.

פתיחה: $200

364. ספר חוקי חיים – ירושלים, תר"ג – דפוס רבי ישראל ב"ק

ספר חוקי חיים, שאלות ותשובות, עם ליקוטים על הש"ס, הרמב"ם וספר החינוך, מאת רבי חיים אברהם גאגין. ירושלים, ]תר"ג 1842[. 
דפוס רבי ישראל ב"ק. 

המחבר, רבי חיים אברהם גאגין - הרב אג"ן )תקמ"ז-תר"ח 1787-1848(, היה הראשון שקיבל את התואר הרשמי "חכם-באשי" על ידי 
הסולטאן. 

בסימן לג, דפים נז-נט, נדפסו שאלות בקשר לרבי ישראל ב"ק, שפעל קודם לכן כמדפיס בצפת, בעניין "תהלים בלא פירוש... שרי"מ ]ר' 
ישראל מדפיס[ שלח לאזמיר... ונטבעו בים", ושאלה בעניין הדפסת חומשים וזהר, "ולא גמר הדפסת החומשים ]בצפת[ וגם הזהרים לא 

התחיל...". 
]2[, קע דף. ספירת דפים משובשת. 28.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. סימני עש, עם פגיעות בטקסט )בכעשרים מהדפים האחרונים 

סימני עש רבים(. קרע קטן חסר בדף השער, עם פגיעה בטקסט מצדו השני. כריכה ישנה. 
ש' הלוי, מס' 9. 

פתיחה: $150

365. ספר שם חדש – ירושלים, תר"ג – דפוס רבי ישראל ב"ק

ספר שם חדש, חלק ראשון, פירוש על ספר יראים, עם הפנים, מאת רבי חיים דניאל שלמה פינסו. ירושלים, ]תר"ג 1843[. דפוס רבי 
ישראל ב"ק.

]4[, קכג, ]1[ דף. 27.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים )בהם כתמים כהים בדף האחרון(. חיתוך דפים עם פגיעות קלות בטקסט 
במספר דפים. סימני עש עם פגיעות קלות בטקסט. קרעים קטנים ופגמים בדף האחרון, עם פגיעות בטקסט. חותמות. כריכה חדשה.

ש' הלוי, מס' 15. 

פתיחה: $120

366. ספר נחפה בכסף – ירושלים, תר"ג – דפוס רבי ישראל ב"ק 

ספר נחפה בכסף, חלק שני, שאלות ותשובות על סדר ארבעת טורים, מאת רבי יונה נבון. ירושלים, ]תר"ג 1843[. דפוס רבי ישראל ב"ק. 
חלקו הראשון של הספר נדפס בקושטא תק"ח, בעת שהמחבר היה שם בשליחות. 

]2[, קלב דף. 27 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש, עם פגיעות קלות בטקסט, חלקם משוקמים. חיתוך דפים עם פגיעה וחיסרון 
בכותרות הדפים. כריכה ישנה, עם פגמים וסימני עש.

ש' הלוי, מס' 13.

פתיחה: $100

367. חיבת ירושלים – ירושלים, תר"ד – מהדורה ראשונה 

ספר חבת ירושלים, גיאוגרפיה ותולדות של ערי ארץ הקודש, המקומות הקדושים וקברי צדיקים. מאת רבי חיים הלוי הורביץ. ירושלם, 
]תר"ד 1844[. מהדורה ראשונה. דפוס רבי ישראל ב"ק. איור בשער של בתי ירושלים והר הזיתים.

הסכמות רבני ירושלים. הקדמת המדפיס רבי ישראל בן רבי אברהם ב"ק.
חתימה בכתיבה ספרדית בדף השער.

]2[, ס דף. 20.5 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים. כריכה מקורית בלויה, עם פגמים.
ללא דף הסכמה ]3[ שנוסף לחלק מן העותקים )של הסכמת רבי אהרן משה מגזע צבי מבראד(.

ש' הלוי, מס' 23.
לספר זה נדפסו מספר מהדורות זיוף, בקניגסברג ובלמברג. לפנינו המהדורה הראשונה והמקורית. 

פתיחה: $150 
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368. ספר חבת ירושלים - מהדורה ראשונה - ירושלים, תר"ד - עם דף ההסכמה החסידית

ספר חבת ירושלים, גיאוגרפיה ותולדות של ערי ארץ הקודש, המקומות הקדושים וקברי צדיקים, מאת רבי חיים הלוי הורביץ. ירושלם, 
תר"ד ]1844[. מהדורה ראשונה. דפוס רבי ישראל ב"ק. איור בשער של בתי ירושלים והר הזיתים.

עם דף ]3[ ובו הסכמתו של רבי אהרן משה מגזע צבי ]תקל"ה-תר"ה, מגדולי החסידות, תלמיד "החוזה מלובלין" ורבי אורי מטסרליסק, 
ראשון העולים החסידיים לירושלים[, ועם "הקדמת המאסף". דף זה חסר בעותקים רבים, וככל הנראה צורף רק לחלקם.

הקדמת המדפיס, ישראל ב"ר אברהם ]ב"ק[ ו"הקדמת המאסף" ר' מרדכי ב"ר שמואל הורוויץ, המספר שמצא את כתבי המחבר בבואו 
לארץ ישראל, וסדרם לדפוס.

רישום בעלות בדף הסמוך לשער: "הצעיר שפל שבשפלים, רחמים בן שלמה מזרחי שנת התר"ך, יום חודש אדר קניתי אותו". 
]3[, ס דף. מצב טוב-בינוני. כתמים )בהם כתמי רטיבות( ובלאי. קרעים עם חסרון ופגיעה בטקסט בשוליים העליונים בחלק מהדפים. 

חותמת. כריכה ישנה ובלויה.
ש' הלוי, מס' 23. לספר זה נדפסו מספר מהדורות זיוף, בקניגסברג ובלמברג. לפנינו המהדורה הראשונה והמקורית.

מצורף ספר נוסף בענייני ארץ ישראל:
· ספר שבחי ירושלים. ]לבוב[, תרכ"ט ]1869[.

פתיחה: $200

369. ספר לדוד אמת – ירושלים, תר"ד

ספר לדוד אמת, פסקים והלכות, מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי - החיד"א. ירושלים, ]תר"ד 1844[. דפוס רבי ישראל ב"ק. 
נדפס במקור בסוף ספר עבודת הקודש.

רישום בעלות בכתיבה ספרדית, מעבר לדף השער: "מה שקנה עבד לעי"ת ]לעבודתו יתברך[, הצעיר וזעיר, עומד ומצפה מהאל ישועתו, 
אברהם ב' חיים קאפסוטו". 

מד; יב דף. 15.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי קל. סימני עש בשוליים הפנימיים בחלק מהדפים. כריכה מקורית. בלאי רב ופגמים 
בכריכה. 

ש' הלוי, מס' 25.

פתיחה: $100

370. ארבעה מדפוסי ירושלים המוקדמים – דפוס ישראל ב"ק, תר"ו-תרכ"ט

ארבעה ספרים שנדפסו בירושלים בשנים תר"ו-תרכ"ט בבית הדפוס של ר' ישראל ב"ק:
1. זהר על התורה, מהתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי. חלק ג', ויקרא. ירושלים, ]תר"ו 1846[. רישומים רבים בכתב-יד בדפי הבטנה 

)תאריכי פטירה, כתובות הקדשה לבית כנסת ועוד(. ללא השער הראשון המקוצר. כריכה מקורית. דפים אחרונים מנותקים. 
ש' הלוי, מס' 35. 

2. צוואה יקרה, רבי אלכסנדר זיסקינד בעל "יסוד ושורש העבודה". ירושלים ]אחרי תרכ"ג 1863; לפי ש' הלוי תרכ"ד[. 
ש' הלוי, מס' 100.

3. ספר כסא אליהו, ענייני מוסר וקבלה. ירושלים, ]תרכ"ה 1865[. הספר מיוחס לרבי אליהו מני. יתכן והדפים הראשונים נדפסו בידי 
אברהם רוטנברג. רישום בדף השער: "ל"ע קוני הצ"ב אברהם בר יעקב ן' נאיים יבה"ק ס"ט". 

ש' הלוי, מס' 112. 
4. מדרש ויושע, מחכמינו התנאים והאמוראים, עם "מעשה הנמלה, שאירע בימי שלמה המע"ה". ירושלים, תרכ"ט ]1869[. 

ש' הלוי, מס' 146. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

371. ספר שערי צדק – שער החצר – ירושלים, תרכ"ב – חתימת רבי אברהם אביכזיר

ספר שערי צדק - שער החצר, על מעלת ארץ ישראל, מאת רבי דוד בן-שמעון )הרב דב"ש(. ירושלים, ]תרכ"ב 1862[. דפוס ישראל ב"ק.
חתימת רבי אברהם אביכזיר בדף השער. רבי אברהם אביכזיר, תרכ"ו-תש"ה, מחכמי המערבים בירושלים וראב"ד מצרים.

ללא כח דף עם שער נפרד של ספר אולם החצר, שנדפס יחד עם ספר זה.
רג דף. 33 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה חדשה. 

ש' הלוי, מס' 72. 

פתיחה: $100 

372. קונטרס "עוזר דלים" – תקנות וסדר הנהגת חברת "בקור חולים" – ירושלים, תרנ"ה - לאדינו

קונטרס מודפס, "תקנות וסדר הנהגת חברת בקור חולים הנקראת עוזר דלים, אשר נתיסדה מחדש על ידי עדת הספרדים להדרים מחוץ 
לשערי ירושלים". ירושלים, ]תרנ"ה 1895[. עברית ולאדינו. 

בקונטרס נדפסו סדר תקנות החברה, בעברית ובלאדינו.
16 עמ'. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי קל וקמטים. דפים מנותקים. ללא כריכה. 

פתיחה: $120 



79

יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

373. ארבעה ספרי קבלה – דפוסי ירושלים – "טוב הארץ" / "עולת תמיד" / "מערת שדה המכפלה"

ארבעה ספרי קבלה שנדפסו בירושלים:
1. ספר טוב הארץ, על מעלת ארץ ישראל, ביאור משניות דעשר קדושות ותיקונים, לרבי נתן שפירא. ירושלים, תרנ"א ]1891[. דפוס ר' 

יצחק הירשענזאהן. חתימה בדף השער: "אלטר חיים הלוי שיפמאן". הדפים והכריכה מנותקים. 
2. ספר עולת תמיד, דברי קבלה ופירוש על התפילה, מאת רבי חיים ויטאל, ערוכים על ידי רבי יעקב צמח. ירושלים, תרס"ז ]1907[. ללא 

10 דף, שנמצאים בסוף חלק מהעותקים. מצב בינוני-טוב. פגעי תילוע קלים. 
ועם  חיים"  אוצרות  "קצור  ופירוש  קבלה"  "דברי  פירוש  עם  בשיר,  ]למהרח"ו[  חיים  אוצרות  ספר  הקדמות  המכפלה,  3. מערת שדה 

חידושים עפ"י ההקדמות. חותמות ספריה. מצב טוב. 
4. מערת שדה המכפלה, כללי הקבלה בדרך שיר, מאת רבי משה אבן צור. ירושלים, ]תר"ע 1910[. דפוס צוקערמאן. חותמות ספריה. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

374. אוסף ספרי קבלה – דפוסי ירושלים 

ארבעה ספרי קבלה בשלושה כרכים, מדפוסי ירושלים:
נהר שלום, מאת רבי שלום שרעבי.  ]תרכ"ו-תרכ"ז 1866-1867[. כרוך עם: ספר  ירושלים,  ויטאל.  1-2. ספר עץ חיים, מאת רבי חיים 
במפעל  דף.  לט  שלום  נהר  בספר   .136  ,135 מס'  הלוי,  ש'  במהופך.  נכרכו  צא-צב  דפים  ב"ק.  ישראל  דפוס   .]1867 ]תרכ"ז  ירושלים, 

הביבליוגרפיה נרשמו לד דף. רישום בעלות בדף השער של ספר עץ חיים: "זכה וקנה דוד בן הרב שלום קפרא יצ"ו". 
3. ספר דברי שלום, פירוש על עץ חיים ועל שמונת השערים מאת רבי רפאל אברהם שלום שרעבי. ירושלים, תרמ"ג ]1883[. ש' הלוי, מס' 

415. חתימה בדף השער: "דוד בן שלום קפרא יצ"ו. הגהות קבליות בכתב-יד בדף השער ובדף נג/2. 
4. ספר שער הפסוקים וספר הליקוטין, מאת רבי חיים ויטאל. ירושלים, ]תרכ"ג 1863[. דפוס ישראל ב"ק. עותק שונה, בו משולבים שני 

דפי השער של שער הפסוקים ושער הליקוטין בדף שער אחד. ש' הלוי, מס' 91. 
4 ספרים ב-3 כרכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

375. סידור "ותתפלל חנה" – ירושלים, תרמ"ט – הקדשת המחבר לכבוד סלימאן דוד ששון

ספר ותתפלל חנה, תפילות ופיוטים עפ"י הקבלה. עניני יראת שמים ומוסר ודינים, מרבי פרג' חיים ח"ר שלמה יחזקאל יאודה. ירושלים, 
]תרמ"ט[. דפוס ש' צוקערמאן ושותפיו. חלק ראשון בלבד. 

תפילות, רובן על-פי מנהגי המקובלים, ובפרט בית כנסת וישיבת המקובלים "בית-אל" בירושלים. 
לפני דף השער הקדשה בכתב ידו של המחבר, לכבוד "הגביר היקר רצ"ו ]רודף צדקה וחסד[ ומרבה להטיב... סלימאן דוד ששון", החותם 

"ממני המחבר ע"ה פרג' חיים ח"ר שלמה יחזקאל יאודה הי"ו ס"ט".
וגברת עזרא" – רחל עזרא )ששון(, אשת רבי דוד עזרא מהודו, בתו של  מצורפת אגרת "שנה טובה" צבעונית שנשלחה אל "סר דוד 

סלימאן דוד ששון, אחותו של האספן דוד סלימאן ששון. 
]9[, קכח, ]1[ דף, 16 ס"מ. מצב בינוני-טוב. גוף הספר במצב טוב, אך הוא מנותק מהכריכה וחלק מהקונטרסים מפורקים. פגעי תילוע 

קלים ומעט כתמים. כריכה מקורית, מנותקת ופגומה, עם פגעי תילוע וקרעים בשדרה ובשוליים. 
ש' הלוי, מס' 658.

פתיחה: $100

376. ספר שארית יעקב לרבי יעקב ביבאס – ירושלים, תרמ"א

שארית יעקב, "שיטה" על מסכתות ברכות, שבת, כתובות וב"מ, ליקוטים על הרמב"ם והשו"ע ועוד, מאת רבי יעקב ביבאס. ירושלים, 
]תרמ"א 1881[. דפוס יצחק גאשצינני ושותפו אג"ן. 

]4[, צב דף. 18 ס"מ. מצב כללי טוב. נקבי תילוע בדפים הראשונים. נייר כהה. קמטים וקפלים בפינות הדפים. כריכה מקורית, בלויה 
וחסרה בחלקה. 

ש' הלוי, מס' 381.

פתיחה: $100

377. שער רוח הקודש לרבי חיים ויטאל – ירושלים, תרל"ד

שער רוח הקודש, השער השביעי משמונה שערים, לרבינו חיים וויטאל. ירושלים, תרל"ד )1874(. דפוס יצחק גאשצינני.
]2[, פג דף. 28.5 ס"מ. מצב כללי טוב. פגעי תילוע קלים בשוליים הפנימיים, ללא פגיעה בטקסט. מעט כתמים. תיקוני הדבקה בנייר דבק 

בדפים הראשונים והאחרונים. שני הדפים הראשונים מנותקים. כריכה רופפת. 
ש' הלוי, מס' 227.

פתיחה: $100
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ספר אמרי בינה – ירושלים, תרל"ו – הקדשת המחבר רבי מאיר אויערבאך אב"ד קאליש וירושלים לרבי יחזקאל   .378
רוטנער

ספר אמרי בינה, חלק שני, חידושים על שולחן ערוך חשן משפט, מאת רבי מאיר אויערבאך. ירושלים, ]תרל"ו 1876[. דפוס יואל משה 
סלומון.

בראש דף השער הקדשה בכתב-ידו של המחבר )קצוצה(: "שלוחה הוא ]ספרי[... ידידי הרב הגדול חריף ובקי... הגביר רב תבונות... מו"ה 
יחזקאל ראטנער נ"י בק"ק מאהלוב יע"א יען ידעתי כי בא לך החלק ראשון מספרי... גם השני יקובל לפניו ברצון בעזה"י מאת ידידו 

המחבר". עם חותמתו )קצוצה אף היא(. 
הגאון רבי מאיר אויערבאך )תקע"ה-תרל"ח(, אב"ד קאליש ומגדולי דורו. בשנת תרי"ט עלה לארץ ישראל והיה הרב הראשון שנתמנה 
באופן רשמי לרבה של הקהילה האשכנזית בירושלים. מלבד גדלותו הידועה בתורה ובהלכה, היה גם מקובל גדול ולמד בישיבת "בית 

אל".
מקבל הספר, הרב יחזקאל רוטנר ממאהלוב, אב"ד שאמקוט. 

]2[, רמד דף. 35 ס"מ. מצב משתנה, בינוני-טוב. קרעים בדפים הראשונים והאחרונים, עם פגיעות בטקסט, חלקם משוקמים בהדבקות 
נייר. חלק מההקדשה חסר בעקבות חיתוך שולי הדף. מרבית הדפים נקיים, אך במספר דפים פגעי רטיבות קשים, כתמים וקרעים, עם 

פגיעות בטקסט. בלאי וקרעים בשולי הכריכה. 
ש' הלוי, מס' 268.

פתיחה: $100

379. ספר התקנות – "חברת אור תורה משמורים" – ירושלים, תרס"ד

ספר התקנות, "חברת אור תורה משמורים, העומדים בבית ה' בלילות". ירושלים, תרס"ד ]1904[. עברית ויידיש. 
תקנות שונות של חברת הלומדים, הנוהגים ללמוד תורה בלילות.

]2[, 17, ]1[ עמ'. 18.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים בקצות הדפים. חותמת בדף האחרון. כריכה ישנה ובלויה, עם פגמים.

פתיחה: $100

380. ספר בן יהוידע – סט שלם בשלושה כרכים - מהדורה ראשונה – ירושלים, תרנ"ח-תרס"ד

 .]1898-1904 תרנ"ח-]תרס"ד  ירושלים,  חי".  איש  ה"בן   - מבגדאד  חיים  יוסף  מאת רבי  הש"ס,  אגדות  על  חידושים  יהוידע,  בן  ספר 
מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר. חמישה חלקים בשלושה כרכים.

שם הספר ומקום הדפוס בחלקים א-ב ודף השער כולו של חלקים ד-ה, נדפסו בדיו מוזהבת. 
חתימה בדף השער של החלק השלישי: "ע"ה אברהם יחזקאל הי"ו". 

חמישה חלקים בשלושה כרכים. כרך ראשון )חלק ראשון ושני(: ]2[, נט; מז, ]2[ דף; ]2[, צג, ]1[ דף. כרך שני )חלק שלישי(: ]2[, פז, ]1[ דף. 
כרך שלישי )חלקים רביעי וחמישי(: ]2[, קיא דף; ]2[, קיא דף. 33 ס"מ בקירוב. חלק מהדפים עשויים מנייר יבש. מצב כללי טוב. כתמים. 
פגיעות בטקסט.  בדף האחרון של הכרך השלישי, קרעים חסרים עם  ופגמים קטנים בשולי חלק מהדפים.  סימני עש קלים. קרעים 

חותמות. כריכות ישנות, עם פגמים, בלאי וסימני עש קלים.

פתיחה: $250 

381. ספר שערי דמעה וישועה - תפילות לכותל המערבי ולמקומות הקדושים - ירושלים, תרכ"א 

ספר שערי דמעה וישועה, תפילות להתפלל בכותל המערבי ובמקומות הקדושים, סדר ההשתטחות על קברי צדיקים וביאורים לתפילת 
העמידה על פי הקבלה, מאת ובעריכת רבי אהרן משה פרידנזון מסלונים. ירושלים, ]תרכ"א 1861[. דפוס רבי ישראל ב"ק. מהדורה יחידה.

ונזכה  "זה השער צדיקים יבואו בו להתפלל לה' אצל כותל המערבי ואצל האבות הקדושי' ושאר הצדיקים השוכנים בארצות החיים 
לראותם בביאת הגואל...".

המחבר וה"מאסף" רבי אהרן משה פרידנזון מסלאנים, שעלה לירושלים בשנת תר"כ, מספר בהקדמתו על התחושה הקשה שאחזה בו 
למראה מצבו של הכותל המערבי ועל החלטתו לחבר ספר תפילות המיוסד על דרך הקבלה. בשמו של החיבור רמיזה )בגימטריה( לבתו, 

שרה הדסה, שנפטרה בדמי ימיה. רבי אהרן משה נפטר בירושלים, בשנת תרל"ח.
בדף השער איור מקום המקדש האופייני לדפוסי רבי ישראל ב"ק ]דף השער של ספר זה נבחר כעיטור למעטפת כריכתו של ספר "גנזי 

ישראל" - קטלוג אוסף ספריו של ד"ר ישראל מהלמן, הוצאת בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים תשמ"ה[.
כ, יג, ]1[, טו-טז, טז-כא, ]1[ דף. חסרים שלושה דפים באמצע )דפים יד, כב-כג; במקור: כ, יג, יג-טז, טז-כד דף(. 16.5 ס"מ. מצב טוב. 
כתמים. קרעים קטנים בשולי הדפים האחרונים, ללא פגיעה בטקסט. אחד מן הדפים מנותק, עם קרעים בשוליו, ללא פגיעה בטקסט. 

כריכה חדשה.
ש' הלוי, מס' 59 )נרשם על פי עותק מאוסף Jews' College בלונדון(.

פתיחה: $100 

382. קונטרס גיא חזיון – שיר לכבוד משה מונטיפיורי – ירושלים, תרט"ו 

קונטרס גיא חזיון, שיר לכבוד משה מונטיפיורי ורעיתו, מאת רבי יעקב ספיר הלוי. ירושלים, ]תרט"ו 1855[. דפוס רבי ישראל ב"ק, "על 
מכבש הדפוס משה ויהודית". 

שיר בן שלושים ושבעה בתים, "לַסֵּפר גדולת משה, מעשי צדקתו ותפארתו... אדונינו השר... משה מונטיפיורי... ורעיתו יקרת נשים... 
יהודית... ורעיו הנשיאים הצדיקים... דורשי שלום הארץ הקדושה... אשר בעיר הבירה לאנדאן". 

24 עמ'. 17 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. חורי כריכה בשוליים הפנימיים של הדפים. מספר דפים מנותקים. כריכה חדשה.
ש' הלוי, מס' 53.

פתיחה: $150
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383. אם למסורות וזכרון ירושלים – ירושלים, תרל"ו – עותק נאה

ספר אם למסורות, על עניני מסורות כתיבת התורה, מרבי אריה ליב חריף. וספר זכרון ירושלים מנכדו רבי שניאור זלמן ב"ר מנחם מענדיל 
)מנדלוביץ(. ירושלים, תרל"ו )1876(.

ספר זכרון ירושלים, עם שער נפרד, על ידיעת הארץ, סקירה על הקהילות, בתי החסד והמקומות הקדושים בא"י, רשימות הנדיבים בכל 
הארצות והדפסי-ציורים רבים של המקומות הקדושים בא"י.

טז דף; כח דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב מאד. עותק נאה, כמעט ללא רבב. מעט כתמים. כריכת קרטון ובד ישנה. 
ש' הלוי, מס' 266.

פתיחה: $100

384. ספר אדרת אליהו - עם מפה צבעונית – ירושלים, תרס"ה

ספר אדרת אליהו, פירוש על נביאים וכתובים מהגר"א, בהוצאת נכדו רבי אליהו לנדא. ירושלים, ]תרס"ה 1905?[. נדפס עם: לוח חשבון 
השנים של השופטים ומלכי ישראל ויהודה, מימת יהושע עד חורבן בית ראשון, מהגאון רבינו אליהו זצוק"ל מווילנא, מאת זאב גרוסמן. 

ירושלים, ]תרס"ה 1905[. 
עם מפה צבעונית: צורת הארץ לגבולותיה. המפה השניה, עם תרשים בית המקדש, חסרה. 

חתימה בדף השער: "מרדכי גימפל ---". 
]1[, ג-ו, ]62[ דף + ]1[ מפה מקופלת; 16 עמ'. 22 ס"מ. פנים הספר במצב טוב. כתמים קלים. קרעים ופגמים קלים בשולי דף השער. 

רישום בכתב-יד וחותמות )ביניהן חותמת פרופ' יוסף קלוזנר(. כריכה מקורית פגומה ושבורה משני צידיה.

פתיחה: $100

385. אוסף ספרים וחוברות שנדפסו בירושלים, שנות התר"מ עד שנות הת"ש

24 ספרים וחוברות שנדפסו בירושלים בין השנים תרמ"ג-תשט"ז. 
1. ספר התקנות והסכמות ומנהגים הנוהגים פעה"ק ירושלם, נדפס בידי ר' יעקב שאול אלישר. תרמ"ג. דפוס יואל משה סלומון. 

2. ספר עבודת ה', מאת ר' שניאור זלמן מנדלוביץ. תרמ"ד. דפוס ר' אלחנן טענינבוים וגיסו אהרן עזריאל רוקח. 
3. סדר הושענות בכרך קטן, עם ביאור ישועות יעקב, מאת ר' חיים הירשענזאהן. תרמ"ז. "בדפוס ובהוצאות המו"ל". עם הקדשה בכתב 

ידו של ר' חיים הירשנזון. 
4. הפטרה ליום שמיני של פסח, עם התפסיר בלשון פארסי. תרכ"ט. דפוס פרומקין. 

5. ספר שערי תשובה, לרבינו יונה. תרנ"ג. דפוס ר' אברהם צבי זיסערמאן ושותפו. 
6. פני משה, רשומים מטפוסו של... ר' משה פיזיצר, נרשם בידי נכדו ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי. תרצ"ז. 

7. ספר יצב גבולות, מחברת ראשונה, גזירות ותקנות והסכמות וקבלות מהראשונים... לבל יהין איש... לנגוע אף בפרוטה מכסף קופת... 
רבי מאיר בעל הנס. תרס"ד. 

8. שער דלתי לבנון, מאת ר' יהודה נח בראווער. תרפ"ח. 
9. ספר בנין ירושלם, מאת יצחק בדאהב. תרפ"ח. חלק אחד בלבד מספר "כי ביצחק יקרא". 

10. ספר תולדות רבינו חזקיה די סילוה, מאת יחיאל מאיר מארגינשטערין. תרפ"ט. 
11. הדר-תורה "תחכמני", חוברת זכרון. תרפ"ט. 

12. לוח ארץ הצבי לשנת תר"צ, מאת כולל "תפארת צבי" עדת מונקאטש. תרפ"ט. 
13. קורות משפחה, מאת דוד חי מאג'אר. תרפ"ט. 

14. שירי זמרה, ברוך שמואל מזרחי. תר"ץ.
15. ספר דרכי ציון מרבי עובדיה מברטנורא. תרצ"א. 

16. ספר פרי עץ הגן, חלק א', מאת הרב יעקב ש. קצין. תרצ"א. עם הקדשת המחבר. 
17. חוברת היובל... לכבוד המשורר... יוסף צבי רמון, מאת פנחס גראייבסקי. תרצ"ב. 

18. שם הגדולים הירושלמי הכללי, יצחק בדאהב. תרצ"ה.
19. כתר תורה, סדר הכתרת הרבנות על ראש... ר' צבי פסח פרנק. תרצ"ו. 

20-21. ספר היובל של ביה"ס ת"ת לבנות א' בירושלים. תש"ג. שני עותקים )כריכות שונות(. 
22. קונטרס ישבת ציון, מאת ר' יצחק שלמה בלויא. תש"ו. מהדורה שניה )נדפס לראשונה בתרמ"ג(. 

23. עדות לקראת בואה של וועדת החקירה, מאת ר' מנחם מנדל פרוש. תש"ו. 
24. ספר קצת יוסף הצדיק וקצת חנה ע"ה, שרח בל' ערבי. תשט"ז.
מצורף: עלון "חקה לתלמיד", של "חדר תורה" תחכמוני בירושלים. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

386. ספר אדמת קדש – ירושלים, תרע"ג – מפות צבעוניות של ארץ ישראל

ספר אדמת קדש, היא ארץ ישראל לגבולותיה, מאת רבי יצחק גולדהאר )מראש-פינה(. ירושלים, תרע"ג ]1913[. הוצאת חברת "יידיש 
ליטערארישע געזעלשאפט אשר מרכזה בפרנקפורט על נהר מיין". 

תיאורי ארץ ישראל, עריה וגבולותיה, בתקופותיה השונות, כולל שבע מפות צבעוניות.
עותק נאה, מספריית יוסף קלוזנר. 

]15[, 6-332 עמ', ]7[ מפות, 24 ס"מ. מצב טוב. חותמות ספריה. סימון בכתב-יד על הכריכה. 

פתיחה: $100



82

יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

387. אוסף ספרים מדפוסי ירושלים במאה ה-19

אוסף 11 ספרים וקונטרסים מדפוסי ירושלים במאה ה-19:
1. ספר כתר חכמה, מבחר המאמרים במדות ומוסרים, מאת רבי חיים זאב וואלף יליד אסמינא )אושמינא( איש ירושלים. ירושלים, תר"ם 

1880. ללא מעטפת מקורית צבעונית. ש' הלוי, מס' 345.
2-5. ארבעה מאמרים מספר אפיקי ים, כבוד התורה, א"בן שלמה, חקור דבר ונר מצוה – סיומים לסדר נשים, נזיקין, קדשים ומסכת 
פסחים, מאת רבי יעקב מרדכי הירשנזון. ]ירושלים, תר"מ-תרמ"א 1880-1881[. ארבעה קונטרסים הנמצאים בסופו של לקט חיבורים 
שונים, בעריכתו של רבי יצחק הירשנזון, בנו של מחבר ארבעת הקונטרסים. מעטפות מקוריות חלקיות )קדמית או אחורית(. ש' הלוי 

מס' 343, 335, 341, 374.
6. ספר נר משה, קבלה על התורה מרבי שמשון, עם מגילת סרגוסה. ירושלים, ]תרמ"ב 1882[. דפוס ר' יצחק גאשצינני. שוליים רחבים. 

רובו הגדול של דף ]3[ חסר. ש' הלוי מס' 407. חותמות בעלות: "מאיר דוד בן... הרב מאדיל... גינצבורג", וחותמות ספריה.
7. ספר יעלזו חסידים, קיצור ספר חסידים, מאת רבי אליעזר פאפו. ירושלים, תרמ"ג ]1883[. דפוס הגיסים אהרן עזיאל רוקח ואלחנן 
טענינבוים. הדפסת הספר החלה בשנת תרל"ט בדפוס האחים אליהו ומשה חי ששון, שם נדפסו סח דפים. ההדפסה נפסקה מחמת 
סגירת בית הדפוס ונתחדשה בשנת תרמ"ג בדפוס הגיסים רוקח וטענינבוים. זהו כנראה הספר הראשון שנדפס על ידם. ש' הלוי, מס' 

.421
8. ספר זכרון למעשה בראשית, ביאור על פרשת בראשית, מאת רבי אהרון ליב ניימן, בן הגאון מוויצטצען. ירושלים, ]תרמ"ט 1889[. ש' 

הלוי, מס' 660.
בדף השער:  1896[. חתימה  ]תרנ"ו  ירושלים,  והספדים, מאת רבי מאיר מאן.  דרושים  הלכות,  ראשון,  9-10. ספר מאירי הלכה, חלק 
"שמואל ב"ר אברהם לעווי". כרוך עם: ספר טוב מאוד, דברי מוסר ותוכחות על זכירת יום המיתה, מאת רבי חיים בעריש הכהן. ירושלים, 

]תרמ"ט 1889[. ]דפוס יצחק גשצינני[. ש' הלוי, מס' 662.
11. ספר שארית יעקב, חידושים על גפ"ת ועל פרשיות בתורה, מאת רבי יעקב אריה סלנט, עם קונטרס אמרי נועם – צוואת הגאון 
המקובל רבי אריה ליב אב"ד וואלפא ]חתן ה"וואללפער" הידוע – רבי חיים אב"ד וואלפא, תלמיד המגיד ממזריטש[. ירושלים, תרמ"ג 

]1883[. ]1[ דף אחרון של לוח הטעות חסר והושלם בצילום. ש' הלוי, מס' 436.
11 ספרים וקונטרסים ב-7 כרכים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. כריכות חדשות נאות.

פתיחה: $100

388. אוסף גדול של ספרים מדפוסי ירושלים

אוסף של שלושים וששה ספרים מדפוסי ירושלים, בנושאים שונים. ירושלים, ]תרכ"ד-תרצ"ב 1864-1932[.
בין הספרים:

· ספר הישר, מיוחס לרבינו תם. ירושלים, ]תרכ"ד 1864[. ש' הלוי, מס' 97.
· ספר חידושי מגילה מכתב-יד, לרבינו נסים. ירושלים, תרמ"ד ]1884[. ש' הלוי, מס' 454.

· ספר חיי משה ויהודית, תולדות משה מונטיפיורי, מאת עזרא בנבנישתי. ירושלים, ]תרמ"ו 1886[. ש' הלוי, מס' 549.
· ספר קבץ על יד, ללמד את מלאכת חשבון האצבעות השלם, מאת יעקב מאיר שכטר. ירושלים, ]תרע"ג 1913[.

36 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

389. שלושה ספרים – הקדשות מחברים ורישומי בעלות – דפוסי ירושלים

שלושה ספרים שנדפסו בירושלים, עם הקדשות מחברים ורישומי בעלות בכתב-יד, מחכמי ירושלים: 
· ספר לקט יוסף, ליקוטי דינים על פי סדר אותיות האלף-בית, מאת רבי יוסף ניסים בורלא. ירושלים, ]תר"ס 1900[. בדף המגן הקדשת 

המחבר בכתב-ידו, עם חתימה קליגרפית בכתב-ידו וחותמתו. 
· ספר דרכי איש, דרושים לזמנים שונים, מאת רבי ניסים שמואל יהודה ארוואץ. ירושלים, ]תרל"ה 1875[. דפוס ניסן ב"ק. ש' הלוי, מס' 
230. הקדשה בכתב-יד המחבר בדף השער. כרוך עם: ספר איש צעיר, דרושים מאת רבי יוסף רפאל עוזיאל. ירושלים, ]תרל"ד 1874[. 

דפוס רבי ישראל ב"ק. ש' הלוי, מס' 204. 
· ספר שאלות ותשובות מעשה אי"ש, עם ספר דרך אי"ש, מאת רבי יעקב שאול אלישר )הרב יש"א ברכה(. ירושלים, ]תרנ"ב 1892[. בדף 

השער של ספר מעשה אי"ש, הקדשה עצמית על קבלת הספר מאת המחבר, חתומה: "אליהו עינתיבי". 
3 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

390. לקט ספרים מדפוסי ירושלים – עותקים של הדיין ר' אריה ליב הרשלר

ארבעה ספרים שנדפסו בירושלים בשנים תרמ"ד-תרס"ג. בארבעת הספרים מופיעות חותמות של "ארי' ליב בהרה"צ אלימלך דוב ז"ל, 
ד"צ פעה"ק ירושלים ת"ו". 

הגאון רבי אריה ליב הרשלר )נפטר תרע"ז(, "רבי לייב דיין" – בנו של רבי אלימלך דוב מקארלין. מחשובי הדיינים בירושלים. תלמידו של 
רבי שלמה זלמן בהר"ן בתורה ובעסקנות. היה ממייסדי שכונות "בית ישראל" ו"גבעת שאול". חבר בית המשפט הממשלתי שהיה מורכב 
מהפחה הטורקי, מהקאדי המוסלמי, מהפטריארך היווני ומרבי ליב היהודי, שייצג בחכמה ובפקחות רבה את עניני הציבור היהודי בעיר.
1. ספר שערי צדק, פירוש על שלש עשרה מדות לרלב"ג. ירושלים, תרמ"ד ]1884[. דפוס ר' יצחק הירשענזאהן. רישום בכתב-יד בדף 

השער: "ארי' ליב ספרא דדיינא". 
2. ספר ניב הלולים, מאת ר' חיים פנחס הכהן. ירושלים, תרמ"ד ]1884[. דפוס ר' משה פרץ וה"ר אג"ן על ידי המנהל ר' שמואל הלוי 

צוקערמאן. 
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3. ]ספר התקנות למאה שערים. ירושלים, תרמ"ט 1889. דפוס זכרון שלמה[. הדף הראשון ושני הדפים האחרונים חסרים והושלמו בצילום. 
4. קורות חצר רבנו יהודה החסיד... ובית הת"ת דתשב"ר הכללי וישיבת עץ חיים, מאת י. מ. טוקאצינסקי. ירושלים, תרס"ג 1903. דפוס 

לונץ. דף השער ודף 15 חסרים והושלמו בצילום. 
גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני-טוב. כריכות קרטון פשוטות. 

פתיחה: $120

391. אוסף ספרים וקונטרסים מדפוסי ירושלים

שמונה עשר ספרים וקונטרסים מדפוסי ירושלים, בנושאים מגוונים:
· ספר שערי צדק, הלכות מצוות התלויות בארץ, מאת רבי אברהם דנציג בעל "חיי אדם". ירושלים, ]תרכ"ד 1864[. ש' הלוי מס' 104. 

· ספר הישר, תוכחת מוסר, מאת רבינו יעקב תם. ירושלים, ]תרכ"ד 1864[. דפוס יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן ויואל משה בהר"מ ]שאלאמאן[. 
הספר יוחס בטעות אל רבינו תם ומחברו האמיתי הוא ככל הנראה רבי זרחיה היווני. ש' הלוי, מס' 97.

· פסקי חלה, להרשב"א. עם פסקי דינים מהרב יעקב ן' צהל זלה"ה, ומאמר חקור דבר אודות מנהג חו"ל בהפרשת חלה מהמו"ל רבי נחמן 
נתן קורוניל. ירושלים, תרל"ו ]1876[. ש' הלוי, מס' 278. 

· ספר דברי חכמה, אמרי מוסר מאת רבי חיים זאב וואלף. ירושלים, ]תר"ם 1880[. ש' הלוי, מס' 337.
· ספר יעלזו חסידים, קיצור ספר חסידים, מאת רבי אליעזר פאפו. ירושלים, תרמ"ג ]1883[. דפוס הגיסים אהרן עזיאל רוקח ואלחנן 
טענינבוים. הדפסת הספר החלה בשנת תרל"ט בדפוס האחים אליהו ומשה חי ששון, שם נדפסו סח דפים. ההדפסה נפסקה מחמת 
סגירת בית הדפוס ונתחדשה בשנת תרמ"ג בדפוס הגיסים רוקח וטענינבוים. זהו כנראה הספר הראשון שנדפס על ידם. ש' הלוי, מס' 
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· ספר סוכת שלום, "מעורר ומלהיב הלבבות ומודיע את אשר יעשה אדם וחי בהם אף לאחר מותו... ואת אשר יעשו הבנים לטובת נשמת 

אבותיהם...", מאת רבי אליהו גוטמאכער. ירושלים, תרמ"ג ]1883[. ש' הלוי, מס' 429. 
· חדושי מסכת מגילה מכתב-יד, לרבינו נסים זצ"ל. ירושלים, תרמ"ד ]1884[. ש' הלוי, מס' 454. מעטפת קרועה.

· ספר קהלת ושרח בלשון ערבי, ספר קהלת עם תרגום לערבית-יהודית, על ידי מאיר ששון הסופר. ירושלים, תרמ"ה ]1885[. ש' הלוי, 
מס' 528. 

· סליחות כמנהג קהל קדוש תימנים. ירושלים, ]תרמ"ז 1887[. ש' הלוי, מס' 594. 
· פירוש הרמב"ם על מסכת ראש השנה, דרך נפלא בלימוד הגמרא, עם ביאור מאת המו"ל רבי דוב בער ראבין. ירושלים, ]תרמ"ז 1887[. 

ש' הלוי, מס' 599. שני עותקים. 
· המסדרונה, "קבוצת כללים ויסודות בהלכה ואגדה ודקדוק והגיון הלשון, ומסורות, ודרכי המחברים וספריהם וסדריהם...", בעריכת 

חיים הירשענזאהן. ירושלים, תרמ"ח ]1888[. 
· ספר ראה חיים עם תפילת חנה, חלק שני מספר תכונת הארץ, דברי חיזוק על חשיבות ישוב הארץ, ומצוות לנשים, עם תרגום ליידיש, 

מאת רבי יהודה ליב צייטלין. ירושלים, תרמ"ט ]1889[. ש' הלוי, מס' 679. 
· ספר שבט מוסר, חמישים ושניים פרקי מוסר ודרשות בעניין התשובה, חלק ראשון ושני, מאת רבי אליהו הכהן מאיזמיר. ירושלים, 

]תרכ"ג 1863[. דפוס יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן, יואל משה סלומון. ש' הלוי, מס' 85. חסרים 6 דפים באמצע. 
· ספר ארצות החיים, על מעלת ארץ ישראל, מאת רבי חיים פאלאג'י. ירושלים, ]תרל"ב 1872[. בשולי השער המספר 33; מספר סידורי 
לפרסומי המחבר. דפוס שמעלקע יוסף שמער וגיסו יצחק ]גאשצינני[ וריד"ס ]ור’ יעקב דוד סלוטקי[. חסרים שני דפים אחרונים. ש' 

הלוי, מס' 171. 
· ספר נר משה, קבלה על התורה מרבי שמשון, עם מגילת סרגוסה. ירושלים, ]תרמ"ב 1882[. דפוס ר' יצחק גאשצינני. חסרים 4 דפים 

באמצע )פא-פד(. ש' הלוי, מס' 407. 
· ספר זבחי שלמים, פירוש על תפילות ראש השנה ויום הכפורים על דרך הקבלה, מאת רבי משה קורדובירו. ירושלים, תרמ"ג ]1883[. 

חסרים 4 דפים אחרונים. רישומי בעלות. ש' הלוי, מס' 418.
· ספר חוקות עולם, הלכות כלאיים, מאת רבי משה נחמיה כהניו. ירושלים, תרמ"ו ]1886[. חסרים 8 דפים במקומות שונים באמצע, ודף 

אחרון. ש' הלוי מס' 551.
18 ספרים וקונטרסים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

392. לקט ספרים מרבני ומחכמי הגליל – צפת וטבריה, תרל"ה-תר"ץ

חמישה ספרים מאת או עם פירושים מאת רבני וחכמי צפת וטבריה:
1. משניות סדר נזקין ]קדשים וטהרות[, "עם פירש הפלא ופלא, והדפסתי בכרך קטן למען יוכל כל איש שאתו בחיקו... תפלת הדרך וגם 
ציונים לדעת כל פרק", הובא לבית הדפוס ע"י החסיד ר' אלימלך מעיה"ק צפת. ]כנראה, למברג, תרל"ה 1875 )עפ"י הרישום באוצר 

הספר העברי([. 
רישום בעלות: "המשניות שייך להרב אליעזר אדלער נ"י". דף השער מנותק. 

2. הלולא רבא, עם יעלזו חסידים. סדר תפילות על קברי צדיקים בארץ ישראל, עפ"י רבי ישראל בעש"ט והאר"י הקדוש. בהוצאות הרה"ח 
ר' חיים חייקיל שפירא נ"י בהרה"ג מראחמוסטרובקא זצ"ל מעה"ק צפת תובב"א. ירושלם, תרנ"א ]1891[. דפוס י"ד פרומקין.

3. ספר מרפ"א לנפש, קונטריס דעגונא, מאת רבי רפאל מאמאן. ירושלים, תרנ"ד ]1894[. חותמות של "ע"ה יוסף חיים ילוז היו' טבריא 
תוב"ב" – בנו של ר' אליהו ילוז, שד"ר ורב בטבריה )ראה להלן מס' 4(. אינו כרוך.

4. ספר פתח אליהו, חלק ראשון, דרשות, מאת ר' אליהו ילוז. ירושלים, תרנ"ו ]1896[. חלק ראשון. המחבר, ר' אליהו ילוז )תר"ך-תרפ"ט(, 
מגדולי רבני טבריה, עלה ממרוקו לטבריה בגיל 12.

ועוד, מאת ר'  נוצר אדם, חידושי תורה, כללים לשמירת הבריאות, לוחות לחשבון התקופות, המולדות, לקוי החמה והלבנה,  5. ספר 
אליעזר מנצור סתהון. טבריא )טבריה(, תר"ץ ]1930[. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100



84

יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

393. אוסף ספרים גדול מדפוסי ירושלים בשנות הת"ר

אוסף גדול של כ-34 ספרים בנושאים שונים, מדפוסי ירושלים בשנות הת"ר. מרבית הספרים נדפסו בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה 
ה-20. 

בין הספרים: 
· ספר גנת אגוז דרושים באגדה, מאת רבי אליעזר זלמן גריבסקי. ]תר"נ 1890, בערך[. 

· לוח לקביעות השנים, וי"ד קביעות לפשוטות ומעוברות, עד סוף אלף הששי. תרנ"ד ]1894[. 
· ספר תוספת שביעית, כולל דיני שמיטת כספים ופרוזבול, מאת רבי יצחק בכר מיכאל. ]תרנ"ו 1896[. 

· הגדה של פסח, עברית עם תרגום לאנגלית. תרס"ה 1905. 
· ספר טוב מצרים, על חכמי ורבני מצרים, על פי סדר האלף בית, מאת רבי רפאל אהרן ן' שמעון. ]תרס"ח 1908[.

· הגדה ליל שמורים, עם באור משא גיא חזיון. תרע"ג ]1913[. 
· ספר טהרת ישראל, מאת רבי יחיאל מיכל טוקאצינסקי. ]תרס"ו 1906[. 

· וספרים רבים נוספים.
כ-34 ספרים וקונטרסים. גודל ומצב משתנים.

הספרים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם.
רשימה מפורטת תשלח לכל דורש.

פתיחה: $200

394. אוסף ספרים מדפוסי ירושלים – חכמי הספרדים

אוסף ספרים מדפוסי ירושלים במאה ה-19 וראשית המאה ה-20, מאת חכמי הספרדים:
· ספר שאלות ותשובות בני בנימין וקרב איש, על ארבעת חלקי שולחן ערוך, מאת רבי בנימין מרדכי נבון, עם הגהות ותוספות מאת רבי 

יעקב שאול אלישר, ה"ישא ברכה". ירושלים, ]תרל"ו 1876[. ש' הלוי, מס' 269. 
· ספר לי לישועה, חידושים על הש"ס ועל תורה, נביאים וכתובים, רמב"ם, שו"ע ועוד, מאת רבי ישועה בן יצחק הלוי. ירושלים, תרמ"ג 

]1883[. הגהות בכתיבה ספרדית. ש' הלוי, מס' 423. 
שבתי  לחכם  הקדשה  השער  בדף   .]1884 ]תרמ"ד  ירושלים,  גאגין[.  חי  משה  שלום  ]מאת רבי  ופרפראות,  דרושים  לבי,  שמח  ספר   ·

אקשוטי, מאת בני המחבר. ש' הלוי, מס' 472. 
· ספר שלחן גבוה, על הלכות שחיטה וטריפות, מאת רבי יוסף מולכו. ירושלים, תרמ"ד ]1884[. ש' הלוי, מס' 471. 

· ספר בני ישחק, דרושים לכל חפציהם, עם ספר קול שחל, מאת רבי שבתי אקשוטי. ירושלים, ]תרמ"ד 1884[. ש' הלוי, מס' 445, 446. 
· ספר רב דגן, חלק שלישי, דרושים מאת רבי יצחק הלוי. ירושלים, ]תרמ"ז 1887[. ש' הלוי, מס' 603. 

· ספר פקודת אלעזר, על שו"ע או"ח, חלק ראשון וחלק שני, מאת רבי רפאל אלעזר בן-טובו. ]תרמ"ז-תרנ"ב 1887-1892[. שני כרכים. 
ש' הלוי, מס' 598. 

· ספר מחנה דוד, חידושים על התלמוד, מאת רבי דוד בונן. ירושלים, תרמ"ט ]1889[. ש' הלוי, מס' 667. 
· ספר שו"ת מעשה אי"ש, וספר דרך אי"ש, דרושים מאת רבי יעקב שאול אלישר. ירושלים, ]תרנ"ב 1892[. 

· ספר פני יצחק, חלק ששי, שארית הפסקים והכתבים, מאת רבי יצחק אבולעפיה. ירושלים, ]תרס"ג[ 1903. 
10 ספרים ב-11 כרכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

395. אוסף ספרים מדפוסי ירושלים – הקדשות, חתימות ורישומי בעלות מעניינים

חמישה ספרים מדפוסי ירושלים, עם הקדשות, חתימות ורישומי בעלות מעניינים:
1. ספר שבילי דוד ויהודא, חלק שני, על שלחן ערוך חשן משפט, מאת רבי דוד יהודה זילבערשטיין. ירושלים, ]תרכ"ה 1865[. דפוס ישראל 
ב"ק. בדף המגן רישום בעלות המעיד שהספר שייך לגאון רבי יוחנן סג"ל שפיטץ )תק"ס-תר"ל; אוצר הרבנים 7914(, אב"ד טאב. ש' 

הלוי, מס' 116.
2. ספר שארית בנימין, חלק שני חידושים על מסכתות שבת, גיטין, קידושין וחידושים נוספים, מאת רבי בנימין מסטופצי. ירושלים, 
]תרל"ה 1875[. דפוס ניסן בן ישראל ב"ק ונכדו חיים צבי. בדף השער הקדשות לחתן אהרן יעקב לוריא, מאת רבי אליהו מרדכי אייזנשטיין, 

הנותן את הספר כ"דורון דרשה". 
ועד  גזבר  בהם  שונים,  ציבוריים  בתפקידים  שימש  חכם.  ותלמיד  ציבורי  עסקן  )תרכ"ז-תשט"ז(,  אייזנשטיין  מנחם  מרדכי  אליהו  רבי 
הכוללים בירושלים, מזכיר ועד הכללי כנסת ישראל, ועוד. במשך שנים אחדות היה מזכירו ונאמנו של הרב שמואל סלנט. היה נשוי )בזיווג 

ראשון ושני( לשתי בנותיו של רבי זלמן חיים ריבלין מראשי ה"ועד הכללי". ש' הלוי, מס' 255. 
3. ספר אור זרוע, פסקי הלכות על פי סדר התלמוד, מאת רבינו יצחק ב"ר משה מוינה, חלק שלישי וחלק רביעי, על פסקי בבא קמא, בבא 
מציעא, בבא בתרא, סנהדרין ועבודה זרה. ירושלים, תרמ"ז-תר"נ 1887-1890[. דפי השער הפנימיים לבבא מציעא ולבבא בתרא חסרים. 
בדף השער רישום של רבי אהרן שלמה קצנלנבוגן, אודות לידת בנו. הגאון רבי אהרן שלמה קצנלבוגן היה מראשי תנועת "נטורי קרתא", 
אחיהם של הגאון הירושלמי רבי אברהם משה קצנלבוגן )ראש ישיבה בעיר העתיקה, שחינך את תלמידיו לבקיאות וידיעת הש"ס עד כדי 

עמידה ב"מבחן הסיכה"(, והגאון רבי יעקב ירוחם קנצנלנבוגן, מאנשי "אגודת ישראל". ש' הלוי, מס' 573, 689.
4. ספר האגודה, על סדר נזיקין, מאת רבי אלכסנדר זוסלין הכהן, עם הגהות, ציונים ותיקונים מאת רבי יוסף חיים זוננפלד. ירושלים, 
תרנ"ט ]1899[. רישום בדף המגן: "זה הספר שייך להרה"ג המפורסם ר' משה יוסף הופמאן דיין דפפא". העותק של הדיין מפאפא רבי 

משה יוסף הופמן. 
הגאון הקדוש רבי משה יוסף הופמן - "הדיין מפאפא" )תר"ג-תרפ"ח(, מגדולי גאוני הונגריה וירושלים. נולד תר"ג, לאביו רבי מיכאל 
הופמן תלמיד ה"חתם סופר". בתרמ"ב דומ"ץ בפאפא. בשנת תרס"ט עלה לירושלים, בה הקים את בית מדרשו ]הידוע עד היום בתור 

בית המדרש של הדיין מפאפא[, ונודע בה כאחד מגדולי רבני העיר. בעל "מי באר", "מים חיים". 
5. ספר פועל צדק על תרי"ג מצות לקורא אותם דבר יום ביומו, מאת בעל הש"ך, עם הוספות מרבי נסים זרחיה אזולאי. ירושלים, תרס"ט 

]1909[. בדף המגן רישום בכתב-יד כל כך שהספר ניתן במתנה לנער משה צבי אדלער, מטעם הנהלת חברת תהלים ומוסר.
5 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150
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396. ספר לב שמח – קושטא, תי"ב

ספר לב שמח, על שרשי המצוות להרמב"ם, מאת רבי אברהם אליגרי. קושטא, ]תי"ב 1652[. 

קלא דף. 20 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות במיוחד בדפים האחרונים. בלאי. קרעים ופגמים בשולי הדפים 

הראשונים והאחרונים )חלקו התחתון של מסגרת השער מעט קצוץ(. סימני עש עם פגיעות קלות בטקסט במספר מקומות. כריכה 

חדשה.

פתיחה: $200

397. ספר שכיות החמדה – שאלוניקי, תק"ו – בדפי הכריכה קטעים בכתב-יד מתשובות הלכתיות

ספר שכיות החמדה, תיקונים לחודש ניסן, לחג הפסח ולחג השבועות. ]שאלוניקי, תק"ו 1746[. 

ופגיעה בטקסט(. הדפים  )עם חסרון  )בכתיבה ספרדית(, בהם נעשה שימוש משני לצורך הכריכה  בכריכה האחורית דפים בכתב-יד 

כוללים קטעים משתי תשובות הלכתיות, אחת חתומה: "הצעיר משה בכ"ר יעקב ס"ט", והשניה חתומה: "כף קטנה, אברהם בכ"ר רפאל 

משה חיים יונה...". בראש התשובה השניה מופיעה כותרת: "דברות אחרונות למע' הרב הפו' שד"ר נר"ו..." ]רבי אברהם יונה, מגאוני דורו, 

מקורבו של החיד"א, רב בוונציה, השתתף בסנהדרין של נפוליאון[.

עותק חסר. י-כד, כו-נב דף. חסרים 10 דפים: א-ט ודף כה. 15.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים ובלאי. כתמים כהים וכתמי רטיבות בחלק 

מהדפים. פגעי עש במספר דפים. חלק מהדפים רופפים ומנותקים חלקית. חותמת בדף ראשון. כריכה מקורית עם שדרת עור. פגמים 

ובלאי רב בכריכה. 

פתיחה: $100

398. ספר חמש מגילות – שאלוניקי, תקס"ח

ספר חמש מגילות, עם פירוש רש"י ועם תרגום ללאדינו, מאת רבי אברהם בן יצחק אסא. שאלוניקי, ]תקס"ח 1808[. 

מספר רישומים בלאדינו.

עד, עז-קד דף. חסרים 2 דפים: עה-עו. 22 ס"מ. מצב בינוני עד בינוני-גרוע. כתמים ובלאי רב. עקבות רטיבות ועובש. סימני עש, עם 

פגיעות בטקסט )בחלק מהדפים סימני עש קשים(. כריכה עתיקה בלויה מאוד ופגומה, עם סימני עש.

מצורפים שני דפי עם "מפתחות הפסוקים" מספר לא ידוע, עם פגעי עש קשים.

פתיחה: $100

399. בן המלך והנזיר – תרגום ללאדינו – שאלוניקי, תר"ט

]1849[. דפוס דניאל  ]לרבי אברהם אבן חסדאי[, "טריזלאדארלו אין לאדינו... יצחק אמאראג'י. שאלוניקי, תר"ט  ספר בן המלך והנזיר 

פראג'י. לאדינו. 

תרגום ראשון ללאדינו של "בן המלך והנזיר". 

רישומים בלאדינו בכתב-יד, בדף הבטנה האחורי. 

פ ]צ"ל: עג[ דף – דפים מ, סד חסרים )גם העותקים שבספריה הלאומית אינם שלמים(. 16.5 ס"מ. מצב כללי טוב. מספר דפים מנותקים. 

כתמים ובלאי. קמטים וקרעים קלים בשולי חלק מהדפים. כריכה עם שדרת עור, בלויה ופגומה בשוליים. 

פתיחה: $100

400. חוברת תפילות לבית העלמין – איזמיר, תרכ"ה – דינים ומנהגים בלאדינו

תפלת בית עלמין. הובא לבית הדפוס ע"י החכם חיים ב"ר משה פאטינטו. אזמיר, תרכ"ה ]1865[. דפוס ן' ציון בנימן רודיטי. 

חוברת תפילות לבית העלמין. הדינים והמנהגים נדפסו בלאדינו )מופיעים בעיקר בתחילת החוברת ובסופה(. 

רישום בעלות )בעפרון(: "הצעיר בכור יעקב הלוי הי"ו". 

טז דף. 15 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מעט כתמים. קמטים ובלאי, בעיקר בפינות הדפים. קרע בדף האחרון. ללא עטיפה אחורית. העטיפה 

הקדמית קרועה ובלויה. פגעי תילוע קלים. 

פתיחה: $100

401. שישה ספרים שנדפסו בעדן – תימן, תרנ"ג-תרצ"ה

1-2. מקור חיים, הלכה מקובצת מן הלכות שחיטה וטריפות, ר' יחיא ב"ר יעקב צאלח. עדן, ]תרנ"ג 1893[. שני עותקים, אחד במצב בינוני 

ואחד במצב גרוע. 

3. ספר זמירות ישראל, פיוטים. עדן, ]תרפ"ט 1929[. חסר התחלה וסוף )מצורפים צילומים(. 

4-6. ספר עלוי הנשמות, "כולל קריאה ולימוד אשר נוהגים פה עדן יע"א לאמרם לעלוי ולמנוחת הנשמות". עדן, ]תרצ"ה 1935[. שלושה 

עותקים. שניים שלמים ואחד חסר התחלה )מצורפים צילומים(. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150
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דיני חולים ומתים עם תרגום לצרפתית – עותק ממוספר, חתום בידי   – Le dernier devoir – ספר חסד ואמת   .402
המתרגם – עם תמונת ה"בן איש חי" – אלג'יר, תרצ"א

Le dernier devoir, ספר חסד ואמת, דינים מלוקטים משו"ע יורה דעה, עם תפילות, בענייני חולים ומתים, עם תרגום לצרפתית מאת 
Auguste Benhaim. אלג'יר, ]תרצ"א 1931[. הדינים בצרפתית, עם תפילות בעברית.

עם תמונתו של החכם "רבי יוסף בן חיים זצ"ל". הספר נדפס ב-750 עותקים ממוספרים עם חתימת המתרגם. לפנינו עותק מס' 140.
 ]2[, 110, ]1[, 111-113, ]2[ עמ’. פורטרט. 15.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. דפים רופפים ומנותקים חלקית. חותמות. כריכה 

ישנה ובלויה, עם שיקומים בשדרה והדבקות בנייר דבק.                      

פתיחה: $100

- צרפתית  הג'וינט  – הוצאת  – תוניס, תשט"ז  ברכות הנהנין  בעניין  לילדים  לימוד  – ספר  "למודי קדש"  403. חוברת 
ועברית 

חוברת "למודי קדש", Instruction Religieuse, Agree par le Grand Rabbinat de Tunisie", ]ספר הדרכה לילדים בנושא ברכות 
הנהנין[. הוצאת הג'וינט, תוניס, תשט"ז 1956. צרפתית ועברית.

ספר הדרכה לילדים בעניין ברכות הנהנין ומספר ברכות נוספות. בכל דף מופיעה אחת מהברכות, ולצידה איורים של מאכלים שונים 
המתאימים לה.

הדפסה צבעונית, כל דף נדפס בצבע שונה. נוסח הברכה ושמות המאכלים נדפסו בעברית, לצד תרגום והוראות שונות בצרפתית. הספר 
יצא לאור מטעם הג'וינט בתוניס, באישור רבנות תוניס. 

]1[, 13, ]2[ דף. מעטפת קרטון מקורית מודפסת. 27 ס"מ. מצב משתנה, בינוני-טוב. כתמים, במיוחד על המעטפת. בלאי. קרעים בשני 
בלויה,  נייר. קמטים רבים בדף הראשון. מעטפת קרטון מקורית,  הדפים הראשונים ובמעטפת הקרטון, חלקם משוקמים בהדבקות 

מנותקת בחלקה, עם קרעים בשדרה.

פתיחה: $100

404. אוסף ספרים גדול מדפוסי הודו

אוסף גדול של כ-30 ספרים מדפוסי הודו. הודו, ]תר"א-תשכ"ו 1841-1966[.
אוסף ספרים מגוון של ספרים שנדפסו בבומבי, כלכתה ופונה. למעלה ממחציתם נדפסו במהלך המאה ה-19.

בין הספרים:
· ספר תעודת ישראל. פונה, ]תרל"ד 1873[.

· ספר סליחות לאשמורת חדש אלול המרוצה. פונה, ]תרל"ד 1874[.
· ספר שירי רננות. בומבי, תרל"ט ]1879[. דפוס אבן.
· ספר זכרון לטובה. בומבי, ]תר"ס[ 1899. דפוס אבן.
· אזהרות, עם תרגום למהרטי. ]בומבי, תרנ"ג[ 1893.

וספרים רבים נוספים.
כ-30 ספרים ומספר פריטים בודדים נוספים. בחלק מהספרים קרעים, פגמים וחוסרים.

הספרים לא נבדקו בעיון בידינו והם נמכרים כמות שהם.
רשימה מפורטת תישלח לכל דורש. 

פתיחה: $300

405. שתי חוברות - שנגהאי

שתי חוברות שנדפסו בשנגהאי:
1. סדר התפילות, כפי מנהג ק"ק ספרדים של בית הכנסת אהל רחל בשנגהאי, עם תרגום אנגלי. שנגהאי, ]תרצ"ג[ 1933.

]2[ שערי מעטפת באנגלית, ]4[, 36 דף. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ומעט בלאי. קרעים קלים ופגמים במעטפות הקרטון.
2. ספר פזמונים לשמחת התורה, כמנהג בגדאד. שנגהאי, תרצ"ה ]1935[.

]1[ שער מעטפת מודפס, כט עמ', ]1[ מעטפת אחורית. 13 ס"מ. מצב טוב. כתמים. פגמים קלים עם מעט חסרון במעטפת.

פתיחה: $100

406. שלושה פריטים שנדפסו בבומביי – ספר דקדוק מוקדם / לוח אלף-בית / ספר "יערת הדבש"

 .The rudiments of Hebrew grammar in Maráthí, with the, by the Rev. John Wilson of the Scottish Mission, Bombay .1
]בומביי, 1832[. עברית ומרטהי. 

ספר דקדוק עברי, עם טבלאות להטיית פעלים וסיפורים מהתורה בעברית ובתרגום למרטהי. חסר בתחילתו )מתחיל בעמ' 13(. 
2. ספר יערת הדבש, אוצר השרשים וערוך, מאת רבי יחזקאל יעקב רחמים; עם ספר שמות הצדיקים לרבי נתן מברסלב. בומבי )הודו(, 

]תר"ן[ 1890.
מילון לפי השרשים שבתנ"ך, "שרשי משנה", "שרשי... תלמוד" ו"פירוש המלות מזוהר", עם ביאורים בעברית, ערבית-יהודית ואנגלית. 
הספר כולל שרשים המתחילים באות א', וכנראה לא יצא יותר. בראש הספר נדפס בשלמותו ספר "שמות הצדיקים" שחיבר רבי נתן 

מברסלב. 
3. לוח ללימוד אותיות האלף-בית. הוצאת The Bombay Hebrew Publishing & Printing Society, בומביי, ]1930[. כתמים. מעט 

קרעים וקמטים. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $250
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407. תפילה ותחנונים – לטובת ובשם יהודי גרמניה – בומביי, הודו, י"ז תמוז תרצ"ח

 A Service of prayer and intercession, on behalf of the sufferers from the renewed / סדר תפלה ותחנונים, יום צום י"ז תמוז
attack on religion and human freedom. "נתקבל ממשרד הרב הראשי בלונדון, נדפס ופורסם מחדש בידי A. M. Davidson, בית 
 Simeon בומביי" )אנגלית(. בומביי, תרצ"ח 1938. דפוס "היברו פאבלישינג אנד פרינטינג פראיס", נדפס בידי ,Gate of Mercy כנסת

 .Jacob
תפלה  "סדר  הכותר  תחת  שנה,  באותה  בלונדון  שנדפס  ותחנונים"  תפלה  מ"סדר  חלק  של  אבן,  דפוס  באנגלית.  רובו  נדפס  הכותר 
נגד  מהמתקפות  הסובלים  לטובת  גרמניא",  בארצות  אור  מורדי  ידי  מעשי  הנוראות  השערוריות  על  ולהתחנן...  להתפלל  ותחנונים, 

היהדות ונגד חירות האדם. 
4 עמ'. 22.5 ס"מ. מצב בינוני. מעט כתמים. קפלים וקרעים. 

פתיחה: $100

408. לקט ספרים וחוברות שנדפסו בהודו – כלכתה ובומביי

לקט ספרים וחוברות שנדפסו בהודו. עותקים חסרים. 
1-2. ספר יוסיפון מאת יוסף בן גוריון הכהן. כלכתה, ]תר"א-תר"ב 1841-1842[. שני עותקים. אחד בכריכת עור, עם פגעי תילוע. השני 

מתחיל בדף ב וללא כריכה, אף הוא עם פגעי תילוע. 
3. ]כתנות אור, הוא ספר עין יעקב. חלק שני. כלכתה, תר"ב 1842[. מצב בינוני-גרוע. חסר בתחילתו; חסר שני דפים לפני הסוף. פגעי תילוע. 

4. כתנות אור, הוא ספר עין יעקב. חלק שלישי. כלכתה, תר"ב ]1842[. מצב גרוע. פגעי תילוע קשים.
5. ספר זמרי ישראל, סדר הקפות, שירים ופזמונים לשמחת תורה. בומביי, ]תרצ"ג 1933[.

מצורפים: דפים מתוך הגדה של פסח שנדפסה בבומביי, בעברית ובמארטהי.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

409. חמש חוברות שנדפסו בארם צובא )סוריה( ובבירות )לבנון(

חמש חוברות שנדפסו בארם צובא שבסוריה ובבירות שבלבנון.
1. חרבן בית המקדש, קצת חנה, קצת ירמיה, קצת זכריה. ארם צובה, תרנ"ז ]1897[, "במכבש מטבעת אל דהודיה אשר למעלת... ישעיה 

דיין". 
רובו בערבית-יהודית. 

2-3. תרגום עשרת הדברות ללשון ערבי. ארם צובה, תרע"ב ]1912[. דפוס ר' עזרא חיים מדמשק. ערבית-יהודית. כולל ה דף בלבד במקום 
יח דף. מצב בינוני. 

כרוך עמו: פתרון אגרת מי כמוך. ארם צובה, תרע"ד ]1914[. דפוס ר' עזרא חיים מדמשק. ערבית-יהודית. קרע חסר בעטיפה. מצב בינוני. 
4. ספר בקשות של שבת, "שירים ושירות, אמרות טהורות, הנאמרים אחר חצות לילה בנעים זמירות... בקהל רב בעיר בירות". בירות, 

תרע"ג. דפוס שלמה מן בירות. 
5. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, לוח שנת התשכ"ג לפ"ג. בירות, לבנון, ]תשכ"ב 1962[. דפוס אברהם שבתאי צרור. עברית, צרפתית 

ועברית בתעתיק לאותיות לטיניות. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

410. חופת חתנים – פיוטים, ברכות ומנהגי חופה ואירוסין כמנהג יהודי קוצ'ין – בומביי, תרע"ז

ספר חופת חתנים, קובץ פיוטים ופזמונים לחופה, להבדלה ומילה כמנהג ק"ק קוג'ין. "הוצאה חדשה עם פירוש המלות ועם הערות, 
מלאכת צעיר הצעירים" נפתלי אליה רחבי יצ"ו. בומבי )בומביי(, תרע"ז ]1917[. דפוס "לבנון תאיף אנד ליתו וורכס" על ידי בעל הדפוס 

דויד יהודה אשכנזי ס"ט. 
מנהגי חופה ואירוסין של יהודי קוצ'ין. סדר החופה, בסוף הכרך, נדפס גם באנגלית )עמוד מול עמוד(. מספר תיקונים והערות בעפרון. 

הקדשה בעמוד שמול השער: "מנחה היא שלוח לאיש הישר... ברוך בן ציון בן הרב יצחק" )קאטשין – קוצ'ין – תש"ז(. 
]1[ דף, ג, עז, יד, כה, ]3[ עמ'. 18 ס"מ. גוף הספר במצב טוב מאד. כריכה מקורית, עם הטבעת שם הספר באותיות כסופות, מנותקת 

ופגומה מעט. 

פתיחה: $100

411. אוסף חוברות וקונטרסים – דפוסי המזרח

חמש עשרה חוברות וקונטרסים בנושאים שונים, מדפוסי ארצות המזרח:
בין החוברות:

· סדר התרת נדרים, כמנהג עוב"י בגדאד יע"א. בומבי, תר"נ ]1890[. עם מעטפת מודפסת צבעונית, מקורית.
· סדר תשליך, עם סדר תפילה מהחיד"א. תוניס, תרמ"ז ]1887[. גליון לא חתוך. 

· חרבן בית המקדש, קינות לתשעה באב – ארבעה קינות, הראשונה בעברית ושלוש נוספות בערבית-יהודית. ארם צובה, ]תרנ"ז 1897[. 
· ספר תקון הכללי לימי השובבים. פאס, ]תר"ס 1900[. בראש השער: "חברת תענית הדבור בכל ערב ר"ח בפאס יע"א". 

במפעל  נרשם  לאדינו.   .]1922[ תרפ"ב  אזמיר,  הסליחות.  לאחר  יצחק  עקדת  סליחות,  דיל  דיספואיס  פארה  יצחק  די  עקדה  לה   ·
הביבליוגרפיה על פי עותק מאוסף מאיר בניהו.

· ספר משאת בנימין, ספר משלי, עם תפסיר ערבי. סוסה, ]תרצ"א 1931[. 
· וחוברות נוספות. 

15 חוברות. גודל ומצב משתנים. החוברת לא נבדקו בידינו לעומק והן נמכרות כמות שהן.

פתיחה: $100
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412. חמישה ספרים - דפוסי שנות הת' והת"ק 

חמישה ספרים מדפוסי שנות הת' והת"ק:
· ספר קיצור שני לוחות הברית ]של"ה[ לרבי ישעיה הלוי הורוויץ, עם מהדורא בתרא, והערות, מאת רבי יחיאל מיכל סג"ל אפשטיין. 

]אמשטרדם, תס"א 1701[. 
· ספר אגרת שמואל, פירוש על מגילת רות, מאת רבי שמואל די אוזידה. אמשטרדם, ]תע"ב 1712[. חותמות רבי "אשר אנשיל וואקסמאן 

בעה"ק צפת"ו". 
· ספר מגילת אסתר, עם פירוש רש"י ותרגום שני. אמשטרדם, ]תצ"ד 1734[. 

· ספר פרי עץ חיים, חידושים על שו"ע ודרושים, מאת רבי חיים אביגדור. אמשטרדם, ]תק"ב 1742[. 
· ספר כלי יקר, פירוש על התורה, מאת רבי אפרים מלונטשיץ. אמשטרדם, ]תקכ"ז 1767[. 

5 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120 

413. לקט ספרים שנדפסו בגרמניה בשנות הת' והת"ק

שבעה ספרים שנדפסו בגרמניה בשנות הת' והת"ק:
1. ספר שבתא דריגלא, דרושים לשבתות השנה המיוחדות, מאת רבי צבי הירש חוטש. פיורדא, ]תנ"ג 1693[. ארבעת הדפים הראשונים 

חסרים והושלמו בצילום. 
2. ספר נחלת שבעה ומהדורא בתרא, על טור ושו"ע אבן העזר, מאת רבי שמואל בן דוד הלוי. פיורדא, ]תצ"ט 1739[. רישומי בעלות וחותמת. 
3. ביאור מלות ההגיון, מאת רבינו משה בן מימון )הרמב"ם(, עם פירוש מספיק. ברלין, תקכ"ו 1765. מהדורה שניה של הפירוש, שחובר 

ע"י משה מנדלסון ונדפס באנונימיות. 
4. סייג לתורה, חיבור על המסורה, מאת רבי אשר אנשיל וירמש. פרנקפורט דמיין, ]תקכ"ו 1766[. מהדורה יחידה. ללא השער הנוסף 

והמבוא בלטינית. 
5. אגרת אדר היקר, ענייני הנדסה וצורת הבית, מאת רבי יצחק סטנוב. ברלין, תקל"ב ]1772[. ללא הדף המקופל בסופו. 

6-7. צמח דוד, כרוניקה יהודית וכללית, מאת רבי דוד גאנז. פיורדא, תקמ"ה ]1785[. שני עותקים, אחד במצב טוב והשני במצב בינוני. 
גודל ומצב משתנים. בכמה מהספרים חותמות ורישומים שונים בכתב-יד. בחלקם קרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט / פגעי תילוע. 

חלקם בכריכות מקוריות. 

פתיחה: $200

414. אוסף ספרים – דפוסי שנות הת' והת"ק – חתימות ורישומי בעלות

ששה ספרים מדפוסי שנות הת' והת"ק, בחלקם חתימות, רישומי בעלות והגהות:
· ספר מוסף הערוך, ספר הערוך לרבי נתן ב"ר יחיאל עם תוספות והשגות, מאת רבי בנימין מוספיא. אמשטרדם, ]תט"ו 1655[. דפוס 

עמנואל בנבנשתי. 
· ספר נחלת שמעוני, חלק ראשון ושני, מפתח לשמות האישים בתנ"ך ובספרות חז"ל, מאת רבי שמעון פייזר. וואנזיבק )ונדסבק(, ]תפ"ח 

1728[. חתימה בדף השער.
· ספר יד יוסף, דרושים על התורה, מאת רבי יוסף צרפתי. אמשטרדם, ]ת"ס-תס"א 1700[. חסר דף שער ראשון מאוייר, וחסרים שני 

דפים אחרונים של המפתחות. 
· ספר קהלת שלמה, עין יעקב עם כתנות אור, חלק ראשון ושני, מאת רבי יעקב אבן חביב. פיורדא, ]תקכ"ו 1766[. רישום בעלות בדף 

המגן: "שייך למשה בן כה"ר יששכר צבי זצ"ל". רישום בעלות ארוך בדף ריד/2 מספירת הדפים הראשונה. 
· ספר עין יעקב - כתנות אור, אגדות הש"ס, מאת רבי יעקב אבן חביב. אמשטרדם, ]תמ"ד 1684[. עם הקדמת רבי יעקב אבן חביב, 

המהרש"א ורבי יאשיהו פינטו. הגהות בכתב-יד במספר מקומות. 
· ספר מדרש רבה, על תורה וחמש מגילות. פרנקפורט דאודר, ]תנ"ב-תנ"ג 1691-1692[. חסרים שני דפים בתחילת החלק השני על חמש 

מגילות )כולל שער פנימי( וארבעה דפים עם המפתחות בסוף הספר. קרעים גדולים עם חסרון במספר דפים. 
6 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

415. אוסף ספרים שונים – דפוסי שנות הת"ק והת"ר 

אוסף ספרים בנושאים שונים, שנדפסו בשנות הת"ק והת"ר, חלקם עם רישומי בעלות:
· ספר שאלות ותשובות משפט צדק, מאת רבי מאיר מלמד. שלוניקי, ]תקנ"ה 1795[. רישומי בעלות בדף השער: "מ"כ ]מקנת כסף[ 
הגביר החה"מ גי' יוסף הכהן חמצי נר"ו לישיבת ה"ה מ"ח זצוק"ל"; "מ"כ למדרש שלמה שאול יב"ץ"; "ע"ה אברהם לארידו נר"ו" ]רבי 

אברהם לארידו, מחכמי גיברלטר במאה ה-19. ממחברי הספר "דת יהודית", ירושלים תרל"ח[.
· ספר פני יהושע על הש"ס, מאת רבי יעקב יושע אב"ד מיץ, לבוב ופרנקפורט, חלק שני, על מסכתות כתובות, גיטין וקידושין. פיורדא, 
]תקכ"ו 1766[. מהדורה שניה. חסרים שני דפים באמצע. רישומי בעלות בדף השער: "ה' אלקים נתן לי גם את זה הצעיר רפאל יוחאי..."; 

"הקדש הח"ר ש"ט ]החכם רבי שם טוב[ מורינו הלוי הי"ו". 
· מחזור מנהג אשכנז, ליום שני של ראש השנה. רדלהיים, תק"ס 1800. 

· ספר יסוד ושורש העבודה, עניני קבלה ועבודת השם, על התפילה והמועדים והמצוות, מאת רבי אלכסנדר זיסקינד מהורודנא. לבוב, 
תרכ"א ]1860[. 

· ספר שאלות ותשובות, מאת רבי יצחק מלטס. וינה, ]תר"כ[ 1860. כרוך עם: ספר מנחת קנאות, מכתבים שונים נגד לימוד הפילוסופיה 
ונגד הספר "מורה נבוכים", מאת אבא מרי משה מחכמי לוניל. פרשבורג, ]תקצ"ח[ 1838. רישומי בעלות. 

· ספר צמח צדק, חידושים אליבא דהלכתא, על שיתא סדרי משנה וגמרא, מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. 
ווילנא, תרל"ח 1878. מהדורה ראשונה.

7 ספרים ב-6 כרכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180
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416. אוסף ספרים – חכמי מרוקו – הקדשה בכתב-יד

שלושה ספרים מאת חכמי מרוקו, באחד מהם הקדשת המחבר בכתב-ידו:

· ספר שופריה דיעקב, חלק ראשון, שו"ת בענייני יו"ד ואה"ע, מאת רבי יעקב בירדוגו. ירושלים, ]תר"ע 1910[. מהדורה ראשונה. שער 
צבעוני. בבטנת הכריכה מודבק דף הקדשה מודפס )בדיו ירוקה(. מעבר לשער מודבק דף הקדשה מודפס עם איור הכותל המערבי ומילוי 

בכתב-יד. רישום בעלות והגהה ארוכה בכתב-יד )במקומות המסומנים(. 

· ספר מזרח שמ"ש, מאת רבי שלום משאש. קזבלנקה, ]תשכ"ב[ 1962. מעבר לשער הקדשת המחבר בכתב-ידו. פורטרט המחבר בדף 
שלאחר השער.

· ספר נפת צופים, שאלות ותשובות, מאת רבי פתחיה מרדכי בירדוגו. קזבלנקה, ]תרצ"ח 1938[. 
3 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120 

417. שלושה ספרים – רבינו בחיי / הכתב והקבלה / צמח צדיק

1. ספר רבינו בחיי, ביאור על התורה. לעמבערג )לבוב(, ]תקע"א 1811[. דפוס נפתלי הירץ גרושמאן. 

חלקים א-ב )מתוך שלושה( כרוכים יחד, על בראשית ושמות. פגעי תילוע רבים. 

2. חומש עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י, ועם ביאור "הכתב והקבלה" מאת רבי יעקב צבי מקלנבורג. ]קאניגסבערג, תרי"ב. דפוס א. 

זאמטער[. חלק א' בלבד – ספר בראשית. 

עברית ואשכנזית )גרמנית באותיות עבריות( עמוד מול עמוד, עם שער מיוחד להפטרות. ללא דף השער. 

3. ספר צמח צדיק, סדר לימוד לליל ששי. ירושלים, ]תרע"א 1911[. דף סו חסר בחלקו. הדף האחרון מנותק. 

גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני. 

פתיחה: $100

418. אוסף ספרי סגולות ורפואות

אוסף גדול של ספרי סגולות ורפואות שונים. מקומות הדפסה שונים, ]שנות הת"ק-הת"ש, מרביתם מדפוסי שנות הת"ר[. 

בין הספרים: 

· ספר עובר אורח, דינים קצרים לעוברי דרך, תפילות וסגולות. קארלסרוא, תקכ"ג ]1763[. נדפס בתוך קיצור ספר מצות גדול לרבי משה 
מקוצי. קארלסרוא, תקכ"ג ]1763[. ספר "עובר אורח" הוא ספר "דרך הישר" לר’ יעקב נפתלי ב"ר יהודה ליב מלובלין, שנדפס בקראקא 

ת"ו, והמו"ל שמעון ב"ר מאיר חזר והדפיסו כאן עם הוספות משלו. 

· ספר זכירה וענייני סגולת, עם חלק שני, מאת רבי זכריה סימנר. ]רוסיה-פולין, תק"צ 1830, בערך[. כרוך בתחילתו עם: ספר הישר, 
מיוחס לרבינו יעקב תם. לבוב, ]תרי"א[ 1851. כרוך בתחילתו עם מהדורה נוספת של ספר הישר )ללא התחלה(.

· ספר זכירה וענייני סגולות, מאת רבי זכריה סימנר. לבוב, תרכ"א 1860-1861. 
· ספר הסגולות, מלוקטות על ידי רבי ראובן בן אברהם מירושלים. ירושלים, ]תרכ"ה 1865[. דפוס רבי ישראל ב"ק.

· ספר מפעלות אלקים. ]זולקווא[, תרל"ד ]1874[.
· כתאב קרעאת אחיתופל, ]ספר גורלות אחיתופל[. טוניס, ]תש"ח[ 1948. 

· וספרים רבים נוספים.
30 ספרים ב-29 כרכים. מספר ספרים כפולים. גודל ומצב משתנים.

הספרים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם.

רשימה מפורטת תשלח לכל דורש.

פתיחה: $500 

419. אוסף חומשים, מחזורים וספרי תפילה – שנות הת"ק-הת"ר

אוסף חומשים, מחזורים וספרי תפילה. ]אירופה, שנות הת"ק-הת"ר[. 

מרבית החומשים והסידורים נדפסו בערי גרמניה. בחלקם תרגומים ליידיש. בין הכרכים כרך אחד של משניות שנדפס בליוורנו. 

בין הספרים:

· מחזור עם כוונת הפייטן, חלק חמישי, לשבועות. זולצבאך, תקנ"ה ]1795[.
· ספר במדבר, עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס. לינעוויל, ]תקס"ז-תקס"ט 1807-1809[. 

· תורת משה, ספר דברים, רדלהיים, תקפ"א 1821. 
· חמשה חומשי תורה, עם הפטרות ותפילות. רדלהיים, ]תר"נ[ 1890. פורמט קטן. כריכות אחידות, פגומות וחסרות בשדרה.

· חומש דרך סלולה, ספר במדבר, עם פירוש רש"י וביאור, תרגום אונקלוס ותרגום אשכנזי, עם תפילות ויוצרות לשבתות השנה. פיורדא, 
]תקפ"ד-תקפ"ו 1824-1826[. 

25 כרכים. גודל ומצב משתנים. חלקם חסרים ופגומים. הכרכים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם.

פתיחה: $100
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420. אוסף ספרים וחוברות בהדפסות סטנסיל – שיעורים וחידושי תורה בעניינים שונים 

אוסף ספרים וחוברות, עם שיעורים וחידושי תורה בנושאים שונים, בהדפסות סטנסיל:
· ספר מועדים וזמנים, חלק ראשון, כולל חידושים וביאורים, הארות והערות בעניין מועדי השנה, מאת רבי משה שטרנבוך. הוצאת 

ישיבת המתמידים, ירושלים, תשי"ח ]1958[. 
· קובץ מאמרים ורשימות, מתוך כתבי רבי אליהו דסלר, נאספו והוצאו לאור בידי אריה כרמל. לונדון, תשי"ט ]1959[.

· חידושי רבנו הגרי"ז הלוי, חלק שני, חידושים וביאורים למסכתות מנחות, ערכין, תמורה, נזיר וסוטה. ירושלים, תש"כ ]1960[. 
ידי צעירים מיוצאי מערב  יוצא לאור על  נחוצים,  ודינים  ושיעורים, תרופות כשרות  זמנים  לכבוד חג הפסח, עם  נר מערבי, חוברת   ·

אירופה. בני ברק, תש"כ ]1960[. 
· מדריך להלכות טרפות, ספר עזר ללומד ולמעיין בהלכות טרפות, עם תמונות אנטומיות רבות, מאת רבי ישראל מאיר לוינגר. הוצאת 

המכון לחקר החקלאות על פי התורה, ירושלים, תשכ"ב ]1962[. 
· מפתח הסוגיות המובאות בספר נתיבות המשפט, בעריכת שמואל אביעזרי וולף. בני ברק, ]תשכ"ט 1969?[. 

· ספר שיחות מוסר, ממרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ. ]ירושלים[, תשל"ב ]1972[. 
· מפתחות והערות לספר אור שמח, כולל שלשה חלקים, מפתח תלמוד בבלי, מפתח תלמוד ירושלמי, וקונטרס גדול לפי סדר האור 

שמח. ירושלים, תשל"ח ]1978[. 
· קובץ שעורי הרמי"ם רבי דוד פוברסקי ורבי שמואל רוזובסקי על מסכת בבא מציעא, שנאמרו בישיבת פוניבז' בזמן חורף תש"ל. בני 

ברק, תשמ"א ]1980[.
· ילקוט ענינים, משחת שמן, שנאמרו בישיבה לצעירים תפארת יעקב גייטסהעד, מאת מוה"ר חיים שאול קויפמאן. ]גיטסהד, תשמ"ח 

 .]1988
· דף מקופל בפורמט גדול במיוחד, עם פירוט סוגי הקרבנות השונים ודיניהם. ]ישראל, מחצית שניה של המאה ה-20[. ללא שם מוציא לאור.

11 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

421. אוסף ספרים - דפוסי ארצות המזרח וירושלים

עשרה ספרים וקונטרסים מדפוסי ארצות המזרח וירושלים:
1. עלים לתרופה, אגרת מוסר מהרמב"ן, אגרת הגר"א וארחות חיים להרא"ש. ארם-צובה, ]תרכ"ו 1866[.

והודפסה  נתפשטה  מאז  לתרופה".  "עלים  השם  תחת  הרמב"ן  אגרת  בצירוף   ,)1836( תקצ"ו  בשנת  לראשונה  נדפסה  הגר"א  אגרת 
במהדורות רבות. המהדורה שלפנינו, שנדפסה עם חידוש הדפוס העברי בארם צובא, תרמה להתפשטות האגרת גם בין עדות המזרח. 
בנוסף, נוסח מהדורה זו שונה מהקודמות לה באופן משמעותי. )מאמרים רבים נכתבו אודות מהדורה זו של אגרת הגר"א(. גם באגרת 

הרמב"ן ובאורחות חיים להרא"ש ישנם שינויים ב"נוסח ארם-צובה".
2. ספר כי מציון תצא תורה, ודבר ה' מירושלים, דברי שלום ואמת כדי למרס בדם אהבת ירושלים ואהבת התורה, מאת רבי אהרן רפאל 
חיים פירירה. ירושלים, ]תרל"ג 1873[. דפוס יצחק גאשצינני ושותפו מורי"ד. תמונות קבר שמואל הנביא, קבר רחל ואיורים נוספים. 

מעטפת מקורית סגולה, מודפסת, עם איורים.
הרב החסיד ר' אהרן רפאל חיים משה פירירה זלה"ה בן הרב ר' יצחק פירירה משאלוניקי, עלה לארה"ק בשנת תר"ח. נמנה בין חכמי 
המקובלים ויחידי ק"ק בית אל וכן היה מחכמי ישיבת חסד אל. בא על החתום בין רבני ירושלים בכמה מקומות. היה בקשר רצוף עם בית 

משפחת ששון בבומביי ודבר זה מוזכר בספר שלפנינו. ש' הלוי, מס' 192.
3. ספר תקון תפילה, תיקונים, תפילות ומנהגים שונים, מלוקטים מכתבי האר"י והרש"ש. בבל ]בגדאד[, ]תר"ל 1870[. התיקונים מיוחסים 

לר’ יוסף חיים מבגדד, ראה: א’ בן יעקב, הרב יוסף חיים מבגדאד, אור יהודה תשמ"ד, עמ’ פב, מס’ 53 א.
4. ספר כתבינו לחיים, פסקי דינים לראש השנה ורמזי מזמור שיר של יום של ר"ה, מאת רבי שלמה תווינא. ]בגדאד[, תרל"ח ]1878[.

5. סדר קול תחנה וסדר וידוי גדול, כמנהג עו"בי בגדאד. בומבי, תרנ"א 1891. קרעים לרוחבם של רוב הדפים.
6. ילקוט קרית ארבע, ליקוטים ממאמרי רז"ל על שבח חברון, מאת רבי מרדכי חיים גליקזון. ירושלים, ]תרע"ב 1912[.

7. ספר אמרי יא"י, דרושים למועדים ולשבתות מיוחדות, מאת רבי אברהם יוסף יעקב גלרנטר. ירושלים, ]תרע"ג 1913[. על חזית הכריכה 
הקדמית, הקדשה מאת נכד המחבר.

8. ספר עלוי הנשמות, סדר קריאה ולימוד לעלוי נשמות הנפטרים, כפי מנהג קהילת עדן. עדן, ]תרצ"ה 1935[.
9. סדר תפלה ותחנונים, במאמר המלך יר"ה, לתשועת אנשי צבאותינו, The Nazi War, a Service of Prayer. כלכותה, תש"א 1941. 

לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה העברית, ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
10. ספר חמ"ד בחורים, של חברת מגן דוד הציונית, קצורי דינים של הלכות תפילה, קריאת התורה ועוד. דאר לבידה ]קזבלנקה[, ]תרע"ט 

1919[. חסר עמ' אחרון. הספר העברי הראשון שנדפס בקזבלנקה.
10 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

422. לקט ספרים וחוברות – דפוסי מרוקו, תוניסיה, לוב, אלג'יריה ותימן

עשרה ספרים שנדפסו בארצות צפון אפריקה ובתימן, שנות התר"ן עד שנות התש"י. 
1. עבדת הקדש, ]סדר עבודת יום הכפורים[. טאנכיר )טנג'יר(, מרוקו, ]שנות התר"ן[. דפוס שלמה ן' חיון.

2. ]עשרת הדברות באל ערבי[. ]תפסי[ר אל עשר אל כלמאת ]לרבי[ אליעזר ברבי אלעזר זצ"ל, ועם סדר סיידנא משה ואהרן. עדן, תרנ"א 
]1891[. דפוס מנחם עווץ. ערבית-יהודית. דף השער חסר בחלקו. מפריטי הדפוס הבודדים שנדפסו בדפוס עווץ בעדן. אינו בספריה 

הלאומית. 
3. ספר שם הגדולים, דרושים, מאת רא"ם – ר' אברהם מאמו, עם רמזים מאת מ"ה ב"כד – ר' כליפה בן משה הכהן. ג'רבה, תרע"ג ]1913[. 

דפוס דוד עידאן. 
4-5. ספר שפתי רננות, תפלות, בקשות ותחנות, עתירות וסליחות. טריפולי, תרפ"ו ]1926[. דפוס אברהם תשובה. שני עותקים שונים: 

באחד רכז עמ' )מצב טוב מאד( ובשני תפח עמ' )מצב בינוני-גרוע(. 
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6. ירח למועדים, קיצור חשבון המולדות. טאנכיר )טנג'יר(, מרוקו, תרצ"ד ]1934[. רובו נדפס בלאדינו.
7. כרטיס ברכה מודפס מטעם "קופת תלמוד תורה" בקונסטנטין, אלג'יריה. 

8. לוח שנה לשנת תשי"א. הוצאת חברת אוצר התורה במרוקו. קזבלנקה, ]תש"י 1950[.
9. סדור מנחה וערבית לימי חול. הוצא ע"י אוצר התורה וג'וינט איראן, טהראן, ניסן תשט"ו. מצב בינוני-גרוע. מספר דפים חסרים. 

10. עת רחמים, סדר עבודת הקדש ביום הכפרים ושאר תפילות ופזמונים. טאנכיר )טנג'יר(, מרוקו, תשי"ט. 
מצורף: ספר עשה פלא, מאת ישפ"ה – ר' יוסף שבתי פרחי. ליוורנו, תרכ"ו-תר"ל. מהדורה שניה )"נדפס פעם שנית"(, חלקים א-ג כרוכים 

יחד, עם שער נפרד לכל חלק. פגעי תילוע. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

423. ספרייתו של האדמו"ר רבי אלטר אליעזר כהנא מספינקא-זידיטשוב

ספרייתו של האדמו"ר רבי אלטר אליעזר כהנא מספינקא-זידיטשוב, הכוללת כ-260 ספרים.
ברוב הספרים מופיעות חתימות ו"הקדשות עצמיות" שכתב כשקנה או קיבל את הספר, ובמספר מקומות מופיעות אף הגהות בכתב-
ידו. במספר ספרים חתימות, חותמות ורישומים מבעלים קודמים, וכן הקדשות מחברים. רוב הספרים הם משנות הת"ש, למעט כרכי 

ש"ס ווילנא )מדפוס האלמנה והאחים ראם(.
האדמו"ר מספינקא-זידיטשוב רבי אלטר אליעזר כהנא )תרצ"ז-תשס"ט(, איש האשכולות - גאון מופלג ותלמיד חכם מפורסם, נודע 
בתפילותיו ובהנהגתו בקודש, בעבודת השם ובאהבת הבריות. למדן ובעל הוראה. קדוש ומקובל. עסק בחייו בין היתר בכתיבה ועריכת 
ספרים בהלכה, בחסידות ובמקצועות רבים. ליקט וערך נושאים רבים במסגרת "אוצר הפוסקים". עמד בראשות כוללי אברכים וניהל את 
קרנות הגמ"ח של "שומרי החומות". התכתב בהלכה עם רבנים רבים. איש השקפה, מקורב לחוגי "נטורי-קרתא" וחסידי סאטמר, אך 
היה פתוח לדעות אחרות בחוגים החרדיים. הרבה במתן צדקה ליחידים ולמוסדות ציבור מכל החוגים, ועסק בהלוואות גמ"ח לנצרכים.

אביו - האדמו"ר רבי יוסף מאיר כהנא מספינקא-ירושלים )תר"ע-תשל"ח 1909-1978(, בן רבי צבי הירש כהנא אב"ד ספינקא וחתן 
האדמו"ר רבי יצחק טיטלבוים מהוסאקוב. אדמו"ר באונגוואר. בשנת תרצ"ו כיהן כרב וראש ישיבה בסערעדנא. בשנת תש"א עלה עם 

משפחתו לארץ ישראל, בה פתח את ישיבת "אמרי יוסף" והקים בה את בית מדרשו.
כ-260 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

424. אוסף ספרים גדול בנושאים שונים

אוסף ספרים גדול של כ-75 ספרים, חוברות וקונטרסים שונים. ]מקומות הדפסה שונים, שנות הת'-הת"ש[.
כ-75 ספרים בנושאים מגוונים, ביניהם ספרים שנדפסו בשנות הת' והת"ק, ספרי יסוד וספרי תפילה שונים, ועוד.

בין הספרים: 
· ספר משתה יין, דרושים על מגילת אסתר, מאת רבי מאיר קצנלנבוגן. פיורדא, תצ"ז ]1737[. 

· ספר עת הזמיר, קובץ תפלות, "אשר בני חברת אשמורת הבקר מקהלת מודונא הנהיגו לאומרו מידי יום ביום", בעריכת הרב"ך - רבי 
בנימין הכהן וויטאלי, עם הוספות מאת חתנו רבי ישעיה באסאן. מנטובה, ]תקי"ג 1753[.

· ספר אור עולם קטן, מאת רבי יהודה ליב מהמבורג. אלטונה, ]תקכ"ח 1768[. 
מהדורה   .]1779-1782 ]תקל"ט-תקמ"ב  קארלסרוא,  אייבשיץ.  יהונתן  מאת רבי  דרושים  שני,  וחלק  ראשון  חלק  יערות דבש,  ספר   ·

ראשונה. 
· ספר פרפרת רשב"ץ, פירוש נאה על פסוקי תמניא אפי ומסכת אבות. פיורדא, ]תקס"ז 1807[. 

· ספר תעודת ישראל, תפילות וברכות עם תרגום למראטהי. ]פונה, תרל"ד 1873[. 
· ספר שכיות החמדה, והוא פסח מעובין. ליוורנו, ]תרט"ו 1855[.

· המגיד, חדשות וקורות הימים, בעריכת אליעזר ליפמאן זילבערמאן, שנה שלוש עשרה. ליק, תרכ"ט 1869. 
· וספרים רבים נוספים.

כ-75 ספרים, חוברות וקונטרסים. גודל ומצב משתנים. 
הספרים לא נבדקו בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם. 

רשימה מפורטת תשלח לכל דורש.

פתיחה: $200

425. אוסף ספרים גדול ומגוון

אוסף ספרים גדול של כ-44 ספרים בנושאים שונים. ]מקומות הדפסה שונים, שנות הת' – שנות הת"ש[.
רבים מן הספרים הם ספרי מחשבה וקבלה. בחלק מהספרים ישנם חתימות ורישומי בעלות שונים.

בין הספרים: 
· ספר מגיד משרים, מאת רבי יוסף קארו. אמשטרדם, ]תס"ח 1708[. 

· ספר עללת הבציר, חידושי הלכות, מאת רבי יוסף צבי הירש מפרישטיק. ליוורנו, ]תקל"ט[ 1779. 
· ספר מדרש שמואל, ביאור על פרקי אבות, מאת רבי שמואל די אוזידה. לבוב, ]תקע"א 1811[. חתימה בדף השער: "ברוך ב"ר שלמה 

כהנא" )רבי ברוך קיטייסקי, בעל ספר "מקור ברוך", ווילנא תרכ"ה(.
· ספר בינה לעתים, לרבי עזריה פיגו. ]סדילקוב? תקע"ב 1812?[. 

· ספר נגיד ומצוה, על קבלת ומנהגי האר"י, מאת רבי יעקב צמח. ]רוסיה-פולין? תק"צ 1830 בערך[. 
· קונטרס זכר עולם, מכתב מאת האשה הצנועה רבקה ליפא. ירושלים, תרמ"ד ]1884[. דפוס רבי יצחק גאשצינני. ש' הלוי, מס' 450.

· וספרים רבים נוספים.
כ-44 ספרים. גודל ומצב משתנים. הספרים לא נדבקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם.

רשימה מפוטרת תשלח לכל דורש.

פתיחה: $100
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426. ספר כתר תורה - חיבור שלא נשלם בדפוס ומחברו נספה בימי השואה - מרגיטה, תש"ג - עשרה עותקים כרוכים 
יחדיו

ספר כתר תורה, תרי"ג מצוות הרמוזים במילה בראשית, מאת רבי יהושע וייס. מרגיטה, ]תש"ג 1943[. דפוס צבי מושקוביטש. עשרה 
עותקים.

חיבור מעניין העוסק ברמזים לתרי"ג מצוות דאורייתא ושבע מצות דרבנן על פי ראשי תיבות שונים של המילה "בראשית".
כפי שנדפס בשער, המחבר מעיד שכתב את ספרו בשנת תרצ"ה והספר הובא לדפוס בעיצומה של השואה, בשנת תש"ג. בספר נמצאים 
רמזים לש"ל המצוות הראשונות, ולאחר מכן נפסקה ההדפסה. בסוף כל אחד מן העותקים )לבד מן העותק העשירי( מודבק פתק ועליו 

הכיתוב: "יותר לא נדפס, שנאבד הכתב-יד בשנות המלחמה והמחבר הלך לעולמו - ה’ ינקום דמו. וחבל על דאבדין...".
עשרה עותקים כרוכים יחד, בכל אחד מח עמ'. העותק העשירי חסר דף אחרון ומסתיים בעמ' מו. 21 ס"מ. נייר מעט יבש. מרבית הדפים 
במצב טוב. כתמים. פגמים קלים. קרע קטן בשולי שני הדפים הראשונים בעותק הראשון. סימני עש קלים במספר מקומות. פגע עש 

בכשבעה מהדפים האחרונים, כמעט ללא פגיעה בטקסט. ללא כריכה.

פתיחה: $100

427. "שארית הפליטה" – כרך עבה עם רשימות שמות של ניצולי שואה – מינכן, 1946

 Shārit Ha-Plātah (Volume I – Revised), an extensive list of survivors of Nazi tyranny published so that the lost may
be found and the dead brought to life, בעריכת אברהם קלאוזנר. הוצאת הועד המרכזי של היהודים המשוחררים בבוואריה, 

מינכן, 1946. אנגלית ומעט יידיש. 
לסדרה בת חמש  ומתוקנת  הנו מהדורה שניה  זה  כרך  ניצולי שואה השוהים במחנות-עקורים.  רשימות שמות של  הכולל  כרך עבה 
חוברות אשר ערך הרב הצבאי האמריקאי אברהם קלאוזנר, במסגרת מאמציו לסייע לאיתור הניצולים, ופורסמה שנה קודם לכן. בתחילת 

החוברת הקדמה מאת קלאוזנר )באנגלית וביידיש(, בה הוא מתאר את מצבם העגום של היהודים במחנות העקורים בבוואריה.
עמ' לא ממוספרים, כרך 29.5 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט קרעים, כתמים וקמטים. דף בטנה קדמי חסר )?(. 

פתיחה: $200

428. שתי הזמנות לחתונות במחנות "שארית הפליטה" – גרמניה, תש"ז

שתי הזמנות מודפסות לנישואין במחנות העקורים בגרמניה של "שארית הפליטה" לאחר השואה.
כ"ץ. מינכן, שבט תש"ז  ר' שלמה הכהן  רוז, עם  לנישואי אחותו צפורה  רוז, חבר אגודת הרבנים במינכן,  יעקב  · הזמנת רבי שמואל 

- פברואר 1947.
· הזמנה ממרכז המזרחי ותורה ועבודה לנישואי חברים בקיבוץ בני עקיבא, החתן אברהם יונה גרין והכלה מרים שלזינגר. לנדסברג, שבט 

תש"ז - פברואר 1947.
שתי הזמנות בגודל גלויה + מעטפה מבויילת וחתומה של הרב שמואל רוז. מצב טוב. כתמים ונקבי תיוק.

פתיחה: $100

429. אוסף ספרים וקונטרסים - דפוסי שארית הפליטה

ששה ספרים וקונטרסים מדפוסי שארית הפליטה:
1. מגלת אסתר. הוצאת יפ"ה, פרנולד, תש"ו ]1946[. לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה.

2. ברכת המזון עם סדר הברכות. ]גרמניה[, תש"ו ]1946[. בשער: "הוצאת מזכירות "תורה ועבודה" ע"י ההסתדרות הציונית האחידה 
בגרמני’".    

3. הגדה של פסח. הוצאת יפ"ה, פרנולד, ]תש"ו 1946, בערך[. יערי 2636; אוצר ההגדות 4018.
4. ספר נועם מגדים וכבוד התורה. פרנולד, ]תש"ו 1946[.

5. ששה סדרי משנה, סדר זרעים. הוצאת "כולל קדוש השם", לנדסברג, תש"ח 1948. בעמ’ ]7-11[ "התנצלות בקול המולה", מאת רבי 
חיים נחום מרמלשטיין, מיסד "כולל קדוש השם". כולל גם רשימת הנספים בשואה ממשפחתו ומקהילתו. כריכה מקורית.

6. מחזור ראש השנה ויום הכפורים, כמנהג ספרד.
6 ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

430. נועם אלימלך / עבודת ישראל )קוז'ניץ( – מהדורות שנדפסו בשנגחאי, תש"ו – עותקים נאים

1. ספר נועם אלימלך וליקוטי שושנה, מהאדמו"ר רבי אלימלך מליזנסק, ובסופו מכתב מרבינו פייוויש מזבריז מתלמידי המגיד הגדול 
ממעזריטש. שנגהאי )"מדינת כינה"(, תש"ו ]1946[. "בהוצאת ועד הדפסה 'מפיצי אור' אצל ישיבת חכמי לובלין". 

הספר נועם אלימלך דפוס צילום ממהדורת מונקאטש ת"ש, עם ההסכמות ועם "הצעטיל קטן" ו"הנהגות האדם". החלק השני, מעמ' 
205 ואילך, "מכתב... מהרב... פייוויש מזבריז" – דפוס צילום מתוך ספר ליקוטים יקרים, למברג, 1863.

227, ]1[ עמ'. 25.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים בשולי הדפים. קרעים זעירים. כריכת עור חדשה, מפוארת. 
2. ספר עבודת ישראל, ספר עבודת ישראל, דרושים על התורה ועל פרקי אבות, מאת המגיד רבי ישראל )הופשטיין( מקוזניץ. שנגהאי 

)"מדינת כינה"(, תש"ו ]1946[. "בהוצאת ועד הדפסה 'מפיצי אור' אצל ישיבת חכמי לובלין". 
דפוס צלום ממהדורת ווארשא תרל"ח.

צה דף, 23 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים זעירים. כריכה חדשה, עם שדרה מעור. 

פתיחה: $100
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431. טהרת ישראל – על ספר טהרה לרמב"ם – שנחאי, תש"ו – שארית הפליטה בסין

ספר טהרת ישראל, חידושים וביאורים על הרמב"ם, ספר טהרה, מאת ר' ישראל בלאאמו"ר גמליאל פייגענבוים. שנגהי )שנחאי(, תש"ו 
1946. דפוס י. אלנברג. 

על הלכות טומאת מת, טומאת צרעת ומקוואות. 
בהקדמתו כותב המחבר )מישיבת מיר( על החובה להגדיל תורה ולהעמיק באורה, בייחוד "בימינו אלה שאין דוגמתן מיום נהיינו לעם, 
אשר רובן ככולן מתפארת בית ישראל... נחשבו כצאן לטבח... וחסידים ישישים... זירזו הפעם לעדת ישורון לקבל עליהם מיתה באהבה 
לקדש שם שמים... נפלו אלו על אלו, טבלו עצמן בדמיהם, דם אשר נשפך כמעין... ומה מעשינו מעתה לזכות להני עצמות השטוחים עלי 

השדות דמיידאנעק...". 
]IV ,]1, 68 עמ', 25.5 ס"מ. מצב טוב. חותמות ספריה. כריכה מקורית, פגומה מעט, עם מדבקות ספריה. 

פתיחה: $100

432. מסכת קדושין - מינכן, 1946 - ההדפסה הראשונה של התלמוד לאחר השואה

מסכת קדושין, מן תלמוד בבלי, יו"ל ע"י ועד אגודת הרבנים באזור האמריקאי באשכנז, בסיוע ועד ההצלה. מינכן סט. אטיליען, תש"ו 
.1946

שער מצויר עם תמונות ממחנות ההשמדה "צריף העבודה שבו ישבנו, למדנו והתפללנו בחשאי". בהקדמת המו"ל נכתב על "נטילת 
הספר מַעם הספר" ע"י הרשעים שהשמידו ושרפו את יהודי אירופה והשתדלו גם שלא להשאיר שום ספר עברי "כל ספרי ישראל ניטלו 
לעיבוד נייר או לתשמיש בזוי אחר... ולפיכך אחר ימי השחרור, כמה גדולה היתה הערגה והצמאון לספר, נוסדו ישיבות אבל במה ללמוד 
אין... זה אשר עורר אותנו לגשת להדפיס כאן מסכתות אחדות ללמוד ליחיד ולצבור... נמצא בידינו רק מסכת קידושין ונדרים בכרך אחד 

כמעט חדשים, ואת המסכתות הנ"ל החלטנו לצלמם ולהדפיסם ולחלקם בין שארית הפליטה בגלות אשכנז...".
שונה  בציור  מצוירים  שערים  עם  כרכים,   19 בת  אחידה  במהדורה  בשלמות  הש"ס  כל  במינכן  נדפס  תש"ט,  בשנת  תקופה,  לאחר 

מהמהדורה הראשונה שלפנינו.
]1[, צו, טז, יד דף. 39 ס"מ. נייר יבש. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים קטנים בשולי השער, משוקמים בהדבקות נייר. חותמות. כריכת עור 

חדשה, עם הטבעת צורת "מגן דוד". פגמים בכריכה.

פתיחה: $100

433. מסכת נדרים – מינכן, 1946 – ההדפסה הראשונה של התלמוד לאחר השואה

מסכת נדרים, מן תלמוד בבלי, יו"ל ע"י ועד אגודת הרבנים באזור האמריקאי באשכנז, בסיוע ועד ההצלה. מינכן סט. אטיליען, תש"ו 
.1946

שער מצוייר עם תמונות ממחנות ההשמדה "צריף העבודה שבו ישבנו, למדנו והתפללנו בחשאי". בהקדמת המו"ל נכתב על "נטילת 
הספר מַעם הספר" ע"י הרשעים שהשמידו ושרפו את יהודי אירופה והשתדלו גם שלא להשאיר שום ספר עברי "כל ספרי ישראל ניטלו 
לעיבוד נייר או לתשמיש בזוי אחר... ולפיכך אחר ימי השחרור, כמה גדולה היתה הערגה והצמאון לספר, נוסדו ישיבות אבל במה ללמוד 
אין... זה אשר עורר אותנו לגשת להדפיס כאן מסכתות אחדות ללמוד ליחיד ולצבור... נמצא בידינו רק מסכת קידושין ונדרים בכרך אחד 

כמעט חדשים, ואת המסכתות הנ"ל החלטנו לצלמם ולהדפיסם ולחלקם בין שארית הפליטה בגלות אשכנז...".
שונה  בציור  מצויירים  שערים  עם  כרכים,   19 בת  אחידה  במהדורה  בשלמות  הש"ס  כל  במינכן  נדפס  תש"ט,  בשנת  תקופה,  לאחר 

מהמהדורה הראשונה שלפנינו.
]1[, קג, טז דף. 39 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב. כתמים. קרעים קטנים ופגמים בשולי דף השער ומספר דפים נוספים. רישום בעלות 

בדף השער. כריכת עור חדשה, עם הטבעת צורת "מגן דוד".
לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה העברית.

פתיחה: $200

434. לקט חוברות שנדפסו לאחר השואה – סליחות ליום כ' סיון – בודפשט, תש"ו / כנסיית אגודת ישראל בלונדון, תש"ו 
/ מסע הגרי"א הרצוג באירופה, תש"ז

לקט חוברות שנדפסו לאחר השואה, בשנים תש"ו-תש"ז:
1-4. סליחות ליום כ' סיון, שנקבעו על ההריגות דשנת ת"ח במדינת פולין... ועתה נתחדש אורם באיזה שינוים למדינת הונגריא. דפוס 

האחים געווירץ, בודפשט, תש"ו ]1946[.
החוברת נדפסה מטעם "הלשכה המרכזית לקהלות היראים". "על הריגת אחבנ"י ]אחינו בני ישראל[ בני מדינתנו משנת תש"א והלאה 
ובפרט בשנת תש"ד תש"ה הי"ד ועל הריסת בתי כנסיות ובתי מדרשות וכליון ספרי תורה ושאר ספרים קדושים. השם ירחם ויאמר 

הרף". 
ארבעה עותקים; אחד העותקים עם עטיפה שונה בצבעה. על שלושה מהעותקים חותמות של קהילות יהודיות בבודפשט. 

5. די כנסי' מכינה פון אגודת ישראל אפגעהאלטען אין לאנדאן, כ"ז כסלו-ו' טבת ה'תש"ו )דצמבר 1945(. לונדון, ]תש"ו 1946[. יידיש. 
עם תצלומים.

עם  באירופה,  הרצוג  הלוי  אייזיק  יצחק  הרב  על מסעו של   .]1947[ אייר תש"ז  ירושלים,  )שבט תש"ו-תשרי תש"ז(.  6. מסע ההצלה 
תצלומים. 

גודל משתנה. חוברות 1-4 במצב כללי טוב )מעט פגמים(. חוברות 5-6 במצב בינוני, עם פגעי רטיבות, כתמים וקמטים. 

פתיחה: $100
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435. כתב העת "המבשר" - לבוב, 1861-1862 - שנים ראשונה ושניה

המבשר, מכתב עתי ]שבועון[. מו"ל: אברהם יצחק מענקיש, עורך: יוסף כהן צדק. לבוב, ]תרכ"א-תרכ"ב[ 1861-1862. שנים ראשונה 
ושניה, גליונות 1-35; 1-14.

"מכתב עתי השופט בלי משא פנים על כל הנעשה תחת השמש, עם הוספות דברי תורה וחכמה וקורות העתים".
חדשות מהנעשה בקהילות היהודיות ברחבי העולם ומאמרים שונים. בראשי הגליונות: "המבשר לגליציון". גליונות השנה הראשונה 

נמצאים כולם, השנה השניה עד גליון 14.
208; 106 עמ'. 34.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. בלאי קל. קרע באמצעו של דף השער, משוקם בהדבקת נייר מצדו השני, עם פגיעה 

קלה במסגרת השער. כריכה ישנה.

פתיחה: $100

436. כתב עת - "הקול" - "קול העם" - קניגסברג, תרל"ו-תרל"ח

הקול, ,Die Stimme כתב עת, "מכתב עתי לבית ישראל ישמיע אחת בשבוע את כל הנראה והנעשה בכל אפסי תבל, עניני חכמה ומדע, 
תולדות אנשי שם, מכתבי מסע, ספורים, בקורת ספרים וקול עלה נדף", עם כתב העת ביידיש "קול העם", בעריכת מיכאל לוי רודקינסון. 

קניגסברג, תרל"ז-תרל"ח 1876-1877.
47 גליונות מהשנה הראשונה ו-15 גליונות מן השנה השניה )שנמנו בה רק 4 חודשים(. בנוסף נמצאים גליונות מתוך כתב העת ביידיש 

"קול העם" שיצא במקביל לכתב העת העברי. שנה ראשונה: 13-1, 25-16, 44-27. שנה שניה: 1, 3, 15-6.
הגליון הראשון של השנה הראשונה חסר, אך נמצא במקומו "העלה למבחן" - גליון לדוגמא שפרסם רודקינזון בחודש אייר תרל"ו.

העורך, מיכאל לוי רודקינסון )תר"ד-תרס"ד(, אחיו של ישראל דוד פרומקין, עורך עתון ה"חבצלת" הירושלמי. צאצא למשפחת אדמו"רים 
ידועה, שלימים נודע כמתנגד גדול ופרסם דברים כנגד התנועה החסידית. בכתב העת פורסמו ענינים פוליטיים שונים, שירים ומכתבים, 

ידיעות שונות ואף פרסומות לספרים.
כל הגליונות בכרך אחד. ספירות דפים רבות ומשתנות. 30 ס"מ. נייר יבש ושביר במיוחד. דפים מעט כהים. מצב בינוני. כתמים. קרעים. 

קרעים משוקמים בהדבקות נייר בדף השער הראשי. נייר שביר ומתפורר. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

437. שני כרכי גליונות – עתון "חבצלת" בעריכת י"ד פרומקין – ירושלים תרנ"ג-תרנ"ח

חבצלת, מכתב עתי יוצא לאור בכל שבוע, יבשר וישמיע כל דבר הדרוש לחפץ לב איש יהודי, מאת ישראל דוב פרומקין. ירושלים, תרנ"ג-
תרנ"ח. שני כרכי גליונות. כ-160 גליונות סך הכל. 

העיתון "חבצלת", מראשוני העיתונים בעברית בארץ ישראל, יצא מחוגי החרדים בירושלים. מייסדו רבי ישראל ב"ק החל להוציאו בשנת 
תרכ"ג. בשנת תרכ"ח עבר העיתון לידי חתנו רבי ישראל דוב פרומקין, שהוציאו לאור עד שנת תרע"א. העיתון נקט עמדה במחלוקות 

שונות שהיו בירושלים, בדרך כלל לצידם של ה"כוללים" החסידיים.
1. כרך הכולל כולל גליונות מהשנים ה-23 עד ה-28 )תרנ"ג 1893 עד תרנ"ח 1898(:

שנה 23: גליונות 25-27, 32-45, 47; שנה 24: גליונות 1-8, 10-12, 14-19, 21, 39-48; שנה 25: גליונות 3-5, 7, 9-10, 13-22, 24-30, 32, 
36-39, 45 )שני עותקים(; שנה 26: גליונות 7, 19, 24, 27-30, 32-37, 44-47; שנה 27: גליונות 26, 28, 29, 34, 44; שנה 28: גליונות 1-5, 

 .32 ,28 ,16-17 ,12-13 ,7-8
בכרך נמצאים גם שני גליונות המוסף התורני "פרחי החבצלת" )שנה רביעית, גליונות 7 ו-10, תרל"ד 1874(, גיליון בודד משנה 22, גיליון 

בודד משנה 29 ומספר גליונות "הוספה".
כרך, 33 ס"מ. מצב משתנה, בינוני. הגליונות כרוכים בערבוביה )הן בסדר השנים הן בסדר הגליונות(. גליונות רבים במצב טוב. בחלק 

מהגליונות קרעים רבים, פיסות חסרות, כתמים, קמטים ובלאי. הכריכה פגומה ומנותקת חלקית. 
2. כרך הכולל גליונות מהשנה ה-26, )תרנ"ו, אוקטובר 1895 עד ספטמבר 1896(: גליונות 2-47.

כרך, 30 ס"מ. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200

438. "האור" – כתב-עת מטעם צעירי אגודת ישראל – לונדון, תש"א – שמונה גליונות

כתב-העת "האור", Organ of The Orthodox Jewish Youth, ]יוצא לאור על ידי ארגון צעירי אגודת ישראל[. לונדון, תש"א 1941. 
שמונה גליונות, מס' 1-8. אנגלית ומעט עברית. 

בכתב-העת פורסמו דברי תורה, הגות ודברי חיזוק מאת רבנים ואישים שונים המתייחסים בין השאר למלחמה ולמאורעות השעה, לצד 
הודעות על הנעשה בחיי הקהילה, חידות, תשבצים, קטעי קריאה בנושאים שונים, ועוד. אחד מהגליונות מוקדש לעזיבתו של הרב יעקב 

רוזנהיים - נשיא אגודת ישראל, את אנגליה, ונסיעתו לארצות-הברית. 
עם  אחוריות  ומעטפות  מאוירות  קדמיות  מעטפות  נמצאות  מהגליונות  בחלק  בסטנסיל.  ושוכפלו  כתיבה  במכונת  נדפסו  הגליונות 

מודעות שונות ופתרונות לתשבצים. בחלק מהגליונות מעטפות אלו חסרות. 
8 גליונות, מס' 8-1. כל הדפים מנותקים זה מזה. 33 ס"מ. מצב טוב עד טוב-בינוני. כתמים. נקבי שדכן. הדפסה מטושטשת בחלק מן 

הדפים. רישום בעט בראש כל אחד מהגליונות. ללא כריכה. 
אינם מופיעים בקטלוג הספריה הלאומית. לא ברור האם נדפסו גליונות נוספים.

פתיחה: $100
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439. עתון "המגיד" – גליונות השנה החמישית – ליק, תרכ"א-תרכ"ב / 1861

המגיד – חדשות וקורות הימים, "יגיד ליעקב מהנעשה והנשמע בכל חלקי תבל בין כל יושבי חלד אשר ינעם ואשר ראוי לדעת לכל איש 
ישראלי – לתועלתו ולתועלת השפה העבריה". בהוצאת אליעזר ליפמן זילברמן. ליק )פרוסיה(, ינואר עד דצמבר 1861 ]תרכ"א-תרכ"ב[. 

שנה חמישית, גליונות 2-49. 
"המגיד" היה השבועון הראשון בתולדות העיתונות העברית. הגיליון הראשון של "המגיד" יצא לאור ביוני 1856, בעיר ליק שבפרוסיה 
והן מהמתרחש בקרב  ידיעות הן מהמתרחש בעולם  )Ełk( בצפון-מזרח פולין[. מטרת "המגיד" הייתה לפרסם  ]כיום אלק  המזרחית 
קהילות ישראל. בנוסף, פורסמו בו גם שירים ומאמרים מדעיים ופובליציסטיים. בעיתון כתבו מיטב הסופרים והמשכילים היהודים של 

המאה התשע-עשרה.
רישומים בכתב-יד בכמה מהגליונות. בדף הבטנה האחורי העתקה של "מכתב הגאון הגדול מה"ו מלבי"ם נ"י בעת כתוב לו אחד מראשי 

העיר שיכתוב לחשובי קהלה שיקח אותו לרב עליהם". 
כרך 33 ס"מ. מצב משתנה: הגליונות הראשונים והאחרונים במצב בינוני-גרוע, חלקם עם קרעים רבים. מרבית הגליונות במצב בינוני עד 

טוב, עם כתמים. קמטים וקרעים בשולי הדפים. כריכה מפורקת וחסרה בחלקה. גיליון 30 חסר הדף הראשון. 

פתיחה: $100

440. שלושה ספרי מנהגים ביידיש

שלשה ספרי מנהגים ביידיש:
1-2. ספר מנהגים, וויא מאן זיך נוהג איזט דאז גאנצע יאהר הינדורך אין גאנץ אשכנז, פולין מעהרין, פיהמן שלעזינגען. אופנבאך, ]תק"פ 

1820[. שני עותקים.
3. ספר מנהגים, עם איורים. אופיבאך, ]תקל"ט 1779[. קרע עם חסרון בדף השער. חסר דף ב. קרע גדול בדף לג.

3 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $50

441. שלושה ספרים - יידיש

שלושה ספרים ביידיש, ביניהם שתי מהדורות ביידיש של ספר מלוכת שאול, מחזה מאת יוסף האפרתי מטרֹוּפלוביץ:
1. ספר גדולת דוד ומלוכת שאול, מחזה דרמטי מקראי על המאבק בין שאול ודוד, מאת יוסף האפרתי מטרופולוביץ. ]לבוב? תקס"א 

1801?[. מהדורה ראשונה ביידיש. מתרגם הספר הוא רבי נפתלי הירש בן דוד. חסרים 2 הדפים הראשונים. נייר כחול.
2. ספר גדולת דוד ומלוכת שאול. לבוב, ]תר"ח[ 1848. יידיש. חסרים 2 דפים באמצע.

יוסף האפרתי מטרופלוביץ )1770 בערך-1804(, משורר ומחזאי עברי, פרסם בכתב העת "המאסף". פרסם קינה בשם "אלון בכות" על 
מות רבי יחזקאל לנדא, בעל ה"נודע ביהודה", ובה תיאר פיוס בינו ובין משה מנדלסון. במחזה שלפנינו מתואר המאבק בין שאול ודוד.

3. ספר נחלת צבי, על חמשה חומשי תורה, מאת רבי צבי הירש חאטש. לבוב, תרכ"ג 1863. יידיש.
3 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $50

442. מחברת "קדושין על תנאי" – בעניין נשים עגונות – קושטא, תרפ"ד

מחברת קדושין על תנאי, "מכילה הצעתנו לפני כל הרבנים... אודות תקנת בנות ישראל להצילן מפח יקוש וכבלי תעגון על ידי תנאי 
בקדושין". קושטא, תרפ"ד ]1924[.

חוברת המציעה לפתור את בעיית הנשים העגונות על ידי הוספת תנאי בקידושין, המאפשר את הפקעתם במקרה בו הגבר יצא לתרבות 
רעה, מאת שישה מרבני קושטא. 

חוברת זו עוררה פולמוס בעולם ההלכה ובקרב הפוסקים, שהתנהל גם מעל דפי העתונות היהודית. 
]1[, 58 עמ', 19.5 ס"מ. מצב כללי טוב. קמטים בפינות הדפים. קרעים בשולי העטיפה הקדמית. קמטים וקרעים  ]1[ שער מעטפת, 

בעטיפה האחורית. הקדשה בדף השער ופיסה גזורה וחסרה שם. 

פתיחה: $100

443. ספר כדור קטן – דברי פולמוס מוקדמים נגד הרפורמה – ברסלוי, תקע"ט – "ריב ההיכל"

כדור קטן, אוד]ו[ת שתי מחברות שיצאו לעור ]![ העולם על ענין בה"כ החדשה שדתיה שונות מכל עם עדת ב"י, מאת ר' נחמן ברלין 
מליסא. ללא ציון מקום הדפסה, ]כנראה ברסלוי, תקע"ט 1819[. 

דברי תוכחה הקוראים "להשתמר מארס" החיבורים "אור נגה" ו"נגה הצדק" לאליעזר בן זאב וולף ליברמן, "הנוטע בבית ה' עץ המות 
אשר סביביו כרוך נחש מסית". 

חיבור נגד ספרי הרפורמה של אליעזר ליברמן, שפורסמו במסגרת "ריב ההיכל" בתקופת העימותים סביב "ההיכל" בהמבורג, בית-
הכנסת הרפורמי הראשון.

הדברים נדפסו בהמשך גם כמבוא לספרו של המחבר "עת לדבר" )שיצא, כנראה, גם כן בברסלוי באותה שנה(. 
]1[ קדם-שער, ]1[, טז דף, 20 ס"מ. מצב בינוני-טוב. קמטים וקרעים בשולי הדפים. דפים נפרדים )אינם כרוכים או תפורים( הדף האחרון 

מנותק. חותמות. רישומים בכתב-יד ותו-ספר. 

פתיחה: $100
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444. ספר העדות והמשפטים – לבוב, תרפ"ז – פולמוס בעלז-מונקאטש

ספר העדות והמשפטים, והוא ספר הזכרונות, חלק ראשון. המו"ל: "קהל יראים וחסידים דפק"ק מונקאטש". לבוב, תרפ"ז ]1927[. דפוס 
ווילף ושותפיו. 

בספר נדפסו שני מאמרים, האחד "תועבות צדיקים איש עול", על "המעשים המתועבים" אשר עשה ר' חיים אליעזר שפירא, "שבשבילם 
נאסר מרוב גדולי וקדושי ישראל", והשני "העדות והמשפטים", בו מפורטים "הגביות עדיות והמכתבי עמל שכתב וחתם". 

היראים"  "כנסת  בשם  נפרדת  קהלה  בעיר  הקימו  מונקטש  בעיר  בעלז  חסידי  עת  בעלז-מונקאטש,  פולמוס  בזמן  נדפסה  זו  חוברת 
הקהלות  לארגון  השתייכה  לא  שהיא  היתה,  העיקרית  ]הטענה  שלם  פולמוס  התעורר  זו  קהילה  נגד  עצמאית.  כשרות  מערכת  עם 

האורתודוקסיות בהונגריה אלא לארגון "מחזיקי הדת" בגליציה[. 
מח, יב, ע עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בדף הראשון ובדף האחרון. נייר מעט כהה. כריכת קרטון פשוטה. 

פתיחה: $100

445. כרוזי פולמוס חריפים – מינוי רבי ברוך הגר לרבנות בעיר סערעט, תרצ"ה-תרצ"ו בקירוב

שני כרוזי פולמוס חריפים בעניין מינוי רב בעיר סערעט. ]ללא ציון מקום ושנת הדפסה. כנראה נדפסו בסירט )Siret(, רומניה, תרצ"ו 
בקירוב[. יידיש ועברית. 

כרוזים חריפים שפורסמו לאחר פטירתו של אב"ד העיר הרב ד"ר שמואל פרייפעלד )נפטר תרצ"ה או תרצ"ו(. לאחר פטירתו, שימש כרב 
העיר רבי ברוך הגר )תרנ"ה-תשכ"ד(, מייסדה והאדמו"ר הראשון של חסידות סרט-ויז'ניץ. 

1. "אלה רבייך ישראל!" כרוז בעברית. 
"חיל ורעדה יאחז כל שומע, המעשה המכוערה והנגעלה אשר נעשה... להושיב רב על כסא הרבנות... רב בעקיפין, אשר בא מאנשים אשר 
לא מבני ישראל המה". בהמשך הכרוז נכתב: "שפכו את דם הנקי של הרב הגאון ר' שמואל פרייפעלד ז"ל האב"ד דקהלתכם כי רדפו אותו 

וירדו לחייו ע"י חסידי עגל הזהב למען יירשו את כסא כבודו".
דף 31.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קמטים, סימני קיפול וקרעים. מספר פיסות חסרות )עם פגיעות קלות בטקסט(. 

2. "ליבע גלויבענסגענאסען!". כרוז ביידיש. 
דף 31.5 ס"מ, מודפס משני צדיו. מצב בינוני. כתמים, קמטים, סימני קיפול וקרעים. מספר פיסות חסרות )עם פגיעות קלות בטקסט(. 

פתיחה: $100

446. ספר מלחמות האמונה - חיבור פולמוסי כנגד הנצרות - לונדון, תקפ"ג

 The arguments of the faith; or incontrovertible ואפיקורסים,  הכופרים  דברי  על  הנצחון  ותשובת  האמונה,  מלחמות  ספר 
answers to sophists and epicureans, מאת רבי צבי הירש סיימונדס מלעסלה. לונדון, ]תקפ"ג 1823[. עברית ואנגלית.

חיבור פולמוסי כנגד הנצרות. עברית עם תרגום לאנגלית עמוד מול עמוד.
בסוף הספר מספר המחבר על הקשיים הרבים והתלאות שעברו עליו כדי שיוכל להדפיס את ספרו.

]16[, 73; 73; ]5[, 76; 76 עמ’. 20.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קמטים. כריכה מקורית עם שדרת עור. כריכה קדמית מנותקת, פגמים 
בכריכה.

פתיחה: $100

447. חמישה חומשי תורה בנוסח שומרוני – מהדורת צילום כתב-יד של אברהם נור צדקה – ישראל, תשי"ט

חומש נוסח שומרוני, מן המאה הי"ג, העתק בכתב-יד על ידי אברהם נור צדקה. ]ישראל[, תשי"ט 1959.
מהדורת צילום של כתב-היד.

תאריך נוסף בדף השער: "ש']נת[ ג' תקצ"ח לכניסת בני ישראל לארץ הקדושה".
חמישה חומשי תורה בכרך אחד. מספר ספירות דפים )בכתב שומרוני קדום(. כ-13 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מקורית.

מצורפים שני גזירי עיתון אודות הנוסח השומרוני לתורה, וראיון עם רצון צדקה. 

פתיחה: $100

448. לקט חוברות – מוסדות יהודיים בפולין / דו"ח איסוף כספים ממונקאטש וסביבותיה / לוחות שנה / חוברות תפילה 
לבית עלמין מלונדון ומארה"ב / פרסומים שאינם בספריה הלאומית

לקט חוברות תפילה, לוחות שנה ודו"ח איסוף כספים, של ארגונים ומוסדות יהודיים. 
1. חשבון ממעות רמבעה"נ דאה"ק ת"ו מכולל מונקאטש ועשרה בעצירקען, משנת תרע"א לפ"ק. מונקאטש, ]תרע"ב 1912[. דפוס ר' 

אהרן דוב מייזעלס עט ר' חיים גארטענבערג. 
כולל רשימות של שמות אוספי הכספים והמתנדבים בעשרות עיירות וערים וכן מידע על "קרן קיימת ליסוד בנין בתים בעיה"ק ירושלם". 

2. ספר זכרון של החברה "מושב זקנים" לשנת 1913. ורשה, ]תרע"ד[ 1914.
וילנה,   .)1917-18( Judischer Taschen-Kalender fur das Jahr 5678  / ]לוח[, "תורת אמת", למלאת חמש עשרה שנה לקיומו   .3
תרע"ח. בתחילת הלוח מידע על בית היתומים "תורת אמת" בוילנה, המאכלס כ-400 יתומים ובני עניים וילדים שהתקבלו בעקבות 

המלחמה. עם שלושה תצלומים. 
4. זכרון לבנין בית הכנסת חברת בית ישראל פעשט יע"א, תרפ"ז לפ"ק / A Zsidó asszony vallási kötelességéi, הרב מנדל סמואל 
)Mandel Samuel(. בודפשט, תרפ"ז 1927. לוח כיס ותפילות, בעברית ובהונגרית, עם איור של בית הכנסת "בית ישראל". אינו בספריה 

הלאומית.
 .Prayers, Courtesy of Malinow & Simons, official funeral directors, Home of Peace Cemetery and Mausoleum  .5
תר"צ   [ ציון שנת הדפסה  ללא  אנג'לס,  לוס  הלוויה,  לניהול טקסי  חברה  וסימונס",  "מלינוב  הוצאת  ]חוברת תפילות לבית העלמין[, 

בקירוב?[. תפילות באנגלית, בעברית ובעברית בתעתיק לאותיות לטיניות. אינה בספריה הלאומית. 
6. סדר התפלות, לאומרם קודם הקבורה והקמת ה]מ[צבות, וגם תפלות בקצרה לההולכים על קברי אבות. הוצאת חברה קדישא דחברת 

בני ישראל, לונדון, תשל"א. עברית ואנגלית. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100
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449. תריסר חוברות ועלונים – היהדות הספרדית והמזרחית בארץ ישראל

תריסר חוברות ועלונים בנושא היהדות הספרדית והמזרחית בארץ ישראל:
1. מזרח ומערב, מאסף היסטורי ספרותי לחקירת היהדות הספרדית והמזרחית בתפוצות הגולה, בעריכת אברהם אלמאליח. חוברת 

א', אב-אלול תרע"ט. 
2-6. חמש חוברות "מגנזי ירושלם", בעריכת פנחס בן-צבי גראייבסקי: חוברות ד', ה', י"ב, י"ח, י"ט. תר"צ-תרצ"א. 

7-12. חוברות ועלונים שנדפסו מטעם ועד עדת הספרדים בירושלים בשנות התר"צ: · סקירה על פעולות הועד. ירושלים, תר"צ. · קול 
קורא לאחינו היקרים בכל תפוצות ישראל, בנדון מערת החסידים הצדיקים וגאוני עולם שעל הר הזיתים לעדת הספרדים בירושלים. 
תרצ"א. · סקירה לתולדות עדת היהודים הספדים בירושלים ודו"ח מפעולות הועד לתקופה של ארבע שנים ומחצה, תשרי תרפ"ט-ניסן 
תרצ"ג. · דין וחשבון לשנים תרצ"ג-תרצ"ה. · דין וחשבון לשנים תרצ"ה-תרצ"ח. · תזכיר על בעית היהדות הספרדית ועדות המזרח, 

לנשיאות הקונגרס הציוני העשרים בציריך. תל-אביב, תרצ"ז. 
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

450. חמש חוברות תקנות – מוסדות ואגודות בירושלים, ראשית המאה ה-20

חמש חוברות תקנות, של מוסדות ואגודות בירושלים, תר"ס-תרפ"ג:
1. ספר התקנות מחברת גמילות חסדים ובקור חולים אשר לכולל ווארשא. ירושלים, ]תר"ס[. דפוס יצחק נחום לעווי. 

2. תקנות ותעודות בית החולים הכללי "משגב לדך" אשר לכל עדת ישראל. ירושלים, ]תרס"ו?[. ללא ציון מו"ל. הטקסט בעברית, בערבית 
יהודית, בגרמנית, אנגלית וצרפתית. חסר עטיפה בצד האחורי. מצב בינוני. 

3. אחיסמך לבני ישראל, "אגודת עוזרי בתי מסחר, חרשת המעשה ומוסדות הצבור, בערי הקודש ובסיריא )נוסדה שבט התרס"ז(", ספר 
חקי-האגודה. ירושלים, ]תרס"ז בקירוב[. דפוס מ. גאלדבערג. אינו בספריה הלאומית. 

4. פנקס חברות לחברי בית מחסה ליתומים, נוסד בשנת תרמ"א ע"י הגאון הקדוש מוהר"ר משה יהושע יהודא ליב דיסקין זצוק"ל. 
ירושלים, ]תרס"ט?[. דפוס ש. צוקערמאן. 

5. חקת-ההסתדרות, נתקבלה בועידה הכללית השניה. הוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברית בארץ ישראל, קבוצת "דפוס 
הפועלים", ירושלים, תרפ"ג ]1923[. 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

451. לקט חוברות וכרוזים – דפוסי ירושלים בעשורים הראשונים של המאה ה-20 / ישיבת "בית זבול" של הרב יעקב 
משה חרל"פ

13 פריטי דפוס – חוברות וכרוזים – שנדפסו בירושלים במחצית הראשונה של המאה ה-20. 
1. עקבי הצאן, )קבוצת מאמרים(, מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק. תרס"ו.

2. מגלת השבת, מחאות פומביות בירושלים ויתר ערי הקודש והמושבות. הוצאת הועד המרכזי "משמרת שבת". תרפ"ד ]1924[.
3. מילי דהספידא, מאת הרב שמואל ברוך שולמן. תרצ"ה.

4. תשובות מאת ועד השחיטה האשכנזית, פרושים וחסידים בירושלם, על פרצת השחיטה של "ועד הקהלה". תרצ"ו. 
5. חוות דעת, דעת תורה של גאוני הדור... לשאלת הרבנות הראשית של כנסת ישראל בארץ ישראל. גליון א', חשון תרצ"ז. 

6. ילקוט, מאמרים לשאלת הרבנות הראשית לארץ-ישראל, כסלו תרצ"ז. 
7-13. שבעה פריטים – כרזות וכרוזים – הקשורים לרב יעקב משה חרל"פ ולישיבת "בית זבול" שייסד בירושלים בשנת תש"ה. מצורפים 

שני דפים בכתב-יד, הקשורים אף הם בישיבת "בית זבול".
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $200

452. פנקס בכתב-יד – חברת "גומלי חסד" במאה שערים – ירושלים, תרס"א / חתימת ר' ברוך יודא בלויא

"פנקס כתב תעודה למזכרת עולם! הנתן להאשה היקרה מ' סימא רילא הנדל תחי' בת הר' דוד יואל ז"ל". פנקס בכתב-יד, מטעם חברת 
"גומלי חסד" במאה שערים. ירושלים, אלול תרס"א. 

פנקס קטן, המפרט את זכויותיה של מרת סימא רילא הנדל, לאחר שתרמה תרומה של "ארבעה נאפאליען זהב היינו 436 גרוש כסף" 
בו, מתחייבים  זה הנו עותק אשר נמסר לתורמת, ובו העתקה של הנרשם בפנקס החברה. לפי הרשום  "גומלי חסד". פנקס  לחברת 

הגבאים לקיים "חסד של אמת" לאישה ולשמור את יום היאהרצייט שלה לעולם, בתפילה, בלימוד ובקדיש. 
עם חותמות החברה )נוסדה תרמ"ז( ועם חתימת ר' ברוך יודא בלויא )בנו של רבי עמרם בלויא "הראשון"(, ממייסדי החברה יחד עם ר' 

יצחק זמל ור' בנימין שטאמפר. 
]4[ עמ' כתובים )ועוד שלושה דפים ריקים(, פנקס 15X9.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקמטים. עם מעטפת מקורית, כרוך בכריכה 

חדשה. 

פתיחה: $100

453. פנקס מעקב אחר חלוקת גבינות באמשטרדם, המאה ה-19

גבינות גשיקט נאהך אמשטרדם ]משלוח גבינות באמשטרדם[. אמשטרדם, ]ללא ציון שם מדפיס, אולי דפוס פרופס?[, שנות הת"ר )שנות 
ה-40 של המאה ה-19(. עברית ויידיש.

גבינות  משלוחי  על  פרטים  למילוי  נועד  טבת.  חודש  עד  אדר  מחודש  השנה,  חודשי  לפי  מחולק  וארוך,  צר  בפורמט  מודפס  פנקס 
באמשטרדם. בכל דף רשומים ימי החודש בתאריכיהם העבריים והמלים "בקר" ו"ערב". בשני הדפים האחרונים טבלאות עם הכותרת 

"גבינות גשיקט נאהך אמשטרדם" ומקומות למילוי פרטי היום, החודש, המשקל, המחיר, ועוד.
]12[ דף, 19.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים במעטפת.

פתיחה: $100
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454. פנקס חשבונות, תזכורות וכתובות דואר - הרב שלום יוסף אלשיך – מרבני העדה התימנית בירושלים – ירושלים 
תרע"ג-תרצ"א

מחברת פנקס עם רשימות שונות של הרב שלום יוסף אלשיך, ראב"ד העדה התימנית בירושלים. ירושלים, תרע"ג-תרצ"א בקירוב.
פנקס "אדריסיס" - כתובות דואר של נדיבים ואנשי ציבור מרחבי העולם. הפנקס כולל גם: העתקי מכתבים, חשבונות ורשימות בעניני 

צדקה ומוסדות העדה התימנית; תזכורות שונות שרשם לעצמו ועוד.

בעמוד הראשון קבלה בחתימת רעו הטוב רבי אברהם חיים אל נדאף.
רבי שלום ב"ר יוסף אלשיך הלוי )תרי"ט-תש"ד, אוצר הרבנים 18125(, ראב"ד לעדת התימנים בירושלים. מגדולי המקובלים והרבנים 
בעיר. נולד בתימן. בשנת תרמ"ב ביקר בארץ ישראל ובשנת תרנ"א עלה עם בני משפחתו לירושלים, והיה ממקימי ומנהיגי מוסדות 

העדה התימנית בעיר. מחבר הספר דובר שלום. 
והנהיגו את  ויחדיו הם הקימו  יוסף אלשיך,  רבי אברהם ב"ר חיים אלנדאף )תרכ"ו-ת"ש(, עלה בשנת תרנ"א יחד עם רעו רבי שלום 

מוסדות העדה התימנית בירושלים.
30 דף. 12 ס"מ + קבלות ופתקאות בין דפי הפנקס. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כריכת מחברת מקורית )שחורה(. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

455. פנקס עם רשימות שד"ר – ליקוטי דברי תורה וסגולות, כתובות נדיבים ורשימות

מחברת פנקס עם רשימות שונות. ארץ ישראל, תרפ"ט בקירוב ]1929[.
ליקוטי דברי תורה בעניני קבלה ודברי דרוש, עניני סגולות, לחשים לעין הרע ולעניני רפואה )בהם "לחש לעין הרע מהגאון הצדיק הרבי ר' 
שמעלקי פון ניקלשבורג"(. רשימות שד"ר של כתובות בתל אביב ואזור המרכז, אליהם הוא הוא היה הולך לאסוף כסף ולקבוע קופסאות 
]קופות צדקה[ כנראה עבור אחת מישיבות ירושלים. בין הדפים נמצא מכתב בחתימת רבי "אליעזר לוצקין", בענין בני הישיבה הנ"ל 
]כנראה הגה"צ רבי אליעזר לוצקין מירושלים )נפטר חשון תש"ז(, חתן הגאון רבי גרשון לפידות – ראה אודותיו בחומר מצורף[. באחד 

הדפים רשימה של ספרי ברסלב שהכותב רכש וכרכם בחודש אלול שנת תרפ"ט.
הפנקס כולל כתיבות בכתבי יד השונים זה מזה, אך יתכן כי כולם נכתבו ע"י אותו כותב, שכתיבתו התמה שונה מכתיבתו הרהוטה.

מחברת פנקס כ-35 דף. 15 ס"מ. רובם כתובים משני צידיהם. נייר יבש. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים. נתון בכריכה חדשה.

פתיחה: $100

456. אוסף מגוון של דפים בודדים, חתימות וחותמות

חותמות,  פורזץ עם  ודפי  מודפסים, קמיעות; שערים  מודפסים, מכתבי מחברים  דפים  יד,  כתבי  וניירת:  דפים  ומגוון של  ענק  אוסף 
חתימות ורישומים מעניינים, הקדשות ועוד.

נ"י  יצחק אלחנן  מו"ה  הגאון  א"א  בן  ראבינאוויץ  הירש  "צבי  פראג[; רבי  ]מחכמי  באנדי"  "יונה  זה: רבי  באוסף  בין חתימות הבעלות 
בקאוונא"; רבי "ארי' ליב טרויב"; רבי "ברוך עסמאן"; רבי "אפרים לנדא" ]מרבני בוקרשט[; ועוד חתימות רבות וחותמות מרבנים שונים.

כ-70 פריטי נייר. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

457. אוגדן כרטיסי נייר – "על חשיבותו של בנות ירושלים" – כרטיסים עם תמונות רבנים וציטוטים מפיהם – ישראל, 
המאה ה-20

אוגדן כרטיסי נייר, "על חשיבותו של בנות ירושלים", גזרי נייר עם תמונות רבנים ואדמו"רים ודבריהם אודות מוסד "בנות ירושלים". 
ישראל, ]המאה ה-20[.

ארבעה עשר גזרי נייר עם תמונותיהם של רבנים ואדמו"רים שונים, וציטוט מדבריהם בעניין מוסד "בנות ירושלים" וחשיבותו. במרבית 
הכרטיסים נוסף לתמונה גם צילום של חתימת ידו של הרב. 

בין האישים: האדמו"ר מסאטמר, האדמו"ר מגור, רבי אהרן קוטלר, הגאון רבי בעריש וויידנפלד מטשבין, הגאון רבי משה פיינשטיין, 
הגאון רבי יחזקאל אברמסקי, ועוד. 

על הנייר העוטף את הכרטיסים נדפס )בצילום כתב-יד(: "על חשיבותו של "בנות ירושלים" אין חלוקי דעות בין גדולי הדור".
14 גזרי נייר, כל כרטיס x6.5.11 ס"מ בקירוב, עטופים בנייר עם כיתוב. 

פתיחה: $100

458. אוסף חוברות, קונטרסי תפילה ודפים - הקהילה היהודית בהולנד - המאה ה-20

אוסף של 36 חוברות, קונטרסים ודפי תפילה שנדפסו מטעם הקהילה היהודית בהולנד, לכבוד אירועים מיוחדים של הקהילה, טכסי 
חנוכת בתי כנסת, ציון ימים מיוחדים ואירועים שונים הקשורים למשפחת המלוכה ההולנדית. הולנד, ]המאה ה-20[. עברית והולנדית.

מרבית החברות נדפסו במחצית הראשונה של המאה ה-20.
בין החוברות:

· רנה ותפלה, סדר שיאמרו החזן והקהל על חג יום הלדת את גברתנו המלכה ווילהעלמינא יר"ה. אמשטרדם, תרס"א ]1901[. 
 Orde voor den bijzonderen dienst ter eere van de huldiging van H.M. Koningin Wilhelmina bij haar 50-jarig·
 regeerings jubileum en van de troonsbestijging van H.M. Koningin Juliana de synagoge der Joodse Gemeente in

Nederland, in de week van 31 Augustus tot 6 September 1948. אמשטרדם, ]תש"ח[ 1948. עברית והולנדית.
· סדר חנוך בית הכנסת החדש, במקצוע דרומי של עירנו המהוללה אמשטרדם. אמשטרדם, ]תרפ"ח[ 1928.

· סדר העבודה בתקופת שלש מאות שנה לעת נוסדה הקהלה הקדושה של אשכנזים בעיר אמשטרדם המהוללה. אמשטרדם, תרצ"ו 1935.
 Orde van den dienst voor den buitengewonen bidstond ter gelegenheid van het voorgenomen huwelijk van  ·

H.K.H. Prinses Juliana met Z.D.H. Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. אמשטרדם, ]תרצ"ז[ 1937. עברית והולנדית.
ופריטים רבים נוספים.

36 חוברות, קונטרסים ודפים )ללא כפולים(. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100
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459. הראי"ה קוק – ארבע חוברות – מהדורה ראשונה של "ראש מלין" – לונדון, תרע"ז / חוברת לא-ידועה ביבליוגרפית 
– היתר נישואין לבעל אישה שנשתטתה

ארבע חוברות מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק )או בהשתתפותו(. יפו, לונדון וירושלים, תרע"ו-תר"פ. 
1. הרצאת היתר, לבעל האשה הנשתטית בשא בת ר' יעקב היושבת העיר חערסאן בבית חולי הרוח של הממשלה, נתן להבעל ר' יוסף 
בן ר' יעקב היושב ביפו עה"ק ת"ו מאת הרה"ג בד"צ דעה"ק יפו והמושבות הי"ו, בהסכמת מרן הגאון הגדול מו"ה אברהם יצחק הכהן 

קוק. ]יפו?, תרע"ו[. 
בסוף הקונטרס דף "הסכמה והצטרפות" למניין מאה רבנים להתיר את ר' יוסף ב"ר יעקב "בעל האשה חולת הרוח". 

אינו בספריה הלאומית ואינו ידוע ביבליוגרפית. 
8 עמ', 14 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים וקרעים. 

2. ראש מילין, רשמי מחשבה למדרש, האותיות, התגין, הנקודות והטעמים. לונדון, תרע"ז. מהדורה ראשונה. 
על ספרו זה העיד הראי"ה: "אפילו הלשון החתום שבו יש בו גם כן סגולה להאיר אור עליון על כל המשננו בטהרת רעיון". 

]3[, קמ, ]3[ עמ', 11.5 ס"מ. מצב טוב. עם מעטפת הנייר המקורית. כתמים וקרע בפינה הימנית העליונה. 
3.  הגלות בתוך הגאולה, מאת הרב ד"ר דוב דראכמאן, ונלוה לזה הערה חשובה מאת הרה"ג אברהם יצחק הכהן קוק. מוצא לאור על ידי 

י"ש סגל, ראשון לציון. דפוס שי"ש, ירושלים, תר"פ.
]1[, ה, 17, ]1[ עמ', 14.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, קמטים וקרעים, בעיקר בעטיפה. 

4. התחיה השלמה או תחית הקדש. הוצאת "דגל ירושלים", דפוס סלומון, ירושלים, סיון תר"פ. 
]2[, 6 עמ', 14 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים וקרעים קלים. חותמת. 

פתיחה: $100

460. אוסף ספרי מסעות - ארץ ישראל וקהילות יהודיות בעולם -נוסעים וחוקרים יהודיים

שמונה ספרי מסעות לארץ ישראל ולקהילות בעולם:
· ירושלימה! "ספר המסע לארצות יון... ולאדמת הקודש", מאת לודוויג אויגוסט פראנקל. וינה, תרי"ט ]1859[.

· ספר מסע בארץ הקדם ומורה דרך לכל הנוסעים לארץ הקדושה ומצרים, מאת אפרים דיינארד. פרשבורג, תרמ"ג ]1883[.
· ספר המסע לארץ הקדושה, מאת יעקב בכרך. וורשא, ]תרמ"ד[ 1884.

· מסע באיירופא, יכלכל השקפה פרטית וכללית על דרכי בני ישראל באיירופא... ובסופו מאמר אודות הקאלאניזאציאן בארץ הקדושה, 
מאת הנוסע אפרים דיינארד. פרשבורג )ברטיסלבה(, תרמ"ה ]1885[.

· ספר משא בערב, ספר על קורות היהודים במערב, מאת אהרן שמואל רומאנילי. ]וינה, תרמ"ו 1886[. עם מעטפת מודפסת מקורית 
בצבע תכלת.

· ארץ ישראל, קובץ מאמרים, ציורי מסע ורשימות, מאת ד"ר יוסף לוריא. וורשא, תרע"ד ]1914[.
· ספר מסעי ישראל, על מצב היהודים בארצות שבאסיה ואפריקה, מאת רבי ישראל יוסף בנימין. ליק, תרי"ט 1859. ללא ]1[ דף של 

המפה המקופלת.
· ספר המסעות בארץ קוקז ובמדינות אשר מעבר לקוקז וקצת מדינות אחרות בנגב רוסיא, משנת תרכ"ז עד שנת תרל"ה, מאת רבי יוסף 

יהודה צ'ורני. ס"ט פטרבורג, תרמ"ד 1884. חסר דף אחרון.
8 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

461. אוסף ספרים – ציורים ורישומים מאת שאול רסקין

שלושה עשר ספרים, חלקם מאוירים בידי שאול רסקין וחלקם מוקדשים ליצירותיו:
· פרקי אבות, Pirke Aboth in Etchings. הוצאת .Academy Offset Co, ניו יורק, ]ת"ש[ 1940. שני עותקים.

· תהלים, The Book of Psalms. הוצאת .Academy Offset Co, ניו יורק, ]תש"ב[ 1942.
· בראשית. הוצאת .Academy Offset Co, ניו יורק, ]תש"ד[ 1944. 

· סדור תפלות ישראל. הוצאת .Academy Offset Co, ניו יורק, ]תש"ה[ 1945.
· ארצנו ועמנו. הוצאת .Academy Offset Co, ניו יורק, ]תש"ז[ 1947. הקדשה וחתימת האמן. 

· קבלה, עם ציורים, ספר יצירה, זוהר. הוצאת .Academy Offset Co, ניו יורק, 1952. חתום בידי האמן.
· ארון הקודש, Jewish Life and Lore. הוצאת .Academy Offset Co, ניו יורק, 1955.

· צווישן גאט און מענש, Between God and Man, Hebrew Rhapsody in 100 Drawings by Saul Raskin. ניו יורק, ]תשי"ט[ 
1959. חתום בידי האמן.

· מזמור שיר, שירים ופזמונים, מאת יחזקאל חי אל-ביג. הוצאת Marks Printing Co, ניו יורק, ]תש"כ[ 1960.
· The New face of Isael, ]פניה החדשות של ישראל[. הוצאת .Academy Offset Co, ניו יורק, ]תש"כ[ 1960. 

· אבינו מלכנו, Our Father Our King. הוצאת Genesis Publishing Corporation, ניו יורק, ]תשכ"ו[ 1966. עברית, אנגלית ויידיש.
· Saul Raskin, Twelve Etchings of Jewish Life. הוצאת Arthur Rothmann Fine Arts, ניו יורק, ]תשכ"ו[ 1966. 

13 ספרים. גודל ומצב משתנים.
מצב הספרים לא נבדק בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם. 

פתיחה: $200
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462. מחקר על חייו ועל כתביו של שד"ל – הרב אלימלך שפירא מלונדון

The Life and Works of Samuel David Luzzatto ]חייו וכתביו של שמואל דוד לוצאטו[, עבודת מחקר, ]מאת הרב אלימלך שפירא, 
רב קהילת ווילסדן[. לונדון, ]שנות התש"י בקירוב[ בקירוב. אנגלית.

מחקר אודות חייו האישיים וכתביו של שד"ל, מאת הרב אלימלך שפירא מלונדון, רב קהילת ווילסדן, חתן האדמו"ר מטריסק. 
המחקר ערוך בתוך כרך עבה, רובו מודפס במכונת כתיבה, עם תיקונים רבים והוספות בכתב-יד, ועם גזרי נייר מודבקים. כמה מהדפים 
 United Synagogue )Willesden(, ק"ק כנסת ישראל,  ווילסדן  הודפסו )בשימוש משני( בצדו האחורי של חוזר מטעם בית הכנסת 

)לונדון( מחודש פברואר 1950. 
בצדן הפנימי של הכריכה הקדמית והאחורית מופיע רישום בכתב ידו של הרב אלימלך שפירא )"נא להחזיר לרב שפירא" – באנגלית(. 

]157[ דף )כולל דפי ההערות(, כרך 35.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קמטים וקרעים קלים בדף הראשון. בלאי בשולי הכריכה. 

פתיחה: $150

463. ספר "פאדען" )פיידון( וספר הנפש – שני ספרים מאת משה מנדלסון – ברין, תקנ"ח

שני ספרים בכרך אחד, מאת משה מנדלסון:
]פיידון[, "הוא ספר השארת הנפש להפילוסוף המפורסם החכם ר' מאת משה מדעסויא הנקרא מענעלסזאהן". ברין,  · ספר פעדאן 

תקנ"ח ]1798[. מהדורה שניה בעברית.
כרוך עם:

· ספר "הנפש" והוא קיצור הספר "פעדאן". ברין, תקנ"ח ]1798[. מהדורה שניה בעברית.
שני ספרים בכרך אחד. ספר פעדאן: ]6[, נ דף. ספר הנפש: ]4[, יא, ]10[ דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כתמי רטיבות בחלק מהדפים, 

בעיקר בספר השני. רישומים בכתב-יד בדף המגן והשער. כריכה ישנה, עם פגמים.

פתיחה: $100

464. תולדות בית הכנסת הספרדי בלונדון בשנים תס"א-תרס"א – ק"ק "שער השמים" – לונדון, תרס"א

History of The Ancient Synagogue of the Spanish and Portuguese Jews ]היסטוריה של בית הכנסת העתיק של הקהילה 
הספרדית והפורטוגזית בלונדון[, ערוך בידי הרב ד"ר משה גסטר )Moses Gaster(. לונדון, תרס"א 1901. אנגלית. 

הספר פורסם במלאת מאתיים שנים לייסוד בית הכנסת של "קהל קדוש ספרדים שער השמים יצ"ו" )1701-1901( והוא כולל תצלומים, 
דיוקנאות רבנים וצילומי חתימות ומסמכים.

201 עמ', 27 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. פגמים בשולי הכריכה. שדרה משוקמת )חדשה(. 

פתיחה: $100

465. קונטרס "דברי אגדה" מרבי שמואל רוזנברג אב"ד אונסדורף – מהדורת צילום מכ"י – אונסדורף, תר"ע

]אונסדורף  יע"א".  אונסדארף  דק"ק  אב"ד  ראזענבערג שלי"ט  ר' שמואל  ורבינו...  מורינו  אדונינו  כ"ק  "מאת  ]על התורה[,  אגדה  דברי 
)Huncovce(, הונגריה, תר"ע[. 

מהדורת צילום מכתב-ידו של רבי שמואל רוזנברג. דפוס אבן, על נייר יבש ועדין. שער מאוייר בידי אחד מתלמידיו, "הק' מאיר זינגער". 
בעמוד הראשון נכתב "מה שדרשתי בעזה"י במקהלות עם ה' עיר מולדתי פירעד יע"א בימי עלומי אחרי שבתי בשלום אל בית אבי... 
הרב הצדיק המפורסם... בש"ק פ' בראשית תרכ"ג"; ובעמוד האחרון: "כל זה העתקתי מקונטרס של כבוד קדושת אדמו"ר..." ובסוף "שנת 

עת"ר פה אונסדארף". 
הגאון המפורסם רבי שמואל רוזנברג בעל "באר שמואל" )תר"ב-תרע"ט(, מגדולי הרבנים וראשי הישיבות בהונגריה. מגדולי תלמידי 
ה"כתב סופר". משנת תרל"ג אב"ד טשאבא, ומשנת תרמ"ג כיהן ברבנות אונסדורף )אחת מה"שבע קהילות" הנודעות(, בה הקים ישיבה 
גדולה מהחשובות שבישיבות הונגריה והאיזור. נודע במסירותו הרבה לתלמידיו, ואכן רבים מתלמידיו היו מגדולי הדור )רבי שמואל דוד 
אונגאר אב"ד נייטרא, ועוד(. נודע בקדושתו הרבה, ואדמו"רי מונקאטש הרבו בשבחו כבעל "רוח הקודש". רבים היו פונים לקבל מברכותיו 
ולבקש ממנו להתפלל על עניינים שונים. בישיבתו היה נוהג כמנהג אדמו"רים בעריכת "שולחנות" וחלוקת "שיריים". לוחם מלחמת 

היהדות הנאמנה ועמד בראש היהדות האורתודקסית במלחמתה עם המנהיגים הרפורמים.
]26[ דף, 30.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. נייר יבש ושביר. כתמים. קרעים בשולי הדפים. כריכת קרטון מקורית, מנותקת ומפורקת. 

פתיחה: $100

466. ספר "כוכבא דשביט" – בעניין אסטרונומיה וכוכבי השביט – שתי מהדורות – איורים אסטרונומיים

שתי מהדורות של ספר "כוכבא דשביט", בעניין חכמת האסטרונומיה בכלל, וכוכבי השביט בפרט:
· ספר כוכבא דשביט, על חכמת האסטרונומיה ועל כוכבי השביט, מאת חיים זליג סלונימסקי. ווילנא, תקצ"ה 1835. מהדורה ראשונה.  

רישומים בכתב-יד בדף המגן. 
]13[, 53, ]2[ עמ’, ]1[ לוח. 18.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות ובלאי. קרעים קטנים ופגמים בשולי מספר דפים. 

קרעים בשולי לוח האיור, עם פגיעה קלה בשולי האיור )שתוצאה מחיתוך של הדף(. כריכה חדשה, מנותקת. 
· ספר ככבא]![ דשביט, על חכמת האסטרונומיה ועל כוכבי השביט, מאת חיים זליג סלונימסקי. וורשא, ]תרי"ז[ 1857. 

עם לוח הנחושת בסוף הספר, ובו איור של מערכת השמש ומסלול כוכב השביט. 
רישום בעלות בדף השער: "...זאת החוברת נתנה למזכרת אהבה מאת שמעריל גרינפעלד, לידי... מו"ה יהושע הלוי הספרדי נ"י". 

]2[ עמ'. עם מעטפת מקורית מודפסת. 19 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני עש בשוליים הפנימיים של חלק מהדפים,   ,46 ,]5[ 
עם פגיעות קלות בטקסט, ופגיעות במעטפת המקורית. קונטרס דפים ראשון מנותק. חותמות. כריכה מקורית פגומה, עם סימני עש 

בחלקה הפנימי.                     
עם מעטפת מקורית מודפסת, שלא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה.

ספר "כוכבא דשביט" התפרסם בשנת 1835, בעקבות הופעתו של שביט האלי המפורסם, שעורר בקרב הציבור התרגשות עצומה, יחד 
עם אמונות טפלות שונות. 

פתיחה: $250
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467. ספר בן אוני – לוח ל-46 שנים – קושטא, תצ"ח / תקופות ועונות השנה, חיזוי העתיד לפי הרעמים, הקשת ומצב הלבנה

ספר בן אוני, לוח לארבעים ושש שנים, בעריכת בנימין זאב בכר דוד. ]איזמיר, תצ"ח 1738[. 
לוח ל-46 שנים. בהקדמה שבתחילת הספר מביא המחבר חידושי תורה שמצא "בכתבי אבי ומורי זקני המפורסם החכם השלם אהרן 

מטישוויץ שנפטר בק"ק טורבין...". 
לאחר הלוח נדפסו "כללים" בנושא מולדות החודשים, תקופות ועונות השנה, איור כף יד )"מצאו חז"ל בפרקי יד כל אדם... וקבעו בכ"ח 
פרקים כ"ח אותיות של ימי התקופות של כ"ח שנה"(, "רעשים ורעמים" – על משמעות הרעמים בכל אחד מחודשי השנה )"ספר רעמים" 
שנדפס בספר עברונות בריווא דטרינטו שכ"א(, "את קשתי נתתי בענן" – על משמעות הופעת הקשת בכל אחד מחודשי השנה )נדפס 
בספר "רעמים ורעשים" הנספח לספר מלחמת חובה, קושטא ת"ע(, "ליקות החמה וליקות הלבנה" – על השפעת מצב הירח על חודשי 

השנה, ועוד. 
נט דף )חסר ]1[ דף בהתחלה – דף השער(; גם העותק שבספריה הלאומית )מאוסף מהלמן( אינו שלם, 15 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. 

קרעים במספר דפים, מחוזקים בהדבקות נייר. מספר דפים רופפים. כריכת עור ישנה )כנראה מקורית(, משוקמת בחלקה. 
נדיר. מעולם לא הופיע במכירה פומבית. 

פתיחה: $200

468. לקט לוחות כיס – קלן, מיינץ וברטיסלבה / לוח לשנת תש"ד – נדפס בבודפשט בעיצומה של מלה"ע השניה – אינו 
ידוע ביבליוגרפית

שמונה לוחות כיס שנדפסו באירופה בשנות התר"פ-ת"ש.
Israelitischer Taschen-Kalender .1-5. לוחות לשנים תרפ"ב, תרפ"ג, תרפ"ד, תרפ"ה ותרפ"ו. הוצאת בימ"ס ספרים ואנטיקווריאט 

"מגנצה" )Magneza(, מיינץ. נדפסו בפרנקפורט. עברית וגרמנית. 
6. לוח תר"צ / Kölner Israel. Taschenkalender. הוצאת Wolf Topilowsky )טופילובסקי(, סוחר ספרים וחפצי קודש, קלן. נדפס 

בפרנקפורט. עברית וגרמנית. עם רשימת מוסדות יהודיים בקלן. 
7. לוח לשנת תרצ"ט. הוצאת K. Ellinger, Oscar Brunner, סוחרי ספרים ונייר, ברטיסלבה. עברית, גרמנית ויידיש. כולל גם תפילות. 

בלוי קמעה. 
8. לוח לשנת תש"ד לפ"ק. הוצאת Steiner Arminné, סוחר ספרים, בודפשט. "עם הקביעות וסדר מנהגי בית הכנסת בלשון אשכנז 

והגר". עברית, יידיש והונגרית. 
נדפס בבודפשט בעיצומה של מלחמת העולם השניה. המו"ל של לוח זה הוציא לאור גם הגדה של פסח בשנת 1938 וסידור בשם "עמוד 

אש" בשנת 1939. אינו ידוע ביבליוגרפית. 
גודל ממוצע 10.5 ס"מ. מצב כללי טוב.

פתיחה: $100

469. אוסף לוחות שנה - פורמט קטן - מקומות וזמנים שונים

אוסף של 15 לוחות שנה, רובם הגדול בפורמט כיס. מקומות והוצאות שונות, 1861-1963. עברית, גרמנית, אנגלית והולנדית.
זמני  עם  תרכ"א  בפרנקפורט  שנדפס  לוח  הלוחות  בין  ה-20.  המאה  של  הראשונה  מהמחצית  הגדול  רובם  כיס,  בפורמט  לוחות   13
התפילות, לוחות שנדפסו בירושלים בשנות ה-30 של המאה ה-20, לוחות שנדפסו בגרמניה והולנד כפרסומות לעסקים שונים ולוח 

לשנת תרצ"ח בפורמט מיניאטורי, שנדפס בברלין בהוצאת שוקן.
15 לוחות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

470. אוסף לוחות שנה - פורמט קטן - ברעסלויא, תקפ"ו-תרל"א

שבעה לוחות שנה שנדפסו בברעסלויא, בין השנים תקפ"ו-תרל"א. הלוחות כוללים מידע רב נוסף: לוח "זכור ימות עולם", זמן קידוש 
לבנה, סדר הושענות, תאריכים בדברי ימי ישראל, בעברית; תאריכי הירידים וסדרי הדואר, בגרמנית-יהודית, ועוד.

· לוח לשנת תקפ"ז לפ"ק. ברעסלויא, ]תקפ"ו 1826[. ללא דף שער )גם במפעל הביבליוגרפיה נרשם עותק ללא דף שער(.
· לוח משנת תקצ"ב לפ"ק. ברעסלויא, ]תקצ"א 1831[.
· לוח משנת תקצ"ו לפ"ק. ברעסלויא, ]תקצ"ה 1835[.
· לוח משנת תקצ"ח לפ"ק. ברעסלויא, ]תקצ"ז 1837[.

· לוח משנת תקצ"ט לפ"ק. ברעלסויא, ]תקצ"ח 1838[.
· לוח משנת תרכ"ז לפ"ק. ברעסלויא, ]תרכ"ו 1866[.

· לוח משנת תרל"ב לפ"ק. ברעסלויא, ]תרל"א 1871[.
7 לוחות. 14.5-15.5 ס"מ. מצב כללי טוב-בינוני. כתמים ובלאי. קרעים. מרביתם ללא כריכה.

פתיחה: $100

471. אוסף לוחות – איטליה, תרמ"ב-תרפ"ו – פורמט קטן 

שנים עשר לוחות שנה שנדפסו באיטליה, בין השנים תרמ"ב-תרפ"ו ]1882-1926[. 
1-11. לוח שנה, Lunario Israelitico Per L'anno Della Creazione. טורינו, תרמ"ב-תרע"ח 1881-1918. לוחות שנה לשנים: תרמ"ב, 

תרמ"ג, תרמ"ט, תרנ"ב, תרס"ב, תרס"ו,תר"ע, תרע"ג, תרע"ה, תרע"ח. איטלקית עם מעט עברית.
בתחילתם של הלוחות נדפסו כרוניקה יהודית מבריאת העולם, מידע כללי על מספר היהודים בערים שונות בעולם, רשימת שמות של 

רבני קהילות איטליה, ועוד. 
בסוף הלוחות מופיע מידע שימושי ופרסומות שונות באיטלקית. 

Lunario, מטעם הקרן הקיימת לישראל. איטליה, תרפ"ו ]1925[. עם תצלומים רבים של אתרים בארץ ישראל, ביניהם  12. לוח שנה, 
שכונת תלפיות בראשיתה, פועלים בעמק ישראל, הערים תל-אביב, חיפה, רחובות, צפת, ועוד. 

12 לוחות. כ-12 ס"מ בממוצע. מצב משתנה. בחלקם בלאי וכתמים רבים. קרעים במעטפות.

פתיחה: $100
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472. לוח שנה - מחזור השנים הכללי וזמני ירושלים - ירושלים, תרנ"ד - הוספות בכתב-יד

לוח לקביעות השנים וי"ד קביעות לפשוטות ומעוברות עד סוף האלף הששי. ירושלים, תרנ"ד ]1894[. 
באמצע הספר דף שער לוח מיוחד עם זמני עלות השחר וזמנים נוספים, מיועדים לאזור ירושלים בלבד.

בסופו של לוח השנה נכרכו עשרה דפים בכתב-יד ובהם רשימות תאריכים היסטוריים בתולדות עם ישראל ובתולדות העולם, חשבון 
המולדות, ימים טובים למעשים שונים על פי ספר הגורלות, ועוד.

כרוך עם: ספר סימני רעשים ורעמים וליקוי המאורות. פיעטרקוב, תר"ע ]1910[.
עם מעטפת מקורית מודפסת בצבע ורוד.

חתימה בדף השער: "צעיר יחזקאל שמחהיוב בצלאל".
]28[ דף; ]10[ דף בכתב-יד; 29 עמ', עם מעטפת מקורית )סימני רעשים ורעמים(. 16.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי קל. נזקי עש, 

בעיקר בדף השער ובדפים הראשונים. פגמים קלים. כריכת עור מקורית, בלויה, עם פגמים.

פתיחה: $100

473. לוח לשמונה שנים, תש"ג-תשי"א - שנחאי

לוח לשמנה שנים, משנת תש"ג-תשי"א )1942-1950(. שנחאי, ]תש"ב 1942[ הוצאת חברת מחזיקי תלמוד תורה דשנגהאי.
בראש השער מופיעה ברכת שנה טובה: "בברכת שנת חיים ושלום וכט"ס לחברי מחזיקי תלמוד תורה ותומכיה". בדפים האחרונים, 

הקדמה באנגלית.
בדף 2: "תיקון גמור... מהרב הקדוש מוהר"נ זצ"ל מברסלב".

]105[ עמ'. מעטפת מקורית, עם שער מעטפת. 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים. פגמים וקרעים קלים בפינות ובשולי המעטפת.
לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה העברית.

פתיחה: $100

474. חוברת הדרכה לילדי בר-מצוה – בעברית וברוסית – איורים ותצלומים – סנקט פטרבורג, תרע"ד / עותקים חסרים

בר מצוה, ספר עזר שמושי בשביל המתכוננים והמכינים לבר-מצוה, "הלכות תפלין... שלושה-עשר עקרים, דרשות, מאמרי חז"ל" ועוד, 
בעריכת ר' דוד טעביל קאצענעלענבאגען )קצנלנבוגן(. סנקט פטרבורג, תרע"ד 1914. דפוס יוסף לוריא ושותפו. עותקים חסרים. 

חוברת הדרכה לנערי בר-מצוה, בעברית וברוסית, עם איורים ותצלומים. חוברת זו הנה "הוספה להספר ברוסית 'בר-מצוה' – הקבץ 
הספרותי-אמנותי העשירי של 'בית-עקד למשפחה ובית-הספר בישראל'". 

החוברת נערכה בידי רבי דוד טעבלי )טעביל( קצנלנבוגן )תר"י-טבת תרצ"א 1850-1930(, מדמויות הפאר שברבני ליטא וזקן רבני רוסיה. 
מילדותו נודע כעילוי מופלא וכבן ט"ז כבר עסק בעריכת פירוש קצר לירושלמי. כיהן ברבנות בעיירות ליטא ורוסיה. גם לאחר המהפכה 
וליהדות,  לרבנים  אלו  היו  וקושי  מצוק  ימי  ל"לנינגרד".   1924 בשנת  שמה  שנתחלף  העיר  ברבנות  משמרתו  על  נשאר  הבולשביקית 
]בו נדפס העיתון הרשמי  ולפלא כי ספרו "מי נפתוח" על מסכת יבמות נדפס ב"פטרבורג" בשנת תרפ"ד בדפוס "התועמלן האדום" 

"איזווסטיה"[. בשנת תרפ"ח הדפיס ב"לנינגרד" את ספר דרושיו "גם אלה דברי דוד".
שני עותקים חסרים: באחד העותקים חסר שער ברוסית. בשני העותקים חסר לוח אחד; שניהם חסרים בסופם )באחד 56 עמ' ובאחר 54 

עמ', במקום 59 עמ'(. 22 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים ותיקוני הדבקה בנייר דבק. כריכות עור חדשות. 

פתיחה: $100 

475. סידור עבודה בלב – עם גרמנית – סנקט פטרבורג, תר"י

סידור עבודה בלב, סדר תפלה לכל השנה, עם חלק נוסף בגרמנית. סנקט פטרבורג, ]תר"י[ 1850. עברית וגרמנית. 
בדף השער, לאחר הכיתוב "נדפס על פי שו"ת רבנינו וסופרינו", נדפסה רשימה ארוכה של שמות רבנים שונים. 

על שינויי-צנזורה בסידור זה )נוסח מיוחד של "הא לחמא עניא" ו"היא שעמדה"(, עיין: ח’ ליברמן, אהל רח"ל, ב, עמ’ 150-151. 
שני דפי שער לחלק העברי וכן לחלק הגרמני. 

 ]4[ דף, 396-353 ,350, ]VII ,270 ,]1[ ,]275[-362 ,X-]IX[ ,]2[ ;]1 עמ’. בחלק העברי, חסרים עמ' 352-351 )ככל הנראה זהו דף שער פנימי 
להגדה של פסח(. 18.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. כתמים רבים בדף השער הראשון. רישומים בכתב-יד בדף השער השני 

העברי. כריכת עור חדשה.                     

פתיחה: $100

476. חוברות תפילה לחנוכת בית הכנסת הגדול בסנקט פטרבורג – עם תצלומים של בית הכנסת – עם שני דפים מודפסים 
מטעם הנהלת הקהילה בעניין תרומה להקמת בית עלמין ושמות התורמים – סנקט פטרבורג, תרנ"ד-תרע"ג

שתי חוברות תפילה לכבוד חנוכת הבית של בית הכנסת הגדול בסנקט פטרבורג:
· סדר העבודה לחנכת בית ה' לעדת ישראל, בקרית מלך רב סנקט פטרבורג, ביום אחד עשר לחדש טבת תרנ"ד. סנקט פטרבורג, תרנ"ד 

1893. עברית עם תרגום לרוסית, עמוד מול עמוד. 
עם מעטפת מקורית מודפסת, בצדה האחורי תצלום של בית הכנסת בפטרבורג. 

]1[, 23, ]1[ עמ'. כ-22 ס"מ. מצב טוב. כתמים על המעטפת. כריכת עור חדשה.
· סדר העבודה לחנכת בית אל בחצר בית מועד לכל חי, בעיר המלוכה ס"ט פטרבורג, ביום שני לחדש מרחשון תרע"ג. ]סנקט פטרבורג, 

תרע"ג 1912[. עברית עם תרגום לרוסית, עמוד מול עמוד. 
עם מעטפת מקורית מודפסת.

שני תצלומים של בית הכנסת וציור אדריכלי של מבנהו בתחילת החוברת. תצלום נוסף על המעטפת האחורית. בסופה של החוברת 
נוספו שני דפים מקופלים שנדפסו מטעם הנהלת הקהילה בעניין הקמת בית העלמין במקום, ופירוט עם שמות האנשים וסכום תרומתם. 

דפים אלו נדפסו ברוסית ולא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה )שם נרשם הספר על פי צילום בלבד(.
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בית הכנסת הכוראלי הגדול שבסנקט פטרבורג, נחשב לאחד מבתי הכנסת היפים באירופה והשני בגודלו. בית הכנסת נבנה מיוזמתם 
של הנדבנים שמואל פוליאקוב והוראצי גינצבורג. בשנת 1893 נערכה חנוכת בית הכנסת. בית הכנסת הכיל 1200 מקומות ישיבה, אך 
עם השנים התרחב עקב צפיפות. בתחילה עוצב בית הכנסת כך שבימת הקריאה, ארון הקודש ועמוד החזן היו צמודים זה לזה, שלא 
כנוהג המקובל. בעקבות התערבותו של האדמו"ר הרש"ב מליובאויטש, הסכים התורם גינצבורג לשינוי העיצוב הפנימי של בית הכנסת. 

]2[, 23 עמ', ]2[ דף מקופלים, ]1[ עמ'. 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים במעטפת. כריכת עור חדשה.
חוברת זו אינה מופיעה בקטלוג הספריה הלאומית )מופיע דפוס צילום מאוחר שלה(.

פתיחה: $200 

477. שלוש חוברות להזכרת נשמות ותפלת השכבה – סנקט פטרבורג, ראשית המאה ה-20 – חוברות נדירות

שלוש חוברות נדירות של הזכרת נשמות ותפלת השכבה, שנדפסו בסנקט פטרבורג בראשית המאה ה-20:
· סדר הזכרת נשמות ותפלת השכבה בבית הכנסת של קהלת ישראל בעיר פטרבורג. סנקט פטרבורג, תרס"ה ]1905[. עברית ורוסית. 

כרוך עם מעטפת מקורית מודפסת. 
· תפלת השכבה, "Rekwiem", בבית הכנסת של קהלת ישראל בעיר פטרבורג, סנקט פטרבורג, תרע"ב ]1912[. עברית ורוסית. כרוך עם 

מעטפת מקורית. לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה העברית ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית. 
· סדר הזכרת נשמות ותפלת השכבה בבית הכנסת של קהלת ישראל בעיר פטרבורג. סנקט פטרבורג, תרע"ב ]1912[. עברית ורוסית. 

אינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
3 חוברות. כ-21 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בלאי קל באחת מהחוברות. כריכות עור חדשות )אחת מהן כרוכה בכריכת עור על הכריכה 

המקורית(.

פתיחה: $200

478. תפלות ישרון – סידור לכל ימות השנה – סנקט פטרבורג, תרע"ו 

תפלות ישרון, סדור לכל ימות השנה, עם תרגום לרוסית, ועם מבוא ארוך הכולל עניני מחקר ובקורת על דבר התפלות והברכות, מאת 
רבי אשר ב"ר אליעזר וואהל. פטרוגרד )סנקט פטרבורג(, תרע"ו 1917. עברית ורוסית. 

בראש הסידור נדפסה הקדמה ארוכה ברוסית מאת רבי אשר וואהל, בה מבוארים מקורן של התפילות וחלקי התפילה השונים. נוספו 
גם הערות בדבר מנהגי בית הכנסת וקריאת התורה. 

XLVIII, 203, ]2[, 451-211 עמ'. כ-14 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה חדשה.
לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה העברית. 

פתיחה: $100 

479. קונטרס דברים אחדים – על כינון אוסף הספרים של בית הספרים בירושלים – סנקט פטרבורג, תרס"ג 

דברים אחדים, בדבר בית-הספרים שבירושלים, מאת ד"ר יוסף חזנוביץ'. סנקט פטרבורג, תרס"ג 1903.
הלאומית  הספרייה  לאוסף  הבסיס  יצירת  היה  חזנוביץ'  של  חייו  מפעל  ציוני.  יהודי-פולני,  רופא   ,)1919-1844( חזנוביץ'  יוסף  ד"ר 
שבירושלים. בקונטרס שלפנינו מספר חזנוביץ' על יסודו של בית הספרים על-ידו, ועל המאמצים הרבים והעבודה הרבה שהשקיעו הוא 
וחבריו באיסוף הספרים, ברכישתם ובכינונו של האוסף כאוסף ספרים לאומי. מפורטים גם מספרי הספרים העבריים והכלליים באוסף.   

8 עמ'. כ-17 ס"מ. נייר יבש ושביר. מצב טוב-בינוני. קרעים משוקמים במילוי נייר בשוליים הפנימיים של הדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

480. קטלוג תערוכת יודאיקה אנגלית - לונדון, 1887

 ,William Clowes and Sons, Limited. הוצאת .Catalogue of Anglo-Jewish Historical Exhibition, Royal Albert Hall, 1887

לונדון, 1887. אנגלית.
קטלוג של תערוכת יודאיקה אנגלית חשובה שנערכה בלונדון בשנת 1887, בה הוצגו חפצים, ספרים ופריטים שונם.

XXVI ,208 עמ'. כרוך עם המעטפת המקורית, כולל דפי פרסומת. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בלאי ופגמים קלים במעטפת. קרעים עם 
חסרון במעטפת האחורית. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $200

481. קונטרס אלה שמות, ספרי מוהר"ן ז"ל מברסלב – ירושלים, תרפ"ח – מהדורה מצומצמת

קונטרס אלה שמות, ספרי מוהר"ן ז"ל מברסלב וספרי תלמידיו ותלמידי תלמידיו, מעשה ידי גרשם שלום. ירושלים, ]תרפ"ח 1928[.
נדפס ב-500 עותקים כמתנה לחג יובלו של מרטין בובר מאת אנשי שלומו בירושלים.

רשימה ביבליוגרפית של ספרי חסידות ברסלב שכתב גרשם שלום על פי ספרים מאוספי בית הספרים הלאומי, רבי מאיר ברסלבר, ש"י 
עגנון ומאוספו הפרטי.

בגוף הטקסט.  24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. סימני עש קלים, עם פגיעות קלות בטקסט. סימונים בעיפרון  ]1[ עמ'.   ,38
מעטפת מקורית, עם כתמים ובלאי, סימני עש קלים וקמטים.

פתיחה: $100
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482. אוצר הספר העברי – עותק מיוחד המסודר לפי שמות הספרים

אוצר הספר העברי, עותק מיוחד המסודר לפי שמות הספרים, מאת ישעיהו וינוגרד. המכון לביבליוגרפיה ממחושבת, ירושלים, תשנ"ז 
 .]1996[

בדף השער: "מוגש לידידי היקר, הרב צבי אליעזר שטרן הי"ו, מאת ישעיהו וינוגרד, עותק יחיד ומיוחד, ערוך לפי שמות הספרים". 
עותק יחידי בהדפסה מיוחדת. עותק זה נערך לפי שמות הספרים בסדר אלף-ביתי, בשונה מהמהדורה המודפסת הרגילה שנדפסה 

בשני כרכים, בה ערוך הספר על פי שמות מקומות ההדפסה.
702, ]1[ עמ'. 29 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כריכה מקורית, עם שדרת עור. מעט כתמים על הכריכה. 

פתיחה: $100

483. מפעל הפליאוגרפיה העברית - אוצר כתבי-יד עבריים מימי הביניים - ירושלים, תשל"ב-תש"מ

אוצר כתבי-יד עבריים מימי-הביניים, בציוני תאריך עד שנת הש', בעריכת קולט סיראט, מלאכי בית-אריה ומרדכי גלצר, מטעם מפעל 
הפליאוגראפיה העברית. הוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, בשיתוף עם המרכז הלאומי למחקר מדעי, ירושלים, תשל"ב-

תש"מ 1972-1980.
ההערות לכתבי היד המצולמים, המבוא והמפתח בעברית ובצרפתית.

חלק ראשון: תיאורים )אוגדן( ולוחות )אוגדן(; חלק שני: תיאורים )כרך( ולוחות )כרך(.
שני כרכים ושני אוגדנים. גודל משתנה, מצב כללי טוב. כתמים במספר דפים באחד האוגדנים של החלק הראשון. כתמים ופגמים קלים 

במארזים ובכריכות.
ללא שלושת חלקי החלק השלישי שיצא לאור מאוחר יותר בשנת תשמ"ו.

פתיחה: $100

484. אוסף ספרי מחקר וביבליוגרפיה על הגדות של פסח

אוסף ספרים וחוברות על הגדות של פסח:
· מגיד מראשית, כולל הערות וחקירות שונות על הגדת פסח ומנהגיה, מאת אליעזר לנדסהוט. ברלין, ]תרט"ז 1856[. ללא סדר ההגדה 

המצורף.
 Dav. Heinr. Müller und מאת ,Die Haggadah von Sarajevo, Eine spanisch-jüdische Bilderhandschrift des Mittelalters ·

Julius v. Schlosser. וינה, ]תרנ"ח[ 1898. כרך שני, עם לוחות מאוירים, ללא כרך המבוא.
ווינער. פטרבורג,  )ר"ס-תר"ס 1500-1900(, מאת שמואל  · רשימת הגדות-פסח שנדפסו בכל ארצות תבל במשך ארבע מאות שנה 

תרס"א 1901. עותק נוסף של דפוס צילום של מהדורה זו, ניו יורק, תש"ט 1949.
· קונטרס ההגדות, רשימת הגדות של פסח שנדפסו עד שנת תר"ס )מלואים לרשימת ווינער(, מאת אברהם יערי. ירושלים, תר"צ ]1930[. 

הדפסה מיוחדת מתוך "קרית ספר".
· אגד-הגדות, מלואים לרשימות ווינער ויערי, מאת אברהם דוקר. ירושלים, תרצ"א ]1931[. הדפסה מיוחדת מתוך קרית ספר שנה ז-ח. 

עם הקדשת המחבר.
· הגדות כתובות ומצירות במאה הי"ח, מאת יצחק ריבקינד. ניו יורק, תשכ"ג ]1963[. תדפיס.

7 ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

485. ספרי אברהם יערי – אוסף ספרים ותדפיסים - הקדשות המחבר

אוסף ספרים מאת הביבליוגרף והחוקר אברהם יערי:
· מחקרי ספר, פרקים בתולדות הספר העברי, מאת אברהם יערי. הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תשי"ח ]1958[. 

· מסע משולם מוולטרה בארץ ישראל בשנת רמ"א ]1481[. מאת אברהם יערי. הוצאת "ספרי תרשיש", ירושלים, תש"ט ]1948[. 
שני   .1967 תשכ"ז  ירושלים,  העברית,  האוניברסיטה  מאגנס  י"ל  ע"ש  ספרים  הוצאת  יערי.  אברהם  מאת  בקושטא,  העברי  הדפוס   ·

עותקים.
· ספר מסעות שליח צפת בארצות המזרח, הוציא לאור מגוף כתב ידו, אברהם יערי. הוצאת ספרי תרשיש, ירושלים, תש"ב ]1942[. 

· אגרות ארץ ישראל, שכתבו היהודים היושבים בארץ לאחיהם שבגולה מימי גלות בבל ועד שיבת ציון שבימינו, קיבצן וביארן אברהם 
יערי. תל אביב, תש"ג ]1943[. 

· באהלי ספר, מאת אברהם יערי. הוצאת ראובן מס, ירושלים, תרצ"ט ]1939[. נדפס בשלש מאות טפסים.
· מסעות ארץ ישראל, של עולים יהודים, מימי הבינים ועד ראשית ימי שיבת ציון, מאת אברהם יערי. תל-אביב, תש"ו ]1946[. 

· זכרונות ארץ ישראל, מאה ועשרים פרקי זכרונות מחיי הישוב מהמאה השבע עשרה ועד ימינו, מאת אברהם יערי. ירושלים, תש"ז 
]1947[. שני חלקים בשני כרכים.

 The Goodly Heritage, Memoirs describing the life of the Jewish Community of Eretz Yisrael from the seventeenth ·
.Israel Sachen ירושלים, ]תשי"ח[ 1958. אנגלית. תורגם בידי .Abraham Yaari מאת ,to the twentieth Centuries

· שלשה דורות של מדפיסים אשכנזים בקושטא, מאת אברהם יערי. ירושלים, תרצ"ח ]1938[. תדפיס מתוך קרית ספר שנה י"ד וט"ו. 
עם הקדשת המחבר.

· מסעות ר' דוד דבית הלל, מאת אברהם יערי. ירושלים, תרצ"ט ]1939[. תדפיס מתוך הירחון "סיני". עם הקדשת המחבר.
· המדפיסים בני פואה, מאת אברהם יערי. ירושלים, תש"א ]1941[. תדפיס מתוך "קרית ספר". 

· לקוטים ביבליוגרפיים, חוברות ד', ה', ו', ח', מאת אברהם יערי. ירושלים, תרצ"ט-תש"א ]1939-1941[. ארבע חוברות, אחת מהן עם 
הקדשת המחבר.

· באהלי ספר, לזכרו של אברהם יערי )תרנ"ט-תשכ"ז(. ירושלים, תשכ"ז ]1967[. שני עותקים. 
11 כרכים + 9 חוברות ותדפיסים. גודל משתנה. מצב כללי טוב. 

פתיחה: $200
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486. אוסף ספרי ביבליוגרפיה ומחקר וקטלוגים אודות תולדות הדפוס והספר העברי

אוסף ספרים וקטלוגים שונים העוסקים ברובם בתולדות הדפוס והספר העברי:
 Moritz ]קטלוג ספרים עבריים בספרייה הבודליינית[, מאת   ,Catalogus librorum hebraeorum in bibliotheca Bodleiana  ·

Steinschneider. הוצאת Welt, ברלין, 1931. לטינית. שלושה חלקים בשלושה כרכים. 
· דגלי המדפיסים העבריים, מאת אברהם יערי. ירושלים, תש"ד ]1944[. מהדורה מצומצמת בת 300 טפסים. כריכה פגומה.

· שמות הספרים העברים, מאת מנחם מענדל זלאטקין, חלק ראשון ושני. שוויץ, תש"י ]1950[. עם הקדשת המחבר בחלק הראשון. 
· מחקרי ספר, פרקים בתולדות הספר העברי, מאת אברהם יערי. ירושלים, תשי"ח ]1958[. 

· שערי ספרים עברים, מאת א. מ. הברמן. צפת, תשכ"ט 1969. 
· כתבי-יד ודפוסים נדירים, קטלוג תערוכה בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים, תש"ל ]1970[. 

· פרקים בתולדות המדפיסים העברים, מאת א. מ. הברמן. ירושלים, תשל"ח ]1978[. 
· אוצר הספרים, מאת יצחק אייזיק בן יעקב מווילנא. ירושלים, ]תשמ"ב 1982[. דפוס צילום של מהדורת ווילנא תר"מ. 

· גנזי ישראל, אוסף ד"ר ישראל מהלמן בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. ירושלים, תשמ"ה ]1985[. 
 .1990 ]תש"נ[  קלבלנד-ירושלים,   ,Ofeq Institute הוצאת  ריצ'לר.  בנימין  מאת   ,Hebrew Manuscripts: A Treasured Legacy  ·

איורים ותצלומים רבים. 
וספרים וקטלוגים רבים נוספים.

25 ספרים וקטלוגים. קטלוג אחד מופיע פעמיים. גודל ומצב משתנים. מצב הספרים לא נבדק בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם.
רשימה מפורטת תשלח לכל דורש.

פתיחה: $200

487. אוסף ספרי ביבליוגרפיה ומחקר – היסטוריה יהודית, תולדות הספר העברי, אמנות יהודית ונושאים נוספים 

אוסף ספרי מחקר העוסקים בביליוגרפיה, באמנות יהודית, בהסטוריה יהודית ובנושאים נוספים:
בין הספרים:

· Das Judentum in der deutschen Vergangenheit ]היהדות בעבר הגרמני[, מאת Georg Liebe. הוצאת E. Diederichs, לייפציג, 
1903. עם איורים רבים.

· די כתובה, אין איר געשיכטליכער אנטווילקונג, מאת ד"ר משה גאסטר. ברלין-לונדון, ]תרפ"ג[ 1923.
· החסידות והחסידים, מאת ש. א. הורודצקי. הוצאת דביר, ברלין, תרפ"ד ]1923[. ארבעה חלקים בכרך אחד.

והתפתחות  הספרות  מהלך  על  במעשיהם  וישפיעו  בגליציה...  עמדה  שעריסתם  והסופרים  החכמים  כל  תולדות  וחכמיה,  מדינה   ·
ההשכלה, מאת גרשם באדר. ניו יורק, תרצ"ד ]1934[. 

 Orszagos Magyar Zsido הוצאת   .Ernö Munkácsi מאת   ,Miniaturmuveszet Italia konyvtaraiban, heber kodexek  ·
Muzeum, בודפשט, ]1937?[. הונגרית. ספר אודות אמנות מיניאטורית בכתבי יד עבריים בספריות איטליה. עם לוחות איורים רבים 

בסופו. 
· מגזרות, מעשי ידי יוסף ויזניצר. הוצאת אגודת פועלי הדפוס, תל אביב, תש"ד 1943. הוצאה פנימית.

· מסעות ארץ ישראל, של עולים יהודים, מאת אברהם יערי. תל אביב, תש"ו ]1946[. שני עותקים. 
· מפת ארץ ישראל ותולדותיה, מאת יצחק שטנר. הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תשי"א ]1951[. 

· הגדה של פסח ותולדותיה, מאת דניאל גולדשמידט. הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, תש"כ 1960. 
· היהדות האיטלקית, דמותה ומקומה בתולדות עם ישראל, מאת ישעיהו זנה. הוצאת מכון בן צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, 

תשכ"א ]1961[. 
· הדפוס העברי בקושטא, מאת אברהם יערי. הוצאת האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשכ"ז ]1967[. 

· וספרים נוספים.
21 ספרים וחוברות. גודל ומצב משתנים. 

הספרים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם.
רשימה מפורטת תשלח לכל דורש.

פתיחה: $150

488. אוסף ספרים - תולדות עם ישראל וספרי מחקר נוספים בנושאים שונים

אוסף ספרי הסטוריה ומחקר שונים אודות תולדות עם ישראל, ונושאים נוספים. ]מקומות הדפסה שונים, המאה ה-20[.
בין הספרים:

· Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum, מאת Warwick Wroth. לונדון, 1908. שני כרכים. 
]1911[. כרוך עם: קבץ  יפו, תרע"א  וקורותיהם, מאת א. ספיר.  · "הארץ", שמות היישובים בארץ, בעברית ובערבית, ערך המקומות 

מכתבי אליהו ספיר ז"ל. יפו, תרע"ג ]1913[. 
· תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון הממלוכים, מאת א. שטראוס. ירושלים, תש"ד ]1944[.

· מסע בארץ הקדם, לאפרים ניימרק, הביאו מחדש לדפוס אברהם יערי. ירושלים, תש"ז ]1947[.
· בין עדן ותימן, מאת מהלל העדני. תל אביב, תש"ז ]1947[.

· זכרונות ארץ ישראל, מאת אברהם יערי. ירושלים, תש"ז ]1947[. שני כרכים.
· שלוחי ארץ ישראל, מאת אברהם יערי. ירושלים, תשי"א ]1951[. 

· מטבעות טבריה, מאת אריה קינדלר. טבריה, ]תרכ"ב[ 1962.
· וספרים רבים נוספים.

20 ספרים. גודל ומצב משתנים. 
הספרים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם.

רשימה מפורטת תשלח לכל דורש.

פתיחה: $100
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489. אוסף גדול של פקסימיליות, ספרי מחקר וכתבי עת במדעי היהדות

אוסף גדול של פקסימיליות, ספרי מחקר וכתבי עת שונים במדעי היהדות. ]מקומות שונים, המאה ה-20[. 
נדירים ודפוסים מוקדמים. פקסימיליות רבות בהוצאת "מקור"  יד  באוסף כ-25 פקסימיליות בכ-45 כרכים, ובהן צילומים של כתבי 

ובהוצאות נוספות. בנוסף נמצאים עשרות כרכים של כתב העת Hebrew Union College Annual, ומספר ספרי מחקר נוספים.
בין הפקסימיליות:

· ששה סדרי משנה, כתב-יד פארמה. הוצאת קדם, ירושלים, תשל"ג ]1973[. שני כרכים. מהדורה בת 135 עותקים.
· משנה תורה להרמב"ם, צילום דפוס קושטא רס"ט )1509(. הוצאת מקור, ירושלים, תשל"ג ]1973[. ארבעה כרכים. עותק מס' 105 מתוך 

מהדורה בת 290 עותקים.
· תלמוד בבלי, כתב-יד מינכן )95(, כתב היד היחידי הכולל את התלמוד הבבלי בשלמותו. הוצאת ספר, ירושלים, תשל"א ]1971[. שלושה 

כרכים. מהדורה בת 400 עותקים.
· פקסימיליה, פרקי אבות עם ביאור מנחה חדשה. קראקא, של"ו. ]ניו יורק? המאה ה-20[.

· פקסימיליה, ספר שר שלום, ביאור על שיר השירים לרבי שמואל אריפול. צפת, של"ט. ניו יורק? המאה ה-20[.
· הלכות רבינו יצחק אלפסי )הרי"ף(, דפוס קושטא, רס"ט )1509(. הוצאת מקור, ירושלים, תשל"ג ]1973[. ארבעה כרכים. עותק מס' 139 

מתוך 290 עותקים.
· פקסימיליות וכרכים רבים נוספים.

כ-85 כרכי פקסימיליות, כתבי עת וספרי מחקר. גודל ומצב משתנים. הספרים לא נבדקו בידינו לעומק, והם נמכרים כמות שהם. 
רשימה מפורטת תשלח לכל דורש.

פתיחה: $500 

490. אוסף ספרי ביבליוגרפיה ומחקר

אוסף ספרי ביבליוגרפיה ומחקר:
 Bibliographia Kabbalistica, die Jüdische Mystik (Gnosis, Kabbala, Sabbatianismus, Frankismus, Chassidismus)  ·
]ביבליוגרפיה של ספרי קבלה[, מאת גרשם שלום.   ,behandelnde Bücher und Aufsätze von Reuchlin bis zur Gegenwart

הוצאת W. Drugulin לייפציג, 1927. מהדורה ראשונה. סימני עש קלים בדפים הראשונים.
· ספר גר-שם, Annali tipografici dei Soncino, Tomo III Secolo XVI, ]תולדות מדפיסי משפחת שונצינו[, חלק שלישי, 1502-1520, 

מאת .Giacomo Manzoni בולוניה, 1883.
· תולדות הדפוס העברי בפולניה, מאת חיים דוב פרידברג. תל אביב, תש"י 1950. הוצאה שניה מושלמת ומתוקנת.

· מאמר על הדפסת התלמוד, מאת רפאל נתן נטע רבינוביץ, עם תיקונים והשלמות מאת א. מ. הברמן. ירושלים, תשי"ב ]1952[.
· מחקרי ספר, פרקים בתולדות הספר העברי, מאת אברהם יערי. ירושלים, תשי"ח ]1958[. 

יהודיים  ]מפתח מחברים   ,Biblioteca espanola-portugueza-judaica : dictionnaire bibliographique des auteurs juifs  ·
בקטלוג הספריה[, מאת M. Kayserling. הוצאת B. de Graaf, Nieuwkoop )דרום הולנד(, 1968. מהדורה בת 200 עותקים.

· שערי ספרים עברים, יוצאים לאור בצרוף מבוא ומפתחות מאת א. מ. הברמן. צפת, תשכ"ט 1969.
· בית עקד ספרים, לקסיקון ביבליוגרפי, מאת חיים דוב פרידברג. ]ישראל, ללא שנת דפוס[. ארבעה כרכים. מהדורת צילום של אחת 

מההוצאות הקודמות.
· שני קטלוגים של בית המכירות Sotheby's מן השנים 1971 ו-1994.

8 ספרים ב-11 כרכים, + 2 קטלוגים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

491. אוסף ספרי מחקר והסטוריה - יהדות ספרד ופורטוגל וקהילות יהודיות נוספות

אוסף של כ-24 ספרי מחקר והיסטוריה, העוסקים בהיבטים שונים של תולדות יהדות ספרד ופורטוגל, קהילות יהודיות שונות והיסטוריה 
כללית של עם ישראל. מקומות שונים, המאה ה-19 וה-20. שפות שונות.

בין הספרים:
· The Conciliator of R. Manasseh Ben Israel, a reconcilement of the apparent contradictions in Holy Scripture, מאת 

E. H. Lindo. לונדון, 1842.

· Israël en de volken : een overzicht van de geschiedenis der Joden tot op onzen tijd, הארלם )הולנד(, 1849. 
· Die religiöse poesie der Juden in Spanie, מאת מיכאל זקס. ברלין, 1901.

· De verdrijving der Joden uit Spanje, מאת Valeriu Marcu. אמשטרדם, 1936.
· Historia social, politica y religiosa de los judios de Espana y Portugal. בואנוס איירס, 1943. שני כרכים.

וספרים וחוברות נוספים.
כ-24 ספרים וחוברות. חלקם כפולים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100



107

יודאיקה – ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים

492. אוסף ספרים – תולדות יהדות ליטא

אוסף ספרים על תולדות יהדות ליטא:
· ליטע. שני כרכים. כרך ראשון, הוצאת קולטור-געזעלשאפט פון ליטווישע, ניו-יורק, ]תשי"א[ 1951. כרך שני, הוצאת פארלאג י.ל. פרץ, 

תל-אביב, תשכ"ה 1965. יידיש. עם תמונות ואיורים. 
· אנציקלופדיה של גלויות, ספרי זכרון לארצות הגולה ועדותיה, סידרת פולין, כרך שני, בריסק-דליטא, בעריכת אליעזר שטיינמן. הוצאת 
דפי המפתחות  שני  עותקים, באחד מהם חסרים  1954. שלושה  ]תשי"ד[  אביב,  ירושלים-תל  בע"מ,  גלויות  אנציקלופדיה של  חברת 

האחרונים. עם תמונות רבות.
· ירושלים דליטא, מאויר ומתועד, ליקט וערך לייזר ראן. הוצאת ועד אלבום וילנה, ניו-יורק, תשל"ד-תשל"ה ]1974-1975[. שני כרכים 
בפורמט גדול. אלבום תמונות ומסמכים על העיר וילנה, עם דברי מבוא והסברים בעברית, יידיש, אנגלית ורוסית. ללא הכרך השלישי עם 

מפתחות, ביבליוגרפיה והערות העורך.
· יהדות ליטא, כרך שני, היהודים בליטא מ-1918 עד 1941, כרך שלישי, היהודים בליטא העצמאית, וכרך רביעי, חורבן יהדות ליטא 

בשואה. הוצאת עם-הספר, תל-אביב, תשכ"ז-תשמ"ד ]1967-1984[. שלושה כרכים מתוך ארבעה. תמונות ופורטרטים רבים.
4 ספרים ב-10 כרכים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

493. אוסף ספרי קהילות וספרי זכרון

ודרום אמריקה, המחצית  ]ישראל, ארצות הברית  זכרון ליהדות אירופה שנחרבה בשואה.  אוסף גדול של כ-26 ספרי קהילות וספרי 
השנייה של המאה ה-20[. עברית ויידיש.

כ-26 ספרים ו-4 חוברות. גודל ומצב משתנים. הספרים לא נבדקו בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם.
רשימה מפורטת תשלח לכל דורש.

פתיחה: $250

494. אוסף קטלוגים של ספריות ואוספי ספרים

חמישה קטלוגים של ספריות ואוספי ספרים שונים:
Catalogue of The Hebrew Manuscripts in The Jews' college, London ]קטלוג כתבי היד העבריים בבית המדרש דק"ק   ·

אשכנזים בלונדון[, מאת AD. Neubauer. אוקספורד, ]תרמ"ו[ 1886.
· A Descriptive Catalogue of a Portion of The Library of The Late Dr. Louis Loewe, בעריכת James H. Loewe. לונדון, 

]תרנ"ה[ 1895. עם תמונת פורטריט של בעל הספריה.
 Macmillan הוצאת .Hartwig Hirschfeld מאת ,Descriptive Catalogue of The Hebrew Mss. of The Montefiore Library ·

.and Co, לונדון, ]תרס"ד[ 1904.
 Catalogue of the printed books and manuscripts forming the library of Frederic David Mocatta, compiled by  ·

Reginald Arthur Rye. הוצאת Harrison and Sons. לונדון, ]תרס"ד[ 1904. עם תמונת פורטרט.
· אהל ברוך, רשימת ספרי ברוך שטרויס, חלק א', הספרים הנדפסים באותיות עבריות, מאת ברוך שטרויס. לונדון, תשי"ט 1959.

5 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

495. אוסף ספרים - תולדות משפחות גדולי ישראל

תשעה ספרים בנושא תולדות גדולי ישראל ומשפחותיהם: 
 .Marco Mortara מאת ,Indice alfabetico dei rabbini e scrittori israeliti di cose ,giudaiche in Italia, מזכרת חכמי איטאליא ·

פדובה, ]תרמ"ו[ 1886.
וספרים,  פורטוגזים  ולאישים  לחיבורים  מפתח   ,Biblioteca española-portugueza-judaica, dictionnaire bibliographique  ·

מאת M. Kayserling. טרסבורג )צרפת(, ]תר"נ[ 1890.
קצינעלבויגן,  פרידלאנד,  מינץ,  מורוויץ,  היילפרין,  גינצבורג,  בכרך,  אייזינשטאט,  המשפחות  לתולדות  זכרונות  קדושים,  דעת  ספר   ·

ראפפורט ורוקח, מאת רבי ישראל טוביה איזנשטאט. פטרבורג, תרנ"ז-תרנ"ח 1897-1898.
· ספר תולדות הגאון רבי יהודה מוסקאטו ז"ל, מאת אבא אפלבוים. דרוהוביטש, תר"ס ]1900[. כרוך עם: ספר כמבוא התלמוד, שלשלת 

הקבלה של תורה שבעל פה, את רבי משה פופלאואר. ברלין, תר"ס ]1900[.
· ספר כל חמדת ישראל, תולדות אישים נודעים בתחומים שונים, חלק ראשון, מאת צבי ניסן גולומב. ווילנא, תרס"א 1901.

· ספר תולדות גדולי ישראל, תולדות רש"י, רבינו תם ורשב"ם, מאת רבי ישראל פרייס. ניו יורק, ]אחר תרס"ה 1905[.
· רבי עזריה פיגו, תולדותיו, מאורעות חייו ופועלו, מאת אבא אפלבוים. דרוהוביטש, תרס"ז ]1907[. 

· ספר אהלי שם, תולדות רבני וגדולי ישראל מכל תפוצות ישראל, מאת רבי שמואל נח גוטליב. פינסק, תרע"ב ]1912[. 
ברסלאו,   .Majer Balaban מאת   ,Joseph Jonas Theomim-Fränkel, Rabbiner in Krakau (1742-1745) und seine Zeit  ·

]תרס"ז[ 1917.
9 ספרים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100
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496. אוסף ספרי ביבליוגרפיה - נושאים שונים

אוסף ספרי ביבליוגרפיה בנושאים שונים:
 Bibliotheca Hebraica post-Mendelssohniana : bibliographisches Handbuch der neuhebräischen Litteratur, seit  ·
Beginn der Mendelssohn'schen Epoche bis zum Jahre 1890, מאת William Zeitlin. לייפציג, ]תרנ"א-תרנ"ה[ 1891-1895. 

גרמנית.
 C h. D. Lippe's bibliographisches lexicon der gesammten juedischen und Theologisch-Rabbinischen Literatur der ·
Gegenwart: mit Einschluss der Schriften ueber Juden und Judentum. הוצאת Selbstverlag, וינה, ]תרנ"ט[ 1899. מול עמוד 
השער נדפס שער עברי: "אסף המזכיר החדש רשימה שלימה.. מכל הספרים ..אשר יצאו לאור עולם במשך שנות תרמ"ב-תרנ"ח...". 

גרמנית.
· Repertoire des articles relatifs a l'histoire et a la litterature juives parus dans ,les periodiques de 1665 a 1900 מאת 

Moise Schwab. פריז, ]תרע"ד-תרפ"ג[ 1914-1923. צרפתית.
· ילקוט ספרים, מכיל רשימה שלמה ומפורטת של הספרות העברית החדשה לכל מקצועותיה, עם מבוא, מאת ד"ר שמעון ברנפלד. 

ברלין, תרפ"ט ]1929[. בתחתית השער: "הספרים נמצאים למכירה בבית מסחר הספרים של ראובן מס".
· כתבי-יד בקבלה, הנמצאים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, תיארם וחקרם גרשם שלום, בהשתתפות יששכר יואל. 

ירושלים, תר"צ ]1930[.
Abraham G. Duker. סינסינטי,  Evreiskaia Starina, a Bibliography of the Russian-Jewish Historical Periodical, מאת   ·

]תרצ"א-תרצ"ב[ 1931-1932.
· Bibliography of Hebrew Translations of german works, אוצר תרגומים עברים מספרות הגרמנית, 

את Israel Schapiro. ניו יורק, ]תרצ"ד[ 1934.
· An Index to Jewish Festschriften, מאת Jacob R. Marcus ו-Albert Bilgray סינסינטי, ]תרצ"ז[ 1937. הדפסת סטנסיל.

· רשימה פון די פעריאדישע אויסגאבעס, וואס קומען אן אין דער ביבליאגראפישער צענטראלע פון ייווא, 1935-1937. ווילנא, ]תרצ"ח[ 
.1938

· מבית דפוסו של מנשה בן ישראל, מאת אברהם יערי. הוצאת תרשיש. ירושלים, תש"ז ]1947[. עותק ממהדורה ביבליופילית שנדפסה 
ב-300 עותקים.

· ביבליאגראפיע פון יידישע, ביכער וועגן חורבן און גבורה, ביבליוגראפיה של הספרים ביידיש על השואה ועל הגבורה, מאת יוסף גר 
ופיליפ פירדמן. ניו יורק, תשכ"ב 1962. יידיש.

· ביבליאגראפיע פון ארטיקלען וועגן חורבן און גבורה אין יידישער פעריאדיקע, ביבליוגראפיה של מאמרים על השואה ועל הגבורה 
בפריודיקה ביידיש, מאת יוסף גאר. ניו יורק, תשכ"ו 1966. יידיש. כרך אחד מתוך שניים.

 New Catalogue of Hebrew Manuscripts Preserved in The Ussr, Acquired by Professor Abraham I. Katsh. הוצאת   ·
York University Library of Judaica ,and Hebraica ניו יורק, ]תרי"ז[ 1957.

13 ספרים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

497. אוסף גדול של פרסומים ביבליוגרפיים - רשימות ספרים מאת בתי הוצאה לאור - קטלוגים של תערוכות ועוד

אוסף גדול של כ-120 חוברות, רשימות ספרים ופרסומים ביבליוגרפיים שונים ומגוונים. מקומות שונים, ]המאה ה-20[.
אוסף גדול של פרסומים ביבליוגרפיים שונים: רשימות ספרים מאת בתי הוצאה לאור שונים, ביבליוגרפיות של מחברים שונים, קטלוגים 

של תערוכות שונות, בטאונים מאת מוסדות וספריות שונות ופריטים נוספים.
כ-120 חוברות, קונטרסים ודפים בודדים. מספר מועט של פריטים כפולים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

498. אוסף גדול של ספרי מחקר וקטלוגים – יהדות אירופה / הסטוריה של בתי כנסת / אמנות יהודית / יודאיקה

יהודית  אמנות  כנסת,  בתי  אירופה,  יהדות  תולדות  ובהם  כלליים,  נושאים  במספר  העוסקים  וקטלוגים  מחקר  ספרי  של  גדול  אוסף 
וקטלוגים של בתי מכירות פומביות בתחום היודאיקה. ]מקומות שונים, המאה ה-20[. שפות שונות.

באוסף ספרים העוסקים בתולדות יהדות אירופה, ספרים רבים אודות היסטוריה של בתי כנסת וספרים בנושא אמנות יהודית. כמו 
 ,Swann Galleries  ,Sotheby's ביניהם קטלוגים של  היודאיקה,  כן נמצאים למעלה מ-80 קטלוגים של בתי מכירות שונים בתחום 

Christies, ועוד.
52 ספרים וחוברות, + כ-80 קטלוגים של בתי מכירות. גודל ומצב משתנים. הספרים לא נדבקו בידינו לעומק והם נמכרים כמות שהם.

רשימה מפורטת של הספרים תשלח לכל דורש.

פתיחה: $150

499. אוסף קטלוגים גדול – נומיסמטיקה, יודאיקה ועוד – כ-100 קטלוגים 

אוסף קטלוגים גדול בתחום הנומיסמטיקה והיודאיקה. ]אירופה, ארה"ב וישראל, המאה ה-20 – ראשית המאה ה-21[.
מרביתם של הקטלוגים עותקים בתחום הנומיסמטיקה, מדליות ומטבעות מתקופות שונות, ויודאיקה. 

,"Sotheby's" ,"Christie's" ,"Spink & Son" ,"Classical Numismatic Group" ,"Numismatik Lanz Munchen" :בין בתי המכירות
"Frank Sternberg", ועוד. 

כ-100 קטלוגים. גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100
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500. שני קטלוגים של סוחרי ספרים - תוניס

שני קטלוגים של סוחרים ספרים שנדפסו בטוניס:
1. תג'רידה, פי גמיע אלסדאדר ואלטלאלת ואלתפ'לינות ואלמזוזות ואלציציות - קטלוג של כל הספרים והטליתות... הנמצאים למכירה 

בחנות ציון וזאן בתוניס. תוניס, ]תרע"ג[ 1913.
שפת הקטלוג בערבית-יהודית. הספרים הרשומים בעברית ובערבית.

43, ]1[ עמ'. 13.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים בשולי דף השער, עם מעט חסרון. סימונים בכתב-יד. מעטפת צבעונית 
אחורית בלבד.

2. תג'רידה, פי גמיע חכאיאת באלערבי ומעשיות - קטלוג של מוכר ספרים. סוסה )תוניס(, ]תרפ"ה[ 1925.
שפת הקטלוג בערבית-יהודית. הספרים הרשומים בעברית ובערבית.

ופגמים קלים במעטפת.  ]2[ עמ'. מעטפת מקורית כתומה, מודפסת משני צידיה. 14 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. כתמים   ,16 ,]2[
מעטפת וקונטרסים מנותקים.

פתיחה: $100


