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 ''בתשפ אדר א כט'יום רביעי 
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 17:00בשעה 

Wednesday 2/3 at 5 p.m. 

 ירושלים 14התצוגה והמכירה תתקיימנה במשרדינו שדרות לוי אשכול 

The preview and the auction will be held  at our office 

Levi Eshchol 14, Jerusalem 

 ימי תצוגה

 אדר א כז'יום שני 

 אדר א כח'יום שלישי 
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 מגילות אסתר

 

 19 –]דמשק[, המאה ה  –תיק מפואר  \מגילת אסתר . 1

Ester Scroll / Impressive Case – [Damascus], the 19th Century 

ס"מ.  21. גובה הקלף: 19 –מגילת אסתר, דיו על גוויל. כתיבת סופר נאה, בסגנון סוריה, המאה ה 

 שורות בעמוד. מצב כללי טוב, מעט בינוני. מספר קרעים ותיקונים. 18

המגילה גלולה לתוך נרתיק מפואר, עם עיטורים בסגנון דמשק. נמצאת הקדשה משנת תרי"ג. 

שוי פליז רקוע, משובץ כסף ונחושת. עיטורים גאומטריים וצמחיה צפופה. בחלקו העליון של הנרתיק ע

התיק ובחלקו התחתון חריטת הפסוק מהמגילה "איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר 

בן שמעי", במרכז הנרתיק חריטת הפסוק "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר". המגילה נגללת 

 די ידית מסתובבת.על י

 ס"מ. שבר בקצה הידית. ובקצה העליון. 41גובה הנרתיק: 

 המגילה מאוסף פרטי !

 500$פתיחה 

 

 עם בית עץ זית ירושלמי –מיניאטורי  –"המלך"  –מגילת אסתר מעוטרת . 2

Decorated Ester Scroll – HaMelech – Miniature – with a Jerusalemite Olive Wood Megillah 

Case 

מגילת אסתר. דיו על קלף. כתיבת סופר נאה. עם תגים. כל עמודי המגילה פותחים במילה "המלך". 

 .20 –ראשית המאה ה 

המגילה מעוטרת בשלל צבעים. בעמוד שלפני תחילת המגילה ציור של דג ]סמל חודש אדר[ וענף 

 פרחים. לאורך המגילה קישוטים צבעוניים. 

 –ס"מ. המגילה נתונה בתוך בית עשוי מעץ זית  7שורות בכל עמוד. גובה הקלף:  14עמודים.  30

ס"מ. מצב כללי  16עבודה ירושלמית. עם עץ לגלילת המגילה. וידית התפורה למגילה. גובה הבית: 

 המגילה. תיקונים. סימני שימוש.  תטוב. קרע קטן בתחיל

 300$פתיחה 

 

 20 –אמצע המאה ה  –דיו על קלף  –מגילת אסתר . 3

Ester Scroll – Ink on Vellum – Mid-20th Century 

 מגילת אסתר, דיו על קלף. כולל תגים. 

ס"מ. מצב כללי טוב. כמה תפירות מנותקות. טשטושי  31שורות לעמוד. גובה הקלף:  19עמודים.  23

 דיו מחמת רטיבות בעמוד השלישי. 

 100$פתיחה 

 

 19 –ארצות המזרח, המאה ה  –דיו על קלף  –גילת אסתר מ. 4

Ester Scroll – Ink on Vellum – Eastern Countries, the 19th Century 



 . 19 –מגילת אסתר, דיו על קלף. מתויגת. גלולה על עץ מגולף. ארצות המזרח, המאה ה 

  ס"מ. 32ס"מ. גובה עץ  22שורות לעמוד. גובה הקלף:  21עמודות.  20

 מצב בינוני. טשטושי דיו. קמטים וכתמים. פגמים עם חסרון בקלף. 

 100$פתיחה 

 

 פקסימילות

 

 סט שלם –דקדוקי סופרים  –פקסמיליה . 5

Facsimile – Dikdukei Sofrim – Munich, 1868-1897 – the First Edition of This Important Book 

סופרים. מאת רבי רפאל נתן נטע רבינוביץ. מהדורת פקסמיליה של כל סדרת הספרים דקדוקי 

 תרנ"ז. הוצאת מעין החכמה, ירושלים, תש"ך.-במינכען, תרכ"ח

סדרת הספרים דקדוקי סופרים הינה חיבור חשוב בה מובא חילופי הגרסאות של התלמוד בבלי מתוך 

יד . עם הערות למדניות המסבירות את ההבדל. וכן השוואה לכתבי 1342כתב יד מינכן משנת 

אחרים, ודפוסים ישנים. וכן מובאים חילופי גירסאות לפירוש רש"י, הרי"ף, וראשונים אחרים אשר 

 הודפסו עם הגמרא.

 כולל ההסכמות אשר היו על המהדורה הראשונה.

 ס"מ. מצב טוב. פס דבק כריכה אדום על שדרת הכרכים. 22כרכים, גודל תואם:  15

 50$פתיחה 

 

 ירושלים, תשל"ב –סט ארבעה כרכים מפוארים  –רפ"ו -ונציה, רפ"ד -פקסימילה של תנ"ך . 6

Facsimile of the Bible – Venice, 1624-1626 – Set of Four Impressive Volumes – Jerusalem, 

1972 

ים אבן רפ"ו. מהדורת ר' יעקב בן חי-מקראות גדולות, תורה נביאים וכתובים. צילום דפוס ונציה רפ"ד

 אדוניה.

המהדורה הראשונה והחשובה ביותר של המקרא עם תרגום מפרשים ומסורה, כפי שיצאה לאור 

בבית הדפוס המפורסם של דניאל בומברג בונציה, מהדורה זו הוכנה על פי כתבי יד שבחלקם לא 

הגיעו לידינו, והיא המונחת ביסוד המהדורות של מקראות גדולות שנדפסו אחריה, נוסח המקרא 

 שניתן במהדורה זו היה לנוסח המקובל בישראל ובעמים.  לדיוקי פרטיו

 דברי מבוא מאת משה גושן גוטשטיין. 

 הוצאת מקור, ירושלים, תשל"ב. 

 ארבעה כרכים מפוארים, עם כריכות מקוריות. שדרת עור וכיתוב מוזהב. מצב מצוין.

 100$פתיחה 

 

 עותקים 140ורה מהד –כתב יד ותיקן  –תרגום ארץ ישראל לתורה  –פקסימילה . 7

Facsimile – Eretz Yisreal Translation of the Torah – Vatican Manuscript – an Edition of 140 

Copies 



תרגום ארץ ישראל לתורה, כתב יד ותיקן. התרגום הארץ ישראלי הקדום והשלם לכל התורה, 

 שנחשב לאבוד, ונתגלה מחדש במאה האחרונה בכתב יד יחיד בעולם. 

עותקים בהתאם לרשות מיוחדת של הספריה האפוסטולית בותיקן. מהדורה  140מהדורת צילם בת 

 זו צולמה בשיטת צילום מהיר וזאת על פי תנאי הראשון המיוחד של הספריה הותיקנית.

 הוצאת מקור. ירושלים, תשל"א.

 שני כרכים גדולים. מצב מצוין.

 100$פתיחה 

 

 עותקים 200מהדורה בת  –כתב יד ששון  – ספר הלכות פסוקות -פקסימילה . 8

Facsimile – Sefer Halachot Psukot – Sassoon Manuscript – Edition of 200 Copies 

עותקים של כתב היד המקורי  200ספר הלכות פסוקות לרב יהודאי גאון. מהדורה פקסמילית בת 

 (.263)אוסף ששון, מספר 

בצירוף צילום ספר הלכות פסוקות מהדורת מקיצי נרדמים עם מבוא והערות מאת הרב ס. ששון. 

 ירושלים, תשי"א. 

 דברי מבוא מאת שרגא אברמסון. הוצאת מקור. ירושלים, תשל"א. 

 כרך עבה. מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 עותקים 200ת מהדורה ב –רג'יו, רל"ה  –דפוס ראשון  –פירוש רש"י על התורה  -פקסימילה . 9

Facsimile – Rashi's Commentary on the Torah – First Edition – Regio, 1575 – Edition of 200 

Copies 

 פירוש רש"י על התורה, דפוס ראשון רג'יו די קלבריה רל"ה. 

 הספר העברי הראשון שהופיע בדפוס. 

צילום העותק היחיד בעולם מספרית פארמה. עם מבוא על צעדיו הראשונים של הדפוס העברי 

 וראשוני המדפיסים באיטליה וספרד. מאת י. יוסף כהן. 

 עותקים. 200נדפס ברשות הספריה הפלטינית בפארמה. במהדורה בת 

 מצב טוב. עם קופסא. 

 50$פתיחה 

 

 135מהדורה בת  –כתב יד וטיקן  –תלמוד ירושלמי  -פקסימילה . 10

Facsimile – Talmud Yerushalmi – Vatican Manuscript – Edition of 135 Copies 

עותקים בהתאם לרשות מיוחדת של  135תלמוד ירושלמי, כתב יד וטיקן. מהדורת צילום פקסמילי בת 

 הספריה הוטיקנית. 

 ושלים, תשל"א. דברי מבוא מאת פרופ' שאול ליברמן. הוצאת מקור. יר

 כרך עבה. כריכה מקורית נאה. מצב טוב.



 50$פתיחה 

 

 עותקים 135מהדורה בת  –( 30כתב יד וטיקן ) –מדרש בראשית רבה  –פקסימילה . 11

Facsimile – Midrash Bereshit Rabba – Vatican manuscript (30) – Edition of 135 Copies 

מדרש בראשית רבה, כתב יד ואטיקן. מהדורת פקסמילה של כתב היד. עם מבוא ומפתח מאת מ. 

 סוקולוף. 

 עותקים.  135נדפס ברשות הספריה האפוסטולית בואטיקן במהדורה בת 

 הוצאת מקור. ירושלים, תשל"א. 

 50$פתיחה 

 

 עותקים 160מהדורה בת  –( 60כתב יד וטיקן ) –מדרש בראשית רבה  -פקסימילה . 12

Facsimile – Midrash Bereshit Rabba – Vatican manuscript (60) – Edition of 160 Copies 

. כתב יד בלתי נודע עד כה, שנגלה לאחרונה כנוסח הקדום 60מדרש בראשית רבה, כתב יד ואיטקן 

 והחשוב ביותר של מדרש בראשית רבה.

 יוצאת לאור על פי רשות מיוחדת של הספריה הוטיקנית. עותקים,  160מהדורה פקסמילית בת 

 ירושלים, תשל"ב. הוצאת מקור. 

 מצב מצוין.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ממוספרת –כרכים  3 –משנה כתב יד פאריס  –פקסימילה . 13

Facsimile – Mishnah Paris Manuscript – 3 Volumes – Numbered Edition 

 . 328-329משנה כתב יד פאריס. פאריס 

כתב יד פאריס של המשנה הוא אחד מארבעת כתבי היד הקדומים שנותרו הכוללים את נוסח המשנה 

בשלמותו. נוסח המשנה מנוקד מראשית ועד סופה על פי מסורות ניקוד מיוחדות ונוסף עליו פירוש 

ר יואב בן יחיאל הרופא ונוספו בו המשניות להרמב"ם בעברית. גוף כתב היד נעתק על ידי הסופ

 תוספות רבות מעשי ידי סופרים מאוחרים. 

 דברי מבוא מאת משה בר אשר. ירושלים, תשל"ג. 

 כרכים מפוארים. שנדפסו על נייר כרומו איכותי. כריכות מקוריות עם שדרת עור. מצב טוב. 3

 100$פתיחה 

 

 עותקים 100מהדורה בת  –( 497משנה כתב יד פארמה ) –פקסימילה . 14

Facsimile – Mishnah Parma Manuscript (497) – Edition of 100 Copies 

 . לסדר טהרות. 497משנה כתב יד פארמה, ב. דה רוססי 

עותקים יוצאת לאור על פי רשות מיוחדת של הספריה הפלטינית  100מהדורה פקסמילית בת 

 בפארמה. דברי מבוא מאת משה בר אשר. 

 מקור, ירושלים, תשל"א.  הוצאת



 מצב מצוין. עם קופסא. 

 50$פתיחה 

 

 עותקים 200מהדורה בת  –כרכים  2 –משנה כתב יד תימני  –פקסימילה . 15

Facsimile – Mishnah Yemenite Manuscript – 2 Volumes – Edition of 200 Copies 

. כתב יד בניקוד לפי מסורת תימן. דברי 1336סדרי המשנה נזיקין קדשים טהרות. כתב יד ירושלים 

 מבוא מאת פרופ' שלמה מורג. 

 עותקים ברשותו של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים.  200מהדורה מצומצמת בת 

 הוצאת מקור, ירושלים, תש"ל. 

 כרכים. מצב טוב. 2

 50$פתיחה 

 

 עותקים 200מהדורה בת  –משנה דפוס בלתי נודע  –פקסימילה  .16

Facsimile – Mishnah Unknown Edition – Edition of 200 Copies 

סדרי משנה זרעים מועד נשים, דפוס בלתי נודע )פיזרו או קושטא( צילום העותק היחיד בעולם 

 שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים. 

 עותקים.  200מהדורה פקסימילית בת 

 הוצאת מקור, ירושלים, תשל"א. כרך נאה. מצב מצוין. 

 50$פתיחה 

 

 עותקים 140מהדורה בת  –כתב יד פריז  –ספר הלכות גדולות  –פקסימילה . 17

Facsimile – Sefer Halachot Gedolot – Paris Manuscript – Edition of 140 Copies 

 . 1402ספר הלכות גדולות כתב יד פריז 

 עותקים בהתאם לרשות מיוחדת של הספריה הלאומית בפריז.  140מהדורת צילום פקסימילי בת 

 דברי מבוא מאת שרגא אברמסון. ירושלים, תשל"א. 

 מצב מצוין. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ממוספרת –כרכים  2 –כתב יד הללי  –חמשה חומשי תורה  –פקסימילה . 18

Facsimile – Chamisha Chumshei Torah – Halleli Manuscript – 2 Volumes – Numbered 

Edition 

 . 49עותקים ממוספרים. עותק זה מספרו  1300חמשה חומשי תורה, כתב יד הללי. מהדורה בת 

כתב יד ספרדי קדום. השריד היחידי למסורת עתיקה של כתבי יד מקראיים שהיתה רווחת בספר 

. מסורת ספרדית זו הסתמכה על כתב יד קדום ומדויק של מקרא שהיה ידוע 12 –וה  11 –ה  במאות

על פי  1241בספרד על שם מעתיק הקדמון ר' הילל בן משה בן הילל. כתב היד נעתק בטולידו בשנת 



עדות הסופר עותק והוגה מתוך נוסח היללי הקדמון שהיה ידוע עדיין בטולידו, והוא השריד החשוב 

 תר של מסורת נוסח זו. ביו

 דברי מבוא מאת פרופ' נ. מ. סרנא. 

 הוצאת מקור. ירושלים, תשל"ד. 

 כרכים. מצב מצוין.  2סט 

 50$פתיחה 

 

 עותקים 160בת  –( 984משנה כתב יד פארמה ) –פקסימילה . 19

Facsimile – Mishnah Parma Manuscript (984) – Edition of 160 Copies 

 . סדרים נשים נזיקין עם פירוש הרמב"ם בעברית. 984משנה כתב יד פארמה, ג. דה רוססי 

עותקים. יוצאת לאור על פי רשות מיוחדת של הספריה הפלטינית  160מהדורה פקסימילית בת 

 בפארמה. 

 הוצאת מקור. ירושלים, תשל"א. 

 כרך עבה. דפים איכותים. כריכה מקורית עם שדרת עור וקופסא. 

 50$יחה פת

 

 עותקים 135מהדורה בת  –כרכים  2 –( 138משנה כתב יד פארמה ) –פקסימילה . 20

Facsimile – Mishnah Parma Manuscript (138) – Edition of 135 Copies 

 . 138פקסימילה, ששה סדרי משנה כתב יד פארמה, דה רוססי 

 135כתב יד קדום של המשנה מנוקד על פי מסורות עבריות קדומות. מההדורה מצומצמת בת 

 עותקים יוצאת לאור על פי רשות מיוחדת של הספריה הפלטינית בפארמה. 

 הוצאת קדם, ירושלים, תש"ל. 

 כרכים. מצב מצוין. קופסא.  2

 50$פתיחה 

 

 מהדורות ממוספרות –מארז הגדות של פסח עתיקות  –פקסימילה . 21

Facsimile – Collection of Ancient Passover Haggadahs – Numbered Edition 

 100מארז מיוחד עם שלוש הגדות של פסח עתיקות. פקסימילות. ההגהות נדפסו במהדורה בת 

 . 912עותקים. מספר הטפסים שלפנינו 

 . הגדה של פסח. פראג, רפ"ז.1

 . הגדת טריאסטי. תרכ"ד. 2

 . הגדה של פסח. אופנבך, תפ"ב. 3

 עם כריכות תואמות. קופסת בד מקורית. מצב מצוין 

 50$פתיחה 

 



 פקסמילה של תנ"ך ליסבון שנת רמ"ג –חמשה חומשי תורה המצויר . 22

Illustrated Chamisha Chumshei Torah – Facsimile of the Lisbon Bible 1483 

והמצויר בצבעים מרהיבי עין, יחיד מסוגו בכל העולם שנעשה תנ"ך ליסבון, הינו כתב יד המעוטר 

. מעשה ידיו של שמואל הסופר אבן מוסא מליסבון. כתיבה נאה במיוחד, כולל 1482בשנת רמ"ג 

 ניקוד, עם עיטורים בשלל צבעים וקישוטי זהב וצבע.

יה לפנינו פקסמילה צבעונית מהדורת של החמשה חומשי תורה. הוצאת נהר, בשיתוף הספר

. בתחילת הכרך דברי הקדמה ומחקר על כתבי יד תנ"ך, מאת 1988הבריטית. ידיעות אחרונות 

 ריינה.-גבריאל סד

 מצב מצוין. כריכה מקורית. כולל קוספא.

 50$פתיחה 

 

 ירושלים, תשל"ג  –ניו יורק  \כתב יד ברלין  –תנ"ך  -פקסימילה . 23

Facsimile – Bible – Berlin/New York Manuscript – Jerusalem, 1973 

 . 510, כתב יד ניו יורק 680תנ"ך )כתובים(. כתב יד ברלין 

מכתבי היד המקראיים הקדומים ביותר שהגיעו לידינו מיוחד בנוסחו, מסורתו וניקודו שהם בבלייים 

עתיקים. רובו של כתב היד ברשות הספריה הלאומית בברלין ואילו מקצתו בספרית בית המדרש 

 נים בניו יורק. לרב

 דברי מבוא מאת ישראל ייבין. הוצאת מקור, ירושלים, תשל"ג. 

 כרך נאה, כריכה מקורית עם שדרת עור וקופסא. מצב מצוין.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה מצומצמת –כרכים  2 –המשנה כתב יד קופמן  –פקסימילה . 24

Facsimile – Mishnah Kaufman Manuscript – 2 Volumes – Limited Edition 

 115פקסימילה, המשנה על פי כתב יד קופמן. נדפס ברשות הספריה בבודפסט במהדורה בת 

 עותקים למכירה בישראל. ירושלים, תשכ"ח. 

 כרכים. מצב טוב.  2

 50$פתיחה 

 

 מהדורה מצומצמת –תנ"ך כתב יד קאהיר )הקדום ביותר(  –פקסמילה . 25

Facsimile – Bible Cairo Manuscript (the Most Ancient) – Limited Edition 

תנ"ך כתב יד קאהיר, מבית הכנסת בעבאסיה. כתב היד העברי הקדוש ביותר שהגיע אלינו נכתב 

 על ידי משה בן אשר.  895בשנת 

 עותקים.  160מהדורה פקסימילית בת 

 דברי מבוא מאת פרופ' ד. ש. לוינגר. ירושלים, תשל"א. הוצאת מקור. 

 שני כרכים מהודרים. כריכה מקורית עם שדרת עור. מצב מצוין.



 100$פתיחה 

 

 מהדורה מצומצמת –כרכים  3 –כתב יד מינכן  –תלמוד בבלי . 26

Babylonian Talmud – Munich Manuscript – 3 Volumes – Limited Edition 

 תלמוד בבלי, כתב יד מינכן, כתב היד היחידי הכולל את התלמוד הבבלי בשלמותו. 

 עותקים. צולם ונדפס בירושלים, תשל"א. הוצאת ספר.  400מהדורת צילום פקסמילי בת 

 כרכים גדולים. כתמים. מצב טוב. 3

 100$פתיחה 

 

 כרכים 2 –המשנה על פי כתב יד קיימבריג'  –פקסימילה . 27

Facsimile – Mishnah after the Cambridge Manuscript – 2 Volumes 

המשנה אשר עליה נוסד התלמוד הירושלמי מראשיתה ועד סופה, העתקתיה מכתב יד אחד ואין שני 

הנמצא ואצור באוצר הספרים אשר למדרש החכמה בעיר קונאבריניא והוצאתיה עם הערות מעטות 

 מדרש הנזכר. אני ולים הגרי לו.  וקצרות במצות ובהוצאות שומרי משמרת דפוס

 . ירושלים, תשכ"ז.1883צילום של מהדורת קמבירג' 

 כרכים. כריכות בד מקוריות. מצב מצוין. 2

 50$פתיחה 

 

 כתב יד המאה הט"ו  –הגדה של פסח מצויירת  –פקסמילה . 28

Facsimile – Illustrated Passover Haggadah – 16th Century Manuscript 

כתב יד של המאה הט"ו שנמצא בספריה הבריטית נכתב ומצויר ע"י יואל בן שמעון וייבש אשכנזי עם 

 פירוש מבית מדרש של ר' לעזר בן ר' יהודה מגרמייזא. 

 פקסמילה מפוארת. כולל קופסא מקורית עם כיתוב מוזהב.

 מצב מצוין.

 50$פתיחה 

 

 סט מפואר -כרכים  4 –קושטא, רס"ט  –משנה תורה להרמב"ם  –פקסימילה . 29

Facsimile – Mishneh Torah LehaRambam – Kushta, 1509 – 5 Volumes – Impressive Set 

 משנה תורה להרמב"ם. דפוס קושטא, רס"ט. 

הוצאה קדומה זו כוללת את הנוחס החשוב ביותר של גוף דברי הרמב"ם ובה נדפסו לראשונה השגות 

 הראב"ד ונושאי כלי הרמב"ם מגיד משנה, מגדל עוז, הגהות מימוניות ועוד. 

 דברי מבוא מאת הרב ש. ז. הבלין ירושלים. הוצאת מקור, תשל"ג. 

 כרכים, כריכות תואמות. מצב טוב.  4

 100$פתיחה 

 



 כתב יד אוקספורד -"הספר המוגה"  –משנה תורה להרמב"ם  –פקסימילה . 30

Facsimile – Mishneh Torah LeHaRambam – "HaSefer HaMugeh" – Oxford Manuscript 

משנה תורה להרמב"ם, מדע ואהבה, הספר המוגה. מהדורה פקסימילית של כתב יד אוקספורד 

 ונספחים. הותקן לדפוס בצירוף מבוא והערות בידי שלמה זלמן הבלין.  80הונטינגטון 

 קליבלנד, תשנ"ז. -ירושלים

 תסד עמ'. מצב מצוין. 

 50$פתיחה 

 

 עותקים בלבד 150מהדורה בת  –ר"ל הגדת פראג עם פירוש המה \דרשה לשבת הגדול . 31

Drasha for Shabbat HaGadol / Haggadat Prague with a Commentary by the Maharal – 

Edition of 150 Copies Only 

המהר"ל מפראג.  –. הגדת פראג )רפ"ז( עם פירוש המפואר של גאון הגאונים רבי יהודה ליווא 1

עותקים ממוספרים. מספרו של עותק זה  150 –מהדורה מצומצמת שזו של הגדת פראג נדפסה ב 

 עמ'.  274. 14

. דרשה לשבת הגדול )שמ"ט(. מאת המהר"ל מפראג. עם מבוא רחב הערות ומקורות מכל ספרי 2

 עמ'.  171המהר"ל מאת רבי חים פרדס. 

 . מצב מצוין.שני הספרים בכריכות קטיפה מהודרות

 50$פתיחה 

 

 עותקים בלבד 250מהדורה בת  –ברכת המזון שנכתב וצוייר בשנת ת"ק  –פקסימילה . 32

Facsimile – Birkat Hamazon that was Written and Illustrated in 1740 – Edition of 250 

Copies Only 

קריאת שמע על המטה מכתב יד סדר ברכת המזון, עם ברכת הנהנין ותיקון  –פקסמילה ממסופרת 

 שנכתב וצוייר בידי אהרן וולף הרלינגן וינה ת"ק.

 עותקים בלבד. 250מתוך מהדורה בת  68תשמ"ב. עותק ממוספר 

 50$פתיחה 

 

מהדורה החשובה ביותר של  –כרכים  19פקסמיליה  –רפ"א -ונציה, ר"פ –ש"ס תלמוד בבלי . 33

 התלמוד

Shas Babylonian Talmud – Venice, 1520-1521 – Facsimile 19 Volumes – A most Important 

Edition of the Talmud 

רפ"א. -מהדורת פקסמיליה של התלמוד בבלי, כפי שנדפס על ידי דניאל בומבירגי, בונציה, ר"פ

 הוצאת ספריית מקורות. ירושלים, תשכ"ט.

ום את צורת הדף של התלמוד בבלי הדפסת התלמוד על ידי דניאל בומבירוגי הוותה ומהווה עד הי

במאות מהדורות מאז ועד ימינו. כמו כן חשיבות הדפוס הראשון זה, שנדפס על פי כתבי יד קדומים 

וכל הדפוסים המאוחרים העתיקוהו והשתמשו בו. בדפוס ראשון זה עדיין לא חלו ידי הצנזורה 

דורה החשובה ביותר של הנוצרית שקיטעה וקיצצה בכל הדפוסים הבאים ודבר זה הופכו למה

התלמוד בבלי. הביבליוגרף הנודע אפרים דיינארד במחברתו עתיקות יהודה כותב "כנטל החול תכבד 



ואסתפק מאד אם נמצאו בתבל יותר משלושה שסי"ן שלמים, היות  –העבודה לאסוף ש"ס שלם 

ו פותרת את ונשרפו המון עגלות מלאות מסכתות, בשריפת התלמוד בשנת שי"ד. מהדורת צילום ז

 הקושי הגדול ומסייעת ביד הלומד והחוקר.

עותקים ! כמו  200בהקדמת המוציא לאור נכתב כי לפי התוכנית הם מוציאים מהדורה מצומצת בת 

כן כותב על הקשיים בהשגת ש"ס שלם להוצאה, בשל מצבם הפגום של הטפסים הבודדים שנשתמרו 

 מתוקן". בספריות, נעשה מאמץ רב להביא לידי הקורא ספר

)לסט שלם( של מסכתות: נדרים, גיטין, זבחים, מכות, בכורות ערכין  כרכים 5חסרים כרכים.  19

 תמורה וכריתות. 

 50$פתיחה 

 

 עם אלפי הגהות בכתב יד קדשו –צילום השלחן ערוך של בעל הש"ך . 34

Facsimile of the Shulchan Aruch of Ba'al HaShach – with Thousands of Glosses 

Handwritten by Him 

שלחן ערוך, חשן המשפט. עם פירוש הסמ"ע. צילום מהדורת שפ"ח בה למד רבנו הש"ך ואותה עיטר 

 באלפי הגהות והערות על מרן המחבר הרמ"א והסמ"ע. ירושלים, תש"ס. 

 ללא כריכה. 

 50$פתיחה 

 

 תרצ"ז –הוצאת שוקן  –כתובים \חמשה חומשי תורה. 35

Chamisha Chumshei Torah / Ktuvim – Published by Shoken - 1937 

חמשה חומשי תורה, ועליהם תרגום אונקלוס תרגום יונתן ותרגום ירושלמי. פירוש רש"י רשב"ם אבן 

 עזרא רמב"ן ר' עובדיה ספורנו ובעל הטורים, ועוד. מהדורה חדשה מתוקנת. 

 וצאת שוקן. תרצ"ז. על פי צלום הדפוס הראשון שיצא בווין בשנת תרי"ט. ה

 שלושה כרכים כולל חמשה חומשי תורה. וכתובים. מצב טוב.

  50$פתיחה 

 

 ביבליוגרפיה

 

 20 –המאה ה  –קטלוג אוצר ספרים  –כתב יד . 36

Manuscript – Library Catalog – the 20th Century 

כתב יד, קטלוג עם רשימת ספרים לפי סדר א' ב', מקום ושנת הדפסה. נכתב במחצית הראשונה של 

 .20 –המאה ה 

 ס"מ.  30עמ' כתובים. מצב טוב. כריכה מקורית.  40עמ'. מתוכם  291הפנקס כולל 

 50$פתיחה 

 

 שבדפוסההגדה הראשונה  \אוצר ההגדות )יודלוב(  \ביבליוגרפיה של הגדות פסח )יערי( . 37



Bibliography of Passover Haggadah (Ya'ari) / Otzar HaHaggadot (Yudelov) / The First 

Printed Haggadah 

הגדות. מראשית הדפוס ועד היום. בצירוף עשרים  2717ביבליוגרפיה של הגדות פסח, כולל  •

 תשכ"א. וחמשה צילומי דפים מתוך הגדות יקרות מציאות  מאת אברהם יערי. ירושלים,

207, V  .עמודים 

 מצורף פקסמיליה של הגדה הראשונה שבדפוס על פי טופס יחיד בעולם שבגנזי הספריה הלאומית.• 

הגדות פסח מראשית הדפוס העברי )שנת רמ"ב( עד שנת  4715אוצר ההגדות, ביבליוגרפיה של  •

מקורית. בתוך הכרך מספר תש"ך. מאת יצחק יודלוב. ירושלים, תשנ"ז. מצב טוב מאוד. כריכת בד 

 דפים צילומים של שערי הגדות עם רישומים מחקריים מאת מר יצחק יודלוב.

 מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 כתבי יד מצויירים \מקבץ אלבומים וקטלוגים על כתבי יד רבנים . 38

Collection of Albums and Catalogs on Rabbinic Manuscript / Illustrated Manuscripts 

 עמ'.  222כתבי יד עבריים מצוירים. מאת בצלאלא נרקיס.  •

אוסף כתבי היד הרבניים. ספריית מנדל גוטסמן ישיבה אוניברסיטה. מאת יוסף אביב"י. ניו יורק,  •

 עמ'.  262, 146תשנ"ח. 

 154אסופות כתבים עבריים מימי הביניים. כרך א. כתב מזרחי וכתב תימני. ירושלים, תשמ"ח.  •

 . כתבי יד

מסכת מדות, שחזור נוסח קדום. על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים עם מבוא, שינויי נוסח  •

 השתלשלות הנוסחים, הערות וסרטוטי המקדש. ירושלים, תשנ"א.  

 ספרים. גדלים שונים. מצב מצוין.  5סה"כ 

 50$פתיחה 

 

 בנושא ספרים, דפוס והגהות של פסח –אוסף חוברות ומחקרים . 39

Collection of Booklets and Studies – on Books, Printing and Passover Haggadahs 

 אוסף חוברות ומחקרים בעניני ספרים עתיקים ודפוס. 

 •הגדות כתובות ומצוירות במאה הי"ח תשכ"ג.  •קובץ לדברי ימי העתונות בארץ ישראל. תרצ"ה.  •

ספרות  •קטלוג כללי, כתבי יד. התשל"ב.  •הברמן.  ההגדה המצוירת כתבי יד וספרי דפוס מאת א. מ.

חוברת על  •יסוד מורא של ר' אברהם אבן עזרא. תשכ"ז.  •יידיש וקהל קוריאה במאה הט"ז. תשל"ח. 

הכתב כתבי יד והתקנתם לדפוס. תש"מ.  •ביבליוגראפיה של הגדות פסח. תשכ"ו.  •דפוסי סביוניטה. 

בשערי ההגדה של פסח.  •טופס מיוחד של הגדה של פסח וניציאה, שס"ט על קלף. תשט"ו.  •

 תשכ"ה. 

 חוברות. גדלים שונים. מצב טוב. 10סה"כ 

 50$פתיחה 

 

 ירושלים, תש"ד –דגלי המדפיסים העבריים  –אברהם יערי . 40



Avraham Ya'ari – Diglei Hamadpisim HaIvriyim – Jeruslem, 1944 

דגלי המדפיסים העבריים, מראשית הדפוס העברי ועד סוף המאה התשע עשרה, מאת אברהם ספר 

 ציורים של המדפיסים עם מחקר מקיף ודברי הסבר לכל ציור וציור. 208יערי. כולל 

 כריכת בד.  ירושלים, תש"ד. מהדורה יחידה. מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 סים מדפי \הדפוס העברי  \אוסף ספרי ביבליוגרפיה . 41

Collection of Books – Bibliography / Hebrew Printing / Printers 

הדפוס העברי בשקלאוו. ירושלים, תש"ו. מאת אברהם יערי. כרוך עם: נוספות ל"הדפוס העברי  •

 בשקלאוו". מאת ח. ליברמן. ירושלים, תש"י. 

 הדפוס העברי בהונגריה. מאת פנחס יעקב הכהן.  •

 עמ'.  506מחקרי ספר. פרקים בתולדות הספר העברי. מאת אברהם יערי. ירושלים, תשי"ח.  •

 עמ'.  361פרקים בתולדות המדפיסים העבריים. מאת אברהם מאיר הברמן. ירושלים, תשל"ח.  •

ש"ע. מאת אברהם מאיר הברמן. השלים -המדפיס זואן די גארה. ורשימת ספרי בית דפוסו שכ"ד •

 נ. -עותקים מסומנים מא 50וערך יצחק יודלוב. תשמ"ב. עותק מסומן 'ד' מתוך 

 עמ'.  191גורל אחד. תולדות ההגרלות בעם ישראל. מאת דורון הרצוג.  •

. רשימות ביבליוגרפיות. מאת ח. שמרוק. ירושלים, 1917-1960פרסומים יהודיים בברית המועצות.  •

 עמ'.  502תשכ"א. 

ראשית בכורי הביבליוגרפיה בספרות העברית. הספר שפתי ישנים מר' שבתי משורר בס. מאת  •

 מנחם מנדל זלאטקין. תל אביב, תשי"ח. 

ונסי, תשע"ח. דתא. רשימת הפירושים לפירוש רש"י על התורה. מאת פינחס יהושע קריגר. מ-פרשנ •

 עמ'.  325

 גדלים שונים. מצב מצוין 

 200$פתיחה 

 

 מהדורה מצומצמת –ספרים עבריים עתיקים . 42

Sfarim Ivriyim Atikim – Limited Edition 

תשמ"ז. הערכות -ספרים עבריים עתיקים, רשימת ספרים שנמכרו במכירות פומביות בתקופה תשל"ו

עותקים  320ונפו. ספר זה יוצא לאור במהדורה מיוחדת בת וליה טריא-ומחירים. ישעיהו וינוגרד

 ממוספרים מודפסים על נייר קרם משובח. עותק שלפנינו ללא מספר.

 ירושלים, תשמ"ח.

 רוזנפלד.-ספר זה הוא היסוד למערכת הביבליוגרפית הממוחשבת הידועה וינוגרד

217 ,L .הכריכה בטעות נכרכה הפוך.  עמודים. מצב מצוין 

 50$פתיחה 

 

 



 מהדורה ראשונה – אנטוורפן, תרצ"ז –תולדות הדפוס העברי באירופה )פרידברג( . 43

The History of Hebrew Printing in Europe (Hebrew) (Friedberg) – Antwerp, 1937 – First 

Edition 

ספר תולדות הדפוס העברי בערים האלה שבאירופה: אויגניון, איזנא, אמשטרדם, אנטוורפן, 

באזיליאה, ברונא, דיהרנפורט, דעסויא, האלי, ווינא, טהינגען, יעסניץ, לונדון, ליידען, מיץ, צוריך, 

קארלסרוא, קושטנץ, קיטן, קליווא ושטראסבורג, מראשית הוסדם והתפתחותם בשנת רע"ו. דברי ימי 

נדפסים על חיי מיסדיהם ובוניהם, קורות עוזריהם והמדפיסים הבאים אחריהם, עם רשימת הספרים ה

 ידיהם. מאת חיים דובעריש פריעדבערג.

 אנטוורפן. תרצ"ז. שער נוסף בגרמנית וצרפתית.  

 ס"מ. 28[ עמ'. מצב טוב. 1] 123[ 4]

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –אודסה, תרל"א  –מערכת ספרי קדש . 44

Ma'archet Sifrei Kodesh – Odessa, 1871 – Single Edition  

לקסיקון הכולל בתוכו: תלדות אנשי שם, שמות עמים, ארצות, ערים, הרים  מערכת ספרי קדש,

עמקים וימים, אשר יסודתם בספורי הקורות לבני ישראל, ותוכן כל ספר וספר מעשרים וארבעה ספרי 

 הקדש, ערוך על פי אלפא ביתא, מאת ר' דוד בר נתנזון.

 .אודסה, תרל"א. מהדורה יחידה. שער נוסף באותיות קיריליות

 בתחילת הספר רישומים בלועזית עם בול מודבק על השער. מצב טוב.’. [ עמ1, ]149[, 6]

 50$פתיחה 

 

 רשימת כתבי היד והספרים העבריים במוזיאון סן פטרבורג, תרנ"ז –קהלת משה . 45

Kohelet Moshe – List of Hebrew Manuscripts and Books at the Museum of Saint 

Petersburh, 1897 

Bibliotheca Friedlandiana -  רשימת הספרים העבריים  –חוברת קהלת משה אריה ליב פרידלאנד

הנדפסים וכתבי יד הנמצאים באוסף פרידלנד באוצר המוזיאון האסייתי של האקדמיה למדעים בסן 

 פטרבורג. חוברת שלישית אותיות ג' וד'. מאת שמואל ווינער.

 .1897פטרבורג, תרנ"ז. 

 ’.[ עמ2, ]250-315[, 2, ]226-248[, 3]

 בינוני. דפים מנותקים. דפים שבירים. –מצב טוב 

 50$פתיחה 

 

 קטלוג ספריית האדמו"ר בעל "אמרי אמת" מגור   –אהל רא"ם . 46

Ohel Re'em – Catalog of the Library of the Admor the Author of the Imrei Emet of Gur 

אהל רא"ם, רשימת כתב היד באוצר הספרים של רבי אברהם מרדכי אלתר האדמו"ר מגור. מאת רבי 

 משה הלל. 

 המרכז למורשת העם היהודי. ירושלים, תשע"ח.  –קהילות ישראל 



 עמ'. מלווה בצילומים נדירים. מצב מצוין. כריכת בד מפוארת.  558

 50$פתיחה 

 

 עותקים 300מהדורה בת  –שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית . 47

Sridei Tshuvot MeChachmei HaImpeia HaOttomanit – Edition of 300 Copies 

שרידי תשובות מחכמי האימפריה העות'מאנית, מגניזת קהיר ומכתבי יד שבאוספי הספריות 

 ם, תשע"ג. שבאוניברסיטת קמברידג'. מאת שמואל גליק. ירושלי

 שלושה כרכים מפוארים. מצב מצוין. מעטפות. 

 עותק אחרון במהדורה.  – 300עותקים ממוספרים. טופס זה מספרו  300מהדורה בת 

 100$פתיחה 

 

 –ב  -רשימת כתבי היד והספרים העבריים במוזיאון סן פטרבורג, חוברות א ו –קהלת משה . 48

 המהדורה הראשונה המושלמת –תרנ"ו -תרנ"ג

Kohelet Moshe – List of Hebrew Manuscripts and Books of the St. Petersburg Museum, 

Booklets I and II – 1893-1896 – The First Complete Edition 

Bibliotheca Friedlandiana -  רשימת הספרים העבריים  –חוברת קהלת משה אריה ליב פרידלאנד

ף פרידלנד באוצר המוזיאון האסייתי של האקדמיה למדעים בסן הנדפסים וכתבי יד הנמצאים באוס

 ב. מאת שמואל ווינער.-פטרבורג. חוברת ראשונה ושניה בשני שערים. אותיות א ו

. ההוצאה הראשונה המושלמת של חוברת א והמהדורה 1893-1895תרנ"ו -פטרבורג, תרנ"ג

 הראשונה של חוברת ב.

 ידו של המחבר שמואל ווינער, חתום "המחבר".הקדשה בכתב  -בדף הכריכה הפנימית 

[1 ,]IV, 126, [3]; XII, II, [2], 128-223, [2] .'עמ 

 מצב מצוין.

 50$פתיחה 

 

 אוצר ספרי הגר"א –ישעיהו וינוגרד . 49

Yeshayahu Vinograd – Otzar Sifrei HaGra 

 חיבור מקיף לכל תולדותיו של הגר"א מווילנא, ספריו, תלמידיו, וזמנו.

חיבורים, אגרות, הסכמות, מפות, תולדות חיים ותמונות דיוקן של הגאון רבי אליהו מוילנא. וכן חיבורי 

צאצאיו ותלמידיו, העיר וילנא בתקופות ומשנתו על הגאולה ועל ישוב הארץ. מאת ישעיהו וינוגרד. 

 .2003כולל תצלומים רבים ונדירים. ירושלים, תשס"ג 

 חיבור חשוב ביותר!

 ים. מצב מצוין. נדפס על נייר משובח. כולל תמונות שערי ספריו )חלקם צבעונית(.עמוד 414

 50$פתיחה 

 



 פולמוס \תולדות  \היסטוריה  \כתבי עת 

 

 חלק אחרון –ברלין, תרט"ז  –כתב עת  –כרם חמד . 50

Kerem Chemed – Journal – Berlin, 1856 – Last Section 

כתב עת, כרם חמד. כולל אגרות יקרות אשר הריצו חכמי זמננו איש אל רעהו בעניני האמונה החכמה 

 והמדע. מאת שניאור זקש. כרך ט )אחרון(. 

 ברלין, תרט"ז. חסרון בשער וחיזון נייר. השאר במצב טוב. כריכה חדשה נאה. 

 50$פתיחה 

 

 תרנ"ה-תרנ"דווארשא,  -גליונות  287– 21שנה  –עיתון הצפירה . 51

Hatzfirah Newspaper – 21st Year – 287 Issues – warsaw, 1894-1895 

גליונות( של העיתון "הצפירה" מכתב עתי מדיני מדעי  287) 21כרך כולל, את כל הגליונות של שנת 

 וספרותי, יוצא לאור מדי יום ביומו. 

 כולל שער כללי בתחילת הכרך. 

 ות דפים. ס"מ. מא 39טוב מאוד. -מצב טוב

 120$פתיחה 

 

 הכרך היחיד שנדפס –ווילנא, תרכ"ה  –כתב עת תורני  -"הכוכבים" . 52

"HaKochavim" – Religious Journal – Vilnius, 1865 – The Only Issue that was Printed 

 תושב מינסק. –"הכוכבים" כתב עתי לתורה ולחכמה. מאת רבי ישראל מאיר ולמן )וואהלמאנן( 

 ווילנא, תרכ"ה. מהדורה יחידה. שני שערים ושער נוסף ברוסית.

 בספר חותמת "מרדכי ב"ר אהרן שבתי גארדאן".

 מכתב עת זה לא יצא כרכים נוספים !

 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית. 20עמ'.  168[, 8]

 50$פתיחה 

 

 20 -ראשית המאה ה  –אוסף נדיר והיסטורי של חוברות וקונטרסים . 53

Rare and Historical Collection of Booklets – Early 20th Centuries 

 אוסף קונטרסים וחוברות נדירות. מתוכם:

. קונטרס טהרת בנות ישראל. וינה, תש"ז. הוצא לאור ל"שארית הפליטה" בהסכמת האדמו"ר 1

 מבעלז ועוד.

 . . בני אברהם. מאת רבי כלפון משה הכהן. ירושלים, תרס"ה. מהדורה יחידה2

 . תקנות ועד העיר לקהלות האשכנזים. ירושלים, תר"ף. היסטורי !3

 . לוח תרפ"ט. עם סדר תפלת הושענות. מאת הסתדרות "שלום ירושלים" בעיר פרנקפורט. 4



. תולדות רבינו חיים בן עטר. מאת רבי ראובן מרגליות. עם קונטרס נצוצי אור מאת רבי מאיר דן 5

 פלוצקי. למברג, תרפ"ה. 

 פר ארץ החיים. שלושה ענינים הנוגעים לרבי חיים בן עטר. מאת רבי יעקב הלפרין. וינה, תרצ"ג. . ס6

 . חובת הארץ. מאת רבי משה קרביץ. ליטא, תרצ"ט. 7

 . ראשית מעשה הדפוס בישראל. מאת דניאל חוואלסון. ווארשא, תרנ"ז.8

 . דברי חיים. ירושלים, תרצ"א. דפוס שיריזלי. 9

 י"ב בעניני ארץ ישראל. ירושלים, תשל"ד. . אגרות הנצ10

 . התעוררות ליסוד ארגון מועצת הרבנות העולמית. חוברת א. תל אביב, תרצ"ז. 11

 . ספר אמרי שפר. מאת רבי חיים מנדל שרלין. ירושלים, תרס"ז. 12

 חוברות. מצב כללי טוב. גדלים שונים.  21סה"כ 

 100$פתיחה 

 

 כרוכים יחדיו –מקבץ קונטרסים וכתבי עת נדירים . 54

Collection of Rare Booklets and Journals – Bound Together 

ירחון תורני. ועד חכמים. חוברת הבכורה. שנה ראשונה, חוברת ראשונה. אלול תרפ"ג. וכן, חוברות  •

 שבט, תרפ"ד. -חשון, כסלו-ב, שנה שניה, תשרי-א

תורה. חוברת הבכורה. שנה ראשונה, חוברת ראשונה. שבט, תרפ"ו. עורכי ירחון תורני, אהל  •

 הגאון מטפליק.  –הירחון, רבי ישעיה זאב וינוגרד, ורבי שמשון אהרן פולנסקי 

 אב, תרפ"ז. -יב. תמוז-ירחון, בית ועדל לחכמים. חוברת יא •

 לוח ארץ ישראל. על מאה וחמשים שנה. ירושלים, תרנ"א.  •

 קונטרס שערי ציון, לבאר מצות ולמדתם את בניכם. מאת רבי בן ציון בילסק. בילגורייא, תרע"א.  •

 מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 נדיר מאוד –שני החלקים היחידים  –תש"ח -ניו יורק, תש"ז –קובץ "התבונה" . 55

Kovetz HaTvunah – New York, 1947-1948 – The Only Two Sections – Extremely Rare 

 קובץ דו חודשי לתורה ומוסר. יוצא לאור על ידי ועד להפצת תורה ויראה על ידי תלמידי ישיבת מיר.

עם שער חלקי: ’, [, עה עמ2]  ’.[, עה עמ2, קיט; ]12[, 1]  . שנה א. חוברת א. ניו יורק, תש"ז. 1

משיחותיו של ... מרן חלק המוסר. מכיל: מאמרים מכתבי יד רבינו שמחה זיסל זיו זצוק"ל, מאמרים 

 ירוחם הלוי לוואוויץ זצוק"ל, אשר נכתבו מפי השמועה ע"י אחדים מתלמידי הישיבה. 

קמא עמ'. חוברת זו היא ההמשך לחוברת -[, עח3רד, ]-[,קכד7. שנה ב. חוברת א. ניו יורק, תש"ח. ]1

כי מלבד חלק ראשון לא יצא יותר, אולם לפנינו גם במפעל הביבליוגרפיה העריכו  –ראשונה 

 חוברת שניה !

 מצב טוב. מעטפת מנותקת. 



 100$פתיחה 

 

 תרפ"ט-ווארשא, תרפ"ו –כתב עת אגודת הרבנים בפולין  –קובץ דרושים וחידושים . 56

Kovetz Drushim VeChidushim – the Journal of the Union of Rabbis of Poland – Warsaw, 

1926-1929 

קובץ דרושים וחידושים. בירור הלכות העומדות על הפרק על פי חוות דעת גדולי הדור בשם הלכה 

 למעשה. יו"ל כפעם בפעם על ידי אגודת הרבנים בפולין. נערך על ידי רבי מאיר ורשוביק מקאטוב.

 חוברת חמישית. ואורשא, תרפ"ו.  •

 עמ'.  132חוברת חמישית חלק שני. תרפ"ו.  •

 [ דף.3תרפ"ח. צט, ] -חוברת שישית. שני חלקים.  ווארשא, תרפ"ז •

 קונטרס עתונאי. חודש כסלו, תרפ"ח.   •

 חוברת שמינית. ווארשא, תרפ"ט.  •

מצב טוב מאוד. מלבד חוברת שמינית שהיא במצב בינוני, עם קרעים בפינות הדפים. כל החלקים 

 כרוכים יחדיו. 

 50$פתיחה 

  

 מהדורה יחידה – פטרבורג, תרנ"ז –פסק החרם דעת קדושים + . 57

Da'at Kedoshim + Psak HaCherem – Petersburg, 1897 – Single Edition 

דעת קדושים, כולל זכרונות לתולדות המשפחות אייזנשטט, בכרך, גינצבורג, הילפרין, מורוויץ, מינץ, 

נשותיהם, לקדושים שמסרו נפשם  פרידלנד, קצנלבויגן, רפפורט ורוקח, המתיחשות, מצד הוריהם או

בגזרת עלילת דם שהיתה בראשינאי פלק הוראדנא, במדינת ליטא. עם סליחות על הקדושים, שנהרגו 

ביום ב' דר"ה ת"ך. נאספו וחוברו בהוצאת הר' משה אריה ליב פרידלנאד מכתבי יד וספרים נדפסים 

 ישנשטט.והרשמים בקהלת משה, ונכתבו בספר על ידי הרב ישראל טוביה א

אברהם מינץ אב"ד פאדובה על עמדו לימין ’ פסק החרם של הרב יעקב פולק נגד ר’. [ עמ1, ]86

המוחרם עמנואל נורצי מפיררא בשנת ר"פ. עם שני פסקים לבטל הפסק הנזכר: א. מרבי יודא ליווא 

יעקב ’ ות רמפיררא. ב. מרבי עזריאל דיינא מסביוניטה. בסופו מזכרת רבני איטליאה, זכרונות לתולד

 פולק וישיבתו בפראג קראקא ולובלין.

 תרנ"ח. מהדורה יחידה.-פטרבורג, תרנ"ז

 מצב טוב. לא בכל העותקים נמצא’. [ עמ1, ]86; 80[; 1, ]245[, 6]

 "פסק החרם".

 50$פתיחה 

 

 מהדורות יחידות –ששה ספרים  –יעקב רייפמאן . 58

Jacob Reifman - Six Books - Single Editions 

 שה ספרים מאת המחבר רבי יעקב רייפמן. מהדורות יחידות:ש

 עמ'. 72[, 3משיב דבר. ביאור על ברייתא דל"ב מידות. ווין, תרכ"ו. ]• 



 עמ'. 70תולדות רבנו זרחיה הלוי בעל המאור. פראג, תרי"ג. • 

ג, ספר מקדים לקראת המהדורה המדעית של ספר "הלכות גדולות". פרא -קול מבשר מבשר ואומר • 

 עמ'. כרוך עם: 38תרי"ט. 

מאמר חוט המשלש. שלושה עניינים: א. ידיעת חכמי התלמוד בשפות שונות. ב. תולדות המשלים • 

 עמ'. 60היהודיים. ג. הערות על "מבחר הפנינים". פראג, תרי"ט. 

ניתוח של ארבעה ספרים: א. בן סירא. ב. ספר חסידים. ג. סדר התפילה.  -מאמר ארבעה חרשים • 

 עמ'. ללא כריכה. 32. שאילתות דרב אחאי משבחא. פראג, תר"ך. ד

על סדר ההגדה של פסח. עם הערות ותקונים מאת נפתלי בן מנחם. ירושלים,  -איגרת ביקורת • 

 .10עותקים עותק זה מספר  300תשכ"ט. מהדורה מצוצמת 

 תנועת ההשכלה.חוקר והיסטוריון על היהדות וחבר  –תרנ"ה( -המחבר יעקב רייפמאנן )תקע"ח

 כרכים. גדלים שונים. מצב כללי מצוין. 5ספרים ב  6סה"כ 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –ווילנא, תקצ"ט  –ארץ קדומים . 59

Erezt Kedumim – Vilna, 1839 – First Edition  

ספר ארץ קדומים, גיאוגרפיה מקראית. כולל גלילות ארץ ישראל ושמות המקומות הגיאוגרפיות 

הנמצאות בכתבי הקודש, מבוארים על פי דעות בעלי אסופות חדשים גם ישנים. מאת רבי שלמה 

 לויסון. שני חלקים.

ווילנא, תקצ"ט. מהדורה מתוקנת של הספר מחקרי ארץ )ווין, תקע"ט(. לכל חלק שני שערים בעברית. 

 לחלק ראשון שער נוסף בגרמנית )לא ידוע(.

XL, [1], 187, [10]; [7], 262, [12] מצב מצוין. דפים איכותים. כריכה מקורית. ללא מפה בסוף, ’. עמ

 שנוספה בחלק מהעותקים.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –ווילנא, תרמ"א  –מחברת ראשונה  –זכרון לראשונים וגם לאחרונים . 60

Zikaron LaRishonim Vegam LaAcharonim – First Notebook – Vilnius, 1881 – Single Edition 

זכרון לאחרונים, זכרון הרב החוקר רבי שלמה יהודה  –ספר זכרון לראשונים וגם לאחרונים חלק ב 

ליב כהן רפאפורט. מכתבים אשר שלח לשמואל דוד לוצאטו. עם הערות מאת ר' שלמה זלמן חיים 

 האלבערשטאם. ומבוא והערות מאת אברהם אליהו הרכבי.

 ווילנא, תרמ"א, מהדורה יחידה

 עמ'. מצב טוב. 70[, 4]

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –פרסבורג, תרמ"ה  –מסע באירופה )דיינארד( . 61

Travels Across Europe (Deinard) – Pressburg, 1885 – Single Edition  

רך מסעי ברוסיא מסע באירופה, "יכלכל השקפה פרטית וכללית על דרכי בני ישראל באיירופא. בד

הדרומית, בעססאראביען, פאדאליען, וואלהיניען, פולין, ליטויא, זאמוט, קורלאנד, עסטלאנד, 

 -קאז. אשכנז וארצות הרהיין, בריטניא, צרפת, בעלגיען, אסטרייך -פינלאנד, רוסיא הפנימית וקו



ארץ הקדושה, מאת אונגארן, רומעניען, תוגרמה האיירופית. ובסופו מאמר אודות הקאלאניזאציאן ב

 הנוסע אפרים דיינארד.

 פרסבורג, תרמ"ה. מהדורה יחידה. דפוס לאווי ואלקלעי.

[2[ ,]2 ,]5-196 ,IV .עמ'. מצב טוב 

 50$פתיחה 

 

 רבי נתן צבי פרידמן –ערכים  20,000 –אוצר הרבנים . 62

Otzar Harabbanim – 20,000 Entries – Rabbi Nathan Zvi Friedman 

 ה'תש"ל.-הרבנים, תקופת הרבנות ד'תש"לספר אוצר 

רב, אדמו"ר, ראש ישיבה, דיין, מו"צ, מגיד. שמו, אביו, חותנו, בניו וחתניו. תאריך הלידה ופטירה, 

 תיאור האישיות, שם הקהילות בהן כיהן, ספרים שחיבר. 

עשרים אלף ערכים, עם מפתחות שם המשפחה, מפתח הקהילות ומפתח הספרים מפתח הרבניות 

 רופאים במשך הדורות הכל בכרך אחד. -למדניות, מפתח של רבניםה

 מאת הרב נתן צבי פרידמן. 

 מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 ירושלים –סקירה שנייה  –מגילות גנוזות ממדבר יהודה . 63

The Qumran Scrolls of the Judean Desert – Second Review – Jerusalem 

 מגילת גנוזות, מתוך גניזה קדומה שנמצאה במדבר יהודה. סקירה שניה, מאת אלעזר ליפא סוקניק. 

 הוצאת ביאליק. ירושלים. כולל תמונות לאורך כל הספר. 

 מצב טוב. כתמים. 

 50$פתיחה 

 

 עותק רבני משפחת זילברמן מצפת –מהדורה יחידה  –אמשטרדם, תרי"ד  –גדולת שאול . 64

Gdulat Shaul – Amsterdam, 1854 – Single Edition – the Copy of the Rabbis of the Zilberman 

Family of Safed 

אב"ד פאדובה וויניציאה. מאת רבי צבי  –קורות חייו של רבי שאול וואהל  –ספר גדולת שאול בחיר ה' 

 הירש עדעלמאן. לונדון, תרי"ד. כרוך עם: ספר ניר לדוד ולזרעו.

 . מהדורה יחידה.בלונדון, תרי"

בספר חותמות בעלות של הרבנים הגאונים רבי רפאל זילברמן ובנו רבי אברהם ליב זילברמן אבות 

 בתי הדין בצפת )חתימה וחותמת(.

תרע"ח(, רבה הראשי של עדת האשכנזים בצפת, נולד באומן, -הגאון רבי רפאל זילברמן )תקצ"ט

בבית המדרש שליד קבר רשב"י במירון. בשנת עלה לצפת, נהג להתבודד וללמוד תורה  11בגיל 

תר"ך התמנה לדיין ומו"צ של הקהילה בצפת. נהג לשנות את מקום לימודו הרחק מבני אדם, לבל 

יטרידוהו בלימודו. לאחר פטירת אביו בשנת תרל"ב, התמנה לרבה הראשי של צפת. נודע בחכמתו 



"חכם באשי".לאחר פטירתו ישב נכדו, רבי ובגדולתו, ואף התורכים הכירו בחכמתו והעניקו לו תואר 

 אברהם ליב זילברמן, על כיסאו כרבה הראשי של צפת.

[1 ,]XI, [1], XIV ,XVIII נקבים. כתמים. דפים איכותים.  לז דף.-[, לד3לב; ]’; עמ 

 50$פתיחה 

 

 תשט"ו-תש"י –בריסל -פרנקפורט –ב' חלקים  –עזרת נשים . 65

Ezrat Nashim – Two Sections – Frankfurt-Brussels – 1950-1955 

עזרת נשים, והוא תקנת עגונות "יסודות עפ"י שיטות הש"ס והפוסקים לבירור שאלת העגונות 

 שנשארו אחרי המלחמה העולמית האחרונה ולפתרונה" מאת רבי מאיר פוירוורגר )מאירי(.

 תשט"ו-בריסל, תש"י-פרנקפורט דמיין

 מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 לונדון, תקצ"ד –מונת ישראל נדיר ! א. 66

Rare ! Emunat Israel – London, 1834 

Emunat Yisrael the faith of Israel – " אמונת ישראל" מתוך הכתבים הפילוסופים והפרשנים. מאת

 .(tobias goodmanטוביה גודמן )

 .עותק חסר שער. נדיר! לא הופיע במכירות(. אנגלית ועברית. 1834לונדון, תקצ"ד )

בדף אחרי השער הקדשה המחבר למשה מונטיפיורי מאת המחבר טוביה גודמן )ככל הנראה נדפסה 

 בשמו לאחר שנפטר בתקפ"ד(.

[1 ,]VIII, 228  .'ס"מ. 21עמ 

 50$פתיחה 

 

 תר"ע-וינה, תרמ"ב –חלקם מהדורות ראשונות  –ארבעה ספרים  –שלמה רובין . 67

Shlomo Rubin – Four Books – Some of Them First Editions – Vienna, 1882-1910 

 ארבעה ספרים מאת הסופר שלמה רובין )ראבין(.

 ארכיאלוגיה בבלית. ווינה, תרמ"ב. מהדורה ראשונה. –בירוסי הכשדי • 

שמות המלאכים הנזכרים בתנ"ך ותולדותם. וינה,  –ספר המלאכים חלק ב' מספר מעשה מרכבה • 

 תרמ"ו.

 חכמת הקבלה, וינה תרמ"ח. מהדורה ראשונה.יסוד מסתרי העכו"ם וסוד • 

לבוש העבריים בתקופת כתבי הקדש. בהוצאת "כל כתבי ד"ר שלמה רובין.  –גאון יהודה וירושלים • 

 ורשה, תר"ע.

מראשי תנועת ההשכלה בגליציה, היה מתרגם לעברית ספרי מדע, הגות, ועוד.  –הסופר שלמה רובין 

רב להצעת רבנות בעיר חודורב, ויצא לרכוש השכלה כללית. בצעירותו קיבל הסמכה לרבנות אך סי

 כתב מאמרים רבים את החשובים שבהם הדפיס לספרים.

 ספרים. מצב כללי טוב. גדלים שונים. 4סה"כ 



 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –פינסק, תרע"ב  –אבן יסוד לתולדות רבני ישראל לפני השואה  –אהלי שם . 68

Ohalei Shem – Cornerstone of the History of Rabbis before the Holocaust – Pinsk, 1912 – 

Single Edition 

אירופה, אסיה, אפריקה,  –תולדות ויחוס של רבנים וגדולי הדור מכל תפוצות ישראל  –ספר אהלי שם 

מזכירו ואיש אמונו של רבי דוד  –אמריקה, ואוסטרליה. מאת רבי שמואל נח ב"ר דובער גוטליב 

 דמן מקרלין.פרי

פינסק, תער"ב. מהדורה יחידה. דפוס מ. מ. גלאאבערמאן. שני שערים בעברית. שער נוסף באותיות 

 ב.-ובכל יבשת מסודר לפי א –לועזיות. מחולק לפי יבשות 

". רבי יעקב ישעיה רוזנבלום אב"ד יעקב ישעי' ראזנבלום חופ"ק ד' הארדקבשער הראשון חתימה "

 רפ"ד(, הביא לדפוס את הספר "שארית יוסף" )ווילנא, תרע"ד(.ת-הורודוק )תרכ"ז-דויד

 מצב טוב. כריכה מנותקת. שדרה עם חסרון.

 50$פתיחה 

 

 ווילנא, תר"ס -תולדות החיים בעיר ווילנא  –עיר ווילנא . 69

Ir Vilna – The History of the Life in Vilnius – Vilnius, 1900 

ישראל, תולדות חיי גדולי התורה וההלכה, מורים, רופאים ועוד. מאת ספר עיר ווילנא, זכרונות עדת 

הלל נח מגיד המכונה שטיינשניידער. חלק א'. שער נוסף באותיות קיריליות. כולל רשימת האנשים 

 הנזכרים בספר )לפי הא' ב'(.

לא שנים בשנת תשס"ג, וחלק שלישי  103ווילנא, תר"ס. מהדורה יחידה. )חלק שני יצא רק לאחר 

 נדפס(.

 ס"מ. מצב טוב. דפים שבירים. 22

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –הנובר, תרי"ג  –נחל קדומים . 70

Nachal Kedumim – Hanover, 1853 – Single Edition  

נחלת יעקב, שיר מר' יוסף בן חסדאי אל ר' שמואל הנגיד, כולל קורות השיר  –ספר נחל קדומים 

ב, בשני שערים נפרדים. מחברת ב' הינה על -וקעס. שני מחברות אוהערות מאת רבי יהודה ליב ד

 תולדות ר' שמואל הנגיד.

 הנובר, תרי"ג. מהדורה יחידה.

מאנשי חכמת ההשכלה היהודית, מבקר ומהדיר )עורך לדפוס( ספרות עם  –רבי יהודה ליב דוקעס 

 יניים של יהדות ספרד.ישראל. למד בצעירתו בישיבתו של החתם סופר. היה חוקר של שירת ימי הב

[2 ,]29[ ,1[ ;]2 ,]VI, 31-64 ס"מ. מצב טוב. כריכה, שער ראשון ושני דפים אחריו  18.5’. עמ

 מנותקים.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה  –ניו יורק, תרפ"ז  –ר' יום טוב ליפמן מיהלהויזן . 71



Rabbi Yom Tov Lipmann Muhlhausen – New York, 1927 – Single Edition 

ספר ר' יום טוב ליפמן מיהלוהויזן בעל הנצחון החוקר והמקובל. חלק ראשון: חייו, תורתו ופעולתו. 

חלק שני: ספר האשכול, נעתק מכתב יד יחיד בבית מדרש הרבנים בניו יורק. ונספח עליו ספר כוונת 

 התפלה, נעתק מכתב יד יחיד באוכספורד. 

 ר נדיר!ניו יורק, תרפ"ז. מהדורה יחידה. ספ

 עמ'. מצב טוב. כריכה מקורית.  190

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –קראקא, תרכ"ח  –נחלת יהודה )שי"ר( . 72

Nachalat Yehuda (Shir) – Krakow, 1868 – First Edition  

כתבי מדרש ומחקר מאת )שי"ר( רבי שלמה יהודה ליב הכהן רפאפורט אב"ד טרנופול ופראג מאנשי 

 . יצא לאור ע"י בנו יחידו דוד רפאפורט.תנועת ההשכלה

 קראקא, תרכ"ח. מהדורה ראשונה. שני שערים, שער ראשון בצבע כתום.

 ס"מ. מצב טוב. 22

 50$פתיחה 

 

 תרנ"ח-לונדון, תרל"ט –ארבעה ספרי רבי יוסף כהן צדק מלונדון . 73

Four Books by Rabbi Yosef Cohen Tzeddek of London – London, 1879-1899 

ספר אהלי שם, דבר המשפט של יעקב בן יצחק בעיר מדריד בשנת ר"נ. אשר נגזר עליו משפט מוות • 

 על דבר עלילת דם ילד נוצרי, וניצל.

 לונדון, תרמ"ג. בדפוס נתן בן יוסף יהושע ואלליאנטיין

שימים שפת אמת. לונדון, תרל"ט. פולמוס נגד הסופר מיכאל פרומקין ראדקינסזאהן. שניהם היו מא• 

 אחד את השני בספריהם.

 דור ישרים, ברדיטשוב, תרנ"ח.• 

 אור חדש, לונדון, תרמ"א.• 

בעל דפוס בלמברג, השתתף בכתבי עת רבים וכתב  -תרס"ד(  –המחבר רבי יוסף כהן צדק )תקפ"ז 

 הקדמות לספרים. היה דרשן בפרנקפורט דמיין, פריז והולנד. רב בלונדון. חיבר "ישועות מלכי" למברג

 תרי"ד, ועוד.

 ס"מ. מצב טוב. 21כל הספרים בכרך אחד. 

 50$פתיחה 

 

 כריכות מקוריות –סט שלם ויפה  –תרמ"ו -ווארשא, תרמ"א –ידיעות הטבע . 74

Yedi'ot HaTeva – Warsaw, 1881 – 1886 – Fine Complete Set – Original Bindings 

ספר ידיעות הטע, נחקור ונכתבו בשפת אשכנז על ידי אהרן בערנשטיין ונעתקו לשפת עבר על ידי 

סט שלם בשלושה כרכים נאים, עם כריכות  –כא. לפנינו כל חלקי הספר -פסח רודערמאנן. חלקים א

 מקוריות וכיתוב מוזהב. מצב מצוין. 



 ’.עמ 8-71[, 5תרמ"א. ]חלק ראשון. ווארשא, 

 ’. עמ 77תרמ"א.  ארשרא, תרמ"א.וו: חלק שני

 ’. עמ IV, 70. ווארשא, תרמ"ב: חלק שלישי

 ’. עמ IV, 80ווארשא, תרמ"ב. :  חלק רביעי

 ’ עמ 70תרמ"ג. חלק חמישי: ווארשא, 

 ’. עמ 62 ווארשא, תרמ"ג.: חלק שישי

 ’. עמ 64תרמ"ג. חלק שביעי: ווארשא, 

 ’. עמ 72תרמ"ד. חלק שמיני: ווארשא, 

 ’. עמ 52תרמ"ד.  חלק תשיעי: ווארשא,

 ’. עמ 68תרמ"ד.  חלק עשירי: ווארשא,

 ’. עמ 48תרמ"ד.  חלק אחד עשר: ווארשא,

 ’. עמ 62תרמ"ד.  חלק שנים עשר: ווארשא,

 ’. עמ 56תרמ"ד.  חלק שלושה עשר: ווארשא,

 ’. עמ 48תרמ"ד.  חלק ארבעה עשר: ווארשא,

 ’. עמ 48תרמ"ד.  חלק חמשה עשר: ווארשא,

 ’. עמ 68תרמ"ד.  חלק ששה עשר: ווארשא,

 ’. עמ 66תרמ"ה.  חלק שבעה עשר: ווארשא,

 ’. עמ 64תרמ"ה.  חלק שמונה עשר: ווארשא,

 ’. עמ 56תרמ"ה.  חלק תשעה עשר: ווארשא,

 ’. עמ 88תרמ"ה.  חלק עשרים: ווארשא,

 ’. עמ 52. 1885תרמ"ו, חד: מלואים לכל החלקים. ווארשא, חלק עשרים וא

 מצב מצוין. כריכות מקוריות. שלושה כרכים.

 50$פתיחה 

 

 אוסף ספרי קהילות וביוגרפיה. 75

Collection of community books and biography 

חורבנם. מאת "ניצוצות". מקהלת סיקסא ומחוז אבאוי טורנא שנדמו. תולדות חייהם מהוסדם ועד • 

 ישראל פליישמן. בני ברק, תשל"ב.

 עמ'. 577שס"ג. מאת דניאל קארפי. ירושלים, תשל"ד. -פנקס ועד ק"ק פאדוואה. בין השנים של"ח• 

אלבום הוסיאטין "ראיתי צדיק". קובץ תמונות של אדמור"י בית הוסיאטין בליווי אמרות קודש, • 

 מן. תשע"ו.הנהגות, עובדות ומעשים. מאת מאיר צבי גרוז

ספר זכרון, ליהדות גרוסוורדיין, אוראדאה, נאג'וואראד והסביבה. משנת יסודה ועד חורבנה. תל • 

 אביב, תשמ"ד.



מלכי תרשיש, חלק א, תולדות רבני תוניסיה וחיבוריהם מימי התלמוד עד ימינו. מאת בנימין רפאל • 

 רטיבות. כתמי כהן. תשמ"ו. בליווי תמונות רבות וצילומי שערי ספרים.

 .בינוני-ספרים. גדלים שונים. מצב כללי טוב 5סה"כ 

 50$פתיחה 

 

 עמ' 730 –ניו יורק, תשט"ז  –ינם ובחורבנם מוסדות תורה באירופה בבנ. 76

Mosdot Torah BeBinyanam UVeChurbanam – New York, 1956 – 730 pp . 

הספר מלווה בתמונות נדירות. בעריכת שמואל ק. מירסקי. הספר מדבר על ישיבות באירופה, בתי 

 מדרש לרבנים ועוד. 

 מצב טוב. 

 50$פתיחה 

 

 ווילנא, תקצ"ז –ספר האזהרות  \ספר מקוה ישראל . 77

Sefer Mikveh Yisrael / Sefer HaAzharot – Vilna, 1837 

ספר מקוה ישראל, מאת החוקר האלוקי רבי מנשה בן ישראל. על מקום חניית עשרת השבטים. ועל  •

 [ דף. 1, ]25[, 1נהר סמבטיון. ווילנא ,תקצ"ז. ]

 [ דף. 14ספר האזהרות לרבי שלמה בן גבירול. ווילנא, תקצ"ז. ] •

 ס"מ. מצב טוב. כתמים.  15

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –פרסבורג, תרכ"ב  –אזרח רענן . 78

Ezrach Ra'anan – Pressburg, 1862 – Single Edition 

ספר אזרח רענן, קצת הערות על תולדות הרמב"ם, דרכיו, פסקיו מפי ספרים וסופרים. מאת רבי 

 ישראל איסרל טויבר. 

 פרסבורג, תרכ"ב. מהדורה יחידה. הסכמות. 

 ם קלים. כריכה. ס"מ. מצב טוב. כתמי 20[, לח דף. 6]

 50$פתיחה 

 

 הגהות בכתב יד מר ישעיהו וינוגרד ז"ל –ניו יורק, תש"ט  –רבנו אליהו מווילנא . 79

Rabbeinu Eliyahu MiVilna – New York, 1949 – Glosses Handwritten by Mr. Yeshayahu 

Vinograd 

ספר רבינו אליהו מווילנא, רשימה ביבליוגרפית, מאת ישראל יעקב דינסטאג. ניו יורק, תש"ט. הוצאת 

 עמ'.  97תלפיות ישיבה אוניברסיטה. 

לאורך הספר הגהות רבות בכתב יד מר ישעיהו וינוגרד ז"ל. ידוע כי מר ישעיהו חקר במשך עשרות 

נא, עד שהוציא לאור את ספרו המופלא אוצר בשנים את תורתו, תולדותיו וספריו של הגר"א מוויל

 ספרי הגר"א הידוע. 



 מצב כללי טוב. מעטפת מנותקת.

 50$פתיחה 

 

תל אביב,  -היסטוריית עם ישראל מראשיתה ועד תקופת חיבת ציון  -תולדות ישראל . 80

 תרצ"ז-צ"בתר

Toldot Yisrael – the History of the Jewish People from Their Onset to the Period of Chibat 

Zion – Tel Aviv, 1932-1937 

תיאור ההיסטוריה הכוללת של עם ישראל מראשית ימי האבות עד תקופת חבת  –"תולדות ישראל" 

 תרצ"ז.-תרצ"בציון. מאת זאב יעבץ. תל אביב, 

תרפ"ד( סופר, היסטוריון, איש חינוך, ממקימי תנועת המזרחי -המחבר זאב וולף יעבץ )תר"ח

פרסם את מאמרו הראשון ב"השחר" ומאז המשיך  1882וממחדשי השפה העברית. החלק משנת 

לפרסם מאמרים ומחקרים בקבצים שונים על נושאים בתולדות עם ישראל. כמו כן חיבר: שיחות מני 

קדם. מירושלים. נגינות מני קדם. ראש השנה לאילנות. מכתב ממראות הארץ. היהדות והגלות מקור 

 קט כתבים ועוד.הברכות. ל

 חסרים שני דפים ראשונים. מצב טוב. כריכות מקוריות עם שדרה חסרה או מנותקת.  11בחלק 

 50$פתיחה 

 

 סט שלם –שמונה כרכים  –דברי ימי ישראל . 81

Divrei Yemei Yisrael – Eight Volumes – Complete Set 

דברי ימי ישראל, מיום היות ישראל לעם עד ימי הדור האחרון. מאת ד"ר צבי גראטץ. עם תרגום, 

 הערות וחידושים מא תשאול פינחס רבינוביץ. 

 הוצאת מקור, ירושלים. תשל"ב. 

 כרכים עבי כרס. מצב מצוין.  8

 50$פתיחה 

 

 עולם הישיבות בליטא –אוסף חוברות וירחונים . 82

Collection of Booklets and Journals – The World of Yeshivas in Lithuania 

 חוברות.  4ירחון כנסת ישראל, מוקדש לתורה ומוסר. סלבודקה,  •

חוברות, הרצאות הכנוס של הסתדרות תלמידי ישבת כנסת ישראל בסלבודקה. אדר, תרצ"ז.  •

 ]קרעים בדפי המעטפת[.

 חוברת אור המוסר. כלי מבטאם של הישיבות הק' דבובהרדוק בית יוסף בפולין. פיעטרקוב, תרפ"ו.  •

 אור הצפן, שיחותיו והנהגותיו של מרן רבי נתן צבי פינקל. קובנה, תרפ"ח.  •

נפש לחבר. ספר זכרון לנשמת אחד מן החבורה רבי יצחק ליפשיץ תלמיד הישיבות הגדולות קלצק,  •

 ן שנפטר בכ"ט סיון תרצ"ו. ירושלים, תרצ"ז. וישיבת חברו

 הבאר, יוצא לאור על ידי בית אולפנא ישיבת באר יעקב. ירושלים, תשי"ט.  •

 הנאמן, כבה נר ישראל, על פטירת מרן החזון איש. תשי"ד.  •

 עמ'.  16עיתון, צום יודיש'ן פאלק. ישיבה כנסת ישראל אין חברון.  •



 על בלנק רשמי של ישיבת "אהל תורה". מכתבים במכונה. כתובים  2 •

 גדלים ומצבים שונים. 

 50$פתיחה 

 

 הקדשות מחברים –אוסף ספרי מחקר והיסטוריה . 83

Collection of Research and History Books – Authors' Dedications  

 תנועת המוסר, חלק שני. תל אביב, תש"י. ]הקדשת המחבר הרב דוב כץ[.• 

תל אביב, ת"ש. ]בתחילת הספר הקדשה -לכסיקון רבני עולמי. חלק ראשון. ירושלים ספר אנשי שם.• 

 נאה אל רבי עובדיה הדאיה מאת מזכיר ישיבת הגדולה דפתח תקוה[.

 ינון, שירים. ירושלים, תרצ"ב. ]הקדשת המחבר יצחק אליה נבון[.• 

 דוי[.הגאון החסיד מוילנא. ירושלים, תשכ"ה. ]הקדשת המחבר רבי בצלאל לנ• 

מגיא ההריגה. ספר שו"ת שנתעוררו בתקופת השואה. ירושלים, תשכ"א. ]הקדשת המחבר רבי • 

 שמעון אפרתי[.

מעמק הבכא, שו"ת שנתהוו לרגלי האסון השואה. ירושלים, תש"ח. ]הקדשת המחבר רבי שמעון • 

 .אפרתי[

 .מכתבי מחקר ובקרת. ווילנא, תרס"ז. ]הקדשת המחבר שמואל אלכסנדראווב[• 

 רבי חיים יוסף דוד אזולאי. תולדות חייו.ירושלים, תשי"ט. ]הקדשת המחבר מאיר בניהו[.• 

 ספרים. האוסף נמכר כמות שהוא. 8סה"כ 

 50$פתיחה 

 

 הוצאת שארית הפליטה וועד ההצלה –אוסף ספרים . 84

Collection of Books – Published by She'erit Hapletah and Va'ad HaHatzalah 

 ספרים דפוסי שארית הפליטה וועד ההצלה. אוסף

של"ה. שנגהאי, תש"ו. בהוצאת ישיבת חכמי לובלין בשנגהאי. יתכן וחסרים  –שני לוחות הברית • 

 כמה דפים. דפים מנותקים.

 שב שמעתתא, מינכן, תש"ז. נדפס על ידי ועד ההצלה גרמניה.• 

 חנוכת התורה, צילום של המהדורה הראשונה.• 

 הפנינים, לנדסברג )גרמניה(. תש"ח. הוצאת "יצחקי".מבחר • 

שופטים. מינכן, תש"ז. הוצאת המחלקה לתרבות של מרכז "מזרחי" -מקראות גדולות. יהושע• 

 ו"תורת העבודה" של שארית הפליטה בגרמניה.

 כרכים, מצב כללי טוב. גדלים שונים, כריכות מעט בלוית. 4סה"כ 

 50$פתיחה 

 

 סט שני כרכים –תל אביב, תשי"ז  –ום שלום גרש –שבתי צבי . 85

Shabtai Zvi – Gershom Shalom – Tel Aviv, 157 – Set of Two Volumes 



 עמודים. 377-842שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו. שני כרכים. תל אביב, תשי"ז. 

 מצב טוב. בחלק ב הכריכה נכרכה הפוך. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה  –ירושלים, תרס"ח  –טוב מצרים )שמות רבני מצרים וגאוניה( . 86

Tuv Mitzrayim (The names of the Rabbis of Egypt and Its Sages) – Jerusalem, 1908 – Single 

Edition 

ספר טוב מצרים, שמות אנשים שם רבני מצרים וגאוניה אשר אור תורתם זרח על ארץ מצרים, מימות 

 נו הרמב"ם והלאה. מאת רבי רפאל אהרן בן שמעון אב"ד מצרים. רבי

 ירושלים, תרס"ח. מהדורה יחידה. 

  מצרים.  דף לד ואילך: שמות בתי כנסיות עתיקי ימים שבעוב"ימ [ דף.1[, לו, ]1]

בדף הפורזץ רישום "אהבה ואחוה" ]ישיבת אהבה ואחוה בקהיר, בה כיהן מרן רבי עובדיה יוסף 

כראש הישיבה כשהיה בגלות מצרים בצעירותו[. חותמת הישיבה. רישום בכתב יד "הרב סעדיא 

 מניר" עם רישום בכתב יד נוסף "ניתן לי במתנה מהנ"ל עבדיה בכמהר"ש הדאיא". 

 מצב מצוין. 

 50$פתיחה 

 

 ניו יורק, תרפ"ג –קרן צבי )מנהגי יהודי ניו יורק( . 87

Keren Zvi (The Customs of the Jews of New York) – New York, 1923 

ספר קרן צבי, עם הרבה הוספות ותיקונים. וביאור על פרקי אבות, מאת רבי מאיר צבי הכהן. הספר 

 כולל את כל מנהגי הבית כנסת בניו יורק במשך ימות השנה. 

 ניו יורק, תרפ"ג. הסכמות גדולי הרבנים בניו יורק. 

 עמ'. מצב טוב. כריכה מקורית רופפת.  4-155[, 2, ]121

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –ברלין, תרצ"ז  –מנהגי בית המדרש הישן בברלין . 88

Minhagei Beit HaMidrash haYashan BeBerlin – Berlin, 1937 – Single Edition  

מנהגי ביהמ"ד הישן דק"ק בערלין, העתקתים על פי מה שקיבלתי מהראשונים אשר היו לפני. מאת 

 רבי חיים ביברפלד. 

 ברלין, תרצ"ז. מהדורה יחידה. 

 עמ'. מצב מצוין.  15שער מעטפת. 

 50$פתיחה 

 

מהדורה ראשונה של התרגום בעברית לאחד  –פראג, תק"צ  –מן היורש דברי אלהים . 89

 מחיבורי פילון האלכסנדרי



Min HaYoresh Divrei Elohim – Prague, 1830 – First Edition of the Hebrew Translation of 

One of Philo of Alexandria's Compositions  

 ספר מן היורש דברי אלהים. ביאור ברית בין הבתרים. מאת פילון היהודי הרב ידידיה האלכסנדרי.

 בתרגום לעברית מאת יוסף פלעש.

 פראג, תק"צ. מהדורה זו הינה מהדורה ראשונה של תרגום בעברית לספר של פילון האלכסנדרי.

 מצב טוב.[ עמ'. 2, ]92

 50$פתיחה 

 

 

 קונטרס נדיר –ירושלים, תרצ"ד  –יוסאלע רוזענבלאט מלך החזנים . 90

Yossaleh Rosenblat Melech HaChazanim – Jerusalem, 1934 – Rare Booklet 

חוברת על יוסאלע רוזענבלאט מלך החזנים. "הספד מר ליום הייארצייט ו' כה סיון תרצ"ד. מאת רבי 

 ירחמיאל המגיד הקטן מיסד תפארת בחורים בעיר העתיקה". 

 ירושלים, תרצ"ד. מהדורה יחידה. 

 עמ'. עברית ויידיש. מצב טוב. 20

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –רסלויא, תקצ"ח ב –)הספד על רבי עקיבא איגר(  –עין המים . 91

Ein Hamayim (Eulogy for rabbi Akiva Eiger) – Breslau, 1838 – First Edition 

ספר עין המים, "והוא אבל כבד ומספד תמרורים על מות רבינו עקיבא איגר, אשר דרש רבי אברהם 

 דוב בערוש פלאהם ממעזריטש יםו ה' כז שבט תקצ"ח. 

 ורה ראשונה. ברסלויא, תקצ"ח. מהד

ס"מ. מצב טוב. דפים עבים ואיכותים. חיזוק דבק נייר בשולים הפנימיים של הדפים. כריכה  18יב דף. 

 חדשה.

 150$פתיחה 

 

 נייר כחלחל –ווילנא, תקע"ח  –תשועת ישראל . 92

Teshu'at Yisrael – Vilna, 1818 – Bluish Paper 

תשועת ישראל. חיבור מאת רבי מנשה בן ישראל, ובו תשובות על שאלות בעניני האשמות שנאשמו 

 ווילנא, תקע"ח. היהודים. 

 הספר נדפס בווילנא, אמנם יש טפסים כמו הטופס שלפנינו שנרשם בשער "וויען". 

 ס"מ. מצב טוב. כריכת בד חדשה. 16עמ'.  72[, 4]

 120$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –ברסלוי, תקע"ט  –ל גלילות ארץ ישרא. 93

Glilot Eretz Yisrael – Breslau, 1819 – First Edition 



גבולותה, הרריה, מימיה ולמחלקותה לשנים עשר חלקים ... ולכל תכונותה, גם גלילות ארץ ישראל ל

נרשמים על פי סדור א"ב כל הערים והמקומות בתוכה וגם המקומות חוץ לגבולותה אשר יזכרו 

ר. מאת רבי תנ"ך, עם כל אשר ראוי לדעת מהם. עם מפת ארץ ישראל ומפת מסעי בני ישראל במדבב

 מנחם מנדל ברזה ברסלויער. שני חלקים. 

 ברסלוי, תקע"ט. מהדורה ראשונה. 

[ דף, 4חלק הראשון, גלילות ארץ ישראל, בעברית ובגרמנית באותיות עבריות, עמוד מול עמוד. ]ב

 מפות מקופלות.[ 2]ללא ’, עמ 132

 מצב כללי טוב. כתמי זמן. מעט נקבים. הגהה בכתב יד.

 120$פתיחה 

 

 קוספולי ]קושטא[, תרס"א –לאדינו  –שלושה ספרים . 94

Three Books – Ladino – Kospoli [Kushta], 1901 

. ספר איסטורייה נאטוראל אין לה מאר. מאת ריד תומס מין. סיפור טבעי על הים מאת ברוך 1

 מיטראני. לאדינו. אותיות רש"י. 

 קוספולי ]קושטא[, תרס"א. 

 דפים שאחרי השער. שער חסר בחלקו. כרוך עם: 6עותק חסר 

 פייר. לאדינו, אותיות רש"י. -. פול אי ב'ירז'יני. רומאנסו. מאת זאק אנרי ברנארדן דה סן2

 [ עמ'. 2, ]166קוספולי, תרס"א. 

 . ז'ורנאל די לינדה. יומנה של לינדה. מאת אלכסנדר בן גיאת. לאדינו, אותיות רש"י. 3

 בדפים אחרונים.  איזמירנה ]איזמיר[, תרנ"ד. חסרים שני דפים אחרונים. קרעים קלים

 כריכה מנותקת חלקית. 

 100$פתיחה 

 

 היסטורי נדיר –לאדינו  –מהדורה יחידה  –ליוורנו, תק"פ  –זמרת הארץ . 95

Zimrat HaAretz – Livorno, 1820 – Single Edition – Ladino – rare and Historical 

. סיפור המצור על טבריה ספר זמרת הארץ. שירי שבח על מעשה הניסים שעברו על העיר טבריה

תק"ג ופעולותיו של ר' חיים אבולעפיא )מחדש היישוב היהודי בטבריה(, שירים לכבוד -בשנים תק"ב

 טבריה, רבי חיים אבולעפיא ולכבוד תנאים ואמוראים הקבורים שם. אותיות רש"י. 

 פיא. ליוורנו, תק"פ. דפוס סעדון מולכו. מהדורה שניה עם הקדמת רבי חיים שלמה אבולע

 כח דף. מצב בינוני. כתמי רטיבות. דפים מנותקים. כריכה מקורית בלויה. 

 50$פתיחה 

 

 פרנקפורט דמיין, תרל"א –על דרשת "אל תקרי" שבש"ס  –פולמוס ! קורא באמת . 96

Polemic! Koreh BeEmet – on the Sermon of "Al Tikrei" of the Shas – Frankfurt am Main, 

1871 



באמת, הסבר ופירוש על דרשות "אל תקרי" שבש"ס לפי סדר המסכתות. מאת רבי יצחק  ספר קורא

 דב במברגר, אב"ד ווירצבורג. זהו הספר האחרון שחיבר רבי יצחק דב במברגר.

בהקדמת הספר כותב המחבר נגד החוקרים )ביניהם רבי אליהו בחור( שטוענים שדרשת "אל תקרי 

קופת התלמוד לא היה ניקוד ולכן חז"ל יכלו )ח"ו( לקרוא כך אלא כך" שבש"ס, הינה בגלל שבת

כרצונם. בספר משבח המחבר את הרעיונות המופלאים העומדים מאחורי דרשת חז"ל זו הנמצאת 

 בהרבה מקומות בש"ס.

 עמ'. מצב טוב מאוד. דף הפורזץ מנותק. כריכה מקורית פשוטה. VII, 70פרנקפורט דמיין, תרל"א. 

 50$פתיחה 

 

מיץ,  –יהודי -ויכוח נוצרי –מה שתשיב לאפיקורס ! כור מצרף האמונות ומראה האמת דע . 97

 נייר המעטפת הנדיר –תר"ז 

Da Ma Shetashiv LeApikorus! Kur Mitzraf HaEmunot and Mareh haEmet – Christian-Jewish 

Controversy – Metz, 1847 – Rare Paper Cover 

האמת. מאת רבי יצחק לופיס. חיבור זה נדפס ע"י הגביר רבי יצחק ספר כור מצרף האמונות ומראה 

 אלטראס לאחר מאה חמישים שנה מאז נכתב והונח בגנזי משפחת אלטראס.

ספר פולמוס נגד הנצרות. הספר בנוי בצורת ויכוח בין היהודי לנוצרי הבא לחזק את עקרי האמונה 

 היהודית. כולל בתוכו מפתחות ומראי מקומות.

 [ דף. כולל נייר המעטפת בצבע ורדרד )נמצא רק בחלק מהעותקים(.1] [, קח7]

 מצב טוב מאוד. כתמים קלים. כריכה פשוטה.

 50$פתיחה 

 

 פולמוס נגד החסידות –למברג, תרל"ט  –מגלה טמירין  \פראג, תקצ"ח  –בוחן צדיק . 98

Boche nTzaddik – Prague, 1838 / Megaleh Temirin – Lemberg, 1879 – Polemic against 

Chassidism  

 פרי יוסף פרל, מראשי תנועת ההשכלה היהודית בגליציה.סשני 

. מגלה טמירין, ספר נגד החסידות. ותוכנו: פארודיה סאטירית על סיפורי החסידים, שיחותיהם 1

ולשונם, בצורת חליפת מכתבים בין חסידים, המבקשים למנוע הפצתו של ספר שהופיע נגד החסידות. 

קונטרס דברי צדיקים, כולל שלש ארות ושיחה בין שני חסידים בבית תפלתם הנקרא חסידים  עם

 שטיבל או קלייזיל אשר בק"ק אלוק על אודות ספר מגלה טמירין.

 [ דף.9קה, ]

. בוחן צדיק, פארודיה בצורת חליפת מכתבים בין כמה חסידים. הספר מעין המשך לספרו מגלה 2

 טמירין.

 ורה ראשונה.פראג, תקצ"ח. מהד

 [ עמ'.4, ]120

 שני הספרים כרוכים יחדיו. מצב מצוין.

 100$פתיחה 

 



 ספר נדיר –מהדורה יחידה  –ירושלים, תרל"ט  –הבכורים והראיון . 99

HaBikurim VehaRe'ayon – Jerusalem, 1879 – Single Edition – Rare Book  

כולל חמשה קונטרסים: מבוא באר לחי רואי, בקורת לספרים שונים, -ספר הבכורים והראיון, הערות

בני דוד כהנים, בשורה מוצאת, לדוד בשנותו את הטעם לשד, הרואה את הנולד. מאת רבי דוד 

 שיפמאן מטבריה.

 ירושלים, תרל"ט. מהדורה יחידה. בשער נרשם קובץ ראשון, אולם לא נדפס יותר.

 , ב[.6שני שערים. השער השני נדפס לרוחב העמוד בדף ]

 מב דף. מצב טוב.-[, ג6]

 50$פתיחה 

 

 פולמוס –ווארשא, תרל"ג  –מרפא לשון . 100

Marpeh Lashon – Warsaw, 1873 - Polemic 

רפאות תעלה והצטדקות בית ישראל משוט לשון סמאל מאיטינג ]הוא המומר  ספר מרפא לשון,

 Derאשר דבר וחבר תועה עליהם בספרו "נחש הבריח"  Oetting] -שמואל פרידריך ברנץ מ

juedische Schlangenbalg  ויבואר פה בראיות... מן תנ"ך משנה וגמרא כי כל דבריו שקר וכזב. אשר

אזן וחקר בלשון אשכנז אשר התהלכה אז... הר"ר זלמן צבי מאופנהויזן ]![ ז"ל בשנת שלמ"ה 

 ניצקי... ]שע"ה[. ונעתק ללשון עבר ע"י אברהם קאמי

 ווארשא, תרל"ג. מהדורה ראשונה בעברית. 

 .1680תרגום עברי של ספרו: אידישר טיריאק, אלטדורף, 

[2 ,]IV , 54 עמ.’  

כרוך עם הספרים: פרקי רבי אליעזר. ווארשא, תרל"ט. המבקש יוזעפוף, תרמ"א. שארית ישראל, 

 ווארשא, תר"מ. 

 50$פתיחה 

 

 פולמוס ומכתבים מגדולי ישראל –תרנ"ט -פאקש, תרנ"ז –קונטרס וכתורה יעשה . 101

Kuntras VeChaTorah Ya'asseh – Paks, 1897-1899 – Polemic and Letters by Leading Rabbis 

קונטרס וכתורה יעשה, שני חלקים. א: דיני הנולדים בתערובת משפחות מישראל שהוליד מאשה 

אינה יהודיה ההפך. ב: ענין קבלת גירות בזמננו. בשני החלקים נעתקו תשובות ראשונים ואחרונים 

-מאת רבי שלום קוטנא. פאקש, תרנ"זומכתבי רבנים המסכימים לדעת המחבר, כמה מהם בגרמנית. 

 ט. מהדורה יחידה.תרנ"

IV [, מט דף. כריכה ודפים רופפים. מצב טוב2כ דף. ]’, עמ. 

 50$פתיחה 

 

 

 

 



 דפוסי ירושלים

 

 עם הדפים הנדירים –פולמוס  –תרמ"א -ירושלים, תרל"ה –ספר בית יוסף חדש . 102

Sefer Beit Yosef Chadash – Jerusalem, 1875-1881 – Polemic – with the Rare leaves 

ספר בית יוסף חדש, חידושי תורה והלכה. ובתוכם עניני פולמוס. מאת רבי עקיבא יוסף שלזינגר בעל 

 "לב העברי". 

 תרמ"א. מהדורה יחידה. ספר פולמוסי נדיר מאוד !-ירושלים, תרל"ה

הספר נדפס בכמה חלקים בזמנים שונים, ובבתי דפוס שונים בירושלים. הדפס הספר הלכה בשנת 

נאמר בקונטרס שומר ישראל )שנת תרל"ה( כי המחבר התחיל להדפיס את החיבור[ תרל"ה )כפי ה

מעבר לשער הראשון מודעי המחבר כי גוף הספר נגמר ומוכן לשלוח אף חסרים מפתחות והוספות, 

אח"כ הפיץ המחבר את הספר, ללא דפי המפתחות וההוספות שביקש המחבר לצרפם, הללו נדפסו 

 ם אלו נדירים ואינם ברוב העותקים הבודדים ששרדו מהספר. דפי –תרמ"א -רק בשנת תר"מ

בספר תכנים פולמוסיים בעניני הציבור והיהדות. עם הפצתו של הספר נתעוררה מחלוקת לגבי 

כשרות הספר והופצו שמועות כי המחבר עבר על "חרם דרבינו גרשום", שהוא מבקש להיות המשיח, 

אז והדבר היה לסכנת נפשות ועוד. המחבר אמנם  שהמחבר מארגן מרד בממשלה הטורקית ששלטה

יצא חוצץ לעלילות אלו, אבל הדבר גרם כי ראשי ונשיאי כולל אונגארן דנו את הספר לשריפה. 

 בעקבות כך, עותקי הספר הינם נדירים כי לא שרדו מהם רבים. 

למוס הספר נדפס בתחילה בבית הדפוס של רבי ואל משה סאלאמאן, אך הוא בעקבות דברי הפו

הנמצאים בספר הפסיק ולא רצה להמשיך את הדפסתו. השלמת הספר נעשתה בבית הדפוס של 

 יצחק גאשצינני. 

ט של "פסק בית הדין" )נגד הרפורמים( שנדפסו מאוחר יותר, והינו -לפנינו עותק נדיר ובו הדפים ז

"קול ברמה" תכלית [ דף 1מהעותקים הבודדים הנמצאים דפים אלו. כמו כן נמצאים הדפים הנדירים ]

[ דף נוסף "קול מבשר" על חברא מחזירי עטרה ליושנה שיסד המחבר. וכן עותק בו 1והתנצלות". ]

 [ דפי המפתחות. 13נמצאים ]

 [ דפים נדירים. 2[ דפים מפתחות, ]13קיח, ]-דפים מקוריים: א

סף. דף שלישי דפים ראשונים הושלמו בצילום )שער ומפתחי הבית, שער כי לה' המלוכה ודף נו 3

קכד )בדק הבית( -דפי מפתחות הנדירים. דפים קיט 13ישנו מקורי )פגום( לפנינו מדף ב עד קיח וכן 

 [ דף "קול מבשר" ו"קול ברמה" מקורי. 2בצילום. ]

רוב הדפים במצב טוב. מעט בינוני מחמת פגמים קלים. כריכה מקורית מנותקת ובלויה. דפים 

 ים בגודלם לדפים המקוריים. מנותקים. דפי הצילום לא תואמ

 500$פתיחה 

 

 חתימות והגהות –תרנ"ח -ירושלים, תרנ"ז –גליונות(  49שנה שניה ) –ירחון המאסף . 103

Hame'asef Journal – Second Year (49 Isues) – Jerusalem, 1897-1898 – Signatures and 

Glosses 

גליונות.   49תרנ"ח. כולל -ירחון המאסף, בעריכת הגאון רבי בן ציון קואינקה. שנה שניה, תרנ"ז

 בירחון זה השתתפו כל גדולי ישראל. 

 כרוך עם ספר דרך פקודיך. מונקאטש, תרנ"ה. 



אברהם דוב הכהן בשער הספר דרך פקודיך, רישום בכתב יד מתאריך ה' נח תרנ"ח. בחתימת "

ם אחר משנת תרס"ט על קבלת הספר מרבי אברהם דוב הכהן "בהיותו באטוואצק". ". רישומפלונסק

 חתימות ורישומים נוספים. 

 . הגהה למדנית ארוכה בכתב ידמצב כללי טוב. נקבי עש. 

 50$פתיחה 

 

 מספרי ירושלים המוקדמים והנדירים –מהדורה יחידה  –ירושלים, תר"ג  –שם חדש . 104

Shem Chadash – Jerusalem, 1843 – Single Edition – One of the Earliest and Rarest Books of 

Jerusalem 

ספר שם חדש, חיבור סביב ספר יראים )עם הפנים( לרבינו אליעזר ממיץ. מאת רבי חיים דניאל 

 שלמה פינסו )חד"ש(. שני החלקים. 

 ההוצאה הראשונה, ויניציאה שכ"ו.  הנוסח של ספר יראים הוא לפיירושלים, תר"ג. דפוס ישראל בק. 

 !מספרי ירושלים הנדירים והמוקדמיםהמשך החיבור, מסימן קץ ואילך, לא נדפס. 

 [, קכו ]צ"ל: קכד[ דף. 4]תר"ג[. ] ירושלים,קכח[. -חלק א: ]סימנים א

 [ דף. 2[, פד, ]4]תר"ג[. ]ירושלים, קפט[. -חלק ב: ]סימנים קכט

 דפים עם חריכת שולים ללא חסרון טקסט. כריכה עתיקה. נקבי עש בודדים. מצב כללי טוב. מספר 

 200$פתיחה 

 

 דפוס ישראל בק –מבכורי הדפוס בירושלים  –ירושלים, תר"ד  –מועדי ה' וקריאי מועד . 105

Mo'adei Hashem Vekri'ei Moed – Jerusalem, 1844 – One of the First Books Printed in 

Jerusalem – Yisrael Bak Press 

ספר מועדי ה' וקריאי מועד, חלק ראשון. כל סדר הקריאי מועד לליל שביעי של פסח וליל חג 

 השבועות. עם הכתובות מאת רבי ישראל נג'אר ורבי דוד פארדו.

ירושלים, תר"ד. דפוס ישראל בק, על מכבש הדפוס משאת משה ויהודית. מראשוני הספרים שנדפסו 

 (.20וי מס' בירושלים. )ש. הל

ס"מ. מצב טוב, בינוני. נקבי  20סח דף. חסר דף אחרון בלבד. -צז; סב; מא-כ, כה-[, ד5שני שערים. ]

 עש. סימנים ובלאי שימוש. כתמים.

 50$פתיחה 

 

 דפוס ישראל בק –מהדורה יחידה  –ירושלים, תרכ"ב  –שער החצר . 106

Sha'ar HaChatzer – Jerusalem, 1962 – Single Edition – Yisrael Bak Press 

 שער החצר, תרי"ג מאמרים וחידושים במעלת ארץ הקודש. מאת הגאון רבי דוד בן שמעון )הדב"ש(.

 ירושלים, תרכ"ב. מהדורה יחידה. בדפוס ישראל בק.

המחבר לרוב ענוותנותו לא הזכיר את שמו בספרו, הספר שלפנינו זהו ספרו היחידי שנדפסו בשלמותו 

 בחייו.



מדבקות בשולי השער. חסרון קל  2ס"מ.  33.5דף. )כח דפי 'אולם השער' חסרים ברוב העותקים(. רג

 בפינת השער. חסרון בדף אחרון כמעט ללא פגיעת טקסט. מלבד זה במצב מצוין. שולים רחבים. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרמ"ו  –שו"ת כפי אהרן . 107

Kapei Aharon Responsa – Jerusalem, 1886 – Single Edition 

חידושי תורה וחידושי סופרים על ארבעה טורים. חלק אורח חיים רובו חלק שני. ספר כפי אהרן, 

בני יוסף )שו"ת  -פלפול על סדר קדשים. מאת הגאון רבי אהרן עזריאל בעל "אזן אהרן". בסופו חיבור 

 שע קראיו. תר"ן ]צ"ל: תרמ"ו[.וחידושים על הרמב"ם וקצת ליקוטים( מאת רבי יוסף יהו

 ירושלים, תרמ"ו. מהדורה יחידה. 

 .[, כ דף. מהדורה1[, קעא; ]2חלק ב: ירושלים, תרמ"ו. דפוס שמואל הלוי צוקערמאן ושותפיו, ]

 מצב טוב. כריכה מקורית. דף יבש. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תרס"ה  –שו"ת רב פעלים . 108

Rav Pe'alim Responsa – Jerusalem, 1905 – First Edition 

רב פעלים, חלק שלישי. על ד' חלקי השלחן ערוך. עם קונטרס סוד ישרים בעניני קבלה וקונטרס בית 

 תפילה. מאת רבינו יוסף חיים בעל "בן איש חי".

 ירושלים, תרס"ה. מהדורה ראשונה. 

 כל טקסט השער והדף שאחריו )דברי ברכה( בדיו זהב. 

 [, סה, יג, ג דף. כריכה ושער מנותקים. מצב כללי טוב. 3]

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תרס"ז  –שו"ת קול גדול )המהר"ם בן חביב( . 109

Kol Gadol Responsa (HaMaharam Ben Chaviv) – Jerusalem, 1907 – First Edition 

שאלות ותשובות קול גדול, שחיבר גאון ירושלים רבינו משה בן חביב. ירושלים, תרס"ז. נדפס על ידי 

 הגאון המקובל רבי שלום הדאיה. 

 [, סח דף. מצב מצוין. כריכה מקורית. 2[, ב, ]1]

 50$פתיחה 

 

 מהדורות ראשונות –[ קונטרסים נדירים מאת ה"מגיד מווילקומיר" 9מקבץ ]. 110

Collection of [9] Rare Booklets by the Maggid of Vilkomir – First Editions 

מקבץ קונטרסים נדירים מאת המגיד רבי חיים יצחק אהרן ראפפורט מווילקומיר. כל הקונטרסים 

 יחידות.  \נדפסו במהדורות ראשונות 

 ה. י דף. . קונטרס כליל תפארת. פולמוס נגד פרסום מכתב מזויף. ירושלים, תרנ"1



-. קונטרס זכות הרבים. ללמד זכות על גדולי הקדמונים. ירושלים, תרנ"ד. הספר נדפס חלקים2

 ח. קרעים בכמה דפים עם חסרון. -[, יח, ז3חלקים ומכאן ספירות הדפים הרבות. לפנינו הדפים: ]

רנ"ב. . קונטרס מעשה השם. לפרש מאמרי רז"ל שביאור את מעשה השם בהנהגותיו. ירושלים, ת3

 יב דף. 

. מאמר שיח יצחק. ביאור מאמר בירושלמי מענין כוונת התפילה וביאור נוסח תפלת נעילה של יום 4

 הכיפורים. ירושלים, תרנ"ד. ח, י דף. 

[ 3[ דף. נדפס בלא שער. דף ]3. קונטרס תפארת משה. מענין הערב רב. ירושלים, ]אחר תרנ"ה[. ]5

 קול קורא. 

. מאמר הזכות. לדון לכף זכות כמה גדולי ישראל. ירושלים, תרנ"ח. יב דף. פגם עם חסרון בשני 6

 דפים ראשון. השער פגם ללא חסרון טקסט. 

 . קונטרס זקן אהרן. חלק ג'. גנות מדות החנופה והרמיה. ירושלים, תרנ"ב. )חלק ג' מתוך ג'(. י דף. 7

מקובלים לאנשי עיר הקודש מדור דור. ירושלים, תר"ן . אדמת קודש. על כל המקומות הקדושים ה8

 בערך. ד דף. נדפס ללא שער. 

 ס"מ. ללא כריכה. דפים מנותקים. דף יבש.  19הקונטרסים בגודל ממוצע של 

 200$פתיחה 

 

 ירושלים, תרפ"ח –קונטרסים  8 –זכור ליצחק )בדאהב( . 111

Zechor LeYitzchak (Badohav) – 8 Booklets – Jerusalem, 1928 

פרדס התורה, יקרא בשם זכור ליצחק. זכרונות בענינים שונים שרשם המחבר לעצמו אגב קריאה  •

 בספרים, מסודרים לפי א' ב'. מאת רבי יצחק ב"ר רפאל בדאהב. ירושלים, תרפ"ז. קכח עמ'. 

ב יד הנמצא פרדס התורה. ילקוט המכירי. על משלי. מאת רבי מכיר בר אבא מרי. יו"ל מתוך כת •

 [ עמ'. 1[, מג, ]2בידי הרב בדאהב. ירושלים, תרפ"ז. ]

פרדס הירושלמי. שבחי ציון וירושלים להרב רבי אברהם אלאזראקי מכתבי ידו. ירושלים, תרפ"ז.  •

 [ עמ'. 2, פ, ]6[, 2]

 פרדס התורה. זכור ליצחק. מזכרת גיטין, שמות גטין, ושמות עיירות לפי סדר א' ב'. ירושלים, •

 תרפ"ח. לב עמ'. 

זכור ליצחק. ח"ד. זכרונות בענינים שונים שרשם המחבר לעצמו אגב קריאהבספרים. לפי סדר א'  •

 ב'. טז עמ'. 

גן ירושלם, שנות חיים, כי ביצחק. עניני רבני ירושלים שנקראו בתואר ראשון לציון. ירושלים, תרפ"ח.  •

 י עמ'. 

-לציון רבי יצחק קובו מתוך כתיבת ידו. ירושלים, תרפ"ח. יאקובץ כבוד אם. ליקוטים מספרי הראשון  •

 לא עמ'. 

 כל הקונטרסים בכרך אחד. מצב כללי טוב. כריכה מנותקת. קרע בשער הראשון.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –תר"ן -ירושלים, תרמ"ז –רביעי -חלק שלישי –אור זרוע . 112

Or Zaru'ah – Third-Fourth Section – Jerusalem, 1887-1890 – First Edition 



רביעי. ירושלים, -אור זרוע, חיבור פסקי הלכה מאת רבינו יצחק בן משה מווינה. כולל חלק שלישי

 תר"ן. כל חלק וכרך בשער נפרד. מהדורה ראשונה. -תרמ"ז

 חלק שלישי. כרך ראשון: ירושלים, תרמ"ז. קרעים בשער ללא חסרון.  •

 ני. בבא מציעא. ירושלים, תרמ"ח. קרעים בדף אחרון ללא חסרון. חלק שלישי, כרך ש •

 חלק שלישי. כרך שלישי. בבא בתרא. ירושלים, תרמ"ח.  •

 ’. עמ 72[, 1; ]106[, 1[; ]1, ]79[, 4]

 ’. [ עמ1, ]79[, 2]חלק רביעי. ירושלים, תר"נ.  •

 הכל בכרך אחד. מצב טוב מאוד. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה  –ירושלים, תרמ"ז  –אבן שלמה . 113

Even Shlomo – Jerusalem, 1887 – Single Edition 

 אבן שלמה, חידושים על גפ"ת ממסכתות הש"ס. מאת רבי שלמה זלמן שיק. ירושלים, תרמ"ז. 

בספר גם חידושים מאת רבי יהושע סג"ל הורביץ )ר' יהושע לוקמינר(. חידושים מרבי ברוך ברודא. 

 בסוף הספר כתב היחוס לרבי גרשון עפשטיין חותנו של המחבר. 

 [ דף. מצב טוב. כריכה מקורית.2לב, ]

 50$פתיחה 

 

 מהדורות ראשונות –שו"ת יד יוסף  \ספר האגודה . 114

Sefer HaAgudah / Yad Yosef Responsa – First Editions 

ספר האגודה על סדר נזיקין, מאת רבינו אלכסנדרי הכהן מהראשונים. "נדפס מחדש עם הגהות 

 וציונים ותיקונים מאת הרב הגאון המפורסם... יוסף חיים זאנענפעלד".

 מצב טוב. [, נא דף.1ירושלים, תרנ"ט. ]

 ודה שטרזברג. ירושלים, תרס"ג. מצב טוב.שו"ת יד יוסף. חלק שני. מאת רבי יוסף יה

 שני הספרים כרוכים יחדיו. כריכה עם שדרת עור עתיקה.

 50$פתיחה 

 

 תרצ"א  \ירושלים, תרס"ח  –לוח ארץ הצבי . 115

Eretz Zvi Calendar – Jerusalem, 1908 / 1931 

 שני חוברות. לוח ארץ הצבי. מנחת זכרון מאת כולל "שומרי החומות" בירושלים. 

 לוח לשנת תרס"ח. ולוח לשנת תרצ"א. מצב טוב. עם פרסומות ותעמולה לטובת הכוללים. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרצ"ג  -תקנות הרבנים מיסדי הישוב הירושלמי . 116



Regulations by the Rabbis Founders of the Jerusalemite Yishuv – Jerusalem, 1933 – Single 

Edition  

חוברת, תקנת גאוני וצדיקי דקדמאי מיסדי הישוב הירושלמי. קטעים קצרים מתוך שמונה עשר 

הסעיפים שבספר התקנות של מיסדי הישוב היורשלמי. עם רשימת שמות הרבנים החותמים על 

ואל סלנט, רבי יוסף זונדל סלנט, רבי מנחם מנדל ירושלימסקי, רבי מאיר תקנות אלו. בינהם: רבי שמ

אויערבאך, רבי זלמן בהר"ן ועוד גדולי וראשי העדה. בסוף החוברת תקנת יסוד מתוקנת בענייני סכום 

לבעלי שמחות וחתונות, תקנות אלו חתומות בסופן בשמות הרבנים: רבי אברהם יצחק הכהן קוק. רבי 

 כוב ורבי איסר זלמן מלצר.יעקב הכהן ברו

 ירושלים, תרצ"ג. דפוס סלומון. מהדורה יחידה

 [ עמ'. מצב טוב.1, ]8[, 1]

 50$פתיחה 

 

 ירושלים, תר"צ –התפילות המיוחדות לזמנינו  –ספר שערי תפלה . 117

Sefer Sha'arei Tefilah – Special Prayers for Our Times – Jerusalem, 1930 

מכיל בתוכו שתי תפילות: "תפלה לקבוץ גליותינו" ו"תפלת אליהו הנביא בעד כנסת ספר שערי תפלה. 

 ישראל". בסופה, "להזכיר הנשמות של צדיקי וקדושי חברון, צפת ומוצא וכל מושבות א"י...".

 בעמוד אחרון "בענין קדושת כותל מערבי".

 ירושלים, תר"צ. דפוס המזרח.

 מצב טוב.’. [ עמ1[, כט, ]1]

 50$פתיחה 

 

 ירושלים, תרס"ה –סידור זכרון שי"ש  –מינאטורה . 118

Miniature – Siddur Zichron Shayish – Jerusalem, 1905 

 סידור זכרון שי"ש. נוסח ספרד לכל ימי החול והשבת. ירושלים, תרס"ה. 

 ס"מ. מצב טוב. כריכת עור מקורית.  7עמ'. מינאטורי:  384

 50$פתיחה 

 

 ירושלים, תר"ע –זוטא \סדר אדרא רבא -מינאטורה . 119

Miniature – Seder Idra Rabba /Zuta – Jerusalem, 1910 

סדר אדרא רבא, וסדר אדרא זוטא )בשערים נפרדים(. ירושלים, תר"ע. בהוצאת הרב יצחק נסים 

 רחמים הראשון לציון בעל "יין הטוב". 

 צב טוב.ס"מ. כריכת עור מקורית. מ 6.8שנ, קעז דף. 

 50$פתיחה 

 

 הישיבה הגדולה מאה שערים -"הזכרת נשמות"  –תעודה מודפסת . 120

Printed Certificate – Hazkarat Neshamot – the Large Yeshiva Me'ah She'arim   



לוח גדול מודפס על ידי ישיבת הגדולה והת"ת :מאה שערים" "הזכרת נשמות" יאהרצייט. לעילוי 

 נשמת הנדיבר ר' אהרן ב"ר שמואל צבי רענני. עם רישום יום פטירתו והחודש. 

 ס"מ.  30 \ 42גודל: 

 בינוני. קרעים קטנים בשולים. כתמים.\מצב טוב

 50$פתיחה 

 

 מוקדמיםדפוסים  \ספרים נדירים 

 

  מהדורה נדירה מאוד – תקנ"ו ,זולקווא –מסלול בדקדוק לשון הקודש . 121

Maslul BeDikduk Leshon HaKodesh – Zholkva, 1796 – Extremely Rare Edition 

  .מאת רבי חיים קעסלין מנכדי בעל התוי"טדקדוק ולשון הקודש.  ,ספר מסלול בדקדוק לשון הקודש

  מדפיס.מקום דפוס ו ללא]זאלקווא, תקנ"ו[. 

 אינו בספריה הלאומית וביתר ספריות בארץ !

 טוב.-בינונידף. נקבי עש בודדים וקטנים, לא כרוך, מצב  154[, 6]

 100$פתיחה 

 

 כריכת קלף מקורית –ג'נווא, שע"ז  –יחזקאל  \ירמיה  \ישעיה . 122

Yeshaya/Yirmiya/Yechezkel – Geneva, 1617 – Original Vellum Binding 

ספרים, ישעיה, ירמיה יחזקאל הנביא. מתוך מהדורת התנ"ך. ג'נווא, שע"ז. דפוס כאפא אילון. כל 

 ספר בשער נפרד.

 [ דף.108ישעיה: ]

 [ דף.138ירמיה: ]

 [ דף.119יחזקאל: ]

שלושה חלקים, כרוכים יחדיו בכריכת קלף מקורית. בלאי ושחיקה בפינה העליונה של הדפים. מלבד 

 טוב. רישומים של מספור הפרקים והדפים בדיו עתיק.זה מצב 

 250$פתיחה 

 

 עותק חסר –מהדורה ראשונה  –ונציה, שס"ג  –מגן אברהם . 123

Magen Avraham – Venice, 1603 – First Edition – Incomplete Copy 

 ספר מגן אברהם, חידושים בתנ"ך. מאת רבי אברהם לניאדו. 

 ונציה, שס"ג. מהדורה ראשונה. 

 פח דף. )במקור: קף דף(. ללא כריכה. מצב כללי טוב.-עותק חסר: לפנינו הדפים ט



 50$פתיחה 

 

 ספרי יסוד ולמדנות

 

טופס מסורג עם עשרות הוספות  –מהדורה ראשונה  –ווין, תרל"א  –תשובות הגאונים . 124

 והגהות בכתב יד

Teshuvot HaGeonim – Wien, 1871 – First Edition – Integrated Copy with Dozens of 

Handwritten Additions and Glosses 

תשובות הגאונים )מהתשובות שערי צדק ובשאר תשובות הגאונים( ומצורף להן הלכות בדיקת הסכין 

 ובדיקת הריאה לרבינו יונה. הקובץ נמצא באחד מבתי מדרשות בעיר חברון, ויצאו לאור על ידי רבי

 נחמן נתן קורונל תושב ירושלים.

 ווין, תרל"א. מהדורה ראשונה.

בו הודבקו בין דף לדף דפים, ובהם הוספות לתשובות הגאונים, השוואות נוסח,  –לפנינו טופס מסורג 

 20 –הוספות מספרי הראשונים שהזכירו מתשובות הגאונים. כתיבה אשכנזית מתחילת המאה ה 

לי העמודים הנדפסים. בשער המקדים רישום בראשי תיבות "תגנ"ק" ולאורכה. הגהות נכתבו גם בשו

 ]תשובות גאונים נחמן נתן קורונל[.

 [ דף )דפי מקור(. ללא כריכה. דף יבש. מצב כללי טוב.1[, כז, ]2]

 50$פתיחה 

 

 –יוהנסבורג  –ספר יסוד ! מהדורה ראשונה של הגהות רבי עקיבא איגר על השלחן ערוך . 125

 תרכ"ב 

Basic Book! First Edition of Hagahot Rabbi Akiva Eiger on the Shulchan Aruch – 

Johannesburg – 1862 

 שלחן ערוך מגיני ארץ. אורח חיים. חלק ראשון ושני

יוהנסבורג. תרכ"ב. מהדורה ראשונה של הגהות רבי עקיבא איגר על שלחן ערוך. לכל חלק שני 

יהושע פרידענזאהן ’ יעקב צבי מעקלענבורג. ור’ הסכמות ר שערים, הראשון מקוצר. בסוף חלק ב'

 מקאלנא האוסרים על הדפסת חידושי רע"ק ללא רשות בנו.

[, שיח דף. מצב בינוני. קיפולים בפינות דפים רבים. בלאי שימוש. כריכה 4תכח. ]-א’ חלק א. סי

 מקורית בלויה. חתימות וחותמות בעלות.

 [ דף. מצב טוב מאוד. בשער רישום וחתימה. 1] [, ריז,2תרצז. ]-תכט’ חלק ב: סי

 50$פתיחה 

 

 תרס"ז-תרל"ו –ווילנא  \פיעטרקוב  \ווארשא  –ספרי ה"חפץ חיים" [ 8]אוסף . 126

Collection of Books by the Chafetz Chaim – Warsaw / Piotrkow / Cilnius – 1876-1907 

 מראדין:אוסף ספרי מרן החפץ חיים רבי ישראל מאיר הכהן 

 שמירת הלשון, ווילנא, תרל"ו. מהדורה ראשונה. ללא שער.• 



"חפץ חיים" ווארשא, תרל"ז. בדף הפורזץ חותמות "רב חיים שמואל ניימאן", רבי יהודא אידל • 

 אידלסא.

 נדחי ישראל, ווארשא, תרנ"ג. מהדורה ראשונה. בדף הפורזץ רישום " מוגה".• 

 נ"ו.משנה ברורה חלק א', ווארשא, תר• 

 נדחי ישראל, ווארשא, תרנ"ז. עם תרגום ליידיש. שני עותקים.• 

 שם עולם, ווארשא, תרנ"ח.• 

 מאמר תורת הבית, פיעטרקוב, תרס"ז. מהדורה ראשונה.• 

 ספרים. גדלים ומצבים שונים. 8סה"כ 

 100$פתיחה 

 

 יוחסעותק מ –ספרו הראשון של מרן ה"חזון איש"  –ווילנא, תרע"א  –חזון איש . 127

Chazon Ish – Vilna, 1911 – The First Book of the Chazon Ish – Pedigreed Copy 

חזון איש. חלק אורח חיים ויו"ד הלכות נדה. ווילנא, תרע"א. זהו ספרו הראשון של מרן ה"חזון איש". 

 עמ'. שני שערים. 2-128[, 7]

חיים יהודא ליב אויראך נ"י מח"ס הספר הזה שייך לבית אוצר הספרים של הרב הגאון ר' בשער "

 ". רישומים נוספים דומים. חכם לב על אהע"ז דוד אויערבאך

 שערים. כריכה ודפים רבים מנותקים. נקבי עש זעירים.  2

 50$פתיחה 

 

 מהדורות ראשונות –אוסף ספרי מרן ה"חזון איש" . 128

Collection of Books by Maran the Chazon Ish – First Editions 

חזון איש, חלק אבן העזר. הלכות אישות ]איסורי ביאה[, יבום וחליצה ]מיאון[ ובסופו לקוטים. • 

 חסר שער.  ירושלים, ת"ש.

חזון איש, כלאים, ערלה, ובסופו ליקוטים שונים ולוח הצורות. ירושלים, תש"ח. ]כרוך עם ספר תקנת • 

 עזרא, קיידאן, תרצ"ה[.

 חזון איש. קדשים, זבחים מנחות. הוצאה שניה עם הוספות. בני ברק, תשט"ז.  •

 חזון איש, קדשים, ספר שני, ובסופו קונטרס השיעורים. ירושלים, תש"ז.• 

 חזון איש, מקואות, מכשירין. ווילנא, תרצ"ה.• 

סופו לקוטים. חזון איש, חלק אבן העזר. הלכות אישות ]איסורי ביאה[, יבום וחליצה ]מיאון[ וב• 

 ירושלים, ת"ש.

 חזון איש, הלכות כלאים וערלה. ירושלים, ת"ש.  •

 מצבים שונים. 

 50$פתיחה 

 



 –דרישה וחקירה  \מהדורה ראשונה  –פיעטרקוב, תרס"ט  –בית פנחס )הפלאה( . 129

 פיעטרקוב, תרס"ט

Biet Pinchas (HaFela'ah) – Piotrkow, 1909 – First Edition / Drisha VeChakira – Piotrkow, 

1909 

תות יבמות, מכות. מאת הגאון רבי פנחס הלוי כספר בית פנחס, חלק אחד מן ספר הפלאה על מס •

 איש הורביץ מפראג. פיעטרקוב, תרס"ט. מהדורה ראשונה. 

הספר  בשער חתימה בכתב יד וחותמת המוציא לאור רבי אברהם יוסף פישר מאלכסנדר בתחילת

 ו. הקדמה חשובה ממנ

הספר עוטר בהסכמת האדמו"ר רבי אברהם בורנשטיין מסוכוטשוב בעל "אגלי טל" ו"אבני נזר". 

 ורבנים נוספים. 

 הספר כרוך עם ספר נוסף:

 דרישה וחקירה. חידושי סוגיות. מאת בי מרדכי יוסף פרידמן. פיעטרקוב, תרס"ט.  •

 בספרים חתימות רבי דוד פוקד מלודז'. 

 ת. מצב טוב. כריכה מקורי

 50$פתיחה 

 

שני  –מהדורה ראשונה  –ורשה, תרפ"ח  –שערי יושר )רבי שמעון שקאפ(  -ספר יסוד . 130

 חלקים

Basic Book – Sha'arei Yosher (Rabbi Shimon Shkop) – Warsaw, 1928 – Two Sections 

עדות. מאת ספר שערי ישר, שבעה שערים, חקרי הלכות בדיני הספקות רובא )רוב( וחזקה ובדיני 

 הגאון רבי שמעון יהודה שקאפ. ורשה, תרפ"ח. מהדורה ראשונה. דפוס הרי"ל הוטנער.

  שני חלקים:

 [ עמ'.2, ]4-342[, 1ד, ]-[, ב3ד. ]-חלק ראשון: שערים א

 [ עמ'.2, ]114-306, 4-112[, 3ז. ]-חלק שני: שערים ה

רך הדף, ללא חסרון. דפים בינוני. ארבעה דפים במרכז הספר עם קרע לאו-מצב טוב ס"מ. 31

 מנותקים. כריכה רופפת. 

 50$פתיחה 

 

 הגאון מווילנא –ספרים  חמשה. 131

five Books – The Vilna Gaon  

תולדות הגאון רבי אליהו מווילנא, מאת רבי יהושע השל לווין. שטעטטין, תר"ך.  –ספר עליות אליהו • 

הדגש בהרבה מקומות בספר, ככל הנראה בשביל (. סימוני 994שני שערים. )אוצר ספרי הגר"א מס' 

 יב(.-[ עמ'. מצב טוב. )חסרים הדפים ט2, ]120עבודת מחקר על הגר"א. 

 

 



בנין ירושלים, כל אגדות תלמוד ירושלמי אשר לא הובא בספר עין יעקב, מאת רבינו אליהו מווילנא, • 

יטא. )אוצר ספרי רבני פולין ול ווארשא, תרכ"ד. הסכמות רבי יוסף שאול הלוי נתנזון, וכן הסכמות

 (.389הגר"א מס' 

-תורת כהנים. עם ביאור הגר"א. ]קניגסברג, תרי"ט[. חלק ב: סימנים קכב –שלחן ערוך חשן משפט • 

 (. כריכת עור מקורית, כרך גדול.756תכז. )אוצר ספרי הגר"א מס' 

 ר"אץ ווארשא, תרל"ו. ללא כריכה. מגילת אסתר, עם ביאור הג• 

ת סופרים, עם מקרא סופרי ועטור סופרים, מאת רבינו הגר"א. סובאלק, תרכ"ב. מהדורה מסכ• 

 שונה. ללא כריכה. דפים מנותקים. רא

 ספרים. מצב כללי טוב. גדלים שונים. 5סה"כ 

 50$פתיחה 

 

 פראג, תקע"ה  –תנא דבי אליהו )הגר"א מווילנא( . 132

Tana Dvei Eliyahu (the Vilna Gaon) – Prague, 1815 

 תנא דבי אליהו, ספר משלי, עם ביאור הגאון רבי אליהו זלה"ה מווילנא. פראג, תקע"ה.

 מצב כללי טוב. כתמים. כריכה מקורית מעט בלויה.  ס"מ. 22עג דף. שני שערים. 

 רישומים רבים שהספר שייך "לבהמ"ד העומד ברחוב... זעליג בר"ל מבראדי". 

 50$פתיחה 

 

 חתימה עתיקה –יוזעפוף, תקפ"ז  –מסילת ישרים . 133

Mesilat Yesharim – Josefow, 1837 – Ancient Signature 

 ספר מסילת ישרים, כולל כל עניני מוסר ויראת ה'. מאת רבינו הרמח"ל. 

 יוזעפוף, תקפ"ז. דפוס רבי דוד ישעיה ווקס. 

 בשער הספר חתימה עתיקה בכתיבה אשכנזית "תנחום... ]מראדיץ?[. 

ס"מ. מצב בינוני. נקבים. פגמים בפינת שלושה דפים אחרונים עם חסרון טקסט. ללא  18לו דף. 

 כריכה.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –אמשטרדם, תע"ח  –נמוקי שמואל . 134

Nimukei Shmuel – Amsterdam, 1718 – Single Edition 

התורה, בעיון ופלפול, מאת הגאון ספר נמוקי שמואל, חידושים על פירושי רש"י, הרמב"ן והרא"ם על 

חידושי מסכת שבועות, וקונטרס "מעולפת  -רבי שמואל הצרפתי, עם קונטרס "ערוגת הבושם" 

 חידושי מסכת עבודה זרה, מאת זקנו של המחבר, החסיד רבי וידאל הצרפתי. -ספירים" 

 אמשטרדם, תע"ח. מהדורה יחידה. דפוס פרופס.

ניהם הרב המלומד בנסים רבי יהודה בן עטר "הגדול" ורבי יעקב מעבר לשער הסכמות הגדולים, בי

 אבן צור )היעב"ץ(.



מצב כללי טוב. פגם בפינת השער עם חסרון במסגרת. כריכה עתיקה בלויה בפינות.  [, סז דף.1]

 קיפולים בפינות הדפים מחמת כן. דפים עבים ואיכותים. 

 50$פתיחה 

 

 תיקון מהמחבר –עותק נפלא  –ורה יחידה מהד –פראג, תקפ"ד  –חזון למועד . 135

Chazon LaMoed – Prague, 1824 – Single Edition – Wonderful Copy – Correction by the 

Author 

ספר חזון למועד. דרשות על ראש השנה, יום כיפור, וחג הסוכות. מאת רבי אלעזר פלקלס. פראג, 

 תקפ"ד. מהדורה יחידה.

 א נדפסו חלקים נוספים. בשער נרשם חלק א, אולם ל

כחדש. כריכת בד חדשה. בדף ב תיקון ככל הנראה בכתב יד  –[, לב. עותק נפלא במצב מצוין 2]

 המחבר. 

 150$פתיחה 

 

 תרח"צ-תרצ"ד –מהדורות יחידות  –בכרך אחד חשובים שבעה ספרים . 136

Seven Books in a Single Volume – Single Editions – 1934-1938 

 הכולל בתוכו שבעה ספרים חלקם מהדורות יחידות:כרך 

דרושים על הימים הקדושים, שבתות וימים טובים. מאת רבי  –ספר מתוק מדבש חלק ראשון • 

 אליעזר צוקר. קליינווארדיין, תרח"צ. דפוס אברהם יצחק קליין .

ן , תרצ"ז. ספר חנוך בית יהודה על התורה. מאת רבי אברהם דוב ל"ש )ליכטנשטיין(. בעקלעא• 

 הסכמות רבות.

שאלו שלום ירושלים. חלק ראשון, ארבעים דרשות ונאומים בהשקפה. מאת  –ספר הנואם העברי • 

רבי חנוך העניך טשרנטשפקי. פיעטרקוב, תרח"ץ. בדף השער נרשם בכתב יד "ידפיס המוציא וישלח 

 החוברת".

בנימין מילייקאווסקי. ווילנא, תרצ"ד. ביאורים וחידושים בהלכה ואגדה. מאת רבי  –חנינת בנימין • 

 בדף השער חתימה "יחזקאל ב"ר שינדל... שטערן".

אבן ישראל, חלק שני. סדר סעודות שונות. מאת רבי ישראל ברוך ברוין. מארגהיטא, תרח"צ. בשער • 

 אולי כתב יד המחבר. –נרשם "למדפיס שישלח לו העלה של המודעה" 

ימי השנה )יארצהייט( של פטירת צדיקים. מאת רבי פנחס זעליג הכהן ספר זכרון צדיקים, קיבוץ של • 

 נאפוקה )רומניה(, תרצ"ו.-שווארטץ. קלוז'

ד. דרושים נבחרים ודרושים לחג הסוכות. מאת רבי מאיר לייב פרייא. טירנוי -שבט מישור, חוברות ג• 

 )סלובקיה(, תרצ"ז.

 מצב טוב. כריכה מעט בלויה.

 50$פתיחה 

 

 כרוכים יחדיו –מקבץ ספרים חידושים וחסידות . 137

Collection of Novellae and Chassidic Books – Bound Together 

 יפה נוסף, חידושים בהלכה ובאגדה. מאת רבי ישראל פרנס. למברג, תרנ"א.  •



קונטרס כתב י"ד. חידושים והערות על ספר החינוך. מאת רבי יוסף דמשק ראב"ד פאסעצנא.  •

 שא, תרמ"ו. מהדורה יחידה. וואר

ספר חידושי גאונים על שיטות הש"ס. ביאור מאות כללים וסברות. מאת רבי בנימין זאב ליבסקינד.  •

 פיעטרקוב, תרס"א. מהדורה ראשונה.

 אות זכרון. דרשות מאת רבי אברהם בנימין קלוגר. פרמישלא, תרנ"ו.  •

רבי בנימין דוד רבינוביץ. ווארשא, תרל"ט.  אילת השחר. מאמרים המדברים מעניני חנוכה. מאת •

 מהדורה יחידה.

 וויכוחא רבה בין החסיד להמתנגד. פיעטרקוב, תרע"ב.  •

 מצב כללי טוב. כל הספרים כרוכים יחדיו.

 50$פתיחה 

 

עותק חכמי  –פריז, תרכ"ח  –פירוש רבינו חננאל  \ירושלים, תרמ"ג  –זבחי שלמים . 138

 ומקובלי ארם צובה

Zivchei Shelamim – Jerusalem 1883 / Perush rabbeinu Chanael – Paris, 1868 – the Copy of 

the Dages and Kabbalists of Aleppo 

זבחי שלמים, מאת המקובל האלוקי רבי משה קורדובירו. פירוש תפלות ראש השנה ויום הכיפורים  •

 ופירוש התקיעות. ירושלים, תרמ"ג. 

ננאל על מסכת פסחים. יצא ראשונה לאור בדפוס לשם חברת שומרי תורה על ידי פירוש רבנו ח •

 [ דף. רלב עמ'. 4יחיאל ברי"ל. פאריש, תרכ"ח. מהדורה ראשונה. ]

נתן לי על ידי חתני כה"ר יעקב קצין יצ"ו הצעיר שלום הדאיה בשער הספר רישום בכתב יד "

 ". בשולי השער חתימה "ע"ה משה יצחק בכור יאודה קצין ס"ט". רישומים דומים נוספים. ס"ט

 מצב כללי טוב. כריכה עתיקה. 

 100$פתיחה 

 

 יחידות \מהדורות ראשונות  –פני אריה  \אפריון שלמה  \שם עולם . 139

Shem Olam / Apiryon Shlomo / Pnei Aryeh – First / Single Editions 

 ספרים חשובים כרוכים יחדיו. שלושה 

. ספר שם עולם, חידושים על תורת כהנים של ספר ויקרא. מאת רבי אליעזר ליפמן ליכטנשטיין. א

 ווארשא, תרל"ז. מהדורה ראשונה. 

. ספר אפריון שלמה. כולל שלושה קונטרסין. לחם שלמה, מזבח אבנים ושיעורין דאורייתא. מאת ב

 תרל"ו. מהדורה יחידה. רבי שלמה ז"ר ברז"ל. ווארשא,

. פני אריה. חידושיםע על מסכתות הש"ס, מאת רבי אריה ליב צונץ. ווארשא, תר"ן. מהדורה ג

 ראשונה. 

 הספרים במצב כללי טוב. כריכה עתיקה עם שדרת עור. 

 50$פתיחה 

 

 שלושה ספרים חשובים –בית מאיר  \עץ הדעת טוב  \חידושי הריטב"א . 140



Chidushei HaRitva / Etz HaDa'at Tov / Beit Meir – Three Important Books 

 שלושה ספרים חשובים כרוכים יחדיו.

. חידושי הריטב"א, על מסכת כתובות. אמשטרדם, תפ"ט. מהדורה ראשונה. עותק חסר התחלה. א

 לפנינו מדף ג עד הסוף. 

. עץ הדעת טוב. חידושים על מסכת שבת, מאת רבי עוזיאל מייזליש. למברג, תרמ"ו. כולל דפי ב

 הפנורמנטן, ועם הסכמות גדולי האדמו"רים. קרעים בדפים ראשונים. מצב כללי טוב. 

 . בית מאיר, חידושים על הש"ס מאת רבי מאיר פוזנר. ווארשא, תרמ"ד. מהדורה ראשונה.ג

 ב. כריכה עתיקה.הספרים במצב כללי טו

 50$פתיחה 

 

 תש'-שנות התר' –אוסף ענק של חוברות וקונטרסים . 141

Very Large Collection of Booklets – 1840s-1940s 

 תש'. -אוסף ענק של עשרות חוברות וקונטרסים, שנדפסו כבודדים. כתבי עת וכדו'. שנות התר'

 גדלים ומצבים שונים. 

 לפירוט תוכן האוסף פנה לבית המכירות. 

 50$פתיחה 

 

 נדיר –לענינגראד, תרפ"ח  –גם אלה דברי דוד . 142

Gam Eleh Divreu David – Leningrad, 1928 - Rare 

ספר גם אלה דברי דוד, דברים עתיקים, דרשות למועדים ורגלים. הוספות לספר מי נפתוח השייכים 

 למסכת יבמות. מאת רבי דוד טבלי קצנלבויגן. 

 לענינגראד, תרפ"ח. מהדורה יחידה. 

 סג עמ'. מעטפת פגומה. מצב כללי טוב.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה חשובה –פראג, תקמ"ט  –ספר הבחור . 143

Sefer Habachur – Prage, 1789 – Important Edition 

ספר הבחור, על עניני הפעלים והדקדוק בלשון הקודש. מאת המדקדק הגדול רבי אליהו בחור 

האשכנזי. פראג, תקמ"ט. הספר נדפס בתכלית השלימות וההגהה עם הערות המדפיסים למען 

 המתלמדים שאינם בקיאים בחכמת הדקדוק.

ידי תלמידי ה"נודע ביהודה" עם הסכמתו. הכותב בין הדברים בחשיבות לימוד מהדורה זו נדפסה על 

הדקדוק, מאידך מזהיר בעל ה"נודע ביהודה" להבחורים שיתעסקו בלימוד זה כחצי שעה או שעה 

ביום, אבל "לא להיות נמשך ביותר אחר חכמה זו ולבלות זמן על זה... והשעיקר הוא לימוד התלמוד 

חיינו וזה עקר התורה... ולכן אתם בחורי חמד שמעו אלי ותחי נפשיכם ועסקו כל  והפוסקים כי זה הוא

וכבר ידוע כי ראשית ההשכלה החלה בדורו של ה"נודע ביהודה", המשכילים  –היום בעקרי התורה..." 

 אהבו לשקוד במקרא ובדקדוק המקרא, ולהתרחק מלימוד הגמרא והפוסקים.



רה זו מתוקנת מכל הטעיות שבאו בדפוסים הקודמים, "והנה בהקדמתם, כותבים המדפיסים כי מהדו

הספר הזה אינו בנמצא. כי זה כ"ב שנה שנדפס בברלין וספו תמו ונתיקר מאד... הדפסנוהו מחדש 

מתוקן יותר בתכלית התקון ממה שנדפס בברלין. כי גם שמה נפלו כמה טעיות בספר ההוא ולפעמים 

וסף על זה הוספנו על הגליון הערות שונות. מהם באורים חסרים או יתרים שורות או מלות... ונ

 במקומות שהמחבר קצר... ובפרט במאמר השלישי והרביעי.

בתחילת הספר רשימת "שמות האנשים אשר נדבו לבם לבוא על החתום", ביניהם גדולי וחשובי 

 פראג.

 ס"מ. מצב טוב. חיזוק בשער. כריכה עתיקה. 16[, צ דף. 5]

 50$פתיחה 

 

 יידיש –הומבורג, תצ"ד  –לב טוב . 144

Lev Tov – Humburg, 1734 - Yiddish 

די גנץ יודשקייט : נאך דער לענג אונ' נאך דער ברייט אין צוואנציג פרקים אויש ספר לב טוב, 

 כל טקסט הספר ביידיש באותיות צו"ר.  יצחק בן אליקום מפוזנא." מאת רבי גישפרייט ...

 הומבורג, תצ"ד. בשער נכתב "באותיות אמשטרדם". 

ס"מ. מצב כללי טוב. בשער ובדפים נוסים כתמי שימוש ניכרים. כריכה עתיקה. קיפולי  31.5נו דף. 

 פינות בכמה דפים. 

 50$פתיחה 

 

חותמת רבי ישראל איסר שוורץ  – מהדורה ראשונה –רדלהיים, תקס"ד  –מאמר השכל . 145

 הכהן

Ma'amar HaSechel – Rodelheim, 1804 – First Edition – Stamp of Rabbi Yisrael Isser 

Schwartz Hacohen 

אליעזר ’ דבר שאומרין למעריב שני של שבועות, חברו... ר’ מאמר השכל, ביאור לפיוט אל אלהים ה

 ב"ר נתן האשכנזי זלה"ה המכונה הראב"ן. מאת רבי וולף היידנהיים.

 הדורה ראשונה. הסכמת רבי פנחס הלוי איש הורביץ בעל הפלאה.רדלהיים, תקס"ד. מ

 בשער הספר חותמת בעלות רבי "ישראל איסר שווארץ הכהן שו"ב בק' גר' טאפאלאטשאן". 

 שני שערים. מצב טוב. מעט נקבים. כריכה חדשה. [, סב דף.3]

 50$פתיחה 

 

 סלאוויטא וזיטאמיר

 

 עותק חסר –סלאוויטא, תקפ"ד  –דברים( -זהר )במדבר. 146

Zohar (Bamidbar-Devarim) – Slavita, 1824 – Incomplete Copy 

דברים. סלאוויטא, תקפ"ד. דפוס רבי משה שפירא על ידי בנו רבי אברהם שמואל -ספר הזהר. במדבר

 שפירא. 



מעט בינוני. דף ירקרק. פגעי עש בכמה דפים לאורך הספר. -רצב. מצב טוב-חסר, לפנינו מדף קיז

 כריכה עתיקה פשוטה. 

 50$פתיחה 

 

 דפוס האחים שפירא –זיטאמיר, תר"כ  –מחזור לימים נוראים . 147

Machzor for Yamim Noraim – Zhitomir, 1860 – Printed by the Shapira Brothers 

לראש השנה ויום הכפורים כמנהג רייסין וליטא פולין פיהם ומעהרין. עם פירוש לשון הקודש  מחזור

 ועם פירוש לשון אשכנזי. עם הקריאות וטעמים. חלק ראשון.

 זיטאמיר, תר"כ. דפוס האחים רבי חנינא ליפא ורכי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. 

 מקורית מנותקת. מעט בלויה. כתמי שימוש. קסד דף. מצב בינוני. פגעי עש. כריכה 

 100$פתיחה 

 

 דפוס האחים שפירא –זיטאמיר, תרי"ח  –מסכת בבא קמא . 148

Tractate Bava Kama – Zhitomir, 1858 Shapira Brothers Printing Press   

 מסכת בבא קמא. תלמוד בבלי. 

זיטאמיר, תרי"ח. שני שערים. דפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב 

 מסלאוויטא. 

 מעט בינוני. נקבי עש. -ס"מ. שולים רחבים. ללא כריכה. מצב טוב 38[, קנב, סב דף. 1]

 50$פתיחה 

 

 כרכים 3 –תרכ"ז -זיטאמיר, תר"ך –תלמוד ירושלמי . 149

Talmud Yerushalmi – Zhitomir, 1860-1867 – 3 Volumes 

 תלמוד ירושלמי, מהדורת רבי חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר. 

 שלושה כרכים. חתימות והגהות. 

לא דף; סוכה: -[, לט דף; שקלים: ב1יומא: ]כולל המסכתות:  .תרכ"גזיטאמיר, ]כרך ג[: מועד ]חלק ב[. 

לב דף; חגיגה: כ דף; -כג דף; מגילה: ה, ז-כג דף; ראש השנה: כ דף; ביצה: כא דף; תענית: ב-יז, יז

 מצב מצוין. מועד קטן: יז דף. 

[, עט; סוטה: מה דף; כתובות: סד דף; 2יבמות: ]כולל המסכתות: תרכ"ז. זיטאמיר, ]כרך ד[: נשים. 

 מצב טוב. מעט נקבי עש. ם: לד דף; גיטין: נו דף; נזיר: נא דף; קידושין: מא דף. נדרי

[, לג דף; בבא מציעא: 2בבא קמא: ]כולל המסכתות: תרכ"ה. זיטאמיר, ]כרך ה[: נזיקין ]ומסכת נדה[. 

כו -יזכו דף; סנהדרין: מב דף; מכות: ו דף; שבועות: לא דף; עבודה זרה: יז, -כט דף; בבא בתרא: ב-ב

 מצב כללי טוב. מעט פגעי עש. כתמים. דף; הוריות: טו דף; נדה: ט דף. 

 200$פתיחה 

 

 

 



 הונגריה

 

ספר הלכות בכורות וחלה להרמב"ן.  –רישום וחתימת רבי יוסף שמואל הרשלר מסאבאד . 150

 פרסבורג, תרט"ז

Notation and Signature of Rabbi Yosef Sgmuel Herschler of Sobod- Sefer Hilchot bechorot 

VeChala by the Ramban – Pressburg, 1856 

 ספר הלכות בכורות וחלה להרמב"ן. עם ביאור מאת רבי יום טוב אלגאזי. פרסבורג, תרט"ז. 

בשער הספר רישום על קניית הספר מאת רבי נתן קורוניל, בכתב יד וחתימת רבי יוסף שמואל 

 י אברהם הרשלר. . חתימה "אברהם" וחותמות רבהרשלר

רב כולל במחוז לתלמיד חכם ורב נודע, שימש ברבנות בעיר סבאד, והיה  - יוסף שמואל הירשלררבי 

יוסף שמואל עשה הכול כדי לעלות לארץ ישראל, עזב את כס הרבנות רבי  סלובקיה. –באלאטון צ'כיה 

ספינה רעועה במשך , היטלטל עם בני משפחתו על גבי קשיםשבה שימש בעיירת שוראני ובתנאים 

. תחילה התיישבה המשפחה בחברון ומשם תר"כ חודשים על הים, עד שהגיעו לארץ הקודש בשנת

חפצו של הרב יוסף שמואל הרשלר היה לשבת עם בני משפחתו "קרוב לכותל  עברה לירושלים.

זו, כך ציון", הוא רכש דירה צנועה בחצר ההונגרית שליד בית הדין המוסלמי, הייתה -מערבי והר

מספרים, הדירה הקרובה ביותר של יהודי, לכותל המערבי. הערבים לא אהבו את הפולש הזה, אך 

כמה "בקשישים" שתחב הרב ל"ממונים", אפשרה את מגוריהם שם. לימים, כך יספרו, אפילו קיבל 

תרומה של אישה צדקנית מהונגריה, כדי להקים במקום את בית הכנסת. ר' יוסף שמואל הירשלר 

 יה לאחד מראשי ה'כולל אונגרין'.ה

 מצב בינוני. כתמי רטיבות ופטריה. 

 50$פתיחה 

 

 עותק רבי מרדכי עזריאל וינברגר אב"ד מרגרטן–סאטמר, תרצ"ד  –מכלכל חיים . 151

Mechalkel Chaim – Satmar, 1934 – the Copy of Rabbi Mordechai Azriel Weinberger Av Beit 

Din of Margraten 

מכלכל חיים. על יורה דעה הלכות מליחה. מאת רבי חיים יצחק מאליק. עותק בחותמות רבי  ספר

 מרדכי עזריאל וינברגר. 

רבי מרדכי עזריאל בן הרב שמואל ויינברגר, אביו היה רבה של קהילת מארגרטן עם פטירת אביו 

כשנה לאחר  בשנת תרצ"ד נבחר למלא את מקומו ברבנות מארגרטן, אף אל פי שטרם נשא אישה,

סרדאהי, טיפח גם את הישיבה שהייתה קיימת מאז ימי -מכן נישא לבת ר' הלל וינברגר אב"ד דונא

 (.14231. אוצה"ר 463סבו מהריא"ץ נספה בשואה על קידוש השם. )טרנסילבניה עמ' 

 מעט נקבים. כריכה ודפים רופפים. 

 50$פתיחה 

 

עותק הגאון רבי שמואל גינצלר אב"ד  –דה מהדורה יחי –ווילנא, תרל"ה  –שו"ת ציוני . 152

 ווישיווה בעל "משיב נפש"

Shut Tziyoni – Vilna, 1875 – Single Edition – the Copy of the Gaon Rabbi Shmuel Ginzler Av 

Beit Din of Vishiva Author of "Meshiv Nefesh" 

 ציוני אב"ד לוצין. שני חלקים. ספר ציוני, שאלות ותשובות וחידושי גפ"ת. מאת רבי אהרן זעליג



 ווילנא, תרל"ה. מהדורה יחידה. כל חלק בשער מיוחד.

 בשער הספר חותמת רבי " שמואל בהמ"ו גינטצלר אב"ד דק"ק אויבר ווישווע והגליל".

תרע"א( בן רבי משה יהודה ליב. תלמיד גיסו רבי אברהם -רבי שמואל שמעלקא גינצלר )תקצ"ה

אריה". חתן רבי יצחק אריה כהנא מוויישווה חתנו של בעל "קונטרס יהודה שווארץ בעל "קול 

שנה על מקום רבי חנוך זונדל פוגל שעלה  45-הספיקות". משנת תרכ"ד כיהן כאב"ד ווישווה במשך כ

לארץ, רבי אליעזר דוד גרינוולד ישב על מקומו אחריו. הו"ל ספר "תרומת הכרי" לבעל "קונטרס 

 חותנו זקנו.-הספיקות"

 עמ'. מצב מצוין. 168, 150

 100$פתיחה 

 

 חתימות והגהות מתקופת ההדפסה –מהדורה ראשונה  –ווין, תרי"א  –שערי תורה . 153

Sha'arei Torah – Wien, 1851 – First Edition – Signatures and Glosses from the Time of 

Printing 

בנימין וולף לעוו. ווין, תרי"א. מהדורה ספר שערי תורה, ביאור מב כללים בעניני חזקות. מאת רבי 

 ראשונה.

הספר הנחמד קבל אאמ"ו הרב הגאון אמיתי החריף העצום מבן המחבר ה"ה הרב מעבר לשער " 

הגאון אמיתי המפואר כבוד מו"ה ירמי' נ"י האבד"ק אוהעל במתנה למנחה, הק' ליבל 

היא שלוחה מאת הר' ... בן  . בשער רישום " מתנהאנדלסבערג בהגאון מוהר"ר ]איצק ?[ אהרן"

הגהות מתקופת  7בספר המחבר אבד"ק ווערבוי" רישום נוסף עם חתימת הכותב "הק' איצק". 

 הדפסת הספר, האחת מהן מאוחרת יותר חתומה בראשי תיבות ל. ל.

 [, קסג דף. כריכה מקורית מנותקת. קיפולים בפינות הדפים. מצב כללי טוב.2]

 100$פתיחה 

 

 רישומים וחתימות חשובות מהונגריה –קראקא, תרנ"ה  –ברוך טעם . 154

Baruch Ta'am – Krakow, 1895 – Notations and Important Signatures from Hungary 

זה הספר... שייך לידנ"פ ]ידיד נפשי[ הב' המופלג בתורה ובי"ש בשער הספר הקדשה עצמית "

משה ש"פ נ"י מילדי ק"ק אוהעל דברי ידידו משה ג"ו חריף שנון זית רענן ... קרא ד' שמו מו"ה 

 ..."מק"ק

חיים מתחתיו רישום נוסף "קניתיו בע"ה בקנין חליפין מאת ידידי הנ"ל הק' חיים יוסף..." חותמת "

". רישום בדף יוסף בלאאמ"ו ה"ה מהר"א גרינבוים זצ"ל אב"ד דק"ק בלאזענדארף והגלילות

 ".חריף ובקי שלשלת היוחסין כבוד שמו מו"ה ניסן שלי"טשייך לכבוד האברך המופלג הפורזץ "

 בימצאצאי )מצד אמו( ר. אברהם מהאסוסאתר"ף( בן לאביו רבי -)תרל"ג רבי חיים יוסף גרינבוים

משנת תרנ"ו חנניה טיטלבוים בעל "קדושת יום טוב".  ופר ורביסט חיים רפפורט מלבוב. תלמיד השב

 רב הקהלה האורטודוכסיתוכ אביו רב בהוסאסו)=האסוסא( על מקוםכיהן כ

קופל רייך מבודפשט. התקרב  ביז. נסמך מאת: ר"תרנמשנת  בבלאז')=בלוזנדורף,בלאזענדארף(

פרסם חוברת בגרמנית והונגרית על בשנת תרע"ב ע, "תרבשנת  לציונות והשתתף בביקור בארץ

, "תל (ז"תרע-ט"תרנ ,בוניהאד-פאקש-מונקטש) –. פרסם מאמרים ב"וילקט יוסף" ררשמיו מהביקו

 ועוד. תלפיות"

 מצב כללי טוב. קמטים בדפים ראושנים. כריכה מקורית מנותקת. 

 100$פתיחה 



 עותק רבי יצחק פרנקל  –למברג, תרמ"ו  –חדושים על הלכות יום טוב . 155

Chidushim al Hilchot Yom Tov – Lemberg, 1886 – The Copy of Rabbi Yitzchak Frankel 

 ספר חדושים על הלכות יום טוב להרמב"ם. מאת רבי יהונתן אייבשיץ. למברג, תרמ"ו. 

". חותמות יצחק פרענקעל בהגה"צ מוהר"א בעהמ"ס אבני אלי' ז"לבספר חותמות בעלות רבי "

נוספות בסגנון דומה. חתימה בכתב יד רבי יצחק פרנקל. רישומים נוספים בכתב יד שהספר שייך לו. 

 ". לר' יצחק פרענקעל הי"ו דוד שפיראשייך רישום "

ומחבר ספר  רבה של לעועלעק רבי אליהואביו ( בן ל10943,10945אוצר הרבנים תרצ"א. -)תרכ"ג

יואל צבי ראטה מחוסט. מגדולי הונגריה. עלה  בי. נכד רתר"ן(-אבני אליהו )מונקאטש, תרמ"ט

יצחק ירוחם דיסקין. הוציא  רבינפלד ויוסף חיים זונ ביר לצדדיין ובה כיהן כ ס"תרבשנת  לירושלים

. חתם על כרוזים (ג"תרע ,ירושלים)לאור ספרי אביו עם תוספות שלו ובהם "ויעטר יצחק" ו"בני אלים" 

 בנושאים שונים ובין היתר כנגד הרב קוק.

 לח דף. מצב מצוין. כריכה מקורית. 

 100$פתיחה 

 

 רבי פנחס שטיין אב"ד טירעק הגהות וחתימות –פראג, תקנ"ב  –חות יאיר חדש . 156

Chavat Ya'ir Chadash – Prague, 1792 – Glosses and Signatures by Rabbi Pinchas Stein Av 

Beit Din of Tirek 

ספר חות יאיר חדש, מאת רבי אליעזר קאליר. פראג, תקנ"ב. הסכמות רבי יחזקאל לנדא בעל "נודע 

 ביהודה", ורבי פינחס הלוי איש הורוויץ.

"חנני אלד"ים בזה הקטן פינחס שטיין  -בספר שלש חתימות רבי פנחס שטיין שתי חתימות 

 ב הגהה למדנית ארוכה בכתב ידו.\מבאטשקע", וחתימה "פינחס שטיין". בדף כא

תרמ"ו( נולד בפביניטץ לאביו רבי ישעיה יעקב שטיין. היה מחשובי תלמידי -רבי פנחס שטיין )תק"ץ

צל רבי אליקים געץ הכהן שווערין אב"ד בייאה, רבי יצחק משה פרלס אב"ד ה"כתב סופר", למד גם א

באניהאד, רבי מאיר א"ש אב"ד אונגוואר ובנו רבי מנחם. נישא לבת רבי יום טוב ליפמן כץ קערעפש 

מאירשא. משנת תרט"ו כיהן כראב"ד טירעק סענט מיקלאש. מח"ס שו"ת קנאת פנחס, ו"קנאת פנחס" 

מקומו רבי מאיר שטיין. חתניו רבי שלמה ניימן אב"ד וינקוועצי ורבי יוסף ליב  על התורה. בנו ממלא

 שרייבר מרבני באסאד. )החת"ס ותלמידיו עמ' תקלה(.

[ דף[. עותק חסר שער ושני דפים בסוף. מצב טוב. כריכה רופפת 2[, קלח, ]6[, קלח, דף. ]במקור: ]5]

 ובלויה, שדרה חסרה.

 50$פתיחה 

 

הגהות רבי אליהו לייכטאג' אב"ד קלאסנא  –ווארשא, תרע"א  –ומגן אלף מקור חיים . 157

 וסאטמר

Makor Chaim VeMagen Elef – Warsaw, 1911 – Glosses by Rabbi Eliyahu Leichtag Av Beit 

Din of Klosno and Satmar  

ספר מקור חיים ומגן אלף, חידושים על הלכות פסח, מאת רבי יעקב מליסא, וחידושים מאת רבי אריה 

 ליב מפלאצק. ווארשא, תרע"ב. 

בתחילת הספר חתימות וחותמות רבי אליהו לייכטאג' דומ"ץ דקהל יראים סאטמאר. חתימה מתקופת 

 היותו רב בחוסט. בין דפי הספר כמה הגהות בכתב ידו. 

 ב. כריכה מקורית. מצב טו



 100$פתיחה 

 

 חתימות ורישומים בכתב יד רבני הונגריה – 1913ווארשא,  –תבואות שור . 158

Tevu'ot Shor – Warsaw, 1913 – Signatures and Notations Handwritten by the Rabbis of 

Hungary 

ספר תבואות שור, ודעת קדושים. חיבורים על שלחן ערוך יורה דעה. מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ 

 בעל ערבי נחל, ומאת רבי אברהם דוד מבוטשאטש. ווארשא, תרע"ג. 

הק' יעקב צבי ווייסבערג בהרה"צ אב"ד טארגאן יצ"ו". חותמתו בדף המגן חתימה מסולסלת "

". באותו פה בארדיוב יצ"ו". רישום "א אבדק"ק טארקאן יצ"ו"יעקב צבי ווייסבערג בהגה"צ שליט"

הספר הקדוש תבו"ש הנני נותן במתנה לכבוד גיסי מחמד נפשי האברך עמוד רישום בכתב יד "

החריף ובקי בחד"ת יראת ה' אצרו בנש"ק כש"ת מו"ה יעקב צבי וו"ב שיחי' ג' מקץ ב' יומא 

השני חתימה "לדהו"מ הק' שלמה שפיטצער  ". בשערדחנוכה תרפ"ב לפ"ק הק' שלמה שפיטצער

 מונקאטש יע"א". חותמתו "שלמה שפיטצער בהרב מהר"מ שליט"א מונקאטש". 

 מצב כללי טוב. כריכה מקורית בלויה. 

 100$פתיחה 

 

 חתימות רבני משפחת פולק –פאקש, תרע"א  –ברכת משה . 159

Birkat Moshe – Paks, 1911 – Signatures of the Rabbis of the Folk Family 

ברכת משה, חידושים על מסכת חולין. מאת רבי משה הלוי פולק אב"ד באניהאד. פאקש, תרע"א. 

 מהדורה יחידה. 

הק' שלמה ". חותמות "הק' שלמה פאללאק". "הק' שמואל מרדכי פאללאקבשער הספר חתימות "

 [ דף. 1[, קנג, ]12". ]פאללאק מק"ק פישטיאן יע"א

 מקורית.  מצב טוב. כריכה

 50$פתיחה 

 

 חותמות הונגריות חשובות –למברג, תרכ"א  –הלכות רב אלפס . 160

Hilchot Rav Alfas – Lemberg, 1861 – Important Hungarian Stamps 

 הלכות רב אלפס. למברג, תרכ"א. 

". חותמות "ישיבת בני דוד דק"ק פאקש הק' חנני' יו"ט ליפא פריעדמאן ראחוב יצ"וחותמות בעלות "

 יע"א". 

 ס"מ. מצב טוב. 41טו, פט, מד דף. 

 50$פתיחה 

 

 הגהות בכתב יד –מהדורה יחידה  –מארגרטן, תרע"ג  –שו"ת מהריא"ץ שוסבורג . 161

Maharitz Shosburg Responsa – Morgarten, 1913 – Single Edition – handwritten Glosses 

שו"ת מאת רבי יהושע אהרן צבי וינברגר. כולל שו"ת וחידושים על חלק אורח חיים ויורה דעה. עם 

 הגהות והערות בנין יהושע )בשער נפרד(. 



 הגהות בכתב יד. 2מארגרטן, תרע"ג. מהדורה יחידה. בספר 

 מצב כללי טוב. קרעים בכמה דפים ללא חסרון.[ דף. 1קיז, ]-[, קב2[, ק; ]10] 

 50$פתיחה 

 

 עותק רבי משה יוסף הופמן מפאפא –אונגוואר, תרכ"ז  –אהל דוד . 162

Ohel David – Ungvar, 1867 – the Copy of Rabbi Moshe Yosef Hoffman of Pápa 

דפים  2ספר אהל דוד, חידושים על הש"ס. מאת רבי דוד דייטש. אונגוואר, תרכ"ז. עותק חסר 

 ראשונים. עם אבני זכרון ושארית מנחם. 

תרפ"ח( נולד בסערדאהעל לאביו רבי מיכאל הופמן מפאפא, -רבי משה יוסף הופמן מפאפא )תר"ג

אסאד. משנת תרמ"ב כיהן כדיין  מתלמידיו החשובים של ה"כתב סופר". הוסמך על ידי רבי יהודה

בפאפא, בשנת תרס"ו עלה לארץ ישראל והשתקע בירושלים. חיבר מי באר מים חיים על מסכת 

 תקכ"ז(.-ברכות וחידושים על התורה. )החת"ס ותלמידיו תקכ"ו

 בינוני. -ללא כריכה. דפים מנותקים. מצב טוב

 50$פתיחה 

 

 רבי "שמואל הערצפלד" רבה של ברעזאוואחתימת  –פראג, תקמ"ד  –איסור והיתר . 163

Issur VeHeter – Prague, 1784 – Signature of "rabbi Shmuel Hertzfeld" the Rabbi of Brezava 

קאצישען ’ ספר איסור והיתר מאת רבי יונה אשכנזי. פראג, תקמ"ד. דפוס ערקויפטע באקישען אונ

 דרוקרייא.

רבה של ברעזאווא. גיסו של הגאון רבי דוד שיק  – בשער הספר חתימת רבי "שמואל הערצפלד"

תרי"ב(. חותמות -תרנ"א. חתנו הוא הגאון רבי שמעון אופנהיים מפרשבורג )תקנ"א-מטאקאי )תקע"ב

 בעלות.

 דף. מצב טוב. פגעי עש מעטים בשולים הפנימיים. ללא שדרה. 20.5[, צא ]צ"ל: צח[ דף. 8

 50$פתיחה 

 

 שנים רצופות 4 –תרצ"ז -סאטמר, תרצ"ד –כתב עת "לקט ששנה" . 164

Leket Shoshana Journal – Satmar, 1934-1937 – 4 Consecutive Years 

שנים ראשונות של כתב העת התורני "לקט ששנה", מאת רבי שמואל הכהן שוורץ.  4כרך כולל, 

 תרצ"ז. -סאטמר, תרצ"ד

 מצב טוב. הגהות, רישומים וחתימות בכתב יד.

 100$פתיחה 

 

 ת"ש -הונגריה, תרצ"ט–פרטים היסטורים  –לוח בכתב יד . 165

Handwritten Calendar – Historical Details – Hungary, 1939-1940 

 ספר פני יהושע, חידושים על הש"ס. חסר שער. שנות התר' המוקדמים. 



עמוד עמודים גדולים. לוח שנה בכתב יד לשנת ת"ש. בראש ה 3בדפי הפורזץ שבסוף, כתוב על 

 .1939-1940הראשון "לוח שנת ת"ש 

בלוח כתב הכותב. "זכורנות", תאריכי פטירה של אדמו"רים חשובים, התחיבות ללימוד דפי גמרא, 

 תעניות שובב"ים ועוד ענינים היסטורים חשובים ומענינים. לא נחקר לעומק ! 

 50$פתיחה 

 

 "אחידושי מהרי \תשובות מהרי"א  -ספרי רבי יהודה אסאד . 166

Books by Rabbi Yehuda Assad – Teshuvot Mahari / Chidushei Mahari  

 תשובות מהרי"א יהודה יעלה. חלק ראשון, על אורח חיים ויורה דעה. למברג, תרל"ג.• 

[, 5בעמוד קז הגהה בעט עופרת. בדף הפורזץ רישום וחתימה "קניתי מהוני... מנחם מנדל דייטש". ]

דף. מצב טוב. כריכה מנותקת. דף יבש. מספר דפים אחרונים מנותקים עם  [3[, קלח, ]1[, ]2סז, ]

 מעט פגמים.

 תשובות מהרי"א. חלק שני. מאת רבי יהודה אסאד. פרשבורג, תר"מ. מהדורה ראשונה.• 

חידושי מהרי"א, יהודה יעלה, חידושים על מסכת כתובות, מאת רבי יהודה אסאד אב"ד • 

[ עמ'. מצב טוב מאוד. כריכה מקורית 4[, קס, ]4דורה ראשונה. ]דערדהאעלי. טורנא, תרצ"א. מה

 רופפת. דף יבש.

 50$פתיחה 

 

עשרות הגהות בכתב יד על ספר בית  –פרשבורג, תר"א  –ספרו הראשון של החתם סופר . 167

 יצחק

Chatam Sofer Responsa – Pressburg, 1841 – The Chatam Sofer's First Book 

 ר על חלק יורה דעה. מאת הגאון רבי משה סופר.ספר שו"ת חתם סופ

פרעסבורג, תר"א. מהדורה ראשונה של ספרו של החתם סופר. בדפוס אנטאן שמיד. בשער רישום 

 בעלות "... חנן את עבדו דוד בר"י גץ. כרוך עם:

ספר בית יצחק חלק שני על הלכות מליחה, בשר וחלב ותערובות. מאת רבי יצחק )בעל מחבר ספר • 

ל יצחק(. בשולי הספר עשרות הגהות בכתב יד מתקופת ההדפסה רובם קצוצות באשמת הכורך. אה

 ההגהות שבתוכי העמודים נשארו שלימות. שער עם קרעים בחלק עליון ותחתון.

 בספר חתם סופר חסר ככל הנראה שני דפים מלוח התיקון בסוף.

 נקבים. כתמים.בינוני. קרעים בפינות מספר דפים. מעט  –ס"מ. מצב טוב  35

 (311)סטפנסקי ספרי יסוד, מס' 

 50$פתיחה 

 

 חתימות והגהות רבי זאב וולף טירנואר אב"ד פלטיצ'ן –מקבץ ספרים . 168

Collection of Books – Signatures and Glosses by Rabbi Ze'ev Wolf Tirnauer Av Beit Din of 

Platichen 

  .תרע"ב ,סיגט, לרבי יעקב עמדין , על מסכת אבות.ספר עץ אבות .1

", כמו כן חותמתו מימיו כאבדק"ק הק' זאב וואלף הלוי חופ"ק שאמקוטבשער הספר חתימת רבינו "

 דעפעזי. מצב טוב.



  .תרמ"ז ,ווילנא .מאת רבי צדקיה ב"ר אברהם הרופא ,שבלי הלקט השלםספר  .2

י תורה בכתב יד קודשו, הגהה בדף הפורזץ רישום ארוך בדבר .בשער הספר חתימתו וחותמתו

 על פני כל העמוד. מצב טוב. ארוכה

  .תרצ"ה ,סאטמר .מאת רבי יצחק מקורביל בעל התוספות ,עמודי גולהספר  .3

 כמעט על כל העמוד.ו, בדף הפורזץ הגהה ארוכה בכתב יד קודש. בשער הספר חתימתו וחותמתו

 מצב טוב מאד.

הזוהר וזוהר חדש, מאת האדמו"ר רבי ישראל הופשטיין "המגיד ספר נזר ישראל, פרוש על ביאורי . 4

  תר"ל. ,יוזעפאף .מהדורה שניה -מקוזניץ" 

בשער הספר חתימתו של רבי זאב וואלף הלוי טירנואר אב"ד פלטיצ'אן. וכן חתימתם של בניו רבי 

 חיים אלטר יעקב ורבי יוסף טירנואר.

ווארשא  -רבי ישכר בער מקרעמניץ  -יש שכר  ."אכרוך עם הספרים, שלחן ערוך האר"י ווארשא תרמ

 תרמ"ב.

 מצורף ספר בית ישראל על התורה, עם חותמתו של בנו של רבינו רבי צבי הלוי טירנויאהר הי"ד.• 

תשי"ט( בן רבי יעקב הלוי. היה רבן של הערים  -הגאון רבי זאב וולף הלוי טירנואר )תרל"ט או תרמ"ב 

ופלטיצ'ן. תלמיד הגאונים רבי יהודה גרינוולד מסאטמר ובעל ה"ערוגת לספז, שאמקוט, סוצ'אבה 

היה  הכנסת "שארית הפליטה".-הבושם" מחוסט. עלה לישראל והתיישב בצפת שם כיהן כרב בית

ט"ל אורות על הלכות שבת )שני  רבי אהרן יחיאל לייפער. -צפת -באניה-חותנו של הרבי מנדבורנה

 טל תורה על התורה והמועדים. רבעת חלקי השו"ע.שו"ת אגדת אזוב על א חלקים(.

 100$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –תר"ס  ,וויטצן –וכתורה הזאת  \ ישב מצרף נדירים: קונטרסים. 169

Rare Booklets: Yashav Metzaref / VeKaTorah Vazot – Vietzen, 1900 – Single Edition 

תערובת וגט שנעשה עפ"י חוקי המדינה ובדבר התועלת קונטרס ישב מצרף, בעניין הנולדים מנישואי 

בהקמת ספר הנולדים בכשרות ע"י רב קהילה, מאת רבי מרדכי וינקלר אב"ד ברעזאווא בעל "לבושי 

ונספח אליו קונטרס וכתורה הזאת בנושאים אלו מאת רבי ישעי' זילברשטיין אב"ד , מרדכי" זצ"ל

 וואיטצען זצ"ל.

 חידה. שער נפרד לכל קונטרס.. מהדורה יתר"ס ,וואיצטען

[, ל דף. כריכת קרטון מודפסת, חיזוק פנימי בדבק נייר, שדרה בדבק, כתמים, מצב כללי 2[, כד, ]4]

 טוב.

 100$פתיחה 

 

 ירושלים תשי"א -חתימת רבי משה אריה פריינד משנותיו הראשונות בארץ ישראל . 170

Signature of Rabbi Moshe Aryeh Freund from His First Years in Israel - 1951 

חתימת רבי משה אריה פריינד גאב"ד העדה החרדית על אשור נישואין לחתן רבי חיים זכריה מרדכי 

 ירושלים תשי"א. -ברקוביץ, והכלה אסתר פייגא שטייכר 

23X22 ס"מ. חורי תיוק, סימני קיפול, מצב טוב. 

 50$פתיחה 

 



חתימות רבני משפחת רוקניץ מגדולי תלמידי ה"חתם  –ברין, תקנ"ח  –חידושי הרשב"א . 171

 סופר"

Chidushei Harashba – Brun, 1798 – Signatures of the Rabbis of the Roknitz Family who 

were Leading Disciple of the Chatam Sofer 

 חדושי הלכות להרשב"א. על שבע שטות. ברין, תקנ"ח. 

הק' מאיר ראנקניץ " חתימה "אקניץ מק"ק שאעהפפער יע"אהק' יחזקאל רבראש השער חתימת "

 [.)נפטר תקע"ח( אב"ד זשאמבאק. מגדולי תלמידי החתם סופר" ]מק"ק אמבעך יע"א

 ללא כריכה. דפים עבים. קיפולי פינות הדפים, בלאי. מצב בינוני. חסר סוף, כמחצית מן הספר. 

 50$פתיחה 

 

 חוברות( 30ידיעות החוג ) \חוברות(  52כתב עת שיחות תלמידי חכמים ). 172

Sichot Talmidei Chachamim Journal (52 Issues) / Yedi'ot HaChug (30 Issues) 

חוברות של כתב עת התורני , שיחות תלמידי חכמים. מאת רבי שמואל שוומר. תל  52כרך כולל, 

ה. הכל ברצף. -חוברות הראשונות של כתב העת. מלבד חוברות ג 55תשט"ז. לפנינו -אביב, תשי"א

 כרוך עם: 

אביב, חוברות של חוברות "ידיעות החוג". בהוצאת האחוד הארצי של חוגי חתם סופר. תל  30 –כ 

, עם הפסקות של 12-44לחברי החוג". החוברות כולל רצף -תשי"ח. החוברת נדפסו "פנימי-תשי"ד

 כמה חוברות באמצע. 

 מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

רבי מרדכי לעוו  \חתימת רבי יצחק בעהם משינאווא  –זאלקווא, תקס"ו  –פירוש על התורה . 173

 עותק רבי יעקב גוטליב אב"ד אדע \

Perush al HaTorah – Zholkva, 1806 – Signature of Rabbi Yitzchak Behm of Shinava / Rabbi 

Mordechai Lev / the Copy of Rabbi Yaakov Gottlieb Av Beit Din of Adeh 

פירוש על התורה מאת רבינו יעקב בן הרא"ש בעל הטורים. זאלקווא, תקס"ו. הסכמות גדולי 

האדמו"רים, רבי ישראל מקוז'ניץ, רבי אברהם חיים מזלאטשוב. בעל "ישועות יעקב" ועוד. בסוף 

 הספר שמות הנדיבים להדפסת הספר. 

נ"י אב"ד דק"ק אדע כמו"ה יעקב בשער הספר הקדשה עצמית בכתב יד על קבלת הספר מאת "

" ]אולי נכד בעל ה"פני אריה"[. על קבלת הספר ממנו "לזכון ביום מלאות לי מאת ידידו מרדכי לעוו

 ב"ה שבעים שנה". 

חסיד צאנז חתימה מוטשטשת בכתב יד, וחותמת בעלות רבי יצחק אייזק בעהם )נפטר תרמ"ח( 

על שלא הצטרף למחנה  -פרלס מאיר  בידיין בקרולה, היה במחלוקת עם רכיהן כושינאווא. 

שיצא כנגד  -וכיהן כדיין בירושלים. הסכים על "ניתוץ הבית"  עלה לארץבשנת תרל"ה האורתודוכסי, 

עקיבא יוסף שלזינגר. הו"ל "אור החמה" לר אברהם אזולאי, ועוד. הסכים על "קול קורא"  ביר

 מירושלים האוסר הקמת בתי ספר שם.

צבי דייטש  ביתלמיד החת"ס, ובעל ישמח משה. חתן ר)נפטר תרי"ג( נותן הספר רבי יעקב גוטליב 

-, ביהאר(ט"תקפ)בשת  פאטאק, חוסט-טאקייא, שאראשכיהן כרבם של הערים: פאטאק. -משאראש

חוסט. ליקוטים ברבנות על מקומו אחריו ישב יואל צבי רוט  ביר -. חתנו (ה"תר)בשנת באיאים -נאדי

 .(ב"תשס ,ירושלים)בספר "בית יעקב" נדפסו מתורתו 



 בינוני. קמטים ובלאי שימוש בדפים ראשונים ואחרונים. -[ דף. מצב טוב1[, קכה, ]2]

 100$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –בודפשט, תרח"צ  –מסכת חולין  –כתב סופר . 174

Ketav Sofer – Tractate Chulin – Budapest, 1938 – First Edition  

ופלפולים על מסכת חולין. מאת רבי אברהם שמואל בנימין סופר. בודפשט, ספר כתב סופר, חידושים 

 תרח"צ. מהדורה ראשונה.

 בסופו "צוואת החתם סופר". 

 [ עמ'. מצב טוב מאוד.1[, רעט, ]2]

 50$פתיחה 

 

 חתימת המחבר רבי דוב בער בורשטיין אב"ד באטשאן –באטשאן, תרצ"ב  –חכמה ומוסר . 175

Chochma VeMussar – Botshan, 1932 – Signature of the Author Rabbi Dov Ber Borstein Av 

Beit Din of Botshan 

ספר חכמה ומוסר, דרשות ברוח חכמת ישראל סבא מיוסדים על דברי חז"ל במסכת אבות. מאת רבי 

 דוב בער בורשטיין אב"ד באטשאן.

 באטשאן, תרצ"ב. מהדורהי חידה. 

חתן ( 4505אוצר הרבנים תשל"ד, -בר רבי דובר בורשטיין )תרנ"במעבר לשער חתימה בכתב יד המח

ח. פרסם מאמרים "תשי-משלם פיבש מיאסי בן ר יעקב יצחק. רב בבטושאן, דיין בתל אביב ביר

 .(ח"תרפ ,סטמר)ב"המגיד" 

 [, קל עמ'. מצב כללי טוב. מעטפת מנותקת. כתמים. 3]

 50$פתיחה 

 

 חתימת רבי עזריאל אייזיק קלר אב"ד שמקוט ועוד –פראג, תקנ"ב  –חידושי מהר"ם ברבי . 176

Chidushei Maharam Barabi – Prague, 1792 – Signature of Rabbi Azriel Isaac Keller Av Beit 

Din of Shamkot and More 

 ספר חידושי מהר"ם ברבי, על הש"ס. חלק שני. פראג, תקנ"ב. מהדורה ראשונה.

וחתימה בכתב יד רבי עזריאל אייזיק קלר. חתימה נוספת "הצעיר אברהם במו"ה  בשער הספר רישום

 פינחס סגל".

רבי עזריאל אייזיק קלר )נפטר תרס"ד(, חתן רבי אהרן צבי פריד אב"ד מארגרטן. בשנת תר"ך 

ושלוש שנה כיהן כרב  התמנה לרב של קהילת שאמקוט. היה הרב הראשון בעיירה זו. ארבעים

יום פטירתו, בנו הרב אהרן צבי קלר, כיהן במקומו. מוזכר בספרי שו"ת רבים. )אנצי' ל שאמקוט, עד

 (.725ליהודות רומניה עמ' 

 [, קז דף. ללא כריכה. מצב בינוני. פגעי עש. דפים מנותקים. 2]

 50$פתיחה 

 

 חתימת רבי מנחם מנדל פנעט מדעש וצפת –למברג, תר"כ  –שני לוחות הברית . 177



Shnei Luchot HaBrit – Lemberg, 1860 – Signature of Rabbi Menachem Mendel Panet of 

Deyzh and Safed 

 שני לוחות הברית, חלק שני. למברג, תר"כ. 

 חתימות ורישומים בכתב יד רבי מנחם מנדל פנעט מדעש צפת. בספר תיקונים בכתב ידו. 

אברהם  בימנדל פנט מדעש. חתן ר מנחם ביתלמיד הכת"ס, ורתרע"ו( -רבי מנחם מנדל פנט )תר"ג

 בישמואל לוריא דיין בצפת ור ביר -עלה לצפת והיה מראשי כולל זיבנבירגן. חתניו  .יוחנן מדעש

 שמשון היימן מברעטיאג.

 בינוני. קרעים קלים בשולי כמה דפים. כתמים. -רכה דף. מצב טוב

 50$פתיחה 

 

 הגהות רבות בכתב יד  –קראקא, תרס"ב  –יגדיל תורה . 178

Yagdil Torah – Krakow, 1902 – Many Handwritten Glosses 

ספר יגדיל תורה, שני חלקים. כולל מאות מכתבים מגדולי הדור אשר הריצו חידושי תורה אל המחבר, 

עם תשובות וחידושי המחבר עליהם, מאת רבי ישראל חיים אקרמן אב"ד ניאמץ מח"ס מי השלוח 

 ועוד. 

 א, תרס"ב. מהדורה יחידה. קראק

הגהה המתייחסת על דברי המחבר  166לאורך הספר הגהות רבות בכתב יד, מכותב אחד. בעמ' 

 שכתב "אמר מאן דהו..." כתב כותב ההגהות "...ממי יצאו הדברים )בלי הזכרת שמי( שמואל ני..."

 עמ'. מצב כללי טוב. קרעים ודפים מנותקים. דף יבש.  370

 50$פתיחה 

 

חתימת יד קדשו וחותמת רבי משה סופר בן ה"כתב  –למברג, תרי"ט  –עוללות אפרים . 179

 סופר"

Olelot Ephraim – Lemberg, 1859 – Signature and Stamp of Rabbi Moshe Sofer the Son of 

the Ketav Sofer 

 ספר עוללות אפרים, מאת רבי אפרים לונטשיץ. למברג, תרי"ט.

ידו של הגאון רבי משה סופר בנו של בעל ה"כתב סופר, ונכד ה"חתם סופר. בשער הספר חתימת 

 בראש השער חותמתו האישית " משה"ק סופר בה"ג מהראשב"ס זצ"ל".

תרפ"ז(, בנו של הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל ה"כתב -הצדיק רבי משה סופר )תר"א

אודווארהעלי. מייסד ונשיא -תגורר בוואמאשסופר" נכדו הראשון של ה"חתם סופר" שנקרא על שמו. ה

אליהו הנביא. מוהל מומחה שמל -חברת "מחזיקי הדת" בזיבנבירגן. גאון וצדיק מופלג שזכה לגילוי

ד-מאות מילדי ישראל. בשנים תרכ"ח זֶּ אויפאלו -תרל"ד גייר והכניס בברית את הגרים מאנשי הכפר בֶּ

Bözödújfalu)) יתו של רבי בן ציון וועזעל שהיה גיסו של רבי משה הספר שלפנינו עם חותמת ספרי

 סופר, שניהם חתני רבי אלימלך רוזנפלד מסעפלאק )חת"ס ותלמידיו עמ' תקכ"ג(.

 מצב כללי טוב. מעט נקבי עש.

 100$פתיחה 

 



 הגהות - חותמת רבי זוסמאן סופר אב"ד האלאש –פרסבורג, תרל"ח  –שו"ת מצל מאש . 180

Metzil MeEsh Responsa – Pressburg, 1878 – Stamp of Rabbi Sussman Sofer Av beit Din of 

Halash – Glosses 

 שו"ת מוצל מאש שחיבר רבי יעקב אלפנדרי. בהוצאה חדשה של רבי זוסמן אליעזר סופר.

 פרסבורג, תרל"ח.

 הגהות לאורך הספר. חותמת רבי חיים אורי ליפשיץ. חותמת המוציא לאור מעבר 3רישום בשער. 

 לשער.

 מצב מצוין. שולים רחבים.

 50$פתיחה 

 

עותק רבי חיים משולם קויפמן  –מהדורה ראשונה  –ווארשא, תרל"א  –שיורי קומץ המנחה . 181

 אב"ד גוסטינין

Shiyurei Kometz HaMincha – Warsaw, 1871 – First Editon – The Copy of Rabbi Chaim 

Meshulam Kaufman Av Beit Din of Gustinin 

ספר שיורי קומץ המנחה. על ימים נוריאם ושבתות ומועדים. מאת רבי אריה ליב צינץ. ווארשא, 

 תרל"א. מהדורה ראשונה 

הרב המאה"ג חריף ובקי ". חתימות "חיים משלום קויפמן הכהן אבדק"ק גאסטיניןחותמת בעלות "

 ". הןיושע גדליה הכ". חתימת "מוה"ר חיים קופמאן הכהן אבד"ק ראטשוק

תרפ"ד( בעל 'פתח האהל' )ווארשא, -)תרכ"א רבי חיים משלום קויפמן הכהן אב"ד גאסטינין

מאיר יחיאל  ביר, יחאיל מיכל הכהן מזאקאראטש בעל "חשרת מים" ביתלמיד רתרס"ב(. 

משנת תרמ"ג כיהן כרבה של קס מפיעטרקוב בעל "נפש חיה". וחיים אליעזר ו בירומאוסטרובצה 

יסד ישיבה שם  פולטוסק , אח"כ משנת תרס"ז כיהן כאב"דגוסטינין תרנ"ח כראב"ד , ומשנתראטשינז

. חיבר גם "אלה המצות", "נס (ג"תרס ,וארשא) ועמד בראשה. פרסם מאמרים ב"שערי תורה"

 לשושנים".

 עמ'. מצב כללי טוב. מעט פגמים. כריכה מקורית.  92[, 4]

 50$פתיחה 

 

 דפוסי מונקאטש –אוסף ספרים חשובים . 182

Collection of Important Books – Printed in Munkatch 

 שו"ת קב זהב. מאת רבי דוד צבי זעאהמאן מדוקלא. מונקאטש, תרנ"ט. מצב טוב. •

 נטע שורק. מאת רבי שרגא צבי טננבוים. מונקאטש, תרנ"ח. מצב בינוני.  •

טה. מונקאטש, תרנ"ו. ]חתימת הגאון שו"ת בית היוצ"ר. שני החלקים. מאת רבי יואל צבי רא •

 המקובל רבי עובדיה הדאיה[. מצב טוב. 

 תורת מנחם. הלכות פסח. מאת רבי מנחם מנדל שור. מונקאטש, תרס"ג. מצב טוב.  •

מנוחת משה. מאת רבי משה נתן נטע הלוי יונגרייז. מונקאטש, תרס"ה. מצב טוב. ]מעבר לשער  •

 רייז אב"ד דקהל היראים דיא'נדיאש' והגליל"[. מצב טוב. חותמת רבי "אשר אנשיל הלוי יונג

 אבן שתיה. תולדותיהם של צדיקים. מונקאטש, תר"ץ. •



 עולת חודש. מאת רבי אלעזר פלקלש. מונקאטש, תרס"ב. מצב טוב. •

 דרך פקודיך. מאת רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב. מונקאטש, תרנ"ה. מצב טוב.  •

 גדלים שונים.

 50$פתיחה 

 

 רישומים וחתימות רבי חזקיה פייבל רוזנברג  -חתם סופר . 183

Chatam Sofer – Notations and Signature of Rabbi Chizkiya Feibel Rosenberg 

 חתם סופר חידושים בסוגיות הש"ס. מונקאטש, תרס"ב.

חתימת שער חסר. בדף הפורזץ רישום וחתימות רבי יוסף יוזפא ראזנעברעג )רוזנברג( והקדשה ב

 רבי חזקיה פייבל רוזנברג.

 רבי חזקיה פייבל רוזנברג ראב"ד דעברעצין ברוקלין תלמיד ה"דעת סופר". 

 [ סד דף. חסר שער. דף ראשון עם קרע ללא חסרון.1]

  50$פתיחה 

 

 חסידות

 

 עותק האדמו"ר רבי מנחם מנדל הלברשטאם מסטרפקוב –סידור תפלה למשה . 184

Siddur Tefilah LeMoshe – the Copy of the Admor Rabbi Menachem Mendel Halberstam of 

Stropkov 

 סידור תפלה למשה, פרמישלא, תרנ"ב. 

מנחם מענדל האלבערשטאם אב"ד דק"ק סטראפקאב בדף הפורזץ חותמות בעלות האדמו"ר רבי "

 ". שריד חותמתו גם בלועזית. רישומים שונים בכתב יד שהספר שייך לו. והגליל

גרוע. נקבי עש רבים. -בינוני-חסר מספר דפים בתחילה וסוף. מצב משתנה בין הדפים, טוב עותק

 כריכה ודפים מנותקת. 

 500$פתיחה 

 

עותק האדמו"ר רבי ישראל מרדכי טברסקי  –ווארשא, תרל"ח  –דברי תורה . 185

 חתימות יד קדשועם  מרחמסטריווקא

Divrei Torah – Warsaw, 1878 – the Copy of the Admor Rabbi Yisrael Mordechai Twersky of 

Rachmastrivka with His Handwritten Signature 

 ספר דברי תורה, חידושי תורה וחסידות מאת גדולי האדמו"רים. ווארשא, תרל"ח. 

חתימות יד קדשו של האדמו"ר רבי ישראל מרדכי טברסקי  2בדף הפורזץ ובשער הספר 

 מרחמסטריווקא. 



תשס"ד(, גאון וקדוש. בן האדמו"ר רבי יוחנן טברסקי -)תרפ"ט ר רבי ישראל מרדכי טברסקיהאדמו"

מרמסטריווקא, נתמנה לאדמו"ר לאחר פטירת אביו בשנת תשמ"ב, בצעירותו למד בישיבות "חיי 

עולם" ו"שפת אמת" שם התפרסם בהתמדתו הבלתי רגילה. כל חייו התנהג בפשטות ובענווה. 

 מרובות בדביקות עילאית. )אצי' לחסידות, ג' עמ' תתקכח(.תפילתו ארכה שעות 

 בינוני. פגמים קלים. דף אחרון פגם עם חסרון. כריכה מקורית מנותקת. -סו דף. מצב טוב

 80$פתיחה 

 

 עותק האדמו"ר רבי אליעזר זאב מרילוס מבוטשאטש –ספר ערבי נחל . 186

Sefer Arvei Nachal – the Copy of the Admor Rabbi Eliezer Ze'ev Marillus of Buchech 

 ספר ערבי נחל, על התורה. מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ. יוזעפוף, תר"מ )ד"ס(. שני החלקים.

בשער רישום " הספר הלזו שייך להב הגאון הגדול מו"ה אליעזר זאב אבד"ק בוטשאטשר". רישום 

 דומה נוסף מעבר לשער.

תש"ו( בן האדמו"ר רבי יוסף אהרן מדורוהוי. -אטשט )תרי"גהאדמו"ר רבי אליעזר זאב מרילוס מבוט

פעמים.  16למד מופלג, קדוש וצדיק נשגב. בצעירותו היה תלמיד מובהק לרבי חיים מצאנז ונסע אליו 

לאחר נישואיו התגורר בבית סב אשתו רבי יצחק מרילוס אב"ד רופשיץ ואימץ לעצמו את שם 

ה. בהיותו שם אביו בא לבקרו מרומניה והמפותים שאירעו משפחתו, כיהן ברבנות פשצלוב על הויסל

שם מסופרים בספרו "יד יוסף" )קלוזש, תרפ"ו(. בשנת תרע"ג נקרא למלא מקום אביו בבוטאשטש 

 רסז(.-כרב ואדמו"ר. בניו וחתניו כולם אדמו"רים ותלמידי חכמים מופלגים. )אנצי' חסידות, א', עמ' רסו

 טוב. מעט פגעי עש וחיזוקי דבק, במספר דפים. מספר דפים מנותקים. מצב כללי

 50$פתיחה 

 

 עותק חמיו של האדמו"ר רבי אברהם לנדא מטשכנוב –פיורדא, תקכ"ח  –שו"ת מהרי"ט . 187

Maharit Responsa – Furth, 1768 – the Copy of the In-Law of the Admor Rabbi Avraham 

Landau of Tchechnov 

 ספר שו"ת מהרי"ט. פיורדא, תקכ"ח. 

בשער חתימות "שייך לשמי דן בהרבני מוהר"ח ... לנדא... חתימה "זאב ליפשיץ". חותמות עתיקות 

 ". דן בהרבני מוהר"ח נ"י לנדא מפלאצק"

גביר ידוע כיצחק פלוצקר כץ מפלוצק )איצלה פלוצקר(.  ביחתן רהיה לבזיוו"ש  -רבי דן לנדא מפלוצק 

בעל "זכותא  אברהם לנדא מטשכנוב בירהקדוש ר "האדמוהוא ע. חתנו "תקמשנת  בפלוצקופרנס 

 דאברהם".

 בינוני. -ללא כריכה. דפים מנותקים. נקבים ופגמים קטנים. מצב טוב

 100$פתיחה 

 

עותק מקלויז האדמו"ר רבי מנחם נחום מרחמסטריווקא  –ווילנא, תרמ"ב  –סט הזהר . 188

 בירושלים

HaZohar Set – Vilna, 1882 – a Copy from the Kloiz of the Admor Rabbi Menachem Nachum 

of Rachmastrivka in Jerusalem 

 סט. –ספר הזהר. עם מפרשים וביאורים מאת גדולי הדורות. מהדורת ווילנא, תרמ"ב. ג' חלקים 



חותמות " ביהמ"ד  עותק ספריית האדמו"ר רבי מנחם נחום מרחמסטריווקא בירושלים. בדפי הפורזץ

 של אדמו"ר הרה"צ מוהר"נ שליט"א טווערסקי מראחמיסטריווקע בעה"ק ירושלים תוב"א"

הפירושים וההגהות במהדורה זו הם: דרך אמת והגהות מהרח"ו. הגהות השל"ה, נצוצי אור מאת 

בי החיד"א. שביבי נוגה מאת רבי בנימין עזריאל ראם. זהר הרקיע לרבי יעקב צמח. זהרי חמה לר

אברהם אזולאי. אספקלריה המאירה לרבי צבי הירש הלוי הורביץ. לקוטי באורים לרבי שניאור זלמן 

מלאדי. נזר ישראל לרבי ישראל מקוז'ניץ. אשמורת הבקר לרבי יהודה הכהן משאלוניקי. עטרת צבי 

 לרבי צבי הירש אייכנשטיין מזדיטשוב.

רעח דף. ויקרא: -[, ב2ילה ואחד בסוף(. שמות: ]דפים בתח 2רסז דף )חסרים ’, עמ 12[, 4בראשית: ]

 שט, ח דף.-[, קיז1דברים: ]-קטו דף. במדבר-[, ב2]

כריכות עתיקות רופפות, רובם שדרות עור, קרעים בקצת דפים, מספר דפים מנותקים, כתמים, מצב 

 כללי טוב.

 50$פתיחה 

 

 עותק האדמו"ר רבי יהודה הגר מקלויזנבורג דזיקוב –למברג, תרט"ז  –ספר סת"ם . 189

Sefer Stam – Lemberg, 1856 – the Copy of the Admor Rabbi Yehuda hager of Kloisenburg 

Djikov 

ספר סתם, חלק שני מספר שנות חיים, על הלכות דיני ספר תורה ותפילין ומזוזות. מאת רבי שלמה 

 ונה. קלוגר. למברג, תרט"ז. מהדורה ראש

הגהות קצוצות חלקית בכתב  2". בספר יהודא האגר דיין קלויזנבורגבספר חותמות האדמו"ר רבי "

 יד קדשו. 

מאיר  בי. תלמיד רתשמ"ט( בן האדמו"ר מדזיקוב-האדמו"ר רבי יהודה הגר מקלויזנבורג )תרס"ה

חיים מאיר הגר  ביניץ. חתן דודו ר'מויז "אוהב ישראלבעל " ר"אריק מטורנא. התחנך אצל סבו האדמו

בשנת  עלה לארץ והתישב בתל אביב ועבר לירושליםואח"כ  רב בקלויזנבורגכיהן כויזניץ. -מגרוסורדין

ר מדזיקוב אך בסוף ימיו קיבל פתקאות. "סירב לשמש כאדמו. ר"מ בישיבת "תרביצא"כה ושימש "תש

 ק על המשנהיהגהות ר"מ אר -גליונות מהר"י ו"אמרי יושר"  -"יהודה מחקקי" את הספר הכין לדפוס 

  , "כבתה השלהבת"(ט"תשמ ,ירושלים)"וזאת ליהודה"  לתולדותיו חוברו הספרים .(ן"תש ,ניו יורק)

 .(ן"תש ,ירושלים)

 ס"מ. מצב טוב. 38[ דף. 7[, פו, ]2]

 100$פתיחה 

 

עותק האדמו"ר רבי יהודל'ה הורביץ  –עובדא דאהרן )תולדות ה"שומר אמונים" זיע"א( .190

 מדזיקוב

Uvda DeHara (the History of the Shomer Emunim) – the Copy of the Admor Rabbi 

Yehudaleh Horowitz of Djikov 

ספר עובדא דאהרן, תולדות וקורות, הנהגות והדרכות, אגרות דרושים ושיחות מכ"ק אדמו"ר רבי 

 , טהרת הקודש ועוד.מוניםאהרן ראטה מחבר ספר שומר א

  .מהדורה ראשונהירושלים, תש"ח. 

קרע ללא חסרון בטקסט במעטפת הקדמית, קרע  [, קכב עמ'. שני שערים כולל המעטפת המקורית.6]

 קל המעטפת האחורית, מצב טוב מאד.



 - הורביץ" בכתב יד קודשו של הצדיק רבי יהודה מדז'יקובי'  במעטפת האחורית רשום מספר פעמים "

 "ישראל גראאסמן" ועוד. ראה להלן. וכן רישומים רבים נוספים

תשמ"ט( ידוע בכינוי ר' יודל'י דז'יקובר. גאון וקדוש -האדמו"ר רבי יהודה הורביץ מדז'יקוב )תרס"ה

תשמ"ט( בן האדמו"ר רבי אלטר יחזקאל אליהו הורביץ מדז'יקוב. -מבטן ומלידה, צדיק נשגב. )תרס"ה

הבת ישראל" מויז'ניץ. גדל על ברכי סבו רבי ישראל מויז'ניץ. התנהג בפרישות נכד האדמו"ר בעל "א

ובהסתגפות רבה. משנת תרצ"ו כיהן כדיין בקלויזנבורג. שרד והצליח להמלט מציפורני האנצים ועלה 

לארץ ישראל. אביו הקדוש נהרג בשואה, לאחר עלייתו לא רצה לקבל על עצמו את עול האדמו"רות 

 רבות של חסידים. רק בסוף ימיו החל להתנהג באדמו"רות.למרות הפצרות 

תלמידיו הם מחשובי הרבנים והאדמו"רים, ביניהם: האדמו"ר רבי מרדכי הגר מויז'ניץ מונסי זצ"ל. 

הגאון רבי יעקב מאיר שכטר, ממנהיגי חסידות ברסלב שליט"א. האדמו"ר רבי שמואל יעקב קאהן 

רבי מרדכי שטיין מפאלטישאן שליט"א. האדמו"ר רבי  מתולדות אברהם יצחק שליט"א. האדמו"ר

ישראל הגר מויז'ניץ בני ברק שליט"א. הרב זאב פלדמן, אב"ד קהל תורה עץ חיים חתם סופר וחבר 

מכנובקא בלונדון. -הבד"צ בלונדון שליט"א. הרב אליעזר דוד פרידמן זצ"ל, רבם של חסידי בעלזא

 ירושלים. הרב מרדכי גנוט, מחבר לוח דבר בעתו.-אסובהרב מנחם מנדל מונדרר זצ"ל, האדמו"ר מק

 200$פתיחה 

 

עותק מאת האדמו"ר רבי יעקב  – מהדורה ראשונה –קלוזש, תרצ"א  –כנסת יחזקאל .191

 אלימלך פנט

Knesset Yisrael – Klozesh, 1931 – First Edition – Copy by the Admor Rabbi Yaakov 

Elimelech Panet 

מאת האדמו"ר רבי יחזקאל פנט מדעעש. שני חלקים, חלק ראשון חידושי חסידות על  כנסת יחזקאל,

 חמשה חומשי תורה. חלק שני דרשות.

 קלוזש, תרצ"א, מהדורה ראשונה. חלק שני שער מיוחד מקוצר.

ניתן לי במתנה מאת הרה"צ ה"י יעקב אלימלך שליט"א בן המחבר הק' בשולי השער נרשם "

". בין הדפים נמצא דף ד' בהעלותך י"א סיון תרצ"ה פה תל אביב א"י והמו"ל. בהיותו בביתי

 [ עמ' כתובים. 3מקופל ובו חידושי תורה בתב יד ]

 מצב טוב. כריכה ושער רופפים. 

 50$פתיחה 

 

אוסף ספרים מספריית האדמו"ר רבי יחיאל לייפער מנדבורנה אראד )טמשוואר(, ברחוב .192

 צפניה בירושלים.

Collection of Books from the Library of the Admor Rabbi Yechiel Leifer of Nadvorna Arad 

(Temeshvar) 

כרך כולל כמה ספרים: קהלת • סידור ישועות ישראל • אם בישראל, על שרה שנירר • בין הספרים: 

ות סליח• שערי קדושה • משה, משלי חכמים, אמנות ישראל, לקח טוב, ספר מעשיות לר' נסים גאון 

הליכות והלכות לימי הפורים וארבע • חוברת סימנא טבא • תהלים משפט צדק • קודש הלולים 

תורת  –דרך חסידים • שערי הלכה, פסקי תשובות בבעיות השעה • פרשיות עם מגילת אסתר 

לקוטי • חוברת הלכות שמיטה ירושלים, תשכ"ו • רבי ישראל מסלנט, שיטתו ותורתו • בעש"ט 

תפילת • זכרו תורת משה • ימי שמונה, חנוכה • משנה ברורה חלק שני • רה והזוהר מהרצ"א על התו

• קינות לתשעה באב • זאת חנוכה בהלכה ובאגדה • סדר ברכת המזון עם הוספות נחוצות • הצדיקים 

משניות סדר קדשים, חלק ב מהדורה לרגל חנוכת בית המדרש "ויואל • קונטרס סניגורן של ישראל 

 סידורו של שבת.• ה של פסח מהר"י ט"ב הגד• משה" 



חתימות בעלות רבי "יחיאל לייפער" על רוב הספרים. חותמות נוספות "לוי יצחק לייפער", שלמה 

הקדשה בכתב יד וחתימת רבי זאב דוב סלונים לרבי חנוך הניך  –לייפער". בספר שערי הלכה 

 רבינוביץ.

חתנו של הרב נחמן פפירנא )סופר(, עלה  -( תש"ע-האדמו"ר רבי יחיאל לייפר מטמשוואר )תרצ"א

לירושלים לאחר פטירת אביו, במשך תקופה, כיהן בבית מדרשו של אביו ברחוב חגי, לימים מכר את 

 בית המדרש ופתח בית מדרש ברחוב עזרא.

 ספרים וחוברות. מצב כללי טוב, גדלים שונים. 24סה"כ 

 50$פתיחה 

 

 רבי יחזקאל הי"ד ובנו רבי משה עזריאל רוטער עותק האדמו"רים –נועם אלימלך . 193

Noam Elimelech – the Copy of the Admorim Rabbi Yechezkel and His Son Rabbi Moshe 

Azriel Rotter 

 ספר נועם אלימלך. מאת הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק. מהדורה משנות התר'. חסר שער. 

בתחילת הספר רישום בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל ראטטער. רישום בכתב יד 

רישום משנת תרפ"ט. חותמותיו בעברית ולועזית. חותמת  –וחתימת בנו רבי משה עזריאל ראטטער" 

 ". חברה וביהמ"ד כנסת יחזקאל קלוזש יע"א"

תרצ"ט( תלמיד מובהק להאדמו"ר רבי -"והאדמו"ר הקדוש רבי יחזקאל רוטער מקלויזנבורג הי"ד )תרל

יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא והאדמו"ר רבי ישכר דוב רוקח מבלז. חתן האדמו"ר רבי אהרן 

ישעיה פיש מאדאס. לאחר פטירת חותנו בשנת תר"ס נתמנה לאדמו"ר מהאדאס והנהגת הקהילה. 

 לתולדותיו ראה בספר 'זכרון יחזקאל' )ת"ש(. 

ורג כיהן תחת אביו באדמו"רות. וכן כיהן כאב"ד מהאדאס קלויזנבמשה עזריאל  בנו האדמו"ר רבי

 פטרוביץ. 

 חסר שער. מצב כללי טוב. פגמי שימוש וכתמים.

 100$פתיחה 

 

הגהות בכתב יד האדמו"ר מתולדות אהרן רבי אברהם יצחק  –זיטאמיר, תרכ"ב  –אור זרוע .194

 קאהן

Or Zaru'ah – Zhitomir, 1862 – Glosses Handwritten by the Admor of Toldot Aharon Rabbi 

Avraham Yitzchal Kahn 

ספר אור זרוע. מאת רבינו יצחק ב"ר משה מווינא. זיטאמיר, תרכ"ב. שני החלקים בשני שערים. דפוס 

 האחים שפירא. חלק מאותיות השערים בדיו אדומה.

אהרן. כמה מהם ארוכות במיוחד. רוב  לאורך הספר הגהות רבות בכתב יד האדמו"ר מתולדות

ההגהות בעט עופרת. חתימת רבי רפאל אלעזר הלוי ן' טובו מחכמי המערבים בירושלים בעל "פקודת 

 אלעזר".

תשנ"ז( מגדולי האדמו"רים. מייסד חסידות תולדות אהרן וחתנו של -רבי אברהם יצחק קאהן )תרע"ד

נד מהוניאד ורבי יהודה סגל רוזנר מסקלהייד, הרה"ק רבי אהרן ראטה. רבותיו רבי ישראל פריי

והאדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר. חיבוריו "אהבת הבורא", דברי אמונה, אסיפת מכתבים, 

 כוונת התפילה, דברי אמת ואמונה, אוסף מכתבים בעניני אמונה וביטחון ועבודת ה'.

 עמ' 184; 3-232[, 2]



"תורה ויראה". נקבי עש זעירים לאורך הספר. בדף השער ס"מ. מצב טוב. חותמת אוצר הספרים  36

חור באמצע הדף ללא חסרון טקסט. חותמת "יצחק צבי רובינשטיין". כריכת חצי עור רופפת ומעט 

 בלויה.

 150$פתיחה 

 

 חתימות משפחת רבני בומבאך –עבודת ישראל  \נועם אלימלך .195

Noam Elimelech / Avodat Yisrael – Signatures of the Family of the Rabbis of Bombach 

 ספר נועם אלימלך. לרבי אלימלך מליז'נסק. למברג, תרכ"א. עד דף. חסרון בדף אחרון.  •

 ספר עבודת ישראל. למברג, תרכ"ד. עב דף.  •

". באך]באמ[הק 'יוסף אשר שני הספרים כרוכים יחדיו. בשער ספר נועם אלימלך חתימה עתיקה "

". "זה הספר נועם אלימלך שייך להק' זה הספר שייך לר' יעקב באמבאךשומים "בדף הפורזץ רי

 יעקב בן יוסף אשר נכדו של הרב ר' יהושע אפרים מק"ק קרעשוב". 

תלמיד ישיבות גלנטא וטירנוי. ניצל מהשואה ועלה תשנ"ה( -רבי יוסף אשר בומבך מבאבוב )תרס"ז

 מרדכי אריה הורביץ מבנילא.  בילארץ. חתן ר

 ב טוב. מספר דפים במצב בינוני. כריכה עתיקה בלויה.מצ

 50$פתיחה 

 

 טשערנוביל-הקדשת האדמו"ר רבי משולם זוסיא טברסקי מלויעב.196

Dedication of the Admor Rabbi Meshulam Zussia Twersky of Leviev-Chernobyl 

 שו"ת דברי חיים. מאת האדמו"ר רבי חיים מצאנז. ברוקלין, תש"ה. 

בתחילת הספר הקדשה ארוכה ונאה בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר רבי משולם זוסיא 

 טשערנוביל.-טברסקי מלויעב

ההקדשה מתאריך י"ב כסלו תשי"ז. "לענבי הגפן בענבי הגפן לאות הוקרה ומזכרת נצח... ידיד 

ורסם כש"ת מוהר"ר הרה"ג מוה"ר שמעון כהן נ"י ליום כלולתו עב"ג שתחי' בת הרב הגאון הצדיק המפ

 שלמה צמבליסט שליט"א מאת נכד הגה"ק המחבר זי"ע משולם זוסיא טווערסקי".

 כרך גדול. מצב מצוין. 

 50$פתיחה 

 

 חתימת האדמו"ר רבי ישכר דב ליפשיץ מסטרפקוב –ספר הערוך .197

Sefer HaAruch – Signature of the Admor Rabbi Yissachar Dov Lifshitz of Stropkov 

 ספר הערוך, מאת רבי נתן ב"ר יחיאל מרומי. לובלין, תרנ"ט. 

 בראש השער הראשון חתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי ישכר דוב בער ליפשיץ בר אז"ל". 

מאפטא תש"ד( בן רבי אריה ליב ליפשיץ  –)תרמ"ח  הרה"ק רבי ישכר דב ליפשיץ מסטרופקוב

( חתן הרה"ק רבי אברהם שלום הלברשטאם ק', בעל 'יסוד לקרא', ו'ישמח צדי)שושלת ווישניצא

מצאנז( בגיל צעיר החל לכהן ברשות חותנו  'דברי חיים'מסטרופקוב )בן הרה"ק משינווא בן ה

 , היה גדולונקרא האדמו"ר מסטרופקוב. כאדמו"ר מסטרופקוב באונגוואר וריכז סביבו את חסידי צאנז 

בענינים סבוכים ה לבני העיר ומחוצה לה והשיב תשובות בהלכובפרט בעניני חושן משפט בהלכה 

  הי"ד. . נספה באושוויץ בשנת תש"ד,)מתורתו נדפס ספר 'דברי ישכר דב'(



 מצב טוב מאוד.

 100$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –]למברג, ת"ר בערך[  –קבלה וחסידות ! נר ישראל )המגיד מקוז'ניץ( .198

Kabbalah and Chassidut! Ner Yisrael (the Maggid of Kozhnitz) – [Lemberg, ca. 1840] – First 

Edition 

ספר נר ישראל, פירוש על ספר ליקוטי רב האי גאון, ועל ספר שער השמים לרבי יוסף ג'יקטליה. מאת 

המגיד מקוז'ניץ. עם "ח"ן ]ארבעים ושמונה[ כללים על דרך הקבלה  –רבי ישראל ב"ר שבתי הופשטיין 

'ניץ שהעתיק מכתב יד המגיד שהעתיק מהבעל שם טוב הקדוש. וכן סדר מאת המחבר המגיד מקוז

ההקפות והתפילות, בסוף הספר "ליקוטים מהרב ר' פנחס מקאריץ" מאה ושלושים מאמרים קצרים 

 ]נדפס אח"כ בטשרנוביץ, בשנת תרי"ח בשם ליקוטי שושנים.[.

ר הספר לשם זיוף. הספר נדפס ]למברג, ת"ר בערך[, מהדורה ראשונה. המילה "ווילנא" הובלטה בשע

 מתוך עצם כתבי יד קדשו של המגיד על ידי רבי שלמה יהודה ליב מקוז'ניץ.

 בינוני. חריכות דפים בשולים. ללא כריכה.-ס"מ. מצב כללי טוב 19 \ 23[, כד דף. 2]

 . חותמות בשער: "חברה קנין ספרים דק"ק בארדיאב".394סטפנסקי חסידות 

 200$פתיחה 

 

 עותק נאה חסר מעט –מהדורה ראשונה  –שקלוב, תקפ"א  –עבודה  שערי.199

Sha'arei Avodah – Shklow, 1821 – First Edition – Fine Copy Slightly Incomplete 

ספר שערי עבודה, הנקרא בשם עבודת הבינונים. מאת רבי אהרן הלוי הורביץ אשר קיבל מרבו 

 מיוסד על פי הזוהר הקדוש וכתבי האר"י.האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי, 

 (.589שקלוב, תקפ"א. מהדורה ראשונה. )סטפנסקי חסידות 

ס"מ. מצב מצוין. כריכת בד  16חסר שער ושני דפים ראשונים, ודף אחרון. נדפס על נייר כחלחל. 

 הגהות בכתב יד. 2חדשה. 

 100$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה של ההוספות –למברג, תרכ"א  –ביאורי הזהר .200

Be'urei HaZohar – Lemberg, 1861 – First Edition of the Additions 

ספר ביאורי הזוהר, הוספות לספר ביאור הזהר שנדפס בקאפוסט בשנת תקע"ו. מאת האדמו"ר 

 הקדוש רבי שניאור זלמן מלאדי. למברג, תרכ"א. 

 מצב כללי טוב. כתמים. כה ]צ"ל: כא[ דף. -[, יג12לד; ]-פד, מ, לא-לד, סט-[, סד, לא2]

 50$פתיחה 

 

 ואמרו אמן \קול קהל ישראל  \שארית יעקב  \גנזי נסתרות .201

Ginzei Nistarot / She'erit Yaakov / Kol Kahal Yaakov /VeImru Amen 

 מכתבים קדושים מזמן הבעש"ט ועד זמן שקיבל האדמו"ר הזקן את הרבנות. מאת –גנזי נסתרות • 

 רבי חיים אליעזר הכהן ביחאווסקי. תרפ"ד.



שארית יעקב, חידושים על הש"ס והתורה. מאת רבי יעקב אריה סלנט. עם אמרי נועם, מוסר מאת  •

[ דף. שולים רחבים 1[, כט, ]4. ]ירושלים, תרמ"ג. מהדורה ראשונהרבי אריה ליב אב"ד וואלפא. 

 מאוד. פגמים בשער. 

קול קהל ישראל. הנאומים היפים שנאמרו הקהל כל קהל ישראל להסתדרות החרדים העולמית.  •

 אגדת ישראל, בירושלים, תרפ"א. 

 ואמרו אמן. על שכר עניית אמן. מאת רבי יהושע אלטר ווילדמאן. ירושלים, דפוס ברסלב. תרפ"ז.  •

 הספרים כרוכים יחדיו. מצב כללי טוב.

 50$פתיחה 

 

 חתימות  –למברג, תרי"ז  –ליקוטי יקרים  \למברג, תרי"ט  –ום אהבת של.202

Ahavat Shalom – Lemberg, 1859 / Likutei Yekarim – Lemberg, 1857 – Signatures 

ספר אהבת שלום, על התורה. מאת רבי מנחם מנדל מקוסוב. למברג, תרי"ט. מהדורה נדירה. סח  •

 דף. כרוך עם: 

ליקוטי יקרים, ליקוטים מהבעל שם טוב, מגדולי האדמו"רים המגיד ממזריטש, רבי מנחם מנדל  •

 מפרימשלן, ורבי מיכל יחיאל מזלאטשוב. למברג, תרי"ז. לו דף. 

 ". קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני ישראל קינדר פריינד מווישניצאבשער ליקוטי יקרים חתימה "

 ושימוש. פגמים בכמה דפים. מעט בינוני. כתמי זמן -מצב טוב

 100$פתיחה 

 

 עותק חסר סוף –לובלין, תרל"ה  –סגולה ! עטרת תפארת ישראל .203

Segulah Book ! Ateret Tiferet Israel – Lublin, 1875 – A Copy Lacking Its End 

ספר עטרת תפארת ישראל, מאמרי חסידות על חמשה חומשי תורה. מאת האדמו"ר רבי ישראל ב"ר 

שלמה חריף מסאטינאב "מגלה נסתרות מבאר מים חיים רבינו הבעש"ט ומגוית האר"י זצ"ל". בספר 

 טבלאות ותרשימים קבליים.

 לובלין, תרל"ה מהדורה שלישית מתוקנת. ע"פ ווארשא תרל"א.

עותק חסר סוף. מצב בינוני. סימני פטריה )רטיבות( לאורך ’(. עמ 164[, 8עמ'. במקור )] 152[, 8]

 בתחתיתו.הספר 

 50$פתיחה 

 

 תרמ"ו-פרעמישלא, תרל"ט \למברג  –מהדורות ראשונות  –שובע שמחות  \עץ הדעת טוב .204

Etz HaDa'at Tov / Sova Semachot – First Editions – Lemberg / Przemyśl, 1879-1886 

 ספר עץ הדעת טוב, חיבור על מסכת שבת שחיבר רבי עוזיאל מייזליש.• 

מהדורה ראשונה. הסכמות גדולי האדמו"רים רבי חיים הלברשטאם מצאנז, רבי  למברג, תרמ"ו.

 צג דף.-[, כט, לא2מנחם מנדל הגר מוויז'ניץ ורבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינווא. ]

תקמ"ו( ממקורבי הבעש"ט ותלמידיו, תלמיד ה'מגיד ממזריטש' -המחבר רבי עוזיאל מייזליש )תק"ד

לין. חתן הגביר רבי שלמה בן מאיר מזליחוב שהחזיק בו ובישיבתו. כיהן ומראשני מפיצי החסידות בפו



"כרם  -כרב וראש ישיבה באוסטרובצה, ריטשוואל, ניישטאט )עיר חדש(. חיבוריו "תפארת הצבי" 

 שלום" )זולקוא, תקס"ג( ועוד. חתנו רבי קלונימוס קלמן בן רבי יהודה ליביש מניישטאט.

 בשולים. כתמים. כרוך עם:מצב טוב. שער עם חיזוקי דבק 

ספר שובע שמחות. ]חלק ב[: חידושים על מסכת קידושין. מאת בנימן זאב וואלף לעזער בן המחבר. • 

 [, פה דף.2. ]1878פרעמישלא, דפוס חיים אהרן זאפניק וחיים קנאללער, תרל"ט, 

’ ק במוהר"ש ]ריצח’ זאב וואלף פרענקיל מפשעווארסק, ר’ הסכמות רבי חיים האלברשטאם מצאנז. ר

 שמעון קאליש[, ווארקי.

 ס"מ. מצב טוב. חיזוקי דבק בשער ובדף שאחריו. דפים שבירים. 30

 50$פתיחה 

 

 מהדורה שניה –תרכ"א  ,זולקווא –אגרא דפרקא .205

Igra DePirka – Zholkva, 1861 – Second Edition 

ספר אגרא דפרקא "דברים נפלאים ושיחות נאים דברים עתיקים מדבש מתוקים במעט ורב האיכות 

יצאו מפה קדוש, כבוד קדושת שמו... מוהר"ר צבי אלימלך זצוקללה"ה אבדק"ק דינוב יע"א" לשון 

 השער. 

 . 6. סטפנסקי חסידות מס' (תרי"ח ,בלמברג)הראשונה נדפסה זולקווא תרכ"א. מהדורה שניה 

 [ דף. מצב טוב מאד.64]

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה – תרפ"א ,פיעטרקוב – (הרה"ק מאוסטרובצה)אור תורה .206

Or Torah (the Holy Rav of Ostrovtza) – Piotrkow, 1921 – First Edition 

 חשבונות פלאי פלאים דברי חכמה וחסידות חידושים נפלאים, פנינים נחמדים ויקרים ודרושים נאים,

 מאת הרה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי מאסטראווצא.. על ספר בראשית

 . מהדורה ראשונה.תרפ"א ,פיעטרקוב

 מצב כללי טוב. ס"מ.  22עמ'.  262

 50$פתיחה 

 

קראקא,  –לחם סתרים  \סיגט, תרס"ה  –חזון ישעיהו  \למברג, תרס"ט  –שארית יהודה .207

 תר"ס

She'erit Yehuda – Lemberg, 1909 / Chazon Yeshayahu – Siget, 1905 / Lechem starim – 

Krakow, 1900 

 שלושה ספרים חשובים בכרך אחד. 

ספר שארית יהודה, דרך חיים תוכחת מוסר על התורה. מאת רבי יהודה צבי מסטרעטין. למברג,  •

 [, סב דף. מצב טוב.6תרס"ט. מהדורה ראשונה. ]

 סיגט, תרס"ה. מהדורה ראשונה. דפים מנותקים.  ספר חזון ישעיהו. מאת רבי ישעיה שור. •



ספר לחם סתרים, חידושים על מסכת עבודה זרה. מאת רבי שלמה אלגאזי. קראקא, תר"ס. מצב  •

 טוב.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –פרמישלא, תרנ"ט  –הגהות מהרצ"א .208

Hagahot Mahartza – Premishlan, 1899 – First Edition 

 הגהות על ספר הזוהר, מאת האדמו"ר הקדוש רבי צבי אלימלך שפירא. 

 פרמישלא, תרנ"ט. מהדורה ראשונה. 

 [, מד דף. מצב טוב.2]

 50$פתיחה 

 

 שמות התורמים –הסכמות גדולי האדמו"רים  –זאלקווא, תקס"ו  –פירוש הטור על התורה .209

Perush Hatur on the Torah – Zholkva, 1806 – Approbations by Leading Admorim – Donors' 

Names 

 פירוש על התורה, מאת רבינו יעקב בעל הטורים. זאלקווא, תקס"ו. 

בתחילת הספר נדפסו ובאו הסכמות גודלי האדמו"רים באותה תקופה, עם ברכות למדפיס. הסכמת 

רנקל מבאהראטשין. רבי ישראל מקוז'ניץ, הסכמת רבי אברהם חיים מזלטשוב. הסכמת רבי יצחק פ

 רבי יעקב אב"ד לבוב, רבי יהושע העשיל באב"ד טארניפול. 

בסוף הספר רשימה חשובה מאוד של "שמות החתומים". בשער הספר חתימה "ליבל צאהליר" ]הוא 

 נמצא ברשימת החתומים להוצאת הספר[. חותמת בעלות "ה"ב דדו צבי ציטראן". 

 בספר חותמות וחתימות בעלות. 

בינוני. נקבי עש. כריכת עור מקורית מנותקת. ללא שדרה. דפים עבים -דף. מצב טוב [1קכה, ]

 ואיכותים.

 50$פתיחה 

 

כרוך עם ספרי חסידות  –מהדורה ראשונה  –פיעטרקוב, תרס"ה  –שמן הטוב )חסידות( .210

 נוספים

Shemen Hatov (Chassidut) – Piotrkow, 1905 – First Edition – Bound with Additional 

Chassidic Books 

ספר שמן הטוב, לקוטי חידושי תורה על פסוקי תנ"ך ומדרשים, ואגדות הש"ס, וסיפורים, מאת זקיני  •

המחבר רבי שמואל שמעליק הלוי מניקלשבורג, ואחיו רבי פנחס הלוי איש הורביץ ומאבותיהם רבי 

י יצחק צבי הירש הלוי הורביץ מטשרטקוב, ורבי מאיר הלוי אב"ד טיקטין ורב יוקל הלוי מקלוגא ורב

הלוי מהמבורג. ועוד. מאת רבי אברהם שמחה בונם חיים מיכלזון. פיעטרקוב, תרס"ה. מהדורה 

 ראשונה. 

 הספר כרוך עם הספרים: 

ליקוטים חדשים, מאת האדמו"רים רבי שמחה בונם , רבי יצחק מוורקע, רבי דוד מקוצק. רבי • 

מריזון, רבי צבי מדינוב, רבי מנחם אברהם משה מפרשיסחא, רבי חנך העניק מאלכסנדר רבי ישראל 

 מנדל מליובוויטש. מאת רבי יחיאל משה מידימאוו. ווארשא, תרנ"ט. מהדורה ראשונה. 



ספר נפלאות חדשות. דברים חדשים שלא שמעתם אזן מעולם. מגדולי הא'דמו"רים. מאת רבי  •

 יחיאל משה גרינולד. פיעטרקוב, תרנ"ז. מהדורה ראשונה. 

 כים יחדיו. כריכה עתיקה בלויה. מצב כללי טוב. כתמי שימוש. שלושה ספרים כרו

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –פיעטרקוב, תרע"א  –מבחר הפנינים )חסידות( .211

Mivchar Hapninim (Chassidut) – Piotrkow, 1911 – First Edition  

עם פירוש מספיק, גם פירוש מהריעב"ץ ]יעקב בן צבי עמדן[ על הרבה  .."ספר מבחר הפנינים, 

ומתלמידיו ’ מאמרי החכמים ]מלוקט מספרו מגדל עז[. ועוד נאסף ונעתק מספרים ... מהבעש"ט הק

ומתלמידי תלמידיו ... הנקרא בשמו רב פנינים ... המאסף יועץ קים קדיש ראקאץ נ"י מפרשיטיק. 

 "מפיעטרקוב ...  שכנא שפירא נ"י’ בהוצאת ר

 פיעטרקוב, תרע"א. מהדורה ראשונה. 

 עמ'. מצב טוב.  124

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –פיעטרקוב, תרס"ה  –ברוך שאמר .212

Baruch SheAmar – Piotrkow, 1905 – First Edition 

ברוך תאומים ’ חידושי הר"ב על הרבה מסכתות וסוגיות הש"ס, מאת הרב... ר ספר ברוך שאמר, 

פרענקיל זצללה"ה... האב"ד דק"ק לייפניק... והיו טמונים וגנוזים עד עתה... הובא לבית הדפוס ע"י... 

 אברהם יוסף פישער נ"י המתגורר כעת בעיר אלכסנדר... ’ ר

 מהדורה ראשונה. הסכמת רבי אברהם בורנשטיין מסוכוטשוב.פיעטרקוב, תרס"ה. 

הכתבים הקדושים האלו נאבדו ממנו עוד בחיים חיותו כמבואר בשער הספר כותב המו"ל "

בהקדמתו לספר "עטרת חכמים" והתפלל תמיד שימצאו, ויצאו לאור, לזכות הדור, להגדיל תורה 

מפה קדוש אדמו"ר ס"ק חו"פ אספקלריא ויאדיר, והיו טמונים וגנוזים עד עתה, כן שמעתי 

 ...."המאירה .. מוהר"ר יחזקאל האלבערשטאם ... אב"ד דק"ק שיניאווא

 עמ'. כרוך עם: ספר גבורות ארי, על תענית. פיעטרקוב, תרס"ז. 6[, 78]

 מצב טוב. 

 50$פתיחה 

 

 תרכ"ד -למברג, תרכ"ג –חומש חסידי .213

Chassidic Chumash – Lemberg, 1863-1864 

חמשה חומשי תורה. עם התרגומים, פירוש רש"י, שפתי חכמים, תולדות אהרן ובעל הטורים. ועם 

הספרים "אור החיים" לרבינו חיים בן עטר. ועם ספר "באר מים חיים" לאדמו"ר רבי חיים מטשרנוביץ. 

 ועם ספר "חומת אנ"ך" לרבינו החיד"א.

, מעט בינוני. כריכה וכמה דפים מנותקים. קרעי שולים מצב טוב [, שמב; ט דף.2בראשית. ] .1כרך 

 מחמת שימוש בכמה דפים. כתמים. חמשה דפים אחרונים חסרים. 

 מצב כללי טוב. כריכת עור מקורית.  [, קצח, ז, ד דף.2חומש במדבר. ]. 2כרך 



 50$פתיחה 

 

 חב"ד –שני ספרים נדירים  –פלטבה, תרע"ח  -מאמר שני המאורות  \פלח הרמון .214

Pelach HaRimon / Ma'amar Shnei Hame'orot – Paltova, 1818 – Two Rare Books – Chabad 

פלח הרמון, חיבור בדרך הפרד"ס על שיר השירים. מאת רבי הלל הלוי מאליסוב מפראיטש. עם  •

ר אמרות ששמע מפי אדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליוובאוויטש, ובימי עלומיו גםמפי אדמו"

 רבי דובער שניאורי. 

עד דף צב נדפס בברדיטשוב, מדף צג ואילך נדפס בפולטבה.  פלטבה, תרע"ח. מהדורה ראשונה. )

 הערת עורכי מפעל הביבליוגרפיה(. ניכרים שינויים בצורת הדפוס בין שני החלקים. 

 צו נכרכו אחרי דף קד. הספר כרוך עם ספר:-. דפים פט[, קלו, פח דף2]

ר שני המאורות. מאת רבי יצחק אייזיק הלוי עפשטיין אב"ד האמיל תלמיד האדמו"ר הזקן ספר מאמ •

 רבי שניאור זלמן מלאדי. 

בשער נאמר שההדפסה החלה בברדיטשוב בשנת תרע"ד, פלטבה, תרע"ח. מהדורה ראשונה. 

 ונתעכבה בגלל מלחמת העולם הראשונה. 

 בודדים. חור עש קטן. מצב טוב. קרעים בדפים  [ דף.4קנב, ]-[, יז1] 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –ווארשא, תרמ"ח  –פתיל תכלת .215

Ptil Tchelet – Warsaw, 1888 – First Edition 

פתיל תכלת, "והוא חלק שני למאמר שפוני טמוני חול" שבו נתבאר אפשרות מציאת התכלת ספר 

בזמן הזה". בחלק זה מבאר הגאון המחבר שהחלזון שבדמו צבעו את התכלת לפנים בישראל. נמצא 

בזמנינו על פי הסימנים המבוארים בדברי חז"ל עם פרטים חשובים בענין החלזון: גודל יקרתו אז, זמן 

ו ולאיזה סיבה נעלם, פרטי מראה התכלת, הצביעה ובדיקה, דיני הטלת התכלת בציצית. העלמת

 בי גרשון חנוך מאיזבצא. רמאת האדמו"ר 

 ווארשא, תרמ"ח, מהדורה ראשונה. 

 [ דף. מצב טוב. כריכה מקורית. 1פח, ]

 50$פתיחה 

 

 מהדורה שניה נדירה –למברג, תר"ח  –בן פורת יוסף .216

Ben Porat Yosef – Lemberg, 1848 – Second and Rare Edition 

 , מאת רבי יעקב יוסף מפולנאה בעל "תולדות יעקב יוסף". ףספר בן פורת יוס

 למברג, ]תר"ח[. מהדורה שניה נדירה מאוד !

 ס"מ. מצב טוב. מעט נקבי עש.  22[ דף. 5כד, ]-[, ג79]

 100$פתיחה 

 

 עותק מיוחס –פרמישלא, תרמ"ב  –זהרי חמה )הוצאת הרה"ק משינאווא( .217



Zoharei Chama (Published by the Holy Rav of Shinava) – Premishlan, 1882 – Pedigreed 

Copy 

ספר זהרי חמה, פירוש על ספר הזהר הקדוש. מאת רבי אברהם אזולאי. פרמישלא, תרמ"ב. בהוצאת 

 האדמו"ר הקדוש רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא. 

" יקותיאל שמעלקע ערבליךבשער הספר חתימת יד קדשו של המקובל רבי שלום הדאיה. חותמת " 

 נכד רבי יקותיאל שמלקא האדמו"ר מסאסוב. חתן רבי יעקב צבי מפוריסוב )פשיסחא(. עלה לארץ. -

 מצב כללי טוב. כריכה מקורית. קח דף. -[, עו, עט2]

 50$פתיחה 

 

 ארבעה ספרים –ה"תפארת שלמה" מראדומסק .218

The Tiferet Shlomo of Radomsk – Four Books 

אהל שלמה, חידושי תורה והנהגות. מאת רבי שלמה הכהן מראדומסק. ומכתבים קדושים שנשלחו  •

 אליו מאת גדולי האדמו"רים. פיעטרקוב, תרפ"ד. מהדורה ראשונה. 

 נפלאות התפארת שלמה. פיעטרקוב, תרפ"ג.  •

 תפארת שלמה. על התורה. מאת רבי שלמה הכהן מראדומסק. פיעטרקוב, תר"ן.  •

ספר בית שלמה. חידושים על מסכת יבמות. מאת רבי שלמה מפינטשוב. הכתב יד של הספר היה  •

אצל נכד המחבר רבי שלמה הכהן מראדומסק. בספר קונטרס חידושים על מסכת קידושין מאת 

 רקוב, תרפ"ז. מהדורה ראשונה. מצב טוב מאוד. שולים רחבים. ה"תפארת שלמה" מראדומסק. פיעט

 גדלים שונים. מצב כללי טוב.

 50$פתיחה 

 

 תשובות לגדולי החסידות –מהדורה ראשונה  –ווארשא, תרי"ט  –תשובות הרא"ם .219

Tshuvot HaRe'em – warsaw, 1859 – First Edition – Responses to Leading Chassidic Rabbis 

ספר תשובות הרא"ם. שאלות ותשובות בענייני קידושין וגיטין )אבן העזר(. מאת רבי אלכסנדר סענדר 

ממרביצי התורה בזמנו, רב בסטאנוב בשנת תק"מ. היה ממתנגדי החסידות  –תקס"ב( -מרגליות )ת"צ

 ומקורב לגדולי דורו.

מהם אל רבי חיים המחבר היה מגדולי המשיבים בדורו, ובספר תשובות אל גדולי החסידות 

 מטשרנוביץ בעל "באר מים חיים" ואל בעל "מבשר צדק" מזלאטשוב.

 ווארשא, תרי"ט. מהדורה ראשונה. בדפוס צבי יעקב באמבערג.

 רבי יצחק מאיר אלטער. –הסכמת האדמו"ר החידושי הרי"ם מגור 

 ית בטקטס.[, סז דף. מצב טוב. לאורך הספר במספר דפים פגעי עש קלים עם פגיעה מינימאל2]

[ 4עמ'. חסר את ] 82[, 4כרוך עם ספר: תשובת שמואל. מאת רבי שמואל מאמדור. ווילנא, תרי"ט. ]

 עמודים ראשונים שהם שער והסכמות. 

 כריכה עתיקה. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –מונקאטש, תרצ"א  –מסעות ירושלים .220



Massot Yerushalayim – Munkatch, 1931 – First Edition  

ספר מסעות ירושלים, זכרונות וסדר מסעו של האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש, וביקורו 

במקומות הקדושים ובפרט אצל האי סבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפנדארי. ובסופו ספר חיות 

וו אל אש, שבחי ותולדות ה"סבא קדישא". חובר על ידי רבי משה גולדשטיין מאנשי החבורה שהתל

 האדמו"ר במסעו לארץ הקודש.

מונקאטש, תרצ"א. מהדורה ראשונה. בתחילת הספר הסכמות ומכתבים, הסכמת בד"ץ מונקאטש, 

מכתבים מאת הרבנים הגאונים עולי ארץ הקודש יחד עם האדמו"ר. מתוכם רבי בן ציון וועזל אב"ד 

 לאס ועוד.טורדא, רבי הלל וינברגר אב"ד סערדאהלי, רבי שלמה צוקר אב"ד הא

 100$פתיחה 

 

 סט –שני החלקים  –תרמ"ז -מונקאטש, תרמ"ה –פרי העץ .221

Pri HaEtz – Munkatch, 1885 – 1887 – the Two Sections – Set 

ספר פרי העץ, חידושים על חמשה חומשי תורה. שני חלקים. מאת רבי יהודה מודרן תלמיד ובן בית 

 נז.לה"חתם סופר" ותלמיד ה"דברי חיים" מצא

 [, רד דף.2חלק א: בראשית, שמות, ויקרא. ]תרמ"ה[. ]

 חלק ב: במדבר, דברים. ]תרמ"ז[. קי דף.

 מצב טוב. ללא כריכה.

 50$פתיחה 

 

 עותק נאה –מהדורה ראשונה  –ווארשא, תרנ"ט  –בית אברהם )טשכנוב( .222

Beit Avraham (Chechnov) – Warsaw, 1899 – First Edition – Fine Copy 

 בית אברהם, חידושי הלכות וסוגיות, מאת האדמו"ר רבי אברהם לנדא מטשכנוב. 

 שערים.  2ווארשא, תרנ"ט. מהדורה ראשונה. 

 צה דף. מצב טוב מאוד. כריכה מקורית. 

 50$פתיחה 

 

 פרמישלא, תרנ"ד  –הגדה של פסח )מראה יחזקאל( .223

Passover Haggadah (Mareh Yechezkel) – Premishlan, 1894 

 הגדה של פסח, עם פירוש מראה יחזקאל, מאת רבי יחזקאל פנט אב"ד קרלסבורג. 

 פרמישלא, תרנ"ד. מהדורה שניה עם הוספות.

 חסר דף אחרון. 

כרוך עם ספר: אזלא גרש. חלק שני. מאת רבי אליהו פוסק. סעאיני, תרפ"ו. ]הקדשה בכתב ידו 

 וחתימתו של בן המחבר רבי הילל פוסק[.

 רישומים. כתמים. מצב טוב. חתימות ו

 50$פתיחה 

 



 מהדורה ראשונה –פרמישלא, תרמ"ב  –תולדות אברהם .224

Toldot Avraham – Premishlan, 1882 – First Edition 

 תולדות אברהם. חידושים על כמה ממסכתות הש"ס, מאת רבי אברהם איזנברג אב"ד גלונא ועוד. 

 . מהדורה ראשונה. הסכמות מגדולי ישראל ואדמו"רים. 1881פרמישלא, תרמ"ב. 

 כרוך עם ספר משיב נפש. על מסכת פסחים. מאת רבי שמעון בצלאלא ניימאן. מונקאטש, תרס"ו.  •

 בינוני. -דפים מנותקים. נקבי עש בכמה דפים. כריכה מנותקת. מצב טוב

 50$פתיחה 

 

 החלקים 2 –מהדורה ראשונה  –חוסט, תרע"ג  –ערוגת הבשם .225

Arugat HaBosem – Chust, 1913 – First Edition – the 2 Sections 

 ספר ערוגת הבשם, חידושים על התורה ואגדה. מאת רבי משה גרינוולד אב"ד חוסט. 

 חוסט, תרע"ג. מהדורה ראשונה. 

 עבה. מצב טוב. כתמים בשער. [, קפד דף. שני החלקים בכרך אחד 8רעד, ]-[, רנב, רסג4]

 100$פתיחה 

 

 זיטאמיר, תרל"ז  –דברים נחמדים  \ליקוטי שושנים .226

Likutei Shoshanim . Dvarim nechmadim – Zhitomir, 1877 

שני ספרי הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. ליקוטי שושנים. דברים נחמדים. זיטאמיר, תרל"ז. דפוס יצחק 

 משה באקשט. 

 פרד. כל ספר בשער נ

 מצב טוב. כרוכים יחדיו בכריכה חדשה נאה. 

 100$פתיחה 

 

 חסר שער –פולין[, ת"ר -]רוסיה –קדושת לוי .227

Kdushat Levi – [Russia-Poland], 1840 – Missing Title Page 

 פולין, ת"ר בערך. -ספר קדושת לוי, מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב. דפוס רוסיה

 [, צו דף. לפנינו צו דף. חסר שער. ללא כריכה. מצב כללי טוב. מעט קיפולים בפינות הדפים. 1]

 50$פתיחה 

 

הגהות חריפות בכתב יד רבי שמחה  –וורשה, תרצ"ד  –היסודות האידיאלוגיים של המזרחי .228

 חתימות –בונם ערנסטער 

The Ideological Principles of HaMizrachi – Warsaw, 1934 – Sharp Glosses handwritten by 

Rabbi Simcha Bonem Erster – signatures 

ספר היסודות האידיאלוגיים של המזרחי, הרצאה בהועידה העולמית של המזרחי בקראקה, אב, 

 תרצ"ג. מאת רבי משה אביגדור עמיאל. וורשה, תרצ"ד.



ניסן שלויבען". רישום נוסף  בספר חותמות רבי שמחה בונם ערנסטער". חתימה בשער "אברהם

הערות  7 –וחתימה "קראתי אותו בוויזניטץ שלום ב... קלוזש" רישומים נוספים. בין דפי הספר כ 

 תקיפות נגד המחבר בכתב יד הרב ערנסטר.

 [ עמ'. ללא כריכה. שער מעטפת. כתמים ובלאי שימוש קל. מצב טוב.2נד, ]

 50$פתיחה 

 

מאת רבי דוד אייזנבערגער  -מסאטמר  "דברי יואל"ורבינו ה לוט מכתבים בנושאי הקהילה.229

 [תש"י-תש"ח] –מקהילת סטמאר 

Collection of Letters on Community Matters and Rabbeinu the Divrei Yoel of Satmar – by 

Rabbi David Eisenberger of Satmar – [1948-1950] 

אייזנבערגער זצ"ל, מחשובי רבני סאטמר ומקורבו של רבינו . גלויה בכתב ידו וחתימתו של רבי דוד 1

המכתב נוגע לענין בניית בית  בעל ה"דברי יואל" זצ"ל. שם הנמען מופיע רק בתוארים ולא מפורט.

 מדרש של חסידות סאטמר בירושלים, ובו פרטים היסטורים רבים אודות כספי בית המדרש. 

המכתב לא  לא ידועהמת דואר וציון שם נמען. מסיבה בולים של פלשתינה, ללא חות 2בגב הגלויה 

 נשלח בסופו של דבר.

ממוענים אל ידידו ר' צבי פנחס הכהן מוסקאוויטש ]מחשובי  .. תש"ידואר אויר. שני מכתבים על נייר 2

עסקני סאטמאר בארץ הקודש[ באחד מהם מגולל את דבר הפגישה שהייתה לו עם הרבי ה"דברי 

 במהלכה התעניין הרבי על עסקי ארץ הקודש ועניני הכספים.יואל" לפרטי פרטים, 

סימני ס"מ.  18 \ 30במכתב שני מתאר לידידו על ההווי החסידי השורר בוויליאמסבורג בצל הרבי. 

 קיפול.

, בו מגולל על מצבו המשפחתי והכספי, מציין גם את שמחת התנאים של צידיו. מכתב כתוב משני 3

מראה וירא שמים יליד סטמר אשרי עין ראתה הצורה הקדושה של רבי בתו "מוארסת לבחור נחמד ל

חלק עליון נפרד משאר המכתב, סימני  ס"מ. 22 \ 15שליט"א מתנוצץ בתוככי תלמידי חכמים...". 

 קיפול.

 100$פתיחה 

 

 מכתב מאת האדמו"ר מקרעטשניץ רבי ישראל ניסן רוזנבוים זצ"ל.230

Letter by the Admor of Kretshnitz Rabbi Yisrael Nissan Rosenbaum 

מכתב מאת האדמו"ר רבי ישראל ניסן רוזנבוים מקרעטשניץ קרית גת. חתימת יד קדשו על אישור 

 נישואין לחתן יהודה שטיינברג. אלול, תשנ"ד.

 מצב טוב.ס"מ.  17 \ 25

אחר פטירת תש"ף( בנו של האדמו"ר רבי דוד משה מקרעטשניף, ל -רבי ישראל ניסן רוזנבוים )תש"ט 

אביו עבר רבינו לקריית גת שם הקים את מוסדותיו המפוארים, היה אבן שואבת לכל אשר בשם יהודי 

 יכונה, והאיר כמגדלור את קריית גת והאזור.

 50$פתיחה 

 

 ]קוז'ניץ[, תרל"ה –שטר תנאים מודפס עם מילוי בכתב יד וחתימות .231

Printed Shtar Tena'im with Filled-in Handwritten Details and Signatures – [Kozhnitz], 1875  

 שטר תנאים מודפס, עם מילוי בכתב יד וחתימות. "קויזאנציע" ]קוז'ניץ[, תרל"ה.



השטר נכתב בין שני הצדדים מצד האחד "ה"ה הרבני המרומם מו"ה ר' דוד במו"ה ר' שמואל העומד 

השני ה"ה הרבני מו"ה יהושע העשיל במו"ה מצד בנו החתן הנעלה כמו"ה יהודה צבי... ומצד 

 בנימין.." בסוף השטר "ולראי' באנו עה"ח אור ליום א' י"ט בחדש אלול שנת תרל"ה פה קויזאנציע.."

 חתימות " נתן נטע קרויז רב" "גדלי' במה"ו מרדכי זללה"ה".

י קיפול. נקבים. ס"מ. מצב בינוני. סימנ 22 \ 35[ דף גדול. מודפס וכתוב על עמוד אחד. גודל: 1]

 כתמים.

 50$פתיחה 

 

 60 –אמצע שנות ה  –זוג תמונות האדמו"ר ה"אמרי חיים" מוויז'ניץ .232

A Couple of Pictures of the Admor the "Imrei Chaim" of Vizhnitz Resting under the Shade 

of Trees in a Forest – Mid-1960s  

 חיים מאיר הגר מוויז'ניץ לעת זקנותו נח בשכיבה בצל עצי יער.זוג תמונות בהם נראה האדמו"ר רבי 

 . ברקע נמצא אחד הגבאים.60 –התמונות צולמו בארץ ישראל אמצע שנות ה 

תשל"ב(, בנו וממלא מקומו -האדמו"ר הקדוש רבי חיים מאיר הגר בעל "אמרי חיים" מויז'ניץ, )תרמ"ח

תרצ"ו, -הן כאב"ד ווילחוביץ והגלילות בין השנים תר"עשל אביו ה"אהבת ישראל" מויז'ניץ. בחיי אביו כי

 לאחר השואה שב לגרוסוורדיין, ובשנת תש"ז עלה לארץ, הקים את קרית וויז'ניץ בבני ברק.

 ס"מ כל תמונה. מצב מצוין. פיתוח של חברת פרג'. 9 \ 9[ תצלומים. 2]

 50$פתיחה 

 

תשובת הגאון רבי חיים ברלין  \זיבה מכתב האדמו"ר רבי משולם זוסיא רבינוביץ מקונטיקו.233

 בכתב ידו

Letter by the Admor Rabbi Meshulam Zussia Rabinowitz of Kontikoziva / handwritten 

Response of the Gaon Rabbi Chaim Berlin 

מכתב, ובו שאלה הלכתית בענין הגעלת כלי פורצלן לחג הפסח. השאלה נכתבה בכתב ידו וחתימתו 

האדמו"ר רבי משולם זוסיא רבינוביץ מקונטיקוזיבה. ונשלחה אל הגאון רבי חיים ברלין. ארעל, של 

 ט"ז אדר שני, תרס"ה.

 שורות(. 11על גבי מכתב השאלה כתב רבי חיים ברלין בכתב ידו, את תשובתו ההלכתית בענין )

כשרות... ובזה אשאר האדמו"ר כותב לרבי חיים ברלין דברי ברכה ושבח " חג המצות יחוג בדיצות ו

אחד מאוהביו ממקדישיו וממעריציו המצפה לישועה בכלל כ"י ]כל ישראל[ הק' משלם זוסייא 

 החופק"ק".

תרע"ג(, גאון מופלג. בנו של הנצי"ב מוולאז'ין. אב"ד ור"מ בוולוז'ין, רבה של -רבי חיים ברלין )תקצ"ב

יה נערץ גם בקרב חוגי החסידים. מוסקבה וירושלים. בשנת תרנ"ב נתקבל כאב"ד בקוברין שם ה

לאחר ארבע שנים בקוברין, נתקבל להיות אב"ד ביליזבטגרד. רבי חיים פעל ועשה לחיזוק הדת 

והרוחניות בעיר שנחשבה כשממה רוחנית. בשנת תרס"ו עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים. ביתו 

 באו לשמוע מפיו תורה וחכמה. בירושלים הפך לבית ועד לחכמים, לגדולי תורה ולבני הישיבות אשר

 מצב כללי טוב. סימני קיפול. חיזוקי דבק. כתמים ובלאי קל.

 150$פתיחה 

 

 הוצאת הרבי מליובאוויטש -ניו יורק, תש"ה  - –סט ספרי ה"צמח צדק" .234



Set of the Tzemach Tzeddek Books – New York, 1945 - Published by the Lubavitcher Rebbe 

האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון ה"צמח צדק" מליובאוויטש. הוצאת האדמו"ר רבי  סט ספרי

 מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. ניו יורק, תש"ה. עם הקדמת האדמו"ר.

 ששה כרכים של ספר השו"ת וחידושים על הש"ס.• 

 שני כרכים של ספר צמח צדק פסקי דינים.• 

 מצב טוב. כריכות מקוריות.

 80$פתיחה 

 

 הוצאת הרבי מליובאוויטש –ניו יורק, תש"י  -סט שלם  -שדי חמד .235

Sdei Chemed – Complete Set – New York, 1950 – Published by the Lubavitcher Rebbe 

סט שלם של ספרי ה"שדי חמד". עשרה כרכים. ניו יורק, תש"י. בהוצאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל 

 מליובאוויטש.

דמו"ר למהדורה החדשה הכותב "על פי הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, נגשנו עם הקדמת הא

להו"ל מחדש, בהוצאה מתוקנת, את שורת הספרים "שדי חמד", אשר זה שנים רבות אזלו מן השוק 

ואינם בנמצא. גודל ומעלת ספרים אלו ונחיצותם ידוע לכל עוסק בספרות הרבנות... וגדלה עוד 

אשר, מצד אחד, נשרפו ונאבדו רבבות טופסים של ספרי הלכה והוראה, ומצד הנחיצות בימינו אלו, 

 שני, הרי הלימוד לשם בירור פסק הדין, הלכה למעשה ובטעמו ונימוקו, הולך ומתמעט ומצטמצם".

 עשרה כרכים. מצב מצוין. כריכות מקוריות.

 200$פתיחה 

 

 ווילנא, תרע"א  –בעל התניא  –סידור אור תורה .236

Siddur Or Torah – Ba'al HaTanya – Vilna, 1911 

סידור תורה אור, תפלות ישראל. נוסח האר"י הקודש. עם דינים ומנהגים מאת האדמו"ר רבי שניאור 

 זלמן מלאדי בעל ה"תניא". 

 ווילנא, תרע"א. ללא שער ראשון. לכל חלק שער נפרד. 

 טוב. דפים מנותקים. פגמים וקרעים קלים בשולי כמה דפים מחמת שימוש. כריכה רופפת. -מצב בינוני

 50$פתיחה 

 

 פיעטרקוב, תרס"ז –בעל התניא  -סידור לקוטי תורה .237

Siddur Likutei Torah – Ba'al Hatanya – Piotrkow, 1897 

סידור לקוטי תורה, עפ"י נוסח האר"י ז"ל. עם כל הדינים והמנהגים שיסד האמדו"ר רבי שניאור זלמן 

 בעל השו"ע והתניא. פיעטרקוב, תרס"ז. 

 בינוני. קרעים ובלאי שימוש. כתמים. דפים מנותקים. חיזוקי דבק נייר. -מצב טוב

 100$פתיחה 

 

 פקסמיליית כתב יד רבי שמואל סופר –שנחי, תש"ז  –תורת חיים .238



Torat Chaim – Shanghai, 1947 – Facsimile of a Manuscript by Rabbi Shmuel Sofer 

ספר תורת חיים, על ספר שמות מאת האדמו"ר האמצעי, צילום פקסימילה של כתב יד רבי שמואל 

 סופר. שנחי, תש"ז. מהדורה ראשונה. 

אדמו"ר הריי"צ, עבור פליטי המלחמה הבהוראתו של מליובאוויטש  מהדורה זו יצאה לאור ע"י הרבי

אשר גלו לשנחאי בתקופת השואה, הספר נדפס כצילום של כתב יד המעתיק, בעקבות הקפידה לא 

 להדפיס מאמרים אשר לא באו בכתב יד קודשם של נשיאי חב"ד. 

 ד.ועמ' מצב טוב מא 1339[, 2]

 מצב מצוין. כרך עב כרס.

 50$פתיחה 

 

 סט נאה –שטטין, תרכ"ד  –שלחן ערוך )הרב( .239

Shulchan Aruc Harav – Statin, 1864 – Fine Set 

 שלחן ערוך, מאת הגאון רבי שניאור זלמן מלאדי האדמו"ר הזקן מחב"ד. שטטין, תרכ"ד. 

 חמשה כרכים.  –סט שלם 

 מצב טוב. כריכות עור מקוריות. שדרה פגומה. 

 50$פתיחה 

 

 ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן \)ביבליוגרפיה(  ספר התניא.240

Sefer HaTanya (Bibliography) / Sifrei Halacha of the Admor HaZaken 

שני ספרים של החוקר החב"די רבי יהושע מונדשטיין על ספרי האדמו"ר הזקן בעל התניא. בכל ספר 

 הקדשת המחבר. 

תשמ"א(. מאת יהושע -. ספר התניא, ביבליוגרפיה. ספר התניא, מהדורותיו, תרגומיו וביאוריו )תקנ"ו1

 עמ'.  224מונדשיין. כפר חב"ד, תשמ"ב. 

. ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן. ביבליוגרפיה, הלכות תלמוד תורה, שלחן ערוך, תשובות פסקי 2

 עמ'.  267ן. כפר חב"ד. תשמ"ד. הסידור, ברכת הנהנין ונט"י. מאת יהושע מונדשיי

 מצב מצוין. 

 100$פתיחה 

 

 ים על ידי הרבי מליובאוויטשבחלוקת דולרקלטות וידאו  2. 241

2 Videotapes from the Distribution of Dollars by the Lubavitcher Rebbe 

קטלוג וידאו גדולות ובהם הסרטה של הרבי מליובאוויטש בחלוקת דולרים לצדקה. )ע"פ הנרשם על  2

 גבי אחת הקלטות(. 

 החומר לא נבדק. 

 מצב טוב.

 50$פתיחה 



 

 דיוקן מקורי האדמו"ר הקדוש "בעל התניא" מוהר"ר שניאור זלמן מלאדי זיע"א.242

Original Portrait of the Holy Admor Ba'al HaTanya Rabbi Shneur Zalman of Liadi 

ע"י נכדו של בעל התניא הר' שמריהו שניאורסאהן. עם  1889ברוסיה  המקורית כפי שנדפסה תמונתו
 ההדפסה מאוחרת יותר. .צילום חתימתו

תאר פני כ"ק אדמו"ר הרב הגאון האלהי החסיד אור עולם מופת הדור נזר " על התמונה נכתב,
ורבנא מו"ה שניאור זלמן בהרב החסיד מו"ה ברוך נבג"מ זי"ע בעל  ישראל ותפארתו מרנא

 "המחבר ספר התניא והשו"ע, ותורה אור ולקוטי תורה

  הדפסה על עץ או נייר המודבק על עץ. 

 מצב כללי טוב מספר פגמים בקצוות. ממוסגר )ללא זכוכית(. לא נבדק מחוץ למסגרת.

 ס"מ 55/38

 50$פתיחה 

 

 חסידות חב"ד –[ קונטרסים 22אוסף ]. 243

Collection of [22] Booklets – Chassidut Chabad 

אוסף של קונטרסים מאת אדמו"רי חב"ד שנדפסו בניו יורק בתקופתו של הרבי מליובאוויטש. מאמרים 

 מאת האדמו"ר הריי"ץ ועוד. 

 גדלים שונים. מצב טוב.

 100$פתיחה 

 

 חסידות חב"ד –אוסף ספרים וקונטרסים . 244

Collection of Books and Booklets – Chassidut Chabad 

 ד. מאת רבי אברהם חנוך גליצנשטיין. -כרכים א 4ספר התולדות.  •

 חלקים. הוצאת הרבי מליובאוויטש. ברוקלין, תש"ט. 2צמח צדק. פסקי דינים.  •

 תורה אור. חלק ראשון. תש"ח. עם הקדמת הרבי מליואבוויטש.  •

 רך ענינים בדא"ח לחזור בבתי כנסיות. ש"פ בראשית. ברוקלין, תשכ"ג.כ •

 כרכים. אדמו"ר מהר"ש. אדמו"ר מוהריי"צ. מהדורה ראשונה.  2ספר התולדות.  •

 בית רבי. ברוקלין, תשי"ג. •

 שנה לנשיאות.  40מרכז אירופה. נדפס בשנת תש"ן י' שבט.  –קובץ המאיר. השלוחים  •

 שיחות. מאת האדמו"ר הרש"ב. ברוקלין, תשי"ז. תורת שלום. ספר ה •

 תשי"ט. -חלקים. מאת רבי יהודה עבער. ברוקלין, תשי"ז 2שערי יהודה.  •

 מאמר אדמו"ר הזקן. מכ"ק אדמו"ר רבי שניאור זלמן מלאדי. ברוקלין, תשכ"ד.  •

ת האדמו"ר רבי כרכים: שער שלישי, רביעי, חמישי, תשיעי, עשירי. מא 5לקוטי תורה תורת שמואל.  •

תשי"ב. צילום כתב יד של רבי שמואל סופר. הקדמת הרבי -שמואל מליובאוויטש. ברוקלין, תש"ה

 מליובאוויטש.



 קונטרס ביקור שיקאגא. ברוקלין, תש"ד.  •

 קונטרס תורת החסידות. אדמו"ר הריי"ץ. ברוקלין, תש"ו.  •

 קונטרס לימוד החסידות. אדמו"ר הריי"ץ. ברוקלין, תש"ז.  •

 מפתח ספרי מאמרי ודרושי. האדמו"ר הרש"ב. ברוקלין, תש"ט.  •

 אור התורה. מספר שמות. מאת האדמו"ר ה"צמח צדק". ברוקלין, תש"י.  •

 ספר השיחות. האדמו"ר הריי"ץ. ברוקלין, תש"ז.  •

 יטש. כרך ב. תשל"א.לקוטי שיחות. מאת האדמו"ר מליובאוו •

 משנת יואל. תולדות האדמו"ר הזקן. ירושלים, תש"א.  •

 דער ליובאוויטשער רבי כבוד קדושת אדמו"ר הרס יוסף יצחק שניאורסאהן.  •

 ספר הקיצורים. אדמו"ר הריי"ץ. ברוקלין, תש"ח.  •

 קונטרסים באנגלית.  9בנוסף -

 ות שהוא. טוב מאוד. האוסף נמכר כמ-גדלים שונים. מצב טוב

 100$פתיחה 

 

 קבלה וקמעות

 

 חידושים על עץ חיים –דף בכתב יד קדשו של המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה . 245

Leaf Handwritten by the Divine Kabbalist Rabbi Yehuda Fatiya – Novellae on Etz Chaim  

 דף, כתוב משני צדדים. בעצם כתב יד קדשו של המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה. 

 בדף חידושים והגהות לספר עץ חיים למהרח"ו. 

 שורות בכתי"ק. מצב טוב. 29

 300$פתיחה 

 

 טיוטות לספריו עבד המלך ועלת תמיד –כתב יד הצדיק רבי שמואל הומינר . 246

Manuscript by the Tzaddik Rabbi Shmuel Houminer – Draft of his Books Eved Melech and 

Olat Tamid 

 דפי טיוטה והשלמות, בכתב יד הצדיק רבי שמואל הומינר. מתוך ספריו עבד המלך ועלת תמיד. 

 דפים. גודל ומצב שונים.  6סה"כ 

 50$פתיחה 

 

 למברג, תרכ"ג –חידושים בקבלה בכתב יד על דפי פורזץ של ספר שבילי אמונה . 247

Handwritten Kabbalistic Novellae on the flyleaves of Sefer Shvilei Emunah – Lemberg, 

1863 



על דפי הכריכה של ספר שבילי , כתיבה אשכנזית מתקופת ההדפסה. חידושים בקבלה בכתב יד 

 .תרכ"ג ,לעמברג .אמונה מאת רבי מאיר בן יצחק אלדבי

 נוסף. כריכה מנותקת ופגומה, מעבר לכך מצב טוב. קכ דף, חסר דף השער ודף 

 50$פתיחה 

 

תחילת המאה  19 –מרוקו, סוף המאה ה  –ביאורי מילים הקשות שבספר הזוהר  –כתב יד . 248

 20 –ה 

Manuscript – Elucidation of the Difficult Words of Sefer HaZohar – Morocco, Late 19th 

Century early 20th Century 

כתב יד, כולל ביאורי מילים הקדשות שבספר הזוהר הקדוש, מסודרים ומתורגמים מילה אחר מילה 

 מאות רבות של מילים ! בראש העמוד הראשון "בס"ד יצא עת'ק מס' זהר חדש". –לפי סדר א' ב' 

 שורות בעמוד. כתיבה מסודרת מאוד הדומה בסגנונה לסגנון כתיבת רבני משפחת 23[ עמ'. 7]

 ס"מ. מצב מצוין. 13 \ 21אבוחצירא. 

 100$פתיחה 

 

 20 –]בגדאד[, ראשית המאה ה  –כתב יד על קלף  –שויתי . 249

Shiviti – Script on Vellum – [Bagdhad], early 20th Century 

שויתי, כתוב דיו על קלף. עם למנצח בצורת המנורה. ושמות קודש. ככל הנראה בגדאד, ראשית 

 . 20 –המאה ה 

 ס"מ. מצב טוב. 9 \ 11

 50$פתיחה 

 

 דיו על קלף –סדר פטום הקטורת  -סגולה לעשירות והצלחה בעסקים . 250

Segulah for Wealth and Success in One's Business – Seder Pitum HaKetoret – Ink on Vellum 

 "פטום הקטרת", סדר פטום הקטורת, כתוב בדיו על קלף, עם תגים. כתיבת סופר נאה. 

 ס"מ.  20 \ 30עמודים. גודל הקלף:  2

ידועה כי קריאת פטום הקוטורת היא סגולה לעשירות והצלחה בעסקים )סדר היום, רוח חיים, כף 

 החיים ועוד(.

 מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 הגהות בכתב יד –למברג, תר"כ  –ספר הזוהר . 251

Sefer HaZohar – Lemberg, 1860 – Handwritten Glosses 

 ספר הזוהר הקדוש, חלק שני. ספר שמות. למברג, תר"כ. 

 . אחת מהן ארוכה במיוחד. 19 –לאורך הספר הגהות בכתב יד אשכנזי, מתקופת סוף המאה ה 



ון בתוככי ירושלם תובב"א של זהות הכותב לא ידועה ! חותמות בעלות "חותם ביהמ"ד קהילת ישור

הה"ג מו"ה סעדי' שור נ"י". בשער רישום בכתב יד "מנדבת המנוח ר' יהודא ליב בר שבת שייך 

 לביהמ"ד קהילת ישורון". 

 בינוני. כתמי רטיבות ובלאי. כריכה מקורית בלויה. -רעז דף. מצב טוב

 100$פתיחה 

 

עותק הגאון רבי ישראל אהרן  –"ה תרכ-זאלקווא, תרכ"ב –סט הזהר ''מקדש מלך'' . 252

 הגהות קבליות –לנדסברג 

HaZohar Set "Mikdash Melech" – Zholkva, 1862-1865 – the Copy of the Gaon Rabbi Yisrael 

Aharon Landsberg – Kabbalistic Glosses 

כרכים.  4 –סט ספר הזהר הקדוש. עם פירוש "מקדש מלך" מאת רבי שלום בוזאגלו. ג' חלקים ב 

 נדפס בהסכמתו ובברכתו של האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז בעל "דברי חיים".

 [ דף.26רנא, ]-[, צז2צו, ]-[, נט17נח, ]-[, טו18[, יד, ]4חלק א: ספר בראשית. זאלקווא, תרכ"ב. ]

 [ דף.6רסט, ]-[, רכא5רך, ]-[, מד1חלק ב: ספר שמות. זאלקווא, תרכ"ה. מג, ]

[, 3ריא, ]-קעט, רא-רצו, קיז-[, רעז26קרא, במדבר ודברים. זאלקווא, תרכ"ב. קטו, ]חלק ג: ספר וי

 [ דף.2שה, ]-שא, שד-[, ש18רצט, ] -[, רס13רנט, ]-רכז, ח, רכח-קפ

בכל כרך רישום בכתב יד מתקופת ההדפסה " זה הזוהר הקדוש שייך להרב הגאון פאר ישראל צי"ע 

אהרן נר"ו. בחלק ראשון רישום בכתב יד בנו " נחלת אבות  ]צדיק יסוד עולם[ כש"ת מוהר"י איצק

מאבי אבי רכב ישראל הגאון הצדיק מופת דורו מוהר"י איצק אהרן זצוק"ל ליב לאנדעסבערג רב בס"ה 

והגליל". בדפי הפורזץ ובשולי כמה דפים מספר הערות קבליות בכתב יד. בספר שמות דף קיט הערה 

משיח על פי דברי הזהר, על פי דברי המעיר המשיח היה צריך מענינת מאוד, ובה חישוב ביאת ה

להגיע בשנת "תרס"ו". בסוף הכרך הנ"ל העתקת נוסח מצבת מהריי"א לנדסברג, אולי בכתיבת יד בנו 

 הנ"ל.

תרל"ט( מגדולי וחשובי תלמידי החתם -רבי ישראל יצחק אהרן לנדסברג אב"ד גרוסוורדיין )תקס"ד

החתם סופר, אהבתו לרבו לאין שיעור, משנת תקצ"ח כיהן כאב"ד  סופר. היה ממקורבי ואהובי

יעמרינג, לאחר מכן אב"ד פרויענקירכען, משנת תר"ד אב"ד פריישטאטא, ומשנת תרי"ג אב"ד 

גרוסוורידיין עד לפטירתו. בנו רבי יהדה ליב לנדבר אב"ד סעדעאלאם. חתניוו: רבי יוסף אלעזר 

יאמנט אב"ד טרעטשיןף, רבי יהודה ליב לעב, רבי אברהם רוזנפלד אב"ד פריישטאטא, רבי משה ד

הכהן רפפורט, רבי שמחה ברודי ורבי שמעון בעער. היה אומר חידושים ושמועות מפי רבו ה'חתם 

סופר' תדיר. ואף פעם אחת החתם סופר ביקש ממנו מחילה בפני כל הישיבה, לאחר שדחה את 

חזקה. נסמך על ידי רבו. והתכתב עמו רבות גם  קושייתו בשיעור ואח"כ שם לב כי קושייתו קושיה

 רפח(.-בדברי תורה וגם בעניני הרבנות. )החת"ס ותלמידיו עמודים רפה

ארבעה כרכים על כריכות עור מקוריות. מצב טוב מאוד. קרע ללא חסרון בדף פד של חלק שמות. 

 בשדרות הכריכות. \שפשופים ופגמים קלים בפינות 

 250$פתיחה 

 

 העותק של המקובל הגאון רבי שלום הדאיה עם חתימת יד קדשו –קוני הזהר" ספר "ת.253

Sefer "Tikkunei HaZohar" – the Copy of the Kabbalist Rabbi Shalom Hadaya with His 

handwritten Signature 

 ספר תקוני הזהר. שבעים תיקונים שגילה התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. ליוורנו, תרי"ד.



שער הספר רישום בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון המקובל רבי שלום הדאיה " קניתי אותו מאת ב

 [ כל בה הצעיר שלם הדאייה ס"ט".1908ח' יעקב שהינו היום יג' לחו' טבת ש' לא תחס'ר ]תרס"ח 

תש"ה(, מגדולי חכמי ירושלים ורבניה, זקן המקובלים -הגאון המקובל רבי שלום הדאיה )תרכ"ד

בישיבת "בית אל" וראב"ד עדת הספרדים בירושלים. כתבי האריז"ל היו אצורים במוחו כמונחים 

בקופה. אביו של המקובל רבי עובדיה הדאיה. משנת תרצ"ו התכתב בתורת הסוד עם רבי אלחנן 

וסרמן. חיבורו "שלום לעם" נדפס בארם צובה בשנת תרנ"ו. תשובותיו נדפסו בספר "ודובר שלום". 

נכללו תשובותיו ההלכתיות בספרים "רועי ישראל", "שערי רחמים", "תורה מציון", "המאסף"  כמו כן

 ועוד.

ס"מ. מצב טוב. קרעים עם הדבקת נייר בכמה מקומות בודדים. נקבים בכמה דפים  23[, קסד דף. 1]

 בעיקר בשולים הפנימיים. חתימת בנו רבי עזרא הדאיה.

 100$פתיחה 

 

עותק הגאון המקובל רבי  –מהדורה ראשונה  –ירושלים, תרמ"ח  –ע מעיל קדש ובגדי יש.254

 שלום הדאיה

Me'il Kodesh VeBeged Yesha – Jerusalem, 1888 – First Edition – the Copy of the Gaon the 

Kabbalist Rabbi Shalom Hadaya 

רבי אהרן רפאל חיים ספר מעיל קדש ובגדי ישע, הגהות על ספר עץ החיים וספר שער הכוונות. מאת 

 פירירה. עם חידושים מבנו רבי יצחק משה פירירה. שני חלקים בשערים נפרדים.

 ירושלים, תרמ"ח. מהדורה יחידה. דפוס אלחנן טננבוים ושותפו משה לילנטל.

מאפיינים מיוחדים: מספרי קבלה החשובים, פרי תורתם של גדולי המקובלים בירושלים רבני משפחת 

תרל"ט. -מה נדפסו בדפוס אליהו ומשה חי ששון בשנים תרל"ו-ד, מג-ובנו. הדפים ב, אפירירה אב 

המחבר נפטר באמצע ההדפסה ובספר נדפס הספד עליו מאת מחותנו רבי עקיבא יוסף שלזינגר. 

[ דף נוסף לא ידוע "בקשה זו כל האומרה בכל יום בטהרה לא יוזק לא ביום ולא 1מעבר לשער ]

אתי כתוב[ בס' אמתחת בנימין... תפלה נוראה לרבי ישמעאל ן' אלישע כהן גדול... בלילה..." מ"כ ]מצ

 ור' עקיבא..."

 בשער הראשון חתימת ידו של הגאון המקובל רבי שלום הדאיה.

 פה דף. מצב טוב.-סט’, סח עמ-[, ב, סד דף, סה2]

 80$פתיחה 

 

 רבי יצחק קאלאמארוהקדשת  –מהדורה ראשונה  –ירושלים, תרכ"ג  –שער הגלגולים .255

Sha'ar HaGilgulim – Jerusalem, 1863 – First Edition – Dedication by Rabbi Yitzchak 

Kalamaro 

השער השמיני מתוך שמונה שערים שחיבר רבי חיים ויטאל )המהרח"ו( כפי  -ספר שער הגלגולים 

 מה שקיבל מפי רבו האר"י ז"ל.

 מהדורה ראשונה.ירושלים, תרכ"ג. דפוס ישראל ב"ק, 

בשער הקדשה בכתב יד וחתימת המוציא לדפוס רבי יצחק קאלאמארו מחכמי ישיבת בית אל, לרבי 

 נתן בורגיל.

ס"מ. מצב טוב. שפשוף ופגם קל בשער  20.5עו דף ]במקור: עח דף[. שני דפים אחרונים חסרים. 

 הפוגע קלות בהקדשה.



 50$פתיחה 

 

 הקדשת המו"ל המקובל רבי יצחק קאלאמרו –ירושלים, תרל"ד  –שער רוח הקודש .256

Sha'ar Ruach HaKodesh – Jerusalem, 1874 – Dedication by the Publisher the Kabbalist 

Rabbi Yitzchak Kalamaro 

 ספר שער רוח הקודש, לרבינו חיים ויטאל. ירושלים, תרל"ד. • 

מקובל רבי יצחק קאלאמארו, חתימתו מטושטשת[. מצב [, פג דף. ]בשער הקדשת המוציא לאור ה2]

 טוב. דפים איכותיים.

 50$פתיחה 

 

 חתימת הגאון רבי שלמה חזן –ליוורנו, תר"ח  –הדרת זקנים .257

Hadrat Zekenim – Livorno, 1848 – Signature of the Gaon Rabbi Shlomo Chazan 

הסוכות וליל הושענה רבה וכן בליל ל"ג בעומר ספר הדרת זקנים. אדרא רבה וזוטא לקריאה בליל חג 

 ליל פטירת הרשב"י. בעריכת רבי יצחק פרחי. ליוורנו, תר"ח. דפוס משה ישועה טובייאנא. –

 ".הצעיר שלמה חזן ס"טבשער חתימה "

הגאון רבי שלמה חזן )נפטר תרט"ז( ראש הרבנים במצרים, מגדולי רבני הדור ומנהיגיו. בשנת 

"ד אלכסנדריה של מצרים לאחר פטירת רבי ידידה ישראל. נודע בבקיאותו תקצ"א התמנה כראב

בש"ס ובפוסקים ובשאר חלקי התורה במידות וענווה. הנהיג את קהילתו באהבה וברח מהכבוד 

והשררה. בתקופת כהונתו במצרים העמיד ישיבה עם תלמידם רבים. בשנת תרט"ז חלה במחלה 

לנסוע לאירופא, ואולם ביום השלישי לנסיעתו באניה גברה אנושה, שבעקבותיה נאלץ בעצת רופאיו 

מחלתו ובהיותו בחדרו באניה החזיר את נשמתו לבוראה. חיבר ספרים חשובים "המעלות לשלמה" 

ב. "שער הקדים" מערכות. "בן -מעין ספר שם הגדולים להחיד"א. "כרוב ממשח" מערכות על סדר א

 שלמה" ועוד.

ים ראשונים פגעי עש גם על הטקסט. שאר הספר במצב טוב. כריכה בינוני. במספר דפ –מצב טוב 

 ישנה רופפת.

 50$פתיחה 

 

עותק האדמו"ר רבי צבי הירש לייפר  –ירושלים, תרס"ב  –מבוא שערים  \שער הכוונות .258

 מפרמישלאן

Sha'ar hakavanot / Mavoh She'arim – Jerusalem, 1902 – Th eCopy of the Admor Rabbi Zvi 

Hirsch Leifer of Premishlan 

 ספר שער הכוונות. וספר מבוא שערים, מאת רבינו המהרח"ו. ירושלים, תרס"ב. כרוכים יחדיו. 

רישומים חתימות וחותמות "הרב צבי הירש לייפער האדמו"ר מפרמישלאן מונטרעיאל". קרעים בשער 

 מבוא שערים. מצב טוב. דפים וכריכה מנותקים. 

 50$פתיחה 

 

 עותק מספריית הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה –ווילנא, תרפ"ח  –ו"ת נודע ביהודה ש.259

Nodah BiYehuda – Vilna, 1928 – Copy of the Library of the Kabbalist Gaon Rabbi Ovadya 

Hadaya 



 שו"ת נודע ביהודה. שני החלקים. ווילנא, תרפ"ח. 

עבדיה עתיקה עם שדרת עור ועליה חריטת בעלות " עותק נאה מספריית רבי עובדיה הדאיה. כריכה

 הגהות קצרות בכתב ידו.  2". בספר הדע"ה ס"ט]בא סימן[  הדאיה ב"ס

 מצב מצוין. 

 50$פתיחה 

 

ספריית הגאונים המקובלים רבי שלום ובנו רבי עובדיה  –אוסף ספרי הלכה וספרי יסוד .260

 הדאיה

Collection of Halachic and Basic Books – the Library of the Kabbalists the Geonim Rabbi 

Shalom Hadaya and His Son Rabbi Ovadya Hadaya 

אוסף ספרי שו"ת והלכה חשובים, וספרי יסוד. מספריית הגאונים המקובלים רבי שלום הדאיה, ובנו 

 רבי עובדיה הדאיה בעל ה"ישכיל עבדי". עם חתימותיהם והגהות בכתב יד.

 הספרים לא נדפסו מעולם !ההגהות על 

. שו"ת רבינו יוסף קולון. סדילקוב, תקצ"ד. ]בשער חתימת רבי שלום הדאיה. חותמת רבי עובדיה 1

הגהות למדניות בכתב יד רבי עובדיה  2הדאיה. בדף הפורזץ חידוש תורה ארוך ובפנים הספר 

 הדאיה[. מצב טוב

לקים(. מאת רבי מאיר איזנשטט. למברג, . ספר פנים מאירות. שו"ת וחידושים על הש"ס )כל הח2

 תרנ"ט. ]חתימת רבי עובדיה הדאיה[. מצב טוב כריכה מנותקת.

. ספר שאילת יעבץ. מאת רבי יעקב עמדין. למברג, תרמ"ד. ]חתימת רבי עובדיה הדאיה[. מלבד 3

 חיזוק בדבק נייר בדף השער מצב טוב.

 ים ראשונים עם פגמים שונים השאר במצב טוב. מסכת חולין. תלמוד בבלי. ווין, תרכ"ה. שער ודפ4

. ספר אורים ותומים. מאת רבי יהונתן אייבשיץ. שטטין, תר"כ. ]בשער חתימת רבי עובדיה הדאיה. 5

 בתחילת הספר תו ספר "מאוצר הספרים לחמשה דורות של משפחת דודזון[. מצב מצויין

ין, תרכ"ו. מצב טוב הדבקת נייר במספר . מסכתות, ערכין, תמורה, כריתות ומעילה. תלמוד בבלי. וו6

 דפים לחיזוק.

. מנחת חינוך. מאת רבי יוסף באב"ד. כל החלקים. ווילנא, תרע"ב. כרך גדול במצב מצוין. עם 7

חריטת שם בעלות של רבי עובדיה הדאיה על גבי שדרת הכריכה. כמה הגהות בכתב יד מזרחי )לא 

 כת"י רבי עובדיה הדאיה( מצב מצויין.

גיני ארץ. שלחן ערוך אורח חיים. חלק שני. למברג, תרל"ט. חתימת רבי עובדיה הדאיה בשער, . מ8

וחתימה אשכנזית "אלעזר פלאק..." עם כמה הגהות בכתיבה אשכנזית. קרעים בשער )ללא חיסרון( 

 מצב טוב.

יעקב  . שו"ת חכם צבי. למברג, תרי"ח. חתימת רבי עובדיה הדאיה. חתימה בכתיבה אשכנזית "צבי9

 דענב..." מצב בינוני נקבי עש.

. שו"ת עבודת הגרשוני. מאת רבי גרשון אשכנזי. למברג, תרכ"א. חתימת רבי עובדיה הדאיה. 10

 חסר דף אחרון וחיסרון בפינת השער ובשתי דפים אחרונים. 

. שו"ת מגדל השן. מאת רבי שמואל נום הלוי אב"ד וואהנילוב, ליבטשוב, ליזענסק. למברג, 11

רמ"ד. מהדורה יחידה. כרוך עם ספרו: דרושי חפץ, כולל שנים עשר דרשות. למברג, תר"מ. ת

מהדורה יחידה. ]בשער הספר הראשון חתימת רבי עובדיה הדאיה[. מצב טוב נקבי עש זעירים לאורך 

 הספר.



 גדלים ומצבים שונים. הספרים לא נבדקו לעומק, והאוסף נמכר כמות שהוא.

 100$פתיחה 

 

של הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה זצ"ל ראש ישיבת המקובלים "בית  –השל"ה  ספר.261

 אל"

Sefer HaShelah – of the Gaon Kabbalist Rabbi Ovadya Hadaya the Rosh Yeshiva of the Beit 

El Kabbalists' Yeshiva 

 ספר שני לוחות הברית. יוזעפוף. תרל"ח. 

בתחילת הספר חתימת יד קדשו של הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה זצ"ל, ראש ישיבת המקובלים 

 בית אל בירושלים ומחבר ה"ישכיל עבדי". 

 כרך עבה. מצב מצוין. 

 50$פתיחה 

 

חתימה והגהות המקובל רבי אליהו  –ירושלים תרל"ב  –)עותק נדיר( שער המצות למהרח"ו.262

 משה מערבי

Sha'ar haMitzvot by Rabbi Chaim Vital (rare Copy) – Jerusalem, 1872 – Signature and Gloss 

by the kabbalist Rabbi Eliyahu Moshe Ma'aravi 

שער המצוות, ספר חמישי משמונה שערים שחיבר המקובל האלקי רבי חיים ויטאל כפי שקיבל מרבו 

ה פירארה ורבי נסים עיני, על פי כתב יד האריז"ל. בהגהת המקובל רבי אהרן רפאל חיים מש

 מהרש"ו.

, בדפוס ישראל בק. הדפסת הספר ארכה כשנה תמימה. העותק שלפנינו תרל"ג-ירושלים, תרל"ב

 הודפס על שני סוגי נייר.

בהם "לוח התיקון" )מרבי נסים עני(, "ביאור  [ דף שנוספו בסוף הספר לאחר ההדפסה8]כולל פח דף. 

 דפים אלו נדירים ואינם בכל העותקים.  –יאודה יעקב לב לעווי" מהגאון הצדיק רבי 

בשער הספר רישום וחתימה "לע"ק האל צורי ומשגבי הצעיר אליאו משה מערבי ס"ט". בדף ג חתימה 

נוספת של הרב מערבי. ורישום "וגואל אחרון הצעיר מאיר עובדיה הכהן ארזי ת"ת קניתי אותו 

 בכתב יד הרב מערבי.  לעבודת בוראי". בספר כמה הגהות

 בינוני. מעט פגעי עש. -מצב טוב

 120$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –ליוורנו, תר"ג  –אמת ליעקב )קבלה( .263

Emet LeYaakov (Kabbalah) – Livorno, 1843 – Single Edition 

ספר אמת ליעקב, מפתחות ונתיבים בשלושה ספרי המהרח"ו. עץ חיים, מבוא שערים ושער 

מסודרים לפי סדר א' ב'. בספר הובאו לראשונה חידושים בקבלה מתוך כתבי יד של גדולי  ההקדמות

. תשובות מאת המהרי"ט אלגאזי בענין 2. כוונות מאת הרש"ש שלא ידועים ממקום אחר. 1עולם: 

. 4. שו"ת והקדמות לענין כוונת התפילות מכתב יד רבי אביגדור עזריאל. 3כוונות בשנת השמיטה. 

. חידושים מאת רבי דוד 5מרבי רבי רפאל אברהם שלום מזרחי שרעבי נכד הרש"ש.  חידושים

 . חידושים מאת רבי דוד פארדו. ועוד.6מאג'אר. 

 מאת המחבר המקובל רבי יעקב שאלתיאל נינייו.



 תר"ד. מהדורה יחידה. דפוס האחים אשכנזי.-ליוורנו, תר"ג

שער קצוץ, ללא חסרון טקסט. נקב עש בדפים ס"מ. מצב כללי טוב. שול ה 30[ דף. 1[, קמה, ]5]

 אחרונים עם חסרון של כמה אותיות בכל עמוד.

 50$פתיחה 

 

 -זאלקווא, תק"ס –עולם הפוך )קבלה( .264

Olam Hafuch (Kabbalah) – Zholkva, 1800 

 -ספר עולם הפוך )קבלה(. מאת רבי אליעזר פישל בן יצחק מסטריזוב. זאלקווא, תק"ס

 מצב טוב. שער ודף אחרון עם מעט פגמים וחסרונות. מעט פגעי עש קלים.[, צו דף. 2]

 ספר נדיר.

 50$פתיחה 

 

 אמשטרדם, ת"ק  –משנת חסידים .265

Mishnat Chassidim – Amsterdam, 1740 

ספר משנת חסידים, מאת המקובל רבי עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, ת"ק. מהדורה שניה, עם 

 ס על ידי המחבר. בתוספת תיקונים והגהות. הסכמות וסמיכות המחבר. נדפ

 טוב.-[, קלב דף. מצב בינוני6]

 50$פתיחה 

 

 ]פולנאה, תק"ע בערך[ –מפעלות אלקים .266

Mifalot Elokim – [Pollone, ca. 1810] 

ספר מפעלות אלקים, מאת רבי יואל הלפרין בעל שם. סגולות וקמעות מסודר לפי סדר א' ב'. 

 ]פולנאה, אחר תק"ע[. חסר שם מדפיס. נייר כחלחל. 

 [ דף. מצב כללי טוב. מספר דפים בינוני.34]

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –שאלוניקי, תר"ח  –תורת חכם .267

Torat Chacham – Salonika, 1848 – Single Edition 

 ספר תורת חכם, מאת המקובל רבי חיים די לה רוזה. שאלוניקי, תר"ח. מהדורה יחידה. 

 קעב דף. מצב טוב מאוד, מלבד פגם במרכז השער ודף שאחריו.-[, קמח, קנא2]

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –בגדאד, תרס"ח  –בני אהרן .268

Bnei Aharon – Baghdad, 1908 – Single Edition 



ספר בני אהרן, חידושים ופירושים על ספר שער הגלגולים למהרח"ו. מאת המקובל רבי שמעון אגסי. 

 בגדאד, תרס"ח. מהדורה יחידה. בתחילת הספר הודבק תמונת הרב המחבר. מצב כללי טוב.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –פיעטרקוב, תרס"ט  –לשם שבו ואחלמה .269

Leshem Shvo VeAchlamah – Piotrkow, 1909 – First Edition 

ספר הקדמות ושערים, והוא ענף אחד מהספר לשם שבו ואחלמה, ביאורים ודרשות בקבלת האריז"ל, 

פירוש על עץ חיים למהרח"ו. מאת הגאון המקובל רבי שלמה אלישיב. פיעטרקוב, תרס"ט. חלק 

 ראשון. מהדורה ראשונה.

 .מנותקת כריכה מקורית .טובס"מ. מצב  30עמ'.  212

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –ווילנא, תרכ"ז  –תיקוני הזהר עם ביאור הגר"א .270

Tikunei HaZohar with Be''ur HaGra – Vilna, 1867 – First Edition 

 –תיקוני הזוהר, עם תיקונים מזהר חדש, נדפס בשלמות עם ביאור מאת הגאון רבינו אליהו מווילנא 

 הגר"א.

 ווילנא, תרכ"ז. מהדורה ראשונה. בדפוס ר' שמואל יוסף פין ורבי אברהם צבי ראזענקראנץ.

 -שני שערים: שער ראשון מאויר. שער שני מפורט )קרוע בראש העמוד(. מעבר לשער השני "הערה" 

 כללים ללימוד חכמת הקבלה.

בינוני. מעט נקבים. כריכה -. מצב טוב(724ס"מ. )וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א  25[, קעב, נב דף. 5]

 רופפת. דפים מנותקים.

 50$פתיחה 

 

 עותק חסר במצב טוב –מהדורה ראשונה  –טשרנוביץ, תרכ"ו  –שרף פרי עץ חיים .271

Saraf Pri Etz Chaim – Chernowitz, 1866 – First Edition – Incomplete Copy in Good Condition 

פרי עץ חיים וכתבי האר"י. מאת רבי משה בר דן שהם.  ספר שרף פרי עץ חיים. ביאורי על ספר

 טשרנוביץ, תרכ"ו. מהדורה ראשונה.

קמט דף. בכמה דפים -[, פג, פג5עותק חסר התחלה של שער והסכמות ודף ראשון. במקור: ]

 אחרונים חיזוקי דבק נייר. מלבד זה מצב טוב. 

 50$פתיחה 

 

 ה יחידהמהדור –ירושלים, תרס"ז  –רפואות וסגולות .272

Refu'ot USgulot – Jerusalem, 1907 – Single Edition 

 ספר רפואות וסגולות. אשר פעל רבי שמואל העליר מצפת. יצא לדפוס ע"י נכדו שמואל העליר.

ירושלים, תרס"ז. מהדורה יחידה. הסכמות רבני ירושלים ביניהם: רבי משה נחום וולנשטיין, רבי יוסף 

 חיים זוננפלד ועוד.

 חיזוקי דבק נייר בדפים הראשונים.  עמ'. [1ה, ]ק[, 6]



 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –ווארשא, תרמ"ג  –שיעור קומה )הרמ"ק( .273

Shi'u Komah (the Ramak) – Warsaw, 1883 – First Edition 

ספר שיעור קומה, מפתחות לספרי הקבלה, סתרי חכמה ולשונות המקובלים. מאת רבינו משה 

 הרמ"ק.  –קורדובירו 

 ווארשא, תרמ"ג. מהדורה ראשונה. 

 עמ'. מצב טוב מאוד. כריכה מקורית. 188[, 4]

 50$פתיחה 

 

 כריכה מקורית נאה –ווארשא, תר"מ  – ספר זיקוקין דנורא וביעורין דאשא.274

Sefer Zikukin DeNura UVi'urin DeEsha – Warsaw, 1880 – Fine original Binding 

וביעורין דאשא, ביאור על פי הקבלה על ספר סדר אליהו רבא ואליהו זוטא הנקרא  ספר זיקוקין דנורא

 תנא דבי אליהו. מאת רבי שמואל היידא. שני חלקים בשערים נפרדים.

 ווארשא, תר"מ.

 עמ'. כרך עבה. כריכה מקורית נאה, עם שדרת עור מעוטרת וכיתוב מוזהב.  238, 680

 50$פתיחה 

 

 סטים שלמים –ודה ליב אשלג בעל "הסולם" ספרי המקובל רבי יה.275

Books of the Kabbalist Rabbi Yehuda Leib Ashlag Author of the Sulam – Complete Sets 

 תשט"ותל אביב,  –כרכים  21 –ספר הזהר עם פירוש הסולם  -סט שלם • 

 כרכים. 21ספר הזהר עם פירוש הסולם מאת רבי יהודה לייב הלוי אשלג. 

 אביב, תשט"ו. מהדורה שניה. מצב טוב.תל 

 תלמוד עשר הספירות. מאת רבי יהודה ליב הלוי אשלג. על עקרי חכמת הקבלה מהאר"י.  •

 ארבעה חלקים. ירושלים, תשט"ז.  –סט 

 ספר עץ החיים. עם פירוש פנים מאירות, ופנים מסבירות. ירושלים, תשכ"ט.  •

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –למברג, תרכ"ג  –ברית הלוי )אלקבץ( .276

Brit Halevi (Elkavetz) – Lemberg, 1863 – First Edition 

ספר ברית הלוי, ביאור רחב בנגלה ובנסתר על הגדת ליל פסח. מאת רבינו שלמה הלוי אלקבץ בעל 

 "לכה דודי". 

 למברג, תרכ"ג. מהדורה ראשונה. הסכמת האדמו"ר בעל "דברי חיים" מצאנז. 

 מצב טוב. כריכה מקורית.. (1185אוצר ההגדות . 878יערי ) [, מד דף. 2]



 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –אזמיר, תצ"ב  –חמדת ימים .277

Chemdat Yamim – Izmir, 1732 – First Edition  

שמחת תורה(. אזמיר, -ניסןחמדת ימים, דברי מוסר והנהגות על פי הקבלה, לאותות ולמועדים )חדש 

 תצ"ב. מהדורה ראשונה. חלק שני.

מחבר הספר אינו ידוע, יש שייחסוהו לנתן העזתי, אולם בספרו של החוקר א. יערי 'מחקרי ספר' 

המוקדש כולו לבירור מחבר הספר חמדת ימים, מוכיח מעל לכל ספק שמחבר הספר הינו המקובל 

בזו  -לאג'י כותב בספרו )"כל החיים" מערכת ה' אות י"ח( רבי אברהם הלוי מצפת. הגאון ר' חיים פ

הלשון: "ומעיד אני עלי שמים וארץ אם לא ראיתי להתייר הגדול מומחה ופקיע הגאון מ"ז ]מר זקני[ 

אור היר"ח ז"ל ]הרב יוסף רפאל חזן )החקרי לב([ הגם כי היה שקוד על לימודו בש"ס ופוסקים 

לומד תדיר בס' חמ"י ]חמדת ימים[ בכל שבת ומועד ושמעתי מפה וכחומה נשגבה במשכיתו עכ"ז היה 

קדוש שהיה אומר בפי' כי היה לו התחלת הארת קדושה וטהרה מקדושת שבת ויו"ט כי בא מועד ע"י 

לימוד בס' הקדוש הלזה זת"ד". את הספר ערך והביא לבית הדפוס הגאון החסיד רבי ישראל יעקב 

ר תורה" באיזמיר. בתחילת הספר הסכמת רבי חיים אבולעפיא אלגאזי בסיוע חברי בית המדרש "כת

 אב"ד אזמיר ובטבריה.

מעבר לשער רישום "שלי לעבודת קוני אני הצעיר חיים בכ"ר אברהם הכהן חאיון יצ"ו". רישום בכתב 

 יד "...אני הקונה אותו רחמים אליאו מהדיב סקאל הי"ו ס"ט..."

ם בפינות הדפים ראשונים ואחרונים. כתמי שימוש. כריכה . פגמיס"מ. מצב כללי טוב 20, רפב דף. 2

 חדשה. 

 100$פתיחה 

 

 מהדורה שלישית נדירה מאוד –תק"ד -זאלקווא, תק"ג –חמדת ימים .278

Chemdat yamim – Zholkva, 1743-1744 – Third and Extremely Rare Edition  

 ספר חמדת ימים. הנהגות, הלכות ומוסר על דרך הפרד"ס לשבת ומועדים. 

 [, קד דף. 1חלק ראשון: לשבת קודש. זאלקווא, תק"ד. ]

בשער חתימות "אברהם נ"י אליק מגזע ]צבי?[ מט"ג". "אריק ש"ב סגל מנראל". מצב כללי טוב. 

  בשער ודפים אחרונים חיזוקי דבק נייר בשולים. כתמי שימוש וזמן.

בינוני. בכמה דפים באמצע הספר חסרון -[, קי דף. מצב טוב1חלק שני: לראש חדש. זאלקווא, תק"ג. ]

 גם בטקסט. משוקם בדבק נייר. 

 שני הכרכים עם כריכה חדשה נאה. 

 100$פתיחה 

 

 חלקים שלושה –ונציה, תקכ"ג  –חמדת ימים .279

Chemdat Yamim – Venice, 1763 three Sections  

 חמדת ימים, דברי מוסר והנהגות על פי הקבלה. מהדורת ונציה, תקכ"ג.ספר 

 חלק ראשון: שבת קודש. קט דף. מצב טוב, בינוני. פגעי עש בשולים הפנימיים.

 חלק שלישי: למועדי ה'. צז דף. ]בדף יוד חתימה עתיקה "נא' הילל במוהר"ר יונה יצ"ו"[.



]בשער הספר חתימה "יעקב בלא"א מו"ה מאיר ז"ל  חלק רביעי: לחדש אלול ולימים נוראים. קג דף.

 לאנדא מאקוסטאק?. בין דפי הספר חתימות "אלחנן דובר"י, לאנדאו מק' סובאלק"[.

 מצב טוב. דפים עבים ואיכותים. מעט פגעי עש. כתמים.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –דיהרנפורט, תפ"ח  –ספר אורים ותומים )גורלות( .280

Sefer Urim VeTumim (Goralot) – Dhyrenfurth, 1728 – First Edition 

 ספר אורים ותומים, ספר שימוש לידיעת עתידות על פי גורלות. עם קובץ סוגולות ורפואות. 

 דהירנפורט, תפ"ח. )ישנו ויכוח בין החוקרים על שנת ההדפסה(. 

שער ודף ראשון חסרים והושלמו בצילום. שני דפים אחרים )מהספירה הראשונה(  [ דף.16[, לד, ]6] 

 הושלמו בכתב יד נאה. שיקום דבק נייר בדף אחרון. 

בסוף הספר חתימה בכתב יד עתיק "הק' מנחם מענדל בהר"ר יצחק נ"י". חתימה נוספת בדף הפורזץ 

 "הק' החשל? פריד מלייפניק". 

 כריכת בד חדשה. מאוסף יצחק יודלוב.  מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 פאריצק, תקע"ח  –ספר קרניים .281

Sefer Karnayim – Paritzk, 1818 

 ספר קרניים, עם פירוש דן ידין. מאת רבי אהרן בן אבהם מקרדינא. 

 פאריצק, תקע"ח. 

 ס"מ. דף ירקרק. כתמים.  16[, מג דף. מצב טוב. 1]

 100$פתיחה 

 

 חלקים בשני כרכים 7 –מהדורה ראשונה  –סידור הרש"ש .282

Siddur HaRashash – First Edition – 7 Sections in Twp Volumes 

 1כרך 

 חלק ג: ערבית לשבת. לו דף. מהדורה ראשונה.

חלק ד: שחרית ומנחה לשבת. קיג דף. ]במקור: קטו דף[. שני דפים הללו כרוכים בכרך א. מהדורה 

 ראשונה.

 ה: פסח. מד דף. מהדורה ראשונה.חלק 

 חלק ו: שבועות. יב דף. מהדורה ראשונה.

ב הערה חתומה )בדפוס( על ידי רבי יום טוב ורבי אליעזר ידיד הלוי. \בדף ה -חלק ט: סוכות. כא דף 

 )ישנם טפסים מהם נשמטה הערה זו(. מהדורה ראשונה.

מצוין. כריכה מקורית רופפת, שדרת עור בסוף הסידור הוספות בכתב יד על הדפים בעט כחולה. מצב 

 עם עיטורים מוזהבים.



 2כרך 

 סג דף. מהדורה ראשונה.-חלק ז: צט, ס

 האחרון הערת המסדרים רבי יום טוב ורבי אליעזר ידיד הלוי.’ בעמ

 חלק ח: סח דף. ]במקור: סט דף[. מהדורה ראשונה.

 .כללי טוב מאודבכרכים, חותמות "ישיבת המקובלים בית אל ירושלים". מצב 

 50$פתיחה 

 

 נדיר –דובראוונה, תקס"ד  –פרי עץ חיים למהרח"ו .283

Pri Etz Chaim by Rabbi Chaim Vital – Dobravna, 1804 - Rare  

 ספר פרי עץ חיים למהרח"ו. דובראוונא, תקס"ד.

ובלאי. רוב דפים ראשונים פגומים בפינה העליונה השמאלית. כריכה מנותקת. כתמים  8[ דף. 1קן, ]

 הספר במצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 ווין, תרנ"א –מהדורה ראשונה  –מכתבי קבלה מרבי יהונתן אייבשיץ  -שם עולם  .284

Shem Olam – Kabbalistic Letters by Rabbi Yehonatan Eibeschutz – First Edition – Wien, 

1891 

 ספר שם עולם, כולל אגרות ותשובות לרבינו יונתן אייבשיץ בחקירה אלהים ובחכמת הקבלה. 

"הספר הזה יחיד ואין שני לו היה מונח בכ"י אוצר הספרים לרבי אהרן ילניק. יוצא לאור מעם מבוא 

 מאת רבי שלמה רובין". פרסבורג, תרנ"א. 

 צב טוב. עמ'. המעטפת הקדמית נכרכה בטעות באמצע הספר. מ 259

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –ברדיטשוב, תר"ן  –)קבלה( קול הרמ"ז .285

Kol HaRemez (Kabbalah) – Berditchev, 1890 – First Edition 

 קול הרמ"ז, ספר התיקונים, הכולל דיני סופרי סת"ם על פי הקבלה. מאת רבי משה זכותא.

 ברדיטשוב, תר"ן. מהדורה ראשונה.

 . כריכה מקורית מצב טוב מאוד[ דף. 1[, כד, ]2]

 50$פתיחה 

 

 סט מפואר –שלושה כרכים  –יוסף אביב"י  –קבלת האר"י .286

Kabbalat HaAri – Yosef Avivi – Three Volumes – Impressive Set 

קבלת האר"י. חיבור מקיף על קבלת האר"י הקדוש. בשלושה כרכים. מאת רבי יוסף אביב"י. ירושלים, 

 תשס"ח. 

 כרך ראשון: כתיבות האר"י ותלמידיו. עריכות עד שנת ש"פ. 



 כרך שני: משנת ש"פ ואילך. החיבורים היסודיים. 

 כרך שלישי: סוגות, בחינות, האצלות, משמעויות. 

 מצב טוב מאוד.

 50$פתיחה 

 

 דיהרנפורט, תקל"ד –מהדורת כיס  –ספר חובת הלבבות . 287

Sefer Chovat HaLevavot – Pocket Edition – Dhyrenfurth, 1774 

ספר חובת הלבבות לרבנו בחיי. דיהרנפורט, תקל"ד. בשער נכתב "כאשר נדפס מקודם באמשטרדם" 

 "אברהם פלעש".’ נדפס ללא הווידוי של ר

 ס"מ. מצב כללי טוב. כריכה אחורית בלויה ומנותקת. 13 -מהדורת כיס רלז דף. 

 50$פתיחה 

 

 ספרי תפילות

 

 זולצבאך, תקנ"ה –מחזור לימים נוראים . 288

Machzor for Yamin Noraim – Sulzbach, 1795 

 מחזור כמנהג פיהם פולין ומעהררין. חלק ראשון. ראש השנה, יום כפור.

 ארנשטיין. באותה שנה הדפוס רבי זקעיל מהדורה נוספת בחמשה חלקים.זולצבאך, תקנ"ה. דפוס 

 כח, קן, כב, קמד דף. כרך עבה. מצב טוב. שער מצויר. כריכה מקורית ללא שדרה.

 50$פתיחה 

 

 לונדון, תק"ע –סדר התפלות לתעניות .289

Seder HaTefilot LeTana'niyot – London, 1810 

 ספרדים. כאשר נדפסו ע"י רבי דוד בר מרדכי הלוי סג"ל ז"ל. סדר התפלות לתעניות, כמנהג ק"ק

 .E. Justinsלונדון, תק"ע. בדפוס 

 מצב טוב כרך חצוי לשנים כריכת עור מקורית, מנותקת.

 50$פתיחה 

 

 טרנבה )סלובקיה( -נדיר! לא ידוע ביבליוגרפית  ––סדור בית אל .290

Siddur Beit El – Rare! Bibliographically Unknown – Trnava (Slovakia) 

Imakönyv – ( ספר תפלות מאת העורך מאיר מיקסא שטייןStein, Mayer Miksa). 

 סלובקיה(. שנה לא ידועה. עברית והונגרית משפט מול משפט. – nagyszombatטרנבה )

 נדיר ! אינו בספרייה הלאומית ובמאגרי הביבליוגרפיה השונים.



 דפים אחרונים מעט פגומים.ס"מ. מצב טוב. שתי  18.5

 50$פתיחה 

 

 ווילנא, תרס"ג – סידור עוברי אורח –מינאטורה .291

Miniature – Siddur Ovrei Orach – Vilna, 1903 

 , כולל תפלות לכל השנה. ווילנא, תרס"ג. סידור עוברי אורח

בינוני. דפים יבשים. כריכה קדמית חסרה. חיזוקי דבק חומצי בדף -עמ'. מצב טוב 562ס"מ.  6.7גודל 

 אחרון. כתמי שימוש. 

 50$פתיחה 

 

 סט נדיר –טשרנוביץ, תרט"ו  –מחזור )קרבן אהרן( .292

Machzor (Korban Aharon) – Chernowitz, 1855 – Rare Set 

 חלק א: ראש השנה ויום הכפורים. רד דף. 

 קפא, קפג רה דף.-[, קנג1קנ, ]-קל, קלב-קט, קיא-מג, מה-כה, כז-חלק ב: שלש רגלים. יא, יג

חלק מהשער בדיו אדומה. במפעל הביבליוגרפיה נרשם המחזור )חלק א( על פי עותק אוניברסיטת 

 אינו בספריה הלאומית !בר אילן, 

 כתמי שימוש קלים.  רד דף. מצב טוב.

 100$פתיחה 

 

 כריכת עור מקורית –ווין, ]תקנ"ה[  –מחזור גדול לשליח ציבור .293

Large Machzor for a Prayer Leader – Wien, [1795] – original Leather Binding 

 מחזור גדול לשליח ציבור. חלק שני. ליום כיפור. כמנהג פיהם, פולין ומעהרן. 

 ווין, ]תקנ"ה[, דפוס אנטאן שמיד. 

ס"מ. מצב כללי טוב. בכמה דפים בלאי ושפשוף בפינת  34.5[, עח דף. מספור דפים משובש. 1מו, ]

 הדפים מחמת שימוש. כתמי שימוש. כריכת עור מלא, מקורית. 

 120$פתיחה 

 

 נדיר ! –יוזעפוף, תקצ"ח  –סליחות מכל השנה .294

Selichot for All Year Round – Josefow, 1838 – Rare! 

 ספר סליחות מכל השנה, עם פירוש מספיק. באותיות גדולות ובנייר יפה. 

 יוזעפוף, תקצ"ח. 

 נדיר! מהדורה זו לא הופיעה במכירות, אינה בספריה הלאומית ובמפעל הביבליוגרפיה. 

 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמי שימוש. כריכה חדשה מהודרת.  19פח דף. 



 100$פתיחה 

 

 אמשטרדם, תק"י  –סליחות מכל השנה .295

Selichot for All Year Round – Amsterdam, 1750 

 סליחות מכל השנה, כמנהג אשכנזים. עם לשון הקודש ועברית טייטש. 

 אמשטרדם, תק"י. 

 חלק חמישי מתוך חמשה חלקים של מחזור לכל השנה. 

 ס"מ. דף איכותי. מצב טוב. שולים.  25רא דף. 

 50$פתיחה 

 

עותק מתוקן ע"י המחבר רבי שמואל יצחק פינצי עם חתימת  –פיסא, תקע"ח  –חדוש ירח .296

 ידו ותיקונים

Chidush Yare'ach – Pisa, 1818 – Copy Corrected by the Author Rabbi Shmuel Yitzchak Finzi 

with His Handwritten Signature and Corrections 

קיצור הלימוד לאור ליל ערב ראש חדש מהרב בעל חמדת ימים. נתקן לתשוקת בני ספר חדוש ירח, 

 חברת ידיד אל בעיר פירארא. פיסא, תקע"ח. דפוס שמואל מולכו.

בסוף ההקדמה חתימת יד המחבר " שי"ף" ]שמואל יצחק פינצי[. בספר כמה תיקונים בכתב ידו: בדף 

ע מאדומים" נעשה מחיקה, ונכתב בצידו " שמואל כג נכתב )בדפוס( פזמון שחיבר כמה"ר יעקב אליש

[ דף אחרון שיר שנוהגים בני חברת ידידי אל לומר אחר הדרוש בליל הזכרון של 1יצחק פנצי ס"ט". ]

החברה, היינו בליל ערב ראש חדש שבת]![, אחת לחמשה]![ שנים, כמו שהובא בספר הזכרונות ביום 

עם תיקונים במקום "ידיד ברון ששון, עתה בעת רצון. כד לחדש תשרי התקע"ו". השיר פותח: נשיר 

 אל" נכתב "אנשי חסד". דפים מודבקים עם תיקונים והוספות לשיר, בכתיבת יד המחבר.

 [ דף. הדף האחרון מודבק על הכריכה האחורית. 1כו, ]-יב, יב

 מעט נקבי עש. מצב כללי טוב.

 50$פתיחה 

 

 עותק מצוין עם כריכת קלף מקורית –לאדינו  –ליוורנו, תקל"ח  –עבודת מקדש .297

Avodat Mikdash – Livorno, 1778 – ladino – Excellent Copy with Original Vellum Binding 

ספר עבודת מקדש, והוא סדר מוסף של יום אדיר בימי שנה )יום כיפור( עם הגהות חדשות. מאת רבי 

 משה חי מילול. 

 מה והוראות בלאדינו. מצב מצוין. כריכת קלף מקורית. ליוורנו, תקל"ח. מח דף. ההקד

 120$פתיחה 

 

 מנטובה, ת"ק  –תפוחי זהב .298

Tapuchei Zahav – mantova, 1740 

ספר תפוחי זהב. והוא קיצור מספר ראשית חכמה, לרבי אליהו די וידאש. עם תוספות והגהות מרבי 

 דוד לידא. 



 מנטובה, ת"ק. 

 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית.  16.5ס דף. 

 100$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –מנטובה, תקנ"א  –דבר סדר .299

Dvar Seder – Mantova, 1791 – Single Edition 

דבר סדר, לימוד בחצות הלילה בדברי תורה וקבלה, נדפס עבור חברת "משמרת חצות לילה" 

שהוקמה במנטובה בשנת תק"ן, ראשי החברה: שלמה דוד מלאוולטה, אברהם חיים כהן מודון 

 ואביעד יוסף נורצי. 

 מנטובה, תקנ"א. מהדורה יחידה. 

כה והופרד, וקצתו נותר דבוק לכריכה, ס"מ. מצב טוב. מלבד קצה דף השער נדבק לכרי 18לב דף. 

 עם כמה אותיות של כל שורה בטקסט שמאחרי השער. 

 100$פתיחה 

 

 לימוד לעילוי נשמות הנפטרים –ליוורנו, תרי"א  –מי מנחות .300

Mei Menuchot – Livorno, 1851 – Limud for the Iluy Neshamot of the Deceased 

 נשמה של הנפטרים. מתוך ספר מזבח כפרה )לרבי יעקב פארדו(.  מי מנחות, לימוד למנוחת נפש רוח

 ליוורנו, תרי"א. מהדורה ראשונה בשם זה. 

 כח דף. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית. 

 50$פתיחה 

 

 1730ונציה, ת"צ  –תקון לליל שבועות .301

Tikkun Leil Shavu'ot – Venice, 1730 

 הרמ"ז.  –ספר תקון לליל שבועות. מאת הגאון המקובל רבי משה זכות 

 ונציה, ת"צ. 

 סח דף. מצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.

 120$פתיחה 

 

 הסידור למנחה וערבית של הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה.302

The Siddur for Mincha and Aravit of the Kabbalist Gaon Rabbi Ovadya Hadaya 

 סידור תפלת ישרים, מנחה וערבית לחול ולשבתות. ירושלים, תש"י. 

 בשער הספר "ניתן לי במתנה ממר יהושע בחר הנז' עבדיה הדאיה". 

 מצב כללי טוב. מעט קרעי שימוש. כריכה מקורית. 

 50$פתיחה 



 

 מצב טוב חסר שער –אמשטרדם, תקמ"ג  –ארבע יסודות  –הגדה של פסח .303

Passover Haggadah – Arbah Yessodot – Amsterdam, 1783 – Good Condition without the 

Title Page 

הגדה של פסח, ארבע יסודות. יסוד היראה, יסוד האהבה, יסוד העבודה ויסוד הברכה. עם פירוש 

מלוקטים מגדולי ישראל, אברבנאל, מעשי ה', אלשיך, גבורות ה', עוללות אפרים שלה ומגאוני הזמן 

 רבי שאול הלוי אב"ד אמשטרדם. מאת רבי אלחנן שנאטיך. עברית ויידיש.

אמשטרדם, תקמ"ג. דפוס יוחנן רופא. הסכמות רבי שאול לונשטאם אב"ד אמשטרדם. רבי אריה ליב 

 ברסלא אב"ד רוטרדם ורבי אריה ליב ברסלא אב"ד רוטרדם.

דע. לפיוט חד גדיא נדפס פירוש ההוראות באשכנזית באותיות צו"ר. עם תרגום אשכנזי לאחד מי יו

 (.305; אוצר ההגדות 203אחוית אחידן למחבר לא ידוע. )יערי 

 שער הושלם בצילום. כריכה עתיקה פשוטה. מצב כללי טוב. מעט כתמים.

 50$פתיחה 

 

 רדלהיים, תקצ"א –ההגדה לליל שמורים .304

HaHaggadah Leleil Shimurim – Rodelheim, 1831 

 סדר ההגדה לליל שמורים, מדויק היטב ומסודר יפה ומתורגם אשכנזית. מאת וואלף הידנהיים. 

 רדלהיים, תקצ"א.

 ל דף. מצב טוב. כריכה קדמית חסרה.

 50$פתיחה 

 

 זולצבאך, תקצ"ד  –הגדה של פסח .305

Passover Haggadah – Sulzbach, 1834 

הגדה של פסח, בתרגום יידיש. עם פירוש צלי אש, וקיצור זבח פסח, מאת רבי יצחק אברבנאל. 

 ופירושים נוספים. 

 (.736; אוצר ההגדות 532יערי  זולצבאך, תקצ"ד. )

 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית.  22לג דף. 

 50$פתיחה 

 

 ברונא, תקי"ח  –סדר של פסח .306

Seder shel Pesach – Bruna, 1758 

פסח, עם פירוש אברבנאל. דינים באשכנזית באותיות צו"ר, תרגום אשכנזי של הפיוטים  סדר של

 בשולי הדפים: פירוש על פי הסוד.  "אדיר הוא", "אחד מי יודע" ו"חד גדיא". 

 (.221; אוצר ההגדות 141יערי ) ברונא, תקי"ח. 

 ח. -בינוני. פגם עם חסרון בפינה העליונה של הדפים שער-ל דף. מצב טוב



 150$פתיחה 

 

 עם שרח ערבי –נא אמון ]מצרים[, תרע"ב  –הגדה של פסח .307

Passover Haggadah – Na Amun [Egypt], 1912 – with an Arabic Serach 

 סדר הגדה של פסח, עם שרח באל ערבי. מאת רבי יעקב בן עטר. 

 . 2533; אוצר ההגדות 1808יערי  נא אמן, תרע"ב. 

 כו דף. מצב טב. ללא כריכה. בשער חתימה "דוד י. סלוצקין". -שני שערים. כג, כג

 180$פתיחה 

 

 כתבי יד –יהדות תימן 

 

 19\18-תימן, המאה ה  –ספר קיצור השל"ה  –עמ'[ 500 –]כ כתב יד .308

Manuscript – Sefer Kitzur HaShelah – Yemen, 18th /19th Century 

 השל"ה מדפוס אמשטרדם, תס"ה. –כתב יד. העתקה של ספר קיצור שני לוחות הברית 

 כתיבת סופר נאה ומסודרת.

ס"מ. כתב יד עב כרס. מצב טוב. דף השער מעוטר בצבע  16[, רסג דף, כתובים משני צידיהם. 1]

 ל הטקסט. כתמי זמן. כריכה פשוטה.אדום. מעט נקבי עש בספר, חלקם המועט גם ע

 150$פתיחה 

 

 19 –תימן, המאה ה  –הלכות  \סידור תפילה  –כתב יד .309

Manuscript – Siddur Tefilah / Halachot – Yemen, the 19th Century 

 כתבי יד כרוכים יחדיו.  2

[ דף. כתובים משני צדדים. חסר התחלה 54. כתב יד, כולל סדר התפילות לכל השנה, עם ניקוד. ]1

 וסוף. מתחיל משיר השירים לערב שבת. מסתיים באמצע מוסף של ראש השנה. 

[ 42. הלכות שחיטה. כתובים בשרח. כתיבה שונה מהסידור. כתיבה מאוחרת יותר מכותב מתלמד. ]2

 ים. הכתב יד כולל ראש וסוף, לא נבדקה שלימות.דף. כתובים משני צדד

 בינוני. דפים מנותקים, כתמים, בלאי שימוש. כריכה פשוטה.-הכתב יד במצב טוב

 120$פתיחה 

 

 19 –תימן, סוף המאה ה  –סידור תפילות ימים נוראים ומועדים  –כתב יד )מנוקד( .310

Manuscript (Vowelized) – Siddur Tefilot Yamim Nora'im VeMo'adim – Yemen, Late 19th 

Century 

כתב יד, כולל כל תפילות ימים נוראים, מעמדות, אשמורות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת 

 . 19 –תורה, הקפות, הושענות. כתיבה תימנית רהוטה. כל התפילות עם ניקוד. תימן, סוף המאה ה 

 ס"מ. 17נקבים בודדים. כריכה פשוטה. י ובהיר. [ עמ' כתובים. דף איכות284]



 300$פתיחה 

 

 20 –ראשית המאה ה  –מאות שמות יהודי תימן  –מחברת כתב יד )היסטורי( .311

Handwritten Notebook (Historical) – Hundreds of Names of Yemenite Jews – Early 20th 

Century 

מחברת בכתב יד. כולל מאות שמות של יהודי תימן, שמות ושם משפחה. באחד העמודים נכתב 

בכתיבה מאוחרת יותר "יומן עבודה של יחיא משה בממשלת תימן של משרד העבודה". תימן, ראשית 

 .20 –המאה ה 

 פסקים, חתומים. רישומים בערבית באותיות ערביות. \שטרות 5בסופו רישום של 

 ס"מ. כתמים. דפים מנותקים.  21כתובים. [ דפים 34]

 100$פתיחה 

 

 19 –תימן, סוף המאה ה  –ערבית יהודית  –פיוטים וענינים שונים  –כתב יד .312

Manuscript – Piyyutim and Varied Matters – Judeo-Arabic – Yemen, Late 19th Century  

 . 19 –מדרשים בשרח, ערבית יהודית. תימן, סוף המאה ה \כתב יד, כולל פיוטים

בכתב יד נכללים דפים וכתיבות שונות, מכמה כותבים ותקופות. הדפים ללא סדר. כריכה עתיקה 

 )מהתקופה( בלויה. מצב בינוני. כתמי שימוש ניכרים, בלאי רב. דפים לא בגודל אחיד. 

 [ דף. 65]

 50$פתיחה 

 

 19 –תימן, סוף המאה ה  –ספר הפטרות לכל השנה  –כתב יד .313

Manuscript – Sefer Haftarot for All Year Round – Yemen, late 19th Century 

כתב יד, ספר הפטרות לכל השנה, שבתות, מועדים ושבתות מיוחדות. כתיבה תימנית. סוף המאה ה 

 . כתב אשורי, עם ניקוד עליון. 19 –

ס"מ. השלמות בכתיבה מאוחרת לדפים שנפגמו או נחרסרו.  23[ דף. כתובים משני צדדים. 118]

 מצב בינוני. דפים עבים. כריכה פשוט.ה נקבי עש. קרעים בגדלים שונים מחמת השימוש. 

 120$פתיחה 

 

 19 –תימן, המאה ה  –ספר הפטרות )ניקוד וטעמים(  –כתב יד .314

Manuscript – Sefer Haftarot (Vowelization and Cantillation Notes) – Yemen, the 19th 

Century 

כתב יד, כולל ספטר הפטרות, מקרא ותרגום פסוק אחר פסוק. עם ניקוד תחתון וטעמי המקרא. תימן, 

 . 19 –המאה ה 

 בהפטרת וידבר דוד, לשביעי של פסח, השירה נכתבה באמצע ומשני הצדדים תרגום. 

כתובים משני צדדים. מצב בינוני, נקבי עש. כתמים ובלאי שימוש. פגמי שולים בכמה [ דף. 123]

 דפים. כריכת בד חדשה.



 200$פתיחה 

 

 19 –תימן, ראשית ואמצע המאה ה  –למועדי ישראל  –מקבץ כתבי יד .315

Collection of Manuscripts – for Jewish Festivals – Yemen, Early and Mid-19th Century 

 . 19 –כרך כתב יד, כולל כמה כתבי יד שונים. בלתי שלמים. תימן, ראשית ואמצע המאה ה 

 [ דף. 25. סליחות )אשמורות(. בכתיבה מרובעת. ]1

 [ דף. 26. הושענות. כתיבה מרובעת. ]2

 [ דף. 15. הגדה של פסח. ]3

 [ דף. 12. הגדה של פסח ]4

 [ דף. 10. הגדה של פסח עם פירוש עץ חיים. ]5

עמודים מתוך ספר מנורת המאור. דף מתוך ספר זבח פסח.  2דפים שונים בכתב יד.  4ובנוסף 

הכתבי יד חסרים מעט דף או שניים בתחילה וסוף. כרוך בכריכת קלף מתוך יריעת ספר תורה גויל 

בינוני. נקבים זעירים. כתי -עתיק, עם רישומי דיו של הכתיבה והשרטוט הספר תורה. מצב טוב

 ס"מ.  17דפים איכותים. גודל ממוצע  שימוש.

 120$פתיחה 

 

 19 –תימן, המאה ה  –הגדה של פסח  -כתב יד .316

Manuscript – Passover Haggadah – Yemen, the 19th Century 

כתב יד, אגדתא דפסחא. בברכת ההגדה "ונודה לך שיר חדש..." תרגום לערבית יהודית בשפה 

 המדוברת משפט אחר משפט. 

 ס"מ. ללא כריכה. כתמים. דפים איכותים. 17.5[ דף. 15]

 50$פתיחה 

 

 שלם – 19 –תימן, המאה ה  –הגדה לליל פסח  –כתב יד .317

Manuscript – Passover Haggadah – Yemen, the 19th Century - Complete 

 . 19 –כתב יד, כולל את כל סדר הגדה של פסח. תימן, המאה ה 

 ס"מ. ללא כריכה. דף מנותק. כתמים.  17[ דף. 14]

 50$פתיחה 

 

 19 –תימן, המאה ה  –כתר מלכות  –כתב יד .318

Manuscript – Keter Malchut – Yemen, the 19th Century  

כתב יד, כתר מלכות לרבי שלמה בן גבירול. עם קולפון בסופו "אני הכותב קל הקלים עפר רגלי 

החכמים ספרא זעירא חלשא ומסכינא מוסא ן' חסן באגריש ... נכתבה על שם החברים הטובים מו' 

מוסא ן' צאלח יצ"ו ומו' סעדיא צאלח יצ"ו והתלמיד סאלם ן' צאלח יצ"ו להם ולבניהם עד סוף כל 

 דורות". ה

 ס"מ. קרעים בפינת הדפים עם חסרון קל בטקסט. ללא כריכה. דפים איכותים.  17[ דף. 16]



 100$פתיחה 

 

 20 –תימן, המאה ה  –סדר עבודת יום הכיפורים  –כתב יד .319

Manuscript – Seder Avodat Yom HaKippurim – Yemen, the 20th Century 

 ס"מ.  17[ דף כתובים משני צדדים. 8כתב יד, כולל סדר עבודת יום הכיפורים. ]

 ללא כריכה. דפים מנותקים. מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 דפים עבים – 19 –תימן, המאה ה  –תכלאל  –כתב יד .320

Manuscript – Tiklal – Yemen, the 19th Century – Thick Leaves 

 . 19 –כתב יד, תכלאל, כולל אזהרות, הושענות, הקפות פרקי אבות. תפילות כמנהג תימן. המאה ה 

 עמ' כתובים. שלם. דפים עבים ואיכותים. מצב טוב. כתמים. כריכה מחוזקת.  100מעל 

 120$פתיחה 

 

 20 -ראשית המאה ה  –הושענות ופיוטי שמחת תורה כמנהג תימן  -כתב יד .321

Manuscript – Hoshanot and Piyyutim for Simchat Torah according to the Yemenite Custom 

– Early 20th Century 

כתב יד, כולל השענות ופיוטים לשמחת תורה, מנהג תימן. כתיבה מסודרת ונאה, כתב אשורי עם 

 . 20 –ניקוד. תימן ראשית המאה ה 

 [ עמ'. מצב טוב מאוד. כריכה חדשה.41]

 100$פתיחה 

 

 19 -תימן, המאה ה  –תפילות לימי חול ושבת  -כתב יד .322

Manuscript – Prayers for the Days of the Week and Sabbath – Yemen, the 19th Century 

טורים  2כתב יד, תפילת שחרית ליום חול, ותפילות השבת. סדר הנהגות שבת ועוד. כתב יד מנוקד. 

 . 19 –לעמוד. תימן, המאה ה 

 בינוני. בלאי וקרעים בשולי הדפים. כתמי שימוש. -ס"מ. מצב טוב 17 \ 25[ כתובים. משני צדדים. 29]

 80$פתיחה 

 

 19 –תימן, סוף המאה ה  –מעשיות  \קבלה  \מדרשים  –כתב יד .323

Manuscript – Midrashim / Kabbalah / Tales – Yemen, late 19th Century 

כתב יד, כולל מדרשים, חידושי קבלה וסוד, מעשיות חז"ל, טעמי המצות וענינים שונים. תימן, סוף 

 . 19 –המאה ה 

ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. בלאי שימוש. כריכה חדשה.  8 \ 12[ דף. כתובים משני צדדים. 98]

 פגמי שולים ללא נגיעה בטקסט. 



 120$פתיחה 

 

 תנ"ך ומפרשים

 

 כרך נאה –לונדון, תקצ"ט  –נביאים וכתובים תורה .324

Torah, Nevi'im and Ketuvim – London, 1839 – Fine Volume 

 תקצ"ט[.]  Londiniתורה נביאים וכתובים. 

ס"מ. כריכה מקורית. שדרה ופינות מעור עם כיתוב מוזהב. מצב  21.5’. [ עמ1, ]633[; 1, ]559[, 1]

 מצוין.

 100$פתיחה 

 

 אמשטרדם, תקכ"ח –פירוש אברבנאל  –חמשה חומשי תורה .325

Chamisha Chumshei Torah – Perush Abravanel – Amsterdam, 1768 

סט מפואר, חומשה חומשי תורה )תקון סופרים( עם פירוש רש"י, ופירוש דון יצחק אברבנאל, 

 וחידושים מרבי שאול לוונשטאם אב"ד אמשטרדם.

הסכמות רבני אמשטרדם, האג  שער אחד )ללא השערים מצוירים( לכל חלקאמשטרדם, תקכ"ח. 

 ורוטרדם.

: במדבר. עט; ד, 4(: ויקרא. עו; ה דף. 3: שמות. קם; ח דף. )2[ דף. 1[, קסה; ה, ]3[: בראשית. ]1]

חמשה חלקים בשני כרכים. עם כריכת ס"מ )גובה כריכות(.  27[, קלא; ו דף. 1: דברים. ]5[ דף. 1]

 ורית. כתמי שימוש וזמן. דפים כהים. בלאי שימוש. מק\עור עתיקה

 50$פתיחה 

 

 סט שלם –תקפ"ד -אופנבך, תקפ"א –חמשה חומשי תורה )מנדלסון( .326

Chamisha Chumshei Torah (Mendelsohn) – Offenbach, 1821-1825 – Complete Set 

חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י, באור ותרגום אשכנזי באותיות עבריות, מאת 

 משה דעסוי מנדלסון. חמשה חלקים. 

 תקפ"ד. להפטרות שערים נפרדים. -אופנבך, תקפ"א

 [ דף. 1לו ]צ"ל: תיט[, ]-[, קלו, קלט1]א[: בראשית. תקפ"א. ]

 שכט דף. -]ב[: שמות. תקפ"א. רח, ריא

 שלו דף. -]ג[: ויקרא. תקפ"ג. נב, נה

 רלו דף. -[, קצט2]ד[: במדבר. תקפ"ד. קצח, ]

 [, קכד דף. 3]ה[: דברים. תקפ"ד. קעג, ]

חמשה כרכים, כריכות מקוריות תואמות. חלקם מנותקות. מצב טוב מאוד. רישום בעלות "אליעזר בר 

 שומים וחתימות בלועזית. ידוה שפיער". חתימה "מנחם בר דוד עמנועל". רי



 100$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה -תרל"ח -פרנקפורט, תרכ"ז –הרש"ר הירש  –חמשה חומשי תורה .327

Chamisha Chumshei Torah – the Rshar Hirsch – Frankfurt, 1867-1878 – First Edition 

 ,Der Pentateuch, uebersetzt und erlaeutert von Samson Rephael Hirschחמשה חומשי תורה. 

 המקרא בעברית עם תרגום לגרמנית עמודה מול עמודה. עם ביאור בגרמנית בשולי העמודים.

 ’.עמ VI, 633, [2]א: בראשית. תרכ"ז. 

 ’.עמ 614[, 2ב: שמות. תרכ"ט. ]

 ’.[ עמ1, ]749[, 2ג: ויקרא. תרל"ג. ]

 ’.[ עמ1, ]517[, 2במדבר. תרל"ו. ]ד: 

 ’.[ עמ1, ]588[, 2ה: דברים. תרל"ח. ]

 מצורף כרך הפטרות. פרנקפורט, תרנ"ו. • 

 מצב מצוין. כריכות מקוריות.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה -פיסא, תקס"ג  –חומת אנ"ך להחיד"א .328

Chomat Anach by the Chida – Pisa, 1803 – First Edition 

 החיד"א. חלק שלישי. –אנ"ך, על תורה נביאים וכתובים. מאת רבינו חיים יוסף דוד אזולאי  חומת

 פיסא, תקס"ג. מהדורה ראשונה. דפוס שמואל מולכו.

 קץ דף. מצב כללי טוב. מספר דפים בינוני מחמת בלאי שימוש. כתמים. כריכת עור עתיקה.

 50$פתיחה 

 

 תרגום ספרדית –פיסא, תקס"ג  –ארבעה ועשרים .329

Arba'ah VeEsrim – Pisa, 1803 – Spanish Translation 

שלישי. כולל נביאים ראשונים ונביאים אחרונים. פיסא, תקס"ג. דפוס -ארבעה ועשרים. חלקים שני

 שמואל מולכו. 

 בשולי העמודים פירוש המילות ופירוש הענין בספרדית. )אותיות רש"י(.

בינוני. פגעי עש בכמה דפים. -קלב דף. דפים איכותים ועבים. מצב טובחלק שני: קח דף. חלק שלישי: 

 כתמים. בלאי שימוש. כריכה פשוטה רופפת. על גבי הכריכה דבוקים דפי בכתב יד תימני. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה מצומצמת נדירה –האג, תרפ"ח  –ספר מלאכי .330

Sefer Malachi – Hague, 1928 – Rare, Limited Edition 

ספר מלאכי, מפורש ומתורגם בלשון הולנדית על ידי ר' אברהם בן שבתי בר לוי. נדפס באותיות 

 בעברית והולנדית עמודה מול עמודה, מימין’( אמשטרדם שהיו בנחלת בית פרופס. המקרא )יד עמ



 לשמאל. התרגום והפירוש בהולנדית.

 טפסים, על נייר משובח. 250 האג, תרפ"ח. מהדורה יחידה. דפוס יהודה לעויססאן. מהדורה בת

ישראל לעוויססאן ’ מעבר לשער: "במשך השנים נדלדלה משפחת פרופס ואין מנהל לה... ואף כי ר

ושני בניו הלכו שנים רבים בדרכיהם והדפיסו ספרים בשם ניר לבית מלאכת הדפוס של פרופס, אך 

רע"ז נמכרה כל רכושם של גם הם לא היו יכולים לרום קרן ביתם כמו שהיה קודם לכן, ובשנת ת

יהודה בן אבי אבי כ"ה ’ אך כאשר ראה דודי ר’. אמשטרדם’פרופס לבית יציקת האותיות המכונה 

אברהם לעוויססאן שדפוס פרופס היה מונח בקרן זוית ושמו לא היה נודע כי אם לדורשי קדמוניות, 

יא הדפוס פרופס מתעלומיו שנס את מתניו ובא בדבר עם בית יציקת אותיות הנ"ל וקבל רשיון להוצ

ולהדפיס ספר באותיות אשר היו לפנים רכוש ביתם ובית יציקת האותיות הזה קרא האותיות ההם 

 אותיות של עטיאש".

 מצב טוב.’. [ עמ1, ]27[ דף, 4’; ][ דף, יד עמ3]

 100$פתיחה 

 

 ווילנא, תק"ף –עם ביאור הגר"א )מהדורה ראשונה(  –ארבעה ועשרים .331

Arba'ah VeEsrim – with Be'ur HaGra (First Edition) – Vilna, 1820 

 ספרי ארבעה ועשרים, חלק חמישי, כולל תהלים ומשלי. עם ביאור מאת רבינו הגאון מווילנא. 

 הראדנא ווילנא, תק"ף. מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א מווילנא. 

 רב, קמטים וקרעים.  גרוע, בלאי-רכ דף. מצב בינוני-[, רח1[, רז, ]2שני שערים. ]

 50$פתיחה 

 

 חתימות עתיקות –פרנקפורט, תס"א  –מדרש תנחומא .332

Midrash Tanchuma – Frankfurt, 1701 – Ancient Signatures 

ספר מדרש תנחומא. הנקרא מדרש ילמדנו. על חמשה חומשי תורה. פרנקפורט דאדרה, תס"א. שער 

 מצויר. 

בראש השער חתימה "... הלז שייך לי הק' אברהם ..בן האלוף והקצין הר"ר יוסף חיות שי'". חתימה 

 מטושטשת "הק' מנחם... " חתימה נוספת מנחם במוהר"א ]דייטש?[ התרט"ו". 

 פגם עם חסרון בשער ודף אחרון. כתמים. בלאי קל. מצב כללי טוב. כריכה עתיקה פשוטה.

 50$פתיחה 

 

 שני כרכים –פיורדא, תקכ"ז  –נביאים ראשונים ואחרונים  –המגיד .333

HaMaggid – Nevi'im Rishonim and Acharonim – Furth, 1763 – Two Volumes 

שני כרכים של נביאים ראשונים ואחרונים. המגיד, עם פירוש רש"י עם פירוש מגישי מנחה ביידיש. 

 פיורדא, תקכ"ז. דפוס איצק בן ליב ב"ב. 

 פד דף. מצב טוב. שער מנותק. -[, קסו, ד1אשונים: ]נביאים ר

 [, רמט דף. מצב טוב. 1נביאים אחרונים: ]

 חלקים מתוך שלושה. בשני כרכים כריכות תואמות מקוריות.  2



 50$פתיחה 

 

 ליוורנו, תקמ"ב –מהדורה ראשונה  –"מצודת דוד ומצודת ציון"  -ספר יסוד .334

Basic Book – Metzudat David VeMetzudat Zion – First Edition – Livorno, 1782 

 ספר משלי, וספר איוב. עם הפירושים "מצודת דוד" ו"מצודת ציון". מאת רבי יחיאל הילל מיברוב.

 ליוורנו, תקמ"ב. מהדורה ראשונה. כל חלק בשער נפרד. 

 רלח דף. פגם עם חסרון בדף רח. נקבי עש. ללא כריכה. מצב בינוני. -[, קכא1]

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –תרי"ז  ,קניגסברג – שירי הנפש מלבי"ם.335

Shirei HaNefesh Malbim – Konigsberg, 1857 – First Edition  

ספר שירי הנפש ביאור על שיר השירים, מאת הגאון רבי מאיר ליבוש מלבי"ם. בחלקו העליון של 

ומתחתיו שני פירושי המלבי"ם 'משל' ו'מליצה', העמוד נדפס נוסח שיר השירים מנוקד עם טעמים, 

 בראש החיבור הקדמה ארוכה בשם 'מבוא המחברת' ובסופו קונטרס 'החרש והמסגר'.

החיבור שלפנינו הינו מחיבוריו הראשונים של המלבי"ם, עוד בהיותו רבה של קעמפנא. ונדפס במטרה 

 ים.להשיב בתקיפות על ביאורו של מנדלסון וחבורתו על שיר השיר

 כריכה מקורית. מצב טוב. שערים אחד בצבע צהוב.  שלושהמג דף.  ,[2]

 100$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –תרמ"א -גוריציה, תר"ל-ליוורנו –הואיל משה .336

Ho'il Moshe – Livorno- Gorica, 1870-1881 – First Edition  

ופשטים לתנ"ך, מאת רבי שני חלקים חשובים מתוך סדרת הספרים "הואיל משה" הכולל הערות 

 משה יצחק בכ"ר שמואל אשכנזי מקרי דרדקי בעיר טריאסטי.

הואיל משה. חלק ראשון. כולל הערות ופשטים על חמשה חומשי תורה. מאת רבי משה יצחק איש • 

טריאסטי. ובתורת הקדמה ומבוא מכתב על אמתת ספרי תנ"ך. מאת רבי מרדכי מורטרה במנטובה. 

 הדורה ראשונה.ליוורנו, תרמ"א. מ

 XLVI, 268 .עמ'. כריכה רכה. לא מקורית. מצב מצוין 

הואיל משה, נביאים ראשונים, מבוארים עברית, מלאכת משה יצחק אשכזי. גוריציה, תר"ל. • 

 מהדורה ראשונה.

 עמ'. מצב טוב. הדבקה בשער. 302

 50$פתיחה 

 

 עתיקותחתימות וחותמות  – פרנקפורט דאודר, תקמ"ה –עקידת יצחק .337

Akedat Yitzchak – Frankfurt an der Oder, 1785 – Ancient Signatures and Stamps 

עקידת יצחק, חיבור חשוב על התורה, מאת רבי יצחק עראמה. פרנקפורט דאודר, תקמ"ה. מהדורה 

 שניה. כל התורה בכרך אחד.



רישום בשער "ב"ה פה ק"ק פיסלאטפיא כ"ב אייר תרט"ו" הק' אורי גאלדשטוך". חותמות עתיקות 

 "יעקב בר"מ צבי". 

 חסרון בפינת השער. מצב טוב. כריכה עתיקה.  ס"מ. 33[, עד, קנט, כ דף. 7]

 50$פתיחה 

 

הקדשת המו"ל הגביר סלימאן דוד  –ספר מושב זקנים  \פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם .338

 ששון

Commentary by Rabbeinu Avraham the Rambam's Son / Sefer Moshav Zkenim – 

Dedication by the Publisher the Philanthropist Suliman David Sassoon 

על  . פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם על בראשית שמות. יו"ל פעם ראשונה מכתב יד אוקספורד.1

 ידי סלימאן דוד ששון. לונדון, תשי"ח. מצב מצוין.

 בתחילת הספר הקדשה בכתב יד הגביר סלימאן דוד ששון. 

. ספר מושב זקנים על התורה. קובץ מפירושי בעלי תוספות ועוד ראשונים. יוצא לאור בפעם 2

 מצב מצוין. ראשונה בשלמותו על פי כתב יד ששון. על ידי סלימאן דוד ששון. לונדון, תשי"ט. 

 50$פתיחה 

 

 חסר שער –מהדורה יחידה  –אמשטרדם, תס"ד  –אבק סופרים .339

Avak Sofrim – Amsterdam, 1704 – Single Edition – Missing Title Page 

דרושים.  19 –דרושים. עם "אם לבינה"  30 –אבק סופרים, דרשות על סדר הפרשיות "אם הילד" 

 רבי אברהם קונקי.ליקוטים. מאת  –עוגת רצפים 

אמשטרדם, תס"ד. מהדורה יחידה. דפוס נתנאל פואה. הספר עוטר בהסכמות רבות מגדולי ישראל, 

 רבני חברון, בעל "מסרות הש"ס", המהרשש"ך, רבי דוד אופנהיים, בעל "סמיכת חכמים" ועוד גדולים.

 פים מנותקים. כריכת עץ מחופה בעור מקורית, ללא שדרה. מצב כללי טוב. דעותק חסר שער. 

 50$פתיחה 

 

 תרט"ו-ווילנא, תר"י –מהדורה יחידה  –לחם ושמלה .340

Lechem VeSimlah – Single Edition – Vilnius, 1850-1855 

 ביאור תרגום אונקלוס על סדר פרשיות התורה. מאת רבי בנציון יהודה ברקוביץ. -ספר לחם ושמלה 

 ומש בשער נפרד.תרט"ו. מהדורה יחידה. כל ח –ווילנא, תר"י 

 הסכמות רבי יעקב ברוכין מקארלין, ורבי ישראל ליפשיץ מדאנציג )בתחילת חומש שמות(.

 ס"מ. מצב טוב. כריכה קדמית ושדרה רופפות. 21

 50$פתיחה 

 

 סט חמשה כרכים –תרפ"ה -ניו יורק, תרפ"א –ספר דרש אב .341

Sefer Darash Av – New York, 1921-1925 – Set of Five Volumes 



חיבור דרש אב, כולל דרשות לכל שבתות השנה, למועדים, לרגלים, ולכל פרשיות התורה. מאת רבי 

אברהם אהרן יודלוביץ רב הכולל לאגוד הקהלות בניו יורק ומלפנים רב ואב"ד בוסטון, מאנטשסטר 

 וקאפוליא. חמשה חלקים.

 עמ'. 212דרושים. ניו יורק, תרפ"א.  50חלק א: בראשית. 

 ’.עמ 246-368[, 21, ]244דרושים. ניו יורק, תרפ"ב.  71ב: שמות. חלק 

 עמ'. 230[, 4דרושים. ניו יורק, תרפ"ד. ] 56חלק ג: ויקרא. 

 [, עו דף.3דרושים. ניו יורק, תרפ"ד. ] 44חלק ד: במדבר. 

 [, לו דף.2[, קב, ]4דרושים. ניו יורק, תרפ"ה. ] 56חלק ה: דברים. 

 . כריכות מקוריות. מצב מצוין.חמשה חלקים בחמשה כרכים

 50$פתיחה 

 

 שער מצויר –עותק מרשים  –דיהרנפורט, תקע"א  –זרע אברהם .342

Zera Avraham – Dhyrenfurth, 1811 – Impressive Copy – Illustrated Title Page 

ספר זרע אברהם , ביאור על הספרי לחומש במדבר. מאת רבי אברהם יקותיאל זלמן ליכטנשטיין. 

 והגהות רבי סולימאן אוחנא מתלמידי האר"י ז"ל. שני החלקים. 

[, 5: במדבר. דיהרנפורט, תקע"א. דפוס רבי יוסף מייא. שני שערים. שער ראשון מצוייר. ]חלק ראשון

 פ דף. 

 [, קי דף. 2וויל, תק"ף. ]: דברים. ראדחלק שני

ספר עוטר בהסכמות רבות של גדולי ישראל וגדולי האדמו"רים. מהם רבי עקיבא איגר, רבי יעקב ה

מליסא, רבי אברהם טיקטין. רבי אפרים זלמן מרגליות. רבי לוי יצחק מבריטשוב. רבי ישראל הפשטיין 

 מקוז'ניץ ועוד. 

 מצב טוב. פגעי עש בודדים. 

 100$פתיחה 

 

 שער מצויר –תמ"ה -אמשטרדם, תמ"ד –מכלל יופי .343

Michlal Yoffi – Amsterdam, 1684-1685 – Illustrated Title Page 

ספר מכלל יופי, הערות בדקדוק הפסוקים שבתנך, בניקוד, טעמים ובמקומות הצריכים. מאת רבי 

 שלמה אבן מלך. 

 תמ"ה. )המהדורה הראשונה נדפסה בקושטא, ש"ט(. -אמשטרדם, תמ"ד

 ס"מ. מצב טוב. קמטים ובלאי שימוש קל בדפים ראשונים.  30. [, קך ]צ"ל: רך[ דף4] 

 50$פתיחה 

 

 אוסף חשוב של ספרי דרשות וחידושים באגדה ובחסידות.344

Important Collection of Books of Aggadic and Chassidic Sermons and Novellae 

ספר כוס ישועות. שבעה דרושים, על בנין בית ישראל ודרישת שלום ציון. במאמרי חז"ל בש"ס • 

 ובמדרשים ופסוקי הנביאים הסובבים על צירי הישועה.



קרוטושין, תרי"ט. מהדורה ראשונה. )בשער: נדפס באמשטרדם. לאמיתו של דבר נדפס הספר 

 מצב טוב.  (. קיט עמ'.5197’ וינר, מס בקרוטושין. עיין

 חסד לאברהם. מאת רבי אברהם אזולאי. ווילנא, תרל"ז. כרוך עם: •

 מגיד מישרים. מאת מרן רבי יוסף קארו. ווילנא, תר"מ. מצב טוב.  •

 ידות אפרים. מאת רבי אפרים פישל מביטשקוב. סיגט, תרס"ח. מצב כללי טוב. •

 פ, וואררשא, תרפ"ט. מצב טוב.קהלת דוד. מאת רבי דוד אצא •

 שרגי נהורא. מאת רבי יצחק יהודה ספיר. פתח תקוה, תרפ"ז. מצב טוב.  •

 נדבות פי. מאת רבי יצחק רבינוביץ. ברלין, תרכ"ג. מצב טוב. •

דברי דוד. מאת רבי דודהכהן זאלצער ממונקאטש. סוואליווע, תר"ע. ]חתימה בשער "הק' מרדכי  •

 עקשטיין[. מצב טוב.

 בריתי שלום. מאת רבי פנחס הכהן שטיינר. וואיטצען, תרפ"ה. מצב טוב.  •

 חזקוני על התורה. ווילנא, תרל"ה. מצב טוב.  •

 אהבת דוד. מאת רבי דוד דוב מייזלש. ווארשא, תרמ"ד. מצב טוב. •

 זמירות ישראל. מאת רבי ישראל איסר רוזנברג. ווארשא, תרע"א. מצב טוב.  •

 תקון אליעזר, משנה התלמוד. מאת רבי ישעה הלוי יונגרייז. סעאיני, תרפ"ח. מצב טוב.  •

שפתי צדיקים. מאת רבי פנחס מדינאוויץ. יוזעפוף, תרמ"ט. כרוך עם: מרום הרי"ם. מאת רבי יעקב  •

 "[. מצב כללי טוב. דף יבש ושביר. חיים ליפשיץחייים זעליג. ווארשא, תרנ"ב. ]חתימה בשער "

דוד נ"ב דומו"צ דק"ק קרן לדוד. מאת רבי אליעזר דוד גרינוולד. סאטמר, תרצ"ד. ]חותמת בעלות " •

 "[.קעטשווצע

 אמרי נועם, חלק שלישי. מאת רבי מאיר הורביץ מדזיקוב. מונקאטש, תרנ"ו. מצב טוב.  •

 אמרי נועם. על התורה. מא תרבי מאיר הורביץ מדזיקוב. יערוסלב, תרס"ז.  •

[ דף 1שערים. השני שער זהב. כולל ] 2דישין, מאת רבי ישראל מרוז'ין. ווארשא, תרמ"ה. עירין ק •

 הסכמות. חסרים ששה דפים ראשונים. מצב טוב. 

 דרושים וחמר לדרש. מאת רבי יצחק ניסנבוים. ווילנא, תרס"ג. מצב טוב.  •

 ין. דיוקנו של יעקב. מאת רבי יהודה ליב לעווין. לונדון, תרפ"ח. מצב מצו •

 תורה שלמה. מאת רבי שלמה צבי שיק. סאטמר, תרס"ט. מצב טוב. •

 כנסת ישראל, וספר הדרת ישראל, מאת רבי ישראל יעקב יפה. מנשסתר, תר"ע. מצב מצוין.  •

 משמרת אלעזר. מאת רבי אהרן אלעזר פשקס. מונקאטש, תרמ"ה. חסר שער. מצב טוב. •

 . ווילנא, תרנ"ח. מצב טוב.תולדות נח. מאת רבי נח ב"ר יחיאל מיכל •

 עטרת זהב. רבי אליעזר אדירים. ניו יורק, תרע"ט. מצב טוב. •

 בית ישראל. מאת רבי אריה ליב לעווין. לונדון, תרס"ג. מצב טוב.  •

 עותקים, השני חסר דף אחרון(. 2מאמר דבר אל העם. ירושלים, תר"ץ. )• 

 שו"ת מטה שמעון. חלק שלישי. ירושלים, תר"ץ.• 

 מאורה של תורה. ביאור על חמשה חומשי תורה. ירושלים, תרצ"ב. •



 מצב טוב. ספר המצות לרס"ג. עם ביאור קצר ומספיק מאת רבי שמעון הלפרין. ירושלים, תר"ץ.• 

 לבית יעקב. מאת רבי יעקב יאסעף. ווילנא, תרמ"ח. ]הקדשת המחבר? בשער[. מצב טוב. •

 לסק. ווילנא, תרנ"ב. מצב כללי טוב.שרגי טובא, מאת רבי איזיק ליב מאדע •

 ביכורי אבי"ב. מאת רבי יעקב אריה מראדזימין. לונדון, תש"ח. מצב טוב. •

 שבט שמעון. מאת רבי שמעון סידאן. פרסבורג, תרמ"ד. מצב בינוני.  •

 מגדנות אליעזר. מאת רבי אליעזר צוקר. פרשבורג, תרפ"א. מצב כללי טוב. •

 ולם רובנשטיין. קיש קערעש, תרנ"ו. מצב טוב.ספר מבי"ט. מאת רבי מש •

 מדרש שמעוני. מאת רבי שמעון משה דיסקין. תל אביב, תרצ"ט. מצב טוב. •

 עטרת צבי. מאת רבי יעקב מירר. ווילנא והורודנא, תקצ"ד.  •

לקוטי תורה נביאים וכתובים. ווילנא, תר"מ. ]חתימות הגאונים המקובלים רבי שלום הדאיה ובנו רבי  •

 עובדיה הדאיה[.

דרישות שבת. מאת רבי אברהם יהושע העשיל מברעזין. פיעטרקוב, תרס"ה. ]חתימה וחותמת רבי  •

 "חיים הערשמאן ירושלים"[. מצב מצוין.

 ערבי נחל. מאת תרבי דוד שלמה אייבשיץ. שני חלקים. ווארשא, תרל"ד. הגהה בכתב יד.  •

 קרבן מנחה. מאת רבי אברהם מרדכי עלסי. ירושלים, תרפ"ח.  •

 ספר זכרון, לזכר רבי יצחק וינוגרד ורבי יוסף אליהו וינוגרד. ירושלים,. מצב טוב. •

 דרכי השינויים. מאת רבי שמואל וולדברג. למברג, תר"ל. •

 מות[.משלי יעקב. למברג, תרמ"א. ]חותמות רבי רפאל דוד כאסאי שו"ב בירות. חתי •

דברי אברהם. מאת רבי אברהם טכארעק. פיעטרקוב, תרפ"ג. חמשה חלקים בכרך אחד. מצב  •

 מצוין. 

 ספרים. גדלים שונים. האוסף נמכר כמות שהוא.  46סה"כ 

 100$פתיחה 

 

 תלמוד, משנה ומפרשים

 

 ברדיטשוב, תרנ"ז  –כל התלמוד בבלי בכרך אחד .345

The Entire Babylonian Talmud in a Single Volume – Berditchev, 1897 

 תלמוד בבלי, ומסכת קטנות. מהדורת ברדיטשוב, תרנ"ז.

כריכה  ס"מ. 10ס"מ. עובי הכרך:  26. גובה: טובכל התלמוד בכרך אחד. כריכה מקורית. מצב 

 מנותקת. כמה דפים רופפים. 

 50$פתיחה 

 

כריכות עור אדום  \דפים איכותים  \נייר רגאל  –תרמ"ו -ווילנא, תר"מ –תלמוד בבלי .346

 מקוריות



Babylonian Talmud – Vilna, 1880-1886 – Regal Paper / Quality Leaves / Original Red 

Leather Bindings 

 תרמ"ו. -תלמוד בבלי. מהדורת ווילנא, תר"מ

 כרכים גדולים. עם כריכות עור מקוריות בצבע אדום. נדפס על נייר רגאל עבה ואיכותי.  13

הכרכים כוללים את המסכתות: שבת. עירובין. פסחים. יומא סוכה ראש השנה. ביצה ענית מגילה 

מועד קטן חגיגה. יבמות. קידושין. גיטין. בבא קמא. בבא מציעא. בבא בתרא. עבודה זרה הוריות 

 . מנחות. עדיות

 100$פתיחה 

 

הקדשת המחבר לראש"ל לרגל  –ירושלים, תרצ"ז  –מסכת קידושין )מערכת השלחן( .347

 מועדות ופרסומות למפעל הש"ס –הכתרתו 

Tractate Kiddushin (Ma'arechet haShulchan) – Jerusalem, 1937 – Author's Dedication to 

the Rishon LeZion for His Appointment – Advertisements for Mifal HaShas 

מסכת קידושין, עם שלחן הטהור, ומערכת השלחן, יוזמה שלא היתה מעולם, נוסח השלחן ערוך 

 ושיטות הראשונים על הדף. מאת רבי אליהו מרדכי הלוי ולקובסקי. ירושלים, תרצ"ז. 

 בתחילת הספר הקדשת הרב ולקובסקי אל הראשון לציון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל לרגל הכתרתו. 

 כמו כן בתחילת הספר נכרכו מודעות ופרסומות על המהדורה והיוזמה של הרב ולקובסקי. 

 מצב מצוין. 

 100$פתיחה 

 

 לונדון תרפ"ג  -ש"ס המסביר .348

Shas hamasbir – London, 1923 

סביר, עם המפרשים שנדפסו בהשסי"ן הגדולים...". מסכת ברכות. מאת רבי יוסף ש"ס המ

 ’.נב עמ-ג ,II, [6][, 2שאפאטשניק. לונדון, תרפ"ג. ללא תוכן התלמוד בבלי עצמו. ]

 כריכת בד חדשה. ס"מ. מצב טוב. 46X36גודל: 

 150$פתיחה 

 

 לונדון, תרפ"ח  –ש"ס המשפיע .349

Shas Hamashpi'ah – London, 1928 

ש"ס המשפיע, כללים ופרושים למסכת ברכות. עם פירושים לעץ חיים מאת הרב המקובל רבי יהושע 

 אשלג. לונדון, תרפ"ח. 

המחבר, נולד בקישנב, בשנת תרמ"ב, התפרסם כעילוי בצעירותו, בשנת תרס"ב הדפיס את ספרו 

ן ונתקבל כרב כולל. ספרו ברכת יוסף עם הסכמת המהרש"ם מברזאן. בשנת תרע"ג עבר ללונדו

'חרות עולם' לשאלת התרת העגונות, עורר עליו פולמוס הרבנים בעקבות חידושו את "התנאי 

 בנשואין".

 . מצב כללי טוב. 1רמח עמ'. שער 



 50$פתיחה 

 

 שני כרכים –תרפ"ט -לונדון, תרפ"ב –גמרא אין אידיש  –תלמוד בבלי .350

Babylonian Talmud – Talmud in Yiddish – London, 1922-1929 – Two Volumes 

 תלמוד בבלי. שני כרכים. גמרא אין אידיש. מאת רבי יעקב מאיר זלקינד. 

 עמ'. מצב טוב. 228: מסכת ברכות. לונדון, תרפ"ב. כרך א

 עמ'. כולל דפי הציורים בסוף. מצב כללי טוב. נקבים.  126: מסכת דמאי. לונדון, תרפ"ט. כרך ב

 50$פתיחה 

 

 מהדורה נדירה ביותר –פיורדא, תקנ"א  –מסכת ביצה .351

Tractate Beitza – Furth, 1791 – Extremely Rare Edition 

 מסכת ביצה, עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות. עם מסורת התלמוד ועין משפט. 

 פיורדא, תקנ"א. דפוס איצק בן דוד צ"ד. 

אולם מהדורה זו שלפנינו שנת תקנ"א נדירה מאוד, ועורכי מסכת ביצה דומה נדפסה בשנת תקמ"ד. 

מפעל הביבליוגרפיה לא ראו מהדורה זו, כי אם צילום שער בלבד, באוסף מ"נ רוזנפלד. במהדורת 

תקמ"ד לא נדפסו מסורת הש"ס ועין משפט ופסקי תוספות. מהדורה נדירה זו של שנת תקנ"א 

 ת בארץ !!שלפנינו, אינה בספריה הלאומית ובשאר ספריו

 בינוני. כתמים ונקבי עש על הטקסט. כריכה מקורית. -ס"מ. מצב טוב 31מ דף. 

 150$פתיחה 

 

 פראג, תקצ"ב –מסכת תענית .352

Tractate Ta'anit - Prague, 1832 

מסכת תענית. פראג, תקצ"ב. הגהות רבי עקיבא איגר, ה"נודע ביהודה" ובנו רבי שמואל, רבי בצלאל 

 ס"מ. 41רבי משה בן ישראל סגל לנדא. רנשבורג. הוצאת 

 50$פתיחה 

 

 חלקים ששה –סט תלמוד ירושלמי עם פירוש מהר"ש סירילאו .353

Set of Talmud Yerushalmi with a Commentary by the Maharash Sirilau – 6 Sections 

יוסף מהדורה ראשונה של ביאור והפירוש הנפלא על תלמוד ירושלמי מאת רבינו שלמה בכ"ר 

סיריליאו ממגורשי ספרד. הוצא לאור לראשונה בירושלים. אשר העתיק אחד מקדושי חברון בשנת 

 תרפ"ט הבחור שמואל אייזיק ברינשטין.

 חלקים: ששהלפנינו 

 מסכת תרומות. ירושלים, תרצ"ד. קי דף.  •

 [ דף.5[, קעו, ]4מסכת שביעית. ירושלים, תרצ"ה. ]• 

 [ דף.11[, נד, ]1"א. ]מסכת בכורים. ירושלים, תשי• 



 יד דף.-[, ע, ב1מסכת ערלה. ירושלים, תשי"ב. ]• 

 לה דף.-[, קסב, ב1מסכת כלאים. ירושלים, תשי"ב. ]• 

 [, סא, ב דף. עם חידושי וביאור הר אפרים מאת רבי אפרים1מסכת שקלים. ירושלים, תשי"ח. ]• 

 גרבוז.

 מצב כללי טוב. גדלים מעט שונים.

 50$פתיחה 

 

 סט שלם -ששה כרכים  –תקצ"ה -ווין, תקע"ז –משניות "כף נחת" .354

Mishnayot Kaf Nachat – Wien, 1817-1835 – Six Volumes – Complete Set 

 משניות, עם ניקוד. ועם פירוש "מלא כף נחת". עם העתקה אשכנזית באותיות צו"ר. 

[: תולדות רבינו הקדוש, מהוצאת ווין 5-10דף ]שכא דף. -[, יא12: זרעים. ווין, ]תקע"ז[. ]חלק א

 תקע"ה. 

 שצו דף. -רסג, רסה-[, רנח2רנו, ]-[, קלח1. קלב, ]1818: מועד. ווין, חלק ב

 שלט דף. -[, קמז2. קמ, ]1820: נשים. ווין, חלק ג

 תסו דף. -[, רנא2. רמד, ]1820: נזיקין. ווין, חלק ד

 . שעב דף. 1835: קדשים. וויען, חלק ה

 תקלז דף. -[, רעז2. רעג, ]1835: טהרות. וויען, חלק ו

 ס"מ. סט מקורי. מצב מצוין. כריכות מקוריות. ללא שדרה. חלק מהדפים ירקרקים. 20

 50$פתיחה 

 

 עותק מעט חסר –ליוורנו, תי"ד  –פירוש עץ חיים  –משניות סדר טהרות .355

Mishnayot Seder Teharot – Etz Chaim Commentary – Livorno, 1654 – Slightly Incomplete 

Copy 

 משניות סדר טהרות. עם פירוש עץ החיים, מאת רבי יעקב בכ"ר שמואל חאגיז. 

 ליוורנו, תי"ד. מהדורה ראשונה. 

ש קטנים. דפים ראשונים. מצב כללי טוב. כתמי רטיבות. בכמה דפים פגעי ע 2שסח דף. עותק חסר 

 כריכת עור מנותקת. 

 50$פתיחה 

 

 פרנקפורט, תרמ"ד –מסכת פסחים  \פרנקפורט, תרפ"א  –מסכת ביצה  -משניות .356

Mishnayot – Tractate Beitza – Frankfurt, 1921 / Tractate Pesachim – Frankfurt, 1884 

 שני כרכים של משניות עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה, מהדורה נדירה. 

 עמ'. מצב טוב. כריכה מנותקת.  54מסכת פסחים. פרנקפורט, תרמ"ד. 

 עמ'. מצב טוב. כריכה מנותקת.  30מסכת ביצה. פרנקפורט, תרפ"א. 



 50$פתיחה 

 

 עותק נאה –אמשטרדם, תפ"ו  –עין יעקב .357

Ein Yaakov – Amsterdam, 1726 – Fine Copy 

 עין יעקב. אמשטרדם, תפ"ו. חלק שלישי. מתוך שלושה חלקים. דפוס שלמה פרופס. 

 ס"מ. מצב מצוין. כריכה חדשה. 19[ דף. 3[, שסה, ]1]

 50$פתיחה 

 

 דפוס עמנואל בנבנשתי –ת"ב -אמשטרדם, ת"א –מדרש רבה .358

Midrash Rabba – Amsterdam, 1641-1642 – Emanuel Benvanisti 

 ספר מדרש רבה, עם פירוש מתנות כהונה, מאת רבי משה די קורודובה מקושטא.

 ת"ב. דפוס עמנואל בנבנשתי.-אמשטרדם, ת"א

שב( וחלק חמש מגילות )קל דף( שלם. במקור: -עותק חסר: לפנינו: חלק במדבר דברים )דפים רט

נוני. כריכה עתיקה בלוי ומנותקת. הגהה ס"מ. מצב כללי טוב. מספר דפים במצב בי 31שב, קל דף. 

 בכתב יד תימני וקולפון מטושטש עם חתימה. כתמים ובלאי שימוש.

 100$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –פראג, תק"ף  –סדר משנה .359

Seder Mishnah – Prague, 1820 – First Edition 

 וולף הלוי מבוסקוביץ.סדר משנה, חלק ראשון, חידושים על משנה תורה להרמב"ם. מאת רבי 

 פראג, תק"ף. מהדורה ראשונה.

 צד דף. מעט נקבים. מצב טוב מאוד. 

 50$פתיחה 

 

חתימת רבי יהודה ליב שייאר  –מהדורה ראשונה  –ליוורנו, תק"ה  –ספר שבעה עינים .360

 אב"ד פרנקפורט

Sefer Shiva Enayim – Livorno, 1745 – First Edition – Signature of Rabbi Yehuda Leib Shaer 

Av Beis Din of Frankfurt 

ספר שבעה עינים, כולל חידושי הרמב"ן על מסכתות מכות וסנהדרין. ספר הזכות, תשובות מאת • 

 רבי נסים בנבנשתי, רבי יצחק אבוהב, רבי יצחק בן זיית, רבי יצחק די ליאון. רבי אברהם בן בולאט.

 (.50אברהם מילדולה. )סטפנסקי ספרי יסוד מס' ליוורנו, תק"ה. מהדורה ראשונה. דפוס 

תקפ"א( מגדולי חכמי פרנקפורט, הגאון בעל "נודע -בשער הספר חתימת רבי יהודה ליב שייאר )תצ"ג

ביהודה" ביקש את הסכמתו לספרו "ציון לנפש חיה" )הצל"ח, פראג תקנ"ד(. בתחילה כיהן כאב"ד 

תורתו נדפס בתוך ספר "דברי אמונה" )פיעטרקוב, דטמולט, משנת תק"ן אב"ד דיסלדורף והמדינה. מ

 תרס"ח(. נספד מאת רבי ליב קרלסבורג.

 ד, סח דף. מצב טוב, דפים איכותים. כריכה ודפים מנותקים.



 חותמות "שייך להר' שמואל בולקאוושטיין מבייאליסטאק".

 50$פתיחה 

 

 ל ברגרחתימת רבי ישרא –מהדורה יחידה  –אמשטרדם, תע"ד  –רמת שמואל .361

Ramat Shmuel – Amsterdam, 1714 - Single Edition – Signature of Rabbi Yisrael Berger 

מסכתות  32ספר רמת שמואל, תירוצים לכל הקושיות אשר הניחו בעלי תוספות בתימא ובקושיא על 

 הש"ס. מאת רבי שמואל בן בועז הלוי מליסא. 

 אש ושמעון שמש ונאמן דק"ק אשכנזים. אמשטרדם, תע"ד. מהדורה יחידה. דפוס משה די

ס"מ. מצב טוב. כתמים כהים. כריכרת עץ מחופה בקלף, מקורית. פגמים קטנים  30[, קמ דף. 2]

 בשולי כמה דפים. פגמים בכריכה. 

תרע"ט( בעל 'ילקוט -אולי מדובר ברבי ישראל ברגר )תרט"ו –בשער הספר חתימה "ישראל ברגר" 

יקותיאל טיטלבוים מסיגט, ה"דברי חיים"  ביתלמיד ררים הקדושים ישראל', תלמידם של האדמו"

 מנחם מנדל פאנט מדעש. בימצאנז, ור

 180$פתיחה 

 

 חתימות עתיקות –מהדורה יחידה  –קארלסרוא, תקכ"ג  –עץ יוסף .362

Etz Yosef – Karlsruhe, 1763 – Single Edition – Ancient Signatures 

 ספר עץ יוסף, חידושים על מסכת ברכות, ביצה, מגילה וחידושי הלכה. מאת רבי יוסף דארמשטאט. 

 קארלסרוא, תקכ"ג. מהדורה יחידה.

[, סו דף. מצב כללי טוב. בשתי דפים קציצת שולים על גבול הטקסט. בשער הספר חתימות רבניות 1]

 ורית. עתיקות בכתיבה אשכנזית מתקופה הקרובה להדפסה. כריכה מק

 140$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –אופיבאך, תקנ"ט  –יד דוד .363

Yad David – Offenbach, 1799 – First Edition 

 ספר יד דוד, חידושי מסכתות ברכות וסדר מועד. מאת הגאון רבי יוסף דוד זינצהיים.

 אופיבאך, תקנ"ט. מהדורה ראשונה.

 ס"מ. כתמים בשער. מצב כללי טוב. כריכה פשוטה.  33 [, רפח דף.2]

 50$פתיחה 

 

 חתימות רבניות משנות התק' –מהדורה חשובה  –אפען, תקפ"ד  –חידושי הריטב"א .364

Chidushei HaRitva – Ofen, 1824 – Important Edition – Rabbinic Signatures from the Early 

19th Century 

חידושי הריטב"א על מסכת עבודה זרה. מהדורה עם הסכמות חשובות מגודלי ישראל, רבי עקיבא 

 איגר, ה"חתם סופר" ורבי מרדכי בנט. 



אפען, תקפ"ד. מהדורה שניה מדויקת ומתוקנת. הספר נדפס לראשונה בספר אוריין תליתאי 

 )שאלוניקי, תקי"ט(. 

 נקבי עש.  ס"מ. מצב כללי טוב. מעט 39[ דף. 2[, מ, ]1]

 בשער הספר חתימות עתיקות מרבניות משנות התק'. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –ליוורנו, תק"ן  –חסדי דוד .365

Chasdei David – Livorno, 1790 – First Edition 

ספר חסדי דוד, ביאור מקיף על התוספתא, מאת הגאון רבי דוד פארדו אב"ד אישפלטרו, סרייאבו 

 וראשון החיבורים על התוספתא ! וירושלים. גדול

סדר נזיקין. ליוורנו, תק"ן. מהדורה יחידה. בסוף הספר שירו של המחבר יה מסי כבין רחמנא  .חלק ב

 שיר שהפך לנכס צאן ברזל בשירת הבקשות של עדות המזרח.–

וטה. פגם בפינת כמה דפים ראשונים ואחרונים. מצב כללי טוב. שולים קצרים. כריכה פש [, קג דף.2]

 " .אברהם ווערנער פעה"ק צפת עתו"בחותמות בעלות רבי "

 50$פתיחה 

 

 חתימות -ברין, תקנ"ח  –חידושי הלכות מהר"ם שיף .366

Chidushei Halachot Maharam Schif – Brun, 1798 – Signatures 

רבי מאיר ספר חידושי הלכות ]מהר"ם שיף[. מסכתות ביצה, בבא מציעא, כתובות, חולין, גיטין. מאת 

 שיף )המהר"ם שיף(. הקדמת נכד המחבר.

 ברין, תקנ"ח. דפוס יאזעף ראסמאן.

 " "הק' דוד באגד..."הק' אברהם דייטש מפאקשחתימות "

 ס"מ. מצב טוב מאוד. בשער חלק מהאותיות בדיו אדומה. 35[, צ, כ דף. 1]

 50$פתיחה 

 

 מהדורות ראשונות –דפוס אלטונה  –שני ספרי יסוד .367

Two Basic Books – Printed in Altona – First Editions 

 . אלטונה, תר"ה. מהדורה ראשונהמשניות. סדר נזיקין, עם תוספות רבי עקיבא איגר.  •

 [, קצו דף. נקבי עש. כריכת עור מקורית בלויה. עם חריטת שם "ע"ה יוסף יעבץ". 1נזיקין: ]

ערוך לנר, חידושים וביאורים על משניות, גמרא, רש"י ותוספות בכל דף במסכת נדה. עם ביאור • 

 . צח דף. מצב טוב מאוד.מהדורה ראשונהשיטות הפוסקים וחקירות. אלטונה, תרכ"ד. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה  –אופיבאך, תקע"ו  –לחמי תודה .368

Lachmei Todah – Offenbach, 1816 – First Edition 



לחמי תודה, חלק שני מספר מחנה לוי, חידושי הלכות ואגדות, כולל דרושים לשבתות מיוחדות 

והספדים. מאת רבי צבי הירש הלוי הורביץ בן רבי פינחס הלוי הורביץ אב"ד פרנקפורט בעל 

 ה"הפלאה".

 אופיבך, תקע"ו, מהדורה ראשונה.

 רישומים בכתב יד. כתמים שימוש. כריכה מקורית. ב כללי טוב. בכמה דפים פגעי עש. י, רנח דף. מצ

 50$פתיחה 

 

 עותק רבני משפחת גאגין –מהדורה יחידה  –אלטונא, תקכ"ח  –לשם זבח .369

Leshem Zevach – Altona, 1768 – Single Edition – the Copy of the Rabbis of the Gagin 

Gamily 

 ספר לשם זבח, חידושים על מסכתות בש"ס. מאת רבי יעקב יהודה ליב פפרשה. 

 אלטונא, תקכ"ח. מהדורה יחידה. 

[, קט דף. מצב בינוני. נקבי עש רבים. כריכה עתיקה. חותמת בעלות רבי יצחק גאגין. וחותמת רבי 1]

 בעל שמח נפש.  –שלום משה חי גאגין 

 50$פתיחה 

 

 עותק מיוחס –ירושלים, תרל"ג  –מהר"ם חלאווה  \ליוורנו, תק"ב  –אדרת אליהו .370

Aderet Eliyahu – Livorno, 1742 / Maharam Chalawa – Jerusalem, 1773 – Pedigreed Copy 

 שני ספרים כרוכים יחדיו. 

. ספר אדרת אליהו, על המשניות. מאת רבי רפאל עמנואל חי ריקי. ליוורנו, תק"ב. שני 1

 החלקים. 

חלק א דפים ראשונים פגומים עם חסרון חקלי בטקטס. לאורך כמעט כל ההספר כתם דיו בשולים. 

פגעי עש בכמה מוקמות על הטקסט. כתמי רטיבות קלים. חלק ב: מצב כללי טוב. בלאי וכתמים בדים 

 אחרונים. 

 . חידושי מהר"ם חלאווה על מסכת פסחים. ירושלים, תרל"ג. מהדורה ראשונה. 2

 עם חסרון בדפים האחרונים. קרעים 

זה הספר שייך להרב החסיד יא"מ מו"ה מנחם קלונימוס הי"ו בהרב בסוף הכרך רישום בכתב יד "

מחכמי ירושלים. ידידו של ] הקדוש צי"ע מו"ה ברוך בנימים זאב זצללה"ה זי"א מעיר חדש

מנחם קלונימוס ת ידו "[. חתימנפטר צעיר -שמעון עזריאל  בימרדכי, ר ביר -האדמו"ר מללוב, בניו 

פרסם " ]ארי' ליב לעוויצ"ו". חתימות נוספות "שמעון .. זעליג". חתימה בכתב יד "ב"ה רבבזצ"ל

כתב עת תלמידי "כנסת ישראל"  - ח"צ(תר)ויליאמפולי -סלובודקה -מאמרים ב"כנסת ישראל" 

 [.בסלובודקה

 50$פתיחה 

 

 רבי אליהו דסלר \מבריסק הגרי"ז  \הגר"ח מבריסק  \רבי אלחנן ווסרמן .371

Rabbi Elchanan Wasserman / The Gaon Rabbi Chaim of Brisk / The Gaon Rabbi Yitzchak 

Ze'ev of Brisk / Rabbi Eliyahu Dessler 



חידושיהם של הגאונים רבי אלחנן ווסרמן, רבי חיים הלוי סולובייצ'יק מבריסק, ובנו הגאון רבי יצחק 

 ספריםזאב מבריסק. ארבעה 

. קובץ שיעורים על מסכת פסחים, ביצה, בבא בתרא, כתובות וקדושין. מאת הגאון הגדול רבי אלחנן 1

בונם וסרמן ראש יגיבת ברוניבץ. הועתק מהספר שי"ל גליונות גליונות ע"י חבורת ת"ת דישיבת אהל 

 תרצ"ז. שנת השמיטה תשי"ט. רנב עמ'. מצב טוב.-תורה בברנוביץ בשנים תרצ"ה

 שיעורי הגר"ח והגרי"ז. ללא שער. רפ, מז עמ'. מצב טוב.. 2

 . שיעורי הגר"ח. שני כרכים. בענינים שונים. ירושלים, תשט"ו. מצב טוב.3

 . שיחות ומאמרים, מאת מורנו ורבנו רבי אליהו אליעזר דסלר. בני ברק, תשי"ד. קכז דף. 4

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –וינה, תרפ"א  –טל תורה .372

Tal Torah – Vienna, 1921 – Single Edition 

טל תורה, כולל הגהות, הערות וביאורים על ש"ס בבלי וירושלמי, מאת רבי מאיר אריק אב"ד 

 בוטשטש. 

 וינה, תרפ"א. מהדורה ראשונה. 

 . מצב טוב מאוד. כתמים. כריכה מקורית. מח דף-[, ס; ב1]

 50$פתיחה 

 

חתימת רבי מנחם ישעיה שוורץ  –מהדורה יחידה  –יעסניץ, תע"ט  –אהלי יהודה .373

 חתימות ורישומים נוספים חשובים –מקלויזנבורג 

Ohalei Yehuda – Jessenitz, 1719 – Single Edition – Signature of Rabbi Menachem Yeshaya 

Schwartz of Klozenburg – Additional Important Signatures and Notations 

 אהלי יהודה, טעם וסברא לשמות בכתבי הקודש. מאת רבי יהודה אריה מקארפנטראץ.

יעסניץ, תע"ט. מהדורה יחידה. בדפוס ישראל אברהם. יש שינוים בין הטפסים וההסכמות. בטופס 

 שלפנינו הסכמת רבי משה קצנלבויגן משוואבך בלבד. מכתבי ברכה מאת אבי המחבר ואחיו.

תלמיד ". בן רבי נפתלי הכהן בעל "בית נפתלי" מנחם ישעי' הכהן שווארטץהספר חתימת רבי "בסוף 

בערים רב כיהן כט. "תרמבשנת  חיים עזריאל גולדשמיט ממאסיף ועבר לשם ביהשב"ס. חתן ר

בספר "הקול  . נספה בשואה.(ד"תרע) , קלויזנבורג(ב"תרע) ח, נאסור"תרנמשנת  אויבער ווישווא

 הספדו על האדמו"ר מווישיווא.  אריה" נדפס

הספר הלז שייך לי לשמי הקטן שבקטנים הירץ בתחילת הספר חתימות ורישומים עתיקים "

קראקורא סגל מפיורדא הי"ו יו' ג' ה' כסליו תקפ"ו. ולע"ע אני מגולגל להיות כאן ש"ץ ושו"ב פה 

פר קניתי מן כ' מהרם זה הס". רישום נוסף "קעסטערבאך עד כי ירחיב ה' את גבולי אמן ואמן

" ]יתכן וזוהי חתימתו הק' נפתלי" "הק' משה הירש. "הק' יוסף בן מוהר"ר מאיר זצלה"ה –הירש 

 של רבי נפתלי הכהן שוורץ בעל "בית נפתלי" בן ה"קול אריה"[.

 כריכה ודפים רופפים.  ס"מ. מצב טוב מאוד. מעט כתמי זמן. 20[, נז דף. 3]

 200$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –ווארשא, תרכ"ז  –נחל הערבים .374



Nachal HaAravim – Warsaw, 1867 – Singled Edition 

 ספר נחל הערבים, חיבור חידושים וביאורים על מסכת עירובין, מאת רבי יוסף פיונטניצקי. 

 ווארשא, תרכ"ז. מהדורה יחידה. עם הסכמת רבי יצחק אלחנן מקובנה והמהרי"ל דיסקין. 

[ דף. פגם בפינה העליונה של הדפים הראשונים. ללא נגיעה בטקסט. מצב כללי 1עא, ]-[, ה, ה1]

 טוב. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –לוצין, תר"ץ  –בכורי יהודה .375

Bikurei Yehuda – Lutzin, 1930 – Single Edition 

ספר בכורי יהודה, חידושי תורה בש"ס ופוסקים, תשובות ודרושים, מאת רבי יהודה ליב למשפחת דון 

 יחייא גאב"ד טשערניגאוו. חלק ראשון. 

 לוצין, תר"ץ. מהדורה יחידה. 

 עמ'. שער מעטפת נוסף, עם מעטפת שמאלית הודעות מהמו"לים.  136

 מצב כללי טוב. דף יבש. 

 50$פתיחה 

 והלכהספר שו"ת 

 

 מהדורה יחידה –ווארשא, תקע"ט  –שו"ת אבני קודש .376

Avnei Kodesh Responsa – Warsaw, 1819 – Single Edition 

 אבני קודש, שאלות ותשובות מאת רבי אברהם אליעזר בן יוסף דמשק מלאסק.

 עוד.ווארשא, תקע"ט. מהדורה יחידה. הסכמות רבי אריה ליב צונץ ורבי אפרים זלמן מרגליות ו

 חותמת "שמואל משה יהודה זילברברג בני ברק". חותמות צנזורה.

ס"מ. מצב טוב. בשער חסרון קטן בשולי העמוד. דף אחרון עם פגע עש קל בשולי הדף  33מח דף. 

 הפנימיים.

 50$פתיחה 

 

 חתימות עתיקות – מהדורה ראשונה –זולצבאך, תצ"ג  –שו"ת פנים מאירות .377

Panim Me'irot Responsa – Sulzbach, 1733 – First Edition – Ancient Signatures 

 ספר פנים מאירות, שאלות ותשובות וחידושים וביאורים. מאת רבי מאיר אייזנשטט.

 זולצבאך, תצ"ג. מהדורה ראשונה.

ס"מ. מצב כללי טוב. מעט קיפולים ופגמים קטנים בשולים הדפים הראשונים מחמת  31[, קיג דף. 1]

 וש. כתמים קלים. כריכת בד חדשה.שימ

 בשער חתימה עתיקה "הק' אשר שמואל... פראג".



 180$פתיחה 

 

עותק מיוחד עם שולים רחבים  –מהדורה ראשונה  –ווארשא, תר"י  –שו"ת משיבת נפש .378

 וחתימות

Meshivat Nefesh Responsa – Warsaw, 1850 – First Edition – Special Copy with Wide 

Margins and Signatures 

 משיבת נפש, שאלות ותשובות מאת רבי אריה ליב צינץ הרב דפלאצק. חלק ראשון.

 ווארשא, תר"י. מהדורה ראשונה. הקדמת המגיה רבי חיים דוידזון.

סה דף. עותק מיוחד עם שולים רחבים. חתימות בעלות עתיקות מתקופת ההדפסה. בסוף -[, ב2]

ס"מ. מעט נקבי עש. מצב כללי טוב. כריכת עור  22.5 \ 36בכתב יד. הספר עמוד של מפתחות 

 מקורית רופפת.

 100$פתיחה 

 

 כרוך עם ספרים נוספים –מהדורה ראשונה  –פיורדא, תקל"ג  –שו"ת זכרון יוסף .379

Zichron Yosef Responsa – Furth, 1773 – First Edition – Bound with Additional Books 

יוסף, שאלות ותשובות כסדר ארבע טורים עם חידושי פוסקים, חידושים ודרשות מאת רבי זכרון • 

 יוסף שטינהרט אב"ד עלזוז.

 תקל"ד. מהדורה ראשונה.-פיורדא, תקל"ג

המחבר בהקדמתו כותב נגד תנועת החסידות. הקדמת המחבר נתלשה, מרוב הטפסים של הספר על 

 בטופס שלפנינו נמצאים דפי ההקדמה ! ידי חסידים ובשל כך, דפי ההקדמה נדירים,

 מצוין.  ס"מ. מצב 31[ דף. 2קיט, ]-סז, סז-מו, מו-[, כה1[, כד, ]3]

כרוך עם: שו"ת פרי תבואה. מאת רבי יהודה ליב מרגליות. נאווי דוואר, תקנ"ו. מהדורה ראשונה.  •

מכסה רישומים  שני חלקים. חלק ראשון חסר שער. הדבקת נייר על שולי שער חלק שני. ההדבקה

 בכתב יד.  

 ה קציצת שולים על הקטסט[. -שו"ת חכם צבי. פיורדא, תקכ"ז. ]בדפים ג •

כריכה עתיקה עם תו ספר "מעזבון המנוח החסיד מהור"ר אלעזר דוב אטטענזאזער זצ"ל מיסד 

 בהמ"ד פה". 

 100$פתיחה 

 

 ות חכמי הבלקן וטורקיהחתימ -טופס נדיר  –נייאי וויט תצ"ו  –שו"ת רבינו יצחק הלוי .380

Rabbeinu Yitzchak Halevi Responsa – Neuwied, 1736 – Rare Copy – Signatures of the Sages 

of the Balkan and Turkey 

חלק ראשון, שאלות ותשובות מאת הגאון רבינו יצחק הלוי אחיו ורבי של בעל הט"ז. עם כמה שאלות 

 ו, מהדורה ראשונה.נייאי וויט, תצ" שנשאל המחבר מאחיו.

בטפסים בודדים נדבק דף שלא נדפס עם הספר ובו שתי הסכמות רבי משה הלוי ברנד מגנצא ורבי 

 , לפנינו ההסכמות הללו נדפסו מעבר לשער. שמואל הילמן ממנהים



". לה"ו משה בכ"ר חיים הלוי יצ"ו". חתימה "הצעיר רפאל חיים אשכנזי ס"טבשער הספר חתימת "

-גביר מראשי קהלת סרייבו, עבר לוינה עם רבים מבני הקהלה"ש' בנימין פינטו יצ"ו" ]חתימה נוספת 

 [.ס בערך בזמן מרד הסרבים"תק

)נפטר תקפ"ו( גדול הדור באזמיר, עמיתו של הגאון ה"חקרי לב". חיבוריו:  הגאון רבי רפאל אשכנזי

אשכנזי )נפטר תר"ך(, מחבר מראה עינים, מראה הנוגה, מראה הגדול, ועוד. בנו, רבי נסים אברהם 

"דרש אברהם" )שאלוניקי, תר"א(, מעשה אברהם, ועוד. ישב בבית הדין יחד עם הגאון רבי חיים 

 פלאג'י

ס"מ. מצב טוב. מלבד פגם בדף לא, עם חסרון של כמה ממילות הטקסט. כריכה  32דף.  [, לג1]

 עתיקה. 

 50$פתיחה 

 

עותק הגאונים רבי עובדיה הדאיה  –הדורה יחידה מ –ניו יורק, תרס"ג  –שו"ת אהל יוסף .381

 ורבי ישועה עטיה

Ohel Yosef Responsa – New York, 1903 – Single Edition – The Copy of the Geonim Rabbi 

Ovadya Hadaya and Rabbu Yeshu'ah Atiya 

 אהל יוסף, שאלות ותשובות בחלק אורח חיים, יורה דעה אבן העזר. מאת רבי יוסף אליהו פריד. 

 ניו יורק, תרס"ג. מהדורה יחידה. 

 חתימות הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה. חתימת רבי ישועה עטיה. 

 [, לט דף. שני שערים. מצב טוב. 2]

 50$פתיחה 

 

 מהדורות ראשונות –יוסף  מנחת \חלקים(  2שו"ת רב פעלים ).382

Rav Pe'alim Responsa (2 Sections) / Minchat Yosef – First Editions   

רב פעלים. שאלות ותשובות וחקירות בענין הלכה. על ד' חלקי השלחן ערוך. עם קונטרס "סוד ישרים" 

 בכל חלק, כולל תשובות בדרך הסוד. 

יב, ג דף. ג דף אחרונים: קונטריס -[, סה, ג, ה3] מהדורה ראשונה. חלק שלישי: ירושלים, תרס"ה.• 

מנשה מאיר בבית הכנסת החדשה הנקראת בשם חסד ’ בית תפלה ... סדר החנוך שעשה הגביר סי

 אל ]שנבנה על ידו בעיר סינגאפור[.

 [, מח; לו דף.2]מהדורה ראשונה. חלק רביעי: ירושלים, תרע"ב. • 

ת הלכה לפי סדר א' ב'. מאת רבי יוסף חיים כהן. ירושלים, תרס"ב. מהדורה ספר מנחת כהן. מערכו •

 יחידה. 

 בכמה דפים קרעים בשולים. מצב כללי טוב. 

 100$פתיחה 

 

 אמשטרדם, תע"ב –מהדורה ראשונה  –שו"ת יד אליהו .383

Yad Eliyahu Responsa – First Edition – Amsterdam, 1712 

 מאת רבי אליהו בן שמואל מלובלין.שאלות ותשובות יד אליהו. 



אמשטרדם, תע"ב. מהדורה ראשונה. בדפוס משה דיאש ושמעון שמש. עותק עם דפי ההשמטות 

 בסוף.

 בשער חתימה "קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני הק' יעק]ב[...וונעלרך]?[. מספר הגהות בכתב יד.

קי דבק בשער. כתמים. פגמים בשולי בינוני. כריכה רופפת. חיזו –ס"מ. מצב טוב  31ק דף. ,  [2]

 מספר דפים. שדרה בלויה וחסרה.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה -ווארשא, תרנ"ד  –שו"ת משיב דבר )הנצי"ב( .384

Meshiv Davar Responsa (HaNatziv) – Warsaw, 1894 – First Edition 

פתלי צבי יהודה ברלין זקן משיב דבר, שאלות ותשובות בד' חלקי השולחן ערוך. מאת הגאון רבי נ

 ויושב בישיבת "עץ חיים" דולאז'ין כחמשים שנה, ר"מ ואב"ד דולאז'ין.

ווארשא, תרנ"ד, מהדורה ראשונה, "בהוצאת אשת הגאון זצלל"ה ובניה". ארבעה חלקים, כל שני 

 חלקים בשער נפרד, בחלק הראשון שני שערים. כל החלקים בכרך אחד.

כות בכור, יש שינוי בעותק שלפנינו מהעותקים הידועים. בתשובה דן עותק מיוחד. בסימן סא בהל

המחבר בדברי שלחן ערוך הרב בעל התניא, וחולק על דבריו. בעותק שלפנינו נשמט שם השואל ושם 

 המשיב, ונמחקה שורה שעלולה היתה להראות כזלזול בדברי האדמו"ר.

 עמודים. מצב טוב. 120, 178

 50$פתיחה 

 

 עותק שואבי מים בקהילת מינסק –ווילנא, תר"מ מהדורה ראשונה  –שו"ת עונג יום טוב .385

Oneg Yom Tov responsa – Vilna, 1880 – First Edition – Copy of Sho'avei HaMayim of the 

Minsk Community 

מהדורה  שו"ת עונג יום טוב, מאת רביט יום טוב ליפמן הלפרין אב"ד ביאלסטוק. ווילנא, תר"מ.

 שערים.  2ראשונה. 

 ". ח"ד שואבי מים פה מינסקבספר חותמות "

 קמטים בדפים ראשונים, ודף אחרון. מצב כללי טווב. שולים. כריכה עקתיה מעט בלויה. 

 50$פתיחה 

 

 רישומים בלאדינו –מהדורה ראשונה  –ליוורנו, תקפ"ה  –רחמים לחיים  –שו"ת הרשב"א .386

HaRashba Responsa – Rachamim LeChaim – Livorno, 1825 – First Edition – Ladino 

Notations 

תשובות, הוצא לאור בפעם הראשונה  300שאלות ותשובות רבינו שלמה בן אדרת )הרשב"א(. כולל 

 מתוך כתב יד על ידי הגאון רבי חיים פלאג'י עם הערות והארות בשם "רחמים לחיים" ממנו.

 דרת שו"ת הרשב"א.חלק זה נחשב חלק חמישי בס

מהדורה ראשונה. הקדמת רבי חיים פלאג'י לספר. הסכמת ה"חקרי לב" ורבני  –ליוורנו, תקפ"ה 

 אזמיר.



מצב כללי מצוין. נקבים בודדים בדפים אחרונים. רישומים וחתימות בלאדינו  ס"מ. 30[, פו דף. 6]

 "הגביר החכם השלם והכולל ... סיני ועוקר הרים אברהם ב' שמואל נר"ו ישל"ו". 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה  –ונציה, תס"ד  –הלכות קטנות .387

Halachot Ktanot – Venice, 1704 – First Edition 

ות, "חלק ראשון ושני משאלות ותשובות אשר חקר והכין מדי שבת בשבתו ביום השישי הלכות קטנ

 להביא אל מדרש "בית יעקב" בירושלים". מאת הגאון רבי יעקב חאגיז.

ונציה, תס"ד, מהדורה ראשונה. הספר הובא לבית הדפוס על ידי בנו רבי משה חאגיז, עם הוספות 

 ואר בהקדמתו.רבות מבנו זה משולבים בתוך הספר, כמב

 בסוף חלק א: לקט הקמח, י"ג תשובות מרבי משה חאגיז. הלכות נזירות למוהריק"ש )מכתב יד(.

 בסוף חלק ב: קונטרס לגיטין, שמות הגיטין, מאת הרבנים: רבי שמחה הכהן. רבי משה גלאנטי.

 רבי משה חאגיז. ועם מערכת שמות מאת רבי אהרן בן חיים ה"קרבן אהרן" )מכתב יד(. 

 . מצב טוב. ס"מ 25[ דף. 9[, עא, ]4]

 100$פתיחה 

 

 כריכת קלף מקורית –אמשטרדם, תע"ב  –אגרות ושאלות ותשובות הרמב"ם .388

Igrot VeShe'elot UTshuvot HaRambam – Amsterdam, 1712 – Original Vellum Binding 

מחכמי צרפת וספרד, ותימן אגרות ושאלות ותשובות הרמב"ם שבאו אליו ממזרח וממערב מצפון ומים 

ובבל ודברי מוסר וצוואה שצווה הרב הגדול לבנו החכם רבי אברהם ושאלות ששאלו מהרב ותשובותיו 

 עליהן.

 אמשטרדם, תע"ב. דפוס שלמה פרופס. )מהדורה ראשונה נדפס בונציה, ש"ה(.

 [, נח דף. מצב כללי טוב. כריכת קלף מקורית, מנותקת. 1]

]אולי מדובר ברבי ברוך מרגליות בן  לכל החותם בו הק' ברוך מרגליות..." בשער חתימה "מגן הוא

משה יצחק אביגדור  ביר -חתנו  .מו"צ בחסלאביץ. 4187צר הרבנים רבי שמחה בונם מפוחוביץ. או

 .[צבי שמחוביץ ממינסק ביר -בעל "פרדס רמונים" משקלוב וקובנא. אחיו 

 100$פתיחה 

 

 תרי"ג-ליוורנו, תקמ"ז-צילום הוצאות שאלוניקימהדורת  –שו"ת חקרי לב .389

Chikrei Lev Responsa – Facsimile Edition Published in Salonika-Livorno, 1787-1853 

 ספר חקרי לב, על השולחן ערוך. מאת רבי רפאל יוסף חזן. מהדורת צילום.

 ב.-חלקים א -אורח חיים ירושלים, תש"ל. שני כרכים • 

 א' כרך ב'.יורה דעה חלק • 

 תשל"א.-ג. ירושלים, תש"ל-יורה דעה חלקים ב• 

 אבן העזר, ירושלים, תשל"א.• 



 ב. ירושלים, תש"ל.-חושן משפט חלק א: מחולק לשני כרכים. כרך א• 

 חושן משפט חלק ב, ירושלים, תשל"א.• 

 ב. ירושלים, תשל"א.-חלק מהדורא בתרא, כרכים א• 

 תרי"ג.-ליוורנו, תקמ"ז-של הוצאת שאלוניקי הכרכים שלפנינו הינם מהדורת צילום

 כרכים, לפנינו כל החלקים מלבד יורה דעה חלק א' כרך א'. 11סה"כ 

 ס"מ. מצב טוב. 28כריכות וגודל תואם: 

 50$פתיחה 

 

 סט שלם –שו"ת דגל ראובן  –חמשה ספרי הגאון רבי ראובן כץ .390

Five Books by the Gaon Rabbi Reuven Katz – Degel Reuvan Responsa – Complete Set 

שו"ת דגל ראובן, כולל חידושי הלכות, וביאורי סוגיות. מאת רבי ראובן כץ ראב"ד פתח תקווה. • 

 מהדורה ראשונה. –סט שלם  –שלושה חלקים 

 עמ'. מצב טוב. ]הסכמת רבי חיים עוזר גרודזנסקי[. 178[, 2חלק א: ווארשא, תרפ"ג. ]

 [ דף. ] הקדשת בכתב יד וחתימת המחבר[.1[, צו, ]2]חלק ב: ירושלים, ת"ש. 

 [ דף. הקדשה מודפסת מהמחבר.12[, עו, ]2חלק ג: ירושלים, תש"ט. ]

 ספר שער ראובן. ילקוט מאמרים. ירושלים, תשי"ב.• 

 ספר דודאי ראובן. חידושים על התורה. כרך שני. ירושלים, תשי"ד.• 

 50$פתיחה 

 

 נייר כחול -]רוסיה, תקע"ב[  –שו"ת נודע ביהודה .391

Nodah BiYehuda Responsa – [Russia, 1812] – Blue Paper 

 כרכים.  2שו"ת נודע ביהודה. מאת רבי יחזקאל סגל לנדא. 

חסר שם מדפיס ומקום דפוס. ]רוסיה, תקע"ב[. מהדורה תניניא )מהדורא קמא יתכן ולא נדפסה 

 בהוצאה זו(. 

 ל !כל הדפים נדפסו על נייר כחו

 [, ס, נ דף. המפתחות לכרך זה נדפסו בסוף הכרך השני. 4כרך א: א"ח וי"ד. ]

 [ דף: מפתחות. 11[ דף. ]11לא, ]-[; יח, כא8[, ע, ח, ]1כרך ב: אה"ע וח"מ. ]

דפים איכותים. מצב כללי טוב. בכמה דפים ראשונים בחלק א פגם בשולים עם חסרון. מלבד זה מצב 

 כריכות עתיקות תואמות. חתימות עתיקות. כללי טוב בשני הכרכים. 

 50$פתיחה 

 

 בעניני יורה דעה –אוסף ספרי הלכה ושו"ת .392

Collection of Halacha and Responsa Books – On Yoreh Deah 

 חקי דעת. מאת רבי שמואל חיים רשבסקי. מילווקי, תרצ"ג. מצב מצוין.  •



עצי לבונה. מאת רבי ניסן אהרנסון. למברג, תרכ"א. ]חתימת הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה.  •

 חותמות "מספרי מוהר"ר חיים יעקב בר' צבי שעפטיל זצ"ל"[.

 ערכי הספיקות. מאת רבי משה אהרן לעווין. ווילנא, תרע"ב. מצב מצוין.  •

 , תר"ל. מהדורה ראשונה. מצב טוב.בית מאיר. יורה דעה. מאת רבי מאיר פוזנר. ווארשא •

תורת חטאת, עם מנחת יעקב. זאלקווא, תרי"ט. ]חתימת הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה.  •

 בינוני. -חתימה אשכנזית מסולסלת מתקופת ההדפסה[. מצב טוב

שו"ת מתת ידו. חלק אורח חיים. ושו"ת מהלכות שחיטה וטריפות. מאת רבי מתתיהו מבוטען.  •

 וב, תרס"ח. ]חתימת הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה[. מצב טוב. פיעטרק

 גדלים שונים. 

 100$פתיחה 

 

 תרגום לגרמנית –פיטרבורג, תר"י  –הלכות מיד החזקה להרמב"ם .393

Halachot from the Yad HaChazakah LehaRambam – Petersburg, 1850 – German 

Translation 

לאדוננו מורנו ורבנו הרמב"ם. חלק א: ספר יסודי התורה )מדע( וספר ספר איזה הלכות מיד החזקה 

 אהבה. עברית וגרמנית משני צדי הכרך.

נדפס על פי שאלות ותשובות רבני פיטרבורג, )רבי ישראל גורדון, רבי זלמן זאב מ"ץ ומ"מ, רבי חיים 

יצחק[ דוואלאשנא, הרב נחמן פרנס ורבי אברהם ]דוד[ יודל שטראשין מק"ק ווילנא. הרב המנוח ר"י ]

מנחם ]מנדל ’ רי"ז ]יקותיאל זוסיל[ ראפפאפארט והרב רי"מ ]ישראל מיכל[ ישורון מק"ק מינסק. הרב ר

בעל הצמח צדק[ נ"י דליובאוויטש, רבי ישראל האלפערין דק"ק ברדיטשוב, רבי י"ב  –שניאורסון 

ענעללענבאגען מווילנא, והרב ]יצחק בר[ לעווינזאהן דק"ק קרעמענעץ, הרב רצ"ה ]צבי הירש[ קאצ

 הדאקטאר רבי אברהם ניימאנן מ"מ דק"ק ריגא"(.

לפי דברי פרידברג, המתרגם לגרמנית הינו מנחם ליליענטהאל. בדף אחרי השער "יצא לאור על פי 

 פקודת הממשלה".

 ’[.עמ 96; 524[ 8; ]62[; 4, ]632[, 10עמ'. ]במקור: ] 524; 24[, 4, ]632[, 3]

 עב כרס. כריכה פשוטה. מצב טוב. כרך

 50$פתיחה 

 

 כריכות עור מקוריות נאות  –ווארשא, תרמ"א  –משנה תורה להרמב"ם .394

Mishneh Torah LeHaRambam – Warsaw, 1881 – Fine Original Leather Bindings 

 משנה תורה להרמב"ם. לפנינו ששה כרכים. א, ב, ד, ה, ו, ז. חסר כרך ג לסט שלם. 

כולם עם כריכות עור מקוריות נאות. עם הטבעות נאות בצבע זהב. בחזית כל כריכה חריטה ציור של 

 נבל, חצוצרות וספר פתוח עם קישוטי צמחיה. 

 ס"מ. מצב מצוין.  38

 50$פתיחה 

 

 מהדורה מוקטנת שלא נדפסה –ווארשא, תרכ"ד  –משנה תורה להרמב"ם .395



Mishneh Torah LeHarambam – Warsaw, 1864 – Limited Edition that was not Published 

ספר משנה תורה להרמב"ם, עם השגת הראב"ד ושני פירושים מלוקטים בשם "ארוחת המלך" 

 ו"ביאור המלך". ווארשא, תרכ"ד. שני שערים. 

בר חלק זה הראשון והיחיד שיצא, כולל הלכות יסודי התורה, הלכות דעות והלכות תלמוד תורה. המח

והמלקט כותב בהתנצלותו כי בכוונתו להדפיס את המשנה תורה בטז כרכים קטנים, ואף קיבל את 

הסכמת האדמו"ר הקדוש רבי חיים הלברשטאם מצאנז בעל ה"דברי חיים" וכן את הסכמותיהם של 

הרבנים רבי שמעון סופר, רבי ישעיה מושקאט, רבי שלום צבי כהן מזגירש, ורבי חיים אלעזר וואקס 

 קאליש בעל "נפש חיה". בסופו של דבר, מהדורה זו לא צלחה, ונדפס סה"כ הכרך הראשון שלפנינו. מ

ס"מ.  כרוך עם ספר שומר אמונים, לרבי יוסף אירגאס. ווילנא, תרל"ו. חותמות  20[, מד דף. 13]

 בעלות "מ. סקראבון". 

 50$פתיחה 

 

 –עותק עם השלמות דפים רבים בכתב יד מתקופת המאה ה  –ונציה, ת"ג  –גידולי תרומה .396

18 

Gidulei Trumah – Venice, 1643 – Copy with Completion of Leaves by Hand from the 18th 

Century 

 גידולי תרומה, ביאור על ספר התרומות מאת רבי עזריה פיג'ו. ונציה, ת"ג. מהדורה ראשונה.

 )במקור: שפב דף(.עותק חסר התחלה, אמצע וסוף. 

-נד, סא, עג-ה, מט-. ב18 –דפים שוהושלמו בכתיבה אשכנזית מתקופת המאה ה  17לפנינו דפים 

 דפים בסוף.  22פג, ו-עח דף. חסר שער ודף ראשון. דפים עט

 מצב כללי טוב. דפים אחרונים הושלמו מעותק אחר. במצב בינוני. 

 50$פתיחה 

 

 [ דפים בכתב יד63מהדורה ראשונה + ] –פראג, תקע"ט  –בני אהובה .397

Bnei Ahuva – Prague, 1819  - First Edition + [63] Handwritten Leaves 

ספר בני אהובה, ביאורים על רמב"ם. מאת הגאון רבי יהונתן אייבשיץ אב"ד אה"ו. הלכות אישות, 

 גר שהתכתב עם המחבר.גירושין, ואיסורי ביאה, עם שו"ת. בחלק שלישי תשובות מאת רבי עקיבא אי

 (.51פראג, תקע"ט. מהדורה ראשונה. )סטפנסקי ספרי יסוד עמ' 

בחלק שלישי, מלבד שער וכמה דפים ראשונים חסרים כל דפי הספר. בעותק שלפנינו השלמה של כל 

ראשית שנות התר'. כל  \דפי הספר בכתב יד, בכתיבה אשכנזית רהוטה, מתקופת סוף שנות התק' 

 קדמי בלבד.  דף נכתב על צד

 כריכה ודפים מנותקים. מצב כללי טוב. קרעים בכמה דפים. כתמים. 

 50$פתיחה 

 

 כסא רחמים \תשובות הרא"ם  \תוספת ירושלים .398

Tosefet Yerushalayim / Teshuvot HaRe'em / Kiseh rachamim 

 שלשה ספרים כרוכים יחדיו



ירושלמי, עם קיצור הוראת איסור על חלק תוספת ירושלים, הלכות המוצאות מתוספתא ותלמוד • 

 ראשון מיורה דעה. ווילנא, תרל"א.

ספר תשובות הרא"ם. שאלות ותשובות בענייני קידושין וגיטין )אבן העזר(. מאת רבי אלכסנדר • 

ממרביצי התורה בזמנו, רב בסטאנוב בשנת תק"מ. היה ממתנגדי  –תקס"ב( -סענדר מרגליות )ת"צ

 לי דורו.החסידות ומקורב לגדו

המחבר היה מגדולי המשיבים בדורו, ובספר תשובות אל גדולי החסידות מהם אל רבי חיים 

 מטשרנוביץ בעל "באר מים חיים" ואל בעל "מבשר צדק" מזלאטשוב.

ווארשא, תרי"ט. מהדורה ראשונה. בדפוס צבי יעקב באמבערג. הסכמת האדמו"ר החידושי הרי"ם 

 [, סז דף.2רבי יצחק מאיר אלטער. ] –מגור 

כסא רחמים, ביאור מסכתות קטנות של אותיות כ'ס'א' ]כלה, סופרים, אבות[, הפנים ומסביב לו • 

 הביאור. מאת מרן החיד"א.

אונגוואר, תרכ"ח, מהדורה שניה. עם הסכמות האדמו"ר רבי חיים מצאנז. רבי מאיר פערלס, רבי 

כתות כלה וסופרים ללא מסכת אבות(. סה חיים סופר ממונקאטש ועוד. לפנינו עד דף סו )פירוש למס

 ]צ"ל סו[ דף. בדף השער פגם באמצע העמוד עם חסרון בהשלמת נייר.

 שלשת הספרים במצב מצוין. כריכה רופפת מעט.

 50$פתיחה 

 

 ]רוסיה[, תקע"ז  –קצות החשן .399

Ketzot HaChoshen – [Russia], 1817 

 ספר קצות החושן, חידושים ופלפולים על שלחן ערוך חושן המשפט. מאת רבי אריה ליב הכהן הלר. 

]רוסיה[, תקע"ז. בשער הובלטה המילה למברג, אולם הספר לא נדפס בלמברג, אלא באחד מדפוסי 

 ווהלין שברוסיה. אולי פולנאה. יש הסבורים כי הספר נדפס בקאפוסט. )מפעל הביבליוגרפיה(. 

 ר חתימה רבנית מסולסלת בכתיבה אשכנזית. חותמת "הק' רפאל בראד". בשע

פז, כא דף. מצב בינוני. חלק מדפי הספר דפים כחלחלים. מצב בינוני. פגעי עש בטקסט. כתמי שימוש 

 וזמן. 

 50$פתיחה 

 

 לבוב, תק"ע –תקפו כהן .400

Tkafo Cohen – Lvov, 1810 

 ות ממון. מאת רבי שבתי כ"ץ בעל "שפתי כהן" )הש"ך(.ספר תקפו כהן, כללי דינים בענייני ספק

לבוב )למברג(, תק"ע. בדפוס נפתלי הירץ גרושמאן. הסכמת רבי יעקב אורנשטיין, בחתימות דייני 

 לבוב ודייני זאלקווא.

 חותמות בשער "דוב בער סג"ל לעוויא".

 מח דף. מצב טוב מאוד. כריכה פשוטה.

 50$פתיחה 

 

 הקדשת המחבר רבי יעקב בן ציון הכהן –תרס"ד לידז,  –הציד .401



HaTzayad – Leeds, 1904 – Dedication by the Author Rabbi Yaakov Ben Zion Hacohen 

 ספר הציד, הלכות כסוי הדם, עם ביאור "מטעמים". מאת רבי יעקב בן ציון הכהן מנדלסון.• 

 עם:. בשער הקדשת המחבר בכתב יד. כרוך 1904ליעדז, תרס"ד 

 תרס"ג. –בית ועד לחכמים, מאסף חודשי, מאת רבי ישראל חיים דייכעס. חוברות ז, ח, י מכרך ב • 

 [ עמ'. מצב מצוין.2, ]52[; 2, ]50[; 2, ]50; 65[, 2]

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –ווין, תרכ"ז  –שלחן ערוך רבי יהודה אריה ממודינה .402

Shulchan Aruch Rabbi Yehuda Aryeh of Modena – Wien, 1867 – First Edition  

שלחן ערוך, על חוקי היהודים ומנהגי חייהם, מאת רבי יהודה אריה ממודינה. העתיק מלשון איטלקית 

 שלמה ראבין. עם הערותיו.

 ווין, תרכ"ז. מהדורה ראשונה. מעטפת עם שער נוסף.

את חוסר הבנתם של הגוים את הספר כתב מהרי"א עבור קוראים לא יהודים, כאשר ראה בחייו 

 בעניני היהודים על כן ערך להם את הספר כדי שידעו את מנהגי חייהם של היהודים בצורה ברורה.

[4 ,]130,XIV ס"מ. מצב מצוין. כריכה חדשה. 13.5’. עמ 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –אמשטרדם, ת"צ  –פרי חדש .403

Pri Chadash – Amsterdam, 1730 – First Edition 

ספר פרי חדש, על שולחן ערוך אורח חיים. מאת הגאון רבי חזקיה די סילוה. אמשטרדם, ת"צ. 

 מהדורה ראשונה.

 2בינוני. מעבר לשער רישומים וחתימות עתיקות בכתיבה אשכנזית. -מצב טוב ס"מ. 31 [, ס דף.5]

 ריכה חדשה פשוטה. פגמים בשער משוקמים במילוי נייר. מעט נקבי עש. כתמי שימוש ניכרים. כ

 150$פתיחה 

 

 נדיר –מהדורה יחידה  –ליוורנו, תקפ"א  –קרבן אש"ה .404

Korban Isheh – Livorno, 1821 – Single Edition - Rare 

ספר קרבן אש"ה, שו"ת על ד' חלקי השולחן ערוך. חידושים על הרמב"ם, ש"ס ודרשות אשר דרש 

 שמעא הלוי.  המחבר בקהילתו בארם צובה. מאת רבי אליהו

 ליוורנו, תקפ"א. מהדורה יחידה. הסכמת דייני ליוורנו. 

ישראל ב"ר יוסף  ביטז(, ר’ יצחק ב"ר משה הררי )סי ביבספר תשובות מאת חכמי דורו של המחבר: ר

גבריאל  ביכא(, ר’ אברהם ב"ר שלמה סתהון )סי בייח(, ר’ חיים ב"ר ישעיה עטייה )סי ביר ,ששון

 בילד(, ר’ שלמה ב"ר אברהם לאנייאדו )סי בילג(, ר’ חיים אליעזר איליש )סי בילב(, ר’ אשכנזי )סי

רפאל שלמה ב"ר שמואל לאנייאדו  בילו( ור’ חביב איש ירושלים )סי’ משה ן בילה(, ר’ משה הררי )סי

 לז(. ’ )סי



נקבי זעירים בודדים. כתמים קלים. כריכה חדשה נאה. ס"מ. מצב כללי טוב.  28.5[, קף דף. 2]

 חותמת בעלות בשער.

 120$פתיחה 

 

רישום חתימה מתקופת  –מהדורה נדירה  –אמשטרדם, תקע"ב  –שלחן ערוך חשן משפט .405

 ההדפסה

Shulchan Aruch Choshen Mishpat – Amsterdam, 1812 – Rare Edition – Signature Notation 

from the Time of Printing  

 שלחן ערוך, חשן המשפט. עם הרמ"א, באר הגולה ובאר היטב. 

 [, שנו דף. מצב טוב. 4אמשטרדם, תקע"ב. ]

 במפעל הביבליוגרפיה נרשם מהדורה זו על פי אוסף פרטי. 

בדף המגן רישום בכתב יד מתקופת ההדפסה "הספר הלז עם שאר הכרכים השייכים לכך ושייכים 

 כ"ה אברהם ט"ה פה ניידרשטעטט.. י"ג סיון תקע"ד לפ"ק".להק' פי]בל[ 

 50$פתיחה 

 

 עותק הגאון רבי שלמה יוסף זווין ורבי עובדיה צדקה –מהדורה ראשונה  –שדי חמד .406

Sdei Chemed – First Edition – Copy of the Gaon Rabbi Shlomo Yosef Zevin and Rabbi 

Ovadya Tzeddaka 

מערכת חמץ ומצה. חלק ראשון, מאת רבי חיים חזקיהו מדיני. ווארשא, תרנ"ו. ספר שדי חמד, 

 מהדורה ראשונה.

". עם הגהה שלמה יוסף זעווין החופ"ק קאזימיראוו פלק מינסקבספר חותמות בעלות הגאון רבי "

 בכתב ידו. חתימות "הגואל האחרון עובדיא צדקה ירושלם י"א תובב"א". 

 מצב כללי טוב.

 50$פתיחה 

 

 

 רישומי בעלות -קארלסרוא, תקכ"ג  -עובר אורח  \קיצור ספר מצות גדול .407

Kitzur Sefer Mitzvot Gadol / Over Orach – Karlsruhe, 1763 – Ownership Inscriptions  

 קיצור ספר מצות גדול, מאת רבי משה מקוצי, קארלסרוא, תקכ"ג. כרוך עם:• 

יעקב נפתלי ’ תפילות וסגולות. ספר זה הוא ספר "דרך הישר" לרדינים קצרים,  –ספר עובר אורח • 

ב"ר יהודה ליב מלובלין, )קראקא, ת"ו( )ובהשמטות: ברלין ת"ס(, והמו"ל שמעון ב"ר מאיר חזר 

 והדפיסו כאן עם הוספות משלו.

 בסוף הכרך שער מיוחד עם שמות העוסקים במלאכה. רישומי בעלות על דף הכריכה הפנימית.

 טוב. דפים מנותקים. פגעי עש. כריכה קדמית ושדרה חסרים. –וני מצב בינ

 50$פתיחה 

 

 19 –מגדולי רבני גרמניה במאה ה  –חמשה ספרי רבי יצחק דב במברגר מוירצבורג .408



Five Books by Rabbi Yitzchal Dov Bamberger of Würzburg – One of the Greatest Rabbis of 

Germany in the 19th Century  

 הרב מוירצבורג. מהדורות ראשונות. –חמשה ספרים שחיבר רבי יצחק דב באמבערגער 

 תיקונים לספר הערוך, מגגנצא, תרל"ח. כרוך עם: –ספר הגיון שלמה • 

על מסכת ברכות. פרנקפורט דמיין, תרל"ב. מעט הגהות מכותב לא ידוע.  -ספר למוד ערוך חלק ב'• 

 כרוך עם:

 על מסכת מגילה. כולל תשובות מאביו. זעננהיים, תרנ"ז –חלק ד' ספר למוד ערוך • 

שערי שמחה, חיבור "מאה שערים" על הלכות קידוש, הבדלה, ט' באב, ראש השנה, תשובה, יום • 

כיפור, סוכה ולולב, הלל, חול המועד, אבל, פסחים, חדש, ספירת העומר ומגילה. מאת רבי יצחק אבן 

נים. ומסביב לו פירוש "יצחק ירנן" מאת הגאון רבי יצחק דוב הלוי גיאת מגדולי רבותינו הראשו

 סט. מהדורה יחידה. –תרכ"ב. שני חלקים -במברגר אב"ד ווירצבורג. פירטה, תרכ"א

 ס"מ. שער החלק הראשון מנותק. שדרה מנותקת. 20 \ 22[, קיא, ז, עמ'. 2[. ]4[, ח, קיח, ]3]

 טוב.סה"כ חמשה ספרים בשני כרכים. מצב כללי 

 50$פתיחה 

 

 רישומי בעלות שונים –פרנקפורט, ת"פ  –מטה משה .409

Mateh Moshe – Frankfurt, 1720 – Various Ownership Inscriptions 

 דינים והלכות שונים. מאת רבי משה בן אברהם. –ספר מטה משה 

 פרנקפורט, ת"ף. מהדורה שניה.

בק"ק רולצהיים תקפ"ה". בראש השער רישום "מטה בשער חתימות "שייך להק' כ"ה שמואל ... ש"ץ 

 משה שייך לה"ה הקצין כהר"ר מאיר )מחוק(..."

 ס"מ. מצב בינוני. פגעי עש. 18.5

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –מונקאטש, תרס"ט  –שו"ת בית שערים .410

Beit She'arim Responsa – Munkatch, 1909 – First Edition 

 אורח חיים. מאת רבי עמרם בלום.  שאלות ותשובות, על חלק

 מונקאטש, תרס"ט. מהדורה ראשונה. 

 בסוף הספר קונטרס "בית יעקב" לזכות נפש זקינו רבי יצחק יעקב אב"ד שמאשאן. 

ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים בדפים ראשונים. חתימות בעלות "הק' אברהם יצחק  38[, רד דף. 3]

 שווארץ שעבעש תרצ"א". חותמת בעלות "יחיאל ווייזער שו"ב עזשי". 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –בילגורייא, תרס"ט  –תפארת צב"י .411

Tiferet Zvi – Bilgoray, 1909 – First Edition 



ספר תפארת צב"י, חידושי הלכה על יורה דעה. מאת רבינו צדוק הכהן מלובלין. בילגורייא, תרס"ט. 

 קפד, עם הפנים. -קפג’ כולל באור על שולחן ערוך סימהדורה ראשונה. שני החלקים. 

צא( ’ לא(, מליחה, בשר וחלב )עם הפנים סי-כט’ חלק א: )הלכות שחיטה, טריפות )עם הפנים, סי

 ’. עמ 254, 8ת בעניינים אלה[. ותשובו

 ’. עמ 183[, 1נדה טבילה מקואות. ]’ חלק ב: שו"ת הל

 ס"מ. 34חתימת רבי דוב צבי קרעלענשטיין. מצב מצוין. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –מאינץ, תרל"ב  –רבי שמחה במברגר  –חנוך לנערים .412

Chanoch LaNe'arim – Rabbi Simcha Bamberger – Meintz, 1872 – First Edition 

 ספר חנוך לנערים. דיני ציצית ותפילין עם תרגום ליידיש. מאת רבי שמחה הלוי במברגר )אשפנבורג(.

 מיינץ )מגנצא(, תרל"ב. מהדורה ראשונה. בדפוס יחיאל בריל.

 [, לב עמ'.4]

 מצב טוב. דף בהיר ואיכותי. ללא כריכה. כתמים זעירים.

 50$ פתיחה

 

 מהדורה קטנה לדרכים –ווילנא, תרל"ה  –ששה כרכים  –שלחן ערוך .413

Shulchan Aruch – Six Volumes – Vilna, 1775 – Small Format 

 שלחן ערוך, עם באר הגולה. באר היטב. ופתחי תשובה ונחלת צבי מאת רבי צבי הירש אייזנשטט. 

 ס"מ.   21ווילנא, תרל"ה. מהדורה מוקטנת לדרכים: 

 הגהות בכתב יד.  2בחלק אורח חיים. חותמת בעלות "שמואל פראנקפורט". 

 ששה כרכים. מצב מצוין. חלק יורה דעה חסר. 

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –דווינסק, תר"ץ  –צפנת פענח .414

Tzofnat Pa'ane'ach – Dvinsk, 1930 – First Edition 

צפנת פענח, חידושים על הלכות מחלק א של משנה תורה להרמב"ם, הלכות יסודי התורה, תלמוד 

 תורה, עבודה זרה. מאת הגאון המופלא רבי יוסף רוזין מדווינסק.

 דווינסק, תר"ץ .מהדורה ראשונה. דפוס שלום זלמן קלומעל.

 נדירים.ס"מ. ללא קונטרס "זכרון דוד" שנוסף בעותקים  30עמ'.  182

 מצב טוב מאוד. כריכה מקורית. 

 50$פתיחה 

 

 עותק נאה –מהדורה ראשונה  –אלטונא, תקע"ה  –משנת דרבי אליעזר .415



Mishnat DeRabbi Eliezer – Altona, 1815 – First Edition – Fine Copy 

-משנת דרבי אליעזר, על שולחן ערוך חושן משפט. מאת רבי אליעזר לזי הילבוט. אלטונא, תקע"ה

 תקע"ו. מהדורה ראשונה. הסכמות גדולי ישראל. 

 חותמת בעלות "מנחם זעליג קרישעק". בשער חתימה מסוסלת עתיקה בכתב ידו.

 . כריכה מקורית. [ דף. מצב טוב מאוד6[, פב, יג, ]6]

 50$פתיחה 

 

עותק רבני משפחת  – מהדורה יחידה –ליוורנו, תרכ"ז  – הקהילות( מנהגי)זבחי תרועה .416

 זילברמן אב"ד צפת

Zivchei Teru'ah (Customs of Communities) – Livorno, 1867 – Single Edition – The Copy of 

the Rabbis of the Zilberman Family Av Beit Din of Safed 

ס ]עם השולחן ערוך והרמ"א[. עם -חיבור חשוב על שולחן ערוך יורה דעה סימנים אזבחי תרועה, 

ספר ימין משה לרבי משה וינטורה. באר היטב. הגהות באר מים חיים לרבי חיים אברהם ישראל 

 –זאבי. עם קונטרס "תורת המנהגים" הכולל מנהגי רוב ערי תפוצות ישראל בדיני שחיטה ובדיקה 

 . מאת רבי שלמה זרקא מחכמי תוניס.קונטרס חשוב מאוד

 ליוורנו, תרכ"ז. מהדורה יחידה. בדפוס שלמה בילפורטי וחברו.

כתמים ובלאי שולים בשער ובמספר דפים. כמה דפים הושלמו  ה, קסג, ט, ב, ל, ט דף. מצב כללי טוב.

 מעותק אחר. 

 . חותמות רבי רפאל זילברמן אב"ד צפת. ורבי אברהם ליב זילברמן אב"ד צפת

 50$פתיחה 

 

 מתנה מהמחבר –מהדורה ראשונה  –אלטונא, תקצ"ו  –בכורי יעקב )לבעל "ערוך לנר"( .417

Bikurei Yaakov (by the Author of Aroch LaNer) – Altona, 1836 – First Edition – Gift by the 

Author 

הגאון רבי יעקב עטלינגר בעל בכורי יעקב, חיבור מיוחד סביב הלכות סוכה ולולב בשולחן ערוך. מאת 

 ה"ערוך לנר" מגדולי רבני ופוסקי גרמניה.

זהו ספרו הראשון של ה"ערוך לנר". הקדמה חשובה מאת  –אלטונא, תקצ"ו. מהדורה ראשונה 

, נרשם הספר במהדורתו השניה, אלטונא, תרי"ח 32המחבר. )בקטלוג סטפנסקי ספרי יסוד עמ' 

 . לפנינו המהדורה הראשונה של בכורי יעקב(. שנדפס שם עם ערוך לנר מסכת סוכה

 בשער הספר רישום בכתב יד "מתנה נתונה לי מאת הגאון המחבר אמ"ו אליה' ..."

 . מצב מצוין. ס"מ 20פא דף. 

 50$פתיחה 

 

 התר'-שנות התק' –דפוסי ליוורנו  –דרשות  \תפילות  \אוסף ספרי הלכה .418

Collection of Halacha / Prayers / Sermons Books – Printed in Livorno – 1740s-1840s 

 תר'-אוסף ספרים מדפוסי ליוורנו השונים. שנות התק'



 .1089יערי זבח פסח, דינים, אזהרות, הגדה, ופרקי אבות. מאת רבי יוסף כנאפו. ליוורנו, תרל"ה. ) •

 (. 1452אוצר ההגדות 

אוצר ההגדות  .711יערי ) שכיות החמדה. פסח מעובין. מאת רבי אברהם אנקאווה. ליוורנו, תרי"ב.  •

966.)  

 ספר שיעור קומה, ויוסף חן. תיקונים, מאת רבי יוסף קורקוס. ליוורנו, תקפ"ה.  •

 מנחת בכורים, אזהרות. ליוורנו, תרי"ח.  •

רבי יוסף כנאפו. ליוורנו, תרמ"ד. ]חתימה "שלי אני הצעיר ע"ה  אות ברית קדש, חכמה ומוסר. מאת •

 יעקב אפרייאט נ"י"[. 

שו"ת זרע יעקב. מאת רבי יעקב חיים אבן נאיים. ליוורנו, תקמ"ד. עם ספר ישועות יעקב )בשער  •

 נפרד( דרשות. 

 שו"ת תקפו של יוסף. חלק שני. מאת רבי יוסף אלמליח. ליוורנו, תרט"ו.  •

 בינוני. -ספרים. גדלים שונים. מצב טוב 7סה"כ 

 50$פתיחה 

 

 מהדורות חשובות –שלושה ספרי הראי"ה קוק .419

Three Books of Rabbi Avraham Yitzchak Hacohen Kook – Important Editions 

משפט כהן, תשובות במצוות התלויות בארץ זרעים קדשים טהרה סנהדרין ומלכים. מאת רבי  •

 [ עמ'. מצב מצוין. 1אברהם יצחק הכהן קוק. ירושלים, תרצ"ז. מהדורה ראשונה. יז, תך, ]

דעת כהן. תשובות הלכות של חלק יורה דעה. מאת הראי"ה קוק. ירושלים, תש"ב. מהדורה  •

 . מצב מצוין. ראשונה. ח, תף עמ'

שבת הארץ. הלכות שביעית. מאת הראי"ה קוק. ירושלים, תרצ"ז. מהדורה שניה בהוספות ותקונים.  •

 קלב עמ'. מצב מצוין. 

 50$פתיחה 

 

 [ ספרי הגאון רבי נסים דיין שליט"א16אוסף ].420

Collection of [16] Books of the Gaon Rabbi Nissim Dayan Shalita 

 ון רבי נסים דיין. להלן רשימת הספרים:אוסף ספרי הגא

כד המים. עצי עדן. עלי באר. ימין ה'. נסך לה'. הנצו הרמנים. שו"ת דן ידין. מציון תצא תורה. שערי 

 צדק. סמכוני באשישות. מאתים לנטרים פריו. לקח טוב. מפז יקרה. נאה וזיום. דן ידין. מים חיים.

 מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 \מהדורה ראשונה  –אונגוואר, תרל"א  -שתי מהדורות  –מהדורא תנינא קסת הסופר .421

 ברטפלד, תרס"ב

Keset HaSofer Mahadura Tanina – Two Editions – Ungvar, 1871 – First Edition / Bartfeld, 

1902 



ספר קסת הסופר, מהדורא תנינא, חלק א. עם הערות וחקירות בשם "לשכת הסופר". מאת הגאון • 

 שלמה גאנצפריד בעל קיצור שלחן ערוך. רבי

 אונגוואר, תרל"א. מהדורה ראשונה של המהדורה תנינא.

 [ קלח דף. שלם. מצב טוב. כתם בפינה שמאלית עליונה לאורך כל הספר. כריכת עור. ביחד עם:4]

ספר קסת הסופר מהדורה תנינא חלק א. עם הערות ותיקונים לשכת הסופר. בארטפעלד, תרס"ב. • 

 טוב. כריכה בלויה ורופפת. מצב

 50$פתיחה 

 

 חכמי הספרדים ורבני אשכנז –ספרים עם הגהות 

 

 לבוב, תקע"ו –השגות בכתב יד על ספר הפלאה מאת גדול מתקופת ההדפסה .422

Handwritten Glosses on Sefer HaFela'ah by a Sage from the Time of Printing – Lvov, 1816 

על מסכת כתובות מאת רבינו פינחס הלוי איש הוריבץ. לבוב, תקע"ו. מהדורה ספר הפלאה, חידושים 

 שניה.

, מהם השגות על המחבר "לא ק"מ ]קשיא מידי[ לפמ"ש הגהות למדניות בכתב יד 14לאורך הספר 

]לפי מה שכתבו[ הפוסקים שהביא בעצמו בריש הפתיחה..." "עיין... ותראה שדבריו כאן צ"ע ]צריכים 

"דבריו תמוהין... ובזה נסתרו כל דבריו". "דבריו תמוהין מאוד... וא"כ מימלא נסתרו כל דבריו" עיון[". 

)בחידושי בנו רבי צבי הירש הלוי הורביץ שבסוף הספר(. בהגהה אחת משבח את דבריו של בעל 

ההפלאה "דבר הזה אמת בפיו שכ"כ..." בדף קכא לאחר שתמהה הכותב על דברי ההפלאה "דבריו 

 ן דבההיא דריש סימן שפח..." מסיים " ובעיקר קושייתו עיין נה"מ ]נתיבות המשפט[ מ"ש בזה".תמוהי

מתוכן ההגהות ניכר כי הכותב הינו תלמיד חכם גדול בסדר גודל כזה, שמשיג או משבח את דברי 

בעל ההפלאה, ובעיקר על מהדורתו השניה של הספר, שאז כבר גדולותו של בעל ההפלאה היתה 

בעולם. ואולי ניתן לפענח את הראשי תיבות שכתב "עיין נתיבות המשפט מ"ש ]מה  לשם דבר

 שכתבתי[ בזה ]?[ שמדובר בהגהות של בעל "נתיבות המשפט" ]?[

בינוני. דפים ראשונים ואחרונים קרעים -[, קסח דף. חסר דף אחרון. מצב משתנה בין הדפים טוב5]

 ובלאי עם חסרון טקסט.

 250$פתיחה 

 

 על שלושה ספרי הלכה חשובים –ת עתיקות בכתב יד הגהו.423

Ancient, Handwritten Glosses – on Three Important Halachic Books 

. ספר בית לחם יהודה, חידושים על יורה דעה. מאת רבי צבי הירש בן עזריאל. זאלקווא, תצ"ג. 1

קה מתקופה הקרובה בשולי הספר הגהות בכתיבה אשכנזית עתימהדורה ראשונה. עותק חסר. 

בינוני. עותק חסר: לפנינו מדף הקדמת המחבר ועד דף מ. קרעים -ללא כריכה. מצב טובלהדפסה. 

 ופגמים. 

 . רובן קצרות. לאורך הספר הגהות בכתב יד. הלכות רב אלפס. חלק שלישי. יוהנסבורג, תרי"ח. 2

 תיק. . אפי רברבי, פיורדא, תקמ"ב. הגהה בכתיבה אשכנזית, כתב רבני ע3

 100$פתיחה 

 



 הגהות רבי שמחה הלוי במברגר -כרכים  5 –יוהנסבורג, תרט"ז  –רב אלפס .424

Rav Alfas – Johannesburg, 1856 – 5 Volumes – Glosses by Rabbi Simcha Halevi Bamberger 

 תרי"ח. חמשה כרכים. -הלכות רב אלפס. יוהנסבורג, תרט"ז

בחלק מהכרכים חתימות רבי שמחה הלוי במברגר. ובנו רבי זעקיל הלוי במברגר. בין הדפים הגהות 

 בכתב יד רבי שמחה. 

כרכים. הכוללים את המסכתות: סוכה, מגילה, יבמות, כתובות, גיטין, קידושין. חולין. בבא  5לפנינו 

 בתרא. סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה.

 כריכות רופפות. מצב כללי טוב. דפים ו

 100$פתיחה 

 

 הגהות רבי שמחה הלוי במברגר –אבן העזר  –שלחן ערוך .425

Shulchan Aruch – Even HaEzer – Glosses by Rabbi Simcha Halevi Bamberger 

 שלחן ערוך, אבן העזר. עם באר הגולה, באר היטב, ופתחי תשובה. יוהנסבורג, תר"ך? שני כרכים. 

יקר בדפי הפורזץ( עשרות הגהות בכתב יד רבי שמחה הלוי במברגר. באחד בשני החלקים )בע

 הכרכים חתימת בנו רבי זעקיל במברגר. 

 מצב טוב. כריכה וכמה דפים מנותקים. 

 100$פתיחה 

 

 הגהות בכתב יד – מהדורה ראשונה -שו"ת בית הלוי .426

Beit Halevi Responsa – First Edition – Handwritten Glosses 

 שאלות ותשובות בית הלוי. חלק שני. מאת רבי יוסף דובער הלוי סולובייצ'יק.

 . הגהות למדניות בכתב יד. עם תוכן של השגות על המחבר 2בין דפי הספר 

 .(84. מהדורה ראשונה. )סטפנסקי ספרי יסוד עמ' 1874ווארשא, תרל"ד 

 בינוני. -(. ללא כריכה. מצב טובעח, יט דף-[, ג1]עותק חסר התחלה עד דף ד )במקור: ס"מ.  32

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –קנאת סופרים  \הגהות על הספרים טוב טעם ודעת .427

Glosses on the Books Tuv Ta'am VaDa'at / Kinat Sofrim – First Edition 

. ספר טוב טעם ודעת, על הלכות טרפות, מהדורא תניינא. מאת הגאון רבי שלמה קלוגר אב"ד 1

 ברודי.  למברג, תר"כ. מהדורה ראשונה. 

. ספר קנאת סופרים, דיני ספר תורה, תפילין ומזוזות, נדה ומקוואות ונדרים. מאת רבי שלמה 2

 קלוגר.  למברג, תר"כ. מהדורה ראשונה. 

ים יחד. בשער ספר טוב טעם ודעת חתימה אשכנזית מתקופת ההדפסה. שני הספרים כרוכ

. לאורך הספרים הגהות בכתב יד אשכנזי"אברהם...". חתימת הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה. 

 כתיבת החותם. 



 מצב כללי טוב. בלאי וקמטים. מעט נקבים. כריכה מקורית בלויה. 

 100$פתיחה 

 

 חתימה והגהות רבי נטע צבי ווייס מירושלים –"א ווארשא, תרמ –כנפי נשרים .428

Kanfei Nesharim – Warsaw, 1881 – Signature and a Gloss by Rabbi Note Zvi Weiss of 

Jerusalem 

ספר כנפי נשרים, על התורה. חובר על ידי רבי אברהם ליכטנשטיין אחם של הקדושים רבי זושא 

 , תרמ"א. מאניפולי ורבי אלימלך מליזנסק. ווארשא

תלמיד המהרי"ל תרע"ח( -)תרל"ג וויס בספר הגהות בכתב יד וחותמות בעלות של רבי נטע צבי

טוקצינסקי שהביא הערות הרב יחיאל מיכל דיסקין, והיה מהיחידים שהספידוהו. נזכר בלוח א"י של 

 ממנו.

 מצב טוב. 

 50$פתיחה 

 

 עם הגהות בכתב יד קדשו –שלושה ספרי מרן הסטייפלר .429

Three Books by the Steipler – with His Handwritten Glosses 

הערות בכתב יד מרן  2בספר . ספר שיעורין דאורייתא. בני ברק, תש"ח. מהדורה ראשונה. 1

 . הסטייפלר

. קונטרס קדושת שביעית. בני ברק, תשכ"ה. במאמרו של מרן הסטייפלר. שורה אחת ממוסגרת 2

 ר את השורה המתוקנת. בעט ולצדה כתב יד הסטייפל

. ספר קהלות יעקב, על מסכתות זבחים ובכורות. בני ברק, תשכ"ה. בספר שני קטעים ממוסגרים 3

 ".נמחקבכתב יד ולצידם כתוב "

 מצב הספרים, טוב. 

 50$פתיחה 

 

 תיקונים בכתב יד המחבר –מהדורות ראשונות  –מקבץ ספרי "אבן האזל" .430

Collection of "Even HaEzel" Books – First Editions – Corrections Handwritten by the Author 

ספר אבן האזל, חדושים וביאורים על ספר היד החזקה לרמב"ם. מאת רבי איסר זלמן מלצר. לפנינו 

 מהדורות ראשונות, עם הגהות בכתב יד המחבר. –ארבעה חלקים 

 15 –לאורך הספר כ [, עב דף. 1[, פו, ]2: ספר נזיקין. שני חלקים. ירושלים, תרצ"ה. ]חלק ראשון

 הגהות קצרות בכתב יד המחבר.

 [ דף.15[, קי, ]2: ספר קנין. ירושלים, תרח"ץ. ]חלק שלישי

 [ דף.1[, צג, יב, ]2: ספר משפטים א. ירושלים, תש"ה. ]חלק רביעי

 [ דף.1[, קלג, יג, ]2שלים, תש"ז. ]: ספר קדשים )עבודה(. ירוחלק חמישי

 ספרים. מצבים שונים. מצב כללי טוב. האוסף נמכר כמות שהוא. 4סה"כ 



 100$פתיחה 

 

 חתימה והגהות רבי מנחם מנדל מזאמושט – שטרסבורג, תקל"ז –לחם סתרים .431

Lechem Starim – Strasburg, 1777 – Signature and Glosses of Rabbi Menachem Mendel of 

Zamosht 

שטרסבורג,  ספר לחם סתרים, פירושים וחידושים על מסכת עבודה זרה, מאת רבי שלמה אלגאזי.

 תקל"ז. הסכמת ה"נודע ביהודה".

". לאורך לה' הארץ ומלואה הקטן מנחם מענדלי בן מוהר"ר איצק מזאמשט זללה"הבראש השער "

 הספר הגהות בכתב ידו , רובן קצרות. 

רב כיהן כישראל ליפשיץ מקליווא.  ביתלמיד ר)נפטר תקע"ח(  דל מזאמושטרבי מנחם מנ

ל בערך, נזכר בספר רבו "אור ישראל". כונה בשם "אח לחכמים ואב "תקרנקפורט דמיין משנת בפ

 ליתומים" על פעילותו הציבורית.

 [, קיז, ד דף. מצב טוב. כריכה נאה. 4]

 100$פתיחה 

 

 עשרות הגהות של חידושים בכתב יד –תרל"ט  ווילנא, –חומש "העמק דבר" .432

Chumash "Ha'amek Davar" – Vilnius, 1879 – Dozens of Handwritten Glosses of Novellae 

 –חומש בראשית, עם הפירוש הנקרא העמק דבר, מאת רבי נפתלי צבי יהודה ברלין מוואלז'ין 

 שערים. 2הנצי"ב. ווילנא, תרל"ט. מהדורה ראשונה 

הגהות בכתב יד, הגהות עם חידושי תורה. כתיבה אשכנזית מתקופת סוף המאה  40הספר כ  לאורך

 . כותב לא מזוהה.20-או תחילת המאה ה  19 –ה 

 מנותקים. מצב כללי טוב. כתמי וסימני שימוש ניכרים. \כריכה ודפים רופפים 

 50$פתיחה 

 

 הגהות בכתב יד –פרמישלא, תרמ"ח  –יד מלאכי .433

Yad Malachi – Premishlan, 1888 – Handwritten Glosses 

 ספר יד מלאכי, כללי הש"ס והפוסקים. מאת רבי מלאכי הכהן. פרמישלא, תרמ"ח. 

 . 20 –לאורך הספר הגהות בכתב יד אשכנזי, מתקופת תחילת המאה ה 

 מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 חתימות והגהות רבי שמואל הלר מצפת –למברג, תרכ"א  –חדושי הריטב"א .434

Chidushei HaRitva – Lemeberg, 1861 – Signatures and Glosses by Rabbi Shmuel Heller of 

Safed 

 חדושי הריטב"א על הש"ס. שני חלקים. למברג, תרכ"א. 

 בספר חתימות רבות בכתב יד הגאון המקובל רבי שמואל הלר מצפת. כמה הגהות בכתיבת ידו. 



 עותק חסר התחלה בחלק א. וסוף בחלק ב. מצב בינוני. קרעים ובלאי. 

 100$פתיחה 

 

 הגהות בכתב יד - ווילהרמרשדארף, תפ"א  -חידושי הלכות למהרש"א .435

Chidushei Halachot Lamaharsha – Wilhelmsdorf, 1721 – handwritten Glosses 

 הגאון רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס )המהרש"א( חידושי הלכות מאת

 ווילהרמרשדארף, תק"ב.

 בין הדפים, כמה הגהות בכתב יד אשכנזי. 

 בלויה. –מצב בינוני. פגעי עש. כריכת עץ מחופה בעור 

 50$פתיחה 

 

 הגהות חשובות מתקופת ההדפסה –תר"א -זאלקווא, ת"ר –שמלה חדשה .436

Simlah Chadasha – Zholkva, 1840-1841 – Important Glosses from the Time of Printing 

 תר"א. -ספר שמלה חדשה, תבואות שור ובכור שור. מאת רבי אלכסנדר סנדר שור. זאלקווא, ת"ר

הגהות בכתב ידו.  10 –בשער הספר חתימה קצוצה מעט ניכר הכתיבה "הק' נתן..." לאורך הספר כ 

 )הגהות מעט קצוצות(. 

 . מצב מצוין. [, רלו דף2]

 50$פתיחה 

 

 הגהות בכתב יד –חתימות ורישומים רבים  –למברג, תרי"ז  –ספר הערוך .437

Sefer HaAruch – Lemberg, 1857 – Many Signatures and Notations – Handwritten Glosses 

ספר הערוך, מאת רבינו נתן, עם מוסף הערוך, המעריך, הפלאה שבערכין. שני החלקים. למברג, 

 תרי"ז. 

בדפי הפורזץ בשער ועוד. חתימות ורישומים רבים. לאורך הספר הגהות בכתב יד. ביניהם חתימות 

העניך  [. חתימות בנו רבי חנוך1715אוצר הרבנים ורישומי בעלות רבי אהרן קראל ]מדייני לודז' 

 קראל. חתימות וחותמות רבי יחיאל פישל הכהן מלודז. 

 מצב טוב. כריכת עור מקורית. 

 50$פתיחה 

 

 19 –אשכנז, המאה ה  –עשרות הגהות בכתב יד  –שו"ת תרומת הדשן .438

Terumat Deshen Responsa – Dozens of Handwritten Glosses – Ashkenaz, the 19th Century 

 שו"ת תרומת הדשן, מאת רבי ישראל איסרלן. פיורדא, תקל"ח. 

 . 19 –לאורך הספר עשרות הגהות עיוניות בכתב יד. אשכנז תקופת המאה ה 

 רישומי בעלות וחותמות. מצב כללי טוב. מספר פגמים. כריכה אחורית בלבד. 



 100$פתיחה 

 

 תיקונים בכתב יד הגאון המחבר –אבן האזל .439

Even HaEzel – Corrections Handwritten by the Gaon Author 

 האזל, חידושים וביאורים על הרמב"ם. ספר נזיקין. מאת רבי איסר זלמן מלצר. ירושלים, תרצ"ה. אבן

 לאורך הספר תיקונים בכתב יד המחבר. 

 ללא כריכה קדמית. מצב מצוין.

 50$פתיחה 

 

 חתימות נוספות –הגהות וחתימות רבי מרדכי ארזק מקוזלוב  –שב שמעתתא .440

Shav Shmateta – Glosses and Signatures of Rabbi Mordechai Arzak of Kozalov – Additional 

Signatures 

 ספר שב שמעתתא. וורשא, תרל"ה. 

ידו. רבי  בשער רישומים וחתימת רבי מרדכי ערזאהק. בין דפי הספר כמה הגהות למדניות בכתב

 .(ט"תרצ-ץ"תר ,פיעטרקוב-סוסנוביץ)"כתר תורה" קובץ התורני פרסם מאמרים במרדכי ארזק 

 בספר חתימות נוספות "זה הספר שייך לי להר' החתן צבירש ק"ק פה זלאטשיב". 

 מצב כללי טוב.

 50$פתיחה 

 

 הגהות וחתימות חשובות –ספר עצי לבונה  \שו"ת שבות יעקב .441

Shvut Yaakov Responsa / Sefer Atzei Levonah – Important Glosses and Signatures 

ספר שבות יעקב, שו"ת מאת רבי יעקב רישא. למברג, תר"ך. כרוך עם ספר עצי לבונה. מאת רבי ניסן 

 מדובנא. 

בתחילת הספר חתימות שונות. "אבא מאיר..." רישום "שייך להרב מ' ישכר בער .... מדאלהינא". 

 ספר שייך להרב הנגיד הגדול מ"ה ישכר בער מגריווע..."רישום שה

 לאורך הספר כמה הגהות בכתב יד. 

 בינוני. נקבי עש רבים. -מצב טוב

 100$פתיחה 

 

 הגהות למדניות לאחד מרבני אמריקה –שלושה ספרים .442

Three Books – Scholarly Glosses by One of the rabbis of America 

 שלושה ספרים, עם הגהות למדניות ארוכות בכתב יד, של אחד מרבני אמריקה. 

 שו"ת לחם שלמה. שאמלויא, תרפ"ד.  •

 באר שמואל. קראקא, תרפ"ג.  •

 שו"ת בית אב חמישאי. ניו יורק, תרע"ט.  •



בספרים הגהות למדניות ארוכות בכתב יד של תלמיד חכם מופלג, כפי הנראה מרבני אמריקה, כותב 

 . 20 –א זוהה על ידינו. כתיבה מראשית ואמצע המאה ה ל

 מצב בינוני. גודל שונה. דפים מנתקים. קרעים בכמה דפים. 

 50$פתיחה 

 

הגהות רבניות מתקופת \רישומים\חתימות -פרנקפורט, תק"א  –שלחן ערוך חושן משפט .443

 ההדפסה

Shulchan Aruch Choshen Mishpat – Frankfurt, 1641 – Signatures / Notations / Rabbinic 

Glosses from the Time of Printing 

 שלחן ערוך חשן משפט. עם הסכמת בעל "פני יהושע". פרנקפורט, תק"א. 

 ללא שער. 

בדף ההסכמות רישום עתיק בכתב יד וחתימה. שהספר שיך.... להנגיד המופלא... מוהר"ר יהושע 

". באמצע הספר ן בהנגיד מוהר"ר מנחם מענדל מהק' פראגנאם הק' אפרים זלמנר"ו... החותם "

". בין דפי הספר כמה הגהות זה הספר שייך להרב המופלא בנש"ק מו"ה אהרןרישום בככתב יד "

 בכתב יד אשכנזי מתקופת ההדפסה. 

מצב בינוני. חסרונות דפים, והשלמה ממהדורה אחרת. קרעים משוקמים בדפים אחרונים. ללא שער. 

   פגעי עש.

 50$פתיחה 

 

עשרות הגהות למדניות בכתב יד רבי נפתלי  –ווילנא, תרפ"ו  –סט תלמוד ירושלמי .444

 צימבליסט מקובנה

Set of the Jerusalem Talmud – Vilnius, 1926 – Dozens of Scholarly Glosses Handwritten by 

Rabbi Naftali Cymbalist of Kovna  

 כרכים. 5תרפ"ו. סט תלמוד ירושלמי. ווילנא, 

בכרכים רישום "לה' הארץ ומלואה הש"ס ירושלמי הזה שייך לנפתלי בן ארזה )צימבליסט( מקובנה 

תשט"ו(. יליד איישישוק -שכונת התקוה תל אביב ארץ ישראל חוה"מ פסח תרצ"ו". ]רבי נפתלי )תרל"ד

 פלך וילנה בליטא. תלמיד חכם מופלג[.

 ות למדניות בכתב ידו. הגהות כפי הנראה מכותב נוסף.בין דפי הכרכים עשרות רבות של הגה

 כרכים גדולים. מצבים שונים. רוב הדפים במצב טוב. בחלקם קרעים. כריכות רופפות. דף יבש. 5

 50$פתיחה 

 

 19 –חתימות והגהות רבני משפחת בוימל מהמאה ה  –למברג, תר"כ  –כרתי ופלתי .445

Kreti UFleti – Lemberg, 1860 – Signatures and Glosses of the Rabbis of the Boimel Family 

from the 19th Century 

 כרתי ופלתי, על שלחן ערוך יורה דעה. מאת רבי יהונתן אייבשיץ. למברג, תר"כ.

בשער הספר רישום ארוך בכתב יד וחתימת רבי פנחס בוימל שהספר שייך לאביו רבי משה שלמה 

בוימל. הרישום משנת תרל"א. בדף הרפוזץ רישום אחר בכתב יד וחתימת "ישראל נח בירסק" 



שהספר שייך לרבי פנחס בוימל. בעמוד זה שתי הערות למדניות ארוכות. בנוסף הערות ארוכות בין 

 וכן בדף הפורזץ שבסופו. דפי הספר, 

 בינוני.-מצב טוב

 50$פתיחה 

 

 הגהות מכתובים מזוהים –שני ספרים .446

Two Books – Glosses by Identified Writers 

 חמש מגילות,עם פירוש האלשיך הקדוש. ווארשא, תרל"ז.  •

בתחילת הספר חותמת בעלות רבי "שמואל ב"ר ברוך ברוידא מגיד מישרים הכהן ירושלים". בספר 

 הגהה בכתב ידו. 

כרך כולל כמה ספרים: ספר העקרים, ווארשא, תר"ל. ספר הברית, וואשא, תרכ"ט. בכרך חתימות  •

 רבות של רבי אביגדור אטלאס עם כמה הגהות בכתב ידו. 

 50$פתיחה 

 

 רישומי "מוגה" –מהדורה ראשונה  –לכות )ה"חפץ חיים"( לקוטי ה.447

Likutei Halchot (the Chafez Chaim) – First Edition – "Proofread" Notations 

ספר לקוטי הלכות. מאת רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל ה"חפץ חיים". פיעטרקוב, תרס"ט. 

 כרכים.  2מהדורה ראשונה. 

 כרך ראשון: כולל המסכתות, תמיד, תמורה, כריתות, בכורות. 

 כרך שני: כולל המסכתות, סנהדרין שבועות. מכות והוריות. נדה. 

בשני הכרכים רישום "מוגה" בכתב יד. עיפרון. הרישום ככל הנראה בעצם כתבי יד קדשו של מרן 

 ה"חפץ חיים".

 בינוני. דפים יבשים. -מצב טוב

 50$פתיחה 

 

 רבעה ספרים מספריית הגאון בעל "מנחת יצחק" זצ"לא.448

Four Books from the Library of the Gaon Author of "Minchat Yitzchak" 

 . ספר אמרי בינה. מאת רבי מאיר אש. ירושלים, תש"ל.1

 –על גבי כריכת הספר הוטבעה הקדשה בדיו זהובה לכבוד רבי יצחק יעקב וויס בעל "מנחת יצחק 

 להרהגה"צ יצחק יעקב ווייס שליט"א ראב"ד בירושלים עיה"ק מאת המו"ל משה אמסעל"."דורן 

 . כתבי הגאון רבי יוסף אליהו הענקין. כרך ראשון. ניו יורק, תשמ"א.2

בתחילת הספר הקדשה אל בעל "מנחת יצחק" בכתב ידו וחתימתו של המו"ל רבי אברהם יצחק 

 ד.זשוראוועל מכולל בית מדרש גבוה לייקוואו

 . זכרון משה על פירוש רש"י לחומש מאת רבי משה הלפרין חותן המהרש"א. פתח תקוה. תשמ"ח.3

 בתחילת הספר הקדשה בכתב יד המו"ל רבי משה פיליפ אל בעל "מנחת יצחק".



. חלק מספר חק לישראל ספר במדבר. חסר התחלה. בסופו חותמות בעליות פרטיות של בעל 4

 המנחת יצחק.

 בסוף הספר. 2כתמי רטיבות במס' מצב כללי טוב. 

 50$פתיחה 

 

 הקדשת בעל "מנחת יצחק" רבי יצחק טוביה וויס –מסילת ישרים .449

Mesilat Yesharim – Dedication by the Author of the Minchat Yitzchak Rabbi Yitzchak Tuvia 

Weiss 

 ספר מסילת ישרים, מאת רבינו הרמח"ל. ירושלים, תשי"ט. 

בתחילת הספר הקדשה בכתב ידו וחתימתו של רבי יצחק טוביה וויס ראב"ד העדה החרדית 

 בירושלים ובעל "מנחת יצחק". אל תלמידו רבי מרדכי יהודה בלייער. 

 מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 הקדשות המחבר רבי יצחק יעקב ווייס –חלקים  4 –שו"ת מנחת יצחק .450

Minchat Yitzchak Responsa – 4 Sections – Dedications by the Author Rabbi Yitzchak 

Yaakov Weiss 

 ד. מאת הגאון רבי יצחק יעקב ווייס.-ספר שאלות ותשובות מנחת יצחק, חלקים א

 תשכ"ז. מהדורה ראשונה.-לונדון, תשט"ו

 ד הקדשה בכתב ידו וחתימתו של המחבר לרבי יוסף יהושע אפפעל.-בדף הפורזץ של חלקים ב ו 

תשמ"ט(, מגדולי הפוסקים בדורו. כיהן כראב"ד העדה -)תרס"ב רבי יצחק יעקב ווייסהמחבר 

החרדית. מחבר סדרת ספרי השו"ת מנחת יצחק עשרה כרכים. מנחת יצחק על התורה ארבעה 

חלקים. שיח יצחק על מסכת חגיגה ועוד. בצעירותו נסמך על ידי האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא 

נות על ידי רבי מאיר אריק, רבי שמואל אנגל ורבי שמעון גרינפלד. עוד בימי ממונקאטש, ונסמך לדיי

בחרותו פרסם מאמרים בירחון "הבאר" "בית ועד לחכמים" "גפן פוריה" "לקט שושנה" ו"תל תלפיות". 

התכתב עם גדולי דורו ביניהם הרוגוטשובער. השפעתו ההלכתית חרגה גם מעבר לגבולות העדה 

 באים בכל ספרי ההלכה והשו"ת של כל החוגים והעדות.החרדית, ופסקיו מו

למד ברעדים ואחר כך בבית מדרש לרבנים בברלין והיה  -תשנ"ו( -רבי יוסף יהושע אפל )תרע"א

תלמידו של ה"שרידי אש". גורש על ידי הנאצים והגיע לווארשא, משם עבר לאנגליה ושימש כחזן 

 גדולי דורו. חיבר "יד יוסף".ואח"כ ונתמנה לדיין ואב"ד בלידז. התכתב עם 

 ס"מ. כריכות מקוריות תואמות. 36מצב טוב מאוד לארבעת הכרכים. גודל תואם: 

 100$פתיחה 

 

 חותמת רבי רפאל ברא"ד מבאטשאן –למברג, תקצ"ו  –סדרי טהרה .451

Sidrei Tahara – Lemberg, 1836 – Stamp of Rabbi Raphael Brod of Botashen 

 מאת רבי אלחנן אשכנזי. למברג, תקצ"ו. ספר סדרי טהרה.



רבי רפאל ברא"ד. אב"ד בוטושאן, מחכמי  ".הק' רפאל ברא"דבשער הספר חותמות בצורת חתימה "

 צפת. התכתב עם גדולי דורו ביניהם רבי שלמה קלוגר ורבי יוסף שאול נתנזון.

ואחרונים, גם על הטקסט. דף ס"מ. מצב בינוני. כתמים. פגעי עש בעיקר במספר דפים ראשונים  39

השער משוקם בצורה לא מקצועית עם פגמים וחסרון חלקי בטקסט. חותמות ישיבת המקובלים בית 

 אל. שדרת עור. כריכה פשוטה בלויה.

 50$פתיחה 

 

 הקדשת המחבר רבי אברהם ביק –למברג, תרנ"א  –בכורי אביב .452

Bikurei Aviv – Lemberg, 1891 – Dedication by the Author Rabbi Avraham Bick 

 תרס"ב(. -ספר בכורי אביב, חידושים על התורה ומגילות. מאת הגאון רבי אברהם ביק )תקצ"ז

 למברג,  תרנ"א. מהדורה ראשונה. 

בשער הספר הקדשה בכתב ידו וחתימתו של המחבר, אל הגאון המקובל רבי משה הררי. ההקדשה 

". בדף אברהם ביק כעת מתושבי עיה"ק ירושלם תוב"בבכתב אותיות רש"י. עם חתימת המחבר "

 ההסכמות חתימה "הצעיר ]יוסף[ ח"ר משה הררי". 

[, יב, מח, כז, ]פד[ דף. מצב כללי טוב. פגם בשער. קיפולי פינות. בפינת השער העליונה חסרון 5]

 בכמה אותיות ההקדשה. כריכה מקורית. 

 100$פתיחה 

 

 הקדשה –מהדורות ראשונות  –ואביו רבי יואל לייב הלוי הרצוג אוסף ספרי רבי יצחק אייזיק .453

Collection of Books by Rabbi Yitzchak Isaac and His Father Rabbi Yoel Halevi Herzog – First 

Editions – Dedication  

ינוני. רים אחדים על מגלת רות. מאת רבי יואל ליבוש הרצוג. ווארשא, תר"ן. מצב בבספר הסבלני, ד• 

 דף יבש. פגמים. 

ספר אמרי יואל, דרשות על פרשיות התורה. מאת רבי יואל ליב הלוי הרצוג. ג' חלקים בשני כרכים. • 

 תר"צ. מצב מצוין. שער מעטפת נוסף על דף עבה לכל חלק.-דברים. לונדון, תרפ"ד-ויקרא, במדבר

רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג. ספר תורת האהל, כולל שעורים על הרמב"ם הלכות סנהדרין. מאת • 

ירושלים, תש"ח. ] בשער הספר הקדשה ארוכה בכתב יד הרב הרצוג אל המקובל הגאון רבי עובדיה 

 הדאיה[.

 שו"ת היכל יצחק. מאת רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג. אבן העזר. שני כרכים. ירושלים, תשכ"ז.• 

י הרצוג ראש הבנים לישראל בהגיעו לשיבה. ספר אגרות הראי"ז. שי להגאון רבי יצחק אייזיק הלו• 

 מאת הרב ארן יצחק זסלנסקי. ירושלים, תשי"ט.

 כרכים. גדלים שונים. מצב טוב מאוד. 7ספרים. ב  8סה"כ 

 50$פתיחה 

 

 הספרים של ראשי ישיבת מיר –שערי זבול  \נתיבות שלום .454

Netivot Shalom / Sha'arei Zvul – the Books of the Rashei Yeshiva of Mir 

 ספר נתיבות שלום, מאת רבי שלום צבי הלוי למפרט. תל אביב, תשכ"ה.  •



 בשער הספר הקדשת המחבר אל רבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר. 

 ספר שערי זבול. על מסכת קידושין. מאת רבי זבולון המבורגר. ירושלים, תשכ"ד.  •

 רצוביץ זצ"ל. בתחילת הספר הקדשת המחבר אל רבי נחום פ

 מצב טוב. 

 50$פתיחה 

 

ירושלים,  –חתימת הגאון רבי חיים שמואלביץ על ספר זכרון לרבי יהושע מהוראדנא זצ"ל .455

 תש"ט

Signature of the Gaon Rabbi Chaim Shmuelevitz on a Memorial Book for Rabbi Yehoshua 

of Horadna – Jerusalem, 1949 

 רבי יהושע מהוראדנא זצ"ל. ירושלים, תש"ט.ספר זכרון ותולדות 

ראש ישיבת מיר בליטא, וכן בתקופת שהותה  -בדף הפורזץ חתימת ידו של רבי חיים שמואלביץ 

בשנגחאי במהלך מלחמת העולם השנייה. ובארץ ישראל, וחבר במועצת גדולי התורה של אגודת 

 ישראל. 

 ס"מ. מצב טוב. 23

 50$פתיחה 

 

עם  -הקדשה בכתב ידו של המחבר רבי אהרן הכהן אב"ד מיכיילישאק  – עבודת הקרבנות .456

 ספריו 2

Avodat HaKorbanot – Dedication Handwritten by the Author Rabbi Aharon Hacohen Av 

Beit Din of Michelshok 

"חפץ ספר עבודת הקרבנות, ביאור סדר העבודה על ענין בפני עצמו. מאת רבי אהרן הכהן חתן מרן ה

 תרפ"ח[, מהדורה שניה.-חיים". פיעטרקוב, ]בין תרע"ג

 מעבר לשער הקדשה נאה בכתב יד המחבר אל הגביר העשיל ב"ר זודיא", חותם "ממני המחבר",

 עם חותמתו הפרטית.

 עמ'. כריכה ]מקורית[ ודפים מנותקים. דף יבש ושביר. מצב טוב. 86[, 3]

מהדורה יחידה. כרוך עם ספר: שרגי נפישי. ווילנא,  מצורף ספרו חסד לאברהם. ירושלים, תרפ"ח.

 תרע"ג. 

 מצורף ספרו. זכרון יוסף, דרשות בעניני הגאולה העתידה. ווילנא, תרפ"ד. 

 50$פתיחה 

 

 חתימה והגהות רבי יהודה ליב גרויברט –שו"ת רמ"ץ .457

Remetz Responsa – Signature and Glosses by Rabbi Yehuda Leib Griobart 

הגאון רבי מאיר צבי מאת ספר שאלות ותשובות רמ"ץ. חלק ראשון, דיני אורח חיים ויורה דעה. 

 ויטמאיר אב"ד סאמבור כיובל שנים.



תרמ"ה. מהדורה יחידה. הסכמות רבי צבי הירש אורנשטין, רבי יצחק שמקליש, -פרמישלא, תרל"ב

 רבי משה תאומים ורבי בנימין אריה הכהן וויס מטשרנוביץ.

הגאון רבי יהודה ליב גרובהארד ממאקווא. בין דפי הספר כמה הגהות בכתב  ותהספר חתימ בשער

 ידו.

תרח"ץ(. תלמיד חכם, גאון ומופלא. בן כ"ב שנה נתמנה כרב ביאנוב. -רבי יהודה ליב גרויברט )תרכ"ב

בשנת תרמ"ח עבר לכהן במאקוב. בשנת תרס"א כיהן כרב בסטאשוב. בשנת תרס"ט עמד בראש 

 הרבנים בווארשא. מחבר שו"ת חבלים בנעימים, יביע אומר. אסיפת

 בינוני. נקבים. -מצב טוב

 50$פתיחה 

 

 הקדשה נדירה בכתב יד וחתימת הצדיק רבי אריה לוין –ירושלים, תרצ"ז  –חיל המקדש .458

Cheil HaMikdash – Jerusalem, 1937 – Rare Handwritten Dedication and Signature of the 

Tzaddik rabbi Aryeh Levin   

ספר חיל המקדש, על סדר קדשים בעניני עבודה. מאת רבי חיים יעקב ב"ר אריה לוין. ירושלים, 

 תרצ"ז. 

בתחילת הספר הקדשה נאה ומיוחדת בכתב ידו של רבי אריה לוין אביו של המחבר. ההקדשה ניתנה 

אב"ד טבריה. מתאריך טו"ב מנחם אב לרגל בר המצוה של רבי שמחה קוק, בן רבי רפאל הכהן קוק 

 תש"ג. 

 שורות בכתב ידקדוש וחתימתו. חותמות בעלות של רבי רפאל הכהן קוק. 6

 מצב מצוין. כריכה מקורית מנותקת. 

 100$פתיחה 

 

 הקדשת המחבר לרבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר –דביר מרדכי .459

Dvir Mordechai – Dedication by the Author to Rabbi Eliezer Yehuda Finkel the Rosh 

Yeshiva of Mir 

 דברי מרדכי על ענינים ממסכתות גיטין וקדושין, מאת רבי מרדכי אריה מן. ירושלים, תשי"ד. 

 בשער הספר הקדשה בכתב ידו של המחבר אל הגאון מרן ראש ישיבת מיר רבי אליעזר יהודה פינקל. 

 צב כללי טוב. דף יבש. מ

 50$פתיחה 

 

 הקדשה נדירה ומענינת להגאון הראי"ה קוק –וורשה, תרצ"ג  –גליות הים רמ.460

Margaliyot HaYam – Warsaw, 1933 – Rare and Interesting Dedication to the Gaon Rabbi 

Avraham Yitzchak Hacohen Kook 

 ספר מרגליות הים, חידושי אגדה, וחידושי הלכה. מאת רבי יעקב משה מרגליות. וורשה, תרצ"ג. 

מנחה היא שלוחה בדף הפורזץ הקדשה בכתב ידו וחתימתו של בן המחבר רבי חיים יונתן מרגולין "

להכהן הגדול מאחיו מופלא שבסנהדרין אשר מחזה גאולה יחזה הג"מ אברהם יצחק הכהן קוק 

 ". ראש רבני ירושלם תוב"ב מאתי מוקירו חיי"ם כ"ד בטבת, תרצ"ג, וורשהשליט"א 



 מצב טוב. 

 100$פתיחה 

 

 עם מכתב מאת המחבר רבי משה מרדכי דושינסקי –ירושלים, תש"י  –עוד יוסף חי .461

Od Yosef Chai – Jerusalem, 1950 – with a Letter by the Author Rabbi Moshe Mordechai 

Dushinsky 

ספר עוד יוסף חי, תודלות וקורות, הנהגות והדרכות, אגדות ודרשות ושיחות ישרים, מאת רבי יוסף 

 צבי דושינסקי. מאת אחיו רבי משה מרדכי דוזינסקי ורבי יהושע סגל דייטש תלמידו הותיק. 

 ירושלים, תש"י. בתחילת הספר תמונת המהרי"ץ דושינסקי. 

תלמיד הדעת תשכ"ה( -של המחבר רבי משה מרדכי. )תר"מלספר מצורף מכתב בכתב ידו וחתימתו 

אשר טויסקי  בייוסף ליב סופר מפאקש ועוד. חתן ר בייוסף צבי דושינסקי מחוסט, ור ביסופר, ואחיו ר

 ד."תרצבשנת  מחכמי בודפשט, עלה לירושלים. מוויצען

 ללא כריכה. מצב טוב. חסר מעט סוף. לפנינו עד עמ' שיב. 

 50$פתיחה 

 

עותק ישיבת חכמי לובלין ועותק רבי יעקב הכהן שפירא  –ווארשא, תרל"ה  –אהבת יהונתן .462

 אב"ד קורווא

Ahavat Yonatan – Warsaw, 1875 – the Copy of Yeshivat Chachmei Lublin and Rabbi Yaakov 

Hacohen Shapira Av Beit Din of Kurva 

 ספר אהבת יהונתן, מא תרבי יהונתן אייבשיץ. ווארשא, תרל"ה. 

חותמות בעלות של ישיבת חכמי לובלין לפני השואה. חותמות בעלות של רבי יעקב הכהן שפירא 

 דומ"צ דק"ק קורווא" ]פלך לובלין[

 מצב כללי טוב. כריכה מקורית. חתימה בכתב יד זאב וואלף... המשפחה מחוקה. 

 50$פתיחה 

 

עותק אביו  –חתימות רבי שלמה זלמן אוירבך מצעירותו  –ווארשא, תרע"ג  –משכן העדות .463

 הגהות –רבי חיים יהודה ליב אוירבך 

Mishkan HaEdut – Warsaw, 1913 – Signatures of Rabbi Shlomo Zalman Auerbach in His 

Youth – the Copy of His Father Rabbi Chaim Yehuda Leib Auerbach – Glosses 

ספר משכן העדות, חידושי הלכה בסוגיות בש"ס בעניני עדות. מאת רבי יעקב שמחה אב"ד קמעפנא. 

 הוצא לאור על ידי רבי חיים יעקב נפתלי "הצדיק מוארשא". ווארשא, תרע"ג. מהדורה ראשונה.

בשער הספר חתימה "לה' הארץ ומלואה שלמה זלמן אוירבעך". רישום וחתימה נוספים גם בדף 

הפורזץ. באותו עמוד רישום בכתב ידו "הרב רבי חיים יהודא ליב אויערבאך שליט"א". בין דפי הספר 

 הגהות קצרות בכתב יד.  2

 מצב טוב. כריכה מקורית מנותקת. 

 50$פתיחה 



 

 רבי משה ברנשטיין \ויינשטיין  רבי אהרן -הקדשות .464

Dedications – Rabbi Aharom Weinstein / Rabbi Moshe Bernstein 

ספר דרכי אהרן, חידושי סוגיות. מאת רבי אהרן וויינשטיין ראש ישיבת בית יוסף בתל אביב.  •

 ירושלים, תרצ"ט. בתחילת הספר הקדשה בכתב יד המחבר.

ות ב"ק ב"מ ב"ב. מאת רבי משה ברנשטיין ר"מ בישיבת כנסת ספר דברי משה, שיעורים על מסכת •

 בית יצחק מקמניץ. ירושלים, תש"ה. בתחילת הספר הקדשה בכתב יד וחתימתו של המחבר. 

 50$פתיחה 

 

 הקדשות המחברים –אוסף ספרים מאת רבני חו"ל .465

Collection of Books by Rabbis Abroad – Authors' Dedications  

אברהם, מאת רבי אברהם מפרומושיקע ברומניה. קלויזנבורג, תרפ"ג. ]הקדשת המוציא מחזה • 

 לאור בן המחבר רבי יעקב שכטר[.

 דובב שפתי ישנים, מאת רבי אברהם שכטר. ירושלים, תשי"ז. ]הקדשת בנו רבי יעקב שכטר[.• 

 עריכת המשפט העברי. לונדון, תש"א. ]הקדשת המחבר רבי יעקב שמואל צורי[.• 

 מרגניתא טבא. לונדון, תשט"ז. ]הקדשת המחבר רבי אליהו אליעזר סילברסטון[.• 

 סדר הדיון. ניו יורק, תשי"ח. ]הקדשת המחבר רבי אברהם ווייס[.• 

 מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים ? ניו יורק. ]הקדשת המחבר רבי משה חיים אפרים בלוך[.• 

 מחבר רבי ניסן טלושקין[.טהרת מים. ניו יורק, תש"י. ]הקדשת ה• 

 שו"ת רבבות אפרים. שלושה חלקים. א, ה, ז. ]בחלק חמישי הקדשת המחבר רבי אפרים גרינבלט[.• 

 אימרות טל. ניו יורק, תש"ל. ]הקדשת המחבר רבי מרדכי טוביה רוטנברג[.• 

 ספרים. גדלים שונים. מצב כללי טוב. האוסף נמכר כמות שהוא. 9סה"כ 

 50$פתיחה 

 

[ ספרים מספריית רבי יעקב בלוי מדייני ופוסקי ירושלים חבר בד"ץ העדה 13אוסף ].466

 פאג"י-החרדית ורבה של שכונת סנהדריה

Collection of [13] Books from the Library of Rabbi Yaakov Blau, One of the Dayanim and 

Poskim of Jerusalem, a Member of the Badatz HaEdah HaChareidit and the Rabbi of the 

Sanhedria-Pagi Neighborhood 

 בין הספרים:

ירושלים, תרצ"ז; קדושין; מגילה וביצה; שבת; גיטין;  –בית הבחירה )המאירי( על מסכתות: מכות • 

חידושי הר"ן על מסכת • ניו יורק, תש"ז; כתובות; בבא קמא  –נדרים; שבועות; עירובין; יבמות; יבמות 

 "ח.חולין, תשי

מדייני ופוסקי ירושלים. חבר בד"ץ העדה  –על חלק מהכרכים חתימת בעלות רבי " יעקב בלוי" 

 פאג"י.-החרדית ורבה של שכונת סנהדריה

 כרכים. מצב כללי טוב. גדלים שונים. 13סה"כ 



 50$פתיחה 

 

 מהדורות חשובות –רבינו המאירי  –ספריית הגר"י סרנא .467

The Library of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna – Rabbeinu HaMe'iri – Important Editions  

 .1862חדושי הרב המאירי, על מסכת שבת, בסופו שיורי שיטה מקובצת, ווין, תרכ"ב • 

 בית הבחירה, עירובין, יצא לאור על פי כתב יד פארמא על ידי משה הרשלר, ירושלים תשכ"ב• 

 לבית מאיר, נדרים נזיר סוטה, ניו יורק, תש"ד בית הבחירה לרבינו מנחם ב"ר שלמה• 

בית הבחירה, יבמות, נדפס על פי הוצאת שאלוניקי תקנ"ד. עם תקונים "חנוך הבית מאת רבי חנוך • 

 אלבעק, ניו יורק, תש"ז

 בית הבחירה על מסכת מקואות, יצא לאור ע"י רבי אברהם סופר, ירושלים, ת"ש• 

ושלמת ומוגהת מתוך כתב יד פארמא, עם מקורות וציונים מאת בית הבחירה על נדרים, מהדורה מ• 

 אברהם ליס. ירושלים, תשכ"ה

על ) Bבית הבחירה, מסכת חגיגה, יצא לאור על פי שני כתבי יד, על ידי מרדכי לאנגע, פרנקפורט ע"• 

 נהר( מאין, תרפ"ט

 חידושי המאירי, על פסחים, ניו יורק, תש"ו.• 

 י יחזקאל סרנא.בספרים חותמות בעלות של רב

 ספרים. מצב כללי טוב, גדלים שונים. האוסף נמכר כמות שהוא ! 8סה"כ 

 50$פתיחה 

 

 עותק רבי יעקב כהנא שפירא מוולוז'ין –למברג, תר"ך  –כרתי ופלתי .468

Kreti UFleti – Lemberg, 1860 – the Copy of Rabbi Yaakov Kahana Shapira of Volozhin 

על יורה דעה. מאת רבי יהונתן אייבשיץ. עם ספר תפארת ישראל, חידושים על ספר כרתי ופלתי, 

 הלכות נדה. והגהות ה"ברוך טעם". למברג, תר"כ.

בספר כמה חותמות של הגאון רבי "יעקב כהנא שפירא וולוז'ין". חתימה "מה שקנה עבד עבדיה 

 הדאיה ס"ט". 

 ר בפינת השער הראשון. מצב טוב. מלבד חסרון חלקי בדף אחרון ושיקום דבק ניי

 50$פתיחה 

 

 מחבר רבי יחיאל מיכל ציפרת ההקדש –ווין, תק"צ  –חיי עולם .469

Chayei Olam – Wien, 1830 – Dedication by the Author Rabbi Yechiel Michl Tzifer 

אב"ד  ספר חיי עולם, סוגיות הלכות ודינים מלוקטים על שולחן ערוך יורה דעה. מאת רבי יחיאל מיכל

 מסודר לפי ערים. –ציפר. דף פרנומרנטן עם שמות האנשים אשר התנדבו להדפסת ספר זה 

 וויען, תק"צ.

 בדף הפורזץ רישום מטושטש ממנו ניכר שהספר התקבל במתנה מאת המחבר.

 [, מח דף. מצב טוב.2]



 50$פתיחה 

 

 הגהות וחתימות חכמי הספרדים
 

 הגהות רבי אברהם חיים בכ"ר דוד מאזמיר –ליוורנו, תקמ"ג  –דעת זקנים .470

Da'at Zekenim – Livorno, 1783 – Glosses by Rabbi Avraham Chaim Bachar David of Izmir 

ספר דעת זקנים, חידושים על התורה מאת רבותינו הראשונים בעלי התוספות. עם קונטרס עפר 

 ליוורנו, תקמ"ג. מהדורה ראשונה. יעקב, מאת רבי יעקב ב"ר יצחק יוסף נוניס ואיס מליוורנו.

בשער הספר רישום בעלות )מטושטש( זה הספר של מורי הרב... והכולל בישר' להלל פלפלא 

הגהות בכתב ידו של רבי אברהם  10חריפתא ה"ה הוד והדר אברהם חיים דוד ..." לאורך הספר מעל 

 חיים דוד[.חיים דוד. ההערות חתומות בראשי תיבות שמו: האח"ד ]הצעיר אברהם 

מחכמי ורבני אזמיר, שמו מוזכר בספר עיני כל חי לרבינו חיים פלאג'י  –רבי אברהם חיים דוד 

שמזכירו בזה הלשון "שמעתי מפי צדיק כמוהר"ר אברהם חיים בכר דוד ש"ץ מקהילתנו דפירש" וכו', 

 שמו גם נזכר שם במסכת בבא קמא דף נא ע"א.

בפינות הדפים. בלאי בדפים אחרונים. כריכה ודפים מנותקים. [, צ, כט דף. מצב בינוני. קרעים 9]

 כתמים ובלאי שימוש.

 100$פתיחה 

 

מאיזמיר הגהות רבי יצחק קרישפין  –פרנקפורט דמיין, תמ"ב  –חדושי אגדות למהרש"א .471

 בעל "שמו יצחק"

Chidushei Aggadot by the Maharsha – Frankfurt am Main, 1682 – Glosses by Rabbi 

Yitzchak Krispin of Izmir the Author of Shmo Yitzchak 

 ספר חידושי אגדות למהרש"א. על מסכתות הש"ס.

 פרנקפורט דמיין, תמ"ב.

"אמר יצחק  -לאורך הספר מספר הגהות בכתיבת ידו של רבי יצחק קריספין בתחילת אחת ההגהות 

 קרישפי'"

ר"ל. חיבר שמו יצחק. בנו של רבי יהושע אברהם בעל היה רב באיזמיר בשנת ת –רבי יצחק קרישפין 

 (.11004"אברהם במחזה" ו"וישב אברהם". )אוצה"ר 

 מצב כללי טוב. פגעי עש חלקם עם פגיעה בטקסט. חסר שער ושני דפים ראשונים.

 50$פתיחה 

 

 עשרות הגהות בכתיבה מזרחית   –דיהרנפורט, תק"ס  –מגיני ארץ .472

Maginei Eretz – Dhyrenfurth, 1800 – Dozens of Glosses in Oriental Script 

 ספר מגיני ארץ. שלחן ערוך אורח חיים. דיהרנפורט, תק"ס. דפוס רבי יחיאל מיכל מייא. 

הגהות  20 –". לאורך הספר כ זה הספר של ח"ר דוד משה" ח"ר דוד משה נר"ו",בשער רישום "

הגהות עיוניות קצרות. באחת ההגהות מביא הכותב  למדניות בכתב יד מזרחי. בנוסף עוד עשרות

"ובשיטה כ"י ]כתב יד[ לחכמי נרבונה כתוב..." ]אולי מדובר בכתיבת ידו של רבי דוד משה, מדייני 

 [.5181אוצר הרבנים . 19 –ירושלים באמצע המאה ה 



קורית מעט ס"מ. כרך עבה. בלאי וקרעים בשער וכמה דפים ראשונים ואחרונים. כריכה מ 36רפ דף. 

 פגומה. מצב כללי טוב. חלק מההגהות קצוצות במעט. 

 100$פתיחה 

 

 19 –פרס, המאה ה  –רישומים מוקדמים ומאות הגהות  -שלושה ספרים .473

Three Books – Early Inscriptions and Hundreds of Glosses – Persia, the 19th Century 

 אמשטרדם, תקל"ח. –הילדים שוחטי  \זכרון לבני ישראל  \ימין משה 

בצד הפנימי של הכריכה רישום בכתב יד " יצחק בן הרב יעקב כהן" עם תאריך כ"ה חשוון תקס"ה 

ליצירה. רישום נוסף " משה בן כה"ר המאור הגדול אל שהוד שמואל בכה"ר המאור זצוק"ל". חותמת 

ר הצעירים אברהם בן כה"ר רישום על קניית הספר בשנת תרכ"ג, הכותב "יצחק יזדי". חתימת "צעי

 עמרם יצ"ו".

לאורך הספר מאות ! הגהות קצרות וארוכות, תוכן של ביאורי הלכות, ביאורי מילים, חידושים ופסקי 

 הלכה. כתיבה פרסית מהתקופות הנ"ל. מספר כותבים.

פים [, עב דף. מצב בינוני. פגמים עם חסרון בשולי הדפים, ובעקבותם פגמים גם בהגהות. בלאי וד3]

 מנותקים.

 50$פתיחה 

 

 –הגהות בכתב ידו  –תלמוד ירושלמי ]סט שלם[ מספרייתו של הרב עובדיה הדאיה .474

 תר"ס-פיעטרקוב, תרנ"ח

Talmud Yerushalmi [Complete Set] from the Library of Rabbi Ovadya Hadaya – Glosses 

handwritten by Him – Piotrkow, 1898-1900 

תר"ס. אשר היו שייכים לרבי עובדיה -)סט שלם( של תלמוד ירושלמי. פיעטרקוב, תרנ"חששה כרכים 

הדאיה בתקופת היותו חבר בית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים. בדפי הספרים מספר הגהות 

בעט בכתב ידו. חותמתו האישית של הגאון המקובל רבי "עובדיה הדאיה חבר בית הדין העליון 

 נות הראשית לישראל פעיה"ק ירושלים תובב"א".לערעורים ברב

ס"מ. מצב כללי טוב. כריכות מקוריות מעט בלויות. שדרות עור קרועות  35סה"כ ששה כרכים. 

 ובלויות. מספר דפים מנותקים.

 50$פתיחה 

 

 עם חתימותיו והגהותיו –הרמב"ם של הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה .475

The Rambam of the Gaon Kabbalist Rabbi Ovadya Hadaya – with His Signatures and 

Glosses 

 משנה תורה להרמב"ם. ווילנא ,תר"ס. שלושה חלקים עבי כרס. 

מעבר לשער חלק א רישום בכתב יד הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה "מקנת כספי היום כ"ג תמוז 

 התרפ"ו ח"א וח"ב וח"ד בלי"מ וחצי הצעיר הדאייה ס"ט".

 בין הכרכים כמה הגהות )מעט קצוצות( בכתב יד קדשו. 

 100$פתיחה 

 



 הגהות הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה –שלחן ערוך  אורח חיים .476

Shulchan Aruch Orach Chaim – Glosses by the Gaon Kabbalist Rabbi Ovadya Hadaya 

 אברהם. ווילנא, תרמ"ה. שלחן ערוך אורח חיים, מהדורה מוקטנת. עם באר היטב ואשל 

בשער הספר רישום בכתב ידו וחתימתו של הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה "קנת כספי ... הום כ"ו 

מנחם לש' פור"ת ]תרפ"ו[ הצעיר עבדיה הדאייא ס"ט". בתחילה ולאורך הספר מספר הגהות בכתב 

 ידו. 

 כרך עבה. מצב טוב. 

 50$פתיחה 

 

 הגהות הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה –שלחן ערוך יורה דעה .477

Shulchan Aruch Yoreh Deah – Glosses by the Gaon Kabbalist Rabbi Ovadya Hadaya 

 שלחן ערוך יורה דעה. מהדורה מוקטנת לדרכים. עם באר היטב ופתחי תשובה. 

בתחילת הספר חתימה וחותמת הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה בעל ישכיל עבדי וראש ישיבת 

 המקובלים בית אל בירושלים. 

 הגהות בכתב יד קדשו.  10לאורך הספר מעל 

 מצב כללי טוב. מעט בינוני. כרך עבה. הגהות קצוצות בחלקן. 

 50$פתיחה 

 

 הגהות הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה –שלחן ערוך אבן העזר .478

Shulchan Aruch Even HaEzer – Glosses by the Gaon Kabbalist Rabbi Ovadya Hadaya 

 שלחן ערוך, אבן העזר. מהודרה מוקטנת. ווין, תק"ע. 

בשער הספר חתימת הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה. בין דפי הספר כמה הגהות בכתב יד קדשו. 

 עתיקות של בית מדרש בירושלים. חותמות 

 מצב כללי טוב. פגעי עש בכמה דפים. כריכת עור מקורית רופפת. 

 מצורף חלק חשן המשפט. חלק שני. ווין, תק"ע. 

 50$פתיחה 

 

 הקדשה וחתימות חכמי ארם צובה –מהדורה יחידה  –ליוורנו, תקע"ח  –שו"ת זכור ליצחק .479

Zachor LeYitzchak Responsa – Livorno, 1818 – Single Edition – Dedication and Signatures of 

the Sages of Aleppo 

ספר זכור ליצחק, כולל שאלות ותשובות בדיני אורח חיים. מאת רבי יצחק הררי. עם פסקים וכתבים 

ה מאת רבנים קדמונים, רבי יהודה רוזניס, רבי אליעזר ן' שנגי ורבי יעקב פראג'י מהמה מאלכסנדרי

 )תשובות אלו לא נכללו בספרו שו"ת מהרי"ף, אלכסנדריה, תרס"א(.

ליוורנו, תקע"ח. דפוס שמואל סעדון. מהדורה יחידה. הסכמות רבני ארם צובה, ורבי משה סוזין שד"ר 

 ירושלים.



בשער הספר הקדשה נאה בכתב יד רבי יצחק בכ"ר חייא הררי נין ונכד להרב המחבר. ההקדשה 

ף מנשה סתהון. בשולי השער רישום וחתימות "גואל אחרון עלה לחלקי מירושת נשלחה אל רבי יוס

מו"א זלה"ה הצעיר משה ח"ר יצחק הררי ס"ט". רישום וחתימת "קניתיו מאלמנתו ממ"ע הצעיר שלום 

 הדאיה ס"ט". בדף ההקדמה רישום עצמי על קבלת הספר. 

הקדמות( בפינה התחתונה של הספר עם קרעים בדפים הראשונים )שער ו ס"מ. 30[ דף. 1[, קנז, ]6]

 חסרון טקסט. חריכת שולים בפינות הדפים האחרונים. דפים איכותים. הדבקת הכריכה בדבק חומצי.

 50$פתיחה 

 

 חתימות ורישומים והגהת רבי אליעזר מנצור סתהון מטבריה –הלכות רב אלפס .480

Hilchot Rav Alfas – Signatures and Notations and Gloss by rabbi Elezer Mantzur Sethon of 

Tiberius 

 הלכות רב אלפס, מסכת גיטין וקידושין. למברג, תרכ"ג. 

חתימת רבי אליעזר מנצור סתהון בראשי תיבות "אמ"ן סתהון". חותמותיו "ע"ה אליעזר מנצור סתהון 

 שורות בכתב ידו )בדיני גיטין(.  7ס"ט פעיה"ק טבריא ת"ו". בדף הפורזץ רישום 

 כריכה מקורית מנותקת. מספר דפים מנותקים. מצב כללי טוב.

 50$פתיחה 

 

 חתימות רבני אזמיר –קרלסרוא, תקי"ז  –פרי חדש .481

Pri Chadash – Karlsruhe, 1757 – Signatures of the Rabbis of izmir 

-תקו, תרפו-תיזפרי חדש, חיבור על שולחן ערוך הלכות ראש חודש, פסח, יום טוב ומגילה )סי' 

 תרצז(. קצת הלכות גיטין ולשונות הרמב"ם. מאת הגאון רבי חזקיה די סילוא.

 קארלסרוא, תקי"ז. )שנת ההדפסה על פי תאריך ההסכמות(. דפוס יאהאנס לודוויק יאקב העלד.

מחכמי ורבני אזמיר, מתלמידיו המובהקים ] –בשער הספר חתימות מסולסלות של רבי דוד מורדוך 

ן האמיתי רבי רפאל יוסף חזן בעל "חקרי לב" הכותב עליו "רחימא דנפשאי בני ותלמידי של הגאו

 [. חתימות רבי משה אלגראנטי ס"ט. בפנים הספר הגהה בכתב יד. החכם השלם והכולל...

 בינוני. בלאי. -ללא כריכה. מצב טוב

 50$פתיחה 

 

 הגהות הגאונים המקובלים רבי שם טוב גאגין ורבי עובדיה הדאיה –שלחן ערוך אבן העזר .482

Shulchan Aruch Even HaEzer – Glosses by the Kabbalist Geonim Rabbi Shem Tov Gagin and 

Rabbi Ovadya Hadaya 

 שלחן ערוך, אבן העזר. שני חלקים. עם באר הגולה ובאר היטב ופתחי תשובה. ווילנא, תרל"ט. 

האחת חתומה בראשי תיבות "ש"ט גאגין", שתי  –ה הגהות בכתב יד רבי שם טוב גאגין בספר כמ

הגהות חתומות בראשי תיבות "ש"ט", תיקונים נוספים בכתב ידו. בשער השני רישום "גואל אחרון 

הצעיר עבדיה הדאיה ס"ט". חותמותיו. כמה הגהות בכתב יד רבי עובדיה הדאיה. חותמות בעלות רבי 

 "יחזקאל חי אלביג". 

 רית. מספר דפים בלוים. מצב כללי טוב. כריכה מקו



 120$פתיחה 

 

חתימת  –הגהה חתומה בכי"ק הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי  –ספר שער המשפט .483

 הגאון המקובל רבי שלום הדאיה

Sefer Sha'ar HaMishpat – Handwritten Glosse Signed by the Rishon LeZion Rabbi Avraham 

Ashkenazi – Signature of the Gaon Kabbalist Rabbi Shalom Hadaya 

 ספר שער המשפט. מאת רבי ישראל איסר ב"ר זאב וולף. עותק חסר התחלה. 

 הצעיר אברהם אשכנזי נר"ו יצ"ו.  –הגהה בכתב יד חתומה ה"א אנ"י  1\בדף נח

 בתחילת הספר רישום וחתימת הגאון המקובל רבי שלום הדאיה. 

 מצב בינוני. ללא כריכה.

 50$פתיחה 

 

 חתימות והגהות חכמי פרס –ווארשא, תרל"ד  –שבילי אמונה .484

Shvilei Emunah – Warsaw, 1874 – Signatures and Glosses by the Sages of Persia 

 ספר שבילי אמונה, מאת רבי מאיר אדלבי. ווארשא, תרל"ד. 

בשער הספר רישום וחתימות בכתב יד "הצעיר שלמה עזרא בכה"ר יעקב זצוק"ל". מעבר לשער 

חתימה "ממון צעיר מרדכי בן המ' רפאל אקלר" ]רבם של אנוסי משהד בירושלים[. לאורך הספר כמה 

 הגהות בכתב יד. 

 מצב כללי טוב. פגמי וכתמי שימוש. כריכת עור עתיקה.

 50$פתיחה 

 

 הגהות רבי יעקב יוסף סומך מחכמי בגדאד –ב'ינה, תק"ף  –כיפור מחזור ליום .485

- Machzor for Yom Kippur – Beyna, 1820 – Glosses by Rabbi Ya'akov Yosef Somech of the 

Sages of Baghdad 

 תקפ"א. דפוס אנטון שמיד.-מחזור ליום כפור, כמנהג ק"ק ספרדים. ב'יינה, תק"ף

. חתם על 19 –של רבי יעקב יוסף סומך מחכמי ורבני בגדאד במאה ה בשער הספר שתי חתימות 

כמה הסכמות ותקנות יחד עם חכמי בגדאד בתקופתו. בין הדפים כמה הגהות בכתב ידו. בצד הפנימי 

 של הכריכה הודבק דף תפילה לפתיחת ההיכל בכתב יד בגדאדי )פגום(.

 .טוב מאוד. כריכת עור מקורית-קעב דף. מצב טוב-[, ג6]

 50$פתיחה 

 

הקדשה נדירה בכתב יד המחבר רבי  –ירושלים, תשי"ד  –חזון עובדיה )הגדה של פסח( .486

 עובדיה יוסף זצ"ל

Chazon Ovadya (Passover Haggadah) – Jerusalem, 1954 – Rare Dedication Handwritten by 

the Author Rabbi Ovadya Yosef 

ספר חזון עובדיה, פסקי הלכה לפי סדר ההגדה, קדש ורחץ וכו'. עם סדר ההגדה. חלק שני. )חלק 

 ראשון הינו תשובות הלכתיות(. ירושלים, תשי"ב. 



 נדיר ! -חלק שני שלפנינו, מהמהדורה הראשונה של "חזון עובדיה" 

"ל. ההקדשה כתובה בתחילת הספר הקדשה בכתב ידו וחתימתו של מרן המחבר רבי עובדיה יוסף זצ

בכתיבה הספרדית של מרן, בכתיבה זו הפסיק לכתוב עוד בצעירותו. הספר ניתן "לכבוד הא' הנכבד, 

רבי  –המזכה את הרבים אוהבת התורה ולומדיה מר אברהם חיים שליט"א בברכת חג כשר ושמח..." 

ה אודותיו בקטלוג אברהם חיים המוזכר בהקדשה, הוא "צדיק הכותל" רבי אברהם חיים בבאיוף, רא

 זה. 

 קיב עמ'. מצב בינוני. נקבי עש רבים. כריכה מקורית. 

 50$פתיחה 

 

 הקדשת מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל –שו"ת יביע אומר )חלק רביעי( .487

Yabi'ah Omer (Fourth Section) – Dedication by Maran Rabbeinu Ovadya Yosef 

יביע אומר, שו"ת בד' חלקי השולחן ערוך. חלק רביעי. ירושלים, תשכ"ד. מאת מרן רבינו עובדיה יוסף 

 זצ"ל. 

 בשער הקדשה בכתב ידו וחתימתו של מרן המחבר. 

 מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 הקדשת מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל –שו"ת יביע אומר )חלק שלישי( .488

Yabi'ah Omer (Third Section) – Dedication by Maran Rabbeinu Ovadya Yosef 

 יביע אומר, שו"ת בד' חלקי השולחן ערוך. חלק שלישי. ירושלים, תשכ"ך. 

 בשער הקדשה בכתב ידו וחתימתו של מרן המחבר. 

 מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 שני ספרים –חכם בן ציון אבא שאול  \רבי יהודה צדקה .489

Rabbi Yehuda Tzeddaka / Chacham Ben Zion Abba Shaul – Two Books  

 ספר קול יהודה. חידושי הלכה והגדה, מאת הגאון רבי יהודה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף.• 

 בספר הקדשה בכתב ידו וחתימתו של הרב יהודה צדקה.

ספר תיבת משה. מאת רבי משה ברוך בן נתנאל מבוכארה. מהדורת צילום של המהדורה • 

 ירושלים, תשכ"ט.הראשונה. 

אל הגאון חכם  –בספר הקדשה בכתב ידו וחתימתו של המו"ל רבי יהודה בן אהרן קזאק נין המחבר 

 בן ציון אבא שאול.

 גדלים שונים. מצב מצוין.

 50$פתיחה 

 

 



 כריכה מפוארת –עותק המקובל רבי יעקב עדס זצ"ל  – אליוורנו, תרמ" – הדרת זקנים.490

Hadrat Zkenim – Livorno, 1881 – Copy of the Kabbalist Rabbi Yaakov Ades – Impressive 

Copy 

ספר הדרת זקנים, אדרא רבא וזוטא, באותיות גדולות עם ניקוד. ליוורנו, תרמ"א. דפוס ישראל 

 קושטא. 

עותק מהודר עם כריכה מקורית עשויה עור אדום, ועליה חריטות לקישוט וכן עיטורי זהב. חיתוך דפים 

 ".ע"ה יעקב אברהם עדיס ס"טמוזהב. עם חריטת שם בעלות בזהב "

תשכ"ג(, בנו של המקובל האלקי רבי אברהם חיים עדס זצ"ל. -הגאון המקובל רבי יעקב עדס )תרנ"ח

מדמויות ההוד שנתברכה בהם עולם התורה בדור שלפנינו. עסק בתורה יומם ולילה מתוך דוחק 

שבדור. כבן עשרים ושתים החל לשמש מגיד שיער בישיבת וצער. דרשן מובהק ומעמודי התפילה 

אהל מועד של הגאון רבי שלמה לניאדו, בשנת תש"ג נתמנה לדיין בתל אביב. ומשנת תשט"ו עד 

לפטירתו דיין בבית הדיון הגדול לערעורים. רעיתו הרבנית ע"ה סיפרה לאחר פטירתו שמידי לילה 

ר. היה מורו ורבו של מרן רבי עובדיה יוסף בחצות ועד עלות השחר היה עוסק בתורת הנסת

בצעירותו, מרן רבי עובדיה סיפר עליו שהיה בוכה תמיד כשהיה מתפלל. רבי יעקב עדס התבטא על 

 הרב הרצוג "שהיה צדיק גמור".

 כריכה מפוארת. עם קופסא מקורית בלויה. ס"מ. מצב טוב מאוד. 18קלב דף. ;

 50$פתיחה 

 

 מות, כתבי ידספרים, חתי – יהדות מרוקו

 

 מהדורה יחידה –קראקא, תרנ"א  –שו"ת משפטים ישרים .491

Mishpat Yesharim Responsa – Krakow, 1891 – Single Edition 

 ספר שאלות ותשובות משפטים ישרים. מאת רבי רפאל בירדוגו. קראקא, תרנ"א. מהדורה יחידה.

 ס"מ. כריכה מנותקת. מצב מצוין. 31.5[, ד, קיח דף. 2]

 50$פתיחה 

 

 עם תולדות המחבר –קזבנלקה, ת"ש  –שו"ת דבר שמואל .492

Dvar Shmuel Responsa – Casablanca, 1940 – with the Author's Biography 

ספר דבר שמואל, לרבי שמואל עמאר. כאזאבלאנכא )קזבלנקה(, ת"ש. הסכמות רבני קזבלנקה. כולל 

 .את רבי מאיר עמאר נכד המחברמ ביוגרפיה על הרב המחבררשימת [ דף, 3]

הקדשה בכתב יד ככל הנראה בכתב יד המוציא לאור רבי מרדכי עמאר נכד הרב  –עמוד אחר השער 

 המחבר. )דיו סגולה(.

 ס"מ. מצב מצוין. 31[, קיט דף. 1[, ב, ]3[, ד, ]1]

 50$פתיחה 

 

 20 –מרוקו, אמצע המאה ה  –פאס, תרפ"ו + כתב יד לפסח  –שבחי פסח .493

Shivchai Pesach – Fes, 1926 + Manuscript for Passover – Morocco, Mid-20th Century 



סדר שבחי פסח. כל הענינים הנצרכים לחג הפסח. מאת רבי אהרן עטר מדפיס ומוכר ספרים. פאס, 

 תרפ"ו. 

בסופו קונטרס בכתב יד, הכולל סדר הפטרות לפסח, עם תרגום לערבית מרוקאית פסוק אחר פסוק. 

 הפסוקים בכתיבה אשורית נאה, עם ניקוד וטעמי המקרא. 

 [ דף כתב יד. דפים ריקים נוספים. כריכה נאה. מצב מצוין. 17ספרים. ]-עמ' 86

 שער הספר בדיו כולו בדיו אדומה. 

 50$פתיחה 

 

 נדיר –אמשטרדם, תר"ד  –הלכתא למשיח"א  \לונדון, תר"ד  –יעקב  קול.494

Kol Yaakov – London, 1744 / Hilcheta LeMeshicha – Amsterdam, 1844 – Rare 

ספר קול יעקב. ונקרא שמו בישראל "מעבר יבק". שירים ופיוטים מאת רבי יעקב בירדוגו אב"ד • 

 מקנאס. עותק חסר שער.

ורה יחידה. הסכמות רבני מקנאס. בספר שירים לזמנים מיוחדים, כולל קינה על לונדון, תר"ד. מהד

 הרעש הגדול בצפת וטבריה וסביבותיהם בשנת תקצ"ז.

מצב טוב. הדף הראשון משוקם בצורה לא מקצועית עם חסרונות בדף. בדף הפורזץ חתימה "הצעיר 

 עבדיה הדאיה".

 כרוך עם:

על ועשה רבי יעקב בירדוגו בעל "קול יעקב". אמשטרדם, ספר הלכתא למשיח"א, פסק דין אשר פ• 

 תר"ד. מהדורה יחידה. מצב כללי טוב. פגעי עש בעיקר בשולי הספר הפנימיים. גם על הטקסט.

 [ דף.1[, יח, ]1’; ][ עמ6[, קלו, ]18]

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –מדרש רבה עם פי' אמרי יושר )רבי וידאל הצרפתי( .495

Midrash Rabba with the Imrei Yosehr Commentary (Rabbi Vidal HaTzarfati) – First Edition  

מדרש רבה, על חמשה חומשי תורה ומגילות. עם המפרשים. ועם פירוש "אמרי יושר" מאת רבי וידאל 

 הצרפתי. שלושה חלקים.

 ברלין, תרכ"ו. מהדורה ראשונה.

 חלק א: )בראשית(. קצו דף.

 צ דף.-נח; ב-מדבר(. סח; בב-חלק ב: )שמות

 קלו דף.-חלק ג: )דברים וחמש מגלות(. כד; ב

 כל החלקים בכרך אחד. מלבד קרע בשער הראשון. הכל במצב מצוין. כריכה מנותקת.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –ליוורנו, תרמ"א  –רוח יעקב .496

Ruach Yaakov – Livorno, 1881 – Single Edition 



עשר דרשות נפלאות מיוסדות על פרק טו בתהלים, מזמור לדוד ה' מי יגור באהליך רוח יעקב, אחד 

וכו'. כל דרשה סביב תואר אחד המובא בפרק תהלים זה, לדוגמא: הולך תמים. פועל צדק וכו'. עם 

 ספר 'ראש אמיר', דרשות למועדים וזמנים שונים. מאת רבי יעקב בן שבת.

 ה. בדפוס ישראל קושטא. הסכמות רבות מכל גדולי מרוקו.תרמ"ב. מהדורה יחיד-ליוורנו, תרמ"א

 .ס"מ. מצב טוב, בינוני. קרעים בכמה דפים. פגמי שולים. כריכה מקורית בלויה 30[ דף. 2סג, ]

 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תרצ"א  –מלכי רבנן .497

Malchei Rabbanan – Jerusalem, 1931 – First Edition 

מאת רבי יוסף בן תיאור אלפי חכמי מרוקו, זמנם, חיבוריהם, רבותיהם וגדולת תורתם. מלכי רבנן. 

נאים. ירושלים, תרצ"א. מהדורה ראשונה. שער מוזהב. תמונת המחבר. מצב טוב. כריכה מקורית 

 מנותקת.

 50$פתיחה 

 

ירא ורבי יחיא עותק האדמו"ר רבי מאיר אבוחצ –סט ספרי "כף החיים" על השלחן ערוך .498

 הקדשת נכד המחבר הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א –ילוז 

Set of the Kaf HaChaim Books on the Shulchan Aruch – the Copy of the Admor Rabbi 

Abuhatzeira and Rabbi Yichye Yaloz – Dedication by the Grandson of the Gaon Author 

Rabbi Yaakov Chaim Sofer Shalita  

ספר כף החיים , על השלחן ערוך אורח חיים ויורה דעה. מא תהגאון המקובל רבי יעקב חיים סופר. 

 . 80 –מהדורת ירושלים, שנות ה 

בכרך א יורה דעה. הקדשה בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א "למעלת איש 

ר"ר מאיר אבוחצירא שליט"א". חותמות ספריית אלוקים קדוש, מגזע תרשישים הגאון הצדיק כמוה

האדמו"ר ה"בבא מאיר". בכרך ב' רישום והקדשה עצמית בכתב ידו וחתימתו של רבי יחיא ילוז. 

 חתמותיו בכרכים נוספים. 

 כרכים. סט שלם. מצב טוב. 11

 100$פתיחה 

 

 מספריית האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל -ליוורנו, תקצ"ט  –מאור ושמש .499

Maor VaShemesh – Livorno, 1839 – from the Library of the Admor Rabbi Meir Abuhatzeira 

 ספר מאור ושמש, קבלה. מאת רבי יהודה קורייאט. ליוורנו, תקצ"ט. עותק חסר שער.

 דיק רבינו מאיר אבוחצירא זצוק"ל וזיע"א אשדוד". בספר חותמות בעלות של "ספריית הגאון הצ

 מצורף ספר: משא הלכה. מאת רבי משה שמואל אייזנבק. ירושלים, תש"ו.  •

עם הקדשה בכתב ידו וחתימתו של ידיד האדמו"ר רבי יחיא ילוז. הכותב כי קיבל את הספר מאת 

 ה"בבא מאיר" 

 קכח דף. ללא כריכה. כתמים. נקבים בודדים. 

 100$פתיחה 

 



 הקדשה נאה בכתב יד המחבר –ירושלים, תרס"א  –אשר לשלמה .500

Asher LiShlomo – Jerusalem, 1901 – Fine Dedication Handwritten by the Author 

 שו"ת אשר לשלמה, מאת רבי שלמה אבן דנאן. ירושלים, תרס"א. מהדורה ראשונה. 

מעבר לשער הקדשה בכתב יד המחבר אל שאר בשרו, רבי מימון, רבי שמואל ורבי יעקב אבן דנאן. 

 חתום "המחבר". 

 ס"מ. מצב טוב. כריכה וכמה דפים מנותקים.  33[, קנז דף. 5]

 50$פתיחה 

 

 ג' חלקים –ירושלים, תרפ"ג  –פתח האהל .501

Petach HaOhel – Jerusalem, 1923 – 3 Sections 

האהל, דרשות על התורה לפי סדר הפרשיות. מאת רבי דוד אבוחצירא "עטרת ראשינו". פתח 

 ירושלים, תרפ"ג. מהדורה ראשונה. 

 דברים. -שלושה חלקים. שמות, ויקרא, במדבר

 . חלק שמות חסר שער. מצב מצוין. כריכות מקוריות. [, קמא דף16[, ע; ]16[, פה; ]16]

 50$פתיחה 

 

 דפוסי קזבלנקה -אוסף ספרים .502

Collection of Books – Printed in Casablanca 

 מהדורות שונות(. סדר היום. קול ששון, פיוטים.  2שבח חיים, תולדות המלוב"ן רבי חיים פינטו ) •

ספר נתיבות שלום, דרשות וחידושים, מאת רבי שלום אביצרור. קזבלנקה, תש"ח. מהדורה יחידה.  •

 עותקים(. 2)

 את חברת "אוצר התורה במרוק". חוברת, מ •

 ספר מלחמת המגן, מלחמת מצוה, לוחמים במלחמתה של תורה. קזבנלקה, תרפ"ה.  •

כתונת יוסף, חלק שני. מאת רבי יוסף בירדוגו. תרצ"ה. ]הקדשת המו"ל רבי יעקב בירדוגו, לרבי  •

 עובדיה הדאיה[.

 שו"ת נפת צופים, מאת רבי פתחיה מרדכי בירדוגו. קזבנלקה, תרח"ץ.  •

 שבחי צדיקים. תר"ץ.  •

 עברית למתקדמים. תש"ט.  •

 סוד הבריאה. מאת רבי דוד דאנינו. תשי"א.  •

 שו"ת בקש שלמה. מאת רבי שלמה אבן דנאן. תרצ"ה. תמונת המחבר. שער צבעוני.  •

 ם. האוסף נמכר כמות שהוא. ספרים נוספים. גדלים ומצבים שוני

 50$פתיחה 

 

 דפוסי פאס ומקנאס –אוסף ספרים חשובים .503



Collection of Important Books – Printed in Fes and Meknes 

 הטיבו נגן, שירות ותשבחות. מאת רבי רפאל אדרעי. פאס, תר"ץ.  •

 שו"ת חק ומשפט. מאת רבי חיים טולידאנו. פאס, תרצ"א. •

 ספר מנחת יהודה, דרשות. מאת רבי יהודה אבן דנאן. פאס, תרצ"ה. •

 נשמת חיים, מאת רבי חיים משאש, מכאנס, תש"ט. הקדשת בן המחבר רבי יוסף משאש.  •

 כתונת יוסף, חלק שלישי. מאת רבי יוסף בירדוגו. מקאס, תש"ג.  •

 . חוברת. "חברת תענית הדבור בכל ערב ר"ח בפאס יע"א". פאס, תר"ץ •

 חוברת "סדר עבודה ווידוים של יום הכפורים". פאס, תר"ץ.  •

 פזמונים וכו'. פאס, תשכ"ד.  •

 בינוני. האוסף נמכר כמות שהוא. -גדלים ומצבים שונים. מצב טוב

 50$פתיחה 

 

 יחידות \מהדורות ראשונות  –דפוסי ירושלים  –אוסף ספרי חכמי מרוקו .504

Collection of Books by the Sages of Morocco – Printed in Jerusalem – First / Single Editions 

ספר נר מערבי, חלק שלישי. שו"ת ופסקי דינים. מאת רבי יעקב כלפון. ירושלים, תרצ"ב. מהדורה  •

 יחידה.

שו"ת משפטים צדיקים. חלק שני. כולל ספר חסד ה', פסקי דינים ותשובות רבי יוסף אלמליח. עם  •

עותקים.  2מלכים, חידושים בהלכה ובאגדה. מאת רבי יעקב לכפון. ירושלים, תרצ"ה. ]ספר נגד 

 בעותק א' הקדשה "לי למנחה יוסף חיים ילוז מהרב עמרם אבורביע". 

 ספר בני אברהם, מאת רבי אברהם הכהן מתוניס. ירושלים, תרס"ה. •

 .שיר חדש וקול בוכים, מאת רבי רפאל משה אלבאז. ירושלים, תר"ץ •

 וידבר דוד. שו"ת מאת רבי דוד ועקנין. ירושלים, תרפ"ז.  •

 דור"ש סמוכים. מאת רבי שמעון ואעקנין. ירושליםם, תרצ"ג. ]הקדשת המחבר בכתב ידו וחותמתו[.  •

 בקע לגלגלת. מאת רבי אליהו אלמליח. ירושלים, תרע"א.  •

 צעקת בני ישראל. מאת רבי מאיר ועקנין.  •

 חמשה חומשי תורה. ירושלים, תרפ"א. פרשת מרדכי, על  •

 פתח אליהו, חלק שני. מאת רבי אליהו ילוז. ירושלים, תר"ץ. •

שו"ת הלכה למשה. מאת רבי רפאל משה אלבאז. ירושלים, תרס"א. מהדורה יחידה. מלבד חסרון • 

 בשער מצב טוב.

 אבני שי"ש. מאת רבי שאול ישועה אביטבול. ירושלים, תרצ"ה.  •

 אבני קדש. מאת רבי יקותיאל מיכאל אלבז. ירושלים, תרצ"ד.  •

פקודת אלעזר. חלק שני. ירושלים, תרנ"ב. ]חתימת יד קדשו של רבי שלום הדאיה[. כרוך עם שו"ת  •

 רועי ישראל. ירושלים, תרס"ב. ]חתימת רבי יצחק לבטון[. כרוך עם:

רנ"ה. מהדורה ראשונה. חסר שער. שו"ת משפטים ישרים. מאת רבי רפאל בירדוגו. קראקא, ת• 

 ]חתימת רבי עובדיה הדאיה[.



 גדלים ומצבים שונים. רוב הספרים במצב טוב. מעוטם בינוני. האוסף נמכר כמות שהוא. 

 50$פתיחה 

 

 שנות התש' –אוסף עשרות חיבורים מאת חכמי צפון אפריקה .505

Collection of Dozens of Books by the Sages of North Africa – 20th Century 

 להלן רשימת הספרים. 

קונטרס ברוך מבנים, רבי יחיא בן ברוך הכהן אזו"ג. עם קונטרס פני אברהם מאת רבי אברהם  •

 פינטו. 

 קהלת יעקב. מאת רבי יעקב משה טלידאנו.  •

 ילקוט אברהם אוהבי. רבי אברהם בן טוב. •

 שו"ת הלכה למשה. רבי משה מימון.  •

 ספר משה בחירו עמד בפרץ. רבי משה פרץ. •

 הגדה של פסח. משמיע ישועה. רבי ישועה חדד.  •

 שו"ת הליכות שב"א. רבי שמעון ברוך אוחיון. הקדשת המחבר. •

 מסכת קידושין. מתלמוד בבלי בעברית. מאת רבי נסים בנימין אוחנה.  •

 פרפראות לחכמה. רבי רפאל מסעוד אבן מוחא.  •

 רבי דוד הלוי מדרעא. עותק מפואר.  כסף צרוף. •

 חשבתי דרכי. רבי אהרן אסודרי. נדבות פי רבי שלום סודרי. הקדשה ארוכה בכתב יד רבי שלום.  •

 שו"ת וזאת ליהודה. רבי יהודה טלידאנו.  •

 אור חזון. מאת רבי אברהם זוהר.  •

 ריח ניחח. רבי יוסף חרוש.  •

 שי. מאת רבי משה מלכה. בחלק שלישי הקדשת המחבר. שו"ת מקוה המים. חלקים ראשון ושלי •

 שני. מאת רבי יוסף משאש. הקדשת המחבר בכל כרך. -שו"ת מים חיים. חלקים ראשון •

 פתוחי חותם. על הש"ס. רבי פתחיה מרדכי בירדוגו.  •

 הגם שאול. מאת רבי שאול אבן דנאן. צילום המהדורה הראשונה.  •

 ילא. נר יצחק. רבי אבנר אוחיון. אשת חיל. רבי אליהו אבושכ •

 נר לרגלי. רבי יצחק גרבלי.  •

 קיצור שולחן ערוך. מאת רבי רפאל ברוך טולידאנו.  •

 כה לחי. ביאור הגדה של פסח. מאת רבי יצחק חזן. הקדשת המחבר בתחילת הספר.  •

 ספר המלכות. רבי דוד הלוי.  •

 ילקוט שבע. מנהגי אבלות. רבי שמואל בן עמרם.  •

 שו"ת אדני פז. רבי דניאל אזולאי.  •

 דרש משה. רבי משה עטייא. הקדשת המו"ל רבי אליהו פרץ.  •



 שבחי מועדים. רבי שלמה בן חמו.  •

 אמרי מסעוד. רבי מסעוד דרעי.  •

 שו"ת חיים ביד. רבי חיים חורי.  •

 ויסה. נשמת כל חי. רבי אליהו ס •

 נחלת אבות. פרקי אבות. חלק ראשון. מאת רבי יוסף משאש. הקדשה בכתב יד המחבר.  •

 גדלים שונים. מצב מצוין. 

 50$פתיחה 

 

 חתימת רבי דוד בן שמעון – פרנקפורט דמיין, תע"ב –שפתי חכמים.506

Siftei Chachamim – Frankfurt am Main, 1712 – Signature of Rabbi David Ben Shimon   

ספר שפתי חכמים, פירוש על דברי רבינו רש"י על התורה וחמש מגילות. מאת רבי שבתי משורר בס 

 בעל מחבר שפתי ישנים ואחיו של המקובל החסיד רבי יעקב שטרימרש.

פרנקפורט דמיין, תע"ב. מהדורה ראשונה כספר בפני עצמו )המהודרה הראשונה נדפסה עם חומש 

נדירה מאוד(. המחבר הדפיס את המהדורה שלפנינו כספר בפני עצמו כדי  באמשטרדם, ת"מ, והינה

שיוכל כל אחד לחברו לכל ספרי חומש שירצה. כמו כן במהדורה זו המחבר והמסכים מזכירים "דברים 

המהרשש"ך בעל כוס  –חדשים שנתחדשו". בתחילת הספר הסכמת הגאון רבי שמואל כהן שאטין 

 הישועות.

חתימת וני הצב"י מעט דב"ש יבה"ק". חתימת יד קדשו של רבי דוד בן שמעון. ב שער הספר "לע' ק

 .19 –מעט דב"ש, ראב"ד עדת המערבים באמצע המאה ה  –רבי דוד בן שמעון 

תר"ם(, מגדולי חכמי המערב בדורו. בשנת תרי"ד עלה לארץ ישראל -רבי דוד בן שמעון )תקפ"ו

תלמוד תורה, ישיבה ובית דין של העדה המערבית  והתיישב בירושלים, ובה הקים את בית הכנסת,

שבראשו עמד עד יומו האחרון. בספריו לא הזכיר את שמו אלא נהג לחתום בענווה "מעט דב"ש. ספרו 

היחיד שנדפס בשלמותו עוד בחייו הוא "שער החצר". ספריו האחרים: "שער המטרה" ו"שער תקדים" 

מנהגים ותקנות על ארץ ישראל, "שירי  -ער המפקד" על מצוות והלכות הקשורות לארץ ישראל, "ש -

בקשות ושירי נחמות לזמנים ומועדים ועוד. נפטר בגיל חמישים וארבע שנים בלבד. בנו הוא  -תהילה" 

 הגאון רבי רפאל אהרן בן שמעון ראב"ד בעל "נהר מצרים".

 בינוני. שולים מינמליים. פגעי עש. -מצב טוב [, קלג ]צ"ל: קמג[ דף.1]

 50$יחה פת

 

 הקדשה וחתימות רבני משפחת אבוחצירא –נא אמון, תרפ"ט  –עותק מיוחס ! לבונה זכה .507

Pedigreed Copy! Levonah Zakah – Na Amun, 1929 – Dedication and Signatures of the 

Rabbis of the Abuchatzeira Family 

לפי סדר הפרשיות. מאת רבי יעקב לבונה זכה, חידושים בדרך פלפול על מאמרים שונים בש"ס 

 אבוחצירא. נא אמון, תרפ"ט. מהדורה ראשונה.

על גבי הכריכה הקדשה בכתב ידו של המוציא לאור רבי שלום אבוחצירא אל "אור הבהיר, מנהיר 

ומזהיר, כזוהר החמה, בתורת ה' תמימה, מזר"ק ]מזרע קודש[ טהור, כמוה"ר אברהם אביחצירא 

ם הספר חתימת ידו של רבי אברהם אביחצירא )המקבל(. וכן חתימות של רבי נר"ו..." כמו כן בפני

 יצחק אבוחצירא " לי לשמי אני קטינא וזעירא ע"ה יצחק אביצחצירא".



בן רבי אהרן אבוחצירא ונכד מרן ה"אביר יעקב" אבוחצירא זיע"א. גאון  -הגאון רבי שלום אבוחצירא 

משנת תש"ה עד שנת תשכ"ב. חיבר ספרים עבי כרס  גדול בתורה ובחסידות. כיהן כרבה של בשאר

חידושים על הש"ס. דברי  -דרשות על תהלים. כף אחת  –עמוסים בחידושי תורה. חיבוריו: זהב שבא 

 ב' חלקים דרשות על תורה נביאים וכתובים. -שלום. כלי כסף 

מנותקים. כריכה בינוני. כותר הספר בשער נחתך וחסר. נקבי עש. מספר דפים -קעו עמ'. מצב טוב

 מקורית.

 50$פתיחה 

 

 נדיר -מהדורה יחידה  –לונדון, תקנ"ב  –תורת חיים .508

Torat Chaim – London, 1792 – Single Edition - Rare 

ספר תורת חיים, והוא תיקון לליל הששי לארבעה שבועות שבחדש, מאמרי הזוהר ותנ", ותפלות 

 השייכים קודו הלימוד ואחריו. כאשר נהגו בערי המערב. מאת רבי משה אדרעי. 

 לונדון, תקנ"ב. מהדורה יחידה.

 ס"מ. מצב טוב. כתמים בשער. כריכה חדשה.  19[, נב דף. 3]

 180$פתיחה 

 

 –רבי שאול דנאן  \רבי מרדכי קורקוס  \רבי משה זריהן  –ולח בחתימת רבני מרקש גט מש.509

 מרקש, תרצ"ד

Gett Meshulach Signed by the Rabbis of Marrakesh – Rabbi Moshe Zrihen / Rabbi 

Mordechai Corcos / Rabbi Shaul Adahan – Marrkesh, 1934  

הדין(. בו נכתב אשר השליח הביא את הגט מהבעל )דוד בן  גט בכתב יד על נייר. )מועתק לצורך בית

 (.שלום בן חמו( לגרש את אשתו )שמחה בת שלמה אמסללם

החתומים רבי משה זריהן, רבי מרדכי קורקוס, ורבי שאול דנאןן. מרקש, מרוקו, תרצ"ד. כתיבת סופר. 

 חותמתו של רבי משה זריהן.

סבא דמשפטים, ישב בדין כארבעים שנה. נחבא אל רבי משה זריהן בן הצדיק רבי אברהם זריהן. 

הכלים. וכמעט שלא נראה בציבור. גר בביתו הידוע בשם דאר ר' משה זריהן ברחוב 'לחבאס'. האיש 

הקרוב אליו ביותר היה שמש בית הדין ''שיך יוסף". כינוי שנדבק לו בגלל קרבתו לרב. שגם אתו היה 

 ים לבית הדין.ממעט בדיבור. ורק לצורך העניינים הנוגע

 ס"מ. מצב טוב. 36X23גודל: 

 50$פתיחה 

 

 צפון אפריקה –אוסף נדיר של דפים בודדים מודפסים .510

Rare Collection of Single Printed Leaves – North Africa 

 אוסף דפים בודדים מודפסים, פיוטים, תפילות וסגולות. דפוסי צפון אפריקה, ביניהם:

ג'ינו די נתן חסאן תבארכלכם לעיאד. פיוט שם אל קמתי לברך. טריפולי,  [ דף מודפס. דיטטה1• ]

 [ עמ'. מודפס על שני צדדים עברית ואיטלקית.2]תר"ף[. ]



ידיעות על אחינו בארץ ובגולה. קזבלנקה, תשי"ג  –[ דף. כבאראת עלא כואננא בארץ ובגולה 1• ]

 )שנה ד'(. מאת קרן קימת לישראל. עם חותמת.

[ עמ'. עם הפיוטים עת שערי רצון, שם אל קמתי. דפוס תשובה בטריפולי. שנה לא ידועה. 4[ דף. ]1• ]

 נדפס "לשנה טובה תכתבו ותחתמו מבית כריכת ומסחר ספרים של יצחק כהן...".

[ עמ'. "דבר אל הקורא". מאת רבי יהושע מאמאן. קזבלנקה, ת"ש. 2[ דף. מודפס על צד אחד. ]1• ]

 ה מגירונדי.עם תפלת השב לרבי יונ

 [ דף. שמירה לילד וליולדת. דאר אלביצ'א, תש"ה. נייר ורדרד. מודפס על צד אחד.1• ]

[ עמ'. שיר "ליהודים היתה אורה האירה עלינו", "יסדתי זה השיר בשבת כי תשא 2[ דף מודפס. ]1• ]

ב שנת התש"ה ליצירה למעלת החברה הקדושה חברת בקור חולים תכב"ץ אני הצעיר נסים אנקא

היו"ו בפאס יע"א". בעמוד השני שיר נוסף לכבוד רבי דוד אביחצירא. פאס, תש"ה. במפעל 

 הביבליוגרפיה לא ראו את העמוד השני.

[, יא 1קונטרס, פזמונים וכו', שאומרים בבית הכנסת של הרה"ג רבי אליהו הצרפתי. פאס, תרצ"ג. ]• 

 דף.

 צ'א, תשי"ט.סדר היום. סדר קריאה ותפילה לכל יום. דאר לאבי• 

 פריטים. גדלים ומצבים שונים. האוסף נמכר כמות שהוא. 12סה"כ 

 100$פתיחה 

 

 גריס ]מרוקו[, תקצ"ג –בחתימת רבי משה אביכזיר  –שטר קבלת חרם בבית הכנסת .511

A Deed of Accepting a Ban – Signed by Rabbi Moshe Avichzer – Gris [Morocco], 1833  

בבית הכנסת "בפ' הח"מ ]בפנינו החתומים מטה[ ה' יעקב ן' שלמה אלישע  מסמך על קבלת חרם

 שלא רצה להשביע אברהם ן' משה הן ילוז על אודות סך..."

על המסמך חתומים הגאון רבי משה אביכזיר ורבי מסעוד מכלוף ן' חמו. גריס ]דרום מרוקו[, כ"ז 

 זיר.תשרי תקצ"ג. יתכן והמסמך כולו בכתב ידו של רבי משה אביכ

. ידיד נפשו של רבי 19 -רבי משה ב"ר יוסף אביכזיר, מגדולי חכמי תאפילאלת שבמרוקו במאה ה 

וכל הכפרים הסמוכים אליו היו " (Ghrisיעקב אבוחצירא ה"אביר יעקב". מקום מושבו היה בכפר גריס )

ה בית סרים אל משמעתו. הוא היה למדן, וטרח ויגע ואסף ספרים הרבה מארצות רחוקים עד שעש

עקד ספרים. וכל הספרים הנפזרים בכפרי תאפילאלת המה ספרים שנשארו אחריו" )מלכי רבנן 

 בערכו(. שתי שאלות ממנו אל רבי יעקב בירדוגו נדפסו בספרו שו"ת "שופריה דיעקב".

 ס"מ. מצב כללי טוב. כתמים. 8 \ 10[ דף. 1]

 50$פתיחה 

 

 תוכן מענין –ה עקנין מכתב גלויה לשנה טובה מאת רבי בכור יהוד.512

Letter on a Postcard for a Shana Tova by Rabbi Bechor Yehuda Vaknin – Interesting 

Content 

גלויית "שנה טובה", בכתב ידו וחתימתו של רבי בכור יהודה עקנין מטבריה. תרצ"ה. בהם דורש 

העיון שלך אם הוטב" ומברך בשלום החכמה ממשפחת ששון )הגב' פרחה( "הודיעיני מה לומדת ואיך 

 לשנה טובה.

רבי בכור יהודה עקנין מחכמי ורבני טבריה. כאשר ביקרה משפחת ששון בארץ ישראל בשנת תרפ"ה, 

הכירו שם את הרב עקנין והזמינוהו לבוא אליהם לאנגליה כדי לשמש מורה לבנים. אצלו למדו מקרא, 



תח בתלמידיו את כוח החשיבה העצמית שולחן ערוך, תלמוד, כתיבה תמה ושפת עברית, הוא פי

 ועמד על כך שהם בעצמם יחדשו חידושי תורה.

 ס"מ. מצב טוב. 7.8X4.5[, עם מעטפה ועליה שם המקבל גם בכתב ידו. 1]

 50$פתיחה 

 

 19 –מרוקו, המאה ה  –פיוטים וקינות  –כתב יד .513

Manuscript – Piyyutim and Lamentations – Morocco, the 19th Century 

כתב יד, כולל פיוטים וקינות. ללא התחלה. פיוטים מגדולי רבי צפון אפריקה. בין השאר "רבי יעקב 

 אבוחצירא" ורבי "יהודא בן יעיש בן שושן. קצת איוב בערבית. 

 בסוף הכתב יד קולפון חתום "יוסף בר משה ן' מלכא יצ"ו". 

 [ דף. מצב בינוני. פגמים עם חסרון בכמה דפים. 15]

 50$פתיחה 

 

 20 –מרוקו, ראשית המאה ה  –תפילות, בקשות, פיוטים ורשימות  –כתב יד .514

Manuscript – Prayers, Bakashot, Piyyutim and Lists – Morocco, Early 20th Century 

כתבי ד, כולל דפים עם תפילות, בקשות, פיוטים )כתיבה אשורית מרוקאית( ורשימות שונות )כתיבה 

 מרוקאית מאוחרת(. 

 [ דף. מצב כללי טוב. כתמים. דף יבש. 66]

 120$פתיחה 

 

 כותב לא מזוהה – 20 –המאה ה  –צפון אפריקה  –פנקס בכתב יד .515

Handwritten Notebook – North Africa – the 20th Century – Unidentified Writer 

. כולו בלשון ערבי 20 –פנקס בכתב יד, תוכן וכותב לא מזוהים. כתיבה צפון אפריקאית. המאה ה 

 יהודי.

 ס"מ. כריכה מקורית. מצב טוב. 15.5דפים כתובים משני צדדים.  51

 50$פתיחה 

 

 19 –מרוקו, המאה ה  –פיוטים בקשות וקצות  –כתב יד .516

Manuscript – Piyyutim, Bakashot and Kitzot – Morocco, 19th Century 

פיוטים, סדר הבדלה, קצה על יוסף הצדיק. סדר ליל  34בקשות,  29 -כתב היד כולל בתוכו כ 

פזמון. בין מחברי הפיוטים והבקשות מוזכרים: יוסף הלוי הקטן, משה זכות, שמעיה קוסון,  –הכפורים 

ל בן משה, יעקב אבן צור. משה חלואה, עמרם אשריקי, דוד בן חסין, משה עטייא, יוסף פארדו, ישרא

 יעקב אביטבול, עמרם אביטבול, יעקב אלמליח, שמואל אלבאז ועוד.

 .19 –מרוקו, המאה ה 

בכמה דפים ציורי שטיח מסביב למילה הפותחת. ככל הנראה חסרים מספר דפים באמצעיתו של 

 "ע"ה יעקב שטרית".הכתב יד. בדף הפורזץ חתימה 



ס"מ. מצב טוב. כריכת עור מקורית עם הטבעה על הכריכה "זה  18[ דפים. כתובים משני צידיהם. 63]

 מלאכת אע"ה יוסף בכר משה אבוחצירא ס"ט כיר"א".

 200$פתיחה 

 

 20 –מרוקו, תחילת המאה ה  –פנקס פיוטים למועדים וזמנים שונים  –כתב יד .517

Manuscript - Notebook of Piyyutim for the Holidays and Additional Occasions – Morocco, 

Early 20th Century 

 .20 –כתב יד, פנקס כולל, פיוטים שונים בכתיבה נאה ומסודרת. מרוקו, ראשית המאה ה 

וד כולל, פיוטים לחנוכה, פיוטים לראש השנה לאילנות בט"ו בשבט, פיוטים לפורים ולשבת זכור. וע

שנת פדות שלח לעמו עשה הקב"ה פיוטים שונים. בתחילת הכתב יד קטע היסטורי שכתב הכותב "

נס גדול עם כל ישראל היושבים בארצות המערב ביום שני של ר"ח אלול המרוצה והנס היה 

 ..."שמלך פורטוגאל סאבאס טייאן בגאוותו

 דפים נפרדים עם פיוטים בכתב יד.  5בסוף הכתב יד מפתחות הפיוטים לפי סדר א' ב'. מצורפים עוד 

 דפים. מצב טוב. 5[ עמודים + 88]

 100$פתיחה 

 

 20 -צפון אפריקה, המאה ה  –לא ידועים  פיוטים -כתב יד .518

Manuscript – Unknown Piyyutim – North Africa, the 20th Century 

 . 20 –כתב יד, כולל פיוטים לזמנים שונים. כתיבה מערבית. צפון אפריקה, המאה ה 

קומו ונעלה ציון  \ בת ירושלים רני ושמחי \ זמרו לשמו וגדלו \ אתה יודוך ניבי ונאמי \ חנני אבי חנני

 \ מליאת חנו מתאוה \ סבוני חמס נואלים \ יה חוסן ילבש \ מהר נא מהר נא \ נראה בבנין אפריון

זליף  \ אספני יה נא אל עירי \ מהר אל חי רם יה לאומך \ בא זמן הגאולה \ צפה לזמן עת יבא דודימ

 כמטר זליף

 "אוצר השירה והפיוט דוידסון בספרו הגדול שלפיוטים רבים אינם 

 דפים רבים ריקים. 74-73בין דפים ס"מ.  15 \ 11[ דף. 87]

 500$פתיחה 

 

 20 –ראשית המאה ה  –הלכות הרמב"ם בתרגום לערבית מרוקאית  –כתב יד .519

Manuscript – Hilchot HaRambam Translated into Moroccan Arabic – Early 20th Century 

 כתב יד, כולל הלכות קידוש החודש להרמב"ם. מתורגם לערבית בשפה המדוברת בפי יהודי מרוקו. 

 . 20 –כתיבה מרוקאית, ראשית המאה ה 

 ס"מ. מצב טוב. דף אחרון פגום. כריכה חדשה פשוטה.  21 \ 34סד דף. כתובים מצדם האחד. 

 80$פתיחה 

 

 מרוקו, תר"ס  –הגדה של פסח  –כתב יד .520

Manuscript – Passover Haggadah – Morocco, 1900 



 וקיים לנצח ...""אתחיל לכתוב חידושים של ההגדה של פסח בעזרת אל חי כתב יד, בעמ' הראשון 

 כתיבה מרוקאית, תר"ס לערך. 

 [ עמ'. מצב טוב. כריכת קרטון. 21]

 100$פתיחה 

 

 יהדות המזרח

 

 עם דפי כתב יד בענינים שונים –סידור בית עובד .521

Siddur Beit Oved – with Handwritten Leaves on Varied Matters 

 "גואל אחרון אבא מזרחי".סידור בית עובד. ליוורנו, תרכ"ב. בשער חתימה 

בתחילת הסידור כרוכים דפים בכתב יד. ובהם ענינים שונים, כמו לוח ראשי תיבות, לוח לשנים 

 מעוברות ועוד. 

 עמודים כתובים. מצב בינוני. פגמי שולים. הסידור במצב בינוני, עם פגמים ובלאי שימוש רב.  22

 50$פתיחה 

 

 הלכתית ארוכה תשובה –כתב יד רבי חזקיהו שבתי .522

Manuscript by Rabbi Chzikiyahu Shabtai – Lengthy Halachic Responsum 

תשובה הלכתית ארוכה בענין אשה הרוצה להתגרש מחמת התנהגותו של בעלה "בעל מדות רעות". 

 .20 –בכתב ידו וחתימתו של רבי חזקיהו שבתי אב"ד בירושלים. תחילת המאה ה 

 ון בספרו דברי חזקיהו, סימן ב )ירושלים, תרצ"ה(.התשובה נדפסה בשינויי לש

 ס"מ. מצב בינוני. פגמים במרכז העמודים מחמת הקיפול. 20 \ 33עמודים כתובים. גודל עמוד:  5.5

 50$פתיחה 

 

 19 –המאה ה  –סגולות וקמעות  –קובץ קונטרסים בכתב יד .523

Collection of Handwritten Booklets – Segulot and Amulets – the 19th Century 

. עברית 19 –מקבץ קונטרסים כרוכים יחדיו. מכמה כותבים ותקופות. ארצות המזרח, המאה ה 

 וערבית. 

 [ דף. גדלים מעט שונים. מצב כללי טוב. כתמים ובלאי שימוש. כריכה פשוטה.55]

 100$פתיחה 

 

 20 –בוכארה, ראשית המאה ה  –כתב יד .524

Manuscript – Bukhara, Early 20th Century 

 . 20 –כתב יד, כולל ענינים שונים. כתיבה בוכארית. ראשית המאה ה 

 [ דף. פנקס. בלאי שימוש ניכר. 19]



  50$פתיחה 

 

 מנטובה, ]תרמ"ב[ –מכתב מאת רבי מרדכי מורטרה אל אחד מחכמי אשכנז .525

Letter by Rabbi Mordechai Mortara to One of the Sages of Ashkenaz – Mantova, [1882] 

מכתב מאת רבי מרדכי מורטארה אב"ד מנטובה אל ידידו אחד מאשכנז "אדון יקר ונכבד". איטליה, 

 ]תרמ"ב[.

במכתב מודה הרב מורטרה לידידו ומשבחו על העובדה שהיה הראשון שהזכירו את דבריו בספרו... 

עיניים ורופא בא לטפל בו ושעדיין לא שב ומספר לו על כך שהינו כבר בזקנותו, ויש לו חולשת ה

לאיתנו. בסוף המכתב מברכו לכתיבה "בספר חיים טובים ואורך ימים ושנים דשן ורענן בנפשך... פה 

מנטובה יע"א עש"ק לסדר וחיית ורבית וברכך ה' אלקיך )פרשת ניצבים( הצעיר מרדכי דורש טוב". 

 מנטובה, ]לפי תוכן המכתב השנה היא תרמ"ב[

תרנ"א( נולד בוויאדאנה הסמוכה למנטובה לאביו רבי יוסף. עבר -מרדכי מורטרה )תקע"זרבי 

למנטובה והיה מתלמידיו הראשונים של שד"ל. בשנת תקצ"ו נסמך לרבנות בתואר "מעלת מורנו 

הרב". בשנת תר"א נפטר רבי יעקב קאזיס, רבה של מנטובה, ובשנה שלאחריה נבחר הרב מורטרה 

ויכוח עם חכמי יהדות איטליה בנוגע לביטול יום טוב שני של גלויות, והחזיק בדעה  לרב במקומו. ניהל

עיונים במקרא ובמחשבת ישראל, ותרגם לאיטלקית  -שאין לבטלו. חיבר קונטרסים רבים של דרשות 

ספרי תפילה. נודע בספרו "מזכרת חכמי איטליא". בין ספריו: "פאר האדם", "רוח ישראל". החזיק 

 דולה אשר כללה כתבי יד רבים. לאחר פטירתו נמכרה הספרייה לחוקר הנודע דוד קאופמן.בספרייה ג

 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. דף רשמי של רבי מרדכי מורטרה. X 13.3 20.6גודל: 

 100$פתיחה 

 

 ירושלים, תשל"ז –מכתב בכתיבתו וחתימתו של רבי מרדכי אליהו .526

Letter Handwritten and Signed by Rabbi Mordechai Eliyahu – Jerusalem, 1977 

 מכתב "אישור רווקות" כתוב וחתום ע"י רבי מרדכי אליהו. ירושלים, תשל"ז.

 ס"מ. מצב טוב. 22X 14גודל: 

 50$פתיחה 

 

 ערבית יהודית, תרצ"ג –חתום "אהרון ששון עבדל עזיז"  –מכתב אל רבי שאול פתיה .527

Letter to Rabbi Shaul Fetaya – Signed "Aharon Sasson Ebdel Aziz" – Judeo-Arabic, 1933 

 מכתב שנשלח לרבי שאול פתיה. נכתב בערבית יהודית. תרצ"ג.

"לכבוד... שאול ח']כם[ יהודה פתייה". חתום "אהרון ששון עבדיל עזיז" ]אולי המכתב מאת המקובל 

 האלקי רבי ששון עבדול מזרחי מח"ס באתי לגני[.

 ס"מ. מצב מצוין. X 12.5 20. גודל: [ דף בודד1]

 50$פתיחה 

 

 בני ברק, תשמ"ו –מכתב מענין מאת ראש הישיבה רבי מאיר מאזוז שליט"א .528

Interesting Letter by the Rosh Yeshiva Rabbi Meir Mazuz Shalita – Bnei Berak, 1986 



הרב מאיר מאזוז ראש ישיבת  "אולי יעלה ביד כבודו לגלות מה שם הספר ושם מחברו?". מכתב מאת

 בני ברק תשמ"ו. -כסא רחמים אל ר' מאיר וונדר 

במכתב מבקש רבי מאיר את עזרתו של הרב וונדר בזיהוי ספר בלוי וקרוע שהגיע לישיבה, ללא שער 

 וללא סוף הספר, "לפי הסגנון ניכר שהמחבר אשכנזי".

25X17.ס"מ. מצב טוב 

 50$פתיחה 

 

חתימה וחותמת  –בקשת עזרה לנישואי ביתו של רבי אהרן יעקב בכר  –מכתב דפוס אבן .529

 ירושלים, תרפ"ג –הראשון לציון רבי יעקב מאיר 

Lithographic Letter – Request for Assistance for the Wedding of Rabbi Aharon Yaakov 

Bachar's Daughter – Signature and Stamp of the Rishon LeZion Rabbi Yaakov Meir – 

Jerusalem, 1923  

 מכתב )צילום דפוס אבן( מאת רבי אהרן יעקב בכר בקשת עזרה לנישואי ביתו.

"והנני במצור ובמצוק באין לאל ידי לתת לה מוהר ומתן כמשפט הבנות וכחוב המוטל עלי להיות 

 מטופל והספקתי הלואי שתוכל להביא לחם לפי הטף".

 ירושלים, תרפ"ג.

 וחתימתו של רבי אהרן יעקב בכר "קוואץ הרשמי לעדת היהודים בירושלים".חותמתו 

 במכתב שכנראה הודפס בכמה עותקים נותר מקום ריק למילוי שמו של הנדיב אליו יישלח המכתב.

בסוף המכתב תוספת להסכמת הבקשה )עדיין בצילום אבן( בסופו חתימה וחותמת נוספים )מקוריים( 

 ש הרבנים בארץ ישראל. החתימה מעט מרוחה.רא –"הצב"י יעקב מאיר" 

תרצ"ט( הראשון לציון והרב הראשי הספרדי הראשון של ארץ ישראל -רבי יעקב מאיר )תרט"ז

במסגרת הרבנות הראשית. נולד בירושלים. תלמיד רבי אהרן עזריאל בעל "כפי אהרן". יצא כשד"ר 

רכה. בשנת תרס"ו, לאחר פטירת מספר פעמים. בשנת תרמ"ח נתמנה כחבר בית הדין של היש"א ב

היש"א ברכה נתמנה לרבה הראשי הספרדי של ירושלים "הראשון לציון". כיהן גם כרבה הראשי של 

שאלוניקי. ואח"כ חזר לירושלים בשנת תרפ"א. לאחר פטירתו מילא את מקומו רבי בן ציון מאיר חי 

 עוזיאל.

 ס"מ. 17.5X23.5גודל עמוד המודפס:  35X23.5מצב טוב מודפס על חצי עמוד. גודל הדף הכולל 

 קרע באמצע העמוד מחמת קיפול, ללא חסרון. סימני קיפול.

 50$פתיחה 

 

 רבני אשכנזגדולי 
 

 חתימות –צפת, תרס"ב  –שטר צוואה בכתב יד .530

Handwritten Will Document – Safed, 1902 – Signatures  

"נכנסנו לבקר את הישיש הר' ליב הכהן ב"ר מרדכי כתב יד שטר צוואה חתום ע"י עדים, בשטר נכתב 

ד"ק מקרוטשאן... ואמר הוו עלי עדים כשרים ונאמנים... וכתב את אשר אני מצווה כעת בצוואה". 

 צפת, תרס"ב.



 חתומים "הק' משה כהן ירושלים" "הק' מענדיל בר"י ז"ל".

 ס"מ. 25.5X20.5מצב טוב. ארבעה עמודים, מתוכם כתוב עמוד אחד. גודל עמוד: 

 50$פתיחה 

 

 ארכיון רבי אשר רוזנבוים מתל אביב בעל "מעדני אשר".531

Archive of Rabbi Asher Rosenbaum of Tel Aviv the Author of Ma'adanei Asher 

קלסר עמוס במאות מסמכים, הכולל: קבלות של מוסדות, ומכתבי תודה וברכה, מאת רבנים, מנהלים, 

תשל"ה( מייסד ישיבת בית -ראשי ישיבות, ואישים חשובים. שנשלחו אל רבי אשר רוזנבוים ]תר"ס

על יוסף באוסטרוב מזובייצקי שבפולין, רבה של שכונת נורדיה בתל אביב, רב בית הכנסת בוגרשוב וב

 "מעדי אשר" על הש"ס ועוד. 

 מאות דפים. גדלים ומצבים שונים. הארכיון לא נבדק לעומק. 

 100$פתיחה 

 

 [ מכתבים מאת הגאון רבי דוד צבי זילברשטיין8אוסף ].532

Collection of [8] Letters by the Gaon Rabbi David Zvi Zilberstein 

אוסף שמונה מכתבים מאת הגאון רבי דוד צבי זילברשטיין. ארבעה מכתבים מהם בכתב ידו 

 וחתימתו. ארבעה מכתבים נוספים בחתימת ידו. מכתבים בענינים שונים. 

 מצב טוב מאוד. 

 100$פתיחה 

 

 -מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי אברהם יפה שלזינגר אב"ד מחזיקי הדת גענף )ז'נבה( .533

 תשמ"הסיון 

Letter Handwritten and Signed by Rabbi Avraham Yaffe Shlesinger Av Beit Din of 

Machzikei Dat Geneva – Sivan, 1985 

מכתב כולו בכתב ידו וחתימתו של רבי אברהם יפה שלזינגר מחבר ספר שו"ת באר שרים אל רבי 

רבינו לרב וונדר על ספרו "מאורי גליציה". ז'נבה תשמ"ב. במכתב העמוס במליצות מודה  -מאיר וונדר 

 "ובקושטא קאמינא כי מעשה אומן נפלא פעל כבודו".

24X17 .ס"מ. חורי תיוק, סימני קיפול, מצב טוב 

 50$פתיחה 

 

 חתימות רבי שלמה זלמן אוירבך ובניו הגאונים הגדולים –אוסף תעודות נישואין .534

Collection of Marriage Certificates – Signatures of Rabbi Shlomo Zalman Auerbach and His 

Geonim Sons 

רבי שמואל, רבי עזריאל, רבי  -רבי שלמה זלמן אויערבאך ובניו  -חתימותיהם של משפחת הרבנים 

 דוב. אברהם 



פוסק הדור רבי שלמה זלמן אויערבך  -מסמכי נישואין, בחתימותיהם של משפחת הרבנים  4אוסף ובו 

ו רבי שמואל אויערבך זצ"ל ראש ישיבת מעלות התורה, ורבי אברהם דוב אויערבאך אב"ד זצ"ל ובני

 טבריה. ולהבדיל רבי עזריאל אויערבאך רב שכונת בית וגן.

 .כתובה בחתימתו של מסדר הקידושין רבי שלמה זלמן אויערבאך• 

 ."הצהרת עדים" בחתימתו של רבי עזריאל אויערבאך•

 .שמואל אויערבאךאישור בחתימתו של רבי • 

 אישור בחתימתו של רבי אברהם דוב אויערבאך.• 

 גדלים שונים, חורי תיוק, מצבים טובים.

 50$פתיחה 

 

ראב"ד בד"ץ  -חמשה מכתבי המלצה בכתב ידו וחתימתו של רבי אברהם דוד רוזינטל .535

 ירושלים ורב שכונת שערי חסד

Five Letters of Recommendation Handwritten and Signed by Rabbi Avraham David 

Rosenthal – Rosh Av Beit Din Badatz Jerusalem and the Rabbi of the Sha'arei Chessed 

Neighborhood 

חמשה מכתבי המלצה בכתב ידו וחתימתו של רבי אברהם דוד רוזנטל, עבור שמאול מיבסקי אשר 

 תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תש"נ.ניצל מגיא ההריגה בשואת אירופה. בשנים: תשמ"ב, 

 כל המכתבים כתובים על בלנק רשמי של רבי אברהם דוד רוזינטל.

מחשובי פוסקי ודייני  -תשנ"ט( רב שכונת שערי חסד  –הגאון רבי אברהם דוד רוזנטל )תרס"ג 

חידושים על הרמב"ם,  -ירושלים, וראב"ד בד"ץ ירושלים. חיבר את סדרת הספרים באר המלך 

 לה שבעה כרכים.הסדרה מכי

 [ מכתבים בודדים, מצב כללי טוב. סימני קיפול. כתמים קלים.5]

 50$פתיחה 

 

 שנות הת"ר -תבים בכתב יד ביידיש [ מכ16מקבץ ].536

 מקבץ מכתבים ודפים בדברי תורה ביידיש, בכתב יד. רובם משנות הת"ר. בין המכתבים:

 .1939מן פפרינא. פולין, מכתב בכתב יד. נשלח אל הצדיק הסופר הנודע רבי נח• 

 מכתב שנשלח לרבי בנימין מינץ, תש"ז.• 

 מכתב מהעיירה נארוויטש. תר"צ.• 

. חתום "וואל... 1932\1928\1925מהשנים  .william feuerlichtשלשה מכתבים על בלנק רשמי של • 

 פייערליכט".

 מכתב שנשלח ליחיאל מיכל פייערליכט מאת אחיו יעקב פיירליכט. תרע"ג.• 

 מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי זלמן שמואל שפירא רב בדנוור בקולורדו. ירושלים.• 

 פריטי נייר. גדלים שונים. מצב כללי טוב. האוסף לא נבדק לעומק ! 16סה"כ 

 50$פתיחה 

 



 חתימות גדולי ישראל –מקבץ מכתבים .537

Collection of Letters – Signatures of Leading Rabbis 

משנת תש"ח מאת רבי יוסף ברייער. נכד של הרש"ר הירש מפרנקפורט. ר"מ בישיבת אביו מכתב • 

בפרנקפורט דמיין. עבר עם הישיבה לפיומא באיטליה, וחזר לפרנקפורט דמיין. רב "עדת ישורון" בניו 

 יורק.

שמות החותמים על המכתב )מודפס( רבי יוסף ברייער, רבי משה יהודה יאקאבאוויטש, ורבי דוב 

 ס"מ. 27X18רינבוים. גודל: ג

בלנק רשמי של רבי יוסף ברייער, המיועד לחתימת שני הדיינים הנוספים בבית הדין. בחתימותיהם • 

חברי קהילת חוג חתם סופר ואגודת ישראל בתל אביב.  –שלזינגר -של רבי יואל פולק ורבי מרדכי יפה

 ס"מ. 14X9]תש"ח[. גודל 

חותמת רבי משה דאנושעווסקי, מנהלה הראשי של  –בסלבודקא קבלה של ישיבת בית יצחק • 

 ישיבת בית יצחק וממייסדיה. חסרון בצד ימין של הקבלה.

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי שמחה הכהן קוק. נשלח להועד לכתיבת ספר תורה ע"ש מרן • 

 ס"מ. 25X17.5החזון איש. בני ברק. חור תיוק. פגם קטן בעקבות חור תיוק שהתרחב. גודל 

 50$פתיחה 

 

 –קאליש, תרע"ב  –גלויה בכתב ידו וחתימתו של רבי דוד אלימלך יאליש אב"ד זוראוונא .538

 נשלח לישיבת המקובלים "שער השמים"

Postcard Handwritten and Signed by Rabbi David Elimelech Yalish Av Beit Din of 

Zhorovana – Kalish, 1912 – Sent to the "Sha'ar HaShamayim" Kabbalists Yeshiva  

גלויה בכתב יד וחתימת רבי דוד אלימלך יאליש )יולס( לישיבת המקובלים בירושלים "שער השמים" 

 בו כותב דברי תודה וברכה וכן שישתדל לאסוף כסף לישיבה במקום מושבו.

 וכן חותמתו " דוד אלימלך יאליש פ"ק קאליש אב"ד זוראוונא".

רב בקאליש, ובזורובנא. חיבר "שופריה דיעקב" )למברג,  -תרע"ד( -לימלך יאליש )ת"ררבי דוד א

 (.5089תרמ"ז( ועוד. )אוצה"ר 

 ס"מ. בתחתית המכתב מספר מילים מעט מטושטשות. 14X9מצב מצוין. גודל 

 50$פתיחה 

 

 19 -אשכנז, המאה ה  –שלש עשרה מידות  -כתב יד .539

Manuscript – Shlosh Esreh Midot – Ashkenaz, the 19th Century 

ל בראש העמוד מודגשת בתוך מסגרת -ל מלך יושב וכו' שלש עשרה מידות. המילה א-כתב יד, א

 .19 –אינציאלית. בסוף הדף נכתב שם הכותב "מניש בן כהר צבי". אשכנז, המאה ה 

 מני קיפול.כתמים. סי -ס"מ. מצב טוב  X 16 19.7נתון בתוך מסגרת. גודל ללא מסגרת: 

 50$פתיחה 

 

 מחברת חידושים על הש"ס בכתב יד רבי אברהם יעקב קרייזר בעל "בית אברהם".540



Notebook with Novellae on the Shas Handwritten by Rabbi Avraham Yaakov Kreizer the 

Author of Beit Avraham 

מחברת ובה חידושים על מסכתות, בבא בתרא, גיטין, כתובות. משנת תשי"ד. בכתב יד רבי אברהם 

יעקב קרייזר מגודלי דייני ירושלים, חתם יחד עם הגרי"ש אלישיב על חרם נגד הפסק דין של האח 

 והאחות, חיבר ספר בית אברהם בעניני מוסר והתעוררות. 

 פה.מחברת גדושה בחידושי תורה. כתיבה צפו

 דפים מנותקים. מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 20 –תחילת המאה ה  –דרשות לשבת הגדול, פסח ושבועות  –כתב יד .541

Manuscript – Sermons for Shabbat HaGadol, Passover and Shavu'ot – Early 20th Century  

אוטוגרפית. ארצות כתב יד, הכולל דרשות לשבת הגדול, חג הפסח וחג השבועות. כתיבה אשכנזית 

 .20 –אשכנז או ירושלים, תחילת המאה ה 

ס"מ. מצב כללי טוב. הדפים מתוייקים בסיכה.  13 \ 20[ דפים כתובים. דפי מחברת. גודל: 20]

 כתמים. קיפולים או קרעי שולים קלים.

 50$פתיחה 

 

 20 –גרמניה, ראשית המאה ה  –פנקס מוהל  –כתב יד .542

Manuscript – Pinkas Mohel – Germany, Early 20th Century 

מילות שנעשו, בין השנים  18עמודים בלבד. נכתבו  5כתב יד, פנקס מוהל, שלא נשלם. נכתבו 

 תר"פ. את שם הילד המשפחה, התאריך וכל הפרטים כתב המוהל בעברית ובגרמנית יחד. -תרס"ט

 דף יבש. דפים רבים ריקים. כריכה מקורית. נקבים זעירים.

 50$ה פתיח

 

 דפוסי המזרח

 

 קושטא, תפ"ט –שיירי כנסת הגדולה .543

Shiyarei Knesset HaGedolah – Kushta, 1729 

 ספר שיירי כנסת הגדולה, חלק אורח חיים. מאת רבי חיים בנבנשתי.

 קושטא, תפ"ט. 

 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט כתמי שימוש. בראש השער חתימה "מ"מ הק' נפתלי 32[, קמג, ז דף. 2]

 בהרבני מ"ו ישראל הירש זאהן". חותמות עתיקות שונות.

 150$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –קושטא, תק"ב  –אדמת קדש .544



Admat Kodesh – Kushta, 1742 – Single Edition 

ספר אדמת קדש, שאלות ותשובות מאת רבי נסים חיים משה מזרחי מגדולי חכמי ירושלים במאה ה 

 . חלק ראשון. קושטא, תק"ב. מהדורה יחידה. 18 –

י קציצת שולים -[ דף. מצב בינוני. כתמים ובלאי רטיבות. פגעי עש בכמה דפים. בדפים ט5קנח , ]

 תחתונה על טקסט השורה. 

 80$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –קושטא, תצ"ח  –מחנה אפרים .545

Machaneh Ephraim – Kushta, 1738 – First Edition  

 ספר מחנה אפרים, חידושים על הרמב"ם ושו"ת. מאת הגאו ןרבי אפרים נבון. 

 קושטא, תצ"ח. מהדורה ראשונה. ספר שהפך ליסוד בעולם הלמדנות הישיבתי !

[, כב, קו, מח דף. מצב כללי טוב, מעט בינוני. נקבי עש. כריכת בד חדשה. שיקום וחיזוק בשולי 3]

 השער. חסר דף אחרון )מפתחות(. 

 250$פתיחה 

 

 חתימות חכמי אזמיר –מהדורה יחידה  –שאלוניקי, תפ"ג  –שו"ת תורת חסד .546

Torat Chessed Responsa – Salonika, 1723 – Single Edition – Signatures of the Sages of Izmir 

 שו"ת תורת חסד, מאת רבי חסדאי הכהן פרחייא. שאלוניקי, תפ"ג. מהדורה יחידה. 

מעבר לשער הקדמה מאת רבי משה אמארילייו, עם תשובה ממנו בה התיר נדר שנדר רבי אברהם 

 לטובת הדפסת הספר. סידיס לעלות לזיהרא לארץ ישראל, ואת הכסף שחסך לעליה זו העביר 

בשער רישום וחתימה "הצעיר יוסף ן' עזרא ס"ט" ]מרבני ודייני אזמיר. מחבר ספר שלחן המלך 

חיים  ביתלמיד ר .יוסף ן עזרא ביחתן ר)אזמיר, תרכ"ד([. רישום וחתימה "הצעיר יעקב אמאדו ס"ט" ]

 בעל אמרי אמת )אזמיר, תרמ"א([. פלאג'י ונזכר בספריו. מחכמי אזמיר.

ס"מ. מצב כללי טוב. חריכת ובלאי שולים בכמה דפים בתחילת הספר, עם נגיעה  31[, קצט דף. 13]

 קלה בטקסט. כריכה חדשה. 

 180$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –שאלוניקי, תקס"ג  –דין אמת .547

Din Emet – Salonika, 1803 – Single Edition 

 ספר דין אמת, חידושים על הרמב"ם, בעל הטורים ובית יוסף. מאת רבי יצחק נבון. 

 שאלוניקי, תקס"ג. מהדורה יחידה. 

ס"מ. מצב בינוני. שיקום נייר בשער, עם חסרון טקסט בהסכמה שמעבר לשער.  28[, עט, כה דף. 4]

 נקבים ובלאי. 

 120$פתיחה 

 

 ורה יחידהמהד –שאלוניקי, תקע"ט  –פתוחי חותם .548



Pituchei Chotam – Salonika, 1819 – Single Edition 

ספר פתוחי חותם, חידושים ופירושים ותירוצים על כל המקומות בתלמוד בבלי שהסוגיה עלתה 

 בתיקו. מאת רבי אברהם אנג'יל. ובסופו חידושים על כל מילות 'גם' שבתנ"ך, מה בא לרבות. 

 שאלוניקי, תקע"ט. מהדורה יחידה. 

 ס"מ. מצב בינוני. נקבים. כריכה חדשה. 29[, מא, כג דף. 1]

 120$פתיחה 

 

 רישום וחתימת המקובל רבי יעקב קצין –שאלוניקי, תרמ"ב  –ויקרא יהושע .549

Vayikra Yehoshua – Salonika, 1882 – Inscription and Signature of the Kabbalist Rabbi 

Yaakov Katzin 

חידושי דינים על שלחן ערוך אורח חיים, יורה דעה וחשן משפט. שו"ת ודרושים ספר ויקרא יהושע, 

 מאת רבי יהושע הכהן פרחיה.

 שאלוניקי, תרמ"ב. דפוס חברת עץ חיים.

בשער הספר רישום בעלות עצמי בכתב יד וחתימת הגאון המקובל רבי יעקב קצין " קניתיו ממ"מ 

וז"ז ]וזרע זרעי[ הצעיר יעקב קצין יצ"ו". בראש השער  ]ממעות מעשר[ ה' יזכיני להגות בו אני וזרעי

 גרו']ש[". חתימת גיסו הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה. 5כתב הרב קצין את מחיר הספר "בסך 

חתן רבי שלום הדאיה. תלמיד "פורת יוסף", מחכמי "חסד לאברהם  -תשנ"ה( -רבי יעקב קצין )תר"ס

גן הלבנון" בירושלים. בשליחות בארה"ב בשנת תרצ"ב, ובנין שלמה", יסד ועמד בראש ישיבת "

 ראב"ד בקהילת מגן דוד בניו יורק. בעל "משמרת הקדשים" ועוד.

 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית מחוזקת בדבק בד. 36[, עה, מז, כב דף. 3]

 100$פתיחה 

 

הגהות וחתימות הגאונים לבית  –מהדורה ראשונה  –שאלוניקי, תקל"א  –שער המלך .550

 משפחת הדאיה

Sha'ar HaMelech – Salonika, 1771 – First Edition – Glosses and Signatures of the Geonim of 

the Hadaya Family 

שער המלך. חידושים ופלפולים על ספר הי"ד החזקה להרמב"ם. מאת הגאון רבי יצחק נוניס 

 קי, תקל"א. מהדורה ראשונה.בילמונטי. שני החלקים. שאלוני

 [, קד, קנט דף(. 2כרך ראשון: חסר שער והושלם בכתב יד ושני דפים מפתחות בסוף. )במקור: ]

 [, פא, נז דף(. 2כרך שני: חסר שער ודף אחרון של המפתחות. )במקור: ]

 חתימות והגהות רבי עובדיה הדאיה ואחיו רבי יצחק הדאיה. 

עות מעשר לא ימכר ולא יגאל אני הצעיר יצחק בכמהר"ש עבד אל רישום בכתב יד "מקנת כספי ממ

וואחד המכונה הדאייא ס"ט". רישומים דומים נוספים בכתב ידו. חתימות הגאון המקובל רבי עובדיה 

 הדאיה.

 שני כרכים. מצב כללי טוב. 

 100$פתיחה 

 



מחי בעל יקהיל הגהות ארוכות בכתב יד רבי שלמה ק –שאלוניקי, תקע"ב  –ידיו של משה .551

 שלמה

Yadav shel Moshe – Salonika, 1812 – Lengthy Glosses Handwritten by Rabbi Shlomo 

Kimchi Author of Yakhil Shlomo 

ספר ידיו של משה. חידושים על ארבעה טורים. מאת רבי משה פריסקו. שאלוניקי, תקע"ב. מהדורה 

 יחידה.

יד הגאון רבי שלמה קמחי. ]זיהוי הכתב יד ככתב ידו של  בתחילת הספר ולאורך הספר הגהות בכתב

 רבי שלמה קמחי נתברר על ידינו מתוך ספרים אחרים עם הגהותיו שנמכרו ברפאלי[. 

 מצב בינוני. פגמים ונקבי עש. כריכה מקורית בלויה. 

 200$פתיחה 

 

הגהות וחידושים בכתב יד רבי שלמה  –מהדורה יחידה  –שאלוניקי, תקנ"ז  –מטה שמעון .552

 קמחי

Mateh Shimon – Salonika, 1797 – Single Edition – Glosses and Novella Handwritten by 

Rabbi Shlomo Kimchi 

ספר מטה שמעון, חידושים על טור ובית יוסף חלק חושן משפט. מאת רבי מרדכי שמעון בן שלמה 

 ל "דברי מנחם". שאלוניקי, תקנ"ז. מהדורה יחידה. אביו של הגאון רבי מנחם מרדכי בע

בתחילה וסוף הספר קטעי חידושים בכתב יד רבי שלמה קמחי. חתימת הגאון המקובל רבי עובדיה 

הדאיה. ]זיהוי הכתב יד ככתב ידו של רבי שלמה קמחי נתברר על ידינו מתוך ספרים אחרים עם 

 הגהותיו שנמכרו ברפאלי[. 

 ללי טוב. קרע וקמטים בשער. נקבים זעירים. כריכה מקורית. [, קצו דף. מצב כ2]

 200$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –שאלוניקי, תק"ף  –מטה אהרן .553

Mateh Aharon – Salonika, 1820 – Single Edition 

 ספר מטה אהרן, חלק א. כללים בתלמוד בסדר א' ב'. מאת רבי אהרן הלוי. 

 שאלוניקי, תקע"ט. מהדורה יחידה. 

בינוני. כריכה עתיקה. דפים עבים. כתמים. בכמה דפים פגעי עש גם על -[ דף. מצב טוב1[, קסד, ]1]

 הקטסט. רישום בכתב יד בשער "מישיבת גי' חיים ירמיהו דאנון ה"י".

 120$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –שאלוניקי, תרמ"א  –כה תברכו .554

Koh Tevarchu - Salonika, 1881 – Single Edition 

ספר כה תברכו, חיבור מקיף ביותר בדיני נשיאות כפים, ערוך לפי סדר א' ב'. מאת רבי יהושע אלעזר 

 הכהן חמצי מאזמיר. 

 שאלוניקי, תרמ"א. מהדורה יחידה. בספר הגהות והערות מאת חכם לא ידוע. 



 [, ג, רסג דף. תפירות מנותקות. ללא כריכה אחורית. דף יבש. 1]

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –שאלוניקי, תקפ"ג  –ערך יקר ה.555

Yekar HaErech – Salonika, 1823 – Single Edition 

ספר יקר הערך, שיטה רחבה על מסכת ערכין, מאת הגאון רבי יצחק ארדיט. עם ספר שם שלמה, 

 חידושים בש"ס ויקר הערך, דרשות. מאת בנו רבי שלמה ארדיט. 

 שאלוניקי, תקפ"ג. מהדורה יחידה. 

קן, פה דף. מצב כללי טוב. בספר שם שלמה כמה דפים קצוצים בשולים עם חסרון -[, קמו, קמה2]

 בטקסט. כמה הגהות בכתב יד. 

 50$פתיחה 

 

 לאדינו –שאלוניקי, תרצ"א  –מחזור לראש השנה .556

Machzor for Rosh HaShana – Salonika, 1931 - Ladino 

 מחזור לראש השנה כמנהג ספרדים. עברית ולאדינו. 

 . 5691שאלוניקי, 

 שי עמ'. מצב טוב.

 50$פתיחה 

 

 חתימות והגהות – מהדורה ראשונה –חמשה חלקים  –פני יצחק )אבולעפיא( שו"ת .557

Pnei Yitzchak (Abulafia) Responsa – Five Sections – First Edition – Signatures and Glosses 

סט שלם. כל החלקים מהדורה  –ספר פני יצחק. מאת הגאון רבי יצחק אבולעפיא. ששה חלקים 

 ראשונה.

 להלן פירוט החלקים:

]חתימות הגאון המקובל רבי שלום הדאיה.  [ דף.3: ד' חלקי השו"ע. ליוורנו, תרמ"ו. קיז, ]חלק שני

 חתימת רבי משה ב"ר יצחק הררי[.

]חתימת הגאון המקובל רבי שלום  [, סט דף.1יר, תרמ"ז. ]: שו"ת חשן משפט. אזמחלק שלישי

 הדאיה. חתימת הגאון רבי משה ב"ר יצחר הררי[.

 [, צא דף.1: חידושי הלכות על סדר א' ב'. אזמיר, תרמ"ז. ]חלק רביעי

]חתימות והגהה בכתב יד רבי  [, רלא דף.4: שו"ת בד' חלקי השו"ע. אזמיר, תרנ"ח. ]חלק חמישי

 יצחק לבטון[.

[, עז, מד, 1: פסקים, כתבים, ענינים נפרדים ודרושים לשבתות ומועדים. ירושלים, תרס"ג. ]חלק שישי

 ב דף.

 ד כרוכים יחדיו. כריכות מקוריות מלבד חלק שישי. מצב כללי טוב. -חלקים ג

 100$פתיחה 



 

הגהות חתומות מרבי אברהם כלפון  – אזמיר, תרמ"א –הגדה של פסח "מגיד דבריו" .558

 מטיטואן

Passover Haggadah "Maggid Devarav" – Izmir, 1881 – Glosses Signed by Rabbi Avraham 

Khalfon of Tetuan 

תרמ"א.  מגיד דבריו, ביאור על הגדה של פסח, מאת רבי רחמים נסים יהודה די שיגורה. אזמיר,

 מהדורה יחידה. י.בדפוס אברהם פונטרימולי ויעקב פול

 הערות בכתב יד חתומות אבר"ך ]אברהם כלפון[. 4בשער הספר חתימה "מעט אכ"ל". בין דפי הספר 

תרמ"ו( נולד לאביו הגאון רבי יעקב כלפון )בעל משפטים צדיקים( -)תק"פ רבי אברהם רפאל כלפון

מש כרב. לאחר בטיטואן שבמרוקו. בשנת תר"ך עלה לארץ ישראל והתיישב בטבריה, שם מונה לש

פטירת הרב אלעזר הכהן חמצי בשנת תרמ"א מונה לשמש תחתיו כאב בית הדין חיפה וכראש 

ישיבה. התכתב עם רבנים שונים, בהם הרב מנשה סתהון. הרב יעקב שאול אלישר. הרב יוסף 

שמואל אבועלפיא. הרב ישועה בסיס והרב יצחק חי טייב. כן חיבר מספר פיוטים, בהם פיוט לברית 

ילה ופיוט לכבוד רבי מאיר בעל הנס, שכתב לרגל חנוכת המבנה שעל הקבר בשנת תרכ"ח. מ

על ספר משלי  -שו"ת, חידושים, דרשות ופיוטים, כתב יד. "מעט אכל"  -חיבוריו: "פדה את אברהם" 

 על ספר תהילים, כתב יד. -כתב יד. "אכל וחי לעולם" 

ם מנותקים. כתמים. מצב כללי טוב. מעט טשטוש דיו כריכה מקורית פגומה. דפיס"מ. 20[, קד דף. 2]

 בהגהות.

 100$פתיחה 

 

 נדיר -מהדורה ראשונה  –אזמיר, תקט"ו  –מרכבת המשנה .559

Mirkevet HaMishneh – Izmir, 1755 – First Edition – Rare 

רן ספר מרכבת המשנה, חידושים על ספר היד החזקה להרמב"ם )מדע, אהבה וזמנים(. מאת רבי אה

 אלפנדרי בעל יד אהרן. 

 אזמיר, תקט"ו. מהדורה ראשונה. 

[ דף. מצב כללי טוב. מעט בינוני. חיזוקי נייר מעבר לשער, דף אחרון ושולי דפים נוספים. 1[, קכב, ]1]

 מעט נקבי עש. דפים איכותים. שער מצויר. כריכה עתיקה פשוטה. 

 180$פתיחה 

 

 שלושה כרכים נאים –תרכ"ג -אזמיר, תרכ"ב –זהר על התורה .560

Zohar on the Torah – Izmir, 1862-1863 – Three Fine Volumes 

תרכ"ג. בדפוס רבי בן ציון בנימין רודיטי. לפנינו -ספר הזהר על התורה. מהדורת אזמיר, תרכ"ב

 שלושה כרכים. עם המפרשים כפי שנדפס בדפוס ליוורנו. 

  תקא, ד דף. -[, רמא1ויחי(. ]-חלק ב: חלק שני מספר בראשית )חיי שרה

 רנא, יא ]צ"ל: טו[ דף. -[, ג1משפטים(. ]-]חלק ג[: חלק ראשון מספר שמות )שמות

 תקיח, יד דף. -[, רלג1חלק ו: ספר במדבר. ]

 [ דף. 1תקצח, ו, יא, ]-[, תקיט1חלק ז: ספר דברים. ]



ארבעה חלקים )מתוך שבעה( בשלושה כרכים זהים. עם שדרות עור מקוריות. חתימות מסולסות 

 ורישומי בעלות של רבי רפאל חיים אשכנזי מאזמיר. 

". חיבוריו: הגאון רבי רפאל אשכנזי )נפטר תקפ"ו( גדול הדור באזמיר, עמיתו של הגאון ה"חקרי לב

מראה עינים, מראה הנוגה, מראה הגדול, ועוד. בנו, רבי נסים אברהם אשכנזי )נפטר תר"ך(, מחבר 

"דרש אברהם" )שאלוניקי, תר"א(, מעשה אברהם, ועוד. ישב בבית הדין יחד עם הגאון רבי חיים 

 פלאג'י

 מצב טוב מאוד. 

 50$פתיחה 

 

 תרל"ח-אזמיר, תרכ"ח –על הזוהר  –חיים ומזון .561

Chaim UMazon - on the Zohar – Izmir, 1868-1878 

 קונטרס חיים ומזון. חידושים ופירושים על ספר הזוהר חדש. מאת רבי חיים פלאג'י. 

 תרל"ח. מהדורה יחידה. -אזמיר, תרכ"ח

ים ומזון קונטרס חיים ומזון נדפס יחד עם ספר הזוהר מהדורת אזמיר שנה זו. לפנינו הקונטרס חי

 בלבד, ללא ספר הזוהר. 

 . מספור הדפים של 'חיים ומזון' הוא כהמשך לספר הזהר, כאמור. רפג-ב: דף ]רסה[. רצו-א: דף ]רעד[

 מצב כללי טוב. קרעים קלים בדפים אחרונים. כריכה עתיקה. 

 50$פתיחה 

 

 הקדשה בכתב יד המחבר -מהדורה יחידה  –אזמיר, תרכ"ד  –אבות הראש .562

Avot HaRosh – izmir, 1864 – Single Edition – Dedication Handwritten by the Author 

 אבות הראש, שיטה על מסכת אבות דרבי נתן. מאת רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י. חלק שני. 

 תרכ"ה. מהדורה יחידה. -אזמיר, תרכ"ד

 ר. חתום "ממני המחבר ס"ט".בראש השער הקדשה בכתב ידו של המחבר, אל רבי יוסף סעדאי בן יק

 ס"מ. מצב בינוני. פגע עש. כריכה מקורית.  30[, קיב דף. 2]

 120$פתיחה 

 

עותק בן המחבר הגאון רבי יצחק פלאג'י  –מהדורה יחידה  –אזמיר, תרמ"ה  –מ"י החסד .563

 בעל יפה ללב

Mei HaChassed – Izmir, 1885 – Single Edition – Copy of the Author's Son the Gaon Rabbi 

Yitzchak Palacci Author of Yaffe Lalev 

מ"י החסד. חלק שני. על הילקוט שמעוני. ביאורים ודרשות מאת רבי חיים פלאג'י. אזמיר, תרמ"ה. 

 מהדורה יחידה.

 לספרי המחבר. מצב טוב. כריכה מקורית מנותקת. 72בשולי השער מספר 

]נסים רחמים יצחק[  –חלקי אתה ה' תאיר נר"י ס"ט" בשער הספר רישום בעלות בן המחבר " זה 

 בעל ה"יפה ללב".



 ס"מ. מצב טוב. פגמי שולים בכמה דפים. כריכה מקורית מנותקת.  30[, קף דף. 1]

 150$פתיחה 

 

 הקדשה נדירה –מהדורה יחידה  –אזמיר, תרל"ג  –שו"ת חקות החיים .564

Chukot HaChaim responsa – Izmir, 1873 – Single Edition – Rare Dedication 

 חקות החיים, שאלות ותשובות על סדר חשן משפט. מאת רבינו חיים פלאג'י. 

 לספרי המחבר.  39אזמיר, תרל"ג. מהדורה יחידה. בשולי השער ציון 

בשול השער הקדשה בכתב ידו וחתימתו של "הצעיר מסעוד סאיימאן" הוא הגביר החשוב מאזמיר 

לרבינו המחבר. בשער ובדף שאחריו  הדפיס רבי חיים פלאג'י הקדשה  שתרם את הוצאת הספר

מיוחדת ודברי ברכה לגביר הנ"ל. ההקדשה נשלחה אל "כמוהר"ר רבינו סעדיה בן עמור". ככל הנראה 

 הגביר התורם קיבל כמה עותקים לחלקו, ואחד מהעותקים הקדיש לידידו.  

ש בכמה דפים. קיפולים בפינות כמה דפים. כריכת בד בינוני. פגעי ע-ס"מ. מצב טוב 31[, קעז דף. 2]

 חדשה. 

 180$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –אזמיר, תרל"ו  –יפה תלמוד  \יפה ללב )חלק שני( .565

Yaffe Lalev (Second Section) / Yaffe Talmud – Izmir, 1876 – Single Edition 

ותיקונים על הטור ושלחן ערוך, בארבעת חיבור יפה ללב. חידושי דינים, הערות, חקירות, הגהות 

 החלקים. מאת הגאון רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י

מצב טוב. דפים [, קכח דף. 2] מהדורה יחידה. תרצז(. אזמיר, תרל"ו.-חלק ב: אורח חיים )סימנים א

 ספרו: איכותים. נקבי עש בודדים. כרוך עם

ותוספות. מאת רבי יצחק פלאג'י. חלק ראשון על יפה תלמוד, חידושים בדברי תלמוד ולשונות רש"י • 

 [, עח דף.2מועד. לפי סדר המסכתות. אזמיר, תרל"ו. ]-סדרי זרעים

 200$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –אזמיר, תר"מ  –חלק שלישי  –יפה ללב .566

Yaffe Lalev – Third Section – Izmir, 1880 – Single Edition 

הערות, חקירות, הגהות ותיקונים על הטור ושלחן ערוך, בארבעת חיבור יפה ללב. חידושי דינים, 

 החלקים. מאת הגאון רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י

 [, קסו דף. 2תג(. אזמיר, תר"ם. ]-תרצז( יורה דעה )סימנים א-חלק ג: אורח חיים )סימנים א

 פגמים עם חסרון בדפים ראשונים ואחרונים. 

 100$חה יפת

 

 מהדורה יחידה  –אזמיר, תרמ"ב  –חלק רביעי  –יפה ללב .567

Yaffe Lalev – Fourth Section – Izmir, 1882 – Single Edition 



חיבור יפה ללב. חידושי דינים, הערות, חקירות, הגהות ותיקונים על הטור ושלחן ערוך, בארבעת 

 החלקים. מאת הגאון רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י

 תכז(. -קעח( וחשן משפט )סימנים א-ם אחלק ד: אבן העזר )סימני

 מהדורה יחידה. אזמיר, תרמ"ב. 

 .מצב טוב, בינוני. נקבי עש [, עב דף. 2]

 100$פתיחה 

 

 הקדשה בכתב יד המחבר –אזמיר, תרמ"ד  –חלק חמישי  –יפה ללב .568

Yaffe Lalev – Fifth Section – Izmir, 1884 – Dedication Handwritten by the Author 

חיבור יפה ללב. חידושי דינים, הערות, חקירות, הגהות ותיקונים על הטור ושלחן ערוך, בארבעת 

 החלקים. מאת הגאון רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י

חלק ה: על ארבעת חלקי השולחן ערוך. וכן על אבן העזר )סימן קכט( שמות אנשים ונשים בהלכות 

 מ"ד. גיטין שהשמיטו הראשונים. אזמיר, תר

בדף הפורזץ הקדשה בכתב יד הגאון המחבר אל רבי אברהם עזריאל ראב"ד ירושלים. בפנים הספר 

 הגהה בכתב יד רבי שם טוב הכהן חסיד. 

 מצב טוב. כריכה מקורית מנותקת.  [, קלב דף.2]

 150$פתיחה 

 

 תוניס, תרפ"ג –תשובה הלכתית מאת רבי אליהו טייב  –קונטרס בודד .569

Kuntras Boded – Halachic Responum by Rabbi Eliyahu Tiab – Tunisia, 1923 

קונטרס שנדפס בירושלים ללא שער. ובו תשובה הלכתית "נשאלתי לחוה את דעתי על ענין שטר 

 המתנה שנתן המנוח ה"ר יהודה חדאד נ"ע מתושבי עיר נאבל לבת אחיו..."

 ר המתנה" שעליו סובב הדיון.טז "נוסח שט-תוניס, תרפ"ג[. בעמודים יב[

 טז עמ'. נדפס ללא שער. מצב מצוין.

 50$פתיחה 

 

 מהדורה יחידה –תונס, תרס"ד  –זבחי אלהים .570

Zivchei Eloeim - Thongs, 1904 - single edition 

 ספר זבחי אלהים, הלכות שחיטה ובדיקה על כל דיניהים. מאת רבי יוסף אסולין מרבני קצומטינא.

תרס"ד. מהדורה יחידה. עם פנים השולחן ערוך ובאר היטב. ועם שאלות ותשובות, ודיני תוניס, 

 שחיטה וטירפות בחרוזים מאת רבי יהודה כלץ. חידושי ש"ס ועוד.

 [, שה דף. מצב טוב. כריכה מקורית. חתימות בעלות.7]

 50$פתיחה 

 

 דפוסי ג'רבה ותוניס  –מקבץ ספרים נדירים .571



Collection of Rare Books – Printed in Djerba and Tunis 

הוראת זקן. כולל הספרים: שפתי צדיק, פי צדיק, עיני צדיק. מאת רבי משה זקן מאזוג'. ג'רבה, • 

 מבכורי הדפוס בג'רבה. תרע"ו. 

 נאות מדבר. חידושי תנ"ך. מאת רבי דוד כהן. תונס, תרע"ד. חסר שער. כרוך עם: •

יושר לבב. מעשריות ומשלי הצדיקים. מאת רבי דוד כהן מג'רבה. תונס, תרע"ד. ערבית באותיות  •

 עבריות. סיפורים על הבעל שם טוב ועוד. דף פה פגום. 

 תרצ"ח. ערבית יהודית. -אור הלבנה. מאת רבי מקיקץ דוד סעדון. ג'רבה, תרצ"ז •

 המו"ל רבי משה כלפון הכהן. ג'רבה, תשי"א.  מנחת ערב. הלכות יורה דעה. מאת רבי כלפון עידאן. •

 ה. ערבת יהודית. ג'רבה, תרפ"ח. -פלא יועץ. חלק ראשון, אותיות א •

 גדלים שונים. מצב טוב. 

 50$פתיחה 

 

 סוסה \ג'רבה  \דפוסי תוניס  –אוסף ספרים חשובים .572

Collection of Important Books – Printed in Tunis / Djerba / Sussa 

 ספר שלש רגלים. תונס, תר"ס.  •

 קצת מרת אלסו. סוסה, תרצ"ה.  •

 זכרי כהונה, חלק א. ג'רבה, תש"ח.  •

 קרן לדוד. ג'רבה, תש"ח. עם ספר מעשה נסים.  •

 יוסף חי. ג'רבה, תש"ה.  •

 מגיד דבריו ליעקב. על הגדה של פסח. ג'רבה, תש"ו.  •

 ונס, תרפ"ז. ]חתימות "ע"ה נסים עדרעי הי"ו י"ץ"[.אהל יוסף, דרשות. מאת רבי יוסף בן הרוש. ת •

 גביע יוסף, רבי יוסף בן הרוש. סוסה, תרפ"ז. •

 חוברת "מעשה הצדקה". ג'רבה, תש"א.  •

 אהבת חסד. ג'רבה, תשי"ט. •

 קרן משיחו. תונס, תר"ע.  •

 שבחי פסח. מנהגי פאס. מאת רבי יהודה וואחנון. ג'רבה, תש"ז.  •

 ברכת אברהם. חידושים על מסכת ברכות. מאת רבי אברהם הכהן. ג'רבה, תרצ"ג.  •

 שו"ת רחמים פשוטים. מאת רבי רחמ"ן נאים. תונס, תר"ע.  •

 גדלים שונים. מצב כללי טוב. האוסף נמכר כמות שהוא. 

 50$פתיחה 

 

אברהם חיים  עותק "צדיק הכותל" רבי –ארם צובה, תרכ"ו  –עלים לתרופה  \שערי קדושה .573

 בבאיוף



Sha'arei Kedusha / Alim Latrufah – Aleppo, 1866 – Copy of the Tzaddik of the Western 

Wall Rabbi Avraham Chaim Babayof 

, כרוך עם ספר עלים לתרופה, אגרת 1865שערי קדושה מאת רבי חיים ויטאל, ארם צובה תרכ"ו 

 נדפסו ביחד, עלים לתרופה בשער מיוחד.מוסר מהרמב"ן, אגרת הגר"א. שני הספרים 

מהדורת אגרת הגר"א שלפנינו שונה מאגרת הגר"א שנדפסה במהדורות הקודמות. ומאמרים רבים 

( ועיין שם במבוא 1150נכתבו אודות השינוים שבאו במהדורה שלפנינו. )וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א 

במהדורה זו, שאינם במהדורות שקדמו  של וינוגרד על שינויים משמעותיים בלשון האגרת שנדפסה

לה, וכך הוא כותב: "האם היו שני נוסחים של איגרת הגר"א ? אמנם המו"ל מארם צובה מעיד כי 

הכניס תיקונים, אך לדבריו היו לו כתבי יד ולא תיקן לפי דעתו.." כמו כן מהדורה זו שהודפסה בארם 

ת של הגאון שראתה אור בארצות צובא היא למעשה ההופעה הראשונה של האגרתו המפורסמ

 המזרח.

בספר חתימות רבי אברהם חיים בבאיוף, הידוע בכינויו "צדיק הכותל" או "איש הכותל". ידוע כבעל 

בשנת תשע"ב. היה בין התקועים בשופר  108התוקע של הכותל המערבי שנים רבות. נפטר בגיל 

ידי ישיבת פורת יוסף. היה מקורב בכותל המערבי בימי שלטן המנדט הבריטי בארץ ישראל. מתלמ

מאוד והסתופף בצילו של רבי יוסף חיים זוננפלד. מצדיקי ירושלים ושמחה שרויה על פניו תמיד. נפטר 

 במיתת נשיקה. היה ידועה כבעל סגולות. 

 בינוני. נקבים וקיפולים בפינות הדפים. -מצב טוב

 50$פתיחה 

 

 יחידהמהדורה  –ארם צובה, תרנ"ו  –שלום לעם .574

Shalom LaAm – Aleppo, 1896 – Single Edition 

שלום לעם, דרושים לכבוד התורה ולומדיה, והמחזיקים בה. מאת המקובל רבי שלום הדאיה. ארם 

 צובה, תרנ"ו. מהדורה יחידה. דפוס ישעיה דיין.

 מצב מצוין. כריכה מקורית.  [, קיב דף.6]

 50$פתיחה 

 

 [ דף "ברכת מלכות"1] –שער זהב  –נא אמון ]מצרים[, תרע"ח  –מסלת ישרים .575

Mesilat Yesharim – Na Amun [Egypt], 1918 – Gilt Title Page – [1] leaf Birkat Malchut 

ספר מסילת ישרים, מאת רבינו הרמח"ל. נא אמון, תרע"ח. דפוס המנוח יעקב בן עטר. עם שער 

 מוזהב.

[ דף נדיר ביותר "ברכת המלכות" למלך ג'ורג החמישי שולטן חוסין. כל הטקסט 1לפני השער נכרך ]

 בדף זה בדיו זהב. 

 כרוך עם ספר אבן שלמה. דרכי התורה והעבודה. מאת הגר"א מווילנא. 

 [, פד, לח דף. מצב טוב. כריכה מקורית. 1]

 100$פתיחה 

 

 בומבי, תרכ"ט  –סידור מעשה נסים .576

Siddur Ma'asseh Nissim – Bombay, 1869 



סידור מעשה נסים, חלק ראשון, סדר תפלה לימי החול של כל השנה כמנהג ק"ק ספרדים. עם שרחב 

 לערבי. 

 בומבי, תרכ"ט. כולל שער בעברית ושער נוסף באנגלית. 

 בינוני. -ללא כריכה. דפים מנותקים. נקבים. מצב טוב

 50$פתיחה 

 

 בומבי, תרס"ט –תפלת החדש  \בומבי, תרמ"ט  –מעשה נסים .577

Ma'aseh Nissim – Bombay, 1889 / Tefilat HaChodesh – Bombay, 1909 

ספר מעשה נסים, סדר תפלה כמנהג ק"ק ספרדים. עברית וערבית באותיות עבריות עמודה מול  •

 עמודה. עם שני פירושים מאת המתרגם. פסקי דינים ועוד. מאת רבי נסים אליעשע זכריה אלישע. 

 בומבי, תרמ"ט. 

 [ דף. של עמ'. כריכה מנותקת. מצב טוב. 7חלק שני. לכל שבתות השנה. ]

החדש, כמה ק"ק ספרדים. עברית ומאראטי עמ' מול עמ' בספרית עמ' מקבילה. שלושה  ספר תפלת •

 שערים, עברית, אנגלית ובמאראטי. 

 בומבי, תרס"ט. מצב בינוני. דפים מנותקים וקרועים באמצע הספר. כרך עבה.

 50$פתיחה 

 

 שונות

 

 מהדורה מיוחדת לכבוד בוריס שץ –זאב רבן  –שיר השירים .578

Shir HaShirim – Ze'ev Raban – Special Edition in Honor of Boris Schatz 

 שיר השירים, מצוייר, על ידי זאב רבן. הוצאת שולמית. ירושלים. 

 בתחילת הספר דברי ברכה לכבוד בוריס שץ מנהל בצלאל. 

 לוחות תמונות. מצב מצוין.  25

 50$פתיחה 

 

 שני ספרים בנושא ראשי תיבות.579

Two Books on the Subject of Initials 

ראשי תיבות, כולל לערך ששה עשר אלף ראשי תיבות הנמצאים בש"ס, מדרשים, ראשונים • 

 .1926ואחרונים. מאת רבי אבהם יצחק שטרן. סיגט מרמרוש, תרפ"ו 

•lexicon der abbrevia turen -  1922לקסיקון ראשי תיבות. פרנקפורט דמיין, תרפ"ב. 

 ספרים. מצב כללי טוב.סה"כ שני 

 50$פתיחה 



 

 1889 -היהדות היא האויב" “ -כרזת בחירות אנטישמית .580

Anti-Semitic Elections Poster – "Judaism is the Enemy" – 1889 

 Adolf. "היהדות היא האויב". בעיצוב אדולף וילט )1889בספטמבר  22 -כרזת בחירות אנטישמית 

Willette). ( לא מקורי- .)דף מתוך ספר כרזות אנטישמיות 

 ס"מ. סימן קיפול לרוחב הכרזה. קרע קטן בצד הקיפול. מצב טוב. X 27 38.5[ דף בודד, גודל: 1]

 50$פתיחה 

 

 20 -ראשית המאה ה  –שני כרטיסי שנה טובה נדירים .581

Two Rare Shana Tova Cards – Early 20th Century 

לבביים" עיטורים צבעוניים עם בליטות. אנגלית. הוספה בכתב יד כרטיס שנה טובה "איחולים • 

 באנגלית.

 כרטיס "שנת ברכה והצלחה". כרטיס למינציה בצבע כתום. גרמנית.• 

 50$פתיחה 

 

 וינה, תרט"ו –ספר לבנון  –המשורר היהודי לודוויג אויגוסט .582

The Jewish Poet Ludwig August – Sefer Levanon – Vienna, 1855 

שירה פיוטית בגרמנית מאת המשורר היהודי ד"ר לודוויג אויגוסט פרנקל הוכווארט  –ספר לבנון 

 )אברהם אלעזר(.

 . גרמנית.1855ווין, תרט"ו, 

[1 ,]VIII, 337  .'ס"מ. מצב טוב. 18.5עמ 

 50$פתיחה 

 

 כרך עבה –פורמט ארוך וצר  –תש"ס -תר"צ –לוח עולם .583

Luach Olam (Calendar) – 1930-2000 – Long, Narrow Format – Thick Volume 

ס"מ. כריכה מקורית  7 \ 30. כרך עבה. פורמט ארוך וצר. 1930-2000תש"ס. -לוח עולם, תר"ץ

 מנותקת חלקית. מצב מצוין. 

 50$פתיחה 

 

 1710איטליה, ת"ע  –אגרת בכתב יד על קלף .584

Handwritten Letter on Vellum – Italy, 1710 

 ת"ע. 1710אגרת כתובה בכתב יד על קלף. איטלקית, משנת 

 ."JOSEPH SCHATUSרישום בראש האגרת "

 בתחתית האגרת שלשה חתימות, אחת מכותב האגרת והשאר מחותמים אחרים. לא מפוענח.

 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 26x35גודל: 



 50$פתיחה 

 

 מהדורה ראשונה –לונדון, תר"ס  –ספר רפואות )הרמב"ם( .585

Sefer Refu'ot (the Rambam) – London, 1900 – First Edition  

ספר רפואות לרבינו הרמב"ם. יצא לאור ראשונה על פי כתב יד בריטיש מוזעאום בלונדון, עם הערות 

והגהות מאת רבי משה גרוסברג. ונלוה אליו ספר חבל מנשה, חכיל חביבלי חבילות של הלכות למשה 

 מסיני ואחד עשר כללים הראוים להלכות. ואגרת עלי הישמעאלי הרופא. 

 ה ראשונה. לונדון, תר"ס. מהדור

 עמ'. שער מעטפת נוסף. מצב טוב. מעטפת מנותקת.  64

 50$פתיחה 

 

 עותק רבי שמואל ברוידא מגיד מישרים –ברלין, תקמ"ד  –באור מלות ההגיון .586

Be'ur Milot HaHigayon – Berlin, 1784 – the Copy of Rabbi Shmuel Broida Maggid 

Meisharim 

 ספר באור מלות ההגיון, מנוקד עם פירוש משה מנדלסון. ברלין, תקמ"ד. דפוס חברת חינוך נערים. 

 [, ל דף. מצב טוב. כתמים. חותמת בעלות רבי "שמואל בר' ברוך ברוידא מגיד מישרים". 4]

 50$פתיחה 

 

 פראג, תקע"א )סטאנוב( –הולך תמים .587

Holech Tamim – Prague, 1811 (Satanov) 

 אתספר הולך תמים, הוכח יוכיח הוכחה מגולה... לאמר שהיראה והחכמה שתיהן מתאימות להביא 

 בעליהן אל מנוחת האושר ואל נחלת ההצלחה וחי בה לעולם. מאת יצחק סטאנוב. 

 פראג, תקע"א. 

 [, י דף. נקב עש בדפים אחרונים. דפים איכותים. כריכה עתיקה.2]

 50$פתיחה 

 

 50 –ישראל, שנות ה  –משרד החוץ  –ל על ערביי העולם ושלטונם חומר סודי מוגב.588

Confidential material on the Arabs of the World and Their Rule – Foreign Ministry – Israel, 

1950s 

עשרות דו"חות סודיים ממשרד החוץ "מחלקת המחקר" בנושא ערביי העולם, שלטונם והשפעתם על 

 החמישים. שנות –מדינת ישראל 

בין הנושאים: יחסי מדינות ערב עם ישראל; התוקפנות הערבית נגד ישראל; קשרי מדינות שונות 

והשפעתם על מדינת ישראל; הגנת המזרח התיכון לאחר הסכם סואץ; הסתננות פליטים לארץ; 

ארץ תוניסיה לאחר תקרית סידי יוסף; מקומה של  -סקרים שבועיים על המזרח התיכון; יחסי צרפת 

ישראל בעולם הערבי; החרם הערבי כלכלי על ישראל; המדיניות הסורית; המערב והערבים; ההסתה 

 נדפס בעברית כפרוטוקול. –הערבית נגד ישראל; לקט מתוך עתונות ערבית 



מהעובדים הראשונים במשרד החוץ;  –חוקר תרבות האסלאם; אשר גורן  -בין הכותבים: פסח שנער 

 לום; גדעון תדמורצבי נאמן; בנימין יה

 על כל הדוחות נכתב "סודי" "מוגבל" "כמוס".

 רוב הדפים כתובים במכונת כתיבה. מצב כללי טוב.

 200$פתיחה 

 

 20 –תחילה ואמצע המאה ה  –אוסף בתי תפילין )סגורים( .589

Collection of Batei Tefillin (Closed) – Early and Mid 20th Century 

בתי תפילין. כולם סגורים  21זוגות. ועוד שלושה בתי תפילין בודדים. סה"כ  9 –אוסף זוגות תפילין 

 . 20 –ומקוריים. תחילה ואמצע המאה ה 

 גדלים שונים. 

 50$פתיחה 

 

 20 -]ירושלים[, המאה ה  –כיסוי למצות רקום בעבודת יד .590

Hand-Embroidered Matzah-Cover – [Jerusalem], the 20th Century 

 .20 –למצות מרובע עשוי בד קטיפה אדומה, רקום בעבודת יד, ארץ ישראל המאה ה  כיסוי

כהן, לוי, ישראל )האותיות כ, ל, י. רקומות על לשונית בד הבולטת מהכיסוי(.  –מחולק לשלשה תאים 

על גבי הקטיפה נרקם בצורה מעגלית הפסוק "יאריך ימים על ממלכתו הוא ובנו כל הימים" בתוכו 

 נרקמה המילה "לפרט" עיטורים פרחוניים רקומים. מסביב לכיסוי יוצאים אניצי מתכת בעבודת

 פיליגרן. 

 ס"מ. מצב טוב. 37x37גודל: 

 50$פתיחה 

 

 כוסות קידוש קטנות + מגש כסף 6 –סט נאה .591

Fine Set – 6 Small Kiddush Cups + a Silver Tray 

סט לקידוש, ששה כוסות כסף קטנות. כולל מגש כסף. המגש והכוסות מעוטרות עבודת ריקוע של 

 אשכולות גפן ועלי גפן. כוסות עם ידית אחיזה בעבודת פלגרן. 

 גרם. מצב טוב. 180ס"מ. משקל כולל:  16 \ 22.5ס"מ. גודל מגש:  3.4ס"מ. קוטר:  4גובה כוס: 

 50$פתיחה 

 

פרקי זכרונות על הרב משה פרוש  –דורות בתקופות הסוערות שרשרת ה -סט שלם .592

 ותקופתו

 סט ששה כרכים. מצב מצוין. 

 50$פתיחה 

 



 אוסף ספרי תולדות גדולי ישראל וישיבות

 

 אוסף ספרים על גדולי ישראל. ישיבות קדושות. .593

 ברק.  מרן הרב שך, מוואבוילניק עד בני •

 הכהן הגדול מאחיו. רבי אהרן כהן.  •

 חלקים.  2דחזיתיה לרבי מאיר. רבי מאיר הלוי סולובייצ'יק.  •

 בני בינה. על גדולי ישראל. מאת רבי חיים ראובן רבינוביץ. •

 כרכים. מאת רבי יחיאל מיכל שטרן.  3גדולי הדורות.  •

 איש צדיק היה. מסכת חייו של רבי אריה לוין. מאת שמחה רז. •

 . תולדות יצחק. על רבי יצחק אלחנן •

 תולדות בית ה' בוואלאז'ין.  •

 חלקים.  3שעורי דעת. מאת רבי יוסף יהוהד לויב בלוך אב"ד טלז.  •

 ילקוט מכתבים ממרן הגרי"ז מבריסק.  •

 המלאך. שערי השגות. מאת רבי חיים אברהן דוב בער לוין.  •

 אגרות מרן רי"ש הלוי הרב מבריסק. מאת הר' שמעון יוסף מלר.  •

 נסיך ממלכת התורה. מסכת חייו של רבי שמחה זיסל ברוידא.  •

 ספרים. מצב טוב.  18סה"כ 

 50$פתיחה 
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רטסקרול  שנות דור ודור, אסופת גנזים כתבי יד תעודות ומסמכים נדירים מאוצרם של גדולי ישראל.• 

פרקים המכילים עשרות פריטים נדירים. מלווה בצילומי מסמכים  11כולל  מסורה. ירושלים, תש"ס.

 עמודים. מצב טוב. 500 עם תמלול של כל התוכן והחתימות.

 אוסף מכתבים. דברי אמונה. אגרות ומכתבים מאת האדמו"ר מתולדות אהרן.  •

 תורה ואמונה. פרקי חיים ותולדותיו של האדמו"ר מתולדות אהרן.  •

 ש. רשימת דברים ופרקי זכרונות מאת האדמו"ר מתולדות אהרן. כצאת השמ •

 אלבום. לחגיגת הנחת אבן הפינה של מוסדות תולדות אהרן.  •

 מגילת אזכרה. מודז'יץ.  •

 קונטרס דבורי קודש מאת מהר"א מבעלז.  •

 משכנותיך ישראל. משכנו של מרן רבינו ישראל בעל שם טוב. •

 בשעריך ירושלים. לקראת הופעתו של כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמר.  •

 ממלכת התורה. אלבום גדול על מפעל עוז והדר.  •

 מראש צורים. השתלשלות תלמוד תורה יטב לב דסאטמר. אלבום.  •



 אלבום. ספר היובל לציון שבעים שנות הבצת תורה ויראה מהרי"ץ דושינסקיא.  •

 החסידות. יצחק אלפסי.  •

 כספינה מיטלטלת. חסידות קרלין בין עליות למשברים.  •

 אלבום, תולדות בית תפארתנו. על בית המדרש תולדות אברהם יצחק בית שמש.  •

 ישראל בתפארתו. מתיבתא תפארת ישראל רוז'ין.  •

 רבינו הקדוש מסאטמר. יידיש. •

 חוברת ועלו מושיעים. השתלשלות עליית מרן מהרי"ץ עם בנו יחידו מהרי"ם דושינסקיא.  •

 אלבום. חסידי לז'איסק.  •

 מנהיג ועדה. על פי כתבי ר' יעקב יוסף מפולנאה.  •

 מסע קודש. קיצור תולדות ומעשי תלמידי בעש"ט ועוד.  •

 כרוזים ומודעות. ברוקלין, תשמ"ג.  300מלחמות ה'. מכיל  •

 ספרים. גדלים שונים. מצב טוב. 22סה"כ 

 50$פתיחה 
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רושלים עיר הקודש. ספרים חשובים, תולדות חכמי ספרים וחוברות אודות י 52אסף גדול של 

 ירושלים, אלבומים ממראות ירושלים מכל הזמנים. ועוד. 

 לפירוט שמות הספרים. פנה לבית המכירות. 

 50$פתיחה 
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ספרים וחוברות. נטורי קרתא. העדה החרדית. מנהיגים. אלבומי תמונות. הפגנות  32אוסף כולל 

 ופולמוסים. 

 גדלים שונים. מצב טוב. 

 הספרים. פנה לבית המכירות. לפירוט שמות 

 50$פתיחה 

 

 ספרות \שואה  \ארץ ישראל  \היסטוריה  –ספרים אוסף .597

ספרים וחוברות אודות היסטוריה יהודית, עלייה וארץ ישראל, שואה, ספרים  33אוסף כולל 

 וביבליוגרפיה. 

 לפירוט שמות הספרים. פנה לבית המכירות. 

 גדלים שונים. מצב טוב. 

 50$פתיחה 

 

 


