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 נערך על ידי מרן החיד"א –תקס"ו -ליוורנו, תקס"ה –קריאי מועד .1

Kri'ei Mo'ed – Livorno, 1805-1806 – Edited by Maran the Chida 

 ספר קריאי מועד. כולל שלושה ספרים: קריאי מועד, תיקון ליל שבועות, סדר ליל הושענא רבא. 

 . נערך ונסדר על ידי מרן החיד"אס"ו. תק-ליוורנו, תקס"ה

 כל ספר בשער נפרד. הספרים הנ"ל נדפסו גם באופן נפרד. לפנינו כל החלקים. 

                  מצב טוב. דף אחרון הושלם בצילום.  [, קטז דף.2[; ]1מח; צו ]צ"ל: צז[, ] 

 

 מבכורי הדפוס בליוורנו –מהדורה ראשונה  –ליוורנו, תי"ד  –פירוש "עץ החיים" על המשנה . 2

The Etz Hachaim Commentary on the Mishnah – Livorno, 1654 – First Edition – One of the 

First Books Printed in Livorno 

 משניות, סדר נזיקין )עם הפנים(. עם פירוש רש"י, וביאור "עץ החיים" מאת רבינו יעקב חאגיז. 

. נדפס בבית דפוסו החדש של רבי ידידיה גבאי בנו של בעל ה"כף ליוורנו, תי"ד. מהדורה ראשונה

 נחת" על המשניות. 

דף(. מלבד פגע עש בדפים  11שב )סה"כ -רפא, רפח, רצד-במקור: שב דף. חסרים הדפים רפ

הראשונים. כולו במצב טוב. דפים אחרונים הושלמו מעותק אחר בגודל תואם )דפים אלו מנותקים, 

  בינוני(.-במצב טוב

 

 כריכה מקורית – עותק נאה –ליוורנו, תרט"ז  –תקון שבת . 3

Tikkun Shabbat – Livorno, 1856 – Fine Copy – Original Binding 

 תקון שבת, מאת רבי יוסף שבתי פרחי. ליוורנו, תרט"ז. צ דף.

 מצב טוב, דפים איכותים. נקב עש בדף אחרון. כריכה מקורית. דפים רופפים.

 

 חתימת רבי אברהם בן דוד ויוסף ממרוקו –ליוורנו, תר"כ  –ל חק לישרא. 4

Chok LeYisrael – Livorno, 1860 – Signature of Rabbi Avraham ben David VeYosef of 

Morocco 

 ספר חק לישראל. בראשית. ליוורנו, תר"כ. מצב מצוין. 

 "ט". בתחילת הספר רישום "שלי אני הצעיר ע"ה ב"ה אברהם ן' דוד ויוסף ס

 רה דף. 

 



 מהדורה ראשונה –ליוורנו, תקנ"ז  –יוסף לחק )החיד"א(  –חק לישראל . 5

Chok LeYisrael – Yosef Lachok (the Chida) – Livorno, 1797 – First Edition 

ספר חק לישראל. בראשית. מהדורה ראשונה של מרן החיד"א, עם יוסף לחק, שהוסיף לספר חק 

 לישראל. 

 "ז. חסר שער. מצב טוב. כריכת עור מקורית. ליוורנו, תקנ

 

 ליוורנו, תרי"ז –עם פירוש נפש יהודה  –מנורת המאור . 6

Menorat Hama'or – with the Nefesh Yehuda Commentary – Livorno, 1857 

ספר מנורת המאור, מאת רבינו יצחק אבוהב הספרדי. עם פירוש נפש יהודה מאת רבי משה 

 ם. פרנקפורט מאמשטרד

 ליוורנו, תרי"ז. דפוס משה ישועה טובייאנא. 

המביא לבית הדפוס הוא רבי משה חנוך הלוי סוחר ועשיר מעיר עדן שהסתובב בשליחוית מצוה 

בעולם, נטש את ביתו, התפנה מעסקיו, עבר ארחות ימים להתעסק בדבר מצוה, להוציא לאור ספרי 

הספר זהר הקדוש עם מקדש מלך ומפרשים קודש, ספר מנורת המאור וכן ספר חיי אברהם, ואת 

ובדרכו שמח שהגיע לעיר הגדולה ליוורנו שם מצא תא שאהבה נפשו והתיידד עם המדפיס משה 

 ישועה טובייאנא. היה מעורב גם בסיפור של משיח השקר בתימן. 

 ס"מ. ללא כריכה. מצב טוב.  25רל דף. 

 

 מהדורה ראשונה –ונציה, תקנ"ו  –פחד יצחק . 7

Pachad Yitzchak – Venice, 1796 – First Edition 

 ח. -ספר פחד יצחק, חלק שני. חידושי הלכה ופסק מאת רבי יצחק לאמפרונטי. אותיות ה

 ונציה, תקנ"ו. מהדורה ראשונה. 

[, קי דף. בשבעה דפים ראשונים וכן בשלושה דפים אחרונים חסרון חלקי בפינת הדף עם חסרון 1]

בכחצי דף. מספר דפים נוספים עם חיזוק נייר בפינה. רוב העותק במצב  טקסט. בדף אחרון חסרון

 טוב. כריכה ישנה. 

 

 19 -המאה ה  הגהות בכתיבה רבנית מרוקאית –ליוורנו, תרל"ו  –בית הכפורת . 8

Beit HaKaporet - Livorno, 1876 – Glosses in Rabbinical Moroccan Script 

 עם דנים וכוונות. ליוורנו, תרל"ו.בית הכפורת, מחזור ליום כיפור, 

הגהות בכתב יד רבני מרוקאי )כתיבה פילאלית הדומה לכתיבת רבני משפחת  8בין הדפים 

 אבוחצירא(. עותק נאה, כריכת עור מלא, מקורית. מצב טוב.

 

 לוח עיבור בכתב יד – ליוורנו תרכ"ב –סידור בית עובד . 9

Siddur Beit Oved – Livorno, 1862 – Handwritten Table of Ibur 

סידור בית עובד, סידור לימי חול של כל השנה כמנהג ק"ק ספרדים, כולל דינים והלכות ומוסר. מאת 

 רבי יהודה שמואל אשכנזי.



 דפוס אליהו בן אמוזג וחבריו. ליוורנו, תרכ"ב. 

 בכתב יד.  בסוף הספר לוח לשנים פשוטות ומעוברות טוב מאוד.-מצב טוברמח דף. כריכה מקורית. 

 

 עותק חלקי –מהדורה יחידה  –ליוורנו, תק"ן  –שער החשק . 10

Sha'ar hacheshek – Livorno, 1790 – Single Edition – Partial Copy 

ספר שער החשק, תמצית ספרו הגדול של ר' יוחנן אלימן הפילוסוף היהודי. הו"ל על ידי רבי יעקב 

 שי"ב ]אמר שפל יעקב ברוך[. ברוך עם הערותיו הפותחות במילים זאת א

 ליוורנו, תק"ן. מהדורה יחידה. 

לט. במקור: ח, נו דף. מצב כללי טוב. דפים עבים. ללא כריכה. קיפולים בפינות -לפנינו הדפים א

 הדפים. 

 

 מהדורה יחידה –ליוורנו, תרכ"ח  –שמחת כהן . 11

Simchat Cohen – Livorno, 1868 – Single Edition 

ן, דינים וחידושים בהלכות גיטין וקידושין, מאת רבי יצחק הכהן בעל בתי כהונה, עם ספר שמחת כה

 מנהגי מצרים, ומנהגים בסדרי הגט והילכותיו. מאת רבי נתן עמרם. 

 ליוורנו, תרכ"ח. דפוס קושטא וחברו. מהדורה יחידה.

 ס"מ. מצב טוב מאוד.  14מד דף. 

 

 חתימות - מהדורה ראשונה –קל"ד ליוורנו, ת –שיטה מקובצת ! ספר יסוד . 12

Shita Mekubetzet – Livorno, 1776 – First Edition 

אסיפת זקנים, שיטה מקובצת, על מסכת בבא בתרא. וכן חידושים על מסכת נזיר מגודלי רבותינו 

 הראשונים.

 (.62ליוורנו, תקל"ד. מהדורה ראשונה )סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

". בסוף הספר רישום בדברי תורה בכתב יד אני הרא"לאשי תיבות "בראש השער רישום. חתימה בר

 שורות. שיקום נייר בשולי השער. פגם במרכז השער. מצב כללי טוב. כריכה מקורית. 4

 

 מהדורה יחידה –ליוורנו, תק"ב  –המקובל רבי יוסף אירגאס  -שו"ת דברי יוסף . 13

Divrei Yosef Responsa - Kabbalist R; Yehuda Irgas - Livorno, 1742 - Only Edition 

דברי יוסף, ששים ושמונה שאלות ותשובות הלכתיות מאת הגאון המקובל רבי יוסף אירגאס בעל 

 "שומר אמונים" אשר אור תורתו האיר וזרח בעיר ואם בישראל ליוורנו יע"א.

כה מאת תלמיד ליוורנו, תק"ב. מהדורה יחידה. בדפוס אברהם מילדולה. בתחילת הספר הקדמה ארו

 המחבר, רבי מלאכי הכהן מחבר ספר "יד מלאכי". והקדמת בן המחבר רבי אברהם אירגאס.

ת"ץ( מגדולי הרבנים והמקובלים באיטליה. ומגדולי הלוחמים בנחמיה חיון -רבי יוסף אירגאס )תמ"ה

כמת ובשבתאות. עוד בצעירותו התפרסם בגאותו בהיותו תלמיד רבי שמואל די פאס, אח"כ למד ח

הרב"ך. בשנת ת"ע הגיע השבתאי נחמיה חיון וניסה לקבל  –הקבלה אצל רבי בנימין הכהו ויטאלי 



ממנו הסכמה על ספרו, רבי יוסף אירגאס גירשו מהעיר. חיון הדפיס באמשטרדם ספרי התקפה נגד 

 (.1715, רבי יוסף אירגאס ורבי יוסף השיב לו בשני ספרי פולמוס "תוכחת מגולה" ו"הצד נחש" )לונדון

 דפים עבים ואיכותים במיוחד. מצב כללי טוב.חסרים עשרה דפים אחרונים. ס"מ.  28.5[, קי דף. 1]

 נקבי עש בודדים. שולים רחבים יחסית. כריכת קרטון פשוטה. 

 

 מאיטליהרבי משה חיים רימני  הגהות בכתב יד המחבר ]?[ –פירנצי, תקנ"ד  –מחר חדש . 14

Machar Chodesh – Florence, 1794 – Glosses Handwritten by the Author [?] 

מחר חדש, חיבור על מסכת ראש השנה, ביאור סוגיות על ענין קידוש החדש ותקופות ומולדות 

 שבמסכת. מאת רבי משה חיים רימיני.

 פירנצי, תקנ"ד. מהדורה יחידה.

והם כתובים בעצם כתיבת לאורך הספר הוספות קטעים, הגהות ותיקונים משולחנו של המחבר. יתכן 

 ידו של המחבר.

בתחילת הספר בקשה מאת המחבר "תפלה למשה... עם כל ההשתדלות לא עלה ביד העומד על 

הדפוס שיצא מתחת ידו החבור הקטן הלז מתוקן ומסוקל מכל שגיאה.... לכן תפלתי אשא לכל מי 

על מקומות עפ"י לוח הטעיות שיחפוץ ללמוד בספר הזה... לתקן תחלה הטעיות וההשמטות כל א' וא' 

הנדפס בסוף הספר..." בהשוואה להגהות בספר לבין לוח הטעיות שבסופו, נמצאו כמה שינויים. א. 

ישנם תיקונים בספר שאינם בלוח הטעיות. ב. ישנם תיקונים בלוח הטעיות שאינם בתיקונים בכתב יד. 

כך שלפנינו  –יש שינויים ביניהם ג. גם בכמה מההגהות שנמצאים בלוח הטעיות ושנכתבו בכתב יד 

 עולה הספק אם ההגהות הם בכתב יד המחבר.

[ דף. ללא ספר מתנת יד הנדפס עם מחר חדש. מצב מצוין. דפים איכותים ובהירים. 1[, מב, ]1]

 כריכת בד חדשה.

 

 רבי ישמעאל הכהן בעל זרע אמת –מהדורה יחידה  –ליוורנו, תק"ן  –שבח פסח . 15

Shevach Pesach – Livorno, 1790 – Single Edition – Rabbi Yishma'el Hacohen Author of 

Zerah Emet 

 חידושים וביאורים על הגדה של פסח. 

 [ דף. מצב בינוני. קרעים עם חסרון בדפים ראשונים ואחרונים. חסרים שני דפים אחרונים.1[, סד, ]2]

 

 הגהות –הכהן מארם צובה רישום וחתימת רבי משה מעלי  –מחזור ליום כפור . 16

Machzor for Yom Kippur – Notation and Signature of Rabbi Moshe Mali Hacohen of Aram 

Tzova - Glosses 

 מחזור ליום כפור כמנהג ק"ק ספרדים ומדינות מזרח ומערב ואיטליה. תרכ"ד. מצב טוב. 

ימה "הגואל אחרון הצעיר משה מעלי בשער ובמקום נוסף חתימה "הצ' אליהו יוסף אהרן". רישום וחת

הכהן בכר יצחק מעלי הכהן תוסייה ס"ט". לאורך הספר הגהות בכתב יד, עיפרון. מתקופת ראשית 

 . 20 –המאה ה 

 

 



 ספרים עם הגהות בכתב יד

 

 ה"עילוי מלודז" הגהות בכתב יד –קניגסברג, תרכ"ב  –שלושה כרכים טור . 17

Three Volumes of the Tur – Konigsberg, 1862 – Glosses Handwritten by the Iluy of Lodz 

 שלושה כרכים של ספר הטור. אורח חיים, חלק שני. יורה דעה. ב' חלקים. 

חתימות רבי אברהם משה הכהן. חותמות בנו רבי יחיאל פישל הכהן "העילוי מלודז'". חתימות 

כנראה בכתב יד רבי יחיאל  ות בכתב ידורישומי בעלות נוספים. בכרך אורח חיים. כמה הגהות למדני

 . פישל

 

חתימות  –עותק נפלא עם כריכות עור מקורית  –ווין, תקס"ב  –שלחן ערוך חושן משפט . 18

 והגהות

Shulchan Atuch Choshen Mishpat – Wien, 1802 – Wonderful Copy with Original Leather 

Bindings – Signatures and Glosses 

 חושן משפט. חלק שני. ווין, תקס"ב.  שלחן ערוך

זה הספר חושן משפט שייך לגיסי הרבני המופגל בתורה בדף הפורזץ חתימות ורישומים בכתב יד "

". רישום נוסף "זה החריף והשנון האברוך המושלם מו' חיים מק"ק פרוישטאד יע"א הק' אלי' פאש

ברךך מוה שמעון בר יוסף הלוי מקוטנא הספרחושן משפט דפוס ווין שייך להרבני המופלג והשנון הא

 לע"ע פה ק"ק ראויטץ קעניתי מאת הרבני המופל' חיים פיש הנל ג' סיון תקפ"ו. 

תרכ"ה( מלומד בשפות ומדעים, מורה -רבי חיים היימן הלוי ארנהיים )תקנ"ו]אולי מדובר ב

-של צאללער בגיראשטדליץ, פרוישטדט, גלוגא. תרגם חלק מכתבי הקדש לגרמנית. רב בביהמ"ד

 .[. בעל מחבר לייטפאדען ביים א1849

 ". קניתי כספי הק' שמעון בר יוסף מקוטנארישום בשער "

 ס"מ. מצב מצוין. כריכת עור מקורית.  36רעב דף. 

 

 הגהות המחבר ]?[ מראשוני תלמידי ה"חתם סופר" –ווין, תרי"ז  –מנחת עני . 19

Minchat Ani – Wien, 1857 – Glosses by the Author [?] One of the First Disciples of the 

Chatam Sofer 

מנחת עני, תשובות למאה ושלושים קושיות בתלמוד )כמניין ענ"י(, מחולק לשני חלקים: "שמן כתית 

קושיות שנשארו בצריך עיון. מאת הגאון רבי יששכר דב  -יישובים ופירושים, "פתי מנחה"  -למנחה" 

 לאש. ווין, תרי"ז. מהדורה ראשונה.סימנדל זצ"ל, אב"ד מיק

 הגהות בכתב יד. בדף נא הגהה המסתיימת במילים "כ"ד ]כה דברי[ המחבר". 3בין דפי הספר 

, הגאון רבי יששכר בערל שימנדל, קיבל מאביו הגאון רבי סיני למדן ומזקנו רבי ליב קירץ דיין המחבר

יה מראשוני תלמידיו בפרשבורג! רבו דק"ק מיקלאש. גלה למקום תורה לישיבת ה"חתם סופר", וה

ה"חתם סופר" מכנהו "מופלא באנשים" )שו"ת חת"ס חו"מ סי' רב(. משנת תקפ"ח כיהן כדיין בעיר 

מולדתו ומשנת תקצ"ג אב"ד שם במשך קרוב לשלושים שנה, עד פטירתו בשנת תרכ"ב. חיבר גם 

 ספר "שייר מנחה" על הש"ס.

כתמים ובלאי קל. חותמות בעלות: "זאב וויס גרויסווארדיין".  ס"מ. מצב כללי טוב, 31[, סח דף. 1]

 בסוף הספר רישומים וחתימות: "שמואל טוייסג".



 

 משפחת דוידזון ויפה חתימות והגהות –אוסטרהא, תקס"ט  –אשלי רברבי . 20

Ashlei Ravravei – Ostroh, 1809 – Signatures and Glosses by the Davidson and Yaffe Family 

 תג(.-אשלי רברבי, שלחן ערוך יורה דעה. עם המפרשים. אוסטרהא, תקס"ט. חלק שני )סי' קיב

שייך למו"ה נחמי' רישום נוסף " ..."שייך לר' דוד ב"ר דובער דאווידסאהן מצאבשער רישומים " 

. מרבני ברסלוי בשנות ת"ק[. בדף הפורזץ רישומים וחתימות 15945" ]אוצה"ר במ"ה שמרי' יפה

הגהות קצרות עשרות לאורך הספר ך לר' יהושע אריה ליב..." בסוף הספר חתימה "נחום חיים". "שיי

 .אשכנזי מתקופת ההדפסה בכתב יד

 שנב דף. מצב בינוני. נקבי עש. פגמי זמן ושימוש. כריכה עתיקה.-קיט

 

 הגהות וחתימות רבי מאיר דוד גינצבורג –ווארשא, תרל"ז  –ג' כרכים  –שלחן ערוך . 21

Shulchan Aruch – 3 Volumes – Warsaw, 1877 – Glosses and Signatures of Rabbi Meir David 

Ginzburg 

שלושה כרכי שולחן ערוך. מגיני ארץ. עם כל המפרשים. ווארשא, תרל"ז. כל חלק שני שערים 

 נפרדים.

הקטן בות של "בכל החלקים הגהות בכתב יד, כתיבה באותיות מרובעות ורש"י. חתימות וחותמות ר

...". חתימות וחותמות נוספות מאיר דוד גינצבורג בלאא"א הרב מארי"ל זצללה"ה חופ"ק מאבי

" )אולי זוהי חותמת האדמו"ר רבי פנחס דודשל הנ"ל בתקופת התיישבו בירושלים. חותמות בעלות "

 ". יעקב יצחק כהן מקוצקחתימה נוספת "פנחס דוד הלוי הורביץ מבוסטון(. 

 מנותקות. מצב כללי טוב. \כריכות רופפות -קוריות עד שדרת עור עתיקה. דפיםכריכות מ

 

עשרות הגהות  –עותק ישיבת אוצר התורה בטאהרן ]פרס[  –מינכן תש"ז  –פרקי אבות . 22

 תרגום לפרסית

Pirkei Avot – Munich, 1947 – Copy of the Otzar HaTorah Yeshiva of Teheran [Persia] – 

Dozens of Glosses of Persian Translation 

פרקי אבות, עם הפירושים משלי אבות, אמונת אבות ומעשה אבות, ד"ס על ידי ועד ההצלה, מינכן 

 תש"ז. הספר נדפס במטרה לחלקו במתנה לניצולי השואה.

 ללא כריכה, מצב טוב.

ככל  –לים פרס. ולכל אורך הספר כתיבות שו –בספר חותמות של ישיבת אוצר התורה בטאהרן 

 הנראה ביאורים בפרסית יהודית. 

 

 הגהות המחבר ? – מהדורה יחידה –ירושלים, תרפ"ו  –לקח טוב . 23

Lekach Tov – Jerusalem, 1926 – Single Edition – Author Glosses? 

 לקח טוב, ביאור על שלושה עשר פסוקים ומאמרים. מאת רבי שלמה ינובסקי. 

 חידה. ירושלים, תרפ"ו. מהדורה י

 הגהות בכתב יד, תיקונים לטעיות כנראה בכתב יד המחבר.  2ללא כריכה. מצב טוב מאוד. טז דף. 



 

 הגהות רבות –חתימת יד המחבר רבי משה בן אהרן  –סדילקוב, תקצ"ו  –פרדס החכמה . 24

Pardes Hachochma - Sudilkov, 1836 - Signature of the Author R’ Moshe Ben Aharon - Many 

Glosses 

פרדס החכמה, חיבור בחקירת שרשי התורה והאמונה, בהרחקת כל גשם ותמונה, בעיני הנפש, 

בטעמי הקרבנות, הקטורת, בעניני הפלאות, הנבואה, השגחה, יציאת מצרים, קריאת ים סוף ויתר 

 עיקרים. על פי דרך התורני ופלוסופי. מאת רבי משה בן אהרן מסלנט.

 רה יחידה.סדילקוב, תקצ"ו. מהדו

 הספר עוטר בהסכמות גדולי הדור

בהסכמת רבי צבי הירש בורדא אב"ד סלנט כותב "וכל הקדמותיו כאחד מהראשונים". בהסכמת רבי 

יהודה ליב ברודא אב"ד קליווריע כותב "וגם אנוכי שמעתיהו בדברים נפלאים מאוד מאוד וכל גדולי 

ח והלל למחבר ולספרו מאת הרבנים: רבי אברהם הדור יעידון ויגידון". הסכמות נוספות עם דברי שב

אבלי ראב"ד ווילנא, רבי אריה ליב קצנלבויגן ראב"ד בריסק. רבי יעקב קרלין. רבי יהודה בכרך. רבי 

 יוסף דוד אב"ד מיר, רבי דוד ב"ר משה אב"ד נובהרדוק ועוד.

התורה ודיני  בסוף הספר "הוי מתפלל בשלומה של מלכות" מודעה מאת המחבר על איסור מדיני

המלכות להשיג את גבולו ולהדפיס את הספר בחייו שלא בהסכמתו "ואנכי לא הדפסתי ספרי זה רק 

מעט יתר על ששה מאות ספרים והנה עושה אדם בשלו מה שרוצה לכן אני אוסר איסר על כל על 

." נאום הקונים ועל המוכרים שבלעדי חתימתי בכתב יד ממש אסור הוא להם ככל האסורים שבתורה..

חתימה בעצם כתב ידו של המחבר. בשני דפים אחרונים של הספר  –משה במ"ה אהרן זלה"ה 

 "שמות החתומים האנשים המתנדבים בעם" עשרות שמות פנורמנטן מכל רחבי ליטא ורוסיה.

 הגהות בכתב יד, תקופה מאוחרת יותר. 30 –בדפים הראשונים של הספר כ 

( רב ומגיד בכמה מקומות בליטא. משנת 14390רל"ה, אוצה"ר ת-המחבר רבי משה בן אהרן )תקס"ה

תק"ע התיישב בסלנט אח"כ כיהן כרב ומגיד במקומות: סלנט, לאזדיי, וישטיניץ, ראצק. אח"כ היגר 

לארה"ב ונתקבל למגיד מישרים בניו יורק, עזב את ניו יורק בעקבות מחלוקת עם רבי אברהם יוסף 

 וש. חיבר גם "פרדס הבינה", ועוד.אש. התפרסם כדרשן ומחבר ספרי דר

 בינוני. מעט נקבי עש.-[ דף. חסר שער. ללא כריכה. מצב טוב1[, קח, ]2]

 

חתימות והגהה בכתב יד רבי יעקב  –מהדורה ראשונה  –תוניס, תרנ"א  –ערך השלחן . 25

 אב"ד תביסא באלג'ירשושנה 

Aruch Hashulchan – Tunis, 1891 – First Edition – Signatures and Gloss Handwritten by 

Rabbi Yaakov Shoshana Av Beit Din of Tebessa, Algeria 

בשלחן ערוך מאת הגאון רבי יצחק  חשן משפט חיבור חשוב חידושים ופלפולים על חלק ערך השלחן.

 . טייב מגדולי חכמי תוניס בדורו

ה ואגדה לפי סדר א' ב'. שער נפרד. [, רא דף. עם ספר הזכרון, כללי הלכ2חלק ג'. תונס, תרנ"א. ]

 .מצב טוב. כריכה מקורית

בתחילת הספר רישומים וחתימות רבי יעקב שושנה. חתום בראשי תיבות שמו י"ש מאי"ן. בספר 

 הזכרון הגהה בכתב ידו. 

תרצ"ז( אב"ד תביסא שבאלג'יר, כיהן כאב"ד העיר בון שבאלג'יריה לאחר -)תר"ס רבי יעקב שושנה

בי יעקב הכהן. התכתב עם רבי יוסף משאש, רבי דוד צבאח ועוד גדולי דורו ותשובותיו פטירת רבה ר

נדפסו בספריהם. השאיר חיבורים בכתב יד שטרם נדפסו. פרסם מאמרים ב"המגיד" )סטמר תרפ"ח(. 



רבי יעקב שושנה התנגד לרבי יוסף גנאסיה לקיצור התנ"ך אף אל למטרות לימוד. חתנו הוא רבי ימין 

י שהיה בקי בכל הש"ס בע"פ. בנו הוא רבי עמרם חתנו של רבי רחמים אנהורי בעל "רחמיך בן זכר

 רבים".

 דפי הספר במצב טוב. כריכה ודפים רבים מנותקים. 

 

הגהות רבות בכתב ידו של רבי אליעזר סורוצקין ראש ישיבת  –גמרא מסכת בבא מציעא . 26

 טלז בקליבלנד

Gemara Tractate Bava Metzi'ah – Many Glosses Handwritten by Rabbi Eliezer Sorotzkin 

the Rosh Yeshiva of Telz in Cleveland   

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא. ניו יורק, תשי"ט. חותמת רבי אליעזר סורוצקין ראש ישיבת טעלז 

 בקליבלנד ומייסד הישוב קרית יערים בהרי ירושלים. 

דו של רבי אליעזר סורוצקין. עם דפים נוספים בכתב יד ודף לאורך הגמרא עשרות הגהות בכתב י

 בלנק רשמי של הרב. מספר סוגי דיו. 

 מצב טוב. חיזוקי דבק נייר במספר דפים.

 

שמות רבנים שנפטרו  –רישומים והגהות בכתב יד  –ווילנא, תרנ"ט  –שני כרכי משניות . 27

 בשואה

Two Volumes of Mishnayot – Vilna, 1899 – Handwritten Notations and Glosses 

משניות סדר קדשים. ווילנא, תרנ"ט. חותמת וחתימה יהושע דאלף. רישומי בעלות וחתימות משנת • 

 תרס"ט "יהושע הלל גאלדנער". 

רישומי פטירה בכתב יד בדף הפורזץ מהשנים ת"ש תש"ד משניות סדר טהרות, ווילנא, תרנ"ט. • 

 ביניהם שמות רבנים.

 ם מצב טוב. כריכות תואמות.שני כרכי

 

 הגהות – עותק חסר – 1770פיורדא, תק"ל  –כרון יעקב . ז28

Zichron Yaakov – Furth, 1770 – Incomplete Copy – Glosses 

 דרשות על התורה. מאת רבי יעקב ברלין. דפוס חיים בן צבי הירש.

 . מספר הגהות בכתב יד בספר

בינוני. שני פגעי עש לא גדולים, לאורך כחצי מהספר עם  –וב [, נה דף(. מצב ט1נה דף )במקור:]-ה

חסרון בטקסט. דף אחרון חתוך בתחתיתו ללא חסרון טקסט. במספר דפים אחרונים שני פגמים קלים 

 עם חסרון. קציצת שולים עליונים לאורך הספר עם חסרון בטקסט הכותרת.

 

 א אמסלםחתימה והגהות רבי יחי –מדרש שמואל על פרקי אבות . 29

Midrash Shmuel on Pirkei Avot – Signature and Glosses by Rabbi Yichyeh Amsalem  

 -מדרש שמואל, ביאור על פרקי אבות מאת רבי שמואל די אוזידא. ווארשא, תרצ



בספר חתימת רבי יחיא אמסלם אחיו של רבי שלמה אמסלם אב"ד מידלת. בין דפי הספר כמה 

ן בין דפ הספר נמצא מכתב "לכבוד מורנו ורבנו יחיא אמסלם שליט"א... מע"ה הגהות בכתב ידו. כמו כ

 ידיד קהלתך אליהו בן אדמון".

 מצב טוב. שער מנותק.

 

 רישומים עתיקים משפחת רוזיליו –אמשטרדם, תפ"ו  –עין יעקב . 30

Ein Yaakov – Amsterdam, 1726 – Ancient Notations of the Rozilio Family 

[, 1יעקב, מהדורת אמשטרדם, תפ"ו. חלק ג. חסרים מספר דפים בהתחלה. כרך עב כרס. ] ספר עין

 גרוע. -[ דף. מצב בינוני3שסה, ]

בסוף הכרך רישומים "האדא שאיין בא נסאל לישועה רוזיליו..." רישום נוסף "נפטר לב"ע מאור עיני 

י רצון שיהיה מזבח כפרה בעד אחיו יליד שעשועים יוסף בן דוד אחי י"ח לאב .. שנת תקל"ט ליצירה יה

 ואביו וקרוביו אכי"ר". 

 

 חתימות והגהות –חסידות  –תפארת עוזיאל )ב' חלקים( . 31

Tiferet Uziel (Two Sections) – Chassidism – Signatures and Glosses 

 ספר תפארת עוזיאל, שני חלקים. מאת רבי עוזיאל מייזליש. בילגורייא. תר"ע. מצב טוב.

 ספר חתימות חותמות והגהה בכתב יד רבי משה יהודה לנרמן מפרנקפורט.ב

 

 פיעטרקוב, תרע"ב –לבעש"ט הקדוש  –דרש טוב . 32

Doresh Tov – by the Holy Besht – Piotrkow 1912 

. שלם. ’[ עמ1, ]11-124, 7-8[, 2]על ידי רבי שמעון זאב מיענדזעוו. חלק א. ללא כריכה. כרך מפורק. 

 .מצב טוב

 חותמת וחתימה "יחיאל פישל ברא"מ הכהן". 

 

 19 –הגהות בכתב יד אשכנזי מהמאה ה  –ברלין, תרכ"ג  –משניות סדר טהרות . 33

Mishnayot Seder Taharot – Berlin, 1863 – Glosses in Ashkenazic Script from the 19th 

Century 

 . כותב לא מזוהה. 19 –בין הדפים מספר הגהות בכתב יד אשכנזי מתקופת המאה ה 

 מנותקים. מצב כללי טוב.  \רכו דף. כריכה ודפים רופפים 

 

 הגהות בכתב יד –כריכת עור מקורית  –לונדון, תרס"ג  –תורה נביאים וכתובים . 34

Torah Nevi'im and Ketuvim – London, 1903 – Original Leather Binding – handwritten 

Glosses 

 ובים, מדויק היטיב על פי המסורה מאת מאיר הלוי לעטריס. ברלין, תרס"ג. תורה נביאים וכת



ס"מ. מצב מצוין. כריכת עור מקורית. שדרת הכריכה מבד לחיזוק. לאורך הספר  16.5עמ'. גודל:  620

 עשרות הגהות בכתב יד. 

 

 -דא הגהות רבי בן ציון וועזעל אב"ד טור –למברג, תרי"ט  –שו"ת פאר הדור )רמב"ם( . 35

 סנדר סענדר טויבש רבה של ווסלוי חתימת רבי אלכ

Pe'er HaDor Responsa (Rambam) – Lemberg, 1859 – Glosses by Rabbi Ben Zion Weisel Av 

Beit Din of Torda – Signature of Rabbi Alexander Sender Toivash the Rav of Vaslui 

 . מהדורה שניה.1859ג, תרי"ט ספר פאר הדור, שאלות ותשובות הרמב"ם. למבר

בשער רישום וחתימה " שייך לי הצעיר סענדר טויבש בהרב... מיאס". חותמת רבי "בן ציון וועזעל רב 

 הגהות בכתב ידו. 4". לאורך הספר אב"ד דק"ק טארדא והגליל

ס. רב גאון וחסיד, בן רבי יעקב טויבש מזידיטשוב ויא –תרע"ג( -רבי אלכסנדר סנדר טויבש )תר"א

 (.2790חתן רבי יחיאל מיכל טויבש. רבה של ווסלוי משנת תר"ל )אוצה"ר 

 ס"מ בקירוב. מצב טוב מאוד. ללא כריכה. 20[, נג דף. 7]

 

 –אירופה, ראשית המאה ה  –הגהות למדניות הלכתיות על שלחן ערוך הלכות טריפות  50. 36

20 

50 Scholarly Halachic Glosses on Shulchan Aruch Hilchot Treifot – Europe, Early 20th 

Century 

 מו. מהדורת שנות התר' המוקדמים. -שלחן ערוך יורה דעה, הלכות טריפות. דפים א

. זהות 20 –הגהות למדניות הלכתיות בכתיבה אשכנזית. ראשית המאה ה  50 –בשולי הדפים כ 

 הכותב לא ידועה.

ם במצב גרוע. טשטושי דיו בהגהות ופגמים עם ללא כריכה. דפים מנותקים. מצב בינוני, מספר דפי

 חסרון חלקי בכמה הגהות רובם ככולם קריאות ושלימות. 

 

עותק רבי ישראל וולץ עם  –מהדורת ה"חפץ חיים"  –פיעטרקוב, תרס"ז  –גבורת ארי . 37

 הגהות בכתב יד

Gvurat Ari – Piotrkow, 1907 – the Chafetz Chaim Edition – Copy of Rabbi Yisrael Woltz with 

Handwritten Glosses 

 גבורת ארי, על מסכת יומא. מאת רבי אריה ליב אב"ד מיץ בעל שאגת אריה. פיעטרקוב, תרס"ז. 

 מהדורה שהוציא לאור רבינו ישראל מאיר הכהן בעל החפץ חיים. 

 ודפסט. בספר כמה הגהות בכתב יד. ליווחותמות רבי ישראל וולץ אב"ד ב

 צב כללי טוב. כריכה ושער רופפים. סה, יא דף. מ

 

 ל הכהן בעל "חשרת מים" נכד המחברחתימות והגהות רבי יחיאל מיכ –תורת גיטין . 38

Torat Gittin – Signatures and Glosses by Rabbi Yechiel Michl Hacohen Author of "Chashrat 

Mayim" the Author's Grandson 



ין ומסכת גיטין. מאת רבי יעקב מליסא בעל הנתיבות. קראקא, ספר תורת גיטין, על הלכות גיט

 תרמ"ב.

הגהות  3בשער הספר חתימות נכד המחבר רבי יחיאל מיכל הכהן. חתימות נוספות. בין דפי הספר 

 למדנית בכתב ידו. ההגהה האחרונה פותחת "לע"ד דברי אא"ז ז"ל".

הן מפולטוסק נכד רבי יעקב מליסא בעל בן רבי אלעזר הכ -( 9234רבי יחיאל מיכל הכהן )אוצה"ר 

 "חוות דעת". כיהן כאב"ד זקרוטשין משנת תר"מ. חיבר "חשרת מים" )פיעטרקוב, תרס"ט(.

ללא כריכה. חסרון של כמה דפים אחרונים. נקבי עש. פגמים בשער. חסרה שורה אחרונה מהגהה 

 האחרונה מחמת קציצת הדף.

 

בכתב יד קדשו של רבי חיים כנראה עשרות הגהות  - ליוורנו, תרכ"ה – מחזור שנות חיים. 39

 החיד"אמרן פלאג'י כולל תפילה מ

Machzor Shnot Chaim – Livorno, 1865 – Dozens of Glosses apparently Handwritten by 

Rabbi Chaim Palachi, including a Prayer by Maran the Chida 

 נהג ק"ק ספרדים. ליוורנו, תרכ"ה. מהדורה יחידה.מחזור שנות חיים, חלק שני, ליום כיפור כמ

מספר הגהות ארוכות, רובן קצרות.  –לאורך הספר עשרות הגהות נוסח והגהות הלכתיות בכתב יד 

ככל הנראה ההגהות בכתב יד קדשו של הגאון הגדול רבי חיים פלאג'י. ההגהות זהות בכתיבתן 

, וכן 2916250-1תיבת ידו בסה"ל מס' מערכת לכתיבות רבי חיים פלאג'י במקומות אחרים )ראה כ

 (.58653-1כתב יד מס' 

בשער הספר נכתב כי הספר בהלכותיו ונוסחאותיו הושתת על פי ספרו "מועד לכל חי" של רבי חיים 

פלאג'י )רבי חיים פלאג'י אף כתב הקדמה לחלק א של המחזור(. אולם בהשוואה בין המחזור שלפנינו 

חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי נמצאו כמה וכמה הבדלים, אשר על כן, אותם לבין פסיקותיו של רבי 

בין מה תיקן רבי חיים פלאג'י בכתב ידו בעותק שלפנינו: להלן כמה מקבילות בין ההגהות שלפנינו ל

 שכתב רבינו במועד לכל חי.

)מל"ח(  –די ננדר וכו' ו)הגהה( דף יט ע"א  / )מועד לכל חי( סי' יט אות ד –תי )הגהה( דף יד ע"ב ודבב

 –ב ע"ב השיבנו )הגהה( ל / ל"ח( שם אות כה)מ –)הגהה( דף לא ע"א הערת וכו'  / שם אות ח

ב אלהא )הגהה( ל"ה ע" / )מל"ח( שם אות ל –משה אהרן וכו' )הגהה( לג ע"א  / )מל"ח( שם אות כו

הה( לז ע"א )הג / ם אות לב)מל"ח( ש –מגורשים וכו' )הגהה( לו ע"א ו / )מל"ח( שם אות לא –דמאיר 

בדף קמד ע"ב כתב רבי  / )מל"ח( שם, ועוד –ו )הגהה( לח ע"א אנו בושנ / )מל"ח( שם שם –בעבור 

בסוף הספר  –חיים פלאג'י "אח"ך יאמר התפילה הכתובה בכ"י בסוף הס' להגאון חיד"א זצ"ל" 

 יד"א.העתיק רבי חיים פלאג'י את התפילה במלואה מתוך ספר שומר ישראל להח

תרכ"ח( גדול הפוסקים וגדול המחברים ומגדולי המקובלים באמצע המאה -רבי חיים פלאג'י )תקמ"ח

. נולד ונפטר באזמיר, מגדולי חכמיה. בצעירותו קיבל תורה והנהגה מסבו הראשון לציון רבי 19 –ה 

מיר שמנה רפאל יוסף חזן ה"חקרי לב" שממנו קיבל הסמכה ל"החכם השלם". כיהן כאב"ד הגדול באז

רבנים. חיבר עשרות ספרים בכל מכמני התורה, ולא נמצא ענין וחלק בתורה שלא עסק בו וכתב  45

עליו חידושים. למרות השריפות הגדולות שפקדו את העיר אזמיר, ובעיקר השריפה בשנת תר"א בה 

השריפה. מחיבוריו חלקם שיחזר מזכרונו לאחר  80 –נשרפו רוב חיבוריו שהיו בכתב יד, נדפסו כ 

ספריו הפכו לספרי יסוד בפסיקת ההלכה בכלל והספרדית בפרט. תפילותיו שחיבר, סגולותיו שהביא 

 בספריו, הפכו לנכס צאן ברזל לעם היהודי.

ס"מ. כריכה ודפים מנותקים. מעט נקבי עש. חתימות והגהות נוספות בכתיבה תימנית  20[, קן דף. 2]

 מאוחרת.

 

 חתימת רבי אברהם חיים מוסאפייא מאיספלאטרו –וין, תקצ"ח ו –משנה תורה להרמב"ם . 40



Mishneh Torah Leharambam – Wien, 1838 – Signature of Rabbi Avraham Chaim Musafia of 

Isplatro   

 ספר משנה תורה להרמב"ם. חלק רביעי. ווין, תקצ"ח. 

מחבר ספר  - חיים מוסאפייה". הוא הגאון רבי אברהם לה"ו הצעיר אחי"ם ס"טבשער הספר חתימת 

ל "חיים וחסד". מרבני "תהלה לדוד" על תהלים )ליוורנו, תרכ"ז( בנו של רבי חיים יצחק מוספייא בע

 .איספלאטרו

 

 חתימה מסולסלת של רבי מסעוד בונאן  –ווין, תקפ"ב  –תלמוד ירושלמי . 41

Talmud Yerushalmi – Wien, 1822 – Curly Signature of Rabbi Masud Bonan 

עם פירוש קרבן העדה לרבי דוד פרנקל אב"ד דעסויא. ועם חלק שני. תלמוד ירושלמי, סדר מועד. 

 חיבור "שלום ירושלים" מאת רבי נחום טריביטש מפראג.

ה"חתם סופר" רבי מרדכי  ווין, תקפ"ב. מהדורה ראשונה של "שלום ירושלים" על הירושלמי. הסכמות

 בחלק ראשון.  בנט ועוד

 לא הצלחנו לקבוע במי מדובר.  –השער חתימת מסולסלת של רבי מסעוד בונאן  בראש

 מצב כללי טוב. מעט נקבי עש. כריכת עור מקורית. דפים עבים ואיכותים. כריכה ודפים מנותקים. 

 

רבי גבריאל רבה הראשי של בולגריה חתימת  –פרעסבורג, תרמ"ה  –ויפרש משה . 42

 אלמושנינו 

Vayefaresh Moshe – Pressburg, 1885 – Signature of the Chief Rabbi of Bulgaria Rabbi 

Gabriel Almosnino 

מאת רבי משה  – 1885פרעסבורג, תרמ"ה  –ויפרש משה על בחינת עולם לרבי ידעיה הפניני 

 .גלאנטי

י מקנת כספ"י ת רבבחינת עולם עם בקשות הממי"ן. שני שערים. בשער השני רישום בכתב יד וחתימ

 "לעבודת קוני, הצעיר גבריאל אברהם אלמושנינו הי"ו ס"ט מקוסטאנדיש

 ! חתימת ידו נדירה מאוד וייתכן ולא נראתה מעולם במכירות

בן רבי אברהם, נולד בניקופול, ושם למד גם בישיבת "בית  -תר"ן( -תקס"ה)רבי גבריאל אלמושנינו 

נסמך לרבנות, בשנת  , ושםתקע בירושליםעלה לארץ ישראל והש יוסף" מיסודו של רבי יוסף קארו.

תקצ"ח לאחר הסמכתו לרבנות חזר לבולגריה וכיהן כרבה הראשי של עיר מולדתו "ניקופול". בשנת 

סופיה. הציל את העיר סופיה משריפה במהלך  -תרל"ו מונה לתפקיד רבה הראשי של עיר הבירה 

יהודים רבים לכבות את השריפות  , בכך שגייסתרל"ח(-)תרל"ז המלחמה בין העות'מאנים לרוסים

לעת זקנותו עלה בשנת תרמ"א נתמנה לרבה הראשי של יהודי בולגריה. שהציתו העות'מאנים. 

 לירושלים חזרה ושם נפטר ונקבר בהר הזיתים.

[1 ,]IX[ ,3עמ'. ג ]-[ ,דף. דף ראשון ואחרון 2כד ]– שער מעטפת ודף מעטפת אחורי . 

 

חתימה מלאה של הגאון רבי דוב אריה  –חלק ראשון  –, תרכ"א ווילנא –הלכות רב אלפס . 43

 ריטר אב"ד רוטרדם, בעברית ולועזית

Hilchot Rav Alfas – Vilna, 1861 – First Section – Full Signature of the Gaon Rabbi Dov Aryeh 

Ritter Av Beit Din of Rotterdam, in Hebrew and a Foreign Language 



 של הלכות הרי"ף. עם כל המפרשים. מהדורת ווילנא, תרכ"א.כרך גדול 

שנה.  43בשער חתימת יד הגאון רבי דב אריה ריטר בעברית ולועזית. ]כיהן אב"ד רוטרדם במשך 

בצעירותו גדל בעיר קעמפנא, נסמך להוראה על ידי הגאון רבי יצחק אלחנן מקובנה ועל ידי רבי 

יהן כרב בפרנצלוי שליד ברלין, ובשנת תרמ"ה התמנה שמשון ערנשטיין מקאליש. בשנת תר"ם כ

לרבה של רוטרדם. מרבנות זו נאלץ לפרוש בגלל התנגדותו לנישואי תערובת. עבר לאנטוורפן. 

השתתף בכנסייה הגדולה הראשונה של "אגודת ישראל". כנראה הרב ריטר היה הראשון שגילה את 

ער יזראליט" וב"הקול קול יעקב". פרסם הירושלמי המזויף על סדר קדשים, ופרסם על כך ב"ד

תרס"ה(. עמד בקשרי שו"ת והנהגה -מאמרים בקבצים שונים: "תל תלפיות", "הפלס" )ברלין, תרס"א

 פטר ללא ילדים[.עם גדולי ישראל מכל הארצות. נ

 מח דף. דפים עבים ואיכותים. מצב טוב.-פ, קכח, מא

 

 על ספר משניות שלו – חתימת רבי נתן הלוי במברגר אב"ד וירצבורג. 44

Signature of Rabbi Natan Halevi Bamberger Av Beit Din of Würzburg – on His Book of 

Mishnayot 

 משניות, סדר נזיקין, עם המפרשים. שטטין, תרכ"ג.

( בעל פקודת הלוים. כיהן 16307תרע"ט. אוצה"ר -בשער הספר חתימת רבי נתן הלוי במבגרגר )ת"ר

-פאקש-רג משנת תרל"ח על מקום אביו. פרסם מאמרים ב"וילקט יוסף" )מונקטשכרב בוירצבו

-קראקא, תרנ"א( "תורה מציון" )ירושלים, תרנ"ה-תרע"ז(, "יגדיל תורה" )ברלין-בוניהאד, תרנ"ט

רבי שמחה מואנדסבק, חתניו: רבי מנחם וינברג מניימרקט, רבי אברהם שוייצר  -תרס"ה(. בנו 

 טהימר ממינכן.מוקרסהיים, רבי א' ור

 מצב טוב. כריכה מקורית מנותקת.

 

 פורמט כיס –מכתב והקדשה בכתב ידו של רבי שמואל ברוך שולמן  -חומת הדת, תשכ"ה . 45

Chomat Hadat, 1965 – Letter and Dedication Handwritten by Rabbi Shmuel Baruch 

Shulman – Pocket Format 

לי צבי גרינוולד חתום בכתב ידו וחותמתו. וכן הקדשה משנת מכתב משנת תשל"א. לכבוד רבי נפת

 תשכ"ו לבחור אליהו שמואל גרינוולד גם היא חתומה בכתב ידו וחותמתו.

 קסח עמ'.מצב טוב.

 

 עותק רבי ברוך משה נחמיה לעבל ראש הישיבה בפרשבורג –ווילנא, תרס"ב  –קיצור שו"ע . 46

Kitzur Shukchan Aruch – Vilnius, 1902 – the Copy of Rabbi Baruch Moshe Nechemya Lebel 

the Rosh Yeshiva of the Pressburg Yeshiva 

 קיצור שלחן ערוך, מאת רבי שלמה גנצפריד. ווילנא, תרס"ב. שני החלקים.

 רישום בתחילת הספר בכתב יד וחתימת רבי ברוך משה נחמיה לאבל, חורף תרס"ג.

שי"א( תלמיד בישיבה למצטיינים בירושלים )נוסדה ע"י נדיב רבי ברוך משה נחמיה לבל )נפטר ת

ולא יכל לחזור, כיהן כר"מ  I-אברכים מצטיינים( הגיע לפרשבורג בזמן מלחה"ע ה 10משיקגו עבור 

רבי  -בישיבת פרשבורג ואח"כ עמד בראשות הישיבה הקטנה, חזר לירושלים בשנת ת"ש. חתנו 

 מרדכי מאיר פרידמן מקיצע.

 ריכה מקורית.מצב טוב. כ



 

מונקאטש,  – חותמת רבי שלום מרדכי הכהן אב"ד ברעזאן על שער ספרו "גילוי דעת". 47

 תרנ"ב

Stamp of Rabbi Shalom Mordechai Hacohen Av Beit Din of Brezan on the Title Page of His 

Book Giluy Da'at – Munkatch, 1892 

ת רבי שלום מרדכי הכהן עם חותמתו על השער. שער הספר גילוי דעת על הלכות טריפות. מא

 מונקאטש, תרנ"ב.

 גרוע. קרעים וחסרונות.-מצב הדף בינוני

 

רישומים בכתב יד רבי יוסף זונדל מסלנט  –דפוס נדיר  –]ראדוויל[, תקע"ח  –ספר חרדים . 48

 "לבהמ"ד שערי ציון" 

Sefer Charedim – [Radvil], 1818 – Rare Edition – Notations Handwritten by Rabbi Yosef 

Zundel of Salant "to the Sha'arei Zion Beit Midrash" 

הדפוס בראדוויל הדפיס  - לא נדפס שם המקום בשער -ינוי קל נדפס באותה שנה בשאותו הספר 

כתשעה כותרים. וספרים אלו נדירים למציאה. העותק שלפנינו הוא מהמהדורה עם שם המקום בשער 

 השער ודף ההסכמות חסרים בעותק שלפנינו. אך דף  –

כתב ידו של הגאון רבי יוסף זונדל " בעצם לבהמ"ד שערי ציוןלאורך הספר נרשם ארבעה פעמים "

 מסלאנט אשר היה גבאי בבית המדרש שערי ציון. 

[, קא ]צ"ל: קב-[, סט1סח, ]-[, סז2סו, ]-[, ה6]חסרים: שני דף ראשונים, ומדף צג עד הסוף. )במקור: 

בינוני. פגעי עש עם פגיעה בטקסט בחלקו הפנימי של הספר. ללא כריכה. מספר -(. מצב טוב[ דף1]

 דפים מנותקים.

 

חתימת החסיד רבי יהושע העשיל האלטאווסקי זקן  –ירושלים, )תרפ"ה(  –מסלת ישרים . 49

 חסידי קרלין

Mesilat Yesharim – Jerusalem, (1925) – Signature of the Chassid Rabbi Yehoshua Heshil 

Haltovsky, the Eldest Karlin Chassid 

רבינו משה חיים לוצאטו. יחד עם: אגרת מוסר לרמב"ן, אגרת הגר"א  -מסלת ישרים. מאת הרמח"ל 

 מהגאון מוילנא, אגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר. 

 בי חסידי קרלין.ירושלים, )תרפ"ה(. בשער חתימת רבי יהושע העשיל הלטובסקי מזקני וחשו

 [, מא דף. מצב טוב.3]

 

 

 

 

 

 



 קבלה

 

 ליוורנו, תרמ"ח –הגהות בכתב יד על ספר הזהר הקדוש . 50

Handwritten Glosses on Sefer HaZohar – Livorno, 1888 

 ספר הזוהר הקדוש, חלק שלישי, ספר ויקרא. ליוורנו, תרמ"ח.

". בשער אצ"ק". או "אצ"ק רוחיתיבות "יד מזרחי, חתומות בראשי  הערות בכתב 20 –בספר כ 

 הספר חתימה "ח' יחזקאל". רישומים "אני אברהם שרגא בן המ' משיח בן יוסף".

 בינוני. כריכה עתיקה.-רב דף. דף יבש, פגמי שולים. חיזוקים. מצב טוב

 

 תיקונים בכתב יד – אמשטרדם, תקס"ה - ראשיתב זהר על התורה,ספר ה. 51

Sefer Hazohar on the Torah, Bereshit – Amsterdam, 1805 – Handwritten Corrections 

 דף. שדרת עור בצבע אדום. [, רנא, יט6]מצב טוב.  בכתב יד. תיקוני מילים 30-כלאורך הספר 

 

 20 –ירושלים, ראשית המאה ה  –הגהות בכתב יד על ספר עץ חיים ונהר שלום . 52

Handwritten Glosses on Sefer Etz Chaim Venahar Shalom – Jerusalem, early 20th Century 

 ספר עץ חיים, למהרח"ו. עם ספר נהר שלום לרבינו הרש"ש. ירושלים, תר"ע. 

 עותק חסר התחלה עד דף ג ודף אחרון. 

תוכן, ועוד תיקונים לאורך הספר בכתב יד מזרחי, מתקופת ההדפסה.  הגהות בעלי 10 –לאורך כ 

 יגדיל תורה בירושלים.  חותמות ישיבת המקובלים

 מצב בינוני. קרעים ובלאי שימוש רב. כריכה עתיקה. 

 

 סט חמשה כרכים –ניו יורק, תרפ"ז  –פירוש הזהר הקדוש  –זהר תורה . 53

Zohar Torah – Hazohar Hakaddosh Commentary – New York, 1927 – Set of Five Volumes 

על התורה מאת התנא רבי שמעון בר יוחאי. ועם פירוש ספר זהר התורה, הוא פירוש הזהר הקדוש 

זיו הזהר, על פי דרך המקובלים המפורסמים מפורשי הזהר. "מסודר על כל פסוק הפירושים והעינים 

השייכים לו. וגם הפירושים והענינים של הפוסקים הנמצאים בשאר מקומות הזהר נלקטו ונקבצו 

הקודש שורה לעומת שורה. ועל ידי זה יוכלו כל באי  ונסדרו במקומם בלשון הזהר עם העתקת לשון

שערי זהר תורה לכנוס ולטייל בפרד הזהר ויתקיים מה שאמר אליהו לבר יוחאי שספר הזהר יתגליא 

 לתתאי בסוף יומיא ובגיניה ושבת אי ש אל אחוזתו". מאת רבי יהודה יודל רוזנברג. ניו יורק, תרפ"ז.

 ’.[ עמ2] ,24, 210[, 1]חלק א[: בראשית. ]

 ’.עמ 36[, 1, ]187]חלק ב[: ספר שמות. 

 ’.עמ 14, 26, 145-7[, 3, ]5[, 1]חלק ג[: ספר ויקרא. ]

 ’.[ עמ2, ] 41,  9-3,[140]חלק ד[: ספר במדבר. ]

 עמ'. 256]חלק ה[: ספר דברים. 



 מצב מצוין. כריכות מקוריות. סט נאה.

 

-דפוס צילום מהדורת ירושלים, תרס"ה –שער הגלגולים  \שער רוח הקודש  \שער המצות . 54

 תרע"ב

Sha'ar Hamitzvot / Sha'ar Ru'ach Hakodesh / Sha'ar hagilgulim – Facsimile Edition of the 

Jerusalem 1905-1912 Edition 

ז. מתוך שמונה שערים שחיבר רבי חיים ויטאל על פי מה שקיבל מפי רבו האריז"ל. -שערים ה

 -ירושלים, תש"כ

 [, סו דף.3] ה: צילום מהדורת ירושלים תרס"ה. שער

 [ דף מקופל 1[, פד דף + ]4שער ז: צילום מהדורת ירושלים, תרע"ב. ]

 [, עז דף. 1שער ח: צילום מהדורת, ירושלים, תרע"ב. ]

 ". אברהם יאראוויטש", "אהרן הלברשטאםכרוכים יחדיו. מצב טוב. בדף הפורזץ חתימות "

 

 קונטרס מצפים לישועה –מהדורה יחידה  –תל אביב, תרצ"א  –צירופי האותיות . 55

Tzerufei Otiyot – Tel Aviv, 1931 – Single Edition – Kuntres Metzapil LiYeshu'ah 

ספר צירופי האותיות, מיוסד על פי מאמר זוהר הקדוש שאורייתא כולא שמא דקב"ה. וכולא צירופי 

ביאת משיח. מאת רבי ישראל )בשער נפרד(, על שמות הקדושים. עם קונטרס מצפים לישועה 

 משורר.

 תל אביב, תרצ"א. מהדורה יחידה. הסכמות חשובות.

 כריכה מקורית קדמית מנותקת. מצב טוב.’. [ עמ2כד, קצז, ]-[, ]יג[1יב, ]

 

 -סיפורי מופתים מאת הרה"ק האדמור רבי חיים הלברשטאם מצאנז  –זכרנו לחיים . 56

 דורה ראשונהמה –מונקאטש, תרח"צ 

Zochreinu Lachaim – Miraculous Stories by the holy Rav the Admor Rabbi Chaim 

Halberstam of Sanz – Munkatch, 1938 – First Edition 

 חסרון מועט בטקסט. ללא כריכה.  –חסר דף אחרון. מצב טוב. בשער פגם עם חסרון  –סב עמ' 

 א. אך נראה שלא נדפס יותר.  מונקאטש, תרצ"ח. מהדורה יחידה. חלק

 

מהדורה  –ירושלים, תרפ"ז –פנים מאירות ופנים מסבירות על עץ החיים מאת הרב אשלג . 57

 ראשונה

Panim Me'irot and panim masbirot on Etz Hachaim by HaRav Ashlag – Jerusalem, 1927 – 

First Edition 

 מאת רבי יהודה לייב הלוי אשלג. חלק א.  – פירוש על עץ החיים למהרח"ו שקיבל מהאר"י ז"ל

 רישום בשער "נדבת הא' מרדכי בן ישראל זייאת הי"ו" חותמת "מאיר כהן ארזי"

 [, נו עמ'. מצב טוב מאוד. 6]



 

 כרכים( 4תלמוד עשר ספירות ) \כרכים(  21)"הסולם"  זהר עם פירוש. 58

Zohar with the Hasulam Commentary (21 Volumes) / Talmud Eser Sfirot (4 Volumes) 

 תל אביב, תשט"ו –כרכים  21 –ספר הזהר עם פירוש הסולם  -סט שלם • 

 כרכים. 21ספר הזהר עם פירוש הסולם מאת רבי יהודה לייב הלוי אשלג. 

 תל אביב, תשט"ו. מהדורה שניה. מצב טוב.

 הקבלה מהאר"י. תלמוד עשר הספירות. מאת רבי יהודה ליב הלוי אשלג. על עקרי חכמת• 

 ארבעה חלקים. ירושלים, תשט"ז. –סט 

 ספר עץ החיים. עם פירוש פנים מאירות, ופנים מסבירות. ירושלים, תשכ"ט.• 

 

 מהדורה יחידה –תל אביב, תש"ו  -ספר קבלי מיוחד ונדיר מסוגו !  –אור לישראל . 59

Or LeYisrael – Special, Rare Kabbalistic Book – Tel Aviv, 1946 – Single Edition 

מהות זה הספר ויסודו הוא של חמשה חומשי תורה של כל ראשי תיבות סופי תיבות ואמצעי תיבות 

שיוצא מהם שמות הקודש היינו שם א' אהיה שם שני אהוה שם שלישי יהודה, שם רביעי אדני, ארבע 

יהם בין שנרשמים בתורה שמות הללו בכל מקום שיוצאים מפסוקי התורה בין כסדרן בין בחילוף צירופ

 כפי המבואר בשער הספר.  –באותיותיהם וכו'. 

 מאת רבי ישראל הלוי ראב"ד טשרבונה ע"י ברדיטשוב ורוסיא. 

 תל אביב, תש"ו. מהדורה יחידה. 

 ק' עמ'. מצב טוב. מעט נקבים זעירים. 

 

 יםסט שני החלק –מהדורה ראשונה  –תרצ"ט -ירושלים, תרצ"ו –בית לחם יהודה . 60

Beit Lechem Yehuda – Jerusalem, 1936-1939 – First Edition – Set of Two Sections 

ספר בית לחם יהודה, ביאור על ספר עץ החיים למהרח"ו. מאת המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה. 

 סט. –שני חלקים 

 תרצ"ט. מהדורה ראשונה.-ירושלים, תרצ"ו

 וב. שערי מעטפת נוספים. קרעים במעטפות. שני כרכים. ט[ דף. מצב 2[, קעה, ב, ]1[, קלה, ]1]

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תרצ"ט  –"מתוק לנפש" על סבא דמשפטים )רבי יהודה פתיה( . 61

Matok Lanefesh on Saba Demishpatim (Rabbi Yehuda Fatiya) – Jerusalem, 1939 – First 

Edition 

דזוהר משפטים, מדברי האר"י, הרב מקדש מלך, הרמ"ז ועוד. פירוש רחב והולך סביב על דבר הסבא 

 מאת המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה. 

 ירושלים, תרצ"ט. מהדורה ראשונה. דפוס איתאח, מחנה יהודה, ירושלים. 

 [, קט דף. מצב כללי טוב. נקבים זעירים. כריכה מקורית מנותקת ללא שדרה. 3]



 

חתימות וחותמות המקובל רבי אליהו דוד סלאטקי  –שנה  לוח ארץ ישראל על מאה וחמשים. 62

 יבת המקובלים שער השמים בירושליםראשי יש

Calendar of Eretz Yisrael for a Hundred and Fifty Years – Signatures and Stamps of the 

Kabbalist Rabbi Eliyahu David Slotki the Rosh Yeshiva of the Sha'ar Hashamayim Yeshiva of 

Kabbalists in Jerusalem 

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

תש"מ(, בנו של המקובל רבי אהרן אברהם סלאטקי, גאון -הצדיק רבי אליהו דוד סלאטקי )תרנ"ט

בתורה ומקובל נודע. ראש ישיבת המקובלים "שער השמים" וראש עדת המכוונים בירושלים. מחבר 

אנציקלופדיה על הזוהר,  -מפתח אנציקלופדי לקבלת האריז"ל; "אדרת אליהו"  -הו" "יד אלי

 ואנציקלופדיה הלכתית "חסדי דוד."

 פגמים עם חסרון בפינת כמה דפים. דפים מנותקים. מצב בינוני.

 

 מאת המהרח"ו  –שאלות מיוסד על י"ב מזלות ושבעה כוכבי לכת  256 -ספר הגורלות . 63

Sefer Hagoralot – 256 Questions Based on the 12 Zodiacs and Seven Planets – by Rabbi 

Chaim Vital 

 ירושלים, תר"ע. הוצאת הראשון לציון הרב יצחק נסים. 

מט דף. דפים ז, מז חסרים והושלמו בכתיבה מזרחית. דפים ב, מב חסרים. מצב כללי טוב. בלאי 

 שימוש. כריכה מקורית. 

 

 עותק חלקי –מהדורה יחידה  –פראג, תע"ג  –תפארת הקודש . 64

Tiferet Hakodesh – Prague, 1713 – Single Edition – Partial Copy 

ספר תפארת הקודש, חלק שני. חידושים על פי הקבלה והנגלה, על פרשיות והפטרות ומילי דתוכחא. 

 מאת רבי שלמה בן ישראל מזאלקווא. 

 שון נדפס בפיורדא, תס"א(. פראג, תע"ג. מהדורה יחידה. )חלק רא

קכח. ללא כריכה. מצב טוב, דפים -[, לח, לז3ק. במקור: ]-עותק חסר תחילה וסוף. לפנינו מדף ג

 ראשונים במצב בינוני. כתמים ובלאי זמן. 

 

 חסר שער –אמשטרדם, תע"א  –סדר עולם רבה . 65

Seder Olam Raba – Amsterdam, 1711 – Missing Title Page 

 לם רבה, וסדר עולם זוטא ומגילת תענית, וספר הקבלה להראב"ד, ודברי מלכי בית שני. סדר עו

 אמשטרדם, תע"א. דפוס פרופס. 

 לא קרע עם חסרון. ללא כריכה קדמית. קרעים בדף ב. -חסר שער. וכן דפים ל

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תש"ה  – דרשות הרמ"ק \מלאכי עליון . 66

Malachei Elyon / Drashot HaRamak – Jerusalem, 1945 – First Edition 



ספר מלאכי עליון, המוזכרים בתלמוד בבלי וירושלמי, בכל המדרשים, זהר ותקונים, תרגומים 

 וילקוטים, עם ציונים לספרי קודש של הקבלה, מאת רבי ראובן מרגליות. 

אכים, מכתב יד הנמצא בחלקו השני של הספר נדפסו דרשות רבינו משה קורדובירו, בעניני מל

 בספריה הלאומית. 

 רצד, קיד דף. מצב מצוין. 

 הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תש"ה. 

 

 ירושלים, תשכ"ה –רבי יוסף אירגאס  –שומר אמונים )הקדמון( . 67

Shomer Emunim (the Ancient) – Rabbi Yosef Irgas – Jerusalem, 1965 

, עד שיאירו נתיבותיה גם לאלה שאין להם מושג ודיעה בתורת מהות תורת הקבלה, יסודיה ועניניה

הנסתר. במהדורה זו נוסף מבוא רחבל לוולדות המחבר וסיקה על השתלשלות סתרי התורה דור אחר 

 דור מאז האירו פני תבל. 

 הוצאת בפירוש וברמז. תשכ"ה. 

 קנב עמ' . מצב טוב. 

 

 ר רבי יעקב אבוחציראצילום כתב יד קדשו של המחב –ספר אלף בינה . 68

Sefer Elef Binah – Photocopy of a Manuscript by the Author Rabbi Yaakov Abuhatzeira 

סגולה נפלאה לשמירה בבית ובשדה ולכל בשרו מרפא וישכון שלום ושלוה בכל בית אשר המצא 

 תמצא בו הספר הקדוש הזה. 

התהלים, מאת רבי יעקב אבוחצירא מרן  ספר אלף בינה, על התהילים, חידושים נשגבים על ספר

 האביר יעקב. צילום כתב יד קדשו. 

 

 עם חלק שנדפס לראשונה מכתב יד –הוצאת ה"בבא סאלי"  –לבונה זכה . 69

Levonah Zakah – Published by the Baba Sali – with a Section that was Printed for the First 

Time from a Manuscript 

זכה, מאת רבינו רבי יעקב אבוחצירא. ביאורים ופירושים על הש"ס. נדפס מחדש על ידיד  ספר לבונה

 נין המחבר הרה"ק רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי". ירושלים, תשל"א. 

 קסד "השמטות שנשמטו מספר לבונה זכה שנמצאו עדיין בכת"י הרה"ק המחבר זלה"ה". -דפים קו

 מצב טוב. 

 

 ירושלים, תשמ"ו –ת רבי יעקב אבוחצירא מא –פתוחי חותם . 70

Pituchei Chotam – by Rabbi Yaakov Abuhatzeira – Jerusalem, 1986 

ביאורים ופירושים על התורה בדרך הפרד"ס. בהוצאת רבי שמעון אבוחצירא. עם תולדות המחבר, 

 והקדמת רבי אברהם אבוחצירא. 

 תלח עמודים. מצב מצוין. 



 

 ירושלים, תשמ"ז –רבי יעקב אבוחצירא  מאת –מעגלי צדק . 71

Ma'agalei Tzedek – by Rabbi Yaakov Abuhatzeira – Jerusalem, 1987 

 פרפראות על התנ"ך לפי סדר א' ב'. בהוצאת רבי שמעון אבוחצירא. 

 תעח עמודים. מצב טוב.

 

 פירוש על הגדה של פסח בדרך הפרד"ס –רבי יעקב אבוחצירא  –בגדי השרד . 72

Bigdei Hasrad – Rabbi Yaakov Abuhatzeira – Kabbalistic Commentary on the Passover 

Haggadah 

 הוצא לאור על ידי רבי אברהם מוגרבי. ירושלים, תשכ"ט. 

 הקדשה בכתב יד אחד מבני משפחת אבוחצירא. הסכמת ה"בבא סאלי". 

 ר עמודים. מצב טוב. 

 

 רושלים, תשל"אי –רבי יעקב אבוחצירא  –מחשף הלבן . 73

Machsof halavan – Rabbi Yaakov Abuhatzeira – Jerusalem, 1971 

המוציא לאור רבי אברהם מוגרבי. חבור קדוש ונורא על חמשה חומשי תוה, ביאורים ופירושים על פי 

 הפרד"ס. 

 צילום מלא של המהדורה הראשונה שנדפסה בירושלים בשנת תרנ"ב. 

 מצב טוב. 

 

ירושלים,  –מאת רבי אברהם מוגרבי  –מעשיות ותולדות רבי יעקב אבוחצירא  –מעשה נסים . 74

 תשכ"ח

Ma'asseh Nissim – Tales and Biography of Rabbi Yitzchak Abuhatzeira – by Rabbi Avraham 

Mugrabi – Jerusalem, 1968 

 רסד עמ'. מצב טוב. 

 

 של המקובל רבי שאול דוויך הכהןחתימת יד קדשו  –למברג, תרכ"א  –תנא דבי אליהו . 75

Tana Dvei Eliyahu – Lemberg, 1861 – Handwritten Signature of the Kabbalist Rabbi Shaul 

Dweik Hacohen 

ספר תנא דבי אליהו, כולל דרושים וחידושי תורה נפלאים אשר לימד אליהו הנביא לרב ענן תלמידו 

 ר ישועות יעקב. למברג, תרכ"א.כדאיתא במסכת כתובות דף ק"ה ע"ב עם ביאו

הצב"י שאול חיים דוויך השד"ה " –בשער הספר חתימת יד קדשו של המקובל רבי שאול דוויך הכהן 

 ". חתימה נוספת בכתב יד אשכנזי "בצלאל..."יצ"ו ס"ט

 חסרים כמה דפים אחרונים. ללא כריכה. מצב טוב. 



 

 מהדורה ראשונה –ונציה, תקכ"א  –שו"ת הרמ"ז . 76

Shut HaRemez – Venice, 1761 – First Edition 

 שאלות ותשובות מאת המקובל האלקי רבי משה זכות. ונציה, תקכ"א. מהדורה ראשונה.

ספר שאלות ותשובות הרמ"ז, כולל ס"ג תשובות בהלכה ובסוגיות הש"ס. בתחילת הספר הסכמות 

 עברית ובאיטלקית.והקדמות רבני ויניציאה וקושטא, עם רישיון מהוועד בויניציאה ב

תנ"ח(, מגדולי המקובלים באיטליה ורב קהילת יהדות מנטובה -הגאון המקובל רבי משה זכות )שפ"ה

 באיטליה, מחבר "שורשי השמות", "קול הרמ"ז" על המשניות ועוד.

 מצב בינוני. פגם בפינת הדפים הראשונים עם חסרון טקסט של כמה אותיות.  [, נח דף.4]

 

 יחידהמהדורה  –ירושלים, תרע"ב  –חיבור עצום על תיקוני הזוהר  –כג"ן היקר . 77

Kagan Hayakar – Book on Tikkunei Hazohar – Jerusalem, 1912 – Single Edition 

כג"ן הירק, פירוש גדול מאוד על שבעים תיקוני הזהר שגילה רשב"י על פי דרך הנסתר. מאת המקובל 

 רבי כלפה ג'יג.

 הדורה יחידה. מעבר לשער ציור המנורה כלי המקדש ומקומות קדושים. ירושלים, תרע"ב, מ

תרע"ז(, רב מובהק בתורת הזוהר, ראש ישיבת לומדי הזוהר בעיר -)תקצ"ז המחבר רבי כלפה ג'יג

 קצמנטינא שבאלג'יריה, מחברם של מספר ספרים על הזוהר.

 שני כרכים. מצב טוב מאוד.  [, קסג, רכ דף.6]

 

 חידושים על פי הסוד –מהדורה יחידה  –ירושלים, תרצ"ט  –אהל יצחק . 78

Ohel Yitzchak – Jerusalem, 1939 – Single Edition – Kabbalistic Novellae 

חידושים בדרך הפרד"ס על התורה )רוב החידושים על פי הסוד(. מאת המקובל רבי יצחק חסון 

 הם עדס, רבי שלמה שמעא(. מחכמי ארם צובה )חתניו הם רבי רפאל חסון, רבי עזרא אבר

 נג דף. מצב מצוין. כריכה מקורית. דפים איכותיים. 

 

כפי הנראה בכתב יד קדשו וחתימתו של המקובל  –קבלה לישיבת המקובלים 'זכרון שמעון' . 79

 רבי מרדכי שרעבי זיע"א

 Acceptance to Yeshivat Hamekubalim ‘Zichron Shimon’ - Presumably in the Handwriting 

and Signature of the Kabbalist R’ Mordechai Sharabi Zya”a 

קבלה רשמית לתרומה עבור ישיבת "זכרון שמעון" ללמוד הנגלה והנסתר, עם כתב ידו וחתימתו של 

זקן המקובלים רבי מרדכי שרעבי ראש ישיבת הקובלים נהר שלום. תאריך: "ו טבת תשמ"ב שילה" 

רב שרעבי(. הקבלה ניתנה למתפללי בית הכנסת 'יד אשר' על תרומתם )שילה=הרחוב בו התגורר ה

 בסך מאה שקלים לטובת הישיבה. בסוף הקבלה חתימתו.

הכתובת: הגבאי ר' מרדכי שרעבי, ירושלים ת"ו, נחלת ציון רח' שילה בתחתית הקבלה נרשם "

 ".8מס' 



לים בירושלים. נפטר בשנת שיבת זכרון שמעון מיסודו של רבי שמעון צבי הורביץ מגדולי המקוב

תש"ז. לאחר פטירתו הקים רבי מרדכי שרעבי את ישיבת זכרון שמעון כסניף לישיבת המקובלים נהר 

 שלום בירושלים.

 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 11 \ 10[ דף. 1]

 

 ירושלים, תרנ"ז -הקדמת המקובל נסים הררי  –תקון חצות . 80

Tikkun Chatzot – Foreword by the Kabbalist Nissim Harari – Jerusalem, 1897 

עם הקדמה שכתב הרב החסיד המקובל רבי נסים הררי ושאר ספרים בגודל מעלת הבכייה 

 וההתאוננות על גלות השכינה. עם סדר ברכות השחר.

 ירושלים, תרנ"ז. דפוס הרי"ן לעווי הי"ו. מא, לא, דף. מצב טוב.

 

 ירושלים, תרצ"ה -יקון כרת סדר לימוד ת –ספר אורח חיים . 81

Sefer Orach Chaim – Seder Limud Tikun Karet – Jerusalem, 1935 

 לימוד תיקון כרת. מאת רבינו מרן החיד"א. 

 ירושלים, תרצ"ה. דפוס חיים צוקרמן. 

 הקדשה בכתב יד בדף השער. חותמת ישיבת המקובלים "בית אל"

 

 ירושלים, תרפ"ה –זעליג מרגליות רבי ישעיה  –קומי רני / תיקון חצות . 82

Kumi Roni / Tikkun Chatzot – Rabbi Yeshaya Zelig Margaliot – Jerusalem, 1925 

התעוררות לקימת חצות ולימוד תורה לאחר חצות. עם הלכות ומנהגים שונים. עם ספר  –קומי רני 

 שר זעליג מרגליות.תיקון חצות עם ברכות השחר לפי סדר האריז"ל. מאת המלקט רבי ישעיה א

 ירושלים, תרפ"ה.

 מצב טוב. 

 

 שלושה חלקים – מהדורה ראשונה - על פי האר"י "חקת עולם" סידור ומחזור. 83

Siddur and Machzor Chukat Olam, the Ari Version – First Edition – Three Sections 

מות, דינים ומנהגי כל ימות סידור חקת עולם, מיוסד על פי נוסח האר"י ז"ל, בטעמים ומראה מקו

 בהשנה. בעריכת המקובל רבי שלמה מוסאיו

צבעוני, שני שערים. הראשון במקור: [, קכב; קנב דף. 1: סדור לכל שבתות השנה. תרנ"ג. ]חלק ב 

                           בעותק שלפנינו חסר השער הצבעוני. מספר דפים מנותקים. 

מספר דפים מנותקים. רישומי בעלות  קלו דף. -[, קב; ט, יז1"ד. ]: סידור לראש השנה. תרנחלק ה 

                           משנת תש"ג.

מדבקה צבעונית על דף השער )הסתרת טקסט  : סדור ליום כפור. תרנ"ה. פא; רנב דף.חלק ו 

                           מועטה(.

 ס"מ. 16.5קות. גודל שווה כרכים. מצב כללי טוב, חלק מהכריכות מנות 3סה"כ 



 

 ותחי רוח יעקב –ירושלים, תש"ב  –תפילת תושבי ירושלים על יהודי אירופה בזמן השואה . 84

The Prayer of the Residents of Jerusalem for the Jews of Europe during the Holocaust – 

Jerusalem, 1942 – Vatechi Ru'ach Yaakov 

דף נדפסה לרגל המצב החמור, הצרות והגזירות הקשות, הן  2ברת בת חו –"ותחי רוח יעקב" 

בארצנו הקדושה והן בכל העולם כלו... מבקשים שבכל שבת בעת שהשליח ציבור מגיע לשירת הים, 

יעמוד הקהל ויאמרו את שירת הים... ובעת פתיחת ההיכל יאמרו כל הקהל את שיר השירים ואת 

 טרס פותח במילים "אחינו היקרים".התפילות אשר בקונטרס הנ"ל. הקונ

אל כהן גדול, עשר פסוקים שהמליץ הרמב"ן לאומרם )לשמירה ולהצלחה( עתפילת רבי ישמ מכיל

  וסגולה מהאר"י. 

 יצא ע"י המקובל הרב יעקב יוסף מנוסה מבית כנסת המקובלים "אמת ושלום" מדרש חסידים.

 ב, סימני קיפול. קרעים מחמת הקיפול.[ דף. מצב טו2ירושלים, דפוס האות, )תש"ב בערך(. ]

 

 עותק רבי אברהם עזריאל – מהדורה ראשונה –ווארשא, תרט"ז  –מאורי יצחק . 85

Me'orei Yitzchak – Warsaw, 1856 – First Edition – Copy of Rabbi Avraham Azriel   

ים ובס'דר א"ב של ספר מאורי יצחק, כולל מאמרי התנאים והאמוראים במסכת חולין לפי סדר הפרק

 שמות התנאים והאמוראים. מאת רבי אורי יצחק אייזק בן אבא קדש. 

 ווארשא, תרט"ז. מהדורה ראשונה. עם הסכמת הגאון המקובל רבי יצחק אייזיק חבר מסובאלק. 

 [ דף. ללא כריכה. מעט נקבי עש. מצב כללי טוב. 66]

 ידו בשער. עותק הגאון רבי אברהם עזריאל עם רישום "מוגה" בכתב 

תש"ז(, מגדולי חכמי הספרדים בירושלים. כיהן בדיינות -הגאון המקובל רבי אברהם עזריאל )תרכ"ב

סבו . משנת תרמ"ה והיה ראב"ד העדה הספרדית בירושלים. שימש כדיין במספר בתי דין בירושלים

ם" מילא את מקומו בראשות ישיבת "שבת אחי ,רבי אהרן עזריאל בעל "כפי אהרן" המקובל

 בירושלים.

 

 חתימות הגאון המקובל רבי מנחם נתן אוירבך מצעירותו –למברג, תרל"ד  –חק לישראל . 86

Chok LeYisrael – Lemberg, 1874 – Signatures of the Gaon the Kabbalist Rabbi Menachem 

Natan Auerbach in His Youth 

 חק לישראל, ספר שמות. למברג, תרל"ד.

ה חתימות רבי מנחם נתן אויערבאך, באחד מהם חתימה "שייך להאברך מנחם..." בתחילת הספר כמ

 חלקם חתימות מלאות וחלקם מקוצרות, עם חותמתו מירושלים.

תר"ץ(, מרבני ירושלים, גאון ומקובל. נכד ה"אמרי בינה", מחבר  -רבי מנחם נתן אוירבך )תרי"א 

, ועוד. נסמך להוראה מהרב ישראל יהושע הספרים אורח נאמן ד' חלקים, זכות אבות, מצות ראיה

מקוטנא, שימש כרבה של שכונת רוחמה בירושלים, והיה מקובל על הציבורים השונים, מחותנו של 

 הרב יוסף חיים זוננפלד.

 הספר חסר כמה דפים בסוף. ללא כריכה. דפים מנותקים.

 



 ירושלים, תשנ"א – מהדורה מושלמת –שבחי האר"י השלם והמבואר . 87

The Complete Elucidated Shivchei HeAri – Completed Edition – Jerusalem, 1991 

בו יסופר תולדותיו ומפלאות מעשיו דרכיו והשגותיו של איש האלהים קדוש ונורא רבן של כל ישראל 

 המקובל האלהי רבנו יצחק לוריא אשכנזי. 

דפוס עתיקים בתוספת השוואות מהדורה מושלמת ומבוארת בנוסח מתוקן על פי כתבי יד וספרי 

מקבילות מתוך קונטרס שבחים שחיבר הרח"ו ומשאר כתבי האר"י ועליהם נוסף ביאור מלוקט מכתבי 

 האר"י. 

נלקט נערך ונסדר בנחייתו והדרכתו של הגאון הגדול המקובל כמוהר"ר יעקב משה הלל ראש ישיבת 

 אהבת שלום. 

 ירושלים, תשנ"א. 

 . , קכז עמ'. מצב מצוין14

 

 הספר הקדוש "מנחת אהרן" מאת הגאון רבי יעקב פארדו אב"ד ראגוזה. 88

New and Elegant Edition of the Holy Book "Minchat Aharon" by the Gaon Rabbi Yaakov 

Pardo Av Beit Din of Ragusa 

חצות  ספר מנחת אהרן, חקרי הלכות, ופסקי דינים, ומנהגי המקובלים על סדר היום מזמן קימת

הלילה ועד יעלה האדם על יצועו. מאת הגאון רבי יעקב פארדו בנו בכורו של הגאון רבי דוד פארדו 

 בעל "חסדי דוד" על התוספתא ועוד.

מהדורה חדשה ומהודרת, בסדר חדש באותיות מאירות עינים בתוספת מראי מקומות, תיקונים. ועם 

 צאצאי המחבר.קונטרס "אפר המנחה" מאת הגאון רבי אופיר פארדו מ

מהמהדורה הראשונה של הספר שנדפס בונציה, בשנת תקס"ט. לא נדפס הספר מלבד מהדורת 

צילום. ספר מנחת אהרן מובא על ידי גדולי הדורות בספריהם, מהם רבי חיים פלאג'י בספריו הרבים, 

הו לרבי רבי חיים פונטרימולי בספרו הגדול "פתח הדביר", יפה ללב, פקודת אלעזר, זכרונות אלי

 אליהו מני, וכן על ידי הגר"יח הטוב בספרו בן איש חי.

וכבר העידו גדולי הדורות בדורו של המחבר על גדולתו. וכך כותב רבינו החיד"א על המחבר "מידי 

אביר יעקב החכם השלם והכולל בר אבהן ובר אוריין, ואולם מילתא כדנא נקנות במסירה מסורת 

דבר שאינו מתוקן מתחת ידו, כה יעשה וכה יוסיף כל שהוא בחיבורו  בידינו חזקת חבר שאינו מוציא

שמגנין את הפז ביופיין". ורבינו המהר"ט אלגאזי כותב "הרואה חכמי ישראל מברך שחלק מחכמתו, 

ידו פרש שר בכרל מדות שהתורה נדרשת, דין הוא הדר החכם השלם הדיין המצוין רב ועצום מורה 

 אשרי יולדתו".צדק בעיר תהלה ראגוזה ... 

 מצב חדש.  שסז, לט, מא עמודים.

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרע"א  –שופריה דיעקב )פרד"ס( . 89

Shufraya DeYaakov (Pardes) – Jerusalem, 1911 – Single Edition 

 ספר שופריה דיעקב. חידושים ורמזים על התורה על דרך הפרד"ס. מאת המקובל רבי יעקב חי זריהן. 

 לים, תרע"א. מהדורה יחידה. ירוש

 מצב כללי טוב. ללא כריכה. 

 



חתימות הצדיק רבי חי  –מהדורה ראשונה  -ווין, תקע"א  –לר"ת ספר הישר  ! ספר יסוד. 90

 משה די פיג'וטו מארם צובה

Sefer Hayashar - First Edition - Signatures of the Gvir R’ Chai Moshe De Picciotto 

ושים, חידושים והגהות על הש"ס, פסקי הלכה ושאלות ותשובות מאת רבינו תם ספר הישר, פיר

 מבעלי התוספות. כולל חידושים מרבותיו ותלמידיו.

(. בראש הספר באו הסכמות הגאונים 48ווין, תקע"א. מהדורה ראשונה. )סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

 בל בש"ס.ה"חתם סופר" ורבי מרדכי בנט. סדר המסכתות שונה מן הסדר המקו

נולד לאביו חכם הלל חיים די  -בשער ובפנים הספר חתימות הגביר הנודע רבי חי משה די פיג'וטו 

פיג'וטו בארם צובה בשנת תצ"ב. את ראשית חינוכו קיבל מאביו ומחכמים שונים בעיר, כפי שהעיד על 

שנה יצא לעסוק  18עצמו "עד היותי כבן טו"ב שנה גדלתי בין החכמים מארי דתלמודא". בהיותו בן 

במחסר ועל עובדה זו הצעטר כפי שכתב בספרו. ביתו היה פתוח לרווחה והצטיין בהכנסת אורחים. 

נפטר בשנת תקע"ו. כשנתיים לפני פטירתו הספיק להדפיס את ספרו "ויחל משה" דרשות ודברי מוסר 

 על ספרים בראשית שמות )ב'יינה תקע"ד(.

 לים.בינוני. נקבי עש. בלאי שו-מצב טוב
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 תרצ"ט –רישום וחתימת הרה"ק רבי חיים הלברשטאם מראצפרט . 91

Notation and Signature of the Holy Rav Rabbi Chaim Halberstam of Ratzfert - 1939 

 שער ספר אבודרהם, ווארשא, תרל"ח. עם דף הפורזץ הקדמי והכריכה הקדמית. 

הפורזץ רישום בכתב יד "זה הסה"ק שייך לי אלכסנדר סענדר סגל וקניתי מאת  בצד הפנימי של דף

הב' משה הארפענעס נ"י. מתחת לרישום זה רישום כתב יד רבי חיים הלברשטאם "וקבלתי הספר 

 הזה הדורן דרשה בשנת תרצ"ט הק' חיים האלברשטאם". 

ם מרצפרט בן לבנו רבי נכד רבי שלום אליעזר הלברשטאתש"ד( -רבי חיים הלברשטאם )תרכ"ב

נספה בשואה יחד עם רוב בני משפחתו. משולם זוסיא חתנו של רבי נפתלי טייטלבוים מנירבטור. 

 הי"ד. 

 מצב טוב.

 

 –מהדורה ראשונה / פאר יצחק תנינא  –לבוב, תרפ"ח  – (הרה"ק מזידיטשוב)פאר יצחק . 92

 מהדורה יחידה –וינה, תרצ"א 

Pe'er Yitzchak (the Holy Rav of Ziditchov) – Lvov, 1928 – First Edition / Pe'er Yitzchak 

Tanina – Vienna, 1931 – Single Edition   

תולדות האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזידישטוב, מאת רבי מיכאל הכהן  –ספר תולדות יצחק  •

 (.’[ עמ3, ]124 עמ'. )במקור: 80, לפנינו עותק חסר .מהדורה ראשונהבבראווער. לבוב, ]תרפ"ח[. 

קונטרס פאר יצחק תנינא. מלואים לתולדות הרה"ק רבי יצחק אייזק מזידיטשוב. מאת רבי מיכאל • 

 . טז עמ'. מהדורה יחידההכהן בראווער. וינה, ]תרצ"א[. 

 

עותק החסיד רבי מרדכי אלעזר רובינשטיין  – ירושלים, תרצ"ה –פרפראות לחכמה . 93

 מירושלים

Parpera'ot Lachochma – Jerusalem, 1935 – Copy of the Chassid Rabbi Mordechai Elazar 

Rubinstein of Jerusalem 

 בספר ליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברלסב. מאת רבי נחמן אב"ד טשעהרין. ביאור סיפורים ועניינים

הספר  בשםהמחבר העלים את שמו אבל רמז  - ליקוטי מוהר"ן פרפירוש על ס "י הנחל"באבבסופו "

נתקרב לחסידי ברסלב. עיקר הספר צחק, אחד מחסידי חב"ד שברוך אפרים בין י ביכי הוא ר". באב"י"

 . פרפראות לחכמהפר נשרף ומה שנשתייר נדפס בפרקים מיוחדים בס

בן רבי  -עד דף. מצב טוב. מספר נקבי עש זעירים. חותמות "מרדכי אלעזר רובינשטיין, ירושלים" 

ד רבי אהרן ראטה. בהיותו נער היה משמש לפעמים את רבי אהרן ראטה ומתלווה יהושע יהונתן תלמי

מכניס היה צנוע ועניו, אליו לנסיעות לערים ויישובים נידחים שם היה מעורר את העם לתשובה. 

 .אורחים במסירות נפש ותומך בפרנסת חבריו. נפטר תשנ"ד

 

 עותק חסר –אשונה מהדורה ר –טשרנוביץ, תרמ"ה  –חסידות  –צמח צדיק . 94

Tzemach Tzaddik – Chassidim – Chernowutz, 1885 – First Edition – Lacking Copy 



 צמח צדיק, מאת רבי מנחם מנדל הגר מויז'ניץ. טשרנוביץ, תרמ"ה. מהדורה ראשונה.

 שמות, עם קונטרס מלאכת המשכן.-חלק א: בראשית

 ף דף.-עו [, עו,2עותק חסר שער ודף ראשון בלבד. במקור: ]

 נקבים עש זעירים רבים. מצב בינוני. כריכה קדמית חסרה. דפים מנותקים.

 

 ליקוטי חידושים וחסידות, מאת רבי משה ליפקוביץ –פיעטרקוב, תרע"ד  –ילקוט משה . 95

Yalkut Moshe – Piotrkow, 1914 – Compilations of Novellae and Chassidism, by Rabbi 

Moshe Lefkowitz 

הסכמות אדמו"רים חשובים. בצד הפנימי של הכריכה הקדשה בכתב יד רבי יעקב שמחה בלומאן,  עם

 משנת תרע"ט. חתימתו גם בראש השער.

 כריכה מנותקת, דף יבש. מצב כללי טוב.

 

 פולמוס –מעמעל, תרכ"ב  –נזד הדמע . 96

Nezed Hadema - Memel, 1862 - Polemic 

י ישראל במוהר"ר משה סג"ל זצ"ל מזאמשט. מעמעל, תרכ"ב. ספר נזד הדמע, תוכחת מגולה, מרב

 מהדורה שניה.

על מטרת ספר זה נחלקו הדעות, יש הסוברים שהספר עוסק בפולמוס נגד החסידות ומנהיגיה. ויש 

 הסוברים שדברי הפולמוס בספר אינם נגד החסידות, אלא נגד פרצות הדור.

ים. כריכה מקורית. רישומי בעלות "יחזקיהו יעקב מאוד. מעט כתמ ס"מ. מצב טוב 16[, סו עמ'. 2]

 בהר"ר יצחק דאנציג". 

 

 עותק הרה"ק רבי אברהם דוד כץ מליטומירסק –טורקא, תקכ"ד  –תשובות הגאונים בתראי . 97

Teshuvot HaGeonim Batrai – Turka, 1864 – the Copy of the Holy Rav Rabbi Avraham David 

Katz of Litomirsk 

תשובות הגאונים בתראי. קובץ תשובות הלכתיות מגודלי ישראל: תוספות יום טוב, הב"ח,  שו"ת

 הט"ז, בעל מגיני שלמה, הפני יהושע ועוד.

 טורקא, תקכ"ד. מהדורה ראשונה. חסר שער.

 זה הספר שייך להרבני המופלאיד " בסוף הכרך מפתח בכתב יד. בדף הפורזץ רישום בכתב 

". חתימות וחותמות בעלות רבי עין העדה כש"ת מו"ה אברהם דוד כץוהמופלג אי"א פאר הדור 

יחיאל פישל הכהן "העילוי מלודז'". חותמת רבי "יצחק לובינסקי לאדז" ]חתנו רבי יחיאל מאיר וינגוט 

 המו"ה והמופלג אי"א מו"ה מאטיל".תלמיד ה"אבני נזר" מסוכוטשוב[. רישום נוסף "שייך להרבני 

רב ואב"ד ליטומירסק משנת תר"ל. מצעירי תלמידיו של רבי מנחם מנדל  – רבי אברהם דוד כץ

מקוצק וחברו הטוב של רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב ה"אבני נזר". היה מגדולי התורה בפולין 

ועמד בראש הישיבה, חריף ועז ביטוי, התפרסם בחידודיו, שהיו נפוצים בין החסידים, היה הגורם 

אברהם מסוכטשוב כאדמור בחסידות, נטה לאחר פטירתו של רבי מנדלי המרכזי לבחירתו של רבי 

מקוצק אל הרי"מ מגור ולאחריו אל רבי חנוך הניך מאלכסנדר. ספרו "ראש יוסף" ב"ח על שולח ערוך 

יורה דעה )ווארשא, תרל"ו(. רבי אברהם מסוכטשוב מכנה אותו בתשובה משנת תרכ"א " אהובי רעי 

 החסיד ועניו, מפורסם לשם..." )אצי' חסידות עמ' עד(.המאור הגדול ידיו רב לו 



 בינוני. כריכה מקורית מנותקת ובלויה.-[ דף. חסר שני דפים ראשונים. מצב טוב1[, סא, ]2]

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תרצ"ג  –חמדת צבי ושפתי צדיקים . 98

Chemdat Zvi Vesiftei Tzaddikim – Jerusalem, 1933 – First Edition 

 חידושים על התורה, עם מאמרי חסידות וליקוטים מגדולי האדמו"רים. מאת רבי צבי דוד גלאזר. 

 [ עמ'. מצב מצוין. 2[, פב, ]7]

 

הגהות ארוכות  –רבי משה יעקב ווייס אל האדמו"ר ]?[  ה והגהותהקדש –ברכת אברהם . 99

 בכתב יד

Birkat Avraham – Dedication by Rabbi Moshe Yaakov Weiss to the Admor [?] – Lengthy 

Handwritten Glosses 

 ספר ברכת אברהם, על התורה ופרקי אבות. מאת רבי אברהם צבי ווייס. בני ברק, תשמ"ג.

בדף הפורזץ הקדשה בכתב יד בן המחבר רבי משה יעקב " לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משה יעקב בן 

 הענטשא מרים בן המחבר זצ"ל".

 גהות ארוכות בכתב יד המתייחסות על דברי המחבר.בין דפי הספר ה

תשע"ב( תלמיד רבי יואל מסאטמר, בעל המנחת אלעזר ממונקאטש -)תרפ"ד –רבי משה יעקב ווייס 

ובעל האמרי יהודה מסקלהייד בהונגריה. ניצל מהשואה ועלה לארץ ישראל. כיהן כאב"ד נווה אחיעזר. 

אדמו"ר הריי"ץ מחב"ד, רבי משה יעקב נקשר לרבי אביו רבי אברהם צבי וייס התכתב רבות עם ה

מליובאוויטש משנת תשמ"ט לאחר שחלה במחלה קשה ובעקבות ברכותיו נתרפא באופן ניסי, מיני אז 

 נקשר לרבי וכפי שהעיד על עצמו שאין יום שלא עוסק בתורתו הקדושה.

 

 מאמרים מהרבנים למשפחת סלונים –ב' חלקים  –תורת אבות . 100

Torat Avot – 2 Sections – Ma'marim by the Rabbis of the Slonim Family 

סלונים )בין -קוברין-מאמרי קודש על התורה ומועדים ושערי עבודת ה'. מאת האבות לשושלת לכוביץ

 תרמ"ד(.-השנים תקנ"ב

 מהרבנים: רבי מרדכי מלכוביץ, רבי נח מלכוביץ, רבי משה מקוברין, רבי אברהם מסלונים.

ם, תשכ"א. חותמות רבי זלמן סורצקין ובנו רבי אליעזר ראש ישיבת טעלז בקליבלנד ומייסד ירושלי

 הישוב קריית יערים בהרי ירושלים. 

נולד ברוסיה. בנו של רבי בן ציון וחינע סורוצקין. למד בישיבות  -תשכ"ו( -)תר"מ רבי זלמן סורוצקין

ל רבי אליעזר גורדון ראש ישיבת טעלז. סלבודקה, וולוז'ין וטעלז. בשנת תרס"ה נשא את ביתו ש

בשנת תר"ע החל לכהן כרב בוורונוב ובשנת תרע"ב כרב בעיירה ז'טל. בזמן מלחמת העולם 

הראשונה נמלט למינסק ולאחריה שב לז'טל. ממקימי וועד הישיבות בוילנא. משנת תרפ"ט כיהן כרבה 

ץ ישראל וכיהן כיושב ראש מועצת הראשי של לוצק שבאוקראינה. בשנת ת"ש נמלט מפולין ועלה לאר

גדולי התורה כממשיכו של רבי איסר זלמן מלצר. חיבר ספרים רבים ביניהם ספרו המפורסם "אזניים 

 לתורה" על התורה.

 מצב טוב. 

 



הקדשה בכתב יד רבי חנניה  – רבי אשר אנשיל גירנוואלד –ליקוט ענייני חנוכה  –נר מצוה . 101

 למץ יום טוב ליפא דייטש אב"ד ה

Ner Mitzvah – Compilation on Hanukkah – Rabbi Asher Anshil Greenwald – Dedication 

Handwritten by Rabbi Chanaya Yom Tov Lipa Deutsch Av beit Din of Helmtz 

 ליקוטים מהרבה ספרים בעניין חנוכה. מאת רבי אשר אנשיל גרינוולד מאונגוואר. 

 כתב יד רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש בשער לרבי אליעזר סורוצקין ?. הקדשה ב-ניו יורק, תש"

נולד בעיר סאבראנץ לאביו רבי שמואל אהרן רב  - (תשנ"א-תרס"ח) רבי חנניא יום טוב ליפא דייטש

בקהילת מישקולץ. למד בישיבת רבי דוד דב מייזלס באויהעל. וכן בישיבת האנשאוויץ אצל רבי יואב 

אד אצל רבי מרדכי ליב וינקלר, שעל ידו הוסמך להוראה, ועל ידי רבי שאול בראך אדלר, וכן בישיבת מ

אב"ד נייטרא ורבי יוסף צבי דושינסקי אב"ד העדה החרדית בירושלים. בשנות התר"ץ שימש כדיין 

בדובשינא )סלובקיה( ואח"כ כדיין ומורה צדק בקירלי הלמץ. לאחר מלמחת העולם השנייה חזר 

רב הקהילה. בשנת תש"ט היגר לארה"ב והתיישב בקליבלנד, שם עסק בבניית להלמץ וכיהן שם כ

 מקוואות טהרה והוציא לאור עשרות ספרים בעניין.  

חותמת רבי אליעזר סורוצקין ראש ישיבת טלז בקליבלנד, ומייסד היישוב קרית יערים בהרי ירושלים. 

 מצב טוב. 

 

 תנינא-קדמאה –ירושלים, תרצ"ו  –ליקוטי מוהר"ן . 102

Likutei Moharan – Jerusalem, 1936 – Kadma'ah-Tanina 

 ספר ליקוטי מוהר"ן, מאת רבינו נחמן מברסלב. ירושלים, תרצ"ו. דפוס מנורה של הרב זלמן גרוסמן. 

 [ דף. 1[, קכב, ]4קדמאה: ]

 [, מד דף. 1תנינא: ]

 מצב מצוין. מלבד פגם עם חסרון בדף אחרון. כריכה חדשה.

 

 ירושלים, תשל"ט -עותק גדול  –טי מוהר"ן ליקו. 103

Likutei Moharan – large Copy – Jerusalem, 1979 

 ס"מ. 34אותיות גדולות מאירות עיניים. כריכה רופפת. 

 

 ברוקלין, תש"ז –קונטרס לימוד החסידות  -נדפס בחיי האדמו"ר הריי"צ . 104

Printed in the Lifetime of the Rebbe Rayatz – Kuntres Limud Chassidut – Brooklyn, 1947 

 קונטרס נא. ע"י מערכת "אוצר החסידים". 

 עמ'. מצב טוב.  32

 

 תש"א-תרפ"ט –רובם מהדורות ראשונות  –האדמו"ר הריי"צ שיחות  –אוסף קונטרסים . 105

Collection of Booklets – Sichot of the Rebbe Rayatz – Most of Them First Editions – 1929-

1941 



לקוטי דבורים משיחותיו של האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש. בחג השבועות תרצ"ד. )לקוט ז'(. • 

 [ דף. 1[, כא, ]1. יידיש. ]מהדורה ראשונהווארשא, תרצ"ה. 

לקוטי דבורים משיחותיו של האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש. בשמחת תורה תרצ"ו בסעודה. )לקוט • 

  [, יט דף.1. יידיש. ]מהדורה ראשונה י"א(. ווארשא, תרצ"ו.

לקוטי דבורים משיחותיו של האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש. בשמחת תורה בשנת תר"ץ בניו יורק. • 

 [, טו דף.1מהדורא תנינא. חלק ג. )לקוט י"ח(. ווארשא, ]תרצ"ח[. יידיש. ]

הקדמה עם   תורה תרצ"ז. , בשמיני עצרת ושמחתלקוטי דבורים משיחותיו של הריי"ץ מליובאוויטש• 

  בגן עדן ביום חגיגת הולדתו, ח"י אלול שנת תרנ"ב]נשמתו עדן[ לשבעת התורות שאמר הבעש"ט נ"ע 

                     . יידיש. יב דף.מהדורה ראשונה)לקוט י"ט(. חלק א. ווארשא, תרצ"ט. 

יטש, ללמוד ברבים בימי חג מליובאווהריי"צ דחג השבועות מכ"ק אדמו"ר  'שיחה בסעודה דיום ב•  

[, ט דף. שער מעטפת. חסר 2. ]מהדורה ראשונה ריגא, תרצ"ג. )קונטרס כ"ג(. הגאולה, יב וי"ג תמוז. 

                     דף מעטפת אחורי. 

יוסף יצחק שניאורסון[ מליובאוויטש. נאמרו בעת בקורו בעיר ריגא ’ מאמרי חסידות מכ"ק אדמו"ר ]ר• 

 [, יג דף. שער מעטפת. 1. ]מהדורה ראשונה. )קונטרס כ"ה(. ריגא, תרצ"ד. תרצ"ד ,דרכ א-יב בימים

)קונטרס  מליובוויטש.הריי"צ[ מכ"ק אדמו"ר ]. ב וי"ג תמוזי"מאמרים ללמוד ברבים בימי חג הגאולה •  

 שער מעטפת. [, ו דף.1. ]מהדורה ראשונהכ"ו(. ווארשא, תרצ"ד. 

[ מליובאוויטש. נאמרו בעת בקורו בעיר גלובאקע, במשך הריי"צ]מכ"ק אדמו"ר  מאמרי חסידות • 

[, יג דף. שער 1. ]מהדורה ראשונהווארשא, תרצ"ד.  )קונטרס כ"ז(. תרצ"ד. ,תמוז 'ז-ב סיון"הימים כ

 מעטפת.

מליובאוויטש. כולל עשרה דרושים, ש"ק  (יוסף יצחק שניאורסון )רבימכ"ק אדמו"ר  קונטרס מאמרים• 

)קונטרס כ"ח(. ווארשא, תרצ"ה.  רצ"ה.]ת[נח  ]שבת קודש[ ש"קעד  רצ"ד]ת[ צביםנ דש[ו]שבת ק

 [, כט דף. שער מעטפת.2. ]מהדורה ראשונה

אביו ניסן תרצ"ה, הילולא של  '[ מליובאוויטש, ללמוד ברבים ביום ב]הריי"ץמאמרים של כ"ק אדמו"ר • 

 [, ו דף. שער מעטפת.1. ]נהמהדורה ראשוהאדמו"ר הרש"ב. )קונטרס כ"ט( ווארשא, תרצ"ה. 

די רייד. פון כ"ק אדמו"ר )רבי יוסף יצחק שניאורסון( מליובאוויטש. דרשה שנאמרה באסיפה באגודת  •

עמ'. ]חותמת "נחמן גשייד  32. יידיש.  מהדורה ראשונהחב"ד בי"ח אלול תש"א. ברוקלין, תש"א. 

 ירושלים"[.

)קונטרס  מכ"ק אדמו"ר )יוסף יצחק( שליט"א מליובאוויטש.ב וי"ג תמוז, "דרושים לימי חג הגאולה: י  • 

                     טז עמ'.  שער מעטפת.  חסר. יידיש. עותק מהדורה ראשונהריגא, תרפ"ט.  ד'(.

 )הריי"צ(של כ"ק אדמו"ר  מאמרים ושיחות[ דפים אחרונים מתוך קובץ הקונטרסים של 4בנוסף ]

 "לוח הראשי תבות למאמרי חסידות". -[ דף 4] – ורשה, תרצ"ה שליט"א מליובאוויטש.

 קונטרסים. מצב כללי טוב. דף יבש, פגמי שולים.  12סה"כ 

 

 חותמת החזן יצחק צבי רקובסקי –ווילנא, תר"ץ  –לקוטי אמרים עם אגרת התשובה . 106

Likutei Amarim with Igeret hatshuvah – Vilna, 1930 – Stamp of the Cantor Yitzchak Zvi 

Rakovski 

 ספר של בינונים. מאת רבינו שניאור זלמן מלאדי.  –תניא  -לקוטי אמרים 

 תשע"ו(.-חזן ומלחין דגול )תרצ"ד – תל אביב, ישראל"-, יפו"יצחק צבי רקובסקי ותמתח

 קסג דף. מצב טוב. דפים מנותקים ללא כריכה. קרעים קלים. דף השער מנותק.



 

 ורת י"א ניסן תשנ"ב מהד –ליקוטי אמרים תניא . 107

Likutei Amarim Tanya – Edition of the 11th of Nissan 1992 

 שנה להולדת האדמו"ר מחב"ד.  90לציון 

 מצב מצוין. 

 

 דאראמסאלא אינדיא ]הודו[, תשס"ה  –תניא . 108

Tanya – Dharamsala, India, 2005 

 ון וכתובות מייל.דפים צהובים. עם רשימת בתי חב"ד בהודו כתובתם מספרי טלפ

 

 שפות שונות -תרגום עם ספרי תניא שני . 109

Two Tanya Books with Translation – Varied languages 

 תניא, לונדון. תש"מ. שנת המאה להולדת האדמו"ר הריי"צ. בתרגום לאנגלית עמוד מול עמוד.• 

 תניא עם תרגום רוסי. מוסקבא. תשס"ד.• 

 ם. מצב כללי טוב.ספרים. גדלים שוני 2סה"כ 

 

 קונטרסים \ סדורי תפלה \ תהלים \ספרי תניא  –אוסף ספרי חב"ד . 110

Collection of Chabad Books – Sifrei Tanya / Tehillim / Prayer Books / Booklets 

 תניא. סידורים וספרי תהלים: –לקוטי אמרים 

ט"א שניאורסאהן מליובאוויטש. קונטרס חי אלול ה'תש"ט. מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שלי• 

 ברוקלין, תש"ט. 

קונטרס העבודה. מאת האדמו"ר מוהר"ר שלום דובער מליובאוויטש. ברוקלין, תש"ו. ]חותמת רבי • 

 מייסד היישוב טלזסטון בהרי ירושלים[. –אליעזר סורוצקין 

 תניא, הוצאת היכל מנחם בירושלים. תשנ"ב )שני עותקים בגדלים שונים(. •

 א הוצאת היכל מנחם בירושלים תשנ"ז. )שני עותקים(תני• 

שנת  –תניא, הוצאת ספריית חב"ד ירושלים על שם הרבנית חיה מושקא שינאורסאהן. תשמ"ט • 

 המאתיים להולדת בעל ה"צמח צדק". ושנת הארבעים לנשיאות האדמו"ר רבי מנחם מנדל. 

 נ"ד. מיניאטורי. תהלים אהל יוסף יצחק. עם תניא וסדור מנחה וערבית. תש• 

 תניא, נדפס בלוד. תש"ם.  •

 תניא, נדפס בפתח תקווה. תשמ"ב. שנת השמונים לאדמו"ר שליט"א.• 

 "נער ישראל". תשס"ז.  -תניא, ע"י ת"ת חב"ד גילה )ירושלים( • 

 תניא, כפר חב"ד. תש"ם. שנת המאה להולדת האדמו"ר הריי"צ.• 



ק. עם תניא. וסדור מנחה וערבית. תשנ"ה. עם נרתיק ערכת שמירה והצלה, תהלים אהל יוסף יצח• 

 וכיס קטן לצדקה. )שני עותקים, השני בלי הנרתיק(.

 תניא, תשט"ו. ברוקלין. מהדורת כיס.• 

 תניא, תשי"ד. ברוקלין. מהדורת כיס. דפים מנותקים.• 

 תניא, בני ברק, תש"ם. נדפס ע"י רבה של בני ברק רבי יעקב לנדא.• 

 ף ירושלים, תשע"ג. תניא. יפה נו• 

 תניא, לונדון אנגליא, תשל"ב. • 

 תניא, תל אביב יפו. תש"ם. שנת המאה להולדת האדמו"ר הריי"צ ושנת השלושים לנשיאות הרבי.• 

 בית מרדכי ברוקלין ניו יורק.  –תניא, תשנ"ב. בית חב"ד בקנארסי • 

 קות האדמו"ר הזקן. תשע"ג.שנה להסתל 200קיצור התניא בשפה בהירה ופשוטה. מהדורת כיס. • 

 ספרים. גדלים שונים. מצב כללי טוב. 22סה"כ 

 

רובם  –הדפסים מיוחדים  –ובעולם  בארץ הדפסות מושבים ויישובים –אוסף ספרי תניא . 111

 מהדורות כיס

Collection of Tanya Books – Printed by Settlements and Towns in Israel and Abroad – 

Special Editions – Most of Them Pocket Editions 

 תניא, תשמ"ד. נדפס בצוריאל )גליל עליון( •

 –תניא, תשנ"ה. נדפס ברמת ממרא )גבעת חרסינה(, גבעת לפיד בקרית ארבע. )שני עותקים(  •

 כריכה רכה.

 תניא. תשמ"ד. נדפס בניר עציון.• 

 תניא, תשמ"ד. נדפס במילטאן מאסאטשוסעטס. ארה"ב.• 

 א, תשס"ח. נדפס בישיבת אור אבנר בכפר סיטרין. )שני עותקים(.תני• 

 תניא, תשמ"ד. נדפס בקרית אתא. • 

 תניא, תשנ"ג. נדפס בראזלין איילאנד )ניו יורק(.• 

 תניא, תשס"ד. נדפס בכוכב ציון במטה בנימין. • 

 תניא, תשמ"ד. נדפס בבעלפאסט בצפון אירלנד. • 

 ביש הערבה בארץ ישראל. כ –תניא, תשמ"ה. נדפס בצופר  •

 אוסטרליה.  –תניא, תשכ"ז. מלבורן • 

 ספרים. גדלים שונים. מצב כללי טוב. 12סה"כ 

 

ברוקלין,  –הרבי בעת ביקורו בשיקגו בשנת תש"ב משיחות  –קונטרס ביקור שיקאגא . 112

 1944תש"ד 

Luntres Bikkur Chicago – Sichot by the Rebbe during His Visit to Chicago in 1942 – 

Brooklyn, 1944 



 עמ'.  80מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שינאורסון מליובאוויטש. 

 

 ימים נוראים וחג הסוכות –תרס"ד -תר"ס –סטנסיל  –ספר המאמרים לרש"ב . 113

Sefer HaMa'amarim by the Rashab – Stencil – 1900-1904 – Yamim Nora'im and Sukkot 

רבי שלום דובער שניאורסון. בשנים  -ים אשר נאמרו על ידי האדמו"ר הרש"ב כתבי קודש, מאמר

 תרס"ד. נדפס בשיטת סטנסיל. -תר"ס

 צח; נו עמ'. מצב טוב. ללא כריכה.

 

 1944 ברוקלין, תש"ד –שיחת האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש  –קונטרס ח"י אלול ה'תש"ג . 114

Kuntres Chai Elul 1942 – Sichah of the Rebbe Rayatz of Lubavitch – Brooklyn, 1944 

 עמ'. מצב טוב מאוד.  80)קונטרס מ"ה(. הוצאת קהת. 

 

 מאת גדולי הדור –שנה  75לכבוד הרבי מליובאוויטש במלאת לו  –קובץ מיוחד . 115

Special Compilation – for the Lubavitcher Rebbe on His 75th Birthday – by Leadings Rabbis 

of the Generation 

"קובץ מיוחד לחידושי תורה ועניני הלכה, בהשתתפות גדולי התורה וראשי הישיבות בארה"ק. מוקדש 

לכבודו ולזכותו של גאון ישראל וקדושו כ"ק אדמו"ר מרן מנחם מענדל שניארוסאהן שליט"א 

 מליובאוויטש במלאות לו שבעים וחמש שנה".

 ירושלים, י"א ניסן תשל"ז.

ספר דברי פתיחה "רבן של ישראל" מאת הרב שלמה יוסף זוין. בקובץ השתתפו גדולי בתחילת ה

ישראל: שלושה מאמרים מאת האדמו"ר מחב"ד, רבי שלמה זלמן אוירבך, האדמו"ר רבי פנחס מנחם 

אלטר מגור, רבי ישראל גרוסמן, רבי בצלאל זולטי, האדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי, רבי יהודה צדקה 

 ת פורת יוסף, רבי מרדכי יפה שלזינברג, רבי בנימין זילבר ועוד.ראש ישיב

בפתיחת קונטרס הגרש"ז אוירבך כותב על האדמו"ר "הנני משתתף בהדפסת דברי תורה בספר זה 

המוקדש לכבודו הגדול של האדמו"ר המופלא והמיוחד בדורנו בתורה ובהנהגה, הרבי מליובאוויטש 

 שליט"א ואין כבוד אלא תורה".

 ז עמודים. מצב טוב.קל

 

 תשי"ח –החוג ללימוד תניא  –תעודת הוקרה שניתן לרבי צבי הרכבי . 116

Certificate of Appreciation that was Given to Rabbi Zvi Harkavi – The Class for Studying the 

Tanya – 1948 

י"ח מאת החוג ללימוד תעודת הוקרה שניתנה מאת חבריו ליובלו של הרב צבי הרכבי, ירושלים, תש

 תניא בבית הרב חן, ששה חותמים.

מראשי המחתרת הציונית בברית המועצות. מנהל בית הספר  -)נולד תרס"ח( הרב צבי הרכבי 

"מעלה" בירושלים, מפקד בהגנה. חבר מועצת ועד השלום בישראל, מייסדה ומנהלה של הספרייה 

העת השנתי הביבליוגרפי "הספר". מעורכיה  התורנית המרכזית לישראל )היכל שלמה(, ועורך כתב

 של האינצקלופדיה הכללית.



 מוקלד על דף עבה מקופל לשניים, עם ששה חתימות בכתב יד. מצב מצוין.

 

 חדרה, תשי"ז – מכתב מאת הלל ברון לחוקר החסידות יצחק אלפסי. 117

Letter by Hillel Brun to the Chassidic Scholar Yitzchak Alfasi – Chadera, 1957 

בצנסטיחוב. בשנת תרפ"ג  "הסתדרות צעירי המזרח"חבר , פוליןבולד נ -תש"ך( -הלל ברון )תרס"ב

מראשוני הסתדרות  לאחר מכן עבר לחדרה, עלה ארצה, ההשתתף בכיבוש כפר ויתקין ושם התגורר,

 העובדים המזרחיים בארץ. ייסד את בית הספר הראשון הדתי בעיר חדרה בשנת תש"ד.

 ".הלל ברון, חדרהב טוב חור תיוק. חתום "מצ

 

 רבי יהודה יודל רוזנברג –תפארת מהרא"ל משפאלי . 118

Tiferet Maharal MiShpoli – Rabbi Yehuda Yudel Rosenberg 

 עמ'. מצב כללי טוב.  112ווארשא, תר"ף לערוך. 

 

 –יבות ליטא סדר הדורות / השתלשלות החסידות / יש – תולוחות נייר מקופלארבע . 119

 מהגר"א ועד ימינו

Four Folding Paper Plates – Seder Hadorot / Hishtalshelut HaChassidut / Yeshivot Lita – 

from Hagra to Our Days 

 סדר הדורות בתקופת התנ"ך. • 

 שושלות אדמו"רים מהבעש"ט עד ימינו –מפת החסידות • 

 המשך -עד ימינו  שושלות אדמו"רים מהבעש"ט –מפת החסידות • 

 ישיבות ליטא, מהגר"א עד ימינו. • 

 מפות גדולות מקופלות. מצב כללי טוב. 4

 

ירושלים,  – תולדות חייו והסתלקותו –לז עמב רבי אהרן רוקח חוברת זכרון על האדמו"ר. 120

 תשי"ז

Memorial Booklet for the Admor Rabbi Aharon Roke'ach of Belz – His Biography and 

Passing – Jerusalem, 1957 

עמ'. מצב טוב.  26כ"ק מרן האדמו"ר מבלז זצוק"ל. הוצאת "המודיע". דפוס התחיה. ירושלים, תשי"ז. 

 כולל תמונתו בדף שער המעטפת.

 

 ירושלים, תשכ"ב –דרכי חיים לאדמו"ר בעל הדברי חיים מצאנז  –כל הכתוב לחיים . 121

Kol Hekatuv Lechaim – Darkei Chaim by the Admor the Author of the Divrei Chaim of Sanz 

– Jerusalem, 1962 

אמרות מנהגים והדרכות מאת האדמו"ר הרב חיים הלברשטאם מצאנז. עם קונטרס דברי יחזקאל 

 שרגא. מאת האדמו"ר רבי יחזקאל שגרא ליפשיץ הלברשטאם מסטראפקוב. 



 ירושלים, תשכ"ב. רמח עמ'. מצב טוב. 

 

 ירושלים, תשט"ו –ליקוטים מאת רבותינו גדולי החסידות  –וילקט יוסף  .122

Veyelaket Yosef – Compilations by Leading Chassidic rabbis – Jerusalem, 1956 

ציון אסטראווער )המלקט(. חידושי תורה נפלאים מרבותינו הגאונים -רבי בן –והוא ספר ילקוט רב"א 

בונם מפשיסחא, רבי מנדל'ע מקאצק, בעל החידושי הרי"ם מגור, בעל הקדושים ביניהם: רבי שמחה 

 ה"שפת אמת" מגור ועוד. 

 [ עמ'. מצב טוב. נקב עש בשולים פנימיים.5ירושלים, תשט"ו. שג, ]

 

שני מסמכים נדירים בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא לפישיץ . 123

 מסטרפקוב

Two Rare Documents Handwritten and Signed by the Admor Rabbi Yechezkel Sheraga 

Lifshitz of Stropkov 

 שטר כתובה דאירכסא. מתוקתק במכונה. ירושלים, תש"מ.. 1

מעבר לדף אישור בכתב ידו וחתימתו "הנני מאשר בזה שהכתובה דאירכסא שמעבר לדף זה נעשתה 

 כהלכה עצהיו"ט..."

 ספים בענין הכתובה החדשה שנעשתה.ו"ר, עם פרטים נומכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמ. 2

 גדלים שונים. מצב טוב מאוד.

 

 מהדורה ראשונה –מונקאטש, תר"ץ  –שו"ת מנחת אלעזר . 124

Shut Minchat Eliezer – Munkatch, 1930 – First Edition 

 רי. מאת האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש. עם הקדמת והסכמת המהרש"א אלפנדא

 מצב מצוין. ללא כריכה. 

 

 מהדורה ראשונה –מונקאטש, תרמ"ג  –שו"ת שערי צדק )האדמו"ר הרמ"מ פאנעט( . 125

Shut Sha'arei Tzeddek (the Admor Rabbi Menachem Mendel Panet) – Munkatch, 1883 – 

First Edition   

ו"ר רבי יחזקאל פנעט אבי חלק אורח חיים. בסוף הספר קונטרס חידושי אגדה מכתב יד האדמ

 המחבר. דרשות לברית מילה, נישואין. עם הספד ותולדות שושלת מלכי אוסטריה, מאת המחבר. 

 ס"מ. חסרון בפינת הדפים הראשונים. מלבד זה מצב טוב. כריכה עתיקה.  34עט דף. 

 

 מהדורה ראשונה –מונקאטש, תרס"ט  –שו"ת בית שערים . 126

Shut Beit She'arim – Munkatch, 1909 – First Edition 

מאת רבי עמרם בלוהם מגדולי רבני הונגריה. בסוף הספר חידושים מאת זקן המחבר רבי יצחק יעקב 

 בלוהם. 



 ס"מ. ללא כריכה. מצב טוב.  37[ דף. 1[, רד, ]3]

 

 עותק נאה -מהדורה ראשונה  –יורסלוב, תרס"ו  –שו"ת אמרי נועם )האדמו"ר מדז'יקוב( . 127

Imrei Noam Responsa (the Admor of Djikov) – Jarosław, 1906 – Fine Copy 

 שו"ת אמרי נועם, חלק שני. מאת האדמו"ר רבי מאיר הורביץ מדזיקוב.

 מהדורה ראשונה.  יורסלוב, תרס"ו.

 [ דף. מצב טוב.1[, סח, ]6]

 

בי מנחם נחום רהאדמו"ר חתימות  –מהדורה יחידה  –לובלין, תרס"ז  –גנזי אלימלך . 128

 רבינוביץ ורבי יוחנן רובינשטיין מחותן האדמו"ר מגור

Ginzei Elimelech  -Lublin, 1907 – Single Edition – Signatures of the Admor Rabbi 

Menachem Nachum Rabinowitz and Rabbi Yochanan Rubenstein the in-law of the Admor 

of Ger 

ורה דעה. מאת רבי אלימלך הכהן רובינשטיין אב"ד ראחוב. לובלין, תרס"ז. חידושים ופלפולים בדיני י

 מהדורה יחידה. 

תשי"ט( חתן רבי יוסף פרלוב מקוידנוב. -)תרמ"זרבינוביץ רבי מנחם נחום בתחילת הספר חתימת 

ר מווסיזנסק על מקום אביו. כיהן כרב ואדמו"ר באודיסה, עלה לארץ בשנת תרצ"ד וכיהן "כיהן כאדמו

 רב ואדמו"ר בחיפה. חיבורו "מחשבת נחום".כ

 רישום וחתימה וחותמת רבי יוחנן רובינשטיין מחיפה, מחותן האדמו"ר רבי פנחס מנחם אלתר מגור. 

 עמ'. מצב טוב.  123

 

 פשקויל נגד הטלויזיה מהאדמו"ר משאץ  - קול חוצב להבת אש. 129

Kol Chotzev Lahavot Esh – Pashkevil against Television by the Admor of Shotz 

מכתבו של האדמו"ר רבי שלום מושקוביץ משאץ משנת תשי"ז "נגד התועבה הזאת הנקראת 

 טעלטוויזשען ]טלוויזיה["

 

 כל החלקים –מהדורה ראשונה  –ירושלים, תשט"ו  –דברי שלום )סטרפקוב( . 130

Divrei Shalom (Stropkov) – Jerusalem, 1955 – First Edition – All Sections 

ספר דברי שלום, הכולל שלושה חלקים, מאת האדמו"ר הרב הקדוש רבי אברהם שלום הלברשטאם 

 מסטרפקוב. 

 על התורה ומועדים ואגדות הש"ס.  –חלק ראשון 

 הגהות מכתב יד קדשו של מרן האדמו"ר המחבר על ספרי הלכה.  –חלק שני 

 לברשטאם מסטרפקוב. הוצא לאור על ידי האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ה

בעיצומה של השואה בשנת תש"ד, נעשה נסיון הדפסה של הספר, אולם ההדפסה נפסקה באמצע 

חלק א. במהדורה זו נדפסו כל החלקים בשלימות. במפעל הביבליוגרפיה לא ראו מהדורה זו ולכן 

 ג לא נדפסו. -כתבו בטעות שחלקים ב



 ה מקורית. כרך אחד. מצב מצוין. כל חלק בשער נפרד. כריכ

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תש"ז  –שו"ת דעת משה )באיאן( . 131

Shut Daat Moshe (Boyan) – Jerusalem, 1947 – First Edition 

ספר דעת משה, שאלות ותשובות ואמרי קודש על התורה ומועדים, מאת הרה"ק רבי משה פרידמן 

 קראקא הי"ד. -הקדוש מבאיאן

יעקב אהרן רבינוביץ. בתחילת הספר דברי הקדמת המו"ל, "קצת מתולדותיו ירושלים, תש"ז. בדפוס 

 ומזכרונותיו" של הרב המחבר עם תמונות המחבר וחתנו רבי מנחם נחום מהוסיאטין הי"ד.  

 [, קיד עמ'. מצב טוב. כתמי רטיבות. 3, ]10

 

ה"דברי  הסכמות האדמו"ר 2 –מהדורה ראשונה של הגהות "ברוך טעם"  –חשן המשפט . 132

 חיים" מצאנז

Choshen Hamishpat – First Edition with the Baruch Taam Hagahot – 2 Approbations by the 

Admor the Divrei  Chaim of Sanz 

 שלחן ערוך חושן משפט. חלק שני. למברג, תרכ"ד. 

הגהות מהדורה ראשונה עם הדפסה של הספר נתיבות המשפט על הדף. והוספות חשובות כגון 

 ה"ברוך טעם" מאת רבי ברוך פרנקל אב"ד לייפניק. 

מעבר לשער שני מכתבים בשבח המהדורה מאת האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז בעל 

 ה"דברי חיים". 

 ס"מ. כריכה ומעט דפים מנותקים. מצב טוב.  43

 

מספינקא סדר הקפות לשמיני עצרת ושמחת תורה כמנהג האדמו"ר רבי יוסף מאיר כהנא . 133

 סאטמר, תרצ"ה –

Seder Hakafot for Shmini Atzeret and Simchat Torah as was the Custom of the Admor 

Rabbi Yosef Meir Kahana of Spinka – Satmar, 1935 

 דף. מצב טוב. כריכה חדשה. ]מתוך קונטרוס ברכות והודאות[. 12דפוס מאיר ליב חדש. 

 

עותק בחתימת האדמו"ר רבי משולם זוסיא וייסבלום  –ם, תרע"ג ירושלי –עטרת אליהו . 134

 מבורשא 

Ateret Eliyahu – Jerusalem, 1913 – Copy Signed by the Admor Rabbi Meshulam Zussia 

Weissblum of Borsha 

 חידושים נפלאים על הלכות גדולות בש"ס בפלפול סברות. מאת רבי אליהו פרנקל.

  –תש"ג( -)תרס"גרבי משולם זוסיא וויסבלום בעמוד האחרון חתימתו של בעמוד אחר השער וכן 

ולמד אצל האב"ד רבי אברהם יוסף גרינוולד. חתן רבי  נתייתם בילדותו וגדל אצל דודו באונגוואר

אלימלך דובצה וולקנפלד. כיהן כאדמו"ר בבורשא, על מקום זקנו רבי יוסף לייפער. נספה בשואה, 

 יו )לועזית(.הי"ד. כמו כן חותמות

 [, עח דף. שער צבעוני. מצב טוב. מספר נקבי עש זעירים לאורך הספר.3]



 

 ר מאת רבי עמרם בלויאבדברי הס –מפני מה? אסור להשתתף בבחירות . 135

Why is it Forbidden to take Part in the Elections – Explained by Rabbi Amram Blau 

ת המינים. עם אזהרה מאת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים על איסור ההשתתפות בבחירות לכנס

 מסאטמאר ורבנים ואדמו"רים נוספים.

 [ עמ'. מצב טוב מאוד. שער מעטפת בצבע ורוד. 4[, כו, ]2]

 

רבי שלמה צוקר אב"ד חותמת  –מהדורה ראשונה  - חלקים ארבעה –דרכי תשובה . 136

 וביץ אב"ד חיפהעותק האדמו"ר רבי מנחם נחום רבינ –המו"ל -האלאס

Darkei Tshuvah – Four Sections – First Edition – Stamp of Rabbi Shlomo Zuker Av Beit Din 

of Halas – the Publisher – Copy of the Admor Rabbi Menachem Nachum Rabinowitz Av 

Beit Din of Haifa 

דרכי תשובה. נפרד לכל חלק(. עם  : שלחן ערוך יורה דעה. הלכות שחיטה וטריפות )שערב-חלק א

. עותק האדמו"ר מהדורה ראשונהמאת האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש. ווילנא, תרנ"ג. 

הסכמות מהרבנים, רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבי יצחק  .רבי מנחם נחום רבינוביץ אב"ד חיפה

 אהרן איטינגא ועוד. 

עם השלמה  צבי הירש שפירא בירעם דרכי תשובה מאת הלכות נדה. -: שלחן ערוך יורה דעהו[]חלק 

 . מהדורה ראשונהגאלאנטא, תרפ"א. -בראטיסלאווא. חיים אלעזר שפיראמאת בנו האדמו"ר רבי 

 הגהה בכתב יד מתקופת ההדפסה.  1בדף נא/ [, קיט דף. 2]

ישור על כחותם א –בעמוד אחר דף השער חותמת הגאון רבי "שלמה צוקער אבדק"ק האלאס והגליל" 

 כך שהספר אינו גנוב.

בן רבי אליעזר מבערגסאס. רב גאון חריף וחסיד מפורסם, תלמיד  –תש"ג( -)תרנ"ה רבי שלמה צוקר

של בעל ה"מנחת אלעזר", משנת תרפ"ב כיהן כאב"ד בהאלאס, ליווה את רבו בביקורו בארץ בשנת 

 (18595תר"ץ. בעל "באר שלמה". )אוצה"ר 

. מאת האדמו"ר עם דרכי תשובהרב(. -אות )סימנים ראה דעה, הלכות מקולחן ערוך יור: שחלק ]ז[

 . מהדורה ראשונה –רבי חיים אלעזר שפירא. מונקאטש,  תרצ"ד 

 [, מב דף. מצב טוב. בדף השער קרע ללא חסרון טקסט. כריכות מנותקות.2]

 

 מה עותק להשל – מהדורה ראשונה –פרמישלא, תר"מ  –חידושי אריה דבי עילאי . 137

Chidushei Aryeh Dvei Ilay – Premishla, 1880 – First Edition – Copy for Completion 

מאת רבי האדמו"ר רבי אריה ליבוש  על ארבעה חלקי שלחן ערוך.  אריה דבי עילאי, שו"תספר 

 ליפשיץ.

 מהדורה יחידה. עם דפי שמות הפנורמנטן. ל"דמישלא, תרעפר

  מאוד. מצב טוב[ דף( ב4[, קנב, ]2קור: ]לפנינו מדף סז ועד הסוף. )במ

 

 עותק מיוחס לאדמו"ר מיארדנוב ובשימוש הגאב"ד דשטיבין –בערלין, תרמ"א  – רמב"ם. 138



Rambam – Berlin, 1881 – Copy Attributed to the Admor of Yardnov and Used by the Gaon 

Av Beit Din of tshebin 

 ". הצה"ק מרן אדמו"ר שליט"א מיארדנובשייך אל הרבדף הפורזץ רישום "

בדף השער רישום "מושאל מבית אוצר הספרים בישיבת עץ חיים ירושלים תובב"א עבוד הגאב"ד 

 דטשובין כעת בירושלים עיה"ק כ' סיון שנת תש"ז לפ"ק.  

בין דפי הספר חותמת "יוסף אייזנער". מצב טוב. קרעים במספר מקומות דף יבש. מספר דפים 

 ם, כרך עבה וגדול. מנותקי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ספרי תפילה

 

 ירושלים, תרנ"ד –מהדורה ראשונה  –עם פירוש עץ חיים למהרי"ץ  –סידור תכלאל . 139

Siddur Tiklal – with the Etz Chaim Commentary by the Maharitz – First Edition – Jerusalem, 

1894 

השנה, כמנהג כל קהלות הקודש בתימן. עם חיבור "עץ חיים" ביאור  תכלאל, סידור כולל כל תפלות

 המהרי"ץ. –רחב על כל הסידור, מאת רבי יחיא צאלח 

ירושלים, תרנ"ד. בדפוס שמואל הלוי צוקרמן ושותפו. מהדורה ראשונה של תכלאל ושל הפירוש עץ 

 חיים.

מצב טוב. כריכה  , קף דף.[1: תשעה באב. אשמורות. תפילות ימים נוראים ועוד. ]לישיחלק ש

 מקורית. 

 

עותק חסר שער  –מהדורה ראשונה  -שני החלקים   –ירושלים, תרנ"ה  –סידור הגר"א . 140

 ראשון צבעוני

Siddur Hagra – Jerusalem, 1895 – Two Sections – First Edition – Copy without the First 

Color Title Page 

", בנגלה, מעשה רב ולקוטי דינים מהגר"א, ובנסתר, סידור כתב יד סידור הגר"א, "בנגלה ובנסתר

וליקוטי הגר"א ועליהם זר זהב סביב ביאורים לספר מעשה רב שער נפתלי ואמרי שפר. מאת רבי 

 שער נפרד לכל חלק.  –ב' חלקים  נפתלי הירץ הלוי רב ואב"ד יפו.

 ירושלים, תרנ"ה, מהדורה ראשונה.

 הראשון הצבעוני של חלק א. שאר השערים קיימים.  בעותק שלפנינו חסר השער

 (.480ס"מ. )וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א  22[, קס דף. 1[, קסד, ]4]

נקבי עש זעירים בכל שולי הדף במספר דפים ראשונים ואחרונים. מספר דפים בינוני, -מצב טוב

 מנותקים עם פגמי שולים. ללא כריכה. 

 

עותק  – תשי"ג / תקופת החמה וברכתה, ירושלים, תרפ"ה ירושלים, –סדר ברכת החמה . 141

 חסר

Seder Birkat HaChamah – Jerusalem, 1953 / Tukfat HaChamah UVirchata, Jerusalem, 1925 

– Incomplete Copy 

הוצאת ע"י משרד הדתות ובהסכמת הרבנות הראשית  –סדר ברכת החמה. ירושלים, תשי"ג  •

 לישראל

ה וברכתה למחזור ר"ד. י"ד ניסן תרפ"ה. מאת יחיאל מיכל טוקצינסקי. ירושלים, ספר תקופת החמ• 

 עמ'.  80עמ' מתוך  52לפנינו  –תרפ"ה. דפוס סלומון, עותק חסר 

 עמ'. מצב טוב.  31

 

 תוניס, תרפ"ה –סדר ברכת החמה  –[ דף בודד 1]. 142



[1  ]Single Leaf – Seder Birkat HaChamah – Tunis, 1925 

 ברכת החמה. דף בודד מודפס על עמוד אחד. תוניס, תרפ"ה. בדפוס מרדכי וזאן אי פריר.  סדר

 . 28בתחתית העמוד כתובת המו"ל: סידי מרדום נומרו 

 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. חור קטן במרכז הדף מחמת הקיפול.  21 \ 31

 

 שיר "אברך את שם האל" –דפוס קזבנלקה  –דף מודפס . 143

Printed leaf – Printed in Casablanca – Poem Avarech et Shem HaEl 

 דף עבה ואיכותי ירקרק, עם השיר "אברך את שם האל, הגדול והנורא".

 ס"מ. נקבים.  12 \ 15. 40 –הדפסה, ככל הנראה בדפוס קזבנלקה בשנות ה 

 

 דיו על קלף  –ברכת "הדלקת נרות שבת" . 144

The Blessing of Hadlakat Neirot Shabbat – Ink on Parchment 

 ס"מ.  24.5/18מספר כתמים בחלק העליון. גודל: 

 

 דפים בסוף 3עותק חסר  – מהדורה ראשונה –, תר"ז [שאלוניקי] –ג לעומר "סדר ל. 145

Seder lag BaOmer – [Salonika], 1847 – First Edition – Copy without 3 Leaves at the End 

גו חסידים ואנשי מעשה בליל זה להיות נעורים... והיו מספרים.. בשבח רשב"י ג לעומר, נה"סדר ל

כסדר הזה. הספר הובא בספר אורחות צדיקים מאת ר' חיים שלמה פ'ירנאנדיס דיאש )שאלוניקי, 

 תק"ל(.

, תר"ז. מהדורה ראשונה של הדפסת סדר ל''ג בעומר בנפרד. בשער "באותיות ווין". "ווין" [שאלוניקי]

 ה. בסוף הספר נדפס הפיוט בר יוחאי לרבי שמעון לביא והפיוט יה מסי כאבין לרבי דוד פארדובהבלט

 )בעותק שלפנינו חסרים מספר דפים בסוף כולל דפי הפיוטים(. 

מצב טוב. כתמים. ללא כריכה. קפלי ופגמי פינות בחלק ס"מ.  17.5. (מד דףמא דף )במקור: 

 מהדפים.
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Seder Avodat Yisrael – Zeligman Ber – Jerusalem, 1937 – Poland Version 

כולל: התפלות והברכות לכל השנה עם סדר הפרשיות והמעמדות והיוצרות לשבתות והסליחות 

אריה יוסף דוב המכונה  לתעניות והוספות אחרות ועליהן באור הנקרא "יכין לשון". מאת רבי יצחק בן

מנוקד ומוטעם ומוגה על פי המסורות ותורות הנגינות  –זליגמן בער. עם ספר תהלים  )שער נפרד( 

 ומסודר לימי השבוע ולימי החדש. 

 [ עמ'. מצב טוב מאוד. כרך עב כרס2, ]XX ,740 ,86הוצאת שוקן, תרצ"ז. מהדורה חדשה. 

 

 אמשטרדם, תרצ"ג – סידור ענג שבת עם תרגום להולנדית. 147

Siddur Oneg Shabbat with a Dutch Translation – Amsterdam, 1933 



 מתורגם על ידי ר' יצחק בן ר' יואל יוסף פרעדנבורג עם ציורים.

XI[ ,1 ,]256 .עמ'. מצב טוב. כריכה מנותקת 

 

 / אמשטרדם, תרצ"ז 1901אמשטרדם, תרס"א  –סידור ארשת שפתים  -שתי מהדורות . 148

Two Editions - Siddur Areshet Sefatayim – Amsterdam, 1901 / Amsterdam, 1937 

סדר תפלה לכל השנה. מדויק היטב עם מראה מקום מלעיל ומלרע ע"י גבריאל  -ארשת שפתים  •

 ב"ה אייזק פאלק. 

 [, קנ דף. מצב טוב. שני דפים ראשונים מנותקים.2ההוראות בסידור בהולנדית. ]

סדר תפלה לכל השנה ע"י ר' גבריאל פולק. מסודר ומדויק היטב מחדש ע"י הק'  -תים ארשת שפ• 

 עמ'. 392פנחס בן כ' מנחם פאהנס. 
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Set – Machzor Livnei Yisrael – Vilna, 1924 – Five Matching Volumes 

 עם שו"ת על הפיוטים והקרובות מספר תשובה מאהבה.  [ דף.201]: לראש השנה. חלק א

  [ דף. 188[, יא, ]32: ליום הכפורים. ]חלק ב

  [ דף. 156: לחג הסוכות. ]חלק ג

  [ דף. 207: לחג הפסח. ]חלק ד

 [ דף. 134: לחג השבועות. ]חלק ה

 מצב כללי טוב. דפים יבשים. כריכות בצבע ירוק. חיתוך דפים בצבע אדום.

 

 , ]תש"ב[ג'רבה –סידור מיניאטורי לדרכים  -"תפלת הדרך" . 150

Tfilat Haderech – Miniature Siddur for the Road – Djerba [1942] 

 תבנית קטן של כיס. כמנהג הספרדים.  –סדר תפלת שחרית של חול ור"ח  –תפלת הדרך 

 ג'רבה, ]תש"ב[. דפוס בועז חדד. שם המדפיס באותיות לועזיות. 

ס"מ. מצב טוב מאוד.. חלק מהדפים עודם מחוברים בראשיהם )גליון לא חתוך(.  6.5[, קצט דף. 1]

 קציצת שולים תחתונות עם פגיעה מינימאלית בטקסט במספר דפים אחרונים 

 

 ג'רבה, תש"ו  –סידור מיניאטורי לדרכים "תפלה קטנה" . 151

Miniature Siddur for the Road Tfilah Ktanah – Djerba, 1946 

 תבנית קטן של כיס.  –"תפלה קטנה" סדר מנחה וערבית חול ושבת 

 ג'רבה, ]תש"ו[. דפוס עידן כהן וצבאן הי"ו.

 ס"מ. מצב טוב מאוד.  7קעו דף. 

 



 

 שמירה לסגולה ו ותמיניאטורי מהדורות – רזיאל המלאך מקבץ ספרי תהלים וספר. 152

Collection of Tehillim Books and Sefer Raziel Hamalach – Miniature Editions for Segulah 

and Protection  

 1932ספר תהלים מדויק היטב על פי המסורה. הוגה ע"י רבי מאיר הלוי לעטעריס. בערלין, תרצ"ב • 

 ס"מ.  8.7דפוס צילום של מהדורת תרפ"ט. 

 •the book of psalms – ( ספר תהלים באנגלית. ירושליםholy landשנ .) י טורים בכל עמוד. עם

 ס"מ. 5.2. 50 -תמונות של מקומות קדושים בירושלים. שנות ה

 ס"מ. שאריות דבק על צידי הכרך. דפים מודבקים בשולים.  3.9תהלים. ירושלים. • 

 ס"מ.   5.5ספר תהלים. הוצאת "אשכול" ירושלים. • 

 שלום בירושלים.ס"מ. הוצאת ישיבת אור ה 5.5ספר רזיאל המלאך לשמירה והצלחה. • 

 ס"מ. 4ספר תהלים עם פרקי אבות. • 

 ס"מ.  5.5"עבודת ישראל" תל אביב נוסח ספרד הוצאת "סיני".  –בנוסף, סידור מיניאטורי   •

 ספרים. מצב כללי טוב. נמכר כמות שהוא ! 7סה"כ 
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Collection of [24] Machzorim and Prayer Books – Published by Rodelheim – 1832-1922 

 קרובות הוא מחזור, לחג הסכות ולשבת שבתוכו. אשכנז. תקצ"ב.• 

 קרובות הוא מחזור, ליום ראשון ושני של פסח. תר"ח. • 

 קרובות הוא מחזור, לחג השבועות. תר"ח. • 

 ראש השנה. אשכנז. תרי"ד.  קרובות הוא מחזור, ליום ראשון של• 

 .1864מחזור לחג הסכות ולשבת חול המועד עם תרגום אשכנזי מאת וואלף היידנהיים. תרכ"ד • 

 קרובות הוא מחזור, ליום ראשון של ראש השנה. אשכנז. תרכ"ו. • 

 .1877מחזור לערבית יום כפור עם תרגום אשכזי. מאת וואלף היידנהיים. תרל"ז • 

 . 1892שון של ראש השנה עם תרגום אשכנזי מאת וואלף היידנהיים. .תרנ"ב מחזור ליום רא• 

 .1892מחזור ליום שני של ראש השנה עם תרגום אשכנזי. מאת וואלף היידנהיים, תרנ"ב. • 

 . 1909מחזור ליום שני של ראש השנה עם תרגום אשכנזי. מאת וואלף היידנהיים. תרס"ט • 

 .1909כנזי )גרמני(. ע"י פינחס הלוי באמברגר. תרס"ט מחזור ליום כפור עם תרגום אש• 

 . 1836סדר תשעה באב. כמנהג פולין. תקצ"ו • 

  סדר תשעה באב. כמנהג אשכנז. תרי"ג. ללא כריכה.• 

 סדר הלימוד לליל שבועות. תרי"ד. • 

בן  סדר הלימוד לליל שבועות. תרי"ח. שני עותקים ]באחד מהם בדף הכריכה חתימה "יונה אפרים• 

 יעקב פאלאק, תרכ"ה[.



תפלות ובקשות ושירות ותשבחות ולמודי משניות וגמרא ומוסר ואזהרה אשר ינהגו בהם  –לקט צבי • 

  החסידים היחידים. נקבץ ע"י יצחק בן אריה יוסף דוב. תרכ"א.

 הסליחות לכל השנה לפי מנהג האשכנזים. תרכ"ה.• 

בעד החולים והמתים. עם דיני החולי והמיתה  אופני תפלות ותחנונים להתפלל –תוצאות חיים • 

 והטהרה והקבורה והאנינות והאבלות. תרנ"ד. 

 סדר תקוני שבת שתקן הרב החסיד רבי שלמה זלמן לונדן. תרס"ב.  –תקון שלמה • 

סדר הקינות לתשעה באב. לפי מנהג האשכנזים. עם תרגום לגרמנית מאת יצחק בן אריה יוסף דוב. • 

 .1910תר"ע 

 ור שפת אמת. מהדורה קמ"ח. תרע"ט. סד• 

 סדור שפת אמת. מהדורה קמ"ט. תרפ"ב. • 

 סליחות חסר שער. • 

 כרכים. מצב כללי טוב.  24סה"כ 
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Machzor for All Festivals of the Year – 7 Sections – Vienna, 1841 – Leather Bindings – Rare 

Volume I 

קרובות הוא מחזור עם ביאור ותרגום אשכנזי מאת רבי וואלף היידענהיים. הוצאה חמישית, כמנהג 

 מדינות פולין, בעהמן, מעהרן, ואונגארן. 

 . 1840-1841וינה, תר"א 

 שבעה חלקים:

א הפיוטים והפייטנים" מאת ר' בנימין [, יד, קמו דף. עם "מבו14. ]1840: ליום א' של ראש השנה. א

)וואלף( ב"ר שמשון איש היידענהיים, וכן הסכמת הגאון רבי מרדכי בנעט.  בדף הפורזץ חתימה 

 ! כרך זה אינו בספרייה הלאומית ולא היה לפני עורכי מפעל הביבליוגרפיה –" שימעון וינקלער"

  [, ח, קלט דף. 1. ]1840של ראש השנה.  ': ליום בב

  [, קכז דף. 1. ]1841לערבית ליל כל נדרי. : ג

  [, קפב דף. 1. ]1841ימים ראשונים של סכות. ’ : לבה

  [, קנב דף. 1. ]1841ימים אחרונים של סכות. ’ : לבו

  [, קסה דף. 1. ]1840של פסח. ’ וב ': ליום אז

  [, קפב דף. 1. ]1840ימים אחרונים של פסח. ’ : לבח

ת תואמות מעור. תו ספר של "אברהם אבא בן מה"ר אלעזר בארנשטיין". סה"כ שבעה כרכים. כריכו

 מספר כריכות מנותקות. 

 

 אמשטרדם, תרט"ז –מחזור לפסח . 155

Machzor for Passover – Amsterdam, 1856 



מחזור מנהג אשכנז ליום ראשון ושני של פסח, לפסח, עברית והולדנית, אמשטרדם, תרט"ז. עמוד 

 מול עמוד.

 וב.מצב ט

 

 אמשטרדם, תפ"ד  –מחזור עם פירוש "הדרת קודש" . 156

Machzor with the Hadrat Kodesh Commentary – Amsterdam, 1724 

מחזור כמנהג אשכנזים, עם פירוש הדרת קודש בלשון אשכנז. בדפוס השותפים רבי משה פרנקפורט 

 שלמה פרופס.דיין באמשטרדם, רבי שמעון ורבי יצחק כץ. רבי חיים יעקב ורבי 

ס"מ. כריכה עתיקה. בדפים  21.5חלק שני: תפילות שלש רגלים. אמשטרדם, תפ"ד. רצו דף. 

 ראשונים בלאי שימוש וכתמים. מצב טוב.

 

 רבי משה דוד שיינברג ורעיתו הי"ד עותק –לחג הפסח  מחזור. 157

Machzor for Passover – Copy of Rabbi Mshe David Sheinberg and His Wife 

 )חסר שער(. -מחזור לימי חג הפסח, משלי יהודה, ווארשא, תר

בצד הפנימי של הכריכה רישום "שייך זוגתי הצנועה מנב"ח מרת מלכה פיגא שענבערג תחי'.." 

תש"ד( -חותמת רבי משה דוד שענבערג דומ"ץ דק"ק מאראשווא". רבי משה דוד שינברג )תרל"ו

לאפוש ועבר -דורף. חתן רבי דוד יהודה פולק ממאדיארתלמיד השב"ס, ורבי שמואל רוזנברג מאונס

 ואשארהעלי משנת תרע"ב. נספה בשואה. הי"ד-לשם, כיהן כדיין. בזיוו"ש דיין ומו"צ במאראש

 כריכה ודפים רופפים.

 

 ווין, תרט"ז –קרבן אהרן  –מחזור לשלש רגלים . 158

Machzor for Shalosh Regalim – Korban Aharon – Wien, 1856 

מחזור חלק ב. לסכות פסח ושבועות. כמנהג פולין ליטא ורייסן פיהם מעהרין. עם הפירושים מטה לוי 

 ובית לוי וקרבן אהרן. 

חותמת "מספרי ר' פסח פניני". חלק מאותיות השער בדיו אדומה. מספר דפים עם פגעי עש בפינה 

 תחתונה. 

 

 עם מנחת שי – 1844ווארשא, תר"ה  –תהלים . 159

Tehillim – Warsaw, 1844 – With Minchat Shai 

 תהלים עם פירוש רש"י, מצודת דוד ומצדות ציון. ווארשא, תר"ה. שני שערים. 

חלק ראשון מכתובים. עורכי מפעל הביבליוגרפיה רשמו, שלא ראו את  –מתוך: ספרי ארבעה ועשרים 

 כרך זה מתוך המהדורה הכוללת. 

 ל התהלים מאת רבינו ידידיה שלמה מגורצי. תר"ה.בסוף הכרך נדפס בשער נפרד מנחת שי ע

 [, קעג דף. 2]

 



 ספרים עתיקים

 

 כריכת עור מקורית -עותק נהדר  –גנווא, שע"ז  –תרי עסר . 160

Trei Assar – Ganvo, 1617 – Lovely Copy – Original Leather Binding 

 ספר תרי עסר )תרי עשר(. גנווא, שע"ז. בדפוס כאפא אילן.

 ס"מ. מצב מצוין. כריכת עור מקורית. שוליים. 11.2דף. גודל כיס: [ 91]

 

 מהדורה ראשונה –, שנ"ג ]פלך קושטא[ בילוידיר –של ספר "תורת משה" נדיר דף אחרון . 161

The Last Leaf of the Book "Torat Moshe" – Belvedere, 1593 – First Edition 

ה אלשיך. מהדורה זו נדפסה על ספר בראשית דף אחרון של הספר "תורת משה" מאת רבי מש

  [ דף.1בלבד. והיא כוללת פב, ]

 מהדורה ראשונה(.  –)האלשיך על התורה  ביל וידיר הסמוכה לקושטא, שנת שנ"ג.

 נדפס בבית דפוסה של מרת ריינא נשיא אשת הדוכס האדון דון יוסף הנשיא.

 מצב כללי טוב. כתמים. נקב עש.

 

 חתימה עתיקה "דוד יעקב" –טרהא, תקצ"ג אוס –חומש נדיר . 162

Rare Chumash – Ostroh, 1833 – Ancient Signature "David Yaakov" 

חומש ויקרא, ומגילת שיר השירים, עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י, ותרגום בלשון אשכנזי. דפוס 

 אוסטרהא, תקצ"ג. עם הסכמות רבני ברדיטשוב.

 יעקב".ער חתימה עתיקה " דוד שמעבר ל

ספירת דפים משובשת. חסר דף אחרון. מצב כללי טוב. קיפולים בפינות הדפים האחרונים. כתמי 

 ובלאי שימוש. כריכת עור מקורית פגומה.

 

 פרנקפורט דמיין, תע"ב –שפתי חכמים )רבי שבתי משורר( . 163

Siftei Chachamim (Rabbi Shabtai Meshorer) – Frankfurt am Main, 1712 

שפתי חכמים, פירוש על דברי רבינו רש"י על התורה וחמש מגילות. מאת רבי שבתי משורר בס ספר 

 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 

המחבר הדפיס את המהדורה שלפנינו כספר בפני עצמו כדי  באמשטרדם, ת"מ, והינה נדירה מאוד(.

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.

 ס"מ. מצב טוב. שולים מינמליים. חתימה בשער " זלמן לנדויער". 15 \ 19.5[, קלג ]צ"ל: קמג[ דף. 1]

 

 



 ירושלים, תרמ"ו –ספר שמות  –מעם לועז . 164

MeAm Lo'ez – Sefer Shemot – Jerusalem, 1886 

 פקודי(. לאדינו.-ספר מעם לועז. מאת הגאון רבי יעקב כולי. חלק שני )פרשיות יתרו

 י צוקרמן.ירושלים, תרמ"ו. דפוס שמואל הלו

[, שטו דף. פגמים בארבעה דפים ראשונים ודף אחרון. שאר הספר במצב טוב. כריכה מקורית 1]

 רופפת.

 

 מהדורה יחידה –אמשטרדם, תקל"ח  –שני החלקים  –בנין אריאל . 165

Binyan Ariel - Two Parts - Amsterdam, 1778 - Only Edition 

דושים וביאורים על חמשה חומשי תורה, חמש מגילות, חי –בנין אריאל, שני חלקים. חלק ראשון 

בית תלמוד, חידושי ש"ס. מאת הגאון רבי שאול לוונשטם אב"ד  –מועדים ולרגלים. חלק שני 

 אמשטרדם.

 לפנינו שער חלק ראשון הושלם בצילום. שער חלק שני קיים.  מהדורה יחידה.אמשטרדם, תקל"ח. 

 . מצב כללי טוב. מעט נקבי עש. ס"מ 29 [, מד דף.2[. ]2[, לו, מ, ]6]

 

עותק רבי יעקב שלום קליין אב"ד  –תקכ"ד -, תקכ"בנירנבורג-פיורדא –שני לוחות הברית . 166

 האלמין

Shnei Luchot habrit – Furth-Nurenberg, 1762-1764 – Copy of Rabbi Yaakov Shalom Klein Av 

Beit Din of Holmin 

-ווי העמודים. מאת רבינו ישעיה הורביץ ובנו רבי שעפטל. פיורדא ספר שני לוחות הברית. עם ספר

 תקכ"ד. לספר ווי העמודים שער מיוחד. -נירנבורג, תקכ"ב

רישום עתיק בכתב יד שהספר שייך ל"כה"ר בונם..." חותמת רב יעקב שאול קליין חופק"ק האלמין 

 והגליל".  

משה הרש פוקס  ביתלמיד וחתן ר( 10333אוצר הרבנים תש"ד. -)תרל"ז רבי יעקב שלום קליין

ח על "תרפמשנת  ב חברת "מחזיקי הדת". רב בהאלמיןמגרוסורדין. דיין בגרוסורדין אצל חותנו ור

  "וילקט יוסף".נדפס בכתב העת . מתורתו , הי"ד. נספה בשואהשם מקום אביו וראש ישיבה

ף אחרון. מלבד פגמים בשולי השער ס"מ. חסר ד 32 לו[ דף.-מד ]צ"ל: ח-[, תכא ]צ"ל: תך[; ח, ח2]  

               טוב מאוד. -הראשון, ומעט נקבי עש בדפים ראשונים. כל הספר במצב טוב

 

 ווארשא, תר"ך -הרה"ק רבי משה וורטמן  –צדה לדרך . 167

Tzedah Laderech – the Holy Rav Rabbi Moshe Vortman – Warsaw, 1860 

ל פי סדר א' ב'. דברי מוסר והנהגות ממאמרי חז"ל בש"ס ובבריתות. צדה לדרך, ובו צדי"ק שערים, ע

 מאת הרה"ק רבי משה וורטמן מח"ס דברי תורה.

המחבר העלים את שמו, אך נכדו גילה אותו בהוצאה השנייה של ספר קדושת הארץ )ירושלים, 

 תרמ"ה(.

 שני שערים. מצב טוב. כריכה מקורית מנותקת.



 

 ציורים פתוחי עץ  –רפ"ג ברלין, ת –ספר הישר . 168

Sefer Hayashar – Berlin, 1923 – Wood-Engraved Illustrations 

ספר הישר, הוא ספר דברי הימים כסדר התורה, עם הגהות והערות המו"ל הראשון ר' יוסף בן שמואל 

 הקטן מעיר פיס. 

 נדפס ומוגה על פי דפוסים ישנים עם ציורים פתוחי עץ. 

 שערים, עברית וגרמנית. ברלין, תרפ"ג. שני 

 XI, [1], [ ,עמ2שו ].’  .מצב מצוין                  

 

 מהדורה ראשונה –ליק, תרכ"ו  –מלמד התלמידים . 169

Melamed Hatalmidim – Lick, 1866 – First Edition 

 ר אבא מרי ב"ר שמעון ב"ר אנטולי.מלמד התלמידים, חיבור על פרשיות התורה, מאת רבי יעקב ב"

ליק, תרכ"ו. חברת מקיצי נרדמים. הספר נדפס מתוך כתב יד שהיה בספרייתו של רבי שלמה קלוגר, 

בתחילת הספר עמוד מיוחד "אלה דברי הגאון הגדול תפארת ישראל מוהר"ר שלמה קלוגער..." בו 

 עקד הספרים של רבי זלמן מרגליות.כותב הרב קלוגר כי קיבל את הספר מבית 

 טוב. כריכה מקורית.[, קצב דף. מצב 12]

 

 תקצ"ח -פראג, תקצ"ד -כרכים  13 –נביאים וכתובים )ביאור הרמ"ה לנדא( . 170

Nevi'im and Ketuvim (Elucidation by the Rema Landau) – 13 Volumes – Prague, 1834-1838 

 /תקצ"ח-כרכים. פראג, תקצ"ד 13ספרי נביאים וכתובים, עם ביאור רבי משה הלוי לנדא. 

קסד דף. לשמואל ב שער ’, עמ XIV, [2][, 2ח[: ספר שמואל, מתורגם ומבואר מחדש. תקצ"ה. ]]

   מיוחד. 

  [, ח, ר דף. 2. תקצ"ו. ]]ט[: ספר מלכים

  שני כרכים.  [ דף. 16’; ][ עמ1, ]31[, קלא; יב, קם דף; 2. תקצ"ח. ]]י[: ספר ישעיה

   [, ד, קנד דף. 2. תקצ"ו. ]]יא[: ספר ירמיה

 [, ח, קנא דף. 2תקצ"ז. ]. ב[: ספר יחזקאל]י

   [ דף. 2[, קצד, ]2]יג[: ספרי תרי עשר. תקצ"ה. ]

 שני כרכים.  [, קנו דף. 2תמונות )של כלי זמר(; ]-[ לוחות3[, קצא דף, ]2תקצ"ה. ]  ]יד[: ספר תהלים.

                   [, ד, צו דף. 2תקצ"ו. ]. ]טז[: ספר איוב 

  [, ד, קנד דף. 2)עזרא, נחמיה( מתורגם ומבואר מאת... וואלף מאיר. תקצ"ז. ] יז[: ספר דניאל]

   [, רם דף. 2]יח[: ספר דברי הימים. תקצ"ו. ]

                   [, קסד דף. 2]יט[: חמש מגלות, עם פירוש רש"י, תרגום אשכנזי ובאור. תקצ"ד. ] 

 הכריכה. מצב מצוין. כריכות עור מקוריות. חלקם חסרים שדרת 



 

 מהדורה יחידה – בארטפעלד, תרס"ז - מאת רבי חיים אברהם ארנשטיין - דברי אברהם. 171

Divrei Avraham – by Rabbi Chaim Avraham Ernstein – Bartfeld, 1907 – Single Edition 

 ספר דברי אברהם, חידושים על התורה. 

מגדולי תלמידי ה"חתם סופר" ותלמידו  תרל"א(-)תקע"ד רבי חיים אברהם ארנשטייןהמחבר הגאון 

בעא. משנת תרי"ח אב"ד -החביב עליו מאוד, היה יוצא ונכנס בביתו. כיהן משנת ת"ר כאב"ד טיסא

על הש"ס )בני  –בארדיוב. מחבר "דברי אברהם" על התורה )בארטפעלד, תרס"ז(. בית אברהם 

קמו. -סופר ותלמידיו" עמ' קמג תשנ"ח(. ראה אריכות אודותיו וגדולתו בספר "החתם-ברק, תשכ"ח

ושם מסופר עליו "במחיצת רבו החת"ס", "מנחם את רבו החת"ס אודות טרדותיו", "שליח צבור 

בברכת רבו", "עם רבו החת"ס בעש"ק לאחר המקוה", "נסמך על יד רבו החת"ס", "מכתב החת"ס 

ריך בהפלגת שבחו אשריו אודות שידוכו ומעלותיו" ]בין הדברים כותב עליו רבו החתם סופר "לא אא

אם יזכה לו, הוא מפלג בתורה מעוטר ביראת שמים עד להפליא, מוחזקני בו כי עלה יעלה וגדל יגדל 

 בעזה"י וה' עמו ואין להאריך בהפלגה כי אין דרכי בכך..."[.

 . מצב כללי טוב.פגמי שולים בדפים אחרונים

 

 ירושלים, תרפ"ח –חסד לאברהם . 172

Chessed LeAvraham – Jerusalem, 1928 

 חסד לאברהם, מאת רבי אהרן הכהן חתן ה"חפץ חיים". ירושלים, תרפ"ח. דפוס העברי.

 קרעים בשולי כמה דפים. כתמים. מצב כללי טוב.

 

 חתימת ה"מגיד מגרוסוורדיין" רבי שמואל דייטש –ווילנא, תרל"ה  –חזקוני על התורה . 173

Chzikuni on the Torah – Vilnius, 1775 – Signature of the "Maggid of Grosswardein" Rabbi 

Shmuel Deutch 

 ספר החזקוני על חמשה חומשי תורה. ווילנא, תרל"ה.

בשער הספר רישום " קנה קניתי לד' צבאות הק' שמואל באוהרי"ץ דייטש נ"י..." מעבר לשער רישום 

דייטש שהיה ה"מגיד מגרוסוורדיין"  חידוש בכתב יד. הגהה בכתב יד. ככל הנראה מדובר ברבי שמואל

 (.19099)אוצה"ר 

 מצב טוב מאוד.

 

חתימות  –הקדשה אל רבי אברהם אליעזר עקשטיין  –מונקאטש, תרס"ג  –שבט סופר . 174

 וחותמות הונגריות

Shevet Sofer – Munkatch, 1903 – Dedication to Rabbi Avraham Eliezer Ekstein – Hungarian 

Signatures and Stamps 

 שבט סופר, על התורה, מאת רבי ישעיה הרנפלד. מונקאטש, תרס"ג. מהדורה יחידה.

בראש השער הודבק דף עם הקדשה בכתב יד אל רבי אברהם אליעזר עקשטיין מאת " הק' בנימין 

קליינבארד פה סערעדיע"א תרפ"ח לפ"ק". חותמות בעלות " הק' שמואל גלייזנער". חותמות בעלות " 

 קנין ספרים סערעד יע"א". חתימות " שייך להק' צבי ווייס נ"י מכפר ראקושין יע"א".חברת 



טצען וכאב"ד תרס"ח( מגדולי רבני הונגריה. כיהן כדיין בווי-רבי אברהם אליעזר עקשטיין )תקצ"ח

 שנה. 35בודפסט במשך 

 מצב טוב. כריכה מקורית.

 

 השותפיםדפוס  –ירושלים, תרכ"ד  –ספר הישר לרבינו תם . 175

Sefer Hayashar by Rabbeinu Tam – Jerusalem, 1864 – Press of the Partners 

 ספר הישר, תוכחות מוסר מרבינו יעקב תם בעל התוספות. ירושלים, תרכ"ד. 

 דפוס השותפים: יחיאל ברי"ל, מיכל הכהן, יואל משה סלומון. 

שאחריו, בהם פגם בשולים עם נגיעה [, מח דף. ללא כריכה. עותק במצב טוב. מלבד השער ודף 1]

 קלה בטקסט. 

 

 תמונת המחבר – מהדורה יחידה –קזבלנקה, תרצ"ט  –ויחכם שלמה . 176

Vayachkem Shlomo – Casablanca, 1939 – Single Edition – Author's Picture 

נה. ויחכם שלמה, חידושים על התורה מאת רבי שלמה נחמיאש. כזבלנקה. תרצ"ט. מהדורה ראשו

 תמונת המחבר בתחילת הספר.

 נקבי עש בודדים. כריכה מקורית.

 

 דרשות ה"פלא יועץ" מכתב יד –מהדורה יחידה  –ירושלים, תרפ"ו  –שמחת יום טוב . 177

Simchat Yom Tov – Jerusalem, 1926 – Single Edition – Sermons by the "Peleh Yoetz" from a 

Manuscript 

ות להספד, מאת הגאון המקובל רבי אליעזר ידיד הלוי. עם שתי דרשות מאת "שמחת יום טוב" דרש

 –הפלא יועץ, "הרואים אור לראשונה מכתב יד". בסוף הספר קונטרס אריה שאג  -הרב אליעזר פאפו 

 תפילות לזמנים שונים.

 ירושלים, תרפ"ו. מהדורה יחידה.

, כתב פיוטים שהפכו לנכס צאן ברזל חתימות בעלות. של ר' יחזקאל חי אלביג הפייטן מארם צובה

 בשירי עדות המזרח.

 ה, סב דף. מצב טוב. כתמי רטיבות.

 

 מהדורה ראשונה עם הוספות והגהות ה"שואל ומשיב" –למברג, תרנ"ט  –דבש לפי . 178

Dvash Lefi – Lemberg, 1899 – First Edition with Additions and Glosses by the Sho'el 

UMeshiv 

 ה אחד, פירוש על הגדה של פסח. מאת רבינו החיד"א. עם פ"

מעבר לשער הקדשה מליצית בכתב יד, אל רבי צבי דבידוביץ. שנת תרע"ד. חתום "הק' שלמה בן 

 לא"א מו"ה ר' אברהם צבי ... "חתימה בדף הפורזץ "ליב ליפשיץ".

 מצב טוב.



 

 

 ראשונהמהדורה  –ירושלים, תרנ"ח  –ביאור הגר"א על ספר חבקוק . 179

Commentary by the Hagra of the Book of Chavakuk – Jerusalem, 1898 – First Edition 

 ז דף. מצב טוב. כריכה חדשה.

 

מפתחות למאמרי חז"ל בתלמוד בבלי וירושלמי  - 1877פשעמישל, תרל"ז  –ציון לדרש . 180

 הנמצאים בספר עין יעקב 

Tziyun Ledrash – Pshemishel, 1877 – Indices of Ma'amarei Chazal in the Bavli and 

Yerushalmi Talmud appearing in Sefer Ein Yaakov   

מאת רבי שרגא פייבש סג"ל פרענקעל. הוצאה חדשה עם הוספות ערכים ומאמרים נוספים. מסודר 

 לפי סדר הא' ב'.

 עמ'. קנו דף. מצב טוב.  12

 

 מהדורה יחידה –ושלים, תרס"ד יר –דרך חיים  \חשבון פרטי המצות . 181

Cheshbon Pirtei Hamitzvot / Derech Chaim – Jerusalem, 1904 – Single Edition 

 חשבון פרטי המצות, שני חלקים. מאת רבי צבי אריה גולדמן. 

הסכמות  חלק שני נקרא "דרך חיים".  ירושלים, תרס"ד. מהדורה יחידה. כל חלק בשער נפרד.

 ה והאדר"ת. הראש"ל היש"א ברכ

בספר הובא דברי מוסר מאת הרש"ש קודם תקיעת שופר שנוהגים לומר בבית המדרש חסידים בית 

 אל בירושלים ביום ב' של ראש השנה. 

 מצב טוב. ללא כריכה.[, מח, נא דף. 1]

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תרע"ז  –אמרי שפר . 182

Imrei Shefer – Jerusalem, 1917 – First Edition 

ספר אמרי שפר, כולל מצות עשה ולא תעשה הנהוגים בזמן הזה. מסודרים בסדר חדש. מאת רבי 

 חיים מנדל שארלין. 

ירושלים, תרע"ז. הסכמות חכמי ירושלים בתי דינין פרושים וחסידים וספרדים, ביניהם, רבי שמואל 

 נסים, רבי שלום הדאיה, ורבי יצחק אשכנזי. ורבי חיים מהולווטשין. 

 [ דף. ללא כריכה. מצב טוב.2, כ, ][3]

 

 מהדורה יחידה –מונקאטש, ת"ש  –בעיצומה של השואה ! טוב דברך . 183

In the Midst of the Holocaust! Tov Dvarcha – Munkatch, 1940 – Single Edition 

 ספר טוב דברך, על הגדה של פסח ושיר השירים, מאת רבי שאול בראך אב"ד קאשוי.



; אוצר 2280; 2151"ש. דפוס גראפיא. הו"ל על ידי בן המחבר רבי שמואל. ) יערי מונקאטש, ת

 (. 3717ההגדות 

 הספר נדפס בעיצומה של השואה !

סופחה מונקאטש להונגריה. כבר מהימים הראשונים של השלטון הפכו החיים היהודים  1938בשנת 

וחד סבלו מהתעללויות יהודים להפקר, השפלה ופגיעות ביהודים ברחובות עשו לדבר שגרתי, במי

בעלי זקנים. יהודים נפלו קורבנות לאלימות, התעללות ושוד והמצב הכלכלי בעיר היה קשה צומצמה 

הפעילות הכלכלית של היהודים ורק מחצית מבעלי המלאכה היהודים הורשו לעסוק בעבודתם באופן 

סגרת הצבא ההונגרי והוצבו גויסו גברים יהודים רבים לעבודות כפייה במ 1940חוקי. בתחילת 

שנשלחו רוב עובדי הכפייה לחזית המזרחית באוקראינה, רבים לא חזרו  1942בהונגריה. עד לשנת 

 משם.

 בתחילת הספר נדפס צוואה לחברא קדישא, וכן נוסח מצבתו שכתב המחבר.

 מצב טוב. כריכה מקורית. 

 

 מהדורה יחידה –ברוקלין, תשי"ב  –אור המקרא . 184

Or HaMikrah – Brooklyn, 1952 – Single Edition 

ספר אור המקרא, לפרשיות השבוע והפטרותיהן. מאת רבי אורי לאנגר מח"ס נחמד ונעים, פתגמי 

 אוריתא, אור האגדה, אור המדות, אור התורה. 

 ברוקלין, תשי"ב. מהדורה יחידה. 

 עמ'. מצב מצוין. 400 –כ 

 

 רבי דוד לידא –דורה ראשונה מה –פיורדא, תנ"ג  –חלקי אבנים . 185

Chelkei Avanim – Furth, 1793 – First Edition – Rabbi David Lida 

 ספר חלקי אבנים, חידושים על רש"י על התורה. מאת רבי דוד לידא. 

 פיורדא, תנ"ג. מהדורה ראשונה. 

נקבים וכתמים. טוב. בלאי, קרעים קלים, -דפים אחרונים. ללא כריכה. מצב בינוני 4כט דף. חסרים 

 ".דב"ש פ'חתימה איטלקית עתיקה בראשי תיבות "

 

 עותק רבי אליעזר סורוצקין –ורשה, תרפ"ז  –דברי רד"ך . 186

Divrei Radach – Warsaw, 1927 – Copy of Rabbi Eliezer Sorotzkin 

 ב חלקים )שני שערים(. הלכה ודרוש. מאת רבי ראובן דוד הכהן בורנשטיין. 

 . מהדורה יחידה. ורשה, תרפ"ז

חותמת רבי אליעזר סורוצקין ראש ישיבת טלז בקליבלנד, ומייסד היישוב קרית יערים בהרי ירושלים. 

 מצב טוב. 

 

 שער צבעוני –מהדורה יחידה  –ירושלים, תרע"ד  –מבאר חיים . 187

Meva'er Chaim – Jerusalem, 1914 - Single Edition – Color Title Page 



ים, דרשות שדרש המחבר לקהל שומעי לקחו מידי שבת בשבתו ומועד במועדו. מאת ספר מבאר חי

 רבי חיים יהודה ליב בוכמאן. 

 ירושלים, תרע"ד. מהדורה יחידה. שער צבעוני. 

 [, פ דף. מצב מצוין. 3]

 

הסמכות גדולי וחכמי  – ירושלים, תרנ"ו – פארת ציון )פירוש מדרש מגילת אסתר( ת. 188

 ירושלים

Tiferet Zion (Commentary on Midrash Megillat Ester) – Jerusalem, 1896 – Approbations by 

the Leading Rabbis and Sages of Jerusalem 

רבי שמואל סלנט, רבי משה יהושע  -מאת רבי יצחק זאב יאדלער. הסכמות גדולי וחכמי ירושלים

 ב שאול אלישר ועוד. יהודה ליב דיסקין, רבי רפאל מאיר פאניז'ל רבי יעק

 [, פז דף. מצב טוב. פגם )חסרון קל( בראש דף השער. חלק מאותיות השער בדיו אדומה. 2]

 

 עותק חסר -מהדורה יחידה  –ווארשא, תקס"ד  –יעלת חן  –מנחת האומר עשירית האיפה . 189

Minchat HaOmer Assirit haEifah – Ye'elat Chen – Warsaw, 1804 – Single Edition – 

Incomplete Copy 

חדושי הלכות בש"ס. מאת רבי  -חלק שני בשם "יעלת חן" עם מב דרושים על אגדות ומדרשים, 

 שמשון זעליג הלוי. 

 .דפוס פיקטאר דאמבראווסקימהדורה יחידה.  ווארשא, תקס"ד.

ר פגעי עש בינוני. מספ-(. עותק חסר שער ודף ראשון. מצב טוב[, כד; לח דף1] )במקור: כד; לח דף-ב

 עם פגיעה בטקסט. ללא כריכה, כרך מפורק.

 

 תרצ"ה-ירושלים, תרצ"ב –מאת רבי מנחם מנדל כשר  –ארבעה כרכים "תורה שלמה" . 190

Four Volumes of Torah Shlemah – by Rabbi Menachem Mendel Kasher – Jerusalem, 1932-

1935 

 ארבעה כרכים מתוך ספר בראשית:

                      [ דף. 3’, ]תשלב עמ-[ דף, תקמא6(. ]1931ם, תרצ"ב )י: לך לך. ירושל]כרך א[ :חלק ג 

  ’. [ עמ1] תתסח.-תתסה תתקטז,-[ דף, תשלה3]: וירא, ירושלים, תרצ"ד. ]כרך ב[: חלק ג

  ’. [ עמ1תתשיח, ]-[ דף, תתקיז4ם )דפוס עזריאל(, תרצ"ד. ]י: חיי שרה, תולדות. ירושלחלק ד

                      ’. [ עמ1תתתקפד, ]-[ דף, תתשיט4(. ]1934ם, )דפוס עזריאל(, תרצ"ה )י: ויצא, וישלח. ירושלהחלק  

 בכל החלקים שער באנגלית מצדו השני של הכרך. עם נייר מעטפת. מצב טוב מאוד. 

 

 חותמות בעלות  –יוהאניסבורג, ]תרי"ט[  –לבעל ה"גור אריה"  –אור חדש . 191

Ot Chadash – by the Author of the Gur Aryeh – Johannesburg, [1859] – Ownership Stamps 

 ביאור על מגילת אסתר מאת רבינו יהודה ליוואי ברבי בצלאל. עם חיבור "נר מצוה" על נר חנוכה. 



 חותמות "שרגא פייביש כהן", "יחיאל פישל כהן", "משה קאופמן )לועזית(".

ש קלים במספר דפים. פגיעה מינימאלית בטקסט. כריכה בלויה. רישומים [ עמ'. פגעי ע1קפז, ]

 עתיקים על דף הכריכה הפנימית. 

 

מהדורה  –פרנקפורט דמיין, תרנ"ו  –בן הרש"ש(  רבי מנדל הירש)פירוש על הפטרות . 192

 ראשונה

Commentary on the Haftaror (Rabbi mendel Hirsch the Son of the Rashash) – Frankfurt am 

Main, 1896 – First Edition 

בנו הבכור של הרש"ר הירש,  -תר"ס( -עם פירוש מאת רבי מנדל הירש )תקצ"ג –סדר ההפטרות 

ניהל את בית הספר "קהל עדת ישורון" שהקים אביו. אביו ראה בו כממשיכו בתפקיד הרבנות אך ועד 

 הקהילה התנגד לכך בסופו של דבר.

בין כל פרשה להפטרה הצמודה לה. הספר  את החיבור בין השאר הירשמנדל מסביר הרב  ו,בפירוש

 ם לעברית רק לאחר כמאה שנה )פלדהיים, תשנ"ו( מאז הוצאתו הראשונה.  גתור

. מהדורה ראשונה. תוכן ההפטרות בגרמנית ועברית עמודה מול 1896פרנקפורט דמיין, תרנ"ו 

 עמודה ומתחת הפירוש בגרמנית. 

  ’עמ [1, ]571[, 8]

דף ההקדמה עם קרעים קרע אחד עם חסרון )גם בטקסט(. כריכה מנותקת ללא שדרה. חיזוקי נייר 

 בשולים הפנמיים של דף השער. מלבד זה מצב טוב מאוד. 

 

 תרנ"ח-פרנקפורט, תרנ"ג –הרש"ר הירש  –חמשה חומשי תורה / חורב  –סט מפואר . 193

Impressive Set – Chamisha Chumshei Torah / Cohrev – the Rashar Hirsch – Frankfurt, 1893-

1898 

 ,Der Pentateuch, uebersetzt und erlaeutert von Samson Rephael Hirschחמשה חומשי תורה. 

 המקרא בעברית עם תרגום לגרמנית עמודה מול עמודה. עם ביאור בגרמנית בשולי העמודים.

 חמשה כרכים. כריכות תואמות. 

תרנ"ה )מהדורה שניה(. כרך ויקרא בלבד נדפס בשנת תרנ"ח -סו בין השנים תרנ"גהכרכים נדפ

 )מהדורה שלישית(.

 מצורף ספר חורב. מאת הרש"ש הירש. פרנקפורט, תרנ"ט. בכריכה תואמת לחומשים. 

 מצב מצוין. 

 

-ווילנא, תרנ"ב –מאת רבי שמשון רפאל הירש  –מהדורה ראשונה בעברית  –"חורב" . 194

 'א ספר –תרנ"ג 

Chorev – First Hebrew Edition – by Rabbi Shimshon Raphael Hirsch – Vilna,1892-1893 – 

Book I  

  ’. [ עמ1, ]326. 1892. תרנ"ג, )שער נפרד לכל חלק( מערכות העדות והתורותספר א: 

ם ראשי פרקים מהגיוני בדברי -)שער נפרד משנת תרנ"ב(  מאמר למען דעת -בתחילת הספר  

                       העומדים ברום הדת והיהדות, מאת משה זלמן במו"ה שמואל הלל ז"ל אהרנזאהן מקאוונא.



 הקדשה בשער "לחברי יהושע לרגלי עלותו ארצה, יוסף בראון".

מצב טוב. מספר דפים מנותקים. ללא כריכה. פגמי שולים קלים במספר דפים   ’. [ עמ1, ]326

 אחרונים.

 

 1855שטעטטין, תרט"ו  -על פרקי אבות –ת אבות זכו. 195

Zchut Avot – on Pirkei Avot – Stettin, 1855 

 גרמנית.דרושים על פרקי אבות מאת וולף אלויס מייזל. 

 ב. כריכות מנותקות. -פרקים א -ב -חלקים א

 

 ווארשא, תרכ"ג –על שיר השירים מהמלבי"ם  , פירוששירי הנפש. 196

Shirei Hanefesh, Commentary on Shir HaShirim by the Malbim – Warsaw, 1863 

פירוש על שיר השירים מאת רבינו רבי מאיר ליבוש מלבי"ם. שני שערים, )בשער השני נרשם 

 "קאניגסבערג"(. 

 פגעי עש קלים בשולי הספר הפנימיים. 

 

 מהדורה יחידה רישומי לידה  – ירושלים, תרפ"ו –כסף צרוף . 197

Kesef Tzaruf – Jerusalem, 1926 – Single Edition – Birth Records 

 על חמשה חומשי תורה. מאת רבי יוסף בכ"ר יוסף. 

 ירושלים, תרפ"ו. שער נוסף באנגלית. מהדורה יחידה.

 שערים מנותקים. רישומי לידה בכתיבה מזרחית. 

 

 מהדורה ראשונה – 1923וינא, תרפ"ג  –/ אהל רחל שערי שמחה  -רבי שמחה בונם סופר . 198

Rabbi simcha Bonem Sofer – Sha'arei Simcha / Ohel Rachel – Vienna, 1923 – First Edition 

ספר ספר שערי שמחה חיבור על התורה, מאת רבי שמחה בונם סופר בעל ה"שבט סופר". יחד עם 

 . אהל רחל כולל דרושים ופתיחות לבני הישיבה

  .מהדורה ראשונהוינא, תרפ"ג. 

[2 ,]V[ ,1 ,]705[ ,1.עמ'. מצב טוב. כריכה מפורקת ] 

 

 נדיר ! -מהדורה יחידה  - ווארשא, תרכ"ח –אמרי נועם על שיר השירים . 199

Imrei Noam on Shir haShirim – Warsaw, 1868 – Single Edition – Rare! 

 לום שכנא. נכד רבי ש ספר שיר השירים עם פירוש אמרי נועם, מאת רבי שבתי דוידוביץ

 נדיר ! לא הופיע במכירות ! ווארשא, תרכ"ח. מהדורה יחידה.  

 חותמות ר' בנימין גיטעלזאהן מקליוולאנד. 



 [, לד דף. מצב טוב מאוד. חיזוק נייר לאורך החלק העליון של דף השער. חיתוך נייר אדום. 4]

[ 1דף וסוף ] 5סר התחלה ס"מ. עותק ח 19פירוש על כמה אגדות מאת הגר"א. קניגסברג, תרכ"ב. • 

 (.462[. מצב טוב. )אוצר ספרי הגר"א  מס' [ דף1[, יד, ]4]דף. ]במקור: 

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תר"ע  –מאת רבי אליעזר ידיד הלוי  –דבר אליעזר . 200

Dvar Eliezer – by Rabbi Eliezer Yadid Halevi – Jerusalem, 1910 – Single Edition 

 ת פו"ר, מוסר על התורה והצדקה ועוד. דפוס עזריאל. דרוש על מצו

 מצב טוב. קרעים קלים בשולי מספר דפים ללא חסרון. כריכה חדשה. יח דף.-[, ד2]

 

 מהדורה יחידה - ג, תרי"גלמבר - רבי אפרים זלמן מרגליות -ספר זרע אפרים . 201

Sefer Zerah Ephraim – Rabbi Ephraim Zalman Margaliot – Lemberg, 1853 – Single Edition 

  [ דף.2צז, ]

 -שם, היוצר ביחד כעין חתימה מתמשכת  –פ במספור הדפים נכתב לצד כל אות  -באותיות א, ו, ו

 ?".-א: איצקל, ו: ואל..., פ –האות של מספור הדף משמשת כאות הראשונה בשם הנכתב 

פים אחרונים פגעי עש קלים עם עותק חסר שער. מספר נקבי עש זעירים בעיקר בשולים, במספר ד

 פגיעה בטקסט.

 

 מהדורה ראשונה  ב-חלקים א –מאת רבי זלמן סורוצקין  – "אזנים לתורה" ארבעה חלקים. 202

Four Sections Oznayim LaTorah – by rabbi Zalman Sorotzkin – Section I-II First Edition 

 ך ב' השני מהדורה מאוחרת. שני עותקים של כר ב' מהדורה ראשונה.-כרכים א' ו

 31[, 1, שמט; ]243[, 6] מהדורה ראשונה. : בראשית. )דפוס בית היתומים דיסקין(, תשי"א.אכרך  

                         ’. עמ

ללא סדר התפילות. שדרה  [;2, שלג, ]225[, 4שמות, אסתר. )דפוס "חורב"(, תשי"ג. ] :(1) בכרך 

 פגומה. 

  [ עמ'.5, ]16 ,ו, של2-216[, 4] מהדורה שלישית, תשל"ג. אסתר.: שמות, (2) בכרך 

  ’. עמ לב[; 20, שמח, ]148[, 2] מהדורה שניה, תשכ"ב.: ויקרא, שיר השירים. גכרך 

[, שנו 2[, לב, ]1, ]193-219[, 2, ]174[, 2: דברים, איכה, קהלת. מהדורה שניה. תשכ"ד. ]כרך ה

 עמ'. 

 (. 1כרך ב) בכל הכרכים סדר התפלות מלבד

 כרכים. מצב כללי טוב. גודל וכריכות שוות. 5סה"כ 

 

 ריפין"  –חתימה "יחזקאל בראהן  –ווילנא, תרס"ה  –נפי נשרים . כ203

Kanfei Nesharim – Vilna, 1905 – Signature "Yechezkel Brohn-Ripin" 

 כטנשטיין. על ספר דברים. פירוש התורה על פי הרמב"ן ובעל עקדה. מאת רבי אברהם לי



 חתימה וחותמת "יחזקאל ב"ר יצחק מאיר בראהן, ריפין יע"א".

 לח דף. מצב טוב.

 

 ירושלים, תרפ"ז - דרושים למועדים ולשבתות מאת רבי זלמן סוב ראשגולין –הגיוני לב . 204

Hegyonei Lev – Drushim for the Jewish Festivals and Sabbaths by Rabbi Zalman Sov 

Roshgolin – Jerusalem, 1927 

 י"א שבט התרפ"ט". –דפוס שמואל הלוי צוקרמן. בשער רישום "מספרי שלמה כהן 

 שער מעטפת מלבד השער הרגיל. קרע בשער. קה דף. מצב טוב. כריכה רופפת.

 

  תורה בכתב יד  חידושי – ירושלים, תרצ"ג - רבי שמעון ועקנין - דור"ש סמוכים. 205

Doresh Smuchim – rabbi Shimon Vaknin – Jerusalem, 1933 – Handwritten Torah Novellae 

, לרבי באבא . מעבר לשער הקדשת המחבר בכתב ידו וחותמתובשערים נפרדים שני החלקים

מצב טוב. כתמים. שני דפים אחרונים  בדף שלפני השער רישום חידושי תורה בכתב יד. אסבעוני.

 קרעים עם חיזוקי דבק. 

 

 מהדורה ראשונה – 1894 וויען, תרנ"ד –גדה על התורה מדרש א. 206

Midrash Aggadah on the Torah – Wien, 1894 – First Edition 

 שער לכל חלק. –דברים -ב. בראשית-יצא פעם ראשונה על פי כתב יד ישן נושן. חלק א

 קצב; רח עמ'. מצב טוב.

 

  זאלקווא, תקס"ה - רבי משה בן מכיר - סדר היום. 207

Seder Hayom – Rabbi Moshe Ben machir – Zholkvah, 1805 

 פירוש נאה על התפלות לרבי משה בן מכיר. 

 בתחתית השער נרשם "כאשר נדפס בסלאוויטא", בסלאוויטא באותיות גדולות. 

. חסר דף אחרון. פגמי שולים בשני דפים ראשונים עם פגיעה מינימאלית דף אע-מד, מז-כב, כה

יבות )יבש(. קפלי פינות קלים. דף אחרון עם פגמים קלים. נקבי עש זעירים בשולים בטקסט. כתמי רט

 חותמות צנזורה. הפנימיים. ללא כריכה.

 

 תרע"ג -חותמת המחבר רבי ישעיה הלוי יונגרייז  –משנה התלמוד . 208

Mishneh HaTalmud – Stamp of the Author Rabbi Yeshaya Halevi Jungreis - 1912 

, תרע"ג. מהדורה וואראהל-ס.-טיסאסאספאלאוסוגיות, מאת רבי ישעיה הלוי יונגרייז. חלק א.   דרשות

 יחידה. חותמת המחבר בעמוד מאחורי דף השער. 

 . מצב טוב דף יבש. פגע עש קל בדף השער. חותמת רבי בן ציון וועזל אב"ד טורדא

מאיר איזרעאל. בשנת תר"ס כיהן כרב רב גאון מפורסם. חתן רבי  – המחבר רבי ישעיה הלוי יונגרייז

 (.11711בעיירה זערינד. בעל "משנה תלמוד" )שלפנינו( ו"חזון ישעיה". )אוצה"ר 



 

 ווילנא, תרפ"ג –עם פירוש מלבי"ם  -נביאים וכתובים  -סט . 209

Set – Nevi'im and Ketuvim – with the Malbim Commentary – Vilna, 1923 

סט נביאים וכתובים עם פירוש רש"י ופירוש "מקראי קדש" מאת רבי מאיר חלקים בששה כרכים.  12

 ליבוש מלבי"ם. 

במפעל הביבליוגרפיה וכן בספרייה הלאומית אין עותק שלם של החלק האחרון שם נכתב שיש בידם 

 עד דף צו, לפנינו הכרך השלם עם קא דף. 

 מצב טוב מאוד. כריכות תואמות. חיתוך דפים בצבע אדום. 

 

חתימת רבי יששכר אבו עזיז  – ירושלים תרפ"ז –רבי שמואל בן אג'ייני  –רמת שמואל . 210

 מחכמי ירושלים

Ramat Shmuel – Rabbi Shmuel ben Ajiani – Jerusalem, 1927 – Signature of Rabbi Yissachar 

Abu Aziz, One of the Sages of Jerusalem 

"ס, ליקוטים ופרפראות וגמטיראות. מאת רבי שמואל הן' ספר רמת שמואל. חידושים על התנ"ך והש

 אג'ייני מעיר צפרו )מרוקו(.

 . בשער ובדף הפורזץ חתימה "יששכר אבו עזיז".ראשונהירושלים, תרפ"ז. מהדורה 

מחכמי ורבני ירושלים חכם, מקובל וצדיק. בשנת תש"י למד בישיבת "שער  – רבי יששכר אבו עזיז

ר בבית הכנסת של ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה. תלמידו של רבי אליהו אורה". שימש כשליח ציבו

 (. 1388סלימאן מני אך הוא נהג עמו כחברו. )ארזי הלבנון עמ' 

 

 עותקים חסרים.  –ארבעה ועשרים פיסא, תקס"ג / משניות ונציה, תס"ה . 211

Arba'ah VeEsrim Pisa, 1803 / Mishnayot Venice, 1705 – Incomplete Copies 

. ללא שלםב פיסא, תקס"ג דפוס מולכו. חלק א חסר התחלה עד דף ב. חלק ב -חלקים א –נ"ך  •

 כריכה מצב בינוני נקבים. רישום וחתימה תימנית בשער חלק ב. 

תטו. ללא כריכה, כתמים, מצב כללי -משניות גודל כיס. ונציה )ויניזאה(, תס"ה. קדשים, דפים שלח  •

 טוב.

 

 ירושלים, תשס"ג –תולדות המחבר  –לרבי אפרים אנקאווה  –ד ה' שער כבו. 212

Sha'ar Kevod Hashem – by Rabbi Ephraim Ankava – Author's Biography – Jerusalem, 2003 

 עם פירוש "פתח השער" לרבי חיים בלייח. דפוס צילום של מהדורת תונס, תרס"ב.

 עמ'. מצב טוב.   22[, 1[ דף. ]1', צז, ]עמ 34[, 3עם תולדות המחבר בעברית וצרפתית. ]

 

 חתימות בעלות –ירושלים, תרצ"ו  –דרך אבות . 213

Derech Avot – Jerusalem, 1936 – Ownership Signatures 

 ביאור על מסכת אבות מאת רבי אליהו שי"ק. דפוס חורב.



 עם הקדמת בן המחבר רבי פנחס שי"ק. 

 –ה ספר שייך לר' ישעי']ה[ יצחק דו"ץ". "חיים ישראל הלטובסקי [ עמ'. בדף הפורזץ חתימות "ז5צה, ]

 בתי אונגארין". מצב טוב.

 

 מהדורה יחידה –ווין, תר"ע  – פירוש רחב על ספר משלי - חבל נחלה. 214

Chevel Nachalah – Extensive Commentary on Sefer Mishlei – Wien, 1910 – Single Edition 

 קפח עמ'. -, קיב, קטוXXLVיד(. -)פרקים א חלק א. מאת רבי נחמיה פרידמן

בינוני. פגמי שולים במספר דפים עם חסרונות קלים. קפלים בפינות. דפים מנותקים כרך -מצב טוב

 מפורק. 

 

  חותמות בעלות  –ווארשא, תרמ"א  –קארקא, תרמ"א / ראש אמנה  –מחיר יין לרמ"א . 215

Mechir Yayin by the Rema – Krakow, 1881 / Rosh Amanah – Warsaw, 1881 – Ownership 

Stamps 

)איסרליש(. רישום בראש דף השער  מאת רבינו משה איסרלאביאור על מגילת אסתר.  -מחיר יין  •

חותמות "אהרן  -"כן מכרתי הספר הלז להצעיר חיים יהושע פ... ולראייה בעה"ח )באתי על החתום( 

 ת"ו". לח דף.  בהרב ר' פנחס מרגליות בעיה"ק צפת

שרשי וראשי האמונה. מאת השר וגדול בישראל דון יצחק אברבנאל. ווארשא,  –ראש אמנה • 

 תרמ"א. כט דף. 

 כרוכים יחדיו. מצב טוב. פגע עש קל בתחתית השולים הפנימיים. 

 

 חתימת רבי שלמה פריעדן –נדיר  –מהדורה יחידה  –ווין, תרי"ח  –ארבעה עמודי הבית . 216

Arba'ah Amudei Habayit – Wien, 1858 – Single Edition – Rare – Signature of Rabbi Shlomo 

Friedan 

על ארבעה עמודי התווך שבית ישראל נשען עליהם, אברהם אבינו, משה רבינו, דוד המלך, עיה"ק 

 ירושלים. מאת רבי יוסף יהודה ליב הכהן הופמן.

 ווין, תרי"ח. מהדורה יחידה. 

 "הק' שלמה פריעדן". מצב טוב. מעט טשטושי דיו בעמודים אחרונים. ללא כריכה.  בשער חתימה

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרפ"ז  –רבי דוד נחמיאש  –מחנה ד"ן . 217

Machaneh Dan – Rabbi David Nachmias – Jerusalem, 1927 – Single Edition 

בבלי, רמב"ם, טור ונושאיהם. מאת רבי דוד חידושים על הלכות שטרות, חידושים על התורה, תלמוד 

תרצ"ב( עלה בצעירותו ממרוקו לירושלים, כיהן כרבה של טנטה במצרים כארבעים -נחמיאש )תקצ"ג

 . 4925אוצר הרבנים שנה 

 ירושלים, תרפ"ז. מהדורה יחידה. דפוס צוקרמן. 

 עטיה מירושלים. ס"מ. מצב טוב. כריכה ודפים מנותקים. חתימת רבי אברהם 32[, קסט דף. 1]

 



 הלכה ושו"ת –חידושים על הש"ס 

 

 –פרנקפורט דמיין, תמ"א / פרנקפורט דמיין, תנ"ד  –שתי מהדורות  –נחלת שבעה . 218

 עותקים חסרים חלקית. 

Nachalat Shivah – Two Editions – Frankfurt am Main, 1681 / Frankfurt am Main, 1694 – 

Incomplete Copies 

-נד, נגבעה. פרנקפורט דמיין, תנ"ד. עותק חסר התחלה עד דף ז, וסוף מדף צד )במקור: נחלת ש• 

 (. מצב טוב. [ דף1צט, ]-[, צח1צה, ]-[, צב1צא, ]-נט, מ

מהדורא בתרא לספר נחלת שבעה. מאת רבי שמואל הלוי . פרנקפורט דמיין, תמ"א. חסר שלושה  •

 יד. מצב בינוני. נקבי עש וכתמים. דפים בסוף. חותמות צנזורה. הגהה עתיקה בכתב 

 שני כרכים. ללא כריכות.

 

 חתימת רבי שמואל פיין –מהדורה ראשונה  –ווין, תקנ"ט  –אור חדש . 219

Or Chadash – Wien, 1799 – First Edition – Signature of Rabbi Shmuel Fein 

 "ד קאלין והגליל. ספר אור חדש, חידושים על מסכת קידושין, מאת רבי אלעזר קאליר אב

 ווין, תקנ"ט. מהדורה ראשונה. 

 בראש השער חתימת רבי שמואל פיין. 

 קנב דף. מצב טוב. כריכה רופפת. 

 

 עותק רבי יחיאל פישל הכהן העילוי מלודז' –סדילקוב, תקצ"ג  –שו"ת רבי בצלאל אשכנזי . 220

Shut Rabbi Bezalel Ashkenazi – Sudilkov, 1833 – Copy of Rabbi Yechiel Fishel Hacohen, the 

Iluy of Lodz 

תש"מ(, נולד בלודז, ונודע כ"עילוי -תרנ"הבשער הספר חתימה וחותמת של רבי יחיאל פישל הכהן )

הלודז'אי". תלמיד מובהק של האדמו"ר הזקן מאוסטרובצה. עלה לארץ בשנת תרצ"ה. במשך 

ד תורה בהתמדה והרביץ תורה ברבים. כארבעים שנה היה חבר הרבנות הראשית בתל אביב, שם למ

במשך מספר שנים היה אב"ד ועסק בסידור גיטין. ספרו "מראה כהן" חידושים, נדפס לאחר פטירתו 

 )ירושלים, תשמ"ה(. תולדותיו נכתבו בראש הספר.

 בינוני. נקבי עש. כריכה מקורית. -מצב טוב

 

 כרך נאה –אוסטרהא -ובסדילק –ב"ח שו"ת ה \שו"ת מהר"מ אלשקר  \שו"ת רמ"א . 221

Shut Rema / Shut Maharam Elshakar / Shut HaBach – Sudilkov-Ostrohe – Fine Volume 

 שלושה ספרי שו"ת חשובים כרוכים יחדיו.

 שו"ת רמ"א. מאת רבינו משה איסלרש. סדילקוב, תקצ"ו.• 

 שו"ת מהר"מ אלשקר. סדילקוב, תקצ"ד.• 

 יואל סירקיש. אוסטרהא, תקצ"ד. שו"ת בית חדש הישנות. מאת רבי• 



כחולים. חתימות ורישומי בעלות רבניים בדף הפורזץ. כריכה עתיקה, \עותק נאה. דפים ירקרקים

 בלויה.

 

תשובת הפולמוס נגד עם  –מהדורה ראשונה  –בודפשט, תרפ"ג  –שו"ת זכרון יהודה . 222

 אגודת ישראל

Shut Zichron Yehuda – Bedapets, 1923 – First Edition – with the Polemic Response against 

Agudat Yisrael 

זכרון יהודה, חלק ראשון, שאלות ותשובות בדיני אורח חיים. מאת הגאון רבי יהודה גרינוולד אב"ד 

 סאטמר. בספר התכתבויות הלכתיות עם גדולי דורו ורבים מרבני הונגריה.

 בודאפשט, תרפ"ג. מהדורה ראשונה.

נדפסו פעמיים: בהדפסה הראשונה נדפסה שם תשובה אל רבי יוסף חיים זוננפלד ובה קנז -עמ' קנו

 דברים חריפים נגד "אגדות ישראל", ובהדפסה השנייה נדפסה במקומה תשובה אחרת.

 .המהדורה המקורית עם תשובת הפולמוס הנ"ללפנינו 

 [ עמ'. מצב טוב. דפים מנותקים, כריכה מקורית. 6[, קסח, ]6]

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרח"ץ  –"ת קרבן שמואל שו. 223

Shut Korban Shmuel – Jerusalem, 1938 – Single Edition 

 קרבן שמואל, שו"ת על עניני קרבנות. מאת רבי אברהם שמואל צבי זילברשטיין. 

 ירושלים, תרח"ץ. מהדורה יחידה. 

 ריכה מקורית. עמ'. דפים עבים ואיכותים. שני שערים. מעטפת ירוקה. כ 159

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תרח"ץ  –שו"ת בני ציון . 224

Shut Bnei Zion – Jerusalem, 1938 – First Edition 

 שו"ת בני ציון, חלק ראשון. מאת רבי דוד שפירא. 

 שני שערים. שער ראשון מצויר. צו דף. ללא כריכה. מצב מצין. 

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרצ"ו  –שו"ת כרם שלמה . 225

Shut Kerem Shlomo – Jerusalem, 1936 – Single Edition 

 ספר כרם שלמה, שני חלקים, שאלות ותשובות, מאת רבי שלמה נתן קוטלר.

 ירושלים, תרצ"ו. מהדורה יחידה. דפוס צוקרמן

 קמ דף. בתחילת הספר הגהה קצרה בכתב יד. כריכה מקורית מחוזקת. מצב טוב מאוד. 

 

 

 



 מהדורה יחידה –מונקאטש, תרס"ו -לבוב –משיב נפש . 226

Meshiv Nefesh – Lvov-Munkatch, 1906 – Single Edition 

חידושים על כל מסכת פסחים, גמרא, רש"י ותוספות על הדף. מאת רבי שמעון בצלאל ניימאן 

 מקראקא. 

ב. בספר הסכמת מונקאטש, תרס"ו. מהדורה יחידה. ע דף ראשונים נדפסו ככל הנראה בלבו-לבוב

 המהרש"ם מברז'אן ועם הערותיו על הספר. 

 [, ע, סח דף. כריכה מנותקת. דף יבש. 3]

 

 מאת רבי אריה ליב צינץ מפלאצק –פיעטרקוב, תרנ"ט  –על מסכת גיטין  –גרש ירחים . 227

Geresh Yerechim – on Tractate Gittin – Piotrkow, 1899 – by Rabbi Aryeh Leib Tzitz of Plock 

 עמ'. מצב טוב. כריכה מקורית.  342

 

 טופס נדיר –מהדורה יחידה  –ירושלים, תרמ"ג  –שארית יעקב . 228

She'erit Yaakov – Jerusalem, 1883 – Single Edition – Rare Copy 

ספר שארית יעקב, חידושים בתלמוד, ובפרשיות התורה. מאת רבי יעקב אריה סלנט. עם קונטרס 

 במדנות וסדר הלימוד מאת זקנו רבי אריה ליב אב"ד וולפא.  "אמרי נועם"

 ירושלים, תרמ"ג. מהדורה יחידה. 

 [ דף. 1[, כט, ]4עותק עם שולים רחבים מאוד, לא נחתך בדפוס. ללא כריכה. חסר דף אחרון. במקור: ]

בספרה  [, כח דף. הדפים החסרים כוללים דפי הסכמה שצורפו לאחר ההדפסה. שושנה הלוי3לפנינו ]

 ראתה טופס ללא הסכמות.  129הספרים העבריים שנדפסו בירושלים עמ' 

 מצב טוב. 

 

 מאת בעל "מחצית השקל" -מהדורה ראשונה  –ירושלים, תר"ס  –סדר משנה . 229

Seder Mishnah – Jerusalem, 1900 – First Edition – by the Author of Machatzit Hashekel 

על יד החזקה להרמב"ם. חלק שני. מאת רבי בנימין זאב וולף בוסקוביץ  ביאורים נחמדים ויקרים

 מחבר "מחצית השקל" על השולחן ערוך. 

 ירושלים, תר"ס. מהדורה ראשונה של חלק שני )חלק ראשון נדפס בפראג תק"ף(. 

 ס"מ. מצב כללי טוב. כריכה מקורית. מעט קמטים וקרעי שולים קלים.  38[, מח דף. 2]

 

 ספר נדיר –מהדורה יחידה  –ירושלים, תרע"ג  –זבח  שערי. 230

Sha'arei Zevach – Jerusalem, 1913 – Single Edition – Rare Book 

דיני טריפות ודיני תרתי לריעותא,  -דני שחיטות. חלק שני –ספר שערי זבח, בשני חלקים. חלק ראשון 

ספר אהל יצחק )לרבי יצחק ב"ר ודיני שבעים טריפות שמנה הרמב"ם. ועוד. בתוספת מרובה על 

 אליעזר מארץ הגר(. עם שו"ת מקדמונים ואחרונים והרבה חידושים. 

 מאת רבי מנחם מנדל ריזיקוב ראב"ד בברוקלין. 



ירושלים, תרע"ג. מהדורה יחידה. דפוס שלמה ישראל שיריזלי. הספר עוטר בהסכמות רבות של גדולי 

 דים. ירושלים, אשכנזים, ספרדים, מקובלים וחסי

-רוסיה-תלמיד ישיבת סלונים )אצל אביו(. רב בקאזאןבעל תפארת מנחם )נולד תרכ"ח(  המחבר

יוסף שלופר  בישלמה הכהן מוילנא, ר ביה. נסמך מאת: ר"תרפ-ו, קהלת "אוהב שלום" בניו יורק"תרנ

מנחם". אליהו אדרן מגרייבה. חיבר גם "פלגי שמן", "דברי  בירו כתריאל מיאגוסטוב בימסלונים, ר

-ג"טירנוי תרצ -ע, "הנשר" "נ"י תר -ד, "המצפה" "וארשא תרפ-זאמושץ -חיבר מאמרים ב"הבאר" 

 תשד.

 ס"מ. מצב מצוין.  31[, רמד עמ'. 12]

הטופס שלפנינו שלם ! עם כל דפי ההסכמות, מכתבי תהלה של הרבנים על בית החולים "משגב 

קדמת המחבר "אהל יצחק". כולל המעטפת לדך". העתק תעודות של בית החולים מכמה רבנים. ה

 האחורית בה יש מודעות הסבר על בית החולים "משגב לדך". 

 

מהדורה  –שני החלקים  –ת"ש -ירושלים, תרצ"ד –הסנהדרין בזמן הזה ! שו"ת עדת יעקב . 231

 יחידה

The Sanhedrin at This Time! Shut Adat Yaakov – Jerusalem, 1934-1940 – Two Sections – 

Single Edition 

 חלק ראשון: לבאר ולברר דברי הרמב"ם, בענין סמיכת הדיינים ומינוי סנהדרין בזמן הזה. יב דף. 

 נו עמ'. -[, כו1חלק שני: ביאור חומרת חיוב מינוי הסנהדרין, ובו מפענח צפונות בסוגיות הש"ס. ]

ודה עמרם איתאח, שניהם חלק ראשון נדפס בדפוס חיים הלוי צוקרמן, וחלק שני, בדפוס יה

 בירושלים. מצב טוב. כריכה מקורית מנותקת. 

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרס"ה  –שו"ת פרי הארץ . 232

Shut Pri HaAretz – Jerusalem, 1905 – Single Edition 

ספר פרי הארץ. שאלות ותשובות בד' חלקי השו"ע עם חידושים על הרמב"ם. מאת רבי ישראל מאיר 

 מגדולי חכמי ירושלים. מזרחי

 [, קב דף. מצב טוב. כריכה מקורית.5חלק ג: ירושלים, תרס"ה. מהדורה יחידה. ]

 

 הסכמות חשובות –ירושלים, תרע"ד  –חידושי דינים לרבני ירושלם הקדמונים . 233

Chidushei Dinim by the Ancient Rabbis of Jerusalem – Jerusalem, 1914 – Important 

Approbations 

קונטרס חידושי דינים לרבני ירושלים הקדמונים בזמן רבינו עובדיה מברטנורה, וספר תקנות גאוני ד' 

 ארצות דמדינת פולין בעשרים וארבעה סעיפים. 

ירושלים, תרע"ד. המו"ל רבי יוסף הרטמן. הסכמות האדמו"רים רבי משה הלברשטאם מצאנז ורבי 

 משה גרינוולד בעל "ערוגת הבושם". 

 [, טו דף. ללא כריכה. מצב כללי טוב. 1]

 

 



 מהדורה יחידה –פיעטרקוב, תרס"ה  –פירוש 'בנין ירושלים' על קהלת . 234

Binyan Yerushalayim Commentary on Kohelet – Piotrkow, 1905 – Single Edition 

ד על פי מגלת קהלת, עם פירוש נפלא בנין ירושלים, המבאר את כל דברי הספר קהלת בהמשך אח

 יסודות דברי חז"ל. מאת רבי פלטיאל ידידה לאבעלציק.

פיעטרקוב, תרס"ה. מהדורה יחדה. בסוף דרוש בשם "שלום ירושלים. הסכמת רבי שמעון דוב 

 משעדליץ.

 עמ'. מצב טוב. 56

 

 המהדורה ראשונ –פרנקפורט, תרל"א  –עבודת הלוים . 235

Avodat Haleviyim – Frankfurt, 1871 – First Edition 

ספר עבודת הלוים, פירוש על הרי"ף למסכת חולין, מאת רבינו יהונתן הכהן מלוניל. פרנקפורט דמיין, 

 תרל"א. בהוצאת רבי שמחה הלוי במברגר.

 הכתב יד נמצא בירושלים ובאוצר ספרי המלוכה במינכן. מהדורה ראשונה.

 מצב טוב מאוד.

 

 העותק נא -קראקא, תרמ"ה  –שו"ת לחם רב . 236

Shut Lechem rav – Krakow, 1885 – Fine Copy 

 שאלות ותשובות לחם רב, מאת הגאון רבי אברהם די בוטון.

קראקא, תרמ"ה. מהדורה שניה )מהדורה ראשונה נדפסה באזמיר ת"ך, והינה נדירה מאוד(. בדפוס 

 יוסף פישר, עם הסכמת רבי ישראל ניימאן מקראקא מעבר לשער.

 אוד. עותק נאה.[, ק דף. מצב טוב מ1]

 

 מהדורה ראשונה –ווארשא, תרמ"ד  –פחד יצחק )לאמפרונטי( עם ביאור "בית יואל" . 237

Pachad Yitzchak (Lampronti) with the Beit Yoel Elucidation – Warsaw, 1884 – First Edition 

ד רייגראד. ווארשא, פחד יצחק, לרבי יצחק לאמפרונטי. עם פירוש בית יואל, מאת רבי יואל זעליג אב"

 תרמ"ד. מהדורה ראשונה של הפירוש. 

 כריכה מקורית.  מעט נקבי עש. חסר סוף. שני שערים.עמ'.  160

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תרפ"ו  –)רבי צדקה חוצין( שו"ת צדקה ומשפט . 238

Shut Tzedakah UMishpat (Rabbi Tzedakah Chutzin) – Jerusalem, 1926 – First Edition 

צדקה ומשפט, שאלות ותשבות מאת רבי צדקה חוצין מגדולי חכמי ארם צובה שהתיישב אח"כ 

אוינקה בבגדאד. עם הערות רבי ראובן דוד נאוי ראב"ד בגדאד, הערות הראי"ה קוק, רבי בן ציון ק

רי בעמוד אחרון הערות רבי שלמה משה לנייאדו, רבי נסים עזרא חכם כצ'ו המו"ל. ורבי יצחק נסים

 ורבי ששון דניאל מבגדאד. 



ירושלים, תרפ"ו. מהדורה ראשונה. בתחילת הספר הסכמת חכמי ורבני בבל על הריסת בתי כנסת 

 ישנים. הסכמות כל גדולי ירושלים אשכנזים וספרדים, חכמי ארם צובה ובגדאד.

 ללא כריכה.  [, קד דף. מצב מצוין.10]

 

 עותק רבי דוד שפרבר עם הגהה בכתב ידו –למברג, תרמ"ד  –שו"ת אמונת שמואל . 239

Shut Emunat Shmuel – Lemberg, 1884 – Copy of Rabbi David Sperber with a Gloss 

handwritten by Him 

שו"ת אמונת שמואל, מאת רבי אהרן שמואל קאיידנובר מקראקא בעל "ברכת הזבח", אביו של בעל 

 "קב הישר".

 למברג, תרמ"ד. מהדורה  שניה.  

תשכ"ב( מגודלי הפוסקים ביהדות רומניה לפני -רבי דוד שפרבר )תרל"זבשער חותמת בעלות של 

השואה, מחבר שו"ת אפרקסתא דעניא". ראב"ד בראשוב משנת תרפ"ב. תלמידו של רבי חיים 

 מקוסוב בעל "תורת חיים" ותלמיד רבי מאיר אריק בעל "אמרי יושר".

 בתוך הספר הגהה בכתב ידו. 

 ף. מצב טוב. כריכה חדשה. [, מד ד1]

 

 מהדורה ראשונה –פרנקפורט דמיין, תרצ"ב  –שו"ת מלמד להועיל . 240

Melamed Leho'il Responsa – Frankfurt Am Mein – First Edition 

שאלות ותשובות על ד' חלקי השו"ע, מחברת שלישית שו"ת על אבן העזר וחושן משפט וחידושים על 

 הופמן ראש בית המדרש לרבנים בברלין.הש"ס. מאת רבי דוד צבי 

 פרנקפורט דמיין, תרצ"ב. מהדורה ראשונה. חלק שלישי מתוך שלושה.

 מצב טוב.

 

עותק )חתימה עתיקה "מאיר..."  –מהדורה יחידה  –למברג, תרי"ב  –שו"ת מאמר מרדכי . 241

  (ישיבת חכמי לובלין

Shut Ma'amar Mordechai – Lemberg, 1852 – Single Edition – Ancient Signature "Meir…" 

(Copy of Yeshivat Chachmei Lublin) 

שאלות ותשובות מאמר מרדכי. מהדורא קמא. מאת רבי מרדכי זאב איטינגא, עם תשובות רבות מאת 

 בן המחבר רבי יצחק אהרן איטינגא. 

 חתימה עתיקה "מאיר ..." חותמות "בית עקד ספרים בישיבת חכמי לובלין". 

 מצב מצוין. חסר דף שער בלבד.כל הספר ב [ דף.1, קנא, ][3]

 

עותק רבי לוי יצחק מילר  – מהדורה יחידה – 1899מונקאטש, תרנ"ט  –שו"ת אהל אברהם . 242

 אב"ד נירעש ולימים אב"ד קרית אתא

Shut Ohel Avraham – Munkatch, 1899 – Single Edition – Copy of Rabbi Levi Yitzchak Miller 

Av Beit Din of Niresh and Eventually Av Beit Din of Kiryat Ata 



שאלות ותשובות אהל אברהם על ארבעה חלקי שלחן ערוך. מאת רבי אברהם כהן קרפלס. עם 

חידושי הלכות  –ח"י דרשות עם הספד על המחבר. ועם ספר "דברי משה"  –"ותכתוב אסתר" 

  ופלפולים על מסכת ביצה מאת רבי משה כ"ץ.

בן רבי אשר אנשיל יהודה  –" )נפטר תשנ"ו( לוי יצחק מיללער אבדק"ק נירעש והגלילחותמת "

מילר, חתן רבי יוסף צבי הלפרט הלפרין אב"ד שאמקוט, סייע לחמיו בניהול הישיבה בשאמקוט. 

תלמיד ה"דעת סופר". משנת תרצ"ה כיהן כאב"ד בנירעש, ולאחר מכן בדעווא, לאחר השואה אב"ד 

יאזעפשטט, עלה לארץ ישראל ושם כיהן כרבה של קרית בנימין, ולאחר מכן כרבה של -וארטשמעשו

 קרית אתא. 

 החותמת שלפנינו היא מתקופת כהונתו לפני השואה.

 מצב טוב.  יט, סח דף.-[, ב4]

 

  תל אביב, תש"ו - וקדשים יורה דעה -שו"ת אחיעזר . 243

Shut Achi'ezer – Yoreh Deah and Kodashim – Tel Aviv, 1946 

ליץ מייסד כולל חזון מאת רבי חיים עוזר גרודזנסקי. הוצאה שניה. בהוצאת הרב שמריהו יוסף קר

 איש. 

 

 הקדשה בכתב ידו וחתימתו של מרן המחבר רבי עובדיה יוסף זצ"ל  –שו"ת יביע אומר . 244

Shut Yabi'ah Omer – Dedication Handwritten and Signed by the Maran the Author Rabbo 

Ovadya Yosef 

 שו"ת יביע אומר, חלק שמיני. ירושלים, תשנ"ה. מצב מצוין. 

 

 –ירושלים, תרפ"ה  –מאת רבי יצחק אייזיק רבינוביץ אב"ד שאוול  –שו"ת עטרת יצחק . 245

 מהדורה יחידה

Shut Atere Yitzchak – by Rabbi Yitzchak Isaac Rabinowitz Av Beit Din of Šiauliai – 

Jerusalem, 1925 – Single Edition 

 קכו, ה דף. חתימות והגהות רבי דוב מאיר ראבין ר"מ בחיפה. 

 ללא כריכה. מצב טוב. 

 

הסכמות גדולי רבני הונגריה ועוד  -מהדורה ראשונה  –וויען, תרנ"ד  –שו"ת באר יצחק . 246

 )חלקן חסרות(

Shut Be'er Yitzchak – Wien, 1894 – First Edition – Approbations by the Leading Rabbis of 

Hungary and More (Some of Them are Missing) 

 מאת רבי יצחק בן אברהם מפוזנא. בדפוס אברהם פאנטא. 

 גוראהומארא בוקוינא". –חותמת רבי "אברהם משה באב"ד 

פגימות בשדרה. ללא עמ'(. מצב טוב.  6טז, מ עמ'. חסרים שלשה דפים מדפי ההסכמות )-ב, ז-א

 כריכה. 

 



 מהדורה ראשונה –אלכסנדריה, תרס"ג  –שו"ת תעלומות לב . 247

Ta'alumot Lev responsa – Alexandria, 1903 – First Edition 

שאלות ותשובות בד' חלקי השלחן ערוך, מאת הגאון רבי אליהו בכור חזן ראב"ד אלכסנדריה 

 שבמצרים ונכדו של ה"חקרי לב".

 ישי. אלכסנדריה, תרס"ג.חלק של

 [, קיח דף. מצב טוב. כריכה חדשה.2]

 

 למברג, תרס"ג –רבי שלמה קלוגר  –שו"ת טוב טעם ודעת . 248

Shut Tuv Ta'am VaDa'at – rabbi Shlomo Kluger – Lemberg, 1903 

 קכא דף. מצב טוב. כריכה מקורית. 

 

 מהדורה יחידה –מונקאטש, תרמ"ה  –אמרי נועם . 249

Imrei Noam – Munkatch, 1885 – Single Edition 

 שאלות ותשובות בדיני אורח חיים ויורה דעה. מאת רבי יואב אב"ד צעהלים והונסדורף. 

 מונקאטש, תרמ"ה. מהדורה יחידה. 

 מ דף. מצב טוב. כריכה עתיקה מנותקת. 

 

 שני החלקים –מהדורה יחידה  –ירושלים, תרע"ג  –שביתת השבת . 250

Shvitat HaShabbat – Jerusalem, 1913 – Single Edition – Two Sections 

שביתת השבת, ביאורים ומערכות בהלכות ל"ט מלאכות השבת אבותיהם ותולדותיהם. מאת רבי 

 סידור הגר"א. ירושלים, תרע"ג. מהדורה יחידה.-יצחק מאלצאן מחבר הסידור אשי ישראל

 ים קלים בשפים הראשונים. עה, נט דף. ללא כריכה מצב כללי טוב. קמט

 

 מהדורה יחידה –מונקאטש, תרס"ז  –פאת השדה . 251

Pe'at hasadeh – Munkatch, 1907 – Single Edition 

 ספר פאת השדה, חידושים על השלחן ערוך אבן העזר וחושן משפט. מאת רבי ברוך עקפעלד. 

 יך מבודפשט ועוד. חלק שני. מונקאטש, תרס"ז. מהדורה יחידה. הסכמות רבי קופל רי

 [, כד דף. ללא כריכה. מצב טוב. חותמות רבי אברהם משה באב"ד אב"ד גורהמורא. 4]

 

 ללא שער –מהדורה ראשונה  –שאלוניקי, תק"ן  –שלמי חגיגה . 252

Shalmei Chagigah – Salonika, 1790 – First Edition – Without the Title Page 

מנהגי בית הכנסת בשבת ובמועדים, חיבורו של רבי אברהם חיון, עם ספר שלמי חגיגה, דיני תפילה ו

 תוספת נוסף מאת הגאון החסיד רבי ישראל יעקב אלגאזי. 



 שאלוניקי, תק"ן. מהדורה ראשונה. 

 נדפס יחד עם שלמי ציבור. לפנינו חלק שלמי חגיגה בלבד. ללא שער. 

  כריכה.שמח. מצב טוב. דף אחרון עם חסרון חלקי. ללא -דפים קצא

 

 ווארשא, תרכ"א -קניגסברג, תרי"ג / ארצות החיים למלבי"ם חלק ב'  –בית אברהם . 253

Beit Avraham - Konigsberg, 1853 / Artzot Hachaim by the Malbim Section II – Warsaw, 

1861 

 הלכות שחיטה וטריפות. עם מראה מקומות –ספר בית אברהם באור על שלחן ערוך יורה דעה  •

 בש"ס ובפוסקים בשם "באר יוסף". מאת רבי אברהם זוסמאן. 

                           מהדורה יחידה. הסכמת רבי נתן אדלר מלונדון.  קניגסברג, תרי"ג. 

 פגמים בתחתית כעשרה דפים בסוף הספר. פגמים קלים בשולי דף השער.  קכה; יב דף.’, עמ 16 

ח חיים. חלק ב. מאת רבי מאיר ליבוש מלבי"ם. ווארשא, תרכ"א. ארצות החיים. על שולחן ערוך אור •

 [, לט דף. 1ווארשא[. עותק חסר שני דפים בסוף. ] –]חותמות "יהושע גרשון מונק 

כרוכים יחדיו. כתם גדול על חציו התחתון של הדף בחציו השני של הכרך )סוף בית אברהם וכל ספר 

ת חלישות הדף. חתימות "זליג יצחק בר"צ הלוי ארצות החיים( עם פגמים במספר מקומות מחמ

 שו"ב".

 

מהדורה יחידה / מחצית השקל, למברג, תרי"ט  – 1860טשרנוביץ, תרכ"א  -פרי דעה . 254

1858 

Pri Deah – Chernovich, 1860 – Single Edition / Machatzit Hashekel, Lemberg, 1858 

"טורי כסף"  –הלכות נדה ומקואות. נחלק לשניים  ספר פרי דעה, ביאור על שלחן ערוך יורה דעה •

ו"שפתי לוי". מאת רבי עזריאל דוב הלוי מקארסאן בעל מחבר ספר "ליקוטי שושנים" טשרנוביץ, 

 [ דף. 1תרכ"א. מהדורה יחידה. ס, ]

מחצית השקל. פירוש על דברי הש"ך בהלכות נדה. מאת רבי שמואל קעלין הלוי מבאסקאוויץ. • 

 "ט. לט דף. לעמבערג, תרי

 כרוכים יחד. מצב טוב. פגעי ונקבי עש קלים פגיעה מזערית בטקסט. כריכה ישנה.

 

 מהדורה ראשונה –בילגורייא, )תרפ"ח(  –חיים הנצחיים, דיני הקבורה . 255

Chaim Hanitzchiyim, the Laws of Burial – Bilgoray, (1928) – First Edition 

. מאת רבי צבי הריש פרידלינג אב"ד ביסקוביץ. בילוגרייא, דיני קבורה מלוקט מש"ס ופוסקים

 )תרפ"ח(. מהדורה ראשונה. שני שערים.

[ עמ'. מצב טוב. מספר 5עח, ]-[, עא1רעז, ]-[, סה2סד, ]-כט דף; כט-יט’; [ עמ3יד, ]-[, יג8[, כט, ]8]  

                     דפים מנותקים. ללא כריכה.

 

 

 



 עותק רבי צבי כהנא מפטריווה –למברג, תר"ך  –פט שלחן ערוך חשן המש. 256

Shulchan Aruch Choshen Mishpat – Lemberg, 1860 – Copy of Rabbi Zvi Kahana of Petriva 

 " כמו כן רישום בחתימתו בשער.הק' צבי כהנא פאטריוועלאורך הספר מספר חתימות "

ל "קונטרס הספיקות" ורבי לוי יצחק מצאצאי בע –תש"ה( -)תרס"ד רבי צבי הירש כהנא מפטריווה

מברדיטשוב. תלמיד רבי אליעזר דוד גרינוולד בעל "קרן לדוד" ורבי מנחם מנדל הגר. חתן רבי צבי 

יהודה באש מסטרימטרה. כיהן כרב בכפר סטרימטרה במקומו של רבי משה קיזלניק אשר עבר 

תרפ"ח(. נספה בשואה -ל התורה לריזאוולע, והקים שם את ישיבת "בית יעקב". פרסם מאמרים ב"דג

 הי"ד. 

 [, רנח דף. מצב טוב. חלק מאותיות השער בדיו אדומה. פגמים קלים בשולים ובפינות. 1]

 

 מצבים מצויינים – שלחן ערוך \תלמוד בבלי  –דפוס רבי יוסף מייא בדיהרנפורט . 257

Two Basic Books – Printed by Rabbi Yosef Miya in Dhyrenfurth – Talmud Bavli / Shulchan 

Aruch 

 רנפורט, תקע"א.היספת הגהות מאת רבי יוסף מייא. דמגיני ארץ. שלחן ערוך, אורח חיים. עם הו

ס"מ. כרך גדול ועבה. מצב כללי  38[ דף. חלק מנוסח השער בדיו אדומה. 1[, רף ]צ"ל: שב[, ]2]

עש בדפים ראשונים בודדים. חתימה מצוין. דפים איכותים. כתמים בדפים הראשונים ואחרונים. נקב 

 בעיפרון "יעקב צוקער".

מהדורה  –מסכת נדה, ומשניות סדר טהרות )בשער נפרד(. נדפס עם הגהות הגר"א בסוף המסכת • 

 .על התלמוד שניה של הגהות הגר"א

 ס"מ. מצב מצוין. כריכת בד חדשה. 36.5דיהרנפורט, תקע"א. פח, קלג, לה דף. 

 

 רישומי בעלות  – עותק נהדר –פראג, ת"ר  – ח חייםשלחן ערוך אור. 258

Shulchan Aruch Orach Chaim – Prague, 1842 – Lovely Copy – Ownership Notations 

שלחן ערוך, אורח חיים. עם כל המפרשים. ועם ספר דגול מרבבה מאת הגאון רבי יחזקאל סגל לנדא 

 ך. פראג, ת"ר.בעל "נודע ביהודה" ועם כל הגהותיו על השלחן ערו

ד בדף הפורזץ, כמו כן רישום וחתימה "זה הספר שייך להק'... הממופלא -רישומי לידה משנת תרכ"ב

 ר' ישראל צבי פייעכא... בכפר ביסטרא, אני המעיד הק' שלמה ליכנאפסקיא, מורה...".

 ו אדומה.חלק מאותיות השער בדי ס"מ. מצב מצוין. כריכה מקורית שדרה מנותקת. 38[, תכז דף. 2]

 

  ענק פורמט –למברג, תרל"ב  –פרי מגדים . 259

Pri Megadim – Lemberg, 1872 – Very Large Format 

ספר פרי מגדים ביאור על שלחן ערוך אורח חיים. מחולק לשני חלקים: משבצות זהב ואשל אברהם. 

 מאת רבי יוסף תאומים. 

 ס"מ. צה, נה דף. מצב טוב.  44עותק ענק: ". 1899פרקנפורט מיין  –חותמת "ד"ר וולף )גרמנית( 

 

 



 שלושה חלקים –תרפ"ו -ירושלים, תרפ"ד –על שלחן ערוך אורח חיים  –אורח נאמן . 260

Orach Ne'eman – On Shulchan Aruch Orach Chaim – Jerusalem, 1924-1926 – Three 

Sections 

ם וחדושים בדרך הפלפול והלכה על כל חיבור אורח נאמן, על שלחן ערוך אורח חיים, כולל ביאורי

 השולחן ערוך ומפרשיות. מאת רבי מנחם נתן אוירבך. 

המחבר הדפיס בספרו קונטרס "מצות ראיה" על סימנים ראשונים בשלחן ערוך, מאת חמיו רבי 

 הסכמות.  3אברהם יצחק הכהן קוק. אשר נתן לשני החלקים הראשונים 

 .[ פ דף1[, סט, ]5] .פט’ א עד סי’ ב: מסי-חלק א: 1כרך 

                 [ דף. 2[, קסא, ]2חלק ג: מסימן פט עד קנו. תרפ"ו. ]: 2כרך  

 מצב כללי טוב. חלק ג' כריכה ודפים מנותקים. דף יבש. 

 

 ישיבת חכמי לובליןמעותק  -מהדורה יחידה  –ווארשא, תרל"ז  –חומת יהושע . 261

Chomat Yehoshua – Warsaw, 1877 – Single Edition – Copy of Yeshivat Chachmei Lublin 

עז. ועוד כמה עניינים באיסור -על שלחן ערוך יורה דעה הלכות מליחה. סימנים סז -ספר חומת יהושע 

 והיתר וכן על כמה סוגיות בש"ס. מאת רבי יהושע שוורצברג. 

 בן המחבר. ווארשא, תרל"ז. מהדורה יחידה. הובא לדפוס ע"י יצחק חיים שווארצבורג 

בשער רישום "הנני נותן זה הספר מתנה לבית המדרש ולהישיבה דק"ק לובלין יע"א חיים ישכ]ר[ 

 בערקאוויטש בהחסיד מו"ה שמעי']ה[ ז"ל פה זאוייערצג".

 מצב טוב. קב דף. חותמות "עקד ישיבת חכמי לובלין".

 

ים שמעון רודלסון עותק רבי חי –מהדורה יחידה  –ווילנא, תרמ"ב  –עטרות יהושע . 262

 מבאריסאוו )בוריסוב(

Atarot Yehoshua – Vilna, 1882 – Single Edition – Copy of Rabbi Chaim Shimon Rodelson of 

Borisov  

 חדושים ובאורים על שלחן ערוך אבן העזר. מאת רבי ירוחם פישל הערשטין מביאלסטוק.

 .2(. הגהה בכתב יד בדף יד/6601 עותק בחותמתו של רבי חיים שמעון רודלסון )אוצה"ר

 נא דף. מצב טוב מאוד. 

 

 עותק רבי זלמן סורוצקין ובנו רבי אליעזר –הלכות טריפות  –לימודי דעה . 263

Limudei De'ah – Hilchot Treifot – Copy of Rabbi Zalman Sorotzkin and His Son Rabbi Eliezer 

 סימני השלחן ערוך מאת רבי ברוך מרדכי וולפא. ספר לימודי דעה על הלכות טריפות לפי סדר 

בני ברק, תשכ"ב. חותמות רבי זלמן סורוצקין ובנו רבי אליעזר ראש ישיבת טלז בקליבלנד, ומייסד 

 היישוב קרית יערים בהרי ירושלים. 

ת נולד ברוסיה. בנו של רבי בן ציון וחינע סורוצקין. למד בישיבו -תשכ"ו( -)תר"מ רבי זלמן סורוצקין

סלבודקה, וולוז'ין וטעלז. בשנת תרס"ה נשא את ביתו של רבי אליעזר גורדון ראש ישיבת טעלז. 

בשנת תר"ע החל לכהן כרב בוורונוב ובשנת תרע"ב כרב בעיירה ז'טל. בזמן מלחמת העולם 



הראשונה נמלט למינסק ולאחריה שב לז'טל. ממקימי וועד הישיבות בוילנא. משנת תרפ"ט כיהן כרבה 

י של לוצק שבאוקראינה. בשנת ת"ש נמלט מפולין ועלה לארץ ישראל וכיהן כיושב ראש מועצת הראש

גדולי התורה כממשיכו של רבי איסר זלמן מלצר. חיבר ספרים רבים ביניהם ספרו המפורסם "אזניים 

 מצב טוב. לתורה" על התורה.

 

 וסשונים מהדפשני עותקים  –מונקאטש, תרצ"ז  -מאסף לכל המחנות . 264

Me'asef Lechol Hamachanot – Munkatch, 1937 – Two Varied Copies 

שלחן ערוך אורח חיים, מאסף לכל המחנות. חלק שני, מאת רבי יחיאל מיכל גולד. מונקאטש, תרצ"ז. 

. בראשון ואיכותים עותקים שונים. האחד עם דפים דקים והשני עם דפים עבים 2מהדורה ראשונה. 

 .[ומלאה הק' יעקב מאיר סג"ל בוקסבוים""לה' הארץ ]רישום 

 מצב טוב. ללא כריכה.

 

 מהדורות שונות -שלשה חלקים  -ערוך השלחן . 265

Aruch HaShulchan – Three Sections – Varied Editions 

 ספר ערוך השלחן מאת רבי יחיאל מיכל עפשטיין. שלשה כרכים. 

 עמ'.  199, 157ערוך השלחן על אורח חיים. ווארשא, תרס"ט. • 

-3, 3-86, 3-120, 84, 6קפח. ווארשא, תרע"א. -ערוך השלחן על חושן משפט חלק א: סימנים א• 

  ’. עמ 3-146, 106

 ערוך השלחן על אורח חיים הלכות שבת עירובין וראש חודש. ווילנא, תרפ"ג. רעב דף.  •

 במספר דפים.כרכים. גדלים שונים מצב כללי טוב. באחד הכרכים פגמי שולים  3סה"כ 

 

 מהדורה יחידה –מונקאטש, תרס"א  –רבי משה מרדכי שטגר  –מגד שמים . 266

Meged Shamayim – Rabbi Moshe Mordechai Stager – Munkatch, 1901 – Single Edition 

 נובהרדוק בצפת.  –חותמות הישיבה "בית יוסף" ים. יאורח ח, על הפרי מגדיםספר מגד שמים, 

 ם בשער. ללא כריכה. מצב טוב. כתמי

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תרמ"ה  –חדושי וכללות הרז"ה . 267

Chidushei Vechlalot HaRezah – Jerusalem, 1885 – First Edition 

ספר חדושי וכללות הרז"ה, חדושים על שיעורי תורה ודיני חדש ודיני מכירת חמץ מהג"ר זאב הלוי 

 מק"ק בראד. 

 הדורה ראשונה. הסכמות גדולי הרבנים בירושלים. מ ירושלים, תרמ"ה.

 עמ'. פג דף. מצב טוב מאוד. כריכה מקורית.  8

 

 

 



 ירושלים, תרמ"ד  – )רבי יוסף מולכו( שלחן גבוה. 268

Shulchan Gavoha (Rabbi Yosef Molcho) – Jerusalem, 1884 

 ס(. -ת )סימנים אספר שלחן גבוה, מאת רבי יוסף מולכו. חלק יורה דעה מהלכות טריפו

ירושלים, תרמ"ד. דפוס משה פרץ והאחים רבי אברהם ויצחק גאגין. הסכמת הראשונים לציון הרב 

 המרפ"א והיש"א ברכה. 

 [, קיד דף. מצב טוב. כריכה מקורית. 1]

 

 מונקאטש, תרע"א  –רבי אברהם חיים איינהורן  – ברכת הביתספר . 269

Sefer Birkat Habayit – Rabbi Avraham Chaim Einhoren – Munkatch, 1911 

חותמת בן המחבר רבי מרדכי איינהורן בדף הפורזץ  דפוס אהרן דוב מייזעלס.דיני ברכות הנהנין. 

 האחורי )דהויה מאוד(. מצב טוב. פגמי שולים קלים בדף השער.

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרפ"ט  –ברורי המדות . 270

Brurya Midot – Jerusalem, 1929 – Single Edition 

ברורי המדות, מבאר ומברר כללי ופרטי ותנאי המדות אשר התורה נדרשת בהן. מאת רבי חיים 

 הירשנזון. 

 ירושלים, תרפ"ט. מהדורה יחידה. 

 עמ'. מצב מצוין. כריכה מקורית.  18, 302

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרע"א  –באר יצחק . 271

Be'er Yitzchak – Jerusalem, 1911 – Single Edition 

תרע"ח( מחכמי -ספר באר יצחק, חידושים על סדר קדשים, מאת רבי שלום ליב אייזנבך )תרכ"ה

 הונגריה שעלו לירושלים. חיבר גם "תכלת מרדכי". 

 ירושלים, תרע"א. מהדורה יחידה. דפוס לעווי. 

 [, ק דף. הסכמת הרידב"ז. מצב טוב. כריכה מקורית. 2]

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרפ"ה  –ארץ תורת ה. 272

Torat HaAretz – Jerusalem, 1925 – Single Edition 

ספר תורת הארץ, מדיני מצות התלויות בארץ. בכורים, תרומות ומעשרות חלה, לקט שכחה, ופואה 

 שביעית ערלה וכאלים. עם קונטרס אחרון, מאת רבי משה קליערס מטבריה. חלק ראשון. 

 פ"ה. הספר הוחל בהדפסה בשנת תרפ"ה ונגמר בשנת תרפ"ח. ירושלים, תר

 ס"מ. מצב טוב. מעט קרעים בשער.  30[, רו דף. 15]

 עותק רבי אברהם דוד רוזנטל מירושלים. 

 



 מהדורה יחידה –ירושלים, תש"ו  –שמעתתא דרב"א . 273

Shmateta Deraba – Jerusalem, 1946 – Single Edition 

ולל שו"ת חדושים וביאורים בש"ס ובספוקים ראשונים ואחרונים. מאת רבי ספר שמעתתא דרב"א, כ

 ברוך אברהם מירסקי אב"ד פורוזובה. 

הקדמה מבן המחבר רבי דוד טביל, בה כותב כי את הספר  3ירושלים, תש"ו. מהדורה ראשונה. בעמ' 

 החלו להדפיס בווילנא בשנת תרע"ד ואז פרצה המלחמה ונפסקה ההדפסה. 

ס"מ. שני שערים. שער ראשון מעטפת. כתמים בשער המעטפת. ללא כריכה. מצב  31עמ'.  [, רלד3]

 טוב. 

 

 חתימה עתיקה "רפאל משה" –דיהרנפורט, תקנ"ה  –טור אבן העזר . 274

Tur Even HaEzer – Dhyrenfurth, 1795 – Ancient Signature "Raphael Moshe" 

 , תקנ"ה. דפוס יחיאל מיכל מיא. ספר טור אבן העזר. עם המפרשים. דיהרנפורט

 ס"מ. קרעים בשער. מצב כללי טוב, נקבי עש. כריכת בד חדשה.  35[ דף. 4[, ריח, ]1]

 

 ירושלים, תרצ"ח –רבי אליהו מני רבה של חברון  –זכרונות אליהו . 275

Zichronot Eliyahu – Rabbi Eliyahu Manni the Rav of hebron – Jerusalem, 1938 

אסיפת דינים וחדושי הלכות על שלחן ערוך אבן העזר וחשן משפט. לפי סדר הא' ב'. מאת  חלק ב.

 רבי אליהו סלימאן מני רבה של קרית ארבע היא חברון. 

 ירושלים, תרצ"ח. מהדורה יחידה.

 מצב טוב מאוד.

 

עותק רבי אליעזר סורוצקין  – תשט"ז –קדשים / חשן המשפט  –שני כרכים  –חזון איש . 276

 קליבלנדמ

Chazon Ish – Two Volumes – Kodashim / Choshen Mishpat – 1956 – Copy of Rabbi Eliezer 

Sorotzkin of Cleveland 

 זבחים מנחות. בני ברק תשט"ז. –שני כרכי חזון איש. קדשים חלק א 

 חשן המשפט. ספר ב. ירושלים, תשט"ז.

 נד מייסד היישוב קריית יערים בהרי ירושלים.בשני הכרכים חותמות רבי אליעזר סורוצקין מקליבל

 

חותמות רבי  \ הגהה חתומה "חיי"ם" –למברג, תרכ"א  –שני חלקים  –שו"ת מהרי"ט . 277

 מאיר רובינזון אב"ד ראדושקוביץ

Shut Maharit – Two Sections – Lemberg, 1861 – Gloss Signed "Chaim" / Stamps og Rabbi 

Meir Robinson Av Beit Din of Radoshkevich 

 שאלות ותשובות מאת רבי יוסף מטראני. שני החלקים. למברג, תרכ"א. 



. חתומה "חיי"ם". בשער 19 –הגהה ארוכה בכתב יד אשכנזי מתקופת המאה ה  2\בחלק שני בדף ב

 רבי חותמות בעלות רבי "מאיר בהרב יהושע צבי ז"ל ראבינזאהן החופ"ק ראדושקאוויץ, פלך ווילנא". 

פלך קובנא. בן הרה"ג רבי יהושע צבי. רב משנת -תרצ"ו( נולד בואנדז'יגולה -)תרי"ב מאיר רובינזון

שנה.  50-תרל"ח כיהן כרב בקרוק. בשנת תרמ"ג בסוויניציאן, ומשנת תרמ"ו כיהן כרב ברדושקביץ כ

ופנו אליו בנו רבי יוסף זונדל כיהן על מקומו אחריו. "הגדול ממינסק" התיעץ עמו בעניני הלכה. 

וילנא תר"ץ, "יגדיל  -בשאלת עגונות. בשנת תרצ"ג עלה לירושלים. פרסם מאמרים ב"כנסת ישראל" 

ירושלים תר"ץ. חיבר גם "מקצעות  -וילנא תרס"ט, "תורת ארץ ישראל"  -תורה", "מאסף דרושי" 

בי בן ציון בכת"י. חתניו: רבי מאניש איסר פולנסקי מאלשאן, ר -החשן", "תשובות מבי"ץ", ועוד 

 .חתנו רבי חיים בן ציון נטלוביץ מחשובי הרבנים בארצות הברית[ נטלביץ מקראקי.

 מצב כללי טוב. מעט קמטים. כריכה מקורית מנותקת. 

 

חותמות רבי מאיר רובינזון אב"ד  –יוזפוף, תרי"ט  –חדושי הריטב"א על מסכת עירובין . 278

 שנה 50רדושקביץ 

Chidushei HaRitva on Tractate Eruvin – Josefow, 1859 – Stamps of Rabbi Meir Robinson Av 

Beit Din of Radoshkevich for 50 Years   

 בדף הפורזץ חותמת "מאיר בהרב הג' יהושע צבי ראבינזאהן אב"ד דשווינצאן".

 שתי סוגי חותמותיו מתוקפות שונות.

 מצב בינוני. פגעי עש. כריכה מקורית מנותקת ובלויה.

 

אב"ד לוצק ובנו רבי  עותק הגאון רבי זלמן סורוצקין –ירושלים, תש"ך  –מאור החיים . 279

 אליעזר מקליבלנד

Ma'or HaChaim – Jerusalem, 1960 – Copy of the Gaon Rabbi Zalman Sorotzkin Av Beit Din 

of Lutzk and His Son Rabbi Eliezer of Cleveland 

כות מאת רבי מאיר חיים אונגר אב"ד לאקענבאך. עם הערות "מאורות תשובות וחדושי הל –חלק א 

 נתן". מאת רבי נתן געשטעטנער. 

 ירושלים, תש"ך.

 רבי "זלמן סורוצקין אב"ד דלוצק פעיה"ק ירושלים".בשער חותמת 

נולד ברוסיה. בנו של רבי בן ציון וחינע סורוצקין. למד בישיבות  -תשכ"ו( -)תר"מ רבי זלמן סורוצקין

סלבודקה, וולוז'ין וטעלז. בשנת תרס"ה נשא את ביתו של רבי אליעזר גורדון ראש ישיבת טעלז. 

בשנת תר"ע החל לכהן כרב בוורונוב ובשנת תרע"ב כרב בעיירה ז'טל. בזמן מלחמת העולם 

הראשונה נמלט למינסק ולאחריה שב לז'טל. ממקימי וועד הישיבות בוילנא. משנת תרפ"ט כיהן כרבה 

של לוצק שבאוקראינה. בשנת ת"ש נמלט מפולין ועלה לארץ ישראל וכיהן כיושב ראש מועצת הראשי 

גדולי התורה כממשיכו של רבי איסר זלמן מלצר. חיבר ספרים רבים ביניהם ספרו המפורסם "אזניים 

 לתורה" על התורה.

וב קריית יערים ראשי ישיבת טעלז בקליבלנד ומייסד הייש רבי אליעזר סורוצקין כמו כן חותמת בנו

 בהרי ירושלים.

 

 

 



 תל אביב, תשכ"ב – הקדשת המחבר רבי מרדכי יפה שלזינגר -משברי ים . 280

Misgberei Yam – Dedication by the Author Rabbi Mordechai Yaffe Schlesinger – Tel Aviv, 

1962 

 כ"ב.על נושאים שונים בהלכה, מאת רבי מרדכי יפה שלזינגר. תל אביב יפו, תש

 בדף הפורזץ הקדשת המחבר לרבי זלמן סורוצקין, בשער חותמת רבי זלמן סורוצקין. 

רבה של אייזנשטאט, ואב"ד בזלטה מורבצה  –תשנ"ח( -)תרס"ט המחבר רבי מרדכי יפה שלזינגר

 בצ'כוסלובקיה, וכן אב"ד בתל אביב יפו ורב חוג חתם סופר בתל אביב. 

נולד ברוסיה. בנו של רבי בן ציון וחינע סורוצקין. למד בישיבות  -תשכ"ו( -)תר"מ רבי זלמן סורוצקין

סלבודקה, וולוז'ין וטעלז. בשנת תרס"ה נשא את ביתו של רבי אליעזר גורדון ראש ישיבת טעלז. 

בשנת תר"ע החל לכהן כרב בוורונוב ובשנת תרע"ב כרב בעיירה ז'טל. בזמן מלחמת העולם 

ז'טל. ממקימי וועד הישיבות בוילנא. משנת תרפ"ט כיהן כרבה הראשונה נמלט למינסק ולאחריה שב ל

הראשי של לוצק שבאוקראינה. בשנת ת"ש נמלט מפולין ועלה לארץ ישראל וכיהן כיושב ראש מועצת 

גדולי התורה כממשיכו של רבי איסר זלמן מלצר. חיבר ספרים רבים ביניהם ספרו המפורסם "אזניים 

 לתורה" על התורה.

י אליעזר סורוצקין ראש ישיבת טעלז בקליבלנד ומייסד היישוב קריית יערים בהרי חותמת בנו רב

 ירושלים.

 

מראה ריאה מונקאטש, תרס"ז / תורת זבח,  –שני ספרים הלכות שחיטה וטריפות . 281

 מונקאטש, תרנ"ג

Two Books on Hilchot Shechita and Teifot – Mareh Rei'ah Munkatch, 1907 / Torat Zevach, 

Munkatch, 1893 

מראה ריאה, על הלכות שחיטה וטריפות הריאה. כולל ששה קונטרסים. מאת רבי יונה זאב הלוי • 

 . מצב טוב.1906שו"ב במאקאווא. מונקאטש, תרס"ז 

תורת זבח, הלכות שחיטה, כיסוי הדם, טריפות הריאה וניקור. מאת רבי שלמה גאנצפריד.  •

 מונקאטש, תרנ"ג.

 מצב טוב. מספר דפים מנותקים. ללא כריכה. [ דף. 2קיב, ]

 

הקדשת המחבר רבי חיים  –שו"ת בענייני ההנהגה המדינית בארץ ישראל  –מלכי בקדש . 282

 הירשנזון בכתב יד

Malki Bakodesh – Shut on Matters of Political Leadership in Eretz Yisrael – Handwritten 

Dedication by the Author Rabbi Chaim Herschensohn  

 חלק ב. מאת רבי חיים הירשנזון. שש שאלות העומדות על הפרק. ארה"ב, תרפ"א. 

 חותמות רבי אליעזר סורוצקין ראש ישיבת טעלז בקליבלנד ומייסד הישוב קרית יערים בהרי ירושלים. 

 

 ירושלים, תש"ד –חקרי הלכה ושאלות ותשובות מאת רבי שמואל מוהליבר . 283

Chikrei Halacha and Shut by Rabbi Shmuel Mohilever – Jerusalem, 1944 

 עם הערות וזאת ליהודה. מאת רבי יהודה ליב הכהן פישמן. חלק א. 



 [, רכט עמ'. תמונת המחבר ז"ל. מצב טוב. 4]

 

 הקדשת המחבר רבי זלמן שמואל שטיין לרבי אליעזר סורוצקין –פרי שמואל . 284

Pri Shmuel – Dedication by the Author Rabbi Zalman Stein to Rabbi Eliezer Sorotzkin 

 חידושים וביאורים על הרמב"ם סדרי זרעים, טהרה. מאת רבי זלמן שמואל שטיין.  -פרי שמואל 

 בדף הפורזץ הקדשה בכתב יד וחתימת המחבר לדודו רבי אליעזר סורוצקין משנת תשל"ו.

 מצב טוב. 

 

 חתימות ורישומים עתיקים –]אופנבך, ת"ק[  –כות מהרש"א חידושי הל. 285

Maharsha Chidushei Halachot – [Offenbach, 1740] – Ancient Signatures and Inscription 

חידושי הלכות, למסכתות: ברכות, שבת, עירובין, פסחים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, מגילה, 

דרים, סוטה, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא תענית, מועד קטן, חגיגה, יבמות, כתובות, נ

בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, הוריות, חולין, בכורות, מנחות ונדה. מאת רבינו שמואל 

 המהרש"א. –אליעזר הלוי איידלס 

 ]אונפבך, ת"ק ?[, מוציא לאור לא ידוע. בשער נכתב "באותיות אמשטרדם".

מ. בשער שני רישומי בעלות: " זה הספר חידושי הלכות מהרש"א זצ"ל, נתן לי ס" 35[, קס דף. 1]

במתנת שכיב מרע ר' מאיר ב"ה אליעזר אליקים ז"ל כשהיה מוטל על ערש דוי והשם יסיר חרון אפו 

ממנו ומכל ישראל היום יום ג' ח' תמוז תקמ"ג לפ"ק הקטן והצעיר יחזקאל המכונה... בן... שמואל 

 נאמן פה זולצבערג יע"א". רישום נוסף משנת תצ"ג.משה ז"ל ש"ץ ו

דפי גמרא ממסכת כתובות, מהדורת פיורדא, תפ"ו. מהדורה שחסרה  2בדפי הפורזץ מודבקים 

בספריה הלאומית בירושלים, נרשם על פי טופס יחיד בעולם )הערת הביבליוגרף וחוקר מהדורות 

 התלמוד חזקיה סופר(.

 פגמים קלים. מצב טוב. כריכת עץ מקורית, בלויה.בלאי בפינות הדפים הראשונים, 

 

 1860לבוב, תר"ך  –פני יהושע . 286

Pnei Yehoshua – Lvov, 1860 

הרב אברהם ב בשני שערים נפרדים. בשער חלק א רישום "-פני יהושע, חידושים על הש"ס. חלק א

 ".יהודה צבי כהן רב ואב"ד בפולדא

 ונים. ללא כריכה, פגמי שולים בשני דפים אחר

 

 עותק רבי ראובן מרגליות מלבוב –הלברשטט, תרכ"ב  –הים התלמוד . 287

HaYam HaTalmud – Halberstadt, 1862 – the Copy of Rabbi Reuven Margaliyot of Lvov 

ספר הים התלמוד, חידושים על מסכת בבא קמא מאת רבי משה יהושע העשיל אורנשטיין, עם ביאור 

 ים הגאונים רבי מרדכי זאב ורבי יוסף שאול הלוי נתנזון.מפרשי הים, מאת הרבנ

 ". בתחילת הספר הגהה בכתב ידו.ראובן מרגליות מלבובבספר חותמות רבי "



תשל"א( תלמיד אביו רבי משה ונסמך לרבנות בגיל צעיר. ניחן בכח זכרון -)תר"ן רבי ראובן מרגליות

פרים, בהלכה ובאגדה. בין ספריו: נפש מיוחד והיה בקי במכמני התורה שבעל פה. כתב עשרות ס

חיה. טל תחיה, תולדות אדם. מרגליות הים. נר למאור ועוד. כן ההדיר ספרי קדמונים עם ביאוריו 

והערותיו, ביניהם: שו"ת מן השמים, ספר הזוהר עם ניצוצי אור. ספר חסידים. מלחמות ה' אברהם בן 

 הרמב"ם.

 תש"ח".-קליף תרס"א-רון ד"ר יעקב וןפו דף. מצב טוב. תו ספר "לזכ-[, ח, א3]

 

 דעווא, תרפ"ח -חפץ ה' )האור החיים הקדוש( . 288

Chefetz Hashem (Or haChaim HaKadosh) – Deva, 1928 

ספרו של רבינו חיים בן עטר, על ארבעה מסכתות הש"ס, ברכות, שבת הוריות וחולין. דעווא, 

 )רומניה(, תרפ"ח.

 דפים ראשונים ואחרונים במצב בינוני. מחמת בלאי הדף היבש.[ דף. מצב כללי טוב. 3קא, ]

 

 מהדורה יחידה –ניו יורק, תרצ"ה  –עין שמעון . 289

Ein Shimshon – New York, 1935 – Single Edition 

עין שמעון, חידושים על דרך הפלפול בכמה מסכתות. מאת רבי שמעון יצחק פינקלשטיין אב"ד 

 בראנזוויל.

 "ה. מהדורה יחידה. הסכמות ה"דבר אברהם" מקובנה והראי"ה קוק.ניו יורק, תרצ

 עמודים. מצב טוב. 50טז דף, 

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרפ"ד  –ביאורים על כל אגדות שבמסכת שבת  –עטרת ישועה . 290

Ateret Yeshu'ah – Commentaries on all the Aggadot of Tractate Shabbat – Jerusalem, 1924 

– Single Edition 

 מאת רבי יהושע קרלנשטיין. המכונה יהושע לעווין. בעל מחבר ספר "העוז ביד" על מסכת ברכות.

 עם ספר מעיני הישועה )בשער נפרד(, חידושים על פרשיות התורה ומסכתות.

 קפה, צב דף. מצב טוב.

 

 לונדון, תש"ט –רבי צבי הירש פרבר  –הגיוני אבות . 291

Hegyonei Avot – Rabbi Zvi Hirsch Farber – London, 1949 

 ביאור על מסכת אבות, עם קונטרס מלואים. 

 [ עמ'. כריכת מעטפת עם שער נוסף. מצב מצוין. 1קטז, ]

 

 ניו יורק, תש"ה  –רבי יעקב לעוינזון  –מחקרי אבות . 292

Mechkarei Avot – Rabbi Yaakov Levinson – New York, 1945 

 עמ'. מצב מצוין.  272עם ביאור. הוצאה שניה עם הוספות באגדה והלכה. כולל פרקי אבות 



 

רבי חיים יעקב  "הצדיק מווארשא"מהדורת  –ווארשא, תרפ"ז  –גט מקושר וטיב גיטין . 293

 נפתלי זילברברג

Gett Mekusha and Tiv Gittin – Warsaw, 1927 – Edition of the Tzaddik of Warsaw Rabbi 

Chaim Yaakov Naftali Zilberberg 

חיבורו הגדול של רבי אריה ליב צינץ אב"ד פלוצק על הלכות גיטין. עם חידושים על מסכת שבועות 

 מאת רבי אברהם בנימין זילברגר. 

ס"מ. מלבד קרע בשלושה דפים ראשונים ללא חסרון. מצב טוב. כריכה מקורית  34’.עמ 142, 46  

                ודפים מנותקים. 

 

 מהדורה ראשונה –בילגורייא, תרפ"ו  –חידושי המאירי )פסחים( . 294

Chidushei HaMe'iri (Pesachim) – Biłgoraj, 1926 – First Edition 

 שי רבינו המאירי, על מסכת פסחים.ספר חידו

בילגורייא, תרפ"ו. הוצא לאור לראשונה מכתב יד פארמא, והובא לבית הדפוס על ידי רבי משה 

 וארשא.ליפשיץ מו

[ עמ'. מעבר לשער הקדמה מאת רבי יצחק מאיר לבית אלטר מגור. מצב טוב. חיזוקי דבק 1, ]145

 נייר.

 

 מהדורה ראשונה -ירושלים, תרצ"ו  -מסכת חולין  -בית הבחירה . 295

Beit Habchirah – Tractate Chulin – Jerusalem, 1936 – First Edition 

מאיר "המאירי". נעתק מפוטוגרפיה אשר בפארמא איטליה. עם מאת רבינו מנחם בר' שלמה לבית 

הגהות ומראי מקומות והערות מאת ר' זאב בודנוביץ. וכן עם הגהות והערות מאת שמעון הלפרין 

 מוילנה. דפוס חורב. 

 מ עמ'. מצב טוב. דפי המעטפת מנותקים עם פגמי שולים. 

 

 ראשונה מהדורה –ירושלים, תרנ"ד  –פסחים  –חתם סופר . 296

Chatam Sofer – Psachim – Jerusalem, 1894 – First Edition 

 חתם סופר, חלק שני, על מסכת פסחים ושלחן ערוך הלכות פסח, ופרק איזהו נשך. 

 ירושלים, תרנ"ד. שני שערים. מהדורה ראשונה. 

 קורית. [, נ דף. מצב כללי טוב. קרעים בשולי השער הראשון. דף אחרון מנותק. כריכה לא מ1]

 

 אב"ד קוז'ניץ חתימת רבי יהודה ליב ליכט –סדילקוב, תקצ"ו  –עצמות יוסף . 297

Atzmot Yosef – Sudilkov, 1836 – Signature of Rabbi Yehuda Leib Licht 

 ספר עצמות יוסף, על מסכת קידושין. מאת רבי יוסף בן עזרא. סדילקוב, תקצ"ו.



(. תלמיד רבי 7325ליב ליכט )נולד תקצ"ט, אוצר הרבנים  בשער הספר חתימה עתיקה של רבי יהודה

משה מבעלזיץ ולובלין. נסמך מאת רבי צדוק הכהן מלובלין. החל משנת תרכ"ב כיהן כרבם של 

הקהילות: קוז'ניץ, קיויף, זשעוויצה, זילקיבקה)=זילקיווקא(, קריב, פרשיסחא, פיאסק, 

ר ביאור על התרגומים בשם "ספר הבאור", פלך ראדום משנת תרמ"ה. חיב-פשדברז)=פרשעדבארז(

 רבי שלמה מפיאסק. -בכת"י. בנו  -ושו"ת 

 ללא כריכה. מעט פגמים. מצב כללי טוב.
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Bikurei Avraham (rabbi Avraham Elyashiv) – Jerusalem, 1924 – Single Edition 

עם חידושים ותשובות ממקובל רבי שלמה אלישיב בעל "לשם שבו ואחלמה", ורבי משה לוינסון, אבי 

המחבר. כולל ביאורים בסוגיות הש"ס, רמב"ם, חקירות בהגיון ישר, בדברי הפוסקים וראשונים 

 ואחרונים. 

 מאת רבי אברהם אלישיב רבה של הומעל. 

 קורית. [, קח דף. כרך גדול. מצב מצוין. כריכה מ5]
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Bnayahu (Maran the Ben Ish Chai) – Jerusalem, 1905 – First Edition – Gilt Title Page 

 . ספר בניהו, ביאורים ופירושים על דברי אגדה בתלמוד בבלי. מאת רבינו יוסף חיים בעל "בן איש חי"

 אולם למעשה לא נדפס חלק נוסף.  –ירושלים, תרס"ה. מהדורה ראשונה. בשער נכתב חלק ראשון 

-. כריכה עתיקה. מצב טובהגהה בכתב יד עיראקי[, עו דף. השער כולו נדפס בדיו זהב. בדף יז 2]

 טוב מאוד. דפים דקים. 

 

  ירושלים, תשכ"ו. –רבי ישראל יצחק זילברמן  –קרן יש"י . 300

Keren Yishai – Rabbi Yisrael Yitzchak Zilberman – Jerusalem, 1966 

 חידושים וביאורים על מסכתות הש"ס ובירורי הלכה. 

 בסופו מצבת זכרון על בני משפחתי ועל כל בית ישראל שנספו בשואת יהודי אירופה.

 רג דף. כרך גדול. מצב מצוין. 

 

חותם המחבר רבי צבי  -הסכמות רבנים  –דה מהדורה יחי –ווילנא, תרנ"ו  –אמרי צבי . 301

 הירש קאהן בסוף הספר

Imrei Zvi – Vilna, 1896 – Single Edition – Rabbis' Approbations – Stamp of the Author Rabbi 

Zvi Hirsch Kahn at the End of the Book 

ולי הרבנים: רבי חלק א. חדושים על מסכת עבודה זרה. מאת רבי צבי הירש קאהאן. הסכמות גד

שמואל סלנט, רבי משה יהושע יהודה ליב דיסקין, רבי יצחק אלחנן ספקטור רבי ירוחם יהודה ליב 

 ממינסק ועוד. 

 [, נז דף. בדף אחרון חותם המחבר )לועזית(.3]



 

 קניגסברג, ]תרכ"א[ –קונטרס למלאות חסרונות הש"ס . 302

Kuntres Lemalot Chesronot HaShas – Konigsberg, [1861] 

’, ת"י ]תוספות ישנים[ ופסקי תוס’, רש"י ותוס ראאשר יחסר בדפוסים החדשים בגמלמלאות חסרונות 

, בשלימות ממסכת עבודה זרה’ המשנה להרמב"ם. וכל הפסקי תוס’ הרא"ש וקיצור פסקי הרא"ש ופי

 .עם כל ההגהות השייכים להם

ספר דפים בשולים הפנימיים ללא חסרון עמ'. מצב טוב. נקבי עש זעירים. פגעי עש במ 36, 108

 טקסט. רישומים בעיפרון בדף הכריכה ובדף הפורזץ. חותמת יחיאל פישל הכהן. 

 

 1931ווילנא, תרצ"א  –ש"ס שלם בששה כרכים  –תלמוד בבלי . 303

Talmud Bavli – Complete Shas in Six Volumes – Vilna, 1931 

 ברכות, משניות זרעים, שבת, עירובין ופסחים. מסכתות  –: סדר זרעים ]ומועד[ כרך א

מסכתות ראש השנה, ירושלמי שקלים, יומא, סוכה, ביצה, תענית, מגילה,  –: סדר מועד כרך ב

 חגיגה, מועד קטן.

 מסכתות יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטה, גיטין וקדושין.  –: סדר נשים כרך ג

 מציעא, בבא בתרא, שבועות, מכות.  מסכתות בבא קמא, בבא –: סדר נזיקין כרך ד

מסכתות עבודה זרה, עדיות, הוריות, אבות, אבות דרבי נתן, זבחים,  –: סדר נזיקין וקדשים כרך ה

 מנחות, בכורות, ערכין. 

 מסכתות תמורה, חולין, נדה, משניות טהרות. –: סדר קדשים וטהרות כרך ו

תקים / רופפים. חלק משדרות הספרים / ששה כרכים. מצב כללי טוב. מספר כריכות ודפים מנו

 כריכות חסרות. 

 

עותק ר' ישראל  –מהדורה יחידה  – מונקאטש, תרע"א –נהרי אפרסמון מהדורא תנינא . 304

 גולדמן

Naharei Afarsemon Mahadura Tanina – Munkatch, 1911 – Single Edition – Copy of Rabbi 

Yisrael Goldman 

ר' סוגיות וכן שאלות ותשובות. מאת רבי יעקב טננבוים. בשער חתימה רישום "על מסכת ביצה, ועוד 

 ".ישראל גאלדמאן תרצ"א

ייתכן ומדובר ברבי ישראל גולדמן בעל "כנסת ישראל" ומגיד מישרים בגרוסוורדיין אשר נספה 

 בשואה.

 טננבוים.  [, צ דף. מצב טוב. דף הפורזץ והשער מנותקים. חותמת נכד המחבר והמו"ל רבי משה3]

 

 חתימה "איצק בער דייטש" –מהדורה ראשונה  –ברלין, תקל"ה  –יין לבנון )פרקי אבות( . 305

Yein Levanon (Pirkei Avot) – Berlin, 1775 – First Edition – Signature "Itzak Ber Deutsch" 

בר הספרים גן נעול, מסכת אבות עם פירוש רחב היקף בשם "יין לבנון" מאת רבי נפתלי הירץ וויזל מח

 ספר המדות ועוד.



ברלין, תקל"ה. מהדורה ראשונה. הסכמת רבי שאול אב"ד אשכנזים ורבי שלמה שלם אב"ד ספרדים 

 באמשטרדם. הסכמת ה"נודע ביהודה". רבי דוד טעבל מבראד ועוד.

זץ ". רישומי בעלות על דף השער. בדף הפורהק' איצק בער דייטשבראש דף א ובדף נוסף חתימה "

 ..."דו"מ אסטרייכר... כמו"ה יעקב שמואל... הנ"ל קנהרישום "

רוב ס"מ. מצב  30[ דפים של "מפתח שני" נכרכו בתחילת הכרך במקום בסופו. 2] קן דף. [,2] [,6]

דפים אחריו עם קמטים וקרעים קלים,  3-דף השער והדפים טוב מאוד. דפים עבים, איכותים ובהירים. 

ר באמצע ובשולי הדף )ללא הסתרת טקסט(. קרעים קלים ללא חסרון. כריכת בדף השער: חיזוקי ניי

 עור עתיקה מנותקת.

 

ירושלים,  -מהדורת רבי איסר זלמן מלצר  –הרמב"ן על הש"ס )סט(  -שלשה כרכים . 306

 תרפ"ט-זתרפ"

Three Volumes – the Ramban on the Shas (Set) – Edition of Rabbi Isser Zalman Meltzer – 

Jerusalem, 1927-1929 

 חדושי הרמב"ן, על מסכת יבמות. ירושלים, תרפ"ז.  •

 שער נפרד לכל חלק.  ,ספר כל חדושי הרמב"ן. ירושלים

 [; כו; לט דף.2מב; נה; לד, ]-[, ג1[, ו; ]2] מועד ונשים. תרפ"ח. –חלק א 

 [ דף.1קיב, ]-עז, פא-קנט; סב; עו, עד-[, קיד3]. נזיקין חולין נדה. תרפ"ט – חלק ב

רבי איסר זלמן מלצר קיבץ את כל חידושי הרמב"ן על הש"ס שנדפסו במשך השנים והוציאם לאור 

 (. 50יסוד מס' מחדש עם הגהות ותיקונים )סטפנסקי 

חותמות יוסף אפל מברלין )באנגלית(. בדף הפורזץ הקדמי והאחורי רישום וחתימה "שייך לי במתנה 

 ".ש"ץ פ...יוסף יהושע אפן שליט"א, ברלין ב' ניסן" חתום "מאת הרב דקהלתי ד"ר אלטמאנ

 בשער חלק א, קרע ללא חסרון )מודבק ע"י מדבקות חיצוניות(. מלבד זה מצב טוב מאוד. 

 

קונטרס מאת נכדי  –ניו יורק, תש"ל  –רבי אהרן וואלקין אב"ד פינסק קארלין  –בית אהרן . 307

 המחבר 

Beit Aharon – Rabbi Aharon Volkin Av Beit Din of Pinsk Karlin – New York, 1970 – Kuntres 

by the Author's Grandsons 

על מסכת כתובות. נדפס מחדש ע"י רבי משה יואל וואלקין עם קונטרס חדושי תורה מאת נכדי 

 המחבר ותלמידי ישיבת בית אהרן. 

בת טעלז בקליבלנד ומייסד היישוב ניו יורק, תש"ל. מצב טוב. חותמת רבי אליעזר סורוצקין ראש ישי

 קריית יערים בהרי ירושלים.

 

 ווילנא, תרל"ו –באור אגדות התלמוד  –לשמוע בלמודים . 308

Lishmo'ah Balimudim – Elucidation on Talmudic Aggadahs – Vilna, 1876 

בן רבי אליעזר  מסכתות ברכות עד קידושין. מאת רבי יצחק אליהו לנדא. חלק א. דפוס ר' יהודה ליב

 ליפמאן מ"ץ. פגם עם חסרון באמצע דף השער ללא חסרון טקסט. סו דף. מצב טוב.

 



 מהדורה ראשונה –קניגסברג, תר"ך  –קשות מיושב . 309

Kashot Meyushav – Konigsberg, 1860 – First Edition  

עם ספר חידושי הש"ס ספר קשות מיושב, תירוצים לסוגיות בש"ס שנותרו בקשיא )ללא תירוץ(. נדפס 

 )בשער נפרד(. מאת הגאון רבי ישעיה פיק ברלין.

 קניגסברג, תר"ך. מהדורה ראשונה.

 [, כב דף. חסר דף אחרון של חידושי הש"ס. מצב כללי טוב. כריכה חדשה פשוטה.1[; ]1[, כח; יד, ]2]

 

 רחסר שע –חידושים מגדולי ישראל על הש"ס  –וו, תצ"ד אזאלק –קול יהודה . 310

Kol Yehuda – Zholkva, 1734 – Novellae by Leading Rabbis on the Shas – Title Page Missing 

בינוני. קרעים קלים בשולים ללא חסרון טקסט. כריכה פשוטה. כל הספר -מ דף. חסר שער. מצב טוב

 קריא. 

 

מהדורה  –ירושלים, תרצ"א  –חידושי סוגיות מאת רבי יצחק גולדברג  –רחובות יצחק . 311

 יחידה

Rechovot Yitzchak – Sugyot Novellae by Rabbi Yitzchak Goldberg – Jerusalem, 1931 – 

Single Edition 

 חדושי סוגיות בש"ס ובפוסקים. וברור הלכות גדולות. מאת רבי יצחק גולדברג. 

 ירושלים, תרצ"א. ריב עמ'. מצב טוב.

                  

עותק רבי זלמן סורוצקין  –תיקונים בכתב יד לאורך הספר  –שלים, תרצ"ט ירו –דרכי אהרן . 312

 ובנו

Darkei Aharon – Jerusalem, 1939 – Handwritten Corrections throughout the Book – Copy 

of Rabbi Zalman Sorotzkin and His Son 

נדיל וויינשטיין ראש ישיבת חלק א. חדושים ובאורים על סוגיות בש"ס. מאת רבי אהרן ב"ר מנחם מע

 בית יוסף בתל אביב, ומלפנים ראש ישיבת בית יוסף )נובהרדוק( במעזריטש.

 ירושלים, תרצ"ט. מהדורה יחידה. הסכמת רבי איסר זלמן מלצר. 

בין דפי הספר תיקוני טעויות בכתב יד. חותמת הגאון רבי זלמן סורוצקין ובנו רבי אליעזר סורצקין 

 קליבלנד ומייסד היישוב קריית יערים בהרי ירושלים. ראש ישיבת טעלז ב

נולד ברוסיה. בנו של רבי בן ציון וחינע סורוצקין. למד בישיבות  -תשכ"ו( -)תר"מ רבי זלמן סורוצקין

סלבודקה, וולוז'ין וטעלז. בשנת תרס"ה נשא את ביתו של רבי אליעזר גורדון ראש ישיבת טעלז. 

וב ובשנת תרע"ב כרב בעיירה ז'טל. בזמן מלחמת העולם בשנת תר"ע החל לכהן כרב בוורונ

הראשונה נמלט למינסק ולאחריה שב לז'טל. ממקימי וועד הישיבות בוילנא. משנת תרפ"ט כיהן כרבה 

הראשי של לוצק שבאוקראינה. בשנת ת"ש נמלט מפולין ועלה לארץ ישראל וכיהן כיושב ראש מועצת 

ן מלצר. חיבר ספרים רבים ביניהם ספרו המפורסם "אזניים גדולי התורה כממשיכו של רבי איסר זלמ

 מצב טוב.  לתורה" על התורה.

 

 



 מצב טוב.  –סט שלם  –ווארשא, תרמ"ב  –משנה תורה להרמב"ם . 313

Mishneh Torah LeHaRambam – Warsaw, 1882 – Complete Set – Good Condition 

 ששה כרכים. בגודל וכריכות תואמות. מצב טוב. 

 

עותק רבי שמואל  – ירושלים, תרצ"א –איסור ה"בלורית" בעניין  –דא גזירת אורייתא . 314

 דייטש מירושלים

Da Gzerat Orayta – on the Prohibition of the "Forelock" – Jerusalem, 1931 – Copy of Rabbi 

Shmuel Deutsch of Jerusalem 

איסור הבלורית, מלוקט מפוסקים ראשונים ואחרונים.  על -דא גזירות אורייתא, ובחוקתיהם לא תלכו 

וכן מתשובות מאת הרבנים הגאונים ומורי צדק של ארצנו הקדושה. מלוקט ע"י המו"ל רבי יהושע 

 אלטר ווילדמאן

 [, מו עמ'. מצב טוב מאוד. 2חתימה וחותמת בשער של רבי שמואל ב"ר ברוך דייטש מירושלים. ]

 

 תש"א-ירושלים תרצ"ג - תשעה חלקים  -הורוויץ  יאל מיכל זאביחרבי  –גידולי ציון . 315

Gidulei Zion – Rabbi Yechiel Michel Ze'ev Horowitz – Nine Sections – Jerusalem, 1933-1941 

ה. מאת רבי יחיאל מיכל זאב הורוויץ. תשעה חוברות מתוך חקירות ופלפולים בהלכ -גידולי ציון 

 תש"א:-ה לפנינו. ירושלים, תרצ"געשרה. החוברת הראשונה אינ

 ’.[, פב עמ10: דפוס יהודה וירושלים, תרצ"ג. ]חלק ב

הערות , מרדכי גימפל ]יפה[’ תשובה מאת רל [, כ דף. כול1: דפוס פ. עניו ובניו, תרצ"ד. ]לק גח

 .ברוך צבי הירש ביתשובה מבן המחבר, ר, וצבי פסח פראנק ביוחידושים מאת ר

  ’. [, מח עמ2רטן, תרצ"ה. ]: דפוס ש. וינגחלק ד

מנחם מענדיל בי תשובת רכולל ’. [, מ עמ2: דפוס "מנורה" של הרב זלמן גרוסמן, תרצ"ו. ]חלק ה

  מונשטר. 

שלמה זלמן בי הערות רכולל: ’. [ עמ1[, מז, ]2: דפוס "מנורה" של הרב זלמן גרוסמן, תרצ"ז. ]חלק ו

 אוירבאך. 

 .’[, מח עמ2גרוסמן, תרצ"ח. ]: דפוס "מנורה" של הרב זלמן חלק ז

 ’. [, מו עמ2: )דפוס וינפלד(, תרצ"ט. ]חלק ח

 ’. [, מו עמ2: דפוס יהודה עמרם איתאח, ת"ש. ]חלק ט

כולל דף לפני השער "דברי יחיאל"  ’.[, לו עמ3[. ]1940: דפוס יהודה עמרם "איתאח", תש"א ]חלק י

 -שנה  50 -על כסא הוראה בישראל קרוב לשני דרושים על דרך המוסר מאת המחבר זצ"ל אשר ישב 

נתבקש לישיבה של מעלה ביום שבת קודש כ"ח טבת תש"א. הקונטרס הנ"ל נדפס בסוף החוברת. 

: דברים אחדים מאת המסדר והמגיה. ר' אלתר אברהם שמואל העלער. כמו כן קטע בעמוד אחריו

ת המחבר. מעטפת של חוברת י' מועתק מתוך "גנזי ירושלים" לרבי פנסח גרייבסקי, בו כותב אודו

 קרועה.

 . מצב כללי טוב מאוד. (10)מתוך  חוברות 9

 

 



 –רבי צבי מושקוביץ  –שיחות חולין של ת"ח החדש  -הדפוס באירופה לאחר השואה . 316

  תש"ז מארגרטן )מארגהיטא(,

Hebrew Press in Europe after the Holocaust – Sichot Chulin shel Talmid Chacham 

Hachdash – Rabbi Zvi Moshkovich – Margarten (Marghita), 1947 

 קובץ מאמרים ושיחות, פתגמים ופירושים על דרך הצחות מתוך מאמרי חז"ל. לפי סדר הא' ב'. 

 מאת רבי צבי מאשקאוויטש. כאשר המחבר הינו גם המדפיס של הספר.

וד", התיישב במארגרטן והיה לתלמיד תלמיד בעל ה"קרן לד –תשמ"ג( -)תרס"ז רבי צבי מושקוביץ

של רבי שמואל זלמן ווינברגר. וכן עסק בהדפסת ספרים. הוא ורעייתו שרדו את ימי השואה 

כשלאחריה שב למארגרטן וחידש את בית הדפוס והדפיס כמה ספרים, בשנת תש"ט עלה לארץ 

"אוצרות ירושלים"  ישראל והתיישב בירושלים וגם שם המשיך בפעילותו והוציא לאור את הירחון

שנה. נפטר בעודו עוסק בהכנת הגליון של הירחון אך לא הספיק להשלימו וצוות הדפוס  28במשך 

 השלימו והוסיף דברים לזכרו. חיבר קונטרסים רבים. 

[ עמ'. מצב טוב. את החוברת שלפנינו העלה איתו המחבר מרומניה 1מארגהיטא )רומניה( נה, ]

 עליה את המדבקה של בית דפוסו בירושלים ברחוב ווארשא.  לירושלים ולאחר זמן הדביק

 

 ירושלים, תרצ"ט –פרקים בהצלחה המיוחסים לרמב"ם ז"ל . 317

Prakim Behatzlacha Hameyuchasim LaRambam – Jerusalem, 1939 

 תרגום לעברית ע"י שלום צבי דוידוביץ. עם הערות מאת דוד צבי בנעט. 

XXXI ,39  .עמ'. מצב טוב 

 

 –ירושלים, תרס"ז  -תפלה לערב יום כפור  –השתפכות הנפש לרבי יעקב מקלנבורג נדיר ! . 318

 מהדורה יחידה

Rare! Hishtapchut Hanefesh by Rabbi Yaakov Mecklenburg – a Prayer for Yom Kippur Eve – 

Jerusalem, 1907 – Single Edition 

מאת רבי יעקב צבי מעקלענבורג בעל "הכתב  השתפכות הנפש בערב יום הכפורים עם חשכה.

 רוזנפלד.-והקבלה". אינו בתקליטור וינוגרד

 ד דף. מצב טוב, ללא כריכה. 

 

 הדפסה מיוחדת לעדת הספרדים בירושלים –ירושלים, תרפ"ז  –דרכה של תורה נדיר! . 319

Rare! Darkah shel Torah – Jerusalem, 1927 – Special Printing for the Sephardic Community 

of Jerusalem 

החוברת נדפסה  דרך החינוך לילדי ישראל בלמוד התורה הקדושה על פי דעת חז"ל ומסורת אבות.

לראשונה בווילנא בשנת תרס"ב. לאחר מכן נדפסה בירושלים עם הוספות רבות. אך מכיוון שלא 

תרפ"ז אך מקוצרת יותר נתפשטה החוברת בין קהל עדת הספרדים הוחלט על הדפסה נוספת בשנת 

 מחמת יוקר הדפוס וזוהי החוברת שלפנינו. נדפס ללא שער. 

 רוזנפלד. -נדיר! החוברת לא נמצאת בתקליטור וינוגרד

 ח דף. מצב טוב. חורי תיוק. ללא כריכה. חתימה בעמוד האחרון "הצעיר רפאל עיזרה..."



 

לל מציון/ מימי הירדן/ נאוה אבני המקום/מכ -מקבץ חיבורים מאת רבי יעקב מרדאמסק . 320

 תרפ"ז-תרפ"ה –ירושלים  –תהלה על הגדה של פסח 

Collection of Books by Rabbi Yaakov of Radomsk – Avnei Hamakom / Michlal Zion / 

Meimei Hayarden / Nava Tehilah on the Passover Haggada – Jerusalem, 1925-1927 

 כים לבו של אדם לאביו שבשמים. מאת רבי יעקב דוד מרדומסק. אבני המקום דברי מוסר המוש •

 ירושלים, תרפ"ו. דפוס מוריה.

מכלל מציון. דברים המושכים לבו של אדם לאביו שבשמים. מאת רבי יעקב דוד מרדאמסק.  •

 ירושלים, תרפ"ו. דפוס ברסלב.

 מסק. ירושלים, תרפ"ה.מימי הירדן. רעיונות נשגבים לחזוק דתנו הקדושה. מאת רבי יעקב מרדו• 

נאוה תהלה, פירוש על הגדה של פסח מאת רבי יעקב דוד מרדאמסק. הוציא לאור רבי נח ווינטרוב. • 

 ירושלים, תרפ"ז. דפוס ברסלב. חסר מספר דפים בסוף.

 ספרים בכרך אחד. מצב כללי טוב. 4סה"כ 

 

 מהדורה יחידה –י"ב ירושלים, תש –רבי ראובן כ"ץ רבה של פתח תקווה  –שער ראובן . 321

Sha'ar Reuven – Rabbi Reuven Katz the Rav of petach Tikvah – Jerusalem, 1952 – Single 

Edition 

 ילקוט מאמרים מאת רבי ראובן כ"ץ הרב הראשי אב"ד ור"מ לפתח תקווה והמחוז. –דבר בעתו 

 ב קרית יערים בהרי ירושלים. חותמות רבי אליעזר סורוצקין ראש ישיבת טעלז בקליבלנד ומייסד הישו

 כרך מפורק לחצי. שלו עמ'. 

 

 דרשות מאת רבי זלמן סורוצקין  –הדעה והדיבור . 322

Hade'ah VeHadibur – Sermons by Rabbi Zalman Sorotzkin 

קובץ דרשות על נושאים שונים, מאת רבי זלמן סאראטשקין אב"ד דלוצקא. דפוס צילום של המהדורה 

 [ עמ'. מצב טוב. 11ארשא, תרצ"ז(. לאנדאן, תש"ז. שיט, ]הראשונה. )וו

 

 סלבודקה, אדר א' תרח"ץ –ירחון כנסת ישראל . 323

Knesset Yisrael Journal – Slabodka, Adar I, 1938 

 מצב טוב.

 

 ירושלים, תרצ"ה  –מלחמת היצר . 324

Milchemet Hayetzer – Jerusalem, 1935 

ת הבורא ולחזק ברכים כושלות, לעמוד בקשרי המלחמה נגד היצר דרושים לעורר את האדם לעבוד

 הרע. מאת רבי משה אליהו מרמורשטיין. 



 שני שערים. מעטפת. מצב טוב. כו עמ'. 

 

 קושטא, תקי"ח –מעלות המדות . 325

Ma'a lot Hamidot – Kushta, 1758 

 ספר מעלות המדות, לרבי יחיאל ב"ר יקותיאל עניו. 

 וס נסים אשכנזי. דברי הקדמה מאת רבי חיים מודעי. קושטא, תקי"ח. דפ

[, סג דף. מצב כללי טוב. דף ראשון וכמה דפים אחרונים עם קרעים קלים 1חסר שער. במקור: ]

 וקפלים. כריכה חדשה. 

 

רבי יום טוב נעטיל ברונשפיגל  עם הוספות וחותמת –פיעטרקוב, תרע"ב  –יסוד יוסף . 326

 מלודז'

Yesod Yosef – Piotrkow, 1912 – with Additions and Stamp of Rabbi Yom Tov Netil 

Bronspigel of Lodz 

 ספר יסוד יוסף, תיקון קרי מאת רבי יוסף מפוזנא. 

מהדורה שונה מהרגיל, בהוצאת רבי יום טוב ברונשפיגעל מלודז'. עם הרבה הוספות ממנו. חותמת 

 המו"ל בשער. 

 ואיכותים. כריכה חדשה. עמ'. מצב מצוין. דפים עבים  34

 

 ליק, תר"ך –עם פירוש מגדנות אלעזר  –בחינות עולם . 327

Bechinot Olam – with the Migdanot Elazar Commentary – Lik, 1860 

 ספר בחינות עולם, מאת רבי ידעיה בן אברהם הפניני. עם פירוש מגדנות אלעזר על הדף. 

 ליק, תר"ך.

 דים. כריכה מקורית מנותקת. סב דף. מצב טוב. נקבים בוד

 

ווארשא,  –מעשה רב )הגר"א מווילנא(  \מוסר השכל )ביאורים "לשון הזהב ולשון חכמים"( . 328

 תרי"ז 

Mussar Haskel (Leshon Hazahav and Leshon Chachamim Elucidations) / Ma'asseh Rav 

(HaGra of Vilna) – Warsaw, 1857 

במוסריו בהלכות דעות, ומסביב שני הביאורים. מאת רבי יחזקאל במרכז העמוד דברי הרמב"ם 

 [, פט דף. 1פייבל. ]

 כרוך עם הספר:

 מעשה רב. הנהגות והליכות רבינו הגר"א מווילנא. מאת רבי יששכר דב בהגאון. ווארשא, תרי"ז. 

 [ עמ'. 36יב, ]

 מצב טוב. רישומים והגהות. כריכה קדמית חסרה. 

 



 חוברות בכרך אחד 12 –ץ ישראל" ירחון "תורת אר. 329

Torat Eretz Yisrael Journal – 12 Issues in a Single Volume 

תורת ארץ ישראל, ירחון רבני מרכזי לחידושי תורה בהלכה ובאגדה. חוברות רצופות של שנה יז יח 

. סיון מחודש מנחם אב אלול תש"ו עד כסלו טבת תש"ח. חוברות נוספות: ניסן, תש"ט. ניסן, תשי"א

 תשט"ו. 

 כל החלקים בכרך אחד. מצב מצוין. 

 

 רבי משה צבי נריה. ירושלים, תשי"ט –מלחמות שבת . 330

Milchamot Shabbat – Rabbi Moshe Zvi Nerya – Jerusalem, 1959 

 לבאור סוגית מלחמה בשבת במקורות ההלכה ולברור העובדות בתולדות ישראל. 

 קג עמ'. מצב מצוין. 

 

 מהדורה ראשונה –ברסלוי, תק"ץ  –רבי ישעיהו ברלין  –אה שבערכין הפל. 331

Hafla'ah SheBaArachin – Rabbi Yeshayahu Berlin – Breslau, 1830 – First Edition 

 הפלאה שבערכין, ביאור, הגהות ותיקונים, ויישוב השגות על ספר הערוך לרבינו נתן בר יחיאל.ספר 

 תמים קלים. מצב טוב. כריכה עתיקה מנותקת.[, פה דף. כ4ברסלוי, תק"ץ. ]

 

 חיבור חשוב לכהנים –ירושלים, תרצ"ב  –נזר הקודש  \כתר כהונה . 332

Keter Cehuna / Nezer HaKodesh – Jerusalem, 1932 – Important Composition for Cohanim  

ד. הלכות השייכות לזמן כתר כהונה. הלכות הכהנים בכל עניניהם, נשיאת כפים, מתנות כהונה ועו• 

 הזה. עם שני חיבורים בשולי העמודים "חושן" ו"אפוד". מאת רבי דוב בער דוד ריפמאן.

 , תרצ"ב.םירושלי

 נזר הקודש, הלכות טומאת הכהנים. מאת המחבר. בנוסף, דרשות, ומכתבים מאת גדולי הדור.• 

 מצב טוב. כריכה רופפת.’. [ עמ2[, צג, ]3[, טז ]1[, צח; ]30]

 

 מהדורה יחידה –לונדון, תר"פ  –חשבונות של מצוה . 333

Cheshbobot shel Mitzvah 0 London, 1920 – Single Edition  

 ספר חשבונות של מצוה. ביאור אגדות חז"ל. מאת רבי יעקב צינקין. לונדון, תר"פ.

 מצב טוב.

 

 

 

 



 ונהמהדורה ראש –עם לקוטי הגר"א  –ווילנא, תרנ"א  –ספר הפרנס . 334

Sefer HaParnas – Vilnius, 1891 – with Likutei Hagra – First Edition 

ספר הפרנס, מאת רבי משה פרנס מרוטנבורג. בהגהות וביאורים מאת רבי דוד לוריא. בסופו קונטרס 

 "ם מתוך כתב יד שלא נדפסו מעולם.לקוטים על הרמב –"לקוטי הגר"א" 

 ווילנא, תרנ"א. מהדורה ראשונה.

 חסר שער, וללא חלק קונטרס ידי משה )שנדפס בשער מיוחד(. מצב טוב. שולים רחבים.עותק 

 

 היסטורי וחשוב –מונקאטש, תרמ"ד  –ספר מעלות המדות . 335

Sefer Ma'a lot HaMidot – Munkatch, 1884 – Historical and Important 

(, עם 1882אסלר -הדם בטיסא ספר מעלות המדות, לרבינו יחיאל ענו. עם מגילת אבל )פרשת עלילת

ליקוטי מנין המצות להרמב"ם, הגהות חת"ס על שולחן ערוך יורה דעה, חידושים נוספים מאת רבי 

 חזקיה פייבל פלויט )חבר בן חיים(.

 מונקאטש, תרמ"ד. מהדורה ראשונה.

 [, צו דף. מצב כללי טוב. מעט שברים בשולים. דף יבש. כריכה מקורית מנותקת.1]

 

 נדפס על פי המהדורה הראשונה –עותק נאה  –קניגסברג, תר"ך  –ש החיים נפ. 336

Nefesh Hachaim – Konigsberg, 1860 – Fine Copy –an Edition based on the First Edition 

 נפש החיים, חיבורו המוסרי והיסודי של רבי חיים מוולאז'ין.

 הראשונה, ווילנא, תקפ"ד.  קניגסברג, תר"ך. מהדורה שלישית שנדפסה על פי המהדורה

 עמ'. עותק נאה. מצב מצוין. דפים עבים. כריכה עתיקה.  126

 

 מהדורה ראשונה –לונדון, תש"ה  –ארץ ישראל נחלת עם ישראל  –רבי יחזקאל אברמסקי . 337

Rabbi Yechezkel Abramsky – Eretz Yisrael Nachalat Am Yisrael – London, 1945 – First 

Edition 

רץ ישראל נחלת עם ישראל, באספקלריה של המסורת. חלק ראשון )מימות אברהם אבינו עד אחר א

 כבוש יהושע(. מאת רבי יחזקאל אברמסקי בעל "חזון יחזקאל" על התוספתא. 

 לונדון, תש"ה. מהדורה ראשונה. לא נדפס חלק נוסף !

X, 68 מצב מצוין. כריכת מעטפת עם שער נוסף.  ’.עמ 

 

 ירושלים, תרצ"ד –רבי יצחק יעקב ריינס  –כנית חותם ת. 338

Chotam Tochnit – Rabbi Yitzchak reines – Jerusalem, 1934 

ספר חותם תכנית, חלק מספרו הגדול דרך בים, ובו ששה ספרים: א. יסודי תורה שבעל פה. ב. ערבי 

לכות וחלוקותיהן. ו. המושגים מתורה שבעל פה. ג. מושגי הנמצאים. ד. הכתב והמכתב. ה. נושאי הה

 כללי דרשות חז"ל ודרכי לשונותיהן. 



 מאת רבי יצחק יעקב ריינס. הוצאה חדשה ומתוקנת. הו"ל על ידי בנו רבי אברהם דוב בער ריינס. 

 ירושלים, תרצ"ד. דפוס רפאל חיים הכהן. 

 שעו עמ'. מצב טוב מאוד. 

 

 י יחיאל מיכל טוקצינסקירב –מהדורה יחידה  –ירושלים, תרס"ו  –טהרת ישראל . 339

Taharat Yisrael – Jerusalem, 1906 – Single Edition – Rabbi Yechiel Michl Tucazinsky 

בו נאספו ענינים העקרים והדינים הרגלים מהלכות נדה. מאת רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי, על פי 

 הצעת והואות רבי ראובן אלואשווילי רב בעיר קוטאיס ]כורדיסתאן[. 

 רושלים, תרס"ו. דפוס צוקרמן. י

 כא דף. מצב טוב מאוד.

 

 ה"חשמל בשבת" – מהדורה יחידה –ירושלים, תרפ"ט  –שמירת שבת . 340

Shmirat Shabbat – Jerusalem, 1929 – Single Edition – Electricity on Sabbath 

אלאת וקוואנין מק’’ ירה בשאן א סבת ובעץ’’אל סבת... מקאלאת כת’ חפט, שמירת שבת’ מצחף

 . דוד משה סתהון. מאת רבי אל חראם פאלפתהי בלגא אל ערבייה בשאן מאכולאת

. בלשון הערבית ,דרשות רבות בענין השבת וגם דרשות ומצוות בענין מאכלות אסורות הספר כולל

]רוב הטקסט בערבית, באותיות עבריות[. בספר באו הסכמות שונות של רבני ארם צובה, חברון 

 ם אשכנזים וספרדים. בדף פד "תשובה כהלכה בדבר החשמל" שנוצר בשבת. וירושלי

בדף שלפני השער דף הקדשה מודפס עם חותמת של מוסד "טוב  [ דף.10קלד, ]-[, קטו, קטו6]  

                וחסד" להלואות חסד בירושלים". 

 מצב מצוין. 

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תש"ז  –רבי שמואל הומינר  –ספר קדושה . 341

Sefer Keddusha – Rabbi Shmuel Houminer – Jerusalem, 1947 – First Edition 

על שם הכתוב והתקדשתם והייתם קדושים, יבואר בו עניני קדושת הזווג וסדר הנהגתו וענין חומר עון 

 הגדול והמחריד של הז"ל וסדר תשובתו ותקונו, ועניני שידוכים ונשואים. 

 טוב. כריכה מקורית. נקב עש בדפים אחרונים. נב עמ'. מצב 

 

 –ירושלים, תרע"ב  – קול תחנה וקול טחנה –חיטים לפסח במכונה פולמוס טחינת . 342

 מהדורה יחידה

the Polemic of Machine-Grinding of Wheat for Passover – Kol Tchinah Vekol Tchina – 

Jerusalem, 1912 – Single Edition 

תחנה וקול טחנה, חיבור מאת רבי רפאל חיים משה בן נאים. אודות טחינת חיטים לפסח ספר קול 

 בריחיים המופעלים על ידי קיטור. 

 [ דף. מצב טוב. כריכה מקורית.2עמ', פח, ] 8[ דף, 3ירושלים, תרע"ב. מהדורה יחידה. ]



 .נגד הספר קול תחנה וקול טחנה, חובר הספר קול צעקת הרועים

 

 עותק חלקי –דפוס בק  –ירושלים, תרכ"ה  – החיים ארשות. 343

Arshot Hachaim – Jerusalem, 1865 – Bak Press – Partial Copy 

והגים להתחנן לפני כותל א. לימוד עולת ראייה הנקונטרס תפילות למקומות קדושים וקברי צדיקים. 

ד. לימוד ותיקון  .עם התפילותימוד יאר צייט בקיצור ב. לימוד רחל אמנו עם התפילות, ג. ל .המערבי

’ בשנ’ ה. לימוד הפסק .סודר ממוה"ר ש"ש ]שלום שרעבי[להנצל מהסכנה מ הלמי שנושא אלמנ

 ז. לימוד על קבר .מכל מתי ישראל מאר"י ז"ל’ ת מחילו. לימוד שאל’, קרי ותילול ה’ העבור לתקו

 .ז"ל קיםהצדי ל קבריע לותן הצדיק ותפישמעו

 ס ישראל בק. ירושלים, תרכ"ה. דפו

 לג. מצב כללי טוב. כריכת עור עתיקה. -עותק חסר שני דפים ראשונים. ודף אחרון. וכן דפים כח

 

 לונדון, תשי"א –ביאורים מעשיים וציורים להלכות שונות  –שמושה של תורה . 344

Shimusha shel Torah – Practical Elucidation and Illustrations for Varied Halachot – London, 

1951 

הספר כולל עשרות ציורים שונים הקשורים להלכות איסור והיתר ועוד. מאת רבי דוד פעלדמן אב"ד 

 דמחזיקי הדת במנשסתר ולייפציג המו"ל של קיצור שלחן ערוך המבואר והמצויר. 

 רלג עמ'. מצב מצוין. 

 

 ירושלים, תש"י –כיס  חוברת –הנהגות טובות מאת רבי יהונתן וואלינער  –מרגניתא טבא . 345

Marganita Tava – Hanhagot Tovot by Rabbi Yehonatan Woliner – Pocket Format – 

Jerusalem, 1950 

נדפס לראשונה בתוך ספר "אהבת חסד" לבעל ה"חפץ חיים". כ עמ'. מצב טוב. חיזוקי דבר בשדרה. 

 ס"מ. 13.5

 

 –מאת רבי נסים כ'צ'ורי  –לאי זרעים דיני תרומות ומעשרות וכ –קונטרס חובת הארץ . 346

 ירושלים, תשי"ד

Kuntres Chovat HaAretz – Dinei Trumut and Me'asrot and Kilei Zra'im – by Rabbi Nissim 

Chachuri – Jerusalem, 1954 

ס"מ. מצב  14[ עמ'. 1יצא לאור בהוצאת יחזקאל ששון חזן ועזרא יפה. דפוס איתאח ירושלים. לא, ]

 טוב. 

 

 ליקוטים על חיבת וקדושת ארץ ישראל -מהדורה יחידה  –ירושלים, תרס"ד  – רכת הארץב. 347

Birkat HaAretz – Jerusalem, 1904 – Single Editon – Compilations on the Love and Sanctity 

of eretz Yisrael 

 והוא חלק שני מספר חבת הארץ. מאת רבי ברוך דוד הכהן. 



ם חזקיהו מדיני מחברון, רבי יצחק יהודה ליב סופר מדורוביץ, והסכמת האדמו"ר רבי הסכמות רבי חיי

 יחזקאל שרגא הלברשטאם שנדפסה בספר חיבת הארץ. 

                          . מצב טוב. [ דף1[, פט, ]5] 

 

ירושלים,  –וחידושים נוספים  תומר דבורה לרמ"ק עם אגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר . 348

 תרפ"ח

Tomer Dvorah by the Ramak with Igeret Hamussar by Rabbi Yisrael Salanter and 

Additional Novellae – Jerusalem, 1928 

לרבי משה קורדואירו, עם שבחי הרמ"ק וקצור תומר דבורה והגהות וחידושים מאת רבי זאב וואלף 

 אשכנזי. 

 '. מצב טוב מאוד. ירושלים, תרפ"ח דפוס יודא אהרן וויס. נב עמ

 

  ימאת רבי משה אוסטרובסק - ירושלים, תרפ"ד –המדות שהתורה נדרשת בהן . 349

Hamidot SheHaTorah Nidreshet Bahen – Jerusalem, 1924 – by Rabbi Moshe Ostrovsky 

 [ עמ'. מצב טוב. כרך מפורק, דפים מנותקים. חלק מהגיליונות אינם חתוכים. 6רלג, ]

 

 ירושלים, תש"י –הראי"ה קוק  –ות אור. 350

Orot – Rabbi Avraham Yitzchak Hacohen Kook – Jerusalem, 1950 

 [ עמ'. מצב טוב מאוד.1מאת רבי אברהם יצחק הכהן קוק. קצ, ]

 

 מונקאטש, תרס"ה –לרבי שמואל אבוהב  –ספר הזכרונות . 351

Sefe Hazichronot – by Rabbi Shmuel Abohav – Munkatch, 1905 

ב"ה משה דוד הכהן קליין יום ו' עש"ק לס' מקץ זאת חנוכה שנת בדף הפורזץ רישום וחתימה "

 "תרפ"ג, ווראנעב יע"א

 [, סד דף. מצב טוב מאוד. ללא כריכה. 2]

 

 ירושלים, ת"ש –ילקוט שערים לרבנו יונה ז"ל מגירונדי . 352

Yalkut She'arim by Rabbeinu Yonah of Girondi – Jerusalem, 1940 

 יליד מיר.  –חלק א. ערוך ומסודר ע"י משה ימיני )סקרובון( 

 [, נו דף. 4דפוס חיים הלוי צוקרמן. ]

 

 

 



/ האמונה  מהדורה ראשונה –וינה, תרמ"ו  -רבי מאיר בוסקוביץ  –מאיר עיני חכמים . 353

 1877ווארשא, תרל"ז  –והבטחון 

Meir Einei Chachamim – Rabbi Meir Boskovich – Vienna, 1886 – First Edition / HaEmunah 

VeHabitachon – Warsaw, 1877 

בהוצאת מהדורה ראשונה. מאת רבי מאיר באסקאוויץ. וינה, תרמ"ו. פרקי מוסר. מאיר עיני חכמים,  •

 חתנו רבי יונה מאנן. 

 [ כג דף. מצב טוב. קפל בדף השער קרוע בחלקו. כרוך עם:1]

לרבינו יונה גירונדי. ווארשא, תרל"ז. לו דף. מצב טוב. קפלים במספר דפים האמונה והבטחון.  •

 אחרונים.

 שני ספרים. 

 

 יידיש –על הצניעות ונגד הפאה הנכרית  –ששים גבורים  \קונטרסים: לוית חן . 354

Kuntresim: Livyat Chen / Shishim Giborim – on Modesty and against Fashion Wigs – 

Yiddish 

 ירושלים, תשכ"ד. 

סביב לה. באו רשימות גדולי ישראל האוסרים את הפאה נכרית. א. גדולי  –בקונטרס ששים גבורים 

אשכנז. ב. גדולי אונגרין. ג. גדולי ליטא. ד. גדולי הספרדים. ה. גדולי פולין וגאליציע. עם רשימת גדולי 

 " ועוד. ישראל הקדמונים מארי דאתרא ירושלים. וכן מכתב מה"חפץ חיים

 מצב טוב.

 

 פיעטרקוב, תרס"א –חכמת שלמה . 355

Chochmat Shlomo – Piotrkow, 1901 

אוצר נחמד, ספר חכמת שלמה בן דוד מלך ישראל, והרמב"ן קוראו בשם חכמתא רבתא דשלמה 

 מלכא. עם פירוש ע"ט. מאת ר' דוד ויסמן במעזריטש.

 עמ'. מצב טוב. 92פיעטרקוב, תרס"א. 

 

 מהדורה ראשונה –פרנקפורט, תקע"ט  –יוסף )שרשי הדת( אלומי . 356

Alumei Yosef (Shorshei Hadat) – Frankfurt, 1819 – First Edition 

 fuer die Israelitische Jugend beiderlei Geschlechts. Nebst einem Anhange vonאלומי יוסף, 

den Ceremonialgesetzen und Gebraeuchen von J [oseph] Johlson ….  ,ספר לימוד הדת היהודית

רובו בגרמנית, עם פסוקים מהתנ"ך. מאמרי חז"ל ומובאות מספר משנה תורה להרמב"ם. מאת רבי 

 אשר בן יוסף פולדא.

]תקע"ט[. מהדורה ראשונה. הספר, לרוב חביבותו יצא בכמה מהדורות, החל  1819פרנקפורט דמיין, 

 י הדת".ממהדורה הרביעית נקרא הספר בשם "שרש

[1 ,]221[ ,2 ,]XXIV]  .'ס"מ. נדפס משמאל לימין. מצב טוב מאוד. כריכה מקורית. דפים  19עמ

 איכותים.

 



 ווילנא, תרס"ה –פירוש קול יהודה ואוצר נחמד  –הכוזרי . 357

Hakuzari – the Kol Yehuda and Otzar Nechmad Commentary – Vilna, 1905 

 ון( בלועזית. מצב טוב מאוד.לאורך הספר מספר הגהות )עיפר

 

 מהדורה ראשונה  –ווין, תקנ"ו  –ספר הכוזרי "אוצר נחמד" . 358

Sefer HaKuzari "Otzar Nechmad" – Wein, 1796 – First Edition 

ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי הספרדי. עם פירוש מסביב בשם "אוצר נחמד" מאת רבי ישראל הלוי 

 מזאמושט.

 דורה ראשונה של הפירוש הגדול והחשוב על ספר הכוזרי.ווין, תקנ"ו. מה

תקל"ב( ר"מ בזאמושט, ישב בביהמ"ד של רבי דניאל יפה בברלין, -המבאר רבי ישראל הלוי )ת"ס

מחכמי ברודי. היה מקורב לרבי יואל בעל שם מזאמושט. חיבר גם "טוב הלבנון", "אבן ישראל", "נזר 

ארובות השמים, בחינת הלבבות, אגרת נזד הדמע ופירוש על הדמע", נצח ישראל, שו"ת אבן ישראל, 

 ספר רוח חן.

 ס"מ. מצב מצוין. כריכת עור מקורית. צד הקדמי מנותק. ללא שדרה. 23[, קסח דף. 2]

 ".לה' הארץ ומלואה הק' וואלף ב"ה הילל סגל יצ"ו מקיצעחתימה בשער " 

 

 דפוסי ירושלים –ספרים חשובים  5כרך כולל . 359

A Volume with 5 Important Books – Printed in Jerusalem 

 . משנה ברורה מסכת שבת. מאת רבי חיים משה זילברשיץ. ירושלים, תש"ב. 1

 . בירורי המדות, משמן זית זך שלזוהר הקדוש. מאת רבי אהרן שלמה כתריאל. ירושלים, תרפ"ג. 2

 "ג.. טהרת המשפחה. מאת רבי יהודה זונדל האגר. ירושלים, תש3

ת"ש. בחלק ח תיקוני -ט. מאת רבי יחיל מיכל זאב הורביץ. ירושלים, תרצ"ט-. גידולי ציון. חלקים ח4

 טעות בכתב יד המחבר. 

 ללא כריכה. מצב טוב מאוד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ספרים במהדורות חדשות

 

 סט שלם –תל אביב, תשי"ז  –מהדרות דביר  –מפורשים ומנוקדים  - ששה סדרי משנה. 360

Shisha Sidrei Mishnah – With a Commentary and Vowelized – Dvir Edition – Tel Aviv, 1957 

– Complete Set 

סט. מפורש פירוש חדש, עם מבואות, הוספות והשלמות בידי חנוך  –ששה סדרי משנה, ששה כרכים 

 אלבק. ומנוקדים בידי חנוך ילון. 

 תל אביב, תשי"ז. -ירושלים

 מצב מצוין. 

 

 לובלין, של"ה –ברכת המזון עם פירוש רבי נתן שפירא מהוראדנא  -יה פקסימיל. 361

Facsimile – Birkat Hamazon with the Commentary of Rabbi Natan Shapira of Horadna – 

Lublin, 1575 

 מזכרת מנישואי אלחנן ובת שבע וינוגרד. ירושלים, כסלו, תשנ"ב. נדפס על נייר כחול.

 צב טוב.[ עמ'. מ1, ]32[, 2]

 

 הגדות של פסח  –מצויר כתב יד  -פקסימילה ארבע הגדות . 362

Four Facsimile Haggadot – Illustrated Manuscript – Passover Haggadah 

 . מצב מצוין. מאוסף הספריה הלאומית

 

 ורדיאוס )בורדו(, תקע"ג –כתב יד, הגדה של פסח  –פקסימיליה צבעונית . 363

Color Facsimile – Manuscript, Passover Haggadah – Vardios (Bordeaux), 1813 

הגדת בורדו, מתוך אוספה של משפחת מולדובאן. מבוא מאת אלפרד מולדובן )אנגלית ועברית(. תל 

 . הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד. דפים כרומו איכותיים. מצב טוב מאוד.1998אביב, תשנ"ח 

 

מגילת  –פקסימיליות של כתבי יד / מצוירות / לילדים ועוד  – [ הגדות של פסח36אוסף ]. 364

 אסתר מאוירת ע"י יוסי שטרן

Collection of [36] Passover Haggadot – Facsimiles of Manuscripts / Illustrated / for 

Children and More – Megillat Ester Illustrated by Yossi Stern 

 ביניהם:

פקסימיליה • עם ציורים של מנשה קדישמן • דה של פסח עם נופי ארץ ישראל הג• הגדת קרליבך • 

• עם ציורים של רפאל אבקסיס • הגדה של פסח לילדים • של כתב יד הגדה של פסח קופנהגן, תצ"ט 

הגדה של פסח • פקסימילה, כתב יד, הגדה של פסח איטינגן תפ"ט, עם הקדמה מאת חיה בנז'מין 

 ימיליה, הגדה של פסח, כתב יד, אלטונה, תצ"ח, ועוד. פקס• "לתקומת ישראל" 



כריכה עם הטבעות  -מגילת אסתר מאוירת ע"י יוסי שטרן  1-הגדות, ו 36כרכים מתוכם  37סה"כ 

 מוזהבות. 

 מצב כללי טוב. גדלים שונים.

 

 נוסח אשכנז –ירושלים, תשכ"ב  –הגדה של פסח כתב ברייל . 365

Passover Haggadah Braille Script – Jerusalem, 1862 – Ashkenaz Version 

 עובש )יבש( ניתן לניקוי. -בינוני. כתמי רטיבות -[ דף. מצב טוב25]

 

 ירושלים, תש"א -רבי אליהו סלימאן מאני מחברון  –קרנות צדיק עם אור ציון . 366

Kranot Tzaddik with Or Zion – Rabbi Eliyahu Solomon Manni of Hebron – Jerusalem, 1941 

 תיקוני הברית ואזהרות. דפוס איתאח. כד דף. מצב טוב.

 

 –ירושלים, תשט"ו  –רבי איסר יהודה אונטרמן הרב הראשי לישראל  –שבט מיהודה . 367

 מהדורה ראשונה

Shevet MiYehuda – Rabbi Isser Yehuda Unterman, the Chief Rabbi of Israel – Jerusalem, 

1955 – First Edition 

חלק א. כולל ארבעה שערים. ברורי סוגיות, חקרי הלכה וחדושי תורה. הסכמת הרב הראשי לישראל 

 רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג. 

 [ עמ'. מצב טוב. דף יבש. 2, שכב, ]34

 

 מאמרים על התלמוד –לונדון, תש"ז  –מאת רבי יוסף לעוו  –ילקוט יוסף . 368

Yalkut Yosef – by Rabbi Yosef Leow – London, 1947 – Articles on the Talmud 

 [ עמ'. מצב טוב. הקדמה באנגלית מצדו השני של הכרך.5, ]189חלק ב. יידיש. 

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תשכ"ג  –דעת סופר על התורה . 369

Da'at Sofer on the Torah – Jerusalem, 1863 – First Edition 

 דרשות ופתיחות לבני הישיבה –ס מעצם כתב יד קדשו. עם אהל הינדא מאת רבי עקיבא סופר. נדפ

 ירושלים, תשכ"ג. הוצאת מכון דעת סופר. 

חותמת רבי זלמן סורוצקין ובנו רבי אליעזר ראש ישיבת טעלז בקליבלנד ומייסד היישוב קרית יערים 

 בהרי ירושלים. 

רבי בן ציון וחינע סורוצקין. למד בישיבות נולד ברוסיה. בנו של  -תשכ"ו( -)תר"מ בי זלמן סורוצקיןר

סלבודקה, וולוז'ין וטעלז. בשנת תרס"ה נשא את ביתו של רבי אליעזר גורדון ראש ישיבת טעלז. 

בשנת תר"ע החל לכהן כרב בוורונוב ובשנת תרע"ב כרב בעיירה ז'טל. בזמן מלחמת העולם 

יבות בוילנא. משנת תרפ"ט כיהן כרבה הראשונה נמלט למינסק ולאחריה שב לז'טל. ממקימי וועד היש

הראשי של לוצק שבאוקראינה. בשנת ת"ש נמלט מפולין ועלה לארץ ישראל וכיהן כיושב ראש מועצת 



גדולי התורה כממשיכו של רבי איסר זלמן מלצר. חיבר ספרים רבים ביניהם ספרו המפורסם "אזניים 

 לתורה" על התורה.

 ר דף אחרון. מצב טוב. שפד )במקור: שפו( עמ'. חס

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, ת"ש  –מועדים והגדה של פסח  –שמחת אברהם . 370

Simchat Avraham – Mo'adim and Passover Haggadah – Jerusalem, 1940 – Single Edition 

מאת רבי אברהם טכורק מירושלים. דברי התעוררות על כל המועדים ופירוש על הגדה של פסח עם 

 הפנים. 

                [, קלב עמ'. מצב מצוין. מספר דפים נכרכו שלא כסדרן. 2] . 3707; אוצר ההגדות 2279יערי  

 

 פאס, תש"ב.צילום של מהדורת ארבעה שומרים. מאת רבי רפאל משה אלבאז. . 371

Arba'ah Shomrim – by Rabbi Raphael Moshe Elbaz – Facsimile of the Fes 1942 Edition 

 טוב.  מצב

 

 חידושים על אגדות הש"ס.  –לרבי אברהם פלאג'י  –ספר אברהם את עיניו . 372

Sefer Avraham et Einav – by Rabbi Avraham Palachi – Novellae on Talmudic Aggadot 

 מהדורה חדשה. ירושלים, תשס"ז. 

 תך עמ'. מצב טוב. 

 

 ל )מרן הבית יוסף(שו"ת אבקת רוכ \שו"ת מהר"י בן לב )ב' חלקים( . 373

Shut Mahari Ben Lev (2 Sections) / Shut Avkat Rochel (Maran thew Beit Yosef) 

 מהריב"ל. ב' חלקים. שו"ת אבקת רוכל. מאת מרן ה"בית יוסף".  –שו"ת מאת רבי יוסף בן לב 

 ירושלים, תש"ך. כולל מבוא ותולדות. 

 מצב מצוין. 

 

 המהדורה הראשונה מהדורת צילום –חלקים סט  2 –מחזיק ברכה . 374

Machzaik Bracha – Set of 2 Sections – Facsimile Edition of the First Edition  

 ספר מחזיק ברכה, חידושי הלכה על שלחן ערוך אורח חיים ויורה דעה. מאת רבינו החיד"א. 

 דפוס צילום של המהדורה הראשונה. 

 מצב טוב. 

 

 תשובות הגאונים שערי תשובה \פסקי ושו"ת ריקאנטי . 375

Piskei VeShut Recanati / Tshuvat Hageonim Sha'arei Tshuvah 



 . ספר פסקי ושו"ת ריקאנטי עם פירוש מעשה בצלאל. 1

. תשובות הגאונים שערי תשובה. שנ"ג תשובות, עם הערות ופרושים מהרב ר' דוד לוריא ורבי זאב 2

 וואלף לייטער. 

 רה. מצב טוב.הוצאת ספריית בני תו

 

מאת רבינו אברהם אזולאי בעל "חסד  –פירוש על המשנה סדר נזיקין  –אהבה בתענוגים . 376

 לאברהם" אבי סבו של מרן החיד"א. 

Ahava Bata'anugim – Commentary on the Mishnah Seder Nezikin – by Rabbeinu Avraham 

Azulai the Author of Chessed leAvraham, Maran the Chida's Great-Grandfather 

יוצא לאור לראשונה מכתב יד קדשו, עם ציונים ומראי מקומות הערות ומבוא על ידי חברי מכון 

 ירושלים. ירושלים, תשמ"ו. 

 שכ עמ'. מצב מצוין. 

 

 ירושלים, תשכ"ה –רבי יוסף יוזפא מפרנקפורט  –שו"ת יוסף אומץ . 377

Shut Yosef Ometz – rabbi Yosef Josefow of Frankfurt – Jerusalem, 1965 

ספר יוסף אומץ, כולל דינים ומנהגים לכל ימות השנה ובפרטות מנהגי פרנקפורט ע"נ מאין ועניני 

מוסר ומדות, מאת רבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן ראש לדיינים ולבני הישיבה דק"ק פרנקפורט. הוצאה 

 פתח הענינים. חדשה עם תיקונים והערות, תולדות המחבר וומ

 ירושלים, תשכ"ה. 

 מצב מצוין. 

 

 ירושלים, תשל"ב –מהדורה ראשונה  –חדושי הגרי"ז הלוי מבריסק . 378

Chidushei HaGriz Halevi of Brisk – First Edition - Jerusalem, 1972 

חדושים על מסכתות זבחים מנחות ערכין תמורה נזיר סוטה מאת מרן הגאון ר' יצחק זאב הלוי 

 סלובייציק שליט"א )זצ"ל(. 

 הדפסה ראשונה של חידושי הגרי"ז שנדפסה בסטנסיל. ירושלים, תשל"ב בערך. 

 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית מנותקת.  32קז, סה, כז, מו, לב, ג דף. 

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תש"ו  –חידושי הגרי"ז הלוי מבריסק . 379

Chidushei HaGriz Halevi of Brisk – Jerusalem, 1946 – First Edition 

 חידושים על מסכת זבחים מאת מרן הגאון ר' יצחק זאב הלוי סלובייציק שליט"א. ירושלים, תש"ו. 

 עמ' על צד אחד. כריכה מקורית.  124נדפס בסטנסיל. 

 

 תשי"ב-תש"י –שלושה חלקים  –שיעור הגר"ש רוזובסקי . 380

Shi'us Hagrash Rosovsky – Three Sections – 1950-1952 



תשי"ב. מסכת -שלושה קונטרסים, צילום כתב יד של תלמידי הגר"ש רוזובסקי. שלושה חלקים. תש"י

 גיטין, נדרים, כתובות. מהדורה ראשונה !

 מצב טוב.

 

 מהדורה חדשה ומפוארת –רבי פראג'י עלוש ראב"ד גאבס  –שו"ת אהב משפט . 381

Shut Ohen Mishpat – Rabbi Faraji Alush Rosh Av Beit Din of Gabès – New, Impressive 

Edition 

 עם תוספות של אדירי התורה מג'רבא רבי אברהם הכהן ורבי רחמים חי חיתא הכהן. 

 מהדורה חדשה מפוארת, ירושלים, תשנ"ט. מצב מצוין. 

 

 מהדורה שנדפסה עם תמונת מרן המחבר –הגדה של פסח  –חזון עובדיה . 382

Chazon Ovadya – Passover Haggadah – an Edition with the Picture of Maran the Author 

כולל הלכות פסח, עם הגדה של פסח, וביאורים ופירושים. מהדורה שלישית מתוקנת ומורחבת. מאת 

 רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. 

 ירושלים, תשל"ט. 

 מצב מצוין. 

 

 שלום אבוחציראמאת רבי  –חידושים על התורה  –כלי כסף . 383

Klei Kesef – Novellae on the Torah – by Rabbi Shalom Abuhatzeira 

 ויקרא. ירושלים, תשל"ג. -חלק ראשון, על בראשית

 תצג עמ'. מצב טוב.

 

 לרבי שמואל אג'ייני מצפרו  –רמת שמואל . 384

Ramat Shmuel – by Rabbi Shmuel Ajeini of Sefrou 

ש"ס, מדרשים, זוה"ק, רמב"ם, ושו"ע ד' חלקים, ליקוטים וכללים מרע"ם כולל חידושים על תנ"ך, 

 ותוי"ט, חידושי תפילה, פרפראות וגימטריאות. 

 נדפס לראשונה על ידי בנו אלישע אג'ייני. ירושלים, תשס"א. 

 תקנא עמ'. עם תולדות ועץ המשפחה. מפתחות מפורטות. מצב מצוין. 

 

 מהדורה ראשונה –ירושלים, תש"ך  –דעת תורה למהרש"ם מברעזאן . 385

Da'at Torah by the Maharsham of Brezan – Jerusalem, 1960 – First Edition 

רמא( מאת רבי שלום מרדכי הכהן -הגהות וביאורים חידושים ופסקים על שלחן ערוך אורח חיים )קנ

 מברעזאן. חלק שני. 

 לים, תש"ך. יוצא לאור בפעם הראשונה מכתב יד הגאון המחבר. ירוש



 ק עמ'. מצב טוב מאוד. 

 

מאת רבי אברהם הלוי מלקאטש תלמיד רבי  –חידושי מסכת כתובות  –ספר החכמה . 386

 יהונתן אייבשיץ. 

Sefer Hachochmah – Novellae on Tractate Ketubot – by Rabbi Avraham Halevi of Laktsh, a 

Disciple of Rabbi Yehonatan Eibeschutz   

 קונטרס עלים לדוגמא, שרידי חדושי נכד המחבר רבי נפתלי הלוי.  עם

 ירושלים, תשכ"ב. מצב מצוין. כריכה מקורית. 

 

 ספר נדיר ומיוחד  –מאת רבי דוד צימרינג  –מצור דבש . 387

Mitzur Devash – by Rabbi David Zimering – Rare, Special Book 

 י. חלק ראשון. חידושים וביאורים על הדף על כל ש"ס בבל

 ירושלים, תשל"ד. מהדורה ראשונה. 

 קח עמ'. מצב מצוין. 

 

 מהדורה יחידה –בירות, תשי"ב  –על שלחן ערוך אורח חיים  –בני ציון . 388

Bnei Zion – on Shulchan Aruch Orach Chaim – Beirut, 1952 – Single Edition 

 . לבנון –מאת רבי בן ציון הלוי לכטמן אב"ד בירות 

 ס"מ. מצב מצוין. חיתוך בשער ללא חסרון טקסט. כריכה מקורית.  33ריד עמ'. 

 

 מאת הגאון המופלא רבי יעקב דהן שליט"א –מנחת יעקב . 389

Minchat Yaakov – by the Gaon Rabbi Yaakov Dahan Shalita 

 חידושים ותשובות על הלכות שבת. חלק שני. בני ברק, תשס"ה. 

 ין. שנא עמ'. מצב מצו

 

 חלקים 4 –סט שלם  –שו"ת תעלומות לב . 390

Shut Ta'alumot Lev – Complete Set – 4 Sections 

מאת רבי אליהו חזן אב"ד אלכסנדריה שבמצרים. מהדורת צילום המהדורה הראשונה, על ידי מכון 

 המאור. ירושלים, תשמ"ו. 

 מצב מצוין. פרט לחלק א, בו יש כתמי רטיבות ופגם כריכה. 

 

 

 



 לאור מכתב ידהוצא  –שו"ת רבי מאיר גאויזון מרבני מצרים הקדמונים . 391

Shut Rabbi Meir Gavizon, One of the Ancient Rabbis of Egypt – Edition based on a 

Manuscript   

 עם מבוא, ציונים והערות מאת רבי אליאב שוחטמן. 

 כרך שני. מכון אור המזרח, מכון ירושלים, תשמ"ה. 

 עט עמ'. מצב מצוין. ש

 

 מהדורה מצומצמת –ירושלים, תשכ"ח  –ספר הסדרים לרש"י  \תשובות רש"י . 392

Tshuvot Rashi / Sefer Hasdarim by Rashi – Jerusalem, 1968 – Limited Edition 

 שני ספרי רש"י. 

פרי ראשונים פסקי רבינו שלמה, מכונסות מתוך כתבי יד וס –. תשובות רש"י, ספר ב'. תשובות 1

עםם מבוא, הערות ומפתחות. מאת ישראל אלפנביין. ירושלים, תשכ"ח. מהדורת צילום מצומצמת. 

 . 305-411עמ' 

. סדר הסדרים לרש"י, קובץ כולל תשובות, פסקי דינים וסדר התפלות לכל השנה, עם מבוא והערות 2

 והגהות, מאת הנ"ל. ניו יורק, תשי"א. סח עמ'. 

 ין. כרך אחד. מצב מצו

 

 ירושלים, תש"ד –חידושים על מסכת נדרים  –נצח ישראל . 393

Netzach Yisrael – Novellae on Tractate Nedarim – Jerusalem, 1944 

 מאת רבי ישראל אריה ברינשטין. יב עמ'. מצב טוב. קרעים קלים בשולים. 

 

 מהדורה ראשונה –אמונה ובטחון  - חזון איש. 394

Chazon Ish – Emunah UVitachon – First Edition 

 ספר חזון איש, אמונה ובטחון ועוד. ירושלים, תשי"ד. הוצא לאור על ידי רבי שמואל גריינמן.

 .מצב טוב

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תש"ג  –ביאורים על התלמוד ירושלמי  –חומת ירושלים . 395

Chomat Yerushalayim – Elucidations on the Yerushalmi Talmud – Jerusalem, 1943 – Single 

Edition 

 מאת רבי אברהם יצחק ברומברג הרב לצבאות פולניה קפיטן

 פירושים, הערות ומראה מקומות לירושלמי, חלק א'. מסכת סנהדרין ומכות. 

 ירושלים, תש"ג. מהדורה יחידה. עם הקדמה מרגשת של המחבר על השואה. פורטרט המחבר. 

 כה מקורית. עמ'. מצב טוב. כרי 112

 



 ירושלים, תשל"ט –מלחמות השבת  –הרב משה צבי נריה . 396

Rabbi Moshe Zvi Nerya – Milchamot Hashabbat – Jerusalem, 1979 

 לבאר סוגית מלחמה בשבת במקורות ההלכה ולברור העובדות בתולדות ישראל. 

 ירושלים, תשי"ט. 

 קג עמ'. מצב מצוין. 

 

 חלק רביעי –י שלמה משה עמאר רב –שו"ת שמע שלמה . 397

Shut Shamah Shlomo – Rabbi Shlomo Moshe Amar – Fourth Section 

 בני ברק, תשס"א. מצב טוב. 

 

 ירושלים, תשכ"ו – (סט)שני חלקים  –שלחן ערוך "שתילי זתים" . 398

Shulchan Aruch Shtilei Zeitim – Two Sections (Set) – Jerusalem, 1966 

 ים של חיבור "שתילי זתים" על שולחן ערוך אורח חיים, מאת רבי דוד מזרחי מצנעא. שני הכרכ

 מהדורת צילום של המהדורה הראשונה. ירושלים, תשכ"ו. 

 מצב טוב. 

 

 מאת רבי אליהו רפאל מרציאנו –מקורות והליכות  –חג המימונה . 399

Chag Hamimunah – Sources and Customs – by Rabbi Eliyahu Raphael Marciano 

 ירושלים, תשמ"ח. 

 עמ'. מצב טוב.  90

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תש"ט  –רבי מרדכי אילן  –תורת הקדש . 400

Torat Hakodesh – rabbi Mordechai Ilan – Jerusalem, 1949 – Single Edition 

ני קדשים. מאת תורת הקדש, בהלכות בית הבחירה. המזבחות, כליהם וחנוכם והמסתעף בכמה עני

 רבי מרדכי אילן. 

 ירושלים, תש"ט. מהדורה יחידה. 

 קו עמ'. כרך גדול. מצב מצוין. כריכה מקורית. 

 

 שלושה כרכי שו"ת יסודיים וחשובים –שו"ת הראנ"ח  \שו"ת אבקת רוכל  \שו"ת בית יוסף . 401

Shut Beit Yosef / Shut Avkat Rochel / Shut HaRanach – Three Volumes of Basic and 

Important Shut Books 

הראנ"ח. ירושלים, תש"כ. מהדורה חדשה בסדר חדש. עם  –. שו"ת מאת רבי אליהו בן חיים 1

 תולדות המחבר. תקן עמ'. 



. שו"ת אבקת רוכל. לרבן של ישראל רבי יוסף קארו בעל הבית יוסף ושו"ע. עם מבוא מקיף. 2

 תב יד וחתימת מרן הבית יוסף. עמ'. עם צילום כ 220ירושלים, תש"כ. 

. שו"ת בית יוסף. על חלק אבן העזר שבטור וחידושים ושיטות למס' קידושין כתובות וגיטין. מאת 3

 , תז עמ'. 15רבן של ישראל רבי יוסף קארו בעל הבית יוסף ושו"ע. עם מבוא. ירושלים, תש"כ. 

 מצב מצוין. 

 

 מהדורה ראשונה –בן ישעיה  רבי נתנאל –מאור האפלה )נור אלצ'לאם( . 402

Me'or HaAfelah (Nur Alchalem) – rabbi Nathanel ben Yeshaya – First Edition 

ספר מאור האפלה, חיבורו של רבינו נתנאל בן ישעיה מתימן )שנת הפ"ט ליצירה(. תורגם לעברית 

 הואר והוגה על ידי דיוסף בן דוד קאפח. 

 להצלת גנזי תימן. ירושלים, תשי"ז. עם מבוא. הוצא לאור לראשונה על ידי האגודה 

 תקעז עמ'. מצב מצוין. 

 

 מאת רבי יהודה בן מוייאל ראב"ד מוגאדור –שבט יהודה . 403

Shevet Yehuda – By Rabbi Yehuda ben Moyal Rosh Av Beit Din of Mogador  

הוצא לאור אחרי שהיה  עם קונטרס זכרון דברים מאת תלמידו רבי דוד בן מוייאל. כתב יד המחבר

 גנוז בכתב יד כמאה שנה והוצא לאור על ידי נכדי המחבר.

 ירושלים, תשנ"ד. 

 שב עמודים. מצב טוב. 

 

 הדרכה מעשית לפי סדר הא"ב –הרב משה ויא  –בדיקת מזון מתולעים . 404

Checking Food for Worms – Rabbi Moshe Via – Practical Guidance, Alphabetically Ordered 

 עמ'. מצב טוב.  23חוברת הלכתית חשובה. 

 

 הקדשות בן המחבר –מהדורה ראשונה  –שני חלקים  –מכתם לדוד )רבי דוד שפרבר( סט . 405

Set Michtam LeDavid (rabbi David Sperber) – Two Sections – First Edition – Dedications by 

the Author's Son 

ולעיון והערות על התרגומים, מאת רבי דוד שפרבר אב"ד וורשוב בעל  חדושי אגדה וחומר לדרוש

 המחבר שו"ת אפרקסתא דעניא. 

שני חלקים. ירושלים, תשכ"ה. מהדורה ראשונה. בהוצאת בנו רבי ברוך שפרבר. בכל חלק הקדשה 

 בכתב ידו. 

 מצב מצוין. 

 

 



ירושלים,  –מנות על מעלת הצדקה ומידת הרח -מאת רבי שלום הדאיה  –שלום לעם . 406

 תשמ"ג

Shalom LaAm – By Rabbi Shalom Hadaya – on the Virtue of Charity and the Virtue of Pity – 

Jerusalem, 1983 

 הוצאה חדשה על ידי נכד המחבר רבי שלום מרדכי חיים בן רבי עבדיה הדאיה. 

 עמ', רמ דף. מצב טוב מאוד. 16תמונת המחבר בדף אחר השער. 

 

 אורח חיים –רבי דניאל טירני מפירנצי  –ספר עקרי הד"ט  .407

Sefer Ikarei Hadat – Rabbi Daniel Tirani of Florence – Orach Chaim 

 מהדורת צילום. ירושלים, תשנ"ז. עם מפתחות מפורטות לכל הדינים. 

 מצב מצוין. 

 

 צילום המהדורה הראשונה  –רבי יעקב פארדו  –מנחת אהרן . 408

Minchat Aharon – Rabbi Yaakov Pardo – Facsimile of the First Edition 

 הלכות פסוקות על סדר שולחן ערוך אורח חיים. מאת רבי יעקב ב"ר דוד פארדו. ירושלים, תש"מ. 

 קצו דף. מצב מצוין. 

 

 ירושלים, תשמ"ג –שו"ת וחקרי הלכה מרבינו יוסף חיים בעל "בן איש חי"  –הוד יוסף . 409

Hod Yosef – Shhut and Chikrei Halacha by Rabbeinu Yosef Chaim the Ben Ish Chai – 

Jerusalem, 1983 

מקבץ תשובות שנלקטו מעל דפי כתב העת התורני המאסף הירושלמי ומתוך ספרים אחרים של רבני 

 זמנו שהביאו מתשובותיו. בצירוף הרבה שו"ת וחידושים, הרואים אור לראשונה מכתב יד. 

 הוצאת אהבת שלום, ירושלים, תשמ"ג. 

 

 –מעשה הגאונים / תשובות חכמי צרפת ולותיר / זכרון ברית לראשונים / ספר האסופות . 410

 ירושלים, תשמ"ב

Ma'asseh Hageonim / Tshuvot Chachmei Tzarfat VeLutir / Zikaron Brit Larishonim / Sefer 

HaAsufot – Jerusalem, 1982 

 ונים שו"ת ופסקי דינים מחכמי הקדמונים. ירושלים, תשמ"ב צילום של ברלין תר"עמעשה הגא •

 תשובות חכמי צרפת ולותיר. צילום של וויען תרמ"א. ירושלים תשמ"ב.• 

זכרון ברית לראשונים הלכות מילה לרבי יעקב הנוזר ולבנו רבינו גרשם. צילום של מהדורת קראקא, • 

 תרנ"ב.

 אליהו מקרקשונה. ירושלים, תשמ"ב. ספר האסופות מאת רבי • 

 ספרים בכרך אחד. מצב טוב. 4סה"כ 



 

 [1546ונציה, ש"ו ] –שאילתות דרב אחאי גאון  –פקסימיליה . 411

Facsimile – She'iltot DeRav Achai Gaon – Venice, [1546] 

 עותקים.  200צילום המהדורה הראשונה. מהדורה בת 

 ירושלים, תשל"א, הוצאת מקור.

 

פירושים וחידושים על התלמוד מרבותינו הגדולים שהיו בשאלוניקי  –אוצר השיטות . 412

 .בקהילות תורכיה אחרי גירוש ספרדו

Otzar Hashitot – Elucidations and Novellae on the Talmud by Leading rabbis of Salonika 

and the Communities of Turkey after the Expulsion from Spain 

 כרך שני. ירושלים, תשל"ט. 

 מצב מצוין. 

 

 מאת רבי חיים מרדכי לבטון  -שו"ת וחידושים על הש"ע  –נכח השלחן . 413

Nochach Hashulchan – Shut and Novellae on the Shulchan Aruch – by Rabbi Chaim 

Mordechai Levton 

 מרדכי לבטון. תשובות וחידושים בארבעה חלקי שלחן ערוך. מאת רבי חיים 

 נדפס מחדש, ירושלים, תש"ם. 

 

 מהדורה חדשה מפוארת –חידושי מהר"י אסאד על כתובות  –יהודה יעלה . 414

Yehuda Ya'aleh – Chidushei Mahari Assad on Ketubot – New, Impressive Edition 

 הדפסה חדשה ומוגהת על ידיד רבי ישראל ברונר נו"נ המחבר. לונדון, תשס"ד. 

 רכב עמ'. מצב מצוין. 

 

 עם תולדות המחבר –ת וחשובות והוספות רב –סט שו"ת כתב סופר . 415

Set of Shut Ketav Sofer – many Important additions – with the Author's Biography 

 סט שלם של שאלות ותשובות כתב סופר. מאת רבי אברהם שמואל סופר. 

שובות על ידיד מכון להוצאת ספרים וחקר כתב ידי על שם החתם יצא לאור בצירוף הוספות רבות וח

 סופר בעיר הקודש ירושלים. תש"ך. בסוף, תולדות המחבר בהרחבה. 

 

 עם מבוא ותולדות מהדורה חדשה –רבי יוסף אלמליח  –שו"ת תקפו של יוסף . 416

Shut Tokfo shel Yosef – rabbi Yosef Elmali'ach – New Edition with an Introduction and 

Biography 



ירושלים, תשס"ד. באותיות חדשות וכתב מרהיב עינים. עם מבוא נרחב ותולדות המחבר מאת רבי 

 שלמה דיין. 

 עמ'.  16רנו, 

 

 דפוסי ג'רבה

 

 ג'רבה, תרע"ג  –ויען משה . 417

Vayan Moshe – Djerba, 1913 

 ספר ויען משה, חידושים מאת רבי משה זקן מאזוז. 

 בה, תרע"ג. ג'ר

 הספר הינו מתוך קובץ חיבורים שנדפסו יחדיו הנקרא בשם שערי משה. לכן הינו ללא שער. 

 ס"מ. מצב טוב. 34[ דף. 4מב, ]

 

ג'רבה,  –חיים ועשר  \יד בתשובה  \יד משה  –שלושה ספרי רבי כלפון משה הכהן מג'רבה . 418

 תש"י

Three Books by Rabbi Chalfon Moshe Hacohen of Djerba – Yad Moshe / Yad Bitshuvah / 

Chaim VaOsher – Djerba, 1950 

 מהדורה יחידה.

 [, צב דף. 12. ספר יד משה, על התורה. ]1

 . ספר יד בתשובה, בערבית. מוסר ודינים לחזרה בתשובה וענינים נוספים. כב דף. 2

 . חיים ועשר, הלכות מעשר כספים ותועלת הצדקה. יג דף. 3

 רים כרוכים יחדיו. כריכה מקורית. מצב טוב. שלושה ספ

 

 שו"ת \ברית כהונה  \רבי כלפון משה הכהן: עיני משה שלושה ספרי . 419

Three Books by Rabbi Chalfon Moshe Hacohen: Einei Moshe / Brit Kehunah / Shut 

 שס"א. שלושה ספרי רבי כלפון משה הכהן בעניני גיטין וחליצות. מהדורה חדשה, שנת ת

 בהוצאת רבי אשר חדאד מנתיבות. שנא עמ'. מצב מצוין. 

 

 מהדורה יחידה –ג'רבה, תרצ"ב  –רבי משה שתרוג ראב"ד תוניס  –שו"ת ישיב משה . 420

Shut Yashiv Moshe – Rabbi Moshe Shetrog Rosh Av Beit Din of Tunis – Djerba, 1932 – 

Single Edition 

 י השלחן ערוך. חלק שני. תשובות בד' חלק

 [, נד דף. מצב מצוין. כריכה מקורית. 9]



 

 חידושים על מסכתות ברכות ופסחים –ג'רבה, תשכ"א  –נחלת אבות . 421

 Nachalat Avot – Djerba, 1961 – Novellae on Tractates Berachot and Psachim 

 מאת רבי חיים חזקיה חורי. מהדורה יחידה. 

 פדים. עם קונטרס יקרא דשכבי, הס

 [, צז, יט דף. מצב מצוין. כריכה מקורית. 4]

 

 מהדורה יחידה –ג'רבה, תרצ"ה  –דרכי משה  –רבי כלפון משה הכהן . 422

Rabbi Chalfon Moshe Hacohen – Darkei Moshe – Djerba, 1935 – Single Edition 

צב טוב. כריכה [, סב דף. מ4דרכי משה, חידושים ודרשות מוסריים על כל פרשיות התורה. ]

 מאולתרת. 

 

 סוסה, תר"ץ בערך –מאת רבי יוסף גנאסיא  –רש"י למתחילים  \זכרון דוד . 423

Zichron David / Rashi Lematchilim – by Rabbi Yosef Genasya – Sussa, ca. 1930 

תירגום לשונות רש"י הראשונים של פרשיות התורהל ערבית באותיות עבריות, להקל על הילד את 

                בחלק השני תורגמו לשונות רש"י לצרפתית שיש בהם עניני מוסר.   הקריאה והתרגום שלו. 

החלק הראשון כולל בדרך כלל תחילת כל פירוש רש"י לפרשיות התורה בעברית, עם תרגום ופירוש 

   לערבית באותיות עבריות. לחלק זה כותר: "רש"י למתחילים". החלק השני כולו בצרפתית.

                שער שמאלי. שני שערים. מצב מצוין.  [ דף.1כז, ]’; עמ 45[, 2] 

 

 1953ג'רבה,  –רבי יוסף גנאסיא  –עם ביאור ותרגום בערבי  –הרי"ף מועד קטן . 424

HaRif Mo'ed Katan – with an Arabic Elucidation and Translation – Djerba, 1953 

יהודית מאת רבי יוסף -י"ף בראש העמוד,  עם תרגום ופירוש בערביתהמקור העברי של הלכות הר

 גנאסייה. ג'רבה, תשי"ג. דפוס חדאד. 

 עמ'. מצב מצוין. במפעל הביבליוגרפיה לא מובא חלק מועד קטן שלפנינו.  107

 

 אבן עזרא למתחילים  –קונסטנטינה, תרצ"ה  –זרע דוד . 425

Zerah David – Constantine, 1935 – Ibn Ezra for Beginners 

עם ספר  יהודית. -עזרא על התורה, עם תרגום וביאור בערבית-אברהם אבן’ קטעים מפירוש ר 

                מאת רבי יוסף גנאסיה.   התחלת הדקדוק בסוף הספר. 

 קונסטאנטינה, תרצ"ה. 

 נייר שיש.  מצב מצוין. כריכת מעטפת, וכריכה קשה חדשה עם עטיפת ’.עמ 15[; 1, ]51[, 1]

 

 חתימות רבני משפחת חדאד מג'רבה –ג'רבה, תרצ"ה  –תקון חצות . 426



Tikkun Chatzot – Djerba, 1935 – Signatures of the Rabbis of the Chadad Family of Djerba 

ספר תקון חצות מתרג'ם ומפ'ססר באלערבי. עם דיני תעניות, מגילת איכה, מדרש עשרה הרוגי 

 ג'רבה, תרצ"ה בערך. דפוס יעקב חדאד.  מלכות ועוד.

בספר חתימות רבני משפחת חדאד "הצעיר ישועה חדאד בן מעתוק". "ע"ה יעקוב חדאד בן מעתוק 

 חדאד". "דוד חדאד". 

 

 נדיר –הקדשות וחתימות  –מהדורה יחידה  –ג'רבה, תש"י  –שו"ת ויען אברהם . 427

Shut Vayan Avraham – Djerba, 1950 – Single Edition – Dedications and Signatures – Rare 

ויען אברהם, שאלות ותשובות בד' חלקי השלחן ערוך, מאת רבי אברהם ריוח. עם קונטרס "לאברהם 

 למקנה" )בשער מיוחד( הלכות טריפות להרב המחבר. 

 רים !מספרי ג'רבה הנדיג'רבה, תש"י. מהדורה יחידה. דפוס השותפים חדאד, עידאן, כהן, צבאן. 

מעבר לשער מילוי הקדשה בכתב יד שניתן לרבי יאודא צבע ]אולי בכתב יד המו"ל רבי שמעון כהן[. 

בנוסף רישום "ספר זה נתן לי במתנה מאת בעליו ה' הי"ו" ]ככל הנראה רישום זה בכתב יד הגאון 

ן בעל המקובל רבי עובדיה הדאיה[ הקדשה עצמית בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יהושע מאמא

 "עמק יהושע". 

 ס"מ. מצב כללי טוב. מעט נקבי עש. כריכה מקורית. נייר איכותי.  30[, קט, טז ]צ"ל: יד[ דף. 6]

 

עם דף בכתב יד המו"ל רבי שלום  –ג'רבה, תש"ב  –מי מנוחות )המלאך רפאל בירדוגו( . 428

 משאש

Mei Menuchot (The Malach Raphael bardugo) – Djerba, 1942 – with a Leaf Handwritten by 

the Publisher Rabbi Shalom Messas 

ספר מי מנוחות, חלק שני. חידושים וביאורים על פרשיות התורה. מאת רבי רפאל בירדוגו. בהוצאת 

 הגאון רבי שלום משאש. 

 ג'רבה, תש"ב. מהדורה ראשונה. 

 בין דפי הספר דף חשבונות בכתב יד רבי שלום משאש.

 ף. מצב טוב. כריכה מקורית. ודפים רופפים. [, קנד ד12]

 

 עותק רבי צבי הירש פרבר מלונדון –ג'רבה, תשי"א  –פרי עץ הדר . 429

Pri Etz Hadar – Djerba, 1951 – Copy of Rabbi Hirsch farber of London 

כה, כל מנהגי ט"ו בשבט שנוהגים בעיר גאבס בתוניסיה. עם סדר הדלקת נר חנוכה, ותפילות לחנו

 שקלים וזכור. ג'רבה, תשי"א. 

 בדף הפורזץ חתימת רבי צבי הירש פרבר, לונדון, תשובו ]תשי"ד[. רישומים נוספים. 

 מעט נקבים. מצב כללי טוב. 

 

 



 כתב יד ומכתבים

 

 20 –בוכארה, ראשית המאה ה  –תפלה על הפרנסה  –כתב יד . 430

Manuscript – Prayer for Livelihood – Bukhara, early 20th Century 

[ עמ'. מזמור בתהלים לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה עם כמה תפילות יהי רצון על 6כתב יד כולל ]

 הפרנסה, עם כוונת שמות מלאכים. כתיבה בוכארית עם ניקוד.

 דף יבש. מצב כללי טוב.

 

 רכ"גווילנא, ת –מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי צבי הירש הלוי לנדא נכד היעב"ץ . 431

Letter Handwritten and Signed by Rabbi Zvi Hirsch Halevi Landau , the Yavetz' Grandson 

מכתב ברכות ודברי שלומים, בכתב ידו וחתימתו של רבי צבי הירש הלוי לנדא מווילנא. אל הגביר רבי 

 קלונימוס קלמן בינג. ווילנא, אדר תרכ"ג.

גדול הצדיק המפורסם בדורו" אחיו של רבי יחזקאל הלוי רבי צבי הירש הלוי לנדא "הרב המאור ה

 –לנדא אבד"ק ווילנא. שניהם בניו של הגאון רבי יצחק אייזק הלוי לנדא בנו של הגאון רבי יעקב עמדין 

 היעב"ץ בן "החכם צבי".

 ס"מ. מצב טוב. 20 \ 25[ דף מקופל. כתוב על עמוד אחד. גודל עמוד 1]

 

 כתב יד וחתימת רבי בכור יהודה מזרחי –ר פיוט וידוי ליום כיפו. 432

Piyyut and Viduy for Yom Kippur – Script and Signature of rabbi Bechor Yehuda Mizrachi 

דף בכתב יד, עם פיוט ובו דברי וידוי ותחינה ליום כיפור. כתוב בכתיבה אשורית נאה ובחרוזים. בכתב 

 ". מרבני משפחת מזרחי ירושלמית. יד וחתימת "הצעי בכור יהודה מיזרחי הי"ו

 . 20 -כתיבה, ראשית המאה  

 

 שיעור כללי בכתב יד הגאון רבי יחזקאל סרנא ראש ישיבת חברון. 433

General Lesson Handwritten by the Gaon Rabbi Yechezkel Serana the Rosh Yeshiva of 

Hebron 

ועדת היא. כתוב בכתב ידו של הגאו ןרבי שיעור כללי במסכת בבא קמא בסוגיית מחוברת כולה מ

 יחזקאל סרנא ראש ישיבת חברון. פתיחת זמן חורף. 

 טורים בכל עמוד.  2דף רשמי. כתוב משני צדדים. 

 

 20 –מרוקו, המאה ה  –פיוטים וקצ'דות  –כתב יד . 434

Manuscript – Piyyutim and Qaṣīdas – Morocco, the 20th Century 

 לערך.  50. שנות ה 20 –יד, פיוטים וקצ'דות. מרוקו, המאה ה  שני מחברות בכתב

 עמודים כתובים.  57דפים מנותקים. מצב כללי טוב. 



 

]תימן[, המאה  צעדה –חידושי דינים  \שוחטי הילדים  \ספר ימין משה  –[ עמ' 126]כתב יד . 435

 18 –ה 

Manuscript [126] pp. – Sefer Yemin Moshe / Shochatei Hayeladim / Chidushei Dinim – 

Sada [Yemen], the 18th Century 

נאה ומסודרת. צעדה כתב יד, כולל חיבורים בהלכות שחיטה, טריפות ומאכלות אסורות. כתיבה 

 . כתיבה נאה ומסודרת. 18 –המאה ה ]תימן[, 

 בתחילת הכתב יד, שער עם מסגרת. נוסח השער: 

ות טריפות ממרן הגאון מוהריק"ו והגהות מהרמ"א אשר "ספר ימין משה הלכות שחיטה והלכ. 1

הביאו לדפוס החכם השלם והכולל כמוהר"ר חיים משה קאריגל נר"ו. ש"ץ מק"ק ספרדים אשר 

בעה"ק ירושלים תובב"א. ואלה מוסיף על הראשונים בתוספת מרובה חידושי הגהות מהריק"ש 

יכות וחטי הילדים בקובץ נאה ורב האומהרמ"ה. מה שחיבר וחידש כמוהר"ר חיים משה... וספר ש

 צעדה... ותשתכלל עיר ירושלים במהרה בימינו אמן כי"ר". להיות בחיק השוחטים...

מאת רבי ישראל נאג'רה, מגדולי המשוררים והפייטנים העבריים בכל  . קונטרס "שוחטי הילדים".2

 .הזמנים, והוא פיוט המסכם את דיני והלכות שחיטה ובדיקה

 קיצורי דינים.  –"בית המטבחים, בית האיסורים" . קונטרס 3

 ס"מ. 12 \ 16.5עמודים כתובים. [ 126] [ דף.63] 

כתב יד שלם. מצב טוב. דפים איכותים. כתמים. מלבד דף השער, שבו פגמי שולים וטשטושי דיו. 

 כריכה חדשה נאה. 

 

 20 –המאה ה  מרוקו, תחילת –קובץ פיוטים לרגלים ושמחות  –[ עמ' 76]כתב יד . 436

Manuscript [76] pp. – Collection of Piyyutim for the Regalim and happy Events – Morocco, 

Early 20th Century 

[ למועדים ורגלים, ולשמחות שונות. מאת מחברי חכמי מרוקו 70-כתב יד, כולל עשרות פיוטים ]כ

. המחברים המוזכרים, רבי 20 –המאה ה וחכמים נוספים. כתיבה צפון אפריקאית, ]מרוקו[ ראשית 

 שמואל אלבאז. רבי דוד ן' אהרן חסין. 

פיוטים של נרצה, פיוט אקריב תשורת, פיוט לשבת החודש, פיוטים של פסח, פיוט אל ארץ עזובה, 

פיוטים של סוכות, פיוט לעשרת הדברות, פיוטים לתפילין, פיוטים לעלית ספר תורה, פיוט ליוסף, פיוט 

 הכולל הלכות פסח וליל הסדר בקצרה.  –פיוט לאל אדום וצח  של שלמה.

[ עמודים כתובים. מצב טוב. כריכה חדשה נאה. בשלושה מקומות חסרון מועט בטקסט של שורה 76]

 אחת בשולים. 

 

 19\18 -תימן, המאה   –משנה תורה להרמב"ם ופיוטים  –[ עמ' 116כתב יד ]. 437

Manuscript [116] pp. – Mishneh Torah LeHaRambam and Piyyutim – Yemen, 18th / 19th 

Century 

הלכות שחיטה וטריפות מתוך משנה תורה להרמב"ם בספר קדושה. כתובה תימנית וכתיבה 

 . 19\18 –מרובעת. תימן, המאה ה 

שער הרחמים לעם בך בוטח ביום ראש החדש הזה יפתח. אח"כ  –בסופו "פזמון נאה לראש חדש" 

 בערבית המדוברת.  –שירה נאה 



ס"מ. מצב מצוין. דפים עבים ואיכותים. מעט כתמים. כריכה  11 \ 16[ דף. כתובים משני צדדים. 58]

 חדשה נאה. 

 

דרשה בעניין ברכת "מקדש ישראל  –כתב יד הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל . 438

 20 -המאה ה –והזמנים" 

Manuscript by the Rishin LeZion Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel – Sermon on the Blessing 

of Mekadesh Yisrael VeHazmanim – the 20th Century 

 כתב יד. ביאורים על ברכת "מקדש ישראל והזמנים" במועדים. מחולק לשלושה כותרים:

 "עת וזמן", ,ישראל והזמנים", ו"מצות ספירה". 

 . מצב מצוין. 20-30-נות ה[ עמ' כתובים בכתב ידו. שלם. ש7]

 

 20 –כתיבה אשכנזית, ראשית המאה ה  –שד"ר  –דרשה בכתב יד . 439

Handwritten Sermon – Shadar – Ashkenazic Script, early 20th Century 

דרשה של שד"ר פותחת "רבותי כשעומדין לדרוש ובפרט איש מארץ רחוקה שאין מכירין אותו פותח 

 היצר הרע..."

[ הוסיף הכותב עוד 7עמ' כתובים. בסוף הדרשה ]עמ'  8. 20 –יד אשכנזי. ראשית המאה ה  כתב

 עמוד וחצי שלא מסתיים. ואח"כ הותיר דפים ריקים. מצב מצוין. 

 

 20 –כתיבה מזרחית, ראשית המאה ה  –חידושי הלכה  –כתב יד . 440

Manuscript – Halachic Novellae – Oriental Script, early 20th Century 

 עמודים בכתב יד, חידושי הלכה. כותב לא מזוהה. עיפרון.  3אוטוגרף. 

 סימני קיפול. מצב כללי טוב. 

 

 וחתימת רבי אברהם כלפון )אבר"ך( מטריפולי בעל "חיי אברהם" בכתב יד הגהה. 441

Gloss, Inscription and Signature of Rabbi Avraham Chalfon (Avrech) of Tripoli Author of 

"Chayei Avraham " 

 שלושה דפים מתוך ספר שפתי כהן על התורה. )מהדורה שנות הת'(.

בדף ההקדמה רישום וחתימת ידו של רבי אברהם כלפון מטריפולי. ... " ה' יזכני לקנות ספרים הרבה 

 .ב ידובשולי אחד מהדפים הגהה בכתאין קץ בזכות ר' טרפון איש צעיר אנכי אברהם כלפון סי"ט". 

תק"פ( גאון בתורה, משורר, פרשן והסטוריון. נולד בליוורנו ונימול על ידי -רבי אברהם כלפון )תק"א

רבי חיים בן עטר ה"אור החיים" הקדוש ששהה באותה עת בליוורנו. תלמיד רבי מסעוד חי רוקח 

י. ניהל מטריפולי בעל "מעשה רוקח". בצעירותו הקים בביתו ספרייה מהגדולות ביותר בטריפול

קשרים והתכתבויות עם החיד"א והפיץ את ספריו בלוב. בשנת תקל"ח מונה לשמש כקאייד וכמנהיג 

קהילת יהודי טריפולי עד שנת תקמ"א. ספרו המפורסם הוא "חיי אברהם" על טעמי המצוות נדפס 

 במהדורות רבות. "מעשה צדיקים" ו"לקט קציר" וכן חיבורים נוספים שנותרו בכתב יד.

 



 לא נדפס –תש"ל  –תשובה ארוכה בכתב ידו וחתימתו של הרב אהרן יצחק זסלנסקי  .442

Lengthy Responsum Handwritten and Signed by Rabbi Aharon Yitzchak Zaslensky – 1970 – 

has not been Printed   

 נשלח לרב ישראל פורת מקליבלנד. תשובה בעניין מצווה שיש בה שני חלקי מצווה. 

נולד לרבי ראובן בליטא, בשנת תרס"ה עלה לארץ  -תשל"ח( -)תרמ"ו אהרן יצחק זסלנסקי הרב

ערך את הירחון "שערי ציון" יחד עם הרב שלמה בלזר.  -תר"פה'ישראל וישב בירושלים, בשנות 

שימש כמזכיר ברבנות הראשית וכמזכיר בישיבת תורת חיים. בשנת תש"ה הוציא את ספרו "ונצדק 

היתר מכירה, בהמשך הוציא ספרים נוספים בעניין השמיטה. מבין ילדיו: ראובן שילוח, קדש" בעניין 

 אריה זסלני.

 ! התשובה לא נדפסה

 [ עמ' כתובים בכתב ידו . מצב טוב מאוד. 3]

 

רחובות,  –בנו של רבי איסר זלמן מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי צבי יהודה מלצר . 443

 תש"ט

Letter Hanwritten and Signed by Rabbi Zvi Yehuda Meltzer, the Son of Rabbi Isser Zalman 

– Rechovot, 1949 

 נשלח לרבי דוד צבי פנקס. 

לרבי איסר זלמן מלצר. למד אצל הסבא  ,נולד בעיירה מיר -תשכ"ט( -)תרנ"טהרב צבי יהודה מלצר 

מוסר. בשנת תרפ"ה עלה  מנובהרדוק ואצל אביו. שימש כמשגיח בישיבת אביו בקלאצק ומסר שיחות

עם אביו לארץ ישראל והתיישבו בירושלים, לימד בישיבת תל אביב, וכר"מ מספר שנים בישיבת 

תפארת ישראל בחיפה. בשנת תרצ"ו החל לכהן כרבה הראשי של פרדס חנה ושם ייסד את ישיבת 

ד בית דין וישב קלוצק לזכר ישיבת אביו באירופה. שנת תש"ז נבחר לרבה הראשי של רחובות שם ייס

בראשו. את הישיבה בפרדס חנה העביר לרחובות ופתח ישיבה נוספת במקביל "ישיבת הדרום" 

 ברחובות.

 [ דף. כתוב מצדו האחד. על בלנק רשמי של הרב. חורי תיוק. מצב טוב. סימני קורוזיה של סיכות.1]

 

 יידיש – 19 -פרעסבורג, המאה ה-וינה –שלשה דפים בכתב יד . 444

Three Handwritten Leaves – Vienna-Pressburg, the 19th Century – Yiddish 

סעיפים בכתב יד אשכנזי  7הזמנה לחתונה עם מילוי שם החתן והכלה בלועזית. בעמוד מאחורה  •

 קטן, יידיש. 

. על ההזמנות כיתובים 1870שני הזמנות לטקס חנוכת הבית לבית כנסת חדש בוינה. מתוארך • 

 דיש מהתקופה. כתב קטן. שונים ביי

 [ עמודים כתובים בכתב יד. מצב טוב. סימני קיפול.5כותב אחד לשלושת הדפים. סה"כ ]

 

 –מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי יעקב פיוטרקובסקי אודות ספרו "שו"ת עדת יעקב" . 445

 ירושלים, ת"ש

Letter handwritten and Signed by Rabbi Yaakov Pyuterkovsky about His Book Shut Adat 

Yaakov – Jerusalem, 1940 



נשלח לכבוד הרבנים ועד מאה שערים, על מנת שייענו בספר עדת יעקב ויבחנו אותו, ומבקש תמיכה 

על הדפסת הספר כפי שמשיגה ידם. חתום "בכבוד רב יעקב פיוטרקובסקי, ירושלים רח' מאה שערים 

 בית הכנסת בוקרסט".

 אחד. חורי תיוק. מצב טוב מאוד.[ דף. כתוב מצדו ה1]

 

 רבי מנחם גליקמן פרוש \חתימת הגאון בעל "אבן האזל" רבי איסר זלמן מלצר . 446

Signature of the Gaon Author of Even HaEzel Rabbi Isser Zalman Meltzer / Rabbi 

Menachem Glickman Porush 

 הגאון רבי איסר זלן מלצר.  קבלות של ישיבת עץ חיים, ירושלים, תש"ב. בחתימת 2

 קבלה נוספת המחוברת לקבלה הנ"ל, עם חתימת רבי מנחם גליקמן פרוש. 

 מצב טוב. 

 

מענה למכתב מאת הרב שמעון אפרתי מירושלים,  –מכתב תשובה מאת רבי ישראל פורת . 447

 ירושלים, תשי"ד

Response Letter by Rabbi Yisrael Porat – Response to a Letter by Rabbi Shimon Efrati of 

Jerusalem – Jerusalem, 1954 

שם הנמען בכתב ידו כמו כן  -מכתב לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה מאת רבי שמעון אפרתי 

חתימתו בסוף המכתב. נשלח לרבי ישראל פורת בקליוולנד אשר רשם עליו בחזרה שאלה ארוכה  

 בעניין טריפות. 

למד בישיבת עץ חיים ובישיבת אוהל משה של רבי יהושע ליב  -ל"ד( תש-)תרמ"ו רבי ישראל פורת

דיסקין, בשנת תרס"ד עת עלייתו של הראי"ה קוק לארץ הפך להיות תלמידו וממנו קיבל הסמכה 

לרבנות יחד עם רבי חיים ברלין ורבי יעקב דוד ווילובסקי )הרידב"ז(, היה בקי בשפות רבות ובכך 

רושלים לפני הממשל. שימש כמזכיר ועד הרבנים לירושלים, בשנת שימש כנציג עדת האשכנזים בי

תרפ"ג הוזמן לכהן כרב באנגליה ולאחר מכן היגר לארה"ב ושם כיהן במשך כחמישים שנה כרב 

תש"ך(.  שימש כרב מרכזי -מרכזי בעיר קליבלנד. בעל "מבוא לתלמוד" )שבעה כרכים, תש"ב

 בקליוולנד, בעל ספר "מבוא התלמוד".

למד אצל אביו רבי יקותיאל אפרתי, וכן בישיבתו של המהר"ם  -תשמ"ח( -)תרס"ח מעון אפרתירבי ש

שפירא בלובלין. כיהן ברבנות בקהילת בנדרי שבסרביה עד מלחמת העולם השנייה. בזמן המלחמה 

גלה לסיביר, לאחר המלחמה שימש כרב שארית הפליטה בווארשא, ושם היה יושב ודן בעיקר בדיני 

צורך כך עמד בקשר הלכתי עם הרב הראשי רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג ועוד תשובותיו עגונות ל

בעניין זה מכונסים בספרי השו"ת שלו "עמק הבכא" ו"מגיא ההריגה". מספר שנים לאחר מלחמת 

העולם השנייה עלה לארץ והיה למנהל מחלקת הכשרות של הרבנות הראשית ופרסם מאמרים 

 "קול תורה" ובירחון "הפרדס". בנו רבי יוסף אפרתי.   בנושא הכשרות בכתב העת

 שורות בכתב ידו של רבי ישראל פורת.  31

 ס"מ בקירוב. בלנק רשמי של הרב אפרתי.  21/17[ דף. כתוב משני צדדים. מצב טוב. סימני קיפול. 1]

 

ן ראשו – מכתב תשובה מאת הרבי ישראל פורת במענה למכתבו של הרב חיים דוד הלוי. 448

 לציון, תשי"ד

Response Letter by Rabbi Yisrael Porat in Response to a Letter by Rabbi Chaim David 

Halevi – Rishon LeZion, 1954 



מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי חיים דוד הלוי הכותב כי קיבל את ספרו )של רבי ישראל פורת( 

 לעמים". "מבוא לתלמוד". ושולח לו את ספרו "בין ישראל 

על המכתב כתב רבי ישראל פורת בחזרה, על כך שהינו שמח לקבל את ספרו וכותב לו הערות 

 והארות על מה שקרא בספרו. 

למד בישיבת פורת יוסף והוסמך לרבנות על ידי ראש הישיבה  -תשנ"ח( -)תרפ"ד רבי חיים דוד הלוי

ראשון לציון בין העיר כרבה הראשי של הרב עזרא עטייה יחד עם הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל. כיהן 

תשל"ג, משנת תשל"ג כיהן כרבה הראשי של העיר תל אביב יפו ועד לפטירתו. מחבר -השנים תשי"א

 "בין ישראל לעמים", מקור חיים השלם, שו"ת עשה לך רב, תורת חיים, מים חיים ועוד.

 [ דף )מברק אוויר(. סימני קיפול. 1]

 

נשלח לרבי ישראל  –תל אביב, תשי"ב  –הלל פוסק  הרבמתו של מכתב בכתב ידו וחתי. 449

 פורת

Letter Handwritten and Signed by Rabbi Hillel Posek – Tel Aviv, 1952 – Sent to Rabbi 

Yisrael Porat 

 במכתב כותב בעניין חילופי ספריהם ומתנה אשר שלח לו. נכתב בערב חנוכה.

ולד לאביו רבי אליהו פוסק בעיירה זלטופול שבאוקראינה. למד נ -תשי"ג( -)תרמ"א הרב הלל פוסק

תורה אצל אביו, וכן אצל סבו רבי משה צבי פוסק. נסמך לרבנות על ידי גדולי רבני דרום רוסיה. בין 

תרפ"א כיהן כרב בעיירת מולדתו, בשנת תרפ"א נמלט מהפוגרומים ועבר לרומניה, -השנים תרנ"ט

קולטש, וכן בעיירה בטטרבונר. בתקופת מלחמת העולם הראשונה שם שימש ברבנות בעייירה מאר

היה עוסק בפסיקה בעניין התרת עגונות. בשנת תרפ"ה יחד עם כמה אנשים מקהילתו רכשו אדמות 

 בבני ברק. בשנת תרצ"ה עלה לארץ והתיישב בה. חיבר: בית הלל, פסקי אליהו, דברי הלל ועוד.

 עם מעט חסרון בטקסט.  [ דף )מברק(. מצב טוב. פגמי שולים1]

 

 –מקליבלנד  נשלחו אל רבי ישראל פורת –מקבץ מכתבים מאת הרב יצחק יעקב ווכטפויגל . 450

 תשכ"ד-ירושלים, תשכ"ב

Collection of Letters by Rabbi Yitzchak Yaakov Vachtfoigel – Sent to Rabbi Yisrael Porat of 

Cleveland – Jerusalem, 1962-1964 

תשכ"ד. נשלחו לרבי -מכתבים מאת רבי יצחק יעקב וכטפויגל. ירושלים, בין השנים, תשכ"בחמשה 

 ישראל פורת מקליבלנד.

בכל אחד מהמכתבים הוסיף הרב ווכטפויגעל מספר שורות של דברי ברכה בכתב ידו וחתימתו 

 וחותמת הישיבה. 

 ם, פרי עץ חיים". תוכן המכתבים מוקלדים על בלנק רשמי של "הישיבה הגדולה, מאה שערי

תשל"ח(, תלמיד ישבות טלז, כנסת ישראל וולוז'ין. שותף ביסוד -)תרמ"ז רבי יצחק יעקב וכטפויגל

תנועת המזרחי בפולין. ממייסדי שכונת נווה יעקב והיה לרבה משנת תרפ"ו, ממקימי "תפארת 

 ירושלים". בשנת תרפ"ט ראש ישיבת מאה שערים.

 

 

 

 



 20 –ראשית המאה ה  –אל הראי"ה קוק  –מצפת מכתב רבי ישכר בער זלץ . 451

Letter by Rabbi Yissachar Ber Zeltz of Safed – to Rabbi Avraham Yitzchak Hacohen Kook – 

Early 20th Century 

 מכתב מענין עם תוכן בכתב ידו וחתימתו של רבי ישכר בער זלץ מצפת בענינים שונים. 

דים נכתב "עמוד ה", עמוד ז, עמוד ח. יתכן ולפיכך המכתב שלושה עמודים כתובים. בראשי העמו

 חסר עמודים, אבל בכל אופן העמודים שלפנינו הינם ענינים שלמים. מצב מצוין. 

-מונקטש) "וילקט יוסף" כתב העת התורני פרסם מאמרים ברבי ישכר בער זלץ תלמיד חכם מובהק. 

 .[ז"תרע-ט"תרנ ,בוניהאד-פאקש

 

 ירושלים, תרצ"ו –עם כתב ידו וחתימתו  –ל רבי שמואל אהרן ובר כרטיס ביקור ש. 452

Calling Card of Rabbi Shmuel Aharon Weber – with His Script and Signature – Jerusalem, 

1936 

תלמיד חכם מובהק. כיהן במשרות תורניות  –כרטיס ביקור נדיר של רבי שמואל אהרן ובר שזורי 

ירושלים. מזכיר הרבנות הראשית לישראל במשך עשרות שנים מזכירו האישי רבות ואיש ציבור יקיר 

ואיש אמונו של הראי"ה קוק, דבק באדמו"רי לעלוב בירושלים, רבי שמעון נתן נטע בידרמן, ורבי משה 

 מרדכי מלעלוב. עורך כתב העת התורני "קול תורה". 

 ורה". ג' תמוז, תרצ"ו. מעבר לכרטיס מכתב בכתב ידו וחתימתו, אודות תשלום ל"קול ת

 ס"מ. מצב מצוין.  4\7

 

 ירושלים, תשט"ו –רבי יצחק קוליץ  \ב הראשי רבי איסר יהודה אונטרמן מכתב הר. 453

Letter by the Chief Rabbi Rabbi Isser Yehuda Unterman and Rabbi Yitzchak Kolitz – 

Jerusalem, 1955  

ו של רבי איסר יהודה אונטרמן הרב ראשי לישראל. נכתב שורות ארוכות בכתב ידו וחתימת 4מכתב 

על מכתב ד"ר מאיר רוזנברג שנשלח אליו בתאריך, י"א ניסן תשט"ו. אודות סידור חופה וקידושין 

 לכלה שהוריה ממיסדי בית ישראל. מצורף מכתב בענין הנ"ל מאת רבי יצחק קוליץ רבה של ירושלים.

 מצב טוב. סימני קיפול.

 

בהמבורג בכתב ידו הישן בקשת המלצה למילוי מקום כסא הרבנות בבית הכנסת מכתב . 454

 19 -סוף המאה ה –נשלח לרב מרדכי עמרם הירש מהמבורג  –פנחס במברגר  הרבשל 

Letter with a Request for a Recommendation to Fill In the Rabbinic Position at the Old 

Synagogue of Hamburg Handwritten by Rabbi Pinchas Bamberger – Sent to Rabbi 

Mordecai Amram Hirsch of Hamburg – Late 19th Century 

במכתב מבקש הרב פינחס )זעליג( הלוי במברגר מהרב מרדכי עמרם הירש מהמבורג שימליץ עליו 

הם לרב. וכותב קלויז )הקלויז הישן בהמבורג( בכדי שיקבלוהו להיות ל-נייא-לפני פרנסי הקלויז אלט

 שנסמך על ידי הרב עזריאל הילדסהיימר בברלין.ומוסיף היכן למד ומי הם אבותיו וזקניו. 

כפי הנראה הרב הירש קיבל את מכתבו ואכן המליץ עליו ובשנת תר"ס החל לכהן כרב בית הכנסת 

 תרצ"ו. הישן בהמבורג ולימים אף לראש איגוד בתי הכנסת בהמבורג ודיין בעיר עד לפטירתו בשנת

 . ללא שם מקום. 19 -סוף המאה ה



ס"מ. מצב טוב פגם קל בפינה אחת. סימני קיפול. קרעים מחמת  18/11.5[ דף כתוב משני צדדים. 1]

 הקיפול. 

 

 עמ' 3 –כתב יד רבי רפאל הכהן קוק  –הערות על "יביע אומר" . 455

Comments on Yabi'ah Omer – Handwritten by Rabbi Raphael Hacohen Kook – 3 pp. 

הערות על ספר  –טיוטה למכתב ארוך בכתב ידו של רבה הראשי של טבריה רבי רפאל הכהן קוק 

  -טבריה, תשי" -"יביע אומר" למרן רבי עובדיה יוסף 

 [ עמ' כתובים בכתב ידו. מחיקות. 3]

 ים קלים. הועד הפועל". מצב טוב. חורי תיוק. קמט –בלנק רשמי של "אגוד רבני הצפון בישראל 

 

 ירושלים, תר"פ –ישיבת תורת חיים  –מכתב היסטורי מאת הצדיק רבי זרח עפשטיין . 456

Historical Letter by the Tzaddik Rabbi Zerach Epstein – Torat Chaim Yeshiva – Jerusalem, 

1920 

ירושלים, כ"ז מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון הצדיק רבי זרח עפשטיין, אל מר שמואל משייף. 

 אדר תר"פ.

במכתב מבקש הרב עפשטיין מידידו הנ"ל "בהתחשבות עם המצב הנוכחי של עירנו הק' לרגלי היוקר 

המבהיל המאמרי מאד, ובהתחשבות עם המצב הדחוק של הישיבה הק' תורת חיים כעת... יואל נא 

שטיין כ"מנהל להתחשב... ולהכניסם בתוך הרשימה של המצה בחינם..." במכתב חותם הרב עפ

 הישיבה הק' תורת חיים". חותמות הישיבה.

תרצ"א( גאון גדול, מתמיד עצום, צדיק וחסיד. היה בכור בניו של -)תרכ"ב רבי זרח אפרים עפשטיין

רבי ישעיה עפשטיין בעל "לבוש ישע" ואב"ד הורודנא קויידינוב. בצעירותו למד אצל רבי יצחק בלזר 

גדולה ביותר ולמד את הש"ס עשרות פעמים, נודע כבקי בספרות  והמהרי"ל דיסקין. התמדתו היתה

המפרשים ראשונים ואחרונים וספרי השו"ת, בשנת תרמ"ג עלה לארץ ישראל ובשנת תרע"ח החל 

לכהן כראש ישיבת "תורת חיים", בלט בצדקותו הרבה ורגישותו לזולת, גידל בביתו שתי יתומות 

העלה על הכתב חידושיו התורניים שחלקם נדפסו בקובץ  שאימץ. בשנותיו האחרונות למרות יסוריו

התורני "שערי ציון". רעיתו אסתר בת רבי אברהם חיים וינוגראד מפינסק )נפטר בתרמ"ו( אביהם של 

 הרבנים רבי יצחק, ורבי יוסף אליהו וינוגרד.

 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. 28 \ 21[ דף. 1בלנק רשמי של ישיבת תורת חיים. ]

 

 [ מכתבים מאת הגאון רבי דוד צבי זילברשטיין8אוסף ]. 457

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.

 

 חתימות רבות של רבי אריה לוין וגדולי ירושלים –מסמך ישיבת "עץ חיים" . 458

Document of the "Etz Chaim" Yeshiva – Many Signatures of Rabbi Aryeh Levin and the 

Leading Rabbis of Jerusalem 



חתימות של הגאון הצדיק  11 – עם רישומים ו –מסמך של קופת הת"ת והישבה "עץ חיים" בירושלים 

 עם חתימות חשובות של רבני ירושלים –רבי אריה לוין זצ"ל 

רשימת שמות של תלמידי החכמים המקבלים מלגה חודשית מקופת הת"ת והישבה הגדולה עץ חיים 

 לגה. שלצידה חתימות מקבלי המגלה.בירושלים, לצד כל שם נרשם סכום המ

המשגיח והממונה על הקופה הנ"ל, בכמה מקומות חתם הצדיק רבי  הגאון הצדיק רבי אריה לוין היה

-אחת אריה לוין עם הרישום "ק"ע ]קיבלתי עבורו[ ארי' לוין". בדף זה רישומים ותיקונים בכתב יד עם

 .עשרה חתימות של רבי אריה לוין

חתימות , אביו של הגאון בעל ה"ציץ אליעזר". מספר רבי יעקב גדליה וולדנברג חתימה נוספת של

רבי אברהם חיים  , ראש המלמדים ב"עץ חיים" והגאוןרבי חיים מן נוספות, ביניהן חתימת הגאון

 בעל ה'דברי יהושע'. רבי ישעיהו חשין , רבו של הגרש"ז אויערבאך, והקלמן

 ס"מ. מצב כללי טוב. סימני קיפול. 22 \ 28[ דף. 1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 'בחלק  33מכירה 

 

 היסטוריה \ביבליוגרפיה 

 

 ראשון על יהדות המגרבוחיבור ביבליוגרפי מקיף  –יהדות צפון אפריקה . 459

North African Jewry – Comprehensive, Initial Composition on Maghreb Jewry 

 יהדות צפון אפריקה, ביבליוגרפיה, מאת אברהם הטל. מכון בן צבי, ירושלים, תשל"ג.

 ערכים. עם מפתחות מפורטות. 5639כולל 

248 ,XXXIV .עמודים. מצב טוב 

 

 ספר חשוב – ירושלים, תשי"ב -רבי רפאל נתן נטע רבינוביץ  – מאמר על הדפסת התלמוד. 460

Article on the Printing of the Talmud – Rabbi Raphael Natan Note Rabinowitz – Jerusalem, 

1952 – Important Book 

. 20 –ד למן קום עידן הדפוס ועד אמצע המאה ה מאמר על הדפסת התלמוד, תולדות הדפסת התלמו

 מאת ר' רפאל נתן נטע רבינוביץ. ירושלים, תשי"ב. הוצאת מוסד הרב קוק.

 רפח עמודים. מצב טוב.

 

 עם הפקסמילים – ת"ש-ירושלים, תרצ"ז –הדפוס העברי בארצות המזרח  -אברהם יערי . 461

Avraham Ya'ari – HaDfus HaIvri BeArtzot HaMizrach – Jerusalem, 1937-1940 

 ספר ביבליוגרפי נדיר ביותר מאת החוקר הדגול אברהם יערי ז"ל. –הדפוס העברי בארצות המזרח 

 חלק ראשון: צפת, דמשק, ארם צובה, קהיר, אלכסנדריה, עדן. ירושלים, תרצ"ז.

 חלק שני: כלכלתה, במבי, פונה, קוג'ין, מאדראס, בגדאד. ירושלים, ת"ש.

 ים בכרך אחד. מצב מצוין. עם הפקסימילים.שני החלק

 

הקדשת  –מהדורה ראשונה  –ירושלים, תשכ"ג  –הספרים העבריים שנדפסו בירושלים . 462

 המחברת שושנה הלוי

The Hebrew Books that were Printed in Jerusalem – Dedication of the Author Shoshana 

Ha'Levi  

 .1963תרנ"א, מאת שושנה הלוי. ירושלים, תשכ"ג -ים, תר"אהספרים העבריים שנדפסו בירושל

 בקדם השער, הקדשת המחברת גברת שושנה הלוי. ו' בחשון תשל"ב.

 מצב טוב מאוד.

 

 



 פרקים בתולדות המדפיסים העברים –אברהם מאיר הברמן . 463

Avraham Meir Haberman – Prakim Betoldot Hamadpisim HaIvriyim (Chapters in the 

History of Jewish Printers) 

 ועניני ספרים. ירושלים, תשל"ח.

 ספר זה מכיל מאמרים ורשימות על מדפיסים וספריהם ושאר דברים הקשורים לספר.

 מצב טוב. .עמודים 363

 

 ירושלים, תשכ"ז  – תולדות הספרות העברית באמריקה. 464

Toldot Hasifrut HaIvrit BeAmerica (History of Hebrew Literature in America) – Jerusalem, 

1967 

 דפי תצלומים. מאת י. ק. מיקלישנסקי. מצב מצוין.  8עמ'.  435

 

 סט שני כרכים - 1851לייפציג,  –יוליוס פירסט  -מדריך ביבליוגרפי לספרות יהודית . 465

Bibliographic Guide for Jewish Literature – Julius First – Leipzig, 1851  

מדריך ביבליוגרפי של כל הספרות היהודית כולל כתבי היהודים והיהדות והיסטוריה של 

 .1863 – 1851שני חלקים. לייפציג,  -הביבליוגרפיה היהודית לפי הסדר האלפביתי. סט 

היסטוריון ומילונאי יהודי יליד גרמניה. בראשית דרכו למד תורה  - (Fürst Juliusמאת יוליוס פירסט )

 עקיבא איגר. מפי הרב

ספרן וביבליופיל באמסטרדם. בנו של  ,(MONTEZINOS DAVID) - 1828-1916חותמת דוד מונטזינוס 

. 1866עד  1852רפאל מונטזינוס, ששימש כרבה של הקהילה הפורטוגזית באמסטרדם משנת 

 ברשותו עמדה ספרייה גדולה ומפוארת.

 מצב טוב. ס"מ. 22[ עמ'. 1] 419, 8[ עמ'. 1, ]409, 6גרמנית. 

 

 מאת אברהם מאיר הברמן –וינה, תרצ"ג  –. נדיר ! המדפיסים בני שונצינו 466

Rare! Hamdpisim Bnei Soncino – Vienna, 1933 – by Avraham Meir Haberman 

 מלבד קרע במעטפת מצב טוב. 

 

 יצחק זאב כהנא -. הדפוס בהלכה 467

Hadfus Bahalacha – Yitzchak Ze'ev Kahana 

 שלים, תש"ה. ירו

 עמ'. כריכה חדשה. מצב טוב. 42

 

 

 



 אינו בספריה הלאומית –ניו יורק, תרפ"א  –. מקרן זוית 468

Mikeren Zavit – New York, 1921 – Not in the National Library 

 קובץ לעניני ספרות, יוצא מזמן לזמן. ניו יורק, תרפ"א. הוצאת נריה. 

 . עמ'. ללא כריכה. דפים מנותקים 154

 

 ספרים וכתבי יד 17.000 –אוצר הספרים )בן יעקב( . 469

Otzar HaSefarim (Ben Yaakov) – 17,000 Books and Manuscripts  

 אוצר הספרים, עד שנת תרכ"ג. כולל שבעה עשר אלף ספרים וכתבי יד, מאת יצחק אייזיק בן יעקב.

 קים ונחוצים.בית האוצר של ספרים עתי –מהדורת ניו יורק הוצאת ירושלים 

 מצב טוב.

 

 ההגיון של העידן המודרני \ 1472-1800ספר ביבליוגרפיה על הוצאת עלונים  -וילהלם ריס . 470

Wilhelm Reiss – Bibliography Book about the publication of Leaflets 1472-1800 / The Logic 

of the Modern Era  

 Bibliographia logica. Verzeichnis der Druckschriften-ם רשימת עלונים על היגיון עם פרטי יישוב• 

zur Logik mit Angabe ihrer Fundorte.  ספר ביבליוגרפיה על הוצאות עלונים בין השנים 1חלק .

1472-1800. 

 גרמנית. .(Wilhelm risse. ע"י וילהלם ריס )1965גרמניה. 

 עמ'. 293ס"מ.  24מצב טוב. 

 1970וילהלם ריס.  -רני ההגיון של העידן המוד• 

 .2חלק  .die logik der neuzeitספר על הלוגיקה של העידן המודרני. 

 גרמנית. .(Wilhelm risse. ע"י וילהלם ריס )1970גרמניה. 

 ע"מ. 749ס"מ.  22מצב טוב. 

 

 1937ירושלים,  –מוריץ שטיינשינידר  -ביבליוגרפיה לספרות השפה העברית . 471

Bibliography of the Literature of the Hebrew Language – Moritz Steinschneider – 

Jerusalem, 1937 

 Bibliographisches Handbuch über die theoretische und praktische Literatur für hebräische 

Sprachkunde. 

ספר ביבליוגרפיה על ספרי לימוד השפה העברית. מאת מוריץ שטיינשניינדר 

(MoritzSteinschneider).   .גרמנית.1937ירושלים. נדפס ע"י במברגר ווהרמן . 

 ס"מ. 23עמ'. מצב טוב.  132, 160, 36[ 1]

 

 



 צילום הכתב יד לצד תמליל בעברית ואנגלית –תריסר דפים מהגניזה הקהירית . 472

A Dozen of Leaves from the Cairo Genizah – Photocopy of the manuscript alongside a 

Hebrew and English Transcript 

 כולל תיאור מקיף לתולדות כל דף דף, עם תמליל התוכן.

 עמודים. מצב טוב. 34

 

ירושלים,  –ספר המסעות של הנוסע היהודי משולם מוולטרה מאיטליה  -אברהם יערי . 473

 תש"ט 

Avraham Ya'ari – Sefer Hamasa'ot (of the Jewish Passenger Meshulam of Volterra, Italy) – 

Jerusalem, 1949 

(. מאת אברהם יערי. ירושלים, תש"ט. מוסד 1481מסע משולם מוולטרה בארץ ישראל בשנת רמ"א )

 ס"מ מצב טוב. 22[ עמ'. 3, ]106ביאליק. 

 

 מהדורה יחידה –לייפציג, תר"ו  –דברים עתיקים )יצחק איזיק בן יעקב( . 474

Dvarim Atikim (Yitzchak Isaac ben Yaakov) – Leipzig, 1846 – Single Edition 

רשימה מגדולי הראשונים  –קונטרס דברים עתיקים, כולל ארבע ענינים יקרים: א. שם הגדולים 

דוגמאות מכמה ספרי  –וחבוריהם. ב. קבוצת כסף מאת החכם ר' יוסף אבן כספי. ג. מלאכת שלמה 

באור מלות פרסיות וערביות בתלמוד תרגומים  החכם ר"י אבן כספי עם הערות. ד. שפת חכמים

 ומדרשים.

 מאת יצחק איזיק בן יעקב. מחברת שניה.

 לייפציג, תר"ו. מהדורה יחידה.

 [ עמ'. עמוד אחרון שער נוסף בגרמנית. מצב טוב. כתמים קלים. ללא כריכה.1, ]39

 

 חולון, תשל"א –יהודה לוי נחום  –. חשיפת גנוזים מתימן 475

Chasifat Gnuzim Miteiman – Yehuda Levi Nachum – Cholon, 1971 

 [ עמ'. מצב טוב.1בעריכת שמעון גרידי. כולל צילומי כתבי יד תימניים. תיט, ]

 

 (1850-1950היהודית בתוניסיה )-. מיוחד ! הספרות הערבית476

Special! The Judeo-Arabic Literature in Tunisia (1850-1950) 

 עמ'. מצב מצוין.  311ובי. מאת יוסף וצביה ט

 

סיינה )איטליה( בין  –שנ"א / אגרות בית ריאיטי -איטליה בין השנים שט"ו –. אגרות מלמדים 477

 שכ"ד-השנים רצ"ז

Igrot Melamdim – Italy between the Years 1555-1591 / Igrot Beit Rieti – Sienna (Italy) 

during the Years 1537-1564 



 וך סדרת "אגרות יהודי איטליה בתקופת הריניסאנס" ע"י יעקב בוקסנבוים. תל אביב.שני ספרים מת

 [ עמ'. 3, ]419[, 6אגרות מלמדים. תשמ"ו. ] –ספר שלישי 

 [ עמ'. מצב טוב. 3, ]358[, 5אגרות בית ריאיטי. תשמ"ח. ] –ספר חמישי 

 

 ופריםמאת גדולי וחשובי החוקרים והס –. קובץ לתולדות יהודי איטליה 478

Compilation on the History of Italian Jews – by Leading and important Scholars and 

Writers 

 תשי"ג(. -נכתב כספר זכרון לשלמה סאלי מאיר )תרל"ה

 עמ'. מצב מצוין. כולל מעטפת וקופסא מקורית.  361, 231ירושלים, תשט"ז. 

 

 יעקב.  אברהם בן –. יהודי בבל בתקופות האחרונות 479

Babylonian Jews in Recent Times – Avraham Ben Yaakov 

 . 1980ירושלים, 

 רפח עמ'. כולל תמונות וצילומים נדירים. מעטפת. מצב מצוין. 

 

 ספר עב כרס המקיף את מורשתה של יהדות ספרד לפני ואחרי הגירוש.  –. מורשת ספרד 480

The Legacy of Spain – Thick Book on the Legacy of Spanish Jewry Before and After the 

Expulsion 

 מאת חיים ביינארט. ירושלים, תשנ"ב.

 עמ'. מצב מצוין.  758

 

 חלקים 8 –במה לבירור בעיות הצבור הספרדי בארץ ובגולה  –. שבט ועם 481

Shevet VeAm – a Platform for Clarifying the Problems of the Sephardic Community in 

Israel and Abroad – 8 Sections   

 תשמ"א. בעריכת דוד סיטון. -ז, ט. ירושלים, תשי"ד-לפנינו חלקים א

 מצב טוב.

 

 סט –ב' כרכים  –. ממזרח וממערב 482

Mimizrach Umima'arav – 2 Volumes – Set 

 מחקרים בתולדות היהודים בארצות המזרח ובצפון אפריקה. 

 סט. –ן. שני כרכים הוצאת אוניברסיטת בר איל

 בעריכת אליעזר בשן, אברהם רובינשטין, שמעון שורצפוקס. 

 רמת גן, תש"מ. מצב טוב.



 

 . ארבעה ספרי מחקר על יהדות איטליה483

Four Study Books on Italian Jewry 

 327הרבנות באיטליה בתקופת הריניסאנס. מאת ראובן בונפיל. הקדשת המחבר. ירושלים, תשל"ט. 

 עמ'. 

 280על סוד חתום. לתולדות החידה העברית באיטליה ובהולנד. מאת דן פגיס. ירושלים, תשמ"ו. 

 עמ'. 

 תשמ"ט.  –תשמ"ב. כרך ח  –כתב עת לחקר תרבותם וספרותם של יהודי איטליה. כרך ג 

 

 –ירושלים, תרפ"ח  –מאת משה דוד גאון  –חלק ראשון  –. יהודי המזרח בארץ ישראל 484

 המהדורה יחיד

Yehudei Hamizrach BeEretz Yisrael – Section I – by Moshe David Gaon – Jerusalem, 1928 – 

Single Edition 

 כרך א: בעבר ובהוה, זכרונות, תולדות, תעודות, עובדות, ציונים, רשמים, מספרים וצרופי מעשים. 

[4 ,] III, [2], 289, [2] ה. מצב טוב. מעטפת עם שער נוסף. כריכ ’.עמ 

 

ירושלים, תרח"ץ. מהדורה  -מאת משה דוד גאון   –חלק שני  –. יהודי המזרח בארץ ישראל 485

 יחידה. 

Yehudei Hamizrach BeEretz Yisrael – Section II – by Moshe David Gaon – Jerusalem, 1938 – 

Single Edition 

בדפוס. כריכת מעטפת מקורית. עמודים. השולים של ראשי העמודים לא נחתך  760כרך עבה כולל 

 מצב טוב. קרע במעטפת ללא חסרון. 

 

 ירושלים, תשכ"ג –מאת מיכאל אנסקי  –. היהודים באלג'יריה 486

Hayehudim BeAlgeria (The Jews of Algeria) – by Michael Ansky – Jerusalem, 1963 

ים באלג'יריה מראשית תרגם מצרפתית אברהם אלמאליח עם סקירה תמציתית על תולדות היהוד

 התיישבותם בה עד הגירתם ממנה. 

 עמ'. מצב טוב.  207

 

 ירושלים, תשל"ה –מאת חיים אבני  –. ספרד והיהודים בימי השואה והאמנסיפציה 487

Spharad Vehayehudim Bimei Hasho'ah VeHaemnasipatzia (Spain and the Jews in the Days 

of the Holocaust and the Emancipation) – by Chaim Avni – Jerusalem, 1975 

 עמ'. מצב טוב. מעטפת. 292

 

 



 ארבעה כרכים –לחקר קהילות ישראל במזרח  –. ספונות 488

Sfunot – for the Study of Jewish Communities in the East – Four Volumes 

 . 17, 11,  10. 1לפנינו החלקים: 

 ת גדולי החוקרים ההיסטוריונים והביבליוגרפים, בנושאים מגוונים. כל כרך כולל מאמרים חשובים מא

 הוצא לאור על ידי מכון בן צבי. 

 מצב מצוין. מעטפות. 

 

 כרך חמישי.  –מאת מרדכי כהן  –. פרקים בתולדות יהודי המזרח 489

Prakim Betoldot Yehudei Hamizrach – by Mordechai Cohen – Fifth Volume   

 מצב טוב. ירושלים, תשמ"א.עמ'.  349

  

 ירושלים, תרצ"ט –ספור מימי רעש תקצ"ז בצפת  –. רמתים צופים 490

Ramatayim Tzofim – a Story from the Days of the Earthquake of 1837 in Safed – Jerusalem, 

1939 

 עמ'. מצב טוב מאוד.  112מאת אשר בן ישראל. הוצאת ראובן מס ירושלים. 

 

 1890לונדון,  –עות הרפורמים לשינוים במסורת היהודית הצ. 491

The Suggestions of Reform Jews for Changes in the Jewish Tradition – London, 1890 

הצעות לשינויים ולצמצום הטקס היהודי הנמצא כעת בשימוש בבריטניה, אליו מתווספות כמה 

 Suggestions for Alterations and Curtailments - תרגומים של תפילות יהודיות קדומות שלא ידועות

in the Jewish Ritual now in use in the United Kingdom. ( נאסף על ידי ה. גודאלהH. Guedalla). 

 . עברית ואנגלית משולבים. 1890לונדון, 

XVI ,32  .עמ'. מצב מצוין. כריכה מקורית 

 

 ון, תרס"אלונד –תקנות מועצת השחיטה בלונדון . 492

Regulations of the Shechita Council of London – London, 1901  

 חוברת, חוקי המועצה לניהול עניני שחיטה. לונדון, תרס"א. אנגלית.

 עמודים. כריכה מקורית. סימני קיפול. מצב כללי טוב. 26

 

 רצ"גוינא, ת –מהדורה ראשונה  –היסטורי ! ארץ החיים )האור החיים הקדוש( . 493

Historical! Eretz HaChaim (Or HaChaim HaKaddosh) – First Edition – Vienna, 1933  

ארץ החיים, ספר כולל פרסום ראשון של שלושה ענינים מבעל ה"אור החיים" הקדוש. א. תשובה 

בענין מקח וממכר בכתב יד קדשו. ב. אגרת מהבית דין סאלי שבמרוקו )עם תמונה פוטוגראפית(. ג. 

 גרת מסע מסיפור פרטי נסיעת האור החיים וחבורת תלמידיו.א



 וינא, תרצ"ג. מהדורה ראשונה.

 עמודים. מצב טוב. כריכה חדשה. 67

 

 עמ'. 1000-כ –אלבום מפואר  –. אנציקלופדיה משפחת קובו רבניה וגביריה 494

 Encyclopedia of the Kovo Family, Its Rabbis and Lords – Impressive Album – approx. 1000 

pp  . 

אלבום גדול אודות רבני וגבירי משפחת קובו בכמה מאות שנים, עם צילומים רבים של שערי ספרים 

 מסמכים וכתבי יד. 

 ס"מ. מצב מצוין.  24 \ 33עמודים.  1000 –קרוב ל 

 

 ספר יסוד לתולדות חכמי ארם צובה –תשי"ב -ירושלים, תרצ"ד –. לקדושים אשר באר"ץ 495

Likdoshim Asher BaAretz – Jerusalem, 1934-1952 – Basic Book on the History of the Sages 

of Aram Tzova (Aleppo  ) 

ספר לקדושים אשר בארץ, נוסחי מצבות ותולדות חכמי ספרד בארץ ובגולה מחכמי ורבני ארם צובה, 

י מצבות מחו"ר דמשק וסלוניק שמות ספריהם שבכתב יד ושנדפסו, וקצת שמות רבני גולת בבל ונוסח

 ואזמיר. שלושה חלקים. מאת רבי דוד ציון לניאדו.

 שנה.  18 –הספר נדפס בשלושה חלקים בתקופה שארכה כ 

הפרעות  ,סקירה קצרה על מאורעות חורבן ירושלים העתיקה ]ומוסדותיה[בספר באו הפרקים.: 

שבחי בית הכנסת    יהודים בארם צובה. לתולדות ה   צובה" בזמן הכרזת מדינת ישראל. -ביהודי ארם

 צובה[. זכרון דברי אר"ץ )קצת מדברי ומקרי עירנו ארם צובה-הגדולה ]שבארם

חלק שני. כולל נוסחי מצבותיהם של חכמי ארם צובא שעלו לירושלים ונפטרו בה; נוסח מצבות קבורת 

אביב... חיפה; ספר -ם... תלשנת תרפ"ט; ]רשימת[ קדושי צפת... ירושלן הרוגי הפרעות בעיה"ק חברו

ספרן של צדיקים. רשימת ספרים בסדר א"ב; עשרה דברים... מזכרונות האר"ץ...  -להאיר על הארץ 

    שטרות עתיקים כת"י. 

’ העמ 40יצא לאור בשנת תרצ"ד )כפי הנראה יחד עם חלק זה נדפסו ’( חלק א של הספר )צו עמ

 נדפסו בשנת תשי"ב. ’( , טז עמ8רצ"ה. ההקדמות )שלפניו(. לחלק ג שער מיוחד, ובו התאריך ת

 , קעו, צו, פ עמ'. מצב טוב. שער ראשון נדפס גם על גבי הכריכה. 40[, טז, 2, ]8

 

 מאת רבי משה מאיר ישר –ניו יורק, תרצ"ז  –. ביוגרפיה ותולדות ה"חפץ חיים" 496

Biography and History of the Chafetz Chaim – New York, 1937 – by Rabbi Moshe Meir 

Yashar 

ביאגראפיע, תורה ווערטער, אפאריזמען, עפיזאדען, פערזענליכע זכרונות און איינדרוקען וועגען גאון 

 וצדיק הדור אדמו"ר ר' ישראל מאיר הכהן זצללה"ה. יידיש. 

 עמודים. מצב כללי טוב.  334

 

 

 



 ראשונהמהדורה  –תר"ץ -תל אביב, תרפ"ט –. דברי ימי עם עולם 497

Divrei Yemei Am Olam – Tel Aviv, 1929-1930 – First Edition 

 ארבעה כרכים הראשונים. 

ב. )ספר א: מימי קדם עד סוף שלטון פרס ביהודה. דפוס -כרך א: דברי הימים הקדומים, ספר א

  ’. עמ 175[, 8הפועל הצעיר, תרפ"ט(. ]

  ’. עמ 180-320[, 8ספר ב: )דפוס הפועל הצעיר, תרפ"ט(. ]

כרך ב: דברי הימים הקדומים. )מראשית שלטון יון ביהודה עד חורבנה על ידי הרומאים. דפוס הפועל 

  ’. עמ 367[, 8הצעיר, תר"ץ(. ]

’. עמ 154-367[, 8(. ]1930חלק ב: )’. עמ 152[, 6(. ]1929נחלק כרך ב לשני חלקים. חלק א: ) 

  ראינו טפסים בהם שני החלקים יצאו לחוד. 

 מצוין. מצב 

 

 1918ניו יורק  –פנקס הקהלה דניוארק רבתי . 498

The Jewish Communal Register of New York City 1917-1918 

 Khillah (jewish community) of New Yorkפנקס הקהילה דניוארק רבתי תרע"ח. נערך ונדפס ע"י 

City.  ,תרשימים.. מלווה במפות מקופלות, תצלומים, טבלאות ו1918ניו יורק 

 עמודים. ככל הנראה חסר חלק מהספר בסופו. מצב טוב. כריכה עתיקה. 888

 

 אנציקלופדיה תבל ומלואה, תולדות הספרות העברית מראשיתה ועד ימינו. . 499

Encyclopedia Tevel Umelo'ah, the History of Hebrew Literature from Its Onset to This Day 

 עמ'. תמונות. 336. 1964, מאת ברוך קרוא, תל אביב

 

 1850לונדון, תר"י  –פיוטים ושירים  –גנזי אקספרד . 500

Ginzei Exford – Piyyutim and Poems – London, 1850 

גנזי אקספרד, ספר כולל פיוטים ושירים יקרים ממשוריי ספר הקדמונים. לונדון, תר"י. אנגלית ועברית 

 משני צידי הכרך.

 ,מצב טוב.

 

 ח לספר כלילת יופי להרב ר' חיים נתן דמביצר, עם תולדות חייו ורשימת חיבוריומפת. 501

Index of Sefer Klilar Yoffi by Rabbi Chaim Natan Dombitzer, with His Biography and List of 

Compositions  

ק לוין. ניו ערוך ומסודר עם הערות וציונים על ידי יעקב דוב מנדלבוים, עם מבוא מאת הרב ד"ר יצח

 עמ'. 144יורק, תשכ"ח. מצב טוב. 

 



 

והתאמתם לכתוב בתנ"ך  ארכאולוגיים באשור, בבבל ובפרסתגליות ה –. קדמוניות 502

 .ובמסורת חז"ל

Kadmoniyot – Archeological Discoveries in Assyria, Babylon and Persia and Their 

Concordance with What is Written in the Bible and Rabbinic Tradition 

מאת רבי אהרן מרקוס, מחברת ראשונה. הוצאה שניה מורחבת בעריכת יוסף מרקוס. תל אביב, 

 תשל"ג. 

 עמ'. מצב טוב.  191

 

 איטלקית – רומא, תשס"א –מחקרים על יהדות איטליה  -. מנחת יהודה 503

Minchat Yehuda – Studies on Italian Jewry – Rome, 2001 – Italian 

  מאת אנג'לו מרדכי פיאטלי ומירים סילברה.

 . la rassegna mensile di Israelרומא, תשס"א. הוצאה מתוך 

 . שאר הספר באיטלקית.הקדמה בעברית -מא עמודים איטלקית. 

XXXVI, 436  .'ס"מ. מצב טוב. כריכה רכה. 24עמ 

 

 ירושלים, תשכ"ה –. סיפורי הגזירות בשנת ת"ח ות"ט 504

Sipurei Hagzeirot Bishnat Tach Vetat – Jerusalem, 1965 

 סיפורי הגזירות באוקראינה וליטא בשנות ת"ח ות"ט. צילום שני ספרים מהתקופה 

 קראקא, ת"י.  –מאת רבי מאיר משעברעשין  -צוק העתים  •

 ויניציאה, תי"ג. –יון מצולה, מאת רבי נתן נטע הנובר • 

 [ דף. מצב טוב. 2, ]44[, 1]

 

 שנות השמונים  –. דפי סיכום מאת הארגון העולמי של יהודים יוצאי ארצות ערב 505

Summary Pages by the International Organization of Jews of Middle-Eastern Origin – 

1980s 

שני דפים בעברית השאר באנגלית. בדפים בעברית מובא "התבטאויות אישים בנושא זכויות יהודי 

 ציטוטים משרים שונים בממשלה. ערב" עם

 [ דף. מצב טוב. 5]

 

 ירושלים, תשט"ו –. אוצר המגילות הגנוזות הנמצאות באוניברסיטה העברית 506

Otzar Hamegillot Hagnuzot (appearing in the Hebrew University) – Jerusalem, 1955 

 פיענוח ומבוא ממאת אלעזר ליפא סוקניק. 

 תמונות שרידי המגילות. נתון במארז )בלוי(. –דפים  58עם איורים, וכן חוברת המבוא וההסבר 



 

לונדון,  –חכמים ואנשי שם מתקופת בית שני ועד לחתימת התלמוד  – אספקלריא המאירה. 507

 תרס"ז

Aspaklaria Hame'irah – Sages and Famous Personages from the Period of the Second 

Temple to the Signing of the Talmud – London, 1907 

דברי ימי חכמי ישראל ואנשי שם מתקופת תחילת בנין בית שני ועד חתימת אספלריא המאירה 

התלמוד. עם המאמרים של כל אחד ואחד מתוך הש"ס. חלק א. מאת רבי חיים שלום סליווקין. 

 לאנדאן, תרס"ז.

[2 ,]8 ,VII ,79[ ,1 .עמ'. מצב טוב ] 

 

 ירושלים, תרצ"ח –שבין אנשי מזרח ובני ארץ ישראל . החילוקים 508

Hachilukim shebein Anshei Mizrach UVnei Eretz Yisrael – Jerusalem, 1938 

חילוקי מנהגים ונוסחאות בין אנשי המזרח )בבל( ובני ארץ ישראל מסוף תקופת התלמוד עד סוף 

 תקופת הגאונים.

ה כתבי יד עם מבוא ובירור ומקורות מאת ד"ר מרדכי יצא לאור על פי כל הנוסחאות הנדפסות וכמ

 מרגליות. 

 VIII ,183 .עמ'. מצב טוב מאוד 

 

ספר יוחסין )גנאולוגיה( למשפחתו של רבי מרדכי רובינשטיין מזאלקווא עד  –. נטעי נאמנה 509

 ירושלים, תרס"ט –לגזע ישי אבי דוד המלך 

Neta'ai Ne'emanah – Book on the Genealogy of the Family of Rabbi Mordechai Rubenstein 

of Zholkva Up to Yishai, King David's Father – Jerusalem, 1909 

כולל את מגילת היוחסין מאביו דרך חמישים שמות למעלה. ועד לגזע ישי דרך בעל ה"קיקיון דיונה" 

 וא מהמחבר. שכידוע היה מיוחס לצאצאי מלכות בית דוד בן ישי. עם הקדמה ומכתב מב

מגיד מישרים בקראקא למעלה משלושים שנה, מונה על ידי  -תרע"ז( -רבי מרדכי רובינשטיין )תר"ד

 רבי שמעון סופר למגיד מישרים. בשנת תרס"ז עלה עם משפחתו לארץ ישראל והתיישב בירושלים. 

ספד על רבי מ "גבעת שאול, "על פרקי אבות "דורש לפרקים; "על הגדה של פסח "מר דרור: "ספריו

 .מספד על רבי שמעון סופר "איה סופר; "מספד על המלבי"ם "גויעת ארי; "יוסף שאול נתנזון

 [ דף. מצב טוב. ללא כריכה.32]

 

מאת ד"ר זאב  –ספר כנגד הנצרות ופתרון ליהודים בצרפת  –. כתבי משפחה עבריים 510

 ירושלים, תר"ץ –)וילהלם( הרצברג 

Kitvei Mishpacha Ivriyim – a Book against Christianity and a Solution for French Jews – by 

Dr. Ze'ev (Wilhelm) Herzberg – Jerusalem, 1930   

, הספר שלפנינו מתורגם לעברית על ידי ר' יחיאל 1868הספר יצא לראשונה בגרמנית בשנת  תרכ"ח 

 עמ'. מצב טוב.  222מיכל פינס ור' בנימין. כה, 

 



 ירושלים, תשע"ג –מאת מאיר רפלד  –י מאיר, אסופת מאמרים . נתיב511

Netivei Meir, Collection of Articles – by Meir Rafeld – Jerusalem, 2013 

מאמרים שונים בענייני נוסחאות טקסטים יהודיים, מנהגים והלכות. בליווי ראיות מספרים שונים 

בא ללבן את ההבנה הנכונה של מקורות ההלכה.   ונדירים עם תמונות וציטוטים מאותם ספרים. הספר

 עמ'. מצב טוב מאוד. 456הוצאת מרכז שפירא. ח, 

 

 –מאת חיים כהן  –היסטורי להשוואת דיני עמים ודתות -חומר משפטי –. על ספרים אסורים 512

 1973תל אביב, 

Al Sfarim Asurim – Legal-Historical Material for Comparing the Laws of Nations and 

Religions – by Chaim Cohen – Tel Aviv, 1973 

 עמ'. מצב טוב. 110[, 6]

 

ידיעות על מציאות האיים  -ירושלים, תרפ"ג  –ספר קול מבש"ר  –. עשרת השבטים 513

 הרחוקים ופרטי מקומות עשרת השבטים ובני משה החונים לפנים מנהר הסמבטיון

The Ten Tribes – Sefer Kol Mevaser – Jerusalem, 1923 – Information about the Faraway 

Islands and the Location of the Ten Tribes and Bnei Moshe across the Sambatyon River 

בשער סכום העולה לשנת תרע"ג אך יש להוסיף סימון על  –תרפ"ג  -מאת רבי שמעון צבי הורוויץ 

 האות י'. דפוס סלומון.

"חיים ישראל הלטבסקי" מחשובי חסידי קרלין, בנו של רבי יהושע העשיל הלטובסקי. בשער חתימה 

 הקדמה נוספת באנגלית מצדו השני של הכרך.

 מצב טוב. כריכה מנותקת. ’.עמ 6[, 5, ]113-116[, 1, ]112[, 16]

 

 וויען, תרמ"ג –מאת רבי דוד כהנא  –. תולדות שלמה המלך מיום הוולדו ועד יום מותו 514

Todlot Shlomo Hamelech Miyom Hivaldo VeAd Yom Moto – by Rabbi David Kahana – 

Wien, 1883 

 . 11-נדפס לראשונה ב"השחר" גליון של שנה ה

 עמ'. מצב טוב.  44

 

 חלק א  -מאיר וונדר  –. מאורי גליציה 515

Me'orei Galicia – Meir Wander – Section I 

 ד-אותיות א –את רבי מאיר וונדר. חלק א אנציקלופדיה לחכמי גליציה. מ

 עמ'. 888ירושלים, תשל"ח. מצב טוב. עם מפתחות, תמונות ופקסימיליות. 

 

 

 



 צרפתית  – 1905 פריז, -הרב לואי ז'רמן לוי  –ה בעת העתיקהיהודית המשפחה . 516

The Jewish Family in Antiquity – Rabbi Louis Jarmen Levi – Paris, 1905 - French 

La Famille dans l'antiquité israélite –  .צרפתית 

 עמ'. מצב טוב.  288

 

 1853-1866מקבץ כרכים  –היינריך גרץ  –. תולדות היהודים 517

Toldot Hayehudim – Heinrich Gertz – Collection of Volumes 1853-1866 

Geschichte der Juden  – .גרמנית 

. הקדשה בגרמנית בדף הפורזץ. 1856. לייפציג, נפילת מדינת יהודהממות יהודה מכבי ועד : כרך ג

X ,572[ ,2 .עמ'. מצב טוב. שני עותקים ] 

[ עמ'. מצב טוב. חסר 1, ]XVI ,561. 1853. ברלין, : מנפילת מדינת היהודים ועד גמר התלמודכרך ד

 כריכה. 

חלק א.  מספרד ופורטוגל. ועד לגירוש היהודים 1205בשנת  )הרמב"ם( ממותו של מימוני: כרך ז

 [ עמ'. 2, ]XII ,522. 1863לייפציגף 

חלק ב.    ועד לגירוש היהודים מספרד ופורטוגל. 1205בשנת  )הרמב"ם( ממותו של מימוני: כרך ח

 עמ'.  XIV[ ,1 ,]498. 1864לייפציג, 

רנוס בהולנד ועד ליישוב הקבע של בני הזוג מ 1494מגירוש היהודים מספרד ופורטוגל בשנת : כרך ט

 עמ'. מצב טוב. שני עותקים. XIV[ ,2 ,]527 ,LXXXIV. 1866לייפציג,  1618בשנת 

 כרכים גדלים שונים. מצב כללי טוב. 7סה"כ 

 

 1954לונדון,  –תשי"ד -. ועדת השחיטה בלונדון בין השנים תקס"ד518

The Shechitah Committee in London during the Years 1804-1954 – London, 1954 

The London board for shechita 1804-1954 –  ,1954מאת אלברט מונטיפיורי חיימסון לונדון .

 אנגלית.

 

 לונדון, תש"ה –. סקירה על בית כנסת "כנסת ישראל" 519

Review of the Knesset Yisrael Synagogue – London, 1945 

THE SYNAGOGUE and the REVIEW - ת של ק"ק כנסת ישראל. אנגלית. לונדון, סקירה על בית הכנס

 עמ'.  28. 1945תש"ה 

 

 History of the- 1956לונדון,  –. ההיסטוריה של הקהילה היהודית בסנדרלנד )בריטניה( 520

sunderland jewish community  

The History of the Jewish Community of Sunderland (Britain) – London, 1956 

 עמ'. מצב טוב. נייר מעטפת )קרוע(. 326(. אנגלית. Arnold levyלוי )מאת ארנולד 



 

  Israel chez les nations - 1893פריז,  –ישראל בין העמים  -. יהודים ואנטישמיות 521

Jews and Anti-Semitism – Yisrael Bein haAmim – Paris, 1893 

 הדורה ראשונה. צרפתית. מ –( Anatole Leroy-Beaulieuו )לירוי בולי יאנטולמאת 

XI ,441  .עמ'. מצב טוב 

 

 1925ניו יורק,  –האנציקלופדיה היהודית  –. סט שלם 522

Complete Set – the Jewish Encyclopedia – New York, 1925 

הוציא לאור בניו יורק, בזכות תרומה  , אותהיוזם איזידור זינגרה –כרכים, האנציקלופדיה היהודית  12

העורכים יצחק פאנק ופרנק ויזטלי. את הערכים עצמם כתבו מאות כותבים. . י יעקב שיףשל הבנקא

ביניהם רבי יהודה דוד איזנשטיין שלימים לא היה מרוצה מהשקפת האנציקלופדיה והוציא בעצמו את 

 תרע"ג(.-בעברית )תרס"ז "אוצר ישראל" תאנציקלופדי

-1901המהדורה הראשונה נדפסה בין השנים תרפ"ה. מהדורה רביעית. ) 1925לונדון, -ניו יורק

 (. אנגלית.1906

 כרכים. מצב כללי טוב. כריכות תואמות.  12

 

 המהדורה הראשונה – 1901-1905ניו יורק,  –האנציקלופדיה היהודית  –. ארבעה כרכים 523

Four Volumes – The Jewish Encyclopedia – New York, 1901-1905 – The First Edition 

הוציא לאור בניו יורק, בזכות  , אותהיוזם איזידור זינגרה –בעה כרכים. האנציקלופדיה היהודית אר

העורכים יצחק פאנק ופרנק ויזטלי. את הערכים עצמם כתבו מאות . תרומה של הבנקאי יעקב שיף

 כותבים. ביניהם רבי יהודה דוד איזנשטיין שלימים לא היה מרוצה מהשקפת האנציקלופדיה והוציא

 תרע"ג(.-בעברית )תרס"ז "אוצר ישראל" תבעצמו את אנציקלופדי

 מהדורה ראשונה. אנגלית. 1901-1905לונדון, -. ניו יורק9, 8, 7, 1חלקים 

 כרכים. מצב כללי טוב. כריכות תואמות.  4

 

-סיכום שנתי של בית המדרש לרבנים בברסלאו בין השנים תרס"ו -חוברות  20. היסטורי ! 524

 תרצ"ח

Historical! 20 Booklets – Annual Summary of the Beit Midrash for rabbis in Breslau during 

the Years 1906-1938 

BERICHT - Des jüdiſch-theologiſchen Seminars - Fraenckel'icher Stiftung -  בית המדרש לרבנים

וגו בגרמניה שם הוכשרו . והיה למוסד הראשון מס1854מכון פרנקל. נפתח בשנת  -בברסלאו 

תלמידים לרבנות תוך כדי חיובם בהשגת תואר על ידי לימודים כלליים. בית המדרש הגבוה נסגר 

מידי שנה לזכרו של המייסד ר' זכריה פרנקל הוציא  ע"י שלטונות גרמניה הנאצית. 1938בספטמבר 

. 1906-1938תרצ"ח -"וחוברות בין השנים תרס 20המכון חוברת ובה סיכום השנה שעברה. לפנינו 

 גרמנית, קצת עברית.

 עמ'.  15, 147-207[, 1. ]3: חוברת 1906

 [ עמ'.1, ]19, 14, 71-76, 105-150[, 1. ]4: חוברת 1907



 עמ'. 14, 101-131[, 1. ]4: חוברת 1908

 עמ'.  18[, 1, ]91: 1909

 עמ'. 15, 77-82, 151-201[, 2. ]5: חוברת 1910

 עמ'.  15[, 2, ]133-159[, 1. ]5: חוברת 1911

 עמ'. 16, 33. 1918: דו"ח לשנת 1919

 עמ'. 15, 56. 1919: דו"ח לשנת 1920

 עמ'. 32. 1920: דו"ח לשנת 1921

אסמכתא פרק ממבוא מדרש  –. חלקו בעברית )ברסלוי, תרפ"ד( 1922-1923: דו"ח לשנים 1924

 [, מח עמ'. 2, ]19ההלכה. מאת רבי יחיאל מיכל הכהן גוטמן. 

 עמ'.  95. 1924: דו"ח לשנת 1925

 [ עמ'.2, ]102. 1925: דו"ח לשנת 1926

 עמ'.  20, 84. 1926: דו"ח לשנת 1927

 [ עמ'.1, ]96. חוברת א. 1928: דו"ח לשנת 1929

 [ עמ'.1, ]179. 1929: דו"ח לשנת 1930

רבי יחיאל   בחינת קיום המצוות. מאת –. חציו בעברית )ברסלוי, תרצ"א( 1930: דו"ח לשנת 1931

 עמ'.  42, 112מיכל הכהן גוטמן. 

 עמ'. 62. 1933: דו"ח לשנת 1934

 עמ'.  61. 1934: דו"ח לשנת 1935

 [ עמ'.3, ]85. 1935: דו"ח לשנת 1936

 עמ'.  67. 1936: דו"ח לשנת 1937

 עמ.  44. 1937: דו"ח לשנת 1938

 חוברות. מצב כללי טוב.  20סה"כ 

 

חלקים מתוך  Geschichte des Volkes Israel – 4 – 1894ברלין,  –ל . היסטוריה של עם ישרא525

5 

The History of the Jewish People – Berlin, 1894 – Geschichte des Volkes Israel – 4 Sections 

of 5 

 . גרמנית. 1894(. ברלין, Ernest Renanמאת ארנסט רנן )

 עמ'. IV ,511חלק ב: 

 עמ'  IV ,510חלק ג: 

 עמ'.  IV ,380ד:  חלק

 עמ'.  IV ,404חלק ה: 

 כרכים. מצב טוב. כריכות תואמות.  4סה"כ 



 

 - 1836פרנקפורט דמיין,  –אברהם גייגר  –כתב עת לתיאולוגיה יהודית   -. שני כרכים 526

 issenschaftliche Zeitschrift f r j dische  heologie 

Two Volumes – Journal of Jewish Theology – Avraham Geiger – Frankfurt am Main, 1836 

 שני כרכים, כתב העת המדעי לתיאולוגיה יהודית מאת אברהם גייגר, פרנקפורט דמיין. גרמנית.

מקוריים. מצב טוב. כריכה  145-300עמ'. רוב הכרך בצילום. דף השער ועמודים  476[, 2: ]1835

 חדשה. 

 עמ'. מצב טוב.  608[, 4: ]1836

 

 מאת דוד תמר –מחקרים בתולדות היהודים בארץ ישראל ובאיטליה . 527

Studies in the History of the Jews of the Land of Israel and Italy – by David Tamar 

 עמ'. מצב טוב. מעטפת. 230ירושלים, תשמ"ו. 

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרע"א  –ת ישראל במרוקו דולתול –נר המערב . 528

Ner Hama'arav – History of the Jews of Morocco – Jerusalem, 1911 – Single Edition 

נר המערב. תולדות ישראל במרוקו. מאת רבי יעקב משה טולידאנו. ירושלים, תרע"א. מהדורה 

 יחידה.

 מצב טוב. שער מנותק. 

 

 על יהדות צפון אפריקה –. חלוצים בדמעה 529

Chalutzim Bedimah – on North African Jewry 

 מאת שמעון שטרית. 

 עמ'. מצב טוב.  312

 

 יחסם לארץ ישראל. מאת שמואל הכהן וינגטן.  –. החתם סופר ותלמידיו 530

HaChatam Sofer Vetalmidav – Their Attitude to the land of Israel – by Shmuel Hacohen 

Winegatten 

 ירושלים, תש"ה.

 

[ 2עם ] –קורות הישיבות בליטא ובליטא הפולנית  –וינה, תרפ"ה  – . חוברת של קרן התורה531

 תמונות מקופלים-לוחות

Booklets of Keren HaTorah – Vienna, 1925 – History of the Yeshivas in Lithuania and Polish 

Lithuania – with [2] Folding Photographic Plates 

 מאת המרכז העולמי של קרן התורה בוינה, וינה, תרפ"ה. חוברת של קרן התורה של אגודת ישראל,



 קורות הישיבות ותולדותיהן. תקנות קרן התורה, חשבון ההוצאות וההכנסות. 

 [ תמונות. מצב מצוין. שער מעטפת נוסף. 2[ עמ'. לוח מקופל עם ]1, ]47

 

 מאת אפרים טובנהויז –. רש"י חייו ופעלו 532

Rashi Chayav UFo'alo (Rashi His Life and Activites) – by Ephraim Tuvenhaus 

 עמ'. מצב טוב. 106

 

 מאת רבי שבח קנביל. ניו יורק, תשט"ו. –. תולדות גדולי הוראה 533

Toldot Gedolei Hora'ah – by Rabbi Shevach Kanvil – New York, 1955 

 א"ש, בעל הטורים,תולדות המורים הגדולים שהאירו עיני ישראל בהלכה, רש"י, רמב"ם, הר

בית יוסף הרמ"א, טו"ז הש"ךף מגן אברהם, פרי מגדים. עם מאה וארבעים ואחת תולדות בקצה  

 מרבותיהם ותלמידיהם. 

 מצב טוב.

 

 ירושלים, תרע"ג  –. פעולת צדיק לחיים 534

Pe'ulat Tzaddik Lechaim – Jerusalem, 1913 

 יב רוטנבורג אב"ד סטאויסק. ספר פעולת צדיק לחיים, תולדות רבי חיים אריה ל

 ירושלים, תרע"ג. 

 [ עמ'. מצב טוב. ללא כריכה.1מח, ]

 

. תולדותיו ומפעלו הספרותי של רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל הראשון לציון והרב הראשי 535

 לישראל

The History and Literary Enterprise of Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel the Rishon LeZion 

and Chief Rabbi of Israel 

 מאת רבי חיים דוד הלוי רבה של תל אביב יפו. 

 ירושלים, תשל"ט. עם תמונות. מצב טוב.

 

 . יהדות ברוסיה הסוביטית לקורות רדיפות הדת, מאת א. א. גרשוני. 536

Yahadut Berussia Hasovyetit – Jewry in Soviet Russia, about Religious Persecution – by 

A.A. Gershoni 

 ירושלים, תשכ"א. 

 רסד עמ'. מצב טוב. מעטפת. 

 



 מהות אומת עמלק, והדינים שנכתבו עליו בתורה.  –. ראשית גויים 537

Reshit Goyim – the Essence of the Amaleki Nation and the Biblical Laws Written on It   

 מאת ר' אברהם בן חיים. ירושלים, תשנ"ג. 

 . מצב טוב. עמ' 350

 

 ירושלים, תשכ"א מאת יוסף טננבוים.  –הרייך השלישי ומעלליו  –. מלכות הגזע והרשע 538

Malchut Hagezah VeHaResha – the Third Reich and Its Exploits – Jerusalem, 1961 – by 

Yosef Tenenbaum 

 עמ'. כולל מפה בסוף.  609

 מצב טוב. 

 

 על השמדת יהודי אירופה בידי גרמניה הנאצית תעודות –. הפתרון הסופי 539

Hapitaron Hasofi – Certificates indicating the Destruction of the Jews of Europe by Nazi 

Germany 

 הוצאת הקיבוץ המאוחד. תשכ"א. בית לוחמי הגיטאות למורשת השואה והמרד. 

 עמ'. מצב טוב. 160

 

 שה כרכיםשלו –כרוניקה של גטו לודז' . 540

Chronicle of the Lodz Ghetto – Three Volumes 

 כרוניקה של גטו לודז', תיאור מפורט מידי יום ביומו מתוך פנקסיהם של יהודי הגטו.

 א. ג. ד. –שלושה כרכים 

 מצב טוב. מאות עמ' בכל כרך.

 

 יהודים מצילים יהודים בימי השואה –. מציל אחי אנוכי 541

Meztil Achi Anochi – Jews Rescuing Jews during the Holocaust 

 מאת ד"ר גדעון גרייף. בהוצאת יד ושם בית הספר המרכזי להוראת השואה. ירושלים, תשס"ה.

 

 סיפור חייו ומשפחתו בשואה של ויליאם אונגר –. לחיות נועדתי 542

Lichyot No'adeti – The Life Story and Family during the Holocaust of William Unger 

 עמ'. מצב מצוין. מעטפת. נייר כרומו איכותי.  376בשיתוף עם דוד צ'נוף. תל אביב, תשס"ה. 

 

 



 \הצופן  \פיפל  –מאת יחיאל דינור )קצטניק(  –. שלושה ספרי שואה ותקומת ישראל 543

 סלמנדרה

Three Books on the Holocaust and the Resurrection of the Jewish People – by Yechiel 

Dinur (K.Tzetnik) – Piepel / Hatzofen / Salamandra   

שלושה ספרים לנוער ולתלמידים מאת יחיאל דינור המכונה ק. צטניק. בהם מספר על השואה 

 ותקומת ישראל, וענינים נוספים.

 

 מאת דוד זריצקי –ילדים במסכת הגבורה של הדור  –. שימקה 544

Shimkeh – Children in the Revue of Heroism of the Generation – by David Zaritzki 

 תל אביב, תשי"ב. 

 עמ'. מצב טוב. קרעים במעטפת.  408

 

 מקלויזנבורג לאושוויץ ועד ירושלים –. זכור ואל תשכח 545

Zechor VeAl Tishkach – from Klausenburg to Auschwitz and to Jerusalem 

 עמ'. עם תמונות.  55שי"ז. מאת ירמיה טסלר. ירושלים, ת

 מצב טוב.

 

 ירושלים, תשי"א  –מאת אורי צבי גרינברג  –האיליות והכח  \. שואה. רחובות הנהר 546

Holocuast. Rechovot hanahar / haIliyot VeHako'ach – by Uri Zvi Greenberg – Jerusalem, 

1951 

 הוצאת שוקן. שפה עמ'. מצב מצוין. 

 פר כתבו כי "הם התגובה השירית החשובה ביותר שנכתבה אי פעם על השואה". על קובץ השירים בס

 

 הרב בן ציון פירר  –. גלגול נשמה מאושוויץ 547

Gilgul Neshama MeAuschwitz – Rabbi ben Zion Firer 

 עמ'. מצב טוב.  144מהדורה מחודשת תשע"א. סיפור. הוצאת פלדהיים. 

 

 - 1917ברסלאו,  –פרנקל" -דות רבי יוסף יאסקי תאומים. חותמת הנאצים על ספר "תול548

Joseph Jonas  heomim- r nkel, Rabbiner in Krakau (1742-1745) 

Nazi Stamp on the Book Toldot Rabbi Yosef Yaski Teomim-Frankel – Breslau, 1917 

 (. גרמניתmajer balabanתק"ה. מאת מאיר בלבן )-תק"ב – 1742-1745רב בקראקא בין השנים 

 [ עמ'. בדף הפורזץ ובדף השער חותמת הנאצים. מצב טוב. מספר דפים מנותקים. דף יבש. 1, ]57

 

 



 1921וילנה, תרפ"א  –טפוסים וצללים  –. מהגיטו הוילנאי 549

MeHaghetto Havilna'I – Characters and Shadows – Vilna, 1921 

 [ עמ'. מצב טוב. 2, ]70והז'ורנליסטים העברים בוילנה. מאת חייקל לונסקי. הוצאת אגודת הסופרים 

 מעטפת בצבע ירוק )פגמים קלים(. עם תמונת "חצר בית הכנסת".

 

 ירושלים, תשי"ג –תש"ה -ילקוט על חורבן יהדות אירופה בשנות ת"ש –. השואה והמרי 550

Hasho'ah VeHameri – Anthology of the Destruction of European Jewry in the Years 1940-

1945 – Jerusalem, 1953 

דפוס הממשלה. הוצאת משרד החינוך והתרבות. הקדמה מאת פרופסר ב. דינור ודברים מאת דוד בן 

 גוריון. 

 ר עמ'. מצב טוב. כתמי מים במספר דפים ראשונים,

 

 יידיש – 1967ניו יארק, תשכ"ז  –רבנים על קידוש השם  –. ספר קדושים 551

Sefer Kdoshim – Rabbis on Kiddush Hashem – New York, 1967 – Yiddish 

[ עמ'. מצב טוב. חותמת הביבליוגרף ר' יצחק 1, ]XI ,444השם. -ספר קדושים רביים אויף קידוש

 יודלוב.

 

 כותרות מעניינות לאחר השואה –כט חשון תש"ו  –. הצפה 552

HaTzofeh – the 19th of Cheshvan 1945 – Interesting Headlines after the Holocaust 

 צרפת מתנגדת להקמת ממשלה גרמנית.

 העורך הרב מאיר ברלין )בר אילן(. מצב טוב.

 

 1945 –במלחמת העולם השנייה  S.T.A. מכתב שחרור לחיילת יהודיה מפלוגת 553

Letter Descharging a Jewess Soldier from the S.T.A. Company during World War II – 1945 

חיל העזר לנשים של הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה.  – A.T.Sשני מכתבי שחרור לחיילת מ 

. חיילת העונה לשם משפחה "צוקרמן". האחד בכתב יד וחתום השני בדפוס עם מילוי 1945אוגוסט. 

 בכתב יד וחתום. מצב טוב.

 

באנגלית לבקשתו של השר  מהדורה –ת דמשק נגד עליל – 1841לונדון,  –אפס דמים  554 .

 מונטיפיורי

Efes Dammim – London, 1841 – against the Damascus Affair – English Edition at the 

Request of Sir Moses Montefiore 

סדרת שיחות בירושלים בין פטריארך מהכנסייה היוונית לרב ראשי של היהודים, בנוגע אפס דמים, 

 Isaac Baer) בעריכתו של יצחק בער לוינזסון .דים בשימוש בדם נוצרילהאשמה זדונית נגד היהו

Levinsohn )-  ,ממייסדי תנועת ההשכלה ברוסיה 



בשנת ת"ר ביקש השר  בעקבות עלילת הדם בדמשקבעברית,  1837בשנת  לראשונה יצא לאור

 עמ'.  208 ,16ס"מ.  22.5מצב טוב.  מונטיפיורי להדפיס את הספר באנגלית.

 

הדפסה  –הקדשת המחבר יצחק ריבקינד  –ספרי תפילה למהגרים יהודים לאמריקה . 555

 1939וולת'ם )ארה"ב(,  –מיוחדת 

Prayer Books for Jewish Immigrants to America – Dedication by the Author Yitzchak 

Rivkind – Special Edition – Wolthem (USA), 1939 

 A - 1842בשנת  יהודים גרמנים לאמריקה מהגריםהדורת כיס לתפילה במחוברת מחקר על ספרי 

POCKET EDITION PRAYER BOOK FOR GERMAN JEWISH EMIGRANTS TO AMERICA. 1842  

 .american jewish historical societyהדפסה מיוחדת של מאמרו של יצחק ריבקינד מתוך כתב העת 

 שער המעטפת. לכבוד ש. פייגין. פורים תרצ"ט. הקדשה בכתב ידו וחתימתו של יצחק ריבקינד על 

 עמ'. מצב טוב. שער מעטפת. 207-212. אנגלית. 1939וולת'ם )ארה"ב(, 

 

 זכרונות מימי מלחמת העולם השנייה –. שנות תרצ"ח 556

Shnot Tartzach – Memoirs from the Days of World War II 

 מאת יוסף באו.

 עמ'.  224

 

 הקדשת המחבר – 1954 –ניו יארק, תשי"ד  – . אויף קידוש השם557

Oif Kiddush Hashem – New York, 1954 – Author's Dedication 

 על קידוש השם ועוד סיפורים מאת רבי ירחמיאל בריקס. 

 . יידיש.1954ניו יורק, תשי"ד 

ד הקדשת המחבר בדף הפורזץ ביידיש. חותמת רבי אליעזר סורוצקין ראש ישיבת טעלז בקליבלנ

 ומייסד הישוב קריית יערים בהרי ירושלים. 

 

 צרפתית – 1950פריז,  –יוסף ביליג  –. גרמניה ורצח העם 558

Germany and Genocide – Yosef Bilig – Paris, 1950 – French 

L`allemagne Et Le Genocide –  התובע הכללי של צרפת  –עם הקדמה מאת פרנסואה דה מנטון

 ינלאומי. בבית הדין הצבאי הב

 [ עמ'. 2, ]110מצב טוב, כריכה רכה. 

 

 פילדלפיה, תש"ח –תפילות וניחומים בצרפתית  –. הקדיש 559

The Kaddish – French Prayers and Consolation – Philadelphia, 1948 

 צרפתית –תפילות וניחומים  – le k'addich –ספר הקדיש 



 תש"ח. פילדלפיה. 

 

 ירושלים \ציונות  \ארץ ישראל 

 

 LES JUIFS- 1861פריז, תרכ"ד  –מאז הגירוש ועד ימינו  –. היהודים בצרפת איטליה וספרד 560

EN FRANCE EN ITALIE ET EN ESPAGNE 

The Jews of France, Italy and Spain – Since the Expulsion to This Day – Paris, 1861 

 (. צרפתית .BÉDARRIDE I ) דימאת ישעיהו בדרי

VIII ,447[ ,1 .עמ'. מצב טוב ] 

 

 צרפתית ועברית  – 1709פריז,  –. ספר ללימוד עברית ואשורית 561

Textbook for Studying Hebrew and Assyrian – Paris, 1709 – French and Hebrew 

. מצב 1708(. פריז. Jacques Collombat. )ז'אק קולומבאטעם שרשי המילים העבריים ועוד. מאת 

 לק מאותיות השער בדיו אדומה. צרפתית עם אזכורי מילים בעברית. טוב ח

[ דף מקופל. מצב טוב. פגמי שולים קלים במספר דפים ראשונים. כריכת עור 1עמ', ] 386[, 13]

 עתיקה.

 

 Hebräische – 1828לייפציג, תקפ"ח  – בגרמנית )הגסניוס( לתנ"ךהמילון העברי והארמי . 562

und Aramäische Handwörterbuch über das Alte Testament 

Hebrew-Aramaic Dictionary of the Bible (Gesenius) in German – Leipzig, 1828 

 (. מהדורה שלישית. גרמנית, ארמית ועברית. Wilhelm Gesenius) וילהלם גסניוס מאת

ישומי בעלות עמ'. מצב טוב. פגמי שולים במספר דפים. כריכת עור מפורקת ללא שדרה. ר 1030

 "ישעי'... מק"ק ברודא יע"א" חתימה" שמואל בנימין סג"ל...".  –בעברית בדפי הפורזץ 

 

 ביירות, תרמ"ב –מאת ג'ון אבקריוס  –ערבי מקוצר-. מילון אנגלי563

Abbreviated English-Arabic Dictionary – by John Abcarius – Beirut, 1882 

 עמ'. 605. ערבית ואנגלית. מצב טוב. 1882מילים. ביירות תרמ"ב  20,000

 

 Grammatica Ragionata Italiana - 1799טריאסטה, תקנ"ט  –עברי -. ספר דקדוק איטלקי564

ed Ebraica 

Italian-Hebrew Grammar Book – Trieste, 1799 

כרך  גרוע. פגעי עש. ללא כריכה.-עמ'. מצב בינוני 212(. Samuel Romanelliמאת שמואל רומאנלי )

 מפורק.

 



565.- The sentiments of philo judeus-  1797קיימברידג',  –יהודה פילון האלכסנדרוני 

- The sentiments of philo judeus - Yehuda Philo Alexandroni - Cambridge, 1797 

The sentiments of philo judeus - -  1797קיימברידג',  –יהודה פילון האלכסנדרוני 

יו של יהודה פילון האלכסנדרוני על הלוגוס, )מאמר אלוקים(, יחד עם קטעים גדולים מכתביו הצהרות

לעומת כתבי הקודש על השקפות רבות אחרות ומהותיות של הדת הנוצרית. מאת יעקב בראיינט. 

 . יוונית ואנגלית.1797קיימברידג', 

 -)המושפע מהתרבות היוונית(, שחי ב הלניסטי-יהודה )ידידיה( פילון האלכסנדרוני היה פילוסוף יהודי

אחרי הספירה, הרבה לעסוק בהגנה על עקרונות הדת היהודית, ובהצגתה כתואמת  45 -לפה"ס  15

לעקרונות הפילוסופיה היוונית, רבי עזריה מן האדומים היה הראשון שגילה בו ענין משמעותי ליהדות 

 וכינה אותו בשם ידידיה.

 [ עמ'.1, ]290רית. מצב טוב מאוד. שדרת עור מקו

 

 מאת עארף אל עארף מושל המחושב.  –. שבטי הבדואים במחוז באר שבע 566

The Bedouin Tribes of the Be'er Sheva District – by Aref al Aref, the District Officer 

 עמ'. מצב טוב. תמונות. 272. תרצ"ה. 1935תל אביב, 

 

 רק, תשי"אניו יו –. דת ישראל ומדינת ישראל 567

Dat Yisrael Vemedinat Yisrael – New York, 1951 

ילקוט מאמים על שאלות הדת במדינת ישראל. הואת ההסתדרות הציונית העולמית. מאמרים 

 חשובים מאת רבנים וחוקרים. 

 עמ'. מצב טוב. 192

 

 תרח"ץ –ועידת "המכבי" בחדרה . 568

The Macabee Conference in Hadera – 1938 

 דפים של קבוצת מכבים "אל כל צירי ועידת "המכבי" בחדרה, י"א סיון תרח"ץ. 4ך ארוך בן מסמ

 דברי הסבר על מצב היהודים בתפוצות. בין היתר החלטות הועידה עקב מצבה הקשה של מכבי.

 [ דפים גדולים. כתובים במכונה. נקבי תיוק.4]

 

 1958 \ 1957 –חנה סנש  \אנה פרנק  –שתי תוכניות להצגות הבימה . 569

Two Programmes for Plays of HaBimah – Anna Frank / Chana Szenes – 1957/1958 

חוברות. "תאטרון הבימה מציג יומנה של אנה פרנק, מומחז בשתי מערכות על ידי פרנסס גודריץ' • 

 ואלברט הקט, עברית נסים אלוני. ההצגה ישראל בקר, אמן התפוארה, בוריס אהרונסון.

 .22.1.1957רה: תל אביב, בכו

עם תמונות מן המחבוא ברחוב פרינסנגראכט, אמסטרדם, בו נכתב היומן. ותמונות נוספות. מכתב 

 ס"מ. מצב טוב. 27[ דף. 8מאת נשיא המדינה יצחק נבון אל תאטרון הבימה המברך על התוכנית. ]



. מעטפת בעיצוב 31.5.1958חוברת, חנה סנש, מחזה בשתי מערכות מאת אהרן מגד. בכורה: • 

ס"מ. מצב טוב. מעטפת  24[ דף, 8יוסף בס. בתכניה נדפסו תמונתה, קיצור קורות חייה ומשיריה.]

 מוכתמת ובלויה.

 

 מהדורה יחידה –ווילנא, תרס"ג  –תולדות ומקורות הציונות  –. הציוניות 570

Hatziyonot – the History and Sources of Zionism – Vilna, 1903 – Single Edition 

 מבאר ברוח מדעי ובסגנון פשוט את מהותה וקורותיה של התנועה הציונית. 

 מאת ד"ר יוסף ספיר. ווילנא, תרס"ג. מהדורה יחידה. 

 [ עמ'. מצב מצוין. 2, ]154

 

 תש"ז שני גליונות "הדאר"-ניו יורק, תש"א –שני גליונות גדולים של "הדאר" . 571

Two Large Issues of "HaDo'ar" – New-York, 1941-1947 

 שני גליונות "הדאר" הוצא לאור על ידי הסתדרות העברית באמריקה, בעריכת מנחם ריבולוב.

 עמודים. עם הדואר לנוער לחותמיו. 92לפנינו גליון ל' ניו יורק, ד' סיון, תש"א. 

 עמודים. 268גליון נוסף ד' סיון תש"ז. 

 מצב טוב.

 

י האי סיני וברצועת עזה כתובים בידי סופרים כתבים צבאיים המערכה בחצ –מבצע סיני . 572

 ולוחמים 

Mivtzah Sinai – The Campaign in the Sinai Peninsula and the Gaza Strip written by Writers, 

Military Reporters and Fighters 

 עמודים. צילומים מיוחדים. בלאי, כריכה פגומה. 227תל אביב, תשי"ז. 

 

 . 1993הלכה, הליכה ומשיחיות בכת מדבר יהודה. מאת יהודה שיפמן. ירושלים,  .573

Halacha, Halichot VeMeshichiyut Bekat Modbar Yehuda, by Yehuda Shifman – Jerusalem, 

1993 

 עמ'. 391עם צילומי מגילות ממדבר יהודה. וצילומים נוספים. 

 

 מהדורה יחידה -תרפ"ח ירושלים,  –יסודי הפוניטיקה העברית . 574

The Principles of Hebrew Phonetics (Hebrew) – Jerusalem, 1928 – Single Edition 

 חקירה בהברון העברי ותולדתיו, בצירוף טבלות וציורים, מאת משה צבי סגל.

 ס"מ. מצב טוב. 23[ תמונות, 4[ עמ', ]8[, ]1] 151

 

 



 ה שנה לקיומה של הסתדרות המזרחי באמריקה. למלאות כ" –ניו יורק, תרצ"ו  –מזרחי . 575

Mizrachi – New York, 1936 – Commemorating 25 Years of the Existence of the HaMizrachi 

Histadrut in America 

 .  מצב טוב.עמודים 83, 289

 

 חותמות מקוריות –ירושלים, תרצ"ט  –תעודת הסמכה מקורית לרואה חשבון . 576

Original Diploma of an Accountant – Jerusalem, 1939 – Original Stamps 

תעודת הסכמה לחנניא זילברמן, לאחר שעבר קורס כללי למקצועות רואה חשבון לפי השטה 

האיטלקית האמריקאית והאנגלית. ניתן מאת מכון "הבלנס" להוראת מסחר בהנהלת חיים יוסף 

 קרויזר.

ה )חותמת זהב( אברהם לוין רואה חשבון מוסמך מאת עם חותמות מקוריות של הנהלת האגוד

 ממשלת ארץ ישראל. חותמת ועדת הבחינות בא"י של מכון לבחינות פיטמן בלונדון.

 נתון בתוך כריכה מקורית. הדף במצב טוב. הכריכה פגומה.

 

 1937 –כרזת תעמולה נגד מפא"י . 577

Propaganda Broadside against Mapai – 1937 

. בכרזה מסופר על תעלולים של אנשי מפא"י ובין השאר על מקרי 1937לה נגד מפא"י כרזת תעמו

 אלימות וסחיטה של מפא"י.

 ס"מ. סימני קיפול. קרע קל במכרכז מחמת הקיפול. מצב טוב. 70 \ 50גליון 

 

 30 –תל אביב, שנות ה  –. כרטיס הזמנה למסיבת פרידה לנציב העליון 578

Invitation Card to a Farewell Party for the High Commissioner – tel Aviv, 1930s 

כרטיס מאת ראש עירית תל אביב, המזמנה למסיבת פרידה אשר תערך לכבוד הנציב העליון גנרל 

 סיר ארטור ג. ווקופ. 

 מודפס על צד אחד. חותמת עירית תל אביב מעבור השני של הכרטיס. 

 קרע ללא חסרון טקסט בפינה התחתונה. 

 

 ירושלים, תשי"א –שלוחי ארץ ישראל  –אברהם יערי . 579

Avraham Ya'ari – Shkuchei Eretz Yisrael – Jerusalem, 1951 

תולדות השליחות מהארץ לגולה, מחורבן בית שני עד המאה התשע עשרה. מאת אברהם יערי. 

 ירושלים, תשי"א.

 ! בנושא זה ספר עב כרס. חיבור מיוחד כמוהו לא חובר מעולם

 כריכה מקורית מנותקת ללא שדרה.  עמודים. מצב טוב. 947

 

 



 ירושלים, תש"ו –אבי בנין הישוב בארץ ישראל  –. רבי יושעה 580

Rabbi Yosha – the Father of the Settlement of Eretz Yisrael – Jerusalem, 1946 

ישראל. חמשים שנה  חוברת מפתח למפעלי רבי יוסף ריבלין, רבי יושעה אבי בנין הישוב בארץ

 לפטירתו. מאת אלטיר דוב ווישנאצקי. ירושלים, תש"ו. דפוס קדימה. 

 נקב עש במכרז הדפים. 

 

 אליעזר ריבלין –ירושלים, תרפ"ו  –. פרק בתולדות ארץ ישראל 581

Perek Betoldot Eretz Yisrael – Jerusalem, 1926 – Eliezer Rivlin 

 ת'. הוצאה מיוחדת מן הקובץ מדעי היהדות. -הלכות ארץ ישראל בשנות ה"א ר"ן

 עמ'. שער מעטפת. כריכה חדשה. מצב טוב.  17

 

 [ מפות צבעוניות7כולל ] –מהדורה יחידה  –ירושלים, תרע"ג  –אדמת קדש . 582

Admat Kodesh – Jerusalem, 1913 – Single Edition – with [7] Color Maps 

ה שבכתובים, כמחלקותיה לשבטי ישורון בעלותם ממצרים, ספר מקיף בנושא ארץ ישראל לגבולותי

וכפי שנתחלקה למדרגות קדושתה כשעלו מבבל, גם ימיה, נהרותיה, נחליה, הרי ובעותיקה המצוינים 

בתנ"כ. יחד עם הערים והמקומות הנזכרים בתלמוד במדר רבה ובספרי יוסיפוס. מאת רבי יצחק 

 גולדהר.

הסכמות גדולי ירושלים, הראי"ה קוק, רבי יוסף חיים זוננפלד  ירושלים, תרע"ג. מהדורה יחידה.

 הרידב"ז ועוד.

 [ מפות. עותק נהדר במצב מצוין. כריכה מקורית.7עמ'. ] 5-332[, 14]

 

 יוסף אליהו שלוש ממייסדי תל אביב –תל אביב, תרצ"א  –. פרשת חיי 583

Parashat Chayai – Tel Aviv, 1931 – Yosef Eliyahu Shlush, One of the Founders of Tel Aviv 

(. תל אביב, תרצ"א. עם תמונתו 1870-1930סיפור חייו של יוסף אליהו שלוש, כתובים בידי עצמו )

 בדף שאחרי השער. 

( ממייסדי תל אביב לאחר מלחמת העולם הראשונה, יזם, סוחר ותעשיין. איש 1870-1934המחבר )

 בת הציבור. הגה רעיונות רבים לשיפור ושכלול העיר. ציבור חשוב שהקדיש חלק ניכר מחייו לטו

 ס"מ. מצב מצוין.  16.5עמ'.  434

 

 הוצאה מיוחדת מתוך "המולדת" –יפו, תרע"ד  –המשנה  –. אליעזר מאיר ליפשיץ 584

Eliezer Meir Lifshitz – Hamishnah – Jaffa, 1914 – Special Edition from Hamoledet 

 עמ'. מעטפת קשיחה. כריכה קשה נוספת. מצב מצוין.  54הוצאת השרון, יפו. 

 

 

 



 שמואל אטלס  –ניו יורק, תשל"ח  –. נתיבים במשפט העברי 585

Netivim Bamishpat HaIvri – New York, 1978 – Shmuel Atlas 

 עמ'. מצב מצוין. מעטפת.  304

 

 רה יחידהמהדו -ירושלים, תרצ"א   –. ילקוט מאמרים על רעיון "תורה ועבודה" 586

Collection of Articles on the Idea of Torah and Avodah – Jerusalem, 1931 – Single Edition 

 הוצאת ההנהלה הראשית של תנועת תורה ועבודה, על ידיד נ. עמינח, וי. ברנשטיין. 

 ירושלים, תרצ"א. 

 [ עמ'. מצב טוב. 4, ]126

 

 חיבור גדול ומקיף עם תמונות וציורים –שי"ג ירושלים, ת –. כלי החרס בספרות התלמוד 587

Klei Hacheres Besifrut Hatalmud – Jerusalem, 1953 – Large Comprehensive Book with 

Pictures and Illustrations 

 מאת ד"ר יהושע בראנד. הוצאת מוסד הרב קוק. 

 תרלד עמ'. מצב טוב מאוד. 

 

 ירושלים, תשכ"ו –חיה מדינת ישראל שקמה לת –. פעמי גאולה 588

Pe'amei Geulah – the Resurrected State of Israel – Jerusalem,1966 

 בירורים על תכנן הגואל של מדינת ישראל והעליייה אליה. מאת שלמה זלמן שרגאי. ירושלים, תשכ"ו. 

 עמ'. מצב טוב.  126בהוצאת הסוכנות היהודית לארץ ישראל. 

 

 מהדורה יחידה –תל אביב, תרצ"ב  –ץ ישראל נפוליון בונפרטה ואר. 589

Napoleon Bonaparte and the Land of Israel (Hebrew) – Tel Aviv, 1932 – Single Edition  

 פולסקין.-ספורית. מאת יעקב יערי-חוברת נפוליון בונפרטה וארץ ישראל, מונוגרפיה היסטורית

 הם.אביב, תרצ"ב. הוצאת "חולמים ולוחמים", דפוס ש-תל

 [ עמ'. ציור נפוליון במעטפת הספר. מצב טוב. פגם בפינת המעטפת והדפים הראשונים.2, ]66

 

עם פקסמילות  -ירושלים, תרצ"ז  –. המסחר, התעשיה והמלאכה בארץ ישראל בימי קדם 590

 נדירות

Hamischar, Hata'asiyah VeHamelacha BeEretz Yidrael Bimei Kedem – Jerusalem, 1937 – 

with Rare Facsimiles 

 קובץ מאמרים, של החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה. מאת ש. ייבין. 

 ירושלים, תרצ"ז. 



 עמ'. ועוד דפי תמונות. מצב טוב. כריכה מקורית.  127

 

 לא ידוע ! –עם תרגום צרפתית  –]פאס, ת"ש[  –שיר התקוה . 591

Shir HaTikvah – [Fes, 1940] – with French Translation – Unknown! 

קטלוג בצרפתית  4-6עמודים. בעמודים  3הדפס, שיר התקוה, עם תרגום לצרפתית בית אחר בית. 

[EXTRDIT DU NOUVEDU CDTDLOGUE] .כנראה של בית הדפוס. כנראה דפוס פאס, שנת ת"ש 

 גליון לא ידוע ! לא מופיע במאגרי הביבליוגרפיה השונים.

 .RENASSIA DDNIEL, "CONSTANTINEס"מ. מצב טוב. חותמת בעלות " 11 \ 24עמודים.  6

 

 ירושלים, תרס"א –ביקור גדולי ישראל בירושלים  –עדות לישראל . 592

Edut LeIsrael – a Visit of Leading Rabbis to Jerusalem – Jerusalem, 1901 

בירושלם, ופרשת חנוכת בית עדות לישראל, תעודות אנשי השם שבקרו את בית מושב זקנים וזקנות 

 מושב זקנים החדש שהיתה ביום ח"י אייר , תרס"א.

 ירושלים, תרס"א. מהדורה יחידה.

 ס"מ. מצב מצוין. 10 \ 12ס"מ. עברית וגרמנית. שער בעברית ושער בגרמנית.  33

 

 ירושלים, תשי"ב –רשימת התנאים בתלמוד ירושלמי  –. חכמי התלמוד 593

Chachmei Hatalmud – List of the Tana'im of the Yerushalmi Talmud – Jerusalem, 1952 

חכמי התלמוד, רשימת כל התנאים והאמוראים שבתלמוד ירושלמי, על פי סדר א' ב', אגב ציון כל 

 המקומות שבהם נזכרו שמותיהם. מאת יוסף אומנסקי. 

 עמ'. מצב מצוין.  149הוצאת מוסד הרב קוק. 

 

 הרצאות, ויכוחים והחלטות –ירושלים, תש"י  –על הציוני בירושלים . מושב הועד הפו594

Moshav Hava'ad Hapo'el Hatziyoni Biyerushalayim – Jerusalem, 1950 – Lectures, Disputes 

and Decisions 

 יא אייר תש"י. -ב'

 עמ'. מצב טוב.  167

 

תל אביב,  –מרדכי בן עמי  –נות סיפורים ותולדות על הסופרים ופעילי הציו -. אישי דורנו 595

 תרצ"ג

Ishei Doreinu – Stories and Biographies of Writers and Zionist Activists – Mordechai ben 

Ami – Tel Aviv, 1933 

 דברי זכרונות והערכה. מאת מרדכי בן עמי. תל אביב, תרצ"ג. הוצאת א. י. שטיבל. 



ופה ביניהם: פרץ סמולנסקין, יהודה לייב פינסקר. מנדלי סיפורים על האישים המשפיעים באותה תק

 מוכר ספרים, מכס נורדוי, ביאליק, קלמן שולמן ועוד. 

 עמ'. חסרים שני דפים של תמונות. מצב טוב. 176

 

 תל אביב, תשכ"א –. חוברת כינוס רבני ישראל על הבחירות לרבנות הראשית 596

Booklet of the Conference of Israeli Rabbis for the Elections of the Chief Rabbinate – Tel 

Aviv, 1961 

 שהתקיימה בט"ו בכסלו תשכ"א. הוצאת מועצת הרבנות הראשית לישראל.

 מח עמ'. מצב טוב.

 

 מפות תרשימים וציורים –זאב וילנאי  –. חופי ישראל ושכנותיה 597

Chofei Yisrael Veshchenoteha – Ze'ev Vilnay – Maps, Sketches and Illustrations 

תאור מפורט של חופי הים התיכון, ים סוף, ים המלח, ים כנרת וים חולה. הגבולות הימיים של ישראל 

 מ. לימון. –ושל הארצות השכנות: לבנון, סוריה, מצרים, ירדן וסעודיה. הקדמה מאת מפקד חיל הים 

 חלקה. נייר מעטפת.עמ'. מצב טוב. מספר דפים מנותקים. כריכה מנותקת ב 256

 

 ארבעה כרכים -סט שלם  –. סיפורי יהודה יערי 598

Sipurei Yehuda Ya'ari – Complete Set – Four Volumes 

ירושלים, תשכ"ט, עם הקדשת המחבר. א: כאור יהל, ב: דרכים ואהלים, ג: שורש אלי מים, ד: עד 

 הביתה.

 

 – רבי נתן פרידלאנדל ראשון לציון, ערותהת רבי צבי הירש קלישר, עם אמ - דרישת ציון. 599

 ירושלים, תרע"ט

Drishat Zion – by Rabbi Zvi Hirsch kalischer, with Comments by the Rishon LeZion to Rabbi 

Nathan Friedland – Jerusalem, 1919 

קב יוסף עם קונטרס הר צבי. דפוס שמואל הלוי צוקערמאן. סט דף. מצב טוב. הקדשת המו"ל רבי יע

 בית ישראל". –הלוי בסוף הספר לכבוד ר' משה ליב בערינשטיין 

 

 נדיר  -יפו, תר"ץ בערך  –תקנות  –חברת עין יעקב וש"ס . 600

The Ein Yaakov and Shas Company – Regulations – Jaffa, ca. 1930 – Rare 

 ס מ. שהם.חוברת תקנות של חברת עין יעקב וש"ס תל אביב. יפו, תר"ץ בערך. דפו

בתחילת החוברת תקנות החברה, בעברית וביידיש. בהמשך רשימות רבני וחברי החברה לפי סדר א' 

 ב'. עם שורות ריקות להוספת שמות. וכן תקנות שונות.

 כו עמודים. מצב טוב. מעטפת.

 



-שנות ה –בעניין בתי החרושת של המרצפות בתל אביב  –. מכתב למועצת פועלי תל אביב 601

30 

Letter to the Workers' Council of Tel Aviv – about the Floor Tiles Factories of Tel Aviv – 

1930s 

 חתום: ש. זרחי. 

 [ דף כתוב מצדו האחד. חסרונות בפינות ימניות עם חסרון טקסט מועט. מצב טוב.1]

 

 תשמ"ו 1986 –לקט התבטאויות של אישים ערביים  –. חוברת 602

Booklet – Collection of Statements by Arab Personages – 1986 

מתוך סימפוזיון שערך "אלאהראם" בין ערפאת ואישים נוספים לבין אישי מפלגות ואישי ציבור מצריים 

 . 242-בנושא הועידה הבינ"ל ו

 עמ'. מצב טוב.  11[, ג, 1]

 

 ירושלים, תשי"ב –. שירי שמר וזכרונותיו 603

Shirei Shemer Vezichronotav – Jerusalem, 1952 

 שמ"ר.  -ספר על נחום מאיר שייקוביץ 

 נאספו ע"י ראזע שאמער באשטעליס. הקדמה מאת ק. מרמר. עם תמונותו. 

 עמ'. מצב טוב. 232נייר מעטפת )פגום(. 

 

 תמונת המחבר וצורת חתימתו  -תל אביב, תש"ז  –. כל כתבי מנדלי מוכר ספרים 604

Kol Kitvei Mendele Mocher Sfarim – Tel Aviv, 1947 – Author's Picture and Shape of His 

Signature 

XXXVIII[ .'עמודי תמונות. מצב טוב מאוד. 4, תעד עמ ] 

 

 כרך עב כרס  -תמונותיו  –תרצ"ה -תל אביב –שני ספרי ביאליק . 605

Two Books by Bialik – Tel-Aviv, 1935 – His Pictures 

 יאליק. שני ספרים. תל אביב, תרצ"ה.כתבי חיים נחמן ב

 ’.[ עמ3[, שיד, ]2א: שירים, מזמורים ופזמונות, שירות. פורטריט, ]

 ’.[ עמ2[, תה, ]3ב: ספורים, דברי ספרות. פורטריט, ]

 כרך אחד עב כרס. מצב מצוין.

 

 

 



 ד"ר שרה סמילנסקי  – 1ספרי הטוב כתה א' . 606

Sifri Hatov Kitah Aleph 1 – Dr. Sarah Smilansky  

 . תל אביב, תשל"ב. מאת שרה סמילנסקי.1ספר ספרי הטוב כתה א' 

 מצב טוב.

 

 ירושלים, תרח"ץ –אביו של הנשיא יצחק בן צבי  –צבי שמשי  –. זכרונות 607

Zichronot – Zvi Shimshi – the Father of President Yitzchak Ben Zvi – Jerusalem, 1938 

 תרכ"ג(.-)שימשלביץ(. אביו של הנשיא יצחק בן צבי )נולד זכרונותיו של צבי שמשי 

 עם הקדמה מאת בנו הנשיא יצחק בן צבי. 

 [ עמ'. מספר עמודי תמונות. 1, ]198[, 5]

 

 תשי"ג –פנקס כיס להכרת הארץ בהוצאת צה"ל עם מפות   –. כל מקום 608

Kol Makom – Pocket Notebook for Israeli geography Published by the IDF with Maps – 

1953 

 עמ'. מצב טוב.  332כולל מפות מקופלות בסוף הספר. 

 

 2עם גליון התוספת מס'  655גליון  – 1936תרצ"ו  –ממשלת פלשתינה  –. העתון רשמי 609

HaIton HaRishmi – Palestinian Government – 1936 – Issue 655 with appendix Issue No. 2 

. פקודות שונות של ההחלטות 2תרצ"ו. עם גליון התוספת מס'  1936בדצבמבר  31 עיתון מיום חמישי

 הממשלתיות. 

 סה"כ שני גליונות. מצב טוב.

 

 ירושלים, תרצ"ז –. הדין וחשבון המדיני של הנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל 610

Hadin Vecheshbon Hamedini shel Hanhalat Hasochnut Hayehudit LeEretz Yisrael – 

Jerusalem, 1937 

 תרצ"ז. 1937מוגש לקונגרס הציוני העשרים בצירייך אוגוסט 

 עמ'. מצב טוב. כריכה קדמית פגומה קלות ומנותקת. 116

 

 שבט( -ה )כסלו-שנה שניה )תרפ"ב(, חוברת ג –. ירחון "קול ישראל" 611

Kol Yisrael Monthly – Second Year (1922) – Issues 3-5 (Kislev-Shvat) 

 ירחון לחדושי תורה ומאמרים לפתרון שאלות הזמן. הוצאת הסתדרות צעירי אגדת ישראל בירושלים. 

 עורך הירחון רבי רפאל קצנלבויגן. כו עמ'. מצב טוב פגמים קלים לשער המעטפת )צבע תכלת(.

 



 תל אביב, תש"ג –מאת געצל קרסל  –מדריך ביבליוגרפי  –. ארץ ישראל ותולדותיה 612

Eretz Yisrael Vetoldoteha – Bibliographic Guide – by Getzel Krasel – tel Aviv, 1943 

 עמ'. מצב טוב. 204

 

בליווי  –ירושלים, תש"ל  -בית הספר החקלאי העברי הראשון בארץ  –. מקוה ישראל 613

 תמונות

Mikveh Yisrael – the First Hebrew Agricultural School in Israel – Jerusalem, 1970 – with 

Pictures 

 בית הספר נוסד ע"י חברת "כל ישראל חברים" )כי"ח( בשנת תר"ל. 

 כולל תמונות, עברית ואנגלית. מצב טוב.

 

 פרשת לבון והתפטרות בן גוריון.  –העסק הביש  –. מי נתן את ההוראה 614

Who Gave the Order – The Lavon Affair – and ben Gurion's Resignation 

 עמ'. עם תמונות נבחרות.  312. 1979ירושלים, 

 מצב טוב. 

 

 מלחמת ששת הימים –תל אביב, תשכ"ח  –מאת מרדכי ברקאי  –כתף -. קרבות באום615

Kravot BeUm Katef – by Mordechai Barkai – Tel Aviv, 1968 – the Six-Day-War 

 ס"מ. מצב טוב. 15[ עמ'. 6, ]106

 

 –תשס"ה  –על משפחת אכלופי מתימן  –.. מבית סלם שבתימן לארץ הקדש . אמרתי אעלה.616

 תמונות

Amarti E'eleh …  rom Beit Salem in Yemen to the Holy Land – about the Achlufi Family of 

Yement – 2005 - Pictures 

התשעים  קורות ארבעת מסעותיהם ועליותיהם של בני משפחת אכלופי לארץ ישראל מראשית שנות

של המאה התשע עשרה ועד מחצית המאה העשרים. מאת אמנון שלומי אכלופי. עם תמונות כתבי 

 יד. תשס"ה.

 

 איור בית המקדש – 1897ירושלים, תרנ"ז  –לרבי אשתורי הפרחי  –. כפתור ופרח 617

Kaftor Veferach – by Rabbi Ashtori Hafarchi – Jerusalem, 1897 – Illustration of the Temple 

 דיני ארץ ישראל ובית המקדש תכונת הארץ וחלוקתה, המשקלות המידות והמטבעות ועוד. 

 הוצא לאור עם מפתחות מפורטים ותולדות המחבר על ידי רבי אברהם משה לונץ. 

על פי  –שעו עמ'. מצב טוב. כולל דף נפרד עם איור של "חזות הבית השני מצד צפונית מזרחית 

 כל ד"ר ק. שיק בירושלם" )קרוע בחלקו(.התבנית של האדרי



 

 תמונות רבנים  –סיקור על הציונות הדתית  –ירושלים, תשי"ג  –שנתון "הצופה"  –. מצפה 618

Mitzpeh – the Annual of hatzofeh – Jerusalem, 1952 – Review of Religious Zionism – 

Pictures of Rabbis 

בי יצחק יעקב ריינס והרב מאיר בר אילן )ברלין(. וכן תמונות בעריכת ישעיהו ברנשטיין. תמונות ר

 רבי צבי הירש קלישר ועד הרב ישעיהו שפירא. -מ –הרבנים "אבות הציונות הדתית ומפלסי דרכה" 

 מוקדש ליובל החמישים של תנועת המזרחי העולמית. 

VIII .'תרעז עמ , 

 

 לונדון, ת"ש –מפשט העברי תורת ה –יעקב שמואל צורי  –. עריכת המשפט העברי 619

Arichat Hamishpat HaIvri – Yaakov Shmuel Tzuri – Jewish Civil Law – London, 1940 

עריכת המשפט העבר "חוק חברת השותפות", עם תורת המשפט העברי "חברת השותפות" )שער 

 נפרד(. מאת יעקב שמואל צורי. לונדון ת"ש.  

 

 the works of flavius josephus - 1806לונדון,  –. יוספוס פלביוס 620

The Works of Flavius Josephus – London, 1806 

. אנגלית. כריכה קדמית 1806לונדון.  –חלק שלישי  .העבודות של יוסף בן מתתיהו )יוספוס פלביוס(

 מנותקת.

 עמ'. מצב טוב. 443

 

שנתי כנסת ישראל לשנת ניתן כשי ללוקחי הספר ה –ווארשא, תרמ"ז  –שיחות מני קדם . 621

 תרמ"ח 

Sichot Mini Kedem – Warsaw, 1887 – Given as a Gift to the Writers of the Annual Book 

Knesset Yisrael 1887 

 מאמר הגיוני על סגלת המליצה הספורית בהגדות חז"ל, מאת וולף יעבץ. מהדורה יחידה.

 עמודים. כל עמוד בתוך מסגרת. מצב טוב. 120

 

 מכתבים, מצבות ותולדות  –מהדורה יחידה  –פראג, תרי"ז  –מכתבי שפת קדש . 622

Michtavei Sefat Kodesh – Prague, 1857 – Single Edition – Letters, Tombstones and History 

מכתבי שפת קדש, כולל, מכתבים, משלים ומליצות, נוסחות מצבות מאנשים מצויינים, גם תולדות וחיי 

 ראל, מסעות אנשים מפוארים וקורותם ועוד כתבי קדש. מאת ר' מנחם מנדל בונדי.גדולי יש

פראג, תרי"ז. מהדורה יחידה. נדפס בעברית משמאל לימין. הוצאה מורחבת של ספר לימוד הלשון 

 העברית מאת בונדי.

ובני בניו תולדות בני יהונתן )תולדות בניו  75-85תולדות שד"ל )אוטוביוגראפיה(, בעמ'  62-74בעמ' 

 דרשה מאת ר' חיים ארנהיים מגלאגוי. 48-51של ר' יהונתן אייבישיץ(. בעמ' 



 [ עמ'. מצב טוב.2, ]126

 

 ירושלים, תרפ"ג –שני ספרים לזכרו  –הרב שמואל מוהליבר . 623

Rabbi Shmuel Mohilever – Two Books in His Memory – Jerusalem, 1923 

ואל מוהילבר, לקוטים מתוך כתביו. מאת ד"ר יוסף מוהילבר, נכדו. דעותיו והשקפותיו של רבי שמ• 

 ירושלים, תרפ"ג. מד עמ'.

תרפ"ג. -ספר שמואל, זכרון להרב שמואל מוהליבר. במלאת עשירם וחמש שנה לפטירתו תרנ"ח• 

ערוך ביבדי הרב יהודה ליב הכהן פישמן. ירושלים, תרפ"ג. עם תמונתו. קפו עמ'. מעטפת. בסופו 

 ס דברי שמואל, שו"ת וחידושים מהרב מוהליבר.קונטר

 מצב טוב.

 

 תשל"ב  –תמונות  –זכרו של ליפא גל  –בדרך ישרים . 624

BeDerech Yesahrim – In Memory of Lipa Gal – Pictures – 1972 

 עמודים. מצב טוב. 39ארכו גדול מרחבו. 

 

ווה בכתב יד הרב וד"ר יצחק . היסטורי ! מכתב וחוזה אודות "אדמות סלפנדי" בפתח תק625

 תרצ"ג –מירקין 

Historical! Letter and Contract pertaining to the Salfendi lands in Petach Tikvah 

Handwritten by Rabbi Dr. Yitzchak Mirkin - 1933 

 מכתב מירושלים בתאריך ו' ניסן תרצ"ג.   •

שלפני מלחמת העולם הראשונה )תרע"ג( במכתב טוען הרב מירקין לגבי שטח אשר נרכש בשנה 

-באדמות סלפנדי בפג'ה באזור פתח תקווה )כיום שכ' כפר אברהם( על ידו, מטעם החברה היהודית

גרמנית בכדי לבנות "בית יתומים" ליתומים של החברה )יהודית גרמנית( אשר תחת חסותו בפתח 

יסודות, ובמשך שבע שנים היה תקווה, אך בגלל המלחמה לא הסתיימה הבנייה לאחר שהניח את ה

" על האדמה מפני גזלנים ערבים ויהודים כאחד, ולשם כך היה שולח את בחרוף נפש ממששומר "

הקונסול הגרמני. את כל זאת כותב במכתב בכדי להזכיר לאדונים שהאדמות הנ"ל שייכים לו ושיתנו 

מכתב להקורטוריון )ועד מרדכי ואברהם על מנת לעבוד את האדמה. ועוד קורא ב –אותם לבניו 

ההנהלה( של "אדמות סלפנדי" שיקח את דבריו בחשבון וייתן לבניו חלקות קבועות המיוחדות להם. 

שנה בארץ ישראל ועל מצבם  20בסוף המכתב מוסיף על כך שהוא ואשתו נמצאים ועובדים כבר 

 הכלכלי הקשה.

 קלים פגיעה מינימאלית בטקסט.[ דף כתוב משני צדדים, כתמים. סימני קיפול. פגמי שולים 1]

מנהל בית היתומים לישראל בפתח תקווה ומנהל "נחלת סלפנדי"  –חוזה בין הד"ר ]יצחק[ מירקין • 

בפדג'ה )המחכיר( לבין בנימין ימיני ליפשיץ בפתח תקווה )החוכר(. בדבר חכירת אדמת סלפנדי 

אדמה לערבי הכפר פדג'ה". נכתב "אסור להחוכר להחכיר שום חלק מה 2למשך שנת תר"ף. סעיף 

נרשם "אסור להחוכר שום חחלק מהאדמה לה' האחים קולונסקי, לה' זאב סלומון ולה' צבי  3בסעיף 

 למפרט בלי רשות מיוחדת לזה בכתב מה' ד"ר מירקין".

[ עמ' כתובים בכתב ידו של רבי יצחק מירקין. וחתום על ידו בשתי חתימות, כמו כן חתימת בנימין 2]

 פשיץ. כתם מים קל, סימני קיפול. ימיני לי



ת רב בית הכנס. כיהן כבן רבי שלמה - י"ח אדר תש"א( -)כ"ג טבת תר"ל  צחק מירקיןהרב ד"ר י

משנת תרפ"ד, עלה לארץ כמחנך ובעל הוראה  באוהיו "בית ישראלוכן כרב בית הכנסת " "תחכמוני".

 בע יוסיפון.והמשיך לעסוק בתפקיד ההוראה. ילדיו: מרדכי, אברהם, ובת ש

 [ דף. 2סה"כ ]

 

 תרפ"ה –. מכתב מאת שופט השלום בתל אביב 626

Letter by the Justice of Peace in Tel Aviv - 1925 

 תל אביב, תרפ"ה. בקשה לסור לבית המשפט, חתום "יצחק נ...".

 מצב טוב. סימני קיפול, חורי תיוק.

 

 בליווי תמונות  –ית / מלחמות היסטוריה ארץ ישראל –ספרונים בהוצאת צה"ל  6. 627

6 Booklets Published by the IDF – Israeli History / Wars – with Pictures 

 : המלחמה על דרכי פלשת. 11ספרון • 

 : ארץ ישראל בימי החשמונאים. 14ספרון • 

 : ארץ גושן. 16ספרון  •

 : תורת ישראל לדורותיה.23ספרון • 

 רים בתש"ח. : המערכה נגד מצ25ספרון • 

 נדודי ישראל במדבר. • 

 ספרונים. הוצאת מטכל. מצב כללי טוב מספר כריכות מעטפת מנותקות. 6

 

 מאה שנות מאבק חמישים שנות צה"ל –בני קשת  –. אלבום 628

Album – Bnei Keshet – a Years of Struggle Fifty Years of the IDF 

 מאת חני זיו ויואב גלבר. 

 . 1998מוקדת בהוקה לחיילי צה"ל לגל שנת היובל למדינת ישראל. מהדורה מיוחדת 

 האלבום גדול ומלא במאות תמונות ! ומסודר לפי שנים ונושאים. 

 עמ'. מצב טוב. 421

 

 1967 –שני אלבומים  –. מלחמת ששת הימים 629

The Six-Day-War – two Albums - 1967 

 עמ'.  215מלחמה ונצחון, 

 עמ'.  421מלחמת ששת הימים. 

 כריכת קטיפה אדומה. מצב כללי טוב. כתמי רטיבות מעטים. 

 



 קובי סגל –. חטיבת "גבעתי" במבצע צוק איתן 630

Givati Brigade during the Tzuk Eitan Operation – Koby Segal 

 עמ'. מצב טוב. מודפס על נייר איכותי. תמונות צבעוניות. 198תל אביב, תשע"ח. 

 

 נרתיק לתפילין  – ספרים וחוברות "צבא הגנה לישראל" וסף גדול. א631

Large Collection of Books and Booklets of the IDF – Tefillin Case 

 אוסף ספרים, חוברות, קונטרסים מודפסים, בהוצאת הרבנות הצבאית הראשית, צבא הגנה לישראל.

ספרוני כיס בהוצאת  , מגילות אסתר.הגדות של פסח, תנ"ך, מחזורים, תהילים, סידורים האוסף כולל:

 נרתיק תפילין.  מטכ"ל/ קצין חינוך ראשי.

 פריטים. רשימה מלאה תשלח לכל דורש. 60 -כ סה"כ

 גדלים ומצבים שונים. מצב כללי טוב. האוסף נמכר כמות שהוא.

 

 תמונות וציורים 366 –זאב וילנאי  –בירת ישראל העיר החדשה  –. ירושלים 632

Yerushalayim – Israel's Capital the New City – Ze'ev Vilnay – 366 Pictures and Illustrations   

 . הוצאת אחיעבר, דפוס התחיה. 1960ירושלים, תש"ך 

 [ עמ'. מצב טוב.2, ]366

 

 ירושלים, תשל"ט –ת"ש -השכונות מחוץ לחומה בשנים תר"כ –. ירושלים שכונות סביב לה 633

Yerushalayim Shchunot Saviv Lah – the Neighborhood outside the Wall during the years 

1860-1940 – Jerusalem, 1979 

 יסודן ומפעלן, מייסדיהן ומתיישביהן בצירוף פנקסי התקנות. מאת בנימין קלוגר. 

 תמונות, צילומי כתבי יד ושערי ספרים. 

 ' יצחק יודלוב.[ עמ'. מצב טוב מאוד.חותמת הביבליוגרף והחוקר ר1, ]319

 

 ירושלים, תשל"ג –תשל"ג -. פרק חדש בתולדות הכותל המערבי בשנים תשכ"ז634

Perek Chadash Betoldot hakotel Hama'aravi during the years 1967-1973 – Jerusalem, 1973 

 עמ'. תמונות, מצב טוב. דפים מנותקים. 80

 

 תרצ"ו  -יפו, תרצ"ד –המחבר אפרים כהן רייס  על חיי –. מזכרונות איש ירושלים שני חלקים 635

Mizichronot Ish Yerushalayim Two Sections – on the Life of the Author Ephraim Cohen Reis 

– Jaffa, 1934-1936 

 ב. תמונת המחבר בחלק א. שני כרכים:-חלק א

 [ עמ'. 1, ]318חלק א: 



 [ עמ'..2, ]352[, 3חלק ב: ]

 חלק מהגיליונות לא חתוכים. מצב טוב. בחלק ב,

 

 הקדשת המחבר –ירושלים, תשי"ג  –שנה בירושלים  63 –. אהרן חיות 636

Aharon Chayut – 63 Years in Jerusalem – Jerusalem, 1953 – Author's Dedication 

תשי"ג( נכתבו על ידי עצמו. רחביה, -שנה בירושלים, של אהרן חיות. )תר"ן 63סיפור חיים של 

 ושלים, דפוס סלומון, תשי"ג. מהדורה יחידה. יר

 ס"מ. מצב מצוין.  18עמ'.  216בתחילת הספר הקדשה בכתב יד המחבר. 

 

 מהדורה יחידה –ירושלים, תרצ"ה  –זכרונות מרבי משה קליערס  –. מפי דודי 637

Mipi Dodi – Memoirs by Rabbi Moshe Kliers – Jerusalem, 1935 – Single Edition 

רונות נכתבו מפי אחינו רבי משה אהרן פרלמן. לפני השער פורטרט של רבי משה קליערס וחתימת זכ

 ידו. 

 מ עמ'. מצב טוב. 

 

 ירושלים, תרפ"ד –תולדות רבי יהושע ילין  –תרע"ח -תקצ"ד –. זכרונות לבן ירושלים 638

Zichronot Leven Yerushalayim – 1834-1918 – the Biography of Rabbi Yehoshua Yelin – 

Jerusalem, 1924 

מאת רבי יהושע יעלין מאנשי הישוב הישן בירושלים. ירושלים, תרפ"ד. את הספר כתב המחבר על 

 עצמו ולאחר כמה חודשים נפטר בהיותו כבן שמונים שנה. 

איש רב פעלים, מאנשי הישוב הישן ומעסקני העיר ירושלים, אביו  -תרפ"ד( -)תר"ג רבי יהושע ילין

"ד מלומז'ה לארץ ישראל. לאחר תשע שנים נולד רבי יהושע. ממייסדי צי דוד ילין על בשנת תקרב

השכונה "נחלת שבעה" וכן שותף בייסוד שכונת "אבן ישראל" בירושלים. בשנת תרמ"א ביקר בהודו 

קרוביה של אשתו, שרח בת הפרנס שלמה יחזקאל יהודה מבגדאד. בשנת  -אצל משפחת ששון 

כחבר בחברת ,מזכרת משה" שבנתה שכונות מכספי הקרן של שר משה מוטיפיורי.  תרמ"ד הצטרף

 חוקר העברית ונשוי לבתו של רבי יחיאל מיכל פינס. -בנו דוד ילין 

[ דף מקופל עם עץ משפחתי "המחבר 1, ח עמ'.  בסוף הספר ]202תמונת המחבר, -[1[, ]1]

 וצאצאיו".

 

 ירושלים, תש"ח –תש"ה( -סף דוד פרחי )תרל"חספר זכרון על ר' יו –. זכרון יוסף 639

Zichron Yosef – memorial Book for Rabbi Yosef David Farchi (1878-1945) – Jerusalem, 1948 

 מאת אברהם אלמאליח. יצא לרגל מלאת שלוש לנים לפטירתו. עם תמונותו בתחילת הספר. 

 " בביירות. נשיא הקהילה היהודית ו"בני ברית –ר' יוסף דוד פרחי 

 עמ' בצרפתית. 138[, 3[ עמ' בעברית, ]2, ]70[, 3]

 

 



 ירושלים, תר"ץ –חיי תולדותי וזכרונותי  –. ברוך שורץ 640

Baruch Schwartz – Chayai Toldotai Vezichronotai – Jerusalem, 1930 

 ברוך שורץ. חלק א. תמונת המחבר. ירושלים, תר"ץ. –חייו ותולדותיו של המחבר 

אביו ישראל.  -נולד בעיירה בסמוך לבאלטה )אוקראינה(  -תרצ"ג( -בר ברוך שורץ )תרכ"אהמח

הוסמך לשוחט אך לא שחט בפועל. היה מורה במקומות שונים באוקראינה, פעיל ב"חיבת ציון" 

ובתנועה הציונית. עלה לארץ ישראל בשנת תרפ"ב וישב בירושלים, בהמשך עבר לתל אביב. פרסם 

 ב"המליץ" ובעוד עיתונים ברוסית ובעברית.כתבות מאמרים 

 [ עמ'. מצב טוב.2רכב, ]

 

 –דפוס צילום של ירושלים תרמ"ג  –. ספר התקנות והסכמות ומנהגים הנוהגים בירושלים 641

 ירושלים, תש"כ

The Book of Regulations and Customs of Jerusalem – Facsimile of the Jerusalem 1883 

Edition – Jerusalem, 1960 

 , צב דף. מצב טוב. חותמת הביבליוגרף ר' יצחק יולדוב.4[, 2]

 

 שני חלקים וכרך המילואים הנדיר –תר"ץ -ירושלים, תרפ"ח –. תולדות חכמי ירושלים 642

Toldot Chachmei Yerushalayim – Jerusalem, 1928-1930 – Two Sections and an the Rare 

Appendix 

 לים, משנת ה"א ר"ן ליצירה ועד ה"א תר"ל. מאת רבי אריה ליב פרומקין. תולדות חכמי ירוש

 לפנינו:

עמ'  162': מאמצע המאה השלישית לאלף השלישי עד סוף המאה הרביעית, תרפ"ט. חלק א• 

 עמ'[ בעותק שלפנינו חסר פ עמודים שבהתחלה. 162]במקור: פ, 

חלק זה אינו ליצירה. יחד עם חלק המלואים )' וחלק מלואים: משנת ה"א ות"ק עד ה"א ותר"ל חלק ג• 

  ’. עמ 26; 93; 312[, 2תרפ"ט. ](. נמצא בעותקים רבים

מלואים לספר "תולדות חכמי ירושלם". תיקונים, הערות והוספות, מאת אליעזר ריבלין, ’: עמ 93]

 מפתח השמות והמשפחות לספר "תולדות’: עמ 26 -ו בהשתתפות רבנים וחכמים בארץ ובחו"ל. 

 [.חכמי ירושלם" מאת אליעזר ריבלין

 בשער החלק הראשון הקדשה בכתב ידו של אליעזר ריבלין  )המו"ל( לרבי אברהם מנדל. 

מצב טוב. ללא כריכה. טפסים מפורקים. דפים מנותקים, בחלק מהדפים גליון לא חתוך. מצב כללי 

 טוב.

 

מאת  –לעז על הרב יצחק נסים  נגד העיתון אשר הוציא –מחאה נגד המשמיצים  –. פשקוויל 643

 תשי"א –גדולי ארץ ישראל 

Pashkevil – Protest against the Slanderers – against the Newspaper that Slandered rabbi 

Yitzchak Nissim – by Leading Rabbis in Israel - 1951 

 מחאה על עיתון "המודיע" אשר השמיץ את הרב יצחק נסים. 

 תום: הרב צבי פסח פראנק, הרב יעקב חי זריהן, והרב חזקיה שבתי.הבאים על הח



 ס"מ.  35/29מצב טוב. 

 

 ירושלים, תשל"ט –שש עשרה  16 -. חוברת נגד אגודת ישראל 644

Booklet against Agudat Yisrael – 16 Shesh Esreh – Jerusalem, 1979 

הוחלט בכנסיה הגדולה של אגודת  חוברת נגד מפלגת "אגודת ישראל" למלאת שש עשרה שנה מאז

וכעת רק לאחר שש עשרה שנה היא  ישראל כי עליה להתכנס כל חמש שנים במקום כל עשר

. בחוברת חוגי הנטורי קרתאמתכנסת וגם זה בעקבות לחצים מבחוץ. החוברת ככל הנראה יצאה ע"י 

 מוזכר גם הריב על כביש רמות שבירושלים.

 [ עמ'. מצב טוב. 1, ]19

 

 מאת רות בלויא אשת הרב עמרם בלויא –על הנטורי קרתא  –שומרי העיר  .645

Shomrei HaIr – on Neturei Karta – by Ruth Blau, Rabbi Amram Blau's Wife 

 עמ'. מצב טוב.  264. 1979ירושלים, 

 

 מחברות 11 –תרס"ז -ירושלים, תרס"ב –כל ציוני הקברים בהר הזיתים  –חלקת מחוקק . 646

Chelkat Mechokek- All the  Gravesites on the Mount of Olives – Jerusalem, 1902-1907 – 11 

Booklets 

חלקת מחוקק, כולל כל ציוני הקברים אשר בהר הזיתים, העתק כל החרות על הציון המצבה לפי סדר 

 תרס"ז. -ירושלים, תרס"ב השורות. מאת רבי אשר ליב בריסק.

 חוברת ו )ב' מחברות(. חוברת ז )ד' מחברות(.ברת ב )ד' מחברות(. לפנינו שלושה מחברות: חו

 חוברת ט )מחברת א(. )חוברות א, ג, ח לא נדפסו כלל(.

 ללא כריכה. מצב כללי טוב. 

 

ירושלים,  –מתורגמים מאת רבי ישראל דוב פרומקין  –. הספר הראשון בסדרה "ספורים" 647

 תרנ"ט

The First Book of the Sipurim Series – Translated by Rabbi Yisrael Dov Frumkin – 

Jerusalem, 1899 

                    ספורים מעתקים משפת אשכנז ע"י הרב ישראל דוב פרומקין.  

  ’. עמ 318: מיכאל; ספור קורותי, מאת החכם ש]למה[ כהן בפראג. דפוס פרומקין. חלק א

 לים. דף השער מנותק. כריכה ישנה בלויה. ספר ראשון בסדרה. נדיר. מצב טוב. פגמי שו

 

 

 

 



כריכת חצי  – שני החלקים –ירושלים, תרפ"ד  –פירוש צוואת ה"חתם סופר"  –לב העיברי . 648

 עור מהודרת

Lev HaIvri – Commentary on the Chatam Sofer's Last Will and Testament – Jerusalem, 1924 

– Two Sections – Impressive, Semi-Leather Binding 

פירוש צוואת החתם סופר כולל הצוואה )הפנים(. מאת רבי שמעון משה שמואל  –לב העיברי 

 [, קיט דף. כרוך עם:6: ]חלק ב[ דף. 4[, צו ]8: ]חלק אשלעזינגער. שני החלקים. ירושלים, תרפ"ד. 

[ דף. כרך אחד. 1] ,טצוואת החתם סופר עם ספר נער עברי. ירושלים, תרפ"ד. י –ספר צוואת משה • 

 "מ. מצב טוב. ס 24

 שדרה ופינות מעור בצבע אדום עם עיטורים.

 

 לוח טרף ספרותי לעם לשנת תרפ"ו –. "החבר" 649

HaChaver – a Literary Tear-Off Calendar – Jerusalem, 1926 

 לוח שנה עם דפים הניתנים לתלישה לשנת תרפ"ו.

 דפוס י. א. ויס ירושלים. 

. מצב בינוני. פגם עם חסרון לכל אורך הלוח שנה בשולים. חסרים מספר 7-145, 4דים לפנינו עמו

 דפים בהתחלה. כתמי מים. 

 

 20 –תצלום מראשית המאה ה  – הרב רחמים מיוחס -תמונת שמש הכותל . 650

Picture of the Western Wall Beadle – Rabbi Rachamim Meyuchas – Photograph from the 

Early 20th Century 

תמונת שמש הכותל הרב רחמים מיוחס )שימש בקודש בכותל המערבי הוא ובניו, עד מלחמת 

העצמאות(, עומד לצד אבני הכותל המערבי, סיפור חייו ותפקידו בקודש מובא בספר ירושלים בין 

בגובה  והלאה. בתמונה נראית מאחור אבן עם כיתוב "רחמים בן...", כיום אבן זאת 288החומות עמ' 

 בעקבות החפירות ברצפת הכותל לאחר מלחמת ששת הימים.  כמה מטרים מהקרקע

 לא נבדק מחוץ למסגרת.  ס"מ. 37, נתון בתוך מסגרת גודל טובמצב 

 

 1923ירושלים,  –מכתב מאת עו"ד אהרן מני . 651

Letter by the Advocate Aharon Manni – Jerusalem, 1923 

. תאריך תשיעי 1923בלנק רשמי. הכל בכתב ידו וחתימתו שנת  מכתב מאת עו"ד אהרן מני.

 לעשירים. כתוב בשפה הערבית באותיות עבריות. כתמים. דף במצב טוב. סימני קיפול.

 

 [1900ר"ס ], תחברון –מכתב מאת עו"ד אהרן מני . 652

Letter by the Advocate Aharon Manni – Hebron [1900] 

 .חברון, תר"סעורך דין אהרן מני. כתוב בלשון ערבית.  מכתב בכתב ידו וחתימתו של

בנו של רבי סלימאן מנחם מני, ונכדו של המקובל רבי אליהו מני מחברון. יליד חברון.  –אהרן מני 

תשכ"א(. משפטן, מתרגם, חוקר ואיש ציבור יהודי. נמנה עם מייסדי שכונות בירושלים ותל -)תרל"ז



ת וגן ותל נורדאו. ספריו: הקנין באשלאם ובישראל שני כרכים. אביב, ביניהם שכונות רוממה, בי

העברית לאור הערבית )במקרא(. העברית לאור הערבית )בתלמוד(. אישים מפי המסורת הערבית. 

 תרגם את המורה נבוכים להרמב"ם ואגרת הרמב"ם ועוד.

 מצב טוב.

 

 דמים, רובם לפני תר"נדפוסי ירושלים המוק –. אוסף עשרות שערים דפים וחלקי ספרים 653

Collection of Dozens of Title Pages and Parts of Books – Printed in Jerusalem, most of 

Them Before 1890 

מהר"ם חלאוה על פסחים • קונטרס תקנת השבים ותקון העולם • קונטרס פרי עץ הדר  •דוגמאות 

המודד  •יגל יעקב פיוטים )כמעט שלם( • ג אגרת הקדש )מונטיפיורי(, תרמ"• תרל"ג )שער מעטפת( 

 • חלק הידיעות • מאמר הזכות • אגרת הטיול כמעט שלם • אור יקרות • קונטרס המגיד מוילקומיר • 

 מצב כללי טוב. גדלים שונים.

 

 קבלות ת"ת הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים. חתימות רבנים. 80אוסף . 654

Collection of 80 Receipts of the Etz Chaim Talmud Torah and Yeshiva – Rabbis' Signatures 

קבלות ת"ת הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים. עם חתימות רבני ירושלים. חלקם עם בולי  80אוסף 

 פלשטינה. מצב כללי טוב.

 

 ירושלים, תרע"ט –. מכתב תיעוד בניית ריצוף שכונת מאה שערים 655

Letter Documenting the Flooring of the Meah She'arim Beighborhood – Jerusalem, 1919 

מכתב הסכם על ריצוף רצפת רחוב בשכונת מאה שערים בירושלים בשנת תרע"ט. חתום  –[ עמ' 1]

 "מרדכי ליפשיץ". 

כאשר זוהי  –מיקום: מבית כנסת חב"ד ולמשך כמאתיים מטר. סוג הכסף עליו מסוכם הינו גרוש מצרי 

 ימושו בארץ ישראל עקב החלפתו בלירה הישראלית בשנה זו.  השנה האחרונה לש

 ס"מ בקירוב. חורי תיוק. כתמים בשולים. מצב טוב.  20/14

 

התלמיד  - 20 -תחילת המאה ה –. מכתב בקשת תמיכה מישיבת "תורת חיים" בירושלים 656

 זיידיל שאק 

Letter with a Request for Support from the Torat Chaim yeshiva of Jerusalem – early 20th 

Century – the Student Zeidel Shack 

המבקש תמיכה כספית  –מכתב לכבוד הרבנים חברי ועד הדתי ! מאת תלמיד בישיבת תורת חיים 

חודשית מהועד ככל בני הישיבה על מנת שיוכל לשבת וללמוד. המכתב מתאריך יום חמישי של 

 בחודש תשרי )ללא שנה(. בעשרת ימי תשובה  –פרשת האזינו 

 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול, דיו סגולה, קמטים. 21/14

 

 



חתימת גבאי בית  –ירושלים, תרפ"ט  –. מכתב מאת רבני ירושלים למזכיר ועד מאה שערים 657

 הכנסת ישועות יעקב רבי בנימין גולדברג 

Letter by the Rabbis of Jerusalem to the Secretary of the Meah She'arim Committee – 

Jerusalem, 1929 – Signature of the Gabai of the Yeshu'ot Yaakov Synagogue Rabbi 

Binyamin Goldberg 

בנו של רבי יוסף חיים זוננפלד, רבי שלמה עלבע, רבי אלתר  –חתומים: רבי יעקב זוננפלד 

מאה שערים לתת חזרה כסף לגבאי ר' מורגנשטרן, ורבי בן ציון לוינזון. הנותנים הוראה למזכיר 

בנימין גולדברג. בסוף המכתב ישנן מספר שורות בכתב ידו של רבי בנימין שאכן הכסף הוחזר, חתום 

 על ידו.

 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.  21/13

 

 סוף שנות הת"ר –מוסדות תורה וחסד בירושלים  -. אוסף קבלות 658

Collection of Receipts – Torah and Charity Institutions of Jerusalem – Late 1840s 

אוסף קבלות, ממוסדות שונים של תורה וחסד, בין המוסדות: תורת חיים, בית מחסה ליתומים הגדול 

דיסקין, אגודת הרבנים האורתודקסים בארה"ב וקנדה, תמיכת יולדות בנות ציון, ועד העזרה המרכזי 

 , בית היתומים "ציון" ועוד.האמריקאי, ישיבת תורת חיים הכללית

, רבי זלמן סאלאוויצ'יקתרצ"ט עם מילוי שמות בכתב יד וחתימות, בין החותמים: -בין השנים תרפ"ה

 , ועוד.רבי יעקב אשר גרייבסקי

 קבלות, מצב כללי טוב, גדלים שונים. 15סה"כ 

 

 ללא שימוש  –מוסדות תורה וחסד  -. אוסף קבלות 659

Collection of Receipts – Torah and Charity Institutions of Jerusalem – Unused 

אוסף קבלות, ממוסדות שונים של תורה וחסד. בין המוסדות: חברה לפיקוח על היתומים וילדים עניים 

בוהלין, בית חינוך יתומים הכללי, ישיבות הגדולות עץ חיים, טיילת החומות )העיר העתיקה 

 ועוד. בירושלים(, ישיבת תורת חיים, 

 .50-שנות ה

 קבלות ריקות מכתיבת יד, ללא שימוש. מצב כללי טוב.  12סה"כ 

 

ירושלים,  –. נדיר ! הזמנת "חגיגת היובל" לבואו של הרב מנחם נתן אויערבאך לירושלים 660

 תרפ"ב

Rare! Invitation to a Jubilee Celebration for the Arrival of Rabbi Menachem Nathan 

Auerbach to Jerusalem – Jerusalem, 1922 

"שתתקיים בביתו בשכונת אהל משה ביום ג' י"ב אלול תרפ"ב בארבע אחה"צ. בהשתתפות הרבנים 

 הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב יעקב מאיר, הרבי צבי פסח פרנק, והרב בן ציון זילברשטיין.  –

 כולל סדר אירועי הערב בתשעה סעיפים. 

 ווייס. תרפ"ב. -שינבום ירושלים, דפוס מוריה

 [ עמ' כתובים. מצב טוב. חורי תיוק.2] –[ דף מקופל 1]



 

 תש"ג –. מכתב לבית היתומים דיסקין בירושלים בעניין יתומים מטורנטו 661

Letter to the Diskin Orphanage of Jerusalem about Oraphans from Toronto – 1943 

 חתימה לא מפוענחת.[ דף. כתוב משני צדדים. מצב טוב. 1]

 

תחילת שנות  40-ירושלים, אמצע שנות ה –. אוסף מכתבים ופריטי נייר מסמכי רכישות ועוד 662

 50 -ה

Collection of Documents and Paper Items, Purchase Documents and More – Jerusalem, 

Mid-1940s to 1950s 

 , מסמכי מכירות בתים וקרקעות, הלוואות.מכתבים, מעטפות, קבלות, כרטיסיות, הזמנות, צ'קים

 פלשתינה, ועוד. -בין המוסדות: הבנק העות'מאני, בנק אנגלו

 בין השמות המופיעים: אליעזר דייטש, שמעון דייטש, יצחק דייטש. רוב המסמכים מלפני קום המדינה.

 דפים ופריטי נייר.  150מצב טוב. מעל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כתבי עת ומחקרים

 

 1918-1920 –וינה / ברלין  -)מרטין בובר(  כתב עת "היהודי". 663

HaYehudi Journal (Martin Bober) Vienna / Berlin – 1918-1920 

חוברות בין השנים  11מאת מרטין בובר. לפנינו  .der jude -אוסף חוברות של כתב העת "היהודי" 

 . וינה/ברלין.1918-1920

 חוברות. 1 – 1918

 חוברות. 7 – 1919

 ברות.חו 3 – 1920

כתב עת "היהודי" היה כתב עת יהודי הגותי וספרותי שנכתב ונערך על ידי מרטין בובר, והופיע מידי 

 . גרמנית.1928עד  1916חודש בין השנים 

מנותקת. מצב כללי טוב. מעט קרעים. חתימות  -חוברות נתונים בתוך כריכה מקורית  11סה"כ 

 בעלות בגרמנית.

 

 אינו ידוע ביבליוגרפית –ילוב, תרי"ט מוה –גדול הוא השלום . 664

Gadol Huh Hashalom – Mogilev, 1859 – Bibliographically Unknown   

grosz ist der friede ( חוברת, גדול הוא שלום, על מעלת השלום. נכתב ונערך ע"י א. ג. אלשוונגe. j. 

alschwang). 

 ספר אינו ידוע ביבליוגרפית !. גרמנית. 1859בלארוס. תרי"ט,  -מוגילב או מוהילוב 

 ס"מ. מצב טוב. 14[ עמ'. 7]

 

פארודיה נגד הכנסיה  -מהדורה יחידה  –לונדון, תרס"ח  –. פלפול על זמן זמנים זמניהם 665

 הנוצרית

Pilpul al Zman Zmanim Zmaneihem – London, 1908 – Single Edition – Parody against the 

Christian Church 

והוציאור לאור עם הערות ומבוא באנגלית  454בי יונה רפא, נדפס על פי כתב יד מונטיפיורי מיוחס לר

 גרשון בן יוסף בילאסקו בעזרת ותמיכת הישיבה "אהל משה ויהודית". 

 לונדון, תרס"ח. 

 הספר בסגנון הגדה של פסח על הכנסיה הנוצרית. 

  [3 ,]IV, [2], ם שער נוסף מודפס על גבי הכריכה. מצב מצוין. כריכה מקורית ע ’.פג עמ-ב                

 

 דפוס האלמנה והאחים ראם בווילנא –תרנ"ו  ווילנא, –שנה לוח . 666

Calendar for the Year of 5656 (1896) – The Romm Widow and Brothers Press in Vilnius 



הפרשות פרקי אבות, הושענות לוח לשנת תרנ"ו, על כל המועדים והצומות, מולדות ותקופות, קריאת 

 . דפוס האלמנה והאחים ראם. עברית ויידיש.1895ושארי הנהגות. ווילנא, תרנ"ה 

בעמוד אחרון פרסומת על הדפסת הש"ס ווילנא, ופרסומת על ספרים נוספים שהדפיסו האלמנה 

 והאחים.

 פגם קטן בתחתית הדף. מצב כללי טוב. 5-6ס"מ. בעמ'  7.5 \ 11עמ'.  32

 

 ביותר נדירקונטרס  –יאס, תרס"ו  –גליון כתבי הזמ"ן  .667

Issue of Kitveu HaZeman – Jassy, 1906 – Rare  

בערך.  1906כתבי הזמ"ן, הגליון כולל קטעי הומור ומחזות. מאת החזן זלמן הלמן. רומניה ]יאסי ?[, 

 איור המחבר. יידיש.

 ס"מ. מצב טוב. אינם כרוכים. 20עמ',  16

 ! , ואינו בשאר ספריות בארץ, אינו בספריה הלאומית. אינו במפעל הביבליוגרפיהקונטרס נדיר

 

ווילנא,  -ג' חלקים  –ספר מאור עינים לרבי עזריה מן האדומים  –קרית ספר לחכמת ישראל . 668

 תרכ"ו

Sefer Me'or Enayim by Rabbi Azarya of the Edomim – 3 Sections – Vilna, 1866 

 . שלשה חלקים בשלשה שערים נפרדים. לרבי עזריה מן האדומים ספר מאיר עינים

 .[[, קלב דף2]קלב דף. ]במקור: -ב כח. תרכ"ו.-: קול אלהים, הדרת זקנים, אמרי בינה, פרק אכרך א

 חסר שער.

: ימי עולם; השגה מאת רבי משה פרווניצאלי, תשובה להשגה, לוח ההשגות, לוח הפרקים כרך ב

 ’.עמ 240[, 3. ]1865, והקף הענינים. תרכ"ו

: ספר מצרף לכסף, המתיחס לחיבור מאור עינים לרבי עזריה מן האדומים. עם תולדות המחבר כרך ג

יעקב. -מאת יום טוב ליפמאן צונץ והוספות מאת רבי שלמה ליב רפאפורט. נדפס ע"י יצחק אייזיק בן

 ’.עמ 136[, 2] 30[, 3. ]1865תרכ"ו, 

. מספר נקבי עש זעירים, ללא כריכה. בדף ס"מ. מצב טוב 21. רק()מפו שלשת הכרכים בכרך אחד

הפורזץ האחורי חתימה "בן ציון בן יוסף... נערים בעיר ווילקאמיר". עותק חסר רק שער ושני דפים 

 ראשונים.

 

 כתב העת החשוב על מדעי היהדות –  Monatsschrift -כרכים  63.  669

63 Volumes – Monatsschrift – the Important Journal of Jewish Science 

 -לתולדות ישראל ולחכמת ישראל היה ירחון בעריכתם הכוללת של כ Monatsschriftירחון )כתב עת( 

רבנים ומרצים מאוניברסיטאות במרכז אירופה, בין העורכים הראשיים נמנים הרב זכריה פרנקל,  500

עם  1939 – 1851תב העת יצא לאור בין השנים צבי גרץ, מרקוס בראן, דוד קאופמן, ויצחק היינמן. כ

שנה( בתחילתו יצא הירחון כל חודש ולאחר  85 –)כ  1887-1892שנים בין השנים  5הפסקה של 

 יצא אחת לחודשיים. 1900

הירחון מדבר בכרכים הראשונים בעיקר על היסטוריה יהודית שנועדה להחדיר יהדות לדור הצעיר של 

לה, בהמשך הכרכים נכתב על ההיסטוריה של עם ישראל, תנ"ך, לשון אותה תקופה בה שלטה ההשכ

( נערך על ידי לאו בק; 1939דצמבר –, ינואר83המשניות, והיסטוריה של ההלכה. הכרך האחרון )מס' 



כרך זה הוחרם על ידי הגסטאפו לפני הפצתו והושמד. רק עותקים בודדים ניצלו. הדפסה מחודשת 

 בפרסומי מכון לאו בק. J.C.B. Mohrבהוצאת  1963-שלו נעשתה ב

להלן תיאור הכרכים לפי סדר השנים. )בתיאור: מספר הכרך, שנת במקור.  83כרכים מתוך  63לפנינו 

הדפסה, מקום הדפסה, מצב הכרך ומספר עמודיו. בכמה כרכים הושלמו חוברות בצילום לשם 

 שלימות הסט(.
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 עמ'. 480, לייפציג. שלם, מצולם. 1856 – 5כרך 

  רובו בצילום., לייפציג. שלם, 1857 – 6כרך 

 עמ'. 477. רובו בצילום, לייפציג. שלם 1859 – 8כרך 

 עמ'. 478. רובו בצילוםיג. שלם , לייפצ1860 – 9כרך 

 עמ'. 484. שער ומספר דפים בצילום , ברסלאו, שלם1861 – 10כרך 

 עמ'. 480מצולם.  רובו , ברסלאו. שלם,1863 – 12כרך 

 עמ'. 484. ברובו , ברסלאו. שלם מקורי1864 – 13כרך 

 עמ'. 478. , חלקו בצילום, ברסלאו. שלם1865 – 14כרך 

 עמ'. 578. , חלקו בצילוםאו. שלם, ברסל1869 – 18כרך 

 עמ'. 560. חלקו בצילום , ברסלאו. שלם1871 – 20כרך 

  עמ'. 576 מקורי. , ברסלאו. שלם1872 – 21כרך 

 עמ'. 576 ברובו , ברסלאו. שלם מקורי1873 – 22כרך 

 עמ'. 576, קרוטשין. שלם, רובו בצילום, חלקו מקורי. 1881 – 30כרך 

 עמ'. 576. ם, רובו בצילוםין. של, קרוטוש1882 – 31כרך 

 עמ'. 568לקו בצילום. וח מקוריחלקו , קרוטשין. שלם 1886 – 35כרך 

 עמ'. 572, ברסלאוו. שלם מקורי. 1894 – 38כרך 

 עמ'. 572 חלקו בצילום , ברסלאו. שלם.1895 – 39כרך 

 עמ'. 574. , חלקו בצילום, ברסלאו. שלם1896 – 40כרך 

 עמ'. 714. שלם, רובו בצילום. , ברלין1897 – 41כרך 

 עמ'. 572, ברלין. שלם. ברובו צילום, מספר דפים מקוריים. 1899 – 43כרך 

 עמ'. 572 חלקו מקורי וחלקו מצולם , ברלין. שלם.1900 – 44כרך 

 עמ'. 572, ברסלאו. שלם מקורי. 1901 – 45כרך 

 עמ'. 582. , רובו בצילום, ברסלאוו. שלם1902 – 46כרך 

 עמ'. 573. , רובו בצילום, ברסלאו. שלם1903 – 47כרך 

 עמ'. 762, ברסלאו. שלם מקורי. 1904 – 48כרך 



 עמ'. 762, ברסלאו. שלם מקורי. 1905 – 49כרך 

 עמ'. 764, ברסלאו. שלם מקורי. 1906 – 50כרך 

 עמ'. 764, ברסלאו. שלם מקורי. 1907 – 51כרך 

 '.עמ 766, ברסלאו. שלם מקורי. 1908 – 52כרך 

 עמ'. 766, ברסלאו. שלם מקורי. 1909 – 53כרך 

 עמ'. 766, ברסלאו. שלם מקורי. 1910 – 54כרך 

 עמ'. 766, ברסלאו. שלם מקורי. 1911 – 55כרך 

 עמ'. 766, ברסלאו. שלם מקורי. 1912 – 56כרך 

 עמ'. 766  , ברסלאו. שלם מקורי.1913 – 57כרך 

 עמ'. 592, ברסלאו. שלם מקורי. 1914 – 58כרך 

 עמ'. 317, ברסלאו. שלם מקורי. 1915 – 59כרך 

 עמ'. 481, ברסלאו. שלם מקורי. 1916 – 60כרך 

 עמ'. 491, ברסלאו. שלם מקורי. 1917 – 61כרך 

 עמ'. 300, ברסלאו. שלם מקורי. 1918 – 62כרך 

 עמ'. 378, ברסלאו. שלם מקורי. 1919 – 63כרך 

 עמ'. 320זה הכרך מקורי ושלם.  מלבד חסר שער, ברסלאו. 1920 – 64כרך 

 חסר שער. עמ'. 384מקורי.  ., ברסלאו1921 – 65רך כ

 עמ'. 328 חסר שער. , פרנקפורט דמיין. מקורי.1922 – 66כרך 

 עמ'. 296, פרנקפורט דמיין. שלם מקורי. 1923 – 67כרך 

 עמ'. 344 חסר שער., פרנקפורט דמיין. מקורי. 1924 – 68כרך 

 עמ'. 464פרנקפורט דמיין. שלם מקורי. , 1925 – 69כרך 

 עמ'. 512 י.מקורשלם  , פרנקפורט דמיין.1926 – 70כרך 

 עמ'. 480, פרנקפורט דמיין. שלם מקורי. 1927 – 71כרך 

 עמ'. 640, פרנקפורט דמיין. שלם מקורי. 1928 – 72כרך 

 עמ'. 504 שלם, מקורי. , פרנקפורט דמיין.1929 – 73כרך 

 עמ'. 480פרנקפורט דמיין. שלם מקורי. , 1930 – 74כרך 

 עמ'. 480. .)שער ומספר דפים בצילום( , פרנקפורט דמיין. שלם מקורי1931 – 75כרך 

 עמ'. 624, ברסלאו. שלם מקורי. 1932 – 76כרך 

 עמ'. 480, ברסלאו. שלם מקורי. 1933 – 77כרך 

 עמ'. 616ופסור יצחק היינמן. , ברסלאו. שלם מקורי. באמצע הספר תמונתו של הפר1934 – 78כרך 

 עמ'. 472, ברסלאו. מקורי שלם. 1935 – 79כרך 

 עמ'. 504, ברסלאו. מקורי שלם. 1936 – 80כרך 



 עמ'. 520, ברסלאו. שלם מקורי. מעט תמונות ברחבי הכרך. 1937 – 81כרך 

 חוברות נפרדות(.  6) עמ'. 429, ברסלאו. שלם מקורי. 1938 – 82כרך 

 , מצב כללי טוב מאוד. גדלים שונים. כרכים 63סה"כ 

 

 1896לונדון,  – The Jewish Quarterly Review  -כתב העת  -כרכים  30. 670

30 Volumes – The Jewish Wuarterly Review – London, 1896 

מדעי היהדות מאת העורכים ישראל אברהמס וקלוד מונטיפיורי. אנגלית. זהו כתב העת הותיק ביותר 

 היהדות באנגלית. לונדון. של מדעי

 . החלקים שלפנינו:1889הוקם בלונדון בשנת 

 [ עמ'.8, ]790, 4. 1891: שנת 3כרך • 

 עמ'. 170אוקטובר.  – 1. חוברת מס' 1894• 

 עמ'.  777. 1895יולי  -1894: עשוי ארבע חוברות נפרדות אוקטובר 7כרך • 

 עמ'. 586. 1895אפריל -ארינו - 1894חוברות ראשונות אוקטובר  3: 7חלק מכרך 

 549לונדון. חסר שער לאחד החוברות.  1896אפריל -ינואר - 1895: חוברת אוקטובר 8חלק מכרך • 

 עמ'.

 [ עמ'. 14, ]758, 8. 1897: שנת 9כרך • 

 עמ'.    738, 10. 1898: שנת 10כרך  •

 עמ'. 187-699. 1899יולי -. ינואר 2-4: חוברות 11חוברות מכרך  3 •

 עמ'. 754. 1900יולי  – 1899: ארבע חוברות אוקטובר 12ך כר •

 עמ'.  160. 1900אוקטובר  – 1: חוברת מס' 13חוברת מכרך • 

 [ עמ'. 16, ]796[, 1, ]7. 1902יולי  – 1901: אוקטובר 14כרך • 

 עמ'. 166. 1902אוקטובר  – 1, חוברת מס' 15חוברת מכרך • 

 [ עמ'. 14[, ]1, ]777, 8. 1904: שנת 16כרך • 

 [ עמ'. 16, ]782, 8. 1906: שנת 18כרך • 

 [ עמ'.17, ]819, 8. 1907: שנת 19כרך • 

 עמ'. 646. 1908יולי, - 1907: ארבע חוברות נפרדות. אוקטובר 20כרך • 

 עמ' 377-534אפריל.  – 4חוברת מס'  -[ עמ'. ו2, ]159-376. 1920ינואר -1919: אוקטובר 1920• 

 [ עמ'.2, ]158יולי.  – 1' .  חוברת מס1919 •

 עמ'. 141-283אוקטובר.  – 2. חוברת 1924• 

 עמ'.  285-426ינואר.  -  3: חוברת 1925• 

 עמ'.  227-342ינואר.  - 3: חוברת 1926• 

 עמ'. 129-237. 1926אוקטובר  – 2: חוברת 1927• 

 ק מהכריכות מנותקות. כרכים וחוברות. מצב טוב. פגמי שולים קלים במספר דפים. חל 30סה"כ מעל 



 

-ירושלים, תרמ"ז –כתב עת בעריכת רבי חיים הירשנזון  –. מקבץ חוברות "המסדרונה" 671

 תרמ"ח

Collection of Issues of Hamisderonah – a Journal Edited by Rabbi Chaim Herschensohn – 

Jerusalem, 1887-1888 

ם ויסודות בהלכה ואגדה ודקדוק, ודרכי המחברים מכיל כללי –"המסדרונה" קונטרס הכתוב לחיים" 

וספריהם וסדריהם. מאת רבי חיים הירשענזאהן. לפנינו ששה חוברות מהשנה השניה. חוברות א, ג, 

 ו, ז, ט, יב. 

כתב העת המסדרונה יצא לאור לראשונה בשנת תרמ"ה והיווה פריצת דרך לכתבי העת העבריים 

 שיצאו בארץ. 

 וברות. פגמי שולים קלים במספר דפים.מצב כללי טוב. ששה ח

 

 מהדורת צילום –חמשה חלקים  –. ירחון "שערי תורה" 672

Sha'arei Torah Journal – Five Sections – Facsimile 

קובץ שו"ת וחידושים וביאורים בדברי רבותינו. חלקים א ב, ג, ד, ה. מאת העורכים  -שערי תורה 

 ענבוים.  יעקב שלמה וישראל איסר הכהן פייג

 5תר"ף. מצב טוב. -מהדורת צילום. ניו יארק, תשכ"ד. כתב העת התפרסם בזמנו בין השנים תרס"ג

 כרכים.

 

הסתדרות נשי  –נחמה ליבוביץ  -שנים רצופות של גליונות לעיון בפרשת השבוע  11.  673

 תשי"ב-מזרחי באמריקה תש"ב

11 Successive Years of Issues of Iyun Beparashat Hashavu'ah – Nechama Leibowitz - 

Mizrachi Women Organization of America 1942-1952 

-שנים רצופות. דף לכל פרשה. בין השנים תש"ב 11ארבעה כרכים, גליונות לעיון בפרשת השבוע. 

 תשי"ב. סטנסיל. הוצאת נשי מזרחי באמריקה, מאת נחמה ליבוביץ.

 

 - 1747-1748לונדון,  -  - Concordantiae Sacrorum Bibliorum Hebraicorum -שני כרכים . 674

 כרכים גדולים ועבי כרס

Two Volumes - Concordantiae Sacrorum Bibliorum Hebraicorum – London, 1747-1748 – 

Large, Thich Volumes 

ו דה גלסיו. מרי  - Mario de Galasioג. מאת  -קונקורדנציה מקראית יהודית. שני כרכים חלקים ב

 לונדון, גרמנית.

 מ.-. אותיות ז1747תק"ז  -חלק ב 

 ק. כריכה מנותקת.-. אותיות נ1748תק"ח  –חלק ג 

 בשני הכרכים בשער תחריט נחושת.

 מצב טוב מאוד.

 



 כרך גדול ועב כרס – 1757לונדון, תקי"ז  –קונקורדנציה עברית לתנ"ך . 675

Hebrew Concordance of the Bible – London, 1757 – Large, Thick Volume  

the hebrrew concordance adapted to the english bible difpofed after the manner of buxtorf 

in two volumes -   לועזית ועברית.1757לונדון,  –הקונקורדנציה העברית הותאמה לתנ"ך . 

 .אותיות ס עד הסוף. כולל אינדקס בעברית ולועזית -חלק ב 

 מצב טוב מאוד. כריכות מנותקות. שדרה מחוברת. כרך עב כרס.

 

 1861ניו יורק, -לונדון –כתבי הקודש  676 .

The Holy Bible: with a devotional and practical commentary - london-new york, 1861 

the holy bible with commentary -  ג'יימסון התנ"ך הקדוש עם פירושים. פרשנות תנ"כית של-

 לונדון. אנגלית. ,London, New York Virtue, 1861בראון, -פוסט

כרך זה הינו אחד מתוך שלשה חלקים. כרך גדול ועבה. מצב טוב. שדרה רופפת. חיתוך דפים מוזהב. 

 כריכה מעט בלויה.

 

 [ה'ת]שנת  1640באזל,  –לטיני  \עברי  \ארמי  –לקסיקון תלמודי . 677

Lexicon chaldaicum talmudicum et rabbinicum - Basel, 1640 

Lexicon chaldaicum talmudicum et rabbinicum - .לקסיקון רבני, ארמי תלמודי 

 .1640באזל,  ,(Johannes Buxtorfארמית עברית ולטינית, ע"י יוהן בוקסטורף )

 ה פגומה.ס"מ. מצב טוב. כרך עב כרס, כריכת קלף מקורית עם הטבעה מעוטרת בקלף, שדר 38

 

מהדורה מתוקנת  –ברלין, תרצ"ז  –. קונקורדנציה "היכל הקדש" )עברית וארמית( 678

 ומושלמת 

Veichal Hakodesh Concordance (Hebrew and Aramaic) – Berlin, 1937 – Revised, Complete 

Edition 

 מאת שלמה מנדלקרן. הוצאת שוקן. 

 מצב מצוין.  ’.עמ XVIII, [1], 1532, 16כרך עב כרס. 

 

 20 – 18 –המאה ה  –לייפציג -צרפת-לונדון –. אוסף מילונים נדירים 679

Collection of Rare Dictionaries – London-France-Leipzig – the 18th – 20th Century 

 19 -לונדון, המאה ה –אנגלי -. לקסיקון יווני1

 עמ'. חסר שער. כריכת עור. כריכה קדמית חסרה.  97, 706

 1872פריז,  –. מילון ערבי צרפתי 2

 עמ'. מצב טוב. 629



 [1950לונדון ] –פורמט כיס, קופסת קרטון  –. מילון אנגלית ספרדית 3

 ס"מ. מצב טוב. נתון בקופסת קרון מתאימה. כריכה בצבע אדום עם חריטות מוזהבות. 7.8

 every man's, dictionary of the English language – 1906לונדון,  –. מילון השפה האנגלית 4

 עמ'. מצב טוב. אנגלית. C. A. Goodrich .1152 ,112מאת 

 Dictionnaire- 1758 – היסטורי, תיאולוגי, גיאוגרפי, ביקורתי ומוסרי של התנ"ך מילון. 5

portatif, historique, théologique, géographique, critique et moral de la Bible –  

עמ' מצב טוב מאוד.  651(. Pierre Barral. מאת פייר בראל )1758צרפת(, -)אוסר Auxerreצרפתית 

 כריכת עור עתיקה. 

 Handwörterbuch des biblischen- 1893לייפציג,  –. מילון מושגים מהעת העתיקה המקראית 6

Altertums für gebildete Bibelleser – גרמנית 

 .Friedrich Baethgen, and Eduard Riehm - אדוארד ריהם, ופרידריך באתגןכרך א. מאת 

 עמ'. מצב טוב.  948תחריטים ואיורים של דמויות וסצנות מהתנ"ך. 

 

 A dictionary of the Bengalee language - 1890כלכותה,  –. מילון בנגלית ואנגלית 680

Bengal and English Dictionary – Calcutta, 1890 

 וב.עמ'. מצב ט 637[, 1חלק א. ]

 

 historisches -1839לייפציג,  –. מילון היסטורי של הסופרים היהודים ויצירותיהם 681

Wörterbuch der jüdischen Schriftsteller 

Historical Dictionary of Jewish Writers and Their Creations – Leipzig, 1839 

 . גרמנית.1839. לייפציג, Giovanni Bernardo De Rossiמאת 

XVI ,336 .עמ'. מצב טוב 

 

 Polyglotten-Bibel zum praktischen – 1854-1857בילפלד )גרמניה(,  –. תנ"ך רב לשוני 682

Handgebrauch - כריכות עור 

Multi-Lingual Bible – Bielefeld (Germany), 1854-1857 – Leather Bindings 

 בשפות עברית, יוונית, גרמנית, ולטינית. 

 [ עמ'. מצב טוב.1, ]VI ,877. 1854ונים: בילפלד, נביאים ראש• 

 עמ'. מצב טוב. XI[ ,1 ,]1048. 1854נביאים אחרונים: בילפלד, • 

 עמ'. מצב טוב.  VI[ ,1 ,]734. 1856כתובים א: בילפלד, • 

 [ עמ'. מצב טוב. קרע בשדרה.2, ]VII[ ,1 ,]598. 1857כתובים ב: בילפלד, • 

 עמ'. מצב טוב. XI[ ,1 ,]1060. 1854נית ויוונית. בילפלד, הברית החדשה: גרמנית לטי• 



 רודולף אוולד שטייר -( וKarl Gottfried Wilhelm Theile) קרל גוטפריד וילהלם תיילמתוגרם ע"י 

(Rudolf Ewald Stier) 

 . גודל שווה. חסר חלק א. של "תורה". 6כרכים מתוך  5סה"כ 

 

  ווילנא, תרנ"א –. מערכי לשון עבר 683

Ma'archei Leshon Ever – Vilna, 1890 

תורת לשון הקדש ערוכה בשטה חדשה נכוחה למבין, מוכדה לפי חקרי הלשון בזמננו. מאת רבי 

 עמ'. מצב טוב. 166, 14יהושע שטיינבערג. ווילנא, תרנ"א. 

 

 ווין, תקפ"ה  –. לקיטת יוסף 684

Lekitat Yosef – Wien, 1825 

אל למלמדי שפת עבר למצוא חפץ שפה אחת ודברים אחרים )מלון עברי מפתח לתועלת נערי בני ישר

 גרמני למילות המקרא(. מאת יוסף יוזפא הירשפלד.

 [. 1825ווין, תקפ"ו ]

 [ עמ'. מלבד השער המוכתם. דפים בהירים ולבנים. ומצב כללי טוב. 1, ]71[, 8]

 

  Das Leben der seele - 1882-1885ברלין,  –שלושה כרכים  -חיי הנפש   685 .

Chayei Hanefesh – Three Volumes – Berlin, 1882-1885 

-( Moritz Lazarus 1824 – 1903. מאת מוריץ )משה( ָלָצרּוס )Das Leben der seele -חיי הנפש 

 גרמני, מייסד הפסיכולוגיה הלאומית והפסיכולוגיה ההשוואתית.-פילוסוף, אתנולוג ופסיכולוג יהודי

 . גרמנית.1885 -1882ברלין, 

כריכה אחת  –שדרות ופינות מעור עטיפת נייר שיש. מצב טוב מאד  –שלושה כרכים כריכות מקוריות 

 ס"מ. 20רופפת. 

 

 עיון באמנות, הציור, הפסול, הבניה, מאת א. אלואיל. 686

Iyun BeOmanut, Hatziyur, Hapisul, Habniya by A. Uliel 

 מצב טוב. מעטפת. תמונות, רישומים וסכימות. 140עם 

 

687 .conversations of lord Byron –  דוגמת כתב יד  – 1824לונדון,  –שיחותיו של לורד ביירון

 המחבר בדף לפני השער

Sichotav shel Lord Byron – London, 1824 – an Example of the Author's Script on the Pre-

Title-Page Leaf 

(. לונדון, Thomas Medwinע"י תומס מדווין ) conversations of lord Byron -שיחותיו של לורד ביירון 

 , עם חזית פקסימיליה של דוגמא לכתב ידו של ביירון.1824

 מצב טוב. כריכה מעט בלויה.



 

 הגהות בכתב יד –ספר מענין  – 1955ירושלים,  –. גימטריא ונטריקון 688

Gematria Venotrikon – Jerusalem, 1955 – Interesting Book – Handwritten Glosses 

 בצירוף טבלאות שונות

שתים מל"ב מדות שהתורה נדרשת בהן. ביאור שרשיהם ויסודותיהם השתלשלותם והתפתחותם 

בדככים וכיוונים שונים במשך הדורות על פי התלמוד ומדרשי ההלכה וההגדה עם דוגמאות מספרי 

 הראשונים והאחרונים. 

  מאת צבי חיים זאלב.

 לאורך הספר הגהות חשובות בכתב יד. אולי בכתב יד המחבר. 

 

דער אנפאנגער לערבוך צו  - ספר הלימוד למתחילים ללמד ילדים לקרוא ולכתוב יידיש. 689

 1931ניו יארק, תרצ"א  – לערנען קינדער לייענען און שרייבען אידיש

Textbook for Teaching Children to Read and Write in Yiddish -  דער אנפאנגער לערבוך צו

 New York, 1931 –לערנען קינדער לייענען און שרייבען אידיש 

 מאת רבי יעקב לעווין. 

XII ,116[ ,4.עמ'. מצב טוב. כריכה ושער מנותקים ] 

 

 רישומי בעלות רבים  –סדילקאב, תקצ"ב  –לשון הקודש דקדוק מסלול ב. 690

Maslul Bedikduk Leshon Hakodesh – Sudilkov, 1832 – Many Ownership Notations 

 מאת רבי חיים קסלין.מחולק לארבעה, מסלת הפעלים, מסלת הכנויים, מסלת הניקוד, מסלת השמות. 

 חתימות "יחיאל... זילבערבערג" ועוד

 [ דף. מצב טוב ברובו. פגעי עש קלים עם חסרון טקסט מועט. ללא כריכה.115]

 

 תל אביב, תרפ"ה –י זכרונות, לאתנוגרפיה ולפולקלור בישראל מאסף לדבר –. רשמות 691

Rashumot – Anthology of Memoirs, Ethnography and Folklore in Israel – Tel Aviv, 1925 

 כרך א, על ידי אלתר דרויאנוב, יהושע חנא רבניצקי, וחיים נחמן ביאליק. 

 עמ'.  viii, 483תל אביב, תרפ"ה מהדורה שניה. מצב טוב מאוד. 

 

 מאת בנימין משה לוין –מאסף למדעי היהדות  –. אֻלמה 692

Alumah – Anthology of Jewish Science – by Binyamin Moshe Levin 

 אֻלמה, מאסף האגודה למדעי היהדות בירושלים. מאסף ראשון. ירושלים, תרצ"ו. הוצאת ראובן מס. 

על כל הקורות את בני עמו. והוא פשר דברי מגילת אשר חזה רבי עקיבא בן יוסף  –עם חזון השיר 

 שיר השירים במתֻכנתם אל יתר כתבי הקודש. מאת זאב יעבץ. 

 עמ'. מצב טוב.  44, 160



 

 סט –חלקים  9כולל  –שני כרכים עבים  –. אגרות שד"ל 693

Igrot Shadal – Two Thick Volumes – 9 sections - Set 

 מצב טוב. 

 

 50-60-שנות ה –שבדיה / ישראל  –לויות ותמונות משפחתיות [ ג130. אוסף ]694

Collection of [130] Postcards and Family Photos – Sweden / Israel – 1950s-1960s 

 , תמונות, גלויות, מברקים, ועוד. 1951בין הפריטים: כרטיס עובד בשבדיה, 

 פריטי נייר. מצב כללי טוב. 130 -כ

 

 מהדורה ראשונה –יהודה יערי, תל אביב, תרצ"ז  –לת חייו של יוסף לנדא מגי –. כאור יהל 695

KeOr Yahel – the Life Story of Yosef landau – Yehuda Ya'ari, Tel Aviv, 1937 – First Edition 

 עמ'. מצב טוב מאוד. 222

 

 צ"דתל אביב, תר –חייו של רבי אברהם שמלצשטיין / מאמר אשל אברהם  -. מצבה חיה 696

Matzevah Chayah – the Life of Rabbi Avraham Shmeltzstein / Ma'amar Eshel Avraham – 

Tel Aviv, 1934 

סקירה  –מאת רבי אברהם הלוי שמלצשטיין. סיפור קורות חייו של המחבר. חלק א. אשל אברהם 

 קצרה על התפתחות תורה שבעל פה. 

 סא; כ עמ'. מצב טוב. כריכה רכה.

 

 דראהאביטש, תרנ"ז –תולדות רבי שלמה בן יחיאל לוריא  –שלמה . כרם 697

Kerem Shlomo – the Biography of Rabbi Shlomo ben Yechiel Luria – Drohobych, 1897 

 שיטתו, הלך נפשו, ודרכו בקדש. מאת רבי שמואל אבא האראדאעצקי. 

 מ עמ'. ללא כריכה. מספר דפים מנותקים.

 

 ניו יארק, תרע"א –מאת רבי יצחק זאב וונדרובסקי  –. מנהגי בית יעקב 698

Minhagei Beit Yaakov – by Rabbi Yitzchak Ze'ev Wandrovsky – New York, 1911 

מתוך הש"ס בבלי וירושלמי, מדרשים, ספרא, וספרי, ותוספות, ומכילתות, ראשונים ואחרונים. הוצאה 

 שניה. עם הוספות טעמים. קמ עמ'. מצב טוב.

 

 נדיר – 1882מעמל, תרמ"ב  –מאת יואל עלק  –חייו של אדלוף כרמיה  –. חיי כרמיה 699

Chayei Kremyeh – The Life of Adolphe Crémieux – by Yoel Elk – Meml, 1882 – Rare 



נולד למשפחה יהודית בצרפת בעיר קרפנטרה, היה  -( 1796-1880 תר"ם-)תקנ"ו אדולף כרמיה

י צרפת. בשנת ת"ר פעל יחד עם משה מונטיפיורי בעניין עלילת הדם בעל השפעה רב על מנהיג

בדמשק. לאחר הקמת הרפובליקה השנייה בצרפת התמנה לשר המשפטים הצרפתי. ממייסדי חברת 

כל ישראל חברים )כי"ח( בשנת תר"ך. לאחר נפילתו של נפוליאון השלישי בשנת תר"ל. התמנה שוב 

 לשר המשפטים בצרפת.

תרמ"ב. מצב טוב. כריכת מעטפת  1882, (MEMELל )ממ-(. נדפס בJ.ELK) נימין עלקיואל בן במאת 

 )פגומה מעט(. דפים מנותקים.

 עמ'.  XIX ,85חוברת נדירה ולא מצויה. מהדורה יחידה. 

 

 Gesammelte Schriften. Band 2 - 1876ברלין,  –.כתבים מאת הרב ד"ר יום טוב ליפמן צונץ 700

Letters by Rabbi Dr. Yom Tov Lipman Tzuntz – Berlin, 1876 - Gesammelte Schriften. Band 2 

 עמ'.  304[, 2גרמנית. כרך ב. מצב טוב. ]

 

 -תל אביב, )תרפ"ח(  –חייו, השפעתו, רשימת ספריו, מאמריו ומכתביו  –. שניאור זק"ש 701

 מאת אהרן ניר

Shneur Saks – His Life, Influence, List of Books, Articles and Letters – Tel Aviv (1928) – By 

Aharon Nir 

מאנשי תנועת  –( 1816-1892תרנ"ב -ספר על חייו ותולדותיו של החוקר שניאור זק"ש )תקע"ו

 ההשכלה באירופה. 

 [ עמ'. מצב טוב.1, ]88[, 5הוצאת "כתובים". ]

 

 תל אביב, תרצ"ג –ד"ר יוסף שמואל בלוך  –. זכרונות מימי חיי 702

Zichronot Mimei Chayai – Dr. Yosef Shmuel Bloch – Tel Aviv, 2933 

 תרגום מגרמנית ע"י ש. שלום. הוצאת משה דוד בלוך. 

 ( 1850-1923תרפ"ד -הרב ד"ר יוסף שמואל בלוך )תרי"א

 [ עמ'. כולל תמונתו. 2, ]270. כרך א

 . כרוכים יחדיו. מצב טוב. עמ' 171: המשפט נגד הכומר ד"ר יוסף דקרט ופאולוס מאיר. כרך ב

 

 תולדות חייו של רבי יצחק בער לווינזון מגדולי המשכילים –. ספר הזכרונות 703

Sefer Hazichronot – The Life Story of Tabbi Yitzchak Ber Levinsohn, One of the Leading 

Members of the Enlightenment Movement 

 שא, תרמ"א. מאת רבי דוד בער נאטאנזאהן. וואר

 דפים וכריכה מנותקת. דף יבש. 

 



גרמנית  – 1929ברסלוי, תרפ"ט  – תיאולוגי-ודייהשנה לסמינר ה 75פרסום זיכרון למלאת . 704

 תוספתא למסכת הוריות עם הגיון אריה לרבי אריה שווארץ –ועברית 

Memorial Publication for the 75th Anniversary of the Jewish-Theologic Seminar – Breslau, 

1929 – German and Hebrew – Tosefta on Tractate Horayot with Hegyon Aryeh by Rabbi 

Aryeh Schwartz 

FESTSCHRIFT ZUM 75 JÄHRIGEN BESTEHEN DES JUDISCH-THEOLOGISCHEN SEMINARS 

FRAENCKELSCHER STIFTUNG  

פי סדר המשניות דמסכת הוריות. עם פירוש הגיון התוספתא ל -חלק ב. עברית וגרמנית. הצד העברי 

 עמ'. מצב טוב מאוד. 67; 404[, 3אריה מאת רבי אריה שווארץ. ברסלוי, תרפ"ט. ]

 

 אנגלית –ביוגרפיה יהודית  –. שתי חוברות 705

Two Booklets – Jewish Biography – English 

 50 -לונדון שנות ה –קי מאת יהודה סלוט –חוברת חייו וזמניו של מנשה בן ישראל  •

 עמ'. אנגלית. 28

 50 -חייו וזמניו של דון יצחק אברבנאל. מאת רבי ד"ר א. מלינק. לונדון, שנות ה –חוברת  •

 עמ'. אנגלית.  24

 

-ביוגרפיה על רבי צבי יחזקאל מיכלזון מווארשא  –. די ביאגראפיע פון א ווארשעווער רב 706

 1948מונטריאול, תש"ט 

 Biography of Rabbi Zvi Yechezkel Michelson of –יע פון א ווארשעווער רב די ביאגראפ

Warsaw – Montreal, 1948 

 עמ'.  88מאת נחמן שמן. יידיש. 

 

כרך השלמה "חודשי סתיו  – 1863-1865אולדנבורג,  –אדולף סטאר  –. שנה באיטליה 707

 1871בצפון איטליה 

Shanah BeItalia – Adolf Star – Oldenburg, 1863-1865 – Completion Volume, Chodshei Stav 

Bitzfon Italia, 1871 

Ein Jahr in Italien - Adolf Stahr - Herbstmonate in Oberitalien – 1863-1871 

 . גרמנית.1863-1865כרכים. אולדנבורג,  3שנה באיטליה, מאת אדולף סטאר,  •

 עמ'.  436[, 1, ]6: כרך א

 עמ'.  534[, 2] .1864: כרך ב

 עמ'.  464, 3 כרך ג:

 עמ'. 546, 6. גרמנית. 1871כרך השלמה לשנה באיטליה: חודשי הסתיו בצפון איטליה. אולדנבורג, • 

 כרכים. מצב מצוין. כריכות תואמות.  4סה"כ 

 



 קבלה  וסגולות

 

 כרכים 2 –ישעיה תשבי  –. חקרי קבלה ושלוחותיה 708

Chikrei Kabbalah Veshluchoteha – Yeshaya Tishbi – 2 Volumes 

 עמ'.  203כרך א: ירושלים, תשמ"ב. 

 עמ'.  625-1034כרך ג: ירושלים, תשנ"ג. 

 מצב טוב.

 

 אליהו כי טוב –רבי משה ליב ססובר  –. בחסד עליון 709

Bechessed Elyon – Rabbi Moshe Leib Sassover – Eliyahi Ki Tov 

 . 1955יב ססובר. מאת אליהו כי טוב.ירושלים, גבורותיו ומעלליו של רבי משה ל

 רכד עמ'. מצב מצוין. 

 

 מאת שמואל אבא הורודצקי –ירושלים, תשי"א  –. תורת הקבלה של הרמ"ק 710

Torah Hakkabalah shel HaRamak – Jerusalem, 1951 – by Shmuel Abba Horodtzki 

 ק. רצו עמ'. מצב מצוין. מהדורה חדשה עם תוספות ותיקונים. הוצאת מוסד הרב קו

 

 ויכוח מקובלים וחוקרים –ווארשא, תרמ"ד  –. מגילת סדרים להתענג 711

Megilat Sdarim Lehitaneg – Warsaw, 1884 – Dispute Between Kabbalists and Scholars 

הודה ספר מגילת סדרים התענג, כולל עניני ויכוח ומחקר בין מקובלים ותלמידים וחוקרים. מאת רבי י

 הורביץ. 

 ווארשא, תרמ"ד. 

 ללא כריכה. מעט קרעים בשער. מצב כללי טוב.

 

 תל אביב, תשל"ו –אפרים גוטליב  –. מחקרים בספרות הקבלה 712

Mechkarim Besifrut Hakabbalah – Ephraim Gotlieb  - Tel Aviv, 1976 

 [ עמ'. מצב טוב מאוד.3, ]600[, 4ערך וההדיר יוסף הקר. ]

 

 בדוק ומנוסה –מזלות \תרופות\סגולות –ני ספרי . ש713

Two Books – Segulot / Medicines / Mazalot – True and Tried 

 שני ספרי סגולות, פתרון חלומות, מזלות, תקופות, קמעות, תפילות. 

 סגולות מעשיות. מאת רבי דניאל פלבני. ירושלים, תשנ"ט. עם הקדשת המחבר. שטז עמ'. 



 עמ'.  182ומזלות. מאת רבי שלמה אמסלם. ירושלים, תשס"ב.  סגולות תרופות

 מצב מצוין. 

 

 תל אביב, תרפ"ו –מאת רבי משה פרלמן  –. מדרש הרפואה 714

Midrash harefu'ah – by Rabbi Moshe Perlman – Tel Aviv, 1926 

י ותוספתא, כולל כל תורת הרפואה ושמירת הבריאות בתלמוד בבלי וירושלמי, מכילתא, ספרא, ספר

מדרשים וזוהר וכו'. סודר ע"י רבי משה פרלמן. עם ביאור קצר מאת המאסף והערות מאת ד"ר יהודה 

 ליב קצנלסון. חלק א. דפוס א. איתן וס. שושני.

XI ,156 .עמ'. מצב טוב 

 

 כולל סיפורים מרתקים על הצלת חיים –ריפוי מחלוות ומניעתן  –. אני ערב לו 715

Ani Arev Loh – Curing Diseases and their Prevention – With fascinating Stories about 

Saving Lives 

ריפוי מחלות ומניעתן בשיטת קינגסטון קליניק, ערוך על פי המקורות. עם סיפורים מרתקים על 

 הצלחת חיים בשיטת עשה זאת באצמך ללא רופא בשר ודם, ללא תרופות וללא תוספי מזון. 

 עמ'. מצב טוב. 281רושלים, תשס"ה. מאת מ. לוי. י

 

טבלאות  –ירושלים, תרצ"א  –סגולות וקמיעות וגורלות  –. רפואה וחיים מירושלים 716

 ותרשימים קבליים 

Refu'ah Vechaim Miyerushalayim – Segulot, Amulets and Goralot – Jerusalem, 1931 – 

Kabbalistic Tables and Sketches 

 כ"ר אליעזר. מאת רבי יצחק ב

 ירושלים, תרצ"א. מהדורה שניה. מצב טוב.

 

 ממוסגר –. סגולה בדוקה ומנוסה ממרן החיד"א זיע"א 717

Tried and True Segulah by Maran the Chida – Framed 

 מסגרת מוזהבת. הדפסה על נייר. 

 ס"מ.  32/26גודל כולל: 

 

 ףדיו על קל -עשרה פסוקים  –. סגולה ממרן החיד"א 718

Segulah by Maran the Chida – Ten Verses – Ink on Parchment 

 עשרה פסוקים היוצרים בראשיהם שם אדנות. מתוך קונטרס שומר ישראל להחיד"א ז"ל. 

 ס"מ.  28/28מסגרת מעץ מעוטרת. הקלף נתון בין שתי זכוכיות ללא רקע אחורי. גודל כולל: 

 זו.  עם פיסת קלף ועליה כתוב שם המקור לסגולה



 

 מסגרת מעוטרת  –דיו על קלף  –. שוויתי עגול עם עיטורים 719

Round Shiviti with Decorations – Ink on Parchment – Ornate Border 

 למנצח בצורת מנורה עגולה. דיו על קלף עם עיטורים בשחור ואדום.  –שוויתי 

 ס"מ.  39/31מסגרת מפוארת מוזהבת. גודל כולל: 

 

 פסוקי שמירה וסגולה -ברכת הבית   –[ ציורים )הדפס( לחתן וכלה נעשו בידי אמן 4. מקבץ ]720

Collection of [4] (Printed) Illustrations for a Bride and Groom Made by an Artist – Birkat 

Habayit – Verses for Protection and Segulah 

 נר שבת, עין טובה, ובית צדיקים יעמד. ארבע תמונות ממוסגרות במסגרת מוזהבת. ברכת הבית,

 מתנה מיוחדת לחתן וכלה. אחת הזכוכיות שבורות. גדלים שונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מחקר והשכלה

 

 ווין, תקפ"ח –עם ביאור והערות מאת יהודה ליב בן זאב  –. חכמת יהושע בן סירא 721

Chochmat Yehoshua Ben Sirah – with an Elucidation and Comments by Yehuda Leib Ben 

Aryeh – Wien, 1828 

 1839קד דף. מצב מצוין. רישום וחתימה בלועזית משנת 

 

 מאת ד"ר ישראל בן זאב. –ספר למוד למתחילים  –. הערבית המדוברת 722

HaAravit Hameduberet – Textbook for Begginers – by Dr. Yisrael Ben Ze'ev 

 ירושלים, תש"ד. מהדורה ראשונה. 

 מ'. מצב טוב. מעטפת. ע 144ח, 

 

 ירושלים, תש"י –כתר מלכות  –. רבי שלמה אבן גבירול 723

Rabbi Shlomo Ibn Gabirol – Keter Malchut – Jerusalem, 1950 

 ספר כתר מלכות, שירי רבי שלמה אבן גבירול. עם מבוא ופירוש מאת י. א. זיידמן. ירושלים, תש"י. 

 ה. צה עמ'. מצב טוב מאוד. מעטפת קרוע

 

הרצאה פומבית באוניברסיטה העברית )כ"ד אדר א'  –. מקומה של ההלכה בחכמת ישראל 724

 תרפ"ט(. 

The Place of the Halacha in Jewish Wisdom – Public Lecture at the Hebrew University (the 

24th of Adar I 1929) 

 . מאת לוי גינצבורג. ירושלים, תרצ"א. הוצאת הספריה הלאומית

 עמ'. מצב מצוין.  43

 

 למברג, תרכ"ח  –. מילין דרבנן 725

Milin Derabbanan – Lemberg, 1868 

( פתגמים מן התלמוד מסודרים בסדר א' ב' עם פירוש. מאת רבי 924ספר מילין דרבנן, כולל תתקכד )

 ישראל מיכלשטטר מניקלשבורג, "שהיה יושב בבהמ"ד של ר' משה חלפן".

 ס"מ.  12א כריכה. גודל כיס מצב כללי טוב. לל

 

שני  –מושכלות אמצעיים במוסר היהדות  \הפילוסופיה ואחד העם  –. חיים יהודה רות 726

 תרצ"ו -ירושלים, תרצ"ה -חוברות נדירות 

Chaim Yehuda Ruth Haphilosophia VeAchad haAm / Muskalot Emtzaiyim Bemussar 

Hayahadut – Two Rare Booklets – Jerusalem, 1935-1936 



 שתי חוברות נדירות מאת חיים יהודה רות. 

. הפילוסופיה ואחד העם. ירושלים, תרצ"ו. הרצאת פתיחה באוניברסיטה העברית )ט"ו כסלו 1

 תרפ"ט(. הוצא לאור על ידי האינברסיטה העברית.  מצב טוב. קיפולים בפינות הדפים. 

רו של אחד העם, תרצ"ה. ירושלים, תרצ"ה. מצב . מושכלות אמצעיים במוסר היהדות. הרצאה לזכ2

 מצוין. 

 

 כרך ראשון –רבי שלמה אבן גבירול  –. שירי החל 727

Shirei Hachol – Rabbi Shlomo Ibn Gabirol – First Volume 

 ירושלים, תשמ"ה. 

 עמ'. מצב מצוין.  447

 

 מהדורה יחידה –ברלין, תרנ"ט  –. תלדות ר' שלמה יהודה רפאפורט 728

Toldot Rabbi Shlomo Yehuda Rappaport – Berlin, 1899 – Single Editon 

תולדות שי"ר, ר' שלמה יהודה רפפורט, "ציור קולטורי מחייו, זמנו ופעולתו המדעית. מאת ד"ר שמעון 

 ברנפלד. ברלין, תרנ"ט. מהדורה יחידה. 

VIII ,139[ ,1 .'עמ ].כריכה מקורית.  מצב טוב 

 

 אברהם אריה ליב גריאבסקי –ירושלים, תש"ג  –הלוי אבן מיגאש  . רבנו יוסף729

Rabbeinu Yosef Halevi Ibn Migas – Jerusalem, 1943 – Avraham Aryeh Leib Grayevsky 

 [ עמ'. מצב מצוין. 1קווים לתורתו, לתולדותיו ולתקופותו. לא, ]

 

 סטה ר' יהודה אריה מודינא ואוריאל אקו –. בין אמונה לכפירה 730

Bein Emunah LeChfirah – Rabbi Yehuda Aryeh of Modena and Uriel Acosta 

 פרשה בתולדות האפיקורסות בישראל. מאת אפרים שמואלי. 

 תל אביב, תשכ"ה. עם תמונות ופקסמילות נדירות. 

 עמ'. מצב מצוין.  244

 

 מאת יוסף קפלן – חייו ופעלו של האנוס יצחק אורוביו די קאסטרו –. מנצרות ליהדות 731

Minatzrut Leyahadut – The Life and Activities of the Converso Yitzchak Orobio de Castro – 

By Yosef Kaplan 

 ירושלים, תשמ"ג. 

 עמ'. מצב מצוין.  463

 



 ניו יורק, תשכ"ו –מתוך חוברות הדרום  –. אוסף מאמרים 732

Collection of Articles – from Hadarom Booklets – New York, 1966 

 לציון העשור הראשון של שיוצא לאור על ידי הסתדרות הרבנים דאמריקה. 

 עמ'. מצב מצוין.  323

 

 אליהו חבובא –שני החלקים  –המורה החדש )לימוד ערבית( . 733

The New Teacher (Textbook for Learning Arabic ) – Two Sections – Eliyahu Chabuba 

 החדש, ללימוד השפה הערבית. מאת אליהו חבובא. שני החלקים.המורה 

 חיפה, תש"ו.

 מצב כללי טוב. מעטפות ודפים מנותקים.

 

 תורת התעודות \( 2פירוש על ספר בראשית ) –שלושה מספריו  –. משה דוד קאסוטו 734

Moshe David Casuto – Three of His Books – Commnetary on Sefer Bereshit (2) / Torat 

Hate'udot 

תשי"ב( רבה של פירנצה באיטליה, פרופסור למקרא -שלושה ספרי משה דוד קאסוטו )תרמ"ג

 באוניברסיטה העברית. 

 תש"ט. -. שני חלקי הספר "פירוש על ספר בראשית". ירושלים, תש"ד1

 . ספר תורת התעודות. ירושלים, תש"א. 2

 מצב טוב מאוד. במעטפות הספרים קרעים. 

 

 ירושלים, תשט"ז –רבי אברהם יחונן בלומנטל  –ערבות הילדים . 735

Arvot Hayeladim – Rabbi Avraham Yochana Blumenthal – Jerusalem, 1956 

 ילקוט ערבות הילדים, במעד הר סיני וקבלת התורה. 

 קה עמ'. מצב טוב. תיקוני טעיות בכתב יד. 

 

 ירושלים, תשי"ט –מאת יש"י חסידה  –אוצר מאמרי הלכה  -. סט 736

Set – Otzar Ma'amarei Halacha – by Yishai Chasidah – Jerusalem, 1959 

 שלושה כרכים, של אוצר מאמרי הלכה. מפתח לכל מאמרי ההלכה בדברי חז"ל במקורות. סט שלם. 

 מצב טוב. 

 

 שט"זתל אביב, ת –סט ארבעה כרכים  –רבי חיים יהושע קוסובסקי  –. אוצר לשון המשנה 737

Otzar leshon Hamishnah – Rabbi Chaim Yehoshua Kosovsky – Set of Four Volumes – Tel 

Aviv, 1956 



 סט.  –קונקורדנציה לששה סדרי משנה. ארבעה כרכים 

 מצב מצוין. 

 

 ירושלים, תש"ו  –. מבחר השירה העברית 738

Mivchar Hashirah HaIvrit – Jerusalem, 1946 

י הקדש עד גלות ישראל מעל אדמת ספרד בשנת רנ"ב. ערוך ומתוקן על ידי חיים למיום חתום כתב

 בראדי בהשתתפות מאיר וינר. 

 ירושלים, תש"ו. 

 שנו עמודים. מצב מצוין. 

 

 1883, ]גרמניה[ גוטינגה –ספר תחכמוני . 739

Sefer Tachkemoni – Gotinga, 1883 

 .IUDAE HARIZII MACAMAEספר תחכמוני, שירי רבי יהודה בן שלמה חריזי. 

GOTTINGAE [  גוטינגה–  ,]1883גרמניה. 

204 ,IV מצב טוב.’. עמ 

 

 1987רמת גן,  –תקוה שריג  –. החסיד והחסידה 740

Hechassid VeHachassidah – Tikvah Sarig – Ramat Gan, 1987 

 עמ'. כריכה מקורית. מצב טוב. 76עם ציורים מאת אבי מרגלית. 

 

 חוברת מאת רבי קלמן כהנא –יבליוגרפית על ניתוחי מתים בהלכה . סקירה ב741

Bibliographic Review on Autopsies in the Halacha – a Booklet by Rabbi Kalman Kahana 

 רשימת הספרים )עם הפנים( בהם מוזכר שאלות ותשובות בעניין ניתוחי מתים. ירושלים, תשכ"ז.

 עמ'. מצב טוב. 30

 

ירושלים,  –מנהג ארץ ישראל בעניין זמן צאת הכוכבים לענין שבת וכדומה  –שרים . דובר מי742

 תשט"ז

Dover Meisharim – the Custom of Eretz Yisrael regarding Nightfall for Sabbath and the Like 

– Jerusalem, 1956 

 כד עמ'.מאת רבי חנוך זונדל גרוסברג. דפוס "המסורה". הסכמת רבי צבי פסח פראנק. 

 

 

 



 1999תל אביב,  –פיאמנטה -ענת פרי –. פסיכולוגיה מדוברת 743

Psychologia Meduberet – Anat perry-Piamente – Tel Aviv, 1999 

 מושגים בפסיכולוגיה של חיי יומיום. תשנ"ט.

 

 ביביליוגראפי לחוקרי ספר המצוות להרמב"ם -לכסיקון ביו -ניו יורק, תשכ"ט  –. עין המצוות 744

 ומפרשיו

Ein Hamitzvot – New York, 1969 – Bio-Bibliographic Lexicon for Scholars of Sefer Hamitzvot 

by the Rambam and Its Commentators 

 מאת רבי יעקב דינסטאג. ניו יורק, תשכ"ט.

 

 עם קונטרס ילקוט חצ"ל -שני החלקים  –ווילנא, תרע"ג  –. מורה הלשון 745

Moreh Halashon – Vilna, 1913 – Two Sections – with Kuntres Yalkut Chatzal 

ב' חלקים )שערים נפרדים(. הלמודי והמעשי. מאת רבי חיים צבי לערנער מדובנא. עם  –מורה הלשון 

 קונטרס ילקוט חצ"ל. ווילנא, תרע"ג.

 מצב טוב. כריכה מנותקת.

 

 "ט[ירושלים, ]תרצ –ד"ר יוסף פטאי  –. משפוני השירה 746

Misfunei Hashira – Dr. Yosef Patai – Jeruslaem, [1939] 

השירה העברית בהונגריה, משולם בן שלמה דאפיירה, שירי חול של הרצאות מאת יוסף פטאי. על 

  שלמה בונפיד, שירת חול של משוררי סלוניקי, הספרות ההונגרית וקשריה עם כתבי הקדש. 

 פ' ד"ר יוסף קלוזנר.עם מבוא מן השרידים היחידים מאת פרו

 עמ'. מצב טוב מאוד.  160

 

 ברלין, תרפ"ז –גודל כיס  –. מבחר הפנינים לרבי שלמה אבן גבירול 747

Mivchar Hapninim by Rabbi Shlomo Ibn Gabirol – Pocket-Size – Berlin, 1927 

 הוצאת ב. כהן. עם ביאור ומפתח השערים. הערות בכתב יד לאורך הספר.

 [ עמ'. מצב טוב.1], 34[, 2]

 

 ירושלים, תרע"ד – תולדות דרכי הלמוד. בישיבות דרום, גליל, סורא, ונהרדעא. 748

Toldot Darkei Halimud Beyeshivot Darom, Galilee, Sura VeNeharde'a – Jerusalem, 1914 

 הקדשה בכתב יד וחתימת המחבר.  חלק א. מאת רבי יעקב שמואל צורי שיזק.

 . מצב טוב. עמ' 160[, 5]

 



 נוסח אשכנז –ירושלים, תשכ"ב  –. הגדה של פסח כתב ברייל 749

Passover Haggadah Braille – Jerusalem, 1962 – Ashkenaz Version 

 עובש )יבש( ניתן לניקוי. -בינוני. כתמי רטיבות -[ דף. מצב טוב25]

 

 ברלין,  –ד מהתנ"ך ששרד הפירוש היחי –. פירוש רבי מנחם בן שמעון על ירמיה ויחזקאל 750

Rabbi Menachem Ben Shimon's Commentary on Yirmiya and Yechezkel – the Only 

Commentary of the Bible that had Survived – Berlin 

MENACHEM BEN SIMON AUS POSQUIERES - UND SEIN KOMMENTAR ZU JEREMIA UND 

EZECHIEL 

. בתרגום לעברית 1950ירמיה ויחזקאל. מאת ד"ר משה ברול. ברלין, רבי מנחם בן שמעון ופירושו ל

 וגרמנית. הקדשה ארוכה בכתב יד בדף הפורזץ בגרמנית אולי מהמוציא לאור. 

 עמ'. מצב טוב. כריכה עם עיטורים מוזהבים.  58[, 6]

 

נדפס  –מאמר ראשון מארבעת מאמרים שחקר רבי יהושע יוסף פרייל  –. מעצות ודעת 751

 אדעססא, תרנ"ז –חר פטירתו המוקדמת לא

MiEztot Veda'at – First Article of Four Articles by Rabbi Yehoshua Yosef Priel – Printed 

after His Early Demise – Odessa, 1897 

נולד לרבי אלחנן פרייל )נפטר תר"מ( בעיירה בירז' שבליטא,  -תרנ"ו( -)תרי"ט רבי יהושע יוסף פרייל

ע לרב העיר רבי אשר ניסן לוינזון בעריכת ספרו "גן נעול" למד אצל רבי זלמן לנדא, וכן בעיירה סיי

שוויינציאן שם התקרב לרבה של העיירה רבי יצחק יעקב ריינס ונישא לבתו של רבי חיים שפירא. 

ב ולימים כיהן כאחד מראשי הישיבה של הרב ריינס. בשנת תרמ"ד החליפו רבי מאיר רובינזון והר

יהושע יוסף פרייל תפקידים וכך יצא שרבי מאיר היה לאחר מראשי הישיבה של הרב ריינס ורבי 

 יהשוע יוסף היה לרב העיר קראק. נפטר בקובנה ממחלה קשה פחות מגיל ארבעים.  

 עמ'. מצב טוב. 44

 

ון מאת רבי נתנאל בן צי –ירושלים, תרס"ז  –. תמונת הריאה עם קיצור הלכות שחיטה ועוד 752

 הכהן

Tmunat Harei'ah im Kitzur Hilchot Shechitah VeOd – Jerusalem, 1907 – by Rabbi Nathanel 

Ben Zion Hacohen 

 [ עמ'. מצב טוב. ללא כריכה. פגמים קלים בדפי המעטפת.1ללא תמונת הריאה. עם קונטרס  יט, ]

 

 ווארשא, תרצ"ב  –התורה  ליקוטים על –האוצר העתיק שלנו  –. פון אונזער אלטען אוצר 753

 ,Our Ancient Treasure – Compilations on the Torah – Warsaw –פון אונזער אלטען אוצר 

1932 

 עמ'. מצב טוב מאוד.  276ויקרא. -מאת ב. יאושזאהן )משה יוסטמן(. חלק א' בראשית 

 

 



 הוצאת אוניברסיטת מנצ'סתר –מנשסתר, תש"י  –קובץ מחקרים  –. מלילה 754

Melilah – Collection of Studies – Manchester, 1950 – Published by the Manchester 

University 

 . ערוך על ידי אדוארד רוברטסון ומאיר ולנשטין. 3-4חלקים 

 מתוך הסדרה "ספרי האוניברסיטה של מנצ'סטר". 

 [ עמ'. מצב טוב. 8, ]344[, 4]

 

 ווילנא, תרל"ט –. אגרת בחינת עולם 755

Igeret Bchinat Olam – Vilna, 1879 

-לרבי ידעיה הפניני בדרשי. עם ביאור ותולדות המחבר ומבוא הספר מאת משה דוד פראנק

 קאמעניעצקי. חותמת באנגלית "י. רוזנפלד ווארשא". 

 עמ'. מצב טוב.  120[, 2]

 

 המןבליווי ציורים מאת אליעזר ל –ירושלים, ]תש"י[  –. חוברת לימוד אלף בית 756

Textbook for Learning the Hebrew Alphabet – Jerusalem [1950] – with Illustrations by 

Eliezer Lehman 

 מאת אברהם ברוידס. הוצאת הקרן הקימת לישראל.

 [ עמ'. מצב טוב.24]

 

 ירושלים, תרס"א  –רבי שלמה אבן גבירול  -. מבחר הפנינים 757

Mivchar Pninim – Rabbi Shlomo Ibn Gabirol – Jerusalem, 1901 

פירוש המיוחס לרבי ידעיה הפניני הבדרשי. נכתב על ידי שלמה אבן גבירול. הובא לבית הדפוס ע"י 

 רבי בן ציון מרדכי חזן. 

 חותמת ר "אברהם יצחק בערינשטיין מירושלים"

 כו דף. מצב טוב. פגם עם חסרון קטן בדף השער. 

 

 , תרל"אליק –. ספר ויכוח על האהבה 758

Sefer Vicu'ach al HaAhavah – Lick, 1871 

מאת החכם דון יהודה בן יצחק אברבנאל. יצא על פי כתב יד הנמצא באוצר הספרים של הגביר רבי 

 נפתלי הירץ גינצבורג בפאריז. עם תולדות המחבר מאת הסופר דוד גורדון. 

 בעמוד לפני העמוד הראשון ישנה "חידה" בכתב יד. 

 ים בסוף. כריכה קדמית חסרה.דפ 4חסרים 

 

 



 ניו יורק, תרפ"ז –. מסלה לתלמוד 759

Mesilah Latalmud – New York, 1927 

 סדר מסירת התורה לפי הדורות. מאנשי כנסת הגדלה ועד לאביי ורבא ולכתיבת התלמוד בבלי. 

 מאת ד"ר נ. ש. פיינבערג. 

 ניו יורק, תרפ"ז.

 

Biblia hebraica . 760  הקדמה בלטינית מאת יהודה דאלמנד עותק  –ן, תקפ"ג לונדו –תנ"ך

 חסר 

Bible – London, 1823 – Latin Foreword by Yehuda Dalmond – Incomplete Copy 

 . שני חלקים. 1822על פי מהדורת יוהנס לודסן. 

                              . חסרים שני השערים. כרך עב כרס.’עמ 634 ;559 

 

 שמואל וזאב ספראי  "הגדת חז"ל"  –קיף על הגדה של פסח . מחקר מ761

Comprehensive Study of the Passover Haggadah – Shmuel and Ze'ev Safrai, Haggadat 

Chazal 

חלקים, א. ההגדה לדורותיה. ב. ההגדה לחלקיה. ג. ההגדה ופירושה. ד. הגדות  5-מחולק ל

 ראשונות. ה. הגדת ארץ ישראל. 

 עמ'. 319, תשנ"ח. ירושלים

 

 –מאת מרדכי אהרן גינצבורג  –מכתבים, מליצות, משלים ותולדות אנשי שם  –. דביר 762

 תרכ"ה-ווילנא, תרכ"ב 

Dvir – Letters, Proverbs and Biography of Famous Personages – by Mordechai Aharon 

Ginzburg – Vilna, 1862 – 1865 

 .’עמ VIII, 166, 1861: תרכ"ב. חלק ב'. עמ 202[, 2], 1864: תרכ"ה חלק א

 חתימת בעלות בשער. מצב טוב. 

 

 אנגלית –ביוגרפיה יהודית  –. שני חוברות 763

Two Booklets – Jewish Biography – English 

 50 -לונדון שנות ה –מאת יהודה סלוטקי  –חוברת חייו וזמניו של מנשה בן ישראל  •

 עמ'. אנגלית. 28

 50 -חייו וזמניו של דון יצחק אברבנאל. מאת רבי ד"ר א. מלינק. לונדון, שנות ה –חוברת  •

 עמ'. אנגלית.  24

 

 



 1929 –כרכים  24 –)מתוקנת(  14מהדורה  –. סט אנציקלופדיה בריטניקה 764

Set of the Encyclopedia Britannica – 14th (Revised) Edition – 24 Volumes – 1929   

encyclopaedia Britannica –  פרנקלין הנרי הופר בניו יורקוג'יימס לואיס גרווין בלונדון, ע"י. 

 . אנגלית. 1929כריכות תואמות. 

 ס"מ. הסט בתוך ארון עץ עתיק התואם במיוחד לסט זה.  27כרכים. כריכות תואמות.  24

 

Presigten .765  –  אשונהמהדורה ר –ווין, תרכ"ב  –דרשות מאת ד"ר רב אהרן ילינק 

Drashot by Dr. Rabbi Aharon Yelenik – Wine, 1862 – First Edition 

 . גרמנית. כרוכים יחדיו.1862-1863ב. -חלק א

 עמ'. מצב טוב.  284[, 2[; ]1, ]263[, 1]

 

 מהדורה יחידה – 1891לונדון, תרנ"א  –. חיבורים על הטקסט של הצוואה הישנה והחדשה 766

Compositions on the Text of Hatzava'ah hayeshanah VeHachadasha – London, 1891 – 

Single Edition 

essays chiefly on the original texts old and new testaments – .מאת קינגסמיל אבוט. אנגלית 

 עמ'.  227[, 8מצב טוב. ]

 

 The ancient Hebrew law of homicide - 1915פילדלפיה,  –. חוק הרצח העברי הקדום 767

Chok Haretzach HaIvri Hakadum – Philadelphia, 1915 

 עמ'. אנגלית. מצב טוב. 160מאת מאיר זולצברגר. 

 

 – Introduction to the Old Testament  - 1862אדינבורו )סקוטלנד(,  –. מבוא לתנ"ך 768

Samuel Davidson  

Mavoh Latanach – Edenborough (Scottland), 1862 

חוקר מקרא ממוצא אירי. חלק א. הוספות בכתב יד מהתקופה. נדפס בחיי  –ת שמואל דוידסון מא

 המחבר. אנגלית.

 עמ'. מצב טוב. כריכה קדמית מנותקת.  536

 

 1781לייפציג, תקמ"א  – יוהאן גוטפריד אייכהורן. מבוא לתנ"ך מאת 769

Mavoh Latanach by Johann Gotfried Eichorn – Leipzig, 1781 

Einleitung in das Alte Testament –  'כרך ג 

 עמ'. מצב טוב מאוד. גרמנית.  704

 



 Introduction to the Pentateuch - Donald -אדינבורו )סקוטלנד(  – מבוא לחומש. 770

Macdonald –  

Mavoh Lachumash – Edenborough (Scottland) 

 ם של כתבי הפסיפסחקירה, ביקורתית לגבי אמיתותם, סמכותם ועיצוב

 [ עמ'. מצב טוב.4, ]V ,484. 1861מאת דונלד מקדונלד. חלק ב'. אנגלית. אדינבורו )סקוטלנד(, 

 

   Die B cher der K nige erkl rt - 1873לייפציג,  -. ספרי המלכים 771

Sifrei Hamelachim – Leipzig 

 otto thenius -מאת אוטו תניוס 

 עמ'. מצב טוב. 486אזכורים בעברית.  מהדורה שנייה. גרמנית עם

 

ברלין,  –דרשות שנשא בבית הכנסת הישראלי בברלין  –. הרב דוקטור יום טוב ליפמן צונץ 772

 Predigten gehalten in der neuen Israelitischen Synagoge zu Berlin - 1846תר"ו 

Rabbi Dr. Yom Tov Lipman Tzuntz – Sermons He Delivered at the Israeli Synagogue of 

Berlin – Berlin, 1846 

 [ עמ'. מצב טוב מאוד. 2] X ,208גרמנית, 

 

 An apparatus criticus to Chronicles in - 1897קיימברידג',  –. הטקסט של דברי הימים 773

the Peshitta version 

The Text of Divrei Hayamim – Cambridge, 1897 

 . (William Emery Barnes) רנסוויליאם אמרי באמאת 

XXXIV ,61[ ,1.עמ'. מצב טוב ] 

 

 Die grammatikalische –הטרמינולגיה הדקדוקית של אברהם אבן עזרא  –. לאו פרייס 774

Terminologie des Abraham Ibn Esra –  ,1950באזל 

Leo Price – The Grammatical Terminology of Avraham Ibn Ezra – Basel, 1950 

 [ עמ'. מצב טוב. 1, ]151גרמנית, 

 

 Real-Encyclop die f r Bibel und  - 1870שטרליץ,  –. אנציקלופדיה לתנ"ך ותלמוד 775

Talmud  

Encyclopedia Letanach Vetalmud – Sterlitz, 1870 

 עמ'. מצב טוב. כריכה מנותקת. 1102. גרמנית. (Jacob Hamburger) ג׳ייקוב המבורגרמאת 

 



 אפרים נויפלד  – 1950לונדון,  –. חוקי החתים 776

Chukei hachitim – London, 1950 – Ephraim Neufeld 

The Hittite Laws –  ,אנגלית קצת עברית. 1950חוקי החתים. מאת אפרים נויפלד. לונדון . 

 תמונת של כתב היתדות החיתי על גבי לוחות חרס.  87עמ'.  50, 209

 מצב טוב. 

 

חוקים בבליים כתובים בכתב יתדות על  –פן חמורבי מלך בבל בתגרום לעברית וגרמנית . צו777

 Die Gesetze Hammurabis   und ihr  erh ltnis zur mosaischen –גבי עמוד גבוה 

Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln . 

Hebrew and English Translation of the Hammurabi Code – Babylonian Legal Text Written 

in Cuneiform on a Tall Pillar 

 . müller dav heinrמבוא והסבר בגרמנית. מאת 

 עמ'. דף מנותק.  244. עם תמונה של קטע מכתב היתדות. 1903וינה, 

 

 Du Texte primitif des - 1873פריז,  –של ספר תהלים  הפענוח של כתובות בכתב יתדות. 778

psaumes, explication des passages les plus obscurs de ce livre 

The Decryption of Inscriptions in Cuneiform of Sefer Tehillim – Paris, 1873 

 (, צרפתית. Charles Brustonמאת צ'ארלס ברוסטון )

 [ עמ'. מצב טוב. 1, ]122[, 3]

 

 Scholia in Vetus - 1835ספר ישעיהו,  לייפציג,  –. הערות דקדוקיות על התנ"ך 779

Testamentum 

Grammatical Comments on the Bible – Sefer Yeshayahu, Leipzig, 1835 

 . כרך ב. (Ernst Friedrich Karl Rosenmüller) ארנסט פרידריך קרל רוזנמילרמאת 

 עם הערות מאת שד"ל. לטינית ואזכורי מילים בעברית.

XL ,816 .עמ'. מצב טוב 

 

 INTRODUCTION – 1894שיקגו וסינסינטי,  –למוד הקדמה היסטורית וספרותית . מבוא לת780

TO  ALMUD 

Mavo  Letalmud, Historical and Literary Introduction – Chicago and Cincinnati 

 (. אנגלית.moses mielzinerעם מפתח קיצורים שיש בתלמוד. מאת רבי משה מילצינר )

XII ,293[ ,1עמ'. מצב טו ] .ב 

 

 



 1917לונדון, תרע"ז  –היסטוריה, ביולגיה, וסוציולגיה  –. הילד היהודי 781

Hayeled Hayehudi – History, Biology, Sociology – London, 1917 

The jewish child – its history, folklore, biology, & sociology – w. m. feldman 

 וויליאם מוזס פלדמן. אנגלית.  וסוציולגיה. מאת  הילד היהודי בהיסטוריה, פולקלור, ביולוגיה

 עמ'. מצב טוב.  453תרע"ט.  1917לונדון, 

 

 דראהאביטש, תרנ"ד –. ויכוח הדת והאמונה 782

Viku'ach Hadat VeHaEmunah – Drohobych, 1894 

 ביאור אגדת סבי אתונה שהתווכחו עם רבי יהושע בן חנניה. מאת רבי יהודה צבי געלבארד. 

 אהאביטש, תרנ"ד. דפוס זופניק.דר

 מצב טוב. כריכה ודף שער מנותקים.

 

 כריכה נאה – 1900לונדון,  –. שיריו של תומס אדוארד בראון 783

Shirav shel Thomas Eduard Braun – London, 1900 – Fine Binding 

The Collected Poems of T. E. Brown - ( כולל 1830-1897מקבץ שיריו של תומס א. בראון .)

 תמונתו. חיתוך דפים מוזהב. אנגלית. 

 עמ'. מצב טוב. כריכה נאה בצבע אדום עם עיטורים מוזהבים. 736, 11

 

 1930מינכן, -ברלין –ידע, מיתוס, מציאות  –. ספרו האחרון של אריך אונגר שנדפס בחייו 784

The Last Book of Erich Unger that was Printed in His Lifetime – Yedah, Mitos, metzi'ut – 

Berlin-Munich, 1930 

Wirklichkeit Mythos Erkenntnis  - ( 1887-1950ידע, מיתוס, מציאות. מאת אריך אונגר )– 

 פילוסוף יהודי. 

 עמ'. מצב טוב.  304, 8

 

The method of teaching and studying the belles lettres .785  –  ,1737דובלין 

הלימוד של בלס לטרס ומבוא לשפות, שירה, רטוריקה, היסטוריה, פילוסופיה שיטת ההוראה ו

. ע"י צ'רלס The method of teaching and studying the belles lettres -מוסרית, פיסיקה, וכדומה 

 כריכה קדמית מנותקת.  . אנגלית. מצב טוב.1737(. דובלין. Charles Rollinרולין )

 

 צרפתית ואנגלית  –(  Claude Fleury" מאת קלוד פלרי )כות בני ישראלהלי. שתי מהדורות "786

Two Editions of Halichot Bnei Yisrael by Claude Fleury – French and English 

 •les moevrs des Israelites –  ,עמ'. מצב טוב.  271[, 6. ]1683פריז 



• The manners of the Israelites - ( מאת קלוד פלריClaude Fleury .אנגלית ) ,)ניוקסאל )אנגליה

 עותק חסר שער  - 1786

 עמ'. מצב טוב. 210[, 2, ]3-6

 

 [ ספרי קודש בשפות שונות35. אוסף ספרים ]787

Collection of [35] Sifrei Kodesh in varied Languages 

 ביניהם:

 .edited by a. b -ב. דוידסון  . נערך ע"י א.the book of the prophe isaiah -ספר הנביא ישעיה • 

Davidson .מצב טוב. כריכה קדמית חסרה.1902. אנגלית. לונדון . 

 •the history of rome –  ,שני כרכים. עם מפת איטליה מקופלת. 1837לונדון . 

 כרכים.  35שני קרטונים 

 

 1846-1854אדינבורו,  –מקבץ ספרי פירושים על התנ"ך  –. ג'ון קלווין 788

John Calvin – Collection of Commentary Books on the Bible – Edenborough, 1854-1846 

John Calvin - .מקבץ ספרים מהתנ"ך עם פירושו של ג'ון קלווין. אנגלית 

אנגלית. עם תחריט  – -. כרך א: ספר הושע 1846אדינבורו )סקוטלנד(,  –פירוש על תרי עשר • 

 מ'. ע 530המחבר בדף לפני השער. 

. ספרים חבקוק, צפניה וחגי. כרך רביעי. 1848אדינבורו )סקוטלנד(,  פירוש על תרי עשר.• 

Commentaries on the twelve minor prophets. 

 Commentaries on the. ספרים זכריה ומלאכי.1849אדינבורו )סקוטלנד(,  פירוש על תרי עשר.• 

twelve minor prophets. 

. כרך Commentaries on the book of psalms.1849ים. אדינבורו )סקוטלנד(, פירוש על ספר תהל• 

 חמישי. 

. כרך Commentaries on the book of psalms. 1847פירוש על ספר תהלים. אדינבורו )סקוטלנד(, • 

 שלישי.

 …Commentaries on the.1849פרקים ראשונים מיחזקאל. אדינבורו )סקוטלנד(,  20פירוש על • 

book of the prophet ezekiel .כרך חמישי . 

 Commentaries on the book of.1851אדינבורו )סקוטלנד(,  –פירוש על ספר ירמיהו ואיכה • 

theprophet Jeremiah and the Lamentations.כרך ב . 

 Commentaries on the book of theprophet.1854פירוש על ספר ירמיהו, אדינבורו )סקוטלנד(, • 

Jeremiah and the Lamentations.כרך ד . 

 

 1930-1936ברלין,   - der babylonische Talmud -. תלמוד בבלי בגרמנית 789

Bavli Talmud in German – Berlin,1930-1936 

 תלמוד בבלי בגרמנית מאת אליעזר )לזרוס( גולדשמידט. 



 [ עמ'.1, ]947 [,2, ]13. 1930כרך א: ברכות, משנה זרעים, שבת. ברלין, 

 [ עמ'.  1, ]703[, 6. ]1930כרך ב: עירובין, פסחים, שקלים. ברלין, 

 [ עמ'.1, ]750[, 5. ]1930כרך ג: יומא, סוכה, יום טוב )ביצה(, ראש השנה, תענית. ברלין, 

 [ עמ'.1, ]765[, 6. ]1931כרך ד: מגילה, מועד קטן, חגיגה, יבמות. ברלין, 

 [ עמ'.1, ]693[, 5. ]1931זיר. ברלין, כרך ה: כתובות, נדרים, נ

 [ עמ'. 1, ]802[, 5. ]1932כרך ו: גיטין, קידושין. ברלין, 

 [ עמ'. 1, ]755[, 5כרך ט: סנהדרין, מכות, שבועות, עדויות, עבודה זרה, אבות, הוריות. ]

 [ עמ'. 1, ]752[, 5כרך י: זבחים מנחות. ]

[ 1, ]867. 1936ות, קינים, נדה, משניות טהרות. ברלין כרך יב:  תמורה, כריתות, מעילה, תמיד, מיד

 עמ'.

 תשעה כרכים. גודל תואם. מצב כללי טוב.

 

 1868-1889clark's foreign -אדינבורו  – הספרייה התיאולוגית הזרה של קלארק -כרכים  7. 790

theological library 

7 Volumes – Hasifriya Hathe'ologit Hazarah shel Clark – Edenborough, 1868-1889 

 [ עמ'. 8, ]428, 11. 1874: פירוש התנ"ך. אדינבורו. 1חלק • 

 עמ'. 497. 1875: פירוש התנ"ך. אדינבורו )סקוטלנד(, 2חלק • 

 עמ'.  494. 1868: פירוש התנ"ך. אדינבורו )סקוטלנד(, 8חלק • 

 [ עמ'.4, ]XVI ,585. 1875: פסיכולוגיה מקראית. אדינבורו )סקוטלנד(, 13חלק • 

 עמ'.  461, 7. 1873: על נבואות ישעיה. אדנבורו, 14חלק  •

 עמ'. אנגלית.  VII ,537. 1873: נבואות ישעיה. אדינבורו )סקוטלנד( 15חלק • 

 עמ'.  384. 1889: נבואות ירמיהו. אדינבורו )סקוטלנד(, 39חלק • 

 כרכים. מצב כללי טוב. גרמנית.  7סה"כ 

 

 עשרות דפים -רים שנות הת"ק דפוסים שונים . אוסף חלקי ספ791

Collection of Parts of Books, 18th Century, Varied Editions – Dozens of Leaves 

מקבץ דפים מתוך שו"ת מהריב"ל חלק ג' • חלק מהגדה ליוורנו בלאדינו עם ציורים  •דוגמאות 

מקבץ דפים •  -יעקב ליוורנו, ת"קחלק מספר קול • חלק מספר הבכורים והראיון  •קושטא, של"ג 

 מתוך "עיני משה" )אלשיך על מגילת רות( ויניציאה, שס"א )חסרונות(.

 עשרות דפים וחלקי ספרים.

 

 

 



 דברי פרידה מתלמידה יהודיה – 1924-1925מיניאפוליס,  –. פנקס חברות 792

Membership Notebook – Minneapolis, 1924-1925 – Good-Byes from a Jewish Student   

"פנקס חברות" בכתב יד, אשר כתבו חברותיה לכיתה של תלמידה יהודיה מארץ ישראל בבית הספר 

 . 1924-1925של אגודת "בני הספר" בעיר מיניאפוליס בארה"ב בשנים 

 עמודים כתובים 14בפנקס, דברי געגוע ופרידה לידידתן "בלה". רוב הכתיבה באנגלית קצת עברית. 

 

 תבים וניירות. אוסף מכ793

Collection of Letters and Papers 

 . אנגלית.1948מכתב מאת האוניברסיטה בקהיר. אישור סיום לימודים. חתום. • 

 עם בול מפלשתינה. אנגלית. 1944מעטפה ובה מכתב מאת ג'ורג' שיבר מירושלים. נשלח ליפו. • 

 . חתומים ע"י עורכי דין. 1946מסמך בפולנית. • 

 . מוקלד. חתום.1945בפולנית  מסמך נוסף• 

 . שמות יהודיים. אנגלית.1935מסמך נישואין. • 

 . אלכסנדריה.1930מסמך נישואין צרפתית • 

 .1956מסמך נסיעה במקום דרכון. רבאט • 

 . פולנית.1932תעודת בית ספר. פולין, • 

 . 1953תעודת חיסון נגד אבעבועות שחורות. שוויץ • 

 .1954מסמך ברומנית. • 

 .1976מסמך עבודה ברומנית • 

 .1946מסמך ממפעל קרטון בפולנית • 

 . פולין.1934זלוטי בזהב.  50אגרת חוב על סך • 

. לרגל היכנסו 1985מכתב ברכה מאת אורה שוייצר לשגריר ארה"ב בישראל תומס פיקרינג. • 

 לתפקיד. אנגלית.

 (. אנגלית. כתב יד.wojacערב. ) עמודים. מאת הארגון העולמי של יהודים ממדינות 8מכתב בן • 

 .1946מסמך בפולנית • 

 .1910תעודת לידה. וינה, • 

 . שמות: מטילדא בת רבי לוי ולאה נחמיאש. איטלקית. 1930תעודת גירושין. אלכסנדריה • 

 . ליוורנו. 1930תעודת גירושין. איטלקית. • 

 מסמכים ופריטי נייר. גדלים שונים. מצב כללי טוב. 23סה"כ 

 

 תר"פ –מכתב מענין מאת הסופר וההיסטוריון זאב יעבץ . 794

Interesting Letter by the Writer and Historian Ze'ev Yavetz - 1920 

 מכתב ארוך בכתב ידו וחתימתו של זאב יעבץ. נשלח אל ד"ר יצחק מירקין. כ"ז אדר תר"פ.



ץ על דברי נבלה שנכתבו בעיתון נושא המכתב, אודות השירה העברית. ובין הדברים כותב זאב יעב

הארץ ומצטט "לשנות את פני הדור בפעם אחת לתת שפה לעם ולהחיות שפה עתיקה ולעשותה שפה 

מדברת אלהים חדשים במקום הישנים שהזקנו ואינם מעוררים רגש", ועל כך כותב זאב יעבץ 

ים להיות )?( שפה במכתבו "הנשמעה עוד גדופה גסה נבלה ומתועבת כזאת ? ובני אדם כאלה אומר

עתיקה ולעשות לשפה מדברת... ומכל הקהל לא קם איש גוער בנזיפה על דיעות כאלה ועל טעם כזה 

 על כן ישרת את כחך בקראי את שני שיריך..."

 שורות. 28ל, כתוב על עמוד אחד. פדף קשיח, מקו

מזרחי וממחדשי השפה תרפ"ד( סופר, היסטוריון, איש חינוך, ממקימי תנועת ה-זאב וולף יעבץ )תר"ח

פרסם את מאמרו הראשון ב"השחר" ומאז המשיך לפרסם מאמרים  1882העברית. החלק משנת 

 14ומחקרים בקבצים שונים על נושאים בתולדות עם ישראל. חיבור את הסדרה "תולדות ישראל" 

כתב כרכים. כמו כן חיבר: שיחות מני קדם. מירושלים. נגינות מני קדם. ראש השנה לאלנות. מ

 ממראות הארץ. היהדות והגלות מקור הברכות. לקט כתבים.

 מצב טוב מאוד.

 

 תר"ה 1845פאדובה  - מכתב אודות שידוכים לבחורי בית המדרש לרבנים בפאדובה. 795

Letter by Shiduchim for the Students of the Beit Midrash for Rabbis in Padova – Padova, 

1845 

ה לא ברורה, התייעצות עם חבר בשם טוביה, אודות הצעות נישואין ועניני מכתב איטלקית החתימ

, דף אחד כתוב משני 1845שידוכין ההתלהטות ניכרת מתוך המחיקות וההוספות בכתב יד, פאדובה 

 מ"מ. שמור היטב. מצב טוב. 198 \ 252צדיו. 

פאדובה, מכתב זה נמצא בתוך ארכיון מכתבים שהגיע מתלמידי שד"ל הרב שמואל דוד לוצאטו ב

 מאפשר הצצה לאורח חייהם של תלמידי בית המדרש של שד"ל באותה תקופה חשוב ביותר.

 

 אודות מכירת תמונותיו באמריקה – 1929 –. מכתב מאת האמן הרמן שטרוק 796

Letter by the Artist Herman Struck – 1929 – about the Sale of His Pictures in America 

ת ידו, בו כותב למר שור על ההתכתבות שלו עם גב' אפשטיין מניו יורק. היא דיווחה לו מכתב בחתימ

שבשל הקטסטרופה הפיננסית באמריקה רק תמונה אחת נמכרה בתערוכה שם, ושהיא תנסה להציב 

את התערוכה במרכז אחר לאומנות יהודית בניו יורק. בסוף המכתב מופיעה תוספת מאת הגברת מלי 

 .1929שור. נכתב בשפה הגרמנית. שטרוק לגברת 

 מצב מצוין. 

 

 שנות התק' –. כריכת ספר עם רישומי בעלות מווילנא 797

Binding of a Book with Ownership Notations from Vilna – 18th Century 

 כריכת ספר עשויה עץ מחופה בעור. 

 בצד הפנימי רישומי בעלות בכתב יד מתקופת שנות התק'. 

יך להרבני המופלג הנגיד והקצין מו' אליעזר מווילנא. רישומים דומים.כמו כן רישומים זה הספר שי

עשהספר שייך לרבי חיים מק"ק מווילנא. רישומים שההספר שייך לרבי אליעזר ב"ר חיים חתן רבי 

 שבתאי מק"ק מווילנא. מוזכרים גם רבי שפטל מווילנא. 

 ס"מ.  21.5 \ 33.5



 

תחילת  –ל יהודה הירש רבה הראשי של זוולה והמחוז בצפון הולנד . שיר לכבוד רבי שמוא798

 20-המאה ה

Poem in Honor of Rabbi Shmuel Yehuda Hirsch the Chief Rabbi of Zwolle and the District in 

Northern Holland – early 20th Century 

מילים "הובל בשמחת גיל בבית בעמוד הראשון שיר לכבוד רבי שמואל יהודה הירש )עברית( מתחיל ב

קדשנו..." כשראשי הקטעים יוצרים אקרוסטיכון "הרב שמואל יהודה חזק". נכתב ע"י קהילת שירי 

 קדש בליוורדן. 

 . I. VAN GELDERבעמוד השני דרשה בהולנדית מאת הרב 

 רבה הראשי של קהילת העיר זוולה ומחוז אוברייסל -תש"א( -)תרל"ב שרבי שמואל יהודה היר

נתמנה לרב העיר עוד לפני נישואיו. היה בקשר הדוק עם בני קהילתו וחיזקם בהקפדה על  בהולנד

 קיום המצוות

 [ דף מודפס מקופל לשניים. מצב טוב. 1]

 

ליבוי )לטביה(,  –נשלח לבנו יצחק מירקין  –. מכתב מאת ההיסטוריון והחוקר שלמה מירקין 799

 תר"ץ

Letter by the Historian and Scholar Shlomo Mirkin – Sent to His Son Yitzchak Mirkin – Livoy 

(Latvia), 1930 

 במכתב מתאר שלמה לבנו את מצבם בבית ורוטן על יוקר המחייה באזורם 

 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. 19/12[ דף כתוב משני צדדים. 1]

 

הגאון רבי אליעזר  רישום שהספר נקנה מהמחבר –. דף פורזץ של ספר תבואות השדה 800

 דייטש אב"ד באניהאד

Flyleaf of the Book Tevu'ot Hasadeh – Notation that the Book was Bought from the Author 

the Gaon Rabbi Eliezer Deutsch Av Beit Din of Bonyhad 

 חתום "אני תלמידו הצעיר ה' חיים יוסף דייטש פה קאששוי יע"א".

 האחד. חותמות בלועזית "קאשוי" )פגום(. מצב טוב. פגמי שולים קלים.[ דף. כתוב מצדו 1]

 

 בתי תפילין עתיקים 5+  19 –המאה ה  –. זוג תפילין עתיקים מאוד 801

Pair of Ancient Tefillin – the 19th Century - + 5 Ancient Batei Tefillin 

 ונים בתוך נרתיק קטיפה ישן. . נת19 –זוג תפילין עתיקים כולל הרצועות, סגורים. המאה ה 

 בתי תפילין עתיקים, פתוחים וריקים.  5מצורפים 

 

 

 

 



 נתונים בתוך נרתיק צה"לי – 20 –ראשית המאה ה  –. זוג תפילין עתיקים 802

Pair of Ancient Tefillin – Early 20th Century – Placed in an IDF Case 

 . 20 –. במצב טוב יחסית. ראשית המאה ה זוג בתי תפילין עתיקים, סגורים, כולל הרצועות

 נתונים בתוך נרתיק של הרבנות הראשית לצה"ל. 

 

 ירושלים, תשמ"ה –מהדורה ממוספרת  –מגילת אסתר )איורים צבעוניים( . 803

Megilat Ester (Color Illustrations) – Numbered Edition – Jerusalem, 1985 

עותקים ממוספרים. ירושלים,  2000ה ווקר. מהדורה בת שושנ –מגילת אסתר, קליגרפיה ואיור 

 תשמ"ה.

 ס"מ. מצב מצוין. 34עמודים.  29עברית ואנגלית. 

 

 1980לונדון,   – SOTHEBY'S -קטלוג מכירת מפות עתיקות . 804

Catalog of an Auction of Ancient Maps – Sotheby's – London, 1980 

 15במכירה מיוחדת שהתקיימה ב  .SOTHEBY'Sת הבין לאומי קטלוג מכירה פומבית של בית המכירו

 . מכירת מפות עתיקות. עם תצלומיהם. חלקם צבעונים.1980באפריל 

 מצב טוב.

 

 בארמון מלך מרוקו –שנה  40. תמונת הגאון האדמו"ר רבי ישראל אביחצירא בהיותו בן 805

Picture of the Gaon the Admor Rabbi Yisrael Abuhatzeira When He was 40 Years Old – In 

the Palace of the Moroccan King 

האדמו"ר  –מסגרת מוזהבת, בתחתית התמונה נרשם "התמונה מצלם שצילם בארמון מלך מרוקו 

 צולם בהיותו בן ארבעים". –נלב"ע ד' שבט תשמ"ד  -נולד ר"ה תר"ן –רבי ישראל אביחצירא זיע"א 

 ס"מ. 48/33גודל כולל: 

 

 20-המאה ה –פלשתינה  –מזכרת מקבר רחל  -'מאמע רחל'  .806

Mameh Rachel – Souvenir from rachel's Tomb – Palestine – 20th Century 

פיסול באבן צורת קבר רחל אמנו. עם רישום "קבר רחל" בעברית ערבית ואנגלית. מצב טוב. שבר עם 

 ס"מ. 9/6.5/5חסרון קל בבסיס התחתון. גודל מירבי: 

 

 כוסות עשויות כסף  6.   807

6 Silver Cups 

 ס"מ. 4גודל: 

 

 



 1913-1914 –האימפריה העות'מאנית  –[ שטרות פיאסטר 3. ]808

[3 ]Piaster Banknotes – Ottoman Empire – 1913-1914 

 .1913(. piastresפיאסטרים ) 5שטר על סך  •

 . . פגמי שולים קלים. קפלים1914פיאסטרים.  5שטר על סך • 

 . פגמי שולים קלים. 1913פיאסטר.  2.5שטר  •

 

 1915 –מלחמת העולם הראשונה  –לאו רומני  1.  809

1 Romanian Leu – World War I - 1915 

 ס"מ. 7.8/5.4גודל: 

 

 אירופה ואפריקה – 1923-1944 –. אוסף שטרות 810

Collection of Banknotes – 1923-1944 – Europe and Africa 

 שנות האינפלציה.  1923יליארד מארק גרמני מ 50 •

 . מלחמת העולם השנייה. סימני קיפול.1942פרנק אלג'יראי.  5• 

 . סוף המלחמה. 1944דרכמה. יוון,  50• 

 . 1943לירה איטלקית.  1• 

 .1917רובל רוסי.  20• 

 . פגום.1939דינר יוגוסלביה.  10• 

 שטרות. גדלים ומצבים שונים.  7סה"כ 

 

 נדיר – 1919לייפציג  –פפניג  10קופון . 811

Cuopon of 10 Pfennig – Leipzig, 1919 – Rare 

 . 1919בדצמבר  31פניג. מהעיר לייפציג. לשימוש עד  10קופון של 

 ס"מ. פגמים קלים.  6.3/4.5

 

 שלשה חלקים שניים מהם חסרים - תקס"ט ,רבי נפתלי הירץ וויזל. פראג -שירי תפארת . 812

Shirei Tiferet – Rabbi Naftali Hirz Wessely – Prague, 1809 – Three Sections, Two of Them 

Missing 

 ([2[, מ, ]12][. )במקור: 2[, מ, ]9-12מחברת א: דפים ]

   שלם. [;2[, נו, ]6] מחברת ב: דפים

                              דף(. ס[, 8נו )במקור ][, 8] ג:מחברת  

 ף שולים קל במספר דפים. ללא כריכה.מצב טוב. שפשו



 

 סט –ב' חלקים  –רבי נפתלי הירץ וויזל  –גן נעול  \. לבנון 813

Levanon / Gan Na'ul – Rabbi Naftali Hirz Wessely – 2 Sections – Set 

 ספר לבנון, לברר וללבן יסודות ושרשי לשון הקודש משליו ומליצותיו. מאת רבי נפתלי הירץ וויזל. 

 ראשון. ווין, תקפ"ט. חתימות וחותמות בעלות. )חסרון חלקי בדף שאחרי השער(.  חלק

 חלק שני. ווארשא, תקצ"ח. 

 שני החלקים במצב כללי טוב. עם כריכות עור עתיקות. 

 

רישומי בעלות  – א, תקצ"וויווארש - ספר בראשית - וןסמנדלמשה  חומש נתיבות השלום. 814

 ןעתיקים וחתימות מהעיר פרוז'י

Chumash Netivot Hashalom Moses Mendelsohn – Sefer Bereshit – Warsaw, 1836 – Ancient 

Ownership Notations and Signatures from the City of Pruzhin 

 עם ספר הפטרות לספר בראשית בשער נפרד. ווארשא, תקצ"ו.

פרוזין". רישומי בעלות בכתב יד ותמות "תלמוד תורה וישבה [ דף. ח2]שפד; ל, -[, לה5] [, לד,4]

 בתחילה וסוף הספר. כרך עבה. כריכת עור מקורית. מצב טוב מאוד.

 

ווין,  –תהלים בתירגומו של משה מנדלסון עם פירוש מאת יואל ברי"ל  –. זמירות ישראל 815

 תקע"ז 

Zmirot Yisrael – Tehillim Translated by Moses Mendelsohn with a Commentary by Yoel 

Brill – Wien, 1817 

מאת רבנו משה  )גרמנית יהודית( רש"י ועם תרגום אשכנזי’ ספר תהלים עם פי - ספר זמירות ישראל 

                     . 1817 ווין, יואל ברי"ל.’ ומבואר מאת ר)מנדלסון(  בן מנחם

 כרך א: עד פרק עב.

מתוך התנ"ך המתורגם של מנדלסון  14הו כרך . זתמונות-לוחות דף [ דף, ג1סח, ]-[, קנב, נט2מ, ]

 הנקרא "נתיבות השלום". מצב טוב מאוד.. כריכת עור עתיקה.

 

 ירושלים, תש"א –. הבאור לתורה של מנדלסון וסיעתו 816

Moses Mendelsohn's Commentary on the Torah – Jerusalem, 1941 

נר. בדף לפני השער צילום דף השער של מאת פרץ סנדלר. עם הקדמה מאת פרופסור ד"ר יוסף קלוז

 הספר "עלים לתרופה".

VIII ,252[ ,1 .עמ'. מצב טוב ] 

 

 ברין, תקנ"ח –משה מנדלסון  -. פעדאן "השראת הנפש" 817

Pedan Hasharat Hanefesh – Moses Mendelsohn – Brun, 1798 

 י הירץ וויזל. שיר מאת נפתלפעדאן, ספר השארת הנפש, למשה מנדלסון. ברין, תקנ"ח. 



 ". "נחום איירנאלד".בי הירש פייגעלזאהןחתימות וחותמות עתיקות "צ

 [, נ דף. פגמים בשער ובמספר דפים אחריו. 6]

 

 

 

 


