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 חפצים, מכתבים, כתבי יד,יודאיקה – ספרים
Online Auction no. 13

Judaica – Books, Manuscripts, Letters, Objects
17:00  בשעה07.05.2018 , כ"ב אייר,המכירה תתקיים ביום שני
 ירושלים,8  רח' רמב"ן,התצוגה תתקיים במשרדנו
The auction will take place on Monday, May 7, at 17:00 Israel time
The preview will be held at our new offices, 8 Ramban St. Jerusalem

Wednesday

02.05.18

12:00 - 20:00

ימי תצוגה
12:00 - 20:00

Thursday

03.05.18

12:00 - 20:00

12:00 - 20:00

 י"ח אייר03.05.18 'יום ה

Sunday

06.05.18

12:00 - 20:00

12:00 - 20:00

 כ"א אייר06.05.18 'יום א

Monday

07.05.18

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00  כ"ב אייר07.05.18 'יום ב

Auction Preview on

 י"ז אייר02.05.18

'יום ד

 ללא אולם וללא כרוז,מכירה זו מתבצעת באינטרנט בלבד
.ניתן להגיש הצעות ולהשתתף במכירה באתר "קדם" בלבד
.פי זמן קבוע שמוקצה לכל פריט- ועל, ללא כרוז,המכירה היא מכירה אוטומטית (מבוססת זמן) המתנהלת באינטרנט בלבד
 המערכת תוסיף זמן לפריט, שניות (אם ניתנת הצעה קרוב לסיום הזמן של הפריט20  וכל פריט יוצג למשך,17:00 המכירה תתחיל בשעה
.)בכדי לאפשר למשתתפים אחרים להגיש הצעות נוספות
. וכן במהלך המכירה החיה,ניתן להגיש הצעות באתר מרגע הופעת הקטלוג המקוון
25% עמלת הקונה תהיה

··
··

auction will take place online only, i.e. without an in-room auction or auctioneer.
· This
The
online
will take place on the Kedem website only.
· Auction 13auction
is a timed auction (automatic auctions), an internet-only auction that is not managed by an

·
·

auctioneer but according to a fixed time for each lot.
The auction will start at 17:00 Israeli time and each lot will be displayed for 20 seconds (In case a bid was given
few seconds before the lot is about to close, the system adds some time for this lot in order to provide other
bidders the opportunity to place higher bids).
Bids can be entered either (i) as a preliminary bid prior to the start of the live auction, or (ii) as a live bid, during
the live online auction session.
The buyer's premium will be 25%

www.kedem-auctions.com

office@kedemltd.com

fax: 02-5437596 :פקס

tel: 02-5437590 :טלפון
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 .1מגילת אסתר  -כתב אשכנזי  -ליטא
מגילת אסתר[ .ליטא ,המחצית הראשונה של המאה ה.]19-
דיו על קלף.
כתב סת"ם אשכנזי ,מעוטר בתגים 45 ,שורות בעמודה.
גובה הקלף 30 :ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ,בלאי ,קרעים קלים וקמטים בתחילת המגילה ובסופה.
מצורפת חוות דעת מומחה.
פתיחה$100 :

 .2מגילת אסתר על קלף  -י"א שורות  -המאה ה20-
מגילת אסתר כתובה על קלף משוח ,בכתיבת י"א שורות ,כתב אשכנזי נאה[ .המאה ה.]20-
עיטורי תגים במקומות בודדים.
לפי דעת הגר"א מווילנא והחתם סופר ,יש לכתוב את העמוד של "עשרת בני המן" בגודל אותיות זהה לשאר המגילה .לדעות אחרות יש
לכתוב את עשרת בני המן בעמוד שלם ובאותיות גדולות .בדורנו התחילו מהדרין ואנשי מעשה לכתוב את כל המגילה רק ב 11-שורות,
כדי לצאת ידי כל הדעות .מגילות אלו יקרות יותר שכן יש בהן יותר עמודים מהמגילות הרגילות.
 14ס"מ .מצב טוב .כתמים .חלק מהאותיות מעט דהויות .נתונה בנרתיק פח.
פתיחה$100 :

 .3סדר ברכות מגילת אסתר  -דף בכתב-יד על קלף  -איטליה ,המאה ה19-
דף בכתב-יד על קלף ,ברכות קריאת מגילת אסתר[ .איטליה? המאה ה.]?19-
כתיבה נאה ,ברכות המגילה לפני הקריאה ולאחריה ,עם הפיוט "אשר הניא".
 34.5X25ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .קרעים זעירים בפינות הדף .קרע בשוליים עם פגיעה בטקסט ,ללא חסרון .דיו דהויה.
פתיחה$50 :

 .4ברכות מגילת אסתר  -דף בכתב-יד על קלף בפורמט רחב  -איטליה ,המאה ה19-
דף בכתב-יד על קלף ,סדר ברכות קריאת מגילת אסתר[ .איטליה? המאה ה.]19-
 24.5X10.5ס"מ .דף קלף בפורמט נמוך ורחב .מצב טוב-בינוני .כתמים .דיו דהויה.
פתיחה$50 :

 .5ברכות המגילה  -דף בכתב-יד על קלף  -איטליה ,המאה ה19/20-
דף בכתב-יד על קלף ,ברכות קריאת מגילת אסתר[ .איטליה? המאה ה.]19/20-
 23.5X20ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .נקבי עש בודדים .קרעים קטנים בשולי הדף .דיו מעט דהויה.
פתיחה$100 :

 .6תורה ונביאים ראשונים  -באזל ,רצ"ו  -הגהות רבות בלטינית
חמישה חומשי תורה ונביאים ראשונים[ .באזל ,רצ"ו  .]1536דפוס סבסטיאן מינסטר.
חמישה חומשי תורה ונביאים ראשונים מתוך מהדורת התנ"ך המלאה שנדפסה בבאזל בשנה זו.
לאורך שולי הספר מאות הגהות בלטינית בכתב יד עתיק.
עותק חסר בתחילה ובסוף .ג-תקעא עמ' (התנ"ך כולו במקור :א'קעט [ ]16[ ,]1179עמ'; תורה ונביאים ראשונים במקור :תקעא עמ').
חסרים :דף השער הכללי של הספר והחלקים נביאים אחרונים וכתובים 22 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים ,בינוני-טוב .נייר בהיר ואיכותי.
כתמים ובלאי .קרעים קלים וקמטים רבים בשולי הדפים .פגעי עש ,לעיתים עם פגיעה בטקסט (פגעים קשים במספר מקומות) ,מרביתם
בשולים הפנימיים .ללא כריכה.
פתיחה$100 :

 .7נביאים וכתובים  -ליידן ,שס"ח-שע"א  -שלושה כרכים
נביאים וכתובים ,עם תרגום ללטינית .שלושה כרכים שנדפסו בלידה ,שס"ח-שע"א [ .]1608-1611דפוס פלנטיניוס רפלנגיוש (Plantiniana
 .)Raphelengiiעברית ולטינית ,שורה אחר שורה .בשולי העמודים שרשי המלים בעברית והערות בלטינית.
[נביאים ראשונים] [ .Libri Iehosuah, Iudicum, Samuelis et Regumלידה (ליידן) ,שע"א .]1611
 583עמ'.
נביאים אחרונים[ .…Isaias, Ieremias, Izechiel ,לידה (ליידן)][ 1610 ,ש"ע].
 100דף ]1[ ,527-101 ,עמ'.
[כתובים  -משלי ,איוב וחמש מגילות ,דניאל ,עזרא ונחמיה ,ודברי הימים]Proverbia Salomonis, Iob, Canticum Canticorum, ,
[ .Ruth, Lamentationes Ieremiae, Ecclesiastes & Estherלידה (ליידן) ,שס"ח .]1608
[ 763-551 ,]1[ ;548-415 ,]1[ ;412-187 ,]1עמ' .אחד מן הדפים (עמ'  )455-456בספר דניאל נכרך במהופך.
כ 19-ס"מ .מצב כללי טוב .כתמים .לשני כרכים כריכות קלף מקוריות ,אחת מהן מנותקת .כריכה ישנה לכרך השלישי .פגמים בכריכות.

·
·
·

פתיחה$300 :
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 .8תנ"ך  -ז'נווה ,שע"ח
חמשה חומשי תורה ,נביאים וכתובים .גנווא (ז'נווה) ,שע"ח [ .]1618דפוס כאפא אילן.
תנ"ך מנוקד .שתי עמודות בכל עמוד .שערים נפרדים לנביאים ראשונים ,נביאים אחרונים וכתובים (חמש המגילות נדפסו אחרי החומש
ללא שער מיוחד) .שער "כתובים" שונה משאר השערים .שער זה נדפס בתוך מסגרת מעוטרת ומצויין בו "נדפס בשבת [בשנת] א' ת'ר'ו'ז'
על ידי כאפא אילון" [לפי שטיינשניידר יש לתקן :א' ת'ר'י'ז' ( .])1617שער זה אינו מופיע בכל העותקים.
רישומים בלטינית בשער הספר ובמקומות נוספים.
שסט ;]1[ ,קכד דף .דפים ריג-ריו הושלמו מעותק אחר 22 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .סימני עש מעטים .דפים ראשונים ואחרונים משוקמים.
כריכת עור מקורית ,פגומה מעט.
פתיחה$500 :

 .9מקראות גדולות  -נביאים אחרונים  -באזל ,שע"ט
ספר נביאים אחרונים ,עם תרגום ,פירוש רש"י ,רד"ק ואבן עזרא ,ומסורה .באזל ,שע"ט [.]1619
רישומי בעלות בדף השער" :אילת אהבים מעלת חן לאא"מ אשר נתן לי זה ...במתנה נאם הצעיר אהרן בן מהור"ר שמואל שלי"ט צב"י...
תי"ב לפ"ק" ..." .בת הר"ר שמחה שלי"ט א"ס (אמן סלה)".
[ ,]1תמב-תרצה ,תקיא-תקכ ,תרצו-תשה דף 41 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .סימני עש .בלאי וכתמים .פגמים בשולי הדפים .בדפים תקיא-
תקכ קרעים בשוליים עם פגיעה בטקסט .כריכת עץ מפוארת מחופה עור ,מעוטרת בהטבעות נאות .הכריכה בלויה ופגומה ,וללא
אבזמים.
פתיחה$100 :

 .10מקראות גדולות  -כתובים  -באזל ,שע"ט
מקראות גדולות ,כתובים ,עם המפרשים .באזיליאה [באזל][ ,שע"ט  .]1619דפוס לודוויג קיניג ,בהוצאת יוהאנס בוכסטורף.
פורמט גדול.
רישומי בעלות וחתימות בדפי הכריכה ובדף השער.
תשז-תתלז ,]1[ ,תתפג-תתקמו; סז דף .במקור :תשז-תתקמו; ז ;]1[ ,סז ;]3[ ,לו דף .ללא חמשת המגילות ,וללא ז ]1[ ,דף של התרגום
הירושלמי 40.5 .ס"מ .מצב משתנה ,בינוני-טוב .כתמים ובלאי .קרע בדף השער עם פגיעה וחסרון במסגרת השער .קרעים ובלאי בשולי
חלק מהדפים .כריכת עץ ועור עתיקה ,עם שרידי אבזמים.
פתיחה$100 :

 .11ספר פירוש אברבנאל לנביאים ראשונים  -המבורג ,תמ"ז
פירוש על נביאים ראשונים ,מאת דון יצחק אברבנאל ,עם תוספת פירוש לקט שכחה ופאה מאת הרי"ף (רבי יעקב פידאנקי) .המבורג,
[תמ"ז  .]1687דפוס טויטיס רוס .שני שערים .השער השני בלטינית .מהדורה ראשונה עם פירוש הרי"ף.
[ ,]2קד [צ"ל :קיב] ,עא דף .שיבוש בסדר הדפים לאורך הספר .מצב טוב 33 .ס"מ .כריכת עור עתיקה ,בלויה ,עם הטבעות מוזהבות
בשדרה.
פתיחה$80 :

 .12ספר פרוש אברבנאל על התורה  -הנאו ,ת"ע
פירוש על התורה ,מאת רבי דון יצחק אברבנאל .הענוויא (הנאו) ,ת"ע [ .]1709מהדורה שניה עם מראי מקומות והוספות.
שער נוסף ,הקדשה והקדמה בלטינית.
[ ,]7ג-שמג ,]10[ ,יא דף 34 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים .בינוני-טוב .דפים רבים במצב טוב .דף שער מנותק עם קרעים ופגמים .כתמים.
עקבות רטיבות .סימני עש קלים .כ 25-הדפים האחרונים בספר מקומטים מאוד בשוליהם התחתונים .כריכת קרטון פגומה ומנותקת
בחלקה ,עם חסרון בשדרה .
פתיחה$50 :

 .13ספר מראות הצובאות  -אופיבאך ,תע"ט  -חתימות ורישומי בעלות
ספר מראות הצובאות ,פירוש על נביאים ראשונים ,מאת רבי משה אלשיך .אופיבאך[ ,תע"ט .]1719
מספר רישומי בעלות" :קניין כספי ...אליקום געציל אוביבך" ,"...קניתי לי יואל לעוי" .רישום נוסף" :פרעון אגר אסי'[א]" ,המלמד שהספר
ניתן לרופא כשכר-עבודתו .בדף הפורזץ רישום בכתב-יד אחר על קניית הספר מבנו של המנוח "יעקב רופא".
על הכריכה הפנימית מדבקת נייר מודפסת ועליה פרטיו של אדם בשם "ברטולד רוטשילד" (.)Berthold Rothschild
[ ,]2עא דף 32.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .קמטים וקרעים בדף השער .קרעים בשולי הדפים .כריכה עור מקורית ,בלויה
ומנותקת .חלק מהשדרה קרוע וחסר.
פתיחה$50 :

 .14תנ"ך  - Biblia Hebraica -האלי ,ת"ף
תורה נביאים וכתובים ,Biblia Hebraica, ex aliquot manuscriptis et compluribus impressis codicibus ,עם הקדמה והערות
בלטינית ,בעריכת יוהאן היינריך מיכאליס .האלי ( ,Halaeגרמניה)[ ,ת"ף] .1720
עברית ,עם מבוא והערות בלטינית.
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חלק מאותיות השער נדפסו בדיו אדומה.
הוצאה זו נערכה על ידי יוהאן היינריך מיכאליס ,שהשתמש בכתבי-יד שונים מאלו שעל פיהם נדפסה מהדורת ה"מקראות גדולות"
בונציה רפ"ה-רפ"ו .עם תרגום לטיני של המסורה הקטנה ופירוש בלטינית ,ובו חילופי גרסאות.
[ 4 ,12 ,16 ,32 ,]6עמ' .תתמח ]2[ ,דף .חסר דף קדם-שער 22.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .חלק מהדפים כהים מעט .כריכת עץ עתיקה,
מנותקת מהספר ומשני צידיה.
פתיחה$80 :

 .15חמשה חומשי תורה  -אמשטרדם ,ת"ו
חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס ,חמש מגילות והפטרות .אמשטרדם[ ,ת"ו  .]1646דפוס יוסף בן ישראל (בנו של מנשה בן
ישראל) .שני שערים .שער לחמישה חומשי תורה ושער מיוחד להפטרות.
דף השער הראשון קטוע והושלם בכתב יד קליגרפי ,באמשטרדם ,בשנת תקנ"ט [.]1799
תמ; א-צה ,צו דף .חסרים  3דפים בסוף (במקור :תם; א-צו ,צו-צח דף .בעותק שלפנינו דף צו מהספירה השלישית נכרך הפוך) 11 .ס"מ.
מצב טוב-בינוני .כריכת עור מהודרת.
פתיחה$100 :

 .16חמשה חומשי תורה וחמש מגילות  -אמשטרדם ,תנ"ג
חמשה חומשי תורה וחמש מגילות ,עם הפטרות לכל השנה .אמשטרדם ,תנ"ג [.]1693
כרך קטן בפורמט כיס .בשער נכתב" :כרך נאה לכל איש כאוָ תו ,למען לא ימוש ספר התורה הזה מאמתחתו ,להיות על לבו תמיד ומדי
שבת בשבתו".
עותק חסר .ב ,]1[ ,ט-קל ,קלב-שכה דף .במקור :קל ,קלב-שכו דף .חסרים  5דפים באמצע ודף אחד בסוף :דפים ג-ו ,ח ,שכו 11.5 .ס"מ.
מצב בינוני-טוב .כתמים ובלאי .סימני עש קלים .קמטים בקצות חלק מהדפים .מספר דפים רופפים ומנותקים .קרעים קלים .כריכת עור
מקורית .בלאי ופגמים בכריכה.
פתיחה$80 :

 .17תנ"ך  -ברלין ,תנ"ט  -שער מצוייר בפיתוח נחושת  -תווי נגינה של טעמי המקרא
תורה נביאים וכתובים ,Biblia Hebraica cum notis hebraicis et lemmatibus latinis ,בעריכת דניאל ארנסט יבלונסקי .ברלין ,תנ"ט
.1699
בהקדמה הלטינית מופיעים שני דפים עם תווי הנגינה של טעמי המקרא.
עותק נאה עם שוליים רחבים .הגהות בכתב-יד ,בגרמנית או לטינית .הגהה ארוכה בעברית בדף קצג של ספר ישעיה .שערים נפרדים
לנביאים ראשונים ואחרונים ולכתובים.
עותק חסר ,]33[ .ח ,י-עג ,עו-קעח; תקח ]9[ ,דף .חסרים  3דפים :דף ט ודפים עד-עה מספירת הדפים הראשונה 22 .ס"מ .מצב טוב.
כתמים .שוליים רחבים .כריכת בד ישנה.
פתיחה$150 :

 .18ספר המגיד  -נביאים אחרונים  -אמשטרדם ,תנ"ט  -מהדורה מיניאטורית
ספר המגיד ,כרך ד' הכולל :עזרא ,נחמיה ,תרי עשר ודברי הימים .בשני הדפים האחרונים פיוטי "סליחה" [בארמית] ו"קינה" .אמשטרדם,
[תנ"ט .]1699
כרך אחד מתוך ארבעת הכרכים של "ספר המגיד  -אגודת שמואל" נביאים וכתובים ,עם פירוש רש"י ועם תרגום ופירוש בלשון אשכנז.
בפירוש רש"י נוספו ליקוטי פירושים (לרש"י ולמקרא) בשם "אגודת שמואל" ,המשובצים בתוך הפירוש.
הערות ספורות בכתב יד.
(חסר שער) ,ב-שמו ]2[ ,דף 11.5 .ס"מ .מהדורה מיניאטורית .מצב טוב-בינוני .סימני עש קלים .כריכת עור מקורית ,מפורקת חלקית.
פתיחה$50 :

 .19תנ"ך  -אמשטרדם ,תס"א  -מהדורת "גורל הגר"א"  -שער מאויר
עשרים וארבעה  -חמשה חומשי תורה ,עם נביאים ראשונים ,אחרונים וכתובים "לפי סדר הפרשיות פתוחות וסתומות ...בלי נקודות...
הוגה בעיון רב" .אמשטרדם[ ,תס"א  .]1701דפוס גערארדוס בורשטיוס ושותפיו.
שלשה שערים ,הראשון שער מאויר בתחריט נחושת ,עם איורי משה ואהרן ובית קודש הקדשים .השער השני בעברית והשער השלישי
בלטינית .הקדמה בלטינית ושיר בעברית" :תורת עולם אשר היתה ,בטרם  -כל יציר נברא".
שני טורים בכל עמוד .בתנ"ך ממהדורה זו שנדפסה בשנת תס"א ,היה נוהג רבי אריה לוין לערוך בו את "גורל הגר"א" ,לפי המסורת
המיוחדת כיצד לערוך את הגורל  -שעברה אליו מהגר"א מווילנא ,דרך רבותיו ראשי ישיבת וואלוז'ין.
עותק חסר 292-177 ,172-1 ,]6[ .דף ]4[ ,293-306 ,עמ’ .חסרים  4דפים 14.5 .173-176 ,ס"מ .מצב טוב-בינוני .מרבית הדפים במצב
טוב .כתמים .קרעים עם חסרון בשער המאויר ובשער שאחריו .פגעי עש בחלק מהדפים .כריכה חדשה.
פתיחה$80 :
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 .20נביאים אחרונים וכתובים ,עם פירוש רש"י  -בפורמט קטן  -אמשטרדם ,תס"א-תס"ה
נביאים אחרונים (חלק ג) וכתובים (חלק ד) עם פירוש רש"י .אמשטרדם[ ,תס"א-תס"ה  .]1705-1701דפוס עמנואל עטיאש.
שני חלקים בכרך אחד .נביאים אחרונים[ :רו]-תק דף (חסרים [ ]2דף "לוח הפטרות"); כתובים :קנט ,קסא-שי דף( .חסרים [ ]2דף נוספים,
אחרי סיום הספר והקולופון) 13.5 .ס"מ .נייר איכותי ,בהיר ודק .מצב טוב .חיתוך דפים מוזהב .כריכה עתיקה עם אבזמי מתכת .ללא
שדרה.
שני חלקים מתוך ארבעת חלקי התנ"ך שנדפסו בין השנים ת"ס-תס"ה ,וללא [ ]2הדפים הנוספים שבסוף כל חלק.
פתיחה$80 :

 .21חמשה חומשי תורה  -ונציה ,תס"ב-תס"ד  -מהדורה בפורמט כיס
חמשה חומשי תורה ,חמש מגילות והפטרות השנה[ .ונציה] "באותיות ...אמשיטרדם"[ ,תס"ב-תס"ד .]1704-1702דפוס וינדרמין .שער
נפרד למגילות ולהפטרות.
בתקופה זאת של ראשית המאה ה 18-פרח הדפוס באמשטרדם ,עד כדי כך שמדפיס ויניצייאני [העיר שהייתה בתחילת המאה ה17-
בירת הדפוס העברי] ,משמיט את שם עירו מדף השער ורק מציין כי הספר נדפס "באותיות יפיפיות מעין דפוס ק' אמשטירדם" .גם
בקולופון המופיע בדף האחרון כותב המו"ל רבי דוד אלטאראס ,על הדפסת הספר "באותיות יפיפיות דקות מן הדקות ...הן שוה לו
ֶּב ֶד ָד ִמי לדפוס אמשטרדם".
[ ]1רג [ ]1צב [ ]3דף 12 .ס"מ .מצב טוב .חיתוך דפים מוזהב .כריכת עור חדשה.
המהדורה ללא תרגום אונקלוס .במקביל נדפסה מהדורה עם תרגום אונקלוס עמוד מול עמוד.
פתיחה$300 :

 .22ספר פרשיות  -ונציה ,תצ"ז  -פורמט כיס
ספר פרשיות עם הטעמים .ונציה[ ,תצ"ז .]1737
פרשיות התורה לקריאה בשבת במנחה ובימים שני וחמישי .בסופו נוסח "תרגום לחתן" (עם סמל מדפיס :איור לב ,חץ וקשת ,ושלהבת
אש).
נד דף 11.5 .ס"מ .מצב טוב .בלאי וכתמים .כריכה מקורית .שדרה פגומה.
פתיחה$80 :

 .23ספר ארבעה ועשרים עם מנחת שי  -מהדורה ראשונה  -מנטובה ,תק"ב
ספר ארבעה ועשרים ,עם מנחת שי ,חלק א [חמשה חומשי תורה ומגילות] ,מאת רבי ידידיה שלמה מנורצי .מנטובה[ ,תק"ב .]1742
מהדורה ראשונה .שני שערים ,הראשון באיורי סצנות מהתנ"ך (משה והלוחות ,קריעת ים סוף ,דוד מנגן בנבל ,מלחמת יהושע ,משפט
שלמה ,דניאל בגוב האריות ,תחיית העצמות היבשות ,אחשורוש ואסתר) ,והשני בדיו שחורה ואדומה.
הגהות קצרות (בעיקר בספרים בראשית ושמות) בשולי הטקסט.
מהדורה ראשונה של ספר "מנחת שי" ,שהפך לחיבור יסוד בענייני נוסח המקרא והמסורה .שער מיוחד מקצתו בדיו ורודה ,וקדם-שער
מצויר.
[ ,]4קלו ,קמא-קמב דף 26 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .סימני עש .כריכה ישנה ,מנותקת ללא שדרה.
השער המאוייר מופיע בשלמות ,ללא חיתוך בשוליו.
פתיחה$50 :

 .24חמישה חומשי תורה  -כרך בפורמט קטן  -אמשטרדם ,תקט"ו-תקט"ז
חמישה חומשי תורה וחמש מגילות והפטרות .אמשטרדם[ ,תקט"ו-תקט"ז  .]1756-1755דפוס האחים יוסף ,יעקב ואברהם בני שלמה
פרופס.
מקרא מנוקד ,ללא תרגום ופירושים.
קנד ;]2[ ,מח דף 13 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכת עור צבוע ירוק ,עם הטבעות מוזהבות.
פתיחה$200 :

 .25חמישה חומשי תורה – פורמט כיס – ונציה ,תקט"ו
חמישה חומשי תורה ,עם הפטרות וחמש מגילות .ונציה[ ,תקט"ו  .]1755דפוס בראגדין.
ארבעה כרכים מתוך חמישה (חסר ספר ויקרא) 11 .ס"מ .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי .חומשים בראשית ובמדבר עם כריכות עור
מקוריות .חומש דברים עם כריכת קלף מקורית ,וחומש שמות ללא כריכה.
פתיחה$200 :

 .26חמישה חומשי תורה  -ונציה ,תק"ך
חמישה חומשי תורה עם תרגום ופירוש רש"י ,חמש מגילות והפטרות .ונציה[ ,תק"ך  .]1760דפוס גד פואה.
[ ]3ג-שסד דף 23 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .חיתוך דפים על גבול הטקסט .כריכה עתיקה ,עם שדרת עור.
פתיחה$200 :
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 .27חמישה חומשי תורה "דרך סלולה"  -פיורדא ,תקס"א-תקס"ג
חמשה חומשי תורה ,דרך סלולה ,עם פירוש רש"י ,תרגום אונקלוס ,תרגום ליידיש-דייטש וביאור מאת משה מנדלסון ,תקון סופרים,
הפטרות וחמש מגילות .פיורדא ,תקס"א-תקס"ג [.]1801-1804
שני שערים בראש כל כרך ,הראשון מאוייר בדמויות משה ואהרן ,כרובים ונשרים .שערים מיוחדים לסדר ההפטרות .רשימות מנויים
מפורטות מקהילת פיורדא וקהילות אחרות בגרמניה.
חמישה כרכים .בראשית ,]16[ :רלו ,כ דף .שמות ,]4[ :ר ,כו דף .ויקרא ,]4[ :קס ,קמא-קנח ,כח דף .במדבר ,]4[ :קם ,יח דף .דברים,]4[ :
קעו ,כ דף.
 5כרכים 22.5 .ס"מ .נייר לבן וירקרק .מצב כללי בינוני-טוב .דפים רבים במצב טוב .כתמים .פגעי עש ,עם פגיעה בטקסט .במספר דפים
פגעי עש קשים .ארבעה כרכים בכריכות בד .סימני עש בכריכות .כרך אחד בכריכה שונה ,מנותקת בחלקה ,ללא שדרה.
פתיחה$150 :

 .28ארבעה מספרי רבי משה אלשיך על נביאים אחרונים וכתובים – דפוס יעסניץ ,ת"פ – תפ"ב
ארבעה ספרים בשני כרכים .פירושי רבי משה אלשיך על נביאים אחרונים וכתובים ,שנדפסו ביעסניץ:
 .1ספר מראות הצובאות ,פירוש על נביאים אחרונים ,מאת רבי משה אלשיך .יעסניץ[ ,ת"פ .]1720
[ ,]2קיד ,קיג-קס דף 33 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים ,טוב-בינוני .כתמים ובלאי .קרעים קלים בשולי דף השער .דף שער ודפים נוספים
כהים .כריכה ישנה .פגמים בשדרה ובכריכה.
 .2-4ספר רוממות אל ,ביאור על ספר תהלים ,מאת רבי משה אלשיך .יעסניץ[ ,תפ"א  .]1721כרוך עם :ספר רב פנינים ,ביאור על ספר
משלי ,מאת רבי משה אלשיך .יעסניץ ,תפ"ב  .]1722כרוך עם :ספר חלקת מחוקק ,ביאור על ספר איוב ,מאת רבי משה אלשיך .יעסניץ,
[תפ"ב .]1722
בשני הכרכים ,חותמות ,חתימות ורישומי בעלות.
[ ,]2קל; עח; מב דף 33 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .חלק מהדפים כהים .סימני עש (הספרים עברו חיטוי נגד עש) .כריכה ישנה.
חלק גדול מהשדרה חסר .פגמים בכריכה.
פתיחה$100 :

 .29תורה ,נביאים וכתובים  -קארלסרוא ,תקצ"ו
תורה ,נביאים וכתובים .קארלסרוא ,תקצ"ו [.]1836
כל התנ"ך בכרך אחד .בסוף הכרך לוח ההפטרות ,לפי מנהג כל הקהילות.
[ ]4[ ,1560-1104 ,]4[ ,1097-396 ,]3[ ,390 ,]3עמ' 20 .ס"מ .נייר בהיר ואיכותי .מצב טוב .כתמים .סימני עש קלים במקומות בודדים.
חיתוך דפים מוזהב ומעוטר .כריכת עור מקורית .בלאי ופגמים בכריכה .נתון בנרתיק תואם ,פגום.
פתיחה$50 :

 .30תהלים עם תרגום להולנדית  -אמשטרדם ,תקצ"ח
ספר תהלים עם תפילות שונות ועוד .עברית והולנדית עמוד מול עמוד .אמשטרדם[ ,תקצ"ח] .1838 ,עם לוחות איורים של כלי-נגינה
עתיקים ,במטרה לנסות לשחזר את כלי-הנגינה הנזכרים בתהלים.
בהקדמת המתרגם (בהולנדית) :דיון בנושא המוסיקה בתהלים.
 26עמ' ]2[ ,דף 3 ,לוחות-תמונות 132 ,דף 19 .ס"מ .מצב טוב .כריכה מקורית .שדרת עור פגומה.
פתיחה$50 :

 .31ספר תהלים עם פירוש הרד"ק  -ליוורנו ,תרי"ג  -דף לא ידוע ביבליוגרפית  -דפים בכתב-יד
ספר תהלים ,עם פירוש הרד"ק .ליוורנו[ ,תרי"ג .]1853
חתימות [דהויות] בשער.
בראש הכרך נכרכו שלושה דפים בכתב-יד ובהם תפילות "יהי רצון" שאומרים לאחר אמירת חמשת ספרי תהלים (עם קרעים ופגיעה
בטקסט).
[ ]1דף שבסוף התהלים ,עם "תפלה בעד החולה" ,לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ,ולא נמצא בעותק שבידי הספריה הלאומית.
[ ]3דפים בכתב-יד; רלט ]1[ ,דף .מצב טוב .כתמים .קרעים קטנים בשולי חלק מהדפים .באחד המקומות פגיעה קלה בטקסט .כריכה
ישנה.
פתיחה$50 :

 .32חומש שפת אמת  -ליורנו ,תרי"ד  -ארבעה כרכים  -חתימה והגהות רבי יוסף הלוי
ספר שפת אמת ,חומשים עם הפטרות ,תרגום אונקלוס ,פירוש רש"י ,שפתי חכמים" ,פירוש פני דוד" לחיד"א ,וקיצור פירוש "תורת
משה" מאת רבי משה אלשיך .ליוורנו[ ,תרי"ד  .]1854ארבעה כרכים.
חתימה מסולסלת בדף השער של ספר ויקרא" :הצעיר יוסף הלוי" .מספר הגהות ארוכות ,בכרך ספר בראשית ,דהויות וקצוצות בחלקן,
חתומות" :יה"ל [=יוסף הלוי] נר"ו".
ארבעה כרכים מתוך חמישה ,ללא ספר שמות .בראשית ,]2[ :ב-לו ,לח-קטז דף .חסר דף השער ,דף א ודף לז .ויקרא :יב ,יד-עב דף .חסר
דף יג .במדבר :עו דף .דף עג חסר ונכרך בסופו של ספר דברים .דברים :ב-יא ,יג-כד ,כו-נט ,סא-פח ]1[ ,דף מספר במדבר .חסרים דף
השער ודפים יב ,כה ,ס 25 .ס"מ .מצב כללי בינוני-טוב .כתמים ובלאי .קרעים רבים ,לעיתים עם חסרון ופגיעה בטקסט .חיתוך דפים על
גבול הטקסט במספר מקומות .כריכות ישנות.
פתיחה$50 :
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 .33חמישה חומשי תורה והפטרות ,עם תרגום לגרמנית  -וינה-בודפשט ,תרס"ו  -סט בחמישה כרכים  -פורמט קטן,
כריכות נאות
חמישה חומשי תורה והפטרות ,עם תרגום לגרמנית .וינה-בודפשט[ ,תרס"ו]  .1906עברית וגרמנית ,עמוד מול עמוד .חמישה כרכים
בפורמט קטן.
בסוף כל כרך נוספו תפילות שחרית ומוסף לשבת ,בנוסח אשכנז כמנהג פולין.
סט שלם בחמישה כרכים 13 .ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים .כריכות אדומות נאות ,מעוטרות בעיטורים מוזהבים .חיתוך דפים מוזהב.
פגמים קלים בכריכות .נתונות בקופסה ,פגומה.
פתיחה$50 :

 .34ספר כתר תורה ,תאג'  -ירושלים ,תרנ"ד-תרס"א  -מהדורה ראשונה של התאג' שנדפסה בירושלים
ספר כתר תורה ,תאג' ,חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס ו"תפסיר"  -תרגום בערבית-יהודית לרס"ג .ירושלים ,תרנ"ד-תרס"א
[ .]1894-1901חמישה חלקים בשני כרכים.
מהדורה ראשונה של תאג' שנדפסה בירושלים.
עוד על הספר ,ראה :ש’ גרידי ,שש הדפסות ראשונות של עולי תימן בירושלים ,בתוך :סעי יונה ,יהודי תימן בישראל ,1983 ,עמ’ .87-97
חמישה חלקים בשני כרכים .בראשית ,]1[ :עט דף .שמות ,]1[ :סט דף .ויקרא ,]1[ :מז דף .במדבר ,]1[ :נט דף .דברים ,]1[ :נד דף 32 .ס"מ.
מצב טוב .מעט כתמים .כריכות ישנות.
פתיחה$50 :

 .35חמישה חומשי תורה  -הוצאת סונצ'ינו  -אנגליה1947 ,
חמישה חומשי תורה ,עם תרגום ופירוש באנגלית .הוצאת ( The Soncino Press, Hindhead, Surreyאנגליה).1947 ,
הוצאת סונצ'ינו ( ,)The Soncino Pressהוצאת ספרים שהוקמה באנגליה באמצע המאה ה 20-ופעילה עד ימינו אלה .ההוצאה הוציאה
מגוון ספרים הקשורים ליהדות ,ובייחוד נודעה בסדרת תרגומים ופירושים באנגלית לתנ"ך ,שהתקבלו בקרב חוגים אורתודוקסיים
וקונסרבטיביים כאחד.
 1203 ,]1[ ,XIIעמ' 22.5 .ס"מ .מצב טוב .חיתוך דפים מוזהב .שני דפים מנותקים .כריכת עור מקורית איכותית ,עם הטבעת סמל החברה.
נתון בקופסה תואמת ,פגומה.
פתיחה$50 :

 .36כתר ארם צובא  -פקסימיליה מפוארת
"כתר ארם צובא"  -כתב היד החשוב ביותר של התנ"ך .מהדורת פקסימיליה מפוארת וממוספרת .הוצאת האוניברסיטה העברית,
ירושלים תשל"ו [ .]1976עותק מס'  203מבין חמש מאות העותקים הראשונים.
[ ,]4תקפח ]4[ ,עמ' 32.5X44 .ס"מ .מצב טוב מאד .כריכה אדומה מפוארת עם שדרה ופינות מעור כחול .ללא חוברת המבוא.
פתיחה$400 :

 .37תהלים  -כתב-יד פארמה  -פקסימיליה מפוארת
ספר תהלים ,כתב יד פארמה ,פקסימיליה מפוארת בהוצאת  ,Facsimile Editionsכולל כרך ביאורים באנגלית .לונדון .1996 ,עותק
.137/550
פקסימיליה מדויקת של כתב יד מאויר מן המאה ה .13-מודפסת על נייר דמוי קלף ,עם חיתוך דפים מוזהב .כרוכה בכריכת קלף עם
שדרה מעור ,בסגנון עתיק.
פקסימיליה ]226[ :דף ,כרך ביאורים 275 :עמ' 13.5 ,ס"מ .שני הכרכים נתונים בקופסת קרטון מקורית .מצב טוב.
פתיחה$300 :

 .38מאה ברכות  -פקסימיליה מיניאטורית מפוארת על קלף
מאה ברכות .פקסימיליה מיניאטורית מפוארת בהוצאת  .Facsimile Editionsכולל כרך ביאורים באנגלית .לונדון .1994 ,עותק .84/550
פקסימיליה של כתב יד "מאה ברכות" ,כתב יד מאויר ממרכז אירופה ,מן המאה ה .18-מודפסת על קלף וכרוכה בכריכת עור ,מעוטרת
בזהב ,עם אבזמי כסף.
פקסימיליה 35 :דף 4.5X4.5 ,ס"מ בקירוב .כרך ביאורים (כרוך בכריכת עור) 109 :עמ' .שני הכרכים נתונים בקופסת עור מקורית .פגמים
קלים בקופסה .מצב טוב.
פתיחה$300 :

 .39פרק שירה  -פקסימיליה מפוארת
פרק שירה ,פקסימיליה מפוארת בהוצאת  .Facsimile Editionsלונדון .1996 ,עותק .40/550
כולל כרך ביאורים ותרגום לאנגלית.
פקסימיליה של כתב יד "פרק שירה" [עם תרגום ליידיש-דייטש]  -כתב-יד מאויר ממרכז אירופה ,המאה ה .18-נדפסה על נייר דמוי
קלף וכוללת חמישה איורים צבעוניים .פקסימיליה ]16[ :דף ,כרך ביאורים 55 :עמ' 13.5 ,ס"מ .שני הכרכים נתונים בקופסת קרטון
מקורית .מצב טוב מאוד.
פתיחה$100 :
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" .40הגדת הזהב"  -פקסימיליה מפוארת
"הגדת הזהב" ,פקסימיליה מפוארת בהוצאת  The Eugrammia Pressוהמוזיאון הבריטי .לונדון .1970 ,עותק מס' ( 288מתוך 520
עותקים).
פקסימיליה מפוארת של "הגדת הזהב"  -כתב יד מאויר מן המאה ה .14-כוללת שער מאויר ואיורים צבעוניים על רקע מוזהב.
כולל ספר המבוא ,מאת בצלאל נרקיס (באנגלית).
[ ]101דף 25.5 ,ס"מ .נייר עבה דמוי קלף .נתון בקופסת קרטון .מצב טוב .פגמים קלים בכריכת הפקסימיליה ובלאי בשדרה (צבע דהוי
בחלקה העליון) .כתמים בספר המבוא.
פתיחה$300 :

 .41הגדת רוטשילד – פקסימיליה מפוארת
הגדת רוטשילד ,פקסימיליה מפוארת על נייר מיוחד בהוצאת  Facsimile Editionsומוזיאון ישראל ,כולל כרך ביאורים באנגלית .לונדון-
ירושלים .2000 ,עותק ( 113/400סך הכל נדפסו  550עותקים).
פקסימיליה של הגדה של פסח בכתב יד מאויר ,מתוך "קובץ רוטשילד" ,קובץ כתב יד מפואר מצפון איטליה ,שהוזמן על ידי משה בן
יקותיאל הכהן בשנת  1479ונחשב למפואר ביותר מבין כתבי היד העבריים .מלווה איורים צבעוניים ,ביניהם איורים המתארים את
ההכנה לפסח ,אפיית המצות וכן סצנות תנכיות שונות.
פקסימיליה ]21[ :דף ,כרך ביאורים ]1[ ,78 :עמ' 21 ,ס"מ .שני הכרכים נתונים בקופסת קרטון מקורית .מצב טוב מאוד.
פתיחה$300 :

 .42הגדת פלורסהיים  -מהדורת פקסימיליה על קלף
פקסימיליה " -הגדת פלורסהיים" .הוצאת  ,Lichtdruck AGציריך  .1985עותק מספר  ,XVIIמתוך מהדורה דה-לוקס מהודרת בת 36
עותקים ממוספרים על קלף ,ממוספרים בספרות רומיות( I-XXXVI ,ועוד  900עותקים ממוספרים  1-900על נייר רגיל).
פקסימיליה על קלף של הגדת פלורסהיים ,כתב יד מאוייר בצבעים ,משנת רס"ב  .1502נעשתה על פי כתב יד מאוסף דוד שלמה ששון,
בתמיכת אלכסנדר פלורסהיים.
[ ]18דף 27 .ס"מ .מצב טוב .שדרה גלויה בין חלק מקונטרסי הדפים .כריכת עור אמנותית .נתונה בקופסה תואמת.
פתיחה$200 :

 .43הגדות של פסח  -אוסף פקסימיליות של הגדות עתיקות בדפוס ובכתב-יד
אוסף פקסימיליות של הגדות של פסח עתיקות בדפוס ובכתב-יד:
 ,Die Pessach-Haggadah des Gershom Kohen 1527בעריכת בנציון כץ והיינריך לווה .הוצאת  ,Josef Altmannברלין.1926 ,
מצורפת חוברת מבוא.
"הגדת סאראייבו" .הוצאת מסדה ,תל-אביב-ירושלים[ ,תשכ"ג  .]1963עם מבוא אודות ההגדה מאת ססיל רות.
הגדת מנטובה ,ש"כ  .1560הוצאת דביר ,ירושלים ,תש"ל [ .]1970מצורפת חוברת מבוא.
" ."The Rylands Haggadahכתב-יד ספרדי מן המאה ה .14-לונדון[ ,תשמ"ח] .1988
הגדת ונציה ,שס"ט  .1609הוצאת מקור ,ירושלים תשל"ד  .1974עותק מס'  513מתוך מהדורה בת  1300עותקים ממוספרים .מצורפת
חוברת מבוא.
" - "The Ashkenazi Haggadahכתב-יד מן המאה ה .15-לונדון-תל אביב[ ,תשמ"ה] .1985
הגדת איטינגן ,כתב-יד מאוייר .איטינגן ,תפ"ט [ .]1729הוצאת נהר ועם עובד ,תל-אביב ,תשמ"ה  .1985מצורפת חוברת מבוא.
"הגדת קופנהגן" ,הגדת כתב-יד מאוייר .אלטונא-המבורג ,תצ"ט [ .]1739תל אביב ,תשמ"ו  .1986מצורפת חוברת מבוא.
"הגדת בורדו" ,הגדה כתובה ומאוירת בידי יצחק צורף .בורדו ,תקע"ג  .1813תל אביב[ ,תשמ"ז] .1987
הגדת מעלה בית חורין ,וינה תקע"ג  .1813הוצאת  ,Rare Judaica publishing houseירושלים[ ,תשל"ה  .]?1975מצורף דף מבוא.
הגדת אמשטרדם ,תע"ב  .1712עותק מס'  95מתוך מהדורה בת  1300עותקים ממוספרים .הוצאת מקור ,ירושלים ,תשל"ג .1972
מצורפת חוברת מבוא.
"הגדת הרוזנטליאנה" ,הגדה כתובה ומצויירת בידי יוסף בן דוד מלייפניק ,אלטונה ,תצ"ח  .1738הוצאת טורנובסקי ,תל-אביב.1987 ,
מצורפת חוברת מבוא.
"הגדת סרייבו" ,הגדת כתב-יד מאויירת מהמאה ה .14-בלגרד[ ,תשמ"ה]  .1985מצורפת חוברת מבוא.
"הגדות פסח קדומות"  -מארז ובו שלוש פקסימיליות של הגדות עתיקות ,בהוצאת מקור:
הגדת פראג רפ"ז  .1527עותק מס'  878מתוך מהדורה בת  1000עותקים ממוספרים.
הגדת אופנבך תפ"ב  .1722עותק מס'  878מתוך מהדורה בת  1000עותקים.
הגדת טריאסטי תרכ"ד  .1864עותק מס'  878מתוך מהדורה בת  1000עותקים.
 ,The Golden Haggadahמאת בצלאל נרקיס .הוצאת  ,British Libraryלונדון .1997 ,אנגלית .חוברת מחקר אודות "הגדת הזהב",
בליווי צילומים מההגדה.
 ,Haggadah of Sarajevoמאת  .Svetozar Radojcicהוצאת " ,Magazine "Jugoslavijaבלגרד .1953 ,אנגלית .מחקר אודות הגדת
סאראייבו בליווי צילומים מההגדה.
 16פקסימיליות  +שתי חוברות מחקר .גודל ומצב משתנים .מצב כללי טוב.
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 .44אוסף פקסימיליות של הגדות עתיקות והגדות אמנותיות מאוירות
אוסף פקסימיליות של הגדות עתיקות בכתב-יד ובדפוס ,והגדות אמנותיות מאוירות[ .מקומות משתנים ,המאה ה – 20-המאה ה.]21-
בין ההגדות :מספר פקסימיליות של הגדות כתב-יד מאוירות עתיקות; פקסימיליות של הגדות מודפסות ידועות; שתי הגדות שנדפסו
בהונגריה ובניו יורק באמצע המאה ה ;20-שתי הגדות נוספות המוקדשות לקהילת יהודי ארם-צובה ,וליהדות סין (בשתיהן צילומים
ואיורים); הגדה בהוצאת מוזיאון ישראל ,ובה תמונות נעות ואיורים שנעשו על פי הגדת ראשי הציפורים המפורסמת.
 13הגדות .מצב כללי טוב.
רשימה מפורטת תשלח לכל דורש.
פתיחה$80 :

 .45הגדה של פסח  -ברונא ,תקי"ח
הגדה של פסח ,עם פירוש אברבנאל .ברונא ( ,Brünnמורביה ,צ'כיה)[ ,תקי"ח .]1758
ל דף 19.5 .ס"מ .מצב בינוני-גרוע .כתמים ובלאי .פגעי עש ,בחלק מהדפים פגעים קשים .ללא כריכה.
יערי  ;141אוצר ההגדות .221
פתיחה$50 :

 .46הגדה של פסח "המרבה לספר"  -קרלוסרוא ,תקנ"א  -העותק של רבי מאיר אנשיל רוטשילד ,אבי משפחת רוטשילד
הגדה של פסח "המרבה לספר"  -קרלוסרוא ,תקנ"א  -העותק של רבי מאיר אנשיל רוטשילד ,אבי משפחת רוטשילד
הגדה של פסח הגדה של פסח" ,עם באור חדש המרבה לספר ."...קארלסרוא ,תקנ"א [ .]1791מהדורה ראשונה .מחבר הביאור הוא הגאון
רבי ידידיה טיאה וייל אב"ד קרלסרוה ,שהעלים את שמו ,ואף כתב "הסכמה" לספר זה [הביאור בכתב-ידו נמצא בבית הספרים הלאומי.
כת"י מס'  .]2744°8ספר זה הוא הספר היחיד מעשרות חיבוריו של רבי טיאה ווייל שנדפס בחייו.
בבטנת הכריכה :רישום בעלות של מאיר בן רבי אנשיל רוטשילד  -אבי משפחת הבנקאים הידועה.
מאיר אמשל (אנשיל) רוטשילד ( ,)1744-1812בן רבי אנשיל משה מפרנקפורט דמיין .למד בצעירותו בישיבות גרמניה ,ובשנת 1760
נכנס לעסוק בעסק ה"חלפנות" הקטן של אביו .לאחר היכרותו עם נסיך הסן וילהלם הראשון ,התפתח העסק לאחד הבנקים הגדולים
באירופה ,אשר רבים מבתי המלוכה נתנו בו את אימונם ,והבנק החל לתת הלוואות בינלאומיות .בשנת  1785בעקבות המהפכה
הצרפתית עברו דרך הבנק התשלומים מבריטניה תמורת שכירת החיילים הגרמנים .המוניטין של מאיר רוטשילד התפרסם כאשר בשנת
 1806ברח וילהלם הראשון לדנמרק מפני הצבא הצרפתי ,והפקיד אצלו כסף וחפצים בשווי של  600אלף ליש"ט .המטמון הוחבא בחביות
יין במרתפו והצרפתים לא מצאו דבר .אחרי המלחמה ,המטמון הושב במלואו למפקיד .בניו הקימו עסקים בבירות אירופה .לפני מותו
ציווה רוטשילד את בניו שישתתפו כולם במסחר ויחלקו ברווחים באופן שווה.
נב דף 21 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ומעט בלאי .כריכה עתיקה בלויה וללא שדרה.
יערי  ;238אוצר ההגדות .355
פתיחה$100 :

 .47הגדה של פסח עם פירוש אברבנאל  -פיורדא ,תק"ן
הגדה של פסח ,עם פירוש אברבנאל .פיורדא[ ,תק"ן .]1790
מספר פיוטים מתורגמים ליידיש.
י דף 32 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ובלאי .חיתוך דפים על גבול הטקסט .חורים זעירים בדף השער ובמספר דפים .כריכה מקורית
בלויה ופגומה.
יערי  ;229אוצר ההגדות .344
פתיחה$50 :

 .48שלוש הגדות עם פירושים
שלוש הגדות של פסח  -עם פירושים:
 .1סדר הגדה לפסח קהלת שלמה .אמשטרדם[ ,תק"ד  .]1744עם פירוש צלי אש .עברית וגרמנית עמודה מול עמודה .אוצר ההגדות .195
 .2סדר הגדה של פסח עם כמה פירושים .וינה[ ,תרכ"ב]  .1862יערי  ;853אוצר ההגדות .1146
 .3סדר הגדה של פסח עם ציורים ותרגום ערבי ,כמנהג ק"ק בגדד .כולל פיוטים רבים בסופו .ליוורנו[ ,תרמ"ז  .]1887יערי  ;1287אוצר
ההגדות .1721
 3הגדות .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$50 :

 .49הגדה של פסח  -אופנבך1800 ,
הגדה של פסח ,עם ביאור ביידיש .איורים בחיתוכי עץ .אופיבאך (אופנבך)[ ,תק"ס  1800בערך].
פורמט קטן .בשער סמל ה"צבי" של המדפיסים רבי צבי הירש סג"ל שפיץ ובנו רבי אברהם.
מ דף 17 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש .כריכה מקורית בלויה.
יערי  ;264אוצר ההגדות .428
פתיחה$50 :
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 .50הגדה של פסח ,עם תרגום לאיטלקית  -טריאסט ,תרכ"ד
הגדה של פסח ,עם תרגום לאיטלקית ,ועם איורים .טריאסט[ ,תרכ"ד]  .1863בסוף ההגדה תווים של השירים "אדיר הוא"" ,אדיר
במלוכה" ,ו"אחד מי יודע".
עברית ואיטלקית ,עמודה מול עמודה.
הגדה זו יצאה על ידי אברהם חי מורפורגו ,עם הקדמה באיטלקית ממנו .בהגדה  58פיתוחי נחושת מאת ק' קריכמאיר ()C. Kirchmayr
כמעט בראש כל עמוד ,וחתימתו בראשי תיבות על כל ציור ,עם הסברים מתחת לכל איור.
[ ]2[ ,64 ,]4עמ' 32.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .סימני עש .דפים מנותקים חלקית .כריכת בד מקורית.
יערי  ;899אוצר ההגדות .1217
פתיחה$100 :

 .51אוסף הגדות עם תרגום להולנדית
תשע הגדות שנדפסו בהולנד  -עם תרגום להולנדית:
 .1סדר הגדה ללילי פסח .אמשטרדם[ ,תרמ"ה]  .1884יערי  ;1241אוצר ההגדות .1650
 .2סדר ההגדה ללילי פסח .אמשטרדם[ ,תרמ"ח]  .1888יערי  ;1297אוצר ההגדות .1733
 .3הגדה של פסח ערוכה ומצוירת בידי נתן גייסמר .ברלין[ ,תרפ"ח]  .1928יערי  ;2078אוצר ההגדות .3122
 .4סדר הגדה ללילי פסח .אמשטרדם[ ,תר"ץ]  .1930אוצר ההגדות .3203
 .5סדר הגדה ללילי פסח .אמשטרדם[ ,תרצ"א]  .1931יערי  ;2156אוצר ההגדות .3380
 .6הגדה של פסח .האג ,תשי"ט  .1959אוצר ההגדות .4589
 .7הגדה של פסח .אמשטרדם ,תשל"א [.]1971
 .8הגדה של פסח ,פקסימיליה של הגדת איינדהובן .אמשטרדם[ ,תשנ"ה] .1995
 .9הגדה החדשה .עברית ,אנגלית והולנדית .אמשטרדם[ ,תשע"ב] .2012
 9הגדות .גודל משתנה .מצב כללי טוב.
פתיחה$150 :

 .52אוסף הגדות עם איורים
אחת עשרה הגדות עם איורים:
לאוויט ,וינה-ברלין ,תרפ"א [ .]1921יערי  ;1913אוצר ההגדות .2821
הגדה של פסח עם ציורים מאת יוסף בודקה [בודקו] .הוצאת ֶ
הגדה של פסח ,עם תרגום לגרמנית ,ועם איורים מאת מ .קונשטאט .ברלין ,תרפ"ב  .1922יערי  ;1931אוצר ההגדות .2850
הגדה של פסח ,עם ציורים מאת אריה אל-חנני ,ועם תרגום לאנגלית .ירושלים[ ,תר"צ  .]1930יערי  ;2144אוצר ההגדות .3274
הגדה של פסח ,עם איורים צבעוניים מאת שלמה ידידה זלנפריינד ,עם הקדמה והוראות ברומנית .קלוז' (רומניה)[ ,תרצ"ח] .1938
הגדה של פסח עם עיטורים וציורים מאת אשר פורסט ,ועם תרגום לאנגלית .ניו יורק[ ,תש"א  .]1941אוצר ההגדות .3862
הגדה צבעונית לילדים ,עם "תמונות נעות" ,ועם תרגום לאנגלית .לונדון[ ,תש"ח]  .1948יערי  ;2359אוצר ההגדות .4088
הגדה של פסח ,עם איורים מאת משה כהן .ירושלים[ ,תש"ט  .]1949יערי  ;2389אוצר ההגדות .4123
הגדת פסח ארצישראלית ,בתוספת פירושים רבים ודיונים ,מאת הרב מנחם כשר ,עם תרגום לאנגלית ותמונות .ניו יורק ,תש"י .1950
אוצר ההגדות .4187
הגדה של פסח ,עם איורים צבעוניים .תל אביב[ ,תשי"ב  ,1952בערך] .הוצאת "סיני" .כריכת עור עם תבליט נחושת.
הגדה של פסח ,דפוס צילום של הגדת ונציה ת"ק עם האיורים ,עברית עם ספרדית (התרגום הספרדי נדפס מחדש) .ירושלים[ ,תשי"ב
 .]1952אוצר ההגדות  .4309פורמט גדול.
הגדה של פסח ,עם ציורים מאת לאונרד בסקין ,ועם תרגום לאנגלית .ניו יורק[ ,תשל"ד] .1974
 11הגדות .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים ובלאי.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

פתיחה$50 :

 .53אוסף הגדות לפסח
שלוש עשרה הגדות של פסח  -תרגומים ופירושים:
 .1סדר ההגדה לליל שמורים עם תרגום גרמנית באותיות עבריות .רדלהיים ,תקפ"ה  .1825יערי  ;471אוצר ההגדות  . 658רישום בעלות
של רבי שמעון בן ר' משה אופנהיים.
 .2הגדה של פסח .עברית וגרמנית .הלברשטאט[ ,תרל"ח]  .1878יערי  ;1126אוצר ההגדות .1498
 .3הגדה של פסח ,עברית וגרמנית עמודה מול עמודה .פראג[ ,תרל"ט]  .1879יערי  ;1153אוצר ההגדות .1532
 .4סדר ההגדה לליל שמורים ,עברית וגרמנית עמודה מול עמודה .פרנקפורט ,תרע"ד [ .]1914יערי  ;1849אוצר ההגדות .2617
 .5ההגדה לליל שמורים .עברית וגרמנית עמוד מול עמוד .פרנקפורט[ ,תרע"ט  1919בערך] .יערי  ;2633אוצר ההגדות .2703
 .6סדר הגדה של פסח עם  24פירושים .לובלין[ ,תר"ף  1920בערך] .יערי  ;2586אוצר ההגדות .2798
 .7ההגדה לליל שמורים .עברית וגרמנית עמוד מול עמוד .פרנקפורט[ ,תרפ"ה  1925בערך] .יערי  ;2634אוצר ההגדות .3014
 .8הגדה של פסח עם פירוש באר שמואל ,מאת רבי שמואל רוזנברג .מונקאטש ,תרצ"א  .1931יערי  ;2162אוצר ההגדות .3394
 .9הגדה של פסח עם פירוש רבי ראובן מרגליות .תל אביב[ ,תרצ"ז  .]1937יערי  ;2241אוצר ההגדות .3629
 .10הגדה שלמה ,מאת רבי מנחם מנדל כשר .ירושלים ,תשט"ו [ .]1955יערי  ;2452אוצר ההגדות .4425
 .11הגדה של פסח עם מעינה של תורה ,מאת רבי אלכסנדר זושא פרידמן .תל אביב ,תשי"ז  .1957יערי  ;2476אוצר ההגדות .4540
 .12הגדה של פסח ,כתובה ומצוירת בידי ארתור שיק .עברית ואנגלית .ירושלים-תל אביב ,תשכ"א [.]1961
 .13הגדה של פסח עם פירוש עולת ראיה לרב קוק .ירושלים ,תשכ"ג [.]1963
 13הגדות .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$60 :

11

יודאיקה – ספרים ,כתבי יד ,מכתבים ,חפצים

 .54אוסף הגדות
אוסף ענק של עשרות הגדות של פסח.
חלקן עם תרגום לשפות שונות :אנגלית ,צרפתית ,גרמנית ,ערבית ,שנדפסו במקומות שונים :ישראל ,ארה"ב ,ארצות המזרח ואירופה.
[תקנ"ב-תשכ"ד .]1964-1792
כ 100-הגדות .מצב ההגדות לא נבדק על ידינו לעומק והן נמכרות כמות שהן.
פתיחה$50 :

 .55אוסף הגדות אמנותיות ומאוירות
עשר הגדות אמנותיות והגדות מאוירות:
הגדה של פסח ,עם ציורים מאת בן שהן .הוצאת  ,Trianon pressפריס ,תשכ"ד [.]1965
הגדה של פסח ,עם פיתוחי עץ מאת יעקב שטיינהרט וכתב מאת פרנציסקה ברוך .תל אביב ,תשל"ט [.]1979
הגדה של פסח .האותיות  -כתב ידה של פרנציסקה ברוך ,הציורים  -מעשה ידי יעקב שטינהרדט .הוצאת פרדיננד אוסטרטג ,ברלין,
תרפ"ג [ .]1923יערי  ;1952אוצר ההגדות  .2888
הגדה של פסח ,עם תרגום לאנגלית ,ועם ציורים מאת א .אל-חנני .ירושלים[ ,תר"ץ  .]1930אוצר ההגדות .3273
הגדה של פסח ,מאויירת בידי זאב רבן ,בצלאל תרפ"ה .הוצאת יד יצחק בן-צבי ,ירושלים[ ,תשס"ה]  .2005הגדה המבוססת על הגדת
כתב היד המאויירת של זאב רבן משנת תרפ"ה ,בתוספת איורים מסקיצות אחרות שלו ומבוא אודות ההגדה.
הגדה של פסח ,עם תרגום לאנגלית ,מבוא מאת מקס ברוד ,ואיורים .הוצאת סיני ,תל-אביב[ ,תשכ"ז]  .1967כריכת עור עם ריקוע
נחושת בחזיתה.
הגדת חברון ,עוצבה בידי אברהם מנדאל על פי הגדות עתיקות .דפוס חברון ,קרית ארבע ,תשל"ז [.]1977
הגדה של פסח ,עם תרגום לגרמנית מאת ד"ר פיליפ שלזינגר ,ועם איורים מאת זאב רבן .הוצאת סיני ,תל-אביב[ ,תשכ"ח] .1968
הגדה של פסח ,כתובה באותיות סת"ם בידי רבי שמואל בן ברוך ,עם ציורים מאת יעקב וכסלר .הוצאת "הצבי" ,תל-אביב ,תשי"ז.
הגדה של פסח ,כתובה באותיות סת"ם בידי משה מרדכי בן דב ,עם ציורים מאת נפתלי בזם .הוצאת י' מינצר ,תל-אביב ,תשמ"ג.
 10הגדות .גודל ומצב משתנים .מצב כללי טוב.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

פתיחה$80 :

 .56אוסף גדול של הגדות
אוסף גדול של כ 100-הגדות של פסח ,עם פירושים ותרגומים לשפות שונות ,הגדות פקסימיליה ועוד .ישראל ,ווילנא ,לונדון ,ניו יורק
ובאזל ,תרפ"ח-תשס"ג .2003-1928
כ 100-הגדות .גודל משתנה .מצב כללי טוב .לא נבדק ביסודיות.
פתיחה$80 :

 .57הגדת אומזה  -בודפשט1942 ,
הגדה של פסח ,הוצאת , Orszagos Magyar Zsido Segito Akcio - OMZSA :בודפשט .1942 ,הונגרית ועברית.
הגדה בהוצאת חברת הסיוע למען יהודי הונגריה .מהדורה זו כוללת הקדמה ,הערות ,מאמר בנושא אמנות האילוסטרציה של ההגדה,
רפרודוקציות עתיקות ,ותווי נגינה .עותק מספר  739מתוך מהדורה של  900עותקים ,עם חתימות המחברים והאמנים.
[ LVII, 73, [1], LXI-LXXXII ,[1עמ' 34.5 .ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים .כריכה מקורית ,עם פגמים קלים.
יערי  ;2293אוצר ההגדות .3870
פתיחה$100 :

 .58הגדה של פסח – "שירה חדשה" – הגדה אמנותית בעיצוב ייחודי עם מטבע כסף רקוע – מהדורה מצומצמת
הגדה של פסח" ,שירה חדשה" ,הגדה אמנותית בעלת צורה מיוחדת ,עם איורים צבעוניים ועם תרגום לאנגלית .הוצאת החברה
הממשלתית למדליות ולמטבעות[ ,ישראל ,שנות ה.]?2000-
עותק מס'  338מתוך מהדורה בת  515עותקים ממוספרים.
הגדה בפורמט מיוחד – הדפים והכריכה בצורת חצי מצה ,היוצרים עם פתיחת ההגדה צורה מעוגלת הדומה למצה .כריכת עור ,בחזיתה
רקוע תחת כיסוי פלסטיק ,מטבע עשוי כסף קשוט – "המוסיקה" ,בעיצוב דן רייזינגר ,בהנפקת בנק ישראל .הנפקת המטבע הוגבלה
ל 515-הגדות בלבד.
האיורים הצבעוניים נעשו על פי איורים מתוך הגדות וכתבי-יד עתיקים.
 24ס"מ .מצב טוב .כריכת עור .כריכה ודפים רופפים .נתון בקופסת קרטון מקורית ,עליה מודפסים הפרטים אודות ההגדה.
פתיחה$100 :

 .59סדור רינה ותפלה  -רדלהיים ,תקפ"ד  -מהדורה מיניאטורית  -כריכת עור עם אבזם כסף
סדור רנה ותפלה .נוסח אשכנז .הוצאת רבי וולף היידנהיים .רדלהיים ,תקפ"ד .1824
רמ דף 8.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .בלאי וכתמים .כריכת עור מקורית עם אבזם כסף ,עם חריטות עיטורים והקדשה.
פתיחה$300 :
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 .60סידור מיניאטורי  -ונציה ,תקנ"ו
סדר תפלה כמנהג איטליאני .ונציה[ ,תקנ"ו  .]1796דפוס גד פואה.
קצב דף 8.5 .ס"מ .מצב בינוני .בלאי וכתמים .כתב דהוי במספר מקומות .שער הספר פגום ,עם קרע חסר ומשוקם במילוי נייר .קרע חסר
בראש הדף האחרון .כריכת עור מקורית פגומה.
פתיחה$100 :

 .61סידור מיניאטורי  -אמשטרדם ,תקכ"א
סדר תפלות כמנהג ק"ק ספרדים .אמשטרדם[ ,תקכ"א  .]1761דפוס הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן.
רכא דף .חסרים שלושה דפים אחרונים 10 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .בלאי וכתמים .במספר מקומות כתמי דיו על טקסט .כריכה מקורית,
שדרת עור עם פגמים.
פתיחה$100 :

 .62סידור מיניאטורי  -פיסא ,תקע"ו  -שלשה עותקים
סידור בית תפלה כמנהג ק"ק איטליאני .פיסא[ ,תקע"ו  .]1816דפוס שמואל מולכו.
 3ספרים .כ 7-7.5-ס"מ .מצב טוב-בינוני .כריכות עור וקלף מקוריות .שלושה עותקים חסרים המשלימים זה את זה .במקור :סד ,מט-
רכד דף .בעותקים שלפנינו :בעותק אחד (עם כריכת עור מעוטרת) חסרים בו  16דפים :טז ,עב ,פא-צו (במקומם נכרכו  8דפים מספר
תהלים במקום ה 16-החסרים) .בעותק השני (עם כריכת עור ללא עיטורים) חסרים שלשה דפים :שני דפים לפני דף נ (בספירה השניה),
ודף נו .בעותק השלישי (עם הכריכה הצבעונית ושדרת הקלף) חסרים כ 6-דפים :דף השער ,ודפים ח-ט ,טז ,נז (במקומו השלמה בכ"י),
סד (במקומו השלמה בכת"י).
פתיחה$150 :

 .63סידור תפילה בפורמט כיס  -פיסא ,תקפ"ח  -לא ידוע ביבליוגרפית
סדר תפלה ,כמנהג קהל קדושים ספרדים .פיסא ,תקפ"ח [.]1828
קמו דף 11.5 .ס"מ .מצב בינוני .בלאי רב .קרעים במספר דפים .כריכה מקורית ,עץ מחופה עור ,מנותקת ופגומה.
אינו ידוע ביבליוגרפית ,לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ובספריה הלאומית.
פתיחה$100 :

 .64אוסף סידורים וספרי תפילה מיניאטוריים  -ונציה ,שנות הת'-ת"ק
אוסף שבעה כרכים מיניאטוריים של ספרי תפילה ,מדפוסי ונציה במאה ה .18-האוסף כולל :סידורים ,ספר תהלים ,תקוני שבת ,סדר
המעמדות ,עם סדר פרשיות .עותקים חסרים:
בין הסידורים :סדר תפלות כמנהג ק"ק איטליאני[ .ונציה ,תק"מ  .1780דף השער חסר ,ופגמים חסרים במספר דפים] .נכרך עם :תקוני
שבת ,עפ"י האריז"ל .ונציה[ ,תקנ"ג  .]1793כריכת עור מקורית ומעוטרת .נתון בנרתיק עור עתיק ומפואר.
 8ספרים ב 7-כרכים .גודל  8.5-11.5ס"מ .מצב טוב-בינוני עד בינוני .עותקים חסרים .בלאי רב וכתמים .כריכות עור וקלף מקוריות.
פתיחה$200 :

 .65אוסף חומשים וסידורים  -דפוסי המאה ה 18-וה19-
אוסף תשעה ספרים ,חומשים וסידורים  -דפוסי הולנד ואיטליה ,אוסטריה ושוודיה ,המאה ה 18-והמאה ה ,19-וסידור אחד שנדפס
באמצע המאה ה[ 20-עבור פליטי השואה]:
 .1סדר תפלה לתענית כמנהג ק"ק ספרדים .אמשטרדם[ ,תפ"ו  .]1726דפוס הירץ לוי .כריכת עור מהודרת.
 .2ספר תפלת ישרים ,סידור לכל ימות השנה .אמשטרדם[ ,תקל"ט  .]1779דפוס יעקב פרופס .חסרים  151דף בסופו .כריכת עור מקורית
ומפוארת.
 .3סדר תפלה כמנהג ק"ק אשכנזים ,תפילות ליום חול (חלק ראשון) ,לשבת ולמועדים (חלק שני) .וינה[ ,תקפ"א-תקפ"ט] .1829-1821
 .4מחזור לשלוש הרגלים .כמנהג הספרדים[ .ונציה? המאה ה .]?18-חסר שער וחסרים דפים בסופו .כריכת עור מקורית.
 .7-5ספר תורת הא-להים ,חמישה חומשי תורה ,עם תרגום באיטלקית וביאור מאת רבי יצחק שמואל ריגייו .סט שלם בשלושה כרכים.
וינה ,תקפ"א  .1821כריכות מקוריות ונאות ,עם שדרת קלף.
 .8ספר מכתב א-להים ,חמישה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י .פיסא ("באותיות אמשטרדם")[ ,תקע"ח  .]1818דפוס
שמואל מולכו .בפרשיות בראשית ונח :עמודים שהודפסו שלא במקומם וחסר מהם דף אחד .ללא חמש מגילות .כריכה מהודרת עם
שדרת קלף.
 .9סידור "שמע קולנו" ,תפלות לכל ימות השנה ,נוסח אשכנז .שטוקהולם ,תש"ו  .1946נדפס עבור שארית הפליטה אחרי השואה " -סדור
זה נועד בשביל קהלות ישראל ההרוסות ."...
 9ספרים .גודל ומצב משתנים .כריכות נאות.
פתיחה$100 :
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 .66מחזור של כל השנה ,כמנהג איטליה  -ונציה ,תק"י  -שני כרכים
מחזור של כל השנה ,כפי מנהג איטליה .ונציה[ ,תק"י  .]1750שני כרכים.
כרך א :תפילות לחול ,שבת ,ראש חודש ,פסח ושבועות.
כרך ב :תפילות ראש השנה ויום הכפורים ,סוכות ושמחת תורה.
כרך א :רפג; יח דף .חסר בתחילתו קדם-שער מאויר .בסופו נוספו יח דפים (עם קריאת התורה לשני וחמישי) שאינם רשומים במפעל
הביבליוגרפיה .כרך ב ,]1[ :שכג ]1[ ,דף 16 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכה חדשה.
פתיחה$150 :

 .67שלשה מחזורים  -לונדון ,תקס"ז  -תחריטים ופורטרט
שלושה כרכים של מחזורים כמנהג פולין (נוסח אשכנז) שנדפסו בלונדון בראשית המאה ה:19-
 .1מחזור ליום כיפור  -חלק א' ,ערבית ושחרית .עברית ואנגלית עמוד מול עמוד .דינים ביידיש .לונדון[ ,תקס"ז  .]1807מעבר לשער ,שער
נוסף באנגלית .מול דף השער תחריט-נחושת" :תמונת אדמ"ו החכם הכולל הגאון הגדול מה"ו שלמה [הירשל] בן אדמ"ו הגאון הגדול
מה"ו צבי זצ"ל ,אב"ד דק"ק אשכנזים בלונדון והמדינה".
[ 250 ,]1דף 21.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .בלאי ודפים מנותקים .כתמים .כריכת עור מקורית ,קרועה( .יתכן שחסר דף השער המאויר
המופיע בכרכים האחרים ,ובמקומו הושם דף הפורטרט).
חלק זה אינו רשום ב"מפעל הביבליוגרפיה" ,רשומה .000172589
 .2מחזור לשבועות כמנהג פולין .עברית ואנגלית עמוד מול עמוד .דינים ביידיש .לונדון [תקס"ז  .]1887שער נוסף באנגלית .קדם שער
מקוצר ובו תחריט נחושת מרשים עם דמויות משה ,אהרן ומנהגי החגים.
[ ]5[ ,185 ,]1דף .חסר  2דף בסופו (במקור ]7[ ,185 ,]1[ :דף)  21.5ס"מ .מצב בינוני-טוב .מספר דפים קרועים .בלאי וכתמים .ללא כריכה.
 .3מחזור לסוכות כמנהג פולין .עברית ואנגלית עמוד מול עמוד .דינים ביידיש .לונדון [תקס"ז  .]1887שער נוסף באנגלית .קדם שער
מקוצר ובו תחריט נחושת מרשים עם דמויות משה ,אהרן ומנהגי החגים.
[ 240 ,]1דף 23.5-22.5 .ס"מ .מצב טוב עד בינוני .כריכת עור מקורית.
סה"כ 3 :כרכים ,גודל ומצב משתנה .מצב כללי טוב-בינוני.
פתיחה$100 :

 .68מחזור עם תרגום להולנדית  -אמשטרדם ,ת"ר-תר"ב  -סט שלם בתשעה כרכים
סט מחזורים לכל מועדי השנה ,עם תרגום להולנדית .אמשטרדם[ ,ת"ר-תר"ב]  .1839-1842תשעה כרכים.
סט שלם של תשעה כרכים לכל מועדי השנה .עברית עם תרגום להולנדית עמוד מול עמוד .בסט זה מופיעים כרך ליום שני של ראש
השנה ,ודפים נוספים בחלק מן הכרכים ,שלא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה.
 9כרכים 21.5 .ס"מ .מצב כללי טוב .נייר איכותי .כתמים ומעט בלאי .קרעים ללא חסרון .כריכות עם שדרות עור מקוריות ,עם עיטורים
מוזהבים .פגמים ובלאי בכריכות.
פתיחה$200 :

 .69אוסף ספרי תפילה ,מחזורים ,קינות וסליחות
אוסף ספרי תפילה ,מחזורים ,קינות וסליחות:
מחזור חלק שני ,תפילות יום כיפור כמנהג אשכנז ,עם תרגום ליידיש .אמשטרדם[ ,תק"י  .]1750עותק נאה על נייר בהיר ,עבה ואיכותי
עם שוליים רחבים .כריכת עור עתיקה בלויה ופגומה.
מחזור חלק שני ,כמנהג אשכנז ופולין ,לפסח ,שבועות ,סוכות ושבתות חול המועד ,עם תרגום חלקי ליידיש .מיץ[ ,תקכ"ט .]1769
רישום וחתימה בשער.
מחזור עם כוונת הפייטן לשבועות ,כמנהג אשכנז[ .פיורדא] ,תקנ"ב [ .]1792בשער" :באותיות אמשטרדם" .כרך זה לא נרשם במפעל
הביבליוגרפיה ולא מופיע בקטלוג הספרייה הלאומית.
קרבן מנחה ,סדר תפלות מכל השנה כמנהג אשכנז ,עם תרגום ליידיש .זולצבאך[ ,תקנ"ז  .]1797כרך עבה במיוחד .בלאי וקרעים .דף
השער הראשון המאוייר חסר בחלקו ומודבק על נייר לחיזוק.
סליחות מכל השנה ,כמנהג ק"ק אשכנזים .אמשטרדם[ ,ת"פ  .]1720חלק שלישי מתוך המחזור לכל השנה .נזקי עובש .כריכת עץ
מחופה עור עתיקה ,חסרה ופגומה.
סדר קינות לתשעה באב ,עם מגילת איכה .לבוב[ ,תרי"ח]  .1858אחד מן הדפים באמצע הספר קרוע וחסר .טופס על נייר כחלחל.
מהדורה זו לא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה ואינה מופיעה בקטלוג הספריה הלאומית.
 6כרכים .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים ובלאי .קרעים.

·
·
·
·
·
·

פתיחה$80 :

 .70אוסף סידורים שונים
ששה סידורים מדפוסים שונים:
 .1סידור כל בו ,סדר תפלות מכל השנה ,עם תרגום לאנגלית .ניו יורק[ ,תרס"ו  .]1906לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע
בקטלוג הספריה הלאומית .כריכה מיוחדת דמוית שנהב ,עם לוח מתכת מודבק ועליו עיטורים ובד קטיפה .אבזם מתכת לסגירה .שדרה
מנותקת ופגמים בכריכה.
 .2סידור בית אל ,תפלות לכל ימות השנה ,עם הגדה לליל שמורים וכל דיני פסח ולוח לקביעות המועדים לעשר שנים .קובה ( ,Kobeיפן),
תר"פ  .1920דפוס ספוטניק .חסר דף השער העברי.
 .3סידור נהורא מעליא החדש ,מלוקט מסדור נהורא השלם עם דרך החיים לרבי יעקב מליסא ותקוני שבת לרבי משה מזאלשין ,עם ספר
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תהלים .פיעטרקוב ,תרצ"ז [ .]1937בשער השני :פאדגורזע.
 .4סידור עולת החודש .ג'רבה[ ,תש"ו]  .1946שער בדיו כחולה .חלק מהדפים על נייר כחלחל .חסרים מספר דפים באמצע הסידור.
 .5חוקת עולם ,חלק רביעי – סידור לשלש רגלים .ירושלים ,תרנ"ד [ .]1894חסר דף אחד באמצע הסידור.
 .6ספר מועדי ה' ,סדר תפלה לשלש רגלים .ג'רבה[ ,תש"ו]  .1946שער בדיו כחולה.
 6סידורים .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים ובלאי.
פתיחה$80 :

 .71ספר אוצר נחמד  -ונציה ,תק"ך
ספר אוצר נחמד ,ליקוטים ,תפילות ותיקונים לימים נוראים עפ"י ספר חמדת ימים .ונציה[ ,תק"ך .]1760
לו ,לט-מ ,לא-מו דף 16.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .סימני עש .כריכה עתיקה ,פגומה ומנותקת חלקית.
פתיחה$100 :

 .72ספר קרבן חגיגה ,תפילות לחג הסוכות  -ליוורנו ,תקל"ו  -הקדמה והוראות בלאדינו  -כרך בפורמט כיס
ספר קרבן חגיגה ,תפילות הלל ומוסף של חג הסוכות ,עם סדר ההושענות וההקפות .ליוורנו[ ,תקל"ו  .]1776כרך בפורמט כיס.
ההקדמה (מאת המביא לבית הדפוס והעורך) וההוראות  -בלאדינו.
צח דף 10 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכת קלף מקורית.
פתיחה$100 :

 .73סדר ספירת העומר  -שני ספרים בפורמט כיס  -באזל ,תקס"ה  /רדלהיים ,תרכ"ו
שני ספרי תפילה של סדר ספירת העומר ותפילות נוספות ,בפורמט כיס:
 .1סדר ספירת העומר" ,עם לקוטי תפלות לדרך" .באזל ,תקס"ה [.]1805
[ 204 ,]2עמ' 8.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים רבים ובלאי .סימני עש ,עם פגיעה בטקסט במספר מקומות .קונטרסים רופפים .כריכה ישנה
ופגומה ,ללא שדרה.
 .2סדר ספירת העומר ,עם תפלת מנחה ומעריב לחול ,תפלת מוצאי שבת ועוד .רדלהיים[ ,תרכ"ו] .1866
חמישה דפים עם איורים שונים ,ביניהם איורי קצירת העומרים ,הבאת הבכורים ,תספורת בל"ג בעומר ,ועוד.
עב דף 10 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים ,טוב-בינוני .מרבית הדפים במצב טוב .כתמים ומעט בלאי .קרעים בשולי מספר דפים ,עם
פגיעה בטקסט .כריכה ישנה.
מהדורה זו לא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה ואינה מופיעה בקטלוג הספריה הלאומית.
פתיחה$150 :

 .74סדר ספירת העומר  -רדלהיים ,תרי"ב  -מהדורת כיס עם איורים
סדר ספירת העומר ,עם תפילת מנחה ומעריב לחול ,תפילת מוצאי שבת ועוד .רדלהיים[ ,תרי"ב] .1852
חמישה דפים עם איורים שונים ,ביניהם איורי קצירת העומרים ,הבאת הבכורים ,תספורת בל"ג בעומר ,ועוד.
עב דף 10 .ס"מ .מצב טוב .כתמים קלים .כריכה חדשה.
פתיחה$200 :

 .75סדר ברכות ,עם תרגום לאנגלית  -לונדון - 1829 ,נדפס בעצתו של משה מונטיפיורי
סדר ברכותThe blessings, or, expressions of praise and thanksgiving. Said by all Israelites on various occasions, with ,
 ,an interlineary translationעם תרגום ,פירוש ומבוא באנגלית ,מאת  .D.A. de Solaלונדון[ ,תקפ"ט]  .1829עברית ואנגלית.
נדפס משמאל לימין ,עם תרגום אנגלי בין השורות.
הקדשה מודפסת למשה מונטיפיורי .בהקדמה נאמר שהתרגום וצורת הדפסתו הם על פי עצתו של מונטיפיורי.
כולל "ברכות על המצוות"" ,ברכות על הנהנין" ו"ברכות הודאה ושבח" כמנהג הספרדים.
[ ]1דף XVI, 3-94 ,עמ' 20.5 .ס"מ .מרבית הדפים במצב טוב .כתמים .בלאי קל בקצות מספר דפים .דף השער עם קרע משוקם בשוליו,
ללא פגיעה או חסרון בטקסט .קרעים קלים בשולי שני הדפים שלאחר השער ,ללא פגיעה בטקסט .כריכה ישנה ,עם פגמים קלים.

פתיחה$150 :

 .76אוסף ספרי תפילות ,פיוטים ותחינות
ששה ספרי תפילות ,פיוטים ותחינות:
 .1ספר אזהרות ,מאת רבי שלמה ן' גבירול ,עם ביאורי מילים .אמשטרדם[ ,תע"ה .]1715
 .2ספר עת הזמיר ,קובץ תפלות" ,אשר בני חברת אשמורת הבקר מקהלת מודונא(!) הנהיגו לאומרו מידי יום ביום" ,בעריכת הרב"ך  -רבי
בנימין הכהן וויטאלי ,עם הוספות מאת חתנו רבי ישעיה באסאן .מנטובה[ ,תקי"ג .]1753
 .3ספר לקוטי צבי ,עם הוספות מספר שערי ציון .זולצבאך[ ,תקנ"ז .]1797
 .4ספר תהלים .אמשטרדם ,תקע"ו  .1816פורמט כיס.
 .5ספר ברית יצחק ,תיקון ליל שמיני קודם המילה וסדר תיקון המוהל .אמשטרדם[ ,תר"ד  .]1844נדפס עם :ספר חנכת הבית ,סדר לימוד
לכבוד חנוכת הבית .אמשטרדם[ ,תר"ד .]1844
 .6ספר פרי עץ הדר ,סדר ט"ו בשבט על פי הקבלה ,עם ליקוטים מספרים שונים .אמשטרדם[ ,תרי"ט .]1859
 6ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי.
פתיחה$120 :
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 .77סדר ברכת השמש – עם תרגום לפורטוגזית – קוימברה ,פורטוגל ,תרפ"ה
סדר ברכת השמש בתקופתה .A Santificacao do Cyclo solar ,קוימברה ( ,Coimbraפורטוגל)[ ,תרפ"ה]  .1925עברית ופורטוגזית.
סדר ברכת החמה ,הנאמרת בתחילת מחזור בן  28שנים ,בזמן בו על פי המסורת ,השמש חוזרת למקומה המקורי בזמן בריאת העולם.
עברית עם תרגום לפורטוגזית עמוד מול עמוד .תורגם בידי .Moses Bensabat Amzalak
[ 15 ,]1עמ' .חלק מגליונות הספר אינם חתוכים 17.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים קלים .מעטפת נייר.
פתיחה$60 :

 .78הגדה של פסח עם איורים  -בומביי ,הודו - 1846 ,הגדת "בני ישראל" הראשונה
סדר הגדה ,עם תרגום לשפת המאראטי ואיורים[ .בומבי ,תר"ו  - 1846דף השער חסר] .דפוס ליטוגרפי של כתב-יד .מקור ותרגום ,עמוד
מול עמוד.
איורים מקוריים להגדה זו .איורים לסימני קערת ליל הסדר [בהשראת איורי הגדות ליוורנו] .ההגדה הראשונה שנדפסה בנוסח עדת "בני
ישראל" בהודו.
עותק חסר  5דפים  ,]2[ -לד דף (במקור ,]5[ :לו דף) 24 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .קרעים בשולי מספר דפים .מעטפת בריסטול ,פגומה
ורופפת.
יערי  ;656אוצר ההגדות  .895
פתיחה$50 :

 .79הגדה של פסח עם תרגום מאראטי  -פונה ,תרל"ד
הגדה של פסח עם תרגום מאראטי .פונה[ ,תרל"ד .]1874
מקור ותרגום עמוד מול עמוד ,בספירת-עמודים מקבילה .בראש ההגדה ציורים.
 ]9[ ,2דף ,]1[ ,ה-נ 1 ,עמ’( .במקור )5 :עמ’ .חסרים  2דפים בסופה 22 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .קרעים במספר דפים .סימני עש .כתמים.
יערי  ;1077אוצר ההגדות .1437
פתיחה$300 :

 .80הגדה של פסח – בומבי ,תרמ"ז
סדר הגדה של פסח עם תרגום ערבי ,כמנהג יהודי בגדד .בומבי ,תרמ"ז [.]1887
[ ,]2ע עמ’ .מצב טוב-בינוני .סימני עש .קרע בדף האחרון .כריכה מקורית פגומה.
יערי  ;1274אוצר ההגדות .1706
פתיחה$100 :

 .81שלושה ספרי תהלים ושני ספרים נוספים בשפת המראטהי – הודו ,המאה ה20-
חמישה ספרים בשפת המראטהי ,מתוכם שלושה ספרי תהלים[ .הודו ,המאה ה.]20-
שלוש מהדורות של ספרי תהלים ,מתורגמים למראטהי; וספר נוסף (שני עותקים) בנושא יהודי (לא מזוהה).
מצורפת חוברת שנדפסה בקרית שמונה בשנת תשמ"ט ובה תפילות לנשים בשפת המראטהי.
 5ספרים  +חוברת .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים .קרעים.

·

פתיחה$100 :

 .82סדור בית אל – קובה (יפן) ,תר"ף
סידור בית אל ,תפלות לכל ימות השנה .הגדה לליל שמורים וכל דיני פסח ולוח לקביעות המועדים לעשר שנים Kobe .קובה (יפן) ,תר"פ
 .1920דפוס ספוטניק.
עברית עם תרגום לרוסית ,עמודה מול עמודה .הביאורים ,ההוראות וההערות ברוסית בלבד.השער הנוסף באותיות קיריליות .מעבר
לדף השער איור סמלי של "היהודי הנודד".
 XVI, , 498 , 24עמ’ 19.5 .ס"מ .מצב בינוני .בלאי .דפים מנותקים .קרעים במספר דפים .הספר העברי היחיד שנדפס בקובה-יפן.
פתיחה$100 :

 .83סידור קול בני יהודה  -שנחאי ,תש"ו
סידור "קול בני יהודה" ,נוסח האר"י (נוסח חב"ד) .שנחאי ,תש"ו [ .]1946נדפס על ידי "תלמוד תורה שנגהי" .חותמות בית הכנסת "בית
יעקב" בשנחאי.
 184עמ' 22.5 .ס"מ .מצב טוב .כריכה מקורית ,בלויה במקצת.
פתיחה$100 :

 .84כרך ספרי מהר"ל  -שנגהאי ,תש"ו
ארבעה ספרים מספרי המהר"ל בכרך אחד  -שנהגאי ,תש"ו:
 .4-1גבורות ה' [דפוס צילום של וורשא תרל"ג  .]1873נצח ישראל[ .דפוס צילום של וורשא תרל"ג?  .]?1873תפארת ישראל [דפוס
צילום של וורשא תרמ"ו  .]1886באר הגולה[ .דפוס צילום של וורשא תרמ"ז .]1887
מהדורת-צילום שנדפסה בשנחאי בשנת תש"ו [ ,]1946עבור פליטי השואה מאירופה ,שנמלטו לשם בימי מלחמת העולם השנייה.
 88 ;132 ;158 ,]2[ ;216עמ’ 22 .ס"מ .מצב טוב .כריכה מקורית ,מעט בלויה ורופפת.

·

·

·

·

פתיחה$50 :
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 .85לוח קיר גדול בכתב-יד  -הודו ,תרל"א
דף בכתב-יד  -לוח קיר לשנת תרל"א .הודו[ ,תר"ל .]1870
לוח קיר לתליה בבית כנסת .חסר בחציו התחתון.
בראש הדף רשימת תאריכים ,מהם תאריכים רבים הייחודיים לתולדות יהודי הודו" :א'פ"ג לחרבן בית שני ולביאת היהודים לעיר
כורגולור"" ,אלף כ"ו לנתינת טס נחושת לאנשי פוטנגור"" ,ת"ע לבנין ב"ה [בית הכנסת] כרכומבאכם"" ,שס"ג לביאת פורטוגל לכוגין
[קוצ'ין]"" ,שנ"ו לגירוש שינגילי"" ,ר"ח לביאת אנגליז לכוגין [קוצ'ין]"" ,א'תצ"א לנתינת טס נחושת לכבוד ה"ר יוסף רבן" ,"...תקל"א לבנין
ב"ה [בית הכנסת] כושנג'ארי"" ,ס"ב לעריכת מלחמת מלך כוגין [קוצ'ין] ומלך טירונגור עם אנגליז בעיר כוגין ובעיר כולם" ,ועוד.
גובה 30.5 :ס"מ .רוחב 48 :ס"מ .מצב בינוני .כתמים .קרעים בשולי הדף .קרע אחד עם פגיעה בטקסט .פגמים קלים .קרעים כתוצאת
מחריכת הדיו בנייר.
פתיחה$250 :

 .86כתב-יד  -סדר תיקון חצות  -הודו ,תרנ"א
כתב-יד ,סדר תיקון חצות  -תיקון רחל ותיקון לאה[ .הודו?] ,תרנ"א [.]1891
כתב מרובע ,מנוקד .בראש כתב-היד" :תקון חצות תקון רחל מ"ז" .בדף [/17ב] כותרת" :תקון לאה".
בין דפים ח-ט נכרכו שני דפים ,מכותב אחר ,של קינה מאת רבי משה אלשיך" ,הקבצו ושמעו בני יעקב" .בדף [ ]12שורה בודדת בכתב
הודי (מלאיאלאם).
בדף האחרון" :שנת תרנ"א לפ"ק"" ,זה כתב של יצחק בר כ' ר' אליה".
כתב-יד שלם ]32[ .דף 15.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קרע בשולי הדף הראשון ,ללא חסרון ופגיעה בטקסט .פגמים קלים בשולי מספר
דפים .כריכה חדשה.
פתיחה$200 :

 .87כתב-יד  -פיוטים  -קוצ'ין ,המאה ה20-
כתב-יד ,פיוטים לזמנים שונים ולמועדים[ .קוצ'ין (הודו)? המאה ה.]20-
בין הפיוטים ,פיוט לחג הפורים ("פורים היום פורים לנו ,שתו שכרו אחי )"...ופיוט לפסח מאת רבי משה חוצין ("מלך גואל ומושיע ,אל
נערץ בסוד קדושים.)"...
חלק ממילות הפתיחה וחלקים בטקסט נכתבו בדיו סגולה וורודה.
חסר בראשיתו ]16[ .דף 12.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים רבים .קרע בדף האחרון עם פגיעה קלה בטקסט .דיו דהויה .כריכת קרטון.
פתיחה$200 :

 .88קונטרס מודפס " -עשרה עיקרי אמונה" של הקראים  -דפוס אבן  -לא ידוע ביבליוגרפית
עלון מודפס" ,עשרה עיקרי האמונה"[ .ארצות המזרח (איראן?/כורדיסטאן?) ,המאה ה .]19/20-דפוס אבן.
כפי הנראה ,עשרת עיקרי האמונה של הקראים .כתוב בניב מסוים של ארמית (באותיות עבריות).
לא ידוע ביבליוגרפית.
כפולת דפים 4 ,עמ' 17 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .קרעים בשולי הקפל .סימני עש.
פתיחה$50 :

 .89כתב-יד  -כל נדרי וסדר עבודה  /דפים מבית הכנסת  -פדובה ,המאה ה19-

·

כתב-יד ,נוסח כל נדרי וקטעים מתפילת יום כיפור[ .פדובה ,איטליה .מחצית ראשונה של המאה ה 19-בקירוב].
כתב-יד לשליח ציבור בפורמט צר וארוך .כתיבה איטלקית מרובעת ,מנוקדת.
לא שלם ,ייתכן ולא הושלם ע"י הסופר .כולל חלק מתפילת עלינו (עם הקטע "אתה הראת" שאומר השליח ציבור בשעה שהציבור
משתחוים ,על פי מסורת של בעל הרוקח); נוסח "כל נדרי" במלואו ו"סדר העבודה" ,החסר בתחילתו.
גובה 37 :ס"מ .רוחב 19.5 :ס"מ .מצב טוב ,דפים מנותקים .כתמים .כריכה מנותקת.
לכתב-היד צורפו מספר דפי כת"י מבית הכנסת (באיטלקית) ,ביניהם רשימה מפורטת ( 4עמ' .עברית ואיטלקית) ,על אופן השימוש
בתשמישי הקדושה שנתרמו לבית הכנסת בשבתות ומועדים .הרשימה מכילה מידע מעניין על חפצי הקודש של הקהילה (כגון מעילים
וכתרים לספרי התורה ,פרוכות ועוד) .בין המועדים שנזכרים ברשימה זו נמצאים שני חגי "פורים שני" .האחד" ,פורים דבודא"  -פורים די
בודה ,שנחגג באיטליה בעקבות הצלת היהודים בימי מלחמת אוסטריה-הונגריה בטורקים; והשני "פורים של אש" ,הוא "פורים שריפה"
שנחגג ביום י"א סיון בקהילת פדובה לזכר הצלת הקהילה משריפה שפרצה בשנת תקנ"ה (.)1795
גודל משתנה .מצב כללי טוב.

·

פתיחה$100 :

 .90כתב-יד  -סדר ספירת העומר  -סביוניטה ,תקצ"ט
כתב-יד ,סדר ספירת העומר .סביוניטה ,תקצ"ט [.]1839
כתב-יד שלם ,כתיבה איטלקית מרובעת.
קולופון בדף האחרון" :גבריאל שמואל רושינה ,סביוניטה שנה התקצ"ט לבריאת עולם".
[ ]14דף 12 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .סימני עש קלים .קמטים בפינות הדפים .כריכת קרטון.
פתיחה$200 :
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 .91כתב-יד – פיוטים לימים נוראים ושמחת תורה – סביוניטה ,תרי"ד
קונטרס בכתב-יד ,פיוטים ופזמונים לימים נוראים ושמחת תורה .סביוניטה[ ,תרי"ד .]1854
בראש הקונטרס רישום בעלות בכתב סת"ם" :של רבי אליהו שמואל בן הגביר כבוד ר' נתן יהודא חזק נר"ו".
כולל" :פיוט שנוהגים לאומרו בשני לילות של ר"ה" (אשת נעורים אומרה לאלקיה"); "פזמון לתקיעת שופר" ("מלך משפט אהב חפץ
חיים") ,ואחריו "סדר התקיעות"; פיוטים לשמחת תורה ("שישו וגילו בשמחת תורה" ,"...אגיל ואשמח בשמחת התורה ;)"...הפיוט "שמע
קולי אשר ישמע בקולות" (שנאמר בתחילת יום כיפור) .בעמוד האחרון קולופון הכותב" :סביוניטה יום מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו,
שנת אז תקרא וה' יענה לפ"ק" (מודגשות אותיות המתאימות לפרט השנה תרי"ד) .בשני מקומות מופיע סמל מגן-דוד.
[ ]7דף 20 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי.
פתיחה$200 :

 .92כתב-יד – יוצרות להושענא רבה ושמחת תורה – איטליה ,המאה ה19-
קונטרס בכתב-יד ,יוצרות ליום הושענא רבה ושמחת תורה[ .איטליה ,המאה ה.]19-
קונטרס תפילות קטן ובו יוצרות ליום הושענא רבה ושמחת תורה .כתיבה איטלקית מרובעת ומנוקדת ,נאה .מילות הפתיחה של חלק
מהקטעים מודגשות.
יג עמ' 18 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .מעטפת נייר בצד הקדמי.
פתיחה$80 :

 .93שישה דפים  -כתב-יד  -תפילות והקדשה  -איטליה ,מאות 19-18
שישה דפי תפילה והקדשת ספר בכתב-יד  -איטליה ,מאות :19-18
 .1דף תפילה להינצל ממחלת הכולירה שפרצה במדינות שונות באירופה[ .איטליה המאה ה.]19-
 .2-4שלושה דפי תפילות" ,להשבית מלחמות" (חוברו כנראה בזמן המלחמה של נפוליאון והצבא הצרפתי עם השלטון האוסטרי).
לומברדיה[ ,תקנ"ו .]1796
 .5דף תפילת הודאה על הצלה של קהילה מאויבים[ .איטליה ,המאה ה.]19-
ַּמ ָתּן הַּבִ
ֵע  /לֵב ַהנוֹתֵן ,לֹא ה ַ
"קח נָא אֶת-בִּרְכָתִי ,אֹהֵב וָר ַ
 .6דף עם שיר והקדשת ספר ,אל רבי אביעד יונה רבא ,מאת רבי יוסף אלמנצי ַ -
יטָה / ,וּסְלַח ִאיש עַז-פָּנִיםָ ,עיֵף ,יָ גֵ ַע" .פדובה ,תרי"ז [ .]1857רבי יוסף אלמנצי (תקס"א-תר"כ) ,מאיטליה .משכיל ,סופר ומשורר ,אספן
ספרים וסוחר.
 6דפים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$200 :

 .94אוסף שטרות חליצה וגירושין  -איטליה ,המאה ה19-
ארבעה שטרות בכתב-יד  -חליצה ומינוי שליח לקבלת גט  -איטליה ,המאה ה:19-
 .3-1שלושה שטרות חליצה בכתב יד וחתימות שלושת אחיו של החתן יצחק בן דוד עניו .מנטובה-פירארה ,תקס"ה-תקס"ו [.]1805
"שטר חליצה" הוא שטר ביטחון הניתן ע"י אחים של החתן ,המתחייבים לקיים מצוות חליצה ,אם אשתו תתאלמן בלא בנים .ההתחייבות
כול לת תנאי של חוב כספי ,אם אחי הבעל לא ירצו לחלוץ ,ויעגנו את האישה ,שאסורה להינשא לאחרים ללא חליצה מאחי בעלה.
[התחייבות דומה קיימת ב"שטר חצי זכר" ראה נחלת שבעה סימן כ"א].
 .4העתק שטר מינוי שליח לקבלת גט לארוסה .אורבינו (איטליה) ,תרי"ח [.]1858
רישומי שמות ורישום באיטלקית מעבר לדף.
גט שניתן לארוסה הוא נדיר בשל המנהג להפריד בין זמן הקידושין לבין זמן החופה והנישואין [המנהג הקדום של הפרדת קידושין מן
הנישואין התבטל ברוב קהילות ישראל ,והמשיך להתקיים ,רק באזורים מסוימים בצפון-איטליה ובארצות-המזרח .על חילוקי מנהגי
האירוסין והנישואין ,ראה במאמרו של דוד ששון" ,אגרות פרס ותימן" ,הצופה לחכמת ישראל ,ט' ,בודפסט תרפ"ה ,עמ' .]211-212
 4שטרות 30-25 .ס"מ .נייר איכותי .מצב טוב.
מקור :אוסף בן ציון כהנא.
פתיחה$50 :

 .95טיוטת מכתב  -שאלה הלכתית בדבר נסיעה בשבת באוטובוס-מים לוונציה  -איטליה
אּפֹורטֹו  ,Vaporettoאוטובוס-מים שפועל
ֶ
טיוטת מכתב ,מכותב לא מזוהה ,עם שאלה אודות נסיעה בשבת לוונציה ב"ואפו"ר" (ספינת וָ
בוונציה ובסביבתה)[ .איטליה ,המאה ה.]19-
טיוטת מכתב ,עם מחיקות ותיקונים .ללא שם נמען וללא חתימה .הכותב מספר על רצונו "ללכת עם הואפו"ר ההולך מכאן אל וניציא
[ונציה] לראות ולקבל פני מרת אמי ואחי הגרים שם ,"...ובהמשך כותב על הספק ההלכתי שהיה לו בעניין" :היום שמעתי אומרים כי
הואפו"ר הנ"ל יבוא לנמל זה ביום ש"ק הבע"ל להפליג מכאן באותו היום עצמו ...ונסתפקתי אי שרי לי ליכנס בספינה ביום שבת ...ועוד
אי שרי לי לומר תהא שביתתי באותו ואפו"ר כהא דאמרינן בפ' מי שהוציאוהו ."...הכותב מבקש תשובה במהרה "יואל נא לשקול במאזני
שכלו ...ועד מהרה ירוץ דברו ...כי היום קצר והמלאכה מרובה ,ואני לא ידעתי מנהגן של ישראל במקומות אלו."...
דף 22.5X14 ,ס"מ .מצב טוב .נייר עדין .מעט כתמים .קרעים קלים וקמטים בשוליים.
פתיחה$50 :
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 .96דף בכתב יד " -מפה אסטרונומית"  -איטליה ,המאה ה18-
דף גדול בכתב-יד ,מפה אסטרונומית של הכוכבים ,גלגלי השמים והמזלות[ .איטליה? המאה ה.]19/18-
דף בפורמט גדול ,עם איור עיגול של מפת השמים ,גרמי השמים ,הגלגלים והמזלות השונים .כולל רישומים רבים בתוך העיגולים ולצדם,
בכתיבה ספרדית ,ובהם פירוט והסברים על תוכן האיור .לצד העיגול הגדול ,עיגול קטן נוסף.
כפי הנראה נכתב כחלק מחיבור [לא מזוהה] בנושא התכונה.
 37.5X50.5ס"מ .מצב בינוני .כתמים .עקבות רטיבות .קרעים משוקמים בסימני הקיפול .נזקי עש .פגיעה בטקסט במספר מקומות.
פתיחה$100 :

 .97דפים בכתב-יד -סגולות ,תפילות ולחשים  -איטליה ,המאה ה19/18-

·

ששה דפים מתוך כתב-יד של רפואות וסגולות .כתיבה איטלקית רהוטה[ .איטליה ,המאה ה .]18/19-כוללים לחשים "לעין הרע"
ו"לרוח רע" ,רפואות וסגולות שונות ("לקדחת"" ,להתעבר"" ,להריון"" ,לאשה שאין לה חלב"" ,לעצור הדם"" ,לנשוך עקרב או נחש",
"לשמירת הדרך" ,ועוד).
דף בכתב-יד ,תפילה ללידת בן זכר לאשה אמאליא בת לאה[ .איטליה ,המאה ה .]19-בתחתית הדף רישום באיטלקית ,ואחריו הלחש:
"סך ספאן אגזרא( "...לחש המובא בזוהר נגד הרהורי עבירה).
 7דפים .רוב הדפים בגודל  18.5ס"מ .מצב משתנה .כתמים ובלאי .קרעים בשוליים.

·

פתיחה$50 :

 .98דפים מכתב-יד – סדר טבילה – תפילות על פי הקבלה – המאה ה19/18-
דפים מכתב-יד" ,סדר טבילה"[ .אירופה? המאה ה.]19/18-
כתיבה מרובעת ספרדית.
תפילות ווידויים על פי הקבלה ,לאומרן לפני הטבילה ולאחריה.
[ ]4דף (חסר) 16 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .קרעים וקמטים בשולי הדפים .כריכת קרטון.
פתיחה$150 :

 .99כתב-יד  -הפטרה לתשעה באב ,עם תרגום לאיטלקית  -איטליה ,המאה ה19/20-
כתב-יד" ,הפטרה לשחרית של תשעה באב" ,עם תרגום לאיטלקית[ .איטליה ,המאה ה.]19/20-
נוסח ההפטרה בכתיבה מרובעת מנוקדת ותרגום לאיטלקית באותיות לטיניות ,פסוק אחר פסוק.
כתב-יד שלם ]16[ .דף 20.5 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים ,טוב-בינוני .כתמים .קרעים משוקמים בנייר דבק בשולי השער .קרעים קלים
וקמטים בשולי דפים נוספים .כריכת קרטון.
פתיחה$150 :

 .100קונטרס מודפס  -תפילה להזכרת נשמות  -ורונה ,תקפ"ז
קונטרס תפילה מודפס" ,עתרת שלום ומנוחת השקט אל נפשות אחינו בני ישראל של ק"ק מנטובה יע"א" .ורונה ,תקפ"ז [ .]1827עברית
ואיטלקית.
תפילה להזכרת נשמות התורמים מקרב הקהל להחזקת בית מחסה לאביונים במנטובה.
בעמ'  4הוספה בכתב יד בין השורות" :ובל המעיטו מתת ידם ממאה ליטרים מטבע אושטריא".
 13עמ' 22 .ס"מ .מצב טוב .נייר איכותי .כתמים ,בעיקר בדף השער ובדפים הראשונים .קמטים בקצות הדפים .מעטפת נייר מקורית,
מוכתמת עם קמטים.
פתיחה$50 :

 .101דף מודפס " -תורת החיצונים"  -מנטובה ,תקנ"ג
דף מודפס" ,תורת החיצונים" ,תקנות על גביית מסים מיוחדים מיהודים שאינם תושבי מנטובה[ .מנטובה ,תקנ"ג .]1793
"החיצונים" אליהם מתייחסות התקנות ,הם יהודים שאינם תושבי מנטובה ואשר יש להם עסקים בעיר ובסביבתה .הדף נדפס על מנת
ליידע את האורחים על תקנות הקהילה .בחציו התחתון נדפס נוסח חרם על העוברים על התקנות .על התקנות והחרם חתום (בדפוס)
רבי ישראל גדליה קזיס ,רב ורופא בקהילת מנטובה.
דף 38X25 ,ס"מ .מצב טוב .סימן קיפול.
פתיחה$250 :

 .102שני עותקים של דף שיר מודפס  -הכנסת ספר תורה  -ונציה ,ת"ק
שני עותקים של דף מודפס ,שיר לכבוד הכנסת ספר תורה לבית כנסת באחת מקהילות איטליה ,מאת רבי דניאל נחמו[ .ונציה ,ת"ק
 ,1740בערך].
במרכז הדף שיר הפותח במילים "קומו נדיבי עם ,נשיאי אושר" .בחלקו העליון של הדף איור מלאכים המחזיקים כתר וזרי צמחים .שולי
הדף מקושטים באיורים פרחוניים.
מחבר השיר הוא רבי דניאל נחמו ,מגדולי איטליה ,סבו של רבי דניאל טירני (על שמו נקרא) ותלמיד רבי שמשון מורפורגו בעל "שמש צדקה".
 40.5X27.5ס"מ .שני עותקים .מצב בינוני-גרוע .כתמים ובלאי .סימני עש .קרעים .קרעים וחיתוך בשוליים עם פגיעה במסגרת המאויירת.
עותק שני עם קמטים רבים ,קרעים ובלאי רב.
הדף אינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
פתיחה$50 :
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 .103מצות נשים מלמדה  -ונציה ,תע"א  -איטלקית
"מצות נשים ְמ ֻל ָמ ָדה"" ,Precetti da esser imparati dalle donne Hebree ,הלכות חלה הדלקת הנר ודרך ארץ" :ונציה[ ,תע"א] .1710
איטלקית.
הספר "מצות נשים מלמדה" הוא תרגום באיטלקית של הספר "סדר מצות הנשים" מאת רבי בנימין אהרן סלניק בעל שו"ת "משאת
בנימין" [תלמיד המהרש"ל והרמ"א ,מגדולי הפוסקים בשנות הש'] .את הספר עיבד ותרגם לאיטלקית רבי יעקב ב"ר אלחנן היילפרין,
חכם אשכנזי שחי באיטליה [חיבר את הספר "נחלת יעקב" ,פאדובה שפ"ג ,עליו קיבל הסכמה מהשל"ה הקדוש בהיותו בוונציה ,בדרכו
לארץ ישראל ,הכותב עליו" :זה ספר תולדות אדם גדול החכם השלם מהר"ר יעקב היילפרון יצ"ו ראה ראיתי בו והנה חכמת אלקי'
בקרבו.]"...
 56עמ' 23 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכה עתיקה.
פתיחה$100 :

 .104ספר קלע דוד  -בולוניה ,תקפ"ג  -עברית ואיטלקית
ספר קלע דוד ,על ענייני ניקוד המילים בלשון העברית ,ופירוש לספר משלי .עברית ואיטלקית .בולוניה[ ,תקפ"ג] .1823
 189עמ' 23 .ס"מ .מצב טוב .שוליים רחבים במיוחד .קרעים קלים וקיפולים בשולי הדפים .ללא כריכה.
פתיחה$100 :

 .105שלושה ספרים – ליוורנו ופיסא – שנות הת"ק
שלושה ספרים מדפוסי ליוורנו ופיסא – שנות הת"ק:
 .1ספר עללת הבציר ,דברי מוסר וחידושי הלכה ,מאת רבי יוסף צבי הירש מפרשיטיק אב"ד מרגלין (מחוז פוזנא) .ליוורנו[ ,תקל"ט] .1779
בהקדמת הספר (שהיא המקור היחיד לתולדותיו) ,מספר המחבר כי סבל מהלשנה שבעקבותיה נאלץ לברוח מעירו .במהלך נדודיו דרש
ברבים בקהילות פולין ,הונגריה ,הולנד ואנגליה ,וזכה להערכה רבה מגדולי התורה שפגשו בו .כך הגיע גם לליוורנו ,בה הדפיס את ספרו.
מחיקת צנזורה של משפט בהקדמה.
 .2ספר שאלות ותשובות זכות אבות ,מאת רבי יהודה קורייאט .פיסא[ ,תקע"ב .]1812
 .3ספר מסכנות יעקב ,פירוש ספר ישעיה ,מאת רבי יעקב פארדו .ליוורנו[ ,תקפ"ד  .]1824מהדורה ראשונה.
 3ספרים .גודל  29-30ס"מ .מצב טוב .כריכות מקוריות ,מחופות נייר צבעוני.
פתיחה$100 :

 .106ספר מתנת יד  /ספר מחר חדש  -פירנצה ,תקנ"ד-תקנ"ה
ספר מתנת יד ,ענינים נחמדים על דבר הניתן מיד ליד ,לרבי דניאל טירני (אב"ד פירנצה ,בעל "עיקרי הד"ט") .עם ספר מחר חדש ,חידושי
ש"ס ,ביאור סוגיות על ענין קידוש החדש ותקופות ומולדות ,השגות על קצת דברים שבספר מטה דן [של רבי דוד ניטו מלונדון] ,מאת
רבי משה חיים רימיני (מגדולי רבני פירנצה) .פירינצי (פירנצה)[ ,תקנ"ד-תקנ"ה  .]1794-1795מהדורה יחידה.
[ ,]2לו; [ ,]1מב ]1[ ,דף 20.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים קלים .סימני עש .נייר בהיר ואיכותי .כריכה ישנה .
פתיחה$50 :

 .107אוסף ספרים  -דפוסי איטליה  -שנות הת"ק
חמישה ספרים מדפוסי איטליה בשנות הת"ק:
 .1ספר סוד ה'  -עם שרביט הזהב ,סדר ברית מילה עם דינים ופירושים ,מאת רבי דוד דלידא .מנטובה[ ,תק"ג .]1743
[ Grammatica ebrea spiegata in lingua italiana .2דקדוק עברי בשפה האיטלקית] מאת [ Simon Calimaniרבי שמחה קאלימאני
מרבני קהילת יהודי ונציה] .ונציה[ ,תקי"א  .]1751איטלקית עם מילים בעברית.
 .3מחזור לשלש רגלים ,כמנהג ק"ק ספרדים .ונציה ,תקל"ד [.]1774
 .4ספר תפלות מועדי ה' ,עם תפלות מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי .פיסא[ ,תקס"ז  .]1807בשער" :באותיות אמשטרדם" .כריכת עור
מקורית מעוטרת .לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ולא מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
 .5ספר חנך לנער" ,ספר קטן הכמות להרגיל בו הילדים ולחנכם במצות לטובתם ולתועלתם למען ילמדו ולמען ישמעו" ,מאת רבי חנניה
אלחנן חי כהן .פירנצה ,תקפ"ו [.]1826
 5ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי .סימני עש.
פתיחה$100 :

 .108אוסף ספרים – דפוסי ליוורנו ,המאה ה19-
אוסף ספרים מדפוסי ליוורנו – המאה ה:19-
 .1סדר חמשה חומשי תורה ,עם תרגום אונקלוס ,חמש מגלות והפטרות .ליוורנו[ ,תקי"ז  .]1757לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ולא
מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
 .2ספר קריאי מועד ,תיקונים לליל שביעי של פסח ,שבועות ,הושענא רבה ושבעה באדר .ליוורנו[ ,תקס"ה-תקס"ו .]1805-1806
 .3סדר תפלה לבני איטליה ,עם תרגום לאיטלקית .ליוורנו[ ,תקצ"ז] .1837
 .4מחזור כל השנה ,כפי מנהג ק"ק איטאלייאני ,עם מבוא למחזור בני רומא מאת רבי שמואל דוד לוצאטו .חלקים ראשון ושני .ליוורנו,
[תרט"ז  .]1856שני כרכים.
 .5ספר מורה באצבע ,עם ספר צפורן שמיר ,קשר גודל וכף אחת ,מאת החיד"א .ליוורנו[ ,תקפ"ו  .]1826חסר דף אחד באמצע.
 5ספרים ב 6-כרכים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי.
פתיחה$100 :

20

יודאיקה – ספרים ,כתבי יד ,מכתבים ,חפצים

 .109מסכת אבות ,עם תרגום לאיטלקית  -ונציה ,תקל"ב
מסכת אבות ,עם תרגום לאיטלקית[ .ונציה ,תקל"ב .]1772
לב דף 17 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,קרעים משוקמים ,עם פגיעה בטקסט .חסר דף השער 4 .דפים אחרונים חסרים והושלמו בכתב יד.
כריכה חדשה.
פתיחה$50 :

 .110אוסף ספרים – דפוסי איטליה – שנות הת' והת"ק – חתימות והגהות
אוסף ספרים מדפוסי איטליה בשנות הת' והת"ק ,עם חתימות והגהות בחלקם:
ספר שמש וצדקה ,חלקים ראשון ושני ,שאלות ותשובות מאת רבי שמעון מורפורגו .ונציה[ ,תק"ג  .]1743הגהות בכתיבה ספרדית
(סמוך לתקופת ההדפסה) ,ביניהן שתי ציונים קצרים חתומים" :צל"ע ישעי' ס"ט" ,ו"צ"ע ישעי' ס"ט".
ספר שלחן ערוך אבן העזר וחושן משפט ,עם ליקוטי גור אריה ,מאת רבי גור אריה הלוי פינצי .מנטובה[ ,תפ"ג  .]1723שני החלקים
בכרך אחד .בחלק חושן משפט חסר דף אחרון.
ספר שלחן ערוך יורה דעה ,עם ליקוטי גור אריה ,מאת רבי גור אריה הלוי פינצי .מנטובה[ ,תפ"ג  .]1723רישום בעלות בשער" :ליוסף
ן' מרי יצ"ו".
ספר מעשה רק"ם ,שלושה חיבורים :שמחה לצדיק על תוספות הרא"ש לקידושין ,פחד יצחק על מסכת קידושין ומעשה ניסים על
מסכת בבא מציעא ,מאת רבי יצחק קורייאט .פיסא[ ,תקס"ו  .]1806מספר חתימות בשער ,חלקן מחוקות .ביניהן" :ע"ה אברהם לארידו
נר"ו" [רבי אברהם לארידו ,מחכמי גיברלטר במאה ה .19-ממחברי הספר "דת יהודית" ירושלים ,תרל"ח].
 4כרכים .גודל משתנה .מצב כללי בינוני .כתמים ובלאי .נזקי עש .הספרים עברו חיטוי נגד עש.

·
·
·
·

פתיחה$80 :

 .111ספר מאמר התגלחת ליש"ר מגוריציאה  -וינה ,תקצ"ה  -פולמוס הגילוח בחול המועד
ספר מאמר התגלחת" ,חקירה על איסור גלוח הזקן בחול המועד" ,מאת רבי יצחק שמואל ריגייו [יש"ר] תושב גוריציאה .וינה[ ,תקצ"ה]
.1835
בספר זה התיר המחבר להתגלח בחול המועד .בעקבות פרסום הספר נדפסו כנגדו ספר "תספורת לוליינית" מאת רבי יעקב יחזקאל
הלוי ,וספר "תגלחת המאמר" מאת רבי אברהם חי רג'יו ,אביו של היש"ר מגוריציה ,שחלק על דעת בנו ואסר את הגילוח בחול המועד.
ראה על כך בהרחבה בספרו של מ' בניהו ,תגלחת בחולו של מועד ,ירושלים תשנ"ה.
 54עמ' 18 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .פגעי עש ,עם פגיעה בטקסט .כריכת בד חדשה.
פתיחה$50 :

 .112שני כרכי משניות  -ריווא דטרינטו ,שי"ט-ש"כ
שני כרכי משניות ,עם פירושי הרמב"ם ורבי עובדיה מברטנורא ,ארבעה מתוך ששה סדרי משנה :נשים ,נזיקין ,קדשים וטהרות .ריווא
דטרינטו[ ,שי"ט  .1559דפוס אנטוני ברואין].
בראש סדר נשים ,חתימת בעלים" :זה הספר חנן אלוקים לי מירושת דודי כמר יצחק מלומוג'ור[?] זצ"ל ,אל אלישע גרשון עמרון".
שני כרכים :קיט-ריז ,ריט-רכז; רכט[-שצח] דף .מספור דפים משובש .במקור :ו ,ט[-שצח] דף .חסרים סדרי זרעים ומועד ,ודפים ריח,
רכח 27 .ס"מ .מצב משתנה בין הכרכים .כרך נשים-נזיקין במצב בינוני .מספר דפים במצב גרוע .כתמים .בלאי ונזקי עש .שיקומים
בהדבקת נייר .מספר דפים עם קרעים גסים וחסרון בטקסט .כרך קדשים-טהרות במצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .פגיעות בטקסט
במספר דפים .כריכות קלף עתיקות .פגמים ופגעי עש בכריכות.
פתיחה$300 :

 .113משנה  -מסכתות עבודה זרה ותמיד  -מהדורה עברית-לטינית  -אלטדורף1680 ,
משנה ,מסכתות עבודה זרה ותמיד ;Duo codices tamudici, Avoda Sara et Tamid ,נוסח עברי עם תרגום לטיני .אלטודרף[ ,ת"ם] .1680
עברית ולטינית עמודה מול עמודה .נדפס משמאל לימין.
[ 78 ,]7עמ' 21 .ס"מ .מצב טוב ,כתמים ,נקבי עש בודדים .כריכת קלף חדשה.
פתיחה$100 :

 .114משניות עם פירושים  -עברית ולטינית  -אמשטרדם ,תס"ב-תס"ג
משניות סדר קדשים וסדר טהרות בכרך אחד ,עם פירוש הרמב"ם וברטנורא בתרגום ללטינית .אמשטרדם[ ,תס"ב-תס"ג .]1703-1702
דפוס  .Gerardus & Jacobus Borstiusלכל סדר שני שערים ,בשער הראשון תחריטי נחושת עם איורים מיוחדים לכל מסכת .בשער
השני חלק מהאותיות נדפסו בדיו אדומה.
[ 2שערים] ]44[ ,עמ';  322עמ' [ 1לוח תרשים] ]10[ ,323-394 ,עמ'; [ 2שערים] ]44[ ,עמ';  ]12[ ,504עמ' 35.5 .ס"מ .נייר איכותי .מצב
טוב .כתמים ומעט בלאי .כריכת קלף מקורית .שדרה פגומה וקרועה.
לפי רישומי מפעל הביבליוגרפיה רשומה  000200098מופיעים בסוף סדר קדשים [ ]2לוחות תרשימים .בעותק שלפנינו [ובעותקים
נוספים] מופיע [ ]1לוח תרשים אחרי עמ'  ,322וחסר הלוח השני.
פתיחה$100 :
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 .115משניות  -אמשטרדם - 1675 ,הדפסה לתלמידים
מסכת ברכות וסדר מועד עם פירוש הרמב"ם וברטנורא .אמשטרדם[ ,תל"ה  .]1675דפוס אורי הלוי בן אהרן סג"ל.
בכרך זה נדפסו רק המשניות שלומדים עם התלמידים :ברכות וסדר מועד ,ולא נדפסו המשניות האחרות מסדר זרעים וסדרים אחרים.
בסוף הספר חרוזים" :אני יעקב דקורדווה בספר זה פעולתי .וחיים הוא לכינויי לחיים על רפואתי .ובן חכם שמו משה רפאל הוד בני ביתי.
והשלמתי מלאכתי זאת בסימן טוב שנת ת’ה’ל’תי".
י; קי דף 21.5 .ס"מ .נייר דק ,בהיר ואיכותי .מצב טוב .כתמים במספר דפים .כריכת עור מקורית ,עם עיטורים מוזהבים ,והטבעת שם
התלמיד.M. E. V. :
פתיחה$100 :

 .116ששה סדרי משנה – פראג ,תקצ"ו-תקצ"ז
סט ששה סדרי משנה .עם פירושי רבי עובדיה מברטנורה ,תוספות יום טוב ,ותוספות חדשים .פראג ,תקצ"ו-תקצ"ז  .1837-1836ששה
כרכים.
זרעים :קכא ]1[ ,דף .מועד ,]1[ :קנו דף .נשים ,]1[ :קמב ]1[ ,דף .נזיקין ,]1[ :קפב ]1[ ,דף .קדשים :קנח דף .טהרות :רכב דף .מצב כללי
טוב .כתמים .כריכות חדשות.
פתיחה$200 :

 .117ששה סדרי משנה  -מהדורה ראשונה של תוספות רבי עקיבא איגר  -בהוצאת בנו רבי בנימין וואלף איגר  -אלטונה,
תר"א-תרי"ג
ששה סדרי משנה בששה כרכים ,עם פירושי הברטנורא ,תוספות יום טוב ,תוספות חדשים ,וביאורי הגר"א ,עם תוספות רבי עקיבא איגר.
אלטונה ,תר"א-תרי"ג [ .]1853-1841מהדורה ראשונה של תוספות רבי עקיבא איגר.
בתחילת הכרך של סדר מועד נדפסה הסכמתו של רבי עקיבא איגר ,משנת תקצ"ו ,על הדפסת חידושיו על המשניות.
בכרך סדר נשים הודבק בבטנת הכריכה הקדמית דף גדול עם "תו ספר" ,ובו איור מקורי של מצבה ,אשר בראשה נכתב" :וימת משה עבד
ה' ...ר' משה שילליין ...ביום ב' דחנוכה תרל"ד לפ"ק" ,ולאחר מכן תפילת "אל מלא רחמים" לזכרו ,בחתימת הכותב (והמאייר?) "שלמה
זלמן טויסיק" ממינכן [רבי שלמה זלמן טויסיג ממינכן ,חוקר תלמוד ומהדירם של כמה מסכתות מכתב-יד מינכן בספריו "מלאכת
שלמה" ו"נוה שלום"].
כרך זרעים ,]3[ :קלג ,ד; [ ,]2לח דף .כרך מועד ,]2[ :לב ,]2[ ,לג-קעב .חסרים שני הדפים האחרונים .כרך נשים ,]1[ :קמג ,]1[,קמד-קנט.
חסרים שני הדפים האחרונים .כרך נזיקין ,]1[ :קצו דף .כרך קדשים :קסג ]1[ ,דף .כרך טהרות ,]2[ :רכו דף 26 .ס"מ .מצב כללי טוב .מצב
משתנה בין הכרכים .כריכות עור מקוריות.
פתיחה$200 :

 .118אוסף כרכי משניות עם פירוש "נקודות הכוסף"  -ונציה ,תצ"ז  /ליוורנו ,תרי"ז
אוסף כרכי משניות" ,עם נקודות הכוסף"  -מאת רבי דוד אלטאראס:
משניות ,סדר נשים ,קדשים וטהרות .ונציה[ ,תצ"ז  .]1737שלושה כרכים בפורמט כיס.
שלושה כרכים .סדר נשים ,]1[ :קמג-קעג ,קעח-רכד דף .סדר קדשים ,]2[ :שיב-שצד ]2[ ,דף .סדר טהרות ,]8[ :תג-תקכ דף 13 .ס"מ.
מצב כללי טוב .חיתוך דפים מוזהב .כתמים .פגעי עש עם פגיעה בטקסט במספר מקומות ,בכל אחד מן הכרכים .כריכות עור מקוריות
נאות .פגמים קלים בכריכות.
משניות סדר זרעים וסדר נזיקין .ליוורנו[ ,תרי"ז  .]1857שני כרכים .רישומי בעלות" :תנו רבנן לעולם יכתוב אדם שמו על ספרו ...יצחק
ניסים רפאל הכהן ס"ט"" ,איסטי ליברו ...הצעיר יצחק מנשה ס"ט" ,ועוד.
סדר זרעים :סד דף .סדר נזיקין :צד דף .קרע גדול עם חסרון באחד מן הדפים 22 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ובלאי .קמטים רבים
בקצות הדפים .כריכות מקוריות ,קרועות ופגומות .כריכה מנותקת באחד מן הכרכים.

·
·

פתיחה$50 :

 .119ספר בית הבחירה על מסכת אבות  -וינה ,תרי"ד  -חתימות וחותמות
ספר בית הבחירה ,פירוש על מסכת אבות ,מאת רבינו מנחם המאירי .וינה[ ,תרי"ד] .1854
עם חתימות ,חותמות והגהות של "יצחק יוסף חזן"  -רבי יצחק יוסף חזן ב"ר צבי הירש מפלאצק  -מלוביטש (תר"ב-תרפ"ח) .תלמיד
חכם מפורסם .מחבר ספר "שיח יצחק" (פולטובה ,תרע"ג) .פרסם מאמרים בקבצים תורניים ידועים ,חיבר ספרים שעדיין נותרו בכתב-
יד.
 14עמ'; יח; מג דף.
בסוף הספר נכרך דף מודפס (נייר ירקרק) המבשר על הדפסת ספר שיטה מקובצת על מסכת חולין (לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה).
כרוך עם:
קונטרס "מאמר על פירוש רש"י להמסכתות נדרים ומועד קטן" ,מאת רבי דוב בער צאמבער .ברלין ,תרכ"ז [.]1867
[ 19 ,]8עמ' .מצב טוב .כתמים .כריכה ישנה.
פתיחה$50 :
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 .120אוסף ספרים על מסכת אבות
אוסף פירושים על מסכת אבות:
 .1מסכת אבות עם פירושי רבינו יונה ורבי עובדיה ספורנו .לבוב[ ,תרכ"ד  .]1864בשער חותמת "פינחס ראבינאוויטש[ ,קנטיקוז]יווע"
[האדמו"ר רבי פנחס רבינוביץ מקנטיקוזבה (תרכ"א-תרפ"ו) ,משושלת אדמו"רי ליניץ ,מתואר כ"גאון עצום בנגליות התורה" ,חיבר ספר
"עבודת יצחק" על התורה בכתב-יד].
 .2-3מסכת אבות עם פירוש מדרש שמואל ,מאת רבי שמואל די אוזידה[ .ווארשא ,תרכ"ז  .]1867כרוך עם :מסכת אבות עם פירוש דרך
חיים ,מאת מהר"ל מפראג[ .לבוב ,שנות התר"כ].
 .4מסכת אבות עם פירוש רבי יוסף יעב"ץ ,ועם פירוש בית אהרן מאת רבי אהרן אקרמן אב"ד אטשאקוב .ווארשא[ ,תר"מ] .1880
 .5מסכת אבות עם פירוש עץ החיים מאת רבי יעקב חאגיז ,ולקט מפירושי החיד"א על מסכת אבות ,עם פירוש בית אהרן ,מאת המחבר-
המהדיר רבי אהרן אקרמן אב"ד אטשאקוב .ווארשא ,תרמ"ט .1889
 .6ספר מילי דאבות ,מאת רבי יצחק מוואלוז'ין (ר' איצלה) ,ווילנא ,תרמ"ח [ .]1888מהדורה ראשונה.
 .7מסכת אבות עם פירוש מגן אבות ,מאת הרשב"ץ – רבי שמעון בן צמח דוראן .וינה ,תרכ"ג .1863
 .8מסכת אבות – אמרי נועם ,כולל שני פירושים ,פירוש נוצר חסד מאת רבי יצחק אייזיק מקומרנא ,ופירוש מגן אבות – לקט מספרי
דרוש וחסידות ,מאת המלקט רבי משה חאייטין מבארזנא .ווארשא ,תרנ"ה .1895
 .9מסכת אבות עם פירוש בית לוי מאת רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,ופירוש בית ישראל מאת המגיד רבי ישראל מקוז'ניץ ,מאת המלקט
רבי מאיר באלסאם ממעליץ .בארטפעלד ,תרס"ה [.]1905
 .10מסכת אבות עם פירוש תוספות חיים – לקט מפירושי הגר"א מווילנא ומאחיו רבי אברהם .לובלין ,תרס"ז .1907
 .11מסכת אבות עם פירוש זרוע ימין מאת החיד"א – רבי חיים יוסף דוד אזולאי .סטמר ,תרצ"ו [.]1936
פתיחה$60 :

 .121תלמוד ירושלמי – קרוטושין ,תרכ"ו – חותמות והגהות
"תלמוד ירושלמי כמו שנדפס בויניציאה בשנת ה' אלף רפ"ב לב"ע ,עם פירוש קצר על הגליון ,כבדפוס קראקא משנת ה' שס"ט".
קרוטושין ,תרכ"ו [.]1866
כל התלמוד ירושלמי בכרך אחד ,בהדפסה נאה ומאירת עינים.
חותמת של רבי יוסף פרלס (תקצ"ו-תרנ"ד ,בן הגאון רבי ברוך אשר פרלס שהיה תלמיד החת"ס .כיהן כרב בפוזנא וכרב הראשי במינכן).
הגהות רבות בכתב-יד.
[ ,]1סה; ב-פג; ב-סו; ב-נו דף 39 .ס"מ .נייר איכותי עם שוליים רחבים .מצב טוב .כריכה ישנה ,עם שדרה חדשה.
פתיחה$50 :

 .122מסכת זבחים ומנחות  -פרנקפורט ,ת"פ-תפ"א
תלמוד בבלי מסכת זבחים .פרנקפורט דאודר[ ,תפ"א  .]1721נכרך עם :מסכת מנחות .פרנקפורט[ ,ת"פ  .]1720לכל מסכת שער נפרד.
בשערים מודה המביא לדפוס לר’ יששכר בערמן סג"ל מהלברשטט שנתן לו רשות להדפיס את הש"ס הנוכחי למרות שעדיין לא כלה זמן
האיסור שאסרו הרבנים שהסכימו להדפסת הש"ס שהביא לדפוס ר’ יששכר בערמן בפרנקפורט דאודרה תנ"ז-תנ"ט.
בבטנת הכריכה רישומי בעלות [בכת"י מהמאה ה 18-בקירוב]" :גמרא הלז שייך להאלוף בתורה ובחכמה ליב נר"ו אי"א בק"ק טירקהיים".
רישום בעלות מעניין מתקופה יותר מאוחרת [המלמד על ההשאלה של ספרי לימוד לבחורי ישיבה עניים ,מספריות עשירים חובבי תורה,
בעיירות מדינת אלזס]" :הגמרא הלז שאולה ביד הבח'[ור] כ"ה אהרן מזולץ הלומד פה דירקהיים ,מאת הקצין ח"ו אי"א כ"ה [חריף ובקי,
איש ירא אלוקים ,כבוד הרב] געשטליק ...מכפר פריינסהיים ,ללמוד זה השיטה דתערובות ,אצל הגה"ג מו"ה אהרן ועל אב"ד ור"מ דק"ק
דירקהיים .ר"ח אלול תקפ"ג".
[ ,]2ב-קכא ,קכא-קכו; [ ,]1ב-קיג ,קיג-קטו דף 33 .ס"מ .מצב טוב .סימני עש .כריכת עור ועץ מקורית ומעוטרת ,עם אבזמים.
פתיחה$50 :

 .123שלושה כרכים מהתלמוד בפורמט קטן  -אמשטרדם ,שנות הת'
שלוש כרכי גמרות בפורמט קטן (כל שני עמודים מהווים עמוד אחד של ההוצאות הרגילות):
 .1מסכת שבועות עם פירוש רש"י ,תוספות ,רא"ש ,ומהרש"א .אמשטרדם[ ,תפ"ה  .]1725רישום בעלות.
 .2מסכת הוריות עם פירוש רש"י תוספות ומהרש"א .אמשטרדם ,תפ"ז [.]1727
 .3מסכת ראש השנה עם פירוש רש"י ,תוספות ,רא"ש ומהרש"א על הדף[ .אמשטרדם ,תפ"ד  .1724דף השער חסר]  .רישום בעלות של
רבי מיכאל שוורצשילד ושל רבי משה אונא [תקפ"ד-תרמ"ח  -רב בוירצבורג ,מתלמידי רבי יעקב עטלינגר בעל ה"ערוך לנר"].
 3ספרים 19.5-19 .ס"מ .מצב כללי טוב .אחד מהם עם כריכת קלף מקורית ,ושני האחרים בכריכות ישנות עם שדרת עור .בשלשת
הספרים תוי-ספר (פגומים) של הרב ד"ר יוסף אונא
פתיחה$200 :

 .124תלמוד בבלי מסכת נדה  -מיץ ,תק"ל  -פורמט קטן
תלמוד בבלי ,מסכת נדה ,עם פירוש רש"י ,תוספות ,רא"ש ,פירוש המשניות לרמב"ם ,חידושי המהרש"א ,המהרש"ל והמהר"ם .מיץ,
[תק"ל .]1770
כרך בפורמט קטן .שער פנימי נפרד לחידושי הרי"ף .כל דף בהוצאה זו הוא חצי דף בהוצאות הרגילות.
באותה השנה נדפסה באותה הוצאה מסכת ברכות .כמו כן נדפסה מסכת ביצה בשנת תקכ"ח ומסכת ראש השנה בשנת תקל"ז .לא ברור
האם היתה כוונה להדפיס ש"ס שלם .ראה רנ"נ רבינוביץ ,מאמר על הדפסת התלמוד ,ירושלים תשי"ב ,עמ’ קכד-קכו.
קעב; מד; ל ]2[ ,דף 20.5 .ס"מ .מצב טוב .נייר איכותי .כתמים .כריכה ישנה עם שדרת עור.
פתיחה$50 :
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 .125מסכתות מן התלמוד  -מהדורות שונות  -חתימות
ארבעה כרכים מן התלמוד  -מהדורות שונות:
 .1מסכת יבמות .אמשטרדם[ ,תע"ז  .]1717דפוס שמואל בן שלמה מרקיס ורפאל בן יהושע די פאלאשיוש .בשער נדפס דגל-המדפיס
של עמנואל בנבנישתי.
 .2מסכת חגיגה .וורשא ,תרי"ח  .1858פורמט קטן .כל שני עמודים בהוצאה זו מהווים עמוד אחד של ההוצאות הרגילות .ללא מסורת
הש"ס ,עין משפט ונר מצוה .בדף הבטנה הקדמי רישום בעלות של רבי יצחק צבי שפירא [נפטר תרנ"א .ממחדשי היישוב היהודי בכפר
יהודיה ובפתח תקוה .אביו של השומר הנודע אברהם שפירא מפתח תקוה].
 .3מסכת קידושין ומסכת סוטה .ברלין[ ,תרכ"ב]  .1862חתימות וחותמות של זקני חסידי קרלין בירושלים :רבי אשר קאלמאנאוו ,בנו
רבי אהרן ורבי מאיר פיינשטיין.
 .4מסכת חגיגה ומפרשים מסוף מסכת מועד קטן .בית אוצר הספרים עזרת תורה שע"י ישיבת מיר ,שנגהאי ,תש"ו [.]1946
 4ספרים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$80 :

 .126מסכת כתובות  -וורשא ,תרכ"ב  -עם הסכמות האדמו"רים בעל ה"חידושי הרי"ם" מגור ורבי יעקב דוד מאמשינוב
 הגהות בכתב-ידתלמוד בבלי מסכת כתובות ,עם המפרשים .וורשא ,תרכ"ב  .1861הסכמות רבני ודייני וורשא והאדמו"רים בעל ה"חידושי הרי"ם" מגור
ורבי יעקב דוד מאמשינוב.
שלשה שערים.
רישומי בעלות וחתימות בדפי המגן .הגהות למדניות בכתב-יד בדפי המגן הקדמיים ובשולי מספר דפים.
[ ,]4קנז; כד דף 33 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי .כריכת בד מקורית בלויה וקרועה.
מסכת כתובות ממהדורה זו אינה מופיעה בקטלוג הספריה הלאומית.
פתיחה$50 :

 .127תלמוד בבלי בשני כרכים – ברדיטשוב ,תרנ"ז
תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות ,עם רש"י ומפרשים .ברדיטשוב ,תרנ"ז [.]1897
סט שלם בשני כרכים.
ספירת דפים נפרדת לכל מסכת 27.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכות מקוריות מעור ובד .פגמים גסים בכריכות.
פתיחה$50 :

 .128הלכות רב אלפס  -קראקא ,תנ"ט-ת"ס  -שלושה כרכים בפורמט כיס
הלכות רב אלפס (הרי"ף) ,עם פירוש רש"י .אמשטרדם ,תנ"ט[-ת"ס .]1700-1699
שלושה חלקים בשלושה כרכים ,בפורמט כיס.
חלק א'  -סדר מועד [מס’ ברכות והלכות קטנות] :יז-תמד דף .חסרים  25דפים (במקור ,]4[ :תמח דף) .שרידי אבזמים על הכריכה .חלק
ב'  -סדר נשים [ומס’ חולין] ,]3[ :שלח דף .חלק ג'  -סדר נזיקין :שסו ,שסח-שצד ,שצו-תח ,תי-תל ]1[ ,דף.
 11.5ס"מ .מצב משתנה בין הדפים ,בינוני .כתמים ובלאי .פגעי עש עם פגיעה בטקסט .כריכות עור מקוריות ,פגומות.
פתיחה$50 :

 .129הלכות רב אלפס  -ווילנא ,תרכ"ג-תר"ל  -העותק של הרב ריטר אב"ד רוטרדם עם חתימות-ידו והגהות
הלכות רב אלפס ,עם פסקי המרדכי ותוספתא .ווילנא ,תרכ"ג -תר"ל .1870-1863
ארבעה חלקים (שני ,שלישי ,רביעי ,וחמישי) בארבעה כרכים מתוך חמישה (חסר החלק הראשון).
מהדורה זו אינה רשומה במפעל הביבליוגרפיה ואינה מופיעה בספריה הלאומית.
חתימות ומעט הגהות בכתב ידו של הגאון רבי דוב אריה ריטר אב"ד רוטרדם (תרט"ו-תרצ"ו) ,מגדולי התורה הנודעים בהולנד ,עמד בקשרי
שו"ת והנהגה ציבורית עם גדולי ישראל מכל הארצות .בבקיאותו הגאונית גילה את הזיוף שב"ירושלמי קדשים" והיה הראשון שיצא
במאמרים ומכתבים על כך[ ,ידוע הסיפור כי המהרש"ם השיב לו כי הוא "מטיל מום בקדשים" והרב ריטר ענה כי הוא "מביא חולין לעזרה".]...
 4כרכים 41 .ס"מ .מצב בינוני .דפים מנותקים .כריכות מקוריות בלויות ומנותקות.
פתיחה$50 :

 .130הלכות רב אלפס  -סביוניטה ,שי"ד  -הגהה חתומה בכתב-ידו של רבי עוזיאל אלחאייך בעל "משכנות הרועים"
הלכות רב אלפס ,חלק ראשון ,מסכת ברכות והלכות קטנות ,עם כל המפרשים .סביוניטה[ ,שי"ד  .]1554דפוס טוביה פואה.
בדף פב ,הגהה ארוכה בכתב-יד ,חתומה בסופה" :אני ע"ה [עבד ה'] עזיאל חאייך".
הגאון רבי עוזיאל אלחאייך (נפטר תק"ע) ,מגדולי רבני תוניס במאה ה ,18-מחבר שו"ת משכנות הרועים (ליוורנו תר"כ) ,וספר חיים וחסד
(ליוורנו תרכ"ה) .החיד"א פגש אותו בעת שביקר בתוניס ,וכתב עליו ביומנו "מעגל טוב"" :וגם ר' עוזיאל חאייך ,אף שהיה מנגד לשלוחים
(=מתנגד לשד"רים) והוא חריף ויש לו זכירה ,היה עושה לי כבוד גדול מאד."...
צח דף .במקור :חלק זה מכיל גם את סדר מועד ,שלא נמצא בעותק זה 36 .ס"מ .מצב גרוע-בינוני .כתמים .פגעי עש קשים בדפים רבים.
סימני שריפה בחלק מהדפים .קרעים ופגעי עש משוקמים בהדבקת נייר גסה .כריכה חדשה.
פתיחה$100 :
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 .131אוסף דפי דפוס עתיקים  -דפי אינקונבולה ודפים משנות הר' והש'
אוסף דפי דפוס עתיקים ,מתקופת ראשית הדפוס העברי (אינקונבולה) ,ומשנות הר' והש':
דף שלם מספר ישעיהו ,עם פירוש הרד"ק[ .ליסבון ,רנ"ב  .1492דפוס אליעזר טולידאנו].
דף מספר ירמיהו ,עם פירוש הרד"ק[ .שונצינו ,רמ"ו  1486בערך ,דפוס יהושע שלמה בן ישראל נתן שונצינו] .פגום וחסר.
דף מספר ארבעה טורים[ .שונצינו ,ר"ן  1490בערך ,דפוס שלמה בן משה שונצינו].
שני דפים מספר ארבעה טורים[ .קושטא? ש' .]?1540
שני דפים ממחזור כפי מנהג ק"ק רומא[ .בולוניה ,ש'-ש"א  ,1540דפוס מנחם בן אברהם ממודינא ,יחיאל בן שלמה מרוינה ודן אריה
בן שלמה חיים ממונצילצי].
 5פריטים הכוללים  7דפים .גודל משתנה .מצב כללי בינוני .כתמים ובלאי .קרעים עם חסרון.

·
·
·
·
·

פתיחה$200 :

 .132ספר כל בו  -ונציה ,שכ"ז  -חתימות
ספר כל בו ,דדא ביה כולה ביה .ונציה ,שכ"ז [ .]1567דפוס זורזי די קבאלי.
ספר "כל בו" הוא קובץ הלכה ומנהגים מתקופת הראשונים.
חתימה בשער ובעמוד האחרון" :יעקב דניאל אולמו" [מחכמי איטליה ,רב בפררה ,נפטר תקי"ז .מחבר :עדן ערוך] .חתימה בשער" :לה"ו
יוסף אנקונא" [רב בסיניגאליה?] .מחיקות צנזורה במספר מקומות.
ד; קנח דף 26.5 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים ,מרבית הדפים במצב טוב .כתמים .פגעי עש ,קרעים משוקמים בשולי הדפים ,ובלאי בדפי
הספר הראשונים (כולל דף השער) .חיתוך דפים על גבול הטקסט במספר מקומות .כריכה ישנה.
פתיחה$300 :

 .133שולחן ערוך – ונציה ,של"ח – מהדורת כיס
שלחן ערוך חלק יו"ד .ונציה ,של"ח [ .]1577דפוס אליסנדרה גרדאני .בעמוד השער איור דמות כסמל המדפיס .בדף רעט 2/קולופון סיום
ההדפסה ,בחנוכה של"ח (.)1577
בדפי הכריכה רישומי בעלות שונים :המלמד רבי אברהם בן אליקים מ "ק"ק גאייא במדינות מעהרין סמוך לק"ק ניקלשפורג" מלמד
בקהילת פלאצה בשנת תצ"ח; פינחס בן שלמה זלמן ,מלמד בק"ק פלאצה בשנת תקט"ז; אליקום געשטליק הייצפלד מוויסנבורג
(בוואריה) שקנה את הספר בשנת תקס"א מ"האורח כ"ה שמואל פאלאק".
רעט ]1[ ,דף 14.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .סימני עש .בלאי .כריכת עור מקורית פגומה ,מנותקת חלקית ,עם עיטורים מוטבעים ושרידי
אבזם מתכת.
פתיחה$50 :

 .134ספר מדרש שמואל  -קראקא ,שנ"ד  -עותק חסר
ספר מדרש שמואל ,פירוש על מסכת אבות ,מאת רבי שמואל די אוזידה ,עם הפנים ופירוש רש"י[ .קראקא ,שנ"ד  .1594דפוס יצחק בן
אהרן מפרוסטיץ].
תיקונים קלים בכתב יד במספר מקומות בשוליים.
עותק חסר .ז-רמח דף .במקור :רנב דף .חסרים דף השער ותשעה דפים נוספים בהתחלה ובסוף 19 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .נזקי
עש .קרעים עם פגיעה בטקסט בעיקר בדפים הראשונים .קמטים גסים בשולי הדפים .דפים וקונטרסים רופפים .ללא כריכה.
פתיחה$50 :

 .135זמירות ישראל ,עולת שבת ועולת תמיד – ונציה – שנ"ט-ש"ס – הגהות בכתב-יד
שני חלקים של ספר זמירות ישראל ,מאת רבי ישראל נאג'ארה בכרך אחד – ונציה ,שנ"ט-ש"ס:
ספר עולת שבת ,חלק שני מזמירות ישראל ,פיוטים לשבת ,לפי פרשות השבוע .ונציה ,ש"ס [ .]1600דפוס זואן די גארה .נכרך עם :ספר
עולת תמיד ,חלק ראשון מזמירות ישראל ,פיוטים לכל עת[ .ונציה ,שנ"ט .]1599
הערות בכתב-יד מזרחי .מאחורי השער :שיר בכתב-יד מזרחי.
[ ,]1פב-פה ,פח-צה; יג-כז ,לא-לט ,מא-מה ,מח-עא ,עג-פ 18 .ס"מ .מצב בינוני-גרוע .חסרים  21דפים ,ומספר דפים הושלמו בכתב-יד.
קרעים חסרים במספר דפים .סימני עש .ללא כריכה.
פתיחה$50 :

 .136עיני משה – מגילת רות עם ביאור האלשיך – מהדורה ראשונה – ונציה ,שס"א
ספר עיני משה ,ביאור מגילת רות לרבי משה אלשיך .ונציה ,שס"א [ .]1601דפוס זואן די גארה .מהדורה ראשונה שנדפסה שנה לאחר
פטירת המחבר ,ע"י בנו רבי חיים אלשיך.
מו ]1[ ,דף 19 .ס"מ .נייר לבן ואיכותי .מצב טוב-בינוני .פגעי עש על הטקסט (משוקמים במילוי נייר) .כריכת עור חדשה ומהודרת.
פתיחה$300 :

 .137ספר קרבן אהרן – ונציה ,שע"א – מהדורה ראשונה
ספר קרבן אהרן ,פירוש לספרא מאת רבי אהרן אבן חיים[ .ונציה ,שס"ט-שע"א  .1611-1609דפוס זואן די גארה .מהדורה ראשונה – חסר
שער ותחילת הספר].
[ ]348דף ,מתוך [ ]445במקור (סה"כ חסרים  97דפים) – צה-קלט 1[ ,ריק] שב [ ]1דף( .במקור :קלט; שב ]4[ ,דף) .מצב בינוני .סימני עש.
כתמים .כריכה חדשה בלויה.
פתיחה$50 :
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 .138ספר גלות יהודה – ונציה ,שע"ב – מהדורה ראשונה – עותק חסר
ספר גלות יהודה ,מילון עברי-איטלקי על סדר התנ"ך ופרקי אבות" ,והוא פשר דבר מכל מלה זרה או צריכה פתרון מכל העשרים וארבע
שבמקרא" ,מאת רבי יהודה אריה ממודינא .ונציה ,שע"ב  .1612דפוס  .Giacomo Sarzinaמהדורה ראשונה.
[ 103-110 ,]1[ ,64-105 ,46-62 ,42-43 ,9-40 ,]4דף .במקור 103-114 ,64-106 ,46-62 ,42-43 ;9-40 ,]10[ :דף .חסרים [ ]6דפים
מעשרת הדפים הלא-ממוספרים בתחילת הספר ,ו 4-דפים בסוף הספר (סה"כ  10דף) 18 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש.
סימני עובש בדפים הראשונים .כריכה חדשה.
פתיחה$100 :

 .139דפים מספר שלטי הגבורים – מנטובה שע"ב
 32דפים מתוך ספר שלטי הגבורים ,מאת רבי אברהם הרופא משער אריה ממנטובה .מנטובה [שע"ב  .]1612מהדורה ראשונה.
כולל דף המגן הקדמי של הספר ,ובו חתימת "זוסמן יעבץ" [רבי זוסמן יעבץ מקולנו שבפולין ,אביו של הסופר וההיסטוריון רבי זאב
יעבץ].
א-ח (מספירת הדפים הראשונה) ,צז-ק ,קה-קכ ,קמה-קמז( ,מספירת הדפים השניה)( .במקור :יב; קפו דף) .סך הכל 32 :דף ,כולל דף
השער ודף שער נוסף (הראשון) משלשת השערים הפנימיים 28 .ס"מ .מצב כללי גרוע .מצב משתנה בין הדפים .בחלק מהדפים נזקי עש
וקרעים רבים .כתמים ובלאי.
פתיחה$50 :

 .140משנה תורה להרמב"ם  -אמשטרדם ,תס"ב  -סט ארבעה כרכים  -עם "לחם משנה"
משנה תורה להרמב"ם ,סט שלם בארבעה כרכים .אמשטרדם ,שנת מכת"ב [תס"ב-תס"ג  .]1702-1703המהדורה המוגהת ביותר של
ספרי הרמב"ם ,מהדורת-אם לרוב המהדורות שבאו אחריה .כרוכים עם :ספר "לחם משנה" לרבי אברהם די בוטון .אמשטרדם[ ,תס"ג-
תע"ד  .]1703-1714מהדורה ראשונה של ה"לחם משנה" שנספחה למהדורת הרמב"ם הנ"ל.
רישומי בעלות .בספר "עבודה" הגהות במספר מקומות (בעיפרון) מתקופה מאוחרת.
ארבעה כרכים .כרך א' (מדע-זמנים) ,]10[ :שכז ]4[ ,דף .בין הדפים רפח-רפט ישנם [ ]2דפים ובהם "צורות השייכות להלכות שבת וסוכה
וקידוש החדש" .עותק שונה ,ללא קדם שער מאוייר אך עם דפי הקדמות שלא נרשמו ,]1[ .מט דף .כרך ב' (נשים-קדושה) ,]2[ :רכז]4[ ,
דף .בין הדפים ז-ח מחובר דף בודד ובו "צורות מכלאי הכרם" ,השייך במקור לכרך ג' .נב דף .כרך ג' (הפלאה-טהרה) ,]1[ :שסח ;]9[ ,נד
דף .כרך ד' (נזיקין-שופטים) ,]1[ :שט ;]13[ ,ע דף 37 .ס"מ .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים ובלאי .סימני עש רבים .קרעים .בכרך הראשון
שער קרוע ובלוי ,וכן כריכה מנותקת ודפים מנותקים .כריכות עתיקות ,פגומות.
פתיחה$300 :

 .141שלחן ערוך אבן העזר – אמשטרדם ,תכ"ב – מהדורה ראשונה של "באר הגולה"
ספר שלחן ערוך ,חלק שלישי – אבן העזר ,עם "באר הגולה" מאת רבי משה רבקש .אמשטרדם[ ,תכ"ב .]1662
שני שערים ,חתימה בדף השער השני" :איצק חיות".
מהדורה ראשונה של חיבורו המפורסם של רבי משה רבקש "באר הגולה" המגלה את מקור הדינים והפסקים בשולחן ערוך.
רבי משה רבקש (ש"ס-תמ"ד) מחכמי ליטא הנודעים ,זקנו של הגר"א מווילנא .שימש רב בווילנא .בשנת תט"ו ,בעקבות התנפלות
הקוזקים של חמלניצקי על ווילנא ,נמלט מן העיר והגיע לאמשטרדם ולרוטרדם .כך הכירוהו המדפיסים ההולנדים אפרים בואינו ויעקב
קאשטילו ובקשוהו להגיה את מהדורת השולחן ערוך שעמדו להוציא לאור .למהדורה זו צורף חיבורו "באר הגולה" שהפך מאז לאחד
מנושאי הכלים החשובים של השולחן ערוך ,ונדפס בכל מהדורות השולחן ערוך עד ימינו.
[ ,]1קצח ]1[ ,דף 15.5 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים ,בינוני-טוב .דפים רבים במצב טוב .כתמים ובלאי .סימני עש במקומות בודדים עם
פגיעה בטקסט .כריכת עץ ועור עתיקה ,מנותקת ופגומה ,עם אבזם לסגירה ושריד אבזם.
פתיחה$50 :

 .142שלחן ערוך חושן משפט – אמשטרדם ,תנ"ח-תנ"ט
שלחן ערוך ,עם באר הגולה ,חושן משפט .אמשטרדם תנ"ח-תנ"ט [ .]1698-1699דפוס עמנואל עטיאש.
שני שערים .השער הראשון מאויר בפיתוח נחושת ,עם דמויות מלאכים.
[ ,]1תלב ]1[ ,דף 16 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .דפים כהים .סימני עש .כריכת עור מקורית פגומה .ללא כריכה אחורית.
פתיחה$80 :

 .143ספר הרב המאירי  -בית הבחירה על מסכת מגילה  -אמשטרדם ,תקכ"ט  -חתימת רבי שלמה מדובנא
ספר הרב המאירי ,בית הבחירה על מסכת מגילה .אמשטרדם[ ,תקכ"ט .]1769
על הכריכה הפנימית מדבקה ועליה כיתוב מודפס ממולא בכתב יד ,על נתינת הספר כתרומה "לחברת תועלת" מהתאריך ב' סיון
תקפ"א.
בדף השער חתימת רבי "שלמה מדובנא" ,מחוקה בעט.
רבי שלמה מדובנא (תצ"ט-תקע"ג) ,תלמיד רבי שלמה מחעלמא בעל "מרכבת המשנה" ,הוציא לאור ספרים רבים שלו ושל אחרים.
מפורסם בידיעתו בחכמת המקרא ,המסורה והדקדוק ,בתקופת היותו בווילנא התבקש ע"י הגר"א לברר מסורת ספרי נביאים וכתובים
(פתוחות וסתומות חסרות ויתרות)  -ראה אודות כך עדות רבי פסח פינפער מרבני וילנא (במאמרו בקובץ "בית ועד לחכמים" ליעדז
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תרס"ב ובספרו "מסורת התורה והנביאים" וילנא תרס"ו) .היה מעורכי ה"ביאור" של מ' מנדלסון לחומש בראשית ,אך משנוכח בכוונות
הרפורמה של מנדלסון ,נטש אותו וקם להוציא חומשים בעצמו .על הוצאת החומשים הללו קיבל הסכמות מגאוני הדור (רבי שמואל
אב"ד ווילנא; רבי חיים מוואלוזין ורבי זלמלה מוולאזין תלמידי הגר"א; גאוני ווילנא ,שקלוב וסלוצק; גאוני הקלויז בבראד; רבני לבוב,
ברלין ופרנקפורט ועוד .פנקס החתומים התפרסם ע"י הר"ד קמנצקי שליט"א ב"ישורון" ח-י ,ראה שם).
[ ,]3מ ]1[ ,דף 20 .ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים .כריכה ישנה חסרת שדרה ,מנותקת.
פתיחה$50 :

 .144ספר פני יהושע חלק רביעי  -פיורדה ,תק"מ  -מהדורה ראשונה
ספר פני יהושע ,חלק רביעי ,מאת רבי יעקב יהושע פאלק .פיורדה[ ,תק"מ  .]1780מהדורה ראשונה.
בחלק זה נדפסו חידושים על מסכתות חולין ,מכות ,שבועות ,טור חושן משפט ,וליקוטים על מסכתות שונות .חלק זה נדפס לאחר
פטירת המחבר ,והובא לדפוס ע"י בנו רבי ליבוש אב"ד הנובר .מדף נה 2/נדפסו חידושיו של רבי ליבוש למסכת בבא קמא .בתחילת הספר
נדפסו הסכמותיהם של גדולי הדור ובהן של ה"נודע ביהודה".
בשער הספר חתימת" :הק' מרדכי אולמאן" .ייתכן ומדובר ברבי מרדכי אולמן בנו של הגאון רבי אברהם אולמן אב"ד לאקנבאך .בדף המגן
הקדמי חתימה נוספת" :הק' קלמן פאללאק".
[ ,]2פא דף .דף ההסכמות איננו רשום במפעל הביבליוגרפיה 30 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי .כריכת עור מקורית משופשפת .שדרה
קרועה.
פתיחה$120 :

 .145ספר דגול מרבבה  -מהדורה ראשונה  -הגהות בכתב-יד
ספר דגול מרבבה ,חידושים על השו"ע ,לרבי יחזקאל הלוי לנדא (בעל ה"נודע ביהודה") .פראג[ ,תקנ"ד  .]1794מהדורה ראשונה ,שנדפסה
מגליוני ספריו ,ע"י בנו רבי ישראל לנדא.
מספר הערות והגהות קצרות בכתב-יד .בסוף הספר העתקה בכתב-יד של "השמטה" לספר ,שנדפסה בראש ספר צל"ח על מסכת
ביצה.
[ ,]8סח דף 21 .ס"מ .ניר איכותי .מצב טוב-בינוני .בלאי וכתמים .סימני עש קלים .כריכה מקורית ,מפורקת חלקית .שדרת עור פגומה.
פתיחה$250 :

 .146טוב רואי  /מגדול דוד  -פרנקפורט ,תס"ב  -מהדורה ראשונה
ספר טוב רואי ,פירוש על שחיטות ובדיקות בצורת שו"ת ,על פי פסקי מהר"י ווייל .בצדו :ספר מגדול דוד ,ביאורים בתורה ובתלמוד ,מאת
רבי דוד גרינהוט .פרנקפורט[ ,תס"ב  .]1702מהדורה ראשונה.
רבי דוד גרינהוט (אוצר הרבנים  )4746גדול בחכמה ודקדוק ,מקובל ,רב בויסבדן ,הימארדיגן ,ופפד"מ .הגיה והדפיס את ספר הגלגולים
לרבי חיים ויטאל .נפטר בשנת תפ"ג.
[ ,]6ח; עב ,ד [ ]1דף 18.5 .ס"מ .מצב בינוני .בלאי רב ופגעי עש .דפים מנותקים .כריכת עץ ועור מקורית ופגומה .עור בהיר עם עיטורים
מוטבעים ,ועם שרידי אבזמי מתכת.
פתיחה$50 :

 .147אוסף ספרים משנות הת' והת"ק – חתימות
אוסף ספרים משנות הת' והת"ק:
 .1ספר חדושי הלכות נדה – כרתי ופלתי [עם פנים השולחן ערוך] ,מאת רבי יהונתן אייבשיץ .קארלסרוא[ ,תקל"ג  .]1773מהדורה ראשונה
של חלק זה מספר "כרתי ופלתי" .הקדשה משנת תר"ד בדף המגן הקדמי בכתב-ידו וחתימתו של רבי משה עפשטיין אב"ד שווארצא
( ,Schwarzaגרמניה).
 .2-3ספר אסיפת זקנים ,שיטה מקובצת על מסכת ביצה .עם עבודת הקודש מאת הרשב"א ,על דיני יו"ט ,וספר פורת יוסף מאת רבי
יוסף סאמיגא ,על מסכת ביצה .מיץ ,תקכ"ד [ .]1764כרוך עם :ספר חדושי נדה להרשב"א ,עם רמזי פסקים ממסכת נדה ופירוש על
מסכת קנים מהרשב"ץ .מיץ[ ,תקל"ו  .]1776חתימה בדף השער הראשון" :הקטן אלי' ווילשטעטר" [רבי אליהו ווילשטעטר ,תלמיד בעל
"שאגת אריה" וממלא מקומו כאב"ד קרלסרואה] .חתימה נוספת שלו בדף השער של הספר האחרון.
 .4ספר נחלת שבעה ,דיני שטרות ,גיטין וקידושין ,מאת רבי שמואל הלוי[ .פרנקפורט דמיין ,תנ"ד  .]1693בשער :באמשטילרדם .חתימות
עתיקות בשער ["נפתלי הירש"" ,סענדר בן כ"ה הירש" ,ועוד].
 .5ספר שאלות ותשובות שארית יוסף ,מאת רבי יוסף כ"ץ[ .פיורדא ,תקכ"ז  .]1767בשער" :נדפס בא"ד [באמשטרדם]".
 .6ספר קרית חנה ,שאלות ותשובות ,מאת רבי גרשון קובלענץ (מזיא) .מיץ[ ,תקמ"ה  .]1785רישום בעלות" :קניתי מהוני לכבוד קוני
הקטן אברהם בינגא מ"ץ פה וואלדארף" .חותמות של "אגודת ישראל" בזאלצבורג.
 .7ספר דרך ישרה ,הנהגות ותפילות על פי הקבלה ,מאת רבי ראובן בן אברהם מירושלים .ליוורנו[ ,תקמ"ח  .]1787רישומי בעלות שונים
["הצעיר רפאל ן' מנחם"" ,רשב"ג יצ"ו רבינוויץ מזרחי" ,ועוד] .מספר הגהות קצרות.
 .8ספר בן פרת יוסף ,ביאור על הפטרות שבתות השנה והמועדים ,מאת רבי יוסף הס .פיורדא[ ,תקנ"ו .]1796
 .9ספר קיצור שני לוחות הברית מאת השל"ה ,עם מהדורא בתרא ,מאת רבי יחיאל מיכל אפשטיין .זולצבאך[ ,תפ"ג  .]1723רישום בעלות:
"של כמ"ר יהודה יוסף קרפי ואחיו יצ"ו" .קרעים עם חסרון בדפים האחרונים.
 9ספרים ב 8-כרכים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$120 :
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 .148ספר עיני אברהם  -אמשטרדם ,תקמ"ד  -ספר שנתחבר ע"י עיוור
ספר עיני אברהם ,חידושים ופירושים על הלכות מעשה הקרבנות לרמב"ם ,מאת רבי אברהם צפג' מתוניס וירושלים .אמשטרדם,
[תקמ"ד  .]1784דפוס אלמנה ויתמי יעקב פרופס.
בהסכמות ובהקדמת המחבר מסופר :כי מהולדתו חשכו מאורות עיניו והיה עיוור כל ימיו ,ולכן קרא לספר "עיני אברהם".
[ ]8עו דף 24 .ס"מ .שוליים רחבים .נייר כהה .מצב טוב .מעט נקבי עש .כריכה ישנה (לא מקורית).
פתיחה$50 :

 .149חמישה ספרים מדפוסי גרמניה  -שנות הת"ק  -מהדורות ראשונות
חמישה ספרים מדפוסי גרמניה  -שנות הת"ק  -מהדורות ראשונות:
 .1ספר שו"ת שב יעקב חלק ראשון ושני ,מאת רבי יעקב פופרש הכהן .פרנקפורט[ ,תק"ב  .]1742מהדורה ראשונה .חתימות בעלים" :הק'
שמעון סופר"; "מאיר בישיץ" [מרבני צעהלים ,נפטר תקצ"ו] .בדף האחרון רישום בעלות" :הספר שייך להרב מאה"ג החריף ובקי ...מה"ו
"ּבנִ י שלמה" שנולד בי"ד שבט תקצ"ה ,בחתימת אבי הילד "הק' בערל בישיץ".
מאיר בישיץ .החותם אברהם יאקאוואט" ,ורישום לידה של ְ
 .2ספר חדושי הלכות רשב"ץ על מסכת כתובות וגיטין ,מאת רבי שמחה בונם רפופורט .פיורדא[ ,תקל"ט  .]1779מהדורה ראשונה.
 .3ספר עצי ארזים ,על שו"ע אה"ע ,מאת רבי נח חיים צבי ברלין .פיורדא[ ,תק"ן  .]1790מהדורה ראשונה .מספר דפים פגומים.
 .5-4ספר דברי מנחם חלק ראשון ,שו"ת וביאורים ,מאת רבי מנחם שטיינהרט .אופיבאך [אופנבך ,תקס"ד  .]1804מהדורה יחידה .נייר
ירקרק[ .חלק ב' לא יצא].
כרוך עם :ספר מסילה לאלוקינו הכולל שלשה חיבורים" :דרך הישר"  -על דרך הלימוד [בתוך דבריו הוא מרבה לבקר את הנהגות "הכת...
מכנים עצמם חסידים ...והכת השניה מהפכים הקערה על פיה באמרם אין לאדם ...להאמין בשום נס ופלא היוצא מגדר הטבע"]" .ברית
אברהם"  -חידושי דינים ,ו"רביד הזהב"  -דרושים על התורה .מאת רבי משה יוסף שפירא .פראג ,תק"ע  .1810מהדורה יחידה.
 5ספרים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$80 :

 .150שמונה ספרים מדפוסי גרמניה ואוסטריה  -שנות הת'-ת"ק
שמונה ספרים מדפוסי גרמניה ואוסטריה  -רובם מהדורה ראשונה  -חתימות ורישומי בעלות:
 .1ספר חוט השני ,שו"ת ,מאת רבי אברהם שמואל בכרך[ .פרנקפורט ,תל"ט  .]1679מהדורה ראשונה .בדף השער חתימת "הק ישראל
בינגא" ,ורישום בעלות :שייך לכ"ה משה ב"ר צבי מנ"ש [מניקלשבורג]" .בדף הכריכה רישום בעלות מעזבון רבי שמעון בן מאיר אופנהיימר
"נפטר יום ח' אלול תרצ"ב".
 .2ספר שאלות ותשובות הב"ח לרבי יואל סירקש .פרנקפורט ,תנ"ז [ .]1697מהדורה ראשונה .פגמים בשולי מספר דפים.
 .3ספר שאלות ותשובות עבודת הגרשוני חלק ראשון ,לרבי גרשון אשכנזי .פרנקפורט[ ,תנ"ט  .]1699מהדורה ראשונה .רישום בעלות
עתיק מחוק .במספר דפים פגמים בשוליים עם פגיעה בטקסט.
 .4ספר באר רחובות ,ביאור על דקדוקי רש"י בתורה ,מאת רבי אייזק אויערבך .זולצבאך[ ,ת"ץ  .]1730מהדורה ראשונה .בשער חתימת
בעלים עתיקה מהעיר פיורדא.
 .5ספר שו"ת שאגת אריה לרבי אריה יהודה ליב ,ובצדו שו"ת קול שחל מאת רבי אברהם נתן נטע .נייאי-וויט[ ,תצ"ו  .]1736מהדורה
ראשונה .חתימת "הק' שמעון מנהיים מק"ק נייאמעגען במדינת [ "----רבי שמעון מנהיים ,רבה של קהילת ניימינגן (ניימכן ,הולנד)
משנת תקכ"ד].
 .6ספר קהלת שלמה ,דינים ומנהגים לימות השנה ,עם הגדה של פסח ,מאת רבי שלמה זלמן לונדון .דירנפורט ,תקע"ג [ .]1713רישומי
בעלות וחתימות" :מנחם חיים בן כ"ה מרדכי"" .יונה בן משה מערצבאך " [רבי יונה מרצבך ,מראשי ישיבת קול תורה] ,ועוד רישומים
וחתימות בעברית ובגרמנית.
 .7ספר תרומת הדשן לרבי ישראל איסרלן .פיורדא[ ,תקל"ח  .]1778עותק פגום .בשער ,רישום בעלות" :שייך לא"א מענדל ראזענבוים".
 .8ספר הישר לרבנו תם .וינה[ ,תקע"א  .]1811מהדורה ראשונה .הקדשה לרבי ברוך קונשטאדט [מדייני פולדא ,ומייסד ישיבת קול תורה],
"מאת תלמידו הנאמן הק' אברהם יהוד' הכהן" ומאת "ישעי' מונק".
 8ספרים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$100 :

 .151חמישה ספרים משנות הת' והת"ק  -חתימות ורישומי בעלות
חמישה ספרים משנות הת' והת"ק:
 .1ספר "חדושי הלכות מהדורי בתרא" ,מאת המהרש"א  -רבי שמואל אידלש זצ"ל .פראג ,תנ"ב [ .]1692חותמת בדף השער" :הק' צבי
הירשל בלאאמ"ו הרב מוהרר אברהם משה לעהרן זצללה"ה[ "...הצדיק רבי צבי הירש לעהרן מייסד וראש חברת "פקוא"מ  -פקידי
ואמרכלי ערי הקודש" באמשטרדם].
 .2ספר גבורת אנשים ,חידושים על שולחן ערוך אבן העזר ,מאת רבי שבתי כ"ץ [בעל הש"ך] .דעסוי[ ,תנ"ז  .]1697מהדורה ראשונה.
חתימות" :הק' משה בינגא"" ,משה דוב ווייס"" ,הק' שמעון בלא"א כהר"ר."...
 .3ספר משמיע ישועה ,ביאור מאמרי התלמוד והמדרש על ימי הגאולה ,מאת רבי דון יצחק אברבנאל .אופיבאך ,תקכ"ז [ .]1767חתימות
בדף השער.
 .4ספר נתיב חיים ,הערות ותיקוני גרסאות בשולחן ערוך אורח חיים ,מאת ר' נתנאל וייל ,בעל ספר "קרבן נתנאל" .פיורדא[ ,תקל"ט
.]1779
 .5ספר קרן אור פני משה ,דרשות על פרשות השבוע ,מאת רבי מאיר בן יצחק מקופנהגן .המבורג[ ,תקמ"ז  .]1787כריכת עור עתיקה
ומעוטרת ,בחזיתה הכיתוב ."M.E.S. A Lybeck" :פגמים בכריכה (בין השאר מנותקת בחלקה).
 5ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים .סימני עש וקרעים.
פתיחה$100 :
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 .152אוסף ספרים מחכמי גרמניה ואוסטריה – מהדורות יחידות וראשונות – חתימות וחותמות
אחד-עשר ספרים מגדולי חכמי גרמניה ואוסטריה במאה ה – 19-מהדורות יחידות וראשונות ,חלקן נדירות – חתימות ,חותמות ,הערות:
 .1ספר שער הזקנים חלק ראשון ושני (חלק ב' נכרך לפני החלק הראשון) .דרשות ,הספדים ושו"ת ,מאת רבי וולף המבורג .זולצבך ,תק"ץ
[ .]1830מהדורה ראשונה.
 .2ספר אמרי נועם ,דרשות ,ענייני גורלות ואורים ותומים ,לוחות שנה ,מאת רבי אברהם בן יהודה ליב מגרידץ .המבורג ,תר"ד [.]1844
מהדורה יחידה.
 .3ספר גידולי טהרה על הלכות מקואות ,מאת רבי מנחם מנדל קארגוי .פיורדא[ ,תר"ה  .]1845מהדורה ראשונה .חתימה של רבי יונה
מרצבך בשער ,ושתי הערות בכתב ידו.
 .4ספר שדה חיים ,ענייני מוסר ,מאת רבי מרדכי חיים זליגסברג .רדלהיים ,תר"ה  .1845מהדורה יחידה .מעבר לשער :חתימת המחבר
בכתב ידו.
 .5ספר תשובות מר"מ יפה חלק ראשון ,מאת רבי מרדכי מיכאל יפה .המבורג ,תרי"ב [ .]1852מהדורה יחידה.
 .7-6ספר מלאכת שמים ,על הלכות סת"ם ,מאת רבי יצחק דוב הלוי במברגר .אלטונא ,תרי"ג [ .]1853מהדורה ראשונה .שני עותקים (על
סוגי נייר שונים).
 .8ספר תורי זהב על שיר השירים עם שקל הקדש על אסתר ,מאת רבי הירץ אברהם נפתלי שייאר .מיינץ[ ,תרל"ה  .]1875מהדורה
ראשונה.
 .9ספר חלוף מנהגים בין בני בבל לבני ארץ ישראל ,מאת רבי יואל הכהן מילר .וינה ,תרל"ח  .1878מהדורה יחידה.
 .10ספר פירוש רשב"ם על התורה עם הערות מאת רבי דוד רוזין .ברסלויא ,תרמ"ב  .1881מהדורה ראשונה.
 .11ספר שאלות ותשובות ראש מנשה ,מאת רבי מנשה גרוסברג .וינה[ ,תרנ"ח  .]1898פורטרט של המחבר .מהדורה יחידה.
 .12ספר דביר הבית ,דרשה מחנוכת בית הכנסת בק"ק אובן ישן ,מאת רבי משה מינץ אב"ד אובן ישן .בודפשט ,תרצ"א [ .]1931פורטרט
של רבי משה מינץ.
 12ספרים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$100 :

 .153ארבעה ספרי שאלות ותשובות והלכה  -חתימות
ארבעה ספרי שו"ת והלכה ,חלקם עם חתימות:
 .1ספר שאלות ותשובות ,צמח צדק ,מאת רבי מנחם מנדל קרוכמל .סדילקוב ,תקצ"ד  .1834חתימה בשער .הגהה ארוכה בכתב-יד בדף
יב.
 .2-3ספר שאלות ותשובות שירי טהרה ,על הלכות נדה ומקוואות ,מאת רבי שלמה קלוגר .זולקווא[ ,תרי"ד]  .1854לאחר דפי ההקדמה
נוספו שלושה דפים עם הוספות מהמחבר אודות "טחינת חיטים מחומצים לפסח" ,ועם לוח הטעויות .דפים אלו לא נרשמו במפעל
הביבליוגרפיה ואינם נמצאים בעותק שבספריה הלאומית .כרוך עם :ספר מי השילוח ,על הלכות מקוואות ,מאת רבי שמחה יואל
רובינשטיין .לבוב[ ,תר"ט .]1849
 .4ספר נתיבות השלום ,חלק ראשון ,ארחות חיים על אבן העזר ,וארחות משפט על חשן משפט ,מאת רבי משה נחמיה כהנוב .קניגסברג,
תרי"ט [ .]1859חתימות וחותמות "שלום אזולאי" .הדיין רבי שלום אזולאי (תר"ו-תרפ"ב) ,מרבני העיר צפרו (מרוקו) .הגהה בכתב-ידו
בדף נב.
 4ספרים ב 3-כרכים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים .סימני עש.
פתיחה$80 :

 .154ששה ספרים — שאלות ותשובות — שנות הת' והת"ק
חמישה ספרי שאלות ותשובות שנדפסו בשנות הת' והת"ק — חתימות שונות:
 .1ספר פרח מטה אהרן ,חלק ראשון ,שאלות ותשובות ,מאת רבי אהרן פרחיה הכהן .אמשטרדם[ ,תס"ג  .]1703מהדורה יחידה .חלק
ראשון בלבד ,ללא החלק השני .חתימות בדף השער" :משה קוניץ" [מרבני בודפסט? בעל "בן יוחאי"?] ו"אליעזר ליפשיץ מל"ב".
 .2ספר פנים מאירות ,חלק ראשון ,שאלות ותשובות וחידושים על מסכת זבחים ,מאת רבי מאיר אייזנשטאט .אמשטרדם[ ,תע"ה .]1715
מהדורה ראשונה .שער עם קרעים משוקמים ופגיעה בטקסט בשער ובצידו השני .רישום קטוע בדף השער—" :קניתי ספר פנים מאירות
הק' קלוני ."---חתימה וחותמות "דוב בעריש צוקערמאן ,לבוב."...
 .3-4ספר שאלות ותשובות ,חלק שלישי ,חידושים וביאורים ממסכת קידושין וביצה ,מאת רבי מאיר אייזנשטאט .זולצבאך[ ,תצ"ח .]1738
כרוך עם :ספר חידושי הלכות על מסכת בבא קמא ,מאת רבי מאיר אייזנשטאט .זולצבאך[ ,תפ"ט  .]1729חתימה בדף השער הראשון:
"הק' שלום ב"ה אברהם פ"ק נ"י".
 .5ספר שו"ת מעיל צדקה ,מאת רבי יונה לנדסופר .פראג[ ,תקי"ז  .]1756מהדורה ראשונה .בסוף הספר" :קונטרס ...מלוקט מן ספרי
אקלידוס" ,עם שרטוטים גיאומטריים .שער חתוך בתחתיתו עם פגיעה במסגרת השער ,ומספר דפים בודדים חתוכים.
 .6ספר לב שלם ,מפתח וביאור להלכות שבמשנה תורה לרמב"ם ,מאת רבי שלמה שלם .אמשטרדם[ ,תקל"ג  .]1773מהדורה יחידה.
חתימה בדף השער" :ישכר בער בלאאמ"ו משה זללה"ה פאסוואל".
 6ספרים .גודל ומצב משתנים .כתמים ובלאי .נזקי עש (במספר מקומות פגעי עש קשים) .הספרים עברו חיטוי נגד עש.
פתיחה$100 :
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 .155תשעה ספרים  -דפוסי פיורדא  -שנות הת' והת"ק  -חתימות ורישומי בעלות
תשעה ספרים מדפוסי פיורדא בשנות הת' והת"ק ,עם חתימות ורישומי בעלות:
 .1ספר כנסת הגדולה ,על חושן משפט ,מאת רבי חיים בנבנישתי .פיורדא[ ,תנ"ב  .]1692חתימות ורישומי בעלות.
 .2ספר לחם הפנים ,פירוש על שולחן ערוך יורה דעה ,מאת רבי משה יקותיאל קויפמן חתן ה"מגן אברהם" .פיורדא[ ,תצ"ח  .]1738רישום
בעלות בשער" :שייך לי הק' אהרן."...
 .3ספר מנחת יעקב  -תורת חטאת ,על יורה דעה ,מאת רבי יעקב ריישר .פיורדא[ ,תקכ"ג  .]1763חתימות בשער" :חיים בלאמו"ה הגאון
מוהר"ר נתן זצללה"ה" .רישום בעלות וחותמות של "אברהם עזריאל ס"ט".
 .4ספר הא לכם זרע לצדקה ,פסקים ושו"ת מאת רבי יהודה מינץ .פיורדא[ ,תקכ"ו  .]1766רישום בעלות בשער.
 .5ספר שו"ת צמח צדק ,מאת רבי מנחם מנדל קרוכמל" .א"ד" [פיורדא ,תקכ"ו  .]1766חתימה בשער.
 .6ספר שאלות ותשובות שארית יוסף ,מאת רבי יוסף כ"ץ[ .פיורדא] ,תקכ"ז [ .]1767בדפים טו-טז ,הגהה בכתב-יד ,חתומה" :זלמן קליפארו".
 .7ספר שו"ת מהר"י מטראני .פיורדא ,תקכ"ח [ .]1768רישום בעלות בדף שלפני השער" :זה הספר שייך להרב הגאון הגדול מאור הגולה
פאר הדור ...כבוד מ' גבריאל כהן".
 .8ספר תרומת הדשן ,מאת רבי ישראל איסרלן אשכנזי .פיורדא[ ,תקל"ח  .]1778חתימה בשער" :הק' אברהם"...
 .9ספר שו"ת הרדב"ז ,חלק שלישי .פיורדא ,תקמ"א [ .]1781חתימה בשער" :דר קריסטיאנפלר".
 9ספרים .גודל משתנה .מצב כללי בינוני-טוב .כתמים ובלאי .נזקי עש רבים.
פתיחה$120 :

 .156שו"ת הרדב"ז חלק ראשון ושני – ונציה ,תק"ט – מהדורה ראשונה – הגהות בכתב יד
ספר שאלות ותשובות הרדב"ז חלקים ראשון ושני .ונציה[ ,תק"ט]  .1749מהדורה ראשונה.
הגהות והערות בכתב-יד מזרחי .בדף השער חתימות בעלות בכת"י" :שלי הצעיר אברהם היריריה"" ,יוסף שאלתיאל הי"ו".
[ ,]2קכט דף; [ ,]2פח דף 32.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .מעט סימני עש .כתמים .קרע משוקם בדף השער .בכמה דפים שוליים קצוצים ללא
פגיעה בטקסט .כריכה ישנה (לא מקורית) ,עם שדרת עור.
פתיחה$80 :

 .157סינ"י – קובץ אביי ,מסכת ברכות – מונקאטש ,תרס"ט
סינ"י ,קובץ אביי (הכהן בן כייליל) מסכת ברכות – קובץ דברי אביי במסכת ברכות עם הפירושים בית הלוי ובית יהודה ,מאת רבי יהודה
סג"ל קרויז .מונקאטש ,תרס"ט [.]1909
חתימה בשער" :הק' אפרים פישל הערשקאוויטש".
[ ,]1ח דף 29.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .נייר יבש ושביר .כתמים .קרעים קטנים בשולי הדפים .קרע משוקם בשער .שולי השער ודפים
נוספים משוקמים .כריכה חדשה.
לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
פתיחה$200 :

 .158ברכת שמואל  -מהדורה ראשונה  -ווילנא ,ת"ש  /שיעורי תורה  -ירושלים ,תשי"ט
ספר ברכת שמואל ,חלק ראשון ,על מסכת יבמות ,קידושין ובבא קמא .מאת הגאון רבי ברוך דוב (בער) ליבוביץ ,ראש ישיבת קמניץ.
ווילנא ,תרצ"ט [ 1939ת"ש  .]1940מהדורה ראשונה.
בשער הספר נכתב התאריך תרצ"ט  .1939אך בהקדמת הספר חתומים "בני הגאון המחבר זצ"ל" המספרים על פטירת אביהם הגאון
בווילנא בתאריך ה' בכסלו ת"ש (נובמבר  .)1939הם מספרים על התחלת הדפסת הספר בשנת תרצ"ט בחיי המחבר ,בבילגורייא פלך
לובלין ,ועל ההדפסה המחודשת של הספר בווילנא ,עפ"י גליונות ההגהה שנותרו מעבודת הדפוס בבילגוריי .הספר נדפס בווילנא אליה
נמלטו בני הישיבות בפרוץ מלחמת העולם השנייה.
הספר "ברכת שמואל" הפך מיד עם הוצאתו לספר מבוקש ביותר בעולם הישיבות ,ולמרות שנדפס במספר עותקים מצומצם ובתקופת
מלחמה וכיבוש ,התפשטו דבריו ביותר .עותקים מהספר התפזרו בין בני הישיבות בליטא ובפולין בימי השואה ,חלקם גלו עמם לסיביר,
ליפן ולשנחאי .מיד לאחר השואה ,נדפס הספר מחדש ע"י חתן המחבר הגאון רבי ראובן גרוזובסקי ובניו ,שהגיעו לארה"ב והדפיסו גם
את החלקים האחרים מתוך כתבי היד .ספר זה זכה במשך השנים למהדורות רבות ,והוא נחשב כאחד מספרי היסוד לעולם הלמדנות
הישיבתי ,בכל היכלי התורה.
[ ]2דף 30 ,עמ';  42עמ';  ]2[ ,59עמ' 33 .ס"מ .נייר יבש .מצב בינוני .קרעים ובלאי .מספר דפים מנותקים ,ומספר דפים מודבקים בדבק-
בד .כריכה בלויה ,עם שדרת דבק-בד.
מצורפת :חוברת שיעורי תורה ,שיעורים נבחרים למסכתות יבמות ,נדרים ,גיטין ,בבא בתרא ,מאת רבי שמעון שקופ ראש ישיבת טלז,
ורבי ברוך דוב (בער) ליבוביץ .ירושלים ,תשי"ט [.]1959
ס עמ' 20.5 .ס"מ .מצב טוב.
בשערי שני הספרים :חתימות הבעלים רבי אלחנן משה קונשטט (תרע"ז-תשנ"ה) ,ראש ישיבת קול תורה.
פתיחה$100 :

 .159לקח טוב  -פרנקפורט דאודר ,תס"ד  -מהדורה ראשונה
ספר לקח טוב ,דרושים על אגדות מהתלמוד והמדרשים ,מאת רבי אליעזר ליפמאן בן מנחם מנלי מזאמושץ .פרנקפורט דאודר[ ,תס"ד
 .]1704מהדורה ראשונה .שער מאויר.
[ ,]4ס דף 19 .ס"מ .מצב בינוני .בדף השער ובדף האחרון קרעים חסרים משוקמים במילוי נייר .סימני עש עם פגיעה בטקסט .כריכת
בריסטול ,לא מקורית.
פתיחה$50 :
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 .160ספר ראשון מקור החיים  -פיורדא ,תנ"ז  -מהדורה יחידה
ספר ראשון מקור החיים ,פירושים ומדרשים על ספרי הנביאים וחמש מגילות ,מאת רבי חיים קרוכמל .פיורדא[ ,תנ"ז  .]1697מהדורה
יחידה.
רישומי בעלות עתיקים בדף השער" :הק' שמואל בן " ;"---מאיר בן ר' שמואל משה".
צח דף 19 .ס"מ .מצב בינוני .בלאי רב .קרעים בדף השער ובמספר דפים ,מספר דפים מנותקים ,כתמים רבים .כריכה מקורית מנותקת
ופגומה.
פתיחה$100 :

 .161ספר פרקי שירה  -מנטובה ,תכ"א
ספר פרקי שירה ,עם פירוש "מספרים תהלות ה'" ,מאת רבי חנניה ממונציליסי ,ופירוש שפתי רננות ,מאת בנו רבי גמליאל ממונציליסי.
[מנטובה ,תכ"א  .1661דפוס יהושע מפרושה על יד יהודה שמואל בנו].
עותק חסר .רד דף .במקור :ד ,רד דף .חסרים שער ושלושה דפים שאחריו 20 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .עקבות רטיבות וכתמים
כהים .סימני עובש בחלק מהדפים .מספר קרעים .רישומים בדף האחרון .כריכה ישנה.
פתיחה$50 :

 .162שלושה מספרי רבי שלמה די אוליוירה  -אמשטרדם ,המאה ה - 17-רישומי בעלות
כרך הכולל שלושה מספרי רבי שלמה די אוליוירה אב"ד אמשטרדם .חכמת הלשון ,שירה וחרוזים:
 .1עץ חיים  -לקסיקון עברי-ארמי-פורטוגזי .אמשטרדם[ ,תמ"ב-תמ"ג .]1682-1683
 .2שרשת גבלות  -חרוזי השרשים .אמשטרדם[ ,תכ"ה .]1665
 .3אגרת ...אילת אהבים  -מוסר השכל במליצה ושיר .אמשטרדם[ ,תכ"ה .]1665
כל הספרים נדפסו בדפוס דוד די קאשטרו תרטאס .כל הספרים הם מהדורות ראשונות ,ולא נדפסו בשנית .הספרים נכרכו יחדיו סמוך
להדפסה .בספר "שרשת גבלות" מופיעים טבלאות ושירים גרפיים בצורות שונות.
בראש שערי שלושת הספרים מופיע רישום בעלות" :הערטצפעלד" .רישומים בכתב-יד מאחורי השער " :שייך לידידי היקר המושלם
כהר"ר אלכסנדר זיסקינד פאן דער פעלדע יצ"ו"" .ניתן בהלוואה לא"א הרב הגאון מו"ה נפתלי צבי הרש ,ולראי' בעה"ח הק' שלמה
הערטצפעלד  -שוואל".
רבי נפתלי צבי הירש הרצפלד (תקמ"ב-תר"ו) ,בנו של רבי אהרן יהושע אליהו אב"ד ראוויטש ובן-בתו של רבי שלמה מחעלמא בעל
"מרכבת המשנה" .בשנת תקנ"ו נשא את בתו של רבי יעקב משה לעוונשטאם אב"ד אמשטרדם .בשנת תקס"ח התקבל לרב בעיר שוואל
ושימש אחר כך כרב בכמה מחוזות בהולנד.
 3ספרים כרוכים יחד .דף אחד מתוך "עץ חיים" חסר.
[ ,]7ב-עב דף 3[ ,עמ' (חסר דף אחד .במקור ]5[ :עמ')] 53 ,עמ' ,מד עמ'; [ ,]1ב-נו ,נט-סה ,]1[ ,נה-נח ,סט-ע ]2[ ,דף; [ ,]2ג-כ ,לא-מב,
[ ]2דף 14.5 .ס"מ .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים .סימני עש .כריכת קלף מקורית פגומה.
פתיחה$150 :

 .163ספר חסידים  -פרנקפורט דמיין ,תפ"ד  -רישומי בעלות
ספר חסידים לרבי יהודה החסיד ,עם פירוש מאת רבי דוד אפטרוד .פרנקפורט דמיין[ ,תפ"ד .]1724
רישומי בעלות בשער ובדף המגן (חלקם מחוקים וקשים לקריאה)" :לה' הארץ ומלואה ,הק' משה ישראל בן מה"ו יצחק איצק וואללאך
זצ"ל"" ,אזלינן בתר בתרא ומתקיים בחותמיהן ,הק' יהודה לייב ."...ועוד.
ד ,קמח דף 21 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .נזקי עש ,חלקם משוקמים בהדבקת נייר דבק .חלק מן הדפים כהים .כריכת עץ ועור מקורית
עם שרידי אבזמים .שדרת בד מחודשת .פגמים בכריכה.
פתיחה$50 :

 .164ספר מנורת המאור  -אמשטרדם ,תפ"ב
ספר מנורת המאור ,מוסר וליקוטי מדרשים ,מאת רבי יצחק אבוהב ,עם פירוש נפש יהודה לרבי משה מפרנקפורט ,דיין דק"ק אמשטרדם.
אמשטרדם[ ,תפ"ב .]1722
רישומי בעלות רבים :של רבי משה וייס מוורשא ושל רבי יהודה ליב ווילנדברג ,ועוד.
[ ,]5קכט דף .קדם-שער מאויר ,מעוטר בתחריט נחושת עם ציורים של משה ואהרון ,משה רועה צאן ,וכלי המקדש 31.5 .ס"מ .מצב טוב-
בינוני .סימני עש .בלאי .כתמים .כריכת קלף עם שדרת עור ,קרועה ובלויה.
פתיחה$50 :

 .165ספר קיצור שני לוחות הברית  -אמשטרדם ,תפ"ב
ספר קיצור שני לוחות הברית [של"ה] לרבי ישעיה הלוי הורוויץ ,עם מהדורא בתרא ,והערות ,מאת רבי יחיאל מיכל סג"ל אפשטיין.
[אמשטרדם ,תפ"ב  .1722דפוס שלמה פרופס].
דף השער והדף הראשון של הספר חסרים והושלמו בכתב-יד איטלקי .כתיבה קליגרפית ,עם איור עם עיטור פרחוני.
[ 2דפים בכתב-יד] ,ב-קיו ,קיו-קיח דף 20 .ס"מ .מצב טוב .בלאי וכתמים .מחיקות במספר דפים (בעיקר שמות של המלאכים) .כריכת
עור עתיקה .סימני עש על בטנת הכריכה.
פתיחה$50 :
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 .166ספר השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון – אמשטרדם ,תצ"ז
ספר השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון ,עניני מלחמת היצר הטוב עם היצר הרע "הצפוני" ,מאת רבי יעקב לונדון מליסא .אמשטרדם,
[תצ"ז .]1737
[ ,]5סח דף 21 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .דף השער ודפים נוספים כהים .כריכה מקורית ,בלויה ופגומה ,עם קרע וחסרון בשדרה.
פתיחה$50 :

 .167שני ספרים מהדורות ראשונות  -יסוד עולם ,ברלין תקל"ז  /בנין אריאל ,אמשטרדם ,תקל"ח
שני ספרים  -שנות הת"ק ,מהדורות ראשונות:
 .1ספר יסוד עולם ,קידוש החודש עיבור השנה ואסטרונומיה ,מאת רבי יצחק הישראלי .ברלין[ ,תקל"ז  .]1777מהדורה ראשונה שנדפסה
ע"י רבי ברוך שיק תלמיד הגר"א ,מכת"י שהיה בגנזי רבי צבי הירש אב"ד ברלין .חתימת רבי "מתתי' אייגר".
[ ,]1צג ]7[ ,דף  ]2[ +לוחות מקופלים של שרטוטים אסטרונומיים 20 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי .כריכה עם שדרת עור ,בלויה.
 .2ספר בנין אריאל ,חלק ראשון (ביאורים על התורה והמגילות) וחלק שני (חידושים על הש"ס) ,מאת רבי שאול לוונשטאם אב"ד
אמשטרדם ,נכד ה"חכם צבי" .אמשטרדם[ ,תקל"ח  .]1778מהדורה ראשונה.
[ ,]6לו; מ ]2[ ,דף; [ ,]2מד דף 28.5 .ס"מ .מצב טוב .כריכה ישנה .חותמות בעלים .בשני השערים רישומי הקדשה עצמית על קבלת הספר
מאת האברך אברהם משה אהרן פרינטץ מאמשטרדם.
פתיחה$50 :

 .168שלושה ספרים – שנות הת'-הת"ק
שלושה ספרים משנות הת' והת"ק:
 .1ספר בן המלך והנזיר ,לרבי אברהם אבן חסדאי ,עם תרגום ליידיש .פרנקפורט דמיין[ ,תקכ"ט .]1769
 .2ספר דברי יושר וספר מליץ יושר ,כללי דקדוק ומילון עברית-יידיש .מאת רבי אברהם שוואב .אמשטרדם[ ,תקכ"ז  .]1767ללא הדף
המקופל שמצורף בסוף הספר בחלק מן הטפסים .מהדורה יחידה.
 .3ספר נחלת שבעה ,עם הגהות ממהדורא בתרא ,דיני שטרות מאת רבי שמואל בן דוד הלוי .פיורדא[ ,תקמ"ד  .]1784הסכמת רבי ידידיה
טיאה וייל.
 3ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי .כריכות ישנות וחדשות.
פתיחה$100 :

 .169אוסף ספרי קבלה ומוסר
שבעה ספרי קבלה ומוסר:
 .1ספר קיצור שני לוחות הברית ,עם מהדורא בתרא ,מאת רבי יש עיה הלוי הורוויץ .לבוב ,תקנ"ב [ .]1792דפוס רבי שלמה יאריש
רפאפורט .הספר נערך בידי רבי יחיאל מיכל אפשטיין.
 .2ספר שערי צדק ,מאת רבי יוסף גיקטיליא .קוריץ ,תקמ"ה [ .]1785חסרים דף השער והדף שלאחריו .דפים אלו הושלמו בצילום.
 .3ספר קיצור שני לוחות הברית ,עם מהדורא בתרא ,מאת רבי ישעיה הלוי הורוויץ[ .ברלין ,תע"ה  .]1715שער עם קרע גדול משוקם,
חסר ברובו .כריכת עור מקורית .רישומי בעלות בדפי הבטנה.
 .4ספר שם טוב קטן ,סגולות ,תיקונים ותפילות קבליות ,מאת רבי בנימין בינוש מקרוטושין .טשרנוביץ[ ,תרט"ו] .1855
 .5-6ספר משנת חכמים ,על מ"ח קנייני התורה ,מאת רבי משה חאגיז .טשרנוביץ ,תרכ"ד  .1864הסכמות רבי חיים הלברשטאם ה"דברי
חיים" מצאנז ורבי יצחק אייזיק מקאמארנא .כרוך עם :ספר מדרש אליהו ,דרושים ודברי מוסר על מעלת פטירת הצדיקים ,מאת רבי
אליהו הכהן .טשרנוביץ ,תרכ"ד  .1864רישומים רבים בדף הריק האחרון.
 .7ספר פרפראות לחכמה" ,גימטראות ונטוריקין[!] עפ"י א"ב בכל ענין שאדם רוצה" ,ליקט והביא לדפוס רבי ישראל יוסף מלמד מנשר
עץ .יאסי ,תרל"ב .1871
 7ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים ובלאי .סימני עש.
פתיחה$80 :

 .170אוסף ספרים  -שנות הת' והת"ק
ארבעה ספרים משנות הת' והת"ק:
ספר לקט שמואל ,ליקוטים על פי סדר האלף-בית ,עם דרוש שמואל על התורה והמועדים ,מאת רבי שמואל פייבוש בן יוסף יוזפא
הכהן .ונציה ,תנ"ד-תנ"ה [ .]1694-1695פגעי עש קשים בחלק מהדפים.
ספר בגדי ישע ,פירוש על ה"מרדכי" וחידושים על הש"ס  -סדר מועד ,מאת רבי ישעה הלוי הורוויץ (בעל השל"ה) .אמשטרדם[ ,תקי"ז
.]1757
ספר אמתחת בנימין ,ביאור דברי הברטנורא ,תוספות יום טוב ופירוש הרמב"ם לששה סדרי משנה ,מאת רבי בנימין וולף פרידבורג.
[אלטונה ,תק"ל .]1770
ספר מכלול יופי ,פירוש על מגילת קהלת ,מאת רבי אליהו לואנץ אשכנזי ("רבי אליהו בעל שם") .ברלין ,תקל"ה [.]1775
 4ספרים .גודל ומצב משתנים.

·
·
·
·

פתיחה$120 :
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 .171ששה ספרים על התורה ואגדות חז"ל  -דפוסי גרמניה ,המאה ה18-
ששה ספרים על התורה ואגדות חז"ל  -דפוסי גרמניה ,המאה ה( 18-שנות הת'-ת"ק)  -חתימות ורישומי בעלות עתיקים:
 .1ספר דברי דוד ,פירוש על רש"י על התורה ,מאת רבי דוד הלוי סגל בעל ה"טורי זהב" [הט"ז] .דיהרנפורט ,תמ"ט  .1689מהדורה ראשונה.
חתימה בשער" :לה' הארץ ומלואה ,הק' שמעון כ"ץ מטרנפאל ...שנת תצ"ז לפ"ק".
 .2ספר אליה מזרחי ,פירוש על רש"י על התורה ,מאת רבי אליהו מזרחי .פיורדא[ ,תקכ"ג  .]1763חותמות רבי "שמואל יצחק הילמאנן
[הילמן] חופ"ק ברעזין" [חותנו של הרב הראשי ראי"ה הרצוג].
 .3ספר באר רחובות ,פירוש על רש"י על התורה ,מאת רבי יצחק אייזיק אויערבאך .פיורדא [תקכ"ב  .]1762רישומי בעלות בשער משנת
תקכ"ג" :פנקס הלז שייך לי לשמי הק' יעקב משה בלא"א הר"ר וואלף וויסבאד."]?[--
 .4-5ספר עיון יעקב ,פירושים על אגדות חז"ל בעין יעקב ,מאת רבי יעקב ריישר בעל ה"חק יעקב" .ווילהרמרשדורף ,תפ"ט .1729
מהדורה ראשונה .רישומים בשער ובדפים נוספים" :למד'[רש] מע'[לת] ...יוסף חלפון עטייה ס"ט" [מרבני דמשק] .רישום בעלות נוסף:
"אני כרכתיו בכרך יפה ...לי במתנה מאת ידי"ן [ידיד נפשי] סי' שמואל הלוי נר"ו מכלל ספרי אביו סי' בנימין ומיד משי"ח ס"ט" .הגהה בדף
ז ,1/הפותחת" :אמר המשי"ח ."...חסר דף אחד באמצע .כרוך עם :חידושי מהר"י בן לב על מסכתות כתובות ,גיטין ,בבא קמא ,שבועות.
[ווילהרמרשדורף ,ת"פ  .]1720חסרים שלשת הדפים הראשונים כולל דף השער ,וכן  27הדפים האחרונים .6.ספר צמח דוד ,כרוניקה
היסטורית ,מאת רבי דוד גאנז .אופיבאך ,תקכ"ח [ .]1768חסרים שמונה דפים בסוף.
 6ספרים .גודל ומצב משתנים .סימני עש (הספרים עברו חיטוי נגד עש). .
פתיחה$100 :

 .172ספר נחלת שמעוני  -וואנזיבק ,תפ"ח
ספר נחלת שמעוני ,חלק ראשון ושני ,מפתח לשמות האישים בתנ"ך ובספרות חז"ל ,מאת רבי שמעון פייזר .וואנזיבק (ונדסבק)[ ,תפ"ח
.]1728
חלק א' ,]5[ :סח דף .חלק ב' :סט דף 32.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .סימני רטיבות .קרעים מודבקים בנייר דבק בשולי דף
השער ובשולי מספר דפים נוספים .כריכה חדשה.
פתיחה$50 :

 .173אוסף ספרים משנות הת' והת"ק  -חתימות ורישומי בעלות
ארבעה ספרים משנות הת' והת"ק ,עם חתימות ורישומי בעלות:
 .1ספר כונות האגדות ,כפתור ופרח ,ביאור אגדות הש"ס ,מאת רבי יעקב לוצאטו .אמשטרדם ,תס"ט [ .]1709פגעי עש .בדף השער שתי
הקדשות ארוכות ומליציות ,חתומות" :הק' אפרים געטשליק."...
 .2ספר תולדות אדם ,חידושי הרמב"ן על מסכת יבמות .הומבורג[ ,ת"ק  .]1740פגעי עש קשים .רישומי בעלות בדף השער ,בדף השני
ובדף האחרון ,שהספר שייך "להאלוף והקצין כ"ש כמר ידלה בינגא".
 .3ספר עוללות אפרים ,דרושים בעניינים שונים ,מאת רבי שלמה אפרים לונטשיץ .אמשטרדם[ ,תקל"ט  .]1779פגעי עש .קרע עם חסרון
באחד הדפים .חתימות בשער" :הק' יעקב במ"א ז"ל מרייניץ"" ,נח מאיר בונצלויער".
 .4ספר הברית ,עניני קבלה ומוסר ,חכמת הטבע ,רפואה ופילוסופיה ,מאת רבי פנחס בן אליהו מוילנא .זאלקווא ,תקס"ז [ .]1807בשער:
"בברין" .רישומי בעלות וחתימות שונות ,רישום בעלות ארוך משנת תר"מ מאת יהושע זעליג ווייס (בן ר' חיים יהודה ווייס מנייטרא),
תלמיד ישיבת פרשבורג.
 4ספרים .גודל משתנה .מצב כללי בינוני-גרוע .כתמים ובלאי .פגעי עש.
פתיחה$50 :

 .174חמשה ספרים  -שנות הת' והת"ק  -חתימות
חמשה ספרים שנדפסו במאה ה 18-בעיר אמשטרדם ובעיר המבורג ,עם חתימות ורישומי בעלות.
 .1ספר כבוד הבית ,פירוש על חלקו הראשון של ספר עין יעקב לרבי יעקב אבן-חביב ,מאת רבי שמעון וולף מפינטשוב[ .המבורג ,תס"ז .]1707
 .2ספר תחכמוני" ,ללמד בני יהודה קס"ת השיר והמליצה להודיע מעלת לשונינו הקדושה" ,מאת רבי יהודה אלחריזי .אמשטרדם[ ,תפ"ט
 .]1729רישום בעלות בשער.
 .3ספר מנורת המאור ,מארת רבי יצחק בן אבוהב הספרדי ,עם תרגום ליידיש .אמשטרדם[ ,תצ"ט .]1739
 .4ספר שאלות ותשובות יד אליהו ,מאת רבי אליהו בן שמואל מלובלין .אמשטרדם[ ,תע"ב  .]1712חסרים  2דפים באמצע .נמצאים הדפים
צט-ק ובהם השמטות ומפתחות שנוספו רק לחלק מן הטפסים .רישום בעלות חתום בכת"י עתיק [מתקופת ההדפסה ,המאה ה:]18-
"חנני אל-הים בזה אליעזר ב."---
 .5סדר קינות לתשעה באב כמנהג פולין ,עם פירוש רבי אשר בן יוסף .אמשטרדם[ ,תקי"ד  .]1754חתימת "הק' פרץ פערלעס" [רב וחוקר
נודע .נפטר .]1933
 5ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי.
פתיחה$100 :

 .175ספר מחנה לוי  -שני החלקים  -מהדורות ראשונות
שני ספריו של הגאון רבי צבי הירש הלוי הורביץ אב"ד פרנקפורט דמיין ,בנו של בעל ה"הפלאה":
 .1ספר מחנה לוי ,חידושים על הש"ס ,מאת רבי צבי הירש הלוי הורוויץ[ .אופיבאך ,תקס"א  .]1801מהדורה ראשונה (נדפס במקורו יחד
עם ספר המקנה על מסכת קידושין ,מאת אביו בעל ה"הפלאה").
[ ,]1צח ]1[ ,דף 34 .ס"מ .מצב טוב .כריכה חדשה.
 .2ספר לחמי תודה ,חלק שני מספר מחנה לוי ,חידושי הלכות ואגדות .אופיבאך [תקע"ו  .]1816מהדורה ראשונה.
י ,רנח דף 33 .ס"מ .מצב טוב .כריכת עור מקורית.
פתיחה$100 :
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 .176אוסף ספרי החתם סופר ומשפחתו
שבעה ספרים מבעל ה"חתם סופר" וצאצאיו:
 .1ספר תורת משה ,מהדורה תליתאי ,דרושים על פרשיות התורה והמועדים ,מאת רבינו משה סופר בעל ה"חתם סופר" .מונקאטש,
תרע"ג-תרע"ד .1913-1912
 .2ספר תורת משה ,מהדורה רביעאי ,דרושים על פרשיות התורה והמועדים ,מאת רבינו משה סופר בעל ה"חתם סופר" .בודפסט,
[תרפ"ח] .1928
 .3ספר חידושי חתם סופר ,חידושים בסוגיות ועניינים שונים ,מאת רבינו משה סופר בעל ה"חתם סופר" .ירושלים ,תש"ז [.]1947
 .4ספר מנהגי בעל החתם סופר ,מאת רבי יהודה ליב שילל אב"ד פיזונג[ .הונגריה] ,תש"י [.]1950
 .5ספר כתב סופר ,דרושים על פרשיות התורה והמועדים ,מאת רבי אברהם שמואל בנימין סופר .בודפסט[ ,תרמ"ט .]1989
 .6הגדה של פסח ,עם פירוש מאת רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל ה"כתב סופר" .מונקאטש[ ,תרס"ו .]1906
 .7ספר שבט סופר ,דרושים על פרשיות בראשית ושמות ,מאת רבי ישעיה ארנפלד נכדו של ה"חתם סופר" .מונקאטש ,תרס"ג [.]1903
מצב כללי טוב.
פתיחה$70 :

 .177שלושה ספרים  -יידיש  -גרמניה ,שנות הת'-הת"ק
שלושה ספרים ביידיש שנדפסו בגרמניה בשנות הת'-הת"ק ,המאה ה:18-17-
 .1ספר צמח דוד ,תולדות עם ישראל והעמים ,מאת רבי דוד גנז .תרגום ראשון ויחיד ליידיש ,מעשה ידי המדקדק רבי שלמה זלמן הענא.
פרנקפורט דמיין[ ,תנ"ח  .]1698שני חלקים בכרך אחד ,לכל חלק שער מאויר עם תחריטי עץ מיוחדים של דוד שלמה ואבשלום .כריכת
עור מהודרת.
 .2ספר בית ישראל וספר בית הבחירה ,תולדות עם ישראל מתקופת האבות ועד בית שני ,מאת רבי אלכסנדר סנדר אטהויזן .אופנבך,
[תע"ט  .]1719מהדורה ראשונה.
 .3ספר עץ חיים ,קיצור שני לוחות הברית ,מאת הרב ישעיהו הלוי הורביץ .פיורדא ,תקכ"ח [ .]1768רישום בעלות :הספר הלז שייך לר'
שלמה בן הרבני המופלג כה"ר הירש ."...
 3ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי .כריכות ישנות וחדשות.
פתיחה$250 :

 .178שני ספרי צוואות
שני ספרי צוואות:
 .1ספר בית אברהם ,צוואת רבי אברהם דנציג בעל חיי אדם .ווילנא ,תקפ"א [.]1821
[ ,]4יח ]1[ ,דף 17 .ס"מ .מצב בינוני .קרעים בדף השער עם פגיעה בכותרת .קרעים בדפים נוספים .כתמים ובלאי .סימני עש עם פגיעה
בטקסט .קונטרסים מנותקים .ללא כריכה.
 .2צוואת ר' יצחק ב"ר אשר קאמיאנסקי ,שהשאיר לבניו .קייב ,תרע"א [ .]1911עברית ורוסית.
עם תמונת המחבר ותמונת המצבות של ר' יצחק ואשתו.
פורטרט ]1[ ,14 ;]1[ ,16 ,עמ’ ]1[ ,לוח תמונה 21.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .סימני עובש ופטריה בחלקם העליון של כל הדפים ומעטפת.
סימני עש .מעטפת קרטון ,מנותקת.
פתיחה$100 :

 .179ספר שלשלת הקבלה – לבוב ,תרכ"ד – העותק של רבי חיים זאב וולף מאסמינא
ספר שלשלת הקבלה ,סדר השתלשלות הדורות ,מאת רבי גדליה אבן יחיא .לבוב[ ,תרכ"ד] .1864
בדף השער ובדף האחרון חותמות "חיים זאב וואלף ,ירושלים" .רבי חיים זאב וולף בן רבי יצחק מאסמינא ,מרבני ירושלים .מחבר
הספרים" :דברי חיים" (איידטקונן ,תרל"ג  )1872ו"כתר חכמה" (ירושלים תר"מ-תרמ"א) .נפטר בשנת תרמ"ג.
[ ]88דף .כרוך בתחילתו עם ספר הישר ,מהדורה לא מזוהה ,ללא דף שער .דף [ ]4של ספר שלשלת הקבלה נכרך בין דפי ספר הישר18 .
ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .נייר יבש .במספר דפים קרעים גדולים עם חסרון ופגיעה בטקסט .חיתוך דפים עם פגיעה בטקסט בשולי
חלק מהדפים .כריכה ישנה.
פתיחה$50 :

 .180מאמר "כערכך הכהן" – ווילנא ,תרל"ח – מאמר הספד
מאמר כערכך הכהן ,הספד על רבי בצלאל הכהן מווילנא ,מאת רבי אבא יוסף הכהן טריווש .ווילנא ,תרל"ח .1878
רבי בצלאל הכהן מווילנא (תק"פ-תרל"ח) ,מגדולי רבני דורו ,נודע מילדותו כגאון מופלג .בסעודת בר המצוה שהיתה גם סעודת נישואיו,
עשה "סיום" על כל הש"ס ונשא דרשת "הדרן" שהפליאה את כל גדולי ווילנא .כשהיה בן  18כבר שלח אליו בעל ה"משכנות יעקב" את
ספרו שיעבור עליו .בגיל  23נתמנה למו"צ בעירו וילנא (בזמן שהיו שם גאונים אדירים ומופלגים) ,ובמשך עשרות שנים היה המו"ץ
הראשי ומנהיגה הרוחני של קהילת וילנא .מתלמידיו הנודעים :אחיו הצעיר רבי שלמה הכהן מווילנא בעל "חשק שלמה" ,ורבי ישראל
מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" .בעל שו"ת ראשית בכורים ,הגהות "מראה כהן" שנדפסו בש"ס ווילנא ובשו"ע וילנא ,הגהות "מנחת
בכורים" על התוספתא ,וספרים נוספים.
 50עמ' 19.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכת קרטון.
פתיחה$50 :
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 .181ספר אור ישראל  -רבי ישראל מסלנט  -ווילנא ,תר"ס  -מהדורה ראשונה
ספר אור ישראל" ,כולל קבוצת מכתבים ומאמרים שונים להלהיב הלבבות ליראת ה' וללימוד היראה והמוסר" ,מאת רבי ישראל מסלנט.
ווילנא ,תר"ס  .1900מהדורה ראשונה.
מהדורתו הראשונה של ספרו של רבי ישראל מסלנט ,בו קובצו ונכתבו מאמריו ומכתביו בעניין חשיבות ועידוד לימוד המוסר ,בידי
תלמידו רבי יצחק בלאזר .בתחילת הספר מאמר "שערי אור" על לימוד היראה והיחס לחכמה ,ובסופו קונטרס "נתיבות אור" על רבי
ישראל מסלנט והנהגותיו.
רבינו ישראל ליפקין מסלנט  -אבי "תנועת המוסר" (תקע"א-תרמ"ג) ,בן הגאון רבי זאב וואלף בן-אריה (ליפקין) .מגדולי גאוני דורו
ומתלמידי תלמידיו של רבי חיים מוואלוז'ין .הקים את כולל ה"פרושים" שבקובנה ,והעמיד בראשו את תלמידיו רבי אברהם שיינקר ורבי
צבי הירש לוויטאן.
עמד מאחורי מפעלים רבים לחיזוק לימוד התורה והמוסר בארצות שונות .הנחיל את תורתו בעיקר לקבוצת תלמידים נבחרת ,אשר
הנחילו את משנתו בכל עולם הישיבות עד ימינו :רבי שמחה זיסל מקעלם (שהקים את ישיבתו בהדרכת והנחיית מורו ורבו) ,רבי יצחק
בלאזר ורבי נפתלי אמשטרדם .גם ה"סבא מסלבודקה" וה"סבא מנובהרדוק" היו מתלמידיו המובהקים.
 184עמ' 23 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .נייר יבש ושביר .כתמים .קרעים קלים וקמטים בשולי חלק מהדפים .כריכה ישנה ,עם שדרת בד.
קרעים ופגמים בכריכה ובשדרה.
פתיחה$70 :

 .182אוסף ספרים ביידיש  -פירושים על התורה ודרשות המגיד מדובנא  -שנות הת"ר
חמישה ספרים  -פירושים על התורה ודברי מוסר  -שנות הת"ר:
 .1ספר נחלת צבי ,דברי מוסר מלוקטים מהזוהר על פרשות התורה .זאלקווא ,תר"ט  .1849יידיש.
 .2ספר נופת צופים .ווילנא ,תרכ"ה  .1865ספר זה הוא ספר "נחלת צבי" ,מאת רבי צבי הירש חאטש ,שהחל ממהדורת זיטומיר (תר"י
 )1850נדפס תחת השם "נופת צופים".
 .3ספר קול יעקב ,משלי המגיד מדובנא .יידיש .קניגסברג[ ,תרכ"ד .]1864
 .4ספר המשלים ,משלי חכמה ,משלי המגיד מדובנא על התורה וההפטרות .ווילנא ,תר"נ .1890
 .5ספר מגיד מישרים ,ביאורי סודות על התורה ,לרבי יוסף קארו .ווילנא ,תר"ם  .1879חותמות ישנות של "השטיבל דק"ק מעלניצע
(מלניצה  -פולין)".
 5ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כריכות ישנות וחדשות.
פתיחה$100 :

 .183חמישה קונטרסים  -על הנחת תפילין ודרשת בר מצוה
חמישה חוברות וקונטרסים בנושא הנחת תפילין ודרשות בר מצוה:
ספר "מעשה אלפס  -הטפות לטטפת" ,כולל עשרים וארבע דרשות לבר מצוה .ווילנא[ ,תר"ע .]1910
קונטרס "ערך הכונה בתפלין" ,דרשת בר מצוה של אלכסנדר זאב ב"ר יעקב צבי המכונה ד"ר ברונר" .וינה ,תרצ"ג [ .]1933הדפסה בדיו
כחולה בכל הקונטרס.
תפסיר דרשי תפילין ,דרשה להנחת תפילין .ירושלים[ ,תר"ף  ,1920בערך] .פרסית-יהודית ומעט עברית .גליונות לא חתוכים.
תפסיר דרשי תפילין ,בלבזי פארסי[ .ירושלים? ,ראשית המאה ה .]?20-מהדורה שונה מהקודמת .גליונות לא חתוכים .שני עותקים.
מצורף :גזיר נייר מעיתון 'מעריב' ובו כתבה על מציאת תפילין בקומראן.
 5ספרים  +גזיר עיתון .גודל משתנה .מצב כללי טוב .נייר יבש ושביר.

·
·
·
·
·

פתיחה$50 :

 .184אמרי הרש"ץ  -קראקא ,תרצ"ז  -לא ידוע בבליוגרפית
ספר אמרי הרש"ץ  -לטובת הכנסת כלה .על חשיבות מצוות הכנסת כלה ,מאת רבי שמואל צבי רודל .קראקא ,תרצ"ז [ .]1937בעמ' ז'
הוספות בכתב יד.
חוברת  1[ -שער מעטפת מודפס] ,]3[ ,ד-לא ]1[ ,עמ' 1[ ,מעטפת אחורית עם כתובת המחבר בדפוס ובכתב יד] 20 .ס"מ .מצב טוב .דף
מעטפת אחורי מנותק.
לא מופיע במפעל הביביליוגרפיה ובספריה הלאומית.
פתיחה$100 :

 .185ספר ראש מילין להרב קוק – לונדון ,תרע"ז – מהדורה ראשונה
ספר ראש מילין ,רשמי מחשבה על אותיות האלף-בית ,התגין ,הנקודות והטעמים ,מאת רבי אברהם יצחק הכהן קוק[ .לונדון ,תרע"ז
 .]1917מהדורה ראשונה.
את ספר "ראש מילין" כתב הרב קוק בעת שהייתו בלונדון ,בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה .בספר ,הנחשב לאחד הקשים להבנה
בכל כתבי הרב קוק ,דורש הרב קוק את האותיות ,הניקוד ומרכיביהם השונים ,תוך שילוב רעיונות קבליים ופילוסופיים עמוקים.
בדף השער חותמת "אברהם חיים שאג (צוועבנר)" .רבי אברהם חיים שאג ,ממייסדי "המזרחי" וחבר בכנסת הראשונה מטעם החזית
הדתית המאוחדת .נינו של הגאון רבי אברהם שאג ,מגדולי תלמידי ה"חתם סופר".
[ ,]2קם ]2[ ,עמ’ .מצב טוב .מעט כתמים .חיתוך דפים עם פגיעה מזערית בטקסט בדף אחד .כריכה ישנה.
פתיחה$150 :
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 .186ספר משך חכמה  -ריגה ,תרפ"ז  -מהדורה ראשונה (עותק חסר)
ספר משך חכמה ,על פרשיות התורה ,מאת רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק .ריגה ,תרפ"ז [ .]1927מהדורה ראשונה.
[ ,]1קכה דף .חסרים דפים קכו-ריז בסוף הספר 26 .ס"מ .מצב כללי טוב .כתמים .ללא כריכה.
פתיחה$50 :

 .187זוהר חדש  -אמשטרדם ,תס"א
ספר זוהר חדש .אמשטרדם[ ,תס"א  .]1701דפוס משה בן אברהם מינדיס קרטיניו.
מספר קטעים שיש בהם שמות של מלאכים ושנראים כ"הגשמה" נמחקו או הודבק עליהם נייר .בדף האחרון הדבקת נייר עם רישום
באיטלקית משנת [ 1768המסביר את פשר מחיקות הצנזורה והדבקות הנייר בפנים הספר] ,]2[ .ה-פ ,סא-ע ]1[ ,דף .מצב טוב-בינוני.
דפים כהים .כתמים .סימני עש .כריכת עור מקורית ,עם הטבעת עיטורים מוזהבת.
פתיחה$200 :

 .188ספר שמן זית זך עם הקדמת "רחובות הנהר" – שאלוניקי ,תקל"ט
ספר שמן זית זך ,השגות וחידושים על ספר רחובות הנהר לרבי שלום שרעבי [הרש"ש] ,מאת רבי שלמה מולכו .שאלוניקי[ ,תקל"ט .]1779
מהדורה יחידה.
הספר כולל את הקדמת "רחובות הנהר" מאת הרש"ש ,עם הערותיו של רבי שלמה מולכו .הקדמת "רחובות הנהר" נדפסה כאן לראשונה.
[ ,]5קנד ]1[ ,דף 20.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .עקבות רטיבות .סימני עש .כריכת עור משוקמת עם חלקים מן הכריכה המקורית.
פתיחה$150 :

 .189ספר אשל אברהם  -פיורדא ,תס"א  -אילן ספירות
ספר אשל אברהם ,עניני קבלה ופירוש מאמרי הזהר הקדוש ,מאת רבי מרדכי אשכנזי .פיורדא ,תס"א (.)1701
שער מאויר בדמויות משה ואהרן ,ומלחמת דוד וגלית .במספר מקומות טבלאות קבליות .באמצע הספר (דפים מה-מו) שני עמודים עם
"אילנות" .בעמוד אחד " -שבע היכלין דקודשא" ובעמוד מולו " -שבע היכלין דקליפה".
קפו דף 32.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ומעט בלאי .עקבות רטיבות .סימני עש קלים במספר דפים .חלק מן הדפים כהים .סימוני
עפרון ועט בגוף הטקסט .כריכה מקורית ,בלויה ופגומה.
פתיחה$150 :

 .190ספר שערי צדק  /שער הניקוד  -קוריץ ,תקמ"ה
ספר שערי צדק ,דברי קבלה ,מאת רבי יוסף ג'יקטיליה .קוריץ[ ,תקמ"ה  .]1785כרוך עם :שער הניקוד ,סוד החשמל ומעין החכמה.
[קוריץ ,תקמ"ה  .]1785ככל הנראה נדפסו ללא דף שער.
מג; יב דף 19.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי .סימני עש קלים .כריכה חדשה.
פתיחה$100 :

 .191שלושה ספרי קבלה  -שנות הת"ק
שלושה ספרי קבלה שנדפסו בשנות הת"ק:
 .1ספר ויקהל משה ,עניני "קבלה אמיתיות מחכמות האר"י זצלה"ה" ומאמרי זוהר ,מאת רבי משה בן מנחם (גראף) מפראג .זאלקווא,
[תקל"ה .]1775
 .2ספר אספקלריה המאירה ,פירוש על הזוהר הקדוש ,בנגלה ובנסתר ,מאת רבי צבי הירש הלוי הורוויץ .פיורדא[ ,תקל"ו  .]1776מעט
קרעים עם חסרון.
 .3ספר ילקוט ראובני ,מאמרים קבליים ומדרשים על התורה .אמשטרדם[ ,ת"ס  .]1700מהדורה שניה .ללא החלק על ספרים ויקרא,
במדבר ודברים .קרעים עם חסרון ופגיעה בטקסט בדף השער ובמספר דפים נוספים.
 3ספרים .גודל ומצב משתנים .כתמים .סימני עש.
פתיחה$80 :

 .192ספר תולדות יצחק  /ספר מגיד מישרים – אמשטרדם ,תס"ח
שני ספרים מאת רבי יוסף קארו ודודו רבי יצחק קארו ,כרוכים יחד:
 .1ספר מגיד מישרים ,מאת רבי יוסף קארו בעל "בית יוסף" ו"שלחן ערוך" .אמשטרדם[ ,תס"ח  .]1708מהדורה ראשונה שלמה של הספר,
הכוללת את חלקו הראשון שנדפס בלובלין ת"ו וחלקו השני שנדפס בונציה ת"ט.
הספר המופלא מגיד מישרים מכיל סודות גדולים וסתרי תורה שנתגלו למרן רבי יוסף קארו בעל בית יוסף ושלחן ערוך ,באמצעות
"מגיד" שנשלח אליו מן השמים והיה מתגלה אליו לעתים מזומנות.
 .2ספר תולדות יצחק ,פירוש על התורה ,מאת רבי יצחק קארו .אמשטרדם[ ,תס"ח .]1708
מחבר הספר הוא דודו של מרן רבי יוסף קארו בעל השולחן ערוך.
בשני הספרים מספר תיקוני טעויות דפוס ,בכתב-יד.
שני ספרים בכרך אחד .תולדות יצחק ,]2[ :קלו דף .מגיד מישרים ,]4[ :סט ,נ-נב דף 20.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קרע משוקם בשוליו
העליונים של דף השער הראשון ,ללא פגיעה בטקסט .כריכה חדשה.
פתיחה$200 :
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 .193ספר מקדש מלך  -סדילקוב ,תקע"ט
ספר מקדש מלך ,פירוש על הזהר  -חלק שני על ספר שמות ,מאת המקובל רבי שלום בוזאגלו" .קאפוסט"[ ,סדילקוב ,תק"ע .]1810
מתוך כרכי מהדורה זו ,ספר בראשית בלבד נדפס בקאפוסט תק"ע ואילו שאר החלקים נדפסו ,לאמיתו של דבר ,בסדילקוב בשנים
תקע"ט-תקפ"א.
למהדורה זו מספר וואריאנטים ,ראה :י .יודלוב ,מקדש מלך מאת ר’ שלום בוזגלו קופוסט וסדילקוב תק"ע-תקפ"א ,קרית ספר ,סג,
תש"נ-תשנ"א ,עמ’ .679-682
[ ,]1קלד ,קנה-קנח דף .חסר [ ]1דף אחרון 20.5 .ס"מ .נייר כחלחל .מצב בינוני .כתמים .פגעי עש עם פגיעה בטקסט .קרעים בשוליים
העליונים בדפים האחרונים ,ללא פגיעה בטקסט .כריכה ישנה פגומה.
פתיחה$100 :

 .194ספר הפליאה  -ספר סגולה  -פרמישלה ,תרמ"ד
ספר הפליאה  -ספר הקנה ,עניני קבלה .מאת רבי אביגדור קרא מפראג .פרמישלה ,תרמ"ד .1883
ההסכמות במהדורה זו הינן המקור למסורת החסידית על הסגולה הגדולה שבהחזקת ספר זה בבית .האדמו"ר רבי אהרן מצאנז
בן ה"דברי חיים" כותב בהסכמתו "אשר הוא מקובל אצלנו ב"י [בני ישראל] שהוא מסוגל להניח ברכה בבית" .ובהסכמת האדמו"ר
מהוסיאטין נכתב ש"בלי ספק שכל מי שיקח הספר הקדוש הלז ,יהיה לשמירה בתוך ביתו .מעניינת במיוחד היא הסכמתו של האדמו"ר
הקדוש רבי אורי הכהן מסאמבור ,הכותב בענווה רבה..." :ואע"פ שאיני מבין שום דבר מספר הקדוש ,כדאי הוא ליקח ספר הפליאה
לראות אותיות הקדושים מספר הלז ...להאיר עינינו בתורתו הק' ,להבין עכ"פ מקצת מן הספר הלז".
[ ,]4פה; עד ]4[ ,דף 25 .ס"מ .נייר יבש .מצב טוב .כתמים .כריכה מקורית עם שדרת עור.
פתיחה$200 :

 .195דף מודפס " -היכל קודש קדשים"  -ביאור כוונות הרש"ש על הקדיש
דף מודפס" ,היכל קודש קדשים" ,ציור עזר להבנת כוונות הקדישים על פי קבלת הרש"ש[ .ראשית המאה ה.]20-
הדפסה בדיו שחורה ואדומה.
דף 21.5X27.5 ,ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים קלים .נקבי תיוק בשוליים עליונים וצדדיים .סימני קיפול .קרעים בסימני הקיפול .קרעים
קלים בשולי הדף.
פתיחה$100 :

 .196ספר הזוהר  -בראשית  -סלאוויטא ,תקנ"ט  -מהדורת הזוהר הראשונה שנדפסה בסלאוויטא
ספר הזוהר ,חלק ראשון ,על ספר בראשית .סלאוויטא[ ,תקנ"ט  .]1799דפוס דוב בער בן ישראל הלוי ויעקב בן משה.
כרך ראשון מתוך מהדורת הזוהר הראשונה שנדפסה בסלאוויטא .מעבר לדף השער הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי יעקב
שמשון משפיטובקה.
[ ,]3קצג ,קצח-רנא; [ ]14דף .במקור ,]3[ :רנא; [ ]14דף .חסרים  4דפים ,קצד-קצז 21.5 .ס"מ .מצב בינוני-גרוע .נייר כחלחל .כתמים
ובלאי .פגעי עש עם פגיעה בטקסט .דף שער וקונטרסים נוספים מנותקים .כריכה ישנה מנותקת ,ללא שדרה.
פתיחה$100 :

 .197ספר חק לישראל  -ספר במדבר  -סלאוויטא ,תקפ"ה-תקפ"ו
ספר חק לישראל ,חלק רביעי  -ספר במדבר .סלאוויטא[ ,תקפ"ה-תקפ"ו  .]1825-1826דפוס רבי שמואל אברהם שפירא ,בן הרב
מסלאוויטא.
חלק מאותיות השער נדפסו בדיו אדומה.
ח ,יז-צו ,קה-רכו דף .במקור :רכו דף .חסרים  16דפים באמצע 19 .ס"מ .מצב משתנה ,בינוני-גרוע .כתמים ובלאי .פגעי עש עם פגיעה
בקטסט .בחלק מהדפים פגעי עש קשים .כריכת עור ועץ ישנה.
פתיחה$50 :

 .198משניות סדר נזיקין  -סלאוויטא ,תק"ץ
משניות סדר נזיקין ,עם פירושי הרע"ב ,תוי"ט ו"תוספות חדשים" עם הוספות (חידושי רבי לוי יצחק מברדיטשוב ועוד) .סלאוויטא,
[תק"ץ  .]1830דפוס רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא.
[ ,]1קצו דף 26.5 .ס"מ .מצב בינוני .קרעים ונזקי עש קשים עם פגיעה בטקסט .דפים מנותקים .כריכת עור מקורית בלויה.
פתיחה$80 :
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 .199שני ספרים  -רב אלפס  -סלאוויטא ,תקצ"ו  /שולחן ערוך יורה דעה  -זיטומיר ,תרי"ב
שני ספרים מדפוסי סלאוויטא וזיטומיר:
 .1הלכות רב אלפס ,חלק ראשון ,מסכת ברכות .סלאוויטא[ ,תקצ"ו]  .1836דפוס רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא.
בדף השער חותמתו של רבי יצחק יהודה "אייזיק ליב ב"ר שרגא עזרי' ז"ל החופ"ק קוזניצא" .רבי יצחק יהודה אייזיק ליב [סטוליאור]
ספיר כיהן כרבה של קוז'ניץ וראצקי ,ומאוחר יותר היה חבר במשרד הרבנות בפתח-תקוה .מחבר פורה של ספרים רבים בהלכה ואגדה.
סב דף 34.5 .ס"מ .חלק מהדפים על נייר תכלכל .מצב בינוני .כתמים .פגעי עש .פגמים ,קרעים ופגעי עש בכריכה.
לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
 .2שלחן ערוך יורה דעה ,אשלי רברבי .זיטומיר ,תרי"ב  .1852דפוס רבי חנינא ליפא ,רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא ,נכדי הרב
מסלאוויטא .שני חלקים בשני כרכים.
חותמות בעלות של" :ביהכנ"ס "חסידי באיאן  -ווינא" .רישום בעלות" :שייך להרב אפרים פישל".
חלק ראשון 581-109 ,110-109 ,110-73 ,68 :עמ' .חלק שני 558-325 ,323 ,]4[ :עמ' 40 .ס"מ .חלק מאותיות השער בדיו אדומה .חלק
מהדפים על נייר תכלכל .מצב משתנה ,בינוני-טוב .דפים רבים במצב טוב .כתמים .פגעי עש בחלק מהדפים .פגמים ופגעי עש בכריכות.
פתיחה$60 :

 .200שני ספרים מדפוס סלאוויטא
שני ספרים שנדפסו בסלאוויטא בשנים תקס"א ותקע"ז:
 .1ספר עין יעקב על אגדות חז"ל ,חלק ראשון ,על מסכתות ברכות-ביצה[ .סלאוויטה ,תקע"ז  .]1817דפוס משה שפירא.
בשער ובדפים נוספים חותמות "בהמ"ד ה"ר יוסקיא[!] באטאשאן".
[ ,]5רעד דף .חסר דף השער 20 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .פגעי עש ,עם פגיעה בטקסט .כריכת בד מקורית ,עם פגעי עש ,בלויה
וקרועה.
 .2ספר דניאל עזרא ונחמיה ,ותרי עשר ,עם מפרשים ותרגום ללשון אשכנז .סלאוויטא ,תקס"א [ .]1801דפוס דוב בער בן ישראל סג"ל
ודוב בער בן פסח .
חלק זה לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה וכן אינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
רישומי בעלות וחותמות הקלויז של חסידי צ'ורטקוב בצפת .בדף השער חתימת "הק' יחזקאל הארטמאן" מצפת .וחותמת בנו "משה
שמואל הארטמאן בהר"ר יחזקאל זצ"ל בעה"ק ירושלים ת"ו" .בסוף הספר חתימות של "הק' יוסף מדובנא".
צז ,]4[ ,קב-קי ,קיג-קלד ,קלז-קצ .חסרים דפים ק-קא ,קיא-קיב ,קלה-קלו .סה"כ חסרים  6דפים 20 .ס"מ .חלק מהדפים בצבע תכלכל.
מצב משתנה בין הדפים ,טוב-בינוני .כתמים ובלאי .השער וחלק מהדפים משוקמים .קרעים .כריכת בד פגומה עם שדרת עור מקורית.
פתיחה$100 :

 .201ספר הישר  -זיטומיר ,תר"ט
ספר הישר ,מדרשים על התורה .זיטומיר ,תר"ט  .1849דפוס האחים רבי חנינא ליפא ,רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא ,נכדי הרב
מסלאוויטא.
[ ,]1ב-צ דף .חסרים כ 94-דפים בסופו (מאמצע פרשת ויגש) 16 .ס"מ .מצב בינוני .בלאי רב .שרידי כריכה מקורית בלויה  ,ללא שדרה
וללא כריכה אחורית.
מהדורה לא ידועה ביבליוגרפית .לא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה ואינה בספריה הלאומית.
פתיחה$50 :

 .202משניות סדר טהרות – זיטומיר ,תרי"ח
משניות סדר טהרות ,עם פירושי הרע"ב ,תוי"ט ו"תוספות חדשים" עם הוספות (חידושי רבי לוי יצחק מברדיטשוב ועוד) .זיטומיר ,תרי"ח
 .1858דפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא.
שני שערים.
[ ]1[ ,446 ,]4עמ’ 27 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש וקרעים .כריכה חדשה.
פתיחה$50 :

 .203שני ספרים מדפוסי האחים שפירא בזיטומיר
שני ספרים מדפוסי האחים שפירא בזיטומיר:
 .1ספר מגני ארץ  -שולחן ערוך אורח חיים ,חלק ראשון וחלק שני .זיטומיר ,תרכ"א-תרכ"ה  .1861-1864דפוס רבי חנינא ליפא ורבי
יהושע העשיל שפירא ,נכדי הרב מסלאוויטא .שני כרכים.
חלק מאותיות השער בדיו אדומה.
בכרך הראשון ,שער נפרד לפרי מגדים ומחצית השקל .אינו נמצא בכרך השני.
כרך א' 358 ,]4[ ;444-305 ,302 ,]4[ :עמ' .כרך ב' 200 ;330-129 ,136-49 ,44-5 ,]2[ :עמ' 36.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .סימני עש קלים.
כריכות חדשות.
 .2משניות ,סדר טהרות ,עם פירוש רבי עובדיה מברטנורה ועיקר תוספות יום טוב .זיטאמיר ,תרכ"ג [[ .]1862דפוס רבי אריה ליב שפירא].
 412-3עמ' .חסר דף השער הראשון ,מתוך שניים 20 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים ,טוב-בינוני .מרבית הדפים במצב טוב .כתמים .סימני
עש .כריכת נייר.
פתיחה$100 :
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 .204שני ספרי תיקוני הזוהר  -זיטומיר ,תרכ"ה  /תרל"א  -דפוס שפירא ודפוס באקשט
שני ספרי תיקוני הזוהר שנדפסו בזיטומיר ,האחד בדפוס שפירא והשני בדפוס באקשט:
 .1ספר תיקוני הזוהר .זיטומיר ,תרכ"ה  .1865דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא ,נכדי הרב מסלאוויטא.
[ ,]2קפא דף 21 .ס"מ .הדף האחרון חסר .מצב משתנה ,בינוני .דף השער מנותק (הושלם מטופס אחר) .רישומי בעלים וחותמות .כתמים
ובלאי .קרעים .קרעים עם חסרון ופגיעה בטקסט בשוליים התחתונים של דפי הספר האחרונים .כריכה ישנה ובלויה ,עם שדרת עור.
 .2ספר תיקוני הזוהר .זיטומיר ,תרל"א  .1871דפוס יצחק משה באקשט.
[ ,]2קפב דף 21.5 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים ,מרבית הדפים במצב טוב .רישומי בעלים וחותמות .כתמים .עקבות רטיבות .פגעי עש
בדפים הראשונים .בשאר הספר סימני עש קלים .כריכה לא מקורית.
פתיחה$50 :

 .205מחזור לראש השנה ויום הכיפורים  -זיטומיר ,תרכ"ב
מחזור לראש השנה יום הכיפורים ,כמנהג רייסין ליטא פולין פיהם ומעהרין (נוסח אשכנז) .זיטומיר ,תרכ"ב  .1862דפוס רבי חנינא ליפא
ורבי יהושע העשיל שפירא ,נכדי הרב מסלוויטא .עם פירוש בעברית וביידיש.
קסד דף 30 .ס"מ .מצב בינוני .נזקי עש .דפים מנותקים .כריכה מקורית פגומה ,עור בהיר ,עם הטבעה מעוטרת במרכז הכריכה.
פתיחה$100 :

 .206ספר אור זרוע  -סט בשני כרכים  -זיטומיר ,תרכ"ב  /ירושלים ,תרמ"ז-תר"ן  -מהדורה ראשונה  -דף הקדשה לרבי
עזריאל הילדסהיימר
ספר אור זרוע ,פסקי הלכות על פי סדר התלמוד ,מאת רבינו יצחק ב"ר משה מוינה .מהדורה ראשונה ,ארבעה חלקים בשני כרכים:
אור זרוע ,חלק ראשון וחלק שני .זיטומיר ,תרכ"ב  .1862דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל נכדי הרב מסלאוויטא .שער נפרד
לכל חלק.
אור זרוע ,חלק שלישי וחלק רביעי  -ירושלים תרמ"ז-תר"ן  .1887-1890דפוס הירשנזון .שער נפרד לכל חלק .ש' הלוי .573
בכרך זה ,לאחר השער למסכת סנהדרין ,נוסף דף מודפס עם הקדשה לרבי עזריאל הילדסהיימר לרגל הגיעו לגיל שבעים .דף זה לא
נרשם במפעל הביבליוגרפיה.
כרך א' 184 ;4 ,232 ,]2[ :עמ' 35 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .חותמות ורישומים בשער ובמספר מקומות .כריכה חדשה .כרך ב'; [,]1[ ,79 ,]4
 72 ;106עמ'( .חסרים שני שערים למסכתות בבא מציעא ובבא בתרא) 40 .ס"מ .נייר יבש .מצב טוב .כתמים ובלאי .מספר דפים משוקמים.
כריכה מקורית בלויה וקרועה בשוליה העליונים.

·
·

פתיחה$100 :

 .207ספר אור זרוע – זיטומיר ,תרכ"ב – מהדורה ראשונה
ספר אור זרוע ,חלק ראשון ושני ,מאת רבינו יצחק בן משה מוינה .זיטומיר ,תרכ"ב  .1862דפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל
שפירא ,נכדי הרב מסלאוויטא .מהדורה ראשונה לאחר מאות שנים בהן היה הספר בכתבי יד.
חלק א' :על סדר זרעים ,נשים ,קדשים וטהרות ,ושאלות ותשובות 232 ,]2[ .עמ' .חלק ב' :על סדר מועד 184 ,4 .עמ'.
 36ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים וסימני עובש .כריכה ישנה (לא מקורית).
פתיחה$50 :

 .208ספר אור זרוע  -ירושלים ,תרמ"ז-תר"ן  -העותק של רבי יצחק ליב סופר בן ה"כתב סופר"
ספר אור זרוע ,לרבי יצחק מווינא ,חלקים שלישי ורביעי .ירושלים ,תרמ"ז-תר"ן  .1890-1887מהדורה ראשונה לאחר מאות שנים בהן היה
הספר בכתבי יד [חלקים ראשון ושני נדפסו בזיטומיר ,תרכ"ב – ראה פריט קודם].
חתימות וחותמות של רבי "יצחק ליב סופר בהג"מ הראשב"ס זצ"ל" [חלק מהחותמות ,הנן חותמות של העתק חתימת ידו] .הגאון רבי
יצחק ליב סופר מדרוהוביטש (תר"ח-תרס"ז) ,בנו של ה"כתב סופר" ,נשיא "מחזיקי הדת" בגליציה ונשיא ארץ-ישראל בכולל גליציה.
בדף האחרון איור של בניין בית המקדש.
[ 72 ;106 ;]1[ ,79 ,]4עמ’; [ ]1[ ,79 ,]2עמ' .ללא השערים הצבעוניים למסכתות בבא מציעא ובבא בתרא 36 .ס"מ .נייר איכותי .מצב טוב.
מעט קרעים ובלאי .כריכת חצי עור מקורית.
ש' הלוי ,מס'  .689 ,573רוב עותקי מהדורה זו נדפסו על נייר זול ושביר .לפנינו עותק על נייר איכותי (ברובו).
פתיחה$150 :

 .209זמירות ישראל  -זיטומיר ,תרל"ה  -זמירות לשבת בעברית וביידיש
ספרון מודפס" ,זמירות ישראל ,לליל שבת ,ליום שבת ולמוצאי שבת  -שבת'דיגע זמירות" .זיטומיר[ ,תרל"ה]  .1875דפוס יצחק משה
באקשט .עברית ויידיש.
נוסח הזמירות בחלק העליון של העמודים ,והתרגום ליידיש בחלק התחתון.
 82עמ' 15.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .קמטים בקצות הדפים .סימני עש .כריכה ישנה.
פתיחה$100 :
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 .210ספר הזוהר על שמות  -שקלוב ,תקמ"ו
ספר הזהר חלק שני  -ספר שמות .שקלוב[ ,תקמ"ו .]1786
בדף הכריכה" :הזהר שייך להרבני המפורסם מהור"ר זאב וואלף" .בדף ב 1/חתימה בכתב-יד מזרחי" :הצעיר עזרא בכ"ר אהרן ...יצ"ו".
בדף רע 2/חתימה בכת"י מזרחי "הצעיר אברהם כפ'יפ' ס"ט תם" .רישומים שונים בדף השער.
רע ]2[ ,דף 20 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי רב .קרעים וסימני עש בדף השער ובדף האחרון .חלק מאותיות השער מטושטשות .בחלק
מהדפים שוליים עליונים קצוצים .כריכה קדמית מנותקת .ללא כריכה אחורית.
פתיחה$50 :

 .211מחברת חיי הנפש ונצחיותה – פאריצק ,תקמ"ז
ספר מחברת חיי הנפש ונצחיותה ,דברי מוסר וחכמה ,מאת רבי יהודה בן מרדכי הלוי הורביץ ,מחבר הספר "עמודי בית יהודה" .פאריצק,
[תקמ"ז .]1787
המחבר רבי יהודה ליב הורוויץ מווילנא (נפטר תקנ"ח) ,רופא ופילוסוף .פרסם כמה ספרים כתובים במליצה ובחרוזים ,תוך ביקורת
חריפה על סדרי הציבור .בספריו הוא מעורר לתקון המדות ,לצניעות ולנימוסים ,ולשמירה על בריאות הגוף והנפש .הטיף לאחוות בני
האדם וניסה להשכין שלום בין החסידים והמתנגדים ובין המשכילים וה"משמרים" [שמרנים].
[ ]32דף 18.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש .בלאי .כריכה מקורית ובלויה.
פתיחה$50 :

 .212ספר העקרים  -זולקווא ,תקל"ב  -חתימות והגהה
ספר העקרים לרבי יוסף אלבו .זולקווא[ ,תקל"ב  .]1772דפוס נכדי ר' "אורי פייבוש שהיה מקדם בעל מדפיס  -באמשטרדם".
בדף השער חתימה בכתב-יד " :הק' חיים במהו"ר אפרים (זלמן?) פה ק"ק קאזמיר" .וחתימה נוספת מטושטשת .בדף עג 1/הגהה
בכתב-יד אשכנזי.
[ ,]1עה דף 18.5 .ס"מ .מצב בינוני .סימני עש עם פגיעה בטקסט .בחלק מהדפים חיתוך דפים על גבול הטקסט.
פתיחה$100 :

 .213חפץ ה'  -לבעל ה"אור החיים"  -זולקווא ,תקס"ה
ספר חפץ ה' ,חידושים על הש"ס ,מסכתות ברכות שבת הוריות וחולין ,מאת רבי חיים בן עטר בעל ה"אור החיים" הקדוש .זולקווא
"כאשר נדפס באמשטרדם"[ ,תקס"ה  .]1805מהדורה שניה.
חותמות של הגאון רבי משה מונד  -אבדק"ק מיקאלאיוב (מחשובי חסידי בעלזא).
[ ,]2קכד דף 23 .ס"מ .רוב הדפים במצב טוב .מספר דפים במצב בינוני .קרעים משוקמים במילוי נייר .סימני עש .כריכה חדשה.
פתיחה$100 :

 .214שלושה ספרים  -לבוב וזולקווא  -שנות הת"ק
שלושה ספרי קבלה ומוסר בכרך אחד:
 .1ספר עמק ברכה ,דינים וטעמים בתפילה וברכות ,מאת רבי אברהם הלוי הורוויץ (אביו של השל"ה הקדוש) .למברג (לבוב)[ ,תקע"א]
 .1811דפוס ר' נפתלי הירץ גרושמאן .בשער :חותמות של "הק' יעקב בהר"ר זיינוויל קאליך בעיה"ק צפת" (על החותמת ועל אודות
האיש ראה מכירה  36פריט .)95
 .2ספר סדר היום ,פירוש על התפילה בדרך הפרד"ס ,מאת רבי משה בן מכיר (ראש ישיבה בעין-זיתון הסמוכה לצפת) .זולקווא[ ,תקס"ה
 .]1805בשער" :כאשר נדפס בסלאוויטא" ,המילים "נדפס בסלאוויטא" באותיות גדולות.
 .3ספר שערי אורה ,שערים לתורת הקבלה ,מאת רבי יוסף ג'יקטיליה .זולקווא ,תקמ"ב [ .]1782בשער :חתימה של רבי דוד צבי הירש
לאסט.
 3ספרים בכרך אחד 22 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .נזקי עש .כתמים .שוליים עליונים קצוצים במספר דפים .כריכה עתיקה עם שדרת עור.
פתיחה$50 :

 .215אוסף ספרים  -דפוסי רוסיה-פולין  -ביניהם דפוסי רבי שלמה יארוש ראפפורט ורבי ישראל ב"ק  -חתימות
שמונה ספרים מדפוסי רוסיה-פולין ,בחלקם חתימות ורישומי בעלות:
ספר חק לישראל ,חלק חמישי על ספר דברים .לבוב ,תקמ"ח [ .]1788דפוס רבי שלמה יארוש ראפפורט .באותה השנה נדפס בדפוס זה
ספר "נעם אלימלך" במהדורתו הראשונה.
ספר פרקי רבי אליעזר .ברדיטשוב[ ,תקע"ח  .]1818דפוס רבי ישראל ב"ק .חסר דף אחד באמצע הספר.
תלמוד ירושלמי ,סדר מועד ,חלק שני .זיטומיר[ ,תרכ"ג]  .1862דפוס חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא.
ספר פרי מגדים ,שולחן ערוך יורה דעה ,עם ביאור משבצות זהב וביאור שפתי דעת ,מאת רבי יוסף תאומים .לבוב[ ,תקפ"ח] .1828
בשער" :אמשטרדם" .חתימה בשער" :קנין כספי הק' ישראל ד ."]?[---מספר הגהות.
ספר חכמת אדם ,על שולחן ערוך יורה דעה ,מאת רבי אברהם דאנציג .זולקווא ,תקצ"ג [ .]1833בשער( 1832 :אישור הצנזורה).
מסכת אבות ,עם פירוש רש"י ופירוש דרך חיים למהר"ל מפראג .וורשא[ ,תקצ"ג] .1833
ספר אור חדש ,חלק שני ,חידושים על מסכת פסחים ,מאת רבי אלעזר קאליר .סדילקוב ,תקצ"ה .1835
ספר לב אריה ,חידושים על מסכת חולין ,מאת רבי אריה יהודה ליב מבראד .לבוב ,תרכ"א .1861
חתימות ורישומי בעלות בחלק מהספרים.
 8ספרים .גודל משתנה מצב כללי טוב .כתמים ובלאי.

·
·
·
·
·
·
·
·

פתיחה$100 :
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 .216ספר שאלות ותשובות יריעת האהל  -מעזירוב ,תקנ"ד  -תיקונים בכתב-יד המחבר
ספר שאלות ותשובות יריעת האהל ,חלק ראשון ,מאת רבי אריה ליב רובינשטיין[ .מעזירוב ,תקנ"ד .]1794
בדפי הספר עשרות תיקונים בכתב-יד ,כפי הנראה בכתב-יד המחבר .ידוע על עותק אחר מוגה באותם תיקונים  -ראה חומר מצורף.בדף
השער ,רישום בעלות (מטושטש בחלקו מהתפשטות הדיו)" :שייך ל ...הרבני המופלג הנגיד שלשלת היוחסין בנן של קדושים מו"ה משה
הלוי איש הורוויץ מבאטשאן בהגאון המפורסם מיאסי" .אביו של הבעלים הנזכר ברישום זה הוא רבי יוסף יוסקא הלוי הורוויץ אב"ד יאס
בן רבי אריה יהודה ליבוש הלוי הורוויץ אב"ד וולוטשיסק ,בן אחר בן לבעל השל"ה .בנו רבי משה היה מחותנו של רבי יוסף לנדא אב"ד
יאס ,בעל שו"ת ברכת יוסף .ראה חומר מצורף.
עו דף .במקור ,]1[ :פא דף .ללא דפים עז-פא של "מכסה לאהל" 31 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש בדף השער .קרע בדף
השער ,מודבק בנייר דבק .בכעשרים הדפים האחרונים ,קרעים גסים בשוליים התחתונים ,עם פגיעה קטנה בטקסט בשני דפים .כריכת
בד חדשה.
בדפוס במעזירוב שבפולין נדפסו מספר מצומצם של ספרים עבריים במפנה המאה ה.19-
פתיחה$80 :

 .217ספר מספד רב  -הספד על רבי מאיר מבראד  -לבוב ,תקע"ה
ספר מספד רב ,הספד על רבי מאיר מבראד ,מאת רבי אפרים זלמן מרגליות .לבוב ,תקע"ה  .1815מהדורה יחידה.
הגאון רבי מאיר קריסטינפולר (ת"ק-תקע"ה) ,למד בישיבת הרבי ר' שמלקע מניקלשבורג .מילא את מקום אביו ברבנות בעיר בילקאמין,
ולאחר מכן רבה של גאלינא וקריסטינפול .כיהן כ 30-שנה ברבנות העיר בראד.
המחבר ,נושא ההספד  -הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד (תקכ"א-תקפ"ח) בעל ה"בית אפרים" ו"מטה אפרים" .גאון מפורסם,
אשר נודע בכל תפוצות ישראל לאחד מגדולי הפוסקים והחליף שו"ת עם כל גאוני דורו .בן דורם של ה"נתיבות המשפט" וה"קצות
החושן" .ספריו בשו"ת ובהלכה הנם מספרי היסוד של פסק ההלכה ,וכבר בחייו היו מפורסמים ,וכפי שאמר עליו החתם סופר בהספדו:
"ובכל יום שמועותיו בבתי מדרשינו מספרים שחיבר" (אישים בתשובות חתם סופר ,עמ' עט-פא).
[ ,]1יז דף 20.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .נזקי עש עם פגיעה בטקסט .נייר עבה מודבק בשולי דף השער ,ללא פגיעה בטקסט .כריכה
ישנה.
פתיחה$50 :

 .218ספר חובות הלבבות – שני כרכים – מתורגם ליידיש – סדילקוב תקע"ט-תק"פ
ספר חובות הלבבות ,מאת רבינו בחיי אבן פקודה ,עם פירוש מרפא לנפש מאת רבי רפאל משדה לבן ,עם תרגום ליידיש מאת רבי משה
ב"ר נתן נטע .סדילקוב[ ,תקע"ט-תק"פ .]1820-1819
וריאנט שונה במספור הדפים מהרשום במפעל הביבליוגרפיה.
כרך א ,]3[ :כח; א-נח ,סא-קנט ,ר-רו דף .ספירת דפים משובשת .כרך ב ,]1[ :מט; קיח ]3[ ,דף .מצב טוב .כתמים .סימני עש מעטים.
נייר ירקרק .חלק מאותיות השער בכרך הראשון בדיו אדומה .דפי השער משוקמים .כריכות עור מקוריות דהויות ופגומות עם נזקי עש.
פתיחה$50 :

 .219אוסף ספרים – דפוסי רוסיה-פולין – שנות הת"ק והת"ר
ששה ספרים מדפוסי רוסיה-פולין בשנות הת"ק והת"ר:
 .1ספר דורש ציון ,דרשות שונות ,וספר אהבת ציון ,דברי תוכחה והתעוררות ,מאת רבי יחזקאל לנדא ,בעל הנודע ביהודה; עם ספר שיבת
ציון ,מאת בנו – רבי שמואל לנדא .סדילקוב ,תקצ"ד  .1834שלושת הספרים נדפסו יחד .שער נפרד לכל ספר (חלק מנוסח השער הראשון
נדפס בדיו אדומה) .חסרים  4דפים בסוף ספר שיבת ציון .נייר כחלחל.
 .2-3שני כרכים :ספר מדרש רבה ,על שמות-ויקרא .שקלוב[ ,תקע"ד  ;]1814ספר מדרש רבה ,על במדבר-דברים וחמש מגלות .שקלוב,
[תקע"ד  .]1814בסופו של הכרך השני חסרים  12דפים מהמדרש על ספר קהלת.
 .4ספר תקוני הזהר .ברודי ,תרל"ב  .1872חסר דף אחרון .חלק מאותיות השער בדיו אדומה.
 .5מחזור חלק ראשון לראש השנה ויום הכפורים וחלק שני לשלשה רגלים ,כמנהג רייסין וליטא ,פולין ,פיהם ומעהרין ,עם תרגום לשון
הקודש ועם תרגום לשון אשכנזי ,נוסח ספרד .זיטומיר[ ,תרל"ג]  .1872דפוס יצחק משה באקשט .פגעי עש קשים.
 5ספרים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$50 :

 .220חמשה חומשי תורה "אדרת אליהו" – דוברובנה – 1804 ,מהדורה ראשונה של פירוש הגר"א לתורה
חמשה חומשי תורה ,עם "אדרת אליהו" מהגר"א מווילנא .דוברובנה ,תקס"ד .1804
מהדורה ראשונה של פירושו של הגר"א לתורה ,עם הקדמותיהם של בניו של הגר"א .פסוקי המקרא עם פירושים שונים ,ועם שלושה
פירושים חדשים :פירוש הגר"א "אדרת אליהו" ,ושני פירושים על המסורה" :מנורת שלמה" ו"מנחת כליל" ,מאת ר' אור שרגא פייבוש
ב"ר שלמה זלמן ,אב"ד דוברובנה.
[ ,]2סח; נד; מו נא; נד; טז דף 50 .ס"מ .מצב גרוע .נזקי עש קשים .דפים מתפוררים ומנותקים .ללא כריכה .נתון בקופסה תואמת.
וינוגרד ,אוצר ספרי הגר"א מס' .1
פתיחה$100 :
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 .221אוסף ספרי קבלה – מתורת הגר"א ותלמידיו
שישה ספרי קבלה ,מתורת הגר"א מווילנא ומתורת תלמידיו – מהדורות ראשונות:
 .1ספר ברית עולם ,על אותיות הא-ב על פי הקבלה .מאת רבי יצחק אשכנזי מאיוויה (אחיו של הצדיק רבי משה מאיוויה) .ווילנא[ ,תק"פ
 .]1819מהדורה ראשונה .נייר כחלחל-ירקרק.
 .2ספר מרגליות התורה ,על נביאים וכתובים וחמש מגילות .מאת רבי צבי הירש מסמיאטיץ' – "אחד מגדולי תלמידי מרן הגאון החסיד
רשכבה"ג מו"ה אליהו מווילנא"[ .מינקוביץ ,תקס"ג  .]1803מהדורה ראשונה .נייר ירקרק .חסרים  2דף באמצע ספר ירמיהו .כ 20-דפים
חתוכים על גבול הטקסט .חתימות בעלים.
 .3ספר היכלות הזוהר ,מפרשת בראשית ופקודי .עם ביאור הגר"א[ .קניגסברג ,תרי"ז  .]1857דפוס העררען גרובער אונד לאנגריען –
"נדפס בהתאמצות הרב גאון יעקב צבי ישורון המפורסם מוהר"ר יעקב צבי מעקלענבורג הגאב"ד [קניגסברג] נ"י"( .וינוגרד ,אוצר ספרי
הגר"א ,מס' .)672
 .4ספר תיקוני הזהר ,עם ביאור הגר"א .ווילנא ,תרכ"ז ( .1867וינוגרד ,אוצר ספרי הגר"א ,מס' .)724
 .5ספר פתחי שערים ,ביאורים בקבלה בתורת האר"י והגר"א .מאת רבי יצחק אייזיק חבר .ווארשא ,תרמ"ח  .1888מהדורה ראשונה.
(וינוגרד ,אוצר ספרי הגר"א ,מס'  .)711חותמות "בית הספרים על שם החפץ חיים זצ"ל – ווארשא".
 .6ספר מצב הישר .חלק ראשון ,על ספר בראשית .השוואת דברי הזוהר הקדוש עם דברי חז"ל בש"ס ובמדרשים ,ועם דברי הפוסקים.
מאת רבי שניאור זלמן דובער אושינסקי .ווילנא[ ,תרמ"א]  .1881מהדורה יחידה .המחבר היה מרבני ליטא ומגדולי תלמידי החכמים בעיר
ווילנא .בדבריו הוא מזכיר הרבה ממנהגי "קלויז הגר"א" בווילנא ,ומשוה אותם גם למנהגי גדולי החסידות – המגיד ממזריטש ורבי שניאור
זלמן מלאדי (ראה למשל דף לד ;1/דף לו ;1/ועוד).
שישה ספרים .גודל ומצב משתנים .מצב כללי טוב.
פתיחה$200 :

 .222משניות סדר מועד  -הורודנא ווילנא ,תקע"ח
משניות סדר מועד ,עם פירושים :רע"ב ,תוספות יו"ט ,תוספות חדשים ,תוספות ראשון לציון ,חידושי רבי לוי יצחק מברדיטשוב ועוד
הוספות .הורודנא-ווילנא ,תקע"ח [ .]1818דפוס ר' מנחם מן בן ברוך ור' שמחה זימל בן מנחם נחום.
חתימות רבות ורישומי בעלות של רבי משה פריינקל ,ושל רבי יעקב רפפורט.
[ ,]9קעב דף 27.5 .ס"מ .נייר כחול ,מצב טוב-בינוני ,סימני עש .שוליים רחבים .כריכת עור עתיקה ,בלויה.
במהדורה זו נדפסו בכרכי זרעים ,נזיקין וקדשים :הגהות וחידושים מהגר"א מווילנא.
פתיחה$100 :

 .223שלחן ערוך חשן משפט  -מהדורה ראשונה של פירוש הגר"א  -קניגסברג ,תרט"ו  /שלחן ערוך אבן העזר -
האלברשטאט ,תרכ"א
שני ספרי שלחן ערוך ,ביניהם מהדורה ראשונה של פירוש הגר"א על שו"ע חשן משפט:
 .1ספר תורת כהנים ,שלחן ערוך חשן משפט ,חלק א' ,עם ביאור הגר"א .קניגסברג[ ,תרט"ו  .]1855מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א.
מספר הגהות בעפרון .הגהה אחת בעט ,חתומה" :ב"ח הכהן".
[ ,]1ו ,שלב דף 38 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכה ישנה ,קרעים ופגמים בכריכה.
 .2ספר אפי רברבי ,שלחן ערוך אבן העזר ,חלק ראשון ושני .הלברשטאט ,תרכ"א [ .]1861חתימות מסולסלות" :שלמה זלמן הארטזילבער".
שני חלקים .חלק א' ,]4[ :ריא דף .חלק ב' ,]1[ :קטו ;]1[ ,יז דף 37.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכת עור מקורית מחוזקת ,עם פגמים ובלאי.
פתיחה$50 :

 .224חפץ חיים  -וורשא ,תרמ"ד  -רישום "מוגה"
ספר חפץ חיים ,וורשא[ ,תרמ"ד  .]1884מהדורה שלישית .נכרך עם :ספר שמירת הלשון .וורשא ,תרמ"ד [ .]1884מהדורה שלישית.
בדף קדם-שער :רישום "מוגה" בכת"י בעיפרון.
 84 ,156עמ’ 22 .ס"מ .מצב טוב .דף השער מנותק .כריכה מקורית ,ללא שדרה.
פתיחה$50 :

 .225משנה ברורה  -רישום "מוגה"  -הגהות  -מהדורה ראשונה
משנה ברורה חלק חמישי ,הלכות פסח .וורשא[ ,תרס"ב]  .1902מהדורה ראשונה.
בדף קדם-שער רישום "מוגה" (בעיפרון) בכתב ידו של המחבר בעל ה"חפץ חיים" .שתי הגהות קצרות בכתב-יד (עמ'  .)151בדף הכריכה
האחורי ,רישום נוסף בכתב יד :תפילה ולחש כנגד עין הרע.
רישומי בעלות של רבי יואל אליעזר פונק שו"ב דשנאדובה ,ושל רבי דוד טיקטין.
קנג ]1[ ,דף 24 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .דף השער מנותק .בלאי .כריכה מקורית בלויה .ללא שדרה.
פתיחה$80 :

 .226ספר טהרת ישראל לחפץ חיים  -פיעטרקוב ,תרס"ד  -מהדורה ראשונה
ספר טהרת ישראל ,על מעלת הטבילה לבנות ישראל ,לרבי ישראל מאיר הכהן מראדין ("החפץ חיים") .פיעטרקוב ,תרס"ד  .1904עברית
ויידיש .מהדורה ראשונה.
 45עמ' 23 .ס"מ .מצב טוב .כריכה מקורית.
פתיחה$50 :
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 .227אוסף ספרי החפץ חיים
מקבץ חמישה ספרי בעל ה"חפץ חיים" ,הכולל מהדורות ראשונות של הספרים "אהבת חסד" ו"שם עולם":
 .4-1ספר חפץ חיים .וורשא[ ,תרמ"ד]  .1884מהדורה שלישית .כרוך עם :שמירת הלשון [תרנ"ב]  .1892מהדורה רביעית .ספר אהבת
חסד .וורשא[ ,תרמ"ח]  .1888מהדורה ראשונה .ספר שם עולם חלק ראשון .וורשא[ ,תרנ"ג]  .1893מהדורה ראשונה.
 .5ספר שם עולם חלק ראשון ושני .וורשא [תרנ"ה-תרנ"ח]  .1897-1895לכל חלק שער נפרד .החלק הראשון הוא מהדורה שנייה ,והחלק
השני הוא מהדורה ראשונה .בסופו מצורף קונטרס תפארת אדם על איסור הקפת הראש .הקונטרס חסר בסופו .כריכה מקורית.
 5ספרים בשני כרכים 23 .ס"מ .מצב טוב .הכרך הראשון ללא כריכה קדמית וללא שדרה.

·

·

·

·

פתיחה$50 :

 .228קונטרס מודפס ,מאמר צפית לישועה מאת ה"חפץ חיים" -מהדורה ראשונה שנדפסה על ידי רבינו המחבר
קונטרס מאמר צפית לישועה ,מאת רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין בעל "חפץ חיים"[ .פולטבה ,תר"ע .]?1910
מהדורה ראשונה שנדפסה על ידי רבינו המחבר ,כקונטרס בודד ,ללא שער .בסיום המאמר מופיע שמו" :דברי הצעיר שבכהונה ...ר'
ישראל מאיר ...בעה"מ ספר 'חפץ חיים' ו'משנה ברורה'" ,וכתובתו (ברוסית).
ח עמ' 22X17.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .דפים מנותקים כמעט זה מזה .פגמים ,קמטים וקרעים קטנים בשולי הדפים .סימני
קיפול ,עם קרעים בשוליהם .לא כרוך.
פתיחה$50 :

 .229שלחן ערוך הרב  -חלק רביעי  -זיטומיר ,תרכ"ב
שלחן ערוך הרב ,חלק רביעי ,יורה דעה חושן משפט ושו"ת ,מאת רבי שניאור זלמן מלאדי  -בעל התניא .זיטומיר ,תרכ"ב  .1861דפוס
השותפים נכדי הרב מסלאוויטה.
שני שערים בראש הספר .שער נוסף לפני חלק חושן משפט.
[ 400 ,]4עמ' 21 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .דפים מוכתמים .כריכת עור מקורית .פגמים בכריכה.
פתיחה$100 :

 .230לקוטי ביאורים  -קונטרס ההתפעלות  -וורשא ,תרכ"ח
ספר לקוטי ביאורים ,ביאור מאת רבי הלל מפאריטש ,למאמרי האדמו"ר השני מחב"ד רבי דב בער שניאורי .וורשא ,תרכ"ח  .1868מהדורה
יחידה.
בספר זה נדפס בשנית ספר "קונטרס ההתפעלות" של האדמו"ר "האמצעי" ,עם שינויים ותוספות מהמהדורה הראשונה של "קונטרס
ההתפעלות" שנדפסה בקניגסברג בשנת תר"י.
בשער הספר רישום בעלות" :מספרי רבי אברהם הארינשטיין ,קיוב" (מתלמידי אדמו"ר הרש"ב).
[ ,]1סז; נב דף 20 .ס"מ .נייר איכותי .מצב טוב .כריכה חדשה.
פתיחה$200 :

 .231ספר בית אהרן והוספות  -חתימה וחותמת המחבר
ספר בית אהרן והוספות ,מפתח לתלמוד ומדרשי חז"ל על סדר התורה מאת הגאון החסיד רבי אברהם דוד לאוואט אב"ד ניקולאייב.
ווילנא ,תרמ"א  .1880מהדורה ראשונה .הסכמת כ"ק אדמו"ר רבי שמואל מליובאוויטש.
בדף השני חותמת המחבר וחתימה בכתב ידו" :נאום אברהם דוד לאוואט מו"ץ דק' ניקאלאייעב".
רבי אברהם דוד לאוואט (תקע"ה-תר"ן) ,תלמיד ה"צמח צדק" ומגדולי רבני וחסידי חב"ד .כיהן ברבנות ארבעים שנה בעיר ניקולאייב,
פלך חרסון .מחבר הספרים "שער הכולל" על סידור אדמו"ר הזקן" ,קב נקי" ו"בית אהרן והוספות" .נכדתו היא הרבנית חנה שניאורסון,
אמו של הרבי מוהרמ"מ מליובאוויטש ,שההדיר את ספרי זקנו הגדול בהוצאת "קה"ת" וכתב שם בהקדמה את תולדות חייו.
[ 360 ,]4עמ' 32 .ס"מ .נייר יבש .מצב טוב .כתמים .חלק מהדפים מעט כהים .קרעים קלים במספר דפים בשוליים .כריכה קדמית
ואחורית מנותקות ,ללא שדרה.
פתיחה$150 :

 .232שלשה ספרי חב"ד  -וילנא ,שנות התר"מ
שלשה ספרים מאדמור"י ורבני חב"ד שנדפסו בווילנא בשנות התר"מ.
 .1ספר לקוטי תורה ,מאמרי חסידות על חומשים ויקרא-דברים ושיר השירים .מאת האדמו"ר רבי שניאור זלמן מלאדי  -בעל התניא.
וילנה ,תרמ"ה .1885
 .2ספר פלח הרמון ,מאמרי חסידות על חומש בראשית ,מאת רבי הלל מפאריטש .וילנה[ ,תרמ"ז] .1887
 .3ספר צמח צדק  -פסקי דינים ,חלק שני ,על שלחן ערוך חושן משפט ואבן העזר .מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש.
וילנה ,תרמ"ד  .1884חסרים כ 75-דפים מהספר ובמקומם נכרכו  33דפים מהחלק הראשון.
 3ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב.
פתיחה$80 :
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 .233אוסף קונטרסים ,שיחות ומאמרי הרבי מליובאוויטש וחמיו האדמו"ר הריי"ץ  -תרפ"ה-תשכ"ט
אוסף פריטי דפוס  -קונטרסים ,שיחות ,מאמרים ,ומכתבים כלליים ,מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש וחמיו
האדמו"ר רבי יוסף יצחק .ברוקלין ,תרפ"ה-תשכ"ט (.)1925-1969
בין הפריטים באוסף :שיחותיו של הרבי משנת תש"י טרם הוכתר רשמית לאדמו"ר; קונטרס "מענה לשון" ,ברוקלין ,תש"כ; עלון "עשרים
שנה לכפר חב"ד" ,תשכ"ט; קונטרס "יו"ד שבט ומהותה".
 38פריטי דפוס 5 .מהם מופיעים מספר פעמים .מצב כללי טוב.
פתיחה$80 :

 .234ספר בית רבי (חב"ד) – ווילנא ,תרס"ה – מהדורה ביידיש
ספר בית רבי" ,תולדות האדמו"ר האמצעי וחתנו האדמו"ר בעל הצמח צדק ומשפחתם" ,מאת רבי חיים מאיר היילמאן .ווילנא ,תרס"ה
 .1905יידיש.
תולדות שלושת האדמו"רים הראשונים לחסידות חב"ד מאת רבי חיים מאיר היילמן .מהדורתו הראשונה של הספר ראתה אור
בברדיטשוב ,בשנת תרס"ב ,בעברית .בהמשך תרגם המחבר את ספרו ליידיש .ספר זה נחשב לאחד ממקורות הידע החשובים על
אדמו"רי חב"ד הראשונים ,ונדפס במהדורות רבות.
 96עמ' 21.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכת קרטון עם הדפסה ,שדרה חדשה .פגמים ובלאי בכריכה.
פתיחה$50 :

 .235חוברת מטעם בית חב"ד בהמבורג לכבוד חג הפסח ויום "הבהיר" (יום ההולדת של הרבי מליובאוויטש)  -המבורג,
תשל"ז
מה נשתנה של פסח  .Chag Hamatzot, wenn Erew Pessach auf einen Schabbat fällt ,5737המבורג[ ,תשל"ז  .]1977גרמנית
ועברית.
חוברת שנדפסה מטעם בית חב"ד בהמבורג ,כהכנה לחג הפסח .רוב החוברת נדפסה בגרמנית ,וכוללת הסברים מאת הרבי מליובאוויטש
על ליל הסדר וחג הפסח .בסוף החוברת הובאו שני עמודים בעברית ובהם קטעים מ"שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לגלות" ,ועמוד
נוסף עם ביוגרפיה של הרבי מליובאוויטש.
בדף המעטפת האחורי נדפס" :חוברת מוקדשת לכבוד קדושת כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש לרגל יום הבהיר י"א ניסן תשל"ז"...
 היום בו נולד הרבי מליובאוויטש. 16עמ' .מצב טוב .כתמים .מעטפת כחולה מודפסת.
פתיחה$50 :

 .236חומש דברים  -אוסטרהא ,תקפ"ו  -מהדורה ראשונה של ספר "פנים יפות" לבעל ההפלאה
חומש דברים ,עם פירוש רש"י ,תרגום אונקלוס ופירוש פנים יפות ,מאת רבי פנחס הלוי הורוויץ בעל ההפלאה .אוסטרהא[ ,תקפ"ה
.]1825
מהדורה ראשונה של החיבור "פנים יפות"  -פירושו של רבי פנחס הלוי הורוויץ על התורה ,והחלק השלישי מספר "ההפלאה" הכולל את
סדרת ספריו .הספר נדפס כעשרים שנה לאחר מותו בידי רבי אפרים זלמן מרגליות מברודי.
חלק מאותיות השער נדפסו בדיו אדומה.
[ ,]2קנג; יח ]2[ ,דף .ללא דפים [ ]3-8בסוף של פירוש שם אפרים לויקרא-דברים 20.5 .ס"מ .נייר כחלחל .מצב בינוני-גרוע .כתמים ובלאי.
פגעי עש ,פגעים קשים בחלק מהדפים ,עם פגיעה בטקסט .כריכה ישנה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .220
פתיחה$50 :

 .237שלושה ספרי חסידות מתורת הבעש"ט ,המגיד ממזריטש ותלמידיהם
שלושה ספרי חסידות מתורת הבעש"ט ,המגיד ממזריטש ותלמידיהם:
 .1ספר פרי הארץ ,על פרשיות התורה ,מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מוויטבסק[ .רוסיה-פולין ,אחרי תקע"ח  .]1818מהדורה שלישית,
נדפסה על פי המהדורה השניה (מאהלוב תקע"ח) .סטפנסקי חסידות ,מס' .479
 .2ספר מגיד דבריו ליעקב ,ליקוטי אמרים ,מהמגיד ממזריטש[ .לבוב ,תק"צ  ,1830בערך] .לפי פרט השנה בשער" :אמרים נועם" ,נדפס
בתקנ"ז .אך ככל הנראה נדפס סביב סוף שנות הת"ק .חלק מהדפים על נייר כחלחל .סטפנסקי חסידות ,מס' .328
 .3ספר בן פורת יוסף ,דרושים על ספר בראשית ,מאת רבי יעקב יוסף מפולנאה .לבוב[ ,תר"ח  .]1848בסוף הספר נוספה איגרת הבעש"ט
לגיסו רבי גרשון מקיטוב.
 3ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים .סימני עש.
פתיחה$120 :

 .238ספר כתנות אור  -ברדיטשוב ,תקע"ו  -מאת רבי מאיר מרגליות תלמיד-חבר של הבעש"ט  -עותק חסר
ספר כתנות אור ,חיבור על תרי"ג מצוות ,מאת רבי מאיר מרגליות  -תלמיד-חבר של הבעש"ט[ .ברדיטשוב ,תקע"ו [ .]1816דפוס שמואל
בן ישכר בער סג"ל] .מהדורה ראשונה.
הגאון רבי מאיר מרגליות (תס"ז בערך-תק"נ ,אוצר הרבנים  )12903בעל ספר מאיר נתיבים ,אב"ד לבוב ,יזלוביץ ואוסטראה .בנו של
רבי צבי הירש מרגליות ,רבה של יזלוביץ .זכה בצעירותו ללמוד תורה מפי הבעש"ט ואף הזכירו בספרו "סוד יכין ובועז"" :ובתוכם ידידי
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הרב החסיד מופת הדו"ר מוהר"ר ישראל בעש"ט זצללה"ה" ,"...ומילדותי מיום שהכרתי בדבקות האהבה עם מורי הרב מוהר"ר ישראל
תנצב"ה הנ"ל ידעתי נאמנה שזה היה הנהגותיו בקדושה ובטהרה."...
חתימה בדף ג'" :הק' מנחם מנלי סג"ל מפריסטיק" .רבי מנחם מנלי סג"ל מפריסטיק התכתב עם רבי יוסף שאול נתנזון ,בעל "שואל
ומשיב" ,המכנהו בתשובה משנת תר"ח" :כבוד הרבני המופלג החריף החכם וסופר מו"ה מנחם מנלי סג"ל מק' פריסטיק נ"י" (שו"ת שואל
ומשיב ,מהדורא תנינא ,חלק ג ,סימן קיא).
עותק חסר .ג-לד דף .במקור :לד ]1[ ,דף .חסרים שני הדפים הראשונים כולל דף השער ,ודף אחרון .דפים אלו הושלמו בצילום 19 .ס"מ.
נייר כחלחל .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש קלים .קרע באחד מהדפים ,עם חסרון ופגיעה בטקסט .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .247
פתיחה$100 :

 .239ספר אהבת דודים  -לבוב ,תקנ"ג  /ספר כאור נגה  -ברעסלויא ,תקע"ו  -מהדורות יחידות
שני ספרי חסידות וקבלה כרוכים יחד  -מהדורות יחידות:
ספר אהבת דודים ,פירוש על שיר השירים בדרך הנגלה והנסתר ,מאת רבי בנימין מזאלוזיץ ,בעל ספר "תורי זהב" .לבוב[ ,תקנ"ג .]1793
דפוס אהרן בן חיים דוד סג"ל .מהדורה יחידה.
המחבר :המגיד מזאלוזיץ  -רבי בנימין (נפטר תקנ"ב) ,מתלמידיהם הגדולים של המגיד ממזריטש ורבי יחיאל מיכל מזלוטשוב .גדול
בנגלה ובנסתר ,ואחד מן המוסרים העיקריים של התורה-שבכתב של תורת החסידות ,מן התקופה הראשונה של תנועת החסידות.
מביא בספרו זה מספר פעמים אמירות בשם "הישיש המקובל החסיד המובהק מה"ו ישראל בעל שם זללה"ה".
חותמות רבי אליהו מונק מברלין.
[ ,]3צד דף 20.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .פגעי עש עם פגיעה בטקסט .פגעי עש קשים במספר מקומות בספר .קרע משוקם
באחד הדפים עם פגיעה בטקסט.
סטפנסקי חסידות ,מס' .14
כרוך עם:
ספר כאור נגה ,ענייני קבלה ופילוסופיה ,מאת רבי משה בן אליעזר פייבוש קרנר .ברעסלויא[ ,תקע"ו  .]1816מהדורה יחידה.
[ 64 ,]4עמ' 20.5 .ס"מ .מצב בינוני-גרוע .כתמים ובלאי .פגעי עש עם פגיעה רבה בטקסט.
כריכה קדמית בלבד ,מנותקת.

·

·

פתיחה$100 :

 .240ספר חינוך בית יהודה  -וורשא ,תרכ"ט
ספר חינוך בית יהודה ,דרושים בקבלה וחסידות ,מאת האדמו"ר רבי יעקב צבי יאליש בעל "מלא הרועים" .וורשא ,תרכ"ט [.]1869
מהדורה ראשונה.
חותמות בדף השער" :ישראל זישא הערמעלין פראגא".
האדמו"ר רבי יעקב צבי יאליש (תקל"ח-תקפ"ה) ,מגדולי אדמו"רי וגאוני פולין ,בקי מופלג בתורת הנגלה והנסתר ,אב"ד דינוב ,גלוגוב,
הולסוב .תלמידם של החוזה מלובלין ,המגיד מקוז'ניץ ורבי מנחם מנדל מרימנוב .חיבר ספרים רבים בכל מקצועות התורה ,ביניהם הגהות
"מלא הרועים" שנדפסו במהדורות הש"ס.
[ ,]8נב דף 23 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי קל .קמטים בקצות הדפים .כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .223
פתיחה$50 :

 .241ספר שפתי קדושים  -לבוב ,תר"ל  -מהדורה ראשונה
ספר שפתי קדושים ,דברי חסידות על חמישה חומשי תורה ותהלים ,מאת רבי צבי הירש מנדבורנא ,עם ליקוטים מתורתם של אדמו"רים
וצדיקים שונים .לבוב[ ,תר"ל]  .1870מהדורה ראשונה.
[ ,]1יד ,טז-יח; לו ,לט-מ דף 21 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .קרעים עם מעט חסרון ופגיעה בטקסט .מספר דפים חתוכים בשוליהם
עם פגיעה בטקסט .דפים ראשונים ואחרונים מנותקים .ללא כריכה.
סטפנסקי חסידות ,מס' .593
פתיחה$50 :

 .242אוסף דפים מספרי חסידות
אוסף דפים בודדים וקונטרסי-דפים ,מתוך ספרי חסידות על התורה ,מהדורות ראשונות:
קטעים ודפים בודדים מהספרים :אור פני משה ,לרבי משה בן יצחק הלוי מפשוורסק[ .מזריטש ,תק"ע  .]1810דגל מחנה אפרים ,לרבי
רבי משה חיים אפרים[ .קוריץ ,תק"ס  .]1800צמח ה' לצבי ,מאת רבי צבי הירש מנדבורנה[ .ברדיטשוב ,תקע"ח  .]1818ישמח משה
לאדמו"ר מסיגעט רבי משה טייטלבוים[ .למברג ,תרי"א  .]1851ייטב לב ,לאדמו"ר מסיגעט רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים[ .סיגעט,
תרל"ה .]1875
 66דפים .גודל ומצב משתנים.

·

·

·

פתיחה$100 :
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 .243אוסף ספרי חסידות -המאה ה19-
 .1ספר דברי אמת ,על פרשיות התורה ,מאת רבי יעקב יצחק הלוי הורביץ  -החוזה מלובלין .למברג[ ,תרכ"ב] .1861
 .2ספר סידורו של שבת ,דרושי חסידות על מהות השבת וקדושתה ,מאת רבי חיים מטשרנוביץ .לבוב[ ,תרכ"ג] .1863
 .3ספר מבשר צדק ,על פרשיות התורה ,מאת רבי ישכר דוב בער מזלאטשוב .לבוב[ ,תרכ"ג] .1863
 .4ספר עבודת ישראל ,על פרשיות התורה ופרקי אבות ,מאת רבי ישראל הופשטיין  -המגיד מקוז'ניץ .למברג ,תרל"ה  .1875ווריאנט
שונה מהרשום במפעל הביבליוגרפיה.
 .6-5ספר דברי תורה ,ליקוטים מגדולי החסידות בעניינים שונים[ ,מאת רבי משה וורטמאן] .ווארשא ,תרל"ד  .1873כרוך עם :ספר צדה
לדרך ,ליקוט מאמרי חז"ל בעניינים שונים ע"פ סדר הא-ב[ ,מאת רבי משה וורטמאן] .ווארשא ,תרל"ה .1874
 6ספרים ב 5-כרכים .גודל ומצב משתנים
פתיחה$50 :

 .244שני ספרי חסידות  -קדושת יום טוב  /תפארת ישראל  -מהדורות ראשונות
שני ספרי חסידות  -מהדורות ראשונות:
 .1ספר קדושת יום טוב ,חלק ראשון ושני ,על התורה והמועדים ,מאת האדמו"ר רבי חנניה יום-טוב ליפא טייטלבוים אב"ד סיגעט.
מרמרוש-סיגט ,תרס"ה  .1905מהדורה ראשונה .הקדמת בני המחבר [האדמו"רים רבי חיים צבי בעל "עצי חיים" ואחיו רבי יואל מסאטמר].
[ ,]2קלז דף; סה דף 24.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .הדפים הראשונים מנותקים .כריכה פגומה ומנותקת .בשער :חתימה של רבי יצחק
אייזיק דייטש מטבריה (נפטר תשרי תרס"ט  .)1908בנו של רבי דוד נתן דייטש אב"ד קרעטשניף בעל "נפש דוד" ,ואחיו של רבי משה
דייטש מצפת [נכד רבי שמואל העליר].
הביבליוגרף נ' בן-מנחם בספרו "מספרות ישראל באונגאריה" ,מביא שמועה מעניינת ,שלמעשה זוהי מהדורתו השניה של הספר ,כי
המהדורה הראשונה נשרפה כולה ,לאחר שנודע לבני המחבר כי נסדרה ע"י פועלי-דפוס שחיללו שבת בעבודת ההדפסה.
 .2ספר תפארת ישראל ,אמרות טהורות מאת האדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב .הוסיאטין .תרס"ד [ .]1904מהדורה ראשונה ,שנדפסה
בשנה הראשונה לכהונתו של רבי ישראל כאדמו"ר.
[ ,]4סג ]7[ ,דף 23 .ס"מ .נייר יבש .מצב טוב .כריכה פגומה .בדף השער חותמת של רבי יצחק אייזיק דייטש הנ"ל.
פתיחה$80 :

 .245שנים עשר ספרי חסידות  -זידיטשוב וקומרנא
שנים עשר ספרים וחוברות מאדמו"רי חסידויות זידיטשוב וקומרנא:
 .1ספר בית ישראל ,דרושים על התורה ,מאת רבי צבי הירש מזידיטשוב .לבוב[ ,תרכ"ה] .1865
 .2פרי קדש הלולים ,מאת רבי צבי הירש מזידיטשוב .לבוב[ ,תרכ"ה] .1865
 .3-4הקדמה ודרך לעץ החיים ,מאת רבי צבי הירש מזידיטשוב .לבוב[ ,תר"ל]  .1870כרוך עם :עטרת צבי ,פירוש על הזהר ,מאת רבי צבי
הירש מזידיטשוב .לבוב ,תרל"א-תרל"ב  .1870-1872פגעי עש.
 .5ספר ליקוטי תורה והש"ס ,במדבר ,מאת רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב .לבוב ,תרמ"ט  .1889מהדורה ראשונה .סטפנסקי חסידות ,מס'
( .298עם דף מעטפת נוסף ,עם שמות פערנומרנטן) .חותמות וחתימת האדמו"ר רבי יוסף מאיר כהנא מספינקא ,אב"ד סערעדנא( .בין
הדפים נמצא :קוויטל בכת"י המבקש) .
 .6ספר נוצר חסד ,פירוש על מסכת אבות ,מאת רבי יצחק אייזיק מקומרנא .ירושלים ,תרע"ב [.]1912
 .7מטה מנשה ,על עניני שבת ומועדים ,מאת האדמו"ר רבי מנשה אייכנשטיין .מונקאטש ,תרפ"ז [.]1927
 .8פרי קודש הלולים ,פירוש על פרי עץ חיים ,מאת רבי צבי הירש מזידיטשוב .ארשיווא ,תרפ"ח .1928
 .9ספר צבי לצדיק פרי למאה ,ספר זכרון לרבי צבי הירש מזידיטשוב ,לכבוד מאה שנה לפטירתו .וינה ,תרצ"א [.]1931
 .10קונטרס פאר יצחק תנינא ,תולדות האדמו"ר מזידיטשוב .וינה[ ,תרצ"א .]1931
 .11ספר פאר יצחק ,תולדות האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב .סאטו-מארע[ ,תרצ"ז .]1937
 .12נוצר חסד השלם ,על מסכת אבות ,מאת רבי יצחק אייזיק מקומרנא .הוצאת אש"ע[ .גרמניה][ ,תש"ח .]1948
 12ספרים וחוברות ב 11-כרכים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי .סימני עש.
פתיחה$100 :

 .246אמרי נועם  -ירוסלב ,תרס"ז  -ספר סגולה
אמרי נועם ,חלק ראשון ושני ,על חמישה חומשי תורה ,מאת האדמו"ר רבי מאיר הורוויץ אב"ד דז'יקוב .ירוסלב[ ,תרס"ז]  .1907מהדורה
שניה עם הוספות .בהוצאה זו מופיעה הסכמת האדמו"ר רבי יהושע הורוויץ מדז'יקוב ,בן המחבר ,המברך את קוני הספר..." :יביאו ברכה
לתוך בתיהם ,ויקנו הספר הלז במיטב כספם ,ושכרם יהי'[ה] כפול מן השמים ,בברכה המשולשת בתורה".
[ ,]2קיז ;]3[ ,קא ]1[ ,דף 24 .ס"מ .נייר יבש ושביר .מצב טוב-בינוני( .בשער חלק ב' נדפס בטעות "חלק ראשון") .כריכה חדשה פשוטה.
פתיחה$50 :

 .247שפת אמת  -פיעטרקוב ,תרס"ה-תרס"ו  -מהדורה ראשונה  -רישומי בעלות
שני כרכים ,שפת אמת על התורה ,מאת האדמו"ר מגור רבי יהודה אריה ליבוש אלטר .מהדורה ראשונה.
 .1שפת אמת על ספר בראשית .פיעטרקוב ,תרס"ה .1905
 .2שפת אמת על ספר שמות .פיעטרקוב ,תרס"ו  .1905השער בדיו מוזהבת.
 ]1[ ,239עמ’ .חתימות ורישומי בעלות משנת עת"ר ( )1910של רבי יהודה לייבוש ברמ"א דזיאלאווסקי (דז'אלובסקי) ,חותמות של רבי
מרדכי בר"ל דז'יאלובסקי ,חותמות של רבי יעקב סג"ל לעווי.
 2ספרים 27 .ס"מ .מצב טוב.
פתיחה$80 :
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 .248אוסף ספרי חסידות
חמישה ספרי חסידות משנות הת"ר:
 .1ספר אור המאיר ,מאמרי חסידות על התורה ,מאת רבי זאב וואלף מזיטאמיר[ .לבוב ,תרי"א  .]1851בשער.1850 :
 .2ספר פרקי הנאזר ,ד' חלקים ,הלכות שחיטה עפ"י פרד"ס [קבלה וחסידות] .רבי אליעזר שו"ב מזיטומיר ,כפי אשר קיבל מרבו האדמו"ר
רבי זאב הלוי בעל "אור המאיר" .לובלין ,תרמ"ו  .1886מהדורה יחידה.
 .3ספר סדרי טהרות  -ליקוטי גמרא ומדרשים ,עם מפרשים ,על סדר טהרות .חלק ב'  -מסכת אהלות ,מאת האדמו"ר רבי גרשון חנוך
העניך ליינער מראדזין .פיעטרקוב ,תרס"ג  .1903מהדורה ראשונה של חלק זה.
 .4-5ספר תורת חיים ,דרושים על התורה וליקוטים ,מאת האדמו"ר רבי חיים האגר מקוסוב .גרוסוורדיין[ ,תרפ"ז  .]1927כרוך עם :ספר
עצי חיים ,דרושים על המועדים ,מאת האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים מסיגט .סיגט ,תרצ"ד [ .]1934מהדורה ראשונה.
 5ספרים ב 4-כרכים .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים .נזקי עש.
פתיחה$120 :

 .249שולחן הטהור  /שומר אמונים  -מהדורות ראשונות  -הגהות בכתב יד
שניים מספריו הקדושים של האדמו"ר הקדוש רבי אהרן רוט (ראטה) ,מייסד חסידות "תולדות אהרן" ו"שומר אמונים".
ספר שלחן הטהור ,תיקוני השולחן וקדושת האכילה ,מאמר אמונה ופרנסה ,ועניינים נוספים .עם סדר הקידוש ,כוונות וזמירות לשלחן
שבת ,וברכת המזון .סאטמר[ ,תרצ"ג  .]1933מהדורה ראשונה .חותמות האדמו"ר מעבר לדף השער .בדפי הספר הגהות בכתב יד של
תיקוני טעויות .הספר הראשון שנדפס מתורתו של האדמו"ר הקדוש.
[ ,]8ב-י ,]2[ ,טו-לג ,מב-קפ ,לד-מא ,קפט-רעא ,יא-יד ,רעו-ש דף 20 .ס"מ .נייר איכותי .מצב טוב .כתמים קלים .כריכת קלף.
ספר שומר אמונים ,לחזק הלבבות לאמונה .חלקים א-ב ,ובסוף נלוו אליו קונטרס אהבת הבורא ,קונטרס אני מאמין ,ושירי דביקות
ושמחה .ירושלים[ ,תש"ב-תש"ג .]1942 ,שלשה שערים .ספר זה הוא המרכזי בתורת החסידות והאמונה שהנחיל ר' אהרן לדורות.
מהדורתו הראשונה שלפנינו ,יצאה בעילום שם המחבר.
[ ,]1ז ,]1[ ,י-לז ,]1[ ,ב-יח( ,חסרים דפים יט-כד) ,כה-קכה דף; [ ,]2יא ]7[ ,דף; [ ,]1ב-נה ,]1[ ,ב-לד דף; [ ,]2ב-ל ,]2[ ,לב-מג ]4[ ,דף .כ16-
ס"מ .נייר יבש ,מצב כללי טוב .בלאי ומעט קרעים .קרע עם חסרון בדף כ' בקונטרס "אהבת הבורא" .כריכה בלויה .הספר יצא בשלבים
(הדפסת קונטרסים) בשנים תש"א-תש"ג ,ומכאן פשר ספירות הדפים הרבות בספר אחד .ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה ,רשומה
.0167199
האדמו"ר הקדוש רבי אהרן (ר' אהר'עלע) רוט ( -תרנ"ד-תש"ז)למד בישיבת רבי ישעיה זילברשטיין בווייטצן .חסיד ותלמיד של האדמו"ר
רצ"א מבלוזוב והאדמו"ר מהרי"ד מבעלז .עובד ה' מנעוריו במסירות נפש .ייסד חבורות לעבודת ה' במסירות נפש בבודפשט ובסאטמר
וקרא שמן "שומר אמונים" .בשנת תרפ"ה עלה לירושלים וגם בה הקים חבורת חסידים ותלמידים לעבודת ה' בדרכי החסידות .בשנים
תר"צ-תרצ"ט חזר לחבורת חסידיו בסאטמר ואח"כ עבר לבערעגסאס .בשנת תרצ"ט חזר לירושלים ,וארגן מחדש את חבורתו הקדושה,
שממשיכה עד ימינו את דרכו ,בקהילות החסידיות "תולדות אהרן"" ,שומרי אמונים"" ,תולדות אברהם יצחק"" ,מבקשי אמונה" ועוד.
ספריו הרבים ("טהרת הקודש"" ,שולחן הטהור"" ,שומר אמונים" "מבקש אמונה" ועוד) יצאו במהדורות רבות.

·
·

פתיחה$100 :

 .250קונטרס תפלת השב לרבי אהרן ראטה  -הדפסת סטנסיל
קונטרס תפלת השב ,קונטרס התבוננות ,קיצור קונטרס התבוננות ,שער התפלות[ ,מאת רבי אהרן ראטה][ .ירושלים?][ ,תש".]-
לח דף .מצב טוב 22 .ס"מ .בהכפלה (סטנסיל של הקלדה במכונת כתיבה) .כריכה מקורית.
פתיחה$50 :

 .251חמשה חומשי תורה "היכל הברכה"  -ספר סגולה  -סט שלם  -ארצות הברית
חמשה חומשי תורה וחמש מגילות ,עם פירושי היכל הברכה ,על פי סודות האר"י ורבינו הבעש"ט ,מהאדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל
ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא[ .ניו-יורק ,תש"י  .]1950שערים צבעוניים ומסגרות צבעוניות לכל העמודים .דפוס צילום של מהדורת למברג
תרכ"ד-תרל"ד.
עם הקדמות המוציאים לאור של מהדורה שניה זו ,ומכתבו של רבינו המחבר לאנשי ארץ אונגארן ,אודות הפצת החומשים עם פירושו
הקדוש ,בו כותב המחבר את ברכתו המיוחדת וסגולת ספריו הקדושים ..." :ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו ינצל מכל רע
ומכל פגע רע ומחליים ומחסרון ויהי ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים לו ולבניו ...בבני חיי ומזונא וחסדים ורחמים
והכרעת הכף לזכות ולחיים ארוכים".
חומשי "היכל הברכה" למהרי"א מקאמרנא ,מספרי היסוד של ההגות החסידית ותורת הקבלה .וחביבּות מיוחדת היתה להם אצל
אדמו"רים מכל החוגים (בית זידיטשוב ,ה"דברי חיים" וצאצאיו ,הרש"ב מליובאוויטש ועוד).
 5כרכים 31 ,ס"מ .מצב טוב .כריכות מקוריות .פגמים קלים בכריכות.
פתיחה$200 :

 .252ספר אור ישראל  -טשרנוביץ ,תרכ"ב  -העותק של האדמו"ר מקנטיקוזבה
ספר אור ישראל ,ביאור על תיקוני הזוהר ,מאת רבי ישראל [המגיד] מקאזניץ .טשרנוביץ ,תבר"ך [תרכ"ב]  .1862מהדורה יחידה.
שני שערים .הסכמת האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה.
מספר חותמות של האדמו"ר רבי "פנחס ראבינאוויטש" מקנטיקוזבה.
האדמו"ר רבי פנחס רבינוביץ (תרכ"א-תרפ"ו ,אוצר הרבנים  ,)16957אדמו"ר בקנטיקוזבה (פלך חרסון) .ממלא מקום אביו האדמו"ר
מליניץ ,רבי יצחק יואל .מתואר כ"גאון עצום בנגליות התורה" .חיבורו "עבודת יצחק" על התורה נשאר בכתב יד .מבניו :רבי יעקב ישראל
האדמו"ר מחרסון ורבי מנחם נחום רבינוביץ אב"ד חיפה .בין חתניו :האדמו"רים רבי משה מסטולין ורבי יצחק מסקווירא( .ראה אודותיו:
אנצי' לחסידות ,כרך ג' ,עמ' תקלט).
[ ,]3נז דף 20.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .סימני עש בעיקר בדפים הראשונים .כריכה ישנה.
פתיחה$50 :
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 .253ספרי  -ראדוויל ,תק"פ  -העותק של האדמו"ר רבי משה מפילוב
ספרי חלק שני [על ספר דברים] ,עם פירוש זרע אברהם ,מאת רבי אברהם יקותיאל זלמן ליכטשטיין .ראדוויל[ ,תק"פ .]1820
חותמות בעלות של האדמו"ר רבי "משה בהרה"ק מור"י זצ"ל מפילוב ,כעת בווארשא"( ,החותמות בדף [קו] 1/ובדף קי.)2/
האדמו"ר מפילוב-קוצק רבי משה מורגנשטרן (תרי"ט-תרפ"ט) ,בעל "מדרש משה" .מגדולי האדמו"רים בפולין .בנו הבכור של האדמו"ר
רבי ישראל מפילוב (תקצ"ח-תרס"ו) ,ואחיו הגדול של האדמו"ר רבי זליג מסוקולוב.
[ ,]2ב-סב ,סח ,סז ,סג-קי דף .ספירת דפים משובשת 36.5 .ס"מ .רוב הדפים במצב טוב .מספר דפים במצב בינוני ,פגעי עש עם פגיעה
בטקסט .כתמים .כריכה ישנה.
וואריאנט .ידוע על עותקים שנשמטו בהם בדף השער מקום הדפוס ושם המדפיס ,וכן ההסכמות שמעבר לדף .לפנינו עותק בלי
ההשמטות[ .חלק ראשון על ספר במדבר ,נדפס בדיהרנפורט שנת תקע"א] .בדפוס שבעיר ראדוויל (ראדזיווילוב שבוואהלין) נדפסו
פחות מעשרה ספרים.
פתיחה$80 :

 .254דברי חיים (צאנז) – מונקאטש ,תרל"ז-תרל"ח – מהדורה שנייה – הקדשה עצמית על קבלת הספר מידי רבי יצחק
טוביה רובין ,חתן ה"דברי חיים"
שני כרכים .ספר דברי חיים חלק ראשון וחלק שני בשני כרכים ,על התורה ,המועדים וחידושים למסכת בבא מציעא ,לאדמו"ר מצאנז רבי
חיים הלברשטאם .מונקאטש ,תרל"ז-תרל"ח  .1877מהדורה שנייה ,שהיא הראשונה בגילוי שם המחבר (סטפנסקי חסידות ,מס' .)119
בשער החלק השני הקדשה עצמית" :זה הספר ניתן לי במתנה מאת האברך המופלג החסיד בנש"ק שלשלת היוחסין כש"ת מו"ה יצחק
טובי' ראבין חתן הרב הגאון הקדוש זצלל"ה מצאנז כ"ד [הק' אנשיל ראזענברג]".
רבי יצחק טוביה רובין (תרי"ח-תרפ"ז) ,נכד האדמו"ר מגלוגוב ,חתן בעל ה"דברי חיים" ,כיהן כרב בצאנז.
חלק ראשון 1[ :שער מעטפת] ,]2[ ,עב ]5[ ,דף (חסרים  12דפים בסוף .במקור :פד ]5[ ,דף) .חלק שני ,]2[ :עבכ מח דף 24 .ס"מ .מצב
בינוני .כריכת חצי עור מקורית פגומה.
פתיחה$100 :

 .255ספר קהלת יעקב  -למברג ,תר"ל  -מהדורה ראשונה  -חתימתו והגהותיו של רבי שלמה זלמן עהרנרייך אב"ד
שמלויא
ספר קהלת יעקב ,מאת רבי יעקב צבי יאליש מדינוב ,ערכים בקבלה ע"פ סדר הא"ב .למברג ,תר"ל  .1870מהדורה ראשונה.
העותק של רבי שלמה זלמן עהרנרייך אב"ד שמלויא .רישום בכתב-ידו בשער הספר" :קניתי בעז"ה זה הספר הקדוש בעד ג' זהו[בים]
כ[סף] ממע[ות] מ[עשר] הק' שלמה זלמן עהרענרייך בן הענדל ריזל" .חותמות בעלות נוספות בשער של משפחת האלפערט מסיגעט.
בספר מספר הגהות ,יתכן שהן בכתב ידו של רבי שלמה זלמן עהרנרייך.
הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן עהרנרייך הי"ד אב"ד שאמלוי (תרכ"ג-תש"ד ,אוצר הרבנים  ,)18739מקובל וחסיד ,מגדולי הפוסקים
בהונגריה ,מידידיו וממעריציו של האדמו"ר רבי יואל מסאטמר .נערץ בגדלותו בתורה וביראה ע"י רבני ואדמו"רי דורו .האדמו"ר רבי שלום
אליעזר מרצפרט אמר עליו שאין בדור הזה משיב בהלכה כהרב משאמלויא .בעל ה"דרכי תשובה" הגדירו כשאגת אריה השני .מספריו
המפורסמים :שו"ת לחם ושמלה ,טיול בפרדס ,רחמי האב ,ועוד עשרות ספרים.
[ ,]2כח ,]1[ ,נד ,לה ,כב ]14[ ,דף .חסר הדף האחרון של לוח תיקוני טעויות 36 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכה מקורית דהויה ומקולפת.
שדרת עור מקולפת.
פתיחה$150 :

 .256ספר לקוטי צבי  -תפילות ובקשות  -העותק של האדמו"ר רבי אהרן מנחם מנדל גוטרמן מראדזימין
ספר לקוטי צבי ,תפילות ובקשות למועדים ולכל השנה ,עם משניות ועוד[ .וורשא ,תר"ו .]1846
חותמת בדף המגן הקדמי" :מנחם מענדיל גאטערמאן מראדזימין"  -האדמו"ר רבי אהרן מנחם מנדל גוטרמן מראדזימין (תר"כ-תרצ"ד,
אנצ' לחסידות א' ,עמ' קצג-קצה) ,בנו יחידו של האדמו"ר רבי שלמה דוד יהושע מראדזימין .מגדולי האדמורי"ם בפולין .תלמידם של
ה"אבני נזר" מסוכוטשוב וה"מגן אבות" מקאפוסט .בשנת תרע"ב הקים ישיבה בראדזימין והוא עצמו מסר בה את שיעוריו החריפים.
השאיר אחריו כמאה כתבי יד ,אך נדפסו ממנו ספרים בודדים בלבד.
דף המגן הקדמי (שעליו החותמת) מנותק.
צ דף .חסר דף השער 16.5 .ס"מ .מצב בינוני-גרוע .כתמים ובלאי רב .פגעי עש רבים .ללא כריכה.
פתיחה$50 :

 .257ספר תשב"ץ  -ורשה ,תרל"ו  -חותמת האדמו"ר רבי יוסף צבי קאליש מסקרנוביץ
ספר תשב"ץ ,תשובות מהר"ם מרוטנברג מתקופת שהותו במאסר ,נרשמו על-ידי תלמידו רבי שמשון בר צדוק .וורשא ,תרל"ו .1875
בשער הספר חותמת" :יוסף צבי קאליש ,ביאלא סיעד גאב".
רבי יוסף צבי קאליש האדמו"ר מסקרנוביץ (תרמ"ז-תשי"ז) ,משושלת וורקא ,חתנו של האדמו"ר רבי יעקב יצחק מביאלא .כיהן כאב"ד
בעיר קארטשוב ,משם נקרא לכהן כרבה הראשון של בני-ברק ע"י חסידי סקרנביץ ובראשם רבי יצחק גרשטנקורן ,מייסד העיר.
 96עמ' 22.5 .ס"מ .מצב בינוני-גרוע .נייר יבש ושביר .כתמים ,קרעים ובלאי .סימני עש .רוב הדפים נפרדים .ללא כריכה.
פתיחה$50 :
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 .258אוסף ספרים משנות הת"ר  -חתימות והגהות
אוסף ספרים משנות הת"ר ,עם חתימות והגהות:
 .1ספר שו"ת ברכה מציון ,מאת רבי ברוך בן-ציון הכהן רפפורט מטשאפאוויטש .זיטומיר[ ,תרס"ב]  .1902חותמות האדמו"ר רבי "יוסף
צבי קאליש אבד"ק קארטשוב והגליל בהה"ק זצללה"ה זי"ע מסקערנוויטץ" .רבי יוסף צבי קאליש מסקרנביץ (תרמ"ז-תשי"ז) ,משושלת
וורקא ,חתנו של האדמו"ר רבי יעקב יצחק מביאלא .כיהן כאב"ד בעיר קארטשוב ,ומשם נקרא לכהן כרבה הראשון של בני ברק ע"י חסידי
סקרנביץ ובראשם רבי יצחק גרשטנקורן ,מייסד העיר.
 .2ספר ילקוט שמעוני על נ"ך ,עם פירושים זית רענן ,היכל רענן ,שמן רענן[ .וורשא ,תרכ"ג  .]1863הגהות רבות בכתב-יד על פי תורת
הסוד והרמז ,בהם פירושים ארוכים בליווי שמות וצירופים ,מאת מקובל לא ידוע .חסרים שני דפי שער בפנים הספר וכן הדף האחרון.
 .3ספר עולת יצחק ,אלף חידות בהלכה ,מאת רבי יצחק ב"ר יהושע .לבוב ,תרכ"ז  .1867בשער ובפנים הספר (בדף ז )1/חתימתו של "זאב
ב"ר בצלאל ז"ל מיועד" (חבל מרמרוש).
 .4-5ספר עזרה להבין ,ביאור על פירוש אבן עזרא על התורה והמגילות ,מאת רבי יצחק מלאניוויץ .ברדיטשוב ,תרנ"ז  .1896כרוך עם:
ספר זכרון יהודה ,פירוש על מגילת אסתר ,מאת רבי יהודה ליב טעלינגאטער .ברדיטשוב [תרמ"ט]  .1889בדף שלפני השער דרשה
בכתב-יד ,עם הכותרת" :המשא אשר נשאתי בחג ש"ת בין חברי הכנ"א[?] וגם חברי אגודת ציון יחדי'[ו].
 .6ספר משנה ברורה חלק ו' ,מאת רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין[ .וורשא? שנות התר"ץ?] .בדף המגן הקדמי רישום "מוגה".
 .7-9ספר חנוכת התורה ,ליקוטי פלפולים ופרפראות על פרשיות התורה ,מאת רבי אברהם יהושע העשיל מקראקא (הנודע בכינויו:
הרבי ר' העשיל) .פיעטרקוב ,תר"ס [ .]1900מהדורה ראשונה .חסרים דף השער השני והדף האחרון .כרוך עם :ספר תורת האדם ,מוסר
על פי הקבלה ,מאת רבי שמואל אוסטרר .חוסט ,תרס"ב  .1902כרוך עם :ספר פרשת דרכים ,דרושים ופלפולים על פרשיות התורה,
מאת רבי יהודה רוזאניס בעל "משנה למלך" .וורשא [תרמ"א]  .1881עם חתימות וחותמות של :רבי "יקותיאל יהודה בערגפאלד בהרב
הגאה"צ אבדק"ק נימוא זצ"ל".
 .10ספר פסיקתא ,אגדת ארץ ישראל מיוחסת לרב כהנא ,בהוצאת "חברת מקיצי נרדמים" ,בעריכת המהדיר שלמה באבער .ליק ,תרכ"ח
 .1868עם חתימות וחותמות של רבי "יצחק יוסף חזן" מלאוויטש .רבי "יצחק יוסף חזן" מלאוויטש ,תלמיד חכם מפורסם ,פרסם מאמרים
בקבצים תורניים ידועים ,וחיבר ספרים שעדיין בכתבי-יד .חסרים ארבעת הדפים האחרונים.
 .11ספר מחנה אפרים ,מאת רבי אפרים נבון .וורשא ,תרל"ח  .1878חתימות וחותמות של" :מנחם מענדל הכהן".
 .12שלחן ערוך אורח חיים ,הלכות שבת ,פירוש "מלבושי שבת" ,מאת רבי משה פרקש מאוהעל .סעאיני ,תרפ"ה [ .]1925רישומי בעלות
והקדשות עצמיות של רבי "חיים שווארץ" מגרוסוורדיין ,אחיו רבי "חנני' יו"ט ליפא" מדאהפלי' ,ושל "יצחק אהרן שווארץ" ,ו"הק' ישראל
זאב רייך" .ארבעת העמודים האחרונים לא נרשמו במפעל הביבליוגרפיה.
 .13ספר שו"ת ערוגת הבשם ,חלק א' יורה דעה ,מאת רבי משה גרינוואלד אב"ד חוסט .שאמלוי[ ,תרפ"ז]  .1927חותמות ורישום בעלות:
"ר' אבא יעקב גאלדרינג גרויס-ווארדון".
 13ספרים ב 10-כרכים .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .נייר יבש ושביר .כתמים ובלאי .קרעים .דפים מנותקים.
פתיחה$50 :

 .259שלחן ערוך יורה דעה  -למברג ,תרמ"ח  -העותק של האדמו"ר המקובל רבי יהודה צבי ברנדוויין מסטרטין
שלחן ערוך יורה דעה ,חלק שני .למברג[ ,תרמ"ח]  .1888עותק חסר.
בדפים הראשונים חותמות" :הרב יהודה צבי בראנדוויין בעיה"ק ירושלים תובב"א".
המקובל רבי יהודה צבי ברנדוויין ,האדמו"ר מסטרטין (תרס"ג-תשכ"ט) .למד בבחרותו אצל האדמו"ר רבי יואל מסאטמר ,היה תלמידו
המובהק וגיסו של האדמו"ר המקובל רבי יהודה ליב אשלג בעל ה"סולם" .עסק כל ימיו בתורת הקבלה והפצתה ברבים .נטל על עצמו
את תפקיד הממונה על צרכי הדת ב"הסתדרות" וכונה "רב ההסתדרות" .הגה וסידר לדפוס את ספרי רבו בעל ה"סולם" ואף כתב פירוש
"מעלות הסולם" על תיקוני הזהר.
בדף הבטנה הקדמי  -רשימת טיוטה בכתב ידו של הרב ברנדוויין ,ובה רשימת שמות השופטים הכתובים בספר שופטים ומניין שנותיהם.
פה-רפט ,רצא-רצב; ז-לח דף .חסרים  98דף 45 .ס"מ .מצב טוב -בינוני .כתמים .דפי השער מנותקים .כריכה פגומה קרועה בשוליה
ומנותקת.
פתיחה$50 :

 .260משניות סדר טהרות  -וילהרמשדורף  -תע"ה  -הקדשה לבית המדרש בבודפסט ,בכתב ידו וחתימתו של רבי שמעון
קרומנויא ראב"ד פעסט
משניות סדר טהרות עם פירוש הרב מברטנורא ותוספות יום טוב .וילהרמשדורף[ ,תע"ה  .]1715דפוס הירש ב"ר חיים מפיורדא.
רישומים שונים בדף קדם-שער :תפילת "אנא ד' א-ל מלא רחמים" לאמרה לעילוי נשמת נפטרים לאחר לימוד המשנה ,ורישומים
נוספים ,בהם רישום הקדשה לביהכנ"ס בפעסט ,בחתימת רבי שמעון מקרומניא" :רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה היא האשה
החשובה הצנועה מרת אידל תחי' אשת המנוח הנכבד הר"ר משה מ"ס ,נדבה ששה סדרי משנה ללמוד בהם בבתי כנסיות פה הע' פעסט,
היום יום ה' כד כסליו תר"ה לפ"ק .הק' שמעון מקרומניא".
הגאון רבי שמעון קרומנויא-אופנהיים (תקי"ג-תרי"א) ראב"ד פעסט ורב בקיצע .מרבני הונגריה המפורסמים .מחבר "הר הכרמל"" ,הר
המוריה"" ,הר הקדם" וספרים נוספים.
רישום בעלות נוסף" :אני הצעיר קניתי את המשניות מאת הרבני מו"ה צבי שלעזינגער בשנת תרע"ט .הק' זאב צבי [מייעראוומך]".
בדפים האחרונים רישומים על מישכון הספר לצורך
[ ,]1רכג דף 20.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כריכת עור ועץ מקורית ומעוטרת ,מפורקת ופגומה .עם שרידי אבזמים.
פתיחה$150 :
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 .261חמשה חומשי תורה  -וינה ,תקנ"ד  -העותק של הגאון רבי משה פישלס מפראג
חמשה חומשי תורה ,ארבעה חומשים מתוך חמשה :בראשית ,שמות ,ויקרא ,דברים עם תרגומים ,ביאורים פירוש תוכחת מוסר לשל"ה,
ופירוש תוצאות חיים לרבי חיים מבוסקוביץ .וינה ,תקנ"ד [ .]1794חלק מאותיות השערים נדפסו בדיו אדומה.
חתימות ורישומי בעלות שונים .רישומי לידות ופטירות ,מתאריכים שונים במהלך המאה ה.19-
בדפי הכריכה של הכרכים שמות וויקרא :חתימות ורישומי בעלות של רבי משה פישלס מפראג (רבי משה פישר ,מרבני וינה) .בנו של
רבי מאיר פישלס (מוהר"מ בומסלא) ראב"ד וראש ישיבת פראג ,ואחיו של רבי ליב פישלס מפראג .התכתב עם הנודע ביהודה .מחותנו,
רבי שמואל לנדא ,הדפיס ממנו קונטרס בסוף ספר נודע ביהודה מהדורה תניינא (אודות התשובה של הנוב"י ,או"ח ,סימן נ"ז) .דברים
משמו הובאו בספרים רבים ,בשו"ת נודע ביהודה ,בשו"ת הר המור לרבי מרדכי בנעט ועוד .בכרך שמות רישום בעלות בסוף הספר של
רבי "אברהם לאנדאו".
בספר בראשית שתי הגהות ובדפי הכריכה :חתימת רבי שלום בן יוסף הלוי מטשטין ,רישומי לידות ופטירות .רישום פטירה משנת
תקס"ו בחתימת רבי משה מיכאל מליסא.
 4כרכים 33 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ,בלאי וקרעים .במספר דפים קרעים חסרים .שער ספר בראשית קרוע וחסר ברובו .כריכות
עור מקוריות פגומות.
פתיחה$100 :

 .262ספר שתי הלחם למהר"ם חאגיז  -וואנזיבעק ,תצ"ג  -הטופס של רבי גרשון חיות  -הקדשה מעניינת
ספר שתי הלחם ,שאלות ותשובות מאת רבי משה חאגיז .וואנזיבעק[ ,תצ"ג  .]1733מהדורה ראשונה.
טופס זה היה שייך לרבי גרשון חיות אב"ד ניקלשבורג והמדינה ,ונתרם מעזבונו לבית המדרש ,כפי שנרשם בהקדשה ארוכה ומעניינת
בראש דף השער" :זאת עבודת הגרשוני ה"ה הרב הגאון אב"ד דקהלתנו והמדינה מהו' גרשון חיות ז"ל וציוה קודם מותו להביא כל ספריו
בבית אלקים כדי לזכות את הרבים ,וגזר בחרם בל יעלה על לב אדם לזכות בשום ספר לעצמו ,וזכות התורה יעמוד לו ויהא נשמתו צרורה
בצרור החיים ,אמן".
רבי גרשון חיות (אוצר הרבנים  ,)4410מגאוני דורו ,צדיק ומקובל נודע .רב בהוציפלאץ [משם תמך בפומבי ברבי יהונתן אייבשיץ במחלוקת
עם רבי יעקב עמדין] .בין השנים תק"ל-תקל"ח כיהן כרב במטרסדורף ,ולאחר פטירת הרבי ר' שמואל [שמעלקא] הורוויץ מניקלשבורג,
נקרא למלא את מקומו כאב"ד ניקלשבורג ורב מדינת מורביה .נפטר בשושן פורים תקמ"ט .את מקומו מילא המהר"ם בנעט שהיה חבר
בבית דינו.
[ ,]1נט דף 17 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קרעים קלים בשולי מספר דפים ,מודבקים בנייר דבק ובנייר רגיל ,עם פגיעה קלה בטקסט .כריכה
ישנה.
פתיחה$50 :

 .263אוסף ספרים  -דפוסי גרמניה  -שנות הת'-ת"ק  -חתימות
אחד עשר ספרי שו"ת והלכה  -דפוסי גרמניה  -חתימות וחותמות ,רובם מהדורה ראשונה:
 .1ספר פרי מגדים ,ציונים על שו"ע חו"מ בסדר א"ב ,מאת רבי שמואל מהלברשטאט .פרנקפורט דאודר[ ,תנ"א  .]1691מהדורה ראשונה.
חתימת בעלים עתיקה" :אליקום גץ מקראקא דיין וב"י דק' פוזנן" [רבי אליקום געץ מקראקא ,דיין וראש ישיבה בפוזנא ,הדפיס
באמשטרדם בשנת תע"ה את הספר "מגיני שלמה" מאת סבו רבי יהושע מקראקא ,ושם הוא חותם בסוף ההקדמה "דיין ובני ישיבה
דק"ק פוזנן יע"א"].
 .2ספר תורת חיים ,חידושים על הש"ס ,מאת רבי אברהם חיים שור .פרנקפורט דאודר[ ,תצ"ד  .]1734שער מאוייר בדמויות (משה ואהרן,
דוד המלך ,יעקב והמלאך ,סולם יעקב ,ועוד) .חתימות רבי יוחנן צבי הירש שלאנק [תקע"ה-תרמ"ד  -תלמיד החתם סופר .ממייסדי כולל
הו"ד וישיבת "עץ חיים" בירושלים] ,וחתימות נוספות בכת"י מזרחי "יעקב אליהו".
 .3ספר שאלות ותשובות הב"ח .פרנקפורט ,תנ"ז [ .]1697מהדורה ראשונה .חתימות (מחוקות) בכתיבה ספרדית.
 .4ספר עטרת צבי על חושן משפט ,מאת הגאון רבי צבי ב"ר עזריאל מווילנא .יעסניץ[ ,תפ"ב  .]1722מהדורה ראשונה .חותמות בעלות
עתיקות ,חותמת וחתימת צנזור.
 .5ספר צאן קדשים על מסכתות זבחים ,מנחות ,בכורות ,ערכין ,תמורה ,מעילה ,מאת רבי אברהם חיים שור .וואנזבעק[ ,תפ"ט .]1729
מהדורה ראשונה.
 .6ספר פרי חדש על שו"ע או"ח ואה"ע ,וחידושים על הרמב"ם ,לרבי חזקיה די סילוה .קארלסרוא[ ,תקי"ז  .]1757חתימה עתיקה בדף
השער של "הק' יעקב קאפיל."---
 .7ספר יום תרועה תוספת יום הכפורים כפות תמרים ,מאת רבי משה אבן חביב .קארלסרוא[ ,תקכ"ו  .]1766חתימה בשער" :מאיר פ--
היי ."---בדף א' חתימת בעלים" :אהרן קאר."--- .9-8ספר עצי אלמוגים ,על שו"ע דיני נטילת ידיים והלכות עירובי חצרות ,מאת רבי [נח] חיים צבי ברלין .זולצבאך[ ,תקל"ט .]1779
מהדורה ראשונה.
 .10ספר שאלות ותשובות מרבינו מנחם עזריה פאנו .דירנפורט ,תקמ"ח [ .]1787נכרך עם :ספר ארצות החיים על שו"ע או"ח חלק ראשון,
מאת רבי מאיר ליבוש מלבי"ם .ברעסלויא ,תקצ"ז [ .]1837מהדורה ראשונה ,עם הסכמת ה"חתם סופר" .חותמת של רבי משה אריה ליב
אלתר ,אב"ד באקוי [תשובה אליו בשו"ת שואל ומשיב ח"ג סי' קח].
 .11ספר משנת דרבי אליעזר ,על חושן משפט ,מאת רבי אלעזר לאזי ברלין .אלטונא ,תקע"ה-תקע"ו [ .]1816-1815מהדורה ראשונה.
חותמת בעלות רבי אברהם צבי ברודנא ,מרבני חב"ד ברוסיה וירושלים.
 11ספרים ב 10-כרכים .גודל משתנה .מצב כללי בינוני .נזקי עש ובלאי .חלק מהספרים עם נזקי עש קשים .הספרים עברו חיטוי נגד עש.
פתיחה$150 :
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 .264אוסף ספרים מספריית רבי מיכל ליב מונק אב"ד דנציג – חתימות ,הגהות ורישומי בעלות
תשעה ספרים מדפוסי המאות ה ,17-18-מספריית רבי מיכל ליב מונק אב"ד דנציג.
בכל הספרים חתימות ורישומי בעלות של רבי מיכל ליב ,ובאחד מהם הגהות בכתב-ידו:
 .1ספר פנים מסבירות ,חידושי אגדה על מסכת ברכות וסדר מועד ,מאת רבי משה מיינשטרש מוינה .פראג ,תנ"ג [ .]1693מהדורה
ראשונה.
 .2ספר גבורת אנשים ,על סימן קנד בשלחן ערוך אבן העזר ,מאת רבינו שבתי כהן [בעל הש"ך] ואביו רבי מאיר .אמשטרדם[ ,תנ"ז .]1697
מהדורה ראשונה.
 .3ספר יד יוסף ,דרשות על פרשיות התורה והמועדים ,מאת רבי יוסף צרפתי מאנדרינופולי .אמשטרדם[ ,ת"ס-תס"א .]1701-1700
הגהות רבות בכתב-ידו של רבי מיכל ליב מונק.
 .4ספר חמש מגילות עם פירושי רבינו משה אלשיך ,והם :שושנת העמקים על שיר השיריםכ עיני משה על רותכ דברים נחומים על איכהכ
דברים טובים על קהלתכ משאת משה על אסתר .אופיבאך[ ,תע"ז .]1717
רישומי בעלות נוספים בשער הספר" :הק' אליעזר ליפמן בלאאמו"ר ר' שמעי' הלוי זצ"ל ,בערלין" .בדף א 1/חותמת" :משה חלפין" – גביר
ונדיב חשוב בברלין במחצית הראשונה של המאה ה ,18-אספן ספרים .בדף המגן הקדמי" :שייך לכבוד אאמו' הק' מו' שמחה מטהארן".
 .5ספר פני ארי' זוטא ,דרשות על פרשיות התורה ,מאת רבי אריה ליב קורדובירו מטורצ'ין-זאמאשטט .ווילהרמרש דארף[ ,ת"פ .]1720
מהדורה ראשונה .בשער הספר מספר רישומי בעלות [מטושטשים] ,בהם" :חנני ה' בזה ליפמן בהר"ר יצחק ...מהייצפעלד".
 .6ספר מאמר אברהם ,חידושי הלכה ואגדה על פרשיות התורה ,עם קונטרס מחזה אברהם ,כללים ומפתחות לד' חלקי שלחן ערוך ע"פ
סדר הא"ב ,ועם ספר זרע אברהם ,לקט מאמרי מוסר ,מאת רבי אברהם וואלרשטיין אב"ד שנאטיך .פיורדא[ ,תקי"ז  .]1757מהדורה יחידה.
 .7ספר תולדות אברהם ,חידושים על מסכתות קידושין וכתובות ,מאת רבי אברהם ברודא אב"ד ור"מ פראג מיץ ופרנקפורט ,עם דרשות
על התורה מאת חתנו רבי יוסף משה ברעסלא .פיורדא[ ,תקכ"ט  .]1769מהדורה ראשונה.
[בדף נט 1/לפני אחד החידושים על מסכת כתובות נדפס.." :בהלכה זו היינו עוסקים באותו שבוע שנתבקש רבינו לישיב' של מעלה,
והיה החילוק הלז בידו ומעיין בו עד שקמו עיניו מראות כמעט חצי רביעי' שעה קוד' מותו ,ואח"כ הניחו על לבו וכך היה מונח עד לאחר
עלייתו למעלה"].
רישומי בעלות נוספים" :שייך לר' ליבלא שוחט ומנקר מלעסלא" .כדפים לכריכה שמשו מכתבים ביידיש משנת תקס"ו ששלח רבי אפרים
ברי"ל מלעסלא לאביו רבי יהודה ליב השוחט מלעסלא.
 .8ספר אגרת שמואל ,לקט פירושים על מגילת רות ,מאת רבי שמואל די-אוזידה .זולקובה[ ,תקס"א .]1801
בדף המגן האחורי רישום בעלות" :זה הספר ...מישך שייך להרב הגאון החריף הבקי ...כמו"ה צבי הירש בן הגאון המפורסם כמו"ה ירוחם
פישל נ"י ,מנאי יהונתן בן הנגיד מו"ה אברהם הערצבורג נכד הגאון המפורסם כמו"ה ארי' ליב [מהרא"ל צינץ] בעל מחבר ספר יעלת חן
וספר מגן אלף וספר גט מקושר."...
 .9ספר בחינת עולם ,פתגמי מוסר בשפה מליצית ,מאת רבי ידעיה הפניני ,עם פירוש ותרגום ליידיש בשם לקוטי צבי מאת המדפיס רבי
צבי הירש ב"ר מאיר [באטשוויא (באשוויץ)] .פרנקפורט דאדר ,תקס"ג [.]1803
בדף המגן הקדמי הקדשה עצמית" :נתתי[!] לי במתנה מהרב הגאון מונק אב"ד דק"ק מאטטענבודען ודאנציג בשנת תר"י לפ"ק ...הקטן
יוסף ...מלעסלא " .בשער הספר רישומי בעלות" :שייך להר"ר דוד במ"מ סגל זצ"ל".
הגאון רבי מיכל ליב (יחיאל אריה) מונק-כץ (תקמ"ח-תרי"ג) כיהן כדיין בלעסלא ודנציג .בשנת תקצ"ז התמנה לאב"ד דנציג .בצוואתו
שנדפסה (למברג ,תרע"א) בשם "ט"ו מעלות יחיאל" מדרבן לקניית ספרי קודש רבים ,וכך כותב" :מי שיהיו לו נכסים רבים שיקנה איזה
ספר קודש כי אמיתו קימת  ...וכל השומע לאמרי ...שיקח ספרים הרבה וה' יושיע לו שיכול ללמוד ולהבין כולם...אני אומר רק לקנות
את הכל".
מצב כללי בינוני-גרוע .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$250 :

 .265ספר מעבר יבק  -אמשטרדם ,תצ"ב  /ספר תורת משה  -אמשטרדם ,ת"ע  -חתימות
שני ספרים מדפוסי אמשטרדם בשנות הת' ,עם חתימות:
ספר מעבר יבק ,תפילות ,דינים ומאמרים בענייני יום-המיתה וטהרת הנפטר ,מאת המקובל רבי אהרן ברכיה ממודינה .אמשטרדם[ ,תצ"ב
 .]1732בדף השער הקדשה בכתב יד מאת רבי יוסף צבי דינר [הרב הראשי של אמשטרדם .בעל חידושי הריצ"ד ועוד ספרים] הנותן את
הספר לחמיו" :למזכרת תודה לחמי הרב מאיר לאנדויער בק"ק הירבען ...שנת תרס"ט פה אמשטרדם ,יוסף צבי דיננער"; וחתימות נוספות.
ספר תורת משה ,פירוש על התורה ,מאת רבי משה אלשיך .אמשטרדם[ ,ת"ע  .]1710חסרים [ ]3דפי המפתחות בסוף הספר .קרעים
בדף השער ,עם פגיעה במסגרת השער .חתימות בדף השער ובדף שאחריו" :שייך לא"א ...קאפל הרש כ"ץ נ"י"; "לה' הארץ ומלואה...
שמואל צ[ילץ?]".
שני ספרים .גודל ומצב משתנים .הספרים עברו חיטוי נגד עש.

·
·

פתיחה$120 :

 .266ספר שו"ת וחידושי הלכות  -נייאי וויט ,תצ"ו  -חתימות רבי שמואל העליר מצפת
ספר שאלות ותשובות ,עם חלק שני  -ספר חידושי הלכות ,מאת רבי יצחק הלוי אחיו ורבו של בעל הט"ז[ .נייאי וויט (נויוויד,Neuwied ,
גרמניה) ,תצ"ו .]1736
במספר דפים מדפי הספר חתימות" :הק' שמואל העליר".
הגאון רבי שמואל העליר (תקמ"ו-תרמ"ד ,אוצר הרבנים  .)19134גאון בתורה ,בקי בחכמות ורופא ,נתגדל בבית "החוזה מלובלין" ועלה
בעצתו לארץ ישראל .כיהן כרבה של צפת במשך ששים שנה (לתולדותיו ולתולדות הישוב בצפת ,יצא הספר "הרב המנהיג והרופא" -
צפת ,תשמ"ט).
שני הספרים כרוכים יחד .חסר דף השער של ספר השו"ת ודף אחרון של ספר החידושים 31 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .פגעי עש,
עם פגיעה בטקסט בחלק מהדפים (הספר עבר חיטוי נגד עש) .קרעים קלים בשולי חלק מהדפים .כריכה ישנה ופגומה ,מנותקת.
פתיחה$50 :

51

יודאיקה – ספרים ,כתבי יד ,מכתבים ,חפצים

 .267ספר שמן רקח  -פראג ,תקע"ב  -מהדורה ראשונה  -חתימת רבי שמואל העליר
ספר שמן רקח ,חידושי הלכות ,חלק ראשון ,על מסכתות ברכות פסחים וביצה ,מאת רבי אלעזר לעוו אב"ד טרישט .פראג ,תקע"ב .1812
מהדורה ראשונה.
בשער הספר חתימת" :שמואל העליר" .הגאון רבי שמואל העליר (תקמ"ו-תרמ"ד) גדל בבית "החוזה מלובלין" שציוהו לעלות לארץ
ישראל .כיהן כרבה של צפת במשך ששים שנה.
עותק חסר  7דפים ,]1[ .טז ,יח-לה ,לז-נח; א-כח ,לא-מח ,נא ;]1[ ,א-כט ,לב-לט דף .ספירת הדפים הראשונה משובשת .בספירת הדפים
השניה חסרים דפים כט-ל ,מט-נ ,ובספירה השלישית חסרים הדפים ל-לא ,והדף האחרון .בסה"כ חסרים  7דפים בכל הספר 32 .ס"מ.
מצב כללי טוב .דף השער משוקם .כתמים ובלאי .בחלק מהדפים סימני עש .כריכה לא מקורית.
פתיחה$50 :

 .268ספר ילקוט חדש  -פראג ,תי"ז  -חתימת רבי יוסף אזוביב
ספר ילקוט חדש ,ליקוט מדרשי חז"ל ,הזוהר וכתבי מקובלים [מסודר בערכים בסדר א"ב] ,מאת רבי ישראל ב"ר בנימין מבלזיץ .פראג,
תי"ז [ .]1657מהדורה שניה.
בדף השער רישום בעלות" :אני יוסף אזוביב" .רבי יוסף אזוביב ,רב באלג'יר ,מקובל .מחבר ספר ימים אחדים ,דרשות לשבתות ולמועדים
(ליוורנו תק"ן).
[ ,]2עו ,עו-קסא ]8[ ,דף .חסרים  4דף ,מ ]12[-דפי המפתחות שבסוף הספר 2 .דפים מדפי המפתחות נכרכו שלא במקומם 19 .ס"מ.
מצב בינוני .כתמים .פגעי עש בעיקר בשוליים הפנימיים ,בחלקם עם פגיעה בטקסט .חלק מהדפים כהים .כריכה ישנה עם שדרת עור
עתיקה ,פגומה.
פתיחה$100 :

 .269ספר הלכות קטנות – ונציה ,תס"ד – חותמת של רבי וולף היידנהיים
ספר שו"ת הלכות קטנות חלק ראשון ושני וקונטרס בהלכות גיטין ,מאת רבי יעקב חאגיז .ונציה[ ,תס"ד .]1704
בדף השער חותמת של רבי וולף היידנהיים [תקי"ז-תקצ"ב .פרשן ,מדקדק וחוקר-מסורה נודע .בבית דפוסו ברדלהיים הדפיס את
חיבוריו בנושאי דקדוק ,את חומשיו המדויקים על פי המסורה ,ואת מחזוריו המפורסמים "ספר קרובות" ,בהם העמיד נוסחאות תפילה
מדויקות .תרם רבות לחקר מסורת הנוסח ושימור פיוטי קהילות אשכנז .החת"ס הסכים על ספריו ושיבחם].
חתימות רבות של רבי "זיסקינד (ב"ר זנוויל) שטערן" [כנראה רבי שניאור זיסקינד ב"ר שמואל זאנוויל שטרן – מראשי קהילת פפד"מ.
מתומכי רבי יונתן אייבשיץ בזמן המחלוקת כנגדו .נפטר בשנת תקכ"ד].
[ ,]4עא ]9[ ,דף .מצב טוב-בינוני .סימני עש ונקבי עש משוקמים במילוי נייר .כריכה חדשה.
פתיחה$150 :

 .270ספר חדושי הרשב"א למסכת חולין – אמשטרדם ,תע"ה – חתימת רבי חיים יוסף בנבנישתי
ספר חדושי הרשב"א למסכת חולין .אמשטרדם ,תע"ה [ . ]1715דפוס נתנאל פואה.
חתימה רבנית מסולסלת בכתיבה קליגרפית-מזרחית ,של רבי "חיים יוסף בנבנישתי ס"ט" [מחכמי ירושלים בזמן החיד"א ,במחצית
המאה ה ,18-ת"ק בערך .כתביו בדרשות ושו"ת ,נמצאים במכון "בן צבי" בירושלים].
סב דף 28 .ס"מ .מצב טוב .דפים כהים .כריכה חדשה.
פתיחה$150 :

 .271ספר לקט הקמח  -אמשטרדם ,תס"ז  -חתימת רבי וואלף טרילינגין פרנס מדינת אנשבאך וחתימות נוספות
ספר לקט הקמח ,קיצור שאלות ותשובות ופסקי דינים על סדר השולחן ערוך ,חלק א' [אורח חיים] וחלק ב' [יורה דעה] ,מאת רבי משה
חאגיז .אמשטרדם[ ,תס"ז  .]1707מהדורה ראשונה.
בדף השער חתימות ורישומי בעלות עתיקים" :מגן הוא לכל החותם בו הקטן בנימין וואלף טרילנגין כ"ד אייר תע"ו"" ,מגן הוא לכל
החותם בו הקטן מאיר בלא"א כמוהר"ר וואלף שליטא טרילינגין"" ,הק' יוסף בר אלחנן אהרן זצ"ל ."...החותם הראשון ,רבי וואלף
מוואשיר טרילינגין ( ,)Wassertrüdingenמוזכר בספרי החיד"א "שם הגדולים" ו"מעגל טוב" .הוא היה פרנס מדינת אנשבאך (אנסבך)
וחמיו של רבי יוסף טרילינגין שהיה דיין באנשבאך (ראה הסכמת שניהם על ספר בעל הטורים על התורה עם פירוש עיטור ביכורים,
פיורדא תקי"ב) .החיד"א מספר כי פגש את ר' וואלף בביקורו בגרמניה" :הקצין פו"מ התורני המופלא ר' וואלף קרא כל הש"ס וד' טורים
י"ג פעמים כי כן העידו עליו ,ואני ראיתיו שאחר התפלה תיכף היה קורא דף גמרא בבית הכנסת" (שם הגדולים ,מערכת ספרים ,זכרון
יעקב) .ביומן מסעותיו "מעגל טוב" (עמ'  )15כותב החיד"א" :פ' קרח יום השישי יצאנו מעיר איטינגין ובאנו לק"ק ואשיר טרילנגין וחנינו
אצל הקצין הרבני מהר"ר וואלף הי' פרנס מדינת אנשבך ...ואיברא כי מהר"ר וואלף הנז' האדם יראה לעינים עיר וקדיש ומתנהג בחסידות
ואמרו עליו שלמד התלמוד וד' טורים כמה פעמים ."...ראה חומר מצורף.
[ ,]4סו; קלג ]1[ ,דף 14.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .פגעי עש עם פגיעה בטקסט .כריכת קלף ישנה ,מנותקת בחלקה ,עם פגעי עש.
פתיחה$100 :

 .272ספר עבודת ישראל – אזמיר ,תצ"ז – מהדורה ראשונה – הקדשה לשד"ר חברון ורישום מעניין
ספר עבודת ישראל על סדר עבודת יום הכיפורים ,מאת רבי ישראל קמחי .אזמיר[ ,תצ"ז  .]1737מהדורה ראשונה.
בדף הראשון :הקדשה בכתב-ידו ובחתימתו של רבי משה דרוקו ,מרבני קרפנטרה (דרום-צרפת) ופרנסיה ,לרבי חיים רחמים באג'יו,
שד"ר מחברון ,שעבר גם בצרפת (ראה אודות שליחותו בשנת תקכ"ג  :1763יערי ,שלוחי א"י ,עמ'  .)492מתחת להקדשה רישום מעניין
ובו מעיד הרב דרוקו שהכיר את המחבר בילדותו ,ושמו היה רפאל "ולא ידעתי מאיזו סיבה נשתנה שמו לישראל".
[ ,]1ריו ]4[ ,דף 21.5 .ס"מ .מצב בינוני .חסר דף השער ודף אחרון .חור בדפים האחרונים .בכמה דפים קרעים עם חיסרון בשוליים .דפים
מנותקים .סימני עש .ללא כריכה.
פתיחה$100 :
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 .273שלחן ערוך אבן העזר  -יוהניסבורג ,תרי"ז  -חתימת רבי אבא מהורדנא ,ממקובלי ישיבת "קהל חסידים" בירושלים
שלחן ערוך אבן העזר ,עם באר הגולה ובאר היטב ,ועם פתחי תשובה מאת רבי אברהם צבי הירש איזנשטט .חלק ראשון[ .יוהניסבורג,
תרי"ז] .מהדורה ראשונה של ה"פתחי תשובה" על אבן העזר.
בשער הספר חתימת "אבא מהורדנא" (סופה של החתימה קצוץ) .רבי אבא מהורדנא (תקס"ב-תרמ"ח) ,מקובל בישיבת "קהל חסידים"
של הספרדים .כתב הגהות על עץ חיים לרבי חיים ויטאל בשם הגהות אב"ח .מראשי כולל הורדנא בירושלים ,תלמיד חבר של רבי נחום
שמש מהורדנא (ר' נחומק'ה).
[ ,]4קיז ,קיז-רעב דף 21 .ס"מ .מצב גרוע .כתמים .פגעי עש ,עם פגיעה בטקסט .דפים מנותקים .ללא כריכה.
פתיחה$50 :

 .274שו"ת חינוך בית יהודא – פרנקפורט ,תס"ח – חתימת הגאון בעל "כסף נבחר"
ספר שאלות ותשובות חינוך בית יהודא ,מאת רבי יהודה ליב בן חנוך מפפרשה .פרנקפורט[ ,תס"ח  .]1708מהדורה ראשונה.
בשער הספר חתימת רבי "בענדיט גאיטיין" – הגאון הנודע רבי בענדיט גויטין (תק"ל-תר"ג) ,אבד"ק העדיעס (הונגריה) ,בעל "כסף נבחר"
ומגדולי רבני דורו בהונגריה.
חותמת בלועזית של נכדו רבי אליהו מנחם גויטין (אב"ד העדיעס ,תקצ"ח-תרס"ב)."E. M. Goitein – Rabbiner" :
[ ,]1עד דף .חסרים הדפים ו-י והדף האחרון 19 .ס"מ .מצב בינוני-גרוע .כתמים .פגעי עש קשים בדפים רבים עם פגיעה בטקסט .דפים
מנותקים .קרעים עם חסרון בדף עד .כריכה מנותקת.
פתיחה$200 :

 .275ספר אפיקי יהודה  -חלק שני  -יוהאניסבורג ,תרי"ד  -העותק של רבי משה יצחק אביגדור אב"ד קובנא ושל רבי יוסף
אלעזר ליבר הלוי עדל מסלונים בן המחבר
ספר אפיקי יהודה ,חלק שני ,עשרים וארבעה דרושים (כה-מח) ,מאת רבי יהודה ליב הלוי אדל ,עם הערות בשם "ערבי נחל"[ .יוהניסבורג
(פרוסיה) ,תרי"ד .]1854
בדף המגן הקדמי שני רישומי בעלות ארוכים .הרישום הראשון" :סימנא מילתא היא ...האפיקי יהודא הלז שייך להרב הגאון הגדול
האמיתי המפורסם ...מרנא ורבנא משה יצחק אביגדור נר"ו ,זאת כתבתי ביום וואו עש"ק כ"ב סיון תרח"י קאוונא" [הגאון רבי משה יצחק
אביגדור (אוצר הרבנים  )11236אב"ד קובנא ושקלוב .בעל "פרדס רמונים" ,נפטר בשנת תרכ"א] .תחת רישום זה מופיע רישום בכתיבה
אחרת ,שהספר שייך לרבי יוסף אלעזר ליבר עדל ,בנו של מחבר הספר ,אליו הגיע הספר לאחר מכן" :האפיקי יהודא הלז שייך להרב
הג' האמיתי המפורסם נ"י הנשר הגדול מרנא יוסף אלעזר ליבר הלוי עדל ,זאת כתבתי ביום ו' עש"ק כ"ח אדר כת"ר [תר"כ] לפ"ק...
סלאנים[ "...רבי יוסף אלעזר ליבר עדל ,רב בסלונים על מקום אביו (מחבר הספר שלפנינו) ,מחבר ספר דרכי יוסף ,שני חלקים ,יוהנסבורג
תרי"ט-תרכ"א].
[ ,]10רלח [צ"ל רלז] ]1[ ,דף 21 .ס"מ .מצב גרוע .כתמים .פגעי עש קשים .כריכה מקורית בלויה עם פגעי עש ,צדה הקדמי מנותק.
פתיחה$100 :

 .276ספר ברייתא דשמואל הקטן  -פרנקפורט דמיין ,תרכ"ג  -הקדשת רבי מנשה גרוסברג
ספר ברייתא דשמואל הקטן ,על ענייני המזלות ,הכוכבים והרקיעים ,עם מסכת גן-עדן וגיהנום .פרנקפורט דמיין ,תרכ"ג  .1863מהדורה
שניה ,עפ"י דפוס שאלוניקי ,תרכ"א.
בדף המגן הקדשה בכתב-יד" :תשורה לידידי הר' החכם כמר רייפעש שליט"א מאת מנשה גראסבערג".
הגאון רבי מנשה גרוסברג ( ,)1860-1927גאון מופלג ומלומד נודע .רב בטרסטינה (פולין) ובלונדון .מחבר ספרים רבים ,עורך ומו"ל של
ספרים וקבצים רבים ,ספרי חז"ל ומדרשים ,ספרי ראשונים ואחרונים .בספרו "שו"ת ראש מנשה" קיבץ מתשובות רבי חיים ברלין אליו.
 32עמ' 14.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .שער מנותק משאר הדפים .כריכה ישנה ,שדרה קרועה וחסרה.
מהדורה נדירה .אינה בספריה הלאומית ,ונרשמה במפעל הביבליוגרפיה רק עפ"י מהדורת צילום ממהדורה זו ,שנדפסה לפני כחמישים
שנה (בתוך "שבע מסכתות קטנות ירושלמיות" .הוצאת "קדם" ,ירושלים ,תש"ל).
פתיחה$50 :

 .277ספר כלי חמדה  -פיעטרקוב ,תרס"ו  -חותמת המחבר רבי מאיר דן פלוצקי הגאון מדווהארט
ספר כלי חמדה ,חידושים על התורה ,ספר בראשית ושמות ,מאת רבי מאיר דן פלוצקי אב"ד דוואהרט .פיעטרקוב ,תרס"ו .1906
בראש דף השער חותמת המחבר (בתחתית השער נדפסה ההודעה" :כל ספר אשר לא ימצא עליו החותם שלי וגם חת"י בכתב גנוב הוא
מאתי ואסור לקנותו").
הקדשה בדף המגן הקדמי ,רישום בעלות [לא מפוענח] .רישום בעלות בדף השער" :שייך לי וואלף נ"י ווייסקאהל".
הגאון הנודע רבי מאיר דן פלוצקי (תרכ"ו-תרפ"ח ,אוצר הרבנים  ,)13049מרבני פולין בראשית המאה ה .20-ממייסדי אגודת ישראל
בפולין וחבר מועצת גדולי התורה .תלמיד רבי חיים אלעזר ואקס בעל "נפש חיה" ,ורבי יהושע מקוטנא בעל "ישועות מלכו" .בשנת תרנ"א
נתמנה לרבה של דווארט .היה מבין הפועלים לחשיפת זיופו של התלמוד הירושלמי בידי שלמה פרידלנדר .מלבד ספרו "כלי חמדה" על
התורה חיבר ספרים נוספים שנדפסו .נפטר בשנת תרפ"ח.
 334 ,6עמ' 26.5 .ס"מ .נייר יבש ושביר .מצב בינוני-טוב .כתמים .סימני עש קלים .קונטרסים ודפים מנותקים .קרעים ,בעיקר בשולי
הדפים ,ללא פגיעה בטקסט .חותמות בעלים .כריכה ישנה עם שדרת עור עתיקה ,מנותקות ופגומות.
פתיחה$50 :
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 .278טור יורה דעה  -וינה ,תקע"ב  -העותק של רבי שמואל ענגיל מרדומישלא
טור ,חלק יורה דעה[ ,וינה ,תקע"ב .]1811
בדפי הספר הגהות בכתב-יד של תיקוני טעויות דפוס מאת כותבים שונים לא מזוהים.
בדפים קנז ,2/קנח 1/חותמות" :שמואל ענגעל אב"ד דק"ק ראדמישלא".
רבי שמואל ענגיל מרדומישלא (תרי"ג-תרצ"ה) ,מגדולי הפוסקים בגליציה ,מחבר "שו"ת מהר"ש" ח' חלקים .מגדולי מתירי העגונות
לאחר מלחמת העולם הראשונה .כיהן ברבנות בערים :בילגוריי ,רודניק ,דוקלא ,משנת תרמ"ח כיהן ברדומישלא שעל שמה התפרסם
שמו .לאחר מלחמת העולם הראשונה כיהן ברבנות הערים וויטצען בהונגריה ,קושיצה בסלובקיה .היה תלמיד מובהק לבעל ה"דברי
חיים" מצאנז ,ולאחר פטירתו קיבל על עצמו את מרותו של בנו האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינווא.
במקומות רבים בספר ישנן חותמות של "חברה קנין ספרים דביהמ"ד דהה"צ משינאווא שליט"א ,פה צאנז יע"א" .בשנים תרל"ו-תרל"ז
כיהן האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם כרבה של העיירה צאנז ,מקום רבנותו של אביו בעל ה"דברי חיים" ,במשך כשנה-שנה
וחצי .לתקופה זו כמעט ואין תיעוד.
שלו; י דף .שלשת הדפים הראשונים חסרים 40 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .סימני עש בחלק מדפים .כריכה לא מקורית.
פתיחה$80 :

 .279ספר אבני מילואים – שני חלקים – מהדורה ראשונה – העותק של רבי יהודה ליבוש היילפרין ,רבו של המהרש"ם
מברעזאן
ספר אבני מלואים על שו"ע אבן העזר ,מאת רבי אריה ליב הכהן הלר מחבר "קצות החושן" .מהדורה ראשונה של שני החלקים .למברג-
זולקווא[ ,תקע"ו-תקפ"ו .]1815-1825
רישומי בעלות רבים בראש ובסוף הספר ובכמה דפים בחלק א' (ב ,1/לא ,2/נ ,2/עא ,2/עה ,)1/ביניהם" :שייך לכבוד הרב המאה"ג החריף
מו"ה יהודה ליבוש הילפרין"כ "שייך להרב דק' פמארין הסמוך לק' זלאטשיב".
הגאון רבי יהודה ליבש ב"ר אברהם שבח היילפרין (תקע"ד-תרכ"א) ,אב"ד סוקוליבקה ,פומורין וחורוסטקוב ,בעל שו"ת קול יהודה .רבו
המובהק של המהרש"ם מברעזאן – רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון (תקצ"ה-תרע"א) ,אשר למד אצלו בצעירותו ,כפי שכותב המהרש"ם
בהסכמתו לשו"ת קול יהודה.
בראש ובסוף חלק א' ,בהם מופיע שמו של חתן המחבר ,המשכיל רבי שלמה יהודה ליב הכהן רפפורט "שי"ר" [רבה של פראג] ,השם
נמחק והטקסט "תוקן" ע"י אחד ממתנגדיו ,כגון "שונא לעובדי ה'" במקום "עבד לעובדי ה'" ,ו"דורש רע לעם ישראל" במקום "דורש טוב
לעמו".
שני החלקים כרוכים יחד .חלק א' ,]1[ :עה ,יד ]4[ ,דף .חלק ב' ,]4[ :יח ,יז-יח ,יט-כח ,לא-פ ,ל ]3[ ,דף .דפים יז-יח מופיעים פעמיים ,דפים
כט-ל חסרים 37 .ס"מ .מצב בינוני .קרעים בדף השער .שני הדפים הראשונים מנותקים .כתמים .בלאי .נזקי עש .ללא כריכה.
פתיחה$50 :

 .280בגדי כהונה מהרז"ך  -פיורדא ,תקס"ז  -חתימות רבי יחיאל מיכל גודלשלג אב"ד שעפס
בגדי כהונה חלק ראשון (שאלות ותשובות מהרז"ך) וחלק שני (חדושי הלכות מהרז"ך על מסכת בבא מציעא וגיטין) ,מאת רבי משולם
זלמן כהן .פיורדא[ ,תקס"ז  .]1807מהדורה ראשונה.
חתימות רבות של רבי "יחיאל מיכל גאלדשלאג חופ"ק שרענצק" וחתימה נוספת של רבי "העשיל דוד".
הגאון רבי יחיאל מיכל גולדשלג בעל "אמרי אמת" (תקצ"א-תרע"ח) ,מגדולי גאוני פולין .אב"ד שרענצק ושעפס (שרפץ) .מילדותו נודע
בכשרונותיו ובהיותו כבן חמש שלח מכתב בדברי תורה אל זקן גאוני הדור רבי עקיבא איגר (שאמר עליו בהתרגשות וברכו" :שיופיע
אור גדול ,וכמעיין המתגבר יהיה" .עמד בקשרי משא ומתן ושו"ת עם גדולי גאוני פולין :החידושי הרי"מ ,הרב מטשכנוב ,ה"אמרי בינה",
ה"נפש חיה" והגאון מקוטנא .כיהן כשבעים שנה ברבנות ,והיה זקן הרבנים בפולין.
בנו רבי יעקב חיים זליג גולדשלג (תרי"ג-תרפ"ו) בעל "ויחי יעקב" ,מגאוני פולין ומרבני וורשא .אבי רבי יהושע העשיל דוד גולדשלג
(נספה בשואה) ,אב"ד פשייטש ושעפס ,שהיה חתן האדמו"ר מקרשנוביץ רבי אליהו לרמן בעל "שנות חיים".
[ ,]2קיא ]1[ ,דף; נ דף .כ 35-ס"מ .מצב טוב .בלאי וכתמים .כריכה ישנה ,עם שדרת עור.
פתיחה$50 :

 .281ספר פרי חדש – קרלסרוא ,תקי"ז – חתימות רבני פולין
ספר פרי חדש ,חיבור על שולחן ערוך אורח-חיים ,מאת רבי חזקיה די סילווה .קרלסרוא[ ,תקי"ז  .]1757מהדורה שניה.
חתימות ,חותמות ורישומי בעלות בדף השער" :קניתי מהוני ...הק' יוסף מייזלש חופק"ק זיחלין יע"א"כ "עילא עבר ותתא גבר הק' צבי
הירש בן מו"ה חיים יעקב מגומבין"כ "הק' יצחק מאיר פריוועס" [מעשירי וראשי הקהילה החסידית בוורשא].
[ ,]2פבכ לב דף 31 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש במספר מקומות ,עם פגיעה בטקסט .שער מודבק בשוליו בנייר דבק ,מנותק
משאר הספר .כריכה ישנה ,מנותקת.
פתיחה$100 :

 .282שני ספרים מספריית רבי מאיר שפירא מלובלין ,מייסד "הדף היומי"
שני ספרים מספריית הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין ,מייסד "הדף היומי":
 .1ספר שו"ת חות יאיר ,מאת רבי יאיר חיים בכרך אב"ד ווירמישא .סדילקוב ,תקצ"ד  .1834חותמות רבי מאיר שפירא מתקופת כהונתו
כאב"ד פיעטרקוב .שתי הגהות קצרות ,אחת בדיו ואחת בעפרון (יתכן וההגהה בעפרון היא בכת"י רבי מאיר שפירא).
[ ,]2א-מז ,מט-נב; א-כט ,כט-נב דף 36 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכה ישנה.
 .2ספר תשובות רד"ך ,מאת רבי דוד הכהן מקורפו .אוסטרהא ,תקצ"ד  .1834חותמות רבי מאיר שפירא מתקופת כהונתו כאב"ד גלינא.
[ ,]3סח דף 36 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .סימני עש .כריכה ישנה.
פתיחה$200 :
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 .283ספר שאילתות דרב אחאי גאון ,עם "העמק שאלה"  -ווילנא ,תרכ"א  -העותק של רבי מאיר שפירא מלובלין
ספר שאילתות דרב אחאי גאון על בראשית ושמות ,עם ראשון לציון ,שאילת שלום והעמק שאלה .ווילנא ,תרכ"א  .1861מהדורה ראשונה
של ספר "העמק שאלה" מאת הנצי"ב מוולוז'ין .שני שערים.
חותמות של רבי "מאיר שפירא האב"ד ור"מ פיעטרקוב" וחותמות "בית עקד ספרים" של ישיבתו "ישיבת חכמי לובלין" .רישום בעלות
של רבי פתחיה הורנבלאס (תר"ז-תרע"ד) ,מו"צ בוורשא ,מחבר הספרים :פתחי שערים ,פתחי עזרה ופתחי משפט .חותמת של רבי
יעקב אריה לעיבעל מוורשא.
בדף ס 2/הגהה בכתב-יד.
הגאון הנודע רבי מאיר שפירא (תרמ"ז-תרצ"ד) אב"ד פיעטרקוב ולובלין ,ראש ישיבת "חכמי לובלין" ,ממייסדי אגודת ישראל ומגדולי
הרבנים בדורו" .הדף היומי" הוא יוזמתו הנודעת של רבי מאיר שפירא מלובלין ,שעליה הכריז ב"כנסיה הגדולה" הראשונה של אגודת
ישראל ,שנערכה בווינה בחודש אלול תרפ"ג .לפי יוזמה זו מחולק לימוד התלמוד הבבלי במתכונת קבועה של דף אחד לכל יום מימות
השנה .בדרך זו מסיימים את לימוד הש"ס כולו במחזור של שבע שנים .היוזמה זכתה להצלחה אדירה לאחר הכרזתה ורבבות החלו
ללמוד במתכונת זו.
ז ,קכג דף 37 .ס"מ .מצב טוב .כריכה ישנה ,בלויה ומפורקת חלקית.
פתיחה$200 :

 .284חמשה ספרי שו"ת והלכה  -חתימות ורישומי בעלות
חמשה ספרי שו"ת והלכה עם חתימות ורישומי בעלות:
 .1ספר שו"ת בית אפרים ,חלק ד'  -חושן משפט ,מאת רבי אפרים זלמן מרגליות .למברג[ ,תקע"ח]  .1818רישום בעלות בדף השער:
"זיכני בורא ארץ ושמים בס' בית אפרים והאיר לי עיניים ,הק' פסח זינגר מברודא".
הגאון רבי פסח זינגר מברודא (תקע"ו-תרנ"ח) ,מגדולי הרבנים בדורו של ה"כתב סופר" .בשנת תר"ו נתמנה לרב בפאלאטא ומשנת
תרל"א אב"ד קירכדרויף .נאבק רבות על קיום הדת והקמת הקהילות האורתודוקסיות בארצות אוסטרו-הונגריה .היה מפורסם בהנהגות
קדושה ופרישות ,סיגופים ותעניות .למד כל היום בעמידה מעוטר בטלית ותפילין .כשנפטר בערב פסח התבטא אודותיו ה"כתב סופר":
"אין פסח שני בזמן הזה".
 .2ספר ברכי יוסף ,חלק ראשון ושני ,מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי .וינה[ ,תר"כ  .]1860כריכה מקורית נאה ומעוטרת ,עם הטבעה
באותיות מוזהבות" :הצעיר יעקב הלוי ס"ט בכ"ר מרדכי הי"ו[ 5629 ,תרכ"ט]" .בשער הספר רישום וחתימה" :מה שקנה עבד ה' הצעיר
יעקב הלוי ס"ט ב"מ נר"ו".
 .3שו"ת שבות יעקב ,מאת רבי יעקב רישא .לבוב[ ,תרכ"א]  .1860חתימות של "הק' חיים צבי ווינקלער מראצפערט" .רבי חיים צבי
ווינקלער אב"ד ראצפערט (נפטר תרע"ו) מחבר ספר חקי חיים (מונקאטש ,תרנ"ז).
 .4שו"ת נודע ביהודה ,שני חלקים ,מאת רבי יחזקאל לנדא אב"ד פראג .ברדיטשוב[ ,תקע"ב  .]1812בשער :זולקווה .1823 ,פגעי עש קשים.
רישום בעלות בשער" :שייך להתורני ורבני המופלא ...מה"ו יחזקאל [ ]?--אני הכותב הק' יוסף [."]?--
 .5שו"ת בית חדש ,מאת רבי יואל סירקיש .אוסטרהא ,תקצ"ד  .1834חסרים  2דפים באמצע ודף אחד מדפי המפתחות .חתימות
וחותמות .חותמת" :מתתיהו החונה פה בוטען"  -רבי מתתיהו מאירוביץ אב"ד בוטען ושערשוב (ליטא) ,מחבר ספרי "מתת ידו" .רישום
בכתב-יד" :יעקב יוסף בהגאון מו"ה ירוחם."...
 5ספרים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$100 :

 .285ספר שו"ת שמן רקח  -פראג ,תקס"ב  -חתימת רבי שבתי דיאמנד אב"ד פעטשי-ניידארף וחותמת רבי יהודה סגל
רוזנר אב"ד סקלהייד
ספר שו"ת שמן רקח ,חלק שני ,מאת רבי אלעזר לעוו .פראג ,תקס"ב .1802
רישומים וחותמות .בשער הספר רישום בעלות" :לה' הארץ ומלואה ,שייך לי הק' שבתי דיאמנד מק"ק טרעביטש שנת תקפ"ט לפ"ק".
רישום נוסף ממנו בסוף הספר.
רבי שבתי דיאמנד (תקע"ה-תרכ"ה) תלמידם של ה"חתם סופר" ,ה"כתב סופר" ומהר"ם א"ש .חתנו של רבי שלמה גנצפריד בעל
"קיצור שלחן ערוך" .כיהן ברבנות בפעטשי-נידארף משנת תר"י .מגדולי התורה וחשובי הדיינים בדורו .נשא ונתן בהלכה עם גדולי דורו,
ותשובותיהם אליו ,המלוות בהערצה רבה ,בולטים בספרי השו"ת ,כדוגמת שו"ת כתב סופר ,שו"ת דברי חיים ,שו"ת אמרי אש ,ועוד.
החתימה שלפנינו משנת תקפ"ט  -בהיותו נער כבן .14
בדף השער חותמות של רבי "יהודא סג"ל ראזנער אב"ד דק"ק סעקעלהיד והגליל יע"א"  -רבי יהודה סג"ל רוזנר (תרל"ט-תש"ד ,אוצר
הרבנים  ,)7101מגדולי הונגריה .כיהן  39שנה ברבנות סעקעלהיד ובראשות הישיבה ,שהייתה אז אחת מהישיבות הגדולות והחשובות
בהונגריה .מאנשי שלומם של אדמור"י סאטמר .מחבר הספרים "אמרי יהודה" ,שו"ת ועל התורה .נספה בשואה עם משפחתו ,הי"ד.
[ ,]1עד דף 34 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .סימני עש רבים .ללא כריכה.
פתיחה$150 :

 .286ספר עצמות יוסף  -ברלין ,תנ"ט  -העותק של רבי אהרן דוד דייטש אב"ד באלאש-יארמוט ,עם חתימת ידו
ספר עצמות יוסף ,חידושים על מסכת קידושין ,מאת רבי יוסף אבן עזרא[ .ברלין ,תנ"ט .]1699
חתימה בשער הספר" :הק' דוד דייטש בלאמו"ר אברהם אהרן ז"ל" .בשולי השער רישום" :שייך לאדמ"ו הגאון הצדיק המפורסם כקש"ת
מהור"ר אהרן דוד אב"ד דק"ק יארמוט." ...
הגאון רבי אהרן דוד דייטש (תקע"ג-תרל"ח) ,בעל "גורן דוד" .תלמיד ה"חתם סופר" ,שהיה משבח את יראת השמים שלו ואמר כי הוא
סומך על כח תפילותיו .בהזדמנות אחרת אמר עליו רבו ה"חתם סופר" כי הוא מזומן לחיי העולם הבא .לפי המסופר ,כשהיה מזדמן לעיר
פרשבורג היה ה"כתב סופר" מקבל את פניו בבגדי שבת .משנת תרי"א כיהן  27שנים ברבנות באלאש-יארמוט [ראה אודותיו ,החתם
סופר ותלמידיו ,עמ' מט-נב].
קח דף .חסר הדף האחרון .מספור דפים משובש 19.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי רב .דף השער משוקם וקרוע עם פגיעה בטקסט.
קרעים בדפים הראשונים עם פגיעה רבה בטקסט .כריכה מקורית קרועה ובלויה .עם שדרת עור חסרה.
פתיחה$100 :
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 .287אוסף ספרי שו"ת והלכה  -מספריית שושלת רבני משפחת דייטש ,רבני באלאש-יארמוט
ארבעה ספרי שו"ת והלכה מספריית משפחת הרבנים ,משפחת דייטש מיארמוט:
 .1ספר פרי תאר על שו"ע יו"ד ,מאת רבי חיים בן עטר (אור החיים הקדוש)[ .זולקווא] ,תק"ע [ .]1810מהדורה שנייה .דפוס רובינשטיין,
ע"י "השותפים הרב הגדול המפורסם מוהר"ר אביגדור הורויץ האב"ד דק"ק קאמינקא ,וה"ה הרבני המופלג המפורסם מוהר"ר אפרים
זלמן מבראד".
רישום בעלות משנת תרי"ח של רבי דוד דייטש אב"ד יארמוט .חותמת של בנו רבי יוסף ישראל דייטש ,ורישומי בעלות נוספים מתלמידי
ישיבת פרשבורג וישיבות הונגריה (רבי "אברהם כהן מפ"ב"; רבי מענדל כהן; רבי נפתלי במהר[צ"ה/נ?] סופר; רבי משה דייטש מ"ב; רבי
ליב קליין; ועוד).
הגאון רבי אהרן דוד דייטש (תקע"ג-תרל"ח) ,בעל "גורן דוד" .למד אצל בעל ה"חתם סופר" ,שהיה משבח את יראתו של תלמידו ואמר כי
הוא סומך על כח תפילותיו .בהזדמנות אחרת אמר עליו רבו ה"חתם סופר" כי הוא מזומן לחיי העולם הבא .כשהיה מזדמן לעיר פרשבורג
היה ה"כתב סופר" מקבל את פניו בבגדי שבת .משנת תר"ו אב"ד שעבעש ( )Sebeșומשנת תרי"א כיהן  27שנים ברבנות באלאשא-
יארמוט ([ .)Balassagyarmatראה אודותיו ,החתם סופר ותלמידיו ,עמ' מט-נב] .בנו רבי משה דייטש (תר"ו-תרצ"א) סייע לאביו בניהול
הישיבה בבאלאשא-יארמוט ,ומשנת תרל"ה אב"ד שאלגו-טאריאן ( .)Salgótarjánבנו רבי יוסף ישראל דייטש (תר"ה-תרפ"ז) ,בעל "בן
גרני" ,כיהן כאב"ד סענדרא ( .)Szendrőומשנת תרל"ח מילא את מקום אביו ברבנות באלאשא-יארמוט.
 .2ספר שו"ת מהרשד"ם ,לרבי שמואל מדינה .למברג (לבוב)[ ,תרכ"ב] .1862 ,חסרים  54דפים מחלקים חו"מ ואה"ע .חותמות של רבי
יוסף ישראל דייטש ,ושל בנו רבי חיים אהרן דוד דייטש אב"ד ב' יארמוט (תרנ"ח-נספה בשואה תש"ד) .עמד בראשות ישיבה ,ומתלמידיו
היה האדמו"ר מערלוי .התכתב בענייני קבלה עם רבי שפטל וייס משימאני .חיבר "תבואת הגורן".
 .3-4דרכי תשובה חלק שישי ,מאת האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא אב"ד מונקאטש .ברטיסלבה-גאלאנטא ,תרפ"א [ .]1921נכרך עם:
דרכי תשובה חלק חמישי .סובוליבה ,תרע"ב [.]1912
חותמת של רבי חיים אהרן דוד דייטש ,ושל רבי חיים צוקר (תר"ם-תש"ד .רב בברגזעס .נספה בשואה ורוב כתביו אבדו).
ארבעה ספרים בשלושה כרכים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$80 :

 .288ספר בציר אליעזר  -פרשבורג ,תרכ"ט  -העותק של רבי שמואל דוד הלוי יונגרייז אב"ד ד'יארמוט
ספר בציר אליעזר ,חלק א-ב ,חקירות בסוגיות התלמוד ,מאת רבי אליעזר נויזאץ .פרשבורג ,תרכ"ט  .1869מהדורה ראשונה.
חתימות שונות ורישומי בעלות .בדפים הראשונים של חלק ב' ,רישומי בעלות שהספר "שייך לכבוד אדומו"ר הרב הגאון המפורסם...
מרן הצדיק מו"ה שמואל דוד הלוי יונגרייז ...דברי עבדו ותלמידו המתאבק בעפר רגליו ושותה בצמא את דבריו הקדושים .הק' אברהם
זאב כ"ץ" ;"..זה הספר שייך לכבוד אדמו"ר הרב הגאון העצום והמובהק ...מו"ה שמואל דוד הלוי שליט"א אבדק"ק פעהער דיארמאט
והגליל ...הק' צבי יעקב ווייס".
הגאון הקדוש רבי שמואל דוד הלוי יונגרייז (תקצ"ח-תרנ"ב) ,בנו של הגאון רבי שרגא פייש יונגרייז (אב"ד סטשעטשע תלמיד ה"חתם
סופר") ,וחתן דודו הגאון הקדוש רבי אשר אנשיל יונגרייז (אב"ד טשענגער בעל "מנוחת אשר" ,שהיה נודע לאיש קדוש ו"פועל ישועות").
למד בישיבת פרשבורג אצל בעל ה"כתב סופר" שעיטרו ב"סמיכת חכמים" לרבנות .משנת תרכ"ח כיהן ברבנות יארמוט (ד'יארמאט) ,בה
הקים ישיבה גדולה .היה יושב מעוטר בטלית ותפילין עד הצהרים ומוסר שיעוריו לתלמידים .התמדתו הייתה לשם דבר ,ואפילו בהילוכו
בדרך היו שפתיו מרחשין בדברי תורה .נודע בגאונותו ובקדושתו .התנהג בחסידות ובדקדוקי הלכה .פעמיים בשנה היה נוסע לסיגט
להסתופף בצילו של האדמו"ר בעל "ייטב לב" ,ולאחר פטירתו נסע כמה פעמים למונקאטש אל האדמו"ר בעל "שם שלמה" .מקצת
מחידושי תורתו נדפסו בירושלים בשנת תשי"ח ,בספר "שו"ת מהרשד"ה" חלק ראשון.
[ ]3לח [ ]1דף; [ ,]1מב ,כב דף .חסרים  7דפים בהתחלה ודף אחד בסוף (במקור :ד ,]6[ ,לח ]1[ ,דף; [ ,]1מב ,כג דף) 22 .ס"מ .מצב בינוני-
טוב .דפים מנותקים .קרעים במספר דפים .כריכה בלויה ומנותקת.
פתיחה$100 :

 .289ספר עצי לבונה  -סדילקוב ,תקצ"ו  -חתימת רבי שלמה זלמן ערנרייך הגאון משאמלוי
ספר עצי לבונה ,חלק שני ,על שו"ע או"ח ,חו"מ ואה"ע ,מאת רבי ניסן ב"ר אהרן מדובנא .סדילקוב ,תקצ"ו  .1836מהדורה ראשונה.
בדף לפני השער :חתימת ידו של הגאון החסיד רבי שלמה זלמן ערנרייך גאב"ד שאמלויא .מספר תיקונים קצרים בכתב ידו.
הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן ערנרייך הי"ד אב"ד טשאבה ושאמלויא (תרכ"ג-תש"ד ,אוצר הרבנים  ,)18739נכד רבי אברהם יהודה
שוורץ בעל ה"קול אריה" אב"ד מאד .גאון מקובל וחסיד ,מגדולי הפוסקים ומגדולי הרבנים האורתודוקסיים בהונגריה ,חסיד מובהק של
האדמו"ר בעל "קדושת יו"ט" מסיגט ומידידיו וממעריציו של בנו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר .מספריו :שו"ת לחם שלמה ,טיול בפרדס,
רחמי האב ועוד.
עו ]2[ ,דף 37 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .סימני עש עם פגיעה בטקסט (הספר עבר חיטוי נגד עש) .כריכה מקורית בלויה.
פתיחה$50 :

 .290ספר שו"ת מהרשד"ם  -לבוב ,תרכ"ב  -חתימת רבי יצחק ליב סופר בן ה"כתב סופר"
ספר שאלות ותשובות מהרשד"ם ,על חלק אבן העזר .לבוב[ ,תרכ"ב] .1862
חתימה בדף השער" :חנני ה' בזה הק' יצחק ליב סופר בהגמה"ר אשב"ס ז"ל [בן הגאון מורנו הרב רבי אברהם שמואל בנימין סופר זכרונו
לברכה] ".
רבי יצחק ליב סופר (תר"ח-תרס"ז ,אוצר הרבנים  ,)11400בעל "סופר מהיר" .בנו של רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל ה"כתב סופר".
מילא את מקום אביו כראש ישיבת פרשבורג וכיהן כרב שם לצד אביו .כיהן כנשיא ארגון 'מחזיקי הדת' בגליציה .בניו  -רבי אברהם חיים
דוד מבוריסלב ורבי שמואל בנימין מבודפשט.
[ ,]1נט; מג ]4[ ,דף 36.5 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים ,טוב-בינוני .כתמים .פגעי עש .קרע בדף השער עם חסרון ופגיעה במסגרת
ובטקסט מהצד השני .פגעי עש בדף השער ובחלקו הראשון של הספר .סימני עובש קל בחלק מהדפים .קרעים .ללא כריכה.
פתיחה$50 :
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 .291ספר אור נעלם  /ספר אור לו בציון  -קרלסרוה ,תקכ"ה  -העותק של רבי שמשון אלטמן מסענדרא
ספר אור נעלם  -שאלות ותשובות ,וספר אור לו בציון ,על מסכת ברכות והלכות קטנות ,מאת רבי יצחק זקל אטהויזן .קרלסרוה[ ,תקכ"ה
 .]1765מהדורה יחידה.
שער נפרד לספר "אור לו בציון".
בדף הפורזץ הקדמי חתימה" :הק' שמשון אלטמאן" ,חותמת" :שמשון אלטמאן האבדק"ק פאקש והגליל" ,ורישום בעלות" :הספר הזה
שייך להרב הגאון שי' האב"ד פק"ק סענדרא שי' ,הק' אליעזר זוסמאן אלטמאן".
רבי שמשון אלטמן (תרנ"ז-תש"ד ,אוצר הרבנים  ,)20042תלמיד הדעת סופר ,וחתן רבי שמעון סופר מסענדרא .מילא את מקום חותנו
כרב בסענדרא ולאחר מכן מילא את מקומו כאב"ד פאקש .נרצח בשואה בשנת תש"ד ,]1[ .ט ,ט-לח ]2[ ,דף; מא דף .מצב בינוני .כתמים.
פגעי עש בשוליים הפנימיים של הדפים ,עם מעט פגיעה בטקסט (הספר עבר חיטוי נגד עש) .כריכה ישנה ,מנותקת בחלקה.
פתיחה$50 :

 .292ספר דגול מרבבה  -פראג ,תקנ"ד  -מהדורה ראשונה  -העותק של רבי חיים יודא ברוין אב"ד איקלאד
ספר דגול מרבבה ,חידושים על השו"ע ,מאת רבי יחזקאל הלוי לנדא .פראג[ ,תקנ"ד  .]1794מהדורה ראשונה.
חתמה עתיקה בשער[" :מאיר?] שטראסער" .רישום קנייה בחתימת ידו של רבי חיים יודא ברוין" :ב"ה לקחתי בקניין חליפין ,הק' חיים
יודא ברוין" .וחותמות" :חיים יודא ברוין אב"ד דק"ק איקלאד".
הגאון רבי חיים יודא ברוין הי"ד (אוצר הרבנים  ,)6336נולד בשנת תרנ"ו לאביו הגאון ר' ישראל מנחם ברוין הי"ד אב"ד דק"ק ברעזאוויטץ
[חותנו של האדמו"ר מפאפא בעל "ויגד יעקב"] .למד בישיבתו של אחי אמו הגאון רבי משה גרינוולד אב"ד חוסט בעל "ערוגת הבושם".
נשא את בת הרה"צ רבי יצחק יחיאל פאנעט האדמו"ר מדעעש .תרפ"ה רב ואב"ד איקלאד ופתח בה ישיבה .נהרג בשנת תש"ד באושוויץ,
יחד עם קהילתו ובני משפחתו.
[ ]8סח דף 21 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .כריכה מקורית פגומה.
פתיחה$50 :

 .293ספר כל-בו  -פיורדא ,תקמ"ב  -הקדשת תלמיד לרבו
ספר כל-בו ,דינים בארבעת חלקי השו"ע .פיורדא ,תקמ"ב [.]1782
בדף האחרון הקדשה בכת"י של תלמיד שהעניק את הספר לרבו" :מנחה היא מאתי לכבוד אדומ"ו הרב האי גאון עולם ,שבחו לא אמלל,
כי לא ידעתי להודות די ולהלל ,תלמידו המתגולל בעפרו הק' יצחק בן ציון ויינשטיין".
רבי יצחק בן ציון ויינשטיין מקלויזנבורג (תרכ"ה-תרפ"ד) תלמיד האדמו"ר בעל "ייטב לב" בסיגט ,ומתומכי הגאון רבי משה שמואל גלזנר
[מרבני קלויזנבורג ,שהתנגדו לחוגי סיגט וסטמר] .ממייסדי אגודת "ישוב ארץ ישראל" בטרנסילבניה ,ובבית דפוסו בקלויזנבורג הדפיס
את העתון הציוני "השחר".
ה 1[ ,דף] ,צט ,יז דף 31.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .קרעים ונזקי עש עם פגיעות בטקסט .הדבקות וכתמי דבק .כריכה ישנה ובלויה.
פתיחה$50 :

 .294ספר לישרים תהלה  -ברלין ,תק"ם  -חתימת רבי בער אדלר הכהן ,מרבני פרנקפורט דמיין
ספר לישרים תהלה ,מחזה אלגורי-מוסרי ,מאת רבי משה חיים לוצאטו  -הרמח"ל .ברלין ,תק"ם [ .]1780מהדורה שנייה.
בדף קדם-שער חתימה של רבי "בער אדלר הכהן".
בנוסח השער נכתב" :שיר ידידות ליום חתונת החכם והנבון כהר"ר יעקב די-גאויש יצ"ו עם הכלה הבתולה המהוללה הצנועה מרת רחל
דא-וייגא אינריקש יצ"ו".
'לישרים תהלה' הוא אחד משלושת המחזות שכתב הרמח"ל (השנים האחרים הם' :מעשה שמשון' ו'מגדל עז') ומיצירותיו הספרותיות
החשובות ביותר .הגיבורה הראשית של המחזה" ,תהלה" בתו של "המון" ,מיועדת להינשא ל"יושר" בנו של "אמת" ,אך בשל כיבוש העיר
על ידי "צבא המבוכה" הוחלף בטעות החתן המיועד "יושר" ב"רהב"" .רהב" נחשב בטעות לבנו של "אמת" ,בעוד למעשה הוא בן השפחה
 "סכלות"" .המון" כמעט ומוסר את בתו "תהלה" ל"רהב" ,אך לבסוף מתבררת הטעות ו"תהלה" זוכה בבחיר לבה "יושר" .לדמויותאלה מצטרפות דמויות המשנה" :תרמית"  -חברו של "רהב"" ,שכל"  -חברו של "יושר"" ,סבלנות"  -מינקת יושר ,ועוד .הרמח"ל הטמין
במחזה זה רעיונות מוסריים ומחשבתיים עמוקים בטכניקה ספרותית נעימה לקריאה ,מרתקת ומשובבת לב .במבואו למחזה כותב
הרמח"ל" :אין כמשל להצמיח אמת וללמד דעת ,לגלות עמוקות מני חושך ותעלומה להוציא אור ,לפקוח עינים עורות ופתאים להקנות
לב ,כי את אשר לא ידעו  -ישכילו ,ואשר לא שמעו  -יתבוננו".
רבי בער הכהן אדלר ,מדייני עירו פרנקפורט דמיין .חבר נעורים של ה"חתם סופר" וה"מחנה לוי" .בנו של רבי מרדכי אדלר אב"ד הנובר
(בן רבי בער אדלר ,דודו של הנשר הגדול רבי נתן אדלר מפרנקפורט) ,ואחיו של רבי נתן אדלר בעל "נתינה לגר" ,רבה הראשי של אנגליה.
מפורסם במאבקו הנמרץ בגזירת בטול מצוות המילה שאותה חפצו הרפורמים להנהיג ולשם כך חיבר יחד עם רבו הגר"ז טריר ורעו
הגר"א פולד ספר בשפה הגרמנית בשם רבינישע גוטאכטן איבר די בשאניידונג שנדפס בפפד"מ ובו נתפרסמו המכתבים והתשובות
שנתקבלו מגאוני אשכנז :בעל ערוך לנר ,רצ"ה חיות ,בעל המטה לוי ורבנים אחרים .מחידושי תורתו נדפס ע"י אחיו רבי גבריאל אדלר
בקונטרס כנפי נשרים בספר לשון זהב אופנבך תקפ"ג.
[ ]42דף 22.5 .ס"מ .שוליים רחבים במיוחד .מצב טוב .נייר איכותי .כריכה מקורית .שדרת עור עם פגמים קלים.
פתיחה$200 :
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 .295אוסף ספרים – חתימות רבנים
ארבעה ספרים עם חתימות רבנים:
 .1חידושי הר"י מיגאש על מסכת שבועות .וורשא ,תרכ"ד  .1864חותמות של רבי "שיימן בהרב איטקין מו"צ דק' ראמאנאווקא"
(רומנובקה) .ורישומי בעלות מעניינים בכתב ידו וחתימתו של בנו רבי ישראל לייב איטקין (תרמ"ו-תרפ"ב) ,רבה האחרון של רומנובקה.
חותמות של רבי שלמה יוסף זוין.
 .2ספר ברכי יוסף לחיד"א .וינה[ ,תר"ך  .]1859שם הספר ,שם המחבר ומקום הדפוס בדיו אדומה .חתימה וחותמת של רבי קלמן ליברמן
[תקצ"ח-תרס"ד ,רב בסאלקא ,קאשוי].
 .3ספר אשר לשלמה ,שו"ת וליקוטים לפי סדר הא"ב ,מאת רבי שלמה אבן דנאן .דפוס שמואל הלוי צוקרמאן ,ירושלים[ ,תרס"א .]1901
מהדורה ראשונה .חסרים  2דפים אחרונים .רישום בעלות של רבי שמעון ברוך אוחיון [תרס"ו-תשנ"א] ,מרבני מרוקו ,ראש ישיבת "כתר
תורה" בקזבלנקה ,רב ומו"צ בעיר יפו ,מחבר הספר "הליכות שבא".
 .4ספר עמודי שמואל ,חידושים על הש"ס ,מאת רבי נחמן שמואל יעקב מיודוסר .דפוס "חורב" בבית היתומים דיסקין ,ירושלים ,תש"ו
[ .]1946הקדשת בכתב ידו של המחבר [שהיה מרבניה הראשונים של בני ברק] אל רבי יצחק גרשטנקורן ,מייסד המושבה בני ברק ,אשר
כיהן אז כיו"ר המועצה המקומית בני ברק .חותמות של רבי נחמן שמואל יעקב מיודוסר ושל אוצר הספרים של רבי יצחק גרשטנקורן.
 4ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כריכות ישנות.
פתיחה$80 :

 .296מטה משה  -פרנקפורט ,ת"ף  -הגהות ורישומי בעלות
ספר מטה משה ,דינים ,הלכות ומנהגים ,מאת רבי משה בן אברהם מפרמסלא[ .פרנקפורט ,ת"ף  - 1720דף השער חסר].
בדפי הכריכה :רישום בעלות של רבי מנחם מנדל ב"ר קלונימוס קלמן ,מו"ץ בעיר שאנדווא (שדובה  -ליטא) ,העתקת מכתב" :כבוד ה"ה
הרבני המופלג ובקי בחדרי תורה שלשלת היוחסין סיני ועוקר הרים ע"ה פ"ה (עמוד הימיני פטיש החזק) כבוד קדושת שמו ותפארתו
מוה"ר מנחם מענדל מו"צ שנאדווא בן הרבני החריף ובקי בחדרי תורה כבוד קדושת שמו ...קלונימוס קלמן זלל"ה ...היום יום א' פ' וירא
דהאי שתא תקפ"ח ...נאום אפרים בן מו"ה טודרוס זללה"ה" ,ורישומי בעלות עתיקים נוספים" :נחמן במוהר"ר שמואל".
הגהות והשגות בכתב יד .חלקן חתומות" :ילב"ן".
קיח ,קכ-קכה דף 19 .ס"מ .מצב בינוני .דף השער חסר .דפים מנותקים .קרעים בשני הדפים האחרונים .סימני עש .כריכת עור מקורית
פגומה.
פתיחה$50 :

 .297טור יורה דעה  -וילהמרשדורף ,תפ"ז  -חתימות מארם צובא
טור יורה דעה חלק א' (סימנים א-שכא) .וילהמרשדורף[ ,תפ"ז .]1727
חתימות של חכמי ארם צובה (חאלב)" :גואל אחרון יבוא הצעיר מנשה מטלוב סתהון ס"ט" [רבי מנשה מטלוב סתהון ,רבה של ארם
צובא וצפת ,מחבר הספרים :כנסיה לשם שמים ,פרחי שושנים ,ועוד]; "הצעיר דוד קצין ס"ט"; "שייך לר' אב"א מהריח"ז ס"ט"; חתימות
וחותמות של הגאון רבי דוד צבי זילברשטיין [מרבני ת"א וממייסדי החינוך העצמאי החרדי].
[ ,]1רלא; קפז דף .חסרים שני דפים אחרונים 37 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .קרעים והדבקות נייר בדף השער .בדפים האחרונים קרעים
חסרים משוקמים במילוי נייר .שאר הדפים במצב טוב .כריכת עור מקורית נאה עם הטבעות.
פתיחה$120 :

 .298אשלי רברבי  -ווילנא ,תר"ם  -העותק של רבי מרדכי שלמה מובשוביץ
ספר אשלי רברבי ,שלחן ערוך יורה דעה ,חלק שני (סי’ קיב-רב) .ווילנא ,תר"ם .1880
רישומי בעלות של רבי מרדכי שלמה מובשוביץ (תרכ"ב-תרפ"ח) ,אב"ד בקניזיץ זורביץ ,ואח"כ מילא מקום אביו הגאון רבי נח הלוי זצ"ל
כאב"ד בעיר מלסטובקא .רבים מבניו ,חתניו ונכדיו כיהנו כרבני-ערים וראשי ישיבות ,וביניהם :רבי גרשון אידלשטיין ורבי מרדכי שלמה
ברמן מראשי ישיבת פוניבז' ,רבי מרדכי שלמה מובשוביץ מרבני תל אביב ורבי מרדכי שלמה קרול ממייסדי "יד לאחים" .חלק מחידושיו
נדפסו בספר "דרכי אבות" .ובספר "עטרת ישראל".
[ ,]3ב-קפב; יט; [ ,]2סב; טו דף 40 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .מספר דפים מנותקים .סימני עש .כריכה מקורית פגומה וקרועה.
למהדורה זו נוספו שמונה עשר חידושים והגהות שלא הופיעו במהדורות הקודמות ,והיא המהדורה שצולמה ברוב המהדורות-צילום
של שולחן ערוך ,שנדפסו בשנות התש"כ-תש"ס.
פתיחה$50 :

 .299טור אורח חיים  -קניגסברג ,תרכ"ב  -חתימות ורישומים של רבי שניאור זלמן סלונים  -חברון
טור אורח חיים ,חלק א' (סימנים א-רמא) .קניגסברג[ ,תרכ"ב .]1862
חתימות ורישומים של רבי שניאור זלמן סלונים (תרכ"ב-תרצ"ו ,נכדו של האדמו"ר האמצעי מחב"ד ,שימש כרב בחברון וביפו).
בדף הכריכה הקדמי חתימה" :שניאור זלמן סלאנים גבאי ישיבת מגן אבות תלמוד תורה בעיה"ק חברון תו"ב" .בדף הבטנה האחורי
טיוטת מכתב בכתב ידו.
רישום בעלות של רבי דוד נדאף (מרבני רחובות).
[ ,]1קסט; [ ,]1מח דף 39 .ס"מ .מצב טוב .כריכת עור מקורית פגומה.
פתיחה$50 :
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 .300שני ספרים עם הקדשות בכתב-יד המחברים
שני ספרים עם הקדשות בכתב-יד המחברים:
ספר אמרי זאב ,דרשות התעוררות שנאמרו בזמנים שונים ,מאת רבי זאב וולף שטיינפלד .פיעטרקוב ,תרס"ה .1905
הקדשת המחבר בדף השער" :מזכרת אהבה וידידות ...ממני המחבר זאב וואלף שטיינפעלד מגיד דווילקא בלאדז'".
וואריאנט עם שינוי בהדפסה ,ללא אחד מההספדים שישנם בעותקים הרגילים (ראה חומר מצורף).
 48 ,]1[ ,49 ,212 ;]22[ ,6עמ' .במקור212 ;]26[ ,6 :כ 51כ [ ,48 ,]1עמ’ חסרים  2דפים מסוף דפי המפתחות והשמטות ההספדים23.5 .
ס"מ .מצב טוב .כתמים .נייר יבש .כריכה מקורית ,מנותקת בחלקה .ללא שדרה (הדבקת נייר דבק).
ספר מכמני עזיאל ,מאמרים כלליים ,מכתבים צבוריים ולאומיים ,נאומים יסודיים ,לתחית ישראל ובנין ארצו ,מאת הרב בן ציון מאיר
חי עוזיאל .תל אביב ,תרצ"ט .1939
בדף השער הקדשת המחבר לחתן בר מצוה.
 ,8תקס עמ' .דפים שפה-ת נכרכו פעמיים .במקור ,8 :תקסו עמ' ]3[ ,עמ' .חסרים  9עמ' אחרונים של חלק מתוכן העניינים והמפתחות.
 23.5ס"מ .מצב טוב .כתמים קלים .כריכה מקורית בלויה ,עם פגמים.

·
·

פתיחה$80 :

 .301ספר מי מנוחות  -ירושלים ,תר"ס  -הקדשה בכתב-יד וחתימת רבי רפאל פיאמנטה
ספר מי מנוחות ,דרושים על התורה ,חלק ראשון ,מאת רבי רפאל בירדוגו .ירושלים[ ,תר"ס  .]1900מהדורה ראשונה.
הקדשה מודפסת מעבר לדף השער עם מילוי בכתב ידו ובחתימתו של המו"ל רבי רפאל פיאמנטה ,אל רבי מסעוד פיאמנטה.
רבי רפאל פיאמנטה (פימיינטה) ,מחכמי מרוקו וירושלים .עלה מהעיר וואזן שבמרוקו והתגורר בירושלים .תלמיד חכם ירא שמים ובעל
חסד .הוציא לאור ספרים רבים מתורת חכמי מרוקו ,בהם :שו"ת משפטים ישרים וספר זה מאת הגאון המחבר רבי רפאל בירדוגו (תק"ז-
תקפ"ב) מגדולי חכמי מקנס ,גדול בתורה ,נודע בקדושתו הרבה ,המכונה בפי יהודי קהלות מרוקו בשם "המלאך רפאל".
יב; קיב דף 20 ,ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים .כריכה מקורית ,משופשפת.
איור של בית הכנסת שעל קבר רבי מאיר בעל הנס בטבריה .בדף האחרון איור המנורה ובתוכה מזמור "למנצח בנגינות" ,מקומות בא"י
וכלי המקדש.
פתיחה$50 :

 .302ספר ודבר שלום – ירושלים ,תרפ"ד – הקדשת המחבר המקובל רבי שלום הדאיה לבנו רבי יצחק הדאיה
ספר שאלות ותשובות ודבר שלום ,מאת רבי שלום הדאיה .ירושלים ,תרפ"ד [.]1924
מעבר לעמוד השער הקדשה מודפסת מאת המחבר עם מילוי בכתב ידו" :חכם בני ידיד נפשי וצור עיני ,פה מפיק מרגליות ,קל מכל פיות,
כקש"ת וכמוהר"ר יצחק הדאיא יחש"ל הוא וכל אשר באהלו אהל ישרים" .חתומה בכתב-ידו" :הצעיר שלום הדאייא ס"ט".
הגאון המקובל רבי שלום הדאיה (תרכ"ב-תש"ה ,אוצר הרבנים  ,)18135מחכמי ארם-צובא ו"זקן המקובלים" בירושלים ,משנת תרפ"ז
ראש ישיבת המקובלים "בית אל" ומשנת תר"ץ אב"ד ירושלים (ממלא מקומו של ֵרעֹו הרב יוסף ידיד הלוי) .חיבוריו :שה לבית אבות,
שלום לעם ודובר שלום.
[ ,]4קי דף 32.5 .ס"מ .נייר בהיר .מצב טוב .כתמים קלים .כריכה מקורית .פגמים בכריכה.
פתיחה$100 :

 .303מוסף הערוך – אמשטרדם ,תט"ו – כריכת עור מפוארת – הגהות בכתב יד ד"ר יצחק זייבערלינג מווילנא
ספר מוסף הערוך ,ספר הערוך לרבי נתן ב"ר יחיאל עם תוספות והשגות ,מאת רבי בנימין מוספיא .אמשטרדם[ ,תט"ו  .]1655דפוס
עמנואל בנבנשתי.
הגהות רבות בכתב יד אשכנזי [המחצית הראשונה של המאה ה .]19-בדף [ ]2חתימת ."Dr. Josef Seiberling" :ההגהות הללו הודפסו
בקובץ "השחר" (וינה ,תר"מ ,עמ'  44ואילך) ,ע"י ד"ר שלמה רובין ( ,1823-1910מראשי ההשכלה בגליציה) ,מתוך עותק זה שנמצא
בספריית רעו ד"ר יוסף זייברלינג מוינה ,והוא מייחס את ההגהות שבכתב יד לאביו ד"ר יצחק זייברלינג ,שכתבם בשנות ה 30-בקירוב.
[ד"ר יצחק זייבערלינג ,רופא בווילנא ,מבוגרי האוניברסיטה בווילנא ,שעברה לקייב בשנת .]1833
ד"ר שלמה רובין בהערת המבוא להגהות אלו כותב..." :והנה זה מצאתי באוצר הספרים של הרב החכם הד"ר יוסף זייבערלינג המכונה
 Dr. J. Seiberlingנר"ו בוויען ,ערוך ישן דפוס אמשטרדם משנת תט"ו ...ועל שוליו וגליוניו ציונים ותיקונים כתובים ,מיד אביו הרב החכם
הרופא הד"ר יצחק זייבערלינג נ"ע זה כחמישים שנה ,אשר ראויים מה לצאת לאור עולם ,כי מאירים ומשלימים גם הם הרבה ענינים
בספר הערוך."...
[ ,]2קצג דף 32 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .בלאי .סימני עש .כריכת עץ ועור עתיקה ומפוארת ,עם שרידי אבזמים.
מקור :ספריית ד"ר יוסף זייברלינג (נולד  1800בערך-נפטר אחרי  .)1882יליד ווילנא .מחוגי המשכילים ברוסיה .במשך כ 15-שנה שימש
כצנזור לספרים עבריים בעיר קייב ,ומשנת  1857כיהן במשרד החינוך הרוסי בתפקיד "יהודי מלומד" ( ,ученый еврейעוזר לענייני
יהודים) ,על מקומו של לאון מנדלשטם.
פתיחה$120 :

 .304שני ספרים מדפוסי ונציה – הגהות וחתימות
שני ספרים מדפוסי ונציה עם הגהות וחתימות בכתב ספרדי:
 .1ספר לוית חן ואור יקרות ,על התורה ,מאת רבי אריה יהודה ליב ובנו רבי יוסף בנימן זאב וואלף .ונציה[ ,תק"ב  ,]4[ .]1742צב דף .שלש
הגהות ארוכות בכתב-יד ספרדי [טוניס?].
 .2ספר בירך יצחק ,דרשות על פרשות השבוע ,מאת רבי יצחק ברכה[ .ונציה ,תקכ"ג  , ]2[ .]1763ו-קכח [ ]1דף 3 .דפים ראשונים חסרים.
מהדורה ראשונה.
מספר הגהות ארוכות ,רובם בכתב יד מזרחי .רישום בעלות בכתב-ידו של רבי ניסים לופס (תקצ"ג-תרנ"ד .מחכמי ארם-צובא) .חתימות
רבי יעקב גבריאל בן רבי משה חר"ג (צייגר) ושל רבי אברהם פנחס חר"ג (נכדו של רבי משה חר"ג).
 2ספרים .גודל משתנה .מצב טוב-בינוני .סימני עש.
פתיחה$300 :
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 .305ספר הלכות קטנות – ונציה ,תס"ד – מהדורה ראשונה – חתימה והגהות רבי ידידיה ישראל מרודוס
ספר הלכות קטנות ,שאלות ותשובות קצרות בעניינים שונים ,חלקים א-ב .עם "קונטרס גיטין" ,מאת רבי יעקב חאגיז .ונציה[ ,תס"ד
 .]1704מהדורה ראשונה ,הובא לדפוס על ידי בנו רבי משה חאגיז ,עם הגהות והוספות שנוספו על ידו בדפוס ,והוא חתום בהם "המני"ח"
[הצעיר משה ן' יעקב חאגיז].
חתימות בשער של רבי "ידידיה ישראל" ,ושל רבי "חיים יוסף  ."---בשולי הדפים הגהות בכתב-יד ספרדי (חלקן קצוצות).
רבי ידידיה ישראל ואחיינו שנקרא בשם זהה ,שימשו ברבנות באלכסנדריה ,רודוס ובירושלים.
[ ,]4עא ]9[ ,דף 25 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .נקבי תילוע עם חיסרון בטקסט .כריכה חדשה.
פתיחה$250 :

 .306ספר חמדת ימים – חלק שני – קושטא ,תצ"ז – חתימות והגהות רבי יהודה סיד בעל "נר מצוה"
ספר חמדת ימים ,חלק שני לראש חדש .קושטא[ ,תצ"ז  .]1737מהדורה שניה.
חתימה בדף השער" :יאודה סיד" .בדף הפורזץ הקדמי ובשולי חלק מהדפים הגהות בכתב-ידו ,חלקן ארוכות .בראש דף הפורזץ רישום
וחתימה בכתב-ידו ,עם התייחסות להגהות שבספר" :ציונים מעל ס' חמדת ימים מילי מילי קטנ"י ...אנא זעירא יאודה סיד".
הגאון רבי יהודה סיד בעל ספר "נר מצוה" על ספר המצוות (שאלוניקי ,תק"ע) .נולד בדובניצה (בולגריה) .תלמידו של רבי ראובן בן יעקב
אב"ד סופירא .כיהן ברבנות בדובניצה ובקיוסטנדיל .בשנת תק"ס עלה על מקום אחיו רבי אברהם כאב"ד ומ"ץ בעיר פיליבי (פיליפופולי)
ובשנת תקס"ט בערך ,עלה לצפת ,שם נפטר בשנת תקע"ה.
[ ,]2קמ דף .במקור ,]2[ :קמג ]3[ ,דף .חסרים ששת הדפים האחרונים 21.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .קמטים בקצות הדפים .קרע
בשולי דף השער ,ללא חסרון .עקבות רטיבות ועובש בשולי הדפים האחרונים .דפים וקונטרסים רופפים ומנותקים .כריכת עור עתיקה,
קדמית בלבד ,בלויה ופגומה.
פתיחה$150 :

 .307ארבעה ספרים מדפוסי ליוורנו – חתימות והגהות רבי יהודה צרמון אב"ד וואהראן ובניו – עשרות הגהות של הרב
"המצי"ץ" ,רבי מסעוד צ'רמון ,ושל אחיו הרב "עצי"ץ" ,רבי עמרם צ'רמון
ארבעה ספרים מדפוסי העיר ליוורנו – עם חתימות ועשרות הגהות מרבני משפחת צ'רמון מאלגיר ,רבי יהודה צ'רמון ,ובניו רבי מסעוד
צ'רמון ורבי עמרם צ'רמון:
ספר שו"ת זרע יעקב ,וספר ישועות יעקב דרושים על התורה ,מאת רבי יעקב חיים בן נאים .ליוורנו[ ,תקמ"ד  .]1784מהדורה ראשונה.
עשרות הגהות בכתב-יד מזרחי ,רובן חתומות "המצי"ץ ס"ט" .מספר הגהות בכתב יד ובחתימת אחיו הרב "עצי"ץ"" ,עמרם צרמון".
ספר שמע יעקב ,דרושים על ספר בראשית ושמות ,מאת רבי ישראל יעקב אלגאזי .ליוורנו[ ,תקמ"ד]  .1783חתימות של רבי יהודה
צ'רמון .שלש הגהות ארוכות בכתב-יד.
ספר ישא ברכה חלק ראשון ,על הלכות רבינו ירוחם ,מאת רבי יהודה שמואל אשכנזי .ליוורנו[ ,תקפ"ב  .]1822מהדורה ראשונה .בשער
חתימת רבי מסעוד צ'רמון .שתי הגהות בחתימת" :המצי"ץ" ,והגהה אחת חתומה" :א"א ס"ט".
ספר משכנות הרועים ,פסקי הלכה ותשובות בענייני אבן העזר וחושן המשפט ,לפי סדר הא"ב ,מאת רבי עוזיאל אלחאייך .ליוורנו,
[תר"ך  .]1860מהדורה ראשונה .חתימת רבי יהודה צ'רמון.
הגאון רבי יהודה ב"ר מסעוד צרמון ,רבה של ווהראן (חי בשנות התק"כ-ת"ר בערך) .גדול חכמי העיר ,מורה הוראה ומרביץ תורה .חתום
ראשון עם רבני העיר על שתי תקנות מווהראן (ראה ספר גושפנקא דמלכא ,דף ק"כ ע"ב) .יש ממנו הסכמה לספר "מאמר מרדכי"
(ליוורנו ,תקמ"ז) לדודו ר' מרדכי דרמון ,וכן לספר גושפנקא דמלכא הנ"ל.
הניח אחריו את בניו הגאונים :רבי מסעוד צ'רמון (נפטר תרכ"ו) ,ראב"ד ומרביץ תורה בעיר וואהרן (אלג'יר) .אחיו רבי עמרם צ'רמון (נפטר
תרכ"ז) .כיהן אף הוא כרב ודיין בעירם ,שלא על מנת לקבל פרס ,שכן היה עשיר ותלמיד חכם .ראה אודותיהם :מלכי ישורון ,עמ' 103-
[ .105השם צ'רמון הוא דרמון בד' רפה כמבטא יהודי אלג'יר].
 4ספרים .גודל ומצב משתנה .בחלקם קרעים ונזקי בלאי ועש .הספרים עברו חיטוי נגד עש .כריכות עתיקות.

·
·
·
·

פתיחה$200 :

 .308ספר יכין ובעז – ליוורנו ,תקמ"ב – הגהות וחתימות רבי מסעוד צ'רמון ורבי עמרם צ'רמון
ספר יכין ובעז ,שו"ת מהאחים רבי צמח ורבי שמעון דוראן ,בני רבי שלמה [הרשב"ש] בן הרשב"ץ .עם ספר "זרע רב" ,דרשות מרבי מסעוד
בן גנון .ליוורנו[ ,תקמ"ב .]1782
בשער חתימות ורישומי בעלות של בני משפחת צ'רמון :רבי יהודה צ'רמון ,ובניו רבי מסעוד צ'רמון ,רבי עמרם צ'רמון .בראש השער
הקדשה מחוקה" :מנחה היא ...החכם השלם."...
הגהות חתומות .בדף סו 1/הגהה ארוכה משנת תקס"ז ,חתומה "מסעוד בל"א יאודה צ'רמון סליט"א" .הגהות חתומות" :ע"ה מצי"ץ
ס"ט"; "המצי"ץ"; "ע"ה מציץ בי"א" (דפים יג ;1/נא ;2/פה .)1/בדפים קט-קי הגהות חתומות "ע"ה עצי"ץ" [עמרם צ'רמון ישמרהו צורו].
הגאון רבי מסעוד צ'רמון (נפטר תרכ"ו) ,ראב"ד ומרביץ תורה בעיר וואהרן (אלג'יר) .אחיו רבי עמרם צ'רמון (נפטר תרכ"ז) .כיהן אף הוא
כרב ודיין בעירם ,שלא על מנת לקבל פרס ,שכן היה עשיר ותלמיד חכם .ראה אודותיהם :מלכי ישורון ,עמ' [ .104-105השם צ'רמון הוא
דרמון בד' רפה כמבטא יהודי אלג'יר].
[ ,]10קלג דף 33.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .נקבי עש .קרעים במספר דפים עם פגיעה בטקסט .כתמים .כריכה בלויה.
פתיחה$200 :

 .309ספר ראשית בכורים – פרנקפורט דמיין ,תס"ח – הגהות מרבי אברהם בכ"ר רחמים מצפת וכותבים נוספים
ספר ראשית בכורים ,דרושים על התורה ומועדים על פי דרוש וסוד ,מאת רבי חנוך מגניזן .פרנקפורט דמיין[ ,תס"ח .]1708
חתימה בשער" :רפאל דוד טעבלי הלוי".
מספר הגהות ארוכות ,בכתיבה ספרדית [שנות הת"ק בקירוב] ,ממספר כותבים .הגהה אחת חתומה "שלמה הלוי" .הגהה אחרת חתומה:
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"הצעיר אברהם בכ"ר רחמים ה"י ס"ט" – רבי אברהם בכ"ר רחמים ,מחכמי צפת .בשנת תקס"ג יצא בשליחות העיר צפת לתורכיה .נהרג
ברעש בצפת בשנת תקצ"ז.
סח דף .חסר דף אחרון (מדפי המפתחות) 20 .ס"מ .מצב בינוני-גרוע .כתמים .פגעי עש ,עם פגיעה בטקסט .קרעים גסים בדפים
האחרונים עם פגיעה בטקסט .כריכה ישנה ,פגומה.
הספר עבר חיטוי נגד עש.
פתיחה$50 :

 .310ספר ברכת הזבח – אמשטרדם ,תכ"ט-ת"ל – מהדורה ראשונה – העתקות בכת"י ,והגהת רבי סוסו הכהן מחכמי
טוניס
ספר ברכת הזבח" ,על גמרא ,פירש [רש"י] ,תוספות מסדר קדשים" ,מאת רבי אהרן שמואל קוידאנובר[ .אמשטרדם ,תכ"ט-ת"ל .]1669
מהדורה ראשונה.
שני דפים ראשונים של הספר הושלמו בכת"י ספרדי-טוניסאי .בשולי דף [ ]1רישום בעלות בחתימת רבי "יעקב חורי" .בדף ד' הגהה
ארוכה בכתב יד ספרדי-טוניסאי ,חתומה "סוסו הכהן" [יתכן שזה רבי יוסף סוסו הכהן ,רבה של גאבס ,מגדולי רבני תוניסיה במאה
ה ,20-בעל "חיים ביד"].
בדפים האחרונים העתקות בכת"י אשכנזי עתיק :העתקה מספר "שבט מוסר" שנדפס בקושטאנדינא ,והעתקות סגולות שונות.
בדפים קכג-קכה מביא המחבר חידושים מפי "רבי יעקב מטאמשב הי"ד שנהרג ...בגזירת פולן[!] בק' צו[ז]מיר ...אעתיק תשובתו...
למזכרת ...אות באות בכתב ידי חתני ...ר’ נחום כ"ץ יצ"ו בעת שיצק על ידו מים חיים בישיבתו ...בק"ק סלוצק ...וזה אשר השבתי
להקדוש".
[ 2דפים בכת"י] ,ג-סד ,סד-קלא ,קלג-קף; לה ]1[ ,דף (חסרים דף השער ודף ההקדמות ,ושני דפים ראשונים של החיבור עצמו .במקור:
[ ,]2סד ,סד-קלא ,קלג-קף; לה ]1[ ,דף) 17 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .סימני עש עם פגיעה בטקסט .כריכה חדשה.
הדפסתו של ספר זה החלה בבית הדפוס של יוסף עטיאש באמשטרדם ,והחל מדף קלג עברה ההדפסה לבית הדפוס של דוד די קאסטרו
תרטאס .בעמ' האחרון נדפס" :אמר המגיה ...שגיאות מי יבין ...שאי אפשר לסלק כל התקלות ובפרט מראש הספר עד דף קלג הייתי
צועק ואיני נענה ולא השגיחו בי העושים מלאכת יי רמיה ,עד שבאתי לאיש ...מדפיס דוד תרטאס ...וגמר המצוה" .ראה על כך :ח .ליברמן,
לתולדות הדפוס באמשטרדם ,קרית ספר ,ל ,תשט"ו ,עמ'  ;279מפעל הביבליוגרפיה ,רשומה מס' .200985
פתיחה$150 :

 .311ספר זה ינחמנו על המכילתא – הגהות רבות וחתימות עתיקות
ספר זה ינחמנו ,מדרש המכילתא ,עם פירושי רבי משה פרנקפורט .אמשטרדם[ ,תע"ב  .]1712מהדורה ראשונה .הסכמות רבי שלמה
אאיליון אב"ד אמשטרדם ,מהרשש"ך אב"ד ורנקפורט [פרנקפורט דמיין] ,ורבי יודא מילר מבינגא.
בשער הקדשה לחתונה בכת"י מתקופת ההדפסה" :דורון דרשה להח'[תן] ר' ליב חתן הר'[ב] ר' משה אולמן יצ"ו" .חתימת בעלים" :יהודא
ליב ב"ר אברהם זצ"ל".
מאות הגהות ארוכות וקצרות בגליונות הספר ובין השורות [בכתב-יד אשכנזי מהמאה ה .]19-הכותב לא מזוהה ,אך נראה כי הנו תלמיד
חכם שעסק רבות בפירוש דברי המכילתא (בפירושי הדברים הוא משתמש גם בשפה הגרמנית ,באותיות עבריות).
[ ,]3סד דף 32.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .כריכה ישנה (לא מקורית).
דף [ ]3עם ההסכמות נדיר ,ונמצא רק בחלק מהטפסים.
פתיחה$80 :

 .312אוסף ספרים עם הגהות
שבעה ספרים עם הגהות – שנות הת"ק-ת"ר:
 .1שולחן ערוך אבן העזר .פיורדא[ ,תקכ"א  .]1761חתימות ורישומי בעלים שונים מתקופת ההדפסה ("שמואל הק'"; "הק' משה במהר"ר
אלי' זללה"ה ,חונה פק"ק " ;"---אליעזר אשכנזי בהגאון מהרב"א"" ,אליעזר ליזר בהגאון החסיד  ---זצוק"ל ,מתגורר לע"ע פה ווילעהן...
תקס"ז"; "להבית מדרש דק' באמסט" [הערים ווילעהן ובומסט נמצאות באזור פוזנא ,צפון-פולין]; ועוד רישומים רבים .מעט הגהות
קצרות בכתב יד.
 .2ספר שמלה חדשה ,על מסכת חולין ,מאת רבי אלכסנדר סנדר שור .וינה ,תקנ"ו [ .]1796חתימת "הק' מאיר  "---ו"הק' [יעקב? ."]---
הגהה למדנית בכתב יד.
 .3ספר בית לחם יהודא ,ביאורים על שו"ע יו"ד ,מאת רבי צבי הירש מווילנא .פולנאה[ ,תקס"ד  .]1804הגהות ארוכות רבות ,בכת"י זעיר
וברור.
 .4ספר מקור חיים ,חידושים וביאורים בהלכות פסח לרבינו יעקב מליסא .וורשא ,תקע"ה [ .]1815מהדורה שנייה .כעשר הגהות ארוכות
וקצרות בכתב יד אשכנזי [המאה ה 19-בקירוב].
 .5ספר מראה יחזקאל ,חידושים על מסכת חולין ,מאת רבי יחזקאל גלוגא [שלזינגר] .פראג ,תקפ"ג  .1822מהדורה ראשונה .הגהות
והשגות למדניות בכתב-יד אשכנזי עתיק מתקופת ההדפסה [ראשית המאה ה 19-בקירוב] .חותמת בעלות של רבי משה כ"ץ אב"ד
מג"ד והגליל [רבי משה כ"ץ פרוסטיץ (תר"ב-תרפ"ז) ,תלמיד הכתב סופר .אב"ד מגנדורף ונייטרא].
 .6ספר חיי אדם ונשמת אדם ,לרבי אברהם דנציג .ווילנא והוראדנא[ ,תקצ"ב]  .1832הגהות למדניות ארוכות [בכת"י אשכנזי ,המאה
ה 20-בקירוב].
 .7שו"ת מהרי"א הלוי ,חלקים ראשון ושני .למברג (לבוב) .תרנ"ג  .1893מהדורה ראשונה .חתימות בשני השערים ,של רבי "ליבוש
סטריזאווער" .שתי הגהות בכתב-יד ,באחת מהם מוזכר "שו"ת אבני צדק מהגה"צ מסיגוט זללה"ה ...ובד"ח ממרן הק' מצאנז זללה"ה".
[אולי זה רבי יהודה ליבוש סטריזובר מריישא (גליציה) ,חסיד מופלג ואיש קדוש .מחבר הספרים "מנחת יהודה" ו"בחינת החכמה" .עלה
לירושלים בשנות התר"פ וגר עשרות שנים בשכונת "בתי ראנד"].
 7ספרים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$500 :
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 .313חדושי הלכות למהר"ם שיף – הומבורג ,תצ"ז – מהדורה ראשונה – רישום בעלות והגהה
חדושי הלכות על התלמוד למהר"ם שיף חלק א .הומבורג[ ,תצ"ז  .]1737מהדורה ראשונה.
בראש השער איור של ספינה בלב-ים ולצדה איור דמות של יצור מיתולוגי שבבטנו דמויות אנשים .ייתכן שהוא מרמז לשם המשפחה
של המחבר :שיף = אוניה.
בדף א 1/חתימת בעלות של רבי זנוויל אולמא ממנהיים [אולי רבי זנוויל אולמא "יושב באהל של תורה ...לע"ע בסירץ" בשנת תקי"ז –
ראה חומר מצורף] .בדף ט( 2/מהספירה השנייה) הגהה ארוכה בכתב יד מתקופת ההדפסה [המאה ה]18-
[ ,]1עה ,כה דף 34 .ס"מ .מצב בינוני .בלאי וכתמים .במספר דפים שוליים קרועים משוקמים במילוי נייר .חותמות ספריה .כריכה חדשה.
פתיחה$180 :

 .314ספר טורי אבן – מיץ ,תקמ"א – מהדורה ראשונה – חתימות ,הקדשה והגהות – רבי נתן במברגר ומשפחתו
ספר טורי אבן ,על מסכתות ראש השנה ,חגיגה ומגילה ,מאת הגאון רבי אריה ליב גינצבורג בעל ה"שאגת אריה" .מיץ[ ,תקמ"א .]1781
מהדורה ראשונה.
בדף קדם-שער הקדשה בכתב-יד" :זה הספר נתתי לדורון חתונה לאחי אהובי חביבי ובריבי הרב המופלא ...שלמה הלוי ...מנאי אחיו
האוהבו ...נתן בלאאמ"ו הרה"ג ...יצחק דוב הלוי באמבעגער .תרכ"ג פה וירצבורג" .הגהות ארוכות בכתב ידו של רבי נתן במברגר,
ומכותבים נוספים.
רבי נתן ורבי שלמה במברגר ,בניו של הרב מווירצבורג ,הגאון המפורסם רבי יצחק דוב (זליגמאן בער) הלוי במברגר (תקס"ח-תרל"ט) .הגאון
רבי נתן במברגר (ת"ר-תרע"ט) .אב"ד בווירצבורג מחבר לקוטי הלוי ,פקודת הלוים .אחיו הגאון רבי שלמה הלוי במברגר (תקצ"ה-תרע"ח).
כיהן כרב במספר קהילות ,אב"ד זענהיים (אלזס) ,עסק בהדפסת כתבי אביו ,יחד עם אחיו רבי משה אריה הלוי במברגר אב"ד קיסינגן.
בדף השער חתימות עתיקות של רבי וואלף ט"פ ב"ר ליב מענדיגען – רבי וולף טרייפוס [טרייוויס ,דרייפוס] (תקמ"ב-תר"כ) .תלמיד רבי
אברהם נפתלי שייאר אב"ד מענץ .אב"ד לענגנויא (שוייץ) .תשובה אליו מאת החתם סופר בשו"ת חת"ס חו"מ סימן כב.
[ ,]1נב ,נא-נו; מד; מח דף 29 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .בלאי וסימני עש .כריכה חדשה.
מצורפים בנפרד דפי בטנת-כריכה (פורזץ) ישנים ,עם חתימות של רבי נתן במברגר.
פתיחה$150 :

 .315משפט שלום  -למברג ,תרל"א  -מהדורה ראשונה  -הגהות רבות  -חותמות רבי מנדל באב"ד ובנו רבי אברהם משה
באב"ד
ספר משפט שלום ,על שו"ע חו"מ ,מאת רבי שלום מרדכי הכהן (המהרש"ם אב"ד בערזאן) .למברג [לבוב] [תרל"א]  .1871מהדורה
ראשונה.
עשרות הגהות ארוכות בכתב-יד .חותמות של רבי מנדל באב"ד ,וחותמות בנו רבי אברהם משה באב"ד.
רבי מנחם מנדל באב"ד (תרכ"ב-תר"צ) ,אב"ד גורה הומורה ,משנת תר"נ .נכדו של רבי יוסף באב"ד בעל "מנחת חינוך" ,מגדולי הרבנים
בבוקובינה ,שימש במשך כ 40-שנה.
בנו הגאון החסיד רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס-תש"מ) .גאון מופלג בנגלה ובנסתר .ממלא מקום אביו ברבנות גורה הומורה ולאחר
השואה רב בתל אביב-יפו .חתן רבי אליעזר ניסן הורביץ מצפת (דזיקוב) .ממשפחת בית וויזניץ .גיסו של האדמו"ר ה"מקור ברוך" מסרט
וויזניץ ומייסד ישיבת "יחל ישראל" בחיפה.
ו ,]2[ ,קיט דף 31.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי רב .כריכה ישנה (לא מקורית).
פתיחה$200 :

 .316טללי שנה  /אבן נזר  /שו"ת מנחת אלעזר – חתימות והגהות – רבי אשר אנשיל וייס אב"ד נאג'פולו – מהדורות ראשונות
שלושה ספרים בכרך אחד – חתימות והגהות:
 .2-1ספר טללי שנה ,חידושים על הש"ס ,מאת רבי נתן שפירא .ווראנוב ,תר"ץ  .1930נכרך עם :ספר אבן נזר ,מאת רבי זכריה שפירא (בן
רבי נתן שפירא) .ווראנוב ,תרפ"ח .1928
 .3ספר שו"ת מנחת אלעזר ,חלק רביעי ,מאת האדמו"ר ממונקאטש רבי חיים אלעזר שפירא .מונקאטש ,תר"ץ [ .]1930הסכמת הסבא
קדישא רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי .כל הספרים מהדורה ראשונה.
חתימות והגהות של רבי אשר אנשיל וייס אב"ד נאדיפאלו .בדף הכריכה האחורי :הקדשה עצמית מבנו של הרב ווייס ,הכותב שאביו קיבל
את הספר במתנה מאת "כ"ק אדומו"ר עט"ר הגאון הקדוש המחבר שליט"א – לכ"ק אאמו"ר הגה"צ שליט"א מרן אבדפ"ה הי"ו – הק'
יהודה ."---
הגאון רבי אשר אנשיל ווייס (תרמ"ב-נספה בשואה) תלמיד ה"ערוגת הבושם" וה"שבט סופר" ,ותלמיד גיסו רבי שלמה זלמן ווינברגר
אב"ד מארגרטין .משנת תרע"ג כיהן ברבנות נאג'פאלו (מחוז סילאג' ,טרנסילווניה) .ספריו "שמן למנחה" נדפסו ע"י צאצאיו בשנים
תשכ"ט-תש"ן.
 3ספרים בכרך אחד ,]5[ :ב-מב דף; [ ,]4ב-נט ]1[ ,דף; [ ,]7ב 32 -ס"מ .מצב טוב .כריכה מקורית .שדרת עור פגומה.
פתיחה$80 :

 .317פרי הארץ  /ערכי עלי – חתימת המחבר רבי אברהם ביק – הגהות
שניים מספרי הגאון רבי אברהם ביק ,מהדורות ראשונות:
 .1ספר פרי הארץ ,חלק שני מספרי "אהל מועד" ,על קרי וכתיב בתנ"ך .מאת רבי אברהם ביק .ירושלם[ ,תרמ"ב  ,]1882דפוס אג"ן .על
שער-המעטפת הצבעוני נדפס" :ספר אהל מועד חלק שני מספרי הגדול".
חתימת ידו של המחבר רבי "אברהם ביק" וחותמתו האישית .הגאון רבי אברהם ביק ,דמות מעניינת ורב גונית .נולד במאהליב שברוסיה
(תקצ"ז) ,עבר לפרשבורג ,משם עלה לירושלים ,שהה בה שנים אחדות והדפיס כמה ספרים .חזר לפרשבורג והקים בה בית דפוס .נפטר
בשנת תרס"ב.
שער-מעטפת ,ח ,נו דף 19 .ס"מ .מצב טוב .כריכה מנותקת.
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 .2ספר ערכי עלי ,הקדמות וכללים באגדות ,הלכות מוסר ,כללי הלשון רפואות וסגולות .מאת רבי אברהם ביק .פרסבורג ,תרנ"א [.]1890
שער-מעטפת נוסף עם טקסט ,הכולל מודעות המחבר על תכנית חלקי הספר ,תנאי רכישת הספר ,רשימות של כתבי-יד וספרים
נדפסים ,שאפשר להשיגם אצל המחבר ,ועוד.
הגהות רבות בכתב יד ,רישומי הערות בדפי הבטנה (פורזץ) והערות קצרות בשולי הגליונות.
רמד עמ' 18 .ס"מ .מצב בינוני .נייר שביר .כריכה מקורית פגומה ומנותקת.
פתיחה$120 :

 .318ספר שו"ת תשורת ש"י – סיגט ,תרס"ה – מהדורה ראשונה – הגהות חתומות
ספר שו"ת תשורת ש"י ,על ד' חלקי שלחן ערוך ,מאת רבי שלמה יהודה ליב טאבאק מסיגט .סיגט ,תרס"ה  .1905מהדורה ראשונה.
בשער הספר חותמת "משולם זישא גרינפעלד משגיח הכולל בפיאמע ממונה מהרבנים הגאונים שליט"א" [רבי משולם זישא גרינפעלד,
תלמיד רבי יהודה גרינוואלד בסטמאר .תשובות בהלכה אליו מהגאון רבי מרדכי וינקלר ,ראה בשו"ת לבושי מרדכי ,יו"ד קמא ,סימן קכו;
יו"ד תנינא ,סימן ס].
בספר עשרות הגהות למדניות ,חלקן חתומות בשם "אלימלך" .מבנו של רבי משולם זישא גרינפלד ,שנקרא רבי אלימלך.
ב ,רכד דף 31.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכה חדשה.
פתיחה$150 :

 .319ספר טוב טעם ודעת  /משניות – הגהות
שני ספרים עם הגהות:
 .1ספר טוב טעם ודעת ,מהדורא תניינא ,על הלכות טרפות ,מאת רבי שלמה קלוגר[ .זיטומיר ,דפוס יצחק משה באקשט ,תרל"א .1871
דף השער חסר] .הגהות למדניות ארוכות בכתב-יד אשכנזי .בדף הראשון רישום בעלות של רבי "משה אהרן נאטאנזאהן" [הגאון רבי
משה אהרן נתנזון אב"ד זלוטשוב (פלך קאליש ,פולין) ,מתלמידיהם של האדמו"רים ה"חידושי הרי"מ" מגור ,רבי חנוך הניך מאלכסנדר
וה"שפת אמת" מגור .נפטר ראש השנה תרע"ד ( ,)1913ראה אודותיו ,חכמי פולין ,א' ,עמ' תלה] .בסוף ההקדמה ובדף האחרון רישום
בעלות" :שייך לי לשמי אברהם ב"ר זאב וואלף ...אב"ד פה ביגענין" [כנראה )Bogomice( Biegnitz :בדרום-מערב פולין].
(חסר שער) – [ ,]4סה דף 5 .30 .ס"מ .נייר יבש .מצב בינוני .בלאי וקרעים .כתמים דפים מנותקים .כריכה בלויה.
 .2משניות סדר נשים עם פירוש ברטנורא ,תפארת ישראל ועיקר תוספות יו"ט .וורשא ,תרל"ג  .1872נכרך עם :ספר אבי עזר ,קיצור דינים
משו"ע אבן העזר ,מאת רבי גדליה ליפשיץ .ברלין ,תרכ"ב [ .]1862הגהות ופירושים בכתב-יד ,בעברית וביידיש .חתימת "לוי שטורם"
ורישומים ימי-זכרון (יארצייט) משפחתיים.
[ ,]3ב-קפג דף; [ ,]1טו ]1[ ,דף 20.5 .ס"מ .מצב טוב .כריכה ישנה ,מעט פגומה.
פתיחה$50 :

 .320משניות סדר מועד – וורשא ,תרכ"א – הגהות למדניות
משניות סדר מועד ,עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא ,תוספות יום טוב ,תוספות חדשים ,תוספות ראשון לציון ,תוספות רבי עקיבא
איגר; ועוד .ורשה ,תרכ"א .1861
בדף לה 1/ובדף פ 2/שתי הגהות למדניות ,ארוכות במיוחד ,בכתב-יד אשכנזי נאה.
[ ,]2לב [ ,]2לג-קעב; יד דף 28 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכת עור מקורית ,עם הטבעות נאות.
פתיחה$50 :

 .321כור זהב – ירושלים ,תרצ"ו – עם הוספות בכתב יד המחבר
קונטרסים מודפסים מספר כור זהב .פירוש על פירוש הרמב"ן על התורה ,עם מאות הגהות ודפי הוספות בכתב יד המחבר רבי אריה
ליב שטיינהרט[ .ירושלים .תרצ"ו .]1936
רבי אריה ליב שטיינהרט ,נכד בעל "קונטרס הספקות" ,נולד בגליציה ועלה לירושלים ,הוא חיבר את הספר כור זהב על פירוש הרמב"ן
וקיבל עליו הסכמות מהראי"ה קוק ,מרי"ח זוננפלד ומעוד רבני ירושלים אשכנזים וספרדים (ראהhttps://www.kedem-auctions. :
.)com/he/node/15407
עמודים מט-קמד מהספר המודפס 26 .ס"מ .עם תוספת של  25דפים ופתקאות בכתב יד (רובם מודבקים בגליונות הספר) .מצב טוב.
גליונות ודפים מנותקים ורופפים.
פתיחה$50 :

 .322ספר דקדוקי רש"י  /ספר עת הזמיר  /חידושים בכתב-יד רבי צבי אריה ברייער מפישטיאן – חתימות בני רבי יששכר
שלמה טייכטל אב"ד פישטיאן
ספר דקדוקי רש"י ,ביאורים על פירוש רש"י" ,באר רחובות" לרבי יצחק אוירבך ו"מירא דכיא" לרבי מרדכי הלוי[ .וורשא תר"מ? .מהדורה
סטריאוטיפית ,לא רשומה ביבליוגרפית] .נכרך עם :ספר עת הזמיר ,זמירות שבת מבוארות .אוזהאראד-אונגוואר (הונגריה) ,תר"ץ [.]1930
בראש הספר ובסופו נכרכו  4דפים עם דרשות וחידושי תורה בכתב-ידו ובחתימותיו של רבי צבי אריה (ב"ר אפרים) ברייער מפישטיאן,
מהשנים תרצ"ב-תרצ"ג .דרשה לשבת תשובה ,פירוש על פסוק בספר תהילים בשם ה"סבא קדישא" מהרש"א אלפאנדרי
בשער הספר :חתימה של רבי שלום טייכטל מחבר הספר "דובר שלום" (נפטר בשנת תרצ"ז) וחותמות של רבי מאיר טייכטל (נספה
בשואה) ,בניו של רבי יששכר שלמה טייכטל אב"ד פישטיאן ,בעל "משנה שכיר" ו"אם הבנים שמחה".
[ ]2סד; מח [ ]2דף 21 .ס"מ .מצב טוב .כריכה ישנה.
פתיחה$50 :
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 .323חמשה ספרים עם חתימות והגהות
חמשה ספרים עם חתימות והגהות:
 .1חומש דברים עם מפרשים ,ועם פירוש נתינה לגר מאת רבי נתן אדלר אב"ד לונדון .וילנה ,תרל"ו  .1876בשער החומש רישום בעלות
בערבית-יהודית של "סעיד ן' יודא צבירי" .בשולי הדפים הגהות בכתיבה תימנית ,בענייני מסורה ותרגום.
 .2חומש בראשית עם פירוש מחוקקי יהודה על האבן עזרא ,מאת רבי יהודה ליב קרינסקי ממינסק .פיעטרקוב ,תרס"ז  .1907בדפי הספר
הגהות ותיקונים רבים .על פי תוכנם נראה שהם מהמחבר עצמו.
 .3ספר המדרש והמעשה ,חלק רביעי ,דרושים ופלפולים על חומש במדבר ,מאת רבי יחזקאל ליבשיטץ אב"ד קאליש .פיעטרקוב ,תרפ"ג
[ .]1923מספר הגהות בכתב-יד.
 .4שו"ת חתם סופר ,אורח חיים ,יורה דעה  ,חושן משפט ,מאת רבינו משה סופר אב"ד פרשבורג .וינה ,תרנ"ה-תרנ"ז .1897-1895
חותמות וחתימה של הרב בצלאל ז'ולטי אב"ד ירושלים .מעט הגהות בכתב ידו.
 .5ספר דודי לצבי ,דרשות על תהלים ,מאת רבי צבי טוביה הכהן רוטנשטרייך מירושלים .ירושלים ,תרפ"ט  .1929בשולי חלק מהדפים
הגהות בכתב-יד המחבר.
 5ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .נייר יבש .כתמים.
פתיחה$100 :

 .324שני ספרי שב שמעתתא – חידושים בכתב ידו של רבי אברהם אהרן קריזר
שני ספרי שב שמעתתא ,עם הערות למדניות רבות ,בכתב ידו של רבי אברהם אהרן קריזר.
שב שמעתתא ,מאת הגאון רבי אריה הכהן הלר (בעל "קצות החושן") .שנגהאי ,תש"ה [ .]1945בהוצאת "בית אוצר הספרים עזרת
תורה שע"י ישיבת מיר" .מהדורה זו לא מופיעה במפעל הביבליוגרפיה.
[ ,]1קט ,צ-צא דף 24 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .דפים מנותקים וכריכה מקורית קרועה ומנותקת.
שב שמעתתא .תל אביב ,תשי"ב  .1952הוצאת "ביתן הספר".
 ,VIIרנו עמ' 24 .ס"מ .מצב טוב .כריכה מקורית ,קרועה ומנותקת.
רבי אברהם אהרן קריזר (תר"ף-תשנ"ו) ,למד בישיבת מיר והיה מגדולי התלמידים בה ,במלחמת העולם השנייה גלה עם הישיבה
לשנגהאי .היה משגיח בכולל מיר בברוקלין ובלייקווד .כיהן כדיין בחיפה ור"מ בישיבת לומז'ה בפתח תקוה ובישיבת וולוז'ין בבני ברק.
חידושי תורתו על הש"ס והרמב"ם נדפסו בספרים "נזר אברהם" שיצאו לאחר פטירתו.
 24ס"מ .מצב טוב-בינוני .כריכות מנותקות ללא שדרה.

·
·

פתיחה$80 :

 .325אוסף ספרים – דפוסי קושטא – שנות הת'
ששה ספרים מדפוסי קושטא בשנות הת':
 .1ספר בני חיי ,חידושי דינים על ארבעת טורים ,מאת רבי חיים אלגאזי .אורטה קייואי (קושטא)[ ,תע"ב  .]1712מהדורה יחידה .חתימה
בדף השער" :לה"ו שלמה ן' משה הלוי יצ"ו" .חותמות "אברהם עזריאל ס"ט".
 .2ספר בני משה ,שאלות ותשובות ,מאת רבי משה שלטון .קושטא[ ,תע"ג  .]1713מהדורה יחידה .חתימה בדף השער" :יאודה אברהם
עזריאל ס"ט" .חותמות בשער ובדפים נוספים של רבי אהרן מענדיל הכהן ,רבה האשכנזי של קהיר.
 .3ספר מגלת ספר ,ביאור על ספר הסמ"ג ,מאת רבי בנימין קאזיס .קושטא[ ,תק"י  .]1750מהדורה יחידה .בדף השער הקדשה עצמית
של "אברהם הכהן ס"ט" .חותמות" :אברהם עזריאל ס"ט"
 .4-5ספר אזני יהושע ,דרושים לשבתות וחגים ,מאת רבי יהושע רפאל בנבנישתי .קושטא[ ,תל"ז  .]1667מהדורה יחידה .חסרים  13דפים
באמצע הספר .פגעי עש .כרוך עם :ספר בית ישראל ,דרושים על התורה ,מאת רבי ישראל בנבנישתי .קושטא[ ,תל"ח  .]1678חסרים 75
דפים מאמצעו עד סופו .דפים אחרונים פגומים.
 .6ספר זרע אברהם ,תשובות באבן העזר וחשן משפט ,מאת רבי אברהם יצחקי .קושטא[ ,תצ"ב  .]1733חסרים  62דפים באמצע הספר.
רישום בעלות בדף השער" :הח"ר [החכם רבי] ש"ט [שם טוב] מורינו הלוי הי"ו".
 6ספרים ,גודל ומצב משתנים .הספרים עברו חיטוי נגד עש.
פתיחה$200 :

 .326אוסף ספרים – דפוסי המזרח – מהדורות ראשונות – הגהות וחתימות
שישה ספרים מדפוסי המזרח – שנות הת"ק-הת"ר – מהדורות ראשונות .חלקם עם הגהות וחתימות בכתבי-יד ספרדי-מזרחי:
 .1ספר מר דרור ,חידושים על הש"ס ,מאת רבי מרדכי עטיה[ .אזמיר ,ת"ץ  .1730חסר דף השער] .חותמת בעלות רבי אברהם עזריאל.
מספר הגהות מכמה כותבים ,אחת מהם חתומה "הצעיר מ"ח ס"ט"; אחת" :החש"ן" ,ואחת חתומה" :שמחה בל"ב".
 .2ספר תפילה לדוד ,על מאה הברכות ,מאת רבי דוד עמאר[ .שאלוניקי ,תקל"ז  .1777חסר דף השער] .חתימות בתחילת וסוף הספר:
"הצעיר יוסף אברהם סתהון ס"ט" .שתי הגהות בדף פב.2/
 .3ספר אשדת הפסגה ,שו"ת וחידושים על הש"ס ,מאת רבי יוסף נחמולי[ .שאלוניקי ,תק"ן  .1790חסר דף השער] .בדף פד 1/שתי הגהות
(דפים נג ;2/פד ,)1/בהגהה הראשונה קורא הכותב בתואר "מורינו הרב" ,לרבי רפאל מיוחס [בעל "מזבח אדמה" ,ה"ראשון לציון" בימי
החיד"א] ,וההגהה השניה חתומה" :הנ"מ מחיים רומאנו ס"ט".
 .4ספר שמו משה ,שו"ת בכל חלקי השו"ע ,מאת רבי משה פארדו (המפ"ה) .אזמיר[ ,תרל"ד  .]1874הקדשה עצמית בדף השער" :מתנה
מאת הרב המפורסם המחבר נר"ו ,לי לשמי הא"ח ס"ט" .חותמות "משה כלפון" מטריפולי ,לוב; והגהה חתומה" :ע"ה צ"ת ס"ט".
 .5ספר ישמח לב חלק א וחלק ב ,חידושי דינים על סדר השו"ע ושו"ת ,מאת רפאל חיים מנחם פרנג'י .אזמיר[ ,תרכ"ח-תרל"ח .]1878-1868
 .6ספר שער אשר חלק ב .שו"ת בענייני חושן משפט ודרושים ,מאת רבי רפאל אשר קובו .שאלוניקי[ ,תרל"ט  .]1879חתימת בעלים.
 6ספרים .גודל ומצב משתנים .נזקי בלאי ועש .הספרים עברו חיטוי נגד עש.
פתיחה$100 :
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 .327אוסף ספרים – דפוסי ליוורנו – חתימות
חמשה ספרים שנדפסו בליוורנו – מהדורות ראשונות .חתימות :
 .1ספר שו"ת בית יהודה ,מאת רבי יהודה עייאש .ליוורנו[ ,תק"ו  .]1746מהדורה ראשונה .חתימות ורישומי בעלות :רבי ברוך קאלומיטי
[נכד רבי יעקב בן נאים בעל "משכנות יעקב" .ראש ישיבת "בית הלוי" באיזמיר ,מחבר הספר "אבק דרכים"]; רבי יוסף ליג'י [מחבר הספר
"עושה חיל"]; רבי יצחק נאבארו [תלמיד ר"ב קלומיטי הנ"ל – ראה עליו ארזי הלבנון עמ'  ;]352רבי רפאל יוסף; רבי ש"ט הלוי .הגהה
אחת בכתב-יד.
 .2ספר שדה הארץ חלק שלישי ,שו"ת וחידושים על הש"ס ,מאת רבי אברהם מיוחס מירושלים .ליוורנו[ ,תקמ"ח  .]1788בטופס זה
נדפסה מעבר לשער רשות להדפסת הספר (באיטלקית) ,מאת פרנסי קהילת ליוורנו .מהדורה ראשונה.
 .3ספר שו"ת אהלי יעקב ,מאת רבי יעקב קשטרו המהריק"ש .ליוורנו[ ,תקמ"ג  .]1783מהדורה ראשונה .חתימת רבי "רפאל דוד טעבלי
הלוי".
 .5-4ספר אהל ישרים ,פירושים על התנ"ך וחידושים על הש"ס ,מאת רבי יצחק בונאן .ליוורנו[ ,תר"ו  .]1846חסרים  45דפים בסופו .נכרך
עם :ספר יד אבישלום ,חידושים על שו"ע או"ח ,מאת רבי אברהם בלעיש .ליוורנו[ ,תקפ"ט  .]1829מהדורה יחידה .רישומים רבים בדפי
הכריכה בכתב יד מזרחי .רישום בעלות :דוד שושנה ס"ט.
 5ספרים ב 4-כרכים .גודל ומצב משתנים .נזקי בלאי ועש .הספרים עברו חיטוי נגד עש.
פתיחה$80 :

 .328תועפת ראם – אזמיר ,תקכ"ב – חתימת רבי יצחק אלחאייך מתוניס  /תיקוני הזוהר ,איזמיר תרי"ח – שני כרכים
שני ספרים שנדפסו באזמיר:
 .1ספר תועפת ראם ,חיבור על פירוש ה"מזרחי" על התורה ,מאת רבי אליקים גאטינייו .אזמיר[ ,תקכ"ב .]1762
הקדשה עצמית בכתב-יד וחתימתו של רבי יצחק אלחאייך ,מגדולי רבני תוניס ,אב"ד ק"ק "פורטוגזים" (נפטר תקס"ח)" :אלי למקנה /
האי סיפרא דוקנא  /לזעיר וקטינא  /עבדא דמלכא אנא ,יצחק אלחאייך ס"ט".
[ ,]2קיא ]2[ ,דף 28 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .פגעי עש בדף השער ובמספר דפים .כריכה מקורית ,מעט מנותקת .פגמים בכריכה.
 .2-3ספר "התקונים" – תיקוני הזוהר .אזמיר[ ,תרי"ח  .]1858שני חלקים בשני כרכים .חתימות [דהויות]" :יצחק מ"ו יהושוע ע"ה ברוך",
וחותמות "אדמונד עזרא הלוי חסון" .מספר הגהות בכתב-יד.
כרך א' ,]4[ :רלב דף .כרך ב' :רט דף 20.5 .ס"מ .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי .כריכות ישנות .פגמים בכריכות.
פתיחה$100 :

 .329שבעה ספרים מדפוסי המזרח
שבעה ספרים – דפוסי המזרח ,שנות הת'-ת"ר [המאה ה 17-עד המאה ה:]20-
 .1ספר שאלות ותשובות לרבי מאיר די בוטון .אזמיר[ ,ת"ך  .]1660מהדורה ראשונה .חתימת "שלי הצעיר ישראל בכמהר"ר מנחם אדאטו
זלה"ה" [כנראה ,רבי ישראל אדאטו מחכמי אנדריאנופולי בתחילת שנות הת' ,המוזכר בספר זה בסימן מ"א] ,וחתימות רבי "שלמה ב"ר
שמואל שפמי" [כנראה ,רבי שלמה שפמי ,מגדולי רבני קושטא בשנות הת"ק-תק"כ .חידושי תורה בשמו מובאים בספר "שער המלך"
המכנהו "החכם השלם והכולל"] .הגהה בכתב יד.
 .2ספר עדות ביהוסף ,שו"ת ,מאת רבי יוסף אלמושנינו ,חלק ראשון .קושטא[ ,תע"א  .]1711בדף השער חתימה בכת"י אשכנזי עתיק:
"הק' יעקב ב"ר אלכסנדרי מערצבאך מפירדא" .וחתימה נוספת "שמואל הק'[רוי] זאנויל [מנ"ש]".
 .3תלמוד ירושלמי סדר נזיקין .ליוורנו[ ,תק"ל] .1770
 .4ספר דעת זקנים ,פירוש בעלי התוספות על התורה ,ומנחת יהודה על פירוש רש"י לתורה .ליוורנו[ ,תקמ"ג  .]1783מהדורה ראשונה.
 .5ספר זכרון ירושלם ,מחברת ראשונה ,בשבחה של ארץ-ישראל ובגנותה של ההתבוללות ,מאת רבי אליהו חזן .ליוורנו ,תרל"ד [.]1874
 .6ספר שמירה לחיים ,סדר הקטורת ,מלוקט מכתבי רבינו האר"י ז"ל וסדר המסעות על פי ר’ שמשון אסטרפולי .דפוס עזרא דנגור ,בגדד,
[תרס"ד .]1904
 .7ספר הקונטרס היחיאלי (שלושה חלקים :בית השם ,בית עולמים ,בית האדם) ,מאת רבי יצחק אלפייה .ירושלים[ ,תרפ"ח .]1928
מאחורי השער חותמות של המחבר.
 7ספרים .גודל ומצב משתנים .חלק מהספרים פגומים.
פתיחה$100 :

 .330ארבעה ספרים  -דפוסי ארצות המזרח בשנות הת"ק והת"ר
ארבעה ספרים מדפוסי ארצות המזרח בשנות הת"ק והת"ר:
 .1ספר שמן זית זך ,פירוש על ספר רחובות הנהר לרש"ש ,מאת רבי שלמה מולכו .שאלוניקי[ ,תקל"ט  .]1779מהדורה ראשונה .חסר []1
דף אחרון של לוח הטעויות .הספר כולל את הקדמת רחובות הנהר לרש"ש עם הערות המחבר .הדפסה ראשונה של הקדמת רחובות
הנהר.
 .2ספר זבחי תרועה ,על הלכות שחיטה ,מאת רבי שלמה זרקא ,עם :קונטרס זכרון לבני ישראל לרבי אברהם מזרחי .ליוורנו[ ,תרכ"ז
 .]1867חתימה בשער" :ע"ה שלום אזולאי נר"ו" .חותמות רבות" :הצבי שלום אזולאי רצ"ק צפרו" .הדיין רבי שלום אזולאי ,מרבני העיר
צפרו (מרוקו) ,תר"ו-תרפ"ב.
 .3ספר צוואה יקרה ,צוואת רבי אלכסנדר זיסקינד מהורודנא ,בעל "יסוד ושורש העבודה" ,עם דרוש מאת רבי ניסים לופס וחידושים מבנו
המו"ל רבי עזרא לופס .ארם-צובה[ ,תרס"ה .]1905
 .4ספר נהר מצרים ,מנהגים ודינים של יהודי מצרים ,מאת רבי רפאל אהרון בן שמעון .נא אמון (אלכסנדריה) ,תרס"ח [ .]1908שני
החלקים בכרך אחד .בתחילת הכרך נכרך דף השער של החלק השני .חסר דף השער ועמוד מפתחות של החלק הראשון.
 4ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים .פגעי עש.
פתיחה$80 :
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 .331ספר צוואה יקרה  -ארם-צובה ,תרס"ה
ספר צוואה יקרה ,מאת רבי אלכסנדר זיסקינד מהורודנא ,בעל "יסוד ושורש העבודה" ,עם דרוש מאת רבי ניסים לופס וחידושים מבנו
המו"ל רבי עזרא לופס .ארם-צובה ,תרס"ה [.]1905
מה דף 16.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכה ישנה.
פתיחה$50 :

 .332שני דפים מודפסים – עלי הגהה מספר "פרי העץ" – שאלוניקי ,תקפ"א
שני דפים מודפסים ,עלי-הגהה לספר פרי העץ ,מאת רבי יצחק אלבעלי ,שנדפס בשאלוניקי ,תקפ"א [.]1821
שני הדפים מודפסים מצדם האחד .שימשו כ"עלי הגהה" כהכנה לדפוס .באחד הדפים הגהות ותיקונים רבים בכתב יד (תיקונים אלה
הוכנסו למהדורה הסופית – ראה צילום מצורף) .בדף השני תיקון בודד.
 2דפים 29X19 ,ס"מ בקירוב .מצב בינוני .כתמים רבים ובלאי .קרעים קלים בשוליים .סימני קיפול.
פתיחה$100 :

 .333שני ספרי שו"ת  -ליוורנו ,תי"ז-תק"ב
שני ספרי שו"ת מדפוסי ליוורנו המוקדמים  -שנות הת'-ת"ק:
 .1ספר תולדת אדם ,חלק שני מתשובות הרשב"א ותשובות מהרמ"ה (מהרב מולין הלוי -המהרי"ל) .ליוורנו[ ,תי"ז .]1657
ח ,קד דף 28.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .בלאי ,כתמים ומעט סימני עש .פגמים והדבקות נייר בדף השער .רוב הדפים במצב טוב .כריכה
חדשה.
 .2שו"ת דברי יוסף ,לרבי יוסף אירגאס .ליוורנו[ ,תק"ב  .]1742מהדורה יחידה.
[ ,]1קי דף 30 .ס"מ .שוליים רחבים .מצב טוב .כתמים ובלאי .בדפים אחרונים נזקי עש .כריכת עור מקורית.
פתיחה$100 :

 .334דבר בעתו – ליוורנו ,תרכ"ב – חתימה והגהות – רבי בנימין חמווי
ספר דבר בעתו חלק א ,מוסר והדרכה על דרך הסוד לימות חול ולשבת ,מאת רבי מרדכי משה ששון .ליוורנו ,תרכ"ב [ .]1862מהדורה
ראשונה.
חתימה בדף השער של רבי בנימין חמווי ,ורישום בעלות נוסף בחתימת רבי מיימון מלכה .שלוש הגהות ארוכות בצד הטקסט ,בכתב ידו
של רבי בנימין חמווי ,אחת מהן חתומה.
רבי בנימין חמווי (תר"ך-תרפ"ה .)1925 – 1860 ,שד"ר ירושלמי ,פקיד כוללות הספרדים .רב הערים לאריסה וקסטוריה שביוון .רב העיר
בלגרד שבסרביה ,ובסוף ימיו איש ציבור בחיפה .מחבר הספרים" :אמתחת בנימין"" ,עין ימין"" ,בני בנימין" ו"לבנימין אמר" .חותנו של
רבי יעקב זריהן אב"ד טבריה.
[ ,]4קלז דף 21 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .דפים מנותקים .סימני עש בעיקר בדפי הכריכה והשער .כריכת חצי עור מקורית פגומה.
פתיחה$200 :

 .335שלושה ספרים – שירים בכתב יד – קהילות טורקיה ובולגריה – עברית ,לאדינו ובולגרית
כרך הכולל שלשה ספרים מודפסים וחיבור בכתב יד – טורקיה ובולגריה:
"( Новъ свѣтъלא עוד") חוברת  6של מגזין בבולגרית .פלובדיב (בולגריה) [תרע"ז]  .1917ספר שירי ישראל בארץ הקדם ,שירים
שנהגו לשיר בקהילת אדריאנופולי[ .קושטא ,תרפ"א  1921שער הספר המקורי חסר והושלם במכונת כתיבה] .ספר חמשה חומשי
תורה .קושטא[ ,תרמ"ו]  .1886חמישה דפים בכתב-יד ,שירים למועדים וארועים חגיגיים ,עברית ולאדינו.
 276דף; ח 252 ,16 ,עמ’; [ ,]1קמט 9 ;]2[ ,דף בכת"י 19 .ס"מ .מצב טוב .כריכת חצי עור נאה.

·

·

·

·

פתיחה$50 :

 .336ספר זבחי צדק לרבי עבדאללה סומך – שני חלקים – מהדורה ראשונה – בגדאד ,תרנ"ט
ספר זבחי צדק ,הלכות שחיטה ,שני חלקים ,מאת רבי עבדאללה סומך .מהדורה ראשונה .בגדאד[ ,תרנ"ט .]1899
הגאון רבי עבדאללה סומך (תקע"ג-תרמ"ט) ראש חכמי ורבני בבל ,רבו של בעל ה"בן איש חי" ושל גדולי בגדאד [ראה אודותיו :א' בן
יעקב ,תולדות הרב עבדאללה סומך ,ירושלים ,תש"ט; ומבוא לתולדותיו בראש ספר זבחי צדק ,מהדורת אהבת שלום ,ירושלים ,תשס"ג].
חלק ראשון ,]8[ :תמח עמ' .חלק שני :שלה; קלב עמ' 24.5 .ס"מ .מצב טוב .כריכות מקוריות עם שדרות עור .פגמים וסימני עש בכריכה.
פתיחה$50 :

 .337ארבעה ספרים מספרי רבי חיים פאלאג'י ובנו רבי רחמים נסים יצחק פאלאג'י
ארבעה ספרים מספרי רבי חיים פאלאג'י ובנו רבי רחמים נסים יצחק פאלאג'י:
 .1ספר תוכחת חיים ,מאמרים על הפרשות ,חלק בראשית ,מאת רבי חיים פאלאג'י .שאלוניקי[ ,ת"ר .]1840
 .2ספר רוח חיים ,חלק ראשון ,על שו"ע אורח חיים ויורה דעה ,מאת רבי חיים פאלאג'י .אזמיר[ ,תרל"ו  .]1876בשולי השער ציון מספר
הספר מספרי המחבר.52 :
 .3ספר רוח חיים ,חלק שני ,על שו"ע אבן העזר וחושן משפט ,מאת רבי חיים פאלאג'י .אזמיר[ ,תרל"ז  .]1877בשולי השער ציון מספר
הספר מספרי המחבר.53 :
 .4ספר יפה ללב ,חלק חמישי ,על שולחן ערוך ,מאת רבי רחמים נסים יצחק פאלאג'י .אזמיר[ ,תרמ"ד .]1884
 4ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים .סימני עש (הספרים עברו חיטוי נגד עש).
פתיחה$100 :
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 .338לוח שנה קראי  -קהיר ,תרצ"ה  -פורמט כיס
לוח שנה קראי" ,לוח לקביעות ראשי חדשים וימי המועדים והצומות וארבע תקופות לשנת התרצ"ה" .הוצאת חברת ההצלחה הלאומית
לישראלים הקראים במצרים ,קהיר ,תרצ"ה  .1935עברית ,ערבית וצרפתית .פורמט כיס.
[ ]5[ ,39 ,]2עמ' .מעטפת מודפסת 14 .ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים .קרעים ופגמים קלים במעטפת הנייר.
פתיחה$50 :

 .339דף מודפס  -אגרות רבי שמשון ורטהיימר "השר היהודי" מוינה ,על חובות הקהילה האשכנזית בירושלים  -קושטא,
תע"ג-תע"ד
דף מודפס ,שני מכתבים מהשר רבי שמשון ורטהיימר מוינה ,בעניין חובות העדה האשכנזית בירושלים[ .קושטא ,תע"ג או תע"ד
 .]1713/1714מדפיס לא ידוע.
דף יחיד ששרד מתוך קונטרס בן ארבעה דפים .כולל שתי אגרות שנשלחו מהשר רבי שמשון ורטהיימר מוינה ,אחת מהן לרבי יוסף בן
יששכר רופא הסולטאן בקושטא ,בעניין חובות עדת האשכנזים בירושלים לאחר עליית חבורתו של ר' יהודה החסיד.
קונטרס זה כלל במקור ארבעה דפים .מן ההדפסה הראשונה שלו שרדו שני דפים בלבד (מצויים רק בספרית הסמינר בניו יורק .בספריה
הלאומית נמצא רק דף אחד מתוכם) .לאחר מכן נדפס שוב ,בסידור טיפוגרפי שונה ובהשמטת מספר שורות חריפות .מההדפסה השניה
שרד רק דף אחד (ראה :יערי ,הדפוס העברי בקושטא ,עמ'  ,162-163מס'  .)280לפנינו הדף מן ההדפסה השניה.
בעמוד הראשון  -כותרת" :גם זה מכתב הגאון הנז'" ובסיומו "כ"ד הקטון שמשון ,ושלום לגאוני חכמי ארץ ספרדים ,"...בעמוד השני -
אגרת לרבי יוסף הרופא" :ווינא יום ב' ד אלול תע"ב ,צריך להתחיל בברוך ולהאריך בשלום ברוך רופא חולי'[ם] ומפליא לעשות ...הוא ניהו
הקצין השתדלן והרופא ...מהר"ר יוסף ב' יששכר לפעולתו ."...סופה של האגרת אינו שלם.
עלייתו של ר' יהודה החסיד וחבורתו לירושלים בשנת תס"א ופטירתו בטרם עת ,הותירה את העדה האשכנזית בירושלים תחת עול
כבד של חובות לערביי ירושלים .התרומות שהגיעו מחוץ לארץ הספיקו בקושי לפרנסתם של יהודי הקהילה והחוב הלך ותפח .השר רבי
שמשון ורטהיימר מווינה " -יהודי החצר" הנודע  -עמד אז בראש ועד פעולה שניסה לפתור את בעיית החובות ,ולשם כך פנה אל חצר
השולטן התורכי באמצעות רופא המלך ,בבקשה "לבא עם בעלי חובות לדרך פשר על פי המלכות" .חילופי האגרות נדפסו באותה עת
בקושטא ,אך לא שרדו בשלמותם.
דף 33.5 ,ס"מ .מצב בינוני .כתמים .קרעים משוקמים .קרע גדול עם פגיעה בטקסט בפינה השמאלית תחתונה.
פתיחה$100 :

 .340כרוז "לעזרת ה' בגבורים" – עזרה ליהודי צפת בעלילות שנת תקנ"ה
כרוז מודפס "לעזרת ה' בגבורים" ,קריאה לסייע לתושבי צפת[ .איטליה] ,תקנ"ה [.]1795
כרוז מאת רבני צפת משנת תקנ"ה ,שנדפס באיטליה ע"י שליח צפת רבי יהודה חסין ,וכותרתו "לעזרת ה' בגבורים" .הכרוז מספר על
קשייה הכלכליים של הקהילה ועל עלילה קשה שנקלעו אליה" :העיז איש רע ובליעל ,אשר בשם ישראל יכנה ,על ידי שבשביל הלך ומסר
אל השר הצורר השולט על הארץ ,ודיבר תועה על אחינו בני ישראל היושבים על צפ"ת היאו"ר ...וכשמוע השר הצור"ר דברי אותו רשע
וחמתו בערה בו ושלח מעבדיו לעה"ק צפת ת"ו ,ותפס חמשה עשר בעלי בתים ומהם ז' כוכבי לכת הרבנים המובהקים והיה רוצה השר
להרוג אותם ,ובאלף צרות עשו פשרה עם השר בסך מאה וארבעים אלף פאבלו"ש לפדיון נפשם ."...על שליחותו של רבי יהודה חסין,
ראה :א .יערי ,שלוחי ארץ ישראל ,עמ'  ,666המצטט חלקית את הכרוז הנ"ל.
דף אחד 21 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .קרע קל בשוליים העליונים .נקבי עש.
פתיחה$100 :

 .341חיבת ירושלים – ירושלים ,תר"ד – מהדורה ראשונה – חתימות והערות בכתב יד
ספר חבת ירושלים ,גיאוגרפיה ותולדות של ערי ארץ הקודש ,המקומות הקדושים וקברי צדיקים .מאת רבי חיים הלוי הורביץ .ירושלם,
[תר"ד  .]1804מהדורה ראשונה .דפוס רבי ישראל בק .איור בשער של בתי ירושלים והר הזיתים.
הסכמות רבני ירושלים .הקדמת המדפיס רבי ישראל בן רבי אברהם ב"ק.
בשער הספר :חתימת בעלות של "הצעיר שלום חיים ישועה הלוי" ,ושל רבי "שלום גבאי" [מחבר הספר "אשירה לה'] .באחד מדפי הספר
ובדף הכריכה הערות בכתב-יד ספרדי.
[ ,]2ס דף 20.5 .ס"מ .נייר איכותי ,מצב טוב-בינוני ,קרעים בדף השער ובדף נוסף ,כתמים ובלאי ,כריכה מקורית ,עם שדרת עור ,בלויה.
ללא דף הסכמה [ ]3שנוסף לחלק מן העותקים (של הסכמת רבי אהרן משה מגזע צבי מבראד).
ש' הלוי .23
לספר זה נדפסו מספר מהדורות זיוף ,בקניגסברג ובלמברג .לפנינו המהדורה הראשונה והמקורית.
פתיחה$150 :

 .342ספר חבת ירושלים  -מהדורה ראשונה  -ירושלים ,תר"ד  -עם דף ההסכמה החסידית
ספר חבת ירושלים ,גיאוגרפיה ותולדות של ערי ארץ הקודש ,המקומות הקדושים וקברי צדיקים ,מאת רבי חיים הלוי הורביץ .ירושלים,
תר"ד [ .]1844מהדורה ראשונה .דפוס רבי ישראל ב"ק.
בשער  -איור מודפס של בתי ירושלים והר הזיתים.
עם דף [ ]3ובו הסכמתו של רבי אהרן משה מגזע צבי [תקל"ה-תר"ה ,מגדולי החסידות ,תלמיד "החוזה מלובלין" ורבי אורי מסטרליסק,
ראשון העולים החסידיים לירושלים] ,ועם "הקדמת המאסף" .דף זה חסר בעותקים רבים ,וככל הנראה צורף רק לחלקם.
הקדמת המדפיס ,ישראל ב"ר אברהם [ב"ק] ו"הקדמת המאסף" ר' מרדכי ב"ר שמואל הורוויץ ,המספר שמצא את כתבי המחבר בבואו
לארץ ישראל ,וסדרם לדפוס.
[ ,]3ס דף 19 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש קלים .הדבקת נייר דבק לחיזוק בשוליים הפנימיים של דף השער (עם פגיעה
מעטה בטקסט) ובדפים נוספים .פגמים קלים בדף האחרון .כריכה ישנה פגומה ,עם שדרת עור עתיקה.
ש' הלוי ,מס'  .23לספר זה נדפסו מספר מהדורות זיוף ,בקניגסברג ובלמברג .לפנינו המהדורה הראשונה והמקורית.
פתיחה$200 :
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 .343ספר תבואות הארץ  -ירושלים ,תר"ה
ספר תבואות הארץ ,חלק שני מספר דברי יוסף ,מאת רבי יהוסף שוורץ[ .ירושלים ,תר"ה  .1845דפוס רבי ישראל בק].
שני שערים פנימיים נוספים" :תוצאות הארץ"" ,מעשה הארץ".
רבי יהוסף שוורץ ( ,)1804-1865רב וחוקר ,גאון ומקובל .מראשוני חוקרי ארץ ישראל בעת החדשה .בחיבורו זה נכללו :גבולות הארץ
על פי התורה ,חלוקת הארץ לשבטים ,חלוקה אתנוגרפית של צאצאי שם ,חם ויפת ,תיאור גיאוגרפי ,אקלימי ובוטני של ארץ ישראל.
עותק חסר .ב-ג ,ה-קנו; נב ]3[ ,דף .במקור ,]2[ :קנו; נב ]3[ ,דף .חסרים דף השער ,שני הדפים שלאחריו ,ודף ד' 15 .ס"מ .מצב טוב-בינוני.
כתמים .מספר דפים רופפים .הספר הופרד למספר חלקים .כריכה ישנה מנותקת ,ללא שדרה.
ש' הלוי ,מס' .31
פתיחה$200 :

 .344ספר ארצות החיים לר"ח פאלאג'י – ירושלים ,תרל"ב – העותק של הצדיק רבי אביגדור יהודה הלוי מקויל
ספר ארצות החיים ,הלכות ומעלות ארץ ישראל ,מאת רבי חיים פאלאג'י .ירושלים[ ,תרל"ב  .]1872דפוס שמעלקע יוסף שמער וגיסו
יצחק [גאשצינני] וריד"ס [ור’ יעקב דוד סלוטקי]  .מהדורה ראשונה .בשער מס' סידורי ( )33מספרי המחבר.רישום בעלות בשער" :שייך
להה"ג ר' אביגדור יהודא הלוי אב"ד דק' קויל".
רבי אביגדור יהודה הלוי לוונטל (תקצ"ז-תרמ"ט ,אנצ' לחסידות א' ,עמ' ד) ,ידידו וחברו הטוב של האדמו"ר רבי אברהם בורנשטיין
מסוכוטשוב (בעל "אבני נזר" ו"אגלי טל") ,ו"חברותא" שלו בלימודי קבלה .משנת תרכ"ב כיהן כרב בבלשקי ומשנת תרל"ט התקבל
לרבנות קויל ,בה כיהן עד לפטירתו .מצדיקי החסידות בפולין ,ועל אף שלא הוכתר לאדמו"ר היו חסידים מרבים לספר אודותיו סיפורי
מופת .ידידו בעל "אבני נזר" מכנה אותו" :הרב הגאון המפורסם הצדיק החסיד פאר הדור אין גומרין עליו את ההלל" .בספר אביר הרועים
(אות קלז) מסופר כי בהלוויתו ,לאחר שהספיד אותו כראוי ,לא חזר האדמו"ר מסוכטשוב לביתו אלא עמד ברחוב והביט אחר מטתו,
ולפתע אמר בזה הלשון" :הנה הרב מקויל כבר עבר את המערת המכפלה."...
[ ,]2ק ]2[ ,דף 19 .ס"מ .נייר יבש ושביר .מצב טוב .מעט כתמים .קרעים בודדים .כריכה ישנה.
ש' הלוי ,מס' .171
פתיחה$100 :

 .345ארבעה ספרים  -דפוסי ירושלים  -המאה ה19-
ארבעה ספרים שנדפסו בירושלים במאה ה:19-
 .1ספר נהר שלום ,מאת רבי שלום שרעבי .ירושלים ,תרכ"ז [ .]1867דפוס ישראל בק .לז דף .במפעל הביבליוגרפיה נרשמו לד דף .ש'
הלוי .135
 .2ספר מגילת אסתר ,ביאור על מגילת אסתר ,מאת הגאון מווילנא .ירושלים ,תרל"ב [ .]1872קרעים משוקמים עם חסרון בשער ובדף
אחרון .ש' הלוי ,מס' .177
 .3ספר דרכי איש ,דרושים לזמנים שונים ,מאת רבי ניסים שמואל יהודה ארוואץ .ירושלים[ ,תרל"ה  .]1875דפוס ניסן בק (אביו ר’ ישראל
בק ,נפטר באמצע ההדפסה) .קרעים עם חסרון בדף השער .שער בדיו זהבהבה .ש' הלוי ,מס' .230
 .4ספר "התקנות והסכמות ומנהגים הנוהגים פעה"ק ירושלים" .ירושלים ,תרמ"ג [ .]1883חתימה בדף השער ..." :אני הקטן ע"ה יצחק
ששון הי"ו ס"ט" .ש' הלוי ,מס' .439
 4ספרים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$80 :

 .346ארבעה ספרים מדפוס רבי ישראל בק בירושלים
ארבעה ספרים מדפוסי ירושלים:
 .1ספר קדושת יום טוב ,חידושים מאת רבי יום טוב אלגאזי .ירושלים[ ,תר"ג  .]1843דפוס ישראל ב"ק .ש' הלוי ,מס' .14
 .2ספר שערי צדק  -שער החצר ,על מעלת ארץ ישראל ,מאת רבי דוד בן-שמעון (הרב דב"ש) .ירושלים[ ,תרכ"ב  .]1862דפוס ישראל בק.
רישומים שונים וחותמות .ש' הלוי .72
 .3ספר עץ חיים ,מאת רבי חיים ויטאל ,עם ספר נהר שלום ,מאת רבי שלום שרעבי .ירושלים[ ,תרכ"ו-תרכ"ז  .]1866-1867דפוס ישראל
בק .ש' הלוי ,מס' .136
 .4שבילי דוד  -קול קורא נגד רוח הזמן ,דברי מוסר על התורה ,מאת רבי דוד יהודה זילברשטיין .ירושלים ,תרכ"ג  .1863דפוס ישראל ב"ק.
בשער איור הכותל המערבי .חסרים  2דפים באמצע הספר .ש' הלוי ,מס' .84
 4ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים ומעט בלאי.
פתיחה$80 :

 .347קונטרס שיר ציון לכבוד הקיסר  -ירושלים ,תר"ל
קונטרס שיר ציון ,חובר ונדפס ע"י רבי יואל משה סלומון .ירושלים ,תר"ל [.]1869
תפילה בשיר שכתב רבי משה יואל סלומון לכבוד ביקור הקיסר האוסטרי ,פרנץ יוזף הראשון בירושלים ,ביום ה' בכסלו התר"ל.
[ ]1[ ,13 ,]1עמ’ 16 .ס"מ .מצב טוב .נייר יבש (משוקם בצורה מקצועית).
ש' הלוי .161
פתיחה$50 :
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 .348ספר נתיבות ציון וירושלים – ירושלים ,תרל"ו
ספר נתיבות ציון וירושלם ,מאת החוקר אברהם משה לונץ .ירושלים[ ,תרל"ו]  .1876דפוס פרומקין .פורמט כיס.
בדף השער" :יראה לכל איש את תואר ותכונת עי"ק ירושלם וסביבותיה ,מצבה ומעמדה ומצב העם היושב עליה החמרי והמוסרי."...
כח;  91עמ'  ]1[ +לוח תמונה 14 .ס"מ .לוח התמונה שבסוף הספר קרוע וחסר .מצב טוב-בינוני .נייר יבש ושביר .כתמים .קרעים בשולי
מספר דפים .כריכת ישנה.
ש' הלוי ,מס' .276
פתיחה$100 :

 .349עמוד היראה ועמוד התורה – ירחון פולמוסי מאת רבי עקיבא יוסף שלזינגר – ירושלים ,תרל"ט
חוברות  7-6מירחון "עמוד היראה ועמוד התורה" ,מאמרים ,דינים וקטעי חדשות מיישובי הארץ ,מאת רבי עקיבא יוסף שלזינגר .דפוס
יצחק גאשצינני ושותפיו ,ירושלים ,אדר תרל"ט [.]1879
ח ,ח ,ח ,ח עמ' (עמ' א-ב מהחוברת האחרונה נכרכו שלא במקומם) 17 .ס"מ .מצב בינוני .דפים מנותקים ושבירים.
ש' הלוי .329
פתיחה$100 :

 .350ספר אדרת אליהו – ספר סגולה  /ספר סבוב הרב ר' פתחיה  /ספר עלים לתרופה
שלושה ספרים בכרך אחד – שני ספרים מדפוסי ירושלים המוקדמים ,וספר עלים לתרופה .עם איורי מערת המכפלה והכותל המערבי:
ספר אדרת אליהו עם כסא אליהו" ,סגולה נפלאה מהרב חיד"א ...לפתיחת הלב ולזכרון ולהצלחה – "...מאמרי חז"ל שנזכר בהם אליהו
הנביא ותפילות שאומרים בלילה שלפני המילה .דפוס רבי ישראל בק ,ירושלים[ ,תרי"ט  .]1859ש' הלוי .56
נכרך עם הספרים :ספר סבוב הרב ר' פתחיה ,סיפור מסעו של רבי פתחיה מרגנסבורג לא"י .דפוס שמעלקע יוסף שמער וגיסו יצחק
גאשצינני ,ירושלים ,תרל"ב [ .]1872ש' הלוי  180ספר עלים לתרופה ,אגרת הרמב"ן ואגרת שכתב הגר"א .ווילנא ,תרכ"ב  .1862עברית
ויידיש.
שלושה ספרים בכרך אחד 2[ .שערים] ,ב-כד ]1[ ,דף; [ ,]1ב-יא ]2[ ,דף; [ ,]1ב-יב דף 14 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .בלאי .סימני פטריה באחד
הדפים .קרע בדף השער .רישומי בעלות שונים .כריכה ישנה חצי-עור

·

·

·

פתיחה$200 :

 .351אוסף ספרים מדפוסי ירושלים
ששה ספרים מדפוסי ירושלים:
 .1ספר הגורלות לאחיתופל" ,והוא סוד גדול בדוק ומנוסה לחכמי ישראל ,יגיד לאדם מה שיחו" .ירושלים[ ,תרכ"ו  .]1866ש' הלוי ,מספר
.119
 .2ספר חידושי מהר"ם חלאווה ,על מסכת פסחים .ירושלים ,תרל"ג [ .]1873ש' הלוי ,מס' .189
 .3ספר חדושי וכללות הרז"ה ,חידושים בדינים והלכות שונות ,מאת רבי זאב וולף הלוי אוסקר .ירושלים[ ,תרמ"ה  .]1885שער בדיו זהובה.
ש' הלוי ,מס'  .496כרוך בתחילתו עם :ספר תו זכרון ,דיני טרפות ,בשר בחלב ,תערובות ,מאכלות אסורות וטבילת כלים ,מסודרים על פי
סדר האלף בית ,מאת רבי יצחק פרנקל .ליק ,תרכ"ד .1864
 .4ספר דבר אליעזר ,דרוש על מצות פריה ורביה ,מאת רבי אליעזר ידיד הלוי .ירושלים[ ,תר"ע .]1910
 .5ספר ישועה ורחמים ,על פרקי אבות ,מאת רבי רחמים מלמד .ירושלים[ ,תרע"ב .]1912
 .6ספר צעקת בני ישראל ,סליחות ותפילות ,עם דברי התעוררות לתשובה .ירושלים ,תרפ"ד [.]1924
 7ספרים (מתוכם  6מדפוסי ירושלים) .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים .קרעים .נייר יבש ושביר.
פתיחה$50 :

 .352דף מודפס  -קריאה ובקשת עזרה לתרומה וצדקה  -ארץ ישראל ,המאה ה19-
דף מודפס ,בקשת צדקה וסיוע כספי ,המופנית ל"שר בשרים ,נדיב נדיבות ,פועל צדקות"[ .ארץ ישראל ,סוף המאה ה.]?19-
בראש הדף מספר פסוקים" :צדק צדק תרדוף" ,שועת עניים אתה תשמע" ועוד .בתחתית הדף חתום [בדפוס]" :כ"ד עבדו המיחל
לתשועת ה' ולחמלתו הרמה ,הצעיר דויד נחמייאס ס"ט".
 23.5X18.5ס"מ .מצב בינוני-גרוע .כתמים .פגעי עש קשים .קרעים קלים בשוליים וקרע בפינה השמאלית העליונה ,עם חסרון .סימני
קיפול.
דף זה לא נרשם בספרה של שושנה הלוי על דפוסי ירושלים הראשונים.
פתיחה$50 :

 .353ספר יעלזו חסידים  -ירושלים ,תרמ"ג  -חתימות רבנים
ספר יעלזו חסידים ,קיצור ספר חסידים ,מאת רבי אליעזר פאפו .ירושלים ,תרמ"ג [ .]1883דפוס הגיסים אהרן עזיאל רוקח ואלחנן
טענינבוים .הספר הראשון שנדפס על ידם.
בדף השער :חתימת רבי אליעזר אליהו ולנשטיין [מחבר הספר "דבר השמטה"] .בדף הכריכה האחורי :חתימת רבי אברהם אהרן סגל
המבורגר [בן הגאון רבי משה סגל המבורגר ,תלמיד ה"חתם סופר"].
[ ,]5קכה דף .מצב טוב .כתמים .כריכה מנותקת ובלויה.
ש' הלוי .412
פתיחה$50 :
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 .354שלושה ספרים מדפוסי ירושלים
שלושה ספרים מדפוסי ירושלים – רובם מהדורה ראשונה:
 .1ספר ישמח לב ,שו"ת על סדר השו"ע ,מאת רבי שלום משה חי [שמ"ח] גאגין .ירושלים[ ,תרל"ח  .]1878מהדורה ראשונה .דפוס רבי
יצחק גאשצינני ורבי אג"ן [אברהם גאגין] וקומפ .ש' הלוי .307
 .2ספר שופריה דיעקב ,חלק ראשון ,שו"ת בענייני יו"ד ואה"ע ,מאת רבי יעקב בירדוגו .ירושלים[ ,תר"ע  .]1910מהדורה ראשונה .שער
צבעוני .בבטנת הכריכה מודבק דף הקדשה מודפס (בדיו ירוקה) .על הכריכה מבחוץ מודבק דף הקדשה מודפס עם איור הכותל המערבי
ומילוי בכתב יד.
 .3ספר שבט מוסר חלק א-ב ,חמישים ושניים פרקי מוסר ודרשות בעניין התשובה ,מאת רבי אליהו הכהן מאיזמיר .ירושלים[ ,תרכ"ג
 .]1863דפוס יחיאל ברי"ל ,מיכל הכהן ,יואל משה סלומון .עותק פגום .ש' הלוי .85
 3ספרים .גודל ומצב משתנים .נזקי עש .הספרים עברו חיטוי נגד עש.
פתיחה$60 :

 .355אוסף ספרים מדפוסי ירושלים  -שנות הת"ר
אוסף ספרים שנדפסו בירושלים בשנות הת"ר:
 .4-1קונטרס זקן אהרן חלק ג'" ,מגנות מדות החנופה והרמיה והשקר" ,מאת רבי חיים יצחק אהרן רפפורט .ירושלים[ ,תרנ"ב  .]1892כרוך
עם :ספר חוקות עולם ,הלכות כלאיים ,מאת רבי משה נחמיה כהניו .ירושלים ,תרמ"ו [( .]1886חסר הדף שלאחר השער וכן הדף האחרון).
ש' הלוי מס'  .551כרוך עם :ספר אמרי שפר" ,כולל מצות עשה ולא תעשה הנוהגים בזמן הזה" ,מאת רבי חיים מנדל שארלין .ירושלים,
[תרס"ז  .]1907כרוך עם :ספר נברשת ,בענייני חישוב הנץ בירושלים ,מאת רבי חייא דוד שפיצר[ .תרנ"ח .]1898
 .5ספר שו"ת בית רידב"ז ,מאת רבי יעקב דוד בן זאב .ירושלים ,תרס"ח [ .]1908מהדורה ראשונה .בשער הקדשה עצמית" :נתון הוא לי
במתנה מאת רבינו הגאון המחבר יחי' ...רפאל מנשה ענתבי" .רבי רפאל מנשה ענתבי (תרמ"ג-תשכ"ג) יליד צפת ,תלמיד הרדב"ז ,נסמך
על ידו לרבנות ,מקובל ,דיין בצפת ובחיפה .מחבר שו"ת "האר עיני" בכתב-יד.
 .6ספר שו"ת אשר לשלמה ,מאת רבי שלמה אבן דנאן .ירושלים[ ,תרס"א ( .]1901מספר הגהות בכתב-יד ספרדי).
 .7הגדה של פסח עם פירוש משא גיא חזיון ,מאת רבי אריה ליב פרומקין .ירושלים ,תרע"ג [( .]1913עם שתי הגהות קצרות בכתב-יד).
 .8ספר אדמת קדש ,בענייני גבולות הארץ ,מאת רבי יצחק גולדהאר .ירושלים ,תרע"ג [.]1913
 .9ספר נודע בשערים ,מאמרים שונים בהלכה אגדה וקבלה ,מאת רבי ברוך מנדלבוים .ירושלים ,תרס"ד [.]1904
 9ספרים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$100 :

 .356תלמוד ירושלמי – מסכת ברכות ופאה דפוס לונץ – ירושלים ,תרס"ח-תרס"ט
תלמוד ירושלמי ,מסכתות :ברכות ופאה .ירושלים ,תרס"ח-תרס"ט [ .]1908-1909דפוס אברהם משה לונץ.
בסוף הכרך דף שער ושני דפים של מסכת דמאי (ירושלים ,תרע"א) ,אשר נספחו לכרך זה.
הוצאה מוגהת מכתבי יד .עם פירוש ,ציונים והערות על ידי אברהם משה לונץ .בצוות העריכה השתתפו רבי אברהם אהרן פראג ,רבי
חיים יהושע בן-ציון קוסובסקי ,רבי יחיאל מיכל פינס ,רבי אריה ליב גורדון ועוד (לתיאור מעשה עריכת הספר והדפסתו ,ראה :א"ר
מלאכי ,תלמוד ירושלמי מירושלים ,תלפיות ,ד ,חוברת ג-ד ,תש"י ,עמ' .)769-759
מסכת ברכות ,]2[ :צב דף .מסכת פאה :מט דף 3 .דף נוספים של מסכת דמאי 37 .ס"מ .מצב טוב .נייר לבן ואיכותי .קרעים במספר דפים.
כתמים .חותמות שונות .כריכה ישנה ,עם פגמים.
פתיחה$50 :

 .357שני ספרים  -דפוסי צפת
שני ספרים מדפוסי צפת .ראשית המאה ה:20-
 .1ספר חכמת הנפש ,דברי קבלה על מהות הנפש והנשמה לרבי אלעזר מגרמיזא [בעל הרוקח] ,בליקוטו ועריכתו של האדמו"ר רבי צבי
אלימלך מדינוב ,עם מעט דברי פירוש .צפת[ ,תרע"ג .]1913
בסוף הספר נוסף חיבור קצר על המצוות וטעמיהן על פי הקבלה ,הנקרא "ספר טעמי המצות" ,מאת רבי צבי אלימלך מדינוב.
[ ,]2לד דף 24 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קמטים קלים בקצות הדפים .כריכת קרטון ישנה.
 .2ספר מנחת יעקב ,דרושים לשבתות ,מועדים ,חגים וזמנים שונים ,מאת רבי יעקב גורדון .צפת ,תרע"ד [.]1914
שני שערים .שער ראשון צבעוני.
[ ,]1יב ,קד ]1[ ,דף 22.5 .ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים .כריכה ישנה ,מחוזקת בנייר דבק .עותק ספריה לשעבר.
פתיחה$50 :

 .358דף מודפס בדיו זהובה  -עם רשימה בכתב-יד של שמות הצדיקים הקבורים בצפת ומירון  -צפת ,שנות התר"ע
דף מודפס בדיו זהובה ,עם רשימה בכתב-יד של שמות הצדיקים הקבורים בצפת ובמירון ,רבי שמעון בר יוחאי ,רבי אלעזר בנו ,וצדיקים
נוספים .צפת[ ,שנות התר"ע .]1910
הדפסה בדיו זהובה .מסגרות לקישוט ואיורי המקומות הקדושים :צפת ,ציונו של רשב"י ,קבר רחל אמנו ,ועוד .במרכז הדף כותרת
בכתב-יד" :שמות הצדיקים" ,ומתחתיה ,רשימת שמות הצדיקים הקבורים בצפת ובמירון ,בשני טורים .מוזכרים :רבי שמעון בר יוחאי
ובנו רבי אלעזר" ,רבנו האר"י ואמו"" ,כסא המשיח"" ,כלתו של שמאי" ,ורבים נוספים.
דף 28.5X22 ,ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני קיפול .קרעים בסימני הקיפול ובשולי הדף .פינת הדף השמאלית התחתונה מעט
קצוצה עם פגיעה קלה באיור המודפס.
פתיחה$50 :

70

יודאיקה – ספרים ,כתבי יד ,מכתבים ,חפצים

 .359קונטרס הודיה על כיבוש ירושלים בידי הצבא הבריטי  -לונדון1917 ,
קונטרס תפילה והודיה על כיבוש ירושלים בידי הצבא הבריטי .לונדון[ ,תרע"ח]  .1917עברית ואנגלית.
בדף השער" :תודה וקול זמרה בבתי כנסיות ,עת כי גבר חיל בריטניא ונתנה ירושלים עיר הקודש ביד אנשי צבאותינו".
קונטרס זה נדפס כשבוע לאחר הכרזתו של הגנרל אלנבי על כיבוש ירושלים ב 9-בדצמבר .1917
 ]1[ ,3עמ' 21.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .סימני קיפול .רישומים בעט על דף השער .קמטים וקרעים קלים בשוליים .ללא כריכה.
נרשם במפעל הביבליוגרפיה על פי צילום השער בלבד .לא מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
פתיחה$100 :

 .360אוסף חוברות  -דפוסי ירושלים  -שנות התר"ע
חמש חוברות היסטוריות בפורמט כיס ,שנדפסו בירושלים בשנות התר"ע ,כרוכות בכרך אחד.
" .1חשבון הכנסה והוצאה מראש השנה תרע"ד עד ראש השנה תרע"ה ,מבית הכנסת בשכונת ימין משה ." ...ירושלים[ ,תרע"ו .]1916
 .2לוח לארץ ישראל לשנת תרע"ט ,עם דיני ומנהגי השנה .מאת רבי יחאל מיכל טוקאצינסקי ,עם הערותיו של האדר"ת.
" .3חשבון בית החולים הכללי והגדול משגב לדך בירושלם ת"ו" .חוברת לד .ירושלים ,תרע"ג [.]1913
 .4תזכיר על מצב החינוך החרדי בארץ-ישראל ,מאת הרב ד"ר א .שנפלד .ירושלים ,תרפ"א [.]1921
 .5אשכלות" ,ספורים ושירים ומאמרי מדע לבני הנעורים בעריכת א"ז רבינוביץ" .חוברת ב' .הוצאת יזרעאל[ .ירושלים ,תרס"ז 22 .]1907
עמ' .חסרים עמ' .19-15
חמש חוברות בכרך אחד 14 .ס"מ .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי .קרעים .כריכה ישנה ,עם פגמים.
פתיחה$100 :

 .361שבע חוברות  -ירושלים ,תרס"ו-תש"ד
שבע חוברות היסטוריות ,מהדורות כיס ,שנדפסו בירושלים בין השנים תרס"ו-תש"ד:
" .1לוח ביהכ"נ ,דיני ומנהגי בית הכנסת בארץ-ישראל לשנת תרס"ו" ,מאת רבי יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי .ירושלים[ ,תרס"ה .]1905
" .2סדר החגיגה להנחת אבן הפינה ...בית החולים הציבורי ביקור חולים האספיטאל ,"...מאת פנחס מ .גרייבסקי .ירושלים[ ,תר"ע .]1910
" .3החלוקה  -מקורה ,השתלשלותה ,תקנותיה וסדריה ," ...מאת החוקר אברהם משה לונץ .ירושלים ,תרע"ב [.]1912
" .4המעשר והתרומה" ,מכתבים מאת רבני ירושלים בענייני תרומות ומעשרות .ירושלים ,תרע"ב [.]1912
 .5קונטרס "מזכיר מפעלי שלשת האנשים החשובים מחדשי ישוב החקלאי בא"י ע"י יסוד המושבה פתח תקוה ," ...מאת הנהלת בית
החולים ביקור חולים .ירושלים ,תרע"ג [.]1913
" .6ספר הזכרון לשנת העת"ר ,זכרון המעשה והמפעל של ...בקור חולים האספיטאל" .ירושלים[ ,תרע"ה .]1915
" .7לתולדות השחיטה האשכנזית בירושלם" ,מאת הרב מנחם מנדל פרוש .ירושלים ,תש"ד [.]1944
מצורף גליון עיתון "מוריה" ,ירושלים ,ו' חשון תרע"ג .1912
 7חוברות  +גליון עיתון .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים .קרעים קלים במעטפות הנייר.

·

פתיחה$150 :

 .362אוסף גדול של ספרים וחוברות  -דפוסי ירושלים בשנות התר"ס-התר"צ
ששה-עשר ספרים וחוברות שנדפסו בירושלים בשנים תרס"ד-תרצ"ד:
ספר דרך חיים ,חלק שני מספר חשבון פרטי המצות ,מאת רבי צבי אריה גולדמן .ירושלים[ ,תרס"ד .]1904
ספר כנף רננים ,חידושים על התורה ופירוש רש"י ,מאת רבי משה בירדוגו .ירושלים,תרס"ט [.]1909
ספר לקוט אמרים ,מאת רבי משה יהושע ליב  -המהרי"ל דיסקין .ירושלים[ ,תרפ"ב .]1922
קונטרס קיום התורה ,חלק ראשון ושני ,מאת רבי רפאל יעקב דידובסקי .ירושלים ,תרפ"א-תרפ"ד [.]1921-1924
ספר צוואת משה  -צוואת החת"ם סופר ,עם ספר נער עיברי .תרפ"ד [.]1924
ספר לב העיברי ,חלק ראשון ,פירוש על צוואת רבי משה סופר ,וחלק שני על האפיקורסות בעם ישראל מאת רבי עקיבא יוסף שלזינגר.
ירושלים[ ,תרפ"ד .]1924
ספר קומי רני ,מאת רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות .ירושלים[ ,תרפ"ה .]1925
ספר אשרי האיש ,מאת רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות .ירושלים[ ,תרפ"ז .]1927
קונטרס ציונים לתורה ,מאת רבי רפאל יעקב דידובסקי .ירושלים[ ,תרפ"ז .]1927
ספר תומר דבורה ,מאת רבי משה קורדובירו .ירושלים ,תרפ"ח [.]1928
קונטרס מחניך קדוש .ירושלים ,תרצ"א [.]1931
ספר עמודי ארזים ,מאת רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות .ירושלים[ ,תרצ"ב .]1932
ספר מים עמוקים ,חידושים על התורה מאת רבי יהודה בירדוגו ,עם ספר גלי עמיקתא מאת רבי יעקב בירדוגו .ירושלים ,תרע"א
[.]1911
ספר מקוה המים ,חידושים על התורה ,מאת רבי יהודה בירדוגו .ירושלים ,תרצ"ז [.]1937
ספר שערי דמעה השלם ,עם מענה לשון .ירושלים[ ,תרצ"ד .]1934
ספר חסדי ה' ,מאת רבי יוסף יעבץ .ירושלים ,תרצ"ד [.]1934
 16ספרים וחוברות .חלקם כרוכים יחד .גדול משתנה .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי .קרעים ודפים מנותקים .הספרים לא נבדקו בצורה
יסודית והם נמכרים כמות שהם.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

פתיחה$80 :
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 .363אוסף חוברות ודברי דפוס – ירושלים ,ראשית המאה ה20-
אוסף חוברות היסטוריות ודברי דפוס ,רובם מדפוסי ירושלים בראשית המאה ה:20-
 .1מכתב גלוי ,על בניין הארץ ברוח התורה והאמונה ,מאת רבי יעקב משה חרל"פ .ירושלים[ ,תרע"ח .]1918
" .2דרוש לבר מצוה ,שדרשתי לכבוד יום מלאת לי שלש עשרה שנה ,שמחה ב"ר זלמן יוסף הלוי סאלאווייציק" .ירושלים[ ,תרפ"ז .]1927
" .3הרב הגאון ר’ הלל ריבלין משקלאב ז"ל" ,מאת יצחק ריבלין[ .ירושלים ,תרצ"ח  .]?1938כפולת דפים.
" .4הערות ונוספות לספר "זכרונות לבן-ירושלם" ,מאת אליעזר ריבלין .ירושלים[ ,תרפ"ד  8 .]1924עמ' שנוספו בסוף ספר "זכרונות
לבן-ירושלם :תקצ"ד-תרע"ח".
 .5דגל ירושלים ,מכתב גלוי מאת הרב קוק .הוצאת הסתדרות ירושלים ,לונדון[ ,תרע"ט  .]1919על המעטפת :קבץ המכריז ,כתבי תעמולה
של דגל ירושלים.
 5חוברות ודברי דפוס .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים .קרעים.
פתיחה$100 :

 .364כתב העת "המאסף" בעריכת רבי בן ציון קואינקה  -אוסף גליונות
אוסף גליונות של כתב-העת "המאסף"  -קבץ חדשי ,מוקדש לתורה ולתעודה ,בעריכת בן ציון אברהם קואינקה .ירושלים ,תרנ"ט-
תרע"ד.
אוסף של  20גליונות מתוך כתב העת "המאסף" ,בעריכת רבי בן ציון אברהם קואינקה .כתב העת יצא לאור במשך  19שנים רצופות,
בין השנים תרנ"ו-תרע"ה ,ונדפסו בו חידושי תורה ופסקים ממגוון רחב של כותבים  -רבני ערים וקהילות ,דיינים וראשי ישיבות ,מכל
רחבי העולם היהודי.
רבי בן ציון אברהם קואינקה (תרכ"ז-תרצ"ז) ,אב"ד העדה הספרדית בירושלים ובחברון .היה חבר במועצה הראשונה של מועצת הרבנות
הראשית ,וכן חבר בתנועת המזרחי .ייסד וערך את כתב העת "המאסף" בכל השנים בהן הופיע.
שתיים מן החוברות (אדר תרע"ב וניסן תרע"ב) מופיעות שלש פעמים (כל אחת) ,וחוברת אחת (אלול תרע"ב) מופיעה ארבע פעמים.
בחלקן חסר דף השער או המעטפות.
 20חוברות .מצב כללי טוב-בינוני .נייר יבש ושביר .כתמים ובלאי .כריכות חדשות.
פתיחה$50 :

 .365אוסף חוברות – פנחס גרייבסקי
כ 50-חוברות שונות שהוציא לאור פנחס גרייבסקי .ירושלים ,שנות ה.20-30-
ביניהן ,חוברות מהסדרות" :מגנזי ירושלם"" ,אבני זכרון"" ,זכרון לחובבים הראשונים"" ,בית האוצר" ,ועוד.
פנחס גרייבסקי ( ,)1873-1941חוקר וסופר ,יליד ירושלים .ליקט תעודות היסטוריות ,תמונות ,זיכרונות אישיים ותולדות אישים
ומשפחות ביישוב הישן ,ופרסם אותם בכתב העת "מגנזי ירושלים" שערך והוציא לאור ,ובפרסומים רבים אחרים.
כ 50-חוברות 35 .מהחוברות כרוכות ומחוברות יחדיו ,ללא כריכה .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים .מעטפות נייר קרועות ומנותקות.
פתיחה$200 :

 .366כתב-יד ,דרשה לחנוכת הבית  -קויל ,פולין ,המאה ה19-
גליון נייר ( 3עמ') בכתב-יד ,דרשה לחנוכת הבית[ .קויל ( ,)Kołoפולין ,המאה ה.]19-
דרוש על תהלים פרק פד  -המיועד לחנוכת הבית .כתב-יד אשכנזי נאה .הכותב לא מזוהה.
הגליון קופל בכדי להישלח בדואר .בצדו החיצוני נכתב שם נמען" :להרבני המופ' מהו' פלק ...קויל" .לצד זה נוסף ,בכתב אחר" :ידידי (ל)
הרבני המופלג הקצין החריף מהו' ר' זעליג לובינסקי דק"ק קול".
גליון נייר 3 ,עמודים כתובים 22.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .סימני קיפול.
פתיחה$50 :

 .367כתב-יד  -לוח שנה לשנת תקפ"ד  /כתב-יד  -לוח זמני כניסת השבת ,סדר ספירת העומר ועוד
שני לוחות בכתב-יד:
 .1לוח שנה בכתב-יד לשנת תקפ"ד  ,1824עם רישומי המולדות לכל החודשים .עברית ויידיש[ .פראג? ,תקפ"ד  .]1824-1823בדפים
הראשונים רשימות שונות (נדבות לבית הכנסת?) ,עם שמות ופרטים שונים ["התו' מהור"ר שמואל פיק" ,"...עזריאל פוקס"" ,פ' בשלח
[ת]קפ"ד ל'[פ"ק]" ,ועוד].
[ ]21דף 13 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .קרעים בשולי הדפים .כריכה חדשה.
 .2פנקס בכתב-יד" ,זמן כניסת שבת לשנה פשוטה ולשנה מעוברת" ,עם "סדר ספירת העומר לכל שנה" ,ובסופו רשימת "שמות נשים
צדקניות שבמקרא"[ .איטליה ,המאה ה.]19-
[ ]11דף 14.5 .ס"מ .מצב טוב .כריכה חדשה.
פתיחה$150 :

 .368אוסף כתבי-יד – חידושי תורה ומכתבים משפחתיים – ליטא ,המאה ה20-
כתבי-יד ,אוסף מחברות ודפים .חידושי תורה ,רישומי דרשות ומכתבים אישיים[ .ליטא ,המאה ה 20-בקירוב].
מכמה כותבים .רוב הכתבים הם כנראה בכתב-ידו של רבי יוסף טוביה זילברברג ,שחתום על מכתב אחד.
כלולים שני מכתבים אליו ,ממחותנו רבי צבי הירש יפה מבריסק דליטא .תלמיד חכם מופלג ,בנו של רבי מרדכי גימפל יפה אב"ד רוז'ינוי.
מנכבדי וחשובי העיר בריסק וממקורבי רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק בעל "בית הלוי".
כ 180-דפים כתובים .גודל ומצב משתנים .מצב כללי טוב-בינוני.
פתיחה$200 :
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 .369כתב-יד  -רשימת ספרים  -אירופה ,שנות הת"ר
כתב-יד ,רשימת ספרים ,מסודרת על פי סדר האלף-בית[ .אירופה? ,שנות הת"ר?].
רשימת ספרים בכתב יד ,על פי סדר האלף-בית ולפי נושאים :אגדה ,דברי הימים ,דינים ,דקדוק ,דרוש ,הלכה ,הספד ,ועוד .ליד שם הספר
נכתבו לעיתים פרטים על מקום ושנת ההדפסה ושם המחבר.
חותמת בעלים" :ברוך קונשטאדט דק"י פולדא" [הגאון רבי ברוך קונשטט ,תלמיד ה"כתב סופר" ,ממייסדי ישיבת "קול תורה" בירושלים].
[ ]46דפים ,מתוכם [ ]22דפים כתובים (חלקם רק מצדם האחד) 20.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכה ישנה ,פגומה.
פתיחה$50 :

 .370כתב יד ,שאלה הלכתית שנשלחה לבעל ה"שדי חמד"
שני דפים בכתב-יד ,העתקת מכתב שאלות בהלכות שחיטה ,שנשלחה לחברון אל רבי חיים חזקיהו מדיני אב"ד חברון בעל ה"שדי חמד".
כתיבת רש"י-מזרחית [כתב יד סופרו של ה"שדי חמד"?][ .חברון ,אחרי תרס"א .]1901
שאלות אלו לא מופיעות בספרי בעל ה"שדי חמד".
שאלות הלכתיות שנשלחו ע"י ראש השוחטים באחת מערי חצי האי קרים [אולי קראסובזר] .בתוך הדברים כותב הרב השואל" :הן סדרי
מכירת הבשר בעירנו ידוע למעכ"ת ...חתמתי תמיד את הכשרות בחותמות העדה לבשר כשר ...בבא הנה הרב הגאב"ד מאריחאוו ויעש
שלום בין הרב דמחננו ובין ר' הלל שו"ב עם ראשי עדת הקרימצאקים ,ור' הלל שו"ב חזר לכשרותו ,נולדה שאלה איך לסמן את הנכשרים
בבית המטבחיים ,אם לחתום כולם בחותמות ,או לרשום כולם בעפרון ובסכין ...כי בפני אדמו"ר הי"ו רשמו בעפרון ובסכין[ ."...סיום
השאלה חסר].
הגאון רבי חיים חזקיהו מדיני בעל ה"שדי חמד" (תקצ"ה-תרס"ה) ,כיהן שלשים ושש שנים כרב וראש ישיבה בעיר קרסובאזאר שבחצי-
האי קרים .בשנת תרנ"ט חזר לירושלים ,ובשנת תרס"א עבר לכהן ברבנות חברון .מכתב זה נשלח אליו מקראסובזר או מעיר אחרת
בקרים ,בתקופת כהונתו כרבה של חברון בין השנים תרס"א-תרס"ה.
א-ד עמ' 21 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .סימני עש .קרעים ללא נזק לטקסט.
פתיחה$50 :

 .371כתב-יד  -דרשות לפרשות עקב ,נצבים ושבת הגדול  -ארצות המזרח ,תקל"ח-תקל"ט
כתב-יד ,דרושים לפרשות עקב ,נצבים ושבת הגדול[ .ארצות המזרח ,עיראק או המרחב הפרסי?] ,תקל"ח-תקל"ט [.]1778-1779
כתב-יד לא שלם .דפים כרוכים ,המכילים קטעים מדרשות .בדף [5א]" :השלמתי יום רביעי בשבת עשרים לחודש תמוז שנת התקל"ח".
בדף [/6ב]" :כתב יד הצעיר יעקב ב"ר אברהם לחודיש אייר שהוא שישי בשבת יום פסח שיני שנת התקל"ט".
[ ]13דף ,מתוכם [ ]11כתובים .מרבית הדפים על נייר כחלחל .כ 18-ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .קרעים ופגמים קלים בשולי
חלק מהדפים .כריכה חדשה.
פתיחה$300 :

 .372כתב-יד – דרושים על פסוקים שונים – ארצות המזרח ,המאה ה19-
כתב-יד ,דרושים ופירושים על פסוקים שונים[ .ארצות המזרח ,המאה ה.]19-
חסר בתחילתו ובסופו 16 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים רבים ובלאי .נזקי עש ,עם פגיעה בטקסט .כריכת קרטון.
פתיחה$100 :

 .373קונטרס בכתב-יד  -דרשה על פרשת נצבים  -ארצות המזרח ,המאה ה19/20-
קונטרס בכתב-יד ,דרשה על פרשת נצבים[ .ארצות המזרח ,המאה ה.]19/20-
המחבר לא ידוע.
[ ]8דף 21 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .כתמי רטיבות והתפשטות דיו .קרע מודבק בנייר דבק עם פגיעה קלה בטקסט בדף הראשון.
קרעים קלים בשולי הדפים .כריכת קרטון.
פתיחה$150 :

 .374כתב-יד  -חומש מיניאטורי  -ספר ויקרא
כתב-יד ,ספר ויקרא[ .ארצות המזרח ,המאה ה.]?19-
כתב-יד מיניאטורי .כתיבה ספרדית-רהוטה ,ללא ניקוד.
חסר בתחילתו וסופו .מתחיל מאמצע פרשת ויקרא ומסתיים באמצע פרשת אחרי מות (פרק ב ,פסוק י  -פרק יט ,ו)
[ ]26דף .כ 9-ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי קל .דיו דהויה במספר מקומות .רישום בדיו על גבי הטקסט במספר דפים .קמטים וקרעים
קלים בשולי הדפים .כריכת קרטון.
פתיחה$100 :
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 .375אוסף כתבי-יד וקטעים מכתבי-יד
אוסף כתבי -יד וקטעים מכתבי-יד ,בכתיבה ספרדית ,תימנית ואשכנזית [המאה ה - 19-המאה ה.]20-
כתב-יד" ,ספר המזלות בס"ט"" ,ליקוטי מוסר" ,גורלות ,סגולות ,פתרון חלומות ,פיוטים ופזמונים" ,שבחות המ'[לך] המשיח שיתגלה
בב"א [במהרה בימינו אמן]" ,ועוד[ .טורקיה או הבלקן ,המאה ה .]19-בשני דפים רישומים משפחתיים של הכותב מהשנים תרל"ח-
תרמ"ה ]37[ .דף.
כתב-יד" ,קצת חנה" ,קינה בערבית-יהודית לתשעה באב ,וסדר התרת נדרים לערב ראש השנה .כתיבה תימנית ,כותרות ומילות
פתיחה מעוטרות בדיו אדומה[ .תימן ,המאה ה ]7[ .]19/20-דף .כתב-היד גזור במרכז הדפים (עם מעט פגיעה בטקסט ,ללא חסרון).
רישום בכתב-יד על גבי מעטפת נייר ,תנאים לאירוסי חתן וכלה.
כריכה קדמית של ספר ,עם רישומים ארוכים בכתב-יד על דף הבטנה  -פירושים להגדה של פסח .כתיבה אשכנזית.
קטעים מכתבי-יד :שלושה דפים מכתב-יד מיניאטורי ,בערבית-יהודית (תימן); דף מכתב-יד ,פיוטים; דף בכתב-יד על סוד תפילת
"ברוך שאמר" (תימן).
כ 50-דפים .גודל ומצב משתנים.

·
·
·
·
·

פתיחה$50 :

 .376אוסף שרידי דפים עתיקים בכתב-יד שהוצאו מ"גניזת כריכות" – חלקם על קלף
אוסף שרידי דפים עתיקים בכתב-יד ,חלקם על קלף ,שהוצאו מ"גניזת כריכות" – תורה עם תרגום אונקלוס וקטעי טקסט נוספים.
כ 10-דפים וקטעי דפים .גודל ומצב משתנים .פגעי עש קשים ופגעים כתוצאה מהכריכה.
פתיחה$300 :

 .377שרידי דפים עתיקים בכתב-יד  -ספרי ומדרש הגדול על חומש דברים
אוסף שרידי דפים בכתב-יד ,שהוצאו מ"גניזת כריכות".
מספר קטעי דפים ממדרש הגדול על ספר דברים[ .כתיבה מזרחית בינונית ,המאה ה.]?14/15-
שרידי דף מחיבור בערבית-יהודית[ .כתיבה תימנית עתיקה].
 5קטעי דפים .גודל משתנה .מצב כללי גרוע.

·
·

פתיחה$50 :

 .378כתב-יד – פרי מגדים – תימן
כתב-יד ,פרי מגדים ,ליקוטים על השלחן ערוך בדרך הסוד ,מאת רבי שמעון בן יוסף הכהן[ .תימן ,שנות הת"ר ,המאה ה 19-20-בקירוב].
כתיבה תימנית.
בדף כו..." :ואני המחבר ביזפ"ט בן מפח"ו צעיר הצאן מסגני כהונה" [בצופן א"ת ב"ש" :ביזפ"ט בן מפח"ו" – הוא שמעון בן יוסף].
רבי שמעון בן יוסף הכהן (נפטר תרפ"ה) ,רבו של כפר תאלבי (מחוז דמאר) .תלמידו של רבי יוסף אליתים .נתמנה מטעם בית הדין בצנעא
לבדוק את השוחטים ביישובי הסביבה .מחבר הספרים "סגולת השוחטים"" ,אשכול הזבח" ו"פרי מגדים" .ראה אודות מחבר כתב יד זה
בספרו של י' רצהבי ,תורתן שלבני תימן (קרית אונו ,תשנ"ה ,עמ' רד-רה).
כתב-יד חסר .יח-כט ,לד-מא דף 13 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .קרעים בפינות הדפים .כריכה חדשה.
פתיחה$200 :

 .379כתב-יד  -פירוש להלכות שחיטה לרמב"ם  -המאה ה18-
כתב-יד .פירוש להלכות שחיטה לרמב"ם ,מאת רבי יצחק ונה[ .תימן המאה  .]-18כתיבה תימנית.
פירוש להלכות שחיטה לרמב"ם מאמצע פרק א עד אמצע פרק יב.
הפירוש בעברית ובערבית-יהודית נכתב סביב הלכות שחיטה לרמב"ם .הפירוש מיוחס לרבי יצחק ונה  -מהרי"ו [מגדולי חכמי ומקובלי
תימן במאות ה 16-וה ,]17-בעל "רכב א-להים" והסידור "פעמון זהב" (ראה מבואו של רבי יצחק רצאבי לספר "רכב א-להים" ,בני ברק,
תשנ"ט ,עמ'  64ועמ'  .)89-90פירוש מהר"י ונה נדפס.
[ ]83דף 15 .ס"מ .מצב בינוני .חסר בתחילתו ובסופו .קרעים בשוליים עם פגיעה בטקסט .כתמים.
בין הדפים נמצא דף בכתב יד משנת תרפ"א ,עם הזמנה לבר מצוה ,מאת סב החתן "יוסף אליהו" ,הכותב" :לפי שנכנס בן בני למצוה,
חשבתי לעשות סעודה דשנה ביום בב' שעות ,לכן אני מזמין אותך בסעודת מצוה ...יוסף אליהו".
פתיחה$200 :

 .380אוסף שרידי דפים בכתב-יד  -הלכה ופירוש  -המאות  - 17-15כתיבה תימנית
תשעה קטעי דפים בכתב-יד בהלכה ופירוש התורה  -כתיבה תימנית  -המאות  - 17-15עברית וערבית:
 .1כתב-יד ,בעניין מוות בידי שמים[ .המאה ה.]15-
 .2כתב-יד ,בעניין שחיטה ,איסור "לא תקיפו" ,ופירוש המילה "גאון"[ .המאה ה.]15-
 .3כתב-יד ,העתקה מתוך מורה הנבוכים לרמב"ם[ .המאות ה.]16-15-
 .5-4כתב-יד ,שני קטעים מתוך מדרש מאור האפלה[ .המאות ה.]16-15-
 .8-6כתב-יד ,שלושה קטעים מתרגום רס"ג לתורה[ .המאות ה.]17-15-
 .9-7כתב-יד ,הלכות שבת[ .המאות ה.]17-15-
 9קטעים .מצב גרוע .כתמים חורים ופגמים בכל הקצוות .כתובים משני צדיהם.
פתיחה$100 :
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 .381כתב-יד  -סדר הושענות ופזמון לספר תורה  -תימן
כתב-יד ,סדר הושענות ,עם "פזמון לספר תורה"[ .תימן ,המאה ה.]19/20-
כתיבה תימנית .כותרות מעוטרות.
בדף האחרון" :נכתבה לתשוקת האח הטוב ...יוסף ן' יצחק."...
[ ]14דף 17.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ,קמטים ובלאי .כריכת נייר מקורית ,בלויה.
פתיחה$100 :

 .382כתב-יד  -סדר הושענות לסוכות  -תימן
כתב-יד ,סדר הושענות לסוכות[ .תימן ,המאה ה.]20-
כתיבה תימנית מרובעת ,נאה.
רישום בעלות בדף הפורזץ" :חק יוסף כולאני".
[ ]34דף .מצב טוב-בינוני .כתמים .נזקי עש בשוליים הפנימיים ,כמעט ללא פגיעה בטקסט .כריכה מקורית בלויה ופגומה ,עם פגעי עש.
פתיחה$100 :

 .383כתב-יד  -סדר הושענות ,פיוטים והקפות לשמחת תורה  -תימן
כתב-יד ,סדר הושענות ,פיוטים והקפות לשמחת תורה[ .תימן ,המאה ה.]20-
כתיבה תימנית.
[ ]21דף 17 .ס"מ .מצב משתנה ,בינוני .חלק מהדפים במצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .עקבות רטיבות .פגעי עש ,עם פגיעה בטקסט
במספר דפים .שלושת הדפים האחרונים עם פגעי עש קשים .דף אחרון משוקם על נייר משי .כריכה חדשה.
פתיחה$50 :

 .384כתב-יד  -שלוש מגילות  -תימן
כתב-יד ,שלוש מגילות  -שיר השירים ,רות וקהלת ,עם תרגום ארמי ופירוש רש"י[ .תימן ,המאה ה.]19-
כתיבת סופר אמנותית ,עם ניקוד וטעמים .המקרא ,התרגום ופירוש רש"י ,סודרו כל אחד בעמודות נפרדות.
כתב היד חסר בסופו ]71[ .דף 16.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .קרעים קלים בשולי מספר דפים .חיזוקי נייר דבק בשוליים הפנימיים.
כריכת עור חדשה.
פתיחה$300 :

 .385כתב-יד " -אגדתא דפסחא"  -תימן ,המאה ה19-
כתב-יד" ,אגדתא דפסחא"  -הגדה של פסח[ .תימן ,המאה ה.]19-
כתיבה תימנית מרובעת .חלק מהכותרות ותיבות הפתיחה מעוטרות.
כתב-יד שלם ]20[ .דף 17.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .בלאי בחלק מהדפים כתמי יין כהים .דיו דהויה במספר מקומות .קרעים
קלים וקמטים בשולי הדפים .כריכה חדשה.
פתיחה$100 :

 .386כתב-יד " -אגדתא דפסחא"  -תימן ,המאה ה19-
כתב-יד" ,אגדתא דפסחא"  -הגדה של פסח[ .תימן ,המאה ה.]19-
כתיבה תימנית מנוקדת .כותרות ותיבות פתיחה מעוטרות בדיו אדומה.
כתב-יד שלם ]12[ .דף 17.5 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .סימני פטריה ועקבות רטיבות .נזקי עש עם פגיעה בטקסט בחלק מהדפים.
כריכת קרטון.
פתיחה$100 :

 .387כתב-יד " -אשמורות"  -סליחות לחודש אלול  -תימן ,המאה ה19-
כתב-יד" ,סדר סליחות ללילי אשמורות"[ .תימן ,המאה ה.]19-
כתב-יד שלם .כתיבה תימנית מנוקדת.
קולופון בעמוד האחרון" :הצעיר ק"ו ער"ח [שם מחוק] בכמ"ו יוסף סרי יש"ל ,הש' ב"ה יזכינו לכתוב ספרים."...
רישום בעלות נוסף בתחתית העמוד" :זכה וקנה יחיא ן' חיים מגילה יש"ל מן מו' ורבי חיים סרי יש"ל".
[ ]16דף .כ 18-ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .קרעים קלים .כריכה חדשה.
פתיחה$100 :

 .388כתב-יד  -תפילות יום כפור  -תימן
כתב-יד ,קטעים מתפלות יום כפור  -ערבית ,שחרית ,מוסף ,סדר העבודה ,פיוט כתר מלכות ותפילת נעילה[ .תימן ,תרפ"ד .]1924
קולופון בדף האחרון" :נשלמה תפלת ר"ה וכפורים בעזרת רם על כל רמים ביום ג' י"ט אב י"ל [יהפך לטובה] שנת ב'רל"ה [לשטרות =
תרפ"ד ליצירה] על יד הכותב ן' לוי נחום יצ"ו".
עיטורים ואיורים בעמוד האחרון.
[ ]65דף .חסרים  5דפים באמצע 13 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ומעט בלאי .קרעים קלים בשולי חלק מהדפים .דיו דהויה במספר
מקומות .כריכה חדשה.
פתיחה$100 :
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 .389כתב-יד  -קובץ חיבורים עממיים בענייני רפואות ,קמיעות וגורלות  -עם איורים וסמלים קבליים  -תימן ,המאה
ה20-
כתב-יד ,קובץ חיבורים עממיים בענייני רפואות ,קמיעות ,מזלות וגורלות[ .תימן ,המאה ה .]20-עברית וערבית-יהודית.
בכתב היד מספר חבורים ,ביניהם" :ספר רפואות"" ,ספר מראה הילדים"" ,ספר הקמיעין"" ,כתאב אלתארמה"" ,מפתח השערים"" ,גורל
הזיווג" ,ועוד .טבלאות ,שמות מלאכים ,השבעות ,נוסחי קמיעות ,שרטוטים ואיורים קבליים (חותמות מלאכים ,סמלי מגן דוד).
כותרות וקטעים מהטקסט מעוטרים בדיו סגולה.
כתב-יד שלם ]56[ .דף 18.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .סימני עש קלים .כריכה חדשה.
פתיחה$300 :

 .390כתב-יד  -סדר ברית מילה ,פדיון הבן ונישואין  -תימן המאה ה19/20-
כתב-יד ,סדר ברית מילה ,פדיון הבן ונישואין[ .תימן ,המאה ה.]19/20-
[ ]10דף .חסר בסופו .כ 13-ס"מ .מצב בינוני .כתמים .פגעי עש ,עם פגיעה בטקסט .כריכת קרטון.
פתיחה$50 :

 .391כתב-יד  -תפילות ובקשות על פי הקבלה  -תימן ,המאה ה19-
כתב-יד ,תפילות ובקשות שונות ,עם סגולות וכוונות על פי הקבלה[ .תימן ,המאה ה 19-בקירוב].
כתב-היד כולל בין היתר :בקשה מאת רבי זכריה אלצ'אהרי (מתחילה" :ברכי נפשי את ה'") ,בקשה נוספת ממנו" :בקשה נאה ומשובחת
ונוהגים לומר זה המאמר בכל סעודת שבת מלכתא ,"...תפילה מאת רבי שמעון בן שלם שבזי (מתחילה" :אתה הוא ראשון")" ,פיוט
אנעים בשיר חדש ולשון" מאת רבי סעדיא טויל.
שמות וסגולות :נוסח השבעה עם שמות קודש "להפר עצה ולבטל גזירה" ,ונוסח אחר "אם יארע לאדם צרה ח"ו ...והוא מנוסה מאד."...
בדף ט" :2/אתחיל לכתוב מחברת ששית מס' נתיבות האמונה שחבר איש האלוהים כמה"רר יחיא בן סעדיא צ'הארי - "...חבור על דרך
הקבלה על פי יחיא בן סעדיה אלצ'אהרי בעל ספר המוסר ,ובו תפילות על פי שמות הספירות.
בעמוד הראשון ,בכתיבה מאוחרת יותר :תפילה על הפרנסה "שיסד אברהם בכמ"ו יוסף יצחק".
[ ]16דף .חסר בתחילתו ובסופו 26.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .מעט בלאי .כתמים גדולים במרכז הדפים ,עם דהייה של הדיו .כריכת
קרטון.
פתיחה$100 :

 .392כתב-יד  -הלכות שחיטות וטרפות  -תימן ,המאה ה19-
כתב-יד ,הלכות שחיטות וטרפות[ .תימן ,המאה ה.]19-
כתיבה תימנית .פותח במילים" :אתחיל לכתוב חידושי הרב מהריב"ן על ה"ש ועט"ר כפי מה שמצא בכל ספה"ק."...
קולופון בעמוד האחרון" :אנכי ...יודא ן' בג"ק שכר סאלם חטן דאוד ונה".
כתב-יד שלם ]7[ .דף 17 .ס"מ .מצב משתנה .טוב-בינוני .מרבית הדפים במצב טוב .מעט כתמים .קרע בשולי הדף הראשון ,עם חסרון
ופגיעה בטקסט .קרעים קלים נוספים בשוליים .כריכת קרטון.
פתיחה$50 :

 .393כתב-יד  -הלכות שחיטה וטריפות ,עם איורים להמחשה  -תימן ,המאה ה19-
כתב-יד ,שאלות ותשובות בדיני שחיטה וטריפות מספר מקור חיים[ .תימן ,המאה ה.]19-
כתיבה תימנית .בדף הראשון חתימת בעלים (בערבית-יהודית)" :האד'ה אלכראסה חק שמעון ן' מ"ו סאלם ן' מ"ו סעיד אלדאני ,"...עם
חתימה מסולסלת "...בשירי ס"ט".
כותרת בדף השני" :שאלות ותשובות על ה"ש [הלכות שחיטות] והלכות טרפות על ספר מקור חיים לחדד התלמידים בינ"ו".
מספר איורים להמחשה .בדף [5ב] איור של ריאה ,בדף [8ב] איור של תרנגול (ארוך צואר) ואיור המעיים.
בסוף כתב-היד נכרכו שלושה דפים (קרועים וחסרים) מכתב-יד בענייני עיבור החודש.
[ ]8דף  ]3[ +דף 17.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים ובלאי .קרעים עם חסרון ופגיעה בטקסט בשלושה הדפים שנכרכו בסוף כתב-היד .ללא
כריכה.
פתיחה$90 :

 .394כתב-יד  -סדר עבור ומחזור השנים  -תימן ,המאה ה18/19-
כתב-יד ,סדר עיבור ומחזור השנים[ .תימן? המאה ה.]?18/19-
כתב-יד חלקי .העתקה מספר 'תקון יששכר' לרבי יששכר אבן סוסאן (מערבי) .בדף [3ב] איור של עיגול ובתוכו סימני השנים וקולופון
המחבר" :אני הצעיר יששכר בכה"ר מרדכי דידיע בן סוסאן נר"ו שיערתי ותיקנתי עיבור זה".
[ ]10דף 24.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .נזקי עש .דיו דהויה ומחוקה במספר מקומות (כתמי דיו) .כריכה ישנה ,עם פגמים.
פתיחה$50 :

76

יודאיקה – ספרים ,כתבי יד ,מכתבים ,חפצים

 .395כתב-יד – אגרון – נוסחי מכתבים – תימן ,המאה ה19-
כתב-יד ,אגרון[ .תימן ,המאה ה.]19-
פורמט קטן.
דוגמאות ונוסחים למכתבים ,הכתובים בשפה מליצית.
[ ]8דף 12.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי במספר מקומות .קרע בדף השני ,ללא חסרון .כריכת קרטון.
פתיחה$50 :

 .396כתב-יד  -קבלה מעשית  -קמיעות ,סגולות ,השבעות ולחשים  -תימן ,המאה ה19-
כתב-יד ,קבלה מעשית  -קמיעות ,סגולות ,השבעות ולחשים[ .תימן ,המאה ה.]?19-
כרך מלוקט מקטעי כתבי-יד מכותבים שונים.
כולל נוסחאות קמיעות ,סגולות והשבעות לרפואה ,לשמירה ,לעין הרע ,להצלה מכישוף ,ועוד .טבלאות ואיורים קבליים ,שמות וחותמות
מלאכים ,מגני דוד.
[ ]58דף .דפים מנותקים .כ 16-ס"מ .מצב בינוני-גרוע .כתמים ובלאי .קרעים .פגעי עש בחלק מהדפים.
פתיחה$100 :

 .397דפים מכתב-יד מיניאטורי – סגולות וקמיעות – תימן
חמשה דפים מכתב-יד מיניאטורי ,ענייני סגולות ,השבעות מלאכים וקמיעות[ .תימן ,המאה ה.]?19-
עם איורים קבליים ("חותמות מלאכים").
[ ]5דף .כ 8-ס"מ .מצב בינוני-גרוע .כתמים ובלאי .פגעי עש עם פגיעה בטקסט .קרעים בשולי הדפים .חיזוקים בנייר דבק .כריכה חדשה.
פתיחה$50 :

 .398כתב-יד – ספר מרפא לשון לרבי יחיא קרח
כתב-יד ,ספר מרפא לשון ,ביאור על תרגום אונקלוס לתורה ,מאת רבי יחיא קרח[ .ישראל ,המאה ה.]20-
כתיבה אשכנזית .בדף הראשון" :זה ספר מרפא לשון שחבר הרב החכם השלם בנגלה ובנסתר מאיר עיני חכמים ...יחיה ב"ר שלום לבית
הקרחי זצוק"ל המכונה זכריה ב"ר סאלם קרח  ...דקדוק וביאור לשון אונקלוס" ,וכן "זכיתי והעתקתי הספר הנז' מכ"י [מכתב-יד] הרב
המחבר ז"ל ע"י אחד מתלמידי הקטנים ...אני הצעיר אברהם בן א"א [אדוני אבי] חיים אלנדאף ס"ט" .ששה דפים בפרשת בראשית
הושלמו בכתב-יד דוד כהנא.
המחבר ,רבי יחיא קורח (תר"ג-תרס"ח) ,מגדולי חכמי צנעא ורב בבית הכנסת יוסף עואץ ובביהכנ"ס חובארה בצנעא .לפרנסתו עסק
הרבה בהעתקת ספרי קודש .נפטר במצרים בדרכו לארץ ישראל.
[ ]128דף 28 .ס"מ .מצב טוב .נייר עבה .כתמים .כתמי חלודה .כריכת קרטון מחופה בד ,עם בלאי ופגמים.
פתיחה$100 :

 .399דף בכתב-יד על קלף  -קטע מחיבור לא מזוהה בערבית-יהודית  -תימן ,המאה ה18-
דף בכתב-יד על קלף ,קטע מחיבור לא מזוהה בערבית-יהודית[ .תימן ,המאה ה.]?18-
דף קלף ,כתוב משני צדיו 27X19 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני-גרוע .כתמים .קרעים .בפינה העליונה קרע גדול עם פגיעה בטקסט .כתמים
ובלאי רב בעמוד האחורי .דיו דהויה ,בעיקר בעמוד האחורי.
פתיחה$50 :

 .400ספר זבח תודה  -כלכותה ,תרי"א-תרי"ב  -דפי כתב יד
ספר זבח תודה" ,ביאור בארוכה ...על הלכות שחיטה והלכות טריפות ...והגהות מהרמ"א" ,מאת רבי יחיא צאלח .כלכותה (הודו)[ ,תרי"א-
תרי"ב .]1851-1852
בדף האחורי של הספר שטר ממוני בכתב-יד וחתימות עדים ,בקשר לבעלות על הספר ,שבט ב'קצד (תרמ"ג .)1883
במילוי בטנת הכריכה :דפי גניזה ,בכתב יד ובדפוס.
[ ,]1ג-קלא דף 4[ ,דף נוספים ,חלקם עם כת"י] .חסר דף השער וחסרים  4דפים אחרונים ,שניים מתוכם הושלמו בכתב-יד (במקור,]2[ :
ג-קלד ]1[ ,דף) 22 .ס"מ .מצב בינוני .סימני עש .כתמים ופטריות .הספר עבר חיטוי נגד עש .כריכת עור עתיקה בלויה.
פתיחה$50 :

 .401כתב-יד  -דרושים  -תימן
כתב-יד ,דרושים שונים ,חלקם קבליים ,ביניהם דרוש למגילת אסתר ,לשבת הגדול ולחג הפסח[ .תימן ,המאה ה.]20-
בדף [ ,]5נוספה שורה בעפרון "שמעתי מר' סעדייה צפירא זלה"ה" (קטע זה נדפס בספר פרי צדיק לרבי שאול קצין ,ירושלים תרצ"ח,
עמ' מט).
[ ]16דף 20 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .נקבי עש בודדים .כריכה חדשה.
פתיחה$150 :
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 .402כתב-יד " -היתר כשפים" וסגולות  -תימן ,המאה ה20-
כתב-יד" ,התר כשפים" ,סדר ברית מילה וסגולות[ .תימן ,המאה ה.]20-
בראש כתב-היד סדר "התר כשפים"  -תפילות שונות עם השבעות ושמות מלאכים .בדף [ ]7סדר ברית מילה קצר ואחריו סגולות,
השבעות וחותמות מלאכים בעברית ובערבית-יהודית.
כתב-היד חסר באמצעו מספר דפים ]12[ .דף 11.5 .ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים .כריכת קרטון.
פתיחה$150 :

 .403כתב-יד  -תפילות קבליות ,השבעות והיתר כשפים  -תימן ,המאה ה18-
כתב-יד ,תפילות קבליות ,נוסחאות קמיעות ,השבעות מלאכים והיתר כשפים[ .תימן ,המאה ה.]18-
כתיבה תימנית נאה [אופיינית לכתיבת חכמי צנעא במאה ה .]18-כולל תפילות קבליות עם כוונות ושמות קודש ,קטעי סודות קבליים,
נוסחאות קמיעות עם "חותמות מלאכים"" ,היתר כשפים" ,ועוד .בין התפילות :תפילת הייחוד לר' נחוניא בן הקנה ,תפלה מאת רבי
שמעון בן רבי שלם שבזי ,תפלת רבי אלעזר רוקח ,ועוד.
[ ]27דף 12 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קרעים קלים בשולי מספר דפים .כריכת קרטון.
פתיחה$200 :

 .404כתב-יד  -דיני כתובות וגיטין  -תימן ,המאה ה19/20-
כתב-יד ,נוסח הכתובה ודיניה ,סדר הגט ודיניו[ .תימן ,המאה ה.]19/20-
בחלקו הראשון של כתב-היד נכתב נוסח הכתובה כטקסט מרכזי ,כאשר סביבו נכתבו דיני הכתובה.
כתב-יד שלם ,בפורמט קטן ]28[ .דף 11 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .סימני עש .כריכה חדשה.
פתיחה$50 :

 .405כתב-יד  -פיוטים ושירים לשבתות ושמחות  -תימן ,המאה ה19-
כתב-יד ,פיוטים ושירים לשבתות ושמחות[ .תימן ,המאה ה 19-בקירוב] .עברית ומעט ערבית-יהודית.
כרך מורכב מדפים בכתיבות שונות (חסרים דפים במספר מקומות) .טקסט מנוקד בחלק מהמקומות.
[ ]65דף .מצב משתנה בין הדפים ,בינוני-טוב .כתמים ובלאי .כתמים כהים במספר דפים .עקבות רטיבות .קרעים במספר דפים .פגעי עש
בדפים הראשונים ,עם פגיעה בטקסט .כריכה חדשה.
פתיחה$200 :

 .406כתב-יד  -דיואן  -תימן ,המאה ה19-
כתב-יד ,דיואן  -זמירות ופיוטים ,שירים לשבתות ולמועדים ועוד[ .תימן ,המאה ה .]19-עברית וערבית-יהודית.
פורמט צר וארוך .כתיבה תימנית נאה ,מנוקדת.
בעמוד האחרון קולופון הסופר ,מופיע בכתב-ראי (הפוך)" :נכתב לתשוקת החבר הטוב ,גם ה' יתן לו הטוב ,או"ע [אדוני ומחמד עיני] וע"ג
[ורביד על גרוני] יחיא בן[?] יחיא יש"ל [יחי שמו לעד] השב"ה [השם ברוך הוא] יזכהו להגות הוא וזו"ז [וזרעו וזרע זרעו] עסכ"ה [עד סוף
כל הדורות] אכתרמ"ש [אמן כן תהי רעוא מן שמיא] ,הכותב קל הקלים עפר רגלי החכמים והסופרים ,יתוש קטן מלקט אחר הקוצרים,
הדל ונדכה מקוה חסדי אהיה[ ,חתימה מסולסלת  -לא מפוענחת]".
[ ]173דף 23 .ס"מ .מצב גרוע .כתמים ובלאי .פגעי עש קשים ,משוקמים בחלקם בהדבקות נייר דבק גס .כריכה חדשה.
פתיחה$200 :

 .407כתב-יד  -ליקוטים מספר הליכות עולם  -תימן ,המאה ה19/20-
כתב-יד" ,ליקוטי כללים מכללי הגמרא מספר הליכות עולם" ,עם השמטות מספר "תורת חכם" [קיצור פסקי המהרי"ץ][ .תימן ,המאה
ה.]19/20-
מסגרת השער ועיטור כותרות בדיו סגולה.
בשער" :הקדמה  -בהיות כי בעונותינו הרבים רבו התלאות ...וכל מה שאני לומד אני שוכח לכן עמדתי ולקטתי לי מעט מזער מכללי
הגמרא" .בדף יג-יד" :שעורי המדות כדעת הרמב"ם ובעל הערוך" .מדף יד ואילך" :השמטות שבספר תורת חכם ,הועתקו ממקורם
בקיצור משו"ת פעולת צדיק [להמהרי"ץ]".
טז ,יח-יט דף .חסר דף יז .סך הכל ]18[ :דף 18.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים קלים .כריכה חדשה.
פתיחה$200 :

 .408כתב-יד – דרושים שלא נדפסו מאת רבי יעקב בן נאיים
כתב-יד ,דרושים[ .צפון אפריקה ,המאה ה.]19-
כתיבה מערבית.
בראש העמוד הראשון" :דרוש לנפטרים מועתק מספר ברית יעקב" .בראשי העמודים בחלק הראשון של כתב-היד מופיעה הכותרת
"ברית יעקב" .בסופו של חלק זה כותב המעתיק" :משם רבי יעקב נאיים" .רבי יעקב בן נאים (נפטר תקס"ד ,מלכי רבנן ,עמ' סז-סח),
מחכמי מרוקו ואלג'יר במאה ה ,18-מחבר שו"ת "זרע יעקב" ו"ישועות יעקב" (דרשות על ספר בראשית) .לא ידוע על חיבור שלו בשם
"ברית יעקב" ולפנינו העתקה של דרוש ששרד מחיבור זה (בספר מלכי רבנן ,שם ,כתב" :ולשמע אוזן שהניח אחריו איזה חיבורים עדיין
בכ"י").
לאחר חלק זה של כתב-היד מופיעות העתקות נוספות של דרושים .בראש דף [13א] כתב המעתיק" :דרוש מועתק מקונטרס כ"י
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לנפטרת ב"מ [בר מינן]" .בדף [17א] נכתב" :ד"ת ששמעתי מהרב חביבי ...ידי"ן הר"ש וחיון י"ץ" .כותרות בראשי הדפים האחרונים" :זרע
בירך" (הדפים בחלקו השני של כתב-היד קרועים וחסרים עם פגיעה קשה בטקסט) .חתימה בדף [21ב]" :ע"ה שלום ן' חיים אלכבאש",
בדף האחרון רישום בכתיבה מאוחרת" :זה המחזור שלי אני יאודה נימין ז"ל ...תבוא עליו ברכת השם שחתמתי בו בשנת התר"ס ע"ה
יאודה דימין ריוח סי"ט".
[ ]25דף 22 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים ,בינוני-גרוע .כתמים ובלאי .עקבות רטיבות וסימני עובש .קרעים רבים בשולי הדפים .בעשרת
הדפים האחרונים קרעים גדולים עם פגיעה וחסרון ניכר בטקסט .כריכת קרטון.
פתיחה$200 :

 .409כתב-יד  -דרושים להספדים  -מרוקו ,המאה ה19-
כתב-יד ,דרושים להספדים ,מחבר לא מזוהה[ .מרוקו? המאה ה.]?19-
חסר בתחילתו .כתיבת רש"י ספרדית ,שני טורים בעמוד.
ג-לב דף 25 .ס"מ .מצב בינוני-גרוע .נייר עדין ושביר .כתמים (חלקם מהדיו) .קרעים עם חסרון ופגיעה בטקסט .חלק מהקרעים עקב
חריכת הדיו את הנייר .ללא כריכה ,נתון בקופסת קרטון.
פתיחה$100 :

 .410כתב-יד  -דרושים מאת רבי שלמה חיים אדרעי
כתב-יד ,דרושים מאת רבי שלמה חיים אדרעי ,בכתב ידו[ .מרוקו?] ,תרע"ט-תרצ"ה [.]1935
כתיבה מערבית-בינונית .בדף [8א] ,בסוף הדרוש הראשון ,חתימת הכותב" :ע"ה [עבד ה'] שלמה חיים אדרעי ס"ט" .בראש הדרוש השני
(דף [8ב]) מופיע התאריך "שנת עטר"ת" (תרע"ט) .בדרוש שבדף [15ב] מופיע התאריך" :שנת התרצ"ה".
כתיבה שונה בדפים [ .]24[-]18יתכן שחסרים דף או מספר דפים אחרי דף [.]17
[ ]33דף 21 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קרעים בדפים האחרונים עם חסרון ,ועם פגיעה בטקסט באחד מהם .קרעים קלים בשולי דפים
נוספים .כריכת קרטון.
פתיחה$200 :

 .411כתב-יד  -פיוטים למועדים וזמנים שונים  -מרוקו  -פיוטי רבני משפחת אבוחצירא
כתב-יד ,פיוטים למועדים וזמנים שונים  -ברית מילה ,פסח ,שבועות ,פיוט לרבי שמעון בר יוחאי ,ועוד[ .מרוקו ,המאה ה.]19/20-
כתיבה מערבית נאה.
כולל פיוטים מאת פייטני מרוקו ,וביניהם רבני משפחת אבוחצירא ,כגון "פיוט לכבוד הרשב"י" (מתחיל" :בר יוחאי יסוד עולם") מאת רבי
יעקב אבוחצירא בעל "אביר יעקב" ,וכן פיוט לשבת מאת בנו רבי מסעוד אבוחצירא (מתחיל" :מזמור שיר ליום השבת  /אענה חלקי גם
אני לעורר לבי אהבת").
בדף [ ]8מופיע פיוט לכבוד ה"אביר יעקב" שכתב בנו רבי מסעוד אבוחצירא" :סגלמאסא עיר תמרים  /פרח בה צדיק כתמר  /דגל תורה
 /הקים הרים( "...סגלמאסא היא העיר תאפילאלת ,בה חי ופעל ה"אביר יעקב").
[ ]19דף 12.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכה חדשה.
פתיחה$50 :

 .412כתב-יד – סדר ברית מילה ,עם פיוטים – צפון אפריקה
כתב-יד ,סדר ברית מילה ,עם פיוטים[ .צפון אפריקה ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה.]20-
בדף הראשון" :סדר של מילה ."...בין הפיוטים" :ארץ הקדושה יקרה חמודה לתורה ולתעודה"" ,שיר לאילת אהבים יעלת חן בת נדיבים",
"אודה למארי די ברא נשמתא ,זמרא סדר ליה באלפא ביתא" ,ועוד.
קולופון בדף אחרון" :אני משה זנו הי"ו."...
[ ]20דף ,מתוכם [ ]7דפים כתובים (שאר הדפים ריקים) 17 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קמטים וקרעים קלים בשולי הדפים .כריכת קרטון.
פתיחה$100 :

 .413כתב-יד  -קטע מתוך ספר עמודיה שבעה  -צפון אפריקה ,המאה ה19-
כתב-יד ,קטע מתוך ספר עמודיה שבעה ,מאת רבי בצלאל בן שלמה מסלוצק[ .צפון אפריקה ,המאה ה.]19-
כתיבה מערבית .בדף האחרון קולופון ,מחוק בחלקו ,החתום בסופו" :הצעיר ע"ה ימין ן' יצחק עלון".
כתב-יד חסר בתחילתו ]9[ .דף 19.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .סימני רטיבות .דיו דהויה במספר מקומות .כריכה חדשה.
פתיחה$100 :

 .414כתב-יד מיניאטורי  -הלכות טרפות על פי מנהגי מראכש  -מראכש ,תרנ"ו
כתב-יד ,הלכות טרפות על פי מנהגי מראכש[ .מראכש][ ,תרנ"ו  .]1896עברית וערבית.
כרך מיניאטורי .שער מקושט במסגרת מאוירת.
כתיבה מערבית .בשער" :זה הכרנס [הקונטרס?] יש בו מנהגים של שחי'[טות] וטרי'[פות] מכל מיני מנהגים של מרכס ...שנת תרימ"ו
[=תרנ"ו] לפ"ק".
קולופונים במספר מקומות" :שנת ...בהעלותך את הנירות תרי"מו תרומה ,ע"ה [עבד ה'] יוסף יפרח"; "שנת תרימ"ו תרומה לבריאת
עלמא ,ע"ה יוסף יפרח"" ,תמו מנהגי ט"ה [טריפות הריאה] של מרכיס בעיה"ו שינת[!] תרימ"ו תרומה ,ע"ה יוסף יפרח".
[ ]64דף .כתב היד נכרך שלא כסדרו .כ 9-ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ובלאי .קרעים עם חסרון בשולי דף השער .קרעים קלים ופגמים
בדפים נוספים .דיו דהויה במספר מקומות .כריכה חדשה.
פתיחה$200 :
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 .415כתב-יד  -נוסחי שטרות  -צפון אפריקה ,המאה ה19/20-
כתב-יד ,נוסחי שטרות[ .צפון אפריקה? המאה ה.]19/20-
בכתב-היד נוסחי שטרות שונים .בדף הראשון תוכן עניינים לנוסחי השטרות המובאים בספר.
[ ,]1סד דף ,מתוכם [ ]56דפים כתובים 13 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כתמי דיו .קמטים בקצות הדפים .כריכה חדשה.
פתיחה$150 :

 .416שתי רצועות קלף  -קטעים מתוך כתובה בכתב-יד  -מרוקו ,המאה ה18-
שתי רצועות קלף ,חלקים מתוך כתובה מרוקאית בכתב-יד ,עם עיטורים בשולים[ .מרוקו ,המאה ה.]?18-
שתי רצועות ,שנחתכו לצורך שימוש משני ,מכתובה לנישואין בכתב-יד .לפנינו קטע הסיום של הכתובה עם חתימות העדים (לא
פוענחו) וקטע ממרכז הכתובה .בשני הקטעים שרידים של המסגרת המאוירת.
שתי רצועות ,באורך  28-30ס"מ וברוחב  4-6ס"מ בקירוב .מצב בינוני-גרוע .כתמים ובלאי .קרעים ונזקי עש.
פתיחה$50 :

 .417כתב-יד  -פיוטים ופזמונים ועוד  -צפון אפריקה
כתב-יד ,פיוטים ופזמונים ,צ'היר של פסח ,רשימות חרוזי מילים ופתרון חלומות[ .צפון אפריקה ,המאה ה.]?20-
כרך בכתב-יד בפורמט קטן ,פיוטים לחגים וזמנים שונים .עברית וערבית-יהודית.
[ ]147עמ' כתובים .יתכן וחסרים מספר דפים 14.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .דפים מנותקים .כריכת עור מקורית מנותקת ,בלויה
ופגומה.
פתיחה$100 :

 .418שני דפים מודפסים  -מרוקו  -שנות ה 20-של המאה ה20-
שני דפים מודפסים עם תפילות ופיוטים ,שנדפסו במרוקו:
 .1דף מודפס" ,שיר שבח ותהלה שיסדתי אני הצעיר ידידיה מונסונייגו יץ' לכבוד מעלת הרב ...מורנו עמרם ן' דיואן זיע"א"[ .פס( ,מרוקו)
שנות התר"פ .]1920
רבי עמרם בן רבי אפרים דיוואן (ת"ק-תקמ"ב) ,שד"ר ומקובל יליד העיר ירושלים .רבי עמרם ,נצר למשפחת רבנים ידועה ,למד בישיבת
"נוה שלום" בירושלים ,שם הגה בתורת הנגלה והנסתר .נשלח פעמיים כשד"ר למרוקו ,ובשנת תקמ"ב נפטר בדרכו חזרה לארץ ישראל
ונקבר במרוקו ,בסמוך לעיר וזאן .קברו משמש בשנים האחרונות מוקד עליה לרגל ומתקיימת במקום הילולה לכבודו.
דף 30X20 ,ס"מ .מצב בינוני-טוב .מעט כתמים .סימני קיפול .קרעים קלים בסימני הקיפול ובשוליים.
 .2דף מודפס משני צידיו" ,פזמון שאומרים אותו בשלש רגלים קודם הוצאת ס"ת ,אחר קדיש תתקבל של ההלל" .פס (מרוקו)[ ,תר"פ
 .]?1920הדפסה בדיו כחולה.
דף 25X ,ס"מ .מצב טוב .נייר בהיר .סימן קיפול.
פתיחה$100 :

 .419דף שמירה מודפס לתינוק  -תוניס ,תר"ס
דף שמירה מודפס" ,שמירה להילד הנער"[ .תוניס ,תר"ס  ,1900בערך].
דף מודפס בדיו אדומה .שמירה לתינוק הנולד .נדפס בידי רבי אליהו גיג' .עם שמות קדושים ,שמות המלאכים ,תפילות נגד מזיקים ,איורי
דגים ואריות ,ועוד .בחלקו התחתון של הדף איור כף יד ("חמסה") ,ומתחתיה נדפס" :מידי היתה זאת לכבוד אליהו הנביא ז"ל הצעיר
אליהו חי יצ"ו בכ"ר מו"ר כמהר"ר יוסף גיג' זיע"א"" ,זה לשם הנער הנולד ביום ...לח' ...שנת ...זה שמו ...הי"ו .כשם שזכה למילה כן יזכה
לתורה למצות ולחופה אכי"ר".
רבי אליהו חי גיג' (ת"ר-תרס"ח) ,בן רבי יוסף גיג' .יליד תוניס ,רב באלג'יר .כתב והדפיס ספרים רבים ,ביניהם" :מעשה שעשועים",
"מעשה צדיקים"" ,שפתי רננות" ועוד.
דף 43X31.5 ,ס"מ .מצב בינוני .כתמים .קרע עם חסרון ופגיעה בטקסט בחלקו העליון של הדף .קרעים עם חסרון בשוליים .סימני קיפול,
עם קרעים קלים.
לא מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
פתיחה$100 :

 .420שלושה ספרים  -הקדשות מחברים
שני ספרים (האחד כפול) עם הקדשות המחברים:
 .1ספר פלגי מים וספר אך טוב לישראל ,דרושים ,הספדים וחידושים שונים ,מאת רבי שמעון אביקציץ .לונדון ,תרס"ו  .1906הקדשה
מודפסת מעבר לשער ,עם שתי שורות ממולאות בכתב-יד המחבר.
 .2-3ספר שאר ירקות  -פירוש על הגדה של פסח בעברית ובערבית יהודית ,מאת רבי דוד סבאג .קזבלנקה ,תש"ג ( .1943יערי ;2301
אוצר ההגדות  .)2914מסגרת שער מודפסת בדיו כחולה .תמונת המחבר בראש הספר .שני עותקים .הקדשות מודפסות ,ממולאות
בכתב-יד המחבר ,רבי דוד סבאג.
 3ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים .עקבות רטיבות .נייר יבש.
פתיחה$80 :
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 .421מכתב רבי אהרן לעווי – פאפא ,תרכ"ז
מכתב בכתב-יד וחתימת רבי אהרן לעווי .פאפא (הונגריה) ,תרכ"ז  .1867יידיש.
נשלח לעיר וינה אל בנו ברנהרד לעווי (בנימין) ואל חתנו .תוכן המכתב :בעניינים כספיים הקשורים למשפחה.
דף 34 ,ס"מ .מצב טוב .מעבר לדף :רישומי כתובת .בול דואר עם חותמת דואר ,ושרידי חותם שעוה.
פתיחה$80 :

 .422מכתב מאת רבי יהודה ליב בן רבי צבי הירש קאלישר  -תרמ"ה
מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי יהודה ליב קאלישר ,בנו של רבי צבי הירש קאלישר ,אל חברת "עזרת נדחים" בירושלים .טהארן (טורון,
פולין) ,תרמ"ה [.]1885
רבי יהודה ליב קאלישר מטהארן ,בנו הבכור של רבי צבי הירש קאלישר ,ממבשרי שיבת ציון הנודעים .עמד ביחד עם אביו בראש החברה
למען בנין "בתי מחסה" בירושלים ועזר לו בפעולותיו למען ארץ ישראל .המשיך בפעילות זו גם לאחר פטירת אביו ,וטיפל בקרקעות
שנקנו על ידו בארץ ישראל .חיבר פירוש על התורה ,שאביו מזכיר ומביא ממנו בחלק השני של ספרו "אמונה ישרה" .פירוש זה נדפס
לבסוף תחת השם "קול יהודה" בוורשא ,תרל"ז.
דף 21X13 ,ס"מ .מצב בינוני-טוב .נייר עדין .כתמים .סימן קיפול ,עם קרעים בשולי .קרעים קטנים בשולי הדף ,עם מעט חסרון .פינה
שמאלית עליונה מחוזקת בנייר-דבק.
פתיחה$50 :

 .423דף ברכה לשנה טובה  -ירושלים  -חתימת הגאון רבי משה יוסף הופמן "הדיין מפאפא"
"לשנה טובה יכתב ויחתם"  -דף מודפס עם מילוי בכתב-יד .ברכת שנה טובה ,ותפלה ביידיש לומר בעת הדלקת נרות שבת .ירושלים,
[שנות התר"ע בקירוב] .דפוס לעווי ושותפיו.
הדפסה בדיו אדומה .איורים של המקומות הקדושים בארץ ישראל .מנורת "למנצח" ,ואיורי כלי המקדש .מילוי בכתב ידו וחתימתו של
"הק' משה יוסף האפמאן ,מתושבי ירושלים עה"ק תובב"א".
הגאון הקדוש רבי משה יוסף הופמן " -הדיין מפאפא" (תר"ג-תרפ"ח) ,מגדולי גאוני הונגריה וירושלים .נולד תר"ג ,לאביו רבי מיכאל
הופמן תלמיד ה"חתם סופר" .בתרמ"ב דומ"ץ בפאפא .בשנת תרס"ט עלה לירושלים ,בה הקים את בית מדרשו [הידוע עד היום בתור
בית המדרש של הדיין מפאפא] ,ונודע בה כאחד מגדולי רבני העיר .בעל "מי באר"" ,מים חיים".
דף מקופל לשני חלקים 30X24 .ס"מ .מצב בינוני .קרעים בקיפולי הדף.
פתיחה$50 :

 .424מכתב הרב שמעון קרויס  -מיקלוש ,תרס"א
מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הרב שמעון קרויס .מיקלוש (הונגריה) ,תרס"א  .1900יידיש.
וסארֹוַאש .מחבר הספר "שתילי זיתים" על
רבי שמעון קרויס ( תר"ך-נספה בשואה) ,אב"ד נאג'-סאנט-מיקלוש ,קאדלבורג (אורוז'-ואר) ַ
שולחן ערוך .בן רבי יעקב קאפל קרויס אב"ד אץ' (אטש) .נין ונכד להגאון רבי מאיר א"ש בעל "פנים מאירות".
גלויית דואר  14ס"מ .מצב טוב.
פתיחה$80 :

 .425מכתב מאת רבי משה אשר עקשטיין אב"ד סערעד
מכתב מאת רבי משה אשר עקשטיין אב"ד סערעד ,אל בן משפחתו רבי בנימין עקשטיין .סערעד[ ,הונגריה ,בין השנים תרפ"א-תש"ב
.]1942-1921
הדפסה במכונת כתיבה ,חתום בחתימת ידו.
המכתב עוסק בדילמה אישית של קרובו רבי בנימין עקשטיין שהיה ר"מ מסור לתלמידים בישיבה שהקים בעמל ויזע ,ולאחר כמה שנים
קיבל הצעה לעזוב את ישיבתו ולעבור לבודפסט ולכהן שם כדרשן באחת הקהילות .מהמכתב נראה שרבי בנימין שטח את ספקותיו
והתלבטויותיו במכתב לדודו אב"ד סערעד ,בשאלה האם לקבל את ההצעה .במכתב המעניין שלפנינו מציג לו דודו במלוא החדות
והבהירות את המעלה והחיסרון שבכל אחד מהצדדים עם כל ההתלבטויות ,ולבסוף מכריע לו שישאר עם תלמידיו בישיבתו ושלא
יתפתה להצעה .המכתב כתוב בשפה מיוחדת ,פיוטית ונוגעת ללב.
רבי משה אשר עקשטיין אב"ד סערעד (תרמ"ט-תש"ב) ,ראש ישיבה ועסקן ציבורי ,ממנהיגי עולם הישיבות בסלובקיה-הונגריה,
ממחזיקי ותומכי עולם התורה בהונגריה .בערך בשנת תרפ"א התמנה לרב בסערעד .כשקהילתו נלקחה לגטו הורשה לו להישאר בעירו,
אך הוא סירב להישאר ובחר להצטרף לקהל עדתו ונרצח יחד עמהם על קידוש השם במיידנק.
דף ,מודפס במכונת כתיבה משני צדיו 28.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .קרעים בסימני הקיפול אך ללא פגיעה ניכרת בטקסט.
פתיחה$50 :

 .426שני מסמכים בחתימת רבי סלימאן מנחם מני  -חברון ,שנות התר"נ
שני מכתבים/מסמכים בחתימת רבי סלימאן מנחם מני.
 .1מכתב בכתב-ידו ובחתימתו של רבי סלימאן מנחם מני ,שנכתב לבנו רבי אהרן (המכונה במכתב במליצה ":אהרן בחירי") .חברון ,תרנ"ו
[.]1896
דף  23X15ס"מ .מצב בינוני .כתמים קשים .בלאי וקרעים.
 .2שטר עיסקא בחתימת רבי סלימאן מנחם מני ,ובחתימות העדים רבי "רחמים  "---ורבי "יאודה אבושדיד" .חברון ,תרנ"ב [ .]1892מעבר
לדף :אישור פרעון של האשה שהלוותה את הכסף לרבי סלימאן.
דף  23X14ס"מ .מצב בינוני .סימני עש .קרע על חתימת רבי סלימאן מנחם מאני.
רבי סלימאן מנחם מאני (תר"י-תרפ"ד) נולד בבגדד לאביו רבי אליהו מני בעל "שיח יצחק" .חתן רבי משה פירירה .כיהן כחבר בית דינו
של ה"שדי חמד" ומילא את מקומו כ"חכם באשי" בעיר חברון.
פתיחה$200 :
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 .427תעודת "נזר גבאות"  -ירושלים ,תרפ"ו  -חתימות רבנים
תעודת "נזר גבאות קודש" מודפסת ,מאת "ישיבה הגדולה לשכת הרבנים" .ירושלים ,תרפ"ו [ .]1926הדפסה צבעונית.
תעודת מינוי גבאי צדקה של ישיבת "לשכת הרבנים" בירושלים .עם מילוי בכתב-יד על שם "הרב הגאון המפורסם לתהלה ,רודף צו"ח
וכו' כש"ת מוה"ר י .רעדעלהיים שליט"א" ,שמונה לגבאי בעיר ניו-יורק.
התעודה חתומה בידי רבי חיים יהודה ליב אויערבאך ורבי שמעון לידער ,מייסדי וראשי ישיבת המקובלים שער השמיים ,וחתומה בדפוס
בידי רבי יחיאל מיכל הורוויץ בעל ספר "גידולי ציון" .חותמת לשכת הרבנים בירושלים.
דף 44.5X28.5 ,ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים קלים .סימני קיפול .קרעים קטנים במרכז ובשוליים בסימני הקיפול.
פתיחה$50 :

 .428אוסף קבלות  -תרומות למוסדות וארגוני צדקה יהודיים  -סוף המאה ה - 19-מחצית ראשונה של המאה ה20-
אוסף קבלות מודפסות ,עם מילוי בכתב-יד ,חותמות וחתימות ,מאגודות צדקה ,מוסדות וארגונים שונים .תרמ"ו-תש"ב.
בין הקבלות :קבלה של "חברת שערי חסד גמילות חסדים הכללי"; קבלות מ"תלמוד תורה הכללי דכולל התימנים" בירושלים; מספר
קבלות מ"קופת רבי מאיר בעל הנס" של "כולל רומעניען" ,בהשגחתו של האדמו"ר רבי מרדכי זישע טווערסקי ,והאדמו"ר רבי מנחם
מנדל פרידמן; קבלה מ"בית מושב זקנים וזקנות" בירושלים ,עליה נדפס "נכון קבלתי מאת הרב ר' שמואל סלאנט שליט"א"; קבלה על
קניית אתרוג ל"החזקת ישיבה שערי תורה פה קרעמענטשוג יע"א"; קבלה מאת "כולל מינסק"; וקבלות נוספות.
 13קבלות .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$100 :

 .429אוסף דפים  -מכתבי ברכה לנישואין ומכתבים שונים  -אירופה ,מחצית ראשונה של המאה ה20-
אוסף דפים וגזירי דפים בכתב-יד ,עם שירים ומליצות ,מרביתם נכתבו כברכות לאירועים משפחתיים[ .הונגריה ,שנות השלושים של
המאה ה .]20-עברית והונגרית.
חלק מהמליצות והשירים נכתבו בדיו שחורה ובעיטורים של דיו אדומה (בעיקר באקרוסטיכון) .מרבית הדפים הינם מכתבי ברכה
לנישואין או אירוסין .ברבים מהם חתומים "ישעיה שטרן" ממאגיאר-באנהדייש ( ,Magyarbánhegyesהונגריה) ובנו אביעזר שטרן .בין
הדפים נמצאים גם :ברכה ל"יום הולדת נשיאנו הישיש מר אוסישקין שליט"א"; שיר פטריוטי עברי לכבוד הונגריה" :ברך נא את מגור;"...
שיר ציוני "צפירת התחיה מפליאה מסביב ,"...בעברית והונגרית; ועוד.
כ 29-דפים וגזירי דפים בגדלים שונים .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים .סימני קיפול.
פתיחה$50 :

" .430שטר עסקא"  -דף מודפס ממולא בכתב-יד  -ווילנא ,תרל"ה
דף מודפס" ,שטר עסקא" .ווילנא[ 1868 ,תרכ"ח] .דפוס האלמנה והאחים ראם.
טופס מודפס של "שטר עסקא" .מודפס משני צדיו .בצד האחד שם הכותר ,עם דפוסת בשפה הרוסית ,ובה שם הכותר ,פרטי הדפוס
ואישור צנזורה .בצדו השני מופיע נוסח השטר בצורת אותיות (פונט) המדמה כתב-יד ,עם מקומות ריקים למילוי בכתב-יד.
בדף שלפנינו מילוי (חלקי) בכתב-יד ,מחודש תמוז תרל"ה.
דף 18X11.5 ,ס"מ בקירוב .מצב טוב .כתמים .סימני קיפול.
פתיחה$100 :

 .431אוסף מגוון של דפים ושרידי דפים בכתב-יד
אוסף דפים בכתב-יד ,בהם דפים מכתבי-יד ,שרידי דפים מ"גניזת כריכות" ועוד[ .מקומות וזמנים משתנים].
מכתב הממוען לרבי מאיר שטיין אב"ד טירנוי ,מכותב לא ידוע (המכתב קרוע וחסר באמצעו( .גט בכתב-יד .שעב [תימן] ,תקנ"ד.
כתובה בכתב-יד ,לנישואי החתן שמואל זיינוויל ב"ר יהודה עם הכלה יוטא רחל בת אברהם ברוך .יאס ,תר"מ .דף בכתב-יד ,חידושי
תורה .כתיבה אוטוגרפית של מחבר ,כתיבה אשכנזית .כותב לא מזוהה .דפים שהוצאו מ"גניזת כריכות" :קטעי מכתבים (חלקם חתומים
"יוסף אשריקי") ,רשימות שמות וחשבונות ,ועוד ,בכתיבה ספרדית רהוטה .כריכה קרועה עם חלקי דפים מכתב-יד תימני עתיק ,חיבור
בערבית-יהודית.
מצורפים :דף שער ושני דפים נוספים מספר הלכות רב אלפס שנדפס בקאפוסט ,תקע"ח ,על נייר כחלחל.
כ 25-דפים וקטעי דפים .גודל ומצב משתנים.

·

·

·

·

·

·

·

פתיחה$50 :

 .432מכתבים ודברי דפוס  -ירושלים וא"י  -שנות הת"ר
אוסף מכתבים ודברי דפוס  -ירושלים וא"י  -שנות הת"ר:
 .1מכתב בכתב ידו של רבי חיים צבי הלוי רובינשטיין ,אל רבי יצחק אייזיק בן-טובים מירושלים ויפו .תרנ"ט [ .]1899רבי חיים צבי
רובינשטיין (תרל"ב-תש"ד) .תלמיד ישיבות סלונים ,ווולוז'ין .נסמך מאת רבי חיים סולובייצ'יק ,ורבי שמואל סלנט .ר"מ בישיבות "עץ
חיים" ו"שערי תורה" ,כיהן כרב קהילה בשיקאגו .מקבל המכתב :רבי יצחק אייזיק בן-טובים מירושלים ויפו (תרי"ב-תרפ"ו) עסקן נודע,
מקורב לחוגי הישיבות ואישי המוסר בירושלים.
 .2מכתבים ומודעות בדפוס של רבי זלמן חיים קליין (תרי"ט-תשי"א .תלמידו של החתן סופר) .התפרסם בזכות הצעתו לבנות מקווה
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שיתאים לכל השיטות ,כפי שהוא מסביר במכתבים שלפנינו .ירושלים ,תרצ"ד-תרצ"ו [.]1936-1934
 .3מכתב העתקה מאת אגודת פאקו"מ באמשטרדם ,בעניין חלוקת כספי צדקה בירושלים .אמשטרדם ,תרל"ג [.]1873
 .4כרטיס "גורל קודש וצדק על ס"ת [ספר תורה] כשרה ומהודרה" ,מעשה ידי סופר הסת"ם רבי ישראל יעקב גוטקין .חתומים בדפוס:
רבי צבי פסח פרנק ,הרב קוק ואחרים.
 .5מכתב בכתב-יד מאנשי קהילת סן פרנסיסקו אל רבי שמואל סלנט ,בדבר תרומות למוסדות בירושלים .סן פרנסיסקו ,תרנ"ב [.]1892
 .6מכתב בחתימת ידם של מנהלי כוללים בירושלים אל הנהלת ארגון סיוע .ירושלים ,תרפ"א [.]1921
 .7שלושה שטרות חוב "לשלם למוכ"ז" [לכל מוציא כתב זה] ,מהנהלת כולל וורשא-פולין [שטרות שניתנו לעניי הכולל ,כדי שיוכלו לקנות
עם השטרות את צרכיהן] .ירושלים ,תרע"ח [.]1918
 .8מודעות מודפסות של ועד עדת האשכנזים בירושלים ,קריאה להשתתף בתשלום שנתי לוועד .ירושלים[ ,תר"ף  1920בערך].
 .9שטר קבלת מצרכים מאת ועד הכללי כנסת ישראל לצדקת רמבעה"ן .ירושלים ,תשי"ב [.]1952
 .10שטר בכתב-יד ,מכירת בתים של כולל שומרי החומות בירושלים.
 12פריטי נייר .עברית ויידיש .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$100 :

 .433ארכיון מכתבים  -רבי יוסף חיים זוננפלד
עשרות מכתבים שנשלחו אל רבי יוסף חיים זוננפלד וממנו  -בענייני תרומות ועניני ציבור .מברקים שנשלחו מאת ועד העיר האשכנזי,
שהרב זוננפלד היה אחד מראשיו ,אל חבר הלאומים בז'נבה בעניין הכרה במעמדן של הקהילות החרדיות בא"י .ירושלים ,ניו יורק ,ארה"ב
וארצות אירופה [תרס"ד-תרפ"ח .]1928-1904
מעניין במיוחד הוא מכתבו של ד"ר משה וולך (מייסד ומנהל בית החולים שערי צדק) שנכתב מהעיר קלן ,בשנת תרפ"א ,אל הרב דיסקין
והרב זוננפלד ,אודות מינויו ע"י הסניף הירושלמי של אגודת ישראל" ,להיות חבר למועצה המרכזי של האגודה בוינה ...אני מוכן לעבוד
בכוחי הרפה עם חברי למטרה  -יגדיל תורה ויאדיר! ...ברגשי כבוד ותודה .ד"ר משה בן הח' יוסף וואללאך"
כ 30-מכתבים .גודל ומצב משתנים .רוב המכתבים הוקלדו במכונת כתיבה וחתומים בכתב יד .רובם באנגלית.
פתיחה$150 :

 .434מכתבים ותקנון  -תלמוד תורה שערי תורה  -יפו
ארבעה מכתבים ותקנון  -תלמוד תורה שערי תורה  -יפו:
 .1כתב יד ,העתקת מכתב רבי יצחק וינוגרד (ראש ישיבת "תורת חיים" בירושלים) ,בעניין פגיעה בשמו של הת"ת ביפו .ירושלים ,תרנ"ח.
 .2דף בכתב יד ,תקנות של הת"ת .עם חתימות ראשי הת"ת רבי "שמחה ---אלסקי" ,רבי שלמה זלמן שאך" ,רבי יעקב מאיר  "---ורבי
אברהם יעקב טיקאצינסקי" .יפו[ ,תר"ע  1910בערך].
 .4-3שני מכתבים בכתב יד ,בקשת תמיכה בת"ת ,מאת גבאי הת"ת .יפו ,תרפ"ה [.]1925
 .5מכתב מודפס ,בקשה לפטור ממסים בעקבות המצב הכלכלי הקשה .יפו ,תש"ד .1943
 5דפים .גודל ומצב משתנים .פגעי פטריה.
פתיחה$100 :

 .435אוסף מסמכים בכתב יד  -קושאנים ,שטרי בעלות ושטרות שונים
אוסף מסמכים ,קושאנים ושטרי בעלות שונים בכתב-יד[ .ארצות המזרח ,המאה ה - 19-ראשית המאה ה .]20-ערבית.
 11מסמכים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$50 :

 .436אוסף מכתבי רבנים  -משפחת מייזל
שמונה מכתבים מארכיונם של הגאון רבי יצחק מייזל ,חתנו של בעל ה"יפה עינים" ,ובני משפחתו:
 .2-1שני מכתבים בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי ברוך עין ,שנשלחו אל בן דודו רבי יצחק מייזל .אמדור ,תרנ"ח [[ .]1898הגאון רבי
ברוך עין מאמדור ,נולד בשנת ת"ר ,התייתם בנעוריו והתחנך בבית דודו רבי דוד מייזל ,שהיה למורו ורבו המובהק].
 .4-3שני מכתבים בכתב ידם וחתימתם של חמיו רבי צבי הירש יפה ושל חמותו מרת חוה יפה .תרס"ד [[ .]1904רבי צבי הירש יפה
(תרי"ג-תרפ"ז) ,תלמיד-חכם ידוע מהעיר בריסק ,בנו של הגאון רבי מרדכי גימפל יפה מנכבדי קהילת בריסק .מקורב לרבני העיר בעל
"בית הלוי" ובנו הגר"ח .עסק רבות בחקר לוחות השנה הכללים ובלוחות השנה העבריים].
 .5מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי אברהם טראפ .ביאליסטוק[ ,תרמ"ה] .1885
 .6מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי שלום שכנא מייזל .נשלח לירושלים אל בתו מלכה וחתנה המיועד רבי חיים ברנשטיין ,מכתב-
ברכות לרגל אירוסיהן .ביאליסטוק ,תרצ"ג [.]1933
 .8-7שני מכתבים בחתימות הרב היילפרין מביאליסטוק וראשי ה"מזרחי" בעיר ,אודות בנו רבי שלום מייזל .ביאליסטוק ,תרצ"ו [.]1936
הגאון רבי יצחק מייזל ,בן רבי דוד מייזל .חתן הגאון הנודע רבי אריה ליב יעלין בעל "יפה עינים" .קרוב-משפחה של הגאון רבי אליהו חיים
מייזל אב"ד לודז' .בנו רבי שלום שכנא מייזל מראשי המורים בתלמוד תורה "תחכמוני" בביאליסטוק.
 8מכתבים .גודל ומצב משתנים .חלקם מעט פגומים.
פתיחה$150 :
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 .437צרור מכתבים ומסמכים מארכיונו של רבי בן ציון רחלזון
צרור מכתבים ,דפי חידושי תורה ,מסמכים וכתובות נישואין (שעל חלקם נכתבו חידושי תורה) ,מארכיונו של הגאון רבי בן ציון רחלזון,
רבה של העיר התחתית בחיפה.
מכתבים בדברי תורה ,עניני כשרות ועניני מוסר .דברים שכתב הרב רחלזון אל רבי אהרן קוטלר ,רבי זעליג ראובן בנגיס ,רבי יחזקאל
סרנא ,רבי יעקב ישראל קנייבסקי (בעניני שיעורי המצוות) ,טיוטות מאמרים שכתב לעתונות בפולמוס ה"שיעורים" של החזון איש
והסטייפלר עם רבי חיים נאה .מכתבים שונים מרבנים ומאנשים פרטיים שקיבל ,בעניני צדקה וגמילות חסדים ועוד.
הגאון רבי בן ציון רחלזון (תרמ"א-תשכ"ג) ,תלמידם של ה"אור שמח" וה"חפץ חיים" [השתתף בצעירותו בעריכת ה"משנה ברורה"
ומספר דברים תיקן ה"חפץ חיים" בספרו עפ"י הערותיו] .הרביץ תורה בפרנקפורט דמיין בישיבתו של רבי משה שניידר .בשנת תרצ"ה עלה
לארץ ישראל וכיהן במשך כעשרים וארבע שנה ברבנות העיר התחתית בחיפה .עסק רבות בעניני כשרות והלכה ,עמד בקשרי שו"ת עם
גדולי הרבנים בדורו (ראה בשו"ת דובב מישרים ,מנחת יצחק ,ועוד) ופרסם מאמרים רבים של חידושי תורה ועניני הלכה בעתונות התורנית.
היה ידוע במעשי הצדקה המרובים שלו ואת מרבית משכורתו הקדיש מדי חודש לעניני צדקה ולפעולות למען חיזוק שמירת השבת בחיפה.
כ 36-פריטי נייר ,גודל ומצב משתנים.
פתיחה$250 :

 .438מכתבים ומסמכים מראשית "כפר בני ברק"  -שנות התר"צ
חמישה מכתבים ומסמכים מראשית ימי העיר בני ברק ,שנקראה אז" :כפר בני ברק":
 .1מכתב חתום מתושבי שכונת "גבעת רוקח" ,אל ועדת קרן רוקח ,בחתימת ששה מתושבי השכונה .בני ברק[ ,תרצ"ב] .1932
 .2אישור בעלות על נדל"ן ,בחתימות :רבי נחמן מיאדוסר ורבי משה גיטמאן .בני ברק תרצ"ד .1934
 .3אישור תושבות בבני ברק ,חתום על ידי רבי ברוך יעקב פדבה " -מוכתר כפר בני ברק מחוז יפו" .בני ברק ,תרצ"ה  .1935נכתב על נייר
רשמי של "ועד כפר בני-ברק מחוז יפו".
 .4מכתב בכתב יד וחתימת רבי ברוך יעקב פדווה ,להנהלת ישיבת "תורת חיים" .בני ברק[ ,תרצ"ב .]1932
 .5הזמנה בכתב יד לחגיגת סיום הש"ס העולמי מחזור שני ,שהתקיימה ב"מושבה זכרון מאיר ע"י בני ברק" .בחתימת הרב יעקב הלפרין
ראש הועד המארגן ,ומייסד המושבה "זכרון מאיר" .בני ברק ,תרצ"ח [.]1938
 5דפים .גודל משתנה .מצב טוב.
פתיחה$50 :

 .439מכתבי רבנים  -תלמידי הרב קוק ,ובנו הרצי"ה
עשרה מכתבים  -תלמידי הרב קוק ,ובנו הרצי"ה:
 .1מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי צבי יהודה הכהן קוק ,בנוגע להקמת ישיבה בעיר רחובות ורבנות ביישוב שדה יעקב .ירושלים,
תרצ"ז [.]1937
 .2מכתב מודפס בחתימתו של רבי רפאל הכהן קוק (תר"ס-תשל"א ,אחיינו של הראי"ה ,שימש כרבה של טבריה) ,נגד מוסדות המסיון
הפועלים בת"א .ירושלים ,תרצ"א .1931
 .3מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי אברהם משה רבינוביץ [תרל"ט-תשכ"ה ,בנו של האדר"ת ,שימש כמזכיר של גיסו הראי"ה קוק],
תשובה לשאלה שנשאל הרב קוק .ירושלים ,תרצ"ד [.]1934
 .4מכתב בחתימתם של רבי מאיר ברלין ורבי צבי יהודה הכהן קוק ,המבקשים לקבל כתבים של הראי"ה קוק .ירושלים ,תרצ"ז [.]1937
 .5מכתב בחתימת רבי חנוך אייזנשטאט .המלצה על רב למשרת משגיח כשרות ,בתחתיתו תוספת בכתב ידו ובחתימתו של רבי שלמה
דוד כהנא (תרכ"ט-תשי"ד ,ראב"ד וורשא ,ולאחר שעלה לארץ שימש כרבו האשכנזי של הרובע היהודי) .תל אביב ,ת"ש [.]1940
 .9-6ארבעה מכתבים בחתימת רבי חיים ליפשיץ ,מנהל מכון הראי"ה ,אל רבי שאר ישוב כהן ,בנוגע לתרומות להוצאות המכון .ירושלים,
תשכ"ג-תשכ"ה [ .]1965-1963בשניים מהמכתבים תוספת בכתב ידו ובחתימתו של רבי שאר ישוב הכהן.
 .10מכתב בכתב ידו ובחתימתו של רבי חיים ליפשיץ ,בנוגע להקמת חזית דתית מאוחדת .ירושלים ,תשכ"ה [.]1965
 10מכתבים .גודל ומצב משתנים .רוב המכתבים הוקלדו במכונת כתיבה וחתומים בכתב יד.
פתיחה$100 :

 .440טופס הצעת מועמדות לרבנות  -הרב הרצוג והרב עוזיאל
טופס להצעת מועמדותם של רבי יצחק הרצוג ורבי בן ציון מאיר חי עוזיאל למועצת הרבנות הראשית לצורך כהונתם כרבנים הראשיים
לישראל ,עם  16חתימות של אישים שונים מחברי הגוף הבוחר[ .תרצ"ט].
בין החתומים :רבי משה אוסטרובסקי ,רבי שלמה זלקינד לונדרס [מרבני רמת גן] ,שלמה שטמפפר [ראש עיריית פתח תקוה] ,א' רקנטי,
ועוד.
[ ]1דף 26 .ס"מ .מצב טוב.
פתיחה$50 :

 .441אוסף מגוון של מכתבי רבנים
עשרים וחמישה מכתבים שנשלחו מאת רבנים שונים .תרפ"ח-תשס"א [.]2001-1928
בין המכתבים :מכתב בכתב ידו של רבי חיים הירשנזון (שימש כרב בעיר הובוקן שבניו ג'רזי); מכתב בחתימתו של רבי זלמן רוטברג ,ראש
ישיבת בית מאיר; שני מכתבים בכתב ידו של הגאון רבי יעקב רוזנטל אב"ד בחיפה; שלושה מכתבים בכתב ידו של רבי משה צבי נריה.
מכתבים מאת מזכירי אדמו"רים  -הרבי מלובביץ' ,האדמו"ר מקרעשטניף ,האדמו"ר מצאנז (ניו יורק) ,האדמו"ר מקליוולנד-נדבורנה,
(תש"ם).
 25מכתבים .גודל משתנה .מצב כללי טוב.
פתיחה$100 :
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 .442מכתבים ומסמכים  -חותמות רבנים  -ארצות המזרח וא"י
אוסף מכתבים ומסמכים בחתימות רבנים .ארצות המזרח וארץ ישראל ,תרע"ד-תשכ"ב [.]1914-1962
 .1מסמך בכתב-יד מזרחי ,חתום בחותמת של בית הדין הרבני במצרים[ .תרע"ד]  .1914ערבית באותיות עבריות.
 .2כתובת נישואין ,בכתב-יד מזרחי ,בחתימת רבי יוסף משאש (תרנ"ב-תשל"ד ,רב בקהילות תלמסן ,מקנס וחיפה) ,וחותמת של בית
הדין הרבני במקנס .ט"ז סיון תרצ"ה [.]1935
 .3מכתב בכתב-יד מזרחי ,מאת רבי מסעוד חקון אל רבי יהודה איבגי .מצרים ,תרס"ו [ .]1906ערבית באותיות עבריות.
 .5-4שני מכתבים בכתב-ידו ובחתימתו של הרב דוד שרבאני ,הרב הראשי לקולומביה .בוגוטה ,תשכ"ט .1969
 .6מכתב מודפס במכונת כתיבה עם חתימת ידו של רבי ישעיהו משורר (תרע"ח-תשנ"ח ,אב"ד בפ"ת ,חבר בי"ד הגדול בירושלים) .פתח
תקווה ,תש"ך .1960
 .7מכתב מודפס במכונת כתיבה ,עם חתימת ידו של רבי שמואל זנוויל ז'רסקי ,רב בתל אביב ,מחבר סדרת הספרים אנשי שם .תל אביב,
תש"ך [.]1960
 .8מכתב מודפס במכונת כתיבה עם חתימת ידו וחותמתו של רבי נסים אוחנה ,הרב הראשי לחיפה .חיפה ,תשכ"ב [.]1962
 8דפים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$100 :

 .443הזמנת הגרי"ז מבריסק לנישואי בנו
דף מודפס ,הזמנת רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק לנישואי בנו רבי משולם דוד הלוי בעיר נתניה[ .ירושלים] ,תשט"ו [.]1955
הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק (תרמ"ז-תש"ך  ,)1886-1959בנו של הגר"ח הלוי מבריסק ,ונכדו של ה"בית הלוי" ,ממלא מקום אבותיו
ברבנות בריסק ,וכבר מגיל צעיר נחשב כאחד מגדולי הדור .בימי השואה ניצל עם חלק מילדיו ועלה לירושלים ,בה הקים מחדש את
ישיבתו .סמכותו הוכרה בכל העולם התורני .ספריו "חידושי מרן רי"ז הלוי" ,על הרמב"ם ועל התורה .כתבי שמועות חידושיו יצאו לאור
בספרי "חידושי הגרי"ז" ועד היום תורתו מהוה אבן-יסוד בלימוד המעמיק בישיבות.
בנו ,החתן בהזמנה שלפנינו ,הוא הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק שליט"א ראש ישיבת בריסק בירושלים.
 18.5ס"מ .מצב טוב .כתמים קלים .סימני קיפול.
פתיחה$100 :

 .444מכתב מבית מרן ה"חזון איש"  -כת"י הסטייפלר
מכתב מ"ועדת העזרה לבנין ותיקון מקוואות" ,נכתב בכתב יד קדשו של הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי "הסטייפלר" (גיסו של ה"חזון
איש") ובחתימת רבי זעליג הכהן שפירא .בני ברק ,תש"ט [.]1948
במכתב שנשלח אל הגאון רבי ראובן שיר [רב בכפר סבא ובנשר ,נפטר בתשל"א] ,מסביר הרב קניבסקי כיצד יש לבנות מקווה ,ולמי יש
לפנות כדי לקבל תמיכה בבנייה.
מכתב מעניין מבית מרן ה"חזון איש" ,שנכתב בעצם כתב ידו של גיסו ה"סטייפלר" וחתום ע"י נאמן ביתו המפורסם רבי זעליג הכהן
שפירא .מכתב זה מעיד על מעורבותו הרבה של החזון-איש בביסוס וחיזוק קיום התורה וההלכה ברחבי הארץ [בספר "פאר הדור" חלק
ד' ,עמ' סא ,מסופר על למעלה מתשעים ושלש [!] מקוואות שהקים החזון איש מכספו ,ע"י נאמן ביתו רבי זעליג הכהן שפירא מוורשא].
נייר מסמכים רשמי 28 ,ס"מ .מצב טוב .קרעים קלים בשולי הנייר.
פתיחה$200 :

 .445אוסף המחאות וקבלות  -חתימות רבנים
אוסף המחאות (שיקים) וקבלות של בנקים ארצישראליים שנשלחו לרבני הגליל .צפת.1943-1931 ,
בחלק מההמחאות חתמו הרבנים המוטבים בגב ההמחאה .בין החותמים :רבי משה קליערס  -רבה האשכנזי של טבריה (תר"ע-תרצ"ד),
רבי אשר זאב וורנר  -רבה האשכנזי של טבריה (תרצ"ד-תשי"ח) ,רבי אברהם ליב זילברמן  -רבה הראשי של צפת ,רבי שמואל לוריא -
מחכמי צפת ,רבי זיידה הלר  -מחכמי צפת.
 12פריטים .מצב כללי טוב.
פתיחה$100 :

 .446מכתב תשובה הלכתית  -רבי איסר יהודא אונטרמן  -תל-אביב ,תשכ"ד
מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרב איסר יהודא אונטרמן .תל-אביב ,תשכ"ד [.]1964
תשובה הלכתית על נייר מכתבים רשמי ,בעניין חולה במחלה קשה שנסע להתרפא בגרמניה ונדרש לאכול אוכל שאינו כשר.
הרב איסר יהודא אונטרמן (תרמ"ו-תשל"ו) ,יליד העיר בריסק .היה רב במספר קהילות בליטא .בשנת  1923עבר לאנגליה ושימש כרבה
של ליברפול .לאחר השואה עלה לארץ והתמנה לרבה הראשי של תל-אביב .כיהן גם בבית הדין הרבני הגדול ,ובשנות ה 50-נבחר
למועצת הרבנות הראשית .בג' ניסן תשכ"ד נבחר לרבה האשכנזי הראשי של ישראל ,תפקיד אותו מילא עד שנת תשל"ב.
תשובה הלכתית זו נכתבה בעת שהרב אונטרמן כבר נתמנה לתפקיד הרב הראשי לישראל ,למרות שעל הנייר הרשמי והחותמת מופיע
הכיתוב "הרב הראשי לתל-אביב יפו".
דף ,כתוב משני צדיו 21X16 ,ס"מ .מצב טוב .כתמים קלים .סימן קיפול.
מצורף מכתב אישי מאת חותנו של החולה אל בתו ובעלה החולה ,בבקשה שיאות לאכול כנדרש ובברכת רפואה שלמה.
פתיחה$50 :
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 .447אוסף מכתבים ופריטי נייר  -ארץ ישראל  -תרצ"א-תשל"ה
אוסף מכתבים ופריטי נייר שונים ,הכוללים גם מכתבי רבנים ,ביניהם:
מכתב שנשלח אל החזו"א ,בכתב ידו ובחתימתו של הצדיק הקדוש רבי בן ציון אברהם שפירא ,בעניין ספרי אביו רבי צבי מיכל שפירא
 "ציץ הקדש"[.רבי בן ציון אברהם שפירא (תרל"ג-תש"ז) ,איש קדוש ופרוש .מגדולי המקובלים בבית מדרשו של הרש"ש "בית אל"בעיר העתיקה בירושלים .בנו יחידו ותלמידו המובהק של אביו הקדוש רבי יהושע צבי מיכל שפירא ,מגדולי גאוני ומקובלי ירושלים].
מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הרב שלמה וולבה .תשל"ה [[ .]1975רבי שלמה וולבה (תרע"ד-תשס"ה) ,מגדולי המוסר ,המשגיח
והמייסד של ישיבת "באר יעקב" .תלמיד רבי ירוחם ממיר .מחבר "עלי שור" שני חלקים ועוד ספרים רבים].
קטע ממכתב ברכה בכתב ידו ובחתימתו של רבי יעקב קמינצקי [תרנ"א-תשמ"ו ,ממנהיגי הדור של יהדות ארצות הברית ,ראש ישיבת
"תורה ודעת" וחבר מועצת גדולי התורה באמריקה].
התכתבויות של רבי שמריה קרליץ ,מנהל כולל "חזון איש" ,עם תורמים; מכתב ברכה לתורמים לכתיבת ספר תורה ע"ש החזו"א .בני
ברק ,תשכ"ב [ ;]1962ופריטי נייר נוספים.
כ 30 -פריטים .גודל ומצב משתנים.

·
·
·
·

פתיחה$50 :

 .448אוסף מכתבים ורשימות  -מארכיונו של הסופר ד"ר חיים וייסמן
עשרות דפים מארכיונו של הסופר האגודאי ד"ר חיים וייסמן[ .תל אביב? ,שנות ה 40-50-בקירוב]:
מכתב אל הנציב העליון בבקשה לחנינה לדב גרונר ומכתב אל דב גרונר[ .תש"ז  .]1947דפים מן הספר "זכרונות" ,מאת רבי יעקב
רוזנהיים ,בתרגומו של ד"ר חיים וייסמן .דיווח על ועידת קטוביץ ,תרע"ב  .1912ועוד עשרות רשימות בכתב ידו ,פרשיות השבוע
וענייני השעה.
הד"ר חיים וייסמן עסק בכתיבה ותיעוד של פעילות "אגודת ישראל" בראשית ימיה ,ובתרגום מגרמנית של הספרים :אגרות צפון לרש"ר
הירש ,בעל השם ממיכלשטדט ,מפרנקפורט עד ירושלים ,זכרונות רבי יעקב רוזנהיים.
עשרות דפים .גודל ומצב משתנים.

·

·

·

·

פתיחה$100 :

 .449הודעת בד"ץ "העדה החרדית"  -ביטול החרם על אנשי נטורי קרתא  -בחתימות חברי הבד"ץ
הודעת רבני הבד"צ של העדה החרדית ,בחתימת-ידם של הגאב"ד רבי משה אריה פריינד ,רבי ישראל משה דושינסקי ,רבי ישראל יעקב
פישר ,רבי בנימין רבינוביץ ורבי אברהם דוד הורוויץ .ירושלים ,תשרי תש"נ [.]1989
נייר מסמכים רשמי ,כתיבה במכונת כתיבה ,עם חתימות הרבנים בכתב-יד וחותמת.
הודעה מאת הבד"ץ על ביטול החרם שיצא תחת ידם בשנת תשמ"ח על הרב חיים קצנלבוגן ,עורך בטאון "החומה" מטעם נטורי קרתא
בירושלים.
בשנת תשמ"ח הטיל הבד"ץ חרם על מספר אישים מקרב נטורי קרתא בעקבות דברי ביקורת קשה שפרסמו על רבני העדה החרדית.
בעת שהחרם היה בתוקפו ארעו מקרים קשים בקרב העדה החרדית :הגאב"ד הרב יצחק יעקב וייס ורעייתו נפטרו ,ומיתות פתאומיות
נוספות אירעו .גם תדמיתה של העדה החרדית נפגעה מאוד בעקבות החרם .לאחר מותו של הגאב"ד החליט הרכב הרבנים החדש לבטל
את החרם .ואכן בהודעה זו ביטל הבד"ץ את החרם בעקבות "איש מהימן" כדברי הבד"ץ ,שהעיד כי הרב קצנלבוגן הביע צער וחרטה על
הדברים שפרסם בעבר.
נייר מכתבים רשמי 28 ,ס"מ .כתוב במכונת כתיבה ,עם חתימות הרבנים בכתב-יד .מצב טוב .קרע קל בשוליים בסימן הקיפול.
מצורף שני דפים מודפסים (הכנה למודעה) מאת בד"ץ העדה החרדית נגד אנשי "נטורי קרתא"" :אל תראו מן הפרושים ולא משאינם
פרושים אלא מן הצבועים".
 2דף 22.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים .קרעים עם פגיעה בטקסט .דיו דהויה במספר מקומות .סימני קיפול .סימני דבק נייר.

·

פתיחה$200 :

 .450קבלה מודפסת של "כולל וורשא"  -חותמות של האדמו"ר רבי דוד צבי מלעלוב ורבי שלמה זלמן בהר"ן  -ירושלים,
תרנ"ט
קבלה מודפסת ,על מסחר באתרוגים ,יין ושמן זית ,של "כולל וורשא" .ירושלים ,תרנ"ט [.]1899
דף בודד ,מודפס בדיו זהובה .עם מילוי בכתב-יד משנת תרנ"ט ,על שם ר' אברהם אבא גוטמאן ורעייתו .בשולי הדף חותמות  -בצורת
חתימה בכתב-יד  -של האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה בידרמן מלעלוב ושל רבי שלמה זלמן בהר"ן; וחותמת הכולל.
הרב הקדוש רבי דוד צבי שלמה בידרמן (תר"ד-תרע"ח)  -האדמו"ר מלעלוב .בן האדמו"ר רבי אלעזר מנחם מנדל (תקפ"ז-תרמ"ג),
קדוש וטהור מנעוריו ,מנהיג קהלות החסידים בירושלים .היה מחסידיו הגדולים של ה"בית אהרן" מקארלין .הגה"ק בעל "ישמח ישראל"
מאלכסנדר כנהו בשם "ספר תורה" ,רבי חיים שמואל מחנטשין אמר עליו שבמשך שנים רבות היה הוא "צדיק הדור".
רבי שלמה זלמן בהר"ן לעווי (תקצ"ה-תר"ע) ,מגדולי ירושלים ומראשי עסקניה .גאון עניו וקדוש ,כיהן כראש ישיבה ב"ישיבת הר"ן"
שהקים לזכר אביו הגאון הקדוש רבי נחום משאדיק .רבי שלמה זלמן היה יורד בסוף ימי הקיץ ליפו ,שם היה מטפל בקטיף האתרוגים
ורכישתם מבעלי הפרדסים.
דף 22.5X13.5 ,ס"מ .מצב בינוני-טוב .מעט כתמים .סימני קיפול .קרעים בסימני הקיפול ,משוקמים.
פתיחה$100 :

 .451מכתב בקשת סיוע לאדמו"ר המקובל רבי ברוך שלום הלוי אשלג ,עם חתימת ידו בשולי המכתב
מכתב בקשת סיוע עבור האדמו"ר רבי ברוך שלום הלוי אשלג ,עם חתימת האדמו"ר בשולי המכתב[ .ירושלים] ,אדר-ניסן תר"ץ [.]1930
מכתב בקשת סיוע (הכותב והמכותב לא זוהו) ובו בקשה לפנות לוועד הכללי ולהנהלת כולל וורשא שיסייעו ל"האברך היקר מר ברוך
אשלאג" ,אשר רוצים לפנותו מהדירה עם כל חפציו עקב אי-תשלום שכר דירה "והחפצים שלו עומדים למכור על ידי הממשלה עבור
שכ"ד ...הוא אברך יקר ות"ח ." ...בשולי המכתב רישום נוסף בחתימת יד קדשו" :ברוך שלום אשלאג".
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האדמו"ר המקובל רבי ברוך שלום הלוי אשלג (תרס"ז-תשנ"ב) ,בנו וממשיך דרכו של אביו האדמו"ר המקובל רבי יהודה ליב אשלג,
בעל ה"סולם" .למד והפיץ את תורת הקבלה כפי שקיבל מאביו הקדוש ,הוציא לאור את ספרי אביו וכן נדפסו מכתביו ושיעוריו מספר
חיבורים בקבלה ובעבודת ה'.
בשנותיו הצעירות התגורר בירושלים בעיר העתיקה ,בשנים אלו סבל עוני ומחסור וחרפת רעב עד שנאלץ להתפרנס מעבודות בניה
(ראה חומר מצורף).
דף אחד 11 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .סימני קיפול.
פתיחה$100 :

 .452אוסף דפים מפנקס קשר של משרד האדמו"ר רבי יעקב הלברשטאם מטשאקאווא  -ארה"ב ,שנות ה 40-של המאה
ה20-
אוסף דפים מפנקס הקשר של משרד האדמו"ר רבי יעקב הלברשטאם מטשאקאווא ,דפים מודפסים עם מילוי בכתב-יד של פרטים
שונים ,בקשות ושמות לתפילה ולברכה ,בכתב יד קדשו של האדמו"ר ושל משמשיו .ארה"ב[ ,שנות ה 40-של המאה ה.]20-
דפים עם כותרת מודפסת "בס"ד פתקא (קוויטעל) למקומות הק' בארה"ק"  -עם מקום למילוי פרטים שונים המיועדים לשמירת קשר
עם הפונים הרבים :מתי הגיעו ומתי שלחו מכתבים ,מה בקשותיהם ובאיזה ענינים [רישומי פרטים :לידות ופטירות של קרובי-משפחה,
נישואין ושלום-בית ,מחלות ורפואה ,הגעת קרובים מהמלחמה ,עושר ועניות ,קניית נכסים ומכירתן ,ועוד] ,לאיזה אדמורי"ם היה להם
קשר בעבר ,כמה "דמי פדיון" נתנו ,אלו מתנות (מזכרות מירושלים ו"מעות שמירה") נשלחו אליהם ,באיזו שפה אפשר לדבר עמם,
וכתובת לשמירת קשר ולמשלוח קבלות.
האדמו"ר רבי יעקב הלברשטאם מטשאקאווא (תרנ"ז-תשכ"ח) ,בן רבי סיני האדמו"ר מזמיגראד( ,בן רבי ברוך מגארליץ ,בנו של בעל
ה"דברי חיים") חתן האדמו"ר רבי שלום מושקוביץ משאץ .משנת תרפ"ה אב"ד טשאקאווא .בשנת תרצ"ד חלם על השואה המתקרבת,
עזב את הרבנות ועלה לירושלים ,בה הקים את בית מדרשו .בשנות השואה היה בארה"ב ופעל רבות בועד ההצלה ובקירוב יהודים לחיי
תורה ומצוות .חזר אחרי השואה לארץ ישראל ,בה גרו אשתו וילדיו ,אך רוב ימיו היה שוהה בארה"ב .בניו הם הגאונים המפורסמים רבי
משה הלברשטאם זצ"ל ורבי נפתלי הלברשטם שליט"א אדמו"ר מטשאקאווא ,מראשי "העדה החרדית".
כ 390-דף .כ 24-ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .דפים מנותקים .נקבי תיוק בשוליים .קמטים בקצות הדפים .פגעי חלודה בדפים בודדים.
פתיחה$120 :

 .453מכתב רבני רומניה  -רבי יואל טייטלבוים ורבנים נוספים
שני פריטים מרבני רומניה בשנות התר"פ-תר"צ:
 .1דף מודפס בהכפלה ,עם רישום בכתב-יד (בלועזית) של שמות החותמים ,רבנים מרומניה :רבי יואל טייטלבוים אב"ד מסאטמר ,רבי בן
ציון ויזל מטורדא ,רבי יעקב פנט מדעש ,רבי אברהם שמואל פנט מקרלסבורג (חתימה וחותמת) .קלוז'[ ,תרצ"ז  .]1937גרמנית .מכתב
המלצה מרבני הלשכה האורתודוקסית של זיבנבירגן ,למגבית שעורך הרב שמואל פאנט הרב הראשי בעיר אלבה-יוליה (קרלסבורג),
לשיקום בית הכנסת ובית הרב בעיר קרלסבורג ,שנהרס ע"י פורעים בעקבות חגיגות לאומיות בעיר .בסוף המסמך ,מכתב בכתב ידו
ובחתימתו של רבי יעקב יצחק נימירובר הרב הראשי לרומניה .בוקרשט[ ,תרצ"ז  .]1937רומנית.
[ ]1דף 34 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .קמטים .קרע קל בקיפול הנייר.
 .2חוברת "( "Reprezentantul Cultului mozaic In Senatהנציג של הפסיפס התרבותי בסנאט) ,מאמרים ונאומים של רבי חיים שור
(תרל"א-תרצ"ו .רב בבוקרשט .בעל "השיב חיים" .היה מקורב לשלטון הרומני) .בוקרשט[ ,תרפ"ו  .]1926רומנית.
בעמ'  29-28נזכרים רבני רומניה וביניהם :רבי יואל טייטלבוים ורבי אליעזר דוד גרינוולד  -רבני סאטמר ,רבי אברהם יהושע פריינד אב"ד
נאשוד ,רבי חיים הרש טייטלבוים האדמו"ר מסיגעט.
 35עמ' .מצב טוב 23 .ס"מ.
פתיחה$200 :

 .454המחאה בחתימת האדמו"ר מסאסוב – רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים ,ורעייתו הרבנית רוזא בת האדמו"ר רבי
יואל מסאטמר – צפת ,תש"ו
המחאה (שיק) של בנק קלינגר מצפת ,על שם רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים ,האדמו"ר מסאסוב ,עם חתימת ידו[ .צפת ,תש"ו] .1946
על גב ההמחאה חתימת האדמו"ר וזוגתו הרבנית רוזא [בת האדמו"ר רבי יואל מסאטמר ,נפטרה תשי"ד].
האדמו"ר מסאסוב – רבי חנניה יום טוב ליפא טיטלבוים-מאיר (תרס"ו-תשכ"ו ,אנצי' לחסידות ,א ,עמ' תרמא) ,בזיווגו הראשון היה חתן
דודו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר וניהל את הישיבה של חותנו בקראלי .אח"כ כיהן כאב"ד סעמיהאלי וכראב"ד סאטמר .לאחר השואה
הקים את חסידות סאסוב בארה"ב ואת קרית "ישמח משה" בארץ ישראל.
פתיחה$50 :

 .455מכתב האדמו"ר מפאלניצא-וורקא  -ארה"ב ,תשכ"ג
מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר ר' יעקב דוד ברוך קאליש מוורקא .ברוקלין ניו יורק .תשכ"ג [.]1963
מכתב ברכות לבר מצוה .בהמשך המכתב כותב האדמו"ר בכאב על החסידים שנטשו את הקשר עם חסידות וורקא..." :פליאה מאד
בעיני על האנשים ששכחו לגמרי את הא[ה]בה הישנה מהחסידות שלנו ,מעת שהיינו מסתופפים ביחד בצל כבוד קדושות אבי מורי
זצללה"ה."...
הרה"ק רבי יעקב דוד ברוך קאליש (אנציקלופדיה לחסידות ב' ,עמ' רסד) ,האדמו"ר מפאלניצא-וורקא בארה"ב .משנת תרצ"ח ממלא
מקום אביו האדמו"ר אברהם משה מפאלניצא .בשנות השואה הצליח להימלט ללונדון ומשם לארה"ב ,בשנת תשמ"ו עלה לא"י ,כדי
לקומם את חסידות וורקא ,אולם נפטר חודשים מספר לאחר בואו.
נייר מסמכים רשמי  21X28ס"מ .מצב טוב .מצורפת המעטפה המקורית.
פתיחה$100 :
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 .456צרור מכתבים שנשלחו לרבי ישכר דוב גולדשטיין ואל בנו רבי צבי מיכאל  -כולל מכתב מהאדמו"ר רבי יקותיאל
יהודה הלברשטאם מקלויזנבורג
צרור מכתבים שנשלחו מגדולי ישראל ותלמידי חכמים לרבי ישכר דוב גולדשטיין ולבנו רבי צבי מיכאל.
בין המכתבים :מכתב למדני ארוך מאת האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג אל רבי צבי מיכאל גולדשטיין (3
עמודים) ,בגדרי איסור גניבת ממון וגניבת נפשות .נכתב ונחתם בכתב-יד משמשו רבי יעקב יצחק שווארץ .יוניון סיטי ,תמוז תשל"ה
[( .]1975נדפס בספרו שו"ת דברי יציב ,ז ,ליקוטים סימן קלב ,בהשמטת שורות הפתיחה והסיום) .חלק ממכתב מאת רבי מרדכי גרוס
גאב"ד חניכי הישיבות .מכתב מאת רבי משה דוב וולנר אב"ד אשקלון ,מחבר ספרי שו"ת חמדת צבי ,אל רבי צבי מיכאל גולדשטיין.
ירושלים ,תשנ"ב [ .]1992מכתב מאת רבי חיים יעקב מאיר רבין אב"ד ציעשינוב ,אל רבי יששכר דוב גולדשטיין .ברוקלין ,אלול תשל"ח
[ ,]1978ועוד.
הגאון רבי ישכר דוב גולדשטיין (תרע"ה-תשמ"ח) ,מחשובי רבני "חוג חתם סופר" וראש כולל "שומרי החומות" ,מתמיד ותלמיד חכם
עצום .עסק כל ימיו בבירור מקחו של החתם סופר ובהפצת תורתו .נודע בעיקר בסדרת ספריו "ליקוטי הערות" ,שבעה כרכים ,בהם
מביא את כל מה שדנו האחרונים בתשובותיו של החתם סופר ומיישב את הקושיות שהקשו עליו.
 11פריטים .מצב כללי טוב.

·

·

·

פתיחה$60 :

 .457סדר ברכת נרות חנוכה  -מחנה נשים של אגודת ישראל  -ציריך ,תש"ב
סדר ברכת נרות חנוכה ,עם הוראות בגרמנית .ציריך ,תש"ב  .1941מודפס על קרטון המתקפל לשניים.
סדר הדלקה זה הודפס מטעם אגודת ישראל לשימוש במחנה נשים של אגודת ישראל בציריך ,בשנת תש"ב (.)1941
בחלקו הימני של הקרטון סדר הברכות עם הוראות בגרמנית ,ומתחתן הפיוט "מעוז צור" בעברית ,מודפס על גבי נייר מתקפל למספר
חלקים ,קרוע וחסר בחלקו (הבית האחרון לא מופיע  -ככל הנראה לא נדפס ,כפי שלא נדפס בסידורים רבים) .בחלקו השמאלי איור
מנורת חנוכה שבבסיסה שלושה אריות וברקע מגן דוד ,ומתחתה הכיתוב בגרמנית" :עזרו לנו ,אחינו ואחיותינו הנזקקים!" ולאחר מכן
פרטיו של חשבון בנק לתרומה.
 2עמ' על גבי קרטון מתקפל 21.5 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .כתמי שעווה .קמטים .רישומים בעט .כתמים ובלאי גם בצד החיצוני.
לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ולא מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
פתיחה$100 :

 .458דפי תפילת יזכור  -תקופת השואה
שלושה דפים בכתב-יד  -עם הזכרת נשמות קדושי השואה[ .כנראה ,נכתבו במחנות העקורים לאחר השואה?]:
שלשה דפים עם תפלות "אל מלא רחמים" לזכר קדושי השואה ,ורישומים נוספים בידיש ובעברית .מעבר לאחד הדפים העתקת שיר
(ביידיש) "א טאג פון נקמה" (יום של נקמה) של המשורר היידי מרדכי גבירטיג (תרל"ז-תש"ב) .מעבר לדף נוסף :העתקת דברי קריאה
לנקמה ודברי נחמה (ביידיש) ,שנכתבו במחנה לאגיבניקי [כפר סמוך לקראקא ,תש"ב]  .1942בדף השלישי (הגדול) נוספו :העתקת חזון
העצמות היבשות מיחזקאל פרק ל"ז ,ומעבר לדף :דיני קריעה על מת.
 3דפים .גודל ומצב משתנים.

·

·

·

פתיחה$100 :

 .459חמישה חומשי תורה  -מתנת ועד ההצלה  -מינכן ,תש"ז  -אמריקנה
חמישה חומשי תורה ,מתנת ועד ההצלה .מינכן ,תש"ז .1947
לפני דף השער מכתב תודה לעם האמריקני ולנשיאו ,בעברית ובאנגלית ,מאת רבני ועד ההצלה ,עם ציור דגל ארה"ב .שער צבעוני בדפוס
ליטוגרפי.
[ ,]2ס; נה; [ ,]1נו-צז; מח; [ ,]1מט-צז דף 17 .ס"מ .מצב טוב .כתמים קלים .כריכה מקורית .כיתוב על גבי הכריכה הקדמית .פגמים קלים
בכריכה.
פתיחה$100 :

 .460ארבעה ספרים  -דפוסי שארית הפליטה והוצאת ועד ההצלה
ארבעה ספרים מדפוסי שארית הפליטה והוצאת ועד ההצלה:
 .1-2הגדה של פסח ,עם פירושים ביידיש ,סיפורי יציאת מצרים ומשלי המגיד מדובנא .הוצאת המחלקה לתרבות של מרכז "מזרחי"
ו"תורה ועבודה" של שארית הפליטה בגרמניה ,מינכן ,תש"ז [ .]1947אוצר ההגדות  .4053שני עותקים.
 .3פרקי אבות עם פרושים .הוצאת ועד ההצלה ,מינכן ,תש"ז  .1947מתנת ועד ההצלה לשארית הפליטה.
 .4מקראות גדולות ,ספר יהושע ושופטים .הוצאת המחלקה לתרבות של מרכז "מזרחי" ו"תורה ועבודה" של שארית הפליטה בגרמניה,
מינכן ,תש"ז [.]1947
 4ספרים .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים .נייר יבש.
פתיחה$100 :

 .461אוסף ספרים  -דפוסי שארית הפליטה בגרמניה לאחר השואה
שנים עשר ספרים מדפוסי שארית הפליטה לאחר השואה:
 .1שו"ת חתם סופר ,חלק אבן העזר וחושן משפט .הוצאת  ,Rabbi Josef Karmelלנדסברג[ ,תש"ח]  .1948מהדורה זו לא נרשמה במפעל
הביבליוגרפיה ולא מופיעה בקטלוג הספריה הלאומית.
 .2שו"ת חתם סופר ,חלק אורח חיים ויורה דעה וחלק שישי של ליקוטי שאלות ותשובות[ .גרמניה? תש"ח  ,1948בערך] .דפוס צילום של
מהדורת וינה תרנ"ה.
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 .3ספר מרגניתא דר' מאיר ,דברי תורה מאת רבי מאיר מפרמישלאן[ .גרמניה? תש"ח  ,1948בערך] .דפוס צילום של מהדורת לבוב תרפ"ו.
עם חותמות המו"ל רבי יצחק אייזיק שיינברגר.
 .4ספר שיח שרפי קודש  -לשון חסידים ,אמרות ודברי תורה מפי גדולי החסידות[ .גרמניה ,תש"ז  .]1947דפוס צילום של מהדורת לודז'
תרפ"ח.
 .5ספר זכות ישראל  -עשר קדושות[ .גרמניה ,תש"ז  ,1947בערך] .דפוס צילום של מהדורת פיעטרקוב תרס"ו.
 .6ספר זכות ישראל  -עשר עטרות[ .גרמניה ,תש"ז  ,1947בערך].
 .7ספר תפארת יהונתן ,מאת רבי יהונתן אייבשיץ[ .גרמניה ,תש"ח  .]1948כריכה מקורית.
 .8ספר קצור שלחן ערוך ,מאת רבי שלמה גאנצפריד .הוצאת הועד היהודי האמריקאי המאוחד לעזרה ,מינכן ,תש"ח .1948
 .9ספר חת"ם סופר ,על חמשה חומשי תורה[ .גרמניה ,תש"ח  ,1948בערך].
 .10מסכת אבות ,עם פירוש שפת אמת .הוצאת יצחק מאיר יוסקאוויטש ,לנדסברג ,תש"ח [.]1948
 .11מקראות גדולות ,יהושע-שופטים .הוצאת המחלקה לתרבות של מרכז "מזרחי" ו"תורה ועבודה" של שארית הפליטה בגרמניה.
מינכן ,תש"ז [ .]1947דפוס צילום מתוך נביאים ראשונים [ברלין] תרצ"ח.
 .12קונטרס תוצאות חיים ,חידושים והערות בדיני הוצאה[ .גרמניה ,תש"ח  .]1948דפוס צילום של מהדורת וורשא תרפ"א .מהדורה לא
ידועה ביבליוגרפית.
 12כרכים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .נייר יבש ושביר בחלק מהספרים.
פתיחה$100 :

 .462חוברת "יום הקדיש" – סדר תפילה ל"יום הקדיש הכללי" – ירושלים ,תשט"ז
חוברת מודפסת" ,יום הקדיש ,דבר היום והתפילות לזכרון קדושי השואה ת"ש-תש"ד ,ביום הקדיש הכללי עשרה בטבת ,שהותקנו על
ידי רבותינו הרבנות הראשית לישראל" .ירושלים ,תשט"ז [.]1955
סדר הזכרת נשמות ,לימוד משניות לעילוי נשמה ומספר פיוטים .בסופה של החוברת "רשימת הקהילות וימי זכרונן שנרשמו על ידי
יוצאי הקהילות לזכרון לפני ה' בהר הקודש."...
לב דף 15.5 .ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים .מעטפת נייר מקורית .כתמים וסימני עובש במעטפת.
פתיחה$50 :

 .463חוברת מודפסת  -מוסדות שארית הפליטה בארץ-ישראל  -ירושלים ,תשט"ו  -תצלומים
חוברת מודפסת" ,מוסדות שארית הפליטה בארץ-ישראל" .הוצאת ועד שארית הפליטה בא"י ,ירושלים ,תשט"ו [.]1955
חוברת הסוקרת את מוסדות שארית הפליטה בארץ ישראל בתחילת שנות החמישים של המאה ה.20-
בחוברת מופיעים תצלומים של מוסדות שארית הפליטה הראשונים ,ביניהם בתי כנסת ,מוסדות בית יעקב ,תלמודי תורה וגני ילדים.
 ]1[ ,19עמ' 24 .ס"מ .מצב טוב .מעטפת נייר מודפסת מקורית.
פתיחה$50 :

 .464ספר שפתי ישינים  -אמשטרדם ,ת"ם  -העותק של שד"ל
ספר שפתי ישינים ,חיבור ביבליוגרפי ,מאת רבי שבתי בס .אמשטרדם[ ,ת"ם .]1680
לקסיקון ספרים ומחברים מכתיבת התורה ועד תקופת המחבר .הספר הביבליוגרפי העברי הראשון.
רבי שבתי משורר בס (ת"א-תע"ח) ,תלמיד חכם ,סוחר ספרים ומדפיס .יליד פולין ,התייתם בגיל צעיר מהוריו שנהרגו על ידי השבדים
במלחמת רוסיה-פולין ,עבר לפראג ,שם שימש כחזן ("משורר") בבית הכנסת "אלטנוי" המפורסם (כינויו ניתן לו על שם קול הבס שניחן
בו) .עבר לאמשטרדם ,ואח"כ הקים בית דפוס עברי בדיהרנפורט .התפרסם בחיבורו "שפתי חכמים" על פירוש רש"י עה"ת ,שנדפס
במאות מהדורות של חומשים.
העותק של החכם רבי שמואל דוד לוצאטו  -שד"ל .בשער הספר רישום בעלות בכתיבה איטלקית" :קניתיו בחליפין מאת ידידי ר' שמואל
דוד לוצאטו פה פאדובה תקצ"ה" .מעבר לשער רישום בעלות" :והקונהו בכלל הברכה ,הוא מרדכי הקטן בכ"ר נתן ,יפול מהר אל תוכה".
כ דף ,צב עמ' ,צג-קח דף 18.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .סימני עש קלים .דף השער חתוך בשוליו ובצדו העליון עם פגיעה קלה
במסגרת השער .סימני שיקום וחיזוק בחלקו התחתון של השער .קרעים קטנים ופגמים בשולי מספר דפים ,עם פגיעה מינימלית
בטקסט בשני מקומות .מספר דפים כהים .כריכת עור עתיקה .פגמים בכריכה.
פתיחה$150 :

 .465חמשה ספרי מחקר והשכלה
חמישה ספרי מחקר והשכלה ,בשלושה כרכים:
 .1ספר שבילי עולם ,חיבור גיאוגרפי על ארצות העולם ,מאת שמשון בלאך הלוי .זולקווא[ ,תקפ"ב]  .1822על הספר הסכימו החתם סופר,
ורבי מרדכי בנעט ,לצד רבי שמואל ורבי יעקבקא לנדא ,בני ה"נודע ביהודה".
 .2ספר לבנון – גן נעול ,ביאורים על הלשון העברית ושורשיה ,משחקי-מלים ומליצות ,מאת נפתלי הירץ וויזל .וורשא[ ,תקצ"ח] .1838
הבית השני מתוך שלשת הבתים של ספר גן נעול.
 .3-5ספר מורה לצדקה ,ספר מורה נבוכים לרמב"ם ,עם תרגום לגרמנית-יהודית וביאור ,מאת רפאל פירסטנטאל .קרוטושין ,תקצ"ט
 .1839כרוך עם :ספר מורה נבוכים לרמב"ם ,עם תרגום לגרמנית מאת מקס עמנואל שטרן .וינה[ ,תרכ"ד]  .1864בתחילת הספר דף
פקסימיליה עם כתב ידו של הרמב"ם .כרוך עם :ספר מורה נבוכים ,חלק שלישי ,עם תרגום לגרמנית מאת שמעון שייאר .פרנקפורט,
תקצ"ט .1838
 5ספרים ב 3-כרכים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים ומעט בלאי.
פתיחה$80 :

89

יודאיקה – ספרים ,כתבי יד ,מכתבים ,חפצים

 .466אוסף ספרי חכמה והשכלה – שנות הת"ק
ששה ספרי חכמה והשכלה ,משנות הת"ק:
 .1-2ספר חומת אש ,שיר וחידות מאת רבי אברהם אבן עזרא ,עם פירוש מגדנות אלעזר מאת רבי אלעזר ליסר .ברסלויא ,תקנ"ט [.]1799
כרוך עם :ספר הנחמד חי בן מקיץ" ,להקיץ נרדמים משינת האולת" ,מאת רבי אברהם אבן עזרא ,עם אגרת הרמב"ן ואגרות מהרמב"ם.
ברלין ,תקכ"ז [.]1767
 .3ספר שער השמים ,על חכמת הטבע ,חכמת התכונה וחכמת האלהות ,מאת רבי גרשון בן שלמה הקטאלוני .רעדלהיים ,תקס"א .1801
 .4-5ספר כתב יושר ,דברי הגנה על ספר דברי שלום ואמת לרבי נפתלי הרץ וייזל ,מאת רבי שאול לוין[ .ברלין ,תקנ"ד  .]1794חסרים
שני הדפים הראשונים .כרוך עם :ספר מאמר חקור דין" ,מחקר שכל על עונשי גיהנם ומצירי שאול" ,מאת רבי נפתלי הירץ וייזל .ברלין,
[תקמ"ח  .]1788חסרים  2דפים באמצע.
 .6ספר אגרות מהחכם משה דעסא (משה מנדלסון) ,מחברת ראשונה .וינה[ ,תקנ"ד]  .1794חסרים  6דפים ,כולל דף השער ודפים באמצע
ובסוף .עברית וגרמנית באותיות עבריות .כרוך עם דפים מצולמים מתוך המחברת השניה שנדפסה בשנת .1797
 6ספרים ב 4-כרכים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים.
פתיחה$50 :

 .467ספר חנוכת הבית  -ונציה ,תנ"ו  -איורי המקדש וכליו
ספר חנוכת הבית ,ביאור צורת ותבנית הבית הנחרב ,מאת רבי משה חפץ .ונציה[ ,תנ"ו .]1696
מכיל איורים רבים של מבנה בית המקדש וכליו .הספר נדפס בשני שלבים ,בשלב ההדפסה הושארו מקומות ריקים לאיורים ,ולאחר מכן
נוספו האיורים בהטבעת תצריבי נחושת .הטופס שלפנינו כולל את כל האיורים ,ואת המפה בהתחלה.
רישומי בעלות.
[ ,]4נב דף ]1[ ,דף גדול מקופל 20 .ס"מ .נייר עבה ואיכותי .מצב בינוני-טוב .נזקי עש עם פגיעה בטקסט .כריכה עם שדרת עור עתיקה,
פגומה.
פתיחה$200 :

 .468ספר הברית  -ברין תקנ"ז  -מהדורה ראשונה
ספר הברית ,בענייני קבלה ומוסר ,חכמת הטבע ,רפואה ופילוסופיה .ב' חלקים .ברין ,תקנ"ז  .1797מהדורה ראשונה  -נדפסה ע"י המחבר
בעילום שמו [רבי פנחס בן אליהו מוילנא].
[ ,]3סח ,ע-קכח; סו; [ ]4דף 22 .ס"מ .נייר עבה וגס .מצב טוב .כריכה חדשה.
ללא דף אישור הצנזור משנת  1799בגרמנית ,שנוסף לחלק מן העותקים .לאחר מהדורה זו נדפסו בברין ובוינה מהדורות רבות משובשות,
שלא ברשות הבעלים ,עד שבמהדורת זולקווא תקס"ז ,נאלץ המחבר לפרסם את שמו ולספר על המהדורות שנדפסו ללא רשותו.
פתיחה$100 :

 .469ספר הברית – ברין ,תקס"א – חתימת רבי מאיר וולף ראטה ,תלמיד ה"דברי חיים" מצאנז
ספר הברית חלק א ,בענייני אמונה ,הלכה ,מוסר ,קבלה ,פילוסופיה וחכמת הטבע ,מאת רבי פינחס אליהו הורוויץ .ברין[ ,תקס"א .]1801
רישום בעלות בדף קדם-שער" :מאיר וואלף ראטה מקאבערדארף פאסט אועדנבורג אונגאר .מתגורר לע"ע במדינת ענגלאנד ב' ראה
תרכ"ו".
רבי מאיר וולף ראטה ,תלמיד האדמו"ר הראשון מצאנז בעל ה"דברי חיים" ,ה"כתב סופר" ,ורבי הילל ל"ש ,וחברו של רבי יוסף חיים
זוננפלד .בסוף ימיו עלה לירושלים .נפטר בשנת תר"ס.
[ ,]15טז-רט דף 17.5 .ס"מ .מצב בינוני .קרעים עם חיסרון בדף השער .כתמים .כריכה מנותקת ופגומה.
פתיחה$50 :

 .470אוסף ספרי ביבליוגרפיה ומחקר
אוסף ספרי ביבליוגרפיה ומחקר:
ֲא ֶר ֶׁשת ,ספר שנה לחקר הספר העברי ,בעריכת נפתלי בן-מנחם ויצחק רפאל .הוצאת מוסד הרב קוק ,ירושלים ,תשי"ט-תשמ"א
[ .]1958-1980כרכים א'-ו'.
בית עקד ספרים ,לקסיקון ביבליוגרפי ,מאת חיים דב פרידברג .תל אביב ,תשי"א-תשט"ז  .1951-1956ארבעה כרכים.
הדפוס העברי בקושטא ,מאת אברהם יערי .הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תשכ"ז .1967
תולדות הדפוס העברי בפולניה ,מאת חיים דב פרידברג .תל אביב ,תש"י .1950
אוצר הספרים ,ספר ערוך לתכונת ספרי ישראל נדפסים וכתבי יד ,מאת יצחק אייזיק בן-יעקב .ווילנא[ ,תר"ם] .1880
ספרי הדפוס הראשונים (אינקונבולים) ,בית הספרים על-שם מנדל גוטסמן ישיבה אוניברסיטה ,גרשון כהן .הוצאת ישיבה-אוניברסיטה,
ניו-יורק.1984 ,
הספרים העבריים שנדפסו בירושלים ,בחמשים השנים הראשונות תר"א-תרנ"א ( ,)1841-1891מאת שושנה הלוי .הוצאת מכון בן-
צבי ,האוניברסיטה העברית בירושלים על ידי קרית ספר בע"מ .ירושלים ,תשכ"ג [ .]1963עם הקדשת המחברת.
מאוצרות ספריית עץ חיים ,קטלוג התערוכה בעברית ובאנגלית .איורים ,פורטרטים ,פקסמיליות .ירושלים ,תש"ם .1980
 16כרכים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .חלק ממעטפות הנייר קרועות.

·
·
·
·
·
·
·
·

פתיחה$100 :
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 .471לקט ספרים לפורים – מגילת אסתר ותפילות – שנות הת"ר
שישה ספרים לפורים – פירושים ותרגומים – שנות הת"ר:
 .1מגלת אסתר עם ביאור הגר"א .וורשא ,תרל"ו .1876
 .2מגלת אסתר עם פירוש המלבי"ם .ווילנא ,תרל"ה .1874
 .3ספר דברי פורים ,שיר סיפורי לפורים ,מאת רבי שמחה אריה הלוי .וורשא[ ,תרמ"א]  .1881רחבו גדול מארכו .מהדורה יחידה.
 .4מגלת אסתר עם תרגום לרוסית .ווילנא ,תרס"א  .1900איורים מאת גוסטב דורה .מהדורה זו לא מופיעה במפעל הביבליוגרפיה ואינה
בספריה הלאומית.
 .5ספר סדר פורים ,תפלות ופיוטים ,מגלת אסתר עם תרגום גרמני .רדלהיים ,תרל"ו  .1876בשער :חתימת רבי חיים מיכל מיכלין [תרכ"ז-
תרצ"ט ,תלמיד חכם מעסקני ובוני ירושלים המפורסמים].
 .1מגלת אסתר ,קרובן של ישראל ,עם שני פירושים מאת רבי אריה ליב פרומקין .ירושלים ,תרנ"ג [ .]1873שער מעטפת עם תצלומים
מהר הזיתים והר הצופים .מהדורה ראשונה.
 6ספרים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$80 :

 .472אוסף חוברות היתוליות לפורים
שש חוברות היתוליות לפורים:
מליצה לפורים ,הגדה היתולית לפורים "על דרך מליצת הפיוט להרבות בה שמחת פורים ומשתה השכורים"[ .ברסלוי ,תק"ס .]1800
קונטרס שבחי המן והשכבתו .תוניס[ ,תרפ"ה .]1925
מסכת פורים מן תלמוד שכורים ,חיבור היתולי בדמות גמרא ,עם "הגדה לליל שכורים" ו"סליחות לפורים" .וורשא[ ,תר"צ  .]?1930לא
נרשם במפעל הביבליוגרפיה.
כל בו לפורים ,כולל שאלות ותשובות שכורים ואקדמות לפורים .לונדון[ ,תשמ"ד]  .1984דפוס צילום של מהדורת למברג ,תרט"ו .1855
עותק מס'  6מתוך מהדורה בת  25עותקים.
מסכת פורים ומעריב לליל פורים הנקרא ליל שכורים[ .המאה ה .]20-דפוס צילום של מהדורת זולצבאך ,תנ"ה .1695
מסכת פורים מן תלמוד שכורים ,חיבור היתולי בדמות גמרא ,עם "הגדה לליל שכורים" ו"סליחות לפורים" .וורשא[ ,תרמ"ה] .1885
חסר דף אחרון.
 6חוברות .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים .נייר יבש ושביר בחלק מהחוברות.

·
·
·
·
·
·

פתיחה$150 :

 .473ספר הגדה של פורים – אלג'יר ,תר"ן – שער-מעטפת
ספר הגדה של פורים ,מאת רבי יוסף הכהן סקלי .אלג'יר[ ,תר"ן .]1890
סיפור מגילת אסתר ערוך כהגדה של פסח .עברית וערבית-יהודית.
הוצאה מקוצרת של מהדורת כלכתה [תרמ"ט] ,בהשמטת שם המחבר המקורי (צבי ִהרש זומרהויזן) ובשינוי סדר.
 20עמ'  +מעטפת מקורית עם שער מודפס 20.5 .ס"מ .מצב טוב .דפים מנותקים .מעטפת מנייר כתום.
פתיחה$100 :

 .474ספר מחברת תופת ועדן ומחברת פורים  -ברלין ,תקל"ח  -חתימת רבי מאיר ווייל מליסא
ספר מחברת תופת ועדן ,ומחברת פורים ,מאת עמנואל הרומי .ברלין[ ,תקל"ח .]1778
רישום בעלות בדף השער" :שייך להב'[חור] מאיר ווייל מליסא".
כפי הנראה ,החותם הוא רבי מאיר ווייל מליסא (אוצר הרבנים  ,)12827תלמידו של רבי צבי הירש יאנוב מפיורדא .נתמנה בשנת תקל"א
לדיין בליסא ,היה ר"מ בביהמ"ד לרבנים בברלין ,ולאחר מכן כיהן כדיין וראב"ד בברלין .נזכר בשו"ת החת"ס.
תוכן הספר הוא שירים שונים ומליצות  -קטעים מתוך ספר מחברות עמנואל שכתב עמנואל הרומי.
[ ,]2לג ]1[ ,דף 16 .ס"מ .מצב משתנה ,טוב-בינוני .כתמים ובלאי בעיקר בדפים הראשונים .שער ודפים ראשונים מעט מנותקים .כריכה
מקורית .בלאי ופגמים בכריכה.
פתיחה$50 :

 .475ארבע חוברות היתוליות – ארה"ב ופולין – מחצית ראשונה של המאה ה20-
ארבע חוברות היתוליות עם דברי בדיחה וחידוד שנדפסו בארה"ב ובפולין:
ספר "הבדיחות וההלצות ,ושיחות חולין של תלמידי חכמים ועמי ארצות" ,מאת אברהם כהנא .פשמישל (פרמישלה) ,תרצ"ה [.]1935
"חכמה" ,ענטהאלט א גאנצען אוצר פון אמת'ע שארפזיניגע געשליפענע ווערטער און אנעקדאטען און שיחות חולין של תלמידי
חכמים [מעשיות ,בדיחות ואנקדוטות מפי תלמידי חכמים] ,מאת י .יפה .לודז' ,תרצ"ב  .1932יידיש .חוברת בודדת מתוך סדרת חוברות
שיצאו בשנים תרצ"ב-תרצ"ה .נייר יבש ומתפורר.
מאטקע חב"ד ,אדער וויטצע איבער וויטצע 180 ,שעהנע וויטצען אין ריין זשארגאן [ספר בדיחות מאת מרדכי מוטקה חב"ד מווילנא].
ניו יורק[ ,תרפ"ו]  .1926יידיש.
וויכנא דוואשע פאהרט נאך אמעריקא ,איינע הומאריסטישע ערצעהלונג [וויכנה דבושה נוסעת לאמריקה ,סיפור הומוריסטי] פון ע.
בלאשטיין .ניו יורק[ ,תר"ע  ,1910בערך] .יידיש .נייר יבש ומתפורר.
 4חוברות .גודל משתנה .מצב כללי בינוני-טוב .נייר יבש ושביר .קרעים.

·
·
·
·

פתיחה$80 :
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 .476ספר יוסיפון ושארית ישראל ,ביידיש עם איורים  -פיורדא ,תקל"א  -אמריקנה
ספר יוסיפון שני חלקים ,מאת יוסף בן גוריון :חלק ראשון הנקרא כתר כהונה .חלק שני מספר יוסיפון הנקרא כתר מלכות ,שארית
ישראל .פיורדא [תקל"א  .]1771דפוס חיים מדפיס .יידיש .עם איורים רבים הדפסי עץ.
היסטוריה של עם ישראל מאדם הראשון ועד שנת חיבור הספר .תיאור היסטורי מפורט על המדיניות ומצב היהודים בארצות תבל ,כולל
את סיפור גירוש יהודי ספרד ופורטוגל ,סיפור גילוי אמריקה ,ופרטים אודות יהודי הודו וקוצ'ין.
חלק א :קסב דף; חלק ב ,עם שער מיוחד :ק דף 21 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .סימני עש .כתמים .בלאי רב ומעט קרעים .פגמים קלים בשולי
הדפים.
פתיחה$50 :

 .477לוח שנה בלאדינו  -ניו יורק ,תרע"ז  -הקהילה הספרדית בניו יורק
לוח שנה בלאדינו" ,קאלינדארייו ,התרע"ז ,פובליקאדו די לה רידאקסייון דיל ז'ורנאל 'לה אמיריקה'" .ניו יורק ,תרע"ז [.]1917
לוח שנה בלאדינו שנדפס בהוצאת העיתון "לה אמריקה" .העיתון יצא לאור מטעם קהילת היהודים הספרדים בניו יורק .כולל פרסומות
בלאדינו ,לרופא שינים ,לשוחט ולמוהל ,ולמוצרים שונים.
[ ]30דף 15 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .קרעים קלים עם חסרון ,ללא פגיעה בטקסט .כריכה מקורית מודפסת.
פתיחה$100 :

 .478כרך גליונות כתב-העת – "תורה און אידענטום" – סט .לואיס – תרפ"ו
כרך גליונות כתב-העת "תורה און אידענטום" ,מיסודו של רבי ירחמיאל גדליה צוקער .סט .לואיס ,תרפ"ו  .1925-1926שמונה גליונות.
יידיש ואנגלית.
שמונה גליונות מהשנה השלישית של כתב-העת ,בכרך אחד (על פי סדר הכריכה) :גליונות מס'  .8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,8 ,1גליון מס'  8מופיע
פעמיים.
כתב העת נדפס כירחון .כל גליון הורכב משני חלקים ,חלק ראשון ביידיש וחלק שני (עם שער בפני עצמו) באנגלית .כתב-העת עסק
בנושאים יהודיים ,הלכות הקשורות לחגים ומועדי השנה ,הלכות כשרות ,דברי תורה וסיפורים חסידיים ודברים נוספים מהוויי החיים
היהודי.
כרך אחד .מספור דפים מרובה ,משתנה 29 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .מרבית הדפים על נייר עבה ואיכותי .קמטים וקרעים קלים בשולי
דפים בודדים .כריכה ישנה.
פתיחה$50 :

 .479כתב יד ,סדר הגט – ניו יורק ,תר"ע
כתב-יד סדר הגט .מאת מחבר רב בלתי-ידוע .ניו יורק ,תר"ע [ .]1910עברית ויידיש.
"סידור הגט מיד הבעל ליד האשה" .סדרי הגירושין במקרים שונים ,מכתיבת הגט ועד נתינתו בידי האישה .כולל כל נוסחאות השאלות
וההוראות הנאמרות ע"י הדיינים לאשה ולבעל
קסח דף (מתוכם כתובים למעלה מ 100-דף) 20 .ס"מ .מצב טוב .קרעים קלים .כריכה ישנה עם שדרת עור.
פתיחה$100 :

 .480אוסף חוברות ודפי תפילה – יהדות אנגליה
אוסף חוברות ,קונטרסים ודפי תפילה שנדפסו מטעם קהילות יהודיות באנגליה .אנגליה.1918-1970 ,
תפילות לכבוד בית המלוכה האנגלי ,לשעת מלחמה ,לחנוכת בתי כנסת ,להספדי אישים ואירועים נוספים .רוב החוברות נדפסו בלונדון.
שתי חוברות נדפסו באוקספורד וחוברת אחת – במנצ'סטר.
בין החוברות והקונטרסים" :תפלה לעת מצוא" – "תפלה על מלחמה( "...לונדון ,1918 ,ראשית מלחמת העולם הראשונה)" ,שועת
בת עמי ,תפלה על המלחמה – בק"ק ספרדים שער השמים יצ"ו בלונדון" (לונדון  ,1939ראשית מלחמת העולם השניה)" ,סדר תפלה
ותחנונים במאמר המלך יר"ה לתשועת צבאותינו וצבאות אנשי בריתנו" (לונדון ,1943 ,בעיצומה של מלחמת העולם השניה)" ,בכי
תמרורים על מות אדוננו המלך ג'ורג'"" ,קול תודה וברכה ביום הושם נזר מלכות על ראש אדוננו המלך ג'ורג' והמלכה אליזאבית",
"תפלות ליום הזכרון וסדר רינה ותודה ליום חג עצמאות מדינת ישראל" ,ועוד.
 21חוברות ודפי תפילה .אחד מן הקונטרסים מופיע  5פעמים וקונטרס נוסף מופיע פעמיים .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים .קמטים.
פתיחה$160 :

 .481ספרים וחוברות  -קהילות הספרדים באנגליה
חמישה חיבורים מודפסים של קהילות הספרדים באנגליה:
 .1ספר חסד של אמת  ,Order of Ceremonies and Laws -תפילות לחולה ואזכרה לנפטר ,כמנהג קהילת שער השמים .לונדון[ ,תר"ס]
 .1899עברית ואנגלית.
 .2ספר חסד של אמת  ,Order of Ceremonies and Laws -מהדורה של הספר הנ"ל ,שנדפסה במנצ'סטר .על הכריכה נכתב שם הכותר
בעברית" :גמילות חסדים" .מנצ'סטר[ ,תר"ס]  .1899עברית ואנגלית.
( Ascamot or laws and regulations of the Manchester congregation of Spanish and Portuguese Jews.3חוקים ותקנות
של קהילת היהודים הספרדים-פורטוגזיים במנצ'סטר) ,בית הכנסת שערי תפילה .מנצ'סטר[ ,תר"ע]  .1910אנגלית .שני עותקים.
 .4חוברת מודפסת" ,קהל קדוש ספרדים שערי תפלה יצ"ו התרל"ג-התרפ"ג" ,ההיסטוריה של קהילת הספרים במנצ'סטר .מנצ'סטר,
[תש"ט]  .1949אנגלית .עם  60תמונות של בית הכנסת ונכבדי הקהילה.
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 .5חוברת מודפסת ,שבע ביום הללתיך  ,Order of The Seven Circuits -סדר ההקפות לערב שמח תורה כמנהג קהילת שער השמים.
לונדון[ ,תשכ"ה]  .1965עברית ואנגלית.
 5ספרים וחוברות .גודל משתנה .מצב כללי טוב.
פתיחה$150 :

 .482דף שיר מודפס " -מזמור שיר חנכת הבית לדוד"  -חנוכת בית הכנסת בקהילת מאסטריכט  -אמשטרדם ,ת"ר
דף מודפס בפורמט גדול" ,מזמור שיר חנכת הבית לדוד" ,לכבוד חנוכת בית הכנסת בקהילת מאסטריכט .אמשטרדם ,ת"ר [.]1840
דף שיר מודפס לכבוד חנוכת בית הכנסת של הקהילה היהודית במאסטריכט שבהולנד .כולל ששה בתים ,ומתחיל" :עורי נא הגיון ,עלי
בשיר תפארת" .נדפס בדפוס בילפינטי באמשטרדם.
דף 41X31.5 ,ס"מ .מצב טוב-בינוני .נייר עבה ואיכותי .כתמים קלים .סימני קיפול .קרעים בסימני הקיפול לרוחב הדף.
לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
פתיחה$100 :

 .483מכתב בקשה לצדקה  -רבי שמואל סופר כ"ץ  -אמשטרדם ,תר"ג
דף מודפס" ,שלום וישע רב לישרי לבב פה העירה" .מכתב בקשת צדקה ,מאת רבי שמואל סופר כ"ץ .אמשטרדם[ ,תר"ג .]1843
במכתב מבקש רבי שמואל סופר כ"ץ תמיכה מתושבי עירו אמשטרדם .המחבר מתאר את עצמו כתלמיד חכם המוכר בעיר למעלה
משבעים שנה שאינו יכול לדאוג לפרנסת אנשי ביתו בשל גילו ועיוורון עיניו .לשונו שזורה במטבעות לשון מקראיות ותלמודיות.
[ ]1דף 27X21 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .קרעים בקיפולי הדף .כתמים קלים.
פתיחה$50 :

 .484כרוז של המדפיס איצק צירנדורף  -פיורדא ,תקס"ד
דף "אנקינדיגונג" (כרוז) מטעם המדפיס איצק צירנדורף .פיורדא ,תקס"ד [.]1803
הודעה על הדפסת מהדורה של נביאים וכתובים תקס"ד עם מפרשים ועם התרגום והביאור של משה מנדלסון (אכן ספר תהלים עם
פירושים הודפס על ידו באותה שנה) .עם תנאי ההדפסה ומחיר הספרים .חתום בדפוס איצק בן כ"ה דוד צ"ד ז"ל .יידיש.
[ ]1דף 34X21 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .קרעים קלים בשוליים ובקיפולים .כתמים.
פתיחה$50 :

 .485אוסף חוברות בהוצאת אגודת ישראל ובית יעקב  -אירופה ,מחצית ראשונה של המאה ה20-
שבע חוברות שראו אור באירופה ,בהוצאת אגודת ישראל ובית יעקב:
אמונתנו[ ,Bulletin mensuel des Zeire Agoudath Israel ,בטאון חודשי של צעירי אגודת ישראל] .הוצאת Union de la Jeunesse
 ,Juive Traditionaliste de Franceשטרסבורג ,תש"ח  .1947-1948שתי חוברות .צרפתית וגרמנית.
צום וועדער אויפבוי פון דער אגודה אין פוילען .הוצאת ארלעאן בערלינער ,וורשא ,תרפ"ו [ .]1926יידיש.
רות ,איבערגעזעצט מיט א פארווארט און ערקלערונגען ,מאת שמואל נאדלער .הוצאת בית יעקב זשורנאל ,לודז' ,תר"ץ [.]1930
[ Was Will "Agudas Jisroel"? Referat erstattet auf der Konferenz zu Kattowitz am 12. Siwan (28. Mai) 5672מהי
אגודת ישראל? מתוך נאום בועידת קטוביץ] .הוצאת " ,Büro der "Agudas Jisroelפרנקפורט דמיין[ ,תרע"ב .]?1912
[ Az Agudast Jiszroel alapelvei, munkássága, feladataiהעקרונות ,הפעילויות והחובות של אגודת ישראל] .הוצאת Zeire
 ,Agudasz Jiszroel es Tiferesz Bachurim Orszagos Kozponti Irodajaבודפשט[ ,תרצ"ט] .1939
Das Erziehungswerk der gesetzestreuen Judenheit Referat über den Keren Hathora erstattet der zweiten
 ,Kenessio Gedauloמאת לאו דויטשלנדר .הוצאת  ,Verlag der Hermon-Druckereiפרנקפורט דמיין[ ,תרפ"ט] .1929
 7חוברות .גודל משתנה .מצב כללי טוב .כתמים ובלאי ,בעיקר במעטפות.

·
·
·
·
·
·

פתיחה$50 :

 .486קונטרס מודפס – תקנות חבורה ללימוד גמרא – אויבר-ווישיווא ,תרפ"ג – לא ידוע ביבליוגרפית
קונטרס מודפס ,תקנות של חבורת לומדי תלמוד בבלי בקהילת אויבר-ווישיווא .אויבר-ווישיווא ,תרפ"ג [.]1923
בדף המעטפת" :תקנות חבורה ש"ס תלמוד בבלי דפה אויבערווישא יצ"ו".
קונטרס לא ידוע ביבליוגרפית.
ח עמ' 19 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .קרעים וחורים קטנים .דפים מנותקים ורופפים .ללא כריכה.
לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.
פתיחה$50 :

 .487לקט ירחוני "כנסת ישראל"  -ישיבת סלבודקה ,תרצ"ח-תש"ה
לקט ירחונים" ,כנסת ישראל" ,חידושי תורה ודברי מוסר ,מאת רבני ותלמידי ישיבת סלבודקה .סלבודקה וירושלים ,תרח"צ-תש"ה
[.]1945-1938
 15ירחונים שנדפסו בסלבודקה ,משבט תרח"צ ועד סיון ת"ש; ו 8-ירחונים שנדפסו בירושלים (בעקבות המלחמה) ,מתמוז תש"א ועד
טבת תש"ה.
 23חוברות .מצב טוב-בינוני .נייר יבש ושביר .חלק מהמעטפות מנותקות ומתפוררות .במספר חוברות חסרות מעטפות ומספר דפים.
פתיחה$100 :
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 .488אוסף פריטי דפוס – דפים וחוברות
אוסף מגוון של פריטי דפוס ,דפים וחוברות:
קונטרס" ,מספד תמרורים אשר ערכנו ...עלי מות כבוד אמו"ר הגאון ...ר' מרדכי עמרם בן מוהר"ר יצחק הירש אב"ד דקהלתנו זצ"ל."...
המבורג[ ,תרס"ט]  .1909עברית וגרמנית.
תעודת הכשר מודפסת לפסח ,עם מקומות ריקים למילוי .בוניהאד[ ,שנות התר"ע .]1910
זמירות לליל שבת ויום טוב .הוצאה מטעם  .religionsschule des westensנירנברג ,תרפ"ה .1924
רשימת ספרי חכמה וספרי תפלות של "הוצאת שלמה בילפורטי וחברו" .ליוורנו ,תרצ"ד [.]1934
יזכור ,סדר הזכרת נשמות ,עם תמונות רבי אברהם יצחק הכהן קוק ורבי שמואל סלנט .הוצאת ועד אפריקה צענטראל קאמיטה,
ירושלים[ ,אחרי תרצ"ה .]1935
כרטיס קבלה על תרומה" ,הדלקה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי זיע"א ,שמתנדב הא' הגביר ."...קאבול (אפגניסטן) ,תש"ז [.]1947
שמירה למגפה ושריפה[ .וורשא? ,תרכ"ז]  .1867דף בפורמט גדול .קרוע למספר חלקים נפרדים.
ציור בדפוס ליטוגרפי" ,מצבת מרדכי הצדיק ואסתר המלכה זי"ע" .דפוס מונזון ,ירושלים[ ,מחצית ראשונה של המאה ה.]20-
דף מודעה ,מאת מדפיסים האוסרים על הדפסה חדשה של החומש שהדפיסו .עם הסכמת האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט מדעעש
והאדמו"ר רבי ישראל הגר מוויז'ניץ.
קבלה קטנה ,ממולאת בכתב יד[ .ישראל ,המאה ה.]20-
 10פריטי נייר .גודל ומצב משתנים.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

פתיחה$50 :

 .489ספר נסתור הכומר – אלטונה ,תרל"ה – חיבור פולמוסי נגד הנצרות
"ספר נסתור הכומר ,נעתק מכ"י אשר בוואטיקאנא ברומא ויצא עתה ראשונה לאור" .אלטונה ,תרל"ה [.]1875
חיבור פולמוסי נגד הדת הנוצרית .כולל איגרת-ויכוח של "נסתור הכומר" אל כומר אלמוני.
על הספר ראה :י' ד' אייזנשטיין ,אוצר ויכוחים ,נויארק תרפ"ח ,עמ'  ;310-315י' רוזנטאל ,ספרות הוויכוח האנטי נוצרית עד סוף המאה
השמונה-עשרה ,ארשת ,ב ,תש"ך ,עמ' .173
[ 15 ,]1עמ' 20 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים ,קרעים ובלאי בשוליים .שער ודף אחרון מנותקים .ללא כריכה.
נדיר .פרידברג (בית עקד ספרים ,עמ'  )728כותב על פי רשימת חוולסון שנותרו רק עשרה עותקים ממהדורה זו .כפי הנראה ,הושמדו
רוב העותקים בשל התוכן האנטי-נוצרי.
פתיחה$100 :

 .490אגרת תימן השנית – מיינץ ,תרל"ג – פולמוס משיחי השקר בתימן
ספר אגרת תימן השנית ,מאת רבי יעקב הלוי ספיר ,דפוס ר' יחיאל ברי"ל[ .מיינץ תרל"ג ( ]1873בשער הספר הובלטה המילה "ווילנא").
אגרות מן הפולמוס סביב שני משיחי השקר שפעלו בתימן במאה ה 19-בין השנים תרי"ט-תרל"ה ,יהודה בר שלום המכונה בערבית
מארי שוכר אל כחיל וממשיכו המתחזה "שוכר כחיל" השני .כולל אגרת מיוחדת שכתב הנוסע המפורסם רבי יעקב הלוי ספיר לרבני
צנעא בעניין זה ,בעידוד רבני ירושלים שצירפו את המלצתם לאיגרת ,וכן אגרות מאישים שונים ,ביניהם משיחי השקר עצמם.
חלק מן האגרות פורסמו בעיתון "הלבנון" שיצא לאור ע"י ר' יחיאל ברי"ל (חתנו של ר"י ספיר) .נדפס לראשונה תחת השם "אגרת
לתימן" ,פריז ,תרכ"ט  .1869בהוצאה זו נוסף מכתב קצר מאת רבני ירושלים ,הגאונים רבי מאיר אויערבאך והראשון לציון רבי אברהם
אשכנזי ,לרבי יחיאל בריל "להחיש הדפסת האגרת".
 ]2[ ,62עמ' 18 .ס"מ .מצב טוב .ללא כריכה.
פתיחה$100 :

 .491ספר מאור עינים  -רבי עזריה מן האדומים  -ברלין ,תקנ"ד
ספר מאור עינים ,מאת רבי עזריה מן האדומים .ברלין ,תקנ"ד [ .]1794דפוס חברת חנוך נערים .מהדורה שניה.
חמישה חלקים בכרך אחד ,לכל חלק שער נפרד.
רבי עזריה [די-רוסי] מן האדומים (רע"ב-של"ח ,אוצר הרבנים  )16731חכם איטלקי ,בקי בתורה ובמדעים .ספרו "מאור עינים" הוחרם
מיד לאחר הופעתו על ידי רבני איטליה ,שמצאו בו דברים הנוגדים את רוח המסורת וזלזול בדברי חז"ל .הספר הובא לפני רבי יוסף קארו
 מרן הבית יוסף ,שציוה להחרים את הספר ,אך החרם לא יצא לפועל .המהר"ל מפראג התבטא על הספר במילים חריפות מאד ,וידוע כיחיבורו "באר הגולה" נתחבר כתגובה לספר זה[ .על אף היחס השלילי לספר ,היו מחברי ספרים שהביאו דברים בשמו ,וה"שדי חמד" כתב
להמליץ עליהם ,וכתב כי העובדה שהחרם של מרן הבית יוסף לא יצא לבסוף אל הפועל ,היא אות משמים כי הספר ראוי לבא בקהל].
חלק א' :יד דף .חלק ב' ,]3[ :יח-מ דף .חלק ג' :עד דף .חלק ד' :עד-פ ,פא-קכד דף .דפים קכא-קכד נדפסו פעמיים .חלק ה' ,]2[ :קכז-
קסד ,קסט-רסא ]3[ ,דף 17 .ס"מ .מצב משתנה בין הדפים ,בינוני-טוב .כתמים .פגעי עש בשער ובחציו הראשון של הספר עם פגיעה
בטקסט .חציו השני של הספר ללא נזקי עש .כריכה ישנה מנותקת ופגומה ,ללא שדרה.
פתיחה$50 :

 .492ספר אגרת בקורת להיעב"ץ – זיטומיר ,תרכ"ח
ספר אגרת בקורת ,חיבור בנושא פצוע דכא ,עם תשובות מחכמים אחרים שדנו בענין ותשובות לדחיית דבריהם ,מאת רבי יעקב עמדין.
זיטומיר ,תרכ"ח  .1867דפוס אברהם שלום שאדאוו.
מהדורה שלישית של החיבור (על אף הנדפס בדף השער "והוצאתיו שנית לאור") מאת רבי יעקב עמדין ,שנכתב בעקבות פולמוס גדול
בנושא המדובר .בדף השער השני נדפס כי ספר זה הוא "בקורת לתשובת חסיד גדול א' אשר לכבודו העלים הגאון שמו אשר השיג את
מורו הרב".
שני דפי שער 73-76 ,64 ,]4[ .עמ' 20.5 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .עקבות רטיבות .כריכה חדשה.
פתיחה$50 :
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 .493ספר התיקון – צ'רנוביץ – 1881 ,פולמוס נגד החסידות
"ספר התיקון" ,פארודיה נגד החסידים ,ערוך בסגנון חיבור של פסקי הלכות ומנהגים עם "ביאור" בשולי הדף – "בו יבואר כל דיני הלכות
תיקון לחסידי פולין וחב"ד ...אשר אסף וחיבר הרב החסיד ...ר' לייבעשיל" .צ'רנוביץ[ ,תרמ"א].1881 ,
זהותו של המחבר אינה ידועה .כפי הנראה הוא שלמה ליב פרידלנדר ,המזייף הנודע של ה"ירושלמי" לסדר קדשים.
 20דף 16 ,ס"מ .מצב טוב ,נייר שביר ומעט כהה .דף השער חסר בשוליו ,ונשאר רק מרכז הדף ,מודבק על גבי נייר .כריכה לא מקורית.
ספרות :י"י כהן ,ארשת ,ג' ,תשכ"א ,עמ'  ;338קטלוג ספריית גרשם שלום ,ירושלים תשנ"ט ,מס' .11075
פתיחה$50 :

 .494ספר "מחלוקת סנז וסדיגורה"  -ניו יורק ,תרע"ו
ספר "מחלוקת סנז וסדיגורה" ,מאת יצחק אבן .ניו יורק ,תרע"ו [.]1916
חיבור אודות המחלוקת שפרצה בשנת תרכ"ט בין חסידות צאנז לחסידויות משושלת רוז'ין ,וביניהן חסידות סדיגורה .בעקבות
התמוטטותו של אחד מבני האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין ,והשמועות עליו כי פרש מדרכי היהדות .האדמו"ר רבי חיים הלברשטם האדמו"ר
מצאנז ( )1797-1876האשים בשעתו ,כי דרכה הרעיונית של חסידות סדיגורה ,המכונה 'דרך המלכות' ,מסוכנת .הוא קבע כי דרך זו היא
מינות שבתאית חדשה החותרת תחת יסודות התורה ,ויש להילחם בה בכל הכוח (ראה על כך בהרחבה :דוד אסף ,הציץ ונפגע.)2010 ,
 ]1[ ,110עמ’ .ללא שער המעטפת הקדמי 19 .ס"מ .מצב טוב .כתמים .כריכת קרטון ,עם פגמים.
פתיחה$100 :

 .495קיצור שלחן ערוך עם קונטרס "מכסה לאהל" – למברג – 1884 ,מהדורה נדירה
קיצור שלחן ערוך ,מאת רבי שלמה גנצפריד" ,מהדורה חדשה עם הרבה הוספות ותיקונים מהרב הגאון המחבר נ"י ...ונלוה אליו קונטרס
'מכסה לאהל' ...תקונים לספר אהלי שם" .לעמברג[ ,תרמ"ד] .1884
המחבר רבי שלמה גאנצפריד השיג בספרו "אהלי שם" על הספר "דברי חיים" של האדמו"ר רבי חיים מצאנז .כנגדו יצא בפולמוס רבי
מרדכי אליעזר וובר הרב מאדא ,בחוברת בשם "מלחמת חובה" (ירושלים ,תרמ"ב) .בדף זה שלפנינו השיב לו הרב גאנצפריד תשובה על
השגותיו .בתשובה ל"מכסה לאהל" ,המשיך הפולמוס בקונטרסים נוספים" :עדות שושנים" (ירושלים ,תרמ"ה) "אופל ובוחן" (ירושלים,
אחרי תרמ"ה).
מהדורה זו של "קיצור שלחן ערוך" נדירה ביותר ,ולא נרשמה בתקליטור מפעל הביביליוגרפיה[ .נדירות זו גרמה לש' הלוי לשער את
תאריך הדפסת קונטרס "מכסה לאהל" לשנת תרמ"ט ,ועפ"י כך רשמה כי קונטרס "אופל ובוחן" נדפס בשנת תר"ן בערך – מה שמתברר
כטעות ,עפ"י העותק שלפנינו].
[ ,]4קלט ]1[ ,דף 21 .ס"מ .נייר יבש ושביר .מצב טוב-בינוני .כתמים ובלאי .קרעים בשער ובדפים נוספים .כריכה ישנה ,בלויה.
פתיחה$150 :

 .496ספר תקון עירובין  -קראקא ,תרמ"ח  /ספר פרת יוסף  -פרנקפורט ,תרע"ד  /מפת העירוב בפרנקפורט בכת"י
 .1ספר תקון עירובין" ,אודות היתר הטלטול בש"ק [בשבת קודש] פה עירנו קראקא" ,רבי חיים אריה ליב הלוי הורוויץ .קראקא ,תרמ"ח
 .1887חותמת "הרב יהושע הלוי הירשהארן  -מאנטרעאל" .הקדשה עצמית" :קבלתי מבן המחבר ,"...והגהה ארוכה בכת"י.
 .2ספר פרת יוסף" ,קונטרס אודות תקון עירובין בורנקנורט ע"נ מוין [פרנקפורט דמיין]" ,רבי נחמיה צבי נאבעל .פרנקפורט דמיין ,תרע"ד
[.]1914
 .3בתוך החוברת נמצא תרשים מפה בכת"י" :עירוב [ "Die Grenzen desגבולות העירוב] של פרנקפורט דמיין.
גודל משתנה ,מצב כללי טוב ,נייר יבש (דפים מנותקים בספר פרת יוסף).
פתיחה$200 :

 .497קונטרס וכתורה יעשה  -פאקש ,תרנ"ט
קונטרס וכתורה יעשה ,הלכות "קבלת גירות בזמננו בכלל ,וקבלת גרים קטנים בני נכריות בפרט" ,מאת רבי שלום קוטנא אב"ד אייזנשטט.
פאקש ,תרנ"ט  .1899מהדורה יחידה.
קונטרס המשך לקונטרס בשם זה שהדפיס המחבר בשנת תרנ"ז .בין היתר נדפסו בקונטרס תשובות ומכתבי רבנים המסכימים לדעת
המחבר ,חלקם בגרמנית.
מט דף 23 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .קרעים קלים וקמטים בשולי הדפים .חלק מהדפים מנותקים .כריכה ישנה.
וואריאנט .בשער נוסף המשפט "ונוסף עליו חלק ב' תרנ"ט" ,שאינו מופיע בשער העותק שנסרק ב'אוצר החכמה'.
פתיחה$50 :

 .498קונטרס "תשובה כהלכה"  -לונדון ,תרס"ב  -תשובת רבי יואל הרצוג בעניין פולמוס הטריפות  -וואריאנט
קונטרס "תשובה כהלכה ואשיבה חורפי דבר"  -תשובה הלכתית בעניין דיני טריפות והפולמוס סביבן ,מאת רבי יואל לייב הלוי הרצוג.
לונדון ,תרס"ב [.]1902
בעמ' ח-ט מחיקות בטקסט והפנייה בכתב-יד ללוח התיקונים ,כנראה בכתב-ידו של המחבר.
המחבר ,רבי יואל לייב הלוי הרצוג (תרכ"ה-תרצ"ד) ,אביו של הרב הראשי לישראל הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג .נולד בלומז'ה שבפולין,
שם גם הוסמך ושימש כרב .בשנת תרנ"ז היגר לבריטניה ושימש כרב בלידס ,שם פרסם את הקונטרס הנוכחי .חיבר את סדרת הספרים
"אמרי יואל"  -פירושים ודרשות על התורה .נפטר בתרצ"ד ובשנת תרצ"ה הועלה ארונו ארצה ,לקבורה בהר הזיתים.
י ]2[ ,עמ' 21 .ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .קרעים קלים בשולי הדפים ובסימן הקיפול באמצע הדפים .מספר דפים רופפים ומנותקים
בחלקם .שער-מעטפת קדמי.
וואריאנט .עותק שונה בשם המדפיס ומספר הדפים מהנרשם במפעל הביבליוגרפיה.
פתיחה$50 :
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 .499שלושה קונטרסים מעניינים
שלושה קונטרסים  -הספדים ועניני אמונה  -שנות הת"ר  -שנים מהם אודות מלחמת העולם הראשונה:
 .1קונטרס נחלת יוסף ,שני משלים ארוכים על התורה והאמונה ,שהוציאו בני המחבר ,רבי יוסף דינסמאן ,לאחר מותו .קראקא ,תרנ"ג
 .1893בדף שאחרי השער פורטרט המחבר ובדף האחרון העתק מצוואת המחבר.
 .2קונטרס כנסת ישראל ומלחמות הגוים ,מאמרי השקפה על מאורעות השעה ,מאת רבי אהרן שמואל תמרת "אחד הרבנים המרגישים".
וורשא ,תר"פ .1920
 .3קונטרס ממעונות אריות ,הספדים על קדושי האומה שנפטרו ונרצחו בתקופת מלחמת עולם הראשונה ,מאת רבי עזריאל זעליג נח
קושלבסקי .בילגורייא ,תרפ"ה .1925
 3קונטרסים .גודל משתנה .מצב כללי טוב.
פתיחה$60 :

" .500אגרת צדק עולמים" – הונגריה ,תרע"ח
"אגרת צדק עולמים" ,תורת הסוציאליזם לאור התורה והיהדות ,מאת דוד צבי קאטצבורג .וואיטצען (ואץ' ,הונגריה) ,תרע"ח [.]1918
חיבור נגד התורה הסוציאליסטית .המחבר מנסה להוכיח לאורך פרקי החוברת שתורת הסוציאליזם מנוגדת לערכי היהדות וכי היהדות
דוגלת בשיטה שונה.
על המעטפת האחורית פרסומות לספרים מאותו בית דפוס.
[ ]1[ ,32 ,]1עמ' .מעטפת מודפסת ,סגולה 19 .ס"מ .מצב טוב .נייר יבש .מעט כתמים .סימני רטיבות על המעטפת .כריכה ישנה.
פתיחה$60 :

 .501קונטרס "רגש מקבר" – רבי יעקב רובינזון (ר' יענקל ראדישקובר)
קונטרס מודפס ,רגש מקבר (כא) ,מאת י .רבינזון[ .ירושלים? ת"ש? .]1940
חוברת חידושי תורה ,שיחות ואמרות כנף ,מאת העילוי המפורסם רבי יעקב מראדישקוביץ (ר' יענקל ראדישקובר) .עברית ויידיש
בערבוביה.
רבי יעקב רובינזון (תרס"ו-תשכ"ו) ,בנו של רבי מאיר רובינזון אב"ד ראדישקוביץ (תרי"ב-תרצ"ו) .מהעילויים המפורסמים ברחבי ישיבות
ליטא ,בגאונותו הרבה בכל חלקי התורה ובחריפותו הלמדנית .במשך השנים יצא "העילוי" מדעתו ,וגאונותו יחד עם התנהגותו המעניינת
נתפרסמה בכל העולם התורני בארץ ישראל .עלה עם אביו לארץ ישראל בסוף שנות התר"פ והתגורר בירושלים .היה נודד מבית מדרש
לבית מדרש ,ובכל מקום שהגיע היו נאספים סביבו בחורים ואברכים לשמוע את דיבוריו ושיחותיו בדברי תורה ובדברי מוסר מחוכמים,
תוך כדי שהוא שוזר בדבריו בדיחות עסיסיות עם דברים שלא ממין הטענה .ספריו שנדפסו בקונטרסים קטנים (ונדירים) ,מחולקים
לסעיפים ממוספרים (ללא קשר בין סעיף למשנהו) ,מכילים חידושים ורעיונות בסוגיות עמוקות ובדברי אגדה ,תלונות ובדיחות ,דברי
פולמוס וזכרונות ממלחמת העולם הראשונה.
[ ,]1יח עמ' 24.5 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .נייר יבש ושביר מעטפת מנותקת בחלקה ,עם קרעים קלים בשוליים .קרע עם חסרון
במעטפת האחורית ,כמעט ללא פגיעה בטקסט.
פתיחה$50 :

 .502אוסף מודעות וכרוזים סביב פולמוס ישיבת "תורת חיים" – ירושלים ,שנות ה 30-של המאה ה20-
אוסף מודעות מודפסות וכרוזים בעניין פולמוס ישיבת "תורת חיים" .ירושלים ,שנות ה 30-של המאה ה.20-
בין הפריטים המודפסים מודעות וכרוזים מטעם תלמידי הישיבה ומטעם הנהלת הישיבה ,וכן גילויי דעת בעניין מטעם רבני ירושלים,
ביניהם רבי איסר זלמן מלצר ,רבי יוסף חיים זוננפלד ,ועוד.
ישיבת "תורת חיים" נוסדה לקראת סוף המאה ה 19-בעיר העתיקה בירושלים .בסוף שנות ה 20-של המאה ה 20-התגלעו מחלוקות
בין התלמידים לבין הנהלת הישיבה סביב נושאים כלכליים שבמרכזם הוצאות ההנהלה המופרזות בעיני התלמידים ,והקיצוצים בתמיכת
הישיבה בהם .לאחר מספר שנים הגיעו הדברים לידי ערכאות משפטיות.
 9פריטי דפוס .אחד הכרוזים מופיע שלוש פעמים .גודל ומצב משתנים .כתמים ובלאי .סימני קיפול .קרעים עם חסרון.
פתיחה$50 :

 .503אוסף כרוזים ,פשקווילים ועלונים מודפסים – מחאה נגד חילול השבת
אוסף כרוזים מודפסים ,פשקווילים (מנשרי פולמוס) ועלונים ,העוסקים במחאה נגד חילול השבת[ .ישראל ,המאה ה.]20-
בין הכרוזים" :מחאה נמרצה מהרבנים הגאונים" מאת רבי יוסף חיים זוננפלד ,רבי צבי פסח פראנק ורבנים נוספים; כרוזים הקוראים
לאספות מחאה פומביות; עלונים כנגד חילול השבת של חברת תנובה; כרוזים ופשקווילים מטעם הועד המרכזי של "משמרת השבת"; ועוד.
 13פריטי דפוס .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .קרעים .סימני קיפול.
פתיחה$50 :

 .504אוסף פריטי דפוס – פולמוסים שונים בענייני העדה החרדית – ישראל ,המאה ה20-
אוסף גדול של כרוזים ,עלונים ,גזרי עיתונים ופריטי דפוס ,בעניין סוגיות פולמוסיות שונות בקרב העדה החרדית[ .ישראל ,המאה ה.]20-
האוסף כולל :כרוזים ,פשקווילים ,עלונים ,גזרי עיתונים ,דפים מודפסים במכונת כתיבה ,דפים רבים של צילום סטנסיל של כתב-יד,
ועוד .התוכן עוסק בנושאים מגוונים כגון :פולמוס ההשתתפות בבחירות ,לימוד מקצועות חול ,צניעות הלבוש ,פולמוס רבי עמרם בלוי,
ונושאים נוספים.
למעלה מ 50-פריטי דפוס שונים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$50 :
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 .505אוסף פריטי דפוס שונים – ירושלים ,ראשית המאה ה – 20-שנות ה 60-של המאה ה20-
אוסף חוברות ,דפים מודפסים ,ופריטי דפוס שונים שנדפסו בירושלים ,החל מראשית המאה ועד לשנות ה 60-של המאה ה.20-
מודעות מודפסות ,דפים ומסמכים מודפסים מטעם ועדים וגופים שונים ,כרוזים ,מספר דפים צבעוניים לתלייה ,פרסומים ואזהרות
מטעם רבנים ,תעודות שונות ,קבלות ,דפים מודפסים במכונת כתיבה ועוד.
בין היתר מספר חוברות:
ילקוט קרית ארבע ,ליקוטים ממאמרי רז"ל על שבח חברון ,מאת רבי מרדכי חיים גליקזון .ירושלים[ ,תרע"ב  .]1912שער צבעוני.
קונטרס דת משה ויהודית ,על איסור גילוי שער ופאה נכרית .הוצאת ועד משמרת הצניעות ,ירושלים ,תשכ"ב [.]1962
ספר אבקת רוכל ,על סודות חבלי המשיח ,מלחמת גוג ומגוג ותחיית המתים .ירושלים ,תרצ"א [.]1931
כ 30-פריטי דפוס שונים .גודל ומצב משתנים .כתמים ,בלאי וקרעים.

·
·
·

פתיחה$50 :

 .506גליון מחאה כנגד פגישת האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם בן גוריון – תשכ"א
"לה' או לבעל" ,גליון מחאה כנגד האדמו"ר מצאנז רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם .תשכ"א [.]1961
גליון פולמוסי שיצא בעקבות הפגישה של האדמו"ר מקלויזנבורג עם דוד בן גוריון לצורך הקמת קריית צאנז .בעמוד הראשון תמונה
מתוך הפגישה ביניהם .מדפיסי הגליון הם כנראה קנאים מחוגי "נטורי קרתא" או חסידות סאטמר ,החותמים בסוף המאמר הפולמוסי:
"היהדות החרדית בארץ ישראל".
האדמו"ר מקלויזנבורג-צאנז רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם (תרס"ד-תשנ"ד) ,מגדולי האדמו"רים מקימי עולם התורה ועולם החסידות
בחמישים השנים שלאחר השואה .לאחר השואה נסע לארה"ב ולארץ ישראל ,והקים בהם את הקהילות הגדולות של חסידות צאנז
בארה"ב ,ירושלים ונתניה ,ובהם ישיבות ומוסדות תורה וחסד .בקרית-צאנז בנתניה הוקם על ידו בית החולים "לניאדו" ,המתנהל עד
היום על-פי הוראותיו .בשנותיו האחרונות הקים את "מפעל הש"ס" העולמי ,לעריכת מבחנים חודשיים ללימוד הש"ס על-ידי אלפי
לומדי-תורה בכל העולם.
 2דף – [ ]4עמ' מודפסים 25 .ס"מ .מצב טוב-בינוני .סימני קיפול ובלאי.
פתיחה$100 :

 .507צרור מכתבים וכרוזים מראשי "נטורי קרתא" – פולמוס נישואי רבי עמרם בלוי עם הגיורת רות בן דוד
צרור מכתבים וכרוזים מודפסים מראשי "נטורי קרתא" בארץ ובארה"ב ,המגינים על נישואיו של רבי עמרם בלוי עם הגיורת רות בן דוד,
ומתקיפים את רבני "העדה החרדית" שהחרימוהו על כך .ירושלים-ארה"ב ,אלול תשכ"ה [.]1965
העתק מכתב (מודפס בסטנסיל) מראשי "נטורי קרתא" בארה"ב ,אל רבי אברהם יצחק קאהן האדמו"ר מתולדות אהרן .במכתב
ביקורת על האדמו"ר שמשתף פעולה עם רבני "העדה החרדית" שהחרימו את רבי עמרם .נדפס במכונת כתיבה [חיפה?/ארה"ב? ,אלול
תשכ"ה [.]1965
העתק מכתב (מודפס בסטנסיל) מא .וויינשטיין אל חברי "נטורי קרתא" בירושלים .במכתב התקפה חריפה ובוטה על רבני "העדה
החרדית" ,הרב מטשיבין ,והאדמו"ר ה"בית ישראל" מגור .נדפס במכונת כתיבה.
כרזת רחוב מ"נטורי קרתא של היהדות החרדית בא"י" בו מוחים בחריפות על דברים שנשאו רבני העדה החרדית בהתכנסות בחול
המועד פסח בגנותו של רבי עמרם בלוי.
כרזת רחוב ובה דברים שנשא האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ-הלברשטאם מסטרופקוב בשבחו של רבי עמרם ובה דברים שאמר
האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר בשבחו.
מודעה פרודית-היתולית השמה ללעג וקלס את רבני "העדה החרדית" כאינקווזיציה ואת המזכיר הראשי רבי יוסף שיינברגר כראש
האינקווזיציה.
 5פריטים .מצב כללי טוב .גודל משתנה.

·
·
·
·
·

פתיחה$150 :

 .508אוסף כרוזים ומודעות – ארץ ישראל ,המחצית הראשונה של המאה ה20-
אוסף כרוזים ומודעות בעניינים שונים (אתרוגים מיוון ,מצות לפסח ,ועוד) .ארץ ישראל ,המחצית הראשונה של המאה ה:20-
" .1אזהרה חמורה" אודות איסור הבאת אתרוגים מקורפו לארץ ישראל ,מאת רבי יוסף צבי דושינסקי ובד"ץ קהילת האשכנזים .ירושלים,
תרצ"ד [.]1933
 .2מודעה נוספת בדבר קניית אתרוגים מיוון על ידי שניים מתושבי ירושלים ,וקריאה לציבור לא לקנות אתרוג שמקורו מיוון .ההודעה
מאת "אגודת אתרוג" ובתחתית הדף מכתב קריאה גם בשם הרב אברהם יצחק הכהן קוק .ירושלים[ ,תרצ"ד .]1933
 .3מודעה בדבר מכירת "מצות תוצרת הארץ של הטחנות הגדולות בחיפה" ,שמוכר אדם בשם יעקב ליטבק ,בצירוף כתובתו .תל-אביב,
[מחצית ראשונה של המאה ה.]20-
 .4מודעה בדבר מכירת מצה שמורה בעבודת יד אצל אהרן יוסף בנדיקט[ .תל-אביב ,מחצית ראשונה של המאה ה.]20-
 .5לוח לתליה בסוכה ,עם סדר האושפיזין וציורי המקומות הקדושים .ירושלים[ ,שנות התר"פ .]?1920
 .6מודעה על בית חרושת בבני ברק ,המייצר חרוסת לכבוד חג הפסח ,ועושה משלוחים גם לחוץ לארץ .בני ברק[ ,מחצית ראשונה של
המאה ה.]20-
פתיחה$100 :
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 .509אוסף כרוזים ומודעות רחוב (פשקווילים) בענייני בחירות ונושאים ציבוריים – ירושלים
אוסף כרוזים ומודעות רחוב (פשקווילים ,מנשרי פולמוס) בענייני בחירות ונושאים ציבוריים ,שנדפסו בירושלים:
החלטות המזרחי על כנסת-ישראל ,בעקבות ועידה ארצית שנתקיימה בתמוז תרפ"ח[ .ירושלים] ,תרפ"ח [.]1928
"הזהרו מהזיפנים" – מודעת אזהרה מאת ועדת היהדות החרדית בארץ ,אודות מודעה מזויפת בחתימת הרבנים הראשיים שיצאה
מטעם הועד הלאומי[ .ירושלים ,שנות ה 20-של המאה ה.]20-
מודעה מטעם ועד הרבנים המאוחד ,נושאי דגל הרבנות ,אודות האיסור החמור להשאר בקהלת "הועד הלאומי" .חתומים בדפוס רבנים
רבים .ירושלים[ ,שנות ה 30-של המאה ה.]20-
מודעה בעניין הפקודה החדשה על הדירות ,מאת ועד הדירות שעל יד ועד העיר ליהודי ירושלים .ירושלים ,תרפ"ד [.]1924
מודעה מאת הסתדרות המזרחי הכללי ,קריאה לציבור להרשם לרשימות הבוחרים לאספת הנבחרים ולארגונים נוספים .ירושלים,
[שנות ה 20-של המאה ה.]20-
מודעה לציבור עם נוסח מכתב שסדר הרב אברהם יצחק הכהן קוק בהסכמת הראשון לציון הרב יעקב מאיר ושאר חברי הרבנות
הראשית ,בו קוראים הרבנים לציבור להצטרף ולהשתתף בכנסת ישראל .ירושלים ,שנות ה 20-שלה המאה ה.]20-
שלוש מודעות אל חברי אגודת ישראל ,חכמי ורבני הישיבות וחברי צעירי אגודת ישראל ,להשתתף בבחירות לועד חדש ,מטעם הנהלת
האגודה .ירושלים[ ,שנות ה .]20/30-שלוש מודעות.
"אל הבחירות!" – מודעה עם פירוט סדר הזמנים ואופן ההצבעה בבחירות ,מאת ועדת הבחירות שעל יד ועד העיר לקהלת האשכנזים.
ירושלים[ ,שנות ה.]20/30-
"אזהרה חמורה" בדבר האיסור החמור להיות חבר בועד הלאומי ,עליה חתומים בדפוס רבנים רבים ממגזרים שונים[ .ירושלים ,תרפ"ו
.]1926
מודעה מאת הסתדרות המזרחי אל היהדות החרדית להצטרף ולהיות חברים ב"כנסת ישראל"[ .ירושלים ,ללא תאריך].
"נשיאי הרבנות הראשית לארץ-ישראל ו"כנסת ישראל"" – קטעים מנאומו של הרב מ .אוסטרובסקי באספת העתונאים בועד הלאומי.
[ירושלים ,ללא תאריך].
"עלבונה של תורה בארץ אבות" – מודעה כנגד "חוקת קהלות" המתירה ליסד בארץ קהילות חילוניות .ירושלים ,תרפ"ח [.]1928
"הבדלו!!" – מודעת התעוררות לקהל ישראל בירושלים ,מאת "שלומי אמוני ישראל" .ירושלים[ ,שנות ה.]20/30-
 15כרוזים ומודעות .גודל משתנה .מצב כללי טוב-בינוני .נזקי עש .קרעים.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

פתיחה$100 :

 .510פתיחת קולנוע "היכל" בפתח תקוה בשבתות – מסמכים ותמונות המתעדים את מלחמות השבת בעיר –
1984-1987
עשרות מסמכים – מכתבים ,כרוזים וכרזות ,כרטיס לטקס חנוכת הקולנוע ,ופריטי נייר אחרים המתעדים ארבע שנים של מאבק בין
דתיים לחילונים בפתח תקוה ,סביב החלטת ראש העיר דב תבורי להתיר את פתיחתו בשבתות קולנוע "היכל" בעיר[ .פתח תקוה,
תשמ"ד-תשמ"ז .]1984-1987
הפריטים נאספו וסודרו על ידי אדם דתי שהיה פעיל במאבק ,והם כוללים גזרי עיתונים ,תצלומים ,מברקים ומכתבים לתמיכה ברב העיר
רבי ברוך שמעון סלומון ,שעמד בחזית המאבק ,מסמכים משפטיים ,ופסק הלכה של רבי משה מלכה שאסר להפגין בגלל חילול השבת.
המסמכים מתעדים את המאבק שהתחולל בעיר בין הציבור הדתי לבין ראש העיר דב תבורי ,שהחליט על פתיחת הקולנוע בשבתות כדי
לשנות את הפרהסיא הציבורית בעיר .המסמכים מתעדים גם את המחלוקת בין הרבנים הראשיים ,רבי משה מלכה ורבי ברוך שמעון
סלומון האם מותר להפגין בשבת ,כאשר הדבר גורם חילולי שבת מהצד שכנגד .בסופו של דבר דב תבורי הודח בבחירות ,ועם השנים
בית הקולנוע נסגר אף בימי חול.
עשרות פריטים .גודל משתנה .מצב כללי טוב.
פתיחה$100 :

 .511חמש מודעות  -פטירת רבנים  -העדה החרדית
חמש מודעות על פטירת רבנים  -העדה החרדית:
 .1מודעה על הספד לזכרו של רבי יוסף חיים זוננפלד .ירושלים[ ,תרצ"ב .]1932
 .2מודעה בעיתון "החומה" על פטירת רבי יוסף צבי דושינסקי .ירושלים ,תש"ט [.]1948
 .4-3שתי מודעות על פטירת האדמו"ר מסאטמר רבי יואל טייטלבוים .ירושלים ,תשל"ט [.]1979
 .5מודעה על הספד לזכרו של האדמו"ר מסאטמר .ירושלים ,תשל"ט [.]1979
 5מודעות .גודל משתנה .מצב כללי טוב.
פתיחה$50 :

 .512אוסף עיתונים וקטעי עיתונים אודות פטירת גדולי ישראל  -ישראל ,המאה ה20-
אוסף עיתונים וקטעי עיתונים אודות פטירתם של גדולי ישראל[ .ישראל ,המאה ה.]20-
בין העיתונים דיווחים על פטירתם של הרבנים :רבי יוסף חיים זוננפלד (תבונה ,אדר תרצ"ב) ,רבי אברהם ישעיה קרליץ בעל ה"חזון איש"
(דגלנו ,מרחשוון תשי"ד) ,רבי ישראל יעקב קנייבסקי  -הסטייפלער (יתד-נאמן ,המודיע ,אב תשמ"ה) ,רבי ישראל אלתר האדמו"ר מגור
(המודיע ,אדר תשל"ז) ,רבי אליהו דסלר (דגלנו ,שבט תשי"ד) ,רבי איסר זלמן מלצר (דגלנו ,כסלו תשי"ד) ,רבי יצחק זאב סולובייצ'יק
(דגלנו ,כסלו תש"ך) ,רבי אהרן קוטלר (המודיע ,כסלו תשכ"ג) ,רבי פנחס מנחם אלתר האדמו"ר מגור (יתד-נאמן ,אדר תשנ"ו) ,רבי
אליעזר יהודה פינקל ,ראש ישיבת מיר (המודיע ,תמוז תשכ"ה) ,רבי שמואל רוזובסקי ראש ישיבת פוניבז' (המודיע ,תמוז תשל"ט) ,רבי
אהרן רוקח האדמו"ר מבעלז (המודיע ,אב תשי"ז) ,רבי יחזקאל סרנא (המודיע ,אלול תשכ"ט) ,רבי יוסף כהנמן (דגלנו ,תשרי תש"ל).
 16עיתונים וקטעי עיתונים .גודל משתנה .מצב כללי בינוני .העיתונים מקופלים .כתמים ובלאי .קרעים.
פתיחה$50 :
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 .513אוסף מודעות ,כרזות ,עיתונים – המאה ה20-
עשרות חוברות ,מכתבים בכתב יד ,קטעי עיתונים ומודעות מודפסות של אגודת ישראל והעדה החרדית .ירושלים ,תרע"א-תשמ"א
[.]1981-1911
הפרסומים עוסקים בנושאים שונים וביניהם :שמירת קדושת הכותל ,התנגדות לציונות ,שמירת הצניעות ,קריאה להצביע בבחירות,
קריאה להשתתף בתפילה לרפואת הרבי מסאטמר ,במאבקים בעניין גיוס בנות לצה"ל ,שיתוף פעולה עם המזרחי ,חילול שבת ,היחס
לחסידות בעלזא ,השתתפות בבחירות ,נישואי תערובת ,זכות בחירה לנשים ,צניעות ,קבלת תקציב ממשרד החינוך ,ניתוחי מתים ,ועוד.
עשרות פרסומים .גודל משתנה .מצב כללי טוב.
פתיחה$150 :

 .514צורת בית המקדש השלישי על פי נבואת יחזקאל – תרשים מודפס – לונדון ,תקצ"ו
דף מודפס" ,צורת בית המקדש העתיד דיחזקאל בב"א [במהרה בימינו אמן]" .לונדון ,תקצ"ו [.]1836
תרשים מודפס של צורת בית המקדש השלישי העתיד להיבנות ,על פי נבואת יחזקאל ,מעשה ידי .Rev. M. Edrehi
דף  40X31.5ס"מ בקירוב .מצב טוב-בינוני .כתמי חלודה קלים .סימני קיפול עם מעט קרעים (מודבקים במקום אחד בנייר דבק) .קרע
קטן מודבק בשוליים התחתונים .נתון בפספרטו .לא נבדק מחוץ לו.
פתיחה$300 :

 .515בית הכנסת אלט נייא בפראג  -ליטוגרפיה ,המאה ה19-
בהכ"נ אלט נייא בפראג  .Die Altneuschule in Prag /הוצאת  ,W. Paschelesפראג.]1850[ ,
ליטוגרפיה מאת  Karel Nordעל פי ציור מאת  ,)1820-1871( Josef Manesהמציגה את פנים בית הכנסת אלטנוי בפראג ,בית הכנסת
העתיק בעולם שעודו פעיל.
 55X36ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .כתמי חלודה .קמטים ,קרע קטן ללא פגיעה בהדפס.
פתיחה$100 :

 .516הגאון מוילנה  -תחריט צבעוני  -שמחה טרכטר
דיוקן הגאון מוילנה ,תחריט צבעוני מעשה ידי שמחה טרכטר [ ,)1942-1893( ]Simcha Trachterאמן יהודי יליד לובלין שבפולין ,שנרצח
בטרבלינקה .חתום בעיפרון.
 21.5X16.5ס"מ .מצב טוב .כתמים וקמטים בלוח ,ללא פגיעה בהדפס.
פתיחה$50 :

 .517שלמה המלך ומלכת שבא  -מיקרוגרפיה מודפסת  -פרנקפורט דמיין1899 ,
שלמה המלך ומלכת שבא ,עבודת מיקרוגרפיה מאת משה אליהו גאלדשטיין [גולדשטיין] .פרנקפורט דמיין ,תרנ"ט [.]1899
ליטוגרפיה צבעונית על נייר.
הציור :מלכת שבא באה לנסות את שלמה המלך בחידות .הטקסט :קטעים מספרי מלכים א' ומלכים ב' .מעל הציור נדפס הכיתוב "מנחה
היא שלוחה לכבוד" (נדפס בכל עותקי המיקרוגפיה) ואחריו הוסיף משה אליהו גולדשטיין בכתב ידו את שמו של הנמען" :הרב המופלא...
שלמה ב"ר יוסף טעפליטץ" .בתחתית נדפסו פרטים אודות המיקרוגרפיה ,בעברית ובגרמנית.
דף  38X45.5ס"מ בקירוב .מודבק על קרטון ומוצמד לפספרטו .מצב טוב .כתמים קלים.
מקור :אוסף ד"ר סימון כהן.
פתיחה$200 :

 .518אוסף דפים  -כרוזים ,תפילות ,לוחות שנה ועוד  -תרמ"ח-תר"ץ
חמשה-עשר דפי תפילות וזמני תפילות ,קריאות לסיוע ,לוחות שנה ,כרוזים בנושאי הלכה וחינוך .ירושלים וקהילות יהודיות שונות
בעולם ,משנים תרמ"ח-תר"ץ.
 15דפים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$50 :

 .519סדר ברכת המזון  /סדר הדלקת נרות חנוכה  -פרנקפורט דמיין ,שנות ה 30-של המאה ה20-
שני פריטי דפוס שנדפסו בפרנקפורט בשנות ה 30-של המאה ה:20-
סדר ברכת המזון .פרנקפורט דמיין[ ,תר"ץ  1930בערך].
סדר ברכת המזון ,מודפס על גבי שני עמודים גדולים המודבקים על כריכת קרטון מתקפלת בפורמט ברכון.
[ ]2עמ' 28 .ס"מ .מצב בינוני .כתמים ובלאי .כריכת קרטון עם פגמים ובלאי.
סדר הדלקת נר חנוכה ,מאת ישיבת פולדא .פרנקפורט דמיין[ ,שנות ה.]?30-
סדר הדלקת נרות ,מטעם ישיבת פולדא .מצדו השני של הדף תצלום מבנה הישיבה ,מתחתיו הכיתוב" :הזהרו בבני עניים שמהם תצא
תורה" ומספר פסקאות בגרמנית בהן מובעת בקשה לתרומה לישיבה.
דף 28.5 ,ס"מ .מצב בינוני .כתמים .קמטים .קרע בשוליו העליונים של הדף ,ללא חסרון .דף זה לא מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.

·
·
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 .520מגזרת נייר " -מזרח"  -יהודית שדור
לוח "מזרח"  -מגזרת נייר מעשה ידי יהודית שדור .חתומה (בעברית ובאנגלית) ומתוארכת.1975 ,
מגזרת נייר; הדבקת ניירות צבעוניים.
לוח "מזרח" בדגם ארכיטקטוני ,עם קשת בראשו ,צמד עמודים ומרפסת .בחלקו העליון מופיעים שני אריות תומכים בלוחות הברית,
במרכזו מנורה בעלת שבעה קנים הנתמכת בשני גריפונים ,ומעליה הכיתוב "מזרח" ,ובשוליים צמד טווסים ,שני ראשי-אריות ,עיטורים
צמחיים והכיתוב "מצד זה רוח חיים".
מודבקת ללוח קרטון הצבוע בצבע זהב 50.5X41 ,ס"מ .מצב כללי טוב .קרעים קלים .מעט כתמים.
פתיחה$100 :

 .521מגזרת נייר " -מזרח" " -אעלה את ירושלים"  -יהודית שדור
לוח "מזרח" עם תיאור כפת הסלע  -מגזרת נייר מעשה ידי יהודית שדור .חתומה (בעברית ובאנגלית) ומתוארכת.1972 ,
מגזרת נייר; הדבקת נייר זהוב.
לוח מזרח .בארבע פינותיו מופיע הכיתוב "מצד זה רוח חיים" .במרכזו מופיעה כפת הסלע וסביב לה הכיתוב "אעלה את ירושלים על
ראש שמחתי" .סביב למבנה הכיפה מופיעים עצים ,שערים ,חומות ,בתים ומגדלים עם צריחים .בחלקו התחתון מופיעים מנורה בעלת
שבעה קנים ,שני אגרטלים עם צמחיה ושני איילים.
 42.5X32.5ס"מ .מצב טוב .נתונה במסגרת (לא נבדקה מחוץ למסגרת).
פתיחה$100 :

 .522מגזרת ניר  -ירושלים  -יהודית שדור
ירושלים ובמרכזה כיפת הסלע ,מגזרת ניר מעשה ידי יהודית שדור .חתומה ומתוארכת.1975 ,
מגזרת ניר.
המסגרת עשויה גזירים זהובים דמויי סורג על רקע שחור; במרכז המגזרת ,בזהב על רקע כחול ,נראית העיר ירושלים .בראש המגזרת
ובתחתיתה שני פסים עיטוריים  -למעלה נוף עירוני ,למטה צבאים ודקלים .מעל תיאור ירושלים מופיעה הכתובת "אעלה את ירושלם",
ומתחתיו "על ראש שמחתי".
 45.5X39.5ס"מ .מצב טוב .מעט בלאי וכתמים .מנותקת בחלקה מלוח הרקע.
פתיחה$100 :

 .523דיוקן יהודי  -ציור שמן
דיוקן יהודי מבוגר ,שמן על בד .אמן לא ידוע (חתימה לא מזוהה).
 36.5X45ס"מ .מצב בינוני .פגמים בצבע .קרעים קטנים בבד .בלאי.
פתיחה$100 :

" .524עושה הטליתות"  -ציור שמן
"עושה הטליתות" ,שמן על בד .על פי ציורה של ארנה שארף ( .)1982-1895( ,)Erna Scharffחתום .H. Bendez
 51X62ס"מ .מצב בינוני .הבד מנותק ברובו ממסגרת העץ .אזורים חסרים בצבע .כתמים .פיסת בד מודבקת מאחור ,אולי לשם שיקום
קרע .קרעים קלים בקצוות ,ללא פגיעה בציור.
פתיחה$100 :

 .525יהודי זקן באלג'יריה  -ארמנד ז'אק אסוס  -איור מקורי
יהודי רכון על ספר ,דיו וצבע מים על ניר .מאת  .)1977-1892( Armand Jacques Assusחתום [ ,Assus, Algerהמחצית הראשונה של
המאה ה.]20-
 59.5X47ס"מ .מצב טוב .מעט בלאי .מעט קרעים וקרעים חסרים בשוליים .פגעי לחות .פגמים מועטים בצבע .מוצמד ללוח קרטון.
פתיחה$100 :

 .526ארבעה יהודים  -ציור שמן
ארבעה יהודים ,שמן על בד .אמן לא ידוע (חתימה לא מזוהה).
 37X53ס"מ .מצב בינוני .פגמים רבים בצבע .כתמי צבע .מעט קרעים .הבד מנותק בחלקו מן המסגרת.
פתיחה$100 :

 .527תצלום של רבי חזקיה שבתי ה"חכם באשי"
תצלום של רבי חזקיה שבתי ה"חכם באשי"[ .ארץ ישראל וסביבותיה ,ראשית המאה ה.]20-
תצלום מודבק על קרטון.
תצלום 24X18 :ס"מ .לוח קרטון 37.5X30 :ס"מ .מצב טוב-בינוני .כתמים .כתמי חלודה .פגמים בלוח הקרטון עם חסרון קל בשוליים.
פתיחה$50 :
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 .528גלויה צבעונית  -תלמידי תלמוד תורה ויז'ניץ ,תרע"ג
גלויה צבעונית מודפסת ,ובה נראית קבוצת תלמידים ליד בית המדרש בעיירה ויז'ניץ (נערים וילדים ,בלבוש מסורתי של בחורי ישיבה).
סטניסלב[ ,תרע"ג] .1913
 14X9ס"מ .מצב טוב.
פתיחה$100 :

 .529אוסף תצלומים ותמונות של אדמו"רים
אחד עשר תצלומים ותמונות מודפסות של אדמו"רים[ .פולין ,ארה"ב וארץ ישראל .שנות התר"צ-תש"מ בקירוב]:
תצלום עם קבוצת יהודים (ביערות מרפא) ,של האדמו"ר מסוקולוב רבי יצחק זעליג מורגנשטרן (תרכ"ו-ת"ש ,ממנהיגי יהדות פולין
לפני השואה) .שני תצלומים של רבי שלמה הלברשטאם האדמו"ר מבובוב (תרס"ח-תש"ס) יושב בחתונה .תצלום רב נואם באסיפה
של "פועלי אגודת ישראל" (נראים עוד :רבי רפאל קצנלנבויגן ,ר' בנימין מינץ ,ור' ראובן אהרונוביץ).
תמונות מודפסות :האדמו"ר רבי אברהם טברסקי המגיד מטריסק .רבי יצחק יעקב ווייס ,גאב"ד העדה החרדית ,יושב יחד עם האדמו"ר
מסאטמר רבי משה טייטלבוים .כרטיסים מודפסים עם תמונות רבי שניאור זלמן מלאדי האדמו"ר הזקן; רבי שלום דובער שניאורסון
האדמו"ר הרש"ב ,ורבי יוסף יצחק שניאורסון האדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש.
 11תצלומים ותמונות .גודל משתנה .מצב טוב .שניים מהתצלומים הודפסו על גבי כרטיסי גלויה.

·

·

·

·

·

פתיחה$100 :

 .530אוסף תמונות של רבנים ואדמו"רים
עשר תמונות של רבנים.
גלויה עם תמונה של רבי שמואל מוהליבר ,גלויה עם תמונה של רבי יעקב מאיר הרב הראשי לא"י ,תצלום ישן של רבי ירחמיאל גינזבורג
משנת  .1899ושבעה צילומים נוספים של רבנים ואדמו"רים משנות ה 70-בקירוב.
 10תמונות .גודל משתנה .מצב טוב.
פתיחה$80 :

 .531אוסף תצלומים  -רבנים ואדמו"רים
אוסף מגוון של תצלומי רבנים ואדמו"רים .ישראל וארה"ב[ ,המאה ה.]20-
חלק מהתמונות הינן מתצלומים פרטיים ובלתי ידועים.
בין המצולמים בתמונות:
ה"חזון איש" ,הסטייפלר ,רבי משה פיינשטיין ,בבא סאלי ,רבי אריה לוין ,הרב שך ,הרב שמואל וואזנר ,רבי ניסים קרליץ ,הרב שטיינמן,
יכל יהודה ליפקוביץ ,רבי שריה דבליצקי ,תמונות מחתונת האדמו"ר מוויז'ניץ רבי מנחם
רבי חיים קנייבסקי ,רבי יעקב קמינצקי ,רבי ִמ ְ
מנדל האגר (תשל"ו) ,רבי ברוך מרדכי אזרחי ,האדמו"ר מסאטמר רבי משה טייטלבוים בעל ה"ברך משה" ,רבי יעקב לנדא ובנו רבי משה
יהודא ליב לנדא ,האדמו"ר מבובוב רבי שלמה הלברשטאם ,רבי צבי אלימלך הלברשטאם האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג ,רבי אליעזר שלמה
שיק (מוהרא"ש ברסלבר)  -ועוד.
 33תצלומים ותמונות מודפסות .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$100 :

 .532כתובה על קלף – ליוורנו ,תקנ"ו
כתובה לנישואי החתן יוסף בן המשכיל ונבון יעקב מילול ז"ל ,עם הכלה ביינוינידא בת יעקב קאפואה ז"ל .ליוורנו ,תשרי תקנ"ו [ספטמבר
.]1795
כתובה על גבי קלף .התנאים כתובים בפסקה נפרדת ,מתחת לנוסח הכתובה .בנוסח הכתובה נזכרים גם מקורות המימון של הנדוניה של
הכלה (היתומה) ,מקרנות הגבירים סיר יעקב בסאן ,סיר פראנקוס ומעזבון המנוח מירקאדו פינטו ז"ל .חתימות החתן והעדים מופיעות
באיטלקית בלבד .חותמת דיו רשמית (איטלקית) בפינה הימנית העליונה.
 31.5X43.5ס"מ .מצב בינוני .כתמים .קרעים בשוליים ,עם פגיעות קלות בטקסט .קמטים וסימני קיפול .שרידי דבק בצדה האחורי.
מקור.Skinner, April 10, 2008, lot 352 :
פתיחה$250 :

 .533כתובה על קלף  -ורונה ,תקס"ו
כתובה לנישואי החתן שמואל בן מנחם כלבי עם הכלה שרה בת נפתלי מיינשטיר .ורונה ,איטליה ,ניסן תקס"ו (.)1806
דיו על קלף.
בסוף הכתובה משמאל מופיעה חתימת החתן" :שמואל בר מנחם כלבי" .מימין מופיעות חתימות העדים" :נתן אהרן חיים בכמהח"ר
אליהו שמואל פנקרלי זצ"ל"" ,חיים שלמה לוי מורטירה סופר דק"ק" .יתכן שעד זה הוא גם הסופר שכתב את הכתובה.
נתונה במסגרת  48X63ס"מ .מצב טוב .כתמים .קמטים וסימני קיפול .דיו דהויה .לא נבדקה מחוץ למסגרת.
פתיחה$250 :
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 .534כתובה על קלף  -איבריאה ,איטליה ,תרכ"ב
שטר כתובה לנישואי החתן משה חזקיה בן חיים פואה" ,תושב קרמניולא" ,עם הכלה בילא יהודית בת גרשון יונה .איבריאה (,Ivrea
איטליה) ,חשון תרכ"ב [.]1861
כתב-יד על קלף ,כתיבה מרובעת .ללא חתימות עדים.
 36X26ס"מ בקירוב .מצב טוב .נקבי תיוק .נתונה במסגרת ,לא נבדקה מחוץ למסגרת.
פתיחה$250 :

 .535כתובה מאוירת  -פרס ,תרע"א
כתובה לנישואי החתן יצחק בן חג'י משה עם הכלה רבקה בת חג'י פנחס .אצפהן [איספהן] ,פרס ,ניסן תרע"א (.)1911
דיו וצבע מים על נייר.
בסוף הכתובה מופיעות חתימות העדים שמואל בן משה ואברהם בן יעקב.
הכתובה מעוטרת באיורים צבעוניים האופייניים לכתובות פרסיות :קישוטי אריות ,ציפורים ,ברוש ,שמשות ופרחים ,סביב הטקסט
פסוקים כתובים הממסגרים את הכתובה ,וסביבם מודבקת מסגרת ניר כתומה .מוטיב האריה עם חצי שמש בצורת פרצוף אדם הוא
אחד הסמלים הלאומיים של פרס ומופיע על כתובות רבות מאזור זה.
 74X66ס"מ בקירוב .נתונה במסגרת  90X86ס"מ .מצב בינוני-גרוע .קרעים .קרעים חסרים (משוקמים) .עקבות ניר דבק .כתמים .קמטים
וסימני קיפול .נתונה במסגרת ולא נבדקה מחוץ לה.
פתיחה$100 :

 .536כתובה עם עיטורים מודפסים בדיו זהובה  -איזמיר ,תרפ"ד
כתובה לנישואי החתן יעקב בן נסים משה אבואלעפיא עם הכלה וידאל שרותה בת מרדכי ביצראן .איזמיר ,טורקיה ,אדר ב' תרפ"ד
(.)1924
הדפסה בדיו זהובה (דפוס איט .ג .עאטיקיאן); דיו על ניר.
הכתובה מעוטרת בשער מסוגנן ,במגן דוד ובפסוקים ,כולם מודפסים בדיו זהובה .הטקסט עצמו כתוב ביד הסופר.
 70.5X51ס"מ בקירוב .נתונה במסגרת  76.5X57.5ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים רבים .סימני קיפול .קרעים .נתונה במסגרת ,לא נבדקה
מחוץ לה.
פתיחה$200 :

 .537שטרי תנאים וכתובות לנישואין – ליטא ,המאה ה19-
מקבץ שטרי "תנאים" ושטרי "כתובות" לנישואין[ .ליטא ,המאה ה.]19-
 .1כתובה לנישואי החתן יהושע העשיל יהודה בן מרדכי רוזנברג ,עם הכלה עלקא בת גבריאל גינזבורג .שקלוב ,תקצ"ו [ .]1836כתב-יד
אשכנזי ,נאה ומסולסל ,על גליון נייר עבה וגדול.
 .4-2שלושה מסמכים בכתב-יד :שטר "ראשי פרקים" לשידוך ,שטר תנאים ושטר כתובה ,לאירוסי ונישואי החתן נפתלי הירץ בן יוסף
יוזל ,עם הכלה חנה בת יהודה ליב יהושע העשיל .קמניץ ,תרי"ג [.]1853
 .5כתובה מודפסת ,עם מילוי בכתב-יד לנישואי "גבריאל יעקב בן יהושע העססעל" ,עם "ווילהעלימנע פאנני בת אברהם" .פרנקפורט
דמיין ,תרנ"א [.]1891
 5פריטים .גודל ומצב משתנים.
פתיחה$200 :

 .538האילן הקדוש  -מגילת נייר  -סגולה לשמירה ולגידול בנים  -וורשא1864 ,
"אילן הגדול" ,טבלאות איורים קבליים ,יסודות חכמת הקבלה ,סדר הספירות והשתלשלות העולמות ,מרבי מאיר פופרש תלמיד האר"י
ז"ל .וורשא[ ,תרכ"ד]  .1864הדפסה על מגילת נייר ארוכה ,באורך  3מטר" .אילן הגדול שחיבר הרב המקובל ...מוהר"ר מאיר כ"ץ פאפרס...
חד מגורי האר"י ...בסימנים קטנים לידע בחכמה ...לעלות בסולם שראשו מגיע השמימה ,כולל כל כתבי האר"י."...
בראש האילן נדפסה הסכמת האדמו"ר המקובל רבי ישעיה מושקט ,הכותב" :בדבר אשר שאלו אותי הבד"צ דק"ק ווארשוי נידן הדפסת
ספר אילן הקדוש ...דעתי מסכמת להדפיסו כי דבריו הקדושים יקרים מפז ומפנינים נכלל בו כל כתבי האר"י זלה"ה ...והבקי בדבריו
הקדושים יכול בנקל לעסוק בחכמת הקבלה" .מתחת להסכמה נכתב על סגולות האילן" :שמ(ו)[י]רה מכל נזק  -ומסוגל לגדל בנים".
האילן נדפס בצורת מגילה ,הטקסט נדפס מלמעלה למטה .הכותרת "אילן" ועיטוריה בדיו זהובה 300X20 .ס"מ .מצב משתנה ,רוב האילן
במצב טוב .כתמים .קרעים קלים בשוליים .קרעים מודבקים בחלק התחתון .קצהו התחתון של האילן קרוע וחסרים כ 50-ס"מ ממנו.
פתיחה$100 :

 .539קמיע ושמירה לשריפה וליולדת  -ירושלים ,תרל"ד
קמיע ושמירה לשרפה וליולדת ומכל דבר רע .ירושלים[ ,תרל"ד  .]1874דפוס ישראל דוב פרומקין וחבריו.
דף גדול עם קמיעות ,שמות קדושים וציורים קבליים לשמירה והגנה ממזיקים .בצד שמאל למטה "בשנת ברוך אתה לפ"ק  -בדפוס
ישראל דוב פרומקין וחבירו ,מו"ל החבצלת".
 58.5X38.5ס"מ .מצב בינוני-גרוע .כתמים ובלאי .סימני קיפול עם סימני קרעים .פגמים וחורים קטנים .מודבק על לוח עץ.
ש' הלוי ,מס' .224
פתיחה$100 :
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 .540לוח "מזרח"  -שמירה לבית  -ירושלים ,המאה ה19-
לוח "מזרח" מודפס ,עם קמיע מספר רזיאל המלאך ושמירה לבית ,ועם איורי המקומות הקדושים .ירושלים[ ,שנות התר"ל .]?1870
במרכז הלוח כיתוב "שמירה לבית"" ,קמיע בדוקה[!] [ו]מנוסה מספר רזיאל" .מתחת לכיתוב זה איור בית הכנסת החורבה בירושלים.
בארבע פינות הלוח איורי המקומות הקדושים .בשני הצדדים בין האיורים שמות קדושים ושמות מלאכים לשמירה.
דף  32X43ס"מ בקירוב .מצב גרוע .כתמים ובלאי .קרעים רבים ,בשוליים ובמרכז הדף ,בחלקם עם חסרון ופגיעה באיורים ובטקסט .סימני
קיפול גסים ,עם קרעים.
פתיחה$200 :

 .541אוסף דפים וקונטרסים  -תפילות שונות  -למגיפה ,סיום מלחמת העולם השניה ,ועוד
אוסף דפים וקונטרסים של תפילות שונות:
הּכֹול ָרה באירופה,
ֶ
חליִ ם"[ .אמשטרדם ,תר"ך  ,1860בערך] .כפי הנראה תוקנה התפילה בעת אחת ממגיפות
"תפלה נכונה לעצירת ָ
ונועדה לקהילה הספרדית באמשטרדם.
"ליום הנצחון  -תפלת הודיה ואזכרה ליום תום מלחמת האימים באירופא עם נצחון ממלכות הברית נגד מלכות הרשעה" ,מאת רבי
יוסף צבי דושינסקי[ .ארץ ישראל] ,אייר תש"ה [ .]1945לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה.
קינה על מות כמהה"ר הנדיב יוסף חיים הלוי מחבר "אידוקטורי איזדאיליטא" ,מאת אלישע טריווש[ .אירופה ,שנות הת"ר] .לא ידוע
ביבליוגרפית.
סדר תשליך ,עם תרגום לגרמנית[ .אירופה ,שנות הת"ר] .דף בודד ,מודבק על נייר לחיזוק.
ברכת הלבנה .הנובר[ ,שנות הת"ר] .דף בודד ,כרוך בכריכת קרטון.
"רבי אברהם אוריול ...פיוט למעלת אדונינו הרב הקדוש המלומד בנסים מורינו ורבינו ר' אברהם לוי הכהן הנקרא מואלין דאד" ,מאת
רבי אברהם אמסלם[ .קזבלנקה? ת"ש  ,1940בערך] .דף בודד .ערבית באותיות עבריות .קרעים עם חסרון בשולי הדף העליונים.
"פיוט למעלת אדמו"ר הרב המקובל האלהי כקש"ת כמוהר"ר רבי מכלוף בן יוסף המכונה אביחצירא זלה"ה"[ .קזבלנקה? ת"ש ,1940
בערך].
"מכתם ליעקב" ,מזמור תהלים לכבוד שנה למותו של הרב יוסף לאטיס[ .ליוורנו? ראשית המאה ה.]?20-
פיוט "אל מסתתר"[ .אזמיר? שנות הת"ר] .דפוס אבן 3 .עמ' מתקפלים בפורמט קטן .בספריה הלאומית נמצאים שני עותקים דומים
שנדפסו באזמיר בסוף המאה ה 19-ובשנות ה 40-של המאה ה.20-
 9פריטי דפוס .גודל ומצב משתנים .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים וקרעים.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

פתיחה$150 :

 .542קונטרס מודפס – "סגולה" להנצל מסכנה – קהיר ,תש"א – כנגד הפגזות בזמן מלחמת העולם השנייה
קונטרס מודפס" ,סגולה – להנצל הוא ובני בית מן הסכנה וממקרים רעים" .קהיר ,תש"א [.]1940
לקט פסוקים ותפילות לאומרם כנגד הסכנה .שער נוסף ומספר דפים בצרפתית בצדו השני של הקונטרס.
ככל הנראה ,הקונטרס נדפס בעקבות המצב במצרים בזמן מלחמת העולם השניה .בדף הראשון נכתב" :יאמר בכל יום פעם אחת – ואם
ח"ו ,לא יבא ולא יהיה ,היתה התקפת אויר יאמרו אותו פעם אחרי פעם בלי הפסק ובעזה"י לא יאונה להם כל רע".
[ ,]1ז ]1[ ,8 ,]1[ ,עמ' .מצב כללי בינוני .מספר דפים במצב בינוני-גרוע .כתמים .קרעים ,בלאי ועובש ,בעיקר בחלקו הצרפתי של הקונטרס.
מעטפת נייר ,מוכתמת ופגומה.
במפעל הביבליוגרפיה נרשם עותק שונה של קונטרס זה.
פתיחה$50 :

 .543דף בכתב-יד ,קמיע לשמירה מאת המקובל רבי יהודה פתיה
דף כתוב בכתב-יד ,קמיע "לשמירה" ,מאת המקובל רבי יהודה פתיה[ .ללא מקום ושנה].
בכותרת הדף היא "לשמירה" ולאחריה מובאים צירופי שמות עם הפסוק "ויהי בנסע הארן" .בתחתית הדף נכתב" :הועתקה מכתיבת יד
הרב הגדול המקובל האלהי ר' יאודה משה פתייא זצוק"ל ,מחזיק בה מרדכי ניסן הי"ו".
הגאון הקדוש רבי יהודה פתיה (תרי"ט-אב תש"ב) ,מגדולי המקובלים וחכמי בבל .תלמידו של ה"בן איש חי" בבגדאד .לאחר עלותו
לירושלים בשנת תרצ"ד למד בישיבת המקובלים של הרב השד"ה יחד עם רעו רבי יעקב חיים סופר בעל "כף החיים" .מורה הוראה
ומקובל ,עסק רבות בתיקונים ובקמיעות עפ"י הקבלה ,ובמשך שנים טיפל בהוצאת "דיבוקים" ו"רוחות רעות" ,כפי שהוא מספר בעצמו
בספרו "הרוחות מספרות" .בתקופת מלחמת העולם השניה חיבר תפילות ותיקונים עפ"י הקבלה ,וארגן טקסי תפילה של גדולי
המקובלים להצלת יושבי ארץ ישראל מידי הצר הצורר .מחבר הספרים "בית לחם יהודה"" ,מתוק לנפש" וספרים נוספים.
דף 24X18 ,ס"מ בקירוב .מצב טוב-בינוני .כתמים .עקבות רטיבות .נתון במסגרת ישנה .לא נבדק מחוץ למסגרת.
פתיחה$80 :
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 .544אוסף דפי תפילות ושמירות בכתב-יד – מנורות למנצח – מקומות שונים
חמישה עשר דפי תפילות ושמירות בכתב-יד[ .מקומות שונים ,המאה ה 19-בקירוב].
 .1דף בכתב-יד על קלף ,ברכות למגילת אסתר ,עם הפיוט "קוראי מגילה הם ירננו אל אל מאת רבי אברהם אבן עזרא ,הנאמר בקהילות
הספרדים.
 .3דף בכתב-יד על קלף ,סדר ברכות מגילת אסתר עם ברכת "הרב את ריבנו" ולקט הפסוקים "חסדי ה' אזכיר תהלות ה'" ,כמנהג יהודי
תימן.
 .2דף בכתב-יד על קלף – "שיוויתי" ,עם איור מזמור "למנצח" בצורת מנורה[ .ארצות המזרח].
 .4דף בכתב-יד ,ברכה על תקיעת שופר ,כתובה באותיות גדולות ,עם כוונות ורמזים קבליים בראשי המילים[ .איטליה?] .קרעים מחריכת
הדיו.
 .5תפילת "אל מלך יושב על כסא רחמים" ויג' מדות ,כתובה על נייר באותיות סת"ם גדולות .בתחתית הדף נרשם :נכתב ע"י ליב בן כ"ה
זנוויל פאן געהנס"[ .אירופה].
 .6דף בכתב-יד (שני עמודים)" ,תפלה קודם הקידוש" ,כתיבה תימנית מנוקדת[ .תימן].
 .7דף "שיויתי" עם שלוש מנורות טקסט ותפילת "יקום פורקן"[ .צפון אפריקה?].
 .8קטע מתפילת וידוי ,מאת השל"ה הקדוש ,כתוב על שלושה עמודים.
 .9קונטרס בכתב-יד ( 4עמ') ,רצף פסוקים מספר תהילים המסודרים על פי ראשי התיבות של השם "אני יעקב חיים יהושע נחמן" ,עם
פרקי תהלים נוספים ואיור מנורת "למנצח" .דפים מנותקים.
 9פריטים .גודל ומצב משתנים .מצב כללי טוב-בינוני .כתמים ,בלאי וקרעים.
פתיחה$100 :

 .545אוסף מטבעות "חנוכה געלט" ומטבעות שנתנו לשמירה וברכה מאדמו"רים שונים
אוסף מטבעות שניתנו כסגולה ל"שמירה" מאדמו"רים שונים בארץ ובחו"ל ,כולל מטבעות "חנוכה געלט" (דמי חנוכה) ,ומטבעות ושטר
בודד שניתנו לברכה ושמירה[ .המחצית השניה של המאה ה.]20-
האוסף כולל בין היתר :מטבעות סגולה וברכה ודמי חנוכה מהרבי מליובאוויטש ,דמי חנוכה מהאדמו"ר מויז'ניץ ,האדמו"ר מביאלא,
האדמו"ר ממישקולץ ,ועוד.
 25פריטים ,הכוללים מטבעות ,שטר בודד ,ושתי מדליות .חלק מהפריטים נמצאים במספר עותקים .גודל משתנה ,מצב כללי טוב.
פתיחה$100 :

 .546ארבעה קמעות כסף ותליונים
 .1קמע כסף (חתום) .לונדון[ ,שנות ה 20-או ה 30-של המאה ה .]20-תליון בצורת לב ,ובמרכזו חקוקה המילה "שד-י" .חותמת יצרן
"( "M.R.משה רובין) .שרידי הזהבה.
 5X6ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים .מעט כיפופים.
 .2תליון כסף (לא חתום)[ .ארץ ישראל או אירופה ,המחצית הראשונה של המאה ה .]20-תליון עגול עם מסגרת מעוטרת ובמרכזו
מובלטת המילה "שד-י".
 2.5X3ס"מ .מצב בינוני .קורוזיה .שברים חסרים קטנים.
 .3תליון כסף (לא חתום)[ .ארץ ישראל או סביבותיה? ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה .]20-תליון עגול ,בראשו חקוקה האות ש'
עם שתי ציפורים משני צדיה ,ומתחתיה ,בתוך מסגרת מלבנית ,מובלטת הכתובת" :יברכך יי וישמרך".
 3.5X4.5ס"מ .מצב טוב .כיפופים.
 .4תליון כסף מלבני (לא חתום)[ .ארץ ישראל או סביבותיה? ,המאה ה .]?19-כתובת חקוקה" :יהו-ה שד-י  ,--שוותי יהו-ה לנגדי תמיד
בנות צעדה עלי שור בן פורת עלי שור בן פורת עלי עין אמן ,לחש לעין הרע".
 6X7.5ס"מ .מצב בינוני .תיקון הלחמה .כתמים .כיפופים .קורוזיה .נקבים לתליה בשתי הפינות העליונות.
פתיחה$100 :

 .547מנורת חנוכה עם פמוטות  -פולין
מנורת חנוכה .פולין[ ,ראשית המאה ה.]20-
דופן אחורית מסורגת ,אשר בחלקה העליון מופיעים זוג ציפורים ,זוג אריות וכתר .מדפנות הצד בולטים שני פמוטות לנרות .מעקה
מסורג בקדמת שורת הבזיכים.
אורך 24 :ס"מ .רוחב 23 :ס"מ .שניים מהאומים אינם מקוריים.
ספרות :נרקיס" ,מנורת החנוכה" ,לוח  ,XXIXפריט .82
פתיחה$100 :

 .548מנורת חנוכה – אריות וציפורים – מזרח אירופה
מנורת חנוכה[ .מזרח אירופה ,המאה ה.]19-
פליז יצוק וחקוק.
דגם לא נפוץ .במרכז הדופן האחורית כד עם צמחיה ,נתמך בצמד אריות .בראש הדופן מתלה מעוצב בדגם צמחי ,וזוג צפורים – משמאל
ומימין .פני האריות ועיני הציפורים הודגשו בחקיקה .בשוליים הימניים טבעת ,עבור השמש (חסר) או דפנות הצד.
אורך 14.5 :ס"מ ,רוחב 21 :ס"מ .הטבעת שבשוליים השמאליים שבורה וחסרה .חסר שמש .דפנות צד חסרות.
פתיחה$100 :
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 .549מנורת חנוכה  -דופן בצורת קשת  -צפון אפריקה
מנורת חנוכה[ .מרוקו ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה.]20-
פליז יצוק ומוחתם; עבודת אזמל.
דופן אחורית בצורת קשת גלית ,עם מפתחים ושני עיטורים בצורת עלים.
שורת הבזיכים מורכבת מארבעה מכלים מרובעים לשמן ,שלכל אחד מהם שתי פיות לפתילות.
אורך 14.5 :ס"מ ,רוחב 17 :ס"מ .שורת הבזיכים ממוקמת בסטיה קלה הצדה .השמש מקובע בהלחמה .שני אומי מתכת חלודים .כתמים
(שמן) ומעט קורוזיה.
פתיחה$100 :

 .550מנורת חנוכה – פרחי "שושן צחור" – צפון אפריקה
מנורת חנוכה[ .צפון אפריקה ,המאה ה.]20-
פליז יצוק.
דופן גב מעוטרת בדגמים צמחיים וכן במספר מדליונים ,במגן קטן ובמלבן עם פרחי "שושן צחור" ( .)Fleur-de-lisאף על פי שסגנון
המנורה איטלקי באופן מובהק ,צורת הבזיכים והשמש אופיינית למנורות חנוכה מצפון אפריקה ,ונראה כי שם מקורה.
אורך 23 :ס"מ ,רוחב 18 :ס"מ.
פתיחה$100 :

 .551מנורת חנוכה – מרוקו – פרחים ושערים
מנורת חנוכה .מרוקו (כנראה ,צפרו)[ ,המאה ה.]19-
פליז יצוק; פח פליז.
במרכז הדופן האחורית פרח גדול (אשר מעליו מחובר השמש) ,וסביבו ארבעה פרחים קטנים יותר .בתחתית הדופן חמישה שערים
מקושתים ,ובראשה – שער מקושת נוסף וטבעת לתלייה .שתי דפנות צד מעוטרות .לחלקה התחתון מחובר במסמרות אגן לאיסוף
השמן (עשוי פח פליז).
אורך 24 :ס"מ .רוחב 17.5 :ס"מ .אל דפנות הצד נוספו צירים וסוגרים מאולתרים (תוספות ישנות) .העיטורים בראש דפנות הצד חסרים.
ספרות:
 .1אורות בהרי האטלס ,מנורות חנוכה מאוסף ז' שולמן במוזיאון ישראל ,ירושלים ( ,)2002עמ'  ,57פריט .34
 .2נרקיס" ,מנורת החנוכה" ,לוח  ,LIVפריט .153
פתיחה$100 :

 .552מנורת חנוכה קטנה – מרוקו
מנורת חנוכה .מרוקו (כנראה ,צפרו)[ ,המאה ה.]19-
פליז יצוק ,עבודת אזמל.
מנורת חנוכה קטנה .בראש הדופן האחורית זוג ציפורים ועיטור בצורת שושן (עם נקב לתליה) ,אשר תחתיו השמש .בתחתית הדופן
שמונה שערים מקושתים .שורת הבזיכים מורכבת מארבעה מכלים מרובעים לשמן ,שלכל אחד מהם שתי פיות לפתילות.
אורך 17 :ס"מ .רוחב 12.5 :ס"מ.
ספרות :אורות בהרי האטלס ,מנורות חנוכה מאוסף ז' שולמן במוזיאון ישראל ,ירושלים ( ,)2002עמ'  ,56פריט .38
פתיחה$100 :

 .553מנורת חנוכה – צפון אפריקה
מנורת חנוכה[ .צפון אפריקה ,ראשית המאה ה.]20-
פליז יצוק.
חלקה התחתון של הדופן האחורית עשוי צורת מלבן עם שישה שערים מקושתים ,וחלקה העליון עשוי בצורת משולש המסתיים
בלולאה לתלייה ,ובמרכזו השמש .בראש דפנות הצד זוג ציפורים.
אורך 19 :ס"מ .רוחב 21 :ס"מ .עיטור חסר בחלק העליון של הדופן האחורית .שבר קל באחת מדפנות הצד ופגמים קלים.
פתיחה$100 :

 .554מנורת חנוכה  -קשתות פרסה  -צפון אפריקה
מנורת חנוכה[ .צפון אפריקה ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה.]20-
פליז יצוק.
חלקה התחתון של הדופן האחורית עשוי צורת מלבן עם שישה שערים בצורת קשתות פרסה ,וחלקה העליון עשוי בצורת משולש
מעוטר בעיטור חסר.
אורך 19 :ס"מ .רוחב 21 :ס"מ .מצב בינוני-גרוע .חלק גדול חסר בחלקה העליון של הדופן האחורית .דפנות הצד חסרות .השמש חסר.
שבר בשורת הבזיכים .הדופן האחורית ושורת הבזיכים מנותקים זה מזה .תיקוני הלחמה .שברים.
פתיחה$150 :
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 .555מנורת חנוכה בעבודה עממית " -נס גדול"
מנורת חנוכה[ .מוצא לא ידוע ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
פח פליז מכופף ,גזור ,רקוע וחקוק.
מנורה העשויה ברובה מלוח אחד של פח פליז שכופף לצורה הרצויה .הבזיכים הם שקעים רדודים והשמש עשוי פיסת פליז שנגזרה
חלקית מן הדופן האחורית וכופפה קדימה .הדופן האחורית מעוטרת בשוליה בעיטור חסר; במרכזה מופיעה הכתובת "נס גדול" ומשני
צדיה עיטורים נאיביים .רגל לייצוב המנורה מולחמת לגבה.
רוחב 22 :ס"מ .גובה 12.5 :ס"מ .מצב בינוני-טוב .שברים .כיפופים .כתמים.
פתיחה$150 :

 .556שלוש מנורות חנוכה מנחושת – פולין
 .1מנורת חנוכה עם קשתות משתלבות[ .כנראה ,פולין ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה.]20-
נחושת גזורה; עבודת אזמל.
מנורה ייחודית בעבודה עממית .בעלת דופן אחורית גזורה בדגם של שמונה קשתות מחודדות המשתלבות זו בזו .בראש המנורה כתר
(יצוק) .שורת בזיכים נשלפת.
גובה 12 :ס"מ .רוחב 22 :ס"מ .מצב בינוני .שברים .הלחמות.
 .2מנורת חנוכה .פולין[ ,ראשית המאה ה.]20-
נחושת יצוקה; פח פליז מוטבע; ציפוי כסף (חלקי) .חתומה."S. Handelsman Warszawie" :
דופן אחורית מעוטרת בשני אריות הרלדיים נשענים על גזעי דקל .במרכז הדופן מנורת שבעה קנים .בשתי הפינות העליונות שריגי גפן
ואשכולות ענבים ובראש הדופן כתר .בצדה השמאלי של הדופן האחורית קבוע בזיך ובצדה הימני נקב.
גובה 29 :ס"מ .רוחב 24 :ס"מ .מצב בינוני .כתמים .פגמים .כיפופים .כד שמן והשמש חסרים .העיטורים המוברגים רופפים.
 .3מנורת חנוכה[ .פולין ,ראשית המאה ה.]20-
נחושת מוטבעת ,יצוקה וחרוטה.
דופן אחורית בצורת צדפה ,מעוטרת רוקיות .במרכזה שני אריות התומכים במנורת שבעה קנים .בראש הדופן כתר .בשני צדי הדופן
האחורית ובראשה תושבות לפמוטות ולשמש.
גובה 24.5 :ס"מ .רוחב 23 :ס"מ .מצב בינוני .כתמים .שתי הרגליים השמאליות מעוקמות פנימה .שברים קלים .שמש ,פמוטות או כד
שמן חסרים.
פתיחה$100 :

 .557מנורת חנוכה  -כתר ואריות  -פולין ,ראשית המאה ה20-
מנורת חנוכה[ .פולין ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
פח פליז מוטבע וחקוק; פליז יצוק וחרוט .חתומה מאחור.[C]H. Grun :
הדופן האחורית מעוטרת בפסים אורכיים ובתבליט כדורים לאורך שוליה .בראש הדופן קבוע כתר ובמרכזה נוסף עיטור יצוק של שני
אריות הרלדיים תומכים במנורת שבעה קנים .בפינה השמאלית העליונה קבוע פמוט ,בפינה הימנית העליונה של הדופן האחורית
עקבות וו לתליית פמוט נוסף.
גובה 25.5 :ס"מ .רוחב 22 :ס"מ .מצב בינוני .כתמים וקורוזיה .כיפופים .פמוט אחד חסר .תיקוני הלחמה.
פתיחה$100 :

 .558מנורת חנוכה  -בזיכי אריות
מנורת חנוכה[ .מוצא לא ידוע ,המאה ה.]20-
כסף יצוק ,מוטבע וחקוק.
בבסיס הדופן האחורית שמונה קשתות ומשני צדיהן קשתות פרסה .מעליהן שני אריות תומכים בלוחות הברית ,ובראש הדופן כתר
תורה .בפינה הימנית העליונה בזיך לשמש ובפינה השמאלית העליונה כד לשמן .הבזיכים עשויים כאריות כורעים ,ובפי כל אחד נתונה
צינורית להשחלת פתילה .מכל צד של שורת הבזיכים אריה רובץ על כן.
אורך 29 :ס"מ ,רוחב 32 :ס"מ.
פתיחה$1000 :

 .559מנורת חנוכה  -צפון אפריקה  -רוזטה
מנורת חנוכה .צפון אפריקה[ ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה.]20-
פח פליז רקוע ,גזור ומולחם.
למנורה דופן אחורית גבוהה וקטומה בראשה ודפנות צד נמוכות .בדופן האחורית עיטור רקוע בצורת רוזטה ,ובראשה נקב לתליה .בראש
הרוזטה מולחם שמש מלבני .שורת בזיכים צבוטים ניצבת על רגל מוגבהת בתוך אגן שמן בעל שתי פינות צבוטות.
רוחב 21.5 :ס"מ .גובה 25.5 :ס"מ .מצב בינוני-טוב .כיפופים .פגמים .כתמים .קורוזיה .דופן צד אחת מנותקת.
פתיחה$150 :
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 .560מנורה לשבת  -מלאכת דמשק
מנורת תלויה לשבת[ .ארץ ישראל או סביבותיה ,ראשית המאה ה.]20-
פליז יצוק ,גזור וחקוק; מלאכת דמשק.
מנורת שבת לבית הכנסת ,מעוטרת בשיבוץ כסף ונחושת .על המנורה שתי כתובות טבעתיות" :נר של שבת לכבוד שבת"" ,ליום טוב
קודש" .מיועדת לתליה באמצעות שלוש שרשראות המחוברות לוו תליה בקצה העליון.
קוטר 14.5 :ס"מ .מצב טוב .מעט פגמים .עיטור חסר בתחתית המנורה .
פתיחה$100 :

 .561מנורה תלויה לבית הכנסת  -הודו
מנורת פליז תלויה[ .הודו (?) ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
פליז יצוק וחקוק.
המנורה עשויה רצועות פליז המהודקות זו לזו במסמרות ויוצרות מגן דוד .בכל זווית מזוויותיו החיצוניות של מגן הדוד קבוע חישוק
המיועד לבזיך זכוכית ,ועל כל פינה מפינות מגן הדוד קבוע בזיך .רצועות הפליז של המנורה חקוקות בקווקווים עדינים בצדן התחתון.
שלוש שרשרות מחוברות בקצה העליון לכיפת מתכת מעוטרת (אינה מקורית ואינה מפליז) ,שבראשה וו לתליה.
קוטר 35 :ס"מ .מצב טוב .פגמים קלים .כיפופים .כתמים .קורוזיה.
פתיחה$100 :

 .562אוסף חפצי יודאיקה מגוונים  -המאה ה20-
כ 30-מנורות חנוכה ,פמוטות ,מטבעות ,תכשיטים ועוד .סוף המאה ה 19-עד סוף המאה ה.20-
באוסף כלים וחפצים ששימשו בזמנים שונים במעגל השנה ובנקודות שונות במחזור החיים היהודי .בהם :זוג פמוטות מצופי כסף
תוצרת  ,Norblin & co.פולין[ ,סוף המאה ה 19-עד ראשית המאה ה .]20-זוג פמוטות כסף (חתום) ,ארה"ב[ ,המחצית הראשונה של
המאה ה .]20-קופסה סגלגלה מצופה כסף ,חתומה [ .M. Jarraפולין ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה .]20-שש מנורות חנוכה
או חלקי מנורות חנוכה[ ,סוף המאה ה 19-עד סוף המאה ה .]20-קופסה מצופה עור ובד קטיפה ורוד כהה ,רקומה בדגם צמחי בחוטי
מתכת לולייניים מוזהבים .לוח הקדשה קטן ורבוע ,עשוי קטיפה על תשתית קרטון ,ועליו רקומים בחוטי מתכת מוזהבים עיטורים
צמחיים והכתובת" :אליעזר צדיק הלוי הי"ו שנת  .]1871[ "5631שני בתי מזוזה מיניאטוריים ,אחד מהם עשוי כסף פיליגרן ,חתום "The
 Little Shopירושלם" .סיכות ותליונים שונים ,בהם תליון דמוי בית מזוזה ,חתום "בצלאל ירושלם" [העשורים הראשונים של המאה
ה ,]20-תליון כסף עם מפת ישראל לפני כיבוש הנגב הדרומי [ .]1948-9שתי מנורות תלויות .פמוט קיר לזוג נרות ,עשוי פליז.
ופריטים נוספים.
כ 30-פריטים .גודל ומצב משתנים .מצב כללי בינוני עד טוב.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

פתיחה$100 :

 .563הדס לבשמים  -אנגליה
הדס לבשמים בצורת מגדל .אנגליה[ ,המחצית השניה של המאה ה.]20-
כסף (חתום) יצוק ,חרוט וגזור.
הדס בעל מיכל רבוע שעליו עיטורים צמחיים סימטריים ועיטורי גרנולציה.
בארבע פינות המיכל העליונות קבועים דגלים ובארבע הפינות התחתונות קבועים פעמונים .על המיכל ניצב צריח בצורת קונוס ועל
ראשו מתנוסס דגל נוסף .המיכל ניצב על בסיס עגול שעליו חקוקה הקדשה" :נדבת גדליה חיים בן נחמן קושניר".
גובה 17.5 :ס"מ .מצב טוב .כיפופים .דגל אחד חסר ,פעמון אחד חסר .הדגלים והפעמונים אינם עשויים כסף.
פתיחה$100 :

 .564הדס לבשמים – אוסטרו-הונגריה
הדס לבשמים .אוסטרו-הונגריה[ ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה.]20-
כסף (חתום) חרוט ,מקודח וחקוק.
הדס בעל מיכל גלילי שדפנותיו מסורגות בדגם עלי אקנתוס .המכסה מעוצב כצריח ועל ראשו מתנוסס דגל.
גובה 16 :ס"מ בקירוב .מצב טוב.
פתיחה$200 :

 .565צלחת כסף להבדלה  -גרמניה
צלחת כסף להבדלה .גרמניה[ ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה.]20-
כסף (חתום) רקוע וחקוק.
לצלחת שוליים רחבים שעליהם מופיעה הכתובת" :מצות ה' ברה מאירת עינים" .השוליים מסתיימים בדגם גלי .סביב מרכז הצלחת
עיטור פרחים ורוקיות.
קוטר 23.5 :ס"מ .מצב טוב .כתמים .מעט כיפופים.
פתיחה$100 :
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 .566ארבע צלחות פליז ונחושת – ארץ ישראל ,סוריה ,איראן וסביבותיהן
 .1צלחת נחושת רקועה וחקוקה[ .איראן או הסביבה ,ראשית המאה ה.]20-
על הצלחת נראים אברהם ,יצחק העקוד על גבי המזבח ,המלאך והאיל ,מוקפים בציפורים רבות .בראש הסצנה מופיעה הכתובת "עקדת
יצחק".
קוטר 57 :ס"מ .מצב טוב .כיפופים ומעט פגמים .מאחור קבוע קולב לתליה.
 .2קערית נחושת חקוקה[ .איראן או עיראק ,המחצית השניה של המאה ה.]?19-
קערית מעוטרת ,בתוכה עיטורי מעגלים חופפים וכתובות רבות" :נגד עין הרע"" ,שלום על ישראל"" ,שמים"" ,אפרים"" ,ציון"" ,יששכר",
"גד"" ,יוסף"" ,ראובן"" ,דויד" ו"הושע" .על גב הצלחת חקוקה מנורת חנוכה עומדת על כן עם הכתובות "חנוכה" ו"תמוז תרכ"ו" (?).
קוטר 13.5 :ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .כיפופים.
 .4צלחת נחושת רקועה ,מעוטרת בדמויות ובכתובות בלתי מזוהות[ .איראן ,המחצית השניה של המאה ה.]?19-
קוטר 30.5 :ס"מ .מצב בינוני .עיטורים מעט מטושטשים .כתמים.
צלחת נחושת מצופה בדיל[ .סוריה ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
צלחת נחושת מצופה בדיל ,מעוטרת בלוחות הברית ,דמויות משה ואהרן וסמלי שנים-עשר השבטים .חתומה מאחור "Made in Syria
."by A. Zalta
קוטר 35 :ס"מ .מצב טוב .מעט כתמים.
מצורפים:
שתי צלחות רבועות ,מעוטרות[ .ישראל ,שנות ה 80-בקירוב] .האחת למצות והשניה עם הכתובת "חג שמח".
לוח נחושת[ .ארץ ישראל ,שנות ה 80-בקירוב] .כתובת" :כל דכפין ייתי וייכול" 5.5X31.5 .ס"מ .מצב טוב .כיפופים.

·
·

פתיחה$100 :

 .567צלחת נחושת גדולה – מזכרת מארץ ישראל
צלחת מעוטרת .ארץ ישראל[ ,העשורים הראשונים של המאה ה.]20-
נחושת חקוקה.
במרכז הצלחת חקוק מגן דוד בעל זרועות משתלבות ובתוכן כתובות" :עבודת (!) עברית טהורה מזכרת ירושלם הקדושה"" ,קול חתן
וקול כלה קול ששון וקול שמחה ליהודים היתה אורה וש[מחה] בן פרת יוסף בן פרת עלי עין" .סביב המגן-דוד טבעת ,מעוטרת אף היא
במגני דוד ובכתובת" :אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי
בניה יבנוה" .סביב הטבעת עיטורים צמחיים.
קוטר 59.5 :ס"מ .מצב טוב .כתמים .קורוזיה .מעט פגמים .מעט כיפופים .בצד האחורי קבוע קולב לתליה.
פתיחה$100 :

 .568שתי צלחות בדיל מעוטרות – ליל הסדר וחתונה
שתי צלחות בדיל מעוטרות[ .אירופה ,המאה ה.]19-
 .1צלחת מעוטרת ביציקה ובחקיקה .על שוליה חקוקה כתובת" :פסח מצה מרור" .במרכזה נראית משפחה יהודית מסבה לסעודת ליל הסדר.
קוטר 23.5 :ס"מ .מצב בינוני-טוב .שריטות .כתמים .כיפופים .תיקוני הלחמה .קולב לתליה קבוע מאחור.
 .2צלחת מעוטרת ביציקה ובחקיקה .על שוליה חקוקה כתובת" :ב' א' ד' משמח החתן עם הכלה" .במרכזה נראית חתונה יהודית על פי
ציורו של מוריץ דניאל אופנהיים משנת .1886
קוטר 24.5 :ס"מ .מצב טוב .כתמים .שריטות .כיפופים.
פתיחה$100 :

 .569צלחת בדיל  -בשר
צלחת עם כתובת "בשר"[ .אירופה ,המאה ה 18-או ה.]19-
בדיל יצוק וחקוק.
צלחת אוכל עמוקה שעל צדה חקוקה הכתובת "בשר" ,מוקפת במסגרת.
קוטר 20.5 :ס"מ .מצב בינוני-טוב .כיפופים .שברים קטנים בקצוות .שריטות .קולב לתליה קבוע מאחור.
פתיחה$50 :

 .570קופסית כסף לטבק  -ירושלים
קופסית לטבק .ירושלים[ ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה.]20-
כסף (לא חתום) חקוק.
על מכסה הקופסית חקוק מגן דוד ובתוכו המילה "ירושלם" .מגן הדוד מוקף במסגרת מלבנית ומשני צדיו שני כוכבים.
 2.5X3X5.5ס"מ .מצב טוב .מעט כיפופים .מעט פגמים.
פתיחה$100 :

" .571יד" לספר תורה  -איראן1911 ,
"יד" לספר תורה[ .איראן] ,הקדשה משנת תרע"א [.]1911
כסף (לא חתום) חקוק.
ידית שטוחה ההולכת וצרה כלפי החפת .הקדשה חקוקה" :ק"ל מ"ה יצחק בן ה"מ א' גבריאל כאשאני ר"ח אייר שנת תרע"א" .בראש
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הידית קדוח נקב להשחלת שרשרת.
אורך 20.5 :ס"מ .מצב טוב .כיפופים .מעט כתמים .מעט פגמים.
פתיחה$100 :

 .572כריכה מעוטרת  -האימפריה העות'מאנית
כריכה מעוטרת לספר[ .האימפריה העות'מאנית ,המחצית השניה של המאה ה ,]19-הקדשה משנת תרמ"ז .1887
מתכת מצופה כסף ,רקועה וחקוקה.
הכריכה מעוטרת בדגמים צמחיים .במרכז כל אחד מלוחות הכריכה מדליון סגלגל בולט ,מעוטר אף הוא בדגם צמחי .על שדרת הכריכה
חקוקה הקדשה" :מנחה היא שלוחה לחתני כהר' שמואל פראנסיס הי"ו ביום ט"ו באדר משנת תזמ"ר ."5647
 13.5X19.5ס"מ .מצב טוב .כיפופים .כתמים .קורוזיה.
פתיחה$100 :

 .573קופת צדקה – גרמניה ,המאה ה18-
קופת צדקה .גרמניה ,המאה ה.18-
פח (ברזל); בדיל; פליז.
קופת צדקה בעלת ידית ומכסה ,מעוצבת כקנקן .גוף הקופה עשוי ברזל ,ועליו קבועה לוחית מעוטרת ששני אריות תומכים בה משני
צדדיה .במרכז הלוחית מופיעה הכתובת "צדקה בקור חולים" (?) .בצדו האחד של המכסה עקבות ציר ,ובצדו השני סגר לנעילת הקופה.
במרכז המכסה חריץ מוקף סורג להטלת מטבעות.
גובה 19 :ס"מ .קוטר 13.5 :ס"מ .מצב בינוני-גרוע .גוף הקופה חלוד .המכסה מנותק (ציר חסר) .חלק מהידית חסר .הכתובת מטושטשת.
שברים וכיפופים.
פתיחה$400 :

 .574קשקול – כלי לקיבוץ נדבות – איראן ,סוף המאה ה19-
ַק ְׁשקּול (קערת קבצנים)[ ,כנראה איראן ,סוף המאה ה.]19-
פח פליז רקוע וחקוק.
כיס מעוטר לקיבוץ נדבות ,מן הסוג האופייני לדרווישים סופיים שהתקיימו על קיבוץ נדבות בלבד .קערות וכיסים אסלאמיים דומים
מעוטרים לרוב בפסוקים וציטוטים מן המסורות הסופיות .על כל אחד מצדיו רקועה הכתובת "בן פורת יוסף ה" ומתחתיה ארבעה
צבאים .כל פני הכיס סביב הכתובות והעיטורים חקוקים ורקועים בנקודות וקווקווים.
 11X18.5ס"מ בקירוב .מצב טוב .מעט שברים .כיפופים .השרשרת לתליית הכיס חסרה.
פתיחה$300 :

 .575שני חותמי פליז
שני חותמים[ .אירופה ,סוף המאה ה.]19-
פליז יצוק וחקוק.
 .1חותם מרובע קטום פינות בעל ידית ניצבת .על פניו חקוקה הכתובת "יצחק בן ליב דוב" וראשי התיבות "."IJ
 1.5X1.5ס"מ .גובה 3.5 :ס"מ .מצב טוב .כתמים .מעט פגמים .קורוזיה.
 .2חותם מלבני קטום פינות .מצדו האחד חקוקה הכתובת "יהודא ליב ליישקאוו (?)" בתוך מסגרת מעוינת .מסביב למעוין חקוקים
פרחים .בצדו השני חקוקה משלבת של אותיות לועזיות ומעליה דמות בעל כנף .לחותם ידית הקבועה על שני צירים.
 1.5X2ס"מ .מצב טוב .כתמים .מעט פגמים .קורוזיה .תיקון הלחמה בידית.
פתיחה$80 :

 .576חותם כשרות
חותם כשרות[ .אירופה ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה.]20-
פליז יצוק וחקוק.
חותם סגלגל עשוי פליז ,ועל פניו חקוקה בכתב מראה הכתובת" :כשר  ."H. J.ידית אחיזה מסוגננת.
קוטר מרבי 2 :ס"מ בקירוב .גובה הידית 2.5 :ס"מ בקירוב .מצב טוב .פגמים קלים.
פתיחה$150 :

 .577טבעת חותם  -נשיאת כפיים
טבעת חותם[ .אירופה ,המאה ה.]19-
פליז יצוק ,מולחם וחקוק.
חותם מלבני קטום-פינות ,שעליו חקוקה כתובת בכתב מראה" :זאב בר משה כץ" .במרכז חקוקות שתי כפות ידיים נשואות לברכת
כהנים.
קוטר הטבעת 2 :ס"מ בקירוב .רוחב החותם 2 :ס"מ בקירוב .מצב טוב .מעט פגמים.
פתיחה$150 :
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 .578צמיד זהב  -שמות עבריים
צמיד זהב .אירופה ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה.20-
זהב יצוק וחקוק;  14קראט.
צמיד זהב עשוי שלוש שרשרות ועליו תלויה טבלה קטנה שמצדה האחד חקוק השם 'איידיל' ומצדה השני הם 'ישראל משה'.
אורך הצמיד 17 :ס"מ .טבלה 2X3 :ס"מ .משקל 18.5 :גר' .מצב טוב.
פתיחה$200 :

 .579לקט פריטי כסף גזורים  -עיטורים יהודיים וארץ-ישראליים
לקט פריטי כסף גזורים[ .ארץ ישראל ,ראשית המאה ה.]?20-
כסף גזור ,מוטבע וחקוק.
לקט פריטים ששימשו למטרה דקורטיבית ,ובו :שתי מסגרות בדוגמת קשת גלית ,עם עיטורי שריגי גפן ואשכולות ענבים ,שתי קשתות
נמוכות ושני חצאי קשתות קטנות בעיטור זהה ,ושלוש דסקיות כסף מעוטרות בעבודת גזירה והטבעה (שתיים מהן מציגות מנורת
שבעה קנים ומשני צדיה שני שופרות ,והשלישית מציגה מגן דוד מסוגנן משובץ כוכבים) .המסגרות ,חצאי הקשתות והדסקיות מנוקבות
סביב סביב ,ונראה שהיו מוצמדות לחפץ או רהיט כלשהו.
סה"כ  9פריטים עיטוריים.
גובה המסגרות 49 :ס"מ .רוחב המסגרות 35 :ס"מ .גובה הקשתות 4 :ס"מ ,רוחבן 13.5 :ס"מ .גובה חצאי הקשתות 6.5 :ס"מ .רוחבן4 :
ס"מ .קוטר הדסקיות 6.5 :ס"מ .מצב טוב .מעט שברים וכיפופים.
פתיחה$80 :

 .580שלושה תיקים לטלית ולתפילין  -מרוקו
שלושה תיקים רקומים לטלית ולתפילין[ .מרוקו ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
קנווס וקרטון מחופים קטיפה ירוקה; רקמת חוטי מתכת מוזהבים או כסופים על תשתית קרטון; ידיות עשויות חבל בד דק.
 .1תיק שעל צדו האחד נראית מנורה בעלת חמישה קנים משובצת בין עיטורים בדגם צמחי ועל צדו השני רקום מגן דוד .עובי התיק
רקום כולו .בראש התיק כתובת רקומה" :עה חיים יעקב עולייל".
 .2תיק שעל צדו האחד נראה תרנגול משובץ בין עיטורים בדגם צמחי ועל צדו השני רקומים פרחים .עובי התיק רקום כולו.
 .3תיק שעל צדו האחד נראים עיטורים בדגם צמחי ועל צדו השני רקום מגן דוד .ראש התיק מעוטר בדסקיות מתכת גדולות .עובי התיק
רקום כולו.
 19.5X27ס"מ עד  28X23ס"מ בקירוב .מצב גרוע .פגעי תילוע .תשתית הקרטון והקנווס מתפוררים .הקטיפה שחוקה .הרקמה חסרה
ופרומה בכמה מקומות .תפרים פרומים.
פתיחה$300 :

 .581טלית ,תפילין ומחזורים במזוודה קטנה  -אירופה
ערכת טלית ,תפילין ומחזורים לנסיעות .אירופה ,שנות ה.20-
מזוודה ובה טלית ותפילין קטנים וזוג מחזורים המיועדים לשימוש בעת נסיעה .תשמישי קדושה אלו השתייכו כפי הנראה לבני הזוג
בוריס ולאה ברודה (ברוידא) ששמותיהם רקומים על תיקי הקטיפה.
 .1תיק לטלית עשוי קטיפה שחורה ועליו ,בחוטי זהב על תשתית קרטון ,רקום מגן דוד ובתוכו המילים "לעא בראוידע ,תרפ"ה"31.5X30 .
ס"מ .מצב טוב .תפרים פרומים.
רֹודה"" ,כ"א אדר ב'
"בריס ְּב ֶ
 .2תיק לתפילין ,עשוי קטיפה שחורה ועליו ,בחוטי זהב על תשתית קרטון ,רקום מגן דוד והכתובותָּ :
התרפ"ו" 21X19 .ס"מ .מצב טוב .מעט תפרים פרומים .הרקמה חסרה מעט.
התיקים נתונים במזוודת עור מקורית ,יחד עם תיק לתפילין (עשוי קטיפה כחולה ומעוטר במגן דוד עשוי חבל חוטי זהב) ,זוג תפילין
קטנות לנסיעות ,טלית משי צרה מעוטרת בפסים אפורים (נתונה בתיק בד) ,ומחזור לראש השנה ומחזור ליום כיפור ("כמנהג פולין...
עם תרגום ענגליש" ,וינה.)1922 ,
מזוודה  7.5X21.5X45.5ס"מ .גודל ומצב משתנים .הטלית במצב בינוני-גרוע.
פתיחה$200 :

 .582שלושה אבנטים לספר תורה  -אירופה
שלושה אבנטים לספר תורה[ .אירופה ,המאה ה.]19-
 .1אבנט רקום לספר תורה[ .איטליה ,המאה ה .]19-רקמת חוטי כותנה כחולים ואדומים על בד כותנה; אמרת תחרה.
ייתכן כי נעשה מיריעות טקסטיל בשימוש משני .בצדו האחורי רקומה כתובת הקדשה[" :נ]דבת הכבוד[ה] מרת יוייאה מ[ב"ת] אשת
היקר כ[הר"ר] [י]צחק יצ"ו מח."---
 17.5X320ס"מ בקירוב .מצב בינוני-טוב .כתמים .מעט פגמים .פרימות.
 .2אבנט לספר תורה[ .מרכז אירופה] ,תרכ"ו  .1865/6רקמת גובלן בחוטי צמר צבעוניים .רקום בדגם צמחי ובקצהו הקדשת הרוקמת:
"חיה וואלפף [וולף] תרכו לפק" 12.5X138 .ס"מ בקירוב .מצב בינוני-טוב .אזורים חסרים .סרט קשירה פרום .פרימות ,כתמים.
 .3וימפל [אבנט] לספר תורה[ .מרכז אירופה] .1835/6 ,כתובת הקדשה באותיות מצוירות ומעוטרות ביד אמן" :נתן בר אורי הלוי נולד
למ"ט ביום ב כ"ו כסלו תקצ"ו פ"ק ה' יגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים אמן סלה".
 13.5X254ס"מ בקירוב .מצב בינוני-גרוע .פגמים רבים בבד; קרעים ,פרימות .כתמים.
פתיחה$50 :
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 .583חמישה אבנטים  -צפון אפריקה
חמישה אבנטי בד .צפון אפריקה[ ,המחצית הראשונה של המאה ה.]20-
בין הפריטים :שני אבנטים טקסיים (חלק ממערכת "השמלה הגדולה") ,ארוגים מחוטי כותנה וחוטי מתכת בדגמים גאומטריים
ובקצותיהם אניצי מתכת קלועים .אורך 220 :עד  280ס"מ בקירוב (ללא האניצים) .מצב כללי בינוני .פרימות ופגמים .אבנט ארוג מחוטי
צמר צבעוניים בדוגמת קלפים .בקצותיו אניצים קלועים ושנצים .אורך 116 :ס"מ .מצב טוב .אבנט כותנה באריגה רפויה .בקצותיו
עיטורים קלועים עשויים מחוטי מתכת מלופפים על חוטי בד .אורך 148 :ס"מ .מצב בינוני-טוב .פרימות וקרעים .אבנט קטן עשוי חוטי
כותנה צבעוניים .אורך 130 :ס"מ בקירוב.

·

·

·

·

פתיחה$50 :

 .584נעל חליצה
נעל עור לקיום מצוות חליצה[ .ישראל? ,אמצע המאה ה.]20-
נעל החליצה העשויה על פי המסורת ההלכתית מספקת מקור היסטורי אותנטי המשמר את מבנה הנעליים כפי שנעשו ונתפרו בתקופת
המשנה ואף קודם לכן.
בנעל שלפנינו ניכרים פרטים הלכתיים שונים ,כגון :נעל לרגל ימין ,עשויה כולה מעור ללא תפרי פשתן ,ומהודקת לרגל ברצועות קשירה.
נעל חליצה היא אחד מ"כלי הדיינין" הנזכרים במסכת סנהדרין [דף ז' עמ' ב'] .למעשה ,נדיר למצוא נעל חליצה ,מכיוון שמעטים בתי-
הדין העוסקים בחליצות.
ספרות :אנצי' תלמודית ,כרך טו ,עמ' תשכב-תשנב.
גודל מרבי 30 :ס"מ .גובה :כ 23-ס"מ .מצב טוב מאד.
פתיחה$200 :

 .585לקט פריטי לבוש  -בוכרה ואסיה התיכונה
לקט פריטי לבוש .בוכרה ואסיה התיכונה ,ראשית המאה ה.20-
 .1זוג מגפי-בית מעור" ,מחסי זנאנה" ( .)mahsi zanonaדגמים צמחיים גזורים מעור צבעוני ומחוברים זה לזה ברקמת חוטי כותנה.
אורך 25 :ס"מ .גובה 38 :ס"מ .מצב טוב .מעט בלאי ושחיקה.
 .2רדיד עשוי רשת טול מכותנה לבנה עם עיטור זהרונים זהובים .אמרת תחרה 100X224 .ס"מ .מצב טוב .כתמים.
 .3שמלת אשה כחולה מטיפוס "פרנג'ין" ( ,)faranjiרקומה בשוליה .בעלת שרוולים מדומים מחוברים מאחור .אורך 164 :ס"מ .מצב כללי
טוב .פרימות.
 .4מעיל מרופד בגזרה קצרה ,מעוטר בשוליו בסרט רקום .אורך 116 :ס"מ .מצב כללי טוב.
 .5-8ארבע כיפות בוכריות רקומות בדגמים שונים .רקמת יד ורקמת מכונה .מצב כללי טוב.
 .9מטפחת משולשת מודפסת .בשני קצותיה חבלי בד המסתיימים בחוט מתכת מלופף .אורך 64 :ס"מ ,רוחב 31 :ס"מ .מצב טוב .מעט
פגמים .כתמים.
 .10מטפחת רבועה קטנה ,רקומה ביד .במרכזה רקמת פרחים בצבעים שונים וסביבם הכתובת "שמע ישראל יוי אלהינו יוי אחד ברוך
שם כבוד" 12.5X13 .ס"מ .מצב טוב .מעט בלאי.
פתיחה$100 :

 .586מפת בד עם איחולי "שנה טובה"  -ישיבת "תורה ודעת"  -ניו-יורק1926 ,
מפת בד לראש השנה .נדפס עבור ישיבת "תורה ודעת" ,ניו יורק ,תרפ"ז .1926
בד כותנה; הדפסה; סרט שנצים.
במרכז המפה נראה עץ ועל ענפיו ברכות רבות לשנה החדשה .לרגלי העץ מצוינת השנה  -תרפ"ז .משני צדי העץ נראים שני בנייני
ישיבת "תורה ודעת" .בראש המפה מופיעה הברכה "לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים" ובתחתיתה תודות לתורמים ,באנגלית
וביידיש .לשולי המפה תפור סרט שנצים.
ישיבת "תורה ודעת" נוסדה בניו-יורק בשנת  1917ונקראה על שם ישיבת "תורה ומדע" שבלידא ,ליטא.
 35X49ס"מ בקירוב .מצב טוב .כתמים .פרימות בשולי המפה.
פתיחה$50 :

 .587מפת בד עם נוסח הקידוש לשבת  -בודפשט
מפת בד לשבת ולמועדים .הוצאת מ .ע .לעווי'סזאהן ,דפוס סאמ .מארקוס ,בודפשט[ ,סוף המאה ה.]?19-
בד משי; הדפסה; חבל משי.
המפה עשויה משי בצבע ורוד עתיק ומודפסים עליה נוסח הקידוש וברכות הדלקת הנרות לשבת וליום טוב .לשוליה תפור חבל משי
דק בצבע זהה.
 43.5X53ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים .חבל המשי מנותק בחלקו .פרימות בשולי המפה ועל פניה.
פתיחה$50 :
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 .588מפת בד לכבוד שבת  -פרקי אבות  -צפת-ירושלים
מפת בד לשבת ולמועדים" .עומדת למכירה אצל טוביה אונגר ,צפת"; דפוס הרא"מ לונץ ,ירושלים[ ,ראשית המאה ה.]20-
בד משי; הדפסה.
על המפה מודפסים בצפיפות טקסטים ,עיטורים ואיורים רבים ,בהם :סדר הפיוטים והקידוש לליל שבת ולמועדים ,תחינה להדלקת
נרות "בזכות צדקה ...עניי הארץ הקדושה ובזכות עה"ק צפת ,"...ציורי המקומות הקדושים וטקסטים המתארים את הציורים ,פסוקים
רבים וציטוט מפרקי אבות" :וקל כנשר ,וגבור כארי ,עז כנמר ,רץ כצבי" לצד ציורים מתאימים של בעלי החיים הנזכרים במשנה .בתחתית
המפה נדפסה הכתובת "מנחה שלוחה מעה"ק צפת תובב"א".
 62X74ס"מ .מצב בינוני-טוב .כתמים רבים .שולי המפה פרומים.
פתיחה$50 :

 .589שלט מעוטר " -זכרון מחצית השקל"  -גרמניה-צ'כיה ,המאה ה18/19-
שלט מעוטר" ,זכרון מחצית השקל"[ .גרמניה-צ'כיה (בוהמיה-מוראביה) ,כנראה ,המחצית השניה של המאה ה.]18-
דיו על קרטון גזור.
שלט שנועד ,כנראה ,לתליה מעל קופת צדקה במהלך חודש אדר ,אז נהוג לתת צדקה לזכר "מחצית השקל" .הכיתוב "זכרון מחצית
השקל" מופיע באותיות אשכנזיות גותיות מרשימות ,וסביבו עיטורי פרחים ומסגרת המעוטרת במשולשים ובנקודות .השוליים גזורים
בצורה גלית.
אורך 15 :ס"מ ,רוחב 24 :ס"מ .מצב בינוני .בלאי רב .קו קפל אנכי .קרעים בשוליים (חלקם חסרים) ,כתמים רבים וקמטים.
פתיחה$100 :

 .590שלושה שופרות  -המאה ה / 19-ראשית המאה ה20-
שלושה שופרות[ .אירופה ,סוף המאה ה 19-או ראשית המאה ה.]20-
 .1שופר מתעקל ,ללא עיטור.
אורך 21 :ס"מ בקירוב .מצב טוב .שבר.
 .2שופר גדול ושטוח עם חיתוך שיניים בצדו הרחב .פיהו הרחב של השופר מנוסר בדוגמה גלית.
אורך 27.5 :ס"מ בקירוב .מצב טוב .סדקים.
 .3שופר דק עם עיקול קל ,משויף ומעוטר בחמש טבעות החובקות אותו .פי השופר הרחב מעוטר בדגם מנוסר של טבעות מנוקבות.
אורך 26 :ס"מ בקירוב .סדק באורך  2.5ס"מ .שבר קטן בפומית השופר .העיטור המנוסר שבקצהו הרחב של השופר חסר ברובו.
פתיחה$80 :

 .591שני תקליטים מאוירים
שני תקליטים מאוירים בהוצאת "כנור" ,אנגליה:
 .1זכרנו לחיים  /זכור .איור תקיעה בשופר בבית הכנסת בימים הנוראים מצדו האחד ,ועקדת יצחק מצידו השני.
 .2אל מלא רחמים  /רוח .איור עץ על רקע נוף ,עם הפסוק מישעיהו" :יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר" מצדו האחר ,ואיור
מנורת שמן בוערת מצדה השני.
גודל משתנה .מצב טוב .פגמים קלים ושריטות.
פתיחה$100 :
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