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 ספר – אגור. רימיני, רפ"ה-ו | 524	.. 	
דפוס גרשום שונצינו.

מספרי ההלכה והמנהגים הקדמונים בעניני או"ח ויו"ד, משולב הלכה וקבלה 
יחדיו ומביא את ספר הזוהר הק'. מובא רבות בספרי הפסק של רבותינו.

מחברו – רבי יעקב ב"ר יהודה לנדא.

אחד מתוך 7 הספרים שנדפסו בעיר רימיני שבאיטליה ע"י משפחת שונצינו 
בא' מנידודהם יחד עם בית דפוסם המפורסם ברחבי איטליה.

2 חתימות בעלים על שער הספר.

מפרט: במקור ]102[, דף. בעותק שלפנינו ]96[ דף –חסרים בסוף 2 דפי 
מפתחות וללא 4 דפים אחרונים של קונטרס חזון המצורף לזה. דפים עבים. 

כתמים. באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד. כריכת עור מפוארת.

מחיר פתיחה: $2,400

 ספר עיבור שנים, לרבי יששכר סוסאן.. 2
ויניציאה, של"ט | 579	. בדפוס די גארה.

ספר עיבור שנים ותקופות משנת רצ"ט עד סוף העולם. עם טבלאות ועיגולים. 
כולל פרקים בענייני קריאת התורה לכל השנה, הפסקות לעולים בספר תורה, 

מנהגי קהילות המוסתערבים ועוד ועוד.

"תקון  בשם  קודמת  מהדורה  לה  קדם  המושלמת.  הראשונה  המהדורה 
)קושטא, שכ"ד(, שנדפסה בערמה שלא מדעת המחבר כמופיע  יששכר" 
המהדורה  לפנינו  המהדורות.  בין  מהותיים  הבדלים  וישנם  בהקדמתו 
י’ בן יעקב, אוצר הספרים, בערך  יותר. )ראה ע"כ:  המורחבת והמדויקת 

עבור שנים(.

רבי יששכר סוסאן. מחכמי פאס, עלה לירושלים ולמד אצל רבי לוי בן חביב, 
ועלה אתו לירושלים. עבר בערי תורכיה, אחר כך הקים ישיבה גדולה בצפת. 
עמד במשא ומתן אודות מנהגים עם מרן הבית יוסף. חיבר "תקון ישכר", 

)קושטא שכ"ד( ואחר כך מתוקן בשם "עבור שנים", )ונציה של"ט(.

בשער: "נדפס לבקשת כה"ר משה גבאי יצ"ו, בבית זואן דיגארה".

מפרט: קלו דף. 19 ס"מ. עם טבלאות ושירטוטי התקופות. מצב טוב. שיקום 
נאה  עור  כריכת  בטקסט.  בודדות  באותיות  פגיעה  עם  אחרון  בדף  קל 

ומפוארת.

מחיר פתיחה: $800

 מהדורה ראשונה. ספר – משאת משה.. 	
על מגילת אסתר לאלשיך הקדוש. ויניציאה, 

שס"א | 	60	. ספר יסוד.

עם 5 תחריטי עץ ייחודיים המתארים את ניסי פורים ע"י מרדכי ואסתר 
עם מוטבי החג.

הספר יצא לאור מעט לאחר פטירת המחבר החכם השלם והמקובל רבי 
משה אלשיך זללה"ה ע"י בנו רבי חיים אלשיך כמובא בשער הספר.

סטפנסקי ספרי יסוד 20

בשער: "נדפס במצות דניאל זאניט"י ובביתו".

מפרט: פו, דף. כריכת חצי עור נאה. מצב טוב מאוד, מספר דפים עברו 
שיקום של סמני עש.

מחיר פתיחה: $1,000

 מהדורה יחידה. ספר – מסרות. על עניני. 4
מסורת במקרא. ויניציאה, שס"ז | 607	.

35 פרקים על עניני מסורת במקרא וניקוד על דרך הפשט והדרש.

שם המחבר – עלום. הספר נערך ע"י רבי יוסף ב"ר שמואל אבן ריי.

נדפס בבית ייואני די גארה.

מפרט: כ, דף. 19.5 ס"מ. מעט כתמים. כריכת חצי עור. מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $500
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 ספר בית ישראל, "עין יעקב" ונציה,. 7
שפ"ה 625	

מראשוני השערים המצוירים שנדפסו בדפוס העברי.

עם  משנה,  סדרי  בכל הששה  המפוזרים  ומדרשים  הגדות  מאסף  הספר 
פירוש רש"י, תוספות, חידושי הרמב"ן, הריטבא, והר"ן.

חובר על ידי מהר"ר יעקב בן חביב. ויניציאה שפ"ה 1625. דפוס בראגאדין 
בבית ייואני קליוני.

מפרט: קצ, דף. 29 ס"מ. מצב טוב, כתמי רטיבות ומעט בלאי. הגהה עתיקה 
עם תוכן בדף מא. כריכת חצי עור.

מחיר פתיחה: $550

ספר נחלת אבות. על פרקי אבות לרבינו . 	
 אברבנאל. ריווא דטרינטו-ויניציאה,

שכ"ז | 567	.

יצחק  דון  ל-שר  אבות'  'נחלת  ופירוש  הרמב"ם  פירוש  עם  אבות  פרקי 
אברבנאל.

הספר נדפס ב-2 בתי דפוס באיטליה. 60 דפים הראשונים נדפסו בריווא 
דטרינטו והשאר בויניציאה.

בשער: "והוגה ע"י ויטוריו אליאנו נכד ראש המדקדקים כהר"ר אליהו בחור 
סג"ל זצ"ל.. בבית מיסיר זורזי די קבאלי". –]ויטוריו אליאנו – הוא המומר 

שהיה מראשי הצנזור באיטליה[.

מפרט: ]23[, כה-צו, דף. כריכת חצי עור נאה. רישומי בעלות בשער. כתמים 
 בשער ובעוד דפים. שיקום בדף השער ובמספר דפים נוספים בשוליים.

מצב טוב.

מחיר פתיחה: $900

שו"ת דברי ריבות - ויניציאה שמ"ז )6	5	( . 5
 לגאון חכמי סאלוניקי רבי יצחק אדרבי.

עותק הגאון רבי שמואל יצחק הילמן.

דפוס ז'ואן די גארה.

קצד, ]1[, קצד-ח, דף.

28 ס"מ.

מצב טוב, דף אחרון מנותק. מעט סימני עש קלים בדפים אחרונים, בדף 
אחד לפני האחרון פגיעה בשומר הדף. כרוך בכריכה חדשה.

רבי יצחק אדרבי מגדולי רבני סאלוניקי לפני ארבע מאות וחמישים שנה 
יוסף טאיטצאק. בר פלוגתו החריף והתקיף של  תלמיד מובהק של רבי 
חבר ישיבתו רבינו המהרשד"ם. שמו של החיבור "דברי הריבות" משקף 
עובדה זו. שני הרבנים מהרשד"ם ורבי יצחק אדרבי תפסו ישיבות חשובות 

בסאלוניקי.

רבי שמואל יצחק הילמן מחבר ספר "אור הישר" על הש"ס )נדפס בירושלים 
שנת תש"ג(. רבה הראשי של לונדון נפטר בשנת תשי"ד.

מחיר פתיחה: $600

 מהדורה ראשונה. שו"ת תרומת הדשן.. 6
ויניציאה, רע"ט | 9	5	. בדפוס דניאל בומבירגי.

לרבי ישראל בן פתחיה איסרלין.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 274.

מפרט: 24.5 ס"מ. במקור 132 דף. בעותק שלפנינו 129 דף + שער בכת"י 
בדפים  שיקומים  השני.  והדף  השער  דף  חסר  המקורי.  השער  במקום 
הראשונים ובמספר דפים אחרונים, פגיעה בטקסט במקומות שעברו שיקום 
מנקבי עש. דפים עבים ולבנים. שולים תחתונים נאים. כריכה חדשה עם 

שדרת קלף. באופן כללי מצב טוב.

מחיר פתיחה: $1000
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מהדורה ראשונה. ספר רב מרדכי. ריווא . 		
דטרינטו, שי"ט | 559	. עם מחיקות צנזורה.

פסקי הלכות וחידושים על הש"ס. לרבינו מרדכי הכהן ב"ר הלל אשכנזי – 
מרבותינו הראשונים, תלמידו של המהר"ם רוטנבורג.

עם מחיקות צנזורה מתקופת ההדפסה.

]דפוס אנטוניאו ברואין[.

לראשונה נדפסו פסקי המרדכי בתוך ספר – רב אלפס, קושטא, רס"ט. אך 
כספר בפני עצמו נדפסה לראשונה במהדורה שלפנינו ב-ריווא דטרינטו, 

שי"ט.

מפרט: קן, ]1[, קנד-קצב, דף. ללא מה, הדפים האחרונים – 'סמני מרדכי' 
שנדפס בסוף הספר עם שער נפרד. מצב כללי טוב מאוד. קרעים משוקמים 
בשער ובדף האחרון עם שיקום מספר מילים בטקסט. נייר עבה. כריכת 

עור חדשה ומפוארת.

מחיר פתיחה: $1,000

מדרש המכילתא. דפוס דניאל בומבירגי. . 2	
ויניציאה, ש"ה | 545	.

מדרשי הלכה על ספר שמות.

בבית המדפיס המפורסם – דניאל בומבירגי – ראש המדפיסים.

נערך ע"י רבי יוחנן טרייוש מגדולי רבני איטליה שערך את ספרי המכילתא 
והשאילתות ועוד.

לפנינו המהדורה השניה. המהדורה הראשונה נדפסה בקושטא רע"ה.

מאחורי השער מופיע חתימת בעלים עתיקה של: "הכהן?..?? איש היילפרין".

מפרט: לז, דף. כריכת חצי עור מחודשת. כתמי שימוש. שיקומים בחלק 
משולי הדפים. יחסית מצב טוב.

מחיר פתיחה: $800

 קבלה. מהדורה ראשונה. ספר – חן טוב.. 9
לרבי טוביה הלוי. ויניציאה, שס"ה | 605	.

פירושים על התורה הכולל דברי קבלה מ-חכמת הנסתר ומדברי האריז"ל 
ורבו רבי שלמה סאגיס.

המחבר – רבי טוביה הלוי תלמידו של רבי שלמה סאגיס ראש הישיבה 
ואב"ד עיה"ק צפת ת"ו.

בשער: "בדפוס זואן דגארה ובביתו".

מפרט: שיד, דף. כריכת חצי עור חדשה ונאה. שיקומים מקצועיים בשולי 
מספר דפים. כתמים. פגעי עש בחלק מהדפים גם בטקסט. יחסית מצב טוב.

מחיר פתיחה: $800

מחזור לכל השנה כמנהג אשכנז. סביוניטה, . 0	
שי"ז. דפוס טוביה פואה. עם עשרות הערות 

עתיקות בכת"י איטלקי.

עותק חסר.

מחזור מכל השנה, שלם : כמנהג האשכנזים, כמחזורי סלוניקי ... בו הרבה 
חדושים ... אשר לא היו עדנה ... כולל הלכות ומנהגים של רבי בנימין ב"ר 

מאיר הלוי.

פרטים ביבליוגרפיים ועוד על מהדורות מחזור זה, ראה: קרית-ספר, שנה 
ג, ע' 173: מ. בניהו, הדפוס העברי בקרימונה, ע' 178-141.

עם עשרות הערות בכת"י איטלקי בתוך ובשולי הטקסט והדפים.

מפרט: במקור: שצב, ]2[ דף. העותק שלפנינו – חסר. ללא כריכה. ללא 
שער. דפים מנותקים. מתחיל בדף ב, ג, יש חסר, ממשיך דפים יב, יג, יד, 

חסר דפים: טו, רמד, רצג, רצד. ומסיים בדף שפט, חסר בסופו 3 דף.

מחיר פתיחה: $1000
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מהדורה ראשונה. ספר בית לחם יהודה. . 5	
 ויניציאה, שפ"ה | 625	. עם רישומים,

חתימות והגהות עתיקים.

"מפתח של זהב קטנה למצא כל מאמרי רז"ל מהש"ס אשר באו בספר עין 
ישראל )עין יעקב( על פי ערכים וראשים בסדר נפלא על דרך ספר זכרון 

תורת משה". והוא מועיל במיוחד לדרשנים – בשער הספר.

לרבי יהודה אריה ממודינא-איטליה.

דפוס פייטרו אלויסי ולורינצו בראגאדיני בבית ייואני קאליאוני.

הסעיפים  ומיספור  ורשומים  ותיקונים  הגהות  עתיקות,  בעלות  חתימות 
לאורך הספר בכתיבה ספרדית.

בדף השער חתימת בעלות מזרחית. מעבר לשער ובדף הראשון כיתובים 
נוספים.

מפרט: כו, דף. 27 ס"מ. קרע בשולי דף השער. כתמי שימוש. באופן כללי 
מצד טוב.

מחיר פתיחה: $550

 ספר יסוד. מהדורה ראשונה.. 6	
ספר – עצמות יוסף. שאלוניקי, שס"א | 	60	.

הספר היסודי הכוללני על מסכת קידושין, המובא בכל ספרי גדולי האחרונים 
על המסכת.

חיברו החכם הכולל רבי יוסף בן עזרא מגדולי חכמי קושטא מלפני 400 
שנה.

הספר יצא לאור ע"י המחבר בעצמו.

בדפוס האחים אברהם בן מתתיה בת שבע ויוסף בן מתתיה בת שבת.

סטפנסקי, ספרי יסוד 96.

מפרט: קכה, דף. עותק נאה. מצב טוב מאוד. כריכת עור מחודשת.

מחיר פתיחה: $700

ספר צמח דוד. לקסיקון עברי וארמי. ויניציאה, . 		
שמ"ז | 7	5	. דפוס זואן די גארה.

לרבי דוד ב"ר יצחק פוריס הרופא והפילוסוף מן התפוחים.

מילון תנ"ך לשון הקודש וארמית, לטינית ואיטלקית לפי סדר ה-א' ב'.

בתחילת הספר נדפס הקדשה מאת המחבר לאפיפיור והקדמות בשפות 
לועזיות, וכן תלאות מה שעבר המחבר בחייו.

כריכת עור עתיקה מעוטרת עם כיתוב באותיות צבע זהב: "יצחק עטיאה 
יצ"ו".

מעבר לשער – כיתובים בכת"י איטלקי שמות ילדי בעל הספר שנולדו לו 
כמנהג הקדום.

כן מופיע בשולי הדפים הערות בכת"י לועזית-איטלקית.

מפרט: 5, 65-5, רלח, דף. כתמים. דפים לבנים. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $500

עותק מיוחס! שו"ת הריב"ש. ריוו דטרינטו, . 4	
שי"ט | 559	. לרבי יצחק בר ששת.

עותק רבני וחסידי: חתימת בעלים של הגאון רבי אליעזר ליפמאן מראוויטש 
מגדולי הרבנים בדורו של הגרעק"א והנתיבות.

כן חתימת בנו הגאון רבי מנחם מענדיל אב"ד זדונסקה-וואלה. תלמיד השרף 
מקוצק זי"ע וכן נסע להרה"ק החידושי הרי"ם מגור והרה"ק מאלכסנדר. 

גאון וצדיק ומגדולי הרבנים בדורו.

בעלי  מהרבנים  ]ואולי  עתיק  אשכנזי  בכת"י  הדפים  בשולי  הגהות-מ"מ 
העותק הנ"ל[. .

במקור: תטו, ]9[, דף. בעותק שלפנינו: חסר השער ו-4 דפים ראשונים 
יד נאה במיוחד. בסופו חסרים 2 דפים. דף קיג נדפס  שהושלמו בכתב 

בטעות באמצע המפתחות. מצב טוב. 19.5 ס"מ. 

מחיר פתיחה: $600
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ספר מהרי"ל. מנהגי אשכנז. מהדורה ראשונה . 9	
עם מנהגי פפד"מ. הנאו, שפ"ח | 	62	.

ספר המנהגים לק"ק אשכנז ואגפיה מאת גדול מעצבי מנהג אשכנז הפוסק 
הגדול רבינו רבי יעקב מולין – המהרי"ל.

ולראשונה בא בדפוס עם תוספת מנהגים לק"ק פפד"מ לרבי הירץ הלוי.

דפוס יורשי יאהניס הובר.

מפרט: סד, דף. 16 ס"מ. כריכה חצי עור מחודשת. שיקום בדף השער 
ובדפים נוספים עם מעט פגיעה בטקסט. חיזוקי דבק. כתמים. קרעים קלים 

בשולי הדפים התחתונים. באופן כללי מצב טוב.

מחיר פתיחה: $550

ספר יסוד - יוסיפון. ויניציאה, ש"ד | 	54	. . 20
דפוס די פארי

ספר ההיסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני, מכתבי יוסף בן מתתיהו.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 533. )מהדורה השלישית(.

מפרט: קנה, דף. רק השער ודף אחד )מפתחות( - בצילום. כריכה מחודשת. 
– וכולל  יחסי  באופן  כתמים.  דפים.  כמה  בשולי  הדבקות  עש.   פגעי 

מצב טוב. 

מחיר פתיחה: $500

 מהדורה ראשונה. ספר – מזמור לתודה.. 7	
על תהלים. ויניציאה, של"ו | 576	.

ביאורים על מזמורי תהלים – פרק קי"ט ומזמורי שיר למעלות עם הפנים.

מאת החכם הכולל רבי שמואל אריפול מגדולי חכמי שאלוניקי. עלה לעיה"ק צפת. חי 
בדורו של האריז"ל וחבורתו הקדושה. חיבר ספרים רבים.

ספר זה חיבר לאחר שנתרפא מחליו כהודאה להשי"ת.

בשער: "נדפס בבית מיסיר זואני ריגארה עם אותיות המאושרות מהבומבירגי".

מפרט: קפד, דף. עותק נאה במיוחד. כריכת חצי עור נאה. רישום בעלות בעמוד השער. 
מעט פגעי עש בשוליים העליונות בכמה דפים ראשונים. מעט כתמים. שולים נאים. 

מצב טוב מאוד.

וואריאנט. נוסח השער מהעותק שב"אוצר החכמה".

מחיר פתיחה: $750

ספר יסוד. - מנורת המאור. קושטא רע"ד | 		5	. דפוס . 		
אשטרוק דטולון. עותק חסר.

ספר - מנורת המאור. לרבי יצחק אבוהב הספרדי הראשון.

ספר מוסר המלוקט ממאמרי אגדה והתלמוד בעניני מוסר ודרך ארץ אשר נתקבל בכל 
קהלות ישראל.

לפנינו המהדורה הראשונה.

דפוס אשטרוק דטולון. עותק חסר.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 465.

סרטי ניר בקצוות חלק מהדפים, חלקם עם נקבי עש כתמים וחוסרים. דפים מנותקים.

מפרט: במקור 164, דף, העותק שלפנינו 62 דף כולל הדף האחרון. גודל ממוצע: 25 
ס"מ. מצב בינוני. בלאי. דפים מנותקים. כתמים. 

מחיר פתיחה: $500
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עותק תלמיד הרמח"ל, רבי ישראל בנימין . 	2
בסאן. מדרש רבות על התורה ומגילות. 

פפד"א, תס"ה | 705	.

עותק נאה במיוחד.

ומגילות. עם פירושי מתנות  ספר מדרש רבות על חמשה חומשי תורה 
כהונה וידי משה.

על שער הספר חתימת ]חתימה מסולסלת נאה[ החכם רבי ישראל בנימין 
בסאן מרג'יו-איטליה. תלמיד מרנא הרמח"ל הקדוש. )רבו הרמח"ל זצ"ל 

חיבר שיר מיוחד מחזה – מגדל עוז, לכבוד נישואיו ביום חתונתו(.

בספר מספר הגהות קצרות בכת"י קדשו.

2 דפים בספר הושלמו בכתב יד נאה ומיוחד של סופר, ואולי הוא ממנו- 
הר"י בסאן?

שער מאויר נאה עם צורת משה רבינו ואהרן הכהן, דוד המלך, מלאכים 
עוד.

בסאן  ישעיהו  רבי  של  בנו  היה  )ת"ס-תק"ן(.  בסאן.  בנימין  ישראל  רבי 
מפאדובה. וזקנו אבי אמו היה רבי בנימין הכהן ויטאלי, רבה של העיר רג'יו. 
נודע כגאון חשוב ומפורסם בתקופתו, ומצודתו היתה פרוסה בכל קהילות 
איטליה ודרום צרפת. נודע גם כרופא, בידיעותיו בחכמות הכלליות, בחכמת 
העיבור, וכאחד מחשובי המשוררים של תקופתו. חיבר פירוש על ספרו של 
אביו תודת שלמים. וכן חיבר עוד כמה חיבורים ושרדו ממנו כת"י שמתוכם 

נדפסו חלק.

מפרט: בדפוס מיכעל גאטשלק. ]2[, 302, 130, דף. גודל: 30 ס"מ. מצב 
מצוין.

מחיר פתיחה: $400

ספר יסוד. מהדורה ראשונה. ספר חלקת . 	2
מחוקק. על ספר איוב. לאלשיך הקדוש. 

ויניציאה, שס"ג | 	60	.

בדפוס זואן די גארה.

משה  רבי  הקדוש  המקובל  המחבר  פטירת  לאחר  מועטות  שנים  נדפס 
אלשיך, ויצא לאור ע"י בנו רבי חיים אלשיך.

סטפנסקי, ספרי יסוד 19.

מפרט: קג, דף. כריכת חצי עור נאה מפוארת. רובו ככולו - הדפים עברו 
שיקום מקצועי. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $600

 העותק של רבי יצחק לומברוזו. ספר ים . 22
של שלמה – מהרש"ל. פראג, שע"ו | 6	6	. 

מהדורה ראשונה.

המסכתא  על  בחידושיו  המהרש"ל  רבינו  של  והיסודי  המפורסם  ספרו 
הישיבתית – בבא קמא.

טוניס.  לומברוזו מגדולי חכמי  יצחק  רבי  – חתימת הגאון  בשער הספר 
הגה"ה כנראה ממנו בשולי א' הדפים בכת"י.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 64.

החכם רבי יצחק לומברוזו, מגדולי חכמי טוניס. מגדולי חכמי דורו. חיבר 
רבי  הראשון,  טייב  אברהם  רבי  תלמיד  תקכ"ח.  טוניס,  יצחק,  זרע  ספר 
צמח צרפתי ורבי אברהם הכהן הראשון מתוניס. דיין בתונס יחד עם רבי 
שמואל הכהן ורבי משה נג'אר. הרב הראשי החל משנת תק"א על מקום רבי 
אברהם טייב. מתלמידיו - רבי מרדכי ברוך קרבליו בעל "תועפות ראם", 
רבי אברהם קטורזא בעל "זרע אברהם", ורבי נהוראי ג'רמון בעל "יתר 

הבז". נפטר שנת תקי"ב.

מפרט: מו, מט-קסו, דף. בדפוס אברהם הידה. כריכה חדשה. עותק שמור. 
כתמים. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $2,500



הגהה ארוכה בכתי"ק המחבר רבי חיים פלאג'י . 24
על ספרו – שו"ת נשמת כל חי. שאלוניקי, 

תקצ"ב | 2			.

שו"ת בעניי או"ח ויו"ד – חלק ראשון. מהדורה יחידה, לרבינו החכם הכולל 
רבי חיים פלאג'י זצללה"ה, עם שו"ת מאבי רבי יעקב ובנו רבי אברהם.

הגה"ה ארוכה בת 28 שורות קטנות המתחלת - "חיים מדבר", בשולי דף 
ע"ד ע"ב, בעצם כתי"ק של הגאון המחבר הגדול רבי חיים פלאג'י זצללה"ה.

מפרט: דפוס יתמי ר' בצלאל אשכנזי. ]3[, קיז, דף. ללא כריכה. פגעי עש. 
דף אחרון מנותק. באופן כללי מצב סביר וטוב.

הפוסקים  מגדול  )תקמ"ח-תרכ"ח(  פלאג'י  חיים  רבי  המפורסם  החכם 
והמחברים ומגדולי המקובלים. מגדולי חכמי איזמיר. בצעירותו קיבל תורה 
מזקנו הראשון לציון רבי רפאל יוסף חזן ה"חקרי לב". כיהן כאב"ד הגדול 
באזמיר שמנה 45 רבנים. חיבר עשרות ספרים בכל מכמני התורה. נדפסו כ 
– 80 מחיבוריו שחלקם שיחזר מזכרונו לאחר השריפה. ספריו הפכו לספרי 
יסוד בפסיקת ההלכה בכלל ואצל עדת הספרדים בפרט. תפילותיו שחיבר, 

סגולותיו שהביא בספריו, מפורסמים בכל תפוצות ועדות ישראל.

מחיר פתיחה: $500

ספר סגולה קדוש. עותק המקובל רבי יהודה . 25
פתייה עם הגהותיו וחתימתו בקודש.

ספר – שיר השירים – קודש הקודשים. עם התרגום בלשון ערבי כמנהג 
בגדאד ועוד. שנוהגים לאומרו בחג הפסח, מהדורת ליוורנו, תר"ל | 1870. 
)דפוס ישראל קושטא שקנה מידי משה ישועה טובייאנא. לח דף(. שבו הגה 
ולמד, העיר הערות והגיה נוסחאות בגאונות מפליאה שמתאימה רק לבעל 

שיעור קומה כהרב זצוק"ל לשלוח ידו בהגהות אלו.

עם חתימתו בקודש המתנוססת בראש שער הספר בכתב רש"י זעיר ועשרות 
תיקונים בעצם כתי"ק על גליון הדפים. הגהותיו המופלאות על התרגום ועל 

השרח לאורך כל הספר, )חלקן קצרות( בדיו ובעיפרון.

למותר לציין את סגולת ספר קדוש זה – בקריאת השיר המקודש – שעיר 
השירים שבו הגה הרב והגיהו הרבה.

המקובל הגדול רבי יהודה משה פתייא זצללה"ה. - )תרי"ט-תש"ב(. מגדולי 
מקובלי בגדאד, תלמידו של מרן ה'בן איש חי', הוסמך להוראה בגיל י"ז ע"י 
רבי עבדללה סומך, ובגיל צעיר מאד החל ללמוד קבלה אצל רבי יוסף חיים. 
נהג לערוך 'תיקוני נפש' לנפטרים, ו'השבעות שדים' ע"מ להוציאם מגוף 
האדם. כמו"כ היה בקי בפתרון חלומות, ורבים נושעו מישועותיו וברכותיו 
שפעל. עלה לא"י והתיישב בירושלים ת"ו. ספריו: 'מנחת יהודה' - פירושים 
על התנ"ך, תלמוד, ספרי קבלה, שיחות עם דיבוקים וסדר הוצאת דיבוק; 
'בית לחם יהודה' - פירוש על עץ חיים; 'יין הרקח' - פירוש על הזוהר 
- אידרא רבא ואידרא זוטא; 'עטרת רחל' דרושים על פרקי אבות; 'כתר 
צדיק' - על התורה, 'אסירי התקוה'- תפילות ובקשות; 'חסדי דוד' - בקשות 

ותפילות שונות. נפטר בשנת תש"ב.

מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $800
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עותק רבני חשוב. ספר שו"ת דבר שמואל - . 27
ויניציאה, תס"ב – מהדורה יחידה - החרם נגד 

שבתי צבי.

עותק נאה עם כריכת קלף מקורית עם שיירי אבזמים לסגירה.

מחשובי ספרי השו"ת - שו"ת דבר שמואל, לחכם המפורסם רבי שמואל 
אבוהב, מגדולי רבני ויניציאה, איטליה.

עותק רבני. העותק של הגאון רבי ברוך ראזנפעלד אב"ד גאלוב. )תקע"ט-
תרל"ט(. תלמידו המובהק והחביב של הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל, עד 
שהיו מכנים אותו "בחורו של הרב", זכה ליצוק תורה מפיו למעלה משבע 
שנים רצופות והיה חביב עליו כבנו ממש "מפני צדקותו ותומתו". כיהן 
ברבנות בק"ק גאלוב שבפרוסיה במשך 33 שנה. החוזה מלובלין זי"ע שלח 

אליו אגרת ומתארו "המאור הגדול".

כיתובים וחתימות שונות בשער ובדפי הפורזץ תחילה וסוף, כדלהלן:

• חתימת בעלות של הרב בשער הספר. "שייך להגאב"ד דגאללוב מו"ה 
ברוך".

• בשער חתימה נוספת – "שייך לי לשמי הק' אברהם בן מו"ה פסח זצ"ל".

על  כיתוב מתלמידו של הרב מגאלוב  מופיע  בסוף ספר  • בדף הפורזץ 
ידי דלמטה תעיד עלי כשני עדים  שייכות הספר לרבו הגדול: "חתימת 
כשרים ונאמנים שזה הספר שייך לאדמ"ו הרב ר' ...? אב"ד דק"ק גאללוב 

יע"א ... נהר... ? הב' החתן צבי יהודא ..? ".

• בין דפי הספר נמצא חלק קטן מדף שנראה שהוא מכתבו של הרב מגאלוב.

הגאון רבי שמואל אבוהב כיהן כאב"ד ויניציאה שנים רבות. מחשובי ספרי 
השו"ת. היה מראשי הלוחמים במשיח השקר שבתי צבי ובתלמידו נתן 
העזתי שר"י. בסוף הספר סימן מיוחד עם הכותרת "זיכרון לבני ישראל - 
טופס כתב שכתב בשם הישיבה הכללית יע"א, על עניין שבתי צבי ונתן 
העזתי". העוסק בהחרמת שבתי צבי ונתן העזתי, וכולל דין וחשבון של 
רבני ויניציאה שחקרו את נתן העזתי, ואיגרת מחאה נגד בטול הצומות ע"י 
כת השבתאים. כמו כן מובא ב ספר התכתבות בין המחבר לחכם רבי יעקב 

ששפורטש בעניין שבתי צבי וכת דיליה.

מפרט: כריכת קלף. ]6[, קד, דף. דפים עבים ונאים. מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $500

הגהות רבות וארוכות בכתב יד המחבר רבי דוד . 26
דייטש על ספרו אהל דוד. ווינה, תקפ"ב | 22		.

חידושים על מסכתות מתלמוד בבלי, מאת הגאון המפורסם רבי דוד דייטש 
אב"ד עיר חדש. מגדולי דורו. תלמידו של הנוב"י והתכתב עמו ועם מרן החת"ס.

בספר 10 הערות למדניות, רובם ארוכות ועוד שמונה תיקונים קצרים בעצם כתב 
יד קדשו של המחבר זצ"ל, בכתב יד נאה וברור באותיות רש"י נאות – ]זוהה 

ומאושר ע"י הרב יצחק ישעיה ווייס שליט"א[.

הגאון המפורסם רבי דוד דייטש. )תקט"ז-תקצ"א(. מחכמי הונגריה. תלמיד גאוני 
אשכנז ותלמיד מובהק אצל הגאון מרן בעל ה'נודע ביהודה' שהחשיבו מאד ואף 
השיב לו כארבעים שו"ת. היה רב בקהילות יעמניץ, פראונקירכן, סערדעהלי 
ועיר חדש. שבחו מפי גדולי דורו. מרן החתם סופר אף ביקש ממנו כי יזכירו 

בתפילתו הזכה.

מפרט: ]3[, כה, דף. בדפוס אנטאון שטרויס. 24 ס"מ. כריכה חדשה. מעט בלאי 
בשולי הדפים. מעט סימני עש. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $1000
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חתימת הגאון רבי יעקב שמש מפפד"מ רבו . 	2
של החת"ס. ספר יסוד! ספר - אסיפת זקנים, 

שיטה מקובצת על מסכת ביצה. מיץ, תקכ"ד | 
.	764

ספר אסיפת זקנים - שיטה מקובצת על מסכת ביצה. עם 'עבודת הקודש' 
להרשב"א, על דיני יו"ט, וספר 'פורת יוסף' לרבי יוסף סאמיגא, על מסכת 

ביצה.

יחודי עותק רבני חשוב: עם חתימת הגה"ק רבי יעקב שמש זצוק"ל מגדולי 
חכמי פפד"מ – מורו ורבו של מרן ה'חתם סופר' זצוק"ל.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 62.

חותמת: יחיאל מיכל פליישמאן.

הגאון רבי יעקב שמש. מגדולי חכמי פפד"מ. כיהן כראש בי"ד ואב"ד דקלויז 
ביהמ"ד הגדול בפפד"מ. נמנה בין החותמים בין רבני פרנקפורט בפרשת 
"הגט מקליווא". היה מרבותיו של מרן ה"חתם סופר" בשנות צעירותו, והוא 

נזכר בחיבוריו הק' בתואר "מורי ורבי". נפטר בשנת תקמ"ה.

מפרט: ]3[, נ, ]1[, טז, יב דף. בדפוס שאזעף אנטוואהן. שער נפרד לעבודת 
הרשב"א. פגעי עש. כתמים. מעט קרעים. מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה: $600

 העותק של רבי יוסף זונדל מסלנט. 29
וה"מעט דב"ש. ספר שו"ת הרמ"א, סדילקאב, 

תקצ"ו )5			(.

קהילת  וממקימי  מראשי   – מסלנט  זונדל  יוסף  רבי  של  העותק  יחודי: 
הפרושים בעיר הקודש ירושלים בשנת תקצ"ח ואילך, מגדולי תלמידי רבי 
חיים מוואלז'ין, פה שלישי להגר"א מווילנא ומעבירי שיטת הגר"א. וחותנו 

של רבה של ירושלים הנודע הגאון רבי שמואל סלנט.

בשער הספר כיתוב בכתב אשכנזי: פעיה"ק ירושלם ת"ו למדרש פרושים 
הנקרא מנחם ציון, תו"ר לפ"ק. 'החלפתי' 'זונדל'.

בכת"י ספרדי: 'הצב"י מעט דב"ש'. 'לש' קוני יבה"ק'.

בראש דף מ 'למדרש מנחם ציון ונמחק ונ.ב. החלפתי זונדל.

כאמור הספר שכן כבוד בבית מדרש 'מנחם ציון' ששכן בחורבת ]חצר[ 
רבי יהודה החסיד בירושלים שבין החומות בעיר העתיקה, ורבי יוסף זונדל 
עצמו התנדב להיות האחראי על ספרי הקודש ולהרביץ תורה ברבים בבית 
מדרש זה והתעקש למרות גדולתו שלא לקחת על עצמה משרה כל שהיא 

בירושלים עיר הקודש מרוב ענוותנותו.

חתימת "מעט דב"ש' – הלוא הוא רבי דוד בן שמעון מראשי רבני ומייסדי 
קהילת המערביים בירושלים ומגדולי הרבנים מחכמי הספרדים, פעיל רבות 

למען בניית ירושלים מחוץ לחומות ומחבר ספרים פורה.

נראה שרבי יוסף זונדל החליפו עם ספר אחר וזכה בו ולאחמ"כ עבר הספר 
לרבי דוד בן שמעון שהחזיק ספריה גדולה וחשובה של ספרים רבים יקרי 

ערך.

מצ"ב אישור מהמומחה הרה"ג ר' יצחק ישעי'ה ווייס שליט"א.

מפרט: מד, ]צ"ל סה[ דף. דפוס ר' יצחק וייצנפלד מדפיס. 35 ס"מ. בחלקו 
דפים בצבע כחלחל. מעט סמני עש. 6 דפים אחרונים נקבי עש בשוליים 
התחתונות עם מעט פגיעה בטקסט, קרע בשער וב-2 דפים שלאחריו גם 

בטקסט אך ללא חסר. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $1000

19



 אור החיים הקדוש, על התורה. דפוס ראשון. ויניציאה, . 0	
תק"ב | 742	.

עותק שלם ומושלם. לא נראה כבושם הזה!

אור החיים הקדוש – הביאור הקדוש המפורסם בכל תפוצות ישראל, הנערץ אצל כל 
גדולי צדיקי החסידות למן התבטאותו של מרן אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש וכל 
תלמידיו הקדושים זי"ע שפירושו נכתב ברוח הקודש, ורוב גדולת לימוד בספר הקדוש.

כאמור הספר נתקדש ביותר אצל החסידים מכל שושלת בתי וענפי החסידות, שמקפידים 
הארת  את  ולקבל  קודש  לשבת  הראויה  כהכנה  שישי  בלילי  חדא  בצוותא  בו  ללמוד 

וקדושת השבת ע"י לימוד בספר קדוש זה.

גדולי הצדיקים התבטאו שזיכוך הנשמה הנעשה בלימוד האור החיים הק' שווה לזיכוך 
הנעשה ע"י לימוד ספר הזוהר הקדוש.

זכה ספרנו לקבל את התואר "הקדוש" כמו הזוהר, השל"ה והאלשיך הקדושים.

מפורסמים הם דברי מרן החיד"א הכותב: "ושמענו כי עתה בפולניה הם מחשיבים אותו 
הרבה... ונתעורר זה על ידי שהרב החסיד קדוש מהר"י בעל שם טוב הגיד גדולת נשמת 

מהר"ח הנזכר".

ידועים המה דברי הרה"ק מהרי"א מקומרנא זי"ע בספרו נתיב מצוותיך: "מרן הקדוש אור 
החיים אמר עליו מרן הבעש"ט שנשמתו מרוח דוד של אצילות ובכל לילה שמע תורה 
מפי הקב"ה ורוב קדושתו אי אפשר לכתוב, והיה מיורדי מרכבה וגילוי נשמות ומדריגת 

רוח הקדש באמת".

נחתום בדברי מרן הגה"ק שר התורה והיראה רבי חיים מצאנז זי"ע בספרו שו"ת דברי 
חיים, הכותב נחרצות נגד מלמד א' שהעיז פניו להתבטא שדברי האור החיים הק' נאמרו 
שלא ברוח הקודש: "בוודאי חיבר ספרו ברוח הקדש והמלמד הזה המכחיש רוח קדשו 
של בעל אור החיים הוא אפיקורס שאינו מאמין לגדולי הדור שהעידו עליו שהיה ראוי 

לרוח הקדש".

לפנינו ההוצאה הראשונה שיצא לאור ע"י רבינו הקדוש בחייו בעת היותו בויניציאה לפני 
עלייתו לארץ ישראל. סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 28

מפרט: 2 הכרכים עם 2 השערים – כרוכים בעותק שלפנינו בכרך אחד גדול ונאה בכריכת 
עור נאה. דפוס מאיר דא זארה. בראשית-שמות. ]4[, פו: עח: ויקרא-דברים. ]2[, ס, עב: 
נח: ח, יב, דף. 32 ס"מ. כתמים וסימוני שימוש. מעט סימני עש קטנים בשולי מספר דפים 

צמוד לשדרה.

מחיר פתיחה: $60,000
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 מסכת מגילה - זיטאמיר, תרט"ז.. 		
מהדורה ייחודית בפורמט קטן.

מסכת מגילה. דפוס המקודש אצל חסידים ואנשי מעשה - האחים בנש"ק 
רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא – בני הרב מסלאוויטא ונכדי 

הרה"ק מקוריץ זי"ע.

המהדורות  של  אחד  עמוד  מהווים  עמודים  שני  כל   - יחודית.  מהדורה 
הרגילות.

מפרט: ]62[, לג-לד, דף. 2 שערים. 19.5 ס"מ. כריכת עור חדשה. קרעים 
בשער ובדפים האחרונים. כתמים. בלאי. מצב בינוני.

מחיר פתיחה: $1500

ספר זכרו תורת משה. לבעל החיי אדם. . 4	
זיטאמיר-שפירא, תר"ח | 	4		.

על הלכות שבת לרבי אברהם דאנציג מווילנא בעל ה'חיי אדם'.

הרב  בני  שפירא  לבית  האחים  ע"י  זיטאמיר  המפורסם  החסידי  בדפוס 
מסלאוויטא זצ"ל ונכדי הרה"ק מקוריץ זי"ע..

המופלג  החסיד  הוא  מבארדיטשוב.  ראזנשטיין  משה  בעלים:  חתימת 
רבי משהלי' ברדיטשעבער – ]צפת[. מגדולי חסידי הרה"ק מרוז'ין ובנו 
האדמו"ר הזקן מסאדיגורא ונכדו הרה"ק הפחד יצחק מבוייאן זי"ע. מח"ס 

עבודת הלווים. ואבי משפחת רוזנשטייו מצפת-טבריה.

מפרט: לח, דף. 19.5 ס"מ. פגעי עש. מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה: $500

סט חומשים חק לישראל. דפוס קאפוסט, . 		
תקע"ו | 7			. עם כריכות מקוריות.

בדפוס האחים למשפת יפה – רבי יהודא ורבי ישראל – בני רבי פייווש יפה.

כריכות עור מקוריות בצבע חום.

מפרט: בראשית: ]4[, קטז, ]2[, דף. שמות: ]4[, קלא, ]1[, דף. ויקרא: ]4[, 
קכד, דף. במדבר: ]4[, קכו, דף. דברים: ]4[, קלח, דף.

מפרט: כ- 19 ס"מ. מצב טוב, פגעי עש ובלאי בכריכות. מעט סמני עש 
ושימוש בחלק מהסט. 

מחיר פתיחה: $1800

מהדורה ראשונה. ספר – ביאורי הזוהר . 2	
לאדמו"ר הזקן. קאפוסט, תקע"ו | 6			.

עותק נאה, רובו ככולו בצבע כחלחל, למעט מס' דפים.

החיבור כולל ביאורים בספר הזוהר הקדוש שהיה משמיע כ"ק האדמו"ר 
מתלמידיו  סגולה  יחידי  וחבר  הק'  בניו  לפני  שב"ק  בליל  כסדרן  הזקן 
המובהקים ונכתבו ע"י בנו כ"ק האדמו"ר האמצעי – רבי דוב בער וחלקם 

הוגהו ע"י אביו האדמו"ר הזקן בעצמו.

האדמו"ר האמצעי כותב בהקדמתו בזה"ל: " ואשר נראה בעליל לכל עיני 
ישראל אשר רוה"ק הופיע עליו בהגלות נגלות אורו בסתרי סודות ורזין 

דאורייתא..".

דפוס רבי ישראל ב"ר יצחק יפה בקאפוסט מחסידיו הנאמנים של הבעל 
התניא.

סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 79.

מפרט: ]4[, קלט, נז, דף. כריכת עור נאה ומפוארת. רישומי בעלות שונים 
על השער. כתמים בשער ובמספר דפים נוספים. שולים נאים. מצב טוב 

מאוד.

מחיר פתיחה: $1,000
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חב"ד. סידור תפילה האר"י. זיטאמיר, . 7	
תרכ"ג-ד | 64		-	6		. 2 כרכים.

סידור תפילה עפ"י נוסח האר"י ז"ל, עם פירוש כ"ק האדמו"ר הזקן רבי 
לבית   – זיטאמיר   – המקודש  בדפוס  זי"ע,  מחב"ד  מלאדי  זלמן  שניאור 

משפחת שפירא נכדי הרב מסלאוויטא – בן הרה"ק מקוריץ זי"ע.

דפוס השותפים רבי חנינא ליפא שפירא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי 
הרב מסלאוויטא בזיטאמיר.

מפרט: חלק ראשון: ]4[, 308 עמוד. חלק שני: 124, 188 עמוד. חלק ראשון 
מצב טוב מאוד – כתמי שימוש. חלק שני – הדבקה בשולי השער. וכן 
מצב  הכרך.  של  השני  בחציו  כתמים  בלבד.  בשולים  ט"ו  בדף  הדבקה 
יחסית טוב. כריכות חדשות תואמות. 25.5 ס"מ. בלאי בחלק משולי הדפים 

משימוש בסידור. באופן כללי סט נאה ומקודש.

מחיר פתיחה: $5500

שער מזויף. שו"ע או"ח. דובנא – ]זאלקווא[, . 		
תרי"ג. עם הסכמת החתם סופר.

כרך ראשון של חלק אורח חיים כולל הלכות שבת.

עם פירושי: באר היטב ואשל אברהם, שערי תשובה ויד אפרים.

בשער – באותיות גדולות – דובנא.

חלק מאותיות השער בצבע אדום.

 מפרט: ]9[, רסח, קה, דף. מצב טוב מאוד. ללא שדרת הכריכה. כריכה 
בלויה.

מחיר פתיחה: $500

 דף פרסומת להדפסת ש"ס זיטאמיר -. 5	
שפירא. תרכ"א.

לפנינו דף פרסומת שבעצם הנו דף מעטפת שנוסף למהדורת הש"ס שהוציאה 
לאור משפחת שפירא המיוחסת לרגל הדפסת הש"ס בשנת תרכ"א.

למהדורה הנ"ל נוסף דף מעטפת בסוף סדר טהרות.

בדף זה פונים המדפיסים החשובים בזיטאמיר - נכדי הרב מסלאוויטא שבדעתם 
היה להדפיס הש"ס הפשוט ולהתארגן על כל המעונינים לקנות עד חודש תמוז, 
אך הסוכנים שנשלחו לערים השונות ברחבי תפוצות ישראל עדיין לא חזרו, 
כך שהם החליטו לתת ארכה עד ראש השנה לאסוף מנויים חדשים המעונינים 

לרכוש את הש"ס.

הדף מעוטר במסגרת רחבה.

כתמים. מצב יחסית טוב.

מחיר פתיחה: $250

זיטאמיר. שו"ת מהגה"ק הבעל התניא. מהדורה . 6	
נפרדת. זיטאמיר, תרי"ח.

שאלות ותשובות מכ"ק הגאון הקדוש רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע. ובשער: 
"אשר השיב לכמה גדולים, גם תשובה על אודות... אשר השיב בארוכה להרב 

הקדוש מברדיטשוב זצלה"ה".

בדפוס המקודש אצל חסידים ואנשי מעשה - האחים בנש"ק רבי חנינא ליפא 
ורבי יהושע העשיל שפירא – בני הרב מסלאוויטא ונכדי הרה"ק מקוריץ זי"ע.

נדפס גם במהדורת השו"ע שלו, וגם יצא לאור בנפרד, כקונטרס שלפנינו.

יחודי עם שוליים רחבות במיוחד שלא נחתכו בצד שמאל של  עמוד. עותק 
הקונטרס. איור בתחילה ובסוף של מתן תורה על הר סיני.כריכת עור חדשה. 

כתם בשער, וכן בדף לפני האחרון. כתם על כל הדף בעמוד האחרון.

מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $600
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הגדת בית חורין עם תחריטים ומפת ארץ ישראל. . 	4
מיץ, תקכ"ז | 727	.

ההגדה המפורסמת עם ג' פירושים מגדולי עולם, האלשיך, גבורות ד', ועוללות 
אפרים.

עם התחריטים המפורסמים והמפה המאוירת.

יודלוב, מס' 251. ]וראה שם בכל השינויים בטפסים השונים[.

חתימת בעלים בדף הפורזץ.

מפרט: 2, סד, דף. + המפה. בדפוס משה מאי. 21 ס"מ. כריכת עור מפוארת 
בסגנון עתיק . כתמים בעיקר בקידוש, מוציא מצה, מרור, וברך כרגיל בהגדות 

של פסח. מצב טוב

מחיר פתיחה: $2500

פקסימליה על קלף. הגדת אויגשפרוג )אוגסבורג(. . 42
רצ"ד| 4	5	. לונדון, תשמ"ג | 		9	.

פקסימיליה של ההגדה המפורסמת – "הגדת איגשפורג" – עם איורים חיתוכי 
עץ. צילום מהעותק של הגאון המפורסם רבי דוד אופנהיים אב"ד פראג שנמצאת 

במקורה ב-ברייטיש מוזיאון.

עותק ממוספר. נדפסה על קלף רק ב - 35 עותקים. לפנינו העותק מס' 30.

עם חתימת המו"ל חיים ישעי' שווארץ בעברית ובלועזית.

מפרט: ]25 דפי קלף[. 21 ס"מ. כריכת עור מפוארת. מצב טוב מאד.

מחיר פתיחה: $550

 ספר דרכי נועם, עם הסכמתו הנדירה. 9	
 של רבינו הגר"א מווילנא. קעניגסבערג,

תקכ"ד | 764	.

פירוש על דרך הקבלה לאגדות חז"ל לרבי שמואל בן אליעזר מקאלווריע.

עם הסכמה נדירה ביותר מהגאון מוילנא זצוק"ל.

מפרט: דפוס דריסט. ]2[, קיז, דף. 19.5 ס”מ. כריכת עור חדשה עם הטבעות 
זהב . כתמים בעיקר בשולי הגליונות לרוחב. שיקום מקצועי בפינת השער 
ובדפים הראשונים עם מעט שיקום בטקסט, שיקום בשולי מספר דפים 

אחרונים. באופן כללי – מצב טוב.

מחיר פתיחה: $800

הגדה של פסח – פירוש ההגדה. ויניציאה, . 40
שס"ב | 602	. בדפוס דניאל זאניטי.

פירוש ע"ד חכמת האמת להחכם המקובל האלוקי רבי יוסף גיקטליא איש 
ספרדי.

בתחילת הפירוש: "פירוש הגדה של פסח ממוהר"ר יוסף ן' גיקטליא ז"ל, 
בו הפליא עצה גם הגדיל תושיה לגלות סודות חז"ל".

יודלוב, מס' 39. יערי, מס' 28.

מפרט: ]10[, דף. כ-19 ס"מ. כריכת קלף. פינות הדפים לאורך כל הספר בצד 
הימני העליון עברו רסטורציה מקצועית גם על הטקסט בצורה משמעותית.

מחיר פתיחה: $800

27



חפץ של צדיק וגדול בישראל!. הסידור שבו . 45
התפלל מרן רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל.

תש"מ(.  ירושלים,  אשכול,  )דפוס  אשכנז.  נוסח  פה',  כל  'תפילת  סידור 
שבו התפלל תמידין כסדרן מרן רבינו הגדול מגדולי מנהיגי הדור, חסידא 

ופרישא, רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, ראש ישיבת פונביז' לצעירים.

רבינו היה מתפלל בסידור זה את כל תפילותיו בימות החול, שחרית, מנחה 
ומעריב. הסידור עם בלאי משימוש בתפילות אלו אשר בו יגע רבינו והתפלל 

את תפילותיו הזכות והמאירות.

שדרת הסידור עם דבק כריכה. בלאי וקרעים ב-6 דפים הראשונים מחמת 
השימוש הרב. שאר חלקי הסידור במצב טוב.)קרע בדף א' בתפילת שמו"ע(.

מרן הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל - )תרע"ד – תשע"א( גאון וצדיק מגדולי הדור. 
תלמיד מובהק של מרן הגרא"ז מלצר ומקורב גדול למרן החזון אי"ש . מורו 
ורבו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א. בעשרות שנותיו כיהן 

כראש ישיבת פוניבז' לצעירים וכחבר מועצת גדולי התורה.

מחיר פתיחה: $1000

לא רשום ביבליוגרפית. סדור בית יוסף, ספרד. . 46
ווינה, תרפ"ב | 924	.

סידור עב כרס עם הוספות רבות, עם כוונות מהאריז"ל, ופירוש מקור חיים 
מצדיקים וחסידי עליון, דינים ועוד. בסופו ספר תהלים עם שער נפרד.

בספריה הלאומית ישנו עותק בנוסח אשכנז בלבד.

מפרט: ]1[, ד-כ, שפא, יג, קיב, מ, דף.

כ-16.5 ס"מ. בדפוס של ר' יוסף שלעזינגער. עותק שלם ומצבו כחדש, 
נראה ללא שימוש. כריכה מקורית.

מחיר פתיחה: $400

הגדה של פסח פורמט כיס עם תחריטים - . 	4
אמשטרדם, תקל"ח | 	77	.

עם הקדמות לחג השבועות תרגום ליידיש ועוד.

יודלוב, 289.

מפרט: מ, דף. 14 ס"מ. בדפוס יוסף פרופס. כריכה רופפת ללא שדרה. כתמי 
שימוש. באופן כללי מצב טוב.

מחיר פתיחה: $1800

ספר המנהגים עם תחריטים – כולל הגדה של . 44
פסח. אמשטרדם, תקכ"ח | 	76	.

ברכות ותפילות במעגל השנה עם 15 תחריטים עתיקים, כולל הגדה של 
פסח.

מפרט: נב, דף. בדפוס ליב זוסמנש. 15.5 ס"מ. כריכת עור מפוארת ומעוטרת. 
השער ומספר דפים נוספים עברו רסטורציה מקצועית בעיקר בשולי הדפים 

ומעט על הטקסט. כתמים. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $?????
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 מקבץ חמישה ספרי לאדינו חשובים -. 49
קבלה מוסר דרשות ולימוד לילדים. 

קבלה. ספר שבחי מהרח"ו )שבחי מורינו הרב חיים ויטאל( - שאלוניקי   .1
תרנ"ב - דפוס עץ החיים. 

156, עמ'. 18.5 ס"מ.

מצב כללי טוב. ללא כריכה. קרעים בדף 67 ללא חוסר או פגיעות טקסט.

מוסר ודרשות. ספר זכות ומישור למגיד הירושלמי מוהר"ר יצחק פרחי   .2
תלמיד המהרי"ט אלגאזי - שאלוניקי תרכ"ח - דפוס סעדי הלוי. 

16.5 ס"מ. פ, דף. 

כריכה מקורית, שדרת עור. מצב טוב. 

מוסר. ספר קב הישר לרבי צבי הירש קיינדובר - קושטנדינא תרי"ז -   .3
דפוס דיב'יג'ייאן טאטייוס. 

הסכמת רבני קושטא. 

]1[, קעט, דף. ספירה משובשת. 21 ס"מ. 

כריכה מקורית. מצב טוב. כריכה מפורקת, מעט כתמים. 

ספר ליל שמורים - ווינה תק"ף - דפוס אנטון שמיד. מהדורה ראשונה.  .4

 חיבור לליל ברית יצחק )ליל שמורים( אשר חיברו רבי יצחק אמאריליו
בן מהר"ר שלמה אמאריליו בעל "כרם שלמה".

לב, דף. 18 ס"מ. יערי 201 

מצב כללי טוב. ללא כריכה. מעט כתמים. קיפולים וסימני שימוש בשמונת 
הדפים הראשונים.

ליברו די אינסטרוקסיון ריליג'יוזה - לימודי יהדות לילדים מאת יעקב   .5
קבולי - אזמיר תר"ע.

]2[, עמ'. 19.5 ס"מ. 

מצב כללי טוב. ללא כריכה. 

מחיר פתיחה: $300

סידור קבלי ג' חלקים. תפילה למשה. . 47
פרמישלא, תרנ"ב | 92		. עם כל ההסכמות 

יחד.

סידור קבלי עב כרס עם פירוש 'תפילה למשה מהמקובל רבי משה קורדווירו 
מצפת זצללה"ה. עם 'אור ישר' להמקובל רבי מאיר פאפירש זצללה"ה.

ובנוסף פירוש דרך חיים להגאון מליסא. ]עם שער נפרד – פערמישלא 
תרנ"א[.

בדרך כלל כל עותק הודפס עם הסכמה אחרת העותק שלפנינו עם כל 
האדמורי"ם  המפורסמים,  והקדושים  הצדיקים  מגדולי  יחד  ההסכמות 
לבית: בעלזא, שינאווא, ספינקא, באיאן, טשורטקוב, סאדיגורא, הוסיאטין, 

מונקאטש, דז'יקוב, קומרנא, באבוב, ויזניץ ועוד.

חותמת בעלים: יעקב מאיר וינגאט – טבריה.

מפרט: ]8[, כד, תלב, ח, ]1[, מח, ]3[, דף. 22.5 ס"מ. בדפוס משה אמקרויט. 
ובלאי  כתמים  שישנם  ובהגדש"פ  מוצ"ש  סדר  למעט  מאוד,  טוב  מצב 

והדבקות.כרוך בכריכת חצי עור. 

מחיר פתיחה: $500

ספר חנוכת הבית, על צורת בית המקדש. . 	4
ויניציאה, תנ"ו | 696	. דפוס בראגדין.

לרבי משה בן גרשם חפץ מחכמי איטליה.

עם איורים להסברת מקום הלשכות והמקדש.

מפרט: ]4[, נב, דף. ללא הלוח המקופל. כ-21 ס"מ. דפים לבנים. כריכת 
קלף. עותק נאה ושמור במיוחד. מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $800
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קונטרס תקנות החברה משכנות ישראל, . 	5
ירושלים, תרמ"ג | 				. עם כת"י ר' יוסף 

ריבלין ור' טוביה סלומון מראשי הישוב ועוד.

לשם  משה  מזכרת   – ישראל  משכנות  החברה  תקנות  הקונטרס:  תוכן 
ותפארת השר משה מונטפיורי.

בתוך הקונטרס הוספות בכת"י ר' יוסף ריבלין מראשי החברה. כן נכתב 
בכת"י שנתקבל לחברה ר' טוביה ב"ר יואל משה סלומון בחברה הנ"ל, כן 
בסוף הקונטרס בכת"י ר' טוביה סלומון שנותן רשות לאביו רבי יואל משה 

למכור וכו' בחברה הנ"ל. עם חותמות החברה.

רבי יוסף ריבלין, רבי יואל משה סלומון, בנו רבי טוביה סלומון – מראשי 
הישוב האשכנזי – של ק"ק עדת הפרושים בעיר ירושלים ת"ו.

מפרט: 6, 10, עמוד. עם אנגלית. *8. בדפוס יואל משה סלומון. מצב בינוני.

מחיר פתיחה:$500

אפרים דיינארד. ספר עלטה - עם תועי לבב. . 52
סט. לואיס, תרפ"ז ]927	[.

ספר עלטה, "יוכיח... כי ספר הזהר הוא מזויף, ולא לרשב"י". עם שער נפרד 
לחלקו השני: ספר עם תועי לבב. יספר לדור תהלת החסידים וקדושיהם, 
חכמתם וסכלותם, מזמותיהם ונכלי תרמיתם". בין היתר, טוען המחבר, כי 
הבעש"ט "לא היה ולא נברא". מאת אפרים דיינארד. סט. לואיס, תרפ"ז 

]1927[. נדפס ב-300 עותקים בלבד. מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $240

תנ"ך. עם מפתח מילים בלטינית. האלה, . 50
תקי"ב | 752	. עותק נאה. עם כריכת עור נאה 

מקורית. הקדשה יחודית.

מילים  ומפתח  המסורה,  הערות  הקדמה,  עם  וכתובים,  נביאים  תורה, 
בלטינית, בעריכת Johann Simonis. האלה )Halle(, שנת ]תקי"ב[ 1752.

בדף הפורזץ מופיע מדבקה ובה נכתב: "ספר תנ"ך זה קבלתי במתנה בשנת 
1926 בעיר פרנקפורט על נהר מיין מאת ד"ר פרנץ רוזנצווייג ז"ל", החותמת 

בחתימת ידה – חנה רובינא.

יהודי- פילוסוף  היה   .)1886-1929( מפפד"מ.  רוזנצווייג  ]לוי[  פרנץ  ד"ר 
גרמני, מחנך ומתרגם. עסק רבות בפיסופיה. אם כי בא ממשפחה מתבוללת, 
חזר לחיים דתיים וקיום מצוות מעשיות. מפעלו החשוב ביותר בתחום זה 
היה תרגום התנ"ך לגרמנית יחד עם חברו מרטין בובר. עם כי חלק עליו 

והיה בעד שמירת ההלכה, תורה ומצוות.

חנה רובינא. )1888-1980(. נולדה לאביה מחסידי חב"ד בעיר מינסק-ליטא. 
הייתה שחקנית תיאטרון ישראלית וממייסדיי "תיאטרון הבימה". הייתה 
כלת פרס ישראל בתחום התיאטרון )1956(, וכונתה "הגברת הראשונה של 
התיאטרון העברי". במהלך חגיגות העשור להקמת מדינת ישראל, ב-1958, 
הקריאה את מגילת העצמאות בטקס שבו שוחזר מעמד הכרזת המדינה 

בבית העצמאות.

מפרט: ] דף 5[, 640, 320, 384, 80, 72, ]2[ עמוד. חלק מאותיות השער 
הראשון בצבע אדום. שערים חלקיים לנביאים ראשונים, אחרונים ולכתובים. 
כריכת עור מעוטרת מקורית!. חיתוך דפים מזהב. עותק נאה. כתמים. מצב 

טוב מאוד-טוב.

מחיר פתיחה: $500
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מחזור בכת"י תימני לחודש תשרי. עותק נאה. . 55
מק"ק צנעה-תימן. תרל"ה 75		

לפנינו מחזור 170 עמודים בכתב יד סופר תימני בכתב יד נאה ומסודר 
להפליא ובו התפילות לחג הסוכות, הושענות, חג שמחת תורה, וכן על סדר 
חודש אלול – בתפילות ובסליחות לימי ראש השנה, יום הכיפורים, אזהרות 
רבי שלמה אבן גבירול לחג השבועות, תיקון טל וגשם ועוד. וכן נוספו בו 

הנהגות וסדר הימים טוב והלכות שונות.

על השער נכתב: "נכתב פה ק"ק צנעה יע"א". תרל"ה. עם שער מאויר 
נאה – בחלקו צבעוני.

מפרט: מידות: 17x12 ס"מ. 170 עמוד. 2 דפים עם קרעים )אחד עם חסר 
ברובו(.

באופן כללי מצב טוב מאוד-טוב. עותק נאה. מעט סמני עש. בלאי משימוש.

מחיר פתיחה: $400

 כתב יד תימני – פירוש על הרמב"ם.. 56
דרום תימן. ]תפ"ב – תפ"ד[.

לפנינו כרך עתיק שנכתב בא' מכפרי דרום תימן מהמאה ה-18 ובו פירוש 
על הרמב"ם במשנה תורה על הלכות מאכלות אסורות.

הכריכה גם עתיקה מעת החיבור ובתוך הכריכות גם דפים בכתב יד תימני!

יד ברור. מידות: 12X17 ס"מ. מצב טוב. בלאי  נייר עבה. כתב  עמודים. 
ופגמים בכריכה.

מחיר פתיחה: $500

שני ספרי ביבליוגרפיה מאת הסופר . 	5
 והביבליוגרף השנוי במחלוקת -

אפרים דיינארד

1. ספר אור מאיר, כולל רשימת ספרי ישראל, כתבי יד ודפוסים, הנמצאים 
הערות  בפילאדלפיא,  זולצברגר  מאיר  השופט  של  הספרים  אוצר  בבית 
מאמרים ושירים מכתבי יד שונים וכו', וקטעים מתוך הכתבי יד. נדפס בניו 

יורק תרנ"ז. 100, עמ'. כריכה מודפסת. מצב טוב.

2. ספר שבלים בדדות, אספת מאמרים.... מדפים בודדים, כ"י ונדפסים, 
דאקומענטים, תעודות, שטרות, שירי, קינות וכדומה, שאבדו במשך דורות 
עותקים  בירושלים תרע"ה במאה  נדפס  זכר בספרתנו.  להם  נשאר  ולא 

בלבד. ]2[, דף. 182, עמ'. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $250

שני ספרי זכרונות מאת הסופר והביבליוגרף . 54
השנוי במחלוקת - אפרים דיינארד

1. ספר דברי הימים לציון ברוסיא, ב' חלקים כרוכים יחדיו, מאת אפרים 
דיינארד. קארני. נ. דז. 

ספרו עוסק בנושא התפתחות התנועה הציונית ברוסיה. בחלק ב' הדפיס 
אפרים דיינארד קינה על מות הרצל שנפטר במהלך הדפסת הספר.

חלק א: יב, 155, עמ'. חלק ב: כ, 64, עמ'. שערי מעטפת נוספים לשני 
החלקים. 18 ס"מ. מצב טוב. כתמי שימוש.

2. ספר זכרונות בת עמי - ב' חלקים, מאת אפרים דיינארד.

ספר לקורות היהודים והיהדות ברוסיה.

נדפס בסנט לואיס שבארה"ב - שנת תר"ף )1920(

חלק ראשון: 200, עמוד. חלק שני: 202, עמוד.

מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $280
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 ביכל – חסידות חב"ד. כת"י נאה.. 	5
שנת תרכ"ג?.

ביכל חסידות ובו מאמרי חסידות חב"ד משנים תרכ"ג-תרכ"ד-תרכ"ה.

כרך נאה עם כתיבה נאה וברורה.

חתימת בעלים וחותמת – הרב החסיד רבי שלמה זלמן הבלין – מגדולי 
חסידי חב"ד.

הרב החסיד רבי שלמה זלמן הבלין )תרל"ז-תרצ"ו( היה בא כוחם של 
והרבי הריי"צ ושלוחם לארץ הקודש.  אדמור"י חב"ד, הרבי הרש"ב 
מנהל ישיבת תומכי תמימים הורודישץ, ומייסד ישיבות תורת אמת 

בחברון ותורת אמת בירושלים וחדר תורת אמת תל אביב יפו.

 374 כתובים  מתוכם  עמוד[.   430[ דף   215 על  עומד  הביכל  מפרט: 
עמודים. הביכל מתחיל בדף ג ומסיים בדף רטז. רובו בכת"י סופר אחד 
ומיעוטו כותבים אחרים?. כתב יד נאה וברור. כתמים. פגעי עש בעיקר 

בקבוצת דפים בסופו.

מחיר פתיחה: $2000

כתב היד שממנו נדפס הספר שו"ת רחש לבב, . 57
לרבי שמואל בירנבוים מדובנא חתן הגרעק"א.

לפנינו כרך של 200 עמודים בכתב ידו של רבי עקיבא סופר בנו של הגאון 
בעל ה'התעוררות תשובה' מערלוי שהיה חתן בזיווג ראשון של דודו רבי 
שמואל חיים בירנבוים אב"ד דובנא, ו'מכתב יד' זה נדפס לראשונה הספר 

החשוב שו"ת 'רחש לבב' ע"י מכון חתם סופר בשנת תשי"ט בירושלים.

הכת"י הוא העתקה שערך נכד מרן ז"ל מתוך עצם כתי"ק המחבר זמ"ל.

כתב היד נמכר יחד עם המהדורה הראשונה של הספר שנדפס.

הגאון רבי חיים שמואל בירנבוים זצ"ל. )תקע"א-תרמ"ז(. חתן פאר הדור 
והדרו הגאון רבי עקיבא איגר זצוק"ל. אחר חתונתו קבע מושבו בפוזנא 
ושם הסתופף בצל חמיו הגדול. לאחר פטירת חמיו שמו רבים מקהילת 
פוזנא עיניהם עליו למלאות מקום חותנו, ברם הגרח"ש סירב לקבל עליו 
את עול הרבנות. מלבד גדלותו בתורה נודע לצדיק נשגב ולא אכל מימיו 
סעודת רשות וכל יום סיים מסכת כדי שהסעודה תיחשב לסעודת מצוה. 
נדפסו ממנו הגהות והערות 'מעשה חושב' על ספר 'שער המלך', ותשובות 

'רחש לבב' ירושלים תשי"ט.

פגומים  דפים  בינוני-טוב. מספר  ס"מ. במצב   34X21 .מפרט: 200, עמוד
בקצוות. כריכה חדשה.

מחיר פתיחה: $1200
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מסמך בלועזית בחתימת הגאון רבי חיים סופר . 60
אב"ד מונקאטש ובודפעסט - תלמידו של מרן 

החתם סופר. עם חותמת שעווה אדומה.

תוכן: מסמך רשמי בלועזית – בשפה גרמנית בחתימת הגאון רבי חיים 
זוסמן סופר בעל "מחנה חיים" – בשמו הלועזי – "יואכים שרייבר" - ימרינג, 
הונגריה, תרי"ג. 1852. המחייב את ר' משה שטרן )Moses Stern( לשלם 
הקהילה  אדומה של  חותמת-שעווה  עם  בתו.  את  ולפרנס  לזון  גילדן   5

היהודית ובאמצעה מגן דוד. וחותמת שעווה שלו.

הגאון רבי חיים זוסמן סופר אב"ד מונקאטש ובודפסט )תקפ"ב-תרמ"ו(. 
בעל שו"ת "מחנה חיים" ומגדולי רבני הונגריה. נולד בפ"ב ונימול על-ידי 
מרן החתם סופר. מתלמידיו של החתם סופר. בשנות תרי"א-תרי"ח כיהן 
כאב"ד בעיר יעמרינג, ומשנת תרכ"ח אב"ד מונקאטש. בשנת תרל"ט עבר 
לכהן כ-ראב"ד הקהילה החרדית בבודפסט. מגדולי העומדים בפרץ בעד 

היהדות האורתודוקסית הנאמנה לד' בהונגריה.

מחיר פתיחה: $400

טרום שואה. אגרת בכת"י וחתימתו של רבי . 	6
דוד יהודה זילברשטיין הי"ד מוויטצען. תרצ"ט.

 "בעוה"ר כמה ישיבות אשר נתבטלו לגמרי" 

תוכן: מכתב המופנה לחברת תומכי תורה בארה"ב להרב אליהו יונג ורבי 
אברהם פרידמן – מנהלי החברה הנ"ל לבוא לעזור ולסייע לישיבתו הגדולה 

בעיר וויטצען.

רבי דוד יהודה זילבערשטיין בנו של רבי ישעיה אב"ד וואיטצען בעל "מעשי 
למלך", ונכד רבי דוד יהודה בעל "יד דוד". תלמידם של רבי שאול בראך, 
ורבי מרדכי וינקלר בעל "לבושי מרדכי". רב בהעליטשאבא, ובוויצען על 

מקום אביו. נספה בשואה, הי"ד.

מפרט: על נייר מכתבים רשמי. בכת"י, חתימתו וחותמו. 22 שורות. סימני 
קיפול. קרעים קלים בצדדים. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $500 

 מכתב ארוך בכתי"ק וחתימתו. 59
 של הגה"ק ר' יוסף לייב סופר אב"ד פאקש

בעל ה"ילקוט סופר" 

על בלאנק רשמי של ר' יוסף לייב, מכתב בן שלוש עמודים מתאריך ב' 
שופטים תרס"ה, ממוען אל "הרוטשילד הירושלמי" ר' צדוק קרויז, בעניין 

תכנית של בנין להכנסת אורחים בירושלים.

במכתב מבקש תחילה ר' יוסף לייב להוריד את מחיר השכירות לאורחים, 
אתרוג  קופסת  על  מודה  השיש ששלח,  אבן  דוגמת  את  לו  מאשר  הוא 
ושכר טרחה "אם אינו רוצה לקבל בשום אופן ימסור להכולל", ר' יוסף 
לייב מסיים בבקשה להזכיר את "ב"ס" בימים נוראים ובמקומות הקדושים 
באר"י, ובאיחול כוח"ט בספרן של צדיקים גמורים וחותם בשמו ושם אמו 

"הק' יוסף יהודה בן חיה שרה.

דף מקופל לשני עמודים, כל עמוד 21X14 ס"מ. 46 שורות בכתב ידו ובסופם 
חתימתו הקדושה.

נקבי הידוק בחלקו העליון של המכתב, כתמי מים מעטים בחלקו התחתון.

מצב טוב מאוד.

)תרכ"א-תרע"ח(,  ופאקש  אב"ד דערעטשקע  סופר  ליב  יוסף  רבי  הגאון 
בן הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר אב"ד פאקש, בעל ילקוט אליעזר וספר 
המקנה. תלמיד אביו ובעל שבט סופר, ורבי משה הלוי פולק אב"ד בוניהאד. 
משנת תרמ"ה אב"ד דערעטשקע, ומשנת תרס"ג ממלא מקום אביו בפאקש. 
נודע בחיבוריו: 'ליקוטי סופר' על המצוות ב' חלקים, ו'ילקוט סופר' על 

התורה ה' חלקים.

מחיר פתיחה: $1000
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 מכתב בכתב ידם וחתימתם. 62
של רבי ישראל יעקב מאסקאוויטש משאץ 
ורבי יששכר בער ראטנבערג מוואדיסלוב. 

לונדון, תש"ה | 945	.

"האדמו"ר ]הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע[ שליט"א כתב מכתבים להרב 
הכולל ]רבי יצחק אייזיק הלוי[ הרצוג ו]רבי יוסף צבי[ דושינסקי שיעוררו 

לת"ח דשם ללמוד תקנת עגונות.. לעזרת בנות ישראל"-

מכתב משני הגיסים החשובים: רבי ישראל יעקב מאסקאוויטש משאץ ורבי 
יששכר בער ראטנבערג מוואדיסלוב, בן וחתן הרה"ק ה מפורסם רבי שלום 
משאץ זצוק"ל מלונדון להרבני החסיד רבי פנחס צבי כהן – מחשובי ק"ק 

סאטמר בעיה"ק ירושלים.

נכדת בעל הערוגת  ואודות  בנידון משלוח מעות לצרכי עניי א"י  תוכן: 
הבושם זי"ע, כן מפרט אסיפת כספים למען ש"ב רבי מאיר הלברשטאם 
בן רבי יעקב מטשאקווא לרגל נישואיו עם בתו של הרב החסיד המפורסם 
רבי אהרן יוסף לוריא בעל ה'עבודת פנים' מחשובי חסידי סלונים בעיר 

טבריה. ועוד.

כתב  שליט"א  משאץ-לונדון[  שלום  רבי  ]הרה"ק  "אאדמו"ר  כותב,  כן 
מכתבים להרב הכולל הרצוג ודושינסקי שיעוררו לת"ח דשם ללמוד תקנת 

עגונות.. לעזרת בנות ישראל". לאחר השואה.

הרה"צ רבי ישכר בער רוטנברג מוואדיסלוב. מחשובי הרבנים בארה"ב. בנו 
של רבי יעקב יצחק אלחנן מגזע קודש הרה"ק רבי מאיר מאפטא זי"ע בעל 
אור לשמים. היה חתנו של הרה"ק רבי שלום מוסקוביץ' משאץ. תלמיד 
רבי מאיר שפירא מלובלין. היה מקורב להרה"ק בעל הדברי יואל מסאטמר 
זי"ע. כיהן כרב וואוידיסלאוו. לאחר השואה כיהן בארצות הברית כאדמו"ר 

מוואדיסלוב.

רבי ישראל יעקב מאסקאוויטש בן הרה"ק רבי שלום משאץ-לונדון זי"ע. 
בן אחר בן להמגיד מזלוטשוב זי"ע ועוד קדושי עליון. חתן רבי יוסף דב 
סיגל. נפטר בחיי אביו הק' בהיותו בן מ"ד שנה בשנת תשי"ד. דברי תורתו 

הודפסו בספר "שארית יעקב".

מפרט: אגרת אויר, 24X20 ס"מ. סימני קיפול. קרע בקיפולים. כתמים. מצב 
בינוני-טוב.

מחיר פתיחה: $650

 הקדשה בעצם כתי"ק וחתימתו של האדמו"ר. 	6
בעל הישועות משה מויז'ניץ זי"ע.

הקדשה לנער בר מצוה בדף פורזץ שנתלש מתוך ספר, שהעניק לחתן הבר מצוה 
כמר אברהם ישעיה גליק משיכון ויזניץ בני ברק נכד הרב החסיד רבי ישעיה זיידמן 

ממונקאטש.

10 שורות בעצם כתב ידו וחתימתו בקודש.

סימן קיפול.

מצב טוב. )יש קרע קל בקיפול של החתימה(.

מחיר פתיחה: $300

"תמה אני מאוד וכי כך אני בעיניך" – מכתב בהלכה . 64
מהגאון רבי שלמה זלמן אוירבך להרב וולדנברג. 

ירושלים, תש"ח 

מכתב בדברי הלכה בעניני הלכות שבת אשר כתב רבינו פוסק הדור הגאון רבי 
שלמה זלמן אויערבך זצ"ל בשנת תש"ח בעצם כתב ידו וחתימתו לידידו ורעו רבי 

אליעזר יהודה וולדנברג בעל הציץ אליעזר.

הענינים נסובים אודות הלכות שבת, בעניני בישול אחר בישול, ומאכל שנתבשל 
כמאבל בן דרוסאי.

בין דבריו של רבינו, "הענינים שם ברורים ומחוורים, יודע אני את דעתך וגם אתה 
יודע את דעתי".

וראש  הדור  פוסק  )תר"ע-תשנ"ה(.  אוירבך  זלמן  רבי שלמה  הדור-הגאון  פוסק 
ישיבת קול תורה. נולד בשכונת שערי חסד בירושלים להרב חיים יהודה לייב 
אוירבך, ראש ישיבת המקובלים שער השמים. למד בעץ חיים, תלמידו המובהק של 
רבי איסר זלמן מלצר, תלמיד גם של רבי צבי פסח פרנק. נודע כפוסק הדור ובפרט 
בבעיות הטכנולגיות החדישות בדורנו. היה מפורסם במידותיו התרומיות ובמאור 
פניו מיוחדת. היה מקובל על כל החרדים לדב' ד'. נפטר בירושלים בשנת תשנ"ה.

מפרט: דף A5 שורות. כולו בכתב ידו וחתימתו. 21 שורות. מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $350
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דף בעצם כת"י הגאון הגדול רבי חיים ברלין זצ"ל.. 67

דף בדברי תורה – עניני אגדה בפירוש הפסוק 'אם בחקתי תלכו', עפי"ד המדרש ועוד.

הגאון רבי חיים ברלין - )תקצ"ב-תרע"ג(, בנו של הנצי"ב מוולוז'ין, היה רבה של מוסקבה, 
ולאחר מכן החליף את אביו כראש ישיבת וולוז'ין. לאחר מכן כיהן כאב"ד קוברין, שם היה 
נערץ אף בקרב חוגי החסידים. לאחר מכן שימש כאב"ד יליזבטגרד במשך כעשר שנים )תרנ"ו-

תרס"ה(, בשנת תרס"ו, כשהוא בן 75, עלה לירושלים. שימש כרבה של ירושלים לצדו של רבי 
שמואל סלנט ואף לאחר פטירתו בתרס"ט. למרות זקנותו פעל רבות ונצורות למען ירושלים 
ולמען מוסדות התורה והחסד שבה. היה ראש הממונים ב'ועד הכללי כנסת ישראל' על כספי 

החלוקה. היה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, והיה נערץ על חסידים כפרושים.

מפרט: ]1[ דף. כתוב על ב' צידיו. 60 שורות. כולו בעצם כת"י. סימן קיפול. והדבקה באמצע 
הדף לרוחבו. קרע קטן בראש ובתחתית הדף. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $200

מכתב ראשון מ-מונטרה מהגאון רבי משה סולובייצ'יק-. 	6
ציריך. מונטרה, תרצ"ח.

לפנינו )כנראה( מכתב הראשון שכתב הגאון הגדול רבי משה סולובייצ'יק זצ"ל מציריך נכדו 
של מרן הגאון הגדול רבינו חיים מבריסק זצ"ל בעת הגיעו לעיר מונטרה שבשוויץ לישיבת 

'עץ חיים' לאחר בריחתו מעול גיוס הצבא הפולני.

המכתב ממוען לחבריו תלמידי הישיבה 'תורת חיים' שבעיר ווארשא-פולין שנתייסדה ע"ש 
זקנו רבינו רבי חיים מבריסק זצ"ל.

במכתב הוא מתאר את הנוף הגדול הנשקף מהישיבה, ואת שאר הדברים היפים שבעיר, ומציין, 
"שחסר כאן רוח ישיבתי, וזה הלא סוף סוף עיקר גדול אצלנו, ומחסדי הבורא שנמצאים כאן 
ששה בני ישיבה ומבלים פה הזמן ביחד". – כידוע שמרן הגאון הגדול ראש הישיבה הרב 

שטיינמן ברח יחד עמו ושהה בישיבת מונטרה יחד עם רבינו.

הגאון רבי משה סולובייציק. מגדולי הדור לאחר השואה באירופה כולה. נכדו של מרן רבי 
חיים מבריסק. ידידו ורעו של מרן הרב שטיינמן שברחו יחדיו מפולין מחמת גזירת הגיוס 
לצבא הפולני. פעל רבות למען הצלת יהדות רוסיה והקים את הישיבה המפורסמת במוסקובה.

מפרט: כולו בכתב ידו וחתימתו. כתוב על ב' צידיו. 28X21 ס"מ. באופן כללי מצב טוב-טוב 
מאוד. סימן קיפול. 2 חורים באמצע הדף.

מחיר פתיחה: $300

 מכתב בכתב ידו וחתימתו. 65
של מרן הרב אלישיב זצ"ל. תשל"ז.

מכתב המלצה לנדיבי עם לבוא לעזר לאברך מצוין לרגל נישואי בתו.

כולו בעצם כתב ידו וחתימתו.

מפרט: ]1[ דף. 24X18 ס"מ. 13 שורות. על נייר מכתבים רשמי. סימן קיפול. 
מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $250

 עצם כתי"ק וחתימתו. 66
של מרן הגאון בעל החזון איש זצוק"ל.

לפנינו מכתב קטן של 3 שורות – מסמך שלם – שבו כתב רבינו מרן החזון 
איש למדפיס ספריו ובו הוראה "לבדוק.. אם נתקן הקורקט .. בדיוק לפי 

הגהת הגליון.. ולדקדק בזה..". ובסיומו חתימות בקודש.

יאבד  שלא  הדיוק,  בתכלית  ספריו  את  להגיה  בקודש  זהירותו  כידוע 
המשמעות.

מפרט: 21X8.5 ס"מ. דף שורות. כתם בפינה. סימני קיפול. באופן כללי מצב 
טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $1800
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 מכתב בעניין מעות ארץ ישראל. 	7
ובו מכת"י רבי יוסף זונדל מבירז. תרמ"ט.

לפנינו מכתב שנשלח לרבי יוסף זונדל מבירז בן הגאון הגדול רבי יצחק 
מבירז אב"ד קראק ויאנאווא, כנראה מאת שד"ר שאסף כסף עבור עניי א"י 
מקהל עדת האשכנזים שבירושלים עם רשימת הנותנים והסכומים ובסופו 
מספר שורות מאת רבינו רבי יוסף זונדל אודות מעות אלו ובו כותב ששלח 

מכתב לרבה של ירושלים רבי שמואל סאלנט.

רבי יוסף זונדל מבירז. בן הגאון רבי יצחק. חיבר ספר 'זיר יצחק', ווילנא 
תרל"ו. דודו זקנו היה רבי יוסף זונדל מסלנט-ירושלים.

מפרט: דף שורות. סימני קיפול. כתמים בצידי הדף. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $400

מכתב מאת דייני ק"ק ברלין אודות צוואה . 72
שניתנה ללומדי תורה. ברלין, תר"ו | 46		.

תוכן: אודות צוואה שהשאיר אחריו ]מעזבון ר' בער גולדשמידט[ סכום 
גדול למען ילמדו עבורו ת"ח גמרא ומהרש"א ופרק משניות בכל יום, איך 

לחלק באופן הראוי.

על הפסק חותמים הרבנים שכיהנו כדיינים בק"ק ברלין-גרמניה: רבי אלחנן 
ראזנשטיין ורבי יעקב יוסף עטינגער בהרב ר' מרדכי – וכנראה נכתבה 

כולה על ידו.

אנשים מקהל  כבודו לשער שהרבה  יוכל  "ועתה  כותבים:  במכתבם הם 
פה לא ינוחו ולא ישקטו מלעשות כל א' התאמצות לפי דעתו באופנים 
שיוכלו..". וכולם אהובים וברורים ואי אפשר להעדיף אחד על השני, "ואין 

בידינו להקדים אחד לחבירו", וכו'.

מפרט: ]1[ דף כפול. נכתב על 3 עמודים. 33X21 ס"מ. סימני קיפול. כתמים. 
מצב טוב.

מחיר פתיחה: $500

מכתב מרבי נחמן אידל מרגליות אב"ד מיטאוי . 69
לרבי שמואל סלאנט – ירושלים. תרכ"ו.

תוכן: המכתב עוסק בעניני מעות א"י, על אודות אחד שנסע מליטא לחברון 
ולא הסתייע מילתה ונסע לאונגרין, ואודות כספי צדקה שישלח בחזרה 

לדווינסק.

רבי נחמן יהודה אידל מרגליות. )תקצ"ג-תרנ"ח(. חתן רבי יחיאל מיכל 
בשנת  נפטר  ומיטאווי.  ביאקובשטט,  רב  )דווינסק(.  מדעננבורג  גורדון 

תרנ"ח.

מפרט: דף שורות. 21X13 ס"מ. סימן קיפול. מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $400

אגרת מרבי אלטר משה אהרן ליפשיץ אב"ד . 70
וויערשוב-פולין. תרס"ד.

של  לרבה  ליפשיץ  אהרן  משה  אלטער  רבי  וויערשוב  של  מרבה  אגרת 
באזעל-שוויץ ובו מבשרו ששלח אליו את ספר "המכריע" והוא תוס' רי"ד 
על מס' תענית שזכה להוציאו לראשונה לאור עולם עם פירושי זקנו רבי 
שמואל נח ליפשיץ אב"ד טורבין בשם 'מנחת יהודה' )לובלין, תרנ"ז( מסביב 
שהיה מגדולי תלמידי הרה"ק החוזה מלובלין והמגיד מקוז'ניץ זי"ע ומגדולי 

בעלי המופתים בדורו.

מפרט: גלויה. עם בולים. כולו בכת"י וחתימתו. נקבי תיוק. מצב טוב – טוב 
מאוד.

מחיר פתיחה: $300
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 שטר קנין בחתימת דייני. 75
בית הדין הספרדי -ירושלים תרמ"ב.

המופתי  בני  מאת  חיטים  שמוכרים  הבאזאר  בשוק  חנות  חזקת  שטר 
הירושלמי אלחוסני לטובת הרב חיים מיוחס בחתימת הרב יוסף יאושה 

קאריו חתימה נוספת לא מזוהה וחתימת ניסים חיים ברוך .

בשנת תרמ"ח עם פטירתו של הרב חיים עברה החנות לשותפות הרב יעקב 
מיוחס אחי המנוח לכלכלת היתומים בחתימות הרבנים רבי אליעזר מזרחי 

ורבי חיים אליהו הלוי כמו"כ חתימת המוטב הרב יעקב מיוחס.

כעבור עשור בשנת תרנ"ח, נמכר שליש לאדון נסים שבתאי ורחמים מזרחי 
ושני שליש נותרו בידי יעקב מיוחס ויתומי אחיו המנוח בחתימת יעקב 

מיוחס והרב יעקב )בן(יוסף סתהון.

הספרדית  העדה  ועד  נשיא  )תקס"ז-תרמ"ג(  קאריו  יאושע  יוסף  רבי 
בירושלים ואב בית הדין של העדה בעיר, דברי תורתו קובצו ע"י נכדו הרב 
אברהם עוזיאל בספר "בני יוסף" , שיכל בחייו את בניו ובנותיו למעט בת 

אחת.

הספרדית  העדה  ועד  בראש  עמד  ימיו  בערוב  ברוך  חיים  ניסים  הרב 
בירושלים, ושימש כאב בית הדין של העדה. במהלך חייו עסק לפרנסתו 

במסחר עמד בקשרים טובים עם המוסלמים תושבי ירושלים

במשך חייו למד בחבורת 12 רבנים בישיבת "כנסת אליהו", בהם הרב רפאל 
מאיר פאניז'ל, הרב יוסף נסים בורלא, הרב יוסף מיוחס, הרב שמואל מיוחס, 
הרב יעקב שאול אלישר, והרב יוסף רפאל עוזיאל )שלצידו גם כיהן כחבר 

בבית הדין של העדה הספרדית בירושלים(.

רבי אלעזר אליהו מזרחי מרבני ירושלים נפטר בצעירותו.

רבי חיים אליהו הלוי חבר ביה"ד של העדה הספרדית בירושלים

הרב יעקב סתהון בן הרב יוסף מנשה על מצבתו נכתב פ"נ איש אמונים 
נו"נ באמונה רם מגדולי אר"ץ זר"ק ישרים ותמימים...

קרעים ונקבים לאורך הקיפולים, בלאי קל בשוליים, כתמים, כתב דהוי 
בחלקו.

מחיר פתיחה: $800

 תעודה נאה מחברת משכיל אל דל –. 	7
צפת עם חתימות חשובי ק"ק צפת. תרנ"ח.

תעודה נאה באותיות דפוס )בחלקו בצבע זהב כהה( על בלנק מיוחד של 
חברת "משכיל אל דל", לנדיב הנכבד מר הערמאן לנדא, ובו הם מתכבדים 
להגיש לפניו מנחת זכרון מפת משי לכבוד שבת ויו"ט וגם חוברת שיצאה 
לאור ע"י בדבר פעולותיהם הנשגבות בעיר הקודש צפת, לאות ידידות על 

פעולותיו ותרומותיו למען החברה הקדושה.

על החותמים: 2 חתימות מסולסלות בכתב יד מזרחי, ואנשי מעשה וגבאי 
החברה הנ"ל: צבי הירש הכהן ברעכער, יואל ב"ר מענדיל שור, ישראל ליב 

הכהן ברע..?, חיים ??? הסוכן. וחותם החברה.

סימני קיפול. קרעים זעירים בשולי הדף. מצב טוב מאוד-טוב.

מחיר פתיחה: $500

דף עם חתימת הגאון בעל הכף החיים ועוד. . 74
ירושלים, תרצ"ו.

לפנינו דף א' מתוך פנקס של גבאי צדקה ובו רשימת ופירוט מקבלי הצדקה\
החלוקה וסכום החלוקה, ומעבר לדף חתימות הרבנים והאישים החשובים 

על קבלתם.

בדף שלפנינו מופיע חתימת בעל הכף החיים – רבי יעקב חיים סופר זצ"ל, 
שבו כותב: "קבלתי 20 גרוש יום ה' לחו' סיון" וחתימתו בקודש. וכן חתימת 
המקובל הירושלמי רבי אבכרהם סלאטקי שקיבל עבור רבי מאיר שווארץ 
הרב מפדהייץ מגדולי חסידי קארלין. ועוד אישים חשובים מנקיי הדעת 
שבירושלים: רבי אברהם אהרונוביץ, רבי חיים שלום רובינפיין מזוויהל, 

רבי יצחק עפשטיין רבי אבנר לוברבוים ועוד.

מצב טוב.

מחיר פתיחה: $300
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 דרשה ארוכה בכתב יד קודשו. 77
 של מרן ה"בן איש חי" -

2	 עמודים - לא נדפס

דרשה ארוכה )מעל ל-200 שורות( בכתב יד קדשו של אדונינו ה"הבן 
איש חי"

כתב יד קודשו ידוע ומפורסם כקמיע בדוק ומנוסה לרפואה, שמירה 
ולהצלחה.

כידוע היה רבינו ה"בן איש חי" מכין את דרשותיו בכתב קודם שאלו 
ידו בבית הכנסת הגדול "צלאת אל כבירי" שבבגדאד.  נמסרו על 
בין עשרת אלפים לחמש עשרה אלף איש השתתפו בדרשת ארבע 
השבתות שנחשבת לדרשה הגדולה ביותר שמסר רב בישראל לאורך 
תקופת האחרונים כחלק מהמבנה של הקהילה הבגדאדית שהייתה 

מטרפולין של תורה.

הדרשה שלפנינו עוסקת בענייני בן אדם לחבירו. דרוש מוסרי על 
ואיך כלפי  דקדוק מעשיו של אדם איך הוא מתנהג כלפי הקב"ה 
חבירו )כידוע יש קשר בין הדברים( ואיך הקב"ה סובל אותו וסובל 
מעשיו. הדרוש מסתיים בברכות כפי שנהג ה"בן איש חי" 'ובזה יש 
תקווה ויהיו כולם זרע ברך ה' וה' יצליח דרכו עליו תהיה ברכת טוב'..

מפרט: 12 עמודים, 6 דפים כתובים משני צדיהם. למעלה מ-200 
שורה.14.5X11 ס"מ. מצב טוב. 

 מחיר פתיחה: $4800

 כתב יד קודשו של מרן ה"בן איש חי" -. 76
 מפורסם סגולה בדוקה ומנוסה

לשמירה ולהצלחה.

דרוש בעניין התשובה ]כ-150 מילה[, כתוב בעצם כתב יד קדשו של גדול 
חכמי המזרח רבינו יוסף חיים בעל ה'בן איש חי'. ובסופו כותב "כח מה' 

הוא יעזרך".

כתבי ידו של ה'בן איש חי' שימשו את יהדות המזרח בכלל ואת יוצאי בבל 
בפרט, כקמיע מומחה, בדוק ומנוסה לרפואה, להצלחה ולשמירה.

מפרט: ]1[ עמ'. 14.5X11 ס"מ. כתב חצי קולמוס. כתיבה אוטוגראפית עם 
מחיקות ותיקונים. הכל בכתב יד קדשו של הבן איש חי.

מצב; טוב מאוד.

רבינו יוסף חיים - ]תקצ"ג-תרס"ט[. בעל ה'בן איש חי', מנהיגה של יהדות 
בבל וגדול חכמי המזרח בדורו. תלמידו של רבי עבדאללה סומך. בדרשותיו 
המיוחדות היו מתאספים אלפי איש לשמוע את דרשותיו שנמשכו במשך 
היו מלאים אדם שלא  שעות ארוכות. מספרים שגם הרחובות שמסביב 
הצליחו להיכנס והמשטרה הייתה נערכת מדי דרשה בכוחות מתוגברים 
לשמור על הסדר הציבורי. הבן איש חי נחשב כגדול הדור בנגלה ובנסתר 
ונודע בקדושתו הרבה ובמופתים שחולל. בשנת תרכ"ט כאשר השתטח על 
קברו של בניהו בן יהוידע גילו לו מן השמים שהוא משורש נשמת בניהו 
בן יהוידע ולכן קרא את שמות עשרות חיבוריו בשמותיו וכינוייו של בניהו 
בן יהוידע הנקובים בתנ"ך: בן איש חי, בן איש חיל, בן יהוידע, רב פעלים 

ועוד.

מחיר פתיחה: $400
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אוסף 		 קמיעות על קלף לשמירה ולרפואה . 79
המאה ה-9	 וראשית המאה ה-20.

מקבץ קמיעות בכתב יד על קלף עם שמות קודש, בכתיבה מזרחית. 

הקמיעות עם איורים קבליים בפורמט צר וארוך.

גדלים ומצבים משתנים, הקמיע הארוך ביותר 84 ס"מ.

מחיר פתיחה: $300

 קמיע כת"י על קלף. עירק.. 0	
בנוסח המקובל הרב פתייה. לא זוהה.

לא נבדקה זהות הכותב בוודאות, אך כאמור נכתבה בסגנון הכתב והנוסח 
של המקובל האלוקי רבי יהודה פתייא זצוק"ל.

הקמיע – לרפואה שלימה, לשמירה מעין הרע, משונאים, פחד ואימה ומכל 
וחסד,  רוחות רעות, לבריאות, לשינה עריבה, לאהבה, חן  חולי, כישוף, 

לחיים טובים ועוד.

שמות מלאכים, שרטוטים קבליים ושמות הק', מגן דוד ועוד.

אורך כ-40 ס"מ.

מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $500

 תגלית. תיקון הכללי כתב יד -. 	7
ארם צובא המאה ה - 9	

דף כתב יד לאחד מחכמי אר"ץ - סגולות - ניצנים ראשונים להגעת תיקון 
הכללי אל ארצות הספרדים.

דף בכתב יד בכתב ספרדי חצי קולמוס מתוך ספר סגולות שהוכן לדפוס 
)כנזכר בדף( ובו תיאור מרגש שכתב המחבר בהתפעלות נוראה אודות 
אמירת עשרה מזמורים של תהלים תיקון הכללי להרה"ק מוהר"ן מברסלב. 

פינצי  יוסף  לרבי  יוסף"  "וילקט  בספר  נזכרה  זו  שסגולה  מציין  המחבר 
מערכת אות הכ"ף. ועל מנת לזכות את הרבים 'להיותה מצוייה בידי כל 
אדם אמרתי אני להעתיקה כאן, ולהעלותה על מזבח הדפוס, יען כי העניין 
הלז רוב העולם צריכים לו וכה תוארה' וכאן מצטט המחבר באריכות את 
כל סדר "עשרה קאפיטול" מספר המזמור ותחילתו. ובסוף תיאור של כל 
סדר הקריאה. הוא מאריך בחשיבות אמירת העשרה מזמורים שהם תיקון 
גדול מאוד מאוד לעניין הנזכר. המחבר מוסיף רמז גימטריה משלו כדרך 

חכמי הספרדים בראשי תיבות של כל העשרה מזמורים. 

הדף כולל סגולות נוספות. סגולה להינצל מכל צרה גדולה או ממאסר וכן 
סגולת אמירת ספר תהילים בעמידה 'אם שואל איזה דבר שירצה נעשית 

שאלתו'. 

מידות: 19.5X11.5 ס, מ.

במרכז  קיפול  סימן  זהב.  הטבעות  עם  מפוארת  עור  כריכת  בתוך  נתון 
שבקצוותיו נהפך לקרע.

מחיר פתיחה: $800
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 טלית קטן של הגאון הצדיק. 		
ר' מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל

טלית קטן מצמר עם צציות - אותה לבש הגאון הצדיק ר' מיכל יהודה 
הקפיד  שהרב  כיוון  מאוד  גדולה  במידה  הטלית  רבות.  שנים  ליפקוביץ 

שיראו אותה גם כשהוא עם חליפה.

מידות: 70X150 ס"מ בקירוב, מצב טוב, כתמים, בלאי וסמני שימוש.

מצורף אישור מבנו.

מחיר פתיחה: $500

 חפץ של צדיק וגדול בישראל.. 4	
 'בתי עיניים' – המשקפיים

של מרן רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל.

'עיניך לנוכח יביטו' – ה'משקפיים' של מרן רבינו הגדול, חסידא ופרישא, 
מרן רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל, שבו השתמש רבינו הקדוש.

חפץ של קדושה - אשר בהם הגה בתורתינו הק' ברוב חיבה ואהבה ואשר 
זכו להיות לעזר לצדיק בראיית עיניו הק' ובשמירת העיניים שלו כידוע 

רוב חסידותו ופרישותו.

לפנינו אישור מאת בנו של רבינו – רבי משה דוד ליפקוביץ שליט"א, המעיד 
"ובפרט משקפיים  על שימושו של רבינו בבתי עיניים אלו שנים רבות. 
ששמשו ללימוד תורה"ק", "וכידוע דברי דרשות הר"ן על חפץ של צדיק 

שיש בו קדושה".

מפרט: משקפי פלסטיק, עם ידיות עגולות יחודיות בכדי שלא יפול ויהיו 
מהודקים היטב לאזניו )אולי עשה כן לגבי היתר ההשתמשות בשב"ק לגבי 

העירוב כדעת המחמירין והחזו"א(. 

מרן הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל - )תרע"ד – תשע"א( גאון וצדיק מגדולי הדור. 
תלמיד מובהק של מרן הגרא"ז מלצר ומקורב גדול למרן החזון אי"ש . מורו 
ורבו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א. בעשרות שנותיו כיהן 

כראש ישיבת פוניבז' לצעירים וכחבר מועצת גדולי התורה.

מחיר פתיחה: $700

 אוסף עשרה קמיעות - פרס -. 		
המאות ה 9	-\20

אוצר- אוסף קמיעות – מרשימים ויחודיים. שבהם: שמות מלאכים, שרטוטי 
גוף האדם, איורים ושרטוטים שונים. שמות קודש, חלק מהקמעות כתובות 

בערבית וחלק בעברית. תפילות, השבעות, תקופות ומזלות.

 22X30 קמיעות בגדלים שונים. 10 קמיעות, גדלים משתנים. דפים גדולים
ס"מ לצד דפים קטנים, כולל מספר פתקים.

מצב טוב - בינוני. סימני קיפול. קרעים בחלק מהקמיעות.

מחיר פתיחה: $400

 זוג שטרות של דולר שהעניק כ"ק. 2	
 הרבי מלויבאוויטש בידיו הקדושות.

מספרים עוקבים.

את השטרות העניק כ"ק הרבי מלויבאוויטש בשנת תשנ"ב בעת חלוקת 
 2 הרבי  קדושת  כבוד  צירף  זו  חלוקה  בעת  החתונה'.  'דרושי  הקונטרס 

שטרות ע"ס 1 דולר כל אחד והעניקם יחדיו.

השטרות הם במספרים עוקבים.

מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: $700
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 אצבע לספר תורה. 6	
עשויה ענבר וכסף - עבודת אמנות יחידה 

אמנות יהודית ייחודית - עבודת מאסטר גבוהה.

אצבע לספר תורה עשויה ענבר וטבעות כסף מצופה זהב. שילוב של שני 
חלקי ענבר מגולפים ומשויפים בעבודת הרכבה עדינה עם מחבר כסף.

בית יד עשוי כולו ענבר מגולף וממורק, במרכז האצבע טבעת כסף במבנה 
חגורה מצופה זהב, שני טבעות זהות באמצע היד ובראשה. בראש האצבע 

כף יד עשויה כסף עם אצבע בראשה.

בראש האצבע טבעת מעוטרת מצופה זהב להשחלת חוט שרשרת.

עבודת גימור מוקפדת ומדויקת.

נוחה ונעימה לאחיזה.

עבודת אמנות יחידה לכל דגם.

מידות: 23.4 ס"מ. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $300 

 אצבע לספר תורה. 7	
עשויה שן וכסף - עבודת אמנות יחידה

אמנות יהודית ייחודית - עבודת מאסטר גבוהה.

אצבע לספר תורה עשויה שן וכסף. בית יד מגולף מחיטי ממותה עם אצבע 
כסף בראשה. 

כדור חלול בראש היד להשחלת חוט שרשרת. בראש האצבע חריטה עדינה 
מגן דוד. 

עבודת גימור מוקפדת ומדויקת. 

נוחה ונעימה לאחיזה.

עבודת אמנות יחידה לכל דגם.  

מידות: 21 ס"מ. מצב טוב. 

מחיר פתיחה: $300 

 גביע הקידוש האישי של. 5	
הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ

גביע קידוש עם צלחת תואמת מכסף אשר עליו קידש הצדיק במשך שנים 
רבות בשבתות וחגים. מצורף אישור בכתב יד מבנו הרה"צ ר' משה דוד 

ליפקוביץ שליט"א.

מצב טוב, מעיכות קלות בתחתית הכוס.

 ,]1913-2011 ]תרע"ד-תשע"א  ליפקוביץ'  יהודה  מיכל  רבי  הגדול  הגאון 
ממנהיגי הציבור הליטאי, מתלמידיו הגדולים של מרן החזון איש, חבר 
לצעירים.  פוניבז'  ישיבת  ראש  התורה,  דגל  של  התורה  גדולי  מועצת 
בצעירותו למד בישיבת חברון בירושלים והיה מקורב לראש הישיבה הרב 
יחזקאל סרנא ולמשגיח רבי יהודה לייב חסמן, בתקופת לימודיו בישיבת 
חברון התקרב לרבי איסר זלמן מלצר ונהג להשתתף בקביעות בשיעוריו 
בסדר קדשים, ואף קבע עמו סדר למוד שבועי. כעבור זמן נעשה לתלמידו 
של מרן החזון איש אשר היה השדכן שהובילו לחופה. לאחר נישואיו נתמנה 
רבי  קנייבסקי,  חיים  רבי  היו  ובין תלמידיו  ציון,  בישיבת תפארת  לר"מ 
נסים קרליץ, הרב מאיר צבי ברגמן, ורבי דב צבי קרלנשטיין. לעתים היה 
החזון איש עצמו נוכח בשיעוריו ומקשיב בהנאה מרובה. לאחר פטירת מרן 
החזון איש השיעור עבר להתקיים בביתו של אחד המשתתפים והוא נמשך 
כחמישים שנה ברציפות. בתחילת שנות ה 50 ייסד הרב יוסף שלמה כהנמן 
את ישיבת פוניבז' לצעירים ומינה את רבי מיכל יהודה לעמוד בראשה לצד 
הגראי"ל שטיינמן. הרב ליפקוביץ' מסר בה שיעורים במשך כששים שנה 
ברציפות והעמיד אלפי תלמידי, בהם רבנים, ראשי ישיבות ותלמידי חכמים 
מפורסמים. נפטר בכ"ו סיון תשע"א, יום השנה לפטירת חותנו הרב אברהם 

יצחק גרשונוביץ.

מחיר פתיחה: $600 
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 חנוכיית גב מכסף מבית היוצר. 90
 של משפחת הצורפים "קליף", אלג'יר,

900	 בקירוב.

חנוכיית גב אלג'ירית גדולה ומרשימה עשויה כסף נמוך, עבודת קידוח וחקיקה 
מרהיבה ביופייה, מבית היוצר של משפחת "קליף" משפחת הצורפים המפורסמת 

מאלג'יר.

בדגם שלפנינו ביקשו הצורפים לדמות מרפסת חלונות מלכותית שני קומות 
של מרפסות, קומה על גבי קומה. החלונות מחודדים בצורה של שערים כמיטב 
האדריכלות המוגרבית. שמונה חלונות בעלי חזות שער כאשר מכל חלון מגיח 
נר. כאשר החנוכייה דולקת היא מאירה את כל המרפסת פנימה במשחק מרהיב 
של אורות וצל מה שמשווה לחנוכייה כשהיא דולקת כאשר היא מונחת בגובה 
גודל השערים  את  קבעו  החנוכייה  את  הצורפים שבנו  מהפנט.  מראה  הנכון 

בצורה כזו שיהיה ניתן לראות את השלהבות פנימה על הטס כשהם מרצדות.

בתחתית החנוכייה בריכה תחתונה גדולה בעלת שני פיות יוצאות בצורת משפך. 
מעל לברכת מרפסת שמונה בזיכים. לבזיכים שורת שערים עם שילוב חריטות 
ניסור דמוי גדר. מעל לגדר נמצא  וגזירה בדמוי פרחים ועלים ומעל עבודת 
מרפסת נוספת וממנה יוצאת פיית השמש, מעל שורה נוספת של שלושה שערי 
חלונות וגדר. בראש החנוכייה כוכב בתוך מעגל, כל העיטורים והשערים ערוכים 

בקפדנות ובסימטריה מקצועית.

משפחת הצורפים "קליף" העמידה שלושה דורות של צורפים. הצורף סימון 
קליף פרטוש ובנו לאלו קליף. המשפחה החזיקה בית מלאכה קדום, הם יצרו 
פריטי עיטורים שונים לספרי תורה, עבודות כסף וזהב. חנוכיית החלונות הייתה 
חביבה ביותר על המשפחה ונעשו ממנה כמה דגמים. רוב החנוכיות שיוצרו 
במהלך השנים על ידי המשפחה היו חנוכיות נחושת ופח, החנוכייה שלפנינו 

הינה חנוכיית כסף בעלת מבנה מפואר שיועד לשכבה החשובה בממלכה.

מצב טוב מאוד.

גובה: 32.5 ס"מ. רוחב 27.5 ס"מ.

החנוכייה עשויה מכסף נמוך 0לא נבדקה רמת הכסף( משקל: 1010 גרם.

מחיר פתיחה: $800

 אצבע לספר תורה –. 		
איטליה , המאה 9	 בקירוב.

אצבע לספר תורה עשויה כסף ועצם )כסף נבדק(, מיוחדת וחריגה בגודלה.

מעוצבת בצורת גליל הולך וצר , עם ידית אחיזה "גולה" בקצה אחד והאצבע 
עצם בקצה השני.

האצבע מרוקעת לכל אורכה ומעוטרת בפלאק בצורת מגן דוד עם אמייל 
ואבני טורקיז ) כנראה תוספת מאוחרת(

בקצה שרשרת לתליה.

מצב טוב, ידית אחיזה לא חוברה כהלכה , סימני גיל.

אורך: 44 ס"מ, משקל : 270 גרם

מחיר פתיחה: 300$

אצבע לספר תורה מכסף - צפון אפריקה, . 9	
ראשית מאה 20

אצבע לספר תורה עשויה כסף )כסף נבדק( , אזור צפון אפריקה, ראשית 
מאה 20.

עיטורי חריטה של צמחיה ומגני דויד.

בצד אחד חרוטה הקדשה : נדבת מימי ויוסף טויטו בניהים ובנותיהים ה"י"ו.

מצב טוב מאוד, סימני גיל ופטינה.

אורך : 28.5 ס"מ, משקל: 82 גרם.

מחיר פתיחה: $200
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