
ד׳ כסלו תשפ״ג
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ספר תורה - תוניס/אלג'יר - המאה ה - 8	. 	

ספר תורה כתוב בדיו על קלף גוויל - תוניס / אלג'יר - המאה השמונה עשרה. 

כתיבה ספרדית מרשימה. 

מפרט: 58 שורות בעמוד. / גובה הקלף: 54 ס"מ. / גובה הטקסט: 44.5 ס"מ.

- זמן  כתמי  טלאים,  מספר  תיקונים,  בחלקם,  מנותקות  יריעות   מספר 
מצב כללי טוב.  

הספר היה בשימוש עד לעת האחרונה - בית המכירות אינו אחראי לכשרות 
הסת"ם והספר אינו נמכר ככשר. 

מחיר פתיחה: 1,000 $

ספר תורה אשכנזי - גרמניה - המאה ה - 9	/8	. 	

כתיבת סופר נאה. כתב וועליש. 

מפרט: 61 שורות בעמוד. גובה הקלף 69 ס"מ. גובה הטקסט: 59 ס"מ.

היריעות, אחת  על  כתם  מנותקת,  אחת  יריעה  דהויות,  ואותיות   סדקים 
7 עמודים בסוף הספר מוחלפים בכתיבה דומה ומאותה תקופה.

בית המכירות אינו אחראי לכשרות הסת"ם והספר אינו נמכר ככשר. 

מחיר פתיחה: 800 $

ספר תורה תימן - המאה ה - 8	 . 	

ספר תורה תימני כתוב בדיו על קלף גוויל.  

מפרט: ספר שלם. 50 שורות בעמוד. גובה הקלף: 58 ס"מ. גובה הטקסט: 48 
ס"מ.

הספר עם יריעות רבות מוחלפות מאותה תקופה למעט מספר יריעות חדשות. 
טלאים, כתמים, חלק מהכתיבה דהויה ואותיות סדוקות.

בית המכירות אינו אחראי לכשרות הסת"ם והספר אינו נמכר ככשר.

מחיר פתיחה: 800 $

 ספר תורה ספרדי על קלף משוח -. 	
המחצית הראשונה של המאה ה-0	. 

מפרט: 50 שורות בעמוד. גובה הקלף: 47 ס"מ. גובה הטקסט: 40.5 ס"מ.

 מספר יריעות מוחלפות בכתבים שונים לאורך הספר. כתב דהוי בחלקים מסוימים.
מספר כתמים.  בית המכירות אינו אחראי לכשרות הסת"ם והספר אינו נמכר ככשר.

מחיר פתיחה: 400 $

חמש מאות שנה! תלמוד ירושלמי - סדר נשים. ויניציאה, . 	
רפ"ג | 				. דפוס דניאל בומברג, מהדורה ראשונה

תלמוד ירושלמי, סדר נשים. שהובא לראשונה לדפוס עפ"י כתבי יד לפני חמש מאות דשנה 
בדיוק! ע"י דניאל בומברג.

על פי מהדורה זו נדפסו כל המהדורות הבאות שלאחר מכן.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 112.

הגהות בכת"י בשולי הדפים. בשער חתימת בעלים עתיקה "שלי הצעיר יעקב משה 
טולידאנו ס"ט". בדף ב' חתימת משה קלומידי.

מפרט: סדר נשים: סו דף. 33.5 ס"מ. כריכת עור עתיקה. מעט פגעי עש בשולים, כתמי שימוש. 
יחסית לגיל – מצב טוב.

מחיר פתיחה: 4,500 $

חמש מאות שנה! תלמוד ירושלמי - סדר מועד. ויניציאה, . 	
רפ"ג | 				. דפוס דניאל בומברג, מהדורה ראשונה

תלמוד ירושלמי, סדר מועד. שהובא לראשונה לדפוס עפ"י כתבי יד לפני חמש מאות דשנה 
בדיוק! ע"י דניאל בומברג.

על פי מהדורה זו נדפסו כל המהדורות הבאות שלאחר מכן.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 112.

הרבה הגהות בכת"י בשולי הדפים. חתימות בעלים תחילה וסוף.

 מפרט: סדר נשים: פג, דף. 33.5 ס"מ. כריכת עור. מעט פגעי עש. כתמי שימוש.
יחסית לגיל – מצב טוב.

מחיר פתיחה: 4,000 $
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ספר – עולת תמיד, עה"ת לרבי משה אלבילדה. . 9
ויניציאה, שס"א | 	0		. דפוס דניאל זניטי.

ביאורים על התורה מרבי משה אלבילדה מחכמי ספרד ואח"כ מחכמי 
שאלוניקי ויוון.

חתימת בעלים בשער.

 מפרט: רלא דף. 29.2 ס"מ. כריכת חצי עור נאה. שיקומים. חסר בשוליים
)וברובו ככולו לא בטקסט( בראש כל הדפים. מצב בינוני.

מחיר פתיחה: 550 $

 מהדורה ראשונה. ספר - מכלל יופי,. 0	
 בחכמת הדקדוק. לרבי שלמה אבן מלך.

קושטא, ש"ט |9			.

 ספר – מכלל יופי, בענייני ניקוד ודקדוק על תנ"ך
מאת רבי שלמה אבן מלך.

מפרט: דפוס משה בן אלעזר פרנס הרופא, ]191[ דף. שיקום מקצועי בשולי חלק 
מהדפים. בדף האחרון אף על השיקום יש בו חסר משמעותי בטקסט ]מצורף דף 
אחרון מצולם בסגנון עתיק[. בדפים האחרונים – כתמים. כריכת עור מפוארת. 

28.5 ס"מ. )חתימת בעלים על השער בלתי מזוהה(. מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה: 1,400 $

חמש מאות שנה! תלמוד בבלי – מסכת עירובין. . 	
ויניציאה, רפ"ב | 				. דפוס דניאל בומברג.

ופי'  רא"ש  תוספות,  פסקי  ותוספות,  רש"י  פירוש  עם  עירובין  מסכת 
המשניות להרמב"ם ממהדורת הש"ס השלימה שהודפסה לראשונה ע"י 

דניאל בומברג ללא פגיעות הצנזורה.

למהדורות   – אם  מהדורת  זו שהיא  מהדורה  חשיבות  את  לציין  למותר 
הבאות עד לימינו בצורת הדף ועוד.

סטפנסקי ספרי יסוד מס' 41.

קו-קכט(  -)א-ט,  דפים  חסר  שלפנינו  בעותק  דף.  קכט  במקור:  מפרט: 
בתחילה ובסוף והושלמו ע"י צילומים דומים. 36 ס"מ. כל הדפים עברו 
שיקום מקצועי. בחלק מהדפים שעברו שיקום חסר מהטקסט. כריכת עור 

נאה. מצב בינוני. 

מחיר פתיחה: 3,500 $

ספר - ראש אמנה, לרבי דון יצחק אברבנאל. . 8
ויניציאה, ש"ה | 				.

יצחק  דון  ופילוספיה, לרבי  ספר "ראש אמנה", על אמונה, שרשי הדת, 
אברבנאל.

מהדורה שניה.

יושטיניאן. 20 ס"מ. שיקום בדף  מפרט: לד דף. בדפוס מארקו אנטוניו 
השער ללא פגיעה בטקסט, כתמים. מצב בינוני. כריכה חדשה.

מחיר פתיחה: 900 $
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מהדורה ראשונה. ספר - אהל מועד – מילון . 		
למילים נרדפות. ויניציאה, ש"ח | 8			. דפוס 

יושטיניאן.

ספר - אהל מועד, בחכמת הדקדוק. מילון על פי סדר א' ב', ביאור למלים 
ושפה  אחת  בהוראה  השווים  למלין  ועד  "בית  הקודש,  בלשון  נרדפות 
מתחלפת... אשר יזכרו בשמם גבולים נרדפים". מאת רבי שלמה מאורבינו.

מפרט: ]2[, קיח דף. דפים לבנים. כתמי שימוש. 19.4 ס"מ. מצב טוב.

מחיר פתיחה: 700 $

 קבלה מהדורה ראשונה.. 		
ספר - מראה כהן למקובל רבי יששכר בער כ"ץ. 

קראקא, שמ"ט | 89		.

ספר - מראה כהן. מפתחות לספר הזוהר. מאת המקובל רבי יששכר בער כ"ץ 
בעל "מתנות כהונה". מהדורה ראשונה.

המחבר רבי יששכר בער בן רבי נפתלי כ"ץ, תלמיד הרמ"א. מחבר הפירוש 
המפורסם "מתנות כהונה" על מדרש רבה. בערוב ימיו עלה לעיר הקודש 
חברון ת"ו, נפטר לערך בשנת ש"נ, ובשם הגדולים להחיד"א כתב שרבינו 
נקבר בעיה"ק חברון, סמוך לקברו של רבי אליהו די-ווידאש בעל "ראשית 

חכמה".

מפרט: דפוס יצחק בן אהרן מפרוסטיץ. ]נב[ דף. בעותק שלפנינו חסר דף 
אחרון – דף נב. 19 ס"מ. שער נאה במיוחד. הדפים עברו שיקום מקצועי. 7 
דפים עם חסר בטקסט אף לאחר השיקום. כתמים גדולים ברוב הדפים. מצב 

בינוני. כריכת חצי קלף חדשה. 

מחיר פתיחה: 1,000 $

מהדורה ראשונה. ספר - מראות הצובאות, . 		
לאלשיך הקדוש. ויניציאה, שס"ג | 	0		. דפוס 

זואן דגארה.

ספר – מראות הצובאות – פירוש וביאור על נביאים ראשונים ואחרונים 
לרבינו משה אלשיך – האלשיך הקדוש.

מפרט: סח; סב; סז-קמד דף. שיקום בשולי דף שער ושולי דפים נוספים. 
פגעי עש. כתמים. כריכת חצי עור חדשה. 27.5 ס"מ. מצב בינוני.

מחיר פתיחה: 750 $

קבלה מהדורה ראשונה. ספר – שערי צדק . 		
למקובל האלוקי רבי יוסף גיקטיליה. ריווא 

דטרינטו, שכ"א | 				.

- להמקובל  – שערי צדק  מהדורה הראשונה של הספר הקבלי הקדוש 
האלוקי רבי יוסף גיקטיליה מגדולי המקובלים. והוא יסודות עשר הספירות 

לנכנסים בסוד ה' ובחכמת הנסתר והקבלה.

מרן הבית יוסף מביא בשמו הלכות עפ"י הקבלה וכך נוהגים עד לימינו אנו 
ההולכים לפי תורת הסוד והחסידות.

המקובל האלוקי רבי יוסף בן רבי אברהם ג'יקטיליה ]ה'ח'-ה'ס"ה[, מגדולי 
המקובלים בספרד במאה ה-13. תלמידו של המקובל הנבואי רבי אברהם 
אבולעפיה, בצעירותו חיבר את ספרו גנת אגוז העוסק בגימטריות וצירופי 
שמות קבליים. מחיבוריו בקבלה: ספר שערי צדק, ספר החשמל, ספר שערי 

אורה, ספר הניקוד, סוד הנחש ועוד.

מפרט: בדפוס יעקב מרקריאה. נב דף. 21.5 ס"מ. כריכת עור נאה. הספר 
עבר שיקום מקצועי, פגיעה בטקסט במספר דפים במילים בודדות. כיתובי 

בעלות בשער הספר בכת"י איטלקי. נייר לבן. מצב טוב.

מחיר פתיחה: 1,400 $
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מפרט: קד דף, 18.7 ס"מ. כתמים. שוליים מעט קצוצים, עם פגיעה קלה 
בטקסט. רישומים בדף השער. פגעי עש. כריכת עור חדשה. מצב בינוני-

טוב.

מחיר פתיחה: 600 $

ספר יסוד. ספר – המקח והממכר לרבינו האי . 		
גאון. ויניציאה, שס"ב | 	0		. מהדורה ראשונה. 

דפוס זואן דגארה.

ס' שערים. הספר כולל ספר המשכון ומשפטי התנאים ומשפטי הלוואות 
ודינים נוספים " כמה מהם נפוצים בכל ספרי הפוסקים בשם רבינו הגדול". 

מיוחס לרב האי גאון.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 222.

חתימת בעלים בשער.

מפרט: צז, ]1[ דף. 19 ס"מ. דפים לבנים. עותק שמור. תעלת עש קטנה 
בשולים. מצב טוב.

מחיר פתיחה: 700 $

שו"ת מהר"י ווייל. הלכות שחיטה ובדיקה. . 8	
האנווא ש"ע | 0			.

הלכות שחיטה ובדיקה מאת רבי יעקב וויל מגדולי חכמי אשכנז.

רישומי כת"י בדף השער על יחוס המחבר, ובדף האחרון הקדשת בעלים 
רבנית עתיקה אשכנזית.

מפרט: צא, ]1[ דף. בדפוס הנש יאקופא הענה. 19 ס"מ. פגעי עש. מצב 
בינוני. כריכה חדשה.

מחיר פתיחה: 600 $

מהדורה ראשונה. ספר ערוגת הבשם, על . 		
חכמת הדקדוק. מאת רבי שמואל ארקיוולטי. 
ויניציאה, שס"ב-)שס"ג( | 	0		. דפוס זואן 

דגארה.

ספר - ערוגת הבושם - בחכמת הדקדוק - דרכי אותיות לשון הקודש, 
שמואל  לרבי  צחות  לדבר  וכללים  הטעמים,  ונתיבות  הנקודות  מסילות 

ארקוולטי.

ספר חשוב המובא על ידי גדולי ישראל בספריהם.

התאריך בשער: "אלול שס"ב". בקולופון: "ותהי השלמת הדפסתו... כסלו 
שס"ג".

נאה בסגנון הרנסנס.  ]2[ דף. 19.5 ס"מ. שער  ]צ"ל: קיח[,  מפרט: קיט 
לבן.  נייר  החוזר".  "גלגל  תרשים  קיג  בדף  הדקדוק.  להוראת  טבלאות 
כתמים. פגיעות בשער עם הדבקה מאחורי השער, מעט סימני עש בשוליים. 

הקדשת בעלים בעמוד האחרון. כריכת חצי עור נאה.

מחיר פתיחה: 550 $

מהדורה ראשונה. ספר - מדבר יהודה – . 		
דרשות מרבי יהודה אריה ממודנה – וינציאה, 

שס"ב | 	0		. דפוס דניאל זניטי.

ספר - מדבר יהודה, דרשות על המועדים, נישואים, ברית מילה, בר-מצוה, 
הספדים ועוד(, לחכם האיטלקי הנודע רבי יהודה אריה ממודינא. דפוס 

דניאל זאניטי. מהדורה ראשונה.

מעבר לשער שיר מאת רבי שמואל ארקיוולטי, רבו של המחבר, על מעלות 
הספר ומחברו הגדול, ושיר-ידידות מאת רבי עזריה פיגו. בעמוד האחרון 
נדפסה "תפלה לזיקוק המגיה על שגיונות אל הקורא" מהמגיה נסים שושן.

בדף השער רישומים בכתיבה איטלקית. בראש השער חתימה קצוצה "...
באקי", ובמרכזו: "הר"כ]?[ באקי...". הערה קצרה בכתב יד בדף כח, בכתיבה 
איטלקית. חותמת של "מענדיל סערעבריסקע שו"ב ומנקר..." בדף נה/2.

ישראל  חכמי  מגדולי  ]של"א-ת"ח[  ממודינא  אריה  יהודה  רבי  המחבר 
בוונציה,  רב  היה  הנוצרים.  עם  ויכוחים  ניהל  ודרשן,  משורר  באיטליה, 

פירארה ובפירנצה.
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מהדורה ראשונה. ספר – לשון לימודים . 		
לרמח"ל. מנטובה, תפ"ז | 				. ספרו הראשון 

של רבינו הרמח"ל.

וחוקי  הכתיבה  וסגנונות  בעקרונות  עוסק  הספר  לימודים,  לשון   - ספר 
המליצה עבור נערי בני ישראל.

הוא החיבור הראשון שכתב "החכם הכולל" המקובל והחוקר האלוקי רבי 
משה חיים לוצאטו. ובזמן חיבורו בשנת תפ"ה היה רבינו הרמח"ל בן שבע 

עשרה שנה בלבד.

מפרט: נו, ]1[ דף. בעותק שלפנינו חסר הדף האחרון. 16.5 ס"מ. כריכת 
חיים מאיטליה. דפים לבנים.  עור מרשימה. בדפוס הרופא רפאל  דימוי 
הדפים עברו שיקום מקצועי. חלק מתיבות הטקסט עם חסר מחמת פגיעות 

עש אף לאחר השיקום. מצב טוב. 

מחיר פתיחה: 750 $

התהלים הראשון שנדפס בארץ ישראל. ספר . 		
סגולה מהגה"ק הקדושת לוי מברדיטשוב. צפת, 

תקצ"ג | 		8	.

סטפנסקי, חסידות מס' 596.

תהלים מקודש! עם פי' ביאורי הזוהר שהגה"ק הקדושת לוי זי"ע חפץ מאוד 
להדפיסו.

בדפוס החסיד רבי ישראל ב"ק. מספריו הראשונים שהדפיס בבית דפוסו 
בעיה"ק צפת ת"ו.

בראש הספר מופיעה הקדמה ארוכה וחשובה מאת המחבר הרה"ק רבי 
בעל  בער  ישכר  רבי  הרה"ק  של  חתנו  סקאליט,  אב"ד  מרגליות  גרשון 
בשבח  חיים',  מים  ה'באר  תלמידי  ומגדולי  מזלאטשוב,  צדק'  ה'מבשר 

הדפסת התהלים.

מחזור כמנהג ק"ק בני רומה. חלק שני. ויניציאה, . 9	
שפ"ו | 				. כריכת קלף. דפוס ייואני קאליוני.

מחזור לראש השנה )חציו השני(, יום הכיפורים, חג הסוכות, שמחת תורה, תפילות 
לתענית ציבור ותפילות שונות. ]חלק שני[.

מפרט: מהדורת כיס. בדפוס קאליאוני – בראגאדין. שמד, דף. מידות: 14.5 ס"מ. הדבקה 
מאחורי השער. מספר נקבי עש ששוקמו בדף השער, דפים לבנים. מעט כתמים. מצב 

טוב. עותק נאה. כריכת קלף חדשה עם הטבעות זהב.

מחיר פתיחה: 600 $

ספר יסוד. מהדורה ראשונה. ספר כלי פז. ונציה, תי"ז . 0	
 .]				[

ביאור ארוך ומקיף על ספר ישעיה עם פנים הספר ומסביבו הפירוש, מאת רבינו שמואל 
לאנייאדו. 

בראש הספר הסכמה מאת רבי משה זכות, ובה שיר מיוחד שכתב לכבוד המחבר והספר. 
שער מהודר במסגרת ארכיטקטונית.

המחבר, רבי שמואל לנייאדו המכונה "בעל הכלים" על שם חיבוריו, ראש הרבנים בארם 
צובא. חי תקופה מסוימת בצפת, ובספריו מצוטטים שמועות רבות מפיהם של גדולי 
מקובלי צפת: מהר"י בירב, הרמ"ק, האר"י, רבי שלמה אלקבץ ועוד. הוא נשלח על ידי 
רבי יוסף קארו בכדי להנהיג את קהילת ארם צובא - שכתב להם "שלחתי לכם איש 
אשר כמוני" - והוא מונה שם לראש הרבנים. רבים מצאצאיו שמשו כרבנים בקהילת 

ארם צובא.

מפרט:  ]2[, רנו דף. 28.5 ס"מ. סטפנסקי, ספרי יסוד 26. מצב טוב. דפים עבים ולבנים, 
חתימת בעלות מחוקה בדף השער. כתמי שימוש במספר דפים בודדים. הדבקת נייר 

קטנה לחיזוק בשולי שני דפים.

מחיר פתיחה: 300 $
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 תגלית מעניינת על המדפיס הצדיק הקדוש. 		
ר' שלמה יאריש ראפפורט זצ"ל

מדפיס הספר " "נועם אלימלך" מלמברג.

ספר דברי משה, בלי שם מחבר, נדפס בלמברג, אצל המדפיס ר' שלמה 
יאריש ראפפורט, בשנת תקמ"ז ]1787[

מראשוני הספרים שהדפיס ר' שלמה בלמברג.

בשנת תקמ"ו, החל ר' שלמה להדפיס, והדפיס באותה שנה ]4[ ספרים.

ספר זה, נרשם בקטלוג הספרייה הלאומית שנדפס ]כנראה[ בשנת תק"ס 
]1800[. בספריה הלאומית  עותק חסר. ונרשם שם שנדפס בלי שער.

ואולם, בעותק שלפנינו, ישנו שער בלועזית ושני דפים נוספים לפני תחילת 
הספר, ועליהם בלועזית, תוכן הקטעים שנדפסו בעברית, ונראה שנדפסו 
בלועזית,  ה"תוכן"  בסוף  שלפנינו,  בעותק  בלמברג.  האוניברסיטה  עבור 
נדפס גם תאריך הדפסת הספר : דצמבר 1786.בסופו נדפס בעברית: " נדפס 

בדפוס של ר' שלמה יאריש נרו יאיר:".

בספר נדפסו קטעים מסיפורי התורה והנביאים, ונדפס משמאל לימין !

מפרט: ]3[ דף. 62 עמ'. גובה 23 ס"מ.

הספר במצב מצוין, ונדיר מאד. דפים לבנים ועבים. כריכת קלף מפוארת.

מחיר פתיחה: 1,500 $

תלמוד בבלי נייר ריגאל - ש"ס החמודות . 		
המפורסם ווילנא תר"מ )880	( בהוצאת 

האלמנה והאחים ראם. 

תלמוד בבלי ריגאל - ווילנא תר"מ )1880( ש"ס הדגל של מדפיסי ווילנא 
בהוצאת האלמנה והאחים ראם. הש"ס יועד מראשיתו לחתנים מעודנים 
ולעשירים מפונקים בשל ההדפסה המוקפדת שנעשתה על נייר לבן יוקרתי 

בעלת גיליונות  רחבים. רי"ף שנדפס בנפרד בכרכים מיוחדים. 

נדפס עם כלל המפרשים. בסוף מסכת נדה נדפסו מספר דפים בכותרת 
"אחרית דבר" שבו פרט בית הדפוס את כל מעלותיו של הש"ס. 

ש"ס שלם בן עשרים ושמונה כרכים בכריכות העור המקוריות כפי שנכרכו 

גם המדפיס החסידי רבי ישראל ב"ק כותב בהקדמתו על סגולת הספר: 
"הספרים אשר יהיו נדפסים פה בארץ הקודש תובב"א ובפרט ספרי תהלים 
ונזק  צער  מכל  יצילם  השי"ת  ובתרמילו  בביתו  יחזיק  אשר  הזוהר  עם 

ובהלה... השי"ת יריק לו ברכה עד בלי די".

מפרט: ]4[, קנא דף. חסר דף אחרון. 14 ס"מ. הספר עבר שיקום ונכרך 
מחדש בכריכת עור נאה. כללית מצב טוב. סימני עש ששוקמו עם פגיעות 

קלות בטקסט.

מחיר פתיחה: $4,500

 ספר יסוד. קבלה. סדור שערי רצון.. 		
שאלוניקי תק"א | 				.

סידור קבלי עם כוונות מהאריז"ל ומהרח"ו - חלק שני בלבד --- 'שערי 
רצון' ]מתוך שערי רחמים-חלק ראשון[, תפילות לשלש רגלים, הגדה של 
פסח, ספירת העומר עם כוונות, הנהגות חדש אלול וימים נוראים, והנהגות 

לחג הסוכות.

"מלוקט מכתבי הרב האלוקי רבינו חיים הכהן – ]תלמידו המובהק של 
המקובל האלוקי רבי חיים וויטאל זי"ע[ אשר ליקט מכתבי הקודש האלוקי 

האריא"ל ז"ל. עם תפילות וכוונות מאת המקובל רבי שלמה עבאדי".

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 420.

מפרט: נו, ]1[ דף. בעותק שלפנינו עד דף נה. חסר 2 דפים אחרונים. 18.6 
ס"מ. כריכה חדשה. הדפים עברו שיקום ובפרט בדפי הגדה של פסח שאף 
לאחר השיקום יש חסר בחלקם מהטקסט. )כתמים במס' דפים בהגדה של 

פסח(. מצב בינוני ומטה.

מחיר פתיחה: $650
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הספרים בעת הוצאתם לאור. שני שערים לכל מסכתא שערים בדיו אדומה. 
בכריכות  )רי"ף(  אלפס  רב  ספרי  שישה  לצד  ש"ס  מסכתות  ושניים  כעשרים 

תואמות.  

גובה כרכים: 45 ס"מ. 

סלבודקה,  מתלמידי  הנראה  כפי  מפיעסק"  גראד  אליהו  ב"ר  "ברוך  חותמות 
בגמרות מפוזרות מספר קבלות תשלום עתיקות של הישיבה חתומות בחותמות 

רשמיות של הישיבה. 

מצב כללי טוב. מעט נקבי עש במסכתות ובמספר כריכות בצד הפנימי.  

מחיר פתיחה: 500 $

עותק יחודי ומפואר – ספר – פלגי ראובן, . 		
זאלקאווא, תקל"ה. מאוצר גנזי הרה"ק רבי נחום 

בער מסאדיגורא זצוק"ל.

ספר - מפלגי ראובן. חידושי הלכות ואגדות על הש"ס. מאת הגאון רבי מרדכי 
גימפל. זאלקווא, תקל"ה. מהדורה ראשונה.

לא בא כבושם הזה! שער צבעוני ומאויר, נדיר במיוחד ביופיו ובדיוקו, עם כיתוב 
בכתב יד שנערך במיוחד לכבוד בית אוצרו המפורסם של הרה"ק רבי נחום בער 
מסאדיגורא זצ"ל עם החותמות המפורסמות "נחום דובער פרידמאן", "מנחת 
שי". ]הספר היה חסר שער וכנראה החסיד – הנגיד שהעניק במתנה להרה"ק רבי 

נחום בערני'ו הזמין אצל צייר מומחה את השלמת השער והשלימו לתפארת[.

הרה"ק רבי נחום בער פרידמן מסאדיגורא. היה בנו של הרה"ק רבי שלום יוסף 
בנו בכורו של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. נלקח לחתן אצל דודו האדמו"ר הזקן 
מסאדיגורא – הרה"ק רבי אברהם יעקב זצוק"ל. היה חביב מאוד בעיני אביו 
וחותנו הגדול. היה אוהב ספרים במיוחד, ייסד ואסף לעצמו בית גנזים ובו ספרים 
רבים ששמרם כבבת עינו, טיפחם ושמרם ברוב אהבה. )יצא לאור קטלוג מאוצר 
גנזיו(. ראה ע"כ במאמרו של הרב זושא דינקלס, 'בית עקד הספרים' של הרה"ק 

רבי נחום בער'ניו זצוק"ל, בתוך קובץ 'מביני עמודי', ביתר תשע"ז.

מפרט: ]1[, לב, ]27[ דף. מידות: 33 ס"מ. כריכת עור חדשה ומפוארת. מצב כללי 
טוב-בינוני. כתמים. בדף השער קרעים קטנים בקצוות. מעט קרעים משוקמים 

ללא פגיעה או חסר בטקסט.

מחיר פתיחה: 3,000 $

חסידות מהדורה ראשונה. ספר - קול שמחה, . 		
לרבי שמחה בונים מפשיסחא. ברעסלויא-

ווארשא?, תרי"ט | 9	8	.

ספר - קול שמחה, דברי חסידות על התורה מכבשונה של ראשית חסידות 
מאבות  זי"ע  מפשיסחא  בונים  שמחה  רבי  הרה"ק  מאת  המעטירה,  פולין 

החסידות בפולין.

בראש הספר הסכמתו של החידושי הרי"ם מגור ובסוף הספר נדפסה האגרת 
המפורסמת בנין סוד ראש השנה הטמון בה רמזים וסודות אשר היו נלמדים 

ע"י וותיקי החסידים ברוב קדושה.

סטפנסקי חסידות מס' 520.

הקדשת בעלים בעמוד ההסכמות מעיר קוטנא משנת תרמ"א.

מפרט: ]1[, נח; כז, ]2[ דף. כריכה חדשה מפוארת. 19.5 ס"מ. שיקום בשולי 
דף השער, מעט סימני עש קטנים. מצב טוב.

מחיר פתיחה: 400 $

חסידות דפוס ראשון. הקדשת המחבר הקדוש. . 8	
ספר - פקודת המלך - מהרה"ק רבי ישראל נחמן 

דרוהביטשער תלמיד המגיד ממזריטש. ליוורנו 
תקס"ד | 	80	.. מספרי החסידות הבודדים 

שנדפסו בליוורנו.

 ספר - פקודת המלך – שני חלקים. דפוס ראשון. ליוורנו תקס"ד.
מאת הגה"ק רבי ישראל נחמן דרוהיבטשער תלמיד הרב המגיד 

ממעזריטש.

חלק ראשון: חידושים ופלפולים על ספר משנה למלך על הרמב"ם. חלק 
שני: הספד ארוך על הגאון הגדול רבי משולם איגרא אב"ד פרעשבורג.

בשער הספר הקדשה בחתימת יד המחבר בכתב יד חצי קולמוס עם חתימה 
בסופו "ס"ט" כמנהג עדת הספרדים. ההקדשה היא לה"ה "יצחק ששון".

הגה"ק רבי ישראל נחמן דרוהביטשר מילדי סטאניסלוב שבגליציא, נקרא 
על שם אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, כפי שכותב בספר זה. 
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 מהדורה ראשונה, ספר פירוש המילות. 0	
לר' דובער שניאורסון מליובאוויטש, ווארשה תרכ"ז

ספר "קונטרס פירוש המילות" הנקרא מהדורא בתרא, על פירוש המלות שבסידור 
האדמו"ר הזקן הרב שניאור זלמן מלאדי, מאת האדמו"ר הרב דובער שניאורסון 

מליובאוויטש, ווארשא תרכ"ז מהדורה ראשונה.

מפרט: ]2[, קיד דף. 2 שערים, 25 ס"מ. )סטפנסקי חסידות 474(. מצב טוב מאוד 
למעט כתם במספר דפים ראשונים. 

מחיר פתיחה: 300 $

 "הרגשתי אותי כמו בבית, היימיש.."-. 		
מכתב קודש מכ"ק האדמו"ר הישועות משה מויז'ניץ 

זצוק"ל. בני-ברק, תשכ"ו | 		9	.

מכתב קודש מכ"ק האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצוק"ל בחיי אביו הק' 
בעת כהונתו כרב אב"ד שיכון ויז'ניץ לתלמידו בארה"ב.

בתחילת מכתבו הוא מביע את הוקרתו על שהותו בביתו בחו"ל ועל האכסניה 
הטובה שהכין לו, וכותב ש.. "הרגשתי אותי כמו בבית, היימיש..".

יעזור לך להוושע במהרה בזרע של קיימא..  ומוסיף לברכו בברכות, "השי"ת 
הפצרתי מאוד אצל כ"ק אאמו"ר ]האדמו"ר ה'אמרי חיים' זי"ע[ שליט"א עבורך 
לישועה במהרה בעת מסירת הפתקא, וגם קודם התקיעות בשני ימים של ראש 
השנה וביום הושענא רבא ובכל עת הזדמנות הנני מזכיר אותך לטובה ולישועה..".

הרה"ק רבי משה יהושע האגר מויז'ניץ זי"ע. )תרע"ו-תשע"ב(. בנו הגדול של כ"ק 
האמרי חיים מויז'ניץ. נודע בהתלהבותו ובדבקותו בעבודת ה'. מגדולי האדמורי"ם 
בדורינו. ראש מועצת גדולי התורה. מתמיד עצום. מרביץ תורה לאלפים. מנהיג 
דור של  ובאיכות. הקים  ויז'ניץ בכמות  לאלפים. תחת הנהגתו פרחה חסידות 

תלמידי חכמים מובהקים בתורה והוראה לכל קצווי תבל.

מפרט: ]1[ אגרת אויר. מידות: 28\19 ס"מ. 24 שורות. כולו בכתי"ק וחתימתו. 
סימני קיפול. קרעים זעירים בקיפולים. מצב טוב.

מחיר פתיחה: 600 $

אביו הרה"ק רבי יוסף היה מתלמידי הבעש"ט. עלה לא"י ובדרכו התוודע 
להגאון החיד"א באיטליה והעריצו מאוד, ממנו שמע החיד"א רבות על 
הבעש"ט ותנועת החסידות שמצטטו בספריו. כמובא בספרו חומת אנ"ך 
על שיר השירים 'ושמעתי מהמאור הגדול מהר"ר ישראל נחמן נר"ו משם 
הרב החסיד מר אביו כמהר"ר יוסף ז"ל תלמיד הרב החסיד מהר"ר ישראל 

בעש"ט ז"ל'.

בחלק זה מביא המחבר כמה דברים משם הבעש"ט וכן בשם הרה"ק רבי 
ברוך מקוסוב.

סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 476.

מספרי החסידות הבודדים שנדפסו בליוורנו ובארצות המזרח.

מפרט: ]7[, לו, ]1[, נב דף. בדפוס אליעזר יוסף חיים סעדון. 19 ס"מ. מעט 
כתמי שימוש. מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה: 1,500 $

 חסידות חב"ד – מהדורה ראשונה.. 9	
ספר – אמרי בינה לאדמו"ר האמצעי. קאפוסט, 

תקפ"א | 		8	. עותק שמור.

ספר – אמרי בינה. ביאורים ומאמרי חסידות בעומקה של תורת חסידות 
חב"ד על עניני קריאת שמע, ציצית ותפילין מאת כקש"ת הרה"ק רבי דוב 
בער האדמו"ר האמצעי מלויבאוויטש זי"ע אשר נדפס בחייו הק' בדפוס 

החשוב של חסידו הנאמן רבי ישראל ב"ר יצחק יפה בקאפוסט.

סטפנסקי, חסידות מס' 55.

מפרט: ]2[, כא, נו, ]1[, נה-קמ דף. 2 דפים לא שווים בגדלם לשאר הדפים 
בצבע כחלחל עז, נאים. 22 ס"מ. עותק שמור במיוחד. כריכה מחודשת. 

מצב טוב.

מחיר פתיחה: 1,200 $
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אוטוגרף בד"ת בעצם כתי"ק רבן של ישראל . 		
הגאון הקדוש רבי מרדכי בנעט זצ"ל, אב"ד 

ניקלשבורג וורב הכולל במורביה.

]1[ דף בעצם כתב יד קודשו של רשכבה"ג הגאון המפורסם רבי מרדכי 
בנעט זצוק"ל רב אב"ד בק"ק ניקלשבורג והמדינה מחידושיו בגפ"ת.

הגאון הקדוש רבי מרדכי בנעט )תק"י-תקפ"ט(. אב"ד ניקלשבורג ורב כל 
מדינת מורביה, מגדולי מנהיגי דורו. העמיד תלמידים רבים, בהם מגדולי 
הרבנים באותו דור, לוחם ועומד בפרץ. חסידא ופרישא. מרן החתם סופר, 
אמר עליו בהספדו: "...רע ומר יום הספד על צדיק, גדול הדור רבן של 
ישראל שהנהיג מדינתו ארבעים שנה, ופרנס כל ישראל בתורה ויראת ה' 
מארי דכולא תלמודא ובן יחיד לשכינתא קדישא". העידו עליו שהיה גדול 

כרבינו תם בדורו.

מפרט: ]1[ דף. עמוד וחצי כתובים. מידות: 23\17.5 ס"מ. כולו בכתי"ק. 
)באישור המומחה הרה"ח ר' שמעריל ציטרננבוים הי"ו מארה"ב(. 47 שורות 

לערך. סימני קיפול. כתמים. בלאי. מצב בינוני ומעלה.

מחיר פתיחה: 2,800 $

חידושי תורה בעצם כתב ידו של פוסק הדור . 		
הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל.

]5[ דפי מחברת ובהם חידושים בגפ"ת שכתב בעצם כתב ידו הגאון הגדול 
פוסק הדור רבי שמן זלמן אוירבך זצ"ל.

פוסק הדור-הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך )תר"ע-תשנ"ה(. פוסק הדור 
וראש 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: ]5[ דף. 8 עמודים כתובים – )בעמוד 1 - מקצתו(. ממוצע 22 שורות 
העמוד. מידות: 21\16 ס"מ. מצב טוב מאוד. )עמוד אחד עם הדבקה בצידו(.

מחיר פתיחה: 1,000 $

 דברים נסתרים בעצם כתב יד קודשו. 		
 של הסנדלר הקדוש רבי משה יעקב רביקוב

מתל אביב.

תוכן: ]1[ דף )2 עמודים( ובו דברים נסתרים, חזיון-חלום עם גילוי אליהו 
הנביא זכור לטוב, על עליית נשמה מעלה מעלה, צדיקים יושבים בגן עדן 
העליון, גילוי הקב"ה והשכינה הק' בעת לומדו ומסביבו צדיקים יושבים 

ועוד.

המקובל הקדוש רבי משה יעקב רביקוב-"הסנדלר הקדוש" זי"ע.. ]תרל"ג-
ישועות.  ופועל  מקובל  נסתר  צדיק  ה'לשם'.  בעל  של  תלמידו  תשכ"ז[. 
העידו עליו כי הוא מל"ו הצדיקים הנסתרים שבדור. לאחר שמרן בעל 
החזו"א פירסם את צדקותו החלו לנהור אליו מכל גווני הקשת אשר ביקשו 
את ברכתו, בענייני רפואה, ילדים ושידוכים. רבים פקדו את מעונו מדי יום 

ביומו, התברכו מפיו וחזו בישועות ונפלאות.

מפרט: ]1[ דף. 2 עמודים כתובים. 35 שורות בעצם כתי"ק. מידות: 17\10.5 
ס"מ. כתם. מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: 400 $

 "איש בליעל הוציא שם רע על האשה. 		
 בת גדולים שגרמה מיתת בעלה ח"ו" –

מחאה מבתי הדין בירושלים, ובראשם רבי יוסף 
חיים זוננפעלד. תרפ"א )		9	(.

ודייני ירושלים, פרושים וחסידים  מסמך יחודי: מכתבם של גדולי רבני 
ובראשם רבי יוסף חיים זוננפעלד, רבי נחום וואלענשטיין, רבי צבי פסח 
פראנק, רבי דוד ליפמאן שובקס, רבי בצלאל ישעיה בערנשטיין ועוד. כולם 
יחד נקבצו למחות ולהזים את השמועה על אשה אלמנה בת גדולים שאיש 

בליעל הוציא עליה שמועה שקרית שהיא ח"ו גרמה למיתת בעלה.

הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד כותב בתוך דבריו: "וכמעט אי אפשר להאמין 
שכשרי ישראל יתנו אמון לדברים כאלה, השי"ת ירחם על עמו להחזיר 
בתשובה שלמה כל מי שחטאו נגדה וליתן בלבם לתקן המעוות ובזכות זה 

ירוחמו מן השמים".

בנוסף גם הנהלת כולל עסטרייך ]אוסטריה[ בירושלים הוסיפה את 
דבריה בענין לטובת האשה האלמנה עם 5 היתומים, "רתת אחזנו 
לשמוע כי בר ישראל יעשה נבלה כזאת להוציא שם רע ר"ל על אשה.. 
בת גדולים.. לא יאומן כי יסופר, איש רע כזה לבדות שקר גס ומכוער 

כזה.." עם חתימות ראשי הכולל וחותמת הכולל.

]7[ שורות בכתב ידו של רבי יוסף חיים זוננפעלד ובסופם חתימתו.

מפרט: ]1[ דף. )3 עמודים כתובים(. מידות: 14\22.5 ס"מ כל עמוד. 
על נייר מכתבים רשמי של בית הדין בירושלים. סימני קיפול. כתמים. 

נקב קטן באמצע ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב.

מחיר פתיחה: 1,500 $

19



מכתב מהגאון רבי מרדכי בריסק אב"ד טאשנאד . 		
הי"ד – בקשת תמיכה לישיבתו המפורסמת.

מכתב מאת הגאון רבי מרדכי בריסק אב"ד טאשנאד בבקשת תמיכה לישיבתו 
המפורסמת מאת חברת 'תומכי תורה' – עזרה וסיוע לישיבות הונגריה בארה"ב, 

לידי הרה"ג ר' הלל כהן נשיא הארגון.

הלומדים  מס' התלמידים  תורה מה  תומכי  ארגון חברת  עונה לשאלת  רבינו 
בישיבתו וע"ז עונה רבינו שלא כל העיתים שווים, כעת לומדים 95 בחורים אבל 
יותר ממאה בחורים, כמו"כ בתלמוד תורה  זמנים שלומדים בה הרבה  ישנם 
ישנם 52 ילדים, ולא כולם יכולים לשלם עבור מסעדת הישיבה וביניהם יתומים 

ומיעוטי יכולת.

רבינו מוסיף על מצב הגשמי בישיבתו, "וזאת לדעת כי בכל זמן בתחילתו באים 
בחורים עניים אשר רוצים ללמוד בהישיבה אבל יען שפה עירנו אינם הולכים 
הבחורים לאכול ארוחה אצל הבעלי בתים וניזונים רק מהמענזא-]חדר האוכל 

בישיבה[, ע"כ אין ביכולתי לקבל..".

הצייר הקדוש רבי יהודה לאון פטילון . )תרמ"ו-תש"ד(. מגדולי חשובי רבני 
רומניה והונגריה וממרביצי התורה לפני השואה. בן רבי יהושע בריסק אב"ד 
טיסה-דאדה ונכד הגאון רבי שמואל זלמן וויינבערגער אב''ד מארגערעטין. כיהן 
כדיין במארגערעטין ומשנת תרע"ט עלה לכהן פאר כרבה של טאשנאד וכן עמד 
כראש ישיבה הגדולה ביותר ברומניה לפני השואה, נהרג עקד"ה בשנת תש''ד 

הי''ד. ספרו המפורסם שו"ת מהר"ם בריסק.

מפרט: ]1[ דף. מידות: 23.5\15 ס"מ. כולו בכתי"ק וחתימתו. על נייר מכתבים 
רשמי. סימני קיפול. מצב מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: 1,000 $

מכתב שדרו"ת מתלמידי הגר"א בערי הקודש . 		
ובראשם רבי ישראל משקלוב. כסלו, תקצ"א | 		8	.

 מכתב שדרו"ת בכתב יד קדשם של גדולי תלמידי הגר"א מווילנא זצוק"ל,
"..מתלמידי דבי רב תנא קדוש ה' אור העולם רשכבה"ג הגאון החסיד אמיתי רבינו 
אליהו ז"ל מק"ק ווילנא..", לשד"ר רבי צבי הירש ב"ר יהודא בפנייתם לאחינו בית 

ישראל בערי הגולה לבוא לעזרת הכוללים בירושלים ובצפת שבראשם עמדו, 
בכותבם, "כי כמה גדולה מצוה זו המשולשת במצוות ת"ת דרבים, וחיות פקו"נ 

יקרות וישוב ארץ ישראל, אשר כל אחת מהם שקולה כנגד כל התורה..".

 תלמידי הגר"א הכינו כמה וכמה מכתבים בסגנון שווה )עם שינויים מזעריים(,
עם שם הנדיב ריק בכדי שיוכל השד"ר למלאות אם שם הנדיב.

הרבנים החותמים:

 "חיים כהן שהי' אב"ד פינסק והגליל". - כיהן ברבנות פינסק-ליטא והיה מקובל
גם על גדולי עדת החסידים. עלה לעיה"ק צפת וכיהן שם ברבנות.

"ישראל בעל ס' תקלין חדתין מעה"ק צפת ת"ו". – הגאון רבי ישראל משקלוב 
מגדולי ראשי תלמידי הגר"א מווילנא ומחבר ספר 'פאת השלחן'.

 "נתן נטע בהרב החסיד מוהר"מ מענדל זללה"ה מירושלם עה"ק תובב"א".-
בן רבי מענדיל משקלוב. מכונה בשם רבי נטע הגדול, היה מראשי הקבוצה של 

העליה הראשונה של תלמידי הגר"א.

 "נתן נטע בהרב אאמ"ו הח' המפו' מו"ה סעדי' זללה"ה מעה"ק ירושת"ו".-
 חסידא ופריש. זכה לשמש בקודש את הגר"א וקרא לפניו משניות על הסדר

 בעל-פה. אביו הגאון רבי סעדיה היה ראש וראשון של תלמידי הגר"א
שעלו לארץ ישראל.

"הקטן ארי' ליב בהרב מו"ה יוסף ליאון". - מראשי הישוב האשכנזי המתחדש 
בעיה"ק צפת.

 "ארי' בא"א מו"ה ירחמיאל זלה"ה נאמן הכו'לל דירוש'לים ת"ו". -
רבי אריה ליב ב"ר ירחמיאל מארקוס מקיידאן, היה נאמן כולל עדת הפרושים 

בעיה"ק ירושלים וממייסדי ביהכנ"ס "החורבה" בעיר העתיקה.

"שלמה זלמן במוהר"ז וואלף הכהן". – שלוחא דרבנן, חותנו של רבי יעקב ספיר, 
נפטר בהודו בעת שליחותו למען עניי כולל הפרושים.

 מפרט: ]1[ דף. מידות: 24\19.5 ס"מ. נייר לבן איכותי. כתב יד נאה.
מצב טוב מאוד. )בצדדי הדף כתמים(.

מחיר פתיחה: 3,500 $
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מכתב בד"ת מאת רבי יעקב זלמן ליבשיץ . 8	
מבריסק לרבי חיים ברלין. תרס"ז | 	90	.

לפנינו מכתב בדברי תורה שכתב רבי יעקב זלמן ליבשיץ מבריסק בנו של 
הגאון המפורסם רבי ברוך מרדכי ליבשיץ אב"ד נובהרדוק ומגדולי הדור 

בליטא, למעלת הגאון רבי חיים ברלין זצ"ל.

רבי יעקב זלמן ליבשיץ )ליפשיץ( מבריסק בן הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי 
אב"ד נובהרדוק מגדולי הדור )אשר הסכים על ספר משנה ברורה למרן 
החפץ חיים(. היה תלמיד חכם מובהק ומגדולי רבני עיר בריסק דליטא ויד 
ימינו של מרן הגר"ח מבריסק. ייסד וניהל את הישיבה המפורסמת בבריסק 
"תורת חסד" ועוד ישיבות ות"ת. והיה הגבאי ברוסיה עבור ישיבות עץ חיים 
"אמרי  בספר  הובאה  שכתב  הלכתית  תשובה  שבירושלים.  חיים  ותורת 

שפר" של גיסו, רבי אליהו קלצקין מלובלין-ירושלים.

מפרט: ]1[ דף כפול. 4 עמודים כתובים. מידות: 21\14 ס"מ. סימני קיפול. 
הדבקות בקיפולים. מצב בינוני.

מחיר פתיחה: 400 $

עמודים בעצם כתי"ק של מרנא ורבנא רבי יוסף . 9	
חיים בעל הבן איש חי מבגדאד זללה"ה.

דרוש בעניין קבלת התשובה על דרך הפרד"ס ומסיים במילים "וגבר ישראל"

]7[ דף ) 13 עמודים כתובים( דברי תורה ואגדה בעצם כתי"ק של מרן תפארת 
יהדות בבל, רבינו יוסף חיים בעל ה'בן איש חי' זי"ע, אשר לשמו ולזכרו רועדים 

כולם מעזוז תורתו, חסידותו ורב פועלו.

מפרט: ]7[ דף. )13 עמודים כתובים(. כולו בעצם כתי"ק. מידות: 15\11 ס"מ. 
בממוצע 24 שורות בעמוד. מצב טוב מאוד. ככל הנראה דרשה זו לא נדפסה.

מחיר פתיחה: 4,500 $
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כתב יד – סדר ליל שביעי של פסח. . 		
סאראניה, תר"ג | 		8	.

לפנינו קובץ של 18 דף )35 עמוד( בכתב יד באותיות מרובעות ומנקודות 
להפליא את כל סדר תיקון הנלמד בליל שביעי של פסח לפי הרב בעל 
חמדת הימים שנכתבה בקהילה נדירה בעיר סאראניה )איטליה? מרוקו?( 

בשנת תר"ג.

כתיבה ייחודית. מסודרת להפליא, עם ניקוד וכיתוב ישר. נדיר במיוחד.

מפרט: 35 עמוד. מידות: 24\18 ס"מ. נייר משובח – לבן ואיכותי. עם כריכה 
מקורית בחלקה בלויה. מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה: 850 $

 כתב יד – מזמורים למועדים. איטליה,. 		
המאה ה-9	.

כתב-יד מאויר נאה, באותיות עבריות ובו, "סדר מזמורים" לחגי ומועדי 
איטלקית  לשפה  תרגום  עם  ופורים,  חנוכה  סוכות,  השנה,  ראש  השנה: 

באותיות לטיניות, שורה אחר שורה.

המזמורים הם: פרקי תהלים, פרק מז, פרק עו, פרק ל, פרק ז.

בתחילת הקונטרס שער מאויר נאה צבעוני עם צורת שני לוחות הברית, 
ובסופו מזרקת מים ו-2 ברווזים שותים ממנו מים לצמאים

מקור: 1. אוסף משפחת גרוס, ת"א, 2. אוסף פרטי.

החוברת  ס"מ.   11.5\15.5 מידות:  כתובים.  עמודים   10 דף.   ]7[ מפרט: 
מנותקת מהכריכה. כתמים. מצב יחסית טוב.

מחיר פתיחה: 900 $

	 פייפים שהכין המקובל האלוקי רבי יצחק . 0	
כדורי זי"ע עם קמיע בעצם כתי"ק.

	 פייפים שערך ותיקן במו ידיו הקדושות המקובל האלוקי רבי יצחק 
כדורי – זקן המקובלים בדורנו זי"ע ובנוסף קמיע שכתב רבינו בעצם 

כתי"ק.

	 פייפים נייר אותם היה מכין ומגלגל בחרדת קודש זקן המקובלים 
בדורינו רבי יצחק כדורי זי"ע בייחודים נוראים והיה דרכו לעשן בהם 
בדביקות ובחרדת קודש 		 שאיפות כמניין סימני הקטורת ומכוון 
בהם ייחודים נוראים לתקן את נשמות ישראל שנדונו לשריפה ר"ל. 
ולאחמ"כ היה גונזם בקופסה מיוחדת לכך. בכולם כתמי השימוש 
בפיית הפייפ - פה קדשו של רבינו. עם אישור מאת בנו רבי דוד 

כדורי. "כל הפייפים של הסגריות הם עבודת יד של מור אבי ז"ל.".

הפייפים בגדלים שונים: 13, 15, 18 ס"מ.

הקמיע היא לאשה שלא תפיל פרי בטנה ולא יהיה להם שום צער ונזק. עם 
שמות מלאכים ושמות הקודש ועוד. מידות הקמיע: 18\5 ס"מ. בצדדים 

מטושטש הכתב.

המקובל רבי יצחק כדורי ]תרנ"ט-תשס"ו[, בילדותו אף הכיר וראה את 
הבן איש חי. קיבל תורה וקבלה מחכמי בבל ומחכמי ירושלים אליה עלה 
בשנת תרפ"ב, בשנותיו הראשונות בירושלים התפרנס מכריכת ספרים ולמד 
בישיבות "בית אל" ו"פורת יוסף" בעיר העתיקה. עם השנים התפרסמה 
ובפרט  ועצותיו  מברכותיו  נושעו  ורבים  והנסתר  הסוד  בחכמת  גדולתו 
מקמיעות השונות שנתן לישועה והצלחה. נפטר בשיבה טובה בהיותו בן 

למעלה ממאה שנה.

מחיר פתיחה: 400 $
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הדפס על מעשה המנורה – רמזיה וסודיה. . 		
ווארשא, 	88	.

הדפסה צבעונית נדירה בשם, "זכר המנורה" ובה ציור המנורה, כתר בראשה, 
כלי שמן, מלקחיים ועוד כולם בצבועים בצבע אדמדם, עם רמזים ופסוקים 

ותיבות.

בצידיה ציורי לחם הפנים, קידוש ידים, שחיטת הקרבנות ושאר העבודות 
הנעשות בבית המשכן.

עם חידות ופתרונות, חרוזים וענינים שונים.

נערך ע"י רבי זלמן סגאלאווישץ ]סגלוביץ[ מווילנא. בווארשא, שנת 1886. 
]בעל מחבר ספר 'כרם שלמה', ווילנא, תרל"ז, בעניני קבלה[.

נדיר. לא מצאנו זכרו בביליוגרפיות השונות. )ואולי הוא יחידי בעולם(?

]זקוקה לשיקום מקצועי-לאחר השיקום תיראה  ומטה.  בינוני  מפרט: מצב 
יצירה מפוארת וכמובן נדירה[. עם קרעים לאורכה ולרחבה בקיפולים. קרע 

בראש צד שמאל.

41.5X37.5 :מידות

מחיר פתיחה: 300 $

הכנה למנורת למנצח על קלף מיניאטורי - . 		
איטליה המאה ה - 8	

הכנה למנורת למנצח על קלף בעבודת אמנות יהודית איטליינית, עבודת 
שרטוט מדויקת ויוקרתית ששרטט אמן מיניאטורות ממיטב המוטיבים של 
יהדות הרנסנאס - המיוחד בשויתי שלפנינו שיבוצם של זוג אריות נושאי 

חישוקים. 

עבודת שירטוט מוקפדת ומדויקת עם ירידה לפרטים קטנים. 

9X7 ס"מ.
מצב טוב. 

מחיר פתיחה: 300 $ 

כרך כתב יד פרס-בוכרה. פיוטים ועוד. . 		
תרצ"ד | 		9	.

)חלקם עם ראשי  ושירים לשמחת חתנים  פיוטים  ובו  לפנינו כרך כת"י 
תיבות בשמות החתנים(, כמו"כ חרוזים ותיקונים לפורים וחג הפסח, כן 

מובא פיוטי ליל הסדר.

כל הנ"ל נערך ע"י "משה כהן בן מוליא אבא כהנוף" שחותם מתחת לכל 
פיוט את שמו ולפעמים גם תחת שם אביו עם שנת הכתיבה – שנים תרצ"ד 

– תרצ"ה. עם קולופון בסופו.

106 עמודים. ]63 דף[. )בסופו עוד 8 עמודים מכותב אחר ובכתב יד שונה(.

כריכה מעור מקורית. 2 הדפים הראשונים  ס"מ. עם  מידות: 10.5\17.5 
עם שערים מאוירים צבעוניים. )כמו"כ עוד כמה עמודים בחלקם איורים 

צבעונים(.

מצב טוב.

מחיר פתיחה: 700 $

שויתי מצויר ביד - פרס - המאה ה - 9	 . 		

שויתי צבעוני מצויר ביד - עבודת אמנות פרסית יהודית מיוחדת ומוקפדת. 

שויתי שני לוחות הברית, כתר תורה, עמודי היכל מפוארים, עלי לולבים 
וראשי ציפורים. "ה' אחד" "ה' שמור ישראל". 

עבודה עשירה ומפורטת - שימוש בתשעה צבעים משולב הזהבות, סמל 
מגן דוד.

תיאור הפריט: דף נייר עבה בצבע כחלחל שהוצא מספר כתב יד קדום, 
בצדו האחורי כתב יד בערבית פרסית בנושא רפואה.

21.5X16 ס"מ.

מצב טוב, מעט כתמים באחת הפינות ללא פגיעה בציור. 

מחיר פתיחה: 300 $
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 מיוחד, אמריקנה ! לוח בד עברי. 9	
לרופא עיניים. ארה"ב, ראשית מאה ה-0	.

לוח עשוי בד פשתן עם אותיות מודפסות בעברית לבדיקת ראייה .

מתחת לכל אות, כתוביות/תעתיק באנגלית.

סה"ה 8 שורות.

מצב שמור ביותר, נדיר.

מידות: 41X68 ס"מ

מחיר פתיחה: 300 $

סידור קבלי מניאטורי עם כריכת כסף . 0	
מפוארת, ונציה המאה ה-8	

ספר תקוני שבת מיניאטורי, איטליה- ונציה, המאה ה-18 )1793( עם כריכת 
כסף מהודרת, מעוטרת בצד אחד בדמות דוד המלך מנגן בנבל ובדמותה 

של יהודית מחזיקה בראש הולופרנס.

בצידה השני פרחים, חיות, ציפורים ואיש תוקע בשופר. הספר: "תקוני שבת 
איש האלהי והקדוש כמו"הרר יצחק לוריא זצ"וקל נדפס לזכות הילד הנעים 
גד בכ"ר יצחק פואה יצ"ו היושב בעיר קושטנאדינא, שנת נונוה צדיקים 

יברך לפ"ק בויניציאה". 

מידות: 7X9ס"מ

מצב שמור ביותר, כסף נבדק.

מחיר פתיחה: 4,400 $

מגזרת יהודית עתיקה – אייל וכתר תורה. . 		
אירופה, המאה ה-8	

מגזרת קלף א-סימטרית בצורת לב עדינה במיוחד עם סמלי יהדות ותורה.

עבודה מדויקת במינה ומיוחדת להפליא.

מחולקת לרצועות דקות. דגמים גיאומטריים, אייל בין עצי יער פורחים 
ומעליו כתובת עברית, "תורה לה" ]האות ר והאות ה מחוברים[. ומעליו 

כתר.

מפרט: 9\11 ס"מ. כתמים. מצב טוב.

מחיר פתיחה: 500 $

שרידים מקטעי יומן, נדירים מאד, מהימים, . 8	
השעות והדקות האחרנות של נפילת הרובע 

היהודי בחודש אייר, שנת תש"ח ]8	9	[, 
בירושלים.

קבוצת דפים מצהיבים, אשר מספרים את סיפור נפילתו של "הרובע היהודי" 
בשנת תש"ח, עם פירוט שמות המגינים, העמדות ומקומות רבים ברובע, 

לפי סדר נפילתם לפי תאריכים, שעות ודקות.

מצורף מכתב מפורט של ד"ר משה ארנוולד, חוקר סיפורו של הרובע, עם 
השוואות של הדיווחים בדפים שלפנינו, לעומת אלה הידועים, עם מעט 

שינויים.

פריט מרגש לתולדות הישוב בארץ ישראל והישוב היהודי בירושלים.

מפרט: 10 עמודים כתובים בעפרון, 19.5X14 ס"מ. מצב טוב. כרוך בכריכת 
עור מפוארת עם הטבעות זהב.

מחיר פתיחה: 1,500 $
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 טס כסף אירופאי – תצ"ט,. 		
שנת 9			 משובץ יהלומים !!!

טס לספר תורה מיוחד ונדיר, עשוי כסף )גזור וחקוק(, כסף נבדק.

בחלקו העליון אריות רובצים אוחזים מגן עם כתר, המגן נושא הקדשה חרוטה .

"זאת נדר ונדבה ה"ה כהר"ר ליב בן פ"ו כהר דוד ז"ל אולמא וזוגתו מרת עדיל 
בת כהר"ר פ"ו א' נ' הירץ לוי גינצבורג בשנת תצ"ט לפ"ק".

עייני אריות משובצים יהלומים אמיתיים בליטוש ישן. משני צדדיו עמודי בית 
המקדש.

במרכזו שלושה כתרי משנה, קטנים יותר – כתר תורה, כתר מלכות וכתר כהנה.

כתר המלכות משובץ ביהלום עתיק.

באמצע - חלון להכנסת לוחיות חגים מתחלפים, קיימת אחת, דו צדדית עם חג 
השבועות ופסח.

פרט מיוחד - בחלק התחתון עיטור בסגנון הרוקוקו עם טבעת – מקום להנחת 
אצבע לקריאה בתורה.

בתחתית הטס מתנוססים שלושה פעמונים.

קיימת שרשרת לתליה עם טבעת אחיזה.

מצב שמור ביותר, חוסרים מינוריים.

מידות: 23X24 ס"מ, משקל: 486 גרם

מחיר פתיחה: 45,000 $

 מקבץ חמישה קמיעות חשובים -. 		
 קמיעות כתובים על קלף, קמיעות כסף
עם כיתובים חרוטים וקמיעות מתכת. 

	. קמיע קלף לשמירה - כתיבה נאה - שמות מלאכים, טבלאות קודש, 
אדם חוה איורי פרצופים קבליים, מגיני דוד, שני סוגי כתב. 

6X76 ס"מ. 

הקמיע נתון בנרתיק כסף - חוסר מכסה ושרשרת. 

	.  קמיע קלף קמיע אל המלאכים הממומנים להמשיך על האדם 
הנושאו הצלחה ופרנסה. 

הקלף בנתון בנרתיק כסף עם מכסה כולל שרשרת נשיאה. 

28X4 בקירוב. 
 .2X4.7 :מידות נרתיק

	. קמיע כסף מרהיב חריטת טבלאות, מגיני דוד שמות קודש. 

כולל טבעת בראשו 

6X6.3 ס"מ. 

מצב טוב. 

 	. קמיע כסף קטן - חריטות שמות הקודש - זוג טבעות
לנשיאה בשרשרת. 

	. זוג קמיעות מתכת, שם השם ושמות קודש נוספים.

מצבים טובים.

מחיר פתיחה: 300 $

31



 זוג פמוטי שבת מהודרים, גרמניה/פולין,. 		
סוף מאה ה-8	, ראשית מאה ה- 9	 בקירוב.

פמוטי כסף לשבת וחגים מפוארים, עשויים כסף 12, חתומים. (גרמניה/
פולין 1780-1820(

בסיס מרובע, מעוטר בעלי אקנטוס.

מוט מרכזי מעוטר בחריטת יד של עלים לצד שני שורות של "חצאיות", 
דמוי עלים.

מצב יוצא מין הכלל.

גובה: 29 ס"מ, משקל, 710 גרם.

מחיר פתיחה: 1,200 $

גביע קידוש, גרמניה, סוף מאה ה-9	 בקירוב.. 		

גביע קידוש מהודר, עשוי כסף, ניצב על רגל בעלת בסיס עגול, רחב ויציב

מעוטר בפרחים וצמחיה מפותלת.

נושא כיתוב הקפי חרוט : זכור את יום השבת לקדשו

חתום בחותמות כסף גרמניות של התקופה.

מוזהב מבפנים.

מצב טוב מאוד

*ראה גביעים דומים באוסף פויכטונגר, עמוד 98, פריטים 222 ו223.

גובה: כ10ס"מ

משקל: 132 גרם

מחיר פתיחה: 500 $

 סט לברית מילה, אירופה,. 		
מאה ה-9	 בקירוב.

מגן ערלה וסכין מילה עשויים כסף. )להב - חרב פפיות, פלדת אל חלד(

ידית של סכין מילה משובצת באבני רובי ושן מגולפת.

צד אחד של הידית מעוטר בסצנה של ברית מילה, צד שני נושא כיתוב 
רקוע –"ברוך הבא".

מגן ערלה חתום, 800.

מצב שמור.

אורך הסכין: 19ס"מ

מחיר פתיחה: 800 $

חגורת כסף חתן/כלה "סבלונות" - גרמניה, . 		
מאה ה-8	.

חגורת חתן/כלה מפוארת, מדהימה ביופיה...

עשויה חוליות כסף המחוברות ע"י שרשראות, כל חוליה מעוטרת בפלאק 
כסף מוזהב בצורת זוג אוהבים לצד צמחיה מפותלת.

חתום בחותמת צורף-אומן.

ראה פריט דומה באוסף פויכטונגר, מוזיאון ישראל ובספר עמוד 42, פריט 
מס'81. מופיע גם בספר היכל שלמה.

משקל : 765 גרם. מצב שמור ביותר

• בספרות חז"ל מתייחס המונח 'סבלונות' למתנות שנותן החתן לכלתו-
חגורות-סבלונות:  ה-16  במאה  החל  נפוצו  גרמניה  יהודי  בקרב  לעתיד. 
החתן שלח לכלתו חגורה בעלת אבזם זהב, ואילו היא שלחה לו חגורה 
שבקצּה אבזם כסף. בני הזוג חגרו אותן מתחת לחופה, ולעתים אף חיברו 
הסבלונות  חגורות  את  בשרשרת.  או  שלישית  חגורה  באמצעות  ביניהן 
עיטרו סמלי אהבה אוניברסליים כגון שתי ידיים משולבות האוחזות בלב, 

או דיוקנאותיהם של גבר ואישה.

מחיר פתיחה : 6,800 $
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 ציור שמן על בד ממכחול קדשו. 9	
של הצייר הקדוש רבי יהודה לאון פטילון 

"הצייר הקדוש".

שמן על בד- חתום. ציור ממכחול קדשו של הצייר הקדוש רבי 
יהודה לאון פטילון "הצייר הקדוש".

זקן שעון על מקלו.

44X34 ס"מ )מידות ללא מסגרת(. / 70X59 ס"מ )כולל מסגרת(.

חתום "לאון".

מצב טוב. 

הצייר הקדוש מהר"ר יהודה לאון פטילון. נולד בטורקיה ועלה 
לארץ ישראל, השתקע בשכונת שבזי בתל אביב מקום משכנם 

הפופולרי של הנסתרים, חי בעניות גדולה לצד הסנדלר 
הקדוש )רבי יעקב רביקוב( והמטאטא הקדוש )רבי יוסף 

וולטוך( הרצף הקדוש )רבי אברהם פיש( לפרנסתו עסק חכם 
 פטילון בציור.

חכם פטילון עסק קבות בתיקון נשמות, קיים תיאור מהפנט 
מהמקובל הרב יוסף שני נכדו של חכם מנחם מנשה שהגיע 
לביתו כנער בן בן תשע שנים בשליחות סבו. חכם פטילון 

עמד עם מכחול הקודש שלו משרבט ציור כאשר לפתע נכנסה 
חתולה מיללת נעמדה על שני רגליה האחוריות הרימה את 

הקדמיות והחלה מייללת בבקשה תיקון.

על פי המקובל מן הנסתרים הציורים של חכם פטילון נעשו 
תוך כדי שיטוט בעולמות העליונים ומכאן חשיבותם המכרעת.

מחיר פתיחה: 1,000 $

כיפה רקומה בחוטי כסף, מאה ה-8	.. 		

כיפה עתיקה ונדירה עשויה בתפירה ידנית מבד רקום בחוטי כסף.

גליציה, מאה ה-18

מעוטרת בהיקפה בחרוזי )דיסקיות זעירות( כסף ואבני חן.

מצב משומש, הולם את גיל הפריט.

קוטר: 16ס"מ

מחיר פתיחה: 800 $

שעון כיס, מתנת ממשלת שוויץ ליהודי חשוב . 8	
ומוערך, יו"ר מנהל הארצי, 	90	.

שעון כיס בעל שלוש מכסים, מיוחד ומדהים ביופיו, עשוי כסף עם ניילו 
והזהבה סלקטיבית.

תוצרת Huguenin Freres, שוויץ.

קופסת השעון נעשתה ככל הנראה בהזמנה מיוחדת וספציפית.

משני צדי המכסים עיטורי מגני דוד, כאשר אחד מוזהב .

 מנגנון מכני, עם אבני רובי.

מצב עבודה.

לוח אמייל לבן עם ספרות רומיות, מחוגי "ברגה".

מכסה נושא הקדשה חרוטה בגרמנית: "מוקדש ליושב הראש עתיר הזכויות 
של המנהל הארצי של שוויץ - מר י. פוגנר". פוגנר היה יהודי שוויצרי, ואת 

השעון קיבל מממשלת שוויץ.

קוטר: 52 מ"מ

מחיר פתיחה: 1,500 $
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 ציור שמן על בד ממכחול קדשו של הצייר הקדוש. 0	
רבי יהודה לאון פטילון "הצייר הקדוש".

שמן על בד- חתום. ציור ממכחול קדשו של הצייר הקדוש רבי יהודה לאון פטילון "הצייר הקדוש".

עצי חורש בסתיו.

68X49 ס"מ )מידות ללא מסגרת(. / 83X65 ס"מ )כולל מסגרת(.

חתום "לאון".

מצב טוב.

מחיר פתיחה: 1,500 $

37




