Unlimited

- Winner's Unlimited

מס' 104

מכירה פומבית
מספרייה פרטית ,גרמניה.
במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%
המכירה תתקיים ביום שלישי כ"א שבט,
 , 6.2.18בשעה 17:00

מספר
קטגוריה
פריט

1

כותרת

ספרי קודש

1

המגיד ,חלק שלישי,
סלאוויטא ,תקצ"ה 1834

ספרי קודש

2

מקבץ ] [5הגדות של פסח,
"הגדה" סטירית וענייני
הלכות פסח1899-1960 .

ספרי קודש

3

מקבץ ] [5ספרי ראשונים.
1838-1935

ספרי קודש

4

ספרי קודש

5

ספרי קודש

6

מדרש רבות על התורה
וחמש מגילות .אמסטרדם,
תפ"ה ][1725

ספרי קודש

7

לוט ] [3תנ"כים .גרמניה,
המאה ה 19

תאור פריט
ספר המגיד  ,חלק שלישי .תרי עשר ,דניאל עזרא נחמיה ,ודברי הימים ,עם פירוש
רש"י ועם פירוש אשכנז המועתק ללשון מדברת בינינו .סלאוויטא ,בדפוס רבי שמואל
אברהם שפירא .תקצ"ה .1834
שער חלקו בדיו אדום .המהדורה נרשמה במפעל הביבליוגרפי על פי עותק בספריית
בר אילן.
קן ,עג דף 24 ,ס"מ .חסר  3דף בסוף.
לא כרוך .דף אחרון -,דף עג  -פגום ,מלבד זה מצב טוב-טוב מאד.
* סדר הגדה ]סטירית[ לחובשי בית המדרש ,עם באור נהמא דכסופא ,מאת אליהו
חיים זאיאנטשיק .ורשא ,תרנ"ט .1899
* הגדה של פסח עם מאה וחמשה עשר פירושים הנקראה בשם מגדל עדר ,מאת
רבי ישראל דוד מיללער .ווילנא תרפ"ג ].[1923
* בית ישראל והוא ביאור הגדה של פסח ,כולל :פתח הבית ,חדרי הבית ,עמודי
הבית ,מאת רבי יצחק יהושע מק"ק קארעליטש .הוצאה שניה עם הוספות .ירושלים,
]תרצ"ח  .[1938מעטפת קדמית מפורקת.
* ספר בית יעקב ביאור על הגדה של פסח ,מאת רבי שמעון הלפרין .ירושלים ,תרצ"
ח ].[1938
* ספר ברכת הפסח עם פתחא זוטא על הלכות פסח :כולל בקצרה עיקרי הלכות
השוה לכל נפש ,מאת רבי פינחס הלוי הורוויץ .לונדון ,תש"ך ].[1960
מצב כללי טוב.
* ספר מנחת קנאות מאת רבי אבא מרי ב"ר יוסף הירחי דון אסתרוק מחכמי לוניל,
הרבה מכתבים שנכתבו לרשב"א ותשובותיו .ובסוף הספר מכתב נפלא על המורה
נבוכים .פרעסבורג.1838 ,
* ספר המנהיג חברו הרב אבן הירחי ]רבי אברהם בן נתן[ ,כולל טעמי ויסודי כל
המנהגים .הוצאה שניה .בערלין ,תרט"ו ].[1855
* פירוש רבינו חננאל על מסכת פסחים .מועתק מכת"י ,מוגה ומבואר ע"י יוסף הלוי
שטערן .יצא לאור לשם חברת שומרי תורה .פאריש ,תרכ"ח ] .[1868דף השער חסר
והושלם בצילום.
* ספר הרוקח מאת רבי אליעסר מגרמייזא .מונקטש ,תרנ"ד .1894
* ספר יראים ,חלק ראשון ,מאת רבי אליעזר מעיר מיץ תלמיד רבינו יעקב תם .עם
ביאור סביב ליראיו מאת אהרן במוהרי"ץ וואלקין ]הי"ד[ .פינסק ,תרצ"ה .1935
מצב כללי טוב.

* ספר שפת יתר להחכם ר' אברהם בן עזרא ,להציל רבינו סעדיה גאון בפירושיו מן
ההשגות שהשיג עליו ר' אדונים הלוי .ובראש הספר דבר אל הקורא מאת מאיר הלוי
לעטעריס .פרעסבורג] ,תקצ"ח  .[1838כתמים.
* ספר אורות מאופל ,יאיר אור על סודות הרב החכם ...המכנה אבן עזרא מאת
יהושע העשיל ראענקראנץ .ווארשא ,תר"ס .1900
* מלות ההגיון ,לרבי משה בן מיימון ]הרמב"ם[ ,בהעתקת ר' משה ן' תבון ,ערוך
ומפורש ע"י ח.י .רות ,הושווה עם קטעי כתבי-היד של המקור הערבי ע"י ד.צ .בנעט.
מקבץ ] [5ספרי הרמב"ם,
ספרי-מופת פילוסופיים ט"ז .ירושלים ,תרצ"ה .1935
רבי אברהם בן הרמב"ם
* רבנו משה בן מימון .חיו ,ספריו ,פעולותיו ודעותיו ,קובץ תורני-מדעי ,ובתוכו ספר
ורבי אברהם אבן עזרא,
ומידע עליהם" 1838-1935 .מפתח הדרשות" להרמב"ם  .ערוך ומסודר ויוצא לאור לזכר מלאות שמונה מאות
שנה ליום-הלדת שלו ,בעריכת רבי יהודה ליב הכהן פישמן .ירושלים] ,תרצ"ה
.[1935
* פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם ז"ל על בראשית ושמות .מהדורה ראשונה.
תרגום והערות מאת אפרים יהודה וויזנברג .לונדון ,תשי"ח ].[1958
מצב כללי טוב.
Die Basler hebraeischen Drucke (1492-1866), im Auftrage der
Die Basler
oeffentlichen Bibliothek, der Universitaet Basel; bearbeitet von Joseph
hebraeischen Drucke
 .Prijsספר על הדפוס העברי בבזל בשנים  .1492-1866אולטן ]שוויץ[.1964 ,
אולטן ]שוויץ[1492-1866. ,
מצב טוב מאוד.
1964
מדרש רבות על התורה וחמש מגילות ,עם פירוש מתנות כהונה וידי משה וקיצור יפה
תואר ופירש משנת ר' אליעזר ופירוש זרע אברהם .אמסטרדם ,תפ"ה ].[1725
מפרט ,[3] :רמו ,צה דף.
מצב טוב ,קרעים והדבקות בעמודים הראשונים ,כתמי זמן.
* ספר תורה נביאים וכתובים מדוייק היטב ע"י מאיר הלוי לעטריס .ברלין ,תרנ"ב
].[1892
* תורה נביאים כתובים ,גרמנית ,בתרגומו של ד"ר גוטהולד סולומון .אלטונה.1837 ,
חיתוך דפים מוזהב.
* תורה נביאים וכתובים .Biblia Hebraica .ליפציג .1838 ,תנ"ך בעברית עם
הקדמה בגרמנית.

מחיר

$50

$25

$25

$50

$20

$50

$30

הערכה

$200 - $100

$150 - $100

$150 - $80

$150 - $100

$80 - $50

$150 - $100

$150 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

2

כותרת

ספרי קודש

8

מקבץ ] [5ספרים עם כתבי
הרמב"ם וביאור כתביו.
1765-1848

ספרי קודש

9

מפרט ] [5ספרי תרגומים
וביאורים לספרי התנ"ך.
1833-1961

ספרי קודש

10

ספרי קודש

11

חדושי רבי עקיבא איגר,
כולל לקוטים מחידושיו על
מס' בבא מציעא ,גיטין,
כתובות ,ועוד חדושים
מפוזרים .ברלין ,תרי"ח
].[1858

ספרי קודש

12

מקבץ ] [5הגדות של פסח.
1874-1940

תאור פריט
* ספר משנה תורה עם נושאי כלים ,ספר נזיקין-שופטים ,חסר שער ועמוד ראשון.
כנראה פיורדא ,תקכ"ה-תקכ"ז.1765-1767 ,
* משנה תורה הוא היד החזקה להמאור הגדול ...רבנו משה בר מימון ,עם השגות
הראב"ד ,ופרוש הרב המגיד משנה ,וכסף משנה ,ופירוש מגדל עוז והגהות מימוניות
ועם פירוש רבינו עובדיה והמהר"ל ן' חביב על הלכות קידוש החודש ,ועם משנה
למלך ,חלק ראשון ]מדע אהבה זמנים[ .פיורדא ,תקכ"ה ] .[1765שני דפים אחרונים
חסרים ,מעט דפים פגומים ומודבקים עם פגיעה בטקסט.
* ספר מורה נבוכים להרב ...רבנו משה בן מימון ,עם שני פירושים :פירוש הרב
החוקר המקובל החכם הפילוסוף משה נורבוני ופירוש גבעת המורה .זולצבאך ,תק"ס
 .1800כריכה מפורקת חלקית.
* באור מלות ההגיון להרמב"ם .מהדורה חמישית עם תרגום אשכנזי ויתר ביאור
מאת משה שמואל נייאמאן ,עם הגהות המדקדק ר' איציק סאנטנאב .וינה.1822 ,
* עמודי כסף ומשכיות כסף ,שני פרושים על ספר המורה להרמב"ם ז"ל ,חברם
המדקדק והפילוסוף יוסף כספי .העתקה מכתבי יד ,הגהות ותוספות שונות מאת
שלמה זלמן ווערבלונר .פראקפורט דמיין ,תר"ח .1848
מצב בינוני-טוב.
* ספרי קדש עם תרגומים ובאורים ממחברים שונים ,הוציאם לאור משה הלוי לנדא.
חמש מגלות עם פירוש רש"י ,תרגום אשכנזי ובאור ,עם מבוא השני והמעמר מאת
רבי וואלף מאיר ,ועם תרגום ובאור על מלות בלע"ז הנמצאות בפירש"י .פראג ,תקצ"
ד .1833
* ספר שיח ספונים על מגילת רות ,מאת רבי אליעזר כהנא ,עם תרגום עברי טייטש.
ווארשא ,תרל"ח .1878
* ספר איוב עם באור החדש המכונה מישר נבוכים ,המיוסד על באורי חז"ל ,חקרי
קדמוניות ועל חוקי הלשון וחקר השפה ,מאת אד"ם שטראשון .ווילנא ,תרנ"ח
].[1898
* חמשה חומשי תורה ,חלק ב' ,ספר שמות ,מתורגם ומבואר מאת רבי שמשון ב"ר
רפאל הירש .תורגם לאנגלית ע"י יצחק הלוי ,מהדורה ב' .לונדון ,תש"ך ].[1960
* חמשה חומשי תורה ,כרך ד' ,ספר במדבר ,מתורגם ומבואר מאת רבי שמשון ב"ר
רפאל הירש .תורגם לאנגלית ע"י יצחק הלוי .לונדון ,תשכ"א ].[1961
מצב כללי טוב.

שולחן ערוך אבן העזר .דפוס כהר"ר נפתלי הירץ לוי רופא בן אלכסנדר זיסקינד לוי
מעמדין .אמסטרדם ,תצ"ט ].[1739שולחן ערוך אבן העזר .דפוס הר"ר הירץ לוי
רופא וחתנו קאשמן מוכרי ספרים .אמסטרדם ,תקי"ג ].[1753שולחן ערוך חושן
משפט .דפוס הר"ר הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן מוכרי ספרים .אמסטרדם ,תקכ"ד
].[1764שולחן ערוך אורח חיים .דפוס מהר"ר יוסף בן שלמה פרופס כ"ץ זצ"ל מוכר
ספרים .אמסטרדם ,תקל"ה ].[1775שולחן ערוך אורח חיים .דפוס יוחנן לוי רופא ובנו
מקבץ ] [8ספרי שולחן ערוך,
בנימן .אמסטרדם ,תקע"ח ].[1818
נביאים וספר סליחות.
סליחות מכל השנה חלק שני כמנהג אשכנז ...ע"י כ"ה אהרן בן כ' איצק אייזרלאן.
אמסטרדם[1739-1818] ,
דפוס אלמנה ויתומי המנוח כה' יוסף פרופס כ"ץ זצ"ל.אמסטרדם ,תק"ס ].[1800
ספר יחזקאל .מגישי מנחה .דפוס יוחנן לוי רופא וגיסו ברוך .אמסטרדם ,תקנ"ג
].[1793ספר ירמיה והוא ספר שני מחלק שלישי ...מגישי מנחה .דפוס יוחנן לוי רופא
וגיסו ברוך .אמסטרדם ,תקנ"ג ].[1793
מצב :כללי טוב.
חדושי רבי עקיבא איגר מאת רבינו עקיבא ב"ר משה ,בשם רבי עקיבא איגר יכונה,
כולל לקוטים מחידושיו על מס' בבא מציעא ,גיטין ,כתובות ,ועוד חדושים מפוזרים.
הובא לבית הדפוס ע"י בנו רבי בנימין וואלף .ברלין ,תרי"ח ].[1858
מפרט ,[2] :כח ,טו ,כו [1] ,דף 31 .ס"מ.
מצב טוב.
* סדר הגדה של פסח עם עברי טייטש ,עם דיני בדיקת חמץ ביידיש ,בדיקת חמץ
ושיר השירים .ווילנא ,תרל"ה .1874
* סדר ההגדה לליל שמורים ,מדויק היטב ומסודר יפה ומתורגם אשכנזית מאת
וואלף היידנהיים .רדלהיים ,תרכ"ז .1867
* סדר ההגדה לליל שמוריםErzaehlung von dem Auszuge Israels aus.
 ,Aegytpen an den beiden ersten Pessach Abendeרודלהיים] ,תרס"-190 -
?[ .עברית וגרמנית עמודה מול עמודה .אוצר ההגדות .2145
* הגדה של פסח עם ביאור חדש דברי אלפס וגאולת ישראל ]ביידיש[ ועם ציורים
יפים ועוד מעלות והוספות רבות .לאדז.1933 ,
* סדר הגדה של פסח לליל שימורים ,עם תרגום לאנגלית ,עמודה מול עמודה .בשער
תמונת פרעה מלך מצרים בימי יוסף .לונדון 1940] ,בערך[ .מעטפת מנותקת .אוצר
ההגדות .3715
מצב כללי טוב.

מחיר

$50

$25

$50

$50

$30

הערכה

$200 - $150

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$120 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

3

כותרת

ספרי קודש

13

מקבץ ] [5ספרי כללים
וחידושים על הש"ס
ופוסקים1857-1899 .

ספרי קודש

14

פני יהושע .פיורדא תקכ"ו

ספרי קודש

15

תורת כהנים עם פירוש
הראב"ד ועם מאמר מסורת
התלמוד מאת רבי אייזק
הרש ווייס .ווינה ,תרכ"ב
1862

קבלה
וחסידות

16

מדרש ריב"ש טוב .גרמניה,
תש"ז 1947

קבלה
וחסידות

17

קבלה
וחסידות

18

מקבץ ] [3ספרי חסידות,
1902-1929

קבלה
וחסידות

19

מקבץ ] [5ספרי הגר"א.
1927 ,1856-1886

תאור פריט
* ספר שב שמעתתא ,מאת רבי אריה ליה ב"ר יוסף הכהן ,מחבר קצות החושן.
קאניגסברג ,תרי"ז ].[1857
* ספר רב ברכות ,מאת רבי יוסף חיים ב"ר אליהו ]מחבר "בן איש חי"[ ,מקצת חדושי
הלכות והערות .בגדאד ,תרכ"ח  .1868ללא דף השער .בסופו סדר תקון שבעה
באדר.
* ספר גנת וורדים ,מאת רבי יוסף ב"ר מאיר .בו מבוארים שבעים כללים אשר חיפש
ומצא בספרי קדמונים וסוגיות הש"ס .פיעטרקוב ,תרמ"ד .1884
* עט סופר ,מלוקט משיטות ראשונים וtחרונים כח כללים ,מאת רבי זוסמאן סופר.
פאקש ,תרמ"ח ] .[1888כריכה קדמית ודף שער מנותקים.
* בני גרשון ,קצת חדושים בהלכה ודרשות באגדה ,מאת רבי גרשון ליפשיץ .ווילמא,
תרנ"ט .1899
מצב כללי טוב.
פני יהושע על מסכתות כתובות גיטין וקידושין .פיורדא ,תקכ"ו ] .[1766מהדורה
שניה.
מצב טוב-טוב מאד.
ספרא דבי רב ,הוא ספר תורת כהנים,כולל מדרשי התנאים הקדושים זכרונם לברכה
לספר ויקרא ,עם פירוש רבינו אברהם בן דוד מפשקירו בעל ההשגות על הרמב"ם,
ועם מאמר מסורת התלמוד מאת רבי אייזק הרש ווייס .ווין ,תרכ"ב .1862
מצב טוב-טוב מאד ,מעט כתמי זמן.
ליקוט מכל תורותיו ,ומאמריו  ...הדרכות ומוסרים ,סיפורים ומכתבים שנאמרו בספרן
של צדיקים ,בשם רבינו הבעש"ט  ,בשני חלקים] .גרמניה ,תש"ז [?1947
מהדורת צילום של המהדורה ראשונה שנדפסה בשנת תרפ"ז .נדפס עבור ניצולי
השואה מחנות העקורים בגרמניה  .לא מופיע במפעל הביבליוגרפי.
נה ,נו דף 20 ,ס"מ.
כריכה עם הטבעה .מצב טוב מאד.

* ספר קב הישר ,והוא ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה ,מאת רבי צבי הירש
ב"ר שמואל קאייננוור .הוצאה רביעית .זולצבאך ,תקס"ה ] .[1805כתמים.
* ספר הזהר על התורה ,ספר שמות .בראדי ,תרל"ד .1873
* ילקוט הרועים והוא ליקוטי מדרשים מאבות העולם והתנאים ,הלא המה מעין
החכמה ,מדרש המיוחס לשבואל בן גרשם ,ברייתא מפרקי מרכבה ועוד .ווארשא,
]תרמ"ה .[1885
מקבץ ] [5ספרי קבלה וספרי
* ספר שערי הקדושה מכתיבת יד רבי חיים ויטאל ,והוספנו חידושים מרבי שמשון
ליקוטים מספרי קבלה.
מאסטרפאליע ,גם הוספנו לבסוף קונטרס לקוטי יקרים ,וסוד נפלא מרבי שמשון
1805-1974
מאסטראליע .ווארשא ,תרמ"ה .1885
* זהרי הש"ס ,חידושים וביאורים על התלמוד ,השוואות והקבלות מהזוהר לתורתם
של התנאים והאמוראים שבתלמוד ,ציונים ומראה מקומות ,מאת רבי יהודא ליב
אינדעך ,הנקרא ר' ליבוש פראגער ,כרך א' .לונדון ,תשל"ד ].[1974
מצב כללי טוב.
* ספר שאלות ותשובות מנחת אלעזר ,מאת רבי חיים אלעזר שפירא אב"ד ואדמו"ר
מונקאטש .חלק ראשון .מונקאטש ,תרס"ב ].[1902
* ספר עשר קדושות ,בו יבוא חידושים עמוקים ...ר' יצחק אייזיק מספרין ,בנו ...ר'
צבי הירש מזידיטשוב ,בנו ...ר"ר משה מסאמבור .בנו ...ר' סענדר מקמארנא ,בנו...
ר' ישכר בעריש מזידיטשוב ,בנו ...ר' ליפא מסאמבור ...ר' ליפא מסאמבור ...ר' יודל
צבי מראזדל ... ,מוהרי"א מזידיטשוב ...מוהרי"א מקמארנא ...ר' יודא ליבוש
מראזדל .פיעטרקוב ,תרס"ו .1906
* ספר עטרת ישועה ,על מועדי וחדשי השנה ,חלק שלישי .יהושע הורוויץ אב"ד
דזיקוב .קראקא ,תר"ץ .1929
מצב כללי טוב.
* סדר הגדה של פסח עם שני פירושים :כל בו ,ופירוש מרבי אליה חסיד מווילנא.
קעניגסבערג ,תקט"ז ]צ"ל תרט"ז .[1856
* ספר היכלות הזוהר מפרשת בראשית ופקודי עם ביאור הגר"א] .קאניגסבערג,
תרי"ז .[1857
* סדר שערי רחמים ,בו אסיפת מאמרים ,ביאורים ,דינים והנהגות מאת רבינו אליהו
מווילנא ,מתלמידו רבי חיים מוואלאזין ,מרבי אברהם דאנציג ומרבי יהונתן פראגער.
ערך רבי אברהם צבי קאצינעלבויגען .ווילנא ,תרל"א .1871
* באורי אגדות מסכתות ברכות ,ב"ק ופ"ק דמגילה ,מאת רבי אליהו מווילנא .נלווה
אליהם קובץ ליקוטי הגר"א ,הכולל שרשים וענפים ביסודי חכמת האמת ,ובסופו
ליקוטי הגר"א על הרמב"ם הלכות שבת ,עם פירוש מבנו רבי אברהם .ווארשא,
תרמ"ו  .1886עמוד השער קרוע בתחתיתו ללא פגיעה בטקסט.
* ספר הצדיק רבי יוסף זונדל מסלאנט ורבותיו ,כולל תולדות הצדיק רבי יוסף זונדל,
כתביו וכתבי הגר"א מווילנא והגר"ח מוואלוזין .בעריכת רבי אליעזר רבלין .ירושלים,
תרפ"ז ].[1927
מצב כללי טוב.
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מקבץ ] [5ספרי חסידות.
1875-1941

קבלה
וחסידות
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מקבץ ] [5ספרי מדרשי
הלכה אגדה וקבלה,
ופירושים1864-1955 .
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תאור פריט
* קדושת לוי על התורה מאת רבי לוי יצחק מבארדיטשוב .לעמבערג ,תרל"ו .1875
* ספר מעין החכמה מאת רבי אשר צבי מגיד מישרים דק"ק אוסטרהא ]תלמיד
המגיד ממזריטש[ .הוצאה שניה .פאדגורזע אצל קראקא ,תרנ"ז  .1897פגם בפינת
דף השער.
* ספורי מעשיות לרבי נחמן מברצלב ,בצירוף מבוא מאת ש.א .הורודצקי .ברלין,
תרפ"ב ].[1922
* סדר הגדה של פסח עם פירוש דברי חיים מאת רבי חיים האלברטאם אבד"ק
צאנז ,ובסופו פנינים יקרים מאת רבי יחזקאל שרגא אבד"ק שינאווא ,מהדורה שניה.
לובלין ,תרצ"ו .1936
* ספר המדות מאת רבי נחמן ]מברסלב[ עם מראי מקומות מאת רבי נחמן אבד"ק
טשעהרין ומרבי צדוק הכהן מלובלין .ירושלים ,תש"א ].[1941
מצב כללי טוב.
* ספרי דבי רב עם תוספות מאיר עין מאת מאיר איש שלום .חלק ראשון .ווינא ,תרכ"
ד .1864
* מכילתא והוא חלק מן שאר ספרי דבי רב ,מדרש רבותינו התנאים לספר שמות ,עם
פרוש מדות סופרים מאת רבי אייזק הירש וייס .ווין ,תרכ"ה .1865
* ספר תנא דבי אליהו רבא וזוטא עם שני פרושים :ישועות יעקב ומאורי האש.
ווארשא ,תרל"ג .1873
* ספר היכלות מהתנא רבי ישמעאל כהן גדול .פיעטרקוב ,תרמ"ד .1884
* ספר אור הישר מכיל באורים ,ציונים והערות לספר בראשית ,מכילתא וספרי ,מאת
רבי שמואל יצחק הילמן .ירושלים ,תשט"ו ].[1955
מצב כללי טוב.

* ספר דרך תבונות ,להבין דרכי התלמוד ויסודות הפולפול בדרך קצרה ,מאת רבי
משה חיים לוצאטו ]רמח"ל[ .יוזעפאף ,ת"ר ] .[1840עמוד השער פגום ורובו חסר.
כרוך עם ספר מלאכי קודש ,שיר היחוד עם שאר מקראי קודש מכל צרה מצילים
ומגינים ושאר תפילות נוראות ומדות ישרות במוסר ודינים ,עם לשון אשכנז ,מאת
רבי משה ב"ר אליהו .ווארשא ,ת"ר  .1839נוסף בסופו :זכרון חכמים ,סדר החכמים
עד חתימת התלמוד .כרוך עם שער הגמול להרמב"ן .ווארשא ,ת"ר .1840
* ספר אגרת הטיול מאת רבי חיים בר בצלאל ,אחיו של המהר"ל ,חידושים חביבים
מקבץ ] [5ספרי חכמה,
שיטייל כל איש בפרדס הרימונים .פיעטרקוב ,תרמ"ד .1883
מוסר ,תפלה וקבלה1839- .
* מדרש שמואל ,ביאור על פרקי אבות מאת רבי שמואל די אוזידא ,ונוסף עליו פירוש
1946
נקרא עליו שם פירוש רש"י .ווארשא ,תרפ".s'1920 -
* ספר מלחמות השם ,חברו הפלוסוף הרב הגדול רבי לוי בן גרשון ]רלב"ג[ .הוצאה
שניה .ברלין ,תרפ"ג ].[1923
* ספר הדרכים מאת רבי משה חיים לוצאטו ]רמח"ל[ ,כולל דרך ה' ,דרך חכמה ,דרך
עץ חיים ודרך תבונות .ירושלים ,תש"ו ].[1946
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרי קבלה.
מאות 19-20

* ספר אור ישראל מאת רבי ישראל ב"ר אהרן יפה ,פירוש על רוב מאמרי הזוהר
וביותר לימוד סוד סדר האצילות וביאור ג"כ כתבי הקודש האר"י ,פירוש על רוב גמ'
ואגדות ועל רוב מזמורי תהלים ע"פ סוד וקצת ע"פ נגלה ,פירוש על ש"ע הא"ח
מסימן א עד סוף סי' תרצ"ז ,ועוד .דפוס צילום של מהדורת ]פרנקפורט דאדרה?[,
תס"ב ] .[1702עד עמוד עו.
* ספר שפע טל ,לפתוח סודות חכמת הקבלה ולקרבה אל השכל ,מאת רבי שבתי
סג"ל הורוויץ מפראג .למברג.1859 ,
* ספר הזהר על התורה ,ספר שמות .בראדי ,תרל"ד  .1873עמוד שער חסר
והושלם מצילום.
* תורת הקבלה של רבי משה קורדברו ,ערך והקדים מבוא ש.א .הורדצקי .ירושלים,
תשי"א ].[1951
* ספר החזיונות ,מאת רבי חיים ויטאל .יוצא לאור מתוך כתב יד המחבר על ידי ד"ר
אהרן זאב אשכלי .ספרית מקורות יז .ירושלים ,תשי"ד ].[1954
מצב כללי טוב.

* מאמרים יקרים מאת רבי דוב בער ]שניאורסון[ ,אשר נמצאו בין כתבי קודש שלו
ויסודותם ...מכבוד אביו ...רבי שניאור זלמן .קעניגסבערג ,תרכ"ד ] .[1864חסרים
שני השערים ,אחד מהם הושלם מצילום.
* שולחן ערוך ,יורה דעה ,חלק חמישי ,מכבוד ...מוה' שניאור זלמן .עם תיקונים
והוספות .ווארשא ,תרל"ג ].[1873
* קונטרס ביקור שיקאגו ,שיחות ואמרי כ"ק אדמו"ר יוסף יצחק ...מליובאוויטש.
מקבץ ] [6ספרים וקונטרסים ברוקלין ,תש"ד .1944
מאת אדמו"רי חב"ד * 1864- .קונטרס תורת החסידות ,מאת רבי יוסף יצחק שניאורסאהן מלובאוויטש .ברוקלין,
תש"ו .1945
1977
* ספר החקירה ,נקרא גם כן דרך אמונה ,מאת רבי מנחם מענדל ,אדמו"ר ה"צמח
צדק" בליובאוויטש ,הוצאה שניה עם הוספות .ברוקלין ,תשט"ו ].[1955
* קונטרס מוצאי ש"פ לך לך ה' תשל"ח ,מאת כבוד קדושת אדמו"ר מנחם מענדל...
שניאורסאהן מליובאוויטש .ברוקלין ,תשל"ח ].[1977
מצב כללי טוב.
רפואות וסגולות .ירושלים,
תרס"ז

רפואות וסגולות ,מאת רבי שמואל העליר .ירושלים ,תרס"ז ].[1907
מצב טוב  -טוב מאוד.
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קיצור שני לוחות הברית.
אמשטרדם ,תס"א 1701

קבלה
וחסידות

27

פסקי הגר"א ,אורח חיים.
ווילנא ,תרס"ג 1903

קבלה
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מקבץ ] [5ספרי חב"ד.
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קבלה
וחסידות

31

מקבץ ] [5ספרי חסידות,
1873-1935

תאור פריט
קיצור שני לוחות הברית עם מהדורא בתרא .אמשטרדם ,תס"א ][1701
מהדורה קדומה של הספר ,עם הוספות שנוספו במהדורה זו .נדפסה בדפוס נאה.
עם הסכמת רבני אמשטרדם למהדורה זו.
] ,[2קטו [3] ,דף 20 ,ס"מ
מצב טוב.
פסקי הגר"א על חלק אורח חיים .ווילנא ,תרס"ג  .1903מהדורה ראשונה.
ליקוט מפסקי הגר"א עם ביאור בשם עמודי אש ,מאת רבי צבי הירש לעמפערט
משטאלאוויץ .וינוגרד ,ספרי הגר"א .790
VIIIעמ' ,לד דף 22 ,ס"מ.
מצב טוב.

תוספתא לסדר זרעים ומועד עם ביאורים וחידושים בשם תנא תוספתאה ,ועם
הגהות מכתב יד הגר"א מווילנא .ווילנא ,תר"א .1841
פנים התוספתא עם שני ביאורים ,מנחת בכורים ועטור בכורים .המחבר רבי שמואל
אביגדור מסוויסלאץ כותב בהקדמה שקיבל את הגהות הגר"א שנכתבו בכתב ידו
תוספתא עם תנא תוספתא
מאת נכדו רבי יעקב משה מסלונים .שער נוסף לסדר מועד .וינוגרד ,ספרי הגר"א
והגהות הגר"א .ווילנא ,תר"
.289
א 1841
] ,[2נה; ] ,[1נו-קיח דף 36 ,ס"מ.
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* ספר אדרת אליהו :והוא פירוש על התורה מאת ...מוהר"ר אליהו ז"ל מווילנא.
הלברשטאטט] ,תר"ך .[1860
* ברייתא מעשה תורה :שחיבר רבינו הקדוש עם הוספות מאת רבי אליהו מווילנא,
עם פירוש דברי סופרים מאת רבי נח חיים לעווין ,חלק אחד בו כל מספרי עשרה
ונקרא בשם עשרה מאמרות] .וורשה[ ,תרכ"ד ] .[1863כרוך עם ספר חוסן יהושע:
חוסן ממפריעי למוד התורה ומושיע בתחבולות לאור באורה ,לעוסקים בה ולסוחרי
ארץ ,מאת רבי יהושע בעליר .ווילנא ,תרכ"ב .1862
* ספר עליות אליהו :תולדות  ...רבי אליהו גאון וחסיד מווילנא ,עלית השער ,מעלות
מקבץ ] [4ספרי הגר"א ובנו.
הסולם ,עלית קיר וספורים כתובים בספר עליות אליהו ,מאת רבי יהושע העשיל
1860-1894
הלוי ,ועם אורות יקרות סיפורים נחמדים והערות מאת רבי דוד לוריא מביחאב מרבי
אברהם שמחה ומרבי יעקב צבי מעקלענבורג .ווילנא ,תרל"ד  .1874כתמים.
* ספר רב פעלים :בו יפתח מקור לכל מדרשי רז"ל ואגדותיהם ...עשהו ...מו"ה
אברהם ז"ל בן הגאון החסיד רבינו אליהו ]הגר"א[ ז"ל מווילנא ,עם הערות והארות
ונוספות מאת רבי שמעון משה חאנעס ,עם לקוטי המוציא לאור .ווארשא ,תרנ"ד
.1894
מצב :טוב.
* שולחן ערוך חשן משפט חלק ששי מכבוד ...מוה' שניאור זלמן .ווילנא ,תרס"ה
 .1904כריכה קדמית מנותקת.
* הרב מלאדי ומפלגת חב"ד :מאת מרדכי טייטלבוים ,ורשה ,תר"ע  .1910קרע
בפינה העליונה במעטפת הקדמית.
* סדור תפלה עם לקוטי תורה :על פי נוסח האר"י ז"ל ,עם כל הדינים והמנהגים
מאת רבי שניאור זלמן מק"ק לאדי ,ונוסף לזה ליקוטי תורה נלקט ע"י רבי יהושע
זעליג ז"ק .הוצאה שניה .ווילנא ,תער"ב .1912
* ספר התניא :ספר לקוטי אמרים חלק ראשון הנקרא ספר של בינונים ,עם אגרת
התשובה ואגרת הקודש .ווילנא ,תר"ץ .1930
* סדר תפילות מכל השנה :ע"פ נוסח האריז"ל עם פירוש המילות עפ"י דא"ח מאת
מוהר"ר שניאור זלמן ...האדמו"ר הזקן .הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות .ניו
יורק ,תשכ"ה ].[1965
מצב :טוב.
* ספר מדרש פנחס ...יצאו מפי קדוש ...רבינו פנחס מקאריץ ...גם דברים נוראים
מהצדיק ...רבי רפאל מבערשיט ,וגם הנהגות הצדיק מו' שמואל וואלציס .ווארשא,
תרל"ו .1873
* ספר אגרא דפרקא ...מפה קדוש ...מוהר"ר צבי אלימלך ...אבדק"ק דינוב .ונוסף
עוד הנהגות טובות מהמחבר .מונקאטש ,תרנ"ד .1894
* ספר שארית יוסף ,מאת רבי יוסף ן' וירגא ,עם הגדות ,הערות ותקונים מאת רבי
ירחם מאיר ליינער בהרב הגאון הקדוש מאיזביצא .ווארשא ,תרס"ט .1909
* ספר אהל שלמה ,כולל חדו"ת יקרים ,הנהגות קדושות ,וספורים יקרים מקורות
חיי ...מוהר"ר שלמה הכהן ...אבד"ק ראדמסק ,ומובא בו ג"כ מכתבים קדושים אשר
כתבו אליו ...צדיקים ,בעריכת רבי יצחק מרדכי הכהן ראבינאוויטץ .פיעטרקוב ,תרפ"
ד ].[1924
* ספר נעם אלימלך ]מרבי אלימלך מליזנסק[ עם טעמי מצות וסודות לרבי יוסף
ניקיטיליא ,עם הנהגת האדם ,והצעטיל הקטן ,וגם כמה מכתבים מהמחבר ומבנו.
ירושלים] ,תרצ"ה .[1935
מצב כללי טוב.
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מספר
קטגוריה
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6

כותרת

קבלה
וחסידות
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מקבץ ] [5ספרי חסידות
וספרי אדמו"רים1855- .
1952

קבלה
וחסידות

33

מקבץ ] [5ספרי חסידות.
1885-1974

קבלה
וחסידות

34

מקבץ ] [5ספרי חסידות,
פולין וגליציה1875-1910 ,
בערך

קבלה
וחסידות

35

קבלה
וחסידות

36

זהר חדש .קוריץ ,תקמ"ד.
חותמת האדמו"ר רבי
ישראל משה בנו של רבי
יחיאל מאיר מגוסטנין

קבלה
וחסידות

37

חנוכת התורה .פיעטרקוב,
תר"ס  .1900מהדורה
ראשונה

תאור פריט
* ספר שבחי הבעש"ט :והוא ספו נפלאות רבי ישראל בעש"ט .לעמברג ,תרמ"ה
] .[1885כרוך עם ספר לוחות עדות אודות המחלוקת בענין הקמיעות בין רבי יהונתן
אייבעשיטץ ורבי יעקב עמדין .ווארשא .1890 ,וכרוך עם ספר תשועת ישראל,
המספר על הישועה שעשה רבי מנשה בן ישראל .ווארשא ,תרמ"ד  .1883וכרוך עם
פרקי רבי אליעזר עם באור מספיק .ווארשא ,תרל"ט  .1879וכרוך עם ספר מטעמים:
מקורים טובים על מנהגי ישראל מקודשים .ווארשא .[1892] ,בשער מופיע פרט של
תרמ"ז.
* אמת ואמונה :דברי תורה מרבנו הקדוש ...מנחם מנדיל מקאצק ,מאת ישראל יעקב
ארטן .ירושלים ,ת"ש ] .[1940כריכה מנותקת חלקית.
* ספר ההקדמה והפתיחה ,והוא עקרי ושרשרי הקבלה בביאור המקובל מפי חכמינו,
מאת רבי גרשון חנוך העניך מראדזין ,עם הוספות מאת רבי אברהם יהושע העשיל
אחי המחבר ,ועם הערות ומאמר זכרון לראשונים ,תולדות צדיקים וספריהם ,מאת
רבי ירוחם ליינער ,ובסופו תשובה על דבר קמח של רחיים עלעוואטארין על פסח .ניו-
יורק ,תש"י ].[1950
* קדמות ספר הזהר מאת רבי דוד לוריא ]רד"ל[ ,עם תולדות הרד"ל מאת רבי
שמואל לוריא ,ועם מאמר זהר הרקיע מאת רבי ירוחם ליינער מראדזין .ניו-יורק,
תשי"א ].[1951
* מאמר שפוני טמוני חול מרבי גרשון חנוך ]מראדזין[ בן רבי יעקב מאיזבצא ,הוצאה
חדשה עם מאמר פתיל תכלת וקונטרס מפי השמועה מאת רבי ירוחם ליינער
מראדזין .ניו-יורק ,תשי"ב ].[1952
מצב כללי טוב.
* ספר עירין קדישין ...על התורה מאת ...מו"ה ישראל מריזין ...ובנו ...מו"ה אברהם
יעקב מסאדיגארי .ורשה ,[1] .1885 ,מפרט :סה דף 19 .ס"מ .מצב :בינוני-טוב.
כתמי זמן ,מעט חורי עש.
* ספר פתגמין קדישין ...מהרב הקדוש כ' מו"ר הבעש"ט ...מו"ר דבוב בער ...מו"ה
לוי יצחק ...מו"ה אהרן ...דק"ק זיטאמר ...מו"ה שמשון ...מק"ק אוסטריפאלי,....
לובלין ,תרמ"ט  .1889מפרט :כ"ד דף 22 .ס"מ .מצב :טוב ,מעט כתמי זמן.
* ספר דברי תורה ,מהדורא חמישאה ומהדורה שתיתאה ,מאת האדמו"ר רבי חיים
אלעזר שפירא ממונקאטש .מונקאטש ,תרצ"ג .מפרט :עד [2] ,דף 22 .ס"מ.
מאפיינים ייחודיים :עם הגהות רבות בכתב יד שנכתבו בשנת תרצ"ד .מצב:
* עין התכלת ,דלתות שערי העיר ,מאמרים מאת האדמו"ר רבי גרשון חנוך מראדזין.
ניו יורק ,תשי"ד .מפרט ,[5] :ב-קנה ,[5] ,מא דף 17 .ס"מ .מצב :טוב מאוד.
* ספר אמרי פנחס ,והוא אוצר ...מדברות ...רבינו פנחס מקוריץ ...ותלמידיו .בעריכת
ר' פנחס ארנברג ור' יחזקאל שרגא פרנקל .תל אביב ,תשל"ד .מפרט :רכח ,כ עמ'.
 23ס"מ .מאפיינים ייחודיים :זוהי מהדורה ראשונה מתוך כתב יד שנשמר במסירות
נפש בימי השואה ע"י רבי פנחס חודרוב הי"ד בגטו טרנוב .קונטרס "זכרון פנחס"
משרידי חידושי תורתו של רבי פנחס חודרוב צורף לסוף הספר .מצב :טוב מאוד.

* עבודת ישראל מאת המגיד מקאזניץ .ורשה ,תרל"ח  .1875עם חתימות בעלים.
* ספורים נוראים ,מאת רבי יעקב קאדאניר ,לעמברג .1879
* ספר ישועות חכמה עם פירוש חוסן ישועה בתוספת חידושי דינים ,מאת רבי חיים
ישעיה הכהן .לובלין תרס"ה .1904
* ספר רשפי אש השלם מאת רבי מרדכי מנעשכיאז .פיעטרקוב ,תרס"ז .1907
* רבי נחמן מברסלב :חייו ותורתו ,מאת הלל צייטלין .ורשה ,תר"ע ].[1910
* ספר המדות ,מאת רבי נחמן מברסלב עם מראי מקומו מרבי נחמן מטשערין ומרבי
צדוק מלובלין .ווארשא  :הוצאות בית מסחר הספרים של יעקב יצחק ריינערמאן,
תחילת המאה ה  .20אינו נמצא בספריה הלאומית.

ויכוח על חכמת הקבלה ועל קדמות ספר הזהר וקדמות הנקדות והטעמים ,מלאכת
שד"ל בימי נעוריו ,עם קצת נוספות אשר הוסיף בה אחר ימים ושניםDialogues .
ויכוח על חכמת הקבלה ועל
sur la kabbale et le Zohar et sur L' Antiquite, das la langue Hebraique,
קדמות ספר הזהר וקדמות
 .par S. D. Luzzatto De Triesteגוריציאה.1852 ,
הנקדות והטעמים ,מאת
מצב טוב .כתמי זמן.
שד"ל .גוריציאה1852 ,
זהר חדש ,הובא לדפוס על ידי רבי אברהם מלויצק .קוריץ ,תקמ"ד ].[1784
בגף השער חותמת רבי ישראל משה ליפשיץ בו רבי יחיאל מאיר מגוסטניין .האדמו"
ר רבי ישראל משה נולד לאביו האדמו"ר רבי יחיאל מאיר מגוסטניין הנודע גם בכינוי
'היהודי הטוב מגוסטנין' .בילדותו הכיר את האדמו"ר מקוצק ואחר כך נסע לבעל
החידושי הרי"ם ולרבי אברהם מטשכנוב .לאחר פטירת אביו בשנת תרמ"ח כיהן
כאדמו"ר ,והתיישב בפרושקוב ,בה ניהל את חצרו עד לפטירתו בזקנה מופלגת
בשנת תרע"ח .ראה :אלפסי ,חסידות ב ת"ר.
תמי זמן .מצב טוב..
חידושים יקרים חריפים ומתוקים מאת רבי העשיל מקראקא ,על יד רבי חנוך העניך
ערזאהן מזגיערש .פיעטרקוב ,תר"ס  .1900מהדורה ראשונה.
שני שערים .הרבי רבי העשיל מקרקא ]שנ"ה-תכ"ד[ מגדולי פולין ראש ישיבה ורבה
של קראקא נודע בחריפותו .רוב ככל כתביו אבדו ,וכאן נדפסו לראשונה ליקוטים
שנמסרו בשמו.
מעט כתמים .מלבד זה ,מצב טוב.
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קבלה
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38

מאור עינים-ישמח לב.
למברג ,תר"ח

קבלה
וחסידות

39

מקבץ ] [5ספרי רמז וסוד.
1882-1974

קבלה
וחסידות

40

ספר הברית .ברין ,תקנ"ז.
מהדורה ראשונה

קבלה
וחסידות

41

ספר תורת חיים ,מאת רבי
חיים ב"ר מנחם מענדיל
מקאסוב .גראסווארדיין,
תרפ"ז ][1927

קבלה
וחסידות

42

ספרי הגר"א ][3

קבלה
וחסידות

43

שיח יצחק ,על מות מוה'
שלמה קלוזער .מאת רבי
יצחק יהודה שמלקיש.
]ברסלא ,תרכ"ח [1868

קבלה
וחסידות

44

שלום לעם  .ארם צובא,
תרנ"ו

קבלה
וחסידות

45

תנ"ך .אמשטרדם ,תס"א
 .1701מהדורת 'גורל הגר"
א'

תאור פריט
חסידות מאת רבי מנחם נחום מטשערנוביל .לעמברג ,תר"ח .1848
] ,[2ב-צג :כ דף ,שער מיוחד לישמח לב.
מהדורה קדומה של הספר החסידי החשוב של אחד מגדולי האדמו"רים שהסתופף
אצל הבעל השם טוב.
חתימות וחותמת בעלים :אברהם יצחק ויינבערגער סופר סת"ם קליינווארדין ,ועוד
כיתובים.
הדפים מפורקים ,מעט נקבי עש .מצב טוב.
* ספר דברי שלום או ברכת שלום ,והוא חלק שלישי בענין רמז וסוד ,וספר האחד
עשר לספר מרבי שלום ,מאת משה ראזענסאן ,הרב והדאקטער .ווארשא ,תרמ"ג
.1882
* ספר נתיבות חן ,חלק ראשון ,שער הכללים ובו ל"ב נתיבות ,מיוסד בדרך האמת
והאמונה והיחוד בעבודה שבלב ,בשרשי שם מ"ב הקדוש ,מאת הרב הצדיק המקובל
רבי אלתר נח כ"ץ .לונדון ,תרנ"ט ].[1899
* ספר הדרכים מאת רבי משה חיים לוצאטו ]רמח"ל[ .כולל דרך ה' ,דרך חכמה ,דרך
עץ חיים ודרך תבונות .ירושלים ,תש"ו ].[1946
* מהדורת צילום של ספר היכל ה' מאת רבי יחיאל אשכנזי ,סודות עליונים.
המהדורה המקורית הודפסה וויניציאה ,שס"א ].[1601
* זהרי הש"ס ,חידושים וביאורים על התלמוד ,השוואות והקבלות מהזוהר לתורתם
של התנאים והאמוראים שבתלמוד ,ציונים ומראה מקומות ,מאת רבי יהודא ליב
אינדעך ,הנקרא ר' ליבוש פראגער ,כרך א' .לונדון ,תשל"ד ].[1974
מצב כללי טוב.
חיבור גדול אודות כל חכמת הטבע ,כוחות הנפש ,האמונה ,הנבואה ,ועוד ,מאת ]רבי
פנחס הורוויץ[ .ברין ,תקנ"ז ] .[1797מהדורה ראשונה .שני חלקים.
מהדורה ראשונה של ספר חשוב ,שנדפס אחר כך בהרבה מהדורות .המחבר לא
כתב את שמו והיו שייחסו את הספר לגר"א ,אמנם המחבר רמז את שמו בתחילת
ההקדמה בראשי התיבות.
חסר הדף ובו אישור הצנזור שניתן כשנה וחצי אחרי ההדפסה ונוסף בחלק
מהטפסים בתחילת הספר.
מדבקות לחיזוק בשולי השער .מצב טוב-טוב מאד.
ספר תורת חיים ,אשר כתב בכתב ידי קדשו דבריו הנאמרים באמת מה שהשיג
בתורת ה' רבי חיים ב"ר מנחם מענדיל מקאסוב .גראסווארדיין ,תרפ"ז ].[1927
מצב טוב-טוב מאוד ,עם חתימות רבי אשר ישעיהו רבין וחתימת כתב ידו.
מסכת כלה עם הגהת הגר"א הנקרא ידי אליהו ,ופירוש קהלת יעקב] .קניגבסברג[
תרי"ט ] .[1859וינוגרד ,ספרי הגר"א .366
מעשה רב .ווארשא ,תרי"ז .שני שערים .וינוגרד ,ספרי הגר"א  .813חתימות
בעלים.
כרוך עם :בית אברהם .צוואת רבי אברהם דאנציג )בעל החיי אדם( .ווארשא ,תרט"ז
 .1856וינוגרד ,ספרי הגר"א  .558חתימות בעלים.
כרוך עם :ספר הרוקח .ווארשא תרט"ז  .1856חתימות בעלים.
מצב טוב-טוב מאד.
שיח יצחק ,בכי ומספד תמרורים על מות מוה' שלמה קלוזער .מאת רבי יצחק יהודה
שמלקיש .המבוא מתייחס למחלוקת חסידי סדיגורה וצאנז .בסוף הספר פלפול מבנו
אהרן שמלקיש] .ברסלא ,תרכ"ח .[1868
מצב טוב.
דרושים לכבוד התורה ולומדיה ,והמחזיקים בה ,מאת המקובל רבי שלום 'עבד א-ל
ואחד' הדאיה .ארם צובא ,תרנ"ו ] ,[6] .[1896קיב דף.
המחבר רבי שלום הדאיה הדיין והמקובל הנודע מארם צובא ,חיבר את הספר לפני
שעלה לירושלים .כשעלה לירושלים כיהן כראב"ד ,וזקן המקובלים ב"בית אל" .ידוע
שהתכתב בענייני קבלה עם רבי אלחנן וסרמן.
מצב טוב-טוב מאד.
חמשה חומשי תורה ...עם נביאים ראשונים ואחרונים וכתובים .על פי המקובל
במהדורה זו היה נוהג רבי אריה לוין להשתמש לערוך את גורל הגר"א .אמשטרדם
] 1701תס"א[ .עותק חסר.
מפרט 292-77 ,[6] :דף [4] ,306-293 ,עמ' 14 .ס"מ.
בעותק שלפנינו חסר החומש ,מתחיל בספר יהושע ,וחסר דף  .81השער המאוייר
חסר בחלקו.
מאפיינים יחודיים :במהדורה זו היה נוהג הצדיק רבי אריה לוין לערוך את 'גורל הגר"
א' ,שהוא פתיחת התנ"ך על פי הסוד ,על מנת לקבל תשובות לתעלומות נסתרות,
על פי מסורת שהועברה מהגאון רבי אליהו מוילנא )הגר"א( .רבי חיים וולוז'ין ,רבי
אהרן קוטלר ואחרים השתמשו בגורל על מנת לקבל תשובות ,אך השימוש
המפורסם ביותר הוא ללא ספק הגורל הנערך על ידי רבי אריה לוין ב  1950לשם
זיהוי גופותיהם של  12מחללי שיירת הל"ה שלא זוהו לפי סימנים אחרים.
כללית מצב טוב-טוב מאוד.

7

מחיר

$50

$40

הערכה

$150 - $100

$150 - $100

$50

$300 - $150

$20

$120 - $60

$50

$50

$35

$50

$150 - $100

$150 - $100

$120 - $80

$200 - $100

מספר
קטגוריה
פריט

8

כותרת

קבלה
וחסידות

46

תניא .ווילנא ,תרע"ב 1912

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

47

עת לכל חפץ .אלכסנדריה,
תרנ"ג 1893

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

48

מקבץ ] [5ספרי סליחות
ופיוטים1822-1877 .

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

49

מקבץ ] [5ספרי תהלים
מבוארים1841-1955 .

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

50

מקבץ ] [5מחזורים בדפוס
רעדעלהיים בתרגום גרמני.
1860-1877

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

51

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

52

תאור פריט
לקוטי אמרים – תניא .ווילנא ,בדפוס ראם .תרע"ב .1912
שני שערים .שערי חב"ד  ;77ספר התניא ,ביבליוגרפיה ,עמ’  ,114לב.
מצב טוב מאד.
שירים לכל מועדי השנה ,להספדים ולשמחות ,מאת רבי יעקב אבן צור .נא אמון,
תרנ"ג ] .[1893מהדורה יחידה.
חיבור נאה של אחד מגדולי חכמי מרוקו במאה ה  ,18שנזכר גם אצל החיד"א ,נדפס
על ידי רבי רפאל אהרן ו' שמעון רבה הראשי של קהיר.
] ,[1יד ,קיח [1] ,דף 22 ,ס"מ .השער נדפסו בדיו כחול ואדום..
כריכת חצי עור .מעט כתמי זמן בשער ובדפים הראשונים .מצב טוב מאד.
* סדר ארבע תעניות .עשרה בטבת ,צום אסתר ,שבעה עשר בתמוז ,ותשעה באב,
כמנהג ק"ק ספרדים נדפס פעם שנית בהשגחת ישראל ב' חיים .ווינה ,תקפ"ב
].[1822
* מחזור סליחות ,מראשית השנה ועד אחרית שנה ,כמנהג פולין ,ובו גם סליחות
אשר תיקן הגאון הרב אליעזר אשכנזי סליחה להניס יגון ואנחה ,ובו גם ,סליחה
להצלחת המלך במלחמה לבקש טובת המלכות ולהתפלל בשלומה .פראג.1835 ,
* ספר פה לאדם ,פיוטים הפטרות הגדה פרקים משלי איוב דניאל ,שהם ר"ת פה
לאדם ,הפיוטים מאת ר' משה חלואה .קאניגסבערג ,תרי"ג ].[1853
* סליחות ,עם שני באורים סדר מטה לוי ובית לוי ,ותרגום בשפת האידיש .יוזעפאף,
תרכ"ט .1868
* ספר לקט צבי ,כולל תפילות ובקשות שירות תשבחות ולמודי משניות גמרא מוסר
ואזהרה ,לפי מועדי השנה ,אשר ינהגו בהם החסידים היחידים .רעדעלהיים ,תרל"ז
.1877
מצב כללי טוב.
* צנת דוד ,מאמר חוקר זמן הולדת ספר תהלים ומזמוריו הפרטיים ונוסף אליו
תפארת שירי קדש מאת מאיר ראנדיגגר .וויען.1841 ,
* ספר זמירות ישראל ,נקראים גם בשם דרך מסילה ,תהלים עם תרגום אשכנזי,
פירוש רש"י ,פירוש רד"ק ,פירוש תוכחת חיים המלוקט מספר עקרים ,ועוד .פיורדא,
תר"ד .1843
* מקראי קדש ספר תהלים עם רש"י תרגום אשכנזי ובאור מאת רבי יואל ברי"ל אשר
קראו זמירות ישראל .ווארשא .1887 ,כרוך עם ספר דניאל עזרא ונחמיה ,ווארשא
תר"מ ] ,[1880ספר משלי ,ווארשא  ,תרמ"ב  ,1882ספר איוב בתרגום ובאור רבי
משה הלוי לנדא ,ווארשא.1887 ,
* פירוש מפעלי צדק על ספר תהלים ,מאת רבי שמעון אהרן ב"ר נחמן מפאלאצק.
ווארשא ,תרס"ח .1908
* ספר נעים זמירות ישראל ,ילקוט מאמרי חז"ל ומפרשי תהלים הראשונים
והאחרונים ,מאת רבי יצחק גרשטנקורן ,מיסד בני ברק .ספר ראשון ,מהדורה
שלישית .ונלוה עליו קונטרס מי מרום ,פירוש על ח"י המזמורים הראשונים מאת רבי
יעקב משה חרל"פ .בני ברק ,תשט"ו ] .[1955עם הקדשת המחבר בכתב יד.
מצב כללי טוב.
* מחזור ליום ראשון של ראש השנה .רעדעלהייים.1860 ,
* מחזור ליום ראשון ושני של פסח עם תרגום אשכנזי .רעדעלהיים.1860 ,
* מחזור לחג הסוכות ולשבת חול המועד .רעדעלהיים.1864 ,
* מחזור ליום כיפור עם תרגום אשכנזי .רעדעלהיים.1864 .
* מחזור ליום שני של ראש השנה .רעדעלהיים.1877 ,
מצב כללי טוב.

* מועדי ה' ]מחזור לשלש רגלים[] .ליוורנו ,תרט"ז 1856בערך[ .ככל הנראה חסר
שער.
* מנחה חדשה ,oder ,מחזור ]לכל השנה[Festgebete der Israeliten für das :
 .ganze Jahr, neu übersetzt von Fürstenthal und Cunowעברית וגרמנית.
קרוטושין.1859 ,
* מנחה חדשה ,oder ,מחזור ]לכל השנה[Festgebete der Israeliten für das :
מקבץ ] [5מחזורים וסליחות .ganze Jahr, neu übersetzt von Fürstenthal und Cunow .עברית וגרמנית.
קרוטושין.1867 ,
1856-1885
* מחזור לשלש רגלים עם מטה לוי ולקוטי צבי .ווילנא ,תרמ"ב .1882
* סדר סליחות כמנהג פולין גדול ופולין קטן ,ליטא ורייסן ,עם פזמון לברית מילה
בעשרת ימי תשובה ,ועם סימני סליחות לכ' סיון ושובבים ת"ת .ווינה .1885 ,מעטפת
קדמית כמעט מנותקת.
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5מחזורים לימים
הנוראים ולרגלים1838- .
1851

* חמישה מחזורים ,לראש השנה ,יום כיפור ולרגלים.1838-1851 .
* מנחה חדשה ,מחזור ליום ראשון ושני של סוכות ולשבת חול המועד .קראטשין,
.1838
* מנחה חדשה ,מחזור ליום השני של ראש השנה ,מאת מיכאל מנחם קונאוו.
קראטשין .תקצ"ח ].[1838
* מנחה חדשה מחזור ליום כיפור ,קראטאשין.1841 ,
* מחזור של סוכות ,עם כריכת עור ,וינה.1844 ,
* מחזור תפילות לשלש רגלים כמנהג פולין .קראטאשין ,תרי"א.1851 ,
מצב כללי טוב.

מחיר

הערכה

$30

$150 - $80

$50

$50

$50

$25

$30

$30

$150 - $100

$150 - $100

$-$

$150 - $100

$150 - $100

$120 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

9

כותרת

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

53

מחזורים וקינות1827- .
1860

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

54

] [2כרכים של מחזור ליום
כפור כמנהג פולין ,עם
תרגום לאנגלית ,לונדון,
תקס"ז ][1807

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

55

מקבץ ] [5ספרים על
התפלה1857-1947 .

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

56

מקבץ ] [5מחזורים למועדי
השנה וסליחות1836- .
1866

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

57

מקבץ ] [5מחזורים ותקון
לחג השבועות ולימות
השנה1827-1864.

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

58

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

59

תאור פריט
* מחזור לערבית של יום כיפור ,עם העתקה אשכנזית ,ובו גם תהילים ,כמנהג פולין,
מאת וואלף היידנהיים .כריכה מעור .ווינא.1827 ,
* קינות לתשעה באב ,כמנהג אשכנז ,כולל כל התפילות והמנהגים ,רעדעלהיים ,תר"
ב .1842
* מחזור לפסח מאת וואלף היידנהיים ,ובו יוצר לים הראשון וקרובות ליום השני ,ובו
תפילה בעד שלום הקיסר ניקאלייא הראשון הראשון ובני משפחתו תפילת הנותן
תשועה למלאכים .ווארשא ,תרי"ב .1852
* מחזור לערבית יום כיפור ,מתורגם לגרמית ,כמנהג פולין .ברלין ,תרי"ו .1856
* מחזור לערבית יום כיפור,מתורגם לגרמנית ,רעדעלהיים.1860 .
מצב כללי טוב.
* מחזור ליום כפור כמנהג פולין] ,ערבית ושחרית[ אשר הובא לבית הדפוס בלשוננו
הקדושה ותרגום ענגלאטירא ע"י דוד בר מרדכי הלוי ,מהדורה שניה הובאה לבית
הדפוס על ידי חיים בר סענדר ויצחק בר צבי הלוי .בהגהת המדקדק התורני יצחק ב"
ר עקיבא .לונדון ,תקס"ז ] .[1807מספר דפים מנותקים חלקית.
* ספר תפלות ,מוסף ,מנחה ונעילה ליום כפור ,הובא לבית הדפוס על ידי יצחק בר
צבי הלוי וחיים בר סענדר .בהגהת המדקדק התורני יצחק ב"ר עקיבא .לונדון ,תקס"ז
] .[1807כמנהג פולין .עברית ואנגלית.
מצב טוב.
* עמודי העבודה  -רשימת הפייטנים ומעט מתולדותיהם עם מספר פיוטיהם ,מאת
אליעזר ליזר לאנדסהוטה ,מחברת א .ברלין ,תרי"ז  .1857כתמים.
* ספר תפלת חיים  -יאיר נתיב על שבעה מקורי התפלות אשר תקנו אנשי כנסת
הגדולה ,חלק ראשון ,מאת רבי חיים ראובן רובינשטיין .ווילנא ,תרע"ג ].[1913
* יד יוסף  -אודות בתי התפלה בישראל וההנהגה בהם ,מאת רבי דוד יוסף סובה.
ורשה ,תרצ"ד .1934
* ספר ויעש אברהם  -כולל נוסח התפלה ומנהגים שנהג בהם רבי אברהם אב"ק
טשעכנוב .מבוררים בהלכה ע"י נכדו האדמו"ר רבי מנחם מנדל חיים לאנדא .לודז,
תרצ"ו ] .[1936כריכת עור.
* יסודות התפלה  -מחקר על אודות התפלה .תל אביב ,תש"ז ].[1947
מצב :בכללות טוב.
* מחזור של פסח ,כמנהג פולין ,ובו בשער איור "שלוש פעמים בשנה יראה כל
זכורך" .כריכה קדמית מנותקת .פראג .1836
* סדר פורים ובו גם סליחות לתענית אסתר ,כמנהג המדינות פולין בעהמן מעהרן
ואונגארן ,מאת מו"ה וואלף ,מורה לשפת הלשון עברית בבית הנורמאלי בפראג.
פראג ,תקצ"ג ].[1836
* מחזור לראש השנה ,כולל התפילות והפיוטים ,פראג ,תר"ה .1845
* סדר סליחות מכל השנה כמנהג פולין ,פראג ,תר"כ .1860
* סדר סליחות כמנהג פולין ,פראג ,תרכ"ו ].[1866
מצב כללי טוב.
* מחזור לחג השבועות ,כמנהג אשכנז ,בשער איור ובו "ויהי ביום השלישי ...ויחרד
כל העם אשר במחנה" זולצבאך .תקפ"ז ] .[1827קצת עקמומיות בדף.
* תקון ליל שבועות והושענא רבה על פי הסדר מספר של"ה הקדוש .ווילנא ,תרל"ד
].[1844
* מחזור לחג השבועות כמנהג פולין .ברלין ,תר"כ .1860
* ] [2מחזורים ,אחד לראש השנה ויום הכיפורים ,והשני מחזור לפסח שבועות
וסוכות ,כמנהג פולין ,מסודר מחודש עם כל התפילות הכל על מקומן .שניהם בתוך
קופסא תואמת ,כריכה חצי עור .שטעטטין ,תרכ"ד ].[1864
מצב כללי טוב.

* מחזור ליום ראשון ושני של שבועות עם לשון אשכנז כמנהג אשכנז ושאר קהלות
קדושות ,ועם כוונת הפייטן .אפענבאך ,תקע"ג ]] [1813או תקס"ח .[1808
* מחזור ליום ראשון ושני של ראש השנה עם לשון אשכנז כמנהג פולין ושאר קהלות
קדושות ,ועם כוונת הפייטן .אפענבאך ,תקע"ו ].[1816
* ספר קרובות הוא מחזור ,מחזור ליום כפור לבני פולין פיהם ומעהרין ,מסודר,
מקבץ ] [5ספרי סידור,
מדויק ,מבואר ומתורגם אשכנזית ,בידי וואלף היידנהיים .רעדעלהיים ,תרי"ד .1854
מחזורים וקינות .רעדעלהיים
* סדר הקינות לתשעה באב ,לפי מנהג האשכנזים ,בעריכת יצחק בן אריה יוסף דוב.
ואפענבאך1813-1894 ,
רעדעלהיים ,תרל"ה  .1875כריכה רופפת.
* סדור שפת אמת ,מהדורא ו ,מאת וואלף היידנהיים .רעדעלהיים .1894 ,עברית
וגרמנית עמוד מול עמוד.
מצב כללי טוב.

ברית אברהם על תהלים.
פיעטרקוב ,תרנ"ט 1899

ביאור רחב ועמוק על פי פשט ודרש מאת רבי אברהם מרגליות רבה של פרוישטאט.
פיעטרקוב ,תרנ"ט .1899
עם פנים ספר התהלים .כתב היד של הפירוש היה בידי חתן המחבר ,רבי אשר
לעמיל לעווי רבה של גאלין שעלה לירושלים.
כריכת עור עם הטבעה מוזהבת .מצב טוב מאד.

מחיר

$30

$50

$50

$25

$50

$25

$35

הערכה

$150 - $100

$200 - $100

$200 - $150

$120 - $80

$150 - $100

$200 - $100

$120 - $80

מספר
קטגוריה
פריט
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כותרת

תאור פריט

מחזור חלק ראשון ,תפלת ימים נוראים ,כמנהג פולין ,רייסן ,ליטא ,פיהם ,מערהרין.
מחזור חלק ראשון ,תפלת
ימים נוראים ,כמנהג פולין ,עם הרבה דברים נוספים מחודשים וגם הפירוש בלשון אשכנז .אמסטרדם ,תפ"ח
].[1728
רייסן ,ליטא ,פיהם,
מערהרין .אמסטרדם ,תפ"ח מצב טוב .כתמי זמן.
][1728
סדר התפלות לראש השנה בתרגומים ומדרשים על כתובים מעופים ומושאלים
בלשון אנגליטערא ...לונדון ,אלול תקפ"ו ] .[1826נדיר.
בעותק שלפנינו נוסף שער מצויר עם ציורי המועדים של מחזור מכל השנה כמנהג
פולין משנת תקס"ז .לאחר השער הזה שער עברי :סדר התפלות לראש השנה
ומחורי הדף שער לועזיForm of Prayers for the New Year, with :
מחזור מכל השנה כמנהג
פולין .לונדון ,תקפ"ו ].Translation and Interpretations of Obscure and Metaphorical texts [1826
הספר כולל ] 231 [2דף.
מחזור נדיר נרשם במפעל הביבליוגרפי ע"פ עותק בספריה הבריטית )עם שינויים(.
כתמי זמן .מצב טוב-טוב מאד.
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מחזור .פרנקפורט דאודר,
תע"ב .שני חלקים
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מקבץ ] [5מחזורים וסדר
לימוד לליל שבועות.
רעדלהיים1800-1830 ,
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מחזור כמנהג פולין פיהם אשכנז מעהרין ,עם תפילות מלוקטות מספר השל"ה.
פרנקפורט דאדר ,תע"ב ] .[1712שני חלקים.
חלק ראשון ,לראש השנה יום כיפור סוכות .ז-קנט ,חסר שער ו  6דפים אחריו.
חלק שני ,לארבע פרשיות ,שבת הגדול פסח ושבועות .קכד דף ,חסר דפים אחרונים.
בשנה זו נדפסו בפפד"א שתי מהדורות דומות ,יתכן והחלק השני הוא כמנהג
פרנקפורט .שתי המהדורות נדירות במיוחד ,ואין מהם עותקים שלמים בספריה
הלאומית.
כללית מצב טוב עם פגמים .כריכת עור מקורית )?( פגומה.
* מחזור ליום ראשון ושני של פסח .מבואר ומתורגם אשכנזית .רעדלהיים ,תק"ס
.1800
* מחזור ,מנהג אשכנז ,ליום שביעי ושמיני של פסח .מבואר ומתורגם אשכנזית.
רעדלהיים ,תק"ס .1800
* מחזור ,מנהג אשכנז ,לשמיני עצרת ושמחת תורה ולשבת ח"המ של סכות .מבואר
ומתורגם אשכנזית .רעדלהיים ,תקס"ג .1803
* מחזור ליום שני של ראש השנה .מבואר ומתורגם אשכנזית .רעדלהיים ,תקפ"ז
.1827
* סדר הלימוד לליל שבועות .רעדלהיים ,תק"צ  .1830כריכה חצי מנותקת.
מצב כללי טוב.

* מטיב שפה .סליחות לימים נוראים .קראטאשין .תקצ"ט  .1839חמימת בעלים בדף
השער.
* סדר סליחות מכל השנה כמנהג אשכנז .מוגה ע"י ר' זאב היידנהיים מכתבי יד
מקבץ ] [5מחזורים וסליחות רעדדלהיים .תר"ז .1847
* ] [3חלקים בתוך סט מחזורים לשמיני עצרת ולשמחת תורה ,ראשון ושני של סכות,
1817-1852
ראש השנה .ווארשא.1852 ,
מצב כללי טוב.
* מחזור ,מנהג אשכנז ,לשמיני עצרת ושמחת תורה ולשבת ח"המ של סכות .מבואר
ומתורגם אשכנזית .רעדלהיים ,תקע"א .1811
* מחזור לערבית ליום כפור ,לבני פולין ,פיהם ומעהרין ,עם שיר הייחוד גם כתר
מלכות לרשב"ג וכתר מלכות לרדב"ז .מבואר ומתורגם אשכנזית .רעדלהיים ,תקצ"ב
.1832
* מחזור ,ליום ראשון של ראש השנה ,לבני פולין פיהם ומעהרין .מבואר ומתורגם
מקבץ ] [5מחזורים וסליחות.
אשכנזית .רעדלהיים ,תקצ"ב .1832
רעדלהיים1811-1837 ,
* מחזור ,מנהג אשכנז ,ליום שביעי ושמיני של פסח .מבואר ומתורגם אשכנזית.
רעדלהיים ,תקצ"ב .1832
* סליחות מכל השנה כמנהג אשכנז ,מוגהת על פי ר' וואלף היידנהיים ,שהגיה על פי
כתבי יד .רעדלהיים ,תקצ"ז .1837
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5מחזורים וספרי
תפלה1833-1853 .

* מחזור מראשית השנה עד אחרית השנה כמנהג המדינות פולין בעהמן מעהרן
ואונגארן .פראג.1833 ,
* מחזור ליום ראשון ושני של פסח בלשון עברית ואשכנזית ,מאת וואלף היידנהיים.
רעדעלהיים.1838 ,
* מחזור לחג השבועות בלשון עברית ואשכנזית ,מוגה ומסודר ומתורגם מאת וואלף
היידנהיים .רעדעלהיים.1838 ,
* מחזור לערבית ליום כיפור .פיורדא ,תקצ"ח ].[1838
כרוך עם מחזור ליום כפור .פיורדא ,תקצ"ח ].[1838
* Abrahams's Interlineary Tephilloth, or, Daily Form of Prayers: with the
English translation under each word of the Hebrew, according to the
 .order of the German and Polish Jews. by H. Abrahamsלונדון.1853 ,
כריכה קדמית מנותקת.
מצב כללי טוב.
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* סדר תפלה כמנהג ספרד עם פרשיות והפטרות ארבע תעניות תחנות ומזמורים ע"
ת לאדינו עם סדר זמנים עניני העברונות מהר' דוד מולדולה .פירנצי ,תצ"ו .1736
דף שער ועמודים ראשונים ואחרונים חסרים ,דף אחד מנותק ,מעט נזקי עש.
* ספר תפלת החדש ,כמנהג קהל קדוש ספרדים ,לשפוך שיחה מידי יום ביומו ,מדי
חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו ,ועמידות לשלש רגליםועם תוספת דינים ע"פ הרב
מקבץ ] [5סדרי תפלה
חיד"א ומספרי ראשונים ואחרונים ,עם אגרת השבת להראב"ע ועם קונטרס שלמות
כמנהג הספרדים והתימנים.
הלב .ליוורנו ,תרי"ז ].[1857
1736-1962
* ] [3כרכים ,סדור תכלאל ,עץ-חיים ,מהדורה מחודשת עם הוספות כמנהג ק"ק
תימן .ירושלים ,תשכ"ב ].[1962
מצב בינוני-טוב.
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מקבץ ] [5סידורים ומחזורי
תפלה 1840-1935 .בערך

ספרי
תפילה,
תהלים
ומיניאטורות

69

מקבץ ] [5סידורים ותיקוני
שבת .ליוורנו ,ווילנא
וירושלים1794-1925 ,
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* מחזור לכל מועדי השנהDie sämmtlichen Festgebete der Israeliten : mit ,
einer deutschen Übersetzung in deutschen Lettern. von W.
 .Heidenheimמחזור של פסח .וינה .1840 ,כתמי זמן.
* סדור הגיון הלב ,עם קונטרס נועם מגדים וקונטרס מקור ברכה .עם הערות מאת
ה' עדלמאן .רוניגסברג .1845 ,שער ראשון בגרמנית ,חסר והושלם מצילום.
* סדר תפלה לבתי ספר ולעם ,מעובד ע"י מורים מומחיםComplete Prayer .
 .Book for Synagogue, home and Schoolמהדורה שניה .לונדון ,תרע"ב
.1912
* סדור בית רחל נהורא מעליא ולקוטי צבי עם דרך החיים מרבי יעקב מליסא ותקוני
שבת מרבי משה מזאלשין ,כתר מלכות לרדב"ז ועוד ,ובסופו תהלים עם מעמדות.
לובלין.[1916] ,
* מחזור תפלת ישראל ,ראש השנה ,נוסח ספרד ,עם פירוש מטה לוי וכנסת ישראל.
וורשה 1935 ,בערך.
מצב כללי טוב.
* שפ"ר ספר ,תיקוני שבת מלכתא .ליוורנו ,תקנ"ד ] .[1794דפים מב-מג חסרים,
ובמקומם נוספי מספר דפים עם פיוטים בכתב יד.
* ספר עולת תמיד ,כמנהג ק"ק ספרדים .ליוורנו ,תר"ל ] .[1870נקב בכריכה
הקדמית ובשולי הדפים הראשונים ללא פגיעה בטקסט.
* סדור קרבן תמיד ,כולל כל הענינים שבסדור כתר תפלה דרך חיים ותקוני שבת.
ווילנא ,תרנ"ה ] .[1895ללא הכריכה.
* שירה חדשה ,נוסח אשכנז ,סדר התפלות לכל ימות השנה ,עם באור קצר ערוך
לתלמידי החדרים ובתי הספר מאת ח .ד .רוזנשטין .וילנה ,תרע"ד ].[1914
* סדר תפילת ישראל ,בצלאל-ירושלם ,תרפ"ה ] .[1925על הכריכה הקדמית תבליט
"ע"י הכותל המערבי" ,של בצלאל ירושלם.
מצב כללי טוב.

* סידור הגיון לב ,עם פירוש בעל הפרי מגדים ,ומקור הברכה .כולל דף תווי שירה.
קניסברג.1845 ,
* ערך התפלות :לכל מועדי השנה כמנהג אשכנז ...ונעתק ללשון צרפת ונדפס שנית
מאת אלחנן בן ...נתנאל דורלאכער .פאריס ,תרי"ג ] .[1853כולל שני איורים.
* סדור תפלת ישרים ,ובו איור מספר דניאל .רעדעלהיים.1893 ,
מקבץ ] [5סידורים לימות
* סדר קרבן שבת ,כולל תפילות לכל השבת ,ונלוו עליו ליקוטי מזמורים הנוהגים
החול ושבתות1845-1913 .
לאמרם קודם תפילת ערבית ,נוסח ספרד .ווילנא תרס"ח ].[1908
* סדור קרבן מנחה זוטא עם רב פנינים ,נוסח ספרד ,עם תהילים ומעמדות ,ותרגום
לאידיש ,הכריכה מעור עם תפסן חסר .שער מיוחד לתהלים .ווילנא ,תרע"ד .1913
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרי תפילות
ומחזורים1852-1940 .

* ערך התפלות לכל מועדי השנה כמנהג אשכנז ,מסודר ומדויק ונעתק ללשון צרפת,
מאת אלחנן דורלאכער] .לראש השנה[ .פאריס ,תרי"ג .1852
* ערך התפלות לכל מועדי השנה כמנהג אשכנז ,מסודר ומדויק ונעתק ללשון צרפת,
מאת אלחנן דורלאכער .מחזור לשמיני עצרת ושמחת תורה .פאריס ,תרי"ג ].1853
בשער .[1833
* סדר התפלה מכל השנה עם דרך חיים ,עם פירוש יעב"ץ ועם נהורא השלם כמנהג
פולין ,בעהמען ,מעהרן ואונגארן ,עם הוספות מאת שלמה זלמן נעטטער .וינה,
 .1886עם חתימת בעלים של בצלאל בן רבי יעקב שמחה רעהפיש.רבי יעקב שמחה
רעהפיש ] [1807-1877אב"ד וראש ישיבה בקמפנו ,תלמיד רבי אליעזר ליפמאן
ראוויטש ורבי עקיבא איגר .כתב חידושים רבים מהם הודפסו שו"ת שערי שמחה
ומשכן העדות ]שיצא לאור עם הסכמת רבי עקיבא איגר והחתם סופר[
* סדור תפלה עם לקוטי תורה על פי נוסח האר"י .ווילנא ,תרע"ב ].[1912
* Prayer book for Jewish Members of H. M. Forces, new edition, With
 . .the Authority of the Chife Rabbiהוצאת צבא בריטניה ,ת"ש .1940
מצב טוב.
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* קול בוכים ,היא מגילת קינות ,מתורגם ומבואר ע"י ל' ה' לוונשטיין .עם הערות
והוספות רבי אהרן פולד ,עם הפטרת תשעה באב ומעט קינות ותפילת נחם.
פרנקפורט א.מ .1838 ,.שער בגרמנית ושער בעברית.
* ספר קול יעקב ונקרא שמו מעבר יבק ,אשר שר לה' רבי יעקב בירדוגו ,ומתפשט
לי"ב קולות] .לונדון ,תר"ד  .[1844ללא עמוד שער.כרוך עם הלכתא למשיחא :והוא
פסק דין מאת מחבר ספר קול יעקב ]רבי יעקב בירדיגו[ ,בדין שטר כיס היוצא על
היתומים .אמסטרדם ,תר"ד ].[1844
* סדר הקינות לתשעה באב ,עם מגלת איכה וקריאת התורה והקרובות וכל התפלות
לפי מנהג האשכנאזים ]![ מוגה ומתורגם אשכנזית מאת יצחק בן אריה יוסף דוב,
הוצאה שלישית .רדלהיים.1893 ,
* סדור עבודת הלבבות ,מסודר ומבואר ע"י זאב יעבץ .ברלין ,תרפ"ב ].[1922
* סדר נוסח הקרבנות ,אושפיזין והקפות הנאמרים בבכנ"ס ובבמ"ד של מרן חיים
האלברשטאם אב"ד צאנז .לונדון ,תש"כ ].[1959
מצב כללי טוב.
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מקבץ ] [5ספרי תפלות,
פיוטים ,אושפיזין ,הקפות
וקינות1838-1959 .
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מקבץ ] [5ספרים :ספר על
התפילות ,ספרי תפלות
והפטרות1859-1959 .
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סדר עבודת ישראל כולל
התפלות והברכות לכל
השנה ,עם הוספות וביאור.
רעדלהיים ,תרכ"ח 1868
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סידור עם רביד הזהב מיוחד לתורה ולתפילה גם יחדו ,מאת יוסף שאפאטשניק.
סידור עם רביד הזהב ,מאת
לונדון ,תרפ"ט ].[1929
יוסף שאפאטשניק .לונדון,
מצב טוב מאוד.
תרפ"ט ][1929
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תהלים ,לונדון ]תקפ"א[
1820
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תחנוני בת יהודה ,פראג,
1857

פירושים על
התנ"ך
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יוסף חן .ליוורנו ,תקפ"ה
1825

פירושים על
התנ"ך
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* סדר ההפטרותDas buch der Haphtoroth: Text, übersetzung und ,
 ,ausführliche Erläuterungבעריכת לודוויג פיליפסון .ליפציג .1859 ,עברית
וגרמנית ,עמודה מול עמודה.
*  ,Prayers of Israelכולל תפלות ליום חול ,לשבת ולחג ,פרקי אבות וצדוק הדין.
]ניו-יורק ? ,אמצע המאה ה  19לערך[ .קצות עמודים מוזהבים .עברית ואנגלית עם
ההנחיות למתפלל ביידיש.
* סדר שלמי תודה ,נוסח אשכנז .ווילנה ,תר"נ .[!]1883
* ספר מקור הברכות ,התפלות הקריאות וכל חלקי הסדור למיניהם ולתולדותיהם,
מראשית יסודתם עד אחרית תוצאותיהם ,מאת זאב יעבץ .ברלין ,תר"ע ].[1910
* סדור עבודת הלבבות ,מסודר ומבואר ע"י זאב יעבץ .ברלין ,תרפ"ב ].[1922
מצב כללי טוב.
סדר עבודת ישראל כולל התפלות והברכות לכל השנה ,עם סדר הפרשיות
והמעמדות והיוצרות לשבתות והסליחות לתעניות והוספות נאות אחרות ועם ביאור
יכין לשון ,מאת הרב ד"ר יצחק בן אריה יוסף דב ביר .רעדלהיים ,תרכ"ח .1868
מצב בינוני-טוב ,מספר דפים ראשונים מנותקים ,מספר דפים עם קרעים ,חלקם עם
פגיעה בטקסט.

פירוש נרחב על ספר התהלים ,עם פנים התהלים ,מאת רבי שמואל זינווויל
שטערנבערג מוויניציא .זיטאמיר ,בדפוס באקשט ,תרל"ג .1878
תהלים עם ביאור זמרת י-ה.
מהדורה יחידה.
זיטאמיר ,תרל"ג 1878
כריכה נפרדת מהספר .מצב טוב.

מחיר

$20

$20

יוסף חן .חידושים על התורה ונ"ך בדרך הקבלה ,מאת רבי יוסף קורקוס .ליוורנו,
תקפ"ה ] .[1825מהדורה ראשונה.
חיבור בדרך קבלת האר"י ז"ל ,עם רמזים וגימטריאות.
] [1מו דף 18 ,ס"מ.
מצב טוב-טוב מאד.

באר רחובות ,ביאור על פירוש רש"י על התורה ,מאת רבי אייזק אויערבאך.
זולצבאך ,ת"ץ ] .[1730מהדורה ראשונה.
באר רחובות .זולצבאך ,ת"ץ ביאור על דברי רש"י כולל על ענייני הדקדוק שברש"י .הסכמות רבנים.
] .[1730מהדורה ראשונה .נט דף 19 ,ס"מ.
כריכה ישנה .מצב טוב מאד.

$150 - $80

$150 - $100

$50

$150 - $100

$50

$200 - $100

$50

ספר תהלים The Hebrew Psalter; or Psalms of David, accurately printed
 with the vowel points and accents from the text of E. Vanderhooghtע"י George
 .Offorלונדון ]תקפ"א  .1820מהדורה ראשונה 189 ,[4] .עמ’ 19 ,ס"מ .נייר לבן.
מהדורה חשובה של ספר תהלים מנוקד בעריכת המומחה והאספן הנודע George
$50
.[Offor [1864-1787
חלק מהדפים לא נחתכו .מצב טוב-טוב מאד.
, Andachtsbuch für israelitische Frauenzimmer zurתחנוני בת יהודה
öffentlichen und häuslichen Erbauung in allen Verhältnissen des
פראגLebens als Jungfrau, Braut, Gattin und Mutter, von M. Letteris. ,
1857.
.עמ' 17 .ס"מ .גרמנית ועברית : VIII, 207מפרט
.מצב טוב ,כתמי זמן

הערכה

$50

$30

$50

$150 - $100

$200 - $100

$200 - $100

$120 - $80

$150 - $100

מספר
קטגוריה
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כותרת

תאור פריט

 ,Biblia hebraica sine punctisחמשה חומשי תורה ,לפי סדר הפרשיות פתוחות
וסתומות ,עם נביאים ראשונים ואחרונים וכתובים בלי נקודות .אמסטרדם.1701 ,
מצב טוב .השער העברי חסר .הדבקות ושיקום בקצות הדפים הראשונים .דפים
Biblia hebraica sine
אמסטרדם punctis. 1701 ,בודדים עם מעט כתמים.

פירושים על
התנ"ך

81

פירושים על
התנ"ך

82

פירושים על
התנ"ך

83

פירושים על
התנ"ך

84

מקבץ ] [4ביאורים על
נביאים ראשונים והפטרות.
1719-1949

פירושים על
התנ"ך

85

מקבץ ] [5ספרים הכוללים
]גם[ ביאור לחמש מגילות.
1826-1926

פירושים על
התנ"ך

86

מקבץ ] [5ספרי פירושים
ותרגום על ספרי כתובים.
1799-1911

* ספר תקון הסופר והקורא ,כולל חמשה חומשי תורה גם מגלת אסתר בלי נקודות
ובלי טעמים עם תוספת דינים ושאר ענינים שהם לעזרת הסופרים כותבי התורה
ולתועלת הקוראים בה בקהל ,בעריכת יצחק בן אריה יוסף דוב .רעדעלהיים.1875 ,
כריכה קדמית מנותקת.
* ספר תורה נביאים וכתובים ,מדויק היטב ע"פ המסורה ,הוגה בעיון נמרץ על ידי
מקבץ ] [4כרכי תורה נביאים
מהו' מאיר הלוי לעטעריס .וויען ,תרנ"ב  .1892שדרה מפורקת חלקית וחלוקה לשני
וכתובים1875-1913 .
חלקים מרכזיים עם כריכה קדמית ומספר דפים מנותקים.
* ספר תורה נביאים וכתובים ,מדויק היטב ע"פ המסורה עם ציורי גוסטב דורה.
פאריס ,תרע"ג ] .[1913כרך א :בראשית -מלכים ב .כרך ב :ישעיה –דברי הימים ב.
מצב כללי טוב.
* מדרש תנחומא על חמישה חומשי תורה מכתב יד ישן נושן ,השוואה לכתבי יד
נוספים ומבוא מאת שלמה באבער מלבוב .ווילנא ,תרמ"ה .1885
* תוספתות סדר מועד עם פי' תכלת מרדכי מאת הרב מרדכי איש שלום ,חלק ראשון
מקבץ ] [3ספרי מדרש
וחלק שני כרוכים יחד .פאקש ,תרנ"ח-תר"ס ].[1898-1900
והלכה עם ביאורים מסוף
המאה ה  19ותחילת המאה * סדור רש"י כולל פסקי דינים והלכות עם הערות מאת ר' שלמה באבער .שני חלקים
כרוכים יחד .חברת מקיצי נרדמים .ברלין ,תרע"א-תרע"ב .1910-1911
ה 20
מצב :טוב.
* מראות הצובאות ,פירוש על נביאים ראשונים ,מאת רבי משה אלשיך .אופי באך,
תע"ט ].[1719
* ספר זבד טוב ,פירוש על בנין יחזקאל ,מאת רבי זאב וואלף ב"ר דוב בער
אלטושול .עם קונטרס ארץ חמדה ,פירוש על הגבולים דיהושע ,מאת בן המחבר ,רבי
אלקים געציל .ווארשא ,תקע"ד ].[1814
* ספר כוכב מיעקב ,באורים ופרושים ,פשטים ודרושים על סדר ההפטרות ,מאת
רבי יעקב ]קרנץ ,המגיד מדובנא ,ומאת תלמידו רבי אברהם בערוש פלאהם.
ווארשא ,תרל"ב .1871
* תורה נביאים וכתובים מהדורה ספרותית ,ערוכים ומפורשים עם מבואות מאת מ.
צ .סגל ,פרופסור למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים .נביאים ראשונים ,מלכים.
תל אביב ,תש"ט ].[1949
מצב כללי טוב.
* גימל ספרים נפתחים בו :ויקרא יצחק ]דרשות על ספרי ויקרא במדבר ודברים[,
דורש טוב ]דרשות על ספרי בראשית ושמות[ ,עקב ענוה ואתו דרושים על פטירת
צדיקים] .עם דרשות על שיר השירים ,רות ,שבועות ,איכה וקהלת[ .מאת רבי יצחק
עטייה] .ליוורנו[ ,תקפ"ו ].[1826
* ספר זכרון בספר ,בשני חלקים ,הראשון לתנ"ך וש"ס ,והשני טעמי מנהגים ,מאמרי
העולם ופגמים .מאת רבי יהושע העשיל ב"ר חנוך זונדיל ש"ץ סינגער .ווילנא ,תר"ך
.1860
* תלם אחד מספר שדה ירושלים הכולל באורים ותקונים ,הערות וציונים על
התרגומים אשר צמחו על שדמות ירושלים ,יצא ראשונה על תרגום ירושלמי על חמש
המגלות ,מאת אפרים זילבער .טשערנאוויטץ ,תרמ"ג ].[1883
* ספר יריעות שלמה ,חלק ראשון ,פירוש הענין לספר שיר השירים ,פרוש המלות,
בחינות לארבעים מאמרים נפלאים לחז"ל וחקירה להראות כי מאמרי חז"ל הנוגעים
בעקרי אמונתנו הקדושה מסכימים כולם יחד .מאת רבי שלמה טחיין .מגנצא ,תרמ"ט
].[1889
* יפה וברה על חמש מגילות ,ונקרא שמו באר לחי רואי ,מאת יקותיאל ווייס ,כרך
ראשון .בונה-זרת ]בואנוס איירס[ ,תרפ"ו ] .[1926עם תמונת המחבר.
מצב כללי טוב.
* משלי ,מתורגם ומבואר מאת ר' איכל אייכל ,דפוס שני עם הערות המחבר .ווין,
]תקנ"ט  .[1799מהדורה שאיננה נמצאת בספריה הלאומית.
* ספר תהלים עם רמזי הקאפיטליך ,ויה"ר לליל הושענא רבה ,ועם פירוש מצודת
דוד ומצודת ציון .קעניגסבערג ,תר"ה .1845
* ספר שירי הנפש ,ביאור נפלא על שיר השירים מאת רבי מאיר ליבוש מלבים.
באקארעשט ,תר"כ ].[1860
* ספר זמירות ישראל עם תרגום אשכנזי צח וקל לתועלת תלמידי בית הספר וכל
הוגים בו ,הוצאה שניה כוללת תקונים רבים .בודאפעסט  .1888עברית וגרמנית
עמוד מול עמוד.
* פירוש על שיר השירים מהקדוש רבינו הרמב"ן ,תוכו רצוף אהבה מקור הנובע תרי"
ג מצות מתוך עשרת הדברות וטעמי המצוה ,וגם ספר הקדוש שחברו הגאון האלהי
החכם הכולל מו"ה שמעון על י"ג עיקרים ועל י"ג מדות ויו"ד דברות .בארטפעלד,
תרע"ב .1911
מצב כללי טוב.

מחיר
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תאור פריט

* ספר תהלים ,והוא ספר ראשון מחלק רביעי כתובים ,עם פירש"י וגם פי' מספיק
בלשון אשכנז כפי פשוטו ואח"כ הדרוש מכמה מדרשים ומפרשי התורה ונקרא שמו
ספר מגישי מנחה ,עם תוספת ביאור ותיקוני טעויות .אמסטרדם ,תק"ל ].[1770
* ספר משלי עם תרגום אשכנזי ובאור ,מאתר' איצק אייכל .נתוספו בו פי' רש"י ,פי'
מכלול יופי וגם תוכחת חיים] .פיורדא ,תקס"ה  .[1805עם חתימות בעלים .כתמים.
* איוב עם פירוש משפיק ובאור חדש ,בקשור המאמרים ושלוב הענינים ,הנקרא
מקבץ ] [5ספרים מבוארים
שפה לנאמנים ,מאת נחמן יצחק הכהן פישמאן .למברג.1854 ,
מספרי תהלים ,משלי ואיוב.
* ספר משלי עם פרוש רש"י ועם באור תבונת משלי ]מאת רבי משה שלמה זלמן
1770-1945
הלוי סולומון[ .ווארשא ,תרכ"ז  .1867עם חתימת בעלים של השו"ב עזיראל בליהען,
צאצא לרבי מאיר אחי הגר"א.
* ספר תהלים עם פירוש על פי פרד"ס מאת הצדיק המקובל רבי יצחק חיות .עם "קץ
חי"  -המעשה הנורא מבעל המחבר .ירושלים] ,תש"ה .[1945
מצב טוב.

פירושים על
התנ"ך

87

פירושים על
התנ"ך

88

מקבץ ] [5ספרים ביאור על
התורה ,מדרש ומשפט.
לונדון1910-1937 ,

פירושים על
התנ"ך

89

מקבץ ] [5ספרי ביאורים
ותרגומים על התורה.
1859-1955

פירושים על
התנ"ך

90

מקבץ ] [5ספרי מדרשים
וביאור מדרשים1868- .
1925

פירושים על
התנ"ך

91

מקבץ ] [5פירושים על
מגילות אסתר ,קהלת ושיר
השירים1893-1911 .

* לתקופות הימים :כולל דרושים לפי סדר הזמנים ,החגים והמועדים ,גם ענייני
הלכה ,פלפולים ,לשבת תשובה ,סוכות ושבת הגדול ,מאת רבי שמואל יעקב
ראבינאוויץ )רבינוביץ( .לונדון ,תרע"ח ].[1910
* שבעים פנים לתורה :ילקוט חדש מאת רבי אריה ליב לעווין .לונדון ,תרע"ז ].[1917
* ספר החיים :ביאור על התורה על דרך הגיוני ומדעי ,מאת רבי חיים זאב
ראזענפעלד )רוזנפלד( .לונדון ,תרפ"ב ] .[1922כתמים.
* סדר עולם זוטא :עם סדר תנאים ואמוראים השלם עם מבוא ,הערות ותקונים מאת
מנשה גראסבערג .לונדון ,תר"ע ].[1910
* תורת המשפט :האזרחי העברי ,משפט הנזיקין ,חלק ראשון .לונדון תרצ"ז ].[1937
 2דפים מנותקים.
מצב :טוב.
* ספר שמות מקראות גדולות .ווין ,תרי"ט .1859
* תרגומנא ,לחקרי התרגומים על התנ"ך וע"ד התרגומים שנשתקעו בספרות
המשנה ,בתלמוד בבלי והירושלמי ובהמדרשים ,מאת דוד גאלאמב ,חלק שלישי,
ספר ויקרא ,כרך שני .וורשה ,תרצ"ח .1938
* ספר שלשה מאורות הגדולים ,חלק ראשון ,פירוש רבינו סעדיה גאון על התורה,
פירוש רבינו חננאל על התורה .מאת רבי חיים יוסף הלוי לבית גד .יוהניבורג ,תש"י
].[1950
* ספר אור הישר ,ביאורים ציונים והערות לספר בראשית ,מכילתא וספרי ,מאת רבי
שמואל יצחק הילמן .ירושלים ,תשט"ו ].[1955
* ספר תבויין לכלאיק ,תרגום ספר בראשית לערבית יהודית ,ללא שער וללא דפים
אחרונים.
מצב כללי טוב.
* מדרש תנחומא על חמשה חומשי תורה ,חלק ראשון ,עם ביאורי עץ יוסף וענף
יוסף .יוזעפאף ,תרכ"ט .1868
* מי מיכל ,מחברת תכלכל באורים והגהות במדרש רבות ,מאת רבי יחיאל מיכל
זבלודובסקי .ווילנא ,תרל"ג .1872
* מדרש איכה עם פירוש מתנות כהונה ובאור דרכי ציון ובו העתקה בלשון יהודית
אשכנזית בבאור כל מלה ומלה אשר במדרש ובפירוש לכל ענין וענין ,מאת רבי יעקב
המגיד מדובנא .ווילנא ,תרל"ו .1876
* שלום מרדכי ,חדושים על מדרש רבה עם חמש מגלות ,מאת רבי מרדכי
ראבינאוויץ .ווילנא ,תרנ"א .1891
* מדרש רבות על התורה וחמש מגילות ,עם פירוש מתנות כהונה ,ידי משה קיצור
יפה תואר .אמסטרדם ,תפ"ה ] .[1725דפי עמוד השער וההסכמות חסרים והושלמו
מצילום .הדבקת קרעים במספר דפים בראש הספר .כתמים.
מצב כללי טוב.
* מגלת רות עם פרש"י ,תולדות אהרן ופירוש האלשיך בשלימות ונוסף עליהם ביאור
פרי חיים ,מאת רבי חיים קנאללער .פרעמישלא ,תרנ"ד .1893
* פירוש על שיר השירים מרבי משה אבן תבון ,הוצאה ראשונה ,בהוצאת מקיצי
נרדמים .לייק ,תרל"ד .1874
* פרח שושן ,כולל עשרה מאמרות על מגלת אסתר ,מאת רבי אפרים זילבער בן פז"
י .דראהאביטש ,תרנ"ו .1896
* ספר מאמר מרדכי ,דרושים בביאור שיר השירים מאת רבי מרדכי מ"מ בקאוונא.
ווארשא ,תרס"ב .1902
* ספר מנות הלוי פרוש על מגלת אסתר מאת רבי שלמה הלוי בן אלקבץ .לעמבערג,
תרע"א ].[1911
מצב כללי טוב.

מחיר

$40

$50

$15

$20

$20

הערכה

$200 - $100

$ - $150

$120 - $80

$80 - $60

$150 - $100

מספר
קטגוריה
פריט

15

כותרת

פירושים על
התנ"ך

92

מקבץ ] [5ביאורים לספרי
נביאים1869-1929 .

פירושים על
התנ"ך

93

מקבץ ] [5ספרי חידושים
ופירושים לתנ"ך ולש"ס.
1860-1929

פירושים על
התנ"ך

94

פירושים על
התנ"ך

95

פירושים על
התנ"ך

96

פירושים על
התנ"ך

97

תאור פריט
* ספר תרי עשר עם תרגום ופרש"י ,ועם ארבעה באורים :כפלים לתושיה ,משל
ומליצה ,מפורש ודברי חכמים ,מאת רבי יצחק אליהו לנדא מדובנא .ווילנא ,תרכ"ט
.1869
* הואיל משה ,נביאים ראשונים מבוארים עברית ,מאת משה יצחק אשכנזי ,מלמד
תינוקות בבית תלמוד תורה בעיר טריאסטי .גוריציה ,תר"ל .1870
* פירוש על ירמיה ויחזקאל מרבי משה בר ששת ,הוציא לאור מכתב יד אוקספורד
שמואל רולס דראיבר .לונדון ,תרל"ב  .1872מהכריכה השמאלית תרגום אנגלי של
הספר ,על השער באנגלית מצויינת שנת .1871
* ספר מקרא ומסרת ,מקראי קודש מפורשים עפ"י היסודות של תורת הפה וברוח
המסרת .חלק ראשון ]נביאים ראשונים[ ,מאת רבי ישעיה רייכער ]הי"ד[ .קלויזש-
קלויזענבורג ,תרפ"ד .1924
* אחדות ישעיהו ,מאת יעקב זלוטניק .תל אביב ,תרפ"ט ] .1929על השער מופיע
תרפ"ח[ .מעטפת קדמית מנותקת.
מצב כללי טוב.
* ספר זכרון בספר ,בשני חלקים ,הראשון לתנ"ך וש"ס ,והשני טעמי מנהגים ,מאמרי
העולם ופגמים .מאת רבי יהושע העשיל ב"ר חנוך זונדיל ש"ץ סינגער .ווילנא ,תר"ך
.1860
* ספר משפט צדק ,מאת משה מזאלשין ,ובו דברים נחמדים ממאמרי הש"ס
וחידושים נפלאים ,וגם בו סגולות ותפלות נוראות ויקרות .למברג ,תרל"ה .1875
* דעת קדשים :דרושים לכל חפציהם בהלכה ואגדה ותוכחת חיים ,מאת רפאל ב"ר
יקותיאל זיסקינד כ"ץ .ווילנא ,תרל"ט .1878
* ספר שלום דוד :פירושי מקראי קודש ומאמרי רז"ל הנפלאים והנסתרים] ,חלק א[,
מאת רבי דוד ב"ר משה הכהן .תונס ]ג'רבה[ ,תרס"ט ].[1909
* מקור ברוך ,פרושים וחדושים בתנ"ך ובש"ס ,מאת רבי ברוך פרידנברג .ירושלים,
תרפ"ט ].[1929
מצב כללי טוב.

* ספר ילקוט דוד :על חמשה חומשי תורה ,מאת רבי דוד ב"ר נפתלי הירץ פויזנער.
מהדורה שניה .ווארשא ,תרל"ט .1879
* דברי דוד :טורי זהב ,ביאור בהבנת רש"י שעל חמשה חומשי תורה ,חלק ראשון
)בראשית שמות( ,כרוך עם חלק שני )ויקרא ,במדבר ,דברים( ,מאת רבי דוד בעל
ספרי טורי זהב .ווארשא ,תרמ"ב .1882
מקבץ ] [5ספרים על התנ"ך * ספר עיר גבורים :והם דרשות על חמשה חומשי תורה ,מאת רבי אפרים ב"ר אהרן
ועל מצוות התורה 1879- .איש לונטשיץ .בשער :לובלין ,תרל"ד.1884 .
* ספר נחלת משה... :אלף ביאורים על השונה ועשרים עתים אשר במגילת קהלת,
1907
מאת רבי משה חיים טרוויאקס .ווארשא ,תר"ס  .1900כתמים בעמודים הראשונים.
* ספר נועם המצות :מיוסד על תרי"ג מצות ,מאת רבי יהודה נפתלי הירץ ב"ר
אברהם .פיעטרקוב ,תרס"ז .1907
מצב :טוב.
* ספר תוספתא :מסדר זרעים ומועד עם באור תנא תוספאה מאת רבי שמואל
אביגדור .ווילנא ,תר"א .1841
* ספר הישר :והוא ספר כולל כמה ספרים ומדרשי רז"ל על חמישה חומשי תורה
וקצת ספר יהושע ושופטים] .ווארשא[ .1872 ,מהדורה זו אינה נמצאת הספריה
הלאומית.
מקבץ ] [5מדרשים מבוארים
* ספר מדרש תנחומא :חלק ראשון על חמישה חומשי תורה עם ביאור עץ יוסף וענף
ומלוקטים .וילנה ,ורשה
יוסף .לובלין ,תרנ"ג .1893
ולובלין1841-1905 ,
* פסיקתא רבתי דרב כהנא :עם ארבע פירושים .ווארשא ,תרנ"ג .1893
* ספר מנחת שבת :כולל פרקי אבות עם באור סלת למנחה מאת רבי יוסף חיים
קרא ,עפ פירוש המשניות להרמב"ם ז"ל .הוצאה רביעית .ווילנא ,תרס"ה .1905
מצב :טוב.
* מגלת שיר השירים עם פרש"י ,תולדות אהרן ,מצודת דוד ,מצודת ציון ופירוש
האלשיך בשלימות ועם ביאור פרי חיים מאת רבי חיים קנאללער .פרעמישלא ,תר"ן
.1890
* דרכי הושע ובאורו הנכון ,מאת שמעון מנחם לאזער .פרמישלא.1893 ,
* מגלת רות עם פרש"י ,תולדות אהרן ופירוש האלשיך בשלימות ועם ביאור פרי חיים
מאת רבי חיים קנאללער .פרעמישלא ,תרנ"ג .1893
* מגלת אסתר עם פרש"י ,תולדות אהרן ופירוש האלשיך בשלימות ועם ביאור פרי
מקבץ ] [8ספרי ביאורים על חיים מאת רבי חיים קנאללער .פרעמישלא ,תרנ"ד .1894
* יא"ר נתיב על דברי קהלת ,מאת רבי יצחק אייזק ראללער .קראקא תרנ"ה ].[1895
התנ"ך ][1890-1914
* מעשה שושן באורים והערות על התנ"ך ,מאת אשר שושן .הוצאה שניה עם
הוספות .ווארשא ,תרנ"ו .1896
* ספר כבוד חכמים על התורה מאת רבי חיים קנאללער .פרעמישלא ,תרנ"ח .1898
* ספר בן ז"ק ,פירוש על ספרי תהלים ,איוב ,משלי שלמה ומגלת קהלת ,מאת
יהושיע צבי מיזיש .פרעסבורג ,תרס"ד ].[1914
מצב :כללי טוב.
חמישה חומשי תורה ,עם שלשה תרגומים ופירוש רש"י ,תולדות אהרן ובעל הטורים,
מסורה קטנה ומנחת ש"י ,אבן עזרא ,פירוש על האבן עזרא ,רשב"ם ,רמב"ן ,ספורנו,
סט חמישה חומשי תורה
מקראות גדולות .ווין ,תרי"ט פירוש על תרגום יונתן וירושלמי.
מצב כללי טוב.
1859
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מקבץ ] [4ביאורים לספרי
במדבר ודברים1869- .
1930

פירושים על
התנ"ך

99

מקבץ ] [4ביאורים על ספר
בראשית1703-1936 .

פירושים על
התנ"ך

מקבץ ] [5ספרי דרשות.
100
ווילנה וורשה1871-1910 ,

פירושים על
התנ"ך

מקבץ ] [5ספרי מדרשים
101
וליקוטים1803-1925 .

פירושים על
התנ"ך

מקבץ ] [5ספרי ביאור על
 102התורה .ורשה ,קרקוב
ופיטרקוב1877-1929 ,

תאור פריט
* חלק חמישי ,ספר דברים ,מקראות גדולות עם ל"ב פירושים .ווארשא ,תרכ"ט
.1869
* חמישה חומשי תורה מתורגמים איטלקית ומפורשים עברית עם הקדמה איטלקית
מלאכת שד"ל .ספר דברים .פאדובה ,תרל"ו ].[1876
* ספר מיכל מים ,ובו דרושים על סדר פרשיות התורה ,מאת רבי יחיאל מיכל
האוושא .ספר במדבר חלק ד .ווארשא ,תרנ"ט  .1898עם חותמת המחבר.
* ספר אמרי יואל על ספר במדבר ,חלק רביעי בו ימצא הלכה וגם אגדה מי שבחפצו
לדרוש ,מאת רבי יואל ליב הלוי הערצאג .לונדון ,תר"צ ].[1930
מצב כללי טוב.
* הקדמת ספר טוב רואי וספר מגדול דוד עם ספר מגדול דוד ,על ספר בראשית.
פרנקפורט דמיין ,תס"ג ] .[1703מאת רבי דוד ב"ר נתן גרין הוט .ללא עמוד שער.
* דברי יא"ר על תורת ה' תמימה ,מאת יצחק אייזק ראללער ,פקיד בית שבת
תחכמוני )אפפיציער דער אקאדעמיע( אשר לממשלת צרפת וחבר לחברת דורשי
רשומות וחופשי קדמוניות .ספרת בראשית .ברלין ,תרמ"א ].[1881
* ספר נפש הגר ,באור רחב על התרגום אונקלס על חמשה חומשי תורה על דרך
הפשט ופ"י כוונת חז"ל .ספר בראשית .פיעטרקוב ,תרס"ו .1906
* ספר אומר ודברים כולל חדושי אמרים ובאורי דברים בהלכה ובאגדה על סדר
התורה והמועדים ,חלק א )בראשית ,שמו ,ויקרא( ,מאת רבי חיים מרדכי ברונרוט
אבד"ק טשעכאנוב .ורשה ,תרצ"ד ].[1936
מצב כללי טוב.
* ספר עלים למבחן :פלפולים ודרושים לקוטים מי"ג חבורים .ווילנא ,תרל"ב .1871
* ספר לקוטי שושנים :קומץ מדרושים נחמדים ,מאת רבי אשר ניסן מבירז .כרוך עם
ספריו :לקוטים מספר אפיקי יהודה ,וספר צפנת פענח ובו הספד על מות בנו יחידו
רבי מנחם נחום נתן .ווילנא ,תרל"ה .1875
* סדר קשיות ותרוצים ודרשות של תינוקות :דאס האבען מיר ארויס גינומין פון
דרשות ואגדות און מיר האבין עס מעתיק גיווען אויף עברי טייטש .ווארשא ,תר"מ
.1879
* ספר שלשלת הקבלה :ובו דרשות וחדושים ופרי מגדים נוספים ,מאת רבי גדליהו
בן יחייא .ווארשא ,תרמ"א .1881
* ספר עטרת צבי :כולל שמונה עשר דרושים נחמדים ,מאת רבי מנחם צבי טאקסין.
ווילנא ,תר"ע.1910 ,
מצב :טוב.
* מדרש תנחומא ,והוא מדרש על חמשה חומשי תורה ,עם תוספת פירוש קטן על כל
המלות הזרות וגם פירוש העניין באיזה מקומות ,וגם מראי מקומות .קראקא ,תקס"ג
.1803
* ילקוט המכירי על ישעיהו מאת רבי מכיר בן אבא מרי ,מהדורה ראשונה עם ציונים
ומראה מקומות ,הערות והגהות מאת יהודה זאב כהנא שפירא .ברלין ,תרנ"ג
].[1893
* מדרש אגדה על חמשה חומשי תורה ,יצא לאור פעם ראשונה על פי כתב יד ישן
נושן יחיד עולם המובא מארם צובא .הגהות ,הערות ותיקונים מאת שלמה באבער
מלבוב ,חלק ראשון ,בראשית שמות .וויען ,תרנ"ד .1894
* מדרש חסירות ויתירות ,ע"פ ג' כת"י ,מאת אברהם מרמרשטיין .לונדון ,תרע"ז
].[1917
* אגדת בראשית תכיל מדרש אגדה על ספר בראשית על סדר הפרשיות שבתורה,
ואחר כל פרשה על פסוקי נביאים וכתובים ,ערוך ומסודר ועם הערות ותקונים ומראה
מקומות ופרוש המלות הזרות ,בתוספת מבוא ,מאת שלמה באבער .הוצאה שניה.
ווילנא ,תרפ"ה ] .[1925כריכה קדמית ודף שער מנותקים.
מצב כללי טוב.
* ספר קול יהודה :הוא חידושי תורה על חמשה חומשי תורה מאת רבי יהודה ליב
קאלישער .ווארשא ,תרל"ז .1877
* ספר תורת ישראל :פרושים ודרושים על התורה מאת רבי ישראל זאב קראסוצקי.
קראקא ,תרנ"ו .1896
* ספר כלי חמדה על התורה ,מאת רבי מאיר דן פלאצקי .חלק א-ב על ספרי
בראשית ושמות ,פיעטרקוב ,תרס"ו  .1906כרוך עם חלק ג על ספר ויקרא,
פיעטרקוב ,תרס"ז .1907
* ספר כלי חמדה על התורה ,מאת רבי מאיר דן פלאצקי .חלק ד על ספר במדבר עם
"קונטרס מיד ולדורות" ,פיעטרקוב ,תרע"ג .1912
* ספר מלאכת מחשבת על חמישה חומשי תורה מאת רבי משה חפץ ,חלק ראשון,
כרוך החלק השני של ספר זה .ווארשא ,תרפ"ט ].[1929
מצב :טוב.
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כותרת

תאור פריט

* מגלת קהלת עם ביאור הענין והמלות מאת יונה ברד"ח .לבוב ,תר"י .1850
* חכמת יהושע בן סירא על פי העתקת הרב החכם המדקדק יהודה ליב בן-זאב.
מבואר מאת אבן שלמה .ווארשא ,תרמ"ד .1884
* יא"ר נתיב על דברי קהלת ,והוא פתרון חידותיו ,משליו ורמזיו ,מאת רבי יצחק
מקבץ ] [5ספרי ביאור
אייזק ראללער .קראקא ,תרנ"ה ].[1895
לענייני חכמה :קהלת,
* ספר שיחת חכמים ,משליהם ופתגמיהם ומכתביהם ,מלוקט ע"י אהרן שמחה
 103חכמת שלמה ,בן סירא
בלומענטהאל .ירושלים ,תרס"ג ].[1903
ושיחת חכמים1850-1924 .
* ספר חכמת שלמה ,חכמתא רבתא דשלמה מלכא ,עם תרגום ופירוש "רוח חן"
מאת נפתלי הירץ וויזל .ווארשא ,תרפ"ד  .1924כריכה מנותקת חלקית.
מצב כללי טוב.
* ספר נפלאות מתורת השם יתברך... :לראות בם כי ראתה תורתינו הקדושה מראש
כל הנפשות והנשמות העתידים להבראות ...ולהתבונן ...כי התורה היא כתובה
באצבע אלה-ים .מאת רבי צבי הירש שלעז .ווארשא ,תרל"ט .1879
* ספר דברי אריה :ליקוטי פרושים ומדרשים על עשרת הדברות וארבע פרשיות של
תפילין ופרשיה של ציצית ,וקונטרס מדרש אברהם על תהלים .ווארשא ,תר"ע
.1910
* ספר ילקוט ספורים ומדרשים :על חמישה חומשי תורה ומגילת אסתר עם ביאור
לקט הקוצרים ומראי מקומות ילקוט הרא"ם מאת רבי זאב וואלף גרינוואלד ,חלק
מקבץ ] [5ספרי פרושים
 104ומדרשים על התנ"ך .וורשה ,ראשון ספר בראשית ,הוצאה שניה .ווארשא ,תרפ"ג .1923
* ספר ילקוט ספורים ומדרשים :על חמישה חומשי תורה ומגילת אסתר עם ביאור
1879-1926
לקט הקוצרים ומראי מקומות ילקוט הרא"ם מאת רבי זאב וואלף גרינוואלד ,חלק שני
ספר שמות ,הוצאה שניה .ווארשא ,תרפ"ג .1923
* מדרש שמואל :מסודר ומפורש ...בראשו מבוא כללי ,ובסופו מפתח לכל פסוקי
התנ"ך ולוח השמות והענינים .ורשה ,תרפ"ו ] .[1926גליונות דפוס לא נחתכו
במקור ,ומספר דפים מנותקים.
מצב :טוב.

מקבץ ] [5פירושים על
105
התורה1839-1945 .

* ביאור רמב"ן ,רבינו משה בר נחמן גירונדי על חמשה חמשי תורה .פרעסבורג,
תקצ"ט .1839
* ספר תורת יצחק ,חבור יקר על חמשה חומשי תורה ,פשטים ודרושים ,בפלפולים
חריפים ,מאת רבי יצחק מערינהאלץ ]פיטשיצער[ .ווארשא ,תרס"א .1900
* ספר חות יא"ר בו נקבצו דרושים ובאורים על פסוקי תנ"ך ודרשות חז"ל בדרך מוסר
ומליצה ,וגם כולל דברי אגדה לכל שבתות השנה למועדים ולרגלים ולפרקי אבות
ואף עניני הספד ונישואין ,מאת רבי יוסף אלעזר ראזענפעלד אב"ד גאלגאץ .פאקש,
תרס"ט ].[1909
* ספר לוח ארז החדש ,באורים ופרושים על חמשה חומשי תורה ]ביאור ספרי
בראשית ,שמות ויקרא ובמדבר[ ,מאת רבי יצחק קונשטאדט .ווינה ,תרע"ה .1915
* ספר פרדס שאול על חמשה חומשי תורה ,וחמש מגלות מאת רבי שאול משה
זילברמן .תל אביב ,תש"ה ].[1945
מצב כללי טוב.

* מאור הקטן ,דרבי מאיר ברבי יצחק טרנופולר ,באורים ופשטים על התורה .פירדא,
תנ"ז ] .[1697חסרים ] [3דפים בתחילת הספר ושער .כתמים.
* ספר הישר  ,והוא ספר כולל כמה ספרים ומדרשי חז"ל על חמשה חומשי תורה
וקצת ספר יהושע ושופטים ,להביא בני אדם תחת שבט המוסר .ווארשא ,תרל"ד
 .1874כריכה קדמית ודף השער מנותקים חלקית .כתמים.
* פתשגן הדת ספר במדבר עם באורים שלישיה ,כפלים לתושיה ,דברי חכמים ומשל
מקבץ ] [5ספרי ביאורים על ומליצה ,מאת רבי יצחק אליהו לנדא .ווילנא ,תרל"ד .1874
* ספר שרביט הזהב ,חלק א ,בו יבואר כמה מקראי קודש ודרשת חז"ל בהלכה
 106החומש או התנ"ך1697- .
ובהאגדה עפ"י עומק הפשט וביאורים על דברי רש"י ,מאת רבע יהודה טעמקין.
1904
חוברת א' בראשית ,נח ,לך ,וירא ,חיי שרה .ווילנא ,תרמ"ט ].[1889
* כנפי נשרים ,ספר במדבר ,לבאר פירוש התורה ע"פ הרמב"ן ובעל העקדה ,עם
הביאורים קרית ספר ,מדות ודעות להרלב"ג ,אבק סופרים ומחזה אברהם ,ועוד .כל
אלה חוברו יחדיו מאת רבי אברהם אבד"ק פראשניץ .ווילנא ,תרס"ה .1904
מצב כללי טוב.

מחיר
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פירושים על
התנ"ך

מקבץ ] [5כרכים פירושים
 107על חומשי בראשית ,שמות
וויקרא1768-1935 .

פירושים על
התנ"ך

מקבץ ] [5כרכים של חומש
מודע לבינה מאת ר' וואלף
 108היידנהיים .ווילנא1886- ,
1894

פירושים על
התנ"ך

מקבץ ] [5עין יעקב ,מדרש
 109תנחומא ותנא דבי אליהו
מבוארים1878-1913 .

פירושים על
התנ"ך

מקבץ ] [6ספרי איוב
110
וקהלת1833-1911 .

פירושים על
התנ"ך

פירושים על
התנ"ך

18

כותרת

תאור פריט
* חמשה חומשי תורה והוא תקון סופרים עם פירוש רש"י ופירוש הרב דון יצחק
אברבנאל ,ועם חידוש רבי שאול הנקראים החצר החדשה .ספר בראשית.
אמסטרדם ,תקכ"ח ] .[1768עמוד השער שני הדפים שאחריו נפגמו ושוקמו עם
פגיעה בטקסט.
* חמשה חומשי תורה והוא תקון סופרים עם פירוש רש"י ופירוש הרב דון יצחק
אברבנאל ,ועם חידוש רבי שאול הנקראים החצר החדשה .ספר שמות .אמסטרדם,
תקכ"ח ] .[1768עמוד השער ועמודים הראשונים עד עמ' ג חסרים קרע בדף ד.
* ספר רביד הזהב על התורה עם פירוש גרש כרמל על פירש"י שבחומש ,חלק
ראשון ]בראשית[ ,מאת רבי ישראל יצחק הלוי .ווארשא ,תרמ"ה ] .[1885כרוך עם
חלק שני ]שמות[ ,ווארשא ,תרמ"ו ].[1886
* ספר אהבת יהונתן ,להבין דברי חכמים וחדותם בתרגום המיוחס אל יונתן בן
עוזיאל על חמישה חומשי תורה ,חוברת ראשונה ספר בראשית ,מאת רבי בנימין
שמערלער מסטאניסלאב .בילגוריי ,תרצ"ב ].[1932
* ספר אהבת יהונתן ,להבין דברי חכמים וחדותם בתרגום המיוחס אל יונתן בן
עוזיאל על חמישה חומשי תורה ,ספר שמות ,מאת רבי בנימין שמערלער
מסטאניסלאב .בילגוריי ,תרצ"ג ] .[1933כרוך עם ספר אהבת יהונתן ספר ויקרא.
בילגוריי ,תרצ"ה ].[1935
מצב כללי טוב.
* חומש מודע לבינה ספר בראשית עם באור הבנת המקרא מאת ר' וואלף היידנהיים
וביאורים נוספים .תרנ"ד ] *.[1894חומש ]מודע לבינה[ ספר שמות .ווילנא ,תרמ"ו
] *.[1894חומש ]מודע לבינה[ ספר ויקרא .ווילנא ,תרמ"ו ] *.[1894חומש ]מודע
לבינה[ ספר במדבר .ווילנא ,תרמ"ו ] *.[1894חומש מודע לבינה ספר דברים עם
באור הבנת המקרא מאת ר' וואלף היידנהיים וביאורים נוספים .תרנ"ד ].[1894
מצב כללי טוב.
* ספר עיני יצחק :ביאורים וחידושים על ספר עין יעקב ,מאת רבי ]חיים[ יצחק אהרן
מווילקאמיר .ווילנא ,תרל"ח .1878
* סדר תנא דבי אליהו :כולל סדר אליהו רבא וסדר אליהו זוטא ,עם פירוש ישועות
יעקב ]מאת רבי יעקב הרץ מבראד[ ,מיר האבין אים איבער גיזעצט איף עברי דייטש.
ווארשא.1891 ,
* ספר מדרש תנחומא :חלק ראשון על חמישה חומשי תורה ,עם ביאור עץ יוסף וענף
יוסף .לובלין ,תרנ"ג .1893
* קיצור עין יעקב :מבואר לעם ולבני הנעורים ,מאת רבי ישראל בנימין לעוונער.
ווארשא ,תער"ב .1912
* ספר מדרש תנחומא :חלק ראשון על חמישה חומשי תורה עם ביאור עץ יוסף ,ענף
יוסף ונתיב הים ,מאת רבי ישראל משה מלאדז .פיעטרקוב ,תרע"ד .1913
מצב :טוב.
* ספר איוב מהכתובים עם ביאור רבי שמחה אריה .תקצ"ד  .1833פגם בצד עמוד
השער ,כתמים.
* ספר קהלת עם פירש"י ונלוה אליו שמחת ישרים מאת רבי שמחה שמואל אבד"ק
מעזריטש .ווארשא ,תרכ"ג .1863
* ספר קהלת עם באור שלם המכונה בשם בקש קהלת ,מאת רבי משה שלמה זלמן
הלוי .ווארשא ,תרל"ד .1874
* מישר נבוכים והוא באור על ספר איוב המפשר שאלות הדת ושאלות החיים עם
מבוא כולל בשמנה עשר פרקים ועם ספר בן איוב בעשרים ושלשה פרקים ,מאת רבי
אברהם דוד משה שטראשון .ווילנא ,תרנ"ח .1897
* הואיל משה ביאור חדש על ספר איוב מאת משה יצחק אשכנזי .פאדובה ,תרל"ז
].[1877
* ספר קהלת )דער וועלט-שפיגעל( ,מאת זי"ש ]יוסף זעליג יודעלאווייץ שניידער[.
עיבוד מתורגם ליידיש של מגלת קהלת .וילנה ,תרע"א  .1911כריכה מנותקת
חלקית.
מצב כללי טוב.

חמשה חומשי תורה עם תרגום אשכנזי וביאור מאת משה מנדלסון ,עם הוספות
מאת שמואל דוד לוצאטו – שד"ל ,והערות והוספות 'בוצר עוללות .חמשה כרכים.
וינה ,תר"ו-תר"ח .1848-1846
חומש נתיבות השלום .וינה ,לכל כרך שני שערים ,השער הראשון מצוייר .עם מגילות ועם תפילות לשבת בכל
111
כרך.
תר"ו-תר"ח
בסט שלפנינו חסרים הדפים הראשונים בחומש בראשית ,ובהם גם שני השערים.
מלבד זה הסט במצב טוב-טוב מאד ,עם כתמים .בחמש כריכות עור.

חומש ,לונדון ,עם תמונת
112
רבי שלמה הירשל – ברלין

תקון סופרים ,חומש דברים עם תרגום אנגלי .לונדון תקפ"ד .שער מצוייר משנת
תקפ"ד ,ושער אחר משנת תקצ"ו.
עם תחריט" :תמונת אדמ"ו החכם הכולל הגאון הגדול מה"ו שלמה ,בן אדמ"ו הגאון
הגדול מה"ו צבי זצ"ל .אב"ד דק"ק אשכנזים בלונדון והמדינה יע"א .שלשלת היחוסי
הגאונים מה"ו העשיל וחכם צבי זצ"ל".THE REV. SOLOMON HIRSCHLL .
התחריט צורף לכמה ספרים שנדפסו בלונדון עת שכיהן כרבה של קהילת
האשכנזים .תחריט לא מצוי ,שנמכר גם בפני עצמו.
מצב טוב-טוב מאד.
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מספר
קטגוריה
פריט

] [5כרכים ,חמשה חומשי תורה עם הפטרות מסודרות בסוף כל פרשה ופרשה ,עם
תרגום בלשון אינגליש ,בסופו כל כרך תפילות לשבתותThe Pentateuch, .
 .haphtorahs and Prayers for Shabbahמהדורה שלישית .לונדין 1915 ,בער .
עברית ואנגלית עמוד מול עמוד .לכרך א חסר דף השער בעברית.
מצב טוב [5] .כריכות מקורית מוזהבות.

פירושים על
התנ"ך

חמשה חומשי תורה עם
הפטרות ועם תפילות
 113לשבתות .עברית ואנגלית,
מהדורה שלישית .לונדון,
 1915בערך

פירושים על
התנ"ך

חמשה חומשי תורה ,עם ג' תרגומים וחמש מגילות וההפטרות ועם פירושים
חמשה חומשי תורה ,עם ג'
נחמדים.
 114תרגומים .פרנקפורט דאדר,
פרנקפורט דאדר ,תק"ו ].[1746
תק"ו ][1746

פירושים על
התנ"ך

פירושים על
התנ"ך

פירושים על
התנ"ך

פירושים על
התנ"ך

פירושים על
התנ"ך

19

כותרת

תאור פריט

פירוש על מגילת אסתר ,מאת רבי משה איסרליש – הרמ"א .אמשטרדם ,תקכ"ט
].[1769
מחיר יין .אמשטרדם ,תקכ" חיבור מיוחד שכתב הרמ"א ביום הפורים בעת מגיפה כשנמלט מהעיר ולא היה ניתן
115
לקיים את מצוות הפורים .השער חלקו באותיות אדומות.
ט
מצב טוב-טוב מאד.
* ספר משלי ,עם פירוש מעשה רקמה ועם פי' שפתי ישנים .לייפציג ,תרכ"ה ].[1865
שני שערים .עם תרגום גרמנית.
* הספר הראשון משירי התהלות כפי נסחת כתב יד המקרא "מגה" האצור
בקאנטבריגיא ,עם הפרוש הארוך לרבנו דוד קמחי ]רד"ק[ על פי יט כתבי יד
והדפוסים הישנים .קאנטבריגיא ,תרמ"ג ].[1883
* Biblical Commentary on the Psalms, by Franz Delitzsch, Translated
מקבץ ] [5ביאורים על
 116תהלים ומשלי .by Rev. David Eaton 1865-1930 .לונדון.1889 ,
* Studies in the Psalms, by S. R. Driver, Edited with a preface by C. F.
 . .Burneyלונדון ניו-יורק טורונטו.1915 ,
*  .Studies in the Psalms, by Samuel Daiches, part 1לונדון.1930 ,
מצב כללי טוב.
* יוסף לקח ,אשר הוסיף ואזן וחקר על ב' המאורות עץ החיים ומקראי קדש ,חלק ב
ויקרא-שלח ,מאת רבי חיים אבואלעפייא .אזמיר ,ת"ץ ] .[1730פגם עם חיסרון
בתחתית עמוד השער.
* ספר פרדס דוד ,דרושים לכל חפציהם ,אמרי בינה ,דברים פשוטים במקראי קודש,
מילי דאגדתא ושמעתא וישובים על דברי הרמב"ם] .דוד בר יואל דישבעק[ .זולצבך,
תקמ"ו ] .[1786מספר הדבקות בקצות הדפים.
מקבץ ] [5ספרי חידושים
* ספר ידיו של משה ,חלק ידים מוכיחות ,מדרש הלכות ואגדות .שאלוניקי ,תקע"ב
 117וביאורים על התורה1730- .
] .[1812מספר דפים עם הדבקות וכתמים.
1841
* ספר קרני ראמים ,פרוש ע"ד הגאון הרא"ם בפרש"י בחומש .מאת רבי יצחק צבע.
שאלוניקי תקע"ב ] .[1812מספר דפים חסרים.
* זה ספר דרש אברהם ,ח"א .לדרוש את תורת ה' ודברי הגדות האמורים בפרשה.
חלק א ,בראשית-ויקרא .שאלוניקי ,תר"א ].[1841
מצב כללי טוב.
* פירוש על התורה מרבינו יעקב בן רבינו הרא"ש .פירוש חדש אשר היה בכ"י
המחבר עצמו .נדפס שנית ע"י רבי מאיר עמק שושן המכונה ראזענטהאל .הנובר,
תקמ"ט .1838
* באור על חמשה חומשי תורה בנקרא ספורנו ,מאת רבינו עובדיה ספורנו ,עם
הוספת באור על מגלת שיר השירים ,קהלת וכוונות התורה .ווארשא ,תרט"ז .1856
* ספר ארץ חמדה על חמשה חומשי תורה ,כולל דרשות על סדר התורה בדרך פרד"
ס מאת רבי מאיר ליבוש מלבים ,ספר חות יאיר מרבי אלעזר קאליר ,ודרשות לשבת
הגדות ושבת שובה ,לסוכות ולחנוכה ,מתוך הספר כתונת פסים מאת רבי יוסף ב"ר
מקבץ ] [5ספרי חידושים
 118וביאורים על התורה 1838- .משה .שער מיוחד לכל חומש .ווארשא .1881 ,מספר דפים עם קרעים והדבקות,
מספר דפים דבוקים.
1905
* ספר שנות חיים על חמשה חומשי תורה ,מאת רבי חיים ברודא .חלק ראשון
בראשית .לעמבערג ,תר"ס .1899
כרוך עם חלק שני ,שמות ,ויקרא ,במדבר ,דברים .לעמבערג ,תרס"א .1900
* ספר קול אליהו ,ביאורים יקרים וחידושים נפלאים ,מאת רבי אליהו מווילנא ,הנקרא
בפי כל בשם הגר"א .המלקט רבי חנוך העניך ערזאהן .פיעטרקוב ,תרס"ה ].[1905
מצב כללי טוב.
* זה ספר דרש אברהם ,ח"א .לדרוש את תורת ה' ודברי הגדות האמורים בפרשה.
חלק א ,בראשית-ויקרא .שאלוניקי ,תר"א ] .[1841ללא עמוד שער וללא עמוד
התנצלות המחבר .חורי עש.
* ספר מנת חלקי ,מאת רבי רפאל מאיר חסן .חידושים וביאורים על ספר בראשית
ושמות ,דרשות ,ליקוטים ,מזמורי רפואה ,סדר המצלאין ועוד .אזמיר ,תרמ"ט
מקבץ ] [5ספרי חידושים
].[1889
 119וביאורים על התורה1841- .
* ספר ויקרא מפורש בידי דוד צבי הופמן ,חלק א .ירושלים ,תשי"ג ].[1953
1963
* ספר ויקרא מפורש בידי דוד צבי הופמן ,חלק ב .ירושלים ,תשי"ד ].[1954
* פירושי רבינו סעדיה גאון על התורה ,תרגם והוסיף מבוא והערות רבייוסף קאפח.
ירושלים ,תשכ"ג ].[1963
מצב כללי טוב.
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* ספר יסוד אוהל מועד ,קול קורא לכל חכמי ישראל לעמול בתורה הכתובה ,לבאר
הכל ע"פ הלכות ואגדות מדרשים ומוסרים על סדר פרשיות התורה ,להרים דגל
קבלת חז"ל הנאמנה ,מאמרים לדוגמאות ,מהם יראו וכן יעשו חכמי ישראל .בסופו
באור לכמה אגדות וחידושים .מאת אברהם ביק .לעמברג ,תרל"ו .1876
* ספר חצי מנשה ,פירושים על התורה מחכמי ספרד צרפת ואשכנז נעתקו מכתבי יד
לונדן אקספרד ליידען ומנכען עם הערות מאת מנשה גראסבערג ,ועם פירוש על
מסכת הוריות מאת רבינו יהונתן הכהן מלוניל .לונדון ,תרס"א ].[1901
* ספר באר מים ,חדושים ודרשות על התורה נביאים וכתובים ועל אגדות חז"ל ,מאת
רבי יחצק מנחם אבראהמזאהן .לונדון ,תרע"ז ].[1917
מקבץ ] [5ספרי חידושים
 120וביאורים על התורה * 1876- .ספר אור הישר ,דרושים לכל הפרשיות של ספר בראשית ,המקיפים כמה וכמה
עניינים בחיי הישראלי והאנושי ,שהם ג"כ כדבר בעתו לכל תקופות השנה ושני
1928
דרושים לחנוכה ,עם קונטרס "יקרא דשכבי" ובסופו דרוש לכל מיני שמחה .מאת רבי
שמואל יצחק הילמן .לונדון] ,תרפ"ז? .[?1928
* ספר אבני שיש ,מאת רבי שמואל יהודה שטייגער ,כלל פירושי וביאורי מקראות
התנ"ך ,באורים והערות על חלופי נוסחאות שבתרגום ובפרש"י ורשב"ם בתנ"ך,
חדושים בשרשי לשון הקודש ועוד .מוקצ'בו ,תרפ"ח ] .[1928שדרה מפורקת לאחר
עמוד השער.
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרי כתובים
121
מבוארים1826-1889 .

* ספר איוב עם תרגום אשכנזי ובאור מאת ב .בלומענפעלד ,ווינה .1826 ,ללא
השער בגרמנית.
* ספר מראה הלבנון והוא חבור כולל מגלת שיר השירים עם ביאור וגם תרגום
אשכנזי ופרוש המלות עם הקדמה מאת שמואל אשכנזי דייטשלענדער .פרסבורג,
תר"ח .1847
* ספר ענבי הגפן ,ביאורים לחמש מגילות ,מאת רבי אביגדור מרדכי כ"ץ .ליק ,תרכ"
ג  .1863פגמים והדבקות בשני הדפים הראשונים.
* ספר זכרון לטוביה כולל באורים בספרי שמואל א' וב' ,ישעיה ,תרי עשר ,משלי
ואיוב ,מאת רבי טוביה הכהן .ווארשא ,תרמ"ט .1889
* מעין גנים ,פירוש על ספר איוב על פי הפשט ,גם נקבצו בו דרשות חז"ל ,מאת
השר רבי שמואל ב"ר ניסים מסנות ,יצא לאור עם ציוני הפרשות ,סימני הכתובים,
הערות ,מראה מקומות ופתח דבר מאת שלמה באבער .ברלין ,תרמ"ט ].[1889
מצב כללי טוב.

* ספר תהלים בצרוף שמוש תהלים וענינים אחרים הנאותים לו ,מדויק היטב ומנוקד
ומוטעם יפה .רעדלעלהיים ,תרכ"ג .1863
* ספר תהלים עם מעמדות ,ועם שני הפירושים מצודת דוד ומצודת ציון .למברג,
.1875
* ספר נביאים ראשונים ,מדויק היטיב על פי המסורה ,מאת מאיר הלוי לעטעריס.
ברלין ,תרפ"א ].[1921
מקבץ ] [5ספרי נ"ך1863- .
* ספר תרי עשר ,הוצאה שמינית .מתוך סדרת :מקרא מפורש ,הוצאה חדשה של
122
1956
כתבי הקודש ,למורים ולתלמידים עם באור קצר ,מספיק ומדויק .וילנה ,תרפ"ג
] .[1923שדרה מפרוקת ,דפים מנותקים.
* קוים ותוים על דברים נשגבים של מגלת קהלת ,מאת משה סידרסקי .מצורף אליו
מכתב הקדשה בכתב יד המחבר על נייר רשמי .לונדון ,תשט"ז ].[1956
מצב כללי טוב.

פירושים על
התנ"ך

מקבץ ] [5ספרי תורה,
 123נביאים וכתובים1893- .
1959

פירושים על
התנ"ך

מקבץ ] [5ספרי תנ"ך
124
ופירושים1906-1936 .

פירושים על
התנ"ך

סט חמשה חומשי תורה.
125
רעדעלהיים.1847 ,

* תורה נביאים וכתוביםDie vier und zwanzig Bücher der Heiligen Schrift: ,
.nach dem masoretischen Texte. Unter der Redaction von Dr. Zunz
פרנקפורט א.מ.1893 ,.
* ירמיה הנביא מאת פרופיסור ד"ר משה לאצארוס ,מתורגם מאשכנזית על ידי ראובן
בריינן .ווארשא ,תרנ"ז .1897
*  .The book of prophet Isaiah, edited by A. B. Davidsonלונדון.1902 ,
הכריכה הקדמית חסירה.
* עשרים וארבעה .נביאים ראשונים כולל ירמיה עם פירש"י ,מצודת דוד ומצודת ציון.
וילנה ,תרצ"ו ].[1936
* תורה נביאים וכתובים ,הוצאת קורן ,ירושלים תשי"ט ] 34 .[1959ס"מ .בתוך
קופסת קרטון תואמת .כיתוב מוזהב ע"ג גב הכריכה.
מצב כללי טוב.
* תורה נביאים וכתובים עם פירוש מדעי ,ספר תרי עשר חלק א' .מאת אברהם
כהנא .קיוב ,תרס"ז .1906
* תורה נביאים וכתובים עם פירוש מדעי ,ספר דניאל ,מתורגם עברית .מאת אברהם
כהנא .קיוב ,תרס"ו .1906
*תורת נביאים וכתובים עם פירוש מדעי ,ספר ישעיהו .מאת אברהם כהנא .קיוב,
]תרס"ו[ ].[1906
*ספר ישעיהו ,עם מבוא חדש ,באור וציורים .מאת ש .ל .גרדון .תל-אביב ,תרצ"ו
.1935
*חמש מגילות ,עם באור ומבואות ..מאת ש .ל .גרדון .תל-אביב ,תרצ"ו .1936
מצב כללי טוב.
סט חמישה חומשי תורה חמישה כרכים ספר תורת אלהים ,עם תרגום אנקולוס...
אף תרגום אשכנזי מאת ל .ה .לאוונשטיין ,בסוף כל כרך תפילות לשבת ויוצרות.
רעדעלהיים.1847 ,
מצב טוב.
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ספר בן הא הא ,דרושים על ספר בן הא הא ,דרושים על התורה מראשית עד לעיני כל ישראל ואתיא תוך תוך
התורה וביאור מאמרי רז"ל ,פסוקי תנ"ך וביאור מאמרי חז"ל ,מאת רבי דוד ב"ר אהרן הכהן .ליוורנו.[1821] ,
מצב טוב ,פגם בגב הכריכה ,כתמי זמן.
 126מאת רבי דוד ב"ר אהרן
הכהן .ליוורנו[1821] ,
פירוש על נביאים ראשונים.
 127אברבנאל .לייפציג ,תמ"ו
.1686

נביאים ראשונים עם פירוש מאת דון יצחק אברבנאל .לייפציג ,תמ"ו .1686
מהדורה קדומה של פירוש האברבנאל .עם שער מצויר ,אך ללא הדפים בלטינית.
כתמי זמן .מצב טוב.

פירוש על פירוש רש"י על התורה ,מאת רבי שבתי בס .וינה ]תקע"ב-תקע"ה 1815-
.[1812
שפתי חכמים .וינה ,תקע"ב-
לכל חומש ספירת עמודים חדשה.
128
תקע"ה
כתמי זמן .מצב טוב-טוב מאד.

פירושים על
התנ"ך

תורה ונביאים ראשונים,
Biblia Hebraica,
.Johanne Leusden 129
אמסטרדם ,תכ"ז 1667

חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5ספרי אור הישר
 130מאת רבי שמואל יצחק
הילמן1921-1955 .

חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [4ספרי מפתח
 131וביאור למאמרי חז"ל.
1877-1929

חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5ספרי ליקוט
 132אגדות הש"ס ,ביאורים
וחידושים1729-1880 .

חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5ספרי ביאורים
133
לפרקי אבות1847-1930 .

תורה נביאים וכתוביםBiblia Hebraica, Accuratissima, Notis Hebraicis et ,
Lemmatibus Latinis illstrata A Johanne Leusden, Philosophiae
 .Doctoreאמסטרדם.1667 ,
מפרט ,[18] :קעח ,קנה דף .תורה ונביאים ראשונים ,עם שער נפרד לנביאים
ראשונים .עברית ולאטינית ,עם הסכמת חכמי ישיבת אמסטרדם.
מצב טוב ,מספר דפים מנותקים למחצה ,מספר דפים עם כתמים.

* ספר אור הישר על מסכת בכורות ,עם קוטנרס מאת חתן המחבר ,רבי יצחק אייזיק
הלוי הערצאג .לונדון ,תרפ"א ].[1921
* ספר אור הישר על מסכת חולין .קיידאן ,תרצ"א ].[1931
* ספר אור הישר על מסכת זבחים .ירושלים ,תרצ"ו ].[1936
* ספר אור הישר על מסכתות יבמות ,כתובות ,גיטין ,קידושין .ירושלים ,תש"ד
].[1944
* אור הישר על מכילתא וספרי .ירושלים] ,תשט"ו .[1955
מצב כללי טוב.
* ספר ציון לדרש ,מפתח למצוא בנקל כל מאמרי חז"ל הבאים בעין יעקב וגם קצתם
אשר לא באו שמה ,בסדר אלפא ביתא ,מאת רבי שרגא פייבש סג"ל פרענקעל.
פשערמישל.1877 ,
* ספר מעשי הגדולים ,כולל כל המעשים שהמה בש"ס בבלי מובאים ,ומעשיות לסדר
זרעים מש"ס ירושלמי ,עם כמה ענינים מאת רבי ישעיה יוסף .מאת רבי שלמה ב"ר
ישעיה יוסף ווילף .פרזעמישל ,תרמ"ט ].[1889
* ספר המפתח ,לפתוח בו שערי היכלי הגדות חכמינו ז"ל ,מאת רבי משה אהרן
שאצקעס .ניו-יורק ,תרפ"ט .1929
* ספר המפתח ,לפתוח בו שערי היכלי הגדות חכמינו ז"ל ,מאת רבי משה אהרן
שאצקעס .ניו-יורק ,תרפ"ט  .1929חלק שני.
מצב כללי טוב.
* ספר ישרש יעקב ,מאת רבי חיים אבולאעפיא ,חידושים על כל חלקי עיו יעקב
ופירושי סופרים וספרים קדמונים .אזמיר ,תפ"ט  .1729דף השער חסר .פגמים בדף
האחרון .כתמי זמן.
* תוי לזכרון ,יבוארו כמה מקראות ויתישבו כמה אגדות .מאת ]שניאור[ זיסקינד סג"ל
ראשקאוו .ברעסלויא ,תקצ"א ] .[1831הדבקות בעמוד השער .כתמים.
* ספר הוראת שעה ,על איזה מקומות שבש"ס שהניח המהרש"א קושייתו "ביש
לישב" וסתם דבריו ,מרת רבי שלמה ב"ר שמואל ורבי יצחק אייזיק ב"ר שמואל ,ועם
כוונת הישובים על חידושי אגדות מאת רבי יצחק אייזיק הנ"ל .מהדורה שניה .לובלין,
תרמ"ו  .1875קרע בתחתית דף השער ושני העמודים הראשונים.
* ספר ישועות יעקב ,בו נמצאים דרושים על הלכות ואגדות המפוזרות בש"ס בכמה
מקומות ועל כמה מדרשים ,גם דברי כבושים השייכים לימים הקדושים ,וכמה
פסוקים בתנ"ך מפורשים .מאת רבי יהושע יעקב .ובסופו חדושי הלכות ואגדות מאת
אביו ,רבי משה צבי .ווארשא ,תרל"ח .1878
* ספר מפתח מכל הש"ס ,מאת מרדכי ב"ר בנימין .הוצאה שניה בהוספות ותיקונים.
ווילנא ,תר"מ .1880
מצב כללי טוב.
* ספר מנחת שבת כולל פרקי אבות מועתקים ללשון אשכנז עם ביאור ...סלת
למנחה ,ועליו מערכת לבונה זכה ,הוא ביאור בלשון אשכנז ,מאת יוסף חיים קרא.
קראטאשין ,תר"ז ].[1847
* ספר בנוית ברמה ,פרוש על מסכת אבות ,מאת רבי שמואל הלוי גלאנטי .ווארשא,
תרנ"ח .1898
* ספר שמחת אבות מאת רבי שמחה פאלטראוויץ .ניוארק ,תרע"ז ].[1917
* ספר מנחת ישראל על מסכת אבות מהדורה תניינא מאת רבי ישראל חיים ברוין,
וכמה מאמרים דברי כבושין אשר דרש רבי פייבל באקאוויטץ .מהדורה שניה.
בודאפעשט ,תרפ"ג ].[1923
* ספר חוט על מסכת אבות ,מאת רבי אליעזר שמחה בונם גנז ,מאת בנו רבי משה
גנז ,ומאת בנו המו"ל רבי חיים אלטר גינז שלעזינגער .ספר ראשון .טארנא סלובקיה,
תר"ץ .1930
מצב כללי טוב.
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חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5ספרי מדרשים.
134
1831-1955

חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5ספרי משנה,
 135ביאוריה ומחקריה1848- .
1923

חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5ספרי המשנה
136
וביאוריה1851-1953 .

חיבורים על
הש"ס

חיבורים על
הש"ס

22

כותרת

תאור פריט
* מדרש פסיקתא רבתי דרב כהנא .עם ציוני הפוסקים ,הסימנים והמאמרים ,הגהות
ופירוש .ברעסלויא .תקצ"א ].[1831
* ספרי דבי רב עם תוספות מאיר עין ,חלק ראשון ,עם תוספת מאיר עין ,מאת מאיר
איש שלום .ווינא ,תרכ"ד .1864
* ספר פרקי רבי אליעזר עם ביאור מספיק .ווארשא ,תרל"ט .1879
* מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי עם הערות ומראה מקומות ופתיחה קצרה מאת דוד
צבי האפפמאנן .פרנקפורט א.מ ,.תרס"ה .1905
* סדר עולם רבא עם באור הגאון החסיד מרן אליהו מוילנא ,בצרוף מראה מקומות
הארות והערות מאת רבי מ.ד .ירושלמי ,עם סדר עולם זוטא לרבי יוסף טוב עלם,
וסדר הקבלה לראב"ד .ירושלים ,תשט"ו ].[1955
מצב כללי טוב.
* פרקי אבות עם רש"י ורבינו יונה .ברלין ואלטונא ,תר"ח ] .[1848שדרה רופפת
ודפים מנותקים .דפים לא חתוכים בדפוס .כפלים בפינות הדפים.
* משניות סדר נזיקין ,עם פירושי רבינו עובדיה מברטנורה ותוספות יום טוב ותוספות
חדשים עם הגהות תוספות ראשון לציון מאת רבי ישעיה ברלין .ווילנא ,תרי"ב .1851
* ספר דעת לנבונים הכולל ארבעה מאמרים על מסכת אבות :אמרים צרופים ,יוסיף
לקח ,עמודי העולם ותעודת היהודים .ובסופו מגילת יוחסין הקצר .מאת משה יעקב
שווערדשארף .מונקאטש ,תרנ"ט ].[1899
* משניות ,ששה סדרי משנה מנוקדים עם פרוש קהלת יעקב אשר נאסף ונלקט
מפירוש הרע"ב ומשאר גדולי המפרשים ,מאת רבי יעקב קארנברג .לונדון ,תרע"ט
] .[1919אחד הדפים מנותק.
* דרכי המשנה ,התוספתא ,מכילתא ,ספרי וספרי ,מאת רבי זכריה פראנקעל ,עם
נוספות ומפתחו לדרכי המשנה והוספות חדשות שנמצאו בכתובים בגנזי הרב,
מעובד ומתוקן בידי רבי יצק נינבוים ]הי"ד[ .וורשה ,תרפ"ג .1923
מצב כללי טוב.
* משניות סדר זרעים ,עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא ,עם פירוש עיקר תוספות
יום טוב ועם הקדמת הגאון המאסף והגהות מגאון רשכב"ה רבינו אליהו מווילנא .גם
ראשי פרקי הש"ס ע"פ א"ב .ווארשא ,תרי"א ].[1851
* ששה סדרי משנה עם פירוש זרע ישראל ,גם עם הרבה כללים יקרים בשם פעמוני
זהבץ ווילנא ,תרי"ד .1854
* ספר לקוטי המשנה על ששה סדרי משנה ,מאת שרגא פייבוש סג"ל פראנקעל.
ברעסלויא ,תרל"ג ].[1873
* ספר אור הישר על משניות סדר זרעים ,מאת רבי שמואל יצחק הילמן .ירושלים,
תש"ו ].[1946
* ספר עטרת מרדכי על מסכת אבות פרק ראשון ,חלק א' ,מאת רבי מיכאל פישר.
לונדון ,תשי"ג .1953
מצב כללי טוב.

* ספר בית הבחירה :הוא ביאורי ופסקי מס' נדרים נזיר סוטה ,מאת רבי מנחם ברבי
שלמה לבית מאיר – המאירי .הלבערשטאדט ,תר"ך ].[1860
* ספר תולדות אברהם :על מסכתות קידושין כתובות וגיטין ,מאת רבי אברהם ברודא
ופלפולים מחתנו ,ווארשא ,תרמ"ג ] .[1883דף שער קרוע וחסר.
* ספר נחלת שמעון :שו"ת ,חדושים ובאורים בסוגיות הש"ס והראשונים מאת רבי
שמעון זרחי .ווילנא ,תרנ"ז .1897
מקב"ץ ] [5ספרי חדושים
* ספר צבי גאון יעקב :שו"ת ,חדושים ובאורים בסוגיות הש"ס והפוסקים מאת רבי
 137ובאורים על מסכתות הש"ס.
צבי יעקב אפענהיים .ריגא ,תרפ"ט.
1860-1931
* ספר כרם אהרן :הכולל הגהות חידושים וביאורים על מסכת ברכות מאת רבי אהרן
וואלאנאוו ,עם הערות מאת רבי ראובן יהודא נייפעלד ,ונלווה אליו דרוש לשבת
הגדול מאת רבי עקיבא איגר .ווארשא ,תרצ"א  .1931כריכה קדמית ועמוד שער
מנותקים ,קרע ללא חסרון בעמוד השער.
מצב :טוב.

מקבץ ] [5ספרים על
 138מסכתות הש"ס והלכותיו.
1854-1926

* בית נתן ,שינויי נוסחאות במסכת ברכות מתלמוד בבלי על פי כתב יד קדמון ,עם
הערות נחמן נתן קורוניל ,ועם פסקי רבי ישעיה מטראני הראשון על מסכת זו אשר
לא נראו עוד בדפוס .ווינה.1854 ,
* ספר כסף נבחר כולל מאה וששים כללים הנמצאים בתלמוד ובדברי גדולי ראשונים
ואחרונים עמודי ההוראה ,מאת רבי ברוך בענדיט גיאייטין ,חלק ראשון .למברג,
תרכ"ו .[!]1867
* ספר דברי שמואל ,כולל חקירות בהרבה כללים ולשונות ומאמרים שבתלמוד ,על
סדר הא"ב ,ונלוו עליו בראשיתו שני מאמרים דרושיים באגדה ,מאת רבי שמואל
וואלדבערג ,כרך ראשון כולל כל אות א .קראקא ,תרמ"ט .1889
* ספר צפנת פענח ,בירור הלכות שונות בש"ס מאת רבי יוסף ראזין .דפוס צילום
במקור ווארשא] ,תרפ"ה .[?1925
* דברי משולם ,קובץ מאמרים והערות תנ"ך תלמוד וספרות שאחר התלמוד ,מאת
משלם פישל בעהר .פרנקפורט ע"נ מיין ,תרפ"ו ].[1926
מצב כללי טוב.
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חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5ספרים עם כללי
 139הש"ס ולקט דברי חז"ל.
1864-1891

חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5פירושים על
140
מסכת אבות1834-1910 .

חיבורים על
הש"ס

חיבורים על
הש"ס

חיבורים על
הש"ס

23

כותרת

תאור פריט
* ספר פחד יצחק ,והוא אלפא ביתא רבתא הכולל כללים בכל ההלכות הערוכות...
במשנה ,ברייתא ,ש"ס ,רי"ף ורבים מהפוסקים ,עד האות נו"ן .מאת רבי יצחק
לאמפורנטי .הוצאת מקיצי נרדמים .ליק.1864 ,
* ספר פחד יצחק אות עי"ן ,בהוצאת מקיצי נרדמים .ליק.1868 ,
* ספר כסף נבחר ,כולל מאה וששים כללים נמצאים בתלמוד ובדברי גדולי ראשונים
ואחרונים והם הם עמודי ההוראה ,מאת רבי ברוך בנעדיקט גיאייטין ,חלק ראשון.
לעמברעג ,תרל"ח .1878
* ספר פחד יצחק ,והוא אלפא ביתא רבתא הכולל כללים בכל ההלכות הערוכות...
במשנה ,ברייתא ,ש"ס ,רי"ף ורבים מהפוסקים ,עם הערות והוספות בית יואל ,מאת
יואל זעליג ב"ר ישראל אבד"ק ריינאד .ווארשא ,תרמ"ה ] .[1885כריכה מנותקת
חלקית ,דף שער מנותק.
* כנסת חקקי ישרון ,ספר כולל כל מאמרי התנאים והאמוראים ,ע"פ סדר הא"ב של
שמות חז"ל ,עם הערות ,מאת ישעיה זאב מרגולין ,כרך ראשון ,אות א ,חוברת
ראשונה .ווילנא ,תרנ"א ].[1891
מצב כללי טוב.
* פרקי אבות עם פירוש לחם שמים ,מאת רבי יעקב עמדן ועם חדושי הגהות מאת
רבי צבי הירש אב"ד ברלין .ברלין ,תקצ"ד .1834
* ספר מנחת ישראל על מסכת אבות מאת רבי ישראל חיים ברוין ,וכמה מאמרין
מכבוד אא"ז רבי פייבל באסקאוויטץ .מונקאטש ,תרס"ג ].[1903
* ספר מעשה אבות ביאור על מסכת אבות ,ופירוש נחמד על סדר תהלוכות
המשניות סידורם ומבינתם ,מאת רבי אהרן אלעזר ב"ר בנימין .פרסבורג ,תרט"ז
.1856
* ספר פרקי אבות עם פירוש טוב ויפה ,מאת רבי זרח מאייערסאן .ניו וירק ,תר"ע
].[1910
* מסכת אבות עם פירוש רבי יוסף יעב"ץ הדרוש ממגורשי ספרד .ווארשא ,תר"ע
.1910
מצב כללי טוב.

* מרגליות הים ,מסכת סנהדרין ,חלק ראשון ,הארות ובאורים ,חידושים ובירורים,
בעמקי הלכותיה ובפרטי עניניה ,מאת רבי ראובן מרגליות .ירושלים ,תשי"ח ].[1958
* יד אליהו ,חדושים והארות בתלמוד ומפרשיו ,הערות לגדולי הראשונים והאחרונים
והשלמו למסורת הש"ס ,מאת אליהו שולזינגר .ברכות ומסכתות סדר מועד.
ירושלים ,תשכ"א ].[1961
* יד אליהו ,חדושים והארות בתלמוד ומפרשיו ,הערות לגדולי הראשונים והאחרונים
מקבץ ] [5ספרי חידושים על
והשלמו למסורת הש"ס ,מאת אליהו שולזינגר .סדר נשים .ירושלים ,תשכ"ג ].[1963
141
הש"ס1958-1975 .
* ניצוצי אור ,הארות בתלמוד בבלי והערות בדברי גדולי הראשונים והאחרונים ,מאת
רבי ראובן מרגליות .ירושלים ,תשכ"ה .1965
* ספר מהר"ם שיק על מסכת חולין מאת רבי משה שיק .צילום של מהדורת
סאטומארע] ,תר"צ ] .1930ניו-יורק] ,תשל"ה .[1975
מצב כללי טוב.
* ספר אור הישר :על מסכת בכורות מאת רבי שמואל יצחק הילמן ,עם קונטרס דברי
יצחק על מסכת בכורות מאת חתן המחבר הד"ר רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג .לונדון,
תרפ"א ].[1921
* ספר אור הישר :על מסכת ערכין ותמורה מאת רבי שמואל יצחק הילמן .ברלין,
תרפ"ג ].[1923
* ספר אור הישר :על מסכתות מעליה קנים תמיד ומדות ,מאת רבי שמואל יצחק
הילמן .לונדון ,תרפ"ו ] .[1926גב הכריכה חסר.
* ספר אור הישר :דרושים לכל הפרשיות של ספר בראשית ,מאת רבי שמואל יצחק
מקבץ ] [6ספרי הרב שמואל
הילמן .לונדון] ,תרפ"ז.[?1927 ,
142
יצחק הילמן1921-1936 .
* ספר אור הישר :על משניות סדר טהרות ,מאת רבי שמואל יצחק הילמן .לונדון,
תש"ז ].[1947
* ספר אור הישר :מכיל באורים ציונים והערות לספר בראשית מכילתא וספרי ,מאת
רבי שמואל יצחק הילמן .ירושלים ,תשט"ו ].[1955
* מצורף גיליון דפוס ראשון של ספר אור הישר על מסכת זבחים .ירושלים תרצ"ו
] [4] .[1936דף ,נייר של גיליון דפוס שלא נחתך.
מצב כללי טוב.
* תלמוד ירושלמי ,סדר נשים ,חלק ראשון ,מסכת יבמות ,מוגה ומסודר על ידי
] [2ספרים עם פירוש חשק הפירוש חשק שלמה ,מאת רבי שלמה יהודה ס"ט פריעדלענדער .ס .וואראהל ,
שלמה ,על מסכת יבמות ועל תרס"ה ] ,[5].[1905קנה דף.מצב טוב ,דף השער הלועזי מנותק.
* ששה סדרי תוספתא סדר נשים ,מסודרת ומפורשת באר היטב עם פירוש חשק
תוספתא סדר נשים ,מאת
שלמה ,מאת שלמה ליב פריעדלעהדער .פרעסבורג ,תר"נ ].[1890יז 248 ,עמ'.מצב
 143רבי שלמה ליב
פריעדלענדער .ס .וואראהל טוב.
 ,תרס"ה ][1905
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* ספר עין יעקב ,חלק שני ,עם פירוש מספיק .ווארשא ,תקצ"ח ] .[1838פגם עם
חסרון בעמד השער ובדפים הראשונים והאחרונים.
* ספר איי הים ,חלק ראשון ,חובר על אגדות הש"ס בבלי .מאת רבי יהודה ליב הלוי
עדיל .ווארשא ,תרכ"ה .1865
מקבץ ] [4ספרי אגדות הש" * ספר לשמוע בלימודים :להבין דברי אגדות ,חלק ראשון ,מאת רבי יצחק אליהו
144
לנדא .ווילנא ,תרל"ו .1876
ס1838-1920 .
* אגדת עין יעקב ,מתורגם לאנגלית על ידי רבי שמואל צבי גליק ,חלק ראשון,
מהדורה שלישית .ניו יארק ,תר"פ ].[1920
מצב כללי טוב.
* משניות סדר קדשים ,עם פירוש רש"י ופירוש עץ חיים מאת רבי יעקב ב"ר שמואל
חאגיז .ברלין ,תע"ז ] .[1717מעט חורי עש.
* לקוטי המשנה על ששה סדרי משנה מאת שרגא פייבוש פראנקעל .ברעסלוי ,תרל"
ג ] .[1873דף השער פגום.
* ספר תפארת יעקב ,הגהות הערות וחידושים על תפארת ישראל על ששה סדרי
מקבץ ] [4משניות :ליקוטים,
משנה ,מאת רבי יעקב צבי שפירא .ווילנא ,תרנ"ט .1898
 145פירושים והגהות וחידושים
* משניות נשמת אדם כולל משניות על סדר א"ב ,עם פירוש חדש תפארת ציון
על הפירוש1717-1913 .
וירושלים ,כולל פירש"י וברטנורא ותיו"ט ותפארת ישראל ומלאכת שלמה ותוס' רעק"
א ושאר גדולי המפרשים ,גם באור אשכנזי בנין ציון ,עם מעשה אלפס .מאת רבי בן-
ציון אלפס .ווארשא ,תרע"ג .1913
מצב כללי טוב.

חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5ספרי ביאורי
 146משנה וסוגיות מהש"ס.
1878-1925

חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5ספרי מדרש,
 147ביאורי מדרש ומפתח
למדרשים1857-1905 .

חיבורים על
הש"ס
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כותרת

תאור פריט

* ספר צאן קדשים :מאת רבי חיים שור .ווארשא ,תרל"ח .1878
* אדני פז... :דהויות דאביי ורבא ]מאת רבי מאיר בן משה מקרשוב[ .ווארשא ,תרל"
ט.1879 ,
* ספר מגן דוד :חידושים ובאורים על ששה סדרי משנה ,מאת רבי דוד יצחק
אסתרמאן .ווארשא ,תרס"ה .1905
* ספר הלכה למשה :חלק ראשון כולל הערות וחידושים ...על שני התלמודים ...ועל
המשניות ,מאת משה ניימאן .וינה ,תרפ"ג ].[1923
* קונטרס אלה המשפטים :חידושים ופלפולים על פרק כיצד העדים נעשין זוממין,
בסופו קונטרס אלה החוקים ,מאת רבי חיים משולם קויפמאן .פיעטרקוב ,תרפ"ה
].[1925
מצב :טוב.
* ספר מדרש רבות ]על ספר במדבר ודברים[ ופירוש גשמי הטל לביאור כל ענין בו
עפ"י פשוטו ,מאת רבי מאיר ב"ר משה עמק שושן המכונה ראזענטהאל .קרוטושין
ורודלהיים ,תרי"ז]-תרי"ט  .[1857-1859שער מיוחד לספר דברים.
* מדרש לקח טוב ,המכונה פסיקתא זוטרתא על חמשה חומשי תורה יסדו רבינו
טוביה בר' אליעזר ,הדפסה שניה עם באור הרא"ם מאת אהרן משה פדווא .ספר
ויקרא ,במדבר ודברים .ווילנא ,תר"מ  .1880לכל חומש שער מיוחד.
* מדרש לקח טוב ,המכונה פסיקתא זוטרתא על חמשה חומשי תורה יסדו רבינו
טוביה בר' אליעזר ,הוצאה ראשונה ,ע"פ כתב יד מירושלים עם השוואה לעוד שני
כתבי יד ,עם ציוני הפרשיות ,סמני הכתובים ,מראי מקומות ,הערות ,הגהות ובאור,
וגם עם מבוא גדול .מאת שלמה בובר .כרוך עם מדרש לקח טוב ,ספר שמות .ווילנא,
תרמ"ד ].[1884
* מדרש תנחומא הקדום והישן ,מיוחס לרבי תנחומא ברבי אבא על חמשה חומשי
תורה ,הוצאה ראשונה על פי כתב יד ישן נושן וע"י השוואה עם עוד שמונה כתבי יד,
עם סימנים ,ציונים מתנ"ך ,הערות ,תקונים ,מראה מקומות ,באור ופירוש המלות
הזרות ,וגם מבוא גדול מאת שלמה בובר .ויקרא ,במדבר ,דברים .ווילנא ,תרמ"ה
.1885
* ספר שביל המדרש רבה ,ליקוט וסדור מאמרים המפוזרים במדרש ,מאת רבי
ישעיה מנחם מענדיל ב"ר אברהם אליהוץ פיעטרקוב ,תרס"ה .1905
מצב כללי טוב.

* ספר לקח נחמד ,סידרא קדמאה ,חידושים וביאורים בגפ"ת וסברות על ב' סדרים
זרעים ומועד ,מאת רבי מנחם צבי ראבינאויץ .ווילנא ,תרכ"ט .1869
* ספר בית יוסף צבי על מסכת סוכה ,בו נאספו כל המאמרים שנרשמו במסורת הש"
ס ובהגהות הרי"ב ורעק"א וברש"י ובתוספות ,מאת רבי שלמה קארליבאך .ברלין,
תר"ע ].[1910
* ספר דור רביעי ,ביאור רחב על מסכת חולין ,מאת רבי משה שמואל זלאזנר.
קלויזענבורג ,תרפ"א .1921
מקבץ ] [5ספרי חידושים על
* כתבי בית ישראל ,ג ,כולל חדושים ובאורים לסוגיות ממסכת עירובין ,נאמרו ונדונו
 148מסכתות הש"ס1869- .
בחבורה ב"כולל" קאוונא-סלאבאדקא בקית תרפ"ב .קידן ,תרצ"א  .1931עם חותמת
1938
הכולל.
* ספר מלאכת בצלאל מאת רבי משה בצלאל לוריא ונלווה אליו ספר ארץ צבי מבנו
רבי צבי אריה ליב לוריא ,כוללים חידושים וביאורים על מסכתא שבועות .ווארשא,
תרח"ץ  .1938כרוך עם דף בנייר שונה עם הסכמה ביידיש מאת רבי חיים עוזר
גרודזנסקי.
מצב כללי טוב.

מחיר
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הש"ס

חיבורים על
הש"ס
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תאור פריט

* ספר מחנה ראובן :חדושים ובאורים נחמדים בגפ"ת ,מאת רבי ראובן זעליג ב"ר
ישראל אליעזר .ליוורנו ,תקל"ז  .1777קרע קטן עם חסרון בעמוד השער ,והדבקה
בתחתית העמוד.
* זה ספר הים התלמוד מאת רבי משה יהושע העשיל עם הגהות ותוספות חידושים
הנקראים מפרשי הים ,מאת רבי מרדכי זאב סג"ל ]איטינגא[ ורבי יוסף שאול סג"ל
]נתנזון[ .האלבערשטאדט] ,תרכ"ב .[1862
מקבץ ] [5ספרי חידושים על
* טהור רעיונים על כמה מסכתות ,אמרות טהורות מרבי יו"ט נעטיל ב"ר מנחם שהיה
 149כמה מסכת בש"ס1777- .
אבד"ק טעשכיוו וראבד"ק לולבלין ותלמיד החוזה מלובלין .ווארשא ,תרנ"ו .1896
1931
* מערכי לב יבא הלוי ,חלק שני על סדרי הש"ס נשים ,נזיקין וקדשים ומסכת נדה.
מאת רבי יואל ב"ר אלכסנדר הלוי איש הורוויץ .לונדון ,תרע"א ].[1911
* רחובות יצחק :חדושי סוגיות בש"ס ובפוסקים וברור הלכות גדולות ,מאת רבי יצחק
גאלדבערג ,תרצ"א ].[1931
מצב כללי טוב.
* ספר חידושי הלכות ממסכת בבא קמא שחיבר הרב הגדול מוהר:ר מאיר אב"ד
אייזנשטט .זוןלצבאך ,תפ"ח ].[1728
* ספר חידושי הלכות שחיבר מוהר"ר שמול אידלש ]מהרש"א[ .פיורדא ,תקל"ח
].[1778
* ספר חדושי הרב המאירי על מסכת שבת ,ובסופו ספר שיורי שיטה מקובצת לרבי
מקבץ ] [5ספרי חידושים על בצלאל אשכנזי על סוף מסכת בבא בתרא .ווין ,תרכ"ב .1862
* ספר חדושי הריטב"א על מסכת עירובין ,עם כור לזהב :הגהות לתיקון שיבושי
 150מסכתות הש"ס1728- .
המעתיקים ,מאת רבי צבי הירש הלוי .ווארשא ,תרנ"ט .1899
1921
* ספר אור הישר על מסכתות בכורות ,מאת רבי שמואל יצחק הילמן ,עם קונטרס
למסכת זו מאת חתנו רבי יצחק איזיק הלוי הערצאג .לונדון ,תרפ"א ].[1921
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרים על
 151מסכתות הש"ס1911- .
1952

* חידושי מהר"ם חלאווה על מסכת פסחים ,כ"י עתיק מאחד מגדולי הראשונים רבינו
משה חלאוה .ירושלים ,תרל"ג ] .[1873דף השער פגום וחלקו התחתון חסר.
* ספר חידושי הלכות על מסכתות בבא קמא ,בבא מציעא ,בבא בתרא ,מאת רבי
העשיל אב"ד לובלין ,בריסק וקראקא .פיעטרקוב ,תרע"א .1911
* ספר בית הבחירה על מסכת תענית חלה שקלים תמיד ומדות ,מאת רבי מנחם ב"
ר שלמה לבית מאיר ,המאירי ,הוצאה ראשונה ,עם מראי מקומות והערות מאת רבי
אברהם סופר .ווינה ,תש"ג ].[1934
* בית הבחירה על מסכת גיטין ,מאת רבי מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר ,המאירי,
הוצאה ראשונה ,עם מראי מקומות והערות מאת קלמן שלזינגר .ירושלים ,תש"ג
].[1943
* לקוטי ר' יצחק בן יהודה אבן גיאת ,מסכת ברכות ,עם פירוש עיון צבי מאת חיים
צבי טויבש .ציריך ,תשי"ב ].[1952
מצב כללי טוב.

* אור חדש ,ביאור מאמרים סתומים וחתומים באגדות הש"ס והמדרשים ,מאת רבי
יוסף כהן צדק .לונדון ,תרמ"א ].[1881
* ספר ניבת נחום ,כולל ]חלק א[ שערי הלימוד :חידושים בגפ"ת והרמב"ם ,ושער
הדרוש ]יובא בחלק ב[ :דרושים ופירושים על התורה ,הפטרות ומדרשים .כרוך עם
ניבת נחום ,חלק שני ,והוא חלק הדרוש .מאת רבי מנחם נחום .לונדון ,תרמ"ו
].[1886
מקבץ ] [5ספרי ביאור ש"ס * ,מערכי לב יבא הלוי ,חלק ראשון על ברכות וסדר מועד .כרוך עם מערכי לב יבא
 152פוסקים ,מדרשים ודרושים .הלוי ,חלק שני ,על סדרי הש"ס נשים ,נזיקין וקדשים ומסכתא נדה .מאת רבי יואל
הלוי איש הורוויץ .לונדון ,תר"ע-תרע"א ].[1900-1901
לונדון1881-1927 ,
* ספר אור הישר על מסכת בכורות מאת רבי שמואל יצחק הילמן .עם קונטרס
מחתנו רי יחצק אייזיק הלוי הרצוג .לונדון ,תרפ"א ].[1921
* מסכת בבא בתרא מן תלמוד ירושלמי עם פירוש נתיבות ירושלים ,מאת רבי ישראל
חיים דייכעס .לונדון ,תרפ"ז ].[1927
מצב כללי טוב.

חסרונות הש"ס.
] 153קניגסברג[] ,תרכ"א,
 .[1861מהדורה ראשונה

קונטרס למלאות חסרונות הש"ס .השלמות למה שהחסירו בדפוסי הש"ס בגלל
הצנזורה] .קניגסברג[] ,תרכ"א .[1861 ,מהדורה ראשונה.
החיבור המלא של ההשמטות שנשמטו מספרי הש"ס ,מפירוש רש"י ,תוספות,
מהרש"א ועוד מפרשים .הספר נדפס ללא שנת מקום הדפסה מטעמים מובנים.
בסוף ההקדמה המחבר רומז ששמו אשר ,אבל לא ידוע פרטים נוספים אודותיו.
בשנים ההם החלו להדפיס קונטרסים עם השמטות ,ולפנינו הקונטרס המלא.
פגם קל בשער ,ופגמים בשני הדפים האחרונים של חסרונות המהרש"א.

] [6חלקי ספר משנת חכמים ,על ששה סדרי המשנה ,בכרך אחד .לכל סדר שער
נפרד ,ללא שער לסדר מועד .מאת רבי משולם פייבוש .לבוב ,תרס"ז ] .[1907השנה
כרך אחד עם ] [6חלקי ספר
רק על שער סדר זרעים .עם חותמתו וחתימת כתב ידו של מנחם מענדל כהנא ,ועם
משנת חכמים ,על ששה
חותמת מרדכי לעבאויטש ,דיין דק"ק ברטיסלבא.
 154סדרי המשנה .לבוב ,תרס"ז
מצב טוב .כריכה מעט רופפת .אחד מהדפים מנותק.
][1907
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מסכת חגיגה מן תלמוד
בבלי עם פירוש רש"י,
 155תוספות ומהרש"א ,בכרך
קטן .ווארשא ,תרי"ז 1857

תאור פריט
מסכת חגיגה מן תלמוד בבלי עם פירוש רש"י ותוספות ועם חידושי מהרש"א ,בכרך
קטן .ווארשא ,תרי"ז .1857
מצב בינוני-טוב .כתמי זמן ,קמטים בפינות הדפים.

* ספר מצפה אריה .מאמרי חכמה ע"ד הפלפול] .תרי"ט[ ].[1859
* ספר מלון אורחים .מאמרי חכמה ,מאת חיים שמחה בר' אברהם יהושע העשיל
ליינר .ווארשא תרנ"ח .1898
* ספר צלצל כנפים .ביאור יפה על פרק שירה ,מאת יצחק יהודה בר' משה
הירשזאהן .ווארשא ,תר"ס .1900
מקבץ ] [5ביאורים ופרושים.
* זהב הארץ .חידושים וביאורים על הירושלמי ,מאת הרב דוב מלאכי )אנגלנדר(.
156
1859-1944
ירושלים ,תש"ד .1944
* כתר שם טוב .טעמי המנהגים בנוסח הגדה של פסח ,מאת הרב שם טוב גאגין.
תש"ט .1948
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5חיבורים בנוגע
 157לתלמוד ולשפה הארמית.
1865-1932

* ספר ציונים לדברי הקבלה בו מצוינים יותר משלש מאות דינים ודרשות חז"ל,
רמוזים בגימטריא של הפסוקים ולקצתם הערות לבארם ,מאת אהרן קארנפעלד.
פראג.1865 ,
* ספר ויעש אברהם ,הרבה ביאורים וחכמה ומוסר השכל ויראת שמים על פי מאמרי
חז"ל ,גם תיקונים והגהות חדשות על ספרי זכור לאברהם ויוסף אברהם ,גם הרבה
שאלות ותשובות חדשות מדיני הריאה ומשארי טריפות ,ובסופו קונטרס ברוכה
אסתר ,מאת רבי אברהם זוסמן .ווילנא] ,הפרט בשער :תרל"ד[ .1871
* The Talmud, selections from the contents, Also brief sketchs of the
.men who made and commented upon it, translated by Hymen Polano
לונדון.[1876] ,
* Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch: nach den Idiomen
des palästinischen Talmud, des Onkelostargum und Prophetentargum
 .und der Jerusalemischen Targume, von Gustaf Dalmanליפציג.1905 ,
פגם בעמוד השער הפוגע באות אחת.
* . The Talmud by Dudley Wright. Foreword by Herbert M. J. Loewe
לונדון.1932 ,
מצב כללי טוב.

* ספר עטרת אלי' ,מאת רבי אלי' ז"ק שירלוב ,על מסכת זבחים ומנחות ותמורה ועל
תוספתא של מסכת זבחים .פיורדא ,תקל"ו ].[1776
* גופי הלכות ,חלק ראשון ,והוא חידושים וביאורים על מס' נדה על גפ"ת ומפרשים
ופוסקים ראשונים ואחרונים ,מאת רבי יעקב בן פנחס .ווארשא ,תקפ"ב ].[1822
פגמים בדף השער ובדף האחרון.
מקבץ ] [5ספרי חידושים על * ספר זכרון אליהו ,והוא חדושים ובאורים על מסכת שבת מאת רבי אליהו
אבראמסקי .סט לואיס ,תרפ"ב ].[1922
 158מסכתות בש"ס1776- .
* שני קונטרסים :ע"ד מסורת הש"ס בירושלמי ,המעלות לשלמה איזו ציונים והערות
1977
לירושלמי מס' תרומות ,מאת רבי חיים העליר .ברלין ,תרפ"ד ].[1924
* יד דוד ,חידושי מסכת סנהדרין ,מאת רבי יוסף דוד זינצהיים ,נערך ע"י רבי אברהם
קבלקין .ירושלים ,תשל"ז ].[1977
מצב כללי טוב.
* דרבוני זהב ,פירוש על מסכת שקלים ,מאת רבי משה בן פייס כ"ץ .פיורדא ,תקמ"ה
].[1785
* ספר אור חדש ,חלק שלישי ,חידושי הלכות על כל מסכת קידושין ,מאת רבי אלעזר
קאליר .ווינה ,תקנ"ט ].[1799
מקבץ ] [5ספרי חידושים על * חידושי חתם סופר על פרק ראשוןושני דמסכת חולין ,מאת רבי משה סופר בעל
מחבר שו"ת חתם סופר .ווינה ,תרנ"ג  .1893כריכה מנותקת חלקית.
 159מסכתות הש"ס1785- .
* חדושי הרב המאירי על מסכת ביצה .נירנבערג ,תרפ"ב ].[1922
1967
* ספר שיח השדה ,כולל ביאורים חידושים וחקרי הלכות בעניני מסכת חולין  ,מאת
יצחק אייזיק הלוי פרג .ירושלם ,תשכ"ז ].[1967
מצב כללי טוב.
* קונטרס למלאות חסרונות הש"ס אשר יחסר בדפוסים החדשים] .קניגסברג ,תר"נ
.[1860
* ספר ברוך מבנים ,הכולל היינו דאמרי אינשי ,מנא הא מלתא דאמרי אינשי ,דאמרי
רבנן או משלים הנמצאים בכל תלמוד בבלי ,וגם חלק שני ,ברוך אברם ,ובסופו דיני
תר"ל מריאה בקיצור מופלג ,מאת רבי אברהם זוסמאן ]אברהמס[ .ווילנא ,תרכ"ו
 .1869קרע עם חסרון בעמוד השער.
* ספר מלין דרבנן ,אשר אסף וליקט רבי ישראל מ"ש ]מכילשטטר[ .ווארשא ,תרל"ה
מקבץ ] [5ספרי לקט מאמרי
].[1875
 160התלמוד ולקט מה שהושמט
* ספר יהודה יעלה ,חלק א ,כולל מאמרים בתלמוד על פי סדר א"ב עם פרושם ,חלק
ממנו1860-1912 .
ב ,מאמרי המדרש רבה כסדר הפרשיות עם פירושם ,מאת רבי יהודה סיני
מקוליניאה ,ונשלם מאת רבי יצחק הירשנזון .חברת מקיצי נרדמים שנה ששית.
ירושלים ,תר"נ ].[1890
* ספר זכרון אביר ,אנציקלופדיה תלמודית על מסכתות כתובות ,גיטין ,קדושין ,בבא
קמא ,מציעא ובתרא ,מאת רבי אריה רבינוביץ .ווילנה ,תרע"ב ].[1912
מצב כללי טוב.
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חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5ספרי מפתח
 161לתלמוד ולחכמיו1855 .
בערך 1917 -

חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5ספרי משניות,
 162תוספתא וגמרא מבוארים.
1841-1953

חיבורים על
הש"ס
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כותרת

תאור פריט
* ספר מלין דרבנן ,אשר אסף וליקט רבי ישראל מ"ש ]מכילשטטר[ יוהניסבורג,
]פרוסיה[] ,תרט"ו [?1855
* אוצרות התלמודTreasures of the Talmud, classified subjects in ,
Alphabetical order from "A" to "L" compiled from the Babylonian
 ?Talmud, treanslated by Paul Issac Hershonלונדון.1882 ,
* ספר בית ועד לחכמים ,מאת רבי יעקב צבי יאליש .קראקא ,תרמ"ד .1884
* מפתח התלמוד ,כרך ראשון ,אדמה-אלה ,אנצקלופדיא בסדר אלף-בית את תוכן
הספרה התלמודית לפי מקוריה בש"ס בבלי וירושלמי ,מאת רבי יחיאל מיכל הכהן
גוטמן ,אב"ד בק"ק צשאנגראד .צשאנגראד ,תרס"ו .1906
* מפתח התלמוד ,כרך שני ,אדמה-אלה ,אנצקלופדיא בסדר אלף-בית את תוכן
הספרה התלמודית לפי מקוריה בש"ס בבלי וירושלמי ,מאת רבי יחיאל מיכל הכהן
גוטמן ,מורה בבית מדרש הרבנים בבודפסט .בודפסט ,תרע"ז .1917
מצב כללי טוב.
* משניות מן סדר טהרות ,עם פירוש רבינו משה ב"ר מיימון ועם פירוש רבינו שמשון,
גם פירוש הרא"ש ,והיו שלשה הפירושים מגדולי הראשונים משולבים איש אל אחיו
והיו לאחדים בידם ,עם קונטרס מרפא לשון לתקן ולתרגם מלות בלע"ז\ מאת משה
סג"ל לנדא ,ועם ספר שדה צופים ,מפתח כולל כל מאמרי הש"ס המפוזרים בפירוש
הרא"ש מאת רבי בצלאל רגשבורג .פראג ,תר"א .1841
* התוספתא לפי סדר המשניות דמסכת חולין ,מעובדת ומסודרת עם פירוש הגיון
אריה מאת אריה שווארץ ,ראש בית מדרש הרבנים בוויען .פרנקפורט דמיין ,תרס"א
].[1901
* מסכת ברכות לתלמידים ,לתת להנער דרך להתרגל ולהתחנך בסוגית הגמרא,
בשקלא וטריא קצרה ,אשר מוחו סובל דא .המסדר רבי אליהו פיין .קובנה ,תרפ"ב
].[1922דף שער מנותק ,קרעים ופגם בקצות הדף.
* פרקי אבות )Sayings of the Fathers by the Chief Rabbi (Dr. j. H. Hertz
 .Saluars', Soldiers' and Airmen's editionלונדון ,תש"ג  .1942נוסח המשנה
בעברית ,עם תרגום לאנגלית וביאור .מהדורת כיס לחיילים היהודים במלחמת
העולם השנייה.
* מי מרום ב ,מסביב למסכת אבות ,מאת רבי יעקב משה חרל"פ .ירושלים ,תשי"ג
].[1953
מצב כללי טוב.

* ספר בית דוד ,והוא פירוש על המשניות ופירושי רבינו עובדיה והר"ר יום טוב,
ובמילי דאתו באגב בגפ"ת והרמב"ם ושאר פוסקים ומפרשים המפורסמים ,ובדברי
הרמ"ז ,והרב בעל פרי חדש בספר מים חיים ,מאת רבי דוד חיים קורינאלדי ,חלק
ראשון .אמסטרדם ,תצ"ח ] .[1739קרע בתחתית עמוד השער.
* ספר קול סופר על משניות סדר זרעים מועד ונשים ,מאת רבי חיים סופר .מונקטש,
תרמ"א  .1881נקב בעמוד השער למחיקת חותמת בעלים.
מקבץ ] [5ספרי פירושים על
* פירוש מסכת משקין לרבינו שלמה בן היתום ,עם מבוא והערות מאת צבי פרץ
 163חלק ממסכתות המשנה.
חיות .חברת מקיצי נרדמים .ברלין ,תר"ע  .1909בתוך הכריכה ,מעטפת קדמית
1739-1956
מנותקת.
* ששה סדרי משנה מנוקדים ומפורשים על ידי ח .נ .ביאליק ,סדר ראשון ,זרעים,
מהדורה שניה .תל-אביב ,תרצ"ו .1936
* משניות ,מסכת גיטין ,מבואר בידי פנחס קהתי .תל אביב ,תשט"ז ].[1956
מצב כללי טוב.

חיבורים על
הש"ס

מקבץ ] [5ספרים בענייני
 164אגדות ומדרשים1866- .
1955

חיבורים על
הש"ס

ספר מהר"ם חלאווה על
מסכת פסחים ,מאת רבי
 165משה חלאוה .ירושלים,
תרל"ג ][1873

* דרוש חדושי הלבנה ,בבאור הרבה מקראי קדש ומאמרי חז"ל המופלאים בענין
מיעוט הירח ,מאת רבי יום טוב ליפמאן בעל תוספות יום טוב ,יוצא ראשונה לאור
מגוף כי"ק ע"י שמואל לוריא .וילנא ,תרכ"ו .1866
כרוך עם שיר החיים ,והוא ענף מן העץ אשר שתלתי בעזרתו יתברך הוא ספרי באר
חיים על פירוש התפלה ,לבאר ע"ד פשט השירים הקדושים אשר ישוררו שמונים
וחמש ,מהם בע"ח ,מהם צומחים ,מהם דוממים ,מהם שמשי מעלה ,עם פירוש
הגאון יעב"ץ ,מאת רבי דוב בער זאב וואלף ליבשיץ .ווילנא ,תר"ל .1870
* ספר חקרי לב ,סדר דורות התנאים ואמוראים ,מעשיהם וקורותיהם ,שיטותיהם
ודעותיהם בדעות ואמונות המלכים ומלחמות אשר שלטו בזמניהם ובנות
מדברותיהם יופיעו חידושים והגהות בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים ,חלק ראשון,
מאת רבי יהודה ליב לאנדעבסערג .סאטמאר ,תרס"ה ] .[1905ללא עמוד שער,
פגמים והדבקות בשני הדפים הראשונים.
כרוך עם ספר חקרי לב ,חלק שני .סאטמאר ,תרס"ה ].[1905
* ספר דברי חכמים ,מורה דרך בביאור דברי חכמינו בתלמודים ובמדרשות ,מאת
דר .וואלף מישעל .קראקא ,תרס"ח ].[1908
* כל אגדות ישראל ,חלק רביעי ,מן גלות בבל עד ימי הורדוס .מאת י]שראל[ .ב
]נימין[ .לבנר .ורשה .[s'1920] ,כריכה מנותקת חלקית ,דף שער מנותק.
תורת האגדה ,כולל בתוכו הרבה מאות מאמרים ,השקפות התורה המסרה שבכתב
ושבע"פ על מאורעות החיים להופעותיהם הרבות והשונות ,מוסדרות עפ"י אלפא
ביתא ,מאת רבי מאיר מאירי .פריז ,תשט"ו ].[1955
מצב כללי טוב.
ספר מהר"ם חלאווה על מסכת פסחים ,מאת אחד מגדולי הראשונים ז"ל רבינו משה
חלאוה .ירושלים ,תרל"ג ].[1873
מצב טוב .כתמי זמן.
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ספר תורת יוסף ,פירוש על
מסורת התורה ,מאת רבי
 166יוסף יוזל ב"ר משה.
ווילהרמרש דארף ,תפ"ה
][1725

חיבורים על
הש"ס

ספרא הנקרא תורת כהנים
עם פירוש מלוקט מאת רבי
 167מאיר הכהן מראדין ]החפץ
חיים[ .פיעטרקוב ,תרע"א
1911

חיבורים על
הש"ס

חיבורים על
הש"ס

חיבורים על
הש"ס

28

כותרת

תאור פריט
ספר תורת יוסף ,פירוש נאה על מסורת התורה ,על פי שיטות הגמרא דבבלאי
ודמערבא ועל פי פוסקים ראשונים ואחרונים ,מאת הרב הדיין המצוין מק"ק פיורדא
רבי יוסף יוזל ב"ר משה .ווילהרמרש דארף ,תפ"ה ].[1725
מצב טוב-טוב מאוד .כתמי זמן.
ספרא הנקרא תורת כהנים עם פירוש חדש בלשון קצר וצח המלוקט מן פירוש
הראב"ד והר"ש משאנ"ץ והקרבן אהרן ויתר ספרים ,חלק ראשון ,עם הגהות החסיד
מוהר"ר אליהו מוילנא )אשר היה בכת"י עד הנה( עם ביאור רבי ישראל מאיר הכהן
מראדין .פיעטרקוב ,תרע"א .1911
מצב טוב מאוד.

עין ישראל )עין יעקב( עם פירוש מספיק מלוקט מרש"י ותוספות ורשב"א והריטב"א
והר"ן והכותב וחדושין ומהרש"א .אמשטרדם ,תנ"ח ] .[1698חלק ראשון.
] ,[4שנא [3] ,דף 11 ,ס"מ.
מהדורה מיניאטורית נאה של עין יעקב עם פירוש.
 168עין יעקב .אמשטרדם ,תנ"ח
כריכת עור עתיקה .מצב טוב-טוב מאד.

עין ישראל )עין יעקב( עם פירוש מספיק מלוקט מרש"י ותוספות ורשב"א והריטב"א
והר"ן והכותב וחדושין ומהרש"א והרי"ף .אמשטרדם ,תע"ד ] .[1714חלק ראשון.
רפו דף 12 ,ס"מ.
 169עין יעקב .אמשטרדם ,תע"ד בכמה מקומות נמחקו שורות מחמת צנזורה ,אמנם אחר כך הוכנסו פתקאות ובהם
הוספת המשפטים שנמחקו ,בכתב יד .קטעי דפים אלו הוצמדו לדפי הספר.
מצב טוב-טוב מאד.
קהלת שלמה ,עין יעקב עם כתנות אור ,מאסף לכל אגדות ומדרשים המפוזרים בכל
קהלת שלמה ,עין יעקב עם ששה סדרים ,ואצל כל מאמר ומאמר פרש"י ותוספות וחדושי הרמב"ן והריטב"א
והר"ן ,פעולת רבי יעקב בר שלמה ן' חביב .חדושי אגדות למהרש"א ,ביאור הרי"ף
כתנות אור ,ועם חידושי
לרבי יאשיהו פינטו .פיורדא ,תקכ"ו ].[1766
 170אגדות וביאור מאת רבי
יאשיהו פינטו .פיורדא ,תקכ" מצב טוב .כתמי זמן ,דף השער שחוק ועם הדבקות.
ו ][1766

חיבורים על
הש"ס

קצור תלמוד ירושלמי ובבלי
בלשון הקדש ובלשון
 171אשכנזי ,חלק א ,מאת
אפרים משה פיננער .ברלין,
תקצ"א 1831

חיבורים על
הש"ס

תלמוד ירושלמי ,עם פרוש
קצר על הגיליון ,הגהות
 172ומראה מקום .קראטאשין,
תרכ"ו ][1866

הלכה
ומנהגים

קונטרס הבלעת הדם.
 173פרנקפורט תר"ן .1889
פולמוס

הלכה
ומנהגים

ספרי הלכה ומנהג .וינה,
174
וילנה וורשה1874-1886 ,

קצור תלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי בלשון הקדש ובלשון אשכנזי ,חלק ראשון ,כולל
ימי חיי ומעשה התנא הגדול רבי שמעון בן יוחאי ,מאת אפרים משה פיננער .ברלין,
תקצ"א .1831
מצב טוב .כתמים.

תלמוד ירושלמי ,כמו שנדפס בויניציאה בשנת ה' אלף רפ"ב לב"ע .עם פרוש קצר על
הגיליון כבדפוס קראקא משנת ה' שס"ט .עם הגהות ומראה מקום .קראטאשין ,תרכ"
ו ].[1866
מצב טוב .עמוד השער פגום בשולי הדף ללא פגיעה בטקסט ,ושוקם בהדבקה ,מעט
כתמי זמן ,הדבקות בשולי הדפים האחרונים.
בו מבואר שאסור למהר מיתת בעלי חיים תיכף לאחר השחיטה וכל זמן שהדם
מקלח ..חבר וקבץ צבי ב"ר משה פלאטא ,שומר משמרת הקדש פה קלוניא דעל
רינוס .פראנקפורט א.מ .תר"ן ] .[1889מהדורה יחידה
חיבור הלכתי ארוך ,שעסק בפולמוס הלכתי בגרמניה .חלקו הראשון של הספר כולל
ארבעה מכתבים ארוכים ,הראשון בגרמנית באותיות עבריות .עם הסכמות מרבי
יצחק אלחנן ספקטור מקובנא ,רבי שמחה בונים סופר ,רבי יצחק שמעלקש ועוד.
בסוף הספר רשימה ארוכה מאד בגרמנית של 'חברים' שהסכימו לאיסור .נגד הספר
הזה נדפס 'לכבוד עמודי התורה" ,מאת ר’ זאב יצחק הלוי דינר ,פרנקפורט .1890
 [XII, [1 ,[2] ,354 ,20עמ’ .שער נוסף בגרמנית 21 .ס"מ.
כתמי זמן בשער .מצב טוב-טוב מאד
* שלחן ערוך יורה דעה הלכות כבוד אב ואם עם שני המטות :מטה נפתלי ומטה הלוי
מאת נפתלי הלוי .וויען ,תרמ"ד ] .[1874כתמים בתחתית דף השער.
* ספר עמודי אש :כולל שאלות ותשובת מאת רבי אברהם שמואל אב"ד דק"ק
סקידל ,איישישק וראסיין .ווילנא ,תרל"ה.1875 ,
* ספר המנהגים :מכל השנה כמנהג כל המדינות ק"ק ,מאת רבי יצחק אייזיק טירנא,
עם תוספת ,הגהות וחידושי דינים מאת רבי משה חזן .ווארשא] ,תרמ"ד[ .1884
* ספר מנחת הזבח :מדיני שחיטה ובדיקה ותרתי לריעותא ושארי טריפות כולל
עשרון וקומץ ,מאת רבי משה אהרן הכהן .ווארשא ,תרמ"ה .1885
* ספר אורים גדולים :כולל ביאורים ישרים וחקירות עמוקות בעקרי הלכות ...כללים...
בים התלמוד ,מאת רבי יצחק יעקב ריינעס ]ריינס[ .ווילנא ,תרמ"ז .1886
מצב :טוב.

מחיר

$50

$25

$50

$50

$50

$30

$50

$50

$50

הערכה

$200 - $100

$120 - $80

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$120 - $100

$150 - $100

$200 - $100

מספר
קטגוריה
פריט

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

29

כותרת

מקבץ ] [5ספרי קיצורי
175
הלכות1840-1968 .

תאור פריט
* שלחן ערוך אורח חיים מאת האדמו"ר רבי שניאור זלמן .ווארשא ,ת"ר .1840
* ספר מאורי אור והוא קצור שולחן ערוך יו"ד ,מאת רבי יצחק אייזיק שור ,עם חלק
שני בשם מי באר ובו תשובות ופלפולים בשו"ע יו"ד .לעמבערג ,תרנ"ג .1893
* שלחן ערוך כיס )קצור שלחן ערוך( והוא קיצור משלחן ערוך אורח חיים ויורה דעה
כדעת הב"י מאת רבי יוסף פארדו ,עם הגהות הרמ"א מאת רבי צבי פרעמסלא ,עם
הגהות והערות רבי אברהם ב"ר בנימין מווילנא ,ועם מנהגי ישראל ופתגמים טובים.
עם תרגום אנגלי .ניו יורק ,תרפ"ח .1928
* קצור שלחן ערוך עם כללים נחוצים שלא נדפס עדיין מאת רבי שלמה גאנצפריד,
עם עיר דוד מאת רבי דוד פעלדמאן רב קהילת יראים בלייפציג .הוצאה שלישית עם
הוספות ותיקונים רבים .לייפציג  -ניו יורק ,תרצ"ג ].[1933
* קיצור שלחן ערוך מאת רבי שלמה גאנצפריד ,עם שערים מצויינים בהלכה חלק
שני ,על הלכות שבת ,עירובין ,ר"ח ,יו"ט וחוה"מ ,מאת רבי שלמה זלמן ברוין.
מהדורה מחודשת .ניו יורק ,תשכ"ח ].[1968
מצב כללי טוב.

* ספר דברי יצחק :להעיר ולא להלכה על יו"ד הלכות מליחה ע"ח אגדה ,מאת יצחק
וויסטאנעצקי .ווילנא .1868
* ספר הליכות עולם :מאת רבי ישועה הלוי ב"ר יוסף ,ועל דגלו כללי הגמרא מאת
רבי יוסף קארו ,ועליהם יחנה ספר יבין שמועה מרבי שלמה אלגאזי ,ובסופו מפתחות
לשלשת הספרים מאת רבי מלאכי הכהן .ווארשא ,תרמ"ג  .1883בתחתית עמוד
השער קרע עם חסרון.
* הוד תהלים :על הלכות חנוכה ,מאת רבי אפרים אליעזר צבי חרל"פ .ווארשא ,תרנ"
ט .1899
מקבץ ] [5ספרי הלכה וכללי * ספר חסידים :מאת רבינו יהודה החסיד עם שני פירושים ,פירוש המפרש מקודם
176
ופירוש החיד"א .ווארשא ,תרס"ב  .1901כרוך עם פורת יוסף על מסכתות יבמות
הגמרא1868-1906 .
וכתובות וקצת על על ב"ק ,וגם ביאורים על הרי"ף והרמב"ם .מאת רבי יוסף ב"ר
מאיר תאומים ,מחבר ה"פרי מגדים" .ווארשא תרנ"ט  .1898וכרוך עם שיחת חולין
של ת"ח והוא מאמרים ...מגדולי הדור ...ע"ד הצחות וההלצה ,מאת צבי ב"ר בן ציון
שלעז .ווארשא ,תר"מ .1889
* אהל יצחק :על דיני שחיטות ובדיקות ונלווה אליו דיני ניקור ,מאת רבי יצחק ב"ר
אליעזר .ווילנא ,תרס"ו .1906
מצב :טוב.

מקבץ ] [3ספרים בעניין
 177ברית המילה ,אירופה,
1814-1903

* סוד ה' עם שרביט הזהב אשר חבר הרב ...דוד דלידא ...אב"ד בק"ק אמסטרדם.
עם תוספת דינים מלוקטים .ווין.1814 ,
* ספר דם ברית :הוא קובץ תשובות הסכמות מרבנים גאונים ע"ד מציצה בכלי ,מכיל
גם דיני מילה ע"פ חז"ל וע"פ דעת הרופאים המתאימים יחדיו ,מאת אלכסנדר
טערטיס .לונדון ,תרס"א  .1900כריכה חדשה כמעט מנותקת .דף השער והדף
שאחריו קרועים מעט בצדם ללא פגיעה בטקסט ,קרע קטן בדף האחרון עם פגיעה
בטקסט.
* אות ברית :תולדות המילה בישראל מימי אברהם אבינו עד היום הזה ,מאת ד"ר
שמואל ...כהן ,רופא חולים ומוהל .קראקא ,תרס"ג ].[1903
מצב כללי טוב.

* ספר אשלי רברבי ,שו"ע יו"ד עם ביאור הט"ז והשך .פיורדא ,תקי"ט .1759
* ספר מאורי אור והוא קצור שולחן ערוך יו"ד ,מאת רבי יצחק אייזיק שור ,עם חלק
שני בשם מי באר ובו תשובו ופלפולים בשו"ע יו"ד .לעמבערג ,תרנ"ג .1893
* ספר דלתי תשובה חלק שני על יורה דעה ,מאת רבי יעקב ב"ר דוד אבד"ק פיקעלי.
מקבץ ] [4ספרי הלכות סביב
ווילנא ,תרנ"ה .1895
 178שולחן ערוך יורה דעה.
* ספר דבורי אמת כולל חדושים על ה' שמחות וש"ע יו"ד מסימן של"ה עד סופו ,וגם
1759-1931
קצת שו"ת ,באורים ודבורים באורייתא קשוט ,מאת רבי משה אליעזר דאנאטה.
בארדיאב ,תרצ"א .1931
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [4ספרים עם ענייני
179
ברית מילה1758-1906 .

* ספר בני יהודה :והוא חיבור ...בארבעה ענינים ,מכוונים ומתוקנים ללשונות הרמב"
ם ...וגם להרבה לשונות ראשונים ואחרונים ותשובה לשואלים ...הלכה למעשה ...
ובסוף הספר אות ברית קדש מודיע מעלת המילה] .מאת רבי יהודה עייאש[ .ליוורנו,
תקי"ח  .1758דף השער ושני הדפים שאחריו היו חסרים והושלמו בצילום .מעט חורי
עש.
* ספר שמלת בנימין והחלק הז נקרא נחלת בנימין עם קונטרס המילה ,מאת רבי
אברהם בנימין המכונה וואלף האמבורג .פיורדא ,תר"א ].[1841
* אות ברית ,תולדות המילה בישראל מימי אברהם אבינו עד היום הזה ,מאת ד"ר
שמואל בן צבי כהן ,רופא חולים ומוהל .קראקא ,תרס"ג ].[1903
* ספר משיב נפש חלק ראשון :שאלות ותשובות חדושים ובאורים בענייני הלכה
למשה מסיני וחידושים על הש"ס ,חלק שני :דיני מילה והטפת דם ברית בנולד מהול
ובגר שנתגייר כשהוא מהול ודיני מילה תוך ח' ועוד .חלק שלישי :ביאור מציצה ע"פ
חכמת הרפואה .מאת הדוקטור רבי מנחם מענדל יהודה ליב שערהייא .ווילנא ,תרס"
ו 1906
מצב כללי טוב.

מחיר

$10

$50

$50

$50

$50

הערכה

$150 - $100

$200 - $100

$200 - $100

$200 - $120

$250 - $150

מספר
קטגוריה
פריט

הלכה
ומנהגים

30

כותרת

תאור פריט

* ספר זכרו תורת משה כולל כל הלכות שבת בקיצור נמרץ בטעמו של כל דבר וספר
מצות משה והוא קצור מספר חרדים כולל כל מנין המצות ,מאת רבי אברהם דאנציג.
ווילנא ,תר"ו ].[1846
* ספר חיי אדם ,בו נקבצו ובאו בסדר נכון כל המצות אשר יעשה אותם האדם כל ימי
חלדו ,והדפסנוהו ברוב יופי באותיות חדשות והוספנו בו דברים הרבה אשר נחסרו
מהספר הזה בדפוסים הקודמים .מאת רבי אברהם דאנציג] .כנראה קעניגסברג,
מקבץ ] [5ספרי רבי אברהם שנת הדפסה לא רשום ,בערך .[1850
 180דאנציג ,ה"חיי אדם" * 1846- .ספר חכמת אדם ,דיני שלחן ערוך יורה דעה ,מאת רבי אברהם דאנציג .שטעטטין,
תרכ"א ].[1861
1862
* ספר חיי אדם עם נשמת אדם על שלחן ערוך אורח חיים ,מאת רבי אברהם דאנציג.
ווילנא ,תרכ"ב .1861
* ספר חיי אדם ,בו נקבצו ובאו בסדר נכון כל המצות אשר יעשה אותם האדם כל ימי
חלדו ,מאת רבי אברהם דאנציג .בערלין ,תרכ"ב ].[1862
מצב כללי טוב.

הלכה
ומנהגים

מקבץ ] [5ספרי הלכה
181
ומנהגים1894-1959 .

הלכה
ומנהגים

מקבץ ] [5ספרי הלכה של
182
ראשונים1782-1978 .

הלכה
ומנהגים

מקבץ ] [5ספרי הלכה על
 183הלכות שחיטה וקדשים.
1853-1925

* ספר מטעמים החדש :מקורים טובים על מנהגי ישראל מקודשים ,מאת רבי יצחק
ליפיעץ .ווארשא ,תרנ"ד .1894
* ספר מנהגי בית יעקב ,הוצאה שניה עם הוספות ,מאת רבי יצחק זאב
ווענדראווסקי .ניוארק ,תרע"א ].[1911
* ספר נר מצוה :כולל על עניני חנוכה מלוקט מהרבה ספרים יקרי הערך ,מאת רבי
אשר אנשיל גרינוואלד .אוזשהאראד-אונגוואר ,תרפ"ט ] .[1929שדרה מתפרקת,
מעטפת אחורית ומספר דפים מנותקים.
* ספר טל השמים כולל דיני אבות מלאכות ארבעים חסר אחת תולדותיהן ושבותיהן,
העתקתי אותם בלשון יודיש למען יבינו כל העם ,מאת רבי ישעי' סג"ל בראט .לונדון,
תרפ"ט ] .[1929עם חותמת המחבר.
* ספר נחלת צבי ,חלק ראשון ,כולל מחקרי הלכות ובירורי דינים על הלכות אימוץ
וגירות ,מקור ההלכות והמנהגים המקושרים באלו ההלכות .מאת רבי גדלי' פעלדער.
ניו יארק ,תשי"ט ].[1959
מצב כללי טוב.
* ספר כל בו ,בו יתבאר כל מצוה ודין תורה וחקה .פיורדא ,תקמ"ב ] .[1782פגם
בצד עמוד השער.
* ספר תור האדם ,על דברי בני האדם ובית מועד לכל חי ,מאת רבי משה ב"ר נחמן
)הרמב"ן( גירונדי .מדורה שלישית .ווארשא ,תרל"ו .1876
* ספר המכריע ,והוא צ"ב פסקי דינין וחדושי מסכת תענית מאת רבי ישעיה מטראני
הזקן בעל תוספות רי"ד .מונקאטש ,תר"ס ].[1900
* ספר המנהיג לרבי אברהם ברבי נתן הירחי .עם תוספות והשלמות ומקבילות .ציוני
מקורות ,ביאורים ,הערות ,מפתחו ומבוא מאת יצחק רפאל .חלק ראשון .ירושלים,
].[1978
* ספר המנהיג לרבי אברהם ברבי נתן הירחי .עם תוספות והשלמות ומקבילות .ציוני
מקורות ,ביאורים ,הערות ,מפתחו ומבוא מאת יצחק רפאל .חלק שני .ירושלים,
].[1978
מצב כללי טוב.
* ספר בית אברהם ,ביאור חדש ופירוש מספיק על שלחן ערוך מטור יורה דעה על
הלכות שחיטה והלכות טריפות מסימן א עד סימן ס"ט ,עם מראה מקומות בש"ס
ופוסקים בשם באר יוסף ,מאת רבי אברהם זוסמאן .קוניגסברג ,תרי"ג ].[1853
* ספר חוקת הזבח ,כולל כל הלכות שחיטה הנחוצים ודרושים לכל שוחט .מבואר
וערוך מאת רבי יעקב לעווין .הוצאה שניה .קראקא ,תרנ"ו .1896
* ספר טוב לזכרון ,כולל דיני שחיטה בקצרה וכל דיני השבעים טרפות שמנה הרמב"
ם ,הם ופרטיהן הטריפות והכשרות לעוף ולבהמה ,עם חלק שני ,יפה לבדיקה מ885
טריפות הריאה .מאת רבי מרדכי זאב ב"ר בנימין .ווילנא ,תרנ"ו .1896
* ספר דרכי משה ,דרכים ונתיבות מקוריים בכמה מקצועות התורה ,ספר ראשון דרך
הקודש ,חקר הלכה בעניני קדשים ,הפלאה וענינים אחרים המסתעפים מזה ,חלק
ראשון .עם מאמר גדול בשם דרכה של תורה ,מאת רבי משה אביגדור עמיאל.
אנטוורפן ,תרפ"ב ] .[1922אחד הדפים מנותק.
* ספר דרכי משה ,דרכים ונתיבות מקוריים בכמה מקצועות התורה ,ספר ראשון דרך
הקודש ,חקר הלכה בעניני קדשים ,הפלאה וענינים אחרים המסתעפים מזה ,חלק
שני ,עם המדריך ,מאת רבי משה אביגדור עמיאל .אנטוורפן ,תרפ"ה ].[1925
כריכה קדמית מנותקת.
מצב כללי טוב.

מחיר

$25

$20

$30

$25

הערכה

$150 - $80

$120 - $80

$120 - $80

$150 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

31

כותרת

מקבץ ] [5ספרי חידושים
ודרושים על השבת,
 184המועדים ועיבור השנים.
1852-1940

תאור פריט
* יסודי העבור והוא סדר חשבון עבור השנים לבני ישראל ,חקתיו ומשפטיו ,קורותיו
ותולדותיו ,עם לוחות נכונים ומועילים בזה מאת חיים זעליג סלאנימסקי .ווארשא,
תרי"ג .1852
* דגל מחנה ראובן ,מאת רבי ראובן לנדא סג"ל .טשערנאוויטץ ,תרמ"ד ].[1884
* ספר דיוקנו של יעקב ,דרושים לכל חפציהם ,כולל דרושים לעורר לבם של ישראל
לאבינו שבשמים לעתות בשנה ומלים נאות הראויות לאומרן בכל זמן ,מאת רבי
יהודה ליב הלוי לעווין .לונדון ,תרפ"ח ].[1928
* ספר השבת ,פרשת השבת ,ערכה ,גילוייה והשפעתה בחיי עם ישראל ובספרותו
מימי קדם ועד היום הזה ,בעריכת דר .י .ל .ברוך .הוצאת אגודת "ענג שבת" ,תל-
אביב תרצ"ו ].[1936
* ספר כתר השבת ,המכיל בקרבו פרקים בדבר מהות וקודשת השבת ועוד .מאת
רבי יהודה ליב גינזבורג .סט .לואיס ,ת"ש ].[1940
מצב כללי טוב.

* שיטה מקובצת על מסכת נדרים ,הוצא לאור מכ"י ישן .בערלין ,תר"ך ].[1860
כתמים בדף השער ובשני הדפים אחריו.
* ספר פני יהושע על מסכתות כתובות מאת רבי יעקב יושע ,חלק שלישי .ווארשא,
תרל"ד ] .[1874כתמים בעמוד השער.
* ספר זכרון שמואל כולל חדושים נפלאים על כמה מסכתות ,באורים חריפים ושנונים
על כמה שיטות הש"ס ועוד ,מאת רבי שמואל הלוי לעווינסאהן .ונלוה לזה קונטרס
מקבץ ] [5ספרי חידושים על
וחידושים מבני הרב המחבר רבי משה הלוי ורבי ישראל צבי הלוי .וילמא ,תרמ"ה
 185חלק ממסכתות הש"ס.
.1885
1860-1910
* הגהות על מסכת עירובין ,ביצה וסוכה ,בבלי וירושלמי ,מאת רבי יוסף צבי דיננער,
חלק ראשון .פראנקפורט דמיין ,תרנ"ו ].[1896
* ספר אבני מילואים חידושים ושו"ת ,חלק שני ,מאת רבי אריה ליב הכהן.
פיעטרקוב ,תר"ע ].[1910
מצב כללי טוב.
* טור אורח חיים] ,ברלין ,תס"ב  .[?1702חסר עמוד שער מקורי ,פגמים בהיקף
הדף הראשון.
* חידושי הלכה מאת רבי שלמה אידלש ]המהרש"א[ ,פיורדא ,תקל"ח ].[1778
* מסכת גיטין מן תלמוד בבלי .ווילנא ,תרכ"ג .1863
* מערכת התלמוד והפוסקים מסכת קידושין מן תלמוד בבלי עם השולחן ערוך כולו
מקבץ ] [5מסכתות ,טור
על הדף בתוך התלמוד ,הגמרא היא דף על דף כמקובל ,מאת רבי אליהו מרדכי הלוי
 186וחידושי הלכה .מאה  18עד
ולקובסקי .ירושלים ,ת"ש ] .[1940כתמים .כריכה קדמית פגומה ומנותקת.
מחצית המאה ה .20
* מערכת התלמוד והפוסקים מסכת תענית מן תלמוד בבלי עם השולחן ערוך כולו על
הדף בתוך התלמוד ,הגמרא היא דף על דף כמקובל  ,מאת רבי אליהו מרדכי הלוי
ולקובסקי .ירושלים ,תש"ד ].[1944
מצב כללי טוב.
* ספר אשלי רברבי – הט"ז והש"ך  -שו"ע יו"ד .ווין ,תקנ"ח ].[1798
* ספר בית דוד ,תשובות מאת רבי דוד טעביל ב"ר משה ממינסק .ווארשא ,תרי"ד
.1854
* ספר זכרון יעקב ,שו"ת להלכה וחידושים בגפ"ת ושו"ע ,מאת רבי יעקב ב"ר יהודה
מבויסק .ווילנא ,תרל"ה .1874
* ספר פני האריה החי ,הוא פנים מאירות בהלכה ופנים מסבירות באגדה ,שו"ת בד'
מקבץ ] [5ספרי ביאורים על
חלקי השו"ע ,מאת רבי חיים אריה ליב מסטאוויסק .ווארשא ,תרס"ב  .1902חלק
187
השו"ע ושו"ת1798-1909 .
מהיקף דף השער היה חסר ,ללא פגיעה בטקסט.
* שלשה ספרים נפתחים ,ספר שמלה חדשה ,תבואות שור ,בכור שור ,עם הוספות
חדשות ...לבושי שרד ,דעת קדושים ,גדולי הקדש ,מקדש מעט .קודם שער מקוצר.
דפוס סטיריאוטיפי של הוצאת ווארשא תרנ"א .ווארשא.[1909] ,
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרים בענייני
 188הלכות אבן העזר1859- .
1947

* ספר נחלת שבעה ,עם הגהות ממהדורה בתרא ,מאת רבי שמואר ב"ר דוד הלוי,
בעניין הלכות גיטין וקידושין .קעניגסבערג ,תרי"ט ].[1859
* מאמר האישות על תכונת הרבנים והקראים ,כולל חקירות שונות במחלוקת
הצדוקים והפרושים הקראים והרבנים על זמנם וסבות תולדותם .מאת שמואל
האלדהיים ,רב ומורה עדת ישורון פה בערלין בשם יידשע רעפארם-נעמיינדע.
בערלין ,תרכ"א ].[1861
* ספר מלואת אבן ,לספרי אבן מאיר ,ובו שני חלקים נקראים אבן ישראל ואבן בחן,
לבאר שמות האנשים וכל דיני גט גופא ולבאר יתר דיני הגט והשליחות ,מאת רבי
אהרן גארדאן .פיעטרקוב ,תרע"ב .1912
* ספר לב אריה ,ענינים וסוגיות בהלכה ובראש הספר תשובה בהיתר עגונה מאאמו"
ר ,מאת רבי אריה ב"ר ישראל אליעזר קרלין .תל-אביב ,תרצ"ח ].[1938
* אוצר הפוסקים על שלחן ערוך אבן העזר ,כנוס תמצית שו"ת להלכה ולמעשה עפ"י
סדר השו"ע ,כולל פנים השו"ע והרמ"א בצירוף באר הגולה ,ביאורי הגר"א ,באר
היטב ופתחי תשובה ,כרך א ,הלכות פריה ורביה .ירושלים ,תש"ז ].[1947
מצב כללי טוב.

מחיר

$20

$40

$50

$50

$25

הערכה

$120 - $80

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

32

כותרת

מקבץ ] [6ספרי הלכה
 189וחידושים .הונגריה1890- ,
1938

תאור פריט
* ספר עין מאיר כולל חידושים וביאורים על מסכת גיטין וחולין על הרמב"ם הלכות
גירושין ועוד ,מאת רבי מאיר ליפמן טויבער .פרעסבורג ,תר"ן ].[1890
* ספר שו"ת מהר"ם ב"ר ברוך ]מרוטנברג[ מתוקן ע"י רבי משה אריה בלוך.
בודאפעסט ,תרנ"ה ].[1895
* ספר שאל לך אות ...טעם ופירוש על שמות כב אותיות שבתורה ,מאת רבי מרדכי
מרגליות יפה שלעזינגער ,כרוך עם חידושי תורה והגהות הש"ס ,חלק שני ,מאת רבי
ישראל דוד מרגליות יפה ובני רבי מרדכי מרגליות יפה .פאקס ,תרס"ז ].[1907
* ספר הפרדס לרש"י ,מעובד ומבואר על ידי רבי חיים יהודה עהרענרייך.
בודאפעסט ,תרפ"ד ].[1924
* ספר מבשר שלום :מאמר חסדי אבות על ערך אבות ואמהות ושבטים ,מאת רבי
משה צבי לאנדא .קליינווארדיין ,תרפ"ז ].[1927
* ספר כתב סופר :חידושים ופלפולים על מסכת חולין מאת רבי אברהם שמואל
בנימין סופר .בודאפעסט ,תרצ"ח ] .[1938עם חותמת בעלים" :אברהם שמואל
פריידינגער ,דע אבודא".
מצב כללי טוב.

* מראה כהן ,מהדורה רביעאה ,לברר דין התר וחיוב נשיאת הגנת המסוה )גאז
מאסקע בלע"ז( במשך זמן המלחמה ,ובסופו ]כרוך עמו ,קונטרס כנשר יעיר[ ,בירור
תרי הלכות דנערה המאורסה ובן סורר ומורה ומבירורם יבורר דאכזריות היותר
גדולה ביריית כדורי מות על מקומות הרחוקים ממערכות המלחמה הוא בהשגחה
מדויקת ובעונש דינא דתוה"ק .מאת רבי שמריה מנשה הכהן אדלר .לונדון ,ת"ש
] .[1940עם הגהות ,ככל הנראה ,בכתב יד המחבר.
* ספר מראה כהן ,מהדורה חמישאה ,יכיל קונטרס זכרון אלחנן צבי ,וקונטרס תורת
הקנאות ,בירור איסור גיור נכרית שנשאה ישראל או יחדה לו בזנות וילדה לו בןמאת
רבי שמריה מנשה הכהן אדלר .לונדון] ,תש"י  1950בערך[.
* ספר מנחת כהן ,זרע ברוך ,לבאר ולפרש תשובות ברורות על הוראת רב גדול
בחיבורו וכתורה הזאת ,בבירור הלכה נשיאת כפים בשבת שחל ביו"ט ,מאת רבי
שמריה מנשה הכהן אדלר .לונדון ,תש"י ].[1950
* קונטרס אחרון ,שבת אחים ,חלק שני ,מצורף לחיבורי מנחת כהן זרע ברוך ,יבואר
מקבץ ] [6כרכים מספרי רבי
בו בראיות ברורות כוונת מה שכתבתי בחיבורים הקודמים הוראת עזרא ובית דינו
 190שמריה מנשה הכהן אדלר.
אנשי בכנסת הגדולה .מאת רבי שמריה מנשה הכהן אדלר .לונדון ,תשי"א ].[1951
1940-1958
* ספר מראה כהן ,בענין חרם דר"ג ,לברר חומר איסור חרם ומכללם חרם דרבינו
גרשום וגם העתק בעל תשובות הרי"מ לרב בעל דברי חיים ,מאת רבי שמריה מנשה
הכהן אדלר .לונדון ,תשי"ג ] .[1953בסופו בירור חומר איסור גירות לנכרית ובניה
דהולידה מישראל ,וחומר איסור הרמת תואר ציר לתור שגריר.
כרוך עם קונטרס מראה כהן בענין גיוס נשים ,לברר מצות גיוס נשים למלחמת מצוה
ולעזרת ישראל מיד הצר שבא עליהם ,מאת רבי שמריה מנשה הכהן אדלר .לונדון,
תשי"ד ] .[1954בסופו קונטרס מראה כהן חבורת ערבוביא ומילואים לקונטרס הנ"ל.
* קונטרס תרתי לריעותא ,קול קורא לעמוד בפרצת התר לנשואי התבוללות דישראל
בנכרית דזהו פקידה לעון העגל ,וגם קול קורא לגדור גדר לעון דמרגלים] .ובסופו
תשובה בדין השתלת קרנית ממת[ ,מאת רבי שמריה מנשה הכהן אדלר .לונדון,
תשי"ח ].[1958
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [8כרכים של ערוך
השלם עם מוסף הערוך,
 191בעריכת חנוך יהודה קאהוט.
וינה1926 ,

ספר ערוך השלם ,מהדורה שניה ,כרכים ראשון עד שמיני ,בעריכת הרב ד"ר חנוך
יהודה קאהוט ,רב קהילת פינפקירכען .וינה ,תרפ"ו .1926
מצב טוב מאוד.

דבר בעתו ,על חזוק הדת בפרט בעניני מאכלות אסורות] .מאת רבי ישראל מאיר
הכהן[ ווארשא ,תרנ"ה  .1895מהדורה ראשונה.
הספר נדפס ללא שמו המלא של המחבר .רבי חיים שמואלביץ ,כתב בכתב ידו את
דבר בעתו ,מאת בעל החפץ שם המחבר ,וכן חתם בכתב ידו על הספר .רבי חיים שמואלביץ ]תרס"ג-תשל"ט,
 .[1902-1978נכדו של הסבא מנובהרדוק וחתנו של רבי אליעזר יהודה פינקל.
החיים ,עם חתימה וכיתוב
בצעירותו נודע כה'עילוי מסטוצין' .כיהן שנים רבות כראש ישיבת מיר וחבר מועצת
 192מעניין מאת רבי חיים
גדולי התורה של אגודת ישראל.
שמואלביץ
 48עמ' 22 ,ס"מ.
מצב טוב-טוב מאד.
* לחקרי הלכות ,כרך א ,מאת רבי חיים העליר ,ברלין תרפ"ד.
לחקרי הלכות [2] ,כרכים,
* לחקרי הלכות ,כרך שני ,מאת רבי חיים העליר ,פיעטרקוב תרצ"ב .מעטפת
מאת רבי חיים העליר ,ברלין
מנותקת חלקית .גליונות דפוס לא חתוכים.
 193ופיוטרקב ,תרפ"ד-תרצ"ב
מצב טוב.
1924-1932
* שולחן ערוך ,אורח חיים ,עם באר היטב ואשל אברהם .אמסטרדם ,בדפוס יוסף בן
שלמה פרופס כ"ץ ,תקל"ה ].[1775
מקבץ ] [3ספרי שולחן ערוך * שולחן ערוך ,אורח חיים ,חלק שני ,עם באר היטב ,אשל אברהם ,שערי תשובה ויד
אפרים .דובנא תק"פ ].[1820
אורח חיים .אמסטרדם
* שולחן ערוך ,אורח חיים ,חלק שני ,עם באר היטב ,אשל אברהם ,שערי תשובה ויד
 194ודובנא ,תקל"ה-תרי"ג
אפרים .דובנא תרי"ג ].[1853
1775-1853
מצב טוב.
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מקבץ ] [5ספרי הלכה
 195ומנהג .וינה ,וילנה וורשה,
1874-1886

תאור פריט
* שלחן ערוך יורה דעה הלכות כבוד אב ואם עם שני המטות :מטה נפתלי ומטה הלוי
מאת נפתלי הלוי .וויען ,תרמ"ד ] .[1874כתמים בתחתית דף השער.
* ספר עמודי אש :כולל שאלות ותשובת מאת רבי אברהם שמואל אב"ד דק"ק
סקידל ,איישישק וראסיין .ווילנא ,תרל"ה.1875 ,
* ספר המנהגים :מכל השנה כמנהג כל המדינות ק"ק ,מאת רבי יצחק אייזיק טירנא,
עם תוספת ,הגהות וחידושי דינים מאת רבי משה חזן .ווארשא] ,תרמ"ד[ .1884
* ספר מנחת הזבח :מדיני שחיטה ובדיקה ותרתי לריעותא ושארי טריפות כולל
עשרון וקומץ ,מאת רבי משה אהרן הכהן .ווארשא ,תרמ"ה .1885
* ספר אורים גדולים :כולל ביאורים ישרים וחקירות עמוקות בעקרי הלכות ...כללים...
בים התלמוד ,מאת רבי יצחק יעקב ריינעס ]ריינס[ .ווילנא ,תרמ"ז .1886
מצב :טוב.

* ספר תורת הבית הארוך להרשב"א ,רבינו שלמה בן אדרת .הוצאה שלישית .וויען,
תקע"א ].[1814
* פירוש רבינו חננאל על מסכת פסחים .מועתק מכת"י ,מוגה ומבואר ע"י יוסף הלוי
שטערן .יצא לאור לשם חברת שומרי תורה .פאריש ,תרכ"ח ].[1868
* ספר ההשלמה לסדר נזיקין המשלים הלכות הרי"ף ,לרבינו משולם ב"ר יהודה
מבדריש אחד מרבותינו הקדמונים אשר חי בימי בעלי התוספוץ וחכמי לוניל .הערות
וביאורים בשם תורת ההשלמה מאת יהודה לובעצקי ,חלק ראשון בבא קמא ובבא
מקבץ ] [5ספרי הלכה וספרי
מציעא .פאריש ,תרמ"ה .1885
 196ביאור הש"ס מרבותינו
* ספר ראבי"ה כולל פסקי דינים חידושים ושאלות ותשובות לכל הש"ס חברו רבינו
הראשונים1814-1930 .
אליעזר ברבי יואל הלוי .חלק ראשון .בהוצאת חברת מקיצי נרדמים ,שנה חמישית.
ברלין ,תרע"ד .1913
* ספר בית הבחירה על מסכת סנהדרין .מהדורה ראשונה .עם מראה מקומות
והערות ע"י אברהם סופר ,ובסופו קונטרס קושיות רבי עקיבא איגר על מסכת זו,
מהדורה ראשונה .פראנקפורט ע"נ מין ,תר"צ ].[1930
מצב כללי טוב.
* ספר עבודת הקודש לרבנו שלמה בן אדרת .ווארשא ,תקס"ג  .1803קרע קטן בדף
השער.
* הלכות רב אלפס ,חלק שני ,עם נושאי כלים ,בכרך קטן] .יוהאניסבורג[ ,תרט"ז
].[1856
* ]הלכות[ רב אלפס] ,חלק ח[ ,מסכת גיטין] ,עם נושאי כלים ,בכרך קטן[.
מקבץ ] [5ספרי הלכה
]יוהאניסבורג ,תרי"ז  1857בערך[.
מהראשונים וספרי חידושים
* ספר חידושים על הלכות י"ט להרמב"ם ,מאת רבי יהונתן ]אייבשיץ[ .לעמברג,
 197והערות על ספרי הראשונים.
תרמ"ו  .1886פגם עם חסרון בפינת עמוד השער.
1803-1905
* ספר האורה ,כולל ספקי דינים והלכות מיוחס לרבינו שלמה בר' יצחק הנודע בשם
רש"י ,חלק ראשון ,ערוך ומסודר עם הערות ותיקונים ומראה מקומות ועם מבוא גדול
מאת שלמה בובר .לבוב ,תרס"ה ].[1905
מצב כללי טוב.
* סדר המילה ,כפי מנהג בני ספרד אשכנז ופולין עם כל הדינים הנלווים ,מסודר
ומתורגם ללשון אנגלית מאת הרופא אשר ב"ר פינחס ]אשר[ .לונדון ,תרל"ג 1873
]עם שער באנגליתThe Jewish Rite of Circumcision, with the prayers and :
 .[laws appertaining theretoכרוך עם מוהל כדתDer theoretisch-praktische ,
 ,Mohelמאת מוריץ באום .גרמנית .פרנקפורט א.מ.1884 ,.
* שלשה ספרים נפתחים :מסכת סופרים ,פירקא דרבינו הקדוש או הבבות ,וברייתא
דישועה .ביאור והגהה מאת שמואל שענבלום ,עם מסכת ידים להראב"ד ועוד מאמרי
חז"ל .למברג.1877 ,
* זה ספר חושב מחשבות מאת רבי עמנואל חי ריקי ,דיני מדידת שיעור המקוה ,דין
תפילין בחוה"מ ,מאמר תורה מן השמים ,מאמר רוח הנבואה ועוד .מונקאטש ,תרנ"ו
מקבץ ] [5ספרי הלכה שיצאו ].[1896
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* ספר האורה ,כולל ספקי דינים והלכות מיוחס לרבינו שלמה בר' יצחק הנודע בשם
ותחילת המאה ה 20
רש"י ,חלק ראשון ,ערוך ומסודר עם הערות ותיקונים ומראה מקומות ועם מבוא גדול
מאת שלמה בובר .לבוב ,תרס"ה ].[1905
* ספר יוסף אומץ ,כולל דינים ומנהגים לכל ימות השנה ובפרטות מנהגי פרנקפורט
ע"נ מאין ועניני מוסר ומדות ,מאת רבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן ,הוצאה חדשה עם
תיקונים והערות ,תולדות המחבר ומפתח ענינים .פרנקפורט ע"נ מאין ,תרפ"ח
].[1928
* תורת הקורבנות ,פרשת הקרבנות ערוכה ומסודרת באופן שטתי ,מאת אברהם בן-
יעקב .בהמלצת מחלקת החינוך של הועד הלאומי לכנסת ישראל .ירושלים ,תרצ"ט
].[1933
מצב כללי טוב.

מחיר

$50

$25

$25

$30

הערכה

$200 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$120 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

הלכה
ומנהגים

* ספר בית ישראל יקרא שמו דרישה ופרישה על טור אורח חיים מאת רבי יושע ולק
כ"ץ .ברלין ,תקכ"ז ] .[1767פגמים וכתמים בעמודים הראשונים.
* ספר מחצית השקל מאת רבי שמואל הלוי קעלין ,מאיר ומפענח רזי המגן אברהם.
ווילנא ,תרי"ט .1859
* ספר המקנה ,מסודר ע"פ כללים ופרטים על מקנה וקנין ,וכלל גדול עם פרטיו על כל
דני בני נח ,חלק שני ,ונלוה אליו קונטרס בית ישראל .מאת רבי זוסמאן אליעזר.
מקבץ ] [5ספרי הלכה ,שו"ת
פרעסבורג ,תר"מ ].[1880
199
וחידושים1767-1943 .
* ספר נודע ביהודה ,מהדורה תנינא ,חלק אורח חיים ויורה דעה ,מאת רבי יחזקאל
סג"ל לנדא .ווארשא] ,תרנ"א[ .1891
* ספר תורת רפאל ,חדושים בהלכה וביאורים בדברי התלמוד והפוסקים ,חלק אורח
חיים ,מאת רבי רפאל שפירא ,אב"ד ור"מ דוואלוזין .ירושלים ,תש"ג ].[1943
מצב כללי טוב.

הלכה
ומנהגים

מקבץ ] [5ספרי הלכה.
200
1867-1911

הלכה
ומנהגים

מקבץ ] [5ספרי הלכות
 201שחיטה ובדיקה1845- .
1926

הלכה
ומנהגים

דברי יצחק .ספרו הראשון
 202של רבי יצחק יעקב ווייס
בעל ה'מנחת יצחק'

הלכה
ומנהגים

חדושי הלכות רשב"ץ על
 203מסכת כתובות וגיטין.
פיורדא ,תקל"ט ][1779

הלכה
ומנהגים

34

כותרת

תאור פריט

* ספר קרבן אהרן ,פסקי הלכה על דיני איסור והיתר ,מאת רבי אהרן ב"ר אליעזר.
למברג.1867 ,
* ספר התורה והמצוה ,יבאר שתלמוד תורה כנגד כלם ,ובכל זאת יבוטל בעת
לעשות לה' ,ואף גם מפני מצוה ...אם יפחד כי יאוחר מועדה .נלוה אליו מאמר אלה
פוסקיך ישראל ,מאת רבי יוסף כהן צדק .לונדון ,תרמ"ד ].[1884
* ספר חופת חתנים ,בו יבואר עניני קדושת הזיווג והנישואין ,עם קונטרס מרבנו
הרמב"ן אשר היו בכתב יד .מהדורה שניה .טראנוו ,תרס"ג ].[1903
* ספר שיח יצחק הכולל דיני פסח בשירים וחרוזים ,מאת רבי יצחק חיות .בראדי,
.1905
* ספר מעלות הצדקה ,מאת משה יהודה ליב גאלדבערג .ווילנא ,תרע"א ].[1911
מצב כללי טוב.
* ספר זבחי רצון כולל כל דיני שחיטות ובדיקות הריאה ,מאת רבי שרגא פייביש סגל
פרענקעל .קראטאשין ,תר"ה .1845
* ספר אהל יצחק על שחיטות ובדיקות לפי דעת הפרי מגדים ושמלה חדשה ולבושי
שרד ובית אפרים ושאר אחרונים ,ונלווה אליו דיני ניקור מהספר בית יצחק .מאת רבי
יצחק ב"ר אליעזר .ווילנא ,תרמ"ג .1882
* ספר דברי אברהם ח"ב והוא ביאור על ספר דעת קדושים )מן סי' מ עד סי' ס(
מהרב הגאון ...מוהר"ר אברהם דוד ...ובסופו נספח קונטרס השמות ובו כללים
בענייני כתיבת שמות בגיטין ,מאת רבי יחזקאל פרענקיל .פרעמישלא ,תרמ"ו
].[1886
* ספר אדרת אליהו והוא שני ביאורים על הלכות שחיטה משו"ע יו"ד ונקראים
בשמם :,יד אליהו ומקור חיים .מאת רבי אליהו חיים .ווילנא ,תרנ"ד .1894
* ספר תורת הנקור השלם ,בחלק הפנים ,האחורים והאברים הפנימיים עם שנים
ועשרים ציורים .ספר שמושי למורי הוראה שוחטים ומנקרים ,מאת רבי שמחה
מאלין .ביאליסטאק ,תרפ"ו ].[1926
מצב כללי טוב.
שאלות ותשובות ופלפולים הלכתיים בדיני אורח חיים ויורה דעה ,מאת רבי יצחק
יעקב ווייס .גרוסוורדיין ,תש"ג ] .[1943בשער :חלק ראשון ,אבל לא נדפס יותר,
בעקבות השואה .ספרו הראשון של רבי יצחק יעקב ווייס לימים גאב"ד העדה
החרדית ומחבר שו"ת מנחת יצחק.
המחבר כתב את הספר בעודו דיין בקהילת גרוסוורדיין שם כיהן חותנו כרב.
הסכמות נלהבות מרבי אהרן וואלקין רבה של פיינסק-קרלין ומרבי דב בעריש
ווידנפלד מטשעבין ,הכותבים על גדולת המחבר הצעיר .בספר גם נדפסו פלפולים
הלכתיים שפלפל עם רבי יוסף רוזין ה'רוגוטשובער' .הרב יצחק יעקב וייס )תרס"ב,
 - 1902תשמ"ט (1989 ,פוסק נודע ומחבר סדרת ספרי השו"ת "מנחת יצחק" ,היה
רבה של העדה החרדית בירושלים ,אולם השפעתו ההלכתית חרגה מעבר לגבולות
ירושלים.
מצב טוב מאד.
ספר חדושי הלכות רשב"ץ על מסכת כתובות וגיטין .דפוס ר' איצק ב"ר ליב ,חתן של
ר' זלמן מדפיס .פיורדא ,תקל"ט ].[1779
מצב טוב ,כתמים ומעט חורי עש קטנים.

חיבור על שלחן ערוך יורה דעה ,מאת רבי משה יקותיאל קופמן כ"ץ .פיורדא ,תקכ"ו
].[1766
 204לחם הפנים .פיורדא ,תקכ"ו עם פנים השלחן ערוך.
מצב טוב.

מחיר

$50

$30

$25

הערכה

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$25

$120 - $80

$50

$150 - $100

$50

$150 - $100

מספר
קטגוריה
פריט

הלכה
ומנהגים

מקבץ ] [5ספרי הלכה
 205ואודות ההלכה1931- .
1980

הלכה
ומנהגים

מקבץ ] [5ספרי הלכה
206
מגוונים1863-1954 .

הלכה
ומנהגים

מקבץ ] [5ספרי קיצורי
 207הלכות וביאוריהם1828- .
1951

הלכה
ומנהגים

מקבץ ] [5ספרי תורה לאום
208
ומדינה1951-1960 .

הלכה
ומנהגים

משנה למלך על משנה
תורה לרמב"ם ,מאת רבי
 209יהודה רוזאניס .המבורג,
תק"ן ][1790

הלכה
ומנהגים

ספר מחנה ישראל ,מאת
 210רבי ישראל מאיר הכהן.
ווארשא1881 ,

הלכה
ומנהגים
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כותרת

תאור פריט
* מקומה של ההלכה בחכמת ישראל ,הרצאה פומבית באוניברסיטה העברית .מאת
לוי גינצבורג .ירושלים ,תרצ"א ].[1931
* הוד שבקדושה ,טהרת בנות ישראל ,ואגרת טהרה מאת מאת רבי אברהם הכהן
קוק הרב הראשי לא"י .תל-אביב ,תרצ"ה ].[1935
* ספר הלכות קצובות ,מיוחס לרב יהודאי גאון ,הוציא לאור והוסיף מבוא והערות ד"ר
מרדכי מרגליות .ירושלים ,תש"ב ].[1942
* ספר פתחי שערים ,הערות וחידושים על ספר פתחא זוטא הלכות עירובין ,מאת
רבי יצחק שלמה יואל שערמאן ,עם הוספות מאת רבי שרגא פייוויש שנעעבאלג.
לונדון ,תש"ך ].[1960
* ספר יזרח אור ,כולל דיני ומנהגי סדר ברכת החמה בתקופתה .ניו יורק ,תש"מ
].[1980
מצב כללי טוב.
* ספר חיים ,על דיני קס"ת ,מאת רבי חיים פאלאג'י .שאלוניקו ,תרכ"ג ] .[1863קרע
והדבקה בדף השער.
* ספר אות ברית קדש ,חכמה ומוסר ופירושים וחדושים הנוגעים למצות מילה ,מאת
רבי יוסף כנאפו .ליוורנו ,תרמ"ד ].[1884
* בירור הלכה ,יברר שיטות הראשונים והאחרונים בענין נשואים אזרחים ,מאת רבי
צבי הירש פערבער .לונדון ,תרצ"ז ].[1937
* אוצר הפוסקים על שלחן ערוך אבן העזר ,כנוס תמצית שו"ת להלכה ולמעשה עפ"י
סדר השו"ע ,כולל פנים השו"ע והרמ"א בצירוף באר הגולה ,ביאורי הגר"א ,באר
היטב ופתחי תשובה ,כרך ב .ירושלים ,תש"י ].[1950
* ספר העגונות ,אוסף מקורות עם פירושים בירורים והערות ,מאת יצחק זאב כהנא.
ירושלים ,תשי"ד .1954
מצב כללי טוב.
* חכמת אדם ,חלק ראשון יורה דעה .עם חלק שני ,בינת אדם .מהדורה שניה
בהוספות רבות ,מאת רבי אברהם דאנציג .ווילנא והוראדנא ,תקפ"ח .1828
* ספר נשמת אדם ,הוא חלק שני מספר חיי אדם ,ביאור כל דין שהכריע או חידש
מדעתו בספרו חיי אדם ,מאת רבי אברהם דאנציג .ברלין ,תרכ"ה ] .[1865פגמים
בצד עמוד השער.
* ספר שערי הוראה ,והוא מפתח על שו"ע יורה דעה ,למצוא כל דין ושאלה מאו"ה ע"
פ א"ב וגם כמאה שאלות ועוד איזה חידושים והערות ,מאת רבי אברהם דרושקוביץ.
קובנה-סלאבודקה ,תרצ"ג ].[1913
* ספר שערי הלכה ופתחי דינים ,מפרש ומבאר דיני שלחן ערוך יו"ד עם הפוסקים
הנמשכים אחריהם .החיבור כולל את הביאור שערי הלכה והביאור פתחי דינים ,מאת
רבי זאב וואלף ב"ר יצחק אייזיק .ווארשא ,תרע"ג ].[1913
* קצור שלחן ערוך עם כללים נחוצים מכתב-יד שלא נדפס עדין מאת רבי שלמה
גאנצפריד ,עם עיר דוד ,ביאורים וציורים מאת רבי דוד פלדמן ,הוצאה שישית עם
הוספות ותיקונים .מנשסתר ניו-יורק ,תשי"א ] .[1951כריכה מנותקת חלקית.
מצב כללי טוב.
* חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת ,מאת הרב י .ל .הכהן מימון .מהדורה שניה.
ירושלים ,תשי"א ].[1951
* התורה והמדינה ,במה לבירור הלכה בעניני המדינה בישראל ,.בעריכת רבי שאו
ישראלי ,קובץ ה-ו תשי"ג-תשי"ד .תל-אביב ,תשי"ד ].[1954
* ספר אהבת ציון וירושלים ,יכלכל בתוכו שלשה מאמרים :מעורר רדומים ,יחס הנס
אל הטבע ,התאחדות הלאום .מאת רבי יוסף יפה .תל אביב ,תשי"ז ].[1957
* מאבדן אלי פדות ,פרקי הגות לעשור המדינה ,מאת משה פרגר .ירושלים ,תשי"ח
].[1958
* חזון תורה וציון ,בעריכת הר דר' שמעון פדרבוש .ירושלים ניו-יורק ,תש"ך ].[1960
מצב כללי טוב.
משנה למלך ,חיבור על ספר משנה תורה ,מאת רבי יהודה רוזאניס .המבורג ,תק"ן
] .[1790עמוד השער בצבעי שחור ואדום.
מצב טוב ,כתמי זמן.
ספר מחנה ישראל ,הוא חבור מיוסד על ההלכות והנהגות השייכות לאנשי הצבא כל
ימי היותם בצבא ,ויבואר בו כל כלליהן ופרטיהן ע"פ ההלכה היוצאת מן הגמרא
והפוסקים ,גם יבואר בו בכמה מקומות גודל שכר מי שהוא מקיים התורה ולהיפך
גודל העונש ח"ו .וראוי ונכון לכל מי שהוא בן תורה להיות בקי בספר הזה .גם הרבה
מעניני המוסר והמדות ,מאת רבי ישראל מאיר הכהן ]בעה"מ חפץ חיים ומשנה
ברורה[ .הוצאה שלישית .ווארשא.1881 ,
מצב טוב .כתמים בדפים הראשונים.

ספר מספר צבאם ,חלק ראשון ,חידושי הלכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא
בפלפול ובסברא ,על מסכת בבא מציעא וסדר מועד נשים מזיקים קדשים .מאת רבי
ספר מספר צבאם ,חלק א.
צבי הירש מירלש מלונדן אב"ד ור"מ דק"ק שווערין במדינת פולין גדול .בערלין ,תקמ"
 211מאת רבי צבי הירש מירלש.
ט ].[1789
בערלין ,תקמ"ט ][1789
מצב טוב-טוב מאוד .מעט כתמים.

מחיר

$15

$25

$25

$25

$50

$50

$30

הערכה

$120 - $80

$150 - $80

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

מספר
קטגוריה
פריט
הלכה
ומנהגים

הלכה
ומנהגים

ספר נחל יצחק ,חדושים ובאורים על שלחן ערוך חשן משפט ,הלכות טוען ונטען
ספר נחל יצחק ,חדושים
ובאורים על שלחן ערוך חשן והלכות גביות ,מאת רבי יצחק אלחנן ]ספקטור[ .ווילנא ,תרמ"ד .1884
מצב טוב .כתמי זמן.
 212משפט ,מאת רבי יצחק
אלחנן ]ספקטור[ .ווילנא,
תרמ"ד 1884
ספר שלמה מול אדרת ,חלק ראשון הנקרא אדרת השער .פראג ,תקע"ח .1818
ספר שלמה מול אדרת ,חלק כרוך עם ספר שלמה מול אדרת ,חלק שני הנקרא אור כשלמה .פראג ,תקע"ח
.1818
 213א וחלק ב ,בכרך אחד.
מצב טוב .מעט כתמי זמן .עם חתימת בעלים.
פראג ,תקע"ח 1818

הלכה
ומנהגים

שלחן ערוך מטור אורח
חיים ,עם באר היטב .דפוס
 214שלמה פרופס ,אמסטרדם,
תע"ו ][1716

ספרי
ירושלים

מקבץ ] [5ספרים מחכמי
215
ירושלים1898-1938 .

ספרי
ירושלים

מקבץ ] [6ספרים דפוס
216
ירושלים ,המאות 19-20

ספרי
ירושלים

ספר חיים מירושלם.
217
ירושלים ,תרמ"ב ][1882

ספרי דרוש

36

כותרת

תאור פריט

שלחן ערוך מטור אורח חיים ,מאת רבי יוסף קארו ,עם חדושי דינים מאת רבי משה
איסרליש ועם באר היטב מאת רבי ישעיה ב"ר אברהם .דפוס שלמה ב"ר יוסף כ"ץ
פרופס ,אמסטרדם ,תע"ו ] .[1716חתימת בעלים.
מפרט ,[5] :רצ דף ,נייר 15 .ס"מ.
מצב טוב .מעט נזקי עש ,כתמי זמן.
* ספר תולדות אהרן על מסכת אבות ,מאת רבי פנחס מרדכי ווינאגראד .ירושלים,
תרנ"ח ].[1898
* ספר ציר נאמן ,שלשה עשר מאמרים עם מבוא לשערי ציון מאת רבי יהושע זאב
]אבנר[ זיססענוויין .כולל "זכרונות ציון וירושלים" בסוף הספר .ירושלים ,תרנ"ח
].[1898
* ספר תורת אהל משה ,חלק א ,מאת רבי משה יהושע ליב ]דיסקין[ ,ירושלים ,תרס"
ב ].[1902
* ספר המלמד מחולק בשלשה חלקים :חדושים ,פלפולים והוראות ,מלא דוגמאות
לתועלדת לומדי התורה להתלמד ולהתחכם ,מאת אליהו פנחס הכהן .ירושלים,
תרפ"א.
* ספר שלמות חיים ,חלק א ,שו"ת מאת רבי יוסף חיים זוננפלד .ירושלים ,תרצ"ח
].[1938
מצב כללי טוב.
* ספר גן ירושלים ,מאת גדליהו נחמן בראדער .ירושלים ,תרנ"ט.
* ספר תוספות הרא"ש על מסכת סוכה ,הדפסה ראשונה מכתב יד נדיר ,עם פירוש
תוספי תוספות מאת רבי שלמה אהרן ווערטהיימער ועם שו"ת מאת רבי יצחק
מפוזנא .ירושלים ,תרס"ג .מספר דפים נקרעו והודבקו בנייר דבק עם פגיעה בטקסט.
* ספר חיים עד העולם מאת יעקב חיים ]סופר[ מחבר "כף החיים" .ירושלים ,תרפ"א.
* ספר חיי המשנה ...ציוני ראשי המשניות שבכל הש"ס ...וספר צרור החיים  ...כד
פרקים שלומדים על יארצייט ,מאת חיים ווילשטיין .ירושלים ,תרפ"ח.
* ציר נאמן ,מאת יהושע זאב זיססענווין .ירושלים ,תרנ"ח.
* המדות שהתורה נדרשת בהן ,מאת רבי משה אוסטרובסקי .ירושלים ,תרפ"ד.
מצב :כללי טוב.
ספר חיים מירושלם ,דרושים מאת רבי חיים אברהם גאגין .ירושלם ,תרמ"ב ].[1882
מצב טוב .כתמים.

* ספר עולם העשיה על תורה נביאים כתובים ,פרושים ודרושים ,כרוך עם עולם
העשיה על אגדות חז"ל ,עם ליקוטים אמרי שפר מגאונים וצדיקים יסודי עולם .מאת
רבי יעקב יהודא ליב זילבערגלייט ,מגיד מישרים בעיר קאברין .ווארשא ,תרע"א
 .1911הסכמות רבי חיים ברלין ,רבי חיים הלוי סולוביציק ועוד מגדולי דורו.
* ספר קול אומר קרא ,כולל דרושים לכל פרשיות התורה ודרושים מיוחדים למועדי
ולרגלים ,עם הוספות .חלק ראשון כרוך עם החלק השני .מאת רבי יוסף חיים קרא.
הוצאה שניה .ווילנא ,תרע"ג ].[1912
* ספר קול אומר קרא ,כולל דרושים לכל פרשיות התורה ודרושים מיוחדים למועדי
ולרגלים ,עם הוספות .חלק שלישי ,כרוך עם החלק הרביעי והחמישי .מאת רבי יוסף
מקבץ ] [5ספרי דרשות
 218וביאורים על התורה 1911- .חיים קרא .ווילנא ,תרע"ג ].[1913
* מטה אהרן ,כולל דרשות על התורה לפי שבתות השנה ,ביאורים על פסוקי התורה,
1944
נביאים וכתובים ומאמרי חכמינו ז"ל ,ועם חידושים על איזה סוגיות הש"ס .מאת
אהרן קרויס .ובסופו דברי אגדה מאת רבי קאפל קרויס ,אבי המחבר .בארדיאב,
תרפ"ג ] .[1923כתם בפינת עמוד השער.
* ספר אמרי יעקב ,מבאר מקראי קודש ומאמרי רז"ל ,דבר בעתו לכל עת בשנה,
חומר גדול לדרוש לרבנים ומטיפים ,מאת רבי יעקב הענך צימרמן .לומדון ,תש"ד
].[1944
מצב כללי טוב.

מחיר

$30

$30

$50

$50

הערכה

$120 - $80

$120 - $80

$200 - $100

$200 - $100

$50

$150 - $100

$50

$150 - $100

$10

$100 - $50

מספר
קטגוריה
פריט

ספרי דרוש

מקבץ ] [5ספרי דרושים.
219
1799-1910

ספרי דרוש

מקבץ ] [5ספרי דרשות
 220וביאורים על סדר המקרא.
1899-1925

ספרי דרוש

37

כותרת

תאור פריט
* ספר בינה לעתים ,חלק ראשון וחלק שני כרוכים יחד ,דרושים מאת רבי עזריה
פיגו .מהדורה שלישית .ברין ,תקנ"ט ].[1799
*ספר דורש לציון ,דברים יקרים בחריפות ובקיאות מאת רבי יחזקאל לנדא ,ה"נודע
ביהודה" .עם הגהות בנו רבי שמואל לנדא .ווארשא ,תר"מ .1880
* ספר חסד ואמת ,דרושים וביאורים ,חידושים ומוסרים ,חלק ראשון נבנה מאת רבני
וחכמי זמנינו ...אשר דרשו וסדרו איש איש במקומו בעת פטירתו של ...כמה"ר ר' דוד
הכהן .וחלק שני נבנה ממעש' ידי אשר כוננתי ...חיים חורי בלא"א זקן חורי .ג'רבה,
תר"ן ].[1890
* המטיף ,ישא מדברותיו לכל מועדי השנה ,בשפת עבר ובשפה המדוברת
)זשארגאן( מאת הרב הדרשן גרשון פיעסטון ,עם הערות בן-ציון אלפס .ווילנא ,תר"ע
.1910
* ספר מוסר התורה והיהדות ,והוא קובץ דרשות מאת אהרן שמואל תמרת ,אחד
הרבנים המרגישים .ווילנא ,תרע"ב ].[1912
מצב כללי טוב.
* מקרא כפשוטו והוא מקרא מפורש ושום שכל ,הראש האחד דברי תורה ,אמרתים
מתוך כתבי הקדש .מאת שבתי בן יום טוב אבן בודד .ברלין ,תרנ"ט .1899
* ספר מיכל מים ,בו יבואו דרושים ע"פ סדר פרשיות התורה ,ולכל פרשה ופרשה
דבר הלכה בענין הנוגע לפרשה ,מאת רבי יחיאל מיכל האוושא .ספר במדבר ,חלק
ד' .ווארשא.1912 ,
* ספר חנה אריאל ,דרושים עמוקים ע"ד חב"ד על סדר פרשיות התורה ,מאת רבי
יחצק אייזיק הלוי עפשטיין ,חלק ראשון ,בראשית ,כרוך עם חלק שני ,שמות.
ברדיטשוב ,תרע"ג ].[1913
* ספר הכתב והקבלה באור על חמשה חומשי תורה ,המפרש את המקראות על דרך
הפשט לאחדם עם התורה שבעל פה ,מאת רבי יעקב צבי מעקלענבורג .מהדורה
חמישית .נירנבערג ,תרפ"ד .1924
* ספר מנחת עני על התורה ,בו נקבצו דרשות ובאורים מפסוקי תנ"ך אגדות
ומדרשים ,מאת רבי יעקב יוקב עטטלינגער .חלק ראשון ,מהדורה שניה .פרנקפורט
ענ"מ ,תרפ"ה ].[1925
מצב כללי טוב.

מחיר

$25

$50

תכלת מרדכי .דרושים ולקוטים מאת רבי מרדכי בנט .למברג ,תרנ"ב .1892
מהדורה ראשונה
עם מכתב מאדמו"ר רבי יחזקאל משינאווא ,הסכמת רבי שלמה מבאבוב ועוד.
תכלת מרדכי .למברג ,תרנ"
בדפים הראשונים נדפס תולדות המחבר.
221
ב  .1892מהדורה ראשונה
] ,[6נ דף 25 ,ס"מ.
מעט כתמי זמן .מצב טוב-טוב מאד.

ספרי דרוש

מקבץ ] [5ספרי דרשות
 222וקבצי מאמרים1911- .
1976

ספרי דרוש

מקבץ ] [5ספרי דרשות.
223
1863-1928

* הלל צייטלין ,כתבים נבחרים ,כרך ראשון ,הטוב והרע ,ורשה ,תרע"א ].[1911
כרוך עם חלק שני ,מחשבה ושירה .ורשה ,תרע"ב ].[1912
* ספר הערכים ,ערכים ערוכים בדרך ההגיוני והמחקר הפילוסופי על האדם והטבע,
הדת והלאום ,על ישראל ותקוותו ,על ארץ ישראל ובנינה ועל כל הענינים העומדים
ברום העולם האנושי והישראלי ,מאת רבי יצחק יעקב ריינעס ,חלק ראשון .ניו-יורק,
תרפ"ו .1926
* מדרש משה ,פרקי עיון ומדרש ביסודות היהדות על פי מסכת ברכות מאת משה
נאכט ,עם תמונתו וכתב ידו ,בצירוף תולדותיו מטת הד"ר י .נאכט .ברלין ,תרפ"ח
].[1928
* ספר שופר ישראל ,כולל מאמרים ודרושים על הימים הנוראים ,העוסקים
בפרובלמות הדתיות והלאומיות ,והשקפה בהירה על חיי עמנו ברוח ובחומר בעבר
ובהווה .וספר הדרת ישראל ,כולל פלפולים לסיומה של משנה וכמה מסכתות ,מאת
רבי ישראל יעקב הכהן יפה .מנשסתר ,תרצ"א .1931
* אל המקורות ,אוצר מאמרים בהשקפת היהדות .בני ברק] ,תשל"ו .[1976
מצב כללי טוב.
* ספר נדבות פי ,חלק ראשון ,הכולל דרושים ופלפולי הלכה ,מאת רבי יצחק
רבינוביץ .ברלין ,תרכ"ג ].[1863
* ספר חומת הדת והאמונה ,י"ג דרשות לחזק ידים רפות וברכים כושלות באמונתם
אשר נתרו בזמננו בעוה"ר .מאת שלמה האלפערין .פיעטרקוב ,תרס"ב .1902
שדרה רופפת ,דף השער ומספר דפים ראשונים ואחרונים מנותקים.
* ספר שם עולם ,כולל בתוכו הרבה מקראות מתנ"ך ומאמרי חז"ל ,מבוארים ע"פ
דרכי השכל ותוכחת מוסר ,ע"פ דרש הדרוש והיון הישר ,וגם חידושי הלכה "שם
עולם" ,מאת רבי גבריאל זאב מרגליות .ווילנא ,תרס"ה .1905
* ספר דרשות הרמ"ה ,לכל שבתות השנה והמועדים ,כולל בתוכו שלשים דרשות,
מאת רבי משה בורוויץ ,הוצאה שניה .ווילנא ,תרע"א ].[1911
* דרשות אל-עמי ,דבר בעתו לכל תקופות השנה והמועדים ,חלק שני לתקופת שלש
רגלים ,מאת רבי משה אביגדור אמיאל .הוצאה שניה .וורשה ,תרפ"ח ].[1928
מצב כללי טוב.

הערכה

$120 - $80

$150 - $100

$-$

$10

$20

$130 - $80

$150 - $100

מספר
קטגוריה
פריט

ספרי דרוש

מקבץ ] [5ספרי דרושים.
224
1808-1913

ספרי דרוש

מקבץ ] [5ספרי שו"ת.
225
1938-1957

ספרי דרוש

38

כותרת

תאור פריט
* ספר בינה לעתים ,חלק ראשון וחלק שני כרוכים יחד ,דרושים מאת רבי עזריה
פיגו .נדפס ע"פ מהדורת לבוב תקנ"ז .מוציא לאור לא ידוע ,רוסיה-פולין ,תקס"ז
] .[1808פגמים בעמוד השער וקרעים במספר עמודים.
* ספר גנת אגוז ,דרושים באגדה ואיזה פלפולים ,כולל פרחי הגן איזה חידושים בש"
ס ואיזה ח"ת מבני שמעון חיים ,מאת רבי אליעזר זלמן גראיעוסקי .בערלין ,תרמ"ז
] .[1887כריכה רופפת ,דף שער מנותק .אינו נמצא בספרי הלאומית.
* וזאת ליהודה ,שמונה דרשות מאת רבי שלמה מיכאל .קראקא.1888 ,
* פנינים מדרשות דר' יעללינעק ,בהעתקת החכם א.ב .גאטטלאבער .ווילנא ,תרס"ו
.1906
* ספר הדרשות על אודות עבודת-האלהים אצל היהודים ,מסודר באופן היסטורי,
תרגום מאשכנזית .מאת ד"ר יום-טוב ליפמאן צונץ .ווילנה ,תרע"ג .1913
מצב כללי טוב.
* ספר שאלות ותשובות עין הבדולח מאת רבי חיים צבי מאנהיימער .ברוקלין ניו
יורק ,תרצ"ח ] .[1938לספר מצורף תמונת המחבר.
* שאלות ותשובות מי יהודה חלק שני על שו"ע יו"ד אה"ע וחו"מ ,מאת רבי יהודה
אלטמאן עם הוספות הגהות וחידושים מאת בנו רבי שמשון אלטמאן ]הי"ד[.
מישקאלץ ,תש"ג  1943בערך.
* פרי אשר ,תשובות וחידושים בהלכה ואגדה ,שני חלקים ,מאת רבי אשר גרוניס.
תל-אביב ,תש"ו ].[1946
* ספר כלי שרת שאלות ותשובות חידושי הלכות וביאורי סוגיות מאת רבי אברהם
אבא רזניק ]הי"ד[ .תל-אביב ,תשי"ז ].[1957
* שאלות ותשובות נצר מטע חלק ראשון ,בירורי דנים וחדושים ,בבעיות המתעוררות
בחיי יום יום בארבעה חלקי השלחן ערוך ,ובהלכו המדינה והארץ .רבי נתן צבי
פרידמן איש שלום .תל-אביב ,תשי"ז ] .[1957עם הקדשת המחבר וחתימת ידו.
מצב כללי טוב.

* אמרי שפר :כוללים ענייני תורה ומוסר לילדי בני ישראל עלם ועלמה ,סדרם ובארם
בלשון הקודש אף העתיקם אל לשון אשכנזים רבי הירץ הומבירג .ווין ,תקס"ח .1808
* פני תבל ,מוסר השכל ,מאת משה מנדלסון .אמסטרדם ,תרל"ב ] .[1872כולל
שירים ,מליצות ומוסר .דף שער מנותק חלקית.
* המאור יאיר באור הדעת אל מסתרי הדת ...נגד המתחכמים מבני עמנו בדורינו
הבוזים ליקהת אם ,והבוזים ממשטימינו ורודפינו המתחכמים לבני שם .ווארשא,
תרמ"ט .1889
מקבץ ] [5ספרי מוסר,
 226פולמוס ודרוש * 1808-1939 .די ניינצעהן בריעף :רעליגיעז-פילאזאפישע אבהאנדלונג איבערן יודענטום .מאת
הרב ד"ר שמשון בר' רפאל הירש .יידיש .ווארשא ,תרפ"ה ].[1925
* ספר ללב עמי ,בתור חומר לדרוש לפרקי ימים נוראים ,לעתים מיוחדים ולמאורעות
שונים ,חלק ראשון וקונטרס בהלכה מאת רבי אהרן יעקב סינגער .לונדון ,תרצ"ט
].[1939
מצב כללי טוב.

ספרי דרוש

מקבץ ] [5ספרים :ספרי
 227דרשות וספר על תולדות
הדרשות1821-1940 .

ספרי דרוש

מקבץ ] [5ספרי דרושים
228
וכתבי הגות1798-1945 .

* ספר בן הא הא ,דרושים על התורה וביאור מאמרי רז"ל .מאת רבי דוד בן אהרן,
הכהן .ליוורנו ,תקפ"א-תקפ"ג ] .[1821-1823ללא כריכה וללא דף השער.
* ספר שלש יבבות ,לעורר לבבות יבכו בנים ואבות על מות הרב ...יהודה ליב שייאר,
קונטרס כולל שלשה דרושים .עם הערות מאת מנשה גראשבערג .מגנצא.1886 ,
* ספר עשרה למאה ,והם עשרה דרושים ,מן החבור הגדול שדרש רבי צבי הירש
מגיד מק"ק וואיידסלוב .מונקאטש ,תרנ"ד .1894
* ספר מהות היהדות ,חלק ראשון ,יכלכל בתוכו התפתחות האדם והופעת היהדות,
והם דרושים הגיוניים ובאור נפלא על התור הכתובה והמסורה ,מאת שלום בצלאל
צדיקוב איש קאוונא .ווילנא ,תרע"ג ].[1913
* הדרשה בישראל ,לתאור מהותה של הדרשה העברית והשתלשלותה משנות
קדומים עד התקופה האחרונה ,מאת רבי שמעון יעקב הלוי גליקסברג .תל-אביב ,ת"
ש ].[1940
מצב כללי טוב.
* דברי חפץ ,דרושים ביומא דכלה או במת .מאת רבי אהרן די טולידו .שלוניקי ,תקנ"
ח ] .[1798דף השער מודבק עם ניר דבק .מעט נזקי עש.
* ישרש יעקב ,קובץ דרושים וחדושים מאת רבי שמואל יעקב רבינוביץ ,רב דק"ק
ליברפול .ברלין ,תרפ"ה ].[1925
* ספר אור הישר ,דרושים לכל הפרשיות של ספר בראשית ,המקיפים כמה וכמה
עניינים בחיי הישראלי והאנושי ,שהם ג"כ כדבר בעתו לכל תקופות השנה ושני
דרושים לחנוכה ,עם קונטרס "יקרא דשכבי" ובסופו דרוש לכל מיני שמחה .מאת רבי
שמואל יצחק הילמן .לונדון] ,תרפ"ז? .[?1928
* ספר מים חיים ,חלק א ,מאת רבי חיים ארבאך ,ונלווה לזה קונטרס פתיחה במילי
דאגדתא ורמזי הגאולה העתידה מאת רבי אברהם אליעזר פרידנזון .לונדון] ,תרצ"ח
.[1938
* Echo of soul. Selected addresses delivered during the Second World
War by Rabbi Dr. M. Wald. Rabbi of East London Hebrew
 .Congregationלונדון 1945] ,בערך[ .כולל הסברים למה על הנוצרים להתנגד
לנאציזם .עם הקדשת המחבר בכתב ידו.
מצב כללי טוב.
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ספרי דרוש

מקבץ ] [5ספרי דרושים.
229
המאה ה 19

ספרי דרוש

מקבץ ] [5ספרי דרשות
230
והספד1863-1939 .

ספרי דרוש

מקבץ ] [5ספרי דרשות.
231
1846-1943

ספרי דרוש

מקבץ ] [5ספרי דרשות.
232
1860-1950

תאור פריט
* מנחת יהודה ,מאת רבי בנימין וואלף ב"פ ]=ברעצפעלד[ .פיורדא ,תקס"א ].[1801
חסר דף שער.
* ספר בינה לעתים ,חלק ראשון ,ה"ה דרושים נחמדים ויפים ,מאת רבי עזריה פיגו.
למברג.1857 ,
* ספר נדבות פי ,חלק ראשון ,הכולל דרושים נחמדים גם פלפולי הלכה ,מאת רבי
יצחק רבינוביץ .ברלין ,תרכ"ג ].[1863
* ספר כוס תנחומים ...לנחם חולים ואבלים ,מאת רבי מרדכי חיים זליגזברג.
פרנקפורט דמיין.1867 ,
* ששים אלף ,המה ששים אופנים באלף זעירא של ויקרא ,עם ליקוטים והערות על
מסכתות סנהדרין ,מכות והוריות ,מאת רבי משה שמואל שילל .עם גיליונות דפוס
שלא נחתכו בדפוס .פרסבורג ,תרנ"א ].[1891
מצב כללי טוב.
* אלון בכות ,הספד על רבי מרדכי זאב סג"ל איטינגא ,מאת מו"ח ]מרדכי ויסמן
חיות[ .למברג.1863 ,
* ספר רגש אמרינו ,והוא קבוצת אמרי אשר דרשתי במקהלות עם קדוש בארצות
בריטאניא ואמעריקא ,מאת גרשון מאיר באיארסקי ,חלק ראשון .ווילנא ,תרנ"ח
 .1898כריכה קדמית מנותקת.
* ספר קרבן עני ,כולל שלשה עשר שערים ,נחלק לארבעה חלקים :בית יעקב דרוש
לפרקים ,נחלת יעקב יסוד התורה ,נפש יעקב שורש העבודה ותפארת יעקב עיקר
המדות] .מאת רבי יעקב אוערבאך[ .ירושלים ,תרס"ח ].[1908
* ספר כרם הצבי ,יכיל חדושי הלכות ואגדות ,דרושים וביאורים על ספר במדבר.
מאת רבי צבי הירש פרבר .לונדון ,תרצ"ח ].[1938
* ספר ללב עמי ,בתור חומר לדרוש לפרקי ימים נוראים ,לעתים מיוחדים ולמאורעות
שונים ,חלק ראשון וקונטרס בהלכה מאת רבי אהרן יעקב סינגער .לונדון ,תרצ"ט
] .[1939עם הקדשת המחבר במכתב מוקלד על גבי נייר רשמי .פגם בגב הכריכה.
מצב כללי טוב.
* ספר ימי דוד ,דרשות מאת רבי יוסף דוד .ובסופו מעשה הצדקה מאת המקובל רבי
יעקב ישראליגה .שאלוניקי ,תר"ו ].[1846
* ספר גבעת שאול ,כולל בתוכו ארבעים ושמונה מאמרים בדרך ההגיון המחקר
והדרוש ,ע"ד ענינים גבהים ורבים ,בעניני נצחיות עמנו ,תורתנו ,ושפתנו ,מסדרים
לפי סדר פרשת השבוע ,מאת רבי שאול הלוי מורטירא .הוצאה שניה עם הערות
בהרבה מקומות עם תוכן הענינים פרטי לכל מאמר ומאמר ,המשולבות בקורות
התישבות היהודים האנוסים בהולנד וקורות חיי עוד הרבה אנשי השם בני דורו של
הרב רש"ל מורטירא מאת יוסף שיין .ווארשא ,תרס"ב]![ .1912
* ספר ישרש יעקב ,קובץ דרשות וחדושים מאת רבי שמואל יעקב רבינוביץ .ברלין,
תרפ"ה ] .[1925כתמים בדפים שבראש הספר.
* דרשות אור הישר ,דרושים לכל הפרשיות של ספר בראשית ,שהם ג"כ דבר בעתו,
לכל תקופות השנה ,ושני דרושים לחנוכנ ,נלוה אליו קונטרס "יקרא דשכבי" ,ובסופו
דרוש אחד לכל מיני שמחה ,מאת רבי שמואל יצחק הילמן .לונדון ,תרפ"ז?
].[?1927
* חגים ומועדים ,מאת רבי יהודה-ליב הכהן פישמן" .עובדיה" – ספרי יסוד בחנוך
הנוער הדתי ,ירושלים ,תש"ג ].[1943
מצב כללי טוב.
* ספר גלילי כסף ,מחברת קטנה מאת חיבורי הגדול הנקרא בשם עמודי כסף ,הכולל
שבעה עמודים ,חידושי הש"ס ,חידושי הפוסקים ,שו"ת ,דרושים ,באורי השרשים,
באורי שמות הנרדפים והכפולים ובאורי כל המקומות שאז"ל אל תקרי כך אלא כך,
מאת רבי יוסף ב"ר צבי הירש ]גריבר[ .ווילנא ,תר"כ .1860
* ספר מגדנות אליעזר ,מאת רבי אפרים אליעזר צבי הירש חרל"פ ,חידושים
ודרושים .ווארשא ,תרנ"ה .1895
* ספר שלשים דרושים ,לשבת הגדול ושבת שובה ,מאת רבי אברהם יצחק
דזובאס .פיטרקוב ,תרפ"ב ] .[1922פגמים בתחתית עמוד השער והעמוד שאחריו.
ללא כריכה.
* ספר רץ כצבי ,חלק ראשון ,מגודל החיוב לכבד ולהוקיר תלמידי חכמים ולומדי
תורה ,ובסופו דרושים בענינים הנ"ל .מאת רבי צבי הירש פרידלינג הי"ד .ורשה,
תרפ"ח ].[1928
כרוך עם ספר רץ כצבי ,חלק שני ,מגודל החיוב לתמוך להנות לתלמידי חכמים
ולומדי תורה ,ובסופו דרושים בענינים הנ"ל .מאת רבי צבי הירש פרידלינג הי"ד.
ורשה ,תרפ"ח ].[1928
כרוך עם ספר קיום העולם ,חלק ראשון ,לגדל בנים לתורה ויראת שמים ,ובסופו
דרושים בענינים הנ"ל .מאת רבי צבי הירש פרידלינג הי"ד .ורשה ,תרפ"ח ].[1928
* חגים ומועדים ,מאת רבי יהודה לייב )פישמן( מימון .מהדורה שלישית .ירושלים,
תש"י ].[1950
מצב כללי טוב.
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ספרי דרוש

ספר טוב יגאל ,מכיל דרשות לחיזוק התורה והאמונה ,והשעה צריכה לכך כי רבתה
בעוה"ר בדורנו ,וכל בר ישראל אם יעבור בספרי זה בעזה"י ימצא עצמו מחוזק
ספר טוב יגאל ,מכיל דרשות באמונה כיתד שלא תמוט וכל דברי האפיקורסות שנתפשטו בעוה"ר בימינו ע"י
חכמים היומיים אשר המה כבקא בר יומא יהיו בעיניו כמץ אשר תדפנו הרוח ,נאסף
לחיזוק התורה והאמונה,
ונדרש על ידי הצעיר ישכר שלמה במו"ה יצחק ]טייכטהל[ דומ"ץ פישטיאן .בארדיוב,
 233מאת רבי ישכר שלמה
]טייכטהל[ דומ"ץ פישטיאן.1926 .
מצב טוב.
בארדיוב1926 ,

ספרי דרוש

ספר כרם חמד ,חלק א,
 234מאת יואל סג"ל הורוויץ.
ירושלים ,תרס"ג ][1903

ספרי יסוד

עיר גבורים .אמשטרדם,
235
תקכ"ט 1769

ספרי יסוד

מקבץ ] [5ספרי ראשונים
 236מספרד וצרפת1792- .
1912

ספרי יסוד

40

כותרת

תאור פריט

ספר כרם חמד ,חלק ראשון ,כולל חידושים ,דרושים ,משלי יקרים ,באורי מקראות
ומאמרי חז"ל ,מעולפים במוסר השכל ,מאת יואל בהר"ר שאול סג"ל הורוויץ ,אחי
הצעיר יואל בהר"ר שאול סג"ל הורוויץ זלה"ה ,נכד הרב ר' יואל לוקאשלאווקער זצ"
ל ,ואחי מו"ה שמעון הורוויץ זצ"ל שהי' אבד"ק לייפציג כמה שנים ,והרב מו"ה יהודא
ליב הורוויץ זצ"ל ,מזאגר חדש .ירושלים ,תרס"ג ] .[1903עם הקדשת המחבר.
מצב טוב .כתמים והדבקה בדף השער.
עיר גבורים .דרשות על התורה מאת רבי שלמה אפרים מלונשטיץ בעל ה'כלי יקר'.
אמשטרדם ,תקכ"ט .1769
בשער ... :העיר ה’ את רוח ...ר’ צבי הירש נר"ו מק"ק באלחוב להדפיסו שנית
בהגהה מדויקת ...מאמרי חז"ל שהוזכרו בספר נדפסו באותיות מרובעת בתוך
סוגריים.
] ,[2נח ]צ"ל :נד[; כד דף 25 ,ס"מ.
מצב טוב-טוב מאד.
* ספר בחינות עולם מאת רבי ידעיה הפניני ,עם פירוש מגדנות אלעזר מאת רבי
אלעזר ליסר ,ועם פירוש המזכיר  .פראנקפורט דאדר ,תקנ"ב ].[1792
* ספר הגיון הנפש או ספר המוסר להקדמון רבי אברהם בר חייא הנשיא ,בו ילמד
דעת את העם והמעשה אשר יעשון .נוסף עליו הערות וחקירות מושכלות מאת רבי
שלמה יהודה ליב כהן רפאפורט ,וגם תולדות המחבר מאת יצחק אייזק פרייאמאן.
לייפציג ,תר"כ .1860
* עשרה כלי כסף ,מכתבי רבי יוסף כספי ,עם הערות תקונים וציונים מאת יצחק
לאסט ,ונוסף עליו נקדות הכסף מכתבים והערות מחכמי זמנינו ,חלק שני.
פרעסבורג ,תרס"ג ].[1903
* פתרוני רבי מנחם בר חלבו לכתבי הקדש .ווארשא ,תרס"ד .1904
* אדני כסף ,פרושים על נביאים ראשונים ואחרונים לרבי יוסף אבן כספי ,עם מ"מ
הערות וציונים מאת יצחק הלוי לאסט .חוברת שניה ,ירמיה ,יחזקאל ,תרי עשר.
לונדון ,תרע"ב ] .[1912כריכה רופפת ,נזקי לחות.
מצב כללי טוב.

* ספר מעשה רקח ,חלק שני ,על דברי הרמב"ם לספר משנה תורה נשים וקדושה
ובסופו כמה שו"ת ,מאת רבי מסעוד חי רקח .ליוורנו ,תרכ"ב ] .[1862מצב בינוני,
נזקי עש ורטיבות ,קרעים ופגמים בחלק מהדפים ובעמוד השער.
* שמנה פרקים לרמב"ם ,נעתק מחדש ללשון אשכנז מאת מיכל וואלף ,ונוסף עליו
הערות חדשות עם ישנות .לעמבערג.1876 ,
* ספר בכורי ציון ,פלפל וסלסל בהבנת דברי הנשר הגדול רבינו ומאור עינינו הרמב"
ם ז"ח ,חלק ראשון ,בדין מצוות הנוהגות בלילה ,מאת רבי יוסף צבי הלוי .ירושלים,
תרס"ג ].[1903
מקבץ ] [5ספרי מכתבי
* ספר המצות לרבינו משה ברבי מיימון ,ע"פ תרגום רבי משה אבן תבון שנמצא בכ"י
הרמב"ם ומפרשיו1862 .
 237עד שנות ה  20של המאה ה מינכן .הוצאה ראשונה מתוקן ומנוקה משיבושי הדפוסים .בתוספת הגהות ע"פ
הנוסח הערבי וע"פ תרגום רבי שלמה אבן איוב ,ועם הערות ותקונים וחידושים בשם
20
תוצאות חיים מאת רבי חיים העליר ב"ר ישראל פינסקר .פיעטרקוב ,תרע"ד .1914
* ספר המצוות להנשר הגדול רבינו משה בן מיימון ,עם השגות הרמב"ן ,מגלת
אסתר ,לב שמח ,קנאת סופרים ,השגות הראב"ד ותשובות מהר"י קארו ,דרך
מצותיך ,חידושים מספר זהר הרקיע וממעין החכמה .חלק ראשון י"ד השרשים ,כרוך
עם חלק שני מנין המצות .ווארשא ,תר"פ.s'1920 -
מצב כללי טוב.

מחיר

$20

$50

$50

$40

$20

הערכה

$120 - $80

$200 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$120 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

ספרי יסוד

מקבץ ] [7קבצי מדרשים
238
כרוכים יחד .ווילנא1925 ,

ספרי יסוד

שיטה מקובצת ,ביצה .מיץ,
239
תקכ"ד

ספרי יסוד

* אגדת בראשית תכיל מדרש אגדה על ספר בראשית על סדר הפרשיות שבתורה,
ואחר כל פרשה על פסוקי נביאים וכתובים ,ערוך ומסודר ועם הערות ותקונים ומראה
מקומות ופרוש המלות הזרות ,בתוספת מבוא ,מאת שלמה באבער .הוצאה שניה.
ווילנא ,תרפ"ה ].[1925
* מדרש זוטא על שיר השירים ,רות ,איכה וקהלת ,על פי כתב יד .עם נוסחא שניה
על מגילת איכה על פי כתב יד ואליהם נלוה ילקוט שמעוני על איכה .מאת שלמה
באבר .ווילנא ,תרפ"ה ] .[1925כרוך עם אגדת אסתר ,ללא דף שער.
* מדרש שמואל ,ויש קורין לו :אגדת מדרש שמואל או אגדת שמואל או אגדתא
דשמואל .עם הערות ותינוקים ומראה מקומות מאת שלמה באבער מלבוב ,הוצאה
שניה ומתוקנת .ווילנא ,תרפ"ה ].[1925
* מגלת תענית ,כתבה חנניה בן חזקיה בן גוריון וסיעתו זמן רב קודם חבור המשנה,
עם פירוש רש"י )והרשב"ם( ותוספות ישנים ,עין משפט ומסורת הש"ס ,נר תמצוה
ותורה אור ,מאת רבי יהודה ליב ב"ר מנחם .עם הערות ותקונים מאת הריעב"ץ
וחכמים אחרים .עם נוסחת כתב יד אוקספורד ועם מבוא .ווילנא ,תרפ"ה .1925
* ברייתא דשלש עשרה מדות דרבי ישמעאל ,השנויה בתורת כהנים ,עם פירוש רבי
סעדיה גאון ,רש"י ,ראב"ד ,רבי שמשון מקינון ,של"ה הקדוש ,רבי יוחנן טרוויש,
הגהות הגר"א ,הערות והגהו רבי יעקב חגיז .ווילנא ,תרפ"ה ].[1925
* ברייתא דשלשים ושתים מדות דרבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ,ויש מייחסים
אותה לאביו רבי יוסי הגלילי ,עם פירוש מדרש תנאים מאת רבי זאב וואלף איינהארן,
עם הערות רבי שמשון מקינוןף ועם הגהות רבי יעקב חאגיז ועם חידושים והגהות
מגאוני ווילנא ,רבי שאול קצנלבויגן ,רבי אברהם אבלי ,רבי שמואל שטראשון )הרש"
ש( ובנו רבי מתתיהו שטראשון .ווילנא ,תרפ"ה ].[1925
* ברייתא דשמוטל ירחינאה :תעלותו חכמה מעניני הרקיע ושנים עשר מזלות ושבעה
ככבי לכת ,עם באור שבילי המאורות ,מאת רבי אריה ליב ליפקין .ווילנא ,תרפ"ה
].[1925
מצב כללי טוב.
אסיפת זקנים שיטה מקובצת על מסכת ביצה ,עם ספר עבודת הקודש להרשב"א
ועם חידושי פורת יוסף על מסכת ביצה .מיץ ,תקכ"ד ].[1764
לעבודת הקודש שער מיוחד.
מצב טוב-טוב מאד.

כנסת הגדולה על חושן משפט ]חלק א[ ,מאת רבי חיים בנבנישתי .פיורדא ,תנ"ב
].[1692
כנסת הגדולה .פיורדא ,תנ"
בדף לד ,הערה בכתב יד.
240
ב
שער ודף אחריו פגומים .בסוף הספר כמה פגומים וחסרים.

ספרי יסוד

ספר שב שמעתתא ,מאת
 241רבי אריה ליב הכהן.
ווארשא ,תקצ"ז 1836

ספרי יסוד

ספר שפתי חכמים ,פירוש
על ביאור רש"י על התורה
 242וחמש מגילות .פרנקפורט
דמיין ,תע"ב ][1712

ספרי יסוד

פני יהושע .פיורדא תק"מ.
243
מהדורה ראשונה

ספרי יסוד

שלחן ערוך אפי רברבי,
 244פיורדא ,תפ"ו .מהדורה
ראשונה

ספרי
אחרונים

41

כותרת

תאור פריט

מקבץ ] [5ספרי רבי יוסף
 245ענגיל ולקט מכתבי החפץ
חיים1921-1976 .

ספר שב שמעתתא ,מאת רבי אריה ליב הכהן בעה"מ ספר קצות החושן ,מהדורה
שניה .ווארשא ,תקצ"ז .1836
מצב טוב.
ספר שפתי חכמים ,והוא פירוש נחמד על דברי רבינו הגדול רש"י על התורה וחמש
מגילות .פרנקפורט דמיין ,תע"ב ] .[1712עם חתימת בעלים.
מצב טוב .מעט כתמי זמן.
פני יהושע על מסכתות חולין מכות שבועות ועל חושן משפט ,חלק רביעי.
פיורדא ,תק"מ ] .[1780מהדורה ראשונה .נדפס לאחר פטירת המחבר ,עם
הסכמות חשובות.עם חידושי פני אריה על מסכת בבא קמא.
מצב טוב-טוב מאד.
שלחן ערוך אבן העזר עם הפירושים חלקת מחוקק ובית שמואל ,ועוד .פיורדא ,תפ"ו
] .[1726מהדורה ראשונה של ספר אפי רברבי כפי שנדפס מאות בשנים על פי
המהדורה שלפנינו.
] [2קצב דף ,שער מצויר עם ציורי משה ואהרן.
המהדורה שלפנינו היא מהדורת היסוד לעשרות מהדורות של שלחן ערוך אבן העזר
עם הפירושים שנודעו בשם אפי רברבי.
כתמי זמן .מצב טוב מאד.
* ספר אוצרות יוסף ,חלק א והוא כולל תשובת עגונה בנדון אחד מחללי המלחמה,
דרוש לשבת שובה ושל"הע ,מאת רבי יוסף ענגיל אב"ד קראקא .וינה ,תרפ"א .1921
* ספר אוצרות יוסף ,דרוש והוא כולל ח' דרשות ,מאת רבי יוסף ענגיל אב"ד קראקא.
וינה ,תרפ"ב .1921
* ספר אוצרות יוסף ,מאמר לבנה ,מאמר דוד ,מאת רבי יוסף ענגיל אב"ד קראקא.
וינה ,תרפ"ח .1928
* ספר חפץ חיים על התורה ,באורים ופרושים לחמשה חומשי תורה עם הערות בשם
"מעשי למלך" ,שנאמרו מפי רבי ישראל מאיר הכהן ,החפץ חיים .עם קוים קצרים
לתולדות ימי חייו וי"ד מאמרים שפרסם לחזוק התורה והיהדות ,נערך ע"י רבי
שמואל גריינימאן .ניו-יורק ,תש"ג ].[1943
* פירושי החפץ חיים על סדור התפלה ,ליקט רבי דוד זריצקי ,ערכו רבי ישעיהו אריה
ויהושע דבורקס .ניו יארק ,תשל"ו ].[1976
מצב כללי טוב.

מחיר

$20

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$20

הערכה

$120 - $80

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$200 - $100

$200 - $100

$100 - $60

מספר
קטגוריה
פריט

42

כותרת

ספרי שו"ת

מקבץ ] [5ספרי שו"ת.
246
1891-1957

ספרי שו"ת

מקבץ ] [5ספרי חידושים
 247ושו"ת .וילנה ופיוטרקוב,
1870-1932

ספרי שו"ת

מקבץ ] [5ספרי שו"ת.
248
1859-1911

ספרי שו"ת

מקבץ ] [7ספרי שו"ת.
249
הונגריה1885-1940 ,

ספרי שו"ת

מקבץ ] [5ספרי שו"ת.
250
1833-1884

תאור פריט
* ספר נודע ביהודה מהדורה קמא חלק אורח חיים ויורה דעה ,מאת רבי יחזקאל סג"
ל לנדאו .ווארשא ,תרנ"א .1891
* ספר שאלות ותשובות חכם צבי וחידושים וביאורים ,מאת רבי צבי אשכנזי ,עם לקט
שו"ת על ארבע ש"ע אשר היו בכתב יד מהגאון המחבר והודפסו בספר בית אהרן.
ךעמבערג ,תר"ס .1900
* ספר שאלות ותשובות כפי אהרן ,חלק ראשון ,מאת רבי אהרן סג"ל עפשטיין.
מונקאטש ,תרצ"ג .1933
* שאלות ותשובות צפנת פענח חלק ראשון ,כולל שו"ת בכל מקצועות התורה להלכה
ולמעשה ,מאת יוסף ראזין אב"ד בק"ק דווינסק .וורשה ,תרצ"ה  .1935כרוך עם חלק
שני וחלק שלישי .וורשה ,תרצ"ו .1935
* ספר בית זבול ,חלק שלישי ,שאלות ותשובות באוריםם וחדושים לכמה סוגיות
ושיטות ,מאת רבי יעקב משה חרל"פ .ירושלים ,תשי"ז ].[1957
מצב כללי טוב.
* ספר מעין חיים :חלק א חידושים ושו"ת ונלוה לזה שני דרושים ,מאת רבי דוב בער
זאב וואלף .ווילנא ,תר"ל .1870
* אגודת אזוב :מדברי כולל שו"ת ד' חלקי שו"ע וחידושים על מסכתות שבת ועירובין,
ופתיחה מדברי אגדה ,מאת רבי מיכאל דוב ב"ר ישכר .פיעטרקוב ,תרל"ט .1879
* ספר לב ים :כולל שו"ת וחקירות שונות על או"ח ויו"ד וחו"מ מאת רבי יחיאל מיכל
בערקמאן .ווילנא ,תרנ"ח .1897
* ספר משיב נפש :חלק ראשון ,שו"ת חדושים ובאורים בענייני הלכה למשה מסיני
המובאים בש"ס בבלי וירושלמי ...ואיזה חידושים על הש"ס .חלק שני ,דיני מילה
והטפת דם ברית בנולד מהול ובגר שנתגייר .חלק שלישי ,בויבואר דיני מציצה על פי
חכמת הרפואה .מאת מנחם מענדל יהודה ליב ,המכונה דאקטאר מעדיצין שערהייא.
ווילנא ,תרס"ו.1906 ,
* ספר הליכות אליהו :חידושים על הרמב"ם שו"ת וביאורים בארבע חלקי השו"ע,
מאת רבי אליהו הלוי פיינשטיין .חלק ראשון .וילנה ,תרצ"ב .1932
מצב כללי טוב.
* ספר תשובות הרא"ם :כולל שו"ת מעניני קדושין גיטין חליצה ודיני מינקת ותק"ע
וכדומה ,מאת רבי אלכסנדר סענדר מרגליות ,חלק אבן העזר .ווארשא ,תרי"ט
.1859
* ספר שו"ת שפת הים :על אורח חיים ויורה דעה מאת רבי יחיאל מיכל ב"ר נתנאל.
ווילנא ,תרל"ה .1875
* חינא דחיי :כולל שו"ת לשו"ע או"ח חלק א עם הגהות גולתא דחינא מאת רבי
ישראל אברהם אבא קריגער .פיעטרקוב ,תרס"ח .1908
* ספר שו"ת מהרש"ל :מאת רבי שמעון לאנגסאם .מונקאטש ,תר"ע ].[1910
* ספר צבי וחמיד :נחלק לשלשה ענפים ...שו"ת ...לקוטי הלכות בדיני טריפות
העופות ...חדושים ובאורים על איזה סוגיות הש"ס ,מאת צבי הירש ראזאנסקי.
הוצאה שניה .ווילנא] ,תרע"א .[1911
מצב :טוב.

* ספר שו"ת גורן דוד חלק אורח חיים ,מאת רבי אהרן דוד דייטש .פאקש ,תרמ"ה
.1885
* ספר שו"ת רשב"ן על אורח חיים מאת רבי שלמה צבי שיק .מונקאטש ,תר"ס
].[1900
* שו"ת בנין דוד חלק ראשון על ד' חלקי השו"ע מאת רבי דוד דוב בעריש
מייזליש .אוהעל ,תרצ"ב .1931
* ספר שו"ת מי יהודה חלק ראשון על שו"ע או"ח מאת רבי יהודה אלטמאן ,בתוספת
הגהות וחידושים מבנו רבי שמשון אלטמאן .באלקאני ,תרצ"ד ].[1934
* ספר שו"ת הפרי מגדים על ארבעה חלקי השו"ע מאת רבי יוסף תאומים ,עם פרוש
מנחת אפרים מאת רבי אפרים לייכטאג .קליינווארדיין ,תרצ"ה ].[1935
* שו"ת בנין צבי חלק ראשון על ארבעה חלקי השו"ע מאת רבי צבי הירש ב"ר דוד
דוב בעריש מייזליש .וויטען תרצ"ט .1939
* קול שמחה :כולל שו"ת להלכה לד' חלקי שו"ע ובירורים חדושים ופלפולים בסוגיות
הש"ס ,מאת רבי שמחה בונם ברייער .מישקאלץ ,ת"ש .1940
מצב כללי טוב.
* שאלות ותשובות של רבי בצלאל ב"ר אברהם אשכנזי .סדילקאב ,תקצ"ד .1833
* ספר שאלות ותשובות אמרי אש ,חלק ראשון על אי"ח יו"ד ,מאת רבי מאיר ב"ר
יהודא ליב א"ש .למברג ,תרי"ב .1852
* תשובות הגאונים ,עם הגהות והערות רבי יעקב מוסאפיה .בהוצאת חברת "מקיצי
נרדמים" .ליק ,תרכ"ד ].[1864
* ספר צרור החיים כולל תשעה שאלות ותשובות ,מאת רבי אברהם ב"ר אריה ליב.
מהדורה שניה .אוהעלי ,תרכ"ט .1868
* ספר לחם רב משאלות ותשובות רבי אברהם די בוטון בעל לחם משנה .קראקא,
תרמ"ה  .1884יש קרע עם חסרון בעמוד השער.
מצב כללי טוב.

מחיר

$15

$50

$50

$50

$50

הערכה

$100 - $50

$300 - $150

$200 - $150

$200 - $150

$200 - $100

מספר
קטגוריה
פריט

43

כותרת

ספרי שו"ת

מקבץ ] [5ספרי שו"ת.
251
1902-1906

ספרי שו"ת

מקבץ ] [5ספרי שו"ת.
252
1910-1928

ספרי שו"ת

מקבץ ] [5ספרי שו"ת.
253
1929-1938

ספרי שו"ת

מקבץ ] [5ספרים מכתבי
254
החתם סופר1855-1906 .

ספרי שו"ת

הא לכם זרע לצדקה.
255
פיורדא ,תקכ"ו

ספרי שו"ת

מקבץ ] [5ספרי חידושים
256
ושו"ת1935-1974 .

תאור פריט
* ספר פני האריה החי מאת רבי חיים אריה ליב .ווארשא ,תרס"ב .1902
* ספר אור הישר בו נאספו תשובות בעניין הגט מקליווא ,עם מראה מקומות וחקירות
בשם נצוצי אור מאת רבי יקותיאל זלמן שור ,ועם כתב הרבנות שנתנו אנשי קהילת
ברלין לפני יהושע .לעמבערג ,תרס"ב .1902
* שו"ת רבי בצלאל ב"ר אברהם אשכנזי .לעמבערג ,תרס"ד  .1904כתמים בעמוד
השער.
* ספר בית משולם שו"ת וחידושים מאת רבי משולם זלמן אשכנזי .פיעטרקוב ,תרס"
ה .1905
* ספר שערי עזרה ע"ס הארבעה טורים ,מאת רבי עזרא הכהן טראב .ירושלים,
תרס"ו ].[1906
מצב כללי טוב.
* ספר שו"ת רחמים פשוטים ,מאת רבי רחמן נאים .תונס ,תר"ע ].[1910
* שו"ת חתן סופר על ארבעה חלקי שו"ע מאת רבי שמואל עהרענפעלד .פאקש,
תרע"ב ].[1912
* ספר זכר חיים שאלות ותשובות ,מאת רבי חיים נתן שאכעט ,הוצאה שניה .ניו
יורק ,תרע"ג .1913
* שאלות ותשובות תורת יחזקאל על שו"ע או"ח מאת רבי יקותיאל יהודה
ראזענבערגער .בארדיוב ,תר"פ .1920
* ספר שאלות ותשובות זכרון יהודה ,חלק או"ח יו"ד אה"ע חו"מ וחלק או"ח מהדו"ת,
מאת רבי יהודה גרינוואלד .ש.א=] .שאטוראליאויהיי[ אוהעלי ,תרפ"ח ].[1928
מצב כללי טוב.
* המאור ,חלק ראשון ,שאלות ותשובות והארות בהלכה ובחכמת ישראל ,מאת רבי
אליעזר מאיר פרייל .ירושלים ,תרפ"ט ].[1929
* שו"ת סתרי ומגני ,אשר השיב לשואלים הקרובים והרחוקים רבי סיני שיפפער.
טירנוי ,תרצ"ב ].[1932
* ספר שאלות ותשובות כפי אהרן ,חלק ראשון ,מאת רבי אהרן סג"ל עפשטיין.
מונקאטש ,תרצ"ג .1933
* שאלות ותשובות צפנת פענח חלק ראשון ,כולל שו"ת בכל מקצועות התורה להלכה
ולמעשה ,מאת יוסף ראזין אב"ד בק"ק דווינסק .וורשה ,תרצ"ה  .1935כרוך עם חלק
שני וחלק שלישי .וורשה ,תרצ"ו .1935
* שאלות ותשובות צפנת פענח חלק רביעי ,כולל שו"ת בכל מקצועות התורה להלכה
ולמעשה ,מאת יוסף ראזין אב"ד בק"ק דווינסק .בילגורא ,תרצ"ח .1938
מצב כללי טוב.
* שו"ת חתם סופר חלק אורח חיים .וינה-בודפסט ,תרט"ו ].[1855
* שו"ת חתם סופר חלק אבן העזר ,חלק ראשון .וינה-בודפסט ,תרי"ח ].[1858
* לב העברי ,חלק ראשון ,והוא פירוש על צואת רבינו הגדול רבן של ישראל ורשכבה"
ג מוה' משה סופר זצ"ל] ,הוצאה שניה[ ,מאת עקיבא יהוסף ]שלזינגר[ .לבוב ,תרל"ד
.1873
*שירת משה מאת רבינו משה סופר בעל החתם סופר זצ"ל ,ובסוף הספר גם ציווי
האחרון שלו ,עם שיר חדש מאת בנו רבי שמעון סופר ,בהוספות תיקונים הערות
וביאורים מאת בנו רבי שלמה אלכסנדרי סופר .בודפעשט .1902 ,דף שער ומספר
קטן של דפים מנותקים.
* ספר תורת משה הנקרא חתם סופר על התורה פ'ר'ד'ס' על חמשה חומשי תורה
מאת מוהר"ר משה סופר זצוק"ל ,שלשה כרכים כרוכים יחד .וויען ,תרס"ו ].[1906
הוצאה שניה בהרבה הגהות ותיקונים.
מצב כללי טוב.
שאלות ותשובות מאת רבי יהודה מינץ ומאת רבי מאיר מפדובה .פיורדא ,תקכ"ו
].[1766
רבי מאיר מפדובה – מהר"ם פאדובה ,הדפיס פסקים של חותנו זקינו מהר"ם מינץ,
והוסיף תשובות רבות משלו.
מצב טוב.
* ספרן של ראשונים ,תשובות ופסקים ומנהגות ,יו"ל בפעם הראשונה מכתבי יד עם
מבואות והערות מאת שמחה אסף .ירושלים ,תרצ"ה ].[1935
* ספר שב שמעתתא] ,שמעתתא א[ ,מאת רבי אריה ליב הכהן ,הוצאה חדשה
ומתוקנת עם הערות והארות "רווחא שמעתתא" מאת רבי חיים שמואל לופין .קיידאן,
תרצ"ט .1939
* זהב הארץ ,חדושים ,באורים ופירושים על הירושלמי ,חלק ראשון ,ברכות ,פאה
ודמאי ,מאת רבי דוב מלאכי )אמגלנדר( .ירושלים ,תש"ד ].[1944
* רבינו יום טוב בן אברהם אלאשבילי )הריטב"א( שאלות ותשובות ,יוצא לאור פעם
ראשונה על פי כתב יד בתוספת מבוא והערות מאת רבי יוסף קאפח .ירושלים ,תשי"
ט ].[1959
* ספר שיח השדה ,חלק שלישי ,כולל ביאורים וחידושים וחקרי הלכה בעניני חושן
משפט ,מאת רבי יצחק אייזיק הלוי פרג .ירושלים ,תשל"ד ].[1974
מצב כללי טוב.
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* ספר שו"ת ועומק הלכות בסוגיות הש"ס רבינו משולם איגרא .קרע עם פגיעה
בטקסט בתחתית עמוד השער .וורשה ,תרמ"ה .1885
* ספר מראה כהן ,א ,מהדורה תליתאה ,כולל בירור ענינים עמוקים והלכות גדולות
בש"ס ובפוסקים ,מאת רבי שמריה מנשה הכהן אדלר .פיעטרקוב ,תרצ"א ].[1931
* ספר מראה כהן ,ב ,מהדורה תליתאה ,כולל בירור ענינים עמוקים והלכות גדולות
בש"ס ובפוסקים ,מאת רבי שמריה מנשה הכהן אדלר .ווארשא ,תרצ"ג ].[1933
* ספר אבן האזל ,חדושים ובאורים על ספר אחד עשר מספרי היד החזקה לרבינו
משה בר מימון ,הוא ספר נזיקין ,בשני חלקים ,מאת רבי איסר זלמן מלצר .ירושלים,
תרצ"ה ].[1935
* ספר אבן האזל ,חדושים ובאורים על ספר שנים עשר מספרי היד החזקה לרבינו
משה בר מימון ,הוא ספר קנין ,מאת רבי איסר זלמן מלצר .ירושלים ,תרצ"ח ].[1938
מצב כללי טוב.

ספרי שו"ת

מקבץ ] [5ספרי שו"ת,
 257חידושים וביאורים בהלכה.
1885-1938

ספרי שו"ת

מקבץ ] [5ספרי שו"ת.
258
1861-1962

ספרי שו"ת

מקבץ ] [5ספרי שו"ת.
259
1861-1967

ספרי שו"ת

מקבץ ] [6ספרי שו"ת
 260בהוצאת מוסד הרב קוק.
ירושלים1956-1964 ,

ספרי שו"ת

ספר לקוטי הפרדס ,פסק דינים ושאלות ותשובות אשר חבר הנשר הגדול רבינו
ספר לקוטי הפרדס ,פסק
שלמה זצ"ל ]רש"י[ ,ובתוספת תשובות מעט מזער מחד מקטני החפצים לעבודת ה'
דינים ושאלות ותשובות
וליראתו ולתורתו הקדושה והטהורה .אמסטרדם ,תע"ה ].[1715
 261מאת רש"י .אמסטרדם ,תע"
מצב טוב-טוב מאוד .הדבקה בשולי דף השער .מעט כתמי זמן.
ה ][1715

ספרי שו"ת

ספר שער הזקנים ,חלק א
וב ,מאת רבי וואלף
 262האמבורג .זולצבאך ,תק"ץ
][1830

ספרי שו"ת

שו"ת חלק בנימין ,חלק א,
 263מאת רבי בנימין אליהו.
לובלין ,תרנ"ט 1899

* ספר שאלות ותשובות הר"ן ,מאת רבינו נסים גירונדי .קעניגסברג ,תרכ"א ].[1861
* משיב כהלכה ,על דבר הרופאים והחולים ,וחובותיהם הדתיים .תשובה פרטית ,על
מכתב פרטי ,לרגלי מעשה שהיה .לונדון ,תרפ"ב ].[1922
* קונטרס כהנא מסייע כהנא ,והוא מנחת כהן לכהן ,ליום הולדת השבעים של הרב
הצדיק מו"ה עזריאל הכהן נ"י מונק הגאב"ד דקהלתנו קהל עדת ישראל פה בערלין.
כולל איזה תשובות להלכה כאשר יצאו מהרבנות שלנו מאת רבי זאב צבי הכהן קליין.
]ברלין[ ,תרצ"ח ] .[1937בהקדמה רמזים לצרות אותם הימים תחת השלטון הנאצי.
* דעת מרדכי ,אלות ותשובות ובירו סוגיות והערות ,מאת רבי מרדכי יצחק אייזיק
רבינוביץ ,חלק שני .ירושלים ,תשי"ט ].[1959
*שאלות ותשובות הרב"ז ,ותשובת להלכה ולמעשה בדיני שלחן ערוך אבן העזר,
מאת רבי בצלאל זאב שפרן .ירושלים ,תשכ"ב ].[1962
מצב כללי טוב.
* ספר נודע ביהודה ,כרך ראשון ממהדורה תניינא ,והוא שאלות ותשובות מאורח
חיים ויורה דעה .שטעטטין ,תרכ"א ].[1861
* תשובות שבט סופר ,חלק ראשון :אורח חיים ויורה דעה .שאלות ותשובות מוהר"ר
שמחה בונם סופר .וחנה ,תרס"ט ].[1909
* ספר פני דוד ,שו"ת ,מאת רבי דוד פאפו .ירושלים ,תרפ"ד ].[1924
* ספר שאלות ותשובות מנחת יצחק ,חלק שני ,ברורי הלכות בארבעה חלקי השלחן
ערוך ,ובתוכו גם ביאורים וחידושים בכמה ענינים וסוגיות הש"ס ופוסקים ,מאת רבי
יצחק יעקב ווייס .לונדון ,תשי"ח ].[1958
* תשובות הגאון מרוגוטשוב ,מתוך כתב-ידו של רבן של ישראל רבינו יוסף ראזין זצ"
ל ,אב"ד דווינסק הנודע בשם "הגאון הרוגוטשאבי" ,עם העמק תשובה ,מאת משה
גרוסברג .ירושלים ,תשכ"ז ].[1967
מצב כללי טוב.
* שאלות ותשובות זקני יהודה ,מאת רבי יהודה אריה ממודינה ,בתוספת מבוא
והערות מאת שלמה סימונסון .ירושלים ,תשט"ז ].[1956
* תשובות פסקים ומנהגים ,רבי מאיר ב"ר ברוך )מהר"ם( מרוטנברג .אוסף שלם
מתוך ספרי דפוס וכתבי יד לפי סדר השלחן ערוך עם ביאורים ומקורות ,מאת יצחק
זאב כהנא .ירושלים ,תשי"ז ].[1957
* שאלות ותשובות רבינו יום טוב בן אברהם אלאשבילי )הריטב"א( ,בתוספת מבוא
והערות מאת רבי יוסף קאפח .ירושלים ,תשי"ט ].[1959
* תשובות פסקים ומנהגים ,רבי מאיר ב"ר ברוך )מהר"ם( מרוטנברג .אוסף שלם
מתוך ספרי דפוס וכתבי יד לפי סדר השלחן ערוך עם ביאורים ומקורות ,כרך ב ,מאת
יצחק זאב כהנא .ירושלים ,תש"ך .1960
* תשובות פסקים ומנהגים ,רבי מאיר ב"ר ברוך )מהר"ם( מרוטנברג .אוסף שלם
מתוך ספרי דפוס וכתבי יד לפי סדר השלחן ערוך עם ביאורים ומקורות ,כרך ג
הלכות שמחות ,מאת יצחק זאב כהנא .ירושלים ,תשכ"ג .1962
* תשובות ופסקים ,רבנו אברהם בן דוד )ראב"ד ( ,בתוספת מבוא והערות מאת רבי
יוסף קאפח .ירושלים ,תשכ"ד  .1964עם מספר דפים שלא נחתכו בדפוס.
מצב כללי טוב.

ספר שער הזקנים ,חלק ראשון וחלק שני ,מאת רבי וואלף האמבורג ,ראש הישיבה
בפיורדא .בחלק הראשון גרושין והספדים ,עם תוספת שו"ת ותוכחת מוסר מאת רבי
משולם זלמן הכהן ,והחלק השני שאלות ותשובות .זולצבאך ,תק"ץ ].[1830
מצב טוב ,כתמי זמן.
ספר שאלות ותשובות חלק בנימין ,חלק ראשון ,כולל חדושי דנים ובאורים נכונים
בגמרא וסברא ובלשונות הפוסקים ז"ל לברורי שמעתתא ולאסוקי הלכתא ,מאת רבי
בנימין אליהו ]קאנטור[ .לובלין ,תרנ"ט  .1899עם חותמת המחבר ,והקדשה בכתב
יד.
מצב טוב מאוד.
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צוואה של רבי אלכסנדר זיסקינד מהורודנא בעל 'יסוד ושורש העבודה' .וארשא,
תרכ"א .1861
דברי מוסר והנהגות למשפחתו ולתלמידיו ,והוראות לבניו ולחברא קדישא כיצד
לנהוג בו ובגופו לאחר פטירתו .הובא לדפוס ע"י נכדו שהיה נכה .מדבריו בהקדמתו,
וכן מההסכמות החשובות שנכתבו למהדורה זו עולה ,כי הגיעו לידי הנכד חלקים
צוואה של רבי אלכסנדר
 264זיסקינד מהורודנא .וארשא ,מהצואה שלא נדפסו עד כה ,ונדפסו כאן לראשונה .נדיר .בתקליטור של המפעל
הביבליוגרפי העברי נכתב כי העותק שראו אינו שלם.
תרכ"א 1861
] 7 ,26 ,[2דף 16 ,ס"מ.
כריכה חדשה .מעט כתמי זמן .קרע עם חסרון בדף האחרון .מלבד זה מצב טוב
מאד.
* אוצרות חיים :רשימת ספרי החכמים ...חיים בן כהר"ר יוסף מיכל ,עם מפתח
האוצר על כ"י מאת משה שטיינשניידער .הקדמה בגרמנית מאת ד"ר צונץ .המבורג,
תר"ח .1848
* ספר תגמולי הנפש להחכם הפילוסוף והרופא ר' הלל ...מאת ש'ז'ח'ה' ,בהוצאת
מקבץ ] [4ספרים במדעי
חברת מקיצי נרדמים .ליק תרל"ד .1874
היהדות שיצאו לאור
* לוחות זכרון ,כולל תולדות רבני קראקא ,חכמיה ,פרנסיה וטובי העדה ...חיים
 265לראשונה בגרמניה .גרמניה
דובעריש פריעדבערג .פרנקפורט א.מ ,.תרס"ד .1904
וירושלים1848-1965 ,
* הרצאות על כתבי-יד עבריים ,בעריכת א"מ הברמן ובתרגום ד"ר ישראל אלדד,
ירושלים  .1965המהדורה הגרמנית יצאה לאור בשנת .1897
מצב טוב.
* נופת צופים ,ספר ההצלה לרומם כתבי הקדש ולהראות העמים והשרים את יפים,
מאת רבי יהודה המכונה מסיר ליאון איש מנטובה ,ונלווה אליו ח"י כללים לפרש
מאמרי האגדה מאת אהרן יעללינעק .ווינה ,תרכ"ד ].[1864
* העתקה חדשה מן ספר המדות לאריסטוטלס ,מאת משה שולבוים עם הערות מאת
המעתיק .למברג .1877 ,כתבים בעמוד השער.
* ספר רוח חן ,חברו החכם הפילוסוף האלקי מו"ה יהודה אבן תיבון ,עם פירוש רבי
ספרי פילוסופיה ,ופילוסופיה
ישראל הלוי מזאמושטש .יוזעפאף ,תרמ"ח]![ .1889
266
יהודית1864-1933 ,
* המטפיסיקה לאריסטו ,ספר א ,והוא דברי אריסטו על הפילוסופים שקדמו לו.
תרגם מיוונית ח.י .רות .ספרי-מופת פילוסופיים ה .ירושלים ,תרצ"ג ].[1933
* התועלתיות ,מאת י'ון סטוארט מיל ,תרגם מאנגלית יוסף אור בעריכת ח.י .רות.
ספרי-מופת פילוסופיים ח .ירושלים ,תרצ"ג ].[1933
מצב כללי טוב.
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1874-1935

Calmet's dictionary of the Holy Bible, Historical, Critical, Geographical
and Etymological, Wherein are Explained, all the proper names in the
Old and New Testament, The Antiquities, Habits, Buildings, and Other
.כרך ראשון .לונדוןCuriosities of the Jews. 1800 ,
.מצב טוב ,כתמי זמן
* ספר כד הקמח מאת רבינו בחיי בר אשר ,דברי מוסר ודינים מחודשות .עם פירוש
צפחת השמן מאת רבי חיים ברייט .לבוב ,תר"מ ].[1880
* צדה לדרך ,ובו צדיק שערים מבעל המחבר ספר דברי תורה וספר החיים וספר
רוממות נשמת ישראל ]רבי משה וורטמן[ .לובלין ,תרנ"ד .1893
* ספר ברית אברהם ,מאת רבי אברהם ב"ר שבתי הלוי הורוויץ ,אביו של בעהמ"ח
של"ה ,לדעת חכמה ומוסר השכל צדק ומישרים .עם צוואת רבי שעפטיל בן בעהמ"ח
של"ה .מונקטש ,תרנ"ד .1894
* ספר שערי ציון ,מוסר התפילה ,מאת רבי דוד טעבלי .דעעש ,תרע"א ] .[1911עם
חתימות בעלים.
* ספר תורת חובות הלבבות ,חברו בלשון ערבי רבי בחיי בר יוסף ן' בקודה ,תרגום
לעברי ר' יהודה ן' תבון ,ומעברי ללשון אשכנזי מענדל בוימגארטען ,מהדורה שניה.
המבורג ,תרפ"ב .1922
מצב כללי טוב.
* ספר תגמולי הנפש :להחכם הפילוסופי והרופא ר' הלל ,וחיבורים נספים ממנו .ליק,
תרל"ד .1874
* תולדות העיקרים בישראל :מאת ד"ר דוד בן שלמה נימרק .אודיסא ,תרע"ג
].[1913
* תורת הפילוסופיה בישראל :על פי סדר המחקרים ,מאת דוד בן שלמה נימרק .ניו
יורק  -ווארשה  -מוסקבה ,תרפ"א .1921
* הגיונות על הפילוסופיה הראשונית :מאת רנה דיקרט ,תרגם יוסף אור .ספרי מופת
פילוסופיים ד .ירושלים ,תרצ"ב ].[1932
* מסה על שכל האדם :מאת י'ון לוק ,מתורגם בידי יוסף אור .ספרי מופת פילוסופיים
יג-טו .ירושלים ,תרצ"ה ] .[1935ג' כרכים.
מצב :טוב.
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1895-1930

תאור פריט
* מאמר יקוו המים! כולל מחקירות שונות ,מאת רבי שמואל אבן תבון .הוציא לאור
מכתב יד רבי מרדכי ליב ביסליכיס .פרעסבורג.1837 ,
* ספר הדעות והמדות ...אחוזים וסבוכים ...מן ...הרלב"ג .מאת יחיאל בן-שלמה
מהריח .ווארשא ,תר"כ .1865
* ספר כיום יאיר :אור חדש בעצות נפלאות והוא יחפש את אגדות חז"ל בנרות
האמונה והפילוסופיה ,בדרך מליצת השיר ,מאת רבי יחיאל יהודה לעווינזאהן.
בערלין ,תרכ"ה ].[1865
* ספר שפת אמת :תשעה שערים לברר מציאות אל ותורת משה אמת ותורה שבעל
פני אמת .מאת אלכסנדר פאלק .ווילנא ,תרס"ב .1901
* ספר פתח הדעת :מאת רבי צבי הירש קאלישער ,עם הוספות מאת רבי שלמה
האלפערין .ווארשא] ,תרע"א .1913 [1911
מצב :טוב.
* במישור ,קובץ חד פעמי ,יצא לאור ע"י ארגון צעירים ללמודי היהדות ,למלאת שש
שנים לקיומו .תל-אביב ,תרצ"ח ].[1938
* ספר זכרון ,לכבוד הגאון הגדול מרן ר' חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל ,בערכית רבי
יחזקאל אברמסקי .לונדון ,תש"ב ].[1942
* תורת המשפט האזרחי העברי ,ההיפותקי :א .אחריות כל הנכסים .ב .שיעבוד כל
הנכסים .מאת י.ש .צורי .לונדון ,תש"ד ].[1944
* תשובה בענין דזעלאטין ,מאת רבי קופל כהנא] .לונדון ,תשכ"ו .[1966
* שאלה ותשובה בענין ולד אשת איש שנתעברה מאחר ,ספק קודם שנתגרשה
מבעלה בג"פ ,ספק אחר שנתגרשה .בעריכת רבי אברהם רפופורט ,חבר בית דין
צדק לונדון והמדינה .לונדון ,תשל"ד ] .[1973עם כרטיס איחול שנה טובה מהמחבר.
מצב כללי טוב.
* ספר הכוזרי מיסודו של רבי יצחק סנגרי ,מאת רבי יהודה הלוי הספרדי ,בתרגום
רבי יהודה אבן תבון ,עם פירוש אוצר נחמד מאת רבי ישראל הלוי .פרעסבורג ,תר"כ
].[1860
* ספר בירת מגדל עוז ,ברכות שמים ,ובו הרבה ענינים כוללים מוסר השכל וחידושי
דינים באיסור והיתר מאת רבי יעקב עמדן .ווארשא ,תרמ"ו ].[1886
* ראש אמנה ,יכלכל שרשי וראשי האמונה ,מאת רבי דון יצחק אברבנאל .ווארשא,
תרמ"א .1881
* ספר לקוטי יהודה ,חלק שני ,פרוש על שלש עשרה העקרים יסוד האמונה ,מאת
חיים יהודה שלעזינגער .וויטצען ,תר"ע ] .[1910שדרה רופפת ,מספר עמודים
מנותקים.
* ספר החיים ,יורה הדרך אשר ילך בה האדם קודם שיחטא ולאחר שחטא על
הנפש ,גם שאר הנהגת האדם עם קונו ועם בני בתו וזולתם בתורה ובעבודה
ובגמילות חסדים .מאת רבי חיים ב"ר בצלאל ,אחיו של מהר"ל מפראג .בודאפעסט,
תרצ"ב ].[1932
מצב כללי טוב.
* ספר תורת חובות הלבבות לרבי בחיי הדיין ספרדי בר יוסף ,בתרגום רבי יהודה
אבן תבון הספרדי .ברלין ,תרפ"ה ] .[1925פגם עם חסרון בתחתית דף השער.
* ספר הכוזרי המיוחס לרבי יצחק סנגרי ,חברו בלשון ערבית רבי יהודה הלוי ספרדי,
והעתיקו לשפת עבר רבי יהודה אבן תבון ספרדי .בצרוף מכתב רבי חסדאי למלך
הכוזרים .ירושלים ,תרפ"ו ].[1926
* ספר עקרים לרבי יוסף אלבו ,בצרוף באור שרשים וענפים לרבי גדליה ב"ר שלמה.
ברלין ,תרפ"ח ].[1928
* רבי זרחיה היוני ,ספר הישר ,תוכחת מוסר ועניני תשובה יראה ופרישות ,המיוחס
לרבינו יעקב תם מבעלי התוספות .ירושלים ,תש"ו ].[1946
* ספר חסידים מאת רבי יהודה החסיד ,עם פירוש וברית עולם ממרן החיד"א ,ועם
מקור חסד מאת ראובן מרגליות .ירושלים ,תשי"ז ].[1957
מצב כללי טוב.
* ספר תו יהושע :כולל דיני הנהגות אדם ,חלק א ,הלכות דרך ארץ ,מאת רבי יהושע
בריסקין .ווארשא ,תרנ"ה ].[1895
* ספר משאת בנימין :חלק ראשון ,בו יבואר השתלמות האנושי הכללי והפרטי ,לפי
מהלך הדורות והתקופות ,על ידי עם עולם בין עמי העולם ,מאת רבי בנימין מנחם
שווארצמאן .פיעטרקוב ,תרס"ו .1906
* ספר תורת האדם :חלק ראשון ,הר סיני ,בירור היחס התורני לנוצרים כדי להסיר
את שנאתם לעם ישראל ,מאת רבי בנימין בלאזאק .ווארשא ,תר"ע ] .[1910כרוך
עם ספרו הלכתא למשיחא ,על דבר הגאולה העתידה לבוא אלינו .ווארשא ,תר"ע
].[1910
* ספר אהבת חסד... :מיוסד על כל עניני החסד ,מאת רבי ישראל מאיר הכהן ]החפץ
חיים[ .ווארשא] ,תרפ" ,s'1920 -בערך[.
* ספר אמרי פי :דרשות ונאומים למועדי השנה ולכל מקצועות החיים ,מאת רבי יצחק
]פאז'נצ'בסקי[ .פיעטרקוב ,תר"צ ].[1930
מצב :טוב.
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תאור פריט
* ספר דרך תבונות ,כולל בו כל דרכי ההתבוננות וההשכלה להבין בנקל דרכי
התלמוד ויסודות הפלפול בדרך קצרה .מאת רי משה חיים לוצאטו ,תרי"ט .1859
פגמים והדבקות בעמוד השער.
* דרך לתלמוד ,חלק ראשון .מוליך את התלמידים ללימוד מתוך הגמרא בלי סירוגין
ומכשירם לאט לאט ללמוד מעצמם ,מאת יחזקאל ליפערהאנט ,מורה ב"בית הספר
בריאלי" מיסודו של הש"ר הירש ומנהל בית הספר "עץ חיים" .פראנקפורט על נהר
מיין ,תרפ"א ] .[1921שדרה מנותקת חלקית.
* קדמוניות התלמוד ,עם ציורים ,מאת פרופסור ד"ר שמואל קרויס ,כרך ראשון ,חלק
ראשון] .המושבות ,המסעות והדרכים[ .ברלין-וינה] ,תרפ"ד .[1924
* מחקרים בתלמוד ,ספר ראשון ,רובו בהלכות נזיקין ,מאת רבי יחיאל יעקב וויינברג.
ברלין ,תרצ"ז-תרצ"ח ].[1937
* דברי תלמוד ,חלק ראשון ,מאת רבי אברהם אליהו קפלן ירושלים ,תשי"ח ].[1958
מצב כללי טוב.
* ספר הברית השלם ,כולל כל החכמות וידיעות אשר בעולם ותוכו חצוף חידושי
תורה ,מוסר השכל וחכמת האמת .מאת רבי פנחס אליהו ב"ר מאיר .ווארשא ,תרכ"
ט .1869
* שבילי עולם ,תכונת כל ארצות אירופא וכל אשר עבר על זרע יעקב בם בדורות
עולמים ,וגם זכר חכמי דורינו ואלופי ישרים ,מאת אברהם מענדיל מאהר ,חלק
ראשון ,שני ושלישי כרוכים יחד .יוזעפאף ,תרמ"א  .1880כרוך עם מבשרת ציון ,כולל
תכונת כל ארץ ישראל הקדושה וקברי כל הקדושים אשר בעפרה ישכונו ,ואגרת רבי
אליעזר הלוי הנקרא דאקטר לעווע שהשתדל בהיכל השר ר' משה באראנעט
מאנטפיארע אשר כתב בשפת אשכנז בצאתו למסעיו בארץ הקדושה ,מאת אברהם
מענדיל מאהר .יוזעפאף ,תרמ"א .1880
* ספר רפואות לרבינו משה מיימון רופא למלך מצרים ,יצא לאור לראשונה על פי
כתב יד ,עם הערות והארות מאת מנשה גראסבערג ,ונלווה אליו ספר חבל מנשה,
מכיל חבילות של הלכות למשה מסיני ואחד עשר כללים הראוים להם ,ואגרת עלי
הישמעאלי הרופא .ובסופו נוסח כתובה וגט מיאון .לונדון ,תר"ס ].[1900
* שומר הבריאות ,יכלכל מאמרים בחכמת שמירת בסריאות )ביגיענע( ,ומלבד אלה
מחלות הווענעריות ,מקרי-ליל ,חסרון כח-המוליד ,שבר כיס ,הטחרוים וכו' ודרכי
תרופתן .הוצאה רביעית עם הוספות ,מאת דאקטאר י .פרענקעל .ווארשא ,תרס"ב
.1901
* עולם התושיה לעם סגולה ,מעין המדות מטבעי החיים והחידות ,מאת משה הענך
בערנשטיין .לונדון ,תרצ"ז ].[1938
מצב כללי טוב.
* ספר חזוק אמונה ,מאת רבי יצחק ב"ר אברהם ,הוצאה שניה עם כמה הוספות.
ברסלויא .1873 ,עברית וגרמנית.
* ספר מי מנוחות ,ענייני אמונה ומוסר ,מאת רבי אליעזר ליפמן נייזאטץ .פרעסבורג,
תרמ"ד ].[1884
* הלכתא למשיחא ,על דבר הגאולה העתידה לבוא אלינו במהרה בימינו ,מאת
בנימין הלוי באלזאק .ווארשא ,תר"ע ].[1910
* ספר גבורות ה' ,מרבי יהודה ליוואי ב"ר בצלאל ,הרב מהר"ל מפראג .לובלין,
.1925
* ספר אמונות ודעות לרב סעדיה גאון ,תרגום ר' יהודה אבן תבון עם באור והערות.
ברלין ,תרפ"ח ].[1928
מצב כללי טוב.

* מלילה ,קובץ מחקרים ,I ,ערוך בידי אדוארד רוברטסון ומאיר ולנשטין .דפוס
האוניברסיטה של מנצ'סטר ,תש"ד ] .[1944עם הקדשה בכתב ידו של מאיר
לונשטין.
* ספר אסף ,קובץ מאמרי מחקר ,מוגש לכבוד הרב פרופ' שמחה אסף למלות לו
ששים שנה ,בעריכת מ .ד .קאסוטו ,יוסף קלויזנר ויהושע גוטמן .ירושלים ,תשי"ג
] .[1953עם תמונת הרב פרופ' שמחה אסף.
מקבץ ] [5ספרי מחקר וקבצי
* אחד היה ישעיהו ,מאת רחל מרגליות .ירושלים ,תשט"ז ].[1956
278
מאמרים1944-1967 .
* עם הארץ הגלילי ,מאת אברהם ביכלר ,תרגם מגרמנית ד"ר ישראל אלדד .ספרית
יעקב מיכאל ,תרגומים ואסופות מחכמת ישראל יב .ירושלים ,תשכ"ד .1964
* תולדות היצירה הישראלית ,מחקרים בספרות ישראל .תל אביב ,תשכ"ז .1967
עם תמונת המחבר.
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרי חכמת
תרגום מילים ,חכמת
 279התכונה ,כלל הידיעות
והחכמות וספרי ביוגרפיה.
ורשה ווילנה1873-1934 ,

* ספר זכר רב :עם באור המלות ללשון אשכנז וללשון רוסיא ,מאת נפתלי משכיל
לאיתן .ווארשא ,תרל"ג  .1873חותמת "חובבי ציון".
* ספר שארית יעקב :מבואר בו כמה מאמרים בש"ס המדברים בעניני חכמת
התכונה ,עם ביאור על חלק מפרקי רבי אליעזר ,מאת משולם זלמן יעקב
האבערמאן .ווילנא ,תרמ"ד ].[1884
* ספר הברית השלם :מאת רבי פנחס אליהו מווילנא ,כולל כל החכמות והידיעות
אשר מעולם .ווארשא ,תרמ"ז .1887
* ספר מדרש אבות :בו יסופר כל תולדות האנשים הנקובים בשמותם בתנ"ך ,מאת
אריה זאב חפץ .ווארשא ,תרנ"ו  .1896כתמים בעמוד השער ,כריכה מעט רופפת.
* ספר גדולת יהונתן :תולדות הרב ...רבי יהונתן אייבשיץ ...נחלק לשלשה חלקים עם
מבוא והערות ,מאת דוד ליב צינץ ,חלק ראשון .ווארשא] ,תרצ"ד  1934לערך[.
מצב :טוב.

מחיר

$30

$50

$25

$25

$50

הערכה

$150 - $80

$220 - $150

$120 - $80

$150 - $80

$200 - $150

מספר
קטגוריה
פריט

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [5ספרי הגות
 280ומחקר במחשבת חז"ל.
1859-1901

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [5ספרי מוסר
 281ומחשבת ישראל1848- .
1870

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים
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כותרת

תאור פריט
* ספר אמונת חכמים מאת רבי אביעד שר שלום ב"ר שמשון באזילא] .יוהניסברג,
תרי"ט .[1859
* טעם לש"ד ,משפטים ידבר על ספר הויכוח על חכמת הקבלה ,מאת אליהו בן
אמזלג .ליבורנו.1863 ,
* ספר עצומות סופר ,כולל באור מאמרים אחדים בש"ס ובמקראות ע"ד הבקורות
וכללי הדקדוק ,השגה העיונית והקרבה אל הפשט לפי תהלוכות שפת עבר ,מאת
חיים ערדשטיין .אדעססא ,תרמ"ג .1883
* ספר עיון תפלה ,בו נכלל עשרים ושלשה שערים שידובם בם מעיון חכמינו ז"ל
הקדמנים לאהבה את ה' ולדבקה בו ,מחובר ע"פ העיון ובקורת מאת אברהם ב"ר
נחמן הכהן קראכמאל .לעמבערג ,תרמ"ה .1885
* ספר אגלי-טל ,מאמר שני ,באורים למאמרי חז"ל בהגיון ישר בנוי על חקירות
נאמנות ,מאת רבי יהושע יוסף פרייל .ווארשא ,תרס"א .1901
מצב כללי טוב.
* ספר שערי תשובה לרבינו יונה .ווארשא ,תר"ח .1848
* מטה דן ,כוזרי שני מאת דוד נוטי אב"ד לונדריש .ברלין.1857 ,
* אור ה' ,לרבי חסדאי ב"ר אברהם קרשקש ,מענייני אמונה והדת ע"ד עקרי הרמב"
ם עפ"י יסודי פילסופי ואדני דת תורת משה .ווין.1860 ,
* מסילת ישרים ,מאת רבי משה חיים לוצאטו ,הרמח"ל .שקלוב ,תקצ"ד ].[1834
ללא דף השער .כרוך עם ספר שבחי האר"י] .קניגסברג ,תרכ"א  1861בערך[.
* ספר הישר על תוכחת ומוסר חברו ]מיוחס ל[ רבנו יעקב תם בעל תוספות .למברג,
.1870
מצב כללי טוב.

* ספר יערות דבש ,תוכחות מוסר שדרש ברבים רבי יהונתן ]אבשיץ[ 1820 .בערך.
חלק א וחלק ב כרוכים יחד .אין שער נפרד לחלק ב.
* אור ה' ,לרבי חסדאי קרישקש ,מזהיר על למוד המקרא ועל ענייני ושרשי המצות
ומצדיק הספר מורה נבוכים ,והם ארבעה מאמרים וכמה כללים .קראו אותו ג"כ נר
מצוה] .יאהאנניסבורג[ ,תרכ"א ].[1861
* שני לוחות הברית ]ספר של"ה[ ,מאת רבי ישעיה הורוויץ .יוזעפאף .1878 ,חלק א
מקבץ ] [5ספרי חכמה
ו-ב כרוכים יחד.
282
ומוסר1820 .בערך 1961 -
* כד הקמח ,מאת רבי בחיי בר אשר מסרקסטה ,דברי מוסר ודינים מחודים .עם
פירוש צפחת השמן מאת חיים ברייט ב"ר דוד .לבוב ,תר"מ ].[1880
* אגרות ותשובות להנשר הגדול רבינו משה בן מימון הספרדי .ירושלים] ,תשכ"א
.[1961
מצב כללי טוב.

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [8ספרי השכלה
 283מחשבה ופילוסופיה יהודית
][1804-1925

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [8ספרים תורניים
 284בהוצאות מדעיות .אירופה,
1842-1893

* ספר זמירות ישראל כולל ספר תהלים עם ...תרגום אשכנזי והבאור ]מאת
מנדלסון[ .אופיבאך ,תקס"ד ] .[1804עם חתימות בעלים ובהם הגביר הירש
נידערהאפהיים .בפרוזץ רשימת פרקי תהלים שנאמרו על ריבוי גשמים בשנת תקע"
ו ,ובשעת הקבורה הראשונה בבית העלמין החדש בשנת תקפ"ט.
* ספר מנחה טהורה כולל ספר עובדיה עם תרגום אשכנזי ובאור ,מאת וואלף
מדעסוי .דעסוי ,תקס"ה ].[1805
* מלוכת שאול המלך הראשון על ישורן משש מערכות מאת יוסף האפרתי
מטראפלוויץ .למברג ,תק"פ .1820
* מאמר על ההשגחה מאת משה מענדעלסהאן ]מנדלסון[ ,בתרגומו של שמואל יוסף
פין .ווילנא ,תרל"ב .1872
* ספר התפוח לאריסטא עם תרגום לעברית מאת אברהם בר חסדאי הלוי ועם
תרגום לגרמנית מאת י.מוזען .למברג.1873 ,
* ספר בחינות עולם מאת ידעי' הפניני בדרשי ,עם תרגום אשכנזי ,שנים מהפרקים
תורגמו ע"י משה דעסויא ]מנדלסון[ .קראקא] 1879 ,תרל"ט[.
* ספר פילוסופי מורה דעת ,מאת אלי' צבי קוטניק] .קובנה ,תרפ"ה  .[1925עם
תצלום המחבר בראש ספרו.
* ספר הכוזרי לר' יהודה הלוי ,תרגום אבן תבון ,עריכה ד"ר א .ציפרנוביץ .ורשה
]שנות העשרים[.
מצב :טוב.
* פירוש רד"ק על התורה :ספר בראשית ,מאת רבי דוד קמחי ,בהוצאת אברהם
גינצבורג .פרעסבורג ,תר"ב .1842
* ספר נתיבות עולם עם חידושים וביאורים מאת רבי צבי הירש קצינלבוגין .ווילנא
תרי"ט  .1858דף השער היה פגום ושופץ .קרע בדף האחרון.
* הערות ותיקונים לס' תשובות הגאונים והדיואן ,הוצאה לאור בפעם הראשונה ע"י
חברת מקיצי נרדמים ,לייק ,תרכ"ה-תרכ"ו .1866
* מסכת סופרים בעריכה וביאור בגרמנית מאת יואל הכהן מיללער .ליפסיא ,תרל"א
] .[1871דפים בודדים מנותקים.
* תשובות חכמי צרפת ולותיר ,העתקה מכתב יד והערות מאת יואל הכהן מיללער.
וויען ,תרמ"א .1881
* ספר שבלי הלקט השלם ,מאת רבי צדקיה ב"ר אברהם הרופא בעריכת שלמה
באבער .ווילנא ,תרמ"ז .1886
* התוספתא לפי סדר המשניות ,עם פירוש הגיון אריה מאת רבי אריה שווארץ .תר"
נ .1890
* הלכות פסוקות מן הגאונים ,הוציא לאור ופירש יואל הכהן מילעער .קראקא ,תרנ"ג
.1893
מצב :כללי טוב.

מחיר

$50

$50

$25

$50

$50

הערכה

$150 - $80

$150 - $100

$120 - $80

$300 - $200

$300 - $200

מספר
קטגוריה
פריט

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

Caroli Sigonii De Repvblica Ebraeorvm: Libri VII, Variis Annotationibus
& Antiquitatibus Veteris ac Novi Testamenti in theologia maximè
necessariis illustrati, & ab erroribus, quibus hactenus scatuerunt,
De Repvblica
purgati. Accessit novus in ipsas Annotationes & locupletissimus Index.
 ,Ebraeorvmחלק שביעי,
 285מאת  .Caroli SigoniiהאםHamm, 1685. ,
.מפרט [22] ,546 ,[8] :עמו' .לטינית
1685
.מצב טוב ,כתמי זמן .פינות הדפים הראשונים היו פגומות ושוקמו

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מאמר קדש הלולים.
286
אמשטרדם ,תקע"ט1819 ,

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

 ,Maskil Le-Sopherעל
העקרונות והתהליכים של
הפילולוגיה הקלאסית
 287המיושמים לניתוח השפה
העברית ,מאת William
 .Donaldsonלונדון1848 ,

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

ספרי הרב אהרן היימאן
בהוצאת "דביר" :ספר
התורה הכתובה והמסורה
] 288ג"כ[ ואוצר דברי חכמים
ופתגמיהם .תל אביב,
1937-1947

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

49

כותרת

תאור פריט

מאמר קדש הלולים .עניין הנשמה והגמול ,ועניין הבחירה ועבודת ה' ,מאת רבי
אברהם ר’ ארי’ ליב ]לעוונשטאם[ אמשטרדם ,תקע"ט .1819 ,מהדור יחידה.
החיבור מבוסס על שלוש תשובות שהשיב הלל למי שחפץ להתגייר ,במסכת שבת
דף לא.
הסכמת רבי יעקב לורברבוים בעל החוות דעת ועוד.
יב ,פו דף 18 ,ס"מ.
כריכה ישנה ,מופרדת חלקית .מצב טוב מאד.
Maskil Le-Sopher: The Principles And Processes Of Classical
Philology Applied To The Analysis Of The Hebrew Language, by John
.אנגלית .לונדוןWilliam Donaldson. 1848 ,
.מצב טוב ,כתמי זמן
מראה מקומות על כל פסוקי התנ"ך הנמצאים בכל ספרי התורה שבעל פה ,וספר
מפתח לאמרות חז"ל .תל אביב.1937-1947 ,
* ספר תורה הכתובה והמסורה ,ג"כ ,תל אביב תרצ"ז-ת"ש ] ,[1937-1940מאת
הרב אהרן היימאן.מפרט 352 :עמ' 324 ,עמ' 291 ,עמ' 24 .ס"מ .מצב :טוב-טוב
מאוד .כריכה מקורית מעט בלויה.
* אוצר דברי חכמים ופתגמיהם ,מהדורה שניה ,תל אביב תש"ז.מפרט1- ,5-2 ,[7] :
 13-564 ,4עמ' .עמ'  5-12מופיעים בראש הספר ולא במקומם הראוי .מצב :טוב.
שדרה רופפת.
רקע :רבי אהרן היינמאן ] [1863-1937למד בישיבות נובהרדוק? ,וולאוזין ועוד.
בשנת תרמ"ד ] [1884נסמך להוראה מגדול ליטא .עסק בתורה ובהוראה בלונדון עד
שעלה לארץ .מחבר ספרי "בית ועד לחכמים" ]תרס"א[" ,תולדות תנאים ואמוראים"
]תר"ע-תרע"א[" ,התורה הכתובה והמסורה" ]תרצ"ז-ת"ש[ ועוד .ספרו "בית ועד
לחכמים" יצא במהדורה מורחבת בהוצאת "דביר" בשם "אוצר דברי חכמים
ופתגמיהם".

* כמבוא התלמוד :והוא שלשלת הקבלה של תורה שבע"פ ,מאת רבי משה
פאפפעלויער .ברלין ,תר"ס ].[1900
* מגלת מגלה לרבי אברהם בר חייא הנשיא ,בהוצאת חברת מקיצי נרדמים .ברלין,
תרפ"ד .1924
* שקיעין :דברים אחדים על אגדות ,מנהגים ומקורות ספרותיים של היהודים
שנשתקעו בספרי הקראים והנוצרים מאת שאול ליברמן .ירושלים ,תרצ"ט ].[1939
* סדור רב סעדיה גאון ,בעריכת ישראל דוידזון ,שמחה אסף ויששכר יואל ,בהוצאת
מקבץ ] [8ספרי מחקר תורני "מקיצי נרדמים" ,ירושלים תש"א .1941
* רב סעדיה גאון :קובץ תורני-מדעי יוצא לאור למלאת אלף שנה לפטירתו ,בעריכת
ומהדורות מדעיות של
הרב יהודה ליב הכהן פישמן .ירושלים ,תש"ג ].[1943
 289ספרים תורניים .ברלין
* מחקרים בברייתא ותוספתא ויחסן לתלמוד מאת חנוך אלבעק .ירושלים ,תש"ד
וירושלים1900-1959 ,
].[1944
*משנה תורה הוא היד החזקה לרמב"ם ,מהדורה חדשה מצולמת מדפוס רומי ר"מ
עם מבוא מאת הרב יהודה ליב הכהן מימון .ירושלים ,תשט"ו ] 33 .[1955ס"מ.
* נר למאור :ציונים והערות לספר אור החיים מאת רבי ראובן מרגליות .ירושלים,
תשי"ט ].[1959
מצב כללי טוב.

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

] [3ספרים במדעי היהדות.
 290ירושלים ותל אביב1927- ,
1965

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [3ספרי הרמח"ל.
291
ורשה וילנה1909-1929 ,

* מדעי היהדות ,ספר ב' ,כתבי האונברסיטה העברית בירושלים ,מכון למדעי
היהדות .ירושלים ,תרפ"ז.מפרט 308 :עמ' [3] ,צילומים של כתבי יד בלוחות דפוס.
מצב :טוב ,כתמים בעיקר בדפי הפרוזץ.
* מקורות לתולדות החינוך בישראל ,בעריכת שמחה אסף [2] ,כרכים :א-ב ,ג-ד .תל
אביב ,תשי"ד ,תרצ"א ,תרצ"ו ,תש"ח .מפרט ,XXVI :שה ,VIII ,רנג [1] ,עמ',VIII .
קלב ,[1] ,14 ,שמח עמ' 22 .ס"מ .מצב :טוב-טוב מאוד.
* לכסיקון מקראי ,ב"כ ,תל אביב תשכ"ה ] ,[1965בעריכת מנחם סוליאלי ומשה
ברכוז.מפרט :יד 432 ,[1] ,עמ' ,יב [2] ,433-906 ,עמ' 23 .ס"מ .מצב :טוב מאוד.
* ספר דרך תבונות מאת רבי משה חיים לוצאטו .ווארשא ,תרס"ט ].[1909
* ספר מלחמת משה :ויכוח נגד ס' ארי נוהם ,מאת רבי משה חיים לוצאטו עם ספרו
יסודי כללי חכמת האמת .ווארשא] ,תרפ".[s'1920 -
* ספר מגילת סתרים :פירושים על פרשיות התורה ונו"כ בדרך הנסתר ,מאת רבי
משה חיים לוצאטו .רזין גניזין מאת רבי ישראל חזקיה טריויס ,ושבעים פנים מאת
רבי דוד משה ואלי .ווילנא .1929 ,חסר מעמ' ט במגלת סתרים ועד עמ' כד ברזין
גניזין .כריכה רופפת.
מצב כללי טוב.

מחיר

$50

$40

$50

$50

$30

$20

$20

הערכה

$200 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$200 - $100

$120 - $80

$150 - $120

$120 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

50

כותרת

תאור פריט

מחיר

* תולדות המשפט העברי ,כרך ראשון שלטון הנשיאות והועד ,תקופת התלמוד ,ספר
ראשון :מבוא ,כוללות .מאת י.ש .צורי .פאריס ,תרצ"א ].[1931
* תולדות המשפט העברי ,כרך ראשון שלטון הנשיאות והועד ,ספר שני תקופת רבי
יהודה הנשיא ,מאת י.ש .צורי .פאריס ,תרצ"א ].[1931
מקבץ ] [4ספרי משפט עברי
* תולדות המשפט העברי ,שלטון ראשות הגולה והישיבות :תקופת רב נחמן בר
 292מאת י.ש .צורי1931- .
יצחק ראש הכלה וראש הישיבה ,מאת י.ש .צורי .פאריס ,תרצ"ט ].[1939
1944
* תורת המשפט האזרחי העברי .ההיפותיקי .הוצאת החברה למחקר ולעריכת
המשפט העברי .לונדון ,תש"ד ][1944
מצב כללי טוב.
* ספר מלכי בקודש ,שאלות ותשובות בהנהגת הממלכה בישראל על פי דרכי
ההלכה ,מאת רבי חיים ירשענזאהן .סט .לואיס ,תרע"ט ].[1919
* ספר תורת החנוך הישראלי לילדי ישראל על פי תורת ישראל ,מבוארים בו יסודי
הלכה והגדה בתורת החנוך הדתי והמוסרי ,והתפתחותו ההיסטורי עד אחר חתימת
התלמוד ,מאת רבי חיים הישענזאהן .סעאיני )רומניה( ,תרפ"ז ].[1927
* ספר סדר למקרא או מוקדם ומאוחר במאורע ואין מוקדם ומאוחר בתורה דאדביק
מקבץ ] [5ספרי רבי חיים
אדביק מפי הגבורה ,חלק ראשון מאת רבי חיים הירשענזאהן .ירושלים ,תרצ"ג
 293הירשענזאהן ואגרות הראי"
].[1933
ה1919-1946 .
* אגרות הראי"ה ,מאת רבי אברהם יצחק הכהן קוק ,כרך ראשון .ירושלים ,תש"ג
].[1943
* אגרות הראי"ה ,מאת רבי אברהם יצחק הכהן קוק ,כרך שני .ירושלים ,תש"ו
].[1946
מצב כללי טוב.
* ספר סדר עבודה עבודת הקודש ,נחלק לשני חלקים ,מורה באצבע וצפורן שמיר,
מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי הספרדי ,חיד"א] .סדילקוב ,תקפ"ה  1825בערך[.
* ספר מסלת ישרים ,כולל כל ענייני מוסר ויראת ב' ,מאת רבי משה חיים לוצאטו,
]רמח"ל[] .קניגסברג ,ת"ר  1840בערך[.
* ספר המדות מאת רבי יעקב דובנא ,עם שיורי המדות ועם בירורי המדות מאת רבי
מקבץ ] [5ספרי מוסר ותיקון
אברהם בערוש פלאהם ,הוצאה שניה בהוספות ותיקונים .ווילנא ,תר"ל .1870
294
המדות1825-1931 .
* שערי תשובה מאת רבינו יונה בן אברהם גירונדי .וורשה ,תרפ"ז ].[1927
* ספר ארחות צדיקים ,בעניני מוסר ותוכחה מדות ודרך ארץ ,ספר המדות המדבר
על חמשה כחות שבאדם .ווארשא] ,תרצ"א  .[1931מהדורת צילום.
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרי חכמה
295
ומוסר1860-1878 .

* ספר שערי תשובה לרבינו יונה .ווילנא ,תר"כ .1860
* ספר הגיון הנפש או ספר המוסר לרבי אברהם בר חייא הנשיא ,בו ילמד דעת את
העם והמעשה אשר יעשון .עם הערות וחקירות רבי שלמה יהודה ליב כהן רפאפורט,
וגם תולדות המחבר מאת יצחק אייזק פרייאמאן .לייפציג ,תר"כ ].[1860
* ספר תורת חובת הלבבות לרבי בחיי הספרדי ,עם פירוש פת לחם ,חלק ראשון.
סובאלק ,תרכ"ג .1863
* ספר פלא יועץ ,מאת רבי אליעזר פאפו .ווינה .1876 ,חלק א וחלק ב ,כרוכים יחד.
* ספר מנורת המאור מאת רבי יצחק אבוהב ,עם פירוש נפש יהודה .חלק ראשון.
כרוך עם חלק שני .ווילנא ,תרל"ט .1878
מצב כללי טוב.

* ספר חרדים מאת רבי אליעזר אזקרי .ווארשא ,תרל"ט .1879
* ספר בנאות דשא :דינים מוסרים ותוכחות ואזהרות ווידוים והנהגות ,מאת רבי
שלמה אדהאן ,ווארשא תרמ"ה .1885
* ספר עבודת הקודש לרבי מאיר ן' גבאי ,הכולל את חלקי הייחוד ,העבודה ,התכלית
וסתרי תורה .ווארשא ,תרס"ב  .1901כריכה קצת רופפת.
מקבץ ] [5ספרי הלכה ,מוסר
* קרית ספר מאת רבי משה מטראנ"י ,והוא ספר רב תועלת לידע מקור כל דין.
 296ואמונה .ורשה ופיטרקוב,
מהדורה שניה .ווארשא ,תרס"ב .1902
1879-1909
* ספר החינוך על התורה מאת ...הרא"ה ,עם פירוש מנחת יצחק .חלק שני,
פיעטרקוב ,תרס"ט ] ,[1909נוסף בראש הספר גם שער ספר החינוך מאת רבי יצחק
הכהן אראנאווסקי .ווילנא ,תרס"ח ] .[1908כריכה מנותקת חלקית.
מצב כללי טוב.
* הגיוני הנפש ,או ספר המוסר לרבי אברהם בר חייא הנשיא ,ונוסף אליו מכתב כולל
הערות וחקירות מושכלות על תכונת הספר ועל מחברו ,מאת רבי שלמה יהודה ליב
כהן רפאפורט ,וגם תולדות המחבר מאת יצחק אייזיק פרייאמאן .לייפציג ,תר"כ
].[1860
* ספר דבר בעתו ,חלק ראשון ,דברי חכמה ומוסר לעורר נפש היפה לעבודתו ית',
מאת רבי מרדכי משה ששון .ליוורנו ,תרכ"ב ].[1862
* ספר אוצר המדות ,אנצקלופדיא מדתית ומוסרית בארבעה חלקים ,מאת יוסף ברי"
מקבץ ] [5ספרי פסיכולוגיה,
ל גבריאלוב .בודאפעשט ,תרפ"ה ] .[1925דף השער ככל הנראה היה חסר והושלם
297
חכמה ומוסר1860-1942 .
בצילום.
* פסיכולוגיה )קצור( בכוון פדגוגי ,עם  23ציורים .עבד וחיבר ד"ר יצחק מירקין.
ירושלים ,תרפ"ט  .1929כריכה קדמית פגומה.
* הדרך אל האדם ,יסודות מדע-האדם הפסיכולוגי ותורת העצבנות ,מאת פרופ' דר'
פ .שניאורסון .תל-אביב ,תש"ב ].[1942
מצב כללי טוב.

הערכה

$-$

$20

$25

$25

$20

$30

$120 - $80

$120 - $80

$150 - $100

$120 - $80

$150 - $100

מספר
קטגוריה
פריט

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [5ספרי חכמה,
 298מעשיות ,מוסר ומליצה.
1843-1924

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [5ספרי חכמה,
299
מליצה ומשל1762-1931 .

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

51

כותרת

תאור פריט
* ספר מבחר הפנינים מאת רבי ידעיה ב"ר אברהם בדרשי פניני ,כולל מליצות
החכמים הקדמונים ומשלי פלסופים הראשונים ומוסרתם ,עם פירוש אהרם דעססויא.
תרגום אשכנזי מאת צבי הירש סג"ל .ברלין ,תר"ג ].[1843
* פתגמים מחכמים ושיחתן של תלמידי חכמים מגאונים ורבנים וחכמים מצוינים,
מימי הראב"ע והרמב"ם עד אחרון שבדורנו ,מאת משה הענך בערשטין .לונדון,
תרס"ד ].[1904
* חרוזי פנינים ,אמרים נעימים בסדר מסודרים מאמרי חז"ל ופסוקי תנ"ך ,בשפה
קלה ופשוטה חרזתי המאמרים ,מאת יצחק ראובן הכהן .לונדון ,תר"פ ].[1920
* מעשיות ושיחות צדיקים ,ספורים ומעשיות מצדיקים גאונים וקדושים ,סגולות
ורפואות בדוקות מצדיקי קדושי עליון ,שיחות וחדושי תורה מכתוד אבי הרב אברהם
ניסן הלוי .ווארשא ,תרפ"ד ].[1924
* ספר זכרון אברהם השלם ,יכיל כל מאמרי חז"ל המפוזרים בתלמוד בבלי וירושלמי,
מכילתא ספרא ספרי ותוספתא ,מדרש רבה ותנחומא ועוד ,הכוללים ענייני מוסר,
מדות ודעות בחיי האדם ,אשר יעשה אותם וחי בהם ,מאת אברהם יצחק דזובאס.
פיעטרקוב ,תרפ"ד ].[1924
מצב כללי טוב.
* ספר בחינת עולם מאת רבי ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשא ,עם פירוש מאת
יוסף בן שלמה דיין מליסא .דירהרפורט]![ ,תקכ"ב ] .[1762פגמים והדבקות בשולי
דף השער ובדף שאחריו .חיתוך העמודים פגע בטקסט בדפים האחרונים.
* ספר מבחר הפנינים מאת רבינו ידעיה ב"ר אברהם בדרשי פניני ,כולל מליצות
החכמים הקדמונים ומשלי הפילוסופים הראשונים ומוסרם ומצותם ודבריהם וחדותם
עם פירוש מספיק מאת אהרן דעססויא ,עם תרגום אשכנזי מאת צבי הירש סג"ל.
ברלין ,תר"ג ] .[1843עמוד שער חסר ופגם בדף הראשון ,הושלמו בצילום.
* מאמר שיחות חולין של ת"ח ,והוא מאמרים מגדולי דור דור ודורשיו ,ע"ד הצחות
וההלצה ,מאת צבי שלעז .הוצאה שניה עם הוספות .ווארשא ,תר"מ ].[1880
* ספר משלי שועלים לרבי ברכיה ברבי נטרונאי הנקדן ,ורשה ,תרפ"ט ].[1929
* ספר דרך חיים ,כולל שירים בחכמה מוסר ומדות עם פירוש משובץ בהלכה ואגדה
מאת רבי מנחם די לונזאנו ,נדפס מחדש בהוספת תולדות המחבר מאת מאיר
וואנדר ,ובסופו הערות על עניני הלכה מאת רבי דוב בעריש צוקרמאן .לבוב ,תרצ"א
].[1931
מצב כללי טוב.

* מחברת מנחם ,הוא ספר הראשון אשר חובר על שרשי לשון אבותינו לשון הקודש,
מאת רבי מנחם בן סרוק הספרדי .נדפס לראשונה לפי חמש העתקות שונות בכתב
יד ,עם מקומות המקראות ופירוש קצר מאת רבי צבי פיליפאווס .בראש הספר
תולדות המחבר וחקירות מועילות .לונדון ועדינבורג ,תרי"ד .1854
* ספר בכורי יעקב ...דרושים נפלאים ...גם על דבר התנועה הציונית יחוסה לעמינו
ודתינו ...גם יבואו בו הלכות ופלפולים אחדים עמוקים ,מאת יעקב ]רבינוביץ[.
לאנדאן ,תרנ"ט ].[1899
מקבץ ] [5ספרים שיצאו
* ספר מראה כהן ,מהדורה תנינא ,בבירור הלכות מפוזרות בש"ס ופוסקים ,ונלוה
לאור בלונדון :לשון ,דרשות,
אליו קונטרס מרור דרבנן לפרסם ולהודיע פרצת הנוכלים והצבועים ...מאת רבי
 300הלכה מצות ופירוש על
שמריה מנשה הכהן אדלר .לונדון ,תרפ"ח ].[1928
התורה .לונדון1854-1959 ,
* שערי המצות ,והוא סידור המצות לפי הענינים עפ"י שיטת הרמב"ם ז"ל ,ומראה
המקומות ...מאת רבי אברהם צבי וויינשטיין .לונדון ,תשי"ד ].[1954
* ספר מושב זקנים על התורה ,קובץ מפירושי בעלי התוספות ועוד ראשונים .יוצא
לאור בפעם הראשונה בשלמותו על פי כתב יד ששון ,מאת רבי סלימאן ששון .לונדון,
תשי"ט ].[1959
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרי מניין מצוות
301
וביאורם1848-1923 .

* ספר מצות השם כולל תרי"ג מצות כסדר התורה ע"פ דעות הרמב"ם ,הרמב"ן ,סמ"
ג ,סמ"ק וספר חרדים .ועוד .עם סדר עבודת תמידין ומוספין ושאר עבודת ציבור
שהיו בבית המקדש .מאת רבי ברוך היילפרין .זולקווא.1848 ,
* ספר החינוך על תריג מצות מאת רבי אהרן נשיא הלוים מברצלוני ,עם הגהות מ
]רבי יהודה רוזנס[ מחבר משנה למלך ומרבי ישעי' פיק ]ברלין[ .ווין ,תרי"ג ].[1853
* ספר מצות השם כולל תרי"ג מצות כסדר התורה ע"פ דעות הרמב"ם ,הרמב"ן ,סמ"
ג ,סמ"ק וספר חרדים .ועוד .עם סדר עבודת תמידין ומוספין ושאר עבודת ציבור
שהיו בבית המקדש .מאת רבי ברוך היילפרין .זולקווא.1855 ,
* ספר מנחת חינוך ,באור רחב על ספר החנוך בפלפול עצום ובקיאות גדולה לאמתה
של תורה ,מאת רבי יוסף באב"ד .עם הערות והארות רבי מאיר שמחה כהן
מדווינסק .חלק ראשון ,תרפ"ג ].[1923
* ספר מנחת חינוך ,באור רחב על ספר החנוך בפלפול עצום ובקיאות גדולה לאמתה
של תורה ,מאת רבי יוסף באב"ד .עם הערות והארות רבי מאיר שמחה כהן
מדווינסק .חלק שני ,תרפ"ג ].[1923
מצב כללי טוב.

מחיר

$25

$40

$40

$50

הערכה

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

מספר
קטגוריה
פריט

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [5מלונים וספר
 302ביאור מילים נרדפות.
1855-1930

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [5ספרי עיון ומחקר
303
ביהדות1955-1967 .

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

] [5ספרי משלים ,בדיחות
 304וסיפורים ,בעברית ,גרמנית
ואנגלית1911-1964 .

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [8ספרי שירה
וספרות ,לשון וחקירות
 305ביהדות ,ידיעות הטבע
ועזרה ראשונה1839- .
1937

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

התלמוד וחכמת הרפואה,
מאת ד"ר י .ל .קצנלסון
) 306בוקי בן יגלי( .ברלין ,תרפ"
ח ][1928

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

52

כותרת

תאור פריט
* Hebräisches und Chaldäisches Schul-Wörterbuch über das Alte
 ,.Testament. von Julius Fürstלייפציג .[?1855] ,דפוס צילום ממהדורת .1842
* יאיר אור ...שמות ופעלים הנרדפים ,מאת רבי מאיר ליבוש מלבי"ם .ווילנא ,תר"ס
.1899
* מלון )מלא ושלם( זרגוני-עברי מאת א.ל .ביסקא ,הוגה בכתב ע"י הד"ר י.מ.
זלקינד .לונדון ,תרע"ג ].[1913
* מלון עברי ,עברית-יהודית-רוסית מאת א .בן-יהודה עם הגהות התרגום הרוסי
מאת יהושע שטינברג .ורשה] ,תרפ"ה .[?1925
* מלון כיס לועזי ,מאת י .גרוזובסקי .תל-אביב .תר"ץ ].[1930
מצב כללי טוב.
* עיונים ביהדות ,מאת ד"ר ישעיהו וולפסברג .ירושלים ,תשט"ו ].[1955
* עיונים ומחקרים ,מאת ש .ח .קוק ,ספר ראשון .ירושלים ,תשי"ט ] .[1959עם
תמונת המחבר.
* תולדות האמונה הישראלית ,מימי קדם עד סוף בית שני ,כרך ראשון ,הדפסה
רביעית ,מאת יחזקאל קויפמן .ירושלים – תל אביב ,תש"ך ].[1960
* עיונים ומחקרים ,מאת שאול חנא קוק ,ספר שני .ירושלים ,תשכ"ג ].[1963
* תולדות היצירה הישראלית ,מחקרים בספרות ישראל .תל אביב ,תשכ"ז .1967
עם תמונת המחבר.
מצב כללי טוב.
] ,Bilder aus dem jüdischen Familienlebenסיפורים מחיי המשפחה היהודית[.
מאת  .(S. H. Mosenthal (Salomon Hermannגרמנית .לייפציג.[1911] ,
גרמנית.
* ספר הבדיחה והחדוד ,כרך שני .תל אביב ,תרצ"ו ].[1936
* ספר הבדיחה והחדוד ,כרך שלישי .תל אביב ,תרצ"ח ].[1938
*  ,Two Worlds, An Edinburfh Jewish Childhoohמאת .David Daiches
אנגלית .לונדון.1957 ,
* ספר משלי שועלים לרבי ברכיה ברבי נטרונאי הנקדן ,ירושלים ,תשכ"ד ].[1964
מצב כללי טוב.
* "שפה ברורה" לרבי אברהם אבן עזרא ,עם מחברת "מבין שפה" ,עם חידה מהאבן
עזרא ועם ביאור "מבין חידה" מאת גבריאל הירש ליפמאן .ועם "שער בנימין" מאת
בנימין וואלף האמבורג .פיורדא ,תקצ"ט ].[1839
* שירי בת ציון :המה ששה שירים יסודתם בקדש ,מאת מיכה יוסף הכהן
לעבענזאהן .ווילנא ,תרכ"ט .1869
* חקירות בקדמוניות ישראל ,מאת ד"ר שמעון בירנפילד ,רב הכולל בבילוגראד.
קראקא ,תרנ"ב  .1892דף השער שנתלש ונפגש בהיקפו ,הודבק על גבי דף שחובר
לספר.
* תחכמוני ,מאת רבי יהודה אלחריזי ,עם הארות מאת אהרן ליב ביסקא .ווארשא,
תרנ"ד .1894
* ספר ידיעות הטבע שבתלמוד ,מאת הרב מנחם צבי טאקסין .ווארשא ,תרס"ו
].[1906
* שירים ,הוצאת העולם" בהשתתפות "יבנה" .אודיסה ,תרע"ג ] .[1913פינת דף
השער חתוכה .כתמים ,נזקי קיפול.
* על הגבולין :רשימות ומאמרים ,מאת ר' בנימין .וינה ,תרפ"ג ].[1923
* עזרה ראשונה במקרי-אסון ,מאת ד"ר אריה אלוטין ,הוצאת הארגון הארצי של
אגודות "מגן דוד אדום" לעזרה מהירה בארץ-ישראל .תל-אביב ,תרצ"ח .1937
מצב כללי טוב.
התלמוד וחכמת הרפואה ,מאת ד"ר י .ל .קצנלסון )בוקי בן יגלי( ,ובסופו ציורים
שרובם מתוך הספר "היסטולוגיה" .ברלין ,תרפ"ח ].[1928
מפרט 401 :עמ' XVIII ,דף.
מצב טוב.

מאסף אהל תורה ,יו"ל בהשתתפות הישיבות על ידי רבי אלחנן בונם ווסרמן.
ברנוביץ ,תרפ"ד ] .[1924המאסף הנועד בעיקרו להורות לצעירים המתלמדים מקרב
כרך ] [1עם מאסף אהל
בני הישיבות את דרכי הלימוד ע"י הערות ברורות הנוסדות על עומק הפשט בהבנה
תורה ועם קונטרס דברי
ישרה.
 307סופרים ,מאת רבי אלחנן
כרוך עם קונטרס דברי סופרים מאת רבי אלחנן בונם ווסרמן .פיעטרקוב ,תרפ"ד
בונם ווסרמן .ברנוביץ
].[1924
ופיעטרקוב ,תרפ"ד ][1924
מצב טוב-טוב מאוד .מעט כתמי זמן.
מאמר עיקבתא דמשיחא ומאמר על האמונה ,א בעלייכטונג פון דער יעציקער
מאמר עיקבתא דמשיחא
תקופה ,מאת אלחנן בונם ווסרמן ,ר"מ בישיבת אוהל תורה בברנוויטש .ניו יורק,
ומאמר על האמונה ,א
בעלייכטונג פון דער יעציקער ]תרצ"ט  .[1939יידיש .מוקדש לחבורה "תומכי תורה" בישיבה "אהל תורה"
בברנוויטש ,פולניא.
 308תקופה ,מאת אלחנן בונם
מצב טוב מאוד.
ווסרמן .ניו יורק] ,תרצ"ט
[1939
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מצבת עולם ,היא מצבת קבורת אשמנעזר מלך צידון אשר מלך לפני גלות עשרת
השבטים ,עם באר רחובות לבאר כל סתום וחתום בחידת המצבה הזאת ,ובקרת בלי
משוא פנים על דברי החכמים אשר קדמוני בפתרון חידתה .מאת יצחק אייזק
ראללער ,חבר לחברת דורשי חכמת בני קדם .פאריז ,תרל"ה .1875
מצבת עולם ,היא מצבת
 309קבורת אשמנעזר מלך צידון מפרט ,[3] :כו 34 ,דף .עברית וצרפתית ,עם שערים בעברית מימין הספר
ובצרפתית בשמאל הספר ,ועם העתק מצבת הקבורה בדף שהודבק לספר.
מצב טוב ,שדרה רופפת.
* מסכת אבות עם פירוש יין לבנון ,מאת נפתלי הירץ וויזל ,סובב והולך על הוראת
השרשים והבדליהן ,וכוונת המליצות והמשלים .הדפסה חוזרת של המהדור השניה.
ווארשא .1914 ,עם הסכמת הנודע ביהודה לספר גן נעול .הסכמה שהתחרט עליה
הנודע ביהודה לאחר מכן.
* The Sayings of the Jewish Fathers (Pirke Aboth), Translated by W.
 .O. E. Oesterleyלונדוןthe Society for promoting Christian knowledge, ,
.1919
מקבץ ] [4ספרים של תרגום * באר אברהם ,ביאור על מס' אבות עפ"י מוסר ואגדה ,מאת רבי אברהם גוטנפלן.
בודפסט ,תרפ"ה ] .[1925קרע עם חסרון בפינת עמוד השער.
 310וביאור על פרקי אבות.
כרוך עם ספר ישמח לב ,פירוש וביאור על פרקי אבות ונוסף עליו תרגום אשכנזי ,גם
1914-1926
זר זהב למסגרתו בדרך משל ומליצה ונקרא משלי שלמה ,מאת רבי יצחק זלמן
גינסברגר .בודפסט ,תרפ"ד ] .[1924ללא דף שער .דפים חסרים ,ודפים פגומים עם
קרעים ,הדבקות וחיתוך טקסט בקצה הדף.
* ספר אבות על בנים ,ביאור על מס' אבות ,מאת רבי שאול בראך .סעאיני ,תרפ"ו
].[1926
מצב כללי טוב.
* מדרש בראשית רבתי ,נוסד על ספרו של ר' משה הדרשן ,יוצא לאור על פי כתב יד
הנמצא בפראג עם תיקונים והערות ומבוא ומפתחות מאת חנוך אלבעק .ירושלים ,ת"
ש ].[1940
* מדרש הגדול על חמשה חומשי תורה ,ספר בראשית ,פרשיות בראשית – חיי
שרה ,יוצא לאור על פי כתבי יד עם חילופי נוסחאות והערות מאת מרדכי מרגליות.
ירושלים ,תש"ז ].[1947
מקבץ ] [5מהדורות מדעיות * מדרש הגדול על חמשה חומשי תורה ,ספר בראשית ,פרשיות תולדות  -ויחי ,יוצא
 311של ספרי מדרשים 1940- .לאור על פי כתבי יד עם חילופי נוסחאות והערות מאת מרדכי מרגליות .ירושלים,
תש"ז ].[1947
1964
* מדרש הגדול על חמשה חומשי תורה ,ספר שמות ,יוצא לאור על פי כתבי יד עם
חילופי נוסחאות והערות מאת מרדכי מרגליות .ירושלים ,תשט"ז ].[1956
* מדרש רבי דוד הנגיד ,יוצא לאור בפעם הראשונה על פי כתב יד  ,תרגום מערבית
אברהם יצחק כץ ,ספר בראשית .ירושלים ,תשכ"ד ].[1964
מצב כללי טוב.
*  .Hugo Dictionary English-Spanish Spanish-Englishלונדון.
*  .The Pocket Oxford German Dictionaryאוקספורד.1946 ,
*  .Collins Latin-English English-Latin Dictionaryלונדון וגלאזגו.1974 ,
מקבץ ] [5מילוני כיס אנגלית *  .Collins French-English English- French Dictionaryלונדון וגלאזגו.1958 ,
312
* " .Midget" Dictionary English-Spanish Spanish-Englishבהוצאת
ושפות נוספות.
 .Burgess& Bowes Londonהודפס בלגיה .בתוך קופסת קרטון תואמת 8 .ס"מ.
מצב כללי טוב.
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מקבץ ] [5מלונים עברי
313
ועברי-לועזי1832-1940 .
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מקבץ ] [5ספרי אמונה
314
ואגרות1847-1956 .

* ספר מלים "An English and Hebrew lexicon ,מאת זליג ניומן .לונדון.1832 ,
* מליץ שפת עברית ,Dictionnaire Hebreu-Francais ,מאת Grand Rabbiner
 ,Marchand Ennerרבה הראשי של פריז .פריז.1891 ,
* אוצר מילים רוססי]![-עברי ,עם דוגמאות לשימוש המלים ,מאת יהושע שטינברג,
משגיח על האינסטיטוט למורי ישראל בווילנא .ווילנא ,תר"ע .1909
* המלון העברי ,מלון שמושי עם ציורים ,מאת יהודה גרזובסקי ודוד ילין .יפו ,תרע"ט
] .[1919שדרה מפורקת חלקית.
* מלון שמושי עברי-גרמני ,מאת מ .ד .גרוס .מל-אביב ,ת"ש ] .[1940כריכה
מנותקת חלקית.
מצב כללי טוב.
* ספר האמונה והחקירה ,על י"ג עקרי אמונה לדעת רבנו משה בר מיימון ,מאת
יהושע העשיל קוטנר .ברעסלויא ,תר"ז ].[1847
* ספר אמונת היחוד ,מאת אברהם סופר .פרעמישלא ,תרל"א .1871
* ספר מאיר עניני חכמים ,מאת רבי מאיר באקאוויץ .וינה.1886 ,
* אגרות הרמב"ם ,מכתבי רבנו משה בן מיימון ומכתבי בני דורו ,ערוכים בצירוף
מבואות ,תרגומים והערות מאת דוד צבי בנעט .חוברת ראשונה :חליפת מכתבים עם
ר' יוסף בן יהודה .ירושלים ,תש"ו .1946
*  ,The Modern Jew faces eternal problemsמאת ד"ר אהרן בארט .ירושלים,
.1956
מצב כללי טוב.
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* ספר נתיבות חן ,חלק ראשון ,שער הכללים ובו ל"ב נתיבות ,מיוסד בדרך האמת
והאמונה והיחוד בעבודה שבלב ,בשרשי שם מ"ב הקדוש ,מאת הרב הצדיק המקובל
רבי אלתר נח כ"ץ .לונדון ,תרנ"ט ].[1899
* כתבי מהר"ל מפראג ,מבחר ,בעריכת אברהם קריב ,כרך ראשון ,ירושלים ,תש"ך
.1960
* כתבי מהר"ל מפראג ,מבחר ,בעריכת אברהם קריב ,כרך שני ,ירושלים ,תש"ך
מקבץ ] [5ספרי אמונה
.1960
315
ומוסר1960-1961 ,1899 .
* אמונת היהדות לאור בעיות ימינו ,מאת יחזקאל אפשטיין ,תרגמה גאולה בת-
יהודה .ירושלים ,תשכ"א ].[1961
* מנורת המאור ,מאת רבנו יצחק אבוהב ,ע"פ דפוסים ראשונים עם הערות וציונים
מאת יהודה פריס חורב ,השלים ותיקן משה ח .קצנלבוגן .ירושלים ,תשכ"א .1961
מצב כללי טוב.
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מקבץ ] [5ספרי הדרכה
 316ומחקרים במקרא1903- .
1967
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מקבץ ] [5ספרי טבע
317
וכלכלה1900-1951 .
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מקבץ ] [5ספרי מוסר.
318
1732-1953

* The Book of the Covenant in Moab: A Critical Inquiry Into the Original
 .Form of Deuteronomy, by John Cullenביקורת המקרא בנוגע לנוסח ספר
דברים .גלאזגו .1903 ,עם דפים שלא נחתכו בדפוס .כתמים.
* אחד היה ישעיהו ,מאת רחל מרגליות .ירושלים ,תשי"ד ].[1954
* פרקי הדרכה בהוראת נביאים ראשונים ,ספר עזר למורים בבתי הספר הדתיים
היסודיים והעל יסודיים ,מאת יהודה קיל .ירושלים.1965 ,
* מבוא המקרא ,מאת מ.צ .סגל ,פרופסור למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים,
ספר ראשון :פתיחה כללית ,תורה ,נביאים ראשונים .כרוך עם ספר שני :נביאים
אחרונים .הדפסה שביעית .ירושלים.1967 ,
* מבוא המקרא ,מאת מ.צ .סגל ,פרופסור למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים,
ספר שלישי :כתובים .הדפסה שביעית .כרוך עם ספר רביעי :תולדות המקרא.
ירושלים.1967 ,
מצב כללי טוב.
* ידיעות הטבע .מחקר על חיי הצמח והחיה והאדם .מאת אהרן בערנשטיין.
ווארשא] ,תר"ס[ .1900
* חיי היהודים הכלכליים והחברתיים .מתורגם מגרמנית .היסטריה הכלכלי היהודית
בימי הבינים הראשונים והאחרונים .מאת פרופסור גיאורג קארה ..וילנא ,תרע"ג
.1913
* תורת הכלכלה המדינית .על נושאים העבודה ,הקרקע וההון .מאת פרופסור דר .ב.
זיו .תל-אביב ,תרצ"ט .1938
* תורת האקלים .מידע של המטאורולוגיה .מאת דב אשבל .ירושלים ,הת"ש ].[1940
* תולדות המשנות הכלכליות .כרך ראשון .היסטוריה הכלכלן .מאת שארל ז'יד
ושארל ריסט .תל-אביב ,תשי"א ].[1951
מצב כללי טוב.
* שבט מוסר ,מאת רבי אליהו הכהן האתמרי ,תוכחת מוסר השכל בנ"ב פרקים.
אמסטרדם תצ"ב  .1732ללא דף שער.
* ספר החיים ,יורה הדרך אשר ילך בה האדם קודם שיחטא ולאחר שחטא על
הנפש ,גם שאר הנהגת האדם עם קונו ועם בני בתו וזולתם בתורה ובעבודה
ובגמילות חסדים .מאת רבי חיים ב"ר בצלאל ,אחיו של מהר"ל מפראג .בערעגסאס,
תרפ"א ].[1921
* תורת המדות ,לקוטים מתורה שבכתב ושבעל פה ,מתורתן של ראשונים ואחרונים.
אוסף וסודר ע"י ישראל יעקב ב"ר מרדכי ]ארטן[ ובנו אברהם ברוך .ירושלים ,תש"ז
].[1947
* תורת חובות הלבבות לרבנו בחיי הדיין הספרדי ,מתורגם ע"י רבי יהודה אבן תבון,
שער אהבת ה' .לונדון ,תש"י ][1950
* ספר חסידים ,מאת רבי יהודה החסיד ,עם שני פירושים ,פירוש המפרש מקדם
ופירוש גדול והגהות על ספר חסידים מאת רבי יוסף חיים דוד אזולאי .ניו-יורק ,תשי"
ג .1953
מצב כללי טוב.
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ישראל
ומדעים

מקבץ ] [5ספרי מחקר
 319מדעי :גיאוגרפי ,פיזיולוגי
ועוד1856-1945 .

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
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מקבץ ] [5ספרי מחקרי
 320יהדות ומחקר תקופת כתבי
הקודש1910-1957 .

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [5ספרי מחקרים
 321בתורה שבעל פה1924- .
1965

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [5ספרי מחקרים
בתלמוד :חוקיו ,קדמוניותו,
 322פרחיו ,והשמות המוזכרים
בו1849-1945 .

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [5ספרי מחשבת
 323ישראל והגות יהודית.
1846-1964

תאור פריט
* Biblical Researches in Palestine and the Adjacent Regions: A Journal
of travels in the years 1838 & 1852, by Edward Robinson, Eli Smith
and others. Drawn up from the original diaries, with historical
.illustrations, by Edward Robinson,Volume I, with new maps and plans
מהדורה שניה .לונדון .1856 ,פגמים וחסרון בכריכה.
* Biblical Researches in Palestine and the Adjacent Regions: A journal
of travels in the years 1838 & 1852, by Edward Robinson, Eli Smith
and others. Drawn up from the original diaries, with historical
.illustrations, by Edward Robinson,Volume II, with new maps and plans
מהדורה שניה .לונדון .1856 ,פגם בגב הכריכה.
* ספר תולדות האדם ) (Physiologieבו יבואר חלקי יסודות הרכבת גוף האדם,
כוחותיו ומפעלותיו ,הטבעיות ,החיוניות ,הנפשיות והמיניות ,מאת הרב התורני
הרופא המובהק מוה' חיים פרענקל .למברג.1872 ,
* ספר דודי ונכדי מאת ברכיה הנקדן ,שיחה בין דוד לנכדו במדעי הטבע .עם תרגום
ומבוא ארוך באנגלית ,ועם תרגום אנגלי לספרו של אדילרד "קושיות טבעיות" שעליו
מבוסס ספר זה ,מאת ר' חיים הרמן גאללאנץ .לונדון ,תר"פ .1920
* ילקוט הצמחים ,מכיל שמות הצמחים ,הפזורים בתנ"ך וכל מפרשיו ,ובשני
התלמודים ,בבלי וירושלמי ומפרשיהם ,מאת רבי אלסנדר סנדר גדליה טחורש.
ירושלים ,תש"ה ].[1945
מצב כללי טוב.
* גאון יהודה וירושלים ]חלק ב[ ,מאת ד"ר שלמה רובין ,עם מבוא והערות מאת א"ש
הרשברג .ורשה] ,תר"ע .[1910
* ההלבשה העברית הקדומה בתקופת כתבי הקודש ,עם ציורים ,מאת אברהם-
שמואל הרשברג .ורשה ,תרע"א .1911
* כתבי אברהם עפשטיין ,כרך ראשון .ירושלים ,תש"י ].[1950
* מרביץ תורה ,סמכויותיו תפקידיו וחלקו במוסדות הקהלה בספרד בתורכיה
ובארצות המזרח ,מאת בניהו מאיר .ירושלים ,תשי"ג ].[1953
* מקדמוניות היהודית ,מחקרים ורשימות ,מאת אברהם עפשטיין .ירושלים ,תשי"ז
].[1957
מצב כללי טוב.
* קדמוניות התלמוד ,עם ציורים ,כרך ראשון ,חלק ראשון ,מאת פרופיסור ד"ר
שמואל קרויס .ברלין-וינה] ,תרפ"ד .[1924
* תורה שבעל-פה ,הרצאות בכינוס הארצי החמישי לתורה שבעל-פה ,ג ,בעריכת
רבי יצחק רפאל .ירושלים ,תשכ"א ] .[1961כריכה רכה.
* תורה שבעל-פה ,הרצאות בכינוס הארצי החמישי לתורה שבעל-פה ,ה ,בעריכת
רבי יצחק רפאל .ירושלים ,תשכ"ג ] .[1963כריכה רכה.
* תורה שבעל-פה ,הרצאות בכינוס הארצי החמישי לתורה שבעל-פה ,ו ,בעריכת
רבי יצחק רפאל .ירושלים ,תשכ"ד ].[1964
* תורה שבעל-פה ,הרצאות בכינוס הארצי החמישי לתורה שבעל-פה ,ז ,בעריכת
רבי יצחק רפאל .ירושלים ,תשכ"ה ] .[1965כריכה רכה.
מצב כללי טוב.
* מבוא התלמוד ,עם הערה בחכמת המדידה ,מאת רבי ישראל יחיאל מיכל ד"ר
רבינוביץ .ווילנא ,תרנ"ד .1894
* קדמוניות התלמוד על פי החקירות והתגליות החדשות ,מאת הד"ר שמואל קרויס,
כרך ראשון עם ציורים רבים בפנים הספר ,הוצאת מוריה באודיסה .אודיסה ,תרע"ד
] .[1914כתמי זמן.
* קדמוניות התלמוד ,עם ציורים ,כרך שני חלק ראשון ,מאת פרופיסור ד"ר שמואל
קרויס .תל-אביב ,תרפ"ט ].[1929
* לחקר שמות וכינויים בתלמוד ,מאת רבי ראובן מרגליות .ירושלים ,תש"ד ].[1944
* ילקוט הצמחים ,מכיל שמות הצמחים ,הפזורים בתנ"ך וכל מפרשיו ,ובשני
התלמודים ,בבלי וירושלמי ומפרשיהם ,מאת רבי אלסנדר סנדר גדליה טחורש.
ירושלים ,תש"ה ].[1945
מצב כללי טוב.
* The Jewish faith: its spiritual consolation, moral guidance, and
immortal hope. With a brief notice of the reasons for many of its
ordinances and prohibitions. A series of letters answering the inquiries
 .of youthלונדון ,תר"ז  .1846כתמים בשולי חלק מהעמודים.
* ספר הכוזרי המיוחס לרבי יצחק סנגרי ,חברו בלשון ערב רבי יהודה הלוי הספרדי,
ותרגמו לעברית רבי יהודה אבן תבון .ורשה ,תר"ץ ].[1930
* ספר אבקת רוכל לרבינו מכיר תלמיד רבינו יהודה בן הרא"ש ,מאמרי חז"ל מסודות
חבלי משיח ,מלחמת גוג ומגוג ,נצחיות הנשמה ,גיהנום ,גן עדן ותחית-המתים .כרוך
עם ספר יסוד מורא לרבי אברהם אבן עזרא ,עם קיצור תולדותיו מאת רבי שמואל
וקסמן .ירושלים ,תרצ"ט ].[1939
* אורות ,מאת רבי אברהם יצחק הכהן קוק .מהדורה שניה .ירושלים ,תשכ"א .1961
* פרקים במחשבת ישראל ,לקט מקורות לברור עקרי השקפת היהדות ,ספר עזר
ללומד ולמעיין .לוקט ונערך בצירוף פירוש ,סכומים ובאורי השיטות ע"י רבי שאול
ישראלי .מהדורה שלישית מורחבת ומתוקנת .תל-אביב ,תשכ"ד ].[1964
מצב כללי טוב.
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מקבץ ] [5ספרי משפט
324
עברי1922-1964 .

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

מקבץ ] [5ספרי פילוסופיה
325
ומחשבה1860-1913 .

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
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תאור פריט
* יסודי המשפט העברי ,סדר דיני ממונות בישראל עפ"י מקורות התלמוד והפוסקים,
מאת אשר גולאק .ספר ראשון .ברלין ,תרפ"ג .1922
* מבוא ספרותי-הסטורי לכתבי הקדש ,מאת שמעון ברנפלד ,כרך רביעי ,ספר
שביעי :החברה המדינית בישראל .תל-אביב ,תרפ"ט  .1929כולל דיני עונשין וקנסות
ועוד.
* חוק העבודה הקדום בעולם ,מאת ד"ר ש .ב .פלדמן .ספרית השבת .ירושלים ,תש"
ח ].[1948
* הלכות מיסים במקורות העבריים ,מאת ד"ר יעקב בזק .ירושלים ,תשכ"ד .1964
עם הקדשת המחבר בכתב ידו.
*החזקה במשפט העברי ,מאת ד"ר זרח ורהפטיג .ירושלים ,תשכ"ד ].[1964
מצב כללי טוב.
* ספר תורת העולה ,אשר חבר רבינו רבי משה בר ישראל איסרליש ,הרמ"א ,בו
סדר כוונות על מדות אמות בית המקדש וכל כליו ,טעמים וחדושים ממדשי חכמינו ז"
ל על הקורבנות ומועדים .קניגסברג ,תר"ך לערך ] ?1860בשער הפרט תרי"ד[ .מצב
בינוני .ללא עמ' סג-סה ,כתמים ,מעט נזקי עש.
* חידות העולם מאת ד"ר שלמה רובין ,עם תמונת המחבר .קראקא ,תרס"א
].[1901
* משנה כסף ,שני באורים על התורה בכלל ובפרט ,מהחכם הפולוס' האלהי רבי
יוסף אבן כספי ,האחד טירת כסף והוא ספר הסוד ,והשני מצרף לכסף ,תקונים
וציונים מאת יצחק הלוי לאסט ,חוברת ראשונה .פרסבורג ,תרס"ה ] .[1905מעט
כתמים.
* ספר עזר הדת ,להחכם הפילוסופי רבי יצחק פולקי ,עם מבוא בלשון אנגלי .לונדון,
.1906
* יסודי המציאות וההכרה ,נסיון להתיר איזה חידות מ"חידות העולם" ,מאת א .י.
שיינבוים .ורשה ,תרע"ג ] .[1913שדירה רופפת .עיוות בכריכה הקדמית כתוצאה
מקיפול.
מצב כללי טוב.

*ספר עזר הדת .מאמרי פילוסוף משנות  1400בספרד .עם מבוא בלשון אנגלי .מאת
רבי יצחק פולקר .לונדון] ,תרס"ו[ .1906
*תולדות הפילוסופיה החדשה .כרך ראשון .מאת וילהלם וינדלבנד .תל-אביב ,תרפ"ג
].[1923
* פידרוס מאת אפלטון .תרגם מיונית ע"י צ .דיזנדרוק .עם תמונה ומבוא והערות.
מקבץ ] [5ספרי פילוסופיה
ורשה ,תרפ"ג  .1923כריכה מנותקת.
 326ותולדותיה ,עברית ואנגלית.
*השלום הנצחי מסה פילוסופית מאת עמנואל קאנט .תרגם בצרוף מבוא על עמנואל
1906-1946
קאנט מאת דר .יהודה יונוביץ .ירושלים ,תרפ"ו ].[1926
* SOLOMON SCHECHTER SELECTED WRITINGS. EDITED BY
.HUGO BERGMANN. BYORMAN BENTWICH. OXFORD, 1946
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרי פיסיקה
327
ועוד1891-1924 .

* מאמרי חכמה ,מלוקטים ממכה"ע הצפירה והכרמל מאת הרב החכם רבי חיים
זעליג סלאנימסקי ,עם ציורים רבים .ווארשא ,תרנ"א .1891
כרוך עם מאמרי חכמה ,חלק שני .ווארשא ,תרנ"ד  .1894מכיל מידע מדעי,
טכנולוגי ,הלכתי והגותי.
* פיסיקה ,קורס שיטתי שלם בשביל בתי ספר תיכוניים ,מהדורה שלישית ,מאת
האינז' ב .קוסטרינסקי ,מורה למתמטיקה ופיסיקה בסמינריון העברי בוילנה .ספר א.
המבוא ,מושגי המיכניקה היסודיים ,הנוזלים והגזים ,האנרגיטיקה .וילנא ,תרפ"ג
] 1923בשער :תרפ"ב  .[1922עם איורים ותרשימים .פגם בדף השער בשל הדבקה
למעטפת.
* פיסיקה ,קורס שיטתי שלם בשביל בתי ספר תיכוניים ,מאת האינז' ב .קוסטרינסקי.
ספר ב .תורת החם )טרמולוגיה( ,התנועה התנודתית ,תורת האור )אופטיקה( ותורת
הקול )אקוסטיקה( .וילנא ,תרפ"ג  .1923קרע בתחתית המעטפת הקדמית.
* פיסיקה ,קורס שיטתי שלם בשביל בתי ספר תיכוניים ,מאת האינז' ב .קוסטרינסקי.
ספר ג .תורת המגנטיות ,תורת החשמל )אלקטריות( .וילנא ,תרפ"ג .1923
* פיסיקה ,קורס שיטתי שלם בשביל בתי ספר תיכוניים ,מאת האינז' ב .קוסטרינסקי.
ספר ד .מלואים לקורס המכניקה ,המכניקה של הקרנים ,הסגלות הדינמיות של
החומר ,תורת היחסות )בקווים כוללים( .וילנא ,תרפ"ד .1924
מצב כללי טוב.

* חלקק מחקק ,כולל שמונה פרקים לרמב"ם .תגרום ליידיש ע"י שלמה זלמן לבית
הלוי .דעסויא ,תק"ע .1809
* ספר מוסר השכל ,חלק שני ,הלכות תשובה .ווארשא ,תרי"ד ] .[1854חסרים דפים
בסוף .מספר דפים פגומים ומודבקים.
* ספר אגרת תשובת רמב"ם ,עם אגרת רבינו אברהם בן הרמב"ם .למברג.1857 ,
מקבץ ] [5ספרים מכתבי
* ספר מורה נבוכים ,חלק שני ,כולל ביאור מציאות השי"ת על ארבעת רבעיו .הגהה
 328הרמב"ם וביאוריהם1809- .
וביאור קצר ]מאת יצחק הלוי[ .ווינה.1828 ,
1888
* ספר מורה צדק ,הוא המורה האמונה בצדקות מעשי ה' ,ומה שעל האדם להאמין
בעבודתו לאלהיו ,ע"פ דעת הרמב"ם ,מאת גרשון מענדל ראסטאווסקי .ווילנא ,תרמ"
ח .1888
מצב כללי טוב.
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* מלון חדש ,מנוקד ומצויר ,מאת אברהם בן-שושן ,בהשתתפות חבר אנשי מדע,
כרך ראשון א-ז ,ירושלים ,תש"ח ].[1948
* מלון חדש ,מנוקד ומצויר ,מאת אברהם בן-שושן ,בהשתתפות חבר אנשי מדע,
כרך שני ח-ל ,ירושלים ,תש"ט ].[1949
* מלון חדש ,מנוקד ומצויר ,מאת אברהם בן-שושן ,בהשתתפות חבר אנשי מדע,
סט ] [5כרכים המילון החדש
כרך שלישי מ-ס ,ירושלים ,תש"י ].[1950
 329מאת אברהם אבן-שושן.
* מלון חדש ,מנוקד ומצויר ,מאת אברהם בן-שושן ,בהשתתפות חבר אנשי מדע,
ירושלים1948-1952 ,
כרך רביעי ע-ק ,ירושלים ,תשי"א ].[1951
* מלון חדש ,מנוקד ומצויר ,מאת אברהם בן-שושן ,בהשתתפות חבר אנשי מדע,
כרך חמישי ר-ת ומוספים ,מהדורה שלישית .ירושלים ,תשי"ב ].[1952
מצב טוב-טוב מאד.
ספר החיים ,יורה הדרך אשר ילך בה האדם קודם שיחטא ולאחר שחטא על הנפש,
מאת מוהר"ר חיים ברבי בצלאל ]אחי המהר"ל מפראג[ .אמסטרדם ,תע"ג ].[1713
עם הגהות בכתב יד.
מצב טוב ,כתמי זמן.

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

ספר החיים ,מאת רבי חיים
 330ברבי בצלאל .אמסטרדם,
תע"ג ][1713

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

ספר החיים ,תורת חסד
ואמת שעושין עם החיים
ועם המתים ,מבואר
 331ומתורגם מאת ד"ר יחזקיהו
]ריהפוס[ .פרנקפורט דמיין,
תקצ"ה 1834

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

ספר שאלו שלום ירושלים,
 332מאת מאיר דן ברח"י.
בילגורייא ,תר"ע 1910

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

ספר שושנים לדוד ,והוא אבל כבד ומספד תמרורים על מות צדיק תמים ...מוהר"ר
ספר שושנים לדוד ,על מות דוד ששון ...גם בו מבואר גודל מעלת מצות הצדקה ומעלות הנפטר ז"ל ומעלת כבוד
 333מוהר"ר דוד ששון .ווארשא ,בניו .ווארשא ,תר"מ .1880
מצב טוב .שדרה רופפת.
תר"מ 1880

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

קובץ תשובות הרמב"ם
334
ואגרותיו .לייפציג ,תרי"ט

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

שרשי אמונה ,ראשי דברי
תורה ומוסריה ,ויסודי דת
 335ישראל ,בשאלות ותשובות,
מאת שלום הכהן .לונדון,
תקע"ה ][1915

ספרי מוסר,
מחשבת
ישראל
ומדעים

תולדות השמים .עם
336
שרטוטים גיאומטרים

ספרי ארץ
ישראל

57

כותרת

תאור פריט

ספר החיים ,והוא תורת חסד ואמת שעושין עם החיים ועם המתים ,הוגה ומבואר
ומתורגם מעברית לאשכנזית ,ונתוסף עליו תהלות ותפלות כהנה וכהנה ,מאת
יחזקיהו ב"ר יעקב ] .[Dr. C. Rehfussפרנקפורט דמיין ,תקצ"ה .1834
מפרט XLVIII, 702 :עמ'.
מצב טוב ,כריכה מחודשת ,כתמי זמן.
ספר "שאלו שלום ירושלים" והוא כולל חקירה ודרישה בדבר הספר החדש הנדפס
בשם ירושלמי חולין בכורות שכתבו בזה רבים מחכמי הדור המובהקים ,ונלוה אליו
מאמר זכרון לדור אחרון ,מאת מאיר דן ברח"י .בילגורייא ,תר"ע .1910
מצב טוב .דף השער מנותק חלקית.

תשובות הרמב"ם והרי"ף ור"י מיגאש זצ"ל וחדושים מהרמב"ם מאת ר’ אברהם
בנו.אסיפת מאמריו ואגרותיו .של הרמב"ם .ואגרות קנאות לכבוד  ...רבינו הרמב"
ם ...בהתעורר ריב בין חכמי צרפת על ספרו המורה והמדע .לייפציג ,תרי"ט .1859
חיבור חשוב במיוחד.
מצב טוב-טוב מאד.
שרשי אמונה ,ראשי דברי תורה ומוסריה ,ויסודי דת ישראל ,מחוברים בשאלות
ותשובות ,לתועלת ילדי בני ישראל ,הבנים והבנות ,האשכנזים והספרדים ,למען
ילמדו לדעת בקצרה מהות אמונתם ,מאת שלום הכהן .לונדון ,תקע"ה ].[1915
עברית ואנגלית ,עמוד מול עמוד.
מצב טוב .כתמי זמן.
ידיעת תכונת חכמת השמים וצבאם ,חשבונות מהלך השמש והירח עם זמני הליקוי,
מאת חיים זעליג סמילנאסקי .זיטאמיר ,תרכ"ו .1866
מהדורה שניה עם הוספות .עם  2דפים גדולים מתקפלים עם שרטוטים.
מצב טוב-טוב מאד.

* שיבת ציון :קבץ מאמרי גאוני הדור בשבח ישוב ארץ ישראל ,בעריכת רבי אברהם
יעקב סלומקי .ורשה ,תר"ס .1899
* אמרי חיים :מאמרים לקוטים וחומר לדרוש מאת רבי חיים זונדל מכבי במכונה
המגיד מקמניץ ,עם תולדות חייו ופעולותיו בעד חבת ציון וישוב ארץ-ישראל .תל-
אביב ,תרפ"ט ].[1929
מקבץ ] [4ספרים על ארץ
* מלחמה ושלום בארץ-ישראל :אלבום לזכרון מהימים הראשונים של הציונות עד
 337ישראל :שבחה ,זכותנו עליה
הזמן הזה בתשומת-לב מיוחדת למאורעות האחרונים ,אוסף תמונות וביאורים בידי
והמאבק עליה1899-1933 .
י .טריואקס .תל אביב ,תרצ"א .1930
* זכותנו ההיסטורית-משפטית על ארץ ישראל ,עם דברי הקדמה מאת מרן הרב קוק
ומאת פרופ' נ .בנטביטש .ירושלים ,תרצ"ג ].[1933
מצב כללי טוב.

מחיר

$50

$50

$50

$50

$50

$40
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$50

$25

הערכה

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$200 - $100

$150 - $100

$120 - $80

$150 - $80

$150 - $100

$150 - $100

מספר
קטגוריה
פריט

ספרי ארץ
ישראל

מקבץ ] [5ספרים בנושא
ארץ ישראל :מצוותיה,
יחסה לתורה ולמצות,
 338שאלות חיי האומה ,ידיעת
הארץ ומחקרים בגידוליה.
1852-1972

ספרי ארץ
ישראל

מקבץ ] [5ספרי חיבת ארץ
 339ישראל ,ציונות וידיעת
הארץ1884-1945 .

ספרי ארץ
ישראל

מקבץ ] [5ספרים על ישוב
הארץ ,צורת השלטון הרצוי
 340בה ושאלות דת ומדינה.
1852-1952

ספרי ארץ
ישראל

מקבץ ] [5ספרי ציונות
341
וציונות דתית1934-1969 .

ספרי ארץ
ישראל

ספרי ארץ
ישראל

58

כותרת

תאור פריט
* ספר כפתור ופרח מאת חכם קדמון נודע לשם איש לבית פרחי ,מדבר על דיני ארץ
ישראל וירושלים ובהמ"ק בישוביהם ובחורבנם ומכל גבולותיהם .הוצאה שניה .עם
הוספות מאת צבי הירש עדלמאןץ ברלין ,תרי"א .1852
* ארץ ישראל במדרש ובתלמוד ,בהשקפה פרטית על יחס הארץ לתורה ומצות,
מאת יחיאל מיכל הכהן זוטמן ,רב ומורה בבית המדרש לרבנים שבעיר ברסלוי.
ברסלוי ,תר"צ ].[1930
* מחקרים בשדות-בעל ,מאת מרדכי אלעזרי-וולקני .רחובות ,תש"ד ].[1944
* הידעת את הארץ ,ב ,ארץ הנגב ,מאת יוסף ברסלבסקי ,מהדורה ב בתוספת
נספחו ומפת היובים החדשים .תל-אביב ,תש"ז ].[1947
* גשר ,רבעון לשאלות חיי האומה ,כ"ה שנה למדינה .3-4 ,תל-אביב ,תשל"ג
.1972
מצב כללי טוב.
* מאמר נצח ישראל ,יוכיח במישור נצחית לאם ישראל ויעודו לימים יבואו ,יערך קרב
את אלה המכחשים בלאומתם ,ויטיף אמרים על האמונה בגאולתנו העתידה ושוב
ארץ ישראל .מאת דוב אריה בן טוביה מיכל פרידמאן .ווארשא ,תרמ"ד ].[1884
כפלים בדפי הספר.
* ארץ חמדה ,כולל ידיעת גלילות אה"ק על פי גדולי התיירים ,וגם תמצית ספר
המסע של השר האנגלי לאהרענס אליפהאנט ,עם מפת ארץ ישראל ועם תמונת
הקולוניא החדשה "ראשון לציון" .מאת נחום סוקולוב .ווארשא ,תרמ"ה  .1885מפת
ארץ ישראל לא נמצאת .דף אחרון מנותק.
* ספר רגלי מבשר ,כולל ב' חלקים :האומה והדת ,הגאולה והדת ,יצא לאור ע"י דוד
מאשקאוויטש .קלויזענבורג ,תרפ"א .1921
* עם חילופי משמרות ,קובץ מאמרים ,מאת מ .גליקסון ,כרך ראשון .הוצאת ההנהגה
העליונה להסתדרות "הנוער הציוני" העולמית .תל-אביב ,תרצ"ט ].[1939
* Handbook of the Jewish Communal Villages in Palestine, by Edwin
 ,Samuelהדפסת מחלקת הנוער הציוני .ירושלים .1945 ,כריכה ,דף השער ומעט
דפים נוספים מנותקים.
מצב כללי טוב.
* ספר כפתור ופרח מאת חכם קדמון נודע לשם איש לבית פרחי ,מדבר על דיני ארץ
ישראל וירושלים ובהמ"ק בישוביהם ובחורבנם ומכל גבולותיהם .הוצאה שניה .עם
הוספות מאת צבי הירש עדלמאןץ ברלין ,תרי"א .1852
* ספר שביל הזהב ,ישא ויתן בשאלות הנוגעות להיהודים והיהדות וביחוד במצות
ישוב ארץ ישראל לכל פרטיה ,מאת רבי מרדכי עליאסהערג .ווארשא ,תרנ"ז .1897
* דת ומדינה ,שיטת מחשבה בתורת הדת והמדינה ,מאת חיים רמבני .ירושלים,
תש"ג ].[1943
* ספר אהבת ציון וירושלים ,כולל שלשה מאמרים :מעורר רדומים ,יחס הנס אל
הטבע והתאדות הלאום .מאת רבי יוסף יפה .ירושלים ,תש"ז ].[1947
* בעקבתא דמשיחא ,דיון רציני על דרישות הזמן לאיחוד הכוחות הדתיים בכל
העולם להקמת מנגנון תחת שם יהדות התורה לעזרת היהדות החרדית בא"י
להקמת שלטון התורה בארץ ישראל ,מאת רבי מאיר מאירי .ונדון ,תשי"ב ].[1952
מצב כללי טוב.
* ספר השנה של ארץ ישראל לשנת תרצ"ה ,בעריכת אשר ברש .תל אביב] ,תרצ"ד-
תרצ"ה.[1934 ,
* עם חילופי משמרות :קובץ מאמרים ,כרך שני ,מאת מ .גליקסון ,הוצאת ההנהגה
העליונה להסתדרות "הנוער הציוני" העולמית .תל אביב ,תרצ"ט .1939
* אנציקלופדיה של הציונות הדתית :אישים מושגים מפעלים ,חלק שני :אישים )ה-י(,
בעריכת יצחק רפאל ,עורך משנה גאולה בת-יהודה .ירושלים ,תש"ך .1960
* תפילה בארץ ,מאת שלמה פיקר .ירושלים תל-אביב] ,תשכ"ב .[1962
* סדר תפילות ליום העצמאות ,מהדורה שניה ,הוצאת הקיבוץ הדתי .תל-אביב,
תשכ"ט .1969
מצב כללי טוב.

אודות גבולות ארץ הקודש ,קברי הצדיקים ומקומותיה ההיסטוריים ,מאת רבי חיים
הורוביץ] .למברג תר"ל .[1870
חבת ירושלים .למברג ,תר" הספר נדפס על פי המהדורה שנדפסה בירושלים בשנת תר"ד ,עם שער דומה ,מה
342
שגרם שיש שחשבו שזו המהדורה הראשונה שנדפסה בירושלים.
ל
כריכת עור .מצב טוב-טוב מאד.
חוברת דברי מרדכי ,על ענין ישוב הארץ ותולדותיהם ,על צדקות הנדיב שליט"א,
חוברת דברי מרדכי ,מאת
סדר עבודת האדמה ונטיעת כרמיה ,המצב בירושלים כעת וענין השמטה ,מאת איכר
מרדכי דיסקין מהוראדנא,
אחד מהמושבה "פתח תקוה" מרדכי דיסקין מהוראדנא .ירושלם] ,תרמ"ט .[1889
 343איכר מפתח תקוה .ירושלם,
מצב טוב .כתמי זמן ,קרעים מודבקים בדף האחרון.
]תרמ"ט [1889

מחיר
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$25
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$30
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$30

הערכה

$120 - $80

$120 - $80

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $80

$120 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

ספרי ארץ
ישראל

ספרי ארץ
ישראל
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כותרת

מקבץ ] [5ספרי חקלאות
 344וחקלאות ארץ ישראלית.
1939-1948

תאור פריט
* מלון כל-בו לחקלאות ,מאת ד"ר מ .זגורודסקי ,כרך א ,עברי לועזי ,חלק ראשון ,א-
י .תל אביב ,תרצ"ט ].[1939
* תורת המשק החקלאי ,לאורה של החקלאות העברית בארץ-ישראל ,ספר להלכה
ולמעשה ,בעריכת ש .ד .יפה .תל-אביב ,תרצ"ט ].[1939
* מלון כל-בו לחקלאות ,מאת ד"ר מ .זגורודסקי ,כרך א ,עברי לועזי ,חלק שני ,כ-ס.
תל אביב ,ת"ש ].[1940
* העשבים הרעים בארץ-ישראל והדברתם ,מאת ד"ר מ .זהרי ,המחלקה לבוטניקה
של האווניברסיטה העברית ,הסגנון נערך ע"י ש .ד .יפה .הוצאת "ספרית השדה",
תל-אביב ,תש"א ].[1941
* גידול תבואה ,כרך א ,מבוא החמה ,בעריכת נ .תרדיון .הוצאת "ספרית השדה",
תל-אביב ,תש"ח ].[1948
מצב כללי טוב.

* תולדות יפו ,מאת ש .טולקובסקי .תל-אביב ,תרפ"ו ].[1926
* The Twin Villages of Merhavia, By Dorothy Bar-Adon, Palestine
 .Pioneer Library No. 15תל-אביב.1948 ,
* The Religious Kibbutz Movement, the Revival of the Jewish
 .Religious Community, Compiled and edited by Aryei Fishmanירושלים,
.1957
מקבץ ] [5ספרי ידיעת הארץ
* מצבות קודש בארץ-ישראל ,תיאור הקברים הקדושים בלווית ציורים ותמונות ,מאת
345
ותולדותיה1926-1964 .
זאב וילנאי .ירושלים ,תשכ"ג .1963
* The Concealed Map of the land of Israel, Concealed Biblical Maps
 ,Publication Projectמאת בצלאל בן-הר )בלומברג( .ניו יורק .?1964 ,עם
הקדשת המחבר.
מצב כללי טוב.

ספרי ארץ
ישראל

מקבץ ] [5ספרי על מקומות
בארץ ישראל וסיני ,תולדות
 346הציונות ומלחמת השחרור.
1950-1972

ספרי ארץ
ישראל

מקבץ ] [5ספרי ציונות
 347וציונים ואגרות ארץ ישראל.
1919-1960

ספרי ארץ
ישראל

מקבץ ] [5ספרים הנוגעים
להתחדשות עם ישראל
 348בארץ ישראל :היסטוריה,
אגרות וכתבי הגות1923- .
1951

ספרי ארץ
ישראל

פרחי ארץ הקדושה .כריכת
 349עץ זית .ירושלם ,תחילת
המאה ה 20

ספרי ארץ
ישראל

רומא וירושלים .מהדורה
350
ראשונה בעברית

* ',Fifty years of Zionism: Aanalysis of Dr. Weizmann's 'Trial and Error
מאת אוסקר ק .רבינוביץ .לונדון1950 ,
* סנה בוער ,עלילות מלחמה וכבוש .תל-אביב ,תש"י .1950
* The Religious Kibbutz Movement: The Revival of the Jewish
 ,Religious Communityמאת אריה פישמן .ירושלים.1957 ,
* תגליות סיני ,מאת בנו רותנברג ,בהשתתפות ד"ר יוחנן אהרוני ,אביה השמשוני
ורס"ן ברוך ספיר .תל-אביב ,תשי"ח ].[1958
* זאת ירושלים ,מאת מנשה הראל ,מהדורה מתוקנת ומורחבת .תל-אביב ,תשל"ג
.1972
מצב כללי טוב.
* חיי הרצל ,בשלשה חלקים .חלק ראשון :כולל תולדותיו של תיאודור הרצל מילדותו
עד הקונגרס הציוני הראשון .ניו יורק ,תרע"ט  .1919כולל מספר לוחות עם תצלומיו
של הרצל .כתמי מים בקצות העמודים.
* ] ,Theodor Herzls Tagebücherיומניו של תיאודור הרצל[ ,חלק ראשון .ברלין,
 .1922גרמנית .בראש הספר תמונתו של הרצל .כתמים.
* מלכות ישראל :מלכות בית דוד לאור מציאותנו היום ,מאת ד"ר שמואל סוקניק.
ירושלים ,תש"ג ].[1943
* אגרות ארץ ישראל ,שכתבו היהודים היושבים בארץ לאחיהם שבגולה מימי גלות
בבל ועד שיבת ציון שבימינו ,קיבצן וביארן אברהן יערי .תל אביב ,תש"ג ].[1943
* אוצר גנזים ,אוסף איגרות לתולדות ארץ-ישרל מתוך כתבי-יד עם מבואות והערות
מאת יעקב משה טולידנו .ירושלים ,תש"ך ].[1960
מצב כללי טוב.
* אגרות אחד-העם ,כרך ראשון  ,1898-1896תל-אביב ,תרפ"ג ].[1923
* תולדות הישוב היהודי בארץ-ישראל ,מחתימת התלמוד עד תנועת "ישוב א"י",
מאת פרופיסור שמואל קליין .תל-אביב ,תרצ"ה ].[1935
* חזון הגאולה ,ילקוט דברים של רבנו אברהם יצחק הכהן קוק ,על תחית עם ישראל
ובנין הארץ .ירושלים ,תש"א ].[1941
* כתבי הרב יהודה אלקלעי ,בתוספת מבוא ,הערות ובאורים ,מאת יצחק ורפל ,כתבי
יסוד של הציונות הדתית ,ספר ראשון ,כרך ראשון .ירושלים ,תש"ד ].[1944
* חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת ,מאת רבי י .ל .הכהן מימון .ירושלים ,תשי"
א ].[1951
מצב כללי טוב.
אלבום פרחים מיובשים מהארץ הקדושה .ירושלם ,תחילת המאה העשרים.
מפרט [13] :דף ,נייר עבה .דף שער עם כיתוב מוזהב .פרחים מירושלם ,הר ציון ,הר
המוריה ,מי השלח ,קבר רחל ,חברון ,הר הזיתים ,ערבות הירדן ,הר גריזים ,השרון,
הר הכרמל והר חרמון.
מצב טוב ,כתמי זמן ,פגם בגב הכריכה.
ספרו של משה הס בתרגום עברי ע"י דוד צמח .ווארשא ,בהוצאת תושיה .תרנ"ט
.1899
מהדורה ראשונה בעברית של הספר הנודע .עם פורטרט המחבר.
כריכה מקורית עם הטבעה :ביבליותיקה עברית .מצב טוב-טוב מאד.
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הערכה
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מספר
קטגוריה
פריט

ספרי
היסטוריה

מקבץ ] [5ספרי היסטוריה
אישית ומוסדית וספרים
 351בהשראת אירועים
היסטוריים1883-1945 .

ספרי
היסטוריה

מקבץ ] [3ספרי היסטוריה
 352יהודית וביקורת המקרא,
לונדון 1862-1839

ספרי
היסטוריה

מקבץ ] [6ספרי זכרון,
 353היסטוריה וספורים1840- .
1968

ספרי
היסטוריה

מקבץ ] [5ספרי תולדות עם
354
ישראל1929-1965 .

ספרי
היסטוריה

60

כותרת

תאור פריט
* ספר אהלי שם :יכלכל דבר-משפט יעקב בן יצחק מבני שם מעיר מאדריד בית
ספרד ,בשנת חמשת אלפים ומאתים וחמישים ליצירה אשר נחרץ עליו משפט מות
על דבר עלילת דם ילד נוצרי .ונמצא הילד חי בעיר גראנאדא ,וצדיק מצרה נחלץ
)סיפור ,בעקבות עלילת הדם באונגאריה( .מאת יוסף כהן צדק .לונדון ,תרמ"ג .1883
* ספר מחזיקי הדת ,שני חלקים ,מבאר בטוב טעם נחימות חברות מחזיקי הדת
שהתעוררו להשתדל ליסדן ברשיון הממשלה יר"ה .מאת רבי יעקב הלוי ליפשיץ.
פיעטרקוב ,תרס"ג .1903
* חכמי ישראל באמריקא ,ספר כולל תולות גדולי עמנו ,הרבנים ,החכמים ,הסופרים
והמחברים ,המטיפים ואנשי השם אשר בארצות הברית .הספר החמישי לסדרה
"דור רבניו וסופריו" ,מאת רבי בן-ציון אייזענשטאדט .ניוארק ,תרס"ג .1903
* בעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי )במלאות מאתים שנה להולדתו( מאת ד.
זעירא ,בהוצאת ההנהלה הארצית של ארגון בני עקיבא בארץ-ישראל בסיוע מוסד
הרב קוק .תל-אביב ,תש"ה ].[1945
* הרב רבי שניאור זלמן ,האדמו"ר הזקן ,הרב מלאדי ,מאת רבי שמעון גליצנשטיין.
בהוצאת המרכז לספרות חרדית באר"י ,נצח .ירושלים ,תש"ה ].[1945
מצב כללי טוב.
לונדון  E. H. Lindo,מאת * The History of the Jews of Spain and Portugal,
1848.
* Analecta Hebratica: with critical notes and tables of Paradigms of the
 C. W. Pauli,מאת conjugations of the regular and irregular verbs.
.אוקספורד לונדון 1839
מאת * The Pentateuch and the Book of Joshua Critically Examined,
.לונדון  Rev. John William Colenso, 1862הבישוף
.מצב טוב
* מסעות של רבי בנימין ז"ל .משמאל ,הגרסה האנגלית של הספרThe Itinerary :
 .of Rabbi Benjamin of Tudela. Translated and edited by A. Asherלונדון,
הוצאת ספרים "הקשת" ניו יורק ,ת"ר ].[1840
* קורות עם ישרון ותולדות ספרתו מימי גלות בבל החל עד היום הזה ,בשלשה
חלקים מאת ר' דוד קאססעל ,מתורגם מגרמנית לעברית ע"י דוד ראדנער .ווילנא
תרמ"ו .1886
* ספר תולדות )הגאונים( הפוסקים ,מאת שמעון משה חאנעס ,עם הגהות והערות
מאת ר' דוד לוריא .חוברת ראשונה .ווארשא ,תרע"א ].[1911
* זכרונות לבית דוד :ספורים מדברי ימי ישראל ,חלק ראשון ,הוצאה שישית .ורשה
]תר"ף?[.
* דורות הראשונים :ספר דברי הימים לבני ישראל מאת יצחק אייזיק הלוי ,חלק
שלישי מן חתימת התלמוד עד סוף ימי הגאונים .ברלין-וינה ,תרפ"ג .1923
* פנת יקרת ,ספר זכרונות דברי הימים של קהילת טאמשוב לובעלסקי מהוסדה ועד
חורבנה .ברוקלין ניו יורק ,תשכ"ח ].[1968
מצב כללי טוב.
* גולה ונכר ,מחקר היסטורי-סוציולוגי בשאלת גורלו של עם ישראל מימי קדם ועד
הזמן הזה ,מאת יחזקאל קויפמן ,כרך ראשון .תל-אביב ,תרפ"ט ].[1929
* גולה ונכר ,מחקר היסטורי-סוציולוגי בשאלת גורלו של עם ישראל מימי קדם ועד
הזמן הזה ,מאת יחזקאל קויפמן ,כרך שני .תל-אביב ,תר"ץ ].[1930
* יון-מצולה החדש ,יהדות פולניה בצפרני הנאצים ,בצרוף תמונות ומפה ,מאת משה
פרגר .תל-אביב ,תש"א .1941
* יסורים ,מאת משה וילנסקי ,ערך ופתח י .פרנקל .לונדון ,תשכ"ד  .1964כתמים.
* אני מאמין :עדויות על חייהם ומותם של אנשי אמונה בימי השואה ,כינס וערך
מרדכי אליאב .ירושלים ,תשכ"ה .1965
מצב כללי טוב.

* שלשלת הקבלה להחכם החסיד ממשפחת רם רבי גדליה בן יחייו .זאלקווא ,תקס"
ד ].[1804
* בית יהודה ,תשובות אשר השיבותי בר"ח אייר תקפ"ז להשר הגדול החכם הנוצרי
אמנויל ליפן .ווילנא .1839 ,בשער השני :בית-יהודה ,כולל קורות הדת לישרון
מראשית הויתה עד היום ,וראשי החכמים והמחברים שקמו בכל דור ,וקורות האבות
מאברהם עד משה .מאת יצחק בער לעווינזאהן.
* ספר בית ועד לחכמים מאת רבי יעקב צבי יאליש .קראקא ,תרמ"ד .1884
מקבץ ] [5ספרי תולדות של
* קורות עם ישרון ותולדות ספרתו מימי גלות בבל החל עד היום הזה ,כתוב
 355עם ישראל ורבותיו1804- .
אשכנזית על ידי רבי דוד קאססעל מבערלין ומתורגם לערבית מאת דוד ראדנער,
1907
חלק שני .ווילנא ,תרמ"ו .1886
* ספר אספקלריא המאירה כולל דברי ימי ישראל ואנשי השם מזמן התחלת בנין בית
שני עד חתימת התלמוד ,תולדות ומאורעות הימים והזמנים של חכמי התלמוד ,ונלוה
לזה אוצר המלים המבאר את המלים התלמודיות ,לק ראשון .מאת חיים שלום
סליווקין .ווארשא ,תרס"ז ].[1907
מצב כללי טוב.

מחיר
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מספר
קטגוריה
פריט

זכרונות לבית דוד ,קובץ ספורים מדברי ימי ישראל ,בעקבות רעקקענדארף ...מאת
אברהם שפול פרידברג .ורשה ,תרנ"ג-תרנ"ה .1893-1895
* חלק ראשון [IV, [1], 4-528, [1 ,[2] .עמ' 17 .ס"מ * .חלק שני 490 .עמ' * .חלק
שלישי [1] ,610 .עמ' *.חלק רביעי .הוצאה שישית 472 .עמ' 17 .ס"מ .מצבים
שונים ,טוב-טוב מאוד .כתמי זמן ,חלק מהכריכות מנותקות חלקית.
רקע :סדרת ספרים המביאים סיפורים קצרים בדיוניים מההיסטוריה הדמיונית של
משפחה יהודית מצאצאי זרובבל בן שאלתיאל מבית דוד ,מתקופת גלות בבל ועד
לתקופת ההשכלה .שני הכרכים הראשונים מבוססים על ספרו של צבי הרמן
רקנדורף .פרידברג תרגם את הספר מגרמנית לעברית ,ערך ועיבד את הספר,
והוסיף לו עוד שני כרכים מקוריים משלו .מהדורה זו ,שהדגישה ערכים "ציוניים"
יותר ,והדגישה את ערכי הגבורה והתושייה ,זכתה לפופולריות רבה ודורות של
צעירים יהודים נמנו על קוראיה.

ספרי
היסטוריה

זכרונות לבית דוד ,ד"כ,
356
1893-1895

ספרי
היסטוריה

מקבץ ] [5ספרי מחקר
היסטורי תאולוגי פילוסופי,
 357וספרות על רקע היסטורי.
1883-1944

ספרי
היסטוריה

מקבץ ] [5ספרי מחקר
358
היסטורי1865-1944 .

ספרי
היסטוריה

מקבץ ] [6ספרי היסטוריה
 359וספרים בהשראת אירועים
היסטוריים1878-1967 .

ספרי
היסטוריה

הצרפתים ברוסיא ,דברי ימי שנת תקע"ב-תקע"ג ,על פי סופרי אמונים ,אשר רשמו
הצרפתים ברוסיא ,דברי ימי
את הדברים בכתב אמת ,זכרון לדור אחרון ,מאת מרדכי אהרן גינצבורג .ווילנא ,תר"
שנת תקע"ב-תקע"ג ,מאת
ג .1842
 360מרדכי אהרן גינצבורג.
מצב טוב ,הדבקות בדף השער ללא פגיעה בטקסט.
ווילנא ,תר"ג 1842

ספרי
היסטוריה

61

כותרת

תאור פריט

מקבץ ] [4ספרים כתובים
 361אחרונים וספר יוספיון.
 1805ו1927-

מקבץ ] [5ספרי מחקר היסטורי תאולוגי פילוסופי ,וספרות על רקע היסטורי1883- .
1944
* ספר אהלי שם :יכלכל דבר-משפט יעקב בן יצחק מבני שם מעיר מאדריד בית
ספרד ,בשנת חמשת אלפים ומאתים וחמישים ליצירה אשר נחרץ עליו משפט מות
על דבר עלילת דם ילד נוצרי .ונמצא הילד חי בעיר גראנאדא ,וצדיק מצרה נחלץ
)סיפור ,בעקבות עלילת הדם באונגאריה( .מאת יוסף כהן צדק .לונדון ,תרמ"ג .1883
* מוצאי גולה ,זכרונות הגולים מספרד ומפורטוגליה בדורות הראשונים אחרי הגרוש.
ספר זכרון למלאות ארבע מאות שנה לגלות ספרד ופורטוגליה .ווארשא ,תרנ"ד
 .1894כריכה קדמית ודף שער מנותקים מהספר.
* קריה נאמנה ,קורות עדת ישראל בעיר ווילנא ,וציונים לנפשות גאוניה ,חכמיה,
סופריה ונדיביה ...פניני אור על דרך ההיסתוריה העברית בדורות האחרונים ,מאת
רבי שמואל יוסף פיין .ווילנא ,תרע"ה ].[1915
* תולדות הפילוסופיה בישראל על פי סדר המחקרים ,מאת דוד נימרק ,כרך שני:
חומר וצורה ,בעריכת שמואל שמחה כהן .פילדלפיה ,תרפ"ט .1929
* בעקבות משיח ,אוסף מקורות מראשית התפתחות האמונה השבתאית .יוצא לאור
מתוך כתבי-היד על ידי גרשם שלום .ירושלים ,תש"ד ].[1944
מצב כללי טוב.
* דורות עולמים ,מספר קורות ימי קדם ...עד הדור הזה .מאת זלמן סאבעלץ
ווארשא ,תרכ"ה .1865
* ספר הריסות ביתר והוא ספור נפלא על דבר גבור בר כוכבא וחרבן ביתר ביד
אדריינוס קיסר רומא ,מאת קלמן שולמאן .תוצאה שניה עם הרבה הוספות ותקונים.
ווילנא ,תרמ"ד  .1883דפים בודדים מנותקים.
* חיי היהודים באשכנז בימי הבינים ,פרק בתולדות הקולטורא באשכנז ,מאת ד"ר א.
ברלינר ,נעתק ללשון עבר ע"י יא"ב .ווארשא ,תר"ס ].[1900
* תולדות החסידות ,על יסוד מקורות ראשונים ,מאת שמעון דובנוב .ספר שלישי :חיי
החסידים  -תוספות ומלואים .תל אביב ,תרצ"א ].[1931
* החתם סופר ותלמידיו :יחסם לארץ ישראל .דמויות בציונות ובתולדות הישוב ו'.
מאת שמואל הכהן וינגרטן .ירושלים ,תש"ה .1944
מצב כללי טוב.
* המלחמה והמצור ,והיא להט החרב המתהפכת בין צרפת ואשכנז וסכסוכי צרפתים
בצרפתים ,מאת יצחק אייזק ראללער .אמסטרדם ,תרל"ח  .1878הדפים הראשונים
שוקמו בהדבקות.
* ספר אהלי שם :יכלכל דבר-משפט יעקב בן יצחק מבני שם מעיר מאדריד בית
ספרד ,בשנת חמשת אלפים ומאתים וחמישים ליצירה אשר נחרץ עליו משפט מות
על דבר עלילת דם ילד נוצרי .ונמצא הילד חי בעיר גראנאדא ,וצדיק מצרה נחלץ
)סיפור ,בעקבות עלילת הדם באונגאריה( .מאת יוסף כהן צדק .לונדון ,תרמ"ג .1883
* האנוסים :ספור מימי האינקויזיציה בספרד ,ע"פ ספרה של גרציה אגולאר והספק
"עמק הארזים" מעובד ע"י ש .ש .קמטורוביץ .ורשה ,תרפ"ג .1922
* ספר חיי )זכרונות( ,מאת שלום שוורצברד .תל אביב ,תרצ"א .1930
* מערב במזרח ,תולדות הצלבנים בארץ-ישראל ,מאת ש .אוסישקין .תל אביב,
תרצ"א .1931
* ששה ימי תהילה )מלחמת  ,(1967מאת אביעזר גולן .תל אביב.1967 ,

* יוסיפון ,מאת יוסף בן גוריון הכהן] .ז[אלקווי ,תקס"ה ] .[1805לא מצאתי בספריה
הלאומית .פגמים בדף השער ,חסר הסוף.
* כתובים אחרונים :ספרי חשמונאים א' וב' ,חכמת שלמה ,יהושע בן סירא ,מגלת
יהודית ,מעשה טוביה ,חלום מרדכי ועוד .מתורגמים מאת י .ז .פרענקיל .ברלין,
תרפ"ז ].[1927
* ספר יהושע בן סירא ,עם מבוא מאת יהודה ליב בן זאב] .ברלין ,תרפ"ז ,[1927
ללא דף שער.
* אלפא-ביתא דבן סירא .ורשה ,תרפ"ז ].[1927
מצב כללי טוב.

מחיר

$50

$30

$50

$30

$50

$30

הערכה

$150 - $100

$200 - $100

$150 - $100

$220 - $120

$150 - $100

$100 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

62

כותרת

ספרי
היסטוריה

מקבץ ] [5ספרי יהדות
 362וזיכרון היסטורי ביידיש.
1913-1977

ספרי
היסטוריה

מקבץ ] [5ספרי קורות עם
363
ישראל1867-1943 .

ספרי
היסטוריה

מקבץ ] [5ספרי תולדות עם
364
ישראל1924-1957 .

ספרי
היסטוריה

מקבץ ] [5ספרים בענייני
 365היסטוריה ותרבות יהודית
וכללית1885-1972 .

תאור פריט
* ספר תענוג שבת מן ששם מדרשים )אפערגעניגען אויף שבת( עם חמישה פירושים
יקרים ,חלק ראשון שני ושלישי .ווארשא ,תרע"ג ] .[1913עברית ויידיש .כתמי זמן.
* תלמודישע עלמענטען אינ'ס יידישען שפריכווארט ,מיט אן-אנהאנג תלמודישע
געפליגעלטע ווערטער ,אין דער יידישער שפראך .מאת ליבל טויבש .ווינן ,תרפ"ח
].[1928
* תלמוד אין יידיש ,פערטער באנד .מסכתא כלאים ,איבערזעצט און ערקלערט פון ד"
ר יעקב מאיר זאלקינד .טקסט עברי מנוקד ,פירוש ביידיש ,נוסחות ,ציונים ,הלכה,
הערות וציורים .לונדון ,תרצ"ב ].[1932
* מעפילים בוך ,תרצ"ד-תש"ו ,מאת משה באסאק .תרגם משה קאלכהיים .פריז,
תש"ט .1949
* קונטרס חובת התלמידים באידיש ,מאת האדמו"ר מפיאסעצנא רבי קלונימוס
קלמיש []שפירא[ ,בתרגומו של אשר אנשיל גראד .בתוספת חמדה גנוזה מכתי"
|ק המחבר שכתבו אידיש ועדיין לא ראה אור הדפוס .לונדון ,תשל"ז ].[1977
מצב כללי טוב.
* ספר דברי ימי עולם יכלכל תולדות בני הדם והעתים אשר עברו על כל ממלכות
תבל מימות עולם ...תולדות בני ישראל מימי החשמונאים עד היום הזה ,תולדות
גדולי ישראל ...ותולדות ההשכלה מבישראל מימי הרבי ר' משה בן מנחם עד ימינו
אלה ,מאוסף על ידי קלמן שולמאן ,חלק ראשון .ווילנא ,תרכ"ח  .1867כתמים.
* בארץ המזרח ,חלק ראשון ,באחוזות ישראל שבגליל ושביהודה ובעריהן מאת
אברהם שמואל הירשבירג .ווילנה ,תר"ע ].[1910
* קורות העברים ,לבתי ספר ולמתלמדים ,עם ציורים ,תמונות ומפות.
חלק ראשון :תקופת כתבי הקודש .עברית מאת א .ליבושיצקי .ורשה] ,תר"ע בערך[.
חלק שני :מתקופת אלכסנדר מוקדון עד אחרית ימי הגאונים .עברית מאת א.
ליבושיצקי .מהדורה חמישית מתוקנת .ורשה] ,תר"ע בערך[.
חלק שלישי :תקופת ימי הביניים .מעובד עברית בלוית הוספות ומילואים רבי ע"י א.
ליבושיצקי .ורשה ,תר"ע ].[1910
חלק רביעי :התקופה החדשה .ורשה ,תרע"ג ].[1913
חלק חמישי :התקופה האחרונה ,מהדורה שניה מחודשת ,מתוקנת ומוגהת .ורשה,
תרפ"ג .1923
* תרבות ישראל בימי הביניים )פרקים בתולדות הספרות( .מאת ח .א .זוטא.
ירושלים ,תרצ"ז ].[1937
* מלכות ישראל :מלכות בית דוד לאור מציאותנו היום ,מאת ד"ר שמואל סוקניק.
ירושלים ,תש"ג ].[1943
מצב כללי טוב.
* שבט יהודה ,מאת החכם הרופא רבי שלמה אבן-וירגה ,יספר בו על צרות רעות
ורבות על ישראל בארצות העמים ,עם וכוחים רבים בענין דת ועוד .האנובר– 1924 ,
דפוס צילום של מהדורת תרט"ו.
* תולדות חכמי ירושלם ,ג-ד ,מאת רבי אריה ליב פרומקין ,עם תולדות המחבר
ותמונתו ,חלק שלישי .ירושלים ,תרפ"ט ].[1929
* ספר זכרון ,רשומות מימי המלחמה האחרונה – והשקפות שונות ומכתבים ,מאת
יהודה ליב גרויבאט .לודז ,תרפ"ו ].[1929
* פרושים צדוקים קנאים נוצרים ,שיטה חדשה בחקר דברי ימי ישראל ,מאת בן-ציון
כץ .תל אביב ,תש"ח ].[1944
* דברי ימי ישראל ,חלק א ,משיבת ציון עד גזירות אדרינוס ,מאת ד"ר אברהם יצחק
איגוס .ניו יורק ,תשי"ז ].[1957
מצב כללי טוב.
* עץ הדעת ,בגן העדן מקדם ,מאת שלמה ראבין .וינה ,תרנ"א ] .[1891עם הגהות
ביקורתיות בכתב יד ,כנגד מגמת המחבר להסביר את כל קורות המקרא בהסברים
טבעיים-מדעיים.
כרוך עם משא בערב ,הוא ספר הקורות בגלילות מערב ,דרכם ועלילותם חקיהם
ומשפטיהם בין ביהודים בין בערביאים ושרים ועם הארץ ,מאת שמואל רומאנילי איש
מנטוב .עם הערות מאת שלמה בן מאיר .הוצאה חמישית] .וינה[ ,תרמ"ה ].[1885
* תולדות האמונות והדתות ,מאת פרופיסור א .מנזיס ,תרגום יעקב פרנקל ,חלק
שלישי ,ספר שישי .פיעטרקוב ,תר"ס .1900
כרוך עם חלק רביעי ,ספר שמיני .ורשה ,תרס"א .1901
* תרבות ישראל בימי הביניים )פרקים בתולדות הספרות( .מאת ח .א .זוטא.
ירושלים ,תרצ"ז ].[1937
* History of the Sunderland Jewish Community 1755-1955, by Arnold
 .Levyלונדון.1956 ,
* The Jews of Ireland, from the earliest times to the year 1910, by
 .Louis Hymanלונדון-ירושלים.1972 ,
מצב כללי טוב.

מחיר

$25

$25

$20

$50

הערכה

$150 - $100

$120 - $80

$150 - $80

$150 - $100

מספר
קטגוריה
פריט

63

כותרת

תאור פריט
].לונדון ניו יורק מלבורן* History of the Jews by H. H. Milman. 1865] ,
* France in the Thirteenth Century, by Rabbi L. Rabinowitz, Reprinted
.אנגליה ,תחילת המאה העשרים from Judaism and Christianity Volume II.
* The Legal Sufferings of the Jews in Russia: A Survey of their Present
לונדוןSituation, and an Appendix of Laws. Edited by Lucien Wolf. ,
1912.
.ניו יורק* European Jewry Ten Years After The War, 1956 ,
* Lady Magnu's Outline of Jewish History, Completed Revised and
.לונדוןBrought up to 1948. 1963 ,
.מצב כללי טוב

ספרי
היסטוריה

מקבץ ] [5ספרים על מצבו
 366של העם היהודי בעבר
ובהווה1865-1963 .

ספרי
היסטוריה

סט ] [5כרכיםGeschichte des Volkes Israel, von Ernest Renan ; ,
,סט ] [5כרכים
 .Deutsche autorisierte Ausgabe uebersetzt von E. Schaelskyברלין,
Geschichte des Volkes
 .1894היסטוריה של עם ישראל .גרמנית.
 Ernest 367מאת Israel,
מצב כללי טוב.
ברליןRenan. 1894 ,

ספרי הגות

מקבץ ] [5ספרי פילוסופיה
 368והגות פילוסופית1863- .
1958

ספרי הגות

מקבץ ] [8ספרים מלונדון
369
ומנשסטר1919-1950 ,

ספרי הגות

מקבץ ] [5ספרי רבי יצחק
אייזיק הלוי הרצוג וחותנו
 370רבי שמואל יצחק הילמן.
1921-1967

ספרי הגות

והיה העקוב למישור ,מאת
371
ש"י עגנון .ברלין1919 ,

* תורת אל-מות נפש האדם ומנהגה על מות בנקם ושלם ,מופתים רבים לאמונת
השארות הנפש מצד הטבע והשכל וניסיון היומי ,מאת אפרים מענקין זאגארסקע.
ווארשא.1863 ,
* ספר רב פעלים לרב החכם הפילוסוף האלקי רבי יצחק בן אברהם אבן לטיף,
הוצאה ראשונה .עם ביאור והגהות וחמשה מאמרים מאת שמואל שענבלום .עם שני
מכתבים מבן המחבר רבי משה .למברג.1885 ,
* חיי העולם הבא ,על פי דרכי הטבע והבריאה ,שטה חדשה וחקירה כוללת ומקיפה
את כל התולדה כלה ואת כל הבריאה בתבל וסדר השתשלשות הנבראים ,מאת
מיכל וועבער .ווארשא ,תרמ"ט .1889
* כתבי ברוך שפינוזה מתורגמים מן המקור ,עם מבואות ,הערות ,מפתחות ולוחות
מונחים .מאמר קצר ,על אלוה ,על האדם ואשרו מאת ברוך שפינוזה ,תרגם ישעיהו
זנהף בצירוף מבוא והערות .תל-אביב ,תרצ"ה ].[1935
* הרהורים בפילוסופיה של ההיסטוריה ,מאת ד"ר ישעיהו אביעד )וולפסברג(.
ירושלים ,תשי"ח ].[1958
מצב כללי טוב.
* ספר רב השלום ,מאת רבי אריה ליב לעווין .לונדון ,תרע"ט ].[1919
* ספר החיים ביאור על התורה על דרך הגיוני ומדעי ,מאת רבי חיים זאב
ראזענפעלד .לונדון תרפ"ב ] .[1922עם תצלום המחבר וקיצור תולדותיו בראש
ספרו.
* ספר פרי עץ הדעת והחיים ,מאת רבי חיים זאב ראזענפעלד .לונדון תרפ"ב
] .[1922עם תצלום המחבר וקיצור תולדותיו בראש ספרו .בצרוף ] 2עותקים[ מכתב
מודפס מבן המחבר בעברית ובאנגלית למקבלי הספר.
* ספר חרוזי פנינים מאת רבי יצחק ראובן הכהן ארינשטיין .לונדון תר"פ ].[1920
* ספר תהלים כתר ציון ,עם ספר פועל צדק על תרי"ג מצות לרבנו הש"ך .לונדון,
תרצ"ח ].[1938
* ספר גנת הביתן אור ליקוטי פורים ,ובסופו שירה על מגילת אסתר מאת רבי משה
הכהן מקורפו ,בעריכת יהודה הלוי פאטאק .לונדון ,תש"ד .1944
* ספר תחית ישראל וספר הדרת ישראל מאת ישראל יעקב הכהן יפה .מנשסתר,
תרפ"ז.
* סדור כל בו החדש נוסח ספרד .לונדון ,תש"י .1950
מצב כללי טוב.
* ספר אור הישר על מסכתות בכורות ,מאת רבי שמואל יצחק הילמן ,עם קונטרס
למסכת זו מאת חתנו רבי יצחק איזיק הלוי הערצאג .לונדון ,תרפ"א ].[1921
* ספר אור הישר על מסכתות ערכין ותמורה ,מאת רבי שמואל יצחק הילמן .ברלין,
תרפ"ג ].[1923
* ספר אור הישר על מסכתות זבחים ,מאת רבי שמואל יצחק הילמן .ירושלים ,תרצ"ו
].[1936
* שו"ת היכל יצחק מאת רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג ,אבן העזר חלק א .ירושלים,
תש"ך ].[1960
* שו"ת היכל יצחק מאת רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג ,אבן העזר חלק ב .ירושלים,
תשכ"ז ].[1967
מצב כללי טוב.
והיה העקוב למישור ,מאת ש"י עגנון ,.ציורים מאת יוסף בורקא .הוצאת Judischer
 ,Verlagברלין ,הודפס בלייפציג.1919 ,
מפרט :צג [3] ,עמו' 18 .ס"מ.
מצב טוב מאוד ,כריכה עם אותיות מוזהבות.

מחיר

$25

$20

$20

$25

$15

$20

הערכה

$150 - $100

$100 - $70

$150 - $80

$150 - $100

$150 - $80

$140 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

64

כותרת

ספרי הגות

מקבץ ] [5ספרי הגות
372
יהודית1889-1955 .

ספרי הגות

מקבץ ] [5ספרי שירים,
 373סיפורים וכתבי הגות.
1910-1957

ספרי הגות

מקבץ ] [5ספרי oמסדרת
 374ביבליותיקה ספרות יפה.
s'1920

ספרי הגות

מקבץ ] [5ספרים בענייני
375
המצוות1756-1953 .

ספרי הגות

מקבץ ] [5קבצי מאמרים
 376והרצאות ביהדות1902- .
1960

תאור פריט
* ספר יסוד האמונה ושרש הבטחון ,מיוסד על כ"ב אותיות התורה ,חלק א ,מאת רבי
שמואל קאנן .פאקש ,תרמ"ט ] .[1889פגמים במעטפת הקדמית ,ללא מעטפת
אחורית.
* נחלת יוסף ,כולל שתי חוברות :התורה והאמונה ,הדת והחיים ,מאת רבי יוסף
דינעשמאנן .קראקא ,תרנ"ג .1893
* אורות הקודש ,מאת רבי אברהם יצחק הכהן קוק ,עשרה מאמרות ושבעה שערים,
חלק ראשון ,חכמת הקודש ,בעריכת רבי דוד הכהן .ירושלים ,תרצ"ח ].[1938
* מי מרום חלק שישי ,לחם אבירים )א'-ב'(  ,פרקים ברוממות ישראל ודבקותם
הנצחית באלקים חיים ופתיחת שערים לשערי הקודש של רזי עליון ,מאת רבי יעקב
משה חרל"פ .ירושלים ,תשי"ג ].[1953
* ספר ללב עמי ,אוסף מאמרים בעלי תוכן מוסרי נשגב מהיכל המחשבה היהדותית
המקורית ומדור בחדושי תורה והלכה ,חלק שני ,מאת רבי אברהם יעקב סינגער.
לונדון ,תשט"ו ].[1955
מצב כללי טוב.
* ביבליותיקה גדולה ,הלל צייטלין ,כתבים נבחרים ,כרך שני ,מחשבה ושירה ,חלק
ראשון .וורשה ,תר"ע ] .[1910כריכה מנותקת.
* ביבליותיקה גדולה ,ק .א .שפירא ,שירים נבחרים ,עם תמונתו ומאמר ע"ד
תולדותיו וערכו הספרותי מאת יעקב פיכמאן .וורשה ,תרע"א ].[1911
* ביבליותיקה גדולה ,ה .ד .נומברג ,כתבים ,חלק ראשון ,ספורים וציורים ,וורשה,
תרע"א ].[1911
* בבליותקה לנערים ,כולל את הסיפורים :הצעד הראשון בתרגומו של פסח קפלן ,בן
המלך והעני על פי מרק טוין בתרגומו של יהודה גרזובסקי ,הנדחים בירכתי צפון
בתרגומו של משה סנדור אייזנשטט ,אי בורניא על פי מיין ריד בתרגומו של א .ז.
רבינוביץ ,השבוי בקוקז מאת ל .טולסטוי בתרגומו של א .ז .רבינוביץ וברונא הנודד
בתרגומו של אץ הייבשוביץ .וורשה.[?1930] ,
* רבי יוסלמן ,סיפור היסטורי ,עברית פ .הירש ,מאת מ .להמן ,תל-אביב ,תשי"ז
].[1957
מצב כללי טוב.
* בבליותיקה ,ספרות יפה ,2 ,כל ספרי פרץ סמולנסקי ,התועה בדרכי החיים או
תולדות יוסף היתום מעיר מדמנה ,חלק ג .ווילנה ,תרפ"א ] .[1921כריכה מנותקת.
* בבליותיקה ,ספרות יפה ,3 ,כל ספרי פרץ סמולנסקי ,סיפור שמחת חנף או אהבה
התלויה בדבר ,כרוך עם הסיפור קבורת חמור או מדחי אל דחי .ווילנה ,תרפ"א
] .[1921כריכה מנותקת חלקית.
* בבליותיקה ,ספרות יפה ,10 ,י .ל .פרץ ,כתבים נבחרים ,עם הקדמה מאת ד"ר
יוסף קלוזנר .וורשה ,תרפ"ב ].[1922
* בבליותיקה ,ספרות יפה ,12 ,י .ח .ברנר ,בין מים למים ,ספור .וורשה ,תרפ"ב
] .[1922כריכה מנותקת חלקית.
* בבליותיקה ,ספרות יפה ,15 ,י .ברשדסקי ,נגד הזרם ,רומן .וורשה] ,תרפ"-
 .[s'1920כריכה מנותקת חלקית.
מצב כללי טוב.
* ספר המצות שחבר הנשר הגדול רבינו משה בן מיימון ,עם השגות הרמב"ן ועם
מרגניתא טבא מאת רבי אריה ליב זיטל סגל הורוויץ .פראנקפורט דמיין ,תקט"ז
] .[1756כתמים.
* ספר מאמר השכל ,ביאור לפיוט אל אלקים ה' דבר להראב"ן זלה"ה ,יביע צוף דבש
טוב דעת וטעם ,אל שש מאות ושלש עשרה אמרי נועם ,גם שרשי האמונה .מאת
וואלף ד"ר שמשון היידנהיים .רדלהים.1804 ,
* ספר המצות ,אשר לקטם החכם הנשר הגדול רבנו משה בר מיימון ,נעתק מלשון
הקודש ללשון אנגלי עם תולדות הרמבם .ערינבורג.1849 ,
* ספר כתר תורה לדוד ,אשר זאת השירה במזמור תהלה לדוד כל המצוה נאמרה,
כל אות קולטת מצוה אחת ממצות התורה ועל פי דעת הרמב"ם ז"ל ספרוים ,מאת
אבנר נתן נטע .ירושלים ,תר"ס ].[1900
* ספר שערי המצות ,והוא סידור המצות לפי הענינים עפ"י שיטת הרמב"ם ,ומראה
המקומות בחומש ,בש"ס ועוד .מאת רבי אברהם צבי ווינשטיין .לונדון ,תשי"ד
].[1953
מצב כללי טוב.
* דרך סלולה ,קובץ מאמרים ושירים שנדפסו בעתונים ובמאספים שונים מאת יהודה
ליב צירלסאהן .פרילוקא.1902 ,
* ספר מערכי לב ,כולל שלשה חלקים :תשובות ,דרושים ונאומים ,מאת רבי יוהדה
ליב צירלסאהן ,אב"ד דק"ק קעשנוב ורב הכולל דמדינת בסרביא .קעשנוב ,תרצ"ב
.1932
* ספר חותם תכנית כולל דוגמאות מספר הגדול דרך בים ,מאת רבי יצחק יעקב
ריינעס .הוצאה חדשה ומתוקנת .ירושלים ,תרצ"ד ].[1934
* אמנה ,מאסף ,ספר ראשון ,בעריכת בנימין רבינוביץ-תאומים ויצחק ורפל .ירושלים,
תרצ"ט ].[1939
* תורה שבעל-פה ,ב ,הרצאות בכינוס הארצי השני לתורה שבעל פה ,בעריכת רבי י.
ל .הכהן מימון .ירושלים ,תש"כ ].[1960
מצב כללי טוב.
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מקבץ ] [4ספרי היסטוריה
 377ותולדות אישים1876- .
1934

ספרי
ביוגרפיה

מקבץ ] [4ספרי תולדות
378
אישים1896-1954 .

ספרי
ביוגרפיה

מקבץ ] [5ספרים תולדות
 379אישים ותולדות עם ישראל.
1865-1962

ספרי
ביוגרפיה

מקבץ ] [5ספרים עם
 380תולדות חכמי ישראל.
1903-1934

ספרי
ביוגרפיה

65
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תאור פריט
* ספר יוסיפון ,הנקרא יוסף בן גוריון הכהן .בשער :ווארשא ,תרל"ד ] - [1874דפוס
סטריאוטיפי של הוצאה זו )צנז' .(1876
* צמח דוד חלק ראשון קצור מופלג בדורות הקדומים ...ועתה הוספנו ספורי הדורות
וקורות העתים ...מהמחבר ועד עתה ,חבר אותו רבי דוד גאנז .ווארשא ,תרל"ח
.1878
* ספר תשועת ישראל :יספר הישועה הגדולה אשר עשה ...מנשה בן ישראל .מאת
נפתלי הערץ הערצאג .ווארשא ,תרמ"א .1879
* ספר גדולת יהונתן :תולדות הרב ...ר' יהונתן אייבשיץ ...נחלק לשלשה חלקים עם
מבוא והערות ,מאת דוד ליב צינץ ,חלק ראשון .ווארשא] ,תרצ"ד  1934לערך[.
מצב כללי טוב.
* ספר תולדות יצחק :הוא תולדות רבנו הגאון ...מרן יצחק אלחנן ...האבד"ק קאוונא,
מאת יעקב הלוי ליפשיץ .ווארשא ,תרנ"ז .1896
* ספר תולדות רבינו מנחם עזריה מפאנו ,מאת יהודה אריה ליב וואידיסלאווסקי.
פעטרקוב ,תרס"ד .1903
* ספר תולדות חכמי ירושלים משנת ה"א ר"ן ליצירה עד ה"א תר"ל ליצירה ,מאת
רבי אריה ליב פרומקין ,עם תולדות המחבר ועם הערות מאת אליעזר ריבלין.
ירושלים ,תרפ"ח-תר"צ ] .[1928-1930כרוך עם חלק שני ,מסוף המאה הרביעית
לאלף השישי עד סוף המאה החמישית .ירושלים ,תרפ"ח.
* מבחר כתבי ישראל דוב פרומקין ,מאת ג .קרסל .ירושלים ,תשי"ד ].[1954
מצב כללי טוב.
* ספר לוחת עדות ,להורות כי שקר ענו ברבי יהונתן ]אייבשיץ[.Zolkiew, 1865 .
* גדולת יהונתן ,תולדות הרב הגאון מוהר"ר יהונתן אייבשיץ ,נחלק לשלשה חלקים
עם מבוא והערות מאת רבי דוד ליב צינץ ,חלק שניה ורשה] ,תרצ"ד .[1934
* דמויות :אישים בציונות ובתולדות הישוב ,ח ,הרב יצחק ניסנבוים הי"ד ,מאת
ישראל שפירא .ירושלים ,תשי"א ].[1951
* סודות המסע למצרים ,מאת מרי וסרג ברומברגר ,תרגום מצרפתית ש .גילאי .תל-
אביב.1957 ,
* ליטא מכורתי ,מיין היימלאנד ליטע ,עברית יידיש עמוד מול עמוד ,מאת אברהם
קריב .תל-אביב ,תשכ"ב ].[1962
מצב כללי טוב.
* חכמי ישראל באמריקא ספר כולל תולדות גדולי עמנו ,הרבנים ,החכמים ,הסופרים
והמחברים ,המטיפים ואנשי השם אשר בארצות הברית )עם תמונות( ,הספר
החמישי לספרי דור רבניו וסופריו ,מאת בן-ציון אייזענשטאדט .ניוארק ,תרס"ג
].[1903
* תולדות רבנו זרחיה הלוי ,בעל המאור ,וקורות ספריו עם הערות המתיחסות להן
והכוללות איזה חכמים המובאים בספריו ,מאת יעקב רייפמאן .פראג ,תרי"ג ].[1913
* ספר חסידים הראשונים והם רבנו שמואל החסיד ,רבנו יהודה החסיד בנו ,חייהם,
שיטתם ופעולותיהם ,ולמעלה בקודש "דור דורים" ,קונטרס לקורות השתלשלות
הקבלה והסודות מזמן גאוני קמאי דקמאי ,מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר.
וואיטצען ,תרע"ז ].[1917
* ספר ההסתלקות ,כולל סדרי סלוקן של צדיקים לדורותיהם למן האר"י הק' ,הבעש"
ט ותלמידיו ועד דור אחרון .מאת בנימין מינץ .תל-אביב ,תר"ץ ].[1930
* גדולת יהונתן ,תולדות הרב הגאון מוהר"ר יהונתן אייבשיץ ,נחלק לשלשה חלקים
עם מבוא והערות מאת רבי דוד ליב צינץ ,חלק שניץ ורשה] ,תרצ"ד .[1934
מצב כללי טוב.

* ספר תשועת ישראל ,יספר הישועה שעשה מו"ה מנשה בן ישראל חכם קהל
ספרדים באמסטרדם ,בהראותו כי אך שקר בימין המעלילים עליהם לשפוך דם נקי.
ווארשא ,תרמ"ד .1883
* מחברת התופת והעדן לרבי עמנואל בן שלמה הצפרוני ,עם דברים אחדים על
המחבר ומחברותיו מאת אליעזר גולדמידט .ברלין ,תרפ"ב .1922
* כתבי רבי עזריקם ספרא ,חלק הפיליטונים ,הנותן אמרי שפר ,מאת רבי אברהם
רעזניק הנודע בשם הספרותי בשם רבי עזריקם ספרא ,עם מאמר הערכה על
מקבץ ] [5ספרים על אישים
אישיותו ועבודתו הספרותית מאת רבי חיים יהודה עהרענרייך ]הי"ד[ .עם הקדשת
381
וכתביהם1883-1944 .
המחבר בכתב ידו .דף שער מנותק ,כריכה קדמית חסירה .דעוא ,תרפ"ט ].[1929
* נפש הראיה ,מאת רבי אברהם יצחק הכהן קוק ,עם רשימת צוואה מכי"ק ,לג'
באלול יום השנה הראשון לעלותו בדבר ד' לגנזי מרומים .ירושלים ,תרצ"ו ].[1936
* זכרונות מנעורי ועד הנה ,מאת רבי אברהם יצחק דזובאס .לונדון ,תש"ד ].[1944
עם תמונת המחבר.
מצב כללי טוב.
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* ר' זכריה פראנקעל ,הרב בדרעזדען והמדינה וראש ישיבה של מעלה לתורת
ישראל וחכמתו אשר בברעסלוי ,חייו ,זמנו ,ספריו ובית מדרשו ,מאת שאול פנחס
ראבינאוויץ .ווארשא ,תרנ"ח .1898
* הרמ"א ,רבי משה איסרליש ,מאת אשר זיו .ירושלים ,תשי"ז ].[1957
* קרני אורה ,ממשנתו של הרב יצחק יעקב ריינס ותולדותיו ,מאת הרב זאב אריה
מקבץ ] [5ספרים על אישים רבינר .ירושלים ,תשי"ט ].[1959
382
* האיש וחזונו ,מאת קלמן כהנא ,מהדורה שניה מורחבת .תל אביב ,תשכ"ד
ושיטותיהם1898-1965 .
].[1964
* הראי"ה ,רבי אברהם יצחק הכהן קוק ,מאת הרב י .ל .הכהן מימון .ירושלים ,תשכ"
ה ].[1965
מצב כללי טוב.
* הפרופיסור מרדכי בן מתתיהו אנטוקולסקי .קיצור תולדותיו ופרשת עבודתו .מאת
ד .מגיד ,ווארשא ,תרנ"ז  .1897כתמים.
* כתבים נבחרים חלק א' ,מאת ראובן בן מרדכי בריינין .סיפורים ,ציורים ורשימות.
נוי יורק ,תרע"ז .1917
* כתבי שלום אש .ספורים ,דרמות והעירה .ברלין ,תרפ"ג ].[1923
מקבץ ] [5ספרות וביוגרפיה
* ספר השבת .ליקוטים על שבת .כתב וערך ע"י דר .י .ל .ברוך  .תל-אביב ,תרצ"ח
383
1897-1964
.1938
* יסורים .מאמרים על צרות עם ישראל בתקופת בין מלחמת הראשונה לשניה .מאת
משה וילנסקי ,לונדון .1964
מצב כללי טוב.

ספרי
ביוגרפיה

מקבץ ] [5ספרי תולדות עם
384
ישראל1733-1964 .

ספרי
ביוגרפיה

מקבץ ] [5ספרים אודות
 385אישים ומשנתם1940- .
1965

ספרי
ביוגרפיה

66

כותרת

תאור פריט

* דברי הימים למלכי צרפת ומלכי בית עוטמאן התיגר ,מאת רבי יוסף ב"ר יהושע
הכהן ,קורות בית ישראל והתלאות אשר מצאם מיום גלותם מעל אדמתם.
אמסטרדם ,תצ"ג ] .[1733ללא דף שער וללא מספר דפים ראשונים .שדרה
מפורקת.
* ספר יוסיפון הוא הספר הנכבד חברו יוסף בן גוריון הכהן .ווארשא.1870 ,
* ספר שלשלת הקבלה ,מאת רבי גדליה בן ייחיא ,ובו דרושים וחדושים ופרי מגדים
נוספים על כל אשר חוברו לפניו בענין זה .ווארשא ,תר"נ  .1889כתמים בעמוד
השער.
* קצור דברי הימים לעם ישראל ,בארבעה חלקים ,מאת יהודה גרזובסקי ,מהדורה
שלישית ,ווארשא ,תרס"]ז[ .1907 ,מעטפת קדמית מנותקת.
* יסורים ,מאת משה וילנסקי ,ערך ופתח י .פרנקל .לונדון ,תשכ"ד ] .[1964כריכה
קדמית מנותקת חלקית.
מצב כללי טוב.
* כתבי מ .גליקסון ,כרך א ,אישים בציונות .תל-אביב ,ת"ש ] .[1940כתמים.
* הנהגות מהרש"ל ,יוצא לאור בפעם הראשונה מתוך כתב-יד עם הקדמות והערות,
על ידי יצחק רפאל .ירושלים ,תשכ"א ].[1961
* אור החיים ,חכמי ישראל וספריהם ,מאת חיים ב"ר יוסף מיכל ,מהדורה שניה עם
הוספות ותיקונים ,מאת שלמה זלמן חיים הלברשטם .ירושלים ,תשכ"ה .1965
* רבי יהודה בר אלעאי ,אוסף שלם של מאמריו בספרות התלמודית והמדרשית,
ליקט וסידר לפי הענינים הרב ד"ר ישראל קאנוביץ .ירושלים ,תשכ"ה .1965
* רבי אליעזר ,רבי יהושע ,אוסף שלם של מאמריהם בספרות התלמודית
והמדרשית ,ליקט וסידר לפי הענינים הרב ד"ר ישראל קאנוביץ .ירושלים ,תשכ"ה
.1965
מצב כללי טוב.

* הפרופיסור מרדכי בן מתתיהו אנטוקולסקי ,קצור תולדותיו ופרשת עבודתו בשדה
מלאכת המחשבת עד היום הזה ,חברו ע"י ד .מגיד .הוספה להצפירה בתור תשורה
לחתומיה .ווארשא ,תרנ"ז  .1897דף שער מנותק.
* חיי יהודי שלם ,פנקס על ארון לזכר הרב המחבר ר' יקותיאל ]]ווייס[ ,מעובד על ידי
צבי יהודה רבינוביטש ,בצירוף מכתבים ומאמרים מאת מרן הגאון שמחה בונים בעל
ה"שבט סופר" ,ועוד .ארגנטינה ,תש"ב ].[1941
מקבץ ] [5ספרים אודות
* רבינו ,לדמותו ולדרכו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,מאת רבי משה צבי
386
אישים ופועלם1897-1969 .
נריה .תל אביב ,תשכ"א ].[1961
* תולדות ציוני אחד .מאת זלקינד סטלבוב .עם הקדשת המחבר בכתב ידו .לונדון,
תשכ"א .1961
* הרב מאיר בר-אילן ,מאת משה קרונה .תל אביב] ,תשכ"ט .[1969
מצב כללי טוב.
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מקבץ ] [5ספרים אודות
 387אישים יהודים ותקופתם.
1814-1953

תאור פריט
* תולדות הרב הכולל החכם החוקר אלהי רבנו משה בן מנחם ,מאת איצק אייכל.
הוצאה שניה .וינה ,תקע"ד .1814
* שערי ציון ,כולל סדר הקבלה מאדם הראשון עד אנשי הכנס הגדולה וסדר תנאים
ואמוראים עם שלשלת רבנן סבוראי והגאונים ויחוס הרבנים והחכמים עד זמן ה"א
קל"ב ,מאת רבי יצחק ב"ר יעקב די לאטיש ,עם הערות מאת שלמה באבער.
יאריסלוא ,תרמ"ה ].[1885
* ספר תולדות תנאים ואמוראים ,מסודר ע"פ א"ב עם באורים והגהות וגרסאות
שונות ,בשלשה חלקים .יכיל בקרבו קורות ימי רבותינו תנאים ואמוראים מלכים
וגדולי או"ה ,וכל המאורעות והקרות בימי חייהם ,בשלשה חלקים ,מאת אהרן
היימאן .לונדון ,תר"ע .1910
כרוך עם ספר אגרת דרבינו שרירא גאון ,עם באור פתשגן הכתב ,מאת אהרן היימאן.
לונדון ,תרע"א .1910
*  .I Have Considered the Days, by Cyrus Adlerפילדלפיה ,תש"א .1941
* Leading Figures in Jewish History, Rabbi Judah Ha-Nasi, His Life
 .and Times, by Rabbi Alexander Carlebachלונדון.[1953] ,
מצב כללי טוב.

* קבוצת מאמרים בשפה העברית אשר נדפסו הנה והנה בכתבי עתים ,והם מלאכת
החכם ...אברהם גייגער .ברלין.1877 ,
* ספר קורא הדורות ,מזכיר שמות רבני הדורות ראשי ישיבות ומנהיגי הדורות ,מאת
רבי דוד אשכנזי .פיעטרקוב ,תרנ"ד ].[1894
* בני עליה ,קובץ מונוגרפיות ,ספר ראשון ,מאת ש .ברנפלד .תל-אביב ,תרצ"א
מקבץ ] [5ספרים על אישים
].[1931
388
יהודים1877-1962 .
* לזכר שליחנו יעקב חסן רפאל בן-גרא הי"ד ,דפי עליה ,34 ,הסוכנות היהודית
לארץ-ישראל ,מחלקת העליה .ירושלים ,תשי"ט .1958
* חכמי ישראל כרופאים ,מאת ד"ר דוד מרגלית .ירושלים ,תשכ"ב .1962
מצב כללי הטוב.

מקבץ ] [5ספרי ספרים
וחוברות על קבצי מגילות,
 389כתבי יד ,ספרים וחפצי
אומנות1900-1973 .

כתבי עת

גיליונות דער יודDer ,
 ,Judeמשנת  ,1900בכרך
 390אחד .קראקא ,תרס"א
1901

כתבי עת

דגל התורה .מאסף רבני
391
תורני .תרפ"א-תרפ"ב

כתבי עת

מקבץ ] [4כתבי עת
בנושאים מגוונים .לונדון,
 392אודסא וירושלים1899- ,
1930

* קובץ גנזי ציון-וירושלים .חוברת הכוללת רשימה מכמה כתבי יד עתיקים אשר עד
כה היו אצורים באוצרות ציון ובגנזי ירושלם ,מאת יצחק באדהב ,חוברת שניה.
ירושלים ,תר"ס ] .[1900גיליון דפוס אחד מקופל לארבע דפים .קרעים בקצות
הדפים.
* מגילות גנוזות ,מתוך גניזה קדומה שנמצאה במדבר יהודה ,סקירה שנייה מאת
אליעזר ליפא סוקניק ,פרופסור באוניברסיטה העברית .ירושלים .1950
* מגנזי ישראל בוואטיקאן ,תיאור של שלשים וחמשה כתבי יד ,מאת נפתלי בן-
מנחם .ירושלים ,תשי"ד ].[1954
* האמנות היהודית ,בעריכת בצלאל ססיל רות ,פרופסור באוניברסיטת אוכספורד.
תל-אביב] ,תשכ"א .[1961
* קטלוג הספרים הכללי  .1973התאחדות הוצאות ספרים בישראל ,ירושלים ,תשל"ג
.1973
מצב כללי טוב.
דער יוד ,Der Jude ,צייטשריפט פיר אלע יודישע אינטערעסען ,ערשיינט יעדע וואך,
צוויטער יאהרגאנג ,תר"ס-תרס"א .1900 ,קראקא ,תרס"א ].[1901
מפרט 52 :גיליונות מהם  3גיליונות כפולים ] 30 ,[9-10,15-16,40-41ס"מ.
מצב טוב .כריכה קדמית ודף שער מנותקים ,כתמי זמן.
קובץ תורני ,בעריכת רבי מנחם מענדל קאשער ]כשר[ .ווארשא ,תרפ"א-תרפ"ב.
קפח עמ' .שער מעטפת.
קובץ תורני חשוב במיוחד ,בין המשתתפים בכתיבת המאמרים :האדמו"ר רבי
אברהם מרדכי אלתר מגור ,רבי מאיר שמחה הכהן בעל האור שמח ,רבי אלחנו
וסרמן ,רבי מנחם זמבא ,רבי מאיר אריק ,רבי מאיר דן פלוצקי ועוד רבים.
כריכה מקורית עם הטבעה .מצב טוב-טוב מאד.
* Hugo's French Jornal (With German supplement), An illustrated
 .weekly for those who know Frence and those who want toלונדון,
.25.11.1899-19.5.1900
* השלוח ,מכתב-עתי חדשי לספרות ,למדע ולעניני-החיים ,בעריכת ח .נ .ביאליק
בהשתתפות ד"ר יוסף קלוזנר .כרך י"ז ,חוברות צ"ז-ק"ב ,אב תרס"ז-טבת תרס"ח.
אודיסא .[1907] ,כרוך עם כרך י"ח ,חוברות ק"ג-ק"ח ,שבט-תמוז תרס"ח .אודיסא,
].[1908
* השלוח ,ירחון לספרות ,למדע ולעניני-החיים ,בעריכת ד"ר יוסף קלוזנר .ברכרך מ,
חוברות רל"ה-ר"מ ,ניסן-אלול תרפ"ב .ירושלים ,תרפ"ג ] .[1922כריכה מנתקת
חלקית.
* קול תורה ,שנה א ,חוברת ו-ח ,אייר-תמוז תר"ץ .ועד הרבנים המאוחד ,מנושאי
דגל הרבנות :הדיינות וההוראה בעיה"ק ירושלים וסביבותיה בארץ-ישראל .ירושלים,
תר"ץ ] .[1930דף השער חסר.
מצב כללי טוב.
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מקבץ ] [5כרכי אוסף כתבי
 393עת ,ולקט כתבים1894- .
1957

כתבי עת

מקבץ ] [5כרכי כתבי עת.
394
1920-1971

ספרי שירה

ספרי שירה

ספרי שירה
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תאור פריט
* אחיאסף ,לוח-עם ספרותי ושמושי עם תמונות וציורים לשנת תרנ"ה ,נערך בעזרת
טובי הסופרים העברים ,שנה שניה .ווארשא ,תרנ"ד .1894
* עלי הגיון וכנור או לקט שבולים .אספת באורים ודברי שיר ,נאספו מילקוט כתבי
אלעזר הלברשטאם .ווארשא ,תרנ"ה .1895
* ההד ,מן הנעשה והנשמע ביהדות ובבנין הארץ ,ירחון חרדי מרכזי בשביל הארץ
ותפוצות הגולה ,מטעם קרן הקימת לישראל וקרן היסוד ,חוברת ז .ירושלים ,תש"ז
] .[1947פגמים בפינות המעטפת הקדמית.
* ידע-עם ,במה לפולקלור יהודי ,בעריכת יום-טוב לוינסקי וג .קרסל ,א ,ב ,ג-ד ,ה-ו,
ז-ח ,ט ,י .תל אביב ,תש"ח-תשי"ג ].[1948-1953
* ידע-עם ,במה לפולקלור יהודי ,בעריכת יום-טוב לוינסקי ,כרך ב .תל אביב ,תשי"ז
].[1957
מצב כללי טוב.
* השלוח ,ירחון לספרות ,למדע ולעניני-החיים .כרך ל"ו ,שבט תרע"ט-אדר תר"ף.
בעריכת ד"ר יוסף קלוזנר .ירושלים .[1920] ,בסופו הודפס :היסטוריה ישראלית,
שעורים בדברי ימי-ישראל ,חלק שני :מתחלת תקופת-החשמונאים עד חורבן בית
שני .מאת ד"ר יוסף קלוזנר .שהודפס באודיסה .בעמ'  214מובא סיפור הפסקת
החוברת באודיסה בהוראת ממשלת הצאר ובהוראת הבולשביקים ,ותחילת
ההדפסה בארץ ישראל.
* השלוח ,ירחון לספרות ,למדע ולעניני-החיים .כרך ל"ז ,ניסן -אלול תר"ף .בעריכת
ד"ר יוסף קלוזנר .ירושלים .[1920] ,עמוד השער מופיע בסוף הכרך.
* השלוח ,ירחון לספרות ,למדע ולעניני-החיים .כרך ל"ח ,תשרי – אדר שני תרפ"א,
בעריכת ד"ר יוסף קלוזנר .ירושלים.[1921] ,
* גשר ,רבעון לשאלות חיי-האומה ,4 ,שנה שניה ,הוצאת ההנהלה הישראלית של
הקונגרס היהודי העולמי .ישראל ,תשי"ז .1957
* דפי עליה ,71 ,אב תשל"א – אוגוסט  ,1971הסוכנות היהודית ,המחלקה לעליה
ולקליטה .בעריכת אוריאל ברק .ירושלים.1971 ,
מצב כללי טוב.

* דיואן והוא ספר כולל כל שירי אביר המשוררים יהודה בן שמואל הלוי ,הגהות
וביאור מאת חיים בראדי .ספר שלישי :שרי קדש ,חברת א ,חברת מקיצי נרדמים.
ברלין ,תרע"א ] .[1911מעטפת מנותקת חלקית.
* דיואן והוא ספר כולל כל שירי אביר המשוררים יהודה בן שמואל הלוי ,הגהות
וביאור מאת חיים בראדי .ספר שלישי :שרי קדש ,חברת ב ,חברת מקיצי נרדמים.
ברלין ,תרע"ב ].[1912
* דיואן והוא ספר כולל כל שירי אביר המשוררים יהודה בן שמואל הלוי ,הגהות
מקבץ ] [5קבצי שירה
 395וספרות ימי הביניים 1911- .וביאור מאת חיים בראדי .ספר רביעי :שרי קדש ,חברת א ,חברת מקיצי נרדמים.
ברלין ,תרפ"ט ].[1929
1945
* ספר תחכמוני מאת רבי יהודה בן שלמה אלחריזי,Iudae Harizi Macamae ,
הנובר.1924 ,
* רבי שמואל הנגיד ,שירי מלחמה .הכנה לדפוס ,אחרית דבר והערות מאת א .מץ
הברמן .תל-אביב ,תש"ה ].[1945
מצב כללי טוב.
* קובץ חכמת הראב"ע ]רבי אברהם אבן עזרא[ :שיריו ומליצותיו ,חידותיו ומכתמיו
עם תולדתו ,מבואות ,תיקונים והערות .מאת דוד כהנא .ווארשא ,תרנ"ד .1894
כריכה מנותקת חלקית.
* מעל המגדל ,ספור מאת א .א .קבק .ורשה ,תר"ע ].[1910
מקבץ ] [5ספרי שירה,
* תאיס מאת אנטול פראנס ,תרגום מצרפתית דוד פרישמאן .ורשה ,תרפ"ב ].[1922
 396מחזה ,משל וסיפור1894- .
* מבין החרבות או מנחת-הזכרון ,מחזה לבני-הנעורים בשלש מערכות ,מאת יהודה
1964
אלוט .ורשה ,תרפ"ג ].[1923
* ספר משלות שועלים לרבי ברכיה ברבי נטרונאי הנקדן .ירושלים] ,תשכ"ד .[1964
מצב כללי טוב.

שירים ,בלדות וסיפורים.
397
ישראל1929-1965 ,

* מקרה טפל ,ספור ,מאת אלישבע ]ייליזאבאֶ טה ז'ירקובה-ביחובסקי[ .תל-אביב,
תרפ"ט ].[1929
* שקספיר :אגדת החורף .עברית בידי ש .צ .דוידוביץ .ירושלים ,תש"ה ].[1945
* שחוק ודמע בבית-הדין ,מאת השופט ד"ר שניאור ז .חשין .ציורים שלמה כהן .תל-
אביב ,תש"ו ].[1946
* ספורי שכספיר מסופרים לילדים ,עם  7ציורים בצבעים ,תרגם מאנגלית מ]שה[ בן-
אליעזר .ירושלים] ,תש"ח .[1948
* שירים ובלדות מאת שמשון מלצר .מהדורה חדשה מורחבת .תל-אביב ,תשכ"ה
].[1965
מצב כללי טוב.
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ספרי שירה

מקבץ ] [5ספרי שירה
 398וספרות ומחקר עליהם.
1911-1939

ספרי שירה

מקבץ ] [5ספרי שירה,
399
פואמה ולשון1870-1944 .

ספרי שירה

מקבץ ] [5אוסף שירים
400
וליקוטים1850-1947 .

ספרי שירה

מקבץ ] [5מאספי שירה.
401
1850-1955

ספרי שירה

מקבץ ] [5ספרי שירה
 402יהודית ותולדות השירה
והספרות1898-1981 .

ספרי שירה

מקבץ ] [5ספרי שירה,
403
1928-1945

תאור פריט
* פרצופים ספרותיים ,קבץ מאמרי בקרת .קיוב ,תרע"א ] .[1911עם תמונות
הסופרים מודבקים לספר.
* שלהבות ,מאת אליעזר לוברני .ירושלים תל אביב ,תרפ"ח ].[1928
* פרפרים :ספורים ואגדות ,מאת בתיה כהנא .תל אביב ,תרפ"ז ].[1927
* מבחר השירה העברית :למיום חתום כתבי הקדש עד-גלות ישראל מעל אדמת
ספרד בשנת ה"א רנ"ב\ מאת חיים בראדי בהשתתפות מאיר וינר .הוצאה שניה.
ירושלים] ,תרצ"ד .[1934
* משפוני השירה :הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים מאת פרופ' ד"ר יוסף
פטאי ,עם מבוא והערות מאת פרופ' ד"ר יוסף קלוזנר .ירושלים.[?1939] ,
מצב כללי טוב.
* ספר תשובות תלמידי מנחם ותלמיד דונש .מחולק לשני חלקים .בסופו מבוא
לקורות לשון עברי .וינה.1870 ,
* משא גיא חזיון ,ספר חזון הסבלות למשוררי היהודים ההלנים .מתורגם בידי יהושע
שטיינבערג .חלק מהספר "יוסף חן" ,וארשא ,תרל"ח ].[1878
* גלות .פואימה .מאת יצחק קצנלסון .ורשה ,תרע"א .1911
* מבחר השירה העברית ,למיום חתום כתבי הקדש כעד גלות-ישראל מעל אדמת
ספרד בשנת ה"א רנ"ב .ערוך על ידי חיי בראדי בהשתתפות מאיר וינר .הוצאה
שניה .ליפסיא ]לייפציג[ ,תרפ"ג ].[1923
* הליכות שבא מאת רבי שלמה אלמולי ,בעניין חכמת הלשון .בצירוף הערות מאת
חנוך ילון .ירושלים ,תש"ה .1944
מצב כללי טוב.
* גנזי אקספרד .פיוטים ושירים ממשוררי ספרד הקדמונים .עברית ותרגום אנגלית .
מאת צבי הירש עדעלמאן ויהודה המכונה ליב דוקעס .לונדון ,תר"י ].[1850
* זרבבל .ליקוט מאמרי חכמי הסופרים האהלים ותלמידיהם .מאת יצחק בער
לעווינזאהן .ווארשא תרנ"ג .1893
* שירים .מאת שאול טשרניחובסקי .ברלין ,תרפ"ב ] .[1922פגמים בגב הכריכה.
* שירים .מאת מיכה יוסף לבנזון .ברלין ,תרפ"ד .1924
* כל – שירי ח .נ .ביאליק .תל-אביב ,תש"ז .1947
מצב כללי טוב.
* גנזי אקספרד ,ספר כולל פיוטים ושירים יקרים ממשוריי ספרד הקדמונים ,נאספו
בבית אוצר הספרים אשר בעיר אקספרד מאת צבי הירש עדעלמאן ויהודה המכונה
ליב דוקעס ,תורגם לאנגלית מאת מרדכי ברעסלוי ,מחברת ראשונה .לונדון ,תר"י
].[1850
* כל שירי יהודה ליב גארדאן ,ספר ראשון :שירי הגיון ,ספר שני :משלי יהודה וספרי
שלישי ,כרוכים יחד .ורשה ,תרס"ה .1905
* אוצר התלמיד ,חוברת ו ,שירים מאת מיכה יוסף לבנזון ,בעירכת מרדכי מיכאלי.
ירושלים ,תרפ"ט ].[1928
* נפתולי א-להים ,מאת אפרים א .ליסיצקי .תל אביב ,תרצ"ד ].[1934
* אמונים ,מאסף לדברי שירה ,בעריכת פנחס פלאי .ירושלים ,תשט"ו .1955
מצב כללי טוב.
* שירי פרוג ,תרגם יעקב קאפלאן )עם תמונת המחבר ותולדות חייו ,ערוכה בידי ר.
בריינין( ,חלק ראשון ,פר ראשון .ווארשא ,תרנ"ח .1898
* תורת השירה הספרדית ,מאת דוד ילין .ירושלים ,ת"ש ].[1940
* תולדות הספרות העברית החדשה ,כרך א ,תקופת ההשכלה בישראל ,ספר
ראשון ,מאת א .אורינובסקי .תל-אביב ,תש"ו ].[1946
* ראשונים ואחרונים ,פרקים בתולדות ישראל וספרותו ,מאת יצחק רפאל .תל-אביב,
תשי"ז ].[1957
* The penguin book of Hebrew Verse edited and translated by T.
 .Caemiפרפיילד פנסילבניה.1981 ,
מצב כללי טוב.
* אוצר שירת ישראל בספרד ,כרך שלישי ,שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול,
מקובצים ,מוגהים ומבוארים על ידי ח .נ .ביאליק וי .ח .רבניצקי ,ספר שלישי ,שירי
קודש ,מהדורה שניה .תל אביב ,תרפ"ח ].[1928
* אוצר שירת ישראל בספרד ,כרך רביעי ,שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול,
מקובצים ,מוגהים ומבוארים על ידי ח .נ .ביאליק וי .ח .רבניצקי ,ספר רביעי ,הערות
ובאורים לספר שלישי ,מהדורה שניה .תל אביב ,תרפ"ח ].[1928
* אוצר שירת ישראל בספרד ,כרך שביעי ,שירי משה בן יעקב אבן עזרא ,מקובצים
על ידי ח .נ .ביאליק וי .ח .רבניצקי ,בצרוף הערות ובאורים מאת המסדרים ,והערות
נוספות מאת ד .ילין .ספר ראשון ,שירי חול .ירושלים ,תרפ"ח ].[1928
* אוצר שירת ישראל בספרד ,כרך שמיני ,שירי משה בן יעקב אבן עזרא ,מקובצים
על ידי ח .נ .ביאליק וי .ח .רבניצקי ,בצרוף הערות ובאורים מאת המסדרים ,והערות
נוספות מאת ד .ילין .ספר שני ,הערות וביאורים לספר ראשון .ירושלים ,תרפ"ח
].[1928
* ספר השירים ,מאת רבי משה חיים לוצאטו ]רמח"ל[ ,בצרוף מבואות והערות מאת
ד"ר שמעון גינצבורג ,השלים והוסיף מבוא כללי ד"ר בנימין קלאר .ירושלים ,תש"ה
].[1945
מצב כללי טוב.
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ספרי שירה

שירה :מקבץ ] [6ספרים,
 404חוברות וכתב יד .אמצע
המאה ה1961 - 19

סיפורת

מקבץ ] [5כרכים מכתבי
 405שלום עליכם .ורשה וניו
יורק1913-1920 ,

סיפורת

מקבץ ] [5כתבים וסיפורים.
406
1921-1938

סיפורת

מקבץ ] [5כתבים וסיפורים.
407
1928-1957

סיפורת

מקבץ ] [5ספרי ספורים,
 408משלים ופתגמים1894- .
1957

תאור פריט
* שירים לר' שלמה בן גבירול" .השירים האלה נשלחו מאת הרב שד"ל נר"ו ליד הרב
ר"א גייגר נר"ו ,וכבוד האחרון ננתנם לי" .נייר כחול.כרוך עם :התחיה אשר תחיה
לעתים ,ספרי מתים אשר לא נדפסו עוד ,או אשר נדפסו פעם אחת ועין לא תשורם,
עם הערות על אות מחבריהם והשכלות בדבריהם ,מאת שניאות זקש .ברלין ,תר"י
].[1850
* מחברת שיריו של "הבחור דוד הילמאן ,לכתוב בו שירים ע"פ א"ב ואדרעסין,
מברעזין" .מכיל ] [4דפים של שירים בכתב יד.
ייתכן וזהו דוד הילמן ,בנו של הרב שמואל יצחק הילמן ,מחבר ספרי "אור הישר",
שהיה רב ואב"ד בברזינו בשנים  * .1897-1908שער השירDie ,
neuhebraeische Dichterschule der spanisch-arabiachen Epoche:
 ,Ausgewaehlte Texteמאת ד"ר ח]יים[ ברודי וד"ר ק .אלברכט .ליפציג.1905 ,
* שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול ,מקובצים ומבוארים בידי ח.נ .ביאליק וי.ח.
רבניצקי ,כרך ראשון ,שירי חול .ברלין ,תרפ"ד ].[1924
* Hebrew Ms. 6 in the John Rylands Library, with special reference to
 ,(?two hitherto unknown poems by Yehuda (Haleviמאת מאיר וולנשטיין.
מנצסטר.1960 ,
* Four unpublished poems in Rylands Hebrew Ms. 6-One by Abraham
 ,((ibn Ezraמאת מאיר וולנשטיין .מנצסטר.1961 ,
מצב כללי טוב.
* שלום עליכם ,סענדער בלאנק און זיין געזינדעל ,א ראמאן אהן א "ראמאן" .על
הכריכה :שלום עליכם ,אלע ווערק  .9וורשא .1913 ,שדרה רופפת ,דפים מנותקים
חלקית .דפי שער נוספים בתוך הספר.
* שלום עליכם ,מאריענבאד ,כרוך עם כתרילעווקער נשרפים .על הכריכה :שלום
עליכם ,אלע ווערק  .10וורשא ,תרע"ג .1913
* שלום עליכם ,מעשיות און מאנאלאגען .על הכריכה :שלום עליכם ,אלע ווערק .11
וורשא ,תרע"ג .1913
* שלום עליכם ,לכבוד יום-טוב .על הכריכה :שלום עליכם ,אלע ווערק  .12וורשא,
תרע"ג  .1913שדרה רופפת ,דפים מנותקים חלקית.
* שלום עליכם ,חיי אדם ,תרגם י .ד .ברקוביץ .ספר שלישי ימי הבחרות .הוצאת
שטיבל אמריקה .ניו-יורק ווארשה מוסקבה ,תר"פ ].[1920
מצב בינוני-טוב.
* ביערות פולין ,רומאן מאת י .אפאטושו ,תרגם מ .ליפסון .ניו יורק ,תרפ"א ].[1921
כריכה קדמית מנותקת חלקית.
* כל כתבי מנדלי מוכר ספרים )ש .י .אברמוביץ( ,ספר שביעי ,מאמרים על תודלותיו
וערכו האישי והספרותי ,סדורים על ידי י .ח .רבניצקי וח .נ .ביאליק .ברלין ,תרפ"ב
].[1922
* כל כתבי דוד פרישמאן ,כרך ראשון :בצרוף מכתב אבטוביוגרפי בכתב-ידו של
המחבר עם תמונתו .ורשה -ניו יורק ,תרפ"ט ] .[1929פגם בכריכה הקדמית.
* המהגרים ,רומן ,מאת יוהאן בויר ,תרגון ד .קמחי .תל-אביב ,תר"ץ ].[1930
* תחת כנפי הנשר ,ספור בתקופת הרמב"ם ז"ל מאת שרה מילר ,תרגם יוסף בר"נ
מיוחס .תל-אביב ,תרצ"ח ] .[1938כתמים.
מצב כללי טוב.
* שלמה מולכו ,טרילוגיה ,ספר שני :האמונה .אמת א .א .קבק .לונדון ,תרפ"ח
] .[1928גיליונות דפוס לא חתוכים.
* שלמה מולכו ,טרילוגיה ,ספר שלישי :הקרבן .אמת א .א .קבק .לונדון ,תרפ"ט
] .[1929גיליונות דפוס לא חתוכים.
* צלוחית של פלייטון ופיליטונים שונים ,מאת י .ל .גורדון .תל-אביב ,תרצ"ז ].[1937
* רש"י ,רומאן היסטורי ,מאת יוחנן טברסקי .מרחביה.1946 ,
* חוליות בשרשרת ,ספורים ואגדות ,מאת יעקב רמון .תל-אביב ,תשי"ז ].[1957
מצב כללי טוב.
* זכרונות לבית דוד ,קובץ ספורים מדברי ימי ישראל ,בעקבות רעקקענדאף ,מאת א
]ברהם[ ש]לום[ פרידברג ,חלק שני .ווארשא ,תרנ"ד  .1894לא כריכה קדמית,
כריכה אחורית מנותקת חלקית ,כיתוב מלכלך על העמוד האחרון.
* זכרונות לבית דוד ,קובץ ספורים מדברי ימי ישראל ,מאת א"ש פרידברג ,חלק
שלישי .ווארשא ,תרס"ד  .1904ללר כריכה ,שדרה מפורקת ,הספר נחלק למספר
מקטעים ומספר דפים מנותקים.
* זכרונות לבית דוד ,קובץ ספורים מדברי ימי ישראל ,מאת א"ש פרידברג ,חלק
רביעי ,הוצאה שישית .ווארשא ,תרס"ד  .1904ללר כריכה ,שדרה מפורקת ,הספר
נחלק למספר מקטעים ומספר דפים מנותקים .ללא כריכה ,שדרה מנותקת וקבוצות
דפים מנותקות ,דפים שלא נחתכו בדפוס .עמ'  480ואילך חסרים.
* ממשלי העמים ומפי חכמים ,פתגמיםמאת חנניה ריכמן .תל אביב ,תש"א .1941
* אוצר המשלים והפתגמים מספרות ימי הבינים ,מאת פרופ' ישראל דוידזון.
ירושלים ,תשי"ז ].[1957
מצב בינוני-טוב.
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מקבץ ] [5ספרי ספורים.
409
1893-1929

תאור פריט
* אפרים קוה ,תרגום הספר " "Dicher und Kaufmannמאת ברטהלאד אוירבך ע"י
י .ח .טאוויאוו ,חלק ראשון .ווארשא ,תרנ"ד .1893
* מ .ז .פיירברג ,קובץ ספוריו וכתביו .קראקא ,תרס"ד ].[1904
* באש ובחרב ,ספור מימי העבר מאת הנריק סנקביץ ,תרגם מפולנית ע .נ .פרענק,
חלק א ,מהדורה שניה .ורשה ,תר"ף ].[1920
* באש ובחרב ,ספור מימי העבר מאת הנריק סנקביץ ,תרגם מפולנית ע .נ .פרענק,
חלק ג .ורשה ,תרפ"א ].[1921
* ג'יובני אפיסקופו ועוד ספורים ,מאת ג .ד'אנוציו ,תרגם ג .גלברט .הוצאת "מצפה"
ירושלים] ,תרפ"ט .[1929
מצב כללי טוב.

* מכתב פרץ סמאלענסקי ,מאה מכתבים ,בעריכת ר .בריינין .ווילנא ,תרס"א
].[1901
* כל ספרי פרץ סמאלנסקי :גמול ישרים ,ספרוים בשלשה חלקים ,חלק שני .ווילנא,
תרס"ד ] .[1904הספר נחלק לשנים ,כפלים בחלק מהדפים.
מקבץ ] [5קבצי ספורי וכתבי
* שאול טשרניחובסקי .ברלין ,תרפ"ב ].[1922
410
סופרים1901-1965 .
* פרקי חיים ,קבץ ספורים ,מאת אסתר גולדברג-הרצוג .ירושלים.1959 ,
* ח .נ .ביאליק :דברי ספרות ,מהדורה שניה .רמת השרון ,תשכ"ה ].[1965
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [6כרכים מכתבי
 411שלום עליכם .וילנה ,ורשה
וניו יורק1919-1920 ,

* שלום-עליכם ,פונ'ם יארד ,לעבענסבעשרייבונגען .ניו-יורק.1919 ,
* אלע ווערק פון שלום-עליכם ,יד ,יוסילע סאלאוויי ,א אידישער ראמאן .ניו-יורק,
.1919
* אלע ווערק פון שלום-עליכם ,יח ,מאטעל פייסי דעם חזנ'ס .ניו-יורק .1920 ,כתמים.
* כתבי שלום עליכם ,כרך ראשון ,טוביה החולב .הוצאת "השחר" ורשה .ורשה ,תר"
פ .s'1920? -פגמים בגב הכריכה.
* כתבי שלום עליכם ,כרך שני ,כתריאלים .הוצאת "השחר" ורשה .וילנה ,תר"פ? -
 .s'1920כריכה קדמית ודף קדם שער מנותקים.
* כתבי שלום עליכם ,כרך שלישי ,מנחם-מנדיל בעל-החלומות .הוצאת "השחר"
ורשה .ורשה ,תר"פ.s'1920? -
מצב בינוני-טוב.

* ניב שפתים ,איין ווערטר בוך] ,מילון עברי-יידי ,יידי-עברי ,ושיחון יידי-עברי[ .לבוב,
תרי"א ] .[1851כתמים .אחד הדפים חתוך בצדו .שני דפים דבוקים יחד.
* מעריך ,קונטרס ביאור כמה מלות קשות וזרות שלא נתבארו כל צרכן בס' הערוך או
שלא נתבארו שם כלל ומלות הזוהר .מאת רבי מנחם די לונזאנו .לפסיא ]לייפציג[,
תרי"ג .1853
* ספר התשבי ,מאת רבי אלי' הנקרא ר' אלי' בחור .שרשיו כמנין תשבי ,ורובם הם
שרשים אשר מלפנים אינם מפורשים ,ומורגלים בדברי רבותינו בתלמוד ומדרשים.
טשערנאוויץ ,תרט"ז .1855
מקבץ ] [5ספרי ביאורים
* ספר המילואים או משביר החדש ,בו אספתי ומלאתי אוצר מלים הנמצאים בדברי
ספרי דקדוק  412מילים ומונחים ,ותרגומיהם.
רבותינו אשר רובם לא באו עוד בספרים הקודמים .עם באורים חדשים והערות
1851-1910
רבות ,מאת יוסף שיינהאק .ווארשא ,תרכ"ט  .1869כרוך עם ספר המשביר או ערוך
החדש ,חלק ראשון ,אוצר כולל כל המלים שבתרגומים ,ש"ס בבלי וירושלמי
ומדרשים כו' ,עם הערות רבות מאת יוסף שיינהאק .ווארשא.1858 ,
* A Manual of the Aramaic Language of the Babylonian Talmud,
..grammar chrestomathy and glossaries by Max L. Margolis, Ph D
מינכן.1910 ,
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרי לשון
ספרי דקדוק 413
עברית1827-1969 .

71

* תלמוד לשון עברי ,כולל יסודות דקדק הלשון ,מן התנועות השמות הפעלים והמלות
ועם שמוש הלשון והרכבת המאמרים ,מאת יהודא ליב בן זאב .מהדורה חמישית,
עם הרבה הוספות תיקונים ובאורים .ווינה.1827 ,
* מסבות הפועלף נטית כל הפעלים בכתבי הקדש ,בלי הכנויים ועם הכנויים ,וחוקי
הדקדוק אשר להן ,מאת זאב אריה כהן ,בעזר דוד אליעזר ברנויץ .מאושר מטעם
הממשלה אשר להשכלת העם .ווילנה ,תרנ"ו ].[1896
* מלון דקדוקי ,כולל כל המלים שיש בהן הרכב של חלקי דבור שונים עם
משמעותיהם והוראותיהם השונות ,לפי התנ"ך ,המשנה והמדרש .ספר עזר ושימוש
למורים ,מתלמדים ולכל שוחרי הלשון העברית ודקדוקה ,מאת ש]למה[ ז]למן[
קלאניצקי-קליין .תל-אביב] ,תש"א  1941בערך[.
* דקדוק השפה העברית לכל סגנוניה ,קורס עליון עם דוגמאות ספרותיות לעבודה
שבכתב ,חלק שני ,תורת המאמר .מאת ש]מואל[ ש]בח[ קנטורוביץ .ורשה.[1928] ,
* שער לעברית ,לימוד עברית למבוגרים ,ספר שלישי ,מאת מרדכי רון .ציורים מאת
עמרם פרת .הוצאת הקיבוץ המאוחד ,תשכ"ט ].[1969
מצב כללי טוב.

מחיר

$50

$10

$25

$50

$30

הערכה

$150 - $100

$80 - $50

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

מספר
קטגוריה
פריט

כותרת

מקבץ ] [5ספרי ביאור
ספרי דקדוק  414מונחים ושמות1728- .
1914

מקבץ ] [5ספרי לשון עברי
ספרי דקדוק 415
וארמי1870-1939 .

מקבץ ] [5ספרי לשון עברי
ספרי דקדוק 416
וארמי1875-1942 .

מקבץ ] [5ספרי ראשי
ספרי דקדוק  417תיבות ,משלים ופתגמים.
1902-1933

72

תאור פריט
* ספר נחלת שמעוני ,חלק ראשון ,מאת רבי שמעון ב"ר יהודה לייב פייזר ,על שמות
הנקובים בתורה ובנביאים ובכתובים וגם כל תנאי מתנייתי .וואנזיבעק] ,תפ"ח
.[1728
* ספר ערכי הכנויים ,מאת רבי יחיאל היילפרין ,מחבר סדר הדורות ,עם הגהות בנו
רבי משה היילפרין והגהות נכדו שלמה הכהן .דיהרנפורט ,תקס"ו ].[1806
* מחברת הערוך לר' שמלמה פרחון ,חלק ראשון הדקדוק וחלק שני מערכת
השרשים .עם מאמר מקורת מהלך דקדוק לה"ק ומהתפשטות למודה מאת רבי
שלמה יהודה ליב כהן ראפופורט .פרעסבורג ,תר"ד ].[1844
* הערוך חלק ראשון ,מאת רבי נתן ב"ר יחיאל בר אברהם מעיר רומי ,ומוסף הערוך
מאת רבי בנימין מוספיא ממגורשי שפאניא ,עם ספר המעריך מאת רבי מנחם די
לונזאנו וספר הפלאה שבערכין מרבי ישעיה בערלין ,ועם העתקת מילים מלשונות
זרות אל לשון אשכנז ,לובלין ,תרל"ד .1874
* ספר ערוך לבאר המלות החמורות והלשונות הקשות בתלמוד ומדרשים בסדר
האלפא ביתא ,מאת רבנו נתן ברבי יחיאל ,ועליו מוסף הערוך לרבי בנימין מוספיא
עם ספר שולחן ערוך מאת דוד גאלאמב .ווארשא ,תרע"ה .1914
מצב כללי טוב.
* ספר תשובות תלמידי מנחם ותלמידי דונש ,חלק ראשון וחלק שני ,עם הערות
ובאור ומבוא לקורות לשון עברי ע"י זלמן שטערן .וינה .1870 ,פגמים בכריכה ,דפי
שער מנותקים.
* שפת התלמוד ודקדוקה ,ספר למוד לשפת התלמוד ודרכי סגנוניה המיוחדים .ערוך
ומעובד עם הרבה דוגמאות ותרגילים ,ע"י יהודה שטיינברג .ורשה ,תר"ע .1909
* חקות הלשון העברית לכל פרטיהן ,חזרת כללי הדקדוק שבשלש המדרגות "תורת
הלשון העברית" ,מאת ש .ש .קנטרוביץ .אודיסה ,תרע"ג ].[1913
* ספר מורה הלשון ,חלק ראשון ,חלק הלמודי ,כולל ד' מאמרים :נקוד ,שמות ,פעלים
ושמוש הלשון וגם טעמים ונתוח מלים זרות ונוספות.
כרוך עם חלק שני ,חלק המעשי ,ללמד בני יהודה קסת ולנחותם לרגלי כללי
הדקדוק.
כרוך עם ילקוט חז"ל ,חלק א ,באורים על איזה מקומות קשי ההבנה בתנ"ך.
כרוך עם ילקוט חז"לוני ,חלק ב ,כולל הגהות והערות על פי' רש"י ,ראב"ע ,ובאור עם
ת"א ,ועל מלות הגיון להרמב"ם ובקורת על ספר "יסודי המשכלות".
מאת חיים צבי לערנער מדובנא .הוצאה הארבע עשרה בתיקונים והוספות .ווילנא
תרע"ג ] .[1913כריכה קדמית חסרה ,כריכה אחורית מנותקת.
* חקרי מקרא ,באורים חדשים במקראות ,ישעיהו ,מאת דוד ילין .ירושלים ,תרצ"ט
] .[1939כולל הוראות חדשות לשורשים שונים.
מצב כללי טוב.
* ספר דקדוק לשון ארמית כולל יסודות כל חכמת דקדוק ושמוש לשון ארמית ,עם
לוח השמות והפעלים והכנויים מאת חיים צבי לערנער .ווארשא ,תרל"ה .1875
* אוהב גר ,מאמר מחקרי על תרגום אנקלוס הגר ע"ה ,עם ביאור דרכיו ונתיבותיו
בתרגומו ,שלשים ושנים נתיבות חכמה ועם ארבע מאות וחמישים הגהות וחלופי
נוסחאות ,ונוספות בהודעת קצות דרכי לשון סורי הקרוב ללשון ארמי ,ועם קל"ב
הגהות וחלופי גרסאות בתרגום תהלים ,מאת שמואל דוד לוצאטו ,הוצאה שניה ,בה
נוספו תתק"ט הגהות וחלופי נוסחאות מכתבי יד המחבר .קראקא ,תרנ"ה .1895
* ספר כליל המחנך ,ללמד דקדוק שפת עבר בדרך קלה וקצרה ,ובסופו לנוכים
לנסיון ,ולוח הפעלים והגזרות ,מאת י .י .אינדיצקי .הוצאה שלישי עם הוספות רבות
ותקונים .ווארשא ,תר"ס  .1899מעטפת מנותקת חלקית.
* תורת הצורות של הלשון העברית ,מאת ניסן ברגגרין ,מנהל ביה"ס ללשון העברית
בברלין .ליפציג ,תרפ"ד ].[1924
* דקדוק הלשון העברית ,מאת דוד ילין ,הכתב והנקוד ,השם .ירושלים] ,תש"ג
.[1942
מצב כללי טוב.
* ספר זכרון ,להזכיר לכל איש מאישי ישראל מוסרים ומדות מאותיות שמו ,מאת
מרדכי צבי ב"ר בנימין ]מנבי[ .ברדיטשוב ,תרס"ב .1902
* אוצר פתגמים מחכמים ושיחתן של תלמידי חכמים ,מגאונים ורבנים וחכמים
מצוינים ,מימי הראב"ע והרמב"ם עד אחרון שבדורנו .מאת משה הענך בערשטיין.
לונדון ,תרס"ד ].[1904
* ספר לשון חכמים ,והוא חלק שלישי ומילואים לספרי דברי חכמים ,כולל דברי מדע
וחכמה ,אוצר פתגמים בשם גאוני עולם וחכמים מפורסמים ,מאת מאיר יואל
וויגאדער .ירושלים ,תרפ"ב ].[1922
* אוצר המשלים והפתגמים ,כולל כל המשלים והדורים המשליים והמליצות
וההלצות ,השגורים בפי הבריות ושהתאזרחו בספרות )או שהם ראוים לכך( ,מאת י.
ח .טביב ,מהדורה שניה .ברלין ,תרפ"ב ].[1922
* משלי ישראל ,מכיל יותר מששת אלפים משליןם ,פתגמים ומליצות ,בצרוף מבוא
על מהותם ,ערכם ודרך יצירתם מאת ד"ר מאיר וכסמן .ירושלים] ,תרצ"ג .[1933
מצב כללי טוב.

מחיר

$30

$50

$20

$25

הערכה

$150 - $100

$150 - $100

$150 - $100

$120 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

כותרת

מקבץ ] [5ספרים וחוברות:
ספרי דקדוק  418לשון עברית והסטינוגרפיה
לעברית1879-1929 .

ספר יאיר אור ,מאת רבי
ספרי דקדוק  419מאיר ליבוש מלבי"ם.
ווארשא ,תרנ"ב 1892

שונות

שונות

שונות
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מקבץ ] [5ספרי ראשונים
 420מספרד וצרפת1856- .
1906

תאור פריט
* אוצר נרדפי לשון ,עם מחקר' יבאר גבולם על פי מקור שרשם ועל פי מקראי קדש,
מלאכת הצ' משה יצחק אשכנזי ]טדסקי[ ס"ט .פאדובה ,תרל"ט ].[1879כרוך עם:
הואיל משה ,ספר תהלים מבואר עברית ,מאת משה יצחק אשכנזי ]טדסקי[ ס"ט.
ליוורנו ,תר"מ ].[1880
* תלמוד לשון עברי ,כולל יסודות דקדק הלשון מן התנועות השמות הפעלים והמלות
ועם שמוש הלשון והרכבת המאמרים ,מאת יהודה ליב בן זאב .מהדורה שלישית עם
הרבה הוספות ותקונים .ווין ,תק"ע ].[1810
* זכרונות ועד-הלשון העברית ,מחברת ה ,בעריכת ד"ר יוסף קלוזנר .ירושלים ,תרפ"
א ] .[1921כולל דפים שלא נחתכו בדפוס.
* First steps in Hebrew Grammar, with exercises and vocabularies by
 .Michael Adler, fifth issueלונדון.1923 ,
* תורת הסטינוגרפיה לעברית ,לפי שיטת "הסטינוגרפיה הבין-לאומית" של פליכס
פון קונובסקי( מאת י .מימון .ברלין ,תרפ"ט ] .[1929מעטפת מנותקת חלקית.
מצב כללי טוב.
ספר יאיר אור ,בנתיבות שמות ופעלים הנרדפים בלשוננו הקדושה ,מאת רבי מאיר
ליבוש מלבי"ם ,כולל בו שש מאות ששים ושנים שמות נרדפים .ווארשא ,תרנ"ב
.1892
מצב טוב .כתמי זמן .דפים בודדים עם בלאי בקצות הדף ללא פגיעה בטקסט.
* ספר המנהיג מאת רבי ]ארהם ב"ר נתן[ אבן הירחי ,כולל טעמי ויסודי כל המנהגים
אשר חבר חד מן קמאי .בערלין ,תרט"ו ].[1856
* ספר הגיון הנפש או ספר המוסר להקדמון רבי אברהם בר חייא הנשיא ,בו ילמד
דעת את העם והמעשה אשר יעשון .נוסף עליו הערות וחקירות מושכלות מאת רבי
שלמה יהודה ליב כהן רפאפורט ,וגם תולדות המחבר מאת יצחק אייזק פרייאמאן.
לייפציג ,תר"כ .1860
* סדר תנאים ואמוראים מגאוני קדמונים כתיבת יד רבינו יוסף טוב עלם ,עם הקדמת
החיד"א ,ועם פירוש אבן ציון מאת רבי אליעזר אפרתי] .ווארשא ,תרכ"ו  .[1866ככל
הנראה חסר שער שני .כתמים.
* ספר אור החיים מאת רבי יוסף יעבץ ממגורשי ספרד ,לאסור לימודי הפילוסופיא,
עם פירוש קצר בשם אור קרוב ומאמר אחרית דבר מאת מרדכי יונה ראזענפעלד
המכונה מישו"ב .פשמישל.1873 ,
* פירוש מסכת כלה רבתי לרבינו אברהם ב"ר נתן הירחי ,עם תיקונים ציונים ומ"מ,
הגהות וביאורים מאת ברוך טולידאנו .טבריא ,תרס"ו ].[1906
מצב כללי טוב.

מחיר

$25

$20

$50

* תנ"ך ,ספר עשרים וארבעה  .Biblia Hebraicaלונדון תר"ד ].[1844הקדמת
הספר ממהדורת  .1820דף שער מנותק.
* ספר מוסר השכל .דרושים בפרשות כי תבוא ,נצבים וילך והאזינו ומאמרים .מאת
רבי יוסף כהן צדק .לונדון ,תרל"ח .1878
* ספר אהלי שם ,ובו סיפור משפטו של יעקב בן יצחק ממדריד שנידון למוות בעלילת
דם בשנת ר"נ וניצל לאחר מציאת הילד הנוצרי חי ,מאת יוסף כהן צדק .לונדון ,תרמ"
מקבץ ] [5ספרים ,לונדון,
ג .1883
 421מהמאה ה  19ועד למלחמת
* ספר בכור אדם ...הלכות פדיון הבן ,מאת רבי אברהם קאמשוויץ .לאנדאן ,תרס"ז
העולם הראשונה
.1907
* ספר באר מים חדושים ודרשות על התורה ,נביאים וכתובים ועל אגדות חז"ל ,מאת
רבי יצחק מנחם אברמזון .לונדון ,תרע"ז ] .[1917עם הסכמת הראי"ה קוק ורבנים
נוספים.
מצב :כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרי פולמוס.
422
1858-1943

* בית יהודה ,תשובות אשר השיבותי בר"ח אייר תקפ"ז להשר הגדול החכם הנוצרי
אמנויל ליפן .מהדורה שניה ,חלק שני ,מאת יצחק בער לעווינזאהן ,חלק שני .ווילנא,
תרי"ח .1858
* החזה חזיונות בארבעה עולמות .עולם האמת ,חלק ראשון או תשובת משה
משמים ארצה ,מאת יעקב צבי סאבעל .אדעסא ,תרל"ב .1872
* סניגור ,מליץ יושר ופרקליט לעם ישראל ותורתו ,מול מגיד פשעם ,כולל חמשה
מאמרים ,מאת אליעזר צבי הכהן צווייפעל .ווארשא] .1894 ,הפרט בשער השני
תרמ"ה[ .ללא השער הראשון ,ועם פגמים בשער השני.
* ספר ויכוח הדת והאמונה ,ביאור אגרת סבי דבי אתונא ,מאת יהודה צבי געלבארד.
דראהביטש ,תרנ"ד .1894
* אשא משלי לרבנו סעדיה גאון ,ספר מלחמו הראשון כנגד הקראים ,ערוך על ידי ד"
ר בנימין מנשה לוין ,ונלוה לו מאמר לשון רס"ג ב"אשא משלי" מאת ש .אברמסון.
ירושלים ,תש"ג ].[1943
מצב כללי טוב.

הערכה

$120 - $80

$100 - $50

$150 - $100

$-$

$50

$200 - $150

מספר
קטגוריה
פריט

שונות
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כותרת

תאור פריט

* מגבורי האומה ,כב-לט ,מא-מד .מן רב )אבא אריכא( עד רבנו שלמה יצחקי )רש"
י( ,ציור היסטורי מאת שלמה ברמן .פיעטרקוב ,תרס"ב-תרס"ח .1902-1908
* בית רבי ,תולדות הרב )האדמו"ר הזקן( אין זשארגאן ,דער אלטער רבי ר' שניאור
זלמן פון לאדי נ"ע זיע"א .מאת ז .ש .שרעבערק .ווילנא ,תרס"ד .1904
* מגבורי האומה ,תולדות ישראל על פי ביוגרפיות ,מאת שלמה ברמן ,כרך חמישי,
מן ריב"ש עד רבי יעקב טירדו .ורשה ,תרע"ג ].[1913
מקבץ ] [5ספרים על אישים * קובץ מאמרים של גאון ישראל וקדושו מרן אברהם יצחק הכהן קוק נשיא הרבנות
423
הראשית בארץ-ישראל שנתפרסמו בעתון "היהוד" בשנות קיומו תרצב-תרצה,
וכתביהם1902-1950 .
בהוספת קטע מספרו "עין איה" על "עין יעקב" .ליום השלשים לפטירתו .תל-אביב,
תרצ"ו ] .[1935עם תמונת המחבר.
* רבי פנחס מקוריץ ,חייו ,פעולותיו ותורתו ,מהדורה חדשה עם הוספות .תל-אביב,
תש"י ].[1950
מצב כללי טוב.

שונות

מקבץ ] [5ספרי תולדות
 424אישים ואוספי כתביהם.
1926-1946

שונות

מקבץ ] [5ספרי רבי חיים
 425יעקב לוין וספרי אוצר
הפוסקים1937-1953 .

שונות

מקבץ ] [5מוסר לילדי
ישראל ,השארות הנפש
 426ואוצר דברי חכמים1816- .
1934

שונות

מקבץ ] [5חיבורי פולמוסים
427
ומאבקים1847-1967 .

* צבע חמד ,קונטרס רביעי ,כח מכתבי קודש ,חלק ראשון כתבים ראשונים ,מאת
אדוני אבי ורבי מנשה שמחה פרידעדמאן .ניו יארק ,תרפ"ו ] .[1926כריכה מנותקת.
* רבינו לאעזר מגרמיזא ה"רקח" ,קורות חייו ומאורותיו ,פעולותיו ושטתו ,רבותיו,
תלמידיו וספריו ,וגם סדר יחוסו עם תמונתו ,מאת רבי ישראל קאמעלהאר ]הי"ד[.
רישא ,תר"צ  .1930מעטפת מנותקת חלקית.
* ספר מכמני עזיאל ,מאמרים כללים ,מכתבים ציבוריים ולאומיים ,נאומים יסודיים,
לתחית ישראל ובנין ארצו .מאת רבי בן ציון מאיר חי עזיאל .תל אביב ,תרצ"ט
].[1939
* על חומותיך ירושלים) ...פרקי חיי( ,מאת הרב משה בלויא .תל-אביב ,תש"ו
].[1946
* פאר מרדכי ,תולדות רבנו הגדול רבי מרדכי בנעט מניקולסבורג על יסוד מקורות
ומחקרים חדשים ,מאת הרב ד"ר ראובן פרבר .תל-אביב ,תשי"א .1951
מצב כללי טוב.
* ספר חיל המקדש ,סדר קדשים ,חלק ראשון ,בענייני עבודה ,מאת מאת רבי חיים
יעקב ב"ר אריה לוין .ירושלים ,תרצ"ז ].[1937
* ספר חיל המלך ,חידושים וביאורים בהלכות ערכים וחרמים מספר הפלאה להרמב"
ם ,מאת רבי חיים יעקב ב"ר אריה לוין .סיאטל וואינגטאן ,תש"ד ].[1944
* אוצר הפוסקים על שלחן ערוך אבן העזר ,כנוס תמצית שו"ת להלכה ולמעשה עפ"י
סדר השו"ע ,כולל פנים השו"ע והרמ"א בצירוף באר הגולה ,ביאורי הגר"א ,באר
היטב ופתחי תשובה ,כרך א .ירושלים ,תש"ז ].[1947
* אוצר הפוסקים על שלחן ערוך אבן העזר ,כנוס תמצית שו"ת להלכה ולמעשה עפ"י
סדר השו"ע ,כולל פנים השו"ע והרמ"א בצירוף באר הגולה ,ביאורי הגר"א ,באר
היטב ופתחי תשובה ,כרך ב .ירושלים ,תש"י ].[1950
* ספר חיל המלך ,חידושים וביאורים בהלכות שבועות מספר הפלאה להרמב"ם,
מאת רבי חיים יעקב ב"ר אריה לוין .דזשוירזי סיטי ,תשי"ג ].[1953
מצב כללי טוב.
* אמרי שפר :כוללים עניני תורה ומוסר לילדי בני ישראל ...העתיקם ללשון אשכנז
הערץ באמבערג .הוצאה שניה בתוספות רבות .ווין ,תקע"ו ].[1816
* מציאות הנפש וקיומה חוץ לגוף ,מאת חיים זעליג סלאנימסקי .ווארשא ,תרי"ב
 .1852כתמים.
* מציאות הנפש וקיומה חוץ לגוף ,מאת חיים זעליג סלאנימסקי .נדפס שנית
בהוספות והערות מהמחבר .ווארשא ,תרי"ח  .1858כתמים.
* השארות הנפש :שיחות חולין בין שני תלמידי חכמים בקרן זוית ישיבה גדולה,
מאת ד"ר שלמה רובין .פאדגורזע ,תרס"ח .כרוך עם :ילקוט שלמה :יכיל בעשרה
מאמרות עניינים ספרותיים ,מאת ד"ר ש .רובין .קראקא.1896 ,
* אוצר דברי חכמים ופתגמיהם ,הוא הספר "בית ועד לחכמים" במלואים ובתקונים
רבים מאד ,מאת רבי אהרן הימאן .תל אביב ,תרצ"ד ].[1934
מצב כללי טוב.
* ספר כור מצרף האמונות ומראה האמת ,והוא ויכוחים כוללים שאלות נשגבות...
שמקשים עלינו הנוצרים על תורתנו וגם על מאמרי חז"ל ,מאת רבי יצחק לופיס.
 ,Metzתר"ז ].[1847
* מאמר האישות על תכונת הרבנים והקראים ,כולל חקירות שונות במחלוקת
הצדוקים והפרושים הקראים והרבנים על זמנם וסבות תולדותם .מאת שמואל
האלדהיים ,רב ומורה עדת ישורון פה בערלין בשם יידשע רעפארם-נעמיינדע.
בערלין ,תרכ"א ].[1861
* ספר לב העברי ,חלק השני ,נגד שלשה פשעי ישראל האפיקורסית הצדוקית
והלועזית ,והחונה עליו ספר מערכות ישראל מאת רבי עקיבה יהוסף ב"ר יחיאל
]שלזינגר[ .לבוב ,תרל"ד  .1873הדבקות בדף השער ,מספר דפים מנותקים.
* תשובות ומענות נמרצות על הטענות ותואנות שוא בספר דור דור ודורשיו לרא"ה
לבן ,מאת אשר שמחה וויסמאנן .קראקא ,תרנ"ב .1892
* במאבק נגד ניתוחי מתים ,ירושלים תשכ"ז ].[1967
מצב כללי טוב.
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 428אנציקלופדי של דברי חז"ל
וביאורים1934-1969 .
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וויכוחי דת1858-1928 .
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* התורה והתלמוד חלק קוטרס המדות מדת גזרה שוה ,מאת דוד גאלאמב ,ספר
רביעי .סעאיני )רומניה( ,תרצ"ד ].[1934
*  ,Encyclopedia of Biblical interpretationתורה שלימה ,מאת רבי מנחם מ.
כשר ,בראשית ,כרכים  .1-3ניו-יורק.1953-1957 ,
*  ,Talmudic Encyclopediaכרך  .1ירושלים .[1969] ,עמודים ריקים בתחילת
הספר ובסופו.
מצב כללי טוב.

The Jewish Child: Its History, Folklore, biology & Sociology, by W. M.
Feldman, M. B., B. S. Lond. With an introduction by Sir James
לונדון .1917 ,עם Crichton-Browne, with 2 plates and 19 illustrations.
 The Jewish Child.הספר
תרשים להמחשת תוצאות תורשתיות-גזעיות של נישואי תערובת בין יהודים ולא
431
לונדון1917 ,
.יהודים
.מצב טוב ,כתמים בחלק מהדפים
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מקבץ ] [5מלונים1822- .
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1935

$30

* בית יהודה ,תשובות אשר השיבותי בר"ח אייר תקפ"ז להשר הגדול החכם הנוצרי
אמנויל ליפן .מהדורה שניה ,חלק שני .ווילנא ,תרי"ח .1858
* ספר הישר ,כולל כמה ספרים ומדרשי רז"ל על חמשה חומשי תורה וקצת ספר
יהושע ושופטים .ווארשא ,תרל"ד .1874
* סניגור ,מליץ יושר ופרקליט לעם ישראל ותורתו ,מול מגיד פשעם ,כולל חמשה
מאמרים ,מאת אליעזר צבי הכהן צווייפעל .ווארשא] .1894 ,הפרט בשער השני
תרמ"ה[.
* רוח ישראל מחקר מרדכי מורטארה ,מורה צדק בעיר מאנטובה .תורגם מאיטלקית
ע"י משה יצחק אשכנזי .קראקא ,תרנ"ד ]" .[1894יורה בבירור כי ספר תורתנו נכתב
ע"י משה אדון הנביאים ,ומפיל ארצה כל הנחות מכחישי אמונה זו המקיימים שנכתב
בזמן מאוחר ממה שבא לנו בקבלה" )מתוך דברי המעתיק(.
* מלחמה בשלום ,ויכוח בין שני אוהבים יהודי ונוצרי בעניני הדת מאת אברהם ליב
בנימינזאהן .ניוארק ,תרנ"ח ].[1898
* שבט יהודה ,מאת החכם הרופא רבי שלמה אבן-וירגה ,יספר בו על צרות רעות
ורבות על ישראל בארצות העמים ,עם וכוחים רבים בענין דת ועוד .ורשה ,תרפ"ח
].[1928
מצב כללי טוב.

* אגרות ותשובות לרבינו משה בן מימון הספרדי ,הרמב"ם .ורשה ,תרפ"ז ].[1927
* באור מלות ההגיון לרבנו משה בן מימון ,עם פרוש מאת ר' משה מנדלסון ,בצרוף
הגהות מאת ר' יצחק סטנוב והערות רבות .ברלין ,תרפ"ח ].[1928
* ספר הלכות דעות ,חלק מספר המדע לרבנו משה ב"ר מימון הספרדי ,עם באור
רחב בשם מדות ודעות מאת רבי שמריהו ליב הורביץ .תל-אביב.1932 ,
מקבץ ] [5ספרים עם כתבי
* דברות רבנו משה בן מימון ,מלוקטות ומסודרות ע"י ד"ר א .גוטסדינר .הוצאת
 430הרמב"ם וביאוריהם1927- .
ההנהלה הראשית לתנועה "תורה ועבודה" ,תל-אביב ,תרצ"ה ].[1935
.1940
* קטעים מספר יד החזקה לרבנו משה בן מימון ,יו"ל עפ"יכתוב בעצם ידו של הרמב"
ם שבספרית בודליאנא באוכספורד ,בצרוף העתקות פוטוגרפיות ,ועם הערות
והגהות מאת שמואל אטלס .לונדון ,ת"ש ].[1940
מצב כללי טוב.

חוברת אלה מסעי ,תיעוד
מסע הרבנים למושבות.
 432פרנקפורט אמיין ,תרע"ו
][1916

מחיר

חוברת אלה מסעי ,רשימת מסע הרבנים מחברי הועידה להרמת קרן הדת והיהדות
באה"ק ת"ו ,אשר נסעו לסייר את כל מושבות הגליל וחותיו בחורף שנת תרע"ד.
פרנקפורט ענ"מ ,תרע"ו ] .[1916תיעוד מסע הרבנים למושבות בהשתתפות רבי
אברהם יצחק הכהן קוק ,רבי יוסף חיים זוננפלד ורבנים נוספים ,על פי רשימותיו של
הרב יהונתן בנימין הורוויץ.
מצב טוב .מעטפת קדמית מנותקת חלקית ופגומה בחלקה התחתון.
* Vocabularium veteris testament Hebraeo-Chaldaicum ut cum Bibliis
Hebraicis Manualibus Compinigi Queat concinnavit Ern. Frid. Car.
 Halae Magdeburgicae: Sumtibusבהוצאת Rosenmuller.
.לטינית Orphanotrophei, 1822.
* Dictionary for thr pocket, French and English, English and French, by
.מהדורה שניה .גלוסטר .1878 ,פגם בגב הכריכה John Bellows,
* New Spanish-English Dialogues for Travellers and Students by
.לונדון-פריז-בוסטוןEduardo Tolra Y Fornes, 1893 ,
* A pocket-Dictionary of the English and german Languages, First part.
.מהדורה שלישית .לונדון-ניו יורק -ברלין1912 ,
].מלון השפה העברית ,מאת יהודה גרזובסקי .תל אביב ,תרצ"ה ]* 1935
.מצב כללי טוב
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* ספר אור הישר על מסכתות ערכין ותמורה ,מאת רבי שמואל יצחק הילמן .ברלין,
תרפ"ג ].[1923
* ספר אור הישר על מסכתות כריתות מעילה קנים תמיד ומדות ,מאת רבי שמואל
יצחק הילמן .ירושלים ,תרפ"ו ].[1926
* ספר אור הישר ,דרושים לכל הפרשיות של ספר בראשית ,המקיפים כמה וכמה
מקבץ ] [5ספרי "אור הישר" ,עניינים בחיי הישראלי והאנושי ,שהם ג"כ כדבר בעתו לכל תקופות השנה ושני
חידושים ודרושים מאת רבי דרושים לחנוכה ,עם קונטרס "יקרא דשכבי" ובסופו דרוש לכל מיני שמחה .מאת רבי
 434שמואל יצחק הילמן 1923- .שמואל יצחק הילמן .לונדון] ,תרפ"ז?  .[?1928עם הקדשת המחבר בכתב ידו.
* ספר אור הישר על הספרא ,מאת רבי שמואל יצחק הילמן .ירושלים ,תשי"ד
1955
].[1954
* ספר אור הישר ,ביאורים ציונים והערות לספר בראשית ,מכילתא וספרי ,מאת רבי
שמואל יצחק הילמן .ירושלים ,תשט"ו ].[1955
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרי ביוגרפיות
 435על אישים בתורה ,במדע
ובספרות1941-1964 .

* כתבי מ .גליקסון ,כרך ב ,אישים במדע ובספרות .תל-אביב ,תש"א ].[1941
* .Don Isaac Abrabanel, his life and times by Rabbi Dr. A. Melinek
לונדון 1952 ,בערך.
* .Rabbi Joseph karo, his life and times by Rabbi Dr. S. M. Lehrman
לונדון ,תרי"ג ].[1953
*  ,The story of Sir Moses Montefioreמאת  .Josephine Kammלונדון,
.1960
* קשת גבורים ,דמויות באופק היהודי של דור אחרון ,מאת רבי אהרן בן-ציון שורין.
ירושלים ,תשכ"ד ].[1964
מצב כללי טוב.

* כתבים נבחרים מאת ד"ר אברהם עובדיה )גוטסדינר( ז"ל ,חלק ראשון .ירושלים,
תש"ב ].[1942
* נשי ישראל בגבורתן .מאת שלמה אשכנזי ,תל-אביב ,תש"ו  .1946ספר המוקדש
לנשי ישראל שמסרו את נפשן על קידוש השם ,מבית שני עד זמנינו אלו.
* השר רבי דוד צבי פנקס ז"ל )שנתים לפטירתו( תל-אביב.[1955] ,
מקבץ ] [5ספרי זיכרון ואוסף
* הנער משה ,יומנו של משה פלינקר ,הקדים מבוא דב סדן .מגנזי "יד ושם" ,סדרת
436
כתבים1942-1960 .
ספרים מטעם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה .ירושלים ,תשי"ח ].[1958
* המרד הקדוש ,שמואל-חיים לנדוי ופעלו ,מאת ש .דון-יחייא .תל-אביב ,תש"ך
].[1960
מצב כללי טוב.
* ספר פרגרממא למורים ,וספר שמושי להורים הדורשים טובת בניהם .פרוגמא
מתוקנה לשש מחלקות לפי תוכנית החדרים המתקנים החדשים שנפתחו בשנים
האחרונות ,מכילה קבוצה שלמה מדיני ההוראה לכל מקצועות הלמודים מהתחלת
הא"ב עד גמרא למתחילים ועד בכלל ,מאת יעקב גאלדמאנן .פיעטרקוב ,תרס"ג
.1902
* בית ספר עברי ,ב ,מאת יהודה גרזובסקי ,מהדורה עשתי עשרה מוגהת ומתוקנת.
ורשה ,תרס"ג .1903
* בית ספר עברי ,ג ,מאת יהודה גרזובסקי ,מהדורה שביעית ,מוגהת ומתוקנת.
מקבץ ] [5ספרי חינוך וספרי ורשה ,תרס"ה  .1905בלאי וקרע בדפים בשלושת הדפים הראשונים .כריכה
 437לימוד למורה ולתלמיד בבית מנותקת חלקית.
הספר היהודי * 1902-1931 .בית הספר :ללמוד ספרי התורה והנביאים ,תולדות ישראל ושפת עבר יחד ,עם
ציורים יפים בפנים הספר ,מאת מרדכי בצלאל שניידער .לשכה שניה ,הוצאה
מעובדת ומתוקנתוילנא ,תרע"ד  .1914קרע בתחתית דף השער ,כנראה ללא פגיעה
בטקסט.
* דער אנפאנגער ,לערבוך צו לערנען קינדער לייענען און שרייבען אידיש ,מיט זייער
פיל אילוסטראציעס אוי בילדער אין טעקסט .ערשטער טייל .ניו יורק .1931 ,כריכה
מנותקת חלקית.
מצב כללי טוב.

מקבץ ] [5ספרי חינוך יהודי
438
וספרי לימוד1895-1950 .

* הדת והחנוך ,ששה מכתבים בודדים על דבר מקום הדת בחנוך ,מאת פ .געטץ.
ווילנא ,תרנ"ו .1895
* מקורות לתולדות החנוך בישראל )מתחלת ימי-הבינים עד תקופת ההשכלה(
ערוכים בידי שמחה אסף ,כרך ראשון .תל-אביב ,תרפ"ה ] .[1922כריכה קדמית ,דף
שער והדף שמאחוריו מנותקים.
* הדת והחנוך ,קובץ מאמרים על החנוך העברי בכלל ועל החנוך הדתי בפרט על פי
גדולי חכמי ישראל וטובי המחנכים והפדגוגים בישראל ובאדם עם תכנית למודים
לבית-ספר עברי דתי-לאומי ,מאת רבי שמריהו ליב הורוויץ .ניו-יארק ,תרפ"ז
].[1927
* The Holy Scriptures, An Abridgment, for use in Jewish school and
 ,homeפילדלפיה ,תרצ"א .1931
* First steps in Rashi, A Practical Aid for the Teaching of Rashi to
 .Beginners by S. Fundaminskyלונדון.1950 ,
מצב כללי טוב.

מחיר

$50

$30

$10

$30

$20

הערכה

$150 - $100

$150 - $100

$80 - $50

$150 - $100

$140 - $80

מספר
קטגוריה
פריט

77

כותרת

שונות

מקבץ ] [5ספרי מפתח
 439ערכים ,ביטויים ואגדות.
1858-1925

שונות

מקבץ ] [5ספרי מפתח
 440ערכים ,ביטויים ומקורות
ביהדות1915-1940 .

שונות

מקבץ ] [5ספרי ספורים
441
ושירים1937-1964 .

תאור פריט
* המשביר או ערוך החדש ,חלק ראשון ,אוצר כולל כל המלים שבתרגומים ,ש"ס
בבלי וירושלמי ומדרשים כו' ,עם הערות רבות מאת יוסף שיינהאק .ווארשא.1858 ,
* ספר ברוך מבנים ,הכולל היינו דאמרי אינשי ,מנא הא מלתא דאמרי אינשי ,דאמרי
רבנן או משלים הנמצאים בכל תלמוד בבלי ,וגם חלק שני ,ברוך אברם ,ובסופו דיני
תר"ל מריאה בקיצור מופלג ,מאת רבי אברהם זוסמאן ]אברהמס[ .ווילנא ,תרכ"ו
.1869
ספר בית ועד לחכמים ,מפתח לכל אגדות חז"ל המפוזרות בש"ס בבלי ,ירושלמי
ומדרשים ,מאת אהרן היימאן .לונדון תרס"ב ].[1902
* ספר התשבי ,מאת רבי אליהו ב"ר אשר הלוי ,המכונה ר' אליהו הבחור .מהדורה
רביעית עם תוספת בשם הגהות רגלי המבשר מאת אליעזר זעירא הערשטיק.
מארמאראשסיגעט] ,תר"ע  .[1910עם הסכמת האדמו"ר האהבת ישראל מויז'ניץ.
* ספר מפתח האגדות מכל הש"ס ,מאת רבי מרדכי צבי ב"ר בנימין ]מנבי[ .ווילמא,
תרפ"ו .1925
מצב כללי טוב.
* ספר המילים או ערוך הקצר ,יכיל בקרבו פתרוני כל המלים הנמצאות במשנה ,בש"
ס בבלי ,ירושלמי ,תרגום אונקלוס ועוד מאת יצחק דובער חאנעס ,ונלוה לזה תולדות
המחבר מאת אב"ג .שיקאגא ,תרע"ה ].[1915
* ספר מקור ברוך ,יכיל קורות חיי אבותי וחיי אני ,יחד עם זכרונותיו מחיי הדור
הקודם ,בארבעה חלקים ,וקדם לו מבוא גדול בי"ד פרקים ,לתאר אורחות חייהם
וסדרי למודיהם של חכמי ישראל בימי קדם ,מאת רבי ברוך הלוי עפשטיין ,חלק
המבוא .ווילנא ,תרפ"ח ] .[1928כולל הפניות לענייני לשון קצרה )פרק ג( ,לשון נקיה
)פרק ד( ,לשון הפוכה )פרק ה( ,חלוף ותמורה )פרק ו(  ,חסר ויתר )פרק ז( ועוד.
* ספר התורה הכתובה והמסורה על תורה ,נביאים וכתובים ,מראה מקומות על כל
פסוקי התנ"ך בכל ספרי תורה שבע"פ ,חלק ראשון על התורה ,מאת רבי אהרן
הימאן .תל-אביב ,תרצ"ז ].[1937
* הנותן בים דרך ,כ"ב חלקים ,מחזיק תשעה וארבעים אלף מאמרי חז"ל ,ועשרים
אלף ומאתים וחמישים הלכות מד' חלקים שלחן ערוך ושו"ת ראשונים ואחרונים,
מאת רבי אברהם לייכטאג וואכסמאן הי"ד .עיר-א .בודפסט ,תרצ"ט ] .[1939דף
השער מנותק .פגם בגב הכריכה.
* ספר התורה הכתובה והמסורה על תורה ,נביאים וכתובים ,מראה מקומות על כל
פסוקי התנ"ך בכל ספרי תורה שבע"פ ,חלק שלישי על כתובים ,מאת רבי אהרן
הימאן .תל-אביב ,ת"ש ].[1940
מצב כללי טוב.
* צלוחית של פלייטון ופיליטונים שונים ,מאת י .ל .גורדון .תל-אביב ,תרצ"ז ].[1937
* רש"י ,רומאן היסטורי ,מאת יוחנן טברסקי .הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר,
מרחביה.1946 ,
* מושל ונביא ,מאת מ .ז .ולפובסקי .לנתיבות עולם ,ספר שני .תל אביב ,תש"ז
].[1947
* מעבר להרים ,שירים ,מאת יעקב אבן-חן .ספריית אמונים ספר רביעי .ירושלים,
]תשי"ח .[1958
* יסורים ,מאת משה וילנסקי ,ערך ופתח י .פרנקל .לונדון ,תשכ"ד .1964
מצב כללי טוב.

מחיר

$10

$20

$10

הערכה

$120 - $100

$120 - $80

$80 - $50

