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.רבשלוםנכבדלקוח

אוצרותבתוכומקבץשהואמפני-"יקבץישראלנדחי"בבחינתהואשלפניךקטלוגה

,ספרדממדינותואוטוגרפיםידכתביכולל,בארצותםהספרדיםגלויותמכלגנוזים

ישראלארץ,הודו,עיראק,פרס,דמשק,צובהארם,מרוקו,תימן,איטליה,טורקיה

,הונגריהמיהדותפריטיםכןכמו.אחדבקטלוגכמוהונראהשטרםקיבוץ-ועוד

יסודספרי',והש'הרמשנותערשדפוסי,מיוחסיםועותקיםחסידות,ליטאיהדות

.מיוחדתחשיבותלוישפריטכלכילהבחיןתוכלבקטלוגהעיוןעם.ועוד

בחשיבותםנדיריםחיבורים!נדפסווטרםבמכירותנראושלאמיוחדיםידכתבי

.בתוכםאוצריםשהםוההיסטוריה,סידורם,כותבם,תוכנםמחמת

שלוחתימותאוטוגרפיםעםבקטלוגהבולטתמרוקויהדותאתמיוחדבאופןלצייןיש

החשובההקטגוריהובמיוחד-האחרונותהשניםמאותבשלושמרוקוומאוריגדולי

.אמןעלינויגןזכותםאבוחציראמשפחתרי"אדמווהקדושיםהגדוליםידכתבישל

רבינושלקדשוידכתיבתבעצםכתובקונטרס:והואבמינומיוחדפריטובראשם

קונטרס.א"זיעאבוחציראיעקברביבניסיםהמלומדוהטהורהקדוש"יעקבאביר"ה

ומבורכתטובהולשנההנוראיםהימיםלרגל,פטירתולפנישניםכשלושכתבאשר

יעקבהצעיראנישלי"הראשוןבעמודידובכתיבתשכתבוכפי,ז"תרלשנתשל

זרעיוזרעוזרעיאניבולקרותיזכני'הטובהלשנהונחתםנכתבאביחצירא

."תשרישמיניביוםז"תרלבשנתאותהכתבתי[הדורותכלסוףעד]ה"עסכ

שלקדשוידבכתבכולוכתובמכתב:והוא,זומקטגוריהמיוחדפריטעודנציין

יעקברבישלהגדולבנואבוחציראמסעודרבי"דמשפטיםסבא"הקדושר"האדמו

מכתבובפרטבמכירותמעולםהופיעלאידוכתב-"סאליבבא"הרבינושלואביו

.שבקטלוגזהכמוומרשיםיפיפיה

ותפארתוישראלגאוןשלערוךהשולחןהוא,בנדירותובמיוחדבולטפריט:בנוסף

השלחןזהוהנראהוכפי,בשערהמסולסלתידוחתימתעם,הקדושא"החידרבינו

גודלקטןבפורטערוךהשלחןשכן,בעולםבמסעותיוא"החידרבינואתשליווהערוך

.ת"נחשנת,באמשטרדםשנדפסלדרכיםהמיוחדכיס

אליהורבישלוחתימתוידובכתבעמודים8הכוללארוךמכתבהוא,נוסףפריט

ששוןמשפחתבנילתלמידיושלחהמכתבאת,"מאליהומכתב"בעלדלסראליעזר

בכתבדסלרהרבכתבהמכתבאתאישייםפרטיםהיתרביןמזכירבו,בלונדון

,באורכוכזהמכתב-בנקללקוראוהמזרחבניתלמידיושיוכלוכדימזרחי\י"רש

.המציאותיקרההיסטוריובתוכנוכתיבתובסגנון

אשר20-ההמאהועד16-המהמאהישראלמגדוליחשוביםאוטוגרפיםועוד

.הקטלוגבפניםמישריםתחזינהעיניך

,טובותבשורותונתבשרושנשמע,בריאחורף,לקוחותינוקהללכלמאחליםאנו

.הארץכנפותמארבעונחמותישועות

בברכת התורה

צוות רפאלי

הקדמה



ספרי יסוד
Basic Books

דפוסים מוקדמים

Early and rare patterns

עותקים מיוחסים–קבלה 

Kabbalah- privileged copies

חסידות

Chassidut

ד''חב

Chabad

רים הקדושים לבית אבוחצירא"האדמו-יהדות מרוקו 

Moroccan Jewry - The Holy Rebbe of Beit Abuhatzira

רבה'וגיהדות תונס 

Tunes and Djerba Jewry

יהדות איטליה

Italian Jewry

ועודלוב , מצרים, דמשק, פרס, עיראק, הודו, קושטא, ספרד–יהדות ספרד והמזרח 

Spanish and Eastern Jewry - Spain, Constantinople, India, Iraq, Persia, Damascus, Egypt, Libya
and more

יהדות תימן

Yemenite Jewry

הגהות וחתימות, כתבי יד–יהדות אשכנז 

Ashkenazi Jewry - Manuscripts, Glosses and Signatures

קראים, כתב יד–שונות 

Other - Handwriting, Karaites

קטגוריות  
Categories            

1-23

24-32

33-36

37-46

47-48

49-68

69-72

73-80

81-110

111-118

119-138

139-152
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יסודספרי

מתקופתחשובותהגהות–"החייםנפש"וה"לויקדושת"ההסכמות–ב"תקע,קאפוסט–ירושלמיתלמוד.1

ההדפסה

Jerusalem Talmud – Kopust, 1812 – Approbations by the "Kedushat Levi" and the "Nefesh Chaim" – Important Glosses

from the Time of Printing

נדפסלאזוממהדורה.יפהיצחקבןישראלדפוס.ב"תקע,קאפוסט.פירושיםעם.כולהזרעיםוסדרברכותמסכת,ירושלמיתלמוד

.זהחלקמלבד

נפש"בעלין'מוולוזחייםרביהסכמתולצידו."לויקדושת"המברדיטשוביצחקלוירביר"האדמושלהסכמותיהםבאולשערמעבר

."החיים

.ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתבוהגהותהערותעשרותהספרלאורך

:ערלה.דףיא:חלה.דףיג:שנימעשר.דףנב:מעשרות,תרומות,שביעית.דף[1],יח:כלאים.דףטז:דמאי.דףמה-ו,ו:פאה,ברכות

בהגהותקלהנגיעה.ירקרקיםדפים.מוזהבוכיתובעורשדרתעםמהודרתחדשהכריכה.נהדרמצב.מ"ס33.דף[3],ד:בכורים.דףי

.בודדיםנקבים.הדףשוליקציצתמחמת

400$פתיחה 
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מהדורה–ט"תקפ,פיורדא–ברכותמסכת.2

ונדירהמיוחדת

Tractate berachot 0 Furth, 1829 – Special and Rare

Edition

.זרעיםסדרמשניותעם.בבליהתלמודמן,ברכותמסכת

רבי,ברליןישעיהרבי,א"הגר,ח"הבהגהות,המפרשיםעם

ואחיו(ארזיםעציאלמוגיםעציס"מח)ברליןצביחייםנח

.ברליןליבאריהרבי

.צירנדורףדודהמדפיסהקדמתעם.ט"תקפ,פיורדא

שניםשלשולאחר,זוברכותמסכתרקנדפסזוממהדורה

.נוספיםכרכיםנדפסולא.שבתמסכתשלנוסףבודדכרך

עלמאמרבספרו,רבינוביץנתןרפאלרביכותבכךועל

נאהמהדורההיתהשזו,(קלב'עמ)התלמודהדפסת

שנדפסומיוחדותהגהותעם,הגמראשלביותרומדויקת

ממנהנדפסושלאוחבל,ברליןהאחיםשלובפרט,בה

.שובנדפסולאברליןהאחיםהגהות.נוספיםכרכים

.בעולםהספריותובמרבית!הלאומיתבספריהאינו

,טובמצב.מ"ס42.דףעח,[1],קד-סו,[2],סד-ב,[2]

קמטים.בלויהמעטישנהכריכה.עשפגעיכמה.בינוני

.דפיםבכמה

200$פתיחה 

–בבליתלמוד.3

כל–פ"תר,ווארשא

כרכיםבשניס"הש

מפוארים

Babylonian Talmud –

warsaw, 1920 – the

Entire Shas in Two

Impressive Volumes

כלאתכולל,כרכיםשני

,ווארשא.בבליהתלמוד

.צנטרלהוצאת.פ"תר

מקוריותעורכריכות

מצב.נאהסט.תואמות

.בכריכותשפשופים.טוב

200$פתיחה 
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הספרבתחילתשבאותשובותיו,ין'מוולאזחייםלרבינוכבודלאות

.(רגאל)ומיוחדלבןניירעלנדפסו

[2],292,XVIIIהשניבשער.מאודטובמצב.מ"ס31.שעריםשני.'עמ

.חסרוןללא,קלקרע

200$פתיחה 

–ז"תרל,למברג–קודשמקראי.4

מקוריותבכריכותסט–חלקים10

Mikra'ei Kodesh – Lemberg, 1877 – 10

Sections – Set with the Original

Bindings

אחדעם,וכתוביםנביאים,קודשמקראי

פירוש,תרגום.והפירושיםמעלותעשר

,ציונים,ציוןמצודת,דודמצודת,י"רש

עיני,הימיםלדבירתרגום,אהרןתולדות

הגהות,י"ברשידמכתבהגהות,שמואל

.ברליןישעיהרבי

שלםסט–חלקים10.ז"תרל,למברג

.מקוריותעורבכריכות

.בכריכותפגמיםמעט.טובמצב

200$פתיחה 

רגאלנייר–ראשונהמהדורה–ב"תרמ,ווילנא–(ין'מוולאזחייםרבינו)המשולשחוטת"שו.5

Chut HaMeshulash Responsa (Rabbi Chaim of Volozhin) – Vilnius, 1882 – First Edition – Regal Paper

,ין'בוולאזהרבניםגדולישלושהמאתותשובותשאלות,המשולשחוט

ד"אביצחקאליעזרורבי.מהוראדנאפרידהללרבי,ין'מוולאזחייםרבינו

.ץ"מליביהודהבדפוס.ראשונהמהדורה.ב"תרמ,ווילנא.ין'וולאז
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–ם"הרמבעלהלויחייםרבנוחדושי.6

ראשונהמהדורה–ו"תרצ,בריסק

Chidushei Rabbeinu Chaim Halevi al

HaRambam – Brisk, 1936 – First Edition

תורהמשנהספרעלוביאוריםחידושים

יק'סולובייצהלויחייםרבינומאת,ם"להרמב

.בריסקד"אב

סטפנסקי).ראשונהמהדורה.ו"תרצ,בריסק

.(150'מס,יסודספרי

בספר–הישיבותבעולםהלמדנייםהיסודמספרי

בפלפול,בלימודהדרךאתחייםרביסללזה

נתןזובדרך,התלמודיתבסוגיהגורםכלוניתוח

בראש.ם"ולרמבלתלמודעומקשלחדשמימד

.המחברבניהקדמתהספר

ראשוניםודפיםכריכה.מ"ס32.דףקיב,[1]

.חדשהקופסא.יבשדף.מנותקים

200$פתיחה 

–(זרעים)א"הגרהגהותעם–משנהסדריששה.7

ראשונהמהדורה–ט"תקס,פראג

Shisha Sidrei Mishnah – with Hagahot Hagra (zera'im)

– Prague, 1809 – First Edition

מברטנורהעובדיהרבינופירושיעם,משנהסדריששה

החסידמהגאוןהגהותזאתעלונוסף",טוביוםותוספות

."ל"זצווילנאאליהור"מוהרה"רשכבהמפורסם

,וינוגרד).בלבדזרעיםבסדרא"הגרהגהות.ט"תקס,פראג

והיא!מאודנדירהמהדורה.(181,א"הגרספריאוצר

.א"הגרהגהותהובאובהםהמשניותבמהדורותהראשונה

.דףקלב,[4].זרעים:[אחלק]

.דףקעב,[1].מועד:[בחלק]

.דףקנט,[1].נשים:[גחלק]

.דףקצו,[1].נזיקין:[דחלק]

.דףקסג.קדשים:[החלק]

.דף[1],רכג,[1].טהרות:[וחלק]

.מצויןמצב.שערחסרמועדלסדר.כרכיםששה.מ"ס25.5

.רופפיםדפיםמעט.איכותיםדפים

500$פתיחה 
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ראשונותמהדורותחלקם–מווילנאהגאוןספריאוסף.8

Collection of Books by the Vilna Gaon – Some of Them First Editions

,א"הגרספריאוצר,וינוגרד).בבליהתלמודעלא"הגרהגהותשלהראשונהמהדורה.ח"תקס,ווין.א"הגרהגהותעם.קידושיןמסכת•

.ידבכתבהגההעגבדף."דייטשוואלףר"באיצק"חתימהבספר.דףפב.(418'מס

-ב,[2],קסה-ג,[1].בבליהתלמודעלא"הגרהגהותשלשניהמהדורה.ח"תקע,דהירנפורט.א"הגרהגהותעם.מנחות-זבחיםמסכת•

.דףקיד

.(ד"יסו-קלויזגאונסהמכונהא"הגרקלויזהואד"יסומדרשבית)"ווילנאדפהד"יסוהחדשד"לגהמשייך"שהעותקרישומיםבספר

."מןיוסףוה"מוומפורסםהמופלאהנגידהרבניה"להשייךהגמראזה"."ווילנאדפהבהחדשהמדרשלביתשייךהגמראזה"

.דףנו,[1].שניהמהדורה.ז"תקצ,וורשא.מווילנאאליהורביהגאוןמאתוביאורי"רשפירושעם.משליספר•

מהדורה.ז"תרכ,ווילנא.א"הגר–מווילנאאליהורבינוהגאוןמאתביאורעםבשלמותנדפס,חדשמזהרתיקוניםעם,הזוהרתיקוני•

מהכיתובחלקעםמפורטשנישער.מאוירראשוןשער:שעריםשני.ראזענקראנץצביאברהםורביפיןיוסףשמואל'רבדפוס.ראשונה

חותמות.(724א"הגרספריאוצר,וינוגרד).דףנב,קעב,[5].הקבלהחכמתללימודכללים-"הערה"השנילשערמעבר.זהבבדיו

RABBI"בעלות M, H, RABINOWIIZ".

.[1858ח"תרי],קניגסברג.ל"הרדוהגהותמטאלאטשיןשלמהמשהרביהגהותעם,א"הגרמאת,מהימנאהרעיאעלביאור•

.665'מס,א"הגרספריאוצר,וינוגרד.הראשונההמהדורהשלווואריאנט

.טובכללימצב.שוניםגדלים.א"הגרספרי5כ"סה

300$פתיחה 
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ר"הרשספרישלנדיראוסף.9

–ראשונותמהדורות–הירש

\תהלים\תורהחומשיחמשה

חורב

Rare Collection of Books by the

Rashar Hirsch – First Editions –

Chamisha Chumshei Torah / Tehillim

/ Chorev

Der.תורהחומשיחמשה•

Pentateuch, uebersetzt und

erlaeutert von Samson Rephael

Hirsch,תרגוםעםבעבריתהמקרא

ביאורעם.עמודהמולעמודהלגרמנית

.העמודיםבשוליבגרמנית

,VI.ז"תרכ.בראשית:א .’עמ[2],633

.’עמ614,[2].ט"תרכ.שמות:ב

.’עמ[1],749,[2].ג"תרל.ויקרא:ג

.’עמ[1],517,[2].ו"תרל.במדבר:ד

.’עמ[1],588,[2].ח"תרל.דברים:ה

ר"הרשותרגוםביאורעם,תהליםספר•

.ב"תרמ,דמייןפרנקפורט.הירש

.החלקיםשני.ראשונהמהדורה

,דמייןפרנקפורט–אלפסרב.10

כיסגודלקטןכרך–ט"תנ

Rav Alfas – Frankfurt am Main,

1699 – Pocket-Size Volume

והוספותי"רשפירושעם,אלפסרב

ומסכת,נשיםסדר)שניחלק.שונות

.(חולין

מתוךשניכרך.ט"תנ,דמייןפרנקפורט

נוספוזהבחלק.חלקיםשלושה

שלמהרבי,אופנהייםדודרביהסכמות

הכהןיהודהורבידיאוליוירה

.מאמשטרדם

.מ"ס6.5\11כיסגודל.דףשלח,[3]

מעט.מקורית,בעירמחופהעץכריכת

.טובמצב.הכריכהעטיפתבעורחסרון

200$פתיחה 

אתהיהודתעללהשיבכדיהירשר"הרשחיברהספראת.רטורידיבורבסגנוןכתוב.המצוותבנושאיוהסברביאורים.חורבספר•

ולביקושרחבהלתפוצהזכהזהספר.הצעיריםשלובסגנונםבשפתםמדברכשהוא,בגרמניההמסורתיתליהדותולקרבם,הצעירים

.גרמנית.בפרנקפורטהקהילהרבלתפקידהירשהרבאתשהביאוהוארב

.שערקדםבלוחהירשר"הרשתמונתעם.ראשונהמהדורה.[ט"תרמ]1889,דמייןפרנקפורט

.אביבתלאוניברסיטתבספרייתנמצאיחידעותק.הביבליוגרפיהבמפעלמופיעלא,הלאומיתבספריהאינו!מאודנדיר

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב.עמודים578

500$פתיחה 
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.הראשוניםירושליםמספרי."יוסףדברי\הארץתבואות"שוורץיהוסףרביספריכלשלמצויןבמצב,ומהודרשלםסט

.בקישראלדפוס.ג"תר,ירושלים.השמשמבואדרך.ד.המעלותצל.ג.השחראילת.ב.הארץכדור.א.חלקיםארבעהכולל:אחלק

.דף[6],ע,[8].מאודנאהפרחוניתמסגרתעםראשוןשער.שעריםשני

וליושבילמלכיהימיםדבריוהואהארץמעשה.בחלק.הארץוכמותאיכותמהות.אחלק.חלקים'ב.הארץתבואתספרכולל:בחלק

.דף[3],נב,קנו,[2].ה"תר,ירושלים.הארץ

מאמר.ברזלאבניה:ג.האדמהצמח:ב.ארץחייתו:אחלק.חלקים'גובו.הארץתוצאות.מיוחדשערעם,(שניהספירה)כב-אבדפים

.השנהמעיתותהמדברהעיתים

.הביתחורבןמזמןהארץוליושבילמלכיהימיםדבריוהוא,הארץמתבואותשניחלק,הארץמעשה.מיוחדשערעם,נב-כגבדפים

ל"רזולשונותקודשמקראיביאור,אלהינותורתודינימשפט,תבואהפרי(אראש–והרביעיהשלישיחלק)יוסףדבריספר:גחלק

.דף[1],רמז,[7].בקישראלדפוס.א"תרכ,ירושלים.ס"הפרדבדרךס"השומאמריפסוקיםכמהביאור,פרדס.ובמדרשיםס"בש

.בקישראלדפוס.ב"תרכ,ירושלים.לשואליוהמחברשהשיבתשובותכולל,(בראש–והרביעישלישיחלק)יוסףדבריספר:דחלק

.דף[1],קע,[4]

כרך.תואמותכריכות,מהודרתחדשהעורכריכתעםחלקיםשלושה.ובהיריםאיכותיםדפים.מצויןמצב.כרכיםבשלושההחלקיםכל

.מ"ס16שלאחידבגודלכמעטהכרכים.מנותקתמקוריתעורכריכתעם,נוסף

800$פתיחה 

מצויןבמצבהחלקיםכל-שלםסט-הראשוניםירושליםמדפוסי–שוורץיהוסףרביספרי–הארץתבואות.11

Tevu'ot HaAretz – Books by Rabbi Yosef Schwartz – of the First Books Printed in Jerusalem – Complete Set – All the

Sections are in Excellent Condition
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כןכמו.בקישראלרביהמדפיסהקדמתבתחילת

יעקברבי,גאגיןאברהםחייםרביהסכמות

הסכמתכ"גנוסףזהובעותק,מדמשקענתבי

שלחתנו)מבראדצבימגזעמשהאהרןרבי

משהאהרן’רשלהסכמתושבוהדף–(העורך

חסר,[(3]דף)"המאסףהקדמת"וצבימגזע

לחלקרקצורףהדףכנראה.רביםבטפסים

עתאת,כאןבהקדמתומספרהמחבר.מהטפסים

.בהסיבובוואתהקודשלארץבואו

הספרלאורך.טובמצב.מ"ס20.5.דףס,[3]

רישוםובסופו,י"רשבכתב,בעיפרוןהגהותכמה

.הספרכלאתללמודשזההכותב

שלהזיוףמהדורותשתיגםמצורפיםזהלעותק

ההוצאהשלהשעראתוחיקושהעתיקו,הספר

.הראשונה

מהדורה.[ח"תרי,קניגסברג].ירושלםחבת•

השערשלחיקויעם.הספרשלהשניה

.מצויןמצב.דףס,[2].הירושלמי

מהדורה.[ל"תר,לבוב].ירושלםחבת•

שלמדויקכמעטחיקויעם.הספרשלהשלישית

ההבחנה.[דףס:ל"צ]סג,[3].הירושלמיהשער

בשניהיאהראשונהלמהדורהזומהדורהבין

מסומןהאחרוןהדףהנוכחיתבהוצאה:מאפיינים

ד"תרבהוצאתכןכמו.’ס’:ד"תרובהוצאת,’סג’

עמודשבכלהעמודותשתיביןהמבדילקונדפס

.טובמצב.הספרמעמודי

.וינוגרדישעיהומרמאוסףהעותקים

200$פתיחה 

נביאיםתורה.13

ט"תקצ,לונדון–וכתובים

נאהכרך–

Torah, Nevi'im and

Ketuvim – London, 1839 –

Fine Volume

.וכתוביםנביאיםתורה

Londini,[ט"תקצ].

.’עמ[1],633;[1],559,[1]

.מקוריתכריכה.מ"ס21.5

כיתובעםמעורופינותשדרה

.מצויןמצב.מוזהב

200$פתיחה 

הזיוףשלהנוספותמהדורותשתיעם–ראשונהמהדורה–ד"תר,ירושלים–ירושליםחבת.12

Chevat Yerushalayim - Jerusalem, 1844- first edition - with two additional editions of the forgery

.הורביץהלויחייםרבימאת.צדיקיםוקבריקדושיםמקומות,ישראלארץעריתולדותעלחיבור,ירושלםחבתספר

.השערבמרכזהזיתיםוהרירושליםשלאיורעם.בקישראלרבידפוס.ראשונהמהדורה.ד"תר,ירושלים
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–ז"תי,ליוורנו–אדםתולדות.14

בליוורנושנדפסוהראשוניםמהספרים

נאהעותק–

Toldot Adam – Livorno, 1657 – One of

the First Books Printed in Livorno - Fine

Copy

ממונותבדיניותשובותשאלות,אדםתולדת

עם,א"הרשב–אדרתבןשלמהרבינומאת

.ה"מהרמת"שו

מראשוני,גבאיידידיהדפוס.ז"תי,ליוורנו

.בליוורנושנדפסוהספרים

עורכריכה.טובמצב.מ"ס29.דףקד,ח

.ידבכתבהגההצהבדף.מקורית

300$פתיחה 

"תהלותיוסף"ביאורעםתהליםספר.15

ראשונהמהדורה-א"תקס,ליוורנו–א"להחיד

Book of Psalms with the "Yosef Tehilot"

Commentary by the Chida – Livorno, 1801 – First

Edition

עם)תהליםספרעלופירושיםביאורים,תהלותיוסףספר

.(א"החיד)אזולאידודיוסףחייםרבינומאת,(הפנים

.סעדוןאליעזרבדפוס.ראשונהמהדורה.א"תקס,ליוורנו

נקב.טובמצב.ועביםאיכותיםדפים.מ"ס19.דףקמד

הדפיםשניבפינתקלחסרון.בודדיםבדפיםעש

.בשערשנמחקורישומים.נאהעתיקהכריכה.האחרונים

500$פתיחה 



13

–ד"תקל,ליוורנו–הגדוליםשם.16

הגהות-שערחסר–ראשונהמהדורה

Shem HaGedolim – Livorno, 1774 – First

Edition – Missing Title Page – Glosses

עם.וספריהםישראלחכמיעל,הגדוליםשםספר

רבינומאת,אבותמסכתעל"אבותחסדי"ביאור

.אזולאידודיוסףחיים

ודףשערחסר.ראשונהמהדורה.ד"תקל,ליוורנו

.בלבדו"נ

בכתבהגהותדפיםבכמה.כריכהללא.מצויןמצב

[בניים]משהואני"פותחתההגהותאחת,יד

"...במרדכימצאתי

.דף[1],קלא

200$פתיחה 

מהדורה–ג"ת,ונציה–תרומהגדולי.17

ראשונה

Gidulei Terumah – Venice, 1643 – First Edition

לספרסביבהיקףורחבגדולחיבור,תורמהגדוליספר

הסרדייצחקרביבןשמואלרבינושחיבורהתרומות

בינה"בעלו'פיגעזריהרבימאת.הראשוניםמגדולי

."לעתים

.וייצוריפראנציסקודפוס.ראשונהמהדורה.ג"ת,ונציה

עלידיעות,בניהו’מ:עייןוהדפסתוהספרעלהערות

,ד"תשי,לד,סיני,באיטליהוהפצתםספריםהדפסת

.(229'מס,יסודספריסטפנסקי).קנז-קנו’עמ

עםבשערבלאי.טובמצב.מ"ס19\28.דףשפב,[6]

הכריכה.רופפת,חדשהבדכריכת.בשוליוניירחיזוק

הרשליב'הק"חתימות.תקיןבאופןלספרמחוברתלא

כנראה,בתקופתואייזנשטטמרבני]"ש"מאגינז

.[איגרעקיבארביממשפחת

280$פתיחה 
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–(ערוךשלחן)ארץמגני.18

–מפוארעותק–ב"תצ,אמשטרדם

והגהותחתימות

Maginei Eretz (Shulchan Aruch) –

Amsterdam, 1732 – Impressive Copy -

Signature and Glosses

עם,חייםאורחערוךשלחן,ארץמגני

."אברהםמגן"(ז"ט)"דודמגן"המגינים

.פרופסץ"כשלמהדפוס.ב"תצ,אמשטרדם

עם.נחושתבפיתוחהראשון.שעריםשני

ספרדיםאמשטרדםרבניהסכמות

."יחזקאלכנסת"ה,"יעקבשב"ה,ואשכנזים

עץ,מקוריתכריכה.טובמצב.מפוארעותק

משוקמתהכריכהשדרת.בעורמחופה

הפורזץבדף.המקוריתהכריכהבנוסח

אבל...חכמיםשאסורפ"אע"בעלותרישומי

חתמתילכןשריהספרבעלתשםאלרשום

דקריוהקציןהאלוףה"ההספרבעלשםאת

ה"כת"כשא"ויד"ח'דעמימדברנאותני

כמההספרדפיבין."מענץק"מק...דוד

.כותביםמשנילמדניותהגהות

300$פתיחה 

,אמשטרדם–רבהמדרש.19

ז"תקל

Midrash Rabba – Amsterdam, 1777

עלרבהמדרש,רבותמדרשספר

כלעם.ומגילותתורהחומשיחמשה

למראהנחמדפירושועם,המפרשים

וחידושים.יפהשמואלרבימאת

ד"אבשלםשלמהמרביופירושים

.אמשטרדם

בןקאשמןדפוס.ז"תקל,אמשטרדם

הראשון.שעריםשני.ובניוברוךיוסף

גדוליהסכמות.נחושתפיתוחבתחריט

.שבדוראמשטרדם

דף[1]וחסריתכן.דףצה,[1],רכו,[4]

בלאימעט.טובמצב.השניהמהספירה

נקבים.האחרוניםהדפיםבפינות

עורחציכריכת.דפיםבכמהבודדים

.מפוארת

200$פתיחה 
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מהדורה–ט"תע,שאלוניקי–שלמהכרם.21

יחידה

Kerem Shlomo – Salonika, 1719 – Single Edition

רביהגאוןמאתותשובותשאלות,שלמהכרםספר

.משאלוניקיאמראילייושלמה

תלמודשלדפוס.יחידהמהדורה.ט"תע,שאלוניקי

משהבןטובויוםנחמןדודבןאברהםידיעלתורה

.קאנפילייאש

מעטדפיםבכמה.טובכללימצב.מ"ס31.דףרכב,כו

חנניכי"בעלותרישומיבשער.פשוטהכריכה.עשנקבי

יאודה...אישולא...אניזהאתגםליויתןאלוקים

ו"היאליעזר..נסיםהצעיר"נוסףרישום."בוטון

,"יאודהשבתי'גי"חתימות."ה"אזלהחיר"בכוהר

.ידבכתבהגהותשתי."ו"נרפוראדו'ןיאודה"

200$פתיחה 

לימיםאשכנזיםכמנהגמחזור

פירוש"עם.רגליםושלשנוראים

יוזפאיוסףרבימאת"המסביר

פירושועם,מעסאל"סגקשמן

המדפיסשחיבר"חדשמסביר"

.ברוךיוסףרביבןקשמן

.המחברדפוס.ז"תקכ,אמשטרדם

.חלקיםשני

ראש)נוראיםימים:אחלק

.דףקצד,יז,[2].(כפוריום,השנה

,קסב,יז,[2].רגליםשלש:בחלק

.דףה

עורכריכות.תואםגודל.מ"ס22

סימני.טובמצב.מהודרותחדשות

בשוליקליםשימושפגמי,שימוש

.דפיםכמה

250$פתיחה 

–המסבירפירוש–ורגליםנוראיםלימיםמחזור.20

כרכיםשניסט–ז"תקכ,אמשטרדם

Machzor for Yamim Nora'im and Regalim – HaMasbir

Commentary – Amsterdam, 1767 – Set of Two Volumes
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,ונציהדפוסי–הספרדיםהמחבריםמגדוליספריםאוסף.22

וירושליםשאלוניקי,ליוורנו

Collection of Books by the Greatest Sephardic Authors – Printed in

Venice, Livorno, Salonika and Jerusalem

.ה"ת,ונציה.טראנייוסףרבימאת.ושלישישניחלק.ט"מהרית"שו•

.בינונימעט,טובבמצבהעותקרוב.ראשונהמהדורה

,ליוורנו.בנבנשתיחייםרבימאת.סנהדריןמסכתעלחיבור,וחייחמרא•

.טובמצב.יחידהמהדורה.ב"תקס

,שאלוניקי.נבארויצחקרבימאת.סנהדריןמסכתעלחיבור,מביןפני•

ואחרוניםראשוניםדפיםמספר.טובכללימצב.יחידהמהדורה.ט"תקס

.בינוני

,שאלוניקי.מוטאלאברהםרבימאת.נזירמסכתעלחיבור.נזירתורת•

עלחיבור,(נפרדבשער)העץפריספרעםנדפס.יחידהמהדורה.א"תקפ

מהדורה.א"תקפ,שאלוניקי.אלבעלייצחקרבימאת,זרהעבודהמסכת

.עשונקביפגמיםמעט.טובמצב.יחידה

,שאלוניקי.גאגיןאברהםחייםרבימאת.מנחותמסכתעל.טהורהמנחה•

.בינונימצב.אחרוניםבדפיםחסרון.יחידהמהדורה.ה"תקפ

.מתוניסזרקאשלמהרבימאת.ועודס"השעלחידושים,שלמהכסא•

מצב."ט"סנטףשאולהצעיר"חתימות.יחידהמהדורה.ו"תקצ,ליוורנו

.בינוניואחרוניםראשוניםדפים,טוב

.יחידהמהדורה.ג"תר,ירושלים.הכהןיהודהרבימאת.יהודהאהלי•

.בינוני-טובמצב.הראשוניםירושליםמדפוסי

.אלחדאדהכהןמסעודרביהמקובלמאת.לעמוהגידמעשיוכח•

.טובמצב.המחברשלידובכתבהקדשה.ו"תרס,ירושלים

כתמי.חסרות\מנותקותכריכותעםחלקם.שוניםגדלים.ספרים8כ"סה

.רטיבות

200$פתיחה 

יחידעותק–[?ר"ת,למברג]–יוסףגדולת.23

הידוע

Gedulat Yosef – [Lemberg, 1840s ?] – the Only Known

Copy

ק"דקספראפאוויראליעזררבימאתיוסףגדולתספר

סיפורי)בשלוםמלחמההספרשלליידישתרגום,זאלקווא

.כץאברהםחייםרבימאת(עם

JidesדפוסLemberg:בשער.בערךר"ת,[?]למברג

Rosanes, בית,יערי’א:השווה.מזוייפיםאלופרטים.1804

,יז,ספרקרית,בלבובראזאנישיהודיתהרבניתשלדפוסה

.97,107-108’עמ,ש"ת

זהעותקפיעלהספרנרשםהביבליוגרפיהבמפעל

עלידועלא.רוזנפלד-וינוגרדבתקליטורכןכמו!שלפנינו

!בארץבספריותנוסףעותק

חסרוןעםשוליםבלאיאחרוןבדף.טוב-בינונימצב.דף[20]

וחיזוקישיקומים.השורותשלסופיותאותיותבכמהמועט

.נאהחדשהכריכה.נייר

200$פתיחה 
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מוקדמיםדפוסים

בומבירגידניאלדפוסמבכורי–כרכיםשני–ח"רע,ונציה–ק"רדעםנביאים.24

Nevi'im with Radak – Venice, 1518 – Two Volumes – One of the First Books Printed by Daniel Bomberg

.(ק"רד)קמחידודרביפירושועםהתרגוםעם.ואחרוניםראשוניםנביאים.כרכיםשני

זהו,זודעהפיעל,א"רעבשנתלהדפיסהבומבירגיהחלזוך"התנמהדורתאתכיהסובריםיש.בומברגידניאלבדפוס.ח"רע,ונציה

אתהאוסר,בלאטינית,האפיפיורפריווילגנדפסהזומהדורהשלבחומש.(95,ג,ארשתעיין)בכללבומבירגישהדפיסהראשוןהספר

בומבירגיהחלכברהדעותלכלה"רעשנתבסביבותאומרתזאת.1515בשנתהחלשניםעשרבמשךאחריםידי-עלהספרהדפסת

הדפסהשיהיהאיך.ח"רע-ז"רעשנתבלבדאחתבשנהנדפס,ך"התנהדפסתשלזוגדולהמשימהכינותנתאינההסברה.זובהדפסה

.בכללונציהושלבפרטבומבירגישלהדפוסמבכוריהיאזו

.דף[120].ראשוניםנביאים:אכרך

.דף[180].אחרוניםנביאים:בכרך

.ניירבהשתלתמהדףחלקשלמקצועישיקוםראשוניםנביאיםשלאחרוניםדפיםבשלושה.כתמים.טובכללימצב.מ"ס34.5:גודל

.מוזהבוכיתובעטוריםעם.מעורחדשותכריכות.הכרכיםבשנינוספיםבדפיםקליםשיקומים

8000$פתיחה 
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בעלקושטאד"אביצחקימאיררביהגאוןהגהות–נאהעותק–ראשונהמהדורה–ו"ש,קושטא–ש"הריבת"שו.25

"יקרותאור"

HaRibash Responsa – Constantinople, 1546 – First Edition – Fine Copy – Glosses by the Gaon Rabbi Meir Yitzchaki Av Beit

Din of Constantinople Author of "Or Yekarot"

דפוס.ז"ש-ו"ש,קושטא.שוניםבעניניםהלכתיותתשובות.הראשוניםרבותינומגדוליששתבריצחקרבינומאתותשובותשאלותספר

.ראשונהמהדורה.שונצינואליעזר

שבסוףרבותינוומגדולי(ן"הר)נסיםרבינושלהמובהקתלמידו,המחבר.וההלכהת"השוספרותשלהיסודמספרי,הינוש"הריבת"שו

.השישילאלףח"קסבשנתיר'באלגונפטרו"פבשנתבספרדנולד,הראשוניםתקופת

הספרהדפסת

גדוליםספריםלמכורזהמנהג,כנסתבביתבשבתותלקוניםמחלקיםהיושאותםקונטרסיםקונטרסיםונמכרנדפס,גודלומפאת,זהספר

זהמנהג,עשרההתשעהמאהראשיתעדעשרההששהמאהמראשית,שנהמאותכשלושבקושטאנהוגהיהקונטרסיםקונטרסים

אלושלובידםלהדפיסאלושלבידםהיהלאהכישבלאו,גדוליםספריםלקנותלקונים,ומאידך,להדפיסהעברייםלמדפיסיםאיפשר

עדבזהלעמודהיהיכולקונטרסיםלקנותשהתחילואחדאחדכללאכי,קושטאמדפוסירביםספריםלאבדןזהמנהגגרם,אמנם,לקנות

כראויהקונטרסיםעללשמוריכלרוכשכלולא,מנכסיהםשירדומהם,אחרלמקוםשנדדומהם,שנפטרומהם,הספרהדפסתתום

בהםחסריםש"הריבת"משורביםעותקיםמדוענביןמכאן,אבדוזובדרךוהופצושנדפסומהספריםרבים.אחדלפונדקולהביאםולכרכם

.הקולופוןדףוכן(עצמובפניבקונטרסשנדפסו)המפתחותדפי

.הקולפוןודףהמפתחותקונטרסכוללשלםעותקלפנינו.[145'מס,103'עמ,בקושטאהעבריהדפוס,יערי'א:ראה]

והגהותחתימות

ותשובותשאלות"השערמסגרתבתוךרישום

הצעירליכריתיאשרספריזההמובהקמהרב

למסגרתמחוץבשניתחתימתו"...יצחקימאיר

חשובותהגהותכמההספרדפיבין.השער

יצחקימשה..."נוספתחתימה.ידובכתיבת

."אלקלעיאברהםבןשמואל"נוספתחתימה."ט"ס

ומחברימפורסמיםרבניםמשפחתיצחקימשפחת

.חשוביםספרים

ח"תקבשנת.קושטאד"אב–יצחקימאיררבי

המלבושיםנגדהפסקעלהעיררבניבראשחתם

חתםב"תקי-א"תקיבשנים.בירושליםהיקרים

שנדפסולחיבוריםהסכמותעלהעיררבניבראש

והיתראיסורממונישלהסכמותאישר.בעיר

בסביבותנפטר.ג"תקיובתמוז.א"תקיבחשוון

בספרוהמתיםבברכתנזכר.ד"תקי\ג"תקישנת

החיבורמשער.שנהבאותהשנדפס"יקרותאור"

הפליטהשאריתורקבאשעלוכתביושרובנלמד

עלחדושיםכולל"יקרותאור"חיבורו.הודפסה

.והפוסקיםל"זם"הרמבלשונותועלמסכתותכמה

כולליםהספרשבסוףהעמודיםעשרארבעה

ר"באברהםרביששלחמכתביםאחרוןקונטרס

ביתפנקס).המחבראליוששלחוכתביםאביגדור

.(76עמוד,בקושטאהדין

נתן.קושטארבנימחשובי–יצחקימשהרבי

רבילגאון"עולםחיי"לספרב"תקיבשנתהסכמה

.(14764הרבניםאוצר).בולהמשהרפאל

אתוכולל.הנדירהקולופוןדףכולל.דף[303]

בתחילתשנכרכוותיקוניםהמפתחותדפי[21]

-טובמצב.ואיכותיםעביםדפים.מ"ס30.הספר

חיזוק,אחרוניםדפיםבמספר.כתמים.מאודטוב

הראשוניםהדפיםשלהתחתונהבפינהניירבדבק

.מקוריתלאישנהכריכה.לטקסטקירבהללא

2700$פתיחה 
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ותיקןשהגיהמהדורה–ז"שס,ונציה–ש"הראת"שו.27

ומאותחדשותתשובותעשרות–"יוסףבית"המרן

תיקונים

HaRosh Responsa – Venice, 1607 – An Edition Proofread

and Corrected by Maran the "Beit Yosef" – Dozens of New

Responses and Hundreds of Corrections

-ז"שס,ונציה.ל"זש"הרא-אשרלרבינוותשובותשאלותספר

תשובותעשרותשלראשונהמהדורה.זאניטיזאניטודפוס.ח"שס

ותיקוניםשיפורים,תשובותחלקימאות,ש"מהראחדשות

.מכברשנדפסוש"הראבתשובות

היאזומהדורה–בכללש"הראת"שושלשלישיתמהדורה

הידכתבמתוךיוסףהביתמרןוהגיהתיקןאשרביותרהמתוקנת

כאןונדפסויוסףהביתמרןאצלשהיוחדשותתשובותעם

אחריעתהגם":בהקדמתםלאורהמוציאיםכותביםוכך.לראשונה

בכלטעיותמלאותותשובותהשאלותשנדפסוושניםימיםזהכי

איךישוערלאאשרושאלהשאלהבכלוחסרונותושיטהשיטה

כאשררבותשלמיםת"שוחסרוןזהומלבדמתוכןדיןשוםפסקו

'הבחמלתלידינובאואלהכלהמחודשותבמפתחותהקוראיראה

ורבנאמרנאהגדולרבשלחםכיל"זש"הראהרבכבודעל

הנםל"זלוריאשלמה'רהגאוןהרבאלל"זקארויוסףר"מוה

."יוסףביתהגדולספרובתוךכתובים

ה"רא:איטלקיתחתימההשערבדף.מ"ס28.דף[6],יא,ב,קפ

התשובותבין.אשכנזיידבכתבהערהידבדף.א"סליטאנוכי

אחרוןובדף'וכדום"עכו,נוכרי,גוי:במיליםהצנזורהמחיקותישנם

.ואהרןמשהדמויותעםמצוירשער.ידבכתבהצנזורהחתימת

.העליוניםבשוליוקצוץומעטמחוזקשער,מצויןבמצבהספר

.כתמים.משוקמתקלףכריכת

500$פתיחה 

מהדורה–ב"שי,ונציה–ש"הראת"שו.26

שניה

HaRosh Responsa – Venice, 1552 – Second Edition

.(ש"הרא)יחיאלר"באשררבינומאתותשובותשאלות

.בראגאדיןאלוויזידפוס.ג"שי-ב"שי,ונציה

נוסףרישום.לומברוזואליהורביוחתימתרישוםבשער

יוסףלמנהליהיהאשרנאמנה'העדותלמקנהלי"

אייזקיצחק"חותמתבבדף."ו"יצעמרם'ןיעקבר"בכ

."MISKOLCZץ"ומדייןשטערן

עשנקבימעט.בינוני,טובמצב.מ"ס28.5.דףקנח

.חדשהבדכריכת.עביםדפים.כתמים.בטקסט

1000$פתיחה 
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רבימאת"יוסףבית"המרןעלהספד.28

,ונציה–משהדרש–דורובןאלבילדהמשה

יחידהמהדורה–ג"שס

Eulogy for Maran the "Beit Yosef" by Rabbi

Moshe Albilda, His Contemporary – Darash

Moshe – Venice, 1603 – Single Edition

לבניהמחברשדרשדרשותספר,משהדרש

,נישואין,חסדיםגמילות.שוניםבזמניםקהילתו

.הספדיםבסופו.ועודתשובה,מועדים,מילה

הגאוןפטירתשמועתעל"הספדהספדביניהם

תמוזיגבאהב"תובצפתבעירל"זקארוררי"מה

.אלבלדהמשהרביהגאוןמאת."ה"השל

.דגארהזואןדפוס.יחידהמהדורה.ג"שס,ונציה

.גרשוןיצחקרביבהגהת

מתקופתספרדיידבכתבהגהה2\יגבדף

.ההדפסה

מעט.בינוני,טובמצב.מ"ס27.5.דףקכה,[6]

שוליםפגמי.שימושבלאי.בטקסטעשנקבי

.בודדיםבדפיםמשוקמים

750$פתיחה 

צובהמארםמיוחסעותק–ראשונהמהדורה–ט"שס,ונציה–(מפאסחייםבןאהרןרבי)אהרןלב.29

Lev Aharon (Rabbi Aharon Ben Chaim of Fes) – Venice, 1609 – First Edition – Pedigreed Copy from Aleppo

.המערבוגלילותבפאסהדרשניםגדולחייםבןאהרןרבימאת.הפניםעם(שופטים-יהושע)ראשוניםנביאיםעלפירש,אהרןלבספר

.המחברהרבובהוצאתבהגהת

.ראשונהמהדורה.גארהדיייואנידפוס.ט"שס,ונציה

שבתומידיולילהלילהכלבקביעות,קדשמקראיהנבואותדברילהםלבארממנילדרושהעםאלייבאכאשר"כותבהמחברבהקדמת

ירושלמיהגמרות’בבוגםואגדותבמדרשיםל"חזדבריבביאורהןהכתוביםפשטיבביאורהןספרעללהעלותהתעוררתי...בשבתו

"ביאור"בשםהאחד,לפניםמסביבנדפסוהפירושחלקישני.נפרדתבחטיבהל"חזלמדרשיהביאור."הנבואהדבריכלביאורובבלי

."מדרש"בשםוהשני

.צובהמארםמיוחסעותק

הרברחומאיורבירביבאירב'מעלכבודענימנחתלמנחההעולהתורתזאת"מסולסלתחתימהעםהקדשהכתב,ההקדמהבדף

ק"מעהר"שדעבריאישו"נרל"בכמהרלחמיידידיהחייאעזראוזעירהצעירממניו"נרעטר'ןעזראר"כמוהרבתורהועצום

לביתעזרארבישלנוספתידחתימתהשערמסגרתבתוך.המסולסלתחתימתועם."אנין"האנימההתנאכמאמרו"תטבריה

.קצוצותמעטהגהות2אבדף."ט"סעטייאעזרארבי"שלידוחתימת1\יובדף.הלחמי

עמדברציפותשנהלחמישיםקרוב,ובמפרשיובתלמודמופלאומחדשועמקןגאון,(ל"תש–א"תרמ)ל"זצעטייהעזראהרבהגאון

מרןכמותלמידיוהםהספרדיםהדורגדולי,הספרדיםוחכמירבנישלהיוצרבית"יוסףפורת"הגדולההירושלמיתהישיבהבראש

פורתבישיבתביקרהמערבימהכותלחזרתובעת"אישהחזון"בעלקרליץישעיהאברהםהרב.רביםועודל"זציוסףעובדיההרב

."הראשוניםכסברתהיאסברתו"לאמראישהחזוןאותוהגדירמכןולאחרתורהשלבשיחשניהםהפליגו,יוסף

.ס"תרבשנתבמצריםת"בתמלמד.אפריקהצפוןלעריבשליחותיצא,וירושליםצובהארםמחכמי-לחמיידידיהחייאעזרארבי

.י"בכ"משהתורת","לעבדךזכור"חיבוריו

.במסגרתםמשוקמיםואחרוניםראשוניםדפיםמספר.עשנקבידפיםבכמה.כתמים.טובכללימצב.מ"ס29.דף[3],קכט,[2],קכב

.מוזהבוכיתובקישוטחריטותעם,עורעשויה.ומרשימהמפוארתחדשהכריכה.אחרמעותקהושלמוכנראהלו-לאדפים

750$פתיחה 
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–ראשונהמהדורה-א"ש,איזנה-התשביספר.30

הנדיריםהדפיםכלעםמיוחדעותק

Sefer Hatishbi – Izana, 1541 – First Edition – Special

Copy with All the Rare Leaves

Opusculum,התשביספר Recens Hebraicum,שורשי

רביהמדקדקמאת,הקודשבלשון[י"תשבכמנין]מילים

.(בחוראליהורבי)אשכנזיהלויאליהו

מהדורה.[בגיושפאוילוש]פבדפוס.1541א"ש,איזנה

.ראשונה

עמודיםעםעבריתבלשוןהתשביספרכלאתכוללזהעותק

.מנוקדהעבריהטקסט.עמודמולעמוד,בלטיניתמקבילים

דגלואיורקולופוןהאחרוןבעמוד.בלטיניתוהקדמהשער

מהדורהגםנדפסהשנהבאותה.בגיושפאוילושהמדפיס

.בלבדהעבריהטקסטשלנוספת

שירים,הקדמהעמודי[24]כוללשלפנינוהעותק,כןכמו

,בלאטיניותרגומםבעבריתשירים,וספרוהמחברבשבח

Iacobusמאתלאטיניתרגוםעם"בחרוזההקדמה"

Velocianus.בלטינית.

!ונדיריםבודדיםבעותקיםנמצאיםאלודפים

.מאודטובמצב.מ"ס22.’עמ[5],275,269-271,[24]

.עתיקהכריכה.בודדיםנקבים

1200$פתיחה 
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עותקים–'השבשנותבאיטליהשנדפסוספריםאוסף.32

חסרים

Collection of Books that were Printed in Italy in the 17th

Century – lacking Copies

:עםכרוך.אחרוןודףשערחסר.א"שס,ונציה.לבנוןארזי•

.בלבדשערחסר.ז"שס,ונציה.מסורתספר•

.ראשוניםדפים4חסר.ו"ש,ונציה.בוחןאבןספר•

דפיםוכמה,ראשוניםדפיםשניחסרים.ז"ש,ונציה.יצחקעקידת•

.נמצאהקולפוןדף.אחרונים

.פה-גמדףלפנינו.ז"שפ,ונציה.רנניםכנף•

.קג-והדפיםלפנינו.ח"ש,ונציה.מועדאהל•

.רו-כאהדפיםלפנינו.ח"שמ,ונציה.כחמאמץ•

.קצה-אהדפיםלפנינו.ג"שמ,ונציה.'המעשיגדולים•

לפנינו.א"שכ,דטרינטוריווא.עראמהיצחקרביפירושעם,ך"תנ•

.דףיג,מו.בלבדהמגילותחלק

ראשוןבדףחתימה.ורישומיםחתימות'המעשיגדוליםבספר

"שיר"נכתבהספרמחלקיחלקכלבסוף."ברייערשבתיאברהם"

עםשירנכתבהספרבסוף,הכתיבהושנתחתימהעםידבכתב

דארףמאטטערספהה"תקמאדרח"כ'דיום"השיריםכותבחתימת

."בייארץפרץ

פגמים.בינוני-טובמצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים9כ"סה

.המכירותלביתפנההספריםמצבעלמדויקיםלפרטים.שונים

500$פתיחה 

(הקדושהאלשיך)השרוןחבצלת.31

ראשונהמהדורה–ב"שנ,ונציה–

Chavatzelet HaSharon (The Alschich

HaKadosh) – Venice, 1692 – First

Edition

דניאלספרעלביאור,השרוןחבצלתספר

.אלשיךמשהרבינומאת,(הפניםעם)

זואןדפוס.ראשונהמהדורה.ב"שנ,ונציה

.דיגארה

אתאלקיםחנןאשר"בעלותרישוםבשער

קניןו"יטצמלפייטיליברוךיואבעבדו

."שולל...יעקב"חתימהבהקדמה."כספו

פגמים.בינוני-טובמצב.מ"ס19.דףקי

דבקחיזוקי.נוספיםובדפיםבשערוכתמים

.חומצי

200$פתיחה 
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מיוחסיםעותקים–קבלה

שלזינגריוסףעקיבארביחתימת–ראשונותמהדורות–ך"ת,ונציה–המשומריין\שמוריםמצת.33

Matzat Shimurim / Yayin Hemeshumar – Venice, 1660 – First Editions – Signature of Rabbi Akiva Yosef Schlesinger

.שפיראנתןרביהמקובלספרישני

.הירושלמישפיראנתןרבימאת.(הפניםעם)השחרברכותגם,תפילין,ציצית,מזוזהסודעלל"זי"הארמדרכי,שמוריםמצת.א

.דףפד-כא,יב-ט,[4],ח.ראשונהמהדורה.וינדראמיןדפוס.ך"ת,ונציה

.שפיראנתןרביהמקובלהגאוןמאת,גויםשלייןשתייתאיסורבעניןכתביםקובץ,המשומרייןמאמרספר.ב

.דףלח,[8].סרוואליהודה’ורצרפתיציוןבן’ר,ציווידאלאביגדור’ר:ונציהרבניהסכמת.ראשונהמהדורה.ך"ת,ונציה

יינםסתםשלהחמורבאיסורנכשליםשיהודים,איטליהבעריירושליםבשליחותבהיותוהמחברשראהמהבעקבותנכתבהספר

כתבי"כוללגויםייןשתייתאיסורשלבעניניםהדורשבאותועולםגדולימאתלראשונהמכתביםבאובספר.זקנםפאתומשחיתים

.רביםועודם"המהרשד"קוסטאנדינאלרבנייושראמרי","סאלוניקילרבניהקודש

יוסףעקיבארבישלקדשוידחתימתשמוריםמצתהספרבשער.כתמים.טובמצב.עתיקהעורבכריכת,יחדיוכרוכיםהספריםשני

.יוסףעקיבארביידבכתבקטנותהגהותשתי.שלזינגרלזמןשלמהרביחתימת.שלזינגר

רביחתן.סופרחייםורבישיקם"המהר,"סופרכתב"התלמיד.הונגריהרבנימחשובי(ב"תרפ-ז"תקצ)שלזינגריוסףעקיבארבי

.המתוניםבאורתודוקסיםולחםלירושליםעלה.בדורורבניםעםפולמוסיםניהל.שניםכעשרשולחנועלסמוךוהיהליכטנשטייןהלל

.בארץהחקלאותלפיתוחאדמותרוכשימראשוניוהיהבארץוהתיישבותלעליהרביםבמישוריםלחםפעל

500$פתיחה 
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נדיר–יחידהמהדורה–ח"תרס,בגדאד–(הגלגוליםשערעל)אהרןבני.34

Bnei Aharon (on Sha'ar haGilgulim) – Baghdad, 1908 – Single Edition - Rare

כולל.בגדאדחכמימגדוליאגסישמעוןרביהמקובלהגאוןמאת.ו"למהרחהגלגוליםשערספרעלופירושיםחידושים,אהרןבניספר

.הדורמחכמיוהספדים,אהרןרביאהובובנופטירתעלדרושים'ג

.המחברידבכתבכנראהרישוםראשון'בעמ.דנגורראובןעזרארבידפוס.יחידהמהדורה.ח"תרס,בגדאד

בבריתלבאאמורשהיהבחודשלבולדאבוןשנפטר,הספראת'אהרן'הבכורבנושםעלקרא,אגסישמעוןרביהמחברהגאון

וכהכהביןאך,רעאיןואמרנוקלהמחלה(אהרןבנועל)עליועברהשבטבסוף"כאןבהקדמתושמעוןרבימספרוכך,הנישואין

ארץרויתי,באפרהתפלשתי...ותחינותבבקשות...סליחהדרשתי,רחמיםשעריעלדפקתי...ליוםמיוםמחלתועליותקפה

כניסתועדתפלתיסתםואלננעלוהשעריםוכל,ותחנוניםובכיהבתפלהמעללשמיםקראתי,הריםהרטבתי,דמעהמזרם

אשכחהולאנצחעדדםשלבאותיותלבילוחעלחרוטההואוהנוראהאיוםהרגע...בטהרהיצאהנשמתופוריםלילהארת

כ"גנפטרוהצעיריםבניוששנילאחרהיה,אהרןהבכורבנופטירת"...יעזבניוכוחיתבעתניפלצות,לבייחרדבודבריומדי

שמעוןרביהחליטכךובעקבות,הגלגולתורתפיעלוהשברהאסוןאתתלההספרבסוףשבאהבהספדו"חיאישבן"המרן.ממחלה

ויתרוירושליםבגדאדחכמיביןחינםהופץאלאנועדלמכירהלאזהספר.נרחבפירושעליווחיבר"הגלגוליםשער"בחקרלהעמיק

,שמעוןאמריספרובראששנדפסוופועלוחייובתולדותבאריכותעודראה).ועודאפריקהצפון,רבתירוסיה,תימן,ביניהםהתפוצות

משהיעקברביהמקובלבהקדמת,הסודחכמידורוגדוליאצלהספרחשיבותבגודלדבריםבאריכותעודוראה.ח"תשכ,ירושלים

.(ט"תשמ,ירושלים."שבאזהב"-המחברלספרא"שליטהלל

.יבשדף.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס19\25.דףקיט

200$פתיחה 
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הכהןדוויקשאולחייםרביהמקובלשלקדשוידחתימת–ד"תרס,ירושלים–בעדימגן.35

Magen Ba'adi – Jerusalem, 1904 – Handwritten Signature of the Kabbalist Rabbi Chaim Shaul Dweik Hacohen

.ד"תרס,ירושלים.בגדאדמחכמימשהיחיאעבודירבימאת,ז"והטאברהםהמגןעלחידושים,בעדימגןספר

."ט"סהכהןדוייךשאולחייםי"הצב"האלקיהמקובלשלקדשוידחתימתהספרבשער

בית"המקובליםישיבותוראש,צובהארםשלהראשירבה.המקובליםמגדולי(ג"תרצ-ח"תרי)ה"השד–הכהןדוויקשאולחייםרבי

המקובליםישיבתראשיביןונמנה,צובהמארםנוספיםחכמיםעםיחדלירושליםעלה(32בן)ן"תרבשנת."הנהררחובות"ו"אל

רביהמקובלהגבירידיעל"הנהררחובותהמקובליםישיבתשלהקמתהעם.חיבוריוכתיבתעלשקדבה,העתיקהבעיראלבית

ירושליםמחכמיחשובחלקשלומאורםרבםהיה.רביםלתלמידיםהקבלהתורתאתולימדהפיץבה,בראשהעמד,נחוםנסים

אליובאיםהיובארץשביקרוים"והאדמורהרבניםגדולי.פריעשתהוברכתו,בתפלתוהיהכוחו.ואשכנזיםספרדים,המקובלים

.עולםשלברומוהעומדיםבדבריםאתוולשוחח,ממנולהתברך

.שלוםנהרבספרש"הרשדבריעל"ה"השדהרבהערות"."ייחודיםספר".חייםאוצרותעלפירוש–"שלימהאיפה"ספר:חיבוריו

ואתידואתאישיריםלאחייםאוצרותעל"שלימהאיפה"ביאורובלעדיכידוע."השדהפאת"."השיריםשירעלפירוש"ו"שלוםשר"

.זהקדושבספררגלו

.וכתמיםמנותקיםדפים.אחרוניםבדפיםחסרון.כריכהללא.דף[4]סב-ב[5]

300$פתיחה 
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עמודים7–פתיהיהודהרביהמקובלשלקדשוידבכתב"עוונותתיקוני"קונטרס.36

"Tikkunei Avonot" Compilation Handwritten by the Kabbalist Rabbi Yehuda Fetaya

תיקונים74שלרשימהובהםכתוביםעמודים[7].א"זיעפתיהיהודהרביהאלקיהמקובלשלקדשוידכתיבתבעצםכתובקונטרס

.20–ההמאהראשית,בגדאד\ירושלים.'ב'אסדרלפישוניםולחטאיםלעונות

תשובהפתחיספר."א"זיעהלויע"יחלהרבתשובהפתחי'מסמועתקיםהעבירותעלתיקון"פתיההרבכתבהראשוןהעמודבראש

.ו"תרפבשנתבירושליםנדפס,בגדאדמחכמיהלוייהושעעזראיחזקאללרבי

.מ"ס11.5\20:הדפיםגודל.כריכהללא.מצויןמצב.איכותידף.בעיפרוןכתוב.בעמודשורות20–כ.ק"בכתיעמודים[7].דף[4]

1000$פתיחה 
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שלשלתהגאוןהרב"רישוםהכרךבסוף

."טייטלבויםצביחייםמרןק"בנשהייחס

.בלועזיתנוסףרישוםזהלרישוםמתחת

"סיגוטק"מק...ו"לההספרבתחילתחתימות

שלידוחתימתוזוהייתכן,נמחקהזוחתימה]

בראשישמואתשחתם"חייםעצי"בעל

חותמת."לעבאוויטששמואל'הק".[תיבות

...פאברהם"."עמסאלמיכאל"בעלות

."אסטרווצע

טייטלבויםצביחייםרביהקדושר"האדמו

יוםקדושת"בעלשלבנו.(ו"תרפ-מ"תר)

לרבהתמנהשניםד"כבןאךבהיותו."טוב

אלפיאתוהנהיגמסיגטר"והאדמוסיגטשל

חלקיםשבעה"חייםעצי"בעל.חסידיו

ר"האדמושלאחיו.ואגדהס"ש,בהלכה

שלואביו,טייטלבויםיואלרביהקדוש

.מסאטמרטייטלבויםמשהרביר"האדמו

.לחייווששארבעיםבגילפתאומיבאופןנפטר

כריכה.טובכללימצב.עמודים[1],71

.יבשדף.רופפתמקורית

800$פתיחה 

חסידות

ר"האדמועותק–ד"תקמ,אופיבאך–שלמהבנין.38

מצאנזהלברשטאםמשהרבי

Binyan Shlomo – Offenbach, 1784 – the Copy of the

Rebbe Rabbi Moshe Halberstam of Sanz

רבימאת.סנהדריןמסכתעל,הלכותחידושי,שלמהבניןספר

.דמייןפרנקפורטד"אבמזנתן

ובנוץ"כפרופסאברהםדפוס.יחידהמהדורה.ד"תקמ,אופיבאך

.ההפלאהבעלהסכמת.שלמה

א"שליטהצ"בההלברשטאםמשההרב"חותמתהספרבשער

בהרבשמואל'הק"עתיקהחתימההשערבראש."צאנזק"אבד

ב"בהרשמואל'ר"חותמות."ל"זצווילבענדיטה"מהגאון

."ברליןהמדרשבית"חותמות."מברעסלא

ד"אבלייבושאריהרביהקדושהרבבן-הלברשטאםמשהרבי

שלהרביעיבנו,הלברשטאםאהרןרבישלבנו,וצאנזגריבוב

.מצאנז"חייםדברי"בעלהקודשר"האדמו

.ובהיריםעביםדפים.מצויןמצב.מ"ס33.דף[1],קיג,[2]

.מקוריתעורכריכת

500$פתיחה 

"חייםעצי"בעלטייטלבויםצביחייםרביהקדושר"האדמועותק-ז"תרנ,ווארשא–לציוןראשון.37

Rishon LeZion – Warsaw, 1897 – the Copy of the Rebbe Rabbi Chaim Zvi Teitelbaum Author of "Atzei Chaim"

.ז"תרנ,ווארשא.הקדוש"החייםאור"הבעלעטרבןחייםרבינומאת,וכתוביםנביאיםביאורי,לציוןראשוןספר
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,ווארשא–(מלובליןהחוזה)זאתזכרון.39

ידבכתברישומים–ראשונהמהדורה–ט"תרכ

המחברנכדל"המו

Zhkaron Zot (The Seer of Lublin) – Warsaw, 1869 –

First Edition – Inscriptions Handwritten by the

Publisher the Writer's Grandson

,תורה)דאורייתאורזיןתורהחדושי,זאתזכרוןספר

הלוייצחקיעקברביהקדושהרבמאת,(ס"ושנביאים

נכדוידיעלהדפוסלביתהובא.מלובליןהחוזה–הורביץ

הקדמהעםהורביץהלויזוסיאמשולםר"בדודרבי

.ממנו

חסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ט"תרכ,ווארשא

204).

הרישום,ידבכתברישומים3–הכריכהשלהפנימיבצד

הלויזושהמשולםר"באמרדוד'הק"חתוםהאחרון

תבערולאפסוקעלפירושכותבהואברישום."הורוויץ

."הקדושידומכתבאניהעתקתי"ובסופואש

הלויזושארביבן(ו"תרסנפטר)הורביץהלוידודרבי

שלחתנו."מלובליןחוזה"הבןישראלרביבן,הורביץ

מנדלמנחםברבידבק.קסטנבאוםהכהןמשהרבי

עמדשםלומזד"כאבכיהן.חסידיומגדוליוהיהמקוצק

.(תסא'עמאלפסי)ישיבהבראשות

דפים.טובמצב.רופפתמקוריתכריכה.דףעד,[2]

.כתמיםמעט.ואיכותיםבהירים

200$פתיחה 

ליפשיץמשהרביר"האדמועותק

נולד(ה"תשל-ח"תרנ)מפילדלפיה

בשנת,ירושליםבישיבותולמד

רביסבועללפוליןנסעג"תרע

.מוויליפוליליפשיץדודנטע

נמלטהראשונההעולםבמלחמת

כיהן.הבריתלארצותמפולין

ר"כאדמומכןולאחרכרבתחילה

בשנת.בפילדלפיהמוויליפולי

והתיישבלארץחזרח"תשי

.בירושלים

,נה,[3];[1],צא;[2],קמא,[3]

,ע-נה,נב,[1];[1],פ,[1];[1]

.טובמצב.מ"ס25.דףר.דף[1]

ופגמיכתמיהראשוניםבדפים

בשוליניירחיזוקי.בפינותשימוש

חדשהכריכה.הראשוןהשער

.מפוארת

500$פתיחה 

מפילדלפיהר"האדמושלנאהעותק–ראשונהמהדורה–ה"תרל,סיגט–לבייטב.40

Yitav Lev - Siget, 1875 - First Edition - Fine copy of the Philadelphia Rebbe

.מסיגטטייטלבויםיהודהיקותיאלרביר"האדמומאת.תורהחומשיחמשהפרשיותעלחסידותומאמריחידושים,לבייטבספר

2בראשיתלחלק.השעריםכלכולל.אחדכרך–חלקיםחמשה.(228'מס,חסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ה"תרל,סיגט

.שערים
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–(ניץ'מקוזהמגיד)ישראלנר!וחסידותקבלה.41

ראשונהמהדורה–[בערךר"ת,למברג]

Kabbala and Hassidism! Ner Israel (The maggid of

Kozhnitz) – [Lemberg, ca. 1840] – First Edition

ועל,גאוןהאירבליקוטיספרעלפירוש,ישראלנרספר

ישראלרבימאת.יקטליה'גיוסףלרביהשמיםשערספר

ארבעים]ן"ח"עם.ניץ'מקוזהמגיד–הופשטייןשבתיר"ב

המגידהמחברמאתהקבלהדרךעלכללים[ושמונה

שםמהבעלשהעתיקהמגידידמכתבשהעתיקניץ'מקוז

הספרבסוף,והתפילותההקפותסדרוכן.הקדושטוב

מאמריםושלושיםמאה"מקאריץפנחס'רמהרבליקוטים"

ליקוטיבשםח"תריבשנת,בטשרנוביץכ"אחנדפס]קצרים

.[.שושנים

"ווילנא"המילה.ראשונהמהדורה,[בערךר"ת,למברג]

עצםמתוךנדפסהספר.זיוףלשםהספרבשערהובלטה

ליביהודהשלמהרביידיעלהמגידשלקדשוידכתבי

.ניץ'מקוז

בדכריכת.טובכללימצב.מ"ס19\23.דףכד,[2]

.ניירהשלמתעםבטקסטומעטשוליםפגמי.חדשה

ספריםקניןחברה":בשערחותמות.394חסידותסטפנסקי

."בארדיאבק"דק

200$פתיחה 

מהדורה–ז"תרט,טשרנוביץ–ל"רמליקוטי.42

טויבמשפחתעותק–ראשונה

Likutei Ramal – Chernovitz, 1856 – First Edition –

the Copy of the Toib Family

פרשיותעלהחסידותבדרךתורהליקוטי,ל"רמליקוטי

ליביהודהמשהרביק"הרהמאת"הנהגות"עםהשבוע

מיוםהמחברמכתבשל"העתקה",אחרוןבדף.מסאסוב

."וישראליםולויםלכהנים",ו"תקנבמרחשוןיב

.מ"ס16.5.דףכ.ראשונהמהדורה.ז"תרט,טשרנוביץ

.(293חסידותסטפנסקי)

.בחוראליהולרבי,התשביספר:ספריםשניעודעםכרוך

,טשרנוביץ.הפניניידעיהלרבי,הפניניםמבחרספר

.ז"תרט

חותמת."טויבדודיוסףהצעיר"חתימההספרבתחילת

.שמאשוןד"אב(ב"תרע-ח"תקפ)טויבאייזיקיצחקרבי

.ידבכתבהגהה.11172הרבניםאוצר

עתיקהכריכה.בודדיםזעיריםנקבים.טובמצב.מ"ס17

.בלויה

200$פתיחה 
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עותק–[ץ"תק,פולין-רוסיה]–אפריםמחנהדגל.43

נאהעותק–מספינקאפולקמשפחתרבני

Degel Machaneh Efraim - [Russia-Poland, 1830] – the Copy

of the Rabbis of the Pollack Family of Spinka – Fine Copy

נכדאפריםחייםמשהרבי.התורהעל,אפריםמחנהדגלספר

.ט"הבעש

ההסכמותעם,שלישיתמהדורה.בערךצ"תק,פולין-רוסיה

המגיד,מברדיטשוביצחקלוירבישלהראשונהממהדורה

לדעת.ועודמאפטאישראלהאוהב,מלובליןהחוזה,ניץ'מקוז

בתקליטור.1830בערךצ"התקבשנותנדפסרוזנפלד-וינוגרד

נדפסשכנראהמשערים0176993רשומההביבליוגרפיהמפעל

נרשמהזוהוצאה.1845בערךה"תרבשנתבזולקוואאובלבוב

.668'מס,א,שלמהמנחת,וואכשטייןידיעל

מסאפינקעפאללאקבנימיןיונתן"רביוחותמותחתימהבשער

נוספותחתימות."מסאפינקאפאללאקמשה"חתימות."א"יע

שייך"רישום."א"יעמספינקעשלכטעראשראטשןהקטלישייך"

וענו..בחסידותמופלגוביראהבתורההמופלגהרבניה"לה

"...ה"הטובותבמעלותמושלם

'עמ,ותלמידיוס"החת)מספינקאפולקבנימיןיונתןרביעותק

יעקבעזרארביחתן.סופרוהמכתבסופרהכתבתלמיד(תצה

וייסמאיריוסףלרבינישאהואלמנתוצעירנפטר.מספינקאבאש

.בסיגטספינקאדחסידירב-אביגדוררביבנו.מספינקאר"האדמו

מצב.כחלחל\ירקרקנייר.מ"ס23.5.דף[6],ב,[38],כח,[2]

.ישנהכריכה.עשנקבבודדיםבדפים.מצוין

400$פתיחה 

עם–ראשונהמהדורה–ג"תקל,פיורדא–יוסףזכרוןת"שו.44

החסידותפולמוסההקדמת

Zichron Yosef Responsa – Furth, 1773 – First Edition – with the

Hassidic Polemic Introduction

,פוסקיםחידושיעםטוריםארבעכסדרותשובותשאלות,יוסףזכרון

.עלזוזד"אבשטינהרטיוסףרבימאתודרשותחידושים

.ראשונהמהדורה.ד"תקל-ג"תקל,פיורדא

,נתלשההמחברהקדמת.החסידותתנועתנגדכותבבהקדמתוהמחבר

,נדיריםההקדמהדפי,כךובשלחסידיםידיעלהספרשלהטפסיםמרוב

!ההקדמהדפינמצאיםשלפנינובטופס

בתחתית.מצויןמצב.מ"ס31.דף[2],קיט-סז,סז-מו,מו-כה,[1],כד,[3]

.מועטחסרוןהשערמסגרת

ד"אבכיהן].ולועזיתבעבריתריטראריהדברביהגאוןידחתימתבשער

עללהוראהנסמך,קעמפנאבעירגדלבצעירותו.שנה43במשךרוטרדם

.מקאלישערנשטייןשמשוןרביידיועלמקובנהאלחנןיצחקרביהגאוןידי

לרבההתמנהה"תרמובשנת,ברליןשלידבפרנצלויכרבכיהןם"תרבשנת

.תערובתלנישואיהתנגדותובגלללפרושנאלץזומרבנות.רוטרדםשל

."ישראלאגודת"שלהראשונההגדולהבכנסייההשתתף.לאנטוורפןעבר

סדרעלהמזויףהירושלמיאתשגילההראשוןהיהריטרהרבכנראה

פרסם."יעקבקולהקול"וב"יזראליטדער"בכךעלופרסם,קדשים

.(ה"תרס-א"תרס,ברלין)"הפלס","תלפיותתל":שוניםבקבציםמאמרים

ללאנפטר.הארצותמכלישראלגדוליעםוהנהגהת"שובקשריעמד

.[ילדים

200$פתיחה 
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–צדקהיהודהרבי\אליהומרדכירבי\לופיאןאליהורבי\שטרנהרץאברהםרבי\ראטהאהרןרביר"האדמו.45

נישואיןשטרותאוסף

The Rebbe Rabbi Aharon Roth / Rabbi Avraham Sternhartz / Rabbi Eliyahu Lupian / Rabbi Mordechai Eliyahu / Rabbi

Yehuda Tzeddaka – Collection of Marriage Documents

פייבל'חזקיבןצבי...החתןהבחורמצדהעומדא"שליטא"מהרר"אדמוק"כה"הצדדיתריהניביןוהותנושנדברו",תנאיםשטר.1

שלידוחתימתעם.ו"תש,אלול,בירושליםנעשוהתנאים"...הכלהמצדהעומדקעניגאהרןשלמה'רבןפישלאפרים'רוביןהכהן

.פטירתולפנישנהכחציהיאהחתימה–"ה"עיעקבשמואלבןאהרן"החותםראטהאהרןרביהקדושר"האדמו

.גסיםקיפולוסימניפגמים.שוליםקרעי.בינונימצב.מ"ס27\41.וחתימותידבכתבמילויעם.מודפסדף[1]

."אמוניםשומר"חבורתאתייסד.הזההעולםמעניניופרושסגפן,נשגבוצדיקעליוןקדוש(ז"תש-ה"תרנ)ראטהאהרןרביר"האדמו

במשךמידתוהיתהכזו–רםובקולבהתלהבותותפילהתורהתלמוד'הבעבודתלעסוקבמטרה,"'היראי"חבורתאתהקיםבסאטמר

.ועוד"הלבבותנועם."אמונהמבקש."הקודשטהרת."הטהורשולחן"."אמוניםשומר"והידועיםהחשוביםהספריםאתחיבר.חייוכל

(שטרןיצחקשמואל)החתןשםנרשםבאישור.לופיאןאליהורביהקידושיןמסדרשלקדשוידבחתימת.נישואיןאישורתעודת.2

.ך"תשכסלו'ט.'וכדוהמשפחהפרטיעם,(קאהןשרה)הכלהושם

הקידושיןמסדרחתימתעם.ד"תשי,ירושלים,האשכנזיםלקהלתהעירועדוחסידיםפרושיםהחרדיתהעדהמטעם,נישואיןאישור.3

מילדותו.ישראלבארץהחסידותומיסד.הרביעיבדורברסלבחסידותממנהיגי,ו"תשט-ב"תרכ)שטרהנרץאברהםרביר"האדמו

.ישראללארץעלהו"בתרצ,באומןלהתגוררעברח"תרפבשנת.ד"כאבכיהןשםוג'קרמנצלעירעקרפ"תרבשנתעצוםכעילוינודע

.(במירוןברסלבחסידישל"קיבוץ"האתייסדא"תשבשנת

שאולרביהיההקידושיןמסדר.לוישמחהעם.יוסףפורתישיבתתלמידבצריישראלעזראלחתן"לנשואיןהרשמה"מסמך.4

באולםנישאיםהיודאזיוסףפורתתלמדיכל-יוסףפורתבישיבתנערכההחתונהעטייהעזרארביהישיבהראשבמקוםשרבאני

.הישיבהשלאוכלהחדרהיההאולםיוסףפורתישיבתשלהתחתונהבקומה

ידחתימותשתי-שלפנינוהמסמךגביעלחותמיםצדקהיאודהרביהישיבהוראשאליהומרדכירביהמקובללציוןהראשוןהעדים

.ז"תשי'באדר'ד.אחדכל

.תיוקנקבי.טובכללימצב.שוניםגדלים

500$פתיחה 
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השואהלפנימגור"ישראלבית"ו"אמתאמרי"רים"האדמושלידועותלאנדירותתמונותאלבום.46

Album of Rare Pictures of the Rebbes the "Imrei Emet" and the "Beit Israel" of Gur before the holocaust

הקדושיםרים"האדמושלהיסטוריותסצנות.ידועותואינםמעולםפורסמולאחלקם,ביותרנדירותתמונותעם,ישןתמונותאלבום

27כ"סה."ישראלבית"בעלאלתרישראלרביובנו,מגור"אמתאמרי"בעלאלתרמרדכיאברהםרביר"האדמו,גורלבית

הביתשלתמונותושתי.השואהלפניבאירופהאמתהאמרישלתמונות22.ישראלבארץאמתהאמרישלתמונותשלש.תמונות

.ישראל

:התמונותפירוט

:ארצהעלייתולאחר"אמתאמרי"ה

.ם"משבקיבליוויימיוסוףלקראת,יושבר"האדמונראה,י"בא.1

.ם"משבקיבליווייושב,הספודיקעם,קידושיןמסדר,בירושלים.2

.בירושליםחורבהרקעעל,ומתפלליושב,בירושלים.3

:השואהלפניבאירופה"אמתאמרי"ה

,נשיאותיברכביושב"אמתאמרי"הבעלמגורר"האדמונראהבו,מארינבאדהנופשמעיירתידועהולאנדירהמקוריתתמונה.4

השלישיתהגדולההכנסייהבימיתמונהוזוהייתכן,אחיואלתרנחמיה'רהנראהככליושבלצידו,מארינבאדהעיירהברחובותנוסע

Hansי"עופותחהצולמההתמונה,ר"האדמוהשתתףובהז"תרצבאלולח"לי-'יבין,במארינבאדהתקיימהשכידוע Lampalzer

תעידזאתועל,ישראלאגודתשל,השלישיתהגדולההכנסייהבזמןובפרט,במארינבאדהתמונותרובאתשצילםהצלםהיהאשר

בארבעהאלבוםמדפילאחדמוצמדתהתמונה.[התמונהשלהימניבצדהקטןקרע].משםהתמונותרובעלנמצאתאשרחריטתו

.ניירעשוייםקטניםבתופסנים,פינותיה

."אמתאמרי"האביושלהספודיקאתבידומחזיק(בצעירותו)"מנחםפני"הבנועםביחד.5

."ישראלבית"הובבנובחסידיםמלווהמארינבאדבעיירהתמונהתצלום.6

.ישראל-לארץבדרכו,בידוההליכהומקלאניהסיפוןעלעומד,[1940-ש"תבשנת],"אמתאמרי"הר"האדמותמונתשלתצלום.7

.ישראללארץכניסהבכרטיסתמונתואתהנפיקוזומתמונה

עלייתולאחרבירושליםמגוריומקוםמופיעבה,"אמתאמרי"הר"האדמושלהמנדטבתקופתמפלשתינההזהותתעודתתצלום.8

לצורךכינראה!באנגליתחתימתוצורתעם,26/6/40הנפקהתאריך,פניוקלסתרותיאורגובהו,כרביעיסוקו,בארץוהתיישבותו

.(7'מסקודמתתמונה)ישראללארץבדרכוהאנייהעלשהותובזמןשצולמהבתמונההשתמשוהתעודה

חתוכההגלויה).עגלוןי"עומונהגתלסוסרתומהבכרכרהיושבים,אלתרישראל'רבנובליוויר"האדמונראהועליהגלויה.9

.(תמונהשלמאוחרתצלום,בצידה

.(קיפולסימני),ירושליםקובץי"עמפותחת,בסידורמתפללר"האדמושלהידועההתמנה.10

(ירושליםבסןצדוקצלםי"עמפותחת).ממוסגרתרקמהצילום,בסידורמתפללר"האדמו.11

.ל"הנהכיתובעם,מעיתוןהנראהככלתמונהשלצילום,ש"ואנחסידיועםמגורא"שליטר"אדמו.12

.בזקנותור"האדמושלמקוריתתמונה.13

בנונמצאלצידו,צעיריםחסידיםקבוצתמאחוריו,יעררקעעל,הפוךכשהואכובעועםר"האדמונראהבהמקוריתתמונה.14

."ישראלבית"ה

,ויערשדותרקעעל,חמדובחורי(ישראלאגודתמנהיגלימים)לויןמאיריצחקרביחתנובליוויר"האדמושלמקוריתתמונה.15

.לעגלהרתוםסוסליד

הגבאינראהבתמונה,יערעצירקעעל,מטריהעםאדםעומדלידו,שלומוואנשיבמקורביומלווהר"האדמושלמקוריתתמונה.16

.להסתירהכדיהנראהככלהמצלמהלעברמנופףשהוא

.(תמונהשלמאוחרתצלום).התמונהשלשמאלבצדנראה,במקורביומלווהר"האדמו.17

.חסידיםשלגדולקהלומסביבו,ועגלהסוסעלמורכבר"האדמו.18

.1925-ב"וואךאילוסטרירטעיידישע"בשבועוןפורסמהזותמונה.בזקנותומגורר"האדמופניתמונת.19

.ממקורביושניםיושביםומולולצדו,בכרכרהיושב,"אמתאמרי"ה.20

.מזוההלארבניתדמותעםבשיחר"האדמו.21

.שוניםוזמניםבמקומותר"האדמונראהבהםקטנותתמונותארבעהעוד,בנוסף•
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:מגור"ישראלבית"הר"האדמושלתמונות

.ייועםגביעבידומחזיק,קידושיןמסדרר"האדמו.1

.מגורישראלהביתעלביוגרפיפירוטומאחוריה,כובעללא"ישראלבית"השלהידועההתמונה.2

מגוראלתרמרדכיאברהםרביר"כאדמוכיהןזובתקופה,השואהפרוץלפניבפוליןביותרהגדולההחסידותהייתה–גורחסידות

כגדולנתפרסםבצעירותועוד,"אמתשפת"בעלליבאריהיהודהרביהגאוןשלבנו(ח"תש,ירושלים–ו"תרכ,גור)”אמתאמרי"ה

אולם,המשרהאתשכמועללקבלסירבבתחילה,גורחסידילאלפיר"כאדמוכיהןה"תרסמשנת.עצוםהיהידיעותיווהיקף,בתורה

עיקר.חזקהלתנועהישראלאגודתהייתהובהשפעתו,”ישראלאגודת“ממארגני.ולרבםלמנהיגעליהםשיהיהממנוהרפולאחסידיו

עלהפעמיםחמישה.עסקנים,מרצים,עיתונים:מקיפהאירגוניתפעילותיזם,גורחסידישלהייתהבפוליןישראלאגודתשלההנהגה

לארץהפניםבהפנייתהפינהלאבןנחשבת(”הספינהעל“)ישראלמארץואיגרתובארץהיישובמשומריהיה.בהלהשתקעוחשבלארץ

נדפסושנותרהמעטמן.אבדו–בפוליןאחריושהשאירכתביםמאות.גורחסידותאתמחדשוהקיםהשואהמןבנסניצל.ישראל

.תורתודבריואוסף”מכתביםאוסף“,”אמתאמרי“הספרים

שנותרוחסידיורבבותמצדאדירלחץבעקבותאךבקביעותבירושליםלהתגוררוהחליטנוספתפעםארצההרביעלהה"תרצבשנת

.בירושליםלהתגוררלשובבמחשבהלפוליןזמניתחזר,בגולה

,בפוליןמשפחתועםשההפוליןאתכבשושהנאציםבעתט"תרצובשנת,בירושלים"אמתשפת"ישיבתאתהרביייסדו"תרפבשנת

הצליחו,עסקניםשלובמאמץבשתדלנות,ללוכדוכדיהפולניתבעיתונותתמונתואתפרסמוואףר"האדמואחרמצודערכוהנאצים

והנהיגוהקיםהתיישבבה.ש"תבשנתלירושליםהרביהגיע,ומפרךארוךמסעלאחר.משפחתומבניחלקעםההריגהמגיאלחלצו

.פטירתועדחסידיואתוהנהיגהחסידותאתמחדש

עליושהשפיע"אמתשפת"הבעלסבובצלהסתופף,בגור(ז"תשל,ירושלים–ה"תרנ,גור)"ישראלבית"המגוראלתרישראלרביבנו

שפת"החתן–בידרמןמאיריעקברבידודובתאתנשאלפרקובהגיע,ופרישותבחסידותוהתנהגושקדןכעילוינודעמנעוריו,מהודו

ח"בתשאביופטירתעם.ש"תבשנתארצהועלה,מגורר"האדמואביועםיחדניצלהואאךבשואהנספתהמשפחתואמנם,"אמת

ריכזאביובחייעוד,רוחשארבעלומנהיג,והחסידותהתורהמכמניבכלובקי,וחריףגאוןהיה.אביוצוואתי"עפר"כאדמונתמנה

וביצרוקומםעודדם,השואהניצוליהחסידיםשרידיאתליכדהשואהלאחר',הבעבודתוהדריכםהתורהובניהאברכיםאתמסביבו

אבהיה,העולםבכלגורוישיבותתים"תרשתהוקמווהדרכתוובעידודו,הצעירהדורלחינוךרביםמאמציםהקדיש,גורביתאתמחדש

.ברכתואתולקבלותושיהעצהממנולשמועבאוהחוגיםמכלורבים,והפרטהכללדאגתאתדאגלכולםומסוראהוב

:מארינבאדהנופשעיירת

MARIANSKE-לאזיינהמאריאנסקהכיום)מארינבאדהעיירה LAZNE),לפנישלבתקופה,סכלובקיה'בצונופשמרפאעיירתהייתה

,בעלז,גורם"האדמורי:ביניהם.משםתמונותיהםפורסמוואשר,באירופהישראלמגדוליהרבהלגופםנופשמצאובהאשר,השואה

.ועודזמבהמנחם'ר,וסרמןבונםאלחנן'ר,קוטלראהרן'רוכן,מונקאטש

17X,תמונותאלבום.שוניםגדלים.תמונות27כ"סה בצבעעביםדפים20,חוםבגווןנחשעורדוגמתעםמקרטוןכריכה,מ"ס23

בכריכהקטןחור,מאדטוב-טובמצב.מניירתופסניםשרידיישנםמהאלבוםמנותקותמהתמונותחלקשקופיםדפיםמגיניעםאפור

.לפניודפיםובשתיהאחורית

500$פתיחה 
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ראשונותמהדורות–ץ"הרייר"האדמומאתקונטרסיםשלגדולאוסף.47

Large Collection of Compilations by the Rebbe Rayatz – First Editions

הכרכיםפירוטלהלן.ץ"הריי–שניארוסוןיצחקיוסףרביר"האדמומאתהמוחלטרובם,קונטרסיםעשרותובהםכרכיםשלושה

.והקונטרסים

:ראשוןכרך

,ה"רפ,במדברפ"ש"סטנסילחוברת•ווארשאה"תרפויקרא'פשבתקבלתאחרניסן'במאמר•ס"תרשנתהראשוןקונטרס•

בניושנאמרועצרתושמיניהסוכותחגהכפוריםיוםהשנהלראשדרושיםחסידותמאמרי•ט"תרפ,ריגה,חתונהדרושי•"פטרבורג

ט"ויתורהשמחתבסעודתר"אדמוק"כשיחות•א"תרצ,ריגא,בריגאשנאמרוחסידותמאמרי•(קרעים)ד"תרצ,ריגה.ד"תרצ,יורק

מאמריםקונטרס•חוברותארבעה.ד"תרצ-א"תרצ,ריגה.א"תרצניסן'בביוםברביםללמודמאמרים•א"תרצ,ריגא.א"תרצכסלו

.ו"תרצ-א"תרצ,ריגא.תמוזג"ויב"יהגאולהחגבימימאמרים•א"תרצ,ריגאראקשיקבעירליטאבמדינתבהיותושנאמרו,ושיחות

מאמרים•א"תרצ,ווארשא.למארינבאדמסעובדרךואטוואצקווארשאבעירבהיותושנאמרוושיחותמאמרים•חוברותארבע

איירד"יור"אדמוק"כממכתבהעתקהוכן.שערללאנוספיםקונטרסים•ב"תרצ,ריגא.כסלו'כולילכסלוט"יבלילשנאמרוושיחות

.ב"תש

ד"חב

-הראשוןהשלוחיםבכנסהרבישלהקדושותמידיוהתקבל.48

ח"תשמכסלוח"רקונטרס

Kuntras Rosh Chodesh Kislev – Received by the Rebbe of Lubavitch

at a Conference of Shluchim

העולמיהשלוחיםכינוסלרגלבמיוחדלאורשיצא,ח"תשמ-כסלוח"רקונטרס

"אביביתאלבשלוםושבתי"מאמר.העולםמרחביד"מחבהרבילשלוחי

שלהגהתולאחרמחדשכאןונדפס,ח"תשלכסלו'טביוםהרבישאמר

.הרבי

אחדידיעלהרביהודיע,ד"חבלשלוחיהעולמיהשלוחיםכינוסבמעמד

הרביאמרהשיחהלאחר.שיחהיאמרמנחהתפילתלאחרשמידהמזכירים

.דולרשלושטרות"קונטרס"עכשיושיחלק

ח"רא"שליטר"אדמוק"כמידיה"ב"שלפנינוהקונטרסגביעלכתבהמקבל

.מנחהאחרי"נצחדידן"ח"תשמ'הכסלו

.ובלאיקרעים,בינונימצב.שלפניוהדףשלוחלקו,אחרוןדףחסרבקונטרס

200$פתיחה 

:שניכרך

איןרביןלייבאוויטשןפוןיסוריםדי•

שיחות•1930,ריגע.רוסלאנד-סאוועט

קודש•ה"תרפ,פיעטרקוב,ערבות

י"חקונטרס•ב"תרצ,ירושלים.ישראל

קונטרס•ד"תש,ברוקלין.ג"התשאלול

קונטרס•ג"תש,ברוקלין.'דמביתומעין

.ז"תש,ברוקלין.החסידותלימוד

:שלישיכרך

כמהוכן.ז"תש,ברוקלין.קודשבד•

,התמיםפרדס,התמיםשלקונטרסים

נדיריםצילומים.ד"תשישנת.ד"חבבטאון

.ד"חברי"מאדמוידכתבישל

קונטרס\דפים.ודפיםכריכותבלאי

,טובמצב.דפיםבשוליפגמים.מנותקים

.בינוני

200$פתיחה 
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מרןאבוחציראיעקברביבניסיםהמלומדר"האדמושלקדשוידכתבבעצםהנוראיםלימיםחיבור!תגלית.49

ז"תרל,תאפיללת–"יעקבאביר"ה

Discovery! Composition for Yamim Nora'im Handwritten by the Admor Rabbi Yaakov Abuhatzeira the "abir

Yaakov" – Tafilalt, 1877

המלומדהקדושר"האדמושלקדשוידכתיבתבעצםהכיפוריםליוםווידויותפילותהשנהלראשפיוטיםקונטרסחיבור,ידכתב

.ז"תרלתשרי,תאפיללת.ממרוקו"יעקבאביר"הא"זיעאבוחציראיעקברביבניסים

.לעמודשורות17–כ.קדשוידבכתיבתעמודים[12]

ונחתםנכתבאביחציראיעקבהצעיראנישלילכהנאסההאד"קדשוידבכתיבתיעקברביכתבהקונטרסמעטפתגביעל

שמיניביוםז"תרלבשנתאותהכתבתי[הדורותכלסוףעד]ה"עסכזרעיוזרעוזרעיאניבולקרותיזכני'הטובהלשנה

פייטניםידיעלחוברוחלקם.עובדיהדודלרבי,העםנהגובספרלראשונהנדפסופיוטיםשני,נדפסלאמהתוכןחלק."תשרי

.והפיוטהשירהבאוצרוהובאוקדמונים

."ך"ויוהה"לרפזמוניםלכתובאתחיל":בכותרת

"...ההריםעלנפוצות,צאןלקבץ,רצוןיהי"[השנהראששל'אליום]לקדישפזמון.א

"...הסודוסוד,הסודיסוד"[השנהראששל'בליום]ה"ליבשרלקדישפזמון.ב

"...קרבתךליטובמה'ה,אהבתךנעמהמה'ה".השנהראששל'בליוםלנשמתפזמון.ג

"...וישעינוהואוישוב,אמוניבנילאלשובו".ה"שר'איוםשלשופרלתקיעתפזמון.ד

"...שעינונערוךשעשוענומועד,תרועהזכרוןיום".ה"שר'בליוםשופרלתקיעתפזמון.'ה

."ץ"שאומרעמידהאחרכפורליל".כיפורליוםתפילהו

."לערביתגדולודוי".ז

"...חרשוגםחכםואיש,ילחשאשרלחשנבון".ך"יוהשללקדישפזמון.ח

"...להודותובאתיקונילפניעוניעלאנישוקד.הפזמוןזהיאמרמנחהקודם".ט

."למנחהגדולודוי".י

נרשם,יעקבהאבירמרןלרישוםמתחתהמעטפתגביעל."יעקבאביר"המרןשלקדשוידבכתבכתוביםדפים7.דף[17]

באותוונקברהאדלעספלכמסאבשבתשישביוםד"תרס'שניסן'לחא"כביוםאשתימסעודאמרתע"נלב"בעיפרוןיותרמאוחר

."ה"זלהך"תמיום

ס"פרדבכלמופלגגאון,ומלידהמבטןקדוש(מ"תר-ו"תקס)"יעקבאביר"המכונהאבוחציראיעקברביהקדושר"האדמו

וראש"סאליבבא"השלסבו.אליהולגילוישזכהמופתבעל,תאפיללתשלורבהמרוקויהדותפאר.בניסיםמלומד.התורה

פעמים.ספריואתלהדפיסהסכיםלאבחייו,התורהמכמניבכלרביםספריםחיבר.אבוחציראמשפחתרי"ואדמורבנימשפחת

אחריבחלוםאליויבואכילוענהיעקברביאבל,ספריואתלהדפיסרשותלושייתן,מסעודרבנו,בכורובנוממנוביקשרבות

שישתדללוואמרבחלוםלבנובאהואהצדיקפטירתשאחרי,היהוכך.ידפיסםאזורק',הלפניספריורצוייםאםלוויודיעפטירתו

.אהרןרביבנוידיעלרובם,בניוידיעלבירושליםח"תרמ-ד"תרמבשניםנדפסוהספריםרוב.הספריםבהדפסת

.יבשיםרטיבותכתמי.טובמצב.מ"ס11\15.5דףגודל

15.000$פתיחה

אבוחציראלביתהקדושיםרים"האדמו-מרוקויהדות
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מילדותוא"זיעאבוחציראיעקברבי"יעקבאביר"מרןשלקדשוידוחתימותרישומים.50

Rare Inscriptions and Signatures Handwritten by the "Abir Ya'akov" Rabbi Ya'akov Abuhatzeira from His Childhood

.ילוזיעקברביבןיחיארביידידואלאביכזירמשהרביידבכתבמכתבטיוטת

"יעקבאביר"האבוחציראיעקברבישלקדשוידבכתבמזרחיתובכתיבה,אשוריתבכתיבה'ב'האאותיותשלרישומים,לדףמעבר

.ידובכתבחתימהנסיונות2ובנוסף,"אביחציראיעקבה"ע","אביחציראמסעוד'ןיעקב"ידובכתבנדירותחתימות2עם,מצעירותו

יעקב'ןיחייאר"כה'השהחכםל"וקון"ידי'אחלידותנסיעתגיע"אביכזירמשהרבישלידובכתבהנמעןרישוםהמכתבשלזה'בעמ

"...יוסף'ןמשהאנימאתי...יעקב'ןיחייאר"כה...מעיניורחוקבלביקרובעיניאור...ן"ידי"המכתבדבריבין."ו"נר

אביואתמזכירשבהחתימהובפרט.כללבנמצאואינםביותרנדירותצעירותומתקופתאבוחציראיעקברבישלאלוחתימות

!!!מסעודרבי

.תפיללאתבדיינותעמםיחדכיהןמהםצעירשהיהאף"יעקבאביר"המרן,תאפיללתדיינימגדוליאביכזירמשהורביילוזיחיארבי

.אבוחציראיעקברבישלאביו,מסעודרביעםכדייןכיהןהואאףילוזיעקברבי,ילוזיחיארבישלאביו

.ובלאיכתמים.מכריכההוצאהדף.מ"ס9\14.דף[1]

5000$פתיחה 
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שלוחתימתוקדשוידכתבבעצםכולוכתובמכתב–!כדוגמתונראהלא.51

"יעקבאביר"השלהגדולבנואבוחציראמסעודרביר"האדמו"דמשפטיםסבא"

"סאליבבא"השלואביו

Hs Never been Seen! – A Letter Handwritten Entirely and Signed by the Admor Rabbi

Massud Abuhatzeira the Eldest Son of the "Abir Yaakov" and the Father of the "Baba

Sali"

מסעודרביהקדושר"האדמושלהמסולסלתוחתימתוקדשוידכתיבתבעצםכולוכתובמכתב

אבוחציראיעקברבישלהגדולובנוא"זיע"סאליבבא"הרבינור"האדמושלאביואבוחצירא

."יעקבאביר"המרן

בתוארמכתבשכןוכל–ביותרנדירוהינובמכירותמעולםנראהלאקדשוידכתב!תגלית

!שלפנינוהמכתבכמוובהדר

הרושיחייאר"כההבקודשראשון"הרבניםשניאלר"האדמוששלחדיןפסק,הואהמכתבתוכן

ובו"...טובהבמעלהבפיוש"דבלעצםומרפאלחיךמתוךלוושני,חשובהעמידהבפרץהעומד

ובוכההמיילילתהאשהובכיתוצעקת"חמורהעבירהעבראשרבאישלעשותמהתשובה

כזהעניןלסבוליוכלולאז"עעהגויםשאפילוו"חבישראלתעשהלאוכזאתוברחובותבשווקים

,מספראיןועונשיםומכותבצוארווקולרברגלוכבלהסוהרבביתנאסריהיהאצלינוהיהואם

"...במקומכםהמייסרתמלכותואיןאצליכםשהואועכשיו

חזקו"המכתבובסוף.יהודיתבערביתשורות10שלתוספת.ל"הנבעניןהדיןפסקלאחר

לאחר."ט"סילאביחציראמסעודה"עש"וא[השמיםמןכפולושכרכם]ה"ושכמואמצו

.שלוםדרישתאחתשורהשלתוספתהחתימה

ר"האדמושלאביו.א"זיע"יעקבאביר"אבוחציראיעקבר"במסעודרביהקדושר"האדמו

.ונשגבנערץומנהיגהתורהחלקיבכלמופלגגאון.ומלידהמבטןקדוש.א"זיע"סאליבבא"ה

העירהנהגתבכתרמסעודרביבנוהתעטר,א"זיע"יעקבאביר"אביומרןפטירתלאחר

מהבנתששגבוקדשוותהלוכותאישיותוסביבהילכורביםמופתסיפורים.שבמרוקותפיללאת

חלקזאתעםיחד.אישמפניחתולאעדתואתברמהמנהיג.פרינושאותהיוברכותיו,אנוש

רגליומלכתתנמנעלאזהלצורך,ביתםאתולכלכלענייםבצרכילטפלכדיחילקמזמנוניכר

ברביתהגויםמןלווהגםהיה,כךלשם,כספיותהתחיבויותעצמועלנטלואףמעותולאסוף

בידדינוביתאתנוהגבהיותו"דמשפטיםסבא"כונהמרוקויהודיבפי.יהודיםלענייםומחלק

נשא,בקהילהתקנותקבע.דיןובחריצתהלכהבפסיקתד'יושלקוצועלעומדכשהוארמה

ללוותוואגפיהתאפיללתבניכלנאספוח"תרסאיירב"ביבהסתלקותו.העדהבפנידרשות

גםלפלאמחזהזההיה,בדומיהליווהויהודיםשרבבותלועשוגדולוכבוד.עולמיםלמנוחת

.היהודיםשלרבםהקודשלאישהערצתםאתששמרוהאזורגוייבעיני

.שקוףניירדבקחיזוקי.קיפולסימני.מ"ס15\19.5.קדשוידבכתבשורות19.נייר,דף[1]

.טובבמצבהנייר.דיוטשטושימעט

10.000$פתיחה 



39



40

"סאליבבא"האבוחציראישראלרבינוהקדושר"האדמושלקדשוידכתבבעצםויפיפהנדירמכתב.52

Rare and beautiful Letter handwritten by the Holy Admor Rabbi Israel Abuhatzeira the "Baba Sali"

.ארפוד."סאליבבא"האבוחציראישראלרבינובניסיםהמלומדהקדושר"האדמושלוחתימתוקדשוידכתיבתבעצםכולוכתובמכתב

אישי,נודףטובריחו,עדיףחכםוהוא,ועצמיבשריכאח,לידחביבאיידי,נעומיאיש,שלמיאמוני,טביומירב"אלנשלחהמכתב

תוכן."ו"הישטריתמרדכי'סין"הגמושותפולרבותגם...ו"נראמסלםיחייארביר"כהה'הרותהלת'מעבקרבירוחיאךוחביבי

יתן[שדיואל]ש"ואל"ברכותדבריהמכתבובסוף.אליואמסלםיחייארבישללמכתבובמענהורמזיםקצרותתשובות,הואהמכתב

[דבריכהוהשלוםהחיים]ד"כ'והש'החזולתיעודאיןוכעת[ועדסלהנצחאמן]ו"אנסידיכםבמעשהברכהוישלח'רחמלכם

."ט"סאביחציראישראלה"ע'וכומוקירוידידו

גאון.א"זיעאבוחצירא"יעקבאביר"מרןר"האדמושלבנומסעודרביבן,(ד"תשמ-ן"תר)אבוחציראישראלרביהקדושר"האדמו

בעירוהתיישבישראללארץעלהד"תשכבשנת,וסביבותיהארפודשלראשיכרבכיהן,מנעוריווטהורקדוש,ובנסתרבנגלהמופלג

."ישועותפועל"כבישראלונודעבניסיםמלומד.נתיבות

סימני.מ"ס15\21.ק"בכתישורות14.במרוקוארפודשלכרבהמכהןבהיותו"סאליבבא"השלרשמיבלנקעלכתוב.נייר,דף[1]

.איכותידף.טובמצב.קיפול

5000$פתיחה 



41

תחילת–נוספיםוחכמים"יעקבאביר"השלבנואבוחציראאברהםרביהגאוןמאתמטבריהרות"שדכתב.53

20-ההמאה

Shadarut Letter from Tiberias to Meknes by the Gaon Rabbi Avraham Abuhatzeira the Son of the "Abir Yaakov" and

Additional Sages – early 20th Century

אבוחציראאברהםרביובראשםטבריהחכמימאת.המערבלערישנשלח,אליקיםחימאירמשהרביר"לשדשניתןנאהות"שדרכתב

,ידםחתימתבצורתחותמת–חותמותסוגישתי,חותמותיהםעם.הכהןמכלוףורביילוזאליהורבי,אבוחציראיעקברבישלבנו

.רשמיתוחותמת

.תאריךללא."א"תובבטבריאק"בעהספרדיתישראליתקומנטיא"שלרשמיבלנקעל.ומסודרתנאהכתיבה,סופרידבכתבכתוב

.20–ההמאהראשית

כרבכיהןצעירבגיל."יעקבאביר"אבוחציראיעקברבין"המלוברבינושלהשלישיבנו–(ג"תרע-א"תר)אבוחציראאברהםרבי

עליהמוקדציונו.המלךגנזיאביוספראתלאורהוציאט"תרמבשנת.טבריהק"בעיהוהתיישבארצהעלהג"תרלובשנתבתאפיללת

.ישועותורואיםציונועלמשתטחיםורבים,לרגל

.טובכללימצב.לדףמעברניירחיזוק.בשוליםקליםוקרעיםקיפולסימני.מ"ס23\29.5.נייר,דף[1]

1400$פתיחה 
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י"הרשבהילולת–"מאירבבא"הר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבאגרת.54

Special Letter by the Rebbe the "Baba Meir" – about the Hillula of Rashbi

עטייהמשהרביידידואלשנשלחה.א"זיע"מאירבבא"האבוחציראמאיררביהקדושר"האדמומרןשלוחתימתוקדשוידבכתבאגרת

.כ"התשם'אדדבסךג"כ,ארפוד.מידלתהעירד"אב

חגיגותיוםאתלהעבירהרבניםהחלטתעלמודיעבו"עטייאמשהרבי...דרוחיןובסימודעייניןנהירו"אלר"האדמושלחהמכתבאת

המודיעיםמן"הרבכותבוכך.שבאיםהרביםהאנשיםעקבהנגרמיםשבתהחילולימפאת,ראשוןיוםבמקוםשניליוםי"הרשבהילולת

הלולת'אוהראשיתהממשלהוברשיוןהגבוהד"ביטעםודדזאןת"בעיהפקודיםעלהעומדיםהםקדשעםראשיעמישטלפנוולפנים

..בואזךשםלהשתטחאשורקדמתההולכיםהעולםכלעלמחטאתוחששו...א"ביוחשבונהלהיותשחלי"הרשב...האלקיק"התה

עדממקומואישיצאאלובכןשניללילההילולאלדחות...וגמרונמנולזאתאיל"רחשבתחילוללידייבואופןוהרחוקיםהקרובים

...האיתניקדישיורבנןמרנןבשמחתולהשתתףבהחגיגהבשופיחלקםלקחתויוכלוק"מוצש

.א"זיע"סאליבבא"האבוחציראישראלרביר"האדמושלהגדולבנו,"מאירבבא"בכינויונודע–אבוחציראמאיררביהקדושהגאון

בגיל.והעבודההתורהעלכימיםלילותושםהוריוביתגגבעלייתהתבודדילדותומשחר.ישועותופועלמופתבעל.וקדושמקובל,גאון

כרבמקומואתמילאא"תשיבשנתארצהאביושלעליתולאחר.ובהלכהבגמראאביושלהישיבהבחוריבפנישיעוריםלמסורהחל16

עסקימיורוב.ברכותיואתלקבלביתואתפוקדיםהיוישראלביתהמוני.ישראללארץעלהג"תשכבשנת.ואגפיהארפודד"וראב

יסוריםלאחראביובחיינפטר.ממנוגדולהואכיבענווהעליואמרהגדולשאביועד,ביתומפתחיצאשלאוכמעטובקדושהבתורה

.ג"תשמבשנתרבים

-ס"תר)עטייאמשהרביהמכתבמקבל

מידלתהעירד"כראבכיהן(ן"תש

שלמהרבישלותלמידוחתנו,שבמרוקו

ישראללארץעלהימיובסוף.אמסלם

חיבר.גתקריתהעירשלכרבהוכיהן

עלשקדימיוכל.ח"במיםמעטת"שו

שלבעומקהלןהאחרוןיומועדהתורה

.הלכה

.ר"האדמושלרשמיבלנקעלהמכתב

.מאודטובמצב

2000$פתיחה 
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"מאירבבא"האבוחציראמאיררביהקדושר"האדמועותק–ה"תרצ,קזבלנקה–שלמהויחכם.55

Vayechkam Shlomo – Casablanca, 1935 – the Copy of the Rebbe Rabbi Meir Abuhatzeira the "Baba Meir "

."אשדודא"וזיעל"זצוקאבוחציראמאיררבינוהצדיקהגאון"שלספרייתוחותמותבספר

.א"זיע"סאליבבא"האבוחציראישראלרביר"האדמושלהגדולבנו,"מאירבבא"בכינויונודע–אבוחציראמאיררביהקדושהגאון

.והעבודההתורהעלכימיםלילותושםהוריוביתגגבעלייתהתבודדילדותומשחר.ישועותופועלמופתבעל.וקדושמקובל,גאון

אתמילאא"תשיבשנתארצהאביושלעליתולאחר.ובהלכהבגמראאביושלהישיבהבחוריבפנישיעוריםלמסורהחל16בגיל

.ברכותיואתלקבלביתואתפוקדיםהיוישראלביתהמוני.ישראללארץעלהג"תשכבשנת.ואגפיהארפודד"וראבכרבמקומו

אביובחיינפטר.ממנוגדולהואכיבענווהעליואמרהגדולשאביועד,ביתומפתחיצאשלאוכמעטובקדושהבתורהעסקימיורוב

.ג"תשמבשנתרביםיסוריםלאחר

.הראשוניםבדפיםנקביםמעט.מקוריתכריכה.המחברתמונת.דףלג,[4]

200$פתיחה 
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–הקדוש"החייםאור"האחייןאבילהדיאליעזררביהאדירהגאוןחתימת–ז"שי,קרימונה–קולוןי"מהרת"שו.56

רבותהגהות

Mahari Kolon Responsa – Cremona, 1557 – Signature of the Gaon Rabbi Eliezer di Abila the Nephew of the Holy "Or

HaChaim" – many Glosses

.קונטיויצינצודפוס.ח"שי-ז"שי,קרימונה.ק"מהרי–קולוןיוסףרבינומאתותשובותשאלות

הגהותעשרותהספרלאורך."ו"ישצאבילהדיאליעזר"רביהאדירהגאוןשלקדשוידחתימתהראשיתהמילהמסגרתבתוךאבדף

.אבילהדיאליעזררבישלידובכתבהנראהכפיהגהה1\מגבדף.19-18–המהמאהחכםידבכתבעיוניות

!מעולםהופיעהולאביותרנדירהידוחתימת

את15בגילנשא.הקדוש"החייםאור"העטרבןחייםרבינושלאחותובן.בסאלינולד(47גיל,א"תקכ-ד"תע)אבילהדיאליעזררבי

מרןכותבוכך.מפליאהבגאונותחשוביםחיבוריםחיבר.בתורהוכעילויכחריףנתפרסםמצעירותו.שושןבןהלויאליהורבישלביתו

עלוהעידווכבר...ופלאהפלאוקלותוחורפאבעומקעיונומהפלגתשמעתיאמתמגידימפי"בערכוהגדוליםשםבספרוא"החיד

נקשרומופתסיפורי."כמעטלעיניושינהנתןלאשקידתומגודלשמעתיומתלמידיו...המכיריןמןמעידיןהסכמותיהםהמערברבני

עםיחד,המלךעםהלךאליעזררבי,הסועריםהאוקיינוסבגלירבאטהעיראתלשטוףאיימהשיטפוןסכנתשפעםומסופר:אודותיו

רביהזהירומשתאההמלךבעודושקטלאחוריושבוהיםהיםבמיותקעומקלואתלקחאליעזרורביהיםשפתאלניגשוהעירנכבדי

טיפלחתנו,לבוראההטהורהנשמתוהשיבלחיוז"המבשנתכיספריואתלהדפיסזכהלאאליעזררבי.ליהודיםירעשלאאליעזר

ערוךשלחן,גיבוריםמגן.(ו"תקס,ליוורנו)כתובות,גיבוריםמגן(א"תקמ,ליוורנו)גיבוריםמגן:חיבוריוואלו.הספריםוהדפסתבעריכת

.(ו"תקס,ליוורנו)חייםמיםבארת"שו.(ו"תקס)גניםמעין.(ו"תקס,ליוורנו.15בגילכתבהספראת)מצוהמלחמת(א"תר,ליוורנו)

.ך"תנביאורקונטרסוכן.(ה"תקסליוורנו)ואמתחסד

בדכריכת.כתמים.וחסרונותעשפגעי.בינונימצב.בצילוםהושלםשער.מ"ס27.5.דףקעב,[12]:במקור.חסריםראשוניםדפים11

.מוזהבכיתובעםחדשה

2000$פתיחה 
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ד"ראבטובובןהלויאלעזררביידבכתבקבליותהגהותועשרותחתימה–ג"תקל,לונדון–מלךהדרת.57

"אלעזרפקודת"ובעלבירושליםהמערבים

Hadrat Melech – London, 1873 – Signature and Dozens of kabbalistic Glosses handwritten by Rabbi Elazar Halevi Ben

Tuvo Rosh Av Beit Din of HaMa'aravim of Jerusalem and Author of "Pekudat Elazar"

.ראשונהמהדורה.ג"תקל,לונדון.שניחלק.בוזאגלושלוםרבימאת,הקדושבזהרעמוקיםמאמריםעלפירוש,מלךהדרתספר

.ידובכתבוקצרותארוכותהגהותעשרותהספרלאורך."ו"ניטובו'ןהלויאלעזררפאלה"עקניתי"חתימההראשוןבדף

.ח"תריבשנתארצהעלה.רבאטבעירנולד.בירושליםהמערביםלעדתד"ראב,ופוסקגאון-טובובןהלויאלעזררפאלרביהגאון

נמצאההספד,בטיטונחמןרביאתהספיד.שמעוןבןדודרביפטירתאחריהמערביתהעדהד"לראבהתמנהלירושליםכשהגיע

.(ע"תר-ז"תרמ,ירושלים)חייםאורחערוךשולחןעלחלקיםשלושה"אלעזרפקודת"ספרמחבר."אלעזרפקודת"ספרובראש

.אלכסנדריהד"אבאביכזיראברהםרבי:מתלמידיו

ראשוניםדפיםבחמשה.כריכהללא.(קלב-קכט:ספירה)אחרוניםדפיםארבעהחסרים.דףקסא-קנח,רמד-קעח,[1],קעז-קלח

.ובלאישימושכתמי.הדפיםבפינותקיפולים.העליונהבפינהטקסטחסרוןעםפגם

400$פתיחה 
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הקדשה–סאליד"אבאנקאווה"רפאלמלאך"ההגהת–ג"תרס-ד"תרנ,אמוןנא–ביעקבוצדקהמשפטת"שו.58

ידבכתב

Mishpat U'Tzeddaka Be'Yaakov Responsa – Na Amun, 1897-1903 – Gloss by the "Malach Raphael" Ankava Av Beit Din of

Salé –Handwritten dedication

.מהודרסט–חלקיםשני.צוראבןיעקברביהגאוןמאת.ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות,ביעקבוצדקהמשפט

שמעוןבןאהרןרפאלרביהגאוןשלבראשותופאסשבעירישניםשפתידובביחברתהוצאת.יחידהמהדורה.ג"תרס-ד"תרנ,אמוןנא

.ממצרים

רפאלר"כמוהרמ"הדו,הכוללהרבידידנולמעלת".סאליד"אבאנקאווהרפאלרביהגאוןאלידבכתבהקדשהאחלקלשערמעבר

,עמלךוהיההזההקדושהספרהמוגשההמנחה,ביתךאלברכהלהניחדמהאשרהרעיוןלהפיקנאהכרזאתו"היאנקאווא

המגןאלףיגינוהמה,הלכותיויושבבנתיבהבאיםמרומיםגנזיוצדקתהמולידוא"זיעיעקבגאוןהמחברהרבומישורזכות

חותמתעם."תמיםבלבברכותמעמיסיוהמצוההתורהשלוחיאתנו,ממרומיםי'שדנחלת,מרומיםישכוןבגללםהביתויתברך

בכתבלמדניתהגהה1\עהבדף."א"יעסאלית"בעץ"מאנקאווא.מרפאל'הצ"רבישלחותמתוובוהפורזץמדףחלקמצורף.החברה

.אנקאווהרפאלרבישלידו

יהודיכלבפינערץשמו.מרוקושלהראשירבהבתפקידהראשון."רפאלמלאך"הבכינויונודע(ה"תרצ-ח"תר)אנקאווהרפאלרבי

זו'הדברלשואליםרבותותשובותפסקיםכתב.בעירישיבההקיםתקופהבאותה,בסאליהדיןבביתלדייןמונה30בגיל.מרוקו

רביעלהמליצההרבניםמועצת.במדינהראשירבשלמוסדלהקיםהחליטבמרוקוהצרפתיהלשטון.מרוקולגבולותמחוץגםהלכה

הראשוןהרבנתמנהח"תרעובשנת.לתפקידשיתמנההוחלטולבסוף,אחריםרבניםעלוהמליץהצטנעהרב,לתפקידאנקווהרפאל

קרני"מרוקויהדותשלהספריםבאוצריסודלאבןהפכוחיבוריו.הבירהברבאטהרבניהדיןביתולראשותמרוקושלהראשילרבה

בדורנדפסוחלקם20–ההמאהבתחילתנדפסוחלקם.חלקים'ב"זהבפעמוני"."ם"ראחידושי".חלקים'ב"ראםתועפות"."ראם

.שלוםאהבתחברתידיעלידמכתבהאחרון

.ירושליםהקודשבעירוגדלנולד.רביםספריםומחברמצריםד"אב.(ש"הדב)שמעוןבןדודרביהגאוןבן,שמעוןבןאהרןרפאלרבי

לשבתלבואמצריםק"קונשיאישרימאתנקראן"תרשנתבסוף.הפנימימערבלערי,ובשנית,מרוקולעריבשליחותיצאז"תרמבשנת

עםהמשולב"פקודנהר":מחיבוריו.ישראללארץעלהא"תרפבשנת.מצריםיהדותאתהנהיגשנהשלושים,בקהירהרבנותכסעל

ועוד"דבשומצור","מצריםטוב","מצריםנהר","המפקדשער"אביושלספרו

.דףקפח,ג,[2]:אחלק

.דףקכה-קכא,[1],קך,[4]:בחלק

.ועיטוריםמוזהבכיתובעם.ביופיהנדירה,מפוארתעורכריכתעם.מצויןבמצבהחלקיםשני

!ומכובדמרשיםסט

400$פתיחה 
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ו"תפ,פאס–נוספיםוחכמיםעטרבןיהודהרביהקדושהגאוןבניסיםהמלומדשלוחתימתוידובכתבדיןפסק.59

Pesak Din handwritten and Signed by the Miracle-Worker the Holy Gaon Rabbi Yehuda Ben Atar and Additional Sages –

Fes, 1726

כתוב"...א"יעשבצפרוק"קומנהיגידייניהשלמיםהחכמים"אלנשלחהמכתב.הציבורברצוןשלאשנתמנהפרנסאודות,ארוךדיןפסק

שלהי,פאס.נוספיםפאסחכמיחתימותעם.א"זיעעטרבןיהודהרביבניסיםהמלומדהקדושהגאוןשלוחתימתוידוכתיבתבעצםכולו

.ו"תפ,ניסן

:חתומיםהמכתבעל

בכפרנולד]"ט"סילאפלאלוה"זלהח"בהרמימוןרבי."ט"סילעטרבןיהודהרבי".ט"סכלפוןר"בכיוסףר"בכ...יהודהרבי

ת"בשונדפסופסקיו]"ט"סילאדרעישלםרבי".[בפאסלהתגוררעברמהכפרהיהודיםגירושעםא"תיבשנת,שבמרוקואזאוויא

.[ידבכתבשנותרס"השעלגדולחיבורחיבר.רבותתקנותעלחתום,דורוחכמיובספריביעקבוצדקהמשפט

.הגדולהרב="כביר-אלרבי"מרוקויהודיבפיהנקראמופתדמות.לדורותםמרוקווקדושימגדולי(ג"תצ-ו"תט)עטראבןיהודהרבי

כשכיהןגםחייוכלבמשך.התורהמקצועותבכלובקיגאון.והעבודההתורהעלשקדחייוכל.שבמרוקוומקנספאסבעריםד"כאבכיהן

עםיחדבפאסכדייןנתמנה(ח"תנשנת)43כבן.הציבורמקופתשכרלקבלחפץולאמומחהצורףבהיותוכפיומגיעהתפרנסברבנות

.איסמעילהמלךרדיפתלאחרפאסמיהודירביםעםיחד,מקנסלעירלנדודנאלץא"תסבשנת.סרירומנחםורביהצרפתיוידאלרבי

בראשעמד.פאסלעירחזרד"תסבשנת.במקנסיחידיכדייןכיהןפטירתולאחר.הצרפתישמואלרביעםיחדהדיןבביתישבבמקנס

רגישהיה.חברלתלמידלושהיהצוראבןיעקברביעםבדיןראשוןישבג"תפבשנת.הקהילהבעניניתקנותותיקןהיהודיתהקהילה

.נפשומרשואלכללפניפתוחהיהוביתו,הציבורשללסבלומאוד

הנוראהמעשהלאחרבפרטנתפרסמהקדושתו

מהרבהזמיןהמדינהשמושל,הידועוהנשגב

הרבשלבקודשמנהגואולם,צורפותשלעבודה

אנשיופרנסתפרנסתואתלוהיהשכאשר,היה

עבודהקיבלולאהתורהעלשוקדהיהביתו

כעסכךבשל.מכיסואזלהשהפרוטהעדחדשה

לקהילתהיהוכשלא,לכלאוהשליכוהמושל

לגובהושלך,לפדיונוהנדרשהכסףאתהיהודים

יהודי.פגעללאיממהשםשההוהואאריות

הרבכימסופרובפיהםבשמונשבעיםהיומרוקו

.הנביאאליהולגילויזכה

:בערכוהגדוליםשםבספרוא"החידמרן

היהכיהמערבחכמיקדישירבנןמפיושמעתי"

ולאתורהבכבודנהנהולא,קדושאלהיםאיש

אריותלגובוהושלך,מהקהלהספקהקבל

'הקידושוהיה,ולילהיוםשנשאראחר,וניצול

שקרעלוהנשבעבואדםכלנשבעיםוהיו,גדול

חיבעודנוהןונדעםשמענונפלאותועוד,ימות

מצבתועללמשתטחמותואחריכיאף

."ה"תנצב

–מכתםשיר.דרשות–יהודהמנחת:חיבוריו

גטדיניעלספר.וטריפותשחיטההלכות

שאלות.רבהמדרשרעלפירוש.וחליצה

נותרומספריוחלק.ישראללבניזכרון.ותשובות

רבניבספריפזורותממנוותשובות,ידבכתב

לספריהסכמותנתן.תקופהשבאותהמרוקו

בןחייםלרבי'החפץספרביניהםדורוחכמי

אוזן,הצרפתישמואללרבישמואלנמוקי.עטר

רביבנו.ועודאבילאדישמואלרבישמואל

.(השני)עטרבןיהודהרבינכדו,עובד

\17.5.קדשוידבכתבשורות24.נייר,דף[1]

הדבקתידיעלמשוקם.טובכללימצב.מ"ס14

ופגמיקיפולסימני.המכתבמאחוריעתיקנייר

.בטקסטפגיעהללאשולים

1800$פתיחה 
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וחתימותידכתבעם-פ"תק,מקנאס–בירדוגו"רפאלמלאך"השלוחתימתוקדשוידבכתבהלכתימכתב.60

ועודבירדוגומשפחתרבניגדולי

Halachic Letter Handwritten and Signed by "HaMalach Raphael" Bardugo – with Handwriting and Signatures of the

Greatest Rabbis of the Bardugo family and More

."רפאלמלאך"המכונה–בירדוגורפאלרביהגדולהגאוןשלוחתימתוקדשוידבכתבכתוב,לאשההבעלנכסיבעניניהלכתימכתב

.פ"תקניסןח"ר

חתימתרפאלרביתשובתבסוף.מכברשכתבהלכתיתלתשובהוהרחבהתוספות,שלמיםעניניםובו,וחציעמודפניעלכתובהמכתב

.הקליגרפיסלסולועם"רפאל"ידו

.ל"הנבעניןרפאלרבישכתבלתשובההסכמהתוספת,בירדוגומימוןרביבנושלוחתימתוידובכתבשורות5שלתוספתהשניבעמוד

זוהוספה.טולידאנושמואלורבי(רפאלרבישלבנו)בירדוגומרדכירבי(רפאלרביאחיין)בירדוגויעקברבישלנוספתחתימותעם

"...ל"הנד"שהפסה"זלהגדולהרבר"מוש"במוברורפשוטהדא".רפאלרביפטירתלאחר,ד"תקפבשנתנכתבה

דברי"בעלץ"מרבי-המכונה)בירדוגומרדכירבישלבנו.שבמרוקומכנאסבעירנולד(ב"תקפ-ז"תק)בירדוגורפאלרביהגאון

מנהיג.הגדולהאישיותוסביבנקשרומופתסיפורי,קדושאלקיםאיש,הדורגדול."יעקבאביר"האבוחציראיעקברבישלדודו,(מרדכי

כללא.א"תקלבשנתכתבחוליןמסכתעלהראשוןחיבורואת.רביםוחידושיםתשובותכתב,המתגברכמעייןהיתהתורתו.העדהעל

גדולשיר"זהבכף".(ב"תרלליוורנותרועהזבחיספרבתוךנדפס)ובדיקהשחיטהדיני:הםשנדפסוחיבוריו,שרדוותשובותיוחידושיו

-ירושלים)התורהעלדרשות"מנוחותמי".לערביתשבתנךקשותמלותתרגום"למודיםלשון".(מנוחותמיספרבראשנדפס)במוסר

ועלהתורהעלפירוש"לבמשמחי".(לבמשמחיספרבתוךנדפס)התורהעלם"והראי"רשעל"לשוןמענה".(ב"תש-ס"תר,רבה'ג

רב".משפטחושןעל"החושןקצות".עליהםופירוש"קאשילייארבניתקנותקיצור",(א"תרנ,קראקא)ח"ב"ישריםמשפטים".ך"התנ

ס"השעלחידושים"הזהבשרביט".ס"השאגדותעלפירוש"מרקחתרוקח".(ט"תשכקזבלנקה)למועדיםלשבתותדרשות"פנינים

:בניו.(ו"תשנ,ירושלים)מכנאסחכמיתקנותלספרשנלקטורבותתקנות.(ט"תרצ,מכנאס)ע"שוח"דעלחידושים"אמתתורות".ח"ב

.במרוקוקהילותומהיגיכרבניםכיהנוכולםמאירורביאברהםרבי,מרדכירבי,(ן"המבי)מימוןרבי

(א"תר-ו"תקמ)בירדוגויעקברבי

רביבן.חכמיהמגדולימכנאסד"ראב

.רפאלרביואחייןבירדוגויקותיאל

ת"שוהספריםמחבר.מכנאסד"ראב

גלי,יעקבקול,דיעקבשופריה

קדושת,ם"ראתועפות,עמיקתא

.יעקבשבות,שבת

-ז"תקכ.ן"המבי)בירדוגומימוןרבי

רבישלבנו(שניםז"מבן.ד"תקפ

חיבורואת.מצעירותוגאון.רפאל

והואשנה15בגילחיברהראשון

כןכמו.קידושיןמסכתעלשיטה

חשןעלמביןפנית"שוכחיבר

ע"השוחלקי'דעלחיבורוכן.משפט

.ס"השועל

ץ"מו,רב–טולידאנושמואלרבי

וגדולהלתורהזכה.מכנאסד"וראב

גומליחברתראשוהיהאחדבמקום

תשובותכתב.במכנאסחסדים

.ידבכתבבהלכה

35.מ"ס10.5\15.5.נייר,דף[1]

מלאך"השלקדשוידבכתבשורות

דבקחיזוקי.טובכללימצב."רפאל

.וכתמיםקיפולסימני.שקוףנייר

700$פתיחה 
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ח"תרכ-ג"תרכ–צפרווחכמיאלבאזמשהרפאלרביבחתימת–מפורטירושהשטר-ידכתב.61

Manuscript – Detailed Inheritance Deed – signed by Rabbi Raphael Moshe Albaz and the Sages of Sefrou – 1862-

1868

,קודשספרי,המיטלטליםנכסיםהכוללתירושתוכלפרטיםלפרטימפורטיםובו,צפרומחכמיאחדשלירושהשטר,ידכתב

"למשההלכה"בעלאלבאזמשהרפאלרביהגאוןבראשם,צפרוחכמיחתימותעם,סופרידבכתיבתכתוב.'וכוחובות,קרקעות

.ח"תרכ-ג"תרכ,צפרו.ועוד

בין,מסוימיםנכסיםעםלהתנהגהיאך,ידבכתבפירוטכולל.לצדםהערךוסכיהנכסיםפירוטעם,עמודיםחמשהעלכתובהשטר

שלומחציתהיורשיםשלס"מהשמחציתכינכתב"גדולתלמוד"עלהספריםביןכשנכתב:מעניניםפרטיםלראותניתןהשיטין

כינכתבכןכמו.היתוםשלדודומאמאןבןשלוםרביהואהאפוטרופוסכינכתבהשטרבסוף.אלבאזמשהרפאלר"כמוהרהחכם

.היתוםשלאמואחימשאשדודרביבידניתןהאחדעותקיםבשנינעשההזההשטר

ידובחתימתאלבאזמשהרפאלרביהגאוןחתוםהשטרעל.ח"תרכבשנתנכתבוסופו,ג"תרכבשנתנכתבהשטרשלחלקו

פעמיםשלוש,[לטדףרבנןמלכי.ח"תרלנפטר.עמוררבישלבנו]אביטבולאליהוחייםרביפעמיםשלושחתוםכמו,המסולסלת

.עובדיהמסעודרביחתימתוכן,[ספרילפיבעליוסףרחמיםרבישלאחיו.שמואלרמתבעל.מופלגגאון]ייני'אגשמואלרבי

וידיו,ומליץמשורר,בתורהגאון,פורהמחבר,שניםח"ככבןלדייןנתמנה.צפרוד"ראב(ו"תרנ-ג"תקפ)אלבאזמשהרפאלרבי

שקל.צדקזבחי.במשפטציון.למשההלכהת"שו:ידבכתבוחלקםנדפסושחלקםרביםחיבוריםחיבור.הקבלהבחכמתגםלורב

.כריתותספר.שומריםארבעה.הכסףפרשת.משהדרש.אהבהחולת.מתיקהמיני.עמוקיםמים.מיםפותר.שבעבאר.הקדש

.משהרפאלרבישלבתפילתוהנחשנסאודותקזדף,רבנןבמלכיעודוראה.רביםועודהקדשמלכיזכרון.המלכיםכסא

–טובמצב.הקיפולמחמתהדףבמרכזחסרונות.שקוףניירדבקחיזוקי.קיפולסימני.מקופל.מ"ס36\35.נייר,גדולדף[1]

.בינוני

350$פתיחה 
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רביובראשםיר'טאנגרבניבחתימותנדירמסמך.62

ו"תרס,יר'טאנג–ו'גבןמרדכי

Rare Document Signed by the Rabbis of Tangier

Headed by Rabbi Mordechai Ben Joe – Tangier, 1906

.שותפיםשניביןעסקיםשותפותהסכםובו,ידבכתב,מסמך

רבישלוחתימתוידובכתבכולוהמסמך.ו"תרס,יר'טאנג

שתיובתוספת.ו'גבןאהרןרביחתימתעם,שימולבןיהודה

עםו'גבןמרדכירביהגאוןשלוחתימתוידובכתבשורות

.הרשמיתחותמתו

.שבמרוקויר'טנגד"ראב,(ז"תרענפטר)ו'גבןמרדכירבי

בןיצחקרביידיעללדיינותהוסמך.הלכהובפסקבתורהגאון

ששיםבמשךמ"ורמ"כרשימשבעירו,"יצחקויאמר"הוואליד

בוצינא...דאורייתאדרופתקא"מתוארבמצבתו.שנהואחד

קשישאמר...והדרוהדורפאר,ופרישאחסידאקדישא

סבא...בדורויחידהגולהמאור...הגדולהכנסתמשיירי

תשובות,ידבכתבשנותרות"ושודרשותכתב"...דמשפטים

'לשלמהאשר'וברכהא"לישאישא"ישבספריםנדפסוממנו

.דנאןאבןש"למהר

.ועבהאיכותידף.מ"ס23\34.האחדצידועלכתוב.דף[1]

.קליםקיפולסימני.מאודטובמצב

200$פתיחה 

חייםרפאלרבימאת[דף5]ארוךהלכתימכתב.63

ז"תרס,[בולגריה]קוקלן–ילוז

Long Halachic Letter [5 leaves] by Rabbi Raphael Chaim

Yaloz – Coquelin [Bugaria], 1907

רפאלרבישלידובכתבושבועותנדריםבעניןהלכתימכתב

צביעטרת"אלנשלחהמכתב.טבריהרי"ושדמחכמיילוזחיים

וכבדוהמופלאהרב'מע,המאיהאספקלריא,תפארהוצפירת

השמיםובעצם,בזוהריאירי"נו"יצילוזאליאור"כמוהרמלא'ה

"...לטוהר

ב"השושלהסכיניםבכשרותבעיהעקבנכתבהמכתב

,בבוכארההשחיטהבנושאילוזרפאלרבישראהבבוכארה

נמצאבעודועוףבשראפילויאכלשלאעצמועלונשבע

.בבוכארהבשליחות

רביהמקובלשלחתנו,במרוקונולד–ילוזחייםרפאלרבי

ילוזאליהורבי,"ליעקבאמת"בעלנינייושאלתיאליעקב

בקי.והמילההשחיטהמלאכתאתאצלולמדטבריהד"ראב

כולםעשאםבקיאותולרובכיעדפהבעלב"השודיניבכלהיה

בחולשלחנועלתמידמשוררםוהיה',ב'אסדרעלשירבדרך

דרושיםהתורהעלספרחבר.המזוןברכתקודםובשבת

.ילוזאליהולרבימאיןישת"בשונדפסת"השוחלק,ת"ושו

לעריהנסבעלמאיררביכוללעבורר"כשדנשלחו"תרנבשנת

,ס"תרבשנתשניתנשלחבשליחותהצלחתולאחר,בוכארה

קונקנדבעריומוהלב"שוכרבשםנתמנהשליחותולאחר

נפטרטבריהלעירוחזרא"תרעבשנת.שניםכעשרוסמרקנד

אתהוציאווכאשרעזגשםירדפטירתוביום.ד"תרפבשנת

.הקבורהגמרלאחרעדהגשםפסקמיטתו

ופגמיקרעיםמעט.מ"ס14\22.אחדצדעלכתובים.דף[5]

.שולים

200$פתיחה 
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המקובלשלוחתימתוידובכתבנדירמכתב.64

ו"תרפ,[מרוקו],בודניב–שניאוריחייארבי

Rare letter Handwritten and Signed by the

Kabbalist Rabbi Yichyeh Shnueur – Bodniv

[Morocco], 1926

עם,[מרוקו]בודניב.גטלשליחותהדיןביתמאתמכתב

.אבוקראטשלמהורביאסוליןיעקברביהדייניםחתימות

שניאוריחיארביהמקובלשלידובכתיבתכתובהמכתב

זובעירבהתיישבו.בבודניבהדייניםכצעיראזשכיהן

בבא"ה–אבוחציראמאיררביעםבחברותאלמד

מרביוהנהגהתורהוקיבללתלמידהיהשם,"מאיר

."סאליבבא"ה–אבוחציראישראל

.הנשלחהגטומהותאיכותעלמדויקותיאורדיוןבמכתב

סלסולכוללשניאוריחיארבישלחתימותכמהעם

.זנויחיארביחתימת.נאהקליגרפי

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס18\17.דף[1]

200$פתיחה 

,מרוקו–ומסמכיםידכתבישלענקאוסף.65

20–19המאות

Large Collection of Manuscripts and Documents –

Morocco, the 19th – 20th Centuries

מסמכים

אברהםרבי,מאמאןיוסףחייםרביבחתימתמסמך•

."ט"סליל"יה"המעתיקוחתימתאדהאןדודרבי,אביחצירא

.א'לביצאר'בצהצדקדיןביתחותם

אלאבוחציראשמעוןרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

מרןאבוחציראיעקברביסבונזכרבמכתב.זנויחייארבי

."יעקבאביר"ה

.זנויחיארבישלוחתימתוידובכתבארוךמכתב•

\31.דף[1].מצוירתמסגרתעם,ידבכתבלילדקמיע•

.מ"ס21

ידכתבי

ההלכותגוף.שחיטההלכותעל"שלוםנהר".ידכתב•

.והלכותביאוריםהעמודיםובשוליהעמודבמרכזכתובים

,ידכתב.צדדיםמשניכתוביםדף[25].מזוההלאמחבר

.עמודים14.פיוטים

,תורהחידושישלשוניםמכותביםידבכתבדפיםמאות•

,תפילות,פיוטים,דרשות,ופירושיםביאורים,הלכהחידושי

גדוליםידכתבמתוךרצופיםודפיםקונטרסים.ועודסגולות

.20–19המאותמתקופותכתיבות.יותר

.שוניםומצביםגדלים.דף250–ככ"סה

$  1000פתיחה 
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20–ההמאהתחילת,מרוקו–פסח–צבעונימצוירידכתב.66

Illustrated Color Manuscript – Passover – Morocco, Early 20th Century

תחילת,מרוקו.מגווניםבצבעים,מרהיביםשטיחבציורימלווה.הפסחלחגוקריאותתפילות,ידכתב

.20–ההמאה

.מ"ס15\20.כתוביםעמודים[60].דף[31]

היר'צ.תרגוםעםפסחשלאליוםהפטרה.פיוטים.פסחשלהיר'צ.פסחשלברכות:כוללידהכתב

שלשביעיליוםהיר'צ.פסחשלשניליוםהפטרה.פסחמ"חוהלשבתהפטרה.פסחשל'בליום

.פסחשללשמיניהפטרה.פסחשלשביעיליוםהפטרה.פסח

כולל.כחולומעטכההירוק,בהירירוק,אדוםבצבעיםרובם.שטיחציורי25–במלווהידהכתב

."עטייאשלום"הכותבשםובתוכהמסגרת,בסוף.מרהיבפתיחשער

.מקוריתלאעורכריכת.שימושבלאימעט.טובמצב

500$פתיחה 
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19–ההמאה,מרוקו–ידבכתבלהספדדרשות–נדפסלא.67

Has not been Printed – Handwritten Sermons for Eulogies – Morocco, the 19th

Century

הכותבזהות!אוטוגרף.נדפסלא.19–ההמאה,מרוקו.ידבכתב,להספדדרשותשני

.נתבררהלא

."א"זיעה"זלהמ"הראביאדונינפשלעילויאלהדברישיהיור"יה"השניההדרשהבסוף

.כריכהללא.טובמצב.טורבכלשורות40–כ.טוריםבשניעמודכל.עמודים[18]

200$פתיחה 
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,מרוקו–יהודיתבערביתהדברותעשרתביאור–ידכתב.68

20–ההמאהראשית

Manuscript – Commentary on the Ten Commandments in

Judeo-Arabic – Morocco, early 20th Century

עםהדברותעשרת."בלערבייאהדברותעשרתלכתובאתחיל",ידכתב

–ההמאהראשית,מרוקו.לערביתומתורגםממדרשיםמלוקטביאור

נביאים,התורהפסוקיליקוטיבסופו.מסודרתסופרכתיבת.20

.ותהלים

דפיםמעט.טובמצב.צדדיםמשניכתובים.מ"ס12\18.דף35

.מקוריתכריכה.חסרוןללאפגומים

200$פתיחה 
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רבה'וגתונסיהדות

א"זיעהכהןחויתהחירחמיםרבי–כהןמנחת–ידכתב.69

Manuscript – Minchat Cohen – Rabbi Rachamim Chai Chavita Hacohen

,שוניםבנושאיםודרשותחידושיםועודרבה'גחכמיעלהספדים,והצדקההתורהלמעלות,מועדים,לשבתותדרשותכולל,ידכתב

.ב"תש-ט"תרעהשניםביןרבה'בגקהילתולבניהכהןחויתהחירחמיםרביהגאוןשדרש

חירחמיםרבישלקדשוידכתבבעצםוהגהותתיקונים,הוספותעם.הכהןמשהבןדוד'רהסופרידיעלנכתבשלפנינוידהכתב

אחתדרשהנמצאהאך,לנדפסשלפנינוידהכתבכלביןהשואהנערכהלא.דחלקכהןמנחתבספרונדפסוהדרשות.הכהןחויתה

.נדפסהשלא

מתוךהתורהעלשקדחייוכל.עצוםומעייןגאון,רבה'גחכמימגדולי,(ט"תשי-ט"תרס)–הכהןחויתהחירחמיםרביהעצוםהגאון

,לטיפוללתוניסונסעבעיניוחלהט"תרעבשנת.הכהןמשהכלפוןרביהגאוןרבומפיתורהלמדו"תרעבשנתבצעירותו.קשיםיסורים

,אביונפטרוזובשנהרבה'בגדייןב"תרצבשנת.רבה'בגישיבהכראשלשמשהחלה"תרפבשנת.תוניסגדולימאתב"לשוהוסמךשם

נוספתבתלונולדהצ"תרחבשנת.מכןלאחרחודשיםמספרשנפטרנוסףבןלונולדו"תרצבשנת.היחידובנוהצעירותאחיותיושתי

שנתבחורף.הצלחהללארובםשוניםטיפוליםלעבורונאלץשונותממחלותסבלחייובמשך.חודשיםמספרלאחרהיאגםשנפטרה

לכפרנסעמתוניס.כשנהבמשךשםושההטיפוליםלצורךלתוניסשובנסעהשנהאותהשלובקיץלמיטהורותקשובחלהב"תשי

ד"תשיבשנת.ספרללאפהבעלאסתרמגילתעל"נסשלתקפו"חיבורואתכתבהמעייןשפתעל.מרפאמעינותהיובואליףחמאם

חיברהתורהמכמניבכלחיבוריו.לרביםתפילהלמוקדהפךקברו.מחלהלאחרנפטר.ברכיההמושבלרבומונהישראללארץעלה

.חלקיםשמונהע"השוחלקיארבעתעל"כהןשמחת"ת"שו.ס"השעלגדוליםכרכיםשלושה"כהונהפרחי":ס"השעלגדולותשיטות

הםתלמידיו.רביםועוד"רחמיםמאמר"."כהונהכתר"."מראשיתמגיד"."כרמלגרש"."ערבמנחת"."כהןמנחת"."כהונהזכרי"

.סעדוןבוגידחנינאורביחוריינוןרביהצדיק.הכהןנסיםרבי.ד"הימאזוזמצליחרבי,צבאןכדיררפאלרבי:הגאונים

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס20.5.כתוביםעמודים328.דף174

400$פתיחה 
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י"תש-ץ"תר,רבה'ג–צבאןכדיררפאלרביהגאוןידבכתבחשבונותפנקס.70

Account Ledger Handwritten by the Gaon Rabbi Raphael Kadir Zaban – Djerba, 1930-1950

תוספת).י"תש-ץ"תרהשניםביןנכתבהפנקס.רבה'גחכמימגדוליצבאןכדיררפאלרביידבכתב,והוצאותהכנסות,חשבונותפנקס

.(א"תשכמשנתהאחרוןבעמודקצרה

ורבניבניעשרותשלאזכוריםעם,העניןותיאורפירוטנכתבהעמודובכל,כסףסכומישלמספריםנכתבוהעמודשלהימניבשול

.בלועזיתצבאןהרבשלחותמתוהראשוןבעמוד.רבה'בגהקהילה

כיהןבהרבה'בגישיבהלראשמונה22כבןבהיותוב"תרצבשנת.שבתוניסיהרבה'גמחכמי(ה"תשנ-ע"תר)צבאןכדיררפאלרבי

החלח"תשבשנת.בתוניסהראשיתהרבנותמטעםנסמךג"תשבשנת,רבה'בגהדיןביתחברט"תרצבשנת.ד"תשלשנתעד

עדמדניןשללרבההתמנהא"תשיבשנת.בתוניסחכמיםהתלמידיגדוליהשתתפובו"הירח"בשםהתורניירחוןאתלאורלהוציא

"סאליבבא"העםיחד.שניםושמונהכשלושיםכיהןבה(נתיבותלימים)עזתהבעירוהתיישבארצהעלהז"תשיבשנת.ז"תשטלשנת

'ג)יעקבזרע.ליעקבדבריומגיד:חיבוריו.בנתיבות'מלובביץהרבהבמוסדותתמך.שובעירתילהעלהדתאתוהעמידתקנותתיקן

.הנפששייר.חיהנפש.(חלקים

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס15\20.רביםריקיםדפים.כתוביםעמודים[59]

300$פתיחה 
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הגהות–ח"תרפ,תונס–אברהםשלזרעו.72

מתוניסטייבאליהורביידבכתבארוכות

Zaro shel Avraham – Tunis, 1928 – Long Glosses

Handwritten by Rabbi Eliyahu Taieb of Tunis

-בחלק"אברהםשלזרעו"ספרוהוא,"צדקשערי"ספר

עם,ב-אסדרלפיבתלמודמושגיםעלוחידושיםביאורים

ספרעם',אג'חגאברהםרביהגאוןמאת,בהלכהתשובות

,קכחסימןהעזראבןערוךשולחןעלחידושים-"משהישיב"

דיניםפסקי-"ירנןיצחק"ספרעם.שתרוגמשהרבימאת

.הכהןיצחקרבימאת,דיןהערכתבסגנוןשוניםמעניינים

.נפרדשערספרלכל.ראשונהמהדורה.ח"תרפ,תוניס

ארוכותהערות10מעל"אברהםשלזרעו"הספרדפיבין

.טייבאליהורביהגאוןידבכתב

.מנותקיםודפיםכריכה.טובמצב

-"ט"סי"אלט"גםחותם)ל"זצטייבדודר"באליהורביהגאון

שלהמיוחסתלשושלתבן,ר"התבשנותחי,(ו"יצטייבאליהו

רביבתקופתתוניסחכמימגדוליהיה.טייבמשפחתגאוני

ועדחברהיה.ל"זצשתרוגמשהורביל"זצזיתוןישראל

כברה"תרצבשנת)נודעהלאפטירתושנת.בתוניסהרבנים

חכמיבספריוהוזכרתוניסחכמיביןנודע.(החייםביןהיהלא

תורתוחידושילפנינו."אליהוזכר"ת"בשוכונסהתורתו.דורו

!מעולםנדפסושלא

200$פתיחה 

ד"אבהכהןשלוםרביידכתב.71

לספרמפתחות–[תוניס]זרזיס

יעקבהליכות

Manuscript by Rabbi Shalom

Hacohen Av Beit Din of Zarzis [Tunis]

– Indices for the Book Halichot

Yaakov

יעקבהליכותלספרמפתחות,ידכתב

.רבה'גמחכמיהכהןגדישאיעקבלרבי

הכהןשלוםרביבידינכתבהנראהככל

–ההמאהראשית,תוניס.זרזיסד"אב

20.

לאורוהמוציאהעורך,הכהןשלוםרבי

ספרנדפסשבסופו,יעקבגןספרשל

.(ב"תרע,רבה'בגנדפס).יעקבהליכות

.טובכללימצב.מ"ס13\20.דף[15]

.חדשהבדכריכת

200$פתיחה 
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איטליהיהדות

מוסקאטומנחםרביידבכתב16–המהמאההגהותמאות–ראשונהמהדורה–ט"ש,קושטא–יופימכלל.73

מאיטליה

Michlal Yofi – Constantinople, 1549 – First Edition – Hundreds of Glosses from the 15th Century Handwritten by Rabbi

Menachem Muscato of Italy

.ט"ש,קושטא.מלךאבןשלמהרבימאת.המקראלהבנתודקדוקלשוןבעניניבעיקר,וכתוביםנביאיםהתורהעלביאורים,יופימכלל

.הרופאפרנסלביתאלעזרבןמשהדפוס.ראשונהמהדורה

הדקדוקבנושאידובכתבהגהות]![מאותהספרלאורך."ל"זצמוסקאטומשהלאדוניבןו"יצמוסקאטומנחםשלי"הספרבשער

.אחריםכותביםמשנינוספותהגהות.הקודשולשון

בדקדוקמופלגובקיגאון.16–הבמאהאיטליהחכמימחשובי,ונציהידעלפיראלובמחזוגרואירפורטומעירמוסקאטומנחםרבי

שלוסידורוהעתקתופיעל,"רמהיד"בעלאבועלפיההלויטודרוסרבימאת,לתורהסייגמסוגרתהספראתותיקןהגיה,ובמסורת

.(י"תק,פירנצי)הספרנדפסמוסקאטוהרב

ר"האדמודודוחתןהיה,מרדכינחוםרביר"האדמובן(ט"תשי-ד"תרנ)מטשורטקובפרידמןשלמהרביר"האדמושלמספרייתוהעותק

.שלמהדבריבספרתורתודברי.אביבבתלמטשורטקובר"כאדמוכיהןו"תשמשנת.מסדיגוראישראלרבי

בשוליחסרונותמעט.הספרוסוףבתחילהמשוקמיםדפים.עתיקבסגנוןמהודרתעורכריכת.טובכללימצב.מ"ס27.5.דף[192]

.קצוצותהגהותמספר,בהגהותדיוטשטושי.דפיםכמה

1800$פתיחה 



59

ו"שפ,ונציה–ששוןא"מהרת"שועל–"שימנחת"בעלמנורצירפאלשלמהידידיהרביחתימת.74

Signature of Rabbi Yedidya Shlomo Raphael of Norzi Author of "Minchat Shai" – on the Mahra Sassoon responsa –

Venice, 1621

.ראשונהמהדורה.ו"שפ,ונציה.ששוןאהרןרבימאת,אמתתורתותשובותשאלותספר

."נורצי'אברהח"בכמהשלמה"רביהמדקדקהגאוןשלידוחתימתמתונססתהשערבראש

ועדמבחירתומנטובהשלרבה,16-15הבמאהאטליהחכמימגדולי.(ו"שפאחרי–כ"ש)נורצירפאלשלמהידידהרביהגאון

אתוהעמידחייורובאתהקדישכךלשם,ך"התנבדקדוקהעוסק"שימנחת"הגדולבחיבורומפורסם,עצוםומדקדקפרשן.לפטירתו

בעבודתו.ובמדרשיםבתלמודהמובאיםהפרושיםכלציוןתוך,ישניםודפוסיםידכתביביןהכרעהידיעלהמסורהלפיך"התננוסח

שנהכמאהלאחרלראשונהנדפסספרו.המקראשפתתיבותשלומסורןניקודןפיעלך"התנשלהנוסחאותאתביסודיותבירר

.('סאותמערכתב"ח,הגדוליםשם)סולתסאההספראתחיברכןכמו.ב"תק,במנטובה,מפטירתו

אהרןחייםרבישלידובכתיבתהנראהכפיידבכתבהגהה2\דבדף."א"יעאנקונאמעירתורהתלמוד"שלעתיקהחותמת2\גבדף

.הספרעותקישלהגדולברובםונמצאת,הספרטקסטבתוךכתיקוןנכתבהזוהגהה.לאורוהמוציאהמחברבןששון

.ישנהכריכה.זעיריםעשנקבימעט.טובמצב.מ"ס29.דף[12],[רכב:ל"צ]רז-קיט,קיו

1000$פתיחה 
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בעולםבדרכיובושלמד(ת"נח,אמשטרדם)ערוךשלחןעל–א"זיעא"החידמרןשלקדשוידחתימת.75

Signature of the holy hand of Maran Hachida ZIA - on Shulchan Aruch (Amsterdam, Nahat) who studied there on his

way around the world

.לדרכיםכיסבגודלקטןכרך.עטיאשעמנואלדפוס.ח"תנ,אמשטרדם.הגולהובארא"הרמעם.דעהיורה,ערוךשלחן

א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינוהאלקיהמקובלהעולםגאוןשלהאופייניתקדשוידחתימתלתפארהמתונססתהספרבשער

.חתימתושלהקליגרפיסלסולעם.א"זיעהקדוש

.בעולםשליחיותיובדרךא"החידמרןאתליווהזהעותקהנראהככל

.היהודילעםשקמווהמחבריםהפוסקיםומגדולי,המקובליםמגדולי,הדורותמגדולי.(ו"תקס-ד"תפ)אזולאידודיוסףחייםרבינו

ורבי"אלבית"בישיבתהקדושש"הרשידיעלמיםיצקהקבלהבתורת."בכסףנחפה"בעלנבוןיונהרבימפיתורהקיבלבילדותו

,ס"ש,דרשות,והלכהת"שו:התורהמכמניבכלחיבוריו.בירושלים'ישראלכנסת'בישיבתוהקודש"החייםאור"העטרבןחיים

.ועודהקדמוניםספרי,מדרשים,הזוהרעלביאורים,סגולות,מנהגים,תפילות

.א"החידמרןידכחתימתהחתימהזיהויעלמומחהאישורמצורף

בלויה,עתיקהעורכריכת.בודדיםעשנקבי.הספרלאורךהדפיםבפינותחסרונותעםפגמים.בינונימצב.מ"ס16.דף[1],שב,[1]

.ופגומה

3000$פתיחה 
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18-ההמאה,איטליה–טורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאוןידבכתבהלכתיקונטרס-אוטוגרף.76

Autograph – Halachic Compilation Handwritten by the Gaon Rabbi Michael Yonah Av Beit Din of Torino – Italy, the 18th

Century

,מחיקותעם–אוטוגרף.טורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאוןידבכתב,המרהטריפותבהלכותהלכהופסקיתשובותקונטרס

.18–ההמאה,איטליה.העמודיםבשוליהערותשלוהוספותתיקונים

.איכותידף.מצויןמצב.מ"ס27\18:הדפיםגודל.בחלקםכתובים.דף[6]

ישב.וירציליד"אבטריוישחייםיחיאלרבישלגיסו18–הבמאהאיטליהרבנימגאוניטורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאון

שליחותובדרךא"החידכשהגיע.האמתבחכמתגםקיבלזהמרבו,הלויאליהורבימפיתורהוקיבלשבאיטליהבאליסנדריהתחילה

ידידותמכתביא"החידעםהחליףומשםטורינוהעירד"לאבנתמנהמכןלאחר.לידידיםויהיוא"החידשלבנפשונפשונקשרהשם

אףא"החיד."תלמידיוצעירישבצעיריצעיר"עצמומכנהובוא"החידלכבודשכתבמיוחדתהילהשירהואממכתביואחד.והערכה

.(480'עמאיטליהלחכמי'אצי).מופלגתבחביבותעליווכתבמאודהעריכוהוא

500$פתיחה 



62

18–ההמאה,איטליה–ילי'מוירצטריוישחייםיחיאלרביידבכתבהלכתיותאגרותאוסף.77

Collection of Halachic Missives Handwritten by Rabbi Yechiel Chaim Trivish of Vercelli – Italy, the 18th Century

.ידוכתיבתבעצםכתובים.18–הבמאהאיטליהחכמימגדולי,ילי'מוירצטריוישחייםיחיאלרבימאתאגרותאוסף

עמודים[3].לדףמחוץיוצאיםאלקיםשםאותיותשמקצתתורהספרבעינן,טריוישמנחםישעיהרבילבנוהלכתיתתשובה.1

.מצויןמצב.כתובים

רבישלעטופריעםהתשובות.הכנסתבביתחתןכשישהתורהקריאתבעתהכנסתמביתכהןיציאתבעניןהלכתיותתשובותשתי.2

מרן"יחטר"כמהרהשיבאשרוזה"הראשוןהעמודבאמצע,יונהמיכאלשלמהרביגיסוידבכתיבתכאןוכתובים,טריוישחייםיחיאל

.מצויןמצב.כתוביםעמודים[2]."וירציליק"בקץ"מגיסימרשלשניותדברות"השניהעמודבראש,"מוירציליגיסי

מעשהוזה"סופרונאמנותם"סתכשרותובענין,הנעילהבתפילתבלילהכפיםנשיאתבעניןת"שו,אחתבאגרתתשובותשתי.3

.מצויןמצב.כתוביםעמודים[3]."כהוגןשלאם"סתשכתבסופרבעירנושאירע

.מצויןמצב.כתוביםעמודים[3].(3)ל"הנבנושאיםנוספתהלכתיתתשובה.4

טובמעגלבספרוא"החידשמעידכפי,ואילךה"תקלבשניםילי'וירצשלרבה.איטליהחכמיוגדולימחשובי–טרוישחייםיחיאלרבי

רבניכשכלאזוררבניביןהתנהלהפולמוס,מוקדםשבתקבלתבעניןפולמוס"באיטליההדורגדול"לבשאלהפנה,ממסעיואחדבעת

עטרוהדורגדולשלוהסמותיהםלהתירגדולהתשובהכתבמטורינויונהמיכאלשלמההרבשלגיסוטרוישהרבידימחזקיםהאזור

.מיאלסנדריאהלויאליהוורבי,אמתזרעבעלממודינאהכהןישמעאלרביבניהםזותשובה

500$פתיחה 
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18–ההמאה[איטליה]סקאנדיאנוד"אבסגרייהושערביהגאוןידבכתב"שירהפרקי"קונטרס.78

"Pirkei Shira" Compilation Handwritten by the Gaon Rabbi Yehoshua Sagari Av Beit Din of Scandiano [Italy] the 18th

Century

עם)רננותשפתיפירושעםשירהפרקימספרמועתק.בנוושלמההמלךלדודמיוחסים,ומטהמעלהברואישירות,שירהפרקיקונטרס

."ו"יצסגרייהושעשלי"השערבראש"סגרייהושערביידכתב.(א"תכ,מנטובה,הספרשלהשערהעתקת

.איכותידף.וכתמיםעשנקבי.בינונימצב.מ"ס16\22.קדשוידבכתבעמודים[8]

התורהעלשקדימיוכל.וסקאנדיאנוקסאלי,אלי'וירצבדיינותשימש.החשוביםאיטליהמרבני,(ז"תקנ-ט"תס)סגרייהושערבי

ידועלאאביועל,בקאסאלינולדבאיטליהשנותבעריםברבנותשימשמחייובחלק.התורהמכמניבכלרביםחיבוריםובכתיבתוהעבודה

חכמות,והנסתרהנגלהבתורתבקיהיה.(ל"הרמחשלחותנו)פינצידודורביברייליהודהרבימפיבמנטובהלמדבנערותו.כללפרטים

,לרביםוהורהדן,תורההרביץשם,לסקאנדיאנועברד"תצבשנת.ד"כאבושימשלקאסאליעברד"תפשנתלאחר.ושפותמדעים

אחדמאמרברביםבשבתושבתמדידורשאנכישנהעשריםליזה"כותבזותקופהעל,ציבורושליחוומוהלכשוחטגםשםשימש

וכתבבסקאנדיאנוהקהלראשיעםביחסיושרטוןעלהנ"תקבשנתרבותשניםלאחר.[יעקבעיןספר]ישראלעיןמאמרייקרתמפניני

עוסקאנישתמידשנהשבעיםזה..לעצמיולמדללמודמדרשיובביתבחדריסגורעומדהנניהיוםוכל...ביומרדושרדפוניאחרי"

."בתורה

ראשי'(ק"ת)'הודואומריםקול'(ט"תצ,ונציה)'תחנוניםסדר':נדפסושמעטותפילותשירים!400גםביניהםחיבורים!70–כחיבר

,אדלרי"כת,גינצבורגי"כת,בירושליםידכתבבעולםבספריותנמצאיםכתביורוב.(ח"תקמ)'ר'איסובנקרתושמתיך'.(ח"תק)'הבכאים

על.קויפמןי"וכתהבריטיתהספרייהי"כת,הלברשטאםי"כת,מרצבכרי"כת,מונטיפיוריי"כת,בודליאנהי"כת,פארמאי"כת,ברליןי"כת

בןמחברתעלמחברתלהוסיףהציקתנירוחיותמיד,קץאיןהרבהספריםלעשותתאוההתאוויתיעלומיבימי"כותבלכתיבהאהבתו

.(יכרך'אסופות'בניהומאירשלמאמרומתוך216'עמאיטליהלחכמי'אצי)."'ספריעללכתובהחילותישנהעשרים

200$פתיחה 
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19-ההמאה–(דף80)מאיטליהמארונייעקבדודרבימאתדרשות–ידכתב.79

Manuscript – Sermons by by Rabbi Yaakov David Maroni of Italy (80 Leaves) – the 19th Century

שונותתקופות.ידובכתבכתוביםכרבשםכיהןאשראיטליהבקהילות,קהילתולבנימארונידודיעקברבישדרש,ידכתבימקבץ

.19–ההמאהשלהשניהבמחצית

דרוש.איטלקית.1852לועזיתאריךנמצאהדפיםאחדגביעל.1852,איטליה–מארונידודיעקברביידבכתבדרשותמחברת.1

.דף[6]יותרמאוחרתמתקופהכנראהנוסףדרוש.דף[20].הצדקהמעלתעלארוך

.דף[9].עבריתומעטבאיטלקיתדרשה.ידובכתבנוספתמחברת.2

.צדדיםמשניכתוביםדף[4].ז"תקצמשנתדרשה.3

.איטלקית.דף[10]."עמולכלוצדקהמשפטעשהדודויהי"הכותרתתחת,ארוכהדרשה.4

.עבריתומעטאיטלקית.דף[11]."בישראלהזההיוםנפלוגדולשרכיתדעוהלא"הכותרתתחת.הספדדרשת.5

ומעטאיטלקית.כתוביםעמודים[6.5]."העפראלשבוהכלהעפרמןהיההכלאחדמקוםאלהולךהכל"הכותרתתחת.דרשה.6

.עברית

.גדוליםעמודים[2].איטלקית.התלמודעלדרשה.7

.גדוליםדפים[14].באיטלקיתדרשות.8

.מצויןמצב.שוניםגדלים.מארוניהרבידכתבדף80–ככ"סה

,(ר"תשנת)נווילארה:איטליהבעריברבנותכיהן,החשוביםאיטליהמרבני.ייו'בריגנולד,(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרבי

הרפורמיםהרבניםנגדחורמהמלחמתנלחם.(ך"תר)פירנצי,(ג"תרי)ינטו'צ,פיטלייאנו,(א"תרי-ח"תר)אנקונה,(ז"תר)פיזארו

בשנתינטו'בצבהיותו.ידבכתבונותרו,תורהודבריבשירהחיבוריםכמהחיבר.גלויותשלשניטוביוםאתלבטלשרצובאיטליה

משהדודאליהוידידולכבודוחיבר,לקהילתווחזרמשנתרפא.ליאוצישמואלהרופאאלמולדתולעירונסעקשותחלה,ח"תרי

.1858בשנתבודדבעלהשנדפסה"לתודהמזמור",הודיהתפילתבפירנצולארב,סוראני

!מעולםנדפסוולאצולמולא,תורגמולאהדרשות

500$פתיחה 
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19-המאה–מאיטליהמארונידודיעקברבימאתומכתביםשיריםדפיאוסף.80

Collection of Leaves of poems and Letters by Rabbi Yaakov David Maroni of Italy – the 19th

Century

.19–ההמאה.מאיטליהמארונידודיעקברביידבכתב,שוניםלזמניםשיריםדפי[9]אוסף•

אשכנזימרדכירביעבורהמלצהמכתב•אנקונאאלחנןדודיוסףרביעבורהמלצהמכתב:מכתביםארבעה•

המלצהמכתב•"ואתראתרבכלדי...ואמרכליםפרנסיםהיקריםהגבירים"אלשנשלח,פיטילאנומעיר

נוסףמכתב•(בפירנצימכהןבהיותוהרבכתבזהמכתב)"ו"נרדודבןשלמה"רביעבורדומהבנוסח

.באיטלקית

.מאודטוב-טובכללימצב.שוניםגדלים.פריטים13כ"סה

200$פתיחה 
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והמזרחיהדות ספרד 

לוב ועוד, מצרים, דמשק, פרס, עיראק, הודו, קושטא, ספרד

15-14–ההמאה,ספרד–(ץ"הרשב)אבותמגן–ידכתב.81

Manuscript – Magen Avot (the Rashbatz) – Spain, the 14th – 15th Century

דוראןצמחבןשמעוןרבינומאת,(ג-בפרק)אבותפרקיעלוחידושיםביאורים,אבותמגןספר,ידכתב

בספריהידכתבמחלקתמומחיפיעלתקופההערכת).15-14–ההמאה,ספרדיתכתיבה.(ץ"הרשב)

.(בירושליםהלאומית

.מ"ס15\20.2.דף20

.ג:ג-א:געל:18-20.כא-יחעל:10-17.יז-יגעל:4-9.יאעל:3.ח-זמשניותעלבמפרק:1-2דפים

ופגימהחיתוך.מרובעותבאותיותהמשנהלשון.שלםלעמודשורות23.בודדיםדפים4ועודזוגות8:תיאור

.וכתמיםעשפגעי.טקסטחסרוןעם.כריכהכחומרמשנישימוששעברלספראופייני

1000$פתיחה 
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עמודים[8]–16–ההמאה–שאלוניקיד"אבשבתיחייםרביהגאוןשלקדשוידכתב.82

[8] pages handwritten by the Gaon Rabbi Chaim Shabtai Av Beit Din of Salonika

–חייםתורתת"שוספרבעלשבתיחייםרביהמופלאהגאוןשלקדשוידבכתב.צדדיםמשניכתובים,דפים[4],ידכתב

.ז"טסימןא"ח"חייםתורת"בספרושנדפסהתשובתומתוך,דפיםלפנינו.[16–ההמאה].ש"מהרח

תלמידם.ש"מהרחת"ושוחייםתורתת"שובעל.שאלוניקירבניומגדוליבדורוהפוסקיםגדול(ז"ת-ז"שי)שבתיחייםרביהגאון

לחברנתמנהשנה37בןבהיותו.ך"המהרש–הכהןשלמהורבים"המהרשד,"אמתתורת"בעלששוןאהרןרביהגדוליםשל

שנהארבעיםבמשךתורההרביץבה–ה"שעמשנתהחלבשאלוניקיהישיבהבראשותעמד.ששוןאהרןרבירבושלדינובבית

.ועודקונפורטידודרבי,אלפנדריאליהורבי,חנדאלייהושערבי,הלוישלמהרביביניהם,עולםגדוליחכםתלמידימאותוהעמיד

הלכותעלבתשובותיוגםכידועסבוכותהלכתיותבשאלותאליופנודורוגדולי.הגולהתפוצותלכלהלכתיותתשובותמאותהשיב

צהלוןטוביוםרבי,(ט"המהרי)מטראנייוסףרבי,הזקןגלאנטימשהרבידורוגדוליעםהיתרביןהתכתב.דאיתתאעיגונא

.רביםועוד"משנהלחם"בעלבוטוןדיאברהםרבי,(ץ"מהריט)

.איכותיםדפים.שונותברמותטקסטחסרונותעםפגמים.שוניםגדלים

500$פתיחה 
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,המזרחארצות–ידבכתבדפיםאוסף.83

אוטוגרפים–15-17המאות

Collection of Handwritten Leaves – Oriental

Countries, the 15th – 17th Centuries –

Autographs

עניני,תורהחידושי.ידבכתבמוקדמיםדפיםאוסף

ספרד,ספרדית\מזרחיתכתיבה.ורפואהקבלה

הוצאוהדפיםרוב.17–15המאות,והבלקן

חיבוריםמתוךתוכןנתגלהובהםכריכותמגניזת

אוטוגרףהינםהדפיםרוב.ידועיםולאמוקדמים

.שוניםכותבים.המחברים

ירמיהספרבפסוקיביאורים,עמודיםשני,דף[1]

,טוריםבשניעמודכל,עמודיםשני,דף[1]•הנביא

4,דף[2]•ג"כפרקבמדברבספרפסוקיםביאורי

בעניניחיבורמתוך,בצפיפותכתוביםעמודים

:שוניםחידושים,עמודיםשני,דף[1]•רפואה

,דף[1]•ישעיהבספרפסוקופירושנישואין,חנוכה

,דף[1]•תהליםספרעלחידושים.עמודיםשני

ביאורים.טוריםבשניעמודכל,עמודיםשני

.השנהראשהלכותעל,הסודפיעלומנהגים

.כתמים.שוניםומצביםגדלים.דפים[6]כ"סה

שלהמדויקמצבםלתיאור.שונותברמותפגמים

.המכירותלביתלפנותניתן,הדפים

500$פתיחה 
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19–ההמאה,קושטא-ולאדינועברית–ומנהגיםמכתבים\שטרות\דיןביתמעשה–ידכתב.84

Manuscript - Claim Preclusion / Deeds / Letters and Customs – Hebrew and Ladino – Constantinople, the 19th Century

העזראבןבענינידיניםפסקי,העזראבןבענינידיןביתמעשה.ומליצותאגרותנוסחי,סמיכהמכתבי,שטרותנוסחיהכולל,ידכתב

.ולאדינועברית.19–ההמאה,קושטא.משפטוחשן

.ס"תר,ח"תרמ,ה"תרכ,ט"תקצ,שוניםתאריכיםמוזכריםידבכתב.כותביםשלושהאושניים.כתוביםעמודים[110].נייר.דף[57]

שוליםהוספותדפיםבכמה.ידובכתיבתהוא,ידמהכתבחלקיתכן"י"החביב'ןיהושעהצעירהואשלי"חתימהידהכתבבתחילת

.אחרתבכתיבה,הנכתבעל

אין,חכמיםרוחאין.עבירהלדברשליחאין,ואבלותאנינותהלכות.יבמיןהלכות.הלכהומערכות,הלכתיותתשובותכמה,ידבכתב

,ביניהם:שטרותנוסחיעשרות.ועודאונס,אסמכתא,אלם.ערבותבכללאינהאישה,כליבשבחקונהאומן,לחצאיןמתחלקדיבור

אמנהשטר,קרקעעלאמנהשטר,הבתיםחלקעלאמהשטר,האמצעישובר,משכנתאשטר.האחיםמחלוקתמחזירמחילהשטר

נוסח,יבמיןכתובותנוסח,במקומואחרד"בומנושנסתלקאפוטרופוסשטר,אפוטרופוסשטר,שותפותעלאמנהשטר,חובשטרעל

חלק.רביםועודלמוהל,לשוחט,סמיכהנוסח,לבנומאבחיובשטר,נכסיםהקנאתשטר.גרושתומחזירכתובתנוסח.חרשכתובת

רבי.י'פאלגאברהםרבי:מהם,החתימותהעתקתמהשטרותבחלק.שטרלאותוגרסאותכמהלעתים.בלאדינוכתובותמהשטרות

.מכירבןיצחקרבי,אלבלגישועהרבי.יקר'ןשבתירפאלרבי,פריסקומשהרבי,טולידודיאליעזררבי,קאמונדואברהם

.מ"ס15.5\21:גודל.טובמצב.מקוריתכריכה

1000$פתיחה 



70

,קושטא–המקובליםפיעלכוונותעםומועדיםלשבתסידור–ידכתב.85

[1840]ר"ת

Manuscript – Siddur for Sabbath and Jewish Holidays with Kabbalistic

Kavanot – Constantinople [1840]

"...מועדים'וסחדשיםראשיומוסףומוסףהתפלהוסדרמלכתאשבתתקון,ידכתב

והנהגותדיניםכולל,טוביםוימיםחודשיםראשי,שבתותתפילות.[1840]ר"ת,קושטא

.חשובותוהוספותהמקובליםכוונותעם.ימיםחמדתוספרל"זי"הארפיעל

תקוני,שבתשלערבית,שבתקבלת,שבתערבמנחה,שבתערבהנהגות:כולל

ליוםבקשות,שבתשלשחרית,שבתשל'אסעודהסדר,שבתלילהקידושסדר,שבת

,השבתליוםמוסף,השבתליוםעמידה,השבתליוםיוצר,השבתליוםזמירות,השבת

סעודהסדר,לשבתמנחהתפלת,השבתיוםסעודתסדר,שבתמסכתמשניות

ברכת,חדשוראששבתסדר,הבדלהוסדרדינים,פיוטים,ביתאאלפא,שלישית

מוסף,מגילהוקריאתפוריםסדר,כמוךואיןכמוךמיפיוט,חנוכהשבתסדר,הלבנה

.בלאדינופיוט,אבותפרקי,העומרספירתסדר,הושענותסדר,המועדוחולשבתשל

עם,מעליתאמיליוראו,הלבונהגבעתמורמקוטרת,תהלהנאוה"בשערנכתבוכך

מרובהתוספתעם,ימיםחמדתומספר,ה"זלהלא'המופהרבי"הארמכתביהתפלות

ממשלתתחתאשרא"יעבקושטנדינהנכתב...ה'יהגת'אמהפרושיםכלנקראיםויהיו

י"כזב'המ'החכתבאשראמןלעדהודוירוםיד'מיגעבדולשולטאןהמלךאדונינו

המלאכהכלותשלם,רצוןיהיכיאמןלעדבניםובניבבניםו"הי[?]ץ"טתרץ"תבע

."ק"לפאהב[ליצירהר"ת]'ת'ו'ק'ד'צ'הצדיקכישנתאתןהיוםמשנתינוניסןח"בר

נאהכתיבה.איכותיםדפים.טובמצב.שלםידכתב.מ"ס10\17.נייר.דף[243]

.דפיםבמספרדיוטשטושימעט.מסוגנןשער.ומסודרת

1000$פתיחה 



71

19–ההמאה,קושטא-ולאדינועברית-פיוטיםידכתב.86

Manuscript of Piyyutim – Hebrew and Ladino – Constantinople, 19th Century

ביתבנין,והגאולהישראלעםגלותעלפיוטים.בלאדינווחלקםבעבריתרובםכתובים.פיוטים355שלסךכוללידכתב

.ה"להקבושבחהודעה,המקדש

[צבא]"סיבה".[ם'עגמקאם]"ים'עג".חוסיאינימקםשל[תקסים]תקשים,דוגיא:המקאמיםסדרלפימסודריםהפיוטים

,פאשראובסגנוןלחנים."אוסול'פושריפ"[גירגאמקאם]"גירגיא"[בוסאליקמקאם]"יליק'בוש["שיגאמקאם]"שיגיא"

!נדפסלא.ועודסמעאי

בכמהדיוטשטושימקוריתעורכריכת.לסירוגיןהספרבאמצעדפיםמספרשלוחסרון.חסרוןדפיםבכמה.דף[122]

.דודר"בכשמואלחייםהצעיר.מאיורשלמהבןגרשון[?]כותבים\בעליםחתימות.כותביםשנילפחות.מקומות

.דפיםבכמהפרחיםעםאגרטלקישוטי.ועוד,ט"סהלויאליעזרר"בכמשההצעיר

.בינוניומעט,טובמצב.עביםדפים.מ"ס15\20

500$פתיחה 
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סבא"השלקדשוידכתב.88

אליעזרשלמהרבי"קדישא

,דמשק,קושטאד"אבאלפנדארי

וירושליםצפת

Manuscript of the "Grandfather

Kadisha" Rabbi Shlomo Eliezer

Alfandari Av Beit Din of

Constantinople, Damascus, Safed

and Jerusalem

חידושנכתבהפנימיובצידהספרכריכת

שלקדשוידכתיבתבעצםארוךתורה

סבא"ה–אלפנדאריאליעזרשלמהרבי

.19–ההמאה."קדישא

שכרבעניןבאגדההערה,החידוש

מסכתהגמראסוגייתפיעל,המצות

ככל–הפועליםשכרבעניןמציעאבבא

!נדפסלאהנראה

גודל.קדשוידבכתבשורות30–כ

.בינונימצב.מ"ס20\31הכריכה

טשטושימעט.לקריאהניתןכולוהכתב

.דיו

ארוכהדרשה-ידכתב.87

–לאדינו–כיפורליום

ב"תרצ,ארגנטינה

Manuscript – Long Sermon for

Yom Kippur – Ladino –

Argentine, 1932

'לשכ"ליהדרוש",ידבכתבמחברת

ליוםארוכהדרשה."ב"התרצ

.ב"תרצ,[ארגנטינה].כיפור

גרןאל"נדפסהמחברתכריכתעל

."סלודארגנטינופואבלו

דרשה.כתוביםעמודים[27]

בעט.ומסודרתנאהכתיבה.שלימה

מצב.מ"ס17.5\22.5.עיפרון

.מצוין

200$פתיחה 

עםבהלכההתכתבבצעירותועוד.תורכיהרבנימגדולי.אדירופוסקמופלאגאון,(ץ"תר-ג"תקע)אלפנדאריאליעזרשלמהרביהגאון

עלה,100לגילקרובבהיותו,המופלגתזקנתולעת.בדמשקכךואחרבקושטאשניםעשרותראשירבשימש.איגרעקיבארביהגאון

מגוריובתקופת.118בגילמופלגתבזקנהנפטרובה,בירושליםלהתגוררעלההאחרונותבשנותיו.צפתברבנותוכיהןישראללארץ

.ביתומבאישהיו"שבירושליםהדעתנקיי"עליוןמקדושימעטמתיעםיחד,הנסתרובחכמתהלכהבדבריבתורהבביתועסקבירושלים

ת"שו,א"מהרשת"שו:שנדפסומחיבוריו.ידבכתבנותרווחלקם,ובטלטוליובמסעיואבדוהתורהס"בפרדתשובותיוואלפיספריומרבית

.ועודקדישאהסבא

."קדישאסבא"השלידוככתיבתידהכתבזיהויעלמומחהאישורמצורף

500$פתיחה 
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רביידבכתבוהגהותהוספות]![מאות–לחכמיםועדבית.89

לטורקיההראשיהרבסבאןדודרפאל

Beit Va'ad LeChachamim – Hundreds of Additions and Glosses

Handwritten by Rabbi raphael David Saban the Chief Rabbi of

Turkey

,וירושלמיבבליס"בשהמפוזרותהאגדותלכלמפתח,לחכמיםועדבית

.'ב'אסדרלפי.ומאמריםמדרשים,ל"חזספריועשרותספריספראמכילתא

.החשוביםלונדוןמרבניהיימאןאהרןרביהגאוןשלעמלופרי

.ראשונהמהדורה.ב"תרס,לונדון

כולל,בספרוהמחברהביאםשלאערכיםשלרבותהוספותהספרלאורך

רביהגאוןשלידובכתבכולם.תוכןהערות\הגהותוכן.ס"בשמקורותיהם

החתומותהגהותמספרוכן,ספרייתוחותמותמספרבספר.סבאןדודרפאל

."ס"דר"שמותיבותבראשי

ראש–"באשיחכם"לתפקידמונה,(א"תשכ-ז"תרל)סבאןדודרפאלרבי

היה.עשריםמגילשונותרבנותבמשרותכיהן.תורכיהבממלכתהרבנים

ספרחיבר.ודקדוקבאגדה,בהלכהמופלגגאון,תורכיהשלהאחרוןרבה

.ידוכתבמתוךלאוריצאך"לני"רשפירושעלהגהותלפרושיםס"מדר

רביםוספריםגדולהספריהלוהיתה,ידבכתבחידושיםאחריוהותיר

עשותזכרספרעלוהגהותחידושיםממנונדפסכןכמו,בהגהותיומעוטרים

.ארגויטייעקבלרבי

IX, [3], .מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס25.’עמ[1],ז;272

300$פתיחה 

–לאברהםזכור.90

עשרות–ח"תקנ,שאלוניקי

ההמאה–הלכתיותהגהות

–19

Zechor LeAvraham – Salonika,

1798 – Dozens of Halachic

Glosses – the 19th Century

הלכהפסקי,לאברהםזכורספר

רבימאת,טורים'דעלוזכרונות

.ראשוןחלק.אלקלעיאברהם

מהדורה.ח"תקנ,שאלוניקי

.ראשונה

,הגהות70–כהספרלאורך

בכתיבה,חשובותהלכיותהוספות

.19–המהמאהמזרחית

פגמי.מ"ס19.דף[3],רסג,[2]

בכמה.הראשוניםבדפיםשולים

רישומי.מועטתקציצההגהות

.טובכללימצב.וחותמותבעלות

300$פתיחה 
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נדפסלא–ז"תרנ,[דמשק]–אבותפרקיעלחיבור–ידכתב.91

Manuscript – Composition on Pirkei Avot - -[Damascus], 1897 – has not been Printed

!נדפסלא,נאהאוטוגרפיתכתיבה.בסופומעשיותעם,אבותפרקיעלחידושים,ידבכתבחיבור

כתבתיה":המסוסלתידוחתימתעםהכותבקולפוןהביאורבסוף.ז"תרנשנת,דמשקהנראהככל

'גק"בשבחמישייוםנישלמהט"סמזרחי[?יצחק..?אהרן]י"הצבבעיראשרמכלוזעירהצעיראני

."ק"לפז"התרנשנתסיווןלחודש

פגמיםדפיםבכמה.ראשוןבדףחסרון.טובכללימצב.מ"ס11\18.צדדיםמשניכתובים.דף102

.עתיקהכריכה.ובשולייםבפינות

400$פתיחה 
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מצוהלברדרשה–ידכתב.92

19–ההמאהסוף,דמשק–

Manuscript – Bar Mitzvah

Sermon – Damascus, late 19th

Century

.מצוהלברומליצהדרוש,ידכתב

סוף,דמשק,נאהמסודרתכתיבה

.נדפסלא.19–ההמאה

לדרושהלצה"הדרושבתחילת

."תפליןדרוש"כ"אח,"תפלין

10\15.כתוביםעמודים10.דף[5]

פגמיםשני.טובהדפיםמצב.מ"ס

דפים.אותיותחסרוןעםקלים

.קליםכתמים.מנותקים

200$פתיחה 
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[18]–אלגאזייעקבישראלרביהחסידהגאוןשלקדשוידבכתבארוכהדרשה.93

עמודים

Long Sermon Handwritten by the Gaon Hassid Rabbi Israel Yaakov Algazi – [18] pp.

,"עמינחמונחמו"הפסוקעלסובבהנחמהבעניןבאבלתשעהושלימהארוכהדרשהקונטרס

עמודים[17]פניעלמשתרעתהדרשה.אלגאזייעקבישראלרביהמחברשלאוטוגרפיתבכתיבה

!נדפסלאהתוכן.בעמודשורות30–כ,מלאים

בין(לפנינואינוההספד)ירושליםמגדוליאחדעלהספדדבריסיוםידהכתבשלהראשוןבעמוד

דיירושליםבשבטוראיתמזהגדולשבוייםפדיוןלךאין'האנה"זהבעמודהכתוביםהדברים

הדחהברהטיםאסורמלך'המשיחאפנורוחיחידךאתבנךאתנאזכור.ארעאאורחלאורדהבא

."השעהמפני

מגדולי,דישראלדארעאמרא,וקדושוישראלגאון(ז"תקט-מ"ת)אלגאזייעקבישראלרביהגאון

הדייניםמגדולי,ש"והרשחיוןגדליהרביבזמן"אלבית"המקובליםישיבתומראשיירושליםחכמי

התורהתופסיאצליסוד-כספריישראלתפוצותבכלנתקדשוחיבוריו.בירושליםהתורהומרביצי

ודרכיוובאורחותיו,והנסתרהנגלהבתורתהעצומהגדלותובשל"החסיד"כלבפיכונה.'הומבקשי

.וקדושהחסידותבגינוני,בקדש

ורבנימחכמישהיה(הראשון)אלגאזיטוביוםרבילאביו,לאלקיםהגדולההעירבאיזמירנולד

והגאון"חייםעץ"בעלהזקןאבולעפיאחייםרביורבותיואבותיומפיויראהחכמהקנהשם.אזמיר

כפי)ז"תצשנתלפנילירושליםעלה.בספריומצטטהואמפיהם."כהונהבתי"בעלהכהןיצחקרבי

דרשותיושנדפסויעקבושאריתיעקבשמעובספריודרבנןארעאלספרומהקדמתושעולה

שמוהועליהם,חכמיהגדוליעםנמנהכברלירושליםבואועם.(ט"תצ,ח"תצבשניםמירושלים

"נחוםחזון"בעלנחוםאליעזררבילציוןהראשוןהרבניםזקניעםישבבירושלים.לראשםאלוף

ירושליםד"כראבהרבנותכסעלאלגאזיישבשאחריו"כהונהבתי"ובעל"קודשאדמת"בעלועם

להםהיודבריו,לשואליוהשיבאשרופסקיםתשובתידומתחתיצאוההםבימים.לציוןוראשון

גדולותתקנותעלחתם.אלגאזיי"מהרת"ושויעקבנאותת"שובספרונקבצומהם.ותומיםכאורים

.ירושליםגדולישתיקנו

חכמיגדוליהסתופפותלמידיוובין"אברהםברית–שלוםנוה"ישיבתבראשותעמדבירושלים

,בורלאיעקבישראלרבי,(א"החידמחותן)ברכהנסיםרבי,אלגאזיט"המהריבנו:מהם,ירושלים

ולאבשבתושבתמדילדרושנהגבירושלים.ועוד(חתנו)שושן'ןאברהםרבי,נבוןאפריםרבי

קבעלעשותהלךלביולאהגמראעסקכאבגדלנימנעוריכי"המקומותבאחדשכתבוכפימרצונו

וענוותנותםצדקתםמרובהמה...'הבובחראשרהמקוםאללעלות'הנחניבדרךאנכי...מדרשות

רבינוהדפיסאלודרושים–"ובמועדיםובחגיםבשבתותרבבקהללדרוש...גורליפילולבושיעל

ראש,כדייןעליוהמוטלכלמלבד.ישראלתפוצותבכלשנפוצו"יעקבשארית"ו"יעקבשמע"בספריו

.רביםתורהחידושילכתובקולמוסופסקלא,מישריםומגידישיבה

ותנחומיםקינהאגרתהריץ,פטירתושמעאתששמעבעתא"החיד,ז"תקטתמוז'בינפטררבינו

חשך...ישראלעטרתם'האלהיארוןונלקח,ישראלשלאביהןיקרינוגלה"לשונווזהט"המהרילבנו

ווי,בימינועלתהשכךלנואולי,שומעותשכךלאזנייםאוי,מנהיגושאבדלדורלואוי...בעדיעולם

"...לנוהיהמהאוי...דישראללארעא

,קושטא)"יעקבשארית-יעקבשמע".(ן"תק,שאלוניקי)"חגיגהשלמי–ציבורשלמי"חיבוריו

,שאלוניקי)"יעקבקהלת"(ד"תקכ,קושטא)"ליעקבאמת"(ה"תק,קושטא)"דרבנןארעא".(ה"תק

שער.אלגאזיי"מהרת"שו.הספיקותקונטרס.לחכמהפרפראות.שבתפני.יעקבנאות.(ו"תקמ

חלקגםולפנינו.נדפסוטרםחלקם,לאחרונהאךנדפסוחלקם.יפהעין.יעקברוח.רביםבת

.(13-22'עמ,שלוםאהבת,"ציבורשלמי"מתוךהמחברתולדות).ידועשלא"יפותפנים"מחיבור

.מהודרתעורבכריכתכרוך.מ"ס16.קליםכתמים.טובמצב.כתוביםעמודים[18].דף[9]

1000$פתיחה 
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ד"תס,ירושלים–"אברהםזרע"בעליצחקיאברהםרביובראשםירושליםחכמימאתשליחותאגרת.94

Letter for Emissaries by the Sages of Jerusalem Headed by Rabbi Avraham Yitzchak Author of "Zera Avraham" –

Jerusalem, 1704

.[1704]ד"תס,ירושלים.אנקונהקהילתאל,שבירושליםישראלגדולימאתשליחותאגרת

חזןחייםולרבי.ז"הרמתלמידאיטליהמקובלמגדולי(ד"תע-י"ת)רוויגואברהםרביהמקובלהגאוניםהרבניםלשלוחיםניתנההאגרת

גדוליקדשםידבחתימתחתומיםהאגרתעל.שבאיטליהאנקונהאלשנשלחו."לבחקרי"השלסבו"חייםשנות"בעלאזמירמחכמי

.בעולםנתפרסמהותורתםגדולתםאשר17–הבמאהבירושליםהחכמים

גבייתביצועלשם,בירושליםהשולטיםלמוסלמיםגדולחובבעקבותירושליםתושביבהנתוניםאשר"וצוקהצרה"אודותנכתבבאגרת

,כךכדיעד.היהודיםהקהילהנכבדיאתאסרו,המדרשובתיהכנסתבתיאתהחרימו,היהודיםכנגדצעדיםבכמההנושיםנקטו,חובם

מצרותנאנחיםעמהכללשמהירושלםהיתה"כךנכתבהדבריםבין.הכסףאתלהשיגכדיכסותםאתאפילולמכורהוצרכושהיהודים

ואחזהסוהרביתצרבמשמרהקהלעםכלואסף...ילדיוואתהיו'נשאתלקחתבאנושהכיקשהפורענותהכבידוהאחרון...צרורות

בעיניוהישרואיש,בארץמושלעולופרקומתפרציםרבוכיבמישורלהוכיחבארץשופטואיןומרצרבחותםמדרשותובתיכנסיותבתי

"...הפרעוןזמןלהרויחהאדיריםידילמלאתכסותואתמוכר'אפיואביוןענייחדוהוכרחנובירושלםהמספדויגדליעשה

:ירושליםגדוליחתומיםהמכתבעל

פרי"השלחברו.גלאנטימשהרביובנויעקבישראלרביתלמיד.ופרושחסיד.דירושליםמתאריש(ט"תפ-א"תכ)-יצחקיאברהםרבי

תלמידיובין."גדוליםאורים"בעלזאביישראלאברהםרביחותנו"לאברהםחסד"בעלאזולאיאברהםרביהואאמומצדסבו."חדש

זרעת"שוחיבורו.חיוןובנחמיהבשבתאותנלחם.א"החידאביאזולאיזרחיהיצחקרביובנואזולאיישעיהרבי.חגיזמשהרבינמנו

.ידבכתבשנותרונוספיםוספרים(ג"תצ-ב"תצ-קושטא,אזמיר)אברהם

עיונומגודל.(ו"תנ,ונציה)אברהםברכתספרבעל.בירושליםהספרדיםרבניגדולישביןמהמיוחדים(ע"ת-ה"שצ)–ברודואברהםרבי

והאשכנזיםהספרדיםישראלגדולימכללתפארתמהוללהיהשמו,תורתוממעלתחרדודורוגאוניגםוהמהירהחדושכלוהזך

לשונווזה.נשגביםהיותרהגדוליםגםזכולאכאלותאריםלבטויי.ספרובהסכמתהגאוניםמדברישמשתקףכפיוהרחוקיםהקרובים

לו,וצפונהימהקדמהמנגח,וטוחנןהריםעוקר,דנהוראבוצינא,בישראלוגדולשר,המפורסםג"המאוה"בהסכמתו"צביחכם"השל

,המאירהבאספקלריאלאורהתעלומהמוציא...המתגברמעין...ופרישאקדישאקשישאמר...הראשוניםכלבלבו...תעלומותכלנגלו

לאחדהיהג"תיבשנת"...לכתוביםומנביאיםלנביאיםמתורהומקדחמחזיר...מעולםאוזןשמעןשלאדברים,ושמצהדופיבואין

רבים,נפטרובהלירושליםעלה.ישיבהוכראשבדיינותשנהמחמשיםלמעלהשימששם.דיןבפסקיאתםוחתםקושטארבנימגדולי

.פטירתועלואבללבכיקראווקושטאירושליםמגדולי

ת"ושואברהםזרעת"בשונדפסומתשובותיו.חאגיזיעקבישראלרביחתן.ירושליםחכמימגדולי(14696ר"אוצה)חיוןמשהרבי

.ורדיםגינת

,אלפנדאריא"למהר'המשנהמרכבת'בנזכר.'משנהלחם'העלחדושיםחיבר."חדשפרי"התלמיד(6966ר"אוצה)הכהןיאודהרבי

שהיהעליוכותבא"החידרבינו.'חייםמים'רבוובספר,כהונהבתי,אברהםזרע,ורדיםגנתת"שו:דורוחכמיבספרינדפסותשובותיו

.ידבכתבונותרורביםספריםשחיברוכתב"קדישאחסידאמובהקרב"

עלחתמויחד,יצחקיאברהםרביעםיחדכדייןכיהן,ירושליםחכמימחשובי.(20061ר"אוצה.ד"תענפטר)פאטוגומץשמשוןרבי

,לתורכיהבשליחותיצאומשםלמצריםעברכ"אח,חזןיהוסףלרבי'יהוסףעין'ספרעלהסכיםד"תסבשנת.חיוןנחמיהנגדהחרם

.ד"הי.שודדיםידיעלנהרגבדרך

עלספרחיבר."כהונהבתי"בעלרפפורטיצחקרבישלרבו.יצחקיאברהםרבישלדינוביתחבר,(8556ר"אוצה)קונקייהוסףרבי

חותם.ה"תסבשנת"חדשפרי"הלרבינוהסכמהנתן,"הגדולהכנסת"בעלבנבנישתיחייםרביבספרימוזכר.ברובושאבדג"הסמ

.הכהןנתנאלרבי,באגרתנוסף

נשלחושבהמהשליחויתואחתהשלוחיםשלחשיבותם.ב.בתוכומקפלשהואההיסטוריהתוכן.אסיבותמכמה.ביותרנדירמסמך

,הטובמצבומצדוהן.ד.ידםבחתימתעולםגדוליאחדבפונדקנקבצושבו,החתומיםהרבניםשלחשיבותם.ג.ביותרחשוביםרבנים

.בההחתומיםישראלגדולישלהתולדותבספרינזכרתגםהאגרת.שנה300מלמעלהביותרהגבוההברמהנשמרשלפנינוהמכתב

ארץשלוחי.יערי.אעיין,18–ההמאהשלהראשונהבמחציתירושליםשלהקשהמצבהועל,זוולשליחותשלפנינולאגרתהרקע

.(מצורףחומר)343-351'עמישראל

.ואיכותיבהירדף.מאודטובמצב.מ"ס20\\23.דף[1]

3000$פתיחה 
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ב"תקנ,ירושלים–ירושליםוחכמיאלגאזיט"המהריבחתימתרות"שדאגרת.95

Shadarut Letter Signed by the Maharit Algazi and the Sages of Jerusalem – Jerusalem, 1792

יהודהורביבנבנשתחייםיוסףרפאלרבירים"השדידיעלכיאובעירהיהודיתהקהילהאלירושליםגדולימאתשנשלחהרות"שדאגרת

.לוהאופייניהקליגרפיבסלסולאחתכלהרבניםידחתימותעם.סופרידבכתבנכתבההאגרת.ב"תקנ,ירושלים.עוזיאל

.חתימתוסלסולעם,ט"המהרי–אלגאזיטוביוםרביותפארתוישראלמאוררבינושלקדשוידבחתימתחתוםהחותמיםבראש

:בירושליםהדוראותוגדולינוספיםחותמים

מצבתועל.(ב"תרמ,ירושלים)יהודהונחלתישראלמקורת"שוחיבר.(ז"תקננפטר)וחכמיהירושליםמגדולי–בורלאיעקבישראלרבי

"...המופלאהרבדכולאכרכאישראלאורהרועיםאביר,גדולהזהבעטרתהראשהוא"נחרט

לוכתבלספרוא"החידהסכמתאתכשביקש.ם"הרמבעל(ו"תקמ,ליוורנו)המלךדרךחיבר.המתגברהמעיין–רביבןיוסףרפאלרבי

עינימאיר,ומפוארמשובחבידותורהוספר,הוארבכי,שמובשעריםנודערבאניהומר,הבהירספרועלהסכמהדברעל"א"החיד

."שיעורלואיןהמלךדרך,חכמים

בל"וקונטרס(ו"תקס,שאלוניקי)שניםפיחיבר(ט"תקננפטר)אלגאזיט"למהריושניירושליםד"ראב–סורנאגהמרדכיחייםרבי

,באיבועודנו,ולדריםלארץהמאירהמיוחדארץקבורת"נחרטמצבתועל.(ה"תקמ,ליוורנו)נבוןיונהלרבימקושרגטבתוך)"תוסיף

"...בתלמידיםתורהמרביץביסוריםהמדוכאהמובהקהרבימיובמבחרהכורתויעלהפסגהראשעלה,רבוקראו,במסיבוהמלך

ת"שובכתיבתהפליגבעלומיועוד."האדמהפרי"הגאוןשלבנו,(ו"תקסנפטר)מיוחסיוסףמרדכימשהרבי-מיוחסיוסףמרדכירבי

ראשון"וכבירושליםהגדולהדיןביתכראשאלגאזיט"המהריחמיומקוםאתירש.שניםו"טבןהיותומזמןהדורלחכמישהשיבופסקים

שחיבר"ראשוניםמים"חיבורואתאליווספח"שאלמים","המיםשער","המיםברכות":חיבוריו.פטירתועדזהבתפקידושימש,"לציון

.ידבכתבשנשארוספריםועוד"המיםעין","המיםפני",עשרהשמונהגיללפני

.מקצועיניירבמילוימשוקמיםהחסרונות.טקסטחסרוןעםפגמים.מ"ס25\24.נייר,דף[1]

500$פתיחה 



81

ב"תקצ,ירושלים–הדורגדוליבחתימות-בירושליםבתיםחזקתשטר.96

Deed of Possession of Houses in Jerusalem – Signed by the Leading Rabbis of the Generation – Jerusalem, 1832

.נבוןמשהיונהרבילציוןהראשון:הגאוניםהרבניםחתימותעם.סופרידבכתיבתכתוב,בירושליםבתיםחזקתשטר

.ב"תקצ,ירושלים.צהלבןיעקברבי.פינסושלמהדניאלחייםרביהמקובל

ספרועלהגהותוכתב"בכסףנחפה"בעלשלנכדו.ירושליםחכמיומגדולילציוןהראשון.(א"תרנפטר)נבוןמשהיונהרבי

.בירושליםלציוןכראשוןכיהןלפטירתוועדו"תקצמשנת.זקנושל

אפיבעלפינסואברהםרבישלבנו.אלביתהמקובליםישיבתמחכמי(א"תרנפטר.ש"חד)פינסושלמהדניאלחייםרבי

שםחיבורו.ניניוש"למהריליעקבאמתבספרמובאיםבקבלהחידושיו.פארדודודרביהגאוןתלמיד.כתובומשפטזוטרי

.(ג"תר,ירושלים)היראיםעלחדש

.ק"עיהפהשלפנינודורמחכמי"המכנהוקורונילנתןנחמןלרביחלהפסקיבספרמובאיםממנותשובות.צהלבןיעקברבי

.בשוליםקליםפגמים.טובמצב.מ"ס15\20.נייר.דף[1]

200$פתיחה 
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א"תרכ,מצרים–באבלתשעהותרגומיםקריאות–ידכתב.97

Manuscript – Keri'ot and Tragumim for Tisha BeAv – Egypt, 1861

הפטרתתרגוםוכן,יהודיתבערביתמלכותהרוגיעשרהסיפור,המקדשביתחורבןסיפור,הנביאהחנהסיפורתרגום,ידכתב

.א"תרכ,מצרים.הלוישלוםר"בכאברהם'רהכותבמאת.לערביתבאבתשעה

באבתשעהשלהפטרהואל,חכמיםעשרוקוצת,חורבןאלוקוצת,חנהקוצת,קוצתכתאבתפיאכתדי"שערהראשון'בעמ

תמוז'לחך"ז...הלויחיים'הרוחשובהבחורלתשוקתהלוישלוםר"בכאברהםהצעיר'העבדהכותביםצעיראישי"ע...ערבי

.[ליצירהא"תרכ]'י'ת'י'א'ר'ש

בכמהעשפגעי.בינונימצב.כריכהללא.מ"ס10\17.כתוביםעמודים[65].צדדיםמשניכתוביםדף[1],לו.מסודרתכתיבה

.איכותידף.דפים

300$פתיחה 
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מצריםשלאלכסנדריהד"ראבשמעוןבןאהרןרפאלרביהגאוןמאת–העולםמלחמתמתקופתהיסטורימכתב.98

ז"תרע–

Historical Letter from the Period of World War I – by the Gaon Rabbi Raphael Aharon ben Shimon Rosh Av Beit Din of

Alexandria, Egypt - 1917

.ז"תרע,אייר'ט.שבמצריםאלכסנדריהד"ראבשמעוןבןאהרןרפאלרביהגאוןשלוחתימתוידובכתיבתומסודריפה,ארוךמכתב

יקותיאלרביהואהלא,אהרןרפאלרבישלאחיופטירתאודותהמכתבתוכן.ממכנאסשטריתבןשלמהרביידידואלנשלחהמכתב

אודותאהרןרפאלרבימאריךבמכתב.ובנואלמנתואתאחריווהותיר,שםונפטרהמערבעריאלירושליםר"כשדשיצא,שמעוןבןחיים

והננו,חייםהעודםואחיותינואחינומשלוםיודעאתנוואיןובאיוצאאיןשניםשלשזה"הראשונההעולםמלחמתשלבעיצומההמצב

בכללנהוגהיאךממרוקולידידוהרבמורהכןכמו"....בארץשלוםוישפות'הירחםעד,הגוףמןהנחתךכאברהעולםמןמובדלים

השליחותעללאחיוהמגיעהכסףעםמושלםחשבוןיעשואשרעדלירושליםהכסףאתישלחשלאומזהירו,אחיושאסףהקודשכספי

אלישרשאוליעקבר"כמוהרל"ראשהרבמורינו[מעלהשל]מ"שלישיבהנסתלקאשרמעתרוחינוומגינתלבבנולדאבון"כיוכותב

ולדאבון,בידוהמושליםרסןלאחוזבטנובשרירירחואשראיש,רבנותהכסאעלשישבו"תירושלםת"עיקוזכתהלאעוד,ל"זצוק

איננההטורקיםשמלכותעתהובפרט,רסיסיםלחלקיירושלםרבנותונתחלקה,ומימינדעלאהנהועדירדווכמהישבוכמהלבב

.זהבמכתבבלוליםחשוביםוהיסטוריםמעניניםפרטיםועוד"...שלשוםכתמול

מצב."א"יעמצריםק"דקהצדקד"ב"שלרשמיבלנקעלכתוב.מ"ס21\34:גודל.(בחלקושניעמוד)כתוביםעמודים[2].נייר,דף[1]

.השמאלייםבשוליםכתם.קיפולסימני.טוב

500$פתיחה 
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א"תרס,בגדאד–"חיאישבן"החייםיוסףרבינוג"רשכבהשלקדשוידבכתבהספד!נדפסלא.99

Has not been Printed! Eulogy Handwritten by the Gaon Rabbi Yosef Chaim the "Ben Ish Chai" – Baghdad, 1901

חייםיוסףרבינוהגולהבניכלראששלקדשוידכתיבתבעצם(טוריםשני)גדולדףעלכתובה,סוףועדמתחילההספדדרשת

מסתיימיםוהמשפטיםל"חזומאמרימפסוקיםמושאלותמליציותבלשונות,קינהבצורתכתובההדרשה."חיאישבן"הבעלמבגדאד

.(••)נקודותייםהסימוןבאומשפטמשפטכלבין.בחרוזים

!נדפסולאהדבריםתוכן

.א"תרסאדרט"יאלד'גיוסףבןראובן'המבעבורהספדד"בס[ושכינתיההואבריךקודשאיחודלשם]ו"ליקבה"העמודבראש

.הדףשלהשמאליבצדחסרוןללאקרע.טובבמצבהדף.מ"ס21\27:הדףגודל.ק"בכתישורות61.אחדצדעלכתוב.דף[1]

500$פתיחה 
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20–ההמאהראשית,עיראק–בערביתשירים–ידכתב.100

Manuscript – Arabic Poems 0 Iraq, Early 20th Century

לכל.20–ההמאהראשית,עיראק.יהודיתבערביתופתיחות(ווהב-עבדאלמוחמדהאמןשלשיריםמתוכם)שיריםכולל,ידכתב

.המקאםושםכותרתפיוט

.בעטמעטבעיפרוןכתוביםהעמודיםרוב.טובמצב.מ"ס11\10.כתוביםעמודים46רקמתוכם.דף198כוללפנקס

200$פתיחה 

במאהין'קוגמחכמירחביחייםשמואלרביידכתב.101

ין'קוגמנהגי–19–ה

Manuscript by Rabbi Shmuel Chaim Rachavi of the Sages of

Cochin in the 19th Century – Customs of Cochin

.סליחותספר:עםכרוך.ז"תרט,ליוורנו.חצותתקוןסדר.1

.ו"תר,ליוורנו

ודיינימחכמירחביחייםשמואלרבישלידוחתימתשערבכל

.19–ההמאהאמצעבשנות,שבהודוין'קוג

רבישלידובכתבעמודים[4]ובהםדפיםנכרכוהספרבתחילת

ראשוןבלילהפסוקיםאלולומרק"קקמנהג"רחביחייםשמואל

."קדיששיאמרקודםה"יוערבהשנהראשערבובלילסליחותשל

יושביםשחריתתפלתאחרה"יבערבא"יעין'קוגק"קשלהמנהג"

שמותישאםת"בעי"...הדייניםלפניעומדהקהלמןוזקןדיינים'ג

ידובכתבנוסףעמודהספרבסוף."ויעבורקודםזהאומרים

בין."רחמיםח"רבערבאותושאומריםנזיפהסדרנדריםבהתרת"

.ידובכתבהגהותהספרדפי

.ם"תר,ליוורנו.תהליםספר.2

הרבידבכתיבתעמודים4ובהםדפים2כרוכיםהספרבסוף

מחמשתספרלכל,התהליםספרלסיום"רצוןיהי"נוסחי,רחבי

.מעוברתלאשהרצוןיהיוכן.הספרים

בשוליפגמים.מצויןבמצבידהכתב,טובכלליבמצבהספריםשני

.תהליםהספרדפי

400$פתיחה 
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ששוןפרחההגבירהידבכתבתורהחידושימחברת.103

ט"תרפ,לונדון–

Notebook of Torah Novellae Handwritten by the

Philanthropist Mrs. Flora Sassoon – London, 1929

פרחההחשובההגבירהשלידהכתבבעצם,תורהחידושימחברת

זה"פרחהכתבההמעטפתגביעל.ט"תרפ,לונדון.ששוןלבית

'באדרחודשראשו"יצששוןדודפרחהלצעירהשייךהספר

.צבעונייםקישוטיםעם,ונאהמסודרתכתיבה."ט"התרפ

,באורךהמשנהפירוש,מגילהמסכתמשנה:שוניםעניניםבמחברת

מעשה,"לפורים"(ועודפרנקו,גבאימשפחות)אנשיםשמותרשימת

פסוקי,לשבועותדרוש,"בידוקופצהעיםנכנסיצחק"סיפור,לפורים

.א,אשמואל

בת,יהודיהעסקיםאשת(ו"תרצ-ט"תרי)ששון[פלורה]פרחה

,ששוןדודושלששוןעבדאללהשלנינתו.מבגדאדששוןלמשפחת

בשל"המזרחשלהרוטשילדים"לשםשזכתהששוןמשפחתאבי

שלואמםששוןדודסלימאןהגביראשתהיתה.המופלגהונה

המשפחה.ששוןטובומזלששוןרחל,ששוןסלימאןדודהגבירים

בכורהבת.לבריטניההודוביןהענףמהמסחרגדולחלקעלשלטה

למלומדתנודעהמצעירותה.ואחיותיהאחיה12מתוךפרחההיתה

,"חיאישבן"הכמוהדורגדוליעםשהתכתבהחכמהותלמידהמאוד

,נסיםיצחקרבי,ברכהא"היש–אלישרשאוליעקברביל"הראש

הרבשלבהספדו.ועודאלפנדריאליעזרשלמהרבי"קדישאסבא"ה

,תורהשלחיהבאר"כפרחהאתהגדירבלונדוןבהלוויתההרצוג

שלההנפלאהמהבאר...ונדיבותלבטוב,תבונה,שמיםיראת

."אציליתוהשראהעידודשפעלשאוביכולהישראל

.מ"ס16.5\20.ריקיםעמודיםמספר.כחולהמעטפת.דף[19]

.רופפיםדפים.טובמצב

500$פתיחה 

לימיםופיוטיםהעבודהסדר–ידכתב.102

19–ההמאה,[הודו]ין'קוג–נוראים

Manuscript – Seder HaAvodah and Piyyutim for

Yamim Nora'im – Cochin [India], the 19th Century

כמנהגנוראיםלימיםהעבודהוסדרפיוטים,ידכתב

.שבהודוין'קוגיהודי

שלשחרית".כפורלילשל"ברךשפלרוחשפל"פיוט.1

דממיאשפוךכפוריוםשללמוסף","וקדושמרוםכפור

כפוריוםשללמנחה","להפתחרצוןשעריעת","נפשי

'התהלהכפוריוםשללנעילה","תאזיןשפתינוארשת

עדינהעדתיהעל,לחולקדשביןהמבדיל,"פיידבר

.(העבודהסדר)אהרןלכבודאלהכלתכנת,אנונה

דףעל.ניקודעםאשוריתכתיבה.כתוביםעמודים[12]

.חדשהכריכה.מצויןמצב.מ"ס11\17.ירוק

300$פתיחה 
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שנדפסונדיריםקודשספרי35שלגדולאוסף.105

בהודו

Large Collection of 35 Rare Religious Books that were

Printed in India

כולםלבודדיםפרט.הודומדפוסיספרים35–כשלגדולאוסף

תפילותספרי.19–הבמאהאףומחציתם,ר"התבשנותנדפסו

.שוניםבנושאיםוספרים,קודשספרי,לימודספרי,ופיוטים

:הספריםבין

.ב"תרנ,בומבי.השנהלראשמחזור•

.ב"תרנ,בומבי.חלקיםשני.כיפורליוםמחזור•

.ז"תרכ,בומבי.חלקיםשני.כיפורליוםמחזור•

.אבןדפוס.ט"תרל,בומבי,רננותשירי•

.1916,בומבי.והגוףהנפשתורת•

,בומבי.הקדומההיהודיתההיסטוריהשלכרונולוגימתווה•

1880.

.תואמיםבאנגליתתאריכיםעם.1911,בומבי.שנהלמאהלוח•

•CUSTOMS OF BENE-ISRAEL,בנימין'רמאת,ישראלבנימנהגי

.מהרטי.הודומנהגי.1983,תקווהפתח.תאלקר

,ידבכתברישומיםבחלקם.בודדיםדפיםומספר.ספרים35–כ

ומעט,בינוני,טוב,שוניםומצביםגדלים.מהודווחותמותחתימות

.שוניםופגמיםמנותקיםדפים,קרעים.כריכותללאחלקם.גרוע

500$פתיחה 

–(מבומביששוןדודהגבירעל)לדודשושנים.104

יחידהמהדורה–מ"תר,ווארשא

Shoshanim LeDavid (about the Philanthropist David

Sassoon of Bombay) – Warsaw, 1880 – Single Edition

הנכבדהגבירמותעלתמרוריםומספדכבדאבל,לדודשושנים

שנתבומביבעירנחפרשתקודשבשבתשנפטר,ששוןדודרבי

הנפטרומעלותהצדקהמצותמעלתגודלבויבוארוגם.ה"תרכ

.אמשיוויץאשררבימאת.בניווכבוד

.נוסףשערעםמעטפתכולל.יחידהמהדורה.מ"תר,ווארשא

במעטפת,הספרמשערשונהבנוסחשערהימניתבמעטפת

.בווארשאהדפוסביתודברפרסומתהשמאלית

.זעיריםנקביםשני.טובמצב.כריכהללא.מ"ס17.5.עמודים56

200$פתיחה 
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20\19–ההמאה–פרסמחכמילאחדנדפסשלאשלםחיבור–דרשותידכתב.106

Manuscript of Sermons – Complete Compositions that was not Printed by One of the Sages of Persia – the 19th /

20th Century

ל"חזבמאמריביאורים,השיריםשיר,סוכה,פסח,באב'ט,אלול,זכורלשבתדרשות,השבועלפרשיותדרשותכולל,ידכתב

–ההמאה,פרס.ועודהקבלהפיעלוביאוריםחידושים,גימטריאות,המסורהעלחידושים,פרפראות,נפרדיםחידושים,ס"בש

20-19.

אורו"ממאריאבאאבימורוהשלםהחכםושחיברשאסףהספריםליקוטיידכתבמפתחותלכתובאתחיל"ידהכתבבתחילת

יצחק'מאורהצעיר[1912]ב"תערשנתחשוון'לחוד"י"קולופוןבראשיתלשבתהדרשהבסוף"...אלעזרא"מדייצאו"מר"בכה

בסוף.ה"תרסלשנתהתאריךמוזכראחרבמקום,[1920]ת"פרבןשנתטבת'לחוז"יק"צא"שמותפרשתדרשתבסוף."ט"ס

בראשיחתימההדרשותרובשלבסופם."ו"היקטןאורצעירשנאןיצחק'מה"ההידכתיבתראיתי"שמותבפרשתאחרעמוד

שנתתאריךמהםאחדבראש,19–ההמאהאמצעמתקופתדפיםכמהנמצאיםידהכתבבתוך."[קטןאורצעיר]"ק"צא"תיבות

.ג"תר

קרעי.מנותקיםדפים.טובכללימצב.משתניםבגדליםדפיםכמה.מ"ס11\18.צדדיםמשניכתוביםככולםרובם.דף[190]

.עתיקהעורכריכת.שולים

1500$פתיחה 
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ז"תרנ,[אפגניסטן]הראת–ומעוטרתמצויירתכתובה.107

Illustrated and Decorated Ketubah – Herat [Afghanistan] 1897

חתימותעם.ז"תרנ,אלולד"כ,[פרס]דהראת"...גולששוןבןמרים"הכלהעם,גולדאדאשמ'הבןאפרים"החתןלנישואיכתובה

.והעדיםקידושיןהמסדר

ברכותפסוקישלטקסטעםמסגרותכשמסביב,במרכזכתובהכתובהטורף.ניירעלוצבעיםדיו,ומעוטרתמצוירתנישואיןכתובת

טבלאותשתיבמרכז.פרחיםעםהאגרטליםשלושהשלציורהדףבראש.ואדוםכחולוצבעים,זהבבדיומאוירתומסגרת.ולכלהלחתן

.לברכהפסוקיםעם

.וצבעדיוומריחותטשטושים.גסיםקיפולסימני.קרעים.בינונימצב.מ"ס66\58:קרטוןהמסגרתגודל.מ"ס42\47הדףרוחב

300$פתיחה 
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20–ההמאהראשית,לוב–שופרותקיעתהשנהלראשפיוטים–ידכתב.108

Manuscript – Piyyutim for Rosh Hashana and Tekia't Shofar – Libya, Early 20th Century

.20–ההמאהראשית,לוב.אשוריתכתיבה.שופרולתקיעתהשנהלראשפיוטיםעשרותכולל,ידכתב

.חדשהבדכריכת.בשוליםקליםופגמיםכתמיםמעט.טובכללימצב.מ"ס11\15.כתוביםעמודים[62].דף[44]

200$פתיחה 
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ח"תרס,[גרוזיה]–ופיוטיםשחיטהבהלכותפסקים-ידכתב.109

Manuscript – Psakim on Hilchit Shechita and Piyyutim – [Georgia], 1908

.ח"תרס,[גרוזיה].חנוכהבןישעיהרבימאת.ועודפיוטים,טריפות,שחיטההלכות,ידכתב

בעבריתפיוטים.ראהשללשמותמדריך.הדנימאלדדותשובותשאלותבהמשך.חנוכהבןישעיהרבישכתבהערותהדפיםבשולי

."ב"תובירושליםפזמונותאילוונשלמתיכתבתי"המעתיקכתבבסופו.חסיןדודלרביאשתההיוםיוםאוחילהפיוט.חדשהובארמית

ת"השיכךהכנסתביתלקנותשזכהכמו...ביתואנשיוכלחנוכהבןישעיהאת...שברךמי""ותרניםברכת"ברכהדףמצורףידלכתב

"...בירושליםהמקדשביתלבניןאותומזכה

.[גרוזיה]בטיבלסישנעשתהשורותעםמחברתעלנכתבידהכתב

.חדשהבדכריכת.טובמצב.מ"ס18\22.דף42

300$פתיחה 

מחזה–ידכתב.110

תל–יהודיתבבוכארית

1937,יפו-אביב

Manuscript – a Play in Judeo-

Bukhori – Tel-Aviv-Jaffa, 1937

מחזה,דפים81הכולל,ידכתב

בכתב.יהודיתבבוכארית(דרמה)

בנימיןבןיעקבהמחבריד

-אביבתל.(1981נפטר)קלנטרוב

.1937,(ישראל)יפו

בוכארהעוליארגון"חותמות

.טובמצב.מ"ס16\20."בישראל

200$פתיחה 



יהדות תימן 

14-ההמאה,תימן-אישותהלכות-ם"להרמבתורהמשנה-יד-כתב.111

Manuscript – Mishneh Torah leharambam – Hilchot Ishut – yemen, the 14th Century

.[14-השלהראשונההמחצית,תימן].ם"להרמבתורהמשנהמספראישותהלכות,יד-כתב

רובאתובסוףאפרקמסוףקטעגםהראשוןבעמוד.בשלמותאישותמהלכותיג-בהפרקיםאתהכולליםהדפים,רצופיםדפים[24]

.מקומותבכמהבגירסאותשינוייםנמצאושלפנינום"הרמבלנוסחבהשוואה,יותרמאוחרתבכתיבהותיקוניםהגהותמספר.ידפרק

כתמים.הדפיםבשוליחסרוןמעט.טובבמצבהדפיםרוב,בינוני-טובמצב.לגילםבהתאםמאודנשמרוהדפים.מ"ס30.דף[24]

,מעורופינותשדרהעם,מפוארתחדשהכריכה.ניירומילויבהדבקהשיקומים.טקסטחסרוןהראשוניםהדפיםבשני.קלובלאי

.הכריכהג"עמוזהבכיתוב,שישניירועטיפת

.הלאומיתבספריהעברייםידכתבילתצלומיהמכוןמנהללשעבר,לר'ריצבנימיןר"דמאתמומחהדעת-חוותמצורפת

3000$פתיחה 
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–ידשבכתבימהיפים–('עמ500מעל)"חייםעץ"פירושעםתכלאל–מפוארתימניידכתב.112

א"תרנ,תימן

Impressive Yemenite Manuscript – Tiklāl with the "Etz Chaim" Commentary (More than 500 pp.) – One of

the Most Beautiful Manuscripts – Yemen, 1891

ארץגלילותוכלבצנעאהדיןבתיאבותראשץ"המהרי–צאלחיחיארבימאת"חייםעץ"פירושעםתכלאל,ידכתב

ניקודעם.אלימנישלוםבןיוסף'רהסופרידכתיבת.דף[263].א"תרנ,תימן.להפליאומסודרתנאהכתיבה.תימן

.במקראותהמקראוטעמיהתפילותבטקסט

.כרסעבכרך.רחבותשוליים.מצויןבמצבנשמראשר,וגודלוביופיוביותרנדירעותק

תשעהתפילות,לצומותסליחות,גבירולאבןשלמהלרביאזהרות,שבועותחג,לפסחתפילות,פסחשלהגדה:כולל

ליוםסליחות,מלכותכתר,העבודהסדר,הכפוריםויוםהשנהלראשתפלות,אלולוחודשלאשמורתסליחות,באב

סדר,תורהלשמחתפיוטים,תורהושמחתעצרתלשמיניתפלות,רבאוהושענאהושענותסדר,לסוכותתפלות,כפור

.השנהלראשנדריםהתרת

סדר'וביוםונשלמה...והטהורההקדושההזאתהמלאכהלהשליםעזרניאשרברוך"הכותבקולפון,ידהכתבבסוף

בןיוסףהצעיר...והכותב...[ליצירהא"תרנ]לשטרותא"ברשנתאבלחודשיומיןה"כ...מפניךאויביךכלאתלהדוף

ובפרטהעולםוצערהתינוקותלימודמצערנחלביואיןאותוכתבתי...ו"יצאלימניאלמכונהסאלם'ןסאלםו"מא"לא

לנויפתחהרחמןהאמתיודיעוהשםעליוגזלבחמדהרובהסידורזהששכרלפיוארנוניותמסיםעולובפרטהפרנסה

."ר"אכיל"מלוימלאה"אי

לכאןלהביאראיתיהנהיוסףשמוהמאסףהצעיראמר":פותחהתוכן,[עמודים4],ידבכתבדפיםשניהספרבראש

לפיבתפילותהנעשיםוהתקוניםהתפלהמעלתעלל"זי"הארמדבריליקוט"...ה"זלהי"הארהרבמכתבישמצאתמה

.[ליצירהג"תרנ]לשטרותג"בראלול'ח'דיוםהכתיבהתאריךאתמצייןבסוף"...ומועדיםחודשראשושבתחולסדר

.המודפסמתכלאלוהוספותשינויים

שינוייםנמצאו.ח"תרנבשנתבירושליםשנדפסהראשונהמהדורה"חייםעץ"פירושעםתכלאללסידורבהשוואה

של'בלחלקבהקדמתםשכתבוהמדפיסיםשלעיניהםלמראההיהלאזהידכתב.שלפנינובתכלאלוהוספותרבים

והגהנומדויקיםספריםלידינו'האנהכיוהואא"בחזכינושלאלמהזכינוכעתאשריתברךלאלתהלות"כיהתכלאל

"...מהם

אבלההתחינותכוללשחריתגדליהצוםתפילותסדרנמצאיםלפנינו,ירושליםבסידורנמצאלאגדליהצום:לדוגמא

4עלהקינה]"...אנאקוליאסמעובאבלתשעהערבייהקינה"כ"אח.בוידוישאומריםהתחינות...תאריוחשךנפש

השינויםבענין.רביםשינויםנמצאיםל"הנהדוגמאותומלבד.בירושליםהמודפסבתכלאלנמצאתלאכ"ג,[עמודים

עודסידורלערוךהתחילץ"מהרי":גבראמשהר"הדכתבץ"המהרישל"חייםעץ"פירושעםים'התכלאלביןשנמצאו

סמךעלבסידורהערותלהוסיףבשלביםהחלוהוא,תפניתאצלוחלהבאמצעהאוהכתיבהובסוף,לתפניתקודם

וחלק,הידמכתבילחלקרקנכנסומתיקוניוחלק,הידכתבילכלנכנסומתיקוניוחלקוכך,בתפלהומחקריותשובותיו

שבתימןרצאבהבעירכיא"בסבמאמרורצאבייצחקהרבמדבריזהלרעיוןחיזוקלקבלניתן."לתקןעדייןהספיקלא

כתבגםוכך.(74'עמ,"ץ"מהרי–שבתימןישראלחכמי)"."והוספותרביםתיקוניםובוץ"מהריסידורשלי"כתהיה

ל"זץ"מהריכתבםאלושדבריםליאומרולבי":[ץ"המהרישלהתכלאלבסידורשישהשינוייםלאור]כהןאיתמרהרב

ממנוונשמט,בוחזרכ"אחאבל.מנהגותינוהיפךל"זהאחרוניםחומרותאחריהרבהנוטההיהכשעדייןדרכובתחילת

'עמ'',אופסקיםתשובות–תימןאוצרות'הספרבתוך',כהונהמתנות')"'וכובספריוב"כיועודואשכחן.זהדברלתקן

להגדהבפתיחהבעצמוץ"המהריגםכתבוכך.(החכמהאוצרבפורוםרצוןתמירשלמאמרומתוךהציטוטים).(רנג

בכלדפסחאאגדתאסדרידיוטיפחהכוננהאשרשנהי"חכמוליזהבחרותיבימיהנההכותבהצעיראמר"פסחשל

כייכוןהדרךזולאכישםהבאיםדיניםקצתעתהוראיתיעליהטובה'הכידהלילהלסדרהשייכיםוהדיניםהפירושים

פיועלספריםפ"עדקמאיקמאיאבותינובושנהגוהמנהגלפילאואחרוניםע"השלדעתבקצתןהדיניםתוךבאושם

הכתב"...ודיןדיןבכלהקדוםהמנהגפ"עהדיניםוביררתיוליבנתיוחזרתיביהדריוהשתאוהגאוניםם"הרמבסופרים

.ומקיףמעמיקמחקרדורשעדיין"חייםעץ"הפירושעםשלפנינויד

דפי[19]נכרכוידהכתבבאמצע.מקוריתלאעורכריכת.מצויןמצב.מ"ס16\23.כתוביםעמודים[526].דף[263]

אניאותומצאתי...הפרדסבעל'בשבוכיםקול'בסמצאתי"ידבכתבהגההב\[97]בדף.קדום,אחרמתכלאלהשלמה

."ו"יצאללוישלוםבןסעדיהו"ק

2000$פתיחה 
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19–ההמאה,תימן–וביאוריםפירושיםעם–נוראיםלימיםמחזור–ידכתב.113

Manuscript – Machzor for Yamim Nora'im – with Commentary and Elucidations – Yemen, the 19th Century

.ומסודרתיפהכתיבה.19-המאהתימן.נוראיםלימיםמחזור,ידכתב

ופירושיםפזמוניםוקצתהתקיעותסדרעםהשנהראשותפלתהאשמורותסדרנוראיםלימיםסדור"נכתבבשערהמחזורתוכן

וסדרגדליהצוםתיקוןעםטובליוםתבשיליןועירובימלכותוכתריומאמסכתעבודהוסדרומרונותסליחותעםכפוריםותלת

."המתיםעלשאומריןהשכבות

.מקוריתעורכריכת.ניכריםשימושכתמי.טובכללימצב.ועבהאיכותידף.מ"ס12\16.5.צדדיםמשניכתובים.דף[150]

300$פתיחה 
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ז"תרס,אלגבילה–הכותבמאתהוספות–חכמיםמפיספר–עוואץחנוךרביידכתב.114

Manuscript Rabbi Chanoch Evatz – Sefer Mipi Chachamim – Addiitons by the Writer – Aljabila, 1907

לתפלההקבלהדרךעלפירושיםעם.צחהבלשוןרביםמספריםמלוקטיםוהמנהגיםהדיניםטעמיכולל,חכמיםמפיספר,ידכתב

בןאברהםרבימאת.וסוכותכיפוריום,השנהראש,(העומרספירתוענין,ההגדהביאור)פסחענין:המועדיםבעניני.תפילהוהלכות

.תימןמחכמיהלוידוד

.עוואץחנוךרבישל,אחרידבכתבקולפוןפיעלנקבעהמקום.ז"תרס,[תימן]אלגבילה

להעתיקזיכניאשרברוך..ט"סץ"יעואץחנוךהצעיר...חכמיםמפיספרזהלסייםעזרניאשר'האתאברם"עוואץחנוךרביידכתיבת

...ומלהחתונהעניןבוהוספתיוגם..הספרזהוכתבתי...וזכוכיתזהביערכיםלאומגוליםגנוזיםנעלמיםסתריםמוציאשהואזהספר

.[ליצירהז"תרס.לשטרות217]ישראללביתב'ו'ט'ב'ורשנתאלוללחודשח"כ'היום...מזוזההלכותוגםוחליצהיבוםעניןוגם

בןעואץקדשמנצורנסים:בעלותורישומיחתימות.טובמצב.ומסודרתנאהכתיבה.מ"ס17\23.5.צדדיםמשניכתובים.דף[89]

.עתיקהעורכריכת.ועוד"...אלמדיחיסלימאןקדשמנצוריחיאקדשעמיבןמנורקדשאלי'ב

500$פתיחה 
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19–ההמאהסוף,תימן–השנהומועדישבתותכל–תרגוםעםמנוקדהפטרותספר–(עבה)ידכתב.115

Manuscript (Thick) – Sefer Haftarot, Vowelized with Translation – All the Sabbaths and Jewish Holidays – Yemen, Late

19th Century

כתיבה.הטקסטלכלניקודעם.פסוקאחרפסוקותרגוםמקרא.ישראלומועדיהשנהשבתותשלהפטרותכלאתכולל–ידכתב

.19–ההמאהסוף,תימן.גדולותבאותיותאשורית

עשפגעימעט.עביםדפים.טובכללימצב.מ"ס17\22.כתוביםעמודים400–כ.צדדיםמשניכתובים.דף[204]כולל:עבהכרך

.מקוריתתימניתעורכריכת.בשולים

250$פתיחה 
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הגהותעשרות–נאהידכתב–19–ההמאה,תימן–שרחפירושעםשחיטההלכות–ידכתב.116

Manuscript – Hilchot Shechita with Serach Commentary – Yemen, the 19th Century – Fine Script – Dozens of Glosses

,תימן.הילדיםשוחטיוספרתודהוזבחקדושהשעריוספראחריםפירושיםערביהאושרחשחיטההלכותלכתובאתחיל",ידכתב

.19–ההמאה

הוספותשלשוליםהערות,ידהכתבאורךלכל.ונאהמופתיבסדרכתובהכל.עמודבכלהשרחפירושכשלצדםנכתבוההלכות

רישוםאבדף."ו"נרהלוייאירבןזכריההצעיר"חתימהעםעמודיםשניעלכתובה"הערה"ההקדמהלאחר.ידבכתבוביאורים

.ד"התרפשנתסיוןלחודשו"ייום..אלמדארהמכונהזאהראבןיחיאספרזהוקנהזכה"בעלות

.חדשהבדכריכת.איכותידף.מצויןמצב.מ"ס12\17.מסוגנןשערעם.צדדיםמשניכתובים.דףקכג

500$פתיחה 
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עתיקתימניתורהספריריעותאוסף.118

17-18–ההמאות–גווילעלדיו-

Collection of Sheets of an Ancient Torah

Scroll – Ink on Gvil – the 17th – 18th

Centuries

.תימניתורהמספר(מנותקות)יריעות77–כ

תורהספרשלפנינוכנראה.17-18-ההמאה

.ידינועלנבדקלאהדבר–שלם

.תגיםללא–גווילעלבדיוכתובהספר

מספרירעותשתימצורפים.שוניםומצביםגדלים

.אחרתורה

200$פתיחה 

18-ההמאה,צנעא–שבהודוין'לקוגמתימןשנשלחמאודנדירמכתב.117

Extremely Rare Letter that was Sent from Yemen to Cochin, India – Sanaa, the 18th Century

רוויהמכתב.ין'קוגוחשובימחכמירחבידודרביאל,שבהודוין'קוגלעירשבתימןמצנעאשנשלח,18–המהמאהידבכתבמכתב

.לנוידועהאינההכותבזהות.שביניהםהמסחרקשריבעניניותוכן,מליציותוברכהשבחבדברי

.להודומתימןשנשלחותקופהמאותהכיוםהידועיםבודדיםמכתביםשכן,מאודנדירשרידלפנינו

ממשלתשלטוןתחתהודוהיתהימיםבאותם

מדינותשתיביןקשריםהיוכךובעקבותהולנד

אלובקשריםהשתמשרחבידודרביאלו

ספריםוסיפק,באמשטרדםקודשספריוהדפיס

דודרבי.רבותנוספותולמדינותלארצםרבים

ץ"מהריהגדולהגאוןעםהדוקיםבקשריםעמד

שללקשריםמודעהיהץ"המהרי,מצנעא

כןועלאמשטרדםדפוסעםרחבימשפחת

אליובמכתבו,ספריובהדפסתעזרתואתביקש

צדיקפעולתספריםשנישבאמתחתוסיפרהוא

מכבשעללהעלותםשברצונותודהוזבח

שלידהכתבאתשלחאףץ"המהרי,הדפוס

אולם,להדפסהומושלםמוכןידכתב,הספרים

הולנדביןהמלחהמפאתלפועליצאלאהדבר

ראה).בסכנההנתונותהדרכיםועלואנגליה

ורביץ"המהרישלקשריואודותמצורףחומר

.(רחבידוד

ראה).טקסטוחסרונותפגמים.מ"ס14\17

.בריאדף.(תמונה

400$פתיחה 
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הגהות וחתימות, כתבי יד–יהדות אשכנז 

,עמודיםשמונהעלהמתפרסבמכתב

,לתלמידיודסלרהרבהכותב

וברכותשלומיםדבריבתחילה

והנהגותמוסרדבריבהמשך,לבביות

,השםועבודתהחייםבעניניישרות

ודבריםחיזוקדברי,הלימודסדרי

יתכן–ביותרוהיסטוריםאישיים

כאןשכתבהאישיםחייועלופרטים

מקוםבשוםידועיםלא,דסלרהרב

עודחפצתי"המכתבבסוף!אחר

כימאדעלייכבדאבללכםלכתוב

קצתשבורהשליוהעטרבהחום

למדוחביבישלוםהיו,בקושיוכותבת

ותהיוולעבדו'האתליראההיטב

ואיןאושרשאין,ת"השיבעינירצויים

רבכםהימנהלמעלהלמעלהמעלה

."אליעזר'אלימאדמחבבכם

-ב"תרנ)דסלראליעזראליהורבי

בעל,המוסרבעלימגדולי,(ד"תשי

14בגילבהיותו,"מאליהומכתב"

הירשצבירביאצלקלםבישיבתלמד

ואת"מקלםסבא"השלחתנוברוידא

המשיךקלםשלהמוסרשיטת

הוסמך,ולתלמידיובספריולהנחיל

.גרודזינסקיעוזרחייםרביידיעל

ונשארלאנגליהנסעח"תרפבשנת

אנדבאיסטכרבכיהןכ"אח.בה

ולימדישיבהפתחשם,ובדלסטון

ששוןמשפחתילדיאתאישיבאופן

לארץעלהז"תשבשנת.מבומביי

כהנמןשלמהיוסףרבישלולבקשתו

.'פוניבזבישיבתרוחניכמשגיחכיהן

עט.צדדיםמשניכתובים,דף[4]

.מ"ס14.5\19:עמודגודל.עופרת

.N.V"שלבלנקדפיעלנכתב

HOTEL HET BOSCH VAN BREDIUS

NAARDEN-HOLLAND".טובמצב.

.במרכזקיפולסימני.איכותינייר

500$פתיחה 

,אנגליה–בלונדוןששוןמשפחתתלמידיואל–דסלראליהורבימאת['עמ8]ארוךמכתב!ביותרנדיר.119

ה"תרצ

Extremely Rare! Long letter [8 pp.] by Rabbi Eliyahu Dessler – to His Disciples the Sassoon Family of London – England,

1935

נשלחהמכתב.ה"תרצשנת,ראהפרשתחמישימיום.דסלראליעזראליהורבישלידוכתיבתבעצםכתוב,מאודונדירארוךמכתב

.ששוןפרחההמלומדתהגבירהורעייתוששוןדודסלימאןששוןמשפחתבניהם,"ו"היוהחביביםהיקריםתלמידי"אל

מורגליםהיולאהמזרחבנישכן.הכתבאתלהביןתלמידיושיוכלוכדי,ספרדי\י"רשממוצעתבכתיבהדסלרהרבכתבהמכתבאת

.אשכנזבנישלבכתיבה
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ידועלא–20–ההמאהתחילת,אשכנז–המידותועבודתהאמונהבעניןידועלאחיבור–ידכתב.120

Manuscript – Unknown Composition about Faith and Moral Excellence – Ashkenaz, Early 20th Century – Unknown

ותיקוןהשםעבודת,במוסרדרשותעם,יתברךבהשםאמונההלכותבעניןרובם,ידבכתב.נוספיםודפיםמחברות15כולל,ידכתב

.נדפסלאהנראהוכפימזוההלאכותב,ידועלאתוכן.מזוההלאכותב.20–ההמאהתחילת,אשכנז.המידות

קרעים.מנותקיםדפים.ותחבכתמיםשםבלאימחמת.גרוע,בינוניבמצבמיעטום.וקריאטובבמצבהדפיםרוב.דף100–ממעל

.וחסרון

400$פתיחה 
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,ווארשא–עולםבניןת"שוספרועל-"א"להגרשניפה"חבראיזיקיצחקרביהמקובלידבכתבהגהות.121

א"תרי

Glosses handwritten by the kabbalist Rabbi Yitzchak Isaac Chaver – on His Book Binyan Olam Responsa – Warsaw,

1851

.ראשונהמהדורה.א"תרי,ווארשא.חבראיזיקיצחקרביהגאוןמאת,דעהויורהחייםאורחבחלקיותשובותשאלות,עולםבניןספר

.הגהותיוגםמשולביםבספר,יוסףרביהמחברבןמאתפתיחההספרבתחילת

ידבכתברובם,מיליםתיקונישלהגהות50מעלהספרלאורך.חבראיזיקיצחקרביהמחברשלקדשוידבכתבהערה1\נאבדף

.חבראייזיקיצחקרבישלידולכתבמאדדומההידכתב.יוסףרביבנוידבכתבחלקם,המחברשלקדשו

א"הגרתורתוממוסרי"מווילנאא"להגרשניפה"בדורוהפוסקיםמגדולי(ג"תרי-ז"תקמ)חבראייזיקיצחקרביהמקובלהגאון

הראויכליבוראה(א"הגרשלתלמידו)משקלובמנדלמנחםרבי14כבןבהיותו.מצעירותוהתורהמכמניבכלעצוםגאון.בקבלה

טיקטיןברבנותכיהןט"תר-ז"תקצהשניםבין.וואלקאוויסק,ראזינאי,פרוזינאהחשובותבקהילותד"כאב.הקבלהחכמתללמדו

ספריובהם,אורראוחלקםשרק,והנסתרהנגלהבתורתספריםעשרותכתב.שניםכארבעלרבהוהיהלסובאלקעברט"תרובשנת

סדר".(ו"תר,ווארשא)"תפארהצפירת.(ו"תקצ,סדילקוב)"יצחקבית".ס"השובסוגיותבהלכהת"שו,א"הגרבתורתרביםקבלה

.רביםועוד.(ד"תרל,ווארשא)"אצילותמסכת",(ד"תר,ווארשא),"זמנים

העולםמלחמתלאחרשנדובהד"כאבכיהן.בסלוניםישיבהראש(א"תשכ-מ"תר)קלפפישיעקבאהרןרבימספרייתהעותק

'רהרב,מלאמזאמ"הר,משדלוביץהרב"רבניםשמותשלעתיקרישום.הכריכהשלהפנימיבצד."אהרןמנחת"ספרו.הראשונה

שלהרישום–"ירושלםורשהבתיקלפפישיעקבאהרןהרב"חתימההספרבשער."זעמבאמ"רהרב,קארעליץמ"רהרב,יגלשבתי

.יגלשבתיהרביעםיחדתורההרביץסלוניםבישיבת.קלפפישהרבשלגדילתועיר,מווארשארבנים

.מנותקתהקדמית,מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס33.5.דף[1],קמז,ח

500$פתיחה 
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יעקברביהמחבר[?]ידבכתב]וחתימהרישוםבשער–ז"תקס,זאלקווא–"נסיםמעשה"פסחשלהגדה.122

"נתיבות"הבעלמליסאלוברבוים

Passover Haggadah "Ma'asseh Nissim" – Zholkva, 1807 – An Inscription and Signature on the Title Page [Handwritten

[?] by the Author Rabbi Yaakov Lorberbaum of Lisa Author of the "Netivot"

נתיבות"בעללוברבויםמשהיעקבר"ביעקברבימאת.המוקצהוכלליברכותדיניעם.נסיםמעשהפירושעם,פסחשלהגדה

.מליסא"דעתחוות"וספר"המשפט

א"תקס,בזאלקווא,נוספיםפירושיםעםפסחשלהגדהבתוךלראשונהנדפסהפירוש.רבותלמהדורותאבמהדורת.ז"תקס,זאלקווא

נדפסשלפנינובספר.ההואהעותקפיעליעריורשמה,יורקניובספרייתבעולםיחידעותקעלוידועביותרנדירהל"הנההגדה–

שהואאםכיהמחברשםנכתבלאבשער.החיבורשלהראשונהכמהדורהלראותהוניתן"נסיםמעשה"שמועםהפירושלראשונה

."דעתחוות"הספראתהמחבר

משהיעקב'מוהבהרביעקבלוהראויבשמונקרא,ליסאדק"האבהרבחברו"ההדפסהמתקופתידבכתברישוםהספרבשער

שלידולכתבבהשוואה.דהולמאןבמתנההעותקאתשנתןהמחברשלקדשוידכתיבתבעצםהינו,הנראהככלזהרישום–"ל"זצ

שםללא,ידוחתימתאתהנתיבותבעללחתוםרגילהיהכך,כןכמו.(מצורףחומרראה).מאודזהיםהכתביםנמצאו,המחבר

.אביושלהמלאשמואתמזכירוכשהואמשפחתו

עםבשערקליםפגמים.בינונימצב.505ההגדותאוצר.דפים3חסריםהספרשבסוףמוקצהבדיני.בשלמותההגדה,דףכב[7]

.בודדותבאותיותפגיעהעםקליםקרעים.רביםשימושוסימניזמןכתמי.בודדותבמיליםפגיעה

500$פתיחה 
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ד"שכ,ונציה,נתיבמאירספרעל[?]ין'מוולוזברליןחייםרביידבכתבהוספותהגהותמאות.123

Hundreds of Additions and Glosses handwritten by Rabbi Chaim of Volozhin [?] on Sefer Meir Nativ, Venice, 1564

.(דף415כוללבמקורהספר)חאותאמצעעדאמאות,מהספרדף130-כ.ד"שכ,ונציה.נתיבמאירספר

,המחברשהשמיטך"התנמכלומיליםשורשיםלצייןדאגהכותב,19–ההמאהמתקופתעתיקידבכתבהוספותמאותהדפיםבשולי

ב"הנציבןברליןחייםרבידיבכתיבתהםוההערותוההוספותיתכן.הערותכמה.מנוקדותמההוספותחלק.טעויותמספרצייןואף

מאספןאלינוהגיעוהספר,ידולכתיבתזההכאןהכתיבהכןכמו,גבוההברמהך"ובתנבדקדוקבבקיאותוידועשהיהין'מוולוז

.זולהערכהאחראיהמכירותביתואין!בלבדמומחינוהערכתזוהיאופןבכל.ברליןחייםרבימספרייתרביםספריםשהחזיקירושלמי

.חדשהכריכה.דיוטשטושי.כתמים.עשנקבימעט.מ"ס29

500$פתיחה 
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כריכות–ס"השלאורךידבכתבלמדניותהגהות500–כ–כרכים16–ב"תרכ,ברלין–בבליתלמוד.124

מקוריות

Babylonian Talmud – Berlin, 1862 – 16 Volumes – Approx. 500 Scholarly Handwritten Glosses Throughout the Shas –

Original Bindings

.מקוריותעורכריכותעם(20מתוך)כרכים16.גולדברגניסןדפוס.ב"תרכ,ברליןמהדורת,בבליתלמוד

שהגמרארישוםחלקיםבשני.שלפנינוהסטשייךהיהשלומובהקחכםתלמיד,אחדמכותבלמדניותהגהות500–כהכרכיםלאורך

.קובנאפלךמשעשיקציוןבןאברהםלרבישייכת

.שערחסרשבתלמסכת.כרכיםבכמהמנותקיםדפים.רביםלימודוסימניכתמים.טובבמצבהמסכתותרוב.מ"ס38הכרכיםגובה

.ונדהבתראבבא,מציעאבבא,קמאבבא:המסכתותחסרים,שלםלסטכרכים20מתוךכרכים16לפנינו

400$פתיחה 
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הגאוןנפוליאוןשל"הסנהדריןראש"הגהות–ראשונהמהדורה–א"תקע-ו"תקל,פראג–תניינאביהודהנודע.125

שטראסבורגד"אבמאיריעקברבי

Noda BiYehuda Tanyana – Prague, 1776-1811 – First Edition – Glosses by the Head of Napoleon's Sanhedrin Rabbi Yaakov

Meir Av Beit Din of Strasburg

סט.ראשונהמהדורה.א"תקע-ו"תקל,פראג.חלקיםשני.פראגד"אבלנדאל"סגהלוייחזקאלרבינומאת.תניינאביהודהנודעת"שו

.מצויןמצב–נאה

עלהרבכותבבהגהותיומקומותבשני.שטראסבורגד"אבמאיריעקברביהגאוןשלידובכתיבתלמדניותהגהותהספרכרכיבשני

במקומותליעקבאמתת"שובתשובותיומאיריעקברבישללשונועלשגורהזוהתנצלות–"הקדושיםמעצמותיובמחילה"המחבר

דעהיורהבחלק.ביהודההנודעדבריעלהשגותהמקריםברובהםההגהות.(ידולכתיבתהשוואהגםוראה,מצורףחומרראה)רבים

תחתחדשאין''מגיהמאיריעקבוהרב''פוסקאומפרששוםבזהקדמנילאחדשדברבזהלומרליויש'':י''הנובכותבא''רסימן

.''ענייםממתנותו''פ[למלךבמשנה]ל"במועייןהשמש

שלכרבהכיהןט"תקכבשנת.שיירטבלירביתלמידבצעירותו.מראפישויהרויילזנוילשמואלרביחתן(ץ"תק-ט"תצ)מאיריעקברבי

עמד"דודיד"בעלנצהייםד"אבדודרביפטירתולאחרנפוליאוןשלהסנהדריןכחברכיהן.שנהמשלושיםלמעלהישבשםריקסהיים

יעקברבישלחז"תקלבשנת.ב"תקסמשנתתחתוןרייןמחוזשלרבה.אלסזשלכרבהכיהן.הסנהדריןוכראשזינצהייםשלכרבההוא

,קמיאמןלחד,שמיאמןרבאשלמא"רבבכבודלוהשיבוזה,"ביהודהנודע"ההגאוןאללבעלהאשההיתרבעניןחמורהשאלהמאיר

,.עלזוסלמדניתדייןו"נריעקבר"מוהרכבוד,השלםהחכם,יורההואגםומורה,המופלגהרבניהאלוף,נפשיאהוב,אהוביכבודה"ה

דמעלתופלפולובגוףוהנה...הפלפולוהרחיבהאריךומעלתו...צדלכלפניםמראה,תשובהחצייותרחכםשאלתאשר,השאלהאודות

ידוכתבמתוךוישראלאהרןביתמכוןידיעלו"תשסבשנתנדפס"ליעקבאמת"תשובותיוספר"...וחילוכוחוויישר,בפלפולונפשיחדאי

.המועדותוקביעתהחודשקידושעלהעיתיםיודעי"גםחיבר.תולדותיועם

.מצויןמצב.מקוריותלאישנותכריכות.מ"ס32.5.דףקנז,[1],[9],פו,[2]

$  2000פתיחה 
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רביידבכתבחריפותהגהות–ד"תרי,ווין–נתןבית.127

הספרממסכימי"שמואלמנחת"בעלמדולהינובשמואל

Beit Natan – Wien, 1854 – Sharp Glosses Handwritten by Rabbi

Shmuel of Dołhinów Author of "Minchat Shmuel" who Was

One of the Approbators of the Book

כתבפיעלבבלימתלמודברכותבמסכתנוסחאותשינויי,נתןביתספר

.קורונילנתןנחמןרבימאתהערותעם.ממצריםהובאאשרקדמוןיד

ספריבעקדבוינאהועתקאשרהראשוןמטראניישעיהרבינופסקיעם

.ל"הנהמחברידיעלהמלך

.יחידהמהדורה.ד"תרי,ווין

רביידבכתבהמחברעלתקיפותפולמוסיותהערות12הספרדפיבין

עללמחברהסכמהנתןגםשהוא,ואילייעמדולהינוביהושהר"במשה

עלומשיב,[שמואלמנחת]ש"מנספראתמזכירהואבהגהות.ספרו

כלעייןשלאמלבדלהשיבונבהלבדעתונמהרוהמחבר"המחבר

."קודםפישאלתבלאהדפיסהצורך

ד"אב.(19103הר"אוצ,ח"תרינפטר)מדולהינובשמואלרבי

"שמואלמנחת"חיבורו.לירושליםעלה,(אילייע)=ואיליהבדולהינוב

וקראסטרלצראליהוורבידייכסאליהורבי-חתניו.ועוד(ב"תר,וילנא)

"הנאמןציוןשומר"במאמריםפרסם."זוטאאליהו"ו"רבאאליהו"להם

.'דמעהשערי'גםחיבר.(ז"תרט-ו"תר,אלטונא)

.בודדיםדפיםבפינותפגמיםמעט.טובכללימצב.דףנו,[7]

200$פתיחה 

–ג"תקכ,אלטונה–ופלתיכרתי.126

חתימת–נדירעותק–ראשונהמהדורה

ד"אבמאלזסמאיריעקברביהגאון

שטראסבורג

Kreti UFleti – Altona, 1763 – First Edition – Rare

Copy – Signature of the Gaon Rabbi Yaakov

Meir of Elsass Av Beit Din of Strasburg

ערוךשלחןעלעצומיםחידושים,ופלתיכרתיספר

.אייבישיץיהונתןרבינומאת.דעהיורה

ספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ג"תקכ,אלטונה

.(177'מס,יסוד

יעקברביהגאוןשלידוחתימתהספרשערבראש

'להק"."ליעקבאמת"בעלשטרסבורגד"אבמאיר

בדף."ל"ז..מויצקז"בהיעקל'הקומלואההארץ

והחשובהיקרמאתלמתנהליניתן"רישוםהפורזץ

ר"מהורד"אבהצדיקהגאוןבןברוךר"כהר'הירא

אםהצדקתבעדעולםלזכרוןל"זצוקמאיריעקב

א"תרטבתיודומבוכהאבלביוםשמחהבישראל

שתהיהנשמתהמנוחתבעדשלמדתיהשיעורבעבור

מאלזסמאיריעקברביאודות)."החייםבצרורצרוה

.(קודםפריטראה

כריכתעם.מצויןמצב.איכותיםדפים.מפוארעותק

בשדרתמקורייםזהבעיטוריעם,מקוריתעור

!נדירמקוריתעורכריכתעםכזהעותק.הכריכה

.בכריכהושפשופיםקליםפגמים

.מ"ס31.דףקסה,[לה:ל"צ]לד,[3]

700$פתיחה 
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,ירושלים–ה"הרזוכללותחדושי.128

רביידבכתבארוכותהגהות–ה"תרמ

גרודזנסקיהירשצבי

Chidushei VeChlalot HaReza –

Jerusalem, 1885 – Long Glosses

Handwritten by Rabbi Zvi Hirsch

Grodzinsky

עלחדושים,ה"הרזוכללותחדושיספר

חמץמכירתודיניחדשודיניתורהשיעורי

,ירושלים.בראדק"מקהלויזאבר"מהג

.ה"תרמ

גרודזנסקיצבירביחותמתהספרבשער

למדניותארוכותהגהותמספרהספרלאורך

.ידובכתב

,ח"תש-ח"תרי)גרודזנסקיהירשצבירבי

סנט)צביליקוטיבעל.(17321ר"אוצה

שלמהדודרקרובותלמיד(ו"תרע,לואיס

קובנאבכולללמד.מאיביהגרודזנסקי

.ב"לארההיגרא"תרנבשנת.ין'וולוזוישיבת

חיבר.ו"תרעמשנתבאומהאכרבכיהן

."ישראלמקוה"

מצב.ושביריבשדף.מנותקיםודפיםכריכה

.בינוני

200$פתיחה 

הסכמות–ו"תקס,אוסטרהא–זהבטורי\רברביאפי.129

קאראנפתלירביהגהותעשרותעםמיוחסעותק–"לויקדושת"ה

Apei Ravravei / Turei Zahav – Ostroh, 1806 – Approbations by the

"Kedushat levi" – Pedigreed Copy with Dozens of Glosses by Rabbi

Naftali Kara

עם.שמואלוביתמחוקקחלקתעםהעזראבןערוךשלחן,רברביאפיספר•

רביהסכמתשערלכלמעבר.ו"תקס,אוסטרהא.(נפרדבשער)זהבטוריספר

.שונהמתאריךהסכמהכל–"לויקדושת"המברדיטשוביצחקלוי

שתינמצאוהדפיםבין.כותביםמשניידבכתבהגהותעשרותהספרלאורך

עםויבמהיבםשללחליצהמקוםקביעותעלנכתבמהםבאחד,ניירפתקי

.ומשפחתםאנשיםשמותרשימתנכתבאחרתבפתקה.תאריך

לשבח'המפורהמובהקהגדולהמאורהרבה"החותניאחיכבודמאת"

ק"דקד"אבי"נהכהןאלעזרה"מות"כקשהיוחסיןשלשלתוהבקי,החריף

."שטרים

כרבכיהן.(16139ר"אוצה)"קאראנפתלי'הק"חותמתהשעריםבשני

איגרעקיבארביתלמיד.ר"תמשנתפוזנאשליד(שרים,שטרים)בשרימס

.מרבותמיכהמכתבקיבלהרבנותעלמחלוקתובעקבות

ע;[כו:ל"צ]כג,[3],קפב-קפא,קעט-קעח,קף-קסה,[5],קנג-קכג,קכד,[2]

.מקוריתכריכה.ירוקדף.טובמצב.מ"ס21.5\35.5.דף[סט:ל"צ]

הסכמותעם,מאודחשובהמהדורה.ן"תק,דיהרנפורט.חייםאורחטור•

.טובמצב.דף[9],רצט,[1]."ביהודהנודע"הבעלבראשםהדורגדולי

עשרותהספרלאורך.ידבכתבבעלותרישום.קאראנפתלי'הק"חותמת

.ידבכתבקצרותהגהות

300$פתיחה 
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חשובותוהגהותחתימות–ראשונהמהדורה–ז"תי,ונציה–שמותספר.130

Sefer Shemot – Venice, 1657 – Important signatures and Glosses

.ומדינהמדינהנהרות,עיירות,ואשכנזספרד,רומנייא,הקודשבלשוןשמות,ונשיםאנשיםשמותשלוחשובגדולחיבור,שמותספר

.מבילוגראדוהכהןשמחהרבימאת.בגיטיןלכתובםהיאך

כפיגיטיןלשמותומוסמךחשובספר.ז"הרמ–זכותמשהרביהאלקיהמקובלידיעלהוגההספר.ראשונהמהדורה.ז"תי,ונציה

ידבכתבישהיודיןביתומעשיידכתביפיעלוכן.נושןישןידבכתבגיטיןסדרפיעלכתבהספרשאתבהקדמתוהמחברשכותב

.(63'עמ,יסודספריסטפנסקי).ואשכנזיםספרדים

1\לבבדף"...שמעתימעהררין'ומדי[ניקלשבורג]ש"נק"מקדודר"מהורהמדינהרבו"ומאמ"הפותחתארוכההגהה2\טבדף

."...ש"נק"דקו"מאמת"שובידיויש"מזכירההגהובתוך,"בכרךשמעון"חתומהידבכתבהגהה

המחברהוסיףאותם,הטעיותלוחשל[8]ללא.קכא-קיט,קטו-קיד,[1],קיב-קי,קז,קח,קט,קז,קה-קב,קב-צה,צה-פח,פח,[2],ח

.העותקיםברובנמצאיםואינם,ההדפסהלאחר

.מהודרתחדשהעורכריכת.איכותיםדפים.טובמצב

450$פתיחה 

.הספרבתוךהגהות,וחתימותרישומיםבשער

קניןלטובהד"תפקחנוכהבבערליןקניתי"נוסףרישום.ו"נר[שייארטעבלי]ש"טה"מהגאוןו"בלאממיכל'הקהספרבזה'החנני"

משולםרביהגאוןבן]הכהןשלמהרבישלוחתימתוידובכתבארוךרישוםהשערבשול"...ישראל'יט'הבמחירח"מרמ...כספי

.ד"תקפנפטר.ועודצילץ,מרגנטהיים,שנייוךעריםד"כאבשימש.כהונהבגדיבעלהכהן
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הונגריהרבניחותמות–ידבכתבהוספותמאות–א"תרס,ווילנא–והדיניםההלכותמקורספר.131

Sefer Mekor HaHalachot VeHaDinim – Vilnius, 1901 – Hundreds of Handwritten Edition – Stamps of the Rabbis of

Hungary

מקומותמראיעם.ומדרשים,מכילתאגם,תוספתא,ספרי,ספרא,ירושלמי,בבליס"בשהמפוזרים,והדיניםההלכותמקורספר

.אפרןאברהםרבימאת.אלוממקורות

שלמהרביבהסכמות.רוזנפלד-וינוגרדבתקליטורואינו,פומביותבמכירותהופיעלא–נדירספר.יחידהמהדורה.א"תרס,ווילנא

.הספרעלהכהןשלמהרבישכתבהערותהמחברהדפיסהספרבסוף.קובנהד"אברבינוביץהירשצבירביווילנאד"אבהכהן

בעיקרנכתבובהוספות.ם"והרמבמהתלמודההלכהמקורותאתבעיקרהביאהמחבר.ידבכתבהוספות]![מאות–הספראורךלכל

.ת"שוספריוכמההאחרוניםגדולי,ערוךמשולחמקומותמראי

."והגלילניגרעשטק"דקד"אבשטרןזאבמנחם"רבישלרבותבעלותחותמותבספר.בעצמוהמחברידבכתבהםההוספותכייתכן

ויואל"בעלטיטלבויםיואלורבי,מראחובפרידמןזלמןשלמהרבידודותלמיד.(13316ר"אוצה,ה"תשל-ג"תרס)"גליקיוסף"חותמות

חיבר.שאולבגבעתכרבוכיהןלארץעלה.וישווה-באויברכיהןואחריה,מהשואהניצל.לודאש-מארושבקהילותכרבכיהן."משה

.ז"תשכ-(ירושלים)שאולגבעת,י"תש-ספריה.ט"תשלירושלים"במלוארמז"ך"לתנפירוש

.מחוזקתמקוריתכריכה.בשערקלקרע.מצויןמצב.דףקסח

200$פתיחה 
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–משפטחשןטור.133

עשרות–ח"תרכ,ווארשא

מתקופתבעיוןהגהות

ההדפסה

Tur Choshen Mishpat –

Warsaw, 1868 – Dozens of

Scholarlu Glosses from the

Time of Printing

.חלקיםשני,משפטחשןטור

.ח"תרכ,ווארשא

שלרבותעשרותהספרלאורך

תלמידמאת,עצוםבעיוןהגהות

אשכנזמחכמימובהקחכם

מזכירהכותב.ההדפסהמתקופת

בבקיאותהראשוניםרבותינודעות

עם,בדעתםונותןנושא,עצומה

.האחרוניםגדולידעותשלאזכור

ודפיםכריכה.דףקסה,רז

בדפים.יבשדף.מנותקים

עותק.רטיבותפגמיאחרונים

.טובכלליבמצב

200$פתיחה 

–א"הריטבחידושי–כרכיםשלשהסט.132

למדניותהגהותעשרות–ח"תרס,מונקאטש

וויסזאברביידבכתב

Set of three – Chidushei HaRitva – Munkatsch,

1908 – Dozens of Scholarly Glosses Handwritten

by Rabbi Ze'ev Weiss

מסכתותעלא"הריטבחידושי.כרכיםשלשהסט

.ח"תרס,מונקאטש.ס"הש

.ידבכתבהגהותמאות\עשרות,הכרכיםדפיבין

.ידבכתבארוכותלמדניותהגהות50מעלמתוכם

משניהפורזץדףכלעלחידושיםשניכרךבסוף

בספרמצאתיזהכל"הראשוןהעמודבאמצע.צדדים

אותוהעתקתיק"בבמסכתבסוף"שלמהשלים"

נתבררהלא)"וויסזאבתורהלכבודהכותבאניבאות

ארץבניביןדיניםחילוקיכל"השניבעמוד.(זהותולנו

."בבלבניובין,ישראל

.מקוריותכריכות.טובמצב

300$פתיחה 
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עותק–יחידהמהדורה–ג"תקנ,ליוורנו–המרשמןת"שו.134

מלובליןשפיראמאיררבי

Shemen HaMor Responsa – Livorno, 1793 – single Edition – the Copy

of Rabbi Meir Shapira of Lublin

רביהגאוןמאת,ערוךהשולחןחלקי'בדהלכתיותותשובותשאלות,המרשמן

.יחידהמהדורה.ג"תקנ.ליוורנו.חברוןמחכמירוביומרדכי

בעומקבתורהוגדלותוגאונותוניכרתהתשובותמתוכן:ומחברוהספר

המחברדןבספר.רוביומרדכירביהמחברהגאוןשלכאחדובבקיאות

אליושלחותבלקצוותומכל,מורכביםולעתיםחשוביםהלכתייםבענינים

בעניןתשובתוידועה.דורוגדוליעםוהתכתבויותתשובותבספר.דעתולחוות

התשובהזוהיהידועוכפי,('דסימןד"יוחלק)השביעיתבשנתהמכירההיתר

ט"המהריכותבוכךהדורמגדוליהיההמחבר.זהבעניןשנכתבההראשונה

דומהוקדישעיר..ישראלגאוןבענקיםהגדולהאדם"לספרבהסכמתואלגאזי

הוצאהספר."דנהוראבוצינאקדישאסבא..חברוןמלך..צבאות'הלמלאך

בספר.הספרבסוףממנודרשותכמהעם,רוביואברהםרביבנוידיעללאור

.הדורשבאותוחברוןחכמיגדוליבחתימתוהסכמהאלגאזיט"המהריהסכמת

מ"ורד"האבשפיראמאיר"רביהגאוןשלבעלותחותמות3הספרבתחילת

יהדותרבנימגדולי(ד"תרצ-ז"תרמ)שפיראמאיררביהגאון]."פיעטרקוב

מובהקגאון.בעולםהיומיהדףרעיוןמחולל.ולובליןפיעטרקובד"אב,פולין

שנילושישעצמועלאמראך,קיימאשלזרעבלינפטר.ובאגדהבהלכה

אלפישהעמיד"לובליןחכמי"ישיבתוהשני"היומיהדף"והםבעולםילדים

.[ישראלגדולימהםתלמידים

.איכותידף.טובמצב.בודדיםנקבים.מ"ס29.דףקיט,נב,[3]

250$פתיחה 

הגדוליםהמאורותשניחתימות–ע"תק,פראג–ן"הרחידושיספר.135

"סופרכתב"הבןסופרמשהורביבטלהייםהלויקלמןרבימפרשבורג

Sefer Chidushei Haran – Prague, 1810 – Signatures of the Two Great

Rabbis of Pressburg Rabbi Kalman Halevi Betelheim and Rabbi

Moshe Sofer the Son of the "Ketav Sofer"

"ה"בנ"ברקלמן"חתימההספרבשער.ע"תק,פראג.ן"הרחידושיספר

חותמתועם"סופר'משהק"רביחתימת.["בטלהייםנטערביבןקלמן]

."ל"זצס"מהראשבג"בהסופרק"משה"

בטלהייםהלוינטערבישלבנו(ד"תרכ-א"תקס)בטלהייםהלויקלמןרבי

שלגיסו.פרשבורגד"רבשטיינשניידר-פרוסטיץדניאלרביחתן.מפרשבורג

על.בקיצעתורההרביץז"תקצבשנת.בפרשבורגגרינספלדהלוימשהרבי

עלהסופרחתםבעלרבינושלמובהקתלמידבבחרותו..."נחרטמצבתו

במקראתורתואהלאהליוטובוהכופראשכולבושהכללאישרמותבמעלות

,רוחנכהעניו,וסבראבפלפלבחריצתוהראהודעתטעםטוב,וגמראמשנה

ישראלביתמכרםלהרחיקעוזהדרך...שפתיםומתקרךבמענהדבריו

ס"החת)"...תבלעליתהלוכותיוונועםמעשיוכשרוןימללמי...וקרץשחת

.(תכ'עמותלמידיו

שמואלאברהםרביהגאוןשלבנו,(ז"תרפ-א"תר)סופרמשהרביהצדיק

עלשנקרא"סופרחתם"השלהראשוןנכדו"סופרכתב"הבעלסופרבנימין

"הדתמחזיקי"חברתונשיאמייסד.אודווארהעלי-בוואמאשהתגורר.שמו

שמלמומחהמוהל.הנביאאליהו-לגילוישזכהמופלגוצדיקגאון.בזיבנבירגן

הגריםאתבבריתוהכניסגיירד"תרל-ח"תרכבשנים.ישראלמילדימאות

דהכפרמאנשי זֶּ חותמתעםשלפנינוהספר((Bözödújfaluאויפאלו-בֶּ

חתנישניהם,סופרמשהרבישלגיסושהיהוועזעלציוןבןרבישלספרייתו

.(ג"תקכ'עמותלמידיוס"חת)מסעפלאקרוזנפלדאלימלךרבי

.כריכהללא.מצויןמצב.מ"ס20.דףמג

200$פתיחה 
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"יצחקבאר"בעלר'ביליצהלויאייזיקיצחקרביהגאוןחתימת–ט"תקנ,זאלקווא–ופלתיכרתי.136

Kreti U'Fleti – Zholkva, 1799 – Signature of the Gaon Rabbi Yitzchak Isaac Halevi Bilitcher Author of "Be'er Yitzchak"

המילההובלטהבשער.ט"תקנ,זאלקווא.אייבישיץיהונתןרבינומאת,דעהיורהערוךשלחןעלחידושים,ופלתיכרתיספר

."אמשטרדם"

.ידבכתבהגהההדפיםבין."ביליצערסגלפנחסבהרבאייזיקיצחק'הק"שלידוחתימתלתפארהמתנוססתהספרבשער

-בנאדיכרבכיהן.מאובןמינץמשהרבי,מסערדאוהלניישלסיעקביוסףרביתלמיד.(ז"תרמ-א"תקס)ביליצרהלויאיזיקיצחקרבי

.שמועותיוומעתיק"סופרחתם"התלמידימגדולי.שניםכיובלבמשךכיהןשםליברמןמשולםרבימקוםעלח"תקצמשנתאידא

ביליצרהלויליפמןאורירביבנו.סערענטשד"אבביליצרהלויישיעמרםרביבנו:מצאצאיו.(ח"תרנ,פקאש)"יצחקבאר"חיבר

שלוםרביחתנו.רטעהד"אבמעהרמשהרביחתנו.זשאדאני-הערנאדד"אבכהנאאייזיקיצחקרביחתנו.אלטנדארףד"אב

.(11135ר"אוצה.רנג'עמותלמידיוס"החת).סערענאד"אבאדלר

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס36.דףקכג

200$פתיחה 
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–פינקליהודהאליעזררבימספרייתספרים[14]אוסף.138

מחבריםוהקדשותחתימותיועם

Collection of [14] Books from the Library of Rabbi Eliezer

Yehuda Finkel – with His Signatures and Dedications by Their

Authors

:פינקליהודאאליעזררבימספרייתספרים

קונטרס•ט"תש,ירושלים,חלהתרומת•צ"תרח,ירושלים,יהלאור•

•ראשונהמהדורה.ג"תש,ירושלים,אישחזון–שעותעשרהשמנה

יהושעבנימיןרביהקדשת,ז"תשי,ירושלים,ש"להראחייםארחות

,אדםבנימשפטי•ד"תשי,ירושלים,ההלכהלאורהחשמל•זילבר

ץ"תר,דווינסק,פענחצפנת•גליקראובןרביהקדשת,ה"תש,ירושלים

,ברלין,ראובןלפלגות•א"תשי,טורנטה,מטלזי"הגרארבינושעורי•

,ירושלים,אליעזרציץת"שו•ה"תרע,ירושלים,לציוןראשון•ד"תרפ

וולדינברגיהודאאליעזררביהמחברהקדשת,ראשונהמהדורה.ה"תש

•רפפורטהכהןדודרביחותמת.ץ"תרח,בילגורייא,דודמקדש•

.ב"תרצ,קיידאן,ראובןלפלגות•ו"תש,ירושלים',בחלקראובןלפלגות

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים14כ"סה

500$פתיחה 

שאלאד"אבשטרסטרהכהןמרדכירבימספרייתספריםאוסף.137

טאקיאד"אבהכהןעקיבארביואביוואלטנדורף

Collection of Books from the Library of Rabbi Mordechai Hacohen

Straster Av Beit Din of Shala and Altendorf and His Father Rabbi Akiva

Hacohen Av Beit Din of Takya

וחותמותיוידוחתימתעם.שטרסרהכהןמרדכירבימספרייתספרים[9]אוסף

.בהונגריהקהילותבכמהד"כאבשונותמתקופות

.ט"תקנ,פראג.לנדאסגליחזקאלרבימאת.ביצהמסכת.חיהלנפשציון•

.(בלבדשערחסר.טובמצב).ראשונהמהדורה

.ג"תרס,פאטקש.סופרליביוסףרבימאת.דבריםספר.סופרילקוט•

.ז"תרנ,מונקאשט.חייםחקיספרעםכרוך.ב"תרס,מונקאשט.חודשעולת•

.ר'ביליצסגלליפמאןרביחתימתבשער

כמהבספר.ב"תרנ,ווילנא.זרעיםסדר,ישראלתפארתפירושעם.משניות•

.שטרסרהכהןעקיבארביאביוהגהותומתוכםיתכן.ידובכתבלמדניותהגהות

.ד"תרס,פיעטרקוב.הכהןמאירישראללרבי.ישראלטהרת•

.ט"תרמ,פאקש.א"ריבתשובת•

חתימתהפורזץבדף.ד"תרי,ווין.אולמןזלמןשלמהרבימאת.שלמהיריעות•

.(ס-יטהדפיםביןחסרוןעםקרע).טאקיאד"אבשטרסרהכהןעקיבארביאביו

.ג"תרפ,גאלאנטא.שווייגערישעיהפנחסרבימאת.התורהעל.יצחקברכת•

.ה"תרס,סיגט.מסיגטיהודהשלמהרבימאת.י"שתשורתת"שו•

.ס"הכתחתןהיהאביו-ס"הכתנכד(ד"תרפ-ך"תר)שטרסרהכהןעקיבארבי

(מיאווא)=ביאוואכרבכיהןמיאוועברוידאמרדכירחתן.ס"והשבס"הכתתלמיד

,טוקאי)=טאקייאשלרבהכיהןח"תרנמשנת.חותנומקוםעלג"תרממשנת

נדפסמתורתו.אחריומקומועלישביוגנריזנטענתןמשהרביוחתנו(טאקוי

.ממנותוספותעםברודאמ"מהרחדושיחמיוספרל"הו."אבותתורת"בספר

ליפמןאורירביחתן(14046הר"אוצ,ד"תשנפטר)שטרסטרהכהןמרדכירבי

פרסם.חותנומקוםעלו"תרסמשנתבאלטנדורףכרבכיהן.מאלטנדורףביליצר

.(ד"תש-ג"תרצטירנוי)"הנשר"עתבכתבמאמרים

.מנותקיםדפים\כריכות.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.ספרים10כ"סה

200$פתיחה 
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קראים, כתב יד–שונות 

מנהגי–יחידהמהדורה–ב"תרכ,פרנקפורט–קהלתדברי.139

פרנקפורטתפילות

Words of Ecclesiastes - Frankfurt, 1862 - Single Edition - Frankfurt

Prayer Customs

,המאיןעלפרנקפורטק"קשלהתפלותמנהגיכלכולל,קהילותדבריספר

והערותבטעמומנהגכלתוספתעם.אחריהההולכותאשכנזקהילותושאר

.גייגרזלמןשלמהרביהמחברמאת

.יחידהמהדורה.ב"תרכ,דמייןפרנקפורט

.ו"תרכ-ד"תרכהשניםביןחוברותב"יכ"סה,חוברותבחוברותיצאהספר

במלאותלאורההוציאהראשונההחוברתאתכיבשערכותבהמחבר

במספורשנדפסו,החוברותכלאתהכוללכרךלפנינו.לחייושנהשבעים

.עוקבעמודים

יוסףר"מוהרלכבודשייובל"ידבכתבהקדשהבשער.מ"ס19.'עמ478

מאקסהמכונהמאירמאתלבוושמחתחתונתוליוםהירשאהרןר"ב

.מקוריתכריכה.מצויןמצב."ג"תרפמ"פפדפרענקעל

200$פתיחה 

עלבעיקרהראשוניםבכרכיםמדברהירחון

לדוריהדותלהחדירשנועדהיהודיתהיסטוריה

,ההשכלהשלטהבהתקופהאותהשלהצעיר

עםשלההיסטוריהעלנכתבהכרכיםבהמשך

שלוהיסטוריה,המשניותלשון,ך"תנ,ישראל

דצמבר–ינואר,83'מס)האחרוןהכרך.ההלכה

עלהוחרםזהכרך;בקלאוידיעלנערך(1939

עותקיםרק.והושמדהפצתולפניהגסטאפוידי

-בנעשתהשלומחודשתהדפסה.ניצלובודדים

.J.C.Bבהוצאת1963 Mohrלאומכוןבפרסומי

.בק

תיאורלהלן!העתכתבשלשלםסטלפנינו

,הכרךמספר:בתיאור).השניםסדרלפיהכרכים

ומספרהכרךמצב,הדפסהמקום,הדפסהשנת

בצילוםחוברותהושלמוכרכיםבכמה.עמודיו

.(הסטשלימותלשם

לכלתישלחותיאורםהרכיםשלמפורטתרשימה

.דורש

1000$פתיחה 

140.Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des

Judentums היהדותמדעיעלהחשובהעתהכתב–

Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des

Judentums – Important Journal on Jewish Studies

ישראלולחכמתישראללתולדותMonatsschrift(עתכתב)ירחון

ומרציםרבנים500-כשלהכוללתבעריכתםירחוןהיה

הרבנמניםהראשייםהעורכיםבין,אירופהבמרכזמאוניברסיטאות

.היינמןויצחק,קאופמןדוד,בראןמרקוס,גרץצבי,פרנקלזכריה

5שלהפסקהעם1939–1851השניםביןלאוריצאהעתכתב

הירחוןיצאבתחילתו(שנה85–כ)1887-1892השניםביןשנים

.לחודשייםאחתיצא1900ולאחרחודשכל
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–"המצפה"עתוןשלכרכיםשלושה.142

שלוש–גליונות156–ח"תרס-ה"תרס,קראקא

רצופותשנים

Three Volumes of the "HaMitzpeh" Journal –

Krakow, 1905-1908 – 156 Issues – Three

Consecutive Years

ענינלכלשבועיעתון"המצפה"עתוןשלכרכיםשלושה

לאוריוצא.היהודיםעניניולכלולמדעיםלספרות,החיים

נדפסהעתון.לזרמנחםשמעוןידיעל.שבתערבבכל

לפנינו.1921שנתעד1904משנתופעל.בקראקא

.רצופותשניםשלוש

52גליון–(ה"תרסטבתט"כ)1'מסגליון–שניהשנה•

(ז"תרסטבת'א)

גליון–(ו"תרסטבת'ח)1'מסגליון–שלישיתשנה•

.(ז"תרסטבתא"י)52'מס

גליון–(ז"תרס,טבתיח)1'מסגליון–רביעיתשנה•

.(ח"תרסטבתב"כ)52

ראשוניםבדפים.טובכללימצב.מ"ס26\36:גודל

פגיעתמעטעםשוליםפגמי,הכרכיםשלואחרונים

שלראשוןדף.וקמטיםמנותקיםדפיםמספר,טקסט

.חסרשניהמשנה52גליון

250$פתיחה 

יוצא,עברבשפתעתיכתב,הלבנון

ולבשרלהודיעשבועבכללאור

יהודילאישהנדרשדברכלולהורות

וחבריהודיהואבאשרלדעת

לעהמאנןמאירמאת,האדםלחברת

.ל"בריויחיאל

.רצופותשנים2–כרכים2לפנינו

מנחםב"ימיום–עשרששהשנה•

.מ"תראבמנחם'חעד-ט"תרלאב

גליוןחסרכנראה.גליונות49.מינץ

.אחרון

ג"כמיום–עשרשבעהשנה•

תמוזג"כעד-מ"תראבמנחם

.גליונות50.מגנצא.א"תרמ

ראשוניםדפיםמספר.טובכללימצב

כתמי.בינוניבמצבואחרונים

.ניירדבקחיזוקיעםפגמים.רטיבות

ודףשער.פשוטותחדשותכריכות

ששהמשנהראשוןגליוןשלראשון

.בצילוםהושלמועשרה

350$פתיחה 

גליונות100–רצופותשנים2–(מ"תר-ט"תרל)"הלבנון"עתכתב.141

HaLevanon Journal (1879-1880) – 2 Consecutive Years – 100 issues
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ארםמחזור–פקסמיליה.144

–ז"תשס,ירושלים–צובה

המבואותכרךכולל

Facsimile – Aram Tzova

(Aleppo) Machzor – Jerusalem,

2007 – With the Volume of

Prefaces

שלק"קמנהגכפיתפילותמחזור

במתכונתלאוריוצא,צובהארם

.ז"רפ,ונציהדפוס

עותקיםשניפיעלנדפסהספר

ירושליםל"ביהסבגנזיממנוששרדו

.יורקבניולרבניםד"ביהמובספריית

,ירושלים,נסיםהרבידהוצאת

.ז"תשס

כרךכולל,המחזורכרכישני

קופסא.מצויןמצב.המבואות

.מקורית

300$פתיחה 

,דרוהוביץ-מבעלזראטהרפאלשלקטלוגים11-"המציאותיקריישניםמספריםרשימה"–מאודנדיר.143

ג"תרע-ח"תרס

Very Rare - "List of Old Numbers Precious to Reality" - 11 Catalogs by Rafael Rata from Belz -

Drohobych, 1908-1913

כוללתהרשימה.(גאליציען)בעלז,ראטהרפאלאצללהמכרכעתהנמצאים,המציאותיקריישניםספריםרשימת–1-11חוברות11

.ספריםערכי4683כ"סה.בקטלוגמחירווכןהספרכותרתאת

חוברת.שנהנכתבהלא(11-ו,10'מס)האחרוניםהחוברותבשני.ג"תרענכתב9'מסבחוברת–ח"תרס,(דרוהוביץ)דראהאביטש

.9'מסחוברתרקקייםהלאומיתבספריה!מאודנדיר.2לחוברתהמשךהינה3

.מנותקיםואחרון(שער)ראשוןדף2'מסחוברת.מאדטובכללימצב

500$: פתיחה
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ראשונותמהדורות–(עקדביתבעל)פרידברגדובחייםרביספרימקבץ.145

Collection of Books by Rabbi Chaim Dov Friedberg (Author of Beit Aked) – First Editions

.ראשונהמהדורה.ח"תרנ,דראהאביטש.כהןשפתי"בעלהכהןשבתירביתולדות.כהונהכתרספר•

.טובמצב.שעריםשני.עמודים41

.ד"תרס,דמייןפרנקפורט.זכרוןמצבותכולל.העדהוטובי,פרנסיה,חכמיהקורות,קראקאעיררבניתולדות.זכרוןלוחותספר•

.שניהמהדורה

VIII, 122, .מצויןמצב.מעטפתכולל.’עמ14

.ראשונהמהדורה.ה"תרס,דמייןפרנקפורט.לנדאמשפחתרבניתולדות.למשפחותםלנדאבניספר•

.יבשדף.טובכללימצב.כריכהללא.מקופללוחהספרבסוף.פרידברגהרבהמחברשלידובכתבהקדשהבשער

,המבורג,הידרנום,הא.ד.פהומבורג,ברלין,אלטונא,איכנהוזן,אופיבאך,אויגשבורג:בערים.[באירופה]העבריהדפוסתולדות•

מראשית,וקולוניאדמאיןפרנקפורט,דאדרהפרנקפורט,פראג,פיורדא,נייאוויט,טנהויזן,זולצבאך,ווילהרמשדארף,וואנזבעק,הענא

.ראשונהמהדורה.ה"תרצ,אנטוורפן.ג"רעבשנתוהתפתחותוהוסדו

.טובמצב.וצרפתיתבגרמנית,נוסףשערעם.תמונות-לוחות[2],’עמ128,[4]

.שוניםגדלים

300$פתיחה 
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–אבןדפוס–ב"תרע,יר'אלג–רחיםקול.146

ביותרנדיר

Kol Rechayim – Algiers, 1912 – Lithograph –

Extremely Rare

קמחטחינתבענייןיר'אלגרבניתשובת,רחיםקולספר

.(הרבניםתשובתשלליתוגרפיה)אבןדפוס.לפסח

FRANCKדפוס.ב"תרע,יר'אלג & SOLAL.

מעלת...מאתנשאלנונשאל":התשובהבתחילת

הריחיםאודותו"יצהכונסיסתוואראנשיהשרים

שניםכמהמזהבהםלטחוןרגיליםאנואשרהסילאנדרי

שמעוןהשרמאתמכתבקבלוהיוםתוך,דפסחאחיטי

א"יעווהראןת"עיכונסיסתווארפריזידאןו"יצלקנווי

צורךואילךמכאןבהםלטחוןאיןל"הנהרחיםכילאמר

מאמאןיוסףח"כמוהרהמורההוראתי"עפוהואפסח

רביידכתבשלליתוגרפיהלפנינוהנראהככל."ו"יצ

קולבספרכךאחרנדפסזהפסק.מאמאןיוסףחיים

,נאיםבןמשהחייםרפאל’רמאת,תחנהקולתחנה

ג"תרע-ב"תרעירושלם

האחד,זהספרשלבלבדנוספיםעותקיםשניעלידועים

הלאומיהספריםבביתוהשני,הלאומיתהספריהבאוסף

בעותק.שלפנינוזההואהשלישיהעותק.יורקבניו

.איננולפנינו,שערדףישבירושליםהלאומיתשבספריה

חתימות)אחרוןדףחסרשלפנינובעותקכןכמו

.(הרבנים

מצב.ניירוחיזוקישיקומים.מ"ס16\24.עמודיםכב

.חדשהבדכריכת.טובכללי

200$פתיחה 
וסדר"יושבמלךאל"דפישלושה.147

ידועיםלאדפוסים–י"הארפיעלתשליך

Three Leaves of "El Melech Yoshev" and

Seder Tashlich according to the Ari –

Unknown Editions

עליושבמלךאל"צדדיםשניעלמודפס,דף[1]•

יעדעפארמאןזאגטפסוקיםדיזע","רחמיםכסא

סדר,"ובארץבשמיםאלהינוהואאתה","סליחה

מאןזאגטגאךדעד","ל"זי"הארפיעלתשליך

,אשכנזארצות.ידועהלאהדפסה."רצוןיהידען

.19–ההמאה

העמודבראש,נאהמסגרתבתוךהטקסט

שנילפנינו.מ"ס19\25.מלאכיםציורהראשון

עם,טובבמצבהאחד.שוניםבמצביםעותקים

דבקחיזוקעםבינוניבמצבהשני.קיפולסימני

.ופגמיםחומצי

עליושבמלךאל".צדדיםמשנימודפס,דף[1]•

,"ל"זהאריפיעלתשליךסדר,"רחמיםכסא

הואאתה,"רצוןיהידעןמאןזאגטהערנאך

אשכנזיתרגוגוםעם,ובארץבשמיםאלהינו

.ידועהלאהדפסה.וקטעקטעלכלר"צובאותיות

.19–ההמאה,אשכנזארצות

.בינונימצב.מ"ס22\28.מסגרתבתוךהטקסט

.וכתמיםקיפולסימני.שוליםפגמי

200$פתיחה 
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השואהלאחרישראלארץ–השואהלפניאירופה–רבניותחלקםנישואיןהזמנות[66]ארכיון.148

Archive of [66] Wedding Invitations Some of Them Rabbinical – Europe before the Holocaust – Land of Israel after the

Holocaust

הזמנותלפנינו,אירופהמארצותרובם,הקשתגוונימכלחשוביםואישיםרבניםמשפחותשלואירועיםלשמחותהזמנותשלנדיראוסף

.הורדזיי.פינסק.סובאלק.זאלובק.ברסלאו.גרייעווא.ריגא.מיר.ווארשא.ברנוביץ:כגוןשונותבעריםהשואהלפנימאירופהחשובות

.ועודירושלים.נאוואילסיע.מיזאלטש.לריטא.קולודובה.סטולפצי.אוסטרובה.נובוילנה

:השואהלפניורבניםאישים[36]רשימת

.סורוצקיןאלחנןהרבשלאשתולימיםבקרקובשניררשרהשלוהמורותהתלמידותמראשונות–נויגרשלצילהעםאורליאןאברהם•

.ץ"תרחמיר-ורשה

חייםעץבישיבתכמשגיחכיהן.בפוליןשפעלליטאייהודיחינוךואישהמוסרתנועתאיש-ביגוןיוסףגרוספלדחנהעםביגוןיוסף'ר•

.ו"תרצ,וורשא.בקראקאהמצוינותמהמורותחנהאשתו.שבבלגיהבהיידה

(צ"הריי)הרבבביתמאשעביתולנישואי(בחסידותרחבידעבעלצ"והרייב"הרשמתקופתד"חבחסיד)דבורקיןמיכאלהמנגןבעל•

.ו"תרצ.ריגא,157דזירנאווורחוב

ישיבתאתביסס,שנה15במשךש”מתתקווהפתחערייתמועצתחבר)ץ"כשמעוןהחתןעםחנה–ביתולנישואישוואלבאהרןרבי•

.ד"תרצתקווהפתח.(תקווהבפתחהרבניהדיןביתמזכירהיהוכן,ה'לומז

י"הגרשלדינוובבית,ביוהניסבורג,בלונדוןברבנותכיהן.בפולניהמירוישיבתדליטא'פוניבזבישיבותלמד-סוויפטמשההחתן•

מהעירסאלאמאןשלמהיצחקהרבהגבירבתפייגההכלהעם,הדיןביתבראשעמדכ"לאחמהדיןביתכחברבלונדוןאברמסקי

.א"תרצלונדון.לאנעלי

.ד"תרצזאלודק.לוריאאריהצבירביבתשיינההכלהעםסורצקיןזלמן'רשלבנו–(סאראטשקין)סורוצקיןאלחנןרבי•

עלנהרגוהזוגלומזהישיבתשלרוחנימנהלרוזנשטיןמ"הגרבתחנההכלהעם(לומזהבישיבתישיבהראש)פרוסקיןליביהודארבי•

יענטעשרההכלהעםבוירסקיאשרהחתן•ד"תרצ,ווילנא.זליקסןמלכההכלהעםהופמןיונהמשה•ד"תרצלומזה.בשואה'הקידוש

(פינקליהודאאליעזרהרבי"עלהוראהנסמך)יגלפרץהחתן•א"תרצ,27מינסקארחובברנוביץ.דברנוביץד"אבויצלדודהרבבת

צביהרבבתגוטמןבילהשרההכלהעםקפלןמנדלהחתן•א"תרצהאראדזיי.האראדזייק"אבדפרלמןאליהוהרבבתגיטלהכלהעם

לימיםסובאלקהעירשלרבה–ליפשיץדודרבי•ה"תרצ,ברנוביץ.אנסקי'לובציעקבישראלהרבבביתברנוביץישיבתמנהלהירש

פנחסשלמההחתן•ג"תרצסובאלק.דסובלקד"אביוסלביץי"מוהרהגאוןבתחוהצפורההכלהעם.יורקבניואלחנןיצחקישיבתראש

שלמהיוסףהרבבתרבקהיענטעהכלהעםקלירמשהחייםהחתן•ב"תרצפולדא.נוסבויםשלמה'רבתרעסחנההכלהעםנוסבוים

הרבבתרחלדינההכלהעם.ב"בארהסטוליןקרליןחסידותממנהיגילימיםשפיראישעיהאהרןהרבהחתן•ב"תרצ,ברנוביץ.גורוויץ

ו"תרצ,קלודובה.קלודובהק"אבדענגעלמאןשלמההרבבתברכההכלהעםפרינץמשההחתן•ז"תרצ,ריגה.סתםישראל

"למאורנר"ת"שומחבר.וסופוצקיןושילישוק,ושילקובה,איזבליןשלרבן.ליטארבנימגדולי–רבינוביץאליהומרדכירביהחתן•

,פינסק.באנדארמשהישראלרביבתחיההכלהעם.הגאוניםתשובותעלוביאוריםוהגהות."רצוןאמרי"דרשות,"מרדכיתורת"ו

ליבעחנההכלהעםבסהרץנחוםהחתן•ה"תרצ,שצוצין.איידלמןישראלרביבתרבקההכלהעםליסטובסקישבתיהחתן•ד"תרצ

•ה"תרצ,סטולפצי.סרגוביץבערדבהרבבתרחלהכלהעםיכימוביץישראלהחתן•ז"תרצ,ברנוביץ.קוזלוביץגצילנטער"הרבת

עםבנוסובסקיליבאריההחתן•ד"תרצ,אוסטרוה.אוסטרוהק"דקד"אבגוברמןאפריםהרבבתבריינדלהכלהעםווייסלייבהחתן

•א"תרצ,נובוילנה.נובוילנהד"אברבינוביץמשהאברהםרביבתמלכההכלהעםגינזבורגיצחקהחתן•ה"תרצ,סלונים.רחלהכלה

עםשפרןזליגחייםהחתן•ג"תרצ,לאדז,קורניקאריהיהודההחתן•ה"תרצ,האראדזיי.סרגוביץחוההכלהעםגרטלריצחקהחתן

•ה"תרצ,סטולפצי.הדסההכלהעם.(שמואלביץחיים'רעםלמד)בוגומילסקיפסחשמואלהחתן•ד"תרצ,הורדזיי.עלקעהכלה

דודובתחיההכלהעםתרשישאלעזרהחתן•צ"תרח,פולנקה.דפולונקהד"אביוסילביץניסןהרבבתמלכההכלהעםגודרדודהחתן

הכלהעםפטרושקהצבישמעוןהחתן•ה"תרצ,ברנוביץ.מוזיקנסקירחלהכלהעםבסיהודההחתן•ג"תרצ,ברסלאוו.תרשישחיים

החתן•ג"תרצ,גרייעווא.עלקאןלאההכלהעםקאצאלסקיאריהצביהחתן•ג"תרצ,ביאלסטוק.בלידשטייןיעקברביבתרשקה

הכלהעםמרקוסראובןהחתן•ג"תרצ,סרנימחוזטמשגרוד.בריסקמןזלמןמנחםהרבבתרחלהכלהעםאיגולניקשמואלמרדכי

ביתועלקעהכלהעם.כדרשןגםוהתפרסםבלידאד"כאבהתמנה-צפורשטייןאביגדורהחתן•ידועהלאשנה.ירושלים.וקסלרסימא

.מיזאטשד"אבלרנרנטעהרבבתלאההכלהעםברקובסקישמעוןהחתן•ב"תרצ,לידא.לידאהעירשלד"אברבינוביץאהרןרבישל

הכלהעםאוואלדובהחתן•ה"תרצ,לריטאהעיר.ליכטשטייןמרדכיהרבבתרייזלהכלהעםפינצוקשלמההחתן•ב"תרצ,מיזאטש

,נאוואיעלסיעבעיר.רחלהכלהעםמירירדנבקיחייםהחתן•ב"תרצ,מוציד.מוצידד"אבבילסקיהערץנפתלייצחקהרבבתשושנה

.בלוייהודאמשהרביחתימתעםטובהשנהכרטיס•ד"תרצ

.ראשקעהכלהעםגייגעראפריםהחתן•ד"תרפ,טבריה.פייקאוואברהםרביבתפייקאוויהודיתהכלהעםסגלשמעוןהחתן•:בנוסף

,פטרנקבתיההכלהעםחיימונימשההחתן•תקווהפתח,ה"תרעתשרישפיראצביויצחקלויןצפורהמאורשיםכרטיס•ג"תרצ,צפת

•ג"תרפשנהלאחרבנםשללבריתהזמנהכולל,ב"תרפ,טבריה–שכטרשפרינצהעםגיגרצבישללחתונההזמנה•ד"תרפ,צפת

.ד"תרע,ירושלים.מיכליןרחלעםקפלןשמעוןהחתן•ה"תרס,שעריםמאה.הלבןחייההכלהעםשארליןיצחקהחתן
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:השואהאחריורבניםאישיםרשימת

הרבשללחתונההזמנה•ג"תשימוגאדור,לובנסיםמאתלבריתהזמנה•ז"תש,צפת.כהןחנההכלהעםמושקוביץיעקבהחתן

,ירושלים.אלישיבשלוםיוסףהרבבתמלכהגיטההכלהעם.בירושליםטשיביןדישיבתומשגיחמלךקרייתישיבתראשרימרבנימין

א"שליטהגרמאירחיים'רר"מוהרצ"הרהר"האדמוק"כהחתןמצדהעומד"נכתב.מהורדנקאהצדיקהרבנכדמשההחתן•ב"תשל

מ"תש,ירושלים.בוטבולאהרןהחתןעםלאהמרתיוסףעובדיההרבשלביתושללחתונההזמנה•ז"תשט,ברקבני"ברקבני.מויזניץ

-כנסתחברלימיםפרושמאירשלמצווהלברהזמנה•ב"תשל,ירושלים.בירושליםמגידיודלביץבנימיןשבתיהרבלחתונתהזמנת•

•ו"תשל-ג"תשל.לויןבנימיןרפאלהרבבניוואלףוזאבאליהויוסףהחתנים,לויןאריההרבנכדישלהזמנותשתי•פרושמנחםהרבבן

תל.תמריישראלהחתןעםדרורית–גורןשלמההרבשלביתולחתונתהזמנה•ברוידאאברהםחזקיהורבישלמצווההברהזמנת

שלמהאהרןהרבשלביתולחתונתהזמנה•ג"תשל,אביבתל.אברהם–גורןשלמההרבשלבנומצוותלברהזמנה•ה"תשל,אביב

•סופראברהםהרבבן,שלמהשלוםשראביעדשלהמצווהלברהזמנה•ד"תשי,ירושלים.קרתאנטוריממייסדי–קצינלנבויגןהלוי

.ו"תשט,ירושלים.ראטהכהןאברהםהרבבן,ראטהדודיעקבשלמצווההברהזמנת

.טובכללימצב.מנוילנותתיקיותשלשבתוךנתונותההזמנות.הזמנות66כ"סה

500$: פתיחה
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,תקוהפתח-ירושלים–נישואיןתעודות[610]ארכיון.149

משאששלוםרביהגאוניםשלחתימותמאות–ס"תש-ו"תרצ

ועודתקוהפתחד"ראבץ"כראובןרביירושליםד"ראב

Archive of [610] Marriage certificates – Jerusalem – Petach Tikvah,

1936-2000 – Hundreds of Signatures of the Geonim Rabbi Shalom

Messas Rosh Av Beit Din of Jerusalem and Rabbi Reuven Katz Rosh

Av Beit Din of Petach Tikvah

השניםבין,תקוהפתח-ירושלים,נישואיןתעודותמאותשלענקאוסף

שלחתימותמאותובהם,הראשיתהרבנותידיעלשהונפקו.ס"תש-ו"תרצ

רבי,תקוהפתחד"ראבץ"כראובןרבי,ירושליםד"ראבמשאששלוםרבי

,ועודירושליםד"ראבולטי'זבצלאלרבי,ירושליםד"ראבקוליץיצחק

:כדלהלן

.ס"תש-ח"תשל,ירושלים.תעודות206–משאששלוםרביחתימות•

רובם.ב"תשי-ב"תשהשניםבין.תעודות133-ץ"כראובןרביחתימות•

ידוחתימתתעודותבכמה,"הראשיהרבץ"כראובן"המלאהחתימתועם

.כתיבהבמכונתוהנישואיןהנישאיםפרטי."ראובן"בקיצור

.ד"תשנ-ז"תשמ–תעודות6,ירושלים–קוליץיצחקרביחתימות•

.תעודות12.ב"תשמ–ז"תשל,ירושלים–זולטיבצלאלרביחתימות•

-ב"תש.תעודות124.תקווהפתח–מנחםבןמאיריצחקרביחתימות•

.כתיבהבמכונתמילוי.ח"תש

–ב"תש.תעודות64.תקווהפתח–ספיראריהישראלרביחתימות•

.כתיבהבמכונתמילוי.ח"תש

רובם.ד"תש-ו"תרצ.תעודות65.תקווהפתח–חתימהללאתעודות•

.ידבכתבבמילוי

.שוניםגדלים.רשמיותנישואיןתעודות610כ"סהטובכללימצב

500$פתיחה 

,ליוורנו–באשיענהספר!פולמוס.150

המתיםשריפתמנהגאודות–ו"תרמ

Polemic! Sefer ya'aneh BaEsh – Livorno, 1886

– about the Custom of Cremation

המדפיסאמוזגבןאליהורבימאת,באשיענהספר

המתיםשריפתמנהגבענין,מליוורנוהמפורסם

בספרשכתבהדבריםאת.קרימאציוניהנקרא

עלווהםבליוורנוהישיבהחכמילפניהמחברהרצה

,ליוורנו.בוהנכתבכלאתלאשרלקייםבהסכמה

.המחברדפוס.ו"תרמ

.טובמצב.מ"ס17.עמודים27,[1]

200$פתיחה 
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–קראי–ו"תקצ,גוזלוב–ישריםמבחר.151

יחידהמהדורה

Mivchar Yesharim – Eupatoria, 1836 – Karaite –

Single Edition

ראשוניםנביאיםעלפירוש,לאברהםזכור,ישריםמבחר

.הקראיהראשוןיוסףבןאהרןמאת.ישעיהוספר

.שערללאנדפסספר.יחידהמהדורה.ו"תקצ,גוזלוב

.מנותקתמקוריתכריכה.מ"ס37.דףח,כו,כב,נח,טז

מביתיציאהכאילובמצבשלפנינוהעותק.טובמצב

.הדפיםליישורבדפוסנחתךטרם,הדפוס

200$פתיחה 

זיוףספר–ב"תרל,ווילנא–זכרוןאבני.152

המקופליםתמונות-דפיכלעםנדירעותק–

Avnei Zikaron – Vilnius, 1872 – a Forged Book –

Rare Copy with All the Folding Picture-Leaves

בניקבריעלהמצבותרשימות,זכרוןאבניספר

אברהםמאת,קריםהאיבחצי(הקראים)ישראל

.פירקוביץ

דףעם.שעריםשני.יחידהמהדורה.ב"תרל,ווילנא

בסוףמקופליםתמונות-דפי[15].המחברתמונות

!התמונותחסרותרביםבטפסים.הספר

מסעותיותיאור,"קדמותמדבר,דברפתח"בספר

אסףבהםא"תר-ט"תקצבשניםבעיקר,המחברשל

זכרוןאבנירשימותבהמשך.רביםידוכתביספרים

הקראיםמחכמיכמהשלהיחוסשלשלת.(המצבות)

כדירבותמצבותזייףהמחבר.עליהםודברים

.בקריםהקראיהישובקדמותאתלהוכיח

בניהם,דורומחכמירבותהסכמותקיבלהמחבר

,יק'סולובייצהלויזאביצחקרביכמוחשוביםרבים

"סופריםדקדוקי"בעלרבינוביץנטענתןרפאלרבי

.ועוד

תמונות-דפי[15],פורטרט,’עמ256;16,104,[4]

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס21.מקופלים

200$פתיחה 



המכירהתנאי

.פומביתלמכירההמוצעיםהפריטיםמוכרימטעםכשלוחהפועלת"(רפאלי"להלן)"פומביותמכירות-רפאלי"1.

.שלהםהפתיחהומחירימספריהם,למכירההמוצעיםהפריטים,היתרבין,יפורטוובו"(הקטלוג":להלן)מכירהלכלקטלוגתפיק"רפאלי"2.

,קודמיםבעלים,יחוס,תיאורלגביאחריותכלבהםואיןלקונהבלבדמידעלצורכילשמשנועדובקטלוגהמופיעיםהנתונים,ספקהסרלמען

.אחרנתוןכלאומקור,תקופה

.הערכהמהוויםואינםמינימוםמחיריהינם,הפריטיםברשימתמופיעיםאשרהמחירים3.

.וניהולההפומביתהמכירהלעריכתהיתרביןאחראייהיהאשרמטעמהמנהלתמנה"רפאלי"4.

הבלעדיתהסמכותהמכירהלמנהל.בהשתתפותםמעונייןשאינומאנשיםבמכירההשתתפותלמנועהזכותאתלעצמושומרהמכירהמנהל5.

כן.הבלעדידעתושיקולי''עפוזאתלמכירהמחדשלהעמידואו,(מכירתואחריגם)כלשהופריטשלמכירהלבטל,במכירהזכהמילקבוע

.הקטלוגהדפסתלאחרשנתקבלולמכירההמוצעפריטלגבינתוניםלשנותאו,מהמכירהפריטלהוציאאולהוסיףהמכירהמנהלרשאי

לצורךתשמשואשר,כאמורממוספרתבשלטית,המכירהלפנייצטיידבכוחהקונה.ממוספרתשלטיתבקבלתמותניתבמכירההשתתפות6.

.במכירההצבעה

.ב''ארהשלבדולריםתתנהלהמכירה7.

הקשתלאחרמיד.אלהתנאיםי''עפנתקבלהשהצעתובכוחקונהכהצעתהנקובהסכוםמשמעהפומביתהמכירהלעניין"פטישמחיר"8.

יהפוךלמכירהשהוצגוהפריטכנתקבלהבכוחהקונההצעתתיחשב,המכירהמנהלי''עבכוחהקונהשלהסידורימספרווהכרזת''פטיש''ה

שהצעתובכוחהקונה.זההסכםי''עפלתשלוםהתחייבויותיומלואלביצועבכפוף,"(הזוכההקונה":להלן)ההצעהמציעקונהאותושללקניינו

בסיוםמידיעשההמלאהתשלום,(העמלהעל)מ''מעבתוספת23%שלבשיעורעמלה,הפטישלמחירבתוספת,"רפאלי"לישלםנתקבלה

.המכירה

כרוךאשראיבכרטיסתשלום.בנקאיתהעברהאואשראיכרטיס,(דולריםאושקלים)המחאה,(דולריםאושקלים)במזומןלשלםניתן9.

.(30$מינימום)3%–לישראלמחוץהמחאותעלהעמלה.5%שלבעמלהכרוךPayPalדרךתשלום.3%שלאשראיחברותבעמלת

במקרה.מטעמומשלוחיםחברתאושליחבאמצעותאו,"רפאלי"ממשרדיישירות,שרכשהפריטיםלהוצאתלדאוגהאחריותהקונהעל10.

אריזהלתעריפי.הקונהחשבוןעלמלאבתשלוםהפריטיםאתולשלוחלארוז,מצידהאחריותללא,תוכל"רפאלי",יבקששהרוכש

יותרגבוהמחירלבקשיוכלהמכירותבית.היעדוארץהמשלוחחברת,האריזהבסוגמותנההמחיר."רפאלי"למשרדילפנותישומשלוח

עולותשאינןעסקאותעבוריתקבלוסחיריםובשיקיםבמזומןתשלומים.זאתיידרשובמשלוחוהטיפולוהאריזהבמידההמפורטמהמחיר

.שקלים11,000על

ישראלבנקי''עהמפורסםב''ארהדולרשל(יציגשער)החליפיןשערלפייחושבב''ארהבדולריםנקובשמחירופריטעבורבשקליםתשלום11.

.שניהםמביןהגבוה,התשלוםביוםאוהמכירהביום

בכללנקוטהסמכותהמכירהמנהלבידי.ולקחתםהפריטיםעבורלשלםמתחייב,אחראדםעבוראםוביןלעצמואםבין,כלשהואפריטהרוכש12.

בהוצאותהרוכשאתלחייב,לאחרהפריטלמכור,מכירהלבטלגםהשארוביןבהתחייבותויעמודשהרוכשמנתעללושייראוהאמצעים

.שנגרמוההוצאותאתהמגיעלסכוםולהוסיףהפריטשחרורלעכב,פיצוייםתביעתלהגיש,המכירהלמנהלשנגרמו

מידעכיבזאתמובהר,לעילמהאמורלגרועמבלי.ומצבומקוריותו,הפריטלמהותבאשרמידעליתןבכוחהקונהכלפיאחראית"רפאלי"13.

במהלךלבדוקבכוחקונהכלעל.מטעמהמומחיםוניסיוןמצטברמידעעלומבוססהמוכרמטעםכשלוחהבמעמדהניתן"רפאלי"י''עהנמסר

נתונההזוכהלקונה,מהאמורלגרועמבלי.הפריטשלוערכוטיבו,מקורו,גודלו,מצבואת,המכירהשלפניבמועדיםלקהלהפריטיםהצגת

נפלהשאכן"רפאלי"לויוכחהיה.המכירהממועדיום30-מיאוחרלאוזאתומצבולמקוריותוהנוגעבכל"רפאלי"בפניבכתבלהשיגהזכות

הלכה"רפאלי"ביצעה.לחזקתההפריטהחזרתכנגדששולםהסכוםאתהזוכהלקונה"רפאלי"תשיב,הפריטלגבישנמסרבמידעטעות

.כלפיהנוספותדרישותאו/ותביעותכללקונהיהיולא,כאמור

,ספקהסרלמען.המכירהממועדמשבועיאוחרלאלתשלוםהתחייבויותיואתולהשליםשרכשהפריטאתלחזקתולקבלמתחייבהקונה14.

.לתשלוםהתחייבויותיומלואאתהקונהשהשליםלאחררקתעשהבפריטהחזקהמסירת

"מחירהצעתטופס"אתהמכירהיוםעדלמלאיתבקשואלולקוחות.במכירהלהשתתףמהםנבצראשרלקוחותתשלוםללאתייצג"רפאלי"15.
לייצוגבקשרמחדלאו/ומעשהכל,ספקהסרלמען.מראשבהרשמהbidspirit.com/refaeliהאינטרנטאתרדרךאו,המכירהבקטלוגהמופיע

.סוגמכלחובותמכוחההפועליםעלאו/ו"רפאלי"עללהטילכדיבהםאין,כאמור

.תיאוםלצורךובהקדםמראשלפנותמתבקשים,הטלפוןבאמצעותהמכירהבמהלךלהשתתףהמעונייניםלקוחות16.

ביןהפריטלמסירתאו/ולרכישתהקשוריםאו/והנובעיםלענייניםהנוגעסכסוךבכלוהבלעדיתהיחידההשיפוטסמכותמוקניתירושליםבעירהרבנייםהדיןלבתי17.

.הקונהלבין"רפאלי"

.הקובעהואהעבריהנוסח,דעותחילוקישלמקרהבכל18.



Terms of sale

1. "Refaeli Auctions" ("Refaeli") acts as agent for sellers of items to be offered for sale to the public (‘the Sellers’).

2. "Refaeli" will produce a catalog for each sale (‘the catalog’), which will include, inter alia, a list of items available at the sale, their
serial numbers, and opening bid prices. For the removal of doubt, information provided in the catalog, intended opening prices,
descriptions of items and any other information concerning the items, are solely for the purpose of providing information for
potential buyers’ and are in no way to be construed as binding, guaranteed information on the items’ description, previous
owner(s), date, source, or any other type of information.

3. The prices on items list are minimum prices and are not to be considered an estimate.

4. "Refaeli" will appoint a manager on its behalf, who will be responsible, for holding and conducting the auction.

5. The Auctioneer reserves the right to deny the participation of any person in the auction. The auctioneer reserves the right to
determine the winner of each lot, to cancel the sale of any item (even after it is sold), or to bring it up for re-sale, at his own
discretion and at any stage whatsoever. The auctioneer also has the right to withdraw or add items to the sale, or to change the
information regarding an item offered for sale after the publication of the catalogue.

6. In order to participate in the auction, a potential purchaser must obtain a numbered paddle before the auction, which will enable
him to bid at the auction.

7. The auction will be conducted using US Dollars as currency.

8. the amount mentioned in an offer at a sale by a Purchaser which is accepted(‘the Hammer Price’) shall be paid to “Refaeli” by the
Purchaser, together with the commission of 23% of the hammer Price (‘the Commission’) and Israeli VAT on commision only.
Payment to “Refaeli” shall be effected immediately upon the conclusion of the auction but, at any event, not later than seven days
after the date of the auction.

9. Payment can be made in cash (New Israeli Shekels or US dollars), check (NIS or US dollars), credit card or via bank wire transfer.
Payment by credit card involves a 3% credit card commission. Payment through paypal involves a 5% commission. The commission
on checks outside Israel - 3% (minimum $ 30).

10. It is the responsibility of the buyer to collect the purchased items directly from offices of “Refaeli”, or have them collected by a
delivery service or courier on his behalf. In certain cases in which a buyer so requests, “Refali” can, at its sole discretion and
without taking or accepting any responsibility fordamages or loss, pack and ship the items to the buyer, provided the buyer pays in
advace for the full cost of shipping and handling. The cost of shipping varies according to type, size and weight of the package, the
shipping method and the shipping destination. For further information about shipping methods and charges, please contact
“Refaeli

11. An item which is priced in US dollars will be calculated in New Israel Shekels in accordance with the representative rate of
exchangeas published by Israel Bank on the date of the auction.

12. A purchaser is liable to pay interest on any delay in payment, at the rate of 4% per month of the amount payable, with adjustments
to index-link all outstanding amounts payable to the Dollar exchange Rate.

13. The purchaser, whether for himself or for another, is obliged to pay for the items and take them. The auctioneer has the right to take
any means he thinks appropriate to ensure the purchaser keeps his obligation, among these to cancel a sale, sell the item to
another, charge the purchaser with any expenses caused to the auctioneer including interest and index linkage, sue for
compensation, delay the release of the item and add all expenses to the sum due.

14. "Refaeli" is responsible for the information given regarding the items’ nature, originality and condition. However all information
given by Refaeli, in its capacity as agent for the consignor, and based on accumulated information and the experience of its experts.
It is entirely the responsibility of the prospective purchaser to check and inspect the items to determine condition, quality,
authenticity, size, authorship during the allocated time prior to the auction. The purchaser may submit in writing, any doubts
regarding the authenticity and condition of the item within 30 days of the sale. If it is proven to “Refaeli” that there has clearly been
an error in the information which was given relating to any item, “Refaeli” shall refund any sums paid by the purchaser and the item
shall be returned to the possession of “Refaeli”. Subject to this obligation, the purchaser shall have no claims and\or further
demands with respect to that item.

15. A purchaser is obliged to collect the purchased item and to fulfill his his obligations to pay for the item no later than seven days from
the date of the saleof the item. For the avoidance of doubt, the rightto possession of the item will pass only once the pruchaser has
fully filled his payment obligations as set out in these conditions.

16. "Refaeli" will represent, free of charge, customers who are unable to participate in the sale. These customers will be asked to fill out
the "Bidding Form" that appears in the sales catalog by the day of sale, or through the website bidspirit.com/refaeli with advance
registration. For the avoidance of doubt, any act and / or omission in connection with such representation does not impose on
Refaeli and / or the workers any obligations of any kind. Any potential purchaser who wishes to participate in the auction via
telephone shall make the necessary arrangements within a reasonable time before commencement of the auction.

17. The courts of Jerusalem, Israel, shall have the sole jurisdiction in any dispute between “Refaeli” and the Purchaser or any potential
purchaser that has to do with, or is related to, the sale and/or to the transfer of any item.

18. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms Of Sale will be the binding document.



פריט' מס

Lot No.

כותרת

title

סכום

Bid price

Early offer Form/ טופס הצעה מוקדמת
:.Auction No/ 'מכירה פומבית מס

ד"בס

:שם מלא

:כתובת

:סלולארי/טלפון

:דואר אלקטרוני

:תאריך

:חתימה

My Name:
Address:
Phone No:
Email:
Date:
Signature:

:מה להם/ה בזאת כי תנאי המכירה ידועים לי ואני מסכים/אני מצהיר

I hereby declare that the terms of the sale are known to me and I agree to them:

02-9706150E-mail: refaeli.auctions@gmail.com–טלפון 


