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–18–ההמאה,תוניס–גווילעלדיו,תורהספר.1

להכשרהניתן-טובובמצבשלם

Sefer Torah, Ink on Gvil – Tunisia, the 18th

Century – Complete and in Good Condiiton –

can be made Kosher

אופייניתכתיבה,תוניס.צביעורגווילעלעלדיו.תורהספר

.18–הלמאה

כתב.מוחלפותיריעותללא.מאודטובבמצבשלםספר

.ונקיברור

58.מ"ס37.5:הכתבגובה.מ"ס50.3:הגווילגובה

3:אותגובה)מהרגילקטןבכתבמתאפייןזהספר.שורות

.(מ"מ

נמכראינואך.מוסמךסופרי"עותיקוןניקויעברהספר

.חייםעציללא.להכשירוניתןאבלככשר

.מומחהאישורמצורף

3000$פתיחה 

ספרי תורה ומגילה

-ההמאהראשית,המזרחארצות-תורהספר.2

עתיקיםכסףוטסיביתעם-20

Torah Scroll – Oriental Counties, Early 20th

Century - with a case with Ancient Silver Plates

לארצותאופייניתכתיבה.משוחקלףעלדיו,תורהספר

-ההמאהראשית.לספרביתכולל.(וועלישכתב)המזרח

20.

אדוםבצבעקטיפהעטיפתעם,עץעשוי,תורההספרבית

.ריקועבעבודתמסוגנניםכסףטסיציפויעם.(בורדו)כהה

מאוחרתבתקופהלביתוהוצמדומאודעתיקיםהכסףטסי

מוצמדיםכסףטסישלושההביתשלהעליוןבחלקו.יותר

שלמגזרתבעבודתמעוטרשבהםהעליון,מעגליבסיבוב

'הרעשאושבות"וסזהתיק"כיתובבאמצעי.תורהכתרי

בתמרימה'האשתולמנוחתו"הישלוםאברהםדודציון

."'ז'מ'ג'סאהרןאברהם

.הספרשלהמקוריהביתאינותורההספרביתהנראהככל

ובמצבשמור.מ"ס89הביתגובה.מ"ס52.2:הקלףגובה

.ככשרנמכראינו.טוב

ל"לחומשלוחיםשירותיבצעלאהמכירותבית,לבשים

.זהפריטעבור

$  1200פתיחה 



18-19–ההמאה,המזרחארצות–עתיקהאסתרמגילת.3

Ancient Ester Scroll – the Orient, the 18th – 19th Centuries

.קלףעלדיו.נאהספרדיתכתיבה.19–ההמאה,המזרחארצות,אסתרמגילת

.מאוחריםאותיותתיקוני.טובבמצבנשמרההמגילה.מ"ס22:הכתבגובה.מ"ס27:הקלףגובה.לעמודשורות37.עמודות11

200$פתיחה 

תורהספרשלחייםלעציעיטור–כסףרימוניםשני.4

19-ההמאה,המזרחארצות–

Two Silver Finials – Decoration for the Atzei Chaim

of the Torah Scroll – the Orient, the 19th Century

ספרשלחייםלעצימוצמדיםשהיו.עתיקיםכסףרימונישני

.19–ההמאה,המזרחארצות.תורה

.תורההספרביתשלעץשאריתהרימוניםבאחד

.גרם145–כמשקל.מ"ס6:קוטר.מ"ס8גובה

150$פתיחה 

מזוזהבית\נישואיןטבעת–כסףפריטי5.2

בדרכיםלשמירהמיניאטורי

2Silver Items – Wedding Ring / Miniature

Mezuzah Case for Protection on the Road

עם.פיליגרןעבודת.כסףעשויה.מרשימהנישואיןטבעת•

.גרם15.האצבעעובילפילהרחבהאופציה

מקוםעם.בדרכיםלשמירההמשמשמיניאטורימזוזהבית•

.מ"ס3X0.8:הביתגודל.הקלףלהכנסת

$ 80פתיחה 



עתיקיםתפיליןזוגות[11]אוסף.7

Collection of [11] Pairs of Ancient

Tefillin

מיניאטורימהםאחד,תפיליןזוגות11אוסף

ושתי,לתפיליןנרתיקים12בנוסף.מאודישן

.טליתות

!שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב

100$פתיחה 

19–ההמאהסוף–עתיקיםתפיליןזוג.6

Pair of Ancient Tefillin – Late 19th Century

ראשושל,סגורידשל.מאדעתיקים.ראשושלידשל,תפיליןזוג

.בתוכוהפרשיותעםפתוח

שלמקסימליגודל.ככשריםנמכריםלא.המקוריותהרצועותעם

.מ"ס7.5X6X5.5:הבתים

.טובמצב

.רקמהעםכיפותושלשהטלית:בנוסף

80$פתיחה 

יהודהרביהקדושהצייר.9

–שמןציור–פטילוןליאון

"האזינהישראלרועה"

ידימעשה,בדעלשמןציור

לאוןיהודהרביהקדושהמקובל

.חתום.פטילון

עבותעציעםיערברקע

,ההריםלמרגלותנהר.גבוהים

כבשיעםורועה.עננים,שמים

.צאן

43\53:מסגרתכוללגודל

צבעוחסרוןטשטושים.מ"ס

.מקומותבכמה

600$פתיחה 

יהודהרביהקדושהצייר.8

–שמןציור–פטילוןליאון

היערעצי

ידימעשה,בדעלשמןציור

לאוןיהודהרביהקדושהמקובל

.פעמייםחתום.פטילון

,ענניםומעטגדוליםשמים,ברקע

–גבוהיםיערעצישלנוףעם

הרחבתשלאווירההיוצרים

רועיםצאןכבשישלושה.הדעת

.מדושנתאדמהעל

.מסגרתללא.מ"ס32\41:גודל

.כתמים.טובכללימצב

600$פתיחה 



מהדורה–ד"תרל,ליוורנו–ירושלםזכרון–פולמוס.10

יחידה

Polemic – Zichron Yerushalayim – Livorno, 1874 –

Single Edition

בגלותההתבוללותעלומוסרתוכחהדברי,ירושלםזכרוןספר

.חזןאליהורבימאת.ישראלארץאהבתאיועל

.אמזוגבןאליהודפוס.יחידהמהדורה.ד"תרל,ליוורנו

בזמןהיהודיהעםבעיותעםההתמודדותדרכיאתמגלםהספר

אצלמתארחאשרמתוניסיהר"שדשל"סיפור"פיעל.המודרני

שלשוניםזרמיםעםבעולםבמסעותיוונפגש,משכיליהודי

.השונותדעותיהםאתומציגאיתםומשוחחהיהדות

נסךיין:כגוןביהדותשוניםנושאיםכביכולנידוניםבשיחותיהם

נישואין,ישראלארץליהודיהגולהיהודייחס,ם"עכוופת

,שונותשפותלימוד,היהודיתבחברההנשיםמעמד,אזרחיים

.ועודומדעדת,פילוסופיותשאלות

,8,[2]:במקור],(בצרפתיתהקדמה:'עמ8).’עמ8,128,[2]

,ההשמטותשלאחרוןדף)חסריםאחרוניםדפיםשני.['עמ132

שוליםפגמי,טובמצב.(המחברשלהיוחסיןשלשלתקיצורודף

:עםכרוך.ראשוניםדפיםבמספרקלים

לימות,ותשבחותשיריםספר.אכרך.אחוברת.יחזקאלרינת•

,ירושלים.ביג-אלעזראחייחזקאלרבימאת.ולשבתותהחול

.ז"תרפ

100$פתיחה 

פולמוס 

,דעסויא–נוגהאור\הצדקנוגה!פולמוס.11

הרפורמיםמספרי–יחידהמהדורה–ח"תקע

הראשונים

Polemic! Nogah HaTzeddek / Or Nogah –

Desau, 1818 – Single Edition – One of the

First Books of Reform Judaism

,דעסוי.רפורמייםמוקדמיםפולמוסחיבורי,ספריםשני

.יחידהמהדורה.ח"תקע

ההיכלריב"הגדוללעימותקשוריםהספריםשני

שיתוףבענין.לאורתודוקסיםהרפורמיםבין"בהמבורג

היסודהינםשלפנינוהספרים.בתפילהנגינהכלי

.הרפורמים(טמפלים)הכנסיותבתישלהכתוב

בעדהינוהספר.ותשובותשאלות,צדקנוגהספר•

שלבעריכתו.הרפורמיםלפיבתפילהושינויםתיקונים

,ירושליםרבניבשםמזויפותהסכמות.ליברמןאליעזר

.'עמכח.וליוורנו

'העבודתבעניניומוסרחכמהדבריכולל,נוגהאור•

מאת.הרפורמיםבעדחיבור.חלקיםשני.[ברך]'ית

ארבעהחסרים.'עממח;כד,[16].ליברמןאליעזר

.אחרוניםעמודים

.רופפתכריכה.שדרהללא.נדיר.מצויןמצב

100$פתיחה 



האמונותמצרףכור!לאפיקורסשתשיבמהדע.13

נייר–ז"תר,מיץ–יהודי-נוצריויכוח–האמתומראה

הנדירהמעטפת

Da Ma Shetashiv LeApikorus! Kur Mitzraf

HaEmunot and Mareh haEmet – Christian-Jewish

Controversy – Metz, 1847 – Rare Paper Cover

יצחקרבימאת.האמתומראההאמונותמצרףכורספר

לאחראלטראסיצחקרביהגבירי"ענדפסזהחיבור.לופיס

.אלטראסמשפחתבגנזיוהונחנכתבמאזשנהחמישיםמאה

היהודיביןויכוחבצורתבנויהספר.הנצרותנגדפולמוסספר

בתוכוכולל.היהודיתהאמונהעקריאתלחזקהבאלנוצרי

.מקומותומראימפתחות

רקנמצא)ורדרדבצבעהמעטפתניירכולל.דף[1]קח,[7]

.(מהעותקיםבחלק

.פשוטהכריכה.קליםכתמים.מאודטובמצב

100$פתיחה 

"תקריאל"דרשתעל–באמתקורא!פולמוס.12

א"תרל,דמייןפרנקפורט–ס"שבש

Polemic! Koreh BeEmet – on the Sermon of "Al

Tikrei" of the Shas – Frankfurt am Main, 1871

"תקריאל"דרשותעלופירושהסבר,באמתקוראספר

,במברגרדביצחקרבימאת.המסכתותסדרלפיס"שבש

דביצחקרבישחיברהאחרוןהספרזהו.ווירצבורגד"אב

.במברגר

רביביניהם)החוקריםנגדהמחברכותבהספרבהקדמת

"כךאלאכךתקריאל"שדרשתשטוענים(בחוראליהו

ולכןניקודהיהלאהתלמודשבתקופתבגללהינה,ס"שבש

אתהמחברמשבחבספר.כרצונםלקרוא(ו"ח)יכלול"חז

הנמצאתזול"חזדרשתמאחוריהעומדיםהמופלאיםהרעיונות

.ס"בשמקומותבהרבה

דף.מאודטובמצב.'עמVII,70.א"תרל,דמייןפרנקפורט

.פשוטהמקוריתכריכה.מנותקהפורזץ

80$פתיחה 

ד"כאבכיהן-(1844ד"תר-1766ו"תקכ)חוריןאהרןהמחבר

בראשוניהבולטיםכאחדנודעמכןולאחר,שבהונגריהאראדהעיירה

רביהגאוןאצלללמודלפראגנסע(1782)ב"תקמבאביב.הרפורמה

כעבורהוראההיתרקיבלוממנו,"ביהודההנודע",לנדאיחזקאל

התקבלישןמאובןמינץמשההרבבהמלצת.17בןבהיותו,שנה

באותה.אראדשלהקטנהבקהילהלרבנות(1789)ט"תקמבשנת

שלוידכתבשלח(1793)ג"תקנבשנת.להלכהנאמןהיהתקופה

וזה,בנעטמרדכירביהגאון,למוראביההראשילרבגיטיןבענייני

."ההוראהעמוד,ישראלאור"כחוריןאתשיבח

והיה,ישראלכרםשפרצובפסיקותיונודעהבאותהשניםבמשך

שינוייםערךבאראדשלוהכנסתבבית.הרפורמיםהרבניםמראשוני

כפי.המקראבטעמיהשימושביטולביניהם,לתפיסתושהתאימו

,"נאמןציר"ספרואתהוציא(1831)ב"תקצבשנתעתהעדהידוע

ניתן,במועדההשבתאתלשמרמעדיףשהואאףכיהצהירשבו

מותולפנישנתיים.ראשוןליוםלהעבירהאסיפהבהחלטתיהיה

הראשוןהעוגבזההיה.באראדהכנסתלביתעוגבבאישורוהוכנס

.בהונגריהכנסתבביתשהופעל

בעוזנלחמו,ל"זצסופרהחתםמרןובראשם,ישראלגדולי

חאריןאהרן)"ר"אח"בכתביואותוכינהסופרם"החת.בפסיקותיו

אתלשרוףהורהבנעטמרדכירבי."חורינאסטרא"וכן,(ראבינער

."השווהעמק"ספרו

בדפישנכתבמכפיאחרת,צ"תקבשנתהודפסשלפנינוהספר

מהדורה.ב"תקצבשנתרקופורסםנדפסזהשספרההיסטוריה

בתקליטורואינה.הישראלייםהביבליוגרפיהבמאגריאינה,נדירה

.ב"בארהספריותבשתייחידיםעותקיםשניקיימים.רוזנפלד-וינוגרד

58,X,[4],61מאודטובמצב.'עמ.

180$פתיחה 

והיסטוריתנדירהמהדורה-צ"תק,פראג–נאמןציר-ביבליוגרפיתתגלית.14

Bibliographic Discovery 0 Tzir Ne'eman – Prague, 1830 – Rare and Historical Edition

ר"ישלביןהמחברביןהתכתבויותבספר.איזראעליטעןגעבילדעטעפילאזאפיש,תלמודישאןבאטהעןטרייעןצוםאנהאנג,נאמןציר

.הכרךצידימשניוגרמניתעברית.צ"תק,פראג.חוריןאהרןמאת.(ייו'ריגשמואליצחק)



יחידהמהדורה–ג"תרס,ברדיטשוב–דרךביםהנותןספר–הלימודדרךעלויכוח.15

Controversy regarding Method of Studying – Sefer Hanoten Bayam Derech – Berditchev, 1903 – Single Edition

יהודהרבימאת.הפלפולדרךשמאאוהבקיאותדרך–הלימודבדרכיישרהדרךהיאאיזועלובקיחריףביןויכוח.דרךביםהנותןספר

.פישמןהכהןליב

,רובינשטייןהלוינתןמשהרבי,עפשטייןהלוימיכליחיאלרביהסכמות.שעפטיליעקבחייםדפוס.יחידהמהדורה.ג"תרס,ברדיטשוב

.הלברשטאםחייםזלמןשלמהורבי

.ז"תרס,אודסא.ראשונהחוברת.פישמןהכהןליביהודהרבימאת."היונה"ספרותיתלמודיירחון:עםכרוך.טובמצב.מ"ס21.'עמ94

.'עמ46

100$פתיחה 

רביהמחברהקדשת–ו"תקפ,ברסלוי–לישראלעדות.16

פלסנרשלמה

Edut LeYisrael – Breslau, 1826 – Dedication by the Author

Rabbi Shlomo Plesner

רבימאת.המקובלתתורתנוקדשתעלגויםחכמימפי,לישראלעדות

.ראשנהמחברת.פלסנרשלמה

.י"תרבשנתבברסלוינדפסשניהמחברת.יחידהמהדורה.ו"תקפ,ברסלוי

לידיד!לזכרון"המחברידבכתבהקדשהלשערהמקבילהפורזץבדף

'רהחשובר"בכהליביהודאה"כלבבוטובמאד'היראהחשובהיקר

בצאתךאתהברוךלסדר'גיוםה"בו"יצפ"פק"קמתושביראפפמשה

."המחברמאתב"תר

שלהשינוייםנגדחייוכלנלחם,איגרעקיבארביתלמיד–המחבר

מחברהיה.תילהעלולהעמידההתורהמסורתאתולהחזיקהרפורמים

.ומשוררפורה

.נוספים'עמ46הכוללהגרמניחלקללאבלבדהעבריהחלקלפנינו.'עמ32

.מצויןמצב.כריכהללא

100$פתיחה 

דףכולל–יחידהמהדורה–ז"תר,אמשטרדם–קדםהליכות.17

קריםבאיהנמצאידכתבשלפקסימיל

Halichot Kedem – Amsterdam, 1847 – Single Edition –

Including a Facsimile Leaf of the Manuscript that is Found in

Crimea

ר"שי,ר"יש)הדורחכמיאלשאלות,וזמירותשיריםכולל,קדםהליכותספר

גדוליולקוטי,קדמוניותקורות,ובחכמהבתורה,תשובותיהםעם(ל"ושד

.פולקגבריאלרבימאת.ישראל

כולל,בעבריתשער.פרופסדודדפוס.יחידהמהדורה.ז"תר,אמשטרדם

.בהולנדיתהקדמהעםהספרשלהשמאליבצדבהולנדיתנוסףשער

ידכתב,ישעיהומספרדוגמאותשתיכוללפקאסימילדף[1]הספרבאמצע

.בקריםשנמצא

.כריכהללא.מצויןמצב.מ"ס12\20.פאקסימיל[1],’עמ[5],86,[2],20

100$פתיחה 



–חזןמשהישראלרביהגאוןספרישני.18

הדפיםעם–הנחלהשארית\לישראלנחלה

ב"תרכ,אמוןנא–באיטלקיתהנדירים

Two Books by the Gaon Rabbi Yisrael

Moshe Chazan – Nachalah LeYisrael /

She'erit haNachalah – with the Rare Italian

Leaves – Na Amun, 1862

ירושהבעניןלמעשההלכהדיןפסק,לישראלנחלה.א

גדוליהסכמותעם.אחיםשניביןגדוללריבשגרמה

.תבלקצוימכלהדוראותו

תשובות.ומשיבשואלויכוח,הנחלהשארית.ב

לוצאטודודשמואלשלהקבלהויכוחלספרונכוחות

.האמתוחכמתהזוהרנגד

בדפוס.ב"תרכ.מצריםשלאלכסנדריה-אמוןנא

שארית"שלראשונהמהדורה.אוטולינגישלמה

.מיוחדשערעם"הנחלה

.מ"ס25.'עמ[V],[2,[1],קטו,[2],[1],צג,[6]

.באיטלקיתהדפיםעם,שלפנינובעותק

(איטלקית)אחרוניםדפיםושניכריכה.טובמצב

.מנותקים

100$פתיחה 

קניגסברג,ם"מלביהנפששירי.19

ראשונהמהדורה–ז"תרי

Shirei HaNefesh Malbi"m,

kingsburgh 1857 - First Edition

,השיריםשירעלביאורהנפששיריספר

.ם"מלביליבושמאיררביהגאוןמאת

שירנוסחנדפסהעמודשלהעליוןבחלקו

שניומתחתיו,טעמיםעםמנוקדהשירים

בראש',מליצה'ו'משל'ם"המלביפירושי

מבוא'בשםארוכההקדמההחיבור

החרש'קונטרסובסופו'המחברת

.'והמסגר

הראשוניםמחיבוריוהינושלפנינוהחיבור

שלרבהבהיותועוד,ם"המלבישל

להשיבבמטרהונדפס.קעמפנא

וחבורתומנדלסוןשלביאורועלבתקיפות

.השיריםשירעל

בצבעאחדשעריםשני.דףג"מ[2]

יאירבשערבעליםחותמת.צהוב

.בערליןץ"מופעטדזייל

,דפיםבשניחיסרוןללאקרע,טובמצב

בשולייםבעיקרהספרלאורךעשנקבי

.בלויהכריכה,זמןכתמי,הפנימיים

150$פתיחה 



בענייןמקאלישאויערבאךם"מוהרהגאוןשללשונוובהכרזה

.מכונהמצות

חתום."החמורחמץבאיסורבפרט,איסורמספקיבריחלאאיך"

"ל"זצאויערבאךאייזיקיצחקה"מוהמנוחבהגאוןמאיר"בשמו

מלובליןזלמןשניאוררבימהגאוןעדותנכתבהכרזהבמהשך

שם"משוםמכונההמצותשלבתנורמצותלאפותרצהשלא

."הואחדמכונה

בזהוהנניבירושלםמצותהמאשיןבאיסור"הכרזהבסוף

שלבאחרון'ואפיבהחלטמצותהמאשיןלאסורדעתילהודיע

הםגמוראיסורל"בחובהיותםהיתרלנוהגים'ואפיפסח

מצותהמאשיןלוקנהשכברמי'ואפיישראלבארץלהם

אברהם'הק"בשמוחתום."בפסחמהםלהסתפקאסור

.["מסוכטשוב]

הקודשלעיר"מצותמאשין"המכונתהבאתבזמןכידוע

כךובעקבותאלומצותכשרותבדברפולמוסהתעורר,ירושלים

ראשון.למתיריםהאוסריםהרבניםביןכרזותמלחמתפרצה

:לאסורהצטרפואליו,קלוגרשלמהרביהיהאלומצותלאסור

בעל,מגורמ"הריהחדושיבעל,מצאנזחייםהדבריר"האדמו

.שלפנינוהכרזהמפרסם"נזראבני"הובעל"בינההאמרי"

בעלנתנזוןשאוליוסףרביהגאוןעמדהמתיריםהרבניםבראש

ערוך"הבעל"סופרכתב"הבעלהצטרפואליו"ומשיבשואל"ה

."ישראלתפארת"הובעל,"לנר

שיקוםעברההכרזה.טובמצב.מ"ס47X30גודל.בודדדף[1]

.מקצועיתבצורה

200$פתיחה 

הגאוןשלבשמומסוכטשובאברהםרבי"נזראבני"ההגאוןמאת–"מצותמאשין"הפולמוס-מקוריתכרזה.20

[ח"תרס,ירושלים]–אויערבאךמאיררבימקאליש

Original Broadside – The Machine Matzah Polemic – by the Gaon the "Avnei Nezer" Rabbi Avraham of

Sochatchov on behalf of the Gaon of Kalisch Rabbi Meir Auerbach – [Jerusalem, 1908]

בשם–"מצותהמאשין"פולמוס-מקוריתכרזה.21

מקאלישוהגאון"נזראבני"הבעלמסוכטשובר"האדמו

.[ח"תרס,ירושלים]-

Original Broadside – The Machine Matzah Polemic – on

behalf of the Admor of Sochatchov Author of the "Avnei

Nezer" and the Gaon of Kalisch Rabbi Meir Auerbach –

[Jerusalem, 1908]

ר"האדמו:הרבניםבשמם"עורותעיניםלפקוח"כרזה

אורבוךמאיררבי–מקאלישוהגאון,נזרהאבניבעלמסוכטשוב

ירושלים.(מכונהמצות)מצותהמאשיןבענייןחמוראיסורעל

[ח"תרס]

העליםאלתפנואלמאיסוראלהפרישם":הכרזהמתוך

ספקמידייצאנולא...דהיתראבכחאעודיודפסוואשרהנדפסים

חשש"!"התבוננו'העםדרבוותאספירקאככלכרתאיסור

."גמורחמץאיסור

קיפולימניבחלק.טובמצב.מ"ס46X31גודל.בודדדף[1]

בצורהשיקוםעברההכרזה.מזערייםקרעיםעםשוליים

.אזוריםבכמהמקצועית

200$פתיחה 



בשם–"מאיסוראלאפרושי"מודעה.23

מאשין"האיסורבעניןמסוכטשובר"האדמו

[ח"תרס,ירושלים]–"מצות

A Notice "LeAfrushei MeIssura" – on behalf

of the Admor of Sochatchov on the Matter of

Machine Matzah – [Jerusalem, 1908]

ראשמאתמכתב"."מאיסוראלאפרושי",מודעה

"א"שליטסאכטשאבק"אבדקדורינושלהגאונים

אףירושליםהקודשבעירמכונההמצותאתלאסור

בארץלהםהםגמוראיסור"–המתיריםלאלה

."ל"הנק"חפאברהם'הק"בשמוחתום."ישראל

עודהגיענוהמכתבהדפסתאחר"המודעהבסוף

ובילגורייאומקיטובמקונצקמהגאוניםמכתבים

"א"שליט

המודעה.טובמצב.מ"ס30X23גודל.בודדדף[1]

.מקצועישיקוםעברה

200$פתיחה 

ר"האדמובשם–"מאיסוראלאפרושי"מודעת.22

,ירושלים]–"מצותמאשין"האיסורבעניןמסוכטשוב

[ח"תרס

A Notice "LeAfrushei MeIssura" – on behalf of the

Admor of Sochatchov on the Matter of Machine

Matzah – [Jerusalem, 1908]

שלהגאוניםראשמאתמכתב"."מאיסוראלאפרושי",מודעה

המצותאתלאסור"א"שליטסאכטשאבק"אבדקדורינו

איסור"–המתיריםלאלהאףירושליםהקודשבעירמכונה

אברהם'הק"בשמוחתום."ישראלבארץלהםהםגמור

."ל"הנק"חפ

חייםר"מוהרהגאוןהרבכתבוכן"המודעהבסוף

המאשיןלאסור,החגשמחתס"מחא"שליטגילערינטער

."בירושלםמצות

עברההמודעה.טובמצב.מ"ס39.5X25:גודל.בודדדף[1]

.מקצועישיקום

200$פתיחה 



היסטוריה ותולדות

מחברת–לאחרוניםוגםלראשוניםזכרון.24

יחידהמהדורה–א"תרמ,ווילנא–ראשונה

Zikaron LaRishonim Vegam LaAcharonim – First

Notebook – Vilnius, 1881 – Single Edition

זכרון–בחלקלאחרוניםוגםלראשוניםזכרוןספר

כהןליביהודהשלמהרביהחוקרהרבזכרון,לאחרונים

עם.לוצאטודודלשמואלשלחאשרמכתבים.רפאפורט

ומבוא.האלבערשטאםחייםזלמןשלמה'רמאתהערות

.הרכביאליהואברהםמאתוהערות

יחידהמהדורה,א"תרמ,ווילנא

.טובמצב.'עמ70,[4]

80$פתיחה 

תפילותמנהגי–יחידהמהדורה–ב"תרכ,פרנקפורט–קהלתדברי.26

פרנקפורט

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

100$פתיחה 

א"הגרספריאוצר–וינוגרדישעיהו.25

Isaiah Winograd - Curator of the Books of the Gra

,תלמידיו,ספריו,מווילנאא"הגרשלתולדותיולכלמקיףחיבור

.וזמנו

שלדיוקןותמונותחייםתולדות,מפות,הסכמות,אגרות,חיבורים

וילנאהעיר,ותלמידיוצאצאיוחיבוריוכן.מוילנאאליהורביהגאון

ישעיהומאת.הארץישובועלהגאולהעלומשנתובתקופות

.2003ג"תשס,ירושלים.ונדיריםרביםתצלומיםכולל.וינוגרד

!ביותרחשובחיבור

תמונותכולל.משובחניירעלנדפס.מצויןמצב.עמודים414

.(צבעוניתחלקם)ספריושערי

60$פתיחה 

,ווארשא–(מבומביששוןדודהגבירעל)לדודשושנים.27

יחידהמהדורה–מ"תר

Shoshanim LeDavid (about the Philanthropist David Sassoon

of Bombay) – Warsaw, 1880 – Single Edition

רביהנכבדהגבירמותעלתמרוריםומספדכבדאבל,לדודשושנים

.ה"תרכשנתבומביבעירנחפרשתקודשבשבתשנפטר,ששוןדוד

.בניווכבודהנפטרומעלותהצדקהמצותמעלתגודלבויבוארוגם

.אמשיוויץאשררבימאת

.נוסףשערעםמעטפתכולל.יחידהמהדורה.מ"תר,ווארשא

במעטפת,הספרמשערשונהבנוסחשערהימניתבמעטפת

.בווארשאהדפוסביתודברפרסומתהשמאלית

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

100$פתיחה 



Die Geschichte der Juden . –היהודיםהיסטוריית-29

נאציתחותמת–1819-1820פ"תק-ט"תקע,לייפציג

Die Geschichte der Juden - the History of the Jews – Leipzig,

1819-1820 – Nazi Stamp

Die Geschichte der Juden von der Zerstörung Jerusalems an bis

auf die gegenwärtigen Zeiten-מחורבןהיהודיםשלההיסטוריה

Hannah)אדמסחנהמאת,ימינוועדירושלים adams).

.שעריםשני.גרמנית.1819-1820פ"תק-ט"תקע,לייפציג

.נאציתחותמתהפורזץובדףבשער.טובמצב.מ"ס20.'עמ360

.A"חתימההפורזץבדף harschhe".

180$פתיחה 

–ה"תקס,אלטונא–אישמעללי\צדיקזכר.28

יחידהמהדורה

Zecher Tzaddik / Ma'alalei Ish – Altona, 1805 – Single

Edition

רפאלרבישדרשהאחרונותהדרשותשתי,צדיקזכרספר

אישמעלליספרבסופו.עליווההספדים,מהמבורגהכהן

.מהמבורגהכהןרפאלרבישלחייותולדות–(נפרדבשער)

.קצנילנבוגן(ריסר)ליזראליעזררביחתנומאת

.יחידהמהדורה.ה"תקס,אלטונא

כרבכיהן–"וארקוליעקבמרדכי"רביחותמותבספר

.וביצרוןבעזרהמכןולאחרבקובנה

."האמבורגק"דקוחדשישןקלויסהמדרשבית"חותמות

כריכה.מצויןמצב.מ"ס20.דףכז,[2];ח;ד;י;כ,[2]

.חדשה

120$פתיחה 

וקהילותביוגרפיה-ספרים[30]אוסף.30

Collection [30] Books - Biography and Communities

.ט"תש,ירושלים.יעריאברהםמאת.א"רמבשנתישראלבארץמוולטרהמשולםמסע•

.ו"תשמ,אביבתל.בוקסנבויםיעקבמאת.א"שנ-ו"שטהשניםביןבאיטליה,מלמדיםאגרות•

.ח"תשמ,אביבתל.בוקסנבויםיעקבמאת.ד"שכ-ז"רצהשניםביןבסיינה.ריאיטיביתאגרות•

.עותקיםשני.א"תרפ,וילנא.לונסקיחייקלמאת.וצלליםטפוסים.הוילנאימהגיטו•

.ה"תשכ,ירושלים.ט"ותח"תבשנותהגזירותסיפורי.הנוברנטענתן'ר,משעברעשיןמאיר'ר•

.מעטפתנייר.ז"תשמ,ירושלים.צביבןיצחקידהוצאת.ישראלבירתעדהראשוןהביתמימיירושלים•

.ח"תרצ,וילנה.והקהלהסביבה.אחלק.קלויזנרישראלמאת.בוילנההעבריתהקהלהתולדות•



.ב"תש,ירושלים.קלויזנרישראלרבימאת.א"הגרבתקופתוילנאבקהלתוהחברתיתהרוחניתהמלחמה,הגאוןבתקופתוילנא•

.כ"תש,ירושלים.ג"תרמ,ירושליםמהדורתצילום,ירושליםק"פעההנוהגיםוהסכמותהתקנותספר•

.ט"תשכ,ירושלים.א"תרס,ורשהמהדורתצילום.כהנאאברהםמאת,ברומאהיהודיםקורות•

.ט"תרנ,ברלין.ץ"כציוןבןמאת.עשרהוהשבעעשרההששמאותבשנות.וליטא,פוליןברוסיאהיהודיםלקורות•

,אדעססא.ו"תרסשנתחשוןלמר'ה'ד'ג'בבימי,רוסיאארץובכלבאודיסאישראלבנילאחינושהיההרבההרגעל.תעניתמגילת•

.'עמטז.כךעלוסליחות.נהרגואשרהמגיניםשמותרשימתכולל.ו"תרס

:עםכרוך-"תרצ,קרקא.הורוויץאישהלויצבירבימאת.הראשוניםהדורותהורוויץמשפחתתולדות•

.ה"תרצ,קראקא,עיןטובספר•

.גרינוואלדיהודהיקותיאלרבימאת.ויוגוסלביה,טרנסילבניה,אונגריה,סלובקיהבמדינותהקהלותלקורות.ישראללקורותמקורות•

.ד"תרצ,ברגסאס

.כרכיםבשניחלקיםשני.ט"תשל,ירושלים.פוקסאברהםרבימאת.ובחורבנןבגדלותןהונגריהישיבות•

.1967ז"תשכ,יורקניו.אונגערמנשהמאת.השםקידושאויףרביים.קדושיםספר•

.ד"תשמ,אביבתל.מושקוביץאריהמאת,וגלילותיהקה'דרצקדושהלקהילהנרספר•

.ד"תשל,ירושלים.קארפידניאלמאת.צ"ש-ח"שלהשניםבין.פאדוואהק"קועדפנקס,כרכיםשני•

.איטלקית.א"תשס,רומא.סילברהומיריםפיאטלימרדכילו'אנגמאת.איטליהיהדותעלמחקרים,יהודהמנחת•

.ט"תרנ-ז"תרנ,ווארשא.חלקיםשלשה.גידעמאנן.מר"דמאת.הביניםבימיהמערבבארצותוהחייםהתורה•

.ב"תשי,אביבתל.פרושצבימאירמאתתרגום,זריצקידודמאת.הדורשלהגבורהבמסכתילדים,שימקה•

.ו"תש,אביבתל.ארליכמןשרהמאת.הבכאמעמקלאחותמכתבים.טמאיםבידי•

.ועבריתיידיש.ט"תשכ,אביבתל.ביחאוהלקהילתזכרוןספר•

.ג"תשי,ירושלים.ה"תש-ש"תבשנותאירופהיהדותחורבןעלילקוט.והמריהשואה•

.תימנייםידכתביצילומיכולל.א"תשל,חולון.נחוםלוייהודהמאת.מתימןגנוזיםחשיפת•

!שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב,שוניםגדלים.כרכים30בספרים27כ"סה

100$פתיחה 

א"החידלמרןהגדוליםשםספרשלמהדורות[6]אוסף.31

Collection [6] Editions of Sefer Shem HaGadolim for Maran

Hachida

הסכמת,ז"תר-ג"תר,דמייןפרנקפורט\קרוטשין,הגדוליםשם•

:חלקיםלארבעהמחולק.ם"המלבי

.’עמקעג,[6].ג"תר,קראטאשין:[ב]-אחלק

ד"תר,מייןאםפראנקפורט.(הגדוליםלשםג"ח)(לחכמיםועד):[ג]חלק

.’עמ101,[2].1844

,283.[1847]ז"תר,דמייןפראנקפורט.בחלק,לחכמיםועד:[ד]חלק

XVIמצויןמצב.’עמ.

ומערכתגדוליםמערכת).ב-אחלקים.לחכמיםועדהגדוליםשם•

.ד"תרכ,וינה.א"החידרבינומאת.(ספרים

.ט"תרל,ווארשא.א"החידרבינומאת,החדשהגדוליםשם•

.ה"תרס,קראקא.א"החידמרןמאת.השלםהגדוליםשם•

.א"תרפ,ווארשא.א"החידרבינומאת,לחכמיםועדהגדוליםשם•

.ץ"תר,פיעטרקוב.ספריםמערכת–בחלק.השלםהגדוליםשם•

.שוניםגדלים.טובכללימצב.ספרים5כ"סה

100$פתיחה 



verwoesting des joodschen volks eerste deel 1724,אמשטרדם–היהודיהעם–34.

The Jewish People - Amsterdam, 1724

lambertההולנדיהחוקרמאת.ראשוןכרך.היהודיהעםספר bidloo(1638-1724).

Abrahamמאתמצרפתיתתרגום.הולנדית.1724,אמשטרדם Moubach.

Hendrikשלבדפוסומותולאחרלמברטשלבנותיושתיי"עיצאהספר Bosch.

Jacobusהגרמניהחרטמאתהמחברשלדיוקןתחריטהשניהשערקדםבעמוד Houbraken.

.מצויןמצב.מ"ס25.'עמ474,10,[48]

80$פתיחה 

ניירופרטיספריםאוסף-קניהיהדות.33

Kenya Jewry - Collection of books and paper items

.ד.ממאת."אשליותבלי"המחזההצגתלקראתתכנייה•

באולם.(6.10.47)תורהשמחתבמוצאישתתקיים.איכנבוים

,הנפשות,ביצוע:ההצגהעלפירוטכולל.ציוןגוליבמת–"במתנו"

.מ"ס20.5.עמודים4.להצגהוהוראות,העלילה

.ח"תשתשרי,קניה,גילגיל,בגולההעבריםהעצוריםמחנההוצאת

."במתנו"דפוס

ח"דר'באשתתקיים.ח"תשחנכהנשףהצגתלקראתתכנייה•

תכניתכולל.ציוןעוליבמת–"במתנו"באולם.(13.12.47)טבת

.והסבריםהוראותעם.ומילותיהםשירים,עלילה,הנפשות:הנשף

דפוס.ח"תש,קניה,גילגיל,בגולההעבריםהעצוריםמחנההוצאת

.מ"ס20.5.עמודים7."במתנו"

.וספרותמחשבהלדבריעתכתב–"בדד".והגלותהמעצרספר•

,גילגיל,בגולההעבריםהעצוריםמחנההוצאת.ח"תש,חשון'ב

.(סטנסיל).קניה

בדף.הענייניםתוכןעמודיוארבעה.'עמ10נספחכולל',עמ321

במחנההאוכלסיןרבוישלדיאגרמהישנההאחוריהכריכה

במשך1947לאוקטובר1944אוקטוברהתאריכיםביןהעצורים

.שניםשלש

.ח"תשל.וקניה,סודן,אריתריאהגולי,זכושלאאלה•

סודן,אריתריאהבגלותהמחתרותלוחמישלסיפורם,קניהגולי•

.ה"תשנ.אוקוןשלמהמאת.וקניה

.טובכללימצב.ניירופריטיספרים5כ"סה

200$פתיחה 

וביוגרפיהקהילותספריאוסף.32

Collection of community books and biography

.ב"תשל,ברקבני.פליישמןישראלמאת.חורבנםועדמהוסדםחייהםתולדות.שנדמוטורנאאבאויומחוזסיקסאמקהלת."ניצוצות"•

.'עמ577.ד"תשל,ירושלים.קארפידניאלמאת.ג"שס-ח"שלהשניםבין.פאדוואהק"קועדפנקס•

מאירמאת.ומעשיםעובדות,הנהגות,קודשאמרותבליוויהוסיאטיןביתי"אדמורשלתמונותקובץ."צדיקראיתי"הוסיאטיןאלבום•

.ו"תשע.גרוזמןצבי

.ד"תשמ,אביבתל.חורבנהועדיסודהמשנת.והסביבהוואראד'נאג,אוראדאה,גרוסוורדייןליהדות,זכרוןספר•

רבותתמונותבליווי.ו"תשמ.כהןרפאלבנימיןמאת.ימינועדהתלמודמימיוחיבוריהםתוניסיהרבניתולדות,אחלק,תרשישמלכי•

.ספריםשעריוצילומי

.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים5כ"סה

80$פתיחה 



ירושלים

ראשונהמהדורה–ב"תר,ירושלים–ירושלםטוב\מדבשמתוק.35

Matok Midvash / Tuv Yerushalayim – Jerusalem, 1842 – First Edition

מאת.ירושלםשבחיורובישראלארץמעלות.(מיוחדבשער)ירושלםטובספרעם.'היראתבשבחמוסרדברי,מדבשמתוקספר

.ירושלמיהמגיד–פרחייצחקרבי

.(7'מסהלוי.ש)בירושליםשנדפסוהספריםמראשוני–ראשונהמהדורה.ב"תר,ירושלים

.בלאדינוכאןונדפסו,ירושליםרבנישלוהסכמותהתקנותמספרשנשמטותקנותואילךכבדף

.מהטקסטמיליםכמהשלחסרוןעםבפינהקלפגםחבדף.טובכללימצב.ניכריםשימושכתמי.דף[1],כא-יז,[4],טז,[2];מו

150$פתיחה 

התפילות–תפלהשעריספר.37

צ"תר,ירושלים–לזמנינוהמיוחדות

Sefer Sha'arei Tefilah – Special Prayers for

Our Times – Jerusalem, 1930

:תפילותשתיבתוכומכיל.תפלהשעריספר

הנביאאליהותפלת"ו"גליותינולקבוץתפלה"

הנשמותלהזכיר",בסופה."ישראלכנסתבעד

וכלומוצאצפת,חברוןוקדושיצדיקישל

."...י"אמושבות

."מערביכותלקדושתבענין"אחרוןבעמוד

.המזרחדפוס.צ"תר,ירושלים

.טובמצב.’עמ[1],כט,[1]

80$פתיחה 

–ג"תרצ,ירושלים-הירושלמיהישובמיסדיהרבניםתקנות.36

יחידהמהדורה

Regulations by the Rabbis Founders of the Jerusalemite Yishuv –

Jerusalem, 1933 – Single Edition

קטעים.הירושלמיהישובמיסדידקדמאיוצדיקיגאוניתקנת,חוברת

הישובמיסדישלהתקנותשבספרהסעיפיםעשרשמונהמתוךקצרים

:בינהם.אלותקנותעלהחותמיםהרבניםשמותרשימתעם.היורשלמי

רבי,ירושלימסקימנדלמנחםרבי,סלנטזונדליוסףרבי,סלנטשמואלרבי

החוברתבסוף.העדהוראשיגדוליועודן"בהרזלמןרבי,אויערבאךמאיר

אלותקנות,וחתונותשמחותלבעליסכוםבעניינימתוקנתיסודתקנת

יעקברבי.קוקהכהןיצחקאברהםרבי:הרבניםבשמותבסופןחתומות

.מלצרזלמןאיסרורביברוכובהכהן

יחידהמהדורה.סלומוןדפוס.ג"תרצ,ירושלים

.טובמצב.'עמ[1],8,[1]

80$פתיחה 



–א"תרמ,ירושלים–יעקבלאבירמשכנות.38

ראשונהמהדורה

Mishkenot LeAbir Yaakov – Jerusalem, 1881 – First

Edition

מקדשומוראשמירתעל.'אחלק.יעקבלאבירמשכנותספר

.גלבשטייןמעשילמשההללרבימאת.הזמןבזה

מהדורה.ושותפיוגגאשציננייצחקדפוס,א"תרמ,ירושלים

.ישראלארץרבניהסכמות.ראשונה

.דףנט-נו,[2],נה-ג,[6]

כבודמצותעל,יעקבלאבירמשכנות–מיוחדשערעם:דף[2]

אברהםרבימאתמכתבלשערמעבר.ח"תרמ...המקדשבית

.ץ"קראשנווק"האבד

עדל"תרמשנתקונטרסים-קונטרסיםזהחלקהדפיסהמחבר

’ובעמנגבדף.ב"תרמשנתנזכרתנאבדף.ח"תרמשנת

בסוףהנמצאהמיוחדשערעל.ד"תרמשנתנזכרתהאחרון

באתי":המחבראומרחבדף.ח"תרמשנת:(דף[2)]הספר

בלבינתעוררל"תרשנתה"רוקודםט"תרכשנתו"תק"פעה

הדפיסל"תרובשנת."תיכףאצליונתחדשתמיד’מסכללמוד

.חידושיוראשית

לאורךזעיריםעשנקבימספר.יבשדף.טובמצב.מ"ס33

.הספר

100$פתיחה 

עותק–יחידהמהדורה–ו"תרמ-ב"תרמ,ירושלים–מיםמעין.39

'אביבביכורי'בעלביקאברהםרבי

Ma'ayan Mayim – Jerusalem, 1882-1886 – Single Edition – the Copy of

Rabbi Avraham Bik Author of 'Bikurei Aviv'

מרדכירביהגאוןמאת.ס"הפרדבדרךהתורהעלדרושים.אחלק,מיםמעין

.צובהמארםעבאדי

הכולל.צדדיםמשנימעטפתעם.ראשונהמהדורה.ו"תרמ-ב"תרמ,ירושלים

בעיראלביתהמקובליםישיבתציורעםהמחברמאתוהודעות,נוסףשער

לאהמעטפת.העותקיםבכלשאיננה,מאודנדירהמעטפת].בירושליםהעתיקה

.[הביבליוגרפיהבמפעלידועה

בכלכבקיונודע,ומקובליהצובהארםחכמימגדולי(ג"תרמ-ו"תקפ)המחבר

מעיין:חיבוריו.ה"השד–הכהןדוויקשאולחייםרבישלרבו.התורהחלקי

.(הקבלהבתורתסוגיות)מרדכיחן.(הזוהרבלשוןדרשות)חייםמעיין.גנים

כיהן.ועוד(ג"תרל,צובהארם)מרדכידברי.(תהליםעלפירוש)זמירותנעים

כמוהבקשותבשירתשנכללורביםפיוטיםחיבר.בקיליסהיהודיתהקהילהכרב

מהללך","לאלשירוזהיום","מלךיודוך",(מלאכותאבותט"לעל)"אספראני"

,"לעםשלוםמשמים","גבורותעזוזימללמי"(הרקיעיםשבעתעל)"גדלךורוב

ורבייעקברבי,שאולרביבניו.ועוד,"עםמקהלות","עורךאיתי'להמי"

.סוכרישלמהרביחתנו.אברהם

-ז"תקצ)ביקאברהםרבילאורהמוציאוחותמתחתימההמעטפתלשערמעבר

שכותבביקאברהםרבישלהערותיונדפסובספר,(אביבביכוריבעל,ב"תרס

...הערותימוסיףהנני...חבורוהדפסתבהשגחתעליסמךהמחברהרב"כי

."ביקאברהם

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס19.דףס,צב,[2]

120$פתיחה 



ירושליםדפוסיספריםאוסף.41

Jerusalem Prints Collection

ליבאריהרבימאת.ס"השסוגיותעלפלפולים,אריהקול•

.ק"בישראלדפוס.יחידהמהדורה.ו"תרכ,ירושלים.חריף

השעריםשני.דף[פג:ל"צ]פ,[4].ירושליםרבניגדוליהסכמות

.בצילוםשאחריהםודף

,שער:דפיםחסרים,ק"בדפוסכנראה,ירושלים,הכונותשער•

.וסוףפט,סז

,ירושלים.ומדרשיםס"משמאמרים.ישראלבניצעקתספר•

.צוקרמןהלוישמואלדפוס,ד"תרפ

.ירושליםק"בעיההמאוחדוזקנותזקניםמושבתקנות,חוברת•

.’עמ[1],23.ג"תרע

,ירושלים,רגליםשלששלהתפלותסדר.מועדוקריאי'המועדי•

.רביםעשפגעי.גרוע-בינונימצב.ק"בישראלדפוס.ד"תר-ג"תר

.חסריםהשעריםשני

הלכהבבליס"השכלעלשלםומפתחמאסף,מנחםעיני•

.ג"תרע,ירושלים.ראביןמענדילמנחםרבימאת.אאות.ואגדה

.סופרחייםיעקברבימאת.ח-זחלקים,חייםאורח,החייםכף•

.א"תרצ,ירושלים

עבודהמסכתעלחידושים.שעריםבשניב-אחלקים,צביאמרי•

,ירושלים.קאהאןהירשצבירבימאת.וחולין,סנהדרין,זרה

.ד"תרפ

רפאלרבימאת.משפטחושןעלחידושים.זהבפעמוני•

אנקאווה

אלידבכתבהקדשה.יחידהמהדורה.ב"תרע,ירושלים.מסאלי

שנת,"ט"סאראווחיאודאה"ע"חתום,קרצפיןיעישר"כמוה

.מצויןמצב.ז"תרפ

100$פתיחה 

ראשונהמהדורה–א"תרס,ירושלים–וקתאלמסלי.40

המחברהקדשת–

Masli Al Waqt – Jerusalem, 1901 – First Edition –

Author's Dedication

דברישלליקוטיםאוסף.[הזמןשעשוע],וקתאלמסליספר

בלשוןרובו.עתיקיםוחידודיםמשלים,מעשיות,תורה

יחזקאלמנשהרבימאת.עבריותבאותיותיהודיתערבית

.מבגדאדמצליח

.ראשונהמהדורה.א"תרס,ירושלים

.המחברשלוחתימתוידובכתבנאההקדשהבשער

.טובמצב.כריכהללא.מ"ס22.עמודים8,242

80$פתיחה 

,ירושלים–החלקיםשניסט–אהרןכפי.42

יחידותמהדורות–ו"תרמ-ד"תרל

Kapei Aharon – Set of Two Sections – Jerusalem,

1874-1886 – Single Editions

עלסופריםוחידושיתורהחידושי,אהרןכפיספר

סדרעלפלפולרובוחייםאורחחלק.טוריםארבעה

בעלעזריאלאהרןרביהגאוןמאת.ב-אחלק.קדשים

וחידושיםת"שו)יוסףבני-חיבורבסופו."אהרןאזן"

יהושעיוסףרבימאת(ליקוטיםוקצתם"הרמבעל

.[ו"תרמ:ל"צ]ן"תר.קראיו

קעח,[4],ק"בישראלדפוס-ד"תרל,ירושלים:אחלק

.יחידהמהדורה.דף

צוקערמאןהלוישמואלדפוס.ו"תרמ,ירושלים:בחלק

.יחידהמהדורה.דףכ,[1];קעא,[2],ושותפיו

לשניטובמצב.מ"ס29:תואםגודל.כרכיםשני

.הכרכים

120$פתיחה 



וסכנה"–פרנקפסחצבירבימטעםהיסטוריתכרזה.45

"הבוקרבאשמורתלסובבמרחפתגדולה

Historical Broadside Issued by Rabbi Zvi Pesach Frank – "He who

Wanders Around at Dawn is in Great Danger"

שנתפרסמהירושליםד"ראבפרנקפסחצבירבימטעםהיסטוריתכרזה

המרחפתהגדולההסכנהאודות,שנהאותהשלהסליחותבימיבירושלים

קללתושאיןיוםלךואין,אימהומחדריםחרבתשכלמחוץאשר"

אבותגםונתערבואכזריותמיתותמיניבכלונרצחיםנהרגים,מרובה

"...קריהברחובותוצדיקנקידםנשפך,ילדיהןעם

באשמורתואופןפניםבשוםלצאתאיןכיפרנקהרבהגאוןמחליטבכרזה

."מאיסוראסכנתאחמירא"סליחותלומרהבוקר

במלחמתומדובריתכן.ידועהלאשנה.סלומוןדפוס.ירושלים.דף[1]

.קליםקיפולסימני.מצויןמצב.מ"ס25\1948.34שנת

.הלאומיתהספריהבקטלוגואינהידועהאינהכרזה!נדיר

60$פתיחה 

היסטורי-חוברות39–ו"תרס,ירושלים–"חבצלת"עתכתב.44

"Chavatzelet" Journal – Jerusalem, 1906 – 39 Issues

ישראלרביועריכתבהוצאת.ציוןמבשרת–"חבצלת"ישראללביתעתכתב

.פרומקיןדוב

.ו"תרס,ירושלים.36שנה

וחדשות,תקופהבאותהברוסיהמהפרעותעוקביםתיעודיםישנםבחלקים

.מירושליםומענינותשונותחדשותכולל.העולםברחבישונותמערים

.'וכדופטירות,מיוחדיםאירועים

-9עמודים)חסרה2'מסחוברת.'עמ1-8,17-346.אחדבכרךחוברות39

16).

.וקרעיםפגמיםהראשונותהחוברותבשתי.יבשדף.טובמצב.מ"ס28

.חדשהכריכה.שלםהכרךשאר.בחלקםוחסריםגזורים5-8עמודים

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ז"תרס,ירושלים–וסגולותרפואות.43

Refu'ot USegulot – Jerusalem, 1907 – Single Edition

י"עלדפוסיצא.מצפתהעלירשמואלרביפעלאשר.וסגולותרפואותספר

.העלירשמואלנכדו

משהרבי:ביניהםירושליםרבניהסכמות.יחידהמהדורה.ז"תרס,ירושלים

.ועודזוננפלדחייםיוסףרבי,וולנשטייןנחום

.יבשדף.טובמצב.אחרוןדףחסר.[’עמ[1],קה,[6]:במקור].'עמקד,[6]

80$פתיחה 



'תש-'התרשנות–ק"עיהבירושליםשנדפסוספרים[450]הכולל!כדוגמתונראהשלאעצוםאוסף.46

Huge Collection of [45] Books that were Printed in Jerusalem – 1840s-1940s

ספריה–פומביותהמכירותבתולדותמעולםכדוגמתוהיהשלא–הזמניםמכלירושליםדפוסיספרישלביותרונדירענקאוסף

.שלימה

תפילהספרי,מוסר,התורהעלחידושים,ס"שחידושי,והלכהת"שו,קבלה:הנושאיםבכל.בירושליםשנדפסוספריםמאותבאוסף

.'והתש'התרשנות.ועודביבליוגרפיה,היסטוריה,ומחזורים

ושנתספרשם:עיקריתיאור).ההדפסהשנותסדרללא,אקראיבסדרהינוכדלהלןהתיאור:ר"התבשנותשנדפסוספרים1חלק

.(הדפסה

עץפרי•ה"תרס,אדר'זליוםסליחות•ן"תרכרתתיקוןחייםאורח•ב"תרע.אבותפרקיעל,חסדנוצר•ט"תרנ.אחלק,ספורים•

•ד"תרס,משהבני•ג"תרפ,המדותבירורי•ד"תרס,דודבית•ד"תרנ,פסחיםמסכתעל,בחלק,סופרחתם•ד"תרס.אחלק,הגן

•ץ"תר,ישראלארץישוב•ז"תרס,אחלקת"שוגדולקול•ב-אחלקיםשתי"הדאיהעבדיההצעיר"חתימהג"תרפ,טובשכל

כור•ד"תרע,חייםמבאר•ן"תר,בורלאחייעקברבי,חייםאורח•א"תרצ,אליהוכנסת•א"תרצ,ציוןדרכי•ו"תרפ,הדתמחזיקי

,פולמוס•ט"תרצ,חדשהשלמה•ח"תרנ,שניהחוברת,זהבעטרת•ו"תרמ,אהרןאזן•ט"תרס,שלמהיריעות•ו"תרצ,זהב

שער•ב"תרע,אבותפרקיעלורחמיםישועה•ג"תרפ.אחלק,שאגאריה•עותקיםשני,ב"תרע.טחנהקול,תחנהקולקונטריס

ו"תרמ,יעקבשארית•"הדאיהשלוםהצעיר"חתימהה"תרנ,אחלק,המצוהכל•ט"תרמ.ב-אחלק,חנהותתפלל•ט"תרע,המפקד

•ב"תרצ,אחלק,אברהםביתסדור•ל"תר,יצחקר"ואפומשהאהרןתולדות•ו"תרצן"מוהרליקוטי•ג"תרצ,המצותטעמישער•

ו"תרמ.בחלקשמות,לעזמעם•ט"תרס,כרכיםשני,הירקן"כג•פ"תר,דחלק,החייםכף•ט"תרצ,יצחקאהל•ד"תרכ,צדקשערי

כף•ע"תר,יעקבקול•ב"תרס,ישראלנחמות•ה"תרצ,התורההכשרת,קונטרס•ד"תרל,הקודשרוחשער•ד"תרפ,העיברילב•

הקדשתז"תרמ,מרפאלב•ז"תרצ,גחלק,אליהוידי•צ"תראחלק,אליהוידי•א"תרס,לשלמהאשר•ג"תרצ.חחלק,החיים

,הקודשרוחשער,השביעיהשער•ס"תר,יוסףלקט•בחתימתוהשעראחרבעמודידבכתבל'פאניזימאיררפאלרביהמחבר

ע"תר.בתראבבאמסכתעל.הישועהמעיני•עותקים9.ט"תרצ,נערבאורעם,הגאולהמאמר•ה"תרפ.יוסףצבימתורת•ב"תרע

•:עםכרוך.ח"תרפ.ב-אחלק,העברילב•ד"תרס,גבולותיצב•א"תרצ.ח"יחוברת,ירושלםמגנזי•ג"תרצ,בחלק.ציוןגידולי•

(משעןאליהורבי)אמתשפת•ב"תרס,מעשהראה•חלקיםשני.ב"תרע.השלםעמרםרבסדר,סדור•ד"תרפ,משהצוואת

מנחםבןמאיריצחקרבילדפוסוהמביאהעורךהקדשת.ח"תרצ.נדהמסכתעלא"הרשבחדושי•ו"תרס,דאליהוכרסייא•ד"תרס

מאמרשער•א"תרפ.ב-אחלקים,כהןשמחת•חלקיםשני.ו"תרצ,שלמהכרם•ח"תרס,הבארפי•ב"תרצ,הארץזמרת•פניצר

•ו"תרפ.ביהוסףעדות,תהלים•ד"תרמ,גבוהשלחן•עותקיםשני.ז"תרצ.בחלק,יהודהלחםבית•ח"תרנ.ל"רזומאמריי"רשב

.אחלק,אברהםאברהם•ד"תרע.אחלק,חייםמבאר•ג"תרנ,ומגןשמש•ט"תרס,שלמהיריעות•ד"תרפ,ישראלבניצעקת

•ג"תרע,ם"רחפטר•ח"תרפ,עיןבתמאיר•ז"תרס,יוסףשמו•ט"תרצ.השםואהבת,נתיביאיר•ץ"תר,אלימלךפרי•ז"תרפ

–אחלק,יועץפלא•ו"תרפ,רחמיםשערי•ח"תרצ.אחלק,המלךפרשת•ט"תרע,אברהםבכורי•ה"תרצ.כרתתקון,חייםאורח

כרכיםשני.ז"תרפ.ב-אחלק,יוסףברכת•ע"תר.כיפורליום,יעקבאהלימחזור•ג"תרס.ב

•ב"תשי,אביבתל,עמודים•:עםכרוך.ז"תרצ.השדהעץהאדםכי•:עםכרוך.ז"תרצ-ד"תרצ.ט,ח,ו,ד,גחלקים,ציוןגידולי•
•:עםכרוך.ח"תרצ.שלמהכרם•:עםכרוך.ח"תרצ.צדיקפרי•:עםכרוך.ג"תש.יצחקשדה•:עםכרוך.ט"תרצ.והתרומההמעשר
•הכריכהבדף"פראנקומאיררבינו"לאורהמוציאהקדשת,ב"תרס.בחלק,רחמיםשערי•א"תש.יוחאיברשיר.י"דרשבהילולא
ח"תרפ,ירושלים,חלקיםשני.ס"השעלן"רמבחדושי•ו"תרפ.גחלקנאמןאורח•ד"תרפ,ב-אחלקנאמןאורח•ח"תרל,לבישמח

וכללותחדושי•א"תרע,עמוקיםמים•ז"תרנ,ופרחכפתור•ע"תר."נתיבות"דרושיםג"כ,החייםנתיבות•ד"תרמ,לבישמח•

,דחלק,השלחןקצות•ט"תרצ',וחלקהשלחןקצות•א"תרצ',גחלק,השלחןקצות•ו"תרפ,אחלק,השלחןקצות•ה"תרמ,ה"הרז

חלק,צדיקיםמשפטים•ז"תרפ,שמואלרמת•ו"תרפ,המקוםאבני•"בוזאגלודודבןיצחק"חתימהג"תרס,עולםאהבת•ג"תרצ

•ו"תרצ,אליהוזכרונות•ידבכתבארוכההקדשה,ג"תרנ,ומגןשמש•ה"תרצ,חייםאורח•ו"תרפ,צרוףכסף•ה"תרצ,א
חלק,אברהםאברהם•ז"תרפ,דודוידבר•צ"תרפנהאבן•א"תרצ,מירושלםוחייםרפואה•ה"תרפ,רניקומי•-"תרע,,הגורלות

•טולידאנומשהיעקבהמחברהקדשת.א"תרע,במארוקוישראלתולדות,המערבנר•ב"תרס,משליעלהמכיריילקוט•ז"תרפ,א
דפוסג"תר,יצחקלזרעצדקשערי•ז"תרפ,הארץחוג•ה"תרס,חייםאורח,החייםכף•ב"תרצ,המשולשחוט•ח"תרפ,שאולדבר

ספר••ח"תרפ,מנחםנחמותואומרמבשר•ג"תרצ,מרדכים"ע•ד"תרע,אחלק,חייםמבאר•ט"תרפ,יוסףויחי•שערחסרק"ב

שער.ה"תרל.ארוואץיאודהשמואלנסיםר"מוהמאתדרושים,אישדרכיספר•ח"תרנ,ירושלים,מלכאשלוםרבימאת,השמשוזרח

אשכנזיאברהםרבילציוןהראשוןחותמת.קיח,[2].המחברעלהשוניםההספדים-הרבכבודקונטרסגםכולל.מוזהבותבאותיות

דפוס.ד"תרל,ירושלים.עוזיאלחייםיצחקבןרפאליוסףהרבמאת.צעיראישספר•:עםכרוך.לשערמעברבדףהסכמתולאחר

DAVID"מובלטתחותמת.ס"תר.שווארץיהוסףהרבמאת.ישראלארץספרותאוצרמתוך'בספרהארץתבואות•ק"בישראל
YALLIN-חיים"בעלותרישום.ט"תרפ.הלבבותחובתקיצורספר•ג"תרפ.הורוויץשמעוןרבימאת.ר"מבשקול•"ירושליםיליןדוד

השערבדף.יחידהמהדורה.ו"תרמעזריאלבןאהרןרבימאת.'ב'האסדרלפיתורהחידושיאהרןאזןספר•"האלטאווסקיישראל

ידיעלהתמנה,ד"מחבהזקןהרבימצאצאיספריםומחברגאון-ל"סגהלוישלוםחייםרביחותמות.ספרדיבכתבבעלותרישום

שדרהעםמקוריתכריכה.טובמצב."ט"סהכהןיוסףבןמשה'ה"חתימה.'החסידים"או'מהכחלקישראלארץעל'הביתבעל'להרבי

.הריאהתמונת•ההיאבתקופהבירושליםהמקובליםגדוליי"עלאורשיצאהמהדורה.ז"תרנ.חצותתקוןסדר•שביריםדפים.מעור

אמרות•הריאהתמונתשלהמקופלהדףללאשניהם.עותקיםשני.ז"תרס.עוזרבןליביהודהרבימאת.שחיטההלכותקיצורעם

אחריודףשערחסר.ף"תר.הפניניםמבחר•(אחריודפיםושנישערדףלפנינו).ג"תרס.בספר.חיוןאברהםדוןרבימאת.טהורות

החייםכףספרעם.חייםאורחערוךשלחן•ש"ת-ז"תרצ.ב-אחלק.יעריאברהםמאת.המזרחבארצותהעבריהדפוס•אחרוןודף

,חייםאורח.'דחלקהחייםכף•ה"תרע.חייםאורח.'גחלקהחייםכף•ע"תר.סופרברוךיצחקבןחייםיעקברבימאת.אחלק

•ד"תרפ,חייםאורח'החלקהחייםכף•פ"תר



רבימאת,הארץברכת•ח"תרמ-ז"תרמ.יב,ט,ז,ו,ג,אחוברותשניהשנה.הירשענזאהןחייםרבימאת."המסדרונה"חוברותשש•

.דחלק,השלחןקצות•א"תרצ.ווילדמאןאלטריהושערבימאת.הבלוריתאיסורעל,אורייתאגזירתדא•ד"תרס.הכהןדודברוך

מאת,ו,ה,ג,אחלקים,השלחןקצותכרכיםשלשה•"דעוו.שטייןטוביהפרץ"וחותמתחתימה.ג"תרצ.נאהחייםאברהםרבימאת

עמרםרבסדר•ה"תרנ.א"הגרסידור•ד"תרנ,תכלאל•שערחסראחדעותקיםשניאחלק.ט"תרצ-ו"תרפ.נאהחייםאברהםרבי

חלקים,עולםחקתסידור•ח"תרס.גורדוןליבאריהרבימאתוהערותשרשיםביאורעם,תורהחומשיחמשה•סידור.ב"תרע.השלם

.גירונדייונהרבימאת,היראהספר•מ"תר.וואלףזאבחייםרבימאת.חכמהכתר•עותקיםשני'וחלק.ה-ד-ג"תרנ',ו',ה',ד',ב

ט"תרמ.צייטליןליביהודהרבימאת(הארץתכונתספרמתוךשניחלק).ה"חנתפילתעםחייםראהספר•:עםכרוך.א"תרל,ווארשא

קונטרס•ב"תרנ.מוסהשלמההפילוסוףמאת.הנפשחייקונטרס•ו"תרפ."החבר"שנהלוח•ד"תרכ.תםלרבינוהישרספר•

•ט"תרע.לציוןראשוןספרעם.ישראלארץישובלחברת,ציוןדרישת•ז"תרס,מעקלענבורגצבייעקברבימאת.הנפשהשתפכות

.ריבליןאליעזרמאתוהוספותהערותעם.פרומקיןליבאריהרבימאת.ומפתחותמלואיםחלקעם'ג-ואחלק.ירושלםחכמיתולדות

•טוקצינסקימיכליחיאלרבימאת.ה"תרפ,ד"רלמחזור.וברכתההחמהתקופת•ריבליןאליעזרידבכתבהקדשה.צ"תר-ח"תרפ

שלישיענף.דנהורקורנין•ה"תרס.מקלר.למאת,במרחקים•ג"תרפ.נסיםברמשהמאת.בקושטאקרהאשרספור,היפהאסתר

•ו"תרצ.ק"שיאליהורבימאתאבותמסכתעלביאור,אבותדרך•ג"תרנ.פרומקיןליבאריהרבימאת.ישראלשלקרובןמספר

בישיבותהלמודדרכיתולדות•ו"תרפ.ויטאלחייםלרבי,קדושהשערי•ה"תרפ.המוסראגרותעם.ל"הרמחמאת.ישריםמסלת

•ח"תרפ.ן"מבשמנחםכתבי•בשערהמחברהקדשת.אחלק.ד"תרע.שיזקצורישמואליעקבמאת.ונהרדעאסורא,גליל,דרום

משנהסדר•ג"תרע.פרנקלאליהורבימאת.ס"בשחידושים,אליהועטרת•ד"תרע.ריווקיןהירשמאת.הפראגמאטיתאסתרמגלת

יצחקבאר•ז"תרפ.ראשגוליזדובזלמןמאת,לבהגיוני•ס"תר.מבאסקוויץהלויוואלףרבימאת.החזקהידספרעלביאור.בחלק

מהדורה,ה"תרס.מזרחימאירישראלרבימאת.גחלקהארץפרית"שו•א"תרע.אייזענבאךליבשלוםרבימאת.קדשיםסדרעל

•ה"תרצ.ן"מוהרליקוטיעל.לחכמהפרפראות•ג"תרע.מלצאןיצחקרבימאת.השבתשביתת•שערחסרהנראהככל.ראשונה

רבימאת.סופרהחתםסופרמשהרביצוואתפירוש.ב-אחלקים,העברילב•ח"תרפ.קליערסמשהרבימאת.אחלק.הארץתורת

משהרבימאת.היצרמלחמתספר•חוברותששה.19שנה.ה"תרע-ד"תרע.המאסףירחון•ד"תרפ.יחיאל'רבןיהוסףעקיבה

עלישראלנצח.1,קונטרסים'מסעםכרך•ז"תרצ.העשריםחלק.ביעדנאוויץזאבמאת,זאבדברי•ה"תרצ.מארמורשטייןאליהו

רבימאתיעקבשאריתספר.3.ג"תרצ,אדר-כסלו,ישראלארץתורתירחון.2.ד"תש.ברינשטיןאריהישראלרבימאת.נדריםמסכת

.ב-אחלקים,החדשאריהלב•ו"תרפ,ריבליןאליעזרמאתישראלארץבתולדותפרק•נועםאמריקונטרסעם.ג"תרמ.אריהיעקב

עדתותשובותשאלות•ג"תרצ.הפורזץבדףהמחברהקדשת.פערלאוואריהיהודהרבימאת.תורהחומשיחמשהעלחידושים(סט)

.ריזיקאווהכהןמנחםרבימאת.טריפותודינישחיטההלכות.זבחשערי•ד"תרצ.פיאטרקאווסקייעקברבימאת.אחלק,יעקב

ציץ"בעלוולדינברגיהודהאליעזררביהמחברהקדשת,ה"תרצ.אחלק,אליעזרדבר•ד"תרפ,אחלק.זכוחייםטועמיה•ג"תרע

ספר•ה"תרצ.היצרמלחמתספר•ד"תרצ.ואגדהבהלכהאחיםכתביחוברת•ט"תרצ.בראשית.אחלקה"ראישמועות•"אליעזר

•גאוןדודמשהמאת.ח"תרפ.ישראלבארץהמזרחיהודי•א"תרס.זחלקה.בחוברת.מחוקקחלקת•ג"תרע.לחייםצדיקפעולת

•עותקיםשלושה.א"תרצ.החייםדרךשערי•"לבטוןיצחק"רביחתימת.ע"תר.אחלק.חייםאורחעל.החייםכף•ה"תרפ.רניקומי

שמיטת•עותקיםשני.צ"תר,אליהוידי•התחלהחסרט"תרפ.רחמיםחיי•ז"תרצ,שביעיתמנהגיקונטרס•ו"תרפ.יאירבןספר

:עםכרוך.א"תש,אדר,התלמודהיכל•:עםכרוך.ד"תש.ישראלנצח•:עםכרוך.ט"תרצ.ד"הרמחידושי•:עםכרוך.ה"תש.כספים

שני.ז"תרפ.ן"דמחנה•ו"תרצ,הישראור•ש"ת.ישעלבוש•:עםכרוך.ח"תרפ.יקראביצחקכי,ירושלםבנין•ש"ת.יצחקהדר•

•ג"תרע.לגבולותיהישראלארץהיא,קדשאדמת•ט"תרס,ירושלםחמדת•ו"תרצ.התורההחזקת•ז"תרפ.בנימיןנחלת•עותקים

.א"תרצ,יצחקרחובות•ז"תרפ.אמןויאמרו•ח"תרפ.אחלק.ן"הרמבחדושי•ג"תרע.ר"תמדרוש•א"תרצ,אורייתאגזירתדא

,מוסרשבט•ס"תר,שלמהכסא•:עםכרוך.ב"תרס.אחלק,יעקבחלק•ז"תרס,ציוןאמרי•א"תרנ,לעלםקדיש•עותקיםשתי

כרכיםשני.ז"תרצ.דרושים,ב-אחלק,והשלוםהחיים•ח"תרפ,שאולדבר•ז"תרמ.אחלק,אלעזרפקודת•ה"תרפ.אלאדבעצאית

,זמרהשירי•ג"תרפ,שאגאריה•ט"תרצ-ב"תרצהשניםבין.מרכזיחרדיירחון-"ההד"חוברות50מקבץ•ד"תרס,בעדימגן•

•ז"תרפ.שלישיחלק,זכוחייםטועמיה•ו"תרפ.שניחלק,זכוחייםטועמיה•ג"תרנ,צדיקקרנות•ו"תרפ,תשובהפתחי•ץ"תר

•ט"תרס,יוסףאלומת•ע"תר.אחלקהחייםכף•ב"תרצ,בחלקשניתאברהם•ד"תרמ,זבחתורת•ט"תרפ,ם"לרמבהמצותספר

תומר•ט"תרפבחלק,אמןואמרו•הורוויץצבישמעוןרביהמקובלהקדשת–ט"תרפ,אחלק,המדותברורי•ו"תרפ,הקדשחיבת

קרבני•ג"תרע,ר"תמדרוש•ד"תרמ,וכבודחן•א"תרנ,חייםמאוריפירושעם,משלי•ח"תרנ,הרביםמזכה•ח"תרפ,דבורה

חלק,אליהופתח•ח"תרנ.אחלק,יוסףידותשובותשאלות•ה"תרס,יוסףוישב•ו"תרפ,ם"להרמבהמצותספר•ז-ג"תרצ,לחמי

קול•ט"תרס,ישראלצמחנחמות•ו"תרפ,ביהוסףעדותחיבורעם,ם'תהלי•א"תרנ,הארץטוב•ה"תרצ,חזקיהודברי•ץ"תר.ב

ו"תרס,משמעוןם"ש•:עםכרוךמהםאחד,עותקיםשני,ו"תרס,עזרהשערי•ו"תרפ,ורחמיםצדקה•ד"תרס,סתוםכלמגלה,יעקב

פירושעםופרחכפתור•פ"תר.אחלק,הקדשציץ•ז"תרפ,לבחכם•ה"תרע.אחלק,יעקבנחלי•ד"תרס.אחלק,הגןעץפרי•

כף•ה"תרצ,ימיםלשנתיםהכלליהועדמפעולות,וחשבוןדין•ז"תרפ,ן"דמחנה•ג"תרע,תליתאיאוריין•(שערחסר)ציוןפרחי

ה"תרע,גחלק,החיים

החייםכףספר•א"תרצ.זחלקחייםאורחערוךשולחןעלהחייםכףספר•ח"תרפ.וחלקחייםאורחערוךשולחןעל.החייםכףספר

.השיריםשירחוברת•ז"תרצאלול-תמוז.מרכזירבניירחון.ישראלארץתורתחוברת•ג"תרצ.חחלק,חייםאורחערוךשולחןעל

•ט"תרצ.פינקעלשטייןנחוםמאת.ש"נפמשיבפירושעםהשיריםשיר•ט"תרפ.יידיש,יורקניו-ירושלים.פינקעלשטייןנחוםמאת
שלשה.ג"תרע.גולדהאריצחקרבימאת.לגבולותיהישראלארץהיאקדשאדמת•ו"תרפ.יאנאווסקישלמהמאת,טובלקחספר

ה"תרס.מזרחיאליהורבימאת.שלישיחלק.הארץפריספרשער•ו"תרס.בריסקליבאשרמאת.החוברת,מחוקקחלקת•עותקים

.בהםאריהר"דמאתהשוטותהחיותמחלתאוהכלבתעל•ה"תרע,עטראבןחייםרבימאת.דעהיורהעל,לציוןראשוןספר•

בלאנדפס.ז"תרפ,תורהשלדרכה•ה"תרל.ממינסקמנדלמנחםרבימאת,שלוםאגרות•(קטן)ח"תרמ,חסידיםלשון•ד"תרע

ו"תרפ.מרדומסקדודיעקברבימאת.המקוםאבני•ט"תרצ.נאהחייםאברהםרבימאת.החליבהקונטרס•שער



.בלבדהספריםשמותרשימתעםאקראיבסדרהינודלהלןהתיאור:ש"התבשנותבירושליםשנדפסוספרים2חלק

•סופריםדברי•דפסחאכסא•השרדבגדי•ששוןאמרי•יצחקתולדות•משמואלשם•והתרומההמעשר•משהדעתת"שו•

•ישיקרן•רבאהלולא•ץ"באראשרלקדושים•זקניםהדרת•חתניםחופת•כרתתקון•צדקמשפטי•בחלקחייםשלמתת"שו

ומגניסתרי•משמואלשם•דרבנןארעא•בחלק,ישראלבנותוטהרתשלמהדברי•בינהאמרי•הילדיםערבות•התלמודחכמי

•א"יחלקהסיפוריםאוצר•בחלקאדםבנימשפטי•קמאמהדוראנעימהאמירה•מלכותכתר•שלוםמחשבות•וחדשישן

ת"שו•יצחקפחד•התלמודחתימתאחרונישואיןקידושיןסדר•לתלמידתלמוד•פינגרהוטמשהאברהםהרבותשובותשאלות

.אחלק,הקדשתורת•ז"תשי,הילדיםמראה•עותקיםשני.ג"תשי.אחלק,עזיאלהגיוני•ה"תש,עליוןמלאכי•אחלקהכהןם"ש

,לקחיוסף•ז"תשכ.השנהלראשדרשה•ב"תש.שאולויוסף•ו"תש.אחלק,א"דרבשמעתא•ב"תשכ,ירוחםאושר•ט"תש

בית–מועדאהלפני•ז"תש,החייםואוצרמצותיךנתיב•א"תשכ,המלךגנזי•ג"תשכ,אליםאורות•א"תש,המלךעבד•ז"תש

,ברכותרב•ח"תשי.תורהוסוד,מוראיסוד•ז"תשט,אבותחסדי•ז"תשט,יהודהמנחת•ז"תש,קדושהספר•ט"תשי.שמחה

מצות.אחלק.הקצרהמצותספר•ש"ת.שלמהנרות•אונטרמןיהודהאיסררביהמחברהקדשת.ו"תשט,מיהודהשבט•ב"תשכ

היהודיםקורות•א"תש.אבותלביתה"ש•ש"ת.ההלכותחלק,חייוסףעוד•ה"תש.נדרים'מסעלתורהשעורי•ז"תשט.עשה

.ל"מארזש"דורה"נא•ז"תשי,ביבאסשמואלבןיהודההרב•:עםכרוך.ה"תש.האחרוניםהדורות,הקדםובארצותבתורקיה

ז"תשט

.לאם'אלצנור.האפלהמאורספר•ש"ת,ישעלבוש•כהונהזכרי•אחלקשלוםדברי•יעקבאהלימחזור•ו"תש,שםאוהל•

•ו"תש.ווישנאצקידובאלטירמאת.י"באהישובבניןאבי,יושעהרבי,ריבליןיוסףרבי•א"תשכ,משהישמח•עותקיםשתי.ז"תשי

,גרוסברגזונדלחנוךמאת.ישראלארץמנהגדברעל,מישריםדובר•א"תשכ.ברורהמשנהבספרהדפוסטעויותשל.התקוןלוח

•ד"תשי,(כדורי)ורי'צ'כיוסףרבימאת,למוסרחוברת•ד"תשי.(כדורי)ורי'צ'כנסיםרבימאת.הארץחובתקונטרס•ז"תשט

אברהםמאת.לגולהמהארץהשליחותתולדות,ישראלארץשלוחי•י"תש.וואלינעריהונתן'רמאתטובותהנהגותטבאמרגניתא

א"מהגרביאור•ג"תשי,החמהברכתסדרחוברת•ש"ת,טכארעקאברהםמאתאברהםשמחת•ראשונהמהדורה.א"תשי.יערי

חדושי•.ז"תש,בראשית,דודמדרשחוברת•.ש"ת.יונהלרבנושעריםילקוט•.ט"תשי.טובמעגלספר•ח"תשנ.חבקוקעל

עלחדושים•סטנסילכתב,ו"תש.סלובייציקהלויזאביצחקרבימאת,זבחיםמסכתעלחידושים•ד"תשי,אייר.ז"והגריח"הגר

שלמתותשובותשאלות•סטנסיל-"תש.סלובייציקהלויזאביצחקרבימאת,סוטה,נזיר,תמורה,ערכין,מנחות,זבחיםמסכתות

,ש"דורה"נא•ו"תש,אב,יזשנה.ישראלארץתורתירחון•ב"תש.זוננפלדחייםיוסףרבימאתדעהיורהע"שועל.בחלק,חיים

אלמסלי,מכתאב,המעשיותספר•ב"תשכ,לחייםהכתובכל•ג"תשי,שושנהפרחי•א"תשכ,המאורמנורת•אחלק,עזיאלהגיוני

•טובדורש,ליעקברנו,ליעקבויעמידה•יוסףזכרון•ח"הראנת"שו•ח"תשי.בירבי"מהרת"שו•אלישיבספר•ח"תשי,וקת

אריאלברכת•חייםנחלי•פישמןחנוךגרשוןרביהמחברידבכתבהקדשה.ב"תשי,החגמי•רוכלאבקתת"שו•יוסףביתת"שו

.המדותתורת•שלמהברכת•

!שהואכמותנמכרהאוסף.טובמצבככלרוב.שוניםמצבים,שוניםגדלים.ספרים452כ"סה

."עבדיישכיל"בעלהדאיהעובדיהרבישלבעיקר,הדאיהמשפחתרבניורישומיםחתימות1בחלקהנמצאיםרביםבספרים

2000$פתיחה



ספרי קבלה וקמעות

19-21ההמאות–לשמירהומטבעותקמעותאוסף.47

Collection of Amulets and Coins for Protection – the 19th –

20th Centuries

ההמאהתחילת19–ההמאהסוף,קלףדיועלחלקםקמעותמקבץ

.עכשיויותחנוכהמטבעותוכן.20–

ההמאהאפריקאיתצפוןכתיבה.וצרארוךפורמט.ניירעלדיוקמע•

.קלףעלדיו.לעיבורקמע•20–ההמאה.בערביתקמע•20–

צר.ניירעלדיו,העוברעללשמירהקמע•20-ההמאהמגולגל

ארצותוצרארוךפורמטקמע•20-ההמאהתחילתמגולגל,וארוך

קמע•19–ההמאהתחילתוציוריםרישומים.קלףעלדיו.המזרח

•מיבנאלמהצדיקמתכתקמע•עליוכדוריהרבצורתעםמתכת

ניתן"חנוכהמעות"מטבע•חיפהמויזניץר"מהאדמוגעלטחנוכה

.ח"תשעמאלכסנדרר"מהאדמו

.גרוע–טובכללימצב.מטבעותוארבעהוניירקלףפריטיחמשהכ"סה

.ופגמיםקרעים.דיוטשטושי

80$פתיחה 

שלםסט–ו"תרע,ירושלים–ש"הרשסידור.48

Siddur HaRashash – Jerusalem, 1816 – Complete Set

המהדורהרוב,שלםסט.ו"תרע,ירושלים(שרעבישלוםרבי)ש"הרשסידור

.מקוצרשערבלחלק.שערללאנדפסואחלקמלבדהחלקיםכל.הראשונה

:אכרך

.דףפו,[2]:אחלק

רביעיחלקשלקטו-קיד,דפיםשניבסוףנכרכוזהבחלק.דףקסא:בחלק

.שלפנינו

:בכרך

.ראשונהמהדורה.דףלו.לשבתערבית:גחלק

הללודפיםשני.[דףקטו:במקור].דףקיג.לשבתומנחהשחרית:דחלק

.ראשונהמהדורה.אבכרךכרוכים

.ראשונהמהדורה.דףמד.פסח:החלק

.ראשונהמהדורה.דףיב.שבועות:וחלק

טוביוםרביידיעל(בדפוס)חתומההערהב\הבדף-דףכא.סוכות:טחלק

מהדורה.(זוהערהנשמטהמהםטפסיםישנם).הלויידידאליעזרורבי

.ראשונה

כריכה.מצויןמצב.כחולהבעטהדפיםעלידבכתבהוספותהסידורבסוף

.מוזהביםעיטוריםעםעורשדרת,רופפתמקורית

:גכרך

.ראשונהמהדורה.דףסג-ס,צט:זחלק

.הלויידידאליעזרורביטוביוםרביהמסדריםהערתהאחרון’בעמ

.ראשונהמהדורה.[דףסט:במקור].דףסח:חחלק

.מאודטובכללימצב."ירושליםאלביתהמקובליםישיבת"חותמות,בכרכים

200$פתיחה 



עםהסעודהסדר)"הטהורהשולחןסדר";ערביתתפלת:כולל

;(המטהעלשמעקריאת)"הבריתאותתיקון";(המזוןברכת

סדר"ו"רחלתיקוןסדר"כולל)"בוכיםקול";"השחרברכותסדר"

בית","הכנסתביתהשכמתסדר";(חצותתיקוןשל"לאהתיקון

,"נפשפדיון"עם)"היוםתיקוןסדר";(חולשלשחרית)"תפלה

תקוןסדר";"(נישואיןברכת","לויהסדר","מותמשפט"

;(השבתתפילות)"שבתעולתסדר";"מנחהקרבן";"המגיפה

;"פוריםסדר";"חנוכהסדר";(חודשלראש)"החדשעולת"

.השמטות:בסוף

ד"אבאבולעפיאחייםרביתלמיד-(ג"תקננפטר)המחבר

יר'אלגמרבני.וקבלהתורהוקיבלשנהחציישבאצלואזמיר

חבורתבראשעמד.נאיםבןיעקברביבזמןל"תקבשנת

.י"הארלנוסחהתפלהנווסחאתששינויר'מאלגהמקובלים

אבדומכתביוחלק.ועוד"בווקרבטרם","אברהםאשל"חיבוריו

רביעםבחברותאלמדכןכמו.ועוד"הדעתעץ"הספרובהם

.הנוכחיהסידוראתהגיהוויחדמולכושלמה

ראשוניםדפים15–כ.בינונימצב.דףס;קח-נג,נא-ב,[4]

.מיליםכמהשלטקסטחסרוןעםהתחתונהבפינהפגמים

15–בכ.טקסטחסרוןללאל"כנפינותפגמינוספיםבדפים

שלמועטחסרוןעםהתחתונהבפינהפגמיםל"כנאחרוניםדפים

.חדשהכריכה.שימושובלאיכתמים.סבירבמצבהשאר.טקסט

.יודלוביצחקהרבמאוסף

300$פתיחה 

שלםסט–ג"תקכ,ונציה–ימיםחמדת.50

Chemdat Yamim – Venice, 1763 – Complete set

.ג"תקכ,ונציהמהדורת.חלקיםשלושה.ימיםחמדת

.בינוני,טובמצב.דףקט.קודששבת:ראשוןחלק

.הפנימייםבשוליםעשפגעי

.מצויןמצב.דף[1],קכח.חדשלראש:שניחלק

כתמים.טובכללימצב.דףצז.'הלמועדי:שלישיחלק

.עשנקביומעט

פגמים.דףקג.נוראיםולימיםאלוללחדש:רביעיחלק

חתימת.כתמים.ואחרוניםראשוניםדפיםכמהבשולי

השערבשוליהקדשה."ט"סחסון'ןאברהםיוסף"

.ידבכתב

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ד"תקכ,אזמיר–לאברהםחסדהקבליהסידור.49

The Kabbalistic Siddur Chessed LeAvraham – Izmir, 1764 – First Edition

רביל"זי"הארכתביפיעל.הקבלהבדרךותפילותהנהגות,כוונות,פירושעם,חודשוראשושבתחולתפילות,לאברהםחסדסידור

דפוס.ראשונהמהדורה.ד"תקכ,אזמיר.יר'מאלגטובייאנהאברםרביהמקובלמאת.ימיםחמדתוספרשמואלרביובנוויטאלחיים

.ואלאנסישמואלבןיעקב



ס"תק,זאלקווא–(קבלה)הפוךעולם.52

Olam Hafuch (Kabbalah) – Zholkva, 1800

.מסטריזוביצחקבןפישלאליעזררבימאת.(קבלה)הפוךעולםספר

-ס"תק,זאלקווא

פגעימעט.וחסרונותפגמיםמעטעםאחרוןודףשער.טובמצב.דףצו,[2]

.קליםעש

.נדירספר

100$פתיחה 

–חלקיםשלושה–ד"תקכ-ב"תקכ,ליוורנו–ימיםחמדת.51

צובהמארםחתימות

Chemdat Yamim – Livorno, 1762-1764 – Three Sections – Signatures

from Aleppo (Aram Tzova)

.ליוורנומהדורת.חלקיםשלושה.ימיםחמדתספר

.אחרוןדףחסר.דףקלח,[2].ב"תקכ,ליוורנו.קודשלשבת:ראשוןחלק

-לה,[4],לו,[2].ד"תקכ,ליוורנו.ב"ולטהמצריםולביןרגלים'לג:שלישיחלק

.דףקלד

.ד"תקכ,ליוורנו.הכפוריםוליוםנוראיםלימיםה"ולראלוללחדש:רביעיחלק

.אחרוןדףחסר.דףקכג,[2]

.וכתמיםשוניםפגמים.בינוני-טובמצב

ה"עכסז"וזוזרעיאניבולהגותבוראילעבודתאותהקניתי:בעליםחתימות

החותםשלורישומיםחתימותמספר–"ר"אכיו"היהכהןדוויךשמואלהצעיר

חייםיוסףהצעיר"חתימות."ט"סרופאאליהוהצעיר"שלרבותחתימות.ל"הנ

."אחרוןגואלבוקאעי

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ג"תר,ליוורנו–(קבלה)ליעקבאמת.53

Emet LeYaakov (Kabbalah) – Livorno, 1843 – Single Edition

,חייםעץ.ו"המהרחספריבשלושהונתיביםמפתחות,ליעקבאמתספר

הובאובספר.'ב'אסדרלפימסודריםההקדמותושערשעריםמבוא

מאתכוונות.1:עולםגדולישלידכתבימתוךבקבלהחידושיםלראשונה

בעניןאלגאזיט"המהרימאתתשובות.2.אחרממקוםידועיםשלאש"הרש

ידמכתבהתפילותכוונתלעניןוהקדמותת"שו.3.השמיטהבשנתכוונות

מזרחישלוםאברהםרפאלרבימרביחידושים.4.עזריאלאביגדוררבי

מאתחידושים.6.אר'מאגדודרבימאתחידושים.5.ש"הרשנכדשרעבי

.ועוד.פארדודודרבי

.נינייושאלתיאליעקברביהמקובלהמחברמאת

.אשכנזיהאחיםדפוס.יחידהמהדורה.ד"תר-ג"תר,ליוורנו

חסרוןללא,קצוץהשערשול.טובכללימצב.מ"ס30.דף[1],קמה,[5]

.עמודבכלאותיותכמהשלחסרוןעםאחרוניםבדפיםעשנקב.טקסט

100$פתיחה 



מתקופתדפוסתיקוני–ח"תצ,הומבורג–תורהאור.54

ההדפסה

Or Torah – Hamburg, 1738 – Printing Corrections from the Time

of Printing

.ח"תצ,הומבורג.לונזאנודימנחםרבימאת,תורהאורספר

.מווילנאעזריאלר"באליהורבימאת"מאליהומכתב"פירושעםנדפס

.זליגאביעזרירביבנוידיעל

זעיריםניירסרטיהודבקובספר:ההדפסהמתקופתידבכתבתיקונים

בסוף.שנדפסהטקסטעלהודבקהנייר,ידבכתבתיקוניםנכתובועליהם

בריסקבייבאהירשצביה"מוהנגידלהרבנישייך"ידבכתברישוםהספר

היילפעריןי"נשלמה'הרהיקרמחותניבמתנהקבלתיאשרדליטא

."ממעזריטש

חדשהכריכה.וזמןשימושכתמי.טובמצב.מ"ס17.5.דף[8],מו,[4]

.קלףחצי

150$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ב"תק,אמשטרדם–לבביושר.55

Yosher Levav – Amsterdam, 1742 – First Edition

,הצמצום,י"הארכתביפיעלהעולמותבריאתבעניןחיבור,לבביושר

תחילת,המצותשאר,קדושיםשמות,תפילה,הפרצופים,התורהאותיות

.ד"היריקיחיעמנואלרביהמקובלמאת.הגאולה

הערכת]שנהוללאמדפיסשםללא.ראשונהמהדורה.ב"תק,אמשטרדם

.[שנהבאותהזהספרעםשנדפסחסידיםמשנתספרפיעלהדפסהשנת

פגמים.עשנקבי.שימושוכתמיבלאי.כריכהללא.מ"ס20.דףמב,[2]

.בינוניכללימצב.הטקסטאותיותבכמהקלחסרוןעם,האחרוןהדףבשולי

150$פתיחה 

יחידהמהדורה–ח"תר,שאלוניקי–חכםתורת.56

Torat Chacham – Salonika, 1848 – Single Edition

.רוזהלהדיחייםרביהמקובלמאת,חכםתורתספר

הסכמות.י’פראגדניאלדפוס.יחידהמהדורה.ח"תר,שאלוניקי

הספרבסוף.קובואשררפאלורבי,מולכושאולרבי:שאלוניקירבני

לאומרה,(שרעבישלוםרבי)ש"מהרשתפילה–[ב"קע]אחרוןדף

.הלילהקודם

סוף–ספרדיתבכתיבההספרעלקבליותהגהות6-כבספר

.20-ההמאהתחילת19-ההמאה

קמהלדףקמדדףבין.ידבכתבהשולמואך,חסריםקנ-קמטדפים

חתימהבשער.המחברדבריעלהוספהידבכתבנוסףדףישנו–

."ט"סהדאיהעבדיההצעיר"

.רופפתכריכה.טובמצב.דףקעב-קנא,קמח,[2]

100$פתיחה 



פירירהמשהרביחתימת–ג"תקע,שאלוניקי–בינהמקום.57

חברוןד"אב

Mekom Binah – Salonika, 1813 – Signature of Rabbi Moshe Ferrara Av

Beit Din of hebron

(שעריםומבואחייםעץ,חייםאוצרות)ו"המהרחלספריפירוש,בינהמקום

.צבעיצחקרביבהוצאת,ידכתבימתוךהמערברבניגדולימאת

.יחידהמהדורה.ג"תקע,שאלוניקי

,סרייבומחכמי(ד"תרכנפטר)פירירהמשהרבישלידוחתימתהספרבשער

רב,תריא-לחברוןעלה."יועץפלא"בספרוהמזכירופאפואליעזררשלחברו

בןשלוםלרהכוללותהנהלתביןבמחלוקתמעורבהיה.תריג-בחברוןראשי

ר-חתנו.מרדכי,שלמה,אברהםבכור-בניו.החלוקהכספיבעניןעבדאלה

.מניסלימאן

.עשנקבי.בינונימצב.דףקג-לט,לו,[4]

100$פתיחה 

יקותיאלרביעותק–ה"תרל,סיגעט–הרקיעזוהר.58

ערבליךשמעלקא

Zohar HaRaki'ah – Siget, 1875 – Approbation by Rabbi

Yekutiel Yehuda Halberstam – Pedigreed Copy

ספראספרעם.ה"תרל,סיגט–(מארמרוש).מ.הרקיעזוהרספר

.דצניעותא

-מהרבניםחדשותוהסכמותה"תקמבשנתמההוצאההסכמותעם

,[אייכענשטיין]אייזיקיצחקרבי,נאטהנזאהןהלוישאוליוסףרבי

ר"ב]א"ברהירשצביורבי.מסיגעט,טייטלבויםיהודאיקותיאלרבי

.[פריעדמאןאהרן

שמעלקעיקותיאלרביוחתימות,ידבכתברישוםהפורזץבדף

רביחתן.מסאסובר"האדמושמלקאיקותיאלרבינכד-ערבליך

רישוםהשערבדף.לארץעלה.(פשיסחא)מפוריסובצבייעקב

.הדאיהשלוםרבישלידובכתבוחתימה

בעיקרראשוניםבדפיםעשפגעימספר.טובמצב.דףרד,[2]

.הדףבשולי

100$פתיחה 

ך"תר,זאלקווא–התורהחוקתזאת.59

Zot Chukat HaTorah – Zholkva, 1860

.ה"זלהי"הארשלהכוונתמספרקיצור,התורהחוקתזאתספר

.חזקוניאברהםרבימאת

.שטיללערפינחסשמואלהרבדפוס,ך"תר,זאלקווי

באמצעחסרוןעםקרע,טובמצב.מ"ס18.דף[1],מח,[2]

כריכה.(השערשמאחוריההקדמהבעמודפגיעה)השערעמוד

.פשוטה

80$פתיחה 



אייזיקיצחקרבי)שעריםפתחי.60

מהדורה–ח"תרמ,ווארשא–(חבר

ראשונה

Pitchei She'arim (Rabbi Yitzchak

Isaac Chaver) – Warsaw, 1888 – First

Edition

סתימיןרזיןביאור.שעריםפתחיספר

רבימאת.א"והגרל"זי"הארבדברי

בשני.ב-אחלקים.חבראייזיקיצחק

.שערים

.ראשונהמהדורה.ח"תרמ,ווארשא

.העלטעריחיאלמאיר'רבדפוס

דף.מצויןמצב.’עמ[4],348;246,[2]

.נאהמקוריתכריכה.יבשמעט

80$פתיחה 

מנחת"הקדושהספרשלומהודרתחדשהמהדורה.61

ראגוזהד"אבפארדויעקברביהגאוןמאת"אהרן

New and Elegant Edition of the Holy Book "Minchat Aharon"

by the Gaon Rabbi Yaakov Pardo Av Beit Din of Ragusa

עלהמקובליםומנהגי,דיניםופסקי,הלכותחקרי,אהרןמנחתספר

מאת.יצועועלהאדםיעלהועדהלילהחצותקימתמזמןהיוםסדר

בעלפארדודודרביהגאוןשלבכורובנופארדויעקברביהגאון

.ועודהתוספתאעל"דודחסדי"

עיניםמאירותבאותיותחדשבסדר,ומהודרתחדשהמהדורה

מאת"המנחהאפר"קונטרסועם.תיקונים,מקומותמראיבתוספת

.המחברמצאצאיפארדואופיררביהגאון

לא.ט"תקסבשנת,בונציהשנדפסהספרשלהראשונהמהמהדורה

ידיעלמובאאהרןמנחתספר.צילוםמהדורתמלבדהספרנדפס

רבי,הרביםבספריוי'פלאגחייםרבימהם,בספריהםהדורותגדולי

פקודת,ללביפה,"הדבירפתח"הגדולבספרופונטרימוליחיים

הטוביח"הגרידיעלוכן,מניאליהולרביאליהוזכרונות,אלעזר

.חיאישבןבספרו

כותבוכך.גדולתועלהמחברשלבדורוהדורותגדוליהעידווכבר

ברוהכוללהשלםהחכםיעקבאבירמידי"המחברעלא"החידרבינו

בידינומסורתבמסירהנקנותכדנאמילתאואולם,אורייןובראבהן

יעשהכה,ידומתחתמתוקןשאינודברמוציאשאינוחברחזקת

ורבינו."ביופייןהפזאתשמגניןבחיבורושהואכליוסיףוכה

,מחכמתושחלקמברךישראלחכמיהרואה"כותבאלגאזיט"המהר

החכםהדרהואדין,נדרשתשהתורהמדותבכרלשרפרשידו

...ראגוזהתהלהבעירצדקמורהועצוםרבהמצויןהדייןהשלם

."יולדתואשרי

.חדשמצב

.עמודיםמא,לט,שסז

15$פתיחה 



מהדורה–ח"תרמ,ירושלים–ישעובגדיקדשמעיל.63

הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןעותק–ראשונה

Me'il Kodesh VeBigdei Yesha – Jerusalem, 1888 – First

Edition – the Copy of the Gaon the Kabbalist Rabbi Shalom

Hadaya

שערוספרהחייםעץספרעלהגהות,ישעובגדיקדשמעילספר

מבנוחידושיםעם.פירירהחייםרפאלאהרןרבימאת.הכוונות

.נפרדיםבשעריםחלקיםשני.פירירהמשהיצחקרבי

ושותפוטננבויםאלחנןדפוס.יחידהמהדורה.ח"תרמ,ירושלים

.לילנטלמשה

גדולישלתורתםפרי,החשוביםקבלהמספרי:מיוחדיםמאפיינים

-א,בהדפים.ובנואבפירירהמשפחתרבניבירושליםהמקובלים

-ו"תרלבשניםששוןחיומשהאליהובדפוסנדפסומה-מג,ד

עליוהספדנדפסובספרההדפסהבאמצענפטרהמחבר.ט"תרל

נוסףדף[1]לשערמעבר.שלזינגריוסףעקיבארבימחותנומאת

ביוםלאיוזקלאבטהרהיוםבכלהאומרהכלזובקשה"ידועלא

תפלה...בנימיןאמתחת'בס[כתובמצאתי]כ"מ"...בלילהולא

"...עקיבא'ור...גדולכהןאלישע'ןישמעאללרבינוראה

.הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןשלידוחתימתהראשוןבשער

.טובמצב.דףפה-סט,’עמסח-סה,דףסד,ב,[2]

150$פתיחה 

יעקברביהמקובלעותק–ו"תרמ,ליוורנו–אלהיםחמד.62

מפוארתכריכה–ל"זצעדס

Chemed Elohim – Livorno, 1886 – Copy of the Kabbalist Rabbi

Yaakov Ades – Impressive Binding

הקפותסדר.הסוכותחגשלאושפיזיןלשבעהלימוד,אלהיםחמדספר

.קושטאישראלדפוס.ו"תרמ,ליוורנו.ועודתורהלשמחת

וכןלקישוטחריטותועליה,אדוםעורעשויהמקוריתכריכהעםמהודרעותק

יעקבה"ע"בזהבבעלותשםחריטתעם.מוזהבדפיםחיתוך.זהבעיטורי

."ט"סעדיסאברהם

רביהאלקיהמקובלשלבנו,(ג"תשכ-ח"תרנ)עדסיעקברביהמקובלהגאון

בדורהתורהעולםבהםשנתברכהההודמדמויות.ל"זצעדסחייםאברהם

ומעמודימובהקדרשן.וצערדוחקמתוךולילהיומםבתורהעסק.שלפנינו

אהלבישיבתשיערמגידלשמשהחלושתיםעשריםכבן.שבדורהתפילה

.אביבבתללדייןנתמנהג"תשבשנת,לניאדושלמהרביהגאוןשלמועד

רעיתו.לערעוריםהגדולהדיוןבביתדייןלפטירתועדו"תשטומשנת

השחרעלותועדבחצותלילהשמידיפטירתולאחרסיפרהה"עהרבנית

יוסףעובדיהרבימרןשלורבומורוהיה.הנסתרבתורתעוסקהיה

רבי.מתפללכשהיהתמידבוכהשהיהעליוסיפרעובדיהרבימרן,בצעירותו

."גמורצדיקשהיה"הרצוגהרבעלהתבטאעדסיעקב

.רופפתמעטכריכה.מאודטובמצב.מ"ס18;.דףקלב

80$פתיחה 



–ג"תרע,ירושלים–הספירלבנת.64

שאולחייםרביהאלוקיהמקובלעותק

ה"השד–הכהןדוויך

Livnat HaSapir – Jerusalem, 1913 – the

Copy of the Divine Kabbalist Rabbi Chaim

Shaul Dweik Hacohen – the Sadeh

העלםמדרשפירוש,הספירלבנתספר

מיוחסמאת,הקדושהזוהרלספרותוספתא

פרקים,שלוםגרשםלפי)החסידדודלרבי

'עמ,א"תרצ,ירושלים,הקבלהספרותלתולדות

החיבור.(לט'אנגיוסףרביהואהמחבר42-43

.ומשפטיםיתרו,באפרשת,בראשיתעלספר

.יותרנדפסולא

לאורהוצא.ראשונהמהדורה.ג"תרע,ירושלים

.מוסאיובשלמהרביידיעל

המקובלהגאוןשלבעלותחותמותבספר

דוויךשאולחיים"רביה"השדבעלהאלוקי

חותמות."ו"תירושליםק"פעהט"סהכהן

.הדאיהעובדיהרביהמקובלבעלות

.דףקט-סה,נג-נ,סט-ס,מט-לז,לז,[1],ד,[1]

כריכה.השערבשוליפגמים.טובכללימצב

.בלויהמקורית

100$פתיחה 

–ג"תרכ,ירושלים–הגלגוליםשער.65

יצחקרביהקדשת–ראשונהמהדורה

קאלאמארו

Sha'ar HaGilgulim – Jerusalem, 1863 – First

Edition – Dedication by Rabbi Yitzchak

Kalamaro

שמונהמתוךהשמיניהשער-הגלגוליםשערספר

כפי(ו"המהרח)ויטאלחייםרבישחיברשערים

.ל"זי"האררבומפישקיבלמה

מהדורה,ק"בישראלדפוס.ג"תרכ,ירושלים

.ראשונה

לדפוסהמוציאוחתימתידבכתבהקדשהבשער

לרבי,אלביתישיבתמחכמיקאלאמארויצחקרבי

.בורגילנתן

אחרוניםדפיםשני.[דףעח:במקור]דףעו

קלופגםשפשוף.טובמצב.מ"ס20.5.חסרים

.בשער

200$פתיחה 



ידבכתבקבליותהגהות–חשוביםקבלהספרישלושה.66

Three Important Kabbalistic Books – Handwritten Kabbalistic Glosses

:עםכרוך.דף[40].[בערךי"תר,פולין-רוסיה].המלאךרזיאלספר•

.שמעקריאתשלב"עשםעלפירוש–זהבגלילי.שמעקריאתשלב"משםעלפירוש–ז"פכתם.חלקיםשניכולל,פיפיותוחרבספר•

.הלוייעקבישעיהרבימאת

!שערחסר.ראשונהמהדורה.ז"תקמ,לבוב

בכתיבההגהות20–כהספרלאורך."שלמהכרם"בעל19–הבמאהתוניסמחכמיטובייאנהשלמהרביחתימתראשוןבדף

.דףלח,יח,[2].זומתקופהתוניסאית

סופרדודיוסףה"מת"כש'וכוהמפורסםהמופלאח"להרה"שייךשהספררישוםהכרךבתחילת.יחדיוכרוכיםהספריםשני

א"יעמיהאליוויטץק"מקי"נסופרד"מהרימ"בהרהווייסבערגזלמןחיים"רביבנוחותמת.ב"תוירושליםק"בעהי"נווייסבערג

.טובמצב."א"תובירושלםק"בעה

100$פתיחה 

המקובליםזקןשלקדשוידבכתבגורלעריכת.67

כדורייצחקרבי

Arichat Goral handwritten by the Eldest of the

Kabbalists Rabbi Yitzchak Kaduri

בדורהמקובליםזקןכדורייצחקרבישלקדשוידבכתבדף

.האחרון

שהבחורשניםח"יבתבחורהעבורגורלערךכדוריהרב

הנראהככל.חודשיםשלושהמזהואיננוברח,מיועדהדניאל

פיעלשיודיענהכדיכדוריהרבאלזהמקרהעםהבתהגיעה

.הבחורנמצאהיכןגורל

.כתם.מחברתדףעלכתוב.מ"ס11\13.דף[1]

80$פתיחה 



!היסטורי–ז"תרמ,ירושלים–ל-אביתהמקובליםישיבתורבניחכמימאתת"שדרואגרת.68

Shadarut letter by the Sages and Rabbis of the Beit El Kabbalists Yeshiva – Jerusalem, 1887 –

Historical!

.ז"תרמ,ירושלים.הפנימיהמערבלערישליחותולרגלאשריקישמעוןרביהמקובלר"לשדניתנה,ת"שדרואגרת

.ומסודרתנאהכתיבה

–הבמאהירושליםומקובלירבניגדוליחתומיםהאגרתעל.ר"השדלביןהישיבהביןהסכםהינוהמסמךתוכן

19:

שמן"בעלכנראה,פארסייאדו]משהבןששוןרבי,י"עננסיםרבי,ויטאליוסףרבי,פיריראמשהאהרןרבי

."[ששון

."אלביתישיבתומנהלימגזברי"חותמתעם.אשריקישמעוןרביעצמור"השדהרבחתימתכןכמו

,מופלגולמדןכעילוינודע.בירושליםהספרדיתהעדהד"ראב(ץ"תרנפטר)אשריקישמעוןרביר"השדהרב

.אשכנזיאברהםרבילציוןהראשוןברכיעלוגדללירושליםעלהבצעירותו,במרוקובוחבוטשלמהרביתלמיד

פעמיםכמהנשלח.עטרבןיעקבורביימי'לעגאליהורבי-עולםגדולישניעםבירושליםהדיןבביתכדייןשימש

נקשר"סאליהבבא"שמסופר"א"זיעסאליבבאסידנאר"אדמוקדישאהסבא"בספר.שונותבארצותות"לשדר

.והפסקההוראהודרךהדיןביתהנהגתדרכיאתממנווקיבלאהבהשלבעבותותאליו

יצחקרבילאביובשאלוניקינולד-(יצחקר"אפמכונה)פיריראמשהחייםרפאלאהרןרביהאלקיהמקובל

התנהגימיוכל.אלביתק"קויחידיהמקובליםחכמיביןנמנה.לירושלים,ח"תרבשנתביתובניעםעלה,פירירא

שלמדותיולספרואיןלשעראין"עליוכותבשלזינגריוסףעקיבארביהמפורסםהגאוןהמובהקתלמידו.בחסידות

ביתהמדרשלביתלעלותבחצותהתנשאוכארי,בשינהלילהחצותעליועברלאמותויוםעדלרובו,א"זיעאהרן

מאריךושם"...בשלוניקיבבחרותועודמעוןהשיברביםאשרמלבד,לזאתהחבריםאתולזרזולעורר,ץ"יכבאל

ועיקרסעיפיםב"ישלמפורטתצוואהאחריוהניח.ו"תרמבשנתנפטר.רבושלומדותיובהנהגותיושלזינגרהרב

ו"היבניישתדלואו"רבינוכתבשניבסעיף.ידבכתבשנותרוספריוהדפסתעלהיהבצוואתוובקשותיודאוגותיו

ויוחקובספריתןמי"...'גבסעיף"...יתברךהואשזיכניתורהחידושיכלולהדפיסלהעתיקו"היוידידיואוהבי

עליהםאשתדלאניגם...שליי"לנרנחרוחנחתלעשותשמשתדלמיוכל...י"בעהעיניםולהאירהרבניםלזכות

בעולםשלימהמשכורתםותהי,פעולם'השישלםמחיצתיבמקוםהבאבעולםכחימאמציבכלביתםבניכלועל

,ירושלים)"מירושלים'הדבר".(ל"תר,ירושלים)"יצחקואפרומשהאהרןתולדות"חיבוריו."הבאובעולםהזה

.פיריראיצחקרביהמקובלהואבנו.(ג"תרל

רביאחיועםלירושליםעלה,ירושליםמחכמי-(ג"תרס-ה"תקפ)פריסיאדומשהבןששוןרביהמקובלהגאון

שרגאיחזקאלרביעםבירושליםנפגש.והודובבבלבשליחותהיה."אלבית"ישיבתכראשכיהן,ששוןבןאפרים

.ויטאלחייםרבישלספריועלפירושששוןשמןספרבעל.לבקרושבא"חייםדברי"השלבנומשינוואהלברשטם

בניעםעלהז"תריבשנת,בגדאדחכמימגדולי,ומקובלגאון.(ס"תרבשנתנפטר)עיניעזראנסיםרביהמקובל

בית"בישיבתוסומךעבדאלהרביאצלתורהלמד."אלבית"המקובליםמדרשוחכמימגדוליוהיהלירושליםביתו

בחכמתובקי,ובנסתרבנגלהוגדולעצוםכחכםהתפרסם.נוספיםוחכמיםמניאליהורביעםיחדבבגדאד"זלכה

ש"הרשלנכדשלוםדברי)חשוביםקבלהספריכמהלדפוסוערךהעתיק,קונועםהמתחסדחסידהיה.הדקדוק

בקי.אלביתק"לקבמתנהומסרם,קבלהשוניםידכתביהרבההעתיק.(חלקיםששה"עולםחוקת"וספרי

משולא,הזהעולםמתענוגיעצמווהפרישודוחקבצערימיוכלעצמופרנס.השניםלוחותועריכתהעיבורבחכמת

שבתבמוצאיוחוזר,ערביתתפלתאחרשבתבלילאםכילביתובאהיהלא,אלביתבישיבתתורהשלמאהלה

.הבדלהאחר

תיקוןעורךכשהיהמניאליהורביעלמסופר.רבותשניםקבלהלמדעמומניאליהורביהגאוןשלמנוערחברו

והיהעינינסיםרבישלהטהורותעיניומאורכשכהוולימים,הדמעותאתשומרוהיה,דמעהכנחלמזילהיהחצות

לתדהמתכמקדםעיניוכשמאורלירושליםוחזרבחברוןאליהורבישלבביתוכשבועייםמשךשהה,לראייתוחשש

צנצנתנסיםרביהוציאאליהורביפטירתבעת,שנה16במשךבשתיקהוהנסהסודעלשמרנסיםרבי,העירכל

זאתצנצנת"כי,לצידושעמדשלזינגריוסףעקיבארבישלרבילאזנובלחישהוהוסיףקברועלתוכנהאתושפך

על.עליחזרעיניומאורשניםעשרהששלפניעינימאורכשכההטעמתיאתםרבינושלמדמעותיומלאההיתה

ירושלים,השמשאור)"..ענינסיםר"כמוהרחצותעליועברשלאהאלקיהמקובלהחסידהרב"נחרטמצבתו

.(הלבנוןארזי,ל"תש

.קליםשוליםפגמי.קיפולסימני.כתמים.טובמצב.מ"ס24X17.האחדמצדוכתוב.בודדדף[1]

300$פתיחה 



–יצירהספר–ידכתב.69

18–ההמאה

Manuscript – Sefer Yetzirah –

the 18th Century

המיוחסיצירהספרשל,ידכתב

ביאוריםשניעםאבינולאברהם

ד"הראבהרועיםאבירייסדוםאשר

מזרחיתכתיבה.ן"והרמבבקיצור

תחילת,[קושטא].ומסודרתנאה

.18–ההמאה

קושטנדינאפהנדפס"נכתבבשער

שנת...אדונינוממשלתתחת

הנראהככל"...ק"לפט"התע

אוקושטאדפוסשלהעתקהלפנינו

להדפסתידהכתבשלהכנה

.בקושטאהמהדורה

\19.כתוביםעמודים[46].דףכג

פגעימעט.טובכללימצב.מ"ס14

חדשהכריכה.איכותייםדפים.עש

.נאה

350$פתיחה 



,בגדאד–קדשוידכתיבתבעצםפתיהיהודהרביהאלוקיהמקובלמאתנדפסשלאשלםחיבור!תגלית.70

20–ההמאהראשית

Discovery! Complete Composition that has Never been Printed by the Divine Kabbalist Rabbi Yehuda Fatiyah

Handwritten by Him – Baghdad, Early 20th Century

פתיהיהודהרביהאלוקיהמקובלהמחברשלקדשוידכתיבתבעצםכתוב.כד-יטשערים.ו"למהרחחייםעץספרעלביאור,ידכתב

.20-המאהתחילת,בגדאד.ל"זצוק

.'וכדוהשורותבצידיהוספות,השורותביןהוספות,ארוכותשולייםהערות,רביםבעמודים!אוטוגרף!נדפסלאידהכתב

הנשמותמתקן.א"זיע"חיאישבן"הרבינומרןתלמיד.וקדושגאון.20–הבמאההמקובליםמגדולי(ב"תש-ט"תרי)פתיהיהודהרבי

דיבוקיםהוצאתלשםשדיםעםדיבר.עליהםמברכתושיאצילכדי,לפתחוהשכימוורבים,חלומותבפתרוןבקי.ובמותםבחייהם

כולל,ישראלעםכלללהצלתרביםתיקוניםערך.חייםומצילותפריעושותהיושכתבקמעות.האדםמגוףלהוציאםמנתעללנפטרים

.הנסתרתורתבלימודיסודלספריוהפכו,הקבלהבתורתעוסקיםספריורוב."התפילותאסירימחברת"אתחיברבההשואהבתקופת

,ך"תנעלפירוש–"יהודהמנחת".זוטאואידרארבאאידראעלפירוש–"הרקחיין".ו"למהרחחייםעץעלפירוש–"יהודהלחםבית

פירוש–"מיםאפיקי".דמשפטיםסבאעלפירוש–"לנפשמתוק".הדיבוקהוצאתוסדרדיבוקיםעםשיחותכוללקבלהוספריתלמוד

ובקשותתפילותסדר"התקוהאסירי".תורהחומשיחמשהעל–"צדיקכתר".אבותפרקיעלפירוש"רחלעטרת".חייםעץעלעיוני

.דפוסאורראולאשעדייןנוספיםידכתביוכן.ועוד"בבלמשלי""דודחסדי".תבאשלאצרהכלעל

כריכה.מנותקיםדפים.טובמצב.מ"ס17\21.עמודבכלכתובותשורותעשרות.ק"כתיבעצםכתוביםעמודים[85].דף[43]

.יבשדף.מנותקיםדפים.בלבדהקדמיחלקה,בדעשויהמקורית

20000$פתיחה 



א"זיע"החייםכף"-הבעלסופרחייםיעקברביהמקובלשלקדשוידבכתבשלםקונטרס.71

Entire Booklet Handwritten by the Kabbalist Rabbi Yaakov Chaim Sofer Author of "Kaf HaChaim"

.ח"תרע,ירושלים.התורהעלישראלישמחספרומתוך."החייםכף"הבעלסופרחייםיעקברביהמקובלהגאוןשלקדשוידכתב

!אוטוגרף

הרבהכיכידוע"חיים"שמוסיוםעם,והשנההכתיבהתאריךשלסיוםעם.הברכהוזאתבפרשתשלימהדרשה,ארוךקונטרס

.הפרטישמםשלבמילהחיבוריהםאתסיימורביםמחברים

'שחשוון'לחוח"כעולםבוראבעזרונשלםתםא"בב,חייםאלהיםבתורתתמידלעסוקשנזכה"שלפנינוהאחרוןבדף

."ג"לפח"התרע

."חיאישבן"בעלחייםיוסףורביסומךעבדאללהרביתלמיד,בבליליד-(ט"תרצ-ל"תר)סופרחייםיעקברביהמקובלהגאון

הכנסתביתשלהגגבעלייתחיבורובכתיבתעלשקד."החייםכף"הספריםסדרתמחבר.הפוסקיםומגדוליוירושליםבבלמחכמי

קול",מסכתותסיומיעל"העולםעדחיים"ביניהם:נוספיםספריםחיבר."חיאישבן"הי"עשנוסד,בירושלים"לדודשושנים"

.שוניםלזמניםדרשות-"חייםחוקי",ם"סתהלכות-"יעקב

.מאודטובמצב.מ"ס13\20.ק"בכיכתוביםעמודים[16].דפים[9]

2000$פתיחה 



עותקים מיוחסים , ספרים–חסידות 

חסרעותק–ה"תקס,זאלקווא–תניא,אמריםליקוטי.73

Likutei Amaraim, Tanya – Zholkva, 1805 – Incomplete Copy

מהדורת.מלאדיזלמןשניאוררביהגאוןמאת.אמריםליקוטי,תניאספר

.האפערמאירליביהודאאברהםדפוס.ה"תקסשנתלאחר,זאלקווא

.(48'עמהתניאספרעלביבליוגרפיה–ד"חבתורת).חמישיתמהדורה

חלקלפנינו–וסוףהתחלהחסר.(דף[59,1]:במקור).דפים47לפנינו

.יאפרקאמצעעדמהתחלהשניחלק,הסוףעד'המפרקראשון

.ושפשופיםקפליםעםראשוןדף.מפורקיםדפים,טובמצב.מ"ס18

.קליםכתמים.פינותקיפולי.קליםעשפגעיעםראשוניםדפיםחמשה

.כריכהללא

200$פתיחה 

עטקנאללער,זופניקדפוס.ב"תרנ,פרמישלא

.האמערשמיט

מגדוליותעודותהסכמות20נדפסוהספרבתחילת

הקדושהסידוראתומשבחיםהמהלליםרים"האדמו

רבי.מבעלזארוקחיהושערביר"האדמו:הסכמות.הזה

דודרבי.משינאוואהלברשטאםשרגאיחזקאל

.מבלוזובשפיראאלימלךצבירבי.מקשנובהלברשטאם

שפיראשלמהרבי.מבוקבסקשפיראיהודהמאיררבי

יצחקרבי.מדזיקובהורביץיהושערבי.ממונקאטש

שלמהרבי.מקומרנאספריןצביאליעזררבי.מאלעסק

דודרבי.ניץ'מויזהגרברוךרבי.ניץ'מויזהלברשטאם

שרגאמרדכיורביפרידמןישראלרביפרידמןמשה

רבי,מביאןפרידמןיצחקרבי.מטשורטקובפרידמן

.ועוד,מסדיגוראפרידמןישראל

החייםדרךספר:מיוחדשערעם,דף[2],מח,[1]

מאת,התפלהלסדרהשייכיםדיניםאסיפתהוא,השלם

.מליסאלוברבויםיעקברבי

.מקוריתעורכריכת.מאודטובמצב.כרסעבכרך

.בלויההכריכהשדרת

400$פתיחה 

נאהעותק–ב"תרנ,פרמישלא–רים"האדמוגדולי20שלוברכותהסכמות–נדירחסידיסדור.72

Rare Hassidic Siddur – Approbations and Greetings of 20 of the Greatest Rebbes – Przemyśl, 1892 – Nice Copy

אורספרבתוכוהכוללהישראורסדורעם.ק"הרמ–קורדובירומשהרבימאתלמשהתפלהפירושעם,ספרדכמנהגתפלהסדר

.אחרותהוספותועם.מליסאלוברבויםיעקברבימאתהחייםדרךוספר.פאפירשם"המהרמאתצדיקים



–ה"תש,ברוקלין–'התהלתסדור.77

שלבאמריקהשנדפסההראשונההמהדורה

י"הארסידור

Siddur Tehilat Hashem – Brooklyn, 1945 – the

First Edition of Siddur HaAri Printed in

America

דיניםמעטעם.י"הארנוסחפיעל.'התהלתסדור

.מלאדיזלמןשלמהרביהרבערוךמשולחןוהנהגות

זוהי."קהת"הוצאת.1945ה"תש,ברוקלין

פיעלד"חבכמנהגסידורשלהראשונההמהדורה

.באמריקהשנדפסי"הארנוסח

.מנותקתכריכה.טובמצב.מ"ס22.דף[2],קצ

120$פתיחה 

הוצאת–י"תש,יורקניו-שלםסט-חמדשדי.75

מליובאוויטשהרבי

Sdei Chemed – Complete Set – New York, 1950 –

Published by the Lubavitcher Rebbe

.י"תש,יורקניו.כרכיםעשרה."חמדשדי"הספרישלשלםסט

.מליובאוויטשמנדלמנחםרביר"האדמובהוצאת

הוראתפיעל"הכותבהחדשהלמהדורהר"האדמוהקדמתעם

בהוצאה,מחדשל"להונגשנו,א"שליטר"אדמוח"מוק"כ

רבותשניםזהאשר,"חמדשדי"הספריםשורתאת,מתוקנת

ונחיצותםאלוספריםומעלתגודל.בנמצאואינםהשוקמןאזלו

בימינוהנחיצותעודוגדלה...הרבנותבספרותעוסקלכלידוע

ספרישלטופסיםרבבותונאבדונשרפו,אחדמצד,אשר,אלו

,הדיןפסקבירורלשםהלימודהרי,שניומצד,והוראההלכה

."ומצטמצםומתמעטהולך,ונימוקוובטעמולמעשההלכה

.מקוריותכריכות.מצויןמצב.כרכיםעשרה

180$פתיחה 

חלקיםשבעה–שלםסט–לנוערשיחות.76

ז"תשל-ו"תשל,ד"חבכפר–

Sichot LaNo'ar – Complete Set – Seven

Sections – Kefar Chabad, 1976-1977

המכיליםכרכיםשבעה.לנוערשיחות,שלםסט

.ד"חבתנועתשל"לנוערשיחות"הירחוןאתבתוכם

.ז"תשלשנתעדז"תשטמשנת

.ת"קההוצאת.ז"תשל-ו"תשל,ד"חבכפר

ניירכרךלכל.המקוריתהקופסאכולל.טובמצב

.מעטפת

60$פתיחה 

,יורקניו-"צדקצמח"הספריסט.74

מליובאוויטשהרביהוצאת-ה"תש

Set of the 'Tzemach Tzeddek' Books – New

York, 1945 – Published by the Lubavitcher

Rebbe

שניאורסוןמנדלמנחםרביר"האדמוספריסט

רביר"האדמוהוצאת.מליובאוויטש"צדקצמח"ה

,יורקניו.מליובאוויטששניאורסוןמנדלמנחם

.ר"האדמוהקדמתעם.ה"תש

.ס"השעלוחידושיםת"השוספרשלכרכיםששה

.דיניםפסקיצדקצמחספרשלכרכיםשני

מעט,מהכרכיםבחלק.מקוריותכריכות.טובמצב

.קלעובשסימני

80$פתיחה 



ל"זצמבעלזרוקחאהרןרביהקדושר"האדמועותקכנראה–ד"תס,פרנקפורט–חכמיםסמיכת.78

Semichat Chachamim – Frankfurt, 1704 – Presumably the Copy of the Holy Admor Rabbi Aharon Rokeach of Belz

-ד"תס,דמייןפרנקפורט.וברכהקדושה:בחלק.חכמיםסמיכתלספרהקדמה.'הברכת:אחלק.ץ"כנפתלילרביחכמיםסמיכתספר

.ו"תס

ק"כפנילקבלבהיותיבחנוכהד"תרצבבעלזאשקניתימאשקאוויץדוד'הקס"בזהת"השיחנני"עופרתבעטרישוםהפורזץבדף

דודרביכתבהספרשלהשניהחלקבשער"בחנוכהק"לפד"תרצבבעלזאקניתי"רישומיםשניהשניהחלקבשער.א"שליטמרן

."פרומטבןדוד"אמוושםשמואתמושקוביץ

שלקדשוידבכתיבתעדותמובא(צחעמוד'בבחלק,א"תשפמבילגורייארוקחמרדכירבישלחייוקורות)–מרדכיגדוליפרשתבספר

כתובהעדותובו,ו"תשבשנתמבעלזארוקחאהרןרביר"להאדמושלחאשרבמכתבו"יוסףויחי"הבעלמפאפאיוסףרביר"האדמו

הספראתגםהנראהכפי"...לפעסטא"שליטלמרןספריםלשלוחרגילהיהאשרמקערעסטירפרומטבןדודה"מוגיסיכןכמו"

סיבתוזוהימושקוביץדודרביי"עמבעלזארוקחאהרןרביק"הרהר"האדמולמרןמושקוביץדודרביהביאשלפנינוחכמיםסמיכת

.בולהגהותהספראתכשיפתחלברכההרבילפניתמידשמויוזכרכיהמוכיחהספרבשעראמוושםשמוכתיבת

."ז"תס...אשכנזיאברהם"עתיקהחתימההראשוןהשערבראש

היהק''לארהעלייתוולאחר,בהונגריהבוניהאדהעירד''כראבכיהן,(ו''תשמ–ט''תרס)(מאשקאוויטש)מושקוביץדודרביהגאון

רביהגאוןהינוחמיו.מקרעסטירגרינוואלדיהודה'רשלחורגו-בןהיה,החרדיתבעדהץ''כמוכיהןוכןבעלזאבחסידותהרבניםמגדולי

.'יעקבויגד'הבעלפאפאד''אבל''זצגרינוואלדחזקיהיעקב

וחזיתוב''חשלאחרמעותקהושלםא''חשער,מרשימיםבתחריטיםמאויריםשעריםשני.טובכללימצב.דף[קמא:ל"צ]קמ,[1];עט

שיקומים.בהיריםכתמים.בלאימעט.זעיריםעשפגעימעטהספרבקצוות,מעטקצוץב'עמ,א''חשלהשערלתבניתהותאמה

.זהבעיטוריעםנאהחדשהבדכריכת,אחרוןבדףניירחיזוקכןכמוהראשוניםהעמודיםשלשהבשוליאמנותיים

,ירושלים.כרכיםשני.מבילגורייארוקחמרדכירביר"האדמוהגאוןשלודרכיוחייותולדותפרקי–מרדכיגדולתפרשת:מצורף

.מצויןמצב.הצפוןאורהוצאת.ותיעודיםתמונותמאותבליווי.א"תשפ

2000$פתיחה 



מחוסט"הבושםערוגת"ובעלמסיגט"חייםעצי"בעלעליוןקדושיחתימות–הלכהספרישלושה.79

Three Halacha Books – Signatures of the Author of the "Atzei Chaim" of Siget and the Author of "Arugat HaBosem" of

Chust

:עםכרוך.ז"תרנ,למברג.אייבשיץיהונתןרבימאת.דעהיורה–אחלק,ופלתיכרתיספר:יחדיוכרוכיםהלכהספרישלושה

.ח"תרנ-ז"תרנ,למברג,חלקיםשלשהיעקבשבותספר:עםכרוך.ז"תרנ,למברג,ישראלתפארת

.הונגריה–וחוסטסיגטלביתוהקדושיםהגדוליםשלקדשםידחתימותעםכרך

קדשוידחתימותשלש."טייטעלבויםצביחיים'הק"מסיגט"חייםעצי".בעלשלקדשוידחתימותשלשהכריכהשלהפנימיבצד

.[עיפרון=עופרתבעטמתוכםשניים]"גרינוולדעמרםה"בלאאמומשה'הק""הבושםערוגת"בעלשל

:נוספיםורישומיםחתימות

ישעיה"בחתימתהקדשההשערבדף."א"שליטהאגערברוך'רהצדיקבהרבמשה"רביר"האדמושלכחולהבעטנוספתחתימה

...קארפלנתן'הק"."גרובאהרדצביחיים","ניימאןישעיה"חתימה.מחותנוקלייןל"סגמאירלרבי"ווארוליאטאמזץניימאן

מאיריוסף".(חתימותמספר)"חוסטמבחורי,א"יעסיגעטמארמארושפה...יעקב'הק",(עפרון)"ק"לפב"תרפאוהעלק"מק

."ראטהיצחק"חותמת.(עיפרון)"ב"תרפפארטאקשאראש"דאנציגער

.הכותבזהותנודעלא,ידבכתבהגהות'מסהספרלאורך

וחתן"טוביוםקדושת"בעלשלבנו.הונגריהרי"אדמווחשובימגדולי.(ו"תרפ-מ"תר)טייטלבויםצביחייםרביהקדושר"האדמו

ר"והאדמוסיגטשללרבהתמנהשניםד"כבןאךבהיותו.מצאנז"חייםדברי"השלבנו–מראצפרטהלברשטאםאליעזרשלוםרבי

,טייטלבויםיואלרביהקדושר"האדמושלאחיו.ואגדהס"ש,בהלכהחלקיםשבעה"חייםעצי"בעל.חסידיואלפיאתוהנהיגמסיגט

(ז"תרפ,סיגט)"חייםעצי"חיבורו.לחייווששארבעיםבגילפתאומיבאופןנפטר.מסאטמרטייטלבויםמשהרביר"האדמושלואביו

.החסידותבספרותיסודלספרהפך

ורבי,מטשרנוביץגרינוולדיוסףרביוזקנו"סופרכתב"התלמיד,"הבושםערוגת"בעל-(ע"תר-ג"תרי)גרינוולדמשהרביק"הרה

בחוסטישיבהראשהיה.וקלינורדין,הומנא,בטשארנאכרבכיהן.משארקאניגשטטנראברהםרביחתן.מצעליםפרוסטיץמנחם

רבי-בניו.אחריומקומועלהיהיוסףאברהםרביובנו.שניםכמהבמשךישיבהלהחזיקעליונאסרהלשנהובגללג"תרנמשנת

.(א"תקכ'עמותלמידיוס"חת).יצחקלוירבי,חזקיהיעקברבי,מאירישראל

ניצל.(רופשיץ)מדזיקובדודמנחםחייםרביר"האדמוחתן,בגרסוורדייןנולד(ט"תשנ-ו"תרפ)הגרברוךר"במשהרביר"האדמו

,חיפה)"משהזכרון"ל"הולזכרו.בחיפהניץ'ויזישיבתבראשותעמד.השואהאחראביועםו"תשבשנתלארץעלה,מהשואה

.(ס"תש

.בחלקהחסרהשדרה.מנותקתקדמיתכריכה.יבשדף,טובמצב

2000$פתיחה 

חתימת יד קדשו 

עצי  "של בעל 

מסיגט" חיים

חתימות יד קדשו  

ערוגת "של בעל 

"הבושם



מלוקוועטורנהייםאלימלךצבירביר"האדמועותק–תהליםספר.81

Book of Tehillim – the Copy of the Admor Rabbi Zvi Elimelech Turnheim of Lokveh

.1923,לובליןמהדורתשלצילוםמהדורת.מלוקאוועהכהןמאירעקיגארבימאת.הקבלהפ"עהעםדבריפירושעם,תהליםספר

.א"תשמבשנתמלוקווער"האדמוידיעללאורהוצא

קדשוידבכתבהקדשההכריכהשלהפנימיבצד."טארענהייםהכהןצביהרב"ר"האדמושלהפרטיתחותמתוהספרבתחילת

.וחתימתו

שלידט'לודזבעירישיבהכראשכיהן16בגילובהיותומאביוהתייתםבילדותו(א"תשס-ד"תרע)טורנהייםאלימלךצבירביר"האדמו

בנסניצלבבריסק.הנוראההמלחמהבסיוםשנסתיימורביםטלטוליםלאחרהשניההעולםמלחמתמהתופתבנסניצל.שעדליץ

עצמואתהפילהואאולם,זהלמקוםלהשלחהמיודעיםמביןהיהצביורבילסיביראנשיםאלפיששלחסטאליןשלמגזירותיו

ד"חבחסידיגודליעםוהתחברד"חבחסידותאתלראשונההכירשםלסמרקנדעברבהמשך.ממוותשנייהפעםניצלוכךמהרכבת

ממסךלעצאתשהצליחולאחר.מקייבמילגרודאליעזריוסףרבישלבנואתנשאהמלחמהלאחר,המלחמהבשנותשםששהו

בשנת.לשעהקרובשנמשכההראביעםליחידותנכנסולראשונהד"מחבהרביעםהתיידד.לברזילעברכ"אח.לפריזהגיע,הברזל

.לארץעלהה"תשמ

.טובמצב

60$פתיחה 

ספרעל–אייבשיץשלמהדודרבי"נחלערבי"ו"שרדלבושי"הבעלשלקדשוידכתבבעצםהגהותשתי.80

א"תקכ,פיורדא–רברביאפי

Two Glosses Handwritten by the Author of the "Levushei Serad" and "Arvei Nachal" Rabbi David Shlomo

Eibenschütz – on Sefer Apei Ravravei – Furth, 1761

.נג-ודפים.א"תקכ,פיורדא,רברביאפי

.אייבשיץשלמהדודרבי"שרדלבושי"הבעלידבכתבהגהותשתי,העמודבתחתית2\טובדף

ת"שואתהכותבמצטטההגהותבתוכן.הראשוןהגטעלבעלמאקול\פסולמחמתלאשהשניגטבנושאהינוההגהותתוכן

."ל"כצ"במילהנחתמתהשנייהההגההסוף.זהבנושאז"קי'בסימלובליןם"מהר

בכתבוחלקםייתכן.שונהבכתיבהחלקם,ידבכתבמיליםתיקוניהספרלאורך."שרדלבושי"הבעלשלקדשוידבכתבמילים89

.ידו

עיירותבמספרורבפוסק,ד"כאבכיהן.וההוראההחסידותמגדולי–(ד"תקע-ו"תקט)אייבשיץשלמהדודרביהאדירהגאון

מחותןהיה.ט-ח"תקסבשנתלצפתעלה.וברזן,קופיטשיניץ,(סרביה)סורוקה,ודזנוב,יזינוף,יאסי,חורוסטקוב,נדבורנה:ביניהם

–"נחלערבי",ערוךהשלחןעל–"שרדלבושי",חיבוריובין.ובחסידותבדרוש,בהלכהספריםחיבר.מברדיטשוביצחקלוירביעם

.וההלכההחסידותבספרותיסודלספריהפכוחיבוריו.תורהחומשיחמשהעלהחסידותפיעלדרושים

!אחריםבמקורותידוכתביהשוואתפיעלידינועלנעשתהידוכתיבתזהות

.מפורקיםדפיםכריכהללא.הטקסטעלגםחלקם,(קליםרובם)עשפגעי.בינוני–טוב,בכלליהדפיםמצב

600$פתיחה 



ברסלבריק'צ'צשמואלרביהצדיקוחפציספריםאוסף.82

Collection of books and objects of the Tzaddik Rabbi Shmuel Chechik Bresberber

.הפורזץבדףחתימתו.ח"תרי,קאניגסבערג.השנהראשמסכתעלא"ריטב•

."חזןיוסףיצחק"חותמת.הכריכהבדףידבכתבחתימתו.ה"תרנ,מונקאטש.טודעלאמעיריונהרביבןבנימיןרבימסעות•

.ב"תרע,פיעטרקוב.השלםטובשםכתר•

.ח"תרפ,לודז.חסידיםלשוןוהוא,קודששרפישיח•

.ידבכתבחתימתוהפורזץבדף.ה"תרצ,ירושלים.ן"מוהרליקוטיספרעלביאור,הליקוטיםביאורספר•

"הקדושה"לרסילוד"רביםרישומיםהפורזץבדף.ט"תש,יורקניו,מעשיותסיפורי•

.הפורזץבדףחתימתו.ד"תשי,ירושלים.תורהחומשיחמשהעלראשוןחלק.הורוויץצבינפתלירבימאת,קודשזרעספר•

.ח"תשי,ירושלים.שפיראאלימלךצבירבימאת.ותוספתאברכותמשניותעל,ברכהוהיה•

.ט"תשי,יארקניו.שלישיחלק.המשולשעצותליקוטי•

.חתימתוהפורזץבדף,ך"תש,וויליאמסבורג.ל"זי"הארפיעלספרדנוסחישרהתפלהסידור•

:עםכרוך.הפורזץבדףידבכתבחתימתו.א"תשכ,ירושלים.מברסלבנחמןרביעלספורים,אורכוכבי•

:עםכרוך.א"תשכ,ברקבני.מברסלבנחמןרבינועלנפלאיםסיפורים•

:עםכרוך.א"תשכ,ברקבני.נתןרביותלמידומברסלבנחמןרבינועלוסיפוריםשיחות•

.א"תשכ,ברקבני.מטולטשיןנחמןר"באברהםרבימאת,ברזלה"אבניספר•

.ה"תשכ,יורקניו.מברסלבנחמןרבימאת,קודשליקוטיעם,תהליםספר•

.הכריכהבדףחתימתו.ז"תשכ,יורקניו.מברסלבנחמןרבימאת.זורחאורפירושעם,פסחשלהגדה•

.[ווארשא]."קופערמאןדוד"וחתימותחותמות.שערללא.בבליתלמודמןחוליןמסכת•

.ירושלים.שניחלק,משפטחשן,הלכותלקוטיספר•

.ידבכתבחתימתוהפורזץבדף.שערללא.באבלתשעהקינותעם.איכהמגילתעלבוכיםקולספר•

."ברסלברשפיראשמואל"חתומההקדשה.ו"תשל,ירושלים.השנהלזמניתפילותליקוטיספר•

.מ"ס47X37גודל.והכותל,מנורה,פרחיםבצורתרקומיםעיטוריםעם.בדעשויה.שבתחלותלכיסוימפה•

.מבדעשויה,שבתמפת•

."צציקשמואל"הפורזץבדףקודשוידחתימתהספריםברוב

יראתמתוך,בתורהדבק,חייםעץישיבתתלמידבהיותומנעורותו.ברסלבוחסידותירושליםצדיקימגדולי-יק'צ'צשמואלרבי

וחיותובמועטהסתפקימיוכל.אמוניםשומרבעלראטהאהרןרביר"האדמולחבורתהצטרףתקופהבאותה',הוקרבתשמים

מלבדזאתוכל.כיפורביוםשנהמידיבמירוןי"הרשבבציוןהתפילהלפניועברמיוחדתפילהבעלהיה.שלוהשםמעבודתהיתה

ציון,הארץעין,הנחלמשך,ירושליםקדושת,עולםאור.החודשמשמרת:מחיבוריולהבחיןשניתןכפי,בתורההעצומהגאונותו

.ועודצדיקיסוד,המצוינת

.בינוני–טובכללימצב,שוניםגדלים,כרכים17בספרים20כ"סה

100$פתיחה 



.שערחסר.וחותמתוחתימתועם.ממינסקהמגיד-שקוביצקיהכהןבנימיןרביעותק.ח"תרמ,פרעמשילא.מלאכיידספר•

.ה"תרנ,ווילנא.דעהיורהערוךשלחןעלרברביאשלי•

בעלמדעעשפאנטיחזקאלרבישלחתנו."לבייטב"הבעלאצלבצעירותולמד–(ג"תש-ה"תרכ)כהנאליבושאריהרביחותמות

.השםקידושעלבשואהנספה.(זומתקופההםל"הנהחותמות)ה"מתרנאפאהידאבכפרר"כאדמוכיהן.יחזקאלהכנסת

.שוליםפגמידפיםבמספר.אורכולכלהספרבתחתיתעשפגעימעט.טובמצב.מ"ס37

.1913ג"תרע,ווארשא.פלאהםבערושאברהםידיעלונלקטנאסף.מדובנאקראנץיעקברבימאת,מיעקבכוכב\יעקבאהל•

ימיאתעבר.מזינקובהשלפנחסרביחתן.טשרנובילמשושלת–(מ"תש-ה"תרמ)"לאנדאןטווערסקעליביעקברבי"חותמותבספר

שמואלמאתבמאמר.ברקבנילעירישראללארץעלהימיובסוף.ללונדוןומשםאנטוורפן,ברלין,לוינהוברחברוסיההפוגרומים

.!"יכנסליכנסהבאכל-העולםרוחותלארבעפתוחהיהביתו""לבריותוטובלשמיםטובצדיקהיההוא"עליונכתבבהצופהשפרבר

.שדרהללארופפתכריכה.מנותקהפורזץדף.יבשדף.טובמצב.מ"ס22

רבימאת.ל"מהאריזספריםומפיסופריםמפימלוקט.ועודממגיפהוהצלותשמירות,רפואות,סגולותתפלות,בנימןאמתחתספר•

.ץ"כנפתלירביהסכמת.מפיורדאחייםבןהירשדפוס.ו"תע,ווילהרמרשדורף.(ץ"כ)בינשליביהודהבן(בנימין)בנימן

רישומיםהספרבסוף."באניהאדק"דקד"אבהלוימשה"רביחותמת."טעבןוואלףר"במוהרהרשצבי"רביחתימהבשער

.ביידיש

רים"ואדמורבניםוחותמותחתימות-מיוחסיםעותקים–ספריםאוסף.83

Collection of Books – Pedigreed Copies – Signatures and Stamps of Rabbis and Admorim

,קראקא.יאלישצבייעקברבימאתלחכמיםועדבית•עםכרוך.ח"תרמ,ווילנא.ם"לרמבהרפואותספרוהוא,משהפרקיספר•

.'מדורהוביץר"האדמו–שפיראיחיאלמאירחייםרביחותמותהספריםבשני.ד"תרמ

נחמןרבימאתהערותעם.ממצריםהובאאשרקדמוןידכתבפיעלבבלימתלמודברכותבמסכתנוסחאותשינויי,נתןביתספר•

מהדורה.ד"תרי,ווין.ל"הנהמחברידיעלהמלךספריבעקדבוינאהועתקאשרהראשוןמטראניישעיהרבינופסקיעם.קורונילנתן

.בארטפעלדק"דקספריםקניןחברה"חותמותבספר.יחידה

יהודהמשה"נוספתחותמת.בשערהמחברחותמת.ג"תרע,ווילנא.סגלוביץמאיריעקברבימאת.'בכרך,דרושימאסףספר•

.בשואהנספה,ודובשיץאטואצק,בלודזרב,(אנדזיוב)-"אנדזשעיובד"אבקערשענבוים

-(ה"תרצנפטר)קצנלנבוגןדודיוסף"רביחותמת.ב"תרצ,אביבתל.אלבצרוישלמהרבימאתבראשיתלספרפירוששלמהדבר•

.מאוסטרהאאברהםרביחתן.מנסכיזיצחקרבימצאצי

.א"תקע,לבוב,(ן"הר)גירנודיניסיםרבינומאתן"הרדרשותעשרשניםספר•

צ"הגאהבןהלוימענדילמנחם"חתימהבשער."רענןזית"החתןהלוייעקבישראללרבישייךזהשספררישומיםהפורזץבדף

."זמבראוועריצחק"וחותמותחתימה"...דקהילותד"האב...יעקבישראל'רהרב

.בירושליםודייןבפלונסקד"כאבכיהן,ומפורסםגאון,מנדבורנאמרדכירביר"האדמובן–(ן"תרנפטר)הלוייעקבישראלרבי

.(12237'מסר"אוצה)

.כריכהללא.מנותקיםדפים.טוביותרבמצבדפיםישנם.הטקסטעלגםרביםעשפגעי.גרוע–בינונימצב.מ"ס20.דףלח

.[ה"תקפ,סידקלאב].[אשכנזיל"צ]גירנודייונהרבימאתוהיתראיסורספר•

.בירושליםקרליןחסידימראשי-(ו"תשכ-ח"תרל)"ו"תירושלםק"פעיההאלטאווסקיהעשיליהושע"רביחתימתב\ח-וא\בבדפים

.קרליןמפינסקר"האדמוהיהרוזנפלדאהרןרבינכדו

.כריכהללא.כתמים.טקסטחסרוןללאהעמודיםבראשיעשפגעימעט.טובמצב.מ"ס21.(שערחסר)יז-א,פ-א,ח-בדפיםלפנינו

יצחק"רביר"האדמוחותמותהפורזץבדף.ח"תרס,לובלין.מוסרשבטבעלמאיזמירהכהןאליהורבימאת.תלפיותמדרשספר•

"מנאדבורנאא"שליטצ"בההזוטשקאק"אבדראזענבויםאייזיק

עלנאבקשםהבריתלארצותהיגרהשואהלאחר.נסבדרךהשואהאתשרד(ס"תש-ו"תרס)רוזנבויםאייזיקיצחקרביר"האדמו

שםויסדברקלבניעברא"תשמבשנת,אביבבתלהחסידותאתוהנהיגלארץעלהג"תשלבשנת,פרינשאוופעולותיוהיהדותערכי

.פריעשווברכותיולפתחונהרורבים,האחרוןבדוררים"האדמומחשובי.מדרשוביתאת

כריכה.חסרהאחוריתכריכה.בטקסטחסרוןמעטעםחלקםהספרשלהפנימייםבשוליםהספראורךלכלעשפגעי.בינונימצב

.טחבוריחרטיבותכתמי.ובלויהמנותקת



בשוליםפגמיםראשוניםדפיםמספר.כריכהללא.סוףחסרעותק.שעריםשני.טובמצב.ל"תר,ווארשא,נזיקיןסדרמשניות•

.הפנימיים

אחריודפיםובשניבשער.טובכללימצב.המקדשביתמפתהינוקנחדף.מ"ס24.דףקסג.ט"תקס,פראג,קדשיםסדרמשניות•

.וחסרהבלויהכריכה.שימושכתמי.ניירהשלמתעםפגמים

.טחבוריחעובשכתמי.גרוע–בינוניבמצבהספרבסוףדפיםמספר

רב.בתפילותיובמיוחדהצטיין.בתורהגדול.הירשצבירביבן(ז"תשל-ה"תרס)כהנאנחמןרביר"האדמוחותמותהספריםבשני

המושבהכרבוכיהןישראללארץעלהמכןלאחר.עגונותבהתרתשםועסקהשואהאחריבקלויזנבורגדייןהיה,בקארלסבורגחסידי

.מסוליציאר"האדמווישורוןישראליעקברביהואדודוחתן.מספינקאר"לאדמושםוהיהברקלבניעברז"תשטבשנת,ראםבני

.(תסבעמודהלחסידותאנציקלופדיה).בקרלסבורגכרבכהונתומתקופתהינוזהעותק

.הדפיםביןידבכתבתורהחידושיניירפיסת.חותמתועם.ט"תקס,פראגהוריותמסכתממשניותאחרוןדף:מצורף

.מבראדיהודהאריהרבימרתחוליןמסכתעלחיבור.ושניראשוןחלקאריהלבספר•

אביומקוםממלא,מדעעשר"האדמו–(ג"תשס-ג"תרפ)"פנעטמאירצבי"בעיפרוןחתימההפורזץבדף.ח"תרל,יוזעפאף

.ברקבבנימדרשביתבראשעמדוכן.(יורקניו)בויליאמסבורג

וחתימתרישום.הורוויץהלויפנחסרבימאת.ר"עת,מונקאטש.סוכההלכותחייםאורחערוךשלחןעל.'גחלקזוטאפתחאספר•

.לא'מראזר"האדמו-"טויבשלום"רבישלוחותמתוידו

מסקרנביץר"האדמו.קאלישצבייוסףרביעותק.ד"תרצ,ירושלים.פיאטרקאווסקייעקברבימאת.'אחלקיעקבעדתת"שו•

.ברקבנישלורבה

.מנאראלשפיראיחיאלמאירחייםרביר"האדמוחותמת.חסרמעטעותק.ע"תר,פרמישלא.דכלהאגראספר•

בורנשטייןאבהםורבימביאלאנחוםזאברבימאת.אזובאגודתת"שו\ד"תרס,פיעטרקוב.אבןטורי:הספריםכוללכרך•

.ו"תרס,ווארשא.מסוכטשוב

בפיעטרקובו"תרססיוןו"טבהעלותךק"עש'וליוםאורתונתיליוםאלישלוחההואמנחה"ידבכתברישום,אזובאגודתבשער

רישום."ל"זצהמחברצ"בהגהמסאכטשובא"מהרמרןת"כשק"הגהר"אדמונכדבארנשטייןמענדלמנחםהרבניב"שמאת

'ולראי,דליטאבילעמולדתידעירמ"ורק"האבדהמפורסםצ"הגהב"משאזובאקגודתבספר'החנני"השערמסגרתבתוך

משה"רבישלעתיקהחתימההפורזץובדף.ל"הנאלעזררביחתימת.אבןטוריבשער."לאדזשעהנפעלדהלויאלעזרח"באעה

"שעהנפעלדהלוי

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםמצבים.שוניםגדלים.כרכים17בספרים19כ"סה

200$פתיחה 

מלמעלה(בערעני-לאוואש)לאשבריןד"כאבכיהן.טעביןוואלףרבילאביובפרשבורגנולד(בערךף"תקנפטר)טעבןהרשצבירבי

.(תקע'עמסופרהחתםבתשובותאישים).א"תקעבשנתואותאחלקהעזראבןבחלקסופרמהחתםאליותשובה.שנה20–

תורהלמדבצעירותו,חלקיועשרתעל"משהוידבר"מספרושמשתקףכפי,אדירגאון(ט"תרמ-ה"תר)פולקהלוימשהרביהגאון

."לויבני"בעללוינגרהירשצביאליעזררבישלביתואתנשא.אסאדיהודהרביהגאוןואצלבפרשבורג"סופרכתב"ההגאוןאצל

ידכתבישלגדולאוצראחריוהשאיר.מבאניהאדזאקליצחקרבישלבנו.באניהאדבעירישיבהוראשד"כאבכיהןב"תרלמשנת

גדוליומהםתלמידיםהרבהוהעמידברביםתורההרביץל"הנבעיררבשהיהשנהעשרההשבעכלבמשך,התורהמקצועותבכל

זכרון"בעלגרינוולדיהודהרביהגאון.שניםושלושארבעיםבגילנפטר.בפרץועמד'דמלחמתלחםנפשבמסירות.מצויניםתורה

.ועוד"משהברכת"ספרחיבר.אחריומקומואתמילא"יהודה

.ורופפתבלויהכריכה.שוליםופגעי,גסיםכתמים,עשנקביהספרלאורך.בינונימצב.מ"ס19.5.דףלח-ה,[2]

:כהנאנחמןרבימספינקאר"האדמושלעותקיםמשניותכרכישני



י"תר,למברג–(מלובליןהחוזה)אמתדברי.86

Divrei Emet (The Chozeh of Lublin) – Lemberg, 1850

ר"האדמומאת.התורהעלחסידותמאמרי,אמתדבריספר

.מלובליןהחוזה–הורביץהלוייצחקיעקברבי

משהרביידיעלהדפוסלביתהובא.1850י"תר,למברג

.הראשונההמהדורההסכמותעם.שרייברצבי

ובלאיכתמים,עשנקבימעט.טובכללימצב.דףמה

.עתיקהכריכה.שימוש

100$פתיחה 

מרילוסזאבאליעזררביר"האדמועותק–נחלערביספר.84

מבוטשאטש

Sefer Arvei Nachal – the Copy of the Admor Rabbi Eliezer Ze'ev Marillus

of Buchech

.(ס"ד)מ"תר,יוזעפוף.אייבשיץשלמהדודרבימאת.התורהעל,נחלערביספר

.החלקיםשני

ק"אבדזאבאליעזרה"מוהגדולהגאוןלהבשייךהלזוהספר"רישוםבשער

.לשערמעברנוסףדומהרישום."בוטשאטשר

רביר"האדמובן(ו"תש-ג"תרי)מבוטאטשטמרילוסזאבאליעזררביר"האדמו

מובהקתלמידהיהבצעירותו.נשגבוצדיקקדוש,מופלגלמד.מדורוהויאהרןיוסף

אשתוסבבביתהתגוררנישואיולאחר.פעמים16אליוונסעמצאנזחייםלרבי

ברבנותכיהן,משפחתושםאתלעצמוואימץרופשיץד"אבמרילוסיצחקרבי

שםשאירעווהמפותיםמרומניהלבקרובאאביושםבהיותו.הויסלהעלפשצלוב

אביומקוםלמלאנקראג"תרעבשנת.(ו"תרפ,קלוזש)"יוסףיד"בספרומסופרים

.מופלגיםחכמיםותלמידירים"אדמוכולםוחתניובניו.ר"ואדמוכרבבבוטאשטש

.(רסז-רסו'עמ',א,חסידות'אנצי)

.דפיםבמספר,דבקוחיזוקיעשפגעימעט.טובכללימצב.מנותקיםדפיםמספר

100$פתיחה 

עםמערלויסופריוחנןרביר"האדמועותק–ם"הרמבמוסרי.85

קדשוידחתימת

Mosrei HaRambam – Copy of the Admor Rabbi Yochanan Sofer of Erlau

with His Handwritten Signature

.ג"תשמ,ירושלים.ם"להרמבהחזקהידמספרלוקטאשר,ם"הרמבמוסריספר

ר"האדמו–"סופריוחנן'הק[ומלואההארץ'לה]מ"להוה"ב"הספרבתחילת

.מערלוי

.טובמצב

60$פתיחה 



ה"תרל,לובלין–ישראלתפארתעטרת!סגולה.87

Segulah! Ateret Tiferet Yisrael – Lublin, 1875

מאת,תורהחומשיחמשהעלחסידותמאמרי,ישראלתפארתעטרת

מבארנסתרותמגלה"מסאטינאבחריףשלמהר"בישראלרביר"האדמו

."ל"זצי"הארומגויתט"הבעשרבינוחייםמים

.ה"תרל,לובלין

רוכשיאתהמברכיםהדורוגדולירים"האדמוגדוליבהסכמותעוטרהספר

ומזונאחייבבניהמשולשתבברכהיתברכו".הברכותבמיטבהספר

יצחקרביר,האדמו)"ונפשבגוףהצלחותבמתיעלולהעלותרויחא

ביר"האדמו)"מעולהולשמירהתועלהלרפואת.(מקומרנאיחיאליהודה

להריקוהמתנדביםלהקוניםיעמודהמחברוזכות".(משטרנובילאהרן

ניץ'מויזר"האדמו)"סלהטובוכלרויחאומזונאחייבבניברכהעליהם

עםכאשרולהצליחםלשמרםביתםבתוךברכהלהניח".(צדיקצמחבעל

.(הקדושיםובניומטריסקאבהםרביר"האדמו)"לבבםחפץ

בעלותחותמת.הדפיםבראשרטיבותכתמי.בינוני-טובמצב.דףפב,[1]

.מקוריתלאכריכה."בפיאנטניצאב"שומאיר'ברשלמהיצחק"רבי

150$פתיחה 

ח"תר,למברג–השמותקונטרס.89

Kuntras HaShemot – Lemberg, 1848

שלהזוהרעל"צביעטרת"לביאורהשלמה–השמותקונטרס

מאת"הקודשאגרת"בסופו.מזידיטשובהירשצבירבי

הכהןיוסףידיעלנדפס.אייכנשטייןהירשצבירביהמחבר

.רפפורט

.(522'מסחסידותסטפנסקי).ח"תר,למברג

מקצועייםשיקומים.מאודטובמצב.מ"ס26.דף[15],ב,[1]

.אחריודפיםומספרהשערדףבשולי

150$פתיחה 

,יוזפוף–(מאוסטרובאיהושערבי)אדםתולדת!חסידות.88

ראשונהמהדורה–ה"תרל

Chassidism! Toldot Adam (Rabbi Yehoshua of Ostrova) – Josefow,

1875 – First Edition

וזמירותמועדים,התורהפרשיותעלואמרותדרושים.אדםתולדתספרזה

ם"ואדמורירבניםמאתלקוטיםבסופו.מאוסטרובהיהושערבימאת.שבת

.ועודמלענטשנאק"הרה,מפרשיסחאהקדושהרבביניהם

.(602'מסחסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה.1874ה"תרל,יוזעפאף

מנחםצבירביחתן–(ג"תרל-ט"תקע)מאוסטרובאיהושערביהמחבר

שעלואוסטרובא,סוסנוביץ,בלנטשנאר"כאדמושימש.מצויזמירמייזלש

."הקטןאלימלךנועם"הפוליןחסידיבפיכונה.התפרסםשמה

פינותקיפולי.מנותקתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס23.5.דף[4],קיז,[1]

.ואחרוניםראשוניםדפיםבמספר

150$פתיחה 



ראשונהמהדורה–ה"תרל,סיגט-חלקיםשני,לבייטב.90

Yitav lev, Two Sections – Siget, 1875 – First Edition

.תורהחומשיחמשהפרשיותעלחסידותומאמריחידושים,לבייטבספר

.מסיגטטייטלבויםיהודהיקותיאלרביר"האדמומאת

חלקיםשני.(228'מס,חסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ה"תרל,סיגט

(שמות)בחלקשער.בראשיתחלקשלשעריםשניחסר.שמות-בראשית

.קיים

לוח:דף[1]בנוסף.[דף[1],צא;[2],קמא,[3]במקור].דף[1],צא;[2],קמא

.מ"ס25.ויקראספרהטעיותתיקוני

.טקסטחסרוןעםחלקם,קרעיםהראשוןבדף.ואיכותיבהירדף.טובמצב

.כריכהללא

80$פתיחה 

שונותמהדורותחסידותספריאוסף.91

Collection of Chassidic Books Varied Editions

.ד"תרל,ווילנא.ג-אחלקים.דעהיורהצדקצמחת"שוכרך•

.’עמ172לפנינו.ראשוניםדפים[4]חסרים.(רבית-שחיטההלכות):אחלק

.מיוחדשערזהלחלק.’עמ242.ל"ז[זלמןשניאור]רבינוע"שבשוהמקוהתקוניעלוביאור(ומקואותנדההלכות):בחלק

.1-94דפיםלפנינו.וסוףשערחסרהנראהככל.מ"חש.(אבלות-נדריםהלכות):גחלק

בינוני–טובמצב.שלם.ה"תקכ,זאלקווא.אזולאיאברהםרבימאת.(קבלה)לאברהםחסדספר•

.בינונימצב.ו"תקנ,זאלקווא.הקדושי"מהארשקיבלויטאלחייםרבימאתהגלגוליםספר•

.מ"הריהחידושיבעלמגוראלטרמאיריצחקרביהסכמת.ט"תרי,ברסלוי.מפשיסחאבונםשמחהרבימאת.שמחהקולספר•

.שערחסר.דף[1],(כחל"צ)כה,נח-דדפיםלפנינו

.כריכהללאטובמצב.כחדףעדהתחלה:דפיםלפנינו.ג"תרכ,למברג',ממעזריץבערדוברבימאת.ליעקבדבריומגידספר•

.הפנימייםהספרבשוליעשפגעי

ליהודהוזאתספרשער;פד-מט:דפיםלפנינו.ו"תרכ,למברג.מאניפוליליביהודהרבימאת.התורהפרשיותעל,הגנוזאורספר•

.קליםפינותפגמי.כתמים.מנותקיםדפיםטובמצב.יטדףעד

.פב-סטהדפיםלפנינו.ראשונהמהדורה.ט"תר,למברג.בראשיתספרמתוך.טייטלבויםמשהרבימאתמשהישמחספר•

מהדורה.ח"תרפ,(סאטומארע)סאטמר.מהורניסטייפולטווערסקידובמרדכירבימאת.התורהעלפלפולים.החכמהעמקספר•

.מאדטובמצב.הלברשטאםחייםרביהמחברנכדי"ענדפס.יחידה

.טובמצב.ה"תש,ירושלים.ין'מרוזפרידמןישראלרבימאת.ישראלאבןספר•

,למברג."יששכרבני"המדינובשפיראאלימלךצבירביר"האדמומאת.ראשוןחלק.התורהעלחסידות,דכלהאגראספר•

.מנותקיםדפיםמספר.טובמצב.כריכהללא.בסוףדפים26–ו.ראשוןודףשערחסריםלפנינו.ראשונהמהדורה.ח"תרכ

מהדורה.[ח"תקנ],קוריץ.מזיטומירוולףזאברביר"האדמומאת.ומועדיםמגילות,התורהעלחסידותדרושי,המאיראורספר•

.מנותקיםדפים.כתמים.עשפגעי.בינונימצב.אחרוןודף.פדףעדהתחלה:חסרעותק.(25'מס,חסידותסטפנסקי).שניה

.(ויקרא)שלישיחלק.א"החידהגאוןמאתקדומיםנחלפירושבנוסף,חייםמיםבארופירושהחייםאורפירושעם,ויקראספר•

.אדומהבדיוהשערמאותיותחלק.ג"תרכ,למברג

מהדורה.ט"תרנ,ווארשא.סטריקובחסידותאבימטשכנובאברהםרבימאת.ס"השבסוגיותהלכותחידושי,אברהםביתספר•

.הראשוןבשערחסרוןעםפגם.שעריםשני.ראשונה

סאנדערהכהןאפריםאהרן"רביחותמות.מצויןמצב.ראשונהמהדורה.ד"תרמ,מונקאטש.דברים-ויקרא.שניחלק.צדקמעגלי•

."דעש

:עםכרוך.ה"תרס,סאטמר.'ממעזריץבערדוברבימאת.ליעקבדבריומגיד•

:עםכרוך.ג"תרמ,טשערנאוויץ.הגרמענדילמנחםרבימאתשלוםאהבתספר•

.ג"תרמ,קאלאמיא.מקאסובהגרמענדילמנחםבןחייםרבימאת.חייםתורתספר•

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.בינוני–טוב:מצבים.כרכים15בספריםוחלקיספרים18כ"סה

200$פתיחה 



עורכריכת–ז"תרמ,למברג–תפלהכתר–חסידיסידור.92

מוזהבדפיםחיתוך-מעוטרתמקורית

Chassidic Siddur – Keter Tefilah – Lemberg, 1887 – Original Orante

Leather Binding – Gilt Edges

ואורהחדשבווכלמעליאנהורא,צביולקוטירחלביתעםתפלהכתרסדור

השלםנהוראמסדורהתפלהפירושעם.ספרדנוסח.התפלהעלחדש

עם.ישרותוכוונותפשטיותכוונותוגם[הלוימיכליחיאלר"באהרן’רמאת]

ר"ב]משהג"לההשבתותקוני.[לורברבוים]יעקבמרןלהגאוןהחייםדרך

.מזאלשיןל"ז[גרשון

וליוםהשנהלראש,רגליםלשלושעמידות,ולשבתלחולהתפילותכולל

לשניפרשיותסדר,סליחות,הושענותסדר,פסחשלהגדהסדר,כפור

בנוסף.ויוצרותסליחות,וביכוריםסוכה,יומא,השנהראשמסכתות,וחמישי

.הסידורבסוףתהליםספר

(אלבויוסףרבימאת)העקריםבעלמאמר"ושירהפרקהסידורבראש

."שירהפרקבביאור

.יונהלרבינוהתשובהויסודהתשובהאגרתנדפסוהסדורבסוף

לספרנפרדשער.מקוצרהראשוןשעריםשני.1887ז"תרמ,למברג

.התהלים

לפנישלפנינובעותקנכרך,שלטדף).דףקיד;קמד,סב,שלט,טז,’עמ10

.(התהליםספר

על.עבהכרך.מוזהבותחלקםמעוטרותחריטותעםמקוריתעורכריכת

חיתוך.מוזהבותבאותיות"רויזענטהאלאהרןמשה"חרוטהקדמיתהכריכה

.מוזהבדפים

.הסידורנתוןבה(בלויה)המקוריתהקופסאכולל.מצויןמצב

100$פתיחה 

ראשונותמהדורות–שלםסט-התורהעל"אמתשפת".93

"Sefat Emet" On the Torah – Complete set - First Editions

מהדורות.מגוראלטרליבאריהיהודהלרביאמתשפתספריארבעה

.ראשונות

שלמהדפוס.1905,ה"תרס,פיעטרקוב.בראשית-ראשוןחלק•

,3,5-283]במקור.9-283עמודיםלפנינוחסרעותק.בעלכאטאווסקי

.מנותקיםאחרוניםדפיםושניראשוןדף.טחבריח.שערחסר.['עמ[1]

.מקוריתכנראהעורכריכת

שלמהדפוס.1905ו"תרס,פיעטרקוב,שמות-שניחלק•

.’עמ[1],239.בעלכאטאווסקי

[1)]והתיקוןהטעותבלוחשצוינוהאחרונותהטעויותשלפנינובטופס

סימני.טובמצב.בפניםגםתוקנו,ואילךפהלדףהמתיחסים.(בסוףדף

.טחב

’חננישאולדפוס.1906ז"תרס,קראקא.במדבר-רביעיחלק•

מחמתדבוקיםדפים.שבירדף,בינונימצב.’עמ202,[2].דייטשער

.טחבכתמי.(להפרדהניתן)רטיבות

'חננישאולדפוס.1908,ח"תרס,קראקא.דברים-חמישיחלק•

.’עמ240,[2],דייטשער

.מצויןמצב.זהובהבדיוהשעראותיות

."לאנדעסמאןמרדכימנחם"חותמותמהספריםבחלק

.מ"ס26.5ל23.5ביןנעהכרכיםגודל.ספריםארבעה

100$פתיחה 



ורישומיםהגהות–ט"תקע,הרובשוב–שרדלבושי.94

ידבכתב

Levushei Serad – Harobashov, 1819 – Handwritten Glosses

and Notations

שלמהדודרבימאת.דעהיורהערוךשלחןעל.שרדלבושיספר

.שלישיתמהדורה.ט"תקע,הרובשוב.אייבשיץ

.ההדפסהמתקופתידבכתבהגהותמספר

'מוהרבניה"להשייךהספרזה"רישוםהעמודבראשדפיםבמספר

."ב"שושיף...יצחק"הפורזץבדףחותמת"...קירז'דקב"שויוסף

.בשערדיוכתמי.מנותקתקדמיתכריכה.מאודטובמצב.דףקב,[1]

100$פתיחה 

–אורנשטייןמשולםיעקבלרבי"יעקבישועות"ספריםאוסף.95

וחותמותחתימות

Collection of "Yeshu'ot Yaakov" Books by Rabbi Yaakov Meshulam

Orenstein – Signatures and Glosses

משולםיעקברבי-"יעקבישועות"הבעלהמחברהרבמאתספריםמקבץ

.אורינשטיין

.ערוךהשלחןעליעקבישועות–שלםסט

.שעריםבשניחלקיםשני.חייםאורחערוךשלחןעליעקבישועות:אכרך

פנחס'לרשייךח"אועליעקבישועותהספרזה"בשעררישום.ג"תרכ,למברג

חותמות."פיטסבורגק"דקד"אבהורוויטץהכהןיוסףיעקב"רביחותמות."ב"שו

."מאססטשעלסיבערמאןמיכאלהרבספריית"

."דפהד"אבהורוויטץהכהןיוסףיעקב"(מרובעותאותיות)חתימההפורזץבדף

חושןערוךשלחןועל.ב-אחלקדעהיורהערוךשלחןעל,יעקבישועות:בכרך

ספריית"חותמות.ג"תרכ,למברג.דעהיורהעלשלישיחלקאליוונלוה.משפט

."מאססטשעלסיבערמאןמיכאלהרב

.אשכנזיתבכתיבההגההא\להדףמשפטחושןבחלק

.שעריםבשניחלקיםשני.העזראבןערוךשלחןעל,יעקבישועות:גכרך

יעקב"רביחותמות.השערבראשאשכנזיתבכתיבהחתימה.ב"תרכ,למברג

מיכאלהרבספריית"חותמות."פיטסבורגק"דקד"אבהורוויטץהכהןיוסף

."מאססטשעלסיבערמאן

וחותמותחתימה.ראשונהמהדורה.ז"תרס,ווארשא.התורהעליעקבישועות•

.(א"תרצ,צאנז)בהפרדסמאמריםפרסם–"לוביטשביגלאיזןיקרישראל"רבי

."מאססטשעלסיבערמאןמיכאלהרבספריית"חותמות

,פיעטרקוב.ערוךשלחןחלקיארבעתעל.יעקבישועותותשובותשאלות•

.ראשונהמהדורה.1906ו"תרס

.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכיםחמשהכ"סה

120$פתיחה



מהדורה–ח"תרנ,סיגט-(ספינקא)חייםאורחותסט.96

המחברחותמת–ראשונה

Set of Orchot Chaim (spinka) – Siget, 1898 – First Edition – Author's

Stamp

ר"האדמומאת.חייםאורחערוךשולחןעלדיניםחידושי,חייםאורחות–סט

מהדורה-ח"תרנ,סיגעט.החלקיםשני.ספינקאד"אבכהנאנחמןרבי

.ראשונה

.דףקעח,[3].תטז-א-סימנים:אחלק

.דףרג,[2].תרצז-קיז-סימנים:בחלק

וחותמותחתימותכןכמו.המחברחותמתהספרבשער:הכרכיםבשני

מיכאלהרבספריית"חותמותומספר."מראפטשיץ...הכהןזנווילשמואל"

."מאססטשעלסיבערמאן

.יבשדף.מצויןמצב:אחלק-מצבים.מ"ס31:תואםגודל.כרכיםשני

טובכללימצב:בבחלק.הספרבכריכתבעיקרזעיריםעשנקבימספר

בשוליבעיקרעשפגעיאחרוניםדפיםבמספרהכרךבסוף.יבשדף.מאוד

.הטקסטעלגםמעטאךהפנימייםהספר

100$פתיחה 

חייםרביר"האדמומאתספרים[7]אוסף.97

ואודותיומצאנזהלברשטאם

Collection of [7] Books by the Admor Rabbi Chaim

Halberstam of Sanz and About Him

.ואודותיומצאנזהלברשטאםחייםרביר"האדמוספרימקבץ

.ג"תרע,סוואליווע.ב-אחלקהתורהעל,חייםדברי•

בערישכררביר"האדמובחתימתהקדשההפורזץבדף

,ותרשישיםאראליםמגזע-(ז"תשמנפטר)מואידיסלברוטנברג

אפטאשושלתנסטוכוב'מצרוטנברגאלחנןיצחקיעקברביבן

רבישלתלמידוהיהבצעירותו,משאץמושקוביץשלוםרביוחתן

ר"ואדמוכרבשימשלחייוהעשריםבשנות,מלובליןשפיראמאיר

ר"לאדמומקורבוהיההבריתלארצותעברמשםבואידיסלב

נואםהיה.בברוקליןמדרשוביתאתבנהב"בארה.מסטמאר

.בחסד

.מצאנזהלברשטאםחייםרביר"האדמומאת.חייםדבריספר•

.ב"תרנ,מונקאטש

רביר"האדמומאת.ב-אחלקיםחייםדבריותשובותשאלות•

.ט"תרפ,בילגורייא.מצאנזהלברשטאםחיים

.ה"תש,ברוקלין.ושניראשוןחלק.התורהעל,חייםדברי•

בנקאוויטשאליעזריצחקרביחותמת

.ה"תשל,ברוקלין.ראטשטייןשמואלמאתחסידותצאנזער•

.יידיש

חייםרביר"האדמומאת.חייםותפארתחייםדרכי•

.ו"תשל,ברוקלין.הלברשטאם

מאת.ו"תשל,ירושלים."חייםדברי"בעלמצאנזהקדושרבנו•

.ויסברגדודיוסף

.שוניםגדלים.טובכללימצב.ספרים7כ"סה

120$פתיחה 



רביר"האדמו-ספריםשני.98

תפארת-מפשיסחאיצחקיעקב

כתר\[ץ"תר]ווארשא–היהודי

ט"תרפ,ירושלים–היהודי

Two Books – the Admor Rabbi

Yaakov Yitzchak of Peshischa –

Tiferet HaYehudi – Warsaw [1930] /

Keter HaYehudi – Jerusalem, 1929

מאתתורהחידושיליקוטיספריםשני

–'רבינוביץיצחקיעקברביר"האדמו

.מפרשיסחאהקדושהיהודי

נפלאותמספרשניחלק,היהודיתפארת•

תורהחידושיליקוטיאיסוף–היהודי

.מפשיסחאיצחקיעקברבימאתוסיפורים

•:עםכרוך.'עמ60.[ץ"תר],ווארשא

הקדושהיהודישלמבניובניםתפארת

.'עמ22.במפשיסחא

ידמכתבחידושיםאיסוף,היהודיכתר•

וחידושיהעזרואבןמשפטוחושןס"השעל

עם.מפשיסחאיצחקיעקברבימאתתורה

רבימאתתפארתכלילהנקראיםביאורים

.ט"תרפ,ירושלים.רבינוביץמרדכיאריה

.'עמ[2],סב,[4]

מהםאחד.טובכללימצב.ספריםשני

.כריכהללא

80$פתיחה 

–ישראלעלשלום–והמתנגדיםהחסידיםפולמוס.99

ח"תרכ,זיטאמיר

Polemic of the Chassidim and Mitnagdim – Shalom al

Yisrael – Zhitomir, 1868

החסידותביןהשלוםויתווךיפשר,ישראלעלשלום

עלבדעתושלאבדעתהחולקיםוישתיק.וההתנגדות

.ותלמידיוט"בעשישראל'ר...הקדושים

צביאליעזררבימאת.לחסידיםהמתנגדיםביןהויכוחעלספר

,"טובמשםשם"מאמר:כולל.ראשוןחלק.צווייפעלהכהן

,"טובשםכתר"ו.ש"הריבצוואת)החסידותמספריליקוטים

.(ועוד

שלוםאברהםדפוס.יחידהמהדורה.1868ח"תרכ,זיטאמיר

.שאדאוו

.קליםשפשופיםבשער.טובמצב.מ"ס19.5.'עמ60,104

100$פתיחה 



ישראלוגדוליצדיקיםתולדותספרי[28]אוסף.100

Collection of [28] Books on the History of Tzaddikim and Leading Rabbis

.ד"תרס,פעטרקוב.ליבאריהיהודהמאת,מפאנועזריהמנחםרבינותולדותספר•

.י"תש,יורקניו.גרינוואלדיהודהיקותיאלרבימאת.בישראלהסנהדריןלתולדות•

.ד"תשמירושלים.בעלזאי"אדמורהקדושיםרבותינוק"כשליוחסיןמגלת.בעלזאיחוסספר•

.ב"תשמ,ירושלים,ניימאןצבידודמאת.ווייטצעןד"אבניימאןאנשילאשררבישלחייומסכת.שנשכחהגאון•

.ה"תרע,בראהילוב,(ש"הרא)אשררבינותולדות.מקדושיםפארספר•

:עםכרוך.ו"תרנ,וויען,יצחקבאר•

:עםכרוך.ד"תרנ,למברג.יוחסיןמגלתעםיהודהזכרוןספר•

.דרדקימקרי•

.[ט"תרפ],ירושלים.בלוםאוצרספר•

.ד"תרפ,לובלין.וספריוקורתיוחייוימיו,הכהןצדוקרביתולדות,הכהןתולדות•

.ג"תרע,פיעטרקוב.מיללערדודישראלרבימאתעוזיאלר"בנחוםרביעל,מנחםתולדותספר•

.ח"תש,ירושלים.בארגגימפלמרדכיהרבמאת.ח"תש-ח"תקנ.לפטירתושנהוחמשיםמאהלמלאתחוברת,מוילנאא"הגר•

.ז"תשכ,ירושלים.מבעלזאאהרןרבישלחייולתולדותפרקים,מבעלזאהקדושהרב•

.ט"תשל,ירושלים.לויןלייביהודהרבימאת.(פוליןמגילת)מאיזביצהם"האדמורי•

.ד"תרפ,קלוזש.גרינוואלדיהודהיקותיאלרבימאת,מוילנאהכהןאפריםרביתולדותכולל.ישראלחכמיתולדות•

.בראקסבורירביזעלצערחייםשלמהרביחותמת.שערחסר,יידיש.מלובליןשפיראמאיררביעלחוברת•

:עםכרוך.ג"תרס,ווארשא.'להגורל•

.ט"תרס,ווילנא.מוואלוזיןחייםרבנותולדות•

.א"תרע,פיעטרקוב.מפראגל"מהרחכמת•

.עותקיםשני.צ"תר,רישא.קאמעלהארישראלרבימאת."הרקח"–מגרמיזאאלעזררבינו•

.ו"תש,אביבתל.חייפרקיבלויאמשההרב,ירושלםחומותיךעל•

.ה"תרנ,ווארשא.וויסהירשאייזיקרבימאת.שנהשמניםלימלאתעלמילדותי.זכרונותי•

.שערחסר.ג"תרי.טריאסטה.איטליאהוגאוניישראלגדוליתולדות•

.ז"תרנ,ווארשא.ליפשיץהלוייעקברבימאת.מקאוונאאלחנןיצחקרביתולדות,יצחקתולדות•

.ח"תרפ,לבוב.מזידיטשוב.אייזיקיצחקרביתולדות.יצחקפארספר•

.ח"תרפ,פיעטרקוב.עולםאיתניהגאוניםמןואגרותמכתבים.הגאוניםכתבי•

ט"תרמ,ווילנא.אפרתיאליעזררבימאת..ודורשיודור•

.ו"תרע,יפו.תולדותיו.חמאברחנינא'ר–אכרך.ישראלארץאמוראיאגדת•

שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים26-בספרים28כ"סה

100$פתיחה 

–מגור"אמתאמרי"הר"האדמושלגדולהתמונת.101

עתיקצילום

Large Picture of the Admor the "Imrei Emet" of Gur –

Ancient Photograph

בית"האלתרישראלר"האדמולימיןמשמאלנראהבהתמונה

ר"האדמושלחתנו–לויןהכהןצביחנוךהרב,בצעירותו"ישראל

אמרי"הבעלאלתרמרדכיאברהםרביר"האדמו,"אמתאמרי"ה

.(מקורילא,צילום).אלתרמאיררביובנו,"אמת

.ישןביצועקרטוןעלמודפס.טובמצב.מ"ס35.5X25:גודל

80$פתיחה 



בארץמסאטמרש'יואלי'רר"האדמוביקור.103

היסטורימכתב–ישראל

The Visit of the Admor Rabbi Yoelish of Satmar to

the Land of Israel – Historical Letter

ק"משבאשכנזיה'יוסלרבימאת(אוויראגרת)מכתב

מושקוביץהכהןפנחסצבירביאלמסאטמרר"האדמו

שלניסעתואודותחשוביםפרטיםובו.מירושלים

לארץבהגיעומסאטמרטייטלבויםיואלרביר"האדמו

.(1950במאי19דוארחותמת).י"תש,יורקניו.ישראל

:היסטורימכתב

ר"האדמוביקורומהלךהנסיעהפרטימתואריםבמכתב

היכן,בינייםעצירות,האוניותשמותמוזכרים.בירושלים

ונציהדרךיגיעוהיאך.בהעלותךבשבתישבותהרבי

לחיזוק,הרבינסיעתעניןגםנזכרבמכתב.'וכולחיפה

חיזוק,ישראלבארץר"האדמושלהקדושיםהמוסדות

.ופינהעברבכלהנמצאיםש"אנ

חתימת.במכונהמוקלד.מ"ס1830.אויראגרת.דף[1]

.טובמצב.אשכנזיל'יוסרביק"המשבשלוחותמתוידו

.הקיפולמחמתזעיריםנקבים.יקפולסימני

200$פתיחה 

מזוועילגולדמןמרדכירביר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבמעניןמכתב.102

Interesting Letter Handwritten and Signed by Rabbi Mordechai Goldman of Zvhil

.מזוועהילגולדמןמשה'גדלירביצ"בהמרדכירביר"האדמושלוחותמתווחתימתוקדשוידבכתב,ניירפיסתעלכתובמכתב

'שיחי[לייביעקברבי]ל"י'רז"המוכלבנילמסוריכולהעציםלקחתהנגרעבורי"לאחמשיםלידרוש"ר"האדמוכותבבמכתב

."גולדמןמרדכי.ב"תשיחשון'ח

.טובמצב.מ"ס13\5גודל

80$פתיחה 



חסידיתמשפחהשלותעודותמסמכיםאוסף.105

ואחריההשואהשלפניבתקופהמירושלים

Collection of documents and certificates of a Hasidic

family from Jerusalem in the period before and after the

Holocaust

חסידיםובנואבשלותעודותמסמכיםאוסף

.ב"ומארהמירושלים

עם,פרקששמואלרבישל.1943,מפלסטיןזהותתעודת•

.באמצעיתהקרועה.תמונתו

פארקשלייביהודהיעקבשל.שוויצריודרכוןזהותתעודת•

.ותמונתוחתימתועם.1937משנת.וולף

עם.וולףפרקשלייביעקבשל.1946,פלסטיןזהותתעודת•

.ותמונותוחתימתו

תעודותחלקיעלפרקשלייביעקבשלנוספותתמונותשתי•

.זהות

לייביעקברבישל.פלשתינהממשלתזהותתעודתמסמך•

.וחתימתותמונתו.1947,ירושלים.וולףפרקש

.1939,יורקניו.(אנגלית).דרכון-ולאוםזהותתצהירמסמך•

.פרקשלייביעקבשל

.פרקשיהודהלייביעקברבישל.1945משנת,בריטידרכון•

.(אנגלית)

טייטלבויםיואלרביר"האדמושלהמלצהמכתבצילום•

.מסאטמר

.שעריםמאההגדולההישיבהשלחברפנקס•

.ומסמכיםניירפריטי11כ"סה.טובכללימצב

100$פתיחה

אלהחרדיתהעדהמאתמכתב!תגלית.104

רבנותובעניןמסאטמריש'יואל'רר"האדמו

בירושלים

Discovery! Letter by HaEdah HaCharedit to the

Admor Rabbi Yoelish of Satmar about His

Rabbinate in Jerusalem

אליהורביידבחתימת,במכונהמוקלד,ארוךמכתב

.בירושליםהחרדיתהעדהמראשיגליקמן-פרושנחום

טייטלבויםיואלרביר"האדמואלוממועןנכתב

שמתגליםסודיותהיסטוריותתגליותובו.מסאטמר

,כסלו.היוםעדידועיםהיוולאזהבמכתבורקאך

.ג"תשי

רביר"האדמואתהחרדיתהעדהראשימכניםבמכתב

,"ו"תירושלםק"עיהד"וגאברב"בתוארמסאטמריואל

,החרדיתהעדהשלהעגוםמצבהאתלהתנותומאריכים

עלמוטלתאימתוואיןבאמריקהנמצאד"שהגאבמשום

אגודת"והציוניםשהםומחוץמביתהדתמחריבי

החזוןמרןפטירתאחרישבפרטומדגישים."ישראל

ומבקשים.קברניטללאכספינההיאישראלארץ,איש

לשכוןקודשבהדרתארצהיעלהר"האדמוכיומצפים

מנהיגישכייחדיובשרכלוראו"בקביעותבתורה

."לבירה

-פרושנחום'אלירבישלידוחתימתהמכתבבסוף

לא:כלומר]"יהודי"המילהאתשמולצדהכותבגליקמן

.[ציוני

כרוך.זמןכתם.מאודטובמצב.מ"ס28\23.דף[2]

.ומהודרתחדשהשישוניירעורחציבכריכת

500$פתיחה 



יהדות הונגריה 

רביחתימת–ו"תקנ,ווין–בבליתלמודכרך.107

בקראליורבס"החתתלמידפערלסמאיר

Volume of the Babylonian Talmud – Wien, 1796 –

Signature of Rabbi Meir Perles a Disciple of the

Chatam Sofer and a Rabbi In Kraley

,ווין,בכורות,מנחות,זבחיםמסכתות,בבליתלמודכרך

בדיוהשעריםמאותיותחלק.נפרדבשערמסכתכלו"תקנ

.אדומה

הגאון'בהרפערלסמאיר'הק"חתימהזבחיםמסכתבשער

בית"חותמות"...דפהד"אבפערלסמשהיצחק[רבי]

הגהה.'בעמודלהבכורותבמסכת."אייזענשטאדטהמדרש

.ההדפסהמתקופתידבכתב

.פרלסמשהיצחקרביבן–(ד"תרנ-א"תקע)פרלסמאיררבי

וכן.טרענטשיןד"אבל"סגיחזקאלרביואצלאביואצללמד

.קראליד"אבפרנקליצחקרביחתן."סופרחתם"המרןאצל

סופרמהחתםאליותשובה.קראליד"כאבחמיואחרכיהן

נזכרכןכמו.מחסימןסופרחתםתשובותבספרנמצאת

העזראבןבחלקוכןסט'סידעהיורהחלקסופרחתםת"בשו

.(שטעמודותלמידיוס"החת).ד'סיאחלק

מינימאליתפגיעהעםעשונקביפגעימספר.טובמצב

כריכת.הפוךמודבקזבחיםמסכתשלראשוןדף.בטסקט

.דהויהמעטמקוריתעור

100$פתיחה 

שלוחתימתוידובכתבמכתב.106

ורבה"סופרדעת"הסופרעקיבארבי

נשלח–(פרשבורג)ברטיסלאבהשל

ט"תשי–ראטהאליהולרבי

Letter Handwritten and Signed by Rabbi

Akiva Sofer the "Da'at Sofer" and the

Rabbi of Bratislava (Pressburg) – Sent to

Rabbi Eliyau Roth – 1959

עקיבארבישלוחתימתוידובכתבמכתב

כלתהוגםנכספה".ימיוסוףלקראתסופר

...ו"תירושליםבתוככי'הבחצרותנפשי

בזכות...דאורייתאבשעשועילהשתעשע

ישיבהפסקהלאשאצלםל"זצ'הקאבות

הרשב"מוה"בעקיבא'הק...משולחנם

"ל"זצסופר

.בירושלים,ראטהאליהולרבינשלחהמכתב

.ט"תשי

.טובמצב.צידיומשניכתוב.בודדדף[1]

.קיפולסימני

100$פתיחה 



חתימה-"סופרחתם"התלמידפרלסאשרברוךרביוהגהותחתימות-כרכיםחמשה–בבליתלמוד.108

מינכןד"אב–פרלס'אלייוסףרביבנווחותמות

Babylonian Talmud – Five Volumes – Signatures and Glosses by Rabbi Caruch Asher Perles a Disciple of the Chatam

Sofer – Signature and Stamps of His Son Rabbi Yosef Eliyahu Perles - Av Beit Din of Munich

.באיאד"אבפרלסאשרברוךרביהגאוןשלהעותקים.ז"תקכ,זולצבאך\ז"תקנ-ט"תקכ,ווין.כרכיםחמשהבבליתלמוד

.ז"תקכ,זולצבאך–קטןמועד,חגיגה,ביצה,פסחיםמסכתות:1כרך

DR.J.PERLES)-פרלסיוסףר"דהרבחותמת.פסחיםבמסכתרובם,פרלסאשרברוךרביידבכתבארוכותלמדניותהגהות

RABBINER).

.ז"תקכ,זולצבאך-מגילה,שקלים,סוכה,יומא,תענית,השנהראשמסכתות:2כרך

...שייךהספרזה"וחתימותרישומיםבשער.פערלסאשרברוךרבישלידובכתבהשנהראשבמסכתרובם,ארוכותלמדניותהגהות

"...יעקב'ההמופלא'להתושייך","פערלס'אלייוסףר"הרהמופלא...שייך","באיאק"בקפערלסאשרברוךר"הרהמופלא

DR.J.PERLES)-פרלסיוסףר"דהרבחותמת RABBINER).

.ה"תקנ,ווין.זרהעבודה,בתראבבאמסכתות:3כרך

DR.J.PERLES)פרלסיוסףר"דהרבחותמת RABBINER).אולמאןיעקב'הק"בינהםרביםבעלותוחתימותרישומיםהפורזץבדף".

."1820קאטשמארפאןפישערליבמאיר"חתימהאחרוןבדף

חותמת."לנדאדניאל'הק"חתימות.ז"תקנ-ט"תקכ,ווין.מדות,תמיד,קינים,מעילה,כריתות,תמורה,ערכין,חוליןמסכתות:4כרך

DR.J.PERLES)פרלסיוסףר"דהרב RABBINER).

.ידבכתבותיקוניםהגהותמספר."דזיקובק"מקניסן"חתימה.ה"תקנ,ווין,זרהעבודה,בתראבבאמסכתות:5כרך

(פרץ)'אלייוסףרביבנו.(הונגריה)באיאק"בקדייןכיהןכיהןלערךו"תקפמשנת"סופרהחתם"תלמיד,פרלסאשרברוךרבי

.(צג'עמותלמידיוס"החת)ג"תרכבשנתנפטר.מבודפשטפרלסצבימשהרביובנו.מינכןשלהראשירבה–(ד"תרננפטר)פרלס

.בלויותבדמחופותעץכריכותעםהחמשהמתוךשנים.רביםעש-נזקי.כתמים.בינונימצב.גמראכרכיחמשהכ"סה

200$פתיחה 



נולד(ו"תרמ-ץ"תק)שטייןפנחסרבי

.שטייןיעקבישעיהרבילאביובפביניטץ

למד,"סופרכתב"התלמידימחשוביהיה

שוועריןהכהןגעץאליקיםרביאצלגם

ד"אבפרלסמשהיצחקרבי,בייאהד"אב

אונגווארד"אבש"אמאיררבי,באניהאד

טוביוםרבילבתנישא.מנחםרביובנו

ו"תרטמשנת.מאירשאקערעפשכץליפמן

ס"מח.מיקלאשסענטטירעקד"כראבכיהן

על"פנחסקנאת"ו,פנחסקנאתת"שו

.שטייןמאיררבימקומוממלאבנו.התורה

ורביוינקוועציד"אבניימןשלמהרביחתניו

ס"החת).באסאדמרבנישרייברליביוסף

.(תקלה'עמותלמידיו

.[דף[2],קלח,[6]:במקור].דף,קלח,[5]

.טובמצב.בסוףדפיםושנישערחסרעותק

.חסרהשדרה,ובלויהרופפתכריכה

100$פתיחה 

משהרביחותמות–ט"תקמ,פראג–הבחורספר.110

חשובהמהדורה–"סופרכתב"הבןסופר

Sefer Habachur – Prague, 1789 – Stamps of Rabbi Moshe

Sofer the Son of the "Ketav Sofer" – Important Edition

מאת.הקודשבלשוןוהדקדוקהפעליםעניניעל,הבחורספר

הספר.ט"תקמ,פראג.האשכנזיבחוראליהורביהגדולהמדקדק

למעןהמדפיסיםהערותעםוההגהההשלימותבתכליתנדפס

.הדקדוקבחכמתבקיאיםשאינםהמתלמדים

.הסכמתועם"ביהודהנודע"התלמידיידיעלנדפסהזומהדורה

עללבואלבםנדבואשרהאנשיםשמות"רשימתהספרבתחילת

.פראגוחשוביגדוליביניהם,"החתום

חתם"הבעלנכדסופרמשהרביחותמות-ובשערהפורזץבדף

."סופר

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

שלהראשוןנכדו"סופרכתב"הבעלסופרבנימיןשמואלאברהם

.אודווארהעלי-בוואמאשהתגורר.שמועלשנקרא"סופרחתם"ה

מופלגוצדיקגאון.בזיבנבירגן"הדתמחזיקי"חברתונשיאמייסד

מילדימאותשמלמומחהמוהל.הנביאאליהו-לגילוישזכה

הגריםאתבבריתוהכניסגיירד"תרל-ח"תרכבשנים.ישראל

דהכפרמאנשי זֶּ עםשלפנינוהספר((Bözödújfaluאויפאלו-בֶּ

משהרבישלגיסושהיהוועזעלציוןבןרבישלספרייתוחותמת

ס"חת)מסעפלאקרוזנפלדאלימלךרביחתנישניהם,סופר

.(ג"תקכ'עמותלמידיו

דפיםומספרכריכה.בשערחיזוק.טובמצב.מ"ס16.דףצ,[5]

.טורדאד"אבוועזלציוןבןרביחותמתבספר.מנותקיםראשונים

80$פתיחה 

טירעקד"אבשטייןפנחסרביוחתימותהגהות–ב"תקנ,פראג–חדשיאירחות.109

Chavat Ya'ir Chadash – Prague, 1792 – Glosses and Signatures by Rabbi Pinchas Stein Av Beit Din of Tirek

אישהלויפינחסורבי,"ביהודהנודע"בעללנדאיחזקאלרביהסכמות.ב"תקנ,פראג.קאליראליעזררבימאת,חדשיאירחותספר

.הורוויץ

בדף."שטייןפינחס"וחתימה,"מבאטשקעשטייןפינחסהקטןבזהים"אלדחנני"-חתימותשתישטייןפנחסרביחתימותשלשבספר

.ידובכתבארוכהלמדניתהגההב\כא



מיסלוביץד"ואבסופרהחתםתלמידדייטשדודרביחתימת–ד"תפ,דמייןפרנקפורט–החסידיםספר.111

וזאהרוי

Sefer HaChassidim – Frankfurt am Mein, 1724 – Signature of Rabbi David Deutch a Discipel of the Chatam Sofer and Av

Beit Din of Mislovich and Zaharoy

בביתאפטרודזלמןשלמהבדפוס.ד"תפ,דמייןפרנקפורט.אפטרודדודרבימאתפירושעם.החסידיהודהלרבי.החסידיםספר

.קעלניריוהאן

יחזקאל"לשערומעברבשערעתיקותחתימותבנוסף."דייטשדוד'הקו"תרטאלולדאהרויאמהוניקניתי"וחתימהרישום,בשער

."בממאליחיאל""ן"בממ

נגד,"אסיפהאסוף"ספרמחבר.וזאהרויאמיסלוביץד"אב,"סופרחתם"והבנעטם"מהרתלמיד(ג"תרל-ע"תק)דייטשדודרבי

.קה'עמ,"ותלמידיוסופרהחתם"בספרהמצולםבמכתבחתימתוראה.נוספיםוספריםבברונשווייגהרפורמיםאסיפת

.מנותקיםדפיםושלשהכריכה.מ"ס19.5.רביעידףחסר.[דףקמח,ד:במקור].דףקמח,ג

.וכתמיםפגמיםעםמקצועיתלאמשוקםהשערדף.העליוניםבשוליםברובוקצוץהספר

80$פתיחה 

מרןתלמידיומקורבימגדולי(א"תרנ-ה"תקנ)מפרוסטיץץ"כמנחםרבי

המשיךחתונתולאחרגם.שניםעשרבמשךבפרשבורג"סופרחתם"ה

כיהןלערךד"תקצמשנת.שניםשבעבמשךבישיבהרבולשיעוריללכת

עליוכתבוכך',סופרחתם'ההסמיכוה"תקצובשנתראגנדארףד"אב

תורהמאהלמשלא...הרמהבישיבתינושימשמעודו"הסמיכהבאגרת

חריפותמעיוןשקידתויגמולנץהעלהוכפורחת...כימיםלילותשם

נחיתחדחדאחרוניםלרבותוגםראשוניםבפוסקים'לדידומלאובקיאות

לונתונההרשותכןובגללהראשוניםד"עלמעשההלכהלעמקוירד

'סופרחתם'הפטירתבשעת."להורותויתעלהיתעטרהרבניםובעטרת

משנת.כהןשהיהמכיוןלצאתלושרמזעדפטירתולפנימיטתולידעמד

בספרנדפסומחידושיומקצת.לפטירתועדצעהליםד"כאבכיהןר"ת

,סופרהחתםרבועםהתכתב.'פרוסטיץכץמנחםרביוחידושיתולדות'

בתשובותאישים).ס"שחידושיסופרבחתםמקומותבכמהמזכירווכן

'עמותלמידיו'סופרחתם'הבספראודותיועודעיין).(רס'עמסופרחתם

.(שטז

עירוחריפיחכמימגדולי(ה"תרנפטר)קיצעמיכליחיאלרביהגאון

בשנת,"סופרחתם"המרןבזמןפרסבורגקהילתומראשי,פרסבורג

ודרטעביןמנדלמנחםרביוהצדיקהגבירשלבתואתלאשהנשאז"תקנ

רביתלמיד,ברביםתורההרביץ,שולחנועלהתאחדווגדולהותורהשם

בישרוובוסופרהחתםלרבינוהרבנותמינויכתבעלחתם,בנטמרדכי

כתבעלהחתומיםמראשוני.שםהרבנותכסאתלמלאותשנתקבל

על"נדבהשלמי"ספרחיבר,.ז"תקסבשנת.סופרהחתםלמרןהרבנות

.(ג"רע,ס"חתבתשובותאישים).ידבכתבדרשות.חלקים'בס"הש

.דףסה-ב,[קי:צל]ר,[1]:אספר

.דף[2],קמה,[1]:בספר

דפיםושניכריכההשניבספר.טובמצב.מ"ס34תואםגודל.כרכיםשני

.בלויותתואמותעתיקותכריכות.צנזורהוחתימתחותמות.מנותקים

500$פתיחה 

פיקאהרןמנחםרבי\קיצעמיכליחיאלרבי\פרוסטיץמנחםרבי–פרשבורגגדוליחתימות–מטראניי"מהרת"שו.112

Mahari MiTerani Responsa – Signatures of the Greatest Rabbis of Pressburg – Rabbi Menachem Prostitz / Rabbi Yechiel

Michl Kitze / Rabbi Menachem Aharon Pik

.ח"תקכ,פיורדא.כרכיםשני.ושניראשוןספר.מטראניי"מהרת"שוספר

."קיצעמיכל'לרשייך'הסזה"רישוםהכרכיםבשני.וחתימותרביםרישומיםהספריםבשני

סופרמהחתםאליותשובה.סופרהחתםתלמיד,נייטראד"ראב–(ב"תקצנפטר)"פיקאהרןמנחם"רביחתימותהכרכיםבשניכןכמו

.(שכא'עמותלמידיוסופרהחתם).ט'סיאחלקהעזראבןובחלק.קכו'סידעהיורהסופרחתםת"בשומופיעה

."פריינדלייבער"–'בבחלקנוספתחתימה."ראקאנדארףק"בקד"אברבפראסטיץמנחם'הק"–'בבכרךנוספתחתימה



רבניעותק-ו"תקמ,דיהרנפורט–ברבים"מהר.113

הגהות-"סופרחתם"התלמידימגדולירוקניץמשפחת

Mahram Barabi – Dhyrenfurth, 1786 – the Copy of the Rabbis

of the Roknitz Family, among the Greatest Disciples of the

"Chatam Sofer" – Glosses

ומסכתותשיטותעלחידושים.ברבים"מהרהלכותחדושיספר

:אחלק.פרשבורגד"אבברבימאיררביהגאוןמאת.ס"הש

.כתובות,קידושין,יבמות,פסחים,ביצה:מסכתות

מהמחברשקיבלנכתבבועצמיתהקדשהרישוםהשערבראש

"...מאירר"מו...נתונה...מתנה"

מאיר'הק""ד"אב...ראובן'הק""ראקניץיחזקאל'הק"חתימות

ראובןר"מוההרבבן(ליבשמואל)שמואליב'הק""...ע"לעראקניץ

"ו"נר

חמיו.וזשאמבאקועספריןד"אב(ט"תקענפטר)רוקניץראובןרבי

.אסאדד"אבבודשפיץשמואלרבישל

:בניו

רב–(ו"תקצנפטר)אובלאט-רוקניץליבשמואלאברהםרביבנו

ס"החת)סופרהחתםתלמידימגדוליאורמיןד"ואבבאטורקעז

.צט'אחלקהעזראבןסופרחתם"באליותשובה.(לז'עמותלמידיו

מגדולי.זשאמבאקד"אב(ח"תקענפטר)רוקניץמאיררביבנו

.סופרהחתםתלמידי

"...בדפוסנפלטעות"א\ידדףשוניםכותביםמשניהגהותשניבספר

המחברבעלנמיהקשהזווקושיאא\כובדף.(המחברידכתבאולי)

"...אריהשאגת

בעיקרחסרוןמעטעםעשפגעי.טובמצב.מ"ס32.דףקו,א,[1]

.ורופפתבלויהכריכה.אחרוניםדפיםבמספר

100$פתיחה 

–ח"תרל,למברג–שאולדברי.114

מווארנובגוטמןאהרןרביהגהות

Divrei Shaul – Lemberg, 1878 –

Glosses by Rabbi Aharon Guttman of

Varanov

.ביוסףעדותספרוהואשאולדבריספר

,למברג.נטנזוןהלוישאוליוסףרבימאת

.חלקיםשני.ח"תרל

ידבכתבהגהות25–כהספרלאורך

תלמידגביר]מווארנובגוטמןאהרןרבי

מגד"במאמריםפרסם.בוארנובחכם

-"אורהשערי",ח"תרנסיגט-"ירחים

.[ד"תרצ-ץ"תרמיהאלביץ

מאמרואתמזכירשבספראחרונהבהגהה

תלפיותתלהתורניהעתבכתבשכתב

.[גוטמן]מ"גואהרןממניוחותם'ימחברת

עטזאהןשפיראחנא"חותמתהספרבשער

עטרותטליתםספריםוואראננוי

."האנדלונג

.יבשדף.טובכללימצב

100$פתיחה 



רביהגאוןעותק–ג"תרע,מונקאטש–משהתורת.115

ערנרייךזלמןשלמה

Torat Moshe – Munkatch, 1913 – the Copy of the Gaon Rabbi

Shlomo Zalman Erenreich

סופרמשהרבימאת.תורהחומשיחמשהעל,משהתורתספר

.ראשוןחלק.סופרהחתם

.ג"תרע,מונקאטש

עהרענרייךזלמןשלמה'הק"רבישלהפרטיתחותמתוהספרבשער

."ץ"כליבמשה'הק"חתימות."והגליללויאשאמק"דקד"אב

.טובמצב.דףפב

100$פתיחה 

וארטבורגד"אבברזניץיצחקרביוחותמתחתימה–ראשונהמהדורה–א"תר,פרשבורג–סופרחתםת"שו.116

Chatam Sofer Responsa – Pressburg, 1841 – First Edition – Signature and Stamp of Rabbi Yitzchak Breznitz Av Beit Din of

Vartburg

.סופרמשהרבימאת.דעהיורה.סופרחתםת"שוספר

.סופרהחתםפטירתלאחרשיצאהראשוןהספרזהו.ראשונהמהדורה.א"תר,פרשבורג

ק"ה"חותמת,בנוסף."ברעזניטץל"זי"בהגריצחק"ל"הנחותמת."ברעזניטץל"זצי"מוהרא"בלאאייזק'הק"חתימההספרבשער

."הדאיהעזראלשמילי"רישום."ברעזניטץיעקב

וכן.(שיקם"המהר)חוסטד"אבשיקמשהרביאצללמד.ואכטערליץד"אבברזניץיוסףרביבן–(ט"תרע-ח"תרי)ברזניץיצחקרבי

ס"החת).מרעטהשעהןמנדלמנחםרבישלחתןהיה.ט"תרממשנתוארטבורגד"כאבכיהן."סופרשבט"השלמתלמידיונמנה

.(תקפד'עמותלמידיו

.(ד"תשנפטר).במאריאלרב–יעקברביבנו

כרוך.טקסטעלגםהספרלאורךעשפגע.פגמיםעםמשוקםשער.מאחוריוהדבוקניירמחמתחוםכתםעםשער.טובמצב.מ"ס37

:עם

.[ה"תרס].וינה-בודפשט.חייםאורחסופרחתם•

80$פתיחה 

עותקי–ט"תקע,ווין–ותומיםאוריםסט.117

חדשעירד"אבדונטאליעזרמשהרבי

Set of Urim VeTumim – Wien, 1819 – The Copies

of Rabbi Moshe Eliezer Dunat Av Beit Din of Ir

Chadash

.ב-אחלקים.אייבשיץיהונתןרבימאת,ותומיםאורים

.כרכיםשני.ט"תקע,ווין

ליפמןאליעזרמשהרביוחתימתחותמותבכרכים

.סופרהדעתתלמיד–(-ש"ת-ח"תרנ)(דונט)דאנאטה

ומשנת.חדשבעירד"כאב,בטופולטשאןכרבכיהן

דונטשמואלרביאביומקוםאתמילאג"תרצ

.ועוד"משהאהל","אמתדבורי"חיבר.בפרשבורג

.(תרנב'עמותלמידיוס"החת)

."נאבעליוסף'הק"חתימה–אבכרך

.נאותמלאותעורכריכות.מאודטובהכרכיםשנימצב

.מ"ס38:תואםגודל.משופשפותמעט

80$פתיחה 



ווייסיעקביצחקרביהמחברהקדשות–חלקים4–יצחקמנחתת"שו.118

Minchat Yitzchak Responsa – 4 Sections – Dedication by the Author Rabbi Yitzchak Yaakov Weiss

.ווייסיעקביצחקרביהגאוןמאת.ד-אחלקים,יצחקמנחתותשובותשאלותספר

.ראשונהמהדורה.ז"תשכ-ו"תשט,לונדון

.אפפעליהושעיוסףלרביהמחברשלוחתימתוידובכתבהקדשהד-ובחלקיםשלהפורזץבדף

ת"השוספריסדרתמחבר.החרדיתהעדהד"כראבכיהן.בדורוהפוסקיםמגדולי,(ט"תשמ-ב"תרס)ווייסיעקביצחקרביהמחבר

ר"האדמוידיעלנסמךבצעירותו.ועודחגיגהמסכתעליצחקשיח.חלקיםארבעההתורהעליצחקמנחת.כרכיםעשרהיצחקמנחת

בחרותובימיעוד.גרינפלדשמעוןורביאנגלשמואלרבי,אריקמאיררביידיעללדיינותונסמך,ממונקאטששפיראאלעזרחייםרבי

ביניהםדורוגדוליעםהתכתב."תלפיותתל"ו"שושנהלקט""פוריהגפן""לחכמיםועדבית""הבאר"בירחוןמאמריםפרסם

החוגיםכלשלת"והשוההלכהספריבכלמובאיםופסקיו,החרדיתהעדהלגבולותמעברגםחרגהההלכתיתהשפעתו.הרוגוטשובער

.והעדות

עלגורש."אששרידי"השלתלמידווהיהבברליןלרבניםמדרשבביתכךואחרברעדיםלמד-(ו"תשנ-א"תרע)אפליהושעיוסףרבי

."יוסףיד"חיבר.דורוגדוליעםהתכתב.בלידזד"ואבלדייןונתמנהכ"ואחכחזןושימשלאנגליהעברמשם,לווארשאוהגיעהנאציםידי

.תואמותמקוריותכריכות.מ"ס36:תואםגודל.הכרכיםלארבעתמאודטובמצב

100$פתיחה 



ספרי יסוד

מהדורה–ט"תפ,זולצבאך–(קמאבבא)מאירותפנים.120

ראשונה

Panim Me'irot (Baba Kama) – Sulzbach, 1729 – First Edition

אייזנשטטד"אבמאיררבימאת.קמאבבאמסכתעלהלכותחידושיספר

."מאירותפנים"בעל-

אהרןבןזלמן[משלם]בדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תפ,זולצבאך

.[פרנקל]

במסגרתשער.ואיכותיעבהדף.מצויןמצב.מ"ס33.דףנא,[3]

.נאהחדשהבדכריכת.זעיריםנקביםשני.ארכיטקטונית

180$פתיחה 

–ה"תע,פראג–ל"זד"והראבש"הראפירוש.119

במיוחדרחביםשוליםעםעותק

The Rosh and Ravad Commentary – Prague, 1715 – Copy

with Especially Wide Margins

ומסכת,תמידמשניותעל.ל"זד"והראבש"הראפירושספר

.ומדותקינים

-נדיר).ק"ביודאנכדיבדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תפ,פראג

.(יסודספריסטפנסקיבקטלוגהובאלא

והקציןהראשלהאלוףשייך"בחתימתרישוםהשערדףבראש

חותמת.ה"תקכ...קניגסבערגפהי"הוועליזלמןה"מהתורני

."ברקבניזילברברגיהודהמשהשמואל"

.מ"ס27.דף[1],מח,[1]

.במיוחדרחביםשולים.ואיכותיםעביםדפים!מיוחדעותק

הפנימייםבשוליםבודדיםעשנקבימעט.מצויןבמצבעותק

.דפיםבמספר

120$פתיחה 

מהדורה–ט"תקכ,אמשטרדם–המאיריהרב.121

ראשונה

HaRav Hameiri – Amsterdam, 1769 – First Edition

,ידמכתבלראשונהלאורהוצא.מגילהמסכתעלהמאיריחידושי

.מבילוגראדוהכהןחייםרביידיעל

רבניהסכמותעם.זוסמנשליבדפוס.ט"תקכ,אמשטרדם

.(61'מס,יסודספריסטפנסקי).והאגורוטרדםאמשטרדם

.מקוריתכריכה.בודדיםנקבים.טובמצב.מ"ס19.דף[1],מ,[3]

יעקבר"כהמרוחםר"בכהשאולאליעזרהצעיר"בעלותחתימות

.19–המהמאהמעיראקנוספיםבעלותרישומי."ו"נרגבאי

100$פתיחה 



ערוךשלחןעלעצומיםופלפוליםדיניםפסקי-'אחלק,ופלתיכרתיספר

.אייבשיץיהונתןרביהגאוןמאת.(הפניםעם)דעהיורה

.(177'מס,יסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה,ג"תקכ,אלטונא

ה"להשייךהלזהספר"ארוךרישוםביניהםוחתימותרישומיםהפורזץבדף

אני,המפוארהמיץ'בקדירתודמייןפראנקפורטמרדכיה"כ...המופלא

חולין'מס...הזאתבעתלומד...מיץ'מקיעקבה"בגדליא'הק...הכותב

."קטןלפרטט"תקלאלולה"כ...פרעסבורגליבמנשהה"כ...הבחוראצל

שלרבותחתימותבנוסף.ג"תקממשנתאחרוןבדףגםזהכעיןרישום

.מ"מפפדמרדכילרבישייךשהספרנוספיםרביםרישומים.ל"הנהכותב

זה","...ייצחקהקטן","...גודמנשהה"באפרים'הק":נוספותחתימות

"...האנדדייןליבאריה","אמוץבןישעיהיוסף'הקלשמילישייךהספר

אנימעיד...פפמרדכיה"כהמופלגג"להשייך"וחתימהרישוםהשערבדף

"...חייםה"בפייבלהקטן"ל"הנשלחתימותבנוסף"פרעסבורגפייבלמ"ח

המינויכתבעלחתםאשרפרשבורגברסלויפייבלרביזהוהנראהככל]

.[ז"תקסבשנתסופרלחתםלרבנות

ש"לי"חתימה.ידבכתבתורהבדבריחידושוכןרביםרישומיםהאחרוןבדף

."מאירנפתלי'ר...מפרעשבורג...חיים

בעלשלתלמידו.(גרמניה)באדען-באדינגהייםד"אב-רוטנברגגדליהרבי

"אבןטורי"ספרוועריכתכתביובהעתקתבידווסייע,במיץ"אריהשאגת"

.א"תקמבשנתשנדפס

.מ"ס31.דףקסה,[לה:ל"צ]לד,[2]

כתמי.הטקסטעלגםחלקםהספרלאורךעשפגעימספר.בינוני–טובמצב

.אדמדםדפיםחיתוך,חדשהבדכריכת.אחרוניםדפיםבמספררטיבות

250$פתיחה 

מהדורה-א"תקע,ווין–הישרספר!יסוד.123

והגהותחתימות–ראשונה

Basic! Sefer HaYashar – Wien, 1811 – First Edition –

Signatures and Glosses

הלכהפסקי,ס"השעלוהגהותחידושים,פירושים,הישרספר

חידושיםכולל.התוספותמבעליתםרבינומאתותשובותושאלות

.ותלמידיומרבותיו

.(48'מסיסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה.א"תקע,ווין

מרדכיורבי"סופרחתם"ההגאוניםהסכמותבאוהספרבראש

.ס"בשהמקובלהסדרמןשונההמסכתותסדר.בנט

,"...מנחם'הק":וחתימותרישומיםהשערבדףוכןהפורזץבדף

ק"מקי"נשמואלר"מהת"כשמ"א"חתימההשערדףבראש

בכתיבהומקורותהגהותהספרלאורך."א"יעשטאמפי

עריכהוהערותסימוניםכןכמו.19–ההמאהסוף,אשכנזית

.יותרמאוחרתבכתיבה

.קליםשוליםפגמי.טובמצב.מ"ס36.דףפז,[2]

80$פתיחה 

ד"אברוטנברגגדליהרביעותק-רבותחתימות–ראשונהמהדורה–ג"תקכ,אלטונא–ופלתיכרתי.122

"אריהשאגת"התלמידבאדען

Kreti UFleti – Altona, 1863 – First Edition – Many Signatures – the Copy of Rabbi Gedalya Rottenberg Av Beit Din of

Baden a Disciple of the She'agat Aryeh



–ים"להמלבהחייםארצות!יסודספר.125

הסכמת–ראשונהמהדורה-ז"תקצ,ברסלויא

"סופרחתם"ה

Basic Book! Artzot HaChaim by the malbim –

Breslau, 1837 – First Edition – Approbation by

the "Chatam Sofer"

חלק.חייםאורחערוךהשלחןעל,החייםארצותספר

.מלביםליבושמאיררבינומאת.א

ספרי,סטפנסקי).ראשונהמהדורה.ז"תקצ,ברסלוי

משהרבי–"סופרחתם"ההסכמות.(64'עמיסוד

.ועודטיקטיןזלמןרבי,סופר

המחבראלמכתב:בסוףדףשני.דף[2],קיט,[4]

ד"אב,מטשארטקובהורוויץהלויאפרים’רמאת

.וואלאטשיסק

בחלקהספרלאורךזעיריםעשנקבי.טובמצב

עםעשפגעיהספרבסוףדפיםמספר.התחתון

.בטקסטמעטותפגיעות

100$פתיחה 

מהדורה–המשניותעלאיגרעקיבארביתוספות.124

ג"תרי-א"תר,אלטונא–שלםסט-ראשונה

Tosfot Rabbi Akiva Eiger al HaMishnayot – First Edition –

Complete Set – Altona, 1841-1853

יוםתוספות,מברטנוראעובדיהרביפירושעם,משנהסדריששה

עקיבארביתוספותועם.א"הגרוביאורי,חדשיםתוספות,טוב

.איגר

עקיבארביתוספותשלראשונהמהדורה.ג"תרי-א"תר,אלטונא

משנת,א"רעשלהסכמתונדפסהמועדסדרבתחילת.איגר

בנוידיעללאורהוצא.המשניותעלחידושיוהדפסתעל,ו"תקצ

.איגרוולףרבי

,[2],ד,קלג,[3]:זרעים!שלםסט–כרכיםבשניחלקיםששה

,[1],קמג,[1]:נשים.דףקעב-לג,[2],לב[2]:מועד.דףלח

,[2]:טהרות.דף[1],קסג:קדשים.דףקצו,[1]:נזיקין.קנט-קמד

.מ"ס26.דףרכו

.מנותקותהכריכותשדרות.מנותקות\רופפותכריכות.מצויןמצב

120$פתיחה 

ראשונהמהדורההאחד–חסריםעותקים–א"החידמרןספרישני.126

Two Books by Maran the Chida - Incomplete Copies – One of Them a Copy of the First Edition

.חסריםעותקים.א"החידמרןמספרישנים

.מזרחיתבכתיבההגההב\ידבדף."הדאיאשלוםהצעיר"חתימה.בלבדשערחסרעותק.[ז"תקס],שאלוניקי,אמתלדוד•

.טוב–בינונידף.חסרוןעםגדולקרעהשעראחרידף.אחרוןודףשערחסר.ראשונהמהדורה,ח"תקנ,ליוורנו,אומץיוסףת"שו•

."הדאיהעבדיההצעיר"רביחתימת

.ספריםשניכ"סה

80$פתיחה 



ראשונהמהדורה–ח"תרמ,ווארשא–חסדאהבת.130

Ahavat Chessed – Warsaw, 1888 – First Edition

הכהןמאירישראלרבימאת.החסדעניניכלעלמיוסדחיבור.חסדאהבתספר

.מראדין

.1888ח"תרמ,ווארשא

.מ"ס21.5.(העותקיםבכלקייםאינו)בסוףדף[1]ללא,דףנו

במצבהספרשאר.השערדףעלמרוחדיוכתם.רופףהשערדף.טובכללימצב

.יבשמעטדף.מצוין

80$פתיחה 

מהדורה–ט"תרכ,טהארן–איגרעקיבארבינוהגהות.127

ראשונה

Hagahot Rabbeinu Akiva Eiger – Teheran, 1869 – First Edition

ליקוטיםעם.העזרואבןמשפטחושןעל,איגרעקיבארבינוהגהותספר

.איגרעקיבארבימאתהספרבסוףס"השעלנפלאים

.(יסודספריבסטפנסקיהובאלא).ראשונהמהדורה.ט"תרכ,טהארן

.אחרוניםדפיםבמספרבודדיםעשנקבי,מאודטובמצב.דף[1],קח,[4]

.מעטמשופשפתישנהכריכה

120$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ד"תרל,ווארשא–הלויביתת"שו.128

Beit Halevi Responsa – Warsaw, 1874

.יק'סולובייצהלוידובעריוסףרבימאת.שניחלק.הלויביתותשובותשאלות

.(84'עמיסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה.1874ד"תרל,ווארשא

.מנותקתקדמיתכריכה.מצויןמצב.דףיט,עח-ג,[1].מ"ס31

100$פתיחה 

רבינומרןשלוהיסודיהחשובספרו-ז"תרל,ווילנא–חייםחפץ.129

מפוארתחדשהעורכריכת–ל"זצהכהןמאירישראל

Chafetz Chaim – Vilnius, 1877 – Single Edition The Basic and Important

Book of Maran Rabbeinu Yisrael Meir Hacohen – New, Impressive

Leather Binding

עם,חייםחפץ–ל"זצהכהןמאירישראלרבינומרןשלוהיסודיהחשובספרו

עלשנדפסהומתוקנתשניהמהדורה.ז"תרל,ווילנא.חייםמיםובארחייםמקור

.שמובעילוםהמחברידי

.נאותהטבעותעםמפוארתחדשהעורכריכת.בהירדף.טובמצב.'עמ156

100$פתיחה 



ראשונותמהדורותחלקם–ב"תרע-ו"תרנ–שלםסט–חמדשדי.131

Sdei Chemed – Complete Set – 1896-1912 – Some of Them First Editions

.מדיניחזקיהוחייםרבימאת,חמדשדי

.ו"תרנ,ווארשא.ה,ד,ג,ב,אאותכולל,ראשוןחלקהכלליםקונטרס:[אחלק]

.ס"תר,פיעטרקוב.י,ט,ח,ז,ואותכוללשניחלק.הכלליםקונטרס:[בחלק]

.ס"תר,פיעטרקוב.בשדיבארוקונטרס,כאותכוללשלישיחלק.הכלליםקונטרס:[גחלק]

.ו"תרנ,ווארשא.בשדיבארוקונטרס,כאותכוללשלישיחלק.הכלליםקונטרס:[גחלק]בנוסף

.ו"תרנ,ווארשא.גאותמערכת,ב,אאותמערכת.דיניםאסיפת:[ה-דחלק]

.ראשונהמהדורה.ו"תרנ.ווארשא.הפוסקיםכלליוקונטרסוחופהוכלהחתןומערכתזעדדמאותמערכת.דיניםאסיפת:[וחלק]

ל"זצה"זלהל"ז’בתואריםכאןהנזכריםהחכמיםאתלהזכירהקפידלאשהמחברעל)חייםשהםהמתיםלכבודהתנצלותעם

.כזבדףידבכתבהגהה.(וכיוצא

.ז-ו"תרנ,ווארשא.ראשוןחלקומצהחמץמערכת.דיניםאסיפת:[זחלק]

.ראשונהמהדורה.ז-ו"תרנ,ווארשא,וחנוכההמועדחולומערכת,שניחלקומצהחמץמערכת.דיניםאסיפת:[חחלק]

.ז"תרנ,פיעטרקוב.חכמיםדבריותשובותשאלות:טחלק

.ראשונהמהדורה.א"תרס,ווארשא.(מילואים)ף"האלמערכתכוללהכלליםמחלקיחמדהשדיפאת:יחלק

.ראשונהמהדורה.א"תרס,ווארשא.(מילואים)ד,ג,במערכתכוללהכלליםמחלקיחמדהשדיפאת:יאחלק

סימניםשני.א"ההמערכתהכלליםלחלקהשדהפאתוקונטרס,הכיפוריםיוםומערכתהשנהראשמערכת(דיניםאסיפת):יבחלק

.ראשונהמהדורה.ב"תרס,ווארשא.מילהמערכתדיניםאסיפתמקונטרס

.הראשונהההוצאהמןההסכמותעם.ראשונהמהדורה.ד"תרס,ווארשא.'למערכתכולל.הכלליםקונטרס:יגחלק

.ראשונהמהדורה.ו"תרס,ווארשא.כלליםעז-ו,ם"ממערכתכולל.הכלליםקונטרס:ידחלק

.ן"נוומערכתכלליםקסה-ו.'ממערכתכולל.הכלליםקונטרס:טוחלק

.ווארשא.מרזישצעבל"זצגינצבורגהירשצבירבימהגאון[תערובותובדינידאורייתאשיעבודאבדין]צביהדרתקונטרס,נספחעם

.ראשונהמהדורה.ז"תרס

.ראשונהמהדורה.ז"תרס,ווארשא.ו"תיאותסוףעדפ,ע,סמערכתאותיות.הכלליםקונטרס:טזחלק

,במשקהטיבולו,הזהבזמןחדש,חירופין,חריף,[יהודיאינו]י"אשלחלב,חליצה,במצותחזקהמערכת.דיניםאסיפת:יזחלק

,ווארשא.'כ,דעהיורה,ח,ז,ומערכתכללים.השדהופאת,פורים,סוכה,טוביום,נסךיין,יבום,טרפיות,וכליםנדהטבילת

.ראשונהמהדורה.ח"תרס

קטןקונטרסגם.ה,ד,ג,ב,אמאותהפאהושיוריומצהחמץ,ג,ב,אאות,דיניםאסיפת,השדהפאתוהוא.דיניםאסיפת:יחחלק

.חסרוןעםחדף.ראשונהמהדורה.ב"תרע,ווארשא.(לעווצבייוסף)ל"יצהל"המומאת,תורהמחידושי(יוסףנצחיות)

.הדאיהעבדיהרביידבכתבוחתימותהגהותמהכרכיםבחלק.שלםסטלפנינו.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכיםשמונה

100$פתיחה 



דפוסים מוקדמים

עתיקהמזרחיתבכתיבהמקומותומראיהגהותמאות–ח"רפ,ונציה–בומברגידניאל–עירוביןמסכת.132

Tractate Eruvin – Daniel Bomberg – Venice, 1528 – Hundreds of Glosses and References in Ancient Oriental Script

.שניהמהדורה.ח"רפ,ונציה.(א"רצ-ו"רפ)בומברגידניאלשלהתלמודמהדורת.עירוביןמסכת

הנראהככל–עתיקהמזרחיתבכתיבה,התלמודרחבימכלמקומותמראישלבעיקרהגהותמאות-עשרותהמסכתכללאורך

.ההדפסהמתקופת

.הדפיםבשוליקליםעשפגעי.ניירבדבקמקצועייםלאשוליםשיקומיראשוןבדף.טובכללימצב.מ"ס24\36.דףקלא.שערחסר

.מהודרתחדשהכריכה.קליםכתמים

3000$פתיחה 



–קולוןי"מהרת"שו.134

עותק–ז"שי,קרימונה

הגהותעשרות-נאה

מזרחיות

Mahari Kolon Responsa –

Cremona, 1657 – Fine Copy

– 50 Glosses in Oriental

Script

רבינומאתותשובותשאלות

,קרימונה.ק"מהרי–קולוןיוסף

.קונטיויצינצודפוס.ח"שי-ז"שי

הגהות50הספרלאורך

,מזרחיידבכתבחשובות

רובם.19–ההמאהמראשית

מובהקחכםתלמידידבכתב

.ההלכהבעיוןהבקי

מלבד.מ"ס28.דףקעב,[12]

,השערבשולניירחיזוק

מצויןבמצבכולוהעותק

.ויפיפיה

900$פתיחה 

עותק–ראשונהמהדורה–ז"רפ,ונציה–התורהעלמזרחי.133

18-ההמאהסוף–אפריקהצפון,ידבכתברבותהגהות–חסר

Mizrachi on the Torah – Venice, 1527 – First Edition – Incomplete

Copy – Many Handwritten Glosses, North Africa – Late 18th Century

.ה"זלהמזרחיאליאר"מוהרהגדולהגולהמאורמהגאוןי"רשפירושספר

סטפנסקי).ראשונהמהדורה.בומבירגידניאלדפוס.[1527]ז"רפ,ונציה

.(10'מסיסוד

עלי"רשפירושעל"המזרחי"רבינופירוששלהראשונההמהדורהלפנינו

.ם"הרא–מזרחיאליהורבימאת.התורה

הראשונההמפהזוהי,ישראלארץגבולותמפתמופיעהמסעיבפרשת

.הקודשבספרישנדפסהישראלארץשל

,המחברדבריעלוהערותהשגות–ידבכתבהגהותעשרותהספרלאורך

בכתיבהארוכההגההכןכמו.18–ההמאהמסוףאפריקאיתצפוןכתיבה

.תקופהמאותהאיטלקית

ארוכההגהה[1\רלו]בדף."שמיע"יד'הצ"חתומההגהה[1\קפג]בדף

רישוםהפנימיתהכריכהבדףוכןבמדברחומשבסוף."א"אב"חתומה

."סויסיאמכלוףבןיצחק","שוישיאיצחק"מרובעתבכתיבהוחתימה

.דף[319].ידבכתיבתמספורנעשהשלפנינובעותק,דפיםמספורללא

עדתבואכימפרשת:וסוף.שלאחריודפיםושלשהשער:התחלהחסרעותק

.הסוף

.קליםרובם,עשונקביפגעיהספרלאורך.בינוני–טובכללימצב.מ"ס28

בלויהעתיקהכריכה.פינותקיפולי.בטקסטמועטהפגיעהעםחלקם

.ומתולעת

400$פתיחה 



[ב"ש],איזנא––טוביהספר.135

Sefer Tuvia – Izna, [1542]

עברית.שניביתמתקופתיהודיחיבור,טוביהספר

פאויליידיעלללטיניתמתורגם,עמודמולעמודולטינית

.[ב"ש],איזנא.באגיי

–"סיראדבןביתאאלפא"ספרעםנדפסבמקורהספר

.[ב"ש]

.מנותקתכריכה.ואיכותיבהירדף.מאודטובמצב.דף24

.בלטיניתידבכתבשורות'מסהשערבדף

800$פתיחה 

–ס"ש,ונציה–אורתורה.137

עורכריכת-ראשונהמהדורה

נאהעותק–מפוארת

Torah Or – Venice, 1600 – First

Edition - Impressive Leather

Binding – Fine Copy

מספרשניחלק,אורתורהספר

ספרלפרשיותדרושים.כהןמנחת

יוסףבןשמואלרבימאת.בראשית

.צדקכהן

.ראשונהמהדורה.ס"ש,ונציה

דף.מצויןמצב.מ"ס20,דףשז

.מפוארתעורכריכת.ואיכותיבהיר

.מוזהבותחריטותעם

750$פתיחה 

שלמהרביחתימת–מפוארעותק–ג"שנ,מנטובה–יוסףשארית.136

מדובנא

She'erit Yosef – mantova, 1593 – Impressive Copy – Signature of Rabbi

Shlomo of Dubna

.וירגאיוסףרבימאת.הראשוניםהביאולאאשר,התלמודכללי.יוסףשארית

.שניהמהדורה.ג"שנ,מנטובה

.דובנאשלמהרביחתימתהספרבשער

בעלחעלמאשלמהרבישלתלמידו–(ג"תקע-ח"תצ)מדובנאשלמהרבי

,חכםתלמיד.מהלברשטאטהרץנפתלירבישלתלמידווכן."משנהמרכבת"ה

באמצע.התורהעלבחיבורולמנדלסוןסייעשםבהיותו,באמשטרדםישב.ומשורר

מסופר.לוילנאעברכךובעקבותמנדלסוןלביןבינומחלוקתנפלההחיבורכתיבת

.והכתוביםהנביאיםשלהמסורתאתלבררא"הגרממנוביקשבוילנאשבהיותו

חדשהעורכריכת,מפוארעותק.קליםכתמים.מאודטובמצב.מ"ס19.5.דףמד

.מהודרת

700$פתיחה 



–ח"שס,ונציה–הארוךהביתתורת.138

נאהעותק–ראשונהמהדורה

Torat Habayit HaAroch – Venice, 1609 – First

Edition – Fine Copy

איסור,שחיטההלכות,הארוךהביתתורתספר

רבימאתונדהידיםנטילת,נסךיין,תערובות,והיתר

.(א"הרשב)אדרתאברהםבןשלמה

זואניבדפוס.ראשונהמהדורה.ח"שס,ויניציאה

(237'מסיסודספריסטפנסקי).דגארה

שער.מאדטובמצב.מ"ס19.5\29.7.דף,[1],קצא

מקוריתעורכריכת.ארכיטקטוניתבמסגרתנאה

עשנקבי.איכותידף.מקצועיתבצורהמשוקמת

(יבש)מיםכתם.אחריודפיםובמספרבשערבודדים

אחרוניםדפיםשלשה.העליוןבחלקהספראורךלכל

משוקמיםאלודפים,טקסטחסרוןמעטעםפגומים

.ניירבמילוי

700$פתיחה 

–ז"שע,גנווא–שופטים–יהושע.139

עורכריכת–כיסגודל

Yehoshua - Shoftim – Genoa, 1617 – Pocket

Size – Leather Binding

כאפאבדפוס.ז"שע,גנווא.שופטיםיהושעספרים

.אלון

כריכת.מצויןמצב.מ"ס11.3:כיסגודל.דף[130]

לספר.בשדרהפגמיםמעטעםמקוריתעור

.מקוצרשערשופטים

200$פתיחה 

קלףחציכריכת–כיסגודל–ז"שע,גנווא–שמואלספר.140

Sefer Shmuel – Genoa, 1617 – Pocket Size – Semi-Vellum Binding

.אילוןכאפאבדפוס,ז"שע,גנווא.ב-ואשמואלספר

.קלףחציכריכת,מצויןמצב.מ"ס11.3:כיסגודל.דף[151]

150$פתיחה 



יחזקאל\ירמיה\ישעיהכרך.142

קלףכריכת–ז"שע,גנווא–

Volume of Yeshaya / Yirmiya /

Yechezkel – Genoa, 1617 – Vellum

Binding

ויחזקאלירמיה,ישעיה:ספריםובוכרך

בדפוס.ז"שע,גנווא.נפרדבשעראחדכל

.אילוןכאפא

10.8:כיסגודל.דף[119];[138];[108]

.מקוריתקלףכריכת.מצויןמצב.מ"ס

בכתבקטנותהוספותירמיהספרלאורך

ומספורמספרים–ההדפסהמתקופתיד

.עמודים

350$פתיחה 

קלףחציכריכת–כיסגודל–ז"שע,גנווא–מלכיםספר.141

Sefer Melachim – Genoa, 1617 – Pocket Size – Semi-Vellum

Binding

.אילוןכאפאבדפוס.ז"שע,גנווא.'ב-ו'אמלכיםספר

חסרוןעםהשערדף,מצויןמצב.מ"ס11.3:כיסגודל.דף[143]

.קלףחציכריכת.בטקטספגיעהללאבתחתיתו

150$פתיחה 

כיסגודל–ז"שע,גנווא–משלי.143

Mishlei – Genoa, 1617 – Pocket Size – Semi-Vellum Binding

.אילוןכאפאבדפוס.ז"שע,גנווא.משליספר

.פשוטהישנהכריכה.טובמצב.מ"ס11.2:כיסגודל.דף[47]

150$פתיחה 



–ך"לתנקונקורדנציה.145

עותק–[ב"שצ]1632באזל

ביופיומרהיב

Biblical Concordance – Basel

1632 – Impressive Copy

Concordantiae Bibliorum

Hebraicae

יוהאנסמאת,ך"לתנקונקורדנציה

ב"שצ,באזל.(הראשון)בוכסטורף

בליניתהקדמההספרבפתח.1632

אשר.הבןבוכסטורףיוהאנסשל

.הקונקורדנציהאתהשלים

.'עמ19.מאודוגדולעבהכרך

.מאודטובמצב.מ"ס39.דף[456]

וכיתובעורשדרתעםחדשהכריכה

.מוזהב

150$פתיחה 

גודל–ז"שע,גנווא–עסרתרי144

מקוריתעורכריכת–כיס

Trei Asar – Genoa, 1617 – Pocket Size –

Semi-Vellum Binding

.ז"שע,גנווא.(עשרתרי)עסרתריספר

.אילןכאפאבדפוס

.מצויןמצב.מ"ס11.2:כיסגודל.דף[91]

.מקוריתעתיקהעורכריכת

200$פתיחה 

'השמשנותודפיםספריםחלקיאוסף.146

Collection of Parts of Books and Leaves from the 16th Century

:ביניהם'השמשנות,מודפסיםודפיםספריםחלקימקבץ

במספר.בינונימצב.בסוףדף20–כוכןבהתחלהדף20–כחסרים.ראשוןדפוס.ו"שנ,ונציה.לניאדושמואלרבימאת.חמדהכלי•

.ידכתבשרידיוכן.קדוםספרדיכתבישנוהכריכהבתוך.גרועמצבמקומות

.עג,סג-לד,לא-ח,הדפים•(ישעיה)אחרוניםנביאיםגדולותמקראותמתוךדפים16•'הששנות.ש"הריבת"שומספרדפים5•

.ך"לנא"הגרביאורמספר.כט-יאדפים•קטןפורמט.שמעוניילקוטמספרדפים4•א"שכ,דטרינטוריווא.אורהשעריספרמתוך

-תצה,שג-רצחדפים•ווילי"מהרדרשותספרמתוךדף2•חייםאורחטוררמזימתוךדפים.חייםאורחטורמתוךדפים17•-"תר

בכתבהגהות.תנחומאמדרשספרמתוךדף24•יצחקתולדותספרמתוךדף•ט"רצונציה.זאבבנימיןת"שוספרמתוך.תקכב,תקכ

מספרדפים5•ח"תרי,למברג,מצותטעמימספרנו-נאדפים•ט"תע,ונציה.אברהםכהונתלספרההקדמהדף•בדפיםספרדייד

.אברבנאל

.שוניםגדלים.שוניםמצבים.דף200–כ

100$פתיחה 



לאדינו

–ו"תק,קושטא–חלקיםשני–לאדינו–לועזמעם.149

ג"תקל

Meam Loez – ladino – Two Sections – Kushta, 1746 - 1773

.ללאדינובתרגוםלועזמעםספרמתוךחלקיםשתי

פרשתעדתצוהפרשת.שמותמספרשניחלקלועזמעםספר•

.ז"תק-ו"תק,קושטא.מאגריסויצחקרבימאתללאדינומתורגם.פקודי

.ללאדינוזהספרתרגוםשלראשונהמהדורה

."קריצפיןאברהם""פראנקונסים"בלאדינובעלותורישומיחתימות

בשוליקליםעשונקביפגעי.טובמצב.מ"ס29.5.דף[4],קך,ו,[2]

.רטיבותכתמי.בטקסטמועטהפגיעהעםחלקם.הפנימייםהספר

מתורגם.עקב-דבריםפרשיות.אחלקדבריםספר.לועזמעם•

רכז,ח.ג"תקל,קושטא.ארגואיטישמריאבכריצחקרבימאתללאדינו

ניירחיזוקי.טובמצב.אחרוניםדפיםארבעהחסרים.מ"ס30.דף

.אחרוןודףהשערדףבשולי

.מוזהבתהטבעהעם.חדשותכריכות.כרכיםבשניחלקיםשני

400$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ך"תר,בלוגראדו–אליעזרדמשק.147

לאדינו

Damesek Eliezer – Blogardo, 1860 – Single Edition – Ladino

שםר"באליעזררבימאת.'ב'אסדרעלדינים,אליעזרדמשקספר

.חייםאורח:אכרך.פאפוטוב

רגילשער.שעריםשני.יחידהמהדורה.א"תרכ-ך"תר,בילוגראדו

.בלאדינומעוטרושער,בעברית

בלאי.הדפיםבפינותוקיפוליםכתמים.טובכללימצב.דף[8],רלא,[5]

.שימוש

100$פתיחה 

לאדינו-ראשונהמהדורה–א"תרמ,אזמיר–אברהםויוסף.148

Vayosef Avraham – Izmir, 1881 – First Edition - Ladino

האחיםמאת.ובעבריתבלאדינוהצדיקיוסףושבחימעלות,אברהםויוסף

.א"תרמ,אזמיר.י'פלאגיוסףורביי'פלאגאברהםרביהגאוניםהרבנים

.שיגורהדיאברהםחייםדפוס.ראשונהמהדורה

.אחידלאדפיםחיתוך.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב.דףקו,מג,[4]

80$פתיחה 



לאדינו–ספריםאוסף.151

Collection of books - Ladino

יוסףרבימאת.(פוריםשלשמחה)פוריםדיאליגריאהספר•

.וחברובילפורטישלמהדפוס.ב"תרס,ליוורנו.פרחישבתי

.לאדינו

בשילוב,המגילהסיפורכלאתמספרהמחבר!מיוחדספר

ובלשוןוקולחתצחהבדרךהמגילהעלל"חזוביאוריהמדרשים

תקפו"בספרוובפרטספריובשארעבודתוכדרך.נאהמליצית

:בנושאים.הצדיקיוסףעל"יוסףשל

גדולת,אסתרמלכות,ושתיהריגתסיבת,אחשורושמשתה

שלאגרתנוסח,הרשעהמןשלהרעלשון,הגורלהפלת,המן

מרדכיויכוח,וישראלמרדכיצעקת,הגזירהסיבת,הרשעהמן

טעם,המלךאצלאסתרהכנסת,המלכהאסתרתפלת,ואסתר

וגדולתהמןמפלת,ראשונהגאולה,להמןאסתרשהזמינה

,מרדכיגדולת,שלימהגאולה,ואבלוהמןמפלת,מרדכי

המןדיה'איזדילהה'קטופ,פוריםדיקומפלאס,פוריםקביעות

המןדיה'איזדילהוגאר'אש,ייה'נובלהדיאירומזורה,הרשע

.יירו'פאיאיסטאנייורי'קוב,קאזהדייליס'מוב,טאלייאנהאלה

.לפוריםפיוט.הרשעלהמןפארודיתהשכבהעם

הכריכהשדרת.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס16.5.דףפ

.חלקיתמנותקת

.פארדודודרבימאתבלעזהתפילהדיני.כפורליוםמחזור•

.בלאדינוהקדמה.ו"תקצ,וינה

.(שאלוניקי),שאלוניקו.ספרדיםכמנהג.לסוכותמחזור•

אחריראושלאנרשםהביבליוגרפיהבמפעל.דףקפו.ח"תרס

.קפהדף

לפנינו.התחלהחסר.ח"תרכ,שאלוניקי,ומישורזכותספר•

.עג-כבדפים

.טובכללימצב.ספרים4כ"סה

100$פתיחה 

נדירותמהדורות–שאלוניקי-ליוורנו–לועזמעם.150

Meam Loez – Livorno-Salonika – Rare Editions

.ב"תקפ,ליוורנו.בראשית.לועזמעם

ונעשתה,יברלטאר'מגיהודיםבתמיכתלאוריצאהזוהוצאה

מרוקויהודיידיעלהמדוברתיהודית-לספרדיתהתאמהכאן

,אותיותהיתרבין.לקאסטליאניתיותרהקרובהאפריקה-וצפון

מפעלעורכיהערת)'חאו'כבאותיותהוחלפו'וג'ז

.(הביבליוגרפיה

.שוניםופגמיםבלאי.מנותקיםודפיםכריכה.מ"ס30.דףרם

.בינוני-טובכללימצב

.ז"תרכ,שאלוניקי.יהושעספר.לועזמעם

חסרוןשאחריוודףבשער.כתמים.בינונימצב.דףקמו

נקבי.משמעותיחסרוןאחרוניםדפים10-בככןכמו.משמעותי

.זעיריםעש

80$פתיחה 

–בלאדינוהיסטוריהספריאוסף.152

ספריםוחלקיספרים

Important Collection of History Books in

Ladino – Books and Parts of Books

אברהםחייםרבימאת.חייםמקורספר•

.ט"תרי,שאלוניקי.(בכרך)ראשוןחלק.עוזיאל

דפיםארבעהחסרעותק).דףפז-לט,[2]

.(ראשונים

.עבודמשהנסיםרבימאת.קהלת,לועזמעם•

.שערחסר.ח"תרנ,קונסטאנטינופלה

.ב"תרפ,שאלוניקי.איזראאיליתאלמאנאק•

.רבותתמונות(50עמודעדלפנינו)

דיגואירטהשלחוברות12כוללכרך•

.ג"תרפ,קונסטאנטינופלה.איסטורייאס

רבימאתללאדינומתורגם,המדותמעלותספר•

.עמודים400.ו"תרנ,שאלוניקי.ייניאהרןשלמה

.שערחסר

שלמהמאת.קורקוראןקאפיטאןאין,חוברת•

מתוךתדפיס.ה"תרס,ירושלים.שיריזליישראל

.עמודים38."ירושליםדיגואירטה"העתכתב

בלתי.ט"תרס,ירושלים.מאטאדוקונדיאיל•

.שלם

דפיםכמההחסריםלאדינוספרי8:בנוסף

.וסוףבתחילה

-טוב.שוניםומצביםגדלים.ספרים15כ"סה

.בינוני

200$פתיחה 



כתבי עת וביבליוגרפיה

השניםביןומודעותכרוזיםאוסף–ולדורותלשעה.155

וממוספרתמצומצמתמהדורה–ש"ת-א"תר

LeSha'ah VeleDorot – Collection of Broadsides and Notices

during the Years 1841-1940 – Limited and Numbered Edition

תמונותכולל.ודיןדתבעניניומודעותכרוזיםאוסף.ולדורותלשעה

.ש"ת-א"תרבשניםבארץשיצאופשקוויליםשל

."גנזים"הוצאת.ו"תשל-א"תשל,ירושלים

.500מתוך340ממוספר:בחלק.306מתוך19ממוספר:אחלק

לא.טפסים500למצומצמתמהדורה.קלוגרבנימיןמאוסף:גחלק

.חיצוניתאריזהישמהחלקיםלשנים.טובכללימצב.ממוספר

100$פתיחה 

כתב–מדבשמתוקמה,נופת.153

-1932-1936,בומבי–הודולילדיעת

גליונות50

Nofet, Mah Matok Midvash – Journal

for the Children of India – Bombay,

1932-1936 – 50 Issues

ישראללילדימגזין.מדבשמתוקמה,נופת

ראובןרבקההעלמהמאת.מראטהי.בהודו

.מבומביי

!נדיר

לפנינו.1927-1936השניםביןלאורהוצא

.מ"ס10.גליונות50

.סדרללאהחוברות.מנותקיםמהדפיםחלק

.דפיםבכמהשוליםקרעי.טובכללימצב

200$פתיחה 

–כרכיםשלשה–קואינקהאברהםציוןבןרבימאת,המאסף.154

ד"תרע\ס"תר-תרנט\ח"תרנ,ירושלים

HaMe'asef, by rabbi Ben Zion Avraham Kuinka – Three Volumes –

Jerusalem, 1898 / 1899-1900 / 1914

.קואינקהאברהםציוןבןרביבעריכת"המאסף"עתכתבכרכיםשלשה

השניבשער,שעריםשני.ח"תרנ,אב-ז"תרנ,אב,ירושלים.שלישיתשנה:אכרך

."ט"סהדאייהעבדיההצעירכספימקנת"חתימה

פקועותחיבורבסופו.ס"תר–ט"תרנ,ירושלים,חמישית–רביעיתשנים:בכרך

מספר."הדאיהשלום"חתימה.ס"תר.מדיניחזקיהוחייםרבימאת,השדה

.הדאיהעבדיהרביידבכתבהגהות

תפארת•:עםכרוך.ד"תרע,ירושלים.ב-אכרכים.עשרהתשעשנה:גכרך

.ו"תרצ,אייר.הלפריןשמעוןרבימאת.ואגדההלכהתורהחדושיקובץ,ירושלים

אהל•ד-גחוברות.ו"תרפ,אייר-ניסן,תורהאהל•בליליוסמשפטעלחוברת•

.ח-זחוברות.ו"תרפ,אלול-אב,תורהאהל•ו-החוברות.ו"תרפ,תמוז-סיון,תורה

.עורשדרותעםמהםשנים.מאודטובמצב.כרכיםשלשה

120$פתיחה 



ח"תרצ-ד"תרצ,וינה–ישראלוקורותלביבליוגרפיה–עלים.158

הראשונותהחוברות10–

Alim – On Bibliography and Jewish History – Vienna, 1934-1938 –

the First 10 Issues

העבריהספרלחקרומאמריםרשימות,ישראלוקורותלביבליוגרפיה"עלים"

לפנינו.פרנקלדודהעורךמאת.מפורסמיםחכמיםבהשתתפות.הנדיר

ושתי,השניההשנהשלחוברותארבע,הראשונההשנהשלחוברותארבע

עתכתבשלהראשונותהחוברותעשרהאלו.השלישיתהשנהשלחוברות

.זה

שלרשימהישנהאשנהשלגבחוברת.יחדיונדפסו'בשנהשלד-גחוברות

.למכירההעומדיםעתיקיםספרים400מלמעלה

.ח"תרצ-ד"תרצ,וינה

בחלקהדפיםבכריכתשיבוש.טובמצב.אחדבכרךחוברות10כ"סה

.חוברתכלשלהרגיליםהשעריםמלבדזהלכרךכללישער.מהחוברות

150$פתיחה 

החלק–ד"תרס,יורקניו–"מערביילקוט"עתכתב.156

שנדפסהיחיד

"Yalkut Ma'aravi" Journal – New York, 1904 – The Only

Section Printed

מאת.ד"תרס,יורקניו,ראשונהשנה.מערביילקוט,שנתיעתכתב

.באנגליתנוסףשער.ראדין.מאדולףר"ודרוזנטלהרמןהעורכים

.ועוד,התורהתלמודי,שונותקהלותוקורותמאמריםמכילעתהכתב

,תורנייםעתכתביבאוצרהובאלא)!עודנדפסלאזהעתמכתב

.(לוין

.153מעמודחסר.['עמ168,[7]:במקור].'עמ134,137-152,[7]

אחוריתכריכה.מנותקתכריכה.מ"ס21.משובשתדפיםספירת

.חסרה

100$פתיחה 

חוברות6–פ"תר,ירושלים–ומערבמזרח–עתכתב.157

הראשונות

Journal – Mizrach VeMa'arav – Jerusalem, 1920 – 6 First Issues

הספרדיתהיהדותלחקירתספרותיהיסטורימאסף.ומערבמזרח.עתכתב

-אחוברות–אכרך.אלמליחאברהםרבימאת.הגולהבתפוצותוהמזרחית

.הראשונותהחוברותהששההןאלו.ו

.ועודעתיקיםידכתבישלצילומיםכוללשלפנינוהעתכתב

.פ"תר,ירושלים

וכללב"תרצ–פ"תרהשניםביןבירושליםלאוריצאומערבמזרחהעתכתב

.חוברות40

.פשוטהכריכה.טובמצב.מקופלדף[1]',עמ426,[4]

80$פתיחה 



משהר"דוהגהותחתימה–ג"תרע,ירושלים–הישראליתהתרבות.161

קוקה"הראישלמתלמידיוזיידל

HaTarbut HaYisraleit – Jerusalem, 1913 – Signature and Glosses by Dr. Moshe

Zeidel, a Disciple of Rabbi Avraham Yitzchak Hacohen Kook

.קוקיהודהצבירבימאת.אספר.מדעיספרותיקובץ.הישראליתהתרבות

רבי,קוקהכהןיצחקאברהםרבי:ביניהםשוניםורבניםמסופריםמאמריםבתוכוכולל

.ועודשמירבן.יר"ד,זיידלמשהר"ד,פ"חרלמשהיעקב

.יחידהמהדורה.ג"תרע,ירושלים

.מקראוחוקרבלשן–(א"תשל-ו"תרמ)זיידלמשהר"דשלידוחתימתהשעראחרבדף

חקרי"בשםשלפנינובקובץמאמרפרסם.קוקה"הראישלהקרוביםמתלמידיוהיה

."לשון

ר"דשלידובכתבוהוספותרבותהגהותישנםזיידלר"דשלהמאמרנמצאבובקטע

."לשוןחקרי"שלוהמאמרעלזיידל

.יבשדף.מאודטובמצב.'עמ[5],93,[3]

60$פתיחה 

-ווין–ישראלענינילכללאומיעתון–המגיד.159

חוברות38–ג"תרס,קראקא

HaMaggid – National Newspaper for All Matters of

Israel – Wien-Krakow, 1903 – 38 Issues

יעקבהעורךמאת.ישראלענינילכללאומיעתון–"המגיד"

.חוברות38ובוכרך.פוקסשמואל

.ג"תרס,קראקא–ווין

הצעירמאת"קוראקול"דףנוסף354-355עמודיםבין

.ברודאד"אבצבימאיר

.טובמצב.מ"ס30.'עמ434

$  80פתיחה 

ו"תרס,קראקא–חוברות52–המצפה.160

HaMitzpah – 52 Issues – Krakow, 1906

עניניולכלולמדעיםלספרותהחייםענינילכלשבועיעתון,המצפה

המשךהינוהמצפהעיתון.לאזרמנחםשמעוןהעורךמאת.היהודים

."המגיד"עיתוןשל

וקרעיםשוליםפגמיראשונותחוברותבשתי.אחדבכרךחוברות52

.מנותקתכריכה.יבשדף.טובבמצבהכרךשאר.חסרונותעםחלקם

80$פתיחה 



הכרך–ה"תרכ,ווילנא–תורניעתכתב-"הכוכבים".164

שנדפסהיחיד

"HaKochavim" – Religious Journal – Vilnius, 1865 – The Only

Issue that was Printed

ולמןמאירישראלרבימאת.ולחכמהלתורהעתיכתב"הכוכבים"

.מינסקתושב–(וואהלמאנן)

.ברוסיתנוסףושערשעריםשני.יחידהמהדורה.ה"תרכ,ווילנא

."גארדאןשבתיאהרןר"במרדכי"חותמתבספר

!נוספיםכרכיםיצאלאזהעתמכתב

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס20.'עמ168,[8]

100$פתיחה 

כרכים32–בשלמותוידעלקובץהעתכתב.162

The Kovetz Al Yad in Its Entirety – 32 Volumes

:"ידעלקובץ"והמדעיהתורניהעתכתבשל,כרכים32

.י-אכרכים.ג"תרס-ה"תרמהשניםביןבברליןשנדפסה,הראשונההמהדורהשלצילום,כרכיםעשרה•

.נרדמיםמקיציחברתידיעל.ו"תשס-ו"תרצהשניםבין,בירושליםנדפס.חדשהסדרה,כרכים22•

.כרכיםלשנימחולקים'ו-ו'גספריםזובמהדורה

.טובכללימצב.כרכים32כ"סה

100$פתיחה 

מהדורה–ו"תרס,ברוקלין–ממודינאאריהיהודההרבכתבי.163

!בלבדעותקים100מצומצמת

Kitvei HaRav Yehuda Aryeh MiModean – Brooklyn, 1906 – Limited Edition

of 100 Copies Only!

מאתביקורתעםבלוייהודהר"דהוצאת.ממודינאאריהיהודההרבכתביספר

.ו"תרס,ברוקלין.ליבאוויטששמואלנחמיה

.ליבאוויטששמואלנחמיהרבי,המחברידבכתבהקדשההפורזץבדף

.עותקים100נדפסומצומצמתמהדורה

.ו-הבעמודיםקרע.ושביריםעביםדפים.ורודדף.טובמצב.מ"ס15.'עמ[1]כה

80$פתיחה



ועתונותתורנייםעתכתבישלגדולאוסף.165

A large collection of Torah journals and newspapers

הגליונותארבעתלפנינו.מזאמושטץפרידלינגהירשצבירביבעריכת.(רבעון)תורניוקובץמאסף–."הבאר"•

.המדףמתחילדפיםומספרשערחסריםהראשוןבגליון.'עמ[4],שלד.אחידדפיםמיספור.ד"תרפשנתשל

.ושביריבשדף.טובכללימצב,חדשהכריכה

.תמוזחודשראשונהמחברתא"תרמראשונהשנה.הלויהורוויץמאירחייםרבימאת.האגדותעקדבית•

:עםכרוך.א"תרמ,דמייןפרנקפורט

:עםכרוך.ח"תרל,יוזעפאף.דכיאומירארחובותבאר,ביאוריםשניעם.י"רשדקדוקיספר•

:עםכרוך.נדהפתחי.נדהדמסכתברייתא•

.שערחסר"הבהמהבערףהדקירהי"עהשדרהחוטפגימתמקום"ציורכולל.ג"תרנ,ווילנא,הבהמהטביחת•

:עםכרוך

.[ו"תרנ],ווארשא.ריזבשזאביהודהרבימאתדרקיעשבילי•

16לפנינו.דעוואד"אבעהרענרייךיהודהחייםריבמאת.חייוימיולדבריישראללתורתמאסףהחייםאוצר•

.רציףמספורשנהלכל.ץ"תרסיווןעדט"תרפמתשרי.שישיתמשנהוחציחמישיתשנה.אחדבכרךחוברות

,ג"יכרך.ביאליק.נ.וח.קלוזנריוסףר"דמאת.החייםולענינילמדעלספרות.חדשיעתימכתב"השלח"•

.'עמ580.ד"תרססיון-טבת,קראקא

Monatsschriftהעתכתבשלכרכיםשניובוכרך• fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums66כרך

.ראשוניםדפיםומספרשערחסר.'עמ328.דמייןפרנקפורט,1922–

.'עמ296.דמייןפרנקפורט,1923–67וכרך

.ד-גמחברותשמיניכרך.קאבאקיצחקיוסףרביידיעל.ישראלחכמתעניניהמאסף.עתימכתב,ישרון•

.ה"תרל,במברג

ז"תשתשריראשונהמשנהחוברות,ירושלים.ובראהרןשמואלרבימאת.מרכזירבניירחון.תורהקולירחון•

.א"תשישבטחמישיתשנהאמצעעד

חלקיםוכן.ה"תרצ,שניהשנה.פרידמן.ז.אמאתהעולמיתישראלאגודתשלהמרכזימבטאהכלי,דרכנו•

.אחריםגליונותמתוך

.עותקיםשני.'רבינוביץ.חמאת.ז"תרצ,ווארשא.נוראיםימים1.ביבליאטעקקינדער•

.'רבינוביץ.חמאת.עותקיםשני.[ז"תרצ],ווארשא.(א)שבת.2ביבליאטעקקינדער•

.'רבינוביץ.חמאת.[ז"תרצ],ווארשא.(ב)שבת.2ביבליאטעקקינדער•

.השבועפרשתבעניןעיתונותגזריובוכרך•

–ד"תרפאיירב"י,לונדון.ב"נ-כגליונותעםכרך.העולמיתהציוניתההסתדרותשלהמרכזיעתונה"העולם"•

.ה"תרפ,כסלוט"כ

,ווארשא.ניסן,אדר-שבטגליונותשני–בלעטעריוגענדארטאדאקסישע:עתוכתביעיתוניםשלמספרובוכרך•

במישור•ד"תשא"תשערים•ד"תש,ירושלים.מזרחישבועוןבמישור•א"תש,שבט,יעקבבית•ו"תרצ

תלהנאמן•ה"תשאייר,אביבתל,הנאמן•ה"תשניסןט"כבמישור•ה"תשאדרטבמישור•ה"תש,מרחשון

,תשרי,הנאמן•ו"תשסיון,אביבתל,ניב•ו"תשתשריהנאמן•ה"תש,תמוזד"כ,במישור•ה"תש,סיון,אביב

,טבת,הנאמן•ה"תשניסן,הנאמן•ט"תש,אלולהנאמן•ט"תש,אבתמוזהנאמן•י"תש,כסלו,הנאמן•י"תש

.ו"תש

שנה.תורהאהלתורנימירחוןחוברות7+.ג"תרפאלול',אחוברת,ראשונהשנה.חכמיםועדירחון:כוללכרך•

רביעיתשניה.(ז"תרפ,אלול-אדר)ד-ב,אחוברותשניהשנה.(ו"תרפ,אלול-שבט)ח-וז-ה,ב,אחוברותראשונה

.ו"תרפ,ירושלים.טובלקחספר.(ט"תרפ,ניסן).'אחוברת

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםמצבים,שוניםגדלים.כרכים15כ"סה

120$פתיחה 



כרכיםשניסט–וינוגרד–העבריהספראוצר.166

Otzar HaSefer haIvri – Vinograd – Set of Two Volumes

ציוןעםהדפוסמקומותלפיומסודרערוך.ג"תרכשנתעדט"רכבשנתהעבריהדפוסמראשיתעבריבכותרשנדפסוהספריםרשימת

בערכת.והערותביבליוגרפייםאזכורים,והתבניתהדפיםמספר,המדפיסשם.דפוסושנתמקום,הספרנושא.המחברשם

.ל"זוינוגרדישעיהמרהנודעהביבליוגרף

.הדפוסמקומות–שניחלק.מפתחות–ראשוןחלק.כרסעביכרכיםשני.ה"תשנ-ד"תשנ,ירושלים

.שוניםדפוסמקומותלפיהמסודרוהיחיד,עתהלעתהעבריתבבליוגרפיההאחרונההמילההואזהספר

.מצויןמצב

.החיבורהוצאתלרגלעיתונאיחומרמצורף

120$פתיחה 

–ו"תר,לייפציג–(יעקבבןאיזיקיצחק)עתיקיםדברים.167

יחידהמהדורה

DEvarim Atikim (Yitzchak Isaac Ben Yaakov) – Leipzig, 1846 – Single

Edition

רשימה–הגדוליםשם.א:יקריםעניניםארבעכולל,עתיקיםדבריםקונטרס

.ג.כספיאבןיוסף'רהחכםמאתכסףקבוצת.ב.וחבוריהםהראשוניםמגדולי

שפת.ד.הערותעםכספיאבןי"רהחכםספרימכמהדוגמאות–שלמהמלאכת

.ומדרשיםתרגומיםבתלמודוערביותפרסיותמלותבאורחכמים

.שניהמחברת.יעקבבןאיזיקיצחקמאת

.יחידהמהדורה.ו"תר,לייפציג

ללא.קליםכתמים.טובמצב.בגרמניתנוסףשעראחרוןעמוד.'עמ[1],39

.כריכה

80$פתיחה 

יחידותמהדורות–ספריםששה–רייפמאןיעקב.168

Jacob Reifman - Six Books - Single Editions

:יחידותמהדורות.רייפמןיעקברביהמחברמאתספריםששה

.'עמ72,[3].ו"תרכ,ווין.מידותב"דלברייתאעלביאור.דברמשיב•

.'עמ70.ג"תרי,פראג.המאורבעלהלויזרחיהרבנותולדות•

ספרשלהמדעיתהמהדורהלקראתמקדיםספר-ואומרמבשרמבשרקול•

:עםכרוך.'עמ38.ט"תרי,פראג."גדולותהלכות"

.ב.שונותבשפותהתלמודחכמיידיעת.א:ענייניםשלושה.המשלשחוטמאמר•

.'עמ60.ט"תרי,פראג."הפניניםמבחר"עלהערות.ג.היהודייםהמשליםתולדות

.חסידיםספר.ב.סיראבן.א:ספריםארבעהשלניתוח-חרשיםארבעהמאמר•

ללא.'עמ32.ך"תר,פראג.משבחאאחאידרבשאילתות.ד.התפילהסדר.ג

.כריכה

בןנפתלימאתותקוניםהערותעם.פסחשלההגדהסדרעל-ביקורתאיגרת•

.10מספרזהעותקעותקים300מצוצמתמהדורה.ט"תשכ,ירושלים.מנחם

תנועתוחברהיהדותעלוהיסטוריוןחוקר–(ה"תרנ-ח"תקע)רייפמאנןיעקבהמחבר

.ההשכלה

.מצויןכללימצב.שוניםגדלים.כרכים5בספרים6כ"סה

100$פתיחה 



ספרים[12]אוסף–הברמןמאיראברהם.169

Avraham Meir Habrman – Collection of [12] Books

,הברמןמאיראברהםהחוקרשלהוצאתו\בחיבורוספריםאוסף

:להלן

.ו"תש,ירושלים.ממגנצאשמואלר"בברוךרבינופיוטי•

,צילוםמהדורת.רודוסאישזרקוליהודה,יהודהלחםספר•

.ל"תש,ירושלים

.צילוםמהדורת.וחוגםהגרניויצחקהבדרשיאברהםשירי•

.ט"תשכ,ירושלים

השניםביןדפוסוביתספריורשימת.גארהדיזואןהמדפיס•

.ב"תשמ,ירושלים.יודלוביצחקמאתהשלמהעם.ע"ש-ד"שכ

."יד"זהכרךאות,באותיותממוספרתמהדורהמתוך

,צפת.דפוסוביתספריורשימת,בומבירגידניאלהמדפיס•

.ח"תשל

.ג"תשכ,ירושלים,העבריתהשירהמבחר•

.ו"תש,אביבתל.והתפתחותומהותו,הפיוטחוברת•

יוסףשמואלרבישלאביוטשאטשקיסהלוימרדכישלוםרבי•

.ט"תשי,ירושלים.עגנון

.מ.אהוצאת,(ל"רמח)לוצאטוחייםמשהלרבי,למודיםלשון•

.[1950],הברמן

.ז"תשמ,לוד,התפילהעל•

,ירושלים.'בכרך.ורשימותמחקרים,היהודיםמקדמוניות•

.ז"תשי

ימישלהעבריתהספרותלחקר,(להימןשי)הברמןספר•

מאת.שנהוחמששבעיםלובמלאותהברמןמ"לאמוגש.הביניים

.ז"תשל,ירושלים.מלאכיצבי

.טובכללימצב.כרכים12כ"סה

100$פתיחה 

נדיריםוספריםידכתבי4000קטלוג.170

,ירושלים–ממוספרעותק–בדולרוערכם

1996

Catalog of 4000 Manuscripts and Rare Books

and Their Value in Dollars – Numbered Copy –

Jerusalem, 1996

ידוכתביהגדותונדיריםעתיקיםספריםשלקטלוג

1000–וכרשימות4000–ככולל.עבריים

.1996,ירושלים.בארוןאלחנןהרבמאת.צילומים

.בלבדעותקים100–בשנדפסמהדורה

.טובמצב.עמודים470

80$פתיחה 



ידובכתברבותהערותעם–יודלוביצחקהרבמאוסף–אוספיםשלקטלוגים[20]אוסף.171

Collection of [20] Catalogs of Collections - from the Collection of Rabbi Yitzchak Yudelov – with Many

Comments Handwritten by Him

.ביבליוגראפיםוקטלוגיםשוניםאוספיםעלספריםאוסף

ה"תשמ,ירושלים.נבחריםודפוסיםידכתבי•

צילום.יקירסוןשמעוןמאת.אכרך.באמריקהלרבניםהמדרשביתספרייתמאוסףהעברייםהאינקונבוליםקטלוג•

יודלוביצחקהרבשלידובכתברבותתקיפותהערות.ד"תשס,יורקניומהדורתשל

•libri ebraici a mantova–ואנגליתעבריתאיטלקית.1997,פייזולה,במנטובהיהודייםספריםקטלוג

:ראשוןכרך.ד"תשס,יורקניו–באמריקהלרבניםהמדרשביתספרייתמאוסףהעברייםהאינקונבוליםקטלוג•

,ברקו,ברישה,נאפולי,מיוריוזאלשונצינו,שונצינו,בולוניה,פררה,מנטובה,שאקודיפייבי,קלבריהדייו'רג,רומא

,פורטוגלאוספר,לייריאה,אשבונה,פארה,פורטוגל,סאמורה,אישאר,אלחגארהועד:שניכרך.דפוסמקוםחסר

מקוריתקופסא.מפורטותמפתחות.מסופקיםזיהויים,קושטא,תוגרמה

שטיינשניידרקטלוגשלהמקוריתהמהדורהשלצילוםדפוס.גדוליםכרכיםשלושה–שטיינשניידרקטלוג•

•Bibles imprimees du XVe au XVIIIe siecle conservees a Paris–עד15-המהמאהמודפסיםך"תנספריקטלוג

.אינדקס.ב"תשס2002,פריז.ך"תנספרישלערכים4825.הילארדודניסדלאווהמרטיןידיעלנערך.18-ההמאה

,XLVIIצרפתית עמודים862

•Panorama of ancient lettersויודאיקהעבריתשלשנהחמישיםמאותארבע,עתיקותאותיותשלפנורמה.

שלצילומים.קפלןמיטשלמאוסףחלקהמהווים,נדיריםידוכתביספרים1,000שלותיאורםביבליוגרפיותרשימות

אנגלית.[ב"תש]1942,יורקניו.קפלןמיטשלידיעלנערך.שערדפי300

.והאוניברסיטאיהלאומיהספריםבביתאשרמהלמןישראלר"דמאוסףועלונים,חוברות,ספרים.ישראלגנזי•

יודלובכתבבשער.ה"תשמ,ירושלים.תמונות-לוחותושבעהארעיםעם.יודלוביצחקידיעלותוארומפתחותבצירוף

"מצומצמתהוצאהעותקים550רק"ידובכתב

•Silver boxes–הסברעםרבותתמונותבליווי.אנגלית.2002ב"תשס',וודברידג,דלייבאריקמאתכסףקופסאות

קופסאכלעלותיאור

,ירושלים.שלוםגרשםוחקרםתיארם,בירושליםוהאוניברסיטאיהלאומיהספריםבביתהנמצאיםבקבלהידכתבי•

נספחיםפרקכולל.ידכתבי157כאןמתוארים.צ"תר

,ירושלים.והאוניברסיטאיהלאומיהספריםלביתמהלמןישראלר"דשמסרהאוסףמתוךספרים214.מהלמןאוסף•

ב"תשל

.יואליששכרמאת.(בקבלהידכתבימלבד),בירושליםהלאומיהספריםבביתהנמצאיםהעברייםידכתבירשימת•

וספריםאישיםמפתחכולל.כותרים648כולל.ד"תרצ,ירושלים

•exotische typen–צבעוניותתמונותכולל.2006,ברלין.במזרחספריםהדפסת

ללא,נפרדיםדפים.עמודיםלשנימחולקדףכל,דף148כולל.נדיריםספרים–וינהקטלוג–ידכתבשלפקסימיל•

כריכה

1122.ט"תשנ,ירושלים.ספרים12199כולל-כרכיםשני–היהודיתהסודבתורתשלוםגרשםספריית-קטלוג•

מקוריתבדכריכת.גדולפורמט.עמודים

1132.ישראלמוזיאוןהוצאת.א"תשל,ירושלים.שחרישעיהור"דמאת.יהודיתואמנותמסורת,פויכטונגראוסף•

מפתחות.רבותתמונותעםשוניםבנושאיםערכים

-ה"תרפ.בירושליםהעבריתלאוניברסיטהשנים75במלאותתערוכה.הלאומיהספריםביתמאוספי,גנוזיםאוצרות•

.נדיריםצילומים.ס"תש

.טובכללימצב.כרכים20-בספרים16כ"סה

200$פתיחה



יודלוביצחק'ראוסף–ומאמריםמחקרים\דפוס\טיפוגרפיה\ביבליוגרפיהספרי[99]אוסף.172

Collection of [99] Bibliography / Typography / Printing Books / Reseraches and Articles – the Collection of Rabbi

Yitzchak Yudelov

•seder keriat shema–ג"שנ,ונציהדפוסשמעקריאתסדרשלפקסימיליה

ד"תשל-ט"תשכ:בכרךח-ז"תשכ:אכרך,ירושלים.ב-אכרכים.היהדותלמחקרשוקןמכוןשלהשנהספר–פרקים•

רבותתמונות.ב"תשנ.מספרדספריםקטלוג•

•die basler hebräischen drucke-עבריותאותיות\עברידפוסכלעלתיאורםמאותמכיל,בבאזלהעבריהדפוסעל,נהדרקטלוג

בתוך.1964ד"תשכ,אולטןמהדורתשלצילום.פרייסיוסףיהודההרבמאת.בבאזל19–ההמאהסוףועדהדפוסמראשיתשנדפסו

!מאודנדירקטלוג.יודלוביצחקמרמאתמחקרייםרישומיםעםדפיםהספר

printing-התלמודהדפסת• the Talmud.הלריי'גמרוויןמאת.התלמודשלהראשונותהמודפסותהמהדורותשלההיסטוריה.

אינדקסכולל.התלמודשלמוקדמיםמדפוסיםתמונותכולל.אנגלית.1992.ברוקלין

Catalogue.ב"תשמ,לונדון–ולמדונהמספרייתפריטיםשלמכירה–ס'סותביקטלוג• of valuable Hebrew printed books

•Catalogue one hundred and one – martin breslauer-1898,לונדון–ברסלאוארמרטיןשלהספריםחנותשל101'מסקטלוג.

מהפריטיםחלקשלתמונותעםמקופליםלוחותמספרהקטלוגבסוף.ותיאורםהפריטיםתמונותכולל.ערכים365כולל.אנגלית

הקדשהעםכרטיסהחוברתבתוך.ז"תשמ,ירושלים.תשביפרץמאת.בולונייא:איטליהעבריים(אינקונבולים)ערשדפוסיחוברת•

המחברידבכתב

Le•(ספרקריתמתוך).תשביפרץמאת.עבריים(אינקונבולים)ערשדפוסיאודותעלכוללתביבליוגרפיה• cinquecentine

ebraiche : catalogo-קזנאטנסהספריית.א"תשס,מילאנו.16–הבמאהשנדפסועברייםספרים–היהודיתעשרההששהמאה

'עמ270.איטלקית.ערכים286.ברומא

אפריםמאת.הזמניםבכלבמציאותהיקריםס"רשנתאחרשנדפסוישראלבספרותהספריםכל,שניהמחלקהיהודהעתיקות•

'עמ44.ה"תרע,ירושליםשלצילוםדפוס.דיינארד

,אביבתל.זלוטקיןמנדלמנחםמאת,בסמשוררשבתימרביישניםשפתיספרעל.העבריתבספרותהביבליוגרפיהבכוריראשי•

עמודים76.מ"תבשנתבאמשטרדםשיצאבעולםהראשוןהביבליוגרפיהספרהוא,משוררשבתירבישלישניםשפתיהספר.ח"תשי

י"תש,שוויץשלפרטיצילום.זלוטקיןמנדלמנחםמאת.ותעודתםתכונתם,השוניםסוגיהםלפי,עבריםהספריםשמות•

הספריםאוצר.יעקבבןאייזיקיצחקשלהספריםאוצרלספרהמחברשמותומפחתהוספות,תקונים,הערות–זלוטקיןמנדלמנחם•

צילום.שטיינשניידרמשהר"מהדמרובותהערותעםבווילנאשנדפס,יעקבבןשלהספריםלאוצרוהוספותהערותכולל,שניחלק

עמודים480.ה"תשכ,ירושליםשלפרטי

39שנת.היהדותלמדעירבעון.תרביץ•

28שנההיהדותלמדעירבעוןתרביץ•

34שנה.היהדותלמדעירבעון.תרביץ•

ד"תשי.לביבליוגרפיהרבעון"הספר"•

ו"תשט.לביבליוגרפיהרבעון"הספר"•

א"תשכ,ירושלים,1917-1960השניםביןהמועצותבבריתיהודייםפרסומיםשלביבליוגרפיתרשימה•

ד"תשמ,יורקניו(אינקונבולים)הראשוניםהדפוסספרי•

1935ה"תרצאנטוורפןשלצילוםמהדורת.העבריהדפוסתולדות•

במזרחישראלקהילותלחקררבעון–"פעמים"חוברות4•

היהדותובמדעיבתורהומחקריםמאמרים–"סיני"חוברות5•

ד"תשמ.העבריהספרולחקרלביבליוגרפיהעתכתב–ספרעלי•

תורנייםומחקרים,מאמרים,קדםגנזילצפונותבמה–"צפונות"חוברות12•

מדעי-תורניביבליוגרפיקובץ–"תגים"חוברות4•

.ראשונהמהדורה.מ"תר,ווילנא.ערכים17,000יעקבבןהספריםאוצר•

•the censorship of Hebrew books–1969ט"תשכ,יורקניו,העברייםהספריםצנזורת

•an introduction to bibliography for literary students-1928ח"תרפ,אוקספורד.ספרותייםלתלמידיםלביבליוגרפיהמבוא

•le livre hebreu a paris au xvi e siècle-2004,צרפת.16-הבמאהבפריזהעבריהספר

•proceedings of the American academy for jewish research-1950.יהודילמחקרהאמריקאיתהאקדמיההליכי

•judische buchmalerei in hamburg und altona-1999,גרמניה–ואלטונהבהמבורגהיהודיהספרציור



•The only dated medieval Hebrew manuscript written in England (1189 CE)-שנכתבהבינייםמימיהיחידהעבריהידכתב

ה"תשמ,לונדון.נספחיםשניכולל,אריהביתמלאכימאת.גירושלפניעברית-האנגלוהידכתביובעיית(לספירה1189)באנגליה

117'מסעותקעותקים500-למוגבלתמהדורה.אנגלית.1985

•hebraica from the valmadonna trust-ולמדונהקרןמספריית,מוקדמיםמודפסיםעברייםוספריםידכתביקטלוג–ספר-

חלקם,וספריםידכתבישלסריקהכולל.אנגלית.1989,לונדון.הילסאביןבראדמאת.יורקניו–מורגןפיירפונטבספרייתתערוכה

302'מסעותק,עותקים500שלמוגבלתמהדורה.צבעוניתבסריקה

•the book collector–קיוריץברנהרדהספריםמוכרעלספר-bernard quaritch1977

•Alphabetum Hebraicum : Venedig ca. 1927ז"תרפ,מינכן,העבריהאלפבית–1501

•edizioni ebraiche del xvi secolo nella biblioteca del Talmud tora di Livorno–בספריית16-ההמאהשליהודיותמהדורות

1992,ליוורנותורהתלמוד

1938ח"תרצ,יורקניו.קונסטאויסארבעטונגבוךאוןטיפאגראפיעאידישע•

•Path of life : Rabbi Judah Loew ben Bezalel, ca. קטלוג–1525-1609בצלאלבןליוואיהודהרבי,חייםדרך-1525-1609

400לרגל.ועוד,הגולםבריאת,מפראגל"המהרחייעל.דמץפיטרמאתמאמריםעם.פוטיקאלכסנדרידיעלשנערכהתערוכה

.2009,פראג.ועודמצבות,מקומות,דפוסים,ידכתבי.איורים.מפות.צבעוניותרבותתמונותכולל.מפראגל"המהרלפטירתשנה

אנגלית.בפראגהיהודיהמוזיאון

כ"ש,מנטובהדפוספסחשלהגדותסדר,פקסימיליה•

הלאומיהספריםביתידיעון."ואנשיםספריםעל"חוברות26•

ח"תשנ1988-1996לשניםביבליוגרפיהתימןיהדותחקר•

•the I . Edward kiev Judaica collection–2008

ותולדותיההחסידותלמשנתבמה,צבינחלת•

•jehuda ha – levi die schonen versmasse–הלוייהודה

לזכרודברים,ב"תשל-ז"תרמ–לוקרברל•

ה"תרצ-ף"תרבשנותוהאוניברסיטאיהלאמיהספריםבית•

ו"תשכ.הציונותעלדברים,ל"זשרתמשה•

.ו"תרפ.לדוגמהקונטרסישראליתאנציקלופדיה,אשכול•

.הספריםבתוךידובכתבהגהותיתכנויודלוביצחק'רמאוסףהספרים.טובכללימצב.שוניםגדלים.וחוברותספרים99כ"סה

500$פתיחה 



ידכתב–מיניאטוריתפקסימיליה.174

,לונדון–(ח"תצ,פיורדא)המזוןברכתצבעוני

ג"תשמ

Miniatyre facsimile – Color Manuscript Birkat

HaMazon (Furth 1738) – London, 1983

Birkat HaMazon-סדר.צבעוניידכתב.פקסימיליה

קידוש,המיטהעלש"ק,אחרונהברכה,המזוןברכת

מהסוכהויציאהלכניסהתפלה,הדרךותפלת,לבנה

כפי,בפיורדאנכתבהידכתב.תבשיליןועירוב

.ח"תצבשנת,באמשטרדםשנדפס

.1983ג"תשמ,לונדון

מספרזהעותק.עותקים1000למצומצתמהדורה

398.

נתון.עורכריכת.מ"ס9.8מיניאטוריגודל.דף24

גודלנפתחספרבצורתמקוריתקופסאבתוך

.מצויןמצב.מ"ס17:הקופסא

80$פתיחה 

ביבליוגרפיות\ומדפיסיםדפוסים–יודלוביצחק'רשלמקיףמחקריחומר.173

Comprehensive Research Material of Rabbi Yitzchak Yudelov – Printeries and Printers / Bibliographies

:החומריםבין.ארגזיםשלשה.יודלוביצחקמרהחוקרשלמקיףמחקריחומר

ושמואלדודהאחים,ונציה-בומברגדניאל,באזל–שוניםודפוסיםמדפיסיםעלמצולמיםקטלוגיםבהםמחקרתקיות10•

,יהודיםלא–איטליה.הבלקןוארצותשאלוניקיקושטא,שונצינוגרשםדפוס,ווינהפראג,ונציה,גארה-איטליה,בטורקיהנחמיאש

moses)מרקסמשהשלקטלוגצילוםהםהתיקיותרוב.עבריותאינקונבלות,(פריז,ליון)צרפת,גרמניה,אפריקה marx).

בלועזיתחלקםקטלוגיםצילומי•ידועהלאשנהאשכנזיםכמנהג,תפלותסדרפקסימיליה•ס"ש,קראקא,יוצרות–פקסימיליה•

שעריםצילומיעםוביבליוגרפיהביוגרפיהוספריחוברות•16–הבמאהבוונציההעבריבספרהמדפיסיםדגלי"כרכיםשני•

מהספריםרשימהחוברת•ד-ג"שמ,ונציהספרדכמנהגסידורמתוךדפיםצילום•האסלאםבשלטוןיהודיםספר•והסברים

דפי•ווילנאעדשונצינומדפוס,ידבכתבנכתבהאשרס"השדפוסישלביבליוגרפיתרשימהצילום•לונדוןהצדקבביתהנמצאים

נוסףשערעםשערחסר.ע"ת,הנאו.התורהעלאברבנאלפירושספר•העמותהותקנון"הביבליוגרפיהמפעל"העמותהרישום

.ע"ת–'"קטןשערבית"

.וספריםחוברות,ניירפריטיעשרות.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב

100$פתיחה 

ספריית-(ה"רע,פראג)המזוןברכת–פקסימיליה.175

וממוספרתמצומצמתמהדורה–ה"תשמ,לונדון–ולמדונה

Facsimile – Birkat HaMazon (Prage, 1515) – The Valmadonna

Trust Library – London, 1985 – Limited and Numbered Edition

Grace.1514ה"רע,פראגדפוסהמזוןברכת,פקסימיליה after meals.

500למצומצמתמהדורה.באנגליתהקדמה.1984.ה"תשמ,לונדון

.462מספרזהעותקעותקים

.המקוריתהקופסאבתוךנתון.טובמצב.'עמ[90],40

60$פתיחה 



כמנהגמחזור–ביופיהמהודרתפקסימיליה.177

(ו"רמ,שונצין)רומה

Impressive Facsimile – Machzor according to the

Custom of Rome (Soncino, 1486(

מהדורת.ו"רממיוריקזאל–שונצין,רומהכמנהגמחזור

הנדפספיהטופסעלנדפס.בונפילראובןבעריכת.פקסמיליה

,ירושלים.בירושליםאיטליהיהדותבמוזיאוןאשרקלףעל

.צדדיםמשנימודפסים.דף154.ב"תשע

בצילום.איכותיכרומוניירעלמהודרתהדפסה.גדולכרך

.צבעוני

80$פתיחה 

500בתמהדורה–פראגהגדותשלפקסימיליותשתי.176

ממוספרעותק–עותקים

Two Facsimiles of the Prague Haggadahs – an Edition of 500

Copies – Numbered Copy

two prague haggadahs-פראגהגדותשלפקסימיליותשתיובוכרך

מתוך?1590-1606משנתהמהדורה(ב.1556משנתהמהדורה(א

.ולמדונהספריית

.עותקים500מתוך249'מסעותק.1978ח"תשל,לונדון

בתוךנתון.מ"ס24.פקסימיליהעמודי[49].עמודים20בתהקדמה

.מצויןמצב.מפוארתאריזה

80$פתיחה 

זהחשובספרהדפסתשלהראשונההמהדורה–ז"תרנ-ח"תרכ,מינכן–סופריםדקדוקי–פקסמיליה.178

Facsimile – Dikdukei Sofrim – Munich, 1868-1897 – the First Edition of This Important Book

מעיןהוצאת.ז"תרנ-ח"תרכ,במינכען.רבינוביץנטענתןרפאלרבימאת.סופריםדקדוקיהספריםסדרתכלשלפקסמיליהמהדורת

.ך"תש,ירושלים,החכמה

עם.1342משנתמינכןידכתבמתוךבבליהתלמודשלהגרסאותחילופימובאבהחשובחיבורהינהסופריםדקדוקיהספריםסדרת

,ף"הרי,י"רשלפירושגירסאותחילופימובאיםוכן.ישניםודפוסים,אחריםידלכתביהשוואהוכן.ההבדלאתהמסבירותלמדניותהערות

.הגמראעםהודפסואשראחריםוראשונים

.הראשונההמהדורהעלהיואשרההסכמותכולל

.הכרכיםשדרתעלאדוםכריכהדבקפס.טובמצב.מ"ס22:תואםגודל,כרכים15

80$פתיחה 



ופיוטשירהבנושאספרים[23]אוסף.179

Collection of [23] Books on Poetry and Piyyut

.ח"תשס,ירושלים.כהןשרהמאת.ומבואנוסחחילופיעם,אלעמעניאהרן'רשירי•

.דודיונהמאת.(סופיתלא)טנטאטיביתמהדורה.ודפוסיםידכתביפיעל.1038-1089השניםבין.גיאתאבןיצחק'רשירי•

.ידבכתבהמחברהקדשת.ח"תשמ,ירושלים

.ד"תשל,ירושלים.חובבמאירמאת.והבדלהקידוש,השבתסעודותהלכותוקצתוביאוריהןשבתשלזמירותסדר,השולחןזה•

.ידבכתבהמחברהקדשת.ה"תשכ,ירושלים.ץ"כיצחקאברהםמאת.ספרדמתקופתחדשיםשיריםחמישים,חזוןיגל•

.ב"תרצ,פילדלפיה.ברנשטייןשמעוןר"דמאת.הבודליאניתמהספריהידכתבפיעל.ממודינהאריהיהודה'לרדיואן•

.טורטשינר.ה.נמאתוהגהותהערותבהוספת.אידלסוןצביאברהםמאתוביאוראיסוף.תימןשירי•

Added title page: Diwan of Hebrew and Arabic poetry of the Yemenite Jews.באנגליתהשערלפנינו.1930א"תרצ,סינסינטי.

.דפיםכמהחסריםהנראהכפי.בעבריתהשערללא

.מעטפתנייר.א"תשכ,ירושלים.שירמןחייםמאת.ובפרובאנסבספרדהעבריתהשירה–כרכיםארבעה•

.ד"תשי,ירושלים.קאפחדודבןיוסףמאתתרגום.פיומיבירבל"זצנתנאללרבינו.השכליםגן,אלעקולבסתאן•

.מ"תש,ירושלים.כרכיםבשניחלקיםשני.ירדןדובמאת.ודפוסיםידכתבפיעל.הלוייהודהלרביהקדששירי•

:יליןדודמאת.אעפיחאלאבוהלויטדרוסדוןדיואן.והחידותהמשליםגן•

.ז"תרצ,ירושלים-בכרך'בחלק.ד"תרצ,ירושלים–אכרךבחלק,ב"תרצ,ירושלים–אחלק

.ז"תשי,אביבתל.ברנשטייןשמעוןמאת.הקדששירי,עזראאבןמשה•

.שוקןהוצאת.ד"תרצ,ברלין,שירמןחייםמאת,באיטליההעבריתהשירהמבחר•

:שניסדרהעבריתהשירהלחקרהמכוןידיעות–כרכיםארבעה•

.ח"תשי,אביבותלירושלים–שביעיכרך,ו"תש,ירושלים–ששיכרך,ז"תרצ,ברלין–שלישיכרך,ו"תרצ,ברלין–שניכרך

•Mitteilungen des Forschungsinstituts für Hebräische Dichtung–גרמנית.ג"תרצ,ברלין,העבריתהשירהלחקרהמכוןידיעות

.ועברית

.ה"תשכ,ירושלים.מירסקיאהרןמאת.הפיוטראשית.לדחוברת,עיונים•

.טובכללימצב.כרכים23בספרים15כ"סה

100$פתיחה 



א"תרמ-ט"תרל,פאזעוולאק–התוספתאשלמדעיתמהדורה.180

Scientific Edition of the Tosefta – Posewelk, 1879-1881

גרסאותוחלופימקוםמראהעם,ווויעןערפורטידכתביפיעל,תוספתא

.צוקערמאנדלשמואלמשהרבימאת.ערפורטידכתבוציורומפתחות

trierהינוהדפוסמקוםבו)באנגליתנוסףשער.א"תרמ-ט"תרל,פאזעוואלק -

.(גרמניה,טריר

בומקוצרשערעםסדרכל.ואילךט"תרלמשנתחוברותבששנדפסהספר

:פקסימילדףעם.והדפוסיםהידכתביפיעל,וסידרןהמסכתותרשימתמפורט

.ערפורטידמכתבעמודצילום

התנאיםשמות","זרעיםבסדרהנמצאיםהפסוקיםמפתח"-מפתחותכולל

’לר]ופרחבכפתורהנמצאיםמקומות","זרעיםבסדרהנמצאיםאישיםושאר

.["הפרחיאישתורי

.'עמLXLIV,מקופלדף[1],[2],690,[1],7,[5]

.חסרהשדרה.יבשדף.מצויןמצב

80$פתיחה 

לרביעיניםמאורספר–ישראללחכמתספרקרית.182

ו"תרכ,ווילנא-חלקים'ג–האדומיםמןעזריה

Kiryat Sefer LeChochmat Yisrael – Sefer Meor Enayim by Rabbi

Azraya of the Edomim – 3 Sections – Vilnius, 1863

כרכיםלשלשהמחולק.האדומיםמןעזריהלרביעיניםמאירספר

,[2].ו"תרכ.כח-אפרק,בינהאמרי,זקניםהדרת,אלהיםקול:אכרך

.דףקלב

,להשגהתשובה,פרווניצאלימשהרבימאתהשגה;עולםימי:בכרך

240,[3].1865,ו"תרכ.העניניםוהקףהפרקיםלוח,ההשגותלוח

.’עמ

מןעזריהלרביעיניםמאורלחיבורהמתיחס,לכסףמצרףספר:גכרך

והוספותצונץליפמאןטוביוםמאתהמחברתולדותעם.האדומים

.יעקב-בןאייזיקיצחקי"ענדפס.רפאפורטליבשלמהרבימאת

.’עמ136,[2]30,[3].1865,ו"תרכ

.מאודטובמצב.מ"ס21.אחדבכרךהכרכיםשלשת

80$פתיחה 

\ווארשא–שיררפאיםקהל\(דיינארד)ף"רשאבןתולדות!קראי.181

ל"תר\ה"תרל,אודסא

Karaite! Toldot Even Reshef (Deinard) / Kehal Refa'im Shir – Warsaw /

Odessa, 1875 / 1870

אחתבכריכהספריםשני

.הקראיםשלרבןפירקאוויץשמואל'בראברהםשלתולדותיו–ף"רשאבןתולדות•

קינהישנההספרבסוף.ה"תרל,ווארשא.ר"אדיהמכונהדיינארדאפריםמאת

.עמודים1,[31].פירקאוויץאברהםעלשנאמרה

השיר.1870ל"תר,אדעסא.ליליענבלוםצביבןליבמשהמאתשיר,רפאיםקהל•

.עמודים144.ז"תרכבווילקומירנכתב

דפיםבמספר.הפנימייםהספרבשוליבעיקרעשפגעי.בינוני-טובמצב.מ"ס16

.הטקסטאלמעטהגולשיםעשפגעי(רפאיםקהל)בהתחלה

80$פתיחה 

–"ניצוץ"-הפליטהשאריתעתון.183

מאוחדחלוציונוערההסתדרותמרכזבטאון

חוברות12–ז"תש-ו"תש,מינכן–

Newspaper of She'erit Hapletah – "Nitzotz" –

the Journal of the Center of the Histadrut and

Noar Chalutzi Meuchad – Munich, 1946-1947

– 12 Issues

מרכזבטאון–!"תקותנואבדהלאעוד".ניצוץ

הפליטהשאריתשלהאחידההציוניתההסתדרות

חלוצינוער"שלהראשיתוההנהגהבגרמניה

."(נחם)""מאוחד

משנתואחת,ו"תשמשנתמתוכם11.חוברות12

לשבועייםאחתיצא.ז"תש

פגמיםעםבינונימעט.טובהחוברותרובמצב

.וקרעים

150$פתיחה 



שונות

Jüdisches Ceremoniel תחריטים-ו"תפ,נירנברג–היהודיםומנהגיטקסי–185.

Jüdisches Ceremoniel – Jewish Rituals and Customs – Nirenberg, 1726 – Engravings

Jüdisches Ceremoniel, oder Beschreibung derjenigen Gebräuche, welche die Jüden so wol inn-als ausser dem Tempel–

Paul)קירשנרכריסטיאןפולמאת.היהודיםוטקסימנהגי Christian (Kirchnerיונגנדרסייקוב'גוסבסטיאן.

אסתרמגילתקריאת)יהודייםטקסייםאיוריםובהםתחריטיםכולל.גרמנית.מונאתקונרדפיטרבדפוס1726ו"תפ,נירנברג

.(ועוד,בפורים

תחריטיםכמהוחסריםייתכן.אדומהבדיוהשערמאותיותחלק.טובמצב.מ"ס20.'עמ[22],226,[10]

200$פתיחה 

ילדיםספרוני184.28

60–השנות–ישנים

28Old Children's Booklets –

1960s

שונותבצורות,ילדיםספרוני28

שנות.נפתחסיפורטכניקתעם

60–ה

.טובכללימצב

60$פתיחה 



ספרי תפילה

דף2–[פירארהקהילת]הגייסותבלבוליעלמתוקנתתפלה.187

ד"תקנ,ונציה–

Tefilah Metukenet al Bilbulei HaGeyasot [the Ferrara Community] – 2

Leaves – Venice, 1794

.ד"תקנ,ונציה.הקרובותבעריםהגייסותבלבוליעלמתוקנתתפלה

מןרחמיותבעיןאנחנאמצלאין:ופותחת,במלחמהלהצלהנדפסההתפילה

עשרתלתבהוןדכתיביןאליןאוריתאספריעםוארעאשמיאמריהאלהאקדם

השמיםאדון'המלפנירחמיםומבקשיםאנחנומתפללים)"...דרחמימכילן

שלמידותעשרשלשהבהםשכתובהללוהתורהספריעםביחדוהארץ

.(...רחמים

.מאודטובמצב.שערללא.מ"ס18.5.דףב

80$פתיחה 

,ליוורנו–התמידעבודתספר.186

חתימות–יחידהמהדורה–ד"תקנ

בעלות

Sefer Avodat Hatamid – Livorno, 1794 –

Single Edition – Ownership Signatures

דינים,התפלהעלביאור,התמידעבודתספר

.המחבריםגדולימכלמלוקטיםופירושים

.חבילייואלישערבימאת

יעקבדפוס,יחידהמהדורה.ד"תקנ,ליוורנו

.מילדולהורפאלואיסנוניס

ורישומיםחתימותהפנימיהכריכהבדף

המחזורזה""ט"סמשהבכריהודאהצעיר"

מידקניתי(התמידעבודת)ת"עבו

,ע"ניאודהמשהר"מומ"השלאפוטרופוסים

יאודהאברהם'לחממנישלוחההיאמנחה

"...ו"ני

יצחקאוסף:מקור.מצויןמצב.דףרסח,[12]

.יודלוב

100$פתיחה 

[ץ"תק],לונדון–רבהלהושענאתפלהסדר.188

Seder TEfilah LeHoshana Rabba – London [1830]

.ההושענותעם.לונדוןכמנהג.רבהלהושענאתפלהסדר

.[ץ"תק],לונדון

.באנגליתנוסףשער.ואיכותיבהירדף.טובמצב.'עמ81,[1]

.מנותקתקדמיתכריכה

150$פתיחה 



'תר-'התקשנות–ומחזוריםתפלהספרי,סידורים[23]אוסף.190

Collection of [23] Siddurim, Prayer Books and Machzoerim – 1740s-1840s

.ב"תקצ,רעדעלהיים.פסחשלושניראשוןליוםמחזור•

.ב"תקצ,רעדעלהיים,השבועותלחגמחזור•

חותמות.אדומהבדיוהשערמאותיותחלק.ט"תקפ,והוראדנאווילנא.גדולפורמט.אהרןקרבןעם.(בחלק)רגליםלשלשמחזור•

.מצויןמצב.צנזורה

,פיורדא.ציבורשליחשלגדולפורמט.ועוד.אבח"וערניסןח"רערב,ב"בה,תמוזז"י,אסתרלתענית,ותשריאלולבחדש,סליחות•

.בינוני-טוב,הדפיםביןמשתנהמצב.חדשהכריכה.מ"ס30.דףקו,[2].ו"תקט

זולצבאךדפוסי-תפילהספריאוסף.189

Collection of prayer books - Salzbach prints

.אהרן'רבןזעקלדפוס.ב"תקס,שבועותלילתיקון•

.ז"תקכ.(זכוחייםטעמיה).אחלק,החייםספר•

.ב"תר.ותחינות.תהליםספר,פרשיותסדרעם,ברורהשפהסדור•

.דףקן.ז"תקנ.ציוןשערימספרחצותותיקוןבקשותהוספותעם,צבילקוטיספר•

.מקוריתעורחציכריכת.טובמצב.מ"ס13.5

.ז"תקפ.אשכנז.כפורוליוםנדרילכלמחזור•

כפוריום,השנהראש–נוראיםימיםתפלות.אשכנזיםק"קכמנהג,אחלקמחזור•

.דףרצח.ב"תקכ.סליחותעם

.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים6כ"סה

100$פתיחה 

.ו"תרט,טשערנאוויץ.פוליןכמנהגסליחותסדר•

.ד"תרכ,וינה.רבאהושענאולילשבועותלילתקון•

עברית.ד"תרכ,פרג.המועדחולולשבתפסחשלשמיניוליוםשביעיליוםמחזור•

.וגרמנית

.ויידישעברית.ד"תרי,פראג.תורהולשמחתעצרתלשמינימחזור•

.ז"תקע,מיץ.ופוליןאשכנז.סוכותשלושניראשוןליוםמחזור•

ארךל-אאיטלקיתבכתיבההפורזץבדף.ט"תקע,מיץ.אשכנזכמנהגתפלה•

.'וכואפיים

.לצרפתיתבתרגום.ו"תרל,פאריס.השנהימילכלסדוראוהתפלותסדר•

,וינה.פסחשלאחרוניםימים'לב.שמיניכרך.אשכנזיותרגוםביאורעםמחזור•

.1840ר"ת

.ז"תרכ,וינה.ספרדהשנהלראשמחזור•

.ז"תרכ,וינה,ספרד,רגליםלשלשמחזור•

.ז"תרכ,וינה,ספרד,הכפוריםליוםמחזור•

.א"תקס,ווין.זהבשרביטעם.'הסוד•

.א"תקע,פיורדא.וקרובץושחריתערביתתפלתעםבאבלתשעהקינותסדר•

.עמודמולעמודועבריתהונגרית,ח"תרס,בודפשט.ואמתשלוםעתרתסידור•

.עמודמולעמודופולניתעברית.ע"תר,קראקוב.שמיםשעריתפלהסדר•

.ע"תר,ירושלים.השנהלראשציוןברכתמחזור•

.ג"תרע,ירושלים,אנגליתבתרגוםאשכנז.השנהכלתפלותציוןברכתסדור•

.ז"תקס,ווין,צבילקוטי•

כמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.טובכללימצב.תפלהוספריסידורים23כ"סה

.שהוא

200$פתיחה 



התהלים–ז"תט1656,לונדון–ואיכהתהליםספר.193

בלונדוןשנדפסבעבריתהראשון

Sefer Tehillim and Eicha – London, 1656 – the First Hebrew

Tehillim that was Printed in London

תוכן.באנגליתוהקדמהשעררוב.איכהספרעםתהליםספר

.נקודעםבעבריתאיכהוספרהתהלים

.עמודבכלטוריםלשנימחולק

בעבריתשנדפסהראשוןהתהליםספרזהו.ז"תט1656,לונדון

.בלונדוןשנדפסוהספריםומראשוני.בלונדון

מעטקצוציםההקדמהדפי.טובמצב.'עמ[20],151,11,[8]

.ובשוליםבראשם

250$פתיחה 

–ס"תר,פראג–אלתהלתתפלהסידור.191

והקדשהמוזהבדפיםחיתוך,מקוריתעורכריכת

ידבכתב

Tehilat El Siddur – Prague, 1900 – Original Leather

Binding, Gilt Edges and Handwritten Dedication

גרמנית.1900ס"תר,פראג"אלתהלת"תפילהסידור

.עמודמולעמודועברית

.M.Jבעריכת Landau1900פראג.

[8],563,XXVמ"ס14.'עמ.

מוטבעתמוזהבתמסגרתעםמקוריתעורכריכת,טובמצב

מעטכריכה.מוזהבדפיםחיתוך.ואחוריתקדמיתבכריכה

1904משנתלועזיתידבכתבארוכההקדשה.דהויה

.השערקדםבעמוד

80$פתיחה 

כיסמהדורת–ד"תקפ,ווין–תהלים.192

Tehillim – Wien, 1824 – Pocket Edition

.השבועימילשבעתמסודר,תהלים

.שמידאנטאןדפוס.1824ד"תקפ,ווין

ערוב,למעוברתתחינה,השנהמכלמזמוריםסימני:הספרבסוף

כפינפשפדיון,ליולדת,החולהבעדתפלה,תשליך,תבשילין

בביתתפילה,בניםעלאבותתפלת,החוליעלנפשפדיון,ן"הרמב

.הדרךתפלתוסדרדיני,הנפטרעלהאבל

.מ"ס13:כיסגודל.[קנו-קטדפים]חסרהמעמדותחלק.דףקח

.טובמצב

120$פתיחה 



נאה"פירושעםתהליםספר.194

מהדורה–ה"תרכ,ליוורנו–"להודות

יחידה

Sefer Tehillim with the "Na'eh LeHodot"

Commentary – Livorno, 1865 – Single

Edition

רבימאת.להודותנאהפירושעםתהליםספר

.אשכנזיאברהםנסים

.יחידהמהדורה.ה"תרכ,ליוורנו

סדר)בקוריםספרהינםהספרבסוףדףלב

נשמהיציאתבעתווידוייםפסוקיםוסדרהוידוי

ל"זיבקמעברבעלהרבמאתנלקטומקצתם

.(ל"זהבריתלחותשניבעלומהרב

.מ"ס18.דףלב;קפח,ח

עותק.ואיכותיבהירדף.חדשהכריכה.מצויןמצב

,פוסק-(ז"תשנ-א"תרע)ניישלאסמשהרבי

שלרבהוכן,בהונגריהסרדהאליהעירשלורבה

.הבריתבארצותסקוויראשיכון

80$פתיחה  

מתקופתחלקם–פסחשלהגדותאוסף.195

השואה

Collection of Haggadahs – Some of Them from

the Time of the Holocaust

ה"תש,שטוקהולם.שמוריםללילההגדהסדר•

מאת.עמודהמולעמודהעבריתשוודית.1945

.פליקסשאול

•HEBREW AND INGLISH illustrated by LOLA.

HAGADA Seder ritual for Passover eve-שלהגדה

,ב"ארה.לולהמאתשוניםבצבעיםציוריםעםפסח

1928.

•the passover hagadah–פסחשלההגדה.

Mauriceמאתליטוגרפייםאיורים myers.לונדון,

1930.

יעקברבימאתחייםדרךפירושעם,לפסחהגדה•

.הפליטהלשאריתההצלהועדמאתמתנה,מליסא

מפעלעורכיהערת.1948ח"תש,מינכן

אלא,"חייםדרך"פירושכאןאין:הביבליוגרפיה

.החייםדרךסידורמתוך,דינים

מאתמודפסתבאנגליתהקדשההשערקדםבדף

.הפליטהלשאריתההצלהועדמנהלבארוךנתןרבי

.4092ההגדותאוצר;2361יערי

.שוניםגדלים

100$פתיחה 



,ציריך–בשוויץהיהודיםלפליטיםהגדה.197

1943ג"תש

Zur Feier des [Pesaḥ] Festes im Jahre 5703

Haggadah for Jewish Refugees in Switzerland –

Zurich, 1943

.5703Festes im JahreפסחDen juedischen

Fluechtlingen in der Schweiz zur Feier des–הפליטים

.ג"תש1943בשנתהפסחאתלחגוג,בשוויץהיהודים

בשווייץישראלהתאחדותהוצאת.[ג"תש?ציריך]

(Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund).

.בשוויץהיהודיתהקהילהמטעםניתנהההגדה

.3913ההגדותאוצר.מ"ס13.דף[8],מעטפת

.טובמצב

150$פתיחה 

–ז"תקס,אלטונא–פסחשלהגדה.196

נדירההגדה

Passover Haggadah – Altona, 1807 – Rare

Haggadah

,פסחערבוהנהגתדיניםעם,פסחשלהגדה

טעמיםעםפסחללילסדר,תבשיליןערובי

.(ר"צואותיות)אשכנזבלשון

.504ההגדותאוצר;349יערי.ז"תקס,אלטונא

פעםפומביתבמכירההופיעה!נדירההגדה

.שנה25לפניויחידהאחת

מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס15.5.דףכד

.מנותקת

100$פתיחה 



יהדות איטליה

ראשונהמהדורה–חלקים'ג–ז"תקכ,ליוורנו–מלאכייד.199

Yad Malachi – Livorno, 1767 – Three Sections – First Edition

.הדיניםוכלליהפוסקיםכללי,הגמראכללי.חלקיםבשלושה,מלאכיידספר

.הכהןמלאכירביהגאוןמאת

.עטיאסמשהדפוס.ראשונהמהדורה.ז"תקכ,ליוורנו

.מיוחדשערחלקלכל.דףרכח,[5]

שיקוםעםהדפיםבפינותחסרוןואחרוניםראשוניםדפיםמספר,טובמצב

[?מקורית]כריכה.בטקסטנגיעהעםעשפגעימקומותבכמה.מקצועילא

.עורשדרתעם

80$פתיחה 

–ד"תקל,ליוורנו–הגדוליםשם.198

ומספרשערחסרעותק–ראשונהמהדורה

דפים

Shem Hagedolim – Livorno, 1774 – First Edition

– Copy Missing the Title Page and Some Leaves

עם.וספריהםישראלחכמיעל,הגדוליםשםספר

חייםרבינומאת,אבותמסכתעל"אבותחסדי"ביאור

.אזולאידודיוסף

,שער:חסרעותק.ראשונהמהדורה.ד"תקל,ליוורנו

ושלושהשערחסריםכ"סה)אחרוןודףפגדף.בדף

.(דפים

פגע–ראשוניםדפים20–בכ.טובמצב.מ"ס13.5

.בטקסטמועטהפגיעהעםהדפיםבראשקטןעש

...אלקלעימאירי"ספרדיידבכתבחתימהא\לזבדף

."ט"ס

חסרעותק.[דף[1],קלא:במקור].דףקלא-פד,פב-ג

גזירת"-אחרוןדףוכן.פגודףשאחריודף,שער

."נחש

100$פתיחה 

ה"תרל,ליוורנו–(קושטאישראלרבי)בתוכהים"ערב.200

Arevim Betocha (Rabbi Yisrael Kushta) – Livorno, 1875

,ליוורנו.קושטאישראלרבימאת,ומעשיותספורים.בתוכהים"ערבספר

.יחידהמהדורה.ה"תרל

.הספוריםמפתחכולל

.מנותקיםדפים.כריכהללא.טובמצב.מ"ס15.5.דף[1],עט

80$פתיחה 



–ח"תרל,ליוורנו–שלמהשער.201

יחידהמהדורה

Sha'ar Shlomo – Livorno, 1878 – Single

Edition

דודחייםרביהגאוןמאת,שלמהשערת"שו

.יר'אלגמחכמיזוראפהשלמה

הסכמות.יחידהמהדורה.ח"תרל,ליוורנו

.והסביבהיר'אלגרבני

נוספיםודפיםבשער.מ"ס30.דףקפו,[1],ד

כריכה.מאודטובמצב.בדדבקהדבקת

.מקורית

80$פתיחה 

מהדורה–ט"תקס,ליוורנו-קדושיםדעת.202

יחידה

Da'at kedoshim – Livorno, 1809 – Single Edition

אורחערוךשולחןעלדיניםחידושי.ראשוןחלק,קדושיםדעת

רביהגאוןמאת.'ב'אסדרלפיהעזרואבןדעהיורה,חיים

.רפאפורטהכהןדוד

דניאלהאחיםבדפוס,יחידהמהדורה,ט"תקס,ליוורנו

.סעדוןושמואל

(שישידור)המחברצאצאידיעלהדפוסלביתהובאהספר

הגיעירושליםר"שד,ל"הנהנכד.הכהןיקותיאלדודיעקברבי

לומברוזואליהורביאתפגששם,תוניסלעירשליחותובעת

.הגהותיובשילובהדפוסלביתוהכינוידהכתבאתערךוהוא

.הספראתשםוהדפיסלליוורנול"הנהמחברנכדנסעכ"אח

מודההואבהקדמתו.ליוורנורבנישלושההסכמתעם

להדפסתמכספםשהזילוואיטליהמתוניסבעיקרלתומכיו

.הספר

מצאצאי('תבשנתנולד)ירושליםחכמימגדוליהמחבר

ואצלקושטאמחכמיתורהקיבלבילדותו,מלובליןמשפחה

עםיחדכדייןכיהןט"תמבשנת.משלוניקייל'אנגברוךרבי

ב"תמ-ט"תלהשניםבין.ן"המג-גלנטימשהרבילציוןהראשון

חתםבבלגרדעברובעת.ואשכנזתורכיהלעריבשליחותיצא

."ביהוסףעדות"בונזכרואלמושנינויוסףלרביפסקיםשניעל

.דיואןיהודהלרבי"המשולשחוט"בגםהובאומפסקיו

נכדו.(א"תקמליוורנו)"האהאבן"דרשותיובחיבורהתפרסם

.אזמירשלרבה"כהונהבתי"בעלרפפורטיצחקרביהוא

.עתיקהכריכה.מצויןמצב.דףצ,[3]

80$פתיחה 



–הקדוש"החייםאור"התלמיד–דודקדשי.203

יחידהמהדורה–ב"תקנ,ליוורנו

Kodshei David – a Disciple of the Holy "Or

HaChaim" – Livorno, 1792 – Single Edition

.חייםאורחערוךשולחןעלחידושיםכולל,דודקדשי

הלכותערוךשולחןעלוביאוריםחידושים"דודחסדי"

.חסאןשמואלחייםדודרבימאת(הספררוב)פסח

.סעדוןאליעזרבדפוס.יחידהמהדורה.ב"תקנ,ליוורנו

עלחידושים"לדודמכתב"בשםנוסףחלקלספר

רבי,המחברוחתן,אלגאזיט"המהריהסכמת.ם"הרמב

."אחדיםימים"בעלאזוביביוסף

הקדוש"החייםאור"התלמיד,יר'אלגמחכמי-המחבר

נמנה.ב"תקבשנתלירושליםעמושעלוהמקורבים

לספרהקדמהעלחתם."ישראלכנסת"ישיבתמחכמי

ח"תקיבשנת,כדייןכיהןבירושלים."לציוןראשון"רבו

כרבנתקבלחזרהבדרכואפריקהבצפוןבשליחותיצא

עבר,א"תקל–ה"תקכהשניםביןכיהןשםבאלכסנדריה

.לירושליםחזרכ"אח.ישיבההנהיגושםלליוורנו

עשנקבימעט.טובכללימצב.מ"ס29.דףקלח,כז,[3]

.הספרלאורך

100$פתיחה 

,ליוורנו–אברהםויוסףת"שו.204

יחידהמהדורה–ד"תרכ

Vayosef Avraham Responsa – Livorno,

1864 – Single Edition

,בהלכהותשובותשאלות,אברהםויוסף

,ליוורנו.צובהמארםדייןאברהםרבימאת

ארםרבניהסכמות.יחידהמהדורה.ד"תרכ

.צובה

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס19.דףרל

.אחריולדףהפנימייםבשוליומודבקשער

80$פתיחה 



,ליוורנו–הרועיםמשכנות.205

חתימות–יחידהמהדורה–ך"תר

צובהארםחכמיוהגהות

Mishkenot HaRo'im - Livorno, 1860 -

Signatures and Glosses by the Sages

of Aleppo

,הלכהפסקי,חידושים,הרועיםמשכנות

'אסדרלפימשפטחושןדיניעלתשובות

.אלחאייךעוזיאלרביהגאוןמאת.'ב

בדפוס.יחידהמהדורה.ך"תר,ליוורנו

רבניהסכמת.וחבריואמוזגבןאליהו

.תונס

.כרסעבכרך.מ"ס30.דףשפח,[2]

.מצויןמצב

חתימות.לבטוןיצחקרביחתימותבספר

רבילחתימתמתחת.הדאיהעובדיהרבי

הדאיהעובדיהרביכתבלבטוןיצחק

ז"הרמצוואתי"עפלנוניתןובמתנה"

."ט"סהדאיהעובדיההצעירל"הנ

,ידבכתבקצרותהגהותהספרלאורך

.כותביםמכמה

100$פתיחה 

פירוש-תורהחומשיחמשה–סט.206

(ו"תרט)–ד"תרי,ליוורנו–חכמיםשפתי

Set – Chamisha Chumshei Torah – Siftei

Chachamim Commentary – Livorno, 1854 –

(1855)

פירושעם,האלהיםתורת.תורהחומשיחמשה

-ד"תרי,ליוורנו.בסשבתירבימאת,חכמיםשפתי

אמוזגבןאליהודפוס.כרכיםחמשה.(ו"תרט)

.וחבריו

.דףריא,[3].בראשית:[א]

.דףקצה.שמות:[ב]

.דףקס.ויקרא:[ג]

.דףקסב.במדבר:[ד]

.דףקפב.דברים:[ה]

על.מוזהביםמוטבעיםעיטוריםעםמעורכריכות

."ו"נרהכהןימיןחיים"מוזהבתהטבעההכריכות

.אלעלוףמשפחתורישומיםחתימותבכרכים

.בכריכותקליםשפשופים.טובמצב

100$פתיחה 



ליוורנודפוסיספריםאוסף.207

Collection of Books Printed in Livorno

.(דףקסב,[2]:במקור).קנו-גדפיםלפנינו.נ"תק,ליוורנו.אלגאזייעקבישראלרבימאת.יעקבשארית•

דפים6-ו,בהתחלהדף[2]חסרעותק.יחידהמהדורה.ו"תקמ.רבייוסףרפאלרבימאת,המלךדרךספר•

.בסוף

חסרעותק.ט"תרכ.חזןמשהישראלרבימאת.ם"היאייהגהותעםתשובהשעריספר,הגאוניםתשובות•

.שער

חסרעותק.[דףעא;סט,[4]:במקור].דףסד;סט,[1].י"תר,דייןאברהםרבימאת,צדקופועלתמיםהולך•

.אחרוניםדפים7וכןאחריודפיםושנישער

.דףקלח,כז,[3].ב"תקנ.חסאןחייםדודרבימאת.חייםאורחערוךשלחןעל,דודוחסדי,דודקדשי•

חותמת.ב"תר,אשכנזישמואליהודהרבימאת.י-אאותיותראשוןספר.'ב'האסדרלפידיניםכללי,ישיגזע•

."ו"היעזריאלאברהם"

."ט"סוואחדעבדאליצחקהצעיר"חתימה.שערחסרעותק.ג"תקנ.רובייומרדכירבימאת,המרשמןת"שו•

וביאתהמתיםתחיית,השמיםמןתורה,ואחדותוהשםמציאותעלהאפיקורסיםדעתסירת,אבותמגןספר•

.ץ"הרשב–דוראןצמחבןשמעוןרבינומאת.ועודהמשיח

.סעדוןואליעזרקאשטילויצחקאברהםדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תקמ,ליוורנו

ראשוניםדפיםמספר.חיצונייםובשוליםהעמודבראשחסרונותעםשער.בינוני–טובמצב.מ"ס29.דףק,[2]

.חדשהכריכה.מצויןבמצבהספרשאר.העמודיםבראשיחסרוןעם

.עשפגעימעט.ב"תרכ,ליוורנו.ויקראספר.תורהחומשיחמשהגדולאור•

עה,[3].מילדולהורפאלואיסנוניסיעקבבדפוס.ד"תקנ,ליוורנו.מרגליותזעליגעזריאבירבימאת.נבחרכסף•

.עשפגעי,בינונימצב.דף

שער.ט"תר,ליוורנו.תורהושמחתעצרתושמיניהסוכותלחגמחזור.תפלהסדרהשואבהבית,מועדבית•

.בצילום

.מעורמקוריתכריכה.בצילוםשער.ד"תקפ,ליוורנו.חכמהראשיתספרקיצור,זהבתפוחי•

:עםכרוך.שערללא.ו"תרט,ארגיל.לארידואברהםרבימאת.בלערבייהודיתדת•

.סוףחסר.ו"תרכ,ירושלים.גירונדייונהלרביהיראהספר•

חתימה.הרעלעיןלחשנדפסבסופו.ד"תרל,ליוורנו.רקחיעקברבימאת.להודותטובפירושעם,תהליםספר•

."גבאישלום"

.ה"תרמ,ליוורנו.רבה'מגהכהןאברהםרבימאת,חדששיר•

."הדאיהעבדיה"בשערחתימה.קושטאישראלדפוס.א"תרל,ליוורנו.זוטאהאידראעל.'האהבת•

,[6].ראשונהמהדורה.א"תקכ,ויניציאה.פארדודודרבימאת.התורהעלי"רשפירושעלפירוש.לדודמשכיל•

.רביםעשפגעי.גרוע–בינונימצב.דףקעב

:עםכרוך.חסרשער,ראשונהמהדורה.ט"תרל,ליוורנו.א"החידמרןמאת.טובמעגלספר•

:עםכרוך.חסרונותמספר.ח"תרי,קניגסברג.ל"הרמחמאת.העיקריםמאמר•

.מאירימאיריצחקרביחותמת.נכתבלאושנהמקום.'עמ[1],כה.תימןאגרת•

.עשנקבי.טובמצב.ז"תרט,ליוורנו.וידאשדיאליהורבימאתחכמהראשית•

!שהואכמותנמכרהאוסף.גרוע–בינוני–טובמצב.שוניםומצביםגדלים.כרכים19בספרים22כ"סה

200$פתיחה 



,ונציה–רומהבניכמנהגמחזור.209

ידבכתבקבליותהגהות–ע"ת

Machzor according to the Custom of the

Residents of Rome – Venice, 1710 –

Handwritten Kabbalistic Glosses

.רומהבניקדושקהלכמנהג,שניחלק,מחזור

.ברגאדיןדפוס.ע"ת,ונציה

אשכנזיתבכתיבהקבליותהגהותדפיםבכמה

רישומים.18–ההמאהמתקופת.איטלקית

אובעיגולהמוקפיםתפילהקטעיכגון,שונים

.בסוגריים

הגהות.קליםכתמים.טובמצב.מ"ס16.דףרנו

.קצוצותמעט

120$פתיחה 

ט"ת,ונציה–וכתוביםנביאים.208

Nevi'im and Ketuvim – Venice, 1649

.ו"תט-ז"ת,ונציה.ך"התנמהדורתמתוךכרכיםשני

.שערחסר.דףרך:אחרוניםנביאים•

.דףתמז-תמג,תן-רכא:כתובים•

.מ"ס19.5.רבובלאיעשפגעי.בינוניבמצבהכרכיםשני

עלזומהדורהנרשמההביבליוגרפיהבמפעל–נדירהמהדורה

הלאומיהספריםביתועותקהבריטיתהספריהעותקפי

.בירושלים

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ט"תע,ונציה–דודישירת.210

Shirat Dodi – Venice, 1719 – Single Edition

זמירותנעיםוחברהיסדה.בחרוזיםשבתמסכתמשניות,דודישירתספר

מאתזרותהמלותפירושעם.יהודהר"בשמואלאברהםר"כמוהישראל

.הכהןמשהר"בדודנסיםרבי

.יחידהמהדורה.ט"תע,ונציה

נתןאני"חתימה.בשערכתם.עשנקבי.בינוני-טובמצב.מ"ס16.דףכ

.מנותקתמקוריתכריכה."ו"יצמולכו

150$פתיחה 



ט"תצ,ונציה–שובביםתקון.211

Tikkun Shovavim – Venice, 1739

לפימסודרויחלפרשתעם,במלואהמנחהתפילתעם,שובביםתקון

.מודעאומסירתנדריםהתרת.ז"הרמ

.ט"תצ,ונציה

חתימה.הדפיםבפינותקטניםקיפולים.כריכהללא.דףמט-מז,מה

."ל"זצמנחםיונהר"בכמשמשוןאברהם"."הרטוםמנחםיונה"איטלקית

.דפיםבכמהקליםפגמים.בינונימצב.כריכהללא

120$פתיחה 

נדיר-(לאדינו)–ג"תקי,ונציה–המועדיםתפלות.212

Tefilot HaMoadim – Venice, 1753 – (Ladino) - Rare

.ג"תקי,ונציה.ספרדיםק"קכמנהגהמועדיםתפלות

שלללאדינותרגוםוכן,פסוקאחרפסוקרותמגילתשללאדינותרגוםעם

.קטעאחרקטעהאזהרות

.רביםשימושובלאיכתמים.בינונימצב.מ"ס17.דףרנד-רנב,[1],רנא

פגמי.בשוליםניירבהדבקתמקצועייםלאשיקומיםראשוןודףבשער

.חדשהבדכריכת.אחרוניםבדפיםגםשימוש

150$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ב"תק,ונציה–רקחמעשה.213

Ma'asseh Roke'ach – Venice, 1742 – First Edition

עם)ם"להרמבתורהמשנהעלסובבחיבור,רוקחמעשהספר

חימסעודרבימאת.וזמניםאהבה,מדע–ראשוןחלק,(הפנים

.טריפולירבנימגדולירוקח

מצוירשער.זארהדאמאירדפוס.יחידהמהדורה.ב"תק,ונציה

.ועודואהרןמשהדמויותעםויפה

להדפסתאישורים–אחרון'עמ[1]ללא.'עמ[1].דףרפו,[8]

בדפים.מנותקתמקוריתכריכה.טובכללימצב.באיטלקית,הספר

ידבכתברישוםלשערמעבר.הדפיםפינותקיפוליראשונים

."ט"סנחמהשלמה,"ט"סיוסףנחמשה"שאלוניקאיותוחתימות

100$פתיחה 



עורכריכת–מ"תק,ונציה–תעניותארבעסדר.214

מוזהבותהטבעותעםמקורית

Seder Arbah Ta'aniyot – Venice, 1780 – Original Leather

Binding with Gilt Impressions

.ספרדיםכמנהג.תעניותארבעסדר

.מ"תק,ויניציאה

שלי"רישוםהפורזץבדף.טובמצב.מ"ס18.דףקם,[4]

עורכריכת."ב"התראבמנחם'לחז"יפינצידודצמחבראלישע

.משופשפתמעטמוזהבותהטבעותעםמקורית

150$פתיחה  

עםכרוך–יחידהמהדורה–ג"תקכ,ונציה–יצחקבירך.215

(שאלוניקי)יצחקבארספר

Berech Yitzchak – Venice, 1763 – Single Edition – Bound with Sefer

Be'er Yitzchak (Salonika)

מגדוליברכהיצחקרבימאת.התורהפרשיותבסדרדרשות,יצחקבירך

.צובהארםחכמי

שמחהרבי,ונציהשלקטןהועדהסכמות.יחידהמהדורה.ג"תקכ,ונציה

.צובהארםרבניוהסכמותמונציהקלימני

."ט"ס...חייאהצעירממנווקניתיו."ט"ס"ך"הד"בשערחתימות.דףקכח

ניירדבקחיזוקי.כתמים.אחרוניםדפיםבכמהעשפגעי.בינוני-טובמצב

.דפיםכמהבפינות

.ה"תצ,שאלוניקי.י'שאנגאבןיצחקרבימאת.יצחקבארספר:עםכרוך

.גרועמעט,בינונימצב.אחרוניםדפיםארבעהחסרים.יחידהמהדורה

.וכתמיםעשנקבי.רביםבדפיםטקסטחסרוןעםשוליםקציצת

100$פתיחה 

מהדורה-ג"תקס,פיסא–א"להחידך"אנחומת.216

ראשונה

Chomat Anach by the Chida – Pisa, 1803 – First Edition

דודיוסףחייםרבינומאת.וכתוביםנביאיםתורהעל,ך"אנחומת

.שלישיחלק.א"החיד–אזולאי

.מולכושמואלדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תקס,פיסא

.שימושבלאימחמתבינונידפיםמספר.טובכללימצב.דףקץ

.עתיקהעורכריכת.כתמים

100$פתיחה 



,פאדובה–תורהחומשיחמשה.219

'ג–ל"שדביאור–ו"תרל-ד"תרל

חלקים

Chamisha Chumshei Torah – Padova,

1874-1876 – Shadal Commentary – 3

Sections

איטלקיתמתורגמים.תורהחומשיחמשה

.איטלקיתהקדמהעםעבריתומפורשים

.לוצאטודודשמואלרבימלאכת

.ראשונהמהדורה.ו"תרל-ד"תרל,פאדובה

.דברים-ויקראהספריםלפנינו

.'עמ285,[3],[1],301,[3],[1],225,[3]

.רחביםשולים.אחדבכרךחלקיםשלושה

.טובמצב

80$פתיחה 

הנוסףהדףכולל–ו"תקפ,וירונה–שובביםתקון.218

Tikkun Shovavim – Verona, 1826 – Including the

Additional Leaf

.ו"תקפ,וירונה,שובביםתקון

.דף[16:ל"צ]15

לתעניתהתורהקריאת:נוסףדףהודבק15לדף14דףבין

.מאודטובמצב.צבור

180$פתיחה 

ג"תקי,מנטובה–הזמירעת.217

Et HaZamir – Mantova, 1753

בנילומרנהגואשרופיוטיםתפילותקובץ,הזמירעתספר

בוקרמדימודונאמקהילתהבוקראשמורתחברת

.וויטאליבנימיןרבימאת.ובמועדים

.מאיטליאחייםרפאלדפוס.ג"תקי,מנטובה

.ואיכותיבהירדף.מאודטובמצב.מ"ס16.5.דףכד

150$פתיחה 



גדוליחתימות–ט"תס,דמייןפרנקפורט–שבעבאר.220

ליפשיץמשהורבימודנאטובמזלרבי:איטליהרבני

Be'er Sheva – Frankfurt am Main, 1709 – Signatures of the

Greatest Rabbis of Italy: Rabbi Mazal Tov Modena and Rabbi

Moshe Lifshitz

מאתתוספותבהםשאיןהמקומותכלעלתוספותחיבור.שבעבארספר

.איילנבורגבעריששכררבי

.נחושתבפיתוחמצוירשער.קעלנריאהאןדפוס.ט"תס,דמייןפרנקפורט

"ליפשיץמשה'הק","מ"בהרששלמהאברהם"חתימותשתיבשער

"מודינאטובמזל'הק"

.מופלגחכםתלמיד–(ז"תרע-ג"תר)גאלדינבוםשלמהאברהםרבי

.בצפתהרבניהדין-ביתוחבר,ממעזריטשהגדולהמגידמצאצאי

עבר.אינטשטין,בחנשטיןכרבכיהן–(ו"תקטנפטר)ליפשיץמשהרבי

ספרחיבר.מצליחיהושעמנשהרביבזמןבמודינאכרבוכיהןלאיטליה

.(14706ר"אוצה).מעשיתבקבלה

רב."אמתזרע"בעלהכהןישמעאלרביתלמיד-מודינאטובמזלרבי

בפריז(סנהדרין)הרבניםאסיפתממשתתפי.רבופטירתאחרבמודנא

.ועוד"דמעהשערי""לחםפירורי"חיבר.ו"תקסבשנת

בדףבודדקלעשפגע.טובמצב.מ"ס33.דף[8],צג-פא,עט,[2]

.בשערעשנקב.אחרון

200$פתיחה 

ביבאנטיחיאברהםדודרבימאת–סמיכהתעודת.221

כ"תראנקונה–

Semicha Certificate – by Rabbi David Avraham Chai Bivanti

– Ancona, 1860

היקרבןים"חיצחקאברהםיחיאל"הבחורלשוחטסמיכהתעודת

,ויואנטיחיאברהםדודרבימאת,"ו"היחיאליאור"כהוהנעלה

.ך"תר,אנקונה.נוספיםרבניםובחתימתידובחתימת

הלכותובלימודהסכיןבהשחזתהתמחההבחורכינאמרבתעודה

כינאמרועוד.מתאשוחטימעלתבחברתכיסויודינישחיטהדיני

וכן,שבוחומרמפניהסכיןבבדיקתמתוןמתוןלהיותהבחורעל

והיינופעםאחרפעםלמדאשרהדיניםללמודועומדמוזהר

פעםהחודשעבורואחריוםבכלאותםילמודאחדחדששבמשך

לימודעליחזורכןאחריוגםתמימהשנהסוףעדבשבועאחד

פעמיםשבעעודלתתוכן,בפיושגוריםיהיולמעןלפקידהמפקידה

"...בולשחוטראויכשרסכיןרצופים

התעודהבתחתית.ניקודעםאשוריתכתיבה,מהודרתתעודה

מנשההצעיר.ט"סו"היחיאברהםדודהצעיר:הרבנים.חתימות

יחיאלאליהיצחקהצעיר.יואלאלישעהצעיר.א"מתב"שופאנציירי

.ברמאל

תלמיד.(ז"תרלנפטר)–(ויואנטי)ביבאנטיחיאברהםדודרבי

רבכיהן."מישלשבת"בעלסיניגאליהשבתישמשוןיעקברבע

.אחריומקומועלישבאשכנזירפאליצחקרביתלמידו.באנקונה

ספריםנדפסווממנהתלמידוירששאותהחשובהספריהבעלהיה

אברהםרבימכתביקצתנדפסמתורתו.ן"הרת"שוובהםחשובים

.(ב"תרצ,טירנוי)"חידוד

קרעים.מ"ס19\29.אחדעמודעלכתוב.מקופלגדולדף[1]

.איכותידף.טובמצב.בשוליםקלים

120$פתיחה 



ד"תרי–(איטליה)ייו'ריג–התורהעלדרשותידבכתבחיבור-אוטוגרף.222

Autograph – Handwritten Composition on the Torah – Regio (Italy) – 1854

ייו'ריג.אוטוגרף.(תשאכיפרשתעד)שמות-בראשיתבספרים,התורהפרשיותעלס"הפרדבדרךחידושים,ידבכתבחיבור

.ד"תרי,(איטליה)

בשניתהאיתניםלירחטובכיבושנכפלביוםט"סמלאךלביתיצחק,תחתונהאסקופהוקטינאזעיראמדבר"רישוםההקדמהבסוף

."ריגייוק"בקץ"מליצירהד"התרי

.מקוריתכריכה,מצויןמצב,איכותייםדפים.מ"ס22.5X17.5:עמודגודל.כתובים'עמ100.דף50

500$פתיחה 

–קלףעלידבכתבאגרת.223

1710ע"ת,איטליה

Handwritten Letter on Vellum –

Italy, 1710

.קלףעלידבכתבכתובהאגרת

.ע"ת1710משנת,איטלקית

JOSEPH"האגרתבראשרישום

SCHATUS".

,חתימותשלשההאגרתבתחתית

והשארהאגרתמכותבאחת

.מפוענחלא.אחריםמחותמים

סימני.טובמצב.מ"ס35X26:גודל

.קיפול

80$פתיחה 



יהדות מרוקו

דודרביידבכתבהלכתיתתשובה-אוטוגרף.224

19–ההמאה,למקנסנשלח–משאש

Autograph – Halachic Responsum Handwritten by

Rabbi David Messas – Sent to Meknes, the 19th

Century

דודרבישלידובכתבהלכתיתתשובה.ידבכתבדף

.למקנאסנשלח,משאש

ובראבהןברהמצוייןהדיין"נרשםהדףשלהאחוריבצד

."...מקנאס...יעקבר"כמוהאוריין

.הידכתבלאורךותיקוניםמחיקות,אוטוגרף

,מקנאסמחכמי(ד"תקצבשנתנולד)משאשדודרבי

חביברביעםהדיןבביתישב.ודרשןתורהמרביץ,סופר

מלכיבספרונאיםבןיוסףרביבספרכותבעליו.טולידאנו

ומליצותיובמכתביורואיוכליתפעםגדולמליץהיה"רבנן

דיןפסקיעלמרוקוחכמיעםחתם."מזהבהנחמדים

ועוד"חייאמעשה,"כלהשבת"הספריםאתחיבר.שונים

גליונותעלחידושיםהשאירכןכמו,שאבדורביםחידושים

שלסבו,הראשוןמשאששלוםרביאחיו.בהםשלמדספריו

.ירושליםד"ראבמשאששלוםרבי

14.5X19.5מעטקצוץהדף,בינוני–טובכללימצב.מ"ס

מחמתקרעים,קיפולסימני,טקסטחסרוןמעטעםבראשו

.הדףבתחתיתשוליםפגמי.הקיפול

200$פתיחה 

שחיטהבהלכותחיבור–ידכתב.225

19-ההמאהאמצע,מרוקו–וטריפות

Manuscript – Composition on the Laws of

Shechita and Treifot – Morocco, Mid 19th

Century

.וטריפותשחיטההלכותעלמקיףחיבור.ידכתב

:חלקיםלשלשהמחולקהידכתב

בסופו.טריפותבעניניותשובותשאלות:אחלק

'לחג"יביוםותשובותשאילותונשלמותמו"נכתב

ת"הי,[ג"תרמשנת]ק"לפת"לחרובשנתכסלו

אתחיל":בחלק."ר"כיאחריםספריםלכתוביזכיני

מעלהשוכןת"בעזישחיטההלכותטעמילכתוב

.טריפותדיני:גחלק."ומטה

.מאודומסודרתנאהכתיבה

רישום(לספרשייךאינוהנראהככל)הפורזץבדף

...החברייאדמןזעיראהספרזהשלי"קולפון

ל"הנזהרבספריכלולסייםלסיומושיסענייתברך

ודרשיםפירושיםאחריםספריםוכלמתכונתםעל

כתושיתושקדשיםצאןשבצעיריהצעירנאום',הר

אביטבולישועהשמואלהצעירה"בה"ענבלעלה

."ט"ס

.מ"ס15גודל.צידיהםמשניכתוביםדפים[227]

לאעורכריכת.שוליםפגמימעט.מאודטובמצב

.מקורית

500$פתיחה 



–וקצותבקשותפיוטים–ידכתב.226

19–ההמאה,מרוקו

Manuscript – Piyyutim, Bakashot and Kitzot –

Morocco, 19th Century

,פיוטים34,בקשות29-כבתוכוכוללהידכתב

לילסדר.הצדיקיוסףעלקצה,הבדלהסדר

והבקשותהפיוטיםמחבריבין.פזמון–הכפורים

,קוסוןשמעיה,זכותמשה,הקטןהלוייוסף:מוזכרים

משה.צוראבןיעקב,משהבןישראל,פארדויוסף

,עטייאמשה,חסיןבןדוד,אשריקיעמרם,חלואה

,אלמליחיעקב,אביטבולעמרם,אביטבוליעקב

.ועודאלבאזשמואל

.19–ההמאה,מרוקו

ככל.הפותחתלמילהמסביבשטיחציורידפיםבכמה

.ידהכתבשלבאמצעיתודפיםמספרחסריםהנראה

."שטריתיעקבה"ע"חתימההפורזץבדף

מצב.מ"ס18.צידיהםמשניכתובים.דפים[63]

זה"הכריכהעלהטבעהעםמקוריתעורכריכת.טוב

ט"סאבוחציראמשהבכריוסףה"אעמלאכת

."א"כיר

400$פתיחה 

20–ההמאהראשית,מרוקו–באבלתשעהקינות–ידכתב.227

Manuscript – Kinot for Tisha BeAv – Morocco, Early 20th Century

ההמאהתחילת,מרוקו.א"זיע"יעקבאביר"ממרןקינהביניהם.מרוקוחכמיגדולישחיברובאבלתשעהקינות27כולל,ידכתב

.שוניםדיוקישוטיהדפיםלאורך.מזוההלאכותב.20–

.חדשהבדכריכת.שלםידכתב.מצויןמצב.מ"ס13.5.צדדיםמשניכתובים.דף[89]

120$פתיחה 



חתימה–קרקעותזכיתשטר-ידכתב.229

,מרוקו–משאשדודרבישלמסולסלת

[מ"תר]

Manuscript – Property Deed – Curly Signature

of Rabbi David Messas – Morocco, [1880]

שהוזקקנוקרקעותזכיותשטרישלשהטופס"

"...מהםמהמחציתמכרשטרלכתובלהעתיקם

י"עבמקורשנעשהשטרשלידבכתבהעתק

,ברדוגושלמהורביברדוגודודרפאלרביהרבנים

.מ"תרבשנת

שלהמרשימההקליגרפיתוחתימתוידובכתיבת

.משאשדודרבי

מחכמי(ד"תקצבשנתנולד)משאשדודרבי

הדיןבביתישב.ודרשןתורהמרביץ,סופר,מקנאס

יוסףרביבספרכותבעליו.טולידאנוחביברביעם

יתפעםגדולמליץהיה"רבנןמלכיבספרונאיםבן

."מזהבהנחמדיםומליצותיובמכתביורואיוכל

אתחיבר.שוניםדיןפסקיעלמרוקוחכמיעםחתם

חידושיםועוד"חייאמעשה,"כלהשבת"הספרים

גליונותעלחידושיםהשאירכןכמו,שאבדורבים

,הראשוןמשאששלוםרביאחיו.בהםשלמדספריו

.ירושליםד"ראבמשאששלוםרבישלסבו

:עמודגודל.כתובאחדעמוד,מקופלגדולדף[1]

36X23קלפגםעםקיפולסימני,עבהדף.מ"ס

.הקיפולמחמתבמרכז

100$פתיחה 

צבעונייםשעריםציוריעם–לפסחידכתב.228

19–ההמאה,מרוקו–

Manuscript for Passover – with Color Illustrated

Title Pages – Morocco, the 19th Century

ערביתבלשוןסיפוריתבדרךפסחענין,לפסחידכתב

כתיבת.הפרקיםבפתיחתמצוייריםשעריםעם,יהודית

.19–ההמאה,מרוקו.מרובעתסופר

ירוקבצבעים,צבעונייםשטיחציוריעמודיםבכמה

.השערבפניםכיתובעם.ואדום

חסר.שלםבלתי.צדדיםמשניכתוביםדפים[17]

.שוניםוכתמיםפגמים.בינוני-טובמצב.וסוףתחילה

120$פתיחה 



חכמימאת–ציציתלמצותחיזוקאגרת-ידכתב.231

ד"תרנ,מרוקו–מקנאסרבניבחתימת,פאס

Manuscript – Letter Supporting the Mitzvah of Tzitzit – by

the Sages of Fes, Signed by the rabbis of Meknes –

Morocco, 1894

.פאסחכמימאתציציתלמצותותקנהחיזוקאגרת-ידכתב

נעשתהאשרהמקוריתמהאגרתבמילהמילההועתקהזואגרת

,הציציתמצותמעלתעלהינוהאגרתתוכן.ח"תרמבשנת

."...בציציתחסרוןללאכשרהושתהיה"

:ביניהם,פאסורבניחכמיחתמו(ח"תרמ)המקוריתהאגרתעל

הוסיףאשר–צוראבןרפאלרביחכם,סירירומתתיהחכם

יהודהחכם,מונסוניגויהושעחכם,האגרתעלחיזוקתוספת

.דנוןיצחקרביהחכםוכן,סרירובנימין

יעקב"רבי:הרבנים,קדשםידבכתבחתמושלפנינובאגרת

.נוראיםימיםלקראת."ט"סמשאשחיים"ורבי"בירדוגו

.ד"תרנאלולט"כ,מקנאס

שלונכדובירדוגומרדכירביבן(ן"תרנפטר)בירדוגויעקברבי

השניהבמחציתמקנאסחכמימגדולי,בירדוגו"רפאלמלאך"ה

כיהן.בתורהובגדולתובחכמתומפורסם.19–ההמאהשל

שררביהגאוניםישבודינובבית.מקנאסבעירודייןישיבהכראש

הציבורבצרכיעסקיעקברבי.עמארשמואלורבימשאששלום

רבי.בתורההמתמידעיסוקואףעלושואלדללכלונפנהבאמונה

צדיקהיהגםבתורההגדולכוחומלבד"עליוכותבמשאששלום

.עליוחופפתאבותיווזכותוקטילעניש,אלהיםיראתמושלעצום

.ו"תשנבשנתק"מכינדפסותשובותשאלותביעקבעדותחיבר

.תורהומלמדבמקנאסץ"מו-(ד"תרסנפטר)משאשחייםרבי

.מתלמסאןיוסףרביהואבנו."חייםנשמת"חיבר

במקוםקלאותיותטשטושעםקיפולסימני.מאודטובמצב

.מ"ס36X23:גודל.הסימן

200$פתיחה 

חתימות–ידבכתבקרקעותחזקתשטר.230

א"תקפ,מקנאסחכמי

Handwritten Property Deed – Signatures of the Sages

of Meknes, 1821

כולוכתוב.קרקעותחזקתשטר–"שטרימטופסטופס"

טבתט"כ,מקנאס.מרוקאיתכתיבה.ומסודרנאהידבכתב

.א"תקפ

יוליאבןהלוישמואל","ט"סהכהןידידה"הרבניםבחתימות

."ט"ס

,איכותידף.כתוב'עמ[1],מקופלגדולדף[1].טובמצב

:עמודגודל.בשוליםקליםופגמיםקיפולסימנים.מיםכתמי

30X21מ"ס.

100$פתיחה 

ובראשםיר'טאנגרבניבחתימותנדירמסמך.232

ו"תרס,יר'טאנג–ו'גבןמרדכירבי

Rare Document Signed by the Rabbis of Tangier

Headed by Rabbi Mordechai Ben Joe – Tangier, 1906

שניביןעסקיםשותפותהסכםובו,ידבכתב,מסמך

וחתימתוידובכתבכולוהמסמך.ו"תרס,יר'טאנג.שותפים

.ו'גבןאהרןרביחתימתעם,שימולבןיהודהרבישל

רביהגאוןשלוחתימתוידובכתבשורותשתיובתוספת

.הרשמיתחותמתועםו'גבןמרדכי

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

יצחקרביידיעללדיינותהוסמך.הלכהובפסקבתורהגאון

במשךמ"ורמ"כרשימשבעירו,"יצחקויאמר"הוואלידבן

...דאורייתאדרופתקא"מתוארבמצבתו.שנהואחדששים

מר...והדרוהדורפאר,ופרישאחסידאקדישאבוצינא

...בדורויחידהגולהמאור...הגדולהכנסתמשייריקשישא

,ידבכתבשנותרות"ושודרשותכתב"...דמשפטיםסבא

אשר'וברכהא"לישאישא"ישבספריםנדפסוממנותשובות

.דנאןאבןש"למהר'לשלמה

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

.קליםקיפולסימני.מאודטובמצב.ועבה

120$פתיחה 



פאס–דינווביתץ"היעבידידואלעטרבןיהודהרבי"בנסיםהמלומד"הקדושמאתשבויםפדיוןמכתב.233

א''תס,

Letter of Pidyon Shvuyim (Redemption of Captives) by the "Miracle Worker" Rabbi Yehuda Ben Atar to His Friend the

Yavetz and his Beit Din – Fes, 1701

רבניאלנשלחהמכתב.[בערךא"תס],פאס.פאסד"ראב(הראשון)עטרבןיהודהרביהקדושהגאוןשלקדשוידבחתימתמכתב

."ביעקבוצדקהמשפט"ת"שובעל(ץ"היעב)צוראבןיעקברביבראשם,מכנאסהעירוחכמי

שכניהםמאתכסףללותהללוהאחיםנשותוהוצרכורווקהבעודהנפטרההצעירהשאחותם,ממכנאסאחיםשלשהאודותהמכתב

שלהםבערכאותהנשיםאתתבעוהללווהגויםחובםאתלפרועבידםנמצאלאכעתאולם.הקבורהוצורכיתכריכיןבשבילהגוים

האחיםהאנשיםאחרולבקש"האפשרככללעשותהחכמיםמאתעטרבןיהודהרבימבקשבמכתב.לכלאלהכניסןכדיאותםועצרו

.קדשוידחתימתהמכתבבסוף."נשותיהםאתולפדותהחובאתלפרועכדיכסףשישלחו'הנז

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

חייוכלבמשך.התורהמקצועותבכלובקיגאון.והעבודההתורהעלשקדחייוכל.שבמרוקוומקנספאסבעריםד"כאבכיהן.הגדול

כדייןנתמנה(ח"תנשנת)43כבן.הציבורמקופתשכרלקבלחפץולאמומחהצורףבהיותוכפיומגיעהתפרנסברבנותכשכיהןגם

רדיפתלאחרפאסמיהודירביםעםיחד,מקנסלעירלנדודנאלץא"תסבשנת.סרירומנחםורביהצרפתיוידאלרביעםיחדבפאס

חזרד"תסבשנת.במקנסיחידיכדייןכיהןפטירתולאחר.הצרפתישמואלרביעםיחדהדיןבביתישבבמקנס.איסמעילהמלך

שהיהצוראבןיעקברביעםבדיןראשוןישבג"תפבשנת.הקהילהבעניניתקנותותיקןהיהודיתהקהילהבראשעמד.פאסלעיר

.נפשומרשואלכללפניפתוחהיהוביתו,הציבורשללסבלומאודרגישהיה.חברלתלמידלו

מנהגואולם,צורפותשלעבודהמהרבהזמיןהמדינהשמושל,הידועוהנשגבהנוראהמעשהלאחרבפרטנתפרסמהקדושתו

שהפרוטהעדחדשהעבודהקיבלולאהתורהעלשוקדהיהביתואנשיופרנסתפרנסתואתלוהיהשכאשר,היההרבשלבקודש

והואאריותלגובהושלך,לפדיונוהנדרשהכסףאתהיהודיםלקהילתהיהוכשלא,לכלאוהשליכוהמושלכעסכךבשל.מכיסואזלה

.הנביאאליהולגילויזכההרבכימסופרובפיהםבשמונשבעיםהיומרוקויהודי.פגעללאיממהשםשהה

בערכוהגדוליםשםבספרוא"החידמרן

אישהיהכיהמערבחכמיקדישירבנןמפיושמעתי"

הספקהקבלולאתורהבכבודנהנהולא,קדושאלהים

יוםשנשאראחר,וניצולאריותלגובוהושלך,מהקהל

בואדםכלנשבעיםוהיו,גדול'הקידושוהיה,ולילה

הןונדעםשמענונפלאותועוד,ימותשקרעלוהנשבע

מצבתועללמשתטחמותואחריכיאףחיבעודנו

."ה"תנצב

,צוראבןיעקברביד"כאבכסאועלישבפטירתולאחר

."חפץלכלעת"שיריובספרשנדפסהקינהעליושנשא

:ל"הנבספרצוראבןיעקברבימספרוכך

בחלומיראיתי,הנזכרהצדיקשלאבלוימיובתוך

ובא.קינותאיזהמקונןוהייתיבהספדועסוקשהייתי

כאלובקינותהאם,ליויאמר,ביויגעראחדלכםלפני

ובאיזה,ואומרואען?כזהגדולאדםלהספידראוי

להכיןלךהיה:כמשיבויהי?להספידוראויקינות

.וכבודוערכוכפיעליוולקונןוכסףזהבשלקינות

וסגרתיהקינהזאתיסדתיהחלוםאתבזכריולמחר

.זהבבפסוקבתיה

הלכות–מכתםשיר.דרשות–יהודהמנחת:חיבוריו

עלפירוש.וחליצהגטדיניעלספר.וטריפותשחיטה

.ישראללבניזכרון.ותשובותשאלות.רבהמדרשר

פזורותממנוותשובות,ידבכתבנותרומספריוחלק

הסכמותנתן.תקופהשבאותהמרוקורבניבספרי

בןחייםלרבי'החפץספרביניהםדורוחכמילספרי

שמואלאוזן,הצרפתישמואללרבישמואלנמוקי.עטר

רבינכדו,עובדרביבנו.ועודאבילאדישמואלרבי

.(השני)עטרבןיהודה

.בינונימצב.מ"ס15\21עמודגודל.מקופלדף[1]

.טובבמצבהדףשיקוםלאחר.משוקם.וכתמיםפגמים

לרוכש.לקריאהניתןהמכתבאמנם–דיוטשטושי

.כולוהמכתבשלתימלולמצורףהמכתב

1200$פתיחה 



–ביעקבוצדקהמשפטבעל(ץ"היעב)צוראבןיעקברביהקדושהגאוןשלוחתימותיוידובכתבדיןפסקי.234

ז''תפ,מקנס

Piskei Din Handwritten and Signed by the Gaon Rabbi Ya'akov Even Tzur (the Yavetz) Author of Mishpat UTzeddakah

BeYa'akov – Meknes, 1727

.ז"תפ,מקנס.צוראבןיעקברבישלהקדושהגאוןשלחתימותיושלושעםקדשוידבכתבצדדיםמשניכתובדף

ר"בהו"נרמאימראןיוסףר"כה"ביןממוניסכסוךבעניןז"תפ,שבטט"ימתאריךארוךדיןפסקהראשוןבעמוד:דיןפסקישניבדף

שלידוחתימתדיןהפסקבסוף"...מאימראןאברהםר"כהההמרומםהנגידלושמכרמילףעסקיעלאסכוריבנימןהיקרעםע"נמשה

.יותרמקוצרתנוספתחתימהעםשורות3שלתוספתזוחתימהלאחר.נאהקליגרפיסלסולעםגדולהחתימה–צורבןיעקברבי

.נאהקליגרפיסלסלולעםגדולהחתימה–וחתימתוידובכתבכתוב.ז"תפאדר'גמתאריךל"הנבנידוןנוסףדיןפסק:השניבעמוד

משפט"ת"שובעלמרוקופוסקיגדול,ההודבתקופתמרוקוחכמיוקדושימגדולי,(ג"תקי-ג"תל)צוראבןיעקברביהקדושהגאון

שמואלורביעטרבןיהודהרבילצדהדיןבביתלדייןהתמנהבצעירותו,וצדקותובקדושתוהתבלטבילדותוכבר,"ביעקבוצדקה

ד"ואבכרבשניםואחתכשלושיםלאחר,אלבזבןשמואלרבימשמשכשלצידוד"כראבכיהןעטרבןיהודהרביפטירתלאחר,הצרפתי

לספרומהמסכימים.לפאסחזרימיובסוף.שנהעשרהכאחתר"המשבי–בירדוגומשהרבילצדבדיינותכיהןשםלמקנאסעבר,פאס

עט"גםחיבר.מרוקויהודיבקרבלרגלועליהתפילהלמקוםהפךקברו.(ו"תצשנת)א"זיעעטרבןחייםרביישראלמאורשל'החפץ'

."חפץלכלעת""למודיםלשון""סופר

כמהשלבטקסטמעטחסרוןעםהדףבשוליפגמים.בינונימצב.חתימות3–ושורות27.מ"ס13\18.כתוביםעמודיםשני.דף[1]

.טובהדףשיקוםלאחר,מקצועימשוקם.אותיות

600$פתיחה 



ר"האדמושלקדשוידכתבבעצםויפיפהנדירמכתב.236

"סאליבבא"האבוחציראישראלרבינוהקדוש

Rare and beautiful Letter handwritten by the Holy Admor

Rabbi Israel Abuhatzeira the "Baba Sali "

ר"האדמושלוחתימתוקדשוידכתיבתבעצםכולוכתובמכתב

."סאליבבא"האבוחציראישראלרבינובניסיםהמלומדהקדוש

.ארפוד

דחביבאיידי,נעומיאיש,שלמיאמוני,טביומירב"אלנשלחהמכתב

אךוחביביאישי,נודףטובריחו,עדיףחכםוהוא,ועצמיבשריכאח,לי

גם...ו"נראמסלםיחייארביר"כהה'הרותהלת'מעבקרבירוחי

,הואהמכתבתוכן."ו"הישטריתמרדכי'סין"הגמושותפולרבות

.אליואמסלםיחייארבישללמכתבובמענהורמזיםקצרותתשובות

וישלח'רחמלכםיתן[שדיואל]ש"ואל"ברכותדבריהמכתבובסוף

זולתיעודאיןוכעת[ועדסלהנצחאמן]ו"אנסידיכםבמעשהברכה

ישראלה"ע'וכומוקירוידידו[דבריכהוהשלוםהחיים]ד"כ'והש'הח

."ט"סאביחצירא

רביבן,(ד"תשמ-ן"תר)אבוחציראישראלרביהקדושר"האדמו

גאון.א"זיעאבוחצירא"יעקבאביר"מרןר"האדמושלבנומסעוד

שלראשיכרבכיהן,מנעוריווטהורקדוש,ובנסתרבנגלהמופלג

בעירוהתיישבישראללארץעלהד"תשכבשנת,וסביבותיהארפוד

."ישועותפועל"כבישראלונודעבניסיםמלומד.נתיבות

מכהןבהיותו"סאליבבא"השלרשמיבלנקעלכתוב.נייר,דף[1]

סימני.מ"ס15\21.ק"בכתישורות14.במרוקוארפודשלכרבה

.איכותידף.טובמצב.קיפול

4000$פתיחה 

,ורבאטסאלי–אנקאווה"רפאלמלאך"המאתמכתב.235

פ"תר

Letter by "HaMalach Raphael" Ankava – Salé and Rabat, 1920

ד"אבאנקאווהרפאלרבישלוחתימתוקדשוידבכתביפיפהמכתב

ראשיאלנשלחהמכתב.פ"התרהרחמיםלחודש'ב,ורבאטסאלי

.סקליהכהןיעקבורביילוזאליהורבי,טבריהחכמי

האמורהאיש,אדםבניכמהידיעלחיפוששלאחר,עגונהבנידון

מסיבותליבמהרוצהואינו,תאפיללתבעירנמצאאותהלייבם

עלתהלאכי,טבריהרבניאלפונה,זהבמכתברפאלרבי.כלכליות

העניןאתמחזירהואוכי,ההיאהעגונההאשהאתלייבםלשכנעובידו

.לטיפולם

רפאללרבישלוםדרישת,החתימהלאחר.ידובכתבשורות14

.בטבריהשהתיישבמרוקורבנימחשוביביבאס

."רפאלמלאך"הבכינויונודע(ה"תרצ-ח"תר)אנקווהרפאלרבי

יהודיכלבפינערץשמו.מרוקושלהראשירבהבתפקידהראשון

הקיםתקופהבאותה,בסאליהדיןבביתלדייןמונה30בגיל.מרוקו

הלכהזו'הדברלשואליםרבותותשובותפסקיםכתב.בעירישיבה

להקיםהחליטבמרוקוהצרפתיהשלטון.מרוקולגבולותמחוץגם

רפאלרביעלהמליצההרבניםמועצת.במדינהראשירבשלמוסד

ולבסוף,אחריםרבניםעלוהמליץהצטנעהרב,לתפקידאנקווה

לרבההראשוןהרבנתמנהח"תרעובשנת.לתפקידשיתמנההוחלט

חיבוריו.הבירהברבאטהרבניהדיןביתולראשותמרוקושלהראשי

."ראםקרני"מרוקויהדותשלהספריםבאוצריסודלאבןהפכו

.חלקים'ב"זהבפעמוני"."ם"ראחידושי".חלקים'ב"ראםתועפות"

האחרוןבדורנדפסוחלקם20–ההמאהבתחילתנדפסוחלקם

.שלוםאהבתחברתידיעלידמכתב

.תיוקנקבי.קליםקיפולסימני.טובמצב.מ"ס21\26.דף[1]

500$פתיחה 



רביהגאוןחתימת–"יצחקויאמר"בעלטיטואןד"אבוואלידבןיצחקרביהגאוןבחתימתחצרותקניןשטר.237

ג"תקצ,טיטואן–אנהוריאברהםורביישראלוידאל

Deed Signed by the Gaon Rabbi Yitzchak Ben Walid Av Beit Din of Tetuán Author of "Vayomer Yitzchak" – Signaure of the

Gaon Rabbi Vidal Israel and Rabbi Avraham Anhori – Tetuán, 1833

"ט"סליוואליד'ויצחקה"ע"חתום.וואלידבןיצחקרבישלבחתימתוטיטואןשלהדיןבביתשנעשהחצרקניינותשטר-ארוךמכתב

.ג"תקצ,טיטואן

.שטריתבןמימוןהגבירמאתשקנומליוורנוטאורילמשפחתי"ענעשההקניין

תוספתעםפעמייםחתומיםהאחרוניםשני–"ט"סליאנהוריאברהם""ט"סליקורייאטמשה","ט"סישראלוידאלה"ע":נוספותחתימות

.ידםבכתבאישור

רקלאבאיםלשם"זייארה"לנהפךקברו

סביבמופתסיפורי.גויםגםאלאיהודים

פלאסיפוריכןכמו.נודעיםהטהורקברו

.הרבשלהמטהסגולתעלמסופריםרבים

מתנוססת'המלאךכפניודיוקנותמונתו

.רביםבבתים

כ"ואחבמרוקונולד-אנהוריאברהםרבי

,בצפתהספרדיםלקהילתהדיןביתראש

רבוהיה,השלחןפאתלספרהסכמהנתן

בעלאדאדיאברהםחייםרביהגאוןשל

.לצפתמטריפולישעלה"אברהםויקרא"

.ז"תקצבשנתבצפתשהיהברעשנפטר

הידועההמערהבירכתינתגלתהמצבתו

.סתהוןמערתבשםכיום

מגדולי(ך"תר-מ"תק)ישראלוידאלרבי

עםיחדהדיןבביתישבבטיטואןהדיינים

משהורבינהוןמנחםורביהלוימשהרבי

.(וואלידבןיצחקרבישלרבותיו)צוראבן

בטיטואןשטרותסופר-קורייאטמשהרבי

.'התקבשנות

עמודיםשנימתוכו.מקופלגדולדף[1]

21X29עמודגודל.שורות72.כתובים

.קיפולסימני.מאדטובמצב.מ"ס

1000$פתיחה 

'ב"יצחקויאמר"ת"שוספרו.שבמרוקוטיטואןשלהראשירבה,והנסתרהנגלהבתורתעצוםגאון(ל"תר-ז"תקל)וואלידבןיצחקרבי

מטהו.קברועל[לרגלעליה]הזייארהבזכותהתפרסמוונפלאותיוניסיו.ישראלגדוליאצללתפארהנודע(ו"תרל,ליוורנו)חלקים

.רביםחוליםלריפויעזרהמקודש

עםיחד.הלוימשהורביבטיטואןד"אבנהוןמנחםרביגדוליםרבניםשניאצלתורהלמד.טובשםרבילאביוח"תקלבשנתנולד

הענוה,גדולתולמרות,וסיגופיםבתעניותוהרבה,ושתיהממאכלבהתרחקווטהרהקדושהסימניבוהתגלוולילהיוםבתורהשקידתו

.טויטואןד"אבלתפקידנתמנה,ץ"תקבשנתהלוימשהרביד"האבפטירתלאחר.לכתובהצנעבהסתרהיומעשיוכל,לרגליונרהיתה

פרוסההיתהמצודתו,אליופנושהכלתלפיותלתלהפכודינווביתמדרשובית.תקופהבאותההדורגדוליכששיםחתמוהמינויכתבעל

ת"שו400–מלמעלהכוללהגדולספרו.הלכתיותשאלותאליוהפנו,שמעואתששמעוישראלארץחכמיגם,המערבארצותכלעל

אתשיכלו"תרכבשנת.ונצרךדללכלפתוחהיהוביתואלמנותודייןיתומיםאביהיה.רבותארצותלחכמיתשובותמוצאיםשם.ופסקים

כששפתותיועולמולבית(93בגיל)הרבנסתלקהשבתכניסתלפניל"תרלאדר'חהששיביום.מאודלליבונגעהדבר,יעקברביבנו

."השבתליוםשירמזמור"ממלמלות



וחתימותידבכתבמסמכיםשלושה.238

19-20–ההמאה–מרוקוחכמי

Three Documents Handwritten and Signed by

the Sages of Morocco – the 19th – 20th

Century

עם.ידבכתבט"תרממשנתבורריןשטר•

.נחמיאשאלישעורביצוראבןשלוםרביחתימות

חתימתעם.ידבכתב.האשהמזונותבעניןשטר•

שנת.אבוחציראמימוןורבישטריתבןשלמהרבי

.ח"תרע

.ידבכתבתורהבדברידף•

.טובמצב.שוניםגדלים

60$פתיחה 

והגהותחתימות–ך"תר,ליוורנו–לישראלחק–סט.240

Set – Chok LeYisrael – Livorno, 1860 – Signatures and Glosses

.כ"תר,ליוורנו,לישראלחק–סט

חתימההפורזץבדףשמותבכרךוכןדבריםבחלקהשעראחריבעמוד

בראשיתבספר."ו"ישצט"סאפרייאטאלישעי"הצבאנילשמילי"

ו"ישצאפרייאטאלעזרי"הצבאנילשמילי"חתימותהפורזץבדף

הכותבמזכירההגהותבין.ספרדיתבכתיבההגהותבכרכים."ט"ס

נתןלרבי"נתןחק"ספראתוכן,א"להחיד"שאלחיים"ספראת

שלכותבמאותוידבכתבתורהחידושידףבמדברכרךבסוף.ל'בורג

.ההגהות

,שבמרוקובצפרוץ"מוהיה-(ט"תרפנפטר)אפרייאטאלישערבי

.לירושליםעלה

.בלויותמקוריותכריכות.טובכללימצב

100$פתיחה 

–ת"השימתורתנפלאות\פשוטיםרחמים\לבתעלומות.239

ילוזשלמהרביונכדוילוזחייםרפאלרביחתימות

Ta'alumot Lev / Rachamim Peshutim / Niflaot MiTorat Hashem

Yitbarach – Signatures of Rabbi Raphael Chaim Yaloz and His

Grandson Rabbi Shlomo Yaloz

,ווארשא.ב-אחלק.שלעזהירשצבירבימאת.ת"השימתורתנפלאות•

.מעוטרהראשון.שעריםשני.ט"תרל

שלמהרבינכדוחתימת."ט"סילוזחייםרפאל"רביחתימתהשעריםבשני

.השניבשערילוז

,עו,[1].[ג"תרנ],ליוורנו.חזןבכוראליהורבימאת.בחלק,לבתעלומות•

.בשער"ילוזשלמההרבמספרי"בשעררישום.דףג

.(ן"רחמ).נאיםבןמשהחייםרפאלרבימאת,פשוטיםרחמיםת"שו•

.כאסתרודפוס.ע"תר,תונס

.שוניםגדלים.מאודטובכללימצב.ספריםשלשה

80$פתיחה 



–א"למשיחהלכתא\ד"תר,לונדון–יעקבקול.241

נדיר–ד"תר,אמשטרדם

Kol Yaakov – London, 1744 / Hilcheta LeMeshicha –

Amsterdam, 1844 - Rare

ופיוטיםשירים."יבקמעבר"בישראלשמוונקרא.יעקבקולספר•

.שערחסרעותק.מקנאסד"אבבירדוגויעקברבימאת

שיריםבספר.מקנאסרבניהסכמות.יחידהמהדורה.ד"תר,לונדון

וטבריהבצפתהגדולהרעשעלקינהכולל,מיוחדיםלזמנים

.ז"תקצבשנתוסביבותיהם

חסרונותעםמקצועיתלאבצורהמשוקםהראשוןהדף.טובמצב

."הדאיהעבדיההצעיר"חתימההפורזץבדף.בדף

:עםכרוך

יעקברביועשהפעלאשרדיןפסק,א"למשיחהלכתאספר•

מצב.יחידהמהדורה.ד"תר,אמשטרדם."יעקבקול"בעלבירדוגו

.הטקסטעלגם.הפנימייםהספרבשוליבעיקרעשפגעי.טובכללי

.דף[1],יח,[1];’עמ[6],קלו,[18]

100$פתיחה 

מרוקוחכמימחבריםספריםאוסף.243

A collection of books by Moroccan sages

,טבריה.סתהוןמנצוראליעזררבימאת.אליצורקרבןספר•

.בטבריההרבניםמגדולי-וואעקניןיעקברביחותמות.ו"תרצ

כיהן–בירדוגושלמהרבימאת.למסורתואם,השבדיספר•

.יחידהמהדורה.י"תש,קזבלנקה.מקנסבעירצדקומורהכרב

שמעוןרבימאת.התורהפרשיותעלחידושיםה"השור"דבספר•

.ח"תשי,רבה'ג.ואעקנין

,ירושלים.כלפוןיעקברבימאת.בחלק,צדיקיםמשפטיםת"שו•

.ה"תרצ

.טובכללימצה.שוניםגדלים.ספרים4כ"סה

80$פתיחה 

–ח"תש,קזבלנקה–כהונהפרחי.242

המחברתמונת–יחידהמהדורה

Pirchei Kehuna – Casablanca, 1948 – Single

Edition – Author's Picture

השלחןחלקי'דעלותשובותשאלות,כהונהפרחיספר

.הכהןמסעודרבימאת.ערוך

.ראזוןיהודהדפוס.יחידהמהדורה.ח"תש,קזבלנקה

בבא"האבוחציראמאיררביביניהםחשובותהסכמות

."מאיר

.מ"ס29.דףקכח-קיח,קטז,לה,ו,המחברפורטרט

.חדשהכריכה.מצויןמצב

80$פתיחה 

מרוקוחכמיחבורי-ספריםשני.244

Two books - Bands of Moroccan Sages

,קראקא.בירדוגורפאלרבימאת.ישריםמשפטיםותשובותשאלותספר•

.יחידהמהדורה.א"תרנ

.מצויןמצב.מנותקתכריכה.מ"ס31.5.דףקיח,ד,[2]

.ש"ת,(קזבלנקה)כאזאבלאנכא.עמארשמואללרבי,שמואלדברספר•

.המחברהרבעלביוגרפיה,דף[3]כולל.קזבלנקהרבניהסכמות

לאורהמוציאידבכתבהנראהככלידבכתבהקדשה–השעראחרעמוד

.(סגולהדיו).המחברהרבנכדעמארמרדכירבי

.מצויןמצב.מ"ס31.דףקיט,[1],ב,[3],ד,[1]

.ספרים2כ"סה

80$פתיחה 



-ראשונהמהדורה–ב"תפ,אמשטרדם–טובהמרגליות.246

וינגוטשרגאאפריםרביעותק-חתימות

Margaliyot Tovah – Amsterdam, 1722 – First Edition – Signatures

– the Copy of Rabbi Ephraim Sheraga Weingut

עזראאבןאברהםרביפירושעלפירושיםשלושה,טובהמרגליותספר

.התורהעל

."יופימכלל"גםמחברהספרדיה'צרצשמואלרבימאת,חייםמקור.א

.עלםטוביוסףרבימאתפענחצפנת-יוסףאהל.ב

.סתריםמגילתגםהנקראהספרדישמואלרבימאתמוטוטפירוש.ג

.הפירושיםסביבו.התורהעלעזראאבןפירושהואהפנים

עם.קורדיוהדייצחקדפוס.ראשונהמהדורה.ב"תפ,אמשטרדם

המקופלהדףללא.להומחוצהבאמשטרדםהדוראותוגדוליהסכמות

.בסוף

אפריםהרבלבנישייךהספרזה"ידבכתבעצמיתהקדשהבשער

לאחתימהבנוסף."וינגוטאברהםתמידבהצלחההמעתיר...שרגא

.השערבראשמזוהה

ד"אב,בקאלישכרבכיהן–(א"תשינפטר)וינגוטשרגאאפריםרבי

.(3025ר"אוצה).וחסידגדולרבבצפת

כמהלאורךהעמודבאמצעקטןעשפגע.טובמצב.מ"ס33.דףקנו

.מעורמקוריתכריכה.המקופלהדףכולללא.דפים

100$פתיחה 

,[אשכנז]–תורהחומשיחמשהעל–יקרותאור.245

ב"תק

Or Yekarot – on the Pentateuch – [Ashkenaz], 1742

יוסףרבימאת.תורהחומשיחמשהעלחידושים.יקרותאורספר

.וואלףזאבבנימין

."שלישיתפעםלהדפיס"בשער.ב"תק,[הומבורג]

ליביהודהר"בבצלאלרבישלההקדמהעםנדפסשלפנינוהעותק

הקדמתעםולא).ה"תצ,דיהרנרפורטהוצאתשלל"המושהואהלוי

.(סופריצחקר"בהירשצביל"המו

קליםעשפגעי.בינוני–טובמצב.מ"ס19.5.דףמה-לח,לו,[1]

.חדשהכריכה.משוקמיםחלקםהספרשלהפנימייםבשולים

120$פתיחה 

רולדסוםזוסמןרביהמחברחתימת–ט"תק,אמשטרדם–מפרשמקרא!נדיר.247

Rare! Mikrah Meforash – Amsterdam, 1749 – Signature of the Author Rabbi Zussman Roldsum

בסוף.רודלסוםזוסמןאליעזררבימאת.תורהחומשיחמשהבלימודהתלמידיםלחידודביידישותשובותשאלות,מפרשמקראספר

."רודלסוםזוסמן"ידובכתבהמחברחתימת–"אמתבכתבהרשוםהמחברדבריכה"נרשםההקדמה

.יידיש.ט"תק,אמשטרדם

."ישראלמהר"בדקדוקספרגםחיבר.ק"התבשנותהולנדמחכמי-(רדלסהיים)רולדסוםזוסמןאליעזררבי

.משופשפתמעטמקוריתכריכה.זמןכתמי.טובכללימצב.מ"ס23.קכטדףחסר.דףקלא-קל,קכח,[2]

$  200פתיחה 

ספרי קודש



השנהלוחענייני-דודמועד.249

–ק"ת,אמשטרדם–ואסטרונומיה

כיסגודל

Moed David – Matters of the

Calendar and Astronomy –

Amsterdam, 1740 – Pocket Size

המחזורעניניעל.דודמועדספר

עם.והתקופותהשניםעיבור,והמולדות

דודרבימאת.וסימניםכללים,לוחות

.מילדולה

.עטיאשאברהםדפוס,ק"ת,אמשטרדם

כהןיוסףהצעיר"חתימותהספרבשער

,"ו"יצשלמהבכררחמיםהצעיר"."ט"א

יוסףר"בכההכהןדוידבןנחמיההצעיר"

האחרוןובדףהפורזץבדף."ט"סכהן

בענייניספרדיידבכתברישומים

.המולדות

.טובמצב.מ"ס12:כיסגודל.דף[4],סח

נה-נדדפים.רופפתכריכה.עורשדרת

.יבשדף.חסרוןעםקרע

150$פתיחה 

–ה"תס-ס"ת,אמשטרדם–ראשוניםונביאיםתורה.248

ל"המוחתימת–מקוריתעורכריכת

Torah and Nevi'im Rishonim – Amsterdam, 1700-1705 –

Original Leather Binding – Publisher's Signature

,ספריםומפיסופריםמפיומנופיםמוגהים.ראשוניםונביאיםתורה

עמנואלדפוס.ה"תס-ס"ת,אמשטרדם.טוריסנונישדודל"המומאת

.עטיאש

.נפרדבשעראחדכלראשוניםונביאיםתורההכולל'אחלקכרך

ההדפסה.(שערים3כ"סה)נחושתבפיתוחמצוירכללישערבנוסף

שנתשנהפרטהכלליבשערנרשםההדפסהלאחר.שנים5–כארכה

.ה"תס

דוד"לאורוהמוציא,העורךידחתימתהראשיהשעראחרבעמוד

."טוריסנוניש

עורכריכת.מ"ס3הכרךעובי.מ"ס7.5\13.דףקמב,קפא,[1]

.מנותקתקדמיתכריכה.מאודטובמצב.מוזהבותהטבעותעםמקורית

250$פתיחה 

מקוריתקלףכריכת–ה"תמ,אמשטרדם–משניות.250

Mishnayot – Amsterdam, 1685 – Original Vellum Binding

.ז"תמ-ה"תמ,אמשטרדם.נשיםסדרמשניות

.ושלמהמקוריתקלףכריכת.קליםזמןכתמי.מאודטובמצב.מ"ס20.דףקנט,[1]

120$פתיחה 



ותרשימיםציורים–יחידהמהדורה–ט"תקכ-ו"תקכ,אמשטרדם–תפארתעטרת\ראשעטרת.251

Ateret Rosh / Ateret Tiferet – Amsterdam, 1866-1869 – Single Edition – Illustrations and Sketches

.דף[1],פא,[1].יחידהמהדורה.ו"תקכ,אמשטרדם.(ראשוניםפרקיםחמשה)ברכותמסכתעל:ראשעטרתספר

.יחידהמהדורה.ז"תקכ,אמשטרדם.(אחרוניםפרקיםארבעה)ברכותמסכת:תפארתעטרתספר

מסגרתקונטרס:דףכד:בסוף.ותרשימיםבציוריםמלווההספר.ט"תקכבשנתהסתיימההספרשהדפסתנכתבהספריםבקולפון

כל,בברליןהדיןביתביניהם,תקופהבאותהישראלמגדולי13שלהנלהבותבהסכמותיהםעוטרוהספרים.הפניםלחםביאור,טפח

.רביםועודאמשטרדםרבני

."ממנהייםלעהרןמשה'הקעבדואתבזה'דחנן"חתימהראשעטרתבשער

.מקוריתעורכריכת.מצויןמצב

200$פתיחה 

מספר–א"תע,אמשטרדם–א"הרמת"שו.253

עתיקידבכתבהגהות

HaRama Responsa – Amsterdam, 1711 – Several Glosses

in Ancient Script

.א"תע,אמשטרדם.א"הרמותשובותשאלותספר

,1\מה:בדפים,(י"רש)מרובעתכתיבהידבכתבהגהה2\לבדף

.עתיקהאשכנזיתבכתיבההגהות2\סה,1\סד

שמאליתבפינההשערבדף.מאדטובמצב.מ"ס33.דףעג,[1]

.פשוטהכריכה.ניירעםמשוקם,חסרון

280$פתיחה 

,אמשטרדם–החלקיםארבעת–לבבןי"מהרת"שו.252

ו"תפ

Mahari Ben Lev Responsa – Four Sections – Amsterdam, 1726

ארבעה.לבאבןיוסףרבימאת.לבבןי"מהרותשובותשאלותספר

.נפרדבשערחלקכל.חלקים

."...דוד'הקבוהחותםלכלהואמגן"בשערוחתימהרישום

."קרלבךנפתלימספרי"עופרתבעטרישוםהפורזץבדף

.בלויהמעט,מקורית–בעורמחופהעץכריכת.מאודטובמצב

.חסרהשדרה.אבזמיםשאריות

100$פתיחה 



,פרנקפורט–הירשר"הרש–תורהחומשיחמשה.256

ראשונהמהדורה-ח"תרל-ז"תרכ

Chamisha Chumshei Torah – The Rashar Hirsch – Frankfurt,

1867-1878 – First Edition

Der.תורהחומשיחמשה Pentateuch, uebersetzt und

erlaeutert von Samson Rephael Hirsch,עםבעבריתהמקרא

בשוליבגרמניתביאורעם.עמודהמולעמודהלגרמניתתרגום

.העמודים

,VI.ז"תרכ.בראשית:א 633, .’עמ[2]

.’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

.מקוריותכריכות.מצויןמצב

200$פתיחה 

כיסגודל–ת"נח,אמשטרדם–המשפטחשן,ערוךשלחן.254

Shulchan Aruch Choshen Mishpat – Amsterdam, 1698 – Pocket Size

.רבקשמשהלרביהגולהבארוחיבורא"הרמ,המחברמרןפסקיכולל.המשפטחשן-רביעיחלק,ערוךשלחןספר

.עטיאשעמנואלדפוס.ט"תנ-ח"תנ,אמשטרדם

.חסרהמצוירראשוןשער.אבזמיםשיירי.(וקרועהבלויה)בעורמחופהעץכריכת.מ"ס15.5כיסגודל.דף[1],תלב

80$פתיחה 

–ט"תקפ,למברג–החלקיםשני–יהודהאפיקי.255

[ד"תרי,יוהנסבורג]

Afikei Yehuda – The Two Sections – Lemberg – Lemberg,

1829 – [Johannesburg, 1854]

בשםהערותעםדרושיםוארבעהעשרים.יהודהאפיקיספר

.כרכיםשני.אדלליביהודהרבימאת."נחלערבי"

.ל"סגדודחייםבןאהרןדפוס,ט"תקפ,לעמבורג:אחלק

חסרוןעםשער.פינותקיפוליעםאחרוניםדפיםשני.דףקלה[2]

.מפוענחותלאבשערבעלותחתימות.הפנימיתעליונהבפינהבדף

-מזויףשער.ראשונהמהדורה,[ד"תרי,יוהאניסבורג]:בחלק

.ז"תקפ,אמשטרדםנכתבבשער

אחרוןדף.[דף[1],[רלז:ל"צ]רלח,[10]:במקור]-דףרלד,[9]

שתיבספר.בשערשוליםפגמי.זמןכתמי.כריכהללא.פגמיםעם

.מהתקופהאשכנזיידבכתבהגהות

80$פתיחה 



פרנקפורט–סוטהנזירנדריםמסכתות–בבליתלמוד.258

ידבכתבנוסחהגהותעשרות–ט"תנ-ח"תנ,דאדרה

![לעומקנבדקלא]מהתקופה

Babylonian Talmud – Tractates Nedarim, Nazir, Sotah – Frankfurt

an Der Oder, 1698-1699 – Dozens of Handwritten Textual Glosses

from the Period – [Have not been Thoroughly Examined]!

,י"רש:פירושיםשלשהעם.סוטה,נזיר,נדריםמסכתות.בבליתלמוד

.ש"ורא(נדריםעל)ן"ר,תוספות

ט"תנ-ח"תנ,דאדרהפרנקפורט

–המהמאהעתיקאשכנזיידבכתבנוסחהגהותעשרותהספרלאורך

.![לעומקנבדקלא]19האו18

עםחדשהעורכריכת.טובמצב.מ"ס34.דףנה;עז;קכ-קי,קח

.נאותהטבעות

180$פתיחה 

ספרעלפערלאפישלירוחםרביביאור.257

-שלםסט–ראשונהמהדורה-ג"לרסהמצות

ז"תרע-ד"תרע,ווארשא

Beur Rabbi Yerucham Fischel Perla al Sefer

HaMitzvot LeRasag – First Edition – Complete Set

– Warsaw, 1914-1917

עם.(גאוןאלפיומיסעדיהרבינו).ג"לרסהמצותספר

.ג-אחלקים.פערלאפישלירוחםרבימאתביאור

.כרכיםשלשה

.ראשונהמהדורה.ז"תרע-ד"תרע,ווארשא

עםתואמותכריכות.מ"ס31:תואםגודל.מצויןמצב

.עורשדרות

100$פתיחה 

מפואריםכרכיםבשניס"השכל–פ"תר,ווארשא–בבליתלמוד.259

Babylonian Talmud – Warsaw, 1920 – The Entire Shas in Two Elegant Volumes

.צנטרלהוצאת.פ"תר,ווארשא.בבליהתלמודכלאתכולל,כרכיםשני

.בכריכותשפשופים.טובמצב.נאהסט.תואמותמקוריותעורכריכות

80$פתיחה 

לונדון-המסבירס"ש.260

שבגדוליםהגדולס"ש\ג"תרפ

ט"תרע,לונדון–

Shas Hamasbir – London, 1923 /

Shas Hagadol Shebagedolim –

London, 1919

עם,שבגדוליםהגדולס"ש•

הגדוליםן"בהשסישנדפסוהמפרשים

כולל)ברכותמסכת.קדמוניותמשנים

.שאפאטשניקיוסףרבימאת.(הפנים

.שעריםארבעה.ט"תרע,לונדון

-37,דףיז-יג,’עמ27-36,דףיג,[5]

סד-כז,’עמ43-54,דףכו-יח,’עמ42

:עםכרוך.’עמ55-100,דף

המפרשיםעם,המסבירס"ש•

מסכת."...הגדוליםן"בהשסישנדפסו

.שאפאטשניקיוסףרבימאת.ברכות

התלמודתוכןללא.ג"תרפ,לונדון

.’עמנב-ג,II,[6],[2].עצמובבלי

כריכה.טובמצב.מ"ס46X36:גודל

.שדרהללא.רופפת

100$פתיחה 



מהדורה–ז"תקל,דיהרנפורט–ישרהרגל.261

ראשונה

Regel Yeshara – Dhyrenfurth, 1777 – First Edition

.י"רשפירושעלס"השבמסכתותחידושים,ישרהרגל

ס"מחישראלרביבןקליוואד"אבליפשיץגדליהרבימאת

.ישראלאור

מיכליחיאלדפוס.ראשונהמהדורה.ז"תקל,דיהרנפורט

.מייא

בהקדמה.מאמשטרדםשאולמרביתשובהגםכוללהספר

הסכמות.ידבכתבהנמצאיםחיבוריואתהמחברמזכיר

ליבאריהרבי.ממיץגינצבורגליבאריהרבי.המחבראבי

.ועודהנוברד"אבפולק

כריכה.בשערבעלותורישומיחתימות.מ"ס20.דףנד,[2]

לאורךשומניכתם.מנותקיםדפיםמספר,ומנותקתבלויה

.שוליםפגמי.הספרכל

80$פתיחה 

חסרעותק–ב"תצ,אמשטרדם–הקדוש"החייםאור"הרבינושלהראשוןספרו-'החפץ.262

Chefetz Hashem – The First Book of Rabbeinu the Holy "Or Hachaim" – Amsterdam, 1732 – Incomplete Copy

."הקדושהחייםאור"הבעלעטרבןחייםרבינומאת.חוליןממסכתוחלק,הוריות,שבת,ברכותמסכתותעלחידושים.'החפץספר

.לחייו36בןבהיותולאוריצאזהחיבור.החייםהאוררבינושחיברהראשוןהספרזהו

.ראשונהמהדורה.ב"תצ,אמשטרדם

.ע-סט.סה-סב,א:ודפים.שאחריוודףשער-[2]:חסרעותק

.עא,סח-סו,סא-א,יז-ב:דפיםלפנינו

דףאחריהודבקוסז-סודפים.פינותפגמי.קריאברובוהספר.בטקסטגםחלקם.הספראורךלכלעשונקביעשפגעי.בינונימצב

.מעטבלויהעתיקהכריכה.ובתחתיתוהדףבראשחסרוןאחרוןבדף.סט

200$פתיחה 

–ה"תפ,וילהרמרשדורף–יוסףתורת.263

יחידהמהדורה

Torat Yosef – Wilhelmsdorf, 1725 – Single Edition

המסורהועלהתורהעלוסברותביאורים,יוסףתורתספר

.מפרנקפורטמשהר"ביוזליוסףרבימאת,התורהעל

חותמות.יחידהמהדורה.1725ה"תפ,וילהרמשדורף

."ב"שויעקבר"באלטער"

בצבעדפיםחיתוך.טובמצב.מ"ס31.5.דף[קב:ל"צ]קא

.אחריודפיםושניהשערדףבשוליודבקניירחיזוקי.אדום

.הספרלאורךמיםכתם

100$פתיחה 



מהדורה–ה"תצ,אלטונא–(שירהפרקביאור)אליהופי.264

יחידה

Pi Eliyahu (Commentary on Perek Shira) – Altona, 1735 – Single

Edition

.דייץאליהורבימאת.שירהפרקעלביאור.אליהופיספר

משהורביקצנלנבוגיןיחזקאלרביהסכמות.יחידהמהדורה.ה"תצ,אלטונא

הכלנדפסשראיתיסידוריםובכל"המחברכותבבהקדמה.מירושליםחגיז

."נכוןסדרעלכולוהעמדתיואניובערבוביאכסדרשלא

צורילכבודוויטלעסח"תמעזבוןמהוניקניתיהזההיקרהספר"רישוםבשער

."צפת...אלטר"חותמת.["ברורהלאחתימה]...וקוני

.עורשדרת.ופגמיםניירחיזוקיעםאחרוןדף.טובמצב.מ"ס20.דףמ,[2]

150$פתיחה 

יחידהמהדורה–א"תקי,רדלהיים–יעקבחדות.265

Chedvat Yaakov – Rodelheim, 1751 – Single Edition

,סוכה,מ"ב,ק"ב,שבועות,ברכותמסכתותעלחידושים,יעקבחדותספר

זאמשטיעקברבימאת.והפוסקיםם"הרמבלשונותוקצתקידושין,ביצה

.דמייןמפרנקפורט

בנימאתהקדמותשתי.רייךקארלדפוס.יחידהמהדורה.א"תקי,רדלהיים

מקראקאיושעיעקברביהסכמת.הדפוסלביתהספראתהמביאיםהמחבר

.ועודיהושעהפני–

בערל'הק"ביניהםבשערעתיקותחתימות.דף[5],כב,לה-ב,כה,ט,[1]

כתמים,פגמים.בינוני-טובמצב."כץש"ברכץזעליגפנחס'הק"."י"נה"בר

בחלקפגם,[?מקורית]כריכה.עשנקבי.נוספיםובדפיםבשערובלאי

.הכריכהמשדרת

100$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ח"תקנ,פיורדא–[ה]'אנידרך.266

"ראפאפורטאריהנפתלי"חתימה

Derech Oni[yah] – Furth, 1798 – Single Edition – Signature

'Naftali Aryeh Rappaport'

מאיררבימאת.ס"השעלוחדושיםפלפולים.[ה]'אנידרךספר

.דמייןפרנקפורטד"ראב–שיף

.[צירנדורף]ד"צאיצקבדפוס.יחידהמהדורה.ח"תקנ,פיורדא

אריהנפתלי","ראפאפורטהכהן[ה]'ארינפתלי"חתימותבשער

."ה"זללהראפאפורטכץ'שמריזלמןשניאורה"מובהמנוחהכהן

הפורזץבדףרישום.מנותקהפורזץדף.טובמצב.דףצב,[3]

."נייפעלדהרב"

80$פתיחה 



–א"תקע,פיורדא–אבותנחלת\המיםמשען.267

יחידהמהדורה

Midshan Hamayim / Nachalat Avot – Furth, 1811 – Single

Edition

,אבותנחלת.ב.התורהעלודרשותאגדהחידושי,המיםמשען.א

.הכהןזלמןמשולםרבימאת.הכהןזלמןמרבימוסרתוכחות

.נפרדבשערספרכל.יחידהמהדורה.א"תקע,פיורדא

יהונתןרביתלמיד(ף"תק-ט"תצ)הכהןזלמןמשולםרביהמחבר

שלרבהן"תקומשנת.צילץ,קעמפנא,קרוטושיןד"אב.אייבשיץ

בנימיןאברהםרבי-תלמידו.כהונהבתית"שוגםחיבר.פיורדא

ד"אבכץשלמהרבי–בנו."בוכיםקול"בעליוהספדחיברהמבורג

.וצילץשנייטוך

.רופפתמקוריתכריכה,מאודטובמצב.מ"ס19.דףנג;עב,[1]

.לשניםמפורקהספר

80$פתיחה 

לגרמניתתרגום–י"תר,פיטרבורג–ם"להרמבהחזקהמידהלכות.269

Halachot from the Yad HaChazakah LehaRambam – Petersburg, 1850 – German Translation

צדימשניוגרמניתעברית.אהבהוספר(מדע)התורהיסודיספר:אחלק.ם"הרמבורבנומורנולאדוננוהחזקהמידהלכותאיזהספר

.הכרך

[דוד]אברהםורביפרנסנחמןחייםרבי,מ"ומץ"מזאבזלמןרבי,גורדוןישראלרבי),פיטרבורגרבניותשובותשאלותפיעלנדפס

[מיכלישראל]מ"ריוהרבראפפאפארט[זוסיליקותיאל]ז"ריהרב,דוואלאשנא[יצחק]י"רהמנוחהרב.ווילנאק"מקשטראשיןיודל

רבי,ברדיטשובק"דקהאלפעריןישראלרבי,דליובאוויטשי"נ[צדקהצמחבעל–שניאורסוןמנדל]מנחם’רהרב.מינסקק"מקישורון

ניימאנןאברהםרביהדאקטארוהרב,מווילנאקאצענעללענבאגען[הירשצבי]ה"רצהרב,קרעמענעץק"דקלעווינזאהן[בריצחק]ב"י

."(ריגאק"דקמ"מ

."הממשלהפקודתפיעללאוריצא"השעראחריבדף.ליליענטהאלמנחםהינולגרמניתהמתרגם,פרידברגדברילפי

.[’עמ96;524[8];62;[4],632,[10]:במקור].'עמ524;24,[4],632,[3]

.פשוטהכריכה.כרסעבכרך.טובמצב

100$פתיחה 

,פראג–בנימיןגבול.268

נדירהמהדורה–[ד"תקמ]

Gevul Binyamin – Prague, [1784]

– Rare Edition

לספרהגהות,בנימיןגבולספר

,ווייליעקבלרביובדיקותשחיטות

.ווילטרניץוואלףבנימיןרבימאת

.נדירהמהדורה.[ד"תקמ],פראג

.וקאץבאקדפוס

.דפיםשלשהנכרכוהספרבסוף

ט"י,"ניקורדיני"-ידבכתבכתובים

המהמאהאשכנזיתכתיבה.סעיפים

–18.

חיזוקי.טובמצב.דףכב,[2]

דפיםמספרבשוליניירוהשלמות

תיקוניםאחרוןלפניבדף.ראשונים

.מהתקופהאשכנזיתבכתיבהוהגהה

80$פתיחה 



ונאותיפותעורשדרות\כריכות–ספריםאוסף.271

Collection of Books – Fine Leather Bindings / Spines

.נאותעורשדרותאו,מקוריותעורכריכותעםספריםאוסף

.כרכיםבשלשהחלקיםחמשה.יושעיעקברבימאתס"השעליהושעפני,שלםסט.1

געצילאליקיםה"מוהחסידהרביחתןבאהמאןדובערישה"כמוהחסיד...להאברךשייך"בעלותרישוםרביעיחלקבשער

."גודדערוואסער

שער.מוזהבותהטבעותועליהמפוארתעורשדרתעם.תואמותכריכותהכרכיםלשלשת.מאודטובכללימצב.מ"ס33.5:תואםגודל

.קליםשפשופים.חסרוןעםמשוקםקרעחמישיחלק

ו"תרכ-א"תרכ,למברג:אלפסרבהלכות.2

ספר,קידושין,גיטין•כתובות,יבמות•סוכה,יומא,שקלים,קטןמועד,תענית,מגילה,השנהראש,ביצה,פסחים•עירובין,שבת•

.חוליןמסכת•סנהדרין,בתראבבא•מציעאבבא,קמאבבא•ן"להרמבנדריםהלכות'האשי

,הזהרתקוני•ב"תרנ,ווארשא.שמות-בראשית,תנחומאמדרש•ו"תרכ,ווארשא,הזהרתקוני•ח"תרל,יוזעפאף.הבריתלוחותשני•

שלשה.ט"תרל,ווארשא,ארץמגיני-סט•כרכיםארבעה.ס"תר,ווילנא.ם"להרמבהחזקהידוהואתורהמשנה–סט•ב"תרכ,למברג

.כרכים

.כרכים21–בספרים7כ"סה

80$פתיחה 

–ג"תרל,לבוב–ראשקוברמשהלרבי–המורהר.270

יחידהמהדורה

Har HaMor – by Rabbi Moshe Rashkover – Lvov, 1873 –

Single Edition

א"הגרבדבריוביאורמשנהסדריששהעלפירוש.המורהרספר

יחיאלרביהגדוללהגאוןונכדנין-ראשקיווערמשהרבימאת.

.נעמירובק"אבדמיכל

הסכמת.עהרענפרייזיעקבבדפוס.יחידהמהדורה.ג"תרל,לבוב

אוצר).לשערמעבר"ומשיבשואל"הבעלנתנזוןשאוליוסףרבי

.(1136'מסא"הגרספרי

עשנקבימספר.כתמים.טובמצב.מ"ס24.דףיח,עז,[1]

כריכה.הפנימיהדףבשוליניירחיזוקבשער.יבשדף.זעירים

.בלויהמעטפשוטה

80$פתיחה 

תיבותראשיבנושאספריםשני.272

Two Books on the Subject of Initials

,ס"בשהנמצאיםתיבותראשיאלףעשרששהלערךכולל,תיבותראשי•

,מרמרושסיגט.שטרןיצחקאבהםרבימאת.ואחרוניםראשונים,מדרשים

.1926ו"תרפ

•lexicon der abbrevia turen-דמייןפרנקפורט.תיבותראשילקסיקון,

.1922ב"תרפ

.טובכללימצב.ספריםשניכ"סה

80$פתיחה 



הסכמות–יחידהמהדורה–ה"תרצ,לובלין–המלךבית.274

מבאיאןפרידמןמשהרביר"והאדמומלובליןשפיראמאיררבי

Beit HaMelech – Lublin, 1935 – Single Edition – Approbations by

Rabbi Meir Shapiro of Lublin and the Admor Rabbi Moshe

Friedman of Boian

רבימאת.ם"לרמבתורהמשנהספרעלחידושים.אחלק,המלךביתספר

.מאיזביצהבויםליבאריהיוסף

השעראחרבדף.צוועקיןעוזרדפוס.יחידהמהדורה.ה"תרצ,לובלין

,מבאיאןפרידמןמשהרביר"האדמו,מלובליןשפיראמאיררביהסכמות

.ועודמלובליןאיגרשלמהרבי

.חסרוןללאקרעכב-כאבדפים.יבשדף.טובמצב.מ"ס31.דףסב,[2]

80$פתיחה 

-איובלספרגאוןסעדיהרבינופירוש–איובכתאב.273

1889ט"תרמ,אלטונה

Katab Iyov – Commentary of Rabbeinu Se'adya Gaon on the Book

of Job – Altona, 1889

Das.אלתעדילבכתאבאלמלקב,איובכתאב Buch Hiob, uebersezt

und erklaert von Gaon Saadia.

.גאוןסעדיהרבישלופירושתרגוםעם.הגמולספרהמכונה,איובספר

.כהןגוהןי"עמתורגם.בגרמניתודיוןמבואעם,עבריותבאותיותערבית

,ידבכתבחתומההקדשהבשער.טובמצב.מ"ס23.5.’עמ112,[1]

.לועזית

80$פתיחה 

רחמיםכסא\ם"הראתשובות\ירושליםתוספת.275

Tosefet Yerushalayim / Teshuvot Haram / Kasa Rahamim

יחדיוכרוכיםספריםשלשה

.א"תרל,ווילנא.דעהמיורהראשוןחלקעלאיסורהוראתקיצורעם,ירושלמיותלמודמתוספתאהמוצאותהלכות,ירושליםתוספת•

–(ב"תקס-צ"ת)מרגליותסענדראלכסנדררבימאת.(העזראבן)וגיטיןקידושיןבענייניותשובותשאלות.ם"הראתשובותספר•

.דורולגדוליומקורבהחסידותממתנגדיהיה.מ"תקבשנתבסטאנוברב,בזמנוהתורהממרביצי

בעלואל"חייםמיםבאר"בעלמטשרנוביץחייםרביאלמהםהחסידותגדוליאלתשובותובספר,בדורוהמשיביםמגדוליהיההמחבר

.מזלאטשוב"צדקמבשר"

,[2].אלטערמאיריצחקרבי–מגורם"הריהחידושיר"האדמוהסכמת.באמבערגיעקבצביבדפוס.ראשונהמהדורה.ט"תרי,ווארשא

.דףסז

.א"החידמרןמאת.הביאורלוומסביבהפנים,[אבות,סופרים,כלה]'א'ס'כאותיותשלקטנותמסכתותביאור,רחמיםכסא•

עדלפנינו.ועודממונקאטשסופרחייםרבי,פערלסמאיררבי.מצאנזחייםרביר"האדמוהסכמותעם.שניהמהדורה,ח"תרכ,אונגוואר

.ניירבהשלמתחסרוןעםהעמודבאמצעפגםהשערבדף.דף[סול"צ]סה.(אבותמסכתללאוסופריםכלהלמסכתותפירוש)סודף

.מעטרופפתכריכה.מצויןבמצבהספריםשלשת

80$פתיחה 



רישומי–ד"תע,דמייןפרנקפורט–חייםאורח-חדשבית.277

ב"תקימשנתבעלות

Bayit Chadash – Orach Chaim – Frankfurt am Main, 1714 –

Ownership Notations from 1752

אורח–אחלק.סירקישיואלרבימאת,חדשביתפירושעםטוריםארבעה

.קעלנעריוהאןדפוס.ד"תע,דמייןפרנקפורט,חיים

.יותרמאוחרתמתקופהנוסףרישום.ב"תקימשנתבעלותרישום,בשער

בשערדיומחיקות.חדשהכריכה.מאודטובמצב.מ"ס32.דףרצו,[2]

הספרבתחילתמיםכתם.הדיוחריפותמחמתבדףקטןחורנוצרבעקבותם

.התחתוןבחלקו

80$פתיחה 

ורישומיםחתימות–ו"תקט,זאלקווא–חדשפרי.276

Pri Chadash – Zholkva, 1755 – Signatures and Notations

,זאלקווא.סילואדיחזקיהרבימאת.חייםאורחערוךשלחןעל,חדשפריספר

.שניהמהדורה.ו"תקט

שייך"רישוםהפורזץבדף."ישראליהודא'בראייזיקיצחק"בשערחתימה

קול"בעל-(ג"תשנפטר)ליטוויןישראלברבימדובראולי."ליטוויןישראללהרב

חותמות.ובריגהבפולטןרב."יהודהנחלת"בעלחריףיהודהרבינכד"אבות

.H.A.B–עתיקות

פינותקיפול.הספראורךלכלמיםכתם.בינוני-טובמצב.דף[45],מו-ג,ג

.בלויהפשוטהכריכה.מנותקהפורזץדף.רופפתכריכה.אחרוניםדפיםבמספר

80$פתיחה 

ע"תק,לבוב–כהןתקפו.278

Tkafo Cohen – Lvov, 1810

ץ"כשבתירבימאת.ממוןספקותבעניינידיניםכללי,כהןתקפוספר

.(ך"הש)"כהןשפתי"בעל

רביהסכמת.גרושמאןהירץנפתליבדפוס.ע"תק,(למברג)לבוב

.זאלקוואודיינילבובדייניבחתימות,אורנשטייןיעקב

."לעוויאל"סגבערדוב"בשערחותמות

.פשוטהכריכה.מאודטובמצב.דףמח

80$פתיחה 



בירותד"אבלכטמןציוןבןרביהמחברהקדשות–ד"תשכ-ז"תש,ירושלים–ציוןבניסט.282

Bnei Zion Set – Jerusalem, 1947-1964 – Dedications by the Author Rabbi Ben Zion Lachtman Av Beit Din of Beirut

.חלקיםששה.(הפניםעם)חייםאורחערוךשלחןעלרחבבאור.ציוןבניןספר,שלםסט

.בבירותנדפסוד,ג,בחלקים,בירושליםנדפסוו,ה,אחלקים

.המחברוחתימתחותמתעם.הדאיהעבדיהלרביהמחברידבכתבבשערהקדשהג-אבחלקים

.לכטמןהלויציוןבןרביהמחברבחתימת,הדאיהעבדיהלרביהקדשהמכתב–ששיבחלק

.מלצרזלמןאיסררביי"עלרבנותהוסמך,בביירותהיהודיתהקהילהשלהראשירבה–(ד"תשכ-ב"תרנ)לכטמןציוןבןרביהמחבר

.טובמצב.כרכיםששהכ"סה

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ט"תקע,ווארשא–קודשאבנית"שו.280

Avnei Kodesh Responsa – Warsaw, 1819 – Single Edition

יוסףבןאליעזראברהםרבימאתותשובותשאלות,קודשאבני

.מלאסקדמשק

ורביצונץליבאריהרביהסכמות.יחידהמהדורה.ט"תקע,ווארשא

.ועודמרגליותזלמןאפרים

.צנזורהחותמות."ברקבניזילברברגיהודהמשהשמואל"חותמת

דף.העמודבשוליקטןחסרוןבשער.טובמצב.מ"ס33.דףמח

.הפנימייםהדףבשוליקלעשפגעעםאחרון

80$פתיחה 

–ז"תקס,למברג–יונהחיים'רקונטרס.281

בנפרדזהספרהדפסתשלראשונהמהדורה

Kuntras Rabbi Chaim Yonah – Lemberg, 1807 –

First Separate Edition of This Book

פירושעלוהשגותהערות.יונהחיים'רקונטרסספר

יונהחייםרבימאת.דגרמידינאבעניןוחידושיםך"הש

.תאומים

זוהי.גרוישמאןהירץנפתלידפוס.ז"תקס,למברג

לראשונהנדפס)לבדוזהספרשנדפסהראשונההפעם

,יעסניץקמאבבאמסכתעלשלמהשליםלספרכנספח

.(ג"תפ

שייךהספרזה":ביניהםוחתימותרישומיםהפורזץבדף

בןראפמשהיעקבה"מו...החריףהמופלגלהרבני

."ראפדודה"מוהמופלג...הרב

.חדשהכריכה.שימושכתמי.טובמצב.דףכד

120$פתיחה 



–ב"תרל,מאינץ–במברגרשמחהרבי–לנעריםחנוך.285

ראשונהמהדורה

Chanoch LaNe'arim – Rabbi Simcha Bamberger – Meintz, 1872 –

First Edition

שמחהרבימאת.ליידישתרגוםעםותפיליןציציתדיני.לנעריםחנוךספר

.(אשפנבורג)במברגרהלוי

.בריליחיאלבדפוס.ראשונהמהדורה.ב"תרל,(מגנצא)מיינץ

.'עמלב,[4]

.זעיריםכתמים.כריכהללא.ואיכותיבהירדף.טובמצב

80$פתיחה 

ט"תרי,וויען\ץ"תק,ברסלוי–ראשונהמהדורה-החלקיםשני–שבערכיןהפלאה.283

HaFela'ah SheBaArachin – Two Sections – First Edition – Breslau, 1830 / Wien, 1859

פה,[4].ץ"תק,ברסלוי.כ-אאותיות.יחיאלברנתןלרבינוהערוךספרעלהשגותויישוב,ותיקוניםהגהות,ביאור,שבערכיןהפלאה.א

.דף

[6].ט"תרי,(וינה)וויען.ת-לאותיות.יחיאלברנתןלרבינוהערוךספרעלהשגותויישוב,ותיקוניםהגהות,ביאור,שבערכיןהפלאה.ב

דףז,[1];[2],קכ.'עמ

.הראשונהבמהדורהבשלמותוהספרלפנינו,יחדיוכרוכיםהחלקיםשני

.מצויןמצב

100$פתיחה 

ותמונתובדיקותשחיטות.284

ט"תרצ,ב"ארה–ריאה

Shechitot UVdikot UTemunat

HaRea'h – USA, 1939

ותמונתובדיקותשחיטותחוברת

ניקורודיניותשובותשאלות,ריאה

.קלייןנטענתןרבימאת.בקיצור

.ט"תרצ,ב"ארה

[1]מודבקהאחוריתהכריכהדךעל

תמונותובו(מקופל)גדולדף

הקשוריםהדיניםופרטיהריאה

.אליה

.מקופלדף[1],’עמ[8]

.מנותקיםהכריכהדפי,טובמצב

60$פתיחה 



ר"התשנות-והלכהת"שוספרישלענקאוסף.286

Huge Collection of Halacha and Responsa Books – the 19th Century

מאיררבימאת.בחלק,יושראמרית"שו•ג"תרע,מונקאטש,אריקמאיררבימאת,אחלקיושראמרית"שו•

,רקחשמןת"שו•א"תרצ,קראקא,הורוויץיהושערבימאת,אחלק,ישועהעטרתת"שו•ה"תרפ,קראקא.אריק

עםכרוך"פינקלשטייןהעניךחנוך"בחתימתרישוםח"תקמ,דוואהרנאווי.ליבאריהבןאלעזררבימאת,אחלק

נתןישעיהרבימאת,אחלק,והיתראיסור,השלםדוראשערי•ו"תקל,פראג.שניחלקביהודהנודעת"שושער

ה"תרל,פרעמישלא,שמעלקישיהודהיצחקרבימאתחייםאורחחלקיצחקביתת"שו•ש"ת,וראנוב,פרייליך

אליעזררבימאת,המקנהספר•ו"תרמ,לבוב,טויבשפייבולשרגאאורירבימאת,וישעיאוריספר•:עםכרוך

•:עםכרוךט"תרמ,למברג,אורנשטיין,הירשצבירבימאת,ה"רצברכתת"שו•ז"תרל,פרשבורג,סופרזוסמאן

מאת.אחלקיצחקשדהת"שו•ג"תרנ,למברג,הלויאיטינגאאהרןיצחקרבימאת.אחלקהלויא"מהרית"שו

ת"שו•ב"תרל,פרעמישלא,ויטאמירצבימאיררבימאת.אחלקץ"רמת"שו•ע"תר,בראדי.חיותיצחקרבי

מנדלמנחםרבימאת,נפשמשיבת"שו•ט"תרנ,מונקאטש,קארפלסצביאברהםרבימאת,אברהםאהל

רבימאת,זכרוןתו•ט"תרי,לייפציג,פישלירוחםרביי"ע,רוכלאבקת•ו"תרס,ווילנא.ג-אחלקים.שערהייא

בית•ח"תרל,קרוטשין,זעגאלזבולוןבנימיןרבימאת,האהליריעות•ד"תרכ,ליק,זילבערמאןליפמאןאליעזר

ד"אבהורוויץהלוייצחקרבימאת,יצחקתולדותת"שו•ג"תרי,קניגסברג,זוסמאןאברהםרבימאת,אברהם

•מ"תר,למברג,אוירבךמתתיהוישראלרבימאת,תליתאהמהדורה,ישראלאלפי•ו"תרכ,למברג,זוראוונא

,למברג,שוריצחקשמואלרבימאת,שימנחתת"שו•ד"תרצ,לונדון,שפיראיוסףיעקברבימאת,שאלהרשמי

ותשובותשאלות•ד"תרמ,למברג,טובישמשהאהרןרבימאת.שניחלקטובךרבת"שו•:עםכרוךא"תרנ

.שיקמשהרבימאת.שיקם"מהרת"שו•ב"תרמ,למברג,ענזילזלמןאשריקותיאלרבימאתענזילז"מהריא

ת"שו•ב"תרכ,וויען,יוסףבןמיכלרבימאת,המיםברכת•א"תרמ,ווילנא,אשררבינות"שו•ד"תרס,סאטמאר

,איגרעקיבארביחדשותותשובותשאלות•ס"תר,פרעמישלא,גלטיוסףישראלרבימאת,הלכהפלפול

לרבי,האשכולספר•ט"תרמ,ווארשא,רבינוביץאליהומרדכירבימאת,למאורנרת"שו•ח"תרצ,בודאפשט

,פולנאיהוצאתשלצילוםמהדורת,מרגליותמאיררבימאת,עולםאור•ח"תרכ,האלברשטט.מנרבונאאברהם

מאיררבימאת,העזראבןעל,מאירבית•ב"תרס,ווארשא,שורצברגיהושערבימאת,יהושעבית•א"תקנ

',ארישאגת•ד"תרכ,ווארשא,אשכנזידובערישרבימאת,תנינאמהדוראבשעריםנודע•ו"תקצ,למברג.פוזניר

,אדלרהכהןמנשהשמריהרבימאת,תליתאהמהדורהכהןמראה•ז"תקנ,ברין,אשרבןליבאריהרבימאת

מאת,יאירחותת"שו•ג"תרצ,בילגורייא,וויידענפעלדיעקברבימאת,מיעקבכוכבת"שו•א"תרצ,פיעטרקוב

ח"תרס,פיעטרקוב.גולדראטבערישכררבימאת,ג-אחלקים,ישכרמנחת•ו"תרנ,למברג,בכרךחייםיאיררבי

משהרבימאת,שוהםאבני•:עםכרוךב"תרל,לבוב.הורוויץהלוייששכרמשולםרבימאת.בחלק,ליואיבר•

•ד"תרנ,ווארשא.ברליןיהודהצבינפתלירבימאת.ד-אחלקים.דברמשיבת"שו•ה"תרכ,אונגוואר,קנובל

הירשצבירבימאת,וחמידצבי•ד"תרס,פיעטרקוב,שאחעטידידיהשאולרבימאת.אחלק,ידידיהביתת"שו

ג"תרצ,פיעטרקוב,אדלרהכהןמנשהשמריהרבימאת.תליתאהמהדורהכהןמראה•א"תרע,ווילנא,ראזאנסקי

.ץ"יעבשאילת•א"תרס,פרעמישלא,שמעלקישיהודהיצחקרבימאת.ב-א,העזראבןחלק,יצחקביתת"שו•

שפיראאייזיקיהושערבימאת.ב-אחלקים,יהושעעמק•ד"תרמ,למברג.עמדיןיעקברבימאת.אחלק

ג"תריעלשיקם"מהרספר•א"תרמ,מונקאטש.שיקמשהרבימאת.שיקם"מהרת"שו•ה"תרפ,ירושלים

.שוראייזיקיצחקרבימאת.משפטחשןערוךשלחןקיצור,הדייניםחקות•ה"תרנ,מונקאטש.אחלק.מצות

מאיר"חתימה,ך"תק,פיורדא.(א"רמ)איסרלשמשהרבימאת,חייםאורחטורעל,משהדרכי•ט"תרל,לבוב

ת"שו•ז"תק,פיורדא.מווילנאעזריאלרביבןהירשצבירבימאת,יהודאלחםבית•אחרוןדףחסר."יעקבבכר

.ותשובותשאלות.אחלק,בכוריםראשית•ד"תרנ,פיעטרקוב,רזעכטעאברהםשלמהרבימאת.שלמהבכורי

מחדושישיטותששיספר•ח"תרנ,ווילנא.סגלוביץחייםריבמאת.חייםמקורת"שו•:עםכרוךט"תרכ,ווילנא

מעדני•פ"תר,בילגורייא.לופטביראברהםרבימאת,אברהםזרעותשובותשאלות•ח"תקכ,פיורדא,רבהאליה

אברהםרבימאת,חייםאורחחלק,אברהםמחזהת"שו•ב"תשי,אויערבאךזלמןשלמהרבימאת.בחלק,ארץ

•ל"תר,זיטאמיר.אהרנסוןניסןרבימאת.דעהיורהערוךשלחןעל,לבונהעצי•ז"תרפ,בראדי,שטיינברגמנחם

,ב-אחלקים.ט"מהרית"שו•אחרוניםדפים4חסר.ח"תרצ,בודפשט,גרינוולדמשהרבימאת,הבשםערוגת

ליפשיץאהרןרבינכד–(ז"תרטנולד)"האדיץה"פד"האבפרידמאןאליעזריוסף"בשערחתימהא"תרכ,לבוב

•י"בכת-ת"שווחיברדורוגדוליעםהתכתב.ד"תרנמשנתפולטובהפלךבהודיץד"אב.(אמודרך)מבליניץ

חוליןחדושי•.ח"תרפ,מונקאטש,אוירבךמתתיהוישראלרבימאת.דעהיורהערוךשלחןעל,בינהאמרי

.ה"תצ,פראג,ה"זלהא"להריטב

!שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים67כ"סה

500$פתיחה 



וקדמוניםראשוניםספרי[32]אוסף.287

Collection [32] First and Ancient Books

.כ"תר,ברלין.יומאמסכתעל,א"הריטבחדושי•

עלפירוש,ועבריתיידיש–ידבכתבעמודים3הכרךבסוף.ה"תע,אמשטרדם.(י"רש)יצחקישלמהלרבי,הפרדסלקוטי•

.תחתונההשמאליתבפינהחסרוןעםפגםדפיםבמספר.בתהליםפרקים

.א"תרל,ליק.ממודינאאפריםבןעזריהלרביהמוסרספר•

.ט"תרס,ווארשא,ליינערמאירירחםרבימאתותקוניםהגהותעם,וירגאבןיוסףרבימאת,יוסףשארית•

.שערחסר.ח"תרכ,פריז,פסחיםמסכתעלחננאלרבנופירוש•

.ד"תרס,הוסיאטין.החינוךספרבעל,הלויאהרןרבימאת,ה"הראחדושי•

.ב"תרמ,קראקא.דמביצרנתןחייםרבימאת,חןלויתהגהותעם.הלוייואלרבינובןאליעזרלרבינו.ה"ראבי•

.ה"תרנ,ברלין,אליעזרבןטוביהלרבי,איכהמגלתעל,טובלקחפירוש•

.א"תרס,מונקאטש.מדמפיראלחנןלרבינו,זרהעבודהמסכתעלתוספות•

.ה"תשנ,ברוקלין.מקרעמניץיוסףרבימאת,התורהופסוקיי"רשעלביאור•

.א"תשמ,ירושלים,מווירונהשמואלבןלהללהנפשתגמוליספר•

.1862ב"תרכ,ווארשא.שבתמסכתעלן"הרחדושי•

.ט"תשכ,ירושלים.ששתבןיעקב'לר,נכוחיםדבריםמשיבספר•

מהדורתצילום.האלברשטאםחייםזלמןשלמהרבימאתהערותעם.הברצלוניברזילי'בריהודהלרבינוהשטרותספר•

.ז"תשכ,ירושלים–ח"תרנ,ברלין

.ג"תשל,ירושלים,אלבלגליצחקהדעותתיקוןספר•

מהדורתצילום,(ב)ם"הרמבספריעלהפולמוס.אסתרוקדוןהירחימשהמריאבארבימאתקנאותמנחתספר•

.ח"תשכ,ירושלים–ח"תקצ,פרשבורג

.ו"תשל,ירושלים.א"של,קראקאמהדורתצילום,האגודהספר•

.ג"תשמ,אביבתל,גכרך,קפשאליאליהורבימאת,זוטאאליהוסדר•

.ח"תשס,ירושלים,ארנדאהרןמאת,ביקורתיתמהדורה,מגילהלמסכתי"רשפירוש•

.חסידאגדי"ע.א"תשמ,ירושלים,קידושיןמסכתעל,בירבי"הרחידושי•

.ח"תרפ,אביבתלמהדורתצילום.רבינוביץ.ז.אמאתמגרמניתתרגום,התנאיםלתורתמסלות•

.ך"תש,ירושלים.ממודינהאריהיהודהרבימאת.הנצרותנגדחבור,וחרבמגן•

.ל"תש,ירושלים–ז"תקל,ברליןמהדורתצילום.ש"הראתלמידהישראלייצחקרבימאת,עולםיסוד•

.א"תקכ,ונציהמהדורתצילום.זכותמשהרבימאת.ז"הרמותשובותשאלות•

.דברים,במדבר-כרך,בראשית–אכרך,התורהעלבחיירבינו,כרכיםשני•

.ד"תשכ,ירושלים.גנחובסקידבי"ע,יומאלמסכתאליקים'רפירוש•

,ירושלים.עזראאבןיעקבבןמשהמאת(העבריתהשירהעלוהדיוניםהעיוניםספר).ואלמדאכרהאלמחאצרהכתאב•

.ה"תשל

.ז"תש,ירושלים.אסףשמחהמאתמבואעם,המקצועותספר•

.ט"תשל,ירושלים.פלוסרדודמאתהוספותעם.41280ירושליםידכתבצילום,יוסיפוןספר,פקסימיליה•

הכהןליביהודההרבמאתמבואעם.מ"ררומימדפוסמצולמתחדשהמהדורה.ם"להרמבתורהמשנה,פקסימיליה•

.גדולכרך.ו"תשט,ירושלים.מימון

.ב"תשל,ירושלים.ף"ת,ווילהרמרשדארףמהדורתצילום,ך"ומהרשלבבןי"מהרחידושי•

!שהואכמותנמכרהאוסף.מאודטובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים32–בספרים31כ"סה

100$פתיחה 



ר"ת–ק"התשנות–יודלוביצחקהחוקרשלמספרייתוספריםאוסף.288

Collection of Books from the Library of the Researcher Yitzchak Yudlov – 1740s-1840s

.ה"תרפ,אויהעלי.קלייןמאיררבימאת,והשעוריןמדותברוריהספר•

.שנישערחסרהנראהככל.ג"תרכ,וארשא,עזריהמנחםרבימאת,המשכןדמלאכתברייתא•

.צנזורהחותמות.צ"תק,ווארשא.בוכנעראברהםמאת,הקודשלשוןאוצר•

.ז"תקכ,פיורדא.אשכנזיצבירבימאת.אחלק.צביחכםותשובותשאלות•

.1/ובדףידבכתבהגהה.בצילוםאחריוודףשער,א"תע,אמשטרדם,איסרלשמשהרבימאת,א"רמותשובותשאלות•

.ח"תרמ,פיעטרקוב.אייבשיץשלמהדודרבימאת.התורהעל,נחלערבי•

.דבקבחיזוקישער.א"תנ,זולצבאך.בחיירבינומאת,הלבבותחובתספר•

.מ"תר,דמייןפרנקפורט.מעקלענבורגצבייעקברבימאת.תורהחומשיחמשהעלבאור.והקבלההכתב•

.מעוטרתברזלכריכת.ה"תרצ,ירושלים.מנחהקרבןסבלנותסידור•

:עםכרוך.א"תרנ,ווארשא.הגאולהמאמרעם.ל"הרמחמאת,תבונותדעת•

:עםכרוך.ט"תרמ,ווארשא.ל"הרמחמאת.נוהםאריספרנגדויכוח,משהמלחמת•

:עםכרוך,ח"תרמ,ווארשא.ל"הרמחמאת.האמתחכמתכללי•

:עםכרוך.ח"תרמ,ווארשא.ל"הרמחמאת.צבאות'הקנאת•

:עםכרוך.ח"תרמ,ווארשא.ל"הרמחמאת.חכמהפתחיח"קלספר•

.ד"תרמ,ווארשא.ל"הרמחמאת.חכמהפתחיח"קלספרשלבחלק.ודעתחכמהפתחי•

.ח"תרי,למברג,היוםסדר•

.בשערידבכתבהמחברהקדשת.א"תרפ,לונדון.חייקיןאביגדורמשהרבימאת.י"רשציון•

.ו"תרל,ווארשא.א"החידמאת,דודלב•

.וסוףהתחלהחסר.-"תר.א"הרממאתאסתרמגילתעלפירוש,ייןמחיר•

.ן"תר,ווארשא.ין'מוואלזיצחקרבימאת,קדושפה•

.ד"תרכ,למברג.בחלקאדםתולדות•

.ט"תרל,ווארשא.א"להחיד,הקדשעבודת•

.בעלותחותמות-"תר,לבוב.התיבהמכסהעםהתיבהצוהר•

.א"תרכ.רעדעלהיים.ותשבחותושירות,תפלות.צבילקט•

.א"תרמ,ווארשא.הרצוגהרץנפתלירבימאת,עולםחיי•

.ו"תרנ,מונקאטש.בכרךחייםיאיררבימאת.השניחוטת"שו•

.א"תקנ,קארלסרוא.וויילטיאהידידיהרבימאת.לספרמרבהביאורעם.פסחשלהגדה•

.ד"תרצ,אוהעלי.הלוישמואלרביבןמאיררבימאת.בחלק,שמואלתולדות•

.ד"תרמ,ווארשא.והעושרהחכמהמלחמתהספרעם,והנזירהמלךבן•

.ג"תרכ,ווארשא.פרענקילזעקיליצחקמאת.(טוביהמעשה-ב,אחשמונאים).אחרוניםכתובים•

.בצילוםאחריודפיםושנישער.ט"תי,אמשטרדם.קאבריןשלמהבןבצלאלרבימאת,הרימוןפלח•

.ג"תרמ,ווילנא,רגליםלשלשמחזור.כיפורויוםהשנהלראש,מחזור(סט)כרכיםשני•

.רחלקברבצורתברזלופלאקעורכריכת,קרועשער,מנחהקרבןסבלנותסידור•

.ג"תרפ,ורשה.בישראלהדתיתהריפורמציוןתולדות•

.א"תקע,למברג.מינץי"מהרדרשותעשרשנים•

!שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים31בספרים35כ"סה

100$פתיחה 



–ם"להרמבהייחודמאמר.289

ראשונהמהדורה–ו"תר,ברלין

Ma'amar HaYichud by the

Rambam – Berlin, 1846 – First

Edition

,ם"להרמבהייחודמאמרספר

יצחק'רהחכםערבימלשוןהעתיקו

לאוריוצאועתה.החסידנתןבר

משההערותעםלראשונה

רבימאתומכתב,שטיינשניידר

פראגד"אברפפורטיהודהשלמה

.אליו

שלראשונהמהדורה.ו"תר,ברלין

!זהחשובספר

חלק:’עמXIV.’עמXIV;40,י-ז,[6]

Maamar:נוסףשערעם,גרמני Ha-

Jichud.19כריכה.טובמצב.מ"ס

.חסרהאחורית

100$פתיחה 

רביהסכמת–ד"תק,זולצבאך–עולםבחינות.290

ליידישהספרלמתרגםאייבשיץיהונתן

Bechinot Olam – Sulzbach, 1744 – Approbation by Rabbi

Yehonatan Eibeschutz to the Translator of the Book into

Yiddish

בקשותעם.הפניניידעיהרבימאתהשכלמוסר,עולםבחינות

.מפיורדאאויערבאךאייזיקרביי"עליידישתרגום.מין"המ

הסמכתהשערבדף.אהרןר"בזלמןמשלםדפוס.ד"תק,זולצבאך

כותבבהסכמה.היידישלשפתהספרלמתרגםאייבשיץיהונתןרבי

שניםשמונהתוךבמתכונתולדפוסיבאאשרומישמי"יהונתןרבי

גבולמשיגארורבכללשהואל"הנהדפוסגמרמיוםרצופות

."...רעהו

פ"מפ...מענדלמנחם'להקשייך"חתימההשערבדף

מרים"המתרגםהרבאשתשלנוספתחתימה.["פרנקפורט]

."ל"זאויערבךאייזקיצחק'ראלמנת

מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס20.5.דף[מא:ל"צ]מב-ג,[1]

.בחלקהוחסרהפגומהשדרה.פשוטה

80$פתיחה 

קטנותמהדורות–ופילוסופיהמוסרהגותספריאוסף.291

Collection of Mussar, Philosophy and Theology Books – Small Editions

.ב"תרל,ווינא,יעללינעקאהןי"עלאוריצא.תלמידואלאלעמישלמהרבישלחאשר,מוסראגרת•

קא-סט,[1],סח-סז,[2],סו-ה,[6]:במקור).צג-צ,פא-סט,[1],סח-סז,[2],סו-ה,[4]דפיםלפנינו,ח"תקע,ראדוויל,חרדיםספר•

.מסלנטזונדלרבישלידובכתבמדובראולי,ציוןשעריד"לבהמידבכתברישומים.(דף[1],[קב:ל"צ]

.'עמ160.ווילמרשדארףב"כמשנ:בשער.[-ל"תר,ווארשא],אדםתולדות•

.ידבכתבספריםשמותרשימתהספרבסוף.בלועזיתרישומים.ז"תרי,ווארשא.(ם"לרמב)השכלמוסר•

.ג"תקפ,ברעסלויא.זאמושטשדודרבימאת.ומליצהמשללהבנתמכתביםמאה.דודביתמפתח•

.1868ח"תרכ,למברג,ש"מישראלרבימאת,דרבנןמילין•

.ז"תרי,ווארשא.מבריסקקדשאבאבןאייזקיצחקאורירבימאת.התלמודיםלנתיבתאור,יצחקמאורי•

.ד"תרמ,ווארשא.הורוויץיהודארבימאת,להתענגסדריםמגילת•

.ז"תרכ,אדעסא.צעדערבויםהלויאלכסנדרמאת,כהונהכתר•

.ו"תקע,ווין,האמבערגהערץמאת,שפראמרי•

.כ"תר,ליק,עולםבחינות•

.ליפשיץיהודאר"במנשהצביהבחור"חתימה."ץ"יעב"חותמת.ט"תרכ,ווילנא.אברהמסזוסמאןאברהםרבימאת,מבניםברוך•

.ח"תרי,ווילנא,שניחלק.ה"ירליפןאמנויללשרתשובות,יהודהבית•

.צנזורהחותמת.א"תרי,קניגסברג.וויזלהירץנפתלירבימאת.השכלמוסר,המדותספר•

.ג"תרס,ווילנא.ספיר.יר"דמאת,הציוניות•

."פיגאייסקייחזקאל"חתימה.ט"תרי,ווילנא.שמחהר"בחייםרבימאתיראיםרצוןספר•

.ד"תרל,איידטקוהנען.מלביםליבושמאיררבימאת,השיריםשירעלביאורהנפששירי•

.אחלק.ט"תקע,פראג.לשוןמערכיוספר,המשולשחוטעם,הערוך•

!שהואכמותנמכרהאוסף.בינוני-טובכללימצב.שוניםגדלים.ספרים18כ"סה

100$פתיחה 



דפוסי המזרח

–ה"תקל,קושטא–לשלמההמעלות.292

עובדיהרביהמקובלידבכתבארוכותהגהות

הדאיה

HaMa'a lot LeShlomo – Kushta, 1775 – Lengthy

Glosses Handwritten by the Kabbalist Rabbi

Ovadya Hadaya

רביהגאוןמאת,והספדיםדרשות,לשלמההמעלותספר

.צובהארםחכמימגדולילניאדושלמהרפאל

.יחידהמהדורה.ה"תקל,קושטא

רביהמקובלהגאוןידבכתבארוכותהערות3בספר

שמותיבותבראשיחתומהאחתהגהה.הדאיהעובדיה

.חתימותיושתיהספרבשער."ה"הדע"

מודבקהשער.טובכללימצב.מ"ס32.דףקצג,[8]

.חומציבדף

120$פתיחה 

,קושטא–י"לרשהפרדסספר!יסוד.293

ראשונהמהדורה–ב"תקס

Basic! Sefer HaPardes by Rashi – Kushta, 1802 –

First Edition

שלמהרבינומאתוהוראותדיניםחידושי,הפרדסספר

רבהגאוניםמרבותינושאלותגםכולל.י"רש–יצחקי

נוספיםדיניםוחידושי,גאוןשריראורבגאוןהאיי

.והראשוניםהגאוניםמגדולי

חייםרפאלדפוס.ראשונהמהדורה.ב"תקס,קושטא

קובויוסףחזקיהרביידיעללאורהוצא.פארדואליה

.ירושליםר"שד

.טובמצב.דףסח,[1]

100$פתיחה 



פסחשמעוןמשהרביידבכתבחתומותוהגהותחתימה–יחידהמהדורה–ן"תר,שאלוניקי–משהירים.294

(יוון)וולוסד"אבמלאריסה

Yarim Moshe – Salonika, 1890 – Single Edition – Signature and Glosses Hand-Signed by Rabbi Moshe Shimon Pesach of

Larissa Av Beit Din of Volos (Greece)

.קאשטרומשהרבימאת.משהיריםותשובותשאלותספר

.יחידהמהדורה.ן"תר,(שלוניקי)סאלוניקו

[פסחשמעוןמשה]"פ"מש"חתומותחלקם[ו"היפסחמשההצעיר]"ה"המפ"חתומותחלקםהגהות."ט"ספסחשמעון"חתימהבשער

."פסחשמעוןמשההצבי"חתומותוחלקם

.בשלוניקישהתקיימהחליצהמסדרהעתקה,ידובכתבחליצהסדרנוסח,הספרבשולי1\נגבדף

וכתביבלאדינוספריםובהחשובהבספריההחזיק.(שלוניקיליד-יוון)בוולוסרב-(ז"תשט-ט"תרכ)מלאריסהפסחשמעוןמשהרבי

."המאסף"במאמרפרסם.ולאחריההשואהבזמןעירויהודילמעןפעל.רביםיד

.רחביםשולים.מאודטובמצב.מ"ס36.5

100$פתיחה 

–ב"תרל-ג"תרי,אזמיר-שאלוניקי–אליעזר'רמשנת.295

יחידהמהדורה

Mishnat R. Eliezer - Salonika-Izmir, 1853-1872 - Single Edition

.ערוךהשלחןחלקי'בדהלכתיותתשובות.אליעזררבימשנתספר

.טולידודיאליעזררבימאת

ת"שו:עםכרוך.דףקצו,[3].ג"תרי,שאלוניקי.המשפטחושן:אחלק

.שערחסר.ב"תקל,שאלוניקי.פארדודודרבימאת,לדודמכתם

.עשונקביכתמים

י,י,מד,לז,קס,[2].ב"תרל,אזמיר.מ"וחע"אה,ד"יו,ח"א:בחלק

.השערבשוליחומצידבקשלהדבקה.דף

הדאיהעובדיהרביחתימותהחלקיםבשני

120$פתיחה 



יחידהמהדורה–ט"תע,שאלוניקי–שלמהכרם.296

Kerem Shlomo - Salonika, 1719 - Single Edition

אמראילייושלמהרביהגאוןמאתותשובותשאלות,שלמהכרםספר

.משאלוניקי

אברהםידיעלתורהתלמודשלדפוס.יחידהמהדורה.ט"תע,שאלוניקי

.קאנפילייאשמשהבןטובויוםנחמןדודבן

.האחרוניםהדפיםבפינתפגמים.טובכללימצב.מ"ס31.דףרכב,כו

.מנותקיםודפיםכריכה

120$פתיחה 

ניסיםרביהגהות–יחידהמהדורה–ן"תר,שאלוניקי–משהירים.297

בורלאיוסף

Yarim Moshe - Salonika, 1890 - Single Edition - Glosses by Rabbi Nissim

Yosef Burla

משהרבימאת.משפטוחשןהעזראבן,חייםאורחבחלקית"שו,משהיריםספר

.קאסטרו

.יחידהמהדורה.החייםעץחברתדפוס.ן"תר,שאלוניקי

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס34.דףצה,עח,[2]

בורלאנסיםיוסףרבישלתיבותבראשיידוחתימת–ב"ניחתומותהגהות2בספר

.ועוניייסוריםמתוךהתורהבשקידתעסקימיוכל.ירושליםד"ראב,(ג"תרס-ח"תקפ)

חיבר.תקנותבתיקוןבפרץעמד.ומבקששואללכלארץלקצוויבהלכהתשובותענה

רביחתימת.ועוד"האוהלפתח","יוסףוישב"ת"שוביניהם,בהלכהספריםכמה

.הדאיהעובדיה

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ט"תרל-ז"תרל,שאלוניקי–אשרשערת"שו.298

Sha'ar Asher Responsa – Salonika, 1887-1879 – Single Edition

אשררפאלרבימאת,ערוךהשולחןחלקי'דעל,אשרשערותשובותשאלות

.חלקיםשני.שאלוניקימחכמיקובו

.חייםעץחברתדפוס.יחידהמהדורה.ט"תרל-ז"תרל,שאלוניקי

.דףקמד,[4].העזראבן,דעהיורה,חייםאורח:אחלק

.דף[1],סה,כה,ק,[1].המשפטחשן:בחלק

מרדכירבימאתשמעוןמטהלספרהשלמה,אשרמטהקונטרסהספרבסוף

,שאלוניקיחכמיממעלת"מגולהתוכחת"אחרוןדף[1].משפטחשןעלשמעון

נגדקשיםדבריםשהטיח(גאגיןחימשהשלוםרבי)לבישמחהמחברנגד

.ישראלגדולי

.הדבקהמחמתהראשוןהשערבשוליפגמים.טובכללימצב

100$פתיחה 



מהדורה–ג"תקצ,שאלוניקי–זכרוןמנחת.299

נדיר–יחידה

Minchat Zikaron – Salonika, 1833 – Single Edition - Rare

חושןטורעל'ב'אסדרעלדיניםחידושי,זכרוןמנחתספר

.מרדכישמעוןר"במנחםרבימאת.משפט

.אשכנזיבצלאליתומידפוסי.יחידהמהדורה.ג"תקצ,שאלוניקי

.מאודטובכללימצב.הדאיהעובדיהרביחתימת.דףקא,ה

.שאחריוודףבשערקליםוקרעיםקמטים

120$פתיחה 

והגהותחתימות–ט"תרל,שאלוניקי–המיםטהרת.300

צובהוארםלבנון,דמשקחכמי

Taharat HaMayim – Salonika, 1879 – Signatures and Glosses

by the Sages of Damascus, Lebanon and Aleppo

ס"השעלוכלליםדיניןחידושי,טהרהושיוריהמיםטהרתספר

הכהןנחמןר"באברהםרבימאת.'ב'אסדרלפיוהפוסקים

.משאלוניקי

.חייםעץחברתדפוס.יחידהמהדורה.ט"תרל,שאלוניקי

משהיצחקרבישלקדשוידוחתימתרישוםהספרבשער

רישום.טראבהכהןיוסףיעקברביוחתימתרישום.אבואלעפיא

.הדאיהעובדיהרביוחתימת

שלורבהד"אב,(ע"תר-ץ"תק)אבולעפיאיצחקרביהמחברהגאון

"חייםעץ"בעלאבולעפיאחייםרבילהגאוןנצר,ג"תרלמשנתדמשק

גדולתקיףהיה.א"חנהמכונהאבולעפיאנסיםחייםרבילגאוןונכד

הרבקיבלז"תרנבשנת.לעשיריםולאלגביריםלאפניםנשאולא

שעלרשמי"פירמאן"מקושטאאלפאנדאריאליעזרשלמהרביהגאון

סבא"השלמקורביו.דמשקהעירשלבאשיכחכםמתמנההואפיו

מהנסיעהאותולהניאניסואלפאנדאריאליעזרשלמהרבי"קדישא

,בהלכותאותויקפחאבולעפיאיצחקרביכייצטערשמא,לדמשק

עליכזהגדולחכםתלמידשםישאםאדרבה":להםהשיבהואאבל

"בסופהוהבאת"בהםהתקייםובאמת,"ממנוללמודכדילשםלנסוע

:אלפנדאריהרבעלאבולעפיההרבכותבוכך.ברבנותכיהנוושניהם

,כמותושהלכהמלמד,עמו'וה,ו"נרשלמההמלךאחריבואומי"

פני"ת"השוספריסדרתאתחיבר."לתבונתוחקראיןיולדתואשרי

מארבעדורוגדוליכלעםבהלכהונתןנשא.חלקיםשישה"יצחק

.הארץקצות

דברספריםמחבר(ג"תרפ-א"תרי)–טראבהכהןיוסףיעקברבי

.בלבנוןבירותשלד"ואבהראשירבה.יעקבוביתיעקבשארית.יעקב

.מאודטובכללימצב.דףקפב,עה,[1]

100$פתיחה 



דמשקחכמיחתימות–ז"תצ,אזמיר–תלפיותמדרש.302

Midrash Talpiyot – Izmir, 1737 – Signatures of the Sages of

Damascus

מהדורה.ז"תצ,אזמיר,מאיזמירהכהןאליהורבימאת,תלפיותמדרשספר

.חזןודודאשכנזייונהדפוס.שניה

בדף."ק"לפח"קע[ת][נת]'שו"היפרחיחייםהצעיר"חתימהבשער

(קצוצה)וחתימהרישוםאבדף."צ"יפרחייצחק"חתימההשערשאחרי

."ט"ס...אברהם...יעקביוסףהצעיר,[ט"]מוהרי...[י]לידבאזהספר"

בדף.מרובעתבכתיבה"ט"סאלגאזיטובם[יו]"(קצוץ)רישום2\לגבדף

יתכן,דומהנוספתחתימה."ט"ס[?]א"חנהצעירק"לעק"מ"חתימה1\מו

שלרבה,(א"תרכ–ה"תקנ)אבולעפיהנסיםחייםרביחתימתוזוהי

הגהה2\ד"קלבדף.בירושליםלציוןוראשון.דמשק,צובהארם,טבריה

.ל"הנא"חנרבידבכתבהנראהככל,ידבכתב

.אחרוןדףחסר.[דףריד-קפה,קפב,[4]:במקור].דףריג-קפה,קפב,[4]

.מ"ס30

במספר.וכתמיםחסרונותעםמקצועיתלאמשוקםשער.טוב–בינונימצב

פגיעהעםחסרוןמהםבאחד,הדפיםבשוליניירחיזוקיראשוניםדפים

.הטקסטעלגםחלקםקטניםעשפגעיהספרלאורך.בטקסטמינימאלית

.מנותקתפשוטהכריכה.בהיריםדפים.הספרלאורךמיםכתמי

80$פתיחה 

יחידותמהדורות–אחיואתיוסף\אברהםשמו\ללביפה.301

Yeffeh Lalev / Shmo Avraham / Yosef et Echav – Single Edition

.י'פלאגיצחקרבימאת.אגדותוחידושידרשות.ואשהאיששמות,וחליצותגיטיןוהלכות,ערוךהשלחןעלחידושים,ללביפהספר

.שאחריוובדףבשערחסרוןעםפגם.דףנא,מו,[1].יחידהמהדורה.ו"תרנ,אזמיר

.י'פלאגאברהםרבימאת.'ב'אבסדראגדהעניני.והספדיםלשבותותדרשות.'ב'אס"עדיניםפסקי.ב"ח.אברהםשמוספר

.טובמצב.דףיוד,קטו,כז,[2].יחידהמהדורה.ד"תרנ,אזמיר

.י'פלאגיוסףרביהגאוןמאת.(ה-א)'ב'אסדרעלהלכהחידושי.אחיואתיוסף

.טובכללימצב.אחרוןבדףפגם.דףמא,[2].יחידהמהדורה.ו"תרנ,אזמיר

.פשוטהחדשהכריכה.יבשדף.יחדיוכרוכיםספריםשלושה

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ד"תרל,אזמיר–ומשפטצדק.303

Tsedek Umishpat - Izmir, 1874 - Single Edition

משהרבימאת.משפטחושןעלחידושים,ומשפטצדקספר

.אלכסנדריהד"אבפארדו

.רודיטידפוס.יחידהמהדורה.ד"תרל,אזמיר

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס30

100$פתיחה 



רביידבכתבהקדשה–ו"תרמ,אזמיר–ידואתאברהם.304

חברוןחכמיגדוליאלי'פלאגאברהם

Avraham et yado – Izmir, 1886 – Dedication Handwritten by Rabbi

Avraham Palacci to the Greatest Sages of hebron

,זכורהלבשה,תשובהלשבתותדרשות.ראשוןחלק,ידואתאברהםספר

,אזמיר.מאזמיר'פלאגאברהםרביהגאוןמאת.כלהשבת,הגדולשבת

.יחידהמהדורה.ו"תרמ

לחכמי,חברוןק"עיהאלהמחברשלקדשוידבכתבהקדשההפורזץבדף

ר"כההמופלאוהרבמניאליהור"כמההגדולהרבובראשםוגאוניורבני

."פראנקורחמים

הדפיםבשוליפגמיםמעפ.טובכללימצב.יבשדף.דףיב,קף,[2]

.ובשערהפורזץבדףקמטים.ומנותקתבלויהמקוריתכריכה.הראשונים

100$פתיחה 

יחידהמהדורה–ה"תצ,אזמיר–יהוסףעין.306

Ein Yehosef – Izmir, 1735 – Single Edition

יוסףרביהגאוןמאת.ת"גפמציעאבבאמסכתעלשיטה,יהוסףעיןספר

.חזן

.מצריםורבניירושלמיםרבניהסכמות.יחידהמהדורה.ה"תצ,אזמיר

דודרביהמגיהוהקדמת(חייםשנותבעל)חזןחייםרביהמחברבןהקדמת

.המחברנכדחזןחייםר"ב

חתימת."ט"סאכסנדרישבתי"רביחתימותבשער.דף[קנה:ל"צ]קנז,[3]

יעקב"חתומהארוכההגההקמהבדף."ו"יצפאניזילאליהוחיים"רבי

.[18–ההמאהבסוףאזמירמחכמי]"בונאן

.טקסטחסרוןללאהשערבשולחסרון.בודדיםעשנקבי.טובכללימצב

.ראשוניםדפיםבשלושהקמט

120$פתיחה 

יחידהמהדורה–ב"תרל,אזמיר–דיןדביתהוראה.305

Hora'ah DeVeit Din – Izmir, 1872 – Single Edition

אשר'ב'אבסדרהגיטיןמזכרתקונטרס,דיןדביתהוראהספר

עם,ירושליםק"עיהשלדיניםבתיהמשרתהסופרבידנמצאו

אמוןנאד"אבפארדומשהרביהגאוןהמחברמאתהערותקצת

.שבמצרים

תשובההספרבסוף.רודיטידפוס.יחידהמהדורה.ב"תרל,אזמיר

.העירבאותהכששניהםשליחידיעלגטבדין

ידובכתבעצמיבעלותרישוםבשער.טובכללימצב.דףעז,[1]

גבריאלרביבעלותחותמת.הדאיהעובדיהרבישלוחתימתו

.ירושליםמרבנישבתי

150$פתיחה 



רביספרישלושה–האפדחושן\האפדאבני.308

מהדורה–חילאישבןספרעםכרוך–פיפאנודוד

ראשונה

Avnei HaEfod / Choshen HaEfod – Three Books by Rabbi

David Pifano – Bound with Sefer Ben Ish Chayil – First

Edition

מחכמיפיפאנואברהםר"בדודרביהגאוןמספרישלושה

.(ה"תרפ-א"תרי)בולגריה-סופיאה,שאלוניקי

,סופיאה.העזראבןערוךשלחןעלדיניםחידושי,האפדאבני•

.ראשוןחלק.יחידהמהדורה.ג"תרע

במצבהשאר.בשערקרעים.'עמ401,[4].המחברפורטרט

.טוב

עלחידושים.האפדאבניספרשלשניחלק.האפדנושא•

עם.יחידהמהדורה.ח"תרפ,סופיאה.העזראבןערוךשלחן

."ב"חהאפדאבני"שער

.השערבדףקמט.טובמצב.'עמ329,[1].המחברפורטרט

,סופיאה-שלוניקי.משפטחושןערוךשלחןעל.האפדחושן•

השוניםוהתאריכיםהדפוסמקומותשני].ה"תרע-א"תרנ

.[בשאלוניקינדפסומד-אהדפים.בשערמופיעים

קרעראשוניםדפים10-בכ.דףסח,סד,[2].המחברפורטרט

משהרביאלהמחברהקדשתבשער.חסרוןללאהטקסטעל

.פראנקו

לשבתותדרשות"חילאישבן"ספרעםכרוךהאפדחושן

יוסףרבינוג"רשכבהמאת.כלהושבת,הגדול,זכור,תשובה

.דףמה,[3].ראשונהמהדורה.ע"תר,ירושלים.מבגדאדחיים

.טובמצב

120$פתיחה 

–דודצמח\נדיר–ו"תרל,ירושלים–טהורותאמרות.307

ז"תרמ,שאלוניקי

Imrot Tehorot – Jerusalem, 1876 – Rare / Tzemach David –

Salonika, 1887

דוןהחכםמאת,ואופניההתשובהדרכיאודות,טהורותאמרותספר

.בפורטוגלליסבוןהעירמגדולי–חיוןאברהם

שנה26כנדפסהראשונהמהדורה).שניהמהדורה,ו"תרל,ירושלים

.ו"תרל.חיומשהאליהודפוס.(בקושטאספרדגירושלאחר

אודותהמחברהקדמת.התשובהאודותפרקים14למחולקהספר

.מפורטוגלמשפחתוושלשלו,הגירוש

:עםכרוך.מאודנדיר.267'מסהלוי.ש.דףי,[1]

יעקבמשהרבימאת,וקינותזמירות,שיריםליקוטי,דודצמח•

.’עמ[2],72.[1887ז"תרמ],שאלוניקי.אוטולינגי

.מ"ס20.מאודטובמצב

100$פתיחה 



ואזמירשאלוניקידפוסי–ספריםאוסף.309

Collection of Books – Printed in Salonika and Izmir

,שאלוניקי.ביקאייםמאיררבימאת.קבלה.עיןבתמאיר•

.ו"תקט

,שאלוניקי.מורדוךיוסףרבימאת.התורהעל.יוסףנפש•

דפיםושניהספרבתחילתדפיםשלושהחסרים].ו"תרט

.[בסופו

.ארדיטישמואלרפאלרבימאת.שמואלדברית"שו•

בתחילתראשוניםדפיםארבעהחסרים].א"תרנ,שאלוניקי

.[הספר

.שניחלק.ספרדיתהעתקהעם.וכתוביםנביאיםתורה•

.ח"תקצ,אזמיר

שניחסרים.ח"תצ,קושטא.כתובותמסכת.מקובצתשיטה•

יצחקרביובניוהדאיהשלוםרביחתימות].ראשוניםדפים

.[הדאיהעובדיהורבי

שני.י'פראנגמנחםחייםרפאלרבימאת.לבישמחת"שו•

הקדשהב"חשערבשולי].ח"תרל-ח"תרכ,אזמיר.החלקים

.[המחברמאתיהיקרן"לידישלוחההיאמנחה"

רבימאת.וגיטיןקידושיןמסכתעלשיטה,חייםמיםבאר•

.ו"תקמ,שאלוניקי.יעקבבןיצחק

.י'פלאגחייםרבימאת,יודוךהחייםפירושעם,תהלים•

.ואחרוניםראשוניםדפיםמספרחסרים.מ"תר,אזמיר

שדי"הבעלמדיניחזקיהוחייםרבימאת.לחזקיהומכתב•

חסר.דףעו,קיב,[1].יחידהמהדורה.ו"תרכ,אזמיר."חמד

9בןידבכתבתורהחידושיהכריכהשלהפנימיבצד.שער

.שורות

.בינוני-טוב.שוניםומצביםגדלים.כרכים10בספרים9כ"סה

200$פתיחה 

שמעוןבןמשפחתרבנימאת-חיבוריםאוסף.310

Collection of Compositions – by the Rabbis of the Ben Shimon Family

ראובן'סידפוס.ז"תרע,מצרים.שמעוןבןמסעודרבימאת.הגיטיןלמסדריהנחוציםולועזייםעברייםשמותאסיפת,חדששם•

.מוסכויטש

תהלהשיריחיבור,שי-רפא,[1]'עמהספרבסוף."הגיטיןמזכרת",המחבראבישמעוןבןדודרבימאתחיבור,רף-רמזבעמודים

הגהותשתיבספר."הדאיהעבדיההצעיר"הרבחותמת.[המחבראבי,שמעוןבןדודרבימאת,וזמניםשמחות,נחמות,בקשות]

.מהתקופהספרדיתבכתיבה

.העזרואבןדעהיורה,חייםאורח:חלקים.ח"תרס,אמוןנא.שמעוןבןאהרןרפאלרבימאת.במצריםדיניםמנהגי,מצריםנהר•

שתיבספר.נוספותחתימותמספר."ט"סעדסאברהם"מאוחרתחתימההפורזץבדף.'עמ[1],דףרמ-קסד;'עמ[1],דףקסג-א

.מנותקתכריכה.מנותקיםדפים,יבשדף,טובמצב.הדאיהעבדיהרבישלידובכתבארוכותהגהות

–אחלק,שמעוןבןאהרןרפאלרבימאת.ערוךהשלחןחלקיארבעעלירושליםהקודשעירמנהגידיניםאסיפת,המפקדשער•

•ב"תש,ירושלים,זילברשיץמשהחייםרבימאתשבתמסכתברורהמשנה•]:הספריםעםכרוך.ח"תרס,אמוןנא,חייםאורח

[ט"תרצ,ירושלים,הורוויץזאבמיכליחיאלרבימאת,ציוןגידולי•ג"תרפ,מהרילשלמהאהרןרבימאת,המדותברורי

.ג"תרפ,שמעוןבןאהרןרפאלרבימאת.שבוקיןאגרתוהואהמפקדשערמספרשניחלקהעזראבן•

רישוםבשער.צבעונישער.ב"תרע,ירושלים.שמעוןבןאהרןרפאלרבימאת.ערוךשלחןחלקיארבעתעלת"שו–דבשומצור•

.המקווהצורת–מקופלדף[1]."הדאיהעזראקניתיו"

.שוניםגדלים,ספרים5כ"סה

120$פתיחה 



ראשונהמהדורה–ה-ד"תרע,צובהארם–אליהופה.311

Peh Eliyahu – Aleppo, 1914-15 – First Edition

מהדורות.ה-ד"תרע,צובהארם.ב-אחלקים.חמויאליהורבימאת.אליהופהספר

.דייןישעיהרביבדפוס.ראשונות

,י;דףקצא;’עמ[2],י.ד"תרע.וגימטריאותונוטריקוןרמזיםעםתורהחידושי:אחלק

.’עמ[6]

.ה"תרע.ערוךהשולחןעלוציוניםוחדושיםכללים.בכתוביםופשטיםדרשות:בחלק

.דףקמד,[1]

רבי,עטייהיהודהרבי,הכהןדוויךשאוליעקברבי:ביניהםצובהארםרבניהסכמות

.ועודאבואלעפיאמשהיצחק

.מאודטובמצב

80$פתיחה 

–ע"תר,צובהארם–ומליצהשירי"עמוסר–שושניםפרחי.313

יחידהמהדורה

Pirchei Shoshanim – Mussar by Poetry – Aleppo (Aram Tzova), 1910 –

Single Edition

רבימאת.הלבבותלעוררומליצהשירבדברימוסר.שושניםפרחימחברת•

.סתהוןמנשה

משהרביהדפיסאשרוחרוזיםמשליםליקוטעםקונטרספ"עהינוהספרחיבור

.(ז"תפ,ואנזבק)והנזירהמלךבןספרבסוףחאגיז

.יחידהמהדורה.מדמשקחייםעזראלרבי"השלם"דפוס.ע"תר,צובהארם

עזרארבי,דוויךשאוליעקברבי,שבתיחזקיהרבי:צובה-ארםרבניהסכמות

.חמוויאליהוורבימזרחיעזראמשהרבי,חמווייצחק

.דףמא-ב,[3]

.התורהבלימודישראללילדיהחנוךדרך.תורהשלדרכהספר•:עםכרוך

.[ז"תרפ,ירושלים].שערללאנדפס

תפלה:אחרוןדף.זהלספרירושליםרבניומכתביהסכמותנדפסוהחיבורבסוף

.ן"למוהרתפלותליקוטיספרמתוך

.דףח.פ"תרהוצאתפיעלהינהזוהדפסה

.מאודטובמצב.מ"ס22

80$פתיחה 

ח"תרמ,צובהארם–'בליוםשרחאזהרות.312

Azharot Serach for Monday – Aleppo, 1888

אבןשלמהלרביאזהרותכולל.שבועותחגשל'בליוםשרחאזהרותספר

מאת.פירושגםהינוהתרגום,פסקהאחרפסקהלערביתתרגוםעם,גבירול

.ששוןמאיררבי

.(ו"תרמ,בירושליםנדפסהראשוןהחלק).בערךח"תרמ,צובהארם

.חדשהכריכה.טובמצב.מ"ס16.דף[17]

80$פתיחה 



הקדשת–ב"תרל,צובהארם–ידיכתבזהת"שו.314

הדאיהשלוםרביהמקובלוחתימותדייןישעיהרביהמחבר

Zeh Ketav Yadi Responsa – Aleppo (Aram Tzova), 1872 –

Dedication by the Author Rabbi Yeshaya Dayan and Signatures

of the Kabbalist Rabbi Shalom Hadaya

ישעיהרבימאת.ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,ידיכתבזה

.צובהארםחכמימגודלידיין

.ששוןאברהםבןחיאליהודפוס.יחידהמהדורה.ב"תרל,צובהארם

.הדאיהשלוםרביהמקובלוחתימות.המחברהקדשתהספרבשער

יאודהבכוריצחקמשהרביוחתימתידבכתבנשמתלעילוירישום

.בוכאריתבכתיבה–ידבכתברישום.קצין

לביתזהבשושלת,צובהארםחכמיגאון(ג"תרס-ג"תקצ)המחבר

זקנהעד,מצעירותוובדיינותברבנותכיהן.ויהודהדודביתמלכות

דייןאברהםרביבנו.מופתכאישנודע,שניםמיובללמעלה,ושיבה

.ועודאברהםויוסףת"שולנפשזכרוןספרמחבר

חכמימגדולי,(ה"תש-ד"תרכ)הדאיהשלוםרביהמקובלהגאון

עדתד"וראב"אלבית"בישיבתהמקובליםזקן,ורבניהירושלים

כמונחיםבמוחואצוריםהיול"האריזכתבי.בירושליםהספרדים

התכתבו"תרצמשנת.הדאיהעובדיהרביהמקובלשלאביו.בקופה

בארםנדפס"לעםשלום"חיבורו.וסרמןאלחנןרביעםהסודבתורת

נכללוכןכמו."שלוםודובר"בספרנדפסותשובותיו.ו"תרנבשנתצובה

תורה","רחמיםשערי","ישראלרועי"בספריםההלכתיותתשובותיו

.ועוד"המאסף","מציון

.קליםכתמים.ראשוניםדפיםכמהבשוליקליםפגמים.דףסז,עג,[3]

.טובכללימצב

100$פתיחה 

–ח"תרכ,בגדאד–ברכותרב.315

מאודנדיר–ראשונהמהדורה

Rov Berachot – Baghdad, 1868 – First Edition

– Extremely Rare

בדבריוהערותהלכותחידושי,ברכותרבספר

מבגדאדחייםיוסףרבינוג"רשכבהמאת,תורה

עגונאלהתירתשובותשתיעם."חיאישבן"הבעל

.בגדאדד"ראבחייםמשהרביזקנומאת

.ראשונהמהדורה.ח"תרכ,בגדאד

!ביותרהנדירים"חיאישבן"המרןמספרי

בדף.מצויןמצב.מקוריתכריכה.דף[1],קצג

לחיזוקהדבקההצדדיםמשני,הפנימיהפורזץ

.חומציבדבק

300$פתיחה 



בהודוופונהבומביקהילותדפוסיתפלהספרי[25]אוסף.318

Collection [25] Prayer books Patterns of Bombay communities and addresses in India

:ביניהם.חסריםחלקם.בהודוופונהבבומביישראלקהילותדפוסי,תפלהספרירובם,ספריםאוסף

the•אחרוןדףחסר.1935ה"תרצ,במבי.זמרהוקולתודה•עותקיםשני.ותשליךנדריםהתרתעםסליחות• prayers of the

jewish new year's day–משהביד'התורת.תורה•1862ג"תרכ,בומבי.השנהלראשמחזור•the prayers of the day of

atonement–דפיםומספרשערלפנינו.אחלק.ז"תרכ,בומבי.כיפורליוםמחזור•the prayers of the day of atonement–מחזור

•ב"תרנ,במבי.השנהלראשמחזור•ב"תרנ,במבי–"השנהראש"השנהלראשמחזור•שלם.בחלקח"תרכ,בומבי.כיפורליום

בקשה–רביביםשפעתעם.ב"תרנ,במבי.שניחלק-"כפור"לכיפורמחזור•שלם.ב"תרנ,במבי,ראשוןחלק–"כפור"לכיפורמחזור

,פונה].הנהניןוברכתהבוקרהנהגות.הספרדיםכמנהגשונותותפילותברכותקובץ,ישראלתעודתספר•המחזורבסוףנוראיםלימים

בעבריתתורהלשמחתפזמונים•1935ה"תרצ,בומבי.נדריםהתרתעםסליחות•שערחסר.סידור•חסריםעותקיםשני.[ג"תרנ

אחדשעריםשני.ז"תרס,במבי.בגדאדבי"עוכמנהג.הגדולוידויוסדריעקבתחנתסדר•ד"תרע,בומבי,שערחסר.ובמרתית

לימים.ישראלתחנתסדר–הספרשערישני•['עמ[1],כד,[1]:במקור].ז"טמדףסוףחסר.כחולהבדיואותיותבשניהם,באנגלית

.ב"תרנ,במבי.השנהלראשמחזור•ג"תרע,בומבי.כפורוליוםהשנהראש

.שוניםגדלים.כריכותוללאחסריםחלקם.ופגמיםקרעים.ושביריבשדףהספריםלרוב.טוב–בינוניכללימצב.ספרים25כ"סה

!שהואכמותנמכרהאוסף

$  200פתיחה 

,כלכתא–ליעקבמשפטיךיורו.317

וחתימתידבכתבהקדשה–ב"תרמ

המחבר

Your Mishpatecha LeYaakov – Kolkata,

1882 – Dedication Handwritten and

Signed by the Author

חילולעלמוסרעניני,ליעקבמשפטיךיורו

שלתפקידו,בציבורהתפילהחובת,שבת

ודברימעשיות,ועודהצדקהשלכוחה,החזן

ארםחכמימגדולימובאותכולל.חסידות

בןיעקברבימאת.המקובליםוגדוליצובה

.סוכרישלמה

אליהודפוס.יחידהמהדורה.ב"תרמ,כלכתא

.הכהןדויךמשה

בכתבארוכההקדשההשערשלפניבעמוד

בסוף,(שורותשש)המחברשלוחתימתוידו

(קליגרפית)מסולסלתחתימהההקדשה

."סוכרייעקבהצעיר"

.כהניםידיציורהמדפיסדגלקלדבדף

שלמהרביהגאוןבןסוכרייעקברביהגאון

קדישאחסידאשלנכדו.דמשקד"אבסוכרי

לילותשם.ל"זענתבייעקברביהמקובל

,ויסוריםדוחקמתוךהתורהבשקידתכימים

התורהעלדרשות'יעקבויקרא'גםחיבר

ונפטרלארץעלהימיובסוף.(ט"תרלליוורנו)

.ה"תרסבשנתבירושלים

כריכה.טובמצב.דף[1],קמב,ט,[2]

.פשוטהמקורית

100$פתיחה 

!נדיר–1947ז"תש,קהיר–העברייההאשהאל.316

El HaIsha HaIvriya – Cairo, 1947 – Rare!

ז"תש,קהיר.לנשיםודיניםהלכות–העבריההאשהאל-קונטרס

felixמאת.ועבריתצרפתית.1947 m. kremer.

.מ"ס20.5.'עמ26[4]

במאגריואינו,הלאומיתבספרייהנמצאאינוזהקונטרס

!נדיר.הממוחשבתהביבליוגרפיה

.כתמיםמעט.מאודטובמצב.רכהכריכה

120$פתיחה 



המזרחארצות–ספריםארבעה.319

Four books - Eastern countries

.ו"תש,רבה'ג.חדאדדודמשהרבימאת.אסתרמאמרספר•

אליהורבימאת.מצריםוארץאמוןנאהעירמנהגי.שלוםנוהספר•

.צ"תר,אמוןנא.חזן

רבימאת.'ב'האסדרלפיומוסרתורהחידושי,מפרדסלקוטים•

.יחידהמהדורה.ג"תרל-ל"תר,צובהארם.שריםיצחק

סוףעדדמאות,מוסרדבריבתחילתו.רף-ט:דפיםלפנינו:בחלק

.שמותבספרס"פרדפיעלתורהוחידושי.נאות

.ויקראבספרס"פרדפיעלתורהחידושי.סב-א:דפיםלפנינו:גחלק

.שערחסר.טובמצב

.דף[1],מו,[1].ג"תרע,תונס.ויטאלחייםרבימאת,חייםאוצרות•

.שוניםגדלים.טובכללימצב.ספרים4כ"סה

100$פתיחה 

אפריקהצפוןדפוסי–יהודיתבערביתקונטרסיםאוסף.320

Collection of Compilations in Judeo-Arabic – Printed in North Africa

.עמודים54,[1].ב"תרצ,יר'אלג.ללערביהקדשלשוןמןמתורגם.הנביאדניאל•

.אחרוןדףחסר.ז"תרמ,צובהארם.ערביבלצולטאןאלודיעההדברותעשרת•

.[ץ"תר],לבידאדאר.בלערבייאקצות,ספודעת•

.המחברפורטרט,דף[4].ש"ת,קזבלנקה.סויסהאלברטמאת.בערביתשירים.לעזאזצדיקים•

.עמודים28.ה"תרצ,תוניס.אלסמאאיימאיראואלפלךעלם•

.מעטפת.עמודים163-247.ס"תר,תוניס.אלתאלתכתאב.אלדיןמחארבת•

.דףטז.בערךע"תר,תונס.אלאחדבמעאאלרשידהארוןחכאית•

חסר.דףצ,[1].ג"תרע,רבה'ג.לערביתחכמהראשיתספרתרגום.עאל'אלאפמאר'את•

.שער

.אחרוןדףחסר.דף[2],ח,נב,[1].ץ"תר,רבה'ג.גנאסייאיוסףרבימאת.ואםאבכבוד•

.ב"תש,רבה'ג.וחסדטוב•

.עמודים[2],206.ה"תש,סוסה.הכוזרידניאלמעשה•

.עמודים28.ג"תש,סוסה.אלכאהנהקצצת•

.שערבלאנדפס.עמודים24.בערךי"תש,סוסה.אבינואברהםמעשה•

.פורטרט,עמודים172.בערךש"ת,סוסה.כריסתומונתידיאלכונתי•

.עמודים[3],101.בערךש"ת,סוסה.מוקדוןאלכסנדרוסאלמלךסירת•

.עמודים64.בערךש"ת,סוסה.אלצדיקיוסףרואיתכתאב•

.בינונימעט,טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים.קונטרסים15כ"סה

200$פתיחה 



רבה'גדפוסי-ספריםשלגדולאוסף.321

Large Collection of Books – Printed in Djerba

.ש"ת.הכהןדודרבימאת,דודשירי•

ו"תשטמשהידי•

י"תש,יהונתןהכהןיוסףרבימאת,בציוןלספר•

ב"תש,בירדוגורפאלרבימאת.בחלק,מנוחותמי•

ו"תרצ.כטורזאדודרבימאת.ב-אחלקים,שדיתנובת•

ב"תשי.הכהןמשהכלפוןרבימאת.אחלק,ונשאלשואלת"שו•

ז"תרפ,הכהןאברהםרבימאת–"כלהקישוטי"הכהןולבש•

א"תשכ.חוריחזקיהחייםרבימאת.אחלק,אבותנחלת•

.צבאןכדיררפאלרבימאתופירושהכהןחויתהחירחמיםרבימאתדיניםעםפסחשלהגדה,ליעקבדבריומגיד•

ו"תש

ו"תש,חדאדדודמשהרבימאת,אסתרמאמר•

ז"תשט,צבאןכדיררפאלרבימאת,יעקבזרע•

חדאדיעקברבימאת.פסחשלהגדהעלפירוש,חיגואלי•

ד"תשכ.הכהןאברהםרבימאת.אחלקאביאסףספר•

א"תשי.צפגדודרבימאת.דודדברי•

עותקיםשני.ש"ת,הכהןסאסירבימאת.בחלק,דודזרע•

לינשלח"הדאיהעבדיהרביידבכתבעצמיתהקדשהבשער.ב"תרצ,ברבייוסףרבימאת',גחלקיוסףפורתבןת"שו•

"ט"סהדאיהעבדיההצעירלשמיליא"שליטהכהןחויתה'ר...במתנה

ה"תש.סגרוןמרדכירבימאת.דבריםבמדבר,בחלק,מרדכידברי•

.הדאיהעבדיהלרביידבכתבהמחבראביהקדשתלשערמעבר,ח"תרצ,חדוקדודחתאתורבימאת,בחוריםדגן•

בשערהדאיהעבדיהרביידבכתבעצמיתהקדשה

ש"ת,הכהןציוןבןרבימאת,לציוןאומר•

רבי]ן"הימחתום,ידבכתבל"המוהקדשת.ו"תשט.שערחסרעותק,סמחוןבןיעקברפאלרבימאת,רביםבתספר•

[מאמאןיהושע

לשערמעברידבכתבהמחברהקדשת.ח"תש,סגרוןמרדכירבימאת,מרדכימאמר•

ו"תש.חדאדנסיםרבימאת.נפשלמריטובחן•

ה"תש,סוסה.טייבשמואלרבימאת,טובשמן•

.ח"תשי,ואעקניןשמעוןרבימאת.ה"השור"דב•

וז'מאגמשהזקןרבימאת.משהויען,משהוידבר,משהקול,משהויאמר:חלקיםארבעהבתוכוהכולל,משהשערי•

.הדאיהעבדיהלרבי,מאזוזאברהםרביהמחברבןידבכתבהקדשה,לשערמעבר.ג"תרע.(מאזוז)

מאתליניתן"רישוםמהםבאחד.עותקיםשני.ג"תשי.אחלק.הכהןחויתהחירחמיםרבימאת,כהןשמחתת"שו•

."המחבר

.ה"תרצ,הכהןמשהרבימאת,משהדרכי•

.ג"תשי,בחלק.הכהןסאסירבימאת.ס"השעלובאוריםחדושים,יצחקזכות•

.ו"תרפ.חדאדכמוסרבימאת.אבותמסכתעלחייםאורחספר•

.ג"תש.דריהםהכהןמשהרבימאת.פסחיםדמסכתאפרקעל.משהידי•

שער.ז"תרצ.השעראחרבעמודהמחברהקדשתעם,עשושצגייררבימאת.אבותמסכתעל.אחלקעבתץ"עענף•

.מוזהבותבאותיות



.ז"תשט.כציררפאלרבימאת.יעקבזרעספר•

.לשערמעבר,הדאיהעבדיהלרבי,יונהזכריהרבי–לדפוסהמביאידבכתבהקדשה.ב"תרצ,יונהרפאלרבימאת,לשוןמרפא•

.הכהןנסיםרביהמחברנכדלאורהמוציאידבכתבהקדשה,בשער,ט"תשי.הכהןמשהכלפוןרבימאת,משהקול•

.ח"תשי.השלימקיקץשאולרבימאת.'אחלק,אשיםלשם•

.א"תשי,עידאןמכלוףרבימאת,ערבמנחת•

ר"במצליחהרב...לינתן"הדאיהעבדיהרבימאתידבכתבעצמיתהקדשה.ד"תרפ,שתרוגמשהרבימאת.'אחלק,משהישיב•

."ט"סהדאייאעבדיההצעיר,א"שליטמאזוזרפאל

.ב"תרצ.שתרוגמשהרבימאת.בחלק,משהישיב•

.לשערמעברבדףידבכתב,מאמאןיהושערבילאורהמוציאהקדשת.ט"תש,מאמאןרפאלרבימאת.האחדלכרךידותשתי•

ותלמודמסכתסיוםודיניהדרכיםובויעקבאהבתספרעם.רבה'מגהכהןיעקברבימאת,מעילהמסכתעלארוכהשיטה,יעקבמעיל•

.ועודספריםמדפיסידיני.תורה

.ברבייוסףורבי,כהןשושןר"בציוןרבי,מאזוזמשהזקןרבי:רבה’גרבניהסכמות.יחידהמהדורה.עידאןדודבדפוס.ב"תרע,רבה'ג

היאהדבראמיתותאך,שםשנדפסהשלישיהספרשזהונכתברבה'בגהדפוסעלפרגשלבספרו)רבה'בגשנדפסהראשוןהספרזהו

.(ראשונההיתהאכןהדפסתותחילתאך3'מסהיההספרהדפסתשסיום

והמשתדליםספריםמדפיסידיני-"ונדבהברכה"וכן.ולאדינובעברית."רבה'ג–"ציוני"ההדפוסבית"עלהודעההספרבתחילת

.מאודטובמצב.מ"ס21.דףרנד,[14].הספרלהדפסתליבםנדבואשראפריקהצפוןמעריהנדיביםורשימת.והעוזרים

!שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים,ספרים38כ"סה

300$פתיחה 



חכמי הספרדים–הגהות חתימות והקדשות 

יצחקרביובנואבולעפיהנסיםחייםרביוחתימותהגהות.322

וטבריהדמשקמחכמיאבולעפיה

Glosses and signatures of Rabbi Chaim Nissim Abulafia and his son

Rabbi Yitzchak Abulafia of the sages of Damascus and Tiberias

מאתהעוזרואבן,חדשפריפירושעם.חייםאורחערוךשלחן,ארץמגיני

-מו’סיעלנדפסכאןחדשפרימפירוש).קלימנטובד"אבעוזרבנימיןרבי

.(חייםאורחלקוטי"ובסופם,תרצז-תרע,תרטו-תקפא,תקו-תיז,קמט

בתוךהנדפסהעוזראבןפירוששלראשונהמהדורה–ד"תקי,אמשטרדם

.ץ"כפרופסויעקביוסףהאחיםדפוס.ערוךהשלחן

מתחת,(אבולעפיהנסיםחייםרבי)"ט"סא"חנהצעיר"חתימותבשער

."אבואלעפיהיצחקהצעיר"בנוחתימתזולחתימה

.(מטושטשת)חתומה,ספרדיתכתיבהקולמוסנסיון2\סגבדף

ל"מהריל"ז"מוקדמתאשכנזיתבכתיבהארוכהלמדניתהגהה2\קלבבדף

.כותבמאותוידבכתבהגהה2\שכאבדףכןכמו"...לולבבהלכות

למדניותהגהותשתי,הדףעלנדפסושלאחדשלפריבמילואיםהספרבסוף

.אבולעפיהנסיםחייםרבישלידובכתבארוכות

-[דףשלח-לז,[4],לו,[3]:במקור].דףשלח-שלז,שלה-לז,[4],לו,[2]

הספרבסוףחייםאורחמלקוטיאחרוןודף,מצוירראשוןשערחסרעותק

לאחרהספרבתחילתנכרכו(הסימניםלוח)שלח-שלזדפים.(שלודף)

.השער

בעיקרהספרלאורך(רביםלא)עשפגעי.בינוני–טובמצב.מ"ס37

ניירחיזוקיעם,ראשוניםדפיםכעשרה.בטקסטמועטהפגיעהעם.בשולים

כריכה.וקפליםפגמיםעםמקצועיתלאבצורהמשוקםהשערדף.בשולים

.פשוטה

200$פתיחה 

סוף,תימן–ידבכתבהגהות]![מאותעםסידורים[10]אוסף.323

19–ההמאה

Collection of [10] Siddurim with Hundreds [!] pf Handwritten Glosses –

Yemen, Late 19th Century

.ידבכתבוחידושיםהוספות,הגהותמאותהסידורכללאורך.עובדביתסידור•

.קבלייםחלקם

רישוםהספרבתחילת.הגהותעשרות.ד"תרכ,ליוורנו.החדשתפלתסידור•

."ה"תנצבאלמדאריחיאבןיהודהבןצדוקשליאבאאבלסבאשייךהסידור"

צדוקו"חכנסתביתשל"בשעררישום.ג"תקכ,פיורדא,המאורמנורתספר•

אשכנזיתבכתיבהמקומותמראישלהגהותמאותהספרכללאורך."ג"נעמדאר

.ההדפסהמתקופת

לימותעובדביתסידור.השנהלראשזכרוןביתסידור:ליוורנודפוסיסידורים•

.ז"תשט,ירושלים.לחייםזכרנוספר.השנה

סטיקר."ל"ישמדארצדוק'מו'ןלחמאמישייךהספרזה":וחתימותרישומים

באחד."רחובות,שעריה,מדארצדוקבןיונהמר"בעלותרישוםעםמדבקה

זכריהבןאברהםבןמשהבןיהודהבןיוסףבןצדוקאני"עתיקהחתימההסידורים

"...קרואניהמכונה

עשפגעי.גרועמעט.בינוני-טוב.והדפיםהכרכיםביןמשתנהמצב.ספרים10כ"סה

.מנותקיםדפים.רבשימושובלאי

200$פתיחה 



ב"שי,ונציה–ש"הראת"שועל–הספרדיםמחכמיגאוןידבכתבהגהותמאות.324

Hundreds of Glosses Handwritten by a Gaon of the Sephardic Sages – on HaRosh Responsa – Venice, 1652

.ג"שי-ב"שי,ונציה.ש"הראת"שוספר

,ארוכותלמדניותהגהותעשרותמתוכם.19–ההמאהוסוףאמצעמתקופת,מזרחיידבכתבהגהות!מאותהספראורךלכל

הגההקכזבדף.[חיון\חייא\חיים]אהרןהצעיראמר"מסוסלתחתימהנטבדף.הספרשוליצידיבשניהכתוביםרבותעיוניותוהגהות

"...אהרןאמר"הפותחת

.עשהפגעימחמתלפתיחהניתןלאמהספרבחלק.הטקסטעלקשיםעשפגעי–גרועמצב.שערחסר

200$פתיחה 

חייםאברהםרביהגהות–ג"תקמ,ליוורנו–זקניםדעת.325

מאזמירדודר"בכ

Da'at Zkenim – Livorno, 1783 – Glosses by Rabbi Avraham Chaim

Bachar David of Izmir

בעליהראשוניםרבותינומאתהתורהעלחידושים,זקניםדעתספר

ואיסנוניסיוסףיצחקר"ביעקברבימאת,יעקבעפרקונטרסעם.התוספות

.ראשונהמהדורה.ג"תקמ,ליוורנו.מליוורנו

והכולל...הרבמורישלהספרזה(מטושטש)בעלותרישוםהספרבשער

לאורך"...דודחייםאברהםוהדרהודה"החריפתאפלפלאלהלל'בישר

ההערות.דודחייםאברהםרבישלידובכתבהגהות10מעלהספר

.[דודחייםאברהםהצעיר]ד"האח:שמותיבותבראשיחתומות

חיכלעיניבספרמוזכרשמו,אזמירורבנימחכמי–דודחייםאברהםרבי

ר"כמוהרצדיקמפישמעתי"הלשוןבזהשמזכירוי'פלאגחייםלרבינו

שםנזכרגםשמו',וכו"דפירשמקהילתנוץ"שדודבכרחייםאברהם

.א"ענאדףקמאבבאבמסכת

.אחרוניםבדפיםבלאי.הדפיםבפינותקרעים.בינונימצב.דףכט,צ,[9]

.שימושובלאיכתמים.מנותקיםודפיםכריכה

200$פתיחה 



הכהןחויתהחירחמיםרביידבכתבהקדשה.326

-ש"ת,רבה'ג–התורהעלכהןמנחתספרועל

ראשונהמהדורה–א"תש

Dedication Handwritten by Rabbi Rachamim Chai

Chavita Hacohen on His Book Minchat Cohen on the

Torah – Djerba, 1940-1941 – First Edition

חירחמיםרבימאת.תורהחומשיחמשהעל.כהןמנחת

.כרכיםשני.הכהןחויתה

.דףקכד,[4].ש"ת.שמותבראשית:אכרך

.דףקמא,[2].א"תש.דברים,במדבר,ויקרא:בכרך

ידבכתבהקדשההשעראחרבעמודהכרכיםבשני

.הדאיהעבדיהלרביהמחבר

.בצעירותוהמחברתמונתמודבקת,הכריכהבדף,בבכרך

עםמקוריותכריכות.מצויןמצב.מ"ס22תואםגודל

.עורשדרות

100$פתיחה 

כריכתעםעותק–ד"תרכ,טרשנוביץ–אליהומדרש.327

גבאישלוםאהרןהגבירשלמפוארתעור

Midrash Eliyahu – Chernowitz, 1864 – Copy with Elegant

Leather Bindings of the Philanthropist Aharon Shalom Gabai

הכהןאליהורביהגאוןמאתוהספדיםדרשות,אליהומדרשספר

.ד"תרכ,טשרנוביץ.מוסרשבטבעלמאזמיר

הגבירשלשמוזהבחריטתעםמפוארתעורבכריכתכרוךהספר

בתלמידיתומךהיה,מהודוחשובגביר–"גבאישלוםאהרן"הנודע

לגדוליסייע."חיאישבן"המרןשללידידווהיה,בבגדאדשלחכמים

רביידיעלבעירוונספד,ח"תרמ,אבנפטר.ספריהםבהדפסתישראל

.רביםספריםומחברכלכותהשלרבהתווינהשלמה

.מאודטוב–טובמצב

80$פתיחה 

רבינומרןהקדשת–ב"תשי,ירושלים–עובדיהחזון.328

ל"זציוסףעובדיה

Chazon Ovadya – Jerusalem, 1952 – Dedication by Maran

Rabbi Ovadya Yosef

.פסחלילסדרבהלכותוהארותהערות,חקירות,עובדיהחזוןספר

.ראשונהמהדורה.ב"תשי,ירושלים.יוסףעובדיהרבינומאת

המחברמרןשלהספרדיתוחתימתוידובכתבהקדשההפורזץבדף

.ל"זצהדאיהעובדיהרביהגאוןהמקובלאל,ל"זצ

.טובמצב

100$פתיחה 



ספריםשני–שאולאבאציוןבןחכם\צדקהיהודהרבי.329

Rabbi Yehuda Tzeddaka / Chacham Ben Zion Abba Shaul – Two Books

ישיבתראשצדקהיהודהרביהגאוןמאת,והגדההלכהחידושי.יהודהקולספר•

.יוסףפורת

.צדקהיהודההרבשלוחתימתוידובכתבהקדשהבספר

שלצילוםמהדורת.מבוכארהנתנאלבןברוךמשהרבימאת.משהתיבתספר•

.ט"תשכ,ירושלים.הראשונההמהדורה

המחברניןקזאקאהרןבןיהודהרביל"המושלוחתימתוידובכתבהקדשהבספר

.שאולאבאציוןבןחכםהגאוןאל–

.מצויןמצב.שוניםגדלים

80$פתיחה 

חזןשלמהרביהגאוןחתימת–ח"תר,ליוורנו–זקניםהדרת.330

Hadrat Zekenim – Livorno, 1848 – Signature of the Gaon Rabbi Shlomo

Chazan

רבההושענהולילהסוכותחגבליללקריאהוזוטארבהאדרא.זקניםהדרתספר

,ליוורנו.פרחייצחקרביבעריכת.י"הרשבפטירתליל–בעומרג"לבלילוכן

.טובייאנאישועהמשהדפוס.ח"תר

."ט"סחזןשלמההצעיר"חתימהבשער

הדוררבנימגדולי,במצריםהרבניםראש(ז"תרטנפטר)חזןשלמהרביהגאון

פטירתלאחרמצריםשלאלכסנדריהד"כראבהתמנהא"תקצבשנת.ומנהיגיו

במידותהתורהחלקיובשארובפוסקיםס"בשבבקיאותונודע.ישראלידידהרבי

כהונתובתקופת.והשררהמהכבודוברחבאהבהקהילתואתהנהיג.וענווה

,אנושהבמחלהחלהז"תרטבשנת.רביםתלמידםעםישיבההעמידבמצרים

לנסיעתוהשלישיביוםואולם,לאירופאלנסוערופאיובעצתנאלץשבעקבותיה

חיבר.לבוראהנשמתואתהחזירבאניהבחדרוובהיותומחלתוגברהבאניה

כרוב".א"להחידהגדוליםשםספרמעין"לשלמההמעלות"חשוביםספרים

.ועוד"שלמהבן".מערכות"הקדיםשער".ב-אסדרעלמערכות"ממשח

הספרשאר.הטקסטעלגםעשפגעיראשוניםדפיםבמספר.בינוני–טובמצב

.רופפתישנהכריכה.טובבמצב

80$פתיחה 

וחתימתידבכתבהקדשה–ה"תרפ,ירושלים–הלבנהאור.331

קציןיעקברביהמחבר

Or HaLevanah – Jerusalem, 1925 – Dedication Handwritten and Signed

by the Author Rabbi Yaakov Katzin

.קציןיעקברבימאת.ש"הרשסדורפיעלהלבנהברכתכוונות,הלבנהאורספר

.ראשונהמהדורה.ה"תרפ,ירושלים

יעקברביהמחברשלוחתימתוידובכתבארוכההקדשההפנימיתהכריכהבדף

.הדאיאשלוםרבילחמיו,קצין

,"יוסףפורת"תלמיד.הדאיהשלוםרביחתן-(ה"תשנ-ס"תר)קציןיעקברבי

"הלבנוןגן"ישיבתבראשועמדיסד,"שלמהובניןלאברהםחסד"מחכמי

.יורקבניודודמגןבקהילתד"ראב,ב"תרצבשנתב"בארהבשליחות.בירושלים

.ועוד"הקדשיםמשמרת"בעל

.מצויןמצב.מ"ס19

100$פתיחה 



חכמי הספרדים–כתבי יד ומכתבי 

ט"תרי–מונטיפיורימשהלשר-חברוןחכמימאתמכתב.332

Letter by the Sages of Hebron – to Sir Moses Montefiore – 1859

.בחברוןכלהוהכנסתחוליםביקורלחברתתרומתםעליהודיתמרתורעייתומונטיפיורימשהלשרנשלחחברוןמרבניתודהמכתב

.1859ט"תרי,חברון

יצחקאפריםר"בזלמןשניאורורביהלוישמואלר"באריהמנחםרבי,חייקיןמנשהשמעוןרבי,פיררהמשהרבי:חתומיםהמכתבעל

.עפשיין

בשנתלחברוןעלה."יועץפלא"בספרוהמזכירופאפואליעזררבישלחברו,סרייבומחכמי-(ד"תרכנפטר)פירירהמשהרבי

.מניסלימאןרביהואחתנו.ג"תרימשנתבחברוןראשיכרבכיהן,א"תרי

עםלארץעלה,מליובאוויטשדובעררבישלחסיד,בחברוןהאשכנזיםלעדתד"ראב-(ג"תרנ–ב"תקס)חייקיןמנשהשמעוןרבי

.ישראלבארץד"חבחסידימראשוניהיה,ג"תקפבשנתלחברוןועברבצפתהתיישב.ט"תקעבשנתהראשונהדית"החבהעלייה

.שנהעשרהוששמאהבגילנפטר.שנהלשבעיםקרובבחברוןד"חבקהילתכרבושימש

פריס,יפו)עברהמכתבבהםהגבולמעברישלוחותמת.באנגליהמונטיפיוריהשרשלהכתובתאתישנההמכתבשלהשנימצדו

.1859בינואר24עד1858בדצמבר24.לאנגליהעדמהארץשיצאמזמןחודששלהפרש)התאריכיםעם(ולונדון

"...שניאור"שעווהחותמת

.מועטיםשוליםפגמי.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס26.5X21.צידיומשניכתוב.בודדדף[1]

100$פתיחה 



סרשלמזכירוידבכתבמכתב.333

1887ז"תרמ,לונדון–מונטיפיורימשה

Letter Handwritten by the Secretary of Sir

Moses Montefiore – London, 1887

משההשרשלמזכירומאת.ידבכתבמכתב

.ז"תרמ1887ליוני14,לונדון.מוטיפיורי

בלנקעלנכתב.כספיםבעניינימדברהמכתב

sir"שלרשמי moses Montefiore

testimonial".

towgood's"מיםסימן superfine".

עמודגודל.כתובאחדעמודמתוכם.דף[2]

21X13.5מ"ס.

.קיפולסימני.מצויןמצב

100$פתיחה 

רוזאניסחייםרבי-בלאדינומכתביםשני.334

שנות–מחברוןבורלאמנחםרבי\מקושטא

ת-'הת

Two Letters in Ladino – Rabbi Chaim Rosanes of

Constantinople/Rabbi Menachem Burla of

Hebron – the 1640's-1740's

ר"בחייםרבישלוחתימתוידוכתב,בלאדינומכתב•

רביאחיואלנשלחהמכתב.מקושטארוזאניסדוד

.משה

אלופיורעי,אחישלוםאתראהנאלך"לדףמעבר

מקושטאו"יצרוזאנישמשהר"כמה'המ'הח,ומיודעי

"...ליאינדיר

אברהםרבישלאביו.קושטאמחכמי–חייםרבי

רוזאנישיהודהרבידודותלמידמקושטארוזאניש

יוסףרבי,יצחקרביאחיושלושת.השבתאותמלוחמי

.(ד,טורקיה,רוזאניס).משהורבי

מצב.בטקסטמעטוחסרבתחתיתוקצוץהמכתב

.בינוני

–בורלהמנחםרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

רביאלנשלחהמכתב.חברוןר"ושדחברוןמחכמי

עםפגמיםבמכתב.סופיאלעיר"אהרןר"בשלמה"

.טקסטחסרון

80$פתיחה 



ג"תרפ–ועקניןיאודהבכוררבישלוחתימתוידובכתב"טובהשנה"מכתב.335

"Shana Tova" Letter Handwritten and Signed by Rabbi Bechor Yehuda Vaknin – 1923

שלחאשר"ומבורכתטובהשנה"החדשהלשנהברכות,ואעקניןיאודהבכוררבישלוחתימתוידובכתבהאחדמצדהכתובה,גלויה

.ואחיולאמו

14X9כהניםברכתשלהכיתובעםידיוהנושאכהןציורהגלויהעל.טובמצב.מ"ס.

עקניןהרבאתשםהכירו,ה"תרפבשנתישראלבארץששוןמשפחתביקרהכאשר.טבריהורבנימחכמיעקניןיהודהבכוררבי

הוא,עבריתושפתתמהכתיבה,תלמוד,ערוךשולחן,מקראלמדואצלו.לבניםמורהלשמשכדילאנגליהאליהםלבואוהזמינוהו

.תורהחידושייחדשובעצמםשהםכךעלועמדהעצמיתהחשיבהכוחאתבתלמידיופיתח

60$פתיחה 

ד"אבטלצדוקרבישלוחתימתוידובכתבמכתב.336

ילוזשלמהלרבינשלח–ט"תרצ,(הולנד)אוטרכט

מטבריה

Letter Handwritten and Signed by Rabbi Tzaddok Tal Av

Beit Din of Utrecht (Holland)

טלהרבכותבבמכתב.טלצדוקרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

נשלח.בטבריהוחינוךתלמודביתלטובתלסייעבידויעלהשלא

האגבעירתקופהבאותההיהאשר,מטבריהילוזשלמהלרבי

.בהולנד

הראשיתהרבנותשלבלנקעלנכתב.ט"תרצסיוןח"כ,אוטרכט

.בהולנד

לחזוקפעליםרב-(ו"תשטנפטר)טלטוביהמשהר"בצדוקהרב

הולנדשלהראשיורבההשואהלפניבאוטרכטראשירב,היהדות

.(17562ר"אוצה).ה"תשמשנת

כתם.טובמצב.מ"ס20.7X13.6.האחדמצדוכתוב.בודדדף[1]

.לרוחבקיפולסימן.הימניבצדושמן

80$פתיחה



ד"תרנ,ירושלים–ירושליםרבניבחתימותחזקהשטר-ידכתב.337

Manuscript – Ownership Deed Signed by the Rabbis of Jerusalem – Jerusalem, 1894

יוסףרביבהודרמושכרתזושחצרנכתבבשטר."ותנורוחניותותחתיותעליותובומאסבאניהנקראגדולחצר"שלחזקהשטר

והםמחצהקריויהושעיוסףרבישלושתםביןהיתהוהחלוקהל"זהירשיוחנןורביל"זק"בניסןרביושותפיוה"זלהקאריויהושע

."...שניםג"כמהנאזירלקחנואשרהקונטראטומכח"היהוזהמחצה

:הספרדיםירושליםרבניחתימותהשטרעל.(י"רשכתב)מרובעתאשכנזיתכתיבה.ד"תרנ,ירושלים

מבורךשלמהבכראברהםהצעיר".ידכתבתוספתעם-"ט"סישראליצחקרפאלהצעיר","ט"סאדוןבריחיאלמורינוהצעיר"

:והמוכריםהקוניםחתימותכןכמו."ט"ס

חתימה."עטיעמאחלוףבתדאדא","ק"בשמואל'הק"(המוכרים),"עקיבאר"בצבייוסף","מרדכיברוךר"בשמואל"(הקונים)

."ירושליםהספרדיתהעדההדיןביתחותםכןכמו.מפוענחתלאנוספת

–ירושלים,מרוקו–שטרותשלשה-ידכתב.338

20\19–ההמאות

Manuscript – Shlosha Shetarot – Morocco, Jerusalem

– the 19th / 20th Centuries

עמודים6,ספרדיתכתיבה–מתנהזכייתשטר-ידכתב•

–דנאןאבןיצחקרביהרבניםחתימות.כתוביםמלאים

מחמתחסרהמעט)הכהןדודחייםרבי,פעמיםשלש

.מרגאןשמעוןורביסקליהכהןמימוןרבי,(קרע

–טובמצב.מ"ס28.5X20.5:עמודגודל.א"תרנ,פאס

מחמתקרעים,קיפולסימני.מופרדיםמהדפיםחלק,בינוני

.חסרוןמעטעםקיפול

משנת.ספרדיתעתיקהכתיבה.מכרשטר.ידכתב•

,קיפולסימני.בינוני–טובמצב.מ"ס30X20.ט"תקכ

עםשוליםופגמיהדףבמרכזחור,קיפולמחמתקרעים

.טקסטחסרוןמעט

הנידוניםחתימות.א"תרפ,ירושלים,ירושהחלוקתשטר•

בןיוסףהצעיר"."ט"סהכהןערביוסףהצעיר".והעדים

.o.p.d.a"ועליהםמודבקיםבוליםמספר.ט"סששוןשלמה

1 p.t. e.e.f.".

.קיפולסימני,טובמצב.מ"ס26X21:גודל

100$פתיחה 

רביחתן-(ב"תרס-ח"תקס)ישראליצחקרפאלרבי

ענתבייעקברביחתןשניובזיווגישראליעקבמיכאל

כיהן.הלויאלעזרשלמהחייםרבישלוגיסו,מדמשק

באירופהבקורפובשליחות,ך"תרמשנתרודוסשלכרבה

לעדתד"כראבוכיהןלירושליםעלה.הרעשלאחר

,(ב"תרל,איזמיר)"הייןבית"ספרחיבר.הספרדים

נכתבופסקיו.ועוד,מצליחנוטריקהיוסףהגבירבתמיכת

בספרוכן.י'פאלגחייםרביוביניהםדורוחכמיבספרי

רביהואבנו.טובשםחזקיהלחכם"תשובהפתחי"

.מירושליםמשהחזקיה

דיין-(ז"תרענפטר)מבורךשלמהבכראברהםרבי

פסקעלחתם,ישראליצחקרפאלרביאצלבירושלים

."המאסף"במאמריםפרסם.מונטיפיורימגרשבעניין

אצל,בירושליםדיין-(ג"תשנפטר)אדוןבריחיאלרבי

גיסו.מבורךאברהםרביעםיחדישראליצחקרפאלרבי

.מחברוןעבדאללהבןשלוםיוסףרבישל

גודל.טובמצב.כתובעמוד[1].מקופלגדולדף[1]

.קיפולסימני.מ"ס29X23:עמוד

100$פתיחה 



–ידבכתבמסמכיםמקבץ.339

תוניסיהדות

Collection of Handwritten Letters –

the Jewry of Tunisia

.ו"תששנת.ידבכתבתוניסאיתכתובה•

ד"ראבטייבאברהםרביחתימתעם

.הדיןביתוחותמתנוספתחתימ.תוניס

בתוניסיההראשיתהרבותמאתמכתב•

.ה"תששנת.מנאבלחדאדמשהרביאל

.רשמיבלנק

יוסףרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.בירושליםהמערביםלעדתץ"בדשלוש

.א"תשי,כסלו.מנאבלחדאדמשהרביאל

מזכירמאת,חדאדמשהרביאלמכתב•

'אאדר.ברוךיעקברביהראשיתהרבנות

.א"תשי

.שוניםומצביםגדלים

120$פתיחה 

חתימות–סמיכהתעודותמקבץ.340

ישראלגדולי

Collection of Semicha Certificates –

Signatures of Leading Rabbis

שקיבל,ב"ושולרבנותסמיכהתעודותמקבץ

.דהאןשמעוןר"ביצחקרבי

שלוםרביבחתימות.ובדיקהשחיטהתעודת•

רבי,קאפחיוסףרבי,אליהומרדכירבי,משאש

.גדידיששוןורביל'אברגאליהו

רביבחתימות.והיתרלאיסורהוראהתעודת•

אליהוורביאליהומרדכירבי,משאששלום

.ל'אגרג

שלוםרביבחתימות.יורהיורההוראהתעודת•

בי,הכהןשלוםרבי,אליהומרדכירבי,משאש

.שלםדודאברהם

בחתימות.עופאמיןלכלשחיטהתעודת•

.מלכהמנשהורביאלבזראובןרביהגאון

.ל"צהשלמצטייןתעודת

.בלאימעט.טובכללימצב.תעודות6כ"סה

80$פתיחה 



ט"תרצ,אביבתל–עוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשון–נדפסטרם–ידכתב.341

Manuscript – Has Not Been Printed Yet – Sermon of the Rishon L'Zion Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel – Tel Aviv, 1939

תל.פסחהמועדחולשבתיוםבעצםנשאאותה.עוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשוןשלידובכתבכולהכתובהארוכהדרשה

.כתוביםעמודים[14].ט"תרצ,אביב

סוגיכמהביןהבדליםעם,התורהבהםשדיברההבניםארבעת:פסחשלבהגדההנאמריםבנושאיםבאריכותהרבדן,בדרשה

,הדבריםבין.ועודפסחלקרבןהחודשקידושביןהקשר.לקושיותיהםוהתשובותהבניםארבעתשלשאלותיהםבסוגדיונים.רשעים

מדיניתהנאהשלדבראינההיהודיתשהלאמיותזאתגםיודעהחכם..."כותבוכך,ישראלעםשללאומיותועניןאתעוזיאלהרבמקשר

"...מכשיריםאלאאינםהלאומייםהקניניםוכל,ונפשרכושקרבנותשללאומיותהיאהיהודיתהלאומיותאלאגרידאלאומייםוקנינים

.ט"תרצסיוןבחודשמאיריעקברביפטירתלאחר,לישראלהראשיוהרבלציוןכראשוןלכהןעוזיאלהרבנתמנהבהשנה,ט"תרצשנת

.ולבואלצאתעודיכלשלאמאיריעקברבישלזקנותומחמת,זהתפקידלמלאהחלז"תרצבכסלוכבראמנם

מכבשעלעלתהטרםהדרשהבדיקתנולמיטב.עוזיאלהרבשלידובכתבהכל.ותיקוניםמחיקות.השורותביןהוספותעם!אוטוגרף

.הדפוס

.מאודטובמצב.מ"ס11\18נוסףדף.מ"ס21\26גודל.דף[13]

120$פתיחה 

ארוכההלכתיתתשובה–שבתיחזקיהורביידכתב.342

Manuscript by Rabbi Chzikiyahu Shabtai – Lengthy Halachic Responsum

חזקיהורבישלוחתימתוידובכתב."רעותמדותבעל"בעלהשלהתנהגותומחמתלהתגרשהרוצהאשהבעניןארוכההלכתיתתשובה

.20–ההמאהתחילת.בירושליםד"אבשבתי

.(ה"תרצ,ירושלים)בסימן,חזקיהודבריבספרולשוןבשינויינדפסההתשובה

.הקיפולמחמתהעמודיםבמרכזפגמים.בינונימצב.מ"ס20\33:עמודגודל.כתוביםעמודים5.5

80$פתיחה 



19–ההמאה,טורקיה–פיוטים–ידכתב.344

Manuscript – Piyyutim – Turkey, the 19th Century

סדרלפימסודרים.פיוטים228–כבתוכוהכולל,ידכתב

."לחן"במילהפותחפיוטכל.השוניםהלחניםוסוגיהמקאמים

,טורקיה.בלאדינוהפיוטיםמכותרותחלק,קולמוסחציכתיבת

.יותרמאוחרתבכתיבהמהפיוטיםחלק.19–ההמאה

שני.טובמצב.מ"ס18.5.כתוביםעמודים116מתוכםדף108

.זמןכתמי.דבקחיזוקיעםקרעיםראשוניםדפים

$  300פתיחה 

30-השנות,רבה'ג–צבאןכדיררפאלרביהגאוןחשבונותפנקס-ידכתב.343

Manuscript – an Account Ledger of the Gaon Rabbi Raphael Kadir Zaban – Djerba, 1930s

.30-השנות,רבה'ג.רבה'גחכמימגדוליצבאןכדיררפאלרביידבכתב,והוצאותהכנסות,חשבונותפנקס

ורבניבניעשרותשלאזכוריםעם,העניןותיאורפירוטנכתבהעמודובכל,כסףסכומישלמספריםנכתבוהעמודשלהימניבשול

.ידובכתבנוספיםדפיםוכןאליושנשלחומכתביםנמצאיםהדפיםבין.רבה'בגהקהילה

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

להוציאהחלח"תשבשנת.בתוניסהראשיתהרבנותמטעםנסמךג"תשבשנת,רבה'בגהדיןביתחברט"תרצבשנת.ד"תשלשנת

לשנתעדמדניןשללרבההתמנהא"תשיבשנת.בתוניסחכמיםהתלמידיגדוליהשתתפובו"הירח"בשםהתורניירחוןאתלאור

תיקן"סאליבבא"העםיחד.שניםושמונהכשלושיםכיהןבה(נתיבותלימים)עזתהבעירוהתיישבארצהעלהז"תשיבשנת.ז"תשט

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

.הנפששייר.חיהנפש.(חלקים

.מקוריתכריכה.מנותקיםדפיםמספר.מצויןמצב.מ"ס15\20.כתוביםעמודים100–כ

300$פתיחה 



–פיוטים300מעל–ידכתב.345

19–ההמאהסוף,[טורקיה]

Manuscript – More than 300 Piyyutim –

[Turkey], Late 19th Century

300מעלבתוכוהכולל.פיוטים,ידכתב

וחלקה.בחלקהמרובעתכתיבה.פיוטים

-ההמאהסוף,טורקיה.קולמוסחציכתיבת

19.

דףעדהתחלהחסר,שלםלא.רכג-חדפים

חסרוןקנדדף.חסרוןעםקרעיזבדף.'ח

.חתךבעקבות

מיםכתמי.בינוני–טובמצב.מ"ס15

כריכת.ידהכתבבסוףבעיקרדיוומריחות

.חדשהבד

200$פתיחה 

המאה,[טורקיה]–והלכהחידושים–ידכתב.346

19-ה

Manuscript – Novellae and Halacha – [Turkey], 19th

Century

כתיבה.שוניםמזמניםכתיבות.והלכהחידושים.ידכתב

.ספרדית

הקדמתעם.[1862ב"תרכ]ת"ברכ[נת]'שנכתבבשער

.אלשיךרחמיםיצחקרביבשערהכותב

כתוב,בתים127בןמוסרחיבורבתחילתוכוללהידכתב

עברילשוןתלמוד'מסהעתקה"אחריו.וחרוזיםבמליצות

–."ו"התרל[נת]'משרחמיםבחדשבזאנטיבהיותי

.בחרוזיםפתגמים

',ב'האסדרלפיל"חזפתגמיליקוט,ידהכתבבהמשך

ועניניםאבותפרקי,בשבטו"ט,שבתעלופרפראותטעמים

פה"ח"התרס[נת]'שהסוכותלחגדרוש.מליצות.שונים

."א"יעמארסילייאת"עי

רחייםפולמוסעלהלכתיתתשובה–"רחיםקול"דיןפסק

–"ג"לפכהלכהכשרהטחנה[נת]'ש"מצותלענייןברזלשל

התשובהבסוף,דף12פניעלמתפרסתהתשובה.ב"תרע

.יר'אלגרבניחתימתהעתק

ארוךפיוט.ח"תרעמשנתבלאדינוכתוביםעמודיםבנוסף

בעמודים.מרובעתבכתיבה,שופרותקיעתהשנהלראש

.חשבונותורשימת,מצבותרשימת-אחרונים

.19–ההמאהלאורך,[טורקיה]

בסגנוןשער.טובמצב.מ"ס19.5.כתוביםעמודים109

.ברובהחסרהאחוריתכריכה.מצויר

300$פתיחה 



טורקיה–ידכתב.347

–20–ההמאהראשית

ולאדינועברית

Manuscript – Turkey Early

20th Century – Hebrew and

Ladino

וחכמהמוסרפרקי.ידכתב

ברוךואפרעפראנכי"מאת

,מכתבים,פיוטים."ט"סמטראני

עברית.בלאדינוכתיבהולימוד

דיוסוגי.כותביםכמה.ולאדינו

.שונים

משנירובם,כתובים.דף123

.טובמצב.מ"ס17גודל.צדדים

.מקוריתעורכריכת

400$פתיחה 

–ידבכתבדרשה.348

–ההמאההמזרחארצות

18\19

Handwritten Sermon – The

Orient, the 18th / 19th

Century

וחציארבעה,ידבכתבדרשה

לאמכותב.כתוביםעמודים

.מזוהה

מקופל.גדולדףעלנכתב

.עמודיםלארבעה

ופגמים,כתמים.בינונימצב

.חסרוןעםהדףבמרכז

80$פתיחה 



ידובכתבארוכההלכתיתתשובה-ידכתב.350

,[?שאלוניקי]–נחמיאסבןמשהרבישלוחתימתו

19-ההמאהתחילת

Manuscript – Lengthy Halachic Responsum Handwritten

and Signed by Rabbi Moshe Ben Nachmias – [Salonika?],

Early 19th Century

רבישלוחתימתוידובכתבארוכההלכתיתתשובה-ידכתב

את.שלמהתשובה-שאלוניקימחכמי–נחמיאס'במשה

דודאברהםרבישלאחרתתשובהעלכהסכמהכתבהתשובה

.משלוניקי

נחמיאס'ןמשהר"כמהועצוםהרבהסכמת"–א'עמבראש

."ז"ט'סיו"נר

.19-ההמאהתחילת,[?שאלוניקי]

.טובמצב.מ"ס21X12עמודגודל.כתובים'עמ[8]

120$פתיחה 

19–ההמאה,המזרחארצות–התורהעלחידושים–ידכתב.349

Manuscript – Torah Novellae – the Orient, the 19th Century

.כתוביםעמודים28.מזרחיתכתיבה.שוניםועניניםהתורהעלחידושים,ידכתב

אמרתי,מצויהשכחאכיולהיותאגב'החנניאשראבות'מסעל'ופירמזיםאיזה'תרמוזבו,בות'אעץענף"נכתבהספרבשער

."א"כיר[שמוכבודדברעליעזרני]ש"יעדכאקראאלקיםואל,ובדיובקולמוסן'ציוותאמרר'בתאמאעלה

.העמודשלחלקועלכתיבההעמודיםברוב,לסירוגןבודדיםעמודונכתבו,המחברידיעלהושלםלאלמעשההחיבור

.מאודטובמצב.מקוריתעורכריכה.ריקיםהדפיםרוב.דף[82]

100$פתיחה 



צפון]–הקודשרוחשער–ידכתב.352

19–ההמאה,[אפריקה

Manuscript – Sha'ar Ruach HaKodesh –

[North Africa], the 19th Century

.ו"למהרחהקודשרוחשערספר,ידכתב

.סדבוןיוסףרבי–ה"הדע"הערותבשילוב

רבי–ש"א.אריכאסיוסףרבי–י"אוהערות

מתוךליקוטיםכוללידהכתב.ויטאלשמואל

.עוונותתיקוניעניניבעניןהקודשרוחשער

.מאודומסודרתנאהכתיבה.מזוההלאכותב

המהדורה.19–ההמאה,אפריקהצפוןסגנון

נדפסההקודשרוחשערספרשלהראשונה

לשוןשינוייישנם.ד"תרלבשנתבירושלים

לאאך,שלפנינוידלכתבהנדפסביןרבים

לפנינכתבשלפנינוידהכתבאםנתברר

העתקהשהינואוהראשונהההדפסה

.ל"הנמההדפסה

.מ"ס16\22.כתוביםעמודים60.דף[30]

כריכה.שימושכתמי.איכותיםדפים.טובמצב

.חדשה

400$פתיחה 

[ה"תרע-ח"תרנ]מזרחיתכתיבה–השבועפרשיותעלוחדושיםחשבונותפנקס–ידכתב.351

Manuscript – Ledger and Novellae on Parashat HaShavu'ah – Oriental Script [1898-1915]

החשבונותבין.'וכדווהוצאותחשבונותדפיכמהעםלסירוגיןכתוב,חשבונותפנקסעם,התורהפרשיותעלחדושים,ידכתב

–"ו"היאבימר[תפארתיונציףראשיעטרת]ת"וצר"עטמןשהוצאמה[כום]ס","דאודיאלשלום'חשלהבתיםסכוםחשבון"

."דאודיאלשלום"חתימה.ח"תרנשנתוכן,"אשכנזיאלעזר"השםמוזכרזהבעמוד

.מסכתבאיזהנמצאפרקאיזהפירוטעם.'ב'אלפימשנהסדריששהבכלהפרקיםשמותמפתחותקונטרסישנוידהכתבבסוף

בשנתממרוקוישראללארץשעלתה,ספרדגולימצאצאילמשפחה,צפתילידהיה–(ג"תשי-ל"תר)אלדאודי(סלים)שלום'ר

השפהאת.בצפתהספרדיםוחכמיאביומפיתורהלמד.וחיפהבעכוורבבאשיחכם–אלדאודימכלוףרביהיהאביו.ה"תקפ

אתתרגם,ומצריםישראלבארץוערביתלעבריתמורההיהשלום.בבירותהכהןזכירבישלמדרשובביתלמדוספרותההערבית

וכןלציוןוראשוןפינהראש,המעלהיסוד,ירושלים,בטבריה,השארביןכמורהלימד.לערביתמאפואברהםשל"ציוןאהבת"ספר

.(207'עמובוניוהישובלחלוציאנציקלופיה).שבמצריםבקהיר

.ה"תרע,ח"תרנ:השניםמוזכרות.כותביםשנילפחות,בחלקיםזמןלאורךנכתב,ערביתבלשוןחלקם,מזרחיתבכתיבה'עמ123

.ריקיםמהדפיםחלק

.מ"ס12.5X10'עמגודל.מקוריתכריכה.טובמצב

200$פתיחה 



תפילות–ידכתב.353

ה"תרנ,ליוורנו–שונות

Manuscript – Varied Prayers

– Livorno, 1795

בכללאומרהתפלה",ידכתב

כתיבה.ה"תרנ,ליוורנו."יום

.ניקודעם.נאה

תפילת,יוםליוםתפילות,כולל

למשמרתתפלה,הנביאאליהו

חדשלראשתפלה,החודש

לפתיחת)תפלה,ת"סבהוצאת

בריך,שבתשלבשחריתההיכל

.(שמיה

10\16.כתובים'עמ24+שער

דפים.מקוריתבדכריכת.מ"ס

.בודדיםנקבים.ואיכותיםעבים

.שימושכתמי

120$פתיחה 

19–ההמאה,פרס–יהודיתבפרסיתחיבור–ידכתב.354

Manuscript – Composition in Judeo-Persian – Persia, 19th Century

.ומדרשיםדרשותהנראהככל.יהודיתבפרסיתכולוכתובחיבור,ידכתב

.כריכהשרידי.הידכתבאורךלכלתחתוןבחלקכההמיםכתם.טובמצב.מ"ס15.הצדדיםמשניכתובים,דף[59],קכ,[6]

400$פתיחה 



19\18-ההמאה,תימן–ה"השלקיצורספר–ידכתב.356

Manuscript – Sefer Kitzur HaShelah – Yemen, 18th /19th Century

מדפוסה"השל–הבריתלוחותשניקיצורספרשלהעתקה.ידכתב

.ה"תס,אמשטרדם

.ומסודרתנאהסופרכתיבת

דף.טובמצב.כרסעבידכתב.מ"ס16.צידיהםמשניכתובים,דףרסג,[1]

עלגםהמועטחלקם,בספרעשנקבימעט.אדוםבצבעמעוטרהשער

.פשוטהכריכה.זמןכתמי.הטקסט

300$פתיחה  

–ההמאהסוף,תימן–שחיטההלכותעלמקיףחיבור–ידכתב.355

19–ההמאהתחילת18

Manuscript – Comprehensive Composition on the Laws of Shechita –

Yemen, Late 18th Century Early 19th Century

הרבשרח".גאוןסעדיהרבינופירוש,שחיטהבהלכותמקיףחיבור.ידכתב

יורההטורספר,משהימיןספר,ל"זמהפוסקיםופירוש...נתנאלרבינוהגדול

עםומסודרתנאהכתיבה."קדושהשעריוספר(לנותעמודזכותו)ל"זתדעה

.עיטורים

ר"בכמהריחיאה"במודאודן"במיחיא...הצעיר"הכותבחותםידהכתבבסוף

."אלעראקיץ"כיוסף

.19–ההמאהתחיל18–ההמאהסוף,תימן

ידהכתבלאורך.מאודטובמצב.מ"ס17.צידיהםמשניכתובים,דףקצא,[1]

בצורהמשוקמיםחלקם.בטקסטמינימאליתפגיעהעםחלקםזעיריםעשנקבי

.חדשהבדכריכת.מעוטרצבעונישער."עראקידודבןזכריה"חותמת.מקצועית

400$פתיחה 

עלחיבור–ידכתב!אוטוגרף.357

19–ההמאהסוף,תימן–התורה

Autograph! Manuscript – Composition

on the Torah – Yemen, Late 19th Century

.המחבראוטוגרף.התורהעלחיבור.ידכתב

לאהכותבזהות.19–ההמאהסוף,תימן

!נדפסלאזהחיבורהנראהככל.ידועה

עםלסירוגיןנכתב.מאודמסודרתכתיבה

ניתןשיהיהבכדי,החידושיםביןריקמקום

לפנינו.פרשהכלעלנוספיםחידושיםלהשלים

עדבראשיתספרים).יתרו-בראשיתפרשיות

מסייםחידושיםבהרבה.(שמותאמצע

."קיצרתיכיק"ודו"המחבר

18.5.כתוביםעמודים129מתוכםדפים171

דפיםבכמה,ואיכותייםעביםדפים.מ"ס

הדפיםככלרוב,הטקסטעלגםעשפגיעת

עתיקהכריכה.דיוטשטושימעט.טובבמצב

.מקוריתלא–מנותקת

500$פתיחה 



רבני האשכנזים–חתימות והקדשות , הגהות

–ה"תרס,פיעטרקוב–אליעזרדמשקת"שו.359

פרלמוטרצביאברהםרביהמחברהגהות

Damesek Eliezer Responsa – Piotrkow, 1905 –

Glooses by the Author Rabbi Avraham Zvi

Perlmutter

שלחןחלקיארבעהעל.אליעזרדמשקותשובותשאלות

קונטרסבסופו.פרלמוטרצביאברהםרבימאת.ערוך

ר"האדמוק"כעלהספדעםאגדהוחדושידרשותצביארץ

.מגור

.יחידהמהדורה.ה"תרס,פיעטרקוב

-מרובעתכתיבה)ידבכתבוהוספותהגהות9בספר

י"בעזהמצאתיכעת"ידבכתבהגההא\נטבדף.(י"רש

תוכןפיעל."החדשותאריהשאגתת"בשובזהשהעיר

רביהמחברהינוההגהותשכותבלומרניתןההגהות

.פרלמוטרצביאברהם

כרבכיהן–(ץ"תרנפטר)פרלמוטרצביאברהםרבי

אגודתממייסדי.בגאונתונודע.בווארשאד"ראב,בראדום

.הפולניבפרלמנטמטעמהוחברבפוליןישראל

.חסרהשדרה.מקוריתכריכה.מאודטובמצב

100$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–א"תרי,ווארשא–עולםבניןת"שו.358

חבראייזיקיצחקרביהמקובלהמחברהגהות

Binyan Olam Responsa – Warsaw, 1851 – First Edition – Glosses by

the Author the Kabbalist Rabbi Yitzchak Isaac Chaver

הגאוןמאת,דעהויורהחייםאורחבחלקיותשובותשאלות,עולםבניןספר

הספרבתחילת.ראשונהמהדורה.א"תרי,ווארשא.חבראיזיקיצחקרבי

.הגהותיוגםמשולביםבספר,יוסףרביהמחברבןמאתפתיחה

לאורך.חבראיזיקיצחקרביהמחברשלקדשוידבכתבהערה1\נאבדף

,המחברשלקדשוידבכתברובם,מיליםתיקונישלהגהות50מעלהספר

.יוסףרביבנוידבכתבחלקם

הפוסקיםמגדולי(ג"תרי-ז"תקמ)חבראייזיקיצחקרביהמקובלהגאון

עצוםגאון.בקבלהא"הגרתורתוממוסרי"מווילנאא"להגרשניפה"בדורו

משקלובמנדלמנחםרבי14כבןבהיותו.מצעירותוהתורהמכמניבכל

ד"כאב.הקבלהחכמתללמדוהראויכליבוראה(א"הגרשלתלמידו)

ט"תר-ז"תקצהשניםבין.וואלקאוויסק,ראזינאי,פרוזינאהחשובותבקהילות

.שניםכארבעלרבהוהיהלסובאלקעברט"תרובשנתטיקטיןברבנותכיהן

ובהם,אורראוחלקםשרק,והנסתרהנגלהבתורתספריםעשרותכתב

"יצחקבית".ס"השובסוגיותבהלכהת"שו,א"הגרבתורתרביםקבלהספרי

,"זמניםסדר".(ו"תר,ווארשא)"תפארהצפירת.(ו"תקצ,סדילקוב)

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

ישיבהראש(א"תשכ-מ"תר)קלפפישיעקבאהרןרבימספרייתהעותק

ספרו.הראשונההעולםמלחמתלאחרשנדובהד"כאבכיהן.בסלונים

רבניםשמותשלעתיקרישום.הכריכהשלהפנימיבצד."אהרןמנחת"

,קארעליץמ"רהרב,יגלשבתי'רהרב,מלאמזאמ"הר,משדלוביץהרב"

בתיקלפפישיעקבאהרןהרב"חתימההספרבשער."זעמבאמ"רהרב

הרבשלגדילתועיר,מווארשארבניםשלהרישום–"ירושלםורשה

.יגלשבתיהרביעםיחדתורההרביץסלוניםבישיבת.קלפפיש

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

100$פתיחה 



ונאווידווארפרירושלאד"אבסנדלסוןמאיריחיאלרביהגהות–מ"תר,פיעטרקוב–שבתמנחת.360

Minchat Shabbat – Piotrkow, 1880 – Glosses by Rabbu Yechiel Meir Sandelson Av Beit Din of Friroshla and Novidvar

.קראחייםיוסףרבימאת.למנחהסלתפירושעםאבותפרקי–שבתמנחתספר

.שניהמהדורה.מ"תר,פיעטרקוב

אשכנזיתבכתיבה[4]הגהותמספרהספרלאורך."פרשעראשליק"דקד"אבזונעלסאהןמאיריחיאל"לרבישייךורישומיםחותמות

.סנדלסוןמאיריחיאלרביהחותםהעותקבעלשלהינםההגהותהנראהכפי.מהתקופה

רבי:מאתנסמך."מושמעירהמתמיד"כונה.וולוזין,מינסק,סלוניםישיבותתלמיד-(ה"תרצ-ב"תרכ)סנדלסוןמאיריחיאלרבי

ניו,בנאווידווארוכן,ו"תרממשנתבפרירושלאכרבכיהן.מסלובודקהמאיריצחקרבי,מקובנאאלחנןיצחקרבי,מוילנאהכהןשלמה

.באנגליהקסטל

.טובמצב.’עמ7-148,[4]

100$פתיחה 

חתימה–ט"תרי,למברג–הדורפארת"שו.361

שלמהאברהםרביידבכתבתורהוחידושי

ממעזריטשהמגידמצאצאיגולדנבוים

Pe'er HaDor Responsa – Lemberg, 1859 – Signature

and Torah Novellae Handwritten by Rabbi Avraham

Shlomo Goldenboim, a Descendant of the Maggid of

Mezeritch

ט"תרי,למברג.ם"להרמב,הדורפארותשובותשאלותספר

1859.

זוהי."שלמהאברהםק"ה"וחותמותחתימההספרבשער

–(ז"תרע-ג"תר)גולדנבויםשלמהאברהםרביחתימת

וחבר,ממעזריטשהגדולהמגידמצאצאי.מופלגחכםתלמיד

.בצפתהרבניהדין-בית

בכתבשורות30–כתורהחידושי-נוסףדףהספרבסוף

.שלמהאברהםרביהחותםשלידו

קליםעשפגעיראשוניםדפיםבשלשה.טובכללימצב

.בטקסטמינימאליתפגיעהעםהדפיםבשולי

120$פתיחה 



הגהה–ראשוןדפוס–חלקיםשני–מאהבהתשובהת"שו.362

פלעקלסאלעזררביהמחברידבכתב

Teshuva MeAhava Responsa – Two Sections – First Edition – Gloss

Handwritten by the Author Rabbi Elazar Fleckeles

.ט"תקס,פראג.אחלק.מאהבהתשובה.ף"מהראותשובותשאלות•

.מהתקופהידבכתבהגהה1\נהבדף.ראשונהמהדורה

.דף[9],צ,10

.פלעקלסאלעזררבימאת.שניחלק.מאהבהתשובהותשובותשאלות•

.ראשונהמהדורה.ו"תקע-ה"תקע,פראג

ס"השבלשוןראיהמביאבההמחברידבכתבארוכההגהה2\כדבדף

כמו]ש"כנראהאלא"במיליםמסיים.בספרשכתבמהעלפסחיםממסכת

.ולועזיתבעבריתוחתימותרישומיםהאחוריהפורזץבדף.["שכתבתי

."...הירשצבי'הק"חתימה

.דףנו,4

המובהקותלמידופראגרבנימגדולי(ו"תקפ-ד"תקי)פלקלסאליעזררבי

דרשן,ישיבהראש,בפראגדינובביתכדייןששימש"ביהודהנודע"השל

ד"כאבכיהן(25בגיל)ד"תקמ-ט"תקלהשניםבין.ההלכהפוסקיומגדולי

.פראגמולדתובעירד"וראבלדייןנתמנהג"תקמומשנת,גוטיין

לאחרדפיםשלשה.מועטחסרוןעםקרעקיפוליםעםשער–אכרך:מצב

שאר.מנותקתכריכה.בטקסטחסרונותמעטעםשוליםפגמיעםהשער

.זמןכתמי,טובמצב:בכרך.טובבמצבהספר

המדרשביתחותמות.ומשופשפותבלויותפשוטותכריכותעםהכרכיםשני

."מעזיחאד"

$  200פתיחה 

מחודשתלעריכההערות–ץ"תר,פיעטרקוב–אפריםחמדת.363

ד"אבזילברברגבנימיןאברהםרבישלידובכתבהשואהבעקבות

חותמותיו-ווארשאטולישקוב

Chemdat Ephraim – Piotrkowm 1930 – Comments for a Revised Edition

after the Holocaust Handwritten by Rabbi Avraham Binyamin Zilberberg

Av Beit Din of Tolishkov and Warsaw – with His Stamps

.ץ"תר,פיעטרקוב.לוונטאלשרגאאפריםרבימאתאפריםחמדתספר

בנימיןאברהםרבישלידובכתבושנוייםהערותישנםובהקדמההשערבדף

המהדורהנשרפהשבההשואהלאחרמחדשהספרלעריכת,זילברברג

ארוריםי"עהמוקדעלעלול"רהזעםבימיכאשרועתה"הספרשלהראשונה

ד"הכשניהבהוצאהחדשותבהוספתלאורמוציאהואבכן...אחדיםרקונמצא

["ין]בנימאברהםל"המו

שרגאאפריםהבחורלנינההמחברשלזקנתומאתהקדשההפורזץבדף

.זילברברגבנימיןאברהםרביחותמות."לאווענטאלשרה"חתום[זילברברג]

הלוייצחקאברהםרביתלמיד-(ב"תרמנולד)זילברברגבנימיןאברהםרבי

ר"האדמו:מאתלרבנותנסמך.וראדיןלומזהבישיבותלמד,מזאגראוי

חתן.פלוצקידןמאיררפאלורבי,מויערושובזילברמןשאולרבי,מאוסטרובצא

טולישקובד"אב.(הספרמחבר)מאיניאוועלוונטלשרגאאפריםרביהינודודו

.מקוואהללעויליפמןא"רבראשות"אמתתורת"ישיבתשםויסדז"תרעמשנת

ב"ארה-בפיטסבורגכרבוכיהןב"לארההיגר,ד"תרפבשנתבווארשאצ"מוהיה

י"נ)"מלךהדרת","ב"מהראאמרי","ב"מהראת"שו":חיבר.ח"תרצמשנת

בעלצבימאיררשלבנומדאבריבעריששכררבי-גיסו."אברהםזכרון",(ה"תש

."הצביאמרי"

.עריכהוהוספותמחיקותהשערדףעל.מנותקיםודפיםכריכה.יבשדף.טובמצב

100$פתיחה 



–ז"תרנ,ווילנא–סוטה,נזיר,נדריםמסכת.364

ידבכתבלמדניותהגהותעשרות

Tractate Nedarim, Nazir, Sotah – Vilnius, 1897 – Dozens

of Scholarly Handwritten Glosses

חלק.ז"תרנ,ווילנא.בבליתלמודמןסוטה,נזיר,נדריםמסכת

.אדומהבדיוהשערמאותיות

בכתבלמדניותהגהותעשרות,א"ענבדףעדנדריםבמסכת

בדףוכן.(ב"עחדף)"צבי'ארי"חתומהההגהותאחת,יד

."דפהמ"רצבי'ארי...לקמןציינתי"ידבכתברישום,הפורזץ

."מראדומסקמשה'הר...לובליןחכמידישיבתעקד"רישומים

."פשעפיארקעאהרןמשה"הטבעההכריכהעל

שוליםפגמים,(עובש)רטיבותסימני,קרעים,גרוע–בינונימצב

.העמודיםבראשיבעיקר

.עובשבשכבתמכוסהמקוריתעורכריכת

120$פתיחה 

מזוההלאמכותבארוכותלמדניותהגהותעשרות–ט"תרל,ווארשא–ערוךשולחןכרכישלשה.365

Three Volumes of Shulchan Aruch – Warsaw, 1879 – Dozens of Scholarly Glosses by an Unidentified Writer

.גדולפורמט.ט"תרל,ווארשא.חלקיםשלשה,חייםאורח,ערוךשולחןכרכישלשה

.הכותביםזהותידועלא.כותביםמשנילפחות.ידבכתבארוכותלמדניותהגהותעשרותהכרכיםלאורך

.כותביםמאותםכןגםידבכתבתורהבחידושימלאיםהפורזץדפי

דפיםומספרשניבשערחסרוןאבחלק.וקרעיםפגמים.יבשדף.עשנקבי,בינוני–טובכללימצב.מ"ס40תואםגודל.כרכים3כ"סה

.ראשונים

200$פתיחה 



ידבכתבהגהות–ספריםאוסף.366

Collection of books - handwritten glosses

.לויטערבאךהכהןזעליגאשררבימאת."דעתחות"ו"שםאהלי"ענייניםלשנימחולק,כהןמנחתספר•

שפרברדודרביחתימת106בעמודוכן.שפרברדודרבישלידובכתבהגהותשתי47'עמ.יחידהמהדורה.ב"תרנ,דראהאביטש

.בלועזית

בראשובד"ראב."דעניאאפרקסתאת"שומחבר,השואהלפנירומניהביהדותהפוסקיםמגודלי(ב"תשכ-ז"תרל)שפרברדודרבי

."יושראמרי"בעלאריקמאיררביותלמיד"חייםתורת"בעלמקוסובחייםרבישלתלמידו.ב"תרפמשנת

דפיםבמספר.ניירהשלמתעםתחתונהשמאליתבפינהוכןהפנימייםבשוליםקרעבשער.מפורקיםדפים,כריכהללא.’עמ144,[2]

.יבשדף.שוליםפגמימעט.הדפיםבשוליקרעיםראשונים

.ידבכתבהגהותמספר.ג"תשי,יורקניו.העלמעץד"אב.דייטשליפאטוביוםחנניהרבימאת.החלק.טוביוםטהרת•

.ההדפסהמתקופתאשכנזיידבכתבהגהותהספרלאורך.שערחסר.ג"תרכ,ווארשא.ברכותמסכת.משולשתברכה•

בשער)"דעתגילוי"קונטרסעם.ראשונהמהדורה.ע"תר,סאטמר.שלישיחלק.שבדרוןמרדכישלוםרבימאת,ם"מהרשת"שו•

.(נפרד

"רבישלבעלותוחותמותידבכתבהגהות2.ולועזיתבעברית"ברעזאןק"אבדהכהןמרדכישלום"המחברשלחותמתושערבכל

בפרלוברב.מאוסטרווצאוהגאוןמקילץירושלמסקינחוםמשהרבימאתנסמך–"לענטשנאק"חופקבראמבערגירחמיאלאברהם

.ועוד"אברהםברית","אברהםעמק","אברהםמרגליות":חיבוריו.(ו"תרס)לובליןפלך-בלענטשנארבכ"אח,א"תרסמשנת

.טובכללימצב.דףד,[2],שכד-מא.'עמ,מ,[4]

לפנינו,וסוףהתחלהחסרכרך.ק"התשנות,סוכה,יומא,השנהראש,ביצה,תענית,פסחים,עירוביןמסכתותעל.אלפסרבהלכות•

.רלו-פהדפים

ללא.מנותקיםדפים,כתמים,טובמצב."ן"הרמבעלותמיהני"נכתבבהחשובההגההביניהם.אשכנזיתבכתיבההגהותשתיבספר

.כריכה

.שוניםגדלים.טובכללימצב.ספרים5כ"סה

100$פתיחה 

20–ההמאהוראשית19–ההמאה–ידבכתבהגהותעםספרים[8]אוסף.367

Collection of [8] Books with Handwritten Glosses – the 19th Century and Early 20th Century

הסברים–אשכנזיידבכתבהגהותהספרלאורך.א"תרס,ווילנא.יחדכרוכים.וארבעהעשריםקודשכתבימתוך.איוב-משליספרים•

.שמעוןבןמנצוררביהמקובלשלבנו"שמעוןבןשלמה"הגאוןהדייןוחתימותחותמות.הפסוקיםעלותיקונים

.ידבכתבתיקוניםשלגדולמספרהספרולאורך.אשכנזיידבכתבהגה:נזבדף.ד"תרכ,למברג.דבריםספרחמישיחלקלישראלחק•

.צבעונישער.מנותקיםדפים.בטקסטגםעשפגעיעםהספרבסוףדפיםמספר.הספרלאורךעשנקבימספר.חסריםו-הדפים

בספר.ראשונהמהדורה.ז"תרי,יוהנסבורג.איזנשטאטהירשצביאברהםרבימאתתשובהפתחיחיבורעם,העזראבןערוךשלחן•

.בירושליםהשמיםשערבישיבתמ"ר,ברודקירב-(ע"תרנפטר)ברטינובסקיגבריאלרביחותמות.אשכנזיידבכתבהגהותכמה

.קראקאק"מקיוסףבןמיכלרבימאתוחליצהגיטיןסדר:עםכרוך.כריכהללא.ראשוניםדפיםוארבעהשערחסר.(4279'מסר"אוצה)

.ראםראובןיוסףדפוס.ראשונהמהדורה.ג"תרכ,ווילנא.אייזנשטאטצביאברהםרבימאתרחבביאורעם

,כריתות,בכורות–בחלק.הוריות,ביצה,יומא,פסחים-אחלק.חלקיםשני.ס"השמסכתותעלוחידושיםביאוריםיהודהנאםספר•

.המחברידבכתבהוספהההקדמהבסוף.יחידהמהדורה.ד"תרפ,ברלין.ברוידאאידליהודהרבימאת.תמורה

יהודייםלפליטיםרבסיועהעניקהשואהבזמן.גריןגולדרסהמדרשביתמקים.בלונדון"ישראלעדת"רבמונקאליהורבישלהעותק

.מנותקיםודפיםכריכה.לאנגליהמגרמניהשהגיעו

.מפוארתכריכה.ארוכותחלקם,אשכנזיידבכתבהגהותמספר.מ"תר,ווילנא.שניחלקדעהיורה–ערוךשלחן•

.מפוארתכריכה.ארוכותחלקם,אשכנזיידבכתבהגהותמספר.מ"תר,ווילנא.שלישיחלקדעהיורה–ערוךשלחן•

.יחידהמהדורה.ט"תקמ,שאלוניקי.מיוחסיוסףמרדכימשהרבימאת.ערוךהשלחןעלחידושים.מיםברכותספר•

חתומהאחתהגהה.להדפסההקרובהמתקופהמזרחיידבכתבהגהותכמה"...נון'ןיעקבבעראיש'העבדשקנהמה".זהדףבראש

]!["בושקאמיאנדוהצעיר"חתומהנוספתהגהה.ט"סן"מביחתומהחתומהנוספתהגהה\ה"יבנחתומהאחתהגהה\[?]ן"יזד"הכ"

,ירושלים)"מביןיאיר"הגדולהלמדניחיבורו.ביפוהספרדיתהקהילהרב,ירושליםמחכמי(ח"תרס-ד"תקצ)נוןבןרפאליוסףרבי

.(ספרושםעל)"ן"המבי"שמוחתם.קואינקהציוןבןלרבי"המאסף"בירחוןמאמריםפרסםוכן.(ב"תרס

.טקסטחסרוןללא.הדפיםבפינותפגמים.איכותידף.טובכללימצב.דףרסז,[2].הקדמהודףשערחסר

.שוניםגדלים.טובכללימצב.כרכים7בספרים8כ"סה

120$פתיחה 



חתימה–מ"תר,ווילנא–ברכותמסכתבבליתלמוד.368

20-המהמאהארוכותלמדניותוהגהות

Babylonian Talmud Tractate Berachot – Vilnius, 1880 – Signature

and Lengthy Scholarly Glosses from the 20th Century

חתימההפורזץבדף.1880מ"תר,ווילנא.ברכותמסכת,בבליתלמוד

."...יקותיאל"

."ביאלסטאקטשערניאווסקיזעליגעזריאלשמעון"השעריםבשניחותמות

.20–המהמאהידבכתבארוכותלמדניותהגהותהספרבתחילת

.מקוריתעורכריכת.טובמצב

120$פתיחה 

ידבכתבהגהות–מ"תר,ווארשא-אריהפני.370

Pnei Aryeh – Warsaw, 1880 – Handwritten Glosses

,ביצה,פסחים,שבתמסכתותעל.אחלק.אריהפניחידושיספר

בבא,קידושין,כתובות,יבמות,סוכה,יומא,השנהראש,חגיגה

.פלאצקד"אב–צונץליבאריהרבימאת.בתראבבא,קמא

.ראשונהמהדורה.1880מ"תר,ווארשא

שתיבספר,"..."במהאיצחק"ל"המוחתימתהשעראחרידף

.מזוההלאמכותבאשכנזיתבכתיבההגהות

.קפליםעםאחרוןדף.טובמצב.דףקב,[2]

100$פתיחה 

–א"תרכ,ווארשא–עירובין,בבליתלמוד.369

ההדפסהמתקופתאשכנזיתבכתיבההגהות

Babylonian Talmud, Eruvin – Warsaw, 1861 – Glosses

in Ashkenazic Script from the Time of Printing

.שעריםשני.א"תרכ,ווארשא.עירוביןמסכת,בבליתלמוד

בכתיבה,ארוכותחלקם,למדניותהגהות15-כהספרלאורך

.מהתקופהאשכנזית

דפיםבמספר.הספרלאורךזעיריםעשנקבי.טובמצב

כריכה.ושימושזמןכתמי.הטקסטעלגםעשפגעיאחרונים

.פשוטה

100$פתיחה 



–ו"תרכ-כ"תר,ווין–בבליתלמודכרכיםשבעה.371

20-ההמאהמתחילתארוכותהגהותעשרות

Seven Volumes of the Babylonian Talmud – Wien, 1860-

1866 – Dozens of lengthy Glosses from the Early 20th

Century

.ו"תרכ-כ"תר,ווין,בבליתלמודכרכיםשבעה

:מסכתותלפנינו

.זרעיםסדר.ברכות:אכרך

.עירובין,שבת:בכרך

.פסחיםשערחסר.קטןמועד,חגיגה,ביצה,פסחים:גכרך

.מגילה,שקלים,תענית,סוכה,יומא,השנהראש:דכרך

.קידושין,כתובות,יבמות:הכרך

.סוטה,נזיר,נדרים,גיטין:וכרך

.מציעאבבא,קמאבבא:זכרך

'הק"חתימות."בלוישמחה","לונגרצבינתן"חותמותבכרכים

."לוינגריואל

,(עיפרון)עופרתבעטארוכותהגהותעשרותהכרכיםשבעתבכל

מהמחציתנראיתהכתיבה.מזוההלאכותב,אשכנזיתכתיבה

.20–ההמאהשלהראשונה

.צבעונייםשערים.תואמותעורכריכות.טובמצב

100$פתיחה 

ידבכתבהגהות–ספריםאוסף.372

Collection of Books 0 Handwritten Glosses

,פיעטרקוב.רפפורטהכהןגוטמןטוביהרבימאת,כהןברכתת"שוספר•

מתקופתאשכנזיידבכתבוציוניםהגהות15–כהספרלאורך.ח"תרס

.בעיפרוןהגהותכמהבנוסף.ההדפסה

.ז"תרנ,ווילנא,ניצברגאליעזררבימאת.בחלק,אליעזרדמשקספר•

מהןאחת.אשכנזיתכתיבה.מהתקופהידבכתבהגהותחמשהבספר

.ארוכה

.אחרוניםדפיםושלשהשערחסרעותר.י"תר,טשרנוביץ,חייםמיםבאר•

תיקוניםהגהות'מסבנוסף.מרובעאשכנזיידבכתבהגהותחמשהבספר

הפנימיותבשוליםקשיםעשפגעיעםאחרוניםדפים100כ.בעיפרון

.כריכהללא.התחתונות

לפנינו.שערחסר,ידועלאושנהדפוס.מחאותכתובההלכותעשיןספר•

.קולמוסחציספרדיתבכתיבהארוכותהגהותשתיבספר.פא-אדפים

והוספותהגהות35-כ.ח"תרס,בילגורייא.החלק,מלכיאלדברית"שו•

לאורךזעיריםעשנקבימספר.ההדפסהמתקופתבדיואשכנזיידבכתב

.הספר

כרוךלכריכה,בעיפרוןאשכנזיידבכתבמלאיםפורזץדפיעםספרכריכת•

.סגולהדיוידבכתבדפיםמספר

.אחתוכריכהספרים5כ"סה

200$פתיחה 



"החושןקצות"הבעלמשפחתבחתימותעותק–ראשונהמהדורה–ותומיםאורים.373

Urim VeTumim – First Edition – Copy Signed by the Family of the Author of "Ketzot HaChoshen"

.ראשונהמהדורה.ז"תקל,קרלסרוא.אייבשיץיהונתןרבינומאת.משפטחושןעלופלפוליםחידושים.שניחלק.ותומיםאוריםספר

."החושןקצות"בעלהכהןליבאריהרבימשפחתשלבעלותורישומירבותחתימותהפורזץבדפי

רביבנושלרביםורישומיםחתימות."החושןקצות"בעלשלבנו"הכהןדובערישיוסף"רבישלידוכתבבעצםבעלותורישומיחתימות

קצות[הספרבעלבן]ס"בבהי"נהכהןבערישדוביוסףר"מוהרבהרבמרדכי'הק"החושןהקצותנכד–בערישיוסףר"במרדכי

."ט"יומעדני'וסחמודותלחם'וסט"יו'תוסהמחברבעלהמפורסםהגאוןשלנכדמלואיםאבני'וסשמעתתאשב'וסהחשן

ליבלזנווילשמואל'הקומלואההארץ'לה".צאהליןליבזנווילאריהשמואלרביהקדושהרבשלקדשוידחתימתהספרבשער

חתימותמספר.שמעתתאשבלספרוהקדמהכןגםשכתב,החושןקצותבעלשלמחותנואדרמולשלמהספרמחברבעל."צהלין

וכן,"אריה"שחורבדיודהויהחתימההכריכהגביעל.[בנואואביו,"הפלאה"הבעלממשפחתאולי]"הורוויץהירשצבי"עתיקות

בתשובותעיין"ידבכתבעתיקההגהה2\רכדבדף."סטאנובד"אב..."המיליםאתלזהותניתןבסופהאשרמאודמטושטשתחתימה

."[קצות"הבןיוסףרביידבכתבזוהגהההנראהככל]"פירושוותמצאו"קט'סיא"ח

שניכאשר,הכהןליבאריהלרביהחושןקצותבספררבותמוזכרמשפטחושןעלאייבשיץיהונתןרבישלותומיםאוריםספרכידוע

קצותלספרהדרךאתסללותומיםהאוריםכיונראה.משפטחושןעלופלפוליםהתורהלחידושיביחסאחדבסגנוןמתנבאיםהנביאים

(ו"תקסלבוב.מפומורןהכהןדודלרבי)ותומיםהאוריםעלב"חויהונתןדודאהבתשבספרעד.לימודשיטתבאותההעומדיםהחושן

יופיכלילתבספרכיאם.אייבשיץיהונתן'רעלפעמיםכמהומשיגחולקשבספרוכךעלח"הקצוהנגדבחריפותמתבטאבהקדמתו

לאח"קצוהבספרושהרי,השורהאתקילקלהליהונתןדודאהבתאדרבאכי:כךעלמעיר(דהערהקכא'עמקראקארבניתולדות)

."...כמותובתורהלגאוןוכראוי,תורהשלכדרכהעליוומשיגבדבריוהואמפלפלרק,יהונתןברבישהיאכלפגיעהתמצא

שלהשניבנו-בערישדביוסףרביהגאון

כ"ואחבפולין'קשונזשלכרבהשימש,ח"הקצוה

'ר.וקדושגדולכגאוןנודע,וואדיסלאבד"אב

בריתת"שו)מפיעטרקובהירשצביאברהם

שםונזכר'חסימןמ"חו.ח"תרנלבוב,אברהם

הרבה"הלכבוד:אליוכותב,(לטסימןד"יו'בחי

המושלםפלגיםמלאבארהמופלגהחריף

ד"מוהרמ"כש,ידותעשרלוומידותבמעלות

מ"בעהבהגאון'וכוד"אבי"נהכהןבעריש

ברכתי...הנעיםפלפולוובראותי...י"נח"קצוה

הגאוןאביודמרעליוקוראואניהנהניןברכת

.כ"ע,"מתוקיצאמעז"י"נהמפורסםהגדול

ת"שובספרנדפסואליונוספותתשובותושתי

.לב-לאסימניםאביותלמידענזילז"מהריא

'סי)מלואיםאבני"אביובספרנדפסותשובותיו

חמדכרםבספרנדפסוחידושיו.(ב"חוסוף,נא

תנינא)בתשובהאיגרעקיבא'ר.(קעא'עמי"ח)

דבריםי"עפהשואלקושייתמתרץ(קיבסימן

'סי)ל"הנבנובשםבספרוח"הקצוהשהביא

שב,החושןקצותבספריוהגדולאביו.(שלו

מקומותבכמהמזכירמלואיםואבנישמעתתא

בנולושאמרחידושיםואף,מבנוחידושים

כיביודעואביובהערצהמזכירםבחורבהיותו

השיראתכתבאשרהואזהבנו.נוצרלגדולות

בכלהעוסקהחושןהקצותבסוףשנדפסהנפלא

.סדריםלפיהספרעניני

ליבזנוילאריהשמואל'רהמוסרובעלהגאון

וארשה)אדרמולשלמהס"מחצאהלין

שבלספרמליציתהקדמההקדים,(ד"תקע

.ח"הקצוהבעלמחותנושלשמעתתא

.טובכללימצב.מ"ס36.דף[5],שפא-רה,[1]

.מקוריתקדמיתכריכה.חסרהאחוריתכריכה

.הכריכהחוסרמחמתאחרוניםבדפיםפגמים

1000$פתיחה 



הכהןציוןבןיעקברביהמחברהקדשת–ד"תרס,לידז–הציד.375

HaTzayad – Leeds, 1904 – Dedication by the Author Rabbi Yaakov Ben

Zion Hacohen

הכהןציוןבןיעקברבימאת."מטעמים"ביאורעם,הדםכסויהלכות,הצידספר

.מנדלסון

:עםכרוך.ידבכתבהמחברהקדשתבשער.1904ד"תרס,ליעדז

י,ח,זחוברות.דייכעסחייםישראלרבימאת,חודשימאסף,לחכמיםועדבית

.ג"תרס–במכרך

.מצויןמצב.'עמ[2],52;[2],50;[2],50;65,[2]

100$פתיחה 

ח"תרי,[יוהאניסבורג]-מצפתהעלירשמואלרביחתימת-אלפסרב.374

Rav Alfas – Signature of Rabbi Shmuel Heller of Safed – [Johannesburg], 1858

.ח"תרי,יוהנסבורג.עשרשניםחלק.אלפסרבהלכות

."העלירשמואל'הק".מצפתהעלירשמואלרביחתימתבשער

בצפתהאשכנזיתהקהילהשלומנהיגהרבה,(ד"תרמ-ג"תקס)העלירשמואלרבי

הספרנדפסבתורהוגדולתוהכבירותופעולותיולדמותו.שנהמארבעיםלמעלהבמשך

.נוספיםוספרים"והמנהיגהרופאהרב"

הדףבשוליבעיקרראשוניםדפיםבמספרעשפגעי.רופפתכריכה.טובמצב.מ"ס21

.הפנימיים

100$פתיחה 

–וחתימותרישומים–ט"תקס,לבוב–מיגאשי"הרחידושי.376

שלמהאפריםרביובנוווינגוטדובמיכאלרביפיעטרקוברבניעותק

וויינגוטזלמן

Chidueshei HaRi Migash – Lvov, 1809 – Inscriptions and Signatures –

the Copy of the Rabbis of Piotrkow Rabbi Michael Dov Wiengut and

and His Son Rabbi Ephraim Shlomo Zalman Weingut

.ט"תקס,לבוב.[מקובצתשיטה]מיגאשיוסףלרביבתראבבאחידושי

משהה"מהרבניהחריףהמופלגלהרבנישייךהספרזה"רישוםהפורזץבדף

צביר"מהורבןיהודאברוך'הק"נוסףרישום.19–ההמאהסוף–"...אהרן

רביחותמתהספרבשער."...נחוםחיים'הקלישייך"חתימהבשער,"...הירש

.וויינגוטדובמיכאלרביאביוחותמתכןכמו."וויינגאטזלמןשלמהאפרים"

ת"שובעלרגולראליהורביתלמיד-(ז"תרמ-ט"תקע)ווינגוטדובמיכאלרבי

.(13152ר"אוצה).ט"תרי–ח"תרהשניםביןבפיעטרקובצדקמורה.אליהוידי

,בסלעשיןכרבכיהן–(ד"תרנולד)וויינגאטזלמןשלמהאפריםרביבנו

מכןלאחר.בווארשאא"תרנמשנתאביומקוםאתמילא,פיעטרקוב,קאליש

חיבר.ה"תרנבשנתפלאצקפלך-ובליפנא,לומזהפלךבאסטרובגםכרבכיהן

."לציוןאורה"-ו"למלךעוז"

.כתמים.בודדיםזעיריםעשנקבי.טובמצב.מ"ס36.דף[קיב:ל"צ]צט,[1]

100$פתיחה 



חברוןישיבתראשכהןאהרןרבישלמספרייתוספריםאוסף.378

Collection of books from the library of Rabbi Aharon Cohen, Rosh Yeshivat Hebron

.ידוחתימתהכרכיםברוב.חברוןישיבתראשכהןאהרןרבישלמספרייתוספרים[15]אוסף

.ז"תש,יורקניו.אלבעקחנוךמאתתקוניםעם.יבמותמסכתעל(המאירי)הבחירהבית•

.ז"תש,יורקניו.(סט)ב-אחלקים.ם"לרמבתורהמשנה•

.ד"תרמ,ווארשא.הספרדימרימוןאברהםרבימאת.מנוחהברית•

.ד"תש,יורקניו-ירושלים.וואקסמןשמואלמאת,ישראלאמונתהגהותעם.אבותמסכתעל(המאירי)הבחירהבית•

.ד"תשי.גןרמת.ב-אחלק.בחיירבינומאתהלבבותחובתתורת•

.ד"תרמ,פיעטרקוב.מדינובשפיראאלימלךצבירבימאת.בחלק,יששכרבני•

.ג"תרע,וואיטצען.מנעמרבמיכליחיאלרבימאת,לוחותשברי•

:עםכרוך.ה"תרמ,ירושלים.מפאנועזריהמנחםרבינומאתהאלפסילספרקיצור,זוטאאלפסי•

.שערחסר.ג"תרל.פסחיםמסכתעל.חלאוהם"מהר•

.ח"תש,ירושלים.אחלק.ראטהאהרןרבימאת.ושיחותדרושיםוספוריםתולדות.דאהרןעובדא•

.ש"ת,ירושלים,זיסקינדאלכסנדררבימאת.העבודהושורשיסודספר•

מהדורתצילום.ד"תש,יורקניו.יוסףנימוקילהרבשבועותוחידושי.סוטה,נזיר,נדריםמסכתותעל(המאירי)הבחירהבית•

.כ"תר,הלברשטט

לחלקשערחסר.ע"תר,פיעטרקוב.הכהןליבאריהרבימאת.ת"ושוחידושים–בחלק,העזראבןעל–אחלק,מלואיםאבני•

.א

,זרהעבודה,מכות,מציעאבבאוקדושיןגיטיןנדה,כתובות,יבמותמסכתותעלה-בחלקים.א"הריטבחידושי.כרכיםשני•

.ח"תרס,משונקאטש,חולין,שבועות

סלבודקהישיבתבניעםישראללארץעלהד"תרפבשנת.בסלבודקהישראלכנסתבישיבתלמד–(א"תשכ-ד"תרס)כהןאהרןרבי

.הישיבהלראשנתמנהמכןולאחרבישיבהשיעוריםלמסורהחלד"תרצבשנת.בחברוןשהתיישבה

!שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים15בספרים14כ"סה

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–א"תרס,קראקא–נטעלבנון.377

מלובליןשפיראמאיררביעותק–

Levanon Nata – Krakow, 1901 – Single Edition – the

Copy of Rabbi Meir Shapiro of Lublin

רבימאת.ומקואותנדהבהלכותחידושים,נטעלבנוןספר

.אושפציןד"ראבלנדאל"סגנטענתן

.יחידהמהדורה.א"תרס,קראקא

מ"ורד"האבשפיראמאיר"רביחותמתהפורזץבדף

."פיעטרקוב

יהדותרבנימגדולי(ד"תרצ-ז"תרמ)שפיראמאיררביהגאון

היומיהדףרעיוןמחולל.ולובליןפיעטרקובד"אב,פולין

שלזרעבלינפטר.ובאגדהבהלכהמובהקגאון.בעולם

הדף"והםבעולםילדיםשנילושישעצמועלאמראך,קיימא

תלמידיםאלפישהעמיד"לובליןחכמי"ישיבתוהשני"היומי

.ישראלגדולימהם

כריכה.יבשדף.טובמצב.מ"ס32.5.’עמ[1],114,[8]

.שבורהמעטקדמית

120$פתיחה 



רישום–א"תרנ,ווארשא–חייםחפץ.379

המחברשלקדשוידבכתב"מוגה"

Chafetz Chaim – Warsaw, 1891 – Inscription of

"Mugeh" (Proofread) Handwritten by the

Author

.מראדיןהכהןמאירישראלרבימאת,חייםחפץספר

.א"תרנ,ווארשא

–"מוגה"(דיובעט)רישוםהכריכהשלהפנימיבצד

"חייםחפץ"המרןהמחברשלקדשוידכתיבתבעצם

(עופרתבדיו)נוסףרישוםהפורזץבדףכןכמו.א"זיע

."מוגה"

.ב"תרס,ווארשא,הלשוןשמירתספר:עםכרוך

שלספריואתלבדוקנוהגהיהחייםהחפץמרןכידוע

לפני(גזלמחשש)'וכדוהדפסהטעותאודפיםחסרים

."מוגה"עליהםרשםשבדקולאחר,מוכרםשהיה

.זובמלאכהלומסייעתהייתהשביתוופעמים

ללא.זעיריםעשנקבימספר.יבשדף.טובמצב

.שדרה

100$פתיחה 

בעלותורישומיחתימות–ח"תצ,דאדרפרנקפורט–טהרותסדרמשניות\נדהמסכת.380

Tractate Nidah / Mishnayot Seder Taharot – Frankfurt an der Oder, 1748 – Signatures and Ownership Notations

.ח"תצ,דאדרפרנקפורט.שעריםבשני.טהרותסדרמשניות.נדהמסכת,בבליתלמוד

ה"רת"כקשלהאלוףשייךהלזהגמרא":וחתימותרישומיםהשעראחרבעמוד"...הירשזלמןר"הלהקציןשייך"חתימהבשער

שמואל'הקק"לפא"תקלטבת...מאסבקפה...לשמהה"בללמודממנושאלתי""מאסבקק"מק"זצפייבלר"הר...בןזעליגמן

."ממאסבאקל"ז..בפסחר"הרשללהיתומיםשייךהלזהגמראזה","מאסבק...ו"נרכץלייזר...הבןזנוויל

שמאליתבפינהחסרוןעםראשוןשער.בטקסטמינימאליתפגיעהעםחלקם.הפנימייםבשוליםרובםעשפגעימעט.טובכללימצב

.מפורקיםלטדףעדמהתחלההדפים.מנותקתקדמיתכריכה.תחתונה

100$פתיחה 



ידבכתבהקדשות–ספריםאוסף.381

Collection of books - handwritten dedications

.וחתימתוידובכתבהמחברהקדשת.א"תשי,לונדון.ליכטנשטייןדובברוךרבימאת.אחלק.דובברוךילקוטספר•

.השערקדםבדףוחתימתוידובכתבהמחברהקדשת.ו"תרפ,[לונדון],רוזנברגבצלאלרבימאת.בצלאלמחשבת•

בדףידבכתבהמחברהקדשת.ז"תרל,פרשבורג.'אחלק.מיללערגבריאלרבימאת.וירושלמיבבלימתלמודאגדותאוצרספר•

.השערקדם

.בשערוחתימתוידובכתבהמחברהקדשת.ט"תרצ,[יורקניו].שמותטיילצווייטעראידישאיןדרשות•

בדףמספינקאווייסחייםישראלרביר"האדמושלוחתימתוידובכתבהקדשה.ג"תשל,ירושלים.קטןלמועדש"הראתוספות•

.הפורזץ

ידובכתבהמחברהקדשתהפורזףבדף.ג"תרצ,לובלין.מאשפציןגרעהרפינחסרבימאת.תמורה'מסעל.בחלקפנחסבית•

.וחתימתו

סופריוחנןרביר"האדמושלוחתימתוידובכתבהקדשההפורזץבדף.ז"תשכ.התורהעל"סופרחתם"פירוש.משהתורתספר•

.מערלוי

המדינהלנשיאניתןהפורזץבדףהמחברהקדשת.ך"תש,ברוקלין.איזראעלמאיראברהםרבימאת.אחלקאברהםאמריספר•

.המחברשלוחתימתוידובכתב.צביבןיצחק

.יחידהמהדורה,ה"תרמ,ירושלים.וועבראליעזרמרדכירבימאת.ערכיןמסכתעלדלערךספר•

.המחברשלידובכתבבודענוויעזעראריהיוסףלרבינאההקדשה,השערבראש

ורבימאייזנשטטפערלסמשהיצחקרבי,"שלמהיריעות"בעלהגאוניםתלמידבצעירותו–(ב"תרנ-ב"תקפ)ובראליעזרמרדכירבי

חייםרביר"האדמואצלואהובמקורבהיה.אדאשלכרבהלכהןהתמנהג"תריבשנת.לרבנותשהסמיכוהומנייטראפנטיחזקאל

ניגונו.בניועםארצהעלהואזשניםכארבעוולווהשלכרבהכיהןכ"אח.בהלכהעימומתכתבוהיה"אהבהבראדארב"שכינהומצאנז

עץ.עבותעץ.ובוחןאופן.חובהמלחמת.דלבכור.דלערך.מפורסמיםחיבוריו."אהרןתולדותשלפוריםניגון"כהתפרסםשהלחין

.העליםנובל.שירהפרקיעלוהשמיםהארץזמרת.תודהתמורת.אבות

.אחריודפיםובמספרבשערניירחיזוקי.טובמצב.מ"ס32.אחרוןדףחסרדףכ,[5]

.מזידיטשובאייכנשטייןשלמהמשהרבישלוחתימתוידובכתב.לחתונההזמנהעלהקדשה•

.הזמנותשתיעודבנוסף.מזידיטשובר"האדמובןאייכנשטייןמאירמנשהרבישלוחתימתוידובכתבלחתונההזמנהעלהקדשה•

.שוניםגדלים.טובכללימצב.הזמנות4-ו.ספרים9כ"סה

150$פתיחה 



רביהגאוןעותק–ג"תקנ,ברלין–ראשבשמים–פולמוס.382

נפתלייעקבחייםרביחתימת\קמפנאד"ראברפיששמחהיעקב

זילברברג

Polemic – Besamim Rosh – Berlin, 1793 – the Copy of the Gaon

Rabbi Yaakov Simcha Rafisch Rosh Av Beit Din of Campana /

Signature of Rabbi Chaim Yaakov Naftali Zilberberg

המיוחסותבהלכהתשובותושניםתשעיםמאותשלש,ראשבשמיםת"שו

"דהרסנאכסא"פירושעם,הראשוניםגדוליולשארש"הרא-אשרלרבינו

.ברליןשאולרבימאת

בעללנדאהלוייחזקאלרביהסכמת.ראשונהמהדורה–ג"תקנ,ברלין

."ביהודהנודע"

אוש"הראמרבינוהםבוהמופיעותהתשובותאכןאם,היאגדולהמחלוקת

החתם,בנטמרדכירבי,ברליןשאולרבידהרסנאכסאהמחברשלעטופרי

עד.ש"הראידיעלנכתבולאוהתשובותמזויףהספרכיטענוועודסופר

.הדברהוכרעלאהיום

המחברל"זצש"מוהרי...הגאוןהרב...ר"מומעזבוןקניתי"הספרבשער

בשערחותמתו."נפתלייעקבחייםק"לפח"תרל...שמחהשערי[פר]'ס

."זילבערבערגנפתלייעקבחיים"

נולד)רפפיששמחהיעקברבי-"מקעמפנא...יעקבנוספתחתימה

שעריבעל.ר"תמשנתקמפנאד"ראב.איגרעקיבארביתלמיד-(ד"תקס

.(ח"תרל,ווארשא)ס"השסוגיותעלשמחה

קוטנאד"ואברב-זילברברגנפתלייעקבחייםרבימווארשאהצדיק

בשנתבארץביקר."רענןזית"בעלנכד,בווארשאצדקמורה.ווירשוב

ישראלרבימתלמידי."חייםחפץ"ה,מטשכנובר"האדמוממקורבי.ב"תרע

במשך.רביםחיבוריםחיבר."הלויבית"היק'סולובייצדביוסףורבי,מסלנט

לפניאמרשכידועצינץל"מהראספרישללאורבהוצאתםעסקרבותשנים

."למליץלואהיה"ספריובהוצאתשישתדלשמיפטירתו

.בשערקפלים.טובמצב.מ"ס32,דף[5],קי,[4]

120$פתיחה 

רביחותמת–ו"תקצ,למברג–טהרהסדרי.383

מבאטשאןד"ברארפאל

Sidrei Tahara – Lemberg, 1836 – Stamps of Rabbi

Raphael Brod of Botshan

.ו"תקצ,למברג.אשכנזיאלחנןרבימאת.טהרהסדריספר

."ד"ברארפאל'הק"חתימהבצורתחותמותהספרבשער

עםהתכתב.צפתמחכמי,בוטושאןד"אב.ד"ברארפאלרבי

.נתנזוןשאוליוסףורביקלוגרשלמהרביביניהםדורוגדולי

דפיםבמספרבעיקרעשפגעי.כתמים.בינונימצב.מ"ס39

בצורהמשוקםהשערדף.הטקסטעלגם,ואחרוניםראשונים

ישיבתחותמות.בטקסטחלקיוחסרוןפגמיםעםמקצועיתלא

.בלויהפשוטהכריכה.עורשדרת.אלביתהמקובלים

80$פתיחה 



רבני האשכנזים–כתבי יד ומכתבים 

הישיבהראשידכתב.385

–סרנאיחזקאלרביהגאון

בבאבמסכתכללישיעור

בתרא

Manuscript by the Rosh Yeshiva

the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna

– General Lesson on Tractate

Bava Batra

ודבוריםחרדלבסוגייתכללישיעור

עמודים[6].בתראבבאבמסכת

יחזקאלרביהגאוןשלידובכתב

כתובים.חברוןישיבתראשסרנא

.הישיבהראששלרשמידףעל

.טוריםבשנינכתבעמודכל

.מאודטובמצב

100$פתיחה 

ידבכתבשלםמאמר.384

ישראליעקברבימרן

הסטייפלר–קנייבסקי

Entire Article Handwritten by

Maran Rabbi Yaakov Yisrael

Kanievsky – the Steipler

תןדאומרבסוגיאשלםמאמר

רצהאםלעבדיזהשחרורשטר

דףגיטיןבמסכתיחזורלאלחזור

.א"י

מלאיםעמודים[3]כולוכתוב

רבינומרןשלקדשוידבכתב

בעלקנייבסקיישראליעקב

."יעקבקהילות"

[2]+מ"ס21\33גודל'עמ[1]

.טובמצב.מ"ס20\23גודל'עמ

300$פתיחה 



פסח,הגדוללשבתדרשות–ידכתב.386

20–ההמאהתחילת–ושבועות

Manuscript – Sermons for Shabbat Hagadol,

Passover and Shavu'ot – Early 20th Century

וחגהפסחחג,הגדוללשבתדרשותהכולל,ידכתב

ארצות.אוטוגרפיתאשכנזיתכתיבה.השבועות

.20–ההמאהתחילת,ירושליםאואשכנז

13\20:גודל.מחברתדפי.כתוביםדפים[20]

.בסיכהמתוייקיםהדפים.טובכללימצב.מ"ס

.קליםשוליםקרעיאוקיפולים.כתמים

100$פתיחה 

שמואלרביהצדיקידכתב–הרופאתפילת.387

ל"זצהומינר

Tefilat HaRofeh – Manuscript by the Tzaddik Rabbi

Shmuel Houminer

רביהצדיקשלידובכתבכתוביםדפיםשמונהבןקונטרס

.לרופאתפילותמקבץובהם.הומינרשמואל

.מחברתדפיעל.אחדצדעלכתובים.דפים[8]

.טובמצב

100$פתיחה 

מיכלחייםלרביקוקה"הראיביןהתכתבותהעתקת.388

20–ההמאהתחילת–מיכלין

Copying of a Correspondence between Rabbi Avraham

Yitzchak Hacohen Kook to Rabbi Chaim Michl Michlin –

Early 20th Century

יצחקאברהםרביביןהתכתבותהעתק,ידבכתבעמודיםארבעה

בנושאהינהההתכתבות.מיכליןמיכלחייםרבילבין(ה"הראי)קוק

הרבאתמיכליןמיכלחייםרביומסיגמעירהשארבין,הבןפדיון

למהחזרהלומשיבקוקוהרב."המורה"בשכתבהערותעלקוק

.אלוהערותיואתכתב

מיכליןמיכלחייםרבימאתמכתביםשלמלאיםתכניםשלושה

קוקה"הראימאתמכתביםשלמלאיםתכניםושני,קוקה"לראי

.לוהמשיב

"ה"הראיאגרות"בנדפסושלפנינוה"הראימכתבילנוהידועככל

עלנתבארלאשםאך,(מיכליןמיכלחייםרבישלהמכתביםללא)

התמונהאתנפלאבאופןמשליםשלפנינוהתוכן.אותםענהמה

.זהבנושאהמלאהלהתכתבותהכוללת

.מצויןמצב.מ"ס21X13.5אחידגודל.אחדמצדכתובים.דפים[4]

100$פתיחה 



לבניהדיןביתבוררותפסק.389

הגאוןמאת-בירושליםדייטשמשפחת

ביתוחבריפולונסקיאהרןשמשוןרבי

דינו

Arbitration Decision of the Beit Din to the

Deutsch Family of Jerusalem – by the

Gaon Rabbi Shimshon Aharon Polansky

and the Members of His Beit Din

'הרהמנוחירושתבענין,בוררותפסקשלשטר

אהרן'הרהירושהאפוטרופסיבין,דייטשיוסף

ארבעהנכתבובדף.דייטששמעון'והרדייטש

ועבודתםהרכושבעניןהדיןביתשלהחלטות

.השנייםשלההדדית

אהרןשמשוןרביהגאוןחתומיםהמכתבעל

נוסףוחותם,וינגרטןיוסףאהרןרבי,פולונסקי

ץ"תרח,שניאדר'כ,ירושלים"...אברהם"

1938.

שלרשמיבלנק.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

הרבידבכתבוכולויתכן.מטעפליקהרב

.קיפולסימני.טובמצב.מטפליק

100$פתיחה 

20-הלמאה18–ההמאהבין–ופשקוויליםכרזות\רבניםמכתבי-ודפוסידכתבבניירתגדושקלסר.390

Binder with Handwritten and Printed Paperwork – Letters by Rabbis / Broadsides and Pasquils – the 18th – 20th

Centuries

.ידבכתבודפיםופשקוויליםכרזות,שוניםמרבניםמכתבים–וניירתמסמכיםשלגדולאוסףובוקלסר

:הפריטיםבין

שמואלרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•קבלות•ועפרוןדיואשכנזיתכתיבהידבכתבדפים•תימניתכתיבה,ידבכתבדפים•

בחתימתמכתב•מלצרזלמןאיסררביבחתימתקבלותשלש•"גבאותנזר"צבעונימודפסדף•ו"תשס,ברקמבנישטרןאליעזר

באנגליתמכתבים•מנחםבןמאיריצחקרבי,ץ"כראובןרבי,ספיראריהישראלרבי:הרבניםבחתימותנישואיןתעודות•בבליאשר

חתימהעםפורזץדף•זיידיקשמואלרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•ספרדיתכתיבהידבכתבדפים•כתיבהבמכונתכתובים

מכתב•"ל"סגלחםבית...אר"שעווהחותמת1860בגרמניתמכתב•1932יידישידבכתבגלויה•"הירשצביר"מוהרה"ב'ישעי"

אחדשלוחתימתוידובכתבארוךגלויהמכתב•1940ש"תעטהכפרהמושבהועדמאתמכתב•ד"תשנפרסשמעוןמרבחתימת

וחתימתוידובכתבגלויהמכתב•ה"תשסגערליצקישמואליוסףרבישלבחתימתומכתב•ו"תשט,ברוקליןמדעעשר"האדמומבני

וחתימתוידובכתבמכתב•ז"תשי,טכורשפישלכתריאלרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•ז"תשט,פרידמןדודאליעזררבישל

•ד"תשי.ורמתיםנצחוןוכפרהדרנווהשלרבה,דומבצבירבישלוחתימתוידובכתבמכתב•ה"תשכ,וכטפויגליעקביצחקרבישל

שלשה•ט"תרצ,רוזנברגנפתלייוסףרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•ג"תש,עוזיאלחימאירציוןבןרבישלבחתימתומכתב

ידובכתבמכתב•ו"תש,שוחטוביץאהרןרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•ד"תקע,שאלוניקי,ידידקידשספרמתוךדפים

ר"האדמוהלברשטאםליפשיץדוב(ש"אשי)ישכרשלוםאברהםרביבחתימתמכתב•ל"תש,פילדערגדליהרבישלוחתימתו

ליב.ימרדכירביהרבניםבחתימתמכתב•ט"תשי,שזוריאהרןשמואלרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•ב"תשכ,מסטרופקוב

הכהןחנוךרביבחתימתמכתב•ד"תש,גרבוזזאבאפריםרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•ב"תשי,פ"חרלדודיוסףורבי...זק

.ועוד.לונדוןד"ראבעהרנטרייא

.טובכללימצב.שוניםגדלים.ניירפריטי165–כ

120$פתיחה 



–המדינההקמתנגדעצומה.391

הישןהיישובמקנאי30–כחתימות

בירושלים

Petition against the Establishment of the

State – Signatures of approx. 30 of the

Zealots of the Old Yishuv of Jerusalem

30–כשלידםבחתימות,ידועהלאכרזה

הםבו.הקנאיםציבורהישןהיישובמאנשי

חרטהאשרבמדינהמכיריםשאינםמבהירים

שבתחילולי,התורהנגדחוקיםדגלהעל

,ובנותבניםגיום,אסורותמאכלות,ומועד

עוברימינוי,התורהדינינגדהמשפטבתי

-ח"תש.ועודציבוריותבהנהגותונשיםעבירה

.ט"תש

נחוםאליהו'ר:ידם-בכתבהחותמיםבין

לוי'ר,בריזלזלמן'ר,בלויעמרם'ר,פרוש

נחום'ר,רוטמןאשרישראל'ר,רבינוביץ

יחיאל'ר,חנוןמרדכימשה'ר,פרנקיצחק

שמחה'ר,שטמרגרשון'ר,אייזנבאךפישל

ועודסופרבונם

.טובמצב.מ"ס35\25.מודפסניירדף[1]

300$פתיחה 

ידובכתבלאברךחיזוקמכתב.392

שלמהרביהמשגיחשלוחתימתו

ל"זצוולבה

Letter of Support to an Avrech

Handwritten and Signed by the

Mashgiach Rabbi Shlomo Wolba

ידובכתב.צדדיםמשניכתוב,ארוךמכתב

וולבהשלמהרביהמשגיחשלוחתימתו

,"יחזקאל"בשםאברךאלנשלח.ל"זצ

בעניןוולבההרבלוכותבבמכתב

,בכוללהאווירהבעניןמחזקווכן,החברותא

'הכיד"תורהחדושילהםשיאמרומחזקו

השתדלאיששאיןובמקום"עליךהטובה

.אישלהיות

.ו"תשלניסןיב.יעקבבאר

במוסריוידועוולבהשלמההרבהמשגיח

"שורעלי"ספריו',העובדלבאלהחודרים

'הבעבודתוהנהגותמוסרבדברימלאים

הנלמדיםיסודלספריהםונחשבים,ויראתו

.הקדושותהישיבותבהיכלי

מצב.מ"ס17\23.רשמיבלנק.דף[1]

.קיפולסימני.טוב

200$פתיחה 



ר"שדמאתהיסטוריםמכתביםמקבץ.393

–שיקאגו–גבריאלוביץגבריאלרביירושלים

ג"תרפ,ירושלים

Collection of Historical Letters by the Shadar of

Jerusalem Rabbi Gavriel Gavrielowitz – Chicago

– Jerusalem, 1923

גביראלרבישלוחתימתוידובכתבמכתביםשלשה

לענייישראלכנסת"הכלליהועדבענין.גבריאלוביץ

.הנסבעלמאיררביוקופת."ישראלארץ

גבריאלוביץגבריאלרביר"מהשדמכתביםשלשה

.ג"תרפ.ירושלים–שיקאגו.וחתימתוידובכתב

והרבקוקהרבאתגבריאלהרבמזכיראלובמכתבים

ועודומשכורתועבודתופירוטאתוכן,זוננפעלד

וקופתהכלליהועדלמעןשליחותואודותעניינים

.ה"רמב

ועדבית"שלרשמיבלנקעלידבכתבמכתבבנוסף

הכסףקבלתעלנכתבבו."ישראלכנסתהכללי

.אייזינשטייןמרדכיאליהורביי"עשיתקבלמאמריקה

מצב.צדדיםמשניכתוביםחלקם.בודדיםדפים[5]

.תיוקנקבי.קיפולסימני.טובכללי

80$פתיחה 

ו-ד"תשמ,ירושלים–ץ"הבדרבניבחתימותהמלצהתעודותשתי.394

Two Recommendation Certificates Signed by the Rabbis of the Badatz – Jerusalem, 1984-6

.בירושליםהחרדיתהעדהשלצדקדיןביתמאת,המלצהתעודותשתי

.ד"תשמ,ירושלים.באירופהההריגהמגיאניצלאשרמיבסקישמואלרבישלבתולחתונת,כתיבהבמכונתכתובההמלצהתעודת•

:ץ"הבדגאוניחתומים

.הורוויץדודאברהםורבי,ראבינאוויטשבנימיןרבי,דושינסקיאמשהישראלרבי

:ץ"הבדגאוניחתימות.ו"תשמ,ירושלים.מייבסקישמואלרבישלבנולחתן,כתיבהבמכונתכתובההמלצהתעודת•

.ראבינאוויץבנימיןורבי,פישריעקבישראלרבי,דושינסקיאמשהישראלרבי

.השמאליותבשוליםפגמיםמעטהמכתביםבאחד.קיפולסימני.טובמצב.אחדמצדכתובים.בודדיםדפים[2]

80$פתיחה 



רבישלוחתימתוידובכתבמעניןמכתב.396

ץ"תר,יורקניו–קלייןמאירברוך

Interesting Letter Handwritten and Signed by

Rabbi Baruch Meir Klein – New York, 1930

לרבינשלח,קלייןמאירברוךרביידבכתבאישימכתב

.ץ"תר,יורקניו.דייטשיוסף

קמומקומושאנשיכךעלמאירברוךרביכותבבמכתב

אורךלכלוכן,לפייסובאוהשנהראשלפניאך,עליו

...סוכותמ"בחוה"ו,טובהלולהכירגמרונוראיםהימים

...מתנותליונתנוכמותירבלהםשישמתכבדיםהיו

רגלםעלעמדוופעמיים...לטובהנתהפכופתאום

."...לכבודי

רביתלמיד-(ב"תרצ-ג"תרל)קלייןמאירברוךרבי

סופרזוסמןאליעזרורבי,בקרולהפרלסמאיר

.מנדבורנאלייפרמרדכירבישלחסיד.בהאלאש

בשנתב"לארההיגר.ובבודפשטבדברציןהתיישב

נבואות""ברוךאמרי"חיבר.יורקבניוכרבוכיהןע"תר

."ירושליםשלוםשאלו"-ו"מרדכי

,טובמצב.מ"ס27.5X21.5.צידיומשניכתוב.דף[1]

רשמיבלנק.הקיפולמחמתקליםקרעים.קיפולסימני

."קלייןמאירברוך"רבישל

100$פתיחה 

ורבירושליםץ"בדד"ראב-רוזינטלדודאברהםרבישלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתביחמשה.395

חסדשערישכונת

Five Letters of Recommendation Handwritten and Signed by Rabbi Avraham David Rosenthal – Rosh Av Beit Din

Badatz Jerusalem and the Rabbi of the Sha'arei Chessed Neighborhood

בשואתההריגהמגיאניצלאשרמיבסקישמאולעבור,רוזנטלדודאברהםרבישלוחתימתוידובכתבהמלצהמכתביחמשה

.נ"תש,ו"תשמ,ה"תשמ,ד"תשמ,ב"תשמ:בשנים.אירופה

.רוזינטלדודאברהםרבישלרשמיבלנקעלכתוביםהמכתביםכל

.ירושליםץ"בדד"וראב,ירושליםודייניפוסקימחשובי-חסדשערישכונתרב(ט"תשנ–ג"תרס)רוזנטלדודאברהםרביהגאון

.כרכיםשבעהמכילההסדרה,ם"הרמבעלחידושים-המלךבארהספריםסדרתאתחיבר

.קליםכתמים.קיפולסימני.טובכללימצב,בודדיםמכתבים[5]

80$פתיחה 



ר"התשנות-ביידישידבכתבמכתבים[16]מקבץ.398

Collection of [16] Handwritten Letters in Yiddish – 19th Century

:המכתביםבין.ר"התמשנותרובם.ידבכתב,ביידישתורהבדבריודפיםמכתביםמקבץ

.1939,פולין.פפרינאנחמןרביהנודעהסופרהצדיקאלנשלח.ידבכתבמכתב•

.ז"תש,מינץבנימיןלרבישנשלחמכתב•

.צ"תר.נארוויטשמהעיירהמכתב•

williamשלרשמיבלנקעלמכתביםשלשה• feuerlicht.פייערליכט...וואל"חתום.1932\1928\1925מהשנים".

.ג"תרע.פיירליכטיעקבאחיומאתפייערליכטמיכלליחיאלשנשלחמכתב•

.ירושלים.בקולורדובדנווררבשפיראשמואלזלמןרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

!לעומקנבדקלאהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.ניירפריטי16כ"סה

100$פתיחה 

ישראלגדוליחתימות–מכתביםמקבץ.397

Collection of Letters – Signatures of Leading Rabbis

עםעבר.דמייןבפרנקפורטאביובישיבתמ"ר.מפרנקפורטהירשר"הרששלנכד.ברייעריוסףרבימאתח"תשמשנתמכתב•

.יורקבניו"ישורוןעדת"רב.דמייןלפרנקפורטוחזר,באיטליהלפיומאהישיבה

.מ"ס27X18:גודל.גרינבויםדובורבי,יאקאבאוויטשיהודהמשהרבי,ברייעריוסףרבי(מודפס)המכתבעלהחותמיםשמות

מרדכיורביפולקיואלרבישלבחתימותיהם.הדיןבביתהנוספיםהדייניםשנילחתימתהמיועד,ברייעריוסףרבישלרשמיבלנק•

.מ"ס14X9גודל.[ח"תש].אביבבתלישראלואגודתסופרחתםחוגקהילתחברי–שלזינגר-יפה

חסרון.וממייסדיהיצחקביתישיבתשלהראשימנהלה,דאנושעווסקימשהרביחותמת–בסלבודקאיצחקביתישיבתשלקבלה•

.הקבלהשלימיןבצד

.תיוקחור.ברקבני.אישהחזוןמרןש"עתורהספרלכתיבתלהועדנשלח.קוקהכהןשמחהרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.מ"ס25X17.5גודל.שהתרחבתיוקחורבעקבותקטןפגם

100$פתיחה 



המכירהתנאי

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

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

,תקופה,קודמיםבעלים,יחוס,תיאורלגביאחריותכלבהםואיןלקונהבלבדמידעלצורכילשמשנועדובקטלוגהמופיעיםהנתונים,ספקהסר

.אחרנתוןכלאומקור

.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.



' מס

פריט

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 


