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קבלה וחסידות

הקדוש"החייםאור"הבחיינכתב–18–ההמאה,מרוקו–וסגולותתיקונים,תפילות–קבליידכתב.1

Kabbalistic Manuscript – Prayers, Tikkunism and Segulot – Morocco, the 18th Century – Written in the Lifetime of the

Holy "Ohr HaChaim"

ימיםתפילותכל.שופרתקיעתסדר,נוראיםימיםתפילותסדר,הקבלהפיעלותפילותסגולות,תיקונים,תפילותכולל,ידכתב

.18–ההמאה,מרוקו.הסודפיעלכוונותעםמשולביםנוראים

י"מהארסגולות,שוניםבעניניםולהצלחהלשמירהסגולות,מלאכיםהשבעותעםשונותסגולות:הבאיםהנושאיםאתכוללידהכתב

אברהםבןיצחקלרבי]חטאיםמפרשספר".'וכדו"...בניובחופתלראותלזכות""[ל"זי"הארמשוםומתןבמשאלהצלחה]"הקדוש

א"ייזייעטרבןחייםר"כמוהרוהעניוהחסידהכוללהמובהקהרבה"משיסדתפילה,הקליראליעזרלרביתפילה,[ממודינא

דרךז"מ"קונטרס.לחולהתפילה,הקבלהפיעלכוונותעםשופרלתקיעתתפילות,הרעליצרתפילה.[אמןימיםיאריךזרעיראה]

סוד.שבתשלסעודותסדר.המזוןברכת.הקבלהפיעלאחרוניםמיםסדר.בסעודהזל"הארימנהגי."עדןגןעניניוקצתהחייםעץ

שמחתועדאלולחודשמראשנוראיםימיםסדר."מנוחהבריתמספרמועתק"ענין.שחריתעמידתכוונות.המנחהסדר.השינה

,מוסףתפילתסדר,התקיעותבין,התקיעותלפניתפילות.ועודל"זי"מהארתפילות,שונותכוונותעםהסודדרךעלהכל,תורה

וידויים,כיפורלילהנהגות,ערביתתפילת,נדריכל,כיפורלילסדר,המקובליםבכוונותותפילותהנהגותעם,הכיפוריםיוםערבסדר

,"שיתפללקודםץ"שלכלתפילה",הסוכותחגתפילות,תפילהכלקודםלומרתפילה,פזמונים,וסליחותבקשות,התפילותלכל

תורהספרלהוצאתתפלה,ערבהלחבטתתפילה,לולבלנטילתתפילה,הימיםסדרלפי"לסוכהשנכנסקודםלומרנאהתפלה"

."...הכוונות'בסמצאתי"רבותפעמיםמביאהכותב.נוספותסגולותכמהבסופו.עצרתבשמיני

."ט"סיבהלולמשה"."ט"סיבהלוליהודהברבהלוליוסף"עתיקותחתימותידהכתבבתחילת

.מנותקת[?מקורית]עתיקהעורכריכת.הדפיםביןמשתנהברמההטקסטעלעשפגע.בינונימצב.מ"ס10\15.דףפד

2000$פתיחה 
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מהנדפסרביםשינויים–18–ההמאה,אשכנז–היכלותפרקי–ידכתב.2

Manuscript – Pirkei Heichalot – Ashkenaz, 18th Century – Many Textual Variations

.השביעילהיכללמרוםכשעלהישמעאלרביהקדושמהתנאסודות,היכלותפרקיספר

.ומסודרתנאהסופרכתיבת.18–ההמאה.אשכנזיתכתיבה

עדא"ירמשהלעבדויסייעוהוא,היכלותפרקיספרואסייםאתחיל,תהילותכללואשרהאלבשם"הראשוןהעמודבכותרת

,סודותבלקוטבשמוואתחיל,עלילותלנוראאתןשבח,היכלותפרקילהוסליקו"הכותבשלושירסיוםדבריהאחרון'בעמ."כלות

ל"מהנספריםעודמקושרל"ריאצלזהבכרךנשמר.וכבודחןומשיחתחוט,חסדוימשוךעבדולמשה,קידותעםממרעריבות

."יצחקברביא"ירמשהוחתם

.(בקירוב19–ההמאה)יותרמאוחרתומתקופההספרמכתיבתשונהאשכנזיתבכתיבהשנכתבהשוליםהערתהראשון'בעמ

שקלאב'בק'גופעםקטניםספריםמששהקובץובובלבובשניתופעםא"שסבשנתבוונציאהנדפסששעמודי'בממנוקצתנדפס"

."מעולםנדפסלאשאריתואמנם

ט"תרמ,ירושלים\י"תר,לבוב\ד"תרמ,פיעטרקוב\ה"תקמ,לבובששעמודיקובץ:הבאיםהדפוסיםפיעלשערכנובהשוואה

פרקיכינכתבל"בהנ.ל"הנבדפוסיםשנדפסוהיכלותבפרקישאינםרביםקטעיםלפנינונמצאו.(וורטהיימראהרןשלמהרביהוצאת)

בחיבוראותםמצאנול"הנבדפוסיםשאינםמהקטעיםבכמההחיפושלאחר.פרקים40נמצאיםולפנינו,פרקים30מונההיכלות

.יותרמקיףלמחקרזקוקעדייןשלפנינוידהכתב–רביםלשוןבשינוייכיאם,המדרשיםאוצר

.חדשהכריכה.וזמןשימושכתמי.איכותידף.טובמצב.שלםידכתב.מ"ס16.5\20.לעמודשורות35.כתובים'עמ[10]

1000$פתיחה 
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20–ההמאהתחילת19–ההמאהסוף,מרוקו–הזוהרשבספרהקשותמיליםביאורי–ידכתב.3

Manuscript – Elucidation of the Difficult Words of Sefer HaZohar – Morocco, Late 19th Century early 20th Century

שלרבותמאות–'ב'אסדרלפימילהאחרמילהומתורגמיםמסודרים,הקדושהזוהרשבספרהקדשותמיליםביאוריכולל,ידכתב

."חדשזהר'מסק'עתיצאד"בס"הראשוןהעמודבראש!מילים

.מצויןמצב.מ"ס13\21.אבוחציראמשפחתרבניכתיבתלסגנוןבסגנונההדומהמאודמסודרתכתיבה.בעמודשורות23.'עמ[7]

200$פתיחה 
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שמעוןרביהאלוקיהמקובלק"בכתיוחידושיםהערות60-כ–ג"תרכ,ירושלים–הפסוקיםשער!תגלית.4

19–הבמאהבגדאדמקובלימגדולי"אהרןבני"בעלאגסיאהרן

Discovery! Sha'ar Hapsukim – Jerusalem, 1963 – Approx. 60 Comments and Novellae Handwritten by the Divine

kabbalist Rabbi Shimon Aharon Agasi Author of 'Bnei Aharon' and One of the Greatest Kabbalists of Baghdad in the

19th Century

קיבלאשרו"המהרח–ויטאלחייםרבינומאת,ך"התנכלעלתורהוסתרינעלמותדרשות,הליקוטיםוספרהפסוקיםשערספר

.ל"האריז–אשכנזילוריאיצחקרביהאלוקימאת

הבאותבהוצאות.בזהזהמשולביםהחיבוריםשני!בקבלהיסודספרשלראשונהמהדורה.בקישראלדפוס.ג"תרכ,ירושלים

.הליקוטיםוספרהפסוקיםשערספרהופרדו

ידבכתבתיקונים100–כובנוסף.קדשוידבכתבוחידושיםהערות60–כעם–א"זיעאגסישמעוןרביהאלוקיהמקובלעותק

.מועלםחידודשאולרביתלמידוידבכתבהנראהכפי(עיפרוןבעט)

כתובהרישום.לחייו22בגילבהיותונכתב,אגסישמעוןרבישלוחתימתוקדשוידבכתבוהיסטוריארוךרישוםהספרבתחילת

רבימבטאכאןבדבריו.ובמדרשיםס"בשל"חזוממאמריך"התנמפסוקיהמושאלותרבותבמליצותמתובל,פיוטיתחרוזיתבלשון

בעלמשהברששוןרביהמקובלאליושלחאשרהמשלוחכשהגיעחייובימיביותרוהחשובהגדולביוםהגדולהשמחתואתשמעון

ושער,המצותשערהספריםאתוכן,וליקוטיםהפסוקיםשער,ההקדמותשערהחייםעץספרקבלהספרישלחבילה"ששוןשמן"

עלינוגברכי"ששוןשמןוספרשלוםדבריוספרשעהיפהוספר,תמידעולתספרוכן,וגלגוליםהקודשרוחשערהכוונותשער'הו

דאתאיומא,טבאיומאבהאי,נפשאיוחדאיונשמחהנגילה'העשהזהביום,נרננהבישועתוא'חנב'ורא'חסדב'רחסדו

'עילאהדבי'אריא,א'משמייוקדישעיר,ה'עלימבניחד,רבאניהומורדרברי'סיפרי'שופמהני,דדהבאירושלים,ממערבא

'ראייגוש'קרושמוניםמאה...ותיקוליטבי,מלאבכסףלמקנהליא"אבדזכיןוליקוטיםהפסוקיםשער...א"זיעהחיי"האר

אסףאשר...ומבהיקיםמאיריםבתרשישממולאיםלא'ממואתוסיפריוכולהו,ו"נרדידןתנאהיאשחיבר...א"יעבגדאד

עמיקתאגלי,נהוריתאתרגימוהכא,ירושלמאהתנא,תוספתאהא'רב,ים'חסידהל'בקתהלתו,חסדיםמלאשכולוטהוראיש

ם'הרזיר'סובהאלהיהרבענוהר'בכתר'מוכתלויאמרקדוש,קומהבשיעורומביטצופה,תמימה'הבתורתומסתרתא

עלדברים,הרישוםובסיום,ששוןשמןבעלפרסייאדולבבברכותעודשמעוןרביוממשיך"...ט"סמשהברששוןר"כמוהר

'הך"בש'הביוםהחותםקילהבריה,לאדמשיהדיומאחרגא,עלהאשרהצעירד"הכ....צדקנומשיחלביתוהצפייההגלות

."ו"צאגסיאהרןשמעוןהצעירמחסיבצורהבטוחליצירהד"התרלתשרי'לחוה"כ

טבתלחודש'אק"בשב'גיוםאותוקניתיו"יצחידוד'מעסלמאןמשהשאולהצעיר"בעיפרוןרישוםההסכמהבדפי

העמודבמספור'וכשהאות]ו"יצאגסיאהרןשמעון"נוספתחתימהובדף.אגסישמעוןרבישלנוספתחתימה'אבדף"...ו"התרצ

.[שמעוןהמילהשל'ואותמשמשת

דורומקובלימגדולי,בבגדאדהישיבהראש.וצדיקגאון,המקובליםמגדולי.(ד"תרע-ב"תרי)אגסישמעוןרביהמקובלהגאון

מקצועללמודבמקום,תורהללמודהמשיךהוריובתמיכת13בגיל,סוחריםלמשפחתבבגדאדנולד.חשוביםספריםומחבר

רבילבתנישא17בגיל.הלוינסיםורבילד'מגשמואלרביאצלזילכהביתבמדרשללמודנכנסזובתקופה.בזמנוכמקובל

בישיבתנשמעודרשותיו.פתיהיהודהרביידידועםיחדבהוהעמיקהקבלהבתורתלעייןהחלזהבגילובהיותו,בחרעבדאלה

בניםשניעודלונולדומכןולאחראהרןבכורובנונולדשנים3ולאחר.ששוןמרדכייצחקרביעמדשבראשה'יצחקחכםישיבת'

שנה16בןוהואאהרןבנופטירתעללוהיהגדולצערהיהובפרטבניושניאתשיכלהואאך,בנותושתיחיששוןומאירמנשה

בתורתיתרלהעמקתשמעוןרביאתהובילהאסון.הגלגוליםשערעל'אהרןבני'ספרואתקראשמוועלחתונתוערבשנפטר

יוסףרבינווידידומורופטירתלאחר.תורהתומכיאגודתאתהקים,בבגדאדישיבהבראשותעמד.הגלגולבתורתובפרטהקבלה

בפרץעמד.סירבהואאךחכמיםמצנפתראשועלולשיםהחכמיםאדרתאתללבושחבריובוהפצירו."חיאישבן"הבעלחיים

יצחקרבי:מתלמידיו.בתורהבגדלותודורובניכלעלנערץהיה.הדתבחומתלחבלשניסופריציםבפניועמד,הדתתיקונילתקן

:חיבוריו.ועודבגדדד"אבמשהיהושערבישהרבאנייהושערבי,הכהןאפריםרבי,עבודיחוגיסלמאןרבי,מוצפייעקברבי,נסים

.ועודשבאזהב,דרשות-שמעוןאמרי,חייםעץעל-משמעוןשם.הגלגוליםשערעל–אהרןבני

.הליקוטיםושערהפסוקיםשערהקבלהספריעלהגהותיו.אגסישמעוןרבישלבקבלהמתורתוקונטרס!תגליתלפנינו

.זלכהביתבישיבתסומךעבדאלהרבישלהגדוליםמתלמידיותורהקיבל,בבגדאדנולד(ח"תשל-ע"תר)מועלםחידודשאולרבי

הנסתרבחכמתהדרכתוראשיתקיבלוממנוביותרמחבבושהיהפתייהיהודהרביהאלקיהמקובלהתקרבלימיםצעירבעודו

לארץרבושלעלייתועדנמשךזהלימוד,ביחידותפתיההרבעםלומדהיהלימים.כשנתייםמשךהסודתורתממנוללמודוזכה

בניעםישראללארץעלהי"תשבשנת.הקבלהבתורהוחכמתובקיאותונתגלה,ב"תשבשנתרבופטירתלאחר.ה"תרצבשנת

יוסףפורתישיבתהקמתעם,הכהןאפריםרביהמקובליםזקןשלבמחיצתוהיהתקופהבאותה,בירושליםוהתיישבמשפחתו

בשנת.והמפרשיםש"הרשומרןי"הארכתביבכלבקיאהיה.המקובליםלישיבתשאולרביהצטרף,בירושליםהחדשהבעיר

."חיאישבןישיבת"חייםיוסףרבינומרןשםעלהקבלהללימודישיבתאתיסדג"תשכ

.עתיקהבגדאדיתכריכה.מאודטוב-טובמצב.מ"ס30.דף[2],קנח,[5]

2500$פתיחה 
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"ששוןשמן"הבעלק"בכתיקבליותהגהות–ראשונותמהדורות–"חיאישבן"המרןספריאוסף.5

Collection of Books by the "Ben Ish Chai" – First Editions – Kabbalistic Glosses by the Author of "Shemen Sasson"

תשובותכולל,חלקבכל"ישריםסוד"קונטרסעם.ערוךהשלחןחלקי'דעל.הלכהבעניןוחקירותותשובותשאלות.פעליםרב•

.סט–חלקיםארבעה.הסודבדרך

ששוןרביהמקובלשלקדשוידבכתבקבליותהגהות–ישריםסודבקונטרס.שערחסר.דףקג,[4].א"תרס,ירושלים:ראשוןחלק

.טויברליפמןמאיררבימאת.מאירעין:ספרעםכרוך].ידובחתימתחתומהאחתהגהה.ששוןשמןבעל–פרסיאדומשהר"בכ

.[ן"תר,פרסבורג

.מנותקיםודפיםכריכה.טקסטחסרוןעםפגםאחרוניםדפיםשני.נח-נזדפיםשניחסרים.דףקלא,[4].ג"תרס,ירושלים:שניחלק

מאירמנשה’סיהגבירשעשההחנוךסדר...תפלהביתקונטריס:אחרוניםדףג.דףג,יב-ה,ג,סה,[3].ה"תרס,ירושלים:שלישיחלק

.[סינגאפורבעירידועלשנבנה]אלחסדבשםהנקראתהחדשההכנסתבבית

.דףלו;מח,[2].ב"תרע,ירושלים:רביעיחלק

.חלקיםחמשה.בבלישבתלמודאגדהדבריעלוישוביםופירושיםביאורים.יהוידעבןספר•

.שערחסר.דף[2],מז,נט,[2].ח"תרנ,ירושלים.ושבתברכותמסכתות:ראשוןחלק

.דף[1],צג,[2].ט"תרנ,ירושלים.וביצהסוכה,השנהראש,יומא,פסחיםעירובין,מסכתות:שניחלק

.דף[1],פז,[2].ס"תר,ירושלים.גיטיןכתובות,יבמות,קטןמועד,חגיגה,תענית,מגילהמסכתות:שלישיחלק

.שערחסר.דףקיא,[2].ב"תרס,ירושלים.בתרא,מציעא,קמא,קדושין,סוטה,נזיר,נדרים:רביעיחלק

.דףקיא,[2].ד"תרס,ירושלים.התלמודסוףעד:חמישיחלק

:עםכרוך.דףעו,[2].ה"תרס,ירושלים.בבליבתלמודל"רזבהםשדברואגדהדבריעלופירושיםביאורים,בניהוספר•

.כלהושבתהגדולשבת,זכורושבתתשובהלשבתדרושים.חילאישבין•

.שערחסר.המחבראביולמנחותצייטלייארדרשות"אליהושני"קונטרס.דףמז,סג,[1].א"תרס,ירושלים:ראשוןחלק

.דףמה,ה,[3].ע"תר,ירושלים:שניחלק

פתיחותשלושעם."חיאישבן"המרןמבגדאדחייםיוסףרבינומאת,ביאוריםעםו"המהרחמספרימאמרים,ותבונהדעת•

.[הדאיהשלוםרביידבכתבאולי]ידבכתבהגההעאבדף.ראשונהמהדורה.א"תרע,ירושלים.הקבלהבלימודלמתחילים

כיהן,ששוןבןאפריםרביאחיועםלירושליםעלה,ירושליםמחכמי-(ג"תרס-ה"תקפ)פריסיאדומשהבןששוןרביהמקובלהגאון

"חייםדברי"השלבנומשינוואהלברשטםשרגאיחזקאלרביעםבירושליםנפגש.והודובבבלבשליחותהיה."אלבית"ישיבתכראש

.ויטאלחייםרבישלספריועלפירושששוןשמןספרבעל.לבקרושבא

.עובדיהרביידבכתבהגהותכמההספריםבין.עובדיהרביבנווחתימותהדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימות

.בלויותעתיקותכריכות.טובכללימצב.מ"ס32ממוצעגודל.כרכים9–ב.ספרים12כ"סה

400$פתיחה 
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ידובכתבהגהות70עםפתיהיהודהרביהמקובלהמחברעותק–ט"תרצ,ירושלים–הזוהרעללנפשמתוק.6

ב"תש,ירושלים–התקוהאסיריקונטרס\

Matok laNefesh on the Zohar – Jerusalem, 1939 – A Copy Proofread by the Divine Kabbalist Rabbi Yehuda Fatiyah –

with Kuntras Asirei Tikvah – Jerusalem, 1942

ומהרבי"הארמדברימלוקטמשפטיםדזוהרהסבאדבריעלרחבפירוש,לנפשמתוקפירושעם,דמשפטיםסבאזוהרספר

.פתיהיהודהרביהמקובלמאת.המפרשיםומשארז"ומהרממלךמקדש

.וקללותנדריםהתרתחצותתיקון,המחברדרשותהספרבסוף.ראשונהמהדורה.ט"תרצ,ירושלים

וקצרותארוכותהגהות70כוללהספר.פתיהיהודהרביהאלוקיהמקובלהמחברשלקדשוידכתבבעצםכולומוגהעותק

.[צאלחיחזקאלמשהרביהוא]"יחזקאלמשה"חתום(בעיפרון)ידבכתבהגהה1\מהבדף.קדשוידבכתבבדיוכתובות

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

הוצאתלשםשדיםעםדיבר.עליהםמברכתושיאצילכדי,לפתחוהשכימוורבים,חלומותבפתרוןבקי.ובמותםבחייהםהנשמות

עםכלללהצלתרביםתיקוניםערך.חייםומצילותפריעושותהיושכתבקמעות.האדםמגוףלהוציאםמנתעללנפטריםדיבוקים

יסודלספריוהפכו,הקבלהבתורתעוסקיםספריורוב."התפילותאסירימחברת"אתחיברבההשואהבתקופתכולל,ישראל

מנחת".זוטאואידרארבאאידראעלפירוש–"הרקחיין".ו"למהרחחייםעץעלפירוש–"יהודהלחםבית.הנסתרתורתבלימוד

סבאעלפירוש–"לנפשמתוק".הדיבוקהוצאתוסדרדיבוקיםעםשיחותכוללקבלהוספריתלמוד,ך"תנעלפירוש–"יהודה

.תורהחומשיחמשהעל–"צדיקכתר".אבותפרקיעלפירוש"רחלעטרת".חייםעץעלעיוניפירוש–"מיםאפיקי".דמשפטים

ראולאשעדייןנוספיםידכתביוכן.ועוד"בבלמשלי""דודחסדי".תבאשלאצרהכלעלובקשותתפילותסדר"התקוהאסירי"

.דפוסאור

שמעוןרבימפיגםתורהקיבל.מאודשחיבבופתיהיהודהרבישלהמובהקתלמידו(ו"תשכ-ו"תרנ)צאלחיחזקאלמשהרבי

ורביאדםעזרארבי,שמשמשהרבי,לד'מגיצחקרביבגדאדחכמיגדוליידיעללהוראהנסמךשניםז"יכבןבהיותו.אגסי

בכלעצוםבקית"הגפבליודדבריואתבצמאושתומאודחיבבוהותלמידיו,זלכהביתמדרשבביתתורהלימד.דנגוראברהם

פני:חיבוריו.לארץעלהא"תשיבשנת,ובדקדוקק"בתנהקבלהבחכמתחלקיו'דעלערוךבשלחןובפוסקיםס"בשהתורהמכמני

.ועודמשהישיר,דחסידותאמילי,משהויסתר,משהישמח,משהויגד,משהלימיןמיליך,ישעבגדי,משהויקהל,משה

הכריכותסגנוןבגדאדיתכריכה.מצויןמצב.ח"תש,ירושלים.פתיהיהודהרבימאת.התקוהאסירימחברת:עםכרוך.דףקט,[3]

.פתיההרבשלמביתו

ל"כנבגדאדיתכריכהעםכרוךהספר.ץ"תר,ירושלים.לויאליהוחייםמרדכירביל"המומאת,פיוטים.חדששירספרמצורף•

.טובמצב.ל"הנלנפשמתוקספרעםאחתשקיתבתוךונמצאיחדהגיעזהשיריםספר.פתיההרבשלמביתוהכריכותבסגנון

1000$פתיחה 
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(ץ"המאמי)אמסאלםמסעודרביהמקובלהגהות–ה"תקע,ליוורנו–הקדושזהר.7

Zohar HaKadosh – Livorno, 1815 – Glosses by the Kabbalist Rabbi massud Amsalem (The Ma'amitz)

.ארובאסדפוס.ו"תקע-ה"תקע,ליוורנו.ודבריםבמדבר,ויקרא.ורביעישלישיחלק.התורהעלהקדושזהרספר

שנותבסוףהמערבמחכמי]"ץ"המאמי"קדשוידבחתימתחתוםהמסאלםמסעודרביהמקובלשלידובכתבקבליותהגהותבספר

נמצאובספר."ט"סאלמושנינויוסףהצעיר"חתימתהשעריםבשני.[שוניםבאוספיםהגהותיועםנמצאורביםקבלהספרי.ק"הת

.ומרדכימנחם,אליהו,אלמושנינומשפחתשמותידבכתבמילויעם,במרוקוהדפוסיםבאחדשנדפסולתרומהקבלות

.בלויהעתיקהכריכה.עשנקבי.מנותקיםרביםדפים.בינוני-טובמצב.מ"ס24.דף[2],שי-קיז[1]

200$פתיחה 
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הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןידבכתבלמדניותהגהות100–מעל–ג"תרכ,שטטין–משניותכרכי8.5

5Volumes of Mishnayot – Stettin, 1863 – approx. 100 Scholarly Glosses Handwritten by the Kabbalist Gaon Rabbi

Ovadya Hadaya

.[קדשים,נזיקין,נשים,מועד,זרעים]חלקים5.ג"תרכ,שטעטטין.טוביוםותוספותמברטנורהעובדיהרבינועם,משניות

מעשרממעותקניתי"."ט"סהדאייאדידיעוואחדאלעבדש"בכמהרעובדיההצעירכספימקנת"זהיםורישומיםחתימותבכרכים

."ט"סהדאיאעובדיההצעיראנייגאלולאימכרלא

.ההגותבמקצתחסרוןעםקצוצותרובם.ידובכתבלמדניותהגהות100–מעלבכרכים

לתקןיכויןקדשים'סכשקורא".הקדושההנשמהאתהמתקן–קדשיםסדרבלימודסגולהעובדיהרביכתבקדשיםכרךלשערמעבר

אותה'ב'סיבאמצבעמורהכונהבליותפליותכרתולחיובדיקה'ובבבשיחטהנזהרלאואשרלחוליןהוציאהאשרהקדושהנשמתו

נחשבדאינו'שכמיישהתיבותאףיביןלאשאםהענין'פימביןשלאאףותיבות'פילהביןישתדלהמשנהבקריאתלפחותה"מ

וזרעינואנחנולקיימםישכינו'ה'מבאותהשםאליוערוךאיןברורהובשפהר"ונרםבקול'המשליודה"מאותהשםכלללימוד

לבטלהובברכותאסורותבמאכלותפגםאשרלתקןיכויןזרעים'סבקריאתו"ידובכתברישוםזרעיםבכרך."א"כירע"עז"וז

"...וכיוצא

חלקם.הכרכיםסוףאואמצע,בתחילהחסריםדפיםמספר.השערדףנמצאקדשיםבכרךרק.קצוציםשולים.בינוני-טובכללימצב

.שונותברמותקליםופגמיםשימושבלאי.דבקחיזוקי.משניותשלאחרותממהדורותהושלמו

400$פתיחה 
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"החייםכף"ספרועל"החייםהכף"בעלהמקובלהגאוןשלקדשוידבכתבוברכההקדשה!נדיר.9

Rare! Dedication and Blessing handwritten by the Kabbalist Gaon Author of "Kaf Hachaim" on His Book "Kaf Hachaim"

.ראשונהמהדורה.ה"תרע,ירושלים.גחלק.חייםאורחערוךשלחןעל,החייםכףספר

.ל"זצוקסופרחייםיעקברביהמחברהמקובלהגאוןשלידובכתבנאההקדשהלשערמעבר

טוביום'כות"כשונבוןהמשכילהחכםישראלנשיאץ"הארמקציניהמיוחדאחדצדיקראשעליחולו,וברכהתורהמזכרת"

.ככותרתגדולותבאותיותמרובעתבכתיבהכתוביםוברכהתודהמזכרתהמילים."ט"סהמחברממניאמןל"יחזו"הידאע'ג

!מעולםבמכירותהופיעהולאמאודנדירה–היסודיההלכתיספרועל"החייםכף"הבעלהקדשת

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

הכנסתביתשלהגגבעלייתחיבורובכתיבתעלשקד."החייםכף"הספריםסדרתמחבר.הפוסקיםומגדוליוירושליםבבלמחכמי

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

.שוניםלזמניםדרשות-"חייםחוקי",ם"סתהלכות

.מקוריתכריכה.השערבדףקמטיםמעט.טובמצב.דףקפט,[2]

500$פתיחה 
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העותק-הקדושה"השלספר.10

יצחקרביהמקובליםזקןשלהאישי

כדורי

Sefer HaShela HaKadosh – the Copy of

the Eldest of the Kabbalists Rabbi

Yitzchak Kaduri

הקדושה"השל-הבריתלוחותשניספרסט

בכלוהקדושיםהחשוביםהספריםאחד–

ישעיהרבימאת.ישראלבעםוהעדותהחוגים

.ג"תרכ,ווארשא.הורוויץ

יצחקרביהמקובליםזקןשלהאישיהעותק

הפורזץבדפי,מהכרכיםאחדבכל!כדורי

הצעיר"המקובליםזקןשלקדשוידחתימות

שנימופיעיםכןכמו.["כדורי]=ורי'כציצחק

יצחק[כם]חמאתשאלתיו"נוספיםרישומים

אחדשלידובכתבהנראהככל,"הכורךכדורי

.ירושליםממקובלי

.דף[1],פח;קב:2כרך.לב,[1];צב:1כרך

חלקלכל.כרכיםבשניסט–חלקיםשלושה

,זהותכריכות.טובכללימצב.מיוחדשער

.בחלקןמנותקות

500$פתיחה 

רביהגאוןהמקובלשלהעותק–"הזהרתקוני"ספר.11

קדשוידחתימתעםהדאיהשלום

Sefer "Tikkunei HaZohar" – the Copy of the Kabbalist Rabbi

Shalom Hadaya with His handwritten Signature

שמעוןרביהאלוקיהתנאשגילהתיקוניםשבעים.הזהרתקוניספר

.ד"תרי,ליוורנו.יוחאיבר

רביהמקובלהגאוןשלוחתימתוקדשוידבכתברישוםהספרבשער

טבת'לחו'יגהיוםשהינויעקב'חמאתאותוקניתי"הדאיהשלום

."ט"סהדאייהשלםהצעירבהכל[1908ח"תרס]ר'תחסלא'ש

חכמימגדולי,(ה"תש-ד"תרכ)הדאיהשלוםרביהמקובלהגאון

עדתד"וראב"אלבית"בישיבתהמקובליםזקן,ורבניהירושלים

כמונחיםבמוחואצוריםהיול"האריזכתבי.בירושליםהספרדים

התכתבו"תרצמשנת.הדאיהעובדיהרביהמקובלשלאביו.בקופה

בארםנדפס"לעםשלום"חיבורו.וסרמןאלחנןרביעםהסודבתורת

כןכמו."שלוםודובר"בספרנדפסותשובותיו.ו"תרנבשנתצובה

,"רחמיםשערי","ישראלרועי"בספריםההלכתיותתשובותיונכללו

.ועוד"המאסף","מציוןתורה"

בשוליםבעיקרדפיםבכמהנקבים.טובמצב.מ"ס23.דףקסד,[1]

.הדאיהעזרארביבנוחתימת.הפנימיים

200$פתיחה 
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–ב"תרמ,שאלוניקי–יהושעויקרא.12

קציןיעקברביהמקובלוחתימתרישום

Vayikra Yehoshua – Salonika, 1882 –

Inscription and Signature of the Kabbalist

Rabbi Yaakov Katzin

ערוךשלחןעלדיניםחידושי,יהושעויקראספר

ודרושיםת"שו.משפטוחשןדעהיורה,חייםאורח

.פרחיההכהןיהושערבימאת

.חייםעץחברתדפוס.ב"תרמ,שאלוניקי

וחתימתידבכתבעצמיבעלותרישוםהספרבשער

מ"ממקניתיו"קציןיעקברביהמקובלהגאון

ז"וזוזרעיאניבולהגותיזכיני'ה[מעשרממעות]

השערבראש."ו"יצקציןיעקבהצעיר[זרעיוזרע]

.["ש]'גרו5בסך"הספרמחיראתקציןהרבכתב

.הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןגיסוחתימת

שלוםרביחתן-(ה"תשנ-ס"תר)קציןיעקברבי

חסד"מחכמי,"יוסףפורת"תלמיד.הדאיה

גן"ישיבתבראשועמדיסד,"שלמהובניןלאברהם

בשנתב"בארהבשליחות.בירושלים"הלבנון

בעל.יורקבניודודמגןבקהילתד"ראב,ב"תרצ

.ועוד"הקדשיםמשמרת"

כריכה.טובמצב.מ"ס36.דףכב,מז,עה,[3]

.בדבדבקמחוזקתמקורית

200$פתיחה 

מעל–ן"תק,ליוורנו–(קבלה)ס"שלקוטי.13

מזרחיידבכתבחשובותהגהות50

Likutei Shas (Kabbalah) – Livorno, 1790 – More

than 50 Important Glosses in Oriental Script

.ס"השעלי"הארמרבינוחידושים,ס"שלקוטיספר

לבואלשנתן)רייינאלהדייוסף'רמעשהבוונתוסף

,צדיקיםאורחותספרעם.(הגאולהולהביאלפצור

מלוקטיםו"המהרחותלמידוי"הארנוהגיםשהיומנהגים

שערומהספריםויטאלשמואלמרביהכוונות'מס

ידיעלחובר.הגלגוליםושערהקדשרוחשער,המצות

.ן"תק,ליוורנו.דיאספירנאנדיסשלמהחייםרבי

מתקופתמזרחיתבכתיבההגהות50מעלהספרלאורך

תיבותבראשיפותחותהגהותכמה.19–ההמאה

.[...שלמהאמר]"י"אשה"

–יעקבבןראובןרבישלידוחתימתהספרבשער

הקודשלעירעלה.(ו"תקסנפטר),סופיהחכמימגדולי

ומורהלרבנתקבלשםבצפתוהתיישבד"תקסבשנת

הגאוןנמנותלמידיובין.דורוגדוליידיעלנספד.צדק

רביוהגאון"לאברהםחסד"בעלאלקלעיאברהםרבי

וצדיקגאוןרחמיםרביבנו"מצוהנר"בעלסידיהודה

.אביופטירתלאחרצפתרבניראש

.קליםופגמיםנקבים.טובכללימצב.מ"ס20.דףצו

.כריכהללא

300$פתיחה 
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ספרעלידבכתבהגהותעשרות.14

–"מנוחהברית"הקדמוןהקבלה

ד"תרמ,ווארשא

Dozens of Handwritten Glosses on the

Ancient Kabbalah Book "Brit Menucha" –

Warsaw, 1884

רביהאלקיהמקובלמאת,מנוחהבריתספר

.ד"תרמ,ווארשא.הספרדימרימוןאברהם

,תוכןעםחשובותהגהות40מעלהספרלאורך

.הספראורךלכלקצרותהגהותעשרותובנוסף

–ההמאהמתחילת,ממוצעתמזרחיתכתיבה

20.

,ווארשא)נביאיםחבל:הספריםעםכרוךהספר

שני.ד"תרל,ווארשא)חרדיםספר.(ב"תרמ

ומצוהנגיד.(ידבכתבהושלמוראשוניםדפים

,ווארשא)חכמהפתחיח"קל.(א"תרמ,לובלין)

.(ד"תרמ

.טובמצב

200$פתיחה 

ספרעלידבכתבקבליותהגהות.15

א"תרע,ירושלים–"יהוידעבןבניהו"

Handwritten kabbalistic Glosses on the

Book "Bnayahu Ben Yehoyada" –

Jerusalem, 1911

ותפלותיחודיםכולל.יהוידעבןבניהוספר

ואשרי"הארבכתביהמובאיםלעונותותקונים

רביהמקובלמאת.ש"הרשבסידורנמצאו

והמקובל(ה"השד)הכהןדוויקשאולחיים

.ימי'לעגיעקבאליהורבי

'ג.יחידהמהדורה.א"תרע,ירושלים

שניחלק.הנפשתיקוני–ראשוןחלק.חלקים

.פרטיותכונות–שלישיחלק.הנפשזיכוך–

בכתיבהקבליותהגהותהספרלאורך

הנראהככל–ההדפסהמתקופתאשכנזית

הגהותכמהוכן.ירושליםממקובליאחדשל

.מזרחיתבכתיבה

.מ"ס18.5.דףס,[1],[2],נב,[1],פא,[7]

מצב.רופפיםדפים.רופפתמקוריתכריכה

.טוב,הדפים

200$פתיחה 
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–מהודרותמקוריותכריכות–חלקיםתשעה–שלםסט-ראשונהמהדורה–א"תרע,ירושלים–ש"הרשסידור.16

!ידועיםלאדפים

Siddur HaRashash – Jerusalem, 1911 – First Edition – Complete Set – Nine Sections – Original, Elegant Bindings – Unknown

Leaves!

לאורהוצאהסידור.ו"המרחמכתבי,הקדושש"הרש–שרעבישלוםרבינוהאלקיהמקובלסידראשר.התפילהכוונות,תפלהסידור

,המקובליםביןובצינעאבהסתרלידמידשעבר,ידבכתבירבותשניםהיהש"הרשסידור.השמיםשערישיבתחכמיידיעללראשונה

ברוךר"בראובןרבילאורהמוציא.ב"תרע-ב"תרע,ירושלים.הדפוסמכבשעלולעלותועולםלאורלהוציאוהחליטובירושליםהדורגדולי

.האאז

.קלט,[4].החולימותתפילות:אחלק

.דףקסא-ה.החולימותתפילות:בחלק

.דףלו.לשבתערבית:גחלק

.דףקטו.לשבתומנחהשחרית:דחלק

.דףמד.פסח:החלק

.דףיב.שבועות:וחלק

.דףסג-ס,צט.השנהראש:זחלק

.דףסט.כיפור:חחלק

.דףכא.סוכות:טחלק

מודפס."קדשיםקודשהיכל"מקופלמודפסדף[1]נמצאאבחלק,בנוסף.ידועשאינו"קה"מספורעםיחידדףנמצאח-זהחלקיםבין

!ידועלאדף–ואדומהשחורהבדיו

!נהדרמצב.צבעונידפיםחיתוך.עורעשויותופינותיהםהכריכותשדרת.מוזהבוכיתובמקוריותכריכותעם.מהודריםכרכיםארבעה

שערישיבתוראשירושליםממקובלי.ב"תשכ-ט"תרל]"לרנרשמואלאפריםמ"להו"חתימהאבחלק.גחלקלאחרנכרךטחלק

."כהןר"בראלתר"חתימהבכרכים.[בשכונהא"הגרהכנסתביתומייסדבירושליםחסדשערישכונתממקימי.השמים

500$פתיחה 
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הגהת–ראשונהמהדורה–"ואחלמהשבולשם"ספרים[8]סט.17

המחבר

Set of [80 Books of "Leshem Shevo VeAchlama" – First Edition – Author's

Gloss

רביהמקובלהגאוןמאת.הקבלהבתורת"ואחלמהשבולשם"חיבורספריסט•

.ראשונהמהדורה.שלםסט–חלקיםששהלפנינו.ל"זצאלישובשלמה

.'עמ212.ט"תרס,פיעטרקוב.ושעריםהקדשות.אכרך

הדרושיםחלק.הביאוריםוחלקיהדרושיםחלקי.ואחלמהשבולשם.אחלק,בכרך

רביהמקובלהגאוןחתימתבשער].'עמ176,[4].ב"תרע,פיעטרקוב.ה"הדעספר

.[הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןבנווחותמות,הדאיהשלום

ידכתבבעצםהגההקכהבדף].'עמ330.ב"תרע,פיעטרקוב.בחלק,בכרך

.[המחברשלקדשו

.דף[2],קיג,[4].[ו"תרפ:ל"צ]ד"תרפ,ירושלים.אחלק,גכרך

.דףקמ,[4].ו"תרפ,ירושלים.בחלק,גכרך

.דףפח,[5].ה"תרצ,ירושלים.אחלק,דכרך

דחומרמתנייתאבחומריש"הרשדבריביאור,ואחלמהשבולשםספר,מצורף•

.פרידמןליבאריהרביידיעללאוריצא.הפרצופיםהתלבשותבעניןבקודש

.'עמלד,[2].י"תש,ירושלים

אברהםרבימאת.ס"השבסוגיותנכוניםביאורים,אברהםבכוריספר,מצורף•

.ראשונהמהדורה.ד"תרפ,ירושלים.מהאמעלאלישוב

.שהואכמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים7בספרים8כ"סה

200$פתיחה 

עותק–שניהמהדורה–ג"תקנ,הורודנא–המלאךרזיאל.18

מקוריתעורבכריכתמפואר

Raziel HaMalach – Grodno, 1793 – Second Edition – Impressive

Copy with original Leather Binding

מלךאגוסטוססטאניסלאוסדפוס.ג"תקנ,הורודנא.המלאךרזיאלספר

.שניהמהדורה.פולין

.יפיפהובמצב,מעוטרתמקוריתעורבכריכתמפוארעותק

ישלוטשלאהמערכהאשולכבות...ולברכהלהצלחהנפלאהסגולה"

ומשחיתחבלהושוםרעופגעשדוכלליולדותולשמירה.וברכושובביתו

ובניבניםולראות,בסחורתוולהצליחבדרךולשמירה,במגורתויגורלא

גנוזאתוהזהוהנוראהנכבדהקדוששהספרלמי.ונבוניםחכמיםבנים

תשועהלויהיהצרתוובעתובחולתו.באוצרותיווזהבוכספואצלווטמון

הקדושהספרלקנותזהבבוזוכסףבוזוישראלביתכללכן...במהרה

''...בטהרהאותוולהחזיקרבבמחיראףהזה

לאחרהמלאךמרזיאלהראשוןלאדםנמסרהספרהמסורתפיעל

שגורשלאחרהראשוןאדםשהתפללהתפילהאתכולל]עדןמגןשגורש

ולשם,לנחמסרוהראשוןאדם,הבריאהסודותכלניתנוובו[עדןמגן

.הרזיםספרלוונגלההמלךשלמהשעמדעדולמשה,ולאברהם

ישראלגדולי',מכולםונכבדיקרנמצאוזה,בידונמסרוספריםוהרבה'

הספראתמזכיריםועודעזראאבןאברהםכרביהראשוניםמתקופות

.המלאךרזיאל

כריכתעםנדירעותק.קבלייםאיוריםהספרבדפי.דףמב-כא,כב,[2]

שיקום,קליםכתמים.יפיפהבמצבבהטבעהמעוטרתמקוריתעור

.טובמצב.לטדףשלהעליוןבקצהאמנותי

400$פתיחה 
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'תר-'התקשנות–נדיריםקבלהספריאוסף.19

Collection of Rare Kabbalah Books – 1740s-1840s

.ריקיחיעמנואלרביהמקובלמאת,חסידיםמשנתספר•

.המחברוסמיכותהסכמותעם,שניהמהדורה.ק"ת,אמשטרדם

מצב.דףקלב,[6].והגהותתיקוניםבתוספת.המחברידיעלנדפס

.טוב-בינוני

סגולות.שםבעלהלפריןיואלרבימאת,אלקיםמפעלותספר•

שםחסר.[ע"תקאחר,פולנאה].'ב'אסדרלפימסודרוקמעות

.בינונידפיםמספר.טובכללימצב.דף[34].כחלחלנייר.מדפיס

,שאלוניקי.רוזהלהדיחייםרביהמקובלמאת,חכםתורתספר•

,מאודטובמצב.דףקעב-קנא,קמח,[2].יחידהמהדורה.ח"תר

.שאחריוודףהשערבמרכזפגםמלבד

הגלגוליםשערספרעלופירושיםחידושים,אהרןבניספר•

.ח"תרס,בגדאד.אגסישמעוןרביהמקובלמאת.ו"למהרח

מצב.המחברהרבתמונתהודבקהספרבתחילת.יחידהמהדורה

.טובכללי

.ד"תרל,ירושלים.ויטאלחייםלרבינו,הקודשרוחשערספר•

יצחקרביהמקובללאורהמוציאהקדשתבשער].דףפג,[2]

.איכותייםדפים.טובמצב.[מטושטשתחתימתו,קאלאמארו

.שוניםומצביםגדלים,ספרים5כ"סה

300$פתיחה 

-[ס"תק],שאלוניקי-שויתי.20

מאודנדיר

Shiviti – Salonika, [1800] – Extremely

Rare

ס"תק,שאלוניקי–"שויתי"מודפסדף[1]

.לערך

.מנורהבצורת"למנצח"הדףבמרכז

לקריאתמעלותשמונההדףבראש

שיראהמיכל".מנורהבצורת"למנצח"ה

חןימצאמנורהבצורתיוםכלזהמזמור

מסביב."ואדםאלוהיםבעיניטובושכל

.לסגולהקודשושמותפסוקיםלמנורה

עם.מקושטתמסגרתבתוךהטקסטכל

.פסוקיםשלמסגרת

הואהדףשמקורניכרהאותיותגופנילפי

הדףהנראהככל.מאנית'העותבאימפריה

.ס"תקבשנתבערך,בשאלוניקינדפס

היחידהואזה"שיוויתי",מומחיםלהערכת

.זהבאזורשנדפס

!ביבליוגרפיתרשוםאינו

:מצב.מ"ס26\17.אחדצדעלמודפס

בלאי.כתמים.קיפולסימני.בינוני-טוב

ושיקומים

300$פתיחה 
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ראשונותמהדורות–ממונקאטש"אלעזרמנחת"בעלר"האדמוספריאוסף.21

Rare Collection of Books by the Admor Author of "Minchat Elazar" of Munkatch – First Editions

מהדורות–ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביר"האדמושלבעיקר.שפיראלביתרים"האדמו,מונקאטשחסידותשלמאודחשובאוסף

.ראשונות

סגולהספר.ראשונהמהדורה.א"תרס,מונקאטש.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביר"האדמומאת.ישראלחמדת.י"הארסידור.1

!

.ידבכתבשמותנוספוהפנורמנטןבדפי.חומצידבקוחיזוקיחסרוןעםפגמיםדפיםבכמה.שערחסר.דףרפ,[4]

מצב.חלקיםשלושה.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביר"האדמומאת.ס"הפרדבדרךוזמניםמועדיםעל.יששכרשערספר.2

.מצוין

.דףקלד,[2].[ח"תרצ],מונקאטש.אלול’וכוניסןלחדשי:אחלק

.דףרמב,[2].[ח"תרצ],מונקאטש.תשרילחדש:בחלק

.דףקב,[2].[ש"ת],מונקאטש.אדר’וכוחשוןלחדשי:גחלק

.חלקיםתשעה.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביר"האדמומאת.החסידותבדרכיופשטיםרמזים,חידושים.תורהדבריספר.3

.תמידעולתספרועםיחדנדפס.דףנז.ב"תרפ,בראטיסלאווא.קמאמהדורא

.דףסו.ט"תרפ,מונקאטש.תניינאמהדורא

.דף[1],מח,[1].ץ"תר,מונקאטש.תליתאימהדורא

.דף[2],נד.ץ"תר,מונקאטש.רביעאהמהדורא

.דףלה.ג"תרצ,מונקאטש.חמישאהמהדורא

.דף[2],עד-לז,[1].ג"תרצ,מונקאטש.שתיתאהמהדורא

.דף[1],כה.[ו"תרצ],מונקאטש.שביעאהמהדורא

.דףמז-כט,[2].[ו"תרצ],מונקאטש.תמינאהמהדורא

.דףפ-מט,[1].[ו"תרצ],מונקאטש.תשיעאהמהדורא

מאת.ל"האריזוכתבימדרשים,בתלמודל"רזודרשותק"הזוההקדמותיסודותפיעל"ראילחיבאר"פירושעם,הזהרתקוני.4

"שאמלויאק"קב"שואדלעריודאיקותיאל"בעלותחותמות.חלקים'ג.ממונקאטששפיראהירשצבירביר"האדמו

.דףרנט,[3].[1903]ג"תרס,מונקאטש.יזתיקוןעד:אחלק

.שעריםשני.דףשיא,[1].[1909]ט"תרס,מונקאטש.כא-יחתיקונים:בחלק

.’עמ[1],תמח.[1921]א"תרפ,בערעגסאס.נה-כבתיקונים:גחלק

.חלקיםשני.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביר"האדמומאת.החסידותבדרךהתורהעלחידושים.ושלוםחייםספר.5

.דףקכט,[2].צ"תרח,סיגט.שמותבראשית:אחלק

.דףקד-עב,עב-לג,לא-כו,[1],כה,[2].ש"ת,סיגט.דברים,במדבר,ויקרא:בחלק

שפיראאלעזרחייםרביר"האדמושנהגהתפלהנוסחאות.ע"השוסדרעלהלכותופסקי,המנהגיםכלאוצר.ושלוםחייםדרכיספר.6

.'עמ[3],שפא,[4].ש"ת,מונקאטש.גולדרמיכליחיאלרבימאת.ממונקאטש

,[2].א"תרפ,בארדיוב.ממונקאטששפיראהירשצבירביר"האדמומאת.ס"הפרדבדרךליקוטים.ומועדיםהתורהעל.בניםתפארתספר.7

.דף[1],רמא

,[1].ד"תרע,מונקאטש.ממונקאטששפיראהירשצבירביר"האדמומאת,"בניםתפארת"ס"הפרדדרךעלפירושעם,פסחשלהגדה.8

:עםכרוך.דף[1],פב

.ד"תרע,מונקאטש.ממונקאטששפיראהירשצבירביר"האדמומאת.חנוכהבעניןואופניםדרכיםב"ק.לחנוכהמאמרים,אמונהדרכי.9

:עםכרוך.דףיז.ב"תרפ,בראטיסלאווא.ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביר"האדמומאת.תמידמסכתעלחידושים,תמידעולתספר.10

ורבישפיראליביהודהמשהרבי,דודנתןרביובנו,רבינוביץיאירשרגארבי,ארבעהשהןשלושהעלהספדים,דהספידאמילימאמר.11

.דףיב.ב"תרפ,בראטיסלאווא.ממונקאששפיראאלעזרחייםרביר"האדמומאת.צוקראליעזר

,מראדמוסקהכהןישכראברהםרביר"האדמועל,ממונקאטששפיראאלעזרחייםרביר"האדמומאתהספדדברי,צדיקיםזכרוןמאמר.12

[2],יח.שפיראשלמהרביר"האדמוצוואתהספרבסוף.ה"תרס,מונקאטש.עניניםועודממונקאטששפיראשלמהרביר"האדמווהסתלקות

.דף



18

[2]דף.הקדושהי"מכתהועתק,שפיראשלמהרביר"האדמושתיקן,השבתפלת:[1]דף.זהספרבסוףכרוכיםנדיריםדפים[2].13

.שפיראשלמהרביר"האדמושתיקן"המשניותלימודקודםתפלהנוסח"

:עםכרוך.'עמקפה.ב"תרפ,ברעגסאס.אלעזרחייםרביר"האדמומאת.מאמרותחמשהספר.14

:עםכרוך.'עמ[1],צב-פב,[2].ו"תרצ,מונקאטש.כלאדוןמאמר.15

.'עמח.ז"תרצ,מונקאטש...שפיראאלעזרחייםמרן...התוךעמודרועינואבינוהקדושרבינושלצוואה.16

צבימאמרובסופו.ורבותיוומאבותיוממנוסיפוריםממונקאטששפיראשלמהרביר"האדמומרןוקורותתולדות.שלמהביתספר.17

דפיםבשלושה.דף[4],עב,[4].ח"תרפ,אורשיווא.געלבדודרבימאת.ממונקאטששפיראצבירביבנוומפעלותמתולדות,תפארת

:עםכרוך.טקסטחסרוןללאופגםחומצידבקחיזוקי

.ב"תש,ירושלים.מרגליותזעליגאשרישעיהרבימאת,השירוביאור,יוחאיברשירעם,י"דרשבהילולא.18

הכרכיםבכלאחידגודל.זהותכולםכמעטכריכותעם.[המפורטמלבד]מצויןבמצבכולם.כרכים16–בחלקים31ספרים18כ"סה

.מ"ס21-22שלבממוצע

400$פתיחה 
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עותק–ד"תרל,למברג–אפריםמחנהדגל.23

מקוריתקופסאעםמיוחד

Degel Machaneh Ephraim – Lemberg, 1874 –

Special Copy

חייםמשהרבימאת.חסידות.אפריםמחנהדגלספר

.מסדילקובאפרים

:ההסכמותעם.ניקמשולםיעקבדפוס.ד"תרל,למברג

.ועודניץ'מקוזהמגיד,"ישראלאוהב"ה,"לויקדושת"ה

.מעוטרתמקוריתעורבכריכתכרוךהספר:מיוחדעותק

קופסתכולל.מוזהבתמסגרתעםנאהשישניירובציפוי

.מקוריתקרטון

.מצויןמצב.מ"ס20.דף[2],קז,[2]

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–א"תרצ,מונקאטש–ירושליםמסעות.22

Massot Yerushalayim – Munkatch, 1931 – First Edition

אלעזרחייםרביר"האדמושלמסעווסדרזכרונות,ירושליםמסעותספר

סבאהאיאצלובפרטהקדושיםבמקומותוביקורו,ממונקאטששפירא

שבחי,אשחיותספרובסופו.אלפנדאריאליעזרשלמהרביקדישא

מאנשיגולדשטייןמשהרביידיעלחובר."קדישאסבא"הותולדות

.הקודשלארץבמסעור"האדמואלשהתלווהחבורה

,ומכתביםהסכמותהספרבתחילת.ראשונהמהדורה.א"תרצ,מונקאטש

ארץעוליהגאוניםהרבניםמאתמכתבים,מונקאטשץ"בדהסכמת

רבי,טורדאד"אבוועזלציוןבןרבימתוכם.ר"האדמועםיחדהקודש

.ועודהאלאסד"אבצוקרשלמהרבי,סערדאהליד"אבוינברגרהלל

.מנותקתמקוריתכריכה.טובכללימצב.דף[7],צא,[6]

200$פתיחה 

כרכיםארבעה–ד"תרכ-ג"תרכ,למברג–חסידיחומש.24

Chassidic Chumash – Lemberg, 1863-1864 – Four Volumes

תולדות,חכמיםשפתי,י"רשפירוש,התרגומיםעם.תורהחומשיחמשה

ועם.עטרבןחייםלרבינו"החייםאור"הספריםועם.הטוריםובעלאהרן

חומת"ספרועם.מטשרנוביץחייםרביר"לאדמו"חייםמיםבאר"ספר

.א"החידלרבינו"ך"אנ

.דףט;שמב,[2].בראשית:א

.דףח;לג;רסה,[2].אסתר,שמות:ב

.דףד,ז,קצח,[2].במדברחומש:ד

.דףו,כה,קסו.דברים:ה

השערנמצאיםושניראשוןחלק.(ראשוןחלק)ריטבדףחלקיחסרון

.בינונימעט,טובכללימצב.הכרכיםביןמשתנהמצב.בלבדהראשון

.שימושובלאיכתמים.עשנקבי

200$פתיחה 
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ר"האדמו–הקפות\אושפיזין\תשליך\הקרבנותנוסחסדר.25

ו"תרמ,למברג–מצאנז"חייםדברי"ה

Seder Nusach HaKorbanot / Tashlich / Ushpizin / Hakafot – the Admor

the "Divrei Chaim" of Sanz – Lemberg, 1886

מעבודתרצוןיהיעם–ותשליך,מדותג"ביבצבורלקרות–הקרבנותנוסחסדר

ולשמחתעצרתלשמיני–והקפות,הסוכותחגםימילשבת–ואושפיזין,הקודש

מרןקדישאסבאג"רשכבההקדושהגאוןורבינומורינואדונינומכבודתורה

.א"יעצאנזק"אבדה"זצללההלברשטאםחיים

.הגפןוענביהגפןאשכלותספרעם

.ו"תרמ,למברג

.טובמצב,יחבדףחלקיפגםמלבד.דףמח

200$פתיחה 

ר"האדמוהמחברהקדשת–ג"תרצ,ירושלים–החדשאריהלב!נדיר.27

מנובומיסקפרלובאריהיהודהרבי

Rare! Lev Aryeh HaChadash – Jerusalem, 1933 – Dedication by the Author the

Admor Rabbi Yehuda Aryeh Perlov of Novomisk

רביר"האדמומאת.ל"חזומאמריתורהחומשיחמשהעלחידושים,החדשאריהלב

.סט–חלקיםשני.מנובומיסקפרלובליבאריהיהודה

.ראשונהמהדורה.ג"תרצ,ירושלים

.המחברשלוחתימתוקדשוידבכתבשורות4הקדשה'אחלקבתחילת

יעקברביר"האדמובן,וצדיקגאון(א"תשכ-ז"תרל)פרלובאריהיהודהרביר"האדמו

,בוואלדובהר"ואדמוד"כאבכיהן.ממקארובטברסקידודרביר"האדמוחתן.פרלוב

שםבאמריקהרים"האדמומראשונילאחדוהיה–הבריתלארצותהיגרב"תרפבשנת

ישראלואגדותים"האדמוראגודתממיסדי.ברוקלין-בויליאמסבורגחצרואתהקים

לארץבמיוחדנסער"האדמו."יהודהקול"ו"החדשאריהלב:ספריו.הבריתבארצות

בעירספריאתלהדפיסדווקא'היכוונתיועיקר"בירושליםספרואתלהדפיסכדיישראל

"...דעלמאליבאהואהמקדשומקום...א"תובבירושליםהקודש

[2],VI , .רופפותמקוריותכריכות.מצויןמצב.’עמקא,שב-ריח,[3];[3],רטז,[2]

200$פתיחה 

נאהעותק–ראשונהמהדורה–א"תקפ,שקלוב–עבודהשערי.26

מעטחסר

Sha'arei Avodah – Shklow, 1821 – First Edition – Fine Copy Slightly

Incomplete

הורביץהלויאהרןרבימאת.הבינוניםעבודתבשםהנקרא,עבודהשעריספר

הזוהרפיעלמיוסד,מלאדיזלמןשניאוררביהזקןר"האדמומרבוקיבלאשר

.י"הארוכתביהקדוש

.(589חסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה.א"תקפ,שקלוב

מצב.מ"ס16.כחלחלניירעלנדפס.אחרוןודף,ראשוניםדפיםושנישערחסר

.ידבכתבהגהות2.חדשהבדכריכת.מצוין

200$פתיחה 
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מהורודנקאמיכליחיאלרביובנוניץ'מוויזהגרברוךרביר"האדמועותק–ט"תרי,קניגסברג–שבעהנחלת.28

Nachalat Shivah – Konigsberg, 1859 – The Copy of the Admor Rabbi Baruch Hager of Vizhnitz and His Son Rabbi Yechiel

Michl of Horodenka

.ט"תרי,קניגסברג.הלוידודבןשמואלרבימאת.חלקים'ב,שבעהנחלתספר

ברוך'הק"."מוויזניצאהצדיקבהרבברוך'רלהרבשייך":הגררי"אדמומשפחתשלרביםרישומיםהספרבסוףהפורזץבעמודי

חוה"חתימה."ווזיניץאיןהאגערמשה'הק","ווזיניץאיןהגאגערחיים'הק"."וויזניץאיןהאגערחוה"."וויזניץאיןהאגער

."ל"זצברוךה"מו'הצבהרבמיכליחיאל"חותמתהספרבשער."האגעררייזולהגאגער

.ע"זי"צדיקצמח"הבעלהגרמענדלמנחםרביר"האדמובן(ג"תרנ-ה"תר)ניץ'מויז"ברוךאמרי"הבעלהגרברוךרביר"האדמו

האחדבנו.רות"באדמולשמשוהחלאביומקוםמילאה"תרמבשנת.ניץ'ויז-קוסובבשושלתוהרביעיניץ'ויזבחסידותהשניר"האדמו

ר"האדמואחיושלחתנו.בהורודנקאאבאשמואלרביהגדולאחיומקוםאתמילא.ל"זצמהורודונקאמיכליחיאלרביר"האדמועשר

.ל"זצמאנטניאהגרחייםרבי

.טובכללימצב.בודדיםעשנקבי.כתמים.עורשדרת,מקוריתכריכה.דף[1],נב,[קלול"צ]קל

200$פתיחה 

–א"תרי-ט"תר,למברג–משהישמח.29

שמואלרביוהגהותחתימות–ראשונהמהדורה

מצפתהלר

Yismach Moshe – Lemberg, 1849-1851 – First

Edition – Signatures and Glosses by Rabbi Shmuel

Heller of Safed

מאת,התורהעלחסידותחידושי,משהישמחספר

,בראשית:חלקים.טייטלבויםמשהרביהקדושר"האדמו

.ראשונהמהדורה.א"תרי-ט"תר,למברג.ויקרא-שמות

.מצפתהעלירשמואלרביהצדיקהגאוןשלהעותק

שמואלרביידבכתברבותבעלותחתימותהספרלאורך

.ידובכתבהגההכןכמו.העליר

שלומנהיגהרבה,(ד"תרמ-ג"תקס)העלירשמואלרבי

מארבעיםלמעלהבמשךבצפתהאשכנזיתהקהילה

נדפסבתורהוגדולתוהכבירותופעולותיולדמותו.שנה

.נוספיםוספרים"והמנהיגהרופאהרב"הספר

.טובבמצבהספרדפירוב.בינוני-טובמצבכללית

חלקשלאחרוניםדפיםבכמה:הםבינוניבמצבהדפים

בלאי,שנימחלקראשוניםדפיםבכעשרהוכן,ראשון

אחרוןדףכןכמו.שונותברמותטקסטחסרוןעםופגמים

עשרבחמשהשלישיחלקבתחילתוכן,שניחלקשל

.דפים

500$פתיחה 
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יעקברביר"האדמוחתימת–ב"תרנ,קראקא–חייםדברי.30

מטשכויבקאנערל"סגשמשון

Divrei Chaim – Krakow, 1892 – Signature of the Admor Rabbi

Yaakov Shimshon Segal Kaner of Tchechoiv

הלברשטאםחייםרביר"האדמומאת.התורהעל,חייםדבריספר

,קראקא.(מ"בעלוחידושיםמועדיםעלשניחלק).חלקיםשני.מצאנז

.ב"תרנ

הארץ'לד"מטשכויבר"האדמושלקדשוידחתימתראשוןחלקבשער

."קאנערסגלשמשוןיעקב'הקומלואה

משהרביר"האדמוחתן(ב"תש-ו"תרל)קנרשמשוןיעקברביר"האדמו

ח"מהרר"האדמוחתןשפיראיוסףפנחסרביונכדמשינוואהלברשטאם

.חותנודודפטירתאחרשבגליציהבטשכויבר"ואדמוכרבכיהן.מקוסוב

ובהבקלויזנבורגר"כאדמוכיהן('האהעולםמלחמת)ד"תרעמשנת

רביר"האדמו:חתניו.וחיפהמבוטושאןקנראבישאברהםרביבנו.נפטר

הגריהושעמשהרביר"האדמושלחמיו)מדעשמנדלמנחםחיים

רביר"והאדמומסמבוראלעזררבי,מדעשאלימלךיעקברבי,(ניץ'מווז

.מואסלויהלפריןשלמהיוסףיעקב

.מנותקתמקוריתכריכה.יבשדף.טובמצב.דףקטז,[2];פב,[2]

400$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–מ"תר,מונקאטש–והטובהישר.31

ורביפרגרהלויברוךשלמהרביהצדיקוהגהותחתימות

ליכטנשטייןיהודה

Hayashar Vehatov – Munkatch, 1880 – First Edition –

Signatures and Glosses by the Tzaddik Rabbi Shlomo Baruch

Halevi Prager and Rabbi Yehuda Lichtenstein

אחריתעדהשנהמראשיתקדושיםלימיםדרושים,והטובהישרספר

.ראשוןחלק.מליסקאהירשצבירביר"האדמומאת,שנה

.ראשונהמהדורה.מ"תר,מונקאטש

ו"לה"פראגרהלויברוךשלמהרביהגאוןידחתימתהפורזץבדף

.ליכטנשטייןיהודהרביידחתימתהספרבתחילת."סגלברוךשלמה

הפנימיבצדוכן.שלמהברוךרביידבכתבארוכותהגהות2כבבדף

ארוךתורהחידושעמודבאותו.ביידישידובכתברישוםהכריכהשל

.ליכטנשטייןיהודהרביידבכתבהנראהככלשחורהבדיו

פראגריעקברביבן(ד"תש-ז"תרמ)פראגרהלויברוךשלמהרבי

והוסמךלמד.חוסטד"אבשיקם"המהרונכד"יעקבשאילת"בעל

יהודהרביהגאוןלבתנשא.סאטמרד"אבגרינוולדיהודהרבימאת

בעיקרהממושכותבתפילותיונשגבכצדיקידועהיה.ליכטנשטיין

.החמהלשקיעתסמוךעדמתארכתתפילתוהייתהוחגיםבשבתות

.ד"הי,אושוויץבמחנהילדיוושבעתאשתועםנספהד"תשבשנת

.שרדומבנותיוארבעה

חינוךבעל(6998ר"אוצה,א"תרפ-ו"תרט)ליכטנשטייןיהודהרבי

ט"תרלמשנתבעטלןשלרבה.בדעשפאנטמ"רמתלמיד.יהודהבית

.שםישיבהוראששנה40-מלמעלה(לסיסקאשעבר)אביומקוםעל

.רות"באדמונהג

פגם.מנותקתמקוריתכריכה.יבשדף.טובמצב.דף[4],מו,צב,[2]

.(משוקם)בשערחסרוןעם

200$פתיחה 
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קבליותהגהות–לנדסברגאהרןישראלרביהגאוןעותק–ה"תרכ-ב"תרכ,זאלקווא–''מלךמקדש''הזהרסט.33

HaZohar Set "Mikdash Melech" – Zholkva, 1862-1865 – the Copy of the Gaon Rabbi Yisrael Aharon Landsberg –

Kabbalistic Glosses

ר"האדמושלובברכתובהסכמתונדפס.כרכים4–בחלקים'ג.בוזאגלושלוםרבימאת"מלךמקדש"פירושעם.הקדושהזהרספרסט

."חייםדברי"בעלמצאנזהלברשטאםחייםרבי

.דף[26],רנא-צז,[2],צו-נט,[17],נח-טו,[18],יד,[4].ב"תרכ,זאלקווא.בראשיתספר:אחלק

.דף[6],רסט-רכא,[5],רך-מד,[1],מג.ה"תרכ,זאלקווא.שמותספר:בחלק

-רס,[13],רנט-רכח,ח,רכז-קפ,[3],ריא-רא,קעט-קיז,רצו-רעז,[26],קטו.ב"תרכ,זאלקווא.ודבריםבמדבר,ויקראספר:גחלק

.דף[2],שה-שד,שא-ש,[18],רצט

י"מוהרת"כש[עולםיסודצדיק]ע"ציישראלפארהגאוןלהרבשייךהקדושהזוהרהז"ההדפסהמתקופתידבכתברישוםכרךבכל

אהרןאיצקי"מוהרדורומופתהצדיקהגאוןישראלרכבאבימאביאבותנחלת"בנוידבכתברישוםראשוןבחלק.ו"נראהרןאיצק

קיטדףשמותבספר.ידבכתבקבליותהערותמספרדפיםכמהובשוליהפורזץבדפי."והגלילה"בסרבלאנדעסבערגליבל"זצוק

בסוף."ו"תרס"בשנתלהגיעצריךהיההמשיחהמעירדבריפיעל,הזהרדבריפיעלהמשיחביאתחישובובה,מאודמענינתהערה

.ל"הנבנוידבכתיבתאולי,לנדסברגא"מהריימצבתנוסחהעתקתל"הנהכרך

ואהוביממקורביהיה.סופרהחתםתלמידיוחשובימגדולי(ט"תרל-ד"תקס)גרוסוורדייןד"אבלנדסברגאהרןיצחקישראלרבי

ד"אבד"תרמשנת,פרויענקירכעןד"אבמכןלאחר,יעמרינגד"כאבכיהןח"תקצמשנת,שיעורלאיןלרבואהבתו,סופרהחתם

אלעזריוסףרבי:חתניוו.סעדעאלאםד"אבלנדברליביהדהרביבנו.לפטירתועדגרוסוורידייןד"אבג"תריומשנת,פריישטאטא

ורביברודישמחהרבי,רפפורטהכהןאברהםרבי,לעבליביהודהרבי,טרעטשיןףד"אבדיאמנטמשהרבי,פריישטאטאד"אברוזנפלד

כלבפנימחילהממנוביקשסופרהחתםאחתפעםואף.תדיר'סופרחתם'הרבומפיושמועותחידושיםאומרהיה.בעערשמעון

בדבריגםרבותעמווהתכתב.רבוידיעלנסמך.חזקהקושיהקושייתוכילבשםכ"ואחבשיעורקושייתואתשדחהלאחר,הישיבה

.(רפח-רפהעמודיםותלמידיוס"החת).הרבנותבעניניוגםתורה

\בפינותקליםופגמיםשפשופים.שמותחלקשלפדבדףחסרוןללאקרע.מאודטובמצב.מקוריותעורכריכותעלכרכיםארבעה

.הכריכותבשדרות

500$פתיחה  

רביר"האדמומקלויזעותק–ב"תרמ,ווילנא–הזהרסט.32

בירושליםמרחמסטריווקאנחוםמנחם

HaZohar Set – Vilna, 1882 – a Copy from the Kloiz of the Admor

Rabbi Menachem Nachum of Rachmastrivka in Jerusalem

,ווילנאמהדורת.הדורותגדולימאתוביאוריםמפרשיםעם.הזהרספר

.סט–חלקים'ג.ב"תרמ

בדפי.בירושליםמרחמסטריווקאנחוםמנחםרביר"האדמוספרייתעותק

טווערסקיא"שליטנ"מוהרצ"הרהר"אדמושלד"ביהמ"חותמותהפורזץ

"א"תובירושליםק"בעהמראחמיסטריווקע

הגהות.ו"מהרחוהגהותאמתדרך:הםזובמהדורהוההגהותהפירושים

.ראםעזריאלבנימיןרבימאתנוגהשביבי.א"החידמאתאורנצוצי,ה"השל

אספקלריה.אזולאיאברהםלרביחמהזהרי.צמחיעקבלרביהרקיעזהר

זלמןשניאורלרביבאוריםלקוטי.הורביץהלויהירשצבילרביהמאירה

הכהןיהודהלרביהבקראשמורת.ניץ'מקוזישראללרביישראלנזר.מלאדי

.מזדיטשובאייכנשטייןהירשצבילרביצביעטרת.משאלוניקי

.(בסוףואחדבתחילהדפים2חסרים)דףרסז,’עמ12,[4]:בראשית

-קיז,[1]:דברים-במדבר.דףקטו-ב,[2]:ויקרא.דףרעח-ב,[2]:שמות

.דףח,שט

דפיםמספר,דפיםבקצתקרעים,עורשדרותרובם,רופפותעתיקותכריכות

.טובכללימצב,כתמים,מנותקים

200$פתיחה 
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קדשוידחתימת–ט"תרי,למברג–אפריםעוללות.34

"סופרכתב"הבןסופרמשהרביוחותמת

Olelot Ephraim – Lemberg, 1859 – Signature and Stamp of

Rabbi Moshe Sofer the Son of the Ketav Sofer

.ט"תרי,למברג.לונטשיץאפריםרבימאת,אפריםעוללותספר

בעלשלבנוסופרמשהרביהגאוןשלידוחתימתהספרבשער

האישיתחותמתוהשערבראש.סופרחתם"הונכד,סופרכתב"ה

."ל"זצס"מהראשבג"בהסופרק"משה"

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

חתם"השלהראשוןנכדו"סופרכתב"הבעלסופרבנימיןשמואל

מייסד.אודווארהעלי-בוואמאשהתגורר.שמועלשנקרא"סופר

שזכהמופלגוצדיקגאון.בזיבנבירגן"הדתמחזיקי"חברתונשיא

בשנים.ישראלמילדימאותשמלמומחהמוהל.הנביאאליהו-לגילוי

דהכפרמאנשיהגריםאתבבריתוהכניסגיירד"תרל-ח"תרכ זֶּ -בֶּ

רבישלספרייתוחותמתעםשלפנינוהספר((Bözödújfaluאויפאלו

רביחתנישניהם,סופרמשהרבישלגיסושהיהוועזעלציוןבן

.(ג"תקכ'עמותלמידיוס"חת)מסעפלאקרוזנפלדאלימלך

.עשנקבימעט.טובכללימצב

200$פתיחה 
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רביעותק–ט"תקס,זאלקווא–הישרספר.36

חתימותיועםקאדלבורגד"אבסופרנפתלי

Sefer HaYashar – Zholkva, 1809 – the Copy of

Rabbi Naftali Sofer Av Beit Din of Kadelburg with

His Signatures

.התוספותבעלתםרבינומאתמוסרפרקי,הישרספר

.ט"תקס,זאלקווא

ידובכתבחתימותעם.סופרנפתלירביהצדיקעותק

פישלמרדכיה"מובןנפתליאניקניתי"סופרנפתלי'הק"

."ל"זצ

אפריםמרדכירביבן(ט"תרנ-ט"תקע)סופרנפתלירבי

חתם"המרןידיעלנימול,בפרשבורגנולד.סופרפישל

עליושהתחבבהמובהקיםמתלמידיולאחדוהיה"סופר

כ"אח.יתירהחיבהשלבלשונותרבועליווהתבטאמאוד

סופרהכתבעםהתכתב."סופרכתב"הבנואצללמד

חיבוריו."הצדיק"לתוארזכה.בספרונדפסוותשובותיו

נפתלישער,נפתליבני,נפתלימטה:ומפורסמיםידועים

.(שפד-שפב'עמותלמידיוס"החת).ועוד

.כריכהללא.עשונקביכתמיםמעט.מ"ס18,דףמח

.טובכללימצב

200$פתיחה 

–יחידהמהדורה–ה"תרל,ווילנא–ציונית"שו.35

בעלווישיווהד"אבגינצלרשמואלרביהגאוןעותק

"נפשמשיב"

Shut Tziyoni – Vilna, 1875 – Single Edition – the Copy of

the Gaon Rabbi Shmuel Ginzler Av Beit Din of Vishiva

Author of "Meshiv Nefesh"

אהרןרבימאת.ת"גפוחידושיותשובותשאלות,ציוניספר

.חלקיםשני.לוציןד"אבציוניזעליג

.מיוחדבשערחלקכל.יחידהמהדורה.ה"תרל,ווילנא

ד"אבגינטצלרו"בהמשמואל"רביחותמתהספרבשער

."והגלילווישוועאויברק"דק

משהרביבן(א"תרע-ה"תקצ)גינצלרשמעלקאשמואלרבי

קול"בעלשווארץיהודהאברהםרביגיסותלמיד.ליביהודה

בעלשלחתנומוויישווהכהנאאריהיצחקרביחתן."אריה

במשךווישווהד"כאבכיהןד"תרכמשנת."הספיקותקונטרס"

רבי,לארץשעלהפוגלזונדלחנוךרבימקוםעלשנה45-כ

תרומת"ספרל"הו.אחריומקומועלישבגרינוולדדודאליעזר

.זקנוחותנו-"הספיקותקונטרס"לבעל"הכרי

.מצויןמצב.'עמ150,168

200$פתיחה 
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מכתבים7–רים"אדמומכתביאוסף.37

Collection of Letters by Admorim – 7 Letters

סופריוחנןרבישלוחתימתוידובכתבמכתביםשני•

שמעוןאהלישיבתשלבלנקעל.מערלויר"האדמו

.בירושלים

ידכתבברישוםעם,טובמזללברכתדוארמברק•

דברי"ת"שומחבר.ל"זצהלברשטאםמשהרביוחתימת

."טשאקאווא–חייםדברי"ישיבתוראש"משה

שלוחתימתוידובכתב.טובמזללברכתדוארמברק•

"שלוםנתיבות"בעלברזובסקינחשלוםרביר"האדמו

.מסלונים

משהישראלרביר"האדמובחתימתהמלצהמכתב•

לרגל.שבאוסטרליהמעלבורןקהילתאלנשלח.דושינסקי

,תמוז.הקהילהלרבבעקהלויצביאברהםרביהתמנות

.ח"תשמ

ר"האדמו,בעקהלויצביאברהםרביחתנימאתמכתב•

חייםישראלרביוחתימת.מפיטסבורגלייפעריוסףרבי

.אהרןמתולדותר"האדמובןאהרןמנחלתר"האדמוקאהן

.ח"תשמ,תמוז

...שלמהשבקטניםהקטן"חתום.ידבכתבמכתב•

."נדבורנא,דסליחות'גיום."א"יעמנדבורנא

.שוניםומצביםגדלים.מכתבים7כ"סה

200$פתיחה 

שםהבעלמעשיות–"ישראלאשריך"ידכתב.38

19–ההמאהסוף,מרוקו–טוב

"Ashrecha Yisrael" Manuscript – Tales of the Ba'al

Shem Tov – Morocco, Late 19th Century

סיפורישלאוטוגרפיחיבור,"ישראלאשריך"ספר,ידכתב

המאהסוף,מרוקו.הקדושטובשםמהבעלמעשיותחסידות

.יהודיתערבית.20–ההמאהתחילתאו19–ה

גרשוןרבי,א"זיעטובשםמהבעלבעיקרמעשיותידבכתב

,הקדוש"החייםאור"ה,א"החיד.הקדושש"הרש.ער'קיטוב

כאןכעדל"זצוקאזולאידרבמעשה",מקאמינקעשלוםרבי

מןמעשה""..ל"זשערבישלום'רהקדושהרבענדיקרא

מחמישמעתי"...ל"זצוקעטרבןחייםרביוקדישעירהרב

שמעתי""...לעאודואחדענדוכאןט"בעשרבבאייןל"ז

טיעשילוךק"דקהמפורסםהחסידפאלקר"מוהרמהרב

מקדםשהיהדובאסארק"דקד"אבאברהםמהרבששמע

מענינימעשה"בסוף"...מעזיבוזק"דקהמדרשבביתץ"ש

."הגלגולים

אמסללםאברהם"הכותבחתימות,ידהכתבוסוףבאמצע

."ו"הי

.שלםבלתי.מ"ס17\22.ניירמחברת.כתובים'עמ[37]

.(דף2אולי)ובאמצע(דף5כנראה)בתחילהדפיםחסרים

-טובמצב.בטקסטקליםפגמים.שוליםקרעים.כריכהללא

.בינוני

200$פתיחה 
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דפוסים מוקדמים

והגההחתימה–ראשונהמהדורה–ו"ש,קושטא–ש"הריבת"שו.40

haRibash Responsa – Kushta, 1546 – First Edition – Signature and Gloss

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

.ראשונהמהדורה.שונצינואליעזר

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

.השישילאלףח"קסבשנתיר'באלגונפטרו"פבשנתבספרדנולד,הראשוניםתקופת

:הספרהדפסת

ספריםלמכורזהמנהג,כנסתבביתבשבתותלקוניםמחלקיםהיושאותםקונטרסיםקונטרסיםונמכרנדפס,גודלומפאת,זהספר

,עשרההתשעהמאהראשיתעדעשרההששהמאהמראשית,שנהמאותכשלושבקושטאנהוגהיהקונטרסיםקונטרסיםגדולים

ובידםלהדפיסאלושלבידםהיהלאהכישבלאו,גדוליםספריםלקנותלקונים,ומאידך,להדפיסהעברייםלמדפיסיםאיפשרזהמנהג

היהיכולקונטרסיםלקנותשהתחילואחדאחדכללאכי,קושטאמדפוסירביםספריםלאבדןזהמנהגגרם,אמנם,לקנותאלושל

עללשמוריכלרוכשכלולא,מנכסיהםשירדומהם,אחרלמקוםשנדדומהם,שנפטרומהם,הספרהדפסתתוםעדבזהלעמוד

רביםעותקיםמדוענביןמכאן,אבדוזובדרךוהופצושנדפסומהספריםרבים.אחדלפונדקולהביאםולכרכםכראויהקונטרסים

.הקולופוןדףוכן(עצמובפניבקונטרסשנדפסו)המפתחותדפיבהםחסריםש"הריבת"משו

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

רוב.דף[303]במקור.אחרוניםדפיםושבעה.אמקונטרסראשוןדף,מהמפתחותראשוןדף:שהם,דפיםותשעהשערחסרעותק

דפיםבשמונה.הספרכללאורךיבשיםמיםכתמי.וכתמיםבלאיראשוניםבדפים.במיוחדרחביםשולים.מצויןבמצבהספרדפי

.בטקסטקלחסרוןאחרוןבדףרק.העליונהבפינהחסרוןעםפגםאחרונים

הגהההספרבאמצע."ה"זלהשלםאברהםהצעיר"."ו"יציוסףעבדאלחיים'פרג"עתיקהחתימה."אוירבאך"חתימההפורזץבדף

.אשכנזיתבכתיבהעתיקהלמדנית

400$פתיחה 

–ג"שפ,מנטובה–דבורהתומר.39

נדירהמהדורה

Tomer Devorah – Mantova, 1623 –

Single Edition

,דבורהתומרספר,דבורהתומרספר

משהרבינוהאלקיהמקובלמאת

ישרהבדרךפרקיםעשרה.קורדבירו

ותכליתוהתבודדותו,האדםלושיבור

.דרכיווהתבוננות

שמואליהודהדפוס.ג"שפ,מנטובה

.יהושעובנומפרושה

מעט.ישנהקרטוןכריכת.מ"ס15.דףיט

.טובמצב.הדפיםבפינותקיפולים

1300$פתיחה 
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נדיר-ב"שצ,ונציה–ערוךשלחן.41

Shulchan Aruch – Venice, 1632 - Rare

חלק.א"להרמדיניםחידושיעם,ערוךשלחן

.דעהיורה

חלק.וינדראמיןייואנידפוס.ב"שצ,ונציה

הביבליוגפיהבמפעל–נדירזהערוךשלחן

.זהחלקראולא

.ארכיטקטוניתבמסגרתשער.דף[1],קצו

חתימההספרבסוף.ידבכתבהגהותמעט

הדפיםבשולי.מ"ס17."כרמייעקברבי"

דפיםבכמה.קשותמיליםפירושינדפסו

בטקסטמועטחסרוןעםשוליםקציצת

כתמים.רופפתעתיקהעורכריכת.השולים

.אחרוניםדפיםבשניופגמים

350$פתיחה 

איטלקיםותיקוניםחתימות-א"שכ,דטרינטוריווא–טוריםארבעה.42

Arba'ah Turim – Riva De Trinto, 1561 – Italian Signatures and Corrections

.משפטחושן.העזראבן.דעהיורה.חייםאורח.ל"זאשרבןיעקברבינושחיבר,טוריםארבעה

השעראתהדפיסו,במהדורהמסויימיםבדפיםשנעשושינויםבגללאולם,כ"שבשנתנדפסזהספרלמעשה.א"שכ,דטרינטוריווא

בשולירבותוהערותנוסחאותשינוי,מקומותמראיגםנדפסוזובמהדורה.נוספיםושינוים(א"שכ)השנהבפרטשינויםעםמחדש

.הגליון

ע"כנ.[...אניכספיקניןומלואההארץ'לה]י"אלכ"קו"לה:תיבותבראשיעתיקותאיטלקיותבעלותחתימות2הספרבתחילת

.איטלקיידבכתבלמדניתהערה2יטבדף.איטלקיתבכתיבהתיקוניםמקומותבכמה.י"קאנילחלקי

.בצילוםהושלםחודשראשבהלכותהמקופלהדףוכן.טז-טו.י-ט:הדפיםחסריםוכן,(בצילוםהושלם)השערדף:חסרעותק

.ואיכותיםעביםדפים,טובבמצבהספרכלשאר.אחריםנוספיםופגמים.בשוליםמשוקמיםפגמיםחייםאורחמחלקדפיםבמספר

.מהודרתעורחציכריכת.רחביםשוליים.וכתמיםעשסימנימאודמעט

200$פתיחה 
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ספרי יסוד ולמדנות

ראשונהמהדורה–ג"תצ,זולצבאך–מאירותפניםת"שו.43

Panim Me'irot Responsa – Sulzbach, 1743 – First Edition

מאיררבימאת.וביאוריםוחידושיםותשובותשאלות,מאירותפניםספר

.אייזנשטט

.ראשונהמהדורה.ג"תצ,זולצבאך

קטניםופגמיםקיפוליםמעט.טובכללימצב.מ"ס31.דףקיג,[1]

בדכריכת.קליםכתמים.שימושמחמתהראשוניםהדפיםבשולים

.חדשה

."פראג...שמואלאשר'הק"עתיקהחתימהבשער

200$פתיחה 

דפים–ראשונהמהדורה–ו"תרצ,בריסק–הלויחייםרבנוחדושי.45

איכותיים

Chidushei Rabbeinu Chaim Halevi – Brisk, 1936 – First Edition – Quality Leaves

יק'סולובייצהלויחייםרבינומאת,ם"להרמבתורהמשנהספרעלוביאוריםחידושים

.בריסקד"אב

.ראשונהמהדורה.ו"תרצ,בריסק

,בלימודהדרךאתחייםרביסללזהבספר–הישיבותבעולםהלמדנייםהיסודמספרי

לתלמודעומקשלחדשמימדנתןזובדרך,התלמודיתבסוגיהגורםכלוניתוחבפלפול

.המחברבניהגאוניםהקדמתהספרבראש.ם"ולרמב

.מנותקתמקוריתכריכה.ואיכותיםעביםדפים.טובמצב.מ"ס33.דףקיב,[1]

200$פתיחה 

מהדורה–ג"תקכ,אלטונא-ופלתיכרתיספר.44

עתיקהעורכריכתעםמפוארעותק–ראשונה

Sefer Kreti UFleti – Altona, 1763 – First Edition –

Impressive Copy with a Leather Binding

רביהגאוןמאת,דעהיורהערוךשלחןעל,ופלתיכרתיספר

.ראשונהמהדורה.ג"תקכ,אלטונא.אייבשיץיהונתן

עורכריכת.מצויןבמצבואיכותיםעביםדפים–מפוארעותק

דפיםחיתוך.צבעונייםפורזץדפי,בשדרהעיטוריםעםעתיקה

פגמים.מ"ס31.5.דףקסה-ה,[4];[1],לד,[3].אדוםבצבע

."ירךאברהםויעקבפנחס"חתימה.הכריכהבעורושפשופים

400$פתיחה
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–ראשונהמהדורה–חלקיםששה–ענגילש"מהרת"שו.46

המחברידכתב

Maharash Engel Responsa – Six Sections – First Edition – Author's

Manuscript

רביהגאוןמאת.ערוךהשלחןחלקי'דעלותשובותשאלותחלקיששה

.ראשונהמהדורההחלקיםכל.ועודראדומשילאד"אבענגילשמואל

דפיםבשני.טובמצב.דף[3],קלז,[4].ה"תרס,יאראסלויא:ראשוןחלק

.חסרוןעםמשוקםפגםאחרונים

:עםכרוך.טובמצב.'עמ192,[4].ו"תרפ,בראדיוב:שלישיחלק

כיתובלשערמעבר].טובמצב.דףצז-ב,ח.ט"תרפ,ווארנוב:רביעיחלק

[ומידתכף]מ"תולשלוחואבקשהספריםשולחהנני"המחברידבכתב

."[תמורתם

.טובמצב.דף[1],קב,[4].ו"תרצ,ווארנוב.חמישיחלק

.טובמצב.דףטו,עט.ט"תרצ,בראדיוב:שישיחלק

ידבכתבוהגההחתימה].טובמצב.'עמרכו.ד"תשי,לונדון:.שביעיחלק

.[אנטוורפןד"ראבצוויגהלוייונהמשהרבי

.כרכיםבחמשה.חלקיםששהכ"סה

200$פתיחה 

מהדורות–"האזלאבן"ספרימקבץ.47

המחברידבכתבתיקונים–ראשונות

Collection of "Even HaEzel" Books – First Editions –

Corrections Handwritten by the Author

החזקההידספרעלוביאוריםחדושים,האזלאבןספר

ארבעהלפנינו.מלצרזלמןאיסררבימאת.ם"לרמב

ידבכתבהגהותעם,ראשונותמהדורות–חלקים

.המחבר

.ה"תרצ,ירושלים.חלקיםשני.נזיקיןספר:ראשוןחלק

קצרותהגהות15–כהספרלאורך.דףעב,[1],פו,[2]

.המחברידבכתב

[15],קי,[2].ץ"תרח,ירושלים.קניןספר:שלישיחלק

.דף

,צג,[2].ה"תש,ירושלים.אמשפטיםספר:רביעיחלק

.דף[1],יב

,[2].ז"תש,ירושלים.(עבודה)קדשיםספר:חמישיחלק

.דף[1],יג,קלג

האוסף.טובכללימצב.שוניםמצבים.ספרים4כ"סה

.שהואכמותנמכר

200$פתיחה 
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המחברהקדשת–ראשונהמהדורה–חלקיםשבעה–"ראובןלפלגות"ספריסט.48

Set of "LiFlagot Reuven" Books - Seven Sections – First Edition – Author's Dedication

.בירושליםהחרדיתהעדהד"ואבבאדקיק"אבדבנגיסראובןזעליגרביהגאוןמאת.ס"השעל"ראובןלפלגות"ספריסט

דף.שוליםקרעי,מנותקיםדפים.בינונימצב].'עמ132,[1],13.ו"תרס,פיעטרקוב.מועדסדרוכלברכותמסכתעל:ראשוןחלק

.[יבש

.טובכללימצב.'עמ18,80.ראשונהמהדורה.ע"תר,בילגורייא.נשיםסדר:שניחלק

.טובכללימצב.'עמ214,26.ראשונהמהדורה.ד"תרע,פיעטרקוב.נזיקיןסדר:שלישיחלק

העמודכלעלארוכההקדשההפורזץבדף].טובכללימצב.'עמ[1],283.ד"תרפ,ברלין.ונדהקדשיםסדרכלעל:רביעיחלק

.[מהמחברהספרקבלתעלוחתימתוידובכתברישוםבשער,הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןאלהמחברידבכתב

.זעיריםנקבים.מנותקתכריכה.טובכללימצב.'עמ24,132.ב"תרצ,קיידאן.משנהס"שעל:חמישיחלק

.טובכללימצב.דףעח.'עמ24,[2].ראשונהמהדורה.ש"ת,ירושלים.חוליןומסכתן"ר,ף"רי:שישיחלק

.מנותקתכריכה,טובמצב.’עמיד,[2],14;130,טז,[1].י"תש,ירושלים.ואגדהבהלכהוביאוריםחידושים:שביעיחלק

.טובכללימצב.שניהמהדורה.ו"תש,ירושלים.נשיםסדר.שניחלקמצורף•

."והגלילותמאד-שאמקאטאק"דקד"אבהיילפריןצבייוסף"רביבעלותחותמתשלישיחלקיבשער

.שוניםגדלים.כרכים7–בספרים8כ"סה

200$פתיחה 

ידובכתבומכתביםהקדשות–"אליעזרציץ"בעלהגאוןספרי[15]אוסף.49

Collection of [15] Books by the Gaon Author of "Tzitz Eliezer" – Dedications and Letters by Him

.נוספיםוספרים"אליעזרציץ"ת"השומחברוולדינברגיהודהאליעזררביהגאוןספריאוסף

:כדלהלן.ראשונותמהדורות.חלקים10לפנינו.ערוךהשלחןחלקי'דעל"אליעזרציץ"ותשובותשאלות•

זחלק.(ידובכתבהקדשה–א"תשכ)וחלק(ז"תשי)החלק.(ד"תשי)דחלק.(א"תשי)גחלק.(ז"תש)בחלק.(ה"תש)אחלק

.(ידובכתבהקדשה–ז"תשכ)טחלק.(ידובכתבמכתב–ה"תשכ)חחלק.(ידובכתבומכתבהקדשה–ג"תשכ)

.המחברידבכתבמכתב+הקדשה.ב"תשכ,ירושלים.דעהשביורהשמחותבהלכותהלכהוחקריחידושים.יעקבאבןספר•

בכתבהקדשה.ג"תשי-ב"תשי,ירושלים.בזמנינוהשיפוטסמכותוכחוהמשפטהשופטעלהלכהמחקרי.חלקיםשני.מדינההלכות•

.שניבחלקהמחבריד

.השבתביוםהיבשהאלממנהוהיציאהוהכניסהיםבלבאניהוהנהגתהפלגתדיניבפרטיהלכהוחקרימקיפיםברורים.היםשביתת•

.ה"תשי,ירושלים

ופינויהקבריםחפירותלאיסורהלכהביאור.הקראיםכתעםוההתערבותהחתימוןאיסור.א.עמימדרךמכשולהסירוקונטרס•

.ז"תשט,ירושלים.וודינברגיהודהאליעזררבימאת.בטבריההרמבםקברשבבטחהעצמות

.העשריםבמאההפוסקיםמגדולי.חלקיםושניםעשריםאליעזרציץת"שובעל(ז"תשס-ו"תרע)וולדינברגיהודהאליעזררביהגאון

,והלכהרפואהבעניינירבותבעיותפטר.בירושליםהגדולהדיןבביתכחברכיהן."אליעזרדבר"הראשוןספרואתהוציאשנה19בגיל

.דופןיוצאתהיתהספרדחכמישלובפרטההלכהבספרותבקיאותו,גיטיןושמותגיטיןסידורבעניינילמומחהנחשבהיההדיןבבית

שנותשבע"שהיואלושניםעלעובדיההרבהתבטאלימים,שניםשבעבמשךבירושליםהדיןבביתעמוישביוסףעובדיהרבימרן

הנהגתבדרכידיניםבירורי–מדינההלכות.שבתביוםיםבלבאוניהוהנהגתהפלגתדיני–היםשביתתספרגםחיבר."השבע

.ישראלבמדינתהמדיניהשלטון

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.טובמצב.ספרים15כ"סה

200$פתיחה 
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הרצוגהלוילייביואלרביואביואייזיקיצחקרביספריאוסף.50

הקדשה–ראשונותמהדורות–

Collection of Books by Rabbi Yitzchak Isaac and His Father Rabbi

Yoel Halevi Herzog – First Editions – Dedication

הלויליביואלרבימאת.התורהפרשיותעלדרשות,יואלאמריספר•

.צ"תר-ד"תרפ,לונדון.דברים-במדבר,ויקרא.כרכיםבשניחלקים'ג.הרצוג

.חלקלכלעבהדףעלנוסףמעטפתשער.מצויןמצב

רבימאת.סנהדריןהלכותם"הרמבעלשעוריםכולל,האהלתורתספר•

ארוכההקדשההספרבשער].ח"תש,ירושלים.הרצוגהלויאייזיקיצחק

.[הדאיהעובדיהרביהגאוןהמקובלאלהרצוגהרבידבכתב

שני.העזראבן.הרצוגהלויאייזיקיצחקרבימאת.יצחקהיכלת"שו•

.ז"תשכ,ירושלים.כרכים

הבניםראשהרצוגהלויאייזיקיצחקרבילהגאוןשי.ז"הראיאגרותספר•

.ט"תשי,ירושלים.זסלנסקייצחקארןהרבמאת.לשיבהבהגיעולישראל

.מאודטובמצב.שוניםגדלים.כרכים6–ב.ספרים7כ"סה

200$פתיחה 

יצחקשמואלרביהגאוןמאת"הישראור"ספרי[13]אוסף.51

ראשונותמהדורות–מלונדוןהילמן

Collection of [13] "Or HaYashar" Books by the Gaon rabbi Shmuel

Yitzchak Hillman of London – First Editions

יצחקשמואלרביהגאוןשלהגדוליםחיבוריו–"הישראור"ספריאוסף

.ראשונותמהדורות.מלונדוןהילמן

יצחקרבימאתיצחקדבריקונטרסעם.בכורותמסכתעל,הישראור

.'עמ150.א"תרפ,לונדון.דובליןד"אבהרצוגהלויאייזיק

.ו"תרפ,ירושלים.ומדותתמידקניםמעילהכריתותמסכתותעל,הישראור

.דף[1],סה

.דףמט.ג"תרפ,ברלין.ותמורהערכיןמסכתותעל,הישראור

רד.ד"תש,ירושלים.קידושיןגיטיןכתובותיבמותמסכתותעל,הישראור

:עםכרוך.'עמ

.הוריותמכותשבועותז"עסנהדריןבתראבבאמסכתותעל,הישראור

.דףקטו.ג"תש,ירושלים

:עםכרוך.'עמקנ.ו"תש,ירושלים.זרעיםסדרמשניותעל,הישראור

.'עמרלה.ז"תש,ירושלים.טהרותסדרמשניותעלהישראור

כרוך.דף[1],נה.ז"תש,ירושלים.ומועדזרעים.ירושלמיעל,הישראור

:עם

.'עמ108.ח"תש,ירושלים.נזיקיןנשים.ירושלמיעל,הישראור

,[3].ז"תרפ,לונדון.בראשיתספרשלהפרשיותלכלדרושים,הישראור

.'עמ160

,ירושלים.וספרימכילתא,בראשיתעלוהערותציוניםביאורים,הישראור

:עםכרך.'עמעט.ו"תשט

.'עמתעו.ד"תשי,ירושלים.הספראעל,הישראור

ספריםבכמה.מאודטובמצב.שוניםגדלים.כרכים8–בספרים12כ"סה

.המחברידבכתבקצריםרישומים

200$פתיחה 
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–קשינובד"אבצירלסוןליביהודהרביהגאוןספרי[6]אוסף.52

ראשונותמהדורות

Collection of [6] Books by the Gaon Rabbi Yehuda Leib Tzirelson Av

Beit Din of Kishinev – First Editions

במדינתהכוללורבקשנובד"אבצירלסוןליביהודהרביהגאוןחיבוריאוסף

.ראשונותבמהדורותכולם–סרביה

.ב"תרפ,קלויזנבורג.ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות,הלבנוןעצי•

.’עמה,קיז-ב,[3]

.נאומים.ג.דרושים.ב.תשובות.א.חלקיםשלושהכולל,לבמערכיספר•

.’עמ[6],תקכב-יג,[1],יב,[5].ב"תרצ,קשינוב

.ו"תרצ,קשינוב.הטפה.ב.תשובות.א.חלקיםשניכולל.יהודהלבספר•

XVI,עמ[2],שלד’.

."הפרלמנטרייםנאומים"וה,נאומים,הספקים,דרשותכולל,לבהגיון•

.'עמ[5],תי.ט"תרפ,קשינוב

,[2].ו"תרס,פיעטרקוב.ע"השוחלקי'בדותשובותשאלות,יהודהגבול•

.עמודים234

.’עמ234,[1].שניהמהדורה.ב"תרע,פאלטאוא.ל"הנ.יהודהגבול•

כמותנמכרהאוסף.טובכללימצב.שוניםגדלים.כרכים6בספרים6כ"סה

.שהוא

200$פתיחה 

,אמשטרדם–שלמהחכמת\הלכותחידושי.53

גדליהרביהגאוןשלמפוארעותק–ו"תקט

פרמישלאד"אבשמעלקעס

Chidushei Halachot / Chochmat Shlomo –

Amsterdam, 1715 – Impressive Copy of the Gaon

Rabbo Gedalya Shmelkes Av Beit Din of

Premishla

שלמהחכמתוספר,א"למהרשהלכותחידושי

.ל"למהרש

נדפסהספר.פרופסהאחיםדפוס.ו"תקט,אמשטרדם

.באמשטרדםפרופסשלס"השלמהדורתכנספח

קניתי"עתיקאשכנזיידבכתברישוםהספרבשער

...שנתפנחסעשרחמשהאמשטרדםק"קפהמהוני

מספר."מפשעווארסקהורוויץהלויישראל.ק"לפ

ד"אבשמעלקעסגדליה"רביחותמות.ידבכתבהגהות

."פרעמישלאדק

שוליםעם,וגדולמפוארעותק.מ"ס41.דףש,[1]

המפארת,בדבשילובעורחציכריכת.במיוחדרחבים

.ספריהכל

250$פתיחה 



34

יחידהמהדורה–ה"תס,אמשטרדם–זכרוןדברי.55

Divrei Zikaron – Amsterdam, 1705 – Single Edition

בדבריםהישריםלעורר,מוסרתוכחתחייםבדרך,זכרוןדבריספר

.חלקיםשני.שטטהגןיוסףרבימאת.במאמרים,בפשטים,חכמים

.עטיאשעמנואלדפוס.יחידהמהדורה.ה"תס,אמשטרדם

.מאודטוב-טובמצב.מ"ס30.דףלב,פב,[2]

200$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–י"תר,ווארשא–נפשמשיבתת"שו.56

וחתימותרחביםשוליםעםמיוחדעותק

Meshivat Nefesh Responsa – Warsaw, 1850 – First Edition – Special

Copy with Wide Margins and Signatures

חלק.דפלאצקהרבצינץליבאריהרבימאתותשובותשאלות,נפשמשיבת

.ראשון

.דוידזוןחייםרביהמגיההקדמת.ראשונהמהדורה.י"תר,ווארשא

עתיקותבעלותחתימות.רחביםשוליםעםמיוחדעותק.דףסה-ב,[2]

22.5\36.ידבכתבמפתחותשלעמודהספרבסוף.ההדפסהמתקופת

.רופפתמקוריתעורכריכת.טובכללימצב.עשנקבימעט.מ"ס

200$פתיחה 

עמנואלדפוס–ב"ת-א"ת,אמשטרדם–רבהמדרש.54

בנבנשתי

Midrash Rabba – Amsterdam, 1641-1642 – Emanuel

Benvanisti

דימשהרבימאת,כהונהמתנותפירושעם,רבהמדרשספר

.מקושטאקורודובה

.בנבנשתיעמנואלדפוס.ב"ת-א"ת,אמשטרדם

חמשוחלק(שב-רטדפים)דבריםבמדברחלק:לפנינו:חסרעותק

.טובכללימצב.מ"ס31.דףקל,שב:במקור.שלם(דףקל)מגילות

בכתבהגהה.ומנותקתבלויעתיקהכריכה.בינוניבמצבדפיםמספר

.שימושובלאיכתמים.חתימהעםמטושטשוקולפוןתימנייד

200$פתיחה 
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דפוסי המזרח 

-מקופלדף[1]כולל–ד"תרפ,קושטא–תנאיעלקדושיןמחברת.59

!נדיר–קושטארבנימכתב

Machberet Kiddushin al Tnai – Kushta, 1924 – Includes the [1] Folding

Leaf – Letter by the rabbis of Kushta – Rare!

וכבלייקושמפחלהצילןישראלבנותתקנתאודות,תנאיעלקדושיןמחברת,ספר

ואינואשהשמקדשמיוכל,תנאיםהצבתידיעל,בקדושיןתנאיידיעלהעגון

הקידושיןאתמפקיעיםקושטארבני,במחברתהמובאיםאלותנאיםפיעלמקדשה

.היוכלאוהיו,מעיקרא

דפוס.יחידהמהדורה.ד"תרפבשנת.קושטארבנותידיעללאורוהוצאחובר

.אלכאחיר

רבי:קושטארבנימאתמודפסמכתבוהוא.מקופלדף[1]מודבקהספרבסוף

ארגאויטייעקברבי,חביב'ןמשהרבי,סאבאןדודרפאלרבי,אליעזר'ביצחק

!ידועלאמכתב.ד"תרפ,תשריח"כ,קונסטאנטינופלה.שאקייצחקורבי

.הקיפולמחמתהמקופלהדףבמרכזפגמים.טובמצב.דף[1]+'עמ58,[1]

.הדאיהעובדיהרביוחותמותחתימות.מקוריתכריכה.מצויןבמצבהספר

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ב"תי,שאלוניקי–ישועותחסן.57

Cossen Yeshu'ot – Salonika, 1652 – Single Edition

מהפוסקיםהתשובותבמשפטיוציוןהוראותמורה,ישועותחסןספר

.חסןעמנואלבןשבתירבימאת.העזרלאבןדשייכיהאחרונים

.צדקגראברהםדפוס.יחידהמהדורה.ב"תי,שאלוניקי

כמהבשולימקצועייםשיקומים.בינוני,טובמצב.מ"ס19.דף[1],סג,[2]

.חדשהקלףחציכריכת.טובכללימצב.ואחרוניםראשוניםדפים

250$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ט"תפ,קושטא–הגדולהכנסתשיירי.58

Shiyarei Knesset HaGedolah – Kushta, 1729 – First Edition

.בנבנשתיחייםרבימאת.חייםאורחחלק,הגדולהכנסתשייריספר

.ראשונהמהדורה.ט"תפ,קושטא

השערבראש.שימושכתמימעט.טובכללימצב.מ"ס32.דףז,קמג,[2]

עתיקותחותמות."זאהןהירשישראלו"מבהרבנינפתלי'הקמ"מ"חתימה

.שונות

250$פתיחה 
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–ט"תרפ,שאלוניקי–זמירותנעים.60

ולאדינועברית–יחידהמהדורה

Ne'im Zemirot – Salonika, 1929 – Single

Edition – Hebrew and Ladino

,ופזמוניםפיוטיםבקשות,זמירותנעיםספר

מאת.שוניםמשיריםשירים,ותחנוניםתשבחות

.זמירותנעיםחברתבניורעיוארה'נגישראלרבי

.יעקבבןברוך'רוקבצםאספם

שר)אדפוס.יחידהמהדורה.ט"תרפ,שאלוניקי

זמירותנעיםחברתידיעלהוצא.ברודו(מרדכי

.זמירותונותן

נעים"חברישמותרשימתעםדףהספרבתחילת

נעיםלספרארוךמבוא."זמירותנותן"ו"זמירות

אברהםשלמה'רהחוקרהחכםמאתזמירות

ברוךל"המומאתבלאדינוארוךמבואוכן.רוזאניס

.יעקבבן

[3],XXXVIII; [2], 287, [1], .מ"ס16.5.’עמ[8]12

עלבעלותחריטת.מקוריתכריכה.טובמצב

."גילידיאליהודוד"הכריכה

200$פתיחה 

חלקים'גסט–ט"תקנ-ה"שע,שאלוניקי–צדקמשפטת"שו.61

Mishpat Tzeddek Responsa – Salonika, 1615-1799 – Set of 3 Sections

.חלקים'ג–הראשונההמהדורהשלשלםסטלפנינו.משאלוניקימלמדמאיררבימאת,צדקמשפטותשובותשאלות

עורכריכת.מצויןבמצבהספר.השערשלהתחתוןבחלקושיקוםמלבד.מ"ס28.דףרעב-רסה,רס.ה"שע,שאלוניקי:ראשוןחלק

.ומפוארתחדשה

בדפיםבודדיםנקבים.טובמצב.דף[1],רב,[1].(ו"שעבשנתנדפסראשונהמהדורה)שניהמהדורה.ט"תקנ,שאלוניקי:שניחלק

."ט"סן"בימי"תיבותבראשיחתומות2מזרחיותחתימות.אחרונים

.בשערמזרחיתבכתיבהרישומים.דפיםבכמהעשפגעי.בינוני-טובמצב.מ"ס28.5.דףקעו,[2].ה"תקנ,שאלוניקי:שלישיחלק

."ו"נרלארידואברהםה"ע"חתימה

2000$פתיחה 
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צובהארםחכמיחתימות-שלםסט–ח"תקנ-ז"תקנ,שאלוניקי–ם"מהרשדת"שו.62

Maharashdam Responsa – Salonika, 1797-1798 – Signatures of the Sages of Aleppo

!שלםסט–חלקיםשלושה.ם"מהרשד–מדינהדישמואלרבינומאת.ערוךהשולחןחלקי'דעלותשובותשאלות

.דףקמט,[2].ז"תקנ,שאלוניקי.דעהויורהחייםאורחבטור:ראשוןחלק

.דףקסד,[1].ז"תקנ,שאלוניקי.העזראבןבטור:שניחלק

.דףרלו,כב,[1].ח"תקנ,שאלוניקי.המשפטחשןבטור:שלישיחלק

כלפוןרבי.הדאיהעובדיהרביחתימותהכרכיםבשני.קליםופגמיםכתמיםמעט.מאודטוב-טובמצב.כרכיםבשניחלקיםשלושה

.לבטוןיצחקרבי.כאסכי

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–שלםסט–(אבולעפיא)יצחקפני.63

Pnei Yitzchak (Abulafia) – Complete Set – First Edition

.ראשונהמהדורההחלקיםכל.שלםסט–חלקיםששה.אבולעפיאיצחקרביהגאוןמאת.יצחקפניספר

:החלקיםפירוטלהלן

.דףרלה-רב,קצט-יא,יד-א,[5].א"תרל,צובהארם.ברכותדיני.משפטוחשןהעזראבן.דעהיורה:ראשוןחלק

.דף[3],קיז.ו"תרמ,ליוורנו.ע"השוחלקי'ד:שניחלק

.דףסט,[1].ז"תרמ,אזמיר.משפטחשןת"שו:שלישיחלק

.דףצא,[1].ז"תרמ,אזמיר.'ב'אסדרעלהלכותחידושי:רביעיחלק

.דףרלא,[4].ח"תרנ,אזמיר.ע"השוחלקי'בדת"שו:חמישיחלק

.דףב,מד,עז,[1].ג"תרס,ירושלים.ומועדיםלשבתותודרושיםנפרדיםענינים,כתבים,פסקים:שישיחלק

לב"בספרלוהשיבוהמחבר,"לבישמח"בספרו(ח"שמהרב)גאגיןחימשהשלום'ריצר'אחלקנגד.פולמוסיםכמהעוררהספר

הדפיםאתהדביקו,הצדדיםשהתפייסולאחר,(קדישאהסבא)אלפנדאריאליעזרשלמהרבינגד,הבחלקנוסףפולמוס."נשבר

דמשקשלורבהד"אב(ע"תר-ץ"תק)אבולעפיאיצחקרביהמחבר.(המחברבידישנותרובטפסים)הסכסוךאודותהתשובהשבהם

ונתןנשא.לעשיריםולאלגביריםלאפניםנשאולאגדולתקיףהיה,"חייםעץ"בעלאבולעפיאחייםרבילהגאוןנצר,ג"תרלמשנת

.הארץקצותמארבעדורוגדוליכלעםבהלכה

גודל.רופפיםודפיםכריכהראשוןחלק.יבשדףחלקם.טובבמצבהחלקיםכל.שערחסרשנילחלק.כרכיםבחמשהחלקיםששה

.מקוריתכריכה'אלחלק.מ"ס32–28ביןנעהכרכים

ודיינימחכמי]הררייצחקרביבןמשהרביחתימתגםחמישיבחלק.הדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןחתימותושישיחמישיבחלק

.[ח"תרעבשנתונפטרלירושליםעלה.צובהארם

200$פתיחה 
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–חלקיםארבעה–לבתעלומותת"שו.64

ראשונהמהדורה–שלםסט

Ta'alumot Lev Responsa – Four Sections –

Complete Set – First Edition

מאת,ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות

אלכסנדריהד"ראבחזןבכוראליהורביהגאון

."לבחקרי"השלונכדושבמצרים

קונטרסעם.טורים'דסדרעל.ראשוןחלק

.בטראבלסהמחברשתקןהחזקותתקנות

.מצויןמצב.דףקיב,יד,[2].ט"תרל,ליוורנו

בהיותממעשים.העזראבןחלק.שניחלק

,[1].ג"תרנ,ליוורנו.אמוןונאבטראבלסהמחבר

.טובמצב.דףג,עו

קונטרס,ע"השוחלקי'בדת"שו.שלישיחלק

,השליחותקונטרס,שבוקיןאגרת,היוחסיןמעלת

,אלכסנדריה.ע"השווכלליהליקוטיםקונטרס

ודפיםכריכה.טובמצב.דףקיח,[2].ג"תרס

.מנותקים

זכרוןקונטרס,הגטיןשמות,ת"שו.רביעיחלק

.גאוןהאילרבינווממכרמקחספרעלאליהו

.מצויןמצב.דףקכז,[2].ז"תרס,אלכסנדריה

.שוניםמעטגדלים.שלםסט–חלקיםארבעה

200$פתיחה 
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טייביצחקרבילהגאון–"השלחןערך"ספריאוסף.65

ראשונותמהדורות-מתוניס

Collection of "Aruch HaShulchan" Books – by the Gaon Rabbi

Yitzchak Tieb of Tunis – First Editions

-טובמצב.דףקכא,[2].א"תקנ,ליוורנו,חייםאורח.השלחןערך•

.מזרחיידבכתבלמדניותהגהות3.דפיםבכמהעשפגעי.בינוני

מצב.דף[4],קנח,[1].ח"תקנ,ליוורנו.דעהיורה.השלחןערך•

.שימושבלאימעט.טובכללי

יד,קסו,[1].ה"תקע,ליוורנו.אחלק.משפטחשן.השלחןערך•

.ונקביםפגמיםמעט.טובכללימצב.דף

[1],קמט,[2].א"תרנ,תונס.בחלק.משפטחושן.השלחןערך•

ורבילבטוןיצחקרביחתימות].מקוריתכריכה.טובמצב.דף

.[הדאיהעובדיה

עם.דףרא,[2].א"תרנ,תונס.'גחלק.משפטחשן.השלחןערך•

מצב.נפרדשער.'ב'אסדרלפיואגדההלכהכללי,הזכרוןספר

.[לבטוןיצחקרביחתימת].מקוריתכריכה.טוב

-יא:הדפיםחסרעותק.ג"תרי,ליוורנו.הפסחחקתספר,מצורף•

.(השלחןערךשיירי)קיז-קיאדפיםוכן.קח-קז.קב-צט.טז-טו,יב

.טובמצב.מקוריתכריכה

.שוניםמעטגדלים

200$פתיחה 

סטים–עוזיאלחימאירציוןבןרביהגאוןספרי[10]אוסף.66

ראשונותמהדורות-שלמים

Collection of [10] Books by the Gaon Rabbi Ben Zion Meir Chai uziel

– Complete Sets – First Editions

מהדורות.ל"זצעוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשוןהגאוןספריאוסף

.ראשונות

,אביבתל.דעהויורהחייםאורח.ראשוןחלק.עוזיאלמשפטית"שו•

,XXIV,[2].ה"תרצ .’עמ[2],רמב,[1]

.’עמתמז,XXII,[2].העזראבן.שניחלק.עוזיאלמשפטית"שו•

,XVII.ש"ת,אביבתל.משפטחשן.שלישיחלק.עוזיאלמשפטית"שו•

.’עמרצב

,24.ז"תש,ירושלים,חייםאורח.תנינאמהדורה.עוזיאלמשפטית"שו•

.’עמ[6],רכח

,ירושלים.חלקיםשני,דעהיורה.תנינאמהדורה.עוזיאלמשפטית"שו•

.'עמתעד,[1].’עמ[1],רלא,12.ד"תשכ-ב"תשי

תורתשלהאמונהביסודותלבוהגותמחקרים.כרכיםשני.עזיאלהגיוני•

.’עמרטז,18.’עמ[4],שפח,20.ד"תשי-ג"תשי,ירושלים.ישראל

.פורטריט

,18.ו"תש,ירושלים.ואלמנהיתוםמשפטי.שניחלק.עזיאלשעריספר•

.’עמ[3],שיג

.עוזיאלחימאירציוןבן...רבינושלהשבעיםליובלומוקדש.המאיראור•

.תמונות.'עמרמט.י"תש,ירושלים

.מקוריותכריכות.מאודטובמצב.שוניםגדלים.ספרים10כ"סה

200$פתיחה 
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'התרשנות–אזמירחכמימאתחיבוריםאוסף.68

Collection of Compositions by the Sages of Izmir – 1840s

כרוך.בינוני,טובמצב.דףקלב,[2].יחידהמהדורה.ו"תרכ,אזמיר.אמאדודודרבימאת.ם"הרמבעלחידושים,דודעיניספר•

:עם

.דףפא,[2].יחידהמהדורה.ג"תרס,אזמיר.אלבעלייצחקרבימאת.ס"השאגדותעלחידושים,יצחקעיניספר•

.דףנו,פז,[2].יחידהמהדורה.ד"תרכ,אזמיר.עזראבןיוסףרבימאת.המחברודרשותם"הרמבעלחידושים.המלךשלחןספר•

.בינונימצב

מהדורה.ח"תרל,אזמיר.י'פרנגמנחםחייםרפאלרבימאת.ערוךהשלחןעלת"ושודיניםחידושי.שניחלק,לבישמחספר•

.בינוני-טובמצב.דףקכא-קז,קה,עג,ד.יחידה

,[1].יחידהמהדורה.ג"תרל,אזמיר.פונטרימולייוסףישעיהרבימאת.משפטחשןערוךשלחןעלגדולחיבור.במשפטפניםספר•

.טובכללימצב.דףתל

בשערקרעמלבד.דףקסב,[2].ה"תרמ,אזמיר.מודעיחייםרבימאת.העזראבן.שניחלק.חייםמימרת"ושו,לעולםחייםספר•

.טובמצב,חסרוןעם

כללימצב.דףקסב,[2].יחידהמהדורה.ט"תרמ,אזמיר.ארדיטשלמהיאושערבימאת.בחגחגוהלכותדרשות.מביןאישספר•

.יבשדף.טוב

,אזמיר.עוזיאלשלמהרבימאת"עץענף"ספרעםיחדנדפס.פאלומבונסיםרבימאתודרשות,וכתביםפסקים,ענףיפהספר•

.מאודטובמצב.דףכח,צה,[2].יחידהמהדורה.ז"תרל

.ב"תרמ,אזמיר.מצליחמשהחייםרבימאת.דברים-ויקרא.התורהפרשיותעלוחידושיםדרשות.שניחלק.הבניםאםספר•

.שאחריוודףבשערקרעיםמעט.יבשדף.טובכללימצב.דףקעד,[2].יחידהמהדורה

'ב'אסדרעלחידושיםיצחקשמוקונטרסעם.קריספיןאברהםיאושערבימאת.'ב'אסדרעלהלכותחידושי.אברהםוישבספר•

.טובמצב.דף[1],נז-[נג]גן,[1],קז;נב,[3].יחידהמהדורה.ג"תרנ,אזמיר.קריספיןיצחקרביבנומאת,ודרשות

.שוניםומצביםגדלים.ספרים10כ"סה

500$פתיחה 

ראשונותמהדורות–ובניוי'פלאגחייםרביספריאוסף.67

Collection of Books by Rabbi Chaim Palachi and His Sons – First Editions

הספרים.י'פלאגיצחקורביאברהםרביהגדוליםבניוספריעם.דורוגדולדאזמירמתארישי'פלאגחייםרביהגאוןחיבוריאוסף

.ראשונותמהדורות

טובמצב.דףרה,[2].ו"תרל,אזמיר.י'פלאגחייםרבימאת.משפטוחשןהעזראבןערוךהשלחןעלחידושים.שניחלק.חייםרוח•

.הדאיהשלוםרבישלקדשוידחתימת.מאוד

.[דףשז,[1],ח:במקור]דדףעדהתחלהחסר.ט"תרי,שאלוניקי.י'פלאגחייםרבימאת.דיניםופסקימוסרתוכחות.החייםכף•

.ידבכתבהגהה

חיזוקמלבד.דףצד,[2].ו"תרמ,אזמיר.י'פלאגאברהםרבימאת.ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות.אברהםויעןספר•

:עםכרוך.מצויןמצב,בשערניירדבק

.מאודטובמצב.דףיב,קפ,[2].ו"תרמ,אזמיר.י'פלאגאברהםרבימאת.לשבתותדרשות.אחלק.ידואתאברהםספר•

ב"חאולםא"חנכתבבשער).דףנא,לא,[2].ט"תרנ,אזמיר.י'פלאגאברהםרבימאת.'ב'אסדרעלאגדהחידושי.זקןואברהם•

.טובכללימצב.(נדפסלא

.ג"תרנ,אזמיר.י'פלאגיצחקרבימאת.וחליצותגיטיןוסדרונשיםאנשיםשמות,ערוךהשלחןעלחידושים.שביעיחלק.ללביפה•

.טובכללימצב.דףעד,[2]

.בינוני-טובמצב.ראשוניםדפיםשלושהחסרים.ר"ת,אזמיר.אחלק.הפרשיותסדרעלמוסר.חייםתוכחת•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים7כ"סה

200$פתיחה 
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'התקשנות–שאלוניקידפוסי–חיבוריםאוסף.69

Collection of Compositions – Printed in Salonika – 1740s

רפאלרביהגאוןמאת.'בחלקמשפטחושן.לבחקרית"שו•

מצב.דףקעו,[2].ראשונהמהדורה.ב"תקצ,שאלוניקי.חזןיוסף

."ט"סמצריחייםחביבהצעיר"חתימת.טובכללי

רבימאת.ערוךשלחןעלת"ושוחידושים.מיםברכותספר•

.יחידהמהדורה.ט"תקמ,שאלוניקי.מיוחסיוסףמרדכימשה

2עם,ישראלמרדכירביחתימת].ראשוניםדפיםשניחסר

:עםכרוך.[ידובכתבהגהות

.מלכיעזרארבימאתדרשותעשרהשתים.מיםעינותספר•

.בינונימצב.דףקטז,[2].יחידהמהדורה.א"תקע,שאלוניקי

."יוסףבית"המרן–קארויוסףרבינומאת.רוכלאבקתת"שו•

.בינונימצב.דףקן,[2].ראשונהמהדורה.א"תקנ,שאלוניקי

."משהר"בכו"הי..מאירהצעיר."לבטוןיצחקהצעיר":חתימות]

.בינונימצב."[ו"היחסןמאירהצעיראני[כספימקנת]כ"מ"

.האדמהפניוספרבכוריםעטורוספר.ד"ח,האדמהפרי•

רפאלרבימאת.התורהעלודרשותס"ש,ם"הרמבעלחידושים

כריכת.טובכללימצב.יחידהמהדורה.ג"תקכ,שאלוניקי.מיוחס

."[ט"סמצליחאברהםיחזקאלחתימות].מקוריתעור

.שוניםומצביםגדלים.כרכים4בספרים5כ"סה

200$פתיחה 

שנות–שאלוניקידפוסי–חיבוריםאוסף.70

'התר

Collection of Compositions – Printed in Salonika –

1840s

יהושערבימאת.ת"ושודרשות.קדושיםמיםספר•

מהדורה.ב"תרי,שאלוניקי.קריספיןמרדכימשה

חתימת].מצויןמצב.דף[4],סו;[3],נט,[2].יחידה

.[אמאדויעקברבי

.ברכותהלכותעלחיבור.אברהםאתבירךספר•

מהדורה.ב"תרכ,שאלוניקי.פריסקואברהםרבימאת

.[ידבכתבהגהות3].מצויןמצב.דףקל,[4].ראשונה

.משפטחושןערוךשלחןעל.האפדחושןספר•

הדפוסמקומותשני].ה"תרע-א"תרנ,סופיאה-שלוניקי

מד-אהדפים.בשערמופיעיםהשוניםוהתאריכים

.דףסח,סד,[2].המחברפורטרט.[בשאלוניקינדפסו

.[ידובכתבהמחברהקדשתבשער]

'דסדרעלותשובותשאלות.השםעבודתספר•

,[3].ג"תרנ,שאלוניקי.מטאלוןשמואלרבימאת.טורים

.מצויןמצב.דףרטו

רבימאת.מנחותמסכתעלשיטה,ימיןבןספר•

מהדורה.ו"תרנ,שאלוניקי.ישראליהודהחייםרחמים

מצב.המחברפורטרטללא.דףז-ה,קעה,[2].יחידה

.[ידבכתבהקדשהלשערמעבר].מצוין

.שוניםומצביםגדלים.ספרים5כ"סה

200$פתיחה 
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מהדורות–ודמשקצובהארםחכמימאתחיבוריםאוסף.71

וליוורנוקושטאדפוסי–ראשונות

Collection of Compositions by the Sages of Aleppo and Damascus

– First Editions – Printed in Kushta and Livorno

,קושטא.לניאדושלמהרפאלרבימאת.שלמהשלדינוביתת"שו•

חתימה].פגומיםראשוניםדפים.דףרכח,[8].ראשונהמהדורה.ה"תקל

:עםכרוך."[ט"סדבאחישעיאה"בכומהדבאחיצחקהצעיר"בשער

שלמהרפאלרבימאת.ס"השסוגיותבכמהפלפול,שלמהלחםספר•

.דפיםששהחסרים.דףמד.ה"תקל,קושטא.לניאדו

שמעאאליהורבימאת.ס"ושם"רמב,הלכהחידושי.ה"אשקרבןספר•

,[2].בינוני-טובמצב.שערחסר.יחידהמהדורה.א"תקפ,ליוורנו.הלוי

.דףקף

מהדורה.ז"תרט,ליוורנו.ששוןישראלרבימאת,ישראלכנסתת"שו•

:עםונכרךנדפס.דףלא,ה,[1].יחידה

,ליוורנו.ששוןישועהרביבנומאתדרשות,ישראלישועותספר•

מצלת"שו:ספריםשניעםכרוך].דףלח,[1].יחידהמהדורה.ז"תרט

.[א"תרס,ירושלים.ירושלםמנחתספר.ח"תרל,פרשבורג.מאש

,ליוורנו.גאלנטימשהרבימאתותשובותשאלות,משהברךספר•

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.דףקסט,[2].יחידהמהדורה.ט"תקס

.שוניםומצביםגדלים.כרכים4ב.ספרים8כ"סה

300$פתיחה 

יחידותמהדורות–תוניסחכמימאתחיבוריםמקבץ.72

Collection of Compositions by the Sages of Tunis – Single Editions

.דףעב,[3].ב"תרמ,ליוורנו.אבוקאראאברהםרבימאת.י"קסימןדעהביורהך"השדבריעלסובב,ספקותבדיני,אברהםבןספר.1

יצחקרביל"הראשוחתימתרישוםהספרבשער].דףז,[1].ב"תרמ,ליוורנו.משולםבןירוחםלרבינוהמיוחס,והיתראיסורספרעםנדפס

.[ל"המואבוקאראיעקברבישלוחתימתוידובכתבהקדשה.ז"תרפמשנתנסים

כריכה.מצויןמצב.ראשונהמהדורה.ב"תרכ,ליוורנו.יצחקיהכהןאברהםרבימאת.ס"השעלחידושים.שניחלק.כהונהמשמרותספר.2

.מקורית

,ליוורנו."כהונהמשמרות"בעליצחקיהכהןאברהםרבימאת.ערוךהשולחןחלקיארבעהעלוחידושיםהערות,אברהםשלשלחנוספר.3

בכתבהגהות2.מתוניסכטורזאיצחק'רוחתימת.הדאיהעובדיהרביחתימותבשער].טובכללימצב.דףקט,[2].יחידהמהדורה.ה"תרכ

:המחברמאתנוסףספרעםכרוך.[יד

.מצויןמצב.דףמט,[1].ה"תרכ,ליוורנו.יצחקיהכהןאברהםרבימאתותשובותשאלות,כהונהמצותספר.4

מאתמציעאבבאעלחידושים,נתןמאורותעם.בסיסישועהרבימאת.חייםאורחערוךבשלחןחידושים.נתןומאורותצדקאבניספר.5

.מקוריתכריכה.טובמצב.יחידהמהדורה.ג"תרס,תונס.יל'בורגנתןרבי

.טובמצב.יחידהמהדורה.ב"תרס,תונס.בסיסישועהרביהגאוןמאת.דעהיורהערוךשלחןעלחידושים.צדקאבניספר.6

כריכה.טובמצב.יחידהמהדורה.ב"תרס,תונס.סעדוןפינחסרביהמקובלמאת.ס"הפרדבדרךהתורהעלדרשות,הראשפסקיספר.7

.מקורית

.מצויןמצב.יחידהמהדורה.ה"תרע,ירושלים.גיזיהודהרביהמקובלהגאוןמאת.בראשיתספרעלבקבלהענקחיבור,יעקבנחליספר.8

.ו"תרע,תונס.שמעונישלוםרבימאת.רבה'גמגדוליתשובותכולל,ותשובותשאלות.שלוםגנזיספר.9

מהדורה.ו"תרכ,ליוורנו.שמאמאשלמהרבימאת.העזרואבןדעהיורה,חייםאורח,טוריםשלושהעלחידושים.ששבגדיספר.10

.[בצעירותויוסףעובדיהרביידבכתבס"מהשמקוםמראיציון.לבטוןיצחקורביהדאיהעובדיהרביחתימת].טובמצב.דףריז,[3].יחידה

.ראשוניםדפיםמספרחסר.ל"תר,ליוורנו.רבה'מגהכהןשאולרבימאת.הדקדוקבדרכי.הבכוריםלחם.11

.אחרוניםדפיםוחמשהשערחסר.ו"תרנ,תונס.חורימשפחתרבנישלדורותארבעמאתהתורהעלחידושים.ארבעקרית.12

!שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים12כ"סה

200$פתיחה 
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ראשונות\יחידותמהדורות–מצריםחכמימאתחיבורים[10]אוסף.73

Collection of [10] Compositions by the Sages of Egypt - Single / First Editions

.תבלקצוימכלהדוראותוגדוליהסכמותעם.אחיםשניביןגדוללריבשגרמהירושהבעניןלמעשההלכהדיןפסק,לישראלנחלה.א

.האמתוחכמתהזוהרנגדלוצאטודודשמואלשלהקבלהויכוחלספרונכוחותתשובות.ומשיבשואלויכוח,הנחלהשארית.ב

.מיוחדשערעם"הנחלהשארית"שלראשונהמהדורה.אוטולינגישלמהבדפוס.ב"תרכ.מצריםשלאלכסנדריה-אמוןנא

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

–מקופלדף[1].צבעונישער.ב"תרע,ירושלים.שמעוןבןאהרןרפאלרבימאת.ערוךשלחןחלקיארבעתעלת"שו–דבשומצור.ג

.המקווהצורת

להדפוס.ז"תרצ,קהיר.מדמשקמסלתוןהכהןחייםיהודהרבימאת.טוריםארבעהסדרעלותשובותשאלות,ליהודהוזאתספר.ד

.מאודטובמצב.מ"ס23\31.’עמ[4],ריד,[4].יחידהמהדורה.ראפיד

.יחידהמהדורה.א"תרצ,קהיר.טולידאנומשהיעקברבימאת.ע"השוחלקי'בדוחקירותותשובותשאלות,הגדולים.ה

שער.ראשונהמהדורה.א"תרס,[אלכסנדריה]אמוןנא.ם"הרמבנכדהנגידדודרבימאת,ערביבלשוןפירושעם,אבותפרקי.ו

.מקוריתכריכה.טובמצב.דףקז,[3].השערשאחריבדףם"הרמבדמותתמונתעם.צבעוני

וגודל,הנעריםלמודוחיובהתורהמעלתבגודל.(מצרים)אמוןנאשבעירצדקשעריכנסתביתהנהגות.שניחלק,יהודיספרבית.ז

.יחידהמהדורה.ד"תרצ,אלכסנדריה.לוימרדכירבימאת.הגויםחוקותולמודהתורהבעזיבתוהנזקהערה

הפורזץבדף].יחידהמהדורה.ח"תרס,אמוןנא.עמרםחייםרבימאת,שניחלק.'ב'אסדרלפיההלכותטעמי,המלךמטעםספר.ח

."[כהןמנחת"בעלירושליםחכמימגדולי,הכהןחייםיוסףרבישלידובכתבהקדשה

.טובכללימצב.יחידהמהדורה.א"תרע,קהיר.ן"בהרהכהןמנדלאהרןרבימאת.הזהבזמןהסמיכהענין.חכמיםסמיכתספר.ט

.דףה-ג,[1],נח:במקור.לודףעדלפנינו,חסרעותק

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים10כ"סה

200$פתיחה 
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'התרשנות–ודמשקצובהארםמחכמיחיבורים[30]שלגדולאוסף.74

Large Collection of [30] Compositions by the Sages of Aleppo and Damascus – 19th Century

.וראשונותיחידותמהדורותהספרים.ועודירושלים,צובהארםדפוסי,ודמשקצובהארםחכמימאתחיבוריםשל,מסוגומיוחדאוסף

.נדיריםספריםמתוכם

.ג"תרע,צובהארם.דייןישעיהרבימאת.ס"שוחידושי,ע"השוחלקי'בדהלכהחידושי,נועםאמריספר.1

רביהמקובלהגאוןוחתימתבעלותרישום].ג"תרע,ירושלים.טראבהכהןעזרארבימאת.והספדיםלשבתותדרשות,עזראספר.2

.[הדאיהשלום

.ד"תרפ,ירושלים.טראבהכהןעזרארבימאת.דעזראמילית"שו.3

.ד"תרע,ירושלים.טראבהכהןעזרארבימאת.התורהעלודרשותחידושים.עזראויאמרספר.4

.ד"תרע,ירושלים.טראבהכהןיוסףיעקברבימאת.דרשות.טובדברספר.5

.ב"תרצ-ץ"תר,ירושלים.טראבהכהןיעקברבימאת.ת"ושוס"בפרדדרשות.החלקיםשני,יעקבשאריתספר.6

.ה"תרפ,ירושלים.הכהןחייםיהודהרבימאת.התורהעלחידושים.יעלהיהודהספר.7

.ח"תרפ-ו"תרפ,ירושלים.שריםרחמיםרבימאת.ו"למהרחהשעריםוספריש"הרשמסידורת"שו.חלקיםשני.רחמיםשעריספר.8

.[המחברידבכתבהקדשהמילוישניבחלק.קבליותהגהות2.יוסףפורתלישיבתוחתימתוידובכתבהמחברהקדשתראשוןבחלק]

.ו"תרפ,ירושלים.אליעזררביבנומאתחידושיםעם.הלויידידטוביוםרבימאת.ש"הרשבדבריוביאוריםציונים,טוביוםשמחת.9

.[המחברידבכתבלשערמעברהקדשהמילוי].ט"תרפ,ירושלים.הלויידידיוסףרבימאת.גיטיןהלכותעלחשובחיבור,יוסףויחי.10

.א"תרע,ירושלים.הלויידידיוסףרבימאת.חכמיםתלמידיבעניןחיבור.חכםתורת.11

.ה"תרפ,ירושלים.הלויידידיוסףרבימאת.ברכותהלכותעל,יוסףברכת.12

.סתהוןדודחייםחביברבימאת.הנסבעלמאיררביהתנאשלומדרשיםס"בשמאמריםביאורי.שניחלק.נסשלתקפוספר.13

המאהמאמצעמזרחיתבכתיבהקצרותהגהותהספרכללאורך.המחברשלוחותמתוידובכתבהקדשהמילויבספר].ט"תרנ,ירושלים

.[20–ה

.ע"תר,ירושלים.הכהןדוויךשאולרבימאת.ץ"מאראמתת"שו.14

.'חייםמצא'בשםדרשותיועם.ח"תרפ,ירושלים.טווילהכהןעיליעזרארבימאת.סופרט"עת"שו.15

.ט"תרע,ירושלים.ענתבייוסףרבימאת.התורהפרשיותעלדרשות,יוסףויצבורספר.16

רביוהגהתחתימה].ח"תרס,ירושלים.סתהוןחייםרבימאת.ישראלארץרבנישלוהסכמותתקנות,ומנהגיםהדיניםכל.חייםארץ.17

.[הדאיהעובדיה

.ג"תרפ,ירושלים.אלפייהיצחקרבימאת.התורהס"בפרדטהורותאמרות.שניחלק.יצחקשיח.18

,אחרוןבדףקרע].הדאיהשלוםרביידיעלהדפוסלביתהובא.ס"תר,ירושלים.לנייאדושלמהרפאלרבימאתת"שו,שלמהכסא.19

.[חסרוןללא

.[המחברידבכתבהקדשהמילוילשערמעבר].ט"תרצ,ירושלים.חסוןיצחקרבימאת.התורהעלחידושים,יצחקאהלספר.20

.שימושובלאי,כתמים

עםראשוניםבדפיםקרעים].ד"תרס,ירושלים.משעןאליהורבימאת.ו"למהרחחייםעץספרעלחידושים.אמתשפתספר.21

.[הדבקה

.ט"תרכ,צובהארם.פינטויאשיהורבינוהמוסמךהרבמאת.מכסףנבחרת"שו.22

.ג"תרפ,צובהארם.לנייאדושמואלרבימאת.חייםבורחהלכהפסיק.המלךשלחן.23

.ד"תרע,צובהארם.ראשוןחלק.חמוייאליהורבימאת,אליהופהספר.24

.אחרוןבדףפגם.שערחסר.י"תר,ליוורנו.ת"ושומוסרתוכחות.דייןאברהםרבימאתחבוריםשני.צדקופועלתמיםהולךספר.25

.[חמוייאברהםרביחתימת]

.ו"תרצ,טבריה.סתהוןמנצוראליעזררבימאת.אליצורקרבןספר.26

.ץ"תר,טבריה.סתהוןמנצוראליעזררבימאת.אדםנוצרספר.27

.אחרוניםדפיםוששהבשערפגמים].ח"תר,קושטא.קציןרפאלרבימאת.האמתלדתהמתנגדיםהנוצריםעםויכוח,החייםדרך.28

.[אחרוניםדפיםשניחסרים

ללאנדפס.דףפח.נשא-בראשיתפרשיות.ג"תרל,צובהארם.שריםיצחקרבימאת.מוסרבדרךהתורהעלפירוש.חכמיםמוסר.29

.בדפוסנשלםולא,שער

!שהואכמותנמכרהאוסף.מקוריותכריכותעם,טובבמצבהספריםרוב.שוניםגדלים.כרכים31,ספרים29כ"סה

400$פתיחה 
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ראשונותמהדורות–א"החידמרןספריאוסף.75

Collection of Books by Maran the Chida – First Editions

"אבותחסדי"ביאורעם.וספריהםישראלחכמיעל,הגדוליםשםספר.1

ודףפגדף.בדף,שער:חסרעותק.ד"תקל,ליוורנו.אבותמסכתעל

.(דפיםושלושהשערחסריםכ"סה)אחרון

,ליוורנו.דעהויורהחייםאורחערוךשלחןעל.ברכהמחזיקספר.2

כריכת.טובמצב.הראשוניםדףשניחסרים.דףקיד,קלו,[2].ה"תקמ

סתהוןיוסףדודרביחתימות.הדאיהעובדיהרביחתימות].מקוריתעור

.[ידבכתבהגהותמעט.סתהוןיוסףשלמהורבי

חתימה.בלבדשערחסרעותק.[ז"תקס],שאלוניקי,אמתלדוד.3

.מזרחיתבכתיבההגההב\ידבדף."הדאיאשלוםהצעיר"

ודףשערחסר.ראשונהמהדורה,ח"תקנ,ליוורנו,אומץיוסףת"שו.4

חתימת.טוב–בינונידף.חסרוןעםגדולקרעהשעראחרידף.אחרון

."הדאיהעבדיההצעיר"רבי

נמוקי.הפרשיותבסדרהתורהעלהערותפירושים,רמזים.דודפני.5

ורבינואפריםרבינורמזימפירושיוקצתמטראניהראשוןישעיהרבינו

על,שללצואריספרעם.הקדושיםוחבריוהרקחבעלגרמיזאא"מהר

מהדורה.ב"תקנ,ליוורנו.פסחשלהגדהעלפירושגםבספר.הפטרות

.עשפגעימחמת,בינונימצב.דףקמד,[1].ראשונה

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.ספרים5כ"סה

200$פתיחה 

–ב"תקנ,ליוורנו–שאלחיים.76

והגהותחתימות–ראשונהמהדורה

צובהארםחכמיגדולי

Chaim Sha'al – Livorno, 1792 – First

Edition – Signatures and Glosses by the

Greatest Sages of Aleppo

ותשובותשאלות.ראשוןחלק.שאלחייםספר

.א"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינומאת

הספרבסוף.ראשונהמהדורה.ב"תקנ,ליוורנו

שלחןדיניקצתעלהגהות,ברכהשיורי,דףסד

.דעהיורהערוך

:צובהארםחכמיגדוליוהגהותחתימותבספר

הצעירעבדשקנהמה"השערשאחריבדף

יצחקר"חחתימת."ט"סלבטוןמרדכיחיים

ל"הנז"מהרמבמתנהלנוניתן"."ט"סלבטון

בתחילת."ט"סהדאיהעובדיההצעירא"זיע

עובדיהרביידבכתבארוךתורהחידושהספר

חתומהידבכתבארוכההגההסגבדף.הדאיה

הגההצבבדף."ו"נרע"אהחהמדברפי"

הגהות.לבטוןיצחקרביוחתימתידבכתב

.נוספות

בדפים.טובכללימצב.מ"ס30.דףסד,קכ

כריכה.הימניתבפינהקיפוליםאחרונים

דבקהדבקת.שחורבדבקמחוזקתמקורית

.בשערשחור

200$פתיחה 
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ידבכתבוהגהותחתימות,הקדשות–"ברכהא"יש"בעלהגאוןל"הראשספריאוסף.77

Collection of Books by the Rishon LeZion the Gaon Author of "Yissah Beracha" – Handwritten Dedications, Signatures and

Glosses

בעלהגאוןשללספריו.ראשונותמהדורות.ברכהא"יש–המכונהאלישרשאוליעקברביהגאוןלציוןהראשוןספרישלמיוחדאוסף

כמו.אליוששלחותבלקצוימכלורבניםהדורמגדוליהלכתיותתשובותעשרותמשוקעיםשבהםמכיון,גדולהחשיבותישברכהא"היש

.תקופהבאותהבירושליםשקרוהיסטורייםלאירועיםדרשותכן

כמהעלחידושים"דינקותאגירסא"וקונטרס.פיוטים.ח"תרמ,ירושלים.ע"השוחלקי'בדותשובותשאלות.ש"לאישמחהספר.1

.דףקכד,[2].מסכתות

בשערשלוםרביחתימות.הדאיהשלוםרביאלהקדשה[?המחבר]ידבכתבמילויעם,זהובהבדיומודפסהקדשהדףלכריכהמעבר

.הספר

.דףטז[1],קכא,[1].ו"תרנ,ירושלים.אגדהודברידרושים,אישדרכיספרעם.ותשובותשאלות,ש"איא"יש.2

.ידבכתבהגהותכמהבספר.הדאיהשלוםרביהמקובלחתימת.המחברשלוחותמתו,וחתימתוידובכתבהקדשההספרבשער

בפינהפגומיםהאחרוניםהדפיםכןכמו.בכריכהחסרוןעםפגםמחמתהשמאליתבפינהטקסטחסרוןעםפגומיםהראשוניםהדפים

.ל"כנבכריכהפגםמחמת,בטקסטלאחסרוןעםהימנית

פגם.הדאיהשלוםרביחתימות.דףטו,ו,פה,[2].ט"תרנ,ירושלים.דרושים,ש"איפניספרעם.ותשובותשאלות.ש"איעולת.3

.הכריכהבפינות

ששהובסופו,אלישרמשהחייםרביבנומאתדרשות,לאישכבודספרעם.ע"השוחלקי'דסדרעלתשובות.ש"האישאלספר.4

.דףפד,[1],קכה,[6].ט"תרס,ירושלים.הדורגדוליעלהספדיםעשר

.הדאיהשלוםרביחתימת.דףיט,[1],קי,[1].ב"תרנ,ירושלים.דרשות,ש"אידרךספרעם,ותשובותשאלות.ש"אימעשהספר.5

כריכה.מצויןמצב.דףקמו,[3].ח"תרמ,ירושלים.ועודהספדים,הרגלבשבתותובמועדיםבחגיםהמחברדרשות.אמוניםאיש.6

.הדאיהעובדיהרביוחותמת,הדאיהשלוםרביחתימות.מקורית

.דףקצ,[6].א"תרפ,ירושלים.אלישרמשהחייםרבימאתותשובותשאלות.ש"האימשהספר.7

מכריכותחלק.מקוריותכריכות.מ"ס32-33:ממוצעגודל.הספרבתיאוראחרתצויןכןאםאלא,טובבמצבכולם.ספרים7כ"סה

.מבדחומציבדבקמחוזקות

300$פתיחה 
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הדאיהעובדיהרביובנוהדאיהשלוםרביהמקובלהגאוןספרי[16]אוסף.78

Collection of [16] Books by the Kabbalist Gaon Rabbi Shalom Hadaya and His Son Rabbi Ovadya Hadaya

,צובהארם.הדאיהשלוםרבימאת.בהוהמחזיקיםולומדיההתורהלכבוד,חלקיםבחמשהארוךמוסרדרוש.לעםשלוםמחברת.1

.דףקיב,[6].ו"תרנ

עובדיהרביבנומאתחידושיםעם,הדאיהשלוםרבידרשותכולל.ז"תרצ-ו"תרפ,ירושלים.חלקיםשני.והשלוםהחייםספר.2

.דףק,[3]:בחלק.דף[2],קכ,[2]:אחלק.שוניםואישיםרבניםעלוהספדים,דיניםואסיפתכלליםגםכוללבחלק.הדאיה

נכדומאתדרשות–עובדיהוויקחספרשלבחלקעם.ו"תרפ,ירושלים.לבטוןמרדכיחייםרביהגאוןמאתדרשות,יאירבןספר.3

.דףרד,[8].הגיטיןמזכרת.לבטוןיצחקרביתשובות,ל"חיעושהקונטרס.הדאיהעובדיהרבי

מעבר].ד"תרפ,ירושלים.עובדיהרביבנומאתתשובותעם.הדאיהשלוםרבימאתטוריםארבעה'בדתשובות.שלוםודברת"שו.4

.דףקי,[4].[ידבכתבהקדשהמילוילשער

.א"תש,ירושלים.הדאיהשלוםרבימאת,אבותמסכתעלביאור,אבותלביתה"ש.5

עלחידושים–דרבנןעבדאעם.דףיז,סט,[2].א"תש,ירושלים.הדאיהעובדיהרבימאת.ם"הרמבעלחידושים,המלךעבד.6

.שניחלק,דרשות–עובדיהוויקחועם.ס"הש

.'עמפח,קצב,ר.ב"תשכ,ירושלים.ורביעישלישיחלק.והספדיםדרשות,עובדיהוויקח.7

.הדאיהעובדיהרבימאת.הנסתרדרךעלת"שווהשכלה"דעספרעם.ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות,עבדיישכילספר.8

:לפנינו

.זהבבדיושער.דףכ,קכו,[6].ה"תרצ,ירושלים:שניחלק•

.דףכ;כ;קד,[6].ט"תרצ,ירושלים:שלישיחלק•

.דףטו;לו;קלב,’עמ[1],ז.ח"תש,ירושלים:רביעיחלק•

.'עמשח,9,1.ח"תשי,ירושלים:חמישיחלק•

.'עמשלח,6.ט"תשי,ירושלים:שישיחלק•

.'עמ[2],תיח,[4].ה"תשכ,ירושלים:שביעיחלק•

.’עמ[1],מג;[2],רו,[8].מ"תש,ירושלים.שמיניחלק•

.עבדיישכילת"משוליקוטיםבתוספת.ט"תשס,ירושלים.הוספותעםחדשהמהדורה,המלךעבדספר.9

.מקוריותכריכות.מצויןמצב.שוניםגדלים.ספרים16כ"סה

200$פתיחה 
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יר'מאלגגנאסייהיוסףרביחיבורי–ספרים[7]אוסף.79

Collection of [7] Books – Compositions by Rabbi Yosef Genasya of Algiers

.ט"תרפ,רבה'ג.במילהמילה,בבליהתלמודמןביצהמסכתותרגוםתפסיר.אליהומעשה.1

תרגוםכוללהספר.(בשערנזכרושמותיהם)אליהובשםקרוייםהספרלהדפסתהמסייעיםשרובמכיוןאליהומעשהנקראהספר

לערביתותרגומםבתלמודשגורותומליםבטויים:אחרוניםעמודיםחמשה.י"רשפירושושלהמסכתשלעבריותבאותיותלערבית

.מצויןמצב.דף[2],קי,[1].עבריותבאותיות

ד"תשי,רבה'ג.עבריותבאותיותבערביתוביאוריםתרגוםעםהעבריהמקור.התהליםספרעלפשטיפירוש,יעקבזכרון.2

.טובמצב.התהליםמספרורביעישלישי,ראשוןהספריםאתהכולליםכרכים2לפנינו.בערך

.דף[1],קלז,[6].מא-אמזמורים:אספר:אספר

.דףנד,[1].קו-עגמזמורים:ד-גספר

שהינונוסףמעטפתשערכולל.ץ"תר,רבה'ג.במילהמילהמתורגמיםלהושענותפירושעם,הושענותספר.ואםאבכבודספר.3

עלגםמוטבעהשערנוסח.דף[2],ח,נב,[1].חדאדחי,המדפיסנכדידיעליותרמאוחרנוסףזהשער,נדיריםבעותקים

.הכריכה

.'עמ[1],151.ט"תש,רבה'ג.דבריםספר,חמישיחלק.הפרשיותסדרלפיערוכים,והלכהמוסרמאמרילקט,דודחקספר.4

ב"ל,לחולהותפלותסגולות.המקדשביתכליגניזתספר,המקדשביתשלכליםמסכת:שוניםעניניםכולל.בקיצוראיובספר.5

אליהותפלת,הנביאאליהותפלת,פיוטים,ערביותפסירתרגוםעם,אליהופתיחת"הזוהרמאמר,יצירהספרמתוךחכמהנתיבות

.בערבית,בחרוזים,השםקידושעלשנהרגה(סוליקההנערה)הצדקתסולקצת,באלערביתפסירעםבשניתהנביא

.'עמ56,[1].מעטפתשער.ט"תשי,רבה'ג

,בערבית."בגלותסבלוואיךהמקדשביתחורבןבזמןלאבותינושקרהמה,היהודיםתולדותספר",דליהודאיסטווארספר.6

.בשערחסרון.כריכהללא.טובמצב.'עמ326,[2].ז"תשי,רבה'ג.עבריותבאותיות

.שניחלק.עבריותבאותיות,בערביתפירושעם(המקורבשפת)התלמודאגדותלקט.בלערביהתלמודאגדות,דודבןספר.7

.דףסג,[4].ע"תר,תונס

.יריה'שבאלגקונסטנטיןמהעירדעותוהוגהמשורר,מתרגם,פוסק,דיין(1962–1879ב"תשכ-ט"תרל)גנאסיאדודבןיוסףהרב

המחשבהתחומיבכלהעוסקיםחיבורים130-מלמעלהפרסם.בעיר"החייםעץ"ישיבתוראשקונסטנטיןליהודיהראשיכרבכיהן

.ועודקבלה,יהודיתפילוסופיה,יהודיתהיסטוריה,יהודיתוערביתעבריתבלשנות,הלכה;היהודית

משנתו.מודרניזציהמגמותרקעעליריה'באלגהמסורתיתהיהודיתהקהילתיתהמסגרתנחלשהבהבתקופהפעלגנאסיאהרב

ובערביתבעבריתלפרסםבחרובשירהבספרותיצירותיואת.למודרנהפתיחותתוךהיהודיתהמסורתעלבשמירההתאפיינה

יהודיבקרבוהרבניתהמסורתיתהמנהיגותשלקרנהאתהעלהגנאסיאהרב.יריה'אלגיהודישלהמסורתיותהשפות,יהודית

.1830בשנתבמדינההצרפתיהשלטוןשלתחילתומאזבעקביותנחלשהשזולאחריריה'אלג

.מצויןמצב.שוניםגדלים.ספרים7כ"סה

200$פתיחה 
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ראשונות\יחידותמהדורות–מרוקומחכמיוהלכהת"שוספרי[30]שלגדולאוסף.80

Large Collection of [30] Responsa and Halacha Books by the Sages of Morocco – Single / First Editions

.ראשונות\יחידותמהדורות–'התרבשנותנדפסוהספרים–מרוקוחכמישלמחיבוריהםוהלכהת"שוספרישלגדולאוסף

.מקוריתכריכה.טובמצב.א"תרס,ירושלים.אלבזמשהרפאלרבימאת.למשההלכהת"שו.1

מצב.ילוזשלמהרביל"המוהקדשה.לשערמעברהמחברתמונת.ט"תשי,פאס.דנאןאבןשאולרבימאת.שאולהגםת"שו.2

.מקוריתכריכה.טוב

כריכת.מצויןמצב.לשערמעברהמחברתמונת.ץ"תר,כזבנלקה.פאסד"ראבדנאןאבןשלמהרבימאת.שלמהבקשת"שו.3

.מקוריתעורחצי

בכתבהמחברהקדשתהחלקיםבשני].ו"תרצ-ה"תרצ,ירושלים.סקליהכהןדודרבימאת.החלקיםשני.דודחנהקריתת"שו.4

.[ידו

.מקוריתכריכה.טובמצב.ה"תרמ,ירושלים.אבוחציראיעקברבימאת.ליעקבמשפטיךיורות"שו.5

רביהקדשתשניבחלק].טובמצב.ד"תרצ-ץ"תר,ירושלים.אביטבולישעוהשאולרבימאת.החלקיםשני.ש"שיאבנית"שו.6

:עםכרוך.[הספרלאורךצבאחדודרביידבכתבוהגהותארוךרישום.צבאחדודרביאלאביטבוליעקב

.ד"תרצ,ירושלים.אלבאזמיכאליקותיאלרבימאת.,ודרושיםומאמריםחדושים,קדשאבי.7

.טובמצב.ע"תר,ירושלים.בירדוגויעקברבימאת.ראשוןחלק,דיעקבשופריהת"שו.8

בתחילת].מקוריתכריכה.מצויןמצב.ב"תרע,ירושלים.מסאליאנקאווהרפאלרבימאת.משפטחושןעלחידושים.זהבפעמוני.9

.אלעלוףשמואלרבילאורהמוציאהקדשההספר

המחברידבכתבהקדשהמילוי].מקוריתכריכה.מצויןמצב.ץ"תר,קזבנלקה.אנקאווהרפאלרבימאת.ראםתועפותת"שו.10

.[לשערמעבר

עדסאברהםהצעיר"חתימותבשער].מקוריתכריכה.מצויןמצב.ע"תר,ירושלים.אנקאווהרפאלרבימאת.ם"ראקרנית"שו.11

."[ט"סהדאיהעבדיההצעיראחרוןגואל[כספימקנת]כ"מ"."ט"ס

.מחוזקתמקוריתכריכה.טובכללימצב.ז"תרצ,קזבנלקה.מדובדוהכהןשלמהרבימאת.שלמהלךת"שו.12

,כזבלנקה:שניחלק.ב"תרפ,צפת.ראשוןחלק.ברדוגויוסףרבימאת.משפטחשןעל'ב'אבסדרדיניםחידושי.יוסףכתונת.13

.ה"תרצ

.עשונקביכתמים.בינוני-טובמצב.ז"תרפ,ירושלים.נחמיאשדודרבימאת.ן"דמחנהספר.14

.[המחברידבכתבהקדשהמילוי].מקוריתכריכה.טובמצב.ד"תרצ,פאס.משאשיוסףרבימאת.חייםמיםת"שו.15

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.ג"תרס-ד"תרנ,אמוןנא.צוראבןיעקברבימאת.החלקיםשני.ביעקבוצדקהמשפטת"שו.16

.מקוריותכריכות.מצויןמצב.ה"תרצ-ץ"תר,ירושלים.כלפוןיעקברבימאת.החלקיםשני.צדיקיםמשפטיםת"שו.17

כריכה.טובמצב.ב"תרע,ירושלים.נאיםבןמשהחייםרפאחרבימאת.מכונההמצותפולמוס.טחנהוקולתחנהקולספר.18

.רופפתמקורית

:עםכרוך.ד"תרצ,ירושלים.ילוזאליהורבימאת.אישותהלכותת"שו.19

:עםכרוך.ג"תרצ,ירושלים.ילוזחייםיוסףרביבנומאת,ילוזאליהורביהגאוןתולדות.אליהותולדותספר.20

,ירושלים.ילוזחייםיוסףרבימאת.עטרבןחייםרביק"הרהותולדות,נפלאיםוספוריםדיניםפסקי,שוניםענינים.יוסףילקוט.21

.כריכהללא.טובמצב.ד"תרצ

.קידושיןדיני,אליהומעשהספרעםנדפס.ב"תרצ-ט"תרס,ירושלים.ילוזאליהורבימאת.החלקיםשני.מאיןישת"שו.22

.(פגמיםמעט,מנותקיםודפיםכריכה:שניחלק).ב"תרצ,ירושלים

כריכה.טובמצב.ח"תשכ-ט"תרצ,ירושלים-טבריה.החלקיםשני.טבריהד"ראבועקניןמאיררבימאת.מאירויאמרת"שו.23

.מקורית

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.ז"תרס,ירושלים.וואלידבןיוסףרבימאת.חידושים,יוסףשמוספר.24

בכתבנאההקדשהלשערמעבר].מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב.ז"תרפ,ירושלים.ועקניןדודרבימאת.דודוידברת"שו.25

.[טבריהד"ראבועקניןמאיררבישלוחתימתוידו

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.ץ"תר,ירושלים.מלכאיעקברבימאת.ראשוןחלק.מערבינרת"שו.26

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםגדלים.ספרים30כ"סה

500$פתיחה 
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סט–ראשונהמהדורה–ו"תרל,ליוורנו–יצחקויאמר.81

מהודר

Vayomer Yitzchak – Livorno, 1876 – First Edition – Impressive

Set

.וואלידאבןיצחקרביהגאוןמאתותשובותשאלות,יצחקויאמרספר

,מקוריותבכריכותהחלקיםשני.ראשונהמהדורה.ו"תרל,ליוורנו

.מוזהבכיתובעםמעורהכריכותשדרת.צבעונידפיםחיתוך

סדר,עגונותקונטרסוספרהעזראבן.דעהויורהחייםאורח:אחלק

.דףרלג,יב.הגט

.דףרך.דיניםוליקוטיהמשפטחשן:בחלק

.מצויןמצב.מ"ס31

200$פתיחה 

אפריקהצפון–מודפסיםבודדיםדפיםשלנדיראוסף.82

Rare Collection of Single Printed Leaves – North Africa

צפוןדפוסי.וסגולותתפילות,פיוטים,מודפסיםבודדיםדפיםאוסף

:ביניהם,אפריקה

פיוט.לעיאדתבארכלכםחסאןנתןדיינו'גדיטטה.מודפסדף[1]•

שניעלמודפס.'עמ[2].[ף"תר],טריפולי.לברךקמתיאלשם

.ואיטלקיתעבריתצדדים

אחינועלידיעות–ובגולהבארץכואננאעלאכבאראת.דף[1]•

.לישראלקימתקרןמאת.('דשנה)ג"תשי,קזבלנקה.ובגולהבארץ

.חותמתעם

דפוס.קמתיאלשם,רצוןשעריעתהפיוטיםעם.'עמ[4].דף[1]•

תכתבוטובהלשנה"נדפס.ידועהלאשנה.בטריפוליתשובה

."...כהןיצחקשלספריםומסחרכריכתמביתותחתמו

רבימאת."הקוראאלדבר".'עמ[2].אחדצדעלמודפס.דף[1]•

.מגירונדייונהלרביהשבתפלתעם.ש"ת,קזבלנקה.מאמאןיהושע

.ורדרדנייר.ה"תש,א'אלביצדאר.וליולדתלילדשמירה.דף[1]•

.אחדצדעלמודפס

,"עלינוהאירהאורההיתהליהודים"שיר.'עמ[2].מודפסדף[1]•

למעלתליצירהה"התששנתתשאכיבשבתהשירזהיסדתי"

אנקאבנסיםהצעיראניץ"תכבחוליםבקורחברתהקדושההחברה

דודרבילכבודנוסףשירהשניבעמוד."א"יעבפאסו"היו

העמודאתראולאהביבליוגרפיהבמפעל.ה"תש,פאס.אביחצירא

.השני

רביג"הרהשלהכנסתבביתשאומרים',וכופזמונים,קונטרס•

.דףיא,[1].ג"תרצ,פאס.הצרפתיאליהו

.ט"תשי,א'לאביצדאר.יוםלכלותפילהקריאהסדר.היוםסדר•

.שהואכמותנמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.פריטים12כ"סה

200$פתיחה 
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החלקיםשני–ו"תקס,זולצבאך–ציבורלשליחגדולמחזור.83

Large Machzor for a Prayer Leader – Sulzbach, 1806 – Two Sections

.ו"תקס,זולצבאך.רביםופירושיםהוספותעם,אשכנזיםכמנהגמחזור

.נחמושבתעדבראשיתמשבתותפילותסליחות,ושבתחולתפילת:ראשוןחלק

.דףיב,רלב-קצב,קצב,[6],נד,[1]

,[1].תורהשמחתעדאלולמחודשותפילותסליחות,ושבתחולתפילת:שניחלק

.דףשה-קנט,[6],קן-קו,קד,נד

וינוגרדבקטלוגנכתבגםכך,ד"תקנבשנתנדפסהמחזורכי,עולההשנהפרטלפי

מכירהשלהקטלוגיםבאחדנכתבכךגםכך,העבריהספרובאוצרבתקליטור

הינובשערהשנהשפרטכתבוהביבליוגרפיהבמפעלאולם.שנים10לפניפומבית

שנים)19-ההמאהבראשיתנדפסושהמחזור.ויינברגשלמאמרופיעל,מזויף

.(ו"תקס\ה"תקס

כרך.מקוריתלאכריכה.קליםכתמים.מצויןמצבראשוןכרך.מ"ס31.כרכיםשני

.מקצועילאניירבמילוימשוקמים,בפינותטקסטחסרוןעםפגמיםדפיםבכמה:שני

200$פתיחה 

–ט"תקמ,לונדון–השנהמכלהתפלותסדר.84

מאודנדיר

Seder HaTefilot for All Year Round – London, 1789 –

Extremely Rare

הובאועתה".ספרדיםכמנהג,השנהמכלהתפלותסדר

ובלשון,הקדושהבלשונינו,עזוביתרשאתביתרלדפוס

ברדודה"כ,המשכילהחכם,המדקדקידיעל...ענגלטירא

..הלוימרדכי

.ומשולבעברי,אנגלי.שערים3.ט"תקמ,לונדון

ובמפעל.הלאומיתבספריהאינו:מאודנדירסידור

.הבריטיתהספריהעותקפיעלנרשםהביבליוגרפיה

.טובמצב.מ"ס20.'עמ21,דף262.'עמ[1],12

הדפיםבשוליקליםפגמים.חדשהכריכה,כתמים

.הראשונים

300$פתיחה 

–ט"תקצ,לונדון–וכתוביםנביאיםתורה.85

נאהכרך

Torah, Nevi'im and Ketuvim – London, 1839 –

Fine Volume

,Londini.וכתוביםנביאיםתורה .[ט"תקצ]

כריכה.מ"ס21.5.’עמ[1],633;[1],559,[1]

מצב.מוזהבכיתובעםמעורופינותשדרה.מקורית

מצוין

200$פתיחה 
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רבני אשכנז וחכמי הספרדים–כתבי יד ומכתבים 

"יעקבהשב"מתורהחידושי–ידכתב.86

המאהסוף,אשכנז–אייבישץיהונתןורבינו

18–ה

Manuscript – Torah Novellae by the "Shav

Yaakov" and Rabbeinu Yehonantan

Eybeschütz – Ashkenaz, Late 18th Century

מהגאון"ארוךתורהחידושכולל.ידכתבדף[1]

רביהגאוןהוא]"ד"פפק"בקד"אב'שהיך"מהרי

חידושלדףומעבר"[יעקבשב"בעלפופרשיעקב

"ל"זצוקי"מהרמהגאוןתרומהלפרשת"תורה

נדפסזהחידוש.אייבשיץיהונתןרביהגאוןהוא]

.[יהונתןדבריבספרו

זהות.18–ההמאהמסוףאשכנזיתכתיבה

.ידועהאינההכותב

ככל"יעקבשב"הבעלבשםהראשוןהחידוש

!נדפסלאהנראה

דף.מ"ס18\22.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

דיוטשטושי.בשוליםקטניםפגמים.איכותי

.בודדיםבמקומות

200$פתיחה 

ז"תקנ,[פראג]–עברונותסדר–ידכתב.87

Manuscript – Seder Evronot – [Prague], 1797

בשער.ז"תקנ,[פראג].ומולדותתקופות,עברונותסדר,ידכתב

ושנהשנהכלעלהלוחולחברלעשותישראללבחוריללמד"נכתב

בןו"יצשמואלר"כהרהמושלםהמדפיסי"עמלוקט"...שתרצה

.ק"לפז"תקנשנתמפראגל"זצפלקלשמענדלר"מוהרהמנוח

תקוניספרואתבפראגפלקלסשמואלרביהדפיסה"תקמבשנת

כלליםקצתלזהחיברתי"עברונותספראתבתוכוהכוללשטרות

ידהכתב"...המועדיםוקביעתומולדותתקופותוסדרעברונותמספר

.זהחלקשלהעתקההינושלפנינו

ממהדורתוהחל,רבותבמהדורותשנדפסקדוםספר,עברונותספר

נדפסהדורותבמשך.א"שכ,דטרינטובריווואשנדפסההראשונה

.שוניםובעיבודיםקיצורבמהדורותהספר

.איכותיםדפים.חדשהכריכה.מ"ס18.כתוביםעמודים18.דף10

.זמןכתמי.טובמצב

200$פתיחה 
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בכתבדפיםושרידידפים100מעלאוסף.88

20–18המאות,אשכנזארצות–יד

Collection of More than 100 Handwritten

Leaves and Remnants of Leaves – Ashkenaz,

the 18th – 20th Centuries

,רשימות,תורהדברי,ידבכתבדפיםשלאוסף

.20–18המאות.אשכנזארצות.ועודחתימות

נמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.דף100מעל

!שהואכמות

500$פתיחה 

משהרביהצדיקמאתהיסטורייםמכתביםמקבץ.89

החרדיתהעדהץ"בדגאוניחתימותעם–פריינדאריה

Collection of Historical Letters by the Tzaddik Rabbi Moshe

Aryeh Freund – with Signatures of the Geonim of the

Badatz of HaEdah HaCharedit

ר"האדמובראשותאהרןתולדותלמוסודתהמלצהמכתבימקבץ

פריינדאריהמשהרביהצדיקהגאוןמאת,קאהןיצחקאברהםרבי

העדהץ"בדוגאונירבניויתר.בירושליםהחרדיתהעדהד"גאב

.תקופהשבאותהבירושליםהחרדית

!בעולםיחידים–המקורמכתבי–ונדיריםהיסטוריםמכתבים

דרךעלהמתנהגים"אהרןתולדותלמוסדותהמלצהמכתב.1

מקורותמשוםנהניםואינםשינויבלידורבמדורהקדושיםרבותינו

...ק"כשלשכמועלהמוטלהכבדהעוללתארהמותרומן,זרים

עםפריינדאריהמשהרביחתימת"..קאהןיצחקאברהםה"מו

.ח"תשמ,כסלו.חותמתו

למגבית"מהיכלקול"החרדיתהעדהץ"הבדגאונימאתמכתב.2

אהרןתולדותקודשמוסדותלמעןהמכתב.דחופהוהצלחהחירום

ערכהטרה\המשכידועאשרוגדוליחמוריםבנזקיןקשותךשנפגו"

על"...ק"במוצשהכנסתביתוחיללואכזריוחורבןפוגרוםבהם

ק"בעהד"ראבפריינדאריהמשהרביהצדיקחתומיםהמכתב

רבי,פישריעקבישראלרבי,דושינסקימשהישראלרבי.ו"ת

כמהשלתוספתעם.הורביץדודאברהםורבירבינוביץבנימין

ק"פעהד"ואברבווייסיעקביצחקרביבחתימתלהמלצהשורות

.יצחקמנחתבעל.ו"ת

קריאת"אהרןתולדותמוסדותאודותעל,ידבכתבארוךמכתב.3

בד"הגאשלרשמימסמכיםדףעלכתוב.א"תשמתשרי."הצלה

2תוספתהמכתבובסוף.ידוחתימתעם.וויסיעקביצחקרבי

.פריינדאריהמשהרביהצדיקוחתימתשורות

.פריינדאריהמשהרביבחתימת.ל"כנקדושהקריאהמכתב.4

יעקבישראלרבי,דוזשינסקימשהישראלרביחתימותעם

.הורביץדודאברהםורבירבינוביץבנימיןרבי,פישר

.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 
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"יצחקמנחת"בעלוויסיעקביצחקרביד"הגאבמאתמכתביםאוסף.90

Collection of Letters by the Gaon Av Beit Din Rabbi Yitzchak Yaakov Weiss Author of "Minchat Yitzchak"

."ישראלבביתולהכניסוולהפיצוולקנותולמכרואסור"הביתהנהגתספרנגד,ץ"הבדרבנימאת,"ואזהרהמודעה"פולמוסימכתב•

יעקביצחקרביד"הגאבחתימתבתוספת.רבינוביץבנימיןרבי,דושינסקימשהישראלרבי,פישריעקבישראלרביהגאוניםחתימות

."ץ"מהבידרשותבליולהדפיסלהפיץאסורזוהודעה"נכתבהדףשלהעליונהבפינה.ווייס

.וחותמתוידוחתימתעם,רשמיבלנק.ז"תשמ,אלול.וייסיעקביצחקרבימאתהמלצהמכתב•

ק"כ'דמלחמתלוחםהמפורסםהצדיקהגאוןידידיבנשיאות""אהרןתולדות,הקודשמוסדותלמען,"הצלהקריאת"ארוךמכתב•

.וחותמתוידוחתימתעם.רשמיבלנק.ב"תשמ,כסלו"...קאהןהכהןיצחקאברהםרביקדישאבוצינאר"האדמו

.וייסיעקביצחקרבישלוחותמתוידוחתימתעם,רשמיבלנק.ח"תשמ,כסלו.אהרןתולדותלמוסדותנוסףהמלצהמכתב•

.וחותמתוידוחתימתעם.ו"תשמאדר."חירוםלמגביותקודשקריאת"מכתב•

.שוניםומצביםגדלים.מכתבים5כ"סה

200$פתיחה 



55

ה"תרמ,צנעא–תודהוקרבןחייםמקורחיבור–יפיפיהידכתב.91

Beautiful Manuscript – Chibur Mekor Chaim and Korban Todah – Sanaa, 1885

שלוםרבימאת,הקרובאר,תודהקרבןחיבורעם,צאלחיעקבבןיחיארבימאת,וטריפותשחיטההלכות,חייםמקורספר,ידכתב

.ה"תרמ,תימן,צנעא.חבשוש

...בהוןלאילדי,ויקרישופרלמאן,ומורירבנן,יקיריתלמידיהני,הקוראעיןאל"הודעה,"חייםמקור"המחברהקדמתלאחר

,ידיכםתקפצוולא,הונכםברובקנו...הקהלותכמנהגהכל,חומרותולאבקולות,סדורוהטהורכשלחן,וקצרותפסוקותהלכות

דיןפסקהספרבסוף.[ליצירהה"תרכ]"ק"לפושלים'בירם'י'לחיוב'כת'הכלשנתא"יעצנעאק"קפהנכתב...עינכםתחוסולא

בשנת...אלקארהשלוםבןיוסףאניוהעדתיששמעתימהזהו"אלבשארייחיארביעדותפיעל,הכוסותבביתתחובמחטבענין

.[ליצירהה"תרמ]ק"לפלבוידבנואשראישכלמאתמה'תרוליויקחו"

אוטוגרףהואכיהעריכושם,ו"תרכבשנתונכתבחבשוששלוםרבישחיברהמלךשושנתספרשלידכתבנמצאהלאומיתבספריה

ל"הנידהכתביבשני.ב"תרכמשנתידכתיבת,המלךשושנתהספרשלהחכמהאוצרבתוכנתנוסףידכתבנמצאכןכמו.המחבר

כגוןידהכתבסידורכןכמו.(תודהקרבן)הקטנהבכתיבהובין(חייםמקור)הגדולהבכתיבהבין.שלפנינוהידלכתיבתדמיוןנמצא

מדויקבאופןזהה(למעלהובשמאל,למטהבימיןבקצוותיומתעגללרוב)קומתיחתשלהסימוניםוכן,(הקרבאר)בשוליםהציונים

.חבשוששלוםרבישלידוכתיבתעצםולפנינולודאישקרובכך.שלפנינוידלכתב

-ח"תרמהשניםביןבצנעאהישיבהכראשכיהן.19–הבמאהצנעאודייניחכמימגדולי(ה"תרס-ה"תקפ)חבשוששלוםרביהגאון

ואת,פרנסהלצורףבמלאכתומעטעסק,כסףצורףממקצועוהתפרנס.בדיחייחיאלורביקארהיוסףמריד"ראבשלתלמידם.ס"תר

בהפצתהגדוליםהמסייעיםאחדוהואבהלכהץ"מהרישלדרכוכממשיךנחשב.הכלליתבישיבהתורהללימודהקדישזמנורוב

בעדןלראשונהנדפסהספר.בתימןהשוחטיםכלכמעטנבחנופיוועל,בתימןשיאלתפוצתזכה–תודהקרבןחיבורו.ץ"מהריתורת

.(135'עמתימןלחכמי'אצי).א"תרנ,ו"תרמבשניםהראשונהבפעםונדפסהמלךשושנתגםחיבר.ג"תרנבשנת

מראיובשוליים,תודהקרבןחיבורלומסביב,הדףבמרכזחייםמקורהחיבור.ומיושרתומסודרתנאהבכתיבה,יפיפיהידכתב

.איכותייםדפים.מצויןמצב.מ"ס16\23.5.כתובים'עמ132.דף[67].עמודבכלכותרותעם.'הקרבאר'בשםוציוניםמקומות

.עתיקהתימניתכריכה.כתמיםמעט

600$פתיחה 
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18-ההמאה,תימן–טהרהשעריספר\(מנוקד)תפילותמחזור-ידכתב.92

Machzor Tefilot / Sefer Sha'arei Tahara – Writing from the 18th century

.18-ההמאה,תימן.נוראיםולימיםלמועדיםמחזור,ידכתב

סדר.השנהראשלילתפלת.נדריםהתרתסדר.אשמורותלליליהסליחותסדר.באבלתשעהוקינותתפילת:כוללהמחזור.א

סדר.הכפוריםיוםתפילות.גדליהצום.השנהראשמוסף.התקיעותסדר.השנהלראשסליחות.השנהלראששחרית.הקידוש

תפילות.הגשםתקון.תורהלשמחתהקפות.הושענותתקוןסדר.מלכותכתר.(פירושעם)יומאמסכת.(פירושעם)העבודה

.הכיפוריםליוםמרנות,רחמים,סליחות.י"רשפירושועםעוזיאלבןיונתןלרביהמיוחסתרגוםעםקהלתמגילת.תורהשמחת

.חלההפרשת,המילהברכות,הבןפדיון,למתההקפותסדר,לחולהתפלה:שונותוברכותתפילות.התקופותחשבון.העיבורסדר

.'ב'אסדרלפיבקשה

.פתיחהואותיותמילותעלאדומהבדיושוניםקישוטיםהספרלאורך.המקראטעמיעםבניקודקהלתמגילת.מנוקדכולוהמחזור

דיניולסייםלהתחילעזרניאשר'הברוך"ץ"המהריקולפוןהחיבורבסוף."הנדהבדיןטהרהשעריספרזה".טהרהשעריחיבור.ב

בןיחיאדמהימנותאבטולאהמתחסדיםהשםלעבדיהעבדהצעיראניכןעל...ישראליעשהמהלדעתאליהםוהנלויםוטבילהנדה

'ביוםהיום...הכלאותושיבינוכדיערביבלשוןהקצורהצריכיםהדיניםהנהערכתיל"זצוקצאלחר"כמוהרבןיוסףר"כמוהרא"לא

"...ליצירהה"התקללשטרותו"בפשלוםבריתיאתלונותןהנניאדר

.לידותרישומי.וערביתבעבריתבעלותרישומי."ה"זצללהץ"מוהרישלק"כי"ישןרישוםהכריכהשלהפנימיבצד

משניכתובים.דף[10]טהרהשערי.דף[117]המחזור.נייר.דף[127].מ"ס16\22.ומסודרתנאהכתיבה.שלםידכתב

.בשוליםשוניםוקרעיםבלאי.שימושכתמי.עשנקבי.טוב-בינוניהדפיםביןמשתנהמצב.[?מקורית]עתיקהעורכריכת.צדדים

.מנותקיםדפיםמספר

500$פתיחה 
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קדושהשעריספראת,כוללידהכתב

השלחןכשגוף,מסודרעמודכל,בשלימותו

.מסביב"קדושהשערי"והבאמצעערוך

הכתבבתחילתבנוסף.נאהסופרכתיבת

שעריהספרתחילתשלדף[16]כרוכיםיד

,(ערוךהשולחןמרןלשוןבעיקר)קדושה

.אחרידמכתב

.מ"ס17.צדדיםמשניכתובים,דף[82]

.שולייםהערותדפיםבכמה.טובמצב

בסגנון,נאהחדשהעורבכריכתכרוך

פגם.חדשהתואמתקופסאכולל.עתיק

וכתמידיוטשטושי.(משוקם)אחרוןבדף

.שימוש

200$פתיחה 

ושרידי\דפים\קונטרסים]![מאותשלעצוםאוסף.95

20–15המאות–תימניידבכתבדפים

Huge Collection of Hundreds[!] of Booklets / Leaves / and

Remnants of leaves in Yemenite Script – The 15th – 20th

Centuries

בלתי)קונטרסיםגםביניהם,דפיםושרידידפיםמאותאוסף

ועדלערך15המאות,שונותמתקופות.תימניידבכתב(שלמים

.20–ההמאה

'תאגספרימתוךדפים.עתיקותכריכותמגנזיהוצאהאוסףרוב

עםעתיקיםמכתביםושרידי,מכתבים.אחריםומחיבוריםעתיקים

.שונותחתימות

נמכרהאוסף.שוניםומצביםגדלים.דפיםושרידידפיםמאות

!שהואכמות

!ויסודיתמקיפהבדיקההטעוןגדולאוסף

500$פתיחה 

19\18–ההמאה,תימן–ע"וראבג"רססליחות–ידכתב.94

Manuscript – Selichot Rasag and Rabbi Ibn Ezra

,עבודהסדר,עזראבןאברהםרבי,גאוןסעדיהלרבינוסליחותכולל,ידכתב

"חייםעץ"פירושעם."בבלישיבתראשל"זצנסיםלרבינוהגדולוידוי"

.ץ"למהרי

-טובמצב.עשנקבי.כריכהללא.מ"ס16\22.צדדיםמשניכתובים.דף[22]

.בסוףשלםבלתי.בינוני

200$פתיחה 

19–ההמאה,תימן–קדושהשעריספר–ידכתב.93

Manuscript – Sefer Sha'arei Kedusha – Yemen, the 19th Century

מאת.האחרוניםמספרירביםחידושיםעם,צנעאמנהגכפיהריאהוטרפותשחיטההלכות,קדושהשעריספרכולל,ידכתבכרך

.19-ההמאה,תימן.ץ"מהרי–צאלחיחיארבי
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16–ההמאה,ספרדיתכתיבה–הראשוניםמתקופתידועלאמחיבורחלק–ידכתב.96

Manuscript – Part of an Unknown Composition from the Period of the Rishonim – Sephardic Script, the 16th Century

.(לר'ריצבנימין'פרופ"ע)16–ההמאה,בינוניתספרדיתכתיבה.8°:גודל.צדדיםשני.דף[15].ניירעלדיו.ידכתב

המחבר.תורהמשנהבספרום"הרמבפסקיעלבתוספתדיניםחידושי.שנפלוהאשהפרקכתובותבמסכתסוגיותסביבהלכהחידושי

שיכלועדומכסהומציעולובשבהןמשתמשזההרי'פילינראהד"לעואני"הפירושיםבאחד.ם"והרמבהגאוניםשלפסקיהםגםמזכיר

.(לדהלכהכהפרקאישותהלכותם"רמב)."הבליותלהלשלםחייבאינווכשיגרשנההקרןויכלה

!ראשונהממדרגהחשובהתגליתלפנינו!נמצאלאתוכן

.משתנהמצבםלפיכך,כריכותמגניזתהוצאוהדפים.נבדקלאדפיםרצף.שלםבלתי.16–ההמאה.צדדיםמשניכתובים.דף[15]

.בינוניממוצעמצב.רבותלאטקסטחסרונות.כתמים.ובלאיפגמים,עשפגעי

מחברבעל.א"תקסבשנתנפטר.שנהלשמוניםקרובעדימיםהאריך.תוניסד"ראב–ט"סאלפסישלמההצעיר:בעליםחתימת

."דרבותאמשחא"אביובספרממנוחידושיםכןכמו(ט"תרי,ליוורנו)"ממשחכרוב"

5000$פתיחה 
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ולשלוםטוביםלחיים"ברכתעם[?]דרשתובעתקדשוידבכתב"חיאישבן"המרןלפנימונחשהיההדף.97

ז"תרנ,בגדאד-"ר"אכי

The Leaf that was Placed Before Maran the "Ben Ish Chai" Handwritten by Him during One of His Sermons [?] with a

Blessing of "For Good Life and Peace" – Baghdad, 1897

לשבת.ז"תרנשנתתחילת.א"זיעהקדוש"חיאישבן"החייםיוסףרבינוהגולהבניכלראששלקדשוידבכתב,צדיומשניכתובדף

.תשובה

פרקיםראשיובו,צידיומשניכתובהדף."ולשלוםטוביםלחייםז"תרנשנת[ונצליחנעשההשםבעזרת]ו"בהנ"נכתבהדףבראש

.ז"תרנבשנתאלפיםקהלבפניתשובהבשבתשדרשדרשתוותמצית

מהלכים15מעללפחותכאןמובאים.לדרוששעתידהדרשהומהלךחידשיואתוברמזיםנמרץבקיצור"חיאישבן"המרןכותבבדף

מספרמובאהגםהדבריםבין"...ועוד\נראהובזה\הקדמהובזאת\ליונראה\שאמרוזה\יתבארובזה\מצינו:הדרשהשל

.הגלגוליםשערומספרהתיקונים

."ר"אכיבעזרתינויהיהשדיאל"נוספתברכההדףבסוף

המקוםומכאן.בבגדאדהאלפיםקהלבפניתשובהלשבתדרשתואתנשאעת"חיאישבן"המרןעינילפנישהיההדףזה,הנראהכפי

,הדףכתיבתסגנוןנראהוכך."ז"תרנשנת"השנהואת"ולשלוםטוביםלחיים"הברכהאת"חיאישבן"המרןבפתיחהשכתבלמה

.השניהעמודבחציוהברכה,העמודבחציבמאונךכתובותהשורותהשניובעמוד,במאוזןכרגילכתובותהשורותאחד'שבעמ

.מקצועיניירבהשתלתשוקםהדף.בלאימחמתהדףבשוליטקסטוחסרוןפגמים.מ"ס11\14.5

300$פתיחה 
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שירותרגוםביאור–ידכתב.98

19–ההמאה,בגדאד–השירים

Manuscript – Commentary and

Translation of Shir HaShirim –

Baghdad, the 19th Century

לשלמההשיריםשירספרכולל,ידכתב

יהודיתלערביתמתורגםביאורעם,המלך

,בגדאד.(שרח)בגדאדיהודיכלשון

אני"הכותבחתימתבסופו.19-ההמאה

קטןנסיםאברהםיחזקאלעבדאלהצעיר

."ו"יצבשי

,אשוריתכתוביםהשיריםשירפסוקי

סגנוןקולמוסחציבכתיבתכתובהתרגום

.בגדאד

10\16.5.צדדיםמשניכתובים.דף[44]

פגמיםדפיםבכמה.בינוני-טובמצב.מ"ס

.הדיוחומציותמחמתדיווטשטושי

200$פתיחה 

לפיפיוטים–ידכתב.99

עברית–המקאמיםסדר

–ההמאה,טורקיה–ולאדינו

19

Manuscript – Piyyutim

according to the Order of the

Maqāmahs – Hebrew and

Ladino – Turkey, the 19th

Century

.שוניםפיוטים364כולל,ידכתב

.בלאידנופיוטיםכמהמתוכים

.המקאמיםסדרלפימסודרים

.19-המאה,טורקיה

\18.5.כתובים'עמ200מעל

כתמים.עביםדפים.מ"ס13.5

כריכת.שלםבלתי.שימושובלאי

.עתיקהעור

200$פתיחה 
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ידכתב!נדפסטרם.100

–עוזיאלחימאירציוןבןרבי

,אביבתל–העומרמצות

ו"תרצ

Has nor been Printed!

manuscript by Rabbi Ben Zion

Meir Chai Uziel – Mitzvat

HaOmer – Tel Aviv, 1936

בעצםכולהכתובהארוכהדרשה

רבילציוןהראשוןשלידוכתיבת

בענין.עוזיאלחימאירציוןבן

פסחמ"חוהשבת.העמרמצות

טרםהדרשה.(אביבתל)ו"תרצ

!נדפסה

והוספותתיקוניםעם!אוטוגרף

.השורותבין

.האחדמצידםכתובים.דף[20]

.מצויןמצב.מ"ס25\21

200$פתיחה 

ודפיםקונטרסיםאוסף.101

,המזרחארצות–ידבכתב

18-20המאות

Collection of Booklets and

Handwritten Leaves – Eastern

Countries, the 18th – 20th

Centuries

ודפיםקונטרסיםשלגדולאוסף

רוב)תורהחידושיהכולל,ידבכתב

ורשימותפיוטים,סגולות,(האוסף

,והבלקןהמזרחארצות.שונות

.20–18המאות

:מוצאמארצותביותרמגווןאוסף

,תוניס,פרס,הבלקןארצות,טורקיה

.ועודישראלארץ,בוכארה

.שוניםומצביםגדלים.דפיםמאות

!שהואכמותנמכרהאוסף

500$פתיחה 
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התשובהבתחילת.ידבכתבעמודים[4]

הםאלה"התשובהובסיום"...שלמהאמר"

רביםאחרי,ת'המטובחדרהיושבדברי

,ה'העבודעללאהתורהעלעומד,להטות

יורה,ונגלהנסתר,תעודהצור,ך"אנובידו

."לה'ועו

טורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאון

שלגיסו18–הבמאהאיטליהרבנימגאוני

ישב.וירציליד"אבטריוישחייםיחיאלרבי

תורהוקיבלשבאיטליהבאליסנדריהתחילה

גםקיבלזהמרבו,הלויאליהורבימפי

בדרךא"החידכשהגיע.האמתבחכמת

שלבנפשונפשונקשרהשםשליחותו

נתמנהמכןלאחר.לידידיםויהיוא"החיד

א"החידעםהחליףומשםטורינוהעירד"לאב

הואממכתביואחד.והערכהידידותמכתבי

ובוא"החידלכבודשכתבמיוחדתהילהשיר

."תלמידיוצעירישבצעיריצעיר"עצמומכנה

עליווכתבמאודהעריכוהואאףא"החיד

'עמאיטליהלחכמי'אצי).מופלגתבחביבות

480).

כללימצב.מ"ס18\28.מקופלגדולדף[1]

.בשוליםקליםפגמים.איכותידף.טוב

200$פתיחה 

יונהמיכאלשלמהרביהיסטוריתהלכתיתאגרת.103

אמשטרדםד"אבשלםשלמהרביהגאוןאלטורינוד"אב

Historical Halachic Letter by Rabbi Shlomo Michael Yonah Av

Beit Din of Torino to the Gaon rabbi Shlomo Shalem Av Beit

Din of Amsterdam

שלמהרבישלידובכתבהיסטורייםפרטיםעםהלכתיתאגרת

ד"אבשלםשלמהרביהגאוןאלשנשלחה,טורינוד"אביונהמיכאל

.אמשטרדם

שלמהרבישלגאונוהדרתמולויקלוסיןשבחבדבריפותחתהאגרת

ובין.שוניםעניניםבהמשך.נאיםוחרוזיםבמליצותמתובלת,שלם

כישניתוזאת"הבאותשורותאתיונההרבלוכותבהדברים

לבניבפניהםבכפיהלדוןקבועישראלדינילנואיןהללובמקומות

ד"הבעברצוןברירהדרךלאאםלזהמסכיםאינוהמלךכיהעיר

אנחנוזהועל"הדבריםבסיום...לדיןקרובהלפשרהאולדיןאם

לרוםולספרלהגידעלינושבחובההדבריםהםאלוומצפיםיושבים

כבודכסא'ושלבמצותיוולקדשנופנינולהארדרךושםת"מעכ

המלאהוהרמההיקרהכנפשויגדלקורתובצלוהמסתופפיםתורתו

העומדיםתורתואהבתבברית'הנאמניוכנפש'הויראתדעתלה

טורינוי"קקקדשיעםאמוניתוךהעבודהועלהתורהעללשמש

."הימיםכלוטובתושלומודורשיםא"יעוהמדינה

.טובכללימצב.ידובכתבשורות50–כ.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

200$פתיחה 

ד טורינו בצעירותו"תשובה הלכתית בכתב יד הגאון רבי שלמה מיכאל יונה אב. 102

Halachic Responsum Handwritten by the Gaon Rabbi Michael Yonah Av Beit Din of Torino in His Youth

בנידוןיתומיםנכסיבעניןדיןפסק.בצעירותוהנראהכפישנכתבה,טורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאוןידבכתבהלכתיתתשובה

.18–ההמאה,[איטליה]טורינו.זלמןרחלמרתיורשי
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בו.הכהןחויתהחירחמיםרבימאתמכתב.1

שאולרבישלוחשיבותוגדולתועלהמלצה

'הנזהרבועתה".רבה'גמחכמישלימקיקץ

יושבוהואנהריהי"עבאסהבכפריושבהוא

רבלהיותלויצטרכוואוליעסקשוםבליובטל

."...אצלם

שלרשמיבלנקעלכתוב.ו"תשט,אדרד"כ

ידחתימתעם,סופרבכתיבת.חויתהרבי

.קדשו

מתאריך.שלימקיקץשאולרבימאתמכתב.2

מקיקץרבימבקשבמכתב.א"תשכחשון'ב

,שליכרמיספרועלהדאיההרבהסכמתאת

אתגםומזכיר.קידושיןמסכתעלחידושים

במכתב.שנים8לפניאליוחויתהרבימכתב

תפקידיוועלעצמועלמקיקץרבימספר

.רבה'בגבתלמידיםתורהמרביץבהיותו

כללימצב.שוניםמעטגדלים.מכתבים[2]

.טוב

200$פתיחה 

נתיבותד"אבצבאןכדיררפאלרבישלמארכיונורבניםמכתבישלגדולאוסף.105

Large Collection of Letters by Rabbis from the Archive of Rabbi Raphael Kadir Zaban Av Beit Din of netivot

.אליושנשלחורבניםומכתביששלחמכתבים.צבאןכדיררפאלרבישלמכתביםארכיון

ובו"אישישאלון"מסמךנמצאבנוסף.עדותקבלתמכתביידובחתימתרובם,צבאןכדירהרבמאתמכתבים80–כנמצאיםביניהם

.צבאןכדיררבישלתמונותעםהאישייםפרטיו

שלימקיקץשאולרבי\הכהןחויתהחירחמיםרבי:רבה'גמחכמיהיסטוריםמכתבים.104

Historical Letters by the Sages of Djerba: Rabbi Rachamim Hacohen / rabbi Shaul Mekikatz Sheli

רביהגאוןהמקובלאלנשלחוהמכתבים.שלימקיקץשאולורבי,הכהןחויתהחירחמיםרביהמפורסמיםרבה'גחכמימאתמכתביםשני

.ארצהעלייתועם,שלימקיקץרביאודות,הדאיהעובדיה

רביאלשנשלחונוספיםמכתביםבארכיון

חייםרבי:שוניםרבניםמאתצבאןכדיר

.(מכתבים2)יפואביבתלד"אבהלוידוד

דודאברהםרבי.שדרוביצקישלמהרבי

אבהםרבי.מונטריאלד"אבניזניק

רבי.התורהאוצרישיבתראשחפוטא

ביניהם,מכתבים3)כהןרפאלבנימין

יששכררבי.(ארוכההלכתיתתשובה

רבי(מכתבים5)הנגבישיבתראשמאיר

יהושערבי.טבריהד"אבפרץדוד

מאיררבי.יהושעעמקבעלמאמאן

רבי.רחמיםכסאישיבתראשמאזוז

ת"שובעלתקוהפתחד"אבמלכהמשה

.ל'אברגיורםרביהצדיק.המיםמקוה

מוסדותמאתרביםמכתביםועוד

.שונותומועצות

.ניירופרטימכתבים200–ככ"סה

.טובכללימצב.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 
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ששלחהחשוביםמכתביםמקבץ.106

רבירבותיהאלששוןפרחה'גבהרבנית

וקעניןיהודהבכורורבידלסראליהו

Collection of Important Letters Sent by the

Rebbetzen Mrs. Farcha Sassoon to Her rabbis

Rabbi Eliyahu Dessler and Rabbi Bechor

Yehuda Vaknon

שלוחתימתהידבכתבנדיריםמכתביםמקבץ

אלששלחה,מלונדוןששוןפרחההרבניתהגבירה

אליעזראליהורביהגאוןאלמהםשלושה,רבותיה

בכוררביאלואחד."מאליהומכתב"בעלדסלר

.מכתבים[4].עקניןיאודה

והתקדמותסדר,שלומותדברי,המכתביםבתוכן

,פהבעלמשניותפרקילימודעל–התורהבלימוד

.שעותמספריוםכלבקביעותולימוד

הדרתלקראת"ו"תרצשנתאלולמחודשבמכתב

בורמאליפותתודות..ו"היהיקרורבימוריומעלת

,שעות'בבוקרבכלהסדראתשמרתי...היקרמכתבו

במשניות'גמשנה'הפרקעדכעתפ"בעלמדנתי

משניות'וגע"קשדפים'בלומדתאניוגםברכות

."יוםבכלביומהחזרה

.שוניםומצביםגדלים.מכתבים[4]

200$פתיחה 

מצוירצבעוניידכתב.107

–נוראיםימיםסדר–

ח"תרע,מרוקו

Colorful Illustrated

Manuscript – Seder Yamim

Noraim – Morocco, 1918

יוםערבתפילותסדר,ידכתב

עם,הכיפוריםויוםהכיפורים

כפי.ועודפיוטים,נדריכלנוסח

.והגלילותהמערביםבנימנהג

רבישלוחתימתוידובכתב

.אדרעימסעוד

שעריםציורי–מצוירידכתב

בצבעיםמסוגנניםשטיחוציורי

הכתבבסוף.וכתוםסגולשחור

מסגרתבתוךהכותבקולפוןיד

בןיצחקבןאברהםלזכות"

."ח"תרע,אלולז"י'ב.חמו

רבישלמסולסלתחתימה

.אדרעימסעוד

.צדדיםמשניכתובים,דף[11]

.בינונימצב.מ"ס12\18.5

ללא.מנותקיםדפים.קרעים

.כריכה

300$פתיחה 
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עלחידושים"רוכלאבקת"ידכתב.108

מצוירשער–ז"תרל,מרוקו–התורה

Manuscript "Avkat Rochel" Torah Novellae –

Morocco, 1877 – Illustrated Title Page

ל"חזומאמריהתורהעלחידושיםכולל,ידכתב

מצוירשערעם."מפרשיםמכמהומקובץמלוקט"

.ז"תרל,מרוקו.אפריקאיתצפוןבקליגרפיה

והתחיל."רוכלאבקת"לספרקראכיכותבהמחבר

בנילצאת[סיון]השלישילחודשב"טוביום"לכתבו

'ד'ו'ד'י'ת'א'ר'יזאתשנתינוהפתרוסיםמארץישראל

.[ליצירהז"תרל]

בלתי.מ"ס11\17.צדדיםמשניכתובים,דף[26]

דפים.הספרובסוףבאמצעדפיםמספרחסרים,שלם

.כריכהללא.קרעים.מנתקים

200$פתיחה 

משליספרישרח–ידכתב.109

19–ההמאה,מרוקו–

Manuscript – Serach (Sharh) Sefer

Mishlei – Morocco, the 19th

Century

פירושעםמשליספרכולל,ידכתב

ערביתבלשון,שרחהנקראמתורגם

אחרפסוקותרגוםמקרא,יהודית

אשוריתבכתיבהנכתבהמקרא.פסוק

בכתיבההתרגום,וטעמיםניקודעם

המאה,מרוקו.מרוקאיתקולמוסחצי

אתחיל"נכתבהספרבראש.19–ה

האלמעזרתמשליפירושלכתוב

."ובשועתו

\15.צדדיםמשניכתובים,דף[96]

אחרוניםדפיםכמהחסרים.מ"ס10

כטפרקבאמצעמסתיים.מהחיבור

מהחיבורפרקכל,פרקיםלאבמקור)

ללא.(דפים2-3ביןלקחשלפנינו

ביןמשתנהמצב.עשנקבי.כריכה

בדףפגמים.בינוני-טוב,הדפים

.כתמים.אחרוניםדפיםושניראשון

200$פתיחה 
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אל"חקאיבבא"הר"האדמומאתנדיראישימכתב.110

ל"זצוק"מאירבבא"הר"האדמואחיינו

Rare Personal Letter by the Admor the "Baba Chaki" to His

Nephew the Admor the "Baba Meir"

יצחקרביהצדיקר"האדמושלוחתימתוקדשוידבכתבאגרת

נטעהבינהאישמעלתלכבוד"שנשלח,"חקאיבבא"האבוחצירא

א"שליטאביחציראמאיר'רר"כמההמאירהאספקלריהנאמנה

.א"תשיטבתיט."ר"אכיהבהירכאורו"נר

ששכחתישורותבהדיןבאתיוכעת"ר"האדמוכותבהדבריםבין

קודשולידייגיעווהנההדיבורתעניתע"עההודעותאת

ואניחדשכחאיןפה...מרןר"עטר"אדמוש"רור"לכתולהודיע

מטיבה"שהקבנקוהרקעוזרליואיןמנוחהליאיןעבודהברוב

ביתבנילכלשלוםושים...ויראתובעבודתומראשיתאחרית

"...יבורךאמוומרתואחיותיוו"יצאלעזרו"נז"יובפרטהמלך

עדייןאבוחציראמשפחתבניכלהיובהבתקופהנשלחהמכתב

עדייןהיהמאיררבישלבנוד"היאלעזררביכשהצדיק,במרוקו

.3בגילילד

מצב.וחתימתוידובכתבשורות12.רשמימכתביםבלנק.דף[1]

.וכתמיםקמטים,בשוליםקליםקרעים.בינוני,טוב

200$פתיחה 

נכדדהאןיחיארביהמקובלהקדושהרבמאתארוךמכתב.111

"ראשינועטרת"שלוהחברותא"יעקבאביר"ה

Long Letter by the Kabbalist Rabbi Yichyeh Dahan the Grandson of the

"Abir ya'akov" and the Chevruta of "Ateret Rasheinu"

הגדולהדיןביתאל,דהאןיחיארבישלוחתימתוידובכתב,מאודארוךמכתב

בתחילת.אלמנהשלירושתהאודותארוכיםסעיפיםשבעהובו.בטבריה

,שלהםהכנסתלביתהסמוךבביתשפרצהשריפהאודותהרבכותבהמכתב

רציתילאז"ועכבדעתימיושבהייתילאכימובן",ערךונירותספריםושריפת

."כחהבאשרוצהמהמלשמועלסרב

הרבניתאמו.מכלוףרביבן(ז"תשי-ו"תרכ)אדהאןיחיארביהקדושהגאון

"יעקבאביר"המרןאבוחציראיעקברבינוהקדושר"האדמושלבתו,אסתר

האצילותמעולםהיתהנשמתושורש.הגדולסבוברכיעלוחונךגדל.א"זיע

סיגופים,וחסידותבחומרותנהגימיוכל,ופרישותלחסידותנטהומקטנותו

שגוריםהיויועץופלאמוסרשבט,חכמהראשית:כגוןהמוסרספרי,ופרישות

וכפי.וטבילותצומותימיוכל.הכוונותפיעלהיוכולםתפילותיו.פהבעלבפיו

מאהבהפרוש,ומעליצניע"במכתבו"סאליבבא"הר"האדמועליושהעיד

רבסתריםבלחםדרחמנאכבשיבהדי,מעליועדשמשאאתאמכי,ומיראה

ממוצאיגדולההפסקהצםחייושנותבמשךכיעליוהעידועוד"...וגובריהחיליה

יושבהיהרבותשעות,בילדותו.פעמיםמאההפחותלכלשבתלילעדשבת

גילובןעםיחד,וקדושהתורהממנוומקבל"יעקבאביר"מרןסבושלבחדרו

מרןפטירתולאחר,יחדיולמדושבתחילה,"ראשינועטרת"אבוחציראדודרבינו

איתו,המובהקלרבודודרביאתעצמועליחיארביקיבל,"יעקבאביר"

האסוןלאחר."ובקומיבשבתיידימתוךידוזזהלא"וכלשונו,ולמדהתבודד

וחיבר,נפשוידידממנובהלקחנפשוהינחםמיאנה,דודרביפטירתשלהכבד

.ראשינועטרתאבוחציראדודרבישלחייותולדותובו"לדודיאני"הספראת

לחומותסמוךמוסררהבשכונתבירושליםוהתיישבארצהעלה,המדינהבקום

.ידבכתבונותרוהתורהעלדרושיםגםחיבר.העתיקההעיר

כ.טוריםלשניומחולק,מלאראשוןעמוד.העמודיםשניעלכתוב.גדולדף[1]

קיפולסימני.טובמצב.מ"ס21\32הדףגודל.קדשוידבכתבשורות150–

.זניחים

500$פתיחה 
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הראשון(אלקביר)"סאליבבא"השלוחתימתוקדשוידבכתבמכתב.112

Latter Handwritten and Signed by the First "Baba Sali" (Elkabir)

בושישעצם,ורוחינפשיידיד"אלנשלח.(הראשון)"סאליבבא"ה–אבוחציראאהרןר"בישראלרבישלוחתימתוידובכתבמכתב

אלול'לחד"כ"מתאריךהמכתב"...ו"נרהכהןמסעודר"כההכהנארבאחאירבי...נחולבריותלשמים,מתוחעליוחסדשלחוט,מוח

.שנהללא,"המרוצה

מטלטליואתשאיבדואיך.טראבליס,רבה'גבתוניסאפריקהצפוןבעריונדודיו,חובותיועלמספרהיתרבין,אישייםעניניםבמכתב

.(עיפרוןבעטכתוב)עניןבאותושורות6שלתוספתהחתימהלאחר.במלון

בבא"המכונה.א"זיע"יעקבהאביר"אבוחציראיעקברבימרןשלונכדואהרןרבישלבנו(ד"תשנפטר)אבוחציראישראלרבי

בשארהגבולבעירהשתקעמכןלאחר.הקדושיםאבותיומשכןמקוםבתאפיללתנולד.הראשון\הגדולכלומר,לקביר"סאלי

מנוחתוושםהגדוללרבםישראלרביהיהשם"שמהונאספובאותאפילאליתמעריהמהככולםרובםיושביהרוב"אשר[יריה'אלג]

.כבוד

.דיוטשטושימקומותבכמה,משוקםדף.וחתימתוקדשוידבכתבשורות33.עמודיםשניעלכתוב.דף[1]

500$פתיחה 
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חכמי הספרדים ומרוקו–חתימות והקדשות , הגהות

עמרםרביהגהות–ד"תקס,ליוורנו–שלוםנוה.114

וליוורנויר'מאלגעמאר

Neveh Shalom – Livorno, 1804 – Glosses by Rabbi

Amram Amar of Algiers and Livorno

שיטה,ערוךהשלחןחלקי'דעלדיניםחידושי,שלוםנוהספר

רבימאת.ת"ושום"הרמבעלחידושים.זרהעבודהמסכתעל

.שולאלהכהןשלום

.ראשונהמהדורה.ד"תקס,ליוורנו

עמרםרבישלוחתימתוידובכתבהערותהספרבגליונות

.[בנואולי]עמאריצחקרביבחתימתאחתהערה.עמאר

בעיקרעשנקבי.בינוני,טובמצב.מ"ס30.דףקסו,[2]

מורינו"חתימהבשער.לטקסטגלישהעם,העליוניםבשולים

."בנבנשת

תלמיד.יר'באלגחכמימגדולי(ה"תקצנפטר)עמארעמרםרבי

בעקבותלליוורנוהיגר.אחדיםימיםבעלאזוביבנהוראירבי

הנגידביןה"תקסבשנתיר'באלגשפרצההגדולההמחלוקת

ועל,באחרוןתמךעמרםרבידוראןדודוהנגידנאח'בוגנפתלי

כרבכיהן.מעירולצאתונאלץבקהלהרביםכנגדויצאוכך

דודרבידיוהיה"עמרםחיי"חיבר.ף"תקמשנתבליוורנו

לספריםהסכמותיונתןבליוורנו.ואבדמוואהראןאשכנזי

,"אבשלוםיד","קהלתספר","קולנשאוהגדה":חשובים

.ועוד,"יוסףשלתקפו"

200$פתיחה 

על.המקוריתבכריכתוכרוךהספר

דףהודבק,הקדמיתהכריכהגבי

נכתבובוושורותמסגרתעםסטיקר

הנראהככל]אשוריבכתבהקדשה

[אהרןרביל"המושלידובכתיבת

הגברלמעלתשלוחההיאמנחה"

ולתהלהטובלשםונעלההמרומם

שלמה'סיה"כהוחסדצדקהרודף

."ר"אכיו"נר[שלוש]

.מ"ס20.דף[1],עז,[1],עז,[8]

.יבשדף.טובמצב

300$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–ד"תרמ,ירושלים–ארוכהשערי\טובדורש.113

אבוחציראאהרןרביק"הרהשל[?]ק"בכתיהקדשה

Doresh Tov / Sha'arei Arukah – Jerusalem, 1884 – First Edition –

Handwritten [?] Dedication by the Holy Rav Rabbi Aharon Abuhatzeira

ספרעם.והספדיםתורהמתן,הגדולשבת,זכורלשבתדרשות,טובדורשספר

קבלהבדרך'ב'אסדרלפיהמסודריםשוניםלפסוקיםפירושים,ארוכהשערי

.אבוחציראיעקברבינומאת.ומוסר

אהרןרביק"הרההמחברבןידיעללאורהוצא.ראשונהמהדורה.ד"תרמ,ירושלים

.אבוחצירא
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מווהראןסבעוןמשהרביידבכתבלמדניותהגהות60-כ–ב"תקנ,ליוורנו–שמועהיבין.115

Yavin Shmue'ah – Livorno, 1792 – Approx. 60 Scholarly Glosses handwritten by Rabbi Moshe Sevon of Vohran

טורקיהרבנימגדוליאלגאזישלמהרבימאת.קארויוסףרבימרןשלהגמראוכלליעולםהליכותלספרסביבחיבור,שמועהיביןספר

.מלאכיידס"מחהכהןמלאכירבימאתהגמראכללימפתחעם.וירושלים

מקומותומראיותיקונים,הכהןמלאכירבימאתוהערותהגהותבספר.מילדולהרפאלורביואיסנוניסיעקברבידפוס.ב"תקנ,ליוורנו

.לופיסדודרביוהמדפיסהמגיהמאת

הגהות,בנוסף,"סבעוןמשה"\"משה"ידובחתימתרובם,סבעוןמשהרביהגאוןידבכתבוחידושיםהערות60–כהספרלאורך

–ט"סקרסינטינסיםה"עדחכימייאעפראמלחךוזעירהצעיראני"רישוםבשער.הספרבסוףשוניםורישומיםנוסחתיקוני,קצרות

.מסולסלתחתימה

רבימאתתורהקיבלבצעירותו.הנסתרבתורתובקיחכםתלמיד.[יר'אלג]ווהראןהעירמחכמי(ח"תרמ-ו"תקס)סבעוןמשהרבי

לרבי"שלמיםזבח"הספרנגדפולמוסניהלמשהרבי.ספרים5,000-מלמעלההמכילהגדולהספריההיתהברשותו.כנאפומשה

הםכיוטעןאנקאוואהרבשלביאוריושנינגדדיןפסקכתבסבעוןמשהרבי.הראשוניםדבריעלשהשיגנגדווטען,אנקאוואאברהם

לגזריםהספראתשקרעוכךלידיהדבריםהגיעו,בביתוהספראתלהחזיקלאדםואסורעליהםלסמוךאסור,ומוטעיםמשובשים

,ליוורנו)"כסףטהרת"ספרובתוךונדפסבתגובהקונטרסחיבראברהםרבי.לסיגריותניירממנוועשוומעייםבשרבדפיוהניחו

.שלמיםזבחיםעלאיסורגזרותונסוחכמירבותשניםעודאפריקהבצפוןנמשךשלמיםזבחיםעלהפולמוס.(ך"תר

.טובכללימצב.איכותיםדפים.עשנקבי.בלויהעתיקהכריכה.מ"ס29.דף[קמד:ל"צ]קמב

500$פתיחה 
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[?]המחברידבכתבהגהות–ד"תקנ,פירנצי–חדשמחר.116

Machar Chodesh – Florence, 1794 – Glosses Handwritten by the Author [?]

.רימיניחייםמשהרבימאת.שבמסכתומולדותותקופותהחדשקידושעניןעלסוגיותביאור,השנהראשמסכתעלחיבור,חדשמחר

.יחידהמהדורה.ד"תקנ,פירנצי

.המחברשלידוכתיבתבעצםכתוביםוהםיתכן.המחברשלמשולחנוותיקוניםהגהות,קטעיםהוספותהספרלאורך

הקטןהחבורידומתחתשיצאהדפוסעלהעומדבידעלהלאההשתדלותכלעם...למשהתפלה"המחברמאתבקשההספרבתחילת

על'וא'אכלוההשמטותהטעיותתחלהלתקן...הזהבספרללמודשיחפוץמילכלאשאתפלתילכן....שגיאהמכלומסוקלמתוקןהלז

ישנם.א.שינוייםכמהנמצאו,שבסופוהטעיותלוחלביןבספרלהגהותבהשוואה"...הספרבסוףהנדפסהטעיותלוחי"עפמקומות

שנמצאיםמההגהותבכמהגם.ג.ידבכתבבתיקוניםשאינםהטעיותבלוחתיקוניםישנם.ב.הטעיותבלוחשאינםבספרתיקונים

.המחברידבכתבהםההגהותאםהספקעולהשלפנינוכך–ביניהםשינוייםישידבכתבושנכתבוהטעיותבלוח

.חדשהבדכריכת.ובהיריםאיכותיםדפים.מצויןמצב.חדשמחרעםהנדפסידמתנתספרללא.דף[1],מב,[1]

300$פתיחה 
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–חוריחייםרביהצדיקחתימת–ט"תרס,תוניס–דודשלום.118

יר'מאלגשושנהיעקברביידבכתבלמדניותהגהות

Shlom David – Tunis, 1909 – Signature of the Tzaddik Rabbi Chaim

Churi – Scholarly Glosses Handwritten by Rabbi Yaakov Shoshana of

Algiers

.'ב'אסדרעלמסודרים,ל"חזומאמריקודשמקראיפירושי,דודשלוםספר

,מסכתותכמהעלהדרנים,ס"השעלחידושים,תורהבסתריליקוטים

.ראשוןחלק.[רבה'גאי]הדיגתד"אבהכהןדודרבימאת.ותשובותשאלות

דברי"קונטרס.רבה'וגתוניסרבניהסכמות.יחידהמהדורה.ט"תרס,תונס

כמוסרבימאת"אחדשכם"קונטרס.חוריחייםרבימאת–"התלמיד

קונטרס.הכהןאבאתודודרבימאת"למראהנחמד"קונטרס.חדאד

גםהספרבסוף.זקןוז'מאגאברהםרבימאת"ברכות'מסשעלהליקוטים"

פיוטיםעםיוחאיברשמעוןורביהנסבעלמאיררביהתנאיםבשבחדרוש

.וז'מאגאברהםרבימאת

חייםה"עהצעיראנילשמילי"שלקדשוידבכתברישוםהספרבתחילת

.(מטושטשמעטבעיפרון)חוריחייםרביידבכתבנוסףרישום,"ט"סחורי

."ט"סו"יצשושנהיעקבה"עהואשליועתה"רישוםזהלרישוםמתחת

לאורך.שושנהיעקברבישלבשערנוספיםובמקומותבשערדומותחתימות

מאיןש"יחתומותחלקם,שושנהיעקברביידבכתבהערות15–כהספר

.[שושנהיעקב]

העירד"כאבכיהן,יר'שבאלגתביסאד"אב(ז"תרצ-ס"תר)שושנהיעקברבי

יוסףרביעםהתכתב.הכהןיעקברבירבהפטירתלאחריריה'שבאלגבון

השאיר.בספריהםנדפסוותשובותיודורוגדוליועודצבאחדודרבי,משאש

.(ח"תרפסטמר)"המגיד"במאמריםפרסם.נדפסושטרםידבכתבחיבורים

למטרותאלאףך"התנלקיצורגנאסיהיוסףלרביהתנגדשושנהיעקברבי

רביהואבנו.פ"בעס"השבכלבקישהיהזכריבןימיןרביהואחתנו.לימוד

."רביםרחמיך"בעלאנהורירחמיםרבישלחתנועמרם

.רופפים\מנותקיםדפיםמספר.טובמצב.מ"ס22.דף[1],קטו,[2],4

.בלויהמעטמקוריתכריכה

200$פתיחה 

רביהגאוןהגהות–ו"תקל,ליוורנו–נתןחק.117

(ץ"המצי)צרמוןמסעוד

Chok Natan – Livorno, 1776 – Glosses by the Gaon

Rabbi Massud Zarmon (The Metzitz)

.יל'בורגנתןרבימאת.ס"השעלחידושים,נתןחקספר

אליהורבימאת.מציעאבבאחידושי,נתןמגדנותספרעם

.ח"תקל-ו"תקל,ליוורנו.יל'בורגחי

.בסוףדף20–וכחדףעדהתחלה,שעריםחסרעותק

.דףרצח-רלה,[2];[2],רלד,[3]:במקור

עםצרמוןמסעודרביהגאוןידבכתבהגהותהספרלאורך

."ץ"המצי"תיבותבראשיידוחתימת

"אריהגור"ספרמחבר(ו"תרכנפטר)רמון'צמסעודרבי

בווהראןמ"וררבכיהן.(ה"תר,ליוורנו)ס"השעל

."שלמהשער"בזוראפהשלמהרביעםהתכתב,יר'שבאלג

בזמן,הערביםמידיווהראןיהודיהצלתעלפיוטחיבר

.חזוןבשבתלאמרוונהגו,הצרפתיהכבוש

פגמים.מנותקיםדפים.רביםעשפגעי.בינונימצב

מקוריתכריכה.שונותברמות,דפיםבמספרוחסרונות

.מנותקת

200$פתיחה 
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לביאאליהורביידבכתברבותהגהות–דודכסאספר.119

לובחכמימגדולי

Sefer Kiseh David – Many Glosses Handwritten by Rabbi Eliyahu

Lavi One of the Greatest Sages of Libya

.ד"תקנ,ליוורנו.א"החידרבינומאת.למועדיםדרשות,דודכסאספר

.אחרוןודף.דדףעדהתחלהחסרעותק.ראשונהמהדורה

.לביאאליהורביהגאוןידבכתבוחידושיםהגהות37הספרכללאורך

.ידובחתימתחתומותחלקם

'פזכתם'בעללביאשמעוןרביהמקובלנכד(א"תרמ-פ"תק)לביאאליהורבי

ליוורנו)פסחשלהגדה-'הגאולתהספריםמחבר,לוביהדותשלמנהיגה

.(ה"תרמשם)ישריםארח,(א"תרמשם)לחייםמנוחה,(ד"תרכ

שלדיוטשטושימקומותבכמה.עשונקביבלאי,רטיבותכתמי.בינונימצב

.פשוטהכריכה.שנתייבשההרטיבותמחמתההגהות

300$פתיחה 

'ג–א"תק,יעסניץ–תורהמשנה.120

במצריםהישיבהמחכמיהגהות–כרכים

'התקבשנות

Mishneh Torah – Jessnitz, 1741 – 3 Volumes –

Glosses by the Sages of the Yeshiva in Egypt

in the 1740s

-ט"תצ,יעסניץמהדורת.ם"להרמבתורהמשנה

.כרכים'ג.א"תק

פהאשרלמדרשקדש"רישוםשלישיחלקבשער

100–לקרובהכרכיםבשולי."א"יעמצרים

ביתחכמיידבכתיבתוקצרותארוכותהגהות

כותביםמשני.'התקבשנותבמצריםהמדרש

ך"מ"תיבותבראשיחתומותהגהותמספר.לפחות

הגדולרבינו'וכת"מוזכרבהגהות."ך"מעה\

רבינו"נכתבהגהותכמהבסיום."ו"יצא"מהרש

בשםנאמרוהחידושיםכילהורות–"ו"יצא"מהרש

אחתהגהה.[מדוברבמיזהינולא]א"מהרשרבינו

הוא,בנימיןיוסףבןאליעזר]"ב"האבי"חתומה

מחשובי(ב"תרי-ט"תקנ)ברגמןאליעזררביהגאון

.[גרמניהרבני

-הפלאה):שלישיחלק.חלקיםשני.כרכים'ג

.כרכיםבשניזהחלק.דףקסט,רכא,[1].(טהרה

:רביעיחלק.ידבכתבשערנכתבשנילחלק

.זהחלקשלבלבדראשוןחלק.(שופטים-נזיקין)

דיו.טובכללימצב.דףקנד-קלח,קלה,[1]

עורכריכות.רטיבותכתמי.הגהותבכמהמטושטש

מספר.מ"ס34.הכרכיםלשלושתתואמותעתיקות

.מנותקים\רופפיםדפים

!פרטימאוסףהכרכים

400$פתיחה 
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נחמןרביהגאוןל"הראש:ירושליםחכמיהגהות.121

ארוואץמשהרבי\בטיטו

Glosses by the Sages of Jerusalem: The Rishon LeZion the

Gaon rabbi Nachman Batito / Rabbi Moshe Arvatz

.א"תקצ,שאלוניקי.אלקלעייוסףרבימאת,יוסףאמרת"שו

נחמןרבילציוןהראשוןשלידובכתבלמדניותהגהות3הספרדפיבין

הגהות2בנוסף.המלאהידובחתימתחתומותמהןשתייםבטיטו

חתומהאחתהגהה,ארואץמשהרביידבכתבחתומותארוכות

.המלאהידובחתימתוהשניהא"הצעימתיבותבראשי

המערביםעדתרבניכראשכיהן(ה"תרע-ו"תר)בטיטונחמןרבי

עלהבילדותו,במרוקונולד.וצדיקגאון.לציוןוראשוןבירושלים

,(ש"דבצוף)שמעוןבןדודרביאצלכדייןכיהןבתחילה,לירושלים

בשנת.המערביםעדתכראשכיהןש"דבצוףהרבפטירתלאחר

,ירושלים)"ומשפטדין"חיבורו.בירושליםלציוןלראשוןהוכתרט"תרס

שבתיחזקיהרביעםיחד,ית'הגורגרותנישואיבפולמוס(ע"תר

בנימיןנסיםרביחתנו."לועזמעם"הספרשלשמותחלקאתהשלים

-ה"תרנירושלים-"מציוןתורה"במאמריםפרסם.קהירד"אבאוחנה

לחכמית"השובספרינדפסוממנונוספותהלכתיותתשובות.ה"תרס

.דורו

בנו.19–הבמאהירושליםמחכמי,(ג"תרננפטר)ארוואץמשהרבי

נודע."יוסףהוד"בעלארוואץיוסףרבישלואביושמואלנסיםרבישל

.בורלאיעקבלרבייעקביגלבספרנכללושיריו,דגולכמשוררגם

.וקרעיםבלאי,בינונימצב.ראשוןודףשערחסרעותק

200$פתיחה 

ישראלאליהורביהגאוןספרישלושה.122

עשרותעם–ראשונותמהדורות–מרודיס

מזרחיותהגהות

Three Books by the Gaon Rabbi Eliyahu Yisrael

of Rhodes – First Editions – with Dozens of

Oriental Glosses

ישראלאליהורביהגאוןספרישלושהכוללכרך

ד"אבישראלמשהרבישלבנו(ד"תקמ-ה"תע)

וחברותאדורומגדולי."משהמשאת"בעלרודיס

שלמהובניןלאברהםחסדבישיבתא"החידמרןשל

.בירושלים

משלושה,מזרחיידבכתבהגהות30–כבספרים

.לפחותכותבים

.ו"תקס,ליוורנו.לשבתותדרושים,אליהושניספר•

.דףצט,[4].ראשונהמהדורה

'אסדרלפיוכלליםהלכות,דישראלארעאספר•

.דףנח.ראשונהמהדורה.ו"תקס,ליוורנו.'ב

ערוךשלחןעלדיניםחידושי,אליהוכסאספר•

מהדורה.א"תקע,שאלוניקי.טוריםארבעה

.דףקח,[2].ראשונה

.בלויהעתיקהכריכה.טובכללימצב

200$פתיחה 
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שני.תשובהופתחיהיטבבארעם.משפטחשן,ערוךשלחן

.ה"תרל,ווילנא.חלקים

ר"עתרחמים12ביוםהספרזהקניתי"רישוםהספרבשער

הצעירר"אכיעולםעדז"וזוזרעיאניבוללמודיזכני'הק"לפ

חתימתוהשערשאחריבדף."ט"סלאניאדושלמהרפאל

מתחת.[לניאדושלמהרפאל]"ט"סל"רש"תיבותבראשי

."ה"תרפבשבטו"טנפטרר"כמוה"ידבכתבנכתבזהלרישום

.הדאיהעובדיהרביחתימת

רביידבכתיבתהגהותשלרבותעשרותהספרכללאורך

המקובלהגאוןשלידובכתיבתהגהותכמה.לניאדושלמהרפאל

שמותיבותבראשיחתומהמהןהאחת,הדאיהעובדיהרבי

."ה"הדע"

מעיין,ומקובלגאון,(ה"תרפ-ו"תרל)לניאדושלמהרפאלרבי

הישיבהייסודעם.ס"תרבשנתישראללארץמסוריהעלה.ובקי

,בראשותהלעמודנקראה"תרפבשנת"יוסףפורת"הגדולה

,ובחיבהבאהבהתלמידכלקירב.עטיהעזרארביולימינו

דינובביתגםישבתקופהבאותה.תורהלגדולינעשוותלמידיו

רביהמקובלרבורבעםביחד,הלויידידיוסףרבי,רבושל

הכתהפטירתו,שנה49בןוהואבפתאומיותנפטר.עדסאברהם

נדפסומחידושיו.לוומחוצהבירושליםהיהודיהישובבכלגלים

,(ו"תשכ,ירושלים)שלמהחייבספרוכן,"שלמהעטרת"בספר

מחכמיישראלגדולי.המאסףבגליונותנדפסווציוניםומדרושיו

לימים)עטייהעזרארביביניהםתלמידיוהםבירושליםהחלבים

,עדסלביתהרבנים,(שניםיובלבמשךיוסףפורתישיבתראש

.לניאדוציוןדודרבי.עדסיוסףמשהורביעזרארבי,יעקברבי

.ועוד

.מנותקתקדמיתכריכה.טובהדפיםמצב.מ"ס21.'עמ1220

.קלובלאיקרעיםראשוניםדפיםבכמה

300$פתיחה 

–ראשונהמהדורה–א"תקמ,פיורדא–ז"הרדבת"שו.123

צובהארםד"אבלבטוןמרדכירביוהגהותחתימות

HaRadbaz Responsa – Furth, 1781 – First Edition – Signatures and

Glosses by Rabbi Mordechai Levton Av Beit Din of Aleppo

.ראשונהמהדורה.א"תקמ,פיורדא.שלישיחלק.ז"הרדבותשובותשאלות

,לחתימתומתחת.לבטוןמרדכירבישלקדשוידחתימות2הספרבשער

נפטר,צובהארםומקובלימחכמי]לבטוןחלפוןרביהמקובלרביבנוחתימת

מרדכירבישלנינוהדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןחתימות2.[ן"תר

.לבטון

ומקובלירבניגדול(ט"תרכ-ם"תק)לבטוןמרדכיחייםרביהמקובלהגאון

הקודשרוחכבעלידועוהיהבדמותונקשרורביםמופתיםסיפורי.צובהארם

בן,השלחןנכחת"שוחיבוריו.רוחניתמבחינהעירופרחהבזמנו,ממש

אתהכוללספרהלויידידטוביוםהרבנינוהוציאפטירתולאחר.יאיר

בשבתושבתמידימושריםפיוטיו.'ם"מהרשבחי'בשםוקדושתותולדותיו

.הבקשותשירתבתוך

.פגומהמקוריתכריכה.טובכללימצב.מ"ס33.דף[2],מו-מא,נח,[1]

.האחרוניםהדפיםבפינותקיפולים

200$פתיחה 

הראשוןיוסףפורתישיבתראשלניאדושלמהרפאלרביידבכתברבותהגהות–משפטחשןערוךשלחן.124

Shulchan Aruch Choseh Mishpat – many Glosses Handwritten by Rabbi Raphael Shlomo Laniado the First Rosh Yeshiva

of the Porat Yosef Yeshiva
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יוסףעובדיהרבינומרןהגהות–ספריםארבעה.125

נוספותהגהות–בצעירותו

Four Books – Glosses by Maran Rabbeinu Ovadya Yosef in

His Youth – Additional Glosses

.ח"תרכ,אזמיר.אלפנדארייוסףרבימאת,יוסףפורתת"שו•

:עםכרוך.דףמד,קן,[2].טובמצב.יחידהמהדורה

בןיצחקרבימאת.טורים'דסדרעלוכתוביםפסקים.דגןרבספר•

.טובמצב.יחידהמהדורה.ב"תרכ,שאלוניקי.ראשוןחלק.משה

.דףרלו,[3]

בכתבקצרותהגהות2.ידבכתבארוךתורניחידושילשערמעבר

ועוד.אומריביעלספרוציוןעםיוסףעובדיהרבימרןשלהספרדייד

.מזרחיתבכתיבההגהות5

ואבןדעהיורהחייםאורחסדרעלדיניםחידושי,אהרןביתספר•

.ג"תרכ,אזמיר.קריספיןאהרןרבימאת.'ב'אסדרעל.העזר

.טובכללימצב.יחידהמהדורה

.יוסףעובדיהרבימרןשלהספרדיידובכתבארוכההגההבספר

לפי,ערוךהשלחןסדרעל,וזכרונותהלכהחידושי,דברזכרספר•

מהדורה.ג"תרכ,שאלוניקי.בנבנשתייהודהרבימאת.'ב'אאותיות

.בינוני,טובכללימצב.יחידה

הגהות2וכן.יוסףעובדיהרבימרןידבכתבקצרותהגהות2בספר

.הדאיהעובדיהרביחתימת.מזרחיידבכתבנוספות

200$פתיחה 

ארבעה–אומריביעת"שו.126

חלקבכל–הראשוניםחלקים

רבינומרןידבכתבהקדשה

ל"זציוסףעובדיה

Yabi'ah Omer Responsa – The

First Four Sections – In Each

Section a Dedication Handwritten

by Maran Rabbeinu Ovadya Yosef

'בדותשובותשאלות,אומריביע

רבינומרןמאת.ערוךהשלחןחלקי

-ד"תשי,ירושלים.ל"זציוסףעובדיה

מהדורה.חלקיםארבעה.ד"תשכ

.ראשונה

אלהמחברמרןהקדשתחלקבכל

הדאיהעובדיהרביהגאוןהמקובל

.ל"זצ

ידבכתבקצרותהגהות2אבחלק

.המחבר

.טובמצב

200$פתיחה 
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הגהות–ן"ש,ונציה–מראהיפה.127

ההמאה–"ר"שפאמרי"ידבכתבמזרחיות

–18\17

Yeffeh Mareh – Venice, 1590 – Oriental Glosses

Handwritten by the "Imrei Shefer" – the

17th/18th Century

רבימאת.ירושלמיאגדותעלמראהיפהספר

.ן"ש,ונציה.אשכנזייפהשמואל

.אחרוניםושנייםראשוניםדפיםמעטחסרעותק

לא.דףשלא,[1]:במקור).דףשכט-ד:הדפיםלפנינו

.(באמצעדפיםחסריםאםנבדק

ההמאהמתקופתמזרחיתבכתיבההגהות3בספר

"ר"שפאמרי"תיבותבראשיחתומהמהןאחת18–

יהודהרביהגאוןשלידובכתבומדובריתכן-

(ה"תק,קושטא)"שפראמרי"בעלפרימושמואל

גדוליעםנמנה,17-18הבמאההמקובליםמחשובי

גדוליידיעלמצוטטיםודבריואדריאנופולרבני

.א"החידרבינוביניהםהדורות

אשכנזיתבכתיבהעתיקהחתימהההקדמהבדף

."פלעקשלמה'הק"

ברמותפגמים.מנותקיםדפים.עשפגעי.בינונימצב

.שונות

200$פתיחה 
למדניותהגהותעשרות.128

ספרעל–תוניסאיתבכתיבה

,קושטא–דרכיםפרשת

ח"תפ

Dozens of Scholarly Glosses in

Tunisian Script – on Sefer

Parashat Derachim – Kushta,

1728

ועשריםששה,דרכיםפרשת

,מצותיךדרךוקונטרס,דרושים

.רוזניסיהודהרביהגאוןמאת

.ראשונהמהדורה,ח"תפ,קושטא

.אשכנזייעקבבןיונהדפוס

הערות35הספרכללאורך

מזרחיתבכתיבהארוכותלמדניות

תקופת,בעיפרוןכתוב.תוניסאית

בתחילת.20–ההמאהתחילת

בכרדוד"עתיקהחותמתהספר

ו"היאר'מאגדידיעאברהם

גואל"ידבכתבחתימה."ט"ס

משהאהרןדניאלהצעיראחרון

."ו"יצגבאייוסף

תחילהדפיםמספרחסרעותק

:במקור.עב-אמדףלפנינו.וסוף

פגעי.בינונימצב.דף[2],עה,[3]

עלגםעשפגעילעתים.עש

.ההגהות

200$פתיחה 
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70שלידכתב–ט"תע,קושטא–פשוטגט.129

–צובהארםחכמיגדולישעשוגיטיןרשימות

הגהות

Gett Pashut – Kushta, 1719 – Manuscript of 70 Lists

of Gittin Done by the Greatest Sages of Aleppo –

Glosses

הלכותערוךשלחןעלומיוחדענקחיבור.פשוטגטספר

.ירושלמאהתנאחביבבןמשהרביהגאוןמאת.גיטין

.שערחסר.ראשונהמהדורה.ט"תע,קושטא

ארםחכמיגדולישעשוגיטיןרשימותהספרבתחילת

בספרבנוסף.ידבכתבכתובים,גיטיןמקרי70–כצובה

.הדאיהעובדיהרביכתיבתהאחת,ידבכתבהגהות2

בראש.מזוההלאמכותבמוקדמתבכתיבהשניהוהגהה

מורינובזמןשניתנוהגיטיןאלו"נכתבהשמותרשימת

ץ"אררבניואחריו[לניאדושלמהרבי]ל"מהרשהרב

כתבהעמודבראש"ו"יהעדנהחייםהמהואשרה"זלה

בסוף]ס"בסונדפס[זהכל]ז"כ"הדאיהעובדיהרבי

ידהכתבביןידינועלהשוואהנערכהלא–"יאירבן[ספר

.לנדפס

הספר.ידהכתבבדףקרעים.שערחסר.דףקמג,[2]

.מנותקתעתיקהכריכה.טובכלליבמצב

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תרמ-ב"תרמ,ירושלים–מיםמעין.130

עבאדימרדכירביהמחברהקדשת–

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

Dedication by the Author Rabbi Mordechai Abadi

רביהגאוןמאת.ס"הפרדבדרךהתורהעלדרושים.אחלק,מיםמעין

.צובהמארםעבאדימרדכי

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

המקובליםישיבתציורעםהמחברמאתוהודעות,נוסףשערהכולל

בכלשאיננה,מאודנדירהמעטפת].בירושליםהעתיקהבעיראלבית

.[הביבליוגרפיהבמפעלידועהלאהמעטפת.העותקים

אל,המחברשלוחתימתוידובכתבהקדשההמעטפתלשערמעבר

."ן"המעי"שמותיבותבראשיחתוםהמחבר.סתהוןעזראיעקברבי

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

–הכהןדוויקשאולחייםרבישלרבו.התורהחלקיבכלכבקי

חן.(הזוהרבלשוןדרשות)חייםמעיין.גניםמעיין:חיבוריו.ה"השד

.(תהליםעלפירוש)זמירותנעים.(הקבלהבתורתסוגיות)מרדכי

היהודיתהקהילהכרבכיהן.ועוד(ג"תרל,צובהארם)מרדכידברי

"אספראני"כמוהבקשותבשירתשנכללורביםפיוטיםחיבר.בקיליס

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

משמים","גבורותעזוזימללמי"(הרקיעיםשבעתעל)"גדלךורוב

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

.סוכרישלמהרביחתנו.אברהםורבייעקברבי

ידףבשולישפשוף.טובכללימצב.מ"ס19.דףס,צב,[2]

.יבשדף.מנותקיםדפיםמספר.מקוריתכריכה.(השניהמהספירה)

200$פתיחה 
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ומיוחסמיוחדעותק–יחידהמהדורה–ט"תרל,ירושלים–יוסףשם.131

Shem Yosef – Jerusalem, 1879 – Single Edition – Special, Pedigreed Copy

.יחידהמהדורה.ט"תרל,ירושלים.חלקיםשני.[ל"תרנפטר.תוניסמחכמי]מועטייוסףרביהגאוןמאת,יוסףשםספר

.'ב'אפיעלדיניםחידושיעם.העזרואבןדעהיורה,חייםאורחערוךשלחןעלת"ושוחידושים:ראשוןחלק

ותשובת.מחברוןמניסלימאןאליהורבימאת"דדינאפיסקא"זהחלקבסוף.ם"רמבוחידושי.ס"השמסכתותעלחידושים:שניחלק

.קמחישלמהורביאקרישיצחקרבי

:ומיוחסמיוחדעותק

19–ההמאהבסוףבירושליםהדיןבתיאבותראשעבור,זהבעיטוריעם,מפוארתמקוריתעורכריכתעםשנעשהמיוחדעותק

עובדיהרביהמקובלחתימתהספרבשער."ו"יצבורלאנסיםיוסףה"ע"הכריכהגביעלמוזהבכיתוב.בורלאנסיםיוסףרביהגאון

.הדאיה

בהלכהתשובותענה.ועוניייסוריםמתוךהתורהבשקידתעסקימיוכל.ירושליםד"ראב,(ג"תרס-ח"תקפ)בורלאנסיםיוסףרבי

.ועוד"האוהלפתח","יוסףוישב"ת"שוביניהם,בהלכהספריםכמהחיבר.תקנותבתיקוןבפרץעמד.ומבקששואללכלארץלקצווי

.בכריכהשפשופיםמעט.מצויןמצב.מ"ס22\34.5.דףז,קד.[1],קלא,[3]

200$פתיחה 
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חתימות והגהות רבני אשכנז

ארוכותהלכתיותהגהות[300]כ–מ"תר,ווילנא–דעהיורהערוךשלחן!גליוןבשוליידבכתבשלםחיבור.132

.19–ההמאהבסוףאשכנזמחכמיידבכתב

Entire Composiiton Handwritten on the Margins of the Sheet! Shulchan Aruch Yoreh Deah – Vilna, 1880 – Approx. [300]

Lengthy halachic Glosses by the Sages of Ashkenaz in the Late 19th Century

.מ"תר,ווילנא.דעהיורה,ערוךשלחןכרך

רובם.כותביםשלושהעדמשניים,ערוךהשלחןגליונותסביבכתוב!מעולםנדפסשלא,דעהיורהערוךשלחןעלשלםהלכתיחיבור

.אחדמכותבההגהותשל

אתפעמיםעשרותמזכיר.ואחרוניםראשוניםבדבריומתןמשא,ס"השמרחביותירוציםקושיות,ראיותעם,הלכהפלפוליבהגהות

אתמזכירקכחשבדףבהגהה.ובתוספותיובתשובותיואיגרעקיבארביאתרבותפעמיםהכותבמזכירוכן.[הלויבית]ל"ביהתשובות

מצינוקצאשבדףבהגהה.ודעתטעםטובספרואתמזכירמקומותובכמה.["תב]כל"זצקלוגרשלמה'ר[הדורמופת]ד"מופההגאון"

שמעתי","...דהיכןלחלקראיתי":כותבהואמההגהותבכמה.(שבתבהלכות)"חייםחפץ"הלמרןברורהמשנההספראתשמזכיר

.ועודמגדיםפריספרכגוןערוךהשלחןבסוףלמפרשיםגםמתייחסותההגהות."...להעיר

!דורומפוסקיאחד,מופלגחכםבתלמידמדובר

שבדףבהגההפגם.ראשוניםדפיםכמהבשוליוקמטיםבלאי.טובכללימצב.מקוריתלאעתיקהכריכה.מ"ס40.דףטז,שב,[2]

.הראשון

500$פתיחה 
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נוספותוהגהותחתימה–גרודזנסקיהירשצבירביהגאוןידבכתבהגהות-יסודספרישני.133

Two Basic Books – Glosses Handwritten by the Gaon Rabbi Zvi Hirsch Grodzinsky – Signature and Additional Glosses

.נוספותעתיקותוהגהות.גרודזנסקיהירשצבירביהגאוןידבכתבהגהותעם.יסודספרישני

.ראשונהמהדורה.ח"תמ,זולצבאך.מווילנאהכהןאפריםרבימאתותשובותשאלות,אפריםשערספר.1

אליקום"עתיקהחתימההשערבראש.ולועזיתבעבריתגרודזנסקיהירשצבירביהגאוןשלהפרטיתבעלותחותמתהספרבתחילת

,אשכנזיידבכתבהגהות15–כהספרלאורך.([אחיותלשתינשואים)ס"הכתשלגיסו.מדומברובאליכטיגיוסףרביחתן]"וייס

.אחרמכותבנוספותוהגהות,גרודזנסקיהרבידבכתבכמהמתוכם

.טובבמצבהספרדפירוב.פגומיםואחרוניםראשוניםדפים.בינוני-טובמצב

.ידובכתבארוכותלמדניותהגהות10מעלהספרלאורך.ד"תרס,ווארשא.איילינבורגבעריששכררבימאת.שבעבארת"שו.2

.מההגהותבכמהקטניםופגמים,הדפיםבשוליפגמים.ושביריבשדף

שלמהדודרביקרובותלמיד(ו"תרע,לואיססנט)צביליקוטיבעל.(17321ר"אוצה,ח"תש-ח"תרי)גרודזנסקיהירשצבירבי

מקוה"חיבר.ו"תרעמשנתבאומהאכרבכיהן.ב"לארההיגרא"תרנבשנת.ין'וולוזוישיבתקובנאבכולללמד.מאיביהגרודזנסקי

."ישראל

הירשצבירבימאת.חידושים–אחרוןקונטרסעם,ח"אוע"שעלהאחרוניםמגדוליוליוניםלקוטים.צבילקוטיספרומצורף•

.[מקליבלנדסורוצקיןאליעזררביעותק].מצויןמצב.ראשונהמהדורה.ו"תרע,לואיססאנט.גרודזנסקי

500$פתיחה 
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גדולמאתהפלאהספרעלידבכתבהשגות.134

ו"תקע,לבוב–ההדפסהמתקופת

Handwritten Glosses on Sefer HaFela'ah by a Sage

from the Time of Printing – Lvov, 1816

פינחסרבינומאתכתובותמסכתעלחידושים,הפלאהספר

.שניהמהדורה.ו"תקע,לבוב.הוריבץאישהלוי

עלהשגותמהם,ידבכתבלמדניותהגהות14הספרלאורך

[שכתבומהלפי]ש"לפמ[מידיקשיא]מ"קלא"המחבר

ותראה...עיין""...הפתיחהברישבעצמושהביאהפוסקים

נסתרוובזה...תמוהיןדבריו".["עיוןצריכים]ע"צכאןשדבריו

כלנסתרומימלאכ"וא...מאודתמוהיןדבריו"."דבריוכל

שבסוףהורביץהלויהירשצבירביבנובחידושי)"דבריו

ההפלאהבעלשלדבריואתמשבחאחתבהגהה.(הספר

שתמההלאחרקכאבדף"...כ"שכבפיואמתהזהדבר"

סימןדרישדבההיאתמוהיןדבריו"ההפלאהדבריעלהכותב

נתיבות]מ"נהעייןקושייתוובעיקר"מסיים"...שפח

."בזהש"מ[המשפט

בסדרגדולחכםתלמידהינוהכותבכיניכרההגהותמתוכן

ובעיקר,ההפלאהבעלדבריאתמשבחאושמשיג,כזהגודל

בעלשלגדולותוכברשאז,הספרשלהשניהמהדורתועל

אתלפענחניתןואולי.בעולםדברלשםהיתהההפלאה

מה]ש"מהמשפטנתיבותעיין"שכתבתיבותהראשי

נתיבות"בעלשלבהגהותשמדובר[?]בזה[שכתבתי

[?]"המשפט

-טובהדפיםביןמשתנהמצב.אחרוןדףחסר.דףקסח,[5]

חסרוןעםובלאיקרעיםואחרוניםראשוניםדפים.בינוני

.טקסט

500$פתיחה 

מהדורה–א"תרי,ווין–תורהשערי.135

ההדפסהמתקופתוהגהותחתימות–ראשונה

Sha'arei Torah – Wien, 1851 – First Edition –

Signatures and Glosses from the Time of Printing

מאת.חזקותבעניניכלליםמבביאור,תורהשעריספר

.ראשונהמהדורה.א"תרי,ווין.לעוווולףבנימיןרבי

הגאוןהרבו"אאמקבלהנחמדהספר"לשערמעבר

הגאוןהרבה"ההמחברמבןהעצוםהחריףאמיתי

אוהעלק"האבדי"נ'ירמיה"מוכבודהמפואראמיתי

בהגאוןאנדלסבערגליבל'הק,למנחהבמתנה

היאמתנה"רישוםבשער."אהרן[?איצק]ר"מוהר

"ווערבויק"אבדהמחברבן...'הרמאתשלוחה

7בספר."איצק'הק"הכותבחתימתעםנוסףרישום

מאוחרתמהןהאחת,הספרהדפסתמתקופתהגהות

.ל.לתיבותבראשיחתומהיותר

בפינותקיפולים.מנותקתמקוריתכריכה.דףקסג,[2]

.טובכללימצב.הדפים

200$פתיחה 
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הקדשת–ו"תרצ,ירושלים–יעקבקהילות.136

קנייבסקיישראליעקברביהמחבר

Kehilot Yaakov – Jerusalem, 1936 – Dedication by the

Author Rabbi Yaakov Yisrael Kanievsky

בכמהופלפוליםביאוריםומתןמשאכולל,יעקבקהילותספר

,ירושלים.וראשוניםס"בשעמוקותוסוגיותשונותמקצועות

.ראשונהמהדורה.ו"תרצ

המחברשלוחתימתוידובכתבנאההקדשההספרבשער

המקובלאל.הסטייפלר–קנייבסקיישראליעקברבימרן

הרבלכבודשלוחההיאמנחה"הדאיהעובדיהרביהגאון

ספרימחברא"שליטהדאיא'עובדי'רר"מוה...הגאון

המחברמאתב"תוירושליםק"בעיה'וכו"עבדיישכיל"

."קנייבסקיישראליעקבהרםכערכומכבדו

רבימאת,ע"השועלחידושים,חיהנפשספרעםכרוך.דףמ

.'עמ136.ראשונהמהדורה.ב"תרצ,לבוב.מרגליותראובן

.מצויןבמצבהספריםשני

200$פתיחה 

–ב"תש,ירושלים–כהןדעת.137

ידבכתבחשובותהגהות[20]+הקדשה

קוקהכהןיהודהצבירבי

Da'at Cohen – Jerusalem, 1942 – Dedication

+ [20] Important Glosses Handwritten by

Rabbi Zvi Yehuda Hacohen Kook

יורהחלקשלבהלכותתשובות,כהןדעתספר

.ל"זצקוקהכהןיצחקאברהםרבימאת.דעה

אגודה,קוקהרבמוסרבהוצאת.ב"תש,ירושלים

.קוקה"הראיספרילהוצאת

רבישלוחתימתוידובכתבהקדשההספרבשער

רביהגדולהגאוןאל,קוקהכהןיהודהצבי

הגהות20–כהספרלאורך.הדאיהעובדיה

.יהודהצבירבישלידובכתבחשובות

!מאודנדיר

.טובמצב.'עמתפ,ח

200$פתיחה 
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מירושליםראטהאליהורביהצדיקמספריית-ומחברותספרים[63]אוסף.138

Collection of [63] Books and Notebooks – from the Library of the Tzaddik Rabbi Eliyahu Roth of

Jerusalem

ספרי,משניות,גמראכרכי:כולל.מירושליםראטהאליהורביהצדיקמספריית,ומחברותספריםאוסף

.ס"השעלהראשוניםחידושי,תפילהוספרימחזורים.למדנות

שלהנראהכפי,השנהחודשיסדרלפיופטירותצייטיארתאריכיבהםנכתברובם.ידבכתבמחברות17•

ועניניםצדיקיםאורחותמספרמוסרי5מאמר,נוראיםימיםתפילות.וילדיםהוריםמוזכריםבשואהנספים

ראטהאליהורבישלעיניוכהותבשלנכתבהנראהכפי,גדולהמרובעתבכתיבהכתובותהמחברות.שונים

.בזקנותו

ו"תקנ,ברין.בתראמהדורא,א"המהרשהלכותחדושי•

נפתליה"במופרידמןשמחה'הקומלואההארץ'לה"חתימות].ז"תרט,יוזעפוף.חלקים'ג.ח"צלספר•

[."מילערמנחםמרדכי'הק"חתימה"..משה

פארע"יסהצדיקהגאוןה"ב"רישוםהפורזץבדף].ראשונהמהדורה.גיטיןמסכתעל,סופרחתםחידושי•

."[א"שליטראטה'אלי'רהרבמתיבתארישורבינומרינוג"רשכבההדור

שבטפרשבורגישיבתחותמות,סופרבונםשמחה'רחתימות].ירושליםאשכולהוצאת,ביצהמסכת•

.[סופר

."[שמחה"בשערחתימה].ז"תרנ,ווארשא.שכנאשלוםרבימאת.שלוםמשמרתספר•

ראטה'אלי'רהרבג"רשכבההחסידורבינומורינוהצדיקהגאון"רישום].ע"תק,פראג.ן"הרחידושי•

.[א"שליט

הכהןזלמןלשלמהשייך"בשעררישום].ט"תרנ,ווארשא.לשהבכורעם,עירוביןעלא"הריטבחדושי•

.["ירושליםק"פעהימאונגאריןקאהן

.ראטהאליהורביבעלותורישומיחתימות.ירושלים,שלוםהוצאת.ספרדנוסח,ציבוורלשליחסליחות•

.ה"תרפ,מונקאטש.פרידמןצבימשהרבימאת.טובליוםהכנהספר•

.א"תרמ,ווארשא.טובשםהבעלסיפוריספר•

אביהקדשת.ו"תשמ,ברוקלין.וולףאברהםאליעזררביהבחורמאתתורהדברי,אליעזרזכרוןספר•

.לתפילהאמוושםשמואזכורעם.ל"המוהמחבר

.[19–ההמאהבסוףירושליםחכמיביןנמנה]אליהורבישלאביו"ראטהיואלישראל"רביחתימות

."ראטהאהרןאפרים"שלנוספותחתימות

והיהבוינהבצעירותונתגדל.וגדוליהירושליםמצדיקי(ב"תשנ-בערךג"תרס)ראטהאליהורביהצדיק

,גרודזנסקיעוזרחייםרבי,מגוראמתאמריבעלר"האדמו,"חייםחפץ"המרן:הדורוצדיקילגדולימקורב

רביר"האדמובביתקבועלאורחוהיהרים"האדמולגדוליגםמקורבהיה.ועודמלובליןשפיראמאיררבי

הראשונההגדולהבכנסיההשתתף.בוינהאזשגרומהוסיאטיןישראלרביר"והאדמומטשורטקובישראל

למדשםבצעהליםכהנאאלימלךיוסףרביאצללמדבצעירותו.ג"תרפשנתבשלהיבוינהשהתקיימה

בעלוואזנרהלוישמואלורבי"משמעוןשם"בעלפירסטשמעוןורבישפיצראליעזררביעםבחברותא

מאת"היהצדיקאיש"הספרשלעמודים400פניעלפרוסיםמופתיווסיפורי,קדושתו,צדקתו."הלוישבט"

.ל"הנהספרמצורף–ב"תשס,ירושלים.פרידמןבצלאלרבי

.שהואכמותנמכרהאוסף.חסריםמהספריםחלק.שוניםומצביםגדלים.ומחברותספרים63כ"סה

200$פתיחה 
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(זרעים)א"הגרהגהותעם–משנהסדריששה.139

ראשונהמהדורה–ט"תקס,פראג–

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

Prague, 1809 – First Edition

מברטנורהעובדיהרבינופירושיעם,משנהסדריששה

החסידמהגאוןהגהותזאתעלונוסף",טוביוםותוספות

."ל"זצווילנאאליהור"מוהרה"רשכבהמפורסם

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

והיא!מאודנדירהמהדורה.(181,א"הגרספריאוצר

.א"הגרהגהותהובאובהםהמשניותבמהדורותהראשונה

.דףקלב,[4].זרעים:[אחלק]

.דףקעב,[1].מועד:[בחלק]

.דףקנט,[1].נשים:[גחלק]

.דףקצו,[1].נזיקין:[דחלק]

.דףקסג.קדשים:[החלק]

.דף[1],רכג,[1].טהרות:[וחלק]

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

.רופפיםדפיםמעט.איכותיםדפים

200$פתיחה 

היסטוריה ותולדות

רביחתימות–יחידהמהדורה–ב"תמ,ונציה–'האודה.140

פאקשד"אבאלטמןשמשון

Odeh Hashem - Venice, 1682 – Single Edition – Signature of Rabbi

Shimshon Altman Av Beit Din of Paks

חייםרבימהםישראלגדוליעלהספדיםובהםדרושיםכא',האודהספר

,"יהושעשדה"בעלבנבנשתייהושערבי,"הגדולהכנסת"בעלבנבנשת

תורת"בעלהכהןפרחיהחסדאיורביהכהןאברהםרבי,דאלבהיצחקרבי

משהורביאבוהביצחקרבי,חאגיזיעקברבי,(המחברשלרבו)"חסד

.גרסידניאלרבימאת.אלגאזי

.ברגאדיןדפוס.יחידהמהדורה.ב"תמ,ונציה

ק"אבדקאלטמאןשמשון'הק"רביהגאוןחתימתוסופוהספרבתחילת

לחלקיהגיע"באיטלקיתעתיקהחתימההשארשאחריבדף."א"יעפאקש

."...ט"סליחייםיהודהר"כמ

רביד"האבלאביוטשאטה-במעזאנולד(ד"תש-ד"תרנ)אלטמןשמשוןרבי

חתן,טשאטה-מעזאד"אבטננבויםצבישרגארבישלחתנו.אלטמןיהודה

בשנתפאקשלרבנותחמיוהתמנותעם.סענדראאבדסופרשמעוןרבי

מקוםמילאב"תרצומשנת,סענדראד"כאבמקומואתהואמילאח"תרפ

שבולת"ספרמחבר.באוישוויץהשםקידושעלנהרג.פאקשד"כאבחמיו

.אלטמןזוסמןאליעזררביבנו,ת"שוחלקים'ב"הנהר

כריכה.עשפגעי.שוליםבלאי.בינוני-טובמצב.מ"ס20.דף[1],נא,[2]

.חדשהמהודרת

200$פתיחה 
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שנה15–כרכיםשבעה–מירושלים"ציוןשערי"ירחון.141

"Sha'arei Zion" Journal from Jerusalem – Seven Volumes – 15 Years

.בלזריצחקרבישלבנובלזרשלמהרביידיעלנערך...ישראלגדוליהשתתפובותורניעתכתב"ציוןשעריירחוןשלמיוחדאוסף

.בירושליםונדפס

.א"תרפכסלובחודשלאורלצאתהחלהירחון:שלימותשניםהכוללים.כרכיםשבעהלפנינו

.ז"תרצ=ה"תרצ.ד"תרצ-ב"תרצ.ב"תרצ-ץ"תר.ט"תרפ-ז"תרפ.ב"תרפ,(ראשונהשנה)א"תרפ:שלימותשניםהכולליםכרכיםלפנינו

.ו"תרפ-ג"תרפשלהשנים3חסרים–שלםסטכמעטלפנינו.(אחרונהשנה)ט"תרצ-צ"תרח

.חתימותיועםבלזרשלמהרבילאורהמוציאשלהעותקים

ירחון.זאזלאנסקייצחקאהרןוהרבבלזרשלמההרבשלבעריכתם"ציוןשערי"התורניהירחוןבירושליםלהופיעהתחילא"תרפבשנת

וגדוליהרבניםמטוביבוהשתתפו.ביותרהחשובותהתורניותמהבמותאחתוהיה,ט"תרצשנתעד,שנים19במשךברציפותהופיעזה

הרבהלכתיבמאמרפתחהראשונהבחוברת.התורהמקצועותבכלוביאוריםבחידושיםוגדושמלאזהירחון,ובגולהבירושליםהתורה

פנחסהרב,אוירבךמנחםהרב,פ"חרלמשהיעקבהרב,פרנקפסחצביהרבעפשטייןזרחהרב,בהוהשתתפו,קוקה"הראיהראשי

.ורטהיימראהרןשלמהוהרבעפשטיין

יצחקמרדכי'ר,מהובוקעןהירשענזאןחיים'ר,מליעדזשלמהנחמן'ר:הרבניםאתלצייןישהשניםבמשך"ציוןשערי"משתתפימבין

'ר,מאיריעקב'ר,לפידותגרשון'ר,מברוקליןמוינשטרמשה'ר,מצפתהורוויץהלויישעיה'ר,רבייוסף'ר,משעפיעלדעפשטייןהלוי

פיינעסשלמן'ר,פראנקזאב'ר,אפריקאמסאוטהירשאוויץזאב'ר,משיקגואשטראחאןדודיוסף'ר,מעליזאבעטפריילמאיראליעזר

זילברמןיצחקישראל'ר,משיקאגומישקיןאליעזרראובן'ר,ארעגאןפארטלאנדפייןדוביוסף'ר,דעטרויטלעוויןליביהודה'ר,מציריך

יצחק'ר,מפליינפילדרעזנברגיהושעמאיר'ר,מצפתאתרוגנחום'ר,מפיטסבורגזיוויץשמעוןמשה'ר,גליקצבישמואל'ר,מירושלים

יעקבישראל'ר,ממנשסטרשכטריעקב'ר,מקעפטאוןמירוויסחייםמשה'ר,מירושליםוועבראהרן'ר,מחיפהקניאליהושע'ר,ניסים

יעקבאברהם'ר,משקודווילפעלרמאןיצחקאברהם'ר,מלוקניקקוטלרנתןשלמה'ר,יורקמניוזלצרליביהודה'ר,ממנשסטריפה

,ממונטרעאלמארגוליןיוסףישעיה'ר,מקישינובצירלסוןליביהודה'ר,מראחוברובינשטייןהכהןאלימלך'ר,יעקבמזכרוןאורליאנסקי

תנחום'ר,מקופישאקפייבלסאןמאיראליהו'ר,מראדאםזלוטניקישעיה'ר,מדרעזדיןהורויץהלויצבי'ר,ממונטרעאלרוזנברגיודל'ר

ראובןזעליג'ר,מוסאלקיאסעלאוויץיוסף'ר,מלומזאשאצקעסמשה'ר,אביבמתלנימארקיעקבאברהם'ר,מיאנשאקבליצקיגרשון

יוסף'ר,יורקמניוהענקיןאליהויוסףרבי,מאיישישוקראזאווסקישמעון'ר,מירושליםברודנאצביאברהם'ר,מקאלוואריאבענגיס

קירשבויםמנדלמנחם'ר,יורבורגדימאנטאברהם'ר,עוזיאלחימאירציוןבן'ר,בראוועריצחקמשה'ר,מטרענטןקאנאוויץ

'ר,מריישאקאמעלהאראריהיקותיאל'ר,מלואיווילנאטאלאוויץציוןבןחיים'ר,משוקיאןפייווילסאןבנדיטבנימיןישראל'ר,מקרקאקא

חיים'ר,מקלומבוסגרינוולדיהודהיקותיאל'ר,מגידקלמן'ר,מיאנישאקדזימיטרובסקיבצלאלנחום'ר,מיוטיקאשפיראאברהם

אברהם'ר,מדווינסקראזיןיוסף'ר,מגלאסגויאטלאסבינושבנימין'ר,מלונדוןיעבץזאב'ר,מיישאדזיוומאירכלב'ר,משיקגומעדניק

אהרן'ר,מאוסלולעווטאןיצחקשלום'ר,משאוועללעוויטאןהלויניסןאשר'ר,מטרישקיפוהןציוןבןאליהו'ר,מפילווישקירעזניקאבא

יצחקירחמיאל'ר,מברנוביץוואסערמאןאלחנן'ר,מוויינוטאלטשולערעזראל'ר,משוקיאןפייוילסאןבנימיןישראל'ר,מפינסקוולקין

ליביהודה'ר,יחיאדוןלידיהודה'ר,מסלוצקאברמסקייחזקאל'ר,מזאלודאקלוריאאריהצבי'ר,ברוינפלדנפתלי'רבורגמן

הופיעומיוחדותחוברות.ועוד.מסטאוויסקפרידמןשבתי'רמאדלינגרהלוישמואל'ר,מבאקוישאפראןזאבבצלאל'ר,גרויבארט

חמשיםבמלאתסלנטרישראללרבימוקדשתזכרוןחוברתהופיעהג"תרצבשנת.'ציוןשערי'להופעתשניםעשרלמלאתץ"תרבשנת

מאתנוספיםמאמריםועוד.בלאזריצחק'רשלהכתביםבתכריךגנוזיםשהיוקדמוניםשלידמכתבימאמריםעם,להסתלקותושנה

.(275-277'עמ.מ"תשיורקניו,לוייצחק,תורנייםעתכתביאוצר,רובינשטייןיהודההרב).חשוביםרבנים

.טובכללימצב

200$פתיחה 
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ראשונהמהדורה–ח"תקצ,פראג–צדיקבוחן.142

החסידותפולמוס–

Bochan Tzaddik – Prague, 1838 – First Edition – Polemic

of Chassidism

.חסידיםכמהביןמכתביםחליפתבצורתפארודיה,צדיקבוחן

.טמיריןמגלהלספרוהמשךמעיןהספר

.ראשונהמהדורה.ח"תקצ,פראג

.עתיקהכריכה.כתמים.טובמצב.'עמ[4],120

200$פתיחה 

א"הגרספריאוצר–וינוגרדישעיהו.143

Yeshayahu Vinograd – Otzar Sifrei Hagra

,ספריו,מווילנאא"הגרשלתולדותיולכלמקיףחיבור

.וזמנו,תלמידיו

ותמונותחייםתולדות,מפות,הסכמות,אגרות,חיבורים

צאצאיוחיבוריוכן.מוילנאאליהורביהגאוןשלדיוקן

ועלהגאולהעלומשנתובתקופותוילנאהעיר,ותלמידיו

רביםתצלומיםכולל.וינוגרדישעיהומאת.הארץישוב

.2003ג"תשס,ירושלים.ונדירים

!ביותרחשובחיבור

כולל.משובחניירעלנדפס.מצויןמצב.עמודים414

.(צבעוניתחלקם)ספריושעריתמונות

60$פתיחה 
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ספר תורה ומגילות

20-ההמאהראשית,קאהיר–(ג"ק5מעל)כסףתיק\18–ההמאה,[הבלקןארצות]–תורהספר.144

Torah Scroll [The Balkan] , the 18th Century / Silver Case (More than 5 Kg.) – Cairo, Early 20th Century

ובמצב,נאהבכתיבהאותיות.בריאקלף.מאודטוב-טובבמצבהספר,גילולמרות.18–ההמאה,הבלקןארצותאזור,תורהספר•

.תקיןדיו

.ט"תרצ.20–ההמאהראשית,[מצרים]קאהיר.תורהלספרבית•

קמורכתרבעל.(לוחיות52כ"סה)טורבכלחלקיםשבעהטוריםבארבעהערוכות,מלבניותכסףבלוחיותמצופה,גליליעץתיק

.אגרטלבתוךצמחשלבדגםריקועבעבודתמוטבעותהכסףלוחיות.לסירוגיןוצרמתרחבבכותרומסתייםמתגבההעליוןשחלקו

שבראשהכתר.הדברותעשרתשלהפתיחהמלותחקוקותועליהם,הבריתלוחותשלכסףתבליטקבועההביתמחציותשתיבמרכז

אנכיתקבועים,לרימוניםעץמוטותשתי.הגוףאתהמצפותהלוחיותלדגמיזההבדםמעוטרתמשולשותכסףבלוחיותמצופההתיק

.הכתרצדימשניהתיקגגעל

וזיגאהמכונהמכאלהיקרהטובהשםר"ועטא"אלמנחות"הכיתובשלחקיקהובוהעליוןבחלקוהתיקאתמקיפהכסףרצועת

התיקבשולי.מגזרתבעבודתתלתןבצורתעיטוריהרצועהמעל."ט"תרצ'שו"הימהדארשלוםה"ע:ה"תנצבה"זללהמהדאר

.מקומותבכמהזהותהחותמות,רבותנוספותכסףחותמותבתיק.T900חותמותהרצועהעל.היאגםמעוטרתנוספתכסףרצועת

.50–השנות,מצרים,כסףרימוניהתיקעל

.טובבמצבוהספרהתיק.ג"ק1.6–כהכתרמשקל.ג"ק5מעלנטוכסףמשקלהערכת.מ"ס34:התיקקוטר.מ"ס87:התיקגובה

5000$פתיחה 
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תיק\אסתרמגילת.145

–ההמאה,[דמשק]–מפואר

19

Ester Scroll / Impressive Case –

[Damascus], the 19th Century

כתיבת.גווילעלדיו,אסתרמגילת

ההמאה,סוריהבסגנון,נאהסופר

18.מ"ס21:הקלףגובה.19–

מעט,טובכללימצב.בעמודשורות

.ותיקוניםקרעיםמספר.בינוני

,מפוארנרתיקלתוךגלולההמגילה

נמצאת.דמשקבסגנוןעיטוריםעם

עשויהנרתיק.ג"תרימשנתהקדשה

.ונחושתכסףמשובץ,רקועפליז

.צפופהוצמחיהגאומטרייםעיטורים

ובחלקוהתיקשלהעליוןבחלקו

מהמגילההפסוקחריטתהתחתון

ושמוהבירהבשושןהיהיהודיאיש"

במרכז,"שמעיבןיאירבןמרדכי

ליהודים"הפסוקחריטתהנרתיק

."ויקרוששוןושמחהאורההיתה

ידיתידיעלנגללתהמגילה

.מסתובבת

בקצהשבר.מ"ס41:הנרתיקגובה

.העליוןובקצה.הידית

!פרטימאוסףהמגילה

1000$פתיחה 

20–ההמאהתחילת–גדולהכתיבה–אסתרמגילת.146

Megilat Ester – large Script – Early 20th Century

.20–ההמאהתחילת.גדולותבאותיותסופרכתיבת.קלףעלדיו,אסתרמגילת

.'המלך'במילהמתחיליםהעמודיםרוב.שורות19.מ"ס21:הכתבגובה.מ"ס30:הקלףגובה.עמודות23

.התנתקוהיריעותמאחתתפריםכמה.טובמצב

200$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 


