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גדולהאסתרמגילת.2

,[רוסיה]–"המלך"

עם–19–ההמאה

מקוריתקופסא

Large Megilat Ester

HaMelech – [Russia], 19th

Century – with an Original

Case

לשליח)גדולה.אסתרמגילת

פותחתעמודהכל.(ציבור

המגילה."המלך"במילה

,רוסיה.קלףעלדיו.מתויגת

כתיבה].19–ההמאה

הזקןר"האדמולכתבהדומה

.[ד"מחב

34.מ"ס40:הקלףגובה

.לעמודשורות

פליזקופסתבתוךנתון

מעט.טובמצב.עתיקה

.כתמים.דיוטשטושי

נמכרתאינההמגילה

.ככשרה

500$פתיחה 

מגילות

יריעות–"המלך"אסתרמגילת.1

ההמאהראשית,[רוסיה]–ענק

–20

Megilat Ester HaMelech – Very

Large Sheets – [Russia], Early 20th

Century

עלכתובה.קלףעלדיו.אסתרמגילת

במילהפותחתעמודהכל.ענקיריעות

–ההמאהראשית,רוסיה."המלך"

ר"האדמולכתבהדומהכתיבה].20

.[ד"מחבהזקן

שורות44.מ"ס46.5:הקלףגובה

.דיוטשטושי.טובכללימצב.לעמוד

.דיוקישוטיהעמודיםמעל

!ככשרהנמכרתאינההמגילה

200$פתיחה 
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20-ההמאהתחילת–תפיליןפרשיותשלגדולאוסף.3

Large Collection of Parashiyot Tefillin – Early 20th Century

עםפרשיות2ביניהם.ראשושלידשלתפיליןפרשיותשלגדולאוסף

.(מעניניםשינויםעםנוספותפרשיותוקיימיםיתכן)מלופפת'פאות

י"הארבכתבמהםאשכנזיתבכתיבהרובם,שונותכתיבותבסוגיכתובים

.חסידי

.שהםכמותנמכריםוהםידנועלנבדקולאהפרשיות

.ככשרנמכרלא.שוניםוגדליםמצבים

!נבדקלאאוסף

200$פתיחה 

הראשיהרבלבחירתמוקדשתחוברת-והיסטורינדיר.4

ז"תרצ,אביבתל-ישראלבארץ

Rare and Historical – Booklet Dedicated to the Election of the

Chief Rabbi of the Land of Israel – Tel Aviv, 1937

יצחקרביעלישראלוגדוליגאונימאתוהערכותמכתבים,מאמרים"

בצרוף]אירלנדמדינתשלהכוללרב,א"שליטהרצוגהלויאייזיק

.ז"תרצ,אביבתל."רבניםקבוצתבעריכת.[תולדותיו

מכתבכל,הראשיהרבבשבחישראלגדולימכתבימובאיםבחוברת

הקדמה.מלונדוןששוןדודהשרמאתהקדמהמכתב.נפרדבעמוד

מאתמבוא."רבניםקבוצת"מאת",.והתימניםהספרדיםעדתלקהל"

.ז"תרצכסלוחדשראש"המערכת"

\כץראובןרבי\גרודזינסקיעוזרחייםרביהרבמכתביהובאובחוברת

פרידמןאייזיקיצחקרבי\הורביץגרשוןיוסףרבי\שעראייזיקיצחקרבי

רבי\ממנשסטרסגליצחקמשהרבי\מטיקטיןפנחסצביאברהםרבי\

,רבניםמאתשוניםמאמרים.טיקצינסקימיכליחיאלרבי\סרנאיחזקאל

יצחק'רמרןהגאוןשללאשיותו".הרצוגהלויאייזיקיצחקרביתולדות

.הרצוגא"ריהגאוןעלהדורגדולימפתגמי","הרצוגאייזיק

!היסטוריתחוברת

.בודדיםזעיריםנקבים.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס34.דף[12]

200$פתיחה 
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חלקיםשניסט–א"תצ,ונציה–איטליהמנהגי–השנהכלמחזור.5

Machzor kol HaShana – Italian Customs – Venice, 1731 – Set of Two Sections

.איטאלייאק"קמנהגכפי,השנהכלשלמחזור

ותענית,בטבתעשרהותענית,פרשיותעםחנוכהסדר,המיוחדותשבתותשליוצרות,חדשראש,שבת,חולשלתפלות:ראשוןחלק

שלויוצר,באבתשעה,בתמוזעשרשבעהתענית,שבועותוחגאבותופרקי,המזוןוברכתהגדהעםפסחסדר,פוריםוסדראסתר

.נחמושבת

חגסדר,הכפוריםויום,גדליהצוםתענית,השנהראש,המיוחדותשבתותשארשליוצרות,אלוללחדשוסליחותתחנונים:שניחלק

.שניםשמוניםשלולוח,המשברעלוליושבת,לחולהמצלאין,תבאשלאלצרהצבורותענית,תורהושמחת,הסוכות

בשינוייםז"שמונציהפיעלנדפסהמחזור.בלבדהקצרהשער'בלחלק.קצרהראשון.שעריםשניאלחלק.ברגאדיןדפוס.א"תצ,ונציה

.מעטים

.זהבבעיטורימעוטרת,ירוקבצבעעורבחיפוימקוריתכריכה.טובמצב.נקביםמעט.בשערכתמים.מ"ס16:ראשוןחלק.דףתקמב

.מצויןמצב.רופפתכריכה.זהבועיטורי,עיטוריםעם.מעורמקוריתכריכה.קליםכתמים.מ"ס16.5:שניחלק.בכריכהקליםשפשופים

.האחרוןהדףבשוליקלשיקום

200$פתיחה 

איטליהיהדות

מהדורה–ה"תקמ,ליוורנו–ברכהמחזיק.6

ראשונה

Machzik Beracha – Livorno, 1785 – First Edition

עליוסףברכילספרוהשלמותהוספות,ברכהמחזיק

רביהגאוןמאת.דעהויורהחייםאורחערוךהשולחן

.(א"החיד)אזולאידודיוסףחיים

אברהםבדפוס.ראשונהמהדורה,ה"תקמ,ליוורנו

.סעדוןואליעזרקאשטילויצחק

.כתמים.טובמצב.מ"ס29.5.דףקיד,קלו,[2]

וכיתובעורשדרתעםחדשהכריכה.בודדיםנקבים

כנראה]"ט"סחסוןאהרןהצעיר"חתימות.מוזהב

עםהתכתב.19–ההמאהבאמצעמרוקומחכמי

.[רבנןמלכיבספרהובא.צוראבןשלמהרבי

200$פתיחה 



4

–יחידהמהדורה–ג"תק,ונציה–צדקהשמשת"שו.7

נהדרעותק–החלקיםשניסט

Shemesh Tzeddaka Responsa – Venice, 1743 – Single

Edition – Set of Two Sections – Lovely Copy

רביהגאוןאנקונהשלרבהמאתותשובותשאלות,צדקהשמש

.חלקיםשני.מורפורגושמשון

.יחידהמהדורה,ג"תק,ונציה

שבתיחימשהרביהגאוןהמחברבןידיעללאורהוצאהספר

הגאונים:איטיליהגדוליהסכמותעם.ממנוותשבותהערותעם

ד"אבליבאריהרבי.הישיבהראשפאציפיקויצחקרבי

דודרביובנוליוורנוד"אבמילדולהרפאלרבי.אמשטרדם

רוב.ועוד"יצחקפחד"בעללאמפרונטייצחקרבי.מילדולה

.הספרבשבחשיריםגםכוללותההסכמות

פוזנאיעקברביידבכתבמלאהוחתימהרישוםהספרבשער

ר"לאאמובןיעקב'הקבזהוחנניומלואההארץ'לד"

'הפוזנאיעקבשנתל"זצפוזנאיקותיאלשמעוןר"מהורר

הגאוןעםיחדשישבומהדיינים.(ט"תר-ב"תקל])."ק"לפשבט

.[מ"מפפדגרשוןרבע-נכדו,יעקברבי-בנו."הפלאה"הבעל

דמויותיפיפהבתחריטמפואריםשערים.נפרדבשערחלקכל

.מ"ס33.דףסא,[1],קיז,[5].וגולייתדוד.ואהרןמשהשל

.מצויןמצב

200$פתיחה 

מהדורה–חלקיםשלושה–התוספתאעל"דודחסדי"חיבור.8

ראשונה

The Chasdei David Composition of the Tosefta – Three Sections –

First Edition

פארדודודרביהגאוןמאת,התוספתאעלמקיףביאור,דודחסדיספר

התוספתאעלהחיבוריםוראשוןגדול.וירושליםסרייאבו,אישפלטרוד"אב

!

הסכמות.יחידהמהדורה.ז"תקל-ו"תקל,ליוורנו.נשים-זרעיםסדר:אחלק

שלידידולימיםאלגאזיטוביוםרבי,המחברשלמחותנולימיםא"החידמרן

.ועודבירושליםהמחבר

שלי"איטלקיתוחתימהבעלותרישום.מ"ס35.5.מצויןמצב.דף.קסז,ד

."ט"ס?ל"מח

שלשירוהספרבסוף.יחידהמהדורה.ן"תק,ליוורנו.נזיקיןסדר:בחלק

הבקשותבשירתברזלצאןלנכסשהפךשיר–רחמנאכביןמסייההמחבר

.המזרחעדותשל

חסרוןעםניירבמילוימשוקםפגםהראשוניםהדפיםבפינת.דףקג,[2]

.בטקטסחלקי

רביידיעללאורהוצא.יחידהמהדורה.ן"תר,ירושלים.קדשיםסדר:גחלק

.הספרבתוךהמשולבותהערותיועםהמחברניןפארדומשה

עםהעליונהבפינהפגם,השערשלאחרראשוניםדפיםבשני.דףקמו,[1]

.מקוריתלאכריכה.מצויןמצבזהמלבד.טקסטחסרון

שלושה.שוניםגדלים.סט–החיבורשלהראשוניםחלקיםשלושהכ"סה

.ל"תשבשנתידכתבמתוךנדפסו(טהרותסדר)החיבורשלנוספיםחלקים

300$פתיחה 
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'תר-'התקשנות–ליוורנודפוסי-חשוביםספריםשלמיוחדאוסף.9

Special Collection of Important Books – Printed in Livorno – Mid-18th-19th Century

בןאברהםומרבימהמאיריהמסכתעלחידושיםעם.מליוורנוואיסנוניסיצחקרבימאת,יומאבמסכתחידושים,יצחקשיח•

.(89'מסיסודספריסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ו"תקכ,ליוורנו.המערבמחכמימוסא

בירושליםהמערביםד"ראבשמעוןבןדודרבימספרייתעותק].האחרוניםבדפיםחסרון.עשנקבי.בינונימצב.דףקעט,[3]

.[בשערידוחתימתעם.החצרשערס"ומח

ללא.דףנט.ראשונהמהדורה.ט"תקמ,ליוורנו.ואיסנוניסיצחקרביהגאוןמאת,חגיגהמסכתעלחידושים,יצחקשיח•

.בינוני-טובמצב.פהכלתפלתקונטרס

.ט"תקס,ליוורנו.שמאמאשלמהרבימאת.ם"רמבוליקוטיס"שליקוטיעם.ובכורותקידושיןלמסכתשיטה,ישישורשספר•

.יחידהמהדורה

שלמהרביאולי]אנכיש"שחתומהאחתהגהה.תוניסאיידבכתבהמחברעלוהשגותהגהות13הספרדפיבין

.קצוצותמעטהגהות.טובמצב.בשערפגםמלבד.דףיז;קח,[1].[?שמאמא

.ועודא"החידמרןהסכמת.ראשונהמהדורה.א"תקמ,ליוורנו.ד"והראבד"הראהראשוניםפירושי!יסודספר–חכמיםלשון•

מרדכיה"עו"היאבוקאראיעקב'רמאתמקויםק"לעכ"מ"תוניסאיידבכתברישום].טובמצב.דףקה-סה,ד-א;נט;כד,[2]

."[ט"סהכהןיצחקר"בכמוס

,כב,[2].א"החידמרןהסכמת.יחידהמהדורה.ז"תקנ,ליוורנו.י'טנוגיהודהרבימאת.ס"השעםחידושים.יהודהארץספר•

."ט"סגיזשלוםהצעירלשמילי"בשערחתימה.וכתמיםעשפגעימעט.בינוני-טובמצב.דףלד

בדפוס.יחידהמהדורה.ד"תקפ,ליוורנו.פארדויעקברבימאת.ס"הפרדבדרךישעיהספרעלפירוש,יעקבמסכנותספר•

.[ידבכתבתפילהשלדףהספרדפיבין].מצויןמצב.דף[1],קסב,[2].סעדוןנחמן

בעדלהליץ–הלכותחידושי:(עמודהמולעמודהמשולבים)דרכיםבשני,השבועפרשיותסדרעלחידושים,הבצירעללת•

.יחידהמהדורה,ט"תקל,ליוורנו.מרגליןד"אבהירשצבייוסףרבימאת.אגדהודברימוסרתוכחות–אגדותחידושי.ם"הרמב

.מצויןמצב.דףע,[2]

מצבכריכהללא.דףקכו,ו.יחידהמהדורה.ו"תרל,ליוורנו.נעיםי'פרגרבימאת.התורהעלחידושים.הארץמזמרתספר•

.טוב

עםאזולאידודיוסףחייםרביהגאוןספריבתוךהמפוזריםהתורהעלורמזיםחידושיםכולל.שניחלק,השמיםמןלחם•

.חייםרוחמספרודרשות.קדמוניםידבכתבישנמצאחידושיםעם.ויקרא-שמות.(ן"מאיחתומים)המחברנכדומאתחידושים

.זעיריםנקבים.טובכללימצב.דףק.יחידהמהדורה.ח"תרי,ליוורנו.אזולאימשהרביהגאוןמאת

.ראשוניםדפיםושנישערחסרים.דףנב.ך"תר,ליוורנו.אבוקאראשמשוןרבימאת.פסחשלהגדהעלפירוש,לדברעת•

.[ט"ס[?כהןסאסי]ך"סתיבותבראשיחתומהתוניסאיידבכתבהגהה].בינונימצב

.טובכללימצב.כתמים.דףקב,[2].ט"תרי,ליוורנו.אזובאגודתפירושעם,פסחשלהגדה•

תפילהספר

משולםרבישלובחתימתוידובכתבארוךרישוםהספרבפתח.א"החידרבינומאתהאבללביתתפילות,מנוחהביתספר•

בשערחותמתו."...הזהבספרהנרשמיםהגדוליםכלזכותעלייעמוד".במורביהלונדנבורגקהילתשלרבה,ל"זצגראס

.מקוריתכריכה.טוב:מצב.דףסח,[2].הספר

•טובמצב(ו"תרל-ה"תרל)'להבכורים•טובמצב.א"תרמ.א"החידמרןמאת.ישראללבנימילהלחינוךלימודים,י"לבם"ח•

כיפורליוםמחזור•(א"תרפ)תהלים•(מ"תר)תהליםספר•(ג"תרפ)הפסחחקת•ו"תרט,ליוורנו.השנהלראשמחזור

עובדבית•(ע"תר)רנהקול•(ו"תרל)השנהלראשמחזורהזכרוןבית•(ה"תרע)ראובןבןיצחקלרבינואזהרות•(ז"תרמ)

.(ז"תרמ)החדשתפלת•[שבתאיחייםאברהםהצעירחתימהט"סשבתאימנשההצעירחתימות]בינונימצב.(ג"תר)

:חסריםספריםשני

.גרוע-בינונימצב.אדףעדהתחלהחסר.ט"תקי,ליוורנו.עדאווימשהרבי.שמואלבניספר•

.בינונימצב.קטמדףוסוף,ודףעדהתחלהחסר.ס"תק,ליוורנו.פיתוסייעקברבי.יעקבבריתספר•

.שהואכמותנמכרוהאוסףלעומקידינועלנבדקולאהספרים.שוניםומצביםגדלים.ספרים26כ"סה

500$פתיחה 
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–באיטליההספרדיםכמנהגסליחות–ידכתב.10

19–ההמאה,איטליה

Manuscript – Selichot according to the Sephardic

Custom of Italy – Italy, 19th Cenury

ספרדיםמנהגערביתאחרסליחות"סדרכולל,ידכתב

הוראות,הטקסטבשולי.(הכריכהג"עכיתוב)"שבאיטליה

,איטליה.ומסודרתנאהאשוריתכתיבה.באיטלקיתלתפלה

.19-המאה

.בינוני-טובמצב.ואיכותיעבהדף.מ"ס15–כ.'עמ[12]

.נאהחדשהכריכה.מוזהבדפיםחיתוך.עשפגעידפיםבכמה

200$פתיחה 

18–ההמאה,איטליה–השבועימילפישמעקריאתסדר–ידכתב.11

Manuscript – Weekly Seder Keri'at Shema – Italy, the 18th Century

,החלומותעלהמזוזהלפניבלילהלומרתפילה"בסופו.השבועמימיאחדלכלמיוחדתתפלה,"שמעקריאתסדר"כולל,ידכתב

.[ידובכתיבתהכלכנראה]"גאליגאשמחה

.מרובעתכתיבה.19–ההמאה,איטליה

.ופגומהבלויהמקוריתכריכה.עשפגעי.בינונימצב.ואיכותיעבהדף.צדדיםמשניכתוביםדפים[25]

500$פתיחה 
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גירוןחייםיהודהרבימאתהמלצהאגרת.12

ו"תקכ,קסאלי–יונהמ"הרשאל–מקסאלי

Letter of Recommendation by Rabbi Yehuda Chaim

Giron of Ksali – to the Rasham Yonah – Ksali, 1766

גירוןחייםיהודהרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבאגרת

מיכאלשלמהרביהגאוןאלשנשלחה.ופירנציקסאליד"אב

.ו"תקכ,אבמנחםח"ר,קסאלי.טורינוד"אביונה

עינאיפקחחסידאמר"כיובקשההמלצההינו,האגרתתוכן

שהוא"אגריאלישעשלמהר"כמהמשכילעלדרחמים

,ושכירותביתואנשיחובותפרעוןעבורנדבותמקבץ

מבןושהוא...נהוראסגיאשהיאחמותואתולסעודולהחזיק

ת"מעכאצלזכותלישאיןבעצמיאנייודעכיוהגם...צנועים

אני"המכתבבסוף"...כהוגןלשאוללשמועהכריחניהטבע

ואניומכופלכפולושכרולייסלחוהואהודויקרתפנימחלה

,נאמןעבד,וימצאנייבחנני,בתמיםשרתומוכלתמיד

,רבאשלמא,בשלמיהושאיל,וכבודבמוראהמשתחוה

."גירוןחייםיהודה,נרצעועבדתלמידו

.טובמצב.מ"ס17\23.דף[1]

200$פתיחה 

[איטליה]יו'ריגבקהילתרבלמינויהמלצהאגרת.13

י"תר,אנקונה–ביבאנטיחיאברהםדודרבימאת–

Letter of Recommendation for Appointing a Rav for the

Reggio [Italy] Community - by Rabbi David Avraham

Chai Vivanti – Ancona, 1850

אברהםדודרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבהמלצהאגרת

ובה.יו'ריגקהילתאלשנשלחה.אנקונהד"אבביבאנטיחי

.מארונייעקבדודרביעבורשבחדברי

בשדההפוריהעשייתואתביבאנטיהרבהמפרטבאגרת

נועםואת,הנעימותדרשותיואת,איטליהבקהילותההוראה

בקהילתומקרובהכירואשרכפי.בתורהוגדולתוהליכותיו

צאןאתרעהכאשרמקרובוהכירושידעוכפי,אנקונהקהילת

.פיזארובקהילתמרעיתו

.נאהפיוטיובסגנוןרבותבמליצותכתובההאגרת

.(ו"תרל-ו"תקס)–(ויואנטי)ביבאנטיחיאברהםדודרבי

תלמיד.באנקונהד"ואבההוראהכסאכלישב.מופלאהגאון

ורבי"מישלשבת"בעלסיניגאליהשבתישמשוןיעקברבי

י'פלאגחייםרביהגאון.א"החידשלבנואזולאיישעיהורפאל

רביתלמידו"וקדישעירהמופלאהרברבהגברא"מתארו

שניםח"יבןבהיותו.אחריומקומועלישבאשכנזירפאליצחק

לוניתן20בןבהיותוו"תקפובשנת"משכיל"תוארלוניתן

ושנההדיןלביתנספחח"תקפבשנת,"החברמעלת"תואר

היתההתורניתההנהגהוכל'חכם'לתוארתנעלהמכןלאחר

וממנהתלמידוירששאותהחשובהספריהבעלהיה.בידיו

קצתנדפסמתורתו.ן"הרת"שוובהםחשוביםספריםנדפסו

.(ב"תרצ,טירנוי)"חידודאברהםרבימכתבי

.קליםדיווטשטושיכתמים.קיפולסימן.מ"ס21\29.דף[1]

200$פתיחה 
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ברוךאברהםרבימאת–והיסטורינדירהלכתימכתב.14

ג"תרכ,ליוורנו–פפיראנו

Rare and Historical Halachic Letter – by Rabbi Avraham

Baruch Piperno – Livorno, 1863

ברוךאברהםרבישלוחתימתוידובכתב,היסטוריהלכתימכתב

.ג"תרכ,כסלוא"כ,ליוורנו.פפיראנו

ההמשך.איטלקיתכתיבה(ראשוןעמודכשליש)המכתבבתחילת

.באיטלקיתהנמעןשם.עבריתכתיבה

בתשובתו.פירנציבעירכנסתבתישנישלמכירתםאודותהמכתב

שאיןמפני"כנסתהבתילמכורגמוראיסורכיפפיראנוהרבכותב

שאינםכרכיםכשלנדוניםפירינצישל'הנזכנסיותשהבתיספקשום

מראמראשרובכלבזההתרצדשוםרואהשאיניבאופן...נמכרים

"...וכוותיהמיליןבקצר

מובהקחכםתלמיד(ג"תרכנפטר)פפיראנוברוךאברהםרבי

דודזכרבספרומתארוזכותדודרבי.ומגיהמשורר.התורהבחכמת

.בליוורנוד"כאבכיהן."והמפולפלהחריףדנפשיןרחימאידידנו"

נונוסיםחייםיצחקורביקוריאטיהודהרבידורורבניישבודינובבית

כתב.סייראדודדניאלמרביתורהוינקקיבלבצעירותו.אלוארינגה

"לאברהםזכור"בשםהגהותחיבר.שירהשלקבציםופירסםשירים

,ליוורנו)"עוגבקול"חיבורו.(ט"תקצ,ליוורנו)יצחקפחדספרעל

רביםוספרים,בליוורנושנדפסוספרים"מגיה"כמפורסםהיה.(ו"תר

,סוףועדמתחילהעליהםעוברכשהואביקורתושבטתחתעברו

.הקדמתואתכ"אחוכותב

.טובמצב.קיפולסימן.מ"ס20\27.עמודיםשניעלכתוב.דף[1]

200$פתיחה 

,(ח"תרמ-ע"תק)מארונייעקבדודרבי

,החשוביםאיטליהמרבני.ייו'בריגנולד

נווילארה:איטליהבעריברבנותכיהן

אנקונה,(ז"תר)פיזארו,(ר"תשנת)

ינטו'צ,פיטלייאנו,(א"תרי-ח"תר)

מלחמתנלחם.(ך"תר)פירנצי,(ג"תרי)

הרפורמיםהרבניםנגדחורמה

שניטוביוםאתלבטלשרצובאיטליה

בשירהחיבוריםכמהחיבר.גלויותשל

בהיותו.ידבכתבונותרו,תורהודברי

ונסעקשותחלה,ח"תריבשנתינטו'בצ

.ליאוצישמואלהרופאאלמולדתולעיר

לכבודוחיבר,לקהילתווחזרמשנתרפא

רב,סוראנימשהדודאליהוידידו

מזמור",הודיהתפילתבפירנצולא

בשנתבודדבעלהשנדפסה"לתודה

1858.

.טובבמצברובם.שוניםומצביםגדלים

.אחדבמכתבקרעים.איכותייםדפים

.מ"ס20\28הדפיםשלממוצעגודל

500$פתיחה 

ז"תרי-ד"תקצ,איטליה–מארונידודיעקברבימאתהלכתייםמכתביםארכיון.15

Archive of Halachic Letters by Rabbi Yaakov David Maroni – Italy, 1834-1857

משרתבהיותו.ז"תרי-ד"תקצהשניםביןהמכתבים.דמארונידויעקברבישלוחתימתוידובכתב.בהלכהתשובותשלמכתביםארכיון

.מכתבים[16].השוניםאיטליהבעריבקודש

2-3חלקם.אחדעמודעלכתוביםהמכתביםרוב.ומשמעותיותחשובותהלכתיותשאלותנידוניםבהם.תורהבדברימלאיםמכתבים

.עמודים
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18–ההמאה,איטליה–טורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאוןמאתותשובותאגרותאוסף.16

Collection of Letters and Responsa by the Gaon Rabbi Shlomo Michael Yonah Av Beit Din of Torino – Italy, the 18th

Century

.18–ההמאה,איטליה.טורינוד"אביונהמיכאלשלמהרבימאתהלכתיותותשובותאגרותאוסף

שנכתבהכתובהבענין.טריווישחייםיחיאלרביגיסואלשנשלחה.יונהמיכאלשלמהרביידבכתבארוכההלכתיתתשובהמכתב.1

.מצויןמצב.והשלמותמחיקות,בשוליםהוספותעם.מלאים'עמ[4].המחקעלועדיההיא

אחיועבורוהמלצהבקשהכתב."הביראשר"סרוקשלמהרביהמצוייןהדייןוהכוללהשלםהחכםאל,יונהמיכאלשלמהרבימכתב.2

.מצויןמצב.יונההרבחתימתהשלישיבעמוד.'עמ[3].בעירוהדריונהרפאלרבי

קרע.טובמצב.'עמ3.בושתפסוהצבתעםהכלילגלגכששכחוכליםהגעלתבענין.יונהמיכאלשלמהרביידבכתבהלכתיתתשובה.3

.חסרוןללא

.ותיקוניםבשוליםהוספותעם.'עמ[1].רביתובעניני,השינהאחרידיםנטילתבעניןהלכתיתתשובה.4

ווסתותנדהחששותבדיןתשובה.ד"תקמ,חשון'ב.טורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבהלכתיתאגרת.5

.הווסתלהחזרתתרופותלקיחתבעניןוכן,האםכשנתרפאה

בכמהותיקוניםמחיקותעם.כתוביםעמודים[3].["יונהמיכאלשלמה]י"שמחזקיהישעיההצעיר"קדשוידחתימתהשלישי'בעמ

.מאודטובמצב.מקומות

.טובמצב.וארוךצרדף.'עמ[1].טורינובעירבעניניו.הכהןמעלימשהבנימיןרביאל.יונהמיכאלשלמהרביאגרת.6

גבהשעלהיודחשאותתורהספרכשרותבענין.יונהמיכאלשלמהרביובחתימת,סופרידבכתיבת,הלכתיותתשובותכוללמכתב.7

וראיתיששבתי"מזכירהראשונההתשובהבתוך.מרובהבהפסדבאבלותעבודהבעניןתשובהעם.גגהמעלגמורהומופסקתמופרדת

.1794ותאריךחתימהעםבאיטלקיתכתובאחד.'עמ[2]"...יוסףברכי'הרדורנולמופת

.'עמ[1].השאלהשלדףעלכתוב,תורהספרבעניןהלכתיתתשובהמכתב.8

טריוישחייםיחיאלרביגיסואצלשבתובעתיונהמיכאלשלמהרביוחתימתסיוםעם,סופרידבכתב,מעניניתהלכתיתתשובה.9

.'עמ[1]."ט"התקלסיוןלחדש'ב'ויוםהיוםוירציללי".ילי'בוירצ

ישב.וירציליד"אבטריוישחייםיחיאלרבישלגיסו18–הבמאהאיטליהרבנימגאוניטורינוד"אביונהמיכאלשלמהרביהגאון

שםשליחותובדרךא"החידכשהגיע.האמתבחכמתגםקיבלזהמרבו,הלויאליהורבימפיתורהוקיבלשבאיטליהבאליסנדריהתחילה

.והערכהידידותמכתביא"החידעםהחליףומשםטורינוהעירד"לאבנתמנהמכןלאחר.לידידיםויהיוא"החידשלבנפשונפשונקשרה

העריכוהואאףא"החיד."תלמידיוצעירישבצעיריצעיר"עצמומכנהובוא"החידלכבודשכתבמיוחדתהילהשירהואממכתביואחד

.(480'עמאיטליהלחכמי'אצי).מופלגתבחביבותעליווכתבמאוד

!מעולםנדפסלא–שלפנינוהחשובהאוסף

1500$פתיחה 
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מונטיפיוריאברהםהגביראלשנשלחו-מירושליםסקליהכהןאהרןיהודהרבימאתהיסטורייםמכתביםארכיון.17

Archive of Historical Letters by Rabbi Yehuda Aharon Hacohen Skali of Jerusalem – Sent to the Philathropist Avraham

Montefiore

רבההיסטוריהבמכתבים.מונטיפיוריאברהם'רהחשובהגביראל.סקליהכהןאהרןרבישלוחתימתוידובכתבמכתביםארכיון

.ומצבםוגביריהאיטליהחכמיאודותוכןסקליהרבשלאודותיו

.טריאסטי,מנטובה,אנקונה,ליוורנו,איטליהבעריסיבובובעתונכתבוט"תקע-ז"תקעהשניםביןנשלחוהמכתבים

לחכמישלוםדרישותוכן.באיטליהחשובותלמשפחותשלוםדרישות,טרדותיו,נסיעותיועניני,וברכותשלומיםדברי:המכתביםתוכן

הריםועוקרסיניד"אבואוהבו'הידידכברקהמאירברקלוונוגההמובהקהרבה"הרבהניהומרבשלוםלדרושתבקש"כמו,איטליה

קלאמיטהחתיכתלהשישלחו"וצריךחוליבאיזהשחולהאשהעלכותבהואהמכתביםבאחד"...סוסקינוחייםשלמהר"כמוההק"מ

ירשוליםשלהישיבהעסקעל"כותבכ"כגםהדבריםבין"...רפואתםלהםולשלוחאותםאכתובואניהשואבתאבןה'בלשהנקראת

לכבודךמודיעאני...בהלהתעסקיכולתיולאחולהשהיתימחמתפיזארוסניגאליהלוגוכ"וגה'פהןשליחותיגמרתילאשעדייןא"תובב

הגיעיעדעשהלמטרברקיםחורףימיעברוכבריעןשעהלפילכתובשלאליכמדומהת"מבאמךלמרתהקמיעהכתיבתעסקעל

"...רצונוואעשהונשמחהנגילהשםקדשולמחנה

הכתיבהכךכלמועילאינוהאלושבימיםיעןנהיהמהיודיעוניך"ואחשמאללצדהשמאלזרועעלאותותניחהזהוהקמיע"אחרבמכתב

"...לכלכאשרהכליודיעוניפ"ועכשכתבתיטעמאהיינועצמיאתשמנעתייאמרושלאוכדי

ה"עאישולאתולעתחגירארעיאכיראאפרא"תובבירושלםמילדידארעאעפראוקטוןוזעירהצעירד"הכ"זומעיןסיומתבמכתבים

."א"סילטסקליהכהןאהרןיאודה

!מעולםנדפסולאהמכתבים–איטליהמחכמימארונידודיעקברבישלמארכיונוהגיעוהמכתביםכל

כתיבה.איכותייםדפים.טובכללימצב.מ"ס19\23:בממוצעעמודגודל.כתוביםעמודים1-3ביןמכתבכל.מלאיםמכתבים10כ"סה

.קלזמןובלאיכתמים.ונאהמסודרת

1000$פתיחה 
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ספרדיהדות –יד כתבי 

שירהפרקי–ידכתב.19

–חידושים\דרשות\

ראשית,המזרחארצות

עברית–20–ההמאה

לאדינוומעט

Manuscript – Pirkei Shira

/ Sermons / Novellae –

Eastern Countries, Early

20th Century – Hebrew

and Some Ladino

.שירהפרקיכולל,ידכתב

.אגדהוחידושידרשותעם

ראשית,מזרחיתכתיבה

.20–ההמאה

13.5\21.5.עמודים23

ללא.מחברתדפי.מ"ס

.טובכללימצב.כריכה

200$פתיחה 

ץ"להרשבאבותמגן–ידכתב.18

–ההמאה,המחברחייתקופת–

15-14

Manuscript – Magen Avot (the

Rashbatz) – Spain, the 14th – 15th

Century

ביאורים,אבותמגןספר,ידכתב

,(ג-בפרק)אבותפרקיעלוחידושים

דוראןצמחבןשמעוןרבינומאת

–ההמאה,ספרדיתכתיבה.(ץ"הרשב)

.המחברחייתקופת.15-14

.מ"ס15\20.2.דף[20]

:3.ח-זמשניותעלבמפרק:1-2דפים

-יחעל:10-17.יז-יגעל:4-9.יאעל

.ג:ג-א:געל:18-20.כא

23.בודדיםדפים4ועודזוגות8:תיאור

המשנהלשון.שלםלעמודשורות

אופייניופגימהחיתוך.מרובעותבאותיות

.כריכהכחומרמשנישימוששעברלספר

.וכתמיםעשפגעי.טקסטחסרוןעם

500$פתיחה 
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ע"תק,ירושלים-אמנורחלבקברוהשמשהחזןתשלומיבעניין-הקדמוניםירושליםחכמיתקנתקיוםמכתב.20

Letter about Applying a Regulation of the Early Sages of Jerusalem – pertaining to Paying the Chazan and Shamash of

Rachel's Tomb – Jerusalem, 1810

ה'זייארלעשותלעולים"שברךמי"ו"השכבות"שעושים.אמנורחלקברשלוהגבאים,החזןתשלומיבעניןקדומהלתקנהחיזוקמכתב

ואיןלבדםלהםשמורשכרםכי,שכרוליטולכמוהםלעשותאישיהיןלבלהרבניםמזהיריםבמכתב.הצדיקיםקבריובשאררחלבקבר

.בוחלקלאחר

.בירושליםאשרישראלגדוליחתומיםהמכתבעל

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

"...המופלאהרבדכולאכרכאישראלאורהרועיםאביר,גדולהזהבעטרתהראשהוא"נחרט

לחכמישהשיבופסקיםת"שובכתיבתהפליגבעלומיועוד."האדמהפרי"הגאוןשלבנו,(ו"תקסנפטר)מיוחסיוסףמרדכימשהרבי

בתפקידושימש,"לציוןראשון"וכבירושליםהגדולהדיןביתכראשאלגאזיט"המהריחמיומקוםאתירש.שניםו"טבןהיותומזמןהדור

,עשרהשמונהגיללפנישחיבר"ראשוניםמים"חיבורואתאליווספח"שאלמים","המיםשער","המיםברכות":חיבוריו.פטירתועדזה

.ידבכתבשנשארוספריםועוד"המיםעין","המיםפני"

,ט"תקנבשנתבשליחותיצא."האדמהפרי"הבעלשלנכדו,בדורוירושליםחכמימגדולי–מיוחסבנימיןר"בכיצחקשלמהרביהגאון

עלירושליםחכמיעםחתם.ועודנבוןאפריםרבי,אזולאיאברהםרבי,בורלאיהודהרבי,אלגאזיט"המהריחתמושליחותואיגרתועל

.ח"תקפנפטר.ידבכתבשנשארוספריםועודם"הרמבעל"שלמהחשק"מחבר.ותקנותהסכמות,שליחותאיגרות

בחכמתיסודספריבתורנתקבלוהנוראיםספריו.בדורווהמקובליםהחסידיםמגדוליהכהןיהודהר"בשלמהרביהאלקיהמקובל

וזאת,תורהשלברנהנעורשיהאללאלילהעליועברלאכיעליוהעידודורובני.ותבונתובחכמתולהאירזכהאותה,הנעלמההקבלה

הדפיסהשליחותבדרך.ויווןתורקיאבעריירושליםבשליחותשלמהרביסיבבפ"תק-ח"תקעהשניםבין.רצופותשנהחמשיםבמשך

ספרירוב."לבחקרי"בספרנדפסההתשובה.מסיםבעניןשאלההקהלראשילפניוהקריבושביווןלארסולעירבהגיעו.מספריוחלק

בספרותספריובתיאורוהחיסוריםהטעויותלרבויסיבהוזו,זכרםנמצאלאגדולותבספריותשאףומהם,הםנדירים,המחבר

–"הכושרשעת",הכוונותעניניביאור–"שעההוראת",ם"להרמבהחזקהד"היעלחידושים–"שעהמזל":הםספריו.הביבליוגרפיה

."הבקראשמורת"ו"יהודהאהל"בעליהודה'רבנו.ותשובותשאלות–"דרבנןשעות"ו,לשבתותדרשות

משהיעקברבישלמקומוממלאז"תקעומשנתבירושליםד"ראבע"תקמשנת,[ח"תקעבשנתנפטר]קוראליעקברבילציוןהראשון

.(בונאן)ישריםאהלספרבסוףנדפסוחידושיו.עייאש

.ירושליםחכמיגדוליעםחתום."אליעזרדמשק"בשםבירושליםישיבהיסד,קושטאורבנימחכמיסאראגוסירפאלרבי

נייר.(והנמעןהשולחפרטיהשניובעמודהמכתבגוףמופיעהראשוןבעמוד).מ"ס26\16:גודל.צדדיםמשניכתוב,מקופלדף[1]

.זעיריםנקביםמספר.זמןכתמי.טובמצב.ואיכותיעבה

300$פתיחה 
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"חמדשדי"בעלהגאוןמאתביותרנדירמכתב.21

נפתלייעקבחייםרבי"מווארשאהצדיק"אל

ג"תרנ,קראסובזר–מווארשא

Extremely Rare Letter by the Gaon Author of Sdei

Chemed to he Tzaddik of Warsaw Rabbi Chaim Yaakov

Naftali of Warsaw – Krasovzer, 1893

הגאוןשלמלאהחתימהעם,סופרידבכתיבתכתובמכתב

אלנשלחהמכתב."חמדשדי"בעלמדיניחזקיאחייםרבי

,קראסובזר."מווארשאצדיק"הנפתלייעקבחייםרביהגאון

.ג"תרנשנת,במדברפרשתקודששבתערב

,מווארשאהצדיקאל"חמדשדי"ההגאוןמאתנשלחהמכתב

ניתןחמדהשדיומתשובת.עניניםבכמהלמכתבוכמענה

המכתבבראשית.מווארשאהצדיקשלבקשתואתלהבין

זהבזרספר"אתלהשאיליוכללאכיחמדהשדימשיב

קודשמדרשישבבית'הסכלכיהואשלילאמדרשישבבית

('סלקנותבכחיאיןבעצמיכי).ו"היהקרימצאקיםק"מהקהם

,חמדהשדיכותבהמכתבבהמשך."מהםרשותלשאולוצריך

משלוחובענין.סובאלסקייצחקרביידידולתשובתמצפהכי

תפארתספרכיבעניןוכן.החלקים'גחמדשדימספרי

הצדיקאתהזכירהיכןבעניןוכן.אצלומצוילאירושלים

מקומןבאיזהואזכורלא"חמדהשידכותבבספריומווארשא

.ל"זהגאוןדבריאתבספריהבאתי

בן"הממרןפיוטים–ידכתב.22

המאה,בגדאד-בחייו"חיאיש

19–ה

Manuscript – Piyyutim by Maran

the Ben Ish Chai in His Lifetime –

Baghdad, the 19th Century

רבינושחיברשוניםפיוטים,ידכתב

,בגדאד."חיאישבן"הבעלחייםיוסף

הראשוןהעמודבראש.19–ההמאה

'חחייםיוסף[רבילחכם]ר"לח"נכתב

ו"נר[חייםמשהרבי]ח"רמ'חאלייאו

."ר"אכי

.פיוטים13כוללים.כתוביםעמודים7

בחלקםתפוריםהדפים.מ"ס9\18

כללימצב.כפנקסונפתחיםתחתון

.כתמים.שוליםבלאי.טוב

200$פתיחה 

מכתב."חמדשדי"הספריסדרתמחבר,רגילהבלתיברמהמופלגגאון.האחרוניםמגדולי(ה"תרס-ג"תקצ)מדיניחזקיהוחייםרבינו

יהודיתקהילה]קים'קרימצלקהילתברוסיהבקריםבזאר-קרסוהעריםשלכרבןוכיהןבירושליםנולד.ועודליאורת"שו,לחזקיהו

נשאצעירבגיל.שנה13בגיללהוראההוסמך.חברוןשלורבה,[המקומיתהאשכנזיםולקהילתטטריתודובריקריםהאיבחציעתיקה

שנדפסוהלכתיותתשובותוהשיבלשאלותאליופנותבלקצוותמכל.דישראלארעאתקיפיהדורגדוליגלהשתתפוובחופתואשה

.בספריו

.מצויןמצב.חמדהשדיחתימתובסוף.שורות14.גלויהעלכתובהמכתב

1000$פתיחה 
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–כאסכימשהרביידבכתבוברכותתפילות.23

20–ההמאהראשית,צובהמארם

Prayers and Blessings Handwritten by rabbi

Moshe Kosby – Aleppo, Early 20th Century

יוםביוםהנאמרותוברכותתפילותהכולל,ידכתב

.כאסכימשהרביידבכתב.ישראלובמועדי

.חסרעותק.רגליםלשלשסידורעםמכורךידהכתב

.'התרשנות,ליוורנודפוס

שלסוגיםבכמהכתוב.20–ההמאהמראשיתכתיבה

הדפיםבאחד.שונותבתקופותנכתבוכנראה.דיו

הפורזץבדף."ט"סכאסכימשההצעיר"ידוחתימת

."כסקירינהואשתוכסקימשה'הרנשמתלעילוי"נכתב

בשוליאחתהגהה.צדדיםמשניכתובים.דף[28]

עםידהכתבשלראשוניםדפים.טובכללימצב.הספר

.הדפיםשלגודלםמחמתהחיצונייםבשוליםקרעים

200$פתיחה 

א"תרצ,יפו-אביבתל–נדפסלא–עוזיאלחימאירציוןבןרביל"הראשידכתב.24

Manuscript by the Rishon LeZion Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel – Has not been Printed – Tel Aviv -Jaffa, 1931

וחידושיםתורהבדבריהרבחורזבדרשה.פסחהמועדחוללשבתארוכהדרשה.עוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשוןידכתב

."הבניםבחינוךהמדינהחובת"עלמיוחדפרקעם"לבנךוהגדת"שלהנושאסביבהדרשהכל.הצעירלדורהאקטואליקישורעם

!נדפסהטרםהדרשהידיעתנולמיטב!אוטוגרף.מצויןמצב.מ"ס22\29:הדפיםגודל.ידובכתבדף[12]

200$פתיחה 
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המזרחארצותבשליחותסבב.ודרשןד"כאבכיהן.טבריהרבנימגדולי.ז"תרס-בערךז"תקפ]"ט"ססתהוןדודר"בכחייםהצעיר"

ועמד.בחיפההנביאאליהוישיבתאתיסד.לחיפהעברא"תרסבשנת.ושפרעםלפקיעיןנדדכ"אח.ג"תרל-ה"תרכבשניםר"כשד

"[ומגןשמש","נסשלתקפו"חיבר.ד"תרסבשנתשםישיבהבראשות

.[ישראללארץעלה.'התרבשנות.פאסמחכמי]"ט"ססוסאן'ןאברהםהצעיר"

חייםעזראהצעיר".[20–ההמאהבראשיתטבריהרבניעםחתם.בטבריהשהתיישבוצובהארםמחכמי]"דוויךהכהןאברהםהצעיר"

.[בהבאשיוחכם,צובהארםחכמימחשובי]"דוויךכהן

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

לרבי"שלמיםזבח"הספרנגדפולמוסניהל.ספרים5,000-מלמעלההמכילהגדולהספריההיתהברשותו.כנאפומשהרבימאתתורה

.אנקאוואאברהם

.קיפולסימני.טובמצב.מ"ס20\30עמודגודל.אחדעמודעלכתוב.מקופלגדולדף[1]

.במערהובנויוחאיברשמעוןרביהסתתרבוהישוב–העליוןשבגלילפעיקיןבישובוחצרותבתיםקניןעל,נדירמסמךלפנינו

200$פתיחה 

צובהארםחכמיוחתימותידכתב–ג"תרלשנת–שבגלילפקיעיןבישוב–חצרקניןשטר.25

Deed of the Purchase of a Yard (Chatzer) – in Peki'in in the Galilee – 1873 – Handwriting and Signatures of the Sages of

Aleppo

משה'הרמאתבחובםשגבו"דוויקהכהןעזראחייםרביובנו,דוויךהכהןאברהםרביהגאוניםהרבניםשלבבעלותם,חצרקניןשטר

.ג"תרל,פקיעין."צבעון

:חתימותעם.ארוכותשורות16.נאהסופרכתיבת.וחתימותידבכתבנכתבהשטר
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אבואלעפיאדודיוסףרביובראשםטבריהחכמיוחתימותידכתב–ג"תרמ,טבריה–חצרקניןשטר.26

Deed of the Purchase of a Yard (Chatzer) – Tiberius, 1883 – Handwriting and Signatures of the Sages of Tiberius Headed

by Rabbi Yosef David Abulafia

דודיוסףרביוחתימתידכתבובראשםטבריהרבניוחתימותידבכתבכתוב.סקליהכהןמשפחתבניהאחיםשל,חצרקניןשטר

.ג"תרמ,טבריהאבולעפיא

.מאמאןמרדכיהצעיר.ט"סטולידאנויאודההצעיר."סעדוןאליהוהצעיר"חתימותעם.ומסודרתנאהכתיבה,סופרידבכתבכתוב

."ט"ססקאליהכהןאברהם","סקיליהכהןשאול".החצרבעליהאחיםחתימת

נפטר.טבריהרבניוראשד"ראב]אבולעפיאדודיוסףרביטבריהרבניגדולוחתימת.ידבכתבארוכהשורהתוספתהמכתבבשולי

שליחותאגרותעלחתם."יצחקויאמר"וואלידבןיצחקרביהמקובלשללספרובניהםרביםלספריםהסכמותנתן,ו"תרנבשנת

.[טבריהשלכרבהאבולעפיאנסיםחייםרביכיהןאחריו.בדורוטבריהרבניעםיחדרבותואגרות

.קיפולסימני.טובכללימצב.מ"ס15\20:עמודגודל.אחדעמודעלכתוב.מקופלגדולדף[1]

200$פתיחה 
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תעודות[81]הכוללירושלמיהיסטוריאוסף.27

–עזריאלאברהםרביהמקובלהגאוןשסידרנישואין

וחתימתוידובכתב

Historical Jerusalemite Collection of [81] Marriage

Certificates Handwritten and Signed by the Kabbalist

Gaon Rabbi Avraham Azriel

החתןפרטיכלעם."הנשואיןאשור"תעודותשלגדולאוסף

העדיםפרטיכולל.ידםומשלחמגורםמקום,הוריהם,והכלה

הפרטיםמילויעםהתעודותכל.נוספיםופרטים.בנישואיןשהיו

.תעודהבכלידוחתימתעם.עזריאלאברהםרבישלידובכתב

ה"אענתיבותבראשיחתימתוולעתיםמלאהחתימהלעתים

כפי"בעלעזריאלאהרןרביהגאוןהמקובלסבוידכחתימת]

."[אהרן

לקהלתהעירועד"שלרשמיבלנקעלרובםהתעודות

הרבנות"מאתוחלקם."ב"תוירושלםק"בעההאשכנזים

."ירושלים,הרבנותלשכתישראללארץהראשית

.-התרצמשנותרובם.ה"תש-א"תרצהשניםביןהתעודות

משפחותעשרותמוזכרים–נדירירושלמיהיסטוריאוסף

מתוכםהעדיםשמותוכן.ואשכנזיםספרדיםירושלמיות

.מירושליםחשוביםרבנים

נקבי.טובכללימצב.מ"ס23\25:ממוצעגודל.שוניםגדלים

.קליםוקרעיםקמטיםמעט.תיוק

500$פתיחה 

ידובכתבהלכתיתתשובה.28

–יוסףעובדיהרבינומרןשלהפניני

ח"תשל,ירושלים

Halachic Responsum in the Pearly

Handwriting of Maran Rabbeinu

Ovadya Yosef – Jerusalem, 1978

שלקדשוידכתבבעצםהלכתיתתשובה

אודותעל.ל"זציוסףעובדיהרבימרן

,בשבתהכנסתבביתחתןכשישהשאלה

היםשירתביןבפיוטיםלהפסיקמותרהאם

ז"טויראק"בעש"נכתב.חיכללנשמת

."ח"תשלחשון

מרןשלרשמיבלנקעלנכתבההתשובה

והרבלציוןכראשוןמכהןהיותובתקופת

.לישראלהראשי

מגמראמקורות23מוזכריםבמכתב

פסקובסופו.ל"הנבעניןואחרוניםראשונים

נוחהחכמיםרוחואיןנכוןהמנהגשאיןמרן

חיכלנשמתקודםבפיוטיםלהפסיקממנו

מנהגלבטלראויולכןמילהאוחתןלכבוד

קדישלאחרהפיוטיםלומרולנהיגזה

.תתקבל

שורות38.אחדמצדכתובים.דף[2]

מצב.מ"ס16.5\23.קדשוידבכתב

.מצוין

500$פתיחה 
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שלושהמתחילהמקוריהדפיםמספור

.ידהכתבתחילתלאחרדפים

קטעיםהראשוניםדפיםבשלושה

-א,[3].חכמהראשיתמספרנבחרים

,בתחתיתוחסרוןעםפגוםקלדף.קל

האחרוןהדףהואעםלעדתנוכלולא

.נוספיםדפיםחסריםשמאאובחיבור

.וכחוללבןדף.וקריאטובכללימצב

מקוריתכריכה.דיווטשטושיכתמים

.ומנותקתפגומהכריכה,עורעשויה

.מנותקים\רופפיםדפיםכמה

נדפסלאידהכתב–ידיעתנולמיטב

!מעולם

\13.צדדיםמשניכתובים.דף133

.מ"ס9

1000$פתיחה 

חושןערוךשלחןעלנדפסשלאחיבור.30

כתוב–19-ההמאה,אפריקהצפון–משפט

–ח"תנ,אמשטרדם-ערוךשלחןגליונותבשולי

הגהות1000מעל

Composition that has not been Printed on

Shulchan Aruch Choshen Mishpat – North Africa,

the 19th Century – Written on the Margins of

Leaves of the Shulchan Aruch – Amsterdam, 1698

– More than 1000 Glosses

.הגולהובארא"הרמעם.המשפטחשןערוךשלחן

.עטיאשיוסףבןעמנואלדפוס.ט"תנ-ח"תנ,אמשטרדם

כתיבת,ידבכתבהגהות1000מעלהספרכללאורך

–מזוההלאכותב19–המהמאה.אפריקאיתצפון

!מובהקהלכתיגאון

:הדפיםחסרים.חסרמצוירשער.דף[1],תלב,[1]

דפיםושלושה.תכב-תכא.שלז.ריט-ריח.קסח.כד-יא

טקסטעלגםלעתיםעשנקבי.בינונימצב.אחרונים

שוליםובלאיכתמים.מנותקיםדפים.וההגהותהספר

שלעורשדרת,כריכהללא.ההגהותבטקסטנגיעהעם

.קייםהמקוריתהכריכה

1000$פתיחה 

אפריקהצפוןיהדות

19–ההמאהסוף,אפריקהצפון–ובאגדהבהלכהחיבור–ידכתב.29

Manuscript – Composition on Halacha and Aggadah – North Africa, Late 19th Century

.19–ההמאהסוף,אפריקהצפון.ונאהמסודרתכתיבה.ואגדההלכהחידושי.'ב'אסדרעלחידושים

הגםד"לענחידושלישנראודבריםאיזההעתקתיבאמתחותינוהנמצאיםבספריםלימודידרך"המחברהקדמתידהכתבבתחילת

לילהיותא"כעשיתילאאניכייעייןבספרלעייןוהרוצהבספרשכתובממהקיצרתימקומותובאיזהחידושאינםהתורהתופסישלכל

."כתבת"רבטנךתשמרםי"כנעיםכיש"כמלאותלמזכרת
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!נדיר–18–ההמאה,מרוקו–פיוטים–ידכתב.32

Manuscript – Piyyutim – Morocco, the 18th Century – Rare!

.18–ההמאה,מרוקו.מסודרתכתיבה.כותביםשנילפחות.מרוקוומחכמי,הקדמוניםישראלמחכמיפיוטיםעשרותכולל,ידכתב

."הכהןשלמההצעיר...ו"נרהלוייוסףר"השליה"בעהמרומםהנבוןהחכםידידינועלאגילאבעיריסדתיופיוט"ידבדף

.מ"ס10\14.מצויןמצב.איכותיםדפים.מפתחותדפיכולל.כתובים'עמ[96]

500$פתיחה 

עשרות–ע"ת,אמשטרדם–שלמהשמע.31

קצביחייםרביהגאוןידבכתבחידושים

"החייםצרור"בעלמתלמסאן

Shama Shlomo – Amsterdam, 1710 – Novellae

Handwritten by the Gaon Rabbi Chaim Katzavi

of Talmsan Author of Tzeror HaChaim

פרשיותעלוחידושיםדרשות,שלמהשמעספר

.מאזמיראלגאזישלמהרבימאת,התורה

.ע"ת,אמשטרדם

הגאוןידבכתבוהערותחידושים47הספרלאורך

שמותיבותבראשיגםהחותם,קצביחייםרבי

בכתיבהוחתימהרישוםהספרבשער."ה"החק"

מאיר'הקעבדואתאלקיםחנןבזהגם"אשכנזית

."כהןבערר"במהור

החייםצרורספרבעל(ז"תרכ-ן"תק)קצביחייםרבי

ד"ואברבה,בתלמסאןץ"ומורב(ט"תרכ,ליוורנו)

"יעקבאהלי"ישיבתראש,יר'באלגווהראןהעירשל

"החייםתוצאות"גםחיבר.לסרייעקברביש"ע

.(ט"תרכ,ליוורנו)

!מעולםנדפסולאההגהות–ידיעתנולמיטב

עלגםעשפגעי.בינונימצב.מ"ס31.דףסח

במצבההגהותכל.מחוזקתעתיקהכריכה.הקטסט

.וקריאטוב

500$פתיחה 
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ט"תרפ,מרוקו–הטהורשולחןספר–ידכתב.34

Manuscript – Sefer Shulchan Hatahor – Morocco, 1929

חייםאורחערוךמשולחןדיניםקיצור,הטהורשלחןספרכולל,ידכתב

מסעודרביבהעתקת.פארדויוסףבןדודרבימאת.דעהויורה

כתיבה.ולועזיתבעבריתהכתיבהתאריךעם.שערכולל.אלקאיים

.ט"תרפ,מרוקו.מסודרתאשורית

.מאודטובמצב.מ"ס16.5.כתובים'עמ[110]

200$פתיחה 

–ההמאה,מרוקו–ומדרשיםפיוטים,בקשות–ידכתב.33

19

Manuscript – Bakashot, Piyyutim and Midrashim – Morocco,

the 19th Century

,יהודיתבערביתהדברותעשרתמדרש,פיוטים,קצותכולל,ידכתב

.כותביםשניהנראהככל.19–ההמאה,מרוקו.ועודבקשות

.בינונימצב.מ"ס10\15.כתוביםעמודים[127]מתוכם.דף[110]

.מעורמקוריתכריכה.רופפים\מנותקיםדפים.עשפגעי

200$פתיחה 

,אפריקהצפון–והלכהדרשות–ידכתב.35

20\19-המאה

Manuscript – Sermons and Halacha – North Africa,

the 19th/20th Century

השנהראשהלכותטעמי,"לנפטרדרוש"כולל,ידכתב

.ר"ת-א"תקפסימניםחייםאורחערוךשלחןעלבערבית

סוף,אפריקהצפון.אוטוגרפיתכתיבההנראהככל

.20–ההמאהתחילת19–ההמאה

הלכותשלסוףחסר]שלםבלתי.מ"ס18.'עמ[40]

.חדשהבדכריכת.מצויןמצב.[השנהראש

200$פתיחה 
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שלהגדה–עיטוריםעםידכתב.36

ראשית,מרוקו–תרגוםעםפסח

20–ההמאה

Manuscripts with Ornaments –

Passover Haggadah with Translation –

Morocco, Early 20th Century

תרגוםעם,פסחשלהגדהכולל,ידכתב

יוסףאקצט"ובסופו.יהודיתלערבית

.20–ההמאהתחילת,מרוקו."הצדיק

פתיחות,ידהכתבלאורךבדיועיטורים

בקישוטיםמעוטרותהקטעיםוכותרות

ההגדהבסוף.נאהכתיבה.נאיםקליגרפיים

פרץמסעודר"כמוהר'הש'החאני"רישום

ליד"רישוםהפנימיהפורזץבדף."יעישץ"י

."עאטייאהמסעודר"כמוהר'הש'הח

חדשהכריכה.מצויןמצב.מ"ס16.'עמ[54]

.נאה

200$פתיחה 

מגדולימנהגיםחיבור–ידכתב.37

–ההמאה–(בירדוגומשפחת)מרוקו

18\19

Manuscript – Composition on Customs by

the Leading Rabbis of Morocco (Bardugo

Family) – the 18th /19th Century

בענינימנהגיםעשרותכוללחיבור,ידכתב

,והלכותקטעיםלפימסודר.וטריפותשחיטה

אוהפסקיצאמימאתסיוםקטעכלשבסוף

משהרבי]ין"המבהרב:מהם,המוזכרהמנהג

ץ"מרבי.[בירדוגורפאלרבי]ץ"רבי.[בירדוגו

רבי.זכריאבןישעיהרבי.[בירדוגומרדכירבי]

מומחההיהשבימינוהאחרוןדאנאןאבןיעקב

ר"כמוההרבתשובת","...בטריפותלרבים

פאסמחכמישאלהתשובת""...ל"זיאפיל

בקצרהבטריפותא"יעפאסמנהגי""...א"יע

ידבכתיבת[כתובשנמצא]ך"שנממהכפי

יהודהר"כמוהרוהדרוהדורמופתהגדולהרב

.ל"זץ"יעבר"כמוהרוהרבל"זצוקעטראבן

מדוייקיםמנהגים"בכותרתמתחילידהכתב

שוחטיםפיעלנוהגיןשאנומהכפי..היטב

"..ו"ישצמובהקים

מצב.מ"ס15.צדדיםמשניכתובים.דף[35]

.מנותקיםדפים.כריכהללא.איכותידף.מצוין

300$פתיחה 
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המאהסוף,מרוקו–הגורלותוספרסופרעטספר–ידכתב.38

19–ה

Manuscript – Sefe rEt Sofer and Sefer HaGoralot – Morocco, Late

19th Century

גורלותסדר"וכן.שטרותנוסחיעשרותכולל–"סופרעט"ספר,ידכתב

חזיוןס"עה"זלה[עזראבןאברהםרבי]ע"ראבהרבותקןאזןשחבר

ביאורי,שוניםתורהחידושי,הספריםבין."נמרץועיוןקדושיםהכתובים

.פסוקים

[סופרעט]ט"עתם"המחברכתבתורההחידושישלהקטעיםהאחדבסוף

לתשוקתבספרט"לחויכתבני,מאפרציוןאתיקים,הכופראשכולבעזרת

מרדכי'ןיעקבה"ע"שלמסולסלתחתימה."ה"עגבאימרדכיבןיעקבן"החו

עלל"הניעקברבישלבנוידבכתברישוםהחתימהליד."ט"סו"היגבאי

כותבהנראהכפי."אדהאןדודה"ע"חותם,ו"תרצבשנתביוםאביופטירת

.ידהכתבבתוךהחתימותלפינראהכך,"אדהאןדוד"רביהואהחיבור

!מעולםנדפסלאידהכתב–ידיעתנולמיטב

עםפגם.טובכללימצב.מ"ס17.5.צדדיםמשניכתוביםרובם.דף[27]

.מנותקיםדפים.מקוריתעורכריכת.ראשוןבדףחסרון

200$פתיחה 

הגאוניםביןארוכההלכתיתהתכתבות.39

שלוםרביוביןטולידאנוברוךרפאלרבי

משאש

Lengthy Halachic Correspondence between

the Geonim Rabbi Raphael Toledano and

Rabbi Shalom Messas

בעירמרוקוגאונישניביןהלכתיתהתכתבות

שלוםורביטולידאנוברוךרפאלרבימקנאס

.משאש

שלוםרביהגאוןשלוחתימתוידובכתבמכתב.1

רפאלרביאלשנשלח.ג"תשישנתאלול'ו.משאש

ושלהקידוששלהגפןברכתבענין.טולידאנוברול

.שביניהםוההבדלהבדלה

ידובכתבתוספת,משאשהרבשלמכתבובסוף

.טולידאנוהרבשלוחתימתו

מצב.מ"ס13\20.צדדיםמשניכתוב.דף[1]

.מצוין

רפאלרבישלוחתימתוידובכתבארוךמכתב.2

.תאריךללא.משאשהרבאלל"הנבענין,ברוך

מסודרתכתיבה.צדדיםמשני.גדולדףעלכתוב

.מצויןמצב.מ"ס19\30.ונאה

200$פתיחה 
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19–ההמאה,מרוקו–חשוביםידכתביאוסף.40

Important Collection of Manuscripts – Morocco, the 19th Century

כתוברובו.אבוחציראיצחקרבי,דודרבי,מסעודרבי,יעקברבי.אבוחציראמשפחתוגאונימרבניפיוטיםעשרותכולל,ידכתב.1

.מרוקאיתקולמוסחציבכתיבתומיעוטו.מרובעתבכתיבה

.בינונימצב.מנותקיםדפים.כריכהללא.צדדיםמשניכתובים.דף[42]כולל.שלםבלתי

דפים.שלםבלתי.בינונימצב.צדדיםמשניכתובים.דף[11].19–ההמאהמאמצעכתיבה.שטרותנוסחי.סופרעטספר,ידכתב.2

.מנותקים

.מנותקיםדפים.מקוריתכריכהכולל.בינוני-טובמצב.צדדיםמשניכתובים.דף[17].פיוטים.קטןידכתב.3

מלאחעלאקצא"וכן,מלכותהרוגיעשרהקצתביניהם.וקצות.אבוחציראמשפחתרבנימאתקינות.וקצותקינות.ידכתב.4

כותביםשלידמכתביומורכב.צדדיםמשניכתובים.דף[56]כוללהקובץ.ועודיוסףסיידקצת.משהסיידקצת."א"יעתאפילאלת

.טובכללימצב.שונים

.צדדיםמשניכתובים.דף[67]כולל.מזוההלאכותב.19–ההמאה,מרוקו.התורהעלוחידושיםהספדים,דרשותכולל,ידכתב.5

.ובלאיקרעים.בינונימצב

משניכתובים.דף[6].קינות.ידכתב.6

.מאודומסודרתנאהכתיבה.צדדים

[11].מרוקוחכמימכללפיוטים.ידכתב.7

.בינוני-טובמצב.צדדיםמשניכתובים.דף

שהוצאו,עתיקיםמכתביםשרידי8.17

ומצביםגדלים.בדיקהטעון.כריכותמגניזת

.שונים

.שוניםבענינים.נפרדיםידבכתבדפי9.14

האוסף.שוניםגדלים.שלמיםבלתיידהכתבי

.שהואכמותנמכר

1000$פתיחה 
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ט"תרכבשנת.טבריהמחכמי–אבוחבוטמסעודבכוררבי

לרביכמלווהיצאא"תרלבשנת.ולתורכיהלמרוקור"כשדיצא

הכיפהנבנתהבהשתדלותו.העיווראבולעפיארחמיםשלמה

בשלישיתיצאג"תרנבשנת.ה"רמבהכנסתביתשעלהיפה

.בטבריהצרפתקונסולמקוםלממלאהיהימיובסוף.למצרים

רבימשהרבי,חידודרבי:בניו.ב"תרעבשנתבמגיפהנפטר

.טבריהמחכמיחכמיםתלמידיכולם,אברהםורביאליהו

.עטרבןיעקברפאלרביוחתימתידבכתב.דיןביתאישור.3

.ב"תרסשנת.אסוליןשמעוןרביחתימתעם

שלמהרבי.ידכתבכתוב.ב"תרצ.פאס.נישואיןאישור.4

רביוחתימתידבכתבהחתימותקיוםעם.פאסמדייני.ששון

.גדולדף.מצויןמצב.דיןהביתחותמתעם.סירירומתתיה

רבי.אלזרעאברהםרביחתימתו.נותרושבוממכתבחלק.5

שלוםרביוחתימתידבכתבהחתימותקיוםעם.עטייאיצחק

.חותמותיועם.אבוחצירא

.שוניםומצביםגדלים

500$פתיחה 

וחדשות"חשובהיסטוריפרטמכתבובאותו

ושמעתיראיתיטורינוהנהשבבואמגידאני

תצלנהשומעהכלאשרונועהמחלהשמועה

היום,מנהיגו...שהרבלדורלואויאוזניו

הרבבחותםהקהלהמביתכתביםיצאוהזה

ה"רוכןשניטוביוםיעשושלאבאומרו'הנז

יוםעדמןונתן,רבותוכאלהדוקהאחדיום

שיעשוהגוייםלמניןהזהבחודשעשרה

"...גדולועדמקטוןטורינוקהלכלגורלות

.טובמצב.שוניםגדלים.מכתביםארבעה

.קיפולסימני

דודיעקברבימאוסף-נדפסולאהמכתבים

.מארוני

200$פתיחה 

20-ההמאהראשית–19–המאה–מרוקוחכמימאתונדיריםחשוביםמכתביםמקבץ.41

Collection of Important and Rare Letters by the Sages of Morocco – the 19th Century – Early 20th Century

.ישראלשלביתהשוכר,בשבתגויידיעלמלאכהעשייתבענין."ץ"י[?אבוחציראישראל]א"י"חתום.ידבכתב.הלכתימכתב.1

.קיפולסימני.בדףקליםפגמים.ידבכתבשורות10

אתהחתומיםהרבניםממניםבו.ועודאליהופתחס"מחטבריהד"ראבילוזאליהורביהגאוןשלידובכתבכולוכתוב,מינויכתב.2

אבוחבוטמסעודרבי,ילוזאליהורביחתום.ט"תרנשבט,טבריא.במרוקונוספותועריםתאפיללתלערילצאתר"כשדילוזחייםרבי

.אבולעפיארחמיםשלמהרבישלרשמיתוחותמת

נשלחא"תרלבשנת.בצעירותוהתעוור,"יצחקפני"השלאחיו,טבריהחכמימגדולי(ז"תרסנפטר)אבולעפיהרחמיםשלמהרבי

.אלחדיףאהרןרביעםמחלוקתבגללמרבנותוהסתלק,בטבריהבאשיכחכםכיהןט"תרנבשנת.ומרוקותורכיהלעריבשליחות

בירושליםהמערביםעדתד"ראבמלכאמשהרבימאת(ד"תרל-ל"תר)היסטוריםמכתביםארבעה.42

Four Historical Letters (1870-1874) by Rabbi Moshe Molco Rosh Av Beit Din of HaMa'aravim Community of Jerusalem

.ד"תרל-ל"תר.בירושליםהמערביםעדתד"ראבמלכאמשהרבישלוחתימתוידובכתבמכתביםארבעה

בעריוסיבובונסיעותיועניני.שונותובקשותשלומותדברי,אישייםפרטיםבהם,מאיטליהמארונידודיעקברביאלנשלחוהמכתבים

שלהגדולאחיופטירתעלתנחומיםדברי.לירושליםמכתביואתושישלח.צרפתבעריהצלחתועלמספרהמכתביםבאחד.איטליה

מליוורנוהוצאהחצידזולבזול"להדפיסיוכלששםויינאבעירסלסברגיעקבשלהדפוסביתאודותכותבמכתבבאותו.מארוניהרב

לקבץתוכללויינאמוירונאפעמיולדרךישיםר"כת...אוצרוהיאאלקיםויראתחשובלמדןהואכיהספריגיהבעצמוהואאלאזהדיולא

עודעסקשוםליואיןאחריםלמקומותמטורינונוסעאניבעצמוומחר"אחרבמכתב"...יליניקהרבהידעלויינאפהראויותחתימות

"...מירושליםמכתבייכללידויגיעווהלאהשמהיוםאדוניודע...בטורינו
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במראקשהדיןמביתהיסטורייםפנקסים–א"שליטביטוןשמעוןרביהגאוןארכיון.43

Archive of the Gaon Rabbi Shimon Biton Shalita – Historical Notebooks from the bet Din of Marrakesh

.בדורינומרוקומזקניא"שליטביטוןשמעוןרבישלידובכתבודרשותתורהחידושי,מכתבים,פנקסיםארכיון

ביתמעשההינםהפנקסים.אבוחציראמכלוףרביעםיחדבמרקשהדיןביתכסופרכהונתומתקופת,ידובכתבפנקסיםשלושה•

מיהודישוניםאישיםשלרבותעשרותמוזכריםבהם.ועודממונות,ירושות,אישותבעניני,הדיןבביתהנידוניםפירוטובהם,דין

.מרוקו

!והיסטוריחשוב.(דף50–ב"תשכשנת)3פנקס(דף36–ט"תששנת)2פנקס(דף50–א"תש-ש"תשנת)1פנקס

.שמותעשרותמוזכרים.הכנסתביתהכנסותרישוםעםמחברת•

ג"הרה"שלוםדרישתהשיטיןבין.קריספיןמכלוףרביאלנשלח.ד"תשי,מראכש.שמעוןרבישלוחתימתוידובכתביפיפהמכתב•

."א"יחשלאביחציראמאירר"כמוהר,תורהתצאממנו,המאירהאספקלרייא,דאתראמאריה,מ"למעו

.ביטוןשמעוןהרבשכתבוהספדיםדרשות,תורהחידושישל.דף88•

לאישיםביטוןהרבששלחמכתבים.הדיןבביתתביעותשלפרוטוקלים,אליושנשלחומכתביםביניהם.ניירפרטי33שלאוסף

.שונים

ישיבוראשרבשהיהביטוןיצחקלרבימרוקושבדרוםסוסבמחזוחסאןבאולדנולד(ב"תרצבשנתנולד)א"שליטביטוןשמעוןרבי

ספוריםחודשים.במרקשאזולאיאברהםרביבישיבתללמודהחלו"תשבשנת.למרקשמשפחתועברהבצעירותו.תיזגיןבכפר

.במרקששהוקמה'התורהאוצר'ישיבתשלהראשוןבמחזורמ"כרכיהןמכןלאחרשנה.בישיבהשיעורמלמדנעשהמכןלאחר

אבוחציראהרבמינהב"תשיבשנת.לבנופרטיכמלמדולקחואבוחציראמכלוףרבימרקשד"אבאותוהכירלערךא"תשיבשנת

שטרותעלהצרפתיהשלטוןעבורמסכגובהושימש.קורקוסמרדכירביד"הראבאצלדיינותלמד.ימנולידוהפךהדיןביתלסופר

עד.שמשביתברבנותשוניםלתפקידיםהתמנהשנהבאותה.בלודוהתיישבארצהעלהה"תשכבחורף.הדיןבביתהנחתמים

רבי,קאפחיוסףרבי,משאששלוםרבי,מלכהמשהרבי,חזןיצחקרביישראלגדוליידיעלהעירד"לראבנסמךד"תשמשבשנת

ספרובתחילת–והספדיםפרשיותעל"בנישמע"וספר.שמעוןמלאכתת"שוחיבורו.שמשבביתאברכיםכוללייסד.אליהומרדכי

.ובארץל"בחוופעולתיותולדותיועלארוךקונטרסזה

.טובמצב.שוניםגדלים.דפים121+מחברת+פנקסים3כ"סה

500$פתיחה 
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י"תש-ץ"תר,רבה'ג–צבאןכדיררפאלרביידבכתבהיסטורייםפנקסים.45

Historical Notebooks Handwritten by Rabbi Raphael Kadir Zaban – Djerba, 1930-1950

.י"תש-ץ"תר,רבה'ג.נתיבותשלרבהרבה'גחכמימגדוליצבאןכדיררפאלרביהגאוןידבכתב,והוצאותהכנסותחשבונותפנקסי

עשרותשלאזכוריםעם,העניןותיאורפירוטנכתבהעמודובכל,כסףסכומישלמספריםנכתבוהעמודשלהימניבשול,הפנקסיםבאחד

נוספיםדפיםוכןאליושנשלחומכתביםנמצאיםהדפיםבין.בלועזיתצבאןהרבשלחותמותיומקומותבכמה.רבה'בגהקהילהורבניבני

.ידובכתב

[100]–כ:2פנקס.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס15\20.רביםריקיםדפים.כתוביםעמודים[59]:1פנקס:פנקסיםשלושה

רביםדפיםועוד,כתוביםעמודים[188]:3פנקס.מקוריתכריכה.מנותקיםדפיםמספר.מצויןמצב.מ"ס15\20.כתוביםעמודים

.מנותקיםדפים.מקוריתכריכה.ריקים

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

להוציאהחלח"תשבשנת.בתוניסהראשיתהרבנותמטעםנסמךג"תשבשנת,רבה'בגהדיןביתחברט"תרצבשנת.ד"תשלשנת

לשנתעדמדניןשללרבההתמנהא"תשיבשנת.בתוניסחכמיםהתלמידיגדוליהשתתפובו"הירח"בשםהתורניירחוןאתלאור

תיקן"סאליבבא"העםיחד.שניםושמונהכשלושיםכיהןבה(נתיבותלימים)עזתהבעירוהתיישבארצהעלהז"תשיבשנת.ז"תשט

.(חלקים'ג)יעקבזרע.ליעקבדבריומגיד:חיבוריו.בנתיבות'מלובביץהרבהבמוסדותתמך.שובעירתילהעלהדתאתוהעמידתקנות

.הנפששייר.חיהנפש

500$פתיחה 

לא–ח"תרמ,תוניס–פסחיםמסכתחידושי–ידכתב.44

נדפס

Manuscript – Chidushei Masechet Pesachim – Tunisia, 1888 –

has not been Printed

.19–ההמאה,תוניס.פסחיםמסכתעלחידושים,ידכתב

שוכןבעזרפסחיםמסכתחידושילכתובאתחיל"הראשון'בעמ

ם"תרחשנת...[אמןלטובהיהפכו'ה]א"הילמנחםחודיש...מעונה

."שלוםברית"הספרשםנכתבהעמודיםבראשי."שלוםבריתק"לפ

עלבדיוקוויםנעשוהעמודיםבמרבית,מובהקתתוניסאיתכתיבה

.החידושים

עורכריכת!נדפסולאהחידושיםהנראהככל.כתובים'עמ[23]

כמהבשוליפגמים.קריאמצב.ויבשיםמנותקיםדפים.מקוריתלא

.מ"ס14\19.דפים

500$פתיחה 
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שמורעותק–ראשוןדפוס–א''שצקראקא-משפטחושן,(ח''ב)חדשביתספר!כדוגמתונראהלא.46

Has Never been Seen! Sefer Bayit Chadash (Bach), Choshen Mishpat – Krakow, 1631 – First Edition – Preserved Copy

!הקדושהמחברבחייבדפוסשבאהראשוןהספר.ראשוןדפוס,א''שצ,קראקא,משפטחושן,חדשביתפירושעםטור

טוריםארבעהאל"חדשבית"החיבור

הארצותבכלנתקבלוחיבורורבנוזכה.'טוריםארבעה'ספרעליוסףהביתמרןשלומשנהוהיסודחיבורהינו'חדשבית'חיבור

בדורוגדולהגאוןהרב''ותפארתבכבודרבנושלחיבורועלכותבא''חידהרב.כולםהטוריםבספריהטורסדרעלנקבעוודבריו

ממנושגבהאשרקריאההייתהולא.העיוןבעומקהטוריםעלחדשביתחיבר,בישיבהויושבזקן,קראקאק"דקד"אביואלר"מהר

טובשםהבעלמרןנהג',בוז'מזבעיר(ה''שסמשנת)תקופהכיהןשרבנוכיון.(בערכוגדוליםשם)''הרחיבהעמיקסימןבכלוכמעט

אלץ)'דאתראמרא'שהואבאומרו,דוקאהכרעותיוכפילפסוק,זובעירהיהכנודעמושבואשר(כ''לאחמרבותשנים)א''זיע

עלתדיררבנומחידושיללקטצורךערוךהשולחןמפרשימגדולירביםראו,וגדלותוהחיבורלחשיבות.(333'עמוונדר,מרגליות

פרוידאד''אבשמואלורבנו'אברהםמגן'בעלגומבינראברהםרבנו'ז''ט'הבעלהלוידודרבנוכחתנו,בדבריוולפלפלע''השוסדר

לצייןיש.תדירבדבריומפלפליםהפוסקיםוגדוליההלכהבפסיקתיסודאבןהינםרבנושלוהכרעותיוביאוריו.'שמואלבית'בעל

לכלוקדם,יוסףהביתבעלמרןאחריהטוריםבעלדברילבארבדפוסשבאהשניהספרהינומשפטחושןעלחדשביתשספר

ברלין-ב''תנזולצנבך)א''לרמ'משהדרכי'לוכן,(ו''תעמ''פפד–ה''שצקראקא)ע''הסמלבעל'ופרישהדרישה'כאחריוהחיבורים

.(ג''תס

סירקישיואלרביהמחברהגאון

ביתהגדולחיברושםעלהמכונה,ישראללעםשעמדוהפוסקיםמגדולי,('ת–א''שכ)סירקישיואלרביישראלשלרבןהמחבר

ארבעועדמראשי,בתקופתווליטאפוליןארצותבנילכלוראשהאחרוניםתקופתשלהזהבתורמראשוני',הבתיםבעל',חדש

ד''אבפייבושמשולםורבילובליןש''מהרהגאוניםהדורגדולישלתלמידםהיה,בפוליןנולדרבנו.קראקאד''וראבהארצות

,בסערהלשמיםאותו'השבהעלות''א''חידהרבי''עומוזכרתהעליוןבעולםרבנושלחשיבותועלנשתמרהמפעימהעדות.קראקא

נכדוי''עמובא)''המאורעתומולפימשיחשהיהאחדרוחי''ענתגלהזהודבר,הבירהמקראקאיואללרבימקוםפנועליוהכריזו

ק''הרהבשםמובאכןכמו.(בערכוגדוליםבשםא''חידהרבדבריווהביאשבתתוספתלספרובהקדמהמייזלישרפאלרביהגאון

,הגלגוליםלשערהקדמה)יוםלשלושיםהגהנוםלצנןבקשתוקוימהואף,האמתבעולםלדרושכובדשאףא''זיעמלעלובדודרבי

',בוז'מז,בלז,ביניהם,וחשובותרבותבעריםברבנותכיהןרבנו.(בערכוהמאורבהוצאתג''בשהבציוניםומובא,ה''תרלפרמישלא

התורהוהרבצתרבנושלשקדנותו.'קראקא'לאלוקיםהגדולהבעירהרבנותכסרבנועלהט''שעבשנת.דליטאובריסק,שידלוב

רכבאביאדוני''(ט''שצקראקא)ח''אועלח''בלספרבהקדמה,פינטשובד''ראבצבישמואלרביבנוי''עבהערצהמתוארתלאלפים

גדולותקהילותמקהיל...לעפעפותיוותנומהלעיניושינהנתןלאימיוכלאשר...ג''רשכבההגולהמאורהגדולהגאון,ישראל

תלמידיםומצאביקש...קראקאהגדולהלעירובבואו...בנערותולמדועניותדוחקמתוך...ותורותיואלוקיםחוקילהםלהודיע

,רבנושלבשמונקשרו,הפסיקהבעולםרבהתהודהבעלתהלכתיותפרשה.''...ומוריםהוריםישובותראשינעשוורובם...חשובים

ם''מהרשלדעתםכנגד,הגטלהכשיר'ע''סמ'הבעלהכהןוולקיהושערביהכרעתאתרבנוחיזקבא',מוינאגט'הפרשתוכונתה

,רבנושללתולדותיוחוברורביםספרים.(קנז,עח)סיניבקובץזופרשיהעלבהרחבהראה,הלבושבעליפהמרדכיורבימלובלין

ראה,ברבנותכיהנומצאצאיוורביםזכה.ועוד,(א''תשייורקניו)לזריחהשקיעהבין,(ד''תרמירושלים)ח''הבספר,ביניהם

בעלהלוידודרבנוכחתנוהדורותופוסקיהמחבריםגדולינודעיםמתלמידיו.(335'עמ,וונדר)מרגליותבאלףבהרחבהרשימתם

.רביםועוד'צבינחלת'הובעל'זקניםעטרת'בעל'הגרשוניעבודת'הבעל(הראשון)'צדקצמח'בעלהגאוניםוכן'ז''ט'ה

שלפנינוהעותקוחשיבותנדירות

ח''תגזירותעקבמיוחדבאופןנדיריםהינם,('הששנותסוף)אלומשנים(לובלין,קראקא)פוליןמדינתמדפוסישספריםלצייןיש

.לאלפיםהיהודיםספריהושמדובהםט''ות

.שנה20מלמעלהלפנייחידהפעםבמכירהנראה–המציאותיקריסודספר

כוללבשלמותהכול,זהמלבד,נב–נאדפיםשניחסרים.מ"ס29.5.דף[2],תכ,[2].ביופיוומרשיםמאודטובבמצבשמורעותק

דפיםבכמה.בעלותורישומירישומיםמעט.ניירשלקטניםוחיזוקיםזעיריםאומנותייםשיקומיםבודדיםבמקומות.הטעויותלוח

זעירחסרוןעםמהםבשנייםהפנימיותבשולייםקלחסרוןעמודיםבמספר,בודדותבאותיותפגיעהעםובלאיבודדעשסימן

ככלרובמהנזכרלבד.(חומצתילא)מתאיםשקוףניירשלזעיריםחיזוקיםשני2/רמא'בעמ.זעיריםבהיריםכתמיםוכמהבטקסט

.אמןידימעשהנאותזהבוהטבעותמשובחעורכריכתעם,עבהכרך.ושלמותוביופיוונדירמפוארבמצבהספר

.(155'מסיסודספריסטפנסקי)

3000$פתיחה 

מוקדמיםדפוסים\יסודספרי–נדיריםספרים
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–א"שי,ונציה–דעהיורהטור.48

מאיטליההגהות–ראשונהמהדורה

להדפסההקרובהמתקופהואשכנז

Tur Yoreh Deah – Venice, 1651 – First

Edition – Glosses from Italy and Ashkenaz

from a Period Close to the Time of Printing

עם.אשרר"ביעקברבינומאת,דעהיורהטור

,ונציה.קארויוסףרבינומרןמאת,"יוסףבית"

"יוסףבית"החיבורשלראשונהמהדורה.א"שי

.הטורעל

רובם.ידבכתבהגהות30–כהספרלאורך

בכתיבהמהםוכמה,אשכנזיתאיטלקיתבכתיבה

.כותביםשניהנראהככל.קלאסיתאשכנזית

.להדפסההקרובהמתקופהכתיבה

וששהשערחסרים.מ"ס23\34.דףשצח,[23]

.טובכללימצב.המפתחותמדפיראשוניםדפים

כריכה.ושדרהקדמיתכריכהללא.בודדיםנקבים

שאריותעם,בעורמחופהעץעשויהאחורית

איכותיםדפים.מנותקיםרביםדפים.המנעולים

הצנזורהשלמחיקות.כתמיםמעט.ועבים

.הנוצרית

500$פתיחה 

–ס"ש,באזל–א"מהרשחידושי!יסוד.47

ראשונהמהדורה

Basic! Chidushei Maharsha – Basel, 1600 – First

Edition

שמואלרבינומאת,יבמותומסכת,ביצהמסכתעלחידושים

.א"המהרש–אידלשיהודהבןאליעזר

.וואלדקילךקונראדדפוס.ראשונהמהדורה.ס"ש,באזל

רביעיתשלכוססוגייתעלביאוריםבאובספר,בנוסף

במסכת,כורביתשיעורסוגייתוכן.קטדףפסחיםבמסכת

מ"המהרבשםישןמספרשהועתקו'סדףקידושין

בבאדעולאאילןבסוגייתסוגיהביאורוכן.מרוטנבורג

ברוךרבינובשםישןמספרהועתקוכזכודףבתרא

על("בקידושין)האומרדפרקהלכהביאור)".ממגנצא

שנשאלהשאלהזו,"ישןמספרהועתק"ש,כורביתשיעור

ם"מהרתשובות,עמנואל’ש:עיין.מרוטנבורגמאיר’לר

ירושלים,יט,חדשהסדרה,ידעלקבץ,וחבריומרוטנבורג

אלעזרר"בעזריאלמשה’רהואהשואל.155’עמ,ו"תשס

.(הביבליוגרפיהמפעלהערת.הדרשן

עםוקרעיםבלאי.בינונימצב.כריכהללא.מ"ס19.דףנ

.בטקסטחיסרוןמעט

500$פתיחה 
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–מינץם"מהרת"שו!יסודספר.49

ראשונהמהדורה–ז"שע,קראקא

Basic Book! Maharam Minz Responsa –

Krakow, 1717 – First Edition

רבינומאתולמעשהלהלכהותשובותשאלות

תקופתמחותמי–מאשכנזמינץמשה

י"והמהרהדשןהתרומתתלמידהראשונים

.וויל

רבידפוס.ראשונהמהדורה.ז"שע,קראקא

.קראקאד"אבפייבושמשולם

:ל"צ],קנד:במקור)ראשוןודףשערחסרים

הדפיםביןמשתנהמצב.(דף[12],[קנח

בכמהחסרוןעםופגמיםבלאי.בינוני-טוב

בכתיבהעתיקהחתימההספרבסוף.דפים

."יהודאבןי"רבאני"אשכנזית

500$פתיחה 

ם"הרמבפירושעםמשניות.50

עשרות–ב"שכ,מנטובה–וברטנורא

אשכנזיתבכתיבהלמדניותהגהות

קדומה

Mishnayot with the Commentary of the

Rambam and Bartenura – Mantova, 1562

– Dozens of Scholarly Glosses in Early

Ashkenazic Script

רבינופירושעם.וטהרותקדשיםסדר,משניות

.מברטנוראעובדיהרבינוופירושם"הרמב

.ב"שכ,מנטובה

למדניותהגהותעשרותהספרלאורך

.[?]'הששנות–מוקדמתאשכנזיתבכתיבה

נפתלי'הק"'התקמשנותאשכנזיתחתימה

ק"דקגבאיל"זצו"יצשלמהר"כמוהרבןהירש

"...שווערז

:במקור).יא-טודפיםשערחסר:קדשיםסדר

מפתהינומקופלאחרוןדף.(דף[1],קכב

עמודלפנינו,בחלקהחסרההמפה.המקדש

.המפהשלאחד

.דףקעו:טהרותסדר

.בינוני-טובמצב.אחדבכרךהחלקיםשני

בכמהחסרוןעםפגמים.שימושובלאיכתמים

\מנותקיםדפים.רבותבפינותקיפולים.דפים

.רופפים

500$פתיחה 
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–בומברגידניאל–עירוביןמסכת.51

ומראיהגהותמאות–ח"רפ,ונציה

עתיקהמזרחיתבכתיבהמקומות

Tractate Eruvin – Daniel Bomberg –

Venice, 1528 – Hundreds of Glosses

and References in Ancient Oriental

Script

דניאלשלהתלמודמהדורת.עירוביןמסכת

.ח"רפ,ונציה.(א"רצ-ו"רפ)בומברגי

.שניהמהדורה

הגהותמאות-עשרותהמסכתכללאורך

רחבימכלמקומותמראישלבעיקר

ככל–עתיקהמזרחיתבכתיבה,התלמוד

.ההדפסהמתקופתהנראה

מצב.מ"ס24\36.דףקלא.שערחסר

לאשוליםשיקומיראשוןבדף.טובכללי

עםפגמים'טבדף.ניירבדבקמקצועיים

עשפגעי.ניירבהשלמתבטקסטחיסרון

כריכה.קליםכתמים.הדפיםבשוליקלים

.מהודרתחדשה

2000$פתיחה 

קלףכריכת–ז"שע,נווא'ג–יחזקאל\ירמיה\ישעיה.52

מקורית

Yeshaya/Yirmiya/Yechezkel – Geneva, 1617 – Original

Vellum Binding

.ך"התנמהדורתמתוך.הנביאיחזקאלירמיה,ישעיה,ספרים

.נפרדבשערספרכל.אילוןכאפאדפוס.ז"שע,נווא'ג

.דף[108]:ישעיה

.דף[138]:ירמיה

.דף[119]:יחזקאל

ושחיקהבלאי.מקוריתקלףבכריכתיחדיוכרוכים,חלקיםשלושה

מספורשלרישומים.טובמצבזהמלבד.הדפיםשלהעליונהבפינה

.עתיקבדיווהדפיםהפרקים

500$פתיחה 
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חסריםעותקים–'הששנותמדפוסיספרים[10]אוסף.53

Collection of [10] Books Printed in the 17th Century – Incomplete Copies

.ט"של,ונציה.חייםאורחספרעם.נורצירפאלרבימאתמוסר,לנפשמרפאספר•

דפים11ו.חייםאורחשלשער.השערלאחרדפים15חסרים).כ-ב.מ-יו.שערדף[1].לפנינו.דףלא,מ:במקור:חסרעותק

.טובכללימצב.חסרוןללאהשערבדףקרע.(חייםאורחשלאחרונים

:עםכרוך.ספרדיידבכתבקצוצותהגהותמספר.(דףנ:במקור).אחרוןודףשערחסר.א"שס,ונציה.קבלה.לבנוןארזי•

.בינונימצב.בלבדשערחסר.דףכ.ז"שס,ונציה.רייאבןשמואלר"ביוסףרבימאת.מסורתספר•

.טובכללימצב,אחרוןדףמלבד.(דףפח-נז:במקור)ראשוניםדפים4חסר.ו"ש,ונציה.גבירולאבןשלמהרבי.בוחןאבןספר•

דף.אחרוניםדפיםוכמה,שאחריוודףהשערדףחסר.ז"ש,ונציה.עראמהיצחקרבימאת,התורהעלדרשות.יצחקעקידת•

.טובבמצברובו.(דףשט:במקור).נמצאהקולפון

.גרוע-בינונימצב.(דף[11],קז;יב:במקור).פה-גמדףלפנינו.ז"שפ,ונציה.רנניםכנף•

וחתימהרישום].בינונימצב.(דףקיח:במקור).קג-והדפיםלפנינו.ח"ש,ונציה.מאורבינושלמהרבימאת.דקדוק.מועדאהל•

."[כהןיעקבהצעיר"נוספתרבאית'גחתימה."חורישאול"

קצוצהחתימה].טובמצב.(דףרלו:במקור).רו-כאהדפיםלפנינו.ח"שמ,ונציה.אלמושנינומשהרבימאתדרשות.כחמאמץ•

.[עתיקהאשכנזיתבכתיבההגההבספר."חלפןל"זיודאר"הר...'לרבןנתןה"כרחמן..."

רוב(דףקצז,[6]:במקור).קצה-אהדפיםלפנינו.ג"שמ,ונציה.אשכנזיאליעזררבימאת,בראשיתמעשי.'המעשיגדולים•

הספרמחלקיחלקכלבסוף."ברייערשבתיאברהם"ראשוןבדףחתימה:ידבכתבעתיקיםורישומיםחתימות].טובבמצבהעותק

פהה"תקמאדרח"כ'דיום"השיריםכותבחתימתעםשירנכתבהספרבסוף,הכתיבהושנתחתימהעםידבכתב"שיר"נכתב

."[בייארץפרץדארףמאטטערס

.טובבמצברובו.דףיג,מו.בלבדהמגילותחלקלפנינו.א"שכ,דטרינטוריווא.עראמהיצחקרביפירושעם,ך"תנ•

.שוניםגדלים.ספרים10כ"סה

500$פתיחה 

,אמשטרדם-ראשונהמהדורה-יהושעפני.54

חתימותעםמיוחסעותק–ט"תצ

Pnei Yehoshua – First Edition – Amsterdam, 1739 –

Pedigreed Copy with Signatures

,כתובותמסכתותעלחידושים.זוטריאפי,יהושעפניספר

מיץד"אבפאלקיושעיעקברביהגאוןמאת,קידושין,גיטין

.ולבוב

שלהראשוןספרו.ראשונהמהדורה.ט"תצ,אמשטרדם

.בחייושנדפס"יהושעפני"ה

רישום:שוניםבעלותורישומיעתיקותחתימותבספר

מחשובי.פרשבורג]"פ"פגרשון'רהקצין"שלבעלות

"סופרחתם"המרןשלהרבנותכתבעלחתום.פרשבורג

,"דמייןפ"מפסופרמשה'הק"חתימות.[ז"תקסמשנת

למרןשייךהיהשלפנינווהעותקיתכן–"משה'הק"

'הק"חתום,א"תקמשנת,בעלותרישום!!"סופרחתם"ה

להקציןשייך"שהספרבעלותרישומי;"אלעזרבראהרן

'הק"חתימת1/הדףגיטיןבמסכת."יאירנרו...נתןה"מו

"ד"גל"חתומההגהה2/לוובדף,"דעסוילויגבריאל

.[דעסוילויגבריאל]

ומעטבלאי.טובכללימצב.מ"ס30.דףכ,פא,קו,קטו,ד

.פגומהמעט,בעורמחופהעץכריכת.כתמים.קרעים

500$פתיחה 
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מהדורה–שלםסט–(ין'מוולוזב"הנצי)"דברהעמק"חומש.55

ראשונה

Chumash Ha'amek Davar (the Natziv of Volozhin) – Complete Set – First

Edition

פירושועם.אהרןותולדותי"רשופירושאונקלוסתרגוםעם,תורהחומשיחמשה

הפשטבמעמקיהכל,ויתוריםשנוייםאיןכילהוכיח–"דברהעמק"הנקרא

ל"רזדרשותוגם,מוריםרמותכוונתועל,המיותריםדגשאונקודהוכל,סדורים

ך"נבמקראותהדבריםלהרחבת–"דברהרחב"עם.מזהיריםהפשטבעומק

.ב"הנצי–ין'מוולוזברליןיהודהצבינפתלירביהגאוןמאת.ל"חזובדברי

עםכרךכל.ראםוהאחיםהאלמנהדפוס.ראשונהמהדורה.ם"תר-ט"תרל,ווילנא

.חלקלכלשעריםשני.לשבתותפילותהפטרות,מגילות

.דף[13].'עמXII,416,[2]:בראשיתספר

.דף[8],24,[1].'עמVIII,422,[2]:שמותספר

.'עמIV,330,40,[2]:ויקראספר

.דףיב.'עמIII,[1],328,[2]:במדברספר

.'עמ386,24,[4]:דבריםספר

.טובכללימצב.הכריכהמשדרותבחלקוחוסרבלאימעט.מקוריותכריכות

.קליםכתמים

500$פתיחה 

ידבכתבהגהות–ראשונהמהדורה–ט"תמ,דיהרנפורט–שמואלבית.56

Beit Shmuel – Dhyrenfurth, 1689 – First Edition – Handwritten Glosses

אוריר"בשמואלרבימאת.(הפניםעם)העזראבןערוךשלחןעל,שמואלביתספר

.מוואיידסלבפייביש

.משוררשבתירבידפוס.ראשונהמהדורה.ט"תמ,דיהרנפורט

מאזנדפס–ערוךהשלחןבמפרשיההלכהבספרותיסודלספרנחשב–שמואלביתספר

.לדורותיהםערוךהשלחןמהדורותבכל

בבדף.ההדפסהמתקופתעתיקאשכנזיידבכתבוקצרותארוכותהגהותהספרלאורך

.זוהתהשלאנוספתמילהטובדף"הרש"חתימההובדף."בער"חתימה

כתמי.ניירמילויעםחסרוןדפיםבכמה.טובכללימצב.מ"ס28.דףקס.שערחסר

.הטקסטעלתחתונותשוליםקציצתדפיםבכמה.וזמןשימוש

200$פתיחה 

עותק–ראשונהמהדורה–ו"תקל,פראג–ביהודהנודעת"שו!יסודספר.57

ידבכתבהגהה–חסר

Noda BiYehuda Responsa – Prague, 1776 – First Edition – Lacking Copy –

Handwritten Gloss

.ראשונהמהדורה.ו"תקל,פראג.לנדאהלוייחזקאלרביהגאוןמאת,ביהודהנודעת"שו

.החלקיםשני

קנז-קמההאחרוניםהדפיםחסריםשניחלק.מחדףעדחסרראשוןחלק:חסרעותק

.(דףקנז,[1];[9],פו,[2]:במקור)

.ידבכתבחשובההגהה1\גבדף

.עתיקהכריכה.הדפיםשלהתחתוןבשולובלאיכתמי.איכותיםדפים.בינוני-טובמצב

200$פתיחה 
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מהדורה)חכמיםשפתי–מגילותחמש.58

מ"ת,אמשטרדם–(ראשונה

Chamesh Megilot – Siftei Chachamim (First Edition)

– Amsterdam, 1680

מגילת,קהלת,איכה,רות,השיריםשיר,מגילותחמש

מאת"חכמיםשפתי"פירושועם.י"רשפירושעם.אסתר

.בסמשוררשבתירבי

,אמשטרדםך"תנמתוך,זהחלק.מ"ת,אמשטרדם

החיבורשלהראשונההמהדורהזוהי.מ"ת-ט"תל

."חכמיםשפתי"י"רשעלהיסודי

ללא.מ"ס17.5.דףשלד-שי,[1].מצוירשערכולל

.קצריםשולים.קטניםופגמיםכתמים.בינונימצב.כריכה

200$פתיחה 

–ב"תקנ,אלטונא–תורההכהניםשאלת\הכהןושבת"שו.59

נהדרעותק–ראשונהמהדורה

Veshav Hacohen / She'elat Hacohanim Toreh – Altona, 1792 – First

Edition – Lovely Copy

זסקינדיקותיאלרבימאת,הלכהוחידושיותשובותשאלות,הכהןושבספר•

.ו"אהד"אבץ"כ

.ראשונהמהדורה.ב"תקנ,אלטונא

.ילדהולאשניםעשרשההבעניןהמחברחתןמאתקונטרסבספר

וביאוריםוחידושיםקדשיםסדרעל.המחברמאת.תורההכהניםשאלתספרִ•

.ראשונהמהדורה.ב"תקנ,אלטונאכהניםסדרעל

חידושיםוכן.קראטשיןד"אבי"נץ"כהירשצבירביהמחברמבןחידושיםבספר

."גלהויזיןד"אבשפייארו"נרמיכליחיאלרבי"חתנובשם

מצב.הכהןושבהשערבשולימקצועישיקום.דף[ט],מ,[2].דף[13],קנד,[2]

.מצוין

200$פתיחה 

ישראלבארץשנדפסהראשוןתהלים–ג"תקצ,צפת–תהליםספר.60

Sefer Tehillim – Safed, 1833 – The First Tehillim that was Printed in the Land of Israel

.בקישראלהרבדפוס.ג"תקצ,צפת.ציוןמצודתופירושזוהרבאוריעם,תהליםספר

.ב"תקצבשנתדפוסביתצפתבעירוהקיםלארץעלהמכןלאחר,בברדיטשובשהיהדפוסובביתספריםהדפיסבקישראלרבי

פעםאישנדפסהראשוןהתהליםספרוזהו.בעירהדפוסביתאתבקשהקיםלאחרכשנהג"תקצבשנתנדפסשלפנינוהתהלים

נסיםלרביהטהורשלחןספרהיהבקידיעלבצפתשנדפסהאחרוןוהספרהדפוסביתנסגרבצפתהרעשלאחר.הקודשבארץ

קודשוספריכותריםמאותבהדפיסוולתהלהלשםשנודעדפוסביתבהוהקים,לירושליםבקהרבעלהכ"אח.אזולאיזרחיה

מתוך,תהליםספרלפנינו.א"החידלמרן"הקודשעבודת"ספרהיהבירושליםשהדפיסהראשוןהספר.התורהמכמניבכלחשובים

.בצפתבקהרבשהדפיסבלבדספריםשבעה

בדףחלקיחסרון.מאבדףמשמעותיחסרון.מבדףקרע.בצילוםהושלמוהראשונים.אחרוןודף,ראשוןדפיםששה:חסרעותק

כלליבמצבהספרשאר.העליונהבפינהחסרוןעםפגםקנאבדף.בחציוחסר'גדף.קנא-גמדףלפנינו.דףקנב,[4]:במקור.מט

.מקוריתכריכה.כתמים.טוב

500$פתיחה 
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ניץ'מויז'אליעזרדמשק'בעלהקדושר"האדמוידבכתבבהלכההגהות–השרוןחבצלתת''שו!המציאותיקר.61

א''זיע

Rare! Chavatzelet Hasharon Responsa – Halachic Glosses Handwritten by the Holy Admor Author of Damesek Eliezer of

Vizhnitz

.מאנישמנחםדודרבימאת.ערוךהשלחןחלקי'דעלתשובות.חלקים'ב.השרוןחבצלתת''שו

.ראשונהמהדורה.א''תרצ,בלגורייא

מהןשניים.ניץ'מויז"אליעזרדמשק"בעלהגראליעזררביהקדושהגאוןשלקדשוידכתבבעצם,הלכתיותהגהות4הספריםלאורך

הצעירותבשנותיוהרבישלבעלותחותמותמספרבנוסף.בהלכהובקיאותבחריפותרבנושלהגדוללכוחוצוהרנפתחבהם,ארוכות

לשנותאין'שרבותבראיותהרבימצדדההגהותבאחת.'וויזניצאק''אבדקיטא''שלצ''הרהבןהאגעראליעזר'הקדושאביובחייעוד

.'ישראלמנהג

!המציאותיקריהינם,הלכתיתוכןעםבוודאי,מספרייתושספריםלשערנקל,הכבושהמאירופהבכפוונפשונמלטשרבנוהיות

ומרים,לאלפיםמנהיג,ישועותפועל,וחסידותבהלכהגאון',אליעזרדמשק'בעל(ו''תש–א''תרנ)ניץ'מוזהגראליעזררביק''כק''הגה

מ''מהריק''כק''הגהי''עלחתןנלקח17בגיל.'ישראלאהבת'בעלישראלרביק''הגהלאביובן.השואהלאחרהחסידותקרן

לימיםצעירבעודוכבר.ענגלש''ומהראן'מברזם''המהרש,בדורוגליציהגאוניגדולישניי''עלהוראההוסמךנישואיולאחר.מקופישניץ

ד''ראבצימטבויםפ''הגר,('ז'סיב''ח,יושראמרי)אריקם''למהרנזכירביניהן,בזמנוהתורהגאונירובעםעצוםבפלפולונתןנשא

ואףניץ'ויזד''כראבלכהןהוכתרב''בתרפ.(ח''כ'סי,אברהםמחזה)בראדיד''ראבשטיינברגמ''והגר,('ב'סי,פנחסדברי)גרוסוורדיין

לאחר.וברכהלעצהמעונואתפקדוואלפיםר''כאדמולכהןרבנוהחל,הקדושאביופטירתאחריו''תרצבשנת.ישיבהבההקים

לביצותהשלטונותי''עשהוגלורביםיהודיםשלמרעבלהצלתםרכושוכלאתומכרלטעמשוואררבנונמלטניץ'ויזשלהרוסיהכיבוש

בתלוישיבתומדרשוביתאתהקיםרבנו.ישראללארץולעלותהבוערתמאירופהלהימלטרבנוהצליחש''תבניסןו''בכ.טרנסניטריה

לארבנו.הישיבהבראשותלעמוד('משהישועות'בעלניץ'מויזר''האדמולימים)הגריהושעמשהרביאחיינואתממנהכשהוא,אביב

מכלהדורגדוליכלהשתתפובהלוויתו.צאצאיםאחריושהשאירללאו''תשאלול'בבאבותיואלונאסףממלכתועלימיםלהאריךזכה

,הרצוגי''הגרא,עוזיאלצ''הגרבצ''הראשל,מסאטמרר''האדמו,דושינסקיאצ''מהרי,מטשביןהגאון,מגור'אמתאמרי'המרנן,החוגים

נטמן.(ו''תשאלול'ט'ישראלקול'בההלוויהתאורראה)ומעריציומתלמידיואלפיםצועדיםשאחריהם,ועודמירי''רפינקלי''הגרא

אמרי'בעלהגרמאירחייםרביצ''הגההצעירלאחיותלמידיועברופטירתולאחר.רחמסטריווקאי''אדמורחלקתלידיהזיתיםבהר

א''שליטניץ'מויזישראלרביר''האדמוק''כשלבבריתו.פטירתולאחררבותשניםאףבקביעותמתוועדיםהיוהרביםתלמידיו.'חיים

מבעלזאא''מהרק''הגהנמנההפרענומעראנטעןשמותבין)ט''בתשלאוריצא'אליעזרדמשק'ת''עההנודעספרו.בברכותרבנוכובד

.(מג-ט'עמז''ח,סורסקי)החסידותמעולםתורהבמרביצי,ופועלורבנושלאודותיובהרחבהעודראה.(א''זיע

.רגילהכריכה,עמודיםכמהבשוליבלאימעט,טוב–מאדטובמצב

2000$פתיחה 

חסידות
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מסאטמר'לבייטב'הבעלק''הגהפגישתעלגשטטנראברהםרביהגאוןידבכתבתיעוד!היסטוריתתגלית.62

.א''זיעחוסטד''ראב'הבושםערוגת'בעלצ''והגה

Historical Discovery! Handwritten Documentation by the Gaon Rabbi Avraham Gestetner of the Meeting between the

Holy Gaon Author of the Yitav Lev of Satmar and the tzaddik Gaon Author of Arugat Habosem Rosh Av Beit Din of

Chust

.המחברעלהספדובסופו,מחוסטגרינוואלדמשהרביק"הרהמאת.חייםאורחבחלקתשובותהבושםערוגתת''שו

.ראשונהמהדורה.ב''תער,חוסט

רבישלוחתימתוידובכתבארוכותהוספותהספרשלההקדמהבדפי.''געשטעטנראברהם''רביהמחבראחייןחתימתהשערבדף

דודושכשנוכחכךעלמספר,מהםאחד.חוסטד''ראב'הבשםערוגות'בעלצ''הגהדודובשבחמופלאיםמעשיםמספרבהם,אברהם

,ל''זצק''הגהבניובעינילפלאהדברוהיהבזימוןהרביכבדו.מסאטמר'לבייטב'בעלק''הגהשלהטהורבשולחנולימיםצעירבעודו

קצריםבמלבושיםולבוש'לימיםצעירשהיהאףעל.משהרביכלפימופלגיםוכבודהערכהביטויהרבהשיב,כךעלהרביאתששאלו

.'העליוןהגלילכמנהג

הגאוןדודושלתלמידיומבחיריהיה.אורחיםומכניסבתורהגאון.ש''אם''למהרנין,(הונגריה)מראאבגשטטנראברהםרביהגאון

סוףב''חנתןלהורותת''שו'',הטוביםבמעשיההנודעתהצנועההאשה'')רבקהמרתלבתו.'הבשםערוגות'בעלגרינוואלדמשהרבי

קרןוהרמתלענייםפיזרונווצדקתלבובנדיבותכולוהיהודיבעולםנודעשלימיםמי',רייכמןשמעיה'הבחורלחתןנלקח(הפתיחה

בחגצ''אחהלבואטורחהיהזקנותובימיאףרבותשניםבמשךל''זצשטיינמןל''הגראימרן.ה''תשלהשבועותבחגנפטר.התורה

מתנוססתברקבניבעיר.('מ'עמתערוגכאייל)הטובכהכרתנשמתולעילוישיעורולמסור'תורהאורחות'ישיבתולהיכל,השבועות

ובתובניוחמשת.(תב'עמ,רוט)יוסףפורתבבןהמשפחתייחוסואודותעודראה.שמועל'שמעיהבית'הגדולההישיבהלתפארה

.האחרוןבדורוהחסדהצדקההתורהעמודימגדוליהינם,וצאצאיהם

.הכריכהבשדרתזעיריםפגמים.זהבעיטוריעםמפוארתמקוריתעורחציבכריכהכרוךמפוארעותק

500$פתיחה 
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מסדיגורהר"האדמווהגהתנדירההקדשה–ראשונהמהדורה-מרדכיכנסת\חכמהנובלות\אהרןקדושת.63

Kedushat Aharon / Novlot Chochma / Knesset Mordechai – First Edition – Rare Dedication and Gloss by the Admor of

Sadigura

.מסדיגורהישראלר"באהרןרביהקדושר"האדמומאתומועדיםהתורהעלחסידותמאמרי,אהרןקדושת.א

.פרידמןיוסףשלוםמרדכירביר"האדמוהמחברבןהסכמתהשעראחרי.ראשונהמהדורה,ג"תרע,ווארשא

בשדהלשוחבלכתופרטייםאנשיםעםהמחברר"האדמושדיבראמרותליקוטובו,הספרעםיחדנדפסחכמהנובלותקונטרס.ב

.'עמ158,6-14!הספרשלהעותקיםבכלנמצאואינונדירל"הנהקונטרס',וכדו

ישראלרביהקדושר"מהאדמו,לדורותיהםסדיגורהרי"אדמומגדוליטהורותאמרות"מרדכיכנסת"קונטרסנכרךהספרבסוף.ג

שלוםמרדכימרבישיחותבעיקרכוללתהראשונההחוברת.פרמישלה-מסדיגורהיוסףשלוםמרדכירביר"האדמואחרוןעד,ין'מרוז

נדפסשלאוכנראה,שנדפסונוספותחוברותעלידועלא,זוחוברתמלבד,צ"תרח,פרמישלה.אבותיושיחותליקוטיקצתעםיוסף

.זומלבדיותר

הגאוןאלמסדיגוראפרידמןשלוםמרדכירביר"האדמושלקדשוידכתבבעצםיפיפיההקדשה–אהרןקדושתהספרבשער

מאתי...ונסתרותבנגלהלורבידיוהמצויניםציוןבשערינודעג"הרהלכבודמזכרתלמנחתמוגש"הדאיהעובדיהרביהמקובל

פרידמןיוסףשלוםמרדכיהרב"הפרטיתחותמתו,ר"האדמוהקדמתבדף"...ג"לפ'ת'ב'ש'הטבתבחודש...שמיםלרחמיהמצפה

.ר"האדמושלקדשוידכתבהגהה–מרדכיכנסתקונטרסשלראשוןבדף."אביבתלמשמישל-מסדיקורה

.מקוריתכריכה.כחדשהספר.מצויןמצב

500$פתיחה 
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יהודהרביר"להאדמומנותמשלוחהקדשת–ראשונהמהדורה–ג"תקס,ליוורנו–(א"החיד)רחמיםכסא.64

יקוב'מדזהורביץ

Kiseh Rachamim (The Chida) – Livorno, 1803 – First Edition – Dedication Mishlo'ach Manot to the Admor Rabbi Yehuda

Horowitz of Djikov

מאת.הפניםעם(א"כסתיבותראשית)נתןדרביאבותומסכתסופריםמסכת,כלהמסכת:מסכתותשלשעלביאור,רחמיםכסאספר

.א"זיעא"החיד–אזולאידודיוסףחייםרבינו

.ראשונהמהדורה.ג"תקס,ליוורנו

:יקוב'מדזהורביץיהודהרביר"האדמועותק

ר"מוהרפ"חוק"בוצצ"הרהקדושתלכבוד[מנותמשלוח]מ"משלוזההרית"בעזהי"ידבכתבהקדשההכריכהשלהפנימיבצד

באבצאשרהבןחייםז"תשכפוריםט"באריושונחתבשמחהבולהגותק"כויזכהלטובהנאיזכרנוא"שליטהורוויץיודא

."שנעעבאלג

-ה"תרס).נשגבצדיק,ומלידהמבטןוקדושגאון.יקובר'דזי'יודל'רבכינויידוע(ט"תשמ-ה"תרס)יקוב'מדזהורביץיהודהרביר"האדמו

רביסבוברכיעלגדל.ניץ'מויז"ישראלאהבת"בעלר"האדמונכד.יקוב'מדזהורביץאליהויחזקאלאלטררביר"האדמובן(ט"תשמ

ועלההאנציםמציפורנילהמלטוהצליחשרד.בקלויזנבורגכדייןכיהןו"תרצמשנת.רבהובהסתגפותבפרישותהתנהג.ניץ'מויזישראל

.חסידיםשלרבותהפצרותלמרותרות"האדמועולאתעצמועללקבלרצהלאעלייתולאחר,בשואהנהרגהקדושאביו.ישראללארץ

.רות"באדמולהתנהגהחלימיובסוףרק

,שכטרמאיריעקברביהגאון.ל"זצמונסיניץ'מויזהגרמרדכירביר"האדמו:ביניהם,רים"והאדמוהרבניםמחשוביהםתלמידיו

שטייןמרדכירביר"האדמו.א"שליטיצחקאברהםמתולדותקאהןיעקבשמואלרביר"האדמו.א"שליטברסלבחסידותממנהיגי

סופרחתםחייםעץתורהקהלד"אב,פלדמןזאבהרב.א"שליטברקבניניץ'מויזהגרישראלרביר"האדמו.א"שליטמפאלטישאן

,ל"זצמונדררמנדלמנחםהרב.בלונדוןמכנובקא-בעלזאחסידישלרבם,ל"זצפרידמןדודאליעזרהרב.א"שליטבלונדוןצ"הבדוחבר

.בעתודברלוחמחבר,גנוטמרדכיהרב.ירושלים-מקאסובר"האדמו

.ההדפסהמתקופתמזרחיידבכתבתיקונים1\זובדף2\ובדף

.ופגומהמנותקתמקוריתכריכה.ובלוימנותקאחרוןדף.הכריכהבפינתפגםמחמתהדפיםבפינותקיפולים.בשערקמטים.דףקך

.טובכללימצב

500$פתיחה 
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מדעעשפענטיחזקאלרביר"האדמועותק–ח"תרפ,דעווא(הקדושהחייםהאור)'החפץ.65

Chafetz Hashem (Or Hachaim Hakaddosh) Deva, 1928 – the Copy of the Admor Rabbi Yechezkel Panet of Deyzh

.מ"ס30.ח"תרפ,(רומניה),דעווא.וחוליןהוריותשבת,ברכות,ס"השמסכתותארבעהעל,עטרבןחייםרבינושלספרו

."והגלילדעעשק"אבדפאנעטיחזקאל"רביר"האדמושלבעלותחותמות

יהודהשמואלרביחתן.קרלסבורגשושלת,מדעעשפנטמשהרביר"האדמובן,(ץ"תר-ל"תר)מדעעשפנטיחזקאלרביר"האדמו

כברתפליןלהניחלוהורהוסבותורהחידושיחידשכברשניםשבעובןרגיליםבלתיבכשרונותהצטייןמילדותו,ווישיווא-מאויברפולק

בתורתעסק.'אלעזרמנחת'בעלממונקאטשאלעזרחייםרביר"האדמוגםלמדעמוהמונקאטשבישיבהלמדבצעירותו.זהבגיל

ו"תרמבשנת.(אוסוארה)אויוואהר-למארושעברח"תרנבשנתומשםבאהרישארלרבנבחרה"תרנבשנת.הנסתרובחכמתהקבלה

בדעעשר"ואדמולרבנבחרג"תרסבשנת.ביותרהצעירלרבאזוהיהבבודפשטהרבניםבאסיפתהשתתףכברשנה16בןבהיותו

אתמצאופטירתולאחר.לקידומווסייעזיבינבירגןכוללבראשעמד.במקוםהישיבהפרחהבימיו.ברבנותהשלישיהדורבהוהיה

הופיעפטירתולאחר.(א"תרצ,קלוזש)התורהעל-"יחזקאלכנסת"בספרופורסמולמעשההלכהותשובותס"השעלבחסידותכתביו

פאנטמשהרבימדעעשיוסףרבימדעעשאלימלךיעקברביבניו.(ץ"תר,דעעש)והסתלקותותולדותיועל"בוכיםקול"הקונטרס

.שאץמדעעש

.בינונימצב.רטיבותובלאי,כתמים.בשערקרע.מ"ס30.דף[3],קא

200$פתיחה 

,למברג-זרעיםסדר–(קומרנא)משניות.66

ראשונהמהדורה–ב"תרכ

Mishnayot (Komarno) – Seder Zera'im – Lemberg, 1862

– First Edition

עצי,זקןפני,ארגמעשההביאוריםעם.זרעיםסדר,משניות

.מקומרנאאייזיקיהודהיצחקרביר"האדמומאת.עדן

.ראשונהמהדורה.ב"תרכ,למברג

בדףקרעמלבד.דף[צג:ל"צ]צד,כו,צז,[5].זרעים:[א]

עם.מצויןבמצבהעותק.בשוליודבקחיזוקיעם,השער

.מקוריתכריכה

200$פתיחה 

–נאנאשד"אבמילריואלרביהגאוןידבכתב–נדפסשלאס"השעלחיבור.67

שלוס"השגליוןעלכתוב

Composition on the Shas that has not been Printed – Handwritten by the Gaon Rabbi

Yoel Miller Av Beit Din of Nanash – Written on a Sheet of His Shas

.כרכיםשבעה.ו"תרכ-כ"תר,ווין,בבליתלמוד

וחידושיםהערות600מלמעלההמסכתותדפיבשולי."מיללעריואל'הק"חתימותבכרכים

.ס"השעלשלםחיבורלכדיהמגיעיםמילריואלהרבשלידובכתבלמדניים

:גכרך.עירובין,שבת:בכרך.זרעיםסדר.ברכות:אכרך:המסכתותאתהכולליםכרכיםשבעה

,תענית,סוכה,יומא,השנהראש:דכרך.פסחיםשערחסר.קטןמועד,חגיגה,ביצה,פסחים

בבא:זכרך.סוטה,נזיר,נדרים,גיטין:וכרך.קידושין,כתובות,יבמות:הכרך.מגילה,שקלים

.מציעאבבא,קמא

תלמיד,ממטרסדורףמילרגבריאלרבישלבנו,[ב"תרנמשנת]נאנאשד"אבמיללעריואלרבי

הרבניםאוצר;ותלמידיוס"החת).פאסטד"אבמיללערבנימיןשמואלרביבנו."סופרכתב"ה

7844).

.צבעונייםשערים.תואמותעורכריכות.טובכללימצב

2000$פתיחה 
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בעלוינקלרמרדכירביידכתב.68

–ארוכהדרשה-"מרדכילבושי"

!נדפסלא

Manuscript by Rabbi Mordechai

Winkler Author of Levushei

Mordechai – Lengthy Sermon – Has

not been Printed!

קדשוידכתבבעצם,זכורלשבתדרשה

לבושי"בעלוינקלרמרדכירביהגאוןשל

.מאדד"אב"מרדכי

,(ב"תרצ-ה"תר)וינקלרליבמרדכירבי

מגדולי"סופרכתב"התלמידיגדול

.בדורוההוראהועמודיהמשיבים

ונסמךפרשבורגבישיבתלמדבצעירותו

."סופרכתב"הבעלרבוידיעללהוראה

מאדבעיירהישיבהוראשד"כאבכיהן

מחבר.שנה30–כבמשךשבהונגריה

חמשה"מרדכילבושי"ת"שוהספר

.חלקים

.טובמצב.מ"ס21\34.גדולים'עמ[3]

.הקיפולמחמתהדףבמרכזקרע

500$פתיחה 

שחולקהמהדורה–החייםעץקונטרס.69

מליובאוויטשמהרבי

Kuntras Etz Chaim – an Edition Distributed

by the Lubavitcher Rebbe

מהדורה-א"תשנמרחשון'כ-החייםעץקונטרס

שלהולדתויוםלכבודהרבישלמידיושחולקה

ב"הרשהרבי

יוםהתוועדותלרגלבמיוחדלאוריצאההקונטרס

ר"האדמושלהולדתויום,א"תנשמרחשון'כ

,זהביוםהרבישלהקדושותמידיווחולקהב"הרש

ירדהרביכאשר,ערביתתפילותלאחר

.ומרופדגבוהשולחןידעלועמדמהמדרגות

ב"הרשר"אדמוידיעלנכתב,החייםעץקונטרס

ביארובו,"תמימיםתומכי"ישיבתתלמידיעבור

בלימודהישיבהמתלמידיהנדרשהאופןאת

שלאחרבשבתשהתקיימהבהתוועדות.ובהנהגה

שחלוקתהרביהסביר,שרהחייפרשת,מכן

בזהשילמדובשבילהיא"החיים-עץ"הקונטרס

.מעשהלידיהמביאתלמודשלבאופן

שנדפס.ט"רנ-החלצומאמר.קונטרסמצורף•

.הרבילנשיאות40–השנתלרגל,שנהבאותה

.טובמצב

200$פתיחה 
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17-18–ההמאה,צנעא–הקבלהפיעלכוונותעםהשנהלכלסידור–מנוקדידכתב.70

Vowelized Manuscript – Siddur for All Year Round with Kabbalistic Kavanot – Sanaa, 17th – 18th Century

ידכתב.שונותותפילותנוסחים,סגולות,ברכות.פסחשלהגדה.נוראיםימים,מועדים,שבתות,החולימי,השנהלכלתפילותסידור

.17-18–ההמאה,[תימן]צנעא.מנוקד

שבמדינתק"קפהשנוהגיםהמנהגכפיהואזהשליוםוההקפותההושענותבסדר"צנעאממנהגיכמהמוזכריםידהכתבלאורך

לכןהברייתאכסדרהיוםהקפותלומרצנעאבמדינתפהנהגוויען"המחברכותבהקפותבסדר."קדמוניםמנהגוהואצנעא

נכתבוהקבלהפיעלכוונות.פירושעםפסחשלהגדהידהכתבבסוף."שנהגוכמופינחסהקפתוכתבתייוסףהקפתהשמטתי

.זעירהבכתיבההעמודיםבשוליוגםהסידורטקסטבתוךגם

.[?מקורית]עורכריכת.(חיכלנשמת,פסחשלהגדהבסוף)בלבדאחרוןדףחסרכנראה.כתוביםעמודים[402]כוללידהכתב

.ניירבמילוימשוקמיםחלקםפגמים,וקרעיםבלאי.הטקסטעלגםעשנקבי.בינוני-טובמצב.מ"ס10\14.5

1000$פתיחה 

קבלה
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–סגולות\קמעות\גורלות–ידכתב.72

–ותרשימיםציוריםעשרות–ומנוסהבדוק

20–ההמאהתחילת,תימן

Manuscript – Goralot/Amulets/Segulot –

Tried and True – Dozens of Illustrations and

Sketches – Yemen, Early 20th Century

והשבעותסגולות\קמעות\גורלותכולל,ידכתב

תרשימיםעשרותעם.עתידותוגילוימלאכים

המלאכיםהשבעותוסימניטבלאות,וציורים

.20–ההמאהתחילת,תימן.ידהכתבלאורך

.אחרמכותבדפיםכמה,ידהכתבבתוך

בלאימעט.טובכללימצב.כריכהללא.'עמ[232]

.שולים

200$פתיחה 

המקובלשלקדשוידבכתבקבלהחידושידף.73

פתיהיהודהרביהאלוקי

Leaf with kabbalistic Novellae Handwritten by the

Kabbalist Rabbi Yehuda Fatiyah

קדשוידכתיבתבעצם.ו"למהרחחייםעץספרעלחידושים

.א"זיעפתיהיהודהרביהאלוקיהמקובלשל

,מלאאחדעמוד.צדדיםמשניכתוב.מ"ס10\16.דף[1]

ידבכתבשורות30מעל.השניבעמודשורותמספרועוד

ללאנוסףקרע.הימניתבפינהקטןחסרוןעםקרע.קדשו

.השמאליתבפינהחסרון

יהודהרבישלקדשוידכתבעם,דפיםגזרישנימצורפים•

.פתיה

500$פתיחה 

ומסודרנאהכתב–19–ההמאה,תימן–השנהלראשותפלותכוונותקונטרס–ידכתב.71

Manuscript – Kuntras Kavanot and Prayers for Rosh Hashana – Yemen, the 19th Century – Fine, Orderly Script

.הקבלהדרךעל.השנהלראששונים"יחודלשם"ונוסחי"רצוןיהי"תפילותכולל."קודשמקראי",ידכתב

.19–ההמאה,תימן.ומסודרתנאהכתיבה

.איכותידף.נאהחדשהכריכה.שוליםופגמיעשפגעיכמה.טובכללימצב.מ"ס13.'עמ[21]

200$פתיחה 
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ט"תרע,ירושלים–ירושליםמקובליגדוליבחתימותנדירמכתב.74

Rare Letter with the Signatures of the Leading Kabbalists of Jerusalem – Jerusalem, 1919

.קדשםידבחתימת.ירושליםהקודשבעירוהבוכאריםהבבלים,החלביםלעדתבירושליםהמקובליםגדולימאת,נדירמכתב

.ט"תרע,ירושלים

ומוכר,התורהעלנתגדלמקטנותוכי,הדבריםבתוכןהרבניםכותבים,"אלקלעימשה[לם]'השהחכם"עבורהמלצהדבריבמכתב

,קמח,לחםכגוןאחרותציבוריותובחלוקות,פתקאותבחלוקתשעסקהמלחמהלזמןפרט.אחרעסקשוםלושאיןחכםכתלמיד

ובנוהאלמנהאמווגם.להתפרנסבמהלואיןמקבלאשרמהתמיכהוחוץ,החכמיםמתלמידיאחדיםגםנתעסקושבזה,וכיוצא

שקרהואאחרעסקאיזהלוישכיעליודבההמוציאוכלכמאזבידולתמוךבבקשהכ"א".לפרנסםעליומוטלמאםהיתום

."ט"עניסן'בהיום[שמנוחתמנו]ש"חנהדרתהאמתולהיות,מוחלט

:קדשםידבחתימתחתומיםהמכתבעל

חכמיגאונימגדולי–עדסאברהםרביהמקובלהגאון

גאוניאבי.בירושליםוהתיישבארצהעלה,צובהארם

,עזרארבי,יצחקרביבניו:עדסמשפחתרבניומקובלי

שקדןהיה.עדסעזראורבי.יעקברבי,משהרבי

עלכימיםלילותמשים.ולילהיומםלאותללאבתורה

בעלהיהכיהדורגדוליעליווהעידו.והעבודההתורה

בהרחבהיעויןלתולדותיו).ומפורשנגלההקודשרוח

.קציןיעקברביהגאוןמאת,הגןעץפריבספר

לרבי,אברהםאתפדהובספר,א"תרצ,ירושלים

.(תכא-תיט'עמ,מונסהאברהם

(ט"תרצ-ל"תר)סופרחייםיעקברביהמקובלהגאון

חייםיוסףורביסומךעבדאללהרביתלמיד,בבליליד-

ומגדוליוירושליםבבלמחכמי."חיאישבן"בעל

עלשקד."החייםכף"הספריםסדרתמחבר.הפוסקים

שושנים"הכנסתביתשלהגגבעלייתחיבורובכתיבת

חיבר."חיאישבן"הי"עשנוסד,בירושלים"לדוד

סיומיעל"העולםעדחיים"ביניהם:נוספיםספרים

-"חייםחוקי",ם"סתהלכות-"יעקבקול",מסכתות

.שוניםלזמניםדרשות

מגדולי,(ץ"תר-ז"תרכ)הלויידידיוסףרביהגאון

לקהילתד"אב,ומקובלגאון,וירושליםצובהארםחכמי

שחלקםרביםספריםחיבר.בירושליםצובהארם

ת"שו,"יוסףימי","יוסףברכת":מהם,בחייועודנדפסו

.ועוד"יוסףשארית"

בוכרהמחכמי,(ט"תרצ-ד"תרי)אמינוףאברהםרבי

למעןרבותועשהפעל.וצדיקגאון.לירושליםשעלו

תורהתלמודהקים.מישראלתורהתשתכחשלא

רביהגאוניםעםיחדשניםעשרותלימדובובירושלים

ספרואתחיבר.עטיהעזראורבילניאדושלמהרפאל

ותרגמו,חלקיםשישה"דיניםליקוטי"הפופולארי

.הרביםאתלזכותכדילבוכרית

האשכולותאיש(ב"תשי-ז"תרל)חזןציוןבןרביהגאון

ביתוונאמןהמובהקתלמידו.ובנסתרבנגלהגדול–

ישיבתאתהקיםרבובעצת"חיאישבן"המרןשל

עמד.קשיםבזמניםגםבניהולהועמד"יוסףפורת"

"חיאישבן"המרןספריאתלהדפיסגדולהבאחריות

.בירושלים

.מ"ס13.5\21.משובץדףעל,אחדצדכתוב.דף[1]

ובסמיכותהעליונהבפינה,קטניםפגמיםשני.טובמצב

כתמי.במרכזקיפולסימן.עדסאברהםרבילחתימת

.קליםרטיבות

500$פתיחה 
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קבלהחידושי–ע"תר,ירושלים–שלוםנהרספר.75

הדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןידבכתבנדפסושלא

ל"זצ

Sefer Nahar Shalom – Jerusalem, 1910 – Kabbalistic

Novellae which have not been Printed Handwritten by

the Kabbalist Gaon Rabbi Ovadya Hadaya

המקובלמאת,שלוםנהרהנקרא,שלישיחלק,חייםעץספר

.הקדושש"הרש–שרעבידידיעמזרחישלוםרביהאלוקי

.ע"תר,ירושלים

רביהמקובלהגאוןשלהפרטיתבעלותחותמתהספרבתחילת

המקובליםישיבתוראשעבדיישכילת"שובעלהדאיהעובדיה

חידושיםקטעי15-כהספרלאורך.בירושליםאלבית

הגהותועוד.קדשוידכתיבתבעצםהספרדבריעלהנסובים

.רבותקצרות

שלאקבלהחידושיהםשכן,עליונהחשיבותישאלולהגהות

עובדיהרביהמקובלהגאוןשלהקדושהמתורתו,מעולםנדפסו

.ש"להרששלוםנהרספר–הקבלהבתורתיסודספרעלהדאיה

.טוב-בינונימצב.ראשוניםודפיםבשערקרעים.מ"ס31.דףנו

מצבמחמתבודדותאותיותאומיליםשלחסרוןהגהותבכמה

.מקוריתכריכה.הדפים

500$פתיחה 

שער"ספרעלידבכתבעתיקותהגהות.76

מיוחסעותק–ו"תקנ,זאלקווא–"הגלגולים

Ancient Handwritten Glosses on Sefer Sha'ar

HaGilgulim – Zholkva, 1796 – Pedigreed Copy

,זאלקווא.ויטאלחייםרבינומאת,הגלגוליםספר

.ו"תקנ

אשכנזיידבכתבארוכההגהההספרדפיבין

קצרותהגהותהספרלאורך.ההדפסהמתקופת

לא–מסולסלתחתימההספרבשער.ידבכתב

ולועזיתבעבריתחותמות.בלועזיתחתימה.מזוהה

נוספתחותמת."פאדהייץק"חופשווארץמאיר"

."ירושליםק"פעהחונהשווארץמאיר"

גאון(ג"תשי-ט"תרי)שוורץמאיררביר"האדמו

מקורבהיה.ופודהייץבזלוולובר"ואדמורב.ומקובל

רות"לאדמוהוסמך.וספינקאמזידיטשוברים"לאדמו

.מספינקא"יוסףאמרי"הבעלר"האדמוידיעל

חסידיעםוהתקשרישראללארץעלהז"תרפבשנת

נפילתעםאבדובקבלהחבוריורוב.בירושליםקרלין

ירושלים"ז"רמ"חיבר).ח"תשבשנתהיהודיהרובע

.ועוד,(ש"ת

בדפיםחסרוןעםפגמים.בינוני-טובמצב.דף[38]

.בלוישער.ושימושזמןובלאיכתמים.אחרונים

קצוצההארוכהההגהה.מקוריתלאעתיקהכריכה

.במקצת

200$פתיחה 
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א"תס,פיורדא–(קבלה)אברהםאשל.78

והגהותחתימות–ראשונהמהדורה–

'התקמשנות

Eshel Avraham (Kabbala) – Furth, 1701 –

First Edition – Signature and Glosses from

the Mid-18th Century

.בראשיתימישבעהבביאור.אברהםאשלספר

הדעתעץסוד,ונקודותואותיותתורהטעמיוסוד

וכמהקומהשיעור,(הקליפותושערורעטוב

,בראשיתומספרההקדמהמן]זהרמאמרי

סודהספרובראש.מבואריןבו[הפניםעם;שמות

ליביהודאר"במהורמרדכירבי.ספיריןעשר

,ו"נראשכנזי

גדוליהסכמות.ראשונהמהדורה.א"תס,פיורדא

שלרבורוויגואברהםרביהקדמתעם.ישראל

דמויותעםעץבתחריטמאויירשערדף.המחבר

הספרבאמצע.וגוליתדודומלחמת,ואהרוןמשה

ותרשימים"הקדושאילן"האיורי[מו-מהעמודים]

.שוניםקבליים

.'התקמשנותעתיקותחתימותשתיהשערבראש

לטקסטהשלמותבהם,הגהותכמההספרלאורך

.הספרבגוףהחסר

ודףבשערקטןפגםמלבד.מ"ס32.דףקפו

.עתיקהכריכה.כתמים.טובמצב.שאחריו

200$פתיחה 

ידבכתבהגהות–ל"תר,ווארשא–חדשזהר.77

Zohar Chadash – Warsaw, 1870 – Handwritten Glosses

.ל"תר,ווארשא.יוחאיבןשמעוןרביהאלקימהתנא,חדשזהרספר

חלקם.ידבכתבהגהותעשרותהספרלאורך."מיעחובבעריש'ר"רישוםהספרבשער

.בעיפרוןחלקםדיובעט

.רופפיםודפיםכריכה.כתמים.ובלוימוכתםשער.טובכללימצב.מ"ס20.דף[2],קכה,[1]

200$פתיחה 



46

–ראשונהמהדורה–ח"תקפ,זאלקווא–(חלקים'ג)יעקבישועות.80

בירושליםהמקובליםגדוליחתימות

Yeshu'ot Yaakov (3 Sections) – Zholkva, 1728 – First Edition – Signatures of

Leading Kabbalists of Jerusalem

יעקברביהגאוןמאת,חייםאורחערוךשולחןעלהיקףרחבביאור,יעקבישועות

אחרון'בעמ.לבובד"אבזאבמרדכירביהמחבראבימאתחידושיםעם.אורנשטיין

.ליסאד"אבלוברבויםיעקברביהגאוןתשובת

.האפערמאירזאבמאירדפוס.ראשונהמהדורה.ח"תקפ,זאלקווא

.דףקמד,[2].רמא-אסימנים:אחלק

.דףשמד-קמה,[1].פסחהלכות–שבתהלכות.תצד-רמבסימנים:ג-בחלק

.כרכיםבשניחלקיםשלושה

רביהמקובלהגאוןשלקדשוידחתימת–"הצעיראלי"ידבכתבחתימהראשוןבכרך

הגאוןשלקדשוידחתימת–"ט"סי"אסמלי"נוספתחתימה.אבולעפיהחירפאלידידה

.מחברוןמניאליהורביהמקובל

ביתהמקובליםישיבתראש.אלקימקובל,(ט"תרכ-ז"תקס)אבולעפיהרפאלידידהרבי

ניכרבהםו"המהרחבספריוהערותיוחדושיו.ביסוריםמדוכאהיהכיידוע.בירושליםאל

.בהערותיולחתוםנוהגהיהוכךא"ירהכונה.הנסתרבחכמתגדולתו

בתורתגאון.חברוןשלורבהבבלמגאוני(ט"תרנ-ח"תקע)מניסלימןאליהורביהמקובל

ועודאליהוברכת,שלוםמזכיר:מהם,הקבלהבתורתרובםרביםספריםחיבר.הנסתר

אישבןבעלחייםיוסףרביעםלוהיווידידותלימודקשרי,"מבבלעלהארי"כונה.רבים

.חי

."החייםכף"הבעלסופרחייםיעקברביהמקובלהגאוןשלקדשוידחתימתשניבכרך

עבדאללהרביתלמיד,בבליליד-(ט"תרצ-ל"תר)סופרחייםיעקברביהמקובלהגאון

מחבר.הפוסקיםומגדוליוירושליםבבלמחכמי."חיאישבן"בעלחייםיוסףורביסומך

הכנסתביתשלהגגבעלייתחיבורובכתיבתעלשקד."החייםכף"הספריםסדרת

חיים"ביניהם:נוספיםספריםחיבר."חיאישבן"הי"עשנוסד,בירושלים"לדודשושנים"

לזמניםדרשות-"חייםחוקי",ם"סתהלכות-"יעקבקול",מסכתותסיומיעל"העולםעד

.שונים

חדשותכריכות.הכרכיםבשני.הטקסטעלגםעשפגעידפיםבכמה.בינוני-טובמצב

.נאות

250$פתיחה 

יצחקרביהמקובליםזקןעותק–שבועותלילתיקון.79

קדשוידבחתימת-א"זיעכדורי

Tikkun Leil Shavu'ot – Copy of the Eldest of the Kabbalists

rabbi Yitzchak Kaduri – with His Handwritten Signaure

.ב"תשי,ירושלים.שבועותללילתיקוןסדר,מועדקריאי

כדורייצחקרביהאחרוןבדורהמקובליםזקןשלהאישיהעותק

."כדורייצחק"קדשוידחתימתעם.ל"זצוק

י"האררבובשםכותב"הכוונותשער"בספרוויטאלחייםרבינו

ויעסוקאחדרגעאפילוהזאתבלילהישןשלאמיכל"כיהקדוש

נזקשוםלויארעולאשנתושישליםלומובטחהלילהכלבתורה

הלילהשלהתיקוןאתהקוראלאדםנאהמה–."ההיאבשנה

רביהאלוקיהמקובלשלהאישיהתקוןספרמתוךהזאתהקדושה

בלילההקדושובפיוהקדושותבעיניוקידשאותו,א"זיעכדורייצחק

.לותהיה.עילאיתבקדושהמאודגדולהומעלהזכותודאיהקדוש

והכריכהמהדפיםחלק.זמןכתמי.טובמצב.מ"ס17',עמקצב

.מקוריתכריכה.מנותקים

500$פתיחה 
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שלק"ידוחתימתרישום–א"תקכ,ונציה–לדודמשכיל.81

א"הירהרבהמקובל

Maskil LeDavid – Venice, 1761 – Handwritten Notation and

Signature of the Kabbalist Rav the Yareh

דודרבימאת.תורהחומשילחמשהי"רשפירושעלביאורים,לדודמשכיל

.ראשונהמהדורה.א"תקכ,ונציה.פארדו

יחזרוימכרו"חואם[1805]ה"קסחשוןבעשרהץ"עממעותקנתיו"בשער

.[אבולעפיארפאלידידיההצעיר]ט"סא"הצעירד"הכלצדקההמעות

.שונהידבכתבהגהות2

בלויהעתיקהכריכה.וזמןשימושמחמתופגמיםבלאי.בינוני-טובמצב

.ופגומה

200$פתיחה 

מרדכיחייםרביהמקובלהגאוןוהגהותחתימות.82

וחתימותהגהות–ובניולבטון

Signatures and Glosses by the Kabbalist Gaon Rabbi

Chaim Mordechai Levton and His Sons -Glosses and

Signatures

שבטכמנייןסימניםא"שיכוללחיבור.בנימיןשבטספר.1

,שאלוניקי.פונטרימוליבנימיןרבימאת.שטרותבדיני

כללימצב.שערחסר.דףקעח,[2].יחידהמהדורה.ח"תקפ

.טוב

יצחקרביחתימת.לבטוןמרדכיחייםרביוחתימותרישום

רביוחתימתרישום.לבטוןאליעזררביוחתימתרישום.לבטון

קדשוידבכתבהגהותכמההספרלאורך.הדאיהעובדיה

.לבטוןמרדכיחייםרבישל

אבןבעניניותשובותשאלות.יוסףהוןוספרדודדבריספר.2

חידושיםעם.ז"הרדב–זמראבןדודרבינומאתהעזר

,ליוורנו.זאמירויוסףרבימאתז"הרדבת"שועלוהערות

.טובמצב.דףקט,כז,[5].ראשונהמהדורה.ח"תקפ

חתימת.לבטוןמרדכיחייםרביק"כיוחתימתרישוםבספר

בדף.הדאיהעובדיהרבינכדוחתימת.לבטוןחלפוןרביבנו

.לבטוןמרדכיחייםרביידבכתבקצרההגההכ

מהדורה.ח"תקע,ליוורנו.חמישיחלק.ז"הרדבת"שו.3

.א"החידמרןניןזרחיהיהודהרביידיעללאורהוצא.ראשונה

.טובכללימצב.דףד,נח,[2]

ו"נראזולאיז"כמהריהכוללהרבמאתליניתןבמתנה"לבטוןמרדכיחייםרביוחתימתוקדשוידבכתבחשוברישוםהספרבשער

חלפון"רביבנוחתימת.לבטוןהרבשלנוספתחתימה."ט"סלבטוןמרדכיחייםהצעירמצוהבשליחותהלזוץ"בארבהיותו

."לבטון

,[2].יחידהמהדורה.ח"תע,קושטא.ש"מהריק–קשטרויעקברבימאת.טורים'דסדרלפיערוךהשולחןעלהגהות.לחםערך.4

.בינוני-טובמצב.שערחסר.דףקלא

עובדיהרביהמקובלנינווחתימותרישומים.לבטוןמרדכיחייםרביהאלקיהמקובלשלקדשוידכתבחתימותהספרבתחילת

."נאוויאלישעהצעיר"וחתימתרישום.הדאיה

.שוניםגדלים.ספרים4כ"סה

500$פתיחה 
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טובשםרביהאלקיהמקובלהגהות–ו"תרל,אזמיר–קטנהאצבע.83

חסידהכהןמנחם

Etzbah Ketanah – Izmir, 1876 – Glosses by the Kabbalist Rabbi Shem Tov

Menachem Hacohen Chassid

צפורן)באצבעמורהא"החידשלספריופיעלדיניםוליקוטיחידושים.קטנהאצבעספר

דבריס"מחמרדכישמעוןר"בכמנחםרבימאת.בסדיוסף,אחתכף,גודלקשר,שמיר

.הטורעלמרדכי

.רודיטיבנימןציוןבןדפוס.יחידהמהדורה.ו"תרל,אזמיר

25–כהספרלאורך."ט"סהכהןמנחם[טובשם]ט"ש"רביחתימתהספרבשער

.[טובשםהצעיראמר]"ט"שה"א"תיבותבראשיפותחותחלקן.ידובכתבהגהות

,לישראלקדישאחסידאאלקימקובל(ח"תרמנפטר)חסידהכהןמנחםר"בטובשםרבי

בשאלוניקינולד.שבירושלים'אלבית'דמדרשהמכווניםהמקובליםחכמיוגדולימיחידי

ומיחידיהמכווניםרישומיביןנמנה.כ"תרבשנתביתובניעםבירושליםכבודלשכוןועלה

."החסידהרב"לתוארוזכההישיבהלגזברהיהא"הירהרבפטירתלאחר.אלביתק"ק

,"טובשם"מספרו.שעשעתואומנותושהיתהתורתואךקשיםיסוריםסבלימיובסוף

וראשיגדוליעללחלוקגובריהרבכיש"והרשי"הארבתורתואונוכחוהיטבמשתקף

חלקלוהורישאביוכינכסיןעתירהיה.ובצניעותיתירהבעונהוהכל,שבדורוהמקובלים

דברי,טובשםספר).דליםוחנןחסדיםגומלהיהובכספושבשאלוניקיחרושתבבית

.(ן"תש,שלוםאהבת,פתיחה

!מעולםנדפסולאההגהות–ידיעתנולמיטב

.רופפיםדפיםוכמהכריכה.מקוריתכריכה.טובכללימצב.מ"ס21.דףקטז,[2]

500$פתיחה 

הדאיהעובדיהרביובנושלוםרביהמקובליםהגאוניםמספריית–ויסודהלכהספריאוסף.84

Collection of Halachic and Basic Books – the Library of the Kabbalists the Geonim Rabbi Shalom Hadaya and His Son

Rabbi Ovadya Hadaya

ישכיל"הבעלהדאיהעובדיהרביובנו,הדאיהשלוםרביהמקובליםהגאוניםמספריית.יסודוספרי,חשוביםוהלכהת"שוספריאוסף

.ידבכתבוהגהותחתימותיהםעם."עבדי

!מעולםנדפסולאהספריםעלההגהות

תורהחידושהפורזץבדף.הדאיהעובדיהרביחותמת.הדאיהשלוםרביחתימתבשער].ד"תקצ,סדילקוב.קולוןיוסףרבינות"שו.1

.[הדאיהעובדיהרביידבכתבלמדניותהגהות2הספרובפניםארוך

עובדיהרביחתימת].ט"תרנ,למברג.איזנשטטמאיררבימאת.(החלקיםכל)ס"השעלוחידושיםת"שו.מאירותפניםספר.2

.[הדאיה

.[הדאיהעובדיהרביחתימת].ד"תרמ,למברג.עמדיןיעקברבימאת.יעבץשאילתספר.3

.ה"תרכ,ווין.בבליתלמוד.חוליןמסכת.4

מאוצר"ספרתוהספרבתחילת.הדאיהעובדיהרביחתימתבשער].כ"תר,שטטין.אייבשיץיהונתןרבימאת.ותומיםאוריםספר.5

.[דודזוןמשפחתשלדורותלחמשההספרים

.ו"תרכ,ווין.בבליתלמוד.ומעילהכריתות,תמורה,ערכין,מסכתות.6

עובדיהרבישלבעלותשםחריטתעם.מצויןבמצבגדולכרך.ב"תרע,ווילנא.החלקיםכל.ד"באביוסףרבימאת.חינוךמנחת.7

(הדאיהעובדיהרביי"כתלא)מזרחיידבכתבהגהותכמה.הכריכהשדרתגביעלהדאיה

אלעזר"אשכנזיתוחתימה,בשערהדאיהעובדיהרביחתימת.ט"תרל,למברג.שניחלק.חייםאורחערוךשלחן.ארץמגיני.8

.אשכנזיתבכתיבההגהותכמהעם"...פלאק

"...דענביעקבצבי"אשכנזיתבכתיבהחתימה.הדאיהעובדהירביחתימת.ח"תרי,למבחרג.צביחכםת"שו.9

.הדאיהעובדיהרביחתימת.א"תרכ,למברג.אשכנזיגרשוןרבימאת.הגרשוניעבודתת"שו.10

:ספרועםכרוך.יחידהמהדורה.ד"תרמ,למברג.ליזענסק,ליבטשוב,וואהנילובד"אבהלוינוםשמואלרבימאת.השןמגדלת"שו.11

.[הדאיהעובדיהרביחתימתהראשוןהספרבשער].יחידהמהדורה.מ"תר,למברג.דרשותעשרשניםכולל,חפץדרושי

.שהואכמותנמכרוהאוסף,לעומקנבדקולאהספרים.שוניםומצביםגדלים

200$פתיחה 
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הוא,יוסףפורתישיבתלביןהספרביןהקשר

אשר,מבגדאדחייםיוסףרבינוהגאוןשהמחבר

רביביתונאמןבירושליםהקיםובעידודובהמלצתו

"יוסףפורתישיבת"הגדולהישיבהאתחזןציוןבן

עלטובח"הרירבינושנשאללאחר.נפשבמסירות

ביתלהקיםהאם,שלוםאברהםיוסףהנדיבידי

מרןותשובת,ישיבהלהקיםאובירושליםחולים

שילמדובזכותישיבתשהקמתהיתה"חיאישבן"ה

מאשרחוליםיותרתמנעולילהיומםתורהבה

.חוליםביתהקמת

יוסףפורתישיבתספרייתעבורשהוכןזהעותק

ספריומדפיסהמפקידבאישורניתן.העתיקהבעיר

,חזןציוןבןרביביתוונאמןבירושליםחייםיוסףרבי

גביעלכתבוכך.הדאיהעובדיהרביהמקובללגאון

.וחתימתוידובכתב,חזןציוןבןרביהספר

יוסףפורתלמדרששייךהיההזההתורהספר"

ליתנוו"יצהגבאיםוהסכימוו"תבירושלם

,ו"יצהדאיהעובדיהר"כמוהר'וכוג"להרה

פורתלמדרששנתןספריםשלשהוחליפתתמורת

השלחןוערךד"יוג"וכנהח"אוג"כנהוהםיוסף

ק"פעהשמותינוח"כוץ"האמוולראיתג"ח

מרדכיציוןבןק"לפו"תרצרחמיםא"בשו"ירושת

יוסףפורתמדרשועד"חותמת."ברוכוףמשיח,חזן

."ו"תירושלם

כריכה.מצויןמצב.מ"ס32.דףנג,קמב,[11]

.מוזהבוכיתוב,זהבבעיטורימעוטרתמקורית

.מצויןמצב.צבעונידפיםחיתוך

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ח"ת,אמשטרדם–אלםיונת.86

Yonat Elem – Amsterdam, 1648 – First Edition

האלוקיהמקובלשחיברמאמרותמעשרהאחד,אלםיונתספר

.מפאנועזריהמנחםרבי

.ראשונהמהדורה.ח"ת,אמשטרדם

ניירבדבקחוזקוהדפיםשולי.טוב-בינונימצב.מ"ס19.5.דףלח

קלהנגיעהעםבשוליםעשנקבימספר.ופגמיםבלאימחמת

.בקטסט

200$פתיחה 

במינומיוחדעותק–ראשונהמהדורה–ע"תר,ירושלים–חייוסףעוד.85

Od Yosef Chai – Jerusalem, 1910 – First Edition – Very Special Copy

רבינומאת.הלכות"חיאישבן"מספר(השמטות)הלכותפסקיעם.תורהחומשיחמשהעל.ומוסריםרמזים,דרשות,חייוסףעודספר

.מבגדאדחייםיוסף

"המשולשחוט"קונטרס.הנביאיחזקאלספרעלחידושים"יחזקאלמראות"קונטרסגםבספר.ראשונהמהדורה.ע"תר,ירושלים

.בקבלהתשובותשלושה

"יוסףפורת"ישיבתשלהספריםלאוצרשנעשהמיוחדתכריכהעם!מיוחדעותק
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אשכנזיהדות–וחתימותהגהות\מכתבים\ידכתבי

18–ההמאה,אשכנז–סליחות–ידכתב.87

Manuscript – Selichot – Ashkenaz, the 18th Century

בעמוד.(ועודמלךאל,אבותינוואלקיאלקינו)סליחותסדרעם.ועודלתשובה,תורהלמתן,נוראיםלימיםפיוטיםכולל,ידכתב

פיוטיב"יכ"אח.תורהלמתןרשות,שניבעמוד.ממגנצאאמנוןרבישלתוקףונתנההפיוטיסודעלוסיפורהקדמהדבריהראשון

.ועוד.וקהלחזןקטעי,סליחותסדרכ"אח.שונותסליחות

יהודהברגרשוםלרבינו"חמסזועקניחרגרוני"פיוט:לדוגמא.שוניםקדמוניםמספריםפיוטיםנמצאושבדקנוהסליחותמפיוטיבכמה

נמצא"בקרבךמשפטאדון"פיוט.והוראדנאפוזנאכמנהגסליחותשפהמטיבבספרנמצא"תשבידכאעדאנוש"פיוט.הגולהמאור

.ע"תבשנתבאמשטרדםשנדפססליחותבספר

אושנייםהנראהכפי,אשכנזיתבכתיבההכל.העמודיםביןמשתנההכתבוגודלהתקופה,הדיו,הכתיבה!לעומקנחקרלאידהכתב

.כותביםשלושה

.חדשהבדכריכת.קריאידהכתב.ובלאירטיבותכתמי.בינוני-טובמצב.מסודרתכתיבה.מ"ס13.5\18.כתוביםעמודים[21]

500$פתיחה 
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ש"ת-ר"התשנות–ל"חורבנימאתמכתביםשלגדולאוסף.88

Large Collection of Letters by Rabbis Abroad – Mid-19th – 20th Century

.ל"חורבנימאתמכתביםשלגדולאוסף

הנראהככל.ויפובטבריההדוארבתיחותמות-ג"תרס–פרומקיןד"ריהסופראלמוינשטרמשהרביהגאוןמאתגלויהמכתב•

.ויפובטבריההדוארחותמות.יפודרך,לירושליםמטבריהנשלח

מבקשהיתרבין.ישראלבארץהעבריתהעיתונותמחלוצי,פרומקיןדבישראל'ר,ידידואלמוינשטרמשהרבישלחהגלויהאת

'זקניםמושבבית'אתהקיםגםפרומקין.1911-1870השניםביןערךשפרומקין',החבצלת'עיתוןאתלולשלוחהכותב

.שלפנינובמכתבהנזכר,בירושלים

נולד.דיסקיןל"המהרישלממקורביו,מוינשטרמנדלמנחםרבישלבנו',והצילגנון'הספרמחבר,מוינשטראברהםמשהרבי

בבראנזווילכרבוכיהן,ל"לחוגלהשניםמספרלאחר.בטבריהשההשלפנינוהגלויהאתשלחשבהבתקופה.בירושלים

.תורנייםעתבכתבימאמריםפרסם.ב"שבארה

.פרידמןצבינתןרביאלנשלח.ט"תשי.גרינברגחייקלחייםרבימאתוחתימתידבכתבומוסריהיסטוריארוךמכתב•

הרב].שוניםבענינים.טכנולוגימדעימכוןההלכהממחלקתוייספישאליהורביאלשנשלחו,פלדרגדליהרבימאתמכתבים4•

שאילתת"ושוישורוןיסודיההלכתייםהספריםסדרתמחבר,טורונטוד"ואברב(1991א"תשנ–1921א"תרפ)-פלדרגדליה

.[ישורון

"...גרוגזינעמשהבןאיצק'הק"חתום.והלשוןהמליצהבדרךמוסרעניני.מ"תר,גרמניה.ידבכתבמכתב•

.ירושליםתפארתכוללהקדושהמוסדמנהליאל.צירליןמאיראורירבימאתמכתב•

חייוט"בעשישראלרביס"ומח.ט"הבעשצאצא.ויאסייליאובהד"אב]גוטמןויחזקאלמתתיהורבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

הלימודבדרךמעניניםדבריםובו,פורתישראלרביאלנשלחהמכתב.ד"תשיסיון'ח.[ט"תש,אביבתל.ותורתופעולותיו

.שבעבודתםהמיוחדוהחןהקסםסודתלויובזהדבריםעלדבריםלגבבהרבושלאהראשוניםספרישלמעלתםוזו"והכתיבה

.לעמברגרליביהודהרבישלוחתימתוידובכתבתוספתעם.שיקנתןמשהרביאלפארהאנדאליאמשהרביידבכתבמכתב•

.ו"תשכ

.והונגריתעברית.שיקנתןמשהרביאל."בודאפעסטהיריאיםדקהלס"שחברא"מאתשנשלחמכתב•

הסתדרותשלרשמיבלנקעל.מ"תש.[באמריקהישראלאגודתונשיאהעולמיהפועלהוועדר"יו]שררמשהרבימאתמכתב•

.באמריקהישראלאגודת

פטירתלאחרהכרחיכחיפויבענין.פורתישראלרביאל.בירושליםוליפלאנדקורלאנדזאמוטליטאווילנאכולל"מאתמכתב•

הרבשלנוספתוחתימהידבכתבהוספהעם.בלאזרמרדכיורביזסלנסקייצחקאהרןרבישלידםבחתימת.בלאזערשלמהרבי

.זסלנסקי

ספרועלפורתישראלרביאל.[צ"תרח,יורקניו,עיניםמאורס"מח]הוכשטייןמנדלמנחםלרבישוחתימתוידובכתבמכתב•

.ב"תש,שבט.גיטיןעלהתלמודמבוא

.ג"תש,שופטים.התלמודמבואספרובענין.פורתישראלרביאלמרגליותחייםיוסףרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

,טבת.[שנה41במשךמילווקיד"אב.אמריקהרבניוגדולימחשובי]שפיראשלמהדודרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.התלמודמבואאודותעלפורתישראלרביאל.ד"תש

עודהייתיאניכי"זינגרהרבמזכירבמכתב.לס'אנגולוסבליטאשאוולאןד"אבסינגרהענךחנוךרבימאתומעניןחשובמכתב•

הואזההראשיתמרבנותהתעודהאתולבקשכעתלסערקהגדולותבהישיבותשעוריםאומראניה"וגכפהרבניםמגדוליבליטא

עמיולדברילראותיאתםצריכיםמקודם...כעתלאאבלזהבעדלירושליםאסעאזבעירכםלרבלייבחרוכאשררקכבודפחיתות

"...באמעריקאאצלנונוהגיןכןהעניןאודות

בשולי.ה"תשכ,אבמנחם.פורתישראלרביאל[ירושליםמדייני]פרגהלויזאבבנימיןרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.המכתבלדבריתשובות.פורתישראלרביידבכתבשורות5תוספתהמכתב

ברליןחייםרביישיבתראש.בירושליםישראלאגודתממקימי]תאומיםפרנקלמרדכימנחםרבישלוחתימתוידובכתבמכתב•

.התלמודמבואספרועלשבחשברי.פורתישראלרביאל.[בפילדלפיהישיבהוראשד"אבבברוקלין

.התלמודמבואספרועלברכהדברי.פורתישראלרביאל.ברגראלימלךרבימאתמכתב•

.שוניםגדלים.מצוין-טובמצב.רשמיבלנקעלרובם.מכתבים20כ"סה

!פורסמוולאידועיםלאהמכתביםשלרובם

500$פתיחה 
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א"תקע,דיהרנפורט–חייםאורחערוךשלחןספרשוליעל–ידבכתבוחידושיםהגהות250–כ.89

Approx. 250 Handwritten Glosses and Novellae – on the Margins of Sefer Shulchan Aruch Orach Chaim – Dgyrenfurt,

1811

.מייאיוסףדפוס.א"תקע,דיהרנפורט.המפרשיםכלעם.חייםאורח,ערוךשלחן

,אחדמכותבכולם.קצרותוהגהותציוניםשלרבותעשרותועוד.ידבכתבהלכהוחידושימשמעותיותהגהות250–כהספרלאורך

."ראטנעריהודה"ולועזיתבעברית,בעלותחותמות].'התקמשנות.מזוההלאכותב.מובהקהלכהופוסקחכםתלמיד

,הדפיםבפינותקיפולים.בינונימצב.מ"ס37.רצדדףוכן.רצ-ו:הדפיםלפנינו.דף[1],שב,[2]:במקור.וסוףתחילהחסרעותק

.כריכהללא.ואחרוניםראשוניםבדפיםופגמים

500$פתיחה 
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נדפסושלאוחידושיםהגהות]![מאות–מווירצבורגבמברגרמשפחתרבניגאונישלס"הש.90

The Shas of the Geonim the Rabbis of the Bamberger Family of Wurzburg – Hundreds [!] of Glosses and Novellae that

have not been Printed

.כרכים15.ה"תרכ-א"תרכ,למברג.בבליתלמוד

המעטירהבמברגרמשפחתרבנימאתכותביםמשלושהלפחות.ידבכתבוחידושיםהגהות400–כשלפנינוס"השברחבי

דוביצחקרביהאדירהגאוןהמשפחהראששלקדשוידלכתיבתכתיבתםבסגנוןהדומותידבכתברבותהגהותמתוכם,מגרמניה

.וירצבורגד"אבבמברגרהלוי

מעטפותנמצאוהספרדפיבין.במברגרזעקילרבישלבלועזיתחותמות.[במברגר]הלוישמחהרביידחתימת.מהכרכיםבחלק

דפיבין.[?במברגרהלוידוביצחקרביידחתימת]בלועזיתחתימהברכותמסכתבשער.במברגרשמעוןרביאלשנשלחומכתבים

,שלפנינוובהגהותל"הנבדףכאןידולכתיבת,הידועהדוביצחקרבישלידוכתיבתביןרבדימיוןיש,תורהחידושידפינמצאוהספר

.כאמור

י"נפריעדלנדערשלמהר"מוהרהרבליאמר"כטדףמנחותבמסכת"...ל"זצז"מוהרג"הרהזקנימרהגהת"מבדףבכורותבמסכת

דףחולין'במסגםמוזכר)"ל"זצהורוויטץש"מוהרמהגאון"נרשםבסופההגהה"ידדףמגילהבמסכת"...'הראשוויניצים'דס"דבש

כלאיםמסכת"..זצלאויערבךצביה"מוהרהגזהעלשהעירכמובראשלהגיהצריךוכן"ש"הראמדפיצבבדףברכותבמסכת.(סז

,אלטונא.הלוידוביצחקלרבי)'שמיםמלאכת'ספרשלאיזכוריםגםבהגהות"...ש"הרשיטתעלמפוליןאחדרב'הק"לדדף

או(א"הגר)בסופםנרשםחלקם,מווילנאא"הגרבשםהגהותרביםבמקומות.ועודסופרס"חת,מאהבהתשובהת"ושו.(ג"תרי

החידושיםכלנבדקולאאולם,השוניםא"הגרבספריבדפוסשבאוההגהותנמצאומתוכםהגהותכמהשלבבדיקה(ל"זא"מהגר)

יצחקרבימחותןאטינגריעקבלרבילנרערוךוספר,ציוןבניןת"שולספררביםציונים,כןכמו.לאאובדפוסבאואםא"הגרס"בש

.לביתונישאלייבאריהמשהרביבנו,מוירצבורגהלוידוב

בפיורדאקארגוימנדלרבי,המבורגוולףרביתלמיד.19–הבמאהגרמניהרבנימגדולי,(ט"תרל-ח"תקס)במברגרהלוייצחקרבי

בשנתלעוזרוהתמנה,ווריצבורגד"אבבינגאברהםרבישלזקנתולעת,לחייו20בגיללרבנותהוסמך.בוירצבורגבינגאברםהורבי

לחם.רביםתלמידיםוהעמידישיבהוראשכרבכיהןשם,הרפורמיםלדעתבניגודוירצבורגשלהראשיהרבלתפקידהתמנהר"ת

פרסם.ועודשמחהשערי.דבשנחלי.לזובחיםמורה.שמיםמלאכת:ביניהםובתלמודבהלכהחשוביםספריםחיבר.ברפורמים

.(ז"תרט-ו"תראלטונא)–"הנאמןציוןשומר",(ב"תרמ-ג"תרכפאריס-ירושלים)"הלבנוןכבוד"במאמרים

ומשנת.שנה26במשךפישךד"כאבכיהןו"תרטבשנת.שבבוואריהאשפנבורגד"אב(ח"תרנ-ב"תקצ)במברגרהלוישמחהרבי

שערי,שמחהזכר,(ב"תרל,מגנצא)לנעריםחינוך"הספראתחיבר.אדלראברהםרביפטירתלאחראשפנבורגד"כאבכיהןב"תרמ

.הלוייםעבודת,הלוייםפקודת,שמחה

לאורהוציא.דוביצחקרבישלונכדובמברגרשמחהרבישלבנוקיסינגעןבאדד"אב(ד"תרצנפטר)במברגרהלוייצחקזעקלרבי

.הערותיועם"שמחהזכר"אביוספראתל"הו.הערותיועם"אברהםזכרון"בינגאברהםרביהגאוןחידושיאת

דפיםכרכיםבכמה.בינונימעט.טובכללימצב.אדומהבדיומהשעריםחלק.מ"ס40ממוצעגודל.כרכים15–ב.שלםס"ש

.שימושבלאי.מנותקים

1000$פתיחה 
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חתימות-מוירצבורגבמברגרמשפחתרבניהגאוניםספריית.91

והגהות

Library of the Geonim the Rabbis of the Bamberger Family of

Würzburg

מהדורה.א"תקמ,ליוורנו.ף"הרי–אלפסייצחקרבינוותשובותשאלות.1

מרןהסכמתביניהםחשובותהסכמות.דףנג,[4].סימניםך"שכולל.ראשונה

.טובמצב!יסודספר.א"החיד

.וירצבורגד"אבבמברגרהלוידוביצחקרביהגאוןעותק

שםאתאחתום[?]א"לעלצמשום"ידבכתברישוםהכריכהשלהפנימיבצד

ק"אבדקיאירו"נרהלוידוביצחקר"מהורת"כשד"הגאבו"אאמ

"הלוישלמהאהרן"נוספתחתימה.הלוישמחהרביבנוחתימת."ווירצבורג

רביידבכתבהגהותכמההספרלאורך.האחרוןשלידובכתברישומים

.הלוישמחה

.ט"תל,דמייןפרנקפורט.בכרךחייםיאיררבימאת.השניחוטת"שו.2

.[אחרוןדףחסר].בינונימצב!ת"השוספרימחשובי.ראשונהמהדורה

דוביצחקר"מוהרת"כשד"הגאבו"בלאאמשמחה'הק"וחתימתרישום

."הלויאריהמשה"נוספתחתימה.הלוייעקב'הקנוספתחתימה."ו"נרהלוי

'הק"עתיקהחתימההספרבשער.הלוישמחהרביידבכתבהגהותכמה

."לאנדויעריוסף

.מצויןמצב.ך"תר,שטטין.מווילנאא"הגרתולדות.אליהועליותספר

ת"כשד"הגאבו"בלאאמיעקב'הק"וחתימהרישוםהכריכהשלהפנימיבצד

."באמבערגרו"נרהלוידוביצחקו"מה

.שוניםגדלים.ספרים3כ"סה

500$פתיחה 

דודרביחתימת–ראשונהמהדורה–ז"תפ,אמשטרדם–מחשבותחושב.92

"דודיד"בעלזינצהיים

Choshev Machashavot – Amsterdam, 1727 – First Edition – Signature of Rabbi

David Zintzheim Author of Yad David

על,מקוהמאמר,וקדושהטהרה:אחלק.חלקיםלשלושהמחולק.מחשבותחושבספר

.ועודחסידיםמשנתבעלריקיחיעמנואלרביהאלוקיהמקובלמאת.המקוהמדת

.ראשונהמהדורה.ז"תפ,אמשטרדם

לכלהואמגן""דודיד"בעלזינצהייםדודרביהגאוןוחתימתידבכתברישוםהפורזץבדף

ח"תקיכסלו[ד"ל]טרירפהו"נריצחקר"מוהרהרבא"בלאהקטןדודבוהחוסים

."ק"לפ

דורוגדול,בתורהעצוםגאון.(ג"תקע,פאריז-ה"תק,טריר)זינצהייםדודיוסףרביהגאון

רבילאביונולד.ו"תקסבשנתהראשוןנפוליאוןשהקים"סנהדרין"הכראשוידועבצרפת

ישיבההקיםח"תקלבשנת.ובחכמהבתורהמופלגגאון.טרירד"אבזינצהייםאיצקיצחק

.ישיבתואתלשםוהעבירשטרסבורגשלכרבהלכהןעברכ"אח[צרפת]שבאלזסבביסהיים

.התורהעל"דודשלל"וס"השסוגיותעל"ענימנחת",ס"השסדרעל"דודיד"חיבוריו

עםונתןנשא.לנדאל"סגיחזקאלרביהמחבראלשלחם,ביהודהנודעת"שועלהגהותיו

.סיניגאליההרבשלבספריונדפסועליווהערותיומסיניגאליהשבתישמשוןיעקברבי

הגאון..."אמרעליובהספדו"סופרחתם"ה.(8763הרבניםאוצר.ד-י.גירונדי,איטליה)

ספרמחברבעלזניצהיימרל"זצדודה"מוהגאוןהרבבהספדועוסקיםאנואשרהזההצדיק

היוואחרוניםראשוניםספריוכלפעמיםכמהס"השוהחזירבתורהימיוכלעוסק...דודיד

עמוכתביםחלוףי"עעתהוגםבילדותיהייתיומכירו,מספרוכנראהבפיושגוריםממש

נשארעוד,ובמדיניותבנימוסיםחכמתוי"עאדוןשנעשהמלבדנמצא,ותמותוצדקתוראיתי

טפחלהםשגלהאחראלא,ו"חאחריהםשיתפתהבוהםמשלוולאבגבורתוהמושלהוא

"...נמרלאוריחועמדבמקומותמותווצדטפחייםלכסותחזר

.ופגומהמנותקתמקוריתכריכת.מאודטוב-טובמצב.מ"ס18–כ.דף[2],עח

500$פתיחה 
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חייםרביוהגהותחתימה–ב"תקע,ווין–א"הרשבת"שו.93

פוליןיהדותממנהיגידוידזון

HaRashba Responsa – Wien, 1812 – Signature and Glosses by Rabbi

Chaim Davidson, One of the Leaders of Polish Jewry

.ב"תקע,ווין.א"הרשב–אדרתבןשלמהרבינומאת,ותשובותשאלות

ותיקוניםהגהההספרלאורך."דאווידזאהןחייםרביחתימתהספרבשער

.ידובכתב

דודרבישלבנו(5945הרבניםאוצר,ד"תרי-כ"תק)דוידזוןחייםרביהגאון

תורה,דורוחכמימגדולי."הנתיבות"בעלמליסאיעקברביתלמיד.טעביל

בוארשאכרבבזקנותוכיהן.בדורופוליןיהדותממנהיגי.אחדבמקוםוגדולה

בנימיןרביי"ענספד,"שלמהחמדת"בעלמקוםעל(ט"תקצשנת)80מגיל

שתמכוהרבניםמראשיהיה."חייםרוח"לזכרומיוחדבספררבינוביץדוד

.הפולניבמרד

.חדשהבדכריכת.מצויןמצב.בשערכתמיםמלבד.מ"ס35.5.דףקנג,[2]

200$פתיחה 

רבותהגהות-ג"תרכ-כ"תר,זיטומיר–ירושלמיתלמוד.94

ליטאגדולימשלושה

Jerusalem Talmud – Zhitomir, 1860-1893 – Many Glosses by Three

Leading Lithuanian Rabbis

רבידפוס.ג"תרכ-כ"תר,זיטאמיר.מועדסדר,ירושלמיתלמודשלכרכיםשני

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהעשיליהושעורביליפאחנינא

שלושהמאתוחשובותארוכותהגהותמעשריםלמעלההספריםגליונותלאורך

הגאוןבנו,שקודווילד"אביפהאליעזרר"במשהרביהמקובלהגאון:ליטאגדולי

פיקעליןד"אבנתנזוןחייםרביוהגאון,פיקעליןד"אבפרידמןציוןבןיוסףרבי

.זידיקד"ואב

',בפרק,סוכהמסכת)פרידמןציוןבןיוסףרביהגאוןשלמהגהותיובאחת

מפהשמעתי":מסלנטישראלרבימרבוששמעפירושמביאהוא,('זהלכה

חתימת."...לפרשה"זצוקלה[סלנטישראלרבי-]ס"מוהריהגאוןר"אדמוקדוש

.שכתבמההגהותכמהבשולינתנזוןחייםרבי

קיבוץ'בהלומדיםמגדולי(6081ר"אוצה,ד"תרס-ח"תקצ)נתנזוןחייםרבי

כרבכיהןט"תרלבשנת."חייםחפץ"המרןעםביחד,איישישוקבעיר'הפרושים

רביהגאוןלגיסוהרבנותכסאתשהעבירעד(פיקלי)פיקעליןמולדתובעיר

ידיק'זבעירכרבלכהןהחלם"תרבשנת."תשובהדלתי"בעליק'ווילענציעקב

'חןדברי'ו(ס"תר,וילנא)'חןשפתי':חיבוריו.לוינברגשלמהמשהרבימקוםעל

.(ד"תרס,פיעטרקוב)

יפהמשהרביבן,(8739ר"אוצה,ט"תרפ-ז"תרי)פרידמןציוןבןיוסףרבי

מ"ר.ידיק'מזנתנזוןחייםרביחתן.סלנטרישראלרביתלמיד,משקודוויל

העולםמלחמתבזמן.ראגולה,בקובנאר'נביאזוקלויז,סלובודקהבישיבת

.י"בכת-ס"השעלחדושיםחיבר.בפיקאלןרבואחריה.לרוסיהברחהראשונה

.ט"תרמ-ט"תריהשניםביןשקודווילד"אב,ומקובלצדיק–יפהמשהרבי

,ה;כג-ב;כא;כ;כג-יז,יז;לא-ב:שניכרך.דףסא;נה;לד,נב,[2]:ראשוןכרך

.דףיז;כ;לב-ז

.מ"ס38.עירוביןמסכתשלהנפרדהשערודף,יומאמסכתשלדףלטחסרים

זעיריםקרעים.בודדיםעשנקבי.זמןכתמי.טובמצב.בעלותורישומיחתימות

כריכות.דבקניירחיזוקי.תיבותבשתיפגיעהעםהראשוןבחלקהשערבדף

.נאות

200$פתיחה 
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–ו"תרל,ווארשא–צביחכםת"שו.95

יפהגימפלמרדכירביהגאוןהגהות

ינוי'מרוז

Chacham Zvi Responsa – Warsaw, 1876 –

Glosses by the Gaon rabbi Mordechai

Gimpel Yaffe of Rozhinoi

צבירבימאת,צביחכםותשובותשאלות

.ו"תרל,ווארשא.אשכנזי

ידבכתבלמדניותהגהות20–כהספרלאורך

בין.ינוי'רוזד"אביפהגימפלמרדכירביהגאון

.המחברעלוקושיותהשגותההגהות

הקודםהבעליםידיעלנכתבהספרבתחילת]

מרדכיג"לרהליחסישהגליוןעלההגהות"

לפיקניתיהספרכיראזאניאד"אבגימפיל

לכתיבתבהשוואה."[ספריושקנה..מזכרוני

הכתביםנמצאו,יפהגימפלמרדכירבייד

.נכוניםהקודמיםהבעליםודבריתואמים

.יבשדף.טובכללימצב.מ"ס31.דףפד

500$פתיחה 

בלאשקיד"אב"הצדיקיוסף"רביעותק–ח"תקע,ברדיטשוב–שבעהנחלת.96

Nachalat Shivah – Berditchev, 1818 – Copy of Rabbi "Yosef HaTzaddik" Av Beit Din of Blaski

.שערחסר.ח"תקע,ברדיטשוב.הלוישמואלרבימאת.שבעהנחלתספר

בלאשקיק"אבדקיוסףה"מוולתפארתלשםבשעריםנודעשמווהמפורסםהגדוללהרבשייך"ידבכתברישוםהספרבסוף

"...מאנדזלמןהקהחתוםעלבאתיולראיה

אחי."הצדיקיוסף'ר"כלבפינקראהיה,מפורסםוצדיקגאון.(י"תראלולא"ינפטר)בלאשקיד"אבזיידליוסףרביהצדיקהגאון

.מלאסקדודרבישלבנומלאסקאייזקרביק"הרהבני,אוזרקובד"אבהירשצביורביווישענראדנאשעלסקד"אבנחוםרביהגאונים

(וחכמיהלאסקעיר.8782,8301הרבניםאוצר.אלולא"י.שטערןאברהםלרבי,אשמליצי).רוילד"אבהלראלימלךרבישלחתנו

.הטקסטעלעשנקבידפיםבכמה.ירקרקיםהדפיםרוב.טובכללימצב.שערחסר.דףקטו

500$פתיחה 
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רביעותק–יחידהמהדורה–ח"תצ,זאלקווא–הלכהפאר.97

סובאלקד"אבאריהאהרן

Pe'er Halacha – Zholkva, 1738 – Single Edition – the Copy of Rabbi

Aharon Aryeh Av Beit Din of Sovlak

,פסחיםבמסכתהכהןסגןחנינארביבסוגייתחידושים,הלכהפארספר

,ירושלמיותלמודבבליתלמודס"שבשחמורותהלכותעלרביםוחידושים

.אויערבךפרץרבימאת.חמוריםותוספותי"רשדיבוריעל

.יחידהמהדורה.ח"תצ,זאלקווא

הלכהפארהספרזה...לממשלתג"להמאהשייך"רישוםהפורזץבדף

רישום."סאבאלק'קפהמ"ורד"אב'אריאהרןה"מוו"לאאמשייך

ה"תרפשנתטיגערמאנןיצחק'הקאחוזתבוהחותםלכלהואמגן"

."ק"לפ

.בשערוכתמיםפגמים,בלאי.טובכללימצב.מ"ס30.דףפד,[2]

.הראשוניםהדפיםבפינתקיפולים

200$פתיחה 

ג"תרמ,ווארשא–ם"להרמבהמצותספרעל–סרנאיחזקאלרביהגהותעשרות.98

Dozens of Glosses by Rabbi Yechezkel Sarna – On the Rambam's Sefer HaMitzvot – Warsaw, 1883

.ג"תרמ,ווארשא.מהדורת.המפרשיםעם.ם"להרמב,המצותספר

.חותמותיועם.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרביהגאוןשלידוחתימתהספרבתחילת

.במיוחדארוכותהגהותכמהמתוכם.ידובכתבהגהות20הספרדפיבין

.דפיםבכמהשוליםפגמי.יבשדף.טובכללימצב

200$פתיחה 



58

ז"תרי,צנעא–ערוךהשלחןעל"זתיםשתילי"החיבור–ומפוארגדולידכתב!כדוגמתונראהלא.99

Has Rarely been Seen! Large Impressive Manuscript – the Shetilei Zeitim on the Shulchan Arucj – Sana, 1857

.חייםאורחערוךשלחןכלעל"זתיםשתילי"החיבור.והמשובחהנאהובמצבוכתיבתוביופי,בגודלומרהיב.ממדיםגדולידכתב

.[1857]ז"תרי,צנעא.ממשכחדש–מצויןבמצב.רחביםשולייםעם.ואיכותיעבהדףעל.ומסודרתמיושרת,נאהבכתיבה

"זתיםשתילי"חיבורלוומסביב.הגולהבארוחיבור.א"הרמרבינופסקיעם,ל"זצקארויוסףרבינולמרןחייםאורחערוךשלחן

ם"והרמבהמרדכיש"והרא,ף"הריופסקין"והר'והתו,י"פירשעםהתלמודדבריומכלמהלבושהדיניםקיצוריונחמדנפלאפירוש"

וספרא"והגהביתותורתק"וסמג"וסמיח"ונהעיטור'וסץ"התשב'וסד"ושוהרוקחל"ושת"וסהירוחם'ורבימשנהומגידוהגהותיו

היטבמבואריםדבריםכלד"ותהק"ומהריץ"והרשבש"והריבא"והרשבש"הרא'ותשוד"להראבהנפשבעלי'וסוהאגורהמנהיג

.מזרחישלמהר"בכמהרדודרביהאלהיםאישהשלםהחכםמאת...הזוהרמאמרימקומתובקצת

ישועהמיע'מש'ב'ו'טר'מבשבשנתאלוללחדשו"טביוםהקדשמלאכתותשלם"ידוחתימתעםהכותבקולפוןידהכתבבסוף

ראשיעלוכתרוצניפיאהוביע"אולתשוקתומפזמזהבהנחמדהספרזהונכתב...יוסףהצעירומסכינאזעיראחלשאעבדאליצירה

"...אלסריאברהםבןחיים

.מקוריתעורכריכת.קליםכתמים.מצויןמצב.מ"ס23\33.צדדיםמשניכתובים,דף[312]

3000$פתיחה 

ידכתבי–תימןיהדות
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עםפסחשלהגדה–ידכתב.100

–ההמאה,תימן–ידועלאפירוש

19

Manuscript – Passover Haggadah

with an Unknown Commentary –

Yemen, 19th Century

וההגדההקידושסדר"כולל,ידכתב

השייכיםמדיניםדיניםעם,פסחיםללילי

ופירושיםהצורךכפימלוקטיםהזוללילה

."...הצריכיםתיבותוקצתההגדהעל

וגדוליהמפרשיםמגדולימלוקטפירוש

משרקידודרבי,ונהי"מהרכמותימן

!ידועלאומחברוהפירוש.ועוד

.טוב-בינונימצב.מ"ס16.5.'עמ[54]

.איכותיםדפים.ראשוןבדףובלאיפגמים

הינםהכריכהאתהמדביקיםהפורזץדפי

ידהכתב,שלםבלתי.ידבכתבדפים

חסרכנראה.ההללסוףלקראתחסר

.דפיםשלושהאושניים

500$פתיחה 

19–ההמאה,תימן–ערביתרגום\ארמיתרגום\תורה–(דף350)כרסעבידכתב.101

Thick Manuscript (350 Leaves) – Torah / Aramaic Translation / Arabic Translation – Yemen, the 19th Century

.19–ההמאה,תימן.עליוןניקוד.פסוקאחרפסוק,ערביותרגוםארמיתרגוםעם,מקראכולל.'תאג,ידכתב

[423]בדףומסתיים.מצורעפרשתבאמצע(מקורימספור)עגמדףמתחילידהכתב.שלםבלתי.דף351:כוללכרסעבידכתב

.וכתמיםבלאי.רופפים\מנותקיםדפים.בלויהכריכה.בינוני-טובמצב.מ"ס22.נצביםפרשתבאמצע

500$פתיחה 
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עם'תאג–גדולידכתב.102

18–ההמאה,תימן–י"רשפירוש

Large Manuscript – Taj with Rashi's

Commentary – Yemen, the 18th

Century

עםמקרא',תאגכולל,גדול,ידכתב

אחרפסוק,ערביותרגוםארמיתרגום

ועם.המקראוטעמיניקודכולל.פסוק

כולל.העמודיםבתחתיתי"רשפירוש

בשולישנכתבו,הטוריםמבעלחידושים

.בקירוב18–ההמאה,תימן.העמודים

.דברים,במדבר,ויקראהספריםכולל

בעמודמתחיל.שלםבלתיידהכתב

.(בקמצוממנווהרים)ח,וויקראמספר

.הברכהוזאתפרשתבאמצעומסתיים

וילך,נצביםפרשיותשלהדפיםחסרים

.והאזינו

21\30.צדדיםמשניכתובים.דף[142]

.חסרוןעםקרעים.גרוע-בינונימצב.מ"ס

.ניכריםשימושכתמי.דיווטשטושיבלאי

.ונאהחדשהעורדמויכריכה

500$פתיחה 

19–ההמאהתחילת,תימן–צעדהק"קכמנהגכיפורליוםמחזור.103

Machzor for Yom Kippur according the custom of the Saada Community –

Yemen, Early 19th Century

כלכולל,וכפוריםהשנהראשדהיינונוראיםלימיםתפלותסדור"שערעם,ידכתב

סליחותבוונוסףא"יעצעדהק"הקאנומנהגינובניוהפזמוניםוהבקשותהתפלות

מעמדותבסופונוסףועוד...מלכותוכתרעבודהוסדרכפורליוםורחמיםומרונות

תתבניוירושלםותצדיתחרובצעדהבמתאהכפוריםוליוםהשנהלראשוהפטריות

.19–ההמאהתחילת,[תימן],צעדא."ותשתכלל

.פוריםשלפנילשבת"לפוריםתקון"ידהכתבבסוףנוסף,בשערהמפורטמלבד

שהושלמודפיםמספר,ידהכתבבאמצע.מ"ס16.צדדיםמשניכתובים.דף[120]

שנילפחות,לסירוגיןידהכתבלאורךנמצאיםהללוההשלמהדפי.אחרתבכתיבה

.משוקמתעורכריכת.שוליםפגמי.רביםשימושכתמי.טובכללימצב.נוספיםכותבים

500$פתיחה 
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18–ההמאה,תימן–והסליחותהתפילותכל–נוראיםלימיםמקיףמחזור–ידכתב.104

Manuscript – Machzor for Yamim Nora'im – The Entire Prayers and Selichot – Yemen, the 18th Century

הההמאה,תימן.ומסודרתנאהכתיבה.הכיפוריםויוםהשנהלראש.ועודסליחות,פיוטים,התפילותכלאתהכוללמחזור,ידכתב

.קולפוןללא,מזוההלאכותב.18–

.זהמסידורנעדרלאדברשום-מכלבכלהכל.הכיפוריםיוםשערינעילתועד,אלוללחודשמסליחותכולל

שימושכתמי.עשנקבי.בינונימעט,טובכללימצב.ואיכותיםעביםדפים.מ"ס11\16.5:גודל.צדדיםמשניכתובים.דף[121]

.חדשה,עורדמויכריכה.ניכרים

500$פתיחה 

,תימן–מיוחדכיסגודל–דיואן–ידכתב.105

19\18–ההמאה

Manuscript – Divan – Special Pocket Format – Yemen,

the 18th/19th Century

ההמאהתימן,ונאהמסודרתכתיבה.(דיואן)שירות,ידכתב

רחמןבשם"ראשוןבעמוד.19–ההמאהתחילתאו18–

לעניןהרוחותאלהילאלותושבחותשירותלכתובאתחיל

.שוניםופיוטים.חתניםלענין,שבתמוצאילענין."...שבת

.מ"ס16.5\5.5:כיסגודל.צדדיםמשניכתובים.דף[64]

,מקוריתעורכריכת.רביםעשנקבי.בינונימצב.סוףחסר

.ורופפתבלויה

200$פתיחה 
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היסטוריםפרטים–ידובכתבוארוכותרבותהוספותעםהמחברעותק-ה"תרכ,אזמיר–שלמהיקהיל.106

Yakhil Shlomo – Izmir, 1865 – Copy of the Author with Many Lengthy Additions Handwritten by Him – Historical Details

.מאזמירקמחישלמהרביהגאוןמאת.טוריםארבעהסדרעלחידושים,שלמהיקהילספר

.יחידהמהדורה.ה"תרכ,אזמיר

!נדפסלא–ידובכתבבתראמהדורהעם–המחברעותק

הוספותהספרלאורך,בנוסף.המחברידכתיבתבעצםארוכיםחידושיםקטעי(הפנימיתוהכריכההפורזץבדפי)הספרוסוףבתחילה

.המחברידבכתבהוספות40–ככ"סה.המחברידבכתבמשמעותיותוהגהות

ושוב"הספרשלאחרוןבעמוד."ש"עזו'בקושקדמניד"ל'סיאליהועוגת'בסראיתי[רבזמן]ר"זמואחרי"2\קלהבדףבהגהה

"...ל"זפ"כמהרחהמפורסם'הרדורינומגדול...חייםלב'סהעולםלאויריצא[רבזמןאחר]ר"אחז

הישיבהבניהמצוייניםהדייניםוהשלמיםהחכמים'מעעםונתתינשאתיל"הנזלעניןבכתבהרשוםכלכיומודענא"עמודבאותו

"...משגיאותיצילינו'והל"הנזובכללדבריהסכימואחדפהכולםהחבורהוכל...המיוחדאחדובפרטיחיועליהם'המקשיביםחכמים

(לחייםזכרינו'סהמחבר)ו"היפרץרפאלחייםר"כמהרהמובהקהרב'מעאלישלחזהדבר"ידובכתבהמחברכותבהפורזץבדף

שהחיינוברכתלענייןשלמהיקהילב"בסהלדינאמרדעסיקמאיעלהחיים'ארשי'ארשהנה'והשהחייםעתרתאחרי...אחאירב

"...בשבתשחלבתמוזז"יבליל

."ק"לפד"התרמ'משסיון'לח26ביוםו"היו"היקמחיעובדיהידידבנינולד"ועודילדיולידתשלהיסטורייםרישומיםהפורזץבעמודי

.ז"תרי'מש...לומברוזוש"בכמהרהשלמהידידינכדינולדד"תרי'משאייר'לח23ביוםו"היקמחייוסףידידיבנינולד"נוסףרישום

."ו"תחברון'הקלעירבאתיג"תרמבשנת"

ישיבתומחכמיבקושטאכדייןכיהן.קושטאמחכמי,מובהקהלכהופוסקעצוםחכםתלמיד(בערךא"תרננפטר)קמחישלמהרבי

בחינוךחוללימודילהכניסשניסו,האליאנסשלבמשכיליםהלוחמיםמראשי.עקרישיצחקורביאלפנדרייוסףרבישלחברם."הקול"

משהנסיםרבי,לומברוזואליהונסיםרבי:חתניו.אביובספרישמתורתויוסףנסיםחייםרביבנו.בחברוןוהתישבלארץעלה.הילדים

.ועוד"שלמהמימי","שלמהימי""שלמהיקהיל":ולתהלהלשםחיבוריו.בכריעקבחייםורבי,המון

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס21.דף[2],קנח,[2]

500$פתיחה 

המזרחדפוסי
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שלארבותהגהות–ו"תט,אמשטרדם–הערוךמוסף.107

ח"המשיהרבידבכתבנדפסו

Mussaf HaAruch – Amsterdam, 1655 – Many Glosses that have not

been Printed Handwritten by the Rav Hamashiach

תוספותעם,מרומאיחיאלבןנתןרבימאתהערוךספר,הערוךמוסףספר

.מוספיאעמנואלר"בבנימיןרבימאתוהשגותוהגהות

.בנבנשתיעמנואלדפוס.ראשונהמהדורה.ו"תט,אמשטרדם

והחתימההרישום.[ג"תמ]ליצירהל"תגימשנתרישוםהספרבשער

.חלפוןיוסףלמדרשרישומים.מחוקים

.ח"המשיהרבחזןישראלמשהרביידבכתבהגהות30–כהספרלאורך

.ט"סח"משישמותיבותבראשיחתומותרובן

.רביםספריםומחברמפורסםגאון,(ג"תרכ-ח"תקס)חזןמשהישראלרבי

עלהא"תקעובשנתבאיזמירנולד."לבחקרי"הונכדחזןאליעזררבישלבנו

ח"תרבשנת.ירושליםודיינימחכמיהיהבצעירותוכבר,אביועםלירושלים

לכהןעברז"תריבשנת.בקורפורבב"תריובשנת,רומאד"לאבהוכתר

.ישראללארץחזרב"תרכובשנת(מצרים,אלכסנדריה)אמון-נאברבנות

שניט"יופולמוסעל-"ט"יוקדושת"ו"ציוןקנאת","לישראלנחלה":חיבוריו

מתקופתותשובותשאלותכולל,"רומישלכרך"הגדולספרו.גלויותשל

.איטליהבירתברומירבנותו

וכתמי,ראשוניםבדפיםבלאי.טוב-בינונימצב.מ"ס30.דףקצג,[2]

.קיימתעורשדרת.פגומהמקוריתכריכה.הספרלאורךרטיבות

500$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תרכ,ירושלים–לבנדיבת"שו.108

נוןבןאברהםרביידבכתבארוכותהגהות–

Nediv lev Responsa – Jerusalem, 1866 – Single Edition –

Lengthy Glosses Handwritten by Rabbi Avraham ben Nun

וחושןהעזראבןבחלקיותשובותשאלות.שניחלק.לבנדיב

.בדראד"ח–חזןדודחייםרבילציוןהראשוןמאת.משפט

השוניםבדפוסיםנדפסהספר.יחידהמהדורה.ו"תרכ,ירושלים

:עייןהמתחריםאצלוחלקובקישראלרביאצלחלקובירושלים

.111'מסהלוי.ש,בירושליםשנדפסוהעברייםהספרים

רביידבכתבארוכותלמדניותהערות20–כהספרלאורך

יאודהרביוחתימותרישוםהספרבתחילת.נוןבןאליהואברהם

רישוםהספרבשער.אליהואברהםרבישלאביו–נוןבןיעקב

ברוךרבי]"גיהןברוךא"לאאברהםה"ע"חתימה.שנמחקארוך

בתלמידישתמךגביר,ב"תרמ-לירושליםמטשקנטעלהיהן'ג

.ש"עשנקראנ"ביכהקים,שוניםחבוריםל"בהווסייע,חכמים

.[ח"תרננפטר

רבישלאחיו,ירושליםמחכמי,(ז"תרמנפטר)נוןבןאברהםרבי

חשובגבירהיהיעקברביאביו."מביןיאיר"בעלרפאליוסף

הרב"אתאברהםרבימזכירההגהותבאחת.חכםותלמיד

ק"בעהההוראהבכסאישבאשרדורינומרבניאחדהמופלא

א"חנהרבמ"מר"עטירושלםמלךלמלךמשנהא"תובבירושלם

"...ן"ימייד'בסל"זישראלי"כמוהרל"ז

.משובשתהדפיםספירת.דףקל-נח,נט-נג,נא;נו-מט,מט,[1]

מעטמהגהותחלק.מנותקתעתיקהכריכה.טובמצב.מ"ס33.5

.בדףקיפוליםאופגמיםמחמתפגומות

200$פתיחה 
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–ה"תקל,אמשטרדם–שלוםנהר.109

ם"מיהרבחתימת\המחברהקדשת

שאל

Nahar Shalom – Amsterdam, 1875 –

Author's Dedication / Signature of the Rav

Mayim Sha'al

אורחערוךשולחןכלעלחיבור,שלוםנהר

ד"אבוינטורהשבתירביהגאוןמאת.חיים

בעלפארדודודלרבימובהקותלמידאיספלטרו

."דודחסדי"

.ראשונהמהדורה.ה"תקל,אמשטרדם

אלהמחברידבכתבהקדשההשערבראש

שללצידה.עמארשלמהחייםרביהגביר

רבישלוחתימתוידובכתברישוםההקדשה

הגבירמאתנתונהמתנה"מיוחסמשהמרדכי

י"נעמארשלמהחייםר"כמההמרומםהחכם

."ט"סמיוחסמשהמרדכיהצעירלשמילי

.ידבכתבנוסףרישום

(ט"תקנ-ב"תצ)וינטורהשבתירביהמחבר

גאון,דלמטיהבחבלההלכהפוסקימגדולי

נודע.[ספליט]איספלטרושלרבה.ומקובל

תלמידו.שלוםנהרחיבורושםעלוהתפרסם

"דודחסדי"בעלפארדודודרבישלהמובהק

לכהןפארדודודרביכשעבר.מאודשהעריכו

שבתירביתלמידואתמינהסארייבושלכרבה

.איספלטרושלכרבהלכהן

ברכיעלגדל."האדמהפרי"מחברשמואלר"בכמיוחסרפאלרביהגאוןשלבנו,(ו"תקסנפטר)מיוחסיוסףמרדכימשהרבי

ופסקיםת"שו,בחיבוריוהמפוזריםתורהחידושיבכתיבתהפליגבעלומיועוד."יעקבבית"המדרשביתמחובשיכאחדהתורה

.אישיותואתסובביםקדושהומעשימופתסיפורי.ואילךשניםו"טבןהיותומזמןהדורלחכמישהשיב

ט"המהריהגאוןשלחתנונעשהמיוחסיוסףמרדכירביאולם,"לציוןראשון"הבכהונתמקומואתימלאשבנובצוואתוכתבאביו

ביתכראשמקומואתירש,ב"תקסבשנתעולמולביתחמיושנסתלקלאחררק.הכבודמפניוזכותומקומועללוויתר,אלגאזי

.פטירתועדזהבתפקידושימש,"לציוןראשון"וכבירושליםהגדולהדין

פני",עשרהשמונהגיללפנישחיבר"ראשוניםמים"חיבורואתאליווספח"שאלמים","המיםשער","המיםברכות":חיבוריו

.ידבכתבשנשארוספריםועוד"המיםעין","המים

.קצוציםוהרישומיםההקדשה.מקוריתכריכה.בודדיםנקבים.טובכללימצב.מ"ס27.5.דףרב,[6]

200$פתיחה 
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שלםסט–יחידהמהדורה–ג"תצ-א"תע,קושטא–ביהוסףעדותת"שו.110

Edut BiYehosef Responsa – Kushta, 1711-1733 – Single Edition – Complete Set

–חלקיםשני.בילוגראדוקודשבקהילתמ"ורד"אבאלמושינויוסףרבימאת.ע"השוחלקי'בדותשובותשאלות,ביהוסףעדותספר

.שלםסט

יחידהמהדורה–ג"תע,קושטא–משהבני.111

Bnei Moshe – Kushta, 1713 – Single Edition

תשובותכולל.שלטוןמשהרביהגאוןמאתותשובותשאלות,משהבני

רבי.שאנגי'ןאליעזררבי.בנבנשתמשהרבי,אגוזידודרבי:דורומחכמי

.בפלפולליקוטיםעם.בנבנשתיחייםרבי.קצבייוסף

.מזלאזיץאשכנזייעקבבןיונהבדפוס.יחידהמהדורה.ג"תע,קושטא

.המגיההקדמתהספרבראש

.הדפוסלביתוהמביאהמדפיס

שלבנו.ירושליםמחכמי]"ט"סעזריאלאברהםיאודה"בשערחתימה

מנדלאהרןרבישלבעלותחותמת.[א"תקענפטר.הקדושאביגדוררבי

."חגאזיברוך"חתימה."בקהיראשכנזיםץ"ומד"אבן"בהרהכהן

עביםדפים.נקבים.טובכללימצב.מ"ס28.5.דף[3],ח,קכו,[2]

.מנותקתעתיקהכריכה.ואיכותים

200$פתיחה 

.מ"ס29.5.דף[2],קיו,[3].א"תע,קושטא:אחלק

.רחביםשולים.זעיריםנקבים.טובמצב

אברהם’ר:קושטאנדינהרבניהסכמותאבחלק

’ר,יקר’ןרפאליצחק’ר,רוזאנישיאודה’ר,קמחי

,הלוישמואל’ר,קמחישמואל’ר,אלפאנדאריחיים

א"תעויחיפרשת,אלפאנדאריאליא’ר

.מ"ס30.דףקיח,[2].ג"תצ.קושטא:בחלק

בסוף.טובמצב.ואחרוניםראשוניםבדפיםכתמים

ולא,בנפרדשנדפסומפתחותשלדף[2]הספר

!נדיר–שלפנינובעותקוהינם.בדפוסהושלמו

'לרשייךשהספרבלאדינוארוךרישוםבשער

הצעיר"חתימותעםתנחוםשלמהבכראליעזר

הצעיר"ורישומיםחתימות."שלמהבכראליעזר

מןקניתיו"בשעררישום,"ט"סדאנוןשמואלחיים

דאנוןשמואלחייםהצעירד"כתנחוםאליעזר'הח

מעבר.['התקבשנות,שאלוניקימחכמי]."ט"ס

החכםה"הנישק"ק"ידבכתברישוםלשער

כתבאחדבהנימאהיריעקבבןאברהםהשלם

רבישלידוחתימתהספרבתחילת."מרינומהרב

נפטר),סופיהחכמימגדולי–יעקבבןראובן

והתיישבד"תקסבשנתהקודשלעירעלה.(ו"תקס

ידיעלנספד.צדקומורהלרבנתקבלשםבצפת

אברהםרביהגאוןנמנותלמידיובין.דורוגדולי

סידיהודהרביוהגאון"לאברהםחסד"בעלאלקלעי

ראשוצדיקגאוןרחמיםרביבנו"מצוהנר"בעל

.אביופטירתלאחרצפתרבני

400$פתיחה 
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יחידהמהדורה–ב"תק,קושטא–דחיידינא.112

Dina Dechayei - Kushta, 1742 – Single Edition

לרבי,גדולימצותספר]ג"הסמספרעלביאור.ראשוןחלק,דחיידינאספר

."הגדולהכנסת"בעלבנבנשתיחייםרביהגאוןמאת.[מקוצימשה

ר"באברהם’ר:קושטנדינארבניהסכמות.יחידהמהדורה.ב"תק,קושטא

ואתחנן’פ,רוזאנישיצחק’ורדודר"ביצחק’ר,הלוישבתי’ר,רוזאנישיוסף

.ב"תק

כנסת'הגדוללחיבורובהקדמתובנבנשתיחייםרביהמחברשכותבמהלפי

כשראהאולם,בראשונהלכתובתכנןשלפנינוג"הסמעלחיבורואת',הגדולה

האחרוניםהפוסקיםכלשלמקיףקיבוץללאחסרההמלאכהכיחייםרבי

,להשתלםהמלאכהתוכללא,טוריםהארבעהבספרהכתוביםהדיניםוסידור

ורק,הגדולההכנסתספרואתוחיבור,ג"הסמעלספרוכתיבתאתעזבלכן

.ג"הסמעלזהספרואתהשליםמכןלאחר

הדפיםבשוליעשנקב.הפנימיהשערבשולניירדבק.מ"ס28.דףריא,[2]

.כתמיםמעט.מאודטוב-טובכללימצב.לטקסטקלהגלישהעםהראשונים

.מנותקתעתיקהכריכה

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ב"תצ,קושטא–אברהםזרעת"שו.113

Zera Avraham Responsa - Kushta, 1732 – Single Edition

רבימאת.משפטוחושןהעזראבןחלק,אברהםזרעותשובותשאלות

.ראשוןחלק.יצחקיאברהם

.ראשונהמהדורה.ב"תצ,קושטא

.בשערידבכתברישומים.טובמצב.עתיקהכריכה.מ"ס29.דףקסז,[2]

'במרדכיהצעיר"וחתימתידבכתברישום."מרדכיגדולתלמדרשקודש"

.מזרחיידבכתבהגהות3.השערבשוליחסרון."ט"סיצחק

200$פתיחה 

ראשונהמהדורה–ו"תע,קושטא–(א)דעהיורה–הגדולהכנסת.114

Knesset HaGedolah – Yoreh Deag (A) – Kushta, 1716 – First Edition

.בנבנשתיחייםרבימאת.ח"ס-אמסימןא"חדעהיורהטור,הגדולהכנסתספר

[אשכנזי]יעקבבןיונהדפוס.ראשונהמהדורה.ו"תע,(קושטנדינא)קושטא

.מזלאזיץ

.(170'מסיסודספריסטפנסקי).ההלכהבפסיקתיסודספרהינוזהספר

ר"אוצה).צ"תקבשנתבהאגרב]"ל"זשמעוןא"בללעמילאשריוסף'הק"חתימה

8731]).

דפים.ואיכותיבהירעבהדף.ארכיטקטונישער.טובמצב.מ"ס29.דףרמו-ד,[1]

.טקסטחסרוןמעטעםהפנימייםהספרבשוליבעיקרעשפגעימעט.מנותקים

200$פתיחה 
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נדיר–יחידהמהדורה–ג"תפ,שאלוניקי–שמואלנאמןת"שו.116

Ne'eman Shmuel Responsa – Salonika, 1723 – Single Edition – Rare

.מודיליאנושמואלרבימאתותשובותשאלות,שמואלנאמן

.יחידהמהדורה.ג"תפ,שאלוניקי

.הנדיריםשאלוניקיומדפוסיהחשוביםת"השומספרי

ויקרא"בעלאדאדיאברהםחייםרביהגאוןשלספרייתובחותמותהעותק

.טריפולישלהדורמגודלי"אברהם

.והאחרוניםהראשוניםהדפיםבפינותבלאי\קיפולים.מ"ס31.דףקצ,[1]

.חדשהבדכריכת.נקביםמעט.טובכללימצב

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ו"תק,שאלוניקי–חייסם.117

Sam Chayei – Salonika, 1746 – Single Edition

הספרבסוף.עשאלחייםרביהגאוןמאתותשובותשאלות,חייסםספר

המחברבןמאתתשובותכמהוכן,המחברמאתהשבועפרשיותעלדרשות

.עשאלבנימיןרבי

.יחידהמהדורה.ו"תק,שאלוניקי

:דףלב.דף[צו:ל"צ]צז-פז,[נ:ל"צ]מט;ד;לב;קכב-צז,[2],פו,[2]

מחכמיב"תובירושליםבשליחותהולךבהיותישנשאלתילשונות.לקוטים

.מקומועלאישישראל

.העליונהבפינהזניחיםעשנקבידפיםבכמה.מאודטוב-טובמצב.מ"ס29

אברהםמגןישיבתשלבעלותזהבהטבעתעםמקוריתעורכריכה

.הכריכהשלהמעטפתבעורקליםופגמיםבלאי.19-הבמאהבירושלים

!הנדיריםשאלוניקימספרי

200$פתיחה 

מהדורה–א"תע,קושטא–(ב)דעהיורה–הגדולהכנסת.115

ראשונה

Knesset HaGedolah – Yoreh Deag (B) – Kushta, 1711 – First Edition

סימןעדט"סמסימןב"חדעהיורהיוסףביתטורעלהגדולהכנסתספר

,קושטא)הגדולהכנסתבשיירינדפסו(ט"קנ-ט"קל)החסריםהסימנים.קעז

.בנבנשתיחייםרבימאת.(ז"תע

בןויונהמוילנאעזריאלבןנפתלידפוס.ראשונהמהדורה.א"תע,קושטא

’ר,קמחיאברהם’ר:קושטנדינהרבניהסכמות.מזלאזיץאשכנזייעקב

’ןיצחק’ר,אלגאזיחיים’ר,ריי’ןיונה’ר,הלוישמואל’ר,רוזאנישיאודה

רפאליצחקר"בחיים’ר,י’שנג’ןאליעזר’ר.אלפאנדאריאליה’וריקר

.אלפאנדארי

.(170'מסיסודסטפנסקי).ההלכהבפסיקתיסודספרהינוזהספר

בודדיםנקביםמספר.ואיכותיעבהדף.טובמצב.מ"ס35.דףרו,[2]

.מעורשדרה.הספרלאורך

200$פתיחה 
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-ב"תקי,שאלוניקי–(אמרילייו)למשההלכה.118

סט–יחידהמהדורה–ז"תקט

Halacha LeMoshe (Amarilio) – Salonika, 1752-1756 –

Single Edition – Set

תורהמשנהעלוחשובגדולחיבור,למשההלכהספר

.ומכירהאבידה,גזילה,גניזה,ממוןנזקיבהלכותם"להרמב

.שלםסט–חלקיםשני.אמארילייומשהחייםרבימאת

.[ב"תקי],שאלוניקי.גניבהוהלכותממוןנזקיהלכות:אחלק

,המחבראחיהקדמת:[א,2-ב,1]דף.דף[8],נח,קנב,[2]

שלמה’ר,המחבראחיבןהקדמת:[2]דף.אמארילייואהרן’ר

,המחברבןהמגיההקדמת:[ב,2]דף.אמארילייויצחקר"ב

.נקביםמעט.השערבשוליניירחיזוקי.אמארילייושמואל’ר

.טובמצב.מנותקיםושערכריכה

,שאלוניקי.מכירהוהלכותואבידהגזילההלכות:בחלק

.[ז"תקט]

הראשוניםבדפים.טוב-בינונימצב.דףקז,קמז-כא,ל-א,ו

דפיםבשעה,ניירשיקוםבחלקםהדפיםבשוליפגמים

נוספיםבדפיםפינהפגמי.בפינהטקסטחסרוןז-אראשונים

.כתמים.טובבמצבהעותקרוב.בטקסטנגיעהללאכ"שאח

!נדירסט

300$פתיחה 

סט–יחידהמהדורה–ב"תקע,שאלוניקי–משהשלידיוספר.119

חלקיםשני

Sefer Yadav shel Moshe – Salonika, 1812 – Single Edition – Set of Two

Sections

.פריסקומשהרביהגאוןמאת.טוריםארבעהעלחידושים,משהשלידיוספר

.יחידהמהדורה.ב"תקעשאלוניקי

ידים,ידעליד,שניותידים,בתשובהיד.ידותחמשכוללחיבור:אחלק

דפיםבכמהפגמים.חסרהמפתחותשלאחרוןדף.דףריא,[2].עסקניות

.טובמצבזהמלבד.אחרוניםדפים

.עשנקב.השערבשוליקלחסרון.דףקה,[1].מוכיחותידיםחלק:בחלק

.טובכללימצב.חדשהבדכריכת

280$פתיחה 

בבגדאדהדפוסמבכורי–א"תרל,בגדאד–השיריםשיר–!ביותרנדיר.120

Extremely Rare! Shir HaShirim – Baghdad, 1871 – One of the First Books Printed in

Baghdad

בלשוןופתרונו(ארמי)תרגוםעם,המנחהאחרהפסחבחגלקרותשנוהגים,השיריםשירספר

.בגדאדעירכמנהגפסוקאחרפסוק(עבריותבאותיות)ערבי

העבריהדפוס,יערי’אלפיהמדפיסשם.[פתייאישועהמשהיהודהדפוס].א"תרל,בגדאד

.24’מס,112’עמ,ש"תירושלים,ב,המזרחבארצות

באנגליהולמדונהמעותקהספרשלצילוםנמצאהלאומיתבספריה!מאודנדירספר

.ששוןמאוסףנוסףוצילום

.מקוריתכריכה.מצויןמצב.מ"ס18.דףסא,[1]

500$פתיחה 


