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ההמאה,מרוקו–פסחשלהגדה–מעוטרידכתב.1

–19

Ornated Manuscript – Passover Haggadah – Morocco,

the 19th Century

יהודיתלערביתתרגוםעם.פסחשלהגדהסדר,ידכתב

.מרובעתכתיבה.קטעאחרקטע,המערבחכמיבפיהנהוגה

"עניאלחמאהא"מנוסחמתחיל.19–ההמאה,מרוקו

ורחץקדשסדראחרוניםדפים[2].ההללסדרבסוףומסתיים

.בערביתביאורעם

עםשערציורא"עובדף.בדיו,שוניםעיטוריםעמודיםבכמה

א"עיטבדף,הקערהציורב"עיחבדף,קליגרפייםסלסולים

.נאהציור

דפיםבשני.טובכללימצב.צדדיםמשניכתובים.דף[26]

לאניירבמילוימשוקמים.הדףבמרכזפגמיםאחרונים

.חדשהבדכריכת.מקצועי

300$פתיחה 

19-20–ההמאה,מרוקו–ושבועותפסחלחגיפיוטים–ידכתב.2

Manuscript – Piyyutim for the Holidays of Passover and Shavu'ot – Morocco, the 19th – 20th Century

.19-20–ההמאה,[אפריקהצפון].מערביתכתיבה."שבועותשלפיוטים","פסחשל'זשלפיוטים""פסחשלפיוטים"כולל,ידכתב

.מצויןמצב.מ"ס17\22.הכותבהשליםלאהאחרוןהפיוטאת.אחרוןדףמלבד,צדדיםמשניכתוביםדפים[29]

200$פתיחה 

הפסחחג
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אביר"הלמרןההגדהפירוש–השרדבגדי.4

המחברבןהקדשת–ראשונהמהדורה–"יעקב

Bigdei haSerad – Commentary on the Haggadah by

Maran the Abir Yaakov – First Edition – Dedication

by the Author's Son

בדרךפסחשלההגדהעלחשובפירוש-השרדבגדי

אבוחציראיעקברבימאת.גדיאחדעלופירושס"הפרד

.אבוחציראאברהםרביבנוידיעללאורהוצא.א"זיע

.ראשונהמהדורה.ח"תרמ,ירושלים

ירושליםמגאונירביםתהילהבמכתבימעוטרהספר

ורביפאניזילמאיררפאלרבילציוןהראשונים:ומקובליה

,"אלבית"מחכמיויטאליוסףרבי,אלישרשאוליעקב

בן,אבוחציראמסעודרביהקדמת.וטבריהחברוןרבני

."סאליבבא"השלאביו,המחבר

קדשוידבכתב(שורות2)הקדשהמילוילשערמעבר

.אבוחציראאברהםרבילאורהמוציאשל

השלישיבנו–(ג"תרע-א"תר)אבוחציראאברהםרבי

."יעקבאביר"אבוחציראיעקברבין"המלוברבינושל

עלהג"תרלובשנתבתאפיללתכרבכיהןצעירבגיל

הוציאט"תרמבשנת.טבריהק"בעיהוהתיישבארצה

,לרגלעליהמוקדציונו.המלךגנזיאביוספראתלאור

.ישועותורואיםציונועלמשתטחיםורבים

תורהחידושיעםחכמון\חכםרחמיםרביחתימות

היה.(מלאיםעמודים2)הקדמיהפורזץבדףידובכתב

בבאיוףחייםאברהםרבישלסבוכורדיסתאןמחכמי

."הכותלצדיק"

.מקוריתכריכה.טובמצב.מ"ס20.דף[1],עב,[1]

200$פתיחה 

,"דפסחאאגדתא",ידכתב

–ההמאה,תימן.מנוקד

17.

שלמקורייםדף[18]

חסרהנראהככל.ההגדה

,בנוסף.ראשוןדף[1]

עליותרמאוחרתכתיבה

שירה".הפורזץדפישני

.הסדרללילקידוש."נאה

אךהדא"בעלותרישום

ורבימרי'ןיוסףחקאגדה

11\16.5"...ו"יצהארון

דפים.בינוני-טובמצב.מ"ס

כריכה.רביםכתמים,עבים

.פשוטה

200$פתיחה 

מנוקד–17–ההמאה,תימן–פסחשלהגדה-ידכתב.3

Manuscript – Passover Haggadah – Yemen, the 17th Century – Vowelized
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שער–ז"תקכ,מיץ–חוריןבית–פסחשלהגדה.6

נחושתבפתוחיוציורים

Passover Haggadah - Beit Horin - Mitz, 1767 - Gate and

paintings with copper openings

,עולםעמודימשלושהמלוקטיםפירושיםעם,פסחשלהגדה

משהרבימאת.אפריםעוללות',הגבורות,אלשיךם"המהר

עם.נחושתפיתוח–נאיםבציוריםמלווה.מרדלהייםזעציר

.ר"צובאותיותובאשכנזיתבלאדינודינים

,מצוירראשוןשער.שעריםשני.'מאיימשהדפוס.ז"תקכ,מיץ

.(251ההגדותאוצר;162יערי).מפורטשנישער

כבכלכתמים.טובמצב.המקופלתהמפהללא.דףסד,[2]

.חדשהכריכה.הגדה

200$פתיחה 

ציורים–ג"תקפ,ווין-(חוריןביתמעלה)פסחשלהגדה.7

נחושתבתחריט

Passover Haggadah (Ma'aleh Beit Choron) – Wien, 1823 – Copper

Engraved Illustrations

,עולםעמודימשלושהפירושיםעם,פסחשלהגדה,חוריןביתמעלה

שלמהלרביאפריםעוללות,מפראגל"למהר'הגבורות,אלשיךם"המהר

.לונטשיץאישאפרים

נוסח.(633ההגדותאוצר;453יערי).שמידאנטאןדפוס.ג"תקפ,ווין

ביתמעלהבהגדהכמו(נחושת-פיתוחי)והציוריםהפירושים,הדינים,ההגדה

תרגום.ר"צובאותיותובאשכנזיתבלאדינוהדינים.א"תקמאמשטרדם,חורין

."גדיאחד"ו"יודעמיאחד","הואאדיר"לפיוטיםר"צובאותיותאשכנזי

חדשהכריכה.הגדהכבכלשימושובלאיכתמים.טובמצב.מ"ס26.5.דףנב

אהרן"ידבכתבחתימההספרובסוףבשער.מעורופינותשדרהעםמפוארת

.ידבכתבקצרותהגהות2."בערלינער

300$פתיחה 

עורכריכת–ו"תקצ,ליוורנו–פסחקרבןפירוש–פסחשלהגדה.5

מקורית

Passover Haggadah – Korpan Pesach Commentary – Livorno, 1836 – Original

Leather Binding

פיוטיםעם.והעומרהפסחעניניוכל.עוניולחםפסחקרבןפירושעם,פסחשלהגדה

.נתןרביבנוידיעללאוריצא.עמרםחייםרבימאת.ישראלמגדולירבותותפילות

.יחידהמהדורה.ז"תקצ-ו"תקצ,ליוורנו

כריכת.למטההשערבשוליפגם.כתמים.טובכללימצב.מ"ס7\13.דףקס,ו,[2]

.שימושבלאי.מנותקתהכריכה.זהבעיטוריעם,מקוריתעור

200$פתיחה 
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ס"ושהלכה\למדנות\יסודספרי

מהדורה–ד"רפ-ג"רפ,ונציה–ירושלמיתלמוד.8

רחביםשולים–בומברגידניאלדפוס–ראשונה

Talmud Yerushalmi – Venice, 1523-1524 – First

Edition – Daniel Bomberg Press – Wide Margins

,סוטה,יבמות:מסכתות)נשיםסדר,ירושלמיתלמוד

מהדורה.ג"רפ,ונציה.(קידושין,נזיר,גיטין,נדרים,כתובות

.בומברגידניאלדפוס.ראשונה

ואחריההפרקכלשלהמשנהנדפסהפרקכלבראש

ארבעהלפינדפסהספר.עמודותבשתינדפס.התלמוד

הידמכתביאחד.שבתובמסכתבקולופוןכאמור,יד-כתבי

.(3סקאליגרי"כ)בליידןכיוםהנמצאהיד-כתבהואהללו

חייםבןיעקבהואהקולופוןוכותבהמגיה,המהדורהעורך

.בומבירגישלהדפוסבביתמגיהשהיה,אדוניהואבן

בשוליםשיקומים.נאהמצב.מ"ס40.דףסו.נשיםסדר:[ג]

שולים.מפוארתעורחציכריכת.מקצועיניירבהשתלת

.רחבים

3500$פתיחה 

כריכת–מ"ש,באזל–בבלימתלמודכרך.9

מפוארתעור

Volume of the Babylonian Talmud – Basel,

1580 – Impressive Leather Binding

י"רשפירושעם,ותמידמידות,קינים,מעילהמסכת

המשניותופירושתוספותופסקיותוספות

.ם"מהרמב

.מ"ש,באזלמהדורת

בכמהעשנקב.טובכללימצב.מ"ס38.דףלח

.ומפוארתחדשהעורכריכת.כתמים.דפים

1000$פתיחה 
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מגוריארה'נגם''למהר-ה''של,קושטא–טובלקח–''לשמהתורהוזודלתותיועלשוקדהאדםאשרי''.10

!ומקודשנדיר–א''זיעי''האר

Ashrei HaAdam Shoked al Daltotoav Vezu Torah Lishmah – Lekach Tov – Kushta, 1575 – by the

Mahram Najara a Disciple of the Ari – Rare and Sacred!

המחברבחייויחידראשוןדפוס,ה'שלקושטא,ארה'נגלויבןמשהלרבי,הפרשיותסדרלפיהתורהעלבאורים,טובלקחספר

.'ריבוןיה'הנודעהפיוטמחברארה'נגישראלרבימבנוושיראגרתהספרבסוף.הקדוש

וספריוספרוס"בשל"רזדרשותכלסידר...''א''חידהרבלתארהיטיב',טובלקח'הקדושהחיבורמהותאת:החיבורחשיבות

ושגוריםל"רזודרשותהדיניםחלקיבכלמסודריםדמצוהפסוקיפירוששיהאכדי,מצוהבכלהכתוביםבסדרדינאלעניןומכילתא

באספרוהנראהכפי.''(בערכוגדוליםשם)..לשונועלחסדותורתלשמהתורהוזודלתותיועלשוקדאדםאשרי.חכםפי

מיד.(ו''שונציה–ר''עקושטא)לכןקודםשנדפסספרי,ספרא,כמכילתא,התבססעליהםהספריםשלהדפסתםלסדרכהמשך

'שלמהמלאכת'בעלעדנישלמהרביתימןחכמיכגאון,עולםקצוותמכלעולםגדוליי''עבאהבהנתקבלהעולםלאורצאתואם

.עולםגאוניועוד'שימנחת'בעלמנורצישלמהרביהאיטלקיהמדקדקהגאוןוכן.פעמיםעשרותדבריושהביא

ק''בעיהתורתובמאורהאיר.הקדושי''הארתלמיד,רבהוספראבתורהגאון,(א''שמ–ח''רס)ארה'נגמשהרביהקדושהגאון

כמסכיםחותם.הרבניםלכלכראשכיהןשם,בדמשקמושבוקבעולבסוף(הנוכחיהספרנדפסשם)בתורכיהמכןולאחרו''תצפת

יה'הידועהפיוטבעלארה'נגישראלרביישראלזמרתגאוןבכורובנונולדו''בשט.(ק'סיב''חט''מבית''שו)דורוחכמיפסקיעל

.(ד''שלונציה)נבוכיםמורהעל'במערכתמאמר'מספריועוד.'ריבון

בצילוםהושלמווקמזקמגהדפיםשני,ובהיריםעביםדפים,ביופיוומרשיםשמורעותק.מ"ס27.5.דף150.טוב–מאדטובמצב

כריכת.השערשאחריבודדיםדפיםוכמהאומנותיותשולייםומילויברסטורציההשלמותהשערבדף,קליםכתמיםמעט,אומנותי

.ומפוארתחדשהעורחצי

2000$פתיחה 
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ההדפסהמתקופתחשובותהגהות–ראשונהמהדורה-ה''שצלובלין-(ופרישהדרישה)ישראלבית!יסודספר.11

Basic! Beit Yisrael (Drish UFrisha) – Lublin, 1635 – First Edition – Important Glosses from the Time of Printing

.ראשונהמהדורה.ה''שצ,לובלין.כץהכהןוולקיהושעלרבי,דעהיורהחלקהטורעל,ופרישהדרישה

,ק''התמשנותהנראהכפיוהנותרותהדפסהמתקופתמהםכשלושה,(קצוץמעט)ידבכתבארוכותחלקןנכבדותהגהותהספרלאורך

!מאודחשובהלתגליתיביאהכותבזיהויבודאי–אלהראתהעיןאשרי,עצוםבפלפולומתןמשאבהם

התחלתוראשית,כולםהטוריםסדריעללתהילהנקבעודבריואשר'ודרישהפרישה'הגדולהספר:'ופרישהדרישה'חיבורחשיבות

זהחיבורחלקי.'פסיםכתונת'בשםהגהותיובתוספת,לדפוסאביוכתביאתיוזפאיוסףרביהגאוןהמחברבןהביאבו,שלפנינובכרך

ז''ואבהעד''יועלזהחיבורשלחשיבותו.(ז''תקכברלין–ז''תעמ''פפד)מכןלאחררבותשניםנדפסוכיוםהמוכריםח''ואומ''חועל

יותרחודשיםכמהשלבהפרשרבנולספרי(ט''שצ–ה''שצקראקא)במגביליצאו'חדשבית'השספריכךעקבתוקףמשנהמקבלת

קונטרס'במיוחדלספריוהוסיף,רבנושלהגדולספרוסירקישיואלרבנוהגאוןשראהכיון,לדפוסמוכןהיהח''הבשספראףועל,מאוחר

ה''ההמחברשלחותנושםעלהינו'ישראלבית'החיבורשלשמו.(כץוולקרבימורינו)'ך''מהרו'בכינוירבנובדברימפלפלבו'אחרון

שלחיברו.ותפארתלכבודשמונקבעכךעל,למשעןלווהיהחתנושלמדרשוביתאתהקיםאשר,מלבוביוסףר''בישראלרביהגביר

.הפוסקיםבדברילאלפיםנזכריםוביאוריווחידושיו,יוסףהביתלאחרדעהיורההטוריםבעלדברילבארהראשוןהחיבורהינורבנו

וראשוןראש,ישראללעםקמואשרהדורמגדולי,(ד''שע–ו''שטמוערך)ץ''כהכהןוולקיהושערביישראלשלרבן:המחברגדולת

ל''המהרשהדורגדולישלדרכםוממשיךתלמידם,תלמידיודורוגאונירובאשראשכנזבארצותהתורהמרביץמגדולי.ע''השולמפרשי

בהקדמהמתוארתוקדושתושקדנותו',ודרישהפרישה'ו'עינייםמאירתספר'הגדוליםחיבוריועלנשעןישראלביתכלאשר,א''והרמ

בתורההמופלגלויאמרקדוש,אלוקיאישהגדולהגאון..אלוקיםכמלכיהואצבאות'המלאך''ל''המויוזפאיוסףרביהגאוןבנוי''עלספר

לא...ל''זאלכסנדריר''הרכבודבןפלקיושער''מוהר,ותימנהמזרחההדורחכמירובשלרבן,וגאונאאלופאורבנאמרנא...וחסידות

עירנמצאלאכמעט..הוראהבעלאוד''ואבישיבהראשהדורמגאוני'אלהיות,מדרגהלאיזהמעלהעלהשלאמתלמידיואחדיצא

איילנבורגבערישכררביהגאוניםהמפורסמיםמתלמידיו....מתלמידיואחדימצאשלאהזהבדוראדוםתחתישראלתפוצותבכלוקדיש

.'העמודיםווי'בעלה''השלבןהורביץשפטילשבתיורבי',שלמהמגיני'בעלמקראקאחריףיהושערבי',שבעבאר'בעל

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

.לאלפיםהיהודיםספריהושמדובהםט''ות

ברסטורציהשיקוםהשערובדף'עמבשלושה,אומנותיבצילוםהשולםאחרוןדף.מ"ס30.דףשנו.ביופיוומרשיםמאדטובמצב

במצבהספרדפיככלרוב,זעירבלאידפיםכמהבקצוות,יחידיםונקביםשולייםשלאומנותיותהשלמותבודדים'עמבכמה,אומנותית

.אמןידימעשינאותהטבעותעםמשובחעורחציבכריכהכרוך.ומיוחדנדירהכללמןיוצאמצוין

(156'מסיסודספריסטפנסקי)

1500$פתיחה 
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מהדורה–ו"תקע,זאלקווא–המשפטנתיבות.13

מצפתהעלירשמואלרביחתימות–שניה-ראשונה

Netivot HaMishpat – Zholkva, 1816 – First-Second

Edition – Signatures of Rabbi Shmuel Heller of Safed

ערוךשלחןסביבועצוםיסודיחיבור,המשפטנתיבותספר

.ליסאד"אבלוברבויםיעקברבימאת.המשפטחושן

.הפערמאירזאבמאירדפוס.ו"תקע,זאלקווא

.שניהמהדורה.דףקכט.קלב-אסימנים:ראשוןחלק

מהדורה.דףקו,[1].(סוף)שעה-קלגסימנים:שניחלק

.(186'מסיסודספרי,סטפנסקי).ראשונה

שמואלרביהצדיקהגאוןשלשונותחתימותהספרלאורך

בשניבעלותרישומיכןכמו.חותמותיווכן.מצפתהעליר

'שמעיהואהלויעבדרבולכבודעבדשקנהמה"השערים

.ידבכתבקצרההגהה."מקראקאסגל

עם,נאהעתיקהכריכה.מ"ס36.בודדיםנקבים.נאהעותק

.מאודטוב-טובמצב.מעורופינותשדרה

200$פתיחה 

מהדורה–ה"שצ,קראקא–(ח"ב)חדשביתספר.12

ראשונה

Sefer Bayit Chadash (bach) – Krakow, 1635 – First Edition

רישסירקישיואלרבינומאת.דעהיורה,חדשביתפירושעםטור

.ראשונהמהדורה,ה"שצ,קראקא.קראקאק"דקד"ואבמתיבתא

.(155'מסיסודספריסטפנסקי)

טוריםארבעהעל"חדשבית"החיבור

עליוסףהביתמרןשלומשנהוהיסודחיבורהינו'חדשבית'חיבור

ודבריוהארצותבכלנתקבלוחיבורורבנוזכה.'טוריםארבעה'ספר

עלכותבא''חידהרב.כולםהטוריםבספריהטורסדרעלנקבעו

יואלר"מהרבדורוגדולהגאוןהרב''ותפארתבכבודרבנושלחיבורו

הטוריםעלחדשביתחיבר,בישיבהויושבזקן,קראקאק"דקד"אב

סימןבכלוכמעטממנושגבהאשרקריאההייתהולא.העיוןבעומק

משנת)תקופהכיהןשרבנוכיון.(בערכוגדוליםשם)''הרחיבהעמיק

רבותשנים)א''זיעטובשםהבעלמרןנהג',בוז'מזבעיר(ה''שס

הכרעותיוכפילפסוק,זובעירהיהכנודעמושבואשר(כ''לאחמ

.(333'עמוונדר,מרגליותאלף)'דאתראמרא'שהואבאומרו,דוקא

ערוךהשולחןמפרשימגדולירביםראו,וגדלותוהחיבורלחשיבות

,בדבריוולפלפלע''השוסדרעלתדיררבנומחידושיללקטצורך

מגן'בעלגומבינראברהםרבנו'ז''ט'הבעלהלוידודרבנוכחתנו

ביאוריו.'שמואלבית'בעלפרוידאד''אבשמואלורבנו'אברהם

הפוסקיםוגדוליההלכהבפסיקתיסודאבןהינםרבנושלוהכרעותיו

.תדירבדבריומפלפלים

'עמכשלושה,שערחסר.דףתכד[2]:יגבמקור,בינוני-טובמצב

ושיקומיםהראשוןבדףבלאי.תיד–תיג–תטבמקומםשלכרוכים

עשסימני,בטקסטמועטחסרוןעםחלקםדפיםבמספראומנותיים

רישומי,כתמיםמעט,בטקסטפגיעעםחלקםבשולייםלרובזעירים

מ''ס28.8.חדשהעורכריכת,עבהכרך,בעלות

1000$פתיחה 
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ראשונהמהדורה-ט"תקצ,ווארשא–וחדושדרוש.14

הלוישמחהרביידוכתבחתימה–מפוארעותק–

במברגר

Drush VeChidush – Warsaw, 1839 – First Edition –

Impressive Copy – Signature and Handwriting of Rabbi

Shimcha Halevi Bamberger

הגאוןמאת.ס"השבסוגיותהלכהמערכות,וחדושדרושספר

סטפנסקי).ראשונהמהדורה.ט"תקצ,ווארשא.איגרעקיבארבי

.(81יסודספרי

שהספרמכיון"שניספר"וחדושדרושהספרמכונהבשער

מפוזרותבספר.איגרעקיבארביתשובותספרהואהראשון

ואין,קישוטלמסכתמסכתבין.המחברבנישלהערותיהם

מבניוביקששהמחברשידועוכפי,בספרעצמועלחוזרקישוט

,קישוטים,הבחינותמכלויפהנאהבדפוסתורתואתשידפיסו

.הדפיםואיכותאותיות

.במברגרהלוישמחהרביחתימתהכריכהשלהפנימיבצד

.ידובכתבלספרמפתחותלוחהספרבסוף

שולים.מפוארעותק.מ"ס32.מ"ס29.דףיג;מח;לח;מד

!מצויןמצב.רחבים

300$פתיחה 

ד''ראבחביבחייםרביהגאוןעותק–[?]המחברהגהות–שלםסט–ומשיבשואלת''שו–!כמותונראהלא.15

ד''הישאלוניקי

Its Like has never been Seen! Shoel UMeshiv Responsa – Complete Set – Author's Glosses [?] – the Copy of the Gaon

Rabbi Chaim Chaviv Rosh Av Beit Din of Salonika

.ראשונהמהדורה–ן''תר–ח''תרכלעמברג,נתנזוןשאוליוסףלרבנו,חלקיםו''טומשיבשואלת''שוסט

הספרבדפיבנוסף.[?]המחברידבכתב(מטושטשותמעט)אוטוגרפיותהוספותכשלושהנוספוג''חקמאמהדוראשלבמפתחות

.(ט''סי''אח)אלכסנדריהד''ראבחזןאליהורביהגאוןחתימתתליתאהבמהדורא.אחרמכותבהגהותשני

,שאלוניקישלהאחרוןרבה,ל''זצחביבחייםרביהגאוןשלמספרייתומאשמוצלאודהינושתיתאהמהדוראחלק:מאשמוצלאוד

בדף.(637'עמא''חהלבנוןארזיראה)שאלוניקיאתכשכבשוש''ימהנאציםבידיאשלמאכלותהייתההאדירהספרייתוכלאשר

ת''שותמורתהנכבדהספרזהקניתי''נאדיפאלוסילאדיד''ראבווייסאנשילאשררבהגאוןי''בכתעצמיתהקדשההשער

ח''תפרכסלו'כא''יעשאלוניקיבעירהרבניםראשא''שליטחביבחייםר''מוהת''כש'היראכוללחכםג''ההנ''מידה''חם''מהרש

ינקום'ה,אושוויץבמחנההנאציםי''ענרצחורחוקותמארצותקרוביםידידיםשהיול''הנהגאוניםשני.''ווייסאנשילאשרק''לפ

!זומספרייהששרדהיחידהספרזהוהנראהכפי.דמם

לתהילהיצאשמםאשרישראלמגאוני.(ה''תרל–ע''תק)'ומשיבשואל'בעל(נאטאנזאהן)נתנזוןשאוליוסףרביישראלגאון

שם(לעמברג)'לבוב'לאלוקיםהגדולהבעירד''לראבנתמנהז''בתרי.עולםלשםהייתהההלכתיתסמכותו.כולוהיהודיבעולם

היותאףעל.בדורוספריםלמאותם''המסכישרהיהואףהלכהדבר'הלעםלהשיבתלפיותתלהיה.פטירתועדברבנותכיהן

.הרמהדעתולשמועאיגרותיהםלפניוהריצוהדורוצדיקישגדוליבספריונראהכאשרהחסידותלגדולימקורבהיה',מתנגד'

כןכמו.('י'סיא''חקמא)מליסקאהירשצבירביק''והגה(ועודה''כ'סיא''חתניינא)מצאנז'חייםדברי'בעלק''הגהנמניםביניהם

.('ט'סיב''חתליתאה)מפשיסחא'שמחהקול'הבעלק''הרהבדבריפלפולוראה,החסידותגדולישלבדבריהםלהלכהונתןנשא

גולת.פעמיםמתשעיםלמעלהדבריושהביא'חיאישבן'המרןביניהם,באהבהספריונתקבלוהמזרחארצותחכמיאצלגם

.שנה22מלמעלהבמשךשנדפס'ומשיבשואלת''שו'שלפנינוהסטהינוהרביםחיבוריושלהכותרת

!במכירותבשלמותנראהלאמעולם-יסודספרשלשלםסט

כריכות.כרכיםבחמישהחלקיםעשרחמישה.בודדיםמקומותבכמהקליםוקרעיםבלאימעט,ביופיוומרשיםמאדטובמצב

.ורופפותפגומותמעטמקוריותחלקם

(313'מסיסודספריסטפנסקי)

500$פתיחה
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ביבליוגרפיתידועיםלאדפים[2]–ד"תק,קושטא–ירושלםת'בנואגרות!היסטוריתתגלית.16

Historical Discovery! Igrot Bno't Yerushalem – Kushta, 1747 – [2] Bibliographically Unknown Leaves

הדפים.אזמירד"וראבמצריםד"ראב,וספרדיםאשכנזים,ירושליםחכמימאת."ירושלםבנותאגרת"רות"שדאגרותדפי[2]

!כללידועלאגםמתוכנםחלק!ביבליוגרפיתכללידועיםאינם.ה"תק-ד"תק,בקושטאנדפסושלפנינו

'רמגזעקאצינלאבויגןפתחיהמרדכירביר"השדבידליצירהד"תקבשנתהאשכנזיםרבניששלחוות"שדרמכתב:ראשונהאגרת.1

.וואהלשאול

מרקאנגליטיריאולאנדהרנקלנד'פצרפתרומאנייאואיטלייאאשכנזבכלאשראברהםאלקיעםנדיביאחינו"אלנשלחההאגרת

נפשצרתאתובפרטותבאריכותירושליםרבניכותביםבמכתבם"...רוסייאליטאקטןפוליןגדולפוליןהגרמערהרריןפיהםשליזייא

'ר,מבראדרידמןשלוםר"באברהם'ר,משידלובשמשוןר"באברהם'ר:חתומיםהאגרתעל.בירושליםהמתגורריםהיהודים

נתן'ר,יצחקר"בדוד'ר,יעקבאליעזרר"בדוד'ר,בערדובר"בדוד'ר,מאפטאאיזקיהודה'ר,מרגליתל"סגשמשוןר"באברהם

."קאצינאלינבויגןלביתאשכנזיפתחיהמרדכי'רבעצמווהשליח,אשכנזייפהשמואלאברהם'ר,בלוךזאנווילןשמואלר"בנטע

גופאהאגרת,איטלקיבכתבהאגרתהעתקתפיעל523-524'עמישראלארץשלוחי,יעריאברהםשלבספרוהובאההאגרתתוכן

ומכאן,אחרותלקהילותאגרתםהעתקיושלחוירושליםאנשיבקשתאתמילאווירונהקהלראשי"יערימעירכךעל.נשתמרהלא

."איטלקיבכתבהאגרתלהעתק

.בטקסטמועטחסרוןעםשוליםפגמי.בינונימצב.מ"ס18\30.עמודים2עלמודפס.דף[1]

ר"לשדניתנההאגרת.אזמירד"וראבמצריםד"ראבמכתבבצירוף,בירושליםהספרדיםרבניששלחוות"שדרמכתב.שניהאגרת.2

אשרו"יצאשכנזיםק"קיחידיגאולתינואנשיאחינו"צרתאתגםמזכיריםבאגרת.ה"תקבשנת.אשכנזיישעיהר"במתתיהרבי

רבי,נחוםאליעזררבי,מזרחימשהנסים'ר:חתומיםהאגרתעל"...שברעלשברמשברעדבניםבאוכיב"תובק"עהבירושלם

,אשכנזייעקברבישמואלר"בכמיוחסרבי,דיוואןעמרםר"בכהריאודהרבי,ערוךיצחקרבי,מזרחייוסףר"בכמוהמאירישראל

.הכהןיקותיאלדודורבי

!והדפסתהתוכנה–כללידועהלאזואגרת

.בטקטסמועטחסרוןעםשוליםפגמי.בינונימצב.מ"ס18\30.עמודים2עלמודפס.דף[1]

500$פתיחה 
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אברהםרביל"הראשידבכתבהגהות–(מאודנדיר)שלםסט–ג"תקפ-ו"תקמ,ייו'ריג-ליוורנו–אמתזרעת"שו.17

פיראראמחכמיומגיה–אשכנזי

Zera Emet Responsa – Livorno – Reggio, 1786-1823 – Complete Set (extremely Rare) – Glosses Handwritten by the

Rishon LeZion rabbi Avraham Ashkenazi – Proofread by One of the Saged of Ferrara

.יחידהמהדורה–שלםסט–חלקים'ג.מודינאד"אבהכהןישמעאלרביהגאוןמאת.ותשובותשאלות,אמתזרעספר

.מצויןמצב.דףסד,[1],קכא,[5].ו"תקמ,ליוורנו.חייםאורח:אחלק

ומנהג"ההגהותבאחת,פיראראמנהגיאתמזכירהכותבשכן,מאודחשובותהגהות–איטלקיתבכתיבההגהותכמההספרלאורך

חתימההספרבשער."לאסורפיראראומנהג"אחרתבהגהה,"ל"זצוקהעירשרבניה"ירהישיבהבפנקסשכתובכמולאסורפירארא

.ם"הרמבולשונותחמורותסוגיותביאורחלק(נפרדבשער)הובאזהבחלק."ט"סר"בעי"אנו"לה"תיבותבראשי

.דףטו,ר,[2].ו"תקנ,ליוורנו.דעהיורה:בחלק

.טובמצב.מהמחברטריפותהלכותקיצור.המחברהגהותעםבריאליהודהרביידמכתבנימוקים,זהבחלק

.טובמצב.דף[2],ר,[2].ג"תקפ,ייו'ריג.דעהויורהחייםאורח:גחלק

מןלהדפיסציויתיולא"זהחלקעלכותבהמחברתלמיד,לאורהמוציאבהקדמת.המחברמגליוןטריפותהלכותקיצורעלתוספתעם

פיעל,"פלאיוהוא"שמותיבותבראשיחותםההקדמהכותב!"יותרולאבקירובוארבעיםמאתיםאםכיהזההמהוללהחבור

.פסחאליהויוסףרבישהואמוכח,המחברשלאמתשפתלספרסנגוינטיחייםעזריהרביהקדמת

ו"נראשכנזיאברהםהצעיר]י"אנא"ה"שמותיבותבראשיחתומות.אשכנזיאברהםרבילציוןהראשוןידבכתבהגהותכמהבבחלק

.["ו"יצ

וחכםלציוןהראשון,מאנית'העותהאימפריהבתקופתישראלארץיהודיכלשלהראשירבה(מ"תר-א"תקע)אשכנזיאברהםרבי

הוכתר,בדראד"ח–חזןדודחייםרביל"הראשפטירתלאחר.נבוןמרדכיבנימיןלרבי"בנימיןבני"בספרנדפסותשובותיו.באשי

תקנות"הספראתלאורהוציא.בירושליםיעקבביתישיבתכראששימשימיובערוב.שנה12במשך–לפטירתועדלציוןלראשון

ת"בשורביםידכתביאחריוהניח.ירושליםמנהגיכלאתהמכיל(בירושליםשנדפסהראשוןהספר–א"תר,ירושלים)"ירושלים

ד"ראבאשכנזייצחקרביצאציו.מצבתואתלאתרצאצאיוהצליחוהימיםששתמלחמתלאחרורק,הזיתיםבהרנטמן.ובפוסקים

.אשכנזישלמהרבי.בירושלים

500$פתיחה 
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ונתןצבישבתיהחרמת–ב"תס,ונציה–שמואלדברת"שו.18

יחידהמהדורה–העזתי

Dvar Shmuel Responsa – Venice, 1702 – Banning Shabtai Zvi and

Natan of Gaza – Single Edition

רבנימגדולי,אבוהבשמואלרבימאתבהלכהותשובותשאלות,שמואלדבר

.יחידהמהדורה.ב"תס,ונציה.איטליה

.ימיוסוףועדי"תמשנתהחלונציהד"כאבכיהן,אבוהבשמואלרביהגאון

.העזתינתןובתלמידוצבישבתישלבמשיחיותוהלוחמיםמראשיהיה

,כתבטופס-"ישראללבניזיכרון"הכותרתעםמיוחדפרקהספרבסוף

פרק."העזתיונתןצבישבתיענייןעל,א"יעהכלליתהישיבהבשםשכתב

רבנישלוחשבוןדיןוכולל,העזתיונתןצבישבתיבהחרמתעוסקזה

י"עהצומותבטולנגדמחאהואיגרת,העזתינתןאתשחקרוויניציאה

ששפורטשיעקבלרביהמחברביןהתכתבותמובאתכןכמו.השבתאים

.צבישבתיבעניין

עשנקב.ישנהכריכה.ועביםובהיריםאיכותיםדפים.מ"ס30.דףקד,[6]

.מצויןמצבזהמלבד.הספרבאמצעדפיםכמהשלהעליוניםבשוליםעבה

200$פתיחה 

שלבעיצומהשנכתבמאודנדירקונטרס

באפרכעתלהתנהגאיךתקנות"השואה

שנשרפוהקדושיםבעניין]"ר"בעוההנשרפים

מנדלמנחםמאת.[ש"ימהנאציםי"ע

לפניפרנקפורטשלהאחרוןרבהקירשבוים

.יחידהמהדורה.ט"תרצ,קראקא,השואה

.ת"השושלשניחלקבספרכרוךהקונטרס

.'עמ438,[4].ה"תרצ,לובלין:ראשוןחלק

336.ט"תרצ,דמייןפרנקפורט:שניחלק

שערבלאונדפסבדפוסנשלםלאהספר.'עמ

,הנאציםואיסורהשואהמאורעותבעקבות

זהבחלק].משפטבאמצענפסקהספר

.[המחברשלהפרטיתחותמתו

,דף[2]עלשנדפסמשוםמצויאינוהקונטרס

בעלילאנשיםבודדיםבעותקיםכנראהונדפס

ממנושרדולאכןועל.מסויימיםמפתח

שאלותנידוניםת"השובחלקי.רביםעותקים

.הנאציםשלטוןבעתשהתעוררורבות

שםחריטתעם.מקוריותכריכות.מצויןמצב

עובדיהרביהמקובלהגאוןשלבעלות

.הדאיה

2000$פתיחה 

–משיבמנחםהספרכרכי2+ר"בעוההנשרפיםבאפרכעתלהתנהגאיךתקנות!השואהמעצםנדירהחוברת.19

המחברחותמת

Rare Booklet from the Holocaust! Regulations on What to do Now with the Ashes of the Burnt + Two Volumes of the

Book Menachem Meshiv – Author's Stamp
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"לפרסוםלא"–הרצוגה"הגראיהמחברהגהותעם–!יחידעותק–בירושותתקנותהצעתד"עקונטרס.21

Kunstras Ad Suggestions of Regulations dealing with Inheritances – Single Copy! With Glosses by the Author the Gaon

Rabbi Yitzchak Isaac Herzog – "Not for Publication"

מהדורה.ט"תשחשון,ירושלים.ישראללארץהראשיהרבהרצוגהלויאייזיקיצחקרבימאת,בירושותתקנותהצעתד"עקונטרס

.ראשונה

נבחריםבתפקידיםשכיהנוהרבניםלגדוליונשלחוהרצוגהרבידיעלשנכתבו,הירושותבנושאקונטרסיםמספרהכוללכרךלפנינו

.שלםאחדלכרךכאןקובצוכ"ואח,אחדאחד,בנפרדנשלחוהקונטרסים.הראשיתברבנות

שבטט"כביוםהדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןאלנשלחהמכתב,הראשיהרבשלהפרטימזכירומאתמכתבצורףהכרךבתחילת

הלויא"הגריי"לאהראשיהרבמרןמאתכאןהרצופההחוברתאתבזהנאיקבל"במכתב.תקוהבפתחהרבנותכחברשכיהן,ט"תש

אביצדק.א.מהמזכירידיעלחתםהמכתב"...האפשריבהקדםולהשיבהיטבהדקבהיעייןג"שכהיאבקשתוא"שליטהרצוג

.(רקובסקי)

שלפרטשוםד"עידיעותשוםלפרסםלא,החוברתמקבללבלתשומת"הקונטרסלגביהזהרותובודףמצורףהמזכירמכתבלאחר

לפניההצעותאתותביאסופיתתחליטישראללארץהראשיתהרבנותשלהמורחבתשהמועצהלאחריעדבזההמוצעותהתקנות

."חוקיאישורלשםוהכנסתישראלממשלת

ציוןבןרבילציוןהראשוןשלבעלותחותמותמקומותבכמה.הרצוגהרבידבכתבותיקוניםמחיקות,הוספות,הגהותהקונטרסיםלאורך

.הדאיהעובדיהרביאלנשלחומכןולאחר,אליונשלחושהחוברותכנראה–עוזיאלחימאיר

.השוניםהביבליוגרפיהבמאגרימובאולאהלאומיתבספריהכוללבארץבספריותנמצאאינו–שלפנינוהראשונהבמהדורתוהספר

עברוהקונטרסיםשאםומסתבר.וההגהותההוספותאתידוכתבבעצםהרצוגהרבכתבעליושכןיחידכנראהעותקלפנינו,ובכלל

.מאודמצומצםבמספרבודדיםעותקיםאםכינדפסושלאמסתבר,הדאיהעובדיהרביאלעוזיאלהרבלציוןמהראשון

.מצויןמצב.מ"ס32.'עמ31,6,17,ג,[1],ב,ב,3,4,ד,ד,ג,3,ו,20,כה,32.דף[2]

500$פתיחה 

סקיצהעם–ח"תרפ,קובנה–לשואלתשובות.20

כללידועלא–ה"תרפבשנתשנעצרהדפסהמנסיון

Teshuvot LaSho'el – Kovno, 1928 – with a Sketch of a

Trial Printing that was Stopped in 1925 – Unknown

הנודעהאמיתימהגאוןידמהכתבקטןחלק,לשואלתשובות

שהיה.מאירובהכהןזעליגשאול'רמרןבדורוקשישימרבנן

הערותעם.במינסקגדולמתיבתאראששניןארבעיםעד

.ברוסיארבכהןאלחנןהרבימהמעתיקסימניםלאיזה

.לאימעדפוס.יחידהמהדורה.ח"תרפ,קובנה

המעטפתבשערקרעים.טובכללימצב.’עמ[נה:ל"צ]נב

.כריכהללא.השניבשערקליםקרעים,הנוסף

מנסיון.(שערכולל)ראשונים'עמ[4]שלסקיצהמצורף•

.לאימהבדפוס.ה"תרפבנשתבקובאהספרשלהדפסה

.לנוידועהלאמסיבהבתחילתהנעצרהזושהדפסהכנראה

.ח"תרפממהדורתרביםטיפוגרפייםבשינויםוהטקסטהשער

במאגריידועלא–ה"תרפשלזומהדורהנסיון

!כללהביבליוגרפיה

.טובמצב.קיפולסימן

,בווילנאנדפסה,לשאולתשובותשליותרמלאהמהדורה

.'עמ200–כובה.ט"תרפ

500$פתיחה 
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נאהעותק–[?]פערלאי''הגרהגהות-ראשונהמהדורה–ז''תקכ,פרנקפורט–שבתתוספת!נדירוריאנט.22

Rare Variant! Tosefet Shabbat – Frankfurt, 1767 – First Edition – Hagahot HaGri Perla [?] – Fine Copy

.ראשונהמהדורה.ז''תקכ,דאודרפרנקפורט,מייזלישרפאלרבימאת,(הפניםעם)שבתהלכותעל,שבתתוספתספר

בחידושיוסופרהחתםלדבריהמציינתקצרההגההפב'בעמ',ק''לפג''תשסופריעקבישראל'הק'רבניתחתימההפורזץבדף

.ל''זצפערלאפישלירוחםרבנוהגאוןשלידולכתבמאודהדומהי''בכת,לשבת

פוליןגאוניהסכמותונשמטומעוטרתמסגרתבעלשונהבסגנוןשערנדפסשלפנינובמהדורה:עותקים200רקמיוחדוריאנט

מאות'בערךהראשוןהדףרקמדפיסשאניוכעת...''מצייןבהם,אשכנזגאוניהסכמותתחתשורותשלושהמחברהוסיףובמקומם

.''...ההסכמותכללהדפיסעליכבד'והיהכמוסלטעם

י''ענתקבלוהכרעותיו,שבתהלכותעלביותרוהנפוציםהיסודייםמהחיבוריםהינו'שבתתוספת'ספר:שבתלהלכותהיסודספר

.)!(פעמים250מלמעלהומזכירורבנודבריאתלדבריוכמקורשמציין'ברורהמשנה'בספרוחייםהחפץמרןביניהםהדורותגדולי

קוליצאח''הבבעלסירקישיואלרביהמחברשלזקנונפטרשכאשרשסיפררוחגילויעלמופלאמעשהמובאהמחברבהקדמת

.(בערכוגדוליםבשם)א''חידהרבביניהםהדורותגדוליי''עמצוטטזומעשה.''הבירהמקראקאיואללרבימקוםפנו''בשמים

בעירהתגורררבותשנים,מחוקקהחלקתובעלח''הבבעלוקדושיםגאוניםמזרע,(ח''תקל/ל''תקנפטר)מייזלישרפאלרביהגאון

התורניהרבניהאלוף''שמוקילסוהודורוגדולי.פאריצקד''כראבכיהןלחייוהאחרוןבעשור,ד''לראבבהמונהולימיםהארחוב

בבקיאותגם...ותבונהובחוכמהבדעתדבריווכלומשנההלכהדברזו'הדברמלא...החריףהשלםהחכםבתורהומופלגהמופלא

שלאודותיועודראה.(זהלספרבהסכמה',ביהודהנודע'בעללנדאל''סגיחזקאלרבנו)''...קנהגדולקניןוהפוסקיםס''השבדברי

.(קכד,ד''תשנ)לאברהםזכורבקובץ,ויחוסורבנו

קרעמא'בעמ,בודדותבאותיותקלהנגיעהעםדפיםחיתוךדפיםבכמה,בודדיםבהיריםכתמיםכמה,ביופיוומרשיםמאדטובמצב

.(199'מסיסודספריסטפנסקי).עתיקהכריכה,מצויןבמצבנפלאעותקלכךפרט,זעיר

200$פתיחה 
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מנחת"השלורבוסבוד''באבי''למוהר-יהושעספרת''שו.23

!ביותרנדיר–ראשונהמהדורה–ט''תקפ,זלאקווא–"חינוך

Sefer Yehoshua Responsa – by the Mohari Babad the Grandfather and

Rav of the Minchat Chinuch – Zholkva, 1829 – First Edition – Extremely

Rare!

העשיליהושעלרבי,ערוךשולחןחלקי'בדופסקיםותשובותשאלותספר

.ראשונהמהדורה.ט''תקפ,זלאקווא.ד''באב

נודעת''משודפיםשנינכרכושבמקומםדפיםשניחסריםהפסקיםבחלק

יוסףרביהצדיקהגאוןלחתנוי''נובהרבתשובתבהםח''כ'סיקמאביהודה

רבינכדישניהם)העשיליהושערביהמחברשלדודובןשהינופוזנאד''אב

אחיווויתר,יוסףרבישלפטירתושעקבלצייןיש.(מלובליןחיימישאברהם

ועברטארנאנפאלבעיררבנותעל'האחרוןשמואלבית'בעלשמואלרביהגאון

.רבנועולהכסאוכשעל,פוזנאברבנותאחיותחתלכהן

.ולמדניתארוכהמהםאחתהגהותכשלושההספרלאורך

לרביבןאחרבן,(ר''ת–לערךד''תקי)ד''באבהעשיליהושערביישראלגאון

הלויפייבישמשולםרביתלמיד,בדורוגליציהפוסקימגדולי.מקראקאהעשיל

הוכתרא''בתקס,פודקאמיןד''כאבכיהןבצעירותו.'חכמיםמשנת'בעלהוורביץ

רביכגאונים,הלכהדברלשמועלפתחושחרוהדורגדולי.טארנאפאלשלכרבה

עינייםשבעהספרראה)'שלמהחכמת'בעלבראדד''אבקלוגרשלמה

ראה).'אפריםבית'בעלמרגליותזלמןאפריםורבי(ב''עד''נדףק''להגרש

רביישראלשלרבןרעואצללוהייתהיתרהחיבה.(ו''פ,ה''פ,א''פ.'לסימנים

'דידידאהוביכבוד...''בהלכהעמונ''נואשר'החושןקצות'בעלהכהןלייבאריה

קדושיםשלבנןובקיהחריףהמפורסםהגדולהגאוןהרבה"הנפשיוידיד

ו"יצהעשיליהושע'מוהש"קמרגליותמפיקה"פה"עי"נותרשישיםאראלים

ראיתיוהנה...והנשאההרמהת"מעכהדרתמכתבפניעבראלהאירהנה

עצוםבפלפולדהלכתאאליבאשמעתתאלאסוקי,לורבידיול"ות,קדשובדברי

ק''סז''י'סימלואיםאבני)...דידילסבראולאדידילגמראצריךאינות"ומעכ

ישבאשר,(ה''ל'בסיאליורבנוחיבתראה)ד''באביוסףרביותלמידונכדו.''('א

.'חינוךמנחת'ספרושםעלישראלביתבכלנודע,אחריוכסאועל

בכמהקליםוכתמיםבלאימעט,דף138,[1].ומרשיםטוב–מאדטובמצב

.רגילהכריכה,כאמורהפסקיםבחלקדפים2חסרים,עמודים

400$פתיחה 

–ג"תרל,בודפשט–אדוןשירת!נדירהחוברת.24

יחידהמהדורה

Rare Booklet! Shirat Adon – Budapest, 1873 – Single Edition

.שנהבכלבאדר'בזלשורר,אדוןשירת!מאודנדירהחוברת

ווערעשווארק"דקקדישההחברהשלהפנקסמתוךמועתק

אשכנזיותרגוםהערות.ווערשווארד"אבאנגילמאזוזרבישחיבר

.עבריותבאותיותהגרמניהתרגום.קופשטייןשמחהרבימאת

,בעבריתההערות

הופיעשלאנדירקונטרס.יחידהמהדורה.ג"תרל,בודפשט

!פומביותבמכירותמעולם

רביחתן]"עבעלססגלאביגדור"רביחתימתהחוברתבשער

השניםביןמיקלושד"כאבכיהןכ"אח.בסטרב.שיקאברהם

.[לבודפשטעברמשם,ט"תרי-ג"תרי

בשערקרע.החוברתקיפולמחמתבמרכזקמטים.'עמ[1],15

.כריכהללא.הנוסףהמעטפת

200$פתיחה 
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נדיר-חוברות130–(באבובחסידות)שלמהכרםקובץ.25

!החכמהבאוצראינו–מאוד

Kovetz Kerem Shlomo (Chassidut Bobov) – 130 Issues –

Extremely Rare – Not in Otzar HaChochma!

דחסידותאומיליואגדהולהלכהלפלפולמוקדשקובץ,שלמהכרםקובץ

ח"ולהבחלל"זקשישאיוצדיקימגאונישוניםועניניםקודשואגרות

מרןק"כתלמידוידיעללאוריוצא."ו"היחמדובחוריח"ותמרבנים

.א"שליטמבאבובר"אדמו

לשמחתמוקדםהזההקובץ"מ"תשכסלוגקונטרס'גשנהקובץ

."א"שליטרבינומרןק"כבביתהנשואין

.אלשנהכללימפתחקונטרסעם.ב-אשניםראשונותגליונות20

.לקובץהשנה.ב"תשמשנתשל11

.לקובץ'דשנה.א"תשמשנתשל11

ועד.ג"תשמ,טבת-כסלומתאריך.קיג-מגרצופיםקבצים77.קיג-מג

.(סטגליוןחסר).ט"תשמטבת

.רצףללאשונותחוברות11בנוסף

200$פתיחה 

דיניועיקרישרשיכולל,הקטנהידספר

בספרו,ם"הרמבדרךעלמצותג"תרי

מאת.וזמניםאהבהמדע,תורהמשנה

לגודלהמחבר].גוטליבבערישדברבי

אתלפרסםרצהלאוענוותנותוצדקתו

"ומשיבשואל"הבעלאולם.שמו

אתמגלהפרסבורגמהדורתבהסכמתו

גוטליבבערישדוברבישהוא,שמו

ונותןנושאסוחר’שהי"משינאווא

."[באמונה

מעבר.ראשונהמהדורה.ס"תק,למברג

רביהקדושר"האדמוהסכמתהשנילשער

"משהישמח"הבעלטייטלבויםמשה

.משינאווא

שני.מ"ס22.דףשסג-קלג,קמ,[2]

.יותרמפורטהשניהשער.שערים

מאירר"באהרן"חתימההספרבשער

בדף."פאפומנחם"נוספתחתימה."ל"ז

ידבכתבארוכיםחידושיםהפורזץ

ביןחשובותהגהותכמהכןכמו,אשכנזי

כתיבה–ידכתבבאותוהספרדפי

הגהות2כןכמו.'התרשנותמראשית

חתומההאחת,מזרחיתבכתיבהחשובות

."כהןמירקאדו"

כריכה.טובמצב.ואיכותיםעביםדפים

.מנותקים\רופפיםודפים

200$פתיחה 

"משהישמח"ההסכמת–והגהותחתימות–ראשונהמהדורה–ס"תק,למברג–ם"הרמבעלהקטנהיד.26

Yad HaKetana on the Rambam – Lemberg, 1800 – First Edition – Signatures and Glosses – Approbation by the Yismach

Moshe
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–ז"תצ,אמשטרדם–(ששפורטש)יעקבאהלת"שו.27

יחידהמהדורה

Ohel Yaakov Responsa (Sasportas) – Amsterdam,

1737 – Single Edition

שהשיב,ערוךהשולחןחלקי'בדותשובותשאלות,יעקבאהלספר

.ששפורטשיעקברביהגאוןוחקר

בןהקדמתהספרבתחילת.יחידהמהדורה.ז"תצ,אמשטרדם

סיוםדבריעםמילדולהדודרביהמגיהוהקדמת,אברהםרביהמחבר

שלושגםנדפסו(יעקבאהל)התשובותבחלק.ממנוהספרבסוף

שהנהיגובשבתכפיים-נשיאתבעניין,(עא,סט-סח’סי)תשובות

שלמספרוהשמיטןשהמקצר"צבישבתיהופעתבזמןבאמשטרדם

.(שם,תשבי)"יעקבאהל’בסוהדפיסןצבינובלציצתהמחבר

ומראשונימגדולי(ח"תנ-ע"ש)ששפורטיעקברביהמחברהגאון

.יר'שבאלגבאוראןנולד.צביבשבתיובפרט,בשבתאותהלוחמים

שללרבההוכתר24בגיל.שםתלמסאןבקהילתכדייןכיהן18בגיל

התיישבא"תיבשנת.אפריקהבצפוןנוספותוקהילותהעיר

ולסחוףלהתפשטהשבתאותתנועתהחלהימיםבאותם.באמשטרדם

ללכתלארביםלשכנעכוחובכלועמלנלחםיעקברבי,אחריהרבים

הפסוקיםמפתח"יעקבתולדות"הראשוןספרואת.צבישבתיאחרי

נובלציצת"הגדולספרואת.ב"תיבשנתהדפיסהירושלמילתלמוד

.בחייופורסםלאאךג"תלבשנתבהמבורגהשליםחלקים'ד"צבי

עלנערךהקיצור)יעקבאהלת"השוספרעםיחדנדפסממנוקיצור

.(ץ"היעבידי

:דפים.בלבדת"השוחלקלפנינו.מ"ס27.5.דף[קכה:ל"צ]קכב,[6]

ואיגרותהכתביםומפתחותת"השוספרמפתחות)קכה-קכא,פג,[6]

שיקום.מאודטוב-טובמצב.(צבינובלציצתקיצורבספרהנמצאים

מסגרתשלהשלמהעם,השערבשוליניירהשתלתשלאומנתי

.מפוארתחדשהועורבדכריכת.דפיםבכמהקלעשנקב.השער

500$פתיחה 

4–א"תק-ט"תצ,יעסניץ–ם"להרמבתורהמשנה.28

שלםסט–כרכים

Mishneh Torah LeHaRambam – Jessentiz, 1739-1741 – 4

Volumes – Complete Set

.המפרשיםעם.ם"להרמבתורהמשנה

.דף[5],קב,רלד,[9].ט"תצ,יעסניץ.(זמנים-מדע):אחלק

.דף[2],קיב;קמח,[1].ק"ת,יעסניץ.(קדושה,נשים):בחלק

.דףקסט;רכא,[1].א"תק,יעסניץ.(טהרה-הפלאה):גחלק

,קנז;קנד-קלח,קלה,[1].א"תק,יעסניץ.(שופטים-נזיקין):דחלק

.דף[1]

שב"הבעלישראלגדולישלרבותבהסכמותעוטרהזומהדורה

פולקיהושעיעקברבי,מפראגפופרשהכהןיעקברבי"יעקב

רבי,מקראקארוקחאלעזררבי."יהושעפני"הבעלמקראקא

.ועודקצנלבויגןיחזקאל

.טובבמצבהחלקיםכל.ראשוניםדפיםבכמהעשפגעשניבחלק

.נאהסט-תואמותכריכות.איכותיםדפים

200$פתיחה 
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ראשונות\יחידותמהדורות–ת"שוספרישלגדולאוסף.29

Large Collection of Responsa Books – Single / First Editions

מעט.טובכללימצב.הדאיהעובדיהרביחתימת.בשערעתיקהאשכנזיתחתימה.ד"תקצ,אוסטרהא.הישנותח"הבת"שו.1

.נקבים

.טובמצב.ראשונהמהדורה.ח"תרי,קניגסברג.ספקטוראלחנןיצחקבימאת.יצחקבארת"שו.2

.מצויןמצב.ראשונהמהדורה.ז"תרנ,ווילנא.שניחלק.הלויצבימלכיאלרבימאת.מלכיאלדברית"שו.3

.מצויןמצב.יחידהמהדורה.ב"תרל,ווארשא.מאלטשבצלאלאיהושערבימאת.בצלאלמשכןת"שו.4

.טובכללימצב.כריכהללא.ט"תרנ,מונקאטש.קארפעלעלסכהןאברהםרבימאת.אברהםאהלת"שו.5

.נקביםמעט.טובכללימצב.ראשונהמהדורה.ח"תרפ,אוהעל.שניחלק.גרינוולדיהודהרבימאת,יהודהזכרוןת"שו.6

מהדורה.ט"תרפ,ווילנא.מאירובזעליגשאולאהרןרבימאת.ע"השוחלקי'בדותשובותשאלות,לשואלתשובותספר.7

.מצויןמצב.יחידה

.מצויןמצב.ט"תרע,יורקניו.יודלביץאהרןאברהםרבימאת.דעהיורה.חמישאיאבביתת"שו.8

.הדאיהעובדיהרביחתימת.ץ"תרח,ירושלים.זילברשטייןצבישמואלאברהםרבימאת.שמואלקרבןת"שו.9

יצא.איגרבונםרבימאתחידושיםקובץעם.איגרעקיבארבינומאתמסכתותכמהעלוחידושיםחדשותותשובותשאלות.10

.מאודטובמצב.שלזינגריוסףדפוס.ץ"תרח,בודפשט.הראשונהבפעםלאור

.ראשונהמהדורה.שערחסרראשוןלחלק.החלקיםשני.ט"תרס,בודפשט.סופרבונםשמחהרבימאת.סופרשבטת"שו.11

.מצויןמצב.דףטו;לב,[1].משפטוחשןהעזראבן:בחלק.דף[1],פג-ב;נח,[2].דעהויורהחייםאורח:אחלק

-ביאליסטוק.סט–חלקיםשני.ליטארבנימחשובייעקובוביץאלחנןרבימאת.שוניםבעניניםותשובותשאלות,שמעוןאבן.12

.טובמצב.מעטפתשערי.'עמ[2],מח,[2],[2],142.יחידהמהדורה.ו"תרצ-ט"תרפ,ירושלים

ניאמץד"אברולרמרדכיחייםרביספריאוסף.13

.שלםסט–חלקיםשלושה.ראשונהמהדורה.ו"תרצ-ד"תרפ,קלויזנבורג.מרדכיחייםבארת"שו.א

.ראשונהמהדורה.ח"תרפ,קלויזנבורג.מרדכיחייםבארפירושעם,המעלותשירעשרהוחמשנפשיברכי.ב

.ג"תרפ,קלויזנבורג.עגונותלהיתראחתתשובה,מרדכיחייםבארקונטרס.ג

מאדד"אבוינקלרליבמרדכירבימאת"מרדכילבושי"ספרימקבץ.14

.ג"תרע,סוואליווע.מ"וחוע"אהעלשניחלק.מרדכילבושי.א

.ב"תרפ,בודאפעשט.חייםאורחחלעלתניינאמהדורא.מרדכילבושי.ב

.ח"תרפ,בודאפעסט.מ"וחוע"אהעלתניינאמהדורא.מרדכילבושי.ג

.ח"תרפ,בודאפעסט.ד"ויוח"אועל.תליתאימהדורא.מרדכילבושי.ד

.ז"תרצ,מישקולץ.ע"חשו'דכלעלת"שו.מרדכילבושי.ה

באניהאדד"אבדייטשאליעזררביספרימקבץ.15

.דףצד-[עא],נה-נד,נב,[4].ראשונהמהדורה.ו"תרס,פאקש.ראשוןחלקהשדהפרית"שו.א

.דףקכא-[צא],10,[5].ראשונהמהדורה.ה"תרע,פאקש.שניחלק.השדהפרית"שו.ב

.דףפו,[3].ראשונהמהדורה.ס"תר,פאקש.רביעיחלק.השדהתבואות.ג

.א"מהריחידושי\א"מהריתשובות-אסאדיהודהרביספרי.16

בדף.עופרתבעטהגההקזבעמוד.ג"תרל,למברג.דעהויורהחייםאורחעל,ראשוןחלק.יעלהיהודהא"מהריתשובות.א

.יבשדף.מנותקתכריכה.טובמצב.דף[3],קלח,[1],[2],סז,[5]."דייטשמנדלמנחם...מהוניקניתי"וחתימהרישוםהפורזץ

.פגמיםמעטעםמנותקיםאחרוניםדפיםמספר

.ראשונהמהדורה.מ"תר,פרשבורג.אסאדיהודהרבימאת.שניחלק.א"מהריתשובות.ב

.א"תרצ,טורנא.דערדהאעליד"אבאסאדיהודהרבימאת,כתובותמסכתעלחידושים,יעלהיהודה,א"מהריחידושי.ג

.יבשדף.רופפתמקוריתכריכה.מאודטובמצב.'עמ[4],קס,[4].ראשונהמהדורה
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עובדיהרבימאת.הנסתרדרךעלת"שווהשכלה"דעספרעם.ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות,עבדיישכילספר.17

:החלקיםלפנינו.הדאיה

.שניהמהדורה.ו"תשל,ירושלים.ראשוןחלק.א

.דףכ,קכו,[6].ה"תרצ,ירושלים:שניחלק.ב

.דףכ;כ;קד,[6].ט"תרצ,ירושלים:שלישיחלק.ג

.'עמשח,9,1.ח"תשי,ירושלים:חמישיחלק.ד

.'עמשלח,6.ט"תשי,ירושלים:שישיחלק.ה

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

.ז"תשי,ירושלים.וסרמןשמשוןמשהרבימאת,משהשאילתת"שו.18

.פ"תר,ברוקלין.שוחטידידהשאולרבימאת.יהודהתפארתת"שו.19

.ז"תשי,אביבתל.פרידמןצבינתןרבימאת.מטעינצרת"שו.20

.חדשהמהדורה.הדאיהשלוםרבימאת.שלוםודברת"שו.21

.טובכללימצב.שוניםגדלים

500$פתיחה 

,ירושלים–(דרשות)חיאישבן!יסוד.30

ראשונהמהדורה–ד"תרס

Basic! Ben Ish Chai (Sermons) – Jerusalem, 1904 –

First Edition

רבינומאת.השנהלשבתותדרשות,חיאישבןספר

בןספרושםעל"חיאישבן"הבכינויוהידועחייםיוסף

.ודרשותהלכותחיאיש

נאמןידיעלנדפס.ראשונהמהדורה.ד"תרס,ירושלים

.חזןמרדכיציוןבןרביביתו

שכן.הלכות"חיאישבן"לספרהמקבילהואזהספר

לאלפיחייםיוסףרבינודרשכאןשנדפסוהדרשותאת

השנהשבתותבמשך,בגדאדיהודילקחושומעי

ושנדפסועתבאותהדורששהיההלכהלפסקיבמקביל

.הלכות"חיאישבן"המפורסםבספרו

פגמים.כתמים.טובכללימצב.מ"ס21.דףקנב,[3]

.הראשוניםבדפיםעשפגעימעט.מקוריתכריכה.קלים

מנשהידידבאלוהיהבוטיח"עיפרוןידבכתברישום

."ו"הידוידשלמהאהרן

200$פתיחה 
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אברהםשמואלרבידפוס–ג"תקצ,סלאוויטא–רברביאשלי.31

מקוריתעורכריכת–שפירא

Ashlei Ravravei - Slavita, 1833 - Print by Rabbi Shmuel Avraham

Shapira - Original leather binding

'סי.שניחלק.המפרשיםעם.דעהיורהערוךשלחן,רברביאשליספר

.תג-קכג

שפיראמשהרביבןשפיראאברהםשמואלרבידפוס.ג"תקצ,סלאוויטא

.מסלאוויטא

בפינהקלותדףחריכות.ירקרקדף.מאודטוב-טובמצב.מ"ס37.דףרכב

אשכנזיבכתבחתימההספרבשער.הראשוניםהדפיםשלהתחתונה

.מקוריתעורכריכת"...ממאשליטהרבחתןאלחנןאפרים"עתיק

200$פתיחה 

שפיראהאחיםדפוס–ח"תרי,זיטאמיר–קמאבבאמסכת.33

Tractate Bava Kama – Zhitomir, 1858 – The Shapiro Brothers Press

.בבליתלמוד.קמאבבאמסכת

העשיליהושעורביליפאחנינארביהאחיםדפוס.שעריםשני.ח"תרי,זיטאמיר

.מסלאוויטאהרבנכדישפירא

ניירחיזוק.כתמים.טובכללימצב.רחביםשולים.מ"ס38.דףסב,קנב,[1]

.חדשהכריכה.ידבכתברישומים.השערבשולי

200$פתיחה 

שפיראהאחיםדפוס–א"תרכ,זיטאמיר–זרעיםמשניות\ברכותמסכת.32

Tractate Berachot / Mishnayot Zera'im – Zhitomir, 1861 – The Shapiro Brothers

Press

בשערחלקכל,זרעיםסדרמשניותועם.אלפסרבהלכותעם,ברכותמסכת,בבליתלמוד

.נפרד

הרבנכדישפיראהעשיליהושעורביליפאחנינארביהאחיםדפוס.א"תרכ,זיטאמיר

.מסלאוויטא

.ואחרוניםראשוניםבדפיםעשנקבי.בינוני-טובמצב.מ"ס38.דףסב,סב,ד,יד,קכג

.חדשהכירכה

200$פתיחה 

הונגריה\ד "חב\חסידות \זיטאמיר\סלאוויטא
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–ח"תרי,זיטאמיר–קטנותמסכתות\הוריות\מכותמסכת.34

מקוריתעורכריכת

Tractate makot / Horayot / Small Tractates – Zhitomir. 1858 –

Original Leather Binding

.נזיקיןסדרשלקטנותומסכתות.עדיות,הוריות,מכותמסכת,בבליתלמוד

העשילהושעורביליפאחנינארבישפיראהאחיםדפוס.ח"תרי,זטאמיר

.מסלאוויטאהרבנכדי

.שעריםשנימכותמסכת.נפרדבשערמסכתכל

.מקוריתעורכריכת.נקבים.בינוני-טובמצב.מ"ס38.דףפח,סו,יט,מ

200$פתיחה 

עותק–ראשונהמהדורה–ו"תרמ,פרמישלא–א"מהרצחדושי.36

זהבשערעםנדיר

Chidushei Mahartza – Premishla, 1886 – First Edition – Rare Copy with 

a Gilt Title Page

שפיראאלימלךצבירביר"האדמומאת,חנוכההלכותעלא"מהרצחדושיספר

.מדינוב

.מפרעמישלאשפיראמשהרביהמחברנכדבהוצאת.ו"תרמ,פרמישלא

מתוקנתשנייהמהדורה

.השערבשוליקרעים.חסרהקדמיתכריכה.טובמצב.מ"ס31.דףלט,[3]

.דפיםבכמהפינותקיפולי

200$פתיחה 

שפיראדפוס–ז"תר,זיטאמיר–הרוקחספר.35

Sefer HaRoke'ach – Zhitomir, 1847 – Shapiro Press

.מגרמייזאיהודהבןאלעזרלרבינו,הרוקחספר

.מסלאוויטאהרבנכדישפיראהאחיםדפוס.ז"תר,זיטאמיר

.נאהחדשהכריכה.טובמצב.דףיבלפנינו.דףכדבמקור!חסרעותק

200$פתיחה 
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מהדורה–חלקים4–ב"תרכ,למברג–קומרנאמשניות.37

ראשונה

Mishnayot Komorna – Lemberg, 1862 – 4 Sections – First Edition

.טוביוםותוספות,מברטנוראעובדיהרבינופירושיעם,משנהסדריששה

יצחקרביר"האדמומאת.עדןעצי,זקןפני,ארגמעשההביאוריםועם

.מקומרנאאייזיקיהודה

.(367'מס,חסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ב"תרכ,למברג

בדפים.מאודטובמצב.דף[קמג:ל"צ]קמא-סא,נט,[1].מועד:בחלק

.הכריכהפגםמחמתבפינהקיפוליםאחרונים

בדףקמט.מצויןמצב.שערחסר.דף[1],קכט,[1]נשיםסדר:גחלק

.אחרון

בדףקמט.טובמצב.שערחסר.דףמג,צד,[1].קדשיםסדר:החלק

.ראשון

.מצויןמצב.שערחסר.דףרצו,[1].טהרות:וחלק

500$פתיחה 

מהדורה–ח"תר,לבוב–(מדינובאלימלךצבירבי)הרואיםכלי.39

ראשונה

Klei HaRo'im (Rabbi Zvi Elimelech of Dinov) – Lvov, 1848 – First Edition

ר"האדמוקדושתכבודמאת.(הפניםעם,עובדיהספרעלפירוש,הרואיםכליספר

.מדינובשפיראאלימלךצבירבי

ספר"הספרבסוף.(242'מס,חסידותסטפנסקי).ראשונהמהדורה.ח"תר,לבוב

בפסוקינחמדיםליקוטיםאחרוןבדף.הקדמהעם,ישרותהנהגותלו"אדםהנהגות

.משלי

משוקם,גדוללאחסרוןעםפגם.מנותקיםדפים.כריכהללא.גדףחסר.דף[1],טו

.ניירבהשתלת

500$פתיחה 

נאהעותק-ראשונהמהדורה–ט"תרי,ברסלוי–שמחהקול.38

Kol Simcha – Breslau, 1858 – First Edition – Fine Copy

פרשיות)התורהעלהחסידותבדרךתורהחדושי,שמחהקולספר

שמחהרביק"הרהמאת.ופוסקיםס"שעלחידושים,(שופטים-בראשית

.מפשיסחאבונם

.ראשונהמהדורה.ט"תרי,ברסלוי

עלנדפסרובו.נפלאעותק.מצויןמצב.מ"ס15\18.דף[1],כח,נח,[1]

.מנותקתמקוריתכריכה.ירקרקדף

200$פתיחה 
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חשובות/ראשונותמהדורות–ברסלבחסידותספרי[6]אוסף.41

Collection of [6] Chassidic Books of Breslov – First / Important Editions

חסרעותק.ותניינאקדמאה."ה"זלהנחמןר"מהורקדישאבוצינא...החסידהרבשלטהורתממאמרות"-ן"מהרלקוטיספר•

הירץנפתליר"בנתןרבימאתהקדמהתניינאחלקשלהשעראחרבעמוד.קיים"תניינא"חלקשלהשער.ראשוןחלקשער

.(נחמןרבישלתלמידו)-מנמירוב

נחמןרבינזכרשבשערכיווןייתכןלאזהדבראך.ט"תקסנכתבבשער.ההדפסהושנתמקוםלגביהדעותנחלקוזוהוצאהעל

שלוםגרשוםאך.ץ"תק,לעמברג:רושםצדיקיםנוהבספרקעניגצבינתןרבי.א"תקעבשנתהיתהופטירתוהמתיםבברכת

.י"תר,זאלקוואאולעמברג:כותב(מברסלבל"זן"מוהרספרי)שמותאלהבקונטרס

בדףקלוחסרון"תניינא"חלקבשערניכרחסרון.(285'מסחסידותסטפנסקי).דףכט,[1]:תניינא.(שערחסר),דףפא:קדמאה

:עםכרוך.כתמים,טובבמצבהספרשאר.אחרוןבעמודנוספיםניירחיזוקי.ניירהשלמתעםשניהםאחרון

ממדוודיבקהמנדליחיאלרבימאת.[שטרנהארץ]נתןרביותלמידומברסלבנחמןרבילכבודשיריםחוברת.ידידותשיר•

.(מעדוועדיווקע)

.מגאליציהקארדאןישראלרבימאתמירוןקדישאמאתרמכתבהשערלאחרבעמוד.ראשונהמהדורה.1907ז"תרס,ירושלים

כרוך.מצויןמצב.דףי."(נתן","נחמן"השמותאתבאותיותיהםיוצריםהבתיםראשי)אקרוסטיכוןבצורתהינםהשירים,בחוברת

:עם

ד"תרכ,לעמברג.קאליסקעראברהםורבי,ממעזריטשבערדובבןאברהםרביהרבניםמאת.התורהעלדרושים,לאברהםחסד•

.העליונהבפינהאכוליםהספרמדפיכחצי.השערשלהעליוןבחלקוניירוהשלמתחיזוק.אחרוןדףחסר.1864

מהדורה.ט"תרס,ירושלים."זלמןאפריםר"במאירשמואל'הק"ידיעלנעתק.משטרנהארץנתןרבימאתמאמר.עיניםמאיר•

:עםכרוך.טובמצב.דףח-ה,ג,[1].יחידה

–"(טפליקעראלתררבי"כנודעבכינויו)יליאנסקי'בזיהושעמשהרבימאת.וההתבודדותהתפלהבמעלת.הנפשהשתפכות•

"עתיךאמונת","נפשמשיבת":מחיבוריו.ב"תרמבשנתבארץבביקורהיה.ין'מטולצנחמןרביחתן.בטעפליקברסלבחסידימחשובי

.ט"תרעבשנת'הקידושעלנהרג.ועוד

:עםכרוך.מאודטובמצב.דףנו,[1].המחברשלשמובעילוםראשונהמהדורה.1903ד"תרס,ירושלים

"נפלאהסגולה"וכן.שונותהוספותעם.ב"תקצבשנתהחולירעלמגיפתבפרשבורגסופרם"החתשתיקןתפלה.למשהתפלה•

.ג"תרס,ירושלים.(אוסטרופולי)מעסטרפאלישמשוןרביהקדושמאת

.הספרשלהפנימיהעליוןבחלקועשפגע.חסריםאחרוניםדפיםשני.(דףי:במקור)דףח

ץ"גגרשוןמשהרביחתימותהכרכיםבשני.מהודרתעורשדרתהכרכיםבאחד.שוניםגדלים.כרכיםבשניספרים6כ"סה

.(גולדצוויג)

200$פתיחה 

ב"תרנ,פרמישלא–"למשהתפלה"סדור.40

Siddur Tefilah LeMoshe – Premishla, 1893

משהרבימאתלמשהתפלהפירושעם,ספרדכמנהגתפלהסדר

אורספרבתוכוהכוללהישראורסדורעם.ק"הרמ–קורדובירו

.פאפירשם"המהרמאתצדיקים

שערעם.האמערשמיטעטקנאללער,זופניקדפוס.ב"תרנ,פרמישלא

."הישראור"לנפרד

נפתחלאוהספרמידיחזקההספרתפירת.טובמצב.דףרסה,[4]

,דפיםכמהשלהפנימיהטקטסעלעוליםהתפילהחוטילעתים.בשופי

.הספרבמרכזבעיקר

200$פתיחה 
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מהדורה–ט"תרכ-א"תרי,ווארשא–רענןזיתת"שו!תגלית.42

אברהםרבימגורר"האדמומספרייתששרדעותק–ראשונה

אלתרמרדכי

Discovery! Shemen Zayit Ra'anan – Warsaw, 1851-1869 – First

Edition – a Copy that had Survived from the Library of the Admor of

Gur Rabbi Avraham Mordechai Alter

ד"אבזילברברגליביהודהמשהרבימאת,רענןזיתותשובותשאלות

.ראשונהמהדורה.חלקיםשני.קוטנא

חתימות.דף[1],[קפט:ל"צ]פט;יב,ד.א"תרי,ווארשא:ראשוןחלק

בדפיםקליםקמטים.ירוקיםמהדפיםחלק.טובמצב.הספרבשערוחותמות

.אחרונים

בדףארוךרישום.מצויןמצב.דף[1],קמח,[5].ט"תרכ,ווארשא:שניחלק

כריכה."פלינקעריעקבחייםנאם"חתום,ט"תרסא"מנו"טמתאריךהפורזץ

.מקורית

אלתרמרדכיאברהםרביר"האדמושלספרייתובכריכתכרוךראשוןחלק

,מנורהציורשלמקוריתחריטההכריכהבחזית."אמתאמרי"הבעלמגור

.ר"האדמובספרייתשמקורםלספריםחיצוניזיהויהואהמנורהסימן

,מגור"אמתאמרי"השלהגדולהספרייתוכיידוע–היסטוריתתגליתלפנינו

,ידוכתביספריםשלמסוייםסךממנהנותרואולם,בשואההוכחדה

אהלקטלוגראה).העולםברחביפרטייםובאוספיםבספריותהנמצאים

אמרי"המספרייתנוסףספרלפנינו.(118-125'עמ,הללמשההרב,ם"רא

.מנורההכריכתעם,רענןזיתת"שווהוא,ששרד"אמת

300$פתיחה 

מדעעשפאנטיחזקאלרביר"האדמועותק–ד"תרל,ווארשא–יהושעפני.43

Pnei Yehoshua – warsaw, 1874 – the Copy of the Admor Rabbi Yechezkel Panet of Deyzh

.ד"תרל,ווארשא.מפרנקפורטיהושעיעקברבימאת.חולין,מכות,שבועות,מ"ב,ק"במסכתותעל.חמישיחלק.יהושעפניספר

פאנעטם"מהרג"בהרהיחזקאל"נוספתחותמת."והגלילדעעשק"אבדפאנעטיחזקאל"רביר"האדמושלבעלותחותמות

."וויששאאויבער

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

.בלויהמעטמקוריתכריכה.טובמצב

200$פתיחה 
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,למברג–"(משהישמח"ה)משההשיבת"שו.44

מערלויר"האדמועותק–ראשונהמהדורה–ו"תרכ

Heshiv Moshe Responsa (the Yismach Moshe) – Lemberg,

1866 – First Edition – the Copy of the Admor of Erlau

מאת,ערוךשולחןחלקיארבעהעלתשובות,משההשיב

"משהישמח"הבעלטייטלבויםמשהרביהקדושר"האדמו

.א"זיע

חייםרביר"האדמוהסכמת.ראשונהמהדורה.ו"תרכ,למברג

.ועודמצאנזהלברשטאם

.מערלויסופריוחנןרביר"האדמובעלותחותמותבספר

ונכדנין,(ו"תשע-ב"תרפ)מערלוייוחנןרביהקדושר"האדמו

שבה,השואהאתשרד,מילדותווקדושטהור"סופרחתם"ה

ישיבההעמידביותרמופלאבאופן.ד"הי,ואביוסבונספו

,ערלוילעירוחזרמכןלאחר.בבודפשטהמחנותשרידילבחורים

אתוהקיםלארץעלהכ"אח.בעירהישיבהאתמחדשיסדשם

קטמוןבשכונתערלוי"שמעוןאוהל"ישיבתידיעלהחסידות

אלפיוהעמידבישיבהשיעוריםמרביץהיהחייוכל.בירושלים

.ישראלאגודתשלהתורהגדולימועצתזקןהיה.תלמידים

ממנהגישינהלאאך,רות"באדמולנהוגהחלהשניםבמשך

ישראלאוהבהיה.אשכנזבנוסחהייתהותפילתו,"סופרחתם"ה

.כמוהומאין

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס36.דף[1],פב,לח,[1]

200$פתיחה 

אהרןמתולדותר"האדמושלהחומש.45

ט"תקס,למברג–ל"זצ

The Chumash of the Admor of Toldot Aharon

– Lemberg, 1809

פירושעם.השיריםשירומגילתויקראחומש

.ט"תקס,למברג.הקדושהאלשיך

תולדות"מקאהןיצחקאברהםרביר"האדמועותק

.ל"זצ"אהרן

מבניאחדשלחתומהעדותמופיעההפורזץבדף

זהספרכיהמאשר,ל"זצאהרןמתולדותר"האדמו

בעלותרישוםבשער.ר"האדמולאביושייךהיה

ק"קפהחונהו"יצלויה"בליפמן'הק":עתיק

."'ואגפי[סורצוילו]

.זמןכתמי.טובכללימצב.מ"ס34,דףקכא,[1]

קרעים.דפיםמספרבשוליקליםקרעים.עשמעט

.טקסטפגיעתעםדבקבניירמשוקמים,השערבדף

.פשוטהכריכה

200$פתיחה 
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רביר"האדמועותק–ט"תרל,ווארשא–אריהשאגתת"שו.46

קדשוידבכתבתורהחידושידףעםמהורנסטייפלע'ליבל

Sha'agat Aryeh Responsa – Warsaw, 1879 – the Copy of the

Admor Rabbi Leibaleh of Hornsteipel with a Leaf of Torah

Novellae Handwritten by Him

.ט"תרל,ווארשא.ממיץליבאריהרבימאת,אריהשאגתת"שו

ףר"באאדמוליביהודא"רביר"האדמושלשונותבעלותחותמותבספר

בעלותחותמת."קיעוומחוזטהארנאסטייפאלל"זצד"הרמצ"הרה

טווערסקיע"זיל"זצצ"הרהר"באממוליביהודא"שונה

דףהדפיםביןנמצאוכןהגהותכמההספרדפיבין."מהארנסטייפאל

ידבכתבוההגהותהדףהנראהככל,עמודיםשניעלכתובתורהחידושי

ולועזיתבעבריתידבכתברישום.ליביהודהרביר"האדמושלקדשו

.ר"לאדמושייךשהספר

דברי"הבעלשל[בתובן]נכדו,מהורנסטייפלע'לייבעלרביר"האדמו

אליעזרשלוםרביהקדושהרבשלגיסוהיהע'לייבעלרבי.מצאנז"חיים

בןושל,מבאבובציוןבןרביהקדושהרבאחיינושלומחותנו,מראצפערט

בנו,מציעשינובהאלבערשטאםבערישכרשמחהרביהקדושהרבדודו

.משינאוואיחזקאלדבריבעלהקדושהרבשל

.מקוריתכריכה.טובמצב.'עמ220

500$פתיחה 

הגהות-מאוסטרובצאהלוייחזקאלרביר"האדמוחתימת–ו"תרנ,פיעטרקוב–יהושעעמק.47

Emek Yehoshua – Piotrekow, 1896 – Signature of the Admor Rabbi Yechezkel Halevi of Ostrovtza - Glosses

הוספות,העמקשפתעם.חריףאייזלרביבשםהנודעהגאון-שפיראאייזיקיהושערבימאת,וענייניםסוגיותחידושי,יהושעעמק

.ו"תרנ,פיעטרקוב.שפיראמשהרביותלמידומבנו

מכותביםארוכותמהן,למדניותהגהותכמההספרבדפי.מאוסטרובצאהלוייחזקאלרביר"האדמושלקדשוידחתימתהספרבשער

.נוספותבעליםחתימות."מאוסטרובצאהענאפישלאהרןיצחקהחתן"רישוםהספרבדפי.שונים

.חסריםדפיםמספר.פשוטהכריכה.משוקמיםקרעים.זמןכתמי.טוב-בינונימצב.’עמ11;23;60;[1],225

250$פתיחה 

עותק–ההדפסהמתקופתלמדניותהגהות–ה"תקצ,סדילקוב–אפריםמחנה.48

קארטשובד"אבמסקרנביץקאלישצבייוסףרביר"האדמו

Machaneh Ephraim – Sudilkov, 1835 – Scholarly Glosses from the Time of printing –

the Copy of the Admor Rabbi Yosef Zvi Kalisch of Skarnavich Av Beit Din of Kortashov

.ה"תקצ,סדילקוב.נבוןאפריםרביהגאוןמאת.ם"הרמבעלוחידושיםת"שו,אפריםמחנהספר

ה"זוצללהק"בההוהגלילקארטשובק"אבדקאלישצבייוסף"רביהגאוןבעלותחותמתבספר

מובהקרבניידבכתב,אשכנזיתבכתיבהלמדניותהגהות10הספרדפיבין."מסקערנוויטץ

דקדושיןב"רפבחדושיועיין","...ביראתיוכבר..."הכותבמצטטבהגהות.ההדפסהמתקופת

.המחברעלרבותותמה,הכותבמשיגבהגהותכןכמו"...לירושלמי...בבארתיכבר","..מבואר

יצחקרבישלנכדומסקרנביץשמעוןרבישלבנו(ז"תשי-ה"תרמ)קאלישצבייוסףרביר"האדמו

בשנת,סקרנביץחסידיעדתכראשלכהןעלהז"תרפבשנתאביושלפטירתולאחר,מוורקא

עלואשר,רביםסקרנביץחסידיהיושםברקבנישללרבהונתמנההקודשלארץעלהה"תרצ

20–ההמאהבראשית.ברקבניהעירמייסדיעלונמנו,ובעידודואביובימיעודישראללארץ

נוסעהיהשנהמידי.טויבאלעזרידידיהשאולרביר"האדמואתקורטשובהעירברבנותהחליף

עתהאחרוןברגעוניצלבווארשההיההשניההעולםמלחמתבעת.חסידיואתלבקרלפולין

לארץחזרומשםלקונסטנצהמווארשהשיצאההאחרונההרכבתבאמצעותלהמלטהצליח

.ישראל

.מצויןמצב.מ"ס37.דףמד,סח,[2]

500$פתיחה 
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ישראלמחכמימכתבים–ז"רידב"יעקבבני"ישיבת-היסטוריםות"שדרפנקסישני.49

Two Historical Shadarut Notebooks – the Bnei Yaakov Ridbaz Yeshiva

תנאהתורהשרהגאוןרבינותלמידי"יעקבבני"הגדולההישיבהלטובתחשוביםואישיםרבניםהמלצותהכולליםת"שדרופנקסישני

.20–ההמאהשל20-30–השנות.אלפנדאריאליעזרשלמהרבי"קדישאסבא"הרבינושלמיסודול"זצז"הרידבמרןדירושלמי

אמונישלומי,עבדימשהתורתזכרו"הישיבהראשימאתהקדמהדבריהכרךבתחילת,גאלדצווייגציוןבןרביר"לשדניתן:ראשוןפנקס

בכדיהיכולתלנושאיןעדממדרגתנוירדנוהעולםבכלכעתששוררהשפלהעולמימצבלרגלי...'האליכםוישמעאלינונאשמעוישראל

בעדמשרדולפתוחקבועיםחבריםלספחהשקליםעלולהשמיעבנדבותלקראוהרשאהכחלומוסריםהננו"...התורהקרןלהחזיק

משה"רביהישיבהמנהליחתומיםהדבריםעל"...ק"תורה'ההיכלבבניןחבללקחתמרחמינואחינולבאתולעוררהקדושהישיבתנו

הפתיחהדברי.צפתד"אבאדרעיחידודרביוחתימתידבכתבוהסכמההמלצהתוספתעם"הלויחייוסף"רבי"ועיסמאןהכהןזאב

.א"תרצ(אלול)הרחמיםלחודש'ובתאריךנכתבו

.ח"תרפטבת'טמתאריך.ישראללארץהראשיהרבקוקהכהןיצחקאברהםרביהמלצתשלמכונהבכתיבתתעתיק.ההקדמהלאחר

לחודש'דמתאריךצפתד"ראבאתרוגנחוםרבישלהמלצהמכתב.זוננפלדחייםיוסףרבימכתבשלמכונהבכתיבתתעתיקאחריו

.1924לאפריל23מתאריךסמואלהרברטהעליוןהנציבמשרד.לוריאשמואלרבי.פ"חרלמשהיעקברביהמלצת.ח"תרפאייר

ד"כ"הכותבמראדוביץהגרישראלרביר"האדמושלוחותמתווחתימתוידובכתבברכהתוספתעם,ידבכתבהמלצהדבריכ"אח

הלויצביחייםרבי,הרבניםשלוחתימתםידםבכתבהמלצהדבריכ"אח.ה"זצוקללהבהרבישראל'קופרטבכלללישועהומצפה

עשויםהכרךעמודיכל.ריקים'עמ100מעלבנוסף.דעטריאטד"אבתאומיםיוסףרבי.משיקגוגולדצווייגגרשוןמשהרבי,רובנשטיין

."יעקבבניישיבת"בזהבחריטההכרךגביעל.תאריךלמילויומקום,ואנגליתבעבריתהלוגועם.הישיבהשלרשמימבלנק

,השניבפנקס.ל"הנהמנהליםבחתימת.ב"תרצאדרמתאריך,ל"כנפתיחהדבריעם.קארינבלאטפסחרביר"לשדניתן:שניפנקס

שלהמלצהתעתיקכ"אח.(הראשוןמהפנקסבשונה)באנגליתוגם(מרובעותבאותיות)בעבריתגםהישיבהשלההקדמהדברינכתבו

מכתבישלמכונהבכתיבתתעתיקיםכ"אח.ח"תרפחשוןכטמתאריך,הישיבהמייסדאלפנדריאליעזרשלמהרבי"קדישאסבא"ה

רבי.אתרוגנחוםרבי,זוננפלדחייםיוסףרבי.ח"תרפשבטכדמתאריךלישראלהראשיהרבקוקהכהןיצחקאברהםרבימאתהמלצה

.לוריאשמואלרבי,ניץ'מויזהגרישראלרביר"האדמו.פ"חרלמשהיעקברבי.אדרעימכלוףחידודורביענתבימנשהרפאל

.הראשוןהפנקסכמוהלוגועם'עמכל.'עמ163ממוספריםהפנקסדפי

נוספיםרבניםלפנקסצירפובעלוםשוניםבמקומותסיבובובעתכ"אח,ישראלוארץצפתרבניהמלצותאתקיבלר"השד,הנראהככל

.המלצותיהםאתמהגולה

מחצית"לתורמיםשניתנו,הישיבהשלרשמיותקבלות2מצורפים.מצויןמצב.מ"ס22.תואמתמקוריתבכירהכרוכיםהפנקסיםשני

"מנותומשלוחהשקל

1000$פתיחה 
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וסלוניםרי"ואדמול"זצמטאהשר"האדמוחתימותעם–מיוחדתעודותאלבום.50

Special Album of Certificates – with the Signatures of the Admor of Tosh and the Admorim of Slonim

ברכת"השלוחתימתוידובכתבהיסטורימכתב.51

ד"תרצ–מסלונים"אברהם

Historical Letter Handwritten and Signed by the Birkat

Avraham of Slonim – 1934

שלוחתימתוקדשוידבכתבכולוכתוב,היסטורימכתב

."אברהםברכת"בעלמסלוניםוינברגאברהםרביר"האדמו

.ד"תרצשנת.בטבריההגריםוילדיואשתואלל"מחונשלח

מחודשבברנוביץשהותובעתר"האדמוכתבהמכתבאת

ארעובהבתקופה,ד"תרצאדרחודשועדג"תרצאייר

לגרשהחלוהבריטיםכאשר1933אוקטוברמאורעות

כותבוכך,חוקילאבאופןלארץשהגיעויהודיםמהארץ

דברעלבעתוניםמהידיעותמאודנרעשאני..."ר"האדמו

אמאבריאותלמצבדואגאניובעיקר,ישראלבארץהמצב

נסעתישלאהשגחהרואהאניאחדמצדאמנם.כאלובימים

והם,י"לארלבואהעוליםעם'להאנינתנושלאהידיעהלפי

עלהייתילוומצבכםמצביאתלילתאריכולאני.סעידבפורט

רוחימצבאתלכםלתאריכוליםאתםזאתבכלאבל.זו'אני

...והילדיםאמארוחמצבאתוביחודלכםבנוגעבכלל

תתייעצו...בשבועפעמיםלילכתובלפניכםואתחנןאבקשכם

עלאביטולא,לילטלגרףחזירתישנחוץתבינואםביניכם

צריךחנוכהעדעכשיושדוקאי"אעפ.הביתהואסעדברשום

שוםלכתובליקשה...שכתבתיטעמיםמפנילהשארהנני

אביכםוהנני.העתוניםשלהידיעותרושםתחתאחריםענינים

."אברהם.טובותבשורותלהתבשרמצפהש"דו

.איכותינייר.טובמצב.מ"ס20

300$פתיחה 

תעודותבעשרותגדוש,מסוגומיוחדאלבום

שמעוןרביהמוסדותלתלמידשניתןהערכה

וישיבותתורהתלמודמאת.סופרזוסמאן

.טאהשחסידות

שלקדשוידחתימתהתעודותבאחת

,מטאהשסגלפייבשמשולםרביר"האדמו

ירחמיאליוסףרביר"האדמוחתימותוכן

מטאהשר"האדמוחתןמספינקאכהנא

יוסףרביר"והאדמו(ומכתב,חתימותמספר)

תלמידיוחתימות.מספינקאכהנאיעקב

.נוספיםחשוביםודייניםחכמים

.שוניםבגדליםתעודות66כוללהאלבום

דפיבתוךלאחתאחתלמופתמסודרים

.טובמצב.מ"ס25\29:גודל.באלבום

.רופפתכריכה

500$פתיחה 
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ראטהאהרןרביר"לאדמושנשלחומכתבים–"אמוניםשומר"מחסידותמסמכיםשלהיסטוריאוסף.52

Historical Collection of Documents of the Shomer Emunim Chassidut – Letter that were Sent to the Admor Rabbi

Aharon Roth

בהנהגתאמוניםשומרקהילת.20–הלמאה40–וה30–השנות.רביםחשוביםפרטיםעם,היסטוריםומסמכיםמכתביםאוסף

.א"זיעראטהאהרןרביק"הרה

לוח שנה נדיר מאוד של חסידות  –ג "תש, ברוקלין–היום יום . 53

ד"חב

Hayom Yom – Brooklyn, 1943 – Extremely Rare Calendar of Chassidut

Chabad

ומכתבימשיחותמלוקטהשנהלימותמסודריםומנהגיםפתגמיםקובץ",יוםהיום

.שניאורסוןמנחםהרבידיעלוסודרלוקט.מליובאוויטשא"שליטר"אדמוק"כ

.ג"תש,ברוקלין."החסידיםאוצר"מערכתידיעללאוריוצא

.צ"הרייר"אדמושללתקנתובהתאםת"החתלימודיאתהמחלק,שנהלוחהינו

פתגמיםוריכוז,ד"חבמנהגיפרסום,נוספותמטרותשתיבהוצאתוהתווספו

ש"אנביןשהתפשטהמנהג.הרביידיעלנערךהליקוט.החסידותמתורתקצרים

.היוםבתאריךבלוחהמופיעההאמרהאתיוםבכלללמודהוא

הדפיםבפינותקטניםקיפולים.טובמצב.מ"ס8\13.5.'עמ[2],קיח,10,[2]

.כתמים.המעטפתבשדרתקרעים.הראשונים

מחמתבלההשנהובמשךהחסידיםבכיסהיהשהלוחמכיון!מאודנדירלוח

.טובבמצבשנשארוהעותקיםהםנדיריםלכן,וזמןשימוש

!מליובאוויטשהרבישחיברהראשוןלחיבורנחשבהלוח

300$פתיחה 

שנשלחו,שוניםחסידיםמאתהינםהמכתביםרוב

מכתב.בחייול"זצראטהאהרןרביר"האדמואל

אליהורבישלוחתימתוידובכתבמאודארוך

רביעל"דאהרןעובדא"הספרמחברשטיינברגר

בלזןמברגןשנשלחומכתבים.ראטהאהרן

."מיהאלאוויץ,ברגעעסס,(ח"תש)

הכהן'אלי"."רעווילצביאליעזר",שמותמוזכרים

."הכהןאסתרבןנתן"."שטיינערגערמנדלברבן

מכתבהעתק"הפריטיםבין."חוהבן'ארישלמה"

העתיק"."א"שתבבלירושליםמבעערגאזר"מאדמו

לחברתינושכתבמירושליםא"שליטר"אדמומכתב

התלמידיםלכללהעתיקו'יצוו"יצלסאטמאר

."ק"בלה

שטיינברגראליהורביאצלהיהזהואוסףייתכן

האוסףמתוכןוחלקם,דאהרןעובדאהספרעורך

חלק!ידינועלהשוואהנערכהלא,בספרנדפס

במספורממוספריםוכולם,מתוארכיםמהמכתבים

ספריםרשימותעםפנקסיםשלושה.יותרמאוחר

.אנשיםושמות

ומצבגודל.דפיםעשרותהכוללים,פריטים26

.טובכללימצב.שונה

200$פתיחה 
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למדניותהגהותמאות.54

דעת"ספרעלההדפסהמתקופת

מ"תר,למברג–"קדושים

Hundreds of Scholarly Glosses

from the Time of Printing on

Sefer Da'at Kedoshim –

Lemberg, 1880

מאת.דודקדשי,קדושיםדעתספר

.מבוטשאטשדודאברהםרבי

.שניהמהדורה.מ"תר,למברג

למדניותהגהותמאותהספרלאורך

כתיבה.ההדפסהמתקופת

לאחדההגהותכנראה].אשכנזית

רבותמזכירהכותב,ד"חבמרבני

.[הזקןר"האדמוע"שואת

יבשדף.בינוני-טובמצב.דףקצה

.הדפיםבשולישוניםקרעים.ושביר

כריכה.בהגהותפגמיםמעט

.מקורית

500$פתיחה 

דולר5שלשטרות[3]–דולר1שלשטרות[4]–מליובאוויטשמהרבישהתקבלושטרותמקבץ.55

Collection of Banknotes that were Received from the Lubavitcher Rebbe – [4] $1 Notes – [3] $5 Notes

1שלנקובבערךשטרות[4].מליובאוויטשהרבי–שניאורסוןמנדלמנחםרבישלקדשומידישהתקבלודולריםשלשטרות[7]מקבץ

.דולר5שלנקובבערךשטרות[3].דולר

.גדולד"חבביתוניהלבארץהרבישלוחימגדולילאחד,שניםבמשךשונותבתקופותניתנוהשטרות

נרשםלדוגמא.ד"חבביתניהולשלורישומיםרביםכיתוביםעם,הרבישליחשלידבכתבניירטיוטותבתוךעטופיםשלפנינוהשטרות

."ההנלההסליחהאתכםיתקייםלאלהיוםהשעיר.כרגיליפתחבכסלוט"ישלישיביוםה"איומחרהיוםסגוריהיהד"חבבית"בדף

."תפיליןמבצע","השבועשיחות70,"ח"לצאגופאקס".כסףסכומירשימות.חסידיםלהתעוודותפרקיםראשיאוקונטרסיםשלרישום

.חלודהשלזמןכתמיעם,משרדיותבסיכותמתויקיםל"הנוהניירתהשטרות.מהפעילותשוניםרישומיםועוד

.קיפולסימני,כתמים.טוב-בינונימצב

2000$פתיחה 
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הקדשותיו–ד"הי"סופריד"בעלק"בכתיהגהותשלרבותעשרות–אחדבכרךת"שוספרישלושה.56

וחתימותיו

Three Responsa Books in a Single Volume – Dozens of Glosses Handwritten by the Author of Yad Sofer – His

Dedications and Signatures

,הגהותיועם.ד"הי"סופריד"הבעלסופרמשהרביהקדושהגאוןהעותק.יחדיוכרוכיםהונגריהרבניגדולימאתת"שוספרישלושה

.י"תשלפניבערלוירבנותומתקופתמערלויסופריוחנןרביר"האדמובנוחותמות.וחתימותיו,הקדשותיו

.דףקכו,[5].ראשונהמהדורה.ד"תרע,מונקאטש.פריעדנתנאלרבימאת.מביןפנית"שו.1

.דף[1],כ-ה,[2];נד,[4].ג"תרע,סוואליווע.וינקלרליבמרדכירבימאת.שניחלק.מרדכילבושית"שו.2

.דף[2],קח,[4].א"תרע,מונקאטש.מנייטראברוךשאולרבימאת.שאלשאולת"שו.3

."סופריד"הבעלסופרמשהרביק"הרהשלקדשוידבכתבלמדניותהגהותרבותעשרותהספריםלאורך

כמו..תרעשמות'גביוםזהספר'זהו27בעדשלחתי"חתימתועםידובכתבעצמיורישוםהקדשהשאלשאולספרבשער

,מרדכילבושיספרבשער.[תשובההתעוררותבעלסופרשמעוןרבי]"י"נס"מורשבהגאוןסופר'הקמשההמחברג"ההשביקש

וכבר"בהגהה2\צחדףמביןפניבספר."זהספרבעד...ארבעדהיינו472י"נהמחבר'להגשלחתי"קדשוידבכתבעצמירישום

."י"נהמחברלהגאוןזאתכתבתי

רבישלבנו,"סופרחתם"הלמרןרביעידור"סופריד"ת"שומחבר.שבהונגריהמערלוי(ד"תש-ה"תרמ)סופרמשהרביהגאון

בחורבהיותובצעירותו.אמומצדשפיצרזלמןשלמהרבינכד."סופרכתב"השלבנו"תשובההתעוררות"בעלסופרשמעון

ראשונים,וירושלמיבבליהתלמודבכלבקיאהואכיעליוהעיד"מרדכילבושי"בעלוינקלרלייבמרדכירבי,כעילויהתפרסם

הגרמניםפלישתעםד"תשבשנת.רבותשניםכדייןכיהןבערלוי.הדורגדוליידיעללהוראהנסמךשניםובאותם,ואחרונים

בנותיווארבעאשתו,שמעוןרביאביועםיחדנספהלאושוויץמשפחתוכלעםהנאציםגירשוהוהשניההעולםבמלחמתלהונגריה

דברי"בעלסופרבנימיןשמואלאברהםרבי.מערלויספריוחנןרביר"האדמו:הםבניו.דמםיקום'ה.ד"תשסיוןא"כביום.באוושיץ

.יוחנןרביבנוידיעלט"תשבבודפשטנדפססופרידספרו."אברהםמחזה"ו"סופר

.בירושליםוהתיישבולארץעלייתומתקופתוחותמות.בערלוירבנותומתקופתחותמות–סופריוחנןרביבנובעלותחותמותבספר

.במקצתקצוצותהגהותמספר.מנותקתעתיקהכריכה.טובמצב

2000$פתיחה 
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מגדולי(א"תרל-ד"תקע)ארנשטייןאברהםחייםרביהגאון

ונכנסיוצאהיה,מאודעליוהחביבותלמידו"סופרחתם"התלמידי

ד"אבח"תרימשנת.בעא-טיסאד"כאבר"תמשנתכיהן.בביתו

.(ז"תרס,בארטפעלד)התורהעל"אברהםדברי"מחבר.בארדיוב

אריכותראה.(ח"תשנ-ח"תשכ,ברקבני)ס"השעל–אברהםבית

ושם.קמו-קמג'עמ"ותלמידיוסופרהחתם"בספרוגדולתואודותיו

ס"החתרבואתמנחם","ס"החתרבובמחיצת"עליומסופר

ס"החתרבועם","רבובברכתצבורשליח","טרדותיואודות

מכתב","ס"החתרבוידעלנסמך","המקוהלאחרק"בעש

רבועליוכותבהדבריםבין]"ומעלותיושידוכואודותס"החת

הוא,לויזכהאםאשריושבחובהפלגתאאריךלא"סופרהחתם

כיבומוחזקני,להפליאעדשמיםביראתמעוטרבתורהמפלג

איןכיבהפלגהלהאריךואיןעמו'והי"בעזהיגדלוגדליעלהעלה

."[...בכךדרכי

ישראלה"מוא"בלאארנשטייןיצחק"רבינכדוחותמתבספר

."ה"זללהמרדכי

.טובמצב.א"תקע,ווין.גדולותהלכות:ספרעםכרוך.דףקנג,[2]

500$פתיחה 

דובשלום'הק"חותמתהספרבתחילתהפורזץבדף

ק"אבדקל"זצבנימיןמ"בלאאמוהגזיידלאשר

הרבניםאוצר,ד"תש-ע"תר]"והגלילגאלאנטא

בוקסבויםיהושעורבי"סופרדעת"התלמיד.18234

ב"תרצמשנתבגאלאנטאד"כאבכיהן.מגאלאנטא

.[בשואהנספה.אביומקוםעל

ידבכתבמאודונאהארוכההקדשהזהלדףמעבר

דודיבן[בשרישאר]ב"לש..."אלשנשלחה,קדשו

המכונהמנחם'חזקיהחתן....מידותבעלהיקר'הח

ביום...גאלדשטייןחיילה...כלתועם...זיידלפייבל

ורוצהשלומךהדורשב"שממניה"תרצדחנוכה'א

ויהי...זיידלאשרדובשלום'הקהימיםכלטובתך

הקדושהגאוןדורינומכבדהזההקדושהספר

ק"אבדקל"זצפלויטפייבלה"מות"כקשג"רשכבה

שלאמלכיםולסגולתנחמדלאוצרבביתךשוראני

ולתורתו'לנאמןביתביךויהימפיך'הקהתורהימוש

."אמן

בשיקוםבשערפגם.טובמצב.דףקטז;[1],קד,[1]

כריכה.בושליםקליםוקרעיםקמטים.מקצועילאנייר

.מקורית

200$פתיחה 

"אברהםדברי"בעלארנשטייןאברהםחייםרביחתימת–ב"תקע,ווין–א"הרשבת"שו.57

HaRashba Responsa – Wien, 1812 – Signature of Rabbi Chaim Avraham Ernstein Author of Divrei Avraham

.ב"תקע,ווין.א"הרשבת"שו

."ארנשטייןאברהםחיים"רביהגדולהגאוןשלקדשוידחתימתהספרבשער

הקדשהעםגאלנטאד"אבזיידלאשרדובשלוםרביהגאוןעותק–ג"תרמ,מונקאטש–חייםבןחברליקוטי.58

ידבכתבנאה

Likutei Chaver ben Avraham – Munkatch, 1883 – The Copy of the Gaon Rabbi Shalom Dov Asher Zeidel Av Beit Din of

Galanta with a Fine Handwritten Dedication

סגולות,הגוףבריאותבעניןלהסולטאןם"מהרמבמכתב:כוללראשוןחלק.חלקיםשניכולל.חמישיחלק,חייםבןחברליקוטיספר

עלחידושים..משפטחושןעלספרחתםליקוטי,טור,ם"רמב,ס"ש,משניות,קהלתספרעלחידושים,בנימיןאמתחת’מסורפואות

.ץ"כביינושבנימיןרבימאת.ת"ושוחוליןמסכתכלעלביאור:כוללשניחלק."סופרכתב"הדרשת,ומהמחברסופרמהחתםבראשית

.יחידהמהדורה.ג"תרמ,מונקאטש
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קדשוידבכתבבעיפרוןהקדשההספרבשער

לאות"בריסקמרדכירבילאורהמוציאהגאוןשל

התמדתולרגלאיינהוריןחיים'הבבידזכרון

הקדשההספרבתחילתהפורזץבדף."ל"המו

רביהגאוןבנושלוחתימתוידובכתבנוספת

המקבלידבכתברישוםיחבדף.בריסקיהושע

קיץטאשנאדהרמהמשבהפהת"בעזהי"

הרבר"מאדמובמתנהקבלתיספרהזהצ"תר

מאורהתורהשרהמפורסםהצדיקהגאון

ד"אבא"שליטבריסקם"מהרע"ציסהגולה

איינהאריןחיים'הקאניטאשנאדק"דק

בכתברישום,נוספיםדומיםרישומים."מאסיעף

י"נאיינהארוןחיים'הרלידידיאהבהלזכרון"יד

וואלףמענדלמנחם'הקשמיאתחתמתי

וחתימתוידובכתבדומהארוךרישום."שאכטער

.הספרבסוף

38.טובכללימצב.דף[1],קיז-קב,[2];ק,[10]

.רופפיםראשוניםדפים.טובמצב.מ"ס

200$פתיחה 

הקהילותפירודפולמוס–ליושנהעטרהקונטרס.60

זוסמןמרבימכתבדף[1]–עיניםשבעהספר\בהונגריה

ידועלאדף–סופר

Kuntras Atara LeYoshna – The Polemic of the Split of the

Communities of Humgary / Sefer Shiva Enayim – [1] Leaf Letter

by Rabbi Sussman Sofer – Unknown Leaf

שמואלרבימאת,תורהחומשיחמשהעלחידושים,עיניםשבעהספר

[2],קא,[2].ראשונהמהדורה.ד"תרס,פאקש.גאלנטאד"אבבירגער

.דף

מיוםסופרזוסמןרבימאתמכתבנדפסובודף[1]נכרךהספרבסוף

לאממחבר)פתיחהדבריהמכתבלפני.פאקש.ז"תרנשנתתשרי'ו'א

אונגד,ומושלשוטרקציןמלךבקהילתינואיןהאלהבימים"ופותח(ידוע

"...לקהילתינוהקרובפאקשק"אבדקי"נסופרזוסמן'מהוהצדיקהגאון

בפיונקראת'קכבת'כבתכשהיתהבצדקתההמפורסמת"עלומדבר

אחדנאמןאישליסיפראשרס'פלק'רלאהפרוממעדיאכל

תפילה"סופרזוסמןרבימכתבבאההללוהדבריםאחר"...מפאסטא

נדיביםבפתחילדפוקנסהלאכיהבושהבמחצלתשמעוטףלעני

"....בהלוטהורה'הביראת'הדברעלחרדהיקרהתורני

!כללהביבליוגרפיהבמאגריידועלאזהדף

עם,הדורחכמימאתתשובותכולל,ליושנהעטרהקונטרס:עםכרוך

.מאנהרטוועסעלאליהוברוךרבימאת.עליהםהמחברהערות

באותיותוגרמניתבעבריתנכתב.יחידהמהדורה.ז"תרנ,באניהאד

ובוליכטנשטייןהללמרביתשובהגםהובא,המכתביםבין.עבריות

.בהונגריההקהילותפירודעלדברים

.מצויןמצב.דףיג

200$פתיחה 

וחתימותהקדשות–יהושערביובנובריסקם"המהרידבכתבהקדשה–ג"תרע,מארגרטן–ץ"מהריאת"שו.59

נוספות

Mahari'atz Responsa – Morgartten, 1913 – Dedication Handwritten by the Maharam Brisk and His His Son Rabbi

Yehoshua

בשער)יהושעבניןוהערותהגהותעם.דעהויורהחייםאורחחלקעלוחידושיםת"שוכולל.וינברגרצביאהרןיהושערבימאתת"שו

.יחידהמהדורה.ג"תרע,מארגרטן.(נפרד
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-ח"שי,מנטובה–התורהעלזהר.61

חלקים2–ראשונהמהדורה–ך"ש

חסרים

Zohar on the Torah – Mantova, 1558-1560

– First Edition – 2 Sections are Missing

רביהאלוקימהתנא,התורהעלהזהרספר

.א"זיעיוחאיברשמעון

.ראשונהמהדורה.ך"ש-ח"שי,מנטובה

.חסריםחלקים2לפנינו

לפנינו.דףרנא:במקור.בראשיתספר.1

.דףקסא-(הקדמה)ח:הדפיםנמצאים

לפנינו.דףרסט:במקור.שמותספר.2

:הדפיםגםחסרים.רנט-לז:הדפיםנמצאים

.צז,קד,מא

שני.בינונימעט,טובכללימצב.כריכהללא

תימניותהגהותמעט.שוניםבגדליםהחלקים

.ידבכתב

500$פתיחה 

לניאדושלמהרפאלרביהמקובלהגאוןשלהזהרספר.62

ל"זצ

Sefer HaZohar of the Gaon Kabbalist Rabbi Raphael Shlomo

Laniado

.ה"תרנ,ווילנא.בראשיתספר,ראשוןחלק,הזהרספר

רביהמקובלהגאוןשלקדשוידבכתבוחתימהרישוםהספרבשער

.לניאדושלמהרפאל

ללמודיזכני'הליצירהט"התרסהשבועותחגבערבקניתיו"

לאש"מביויקויםעולםעדז"וזוזרעיאניולעשותלשמורולממד

."ט"סלניאדושלמהרפאלהצעירעולםועדמעתה'וגומפיךימושו

תיקוניםהספרלאורך."ו"היהלוימנחםמיוחס"בשערנוספתחתימה

.מרובעתבכתיבה

.ובקימעיין,ומקובלגאון,(ה"תרפ-ו"תרל)לניאדושלמהרפאלרבי

הגדולההישיבהייסודעם.ס"תרבשנתישראללארץמסוריהעלה

עזרארביולימינו,בראשותהלעמודנקראה"תרפבשנת"יוסףפורת"

.תורהלגדולינעשוותלמידיו,ובחיבהבאהבהתלמידכלקירב.עטיה

ביחד,הלויידידיוסףרבי,רבושלדינובביתגםישבתקופהבאותה

49בןוהואבפתאומיותנפטר.עדסאברהםרביהמקובלרבורבעם

.לוומחוצהבירושליםהיהודיהישובבכלגליםהכתהפטירתו,שנה

,ירושלים)שלמהחייבספרוכן,"שלמהעטרת"בספרנדפסומחידושיו

ישראלגדולי.המאסףבגליונותנדפסווציוניםומדרושיו,(ו"תשכ

עטייהעזרארביביניהםתלמידיוהםבירושליםהחלביםמחכמי

,עדסלביתהרבנים,(שניםיובלבמשךיוסףפורתישיבתראשלימים)

.ועוד.לניאדוציוןדודרבי.עדסיוסףמשהורביעזרארבי,יעקברבי

.טובמצב.רופפתמקוריתכריכה.מ"ס23.דףרסז

200$פתיחה 

וקמעותקבלה
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עשרות–(מסטרפקובק"הרהמהדורת)הגלגוליםשער.63

חתימות–הספרלאורךקבליותהגהות

Sha'ar HaGilgulim (the edition of the Holy Rav of Stropkov) –

Dozens of Kabbalistic Glosses throughout the Book – Signatures

.ל"זי"האררבינומאתשקיבלכפיו"המהרחמאתהגלגוליםשערספר

הלברשטאםשרגאיחזקאלרביק"הרההדפסת.ה"תרל,פרמישלא

.מסטרפקוב

.בקבלהארוכותהגהותגםמתוכם,ותיקוניםהגהותעשרותהספרלאורך

מאיר"רביבעלותחותמתהספרבשער.י"רש\מרובעתבכתיבהההגהות

לכבודמהוניקניתי"השערבראשבעלותרישום."ו"תבירושליםשענהבוים

."ליבערמאןזאבמאירר"באליהוקוני

פנחסרביחתן.ר"תבשנתלירושליםעלה(ן"תרנפטר)שנבויםמאיררבי

מבניו.שםוגבאי,"מחסהבתי"שכונתממיסדי.מירושליםב"השו–שלמה

.ד"היחייםישראלרבי-

.מקוריתכריכה.טובמצב.דף[1],צט,[2]

200$פתיחה 

א"תרע,ירושלים–"יהוידעבןבניהו"ספרעל"עבדיישכיל"הבעלהגהות.64

Glosses by the Author of the Yaskil Avdi on Sefer Benayahu ben Yehoyada – Jerusalem, 1911

חייםרביהמקובלמאת.ש"הרשבסידורנמצאוואשרי"הארבכתביהמובאיםלעונותותקוניםותפלותיחודיםכולל.יהוידעבןבניהוספר

.ימי'לעגיעקבאליהורביוהמקובל(ה"השד)הכהןדוויקשאול

.פרטיותכונות–שלישיחלק.הנפשזיכוך–שניחלק.הנפשתיקוני–ראשוןחלק.חלקים'ג.יחידהמהדורה.א"תרע,ירושלים

.ידבכתבנוספתקצרההגהה."עבדיישכיל"בעלהדאיהעובדיהרביהמקובלהגאוןידבכתבארוכותהגהות2בספר

.מצויןמצב.מקוריתכריכה.מ"ס18.5.דףס,[1],[2],נב,[1],פא,[7]

200$פתיחה 

עלמוגה-פתיהיהודהרביהמקובלהמחברמשולחןהגהותעשרות–ט"תרצ,ירושלים–הזוהרעללנפשמתוק.65

צאלחיחזקאלמשהרביהמקובלתלמידוידי

Matok LaNefesh on the Zohar – Jerusalem, 1939 – Dozens of Glosses by the Author the Kabbalist Rabbi Yehuda Fatiya –

Proofread by His Disciple the Kabbalist Rabbi Moshe Yechezkel Tzalach

מלךמקדשומהרבי"הארמדברימלוקטמשפטיםדזוהרהסבאדבריעלרחבפירוש,לנפשמתוקפירושעם,דמשפטיםסבאזוהרספר

.פתיהיהודהרביהמקובלמאת.המפרשיםומשארז"ומהרמ

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

כתובותוקצרותארוכותהגהות70כוללהספר.צאלחיחזקאלמשהרביהמקובלהמחברתלמידשלקדשוידבכתבכולומוגהעותק

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

העותקכילומרניתן.א"זיעפתיהיהודהרביהמחבררבובהוראתהגדולתלמידוידיעלנכתבוהללווההוספותההגהותספקללא

!אלוהוספותעםהיחידהעותקהואואוליהמחברמשולחןיצאושבתוכווההוספותשלפנינו

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

לימד.דנגוראברהםורביאדםעזרארבי,שמשמשהרבי,לד'מגיצחקרביבגדאדחכמיגדוליידיעללהוראהנסמךשניםז"יכבןבהיותו

ס"בשהתורהמכמניבכלעצוםבקי.ת"הגפבלימודדבריואתבצמאושתומאודחיבבוהותלמידיו,זלכהביתמדרשבביתתורה

בגדי,משהויקהל,משהפני:חיבוריו.לארץעלהא"תשיבשנת,ובדקדוקך"בתנהקבלהבחכמתחלקיו'דעלערוךבשלחןובפוסקים

.ועודמשהישיר,דחסידותאמילי,משהויסתר,משהישמח,משהויגד,משהלימיןמיליך,ישע

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

.פתיההרבשל

הספר.ץ"תר,ירושלים.לויאליהוחייםמרדכירביל"המומאת,פיוטים.חדששירספרמצורף•

מתוקספרעםאחתשקיתבתוךונמצאיחדהגיעזהשיריםספר.פתיההרבשלמביתוהכריכותבסגנוןל"כנבגדאדיתכריכהעםכרוך

.טובמצב.ל"הנלנפש

500$פתיחה 
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אישבן"הרבינוג"רשכבהשלקדשוידבכתבדף.67

הבאלעולםהצדיקיםנשמותבענין–"חי

A Leaf Handwritten by the Gaon Rabbeinu the Ben Ish

Chai – about the Souls of Tzaddikim in the World to Come

הגולהבניכלראששלקדשוידכתיבתבעצםתורהחידושידף

.צדדיםמשניכתוב.א"זיע"חיאישבן"הבעלחייםיוסףרבינו

!אוטוגרף.ק"בכתישורות36

אתרבינומבארבתחילה.ביותרחשובתוכןעםחידושיםבדף

הארץותשמעואדברההשמיםהאזינוהפסוקעלרבאהמדרש

משלחנינאר"א"במדרששאמרוומה(א,לבדברים)פיאמרי

בענין(שניעמוד)רבינוכותבכ"אח."שהפקידלאחדד"למה

יוםבושישז"בעוהרקהואבעיבורהבאיםהצדיקיםנשמות"

עודלהםצריךואיןכולםהנשמותכלשנשלמיםאחראבלולילה

תיקוןלהםצריךשאיןב"בעוהייהיווהכלז"עוהבטלדאזתיקון

אתזהפיעלומפרש"...העיבורשלזהעניןבטלוממילאעוד

.(יח,דמשלי)'וכו"נגהכאורצדיקיםואורח"הפסוק

.מצויןמצב.מ"ס10\13.ניירדף[1]

500$פתיחה 

שלידוככתיבתאצלינוזוההידהכתב

נפטר)רפולהררינסיםרביהאלוקיהמקובל

,ירושלים)נהרעליספרמחבר(ל"תר

רבי.ש"הרשכוונותסידורעלביאור(ג"תרס

בנגלהגאון.צובהארםחכמימגדולינסים

גדוליידיעלנדפס'נהרעלי'ספרו.ובנסתר

ובראשםתלמידיושהיוצובהארםחכמי

ירושליםמקובלי.ה"השדהרבהמקובל

סידורובפירושבדיוקספרועלסמכו

תועלתוהזההספר:בכותבםש"הרש

להביןבכוונה'הלעובדימאדעדנשגבה

והקדמתשלוםנהרעםא"זיעש"הרשסידור

בקדושההתנהגימיוכל."...הנהררחובות

כיידוע.הכוונותפיעלהיוותפילותיועילאית

ש"הרשסידורשלידובכתבהעתקים

ומיוחסיםנאמניםממקורותהםוהכוונות

ביותרומקורייםמהמוסמכיםוהם,למקור

פיהםועל,שלאחריובדורותסמכושעליו

בהרחבהראה).לראשונההסידוריםנדפסו

לספרהללמשהיעקבר"הגשלהקדמתו

.(חדשהמהדורה,נהרעלי

.מ"ס11\18.5.כתובים'עמ[23].דף[12]

.נאהחדשהבדכריכת.מאודטובמצב

1000$פתיחה 

19-ההמאה–"נהרעלי"בעלרפולהררינסיםרביהמקובלידכתב–העמידהכוונות.66

Kavanot HaAmidah – Manuscript by the Kabbalist Rabbi Nissim Hararai Raful the Author of Alei Nahar – the 19th

Century

,המזרחארצות."יצחקאלהי"המיליםעד(תפתחשפתי'ה)העמידהמתחילתלפנינו,העמידהתפילתעלי"הארכוונותכולל,ידכתב

.19–ההמאה

.מזרחיתבכתיבהוהביאורים.גדולותבאותיות,אשוריתבכתיבההכוונת,ומסודרתתמהכתיבה
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רביהאלוקיהמקובלידבכתברשימותדפישני.68

ל"זצפתיהיהודה

Two Leaves of Lists Handwritten by the Divine

Kabbalist Rabbi Yehuda Fatiya

האלוקיהמקובלשלקדשוידבכתבשונותרשימותדפישני

.ל"זצפתיהיהודהרבי

שמאליבטורולצידה,פרשיותסדרלפירשימהאחדדף•

פרקיסדרולפיהפרשיותלפיך"התנסדרעללימודרשימת

.טקסטחסרוןללאבדףחסרון.ניירגזיר[1].ך"התנ

,סלע:דרבנןשיעורישלמפורטתרשימהכולל,שנידף•

ומשקלנפחשלשיעוריםוכן.'וכו,איסר,פונדיון,מעה,דינר

ארבעמשקלהואהקבכיודע",לוג,קב,איפה,כור.ל"בחז

וזועטארהנקראספרדבמשקל..עולהזוזשהואמאות

ל"הנהרישוםלצד"...ערובין'דמס..ש"והרא..שכתב

ומשניותך"תנ,התורהפרשיותלימודסדרשלארוךרישום

.הדףקציצתמחמתטקסטחסרוןמעט.ניירדף[1].ס"הש

.בינונימצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 

א"זיעכדורייצחקרביהמקובליםזקןשלקדשוידבכתבגורלותקונטרס.69

Kuntras Goralot Handwritten by the Eldest of the Kabbalists Rabbi Yitzchak Kaduri

,לישועהאנשיםשלכבקשותכדוריהרבערךהגורלותאת.א"זיעכדורייצחקרביהמקובליםזקןשלקדשוידבכתבגורלותקונטרס

בעיותאתלפתורניתןוכיצדאיךפירוטמובאהשמותלצד.(שמות100-ככולל)המבקשיםשמותעם.עתידותוגילויהצלחה,רפואה

.גדולותישועותופעולוהמבקשיםהשואליםוספקות

הצלחה,זיווגשל,אחריםמקרים,מסוכנותמחלותועד,פחדמכישופיםהחל,ומשונותשונות,רבותבעיותהגיעוכדוריהרבלשולחן

,אמוושםשמו,עיסוקו,המבקשפרטיאתגםמהמקריםובחלקהבקשהפירוטאתכדוריהרבכותבהיהבתחילה.ועסקיםבפרנסה

.הגורלוחשבוןתרשיםאתעורךכ"אח,האדםלתועלתהרבשהוצרךנוספיםופרטיםמגוריו

.מאודטובמצב.מ"ס19\15.'עמ[24]

500$פתיחה 
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קדושפריט–ל"זצכדורייצחקרביהמקובליםזקןשלהטבקקופסת.71

Tobacco Case of the Eldest of the Kabbalists Rabbi Yitzchak Kaduri – Sacred

Item

אבקתעם.א"זיעכדורייצחקרביבדורינוהמקובליםזקןשלהאישיתהטבקקופסת

.כדורייצחקרביאלוקיםביראתהריחממנהשבתוכההטבק

המקומותשלחריטותעםנפתחעליוןמכסה.מוכספתמתכת,מלבןבצורתקופסא

.הרבשלהטבקאבקתשייריהקופסאבתוך.מ"מ45\25.הקדושים

שבקופסתמעידהריני"הכותבכדורידודרביבנושלוחתימתוידובכתבאישורמצורף

המקובליםזקןר"אדמואביר"מובתדירותבההשתמשלדףמעברהמצולמתטאבק

גםידובחתימתחתוםדודרבי."כדורידודהחתוםעלבברכה,ל"זצוקכדורייצחקרבי

.המכסהשלהפנימיבצדהקופסאגביעל

.מאודטובמצב

500$פתיחה 

–ההמאה–מתכת\נייר\קלף–קמעותעשרותאוסף.72

19-20

Collection of Dozens of Amulets – Vellum / Paper / Metal – the

19th–20th Century

בכתבככולםרובם.ומתכת,נייר,קלףעל,שונותקמעותעשרותאוסף

.19-20המאות.יד

.שוניםומצביםגדלים.פריטים51

200$פתיחה 

שלהאישיהעותק-ה"השלספר.70

עם–כדורייצחקרביהמקובליםזקן

חתימותיו

Sefer HaShela – the Personal Copy of the

Eldest of the Kabbalists Rabbi Yitzchak

Kaduri – with His Signatures

–הקדושה"השל-הבריתלוחותשניספרסט

בכלוהקדושיםהחשוביםהספריםאחד

ישעיהרבימאת.ישראלבעםוהעדותהחוגים

.ג"תרכ,ווארשא.הורוויץ

יצחקרביהמקובליםזקןשלהאישיהעותק

הפורזץבדפי,מהכרכיםאחדבכל!כדורי

הצעיר"המקובליםזקןשלקדשוידחתימות

שנימופיעיםכןכמו.["כדורי]=ורי'כציצחק

יצחק[כם]חמאתשאלתיו"נוספיםרישומים

אחדשלידובכתבהנראהככל,"הכורךכדורי

.ירושליםממקובלי

.דף[1],פח;קב:2כרך.לב,[1];צב:1כרך

חלקלכל.כרכיםבשניסט–חלקיםשלושה

,זהותכריכות.טובכללימצב.מיוחדשער

.בחלקןמנותקות

200$פתיחה 
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והחסידותהקבלהדרךעלסידוריםשלענקאוסף.73

Very Large Collection of Kabbalistic and Chassidic Siddurim

.א"תשכ,יורקניו.ל"זשבתיר"להרל"האריזסידור•

.ירושלים.מצומצםבמספרנדפס.השלםתמידעולתסידור•

,ירושלים.עתיקיםידכתבימתוךל"יו.לרוקחהתפילהסידורפירוש•

.כרכיםשני.ב"תשנ

.א"תרס,מונקאטששלצילום.ל"האריזכונותישראלחמדתסידור•

.ה"תרצ,ירושלים.מוילנאא"הגרמרןד"עפ.ישראלאשיסידור•

.גרמניהיפהדפוס.השלםנהוראוכתרישרהתפילהסידור•

.ה"תשכ,ירושלים.גאוןעמרםרבסדר•

.א"תרנ,פרמישלאשלצילום.למשהתפלהסידור•

.ח"תשל,ברוקלין.מונקאטש.יששכרשערסידור•

,ירושלים.הלויהירץנפתלירבימאת.ובנסתרבנגלהא"הגרסידור•

.החלקיםשני.זהבשנישער.ח"תרנ-ה"תרנ

.א"תשל,ישראלארץ.ל"זצץ"שהירץ'הרהמקובלסידור•

.ו"תשכ,ירושלים.ואדנותהויהבשילובאשוריתבכתבשנכתבסידור•

.ברויןאנשילאשררביהסופר

.ט"תשמ,ירושלים.ש"הרשסדרלפי.מלכיםשולחןסידור•

.מקלנבורגצבייעקברבימאת,תפלהעיוןעם.ישראלתפלתסידור•

.בינוני-טובמצב.מנותקיםדפים.ה"תרנ,ווארשא

.טובמצב.למברג.שמיםעמודי,יעקבביתסידור•

.ד"תרע,ווילנא.רביםביאוריםעם.התפילותאוצרסידור•

.ב"תרנ,פרמישלאשלצילום.הישראור,למשהתפלהסידור•

.ליפשיץקאפיליעקברבימאת,יעקבקולבשםהנקראי"הארסידור•

.ב"תשל,ישראלארץ

.ב"תשל,ירושלים.י"רששלמרבותיומגרמייזאשלמהרבנוסידור•

המהדורהצילום.כרכיםבשלושההחלקיםכל.ש"הרשסידורסט•

.הראשונה

.בסוףבודדיםדפיםחסר.ה"תרנ,פרנקפורט.הירשר"הרשסידור•

האוסף.טובבמצברובם.שוניםגדלים.כרכים25בסידורים21כ"סה

.שהואכמותנמכר

200$פתיחה 
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שעלהבעולםהראשון–ח''תונציה–שבועתלילתיקון!סגולה.74

הדפוסמכבשעל

Segulah! Tikkun Leil Shavu'ot – Venice, 1648 – The First Ever

that was Printed

והמטהריםהמתקדשים,רבאוהושענאשבועותחגלליליותיקוןקריאתסדר"

משנהבמקראבלולהמנחהלמוראשייובילובטלהשיחהבמעוטשינהבמעוט

.ראשונהמהדורה.ח"ת,ונציה."להודותטובמהבעתודברוהגדותהלכות

דברנפל,ח''ת'השנתטבתחודשבראש,שנה374-כלפני:הספרחשיבות

סדרהדפוסממכבשלראשונהיצאועת,ונציהלאלוקיםהגדולהבעירבישראל

הראשונההמהדורההיא',ותיקיןקריאתסדר'בשםהנקראומשנהך''תנלימוד

שבועותבלילישראלקהילותבכלהיוםהנאמר'שבועותלילתיקון'של

א''זיעק''והרמי''מהארשנתקבלמהפ''ענתחברהחיבוריסוד.רבהובהושענא

בעתאיטליהגאונימגדוליאחדראההקודשלחיבת.(לספרהקדמהראה)

עודראה)יעקבהעיןעל'יהודהלחםבית'בעלממודנאאריהיהודהרבנו,ההיא

אתהמקלסתלהסכמתובנוסף,(בערכו,א''לחידגדוליםבשםבאריכותאודותיו

הםבאשרהרוכשיםראשעלברכהלהשיתזירוזדברילהוסיף,הספרהדפסת

ישכון'המאתברכהישאבעליומיד,מהםלקנותמכיסוכסףומזילוהשומע''

גאוניהצטרפוברכתועל.''רצוןיהיכןאמןיצלחבידו'הוחפץושאנןבטח

דמדינהשמעיהורביסראוולנחמיהרבי,לוצאטושמחהרבי,ההיאבעתאיטליה

עלשבועותלילתיקוןשלההדפסותהשתלשלותעל.(ם''המהרשדבן)

ראה,ישראלביתקהילותבכלבאהבהוקבלתוותפוצתוהרבותמהדורותיו

קיגליון)וישראלאהרןביתבקובץגולדהבריחיאלהרבשלבמאמרובהרחבה

.(קיא'עמ

זעיריםעשנקבישלאומנותימילויעמודיםבכמה.מ"ס16.5.דף[13],לג,[2]

הטבעותעםומפוארתמשובחתעורכריכת.קליםכתמים.שולייםוהשלמת

.אמןידימעשיאומנותיות

.(445יסודספריסטפנסקי)!ביותרנדירוסגולהיסודספר

1000$פתיחה

–שלםסט–ג"תקכ,ונציה–ימיםחמדת.75

מפוארותעורכריכות

Chemdat Yamim – Venice, 1763 – Complete

Set – Impressive Leather Bindings

,הקבלהפיעלוהנהגותמוסרדברי,ימיםחמדת

ארבעה.(תורהשמחת-ניסןחדש)ומועדיםלשבת

.ג"תקכ,ונציהמהדורת.סט-חלקים

מעט.טובמצב.דףקט.קודששבת:ראשוןחלק

.נקבים

.כתמים.דף[1],קכח.חדשלראש:שניחלק

.בינוני-טובמצב.הדפיםבפינותקיפולים

כתמים.טובמצב.דףצז.'הלמועדי:שלישיחלק

הצעיר"מסולסלתחתימה.זעיריםנקבים.קלים

רישום."קמחישמואל"חתימה."ט"סעטיאשמיכאל

."קמחיאברהם'רשלהספרזה"הספרזה

.דףקג.נוראיםולימיםאלוללחדש:רביעיחלק

הדפיםבפינתופגמיםקיפולים.יבשיםרטיבותכתמי

.בינוני-טובמצב.התחתונה

כריכות.מ"ס26.5.חדשות,מפוארותעורכריכות

.שונהמעטכריכהללאהספריםגודל.תואמות

400$פתיחה 
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ו"תצ,מנטובה–ובקשותהדיןצדוקסדר.78

Seder Tzidduk HaDin and Bakashot – Mantova, 1732

(הכפוריםיום)כ"יהוערב(השנהראש)ה"רבערבשאומרים

בפרטקהלותבהרבהשנהגווכמוהקברותבביתבאבותשעה

נדפסחסדיםגמילותחברתחברתםלתשוקתאשר,פינאליי"בקק

ברכתעם.וינטורהמנחםשאולרביהחברהשלהממונהי"עמחדש

"איסרלןר"כמהרהגאון"מאתוהתפילות,(דדף)לאבליםהמזון

.(ח-ב,ו)ארקוולטישמואל’רומאת(ו-ב,ד)

.מדפיסשםללא.ו"תצ,מנטובה

.טובמצב.דףח

200$פתיחה 

יחידהמהדורה–ג"תצ,אמשטרדם–הנפשטהרת.76

Taharat HaNefesh – Amsterdam, 1733 – Single Edition

בימים’ונוראוגדולותבתפילותהאדםנשמתאתלזכות,הנפשטהרת

בןיצחקהגביריםידיעלותיקןוליקט...רעותגזירותמכללהנצל,’נוראי

.ל"זשניאוריעקבהחכםבןמשה,ו"יצפאסדימשה

ליאוןיהודהרפאלשלמהבןיצחקדפוס.יחידהמהדורה.ד"תצ,אמשטרדם

.טימפלו

.חדשהכריכה.טובמצב.מ"ס14.5.דףיט,[1]

200$פתיחה 

נדירהמהדורה-[ס"תק,קרלסרוא]–ישריםשועת.77

Shavat Yesharim – [Karlsruhe, 1800] – Rare Edition

תהליםמזמורירשימת–"מזמורים",לחוליםתפילה,ישריםשועתספר

.חולהלפנישאומרים

.שטראסבורגהמילההובלטהבשער.בערךס"תק,קרסלרוא

.כתמים.חדשהבדכריכת.טובמצב.מ"ס15.דף[8]

!  מעולםספר נדיר לא הופיע במכירות 

200$פתיחה 
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סוף,מרוקו–וקינותקצות–ידכתב.79

מרציאנומשפחתחתימות–19–ההמאה

Manuscript – Kitzot VeKinot – Morocco,

Late 19th Century – Signatures of the

Marciano Family

ההמאהסוף,מרוקו.וקינותקצותכולל,ידכתב

:הפרקעםמתחיל.ונאהמסודרתכתיבה.19–

יהפכיהא'הב"טשלהפטרהלכתובאתחיל"

שלמה"מסולסלתחתימהבסופו,"ר"אכילרננות

קצתלכתובאתחיל"."א"סליטצלטאן'הןדוד'ן

אתחיל"."יצחקבראברהם'וגו'אבס"עאיוב

לכתובאתחיל"."מלכותהרוגיעשרהקצתלכתוב

חנהקצת"."ר"אכייעזריני'ההצדיקיוסףקצת

לכתובאתחיל"קינותכ"אח."אסלאםאליהא

יהפכים'החורבנותענייןעלהמדבריםקינות

קינה–"ר"אכיהעגיונותאבותבזכותלרננות

."בלערבייאמטרוזא

רביוהגהותחתימה–ו"תע,קושטא–ורדיםגנתת"שו.80

ממקנסטולידאנוחיים

Ginat Verdaim Responsa – Kushta, 1716 – Signature and Glosses

by Rabbi Chaim Toledano of Meknes

.שניחלק.הלויאברהםרבימאתותשובותשאלות,ורדיםגנתספר

.יחידההדורהמ.ו"תע,קושטא

חייםרבישלקדשוידחתימתלתפארהמתנוססתהספרבשער

ישיבתספרייתחותמת.ידובכתבהגהותכמההספרבפנים.טולידאנו

.בצפרואביטבולעמוררבי

משהרביר"המשביהרבתלמיד(ג"תקמ-ס"ת)טולידאנוחייםרביהגאון

נפטרהשמחהאשתו)יוסףרבי-אחיוחתן.'משבירראש'בעלבירדוגו

,במכנאסכרבכיהן.אשתופטירתעלקינהחיבר(ילדיםללאז"תפבשנת

נמצאט"תקבשנת.ביבאסיעקברביעםיחד(ג"תקיבשנת)בסאליכ"אח

מרוקוחכמיידיעלמתואר.משהבןחייםרביעםיחדבמכנאסחתום

כתבאחריוהותיר."ואדםאלהיםבעיניטוב,ישישיםגזע,החכמיםפאר"

וקונטרסקינות,דרושים,דיניםוליקוט,סאלישלט"מהרחת"שויד

בןיוסףרבי.ג"תקלעדד"תעמשנתהמערברבנישלהנפטריםרשימת

טוביםימיםערבישבכלעליוושמענו"עליוכותברבנןמלכיבספרונאים

עללחוגביתואללהביאםשבעירענייםורחייםאחרמחפשהיה

.הרבמהנהגותנפלאמעשהשםעייןועוד.שלחנו

.כתמים.גרועבמצבואחרוניםראשוניםדפים.בינונימצב.דףקנח,[4]

.ומנותקתבלויה,ועורעץעשויהמקוריתכריכה

200$פתיחה 

מרוקויהדות

דבדומרצייאנודודרבידייצחק"אחרון'בעמ."ו"התרמ'שסיוןח"ר,פראנקבסךאותהקניתי"בעלותרישוםידהכתבבתחילת

,(יר'אלג)(מונטאנייאק)=ארמשי:בעריםכרבכיהן.ף"תרנולד]"א"שליטו"הימורצייאנושמואל'ןמאירה"ע"נוספתחתימה."מרוק

בשנתלירושליםעלה,פאריסליד-אנטוני-במאסיכרבוכיהןלצרפתעברב"תשכבשנת(יר'אלג)תביסא,(יר'אלג)ערירגבו'בורג

.ועוד,ח"תשלירושלים"מאירבית"חיבר.מ"תש

אחרוניםעמודיםכמה.עבהדף.טובהדפיםמצב.מנותקיםרביםודפיםכריכה.ומסודרתנאהכתיבה.מ"ס12.5\19.'עמ[125]

.הספרכלמכתיבתמעטמאוחרת,שונהבכתיבה

200$פתיחה 
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,ירושלים–ארוכהשערי\טובדורש.82

הקדשת–ראשונהמהדורה–ד"תרמ

אבוחציראאהרןרביק"הרה

Doresh Tov / Sha'arei Arucha –

Jerusalem, 1884 – First Edition –

Dedication by the Holy Rav Rabbi Aharon

Abuhatzeira

שבת,זכורלשבתדרשות,טובדורשספר

שעריספרעם.והספדיםתורהמתן,הגדול

המסודריםשוניםלפסוקיםפירושים,ארוכה

רבינומאת.ומוסרקבלהבדרך'ב'אסדרלפי

.אבוחציראיעקב

הוצא.ראשונהמהדורה.ד"תרמ,ירושלים

אהרןרביק"הרההמחברבןידיעללאור

.אבוחצירא

הנראהככלהקדשהמילוילשערמעבר

בעל"אלאהרןרביל"המושלידובכתיבת

סאלמהשמואלסניורהרבתורהשלאכסנייא

אדהאןשלוםי"הצב"בעלותחותמות."ו"הי

.[מרוקומצדיקי]"מלילייאט"ס

-טובמצב.מ"ס20.דף[1],עז,[1],עז,[8]

ד-אובדפים,(טובדורש)סד-סגבדפים.בינוני

מלבד.בדףחסרוןעםפגמים(ארוכהשערי)

.מקוריתכריכה.טובמצבזה

200$פתיחה 

ק"בכתיוהגההחתימות–ערוךשלחן.81

ממחבריפינטואברהםרביהאלוקיהמקובל

הזוהרעל"מלךמקדש"ה

Shulchan Aruch – Signatures and a Gloss

Handwritten by the Divine Kabbalist Rabbi

Avraham Pinto, One of the Authors of the

Mikdash Melech on the Zohar

אמשטרדםמהדורת.ארץמגיני,חייםאורחערוךשלחן

.וחסרפגוםעותק.'התקשנות

המקובלשלקדשוידבכתבחתומההגהההספרדפיבין

ודיינירבנימגדולי]ל"זצוקפינטואברהםרביהאלוקי

מקדש"הקדושהספרוממחברי,ההודבתקופתמראכש

ידבכתבנוספתחתימהאחרבדף."[הזוהרעל"מלך

מסעודרביבנושלידובכתברישוםמקומותבשני.קדשו

הרישום]ראובןרביולאחיולוהספרשייכותעל,פינטו

נפלזהשספר,אברהםרביהגדולאביהםפטירתלאחר

יצחקרביידבכתבחתומהנוספתהגהה.[בירושהלהם

.אפרייאט

פני"ספרומתוךקדשוידכתבדףצילום:חומרמצורף

.פסחשלהגדהפירוש"אברהם

ברובשוליםקציצת.גרוע-בינונימצב.וחסרפגוםעותק

.בלויהמקוריתכריכה.הספרדפי

500$פתיחה 
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אבוחציראישראלרביהקודשהגאון

בןמסעודרביבן,(מ"תשד-ן"תר)

חסיד.אבוחציראיעקברביר"האדמו

.ובנסתרבנגלהמופלאגאון,וקדוש

ארפודשלהראשיכרבהכיהן

לארץפעמיםמספרעלה.וסביבותיה

ד"תשכבשנת.למרוקווחזרישראל

עדנתיבותבעירוהתיישבארצהעלה

תבלרחבימכלאלפים.לפטירתו

היה.עצותיואתלקבללביתונהרו

הינםרביםואנשים"ישועותפועל"

עלשנעשוהגלויםלניסיםראיהעדי

מתוךמדברתהיתההקודשרוח.ידו

.ריקםשבההיתהלאוברכתוגרונו

שניחסרים.מ"ס22.דףקנג,[16]

ללא.קרועקנאדף.אחרוניםדפים

.כריכה

500$פתיחה 

1919-1920,[מרוקו]מוגאדור–חאטוויל[שלמה]מאתמסמכיםמקבץ.84

Collection of Letters by [Shlomo] Chatvil – Mogador [Morocco], 1919-1920

הכיתובעםלוגוהמכתביםבדפי."שלמה"חתומים.יהודיתערביתבשפה,מודרניתמערביתבכתיבהכולםהכתוביםמכתביםאוסף

"SIDNEY HATCHWELL".מוגאדור.

!נחקרלאהאוסף

.מצויןמצב.מסמכים30כ"סה

200$פתיחה 

א"זיע"סאליבבא"הר"האדמושלקדשוידבכתבהקדשה–ג"תרפ,ירושלים–האהלפתחספר.83

Sefer Petach HaOhel – Jerusalem, 1923 – Dedication Handwritten by the Admor the Baba Sali

."ראשינועטרת"אבוחציראדודרביהקדושר"האדמומאת.בראשיתספרעלס"הפרדבדרךוביאוריםחידושים,האהלפתחספר

.א"זיע"סאליבבא"האבוחציראישראלרביהקדושר"האדמואחיוידיעלהמחברשלקדשוידכתיבתמתוךלאורהוצאהספר

.ג"תרפ,ירושלים

.בירדוגויוסףהגביראל,"סאליבבא"השלקדשוידבכתבשורות3-כשלהקדשהמילוילשערמעבר
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!נדפסלא–"אליהודבר"ספרומתוך–ישראלאליהורביהגאוןידכתב.85

Manuscript by the Gaon Rabbi Eliyahu Yisrael – from His Book Dvar Eliyahu – Has not been Printed!

,[ירושלים].בא-שמותהשבועפרשיותסדרלפידרשות,ועוד"אליהוקול"בעלישראלאליהורביהאדירהגאוןידבכתבקונטרס

!מעולםהדפוסמכבשעלעלהשלאקונטרס.18–ההמאה

ע"נציוןמ"הראשת'היראתהאשהשלשבעהבלילדרשתיזהאת".הדרשהמסירתעלפרטיםובהכותרתעםמסודרותדרשות

...הישישבפטירתדרשתיזהאת"."ו"התקשנתע"נטאריקהש"כהר...הישישבפטירתדרשתיזהאת".(א"עמד)ב"תקלבשנת

משהרביהגאוןהואאביו](ב"עמז)"א"י'סיב"בחל"זר"ועטמאריאבא":השארביןמזכיר.(ב"ענב)"ט"התקשנתע"נארוךמ"כהר

נב)אליהוצפחת,(ב"עמז)אליהוקול:האחריםחיבוריואתמזכירישראלאליהורבי.[משהמשאתת"שומחבר,רודיסד"אבישראל

.(א"ענב)ישראלכסא,(ב"ענה,א"ע

ט"ס[ישראלשלמהידידה]=י"ישהצעירוהואב"אה":(שורות2,הבןידבכתביותרמאוחרתתוספת)המחברבןכתבב"עמחבדף

."ל"זמ"אהרבעליוןלדעתשכיונתילביויעלוז,ישיבןליקריתיאשרהקטןבספריואפרעפראנכיפרשתיכן...

,ישראללארץעלהלחייוהשלושיםבגיל,"משהמשאת"בעלרודוסד"אבישראלמשהרבישלבנו(ד"תקמ-ה"תע)ישראלאליהורבי

אלכסנדריהשלדיןביתולאבלדייןהתמנהב"תקלבשנת.בחברותאא"החידעםלמדשם"שלמהובניןלאברהםחסד"בישיבתולמד

.פטירתועדבהוכיהן

בשנתלפטירתוועדב"תקעמשנתבאלכסנדריהד"כאבכיהן,דורומגדולי,מרודוסישראלאליהור"בשלמהידידיהרביהגאוןבנו

שנתעדשהתקיים"ישראלידידהמדרש"בשםמדרשביתבאלכסנדריהנוסדלזכרו,אביוספרילהדפסתרבותוטרחיגע,א"תקצ

.צאצאיםללאנפטר.ידבכתבנותרי"ישבןדרשותיוספר.דורוגדוליידיעלנספד.א"תרע

.מצויןמצב.כריכהללא.מ"ס18\25.(נה-מד:מסופריםהדפים)דף[12]

500$פתיחה 

והקדשותחתימות\הגהות\ספרדיםידכתבי
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מצוייריםצבעונייםשערים–מ"תר,פרס–המקראותותרגומיתפסיר–ידכתב.86

Manuscript – Tafsir and Translations of Mikra'ot – Persia, 1880 – Color Illustrated Title Pages

.בעלותורישומיחתימות.מ"תר,פרס.ופרקפרקלכלמצוייריםצבעונייםשעריםעם.בארמיתמקראותותרגומיתפסירכולל,ידכתב

:כוללידהכתב

שלטנאנביאשלמהמיריאיתזביחתזבח":מתחילהחדשהיהודיתבארמית,מנוקדתרגוםתפסירעםהפנים"השיריםשיר"

עםהפניםעםרותמגילת•"ישראלאיפארשנביאנופתאונניהתזביח":מתחילעוזיאלבןליונתןהמיוחסהארמיתרגום•"דישראל

לתרגוםחדשהיהודיתבארמיתתרגום•"דייאנימלקוטדייאהמלקוטגיומאליוהלי":מתחילחדשהיהודיתבארמיתתרגוםתפסיר

לפיוטחדשהיהודיתבארמיתתפסיר•"שלטאניאיסראמנאא'כ[ו]אחשורשאואחשורושביומאליוהלי":מתחילאסתרלמגילתשני

בארמיתתרגוםעם"ושמעוהקבצו"הלויליהודההגדולהלשבתאזהרות•הלוייהודהלרבייחדלבלחסדךאדוןהמתחיל"כמוךמי"

חדשהלארמית"ישבהאיכהתפסיר"•"קדישתאגמעתאבנחלכוןשמומומסילמון"מתחיל"יצחקעקדת"•ביתאחרביתחדשה

עשרת"•"ה"קבשלטאנישלטאנישמיוהויברוכה"מתחילהחדשהלארמיתהיםשירתתפסיר•"מלאבכנכולאיתיוותאדך"מתחילה

."ה"קבשלטאנישלטאנישמיוהויבריכה":מתחיל"הדברות

רביםבמקומות.ידבכתבנוספיםבמקומותחתימותיו(מסולסלתחתימה)"ט"סאבנרר"בכראובןהצעיר"הכותבוחתימותרישומים

איוםנשלמה".(ב[36]דף)"ם"תר'שמנחםאבלחודש'בק"בשראשוןיום"בלכתובהוחלי"כהלפיכךהמדויקהתאריךאתכתב

.(ב[149]דף)"ם"תר'שאילוללחודשב"כבשבת

.כתמים.מקוריתעורכריכת.מאודטובמצב.מ"ס11\17.5.שוניםבצבעיםוצבועמצוירשער,חלקבכל

500$פתיחה 

!נדפסלא–19–ההמאה,פרס–ידכתבמקבץ.87

Collection of Manuscripts – Persia, the 19th Century – Have not been Printed!

.19–ההמאה,פרס.ועודפיוטים,גימטריאות,תיבותראשי,תרגומים,סגולותכולל,ידכתב

:כדלהלןידהכתבפירוט

.ובפרסיתבעברית,פרסיתבכתיבהסגולות.דפים1:11חלק

.פרסיתבכתיבה.רביםאנשיםשלושמות,ופרסיתלערביתמעבריתמיליםתרגומי.דפים2:11חלק

,ניסןחודשימילכל":הפיוטיםבין.ופיוטים,ב"אסדרעלאנשיםלשמותוגימטריאותתיבותראשי.פרסיתבכתיבהדפים3:76חלק

,ברכותלששזכהממלכותהמרגיזזה,חיצמחסימןצדקנומשיחלכבודשיר"."קדישיןלבניןרווחאדעבד,רוחאכללאלהשבחאסדר

-א34)"גראלימהונצוהוחנהקאליתקוליאסמעו,חנהקצת"."הלבנהבברכתנאשמחונאשמחו"."ישאברכותמאלעשה'הצדקת

-ב58)לשבתפיוטים.(א57-א45)בערביתכמוךמיתפסיר."מזרחיהלוישלמהחכםבןפתחיההצעירהכותב":בראשה.(א38

שכרעלינאב'יוגאפוומנאומפתחכלמנאאבתדא"ובהמשך,"ימיןואלאחדבאל":פותח,בערביתהדברותעשרתשרח.(ב64

.מזרחיהלויפתחיההצעירהכותב":בהמשך.(ב76-א67)"אילהנא

דפים.האחרוניםהדפיםבפינותטקסטחסרוןעםפגמים4בחלק.בינוני-טובמצב.כריכהללא.ערביתיהודיתפרסיתיהודית

.מנותקים

200$פתיחה 



46

-מאויריםשערים–ורותהשיריםשירתרגום–ידכתב.88

19–ההמאה,כורדיסתאן

Manuscript – Translation of Shir HaShirim and Ruth – Illustrated

Title Pages – Kurdistan, the 19th Century

המדוברתלארמיתתרגוםעם,ורותהשיריםשירמגילותכולל,ידכתב

.19–ההמאה.כורדיסתאןיהודיבפי

בכתיבהתרגום.ניקודעם,אשוריתבכתיבהכתוביםהמקראפסוקי

ותרגוםמקרא.מנוקדמהתרגוםחלק,מזרחיתבכתיבהולעתיםמרובעת

.פסוקאחרפסוק

11\17.5.וצבעונייםמצויריםשערים2.צדדיםמשניכתובים.דף[49]

.מנותקיםדפים.כתמים.בשוליםשימושבלאי.טובכללימצב.מ"ס

.טקסטחסרוןללאהדפיםבפינותפגמים

200$פתיחה 

נדפסלא–ב"תקצ,[כורדיסתאן\פרס]–ודרשותחידושים–ידכתב.89

Manuscript – Novellae and Sermons – [Persia/ Kurdistan], 1832 – Has not been Printed

פרושים":והאיזכוריםהכותרותבין.כורדיסתאןחכמישלבשמםחידושיםכןכמו.באגדהעניניםבכמהודרשותחידושים,ידכתב

שלוםנתיבתבספרעיין":ב\9בדף."א"יעהוודיאןשלנובקהלכאןגםשישכמו":א\5בדף."חנהברבררבהמאמרי","להפטרות

)"ופסחפקודבדרוש

שלמהר"בכהדודחכםר"בכהפינחס...ר"בכהבבא...ר"בכהראובןר"בכהבבארביהרבמפישמעתי":ב\1בדףכתובשונהבכתיבה

,"א"יעחרירישלמהרביהרבר"בכהדודחכםר"בכא"יעחריריפנחסריביהרבמפי":.א\20ובדף."מזרחיא"חיהגדולההעירחרירי

זההשלמת":א\1בדף."ה"תרכבשנתמיכלאמיפטירתיום":ב\1בדף."הודיאןמאירראובןר"בכהבבא...הרבמפי":ב\21ובדף

אני:אקרוסטיכוןעםפסוקיםסדרתעמודבאותו.["מסולסלתחתימה]יוסףבןשמואל...שמולכתובאדםצריך,ב"תקצ...בשנתהספר

.ע"ניוסףבןשמואלהצעיר

.כתמים.שוליםפגמי.ירקרקדףעלנכתב.כריכהללא.טוב-בינונימצב.מ"ס15\21.כסדרןשלאדפים.שלםחיבור.דף[22]

500$פתיחה 



!נדפסלא–20\19–ההמאה,המזרחארצות–והספדיםדרשות–ידכתבאוסף.91

Collection of Manuscripts – Sermons and Eulogies – Eastern Countries, the 19th / 20th Century – Have not been

Printed!

.19-20–ההמאה,המזרחארצות.מזרחיתכתיבה,והספדיםדרשות,אוטוגרפים17מקבץ

ה"הקב'למעדרוש"."ק"לפו"העתר'שואתחנן'פק"ביושא"יעבשארת"בעישדרשתידרוש"מוצאיםאנוהדרשותכותרותבין

."אדווילת"בעישעשיתי'תשולשבתדרוש"."א"יעתלימסאןת"בעידרשתי"."תמישנתת"עיראה'ס"."א"יעמוצלת"בעישדרשתי

."זכורלשבתדרוש"."ו"בירושתיתרו'בפלדרושה"בערוצהשאנידרוש"."הגדוללשבתדרוש"."מ"בלהספדדרוש"

.קיפולסימני.מצויןמצב.שוניםגדלים.'עמ[4]ל'עמ[1]ביןהינואוטוגרףכל

500$פתיחה 

ארם–דרשות–ידכתב.90

!נדפסלא–'התרשנות,ירושלים\צובה

Manuscript – Sermons – Aleppo /

Jerusalem, 1840s – Has not been Printed!

ארםמחכמילאחד,והספדדרשות,ידכתב

תוכן.'התרשנות,ירושליםאוצובהארם.צובה

!נדפסלא

ר"הח'מעבשבוע"הדרשותאחתבכותרת

שקבעהטובהץ"ארר"מחוע"נלנייאדומאיר

."שםע"ונלבו"ת'ירושק"בעיהדירתו

כתובעמודכל.מ"ס20\29.גדוליםדפים[3]

הכוללכתוביםעמודים[4].ארוכיםטוריםבשני

בינונימצב.רבתוכן.צפופהכתיבה.טורים10

.הקיפולבסימניקרעים,קריא

200$פתיחה 
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–התורהעלוחידושיםדרשות–ידכתב.93

לא–20–ההמאהראשית,המזרחארצות

!נדפס

Manuscript – Sermons and Torah Novellae –

Eastern Countries, Early 20th Century – Has

not been Printed!

עלוחידושיםדרשותכולל,ידבכתבקונטרס

.מזוההלאמחבר.מזרחיתכתיבה.התורהפרשיות

!נדפסלאידהכתבתוכן.20–ההמאהראשית

'עמ[77]כ"סה.דף180-238ממוספריםהדפים

מעט.רכהכריכה.טובמצב.מ"ס2113.כתובים

.מנותקיםדפים

200$פתיחה 

לבריתפזמונים–ידכתב.92

18–ההמאה,איטליה–מילה

Manuscript – Pizmonim for Brit

Milah – Italy, the 18th Century

עם,מילהלבריתפזמונים,ידכתב

שללכסאקישוט"דאליהוכורסיא"

.הבריתמלאךהנביאאליהו

כתיבה.מרובעתאיטלקיתכתיבה

–ההמאה,איטליה.ומסודרתיפה

18.

19.צדדיםמשניכתובים,דפים[11]

.מצויןמצב.מ"ס13\

200$פתיחה 

ו"תרצ,אביבתל–העומרמצות–עוזיאלחימאירציוןבןרביידכתב!נדפסלא.94

Has not been Printed! Manuscript by Rabbi Ben Zion Meir Chai Uziel – Mitzvat HaOmer – Tel Aviv, 1936

שבת.ובאגדהבהלכההעמרמצותבענין.עוזיאלחימאירציוןבןרבילציוןהראשוןשלידוכתיבתבעצםכולהכתובהארוכהדרשה

!נדפסהטרםהדרשה.(אביבתל)ו"תרצפסחמ"חוה

.השורותביןוהוספותתיקוניםעם!אוטוגרף

.מצויןמצב.מ"ס25\21.האחדמצידםכתובים.דף[20]

200$פתיחה 

48



49

–רומיד"ראבחזןמשהישראלרבימאתהיסטורימכתב.95

ח"תר,ירושלים–באיטליהיהודייםחייליםלחיזוק

Historical Letter by Rabbi Yisrael Moshe Chazan Rosh Av Beit Din

of Rome – Supporting the Jewish Soldiers in Italy – Jerusalem,

1848

.רומיד"ראבחזןמשהישראלרבישלוחתימתוידובכתבארוךמכתב

חייליםלחיזוק,איברופהמעריועירעירשבכלישראלקהילותאלשנשלח

.ח"תר,ירושלים.באיטליהלמלחמהשהתגייסויהודיים

האדירמלכנובאהבתהמתעלסת..."במכתבוחזןהרבכותבהדבריםבין

לבניוהיוהתאזרודהוואליןכ"וע...ה"ירהתשיעיפיאוסהאפיפיורהחסיד

משאעבודתאתלעבודללכתעצמםלמסורישראלבחוריכמהחיל

,ושריהמלכהולאהבתבהיולדואישאישמדינתםלאהבתהמלחמה

גםאף...לנויהיהשלוםבשלומםכיתמידעלינושלוםסוכתהפורסים

חוקיואתהמלחמהבשעת...מטלטליאגבונדיםנעיםבהיותםזאת

והשריםהעמיםלעיניישראלתפארתתהיהוזאתינצורוותורתינוישמורו

שםימצאוןאולירגליהםכףידרוךאשרמקוםכלאלכי...אמתדברעל

ישראלביתאחיהםאללהתודעבבחוריםמחויביםמישראלועדהקהל

...מעותצידהוגם...ומזוןמיםלהספיקאותםיקרבו...אנכיעבריולומר

בפרטותמיוחדכתבמהםפרטיבירכללתתמחוייבעצמיאתמצאתי

הבאהקדושבחגובפרטהרבניםובראשם...כלאתלהודיעאחדבנוסח

"...מצות'לההואפסחו"ולטלשלוםעלינו

ירושליםהקדשמהרמדכותיהדשף"חזןהרבחתימתהמכתבבסוף

לחודשאחרון.א"יעדרומיאפתחאביעקבלרעותזכותיהדנפישאתרא

חותמתועםהמסולסלתידוחתימתהמכתבבסוף.ח"התר'באדר

.המלכותחותמת

מצב.מ"ס23.5\33.נייר.דף[1].ונאהמסודרתכתיבה.ארוךמסמך

.קיפולסימן.טקסטחסרוןללאפגמים.טוב

500$פתיחה 

חתימה–ו"תקנ,ליוורנו–אמתזרעת"שו.96

מאטליהוהגהות

Zera Emet Responsa – Livorno, 1896 – Signature

and Glosses from Italy

ישמעאלרביהגאוןמאת.שניחלק,אמתזרעת"שו

.יחידהמהדורה.ו"תקנ,ליוורנו.מודונאד"אבהכהן

מכותב,איטלקיידבכתבוחתימהרישוםהספרבשער

הספרלאורך."ט"סר"בעי"אנו"לה"מזוההלא

.ידבכתבהגהות

כריכה.טובמצב.מ"ס30.דףסד,[1],קכא,[2]

.מקורית

200$פתיחה 
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הגאוןשלקדשוידבכתבוברכההקדשה!נדיר.97

"החייםכף"ספרועל"החייםהכף"בעלהמקובל

Rare! Dedication and Blessing Handwritten by the

Kabbalist Gaon the Author of Kaf HaChaim on His Sefer

Kaf HaChaim

,ירושלים.בחלק.חייםאורחערוךשלחןעל,החייםכףספר

.ראשונהמהדורה.ג"תרע

המחברהמקובלהגאוןשלידובכתבנאההקדשהלשערמעבר

.ל"זצוקסופרחייםיעקברבי

מקציניהמיוחדאחדצדיקראשעליחולו,וברכהתורהמזכרת"

טוביום'כות"כשונבוןהמשכילהחכםישראלנשיאץ"האר

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

גדולותבאותיותמרובעתבכתיבהכתוביםוברכהתודה

.ככותרת

–היסודיההלכתיספרועל"החייםכף"הבעלהקדשת

!מעולםבמכירותהופיעהולאמאודנדירה

יליד-(ט"תרצ-ל"תר)סופרחייםיעקברביהמקובלהגאון

אישבן"בעלחייםיוסףורביסומךעבדאללהרביתלמיד,בבל

סדרתמחבר.הפוסקיםומגדוליוירושליםבבלמחכמי."חי

שלהגגבעלייתחיבורובכתיבתעלשקד."החייםכף"הספרים

אישבן"הי"עשנוסד,בירושלים"לדודשושנים"הכנסתבית

סיומיעל"העולםעדחיים"ביניהם:נוספיםספריםחיבר."חי

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

.שוניםלזמנים

המפתחותבדףקמט.מקוריתכריכה.טובמצב.דףקפט,[2]

.השערשאחרי

500$פתיחה 

תוניסגדוליוחתימתידבכתבהקדשה–ב"תרכ,ירושלים–החצרשער.98

בונאןאברהםורבי'אג'חגאברהםרבי

Sha'ar HaChatzer – Jerusalem, 1862 – Dedication Handwritten and Signed by

the Leading Rabbis of Tunisia Rabbi Avraham Hajaj and Rabbi Avraham Bonan

בןדודרביהגאוןמאת.הקודשארץבמעלתוחידושיםמאמריםג"תרי,החצרשער

.בקישראלבדפוס.יחידהמהדורה.ב"תרכ,ירושלים.(ש"הדב)שמעון

היחידיספרוזהושלפנינוהספר,בספרושמואתהזכירלאענוותנותולרובהמחבר

.בחייובשלמותושנדפסו

ניתנהההקדשה.שולאלכהןנתןרביהחשובהגביראל,ידבכתבהקדשהלשערמעבר

אברהםורבי'אג'חגאברהםרבישבדורתוניסחכמיגדולישלבשליחותם.המחברמאת

.קדשםידחתימתעםבונאן

תוניסרבניראש,מופלגוחסידקדוש,גדולגאון(א"תרמנפטר)'אג'חגאברהםרבי

עםיחדתוניסד"ראב,בסיסישועהרביבניסיםהמלומדהקדושתלמיד,דעהדורבדורו

בכלעמד.תוניסחכמישלרבותותשובותהסכמותעלחתום.השנייל'בורגנתןרבי

שנותיוכלושרתמהציבורנהנהלא.ברוחםספרבתילהקיםשרצוח"כיחברתנגדתוקף

מערכות,ס"שחידושיהכולל"אברהםשלזרעו"גדולספרחיבר.תמורהשוםללא

תורהלגדולישהיורביםתלמידיםהעמיד.(ט"תרמבתוניספטירתולאחרנדפס)ם"ורמב

.זרעאחריוהשאירולאבחייונפטרובניו.בתוניסבקהילותשימשומהם

שלבנו.בדורותונסחכמימגדולי(242הרבניםאוצר.ו"תרכנפטר)בונאןאברהםרבי

.נפטרבהלירושליםעלהימיובסוף."יצחקאהלי"בעלבונאןיצחקרבי

.עתיקהכריכה.קרעמחמתבהקדשהפגםמעט.טובמצב.מ"ס32.דףרג

200$פתיחה 
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עובדיהרביהמקובלהגאוןאלמרןידבכתבהקדשהחלקבכל–הראשוניםחלקיםארבעה–אומריביעת"שו.99

הדאיה

Yabi'ah Omer Responsa – The First Four Sections – In Each Section a Dedication Handwritten by Maran to the Gaon

Kabbalist Rabbi Ovadya Hadaya

.חלקיםארבעה.ד"תשכ-ד"תשי,ירושלים.ל"זציוסףעובדיהרבינומרןמאת.ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות,אומריביע

.ראשונהמהדורה

.החיבורהדפסתזמןלפי,שוניםבזמניםניתנוההקדשות.ל"זצהדאיהעובדיהרביהגאוןהמקובלאלהמחברמרןהקדשתחלקבכל

.מרןשלהאופייניהידבכתבההקדשההחלקיםבשאר.עובדיההרבמרןשלהספרדיידובכתבהקדשהנמצאבהאחלק

הדפיסד"תשלבשנת.השניהבההדורהשיצאראשוןלחלקדומהאינו,(ד"תשי)שלפנינו"אומריביע"השלראשוןחלקכי,לצייןיש

רביםהמהדורותשניביןוהשינויים.כולוהספראתוערך,השמיט,הוסיףבה,ראשוןחלקאומריביעשלשניהמהדורההמחברמרן

.בצעירותווערךכתבאותוהמקוריובסידורבנוסח"אומריביע"הקנקןעללתהותהלומדיוכלהראשונהבמהדורה.למכבירהם

.טובמצב

500$פתיחה 
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–יחידהמהדורה–ג"תע,שאלוניקי–חייםתורתת"שו.101

מניאליהוורביא"הירהמקובליםעותק

Torat Chaim Responsa – Salonika, 1713 – Single Edition – Copy

of the Kabbalsist the Yareh and Rabbi Eliyahu Manny

.אחלק.ש"מהרח–שבתיחייםרביהגאוןמאת,חייםתורתת"שו

.יחידהמהדורה.ג"תע,קושטא.משפטחושןעלתשובות

חירפאלידידיהרביהמקובלהגאוןשלקדשוידחתימתהספרבשער

רפאלידידההצעיר]"א"הצעיר"שמותיבותבראשיחתום–אבולעפיה

שלקדשוידחתימת–"ט"סי"אסמלי"נוספתחתימה.[אבולעפיא

.מחברוןמניאליהורביהמקובלהגאון

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

.ביסוריםמדוכאהיהכיידוע.בירושליםאלביתהמקובליםישיבת

.הנסתרבחכמתגדולתוניכרבהםו"המהרחבספריוהערותיוחדושיו

.בהערותיולחתוםנוהגהיהוכךא"ירהכונה

שלורבהבבלמגאוני(ט"תרנ-ח"תקע)מניסלימןאליהורביהמקובל

,הקבלהבתורתרובםרביםספריםחיבר.הנסתרבתורתגאון.חברון

,"מבבלעלהארי"כונה.רביםועודאליהוברכת,שלוםמזכיר:מהם

.חיאישבןבעלחייםיוסףרביעםלוהיווידידותלימודקשרי

כריכת.כתמים.בודדיםנקבים.איכותייםדפים.טובמצב.דףקמח,[5]

.חדשהבד

200$פתיחה 

המזרחדפוסי

יסודספר–פ"ת,קושטא–א"להרשבשיטותשבעה.100

שייערליביהודהרביהגאוןוהגהותחתימה–ראשונהמהדורה!

מפרנקפורט

Shiva Shitot by the Rashba – Kushta, 1720 – Basic Book! First Edition

– Signature and Glosses by the Gaon Rabbi Yehuda Leib Shaer of

Frankfurt

,השנהראש,שבתמסכתותעלא"הרשבחידושים,א"להרשבשיטותשבעה

.קמאבבא,נדרים,יבמות,סוכה,מגילה

רביהסכמות.אשכנזייעקבבןיונהדפוס.ראשונהמהדורה.ף"ת,קושטא

חייםרבי,קמחיחייםרבי,הלוישמואלרבי,קמחיאברהםרבי,קושטא

אלאאינםהשנהראשמסכתעלהחידושים.רוזנישיהודהורביאלפנדארי

מגילהחידושימייחסיםופרידברגיעקבבן.(הגדוליםבשםא"החיד).קיצור

.ראשוןחלקאלאאינםכאןקמאבבאחידושי.א"להריטבוסוכה

הספרלאורך."ו"נרשייארליבלומלואההארץ'לה"חתימההספרבשער

.ידובכתבהגהות10–כ

הגאון,פרנקפורטחכמימגדולי(א"תקפ-ג"תצ)שייארליביהודהרביהגאון

,ח"הצל)"חיהלנפשציון"לספרוהסכמתואתביקש"ביהודהנודע"בעל

דיסלדורףד"אבן"תקמשנת,דטמולטד"כאבכיהןבתחילה.(ד"תקנפראג

.(ח"תרס,פיעטרקוב)"אמונהדברי"ספרבתוךנדפסמתורתו.והמדינה

.קרלסבורגליברבימאתנספד

.חדשהבדכריכת.כתמים.קליםפגמים.טובכללימצב.דףקצא,[2]

250$פתיחה 
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–יל'אנגברוךרבית"שו.102

-יחידהמהדורה–ז"תע,שאלוניקי

נדיר

Rabbi Baruch Angel Responsa –

Salonika, 1717 – Single Edition - Rare

.יל'אנגברוךרבינומאתותשובותשאלות

מספרי–יחידהמהדורה.ז"תע,שאלוניקי

!הנדיריםשאלוניקי

.מצויןמצב.מ"ס30.דף[5],עו-לג,לד-[א]

.הספרבאמצעדפיםבכמהעשנקב

200$פתיחה 

מהדורה–ט"תר,שאלוניקי–לבחקקית"שו.103

ביותרהנדיריםי'פלאגח"רמספרי–יחידה

Chokekei Lev Responsa – Salonika, 1849 – Single

Edition – One of the Extremely Rare Books of Rabbi

Chaim Palachi

רביהגאוןמאת.המשפטחושן,שניחלק,לבחקקית"שו

.י'פלאגחיים

השמטותהספרבסוף.יחידהמהדורה.ט"תר,שאלוניקי

.ב"ח,חייםלבלספרו

,פטריהוסימנירטיבותכתמי.מ"ס30.דףריט,ד,[2]

חיזוק.אחרוניםבדפיםשיקומים.האחרוניםבדפיםבעיקר

.בינונימעט-טובמצב.שחורהבדכריכת.השערבשולי

500$פתיחה 
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–ד"תרמ,אזמיר–(לאדינו)האדםכלזהכי.105

אברהםרביוברכתבחתימתעותק–יחידהמהדורה

ידובכתבנוסףרישוםעםי'פלאג

Ki Zeh Kol HaAdam (ladino) – Izmir, 1884 – Single

Edition – Copy Signed and with the Blessing of Rabbi

Avraham Palachi with an Additional Notation

Handwritten by Him

,משלים,ווידוים,לימודים.אחלק,האדםכלזהכיספר

מצוותסדר,הגוףומחוליהנפשמחולילהינצלוסגולותדינים

,ידיםנטילתדיני,"באדםוישר"קונטרסעם,חוליםביקור

בנימיןציוןבןרבימאת.תיקוניםושארחצותתיקון,תפילה

.לאדינו.רודיטי

לא'בחלק.המחברבדפוס.יחידהמהדורה,ד"תרמ,אזמיר

.יצא

רביהאדירהגאוןשלקדשוידחתימתהספרבשער

הקדמיתהכריכהשלהפנימיבצד."ט"סי'פלאגאברהם"

בכורשלולרפואתולהצלחתוה"בע"ידובכתברישום

."ו"הי[אלטינה]אברהם

כריכה.יבשדף.טובכללימצב.מ"ס22.דףמח,פ,כ

.דפיםכמהבשולי,מאודקליםקרעים.מקורית

200$פתיחה 

נדיר–ראשונהמהדורה–ה"תל,אזמיר–הלכותגופי.104

צובהארםחכמיעותק–מאוד

Gufei Halachot – Izmir, 1675 – First Edition –

Extremely Rare – the Copy of the Dages of Aleppo

לפיהתלמודכלליעל,אליהליכותמספרשניחלק,הלכותגופיספר

.אלגאזישלמהרביהגאוןמאת.'ב'אסדר

ידידהר"באברהםרביבדפוס.ראשונהמהדורה.ה"תל,אזמיר

.נחתכףגבאי

ידובכתברישומיםכמהעם–סתהוןחייםרביחתימתבספר

הגהות2עםעטייהעזרארביחתימתהדפיםבין.הספרבתחילת

.ידובכתב

שלבנו,צפתרבנימגדולי.(ו"תרע-ל"תר)סתהוןחייםרביהגאון

ארץ"מספרובעיקרהתפרסם,סתהוןמנשהרביהמפורסםהגאון

והסכמותותקנותומנהגיםישראללארץהנוגעיםעניניםהכולל"חיים

בבקיאותתורתוחדושיעם,ישראלבארץואחרוניםראשוניםשל

.ירושליםגדוליבהסכמותעוטרספרו.ועיון

ועמקןגאון,(ל"תש–א"תרמ)ל"זצעטייהעזראהרבהגאון

ברציפותשנהלחמישיםקרוב,ובמפרשיובתלמודמופלאומחדש

שלהיוצרבית"יוסףפורת"הגדולההירושלמיתהישיבהבראשעמד

מרןכמותלמידיוהםהספרדיםהדורגדולי,הספרדיםוחכמירבני

הרב.רביםועודשאולאבאציוןבןרביל"זציוסףעובדיההרב

מהכותלחזרתובעת"אישהחזון"בעלקרליץישעיהאברהם

תורהשלבשיחשניהםהפליגו,יוסףפורתבישיבתביקרהמערבי

כסברתהיאסברתו"לאמראישהחזוןאותוהגדירמכןולאחר

."הראשונים

וסוףבתחילהדפיםבכמה.מאודטוב-טובמצב.מ"ס19.דףקן

.עשפגעיאוקליםפגמיםשלניירבמילויאומנתישיקום,הספר

.ומפוארתחדשהעורכריכת

200$פתיחה 
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וחתימותהגהות–'התר–'התשנות–(ומנטובהונציה,ליוורנו)איטליהמדפוסיספריםשלגדולאוסף.106

Large Collection of Books from the Prints of Italy (Livorno, Venice and Mantua) - 19th Centuries -

Glosses and Signatures

.וחתימותהגהות.יחידות\ראשונותמהדורות.ומנטובהונציה,ליוורנו.איטליהדפוסי–ספריםשלגדולאוסף

.ח"תרכ,ליוורנו.עמרםנתןרבי.מאליהומכתבספרעם.גיטין,(שערחסר)הגוףקניןספר•

.בלבדראשוןשערחסר.ח"תרכ,ליוורנו.עמרםנתןרבי.משהשמחתעם,כהןשמחתעם.ב–חלקים.העזראבן.הגוףקניןספר•

.עבהכרך.חסרוןעםאחרוניםובדפיםהשערבשוליקרעים.ו"תקל,ונציה.ישראלעיןספר•

.בטקסטנגיעהמהםבכמה,הדפיםשלהתחתונהבפינהפגמים.א"תקכ,ונציה.ז"הרמת"שו•

.מרוקאיידבכתבהגהות.ו"תקפ,ליוורנו.אלמושנינוחסדאירבי.אלחסדספר•

.טובמצב.הספרוסוףבתחילהבודדיםדפיםחסרים.ד"תרכ,ליוורנו.דייןאברהםרבי.אברהםויוסף•

.בסוףדפיםוכמהשערחסר.א"תקס,ליוורנו.אר'נגיהודהרבי.יהודהשבות•

.הדאיהעובדיהרביחתימת.אחרוניםדפיםוכמהשערחסר.ט"תצ,מנטובה.שמוראובןבכראברהםרבי.אברהםזרע•

.אלכסנדריהד"ראבחזןשלמהרביחתימת.רביםעשפגעימחמת,גרועמצב.השעריםעם.ב"תק,מנטובה.שימנחת•

.מזרחיידבכתבארוכההגהה.אחרוןבדףופגםשערחסר.ב"תק,ונציה.ם"הרמבעלרקחמעשה•

.הדאיהעובדיהרבי.בלויאשמעוןרביחתימות.החלקיםשני.ג"תק,ונציה.מורפורגושמשוןרבי.צדקהשמשת"שו•

ובעזיכיןספר.הזהרספר.האהאבןספר.(לביאאליהורביחתימת.ישראל)אליהוקולספר:שוניםחסרונותעםנוספיםספרים

יצחקפחד.(הדאיהעובדיהרביחתימת.חדאד)יצחקתולדות.(פארדו)ראשוןחלקדודחסדי.(הדאיהעובדיהרביחתימת)

.(לאמפרונטי)

.שהואכמותנמכרהאוסףולכן,ידינועללעומקנבדקלאהספריםושלימותמצב.שוניםגדלים.כרכים17כ"סה

200$פתיחה 
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וחתימותהגהות\מכתבים\ידכתבי–אשכנזיהדות

\העבריהלוחבכלליחיבור-יד-כתב.107

-ההמאה,אשכנז–עתידותגילוי\אסטרונומיה

19

Manuscript – Composition on the Rules of the

Hebrew Calendar/ Astronomy / Fortune Telling –

Ashkenaz, the 19th Century

קביעת.ואסטרונומיההתכונהחכמתבענייני,ידכתב

,שוניםשעריםלפימחולק.העבריהלוחוכללימולדות

שבעהפעולות","התקופותעמודי","לוחותד"י":בכותרות

עוסקהידמכתבחלק."מפתחות"ו"מבוא","הלכתכוכבי

.19-ההמאה,אשכנז.העתידוגילויבאסטרולוגיהגם

!ידועהלאמחברזהות

בשנתנושןישןמלוחהעתקתי":נכתבהדפיםבאחד

שנתנכתבהאחרבדף."האכמאהןמשהברוך–ט"תרל

."ווילנער[יוסף]/יודא"חתימהנוסףבדף.ו"תרל

קלבלאי.זמןכתמי.טוב-בינונימצב.מ"ס18',עמ[88]

.מנותקיםודפיםכריכה.בשולים

250$פתיחה 

18–ההמאה–אידיש–מצוהלברדרשה–ידכתב.108

Manuscript – Sermon for a Bar Mitzvah – Yiddish – the 18th Century

.18-ההמאה,אשכנז.האידישבשפת."מצוהלברדרשה",ידכתב

.מאודטובמצב.ואיכותיעבהדף.מ"ס17\20.'עמ[3].מקופלגדולדףעלכתוב

200$פתיחה 
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חשוביםפרטים–הומינרשמואלרביהצדיקשלידובכתבכיספנקסי[12]שלוהיסטורינדיראוסף.110

Rare and Historical Collection of [12] Pocket Notebooks Handwritten by the Tzaddik Rabbi Shmuel Houminer –

Important Details

קבלותכולל,והיסטוריםאישיים,חשוביםפרטיםבפנקסים.ל"זצהומינרשמואלרביהצדיקשלאישייםפנקסים12שלמקבץ

.חשובותוהנהגות'הבעבודתומוסרלהתחזקות

שמות.ם"סתוספרותתפיליןעניני,רביםשוניםבעניניםותוכניותאסיפות,ואירועיםפגישותעלרשימות,בחומרגדושיםהפנקסים

פנקס.לתפילהקווטליםעםפנקס,התורהמצוותשלרשימה.הארץברחביהומינרמשפחתשלמהםרבים,אנשיםשלוכתובות

מאדלהתחזק"."ואיוםנוראוהואסבלןלהיותמיונהללמוד","לכעוסלאמיונהללמוד"שונותהנהגותעםפנקס.ופרעונםהלוואות

נעשה,אחדלכלשנתנוכתריםשני,סיניהרמעמדהיטבתמידלזכור"."תמידלנגדיהשםושויתי,אלקיךהשםאתוזכרתתמידלקיים

ליהיהז"תשלשניפסחליל"הומינרהרבשללפטירתוסמוךקצרהמתקופהשונותרשימות"...בזהלךשרמזומהוהבןוזכורונשמע

וזכרווהבןספרשוםחברתשלאכמובעיניךויהיה...מזהללמודליויש...מגורר"אדמועםעניןאיזהליוהיהמאדנוראומחזהחלום

"...בטחוןבעלכברשאתהעצמךתחזיקלאוכן...מאד

.לפטירתוסמוךז"תשל-א"תשיהשניםביןנכתבושלפנינוהפנקסים

.טובמצב.שוניםגדלים

200$פתיחה 

–"יעקבקהילות"המרןשלוחתימתוידובכתבמכתב.111

ז"תשל,ברקבני

Letter Handwritten and Signed by Maran the Kehilot Yaakov –

Bnei Berak, 1977

הגדולההקהילהשל"בניםשובו"מוסדותעבורארוךהמלצהמכתב

ישראליעקברבימרןשלוחתימתוידובכתב,ברסלבבחסידות

.ז"תשל,ברקבני."יעקבקהילות"בעלהסטייפלר–קנייבסקי

!חשובהיסטורימכתב

.טובמצב.מ"ס15\20.דף[1]

300$פתיחה 

וחשוביםרביםרבניםשמותהלוויםבפנקס

אליעזרמשהרבי.פאלייהללרבי:ביניהם

אליהורבי.שוודרוןמרדכישלוםרבי.מנקביץ

שכנארבי.מינצברגאלימלךרבי.שחור

אהרןרבי.גרבוזאפריםרבי.קלדיצקי

צבירבי.זילבריהושעבנימיןרבי.בילסטוצקי

אברהםרבי.רבינוביץהכהןרפאלרבי.שפירא

שמואלרבי.טויסיגיחזקאלרבי.ישובשאר

.וינדהללרבי.לויןיצחקברוךרבי.זילברמן

ירחמיאלרבי.קפלןמאיררבי.צעציקיוסףרבי

צבירבי.פרידמןאליעזררבי.וקסלר

.גולדברגאברהםרבי.שמואלביץ

דפיםבכמה.בינוני-טובמצב.דפיםמאות

דפים.כריכהללא.רטיבותמחמתפגמים

.מנותקים

200$פתיחה 

40-השנות–רבניםשמות–ח"גמפנקסי–ידכתב.109

Manuscript – Gemach Ledgers – Rabbis' Names – 1940s

שניבפנקס.ותאריךסכום,המפקידיםשלפירוטעם,והוצאותהכנסותרשימתראשוןבפנקס.כספיםח"גמשלידבכתבפנקסים2

.ותאריךההלוואהסכוםעםח"מהגמהלוואהלוקחירביםרבניםשלשמותרשימת,עמודיםמאותהכולל
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"חייםחפץ"המרןעלייתבדברמכתביםשלמקוריהעתק.112

ישראללארץ

Original Copy of Letters about the Immigration of the Chafetz

Chaim to the Land of Israel

"חייםחפץ"המרןעלייתאודות,מקוריים(קופי)מכתביםהעתקשני!תגלית

ארץתושבימבקשיםובו"חייםחפץ"המרןעבורממועןהאחד.ישראללארץ

אתללחוםכדי,ישראללארץלעלותשימהר'הלדברהיראיםישראל

המכתב.החרדיתהיהדותאתוהמחריביםהמהרסיםכנגדהקודשמלחמת

.ה"תרפאב.מגור"אמתאמרי"בעלר"האדמואלממוען,השני

פעמיםניסהכיוידוע,תמידישראללארץלעלותחפץ"חייםחפץ"הכיידוע

.לבומשאלתאתמלמלאותמנעוהוהזמןנסיבותאמנםלארץלעלותרבות

נמנעהרבניתאשתוחלתהכאשראולם,עליהרשיונותהשיגפעמיםמספר

,הבריאהכאשרמכןולאחר,העליהנמנעהושובבתוחלתהכ"ואח,מלעלות

עלייתולגמרינמנעהוכך.שלובבריאותותפגעשהנסיעההרופאיםיעצוהו

.שמיםרצוןבכרךוראההקודשלארץ"חייםחפץ"המרןשל

שלחסרוןעםבשוליםקלקרע.קמטים.טובמצב.מ"ס29\20.דף[2]

עםהשניהמכתב.(בלבדראשוןדף)סוףללאהראשוןהמכתב.מיליםכמה

.ידבכתבאחתחתימהעםחתימותלמילוימקום

200$פתיחה 

הגהות–ג"תק,אלטונא–פזאדני.113

אשכנזיידבכתב]![הספרכלעלחשובות

'התקמשנות

Adnei Paz – Altona, 1743 – Important Glosses

on the Entire Book [!] in Ashkenazic Script

from the 18th Century

שלחןטור,חייםאורחעלחידושים,פזאדניספר

העקשירזנוילאפריםרבימאת.ומפרשיהםערוך

.יחידהמהדורה.ג"תק,אלטונא.(ט"תקינפטר)

ידבכתבהגהותשלרבותעשרותהספראורךלכל

מתחלקותההגהות.'התקשנותמתקופתאשכנזי

שלתקצירהינםמההגהותחלק,קטגוריותלשני

הינםמההגהותוחלק,בספרוהמחברומתןמשא

בסיום2\הבדף.הכותבשלוהוספותחידושים

הגהה1\יבבדף."יוסף'הק"הכותבחותםההגהה

כנסתת"בשועיין,יוסף[הכותבאמר]כ"אה"

."בזהיחזקאל

דפיםושנישערחסר.מ"ס32.דףלח,מג,[13]

לאזהדף,השמטות)לטדףוכן,מדףוכן,ראשונים

.אבדףפגם.טובכללימצב.בצילוםוהושלמו.(ידוע

.חדשהכריכה

500$פתיחה 
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מהדורה–ז"תקמ,ברלין–דפנחסקנאותיה.114

מתקופתהמחברעלוהשגותארוכותהגהות–יחידה

ההדפסה

Kinoteha DePinchas – Berlin, 1787 – Single Edition –

Lengthy Glosses and Critique of the Author from the

Time of Printing

ביאורים.א:קונטרסיםבשלשהמיוסד,דפנחסקנאותיהספר

מספיקביאור.ב.(יוםשלשיר)הימיםלשבעתהשיריםכלעל

וביאוריומועדיםוחגיםלשבתותדרושים.ג.כלהלמסכת

.דליטאמוויסוקיפנחסרבימאת.הפטרות

.נעריםחנוךחברתבדפוס.יחידהמהדורה.ז"תקמ,ברלין

.מיוחדקצרשערג-בלקונטרס

.המחברעלהשגותשלבתוכן,ארוכותהגהותהספרלאורך

!מחקרדרוש.ההדפסהמתקופתאשכנזיתכתיבה

בדפים.בינונימצב.מ"ס32.דףלח,[1],ז,[1],לג,[2]

ללא.פינותקיפולי.טקסטחסרוןעםשריפהפגמיראשונים

.קשהכריכה

500$פתיחה 

–כ"תר-ו"תרט,פרשבורג–(חלקים2)סופרחתםת"שו.115

ידבכתברבותהגהות

Chatam Sofer Responsa (2 Sections) – Pressburg, 1855 – 1860 –

Many handwritten Glosses

רבינוהגאוןמאת.ערוךהשלחןחלקי'בדותשובותשאלות,סופרחתםספר

.סופרמשה

חתםת"שועםכרוך.דף[1],פא,[1].ו"תרט,פרסבורג.חייםאורח:אחלק

.כ"תר,פרשבורג.דעהיורה,סופר

הקרובהמתקופהאשכנזיתבכתיבהבשוליםרבותהגהות,החלקיםבשני

רבי]"S.D.Bברליןד"במוהרשבתי'הק"חותמתמקומותבכמה.להדפסה

בשנתהסכים,(סאחוואליע)=סוחאואלישלכרבהכיהן–ברליןשבתי

.[מיטקסחייםקלמןלרבי"חייםחמדת"עלה"תרס

.פגומהעתיקהכריכה.שימושכתמי.טובכללימצב.מ"ס37.5

200$פתיחה 
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וחתימהרישום\העלירשמואלרביידבכתבוהגההוחותמותחתימות–ב"תקס,זאלקווא–מיהודהשבט.117

"הירשצביה"בממאיר"עתיקה

Shevet MiYehuda – ZholkvA, 1802 – Signatures and Stamps and a Gloss handwritten by Rabbi Shmuel Heller / Ancient

Notation and Signature "Meir ben Zvi Hirsch"

.יחידהמהדורה.ב"תקס,זאלקווא.גולדנצילליביהודהרבימאת.ערוךושולחןס"השעלחידושים,מיהודהשבטספר

בכתברישוםהשערבפינת.ידובכתבהגהההספרובפנים.חותמתועם.העלירשמואלרבישלקדשוידבכתבשונותחתימותבספר

"...הירשצביה"בממאיר'הקיוצרילכבודמהוניקניתי"ההדפסהמתקופתוחתימהיד

ופעולותיולדמותו.שנהמארבעיםלמעלהבמשךבצפתהאשכנזיתהקהילהשלומנהיגהרבה,(ד"תרמ-ג"תקס)העלירשמואלרבי

.נוספיםוספרים"והמנהיגהרופאהרב"הספרנדפסבתורהוגדולתוהכבירות

.בלויהמקוריתכריכה.הדפיםבפינותקיפולים,בלאי.טובכללימצב.מ"ס38.דףיח,לח

200$פתיחה 

חתימות–יחידהמהדורה–ז"תקט,ברלין–צרופהאמרי.116

טעבילדודרביואביודוידזוןחייםרבי

Imrei Tzerufa – Berlin, 1756 – Single Edition – Signatures of Rabbi

Chaim Davidson and His Father Rabbi David Tevil

ד"אבפישריחיאלאברהםרבי–ף"הראיחידושי,צרופהאמריספר

מסכתעלם"הרמבושיטותת"בגפחמורותשיטותכמהמבאר.סלאפקוביץ

.יחידהמהדורה.ז"תקט,ברלין.מועדוסדרברכות

ר"מוהר'בהמנוטעבילדוד'הגבזה'אלקיחנני"רישוםהספרבשער

בנושלאחררישוםזהלרישוםמתחת."מפינטשטובל"זאבליאברהם

הספרלאורך."מפינטשובל"זצטעבילדוד'מ'המנובהרבניחיים'הק"

.ידבכתבבודדותמיליםשלהגהות

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

מלאותחתימותעםובנואב,עולםגדולישניבבעלותשהיהספרלפנינו

!ידםבכתב

.שימושכתמי.מקוריתכריכה.טובמצב.דףפב,[2]

200$פתיחה 
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–ראשונהמהדורה–ד"תרכ,אלטונא–לנרערוך.118

מצפתהעלרשמואלרביוהגהתחתימות

Aruch Laner – Altona, 1864 – First Edition – Signatures and

Glosse by Rabbi Shmuel Heller of Safed

בכלותוספותי"רש,גמרא,משניותעלוביאוריםחידושים,לנרערוך

,אלטונה.וחקירותהפוסקיםשיטותביאורעם.נדהבמסכתדף

.ראשונהמהדורה.ד"תרכ

.מצפתהעלרשמואלרביהגאוןשלקדשוידחתימותכמהבספר

בדףהספרבתחילת.רגילאשכנזיובכתבי"רשבכתבידוחתימת

.ידובכתבהגהההפורזץ

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.מ"ס28.דףצח

200$פתיחה 

.יחידהמהדורה.ו"תס,אמשטרדם.עראמהדודרבימאת,ם"הרמבעלפירושספר

דוביצחקר"מוהרהג"הרהגו"לאאמ"ידבכתברישוםהכריכהשלהפנימיבצד

בכתבהגהות2בספר.[מבניואחדידבכתבהנראהככלהרישום]"יאירו"נרהלוי

סגלהירשצבי'הק"חתימההשערבפינת.[מוירצבורגהרבידובכתביתן]יד

."שפיץ

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

.בוירצבורגבינגאברםהורביבפיורדאקארגוימנדלרבי,המבורגוולףרביתלמיד

,ווריצבורגד"אבבינגאברהםרבישלזקנתולעת,לחייו20בגיללרבנותהוסמך

לדעתבניגודוירצבורגשלהראשיהרבלתפקידהתמנהר"תבשנתלעוזרוהתמנה

.ברפורמיםלחם.רביםתלמידיםוהעמידישיבהוראשכרבכיהןשם,הרפורמים

נחלי.לזובחיםמורה.שמיםמלאכת:ביניהםובתלמודבהלכהחשוביםספריםחיבר

-ג"תרכפאריס-ירושלים)"הלבנוןכבוד"במאמריםפרסם.ועודשמחהשערי.דבש

.(ז"תרט-ו"תראלטונא)–"הנאמןציוןשומר",(ב"תרמ

חכמיםדברי"ספרבעל,19-הבמאהפרשבורגמרבני,שפיץל"סגהירשצבירבי

'פשוטומידייוצאמקראאין'שאמרובמקוםל"חזאגדותעלפירושים,"וחידותם

.(ד"תקס,אופיבאך)

מעטמקוריתכריכה.שאחריוודףבשערקמטים.טובמצב.מ"ס19.דףפה,[2]

.בלויה

200$פתיחה 

רביחתימת\במברגרהלוידוביצחקרבימוירצבורגהגאוןעותק–ו"תס,אמשטרדם–ם"הרמבעלפירוש.119

מפרשבורגשפיץסגלהירשצבי

Perush al HaRambam – Amsterdam, 1706 – the Copy of the Gaon of Würzburg Rabbi Yitzchak Dov Halevi Bamberger /

Signature of Rabbi Zvi Hirsch Spitz of Pressburg
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,פרנקפורט–יהודאביתחינוךת"שו.120

מוירצבורגהרבהגאוןשלהעותק–ח"תס

ידובכתבהגהותעם

Chinuch Beit Yehuda Responsa – Frankfurt,

1708 – the Copy of the Gaon the Rav of

Würzburg with Glosses handwritten by Him

טוריםארבעסדרעל,יהודאביתחינוךת"שו

מהדורה.ח"תס,דמייןפרנקפורט.למעשההלכה

.ראשונה

שייך"ידבכתברישוםהכריכהשלהפנימיבצד

ו"נרהלוידוביצחקר"מוהרק"הכהו"לאאמ

הספרלאורך.הלוישמחהרביבנוחתימת."יאיר

שלידוכתבבעצםרובן.ידבכתבהגהות15–כ

.מוירצבורגבמברגרהלוידוביצחקרבי

בלאי.בינוני-טובמצב.מ"ס16\20.דףעה,[1]

.מנותקיםודפיםכריכה.לימודוכתמי

בכתיבהרישוםעם,טובהשנהכרטיסמצורף•

.20–ההמאהראשיתמתקופת.גרמנית

.(הספרדפיביןנמצאהכרטיס)

500$פתיחה 

,אמשטרדם–(חדשפרילבעל)חייםמים.121

רביוהגהותחתימה–ראשונהמהדורה–ץ"ת

במברגרהלוישמחה

Mayim Chaim (by the Author of Pri Chadash) –

Amsterdam, 1730 – First Edition – Signature and

Glosses by Rabbi Simcha Halevi Bamberger

י"רשפירושס"השמסכתותעלשיטה,חייםמים

וקונטרסם"הרמבעלחידושיםעם.ש"והראותוספות

בעלסילוואדיחזקיהרביהגאוןמאת.ותשובותשאלות

."חדשפרי"ה

משהבדפוס.ראשונהמהדורה,ץ"ת,אמשטרדם

דידודרביבנוידיעלהדפוסלביתהובא.פרנקפורט

.סילווא

הלוישמחהרביחתימת,הכריכהשלהעליונהבפינה

אריהמשהרביחתימתלחתימתומתחת.במברגר

רביידבכתבהגהות2הספרבתחילת.במברגרהלוי

מזרחיתבכתיבההגהות3הספרדפיבין.הלוישמחה

.(קצוצותמעט)

מעט.מנותקתכריכה.טובמצב.מ"ס30.דףמד

.נקבים

200$פתיחה 
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איגרעקיבארביבנוידבכתברישום–איגרעקיבארבינובןאיגרליביצחקרביעותק–ט"תקפ,ווין–נעולגן.122

Gan Na'ul – Wien, 1829 – the Copy of Rabbi Yitzchal Leib Eiger the Son of Rabbi Akiva Eiger – Notataion

Handwritten by His Son Rabbi Akiva Eiger

.ט"תקפ,ווין.וויזלהירץנפתלירבימאת.נעולגן,לבנוןספר

הקטןבנוהכותבאניאיגרליביצחק'ר'מהואבילאדונישייךנעולגןספרזה"ידבכתברישומים2לשערומעברהספרבסוף

."ק"לפא"תרייאהאניסברוגעקיבא

אביוואף,תורהדלתותעלשקדמנעוריו,איגרעקיבארביישראלשלרבןשלחביבובנו(א''תרלנפטר)איגרלייביצחקרביהגאון

וחידושדרוש)..לווהשבתי..'שיליביצחקהנבוןהחתןבניהקשה..בחרותומימיעוד,תורהבדבריעמולושהיהומתןמשאמביאהגדול

שולחןעלאביוחידושיאתשםהדפיסב''בתרכ,(פרוסיה)ליוהנסבורגעברמכןולאחרבלאמזאהתגוררחתונתולאחר.(ב''ע'מכתובות

עלעודראה.(ח''תרכשבט'המגיד')ישראלשללרווחתםרבותפעלבאיוהנסבורגק''בקלעדתוכמנהיגנתמנהח''בתרכ.ח''אוערוך

למסכתחידושים(ט''תשללונדון)עקיבאדרביבאותיותנדפסומחידושיו.(שטז'עמב''ח,שטרסר)'ישראלשלמאורן'בוחסדיופועלו

.הקדושמאביוששמעבמההרבהמפלפלבהםחולין

.מקוריתכריכה.מאודטובמצב.דף[1],צח

500$פתיחה 
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ספרים180–סרנאיחזקאלרביהגאוןמספרייתספריםשלענקאוסף.124

Very Large Collection of Books from the Library of Rabbi Yechezkel Sarna – 180 Books

אוהפרטיותחותמותיוהספריםבכל.חברוןישיבתראשסרנאיחזקאלרבישלמספרייתווחוברותספרים180–כהכוללענקאוסף

.המחבריםהקדשותמהספריםבחלק.'התרמשנותמיעוטם',התשמשנותהדפסותהינםהספריםרוב.ספרייתוחותמות

מכמניבכלרביםספריםועוד,תורנייםקבצים,מוסר,הלכהספרי,ס"השעלחידושים,התורהעלחידושים,חסידותספריכוללהאוסף

.התורה

עם.סופראברהםרביהוצאת.ראשונהמהדורה.ץ"תר,דמייןפרנקפורט.סנהדריןמסכת,למאיריהבחירהביתספר:הספריםבין

.טובמצב.סרנאהרבשלידובכתבלמדניותהגהותכמההספרדפיבין.ידומכתב,נדפסולאשעודאיגרעקיבארבינוקושיות

.יעקבחייםרביבנומספרייתספריםמספר.טובכללימצב.שוניםגדלים.חוברותמעט,ספרים180כ"סה

.המכירותלביתלפנותנאהספריםשלמפורטתלרשימה

500$פתיחה 

וחתימתוידובכתבנדירההקדשה–קנייבסקיחייםרבימרןהתורהשרשלהעותק–ש"הראתוספותחידושי.123

Chidushei Tosfot HaRosh – the Copy of Maran Rabbi Chaim Kanievsky – Rare Dedication Handwritten and Signed by Him

קנייבסקיחייםרביהתורהשרמרןשלובספרייתובבעלותושהיהעותק.ו"תשט,ישראלארץ.גיטיןמסכתעלש"הראתוספותחידושי

.וחתימתוידבכתבהקדשהעםמצוהברלנערבמתנהנתנוולימים.א"שליט

."ברקבניקניבסקיחיים",הרבשלהפרטיתבעלותחותמותשתי."קניבסקיחייםמספרי"התורהשרמרןחתימתהספרבתחילת

אברהםמרמצוהלהברדרשהדורןט"תשימרחשון'טי"בעזה"מאודמוקדמתמתקופהוחתימתוידובכתבהקדשהעמודבאותו

."קניבסקיחייםמאתקרליץא"שליטשאולחייםר"מוההגאוןהרבבןי"ניעקב

!מאודנדירספר

.מנותקתמקוריתכריכה.טובמצב

1000$פתיחה 
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ומכתביםידכתבי–תימןיהדות

,צנעא–האיתניםירחתפילותסידור–נהדרידכתב.125

!ידועלאביאורעם–ה"תרל

Lovely Manuscript – Prayer Book Yerach HaEitanim – Sanaa,

1875 – with an Unknown Commentary !

ביאורעם.ה"תרל,צנעא.תשריחודשתפילותסידורכולל,ידכתב

.מאודונאהמסודרתכתיבה!ידועלא

ושנתמקום,הסידורתוכןעםונאהמסוגנןבשערפותחידהכתב

הסכותחגתפלתסדרלכתובאתחילרחמןבשם".הכתיבה

לפנילהתחנןאלולחדשסדרבוואוסיף,תורהושמחתהושענות

כפוריםיוםתפלתועםת"ימתפלתוסדרה"ורתחנוןימי,האל

ה"תרלשנת,צנעאק"קפהנכתב.'מיש'תחזיהקוראעיניכאשר

."הגאולהויחישהקץימהרק"לפ

.שוניםוביאורים,והלכותדינים,התפילההוראות,הסידורכללאורך

ועל,השבועותלחגהאזהרותעלוארוךמקיףביאורבעיקר

הסליחותלביאורכותרתעמודיםבכמה).אלולחודששלהסליחות

בעמודרקלבארוהחלהכותב,תשוקתיאלילךבפיוט."(מלוקט'פי"

.הושלםשלאהביאורלהמשךשוליםנותרוכ"אח,הראשון

התפילות.ומסודרתנאהכתיבה.צדדיםמשניכתובים.דף[86]

בכתיבהוביאוריםהוראות,הדינים.ניקודעםמרובעתבכתיבה

פגם.איכותיםדפים.טובמצב.מ"ס11.5\16.5.מסורתיתתימנית

.חדשהכריכה.[23]בדףגםחלקיחסרון[22]בדףחסרוןעם

1000$פתיחה 
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19\18–ההמאה,תימן–השנהכלתפילותסידור–ידכתב.126

Manuscript – Prayer Book for All Year Round – Yemen, the 18th / 19th Century

תפלת"מ:מתחילידהכתב.ועוד,משניות,פיוטים,נלוותתפילותעם.דילוגללאחלקיהכלעל,השנהכלתפילותכוללסידור,ידכתב

תקון,הבדלה,מנחה,מוסף,שחרית,(שחריתתפילתומזמוריקרבנות)"תקון",(מדליקיןבמה,יוחאיבר,שבתקבלת),"שבתלילי

סדר,אזהרות,שבועותחגתפלת,מוסףתפילת,הטלתקון,פסחלילתפילת,פוריםתקון,חנוכהתקון,ח"רמוסף,הלל,חודשראש

,מוסףתפילת,שופרתקיעתוסדרפזמונים,השנהראשתפלת,באב'לטמנחה,באב'טיום,קינות,באב'טלילתפלת,צומותארבע

תקון,הקפות,רבאהושענא,הושענות,הסוכותחגתפלת,לנעילהסליחות,נעילה,מלכותכתר,עבודהסדר,כפוריםלילתפילת

סדר",יומאמסכת,"עזראבןאברהםלרביקולוהדאעבודהסדר".מרנות,רחמים,לכפוריםסליחותסדר,תורהשמחת,הגשם

.סליחות,כפוריםתפלת."הואכךהפסחבליליהעשיה

שונהבכתיבההם(ואילךעזראאבןאברהםלרביעבודהמסדר)אחרוניםדפים[50]וכן,(שבתלילמתפילתחלק)ראשוניםדפים[9]

.המוקדמתבכתיבהמהסידורשנשמטולחלקיםהשלמההואזהחלק-מעטומאוחרת

.18-19–ההמאה,תימן

.חדשהכריכה.ניכריםשימושכתמי.טובמצב.מ"ס11\16.5.צדדיםמשניכתובים,דף[165]

500$פתיחה 
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,תימן–ובקשותקבליותתפילות–ידכתב.127

19\18–ההמאה

Manuscript – Kabbalistic Prayers and Bakashot –

Yemen, the 18th / 19th Century

,שונותכתיבות.ובקשותהקבלהפיעלתפילותכולל,ידכתב

ידכתבישלקונטרסיםמכמהמורכב.19\18–ההמאה,תימן

.שונים

השכליקרהודי,יחודךהאלאנא"תפילתעםמתחיל

עלנתיסדהזותפלה"נוספתתפילה12בדף,"...והחכמה

.בקשותכ"אח,ל"חזמדרשידפיםבכמה."ת'ביף'אלסדר

דפים.בינונימצב.צדדיםמשניכתובים.מ"ס8\11.דף[72]

נגיעהעםדפיםבכמה,העליונההדפיםפינתקציצת.איכותים

.תימניתעורכריכת.בטקסט

200$פתיחה 

שבועותלילתיקון–(כיס)ידכתב.129

18–ההמאה,תימן–אזהרות\

Manuscript (Pocket) – Tikkun Leil

Shavu'ot / Azharot – Yemen, the 18th

Century

רשות"\"שבועותלילתיקון"כולל,ידכתב

."ו"צבקודהאלעזרבןדודאני'סילאזהרות

.18-ההמאה,תימן

אבל,מהתיקוןשונהבכתיבה,האזהרות

התיקוןשלידהכתב.לוהקרובהמתקופה

הנראהכפי,עוקציןמסכתבאמצעמסתיים

שלאחרוניםדפיםשלושהאושנייםחסר

.שלםהאזהרותספר.התיקון

.מ"ס8\11.צדדיםמשניכתוביםדף[101]

מצב.לעמודטוריםבשניכתובותהאזהרות

כריכת.קלשימושבלאי.כתמים.טובכללי

.עתיקהמקוריתעור

500$פתיחה 

–מנוקדתפילהסידור–ידכתב.128

19–ההמאהסוף,תימן

Manuscript – Vowelized Prayer Book –

Yemen, Late 19th Century

הסידורכל.השנהלכלתפילהסידור,ידכתב

.19–ההמאה,תימן.סופרכתיבת.מנוקד

מצב.שלם.צדדיםמשניכתובים.דף[103]כולל

לחיזוקבשולייםהדבקהעםדפיםכמה.טובכללי

.פשוטהכריכה.שימושכתמי.הדף

200$פתיחה 
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לילתיקוןסדר–ידכתב.130

18-19–ההמאה,תימן–שבועות

Manuscript – Seder Tikkun Leil

Shavu'ot – Yemen, the 18th – 19th

Century

מיוסדשבועותליליתיקוןסדר",ידכתב

האריומפיגדוליםהריםידיעלומחובר

'בעמ.18-19–ההמאה,תימן."ל"זצו

.התיקוןלסדרהקדמהדבריהראשון

.עליוןניקודעםהמקראות

10\16.צדדיםמשניכתוביםדפים[29]

עשנקבי.בינונימצב.כריכהללא.מ"ס

.שלם.רבים

200$פתיחה 

ספר–ידכתב.131

ההמאה,תימן–תהלים

–19

Manuscript – Sefer

Tehillim – Yemen, the

19th Century

,תימן.תהליםספר,ידכתב

.19–ההמאה

משניכתוביםדפים[91]

בלתי.מ"ס8\11.צדדים

כתמים.בינונימצב.שלם

.פגמים.וזמןשימושובלאי

.נאהחדשהבדכריכת

200$פתיחה 

,תימן–הפטרות–ידכתב.132

16–ההמאה

Manuscript – Haftarot – Yemen,

the 16th Century

.דפיםושרידידפים[24]כולל,ידכתב

פסוק,תרגוםעם,הפטרותספרמתוך

.טעמיםעםמנוקד.פסוקאחר

-בינונימצב.שוניםומצביםגדלים

.גרוע

200$פתיחה 
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הפטרותספר–ידכתב.133

400–19–ההמאה,תימן–

עמודים

Manuscript – Sefer Haftarot –

Yemen, the 19th Century – 400

pp.

,השנהלכלהפטרותספר,ידכתב

כתיבה.ומועדיםמיוחדותשבתות

,תימן.תחתוןניקודעםאשורית

גדולהכתיבה.19–ההמאה

.ונאה

,הידכתבשבתחילתהפורזץבדף

מסולסלתחתימהעם,עדותכתב

.[ה"תרמ]לשטרותו"בקצמשנת

.צדדיםמשניכתובים.דף[204]

.טובמצב.כריכהללא.מ"ס23

מעט.ואיכותיעבהדף.שולים

אודףחסרכנראה.עשנקבי

.ידהכתבבסוףשניים

200$פתיחה 

19–ההמאה,תימן–וטעמיםניקודעםהפטרותספר–ידכתב.134

Manuscript – Sefer Haftarot with Vowelization and Cantillation Notes – Yemen, the 19th Century

בשולי.ואחריהשלפניהההפטרהברכותנוסח,הכרךבסוף.וטעמיםניקודעםמסודרתבכתיבהכתוב,השנהלכלהפטרותספר

.19–ההמאה,תימן,סופרכתיבת.נוסחהערותהדפים

.וחתימהידבכתבארוךבעלותרישוםא\14בדף

.נאהמקוריתעורכריכת.מ"ס15\22.שלם.יותרמאוחרתבכתיבההושלמוידהכתבבתוךדפים3.צדדיםמשניכתובים.דף[133]

.בעיקרהפנימייםבשוליםעשמחמת,בינוני-טובמצב.ואיכותיםעביםדפים

200$פתיחה 
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18–ההמאה,תימן–י"רשפירושעם–'תאג–('עמ350)גדולידכתב.135

Large Manuscript (350 pp.) – Taj – with Rashi's Commentary – Yemen, the 18th Century

.18–ההמאה,תימן.י"רשפירושעם.פסוקאחרפסוקותרגוםמקרא.שמות-בראשית'תאגכולל,גדולידכתב

.הדףעלנכתבשמותספרעלי"רשפירוש.(אחרוןדףחסר)ידהכתבבסוףמיוחדבקונטרסנכתבבראשיתספרעלי"רשפירוש

מחמתדפיםבכמהפגמים.(ואחרוניםראשוניםבדפיםבעיקר)בינוני-טובמצב.מ"ס22\32.צדדיםמשניכתובים.דף[178]

.חדשהבדכריכת.שימוש

500$פתיחה 

19–ההמאה,תימן–ומאמריםבקשות,וגורלותקמעות–ידכתב.136

Manuscript – Amulets, Goralot, Bakashot and Ma'amarim – Yemen, the 19th Century

.19–ההמאה,תימן.שונותותקופותכתיבות,ידכתביקטעימכמהמורכב,ידכתב

.ועודתפילות,(ל"חזמדרשי)מאמרים,בקשות,וגורלותקמעות,הדברותעשרתשרחשלקונטרסיםכולל,ידהכתב

.פשוטהעתיקהכריכה.וכתמיםשימושבלאי.מנותקיםדפים.בינוני-טובמצב.מ"ס9\12.צדדיםמשניכתובים,דף93

200$פתיחה 
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19–ההמאהראשית,תימן–(ה"שלקיצור)שמואלמעילספר–ידכתב.137

Manuscript – Sefer Me'il Shmuel (Kitzur HaShela) – Yemen, Early 19th Century

חידושיםעםאוטולינגודודשמואלרבימאת,הורביץהלויישעיהלרבינוהבריתלוחותשניספרקיצור,שמואלמעילספר,ידכתב

.19–ההמאהראשית,תימן,נאהסופרכתיבת.בספרמשוקעיםמהמחבר

השערכולל,הספרשלמלאההעתקה,שלפנינוידבכתב.נוספותבמהדורותנדפסכ"ואח,ה"תסשנתבונציהלראשונהנדפסהספר

.והקדמותוהסכמות

מריחות.שימושכתמי.איכותיםדפים.טובמצב.מ"ס16\22.5.שלם.עמודבכלטוריםשני.צדדיםמשניכתובים.דף[87]

.וחתימותבעלותרישומיהספרבסוף.עתיקהעורחציכריכת.דפיםבכמהדיווטשטושי

500$פתיחה 
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,רדעא–אוטוגרפייםוביאוריםהערותמאותעם–שחיטהבהלכותחיבוריםמקבץ–!ביותרמרשיםידכתב.138

ו"תקע

Most impressive manuscript! - A collection of essays on the laws of slaughter - with hundreds of notes and autographical

explanations - Rada'a, 1816

.תימןומנהגיהלכהפסקי,הערות,ביאוריםשל,שוליםהוספותמאותעם,וטריפותשחיטהבהלכותחשוביםחיבוריםמקבץכולל,ידכתב

.ו"תקע,[תימן],רדאע.אלמנצורהיהודהרביבןסעידרביהמחבר\הכותבשלאוטוגרפיםידבכתב

ירושלםאישל"זצמטיבוליוינטורהיוסףר"כמהאלהיםיראהנעלההחכםבןמשהר"כמההשלםהחכםחבראשר,משהימיןספר.1

ביתאתיברךיברךזכרנושנתרדעאק"קפהנעתק,התועלותרביוטירפותובדיקותשחיטהמהלכותערוךהשלחןעלהגהותועםב"תוב

מאת,וטריפותשחיטההלכותקיצור,ישראללבניזכרוןספרעם.[ד"שפשנת,במנטובהלראשונהנדפסמשהימיןספר]."ק"לפישראל

.(ס-אדפים).(ח"תקל,באמשטרדםלראשונהנדפס)מזרחיאברהםרבי

יפהנאותבסדורהמוכרחיןהדיניןכל,הריאהודינימכסיןובמההדםכיסויודיןהסכיןודיניהשחיטהדיניםפסקיעיקרישחיטההלכות.2

נדפסנתיביאירספר)"...נתיביאירשמווקראשמואלבביתפירארהפהנדפסיזייאמאירלביתמאירהררהחכםחברם....מעטוכולל

.(דף[9)].(ו"תשטשנת,בסביוניטהלראשונה

.(נד-נבדף)"...ל"זצהמחבריםמןמאחדהעיטורמבעלהטוריםבעלל"זאשרבןיעקברבינוהרבשהתעתיקהניקורסדר.3

.(לג-בדפים).ונהיצחקרבימאת"שחיטההלכותפירוש"חיבור.4

ר"מהרנקודותעשרעלאגדהטעם"עם."וחזאלשמחזאיעלמדרש"עם."זהבעטרתמלבושל"זציפההנקראמרדכיר"להרוזה".5

.(מו-לגדפים)"...אמרוכהל"זצאשכנזימשהר"הרבןשלמה

.ץ"מהרי–צאלחיחיארבימאת"...א"יעצנעאק"הקאנומנהגינוכפיהריאה'וטרפושחיטההלכותקיצורוהואקדושהשעריספר.6

שלום'ןיודהא"לאבןסעידהסופריםרגליועפרהקליםקלהכתבנאם"הכותבקולפוןהחיבורשבראשץ"המהריהקדמתבסוף

אמתהן'הפוסק'מספמעדניםכריסושמילאלמיאלאזהשאיןההקדמהבזוצאלחיחיאר"מוהרהגדולהמאורשכתבי"אעפ...אלמנצרה

הספרבזהאעלהאמרתידעתיבקלותהצעירואני,ל"זהפוסקיםדבריםכלבומצא\יצבושלמדמיאבל...זהספריראהשלאלמיאינו

חפצהובנפששלםבלבוהמטיבהטוביברךואזלומצויםשאינםספריםאחרלחפשהספרבזההקוראיצטרךשלאכדיממעדניומעט

."אמתבדרךהנחניאשרלאל

קולפון."כגיליולאשרליהריאהלציירראיתיועתה"העמודכלפניעלהריאהציור(הלבלדינישחיטההלכותבין)קדושהשעריבספר

לויתן'הגםהטובהחברלתשוקתונכתבהזההקדושהספרלהשליםעזרניאשרוהגאולהפודהלאלתהלה":קדושהשעריספרבסוף

.הכותבשלמסולסלתחתימהעם"...ליצירהר'שופבחודשו"תקע'בשנתמוז'ד'ריוםהשלמתוותהי...ו"יצקנבור(יוסף)בןחייםהטובה

שםבןיוסףרבימאתיוסףשארתמספרשירוכן.ופירושיםחידושים,ל"חזמאמריכמושוניםעניניםכמהעםדפיםכמה,ידהכתבבסוף

קנבוריוסףמושלשחיטההלכותזאת"בעלותרישום."צנעאמןכורבאניאליחיא"שלחתימהעם.בערביתבעלותכתבאחרון'בעמ.טוב

."ר"אכיילבשן"חשוהגונבההדורותכלסוףעדזרעווזרעוזרעוהואלהגהותויזכהוו"יצ

!המחברידבכתבאוטוגרפיותוחידושיםביאורים,הגהותמאות–קדושהושערימשהימיןבספריםבפרט–ידהכתבלאורך

ללאבודדיםבדפיםקרעים.עתיקהכריכה.מאודטוב-טובמצב.שימושכתמי.מסודרתכתיבה.איכותייםדפים.מ"ס15.דף[165]

.חסרון

800$פתיחה 
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–רדאעדייניבחתימת–ידבכתבמסמך.139

ד"תק,תימן

Handwritten Document – Signed by the Dayanim of

Rada – Yemen, 1747

בשנתברדאעהדיןבביתשנכתבידבכתבעדותשטר

בשפהכתוב.[ליצירהד"תקשנת]"לשטרישניןה"בנ"

במסמךהנראהכפי.תימןיהודיבפיהמדוברתערבית

ללעניים"בוהוזכרשכןצדקהעניניעלגםמדובר

"...לפורים

מדייני]"סעדיאבןעודד"רביהדייניםחתומיםהמסמךעל

.18–הבמאהאפדה'צאעברבישובכדייןכיהן,תימן

עמוחתומיםיחד.ג"תצניסן'וביום'תאגמכירתעלחתום

,עזירימשהבןשלוםמרי,חראזיסעדיהבןישועהרבי

'עמ,גברא,תימןלחכמי'אצי)"לויסעדיהבןשלמהמרי

437].

אהרן"רבי,"ה"זלהשלמהמ"כאבןט"שליעודדהצעיר"

."שלמהבן

.איכותידףעלכתוב.טובמצב.מ"ס11\11

200$פתיחה 

דף300-כ–19–16המאות,תימן–ידבכתבדפיםשרידי\דפים\קונטרסיםשלענקאוסף.140

Very :Large Collection of Handwritten Booklets / Leaves / Remnants of leaves – Yemen, the 16th – 19th Centuries –

approx. 300 Leaves

.16-19המאות.שונותתקופות,תימן,שוניםתורנייםבנושאים.דפיםושרידידפים,קונטרסיםמאותשלענקאוסף

עתיקיםדפיםוכן.שלמיםידכתבימתוך,דפיםמספרבעליקונטרסיםמתוכם.שוניםומצביםגדלים.דף300–כגדולאוסף

.מכריכותשהוצאו,בקירוב16מהמאה

.המכירותלביתפנה,נוסףלמידע

500$פתיחה 
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20–ההמאהתחילת–מינאטורי–אסתרמגילת.141

The Book of Esther - Miniature - Early 20th Century

.20–ההמאהתחילת.אשכנזיכתב.קלףעלדיו,אסתרמגילת

.טובמצב.יותרומאוחרתשונהבכתיבההושלמה(חפרק)המגילהבאמצעאחתיריעה.'לעמשורות9.מ"ס5.'עמ48

200$פתיחה 

50–השנות,ישראלארץ–תורהספר.142

Sefer Torah – Israel, 1950s

.50–השנות,ישראלארץ.משוחקלף,אשכנזיכתב.מתויג,תורהספר

.ורימוניםעץביתכולל.מ"ס30הכתבגובה.מ"ס37.5:הקלףגובה

!כשרותנבדקהלא.טובמצב

500$פתיחה 
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ט"תרפפרעות–מקורייםומכתביםמסמכיםאוסף.144

Collection of Original Documents and Letters – The 1929 Palestine Riots

חייםעץלישיבתהקשוריםמסמכיםכמהכןכמו.תקופהבאותהונשלחוונכתבוט"תרפמאורעותבענין,מקורייםמסמכיםאוסף

.המכתביםבין.בירושלים

עץכלליתורהתלמודמנהליושארטקצינסקימיכאלרביאלנשלח.שמידעלאדוין,ירושליםמחוזשלהמושלמזכירמאתמכתב•

.ג"תרפשבטט"י.חיים

עקבמידיזעומהממשלתיתלתמיכהטענתםאודות.חייםעץישיבתאל,ישראלבארץהציוניתההנהלהמאתמכתביםשלושה•

."הפרעותלנגועיהעזרהקרן"ברליןמאיררביאלמכתבהמכתביםבין.ץ"תרמשנתהתכתבות.הפרעות

.ירושליםגלילמושלאלומכתב,חייםעץישיבתאל.מיוחסבכריוסףידיעלחתום,ירושליםליהודיהעירועדמאתמכתביםשני•

.הרעשלנגועיעזרהבנידון

החורבהחצור"כיהמנהגליםמזכירים.ט"תרפ,אלול'גמיום.הזמןלנגועיעזרהועדאלחייםעץמישיבתשנשלחוהמכתביםבאחד

כלונהרסונחרבו,הדלתותמסגרינשברו,ונהרסנשדדהחורבהחצר,העתיקהבעירהמסוכניםהרחובותמדיריפליטיםמלא

התורהמוסדוהשתלשלותיסוד"תיאורבהםכתיבהבמכונתכתוביםדפים2"....'וכווהכליםוהספרים,והספסליםהשלחנות

."והישיבותהתורהתלמודיבתי"תיאורנוספיםדפים2."חייםעץ'הקוהישיבותת"התבתיק"בארהוהגדולהראשוןבצבורי

.קיפולוסימני,קליםפגמים.טובכללימצב.שוניםגדלים.מסמכים18כ"סה

200$פתיחה 

א"הגרספריאוצר–וינוגרדישעיהו.143

Yeshayahu Vinograd – Otzar Siferi HaGra

.וזמנו,תלמידיו,ספריו,מווילנאא"הגרשלתולדותיולכלמקיףחיבור

וילנאהעיר,ותלמידיוצאצאיוחיבוריוכן.מוילנאאליהורביהגאוןשלדיוקןותמונותחייםתולדות,מפות,הסכמות,אגרות,חיבורים

.2003ג"תשס,ירושלים.ונדיריםרביםתצלומיםכולל.וינוגרדישעיהומאת.הארץישובועלהגאולהעלומשנתובתקופות

!ביותרחשובחיבור

.(צבעוניתחלקם)ספריושעריתמונותכולל.משובחניירעלנדפס.מצויןמצב.עמודים414

60$פתיחה 

ידבכתבדפיםארכיון.145

–הומינרחייםהחוקר

–ורבניםצפת,ירושלים

20-ההמאהראשית

Archive of leaves handwritten

by the Scholar Chaim

Houminer – Jerusalem, safed

and Rabbis – Early 20th

Century

עם,ידבכתבדפיםארכיון

ומשפחות,תורהוחידשיהיסטוריה

רבניםשלביוגרפיות,רבנים

'וכדותקופהבאותהשנפטרו

.הומינרחיים'רהחוקרידבכתב

מראשיתכתיבות.וצפתירושלים

.20–ההמאה

.שוניםומצביםגדלים.דף[48]

.טובכללימצב

200$פתיחה 
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שלבעיצומהשנדפסהמהדורה–התלמידיםחובת.147

ל"מהמוהיסטוריתהקדמהעם–השואה

Chovat HaTalmidim – an Edition that was Printed in the midst of

the Holocaust – with a Historical Foreword by the Publisher

.מפיאסצנאקלמישקלונמוסרביר"האדמומאת,התלמידיםחובתספר

.ד"תש,ירושלים

למהדורהל"המובהקדמת,החייםבברכתהמחברהוזכרהספרבשער

בפוליםהיושביםי"אחבעל'דחמתכשנתכהועתה"נכתבהחדשה

יעזורזוובזכות...רוחםנדבה,א"שליטצ"הרהר"אדמוק"כגםובתוכם

שבארצותישראלשאריתבהצלחתבמהרהלראותשנזכהת"השילנו

קדשודבריאתולשמועא"שליטצ"הרהר"אדמוק"כאתובתוכםהגולה

."א"בבשלימהוישועהגאולהמתוךהקודשאדמתעל

המסתברלפי,ד"תשחשון'בהבשואהנספההמחברר"האדמו

ולכןהמחברשלמפטירתולהםנודעטרםהספרשללאורהמוציאים

.קודשדבריממנילשמועשיזכוובירכוהחייםבברכתשמואתהזכירו

.ד"הינספהכברהמחברהצערלמרבהאולם

.מקוריתכריכה.טובמצב.דףפה

200$פתיחה 

20–ההמאה–ישראל\עיראק–הרעעיןנגדקמעות\תליונים\כסףתכשיטילוט.146

Collection of Silber Jewelry / Pendants / Amulets against the Evil Eye – Iraq / Israel – 20th Century

.אבניםמשובצות,חןאבניעםטבעות.טבעותתליוניםצמידיםשרשראות

.דגיםציורהרעעיןנגדצמיד.כסףהשבטים12צמיד

.שוניםוגדליםמצבים.גרם220כוללמשקל.פריטים26כ"סה

200$פתיחה 


